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هذا الكتاب بأي نوع من أنواع  ال يجوز نشر أي جزء من
النشر المطبوع أو االلكتروني إال بإذن خاص من المؤلف 

 ومن يفعل ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون
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     255  –     159  /   م      868  –     775  (                  ُ  ّ   من وصية الجاحظ للُكتّاب 
   ):   هـ 
                                             ينبغـي لمـن كتـب كتابـا أال يكتبـه إال علـى أن النــاس  

     ثـم ال   .                                                 كلهم له أعداء، وكلهم عالم باألمور، وكلهم متفرغ له
  .                                                   يرضى بذلك حتى يدع كتابه غفال، وال يرضى بـالرأي الفطيـر

ــدا ــإن البت ــة          ف ــإذا ســكنت الطبيع ــا، ف ــة وعجب ــاب فتن     ...                                        ء الكت
    ...                      أعاد النظر فيه، فتوقف 
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             مقدمة المؤلف
            قبل أن تبدأ

 
                       ماهية الترجمة وكيفيتها  –           الفصل األول 

                   استراتيجية الترجمة •
            دور المترجم •
              أنواع الترجمة •
                        مستويات التحليل اللغوية •
               أساليب الترجمة •
                          الخروج عن القياس في اللغة •
           فن أم علم؟  :    جمة     التر  •
              قواعد الترجمة •

 
                        صعوبات الترجمة ومشاكلها  –             الفصل الثاني 

                             إيجاد المعنى المالئم للمفردات - 1
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 الطبعة الثانية مقدمة
 

 
                                                     تظهر أهمية الترجمة وتزداد في اآلونة األخيرة بشـكل كبيـر، 

              والتـي نحتاجهـا    ،                   الغـرب التـي بـرع فيهـا     علوم                       فهي بمثابة انفتاح على 
         كمـا أنهـا   .                                                   نحن في سبيلنا نحو النهوض من كبوتنـا التـي غرقنـا فيهـا

                                                      لة هامة في يد مـن يجيـدها للـرد علـى محـاوالت اإلسـاءة للرسـول    وسي
                                                      الكـــريم صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، وذلـــك بترجمـــة ســـيرته وحكمتـــه إلــــى 
                                                     الغــرب الــذي يجهــل كــل شــيء عــن نبينــا صــلى اهللا عليــه وســلم، بــل 

           صـورة مشـوهة    إال    هـو                         عنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم مـا              وما وصل إليـه 
  .                 ال تعبر عن الحقيقة

                                     لثــاني هــو باألســاس مــا دفعنــي إلعــادة إصــدار            ولعــل األمــر ا
                                                        هذا الكتـاب مـرة أخـرى، بـل ونشـره علـى حلقـات علـى االنترنـت علـى 

                           وكانـــــت أثنـــــاء نشـــــر الكتـــــاب علـــــى   .                           الموقـــــع المتميـــــز صـــــيد الفوائـــــد
                                                     االنترنــت تصــلني خطابــات كثيــرة مــن القــراء يستفســرون عــن بعــض 

         ط الهامــة                                    يكــون مــن الهــام التركيــز علــى بعــض النقــا               األمــور، لــذا فقــد 
  :        فيما يلي

o  ام باســــتراتيجية الترجمــــة عنــــد                           بــــادئ ذي بــــدء، البــــد مــــن االلتــــز                           
                                 مة، فبدون هذه االسـتراتيجية لـن تصـل            عملية الترج    في        الشروع
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                 ٕ                                    إلى ترجمة جيدة، وٕان وصلت لها فلن يكون ذلك إال بعد جهـد 
                              هــــذه االســــتراتيجية تــــوفر لــــك الوقــــت   .                 كبيــــر ومشــــقة عظيمــــة

  .                          ت ترجمة مقبولة إلى حد كبير                         والجهد، وتقدم في نفس الوق
o  ــــرجم بعــــد ــــنص المت ــــى إعــــادة صــــياغة ال ــــز عل                                                  كمــــا أود التركي

                                    ذلك أنـه بعـد أن تنتهـي تمامـا مـن عمليـة   .                  االنتهاء من ترجمته
                                                    الترجمــة، فعليــك بتنحيــة الــنص األصــلي جانبــا، ثــم البــدء فـــي 
                                                   قـــراءة العمـــل الـــذي أنجزتـــه قـــراءة فاحصـــة، تعيـــد مـــن خاللهـــا 

  .                           وكأنه تمت كتابته بهذه اللغة                  صياغة الموضوع حتى 
o  عند ترجمة النصوص الدينية، وخاصة أثنـاء محاولـة التصـدي                                                    

                                              لمـــن ســـب الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، األفضـــل االعتمـــاد 
                                                    علــى نصــوص مكتوبــة بأيــدي مشــايخنا وفقهائنــا والنقــل منهــا، 

ــــك بأنفســــنا ــــة عمــــل ذل ــــه   .                            وعــــدم محاول ــــدين ل ــــأليف فــــي ال                      فالت
                             عن جناب الرسول الكـريم صـلى اهللا                          علمائه، أما محاولة الذب

  .                                            عليه وسلم فيكفي فيها الوقوف عند حدود الترجمة
o  البــد مــن وجــود فكــر يحكمنــا أثنــاء القيــام بالترجمــة، فــال ننســاق                                                       

           بــل البــد لنــا   .                                          وراء أفكــار الغــرب أيــا كــان جنوحهــا أو جموحهــا
                       ديننــا وبيئتنــا وعاداتنــا    ع                   األفكــار بمــا يتوافــق مــ    هــذه          مــن تهــذيب 

  . ا        وتقاليدن
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                                   على الجميع ومـن اآلن محاولـة ترجمـة أي                 وفي الختام، أرى 
                               ٕ                         شــيء عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم وٕارســاله إلــى أحــد األفــراد فــي 

                    وتجاهــد بــه ظــالم الجهــل                         قلمــك ســيفا فــي يــدك تنــافح      اعتبــر   .      الغــرب
                                          الصــور المشــوهة عــن اإلســالم وعــن رســول اإلســالم صــلى     ضــالل   و 

                       أصــبح فيــه الجهــاد بالســيف                    جاهــد بقلمــك فــي زمــن  .             اهللا عليــه وســلم
  .                         حاول وسوف يوفقك اهللا عز وجل  .              مرادفا لإلرهاب

 
 وهو الهادي إلى سواء السبيل واهللا من وراء القصد

 
 محمد حسن يوسف

 7421 ربيع األول 27: القاهرة
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 الطبعة األولى مقدمة
 

 
ـــــة،                                                شـــــاءت األقـــــدار إقحـــــامي فـــــي مجـــــال الترجمـــــة التحريري

          بعــد دراســة     ...                     رجمــا ومدرســا للترجمــة   مت    ...                   فســلكت جميــع دروبهــا 
 ٕ                وٕاذا بــي فــي نهايــة   .                                            أصــولها ونظرياتهــا بالجامعــة األمريكيــة بالقــاهرة

                                                      المطــاف، وبعــد عشــر ســنوات مــن الخبــرة فــي هــذا الحقــل، أجــد فــي 
                                                      نفسـي الجـرأة علـى وضـع هـذه المسـاهمة المتواضـعة فـي شـرح أسـس 

         تـدئ الـذي                                                   هذا الفرع من المعرفة، ووضع اإلرشـادات التـي يمكـن للمب
                                                          يرغــب فــي اقتحــام هــذا المجــال، أو لمــن يمــارس الترجمــة بالفعــل أن 

  .                      يهتدي بها ويستفيد منها
 

             ولـــم يعـــد هنـــاك     ...                                   والترجمـــة هـــي عمليـــة قديمـــة قـــدم الـــزمن 
                                                         شك في أن كل نهضة فكرية أو علمية البد أن يسبقها حركة ترجمـة 

    علـة                                       ففـي العصـور القديمـة، قامـت حركـة ترجمـة فا  .                نشيطة وتبدأ بها
ـــة، بعـــد أن أفـــل نجـــم  ـــى اللغـــة الالتيني ـــة إل                                                              ومـــؤثرة مـــن اللغـــة اليوناني

          يقطــع بــذلك     ...                                               الحضــارة اإلغريقيــة، وبــدأ الرومــان يحتلــون مواقعهــا 
  .                                     تاريخ اآلداب الكالسيكية وآثارها الباقية
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                                             وقـــد ظلـــت أوربـــا قابعـــة فـــي ظـــالم العصـــور الوســـطى حتـــى 
                   إلغريـق والرومـان إلـى                                          سقوط القسطنطينية وانتقـال كنوزهـا مـن آثـار ا

                                                        مــدن الغــرب الكبــرى آنــذاك، فنشــطت حركــة ترجمــة واســعة تنقــل تلــك 
ــــى اللغــــات األوربيــــة حديثــــة النشــــأة                     اإلنجليزيــــة والفرنســــية   :                                      اآلثــــار إل

                                                        واألسبانية، والتي تطورت معظمها عـن الالتينيـة، وعـن عناصـر مـن 
  . ر                                                            لهجات أو لغات إقليمية تتفاوت في التأثير والقوة من بلد إلى آخ

 
ـــــك،                                                  إن التـــــأريخ لعصـــــر النهضـــــة يبـــــدأ بأعمـــــال الترجمـــــة تل
                                                            واســتقرار المنقــوالت وهضــمها وتمثلهــا، ثــم تأثيرهــا فــي تكــوين العقــل 

  .      األوربي
 

                                                    وللترجمـــة فـــي تـــاريخ الثقافـــة العربيـــة عـــدة تجـــارب لهـــا شـــأن 
                                                       عظــيم، فقــد تــم نقــل أغلــب تــراث األمــم التــي ســبقت العــرب كــالفرس 

                                        ع والثامن وما بعدهما إلى العربية بواسـطة                         والروم خالل القرنين الساب
                   وأخــذ العــرب يتعلمــون   .                                          الترجمــة الســريانية، ثــم عــن اليونانيــة مباشــرة

                                                    اللغــــــات األجنبيــــــة بعــــــد اســــــتقرار اإلســــــالم فــــــي الــــــبالد المفتوحــــــة، 
  .                                فاستطاعوا نقل الكثير إلى العربية
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                                               وفــي العصــر العباســي بصــفة عامــة، مــرت الترجمــة بحركــة 
                                            سر لذلك أن العراق كـان يمـوج باألطبـاء والفالسـفة                 انتشار واسعة، وي

                                              وقــد مــرت الترجمــة فــي هــذا العصــر بعــدة مراحــل، بــدأت   .          والمنجمــين
ـــــك والرياضـــــيات والفلســـــفة والمنطـــــق، وانتهـــــت                                                         بترجمـــــة الطـــــب والفل

                   وأدى ذلـــك إلـــى اتســـاع   .                                    بترجمـــة الكتـــب فـــي مختلـــف العلـــوم واآلداب
             فــي شــأن الفــرق                                            فــي المعــارف وتطــور فــي أســاليب التفكيــر وتعــاظم

                                                           اإلسالمية التي تقوم مناهجها على الجدل، ثم أدى ذلـك إلـى ازدهـار 
                                                              النحو وظهور البالغة، كما يسر ولوج المسلمين إلى العلوم الفلسـفية 

  .               كالالهوت والمنطق
 

                                                     ومــا يقــال عــن التجــربتين الســابقتين يقــال أيضــا عــن التجربــة 
               حـين أنشـأ رفاعـة                                              األخيرة التي بدأت منذ أواسط القرن التاسع عشـر، 

                         فـــــي مصـــــر للترجمـــــة عـــــن اللغـــــات   "             مدرســـــة األلســـــن   "          الطهطـــــاوي 
  .                          األوربية، فشملت كافة العلوم

 
                                                ومنــذ ذلــك الحــين أصــبحت الترجمــة تتجــه لتصــبح علمــا لـــه 
                                                      قواعـــــده وأسســـــه، بعـــــد أن كانـــــت فنـــــا يعتمـــــد علـــــى قـــــدرات المتـــــرجم 

  .      ونبوغه
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ــــــة  ــــــي اآلون ــــــر وبخاصــــــة ف                                            إن دور الترجمــــــة هــــــو دور خطي
                                                  رة، حيـــث يجـــب أن تتواكـــب الحركـــة الفكريـــة فـــي أي بلـــد مـــع     األخيـــ

                                                             التطــورات الســريعة التــي تطــرأ فــي العلــوم االجتماعيــة المختلفــة، ولــن 
                                                         يكــون ذلــك إال عــن طريــق نقــل أفكــار الــدول المتقدمــة لتسترشــد بهــا 
                                                             الدول الناميـة فـي طريقهـا نحـو التنميـة الشـاملة، وحتـى تسـتطيع هـذه 

                                   ي الحــادث حولهــا فتزدهــر وتحتــل موقعهــا                          الــدول مســايرة التقــدم العلمــ
  .               الحضاري المناسب

 
                                                     ولعل األمر المحبط للنفس هو تلك النظرة إلى الترجمة على 
                                                          أنهــا مجــرد نقــل ألعمــال الغيــر الــذين تتجــه األضــواء إلبــراز أعمــالهم 
                                                         دون إضــفاء األهميــة المؤكــدة علــى ترجمتهــا، فــال تتســع بــذلك دائــرة 

ـــى لغـــات أخـــرى                            فهمهـــا واالنتفـــاع بهـــا إلـــى المنت           وهـــذه نظـــرة   .                  مـــين إل
                                                             قاصرة لما فيها مـن إغفـال لـدور المتـرجم وتقليـل مـن قـدره، نرجـو أن 

  .           تتغير سريعا
 

                                                    ولعــل كــل ذلــك هــو مــا دفعنــي للتفكيــر فــي التفــرغ إلتمــام هــذا 
                                                 واهللا آمــل أن يفيــد منــه العــاملين فــي هــذا الحقــل، أو مــن   …       العمــل 

   ..                        يهمون بالدخول إلى حلبته 
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            قبل أن تبدأ
ــــدأ فــــي قــــراءة هــــذا   …              عزيــــزي القــــارئ  ــــد لــــك قبــــل أن تب                                 الب

        الترجمــــة                                                الكتــــاب، أن تعــــرف مــــا هــــي القواعــــد الــــالزم توافرهــــا فــــي 
  :      الجيدة

                                                  يجب أن تكون الترجمة نسـخة كاملـة طبـق األصـل مـن األفكـار   . 1
  .                      الموجودة في النص األصلي

                                         يحـــتفظ األســـلوب وطريقـــة الكتابـــة بـــنفس الخصـــائص        يجـــب أن   . 2
  .                      الموجودة في النص األصلي

                                             يجـــــب أن تعكـــــس الترجمـــــة كـــــل عناصـــــر الســـــهولة والوضـــــوح   . 3
  .                      الموجودة في النص األصلي

 
                                              كمــــا يجــــب أن تعــــرف المتطلبــــات التــــي يجــــب توافرهــــا فــــي 

  :             المترجم الجيد
                                                   يجــب علــى المتــرجم الجيــد كشــرط رئيســي أن يكــون علــى معرفــة   . 1

  .                                                    بقواعد كل من اللغة المنقول منها واللغة المنقول إليها      كاملة 
                                                       يجـــب أن يكـــون علـــى وعـــي تـــام بالخلفيـــة الثقافيـــة للغـــة المنقـــول   . 2

  .                         منها واللغة المنقول إليها
ٍ                يجــب علــى المتــرجم أن يكــون علــى علــم واٍف بالموضــوع الــذي   . 3                                   

  .      يترجمه
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                                                   يجـــب أن يقـــوم بتصـــحيح مـــا يبـــدو لـــه كتعبيـــرات غيـــر هامـــة أو   . 4
  .                         تكون موجودة في النص األصلي          غير واضحة 

                                                    يجــب أن يتمتــع بوجــود حــس أدبــي لديــه، وأن يكــون قــادرا علــى   . 5
                                                      نقــد الــنص مــن الناحيــة األدبيــة طالمــا ســيكون عليــه الحكــم علــى 

  .                      مدى صحة األسلوب وتقييمه
                                                   يجـــب أن يتمتـــع بقـــدر كبيـــر مـــن المعلومـــات، وأن يكـــون واســـع   . 6

  .     اإلطالع
 

              أهميــة اســتخدام                                      كــذلك فــإن مــن الهــام أن نلقــي الضــوء علــى
ــــــواميس المالئمــــــة                                    فــــــي عمليــــــة الترجمــــــة، إذ تــــــوفر القــــــواميس                   الق

                            وباإلضـــافة للقـــواميس العامـــة فـــي   .                           المعلومـــات بشـــأن كلمـــات اللغـــة
                                                           إحـــدى اللغـــات، هنـــاك القـــواميس ثنائيـــة اللغـــة، التـــي تســـرد الكلمـــات 

     هنــــاك        كمــــا أن   .                                          الخاصـــة بإحــــدى اللغــــات ومـــا يعادلهــــا بلغــــة أخـــرى
                                     في مجاالت معينة مـن المعرفـة، وعلـى سـبيل                    القواميس المتخصصة

                                                          المثال، فهناك قواميس متخصصة للتعامل مع المفـردات المسـتخدمة 
                       الــخ، كمــا توجــد القــواميس     ...                                فــي حقــول الطــب والقــانون واالقتصــاد 

  .                                                        المتخصصة في اللغات العامية واللهجات المحلية لمنطقة معينة
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      دد مـــن                                          ولـــن تســـتطيع إخـــراج ترجمـــة جيـــدة مـــا لـــم تستشـــر عـــ
                                                            القواميس الجيدة، ويجب األخـذ فـي االعتبـار دائمـا أن الكلمـات التـي 
                                                        تبــدو ســهلة المعنــى للوهلــة األولــى قــد تكــون هــي ســبب المشــكلة فــي 
                                                    عـــدم وضـــوح معنـــى الـــنص المتـــرجم، إذ قـــد تأخـــذ فـــي ســـياق معـــين 
                                                       معنــى آخــر غيــر المعنــى الشــائع المعــروف لهــا، وبــذلك فيكــون مــن 

                                 حتـــى يـــتم التوصـــل إلـــى المعنـــى الـــدقيق                         الواجـــب استشـــارة القـــواميس 
  .           المراد منها
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 الفصل األول
 

 ماهيتها وكيفيتها: الترجمة
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 ماهيتها وكيفيتها: الترجمة
 

      تمهيد
 

                                                 نحاول في هذا الفصل وضع تعريف للترجمة وشرح منهجيـة 
                                     على أننا نحاول هنا توضيح بعـض الحقـائق   .                     الخطوات التي تتم بها

                             لها بشــكل دقيــق فيمــا بعــد، وذلــك         ّ ل أن نفّصــ                    العامــة بشــكل ســريع، قبــ
  .                                    لتهيئة ذهن القارئ لفهم عملية الترجمة

             الترجمــة التــي   "                         الترجمــة الجيــدة علــى أنهــا   Forsterُ     ُيعــرف 
                                                      تفــي بــنفس الغــرض فــي اللغــة الجديــدة مثلمــا فعــل الغــرض األصــلي 

                    عمليــــة الترجمــــة بأنهــــا   Orr     ويصــــف    ".               ُ        فــــي اللغــــة التــــي ُكتــــب بهــــا 
                   إن الرســام ال يســتخرج     : "                    ســم إلــى حــد مــا، فيقــول                  مطابقــة لعمليــة الر 

  .                                    ، فهــو ينتقــي مــا يبــدو أفضــل بالنســبة لــه "                   كــل تفصــيل فــي المنظــر 
            ولــيس المعنــى   –           إنهــا الــروح   "                               وينطبــق نفــس الشــيء علــى المتــرجم، 

                                     التـــــي يســـــعى المتـــــرجم لتجســـــيدها فـــــي ترجمتـــــه   –            الحرفـــــي وحســـــب 
   ".       الخاصة 

           ننتظر وجود      : "                     نفس وجهة النظر، فيقول  Edwards      ويردد 
                        وكـل مــا نريــد الحصــول عليــه     ...                             صـدق حقيقــي تقريبــي فــي الترجمــة 

            ويجــب أن تصــل   .                ممكــن للــنص األصــلي       إحســاس            هـو نفــس أصــدق 
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                     الشـكل الـذي كانـت عليـه                                        إلينا السمات والمواقف واالنعكاسـات بـنفس
                                                       فـــي ذهـــن المؤلـــف وقلبـــه، ولـــيس مـــن الضـــروري أن يـــتم ذلـــك بالدقـــة 

   ".                       التي انطلقت بها من فمه 
                                                ويطالــــب معظــــم علمــــاء الترجمــــة باالهتمــــام بــــالمعنى ولــــيس 

        يصـالية،                           لـم تقـم الترجمـة بالوظيفـة اإل                               بالمفردات اللغوية، ذلك أنه إذا 
                                                          أي إذا لـــم يكـــن لهـــا معنـــى لـــدى المتلقـــي، فإنهـــا فـــي هـــذه الحالـــة ال 

  .                   تكون قد بررت وجودها
                                                    وباإلضـافة إلــى مــا تنقلــه التــراجم مــن معنــى، فيجــب أن تنقــل 

                     ذلـــك أن المعنـــى الحرفـــي    ".            الـــنص األصـــلي         وأســـلوب    روح   "      أيضـــا 
  .            منحها الحياة        المعنى ي                       يقتل الترجمة، ولكن روح 

                                                      وتتمثــل الهفــوة األساســية التــي يقــع فيهــا الكثيــر ممــن يقومــون 
  .           فــي التعبيـــر  "         طبيعيـــين   "                       فـــي فشــلهم فـــي أن يكونــوا       األدب       بترجمــة 

         إال ترجمة    هو                                                   فهم في الواقع يجعلون القارئ يعلم جيدا أن عملهم ما 
                       مــــن مجهــــودهم فــــي البحــــث عــــن        األعظــــم               حيــــث يــــذهب الجــــزء     ... 

ــــة، ولكــــن ال يســــتخدمها القــــارئون لهــــذه الترجمــــة فــــي                                                          عبــــارات مرادف
  .      لغاتهم

ــذلك يــرى                   التــراجم ليســت تلــك      أفضــل   "    أن   Goodspeed          ول
             حقيقـــة أن هـــذا       األبـــد              ُ    ُ                ٕ    الترجمـــة التـــي تُبقـــي ُنصـــب عـــين القـــارئ وٕالـــى 

        ٕ                    اصـليا، وٕانمـا هـي تلـك الترجمـة         تأليفـا    ليس                        العمل ما هو إال ترجمة و 
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                                                            التي تجعل القـارئ ينسـى مطلقـا أنهـا ترجمـة وتجعلـه يشـعر أنـه يـنعم 
                                                        النظــر فــي ذهــن الكاتــب القــديم مثلمــا يمعــن النظــر فــي ذهــن كاتــب 

ـــذه،   .      معاصـــر                                                 وال يعتبـــر هـــذا األمـــر فـــي الواقـــع أمـــرا ســـهال فـــي تنفي
               م بهــا أي متــرجم                                             ولكنــه رغــم ذلــك يعتبــر المهمــة التــي يجــب أن يلتــز 

   ".            جاد في عمله 
                                                  ومــن هنــا فــإن أكبــر معيــار مقنــع لنوعيــة أي عمــل يكمــن فــي 
ــــورا  ــــل ف ــــه إذا انتق ــــرجم إال بصــــعوبة، ألن ــــه ال يمكــــن أن ُيت ــــة أن                     ُ                                    حقيق
                                                        وبســـهولة إلـــى لغـــة أخـــرى دون أن يفقـــد جـــوهره، فـــذلك يعنـــي أنـــه ال 
                                                      يحتوي على أي جوهر معين أو أنـه علـى األقـل ال يعتبـر عمـال مـن 

  .            عمال الفريدة  األ
             رغــــــم الصــــــعوبات   –                             ويعتبــــــر األســــــلوب الســــــلس والطبيعــــــي 

  –                                  خصوصــا عنــد ترجمــة نــص ذي نوعيــة عاليــة         إنتاجــه           البالغــة فــي 
                                                           هامــــا فــــي توليــــد اســــتجابة لــــدى المتلقــــين النهــــائيين لــــه، تتشــــابه مــــع 

                     فيجب أن تكون الترجمـة   .            لذلك األسلوب         األصليين         المتلقين          استجابة
                               لباحــــث وحســــب، بــــل وللقــــارئ المــــتعلم                      اصــــطالحية وممتعــــة، لــــيس ل

                        قرائه يتشابه أو يكاد مـع     لدى                             ويسعى المترجم لتكوين انطباع   .     أيضا
  .                                   ذلك االنطباع الذي ينتج عن النص األصلي
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               ُ     الترجمـة يجـب أن ُتحـدث   "    إن   Prochazka             وفي هذا يقـول 
                                                       في ذهن القارئ نفـس االنطبـاع الـذي يحققـه انطبـاع الـنص األصـلي 

   ".          على قرائه 
                                         فــــــإن الترجمــــــة الجيــــــدة يجــــــب أن تلبــــــي المتطلبــــــات        وهكــــــذا
  :               األساسية التالية

                  تعكس المعنى بوضوح - 1
        وأسلوبه                     تنقل روح النص األصلي - 2
                       تصاغ بتعبير طبيعي وسلس - 3
                                  تولد استجابة مشابهة في ذهن قارئها - 4

                              أن التضارب بين المحتـوى والشـكل                    ويتضح من كل ما سبق 
                ا في بعض النقـاط                 سيكون تضاربا حاد  )                       أو بين المعنى واألسلوب   ( 

                                                المعينــــــة، ويجــــــب أن يفســــــح أحــــــدهما المجــــــال لآلخــــــر فــــــي بعــــــض 
                                                 ولكن يتفق المترجمون عموما على وجوب إعطاء األولوية   .       األحيان

    ومــا   .                                                للمعنــى قبــل األســلوب حينمــا ال يكــون هنــاك حــل وســط موفــق
               المعنـى واألســلوب   "                                         يجـب علينـا محاولتـه هــو إيجـاد خلـيط فعــال مـن 

ــــوجهين " ــــة                   ، ألن هــــذين ال   .                                   يعتبــــران متحــــدين بشــــكل ال يقبــــل التجزئ
ـــار  ـــؤدي التمســـك بـــالمحتوى، دون اعتب ـــاج عمـــل  ل                                  وي                     لشـــكل، إلـــى إنت

                                                     مميز وجيد ولكنه ال يحتـوي علـى أي شـيء مـن تـألق وسـحر الـنص 
                                                ومن ناحية أخـرى، يمكـن أن تـؤدي التضـحية بـالمعنى فـي   .      األصلي
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                                              ســـــبيل الحصـــــول علـــــى أســـــلوب جيـــــد إلـــــى الحصـــــول علـــــى صـــــورة 
                   ووفقـــا لـــذلك، يجـــب أن   .                          فقـــط تفشـــل فـــي توصـــيل الرســـالة       مطبوعـــة 

  .                                                    يكون للتطابق في المعنى أولوية تسبق التطابق في األسلوب
                                                ولكــن ال يجــب أن يجــري تعيــين األولويــات بــنمط ميكــانيكي 

                                                 إذ إن مــا هــو مطلــوب فــي النهايــة هــو إعــادة إنتــاج الــنص   .    محــض
  .                      األصلي الستخراج صورة منه

                       روحــــة حــــول عمليــــة الترجمــــة           لــــآلراء المط              إن أي اســــتعراض 
                                                              يصلح لتوكيد الحقيقة القائلة إن تعريفات أو أوصاف عملية الترجمـة 

  .                            ٕ                             ال تــــتم بقواعــــد جبريــــة حتميــــة، وٕانمــــا تعتمــــد علــــى قواعــــد احتماليــــة
                                                          ولـــذلك ال يمكننـــا الحكـــم علـــى ترجمـــة معينـــة بكونهـــا جيـــدة أو رديئـــة 

    يجـب                                                    دون أن نأخذ في االعتبار عـددا ال يحصـى مـن العوامـل التـي 
  .                                                          أن توزن بدورها من مختلف الطرق وبإجابات مختلفة إلى حد كبيـر

                                                   ومــــــن هنــــــا ســــــتظهر علــــــى الــــــدوام تشــــــكيلة مــــــن اإلجابــــــات الفعالــــــة 
  ؟ "                          هل هذه الترجمة ترجمة جيدة     : "                       والصحيحة للسؤال التالي
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 استراتيجية الترجمة
Transfer Strategy 

 
  م                                                ما هي الترجمة؟ وكيف تـتم؟ وأي شـيء يجـب علـى المتـرج

                                                     التركيــــز عليــــه حينمــــا يشــــرع فــــي مهمتــــه؟ هــــل يجــــب التركيــــز علــــى 
                                أسلوب صياغة النص؛ أم على معناه؟

                                                 لكـــي نســـتطيع اإلجابـــة علـــى هـــذه األســـئلة، نحـــاول أن نتتبـــع 
                                                              اآلن التعريفات المختلفة التي وضعها علماء اللغة والترجمة فـي هـذا 

  :     الصدد
                          الترجمـــة هـــي مهـــارة تتمثـــل فـــي   "     بـــأن   Newmark       فيجـــادل 

   أو  /                                   أو بيان مكتوب بإحدى اللغـات برسـالة و /                  حاولة إحالل رسالة و م
   ".                     بيان مكتوب بلغة أخرى 

                عمليـــة إحـــالل الـــنص   "               إن الترجمـــة هـــي   Catford      ويقـــول 
 source                      ويســــميها اللغــــة المصــــدر  (                      المكتــــوب بإحــــدى اللغــــات 

language "SL"   (   إلــــى نــــص يعادلــــه مكتــــوب بلغــــة أخــــرى                               )  
                         أو باختصــار اللغــة المنقــول   –        ل إليهــا                            ويســميها اللغــة المســتهدف النقــ

                       وبذلك التعريـف فهـو يركـز      ) ".   "target language "TL  –      إليها 
                                         الــذي ينــتج عــن الــنص المكتــوب، ولــيس مجــرد نقــل       األثــر        علــى نقــل 

  .                                              المكونات اللغوية على مستوى المفردات أو القواعد
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                           المعادل النصي فيما بين نصـي   "           فيعتقد أن   Halliday    أما 
                 ال يتطلـــب بالضـــرورة   TL                     واللغـــة المنقـــول إليهـــا   SL    صـــدر          اللغـــة الم

                                                           إيجاد المقابل الشكلي بـين هـذين النصـين علـى مسـتوى المفـردات أو 
   ".                                                القواعد، ولكن إيجاد معادل على مستوى النص بأكمله 

ـــــول  ـــــه   Pinchuch      ويق ـــــل فـــــي   "     إن                           إذا كانـــــت الترجمـــــة تتمث
            م هـو الرجـوع      المالئـ        اإلجراء                                   عملية إحالل الكلمات وحدها، فقد يكون 

  ، Kelly                               علــى أن الترجمــة، كمــا ينظــر إليهــا    ".                    لقــاموس ثنــائي اللغــة 
                                                تطبيـــق للغويـــات مـــن منظـــور افتـــراض تـــوافر الســـعي إلخـــراج   "    هـــي 

   ".       األصلي                            نص يحمل المعنى المعادل للنص 
           فيما يتعلـق   text  "     نص  "                             ويتم التركيز على معنى مصطلح 

               رجمتــه ســواء تمــت                  يعنــي أي شــيء تــتم ت  "    نــص   "        ذلــك أن   .         بالترجمــة
                                   ويمكـن أن يكـون ذلـك الشـيء مجـرد عبـارة   .                       الترجمة كتابة أو شـفاهة

  .                                                   أو جملة أو فقرة أو فصل من كتاب، بل وحتى كتاب بأكمله
ــى                                                 وهكــذا نجــد أن االهتمــام ينصــب فــي الترجمــة تمامــا عل

                         ويكــون الهــدف الرئيســي وراء   .                              بحــث العالقــة بــين اللغــة والترجمــة
ــا يمكــن                         ذلــك هــو إعطــاء الترجمــة شــكال           فــي الحــاالت         إتباعــه             ثابت

                                                        المختلفة للترجمة، ومحاولة صياغة قواعـد تحكمهـا مـن أجـل منـع 
  .                         عند القيام بعملية الترجمة        األخطاء                  أو تجنب الوقوع في 
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                                             ممـــا ســـبق نســـتطيع اســـتخالص تعريـــف للترجمـــة علـــى أنهـــا 
          إلـى رسـالة   SL                                    هي محاولة نقل رسالة في اللغة المصدر        ببسـاطة 

  .TL                    اللغة المنقول إليها               معادلة لها في 
Translation is simply the attempt to replace a 

textual material in the Source Language (SL) by an 
equivalent textual material in the Target Language 
(TL). 
                                                    وبحيث يكون التركيز هنا على نقل جـوهر أو معنـى الرسـالة 

     نكـــون   "           إنـــه حينمـــا   iddowsonW             وفـــي ذلـــك يقـــول   .          ولـــيس نصـــها
                                                        بصــدد لغــة مــا، فإننــا ال نــتعلم كيفيــة صــياغة أو فهــم بعــض الجمــل 
                                                          الصحيحة في هذه اللغة كوحدات لغوية منعزلـة ذات تكـرار عشـوائي 
                                                           وحسب، بل نتعلم أيضا كيفية استخدام هذه الجمـل اسـتخداما مالئمـا 

  ي                       وهكـذا نجـد أن الترجمـة هـ   ".                               لتحقيق الغـرض مـن توصـيل الرسـالة 
                                                      محاولة إيجـاد العالقـة بـين نصـين أو مجموعـة مـن النصـوص تلعـب 

  .                           دورا متماثال في حاالت متماثلة
                                                  مــن التعريفـــات الســابقة نجـــد أننــا مـــن اآلن فصــاعدا ســـنكون 

  :          بصدد لغتين
         أو اللغــــة   –                           وهــــي التــــي ســــتتم الترجمــــة منهــــا   :            اللغــــة األولــــى

  .SL       المصدر 
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         أو اللغـة   –      إليهـا                              وهي اللغة التي ستتم الترجمة  :              اللغة الثانية
  .TL              المنقول إليها 

                                                 ولكـي تـتم الترجمـة بطريقـة سلســة ووفـق مـنهج صـحيح، البــد 
                   وتتمثــل هــذه القاعــدة   .                                         مــن وجــود قاعــدة معينــة نتبعهــا أثنــاء الترجمــة

      والتـــي   Transfer Strategy  "                  اســتراتيجية النقـــل   "      ُ        فيمــا ُيعـــرف بــــ 
  :        تتمثل في

SL ⇒ SL ⇒ Rethink ⇒ TL 
                                   أن نشـرع فـي عمليـة الترجمـة، فالبـد لنـا                    ومعنى ذلك أنه قبل

    علـى    أو           مـن منظـور                                         من فهم نـص الرسـالة المكتوبـة باللغـة المصـدر 
                      وتنطلــق هــذه القاعــدة مــن   .                                 القواعــد الحاكمــة لهــذه اللغــة نفســها      أسـاس

                                                            بديهية مؤداها أن المترجم ال يستطيع ترجمة شيء ال يفهمه، أو أنـه 
                      ل فهـم نـص الرسـالة التـي                                         سيقوم بالترجمة بطريقة خاطئة إذا لم يحاو 

ــــوم بترجمتهــــا ــــص الرســــالة   .              يق ــــرجم مــــن فهــــم ن ــــإذا مــــا انتهــــى المت                                         ف
      إعــــادة   "                                                المكتوبــــة هكــــذا، كــــان لــــه الحــــق فــــي أن يشــــرع فــــي عمليــــة 

                                                        ، وهذا ما يعني المقابلة بين القواعد الحاكمـة للغـة المصـدر  "        التفكير 
SL   والقواعــــد الحاكمــــة للغــــة التــــي ســــيتم النقــــل إليهــــا                                            TL وٕايجــــاد ،      ٕ   

                                                             لصــورة المالئمــة الموجــودة فــي اللغــة التــي ســيتم النقــل إليهــا، والتــي  ا
                                   ُ                          تكــاد تكــون معادلــة تمامــا للصــورة التــي ُكتبــت بهــا الرســالة فــي اللغــة 

                                  بالترجمـــة التـــي ســـتكون أقـــرب صـــورة لـــنص             وحينئـــذ يقـــوم   .       المصـــدر
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   أن                         أي أنــه يجــب علــى أي متــرجم   .       األصــلية                        الرســالة المكتوبــة باللغــة 
                                              التي سينقلها على أساس قواعـد اللغـة المكتـوب بهـا                  يفهم أوال الرسالة 

                         الفكــرة إلـى اللغــة المنقــول     نقـل                                    هـذه الرســالة نفسـها، ثــم بعـد ذلــك يعيــد 
  .     إليها

                                                    وهكذا فالبد للمترجم من السير وفق هذه االستراتيجية لكي 
                                                      يتجنب الوقوع في األخطاء، ولكـي تكـون ترجمتـه أقـرب شـيء إلـى 

  .      الصواب
 

                               ة تطبيـــق هـــذه االســـتراتيجية، ولـــيكن         فهـــم كيفيـــ            ولنحـــاول اآلن 
   ):                  لتوضيح الفكرة فقط   (                            ذلك أوال على مستوى المفردات 

                                                   فمثال كلمة رياضة قد تكون رياضـة بدنيـة أو رياضـة روحيـة 
     فـإذا   .                                                   أو رياضة بمعنـى تـرويض أو رياضـة بمعنـى مـادة الرياضـيات

               فــي عمليــة تحليــل         وبــدأنا                                     مــا حصــرنا معناهــا فــي أنهــا رياضــة بدنيــة، 
                                                        هذا المصطلح ومحاولة إيجاد ما يعادله فـي اللغـة اإلنجليزيـة،      معنى 

  .Sport                  نجد أن المقابل هو 
  :                       ويمكن تمثيل ذلك كما يلي

 Rethink  ⇐ Sport ⇐بدنية   ⇐رياضة 
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ّ       وبــــنفس الطريقــــة، فــــإن كاتــــب قــــد تكــــون مفكــــر أو نّســــاخ أو                                           
                                   فإذا ما حصرنا المعنى في مفكر، يكون   .    الخ    ...              موظف في مكتب 

  :Writer  و          المقابل ه
 Rethink  ⇐ Writer ⇐  مفكر ⇐ كاتب

                قــــد تكــــون ركــــام أو   Bank                            وبالطريقــــة العكســــية، فــــإن كلمــــة 
                        فإذا مـا حصـرنا معناهـا فـي   .                            منحدر أو شاطئ أو صف أو مصرف

                                                         أنهـــا جـــزء مـــن األرض بامتـــداد جانـــب النهـــر، يكـــون المقابـــل باللغـــة 
  .    شاطئ  :           العربية هو

  :                       ويمكن تمثيل ذلك كما يلي
Bank ⇒ Land along the side of a river ⇒ Rethink ⇒ شاطئ 

                           قد تكون كتاب أو دفتر تجـاري   Book             الطريقة، فإن        وبنفس
      الحجــــز                   التســــجيل أو بعمليــــة                                   أو الكتــــاب المقــــدس أو القيــــام بعمليــــة 

                                                فـــإذا مـــا حصـــرنا المعنـــى فـــي عمليـــة الحجـــز مقـــدما، يكـــون   .      مقـــدما
  :          المقابل هو

Book ⇒ To Reserve ⇒ Rethink ⇒ يحجز 
 

                                                      وعلى مستوى العبارة، يمكن لنا إجراء نفـس هـذه النوعيـة مـن 
  :          فعبارة مثل  :                         التحليل على النحو التالي

 قامت اللجنة المكونة من سبع دول بمناقشة مشروع القرار
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  "                                    اللجنـــة الحكوميـــة المكونـــة مـــن ســـبع دول   "              نجـــد أن عبـــارة 
                                                           معناها هـو اللجنـة الحكوميـة التـي تخـص الـدول السـبع كلهـا، بمعنـى 

                     ولــذلك فــإن أقــرب مــرادف   .                                  عــدم اقتصــارها علــى حكومــة دولــة واحــدة
         أمـا كلمـة   . governmental committee-inter               لهذا المعنى هـو 

           وبــــذلك تكــــون   . draft                     هنــــا فتعنــــي مســــودته، أي   "              مشــــروع القــــرار   " 
  :                       ترجمة الجملة السابقة هي

The seven-state inter-governmental committee has 
discussed the draft resolution. 

  :                                وبالطريقة العكسية، ففي عبارة مثل
I move the adoption of the following resolution. 

                                              هنــا تعنــي عمليــة االقتــراح أو التزكيــة، بينمــا تكــون   move       نجــد أن 
                        األول هـــــــو عمليـــــــة اإلقـــــــرار أو   :           علـــــــى معنيـــــــين  adoption     كلمـــــــة 

        ونستبعد    ).      لطفل   (                            ، والثاني هو عملية التبني )         لقرار ما   (         االعتماد 
  :                                            المعنى الثاني بالطبع، ولذلك يكون معنى الجملة
 اقترح اعتماد القرار التالي

 
ـــى مســـتوى فقـــرة بأكملهـــا، حيـــث نحـــاول  ـــل عل ـــابع التحلي                                                   ولنت

  :                            ترجمة الفقرة التالية كما يلي
                                                      ويتأكد ذلك على وجـه الخصـوص بالنسـبة للعنصـر البشـري، الـذي 

                          ومـن ثـم اتفـاق صـالحه الفـردي   –                            يعتبر سلوكه وشعوره باالنتمـاء 
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                                محـــددا رئيســـيا لفـــروق اإلنتاجيـــة بـــين   –                  مـــع الصـــالح الجمـــاعي 
  .                  المجتمعات المختلفة
                                          أوال أن نقـــوم بتحليـــل كـــل كلمـــة لتحديـــد المقصـــود         هنـــا يجـــب 

        علــــــى وجــــــه   –    يصــــــح   /      يثبــــــت   :      يتأكــــــد  :                    منهــــــا بالضــــــبط كمــــــا يلــــــي
  –     بشـــــأن   /               فيمـــــا يتعلـــــق بــــــ   :           بالنســـــبة لــــــ  –      خصوصـــــا   :       الخصـــــوص

  :      ســلوكه  – ُ         ُينظــر إليــه   : ُ     ُيعتبــر  –         اإلنســاني       العامــل   :          صــر البشــري    العن
   مـن   –        االنتسـاب   /         العضوية   :        االنتماء  –        إحساسه  :      شعوره  –      تصرفه 

       مصـلحته   :      صـالحه  –      تناسـق   /        انسـجام   :      اتفـاق  –        بالتالي   /      هكذا   :   ثم
  –         المجموعـــة   /               المجتمـــع العـــام   :        الجمـــاعي  –       الشخصـــي   :       الفـــردي  –

  –        اختالفـــات   :     فـــروق  –       أساســـيا   :     يســـيا  رئ  –       مقياســـا   /        معيـــارا   :      محـــددا
  –         فيمـــــــا بـــــــين   :    بـــــــين  –                         القـــــــدرة علـــــــى اإلنتـــــــاج الـــــــوفير   :         اإلنتاجيـــــــة
  .          على تنوعها  /         العديدة   :         المختلفة  –          المجموعات   :          المجتمعات

  :                                               وبذلك يمكننا ترجمة النص السابق على النحو التالي
This is particularly true for the human element. 
Behavior and awareness of affiliation – thus his 
individual interest is suited with the common 
interest – are considered main determinate of 
productivity differentials between various 
communities. 
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                                               ممـــــا ســـــبق نجـــــد أن عمليـــــة الترجمـــــة تنقســـــم إلـــــى مـــــرحلتين 
  :        أساسيتين

                    نـــص الرســـالة المكتوبـــة   analysis           هـــتم بتحليــل   وت  :              المرحلـــة األولـــى
ــــي الــــذي SL              باللغــــة المصــــدر  ــــى الحقيق                                     ، مــــن أجــــل التوصــــل للمعن

  :                                         ثم نبدأ في عملية إعادة التفكير، لندخل إلى  .                يتضمنه هذا النص
                  معنـى الـنص المتـرجم   synthesis             وتهـتم بصـياغة   :                المرحلة الثانيـة

        وب صـــحيح                        ، مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى أســـلTL                     باللغـــة المنقـــول إليهـــا 
  .                                                          تماما يماثل األساليب التي تتم الكتابة بها عادة في هذه اللغة

                                                    علـى أن نأخـذ فــي االعتبـار دائمــا أن عـدم فطنــة القـارئ إلــى 
            ُ                                                 أن ما يقرأه ُمترجم من لغة أخرى يعتبر في حد ذاته أكبر دليل علـى 
                                                       نجـــاح المتـــرجم فـــي مهمتـــه، بمعنـــى أن القـــارئ لـــو شـــك ولـــو للحظـــة 

                                    قـــد يكـــون منقـــوال مـــن لغـــة أخـــرى بســـبب وجـــود                    واحـــدة أن مـــا يقـــرأه
  .                                                     ضعف أو ركاكـة فـي األسـلوب، يكـون المتـرجم قـد فشـل فـي مهمتـه

                                                      فــــالمترجم النــــاجح هــــو الــــذي يســــتطيع صــــياغة الرســــالة فــــي اللغــــة 
                                                             المنقــول إليهــا بأســلوب يجعــل مــن يقــرأ هــذه الرســالة يشــعر وكأنهــا لــم 

   ".       طبيعية   "           أي وكأنها   –                   تكتب إال بهذه اللغة 
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 المترجم دور
Translator's Role 

 
                                                    ال يمكـن أليــة مناقشــة لمبـادئ الترجمــة ومناهجهــا أن تعطينــا 

                وبمـا أن المتـرجم   .   سـه ف                                       معالجة لقضية الترجمة بمعزل عـن المتـرجم ن
                                                          يعتبـــر العنصـــر البـــؤري فـــي عمليـــة الترجمـــة، فـــإن دوره يعـــد محوريـــا 

   أن                                                        بالنســـبة للمبـــادئ والمنـــاهج األساســـية فـــي عمليـــة الترجمـــة، ذلـــك 
  .                                                         المترجم نفسه يعتبر جزءا من البيئة الثقافية التي يعيش فيها

            رغــم مــا يجــده   – ٕ                                        وٕاذا أردنــا مــن المتــرجم إنتــاج رســالة مقبولــة 
                              فالبــد أن يكــون ملمــا إلمامــا شــامال   –                        مــن صــعوبات ونكــران للجميــل 

                                                    بخصــائص اللغــة المصــدر، والبــد أن يســيطر فــي نفــس الوقــت علــى 
                              هـــو ال يســـتطيع حتمـــا أن يكـــافئ بــــين  ف  .                          أدوات اللغـــة المنقـــول إليهـــا

ـــالمعنى  ـــد لـــه أن ُيحـــدث ب                                          ُ             الكلمـــات مقتصـــرا علـــى القـــاموس، بـــل الب
                                                         الحقيقــي صــيغة لغويــة جديــدة، لكـــي ينقــل المفهــوم الــذي تعبــر عنـــه 

      فــي كــل   versed-well                     أي يجــب أن يكــون ضــليعا   .             اللغــة المصــدر
  .                              من اللغتين اللتين يتعامل معهما

                      ة التـــي يجـــب توافرهـــا فـــي                           وهنـــاك بعـــض المتطلبـــات األساســـي
        هــــو وجــــوب   –              كمــــا ســــبق القــــول   –                   وأول هــــذه المتطلبــــات   .        المتـــرجم

                              فـــال يكفـــي أن يكـــون المتـــرجم قـــادرا   .                            معرفتـــه التامـــة باللغـــة المصـــدر
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                                   للمعنــى أو أن يكــون مــاهرا فــي استشــارة   "              المغــزى العــام   "         علــى فهــم 
 ٕ          وٕانمـا عليـه    ).                                  فهو سيفعل ذلك حتى في أحسـن األحـوال   (          القواميس 

                                                           اإلضــافة إلــى ذلــك فهــم الجوانــب الدقيقــة والحساســة للمعنــى، والقــيم  ب
                                                          االنفعاليـــة الســـلوكية الهامـــة للكلمـــات، والخصـــائص األســـلوبية التـــي 

  .       الرسالة  "       ٕ      نكهة وٕاحساس   "      تحدد 
                                                 كمــــا يجــــب عليــــه أن يكــــون ضــــليعا بالقواعــــد الحاكمــــة للغــــة 

  ء          غلـب األخطـا أ     ولعـل   .                                        المنقول إليهـا، ولـيس للمتـرجم بـديل عـن ذلـك
                                                                 المتعددة والخطيرة التي يقع فيها المترجمون تنشأ أساسا من افتقـارهم 

  .                                    للمعرفة الشاملة باللغة المنقول إليها
                                                 وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، علـــى المتـــرجم أن يكـــون لديـــه معرفـــة 

                              فيمكن مثال أن يكون المترجم على   .                          خاصة بالموضوع الذي يترجمه
              ن موضوعات مثـل  ع                               غة بوجه عام، ولكنه يجهل الكثير  ل           علم جيد بال

                        ففـــي هـــذه الحالـــة، ال تعتبـــر   .                                     الفيزيـــاء النوويـــة أو الكيميـــاء العضـــوية
                                                                 المعرفــة العامــة باللغــة وافيــة كخلفيــة وكتجربــة لترجمــة المــواد التقنيــة 

        باإلضـافة   –                             وبتعبير آخر، يجب على المترجم   .                  في مثل هذه الفروع
  –    يهــا                                                       إلــى كونــه ضــليعا بقواعــد وســلوك اللغتــين المصــدر والمنقــول إل

  .                                               أن يكون على إطالع شامل بمادة الموضوع الذي يترجمه
                                                        وحتى مع توافر المعرفة التقنية الضرورية لدى المترجم، فلن 
                                                            يعتبـــر كفـــؤا مـــا لـــم يتـــوافر لديـــه باإلضـــافة إلـــى ذلـــك الرغبـــة النفســـية 
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                                                    إذ يجــب أن تتــوافر لـــدى المتــرجم موهبــة المحاكــاة والقـــدرة   .         الحقيقيــة
ـــى أداء دور المؤلـــف و                                 تقمـــص ســـلوكه وكالمـــه ووســـائله بأقصـــى                       عل

  .               درجة من االحتمال
                    رأيــه فــي هــذه القضــية،   Justin O'Brien              وفــي ذلــك، يــورد 

  .                                               علـــى المتـــرجم أال يتـــرجم أبـــدا أي شـــيء ال يثيـــر إعجابـــه    : "      فيقـــول
   ".                                                           فيجب أن تتواجد ألفة بين المترجم وبين ما يترجمه بقدر اإلمكان 

                   صـــدر والمنقـــول إليهـــا                                    علـــى أن المعرفـــة الشـــاملة بـــاللغتين الم
                    ُ                                      وبمـــادة الموضـــوع الـــذي ُيتـــرجم والرغبـــة النفســـية الحقيقيـــة ال تضـــمن 
                                                     الحصـــــول علـــــى ترجمـــــة فعالـــــة فـــــي الواقـــــع مـــــا لـــــم يتمتـــــع المتـــــرجم 

  .     لديـه  literary taste                                    باإلضافة إلى كل ما سبق بوجود حس أدبي 
                                        لكـــي يكـــون للمتـــرجم التـــأثير الكامـــل فيجـــب أن   "   Nabocov      فيقـــول 

                                                  لنهايــة بقــدر مــن الموهبــة تتســاوى مــع قــدر الموهبــة التــي           يتمتــع فــي ا
   ".                             يتمتع بها المؤلف الذي يختاره 

                                                  ولـيس هنــاك متــرجم يســتطيع تجنــب درجــة معينــة مــن التــأثير 
ـــــه ـــــف أو   .               الشخصـــــي فـــــي عمل ـــــاق آراء المؤل ـــــرجم باعتن                                       فيتـــــأثر المت

                                                               بالرســـالة أو يتـــأثر بافتقـــاره لمثـــل هـــذا االعتنـــاق، وذلـــك أثنـــاء تفســـيره 
ــــه للكلمــــات والصــــيغ       للرســــال ــــة باللغــــة المصــــدر وفــــي انتقائ                                                     ة المكتوب

            ومــن المفهــوم   .                                                النحويــة المطابقــة وفــي اختيــاره للمكافئــات األســلوبية
                                                           تمامـــا أن المعـــاني الســـلوكية التـــي يســـتخدمها المؤلـــف تـــؤثر فـــي قـــيم 
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                                                                 المترجم المماثلة وتتأثر بها، وال يمكن أن يكون الناتج بأية حالة هـو 
  .    لضبط                 نفس قيم المؤلف با

                                               ويتحـــــتم علـــــى المتـــــرجم أال يضـــــم انطباعاتـــــه الخاصـــــة إلـــــى 
ّ                                      الرسالة، أو يحّرفها لتناسب تطلعاته الفكريـة واالنفعاليـة            والبـد لـه أن   .               

                                                         يبذل كل جهد ممكن لتقليل أي تدخل من جانبه ال يتنـاغم مـع قصـد 
                                                    وفحـــوى المؤلــــف األصـــلي والرســــالة األصـــلية وذلــــك إلـــى أدنــــى حــــد 

  .    ممكن
                                  حـــاالت المتعلقـــة بالتبـــديل غيـــر المالئـــم                وال تحـــدث معظـــم ال

                                                          للــنص األصــلي بنــاء علــى رغبــة واعيــة لتحــوير الرســالة أو تحريفهــا، 
                                                  بــــل تنــــتج مــــن ســــمات الشخصــــية الالواعيــــة التــــي تــــؤثر فــــي عمــــل 

                                      وتتضح هذه السمات بشكل كبير حينما يشـعر   .                  المترجم بطرق خفية
                                                     المتـــرجم بالميـــل إلـــى تحســـين الـــنص األصـــلي أو تصـــحيح األخطـــاء
                                                         الجليــة فيــه أو الــدفاع عــن تحبيــذ شخصــي وذلــك بتحريــف مــا يختــاره 

  .        من كلمات
                                                وتتناســــب مخــــاطر الذاتيــــة فــــي عمليــــة الترجمــــة مــــع مقــــدار 

         ففــي نصــوص   .                                             التــدخل االنفعــالي الممكــن مــن المتــرجم فــي الرســالة
    علـى   .                                                      النثر العلمي، يصـل هـذا التـدخل الـذاتي إلـى أدنـى مسـتوى لـه

                               ى أعلـى مسـتوياته فـي حالـة النصـوص                          أن هذا التدخل يصل عادة إل
  .       الدينية
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                                              وفي بعض الحاالت يؤدي اإلحسـاس الخـاص للمتـرجم بعـدم 
                                                         الثقة إلى أن يصبح من الصعب عليه أن يترك الرسـالة تتحـدث عـن 

                                                    وفــي حــاالت أخـرى، يدفعــه الغــرور إلـى القيــام بالترجمــة دون   .      نفسـها
  .                                               استشارة آراء الذين درسوا تلك النصوص دراسة وافية

                                         كــــــذا فــــــإن المتــــــرجم الكــــــفء هــــــو الــــــذي يســــــتطيع صــــــقل   وه
                    الالزمة للقيام بعملـه   monolingual skills                      المهارات أحادية اللغة 

  listening                                          علـــــى أكمـــــل وجـــــه، والمتمثلـــــة فـــــي مهـــــارات االســـــتماع 
  .writing         والكتابة   reading         والقراءة   speaking        والتحدث 

   غـــة                                                 ويجــب التركيــز هنـــا علــى الفــرق بـــين المتحــدث ثنــائي الل
Bilingual Speaker   والمتــــــرجم الكــــــفء               Competent 

Translator.   مثل هذا الفرق في أن األول يستطيع التعبير عـن  ت  وي                                           
                  عمـــــا يريـــــد أن يقولـــــه         التعبيـــــر                                نفســـــه بلغتـــــين، بينمـــــا األخيـــــر يمكنـــــه 

                    وهــو بــذلك ال يتــدخل فــي   .                                   اآلخــرين أو التعبيــر عــن اآلخــرين بكفــاءة
                           ها، كما أنه يستطيع أن ينحي                                   تغيير معنى نص الرسالة المراد ترجمت

ــــرز انفعــــاالت  ــــدر المســــتطاع، وأن يب ــــا بق                                                        انفعاالتــــه الشخصــــية جانب
                وعلـــــى ذلـــــك فمقـــــدرة   .                                    المؤلـــــف أو الكاتـــــب األصـــــلي بطريقـــــة أمينـــــة

                                                        المتــرجم الكــفء علــى عمليــة الترجمــة هــي مقــدرة تحتــوي علــى أكثــر 
  .      من لغة
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                                                 وبــــدون اســــتراتيجية الترجمــــة التــــي ســــبق الحــــديث عنهــــا، ال 
                      فــال يجــب علــى المتــرجم أن   .                            لفــرد مــا أن يكــون مترجمــا كفــؤا      يمكــن

                         تــين يتعامــل فيهمــا فقــط، بــل  ل                                    يكــون ملمــا بالقواعــد الحاكمــة للغتــين ال
   ،              وفـي هـذه الحالـة  .                                             يكون عليه أيضا أن يستطيع النقل إليهمـا بكفـاءة
               ، يكـون عليـه أن SL                                           فإذا ما أعطينـاه رسـالة مكتوبـة باللغـة المصـدر 

  .TL                                      الرسالة بالضبط في اللغة المنقول إليها                      يعطينا ما يعادل هذه
        فـــي غايـــة   Assumption                             وبـــذلك فيمكننـــا اســـتنتاج افتـــراض 

                                                        األهميــة، أال وهــو أنــه ال يشــترط أن يكــون كــل متحــدث ثنــائي اللغــة 
  .           مترجما كفؤا

Not any bilingual speaker is a competent 
translator. 

           يـة الصـعوبة                                         ومجمل القول، تعد مهمة المتـرجم مهمـة فـي غا
           فحــــين يرتكــــب   .                                       وال يجنــــي مــــن ورائهــــا الشــــكر فــــي معظــــم األحيــــان

                                                         المتــرجم خطــأ بســيطا ينتقــده النــاس بشــدة، وحــين يــنجح فــي عملــه ال 
                                                              يلقى إال امتداحا ال يذكر، إذ غالبا ما تسود قناعـة لـدى الجميـع بـأن 
                                                     أي شـــخص يعـــرف لغتـــين يكـــون بإمكانـــه عمـــل مـــا قـــام بـــه المتـــرجم 

  .                    عاناة إلنتاج نص مكافئ                 الذي عانى أشد الم
             ٕ                                     علــى أنــه حتــى وٕان كــان امتــداح اآلخــرين لعمــل المتــرجم مــن 
                                                              األمور النادرة، فإن مهمة الترجمة بحد ذاتها تحقـق للمتـرجم الرضـاء 
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                                         ذلك أن الترجمة الناجحـة تتضـمن تحـديا فكريـا   .                   النفسي الذي يتطلبه
   إن                    وباإلضـافة إلـى ذلـك، فـ  .                                     من أعقد التحديات التـي عرفتهـا البشـرية

                                                            الحاجــة إلــى التواصــل الواســع والــدقيق والفعــال فــي عالمنــا المعاصــر 
                                                          بـــين مـــن يتكلمـــون بلغـــات مختلفـــة يعطـــي للمتـــرجم موقعـــا اســـتراتيجيا 

  .                    جديدا في غاية األهمية
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 أنواع الترجمة
Kinds of Translation 

 
                                  ثالثـــــة تقســـــيمات للترجمـــــة، نوردهـــــا فيمـــــا   Jakobson     أورد 

  :   يلي
                         لترجمــــــــة ضــــــــمن اللغــــــــة الواحــــــــدة           ، ويســــــــمى با          النــــــــوع األول

intralingual translation .   وتعنــي هــذه الترجمــة أساســا إعــادة                              
                    ووفقـا لهـذه العمليـة،   .                                        صياغة مفردات رسالة ما في إطار نفس اللغة

                                                     يمكـــن ترجمـــة اإلشـــارات اللفظيـــة بواســـطة إشـــارات أخـــرى فـــي نفـــس 
  ،                                                         اللغــة، وهــي تعتبــر عمليــة أساســية نحــو وضــع نظريــة وافيــة للمعنــى

  .                            ل عمليات تفسير القرآن الكريم  مث
                              ، وهـــــــــو الترجمـــــــــة مـــــــــن لغـــــــــة إلـــــــــى أخـــــــــرى             النـــــــــوع الثـــــــــاني

interlingual translation .   وتعنــــــي هــــــذه الترجمــــــة ترجمــــــة                        
                                                         اإلشارات اللفظيـة إلحـدى اللغـات عـن طريـق اإلشـارات اللفظيـة للغـة 

           ومــا يهــم فــي   .                                        وهــذا هــو النــوع الــذي نركــز عليــه نطــاق بحثنــا  .     أخــرى
             بمعنــى مقارنــة   (                             رجمــة لــيس مجــرد معادلــة الرمــوز                 هــذا النــوع مــن الت
  .                                          وحســب، بــل تكــافؤ رمــوز كلتــا اللغتــين وترتيبهــا  )                الكلمــات ببعضــها 

  .                                أي يجب معرفة معنى التعبير بأكمله
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                                         ، ويمكن أن نطلق عليه الترجمة من عالمة إلـى             النوع الثالث
                      وتعنــي هــذه الترجمــة نقــل   . intersemiotic translation     أخــرى 

                                           ع معــــين مــــن الــــنظم الرمزيــــة إلــــى نــــوع آخــــر دون أن             رســــالة مــــن نــــو 
            ففــــي البحريــــة   .                                          تصــــاحبها إشــــارات لفظيــــة، وبحيــــث يفهمهــــا الجميــــع

                                                           األمريكية على سـبيل المثـال، يمكـن تحويـل رسـالة لفظيـة إلـى رسـالة 
  .                                             يتم إبالغها باألعالم، عن طريق رفع األعالم المناسبة

 
interlingual                                  وفـــي إطـــار الترجمـــة مـــن لغـــة إلـــى أخـــرى 

translationيمكن التمييز بصفة عامة بين قسمين أساسيين ،                                          :  
 

  :Written Translation                  الترجمة التحريرية  - 1
                               وعلــى الــرغم ممــا يعتبــره الكثيــرون   .                   وهــي التــي تــتم كتابــة 

                                                           من أنها أسهل نوعي الترجمة، إذ ال تتقيـد بـزمن معـين يجـب أن تـتم 
ــــواع ا ــــر أن ــــه، إال أنهــــا تعــــد فــــي نفــــس الوقــــت مــــن أكث        لترجمــــة                                               خالل

                                                             صعوبة، حيث يجب على المترجم أن يلتزم التزاما دقيقا وتامـا بـنفس 
                   ٕ                                      أسلوب النص األصلي، وٕاال تعرض لالنتقاد الشديد في حالـة الوقـوع 

  .         في خطأ ما
 

  :Oral Interpretation                الترجمة الشفهية  - 2
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                                                  وتتركز صعوبتها في أنها تتقيد بزمن معين، وهـو الـزمن  
                                إذ يبــدأ دور المتــرجم بعــد االنتهــاء   .  ة                           الــذي تقــال فيــه الرســالة األصــلي
                                  ولكنها ال تلتزم بنفس الدقة ومحاولة   .                               من إلقاء هذه الرسالة أو أثنائه

                                                   االلتــــزام بــــنفس أســــلوب الــــنص األصــــلي، بــــل يكــــون علــــى المتــــرجم 
  .                                          االكتفاء بنقل فحوى أو محتوى هذه الرسالة فقط

 
  :                                    وتنقسم الترجمة الشفهية إلى عدة أنواع 
 

  :Sight Interpreting-At         المنظورة         الترجمة   :    أوال
ــــرجم نــــص   .                       أو الترجمــــة بمجــــرد النظــــر ــــرأ المت ــــأن يق                          وتــــتم ب

                            بعينيـه، ثـم يترجمهـا فـي عقلـه،   SL                               الرسالة المكتوبة باللغة المصدر 
  .      بشفتيه  TL                                                 ليبدأ بعد ذلك في ترجمتها إلى اللغة المنقول إليها 

 
  :Consecutive Interpreting                 الترجمة التتبعية   :      ثانيا

                                             حــدث بــأن يكــون هنــاك اجتماعــا بــين مجمــوعتين تتحـــدث   وت
          ويبــدأ أحــد   .                                            كــل مجموعــة بلغــة مختلفــة عــن لغــة المجموعــة األخــرى

                                                                 أفراد المجموعة األولى في إلقاء رسالة معينة، ثم ينقلها المترجم إلـى 
                                                        لغـــة المجموعـــة األخـــرى لكـــي تـــرد عليهـــا المجموعـــة األخيـــرة برســـالة 

  .     وهكذا    ...             جموعة األولى                                أخرى، ثم ينقلها المترجم إلى الم
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                                              ومــــن الصــــعوبات التــــي يجــــب التغلــــب عليهــــا فــــي الترجمــــة 
                                                           التتبعيــة، مشــكلة االســتماع ثــم الفهــم الجيــد للــنص مــن منظــور اللغــة 

                                           ولذلك فيجـب العمـل علـى تنشـيط الـذاكرة السـترجاع   .             المصدر نفسها
  .                                              أكبر قدر ممكن من الرسالة التي تم االستماع إليها

 
  :Simultaneous Interpreting     ورية            الترجمة الف  :      ثالثا

                                                     وتحدث في بعض المؤتمرات المحلية أو المـؤتمرات الدوليـة، 
                                                     حيــث يكــون هنــاك متحــدث أو مجموعــة مــن المتحــدثين بلغــة أخــرى 

                                           ويبـدأ المتحــدث فـي إلقـاء رســالته بلغتـه المصــدر   .              عـن لغـة الحضــور
SL   ـــى لغـــة الحضـــور ـــوم المتـــرجم بترجمتهـــا فـــي نفـــس الوقـــت إل                                                    ليق
TL.  

                                                  د تحـــدثنا فيمـــا ســـبق عـــن دور المتـــرجم الـــذي يلعبـــه أثنـــاء   وقـــ
                                ويمكن هنا أن نلقي بعض الضوء علـى   .                          ممارسته للترجمة التحريرية

                                                            المتطلبـــات الواجـــب توافرهـــا فـــي المتـــرجمين الـــذين يقومـــون بالترجمـــة 
  .       الفورية

                                                  فيجب أن يتصف المترجم الفوري بصفات معينة، من أهمها 
                    والقـــدرة علـــى التركيـــز   esponsequick r                     القــدرة علـــى ســـرعة الـــرد 

concentration   والتمتــــــــع بقــــــــدر كبيــــــــر مــــــــن هــــــــدوء األعصــــــــاب                                 
relaxation   ـــــة                                            والقـــــدرة علـــــى االســـــتمرار فـــــي الترجمـــــة لمـــــدة طويل
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consistence   باإلضــافة إلــى اإللمــام بحصــيلة كبيــرة مــن المفــردات                                            
                                   ويالحــــظ أن حــــوالي ثلــــث الترجمــــة الفوريــــة   . vocabulary        اللغويــــة 

  .confidence-self            لثقة بالنفس            تعتمد على ا
                                                وهنــــاك صــــعوبات كبيــــرة تواجــــه المتــــرجم الفــــوري، لعــــل مــــن 
                                                           أهمهــا فــي الترجمــة مــن العربيــة إلــى اإلنجليزيــة مــا يتمثــل فــي تــأخر 
                                                           الصفة على الموصوف، ذلك أنه في اللغـة اإلنجليزيـة البـد أن تتقـدم 

      الرجــل   :                             ومثــال ذلــك، فالعربيــة تقــول مــثال  .                  الصــفة علــى الموصــوف
                                                والمتـــرجم الفـــوري لـــن يســـتطيع االنتظـــار حتـــى يســـمع بقيـــة   .     كبيـــر  ال

  .                                                          الجملة كلها ثم يبدأ في الترجمة، فهو يقوم بالترجمة أوال بأول
                                                 ومــن الصــعوبات التــي تواجهــه أيضــا فــي هــذا الصــدد، تــأخر 

  .                     ال يلبــث أن ينكشــف زيفــه  :          فيقــال مــثال  .                         الفاعــل فــي الجملــة الفعليــة
  .     وهكذا    ...                 ية تبدأ بالفاعل                               ومن المعلوم أن الجملة اإلنجليز 
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 مستويات التحليل اللغوية
Levels of Language Analysis 

 
                                                      بتحديــد االســتراتيجية التــي يتبعهــا المتــرجم، نكــون قــد نجحنــا 
                                                      فــي تحديــد مــنهج واضــح يســير المتــرجم علــى هديــه، حتــى يبــدأ فــي 

                                            ولنفتـــرض اآلن أننـــا أعطينـــا المتـــرجم رســـالة ليقـــوم   .               الترجمـــة بالفعـــل
  .                                                  تهــا، وواجهــت هــذا المتــرجم صــعوبة فــي فهــم معنــى كلمــة مــا     بترجم

                                                           فما هي الخطوات التي ينبغي عليه إتباعها للتوصـل إلـى أدق معنـى 
  :                                          لهذه الكلمة؟ وعلى سبيل المثال، ففي العبارة

This table is out of place. 
                           ؟ هـل تعنـي منضـدة أو جـدول أو table                          ما هو المعنى الدقيق لكلمة 

     الخ؟    ...                 مائدة المفاوضات 
                                              هنــــاك أربعــــة معــــاني يجــــب علــــى المتــــرجم أن يبحــــث عنهــــا 

  :               وهذه المعاني هي  .         بالترتيب
 

  :Lexical Meaning               المعنى المعجمي   - 1
ـــــي  ـــــدأ بالبحـــــث عـــــن الكلمـــــة ف ـــــرجم أن يب ـــــى المت                                              فيجـــــب عل
                                                              القاموس اللغوي، سواء كـان آحـادي اللغـة أو ثنـائي اللغـة، للمسـاعدة 

                              الكلمة المفردة دائما تكـون علـى                على أن نالحظ أن   .              في فهم معناها
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               ، ومعنـى اصـطالحي linguistic meaning          معنـى لغـوي   :       معنيـين
technical meaning .   وعلـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال، فـــــــإن كلمـــــــة                           

interpretation   تعنـــــي التفســـــير لغويـــــا أو التأويـــــل دينيـــــا، وكلمـــــة                                           
commentator   وقـد   .      وهكـذا    ...                               تعني معلـق لغويـا أو مفسـر دينيـا    

                                             وس هو المصـدر الوحيـد الجـدير باالعتمـاد عليـه كحـل             ال يكون القام
                                                   أخيــــر أو أفضــــل، حيــــث يكــــون علــــى المتــــرجم تخمــــين عــــدة معــــاني 

                                                 ويشمل ذلـك المعنـى الـذي يقصـده المؤلـف وتأويلـه الخـاص   .       محتملة
 ٕ       وٕاذا لـــم   .                                                    للكلمـــة أو العبـــارة، باإلضـــافة إلـــى تعريـــف القـــاموس للكلمـــة

                    مــن هــذه الكلمــة، يبــدأ                                           يســتطع المتــرجم تحديــد المعنــى الــدقيق المــراد
  :                       بالبحث في المعنى التالي

 
  :al MeaningTextu  ي   نص         المعنى ال  - 2

                                                     وهـــذا يعنـــي أن علـــى المتـــرجم االســـتعانة بـــالقواميس الثنائيـــة 
                                                        اللغـــة المتخصصـــة فـــي المجـــاالت المختلفـــة، كـــالقواميس الطبيـــة أو 

                              ذلــك أن معنــى الكلمــة بمفردهــا قــد   .    الــخ    ...                       الهندســية أو االقتصــادية 
ُ                                          لــف عنــه إذا ُوضــعت فــي ســياق معــين، أي إذا ســبقتها أو تلتهــا    يخت            

   أو   "     نقـي   "      تعنـي   pure                           وعلى سبيل المثـال، فـإن كلمـة   .           كلمة معينة
                                                ولكـــن هـــذه الكلمـــة قـــد يختلـــف معناهـــا إذا تلتهـــا كلمـــات    ".      ٍ صـــافٍ   " 

  :       كما يلي  –     أخرى 
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 pure language         لغة فصحى

 pure man 

 رجل نقي السريرة –رجل سليم الطوية 
 pure mathematics             رياضيات بحتة
 pure sciences             علوم تجريدية

 pure water        ماء عذب
 pure gold               ذهب خالص أو حر
 pure Egyptian               مصري أبا عن جد

 pure angels                     مالئكة أبرار أو أطهار
     ولكـــــن    ".       يتضـــــمن   "    أو   "       يحتـــــوي   "      تعنـــــي   contain           وكـــــذلك كلمـــــة 

  :   مثل  –     عينة                                معناها يختلف إذا وردت في نصوص م
 to contain a crisis           يحتوي أزمة
 to contain an enemy           يتفادى عدو

 to contain feelings             يكتم المشاعر
 to contain involvement             يتجنب التورط
 to contain acts             يتحاشى أفعال

              ويختلــف معناهــا    ".      ٍ قــاسٍ   "    أو   "     خشــن   "      تعنــي   harsh           وأيضــا كلمــة 
  :  لي                     في النصوص األخرى كما ي

 harsh language        لغة فظة
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 harsh words            كلمات نابية
 harsh clothes    رثة  /           مالبس خشنة 

 harsh man               رجل غليظ القلب
 

                                            وبالطريقــة العكســية، فــإن معنــى كلمــة واســع يختلــف   .      وهكــذا
  :                                    حسب السياق المذكور فيه الكالم كما يلي

 far-reaching            واسع النطاق
 broad-minded          واسع األفق

 wide-spread          ع االنتشار   واس
 knowledgeable             واسع المعرفة
 patient – forbearance           واسع الصدر
 merciful            واسع الرحمة

  :               وكذلك كلمة يخفض
 to lower pause / muffle           يخفض الصوت

 to devalue currency                 يخفض قيمة العملة
  to moderate interest rate                 يخفض سعر الفائدة

to curtail government spending 
 يخفض اإلنفاق الحكومي

 to curb inflation            يخفض التضخم
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                                                  فــــإذا لــــم يســــتطع المتــــرجم كــــذلك تحديــــد المعنــــى المــــراد مــــن 
  :                      الكلمة، يبدأ بالبحث في

 
  :al MeaningContextu  ي     سياق         المعنى ال  - 3

                                                وهو المعنى الذي يمكـن استخالصـه مـن سـياق الكـالم، ذلـك 
                                 د تكـــون هنـــاك كلمـــات لهـــا معنـــى محـــدد،                    أنـــه فـــي بعـــض األحيـــان قـــ

                                                       ولكـــن هـــذا المعنـــى يتغيـــر كليـــة لوجـــود هـــذه الكلمـــات داخـــل ســـياق 
  :                     وعلى سبيل المثال، فإن  .     معين

تستضيف الواليات المتحدة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 
 .يونيه القادم

                           يختلــف معناهــا فــي هــذا الســياق   "        تستضــيف   "             نجــد أن كلمــة 
                                        نما تعنـي هنـا أن البطولـة سـتقام علـى أراضـي                     ٕ عن الضيافة تماما، وإ 

  :                                  ولذلك فإن الجملة السابقة تترجم إلى  .                الواليات المتحدة
The football world cup will be held at USA in 

coming June. 
             مـــن خـــالل تحليـــل       أوســـع                          ويمكـــن بحـــث هـــذه القضـــية بشـــكل 

                 إلــى اإلنجليزيــة فــي   Nahmad                               الــنص العربــي التــالي، الــذي ترجمــه 
  :From Arabic Press    ابه   كت

  :           النص العربي
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 زراعة عصرية
                                                          وذكر وزير الزراعة بأنه يضع النهضة بمستوى الزراعة في الـبالد 

   فـي         اإلمكـان                                  وأنه لن يدخر جهدا أن يجعل على قدر   .          نصب عينيه
                                                           متنــاول المــزارعين أحــدث النتــائج التــي توصــل إليهــا العلــم الحــديث 

ــة لغــرض     ٕ     وٕانشــاء              واحــد هــو تيســير                                   باســتخدام الوســائل الميكانيكي
  .                        زراعة عصرية حديثة ومنظمة

  :       الترجمة
Modern Farming 

The Minister of Agriculture stated that he would 
keep before him the raising of the standard of 
agriculture in the country, and that he would spare 
no effort to place, as far as possible, the most 
recent innovations achieved by modern science 
within reach of the farmers, through the 
employment of mechanical aids, with one aim in 
view and that was the facilitating and building up 
of an up-to-date well-organized agriculture. 

 
                                     فاحصــة للــنص العربــي، نجــد أن المتــرجم فــي              وبــالنظر نظــرة 

                                                   بعــض األحيــان قــام بإعطـــاء أكثــر مــن مـــرادف فــي ترجمتــه إلحـــدى 
                           كــذلك فإنــه يحــاول إضــفاء لمســة   .                              الكلمــات الموجــودة بــالنص العربــي

                                                        جمالية على ترجمته عن طريق حذف بعض الكلمـات أو التعبيـرات، 
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             ويمكــــن اســــتخالص   .                                    أو إضــــافة تعبيــــرات معينــــة بغــــرض التوضــــيح
  :             لنقاط التالية ا

                  أكثـــر مـــن كلمـــة يمكـــن   )         إنجليـــزي   –     عربـــي   (              يعطـــي القـــاموس   :    أوال
ـــــل لكلمـــــة زراعـــــة  ـــــل  )       مـــــن زرع   (                              اســـــتخدامها كمقاب   farming      ، مث

                                               واستخدم المترجم كلتا الكلمتين فـي ترجمتـه للداللـة   . agriculture و
                                       ففــــي العنــــوان اســــتخدم األولــــى، بينمــــا اســــتخدم   :              علــــى نفــــس الشــــيء

  (                                      ولكــن حينمــا أراد ترجمــة الكلمــة المشــتقة   .     الــنص                 الثانيــة فــي ســياق
                                               ، فقــد فضــل اشــتقاقها مــن الكلمــة األولــى، حيــث اســتخدم  )        مــزارعين 

  .farmers     كلمة 
ــا                                                    فــي الــنص العربــي، يمكــن ترجمــة كلمــة ذكــر بمــا يقابلهــا فــي   :      ثاني

                  ولكـــــن يفضـــــل المتـــــرجم   . said   أو   mentioned               اإلنجليزيـــــة، مثـــــل 
      ويعطـي   . stated               داللـة، وهـي كلمـة                             استخدام كلمة أخرى أقوى فـي ال

ــة أقــوى فــي الــنص اإلنجليــزي باعتبــار أن الحــديث                                                           هــذا المقابــل دالل
  .      للوزير
  )              جمـــع كلمـــة بلـــد     " (     بـــالد   "                           فـــي الـــنص العربـــي، تعنـــي كلمـــة   :      ثالثــا

  .                                                           جميــع المــدن الكبيــرة والصــغيرة والقــرى الموجــودة فــي بلــد المتحــدث
             بصــيغة المفــرد   trycoun                                    أمــا فــي الترجمــة، اســتخدم المتــرجم كلمــة 

                  وهـدف المتـرجم وراء   .                                       كمقابل لها، وهي تعطي نفـس المعنـى لحـد مـا
  .                                           ذلك هو تحقيق نوع من البساطة في توصيل المعنى
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   أو   results                                        فــي الــنص العربــي، تعنــي كلمــة النتــائج أي مــن   :      رابعــا
outcomes .   ولكــــــن المتــــــرجم اســــــتخدم كلمــــــة مختلفــــــة تمامــــــا فــــــي                                         

                            ، التي تعـد أفضـل كلمـة تتناسـب sinnovation                 ترجمته، وهي كلمة 
           ومــن الواضــح   .                                               مــع المعنــى الســياقي الــذي وردت فيــه الكلمــة العربيــة

                                                            أن المترجم بمحاولته هذه يحاول االرتقاء بـالنص العربـي، وذلـك مـن 
ـــار  ـــم اختي ـــه الخـــاص لمعنـــى الكلمـــات، ومـــن ث                                                       خـــالل اســـتخدام تأويل

  .                          مقابل أفضل في النص المترجم
                   لــيس لهــا مــا يقابلهــا   in view       ن كلمــة                  فــي الترجمــة، نجــد أ  :      خامســا

                                       ولكــن المتــرجم يضــيف هــذه العبــارة إلــى الــنص   .               فــي الــنص العربــي
                                                          المترجم بهدف توضيح المعنى المقصـود مـن العبـارة المسـتخدمة فـي 

                              ونجد أن من الواضح هنـا أيضـا أن    ).           لغرض واحد   (             النص العربي 
  .     مترجم                              المترجم يحاول االرتقاء بالنص ال

       كترجمـــــة   date-to-up                  المتـــــرجم، تقـــــف كلمـــــة          فـــــي الـــــنص  :      سادســـــا
            عصــرية حديثــة   "                                             لكلمتــين مختلفتــين ولكــن لهمــا نفــس المعنــى، وهمــا 

ّ                              ومــن الواضــح أن المتــرجم فّضــل جمــع معنــى هــاتين الكلمتــين فــي    ".                         
  .redundancy                                   كلمة واحدة، وذلك بهدف تقليل اإلطناب 

 ٕ                                                    وٕاذا لــم نســتطع التوصــل إلــى المعنــى المــراد بعــد ذلــك، نلجــأ 
  :      را إلى   أخي
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  :Meaning Suggestive         اإليحائي       المعنى   - 3
        فمـثال فـي   .                                          وهو المعنى الـذي تـوحي بـه الكلمـات فـي الجملـة

  :      الجملة
On seeing the ghost, they stood motionless. 

                      وتســـتخدم اللغـــة العربيـــة   .            بعـــدم الحركـــة  motionless          تـــوحي كلمـــة 
       يـــر، أو                                                 عـــدة تعبيـــرات لهـــذا الموقـــف، مثـــل وقفـــت علـــى رؤوســـهم الط

                       وبـالطبع فـإن انتقـاء أحـد   .                                    تسمروا في أمـاكنهم، أو تجمـدت أوصـالهم
ـــى الحـــس األدبـــي ـــرات يتوقـــف عل ـــة   .                                   هـــذه التعبي ـــرجم الجمل                    وهكـــذا تت

  :           السابقة إلى
 وقفوا بال حراك لدى رؤيتهم للشبح

  :                 كذلك فإن جملة مثل
 الفتاة كالقمر في جمالها

                عند الترجمة إلى      ولكن   .                                       توحي بأن الفتاة على قدر كبير من الجمال
                                                         اللغـــة اإلنجليزيـــة، ال نســـتطيع نقـــل هـــذا المفهـــوم كمـــا هـــو، ذلـــك أن 
                                                             القمر في البيئة اإلنجليزية ليس له نفس اإليحـاء الـذي يتميـز بـه فـي 

   ة                                       ولــــذلك يجــــب البحــــث عــــن مقابــــل الجمــــال فــــي اللغــــ  .          لغــــة العــــرب
                 وبـــذلك يمكـــن ترجمـــة   . Snow White  :                     اإلنجليزيـــة، ولـــيكن مـــثال

  :          الجملة إلى
The girl is as fair as Snow White. 



 59 

  :             وكذلك لو قلنا
The girl is as white as snow. 

                              هـــذه فتـــاة بيضـــاء كـــالثلج، فمفهـــوم   :                           ال نســـتطيع أن نترجمهـــا بـــالقول
    ُ     وقد ُيفهم   .                                                          الثلج في البيئة العربية غير مفهوم الثلج في البيئة الغربية

          ولــذلك فمــن    .                                                مــن الجملــة الســابقة أن هــذا التشــبيه للــذم ولــيس للمــدح
  :           األفضل القول

 هذه الفتاة شديدة البياض
 

                                                 وهـــذا التحليـــل ينقلنـــا خطـــوة إلـــى األمـــام، حيـــث نخلـــص ممـــا 
ـــى أن عمليـــة الترجمـــة ُتعنـــى فـــي واقـــع األمـــر بالبحـــث عـــن                           ُ                            ســـبق إل

  .                                                  معادل أو مكافئ للنص األصلي وليس إيجاد مقابل شكلي له



 60 

 أساليب الترجمة
Translation Techniques 

 
                                           المشكلة في الترجمـة تتمثـل دائمـا فـي البحـث عـن         يتضح أن 

              وليس في إيجـاد   Translation Equivalent                   المعادل في الترجمة 
                وقبـل أن نسـهب فـي   . Formal Correspondent               المقابل الشكلي 

                                                         هــذا الحــديث، يجــب علينــا أوال توضــيح األســاليب التــي يمكــن أن تــتم 
  :                  بها ترجمة المفردات

 
                       نطقهـــــا فـــــي اللغـــــة المصـــــدر                     نقـــــل الكلمـــــة حســـــب طريقـــــة   - 1

Transliteration:  
  :                                              واألمثلة على ذلك من اللغة العربية إلى اإلنجليزية

 intifada        انتفاضة

 jihad       الجهاد
  :                         ومن اإلنجليزية إلى العربية

 technology          تكنولوجيا

 democracy          ديمقراطية
  )                             أي مـن اإلنجليزيـة إلـى العربيـة   (                              ويطلق على هذه العملية األخيرة 

   . Arabicization             صطلح التعريب  م
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  :Translation Equivalent               معادل الترجمة  - 2
  :                            واألمثلة على ذلك كثيرة، ومنها

 candid camera                الكاميرا الخفية

 contact lenses               العدسات الالصقة
  :                                             ويندرج تحت هذا النوع أيضا األمثال الشعبية، مثل

 haste makes waste 

 عجلة الندامةفي التأني السالمة وفي ال
 still water runs deep               ميه من تحت تبن

 
  :Formal Correspondent                      المقابل من حيث الشكل  - 3

  :          وأمثلة ذلك
 to float currency             تعويم العملة

 the first lady             السيدة األولى

 to launder money 

 )إضفاء الشرعية على تحويالت النقود ( غسيل األموال 
 cold war          حرب باردة

 the premier  )             رئيس الوزراء   (             الوزير األول 

 black market              السوق السوداء

  .                                   ولذلك يجب التركيز على طريقة التفكير
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                                                   ويجـب التأكيــد هنـا علــى حقيقـة أن المقابــل مـن حيــث الشــكل 
                                                       يتضــمن بالضــرورة وجــود معــادل الترجمــة، بينمــا ال يتضــمن معــادل 

                      وعلــى ســبيل المثــال، فــإن    .                                 الترجمــة وجــود المقابــل مــن حيــث الشــكل
  :       العبارة

The door of the class 
  :                 يمكن أن تترجم إلى

 باب الفصل
                                                        وقــد تمــت هــذه الترجمــة بأســلوب المعــادل فــي الترجمــة، وال تتضــمن 

                        وعلــــى الــــرغم مــــن ذلــــك، يمكــــن   .                          وجــــود المقابــــل مــــن حيــــث الشــــكل
  :                                                      الحصول على المقابل من حيث الشكل في نفس الجملة، إذ نقول

 ع الفصلالباب بتا
ـــا أن نالحـــظ بوضـــوح أن   .                           وبـــالطبع فهـــذه الترجمـــة عاميـــة                            ويمكـــن لن

                 وهــذا مــا يــؤدي بنــا   .                                       الجملــة األخيــرة تتضــمن معــادل الترجمــة أيضــا
ـــى حقيقـــة أن عمليـــة الترجمـــة هـــي باألســـاس مســـألة  ـــى التأكيـــد عل                                                        إل

  .                   إيجاد معادل الترجمة
  :                  وبذلك تترجم الجملة

She got seriously ill last night. 
  :   إلى

 اشتد عليها المرض ليلة األمس
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                                                ويمكـــن أن ننتقـــل بالحـــديث اآلن مـــن مجـــال المفـــردات إلــــى 
                    فوفقـا لمـا سـبق، يمكـن   .                                         التعميم على الرسالة التي تـتم ترجمتهـا ككـل

                                                           القول بوجود شكلين في األساس يمكـن أن تـتم بهمـا ترجمـة الرسـالة، 
  .                                    وهما التكافؤ الشكلي والتكافؤ المعنوي

ــــى الرســــالة نفســــها فــــي                  ويركــــز التكــــافؤ الشــــ ــــاه عل                                  كلي االنتب
                                       ويهتم المترجم في هذه الترجمات بحاالت من   .                   الشكل والمحتوى معا

ــــة والمفهــــوم  ــــة بالجمل                                                          التطــــابق مثــــل مطابقــــة الشــــعر بالشــــعر والجمل
                                                  وحينمــا ينظــر المــرء مــن هــذا االتجــاه الشــكلي، فإنــه يبــدي   .         بــالمفهوم

ـــة إلـــى ال                   لغـــة المنقـــول إليهـــا                                             اهتمامـــا بوجـــوب موازنـــة الرســـالة المنقول
                                                          بــنفس العناصــر المختلفــة الموجــودة فــي اللغــة المصــدر وبــأدق درجــة 

                                                   وهــــذا يعنــــي مــــثال أن تــــتم مقارنــــة الرســــالة فــــي ثقافــــة اللغــــة   .      ممكنــــة
                                                            المنقــول إليهــا بشــكل متواصــل بثقافــة اللغــة المصــدر لتحديــد مقــاييس 

  .                    الدقة والصحة والوضوح
              تـي يحـاول فيهـا                                       وأقصى حاالت هذا النوع من الترجمة تلك ال

                                                     المتـــــرجم اســـــتخراج ونقـــــل شـــــكل ومحتـــــوى الرســـــالة األصـــــلية حرفيـــــا 
                                     وكمثـــال علـــى هــذا النـــوع مـــن الترجمـــة، نقـــل   .                   ومعنويــا قـــدر اإلمكـــان

                                                            نص إنجليـزي قـانوني يعـود إلـى القـرون الوسـطى إلـى اللغـة العربيـة، 
ــــذين يقومــــون بدراســــة القــــانون    إن   .  ٕ                                                وٕاعطــــاء هــــذا الــــنص للطــــالب ال

                                          عي االقتـراب عـن كثـب نسـبيا مـن التركيـب اللغـوي                حاجتهم هنا تسـتد
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            كبنــاء الجمــل   (                                           للــنص اإلنجليــزي المبكــر، أي االقتــراب مــن الشــكل 
  (                                  ، باإلضـــافة إلـــى االقتـــراب مـــن المحتـــوى  )                   والمصـــطلحات اللغويـــة 

                                   وقـد تتطلـب هـذه الترجمـة إدخـال العديـد    ).                        كفكرة الموضوع والمفهـوم 
  .                  ص مفهوما فهما جيدا                                     من الحواشي اللغوية من أجل أن يكون الن

                                                      وبالتبــاين مـــع هـــذا النــوع مـــن الترجمـــة، تســتند الترجمـــة التـــي 
                                                    تحــــاول الوصــــول إلــــى تكــــافؤ معنــــوي إلــــى الوصــــول إلــــى المســــتوى 

                                       التعبيـــر، وتحـــاول ربـــط قـــارئ اللغـــة المنقـــول   "        طبيعيـــة   "           الكامـــل مـــن 
    وهــي   .                                                       إليهــا بالصــيغ الســلوكية المالئمــة الموجــودة ضــمن بيئــة ثقافتــه

                                              صـــر علـــى وجــوب فهمـــه لألســـاليب الثقافيــة الموجـــودة فـــي         بــذلك ال ت
  .                                          بيئة اللغة المصدر من أجل أن يستوعب الرسالة

  )                                 التكــافؤ الشــكلي والتكــافؤ المعنــوي   (                   ويمثــل هــذان الشــكالن 
                                   وفيمـــا بـــين هـــذين القطبـــين يوجـــد عـــدد مـــن   .                   قطبـــي عمليـــة الترجمـــة

      لـة فـي                                       وتمثل هذه الدرجات شـتى المقـاييس المقبو   .                 الدرجات تتخللهما
  .              الترجمة األدبية

                                                  وخالل األعوام الماضية، حدث تحول بارز في التأكيـد علـى 
                       ويتزايـد هـذا االتجـاه بــين   .                                       البعـد المعنـوي واالبتعـاد عـن البعـد الشـكلي

  .                                    جميع المهتمين بشئون الثقافة والترجمة
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                                               وقد يقتضي البحـث عـن معـادل الترجمـة فـي بعـض األحيـان 
      ، وهــو Functional Shift       لــوظيفي                              إلـى القيــام بمــا يســمى التغييــر ا

                                               إجـــراء يـــتم إتباعـــه ويتضـــمن عمليـــة تغييـــر فـــي القواعـــد   "          عبـــارة عـــن 
   ".                                                            النحوية حينما نترجم من اللغة المصدر إلى اللغة المنقول إليها 

"Functional Shift is a translation procedure 
involving a change in the grammar from SL to 
TL". 

                                        األسـلوب حينمـا ال ينصـاع معنـى الكلمـة بسـهولة            ونلجأ لهـذا 
  –  SL                                أي بـــنفس وظيفتهـــا فـــي اللغـــة المصـــدر   –               للترجمــة كمـــا هـــي 

                                    والكلمــات التــي نلجــأ لهــذا األســلوب معهــا   .                        فنلجــأ إلــى تغييــر وظيفتهــا
      ، وهـي content words                                  هي الكلمات التـي تحمـل عالقـات المعنـى 

      لصــــــــفات     أو ا  verbs          أو األفعــــــــال   nouns                عبــــــــارة عــــــــن األســــــــماء 
adjectives   أو الظــروف          adverbs .   كمـــا نلجـــأ إليــه حينمـــا نتـــرجم                          

ـــر فـــي اللغـــة  ـــه نظي ـــيس ل                                                       تركيـــب مـــن القواعـــد فـــي اللغـــة المصـــدر ل
  .             المنقول إليها

  :                                                    ونعرض فيما يلي أهم األساليب التي نتبع فيها هذا اإلجراء
  :                                     إمكانية تحويل الظرف إلى الصيغ التالية  :    أوال

He admires her greatly. 
  .             يعجب بها بشدة  :           صيغة الحال -
  .                     يعجب بها إعجابا شديدا  :                    صيغة المفعول المطلق -
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  .          ّ          يعجب بها أّيما إعجابا  :              ّ   استخدام لفظ أّيما -
                         مقرونــــة أو غيــــر مقرونــــة بــــالم   (                    اســــتخدام جملــــة اســــمية  -

ـــــد                                        إن إعجابـــــه بهـــــا لشـــــديد، أو إن إعجابـــــه بهـــــا    ):         التوكي
  .    شديد

  .              لشد إعجابه بها  :                     صيغة ما يحل محل االسم -
  :              ذلك ففي الجملة  وب

The situation has deteriorated very sharply. 
  :                    يمكن أن تكون الترجمة

  .                 تدهور الموقف بشدة -
  .                        تدهور الموقف تدهورا حادا -
  .              ّ         تدهور الموقف أّيما تدهور -
  .                     إن تدهور الموقف لشديد -
  .                   لشد ما تدهور الموقف -

 
  :                        تحويل الصفة إلى اسم، مثل  :      ثانيا

The decision was made for the good management 
of the company. 

  .            إدارة الشركة     حسن ُ                   ُاتخذ القرار لما فيه 
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The conference recommended the early 
implementation and speedy operation of the 
project. 

                 فــــــي تنفيـــــذ المشــــــروع   )         اإلســـــراع   أو   (           بــــــالتبكير             أوصـــــى المـــــؤتمر 
  .       بتشغيله         التعجيل و
 

                                           غة الفعلية إلى صفة أو صيغة التصـريف الثالـث،           تحويل الصي  :      ثالثا
  :   مثل

  .               تنفيذه من برامج      يجري             من تقدم فيما       تحقق                  استعرض المؤتمر ما 
The conference reviewed the achieved progress 
(progress achieved) in the projects being 
implemented. 

 
  :                        تحويل الفعل إلى اسم، مثل  :      رابعا

The President recommended that a committee 
should be formed for handling that matter. 

                    تشـــكيل لجنـــة لبحـــث ذلـــك   )         بضـــرورة   أو   (        بوجـــوب            أوصـــى الـــرئيس 
  .    األمر

 
  :                                تحويل الصفة أو االسم إلى فعل، مثل  :      خامسا
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I should like to make a slight reference that the 
University has lavishly given out insignificant 
prizes to all graduates. 

                                         أن الجامعـــــة قـــــد أفرطـــــت فـــــي توزيـــــع الجـــــوائز علـــــى       أنـــــوه        أريـــــد أن 
  .             الخريجين كافة

Brutal as he is, sometimes he betrays signs of 
unequalled delicacy. 

                     ، إال أنـــه يبـــدي فـــي بعـــض                 يتســـم بـــه مـــن وحشـــية              علـــى الـــرغم ممـــا 
  .        ة النظير                          األحيان ما ينم عن رقة منقطع

 
  :                         تغيير أسلوب حرف الجر، مثل  :      سادسا

the achievements of the past decades 
               العهود الماضية               التي تحققت في         اإلنجازات 

The lady in black 
        بالسواد           التي تتشح       المرأة 

Mubarak of Egypt 
    مصر      رئيس      مبارك 

 
                                               وفـــــي النهايـــــة، يجـــــب توضـــــيح أن التغييـــــر الـــــوظيفي يبـــــرز 

                                              مـــن االرتبــاك فيمـــا بــين القواعــد ومـــا ينبغــي التشـــديد              حــاالت متعــددة
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stress  ولنضــرب مثـــاال علــى ذلـــك، ففــي الجملـــة   .             عليــه فــي الـــنص                                
  :       العربية

 حاد بيانه عن جادة الصواب تماما
 His statement is a  :                                هــل نترجمهــا إلــى اإلنجليزيــة بــالقول

completely false  أو القــول         :  There is absolutely no 
s statementtruth in hi  ؟  

                                                     والتعليـــق علـــى هـــذه الحالـــة يقتضـــي القـــول إنـــه كثيـــرا مـــا يـــتم 
      ولـذلك   .                 بصـورة غيـر ضـرورية  word order                    تغيير ترتيـب الكلمـات 

                                                        ففــي بعــض األحيــان يكــون األكثــر دقــة أن نتــرجم باســتخدام المــرادف 
                                                       اللغـــــوي واالحتفـــــاظ بـــــنفس ترتيـــــب الكلمـــــات واالبتعـــــاد عـــــن التغييـــــر 

  .                                 على التشديد الموجود في النص األصلي                  الوظيفي مع اإلبقاء 
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 الخروج عن القياس في اللغة
Language Deviation 

 
           االنحــــراف عـــــن   "                                 يقصــــد بــــالخروج عــــن القيـــــاس فــــي اللغــــة 

   ".                                  القواعد المألوفة التي تحكم لغة ما 
"A linguistic deviation is the deviation from the 
expected norms of the language". 

 
  :                                     ذ الخروج عن القياس في اللغة أحد شكلين    ويأخ

                                                  أن يكـــون مقصـــودا، وبالتـــالي يكـــون لـــه معنـــى، وهكـــذا يكـــون   :     األول
  .            قابال للترجمة

                                                  أن يكـون غيـر مقصـود، وبالتـالي ال يكـون لـه معنـى، وهكــذا   :       الثـاني
  .                                                   فال يمكن ترجمته، بل يجب تصحيحه ثم ترجمة ما تم تصحيحه

 
              نـــــا نطـــــالع إحـــــدى                                ولكـــــي يتضـــــح هـــــذا المفهـــــوم، نفتـــــرض أن

   ".                 نشــاطركم األفــراح    : "                                       الصــحف اليوميــة، لنجــد عنوانــا مكتوبــا فيهــا
                      فمـن المعـروف فـي اللغـة،   .                                     يجب هنا التوقف قليال أمـام هـذا العنـوان

                      ، وهــو يقــال للتعزيــة فــي  "               نشــاطركم األحــزان     : "                    أن هــذا التعبيــر يقــال
            فــإذا مــا تمــت   .                                           وفــاة أحــد األشــخاص المقــربين أو فقــدان شــيء نفــيس
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                    ، نجـد أننـا أمـام أحـد  "               نشـاطركم األفـراح     : "                        تابة هذا التعبير بالشكل ك
  :        احتمالين

                                                        إمــا أن يكــون الكاتــب قــد تعلــم اللغــة العربيــة حــديثا فلــم يــتقن   :     األول
               وهنــــا يجــــب علينــــا   .                                        أصــــولها بعــــد، أو أنــــه غيــــر ملــــم باســــتخداماتها

        نشــــاطركم   "                                            تصــــحيح هــــذا التعبيــــر بإعادتــــه إلــــى صــــورته األصــــلية 
  .                      ونترجمه على هذا المعنى   "        األحزان
 ٕ                                                       وٕاما أن يكون الكاتب قد تعمد أن يقول هذا التعبير للسـخرية   :       الثاني

                                                             من األفراح التي يمر بها القوم الذين قـال لهـم ذلـك، أي ليصـور لهـم 
ـــى هـــذه األفـــراح ـــك   !                                               أن أفـــراحهم كـــاألحزان وأنـــه يواســـيهم عل         وفـــي تل
  "          لوب معـــين                                                الحالـــة فيجـــب الترجمـــة بهـــذا المعنـــى، والتفكيـــر فـــي أســـ

  .                   أيضا تتم الترجمة به  "      ساخر 
 

                                            ومـــــــن الناحيـــــــة العكســـــــية، فلـــــــو طالعنـــــــا إحـــــــدى المجـــــــالت 
  :                                      االقتصادية لنجد عنوانا مكتوبا فيها يقول

How to steal a bank? 
          ذلــك أن مــن   .                                               يكــون علينــا كــذلك أن نتوقــف برهــة أمــام هــذا العنــوان

       ي تعنـي                           ال تسـتخدم فـي هـذا السـياق، فهـ  to steal               المعـروف لنـا أن 
           ســرقة البنــك   "                                                 سـرقة الشــيء برمتــه أو بأكملــه، وفــي حالتنــا هنــا تعنــي 
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  .                              وهـــذا بـــالطبع مـــا ال يمكـــن أن يكـــون   ".     الـــخ     ...                 بجدرانـــه وموظفيـــه 
   ".  to rob  "                                         وأن الكلمة التي تستعمل في هذا السياق هي 
  :                                   وبذلك نجد أنفسنا أيضا أمام احتمالين

           ولـذلك فيجـب   .       سـتعمال                                أن يكون الكاتب قد أخطأ فـي هـذا اال  :     األول
  :                                    علينا القيام بالتصحيح، ليكون العنوان

How to rob a bank? 
ــاني                                                    أن يكــون الكاتــب قــد تعمــد هــذا القــول، وبــذلك فيجــب علينــا   :       الث

  :                                                    محاولة ترجمة هذا المعنى الذي يريده الكاتب، وليكن مثال
 كيف تسرق الجمل بما حمل؟

  :  أو
 كيف تغتال مصرفا؟
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 !فن أم علم؟: الترجمة
Translation: An Art or a Science?! 

 
                                                     تــدلنا التطــورات التاريخيــة لألعمــال المختلفــة التــي تمــت فــي 
                                                           مجال الترجمة، منذ عهـد الرومـان وحتـى وقتنـا الحاضـر، علـى تزايـد 
                                                         اهتمــــام المتــــرجمين والبــــاحثين لوضــــع قواعــــد ثابتــــة يهتــــدي بهــــا مــــن 

  ن  إ  –       ترجمين              وعبر معظم الم  .                                   يريدون اقتحام هذا المجال للعمل فيه
                                   مــــؤخرا وبوضــــوح عــــن وجهــــة نظــــرهم فــــي أفضــــل   –            لــــم يكــــن كلهــــم 

              ومــن ثــم تبلــورت   .                                          اإلجــراءات التــي يجــب إتباعهــا فــي مجــال الترجمــة
                                        لترجمــة علــى أســاس أحــد المفهــومين المــذكورين  ل                آرائهــم فــي طــرحهم 

  .                        أعاله، أي كونها فن أم علم
                               بلــورة مشــكلة الترجمــة مــن خــالل طــرح   Cleary         وقــد حــاول 

            أعطـــــى إجابـــــات                     أحـــــد المتـــــرجمين، الـــــذي               ســـــئلة هامـــــة علـــــى      عـــــدة أ
                                          وفـــي إجابـــة هـــذا المتـــرجم علـــى ســـؤال يتعلـــق بعـــدد   .            توضـــيحية لهـــا

                                                           الترجمات السيئة التي ظهرت إلى الوجود، عـزا السـبب فـي ذلـك إلـى 
                                               األفـــراد الـــذي يقومـــون بالترجمـــة عـــادة مـــا يكـــون لـــديهم   "          حقيقـــة أن 

                       أن نأخذ هذه اإلجابة علـى        ويمكن   ".                              قدرات لغوية وليس مقدرة أدبية 
  .                                                          أنهــا تأييــد للنظريــة التــي تصــف الترجمــة كفــن ولــيس كعمليــة علميــة
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                                يعطــي األولويــة للموهبــة األدبيــة علــى   Cleary                ويتضــح مــن هــذا أن 
  .                                           القدرات اللغوية أثناء القيام بعملية الترجمة

                                     العالقــــة الوثيقــــة التـــي تــــربط بــــين المتــــرجم   Savory      ويحـــدد 
                                    ن الفنـــــــان ال يـــــــؤدي دوره أبـــــــدا بـــــــدون وجـــــــود  إ    : "      فيقـــــــول  .        والفنـــــــان

                                                    مستشــارين ينصــحونه ويحرصــون علــى إبالغــه بمــا يجــب عملــه، وال 
                                                              بــدون ناقــدين يكونــون علــى اســتعداد إلخبــاره بكيفيــة أدائــه لهــذا الــدور 

                                      ، فــإن القواعــد والتعليمــات التــي يتلقاهــا Savory                ووفقــا لمــا يقولــه    ". 
                 المصـادر المتعـددة                                          من يرغبون العمل في حقل الترجمـة مـن مختلـف

                                                          غالبــا مــا تتســبب فــي العديــد مــن االرتباكــات فــي العمــل، األمــر الــذي 
ـــذهول ـــد اآلمـــن الـــذي   .                       يصـــيب المترجمـــون بال                               ويتجســـد المـــالذ الوحي

  "                                                       ينبغــــي علــــى المتــــرجمين اللجــــوء إليــــه فــــي هــــذه الحالــــة فــــي كلمــــة 
         لكــي يكــون   –                     حيــث يفتــرض فــي المتــرجم   . faithfulness  "        األمانــة 

                        أن يختبــر بديهتــه ومشــاعره   –                    عاملــه مــع الــنص األصــلي           أمينــا فــي ت
                                                        باإلضـــافة إلـــى كفاءتـــه ومهارتـــه فـــي كـــل مـــن اللغـــة المصـــدر واللغـــة 

  .             المنقول إليها
ــــدفاع عــــن تأكيــــد   Dil    أمــــا  ــــم   "       لوجــــود   Nida                       فيحــــاول ال     عل

        فمـــن أحـــد   .                                       ، ولكنـــه يأخـــذ موقفـــا معتـــدال مـــن هـــذه القضـــية "        للترجمـــة 
                     عـــن وجـــود علـــم للترجمـــة،   aNid                            الجوانـــب، فإنـــه يؤيـــد وجهـــة نظـــر 

          ومـــن ناحيـــة   .                                                 الـــذي يتوقـــع أن يـــوفر بعـــدا ديناميكيـــا لمعـــادل الترجمـــة



 75 

ــــة  ــــرى أن الترجمــــة يمكــــن وصــــفها مــــن منظــــور ثالث ــــه ي                                                    أخــــرى، فإن
                       وقد يتفق المرء مع وجهة   .                                    مستويات عملية، أي كعلم وكمهارة وكفن

                             والمتعلقــــة بالمســــتويات العمليــــة   Dil                         النظــــر األخيــــرة التــــي يطرحهــــا 
  .                                                    ثالثـــة، وذلـــك مـــن منظـــور إجـــراءات الترجمـــة التـــي يمكـــن وصـــفها  ال

                                                          ولكــن مــع ذلــك يظــل الســؤال مطروحــا فيمــا يتعلــق بمكونــات المفــاهيم 
  .                       أي العلم والمهارة والفن  –                   الثالثة التي يطرحها 

                                      موقفــا واضــحا تجــاه هــذه القضــية، حيــث يقــوم   Nida      ويأخــذ 
              التـي تـتم وفقـا                                                بتحليل عملية الترجمة مـن منظـور اإلجـراءات العلميـة 

  actual process                            التمييـز بـين العمليـة الفعليـة   Nida       ويحـاول   .    لها
         ويمكــــن أن   .    لهــــا  scientific study                         للترجمــــة والدراســــة العلميــــة 

      ، أمــا  "                        بأنهــا اســتخدام معقــد للغــة   "                              توصــف العمليــة الفعليــة للترجمــة 
                                      فينبغــــي النظــــر إليهــــا كأحــــد فــــروع اللغويــــات   "                     الدراســــة العلميــــة لهــــا 

                     ، مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار comparative linguistics     ارنـــة     المق
  semantics                                           ها الــديناميكي والتركيــز علــى علــم دالالت األلفــاظ    بعــد
ـــم   "                       وال يهـــم كيـــف يبـــدو مفهـــوم    ".                 واســـعا أو غامضـــا   "              الترجمـــة كعل

      ، حيــث Nida                                             لــبعض المتــرجمين، وهــو االنتقــاد الــذي يواجــه نظريــة 
                        المجـــال أمـــام أبعـــاد جديـــدة                                   مـــن الواضـــح أن هـــذه النظريـــة قـــد فتحـــت

                                                      للترجمـــــة وشـــــجعت العديـــــد مـــــن المتـــــرجمين والبـــــاحثين علـــــى إتبـــــاع 
  .                                                    إجراءات نظامية وواضحة وموضوعية أثناء قيامهم بالترجمة
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                                 بشدة وجهة النظر التـي تنـادي بوجـود   McGuire       وتعارض 
   أي   "                    للترجمـة، وتعتبـر أن   normative theory  "        قياسـية   "       نظريـة 

       وتعتبر    ".                                  علم للترجمة هي مناقشة ال معنى لها                  مناقشة بشأن وجود 
McGuire   أن مفهوم         Nida   محاولـة   "                        عن وجود علم للترجمـة هـو       

                                                        لتقييــد عمليــة الترجمــة وتحديــدها فــي نظريــة تحــاول وضــع مجموعــة 
         وتؤكــــد أن    ".                                             مــــن القواعــــد للتــــأثير ســــلبا علــــى الترجمــــة الصــــحيحة 

                    ن فهمها وتحليلهـا مـن                                               العمليات التي يتم القيام بها أثناء الترجمة يمك
                                                          خالل إطار واقعي يهدف لتوضيح واختبار مسـألتي التكـافؤ والمعنـى 
                                                              مع التركيز على الجوانب العملية وليس الجوانب القياسية المتضـمنة 

  .               في هذه العمليات
ـــة تـــرى الترجمـــة                                                  وقـــد تـــدعم جانـــب المعارضـــين لوجـــود نظري

        وقـــــد أخـــــذ    .     إلـــــيهم  Newmark                          كعلـــــم بدرجـــــة أكبـــــر مـــــع انضـــــمام 
ewmarkN   مــوقفين يبــدوان وكأنهمــا متعارضــين ولكنهمــا متكــاملين                                                

  "             قناعتــه بعــدم   Newmark               فمــن ناحيــة، كــرر   .                   مــن الناحيــة الفعليــة
 Law of  "               قــــانون الترجمــــة   "                          وجــــود مــــا يمكــــن أن نســــميه بـــــ 

Translationــــوانين ال تســــمح بوجــــود اســــتثناءات   .                                          ، مــــا دامــــت الق
   ".                 ملة واحــدة صــحيحة                                       ولـذلك فــال يمكــن أن توجــد للترجمـة نظريــة شــا

                                بـــالرغم مـــن ادعـــاءات مدرســـة الترجمـــة   "                     ويخلـــص إلـــى توضـــيح أنـــه 
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                   إال أنــه لــيس هنــاك مــا   ، Leipzig  و   Nida   مــن                 التــي يتزعمهــا كــل 
   ".                                                   يمكن أن يسمى بعلم الترجمة، ولن يوجد أبدا ذلك الشيء 

   مـن   –        الترجمـة   "     بـأن   Newmark                     ومن ناحية أخرى، يسـلم 
                                تكــون علمــا حينمــا ال يكــون هنــاك غيــر   –                          الناحيــة الواقعيــة والعمليــة 

    ...                                                     تأويــــل واحــــد صــــحيح وموضــــوعي للكلمــــة أو العبــــارة أو الجملــــة 
ٍ      الخ، وتكون فنا حينما يكون هناك أكثر من بديل متساٍو لها                                                  ."   

 
                                                      وقــد حــاول العديــد مــن علمــاء اللغــة والمتــرجمين القيــام بعمــل 

   يـــة                                  وحتـــى أولئـــك الـــذين عارضـــوا وجـــود نظر   .                   تحليـــل علمـــي للترجمـــة
                       ، فــإنهم عــادة مــا يــرددون  )  McGuire  (                        تتعامــل مــع الترجمــة كعلــم 

                                                 أهميـــة وجـــود وصـــف واضـــح وموضـــوعي للعمليـــات المتضـــمنة فـــي 
                  خاصــة الــذين يعملــون   –                           وقــد يجــادل المترجمــون اآلخــرون   .        الترجمــة

                                 بـــأن العمليـــة تتطلـــب تقييمـــا للجوانـــب   –                      فـــي مجـــال األعمـــال األدبيـــة 
                       ولـــــذلك يكـــــون علـــــى المتـــــرجم                              اإلبداعيـــــة للغـــــة المصـــــدر باألســـــاس، 

                                                        اســتخدام حســه األدبــي وذكائــه ومهارتــه لكــي يكــون قــادرا علــى نقــل 
  .                                       فحوى كل الرسالة إلى اللغة المنقول إليها

                                                وبــــالرغم منــــذ ذلــــك، يعــــارض القليــــل مــــن المتــــرجمين وجــــود 
                                                          نظريــة للترجمــة يكــون هــدفها التوصــل إلــى فهــم العمليــات المتضــمنة 

                                  ون االعتماد على نظام األولويات الـذي       وقد يك  .                      أثناء القيام بالترجمة
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      ويمكــــن   .                                   مفيــــدا للغايــــة فــــي حــــاالت معينــــة للترجمــــة  Nida     وضــــعه 
  :                           توضيح نظام األولويات كما يلي

  .                                              االتساق السياقي له األولوية على االتساق المفرداتي - 1
  .                                             المقابل المعنوي له األولوية على المقابل الشكلي - 2
            في حاجة لهـا                                         الترجمات التي يستخدمها جمهور كبير يكون - 3

                                                  وتكـــون مقبولـــة لديـــه لهـــا األولويـــة علـــى الترجمـــات األدبيـــة 
  .       الرصينة

                                                  على أن فهم نظام األولويات المعروضة أعاله ال يعني بحـد 
                                ففــــي بعــــض األحيــــان يكــــون علــــى المتــــرجم   .                     ذاتــــه االلتــــزام بدقــــة بــــه

                     األولويـــة علـــى أي عناصـــر   )         الدالليـــة   (                        إعطـــاء المعـــاني العاطفيـــة 
                                     نـــص اللغـــة المصـــدر، لـــن الســـياق يتطلـــب منـــه                أخـــرى موجـــودة فـــي 

                                              وفي حاالت أخرى، كما هو الحال فـي ترجمـة الشـعر أو   .        عمل ذلك
                                                   ٕ      النصوص المسرحية، يكون لعناصر أخرى مثل نبـرة الحـديث وٕايقـاع 
                                                          الكالم وطوله ووزن األلحـان والسـجع واللهجـة أولويـة كبـرى علـى أي 

  .                           عناصر لغوية أو أسلوبية أخرى
 

                                     ن القول بأن وجود نظريـة تحلـل العمليـات                 وصفوة القول، يمك
                                                             التــي تمــر بهــا الترجمــة وتفســرها باســتخدام المعــايير العلميــة هــو بــال 
                                                         شــك أمــر يســاعد فــي عمليــة الترجمــة بشــرط أال نعتبــر هــذه المعــايير 
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                                        وهكـــذا فـــإن أحـــد األهـــداف الهامـــة لوجـــود نظريـــة   .                قياســـية أو مطلقـــة
                   هـا مقارنـة الترجمـات                                         للترجمة يتمثل في تـوفير وسـيلة يمكـن مـن خالل

                                    ويتضــــــمن ذلـــــــك اســــــتخدام المعـــــــايير العلميـــــــة   .                  المختلفــــــة وتقييمهـــــــا
                  إن المتـرجم ال يقـوم   .                                       باإلضافة إلـى مهـارة الشـخص وموهبتـه األدبيـة

                                                        بالمحاكاة وحسب، ولكنـه يشـارك المؤلـف األصـلي فـي مسـئوليته فـي 
                                                            العمــل اإلبــداعي والكتابـــة اإلبداعيــة، وعليـــه أن يلجــأ لالســـتراتيجيات 

                                                        لمختلفة باستخدام حدسه الشخصي ومهارتـه وذكائـه وغيـر ذلـك مـن  ا
  .                                                 القدرات الفنية، وذلك من أجل الوصول إلى ترجمة جيدة
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 قواعد الترجمة
Rules of Translation 

 
                                               نحـــاول اآلن وضـــع بعـــض القواعـــد االسترشـــادية التـــي يمكـــن 

   ار                     على أن نأخذ في االعتبـ  .                                        االهتداء بها أثناء القيام بعملية الترجمة
                                                          دائمــا أن هــذه القواعــد هــي لالسترشــاد فقــط، وأنــه أثنــاء ترجمــة نــص 

  .                                       معين فإننا نضرب بهذه القواعد عرض الحائط
 
                                                 من المستحيل أن نحصـل علـى قواعـد خاصـة بالترجمـة تطبـق   "   - 1

     ) ".               أي جامعة مانعة   (              بدون استثناء 
"It is impossible to obtain unexceptionably and 
exhaustively determined translational rules". 

 
                                                  يجــوز للمتــرجم أن يضــيف إلــى الــنص المتــرجم أو يحــذف منــه   "   - 2

   ".          بحرص شديد 
"The translator may add to or delete from the 
translated text with sound discretion". 

 
                                                     ولكــن يجــب أن يــتم هــذا بصــورة صــحيحة وفــي الحــاالت التــي تحــتم 

  :                            وعلى سبيل المثال، فإن الجملة  .   لك               علينا اللجوء لذ
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 بدور بارز وجهد مشكور قام
  :         تترجم إلى

He played a prominent role and exerted a highly 
appreciated effort. 

  played  :                    تمـــــــت ترجمتـــــــه بـــــــالفعلين  "     قـــــــام   "                 وهكـــــــذا فـــــــإن الفعـــــــل 
  :          وفي الجملة  . exerted و

قه ولباسه أخالكان أبو بكر أزهد الناس وأكثرهم تواضعا في 
 وطعامه

  :         تترجم إلى
Among other people, Abu Bakr was the most 
ascetic and the most modest; the noblest in 
manners, the plainest in apparel, and the most 
frugal in food. 

                         أخالقــه ولباســه وطعامــه بشــيء   :                          حيــث تطلــب األمــر شــرح الكلمــات
  :          وفي الجملة  .           من التفصيل

                 بـه مـن كـريم مناقـب             ومـا تتحلـون              مـن جميـل سـجايا            ما يميزكم   إن 
  .                                     من نبل خصال ينبئ بمستقبل باهر ينتظركم           وما لديكم

  :            تكون الترجمة
The good attribute, highly appreciated qualities 
and noble merits you do possess presage a bright 
future. 
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                         ا تتحلـــون بـــه ومـــا لـــديكم فـــي             مـــا يميـــزكم ومـــ  :                   فقـــد اســـتطعنا أن نضـــم
                               مـع تأكيـد المعنـى باسـتخدام الفعـل   you possess              كلمـة واحـدة هـي 

do .  كذلك في التعبير               :  
 أمطار غزيرة وسحب كثيفة

  :                  تتم الترجمة بالقول
heavy rain and clouds 

  .clouds و  rain      كل من   heavy                     حيث يمكن أن تصف كلمة 
 
                  يحة ومقبولــة، وذلــك                                    تعــد الترجمــة الحرفيــة أحيانــا طريقــة صــح  "   - 3

                                                         إذا كانت العالقات المكونة للتركيب تظهر عالقـات واضـحة للمعنـى 
."   

"Literal Translation is sometimes a valid and 
legitimate method WHEN syntactic relations are 
also EXPLICIT thematic relations". 

  :           فمثال الجملة
It is threefold disgrace for a man to be in misery 
for want of food. 

  :                               نجد أنها من الممكن أن تترجم إلى
                                                    عــار ثــالث مــرات علــى اإلنســان أن يكــون فــي شــقاء بســبب الحاجــة 

  .          إلى الطعام



 83 

                                                             وبــالطبع فهــذه ترجمــة حرفيــة للــنص أفقدتــه جمالــه فــي اللغــة العربيــة، 
  :                       ومن الممكن أن تترجم إلى

 الطعامعار ثم عار ثم عار شقاء المرء من أجل 
  .                                             حيث إن ذلك يكون توكيدا مقبوال في اللغة العربية

  :               كذلك فإن الجملة
My friend was stung by a bee yesterday. 

  :               تترجم حرفيا إلى
 .    ُ                     أمس ل سع صديقي بواسطة نحلة

  :                     ولكن من األفضل أن نقول  .                         وهو أيضا أسلوب غير مقبول
 .لسعت صديقي نحلة باألمس

  :          وفي الجملة
Tom is in a dire need of that medicine whenever he 
gets nervous.. 

  :                  تترجم حرفيا بالقول
 .توم يكون في حاجة شديدة إلى ذلك الدواء إذا زاد انفعاله

  :               ولكن يمكن القول  .                     وهي ترجمة غير مقبولة
 .تشتد الحاجة بتوم إلى ذلك الدواء إذا زاد انفعاله

             لجمـل السـابقة                                         مما سبق نجد أن الترجمة الحرفية فـي جميـع ا
                                           ُ     ولكنهــا تصــلح فــي حالــة وحيــدة، وهــي الحالــة التــي ُتظهــر   .       ال تصــلح
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      ومثـــال   .                                                فيهـــا العالقـــات المكونـــة للتركيـــب عالقـــات واضـــحة للمعنـــى
  :             ذلك، إذا قلنا

This is Ali 
  :               فإنها تترجم إلى

 هذا علي
  :            وكذلك الجملة

He was here 
  :         تترجم إلى

 كان هنا
 

Meaning-      لمعنـــــى                               وهكـــــذا فمـــــا نســـــعى إليـــــه هـــــو حرفيـــــة ا
boundوليس الحرفية من حيث الشكل ،                           .  

 
                                    أســـهل وحـــدة نتعامـــل معهـــا فـــي الترجمـــة هـــي   :             وحـــدة الترجمـــة  "   - 4

                                                            الجملة، ألنها تكشف شبكة مستقلة في حد ذاتها من التفاعـل المعقـد 
                  والجملـــة مجموعـــة مـــن   .                                    فـــي الغالـــب مـــن المفـــردات وتركيـــب الجملـــة

                      ي تبلغها وتعكـس حساسـية                                    العالقات، ومحكومة من حيث الرسالة الت
                                                للســــياق، وكــــل وحــــدة تنفصــــل مــــن حيــــث الشــــكل فــــي نفــــس الــــنص 

   ".                     بواسطة عالمات الترقيم 
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"Translation Unit: The pedagogically easiest to 
handle translation is the sentence, because it 
reveals a self-contained network of the often 
complicated inter-play of lexis and syntax. The 
sentence is a syntactically structured, 
communicatively controlled, context-sensitive 
combination of linguistic signs that are formally 
marked off from other sentences of the same text 
by means of punctuation marks". 

 
                                        د أننـــا نقـــوم بالترجمـــة جملـــة جملـــة، مـــع وجـــوب           فمـــن المعتـــا

 ٕ                وٕاذا لـم يكـن هنـاك   .                                            إعطاء العنايـة الالزمـة لفهـم الـروابط بـين الجمـل
                   الترجمـة تعتمـد بشـدة   "                                        مشاكل تحيط بترجمـة الجملـة، فهـذا يعنـي أن 

                                                          علــى النقــل الحرفــي باإلضــافة إلــى إجــراء عمليــات التغييــر الــوظيفي 
   ".                                 الالزمة والتغيير في ترتيب الكلمات 

 
                                                ويجـــب أن نالحـــظ جيـــدا أن العالقـــات التـــي تـــربط المفـــردات 

                    علـى أن نضـع فـي الـذهن   .                                في الجملة هي عالقات واضـحة للمعنـى
                                                              دائما أنه ليس من الضروري أن تعمل القواعد النحويـة المتماثلـة فـي 

  .                            اللغات المختلفة بنفس الطريقة
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                                               وتظهــر أولــى العالمــات التــي تشــير إلــى وجــود مشــاكل فــي 
                                                     حينمـا ال تتــوافر هـذه اإلجــراءات السـابقة للنقـل مــن لغـة إلــى         الترجمـة 

     سـواء   (                                                 وبعدها يأتي التنازع بين الكلمـات فـي اللغـة المصـدر   .     أخرى
      ، كمـا  )                                                   كانت كلمة مفردة أو مجموعة مـن الكلمـات أو تركيـب معـين 

ــــق بإحــــدى اللهجــــات ــــة أو تتعل ــــى أي   .                                              قــــد تكــــون المشــــكلة ثقافي         وعل
                                    بين كلمـات اللغـة المصـدر وأفكـار اللغـة                             األحوال، يبدأ النزاع الفكري

                             فكيف نتمكن من فض هذا النزاع؟  .              المنقول إليها
 

                                                      في الترجمـة الفوريـة، يحـاول المتـرجم أن ينسـى كلمـات اللغـة 
                                                           المصدر ويبدأ بتكـوين أفكـار مسـتقلة عـن محتـوى الرسـالة ثـم يحـاول 

  .                                                         نقلها للغة األخرى ربما بكلمـات تختلـف عـن كلمـات اللغـة المصـدر
                                                        ا فــي الترجمــة التحريريــة، فمــن األفضــل للمتــرجم أال ينســى كلمــات   أمــ

                                                            اللغة المصدر، فهي دائما تكون بمثابـة نقطـة االنطـالق بالنسـبة لـه، 
  .                                   فهو يبدع ويفسر على أساس هذه الكلمات

 
                                                 ويتخلى المترجم عن التمسك بـنفس نـص اللغـة المصـدر فـي 

        الترجمــة                                                  حالــة وحيــدة فقــط، حينمــا يــؤدي اســتخدامها إلــى أن تصــبح 
  .                                        غير واضحة من الناحيتين االيصالية والعملية
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                                                 وحيــث إن الجملــة هــي وحــدة التفكيــر األساســية التــي تعــرض 
        وباألســاس   .                                             لموضــوع مــا، لــذلك فيجــب أن تكــون هــي وحــدة الترجمــة

                                                          يقوم المترجم بترجمة الجملة، وفي كل جملـة يكـون شـاغله األساسـي 
                     ذا كــان الفاعـل مــذكورا   ٕ وإ   .                                     البحـث أوال عــن الفاعـل ومعرفــة مـا قــام بـه

                                                         من قبل، أو كان هو الفكـرة األساسـية فـي الجملـة، فيجـب أن نضـعه 
                                                         فـــي أول جـــزء مـــن الجملـــة، ثـــم نتبعـــه بالمعلومـــات الجديـــدة عنـــه فـــي 

  .            نهاية الجملة
                                                   وتكون المشكلة دائما هي كيفية إعطـاء معنـى واضـح لجملـة 

                                        وعــادة مــا تكــون القواعــد هــي مصــدر اإلزعــاج فــي   .            صــعبة وغامضــة
                                  ونعـرض فيمـا يلـي مثـاال عـن إحـدى الجمـل   .                     لجمل الطويلـة المعقـدة ا

  :       الطويلة
The following measures have profoundly shaken 
French institutions in a way that has not been 
known in local government for a century: what has 
remained of government supervision has been 
abolished; control of procedural legality has been 
reorganized and regional audit offices established; 
executive power has been transferred to the 
chairman of deliberative assemblies; regions with 
full powers have been created; powers of 
economic intervention have been extended to 
regional and local authorities; powers previously 



 88 

exercised by the State have been transferred in 
complete stages to the various types of authorities; 
corresponding State resources have been 
transferred to these authorities; specific local 
characteristics have been introduced into 
legislation; a territorial civil service has been 
created and previous devaluation regulations have 
been adapted to the new relations between the 
State and the local authorities. 

 
ــــب الفهــــم                              ومــــن الواضــــح أن ترجمــــة مثــــل هــــذه                   الجمــــل تتطل

                                                 ومــن الممكــن تقســيم الجمــل الكبيــرة أثنــاء ترجمتهــا إلــى     . "           الــدقيق لهــا
   ".                                   اللغة األخرى إلى أكثر من جملة صغيرة 

 
                                                       تنشــأ عــدم القابليــة للترجمــة حــين يكــون مــن المســتحيل أن نــربط   - 5

                                                            السمات أو المالمح الوظيفيـة الخاصـة بالحالـة بـالمعنى السـياقي فـي 
                                ويحــدث هــذا عامــة فــي حــالتين ال يمكــن   .        ل إليهــا                نــص اللغــة المنقــو 

  :            الفصل بينهما
o حين تكون الصعوبة لغوية                       
o حين تكون الصعوبة ثقافية أو حضارية                                  

Untranslatability occurs when it is impossible to 
build functionally relevant features of the situation 
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into the contextual meaning of the TL text. 
Broadly speaking, this falls into two inter-related 
categories: 
o Cases where the difficulty is linguistic, 
o Cases where the difficulty is cultural. 

 
                                                    يمكن إرجاع المشاكل اللغوية التي يمكن أن تمثل صـعوبات 

        وللتعـرف   .                                                 أمام المتـرجم إلـى اإلضـافة أو الحـذف أو تغييـر األسـلوب
  .                                                         علــى هــذه المشــاكل بشــكل أدق، نســتعرض فيمــا يلــي األمثلــة التاليــة

ــــزين  "         فمــــن قصــــة                              للطيــــب صــــالح، التــــي ترجمهــــا إلــــى   "            عــــرس ال
  :                 ، نأخذ بعض األمثلةDenys Davies          اإلنجليزية 

  :               ففي النص العربي
 وسقط حنك الناظر من الدهشة ونجا الطرفي

  :             وكانت الترجمة
The headmaster's lower jaw dropped in 
astonishment and Tureifi escaped punishment. 

ــــرجم أضــــاف كلمــــة  ــــل   lower                         نجــــد أن المت              ، وكــــذلك كلمــــة jaw    قب
punishment   بعد    escape وذلك إلزالة أي غموض قـد ينشـأ إذا ،                                 

                                                   خــال الــنص اإلنجليــزي مــن هــذه الكلمــات وظــل كمــا هــو فــي الــنص 
  .      العربي

  :                        وفي سياق آخر يقول المؤلف
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 رجل مبروك الحنين
  :             وجاءت الترجمة

Haneen is a man blessed of God 
                           إلــى التعبيــر ككــل للداللــة علــى   God                         نجــد أن المتــرجم أضــاف كلمــة 

                                                        تـــدين الرجـــل وأنـــه مـــن الرجـــال الصـــالحين علـــى نحـــو مـــا يشـــير إليـــه 
  .    النص

  :                       كذلك جاء في النص العربي
                                                       والحنين ولي صالح، وهو ال يصـادق أحـدا إال إذا أحـس فيـه قـبس

  .      من نور
  :          وترجمت إلى

and that Haneen was a holy man who would not 
frequent the company of someone unless he had 
perceived in him a glimmering of spiritual light. 

                 واســــتخدم بــــدال منهــــا   good                              نجــــد أن المتــــرجم أســــقط كلمــــة صــــالح 
holy  ة             كما أضـاف كلمـ  .                      لتتماشى مع سياق الكالم  spiritual   إلـى    
light  وهنـا مـن الهـام مالحظـة أن العبـارة   .                     لتوضيح المعنى المـراد                                "  

                                         هــي تعبيــر قرآنــي، والشــيء أو الشــخص الــذي يشــع   "            قــبس مــن نــور 
                                                        منه قبس من نـور يكـون فـي واقـع األمـر متنـزه عـن العـالم األرضـي، 

  .              أي يكون روحاني
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  ي                                                  أمــــا المشــــاكل الثقافيــــة التــــي تعتــــرض المتــــرجم، فتتمثــــل فــــ
  .                                                            اخــتالف المفــاهيم بــين ثقــافتي اللغــة المصــدر واللغــة المنقــول إليهــا

  "             زقــاق المــدق  "                                          ولتوضـيح ذلـك، نســتعرض المثـال التـالي مــن قصـة 
  .Le Gassick                                       لنجيب محفوظ، التي ترجمها إلى اإلنجليزية 

  :                 فيقول النص العربي
                                                        وكانت تقول في المـرات األخـرى إن جنونـا الشـك فيـه ينتـاب بنتهـا 

  .                                        ضب، وسمتها الخماسين باسم الرياح المعروفة       حين الغ
  :             وجاءت الترجمة

On other occasions she had said that a real 
madness overcame her daughter when she got very 
angry and she nicknamed her tempers the 
"Khamsin", after the vicious and unpredictable 
summer winds. 

                                                   الترجمــة كانــت دقيقــة وملتزمــة تمامــا بــالنص األصــلي، فيمــا         نجــد أن
  :                                          عدا النصف األخير منها، الذي كان يجب أن يكون

and she called her the "Khamsin", after the known 
winds 

 
ـــارئ اإلنجليـــزي  ـــد فضـــل المتـــرجم مســـاعدة الق ـــك فق         بإضـــافة                                               ومـــع ذل

          لمفهـوم عـن                   ، وذلـك لغيـاب هـذا ا "       خماسـين   "                   تعريف مختصـر لكلمـة 
                                            ومن المعروف بالطبع أن رياح الخماسـين هـي ريـاح   .                الثقافة الغربية
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                                                      تجتــاح مصــر مــن الجنــوب، وتســتمر لمــدة خمســين يومــا أثنــاء فصــل 
  .                            الربيع، ومن هنا استمدت اسمها

 
                                            وســــوف نعــــود للحــــديث عــــن هــــاتين المشــــكلتين بشــــيء مــــن 

  .                       التفصيل في الفصل القادم
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 الفصل الثاني
 
 شاكلهامو جمةصعوبات التر
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 صعوبات الترجمة ومشاكلها
 

      تمهيد
 

                                             نبحـــث فـــي هـــذا الفصـــل بعـــض الصـــعوبات والمشـــاكل التـــي 
                                                          تواجــه المتــرجم حينمــا يشــرع فــي عمليــة الترجمــة، علــى أننــا ســنحدد 

                    فــي كونهمــا إمــا اللغــة   TL                     واللغــة المنقــول إليهــا   SL             اللغــة المصــدر 
  .                          العربية أو اللغة اإلنجليزية

                                  ت والمشـاكل مـن حقيقـة أن المعـادل مـن                  وتنشأ تلـك الصـعوبا
                          فـي اللغـة المنقـول إليهـا قـد   semantic equivalent           حيـث المعنـى 

                                                           ال يقــوم بنقــل أو توصــيل نفــس الرســالة المكتوبــة فــي اللغــة المصــدر، 
ــــه الرســــالة فــــي اللغــــة  ــــذي ُتعــــرض ب ــــب اللغــــوي ال                               ُ                         أو أن يكــــون القال

ٍ                         المصــدر مختلفــا أو غيــر كــاٍف عــن ذلــك الموجــود فــي اللغــة         المنقــول                          
                                                         إليهــا، خصوصــا إذا كانــت المعلومــات واالفتراضــات المشــتركة فيمــا 
                                                       بـــين القـــارئ والناقـــل مختلفـــة، وخصوصـــا أيضـــا إذا حـــدث ذلـــك بـــين 
                                                            لغتــــين تختلفــــان تمامــــا مــــن الناحيــــة الثقافيــــة مثــــل اللغــــة اإلنجليزيــــة 

                                                  ذلــك أنــه لــيس مــن الســهل الترجمــة مــن اللغــة العربيــة إلــى   .         والعربيــة
                                          زيـــة أو العكـــس نظـــرا الخـــتالف بنيـــة وتركيـــب كـــل مـــن             اللغـــة اإلنجلي

  .                       اللغتين تماما عن بعضهما
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                                                    وتمتلـــئ اللغـــة العربيـــة باالختالفـــات الدقيقـــة وتمتـــاز كـــل مـــن 
                                 وتظهر عدم القابليـة للترجمـة حينمـا   .                             األسماء واألفعال فيها بالمرونة

                                                        يكــون مــن المســتحيل إيجــاد خصــائص معادلــة مــن الناحيــة الوظيفيــة 
                                          وضـــة فـــي نـــص اللغـــة المصـــدر لكـــي يمكـــن نقلهـــا إلـــى              للحالـــة المعر 

  .                                        المعنى السياقي في نص اللغة المنقول إليها
                                                      ولتوضيح ذلك بشكل دقيق، ننظر إلى المثـال التـالي، فاللغـة 

  :              اإلنجليزية تقول
My father is a teacher 

  :                         ويقابلها في اللغة العربية
 والدي معلم

           فالجملــة فــي                                    يتضــح الفــرق بجــالء بــين ســياق اللغتــين،       وهكــذا
  .                                                     اللغة العربية ال يوجد بها فعل أو أداة للتعريف والتنكير

                                                    وتنشـــأ الصـــعوبة فـــي الترجمـــة مـــن اللغـــة العربيـــة إلـــى اللغـــة 
                                                         اإلنجليزيـــة وبـــالعكس فـــي اختيـــار المعنـــى المالئـــم أو تحديـــد طبيعـــة 
                                                                استخدام الكلمة أو إيجاد الفرق بين المـذكر والمؤنـث أو تمييـز العـدد 

    ...                                            مثنــى أم جمــع أو إيجــاد الصــيغة المعادلــة للفعــل              ســواء مفــرد أم 
ـــار  ـــان اختي                                                  الـــخ، وهـــي أمـــور تجعـــل مـــن الصـــعب فـــي بعـــض األحي

                                         ويساعد اإللمام الجيد بخصائص كل مـن اللغتـين   .               المعادل الصحيح
                                  فــــــي تســــــهيل عمليــــــة التوصــــــل إلــــــى الترجمــــــة             واإلنجليزيــــــة        العربيــــــة 
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            لـي، وعلـى أن                     نناقشـها تفصـيال فيمـا ي         وهي أمـور   .                الصحيحة والجيدة
                                                         نضــع فــي اعتبارنــا دائمــا أن الترجمــة هــي عمليــة ســهلة ولكنهــا فــي 

            كــــل شــــيء قابــــل   "              وهكــــذا فيعتبــــر   .                          غايــــة التعقيــــد فــــي ذات الوقــــت
 Everything is     ، أو  "                            للترجمـــــة وال شـــــيء يقبـــــل الترجمـــــة 
translatable and nothing is  !  
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 اختيار المعنى المالئم -1
Selecting Proper Meaning 

 
ـــل أثنـــاء مناقشـــة الصـــعوبات  ت                                                 عرضـــنا لهـــذه المشـــكلة مـــن قب

                         وباإلضــافة إلــى مــا ســبق قولــه   .                                   اللغويــة والثقافيــة فــي قواعــد الترجمــة
  .                                          في هذا الصدد، نود إضافة بعض النقاط التالية

                                               يجـــب أن نضـــع فـــي االعتبـــار دائمـــا أن مـــا نســـعى إليـــه فـــي 
                                                        الترجمــة هــو التوصــل إلــى حرفيــة المعنــى ولــيس الحرفيــة مــن حيــث

  .                                                وعلى ذلك يجب علينا في الترجمة التوصل إلى المضمون  .      الشكل
                                              هنــــاك بعــــض الكلمــــات التــــي ال تقبــــل الترجمــــة مــــن منظــــور 

                                              بمعنى أنه توجد بعـض الكلمـات فـي اللغـة اإلنجليزيـة   .             ترجمة الكلمة
          وعلـى سـبيل   .                                                     التي ال تقبل اللغة العربية ترجمتها بكلمة واحدة مقابلـة

ُ                قــــد ُوضـــعت لهــــا ترجمــــات   tizationpriva                    المثـــال، نجــــد أن كلمـــة     
   أو   "         التخصـيص   "    أو   "         الخصخصـة   "                             عديدة في اللغة العربية، مثـل 

                                          وهـــذه كلهـــا ترجمـــات غيـــر دقيقـــة للكلمـــة، ذلـــك أن    ".           التخصيصـــية   " 
          ســــواء كانـــــت   –  affixes                                   اللغــــة اإلنجليزيــــة تميــــل إلضــــافة الزوائــــد 

                   إلـــــى الكلمـــــة األصـــــلية،   –  suffixes         أم لواحـــــق   prefixes      بـــــوادئ 
          ولــذلك فهــي   .                                     مواءمــة اســتخدامها فــي موقعهــا مــن الجملــة        حتــى تــتم 

    ومــن   .                           ٕ                        تعتبــر أكثــر مــن كلمــة واحــدة وٕان بــدت فــي ظاهرهــا غيــر ذلــك
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ٍ                                        هنا فال يكون هناك داٍع لإلصرار على ترجمتها بكلمة واحـدة مرادفـة                     
  :                                             وبـذلك تكـون الترجمـة الدقيقـة للكلمـة السـابقة هـي  .                 في اللغة العربية

        ، والتــــــــي Islamization      وكــــــــذلك    ".     خــــــــاص                 التحــــــــول للقطــــــــاع ال  " 
                        ، وهــــو تعبيــــر غيــــر دقيــــق عــــن  "      أســــلمة   "                     يترجمهــــا الــــبعض بكلمــــة 

   ".                       تطبيق الشريعة اإلسـالمية   "                            ولذلك فيمكن ترجمتها بالقول   .       الكلمة
                                                  وغيــــر ذلــــك كثيــــر ممــــا يمكـــــن القيــــاس عليــــه فــــي بعــــض الكلمـــــات 

  :          األخرى، مثل
 seaside holiday maker ⇐ مصطاف

 complicated nature of the ⇐ إشكالية
 long experience ⇒ باع
 great love ⇒ هيام -وله  -عشق 

 to brief mention ⇒ ينوه
 astonishment ⇒ دهشة بالغة

                                         أن ترجمــة كلمــة بكلمــة ال يعــد فــي أحيــان كثيــرة            وهكــذا نجــد
                                                            أسلوبا صحيحا، إذ إنه ال يعكس المعنى المكـافئ المباشـر وفقـا لكـل 

  .     افتها                  من خصائص اللغة وثق
                                             كـــــذلك فهنـــــاك بعـــــض الكلمـــــات يمكـــــن أن تختلـــــف معانيهـــــا 

  :                   ُ              باختالف الحاالت التي ُتذكر فيها، مثل
 section ⇒جزء  -شعبة  –باب 
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 record ⇒محضر  -ملف  –وثيقة 
  organization -agency  –authority ⇐هيئة 

                                                   يجــب اختيــار المعنــى المناســب حســب الســياق الــذي وردت فيــه      وهنــا 
  .      الكلمة

                                               بعد ذلك إلى صعوبة أخرى، تتمثل في اختيار المعنى        ننتقل
  .                                                        المـــراد مـــن الكلمـــة مـــن بـــين المعـــاني الموضـــوعة لهـــا فـــي القـــاموس

  :                           وعلى سبيل المثال، في الجملة
Dozens of people were killed. 

        وفي هـذا   .         بالعامية  "      دستة   "    أو   "          اثنا عشر   "      تعني   dozen       نجد أن 
َ      تم قتل اثنا عشرات أو ِدَسـت مـن      : "                            السياق ال يمكن الترجمة بالقول  ِ                     

 ٕ                                                  وٕانما يجب البحث عن أقرب عدد في اللغة العربية مقابـل     "!!       الناس 
                                وبذلك يمكن ترجمة الجملـة السـابقة    ".      عشرة   "                       لهذا العدد، وهو الرقم 

  :      بالقول
 .تم قتل عشرات األفراد

  :           كذلك الجملة
Several plots are assigned to private investors in 

ties.new ci 
ٍ       لهـــا معـــاٍن عديـــدة  plot            نجـــد أن كلمـــة                        ولكـــن المعنـــى الـــذي يصـــلح   .        

  :                  وبذلك تكون الترجمة   ".          قطعة أرض   "                     لسياق هذه الجملة هو 
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ٍ                                تم تخصيص عدة أراض  للمستثمرين من القطاع الخاص في                  
 .المدن الجديدة

  :          وفي الجملة
Sleeping policemen help reduce car accidents. 

                       ولكـن بقليـل مـن التـدقيق،   .                 متناقضـا ألول وهلـة                    نجد أن المعنى يبـدو
                      البــد وأن يكــون لهــا معنــى   sleeping policemen            نجــد أن كلمــة 

  :                  وهكذا تكون الترجمة  .                          خاص، وهو المطبات الصناعية
 .تساعد المطبات الصناعية في التقليل من حوادث السيارات

 
                                                   وأخيـــرا فمـــن المشـــاكل التـــي يمكـــن أن تواجـــه المتـــرجم كـــذلك 

  snake                                 د ســـــــوى معنـــــــى واحـــــــد لعـــــــدة كلمـــــــات، فمـــــــثال         عـــــــدم وجـــــــو 
  house                                         لهــا معنــى واحــد فــي العربيــة هــو ثعبــان، وكــذلك   serpent و
ــــت  home و ــــة هــــو بي ــــي العربي ــــى واحــــد أيضــــا ف       وتظهــــر   .                                     لهــــا معن

                                                              المشكلة إذا واجه المترجم مثل هاتين الكلمتين المتشابهتين في نـص 
   ا؟                                                واحد، فكيف يمكنه التعبير عن معنى كل منهما على حد

                                                     وعلى الرغم من أن معنى الكلمة يمكن إيجاده من القاموس، 
                                                       إال أننـــــا ال يمكننـــــا االعتمـــــاد عليـــــه إال فيمـــــا يتعلـــــق بالمصـــــطلحات 

            وأفضــــل وســــيلة   .                                        العلميــــة والمتخصصــــة أو التعبيــــرات االصــــطالحية
                                                    للتأكـــد مـــن صـــحة معنـــى إحـــدى المفـــردات هـــو أن نبحـــث عنهـــا فـــي 
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ـــائي ا ـــم قـــاموس ثن ـــاموس آحـــادي اللغـــة ث ـــى نطـــرد                                   ق ـــك حت                     للغـــة، وذل
  .                            ظالل المعنى التي يمكن أن تنتج
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 االختالف الثقافي أو البيئي -2
Cultural or Environmental Differences 

 
ـــة فـــي                                                  بعـــد أن تحـــدثنا عـــن كيفيـــة عـــالج الصـــعوبات المتمثل
                                                         وضع معنى معـين لكلمـة جديـدة أو التعـرف علـى المعنـى المـراد مـن 

                                   ة المحـددة لهـا فـي القـواميس، تصـادفنا                              الكلمة من بـين المعـاني الكثيـر 
                                                         اآلن مشكلة أخرى، وهي كيفية إيجاد معاني بعض الكلمات التـي ال 

                              ويـرتبط هـذا الموضـوع بمشـكلة عـدم   .                              تتواجد في ثقافة أو بيئـة معينـة
                            تلك الكلمات مـن اللغـة المصـدر   untranslatability             قابلية ترجمة 

SL   إلى اللغة المنقول إليها                        TL.  
 boy                                       لمثال، ففي الثقافة األوربية، هناك مفهوم            وعلى سبيل ا

friend  و girl friend وهـــي مفـــاهيم غيـــر موجـــودة بـــالمرة فـــي ،                                  
  .               الثقافة العربية

                                             كـــــذلك تتواجـــــد فـــــي البيئـــــة العربيـــــة بعـــــض األكـــــالت، مثـــــل 
                                                     الملوخيـــــة والعرقســـــوس، وبعـــــض الملبوســـــات، مثـــــل عقالـــــة وعمامـــــة 

  . ة                                       وجالبية، والتي ال تتواجد في البيئة األجنبي
  porridge                                    وبالمثـــــــل ففـــــــي البيئـــــــة األوربيـــــــة أكـــــــالت مثـــــــل 

  sari و  pullover و  jacket-dinner               ، وملبوســــــــــات مثــــــــــل pork و
  .                           ، وليس لها مقابل في العربيةkimono و
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  "   و   "      مفتـي   "                                         كذلك ففي الديانة اإلسالمية هناك كلمات مثل 
                   ، والتـــي لـــيس لهـــا مــــا  "      ســــلطان   "   و   "      محلـــل   "   و   "     عـــدة   "   و   "      زكـــاة 
  .                  في اللغة اإلنجليزية         يقابلها

                                                      وأحد الحلول المقترحة لعالج مثل هذه المشـكلة أن نلجـأ إلـى 
                                 أي كتابــــة الكلمــــة فــــي اللغــــة المنقــــول   terationitransl، 1      أســــلوب 

                 ومــن الممكــن إعطــاء   .                                      إليهــا حســب طريقــة نطقهــا فــي اللغــة المصــدر
  "           فمثال كلمـة   .                                              تفسير لهذه الكلمة بين قوسين أو في هامش الصفحة

  :                       مع إعطاء تفسير لها، وهو  iddat                     يمكن ترجمتها بالكلمة   "     عدة 
the period during which a divorced or widowed 
woman cannot be married (according to Islam).  

                                               علــى أنــه يجــب األخــذ فــي االعتبــار أن هــذا الحــل ال يجــدي   .      وهكــذا
  .             في حاالت كثيرة

              ظـر إلـى المثـال                                       ولتوضيح هذه المشكلة بشـكل أكبـر، دعنـا نن
         التـــي ســـبق   "            الطيـــب صـــالح   "                                التـــالي الـــذي نـــورده مـــن ترجمـــة قصـــة 

  :           يقول المؤلف  .             اإلشارة إليها
ُ      علّي بالطالق الزين َعُرس َعـُرس صـح     : "                     وقال الحاج عبد الصمد  َ    ُ  َ                ّ   

   ".       مو كدب 
  :   إلى  Denys Davies        وترجمها 

                                                 
 .57 ص أساليب الترجمةراجع ما سبق عن ذلك في موضوع   1



 106 

And Hajj Abdul Samad said: I'll divorce my wife if 
Zein hasn't got himself married – and a real 
proper marriage it is too. 

                                               أن المتــرجم واجــه مشــكلة حقيقيــة للتكــافؤ يبــدو أنهــا          نجــد هنــا
                                         ذلــك أنــه وفقــا للشــريعة اإلســالمية، حينمــا ينــوي   .                  غيــر قابلــة للترجمــة

ّ        علـــــّي الطـــــالق   "                                      الرجـــــل طـــــالق زوجتـــــه، يجـــــب أن يلفـــــظ العبـــــارة     "  
ــــــــات                    وهكــــــــذا أصــــــــبح هــــــــذا التع  .       بلســــــــانه                       بيــــــــر جــــــــزءا مــــــــن الموروث

                                               فحينما يهم رجل ما بتأكيد أهمية فعـل معـين أو حـدث   2          االجتماعية،
                                                         معـــين، فإنـــه يقســـم أو يقـــول ذلـــك التعبيـــر، لكـــي يـــؤثر فـــي مســـتمعيه 

ــــذلك فــــإذا كــــان قــــارئ   .                                 ويؤكــــد مــــدى جديتــــه بشــــأن هــــذه المســــألة                     ول
                                                             اإلنجليزية على غير وعي بالخلفيات الثقافية واالجتماعية المتضمنة 
                                                       فـــي موضـــوع الطـــالق بالنســـبة للرجـــل العربـــي، فقـــد يتســـاءل القـــارئ 

      أثنــاء   "                        نيــة الرجــل فــي طــالق زوجتــه   "                         حينئــذ عــن الســبب وراء ذكــر 
   !!                     الحديث عن زواج الزين؟

                                                    وأثنــاء الحــديث عــن اســتعداد الــزين للوقــوع فــي حــب كــل فتــاة 
  :                              جميلة يقابلها، يقول الطيب صالح

 ووكانت لياله هذه المرة فتاة من البد
  :    فقال  .                                     هنا أيضا مشكلة إيجاد المعادل الثقافي               وواجه المترجم

                                                 
 .على الرغم من حرمة استخدامه بالطبع، ألن الحلف ال يكون إال باهللا تعالى  2
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His "Lila" this time was a young girl from among 
the Bedouin. 

     التـي   Lila                                            المشكلة في هذه الترجمة في ذكر المترجم لكلمـة         وتتمثل
                                                         لـــم يســـتطع إيجـــاد مقابـــل مناســـب لهـــا فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة، ولـــذلك 

ّ             فّضل استخدامها    .                 ُ                     بنفس الشـكل الـذي ُذكـرت بـه فـي الـنص األصـلي 
                                                             وفي اللغـة العربيـة، تشـير الكلمـة بصـفة عامـة إلـى اسـم امـرأة، ولكـن 
                                                           حينما تظهر في السـياق المـذكور أعـاله، فإنهـا تشـير إلـى أن الرجـل 

  .                           معينـة، ولكـن اسـمها لـيس ليلـى        بـامرأة                          قد وقع في حالة هيـام شـديدة 
                         ب المشهورة التي وقعت بين                                  وبالطبع فهي تشير أيضا إلى قصة الح

                    ، والتــي تعتبــر واحــدة  "           مجنــون ليلــى   "                           قــيس وليلــى، والمعروفــة باســم 
                   وغالبــا مــا تشــكل هــذه   .                                مــن أشــهر قصــص الحــب فــي األدب العربــي

                                                        الحبيبة التي ال يستطيع محبوبها االرتبـاط بهـا معظـم قصـص الحـب 
ـــة فيهـــا باســـم              بـــل ظهـــرت بعـــض    ".      ليلـــى   "                                 العربيـــة، وتوصـــف البطل

ــ       فيهــا،   "      ليلــى   "                                          ة العربيــة بعــد هــذه القصــة والتــي تســتعير اســم      األمثل
   ".                 كل يغني على لياله   "               كالمثل القائل 

                                                     وهكـــذا نجـــد أن البعـــد الثقـــافي يلعـــب دورا رئيســـيا فـــي عمليـــة 
                                                   فالكلمات التي لها أكثر من داللـة فـي إحـدى اللغـات قـد ال   .        الترجمة

       ى ســـبيل    وعلـــ  .                                           يكـــون لهـــا نفـــس االنعكاســـات المـــؤثرة فـــي لغـــة أخـــرى
                                            بعدا رومانسيا في الثقافـة العربيـة ويشـار إليـه   "       القمر   "              المثال، يأخذ 
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                                           ولكــن فــي الثقافــة الفرنســية يجســد القمــر مفــاهيم   .                للداللــة علــى الحــب
                             وتنظـــر إليـــه الثقافـــة اإلنجليزيـــة   .                                  الطفولـــة وعـــدم البـــراءة وربمـــا الغبـــاء
  :                      ولذلك ففي ترجمة الجملة  .        ُ                      بنفس الُبعد ولكن بصورة أقل حدة

 3الفتاة كالقمر في جمالها
  .                                                     حاولنا ترجمة ما يوحي به هذا التشبيه وليس التشبيه ذاته

    مثــــل   –                           معينــــة، قــــد تعطــــي بعــــض الكلمــــات             وفــــي ســــياقات
                             ففـي العربيـة واإلنجليزيـة، تعطـي   .           دالالت معينة  –                أسماء الحيوانات 

                                                       كلمات مثل دب وحمـار وبغـل وثعلـب وكلـب وقـرد وخنزيـر إيحـاءات 
                            فمـثال يـوحي الـدب بقلـة الخبـرة،   .              بها من يسمعها                 غير مناسبة يشعر

                                                            والحمــار بعــدم اإلحســاس، والبغــل بالعنــاد، والثعلــب بــالمكر، والكلــب 
           وهكــــــذا تصــــــبح   .                                              بالدونيــــــة، والقــــــرد باالســــــتهزاء، والخنزيــــــر بالقــــــذارة

     دالالت   "                  إنهــم مجموعــة قــرود   "    أو   "             إنــه كالحمــار   "               للتعبيــرات مثــل 
  .                           معينة البد أن تعكسها الترجمة

  "                              أن علـى المتـرجم فـي بعـض األحيـان   Newmark       ويقتـرح 
        فـــــي الـــــنص    ة                                             التركيـــــز علـــــى العناصـــــر العاطفيـــــة والمـــــؤثرة الموجـــــود

                        ويجـب مالحظـة أنـه فـي الوقـت    ".                           األصلي ألن السياق يتطلـب ذلـك 
                                                          الذي يظل فيه التركيز علـى أهميـة نقـل الرسـالة المتضـمنة فـي نـص 

                                                 
 .55: أن ترجمنا هذا الجملة صسبق   3
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ـــــى اللغـــــة المنقـــــول إلي ـــــك                                         اللغـــــة المصـــــدر كاملـــــة إل                هـــــا، بمـــــا فـــــي ذل
                                                            االختالفــات الثقافيــة التــي تحتــوي عليهــا رســالة اللغــة المصــدر، فإنــه 

     ويجـــب   .                                              ٍ يجـــب التعامـــل مـــع عناصـــر المعنـــى الـــداللي بإحســـاس واعٍ 
                                                           على المترجم أال يحاول تضمين المعاني غيـر الجوهريـة الغارقـة فـي 
                                                         ثقافـــة اللغـــة المصـــدر إلـــى ترجمتـــه، إذ قـــد تصـــبح الترجمـــة فـــي هـــذه 

  .                  شوهة جزئيا أو كليا        الحالة م
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 استخدام الكلمة -3
Word Usage 

 
                                                      يعتبر السياق في اللغة العربية هو المحـدد األساسـي لطبيعـة 

  .                                                     األســلوب الــذي نتحــدث بــه، بمعنــى مــا إذا كــان عاميــا أو فصــحى
  :             ، يقول المؤلف "          عرس الزين   "                           وعلى سبيل المثال، فمن قصة 

ُ  سمعتي الخبر؟ الزين مو داير ي ع ر س  َ َ                            
  :   مثل  –                                   ويمكن أن نقول هذا الكالم بأسلوب آخر 

ُ   هل سمعتي الخبر؟ الزين سوف ي ع ر س   )يتزوج (                           َ َ 
                                                          ونالحــظ هنــا أننــا قــد اســتخدمنا نفــس الكلمــات الموجــودة فــي الجملــة 

  .                                                األولى تقريبا، ولكن بعد وضعها في أسلوب أكثر رسمية
ـــي  ـــة، فتتمثـــل إحـــدى الصـــعوبات الت                                                   أمـــا فـــي اللغـــة اإلنجليزي

                                                      في الترجمة إلى اإلنجليزية فـي كيفيـة تحديـد نـوع الكلمـة مـن         تواجهنا 
          وتـــــوفر لنـــــا    ).          غيـــــر رســـــمي   /      رســـــمي   (                    حيـــــث طبيعـــــة االســـــتخدام 

                                                        حصــيلة الكلمــات فــي اللغــة اإلنجليزيــة عــدة طــرق للتعبيــر عــن نفــس 
                                                 وقــد تكــون إحــدى هــذه الطــرق أكثــر تحديــدا مــن األخــرى، إذ   .       الفكــرة

  .                   نـــد الحـــديث عـــن اللـــون ع  red               أكثـــر تحديـــدا مـــن   scarlet       نجـــد أن 
                                                كمــــا قــــد تكــــون إحــــدى هــــذه الطــــرق متخصصــــة بصــــورة أكبــــر مــــن 

 broken                                        األخـــــرى، ويتضـــــح ذلـــــك حينمـــــا يشـــــير الـــــدكتور إلـــــى 
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collarbone   بــــالقول       eclfractured clavi .   وتختلــــف كلمــــات             
                                                             عديدة عن مترادفاتها اختالفـا جوهريـا فـي كونهـا رسـمية أكثـر، مثلمـا 

purchase   أكثر رسمية من              buy،    وكذلك      gratuity   من   tip.  
                                                 كمـــا يمكـــن أن توجـــد لـــبعض الكلمـــات منطقـــة ثالثـــة محايـــدة 

neutral   مثلمــــا هــــو الحــــال فــــي كلمــــة أطفــــال، حيــــث نجــــد التعبيــــر                                              
                          ، والتعبيــر غيــر الرســمي لهــا issue   أو   offspring               الرســمي لهــا إمــا 

kids إما المنطقة المحايدة فهي ،                           children.  
                  خدام وفقــــــا للتقســــــيم                             وتختلــــــف الكلمــــــات فــــــي مســــــتوى االســــــت

                                                         الســـابق، ويمكننـــا التعبيـــر عـــن نفـــس المعنـــى بكلمـــة مختلفـــة فـــي كـــل 
  :           أسلوب، هكذا

 FORMAL INFORMAL 
 abode home    بيت

 edifice building    صرح
 impecunious poor     فقير
 sufficient enough    ٍ كافٍ 

 deceased dead     ٍ متوفٍ 
 beverage drink      مشروب
 garments clothes     مالبس

 commence start / begin     يبدأ
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 investigate look into     يفحص  –      يتحقق 
 ascertain find out      يتحقق
 desist stop      يتوقف
 endeavor try      يحاول
 notify tell     يخبر

 employ use       يستخدم
 dwell live     يسكن
 reside live     يقطن  –     يسكن 
 tolerate put up with        يسمح بـ
 peruse read     يقرأ  –      يطالع 
 deem think      يعتقد

 inaugurate open     يدشن  –      يفتتح 
 utilize use        يفيد من
 discover find out      يكتشف
 furnish give       يمد بـ
 terminate end     ينهي

 
                                                  مــن ناحيــة أخــرى، تتحــدث شــعوب كثيــرة باللغــة اإلنجليزيــة،   و 

  ه             وممـا ال شـك فيـ  .                                           كما يتحدث عدد كبيـر مـن النـاس بهـا كلغـة ثانيـة
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                                                       أن التحـــدث باللغـــة اإلنجليزيـــة علـــى نطـــاق واســـع فـــي جميـــع أنحـــاء 
  .                                                         العــالم قــد أدى لظهــور اختالفــات عديــدة فــي مســتويات الكتابــة بهــا

                                                     ولعــــل أكثــــر هــــذه االختالفــــات شــــيوعا تلــــك التــــي تظهــــر بــــين اللغــــة 
  .                              اإلنجليزية البريطانية واألمريكية

   مـة                                                   وتواجهنا هنـا صـعوبة أخـرى تتمثـل فـي كيفيـة اختيـار الكل
  American           أم أمريكيـــــــة   British                      مـــــــن حيـــــــث كونهـــــــا بريطانيـــــــة 

                                                وقــد اســتقرت اســتخدامات عديــدة كانــت نشــأتها أساســا مــن   .     األصــل
                                                        ُ        الواليات المتحدة في اللغة اإلنجليزية البريطانيـة، ولـم يعـد ُينظـر إلـى 

ــــــــك  .                       أصــــــــل هــــــــذه االســــــــتخدامات اآلن ــــــــى ذل   radio  :               وكمثــــــــال عل
 to و  engthyl و  teenager و  squatter و  immigrant و

advocate  و to locate  و to belittle  و live wire  و hot air  
            على أن هناك   . mass meeting و  cold war و  third degree و

                                                           بعض االستخدامات األمريكية الحديثة التي يعتقد أنهـا نشـأت أساسـا 
         ُ  ّ                           يرفضها الُكّتاب والمتحدثون البريطـانيون،                          في الواليات المتحدة والتي 

 to و  to win out و  to check up on و  ssI gue و  OK  :    مثـل
lose out.  

                                                    على أن هناك اختالفات كثيرة بـين الكلمـات التـي تسـتخدمها 
                                                               اللغة اإلنجليزية البريطانية عن تلـك المسـتخدمة فـي اللغـة اإلنجليزيـة 

  :                وعلى سبيل المثال  .         األمريكية
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 AMERICAN BRITISH 
 legal holiday bank holiday         ة البنوك   عطل
 gas petrol      بنزين

 candy sweets       حلويات
 faucet tap      صنبور  –      حنفية 
 side walk pavement     رصيف

 druggist chemist      صيدلي  –        كيميائي 
 subway underground            مترو األنفاق

 desk clerk receptionist              موظف االستقبال
 

                                                 كمـــا تختلـــف أســـماء الـــوزراء فـــي كـــل مـــن اللغـــة اإلنجليزيـــة 
                                          ألمريكيــــــة، فيســــــمى وزيــــــر الخارجيــــــة فــــــي اإلنجليزيــــــة              البريطانيــــــة وا

                         ، وفـي اإلنجليزيـة األمريكيـة Foreign Secretary                البريطانيـة باسـم 
                                 كمـا يسـمى وزيـر الماليـة أو الخزانـة   . Secretary of State     باسـم 

  Chancellor of Exchequer                             فــي اإلنجليزيــة البريطانيــة باســم 
  .  of the TreasurySecretary                            وفـي اإلنجليزيـة األمريكيـة باسـم 

                                                   مــــــــا وزيــــــــر الحربيــــــــة فيســــــــمى فــــــــي اإلنجليزيــــــــة البريطانيــــــــة باســــــــم  أ
Secretary State of Warوفــي اإلنجليزيــة األمريكيــة باســم ،                               

Secretary of War   ...    وهكذا     .  
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                                        أن هناك بعض االختالفات فـي هجـاء الكلمـات فـي        ويالحظ
      كـل مـن                                                      كل من اإلنجليزية البريطانية واألمريكيـة، بـالرغم مـن ظهـور 

                                       وفيمـــــا يلـــــي نعـــــرض قائمـــــة بـــــأهم اســـــتخدامات أو   .             الهجـــــاءين معـــــا
                                                    تفضــــيالت الهجــــاء الشــــائعة فــــي اإلنجليزيــــة األمريكيــــة، مــــع وضــــع 

         والكلمـــات   .                                                  الهجـــاء المفضـــل المقابـــل لهـــا فـــي اإلنجليزيـــة البريطانيـــة
  :                                                التالية هي مجرد أمثلة وليست حصرا بكل هذه الكلمات

 
   ":l "        إذا كان                        عدم مضاعفة الحرف األخير   :    أوال

AMERICAN BRITISH 
signaled signalled 
traveler traveller 

 
   ":-our "       بدال من   " -or "           وضع الحروف   :  ا    ثاني

AMERICAN BRITISH 
labor labour 
color colour 

 
   ":-ise "       بدال من   " -ize "           وضع الحروف   :  ا    ثالث

AMERICAN BRITISH 
civilize civilise 

naturalize naturalise 
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                   فــي الصــيغ اإلنجليزيــة   " -ize "                                 ويتزايــد اآلن تفضــيل اســتخدام الالحقــة 
ــــة  ــــادة اآلن فيهــــا   " -ization "                             البريطانيــــة، كمــــا أصــــبحت الالحق                 معت

  .    أيضا
 

   ":-oe- "   أو   " -ae- "       بدال من   " -e- "          وضع الحرف   :  ا    رابع
AMERICAN BRITISH 

medieval mediaeval 
diarrhea diarrhoea 
ـــــــة                  ويتزايـــــــد اآلن قبـــــــول                                    الهجـــــــاء األمريكـــــــي األبســـــــط فـــــــي اإلنجليزي

  .          البريطانية
 

   ":-exion "       بدال من   " -ection "           وضع الحروف   :  ا    خامس
AMERICAN BRITISH 

inflection inflexion 
reflection reflexion 

  .                                                          وقد أصبح الهجاء األمريكي هو القاعدة في اإلنجليزية البريطانية
 

   ":-er "       بدال من   " -er "           وضع الحروف   :  ا    سادس
AMERICAN BRITISH 

center centre 
meter metre 



 117 

 
  :                                                 ونعرض فيما يلي الهجاء األمريكي ألهم الكلمات الشائعة

 AMERICAN BRITISH 
 tire tyre             إطار السيارة

 inquiry enquiry       استعالم  –    بحث 
 program programme       برنامج
 pajamas pyjamas  )           رداء النوم   (        بيجاما 
 pretense pretence   ُ  تصُنع  -      تظاهر 
 practice practise      تدريب  –      تمرين 

 draft draught     جرعة  -           تيار هوائي 
 offense offence       اعتداء  –    جرم 

 curb kerb            حافة الرصيف
 defense defence      وقاية  –      حماية   –     دفاع 

 gray grey            رمادي اللون
 cigaret cigarette      لفافة  –       سيجارة 

 check cheque    شيك
 story storey            دور في مبنى  –      طابق
 ax axe    فأس

 catalog catalogue            قائمة مبوبة  –       كتالوج 
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 naught nought    صفر  –      ال شيء 
 intrust entrust          يعهد إلى   –          يأتمن على 

 inclose enclose  )      وثيقة   (      يرفق 
 enroll enrol             يسجل اسمه في

 fulfill fulfil     يحقق  –     ينجز 
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 التذكير والتأنيث -4
Gender 

 
  feminine         والتأنيــث   masculine                      مــن المعلــوم أن التــذكير 

                     فجميع األسـماء واألفعـال   .                                    يشكالن خاصية أساسية في اللغة العربية
     وعلــى   .                                                      فــي اللغــة العربيــة يمكــن تمييزهــا مــن حيــث التــذكير والتأنيــث

  :           سبيل المثال
 a new book ⇐ كتاب جديد

  magazinea new ⇐ مجلة جديدة
                                             نجليزية فال يوجد بها هذا التمييز، بمعنى أنـه ال             أما اللغة اإل

                                                         يمكــن تمييــز األســماء فــي اللغـــة اإلنجليزيــة مــن منظــور اتفاقهــا مـــع 
  .                              األدوات أو الصفات أو حتى األفعال

                                               وبصـــفة عامـــة، توجـــد فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة بعـــض األســـماء 
  male                                                    والضمائر التي تختلف صيغتها المستخدمة في حالة المـذكر 

  :              وكمثال على ذلك  . female                       مستخدمة في حالة المؤنث          عن تلك ال
 مؤنث مذكر
man woman 
boy girl 

father mother 
son daughter 
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brother sister 
uncle aunt 

nephew niece 
king queen 
he she 

 
      تتعلـق   –                 ولـيس قاعـدة نحويـة   –                              ولكن يظل ذلك مجـرد ظـاهرة لغويـة 

  .                          يس من حيث التذكير والتأنيث  ول  sex                      بالتمييز من حيث الجنس 
 

ـــــة الالحقـــــة  ـــــي اللغـــــة اإلنجليزي      التـــــي   " -ess "                                    كـــــذلك توجـــــد ف
                                                  تضــاف إلـــى بعـــض الكلمـــات للحصــول علـــى صـــيغة المؤنـــث منهـــا، 

  :   مثل
 

 مؤنث مذكر
Host hostess 

Author authoress 
Prince princess 
Actor actress 

          وجــد كلمــات                                              ولكــن يظــل ذلــك أيضــا مجــرد ظــاهرة لغويــة، طالمــا ال ت
  .   الخ    ...   doctoress   أو   teacheress    مثل 
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                                                  وفـــي داخـــل حـــدود هـــذه المنطقـــة اللغويـــة نفســـها، نجـــد هنـــاك 
                                 فـــيمكن لنـــا عـــادة التمييـــز بـــين أربعـــة   .                           تمييـــزا بـــين أســـماء الحيوانـــات

                   اســـم النـــوع أو الجـــنس   :                                    تقســـيمات مختلفـــة لكـــل نـــوع مـــن الحيوانـــات
Generic Name واسـم الـذكر ،             Name of Maleم األنثـى      ، واسـ        

Name of Female واســم الصــغير ،              Name of Young .  
                                                   وبــــالرغم مــــن ذلــــك، يمكننــــا أن نجــــد اختالفــــات بســــيطة فــــي بعــــض 

                                      هو اسم النوع واسم الذكر في نفس الوقـت،   dog                الحاالت، فنجد أن 
       كمـــا أن   .                                   غالبـــا مـــا تكـــون اســـم النـــوع واســـم األنثـــى  cow         كـــذلك فـــإن 

foal  ن الحصــان، ولكــن يوجــد                               تســتخدم لإلشــارة إلــى اســم الصــغير مــ                    
  .filly و  colt     أيضا 

  :                                            ويمكننا تفصيل هذه التقسيمات في الجدول التالي
 

 اسم الصغير اسم األنثى اسم الذكر اسم النوع

bears bear bear cub 
cats tom cat queen/cat/ 

pussy 
kitten 

cattle/calf bull cow calf 
deer buck/stag doe/hind fawn 
dogs dog bitch pup(py) 
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dolphin/ 
porpoise/ 

whale 

bull cow calf 

donkey jackass jennet -- 
ducks drake duck duckling 
fox dog vixen cub 

geese gander goose gosling 
goat billy nanny kid 

horses stallion mare foal 
lions lion lioness cub 
pig boar sow piglet 

poultry/ 
chicken 

rooster/ 
cock 

hen chick 

rabbit buck doe -- 
seal bull cow pup 

sheep ram ewe lamb 
 

                                                      ومن ناحية أخرى، فإن اختيار الضمائر في اللغة اإلنجليزية 
               تشـير إلـى الـذكر   he          ، فنجـد أن sex                           يعتمد كلية على مسألة الجنس 

maleو ،   she   تشــير إلــى األنثــى               femaleو ،   it  شــياء            تشــير إلــى األ     
  .                                                         التــي ال يمكــن تحديــد جنســها أو إلــى الحيوانــات رغــم معرفــة جنســها

 ٕ                                                            وٕاذا مـــا حاولنـــا تقســـيم الكلمـــات فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة وفقـــا للضـــمائر 
                                                        التــي تســتخدم بــدال منهــا، فإننــا ال نجــد أنهــا تقــف عنــد حــدود ثــالث 



 123 

                                                         فئــات فقــط، بــل يمكننــا تمييــز ســبع فئــات، طالمــا أن بعــض الكلمــات 
  :                           ليها بأكثر من ضمير، كما يلي             يمكن اإلشارة إ

 
 أمثلة للكلمات التي يحل محلها الضمير الضمير

he son – boy – man 
she daughter – girl – woman 
it tree – chair – table 

she, he cousin – teacher – doctor 
it, he ram – buck – bull 
it, she ewe – sow – goose 

it, she, he dog – cat – bear 
 

                                                      ويمكن المجادلة بأنـه مـا دامـت توجـد أشـياء معينـة فـي اللغـة 
   أو   car      ، مثـل she                                            اإلنجليزية يمكن اإلشارة إليها باسـتخدام الضـمير 

boat   أو   engine   أو   plane   أو   hovercraft فــــــإن هــــــذا يعتبــــــر ،                
                                                          دلــيال علــى أن اللغــة اإلنجليزيــة يوجــد بهــا تمييــز مــن حيــث التــذكير 

                                    طالمـــــا أن المســـــألة ليســـــت تقســـــيما مـــــن حيـــــث    ،gender         والتأنيـــــث 
   ٕ                                               ، وٕانما هو نوع معين من التقسيم التحكمـي الموجـود فـي sex      الجنس 

                                                     ولكن يمكن الرد على ذلـك بـأن وجـود مثـل هـذه الكلمـات قليـل   !      اللغة
                                                              للغاية في اللغة اإلنجليزية، األمر الذي يستحيل معه أن نبني قاعـدة 

                       ذه الكلمـات تنتمـي بوضـوح         كمـا أن هـ  .                           نحوية على مجـرد أمثلـة قليلـة
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                   وهكـــذا فـــال يعتبـــر ذلـــك   .                                     إلـــى فئـــة معروفـــة مـــن األشـــياء الميكانيكيـــة
                                                          تمييزا نحويا لألسماء من حيث التذكير والتأنيـث علـى اإلطـالق، بـل 

                          تســــتخدم فــــي اللغــــة اإلنجليزيــــة   she                      ال يعــــدو األمــــر عــــن كــــون أن 
   .    كية                                                     لإلشارة إلى األسماء األنثوية باإلضافة إلى األسماء الميكاني

                                                  كــذلك فــال توجــد أي قيــود علــى اســتخدام الضــمائر فــي اللغــة 
  :                                              اإلنجليزية داخل الجملة، طالما أن الجملة قد تكون

  hat hisThe doctor lost فقد الطبيب قبعته
  hat herThe doctor lost هاقبعت ةالطبيب تفقد

  :                               ولكن يظل المعنى غامضا في الجملة
The doctor went to the hospital 

                                            ذهــــب الطبيــــب إلــــى المستشــــفى أم ذهبــــت الطبيبــــة إلــــى   :       فهــــل هــــي
          المستشفى؟
 

ــــى اســــتنتاج أن                     تقســــيم الكــــالم مــــن حيــــث   "                          وهكــــذا نصــــل إل
                                                                التذكير والتأنيث في اللغة اإلنجليزية يظل مجرد استثناء من القاعـدة 

."   
"Gender in English is rather the exception than the 
rule". 
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 العدد في اللغة -5
Number 

 
  :                                            يتضـــــح وجـــــود العـــــدد فـــــي اللغـــــة اإلنجليزيـــــة بوضـــــوح فـــــي

cat/cats  و man/men   ...    الخ، وفي قيود التوافق                     :  
  :verbs          مع األفعال   - أ

…. comesThe man  
…. comeThe men  

  :demonstratives             أسماء اإلشارة   - ب
these men / this man 

 
                                                وهنــاك خــروج بســيط عــن القيــاس يتمثــل فــي أن صــيغ الفعــل 

ـــى مفـــرد   present tense   فـــي                                      ال تنقســـم مـــن الناحيـــة الصـــرفية إل
singular   وجمــــع     plural .   ولكــــن التفرقــــة التــــي تحــــدث هــــي بـــــين                              

  :                 وبقية الضمائر، أي  third person singular              المفرد الغائب 
He comes 

      مقابل
I come / they come … etc. 

   يـــة                                                       والصـــيغ الوحيـــدة التـــي تنقســـم ببســـاطة إلـــى مجمـــوعتين مـــن الناح
  :to be     لفعل   past tense                             الصرفية هي تلك الخاصة بالزمن 

I was 
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They were 
 

                                                    ويصــاحب العــدد فــي اللغــة اإلنجليزيــة وجــود تقســيم لــم تأخــذه 
                                                           كتــب القواعــد التقليديــة فــي االعتبــار علــى نطــاق واســع، ويتمثــل ذلــك 

            واألســماء غيــر   countables                                   فــي التقســيم بــين األســماء القابلــة للعــد 
                                  ، حيــث تــتم التفرقــة بــين الكلمــات مثــل uncountables  د            القابلــة للعــ

cat  و book  و road  مــن ناحيــة، و           butter  و petrol  و bread   مــن   
  .          ناحية أخرى

ــــي أن  ــــل ف ــــة القواعــــد تتمث ــــات األساســــية مــــن ناحي                                                واالختالف
                                                          األســماء غيــر القابلــة للعــد عــادة ال يكــون لهــا صــيغ للجمــع وأنهــا ال 

   أو   a    مثـــل   nite articlesindefi                           توجــد بمصــاحبة أدوات التنكيـــر 
an .   ويتضـــــــــح هـــــــــذا الفـــــــــرق بصـــــــــورة كبيـــــــــرة بـــــــــين                                bread 

(uncountable)   و  loaf (countable).  
                                                      وال تقتصـــر التفرقـــة بـــين األســـماء القابلـــة للعـــد وغيـــر القابلـــة 
                                                      للعـــــد علـــــى أدوات التنكيـــــر وحســـــب، إذ يوجـــــد كـــــذلك إمكانيـــــة عـــــدم 

       ال تظهـــر  فـــ  . some                                      اســـتخدام آيـــة أداة علـــى اإلطـــالق وكـــذلك كلمـــة 
                            بــدون اســتخدام أداة قبلهــا، فـــي   )           فــي المفـــرد   (                     األســماء القابلــة للعــد 

              فــال يمكــن القـــول   .                                        حــين يحــدث ذلــك مـــع األســماء غيــر القابلــة للعـــد
  :   مثال



 127 

Cat is … 
  :                 ولكن يمكن أن نقول

Butter is … 
                                                          علـــى أنـــه مـــن الممكـــن القيـــام بالتحويـــل مـــن أســـماء قابلـــة للعـــد إلـــى 

  :             فيمكننا القول  .      العكس                        أسماء غير قابلة للعد، وب
Would you like some giraffe? 

                              أي يجوز معاملة األسماء القابلـة   .                                لألفراد الذين يأكلون لحوم الزراف
      أو أن   .                                                    للعـــد كمــــا لــــو كانـــت غيــــر قابلــــة للعـــد إذا اعتبرناهــــا كطعــــام

  :    نقول
A petrol I like very much is Brand X. 

                          عـد كمـا لـو كانـت قابلـة للعـد                                     أي يجوز معاملة األسماء غير القابلـة لل
 a piece  "         قطعة من   "    أو   a kind of  "        نوع من   "                إذا كان المعنى 

of .  وكمثال على ذلك              :  
 love a ⇒ نوع من الحب
 oil an ⇒ نوع من الزيت

 mutton a ⇒ قطعة من اللحم الضاني
 sdisobedience ⇒ حاالت من التمرد أو العصيان

 
                   يمكــن التعويــل علــى                               ولكــن يجــب األخــذ فــي االعتبــار أنــه ال

                   ، أو من حقيقة أننا loaf / bread                            المعنى فقط، كما اتضح ذلك في 
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 a                          ونحــن نعنــي قطعــة مــن الصــابون   a soap               ال يمكــن أن نقــول 
cake of soap ألن ذلك يرجع لحقيقة لغوية تتمثـل فـي أن ،                                       soap  

  .                       مـــن األســـماء القابلـــة للعـــد  loaf                             مـــن األســـماء غيـــر القابلـــة للعـــد، و
  :cake                                       الكلمات التي تنتمي للمجموعتين معا، مثل           وهناك بعض 

LOAF  ⇒ ould you like a cake?W 
BREAD ⇒ cake? someould you like W 

 
                                                  كــذلك فهنــاك بعــض األســماء المفــردة التــي يطلــق عليهــا اســم 

collectives   والتي تسـتخدم بصـورة شـائعة مـع األفعـال فـي صـيغة                                           
  :          الجمع، مثل

… have decidedThe committee  
the World Cup.have won England  

                                                   ولكـــن يجـــب مالحظـــة اخـــتالف المعنـــى بـــاختالف الفعـــل المســـتخدم، 
  :          ففي الجملة

decided … haveThe committee  
  :            تكون الترجمة

 ...اللجنة على  أعضاءوافق 
  :               بينما في الجملة

decided … hasThe committee  
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  :            تكون الترجمة
 ...على  جنةللرئيس اوافق /  اللجنةوافقت 

                                                          ومع ذلك فيجب مالحظة أنه بالرغم مـن إمكانيـة اسـتخدام الفعـل فـي 
                                            صـــــــيغة الجمـــــــع، فـــــــال يمكـــــــن عمــــــــل ذلـــــــك مـــــــع أســـــــماء اإلشــــــــارة 

demonstratives.  
 

                                            كمــــا أن هنــــاك بعــــض األســــماء التــــي لــــيس لهــــا صــــورة فــــي 
  :      ، مثـــــل "          صـــــيغ الجمـــــع   "                                  المفـــــرد، والتـــــي يمكـــــن أن نطلـــــق عليهـــــا 

scissors  و trousers  و ierspl   ...    ــــــخ                  وجميــــــع هــــــذه األشــــــياء   .    ال
    فقــد   :                                     ويــؤدي هــذا لظهــور نقطــة ممتعــة فــي األعــداد   ".      زوجــا   "      تعنــي 

ُ                                                          ُيعتقــد أن األعــداد التــي تزيــد عــن واحــد يمكــن أن تســتخدم جميعــا مــع 
  seventy dogs   أو   three cats  :                         أسـماء فـي صـورة الجمـع، مثـل

      عـداد،                                            ولكن صيغ الجمع هذه ال يمكن استخدامها مـع أي أ  .    الخ    ... 
        ولكــن مــع   . ten scissors   أو   one scissors               طالمــا لــيس هنــاك 

 these                                                  ذلك يمكن أن تستخدم أسماء اإلشارة مع صيغ الجمع، مثل 
scissors.  

                                             وهنــاك بعــض الشــذوذ فــي صــيغ الجمــع، وبصــفة خاصــة مــع 
ـــــر المحتمـــــل اســـــتخدامها مـــــع   . clergy و  police      كلمتـــــي                               فمـــــن غي

 thirty           ضـــلين عليهـــا   مف  thirty police                 األعـــداد، فقـــد نـــرفض 
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policemen وكـــذلك مـــن غيـــر المحتمـــل اســـتخدام أســـماء اإلشـــارة ،                                            
    كمـا   (                                              علـى أنـه يمكـن اسـتخدام صـيغ الفعـل فـي الجمـع معهـا   .     معها

  people                      ومــع ذلــك فيجــب مالحظــة أن    ).   committee        فــي مثــال 
  these people   أو   thirty people  (                      تعتبــر كــل األحــوال جمعــا 

  .cattle           تقريبا على            وينطبق ذلك    ).     الخ     ... 
     اثنــــا   "           التــــي تعنــــي   dozen                       كمــــا يوجــــد اخــــتالف بســــيط مــــع 

  :           فيمكن القول   ".     عشر 
a dozen eggs 

   ).                       ال تسـتخدم فـي نفـس الغـرض   a gross   أو   a score       الحظ أن   ( 
  :many           تستخدم مثل   a lot                 وبالمثل فإن كلمة 

a lot of men are … 
  :   مثل  kind of      وكذلك 

these kind of people … 
 

  :                                              وفــــي اللغــــة العربيــــة، يمكــــن للعــــدد أن يأخــــذ ثــــالث صــــور
                        كلـــب واحـــد، وكلبـــان اثنـــان،   :            فـــيمكن القـــول  .                       اإلفـــراد والتثنيـــة والجمـــع

    وفــي   .                                       وفــي المثنــى، هنــاك مثنــى مــذكر، ومثنــى مؤنــث  .          ومائــة كلــب
  .                                                      الجمع، هناك جمع مـذكر سـالم، وجمـع مؤنـث سـالم، وجمـع تكسـير

  :                   وهكذا فإن عبارة مثل
vice chairman 
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  :                مكن أن تترجم إلى ي
 نائبا الرئيس
 نائبتا الرئيس
 نواب الرئيس
 نائبات الرئيس

  :          وفي الجملة
You are industrious students 

  :                    يمكن أن تكون الترجمة
 طالبان مجتهدان أنتما

 أنتما طالبتان مجتهدتان
 نتم طالب مجتهدونأ
 نتن طالبات مجتهداتأ

  .                   ق المذكور فيه الكالم                                        ويتوقف اختيار الترجمة المناسبة على السيا
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 الزمن في اللغة -6
Tense 

 
                        العالقـة مـا بـين شـكل الفعـل   "                             الزمن في اللغة اإلنجليزية هو 

ٍ                     ومفهومنا عن الزمن، سواء ماٍض أو مضارع أو مستقبل                            ."   
"Tense is the correspondence (relationship) 
between the FORM of VERB and our own 
CONCEPT of TIME; past, present or future". 

  :                                                      وال يوجد في اللغة اإلنجليزية سوى شكلين اثنين للفعل، وهما
present  ⇒ likes / takes eH 
past ⇒ koo/ t dlike eH 

  the perfect                                         ويمكــن التوصــل إلــى تقســيمات أخــرى للفعــل، وهــي 
ـــــين مـــــن األفعـــــال     ...   the progressive و ـــــخ باســـــتخدام فعل                              ال

  .to have  و   to be     وهما   auxiliaries         المساعدة 
                                                    وهكــذا يجــادل علمــاء اللغــة اإلنجليزيــة بعــدم وجــود مــا يســمى 

                         ويقولـون بوجـود طـرق لإلشـارة   .                                   بالزمن المستقبل في اللغة اإلنجليزيـة
ـــزمن  ـــك تبريـــرا لوجـــود ال ـــزمن فـــي المســـتقبل، ولكـــن ال يعـــد ذل                                                          إلـــى ال

ـــــأن   .         المســـــتقبل ـــــك ب ـــــى ذل          هـــــي أفعـــــال   will و  shall                     ويســـــتدلون عل
                               تقــوم بوظيفــة فــي اللغــة تماثــل تلــك   modal auxiliaries       مســاعدة 

 ٕ       وٕاذا مــــا   .                علــــى ســــبيل المثــــال  may و  can                     التــــي تقــــوم بهــــا األفعــــال 
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           يشـكالن زمنـا   )   will و  shall  (                                  أسسنا قاعدة تفيد أن هذين الفعلـين 
                                                           خاصـا فــي اللغـة اإلنجليزيــة، فيكـون علينــا فـي هــذه الحالـة االعتــراف 

  .             لمساعدة األخرى                            بأزمنة مماثلة لبقية األفعال ا
                              فــــي عــــدة وظــــائف أخــــرى بخــــالف اإلشــــارة   will ُ       وُيســــتخدم 

  :                                            للزمن في المستقبل، وعلى سبيل المثال يشير إلى
  :       استعداد

 I will come if you ask meإذا دعوتني ألبي دعوتك 
  :    عادة

 She will sit for hoursهكذا تجلس بالساعات 
  :     حتمال ا

 That will be Johnقد يكون ذلك جون 
  :         قيقة عامة ح

 Oil will float on waterيطفو الزيت فوق الماء 
       والوعـــــد   threat                       أيضـــــا تســـــتخدم فـــــي التهديـــــد   shall            وبالمثـــــل فـــــإن 

promise:  
 You shall have it tomorrowأعدك بأن تنال ما تريد غدا 

 The teacher shall punish meتوعد المدرس بمعاقبتي 
                  شــارة إلــى المســتقبل            يســتخدمان لإل  will و  shall          وهكــذا فــإن 

  .                                              تعبيرا عن معنى واحد فقط من بين عدة معاني كثيرة
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                                                  ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يمكـــن اإلشـــارة إلـــى المســـتقبل باســـتخدام 

  :                 عدة طرق أخرى، مثل
  to Paris tomorrow am flyingIسأسافر إلى باريس غدا 

ask you a question going toI am  
 هل لي أن أسألك سؤاال

Monday on startsTerm  
 سوف يبدأ الفصل الدراسي يوم االثنين/ يبدأ 

  to speak is aboutHeإنه بصدد أن يتكلم 
 

                                                  وتعتبــــر كــــل األمثلــــة الســــابقة حجــــة علــــى النظــــرة التقليديــــة 
  .                                    كأفعـــال تؤســـس قاعـــدة للـــزمن فـــي المســـتقبل  shall و  will        للفعلـــين 

ــــد تعبــــر بعــــض  ــــى هــــو محــــك االختيــــار، فق ــــإذا كــــان المعن                                                    وهكــــذا ف
ex-                                                    ء عن الزمن في اللغة اإلنجليزية، فكلمـة الزوجـة السـابقة      األسما
wife   تشير إلى الزمن في الماضي، والخطيبة                                   fiancée   تشير إلى         

                  تشـــير إلـــى الـــزمن فـــي   grandfather                         الـــزمن فـــي المســـتقبل، والجـــد 
  !pluperfect              الماضي البعيد 
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ـــزمن الماضـــي فـــي  ـــة أخـــرى، فمـــن الواضـــح أن ال                                               ومـــن ناحي
  :                                   ة يستخدم لإلشارة إلى وقت الماضي، مثل              اللغة اإلنجليزي

Past Simple: He came yesterday. 
Past Progressive: He was coming yesterday. 
Past Perfect: He had come the day before. 
Past Perfect Progressive: He had been coming the 
day before. 

 
             ران، فيســتخدم                                       ولكنــه باإلضــافة إلــى ذلــك، لــه اســتخدامان آخــ

     ، مـع reported speech                                   الزمن الماضي في الحديث غير المباشر 
  ، sequence of tenses                                   األخذ في االعتبار قاعدة تسلسـل األزمنـة 

  :                وعلى سبيل المثال
He said he went to London everyday. 

  :                                   وفي هذه الحالة، فإن كلماته أصال كانت
I go to London everyday. 

 
                             هنا نتيجـة السـتخدام صـيغة الـزمن   went    خدم             وقد تحدد است

                             ال تشير في حد ذاتها إلـى الـزمن   said       ، ولكن said             الماضي للفعل 
                                          ومــــع ذلــــك يجــــب مالحظــــة أنــــه يمكننــــا اســــتخدام صــــيغة   .       الماضــــي

present tense   إذا كـــان المتحـــدث يرغـــب فـــي اإلشـــارة إلـــى أن                                      
  :                          الخبر المنقول ما زال صحيحا
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The ancient Greeks discovered that the world is 
round, but Romans maintained that it was flat. 

ـــال الســـابق        وهكـــذا ت ـــا فـــي المث    فـــي   was    محـــل   is        اســـتخدام    مـــن                       مكن
  is                     ولكننا ال نسـتطيع إحـالل   .                                     الجزء األول باعتباره يمثل حقيقة ثابتة

  .                                      في الجزء الثاني ألنه ال يمثل حقيقة ثابتة  was    محل 
 

                                 ماضــي يســتخدم لإلشــارة إلــى عــدة أشــياء                  كــذلك فــإن الــزمن ال
                         ويمكننـــــا التمييـــــز بـــــين ثالثـــــة   .                            مســـــتحيلة أو غيـــــر ممكنـــــة الحـــــدوث
  :                             استخدامات منفصلة في هذا الصدد

ـــــب   :     األول ـــــائع أو طل ـــــي ســـــرد الوق ـــــا اســـــتخدامه ف ـــــر تأدب                                                يكـــــون أكث
  :      األشياء

I wanted to ask you something. 
Could you pass me the salt? 

  :                    في األمنيات المستحيلة        يستخدم  :       الثاني
I wish I knew. 

I wish I had one. 
  :                                    يستخدم في الجمل الشرطية غير الحقيقية  :       الثالث

If John comes, I shall leave. ⇒ Real 
If John came, I should leave. ⇒ Unreal 

         فـــي الـــزمن   )   should و  came  (                                ويقـــع الفعلـــين فـــي الجملـــة الثانيـــة 
                                     الف فــي المعنــى فــي الجملــة الثانيــة فــي أن                    الماضــي، ويتمثــل االخــت
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  .                                                            هناك افتراضا بأنه لن يتم الوفاء بالشرط، أو هو شـرط غيـر واقعـي
                                                         وهكـــذا يســـتخدم الـــزمن فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة للتمييـــز بـــين الحـــاالت 

  .                              الشرطية الحقيقية وغير الحقيقية
 

                                                          وبالنسبة للغة العربية، فالفعل فيها هو الكلمة التي تدل علـى 
     األكـل   "                       فإنها تدل على حـدث وهـو   "     أكل   "     مثل   .        رن بزمن       حدث مقت

                  فإنها تدل علـى حـدث   "      يلعب   "      ومثل   .                        ، وزمن وهو الزمن الماضي "
                    أي أنـه مـن حيـث الشـكل   .                        ، وزمن وهـو الـزمن الحـالي "      اللعب   "     وهو 

ٍ                                       ال يوجد فيها إال ماٍض ومضارع، ولكن من حيث الواقـع واالسـتخدام                   
ٍ                فهناك ماٍض ومضارع ومستقبل         .  

 
  :                                           ستخدام األزمنة في اللغتين العربية واإلنجليزية ا

  –                                                   عنـــد التعامـــل فـــي العـــالم الـــواقعي، يمكـــن للغـــة اإلنجليزيـــة 
                                    أن تتعامــــل مــــع أحــــد التصــــرفات أو األفعــــال   –                  مثــــل اللغــــة العربيــــة 

     وعلـى   .         ٍ                                           كحدث منتٍه أو تتعامل مع الحالة الناتجة عن ذلك التصـرف
                    ر فــي الســاعة الســابعة                                       ســبيل المثــال، إذا كنــت تناولــت طعــام اإلفطــا

  :                                             ٍ        من هذا الصباح، فيمكنك التعبير عن ذلك كحدث منتٍه بالقول
I had breakfast at seven this morning. 

  :                                  أو التعبير عن حالتك الحالية بالقول
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I have had my breakfast. 
 

 ٕ                                                 وٕاذا وصــل أحــد ضــيوفك فــي قطــار الســاعة الرابعــة، فيمكنــك 
  :   قول                       ٍ     التعبير عن ذلك كحدث منتٍه بال

John arrived at four this afternoon. 
  :                                           أو التعبير عن الحالة الحالية الناتجة بالقول

John is here now. 
 

 ٕ                                           وٕاذا قـــــد صـــــرحت بـــــاألمس بأنـــــك ستســـــافر إلـــــى أوربـــــا فـــــي 
  :                                              ٍ        األسبوع القادم، فيمكننا التعبير عن ذلك كحدث منتٍه بالقول

We learned that yesterday / We found that out 
yesterday. 

  :                                              أو التعبير عن نتيجة معلومية هذه الحقيقة بالقول
We know that 

 
ـــــأن شكســـــبير قـــــام                                                  ولنأخـــــذ مثـــــاال آخـــــر، إذ يمكننـــــا القـــــول ب
                                               بتصـــــوير شخصـــــية هاملـــــت علـــــى أنهـــــا ال تســـــتطيع حســـــم األمـــــور 

  :                              بالتعبير عن ذلك كحقيقة تاريخية
Shakespeare depicted Hamlet as indecisive. 

  :    الية           أو كحقيقة ح
Shakespeare depicts Hamlet as indecisive. 
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                                                     وفــي اللغــة العربيــة توجــد أيضــا هــذه الخيــارات، وهنــاك كــذلك 
                                                       التفرقـــة بـــين األحـــداث المنتهيـــة، كمـــا يحـــدث فـــي الســـرد القصصـــي، 

                                ولكــن النقطــة الهامــة فــي هــذا الصــدد   .                          والحــاالت التــي ال تــزال قائمــة
                      تقومــــان دائمــــا بعمــــل نفــــس                                    هــــي أن اللغتــــين اإلنجليزيــــة والعربيــــة ال 

  .        الخيارات
 

                                                      وتميل اللغة العربية عادة لتصوير األشـياء كأحـداث منتهيـة، 
                                                       فــي حــين تعــرض اللغــة اإلنجليزيــة هــذه األشــياء مــن منظــور الحالــة 

                                            وهكـــذا، فـــإذا رأينـــا أحـــد ضـــيوفنا يوقـــف ســـيارته فـــي   .              الحاليــة لألمـــور
  :    لقول                                                   الممر الخاص بالسيارات، فيعبر الشخص العربي عن ذلك با

    He arrivedلقد وصل 
  :                         بينما يقول الشخص اإلنجليزي
    He is here nowيوجد هنا اآلن 

                                                  وحينمــا يــتم فهــم المقصــود مــن شــرح المــدرس، فــإن المتحــدث 
  :                         العربي يعبر عن ذلك بالقول

    I understood / I caught onفهمت 
  :                           بينما يقول المتحدث اإلنجليزي

    I understandأفهم 
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  "       أو أن   he is here     تعنـي   "     وصـل   " ُ               ُيفهـم مـن ذلـك أن    وال 

                                 ، ولكــن هــذا يعنــي أن اللغــة العربيــة I understand     تعنــي   "      فهمــت 
  –                                                         تميل لتفضيل التعامل مع األحداث، في حين أن اللغة اإلنجليزيـة 

                   وهـذا مـا يعنـي أنـه ال   .                               تميل لتفضيل سرد الحالة الناتجة  –          بالمقارنة 
                             الفعل وحسـب، بـل كيفيـة اسـتخدام                           يجب عليك أن تعرف معنى زمن 

                                   التــــي تتفــــق فيهــــا اســــتخدامات األزمنــــة فــــي          واألحــــوال           هــــذه األزمنــــة 
  .                                                       اللغتين اإلنجليزية والعربية واألحوال التي تختلف فيها أيضا

 
                                                    ونحــاول فيمــا يلــي التعــرف علــى الــزمن فــي اللغــة اإلنجليزيــة 

  :                             وما يقابله في الترجمة العربية
 He studiesيذاكر 
 tudiedHe sذاكر 
 He will studyيذاكر 
 He is studyingيذاكر 

 He was studyingظل يذاكر / كان 
 He will be studyingمستغرقا في المذاكرة / سيكون منهمكا 

 He has studiedذاكر 
 He had studiedذاكر 
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 He will have studiedسيكون قد انتهى من المذاكرة 
 

                   اإلنجليزيــة، يجــب فهــم                                    وهكــذا فعنــد الترجمــة مــن العربيــة إلــى
  :                وعلى سبيل المثال  .                                        العالقة بين شكل الفعل والمعنى المراد منه
 وكان اهللا غفورا

  :             نجد أن معناها
Allah was, is and will be forgiving 

ـــة العربيـــة ال تعنـــي الماضـــي بـــالطبع، وٕانمـــا   "     كـــان   "    ألن                                           ٕ     فـــي الجمل
  :  ول                  ويمكن ترجمتها بالق  .                              تعني الماضي والحاضر والمستقبل

Allah is Oft-Forgiving 
 

  :        كذلك فإن
 عهدتك أمينا
  :                                      بمعنى أنك دائما تكون أمينا، وتترجم إلى

I know you to be honest 
  :    ولكن

 عهدته أمينا
  :          فتترجم إلى  -         أي توبيخ 

I have known him to be honest 
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  .                                              وهكـــذا نغـــض النظـــر فـــي الترجمـــة عـــن شـــكل الفعـــل تمامـــا
  :                ومن األمثلة األخرى

 يحضر عليلم 
  :          وتترجم إلى

Ali did not come 
                                                       واســـتخدمنا هنـــا الفعـــل فـــي صـــيغة الماضـــي فـــي اإلنجليزيـــة رغـــم أن 

  :   أما  .                                                 شكله مضارع في العربية، ألن المعنى هو المحك األساسي
 لن ينجح المهمل

  :          فتترجم إلى
The lazy will not succeed 

        زيـة رغـم                                                    وهنا أيضا استخدمنا الفعـل فـي صـيغة المسـتقبل فـي اإلنجلي
  .                                               أن شكله مضارع في العربية، ألن المعنى هو ما يهمنا

 
                                                  أي أننا في الترجمـة نضـرب بقواعـد األزمنـة عـرض الحـائط، 

  .                            تقدير ما كان يريده كاتب النص            والمسألة هي 
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 )1(ملحق رقم 
 The Verbالفعل 

 
  :                              أشكال الفعل في اللغة اإلنجليزية

  :     ، وهي                                        هناك خمسة أشكال للفعل في اللغة اإلنجليزية
o base form: walk / eat 
o "-s" form: walks / eats 
o past tense form: walked / ate 
o present participle (-ing) form: walking / eating 
o past participle form: walked / eaten 

                    في اللغـة اإلنجليزيـة،   tense         عن الزمن   form                 ويختلف شكل الفعل 
                         األشـــكال باإلضـــافة إلـــى أفعـــال                              فـــالزمن يتكـــون عـــادة مـــن أحـــد هـــذه 

  .           مساعدة أخرى
  ) ing) form-present participle                  ويتميـز شـكلي الفعـل 

                               باستخدامهما كصفات في بعـض أنـواع    past participle form و
  :   مثل  .      الجمل

There's a broken window in the kitchen. 
 .يوجد شباك مكسور في المطبخ

      وكذلك
Most of people singing were women. 

 .من النساء انو امعظم المغنين ك
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  )   infinitive form            باإلضـافة إلـى   (                        ويطلـق علـى هـذين الشـكلين 
  .finite forms of the verb-non    اسم 

 
  :                    األفعال المتعدية بحرف

                                                   فــي اللغــة اإلنجليزيــة، هنــاك بعــض األفعــال التــي تعنــي شــيئا 
        بها حـرف           ُ                                         ما حينما تُتبع مباشرة بمفعول به وشـيئا آخـر حينمـا يصـاح

  :                وعلى سبيل المثال  .   جر
  the cards dealsHeيقوم بتوزيع ورق اللعب     

  problem with dealsHeيعالج المشكلة     
 

                                                  كذلك فـإن هنـاك بعـض األفعـال التـي تختلـف معانيهـا حينمـا 
  :                     يتبعها حروف جر مختلفة

  the book for slookHeيبحث عن الكتاب     
  the book ks atlooHeينظر في الكتاب     

 
                                              كمــا أن هنــاك أفعــاال أخــرى ال تظهــر إال بمصــاحبة حــروف 

  :    الجر
  on his friendsHe reliesأصدقائه     يعتمد على 

His poverty deprived him of schooling 
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 حرمه فقره من التعليم
 

                                                     ويوجــد فــي اللغــة العربيــة أيضــا أفعــاال تماثــل أشــكال األفعــال 
                                    ن عدم ظهورها بالضـرورة فـي نفـس الحـاالت                        السابقة تماما، بالرغم م

     وعلــى   .                                                   الخاصــة التــي تظهــر بهــا هــذه األفعــال فــي اللغــة اإلنجليزيــة
  :                سبيل المثال، فإن

 to discuss:     تعني" يبحث " 
  :    ولكن

 to look forتعني     " يبحث عن " 
 

  :      كما أن
 to authorize / to sanction:     تعني" يعتمد " 

  :    ولكن
 to depend onتعني     "  يعتمد على" 

 
  :        كذلك فإن

 to attend:     تعني" يحضر " 
  :    ولكن

 to come toتعني     " يحضر إلى " 
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  :      كما أن

 to acquire / to obtain / to get:     تعني" يحصل على " 
  :     وكذلك

 to permitتعني     " يسمح بـ " 
 

                                                  ومــن منظــور المعنــى، تشــكل األفعــال المتعديــة بحــرف وحــدة
                                                        منفــــردة تختلــــف عــــن الفعــــل بمفــــرده أو عــــن بقيــــة األفعــــال المتعديــــة 

ـــة، يكـــون لهـــذه األفعـــال نفـــس   .     بحـــرف                                                 ومـــن منظـــور القواعـــد النحوي
ـــــف صـــــيغتها   (                                    األشـــــكال الموجـــــودة بالنســـــبة ألي فعـــــل آخـــــر                فتختل

  :             ومن أمثلة ذلك   ).     الخ     ...                        باختالف األشخاص أو الزمن 
  .        رق األوسط                                موضوعات كثيرة ومنها السالم في الش       بحثوا

They discussed many topics, among them peace in 
the Middle East. 

  .             قلمك في كل صف          بحثوا عن
They looked for your pencil in every classroom. 

 
                                                وهنـــاك كـــذلك مجموعـــة أخـــرى مـــن األفعـــال العربيـــة التـــي ال 

  ف                                                ُ         تنتمــي لمجموعــة األفعــال المتعديــة بحــرف، ولكنهــا قــد تُتبــع بحــرو 
          وعلــــى ســــبيل   .                                        جــــر معينــــة بــــدون أي تغييــــر فــــي معناهــــا األساســــي
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  "        والفعــل   to help (someone)  :     يعنــي  "       يســاعد   "               المثــال، الفعــل 
 to help (someone) in (doing  :          يعنـي أيضـا  "           يسـاعد علـى 

something) .  ويتضح ذلك بصورة أكبر من األمثلة                              :  
 ?Did the book help youهل ساعدك الكتاب؟     

 !ساعدني على التدريسنعم، 
!Yes, it helped me in teaching 

 
                                                    وفي الوقت الذي يجب فيه أن تظل التفرقة واضحة ومسـتقرة 

ـــــل  ـــــة بحـــــرف، مث ـــــين األفعـــــال المتعدي ـــــى   "                               ب           ، واألفعـــــال  "          يعتمـــــد عل
                                      ، يجب أن تتم دراسة جميع هذه األفعال مع  "      يساعد   "            األخرى، مثل 

  :  ال              وعلى سبيل المث  .                      حروف الجر التي تتبعها
 to listen (to)  )   لـ   (       يستمع 

 to inform (of)  )   بـ   (      يخبر 
 to participate (in)  )   في   (       يشارك 
 to help (in)  )    على   (       يساعد 
 to work (for)  )   في   (      يعمل 
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 توافق الكلمات -7
Collocation 

 
         مـــــن منظـــــور   Collocation                        يـــــتم تعريـــــف توافـــــق الكلمـــــات 

ـــاد    : "               اللغويـــات بأنهـــا                              لمجموعـــات مـــن الكلمـــات المفـــردة،              تكـــرار معت
                                                      والتـــي يـــأتي تكرارهـــا معـــا مـــن خـــالل شـــيوع االســـتخدام بحيـــث تميـــل 

   ".                  لتشكيل وحدة مميزة 
Collocation is the "habitual co-occurrence of 
individual lexical items". 

 
                                                   وتعتبـــر هـــذه الظـــاهرة فـــي غايـــة األهميـــة بالنســـبة للمتـــرجم، 

                                    الكلمات المفردة تشترك بصـورة عامـة فـي                        الذي يعتبرها مجموعة من 
  :                              تركيبات نحوية تتكرر كثيرا، مثل

 
  :        صفة واسم  - 1

 heavy labor           كثيف العمل

 runaway inflation          تضخم جامح

 economic situation              حالة اقتصادية
 inflationary pressures            ضغوط تضخمية

  :    واسم     اسم  - 2
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 nerve cell           خلية عصبية

 government securities    مية                سندات مالية حكو 

 eyeball           شحمة العين  / ُ     ُمقلة 
 
  :          فعل ومفعول  - 3

 To pay a visit            يقوم بزيارة

 To score a victory          يحرز نصرا

 To read a paper          يقرأ بحثا

 To attend a lecture            يحضر محاضرة

 To tender (one's) resignation             يقدم استقالة

 To deliver a speech           يلقي خطابا
 

                                                    وتعتبر هذه األشكال هي أكثر األشكال شيوعا لمفهوم توافق 
                              وتتركــــــز األشــــــكال الثالثــــــة حــــــول االســــــم   . collocation        الكلمــــــات 

nounالذي يعتبر العنصر الثاني في كل تركيب ،                                      .  
                                                   وتعتبر الترجمة في بعض األحيان بمثابة عمليـة مـن البحـث 

             كلمــات تســتخدم                                           المضـني والمتواصــل مــن أجــل إيجــاد مجموعــة مــن ال
                                                       معــا بصــورة صــحيحة، أو عمليــة لتجميــع األســماء مــع األفعــال التــي 
                                                       تناســــبها، وفــــي المقــــام الثــــاني تجميــــع الصــــفات مــــع األســــماء التــــي 
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                                                        تناســــبها وكــــذلك الظــــروف مــــع األفعــــال التــــي تناســــبها، وفــــي المقــــام 
 ٕ                                  وٕاذا مــا اعتبرنــا أن القواعــد النحويــة   .                              الثالــث إيجــاد الــروابط المناســبة

                                              الهيكــــل العظمــــي فــــي أي نــــص، فــــإن توفيــــق الكلمــــات معــــا        بمثابــــة 
  .          هي أعصابها  collocation            بصورة صحيحة 

 
                                                  ويقابــــل ذلــــك فــــي اللغــــة العربيــــة اســــتخدام بعــــض التعبيــــرات 

                                            بـادئ ذي بـدء، ومـن اآلن فصـاعدا، ومنـذ قـديم األزل   :             المعينة، مثل
  .   الخ    ... 

                                                    ويالحظ أن التمسك بالتوصل إلى التوافـق المناسـب للكلمـات 
   فـــي   "          الطبيعيـــة   "                                   ي نـــص معـــين يعنـــي تحقيـــق مســـتوى جيـــد مـــن  فـــ

                                                    ويالحــظ هنــا أن الفشــل فــي إيجــاد التوافــق المناســب للكلمــات   .     الــنص
                                                        لــن يــؤدي لعــدم فهــم الرســالة، بــل ســيؤدي فقــط إلحســاس القــارئ بــأن 

  "                       وعلــــى ســــبيل المثــــال، فــــإن   .                            المتــــرجم غيــــر مــــتمكن مــــن صــــياغته
  :                     م التعبير عنها بالقول  يت  "                  شخص كثير التدخين   "    أو   "          مدخن شره 

heavy smoker 
  : ٕ                     وٕاذا أخطأ المترجم وقال

big smoker 
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                                                             فســيفهم القــارئ اإلنجليــزي مــا يقصــده المتــرجم مــن وراء هــذا التعبيــر، 
   ".       طبيعــــي   "                                            ولكــــن لــــن يجعلــــه يشــــعر بــــأن الرســــالة مكتوبــــة بشــــكل 

  :                     مجانا، نترجمها بالقول  "            وكذلك كلمة 
free of charge 

  :    وليس
free of cost / payment / … etc. 

  :              نترجمها بالقول  "            قهوة ثقيلة   "           وأيضا فإن 
strong coffee 

     وليس
powerful coffee 

 
  "          ولـــد طويـــل     : "                                       وهـــذا مـــا يقابـــل اللغـــة العربيـــة حينمـــا نقـــول

    رجـل   "      ولـيس   "          رجـل كبيـر   "         ، وكـذلك  "                  ولد مرتفـع أو شـاهق   "      وليس 
  .   الخ      " ...      قديم 

          ، حينمـــا ال cationcollo                           وهنـــاك حالـــة خاصـــة مـــن التوافـــق 
                                    ُ                     يكــون هنــاك إال احتمــال واحــد للكلمــة لكــي ُتســتخدم مــع كلمــة أخــرى، 
                                                      مثـــل األصـــوات التـــي تصـــدر عـــن الحيوانـــات أو األدوات الموســـيقية 

  :                     وغيرها من األدوات، مثل
 to crow (cocks)  )      الديك   (      يصيح 
 to miaow/mew (cats)  )     القط   (      يموء 
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 to hoot (owls)  )       البومة   (      تنعق 
 to bark (dogs)  )      الكلب   (     نبح  ي

 to roar (lions)  )     األسد   (      يزأر 
 

                                                   كذلك هناك مجموعة من الكلمات التي تسـتخدم لإلشـارة إلـى 
  :                                              قطعة من أو كمية من نوع معين من األشياء، كما يلي

 a loaf of bread              رغيف من الخبز
 a knob of butter               قطعة زبد صغيرة

 a slice / piece of cake         قطعة كعك  /       شريحة 
a bar / piece / square of chocolate 

         شيكوالتة  )      قالب   (      قطعة 
a bolt / length / piece of cloth 

           قطعة قماش    " /     ثوب   " 
 a lump of coal         كتلة فحم
 an ear / sheaf of corn          مكيال ذرة

a speck / particle of dust 
          ذرة تراب

a wisp / bank / patch of fog 
                       غمامة بسيطة من الضباب

a sliver / splinter of glass 
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           شظية زجاج

 a blob of glue          نقطة غراء
 a blade of grass         ورقة عشب

a lock / strand / wisp / tuft / mop / shock of hair 
           جديلة شعر  /      خصلة 

 a bale of hay    تبن  /         بالة قش 
 a piece / area of land         قطعة أرض

a ray / beam / shaft of light 
          شعاع نور

 a dose of medicine          جرعة دوار
 a sum of money               مبلغ من النقود
 a piece / scrap of paper          قصاصة ورق

 a grain of rice        حبة أرز
a coil / length / piece of rope 

          قطعة حبل  /     لفة 

 a grain / pinch of salt         قبصة ملح
 a grain of sand  ل       حفنة رم

a cloud / blanket / column / puff / wisp of smoke 
            سحابة دخان

a flake / blanket of snow 



 154 

                        رقاقة منبسطة من الجليد
 a bar / cake of soap           قالب صابون
 a slab / block of stone           بالطة حجرية

 a grain / lump of sugar         حفنة سكر  /      قطعة 
 a bead / drop of sweat         قطرة عرق

 a reel of tape            بكرة الشريط
 a reel / strand of thread         بكرة خيط

 a blob of wax         نقطة شمع
 a grain / sheaf of wheat        حبة قمح

a strand / piece / length of wire 
              جديلة من سلك  /      قطعة 

 
                                                   وكــذلك الحــال بالنســبة ألســماء المجموعــات مــن أنــواع معينــة 

  :           ن الحيوانات م
 an army of ants             جيش من النمل

 a swarm of bees            جماعة النحل  :       الخشرم

 a flock / flight of birds              سرب من الطيور

 a herd of cattle             قطيع الماشية

 a litter of cubs 
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                                         مجموع الجراء التي يلدها حيوان دفعة واحدة  :      البطن
 a herd of deer          قطيع اآليل

 a school of dolphins    فين         قطيع الدل

 a herd of elephants            قطيع الفيلة

 a shoal of fish              قطيع من السمك  /     فوج 

 a gaggle of geese          قطيع اإلوز

 a herd / flock of goats            قطيع الماعز

 a pack of hounds                        فريق من الكالب للصيد معا
a swarm / colony of insects 

               مستعمرة حشرات  /     سرب 

 a litter of kittens 

                                               مجموعة من الهريرات التي تلدها القطة دفعة واحدة  :      البطن
 a pride of lions                مجموعة من األسود

 a troop of monkeys                 مجموعة من القرود

 a litter of puppies 

                                              مجموع الجراء التي تلدها أنثى الكلب دفعة واحدة  :      البطن
 a flock of sheep               قطيع من الخراف

 a pack of wolves                 مجموعة من الذئاب
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                                             وكــــــذلك أســــــماء المجموعــــــات التــــــي تســــــتخدم لإلشــــــارة إلــــــى 
  :                                مجموعة معينة من األفراد أو األشياء

a company / troupe of actors 
                  فرقة من الممثلين  /       جماعة 

 a bunch of amateurs                 مجموعة من الهواة
a wad / roll of banknotes 

            وراق مالية     لفة أ  /       لفيفة 

 a hail of bullets               وابل من الرصاص

 a batch of cakes              عجنة من الكعك

 a pack / deck of cards                          مجموعة كاملة من ورق اللعب

 a clutch of eggs         حضنة بيض
a team / panel of experts 

                  جماعة من الخبراء  /      فريق 

 a sea of faces          من الوجوه  )     بحر   (          عدد هائل 
a squadron of fighter planes 

                          سرب من الطائرات المقاتلة
a bunch / bouquet of flowers 

                باقة من الزهور
a bunch / cluster of grapes 

                عنقود من العنب

 a bunch of keys       مفاتيح  )        مجموعة   (      حزمة 
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a sheaf / bundle of papers 
          رزمة ورق

 a spate of protests                   فيضان من االحتجاجات
a team / crowd / gaggle of reporters 

                    مجموعة من المراسلين  /     حشد   /      فريق 
 a spate of rumors                 فيضان من اإلشاعات

 a fleet of ships          أسطول سفن

 a flight of steps 

                              مجموعة متواصلة من درجات السلم
 a gang of terrorists                   عصابة من اإلرهابيين

a gang / band / pack of thieves 
                 عصابة من اللصوص

 a party of tourists                   مجموعة من السائحين  /      فريق 

 a clump of trees             مجموعة أشجار

 an army of volunteers                 حشد من المتطوعين
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 التعبيرات االصطالحية -8
Idioms 

 
                           وحــدة لغويــة تتكــون مــن كلمتــين   "                    التعبيــر االصــطالحي هــو 

                                  نى جديـد خـاص يختلـف عـن معنـى كـل كلمـة                    أو أكثر، تدل على مع
   ".        بمفردها 

"An idiom is a fixed group of words with a special 
meaning which is different from the meanings of 
the individual words". 

 
                                       ُ          وتمتـاز كـل لغــة بوجـود بعـض التعبيــرات التـي ُاصـطلح علــى 

ــــذكر لهــــذا المع ــــث ت ــــى معــــين، بحي ــــى، وفــــي مناســــبة                                       معناهــــا بمعن                ن
  similes                     ويتضـــمن ذلـــك التشـــبيهات   .                          مشـــابهة لتلـــك التـــي قيـــل فيهـــا

 proverbs                واألمثـال الشـعبية   metaphors                    واالسـتعارات المجازيـة 
and sayings   واللغــــة االصــــطالحية بــــين جماعــــة مــــا                             jargon  

         وتكثــر فــي   . slang and colloquialisms                   والتعبيــرات العاميــة 
  .           ه التعبيرات                       اللغة اإلنجليزية وجود هذ

                                                     وعلى الرغم من إمكانية عمل بعض التغييرات في التعبيرات 
                                                           االصطالحية، إال أنه ليس من الممكن تغيير الكلمات أو ترتيبهـا أو 
ــــــــر  ــــــــة غي ــــــــرات العادي ــــــــي تحــــــــدث مــــــــع التعبي ــــــــة الت                                                  الصــــــــيغ النحوي



 159 

                                      حيـــــث يعتبـــــر التعبيـــــر االصـــــطالحي وحـــــدة بنيويـــــة   .         االصـــــطالحية
                             ه بكلمــــات أخــــرى، أو تقــــديمها أو                           مترابطــــة، ال يصــــح تغييــــر كلماتــــ

            ولتوضـيح ذلـك   .                                           تأخيرها عـن مواضـعها، إال فـي حـدود ضـيقة أحيانـا
  :                    نستعرض المثال التالي

 أوزارهاوضعت الحرب 
                                      وهنــا ال نســتطيع تغييــر كلمــات هــذا التعبيــر   .                   بمعنــى انتهــت وتوقفــت

                     وضـعت المعركـة أوزارهـا   "      ، أو  "                  حطت الحـرب أوزارهـا   "           لنقول مثال 
                         كمــــا ال يجــــوز تقــــديم كلمــــة مــــن    ".                  عت الحــــرب أثقالهــــا   وضــــ  "      ، أو  "

      الحـرب     : "                                                 كلماته أو تأخيرها عن موضعها، فال يمكن أن نقول مـثال
   ".             وضعت أوزارها 

                                                ومـــن الشـــائع أن مثـــل هـــذه التعبيـــرات االصـــطالحية ال تقبـــل 
                                                          الترجمة، بـل ويكـون مـن الخطـأ الفـادح ترجمـة هـذه التعبيـرات حسـب 

                                ه، إذ يجـب ترجمـة التعبيـر ككـل حسـب                          المعنى الحرفي لكـل كلمـة فيـ
  .     معناه

                                                      وتنشــأ الصــعوبة أثنــاء ترجمــة هــذا النــوع مــن التعبيــرات عــادة 
                                                     بســبب نقــص اإلطــالع علــى ثقافــات الشــعوب المختلفــة التــي تتحــدث 
                                                   بلغــات أخــرى، بــل ونقــص اإللمــام بخصــائص هــذه اللغــات األخــرى 

  ة                                                 ولـــــذا يجـــــب علـــــى المتـــــرجم أن يلـــــم إلمامـــــا واعيـــــا بالثقافـــــ  .      نفســـــها
  .                                                       وخصائص اللغة في كل من اللغة المصدر واللغة المنقول إليها
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              تحــــت التعبيــــرات   –        كمــــا ســــبق   –                      وتنــــدرج األمثــــال الشــــعبية 
  .                                          ويالحـــظ أن العديـــد مـــن األمثـــال تمثـــل جملـــة كاملـــة  .         االصـــطالحية

  .                                                     علــــى أنــــه يجــــب تــــذكر أن األمثــــال الشــــعبية ال تقــــال عــــادة كاملــــة
ُ       الشـعوب، وقـد ُصـبت فـي                                  واألمثال في أية لغة هـي خالصـة تجـارب              

                                             كمـا تعتبـر األمثـال مـرآة لثقافـة األمـة واتجاهاتهـا   .               قالب لفظي موجز
                                  لـذلك نجـدها مشـحونة باألفكـار والنظـرة   .                           الفكرية ونظرتهـا إلـى الحيـاة

                                                              الصائبة بل والحكمـة، فمـا يكـاد يسـمعها أهـل اللغـة أو يقرأونهـا حتـى 
         لكاتـب عـن                                                 تتداعى المعاني في عقـولهم، فتغنـي كـل مـن المتحـدث وا

  .               كثير من الكلمات
ـــــــرات  ـــــــد ترجمـــــــة أحـــــــد التعبي ـــــــه عن                                           وأول شـــــــيء يجـــــــب عمل
                                                 االصـــطالحية، هـــو البحـــث عـــن التعبيـــر االصـــطالحي المقابـــل فـــي 

                                               فـــإذا فشـــلنا فـــي إيجـــاد المقابـــل، فإننـــا نحـــاول ترجمـــة   .            اللغـــة األخـــرى
                                                 التعبيـــــر االصـــــطالحي المـــــذكور ترجمـــــة عاديـــــة، مـــــع إيضـــــاح كـــــل 

                  وعلـــى ســـبيل المثـــال،   .               ظهـــر فـــي الترجمـــة                       المعـــاني المتضـــمنة فيـــه لت
  :                فالتعبير االصطالحي

      ُ             إذا ب ليتم فاستتروا
                                                             إذا لــم أكــن علــى علــم بمــا يقابلــه فــي اللغــة اإلنجليزيــة، فيجــب البــدء 

  :        أي القول  –                    بمحاولة ترجمة معناه 
When you get a shame, away go from eyes 
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            بحــث عنــه لكــي                                                ولكــن هــذا ال يعفينــا مــن محاولــة إيجــاد مــا يقابلــه وال
  :                                           نعرفه، وبذلك فإن ما يقابل التعبير السابق هو

When the ass kicks, never tell 
 

  :            وبالمثل، فإن
 ضاق صدر من ضاقت يداه

  :                       يمكن ترجمة معناه بالقول
Empty hands lead to / cause sadness 

  :                                           ثم البحث عما يقابله في اللغة اإلنجليزية، وهو
A light purse makes heavy heart 

 
 ٕ                                               وٕاذا لم بكن ممكنا ترجمة مثل هـذه التعبيـرات بصـورة   .      وهكذا

  :                                   مباشرة، فنحاول إحدى هاتين الطريقتين
                                                  االحتفاظ بالكلمة األصلية بعد وضعها بين عالمتي تنصـيص،   :    أوال

   ".yuppie "    مثل 
                                                 االحتفـــاظ بـــالتعبير األصـــلي مـــع وضـــع ترجمتـــه الحرفيـــة بـــين   :      ثانيـــا

                      طقــس جــاف يمتلــئ بالضــباب   (   Indian summer           قوســين، مثــل 
   ).                ويسود في الخريف 
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                        إذا لـــــم يمكـــــن نقـــــل التعبيـــــر     : "                    والقاعـــــدة الذهبيـــــة هـــــي
                         إليهـا فـال تحـاول إقحامـه فـي   TL                          االصطالحي إلى اللغة المنقـول 

  . "         الترجمة
 

  :                                          واألمثلة على التعبيرات االصطالحية كثيرة، منها
 to take the gloves off               يشمر عن ساعديه

 to rain cats and dogs      القرب           مطر كأفواه 
 to pay through the nose                 يدفع مبالغ طائلة

to bring (one's) heart into his mouth 
                           يجعل الدماء تجمد في عروقه

 to take the cake  )               تكون له الغلبة   (            تعلو كلمته 
 to smell a rat              يستشعر مكروها

 to have no stomach                 ليست لديه الرغبة
 to lose (one's) temper              ال يتمالك نفسه  /          د أعصابه    يفق

 to be in advance                يكون في المقدمة
to move heaven and earth 

                     يقيم الدنيا ويقعدها

 behind one's back             من وراء ظهره
 to clear the air   ّ       يصّفي الجو

strike while the iron is hot 
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                      أطرق الحديد وهو ساخن

 a chip off the old block            من هذا األسد          هذا الشبل 
 to give one his head                         يلقي له الحبل على الغارب

 diamonds cut diamonds                       ال يفل الحديد إال الحديد
 out of sight, out of mind                              البعيد عن العين بعيد عن القلب

always has been, always will be 
ّ                  من شّب على شيء شاب عليه       

if you want a thing well done, do it yourself 
ّ               ما حّك جلدك مثل ظفرك       

ّ      فّرق تسد   divide and rule 
east or west, home is best 

                            من خرج من داره اتقل مقداره

 charity begins at home                      األقربون أولى بالمعروف
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 االختصارات -9
Abbreviations 

 
                        عـــدم قابليتهـــا لالنقســـام أو                                تتميـــز الكلمـــة فـــي اللغـــة العربيـــة ب

   أو   abbreviations                                     التجزئـــة، ولـــذلك فـــال يوجـــد بهـــا االختصـــارات 
                        مثلمــــــــا هــــــــو الحــــــــال فــــــــي اللغــــــــة   acronyms                 الكلمــــــــات األوائليــــــــة 

  .            ٕ                        اإلنجليزية، وٕان وجدت فهي قليلة للغاية
                                                  وقبل أن نستفيض في هـذا الشـرح، يجـدر بنـا أوال أن نوضـح 

  :                      لية في اللغة اإلنجليزية                                ما هي االختصارات أو الكلمات األوائ
            صــــورة مختصــــرة   "                                 االختصــــارات فــــي اللغــــة اإلنجليزيــــة هــــي 

          أو لعبـــــارة   compound noun            أو الســـــم مركــــب   word      لكلمــــة 
phrase تنشــأ عــن طريــق تــرك بعــض حــروف الكلمــة أو اســتخدام ،                                              

   هــي   " g "                      وعلــى ســبيل المثــال، فــإن    ".                        األحــرف األولــى مــن كــل كلمــة 
                             التعبيــرات عــن الــوزن، كــأن يقــال         فــي أحــد  " gram "             اختصــار لكلمــة 

 British "                  هـي اختصـار للعبـارة   " BBC "         كـذلك فـإن    ". g 25   : "   مثال
Broadcasting Corporation ."    وعــــادة مــــا يشــــيع فــــي اللغــــة                       

                                                     اإلنجليزيـــة اســـتخدام بعـــض االختصـــارات بصـــورة أكثـــر مـــن الصـــورة 
  .                    الكاملة لهذا المختصر
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           ة المألوفــة                                            ولكـن يجـب هنـا التنبيـه علــى ضـرورة إتبـاع الطريقـ
                                                  لكتابــــة المختصـــــر عنـــــد اســـــتخدامه، وخاصــــة مـــــع بعـــــض الكلمـــــات 

  .                                                            المعينة التي يمكن أن يكون لها أكثر من صـيغة واحـدة فـي الكتابـة
       كمختصـر   " .contd "   أو   " .cont "                                وعلى سـبيل المثـال، فيمكننـا كتابـة 

   ".continued "       للكلمة 
 

                                                  وتأخذ االختصارات في اللغة اإلنجليزية بصـفة عامـة خمسـة 
  :          كال أساسية  أش

  :                                ويتكون من أول حرف في الكلمة، مثل  :           الشكل األول
 =meter m    متر

 =.page p     صفحة
 =Fahrenheit F        فهرنهيت

 =North N     شمال
 

  :                                    ويتكون من األحرف األولى من الكلمة، مثل  :     ثاني        الشكل ال
 =.continued cont      مستمر

 =.usually usu            عادة، غالبا

  =.volume vol     مجلد
  =.British Brit    اني    بريط
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 Honorable Hon.=  

  )                               لقب يخاطب به كبار موظفي الدولة   (       محترم 
  =.Thursday Thurs           يوم الخميس

 
                                         ويتكون من عـدة حـروف مـن الكلمـة موضـوعة بـدون   :     ثالث        الشكل ال

  :          ترتيب، مثل
  =.assistant asst      مساعد

  =.department dept                      قسم، شعبة، فرع، إدارة

 =junction jct   اء         مكان التق
  =kilometer km         كيلو متر

  =.tablespoonful tbsp                ملء ملعقة مائدة

  =sergeant Sgt            رقيب، شاويش

 
                                                  أما الشـكالن الرابـع والخـامس مـن االختصـارات، فيسـتخدمان 

  :                                     عند اختصار األسماء المركبة أو العبارات
 
     ة فـي                                      ويتكـون مـن الحـرف األول مـن كـل كلمـة موجـود  :     رابع        الشكل ال

  :            العبارة، مثل
Member of Parliament MP 
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               عضو البرلمان

 compact disc CD               اسطوانة مضغوطة
His/Her Royal Highness HRH 

                    صاحب السمو الملكي
United States of America USA 

                           الواليات المتحدة األمريكية
very important person VIP 

                 شخص عظيم الشأن
revolutions per minute rmp 

                         عدد الدورات في الدقيقة

 
                 قبــــل أي اختصــــار مــــن   " an "   أو   " a "                    ويتوقــــف اختيــــار األداة 

      وهنــاك   .                                               هــذا النــوع علــى كيفيــة نطــق أول حــرف مــن هــذا االختصــار
                                                         أنـــواع قليلـــة مـــن االختصـــارات التـــي تنـــدرج تحـــت هـــذا النـــوع، والتـــي 

  .   صـــر                                                تتضـــمن وجـــود الحـــرف الثـــاني مـــن إحـــدى الكلمـــات فـــي المخت
  :                                 وعلى سبيل المثال، فإن اختصار كلمة

Bachelor of Science 
  :  هو

BSc 
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                                     ويســـتخدم هـــذا الشـــكل مـــن االختصـــارات الحـــرف   :     خـــامس        الشـــكل ال
          ويطلــق علــى   .                                             األول مــن كــل كلمــة فــي العبــارة لصــياغة كلمــة جديــدة

                 الكلمــــــــــات األوائليــــــــــة     : "                           هــــــــــذا الشــــــــــكل مــــــــــن االختصــــــــــارات اســــــــــم
acronyms ."   وأمثلة ذلك          :  

Beginner's All-purpose Symbolic 
Instruction Code 

BASIC 

ـــــع أغـــــراض   :                لغـــــة برمجـــــة بيســـــيك ـــــة لجمي                                  قواعـــــد األوامـــــر الرمزي
          المبتدئين

Organization of Petroleum Exporting 
Countries 

OPEC 

                            منظمة الدول المصدرة للبترول
teaching English as a foreign language TEFL 

           غة أجنبية                   تدريس اإلنجليزية كل
North Atlantic Treaty Organization NATO 

                       منظمة حلف شمال األطلنطي
acquired immune deficiency syndrome AIDS 

                              متالزمة فقدان المناعة المكتسبة
 

                                              ويعتبـــــر الشـــــكل األخيـــــر مـــــن أكثـــــر المشـــــاكل التـــــي تواجـــــه 
    مــات                                                         المتــرجم أثنــاء عمليــة الترجمــة، خاصــة إذا تمــت كتابــة هــذه الكل
  .                                                          األوائلية بمفردها، أي بدون أن يصاحبها وجود الكلمة ككل قبلها
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                                           مــــــن العــــــرض الســــــابق، نجــــــد أن ظــــــاهرة االختصــــــارات أو 
          أمــا اللغــة   .                                                    الكلمــات األوائليــة هــي ظــاهرة تتميــز بهــا اللغــة اإلنجليزيــة

                                                      ٕ   العربيـــة، كمـــا ســـبق القـــول، فـــال يوجـــد بهـــا مثـــل هـــذه الظـــاهرة، وٕان 
  :                                    لة الكلمات المختصرة في اللغة العربية       ومن أمث  . ُ              ُوجدت فهي نادرة

 تليفون ⇐ ت
 صندوق بريد ⇐. ب. ص

 سجل تجاري ⇐ س ت
 شركة مساهمة مصرية ⇐ش م م 

 كيلو متر ⇐كم 
 سنتيمتر ⇐سم 

        اســتثناء                  فــي اللغــة العربيــة                                  وهكــذا يظــل وجــود مثــل هــذه االختصــارات 
  .          من القاعدة
 

           زية مـن قبـل                                              وكان االتجاه السائد في الكتابة في اللغة اإلنجلي
                                                          هو عدم ذكر المختصر إال بعد ذكر الكلمـة التـي يـأتي ليحـل محلهـا 

ـــاب اللغـــة اإلنجليزيـــة لعـــدم ذكـــر   .           فـــي أول مـــرة                 ّ                             أمـــا اآلن، فيميـــل كّت
               وبــذلك يــأتي ذكــر   .                                       الكلمــة التــي يرمــز لهــا المختصــر علــى اإلطــالق

                                                     المختصـــــر فـــــي الكتابـــــة مباشـــــرة، ويكـــــون علـــــى القـــــارئ فهـــــم داللـــــة 
                              ومــن هنــا تكتســب دراســة االختصــارات   .      الكــالم                 المختصــر مــن ســياق
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         وللتــدليل   .                                                  فــي اللغــة اإلنجليزيــة أهميتهــا الخاصــة فــي الوقــت الــراهن
  :                             على ذلك، نستعرض المثال التالي

The structural imbalances of world economy, the 
inequities of per capita income against GNP and 
GDP, the inadequacies of economic machinery and 
the deficiencies of economic laws are mainly 
attributed to narrow-minded policies in some 
countries. 

                  جــــاء ذكرهمــــا مباشــــرة   GDP و  GNP                       وهكــــذا نجــــد أن المختصــــرين 
  :                              وتكون الترجمة على النحو التالي  .                       دون توضيح ماهية أصلهما

                               قتصــاد العــالمي، وأوجــه عــدم عدالــة                          إن االخــتالالت الهيكليــة فــي اال
                                                           توزيــع متوســط دخــل الفــرد بالنســبة لكــل مــن النــاتج القــومي اإلجمــالي 
                                                          والناتج المحلي اإلجمالي، ومظاهر قصـور آليـة النظـام االقتصـادي، 
                                                       وثغــــرات القــــوانين االقتصــــادية ترجــــع أساســــا إلــــى جمــــود السياســــات 

  .                      المتبعة في بعض البلدان
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 األسماء المركبة -10
ound NounsComp 

 
                                                    تمثــل األســماء المركبــة صــعوبة حقيقيــة أمــام المتــرجمين إلــى 

                                               ذلـك أن اللغـة اإلنجليزيـة تميـل نحـو التركيـب، ويظهـر   .              اللغة العربية
  adjectives و  verbs و  nouns  :                          هــذا الميــل علــى مســتوى كــل مــن

   مــع   compound nouns                     وتشــكل األســماء المركبــة   . adverbs و
                                   اسيتين في اللغة اإلنجليزية، البد لمـن           خاصيتين أس  affixes        الزوائد 

                                                           يريــــد الكتابــــة باللغــــة اإلنجليزيــــة أن يجيــــد اســــتخدامهما حتــــى يرتقــــي 
  .                  بأسلوبه في التعبير

               تركيــب يتكــون مــن   "                                 ويعــرف االســم المركــب بأنــه عبــارة عــن 
                                                       اسم، يكون فيه العنصر الثاني التركيب، بينما يأخـذ العنصـر   +     اسم 

   ".  ة                           األول فيه احد األشكال الوصفي
"A compound noun is a noun plus noun (N+N) 
combination, in which the second element is the 
head (H) of construction and the first element is a 
kind of modifier (M)". 
                                                 وقبـــل االســـتطراد فـــي هـــذا الحـــديث، يجـــدر بنـــا تحديـــد معنـــى 

modifier  ــــث ي ــــي اللغــــة اإلنجليزيــــة، حي         كلمــــة أو     : "         عــــرف بأنــــه                         ف
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   ".                                                    مجموعـة مــن الكلمــات تعطــي معلومـات إضــافية عــن كلمــة أخــرى 
  :                                           ويمكن أن يأخذ ثالثة أشكال في اللغة اإلنجليزية

  :     ، مثلAdjective    صفة   :    أوال
 fierce dogكلب مفترس 

ــا نعــرف عــدة أنــواع مــن الكــالب، ولكــن الكلــب الــذي نقصــده                                                         أي أنن
  .                             هنا بالتحديد هو الكلب المفترس

  :     ، مثلAdverb    ظرف   :     انيا ث
 the dog barked loudlyنبح الكلب نباحا مرتفعا 

                                                     أي أننـــــا ســـــمعنا الكـــــالب التـــــي تنـــــبح، ولكـــــن الكلـــــب الـــــذي نقصـــــده 
  .                                     بالتحديد هو الكلب الذي نبح بصوت مرتفع

  :     ، مثلPhrase      عبارة   :      ثالثا
 the dog with a long tailالكلب ذو الذيل الطويل 

                                    ذات ذيــول، ولكــن الكلــب الــذي نقصــده هنــا                        أي أننــا رأينــا عــدة كــالب
  .                                  بالتحديد هو الكلب الذي له ذيل طويل

 
                                                  وتكمـــن أهميـــة األســـماء المركبـــة فـــي حقيقـــة أنهـــا تعتبـــر مـــن 
                                                         الخصــائص الفعالــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة، ذلــك أنــه يجــوز للمتحــدث 

  غ   و                                                        األصلي باللغة اإلنجليزيـة أو المتـرجم الكفـؤ فـي أي وقـت أن يصـ
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                                               يدا، بحيث لم يكن قد سمع به من قبـل أو لـم يكـن قـد              اسما مركبا جد
  .ُ                  ُوضع في القاموس بعد

                                                   ويأخــذ االســم المركــب فــي اللغــة اإلنجليزيــة ثالثــة أشــكال فــي 
  :       الكتابة

  :two words                    فقد يتكون من كلمتين   - 1
 post officeصندوق بريد     
 Health Careرعاية صحية     

 hyphenated      صـغيرة                                   أو قد يتكون من كلمتـين بينهمـا شـرطة   - 2
word:  

 getter-attentionجاذب لالنتباه     
  :one word                          أو قد يتكون من كلمة واحدة   - 3

 mailmanموزع البريد     
 postmanساعي البريد     

 
ــــــى أن نأخــــــذ فــــــي االعتبــــــار أن القــــــواميس المختلفــــــة أو                                                 عل
                                                       الطبعـــات المختلفـــة مـــن نفـــس القـــاموس قـــد تختلـــف فـــي هـــذه النقطـــة 

                                              ألي اســـم مركـــب، طالمـــا أن الصـــيغة المكتوبـــة مـــن االســـم          بالنســـبة
                                                            المركب تتغير أحيانا خالل مدة من الزمن إذا مـا دخلـت هـذه الكلمـة 
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                                                            في نطاق االستخدام العام، فقد يأخذ االسم المركب في بداية ظهـوره 
  .                                        الشكل األول، ثم بعد ذلك يأخذ الشكل الثالث

      عالقــــات                                           ويعتمــــد التعريــــف الســــابق لألســــماء المركبــــة علــــى
                         لكـل مـن عنصـريه، علـى الـرغم   relationship-meaning       المعنى 

  :              وكمثال على ذلك  .                             من تعدد هذه العالقات واختالفها
 shoe polishألحذية     لطالء 
 forest fireالغابة      فيحريق 
 armchairمسندين      ذو مقعد

 moonlightالقمر      منالضوء الساطع 
 

                           ر أهميـــة التركيـــز علـــى العنصـــر                      علـــى أن نأخـــذ فـــي االعتبـــا
                             وبحيـث يكـون هـذا العنصـر هـو أول   .                             الثاني باعتباره أساس التركيب

  :                وعلى سبيل المثال  .                                  ما نبدأ به في الترجمة إلى العربية
  :   فإن

 race horseحصان السبق     
  :    ولكن

 horse raceسباق الخيل     
  :        كذلك فإن

 pocket watchساعة جيب     
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  :   لكن
 watch pocket)    أي جيب توضع به الساعة ( جيب للساعة 

 
                                              إلـــى هـــذا الحـــد، ليســـت هنـــاك صـــعوبة فـــي ترجمـــة األســـماء 

                                                ولكــن الصــعوبة تنشــأ مــن وجــود تركيبــات أخــرى فــي اللغــة   .        المركبــة
                                                             اإلنجليزيــة تبــدو مماثلــة لألســماء المركبــة، ولكنهــا ليســت فــي الحقيقــة 

       وموصـوف      صـفة  "                                      ومن هذه التركيبات، التركيب المكون مـن   .     كذلك
adjective plus noun   ."    وتتمثـل الصـعوبة فـي عـدم القـدرة علـى                                 

ـــر إال مـــن خـــالل الســـياق  ـــى المـــراد بالضـــبط مـــن التعبي ـــد المعن                                                        تحدي
  Rule                           هـذا مـا يـدعونا السـتخالص قاعـدة   .                        المذكور فيه هـذا التعبيـر

                            أي تركيــب مكــون مــن صــفة وموصــوف   "                       بهــذا الصــدد، أال وهــي أن 
   ".          وث التباس                        احتمال كبير لن يؤدي لحد

"Any adjective plus noun construction is 
potentially ambiguous". 

 
                                                وتقـــل الصـــعوبة فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة فـــي حالـــة خاصـــة مـــن 

   ". ing form compound noun-the "                  األســماء المركبــة هــي 
  present participle (ing)                              وتنشـأ هــذه الصــعوبة مـن حقيقــة أن 

  gerund (ing)      ، أمــا  "    صــفة   "        بوظيفــة                          فــي اللغــة اإلنجليزيــة يقــوم
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  .                                        ، وتتماثــل كلتــا الصــيغتان تمامــا فــي الهجــاء "    اســم   "              فيقــوم بوظيفــة 
               ولكـن يـتم غالبـا   .                                               وهكذا نكون أمام احتمالين لمعنـى التعبيـر المـذكور

    " )       الصــفة   "                         حينمــا تخــدم الكلمــة وظيفــة   (                       اســتبعاد أحــد االحتمــالين 
  .                         لعدم مالءمته من حيث المعنى

  :         ومثال ذلك
dancing teacher 

             ، ليكــون معنــى noun        إمــا اســم   :        قــد تكــون  dancing            نجــد أن كلمــة 
                                  أي المدرســة التــي تقــوم بتعلــيم الــرقص     " (             مدرســة الــرقص   "         التعبيــر 

                المدرسـة الراقصـة   "                      ، ليكون معنى التعبيـر adjective ٕ        وٕاما صفة    ). 
  .                    ، وهو معنى غير واقعي )                            أي المدرسة التي تقوم بالرقص     " ( 

  :  ير         وفي التعب
flying field 

             ممر الطائرات   "                       إما اسم، ليكون المعنى   :        قد تكون  flying       نجد أن  
 ٕ               وٕامـا صـفة، ليكـون   .                                          الذي تقوم الطائرات باإلقالع منه والهبـوط فيـه  " 

                                   ، أي الحقــل الــذي يطيــر، وهــو معنــى غيــر  "             الحقــل الطــائر   "        المعنــى 
  .     واقعي

  :        كذلك فإن
swimming suit 
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  "              بذلـــة الســـباحة   "              ليكـــون المعنــى          إمــا اســـم،   swimming        قــد تكـــون 
          أي البذلـــة   "                البذلـــة الســـابحة   "                      أو صـــفة، ليكـــون المعنـــى   .           أي المـــايوه

  .                                      التي تقوم بالسباحة، وهو معنى غير واقعي
 

                                                  على أن هذه الصعوبة تتزايد إلـى حـد مـا فـي بعـض سـياقات 
  :           بعينها، مثل

They are moving vans. 
ـــــة ـــــل الجمل ـــــى تحلي ـــــى عل ـــــا يعتمـــــد المعن ـــــد  .                                  هن ـــــر أن الفعـــــل       فق                 نعتب

           فقــــط، ليكــــون   are                 فــــي هــــذه الجملــــة هــــو   main verb       األساســـي 
moving vans  وبذلك يكون المعنى  .           اسما مركبا                 :  

 إنها عربات نقل
        ، ليكـون are moving ٕ                                        وٕاما أن نعتبر الفعل فـي الجملـة السـابقة هـو 

  :                    المعنى في هذه الحالة
 إنهم ينقلون العربات

 
  :              كذلك في الجملة

ing dogs.They are hunt 
  :                            بنفس التحليل السابق، قد تكون

 إنها كالب صيد
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  hunting dogs      ، وأن are                              علــى اعتبــار أن الفعــل األساســي هــو 
  : ٕ           وٕاما أن تكون  .           اسما مركبا

 إنهم يطاردون الكالب
  .        هي الفعل  are hunting              على اعتبار أن 

 
                                                   وتتزايد هذه الصعوبة أكثر فـي األنـواع األخـرى مـن األسـماء 

       أو صـفة   noun                                    ي تقوم الكلمة األولـى فيهـا بوظيفـة اسـم             المركبة، الت
adjective .  واألمثلة على ذلك كثيرة، منها                           :  

English Teacher 
  :                  تحتمـــل أحـــد تحليلـــين  English                             فـــي المثـــال الســـابق نجـــد أن كلمـــة 

  :                                                         فهي إما أن تكون اسما، وفي هذه الحالة يكون معنى التعبير هو
 "مدرس اللغة اإلنجليزية " 

  :                                            كون صفة، وفي تلك الحالة يصبح معنى التعبير هو ٕ        وٕاما أن ت
 "مدرس إنجليزي الجنسية " 

  :        كذلك فإن
dark room 

  :                  اسما، ليكون المعنى  dark        قد تكون 
 "حجرة معتمة إلظهار الصور الفوتوغرافية وطباعتها " 

  :                          وقد تكون صفة، ليكون المعنى
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 "الحجرة المظلمة " 
  :           وفي التعبير

Black board 
  :                  اسما، ليكون المعنى  ackbl        قد تكون 

سطح معتم يمكن الكتابة عليه باستخدام الطباشير األبيض أو " 
 ، أي السبورة"الملون 

  :                    أو صفة، ليكون المعنى
 "لوح خشبي أسود اللون " 

 
                                               ومـــن الممكـــن أن يكـــون أحـــد عنصـــري األســـماء المركبـــة أو 

  :          وأمثلة ذلك  .                             كليهما اسما مركبا في حد ذاته
 football game    مباراة كرة القدم 
 basketball playgroundملعب كرة السلة     

 life assurance policyبوليصة تأمين على الحياة     
 

                                                 على أن الصـعوبة فـي الترجمـة تظـل أيضـا موجـودة فـي هـذا 
  :                     وعلى سبيل المثال، فهل  .                        النوع من األسماء المركبة

French language conference 
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ـــذي ينعقـــد فـــي فرنســـا   (    غـــة                      هـــي المـــؤتمر الفرنســـي لل                                أي المـــؤتمر ال
   أي   (                              ، أم هــــي مــــؤتمر اللغــــة الفرنســــية  )                     لمناقشــــة موضــــوع اللغــــات 

  ؟ )                                  المؤتمر الذي يناقش اللغة الفرنسية 
           هـــل هـــي تجـــار   : foreign car dealers  :         كـــذلك فـــإن

 the  :                                                     الســـيارات األجنبيـــة أم التجـــار األجانـــب للســـيارات؟ والتعبيـــر
new house furniture :  و أثـاث البيـت الجديـد أم األثـاث     هـل هـ                             

 the excellent director's  :                       الجديــــد للبيــــت؟ والتعبيـــــر
secretary :  أم الســكرتير الممتــاز    ز                          هــل هــو ســكرتير المــدير الممتــا                    

                                                       للمــــدير؟ ويصــــبح الســــياق الــــذي تــــرد فيــــه مثــــل هــــذه التعبيــــرات هــــو 
  .                                    المحدد الرئيسي الختيار المعنى المناسب
                      ظـم الحـاالت للمتحـدث غيـر                         ويظل من غير المفضـل فـي مع

                                                            األصــلي باللغــة اإلنجليزيــة أو للمتــرجم محاولــة ابتكــار أســماء مركبــة 
                                                            جديدة غير موجودة من قبل، إال بعد دراسة متأنيـة لعـدد مـن األمثلـة 

  .                                                     التـــي توضـــح هـــذه الظـــاهرة بحيـــث يســـاعده ذلـــك فـــي فهـــم طبيعتهـــا
         ا يتماشـى            ُ                                           وهكذا فلو ُاتبع هذا التحذير بدقة، يمكن ابتكـار اسـما مركبـ

  .                                             مع التعميمات التي سبق وأن أوضحناها تفصيال أعاله
                                                     ولتسهيل عملية الترجمة باسـتخدام أسـلوب األسـماء المركبـة، 
                                                             يجب علينا أوال تحديد ما الكلمة التي ستقوم بوظيفـة أسـاس التركيـب 

head of construction وبحيــث يقــوم بقيــة التعبيــر فــي اللغــة ،                                   
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           وكمثــــال علــــى   .                اللغــــة اإلنجليزيــــة    فــــي    modifier               العربيــــة بوظيفــــة 
  :        ذلك، فإن

 المحادثات التي امتدت لسبعة أعوام
           التــــي امتــــدت   "                       هــــي أســــاس هــــذا التركيــــب، و  "         محادثــــات   "        نجــــد أن 

  :                  وبذلك تكون الترجمة  .                      هي شرح لهذه المحادثات  "             لسبعة أعوام 
long talks-year-evens 

  :         كذلك، فإن
 صفحات 10التقرير الذي يتكون من 

  : ى        تترجم إل
page report-ten a 

  :                                  وهكذا يمكن ترجمة التعبيرات التالية
 المرأة التي تلقت تعليمها في فرنسا

educated woman-the French 
 القوى المحبة للسالم

peace loving forces 
 الفجوة اآلخذة في االتساع

widening gap 
 جتماع السنوي للغرف التجاريةاال

ventionChamber of Commerce Annual Con 
 معرض القاهرة الدولي للكتاب

Cairo International Book Fair 
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 بحث تليفزيوني عن الحرب في الخليج
T.V. Gulf war survey 

 الشهر القادم في االنتخابات البرلمانية التي ستجري
next month parliamentary elections 

 
                                                   ولنــدرس المثــال التــالي للتعــرف علــى كيفيــة ترجمــة األســماء 

  :                             المركبة إذا وردت في سياق معين
Purpose of Activity: 
          To provide urban governorate Management 
Information System (MIS) department heads with 
an opportunity to examine and discuss the 
administration of computer centers and the 
management use of computer-based information 
systems designed to assist local administration and 
local development programs with counterparts in 
other countries which have analogous development 
experience and needs. 

  :             وتكون الترجمة
  :               الغرض من النشاط

                          معلومــــات اإلدارة بالمحافظــــات                               إتاحــــة الفرصــــة لرؤســــاء أقســــام نظــــم 
                                            إدارة مراكـــز الكمبيـــوتر واالســـتخدام اإلداري لـــنظم         لدراســـة        الحضـــرية 

ــــوتر والمصــــممة لمســــاعدة اإلدارة  ــــى الكمبي                                                          المعلومــــات المعتمــــدة عل
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              مـــع نظـــرائهم فـــي              ومناقشـــة ذلـــك                               المحليـــة وبـــرامج التنميـــة المحليـــة 
ــــديها خبــــرة فــــي مجــــال التنميــــة واحتيا ــــدان األخــــرى التــــي ل     جــــات                                                     البل

  .      مماثلة
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 الزوائد -11
Affixes 

 
   ة                                                تنفــــرد اللغــــة اإلنجليزيــــة بخاصــــية أخــــرى تميزهــــا عــــن اللغــــ

                  والزوائـد فـي اللغـة   . affixes                                   العربية، وهي خاصـية اسـتخدام الزوائـد 
ـــى نـــوعين أساســـيين، فهـــي إمـــا أن تكـــون بادئـــة                                                           اإلنجليزيـــة تنقســـم إل

prefixاهــا أو                                              ، أي مقطـع يوضـع فـي بدايـة كلمـة معينـة لتغييـر معن       
               ، أي مقطـــع يضـــاف suffix                                لتكـــوين كلمـــة جديـــدة، أو تكـــون الحقـــة 

  .                                                    إلى آخر الكلمة بغرض تغيير معناها أو تشكيل كلمة جديدة
                                                  ومـــن المعـــروف أن المتـــرجم الكفـــؤ هـــو المتـــرجم الـــذي يكـــون 
                                                         علــى إلمــام بحصــيلة كبيــرة مــن معــاني الكلمــات فــي كــل مــن اللغتــين 

                           الزوائـــد فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة              ودراســـة ظـــاهرة   .                    اللتـــين يتعامـــل معهمـــا
                                                          توفر حصيلة غنية من معـاني الكلمـات يسـتطيع المتـرجم اسـتخدامها 

                                           ولـــذلك فـــإن المتـــرجم الكفـــؤ هـــو مـــن يجيـــد اســـتخدام   .            عنـــد الضـــرورة
  .                          الزوائد في اللغة اإلنجليزية

 
   مــــع   –                                           وتعتبــــر الزوائــــد مــــن الخصــــائص الهامــــة التــــي تميــــز 

                     وبحيــــث يســــتطيع مــــن يجيــــد                  اللغــــة اإلنجليزيــــة،   –               األســــماء المركبــــة 
  .                                                         اســـتخدام هـــاتين الخاصـــيتين الكتابـــة بطالقـــة فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة
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                                                          ولتوضـــيح أهميـــة الزوائـــد فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة، ننظـــر إلـــى الكلمـــة 
  :             ُ                                 التالية التي ُتضرب للداللة على أهمية هذا الموضوع

/ment/ari/an/ismestablishanti/dis/ 
                             اهضــة لقطــع العالقــات بــين الدولــة            الحركــة المن    : "                 وتعنــي هــذه الكلمــة

                                            وهكــــذا فيــــؤدي الــــتمكن مــــن فهــــم موضــــوع الزوائــــد إلــــى    ".          والكنيســــة 
                                                      االقتصـــــاد فـــــي اســـــتخدام الكلمـــــات عنـــــد الترجمـــــة إلـــــى اإلنجليزيـــــة، 

  .                                            والتعبير بشكل أفضل عن الفكرة التي نريد عرضها
                                                    ولكــي يتضــح لنــا مفهــوم الزوائــد فــي اللغــة اإلنجليزيــة بشــكل 

  .                                          آخــر ولكــن أكثــر تبســيطا لتوضــيح هــذا المفهــوم               أكبــر، نأخــذ مثــاال
        ، وتخــدم  "     ســعيد   "      تعنــي   happy                              فعلــى ســبيل المثــال، نجــد أن كلمــة 

                 ومـــــن الممكـــــن إضـــــافة   .                   فـــــي اللغـــــة اإلنجليزيـــــة  adjective      وظيفـــــة 
                                          إلــــــى بدايــــــة الكلمــــــة، لتصــــــبح الكلمــــــة الجديــــــدة هــــــي   un-        البادئــــــة 

unhappy   جديـدة تخـدم                     ، ومـا زالـت الكلمـة ال "         غير سعيد   "         ومعناها           
-                             كمــــا يمكــــن كــــذلك إضــــافة الالحقــــة     .     أيضــــا  adjective      وظيفــــة 

ness   إلى نهايـة الكلمـة، لتصـبح الكلمـة الجديـدة هـي                                          happiness ،  
    ممـا   . noun                                  ، لتخدم هذه الكلمة وظيفـة جديـدة هـي  "      سعادة   "       وتعني 

   (                                                            ســبق نجــد أن الكلمــة الواحــدة قــد يــدخل عليهــا إمــا زائــدة أو الحقــة 
  .                                          ، لكي تتغير الكلمة من حيث المعنى واالستخدام )               أو كليهما معا

  :                                  ولنعرض اآلن الموضوع بشيء من التفصيل
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  :Prefix        البادئة   :    أوال

    علـى   .                                             كما سبق، فالبادئة هي مقطع يضـاف فـي أول الكلمـة
        الكلمـة،       معنى                                            أن نالحظ أن الغرض األساسي من البادئة هو تغييـر 
             مــة، علــى أنهــا                                         لنحصــل علــى معنــى جديــد مشــتق مــن أصــل هــذه الكل

  :                                ونعرض فيما يلي أهم أنواع البوادئ  .                       ال تغير من وظيفة الكلمة
 
1 -  " -anti "   مثل "        مضاد لـ   /          مقاوم لـ   "       وتعني ،     :  

 antisocial            غير اجتماعي
 antiseptic     مطهر  /              مانع للعفونة 
 antifreeze             مقاوم للتجمد

 
2 -  " -bi "  وتعني     :  
  :     ، مثل     ... "                      حادث أو صادر مرتين كل   "   - أ

 bi-monthly         نصف شهري  /               حادث كل شهرين 
 bi-annual         نصف سنوي

 
  :     ، مثل "      مزدوج   /       ثنائي   "   - ب

 bilingual            ثنائي اللغة
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 bicentric          ذو مركزين  –             ثنائي المركز 
 

3 -  " -dis "   يعمــــــل علــــــى   "                                وتســــــتخدم غالبــــــا مــــــع األفعــــــال، وتعنــــــي         
  :     ، مثل "       النقيض 

 disbelieve        يكفر بـ  /      ينكر 
 disagree      يعارض   /               يختلف في الرأي 

 disappear      يختفي
 disappoint          يخيب األمل

 dislike     يكره
 disorder                يوقع االضطراب في

 disable        يعجز عن
 
4 -  " -ex "  وتعني     :  
  :     ، مثل "         خارج كذا   "   - أ

 export                      يصدر السلع إلى الخارج
 extract       يستقطر  /        يستخلص 

 
  :     ، مثل "     سابق   "   - ب

 ex-wife           زوجة سابقة
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 ex-president  ق        رئيس ساب
 

5 -  " -in "  وتعني النفي، مثل                :  
 insane           مختل العقل
 inconvenient         غير مالئم

                                                            ويالحظ أن هذه البادئة يتغيـر شـكلها أمـام بعـض الكلمـات التـي تبـدأ 
   ":l "                            أمام الكلمات التي تبدأ بحرف   " il- "           فتتغير إلى   .            بحروف معينة

 illegal           غير قانوني
 illogical          غير منطقي

   ":p "                            أمام الكلمات التي تبدأ بحرف   " im- "       ير إلى     وتتغ
 impossible       مستحيل

 improper          غير مناسب
   ":r "                            أمام الكلمات التي تبدأ بحرف   " ir- "           فتتغير إلى 

 irreligious       تجديفي  –      زنديق 
 irresponsible          غير مسئول

 
6 -  " -mal "   ـــم أو   /     ســـيء   "       وتعنـــي ـــر مالئ ـــى نحـــو ســـيء أو غي                            عل

ٍ  واٍف    :     ، مثل "  
 malnutrition          ء التغذية   سو 
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 maladministration           سوء اإلدارة
 malpractice           سوء التصرف

 maltreat                     يعامل بخشونة أو قسوة
 

7 -  " -mis "   مثل "                    على نحو سيء أو خاطئ   "       وتعني ،     :  
 misdirect                يخطئ في التوجيه

 misbehave                     يسئ السلوك أو التصرف
 misunderstand          يسئ الفهم

 mismanagement           سوء اإلدارة

 mistrust                     يرتاب أو يسئ الظن في
 miscalculate                       يخطئ التقدير أو الحساب

 
8 -  " -post "   مثل "    بعد   "       وتعني ،     :  

 postwar                       خاص بفترة ما بعد الحرب
 postgraduate                          طالب يدرس بعد البكالوريوس

 
9 -  " -pre "   مثل "    قبل   "       وتعني ،     :  

 premature                        منجز أو مولود قبل األوان
 pre-record              برنامجا مقدما     يسجل 
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 prearrange                   يرتب سلفا أو مقدما
 

10  -  " -re "   مثل "        من جديد   /       ثانية   "       وتعني ،     :  
 reassure             يجدد التأمين

 rebroadcast                    يعيد إذاعة البرنامج

 rebuild              يجدد بناء شيء

 recount            يعد من جديد

 rejoin               ينضم ثانية إلى
 rearrange             يعيد الترتيب

 redial     تصال        يعاود اال
 

11  -  " -un "  وتستخدم مع          :  
  :     ، مثل "      النفي   "                        الصفات أو األسماء لتعني   - أ

 unable         غير قادر  –     عاجز 
 unimportant        غير هام

 unmarried          غير متزوج
 uncommon          غير مألوف
 unqualified         غير مؤهل

 untruth         غير صحيح  –     كاذب 
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 unfair     جائر  -         غير منصف 
 

  :     ، مثل "         مقاوم لـ   /       النفي   "              األفعال لتعني   - ب
 uncover  ّ   يّعري  –               يكشف الغطاء عن 

ّ          يفّرغ محتويات    unpack 
 untie    يحل  -    يفك 

 
  :fixSuf  ة    الحق  ال  :      ثانيا

ــــى أن   .                                   والالحقــــة هــــي مقطــــع يضــــاف فــــي آخــــر الكلمــــة        عل
        الكلمـة،        وظيفـة                                        نالحظ أن الغرض األساسـي مـن الالحقـة هـو تغييـر 

             فــــي موقعهــــا مــــن                                    لنحصــــل علــــى كلمــــة جديــــدة تخــــدم غــــرض جديــــد 
          التي تقـوم   " -less "                                    واالستثناء الوحيد على ذلك، هو الالحقة   .       الجملة

ـــر فـــي  ـــه مـــن تغيي ـــوم ب ـــى مـــا تق ـــى الكلمـــة، باإلضـــافة إل ـــر معن                                                        بتغيي
                                               ويســــاعد التعــــرف علــــى أنــــواع اللواحــــق فــــي فهــــم القواعــــد   .        وظيفتهــــا

grammar   والمعنى        meaning.  
  :                                  ويمكن التمييز بين نوعين من اللواحق

  :Derivational      قاقية    اشت  - ا
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          وعلـى سـبيل    ).     الـخ     ...            اسم أو صـفة   (                    وتبين وظيفة الكلمة 
ــا نتعامــل مــع   actor        فــي كلمــة   " -or "                   المثــال، فــإن الالحقــة                      تبــين أنن
  .                   كلمة تخدم وظيفة اسم

 
  :Inflectional      صرفية   - 2

                  وعلـى سـبيل المثـال،   .                                 وتبين سلوك الكلمـة مـن حيـث القواعـد
            وبذلك فـيمكن   .                     السم يكون في حالة جمع         تبين أن ا  " -s "           فإن الالحقة 

  .                                          الرجوع لهذا النوع في كتب القواعد اإلنجليزية
 

                                               وفـــي حالـــة دخـــول هـــذين النـــوعين مـــن اللواحـــق علـــى كلمـــة 
  :                                                    واحدة، فإن الالحقة االشتقاقية تسبق الالحقة الصرفية، مثل

"actor + s" 
 

                                                  ويهمنــا فيمــا يلــي التعــرف بصــورة أكثــر تفصــيال علــى النــوع 
                      ، لكـــــي نتعـــــرف علـــــى كيفيـــــة  )                 الالحقـــــة االشـــــتقاقية   (       لواحـــــق       األول ل

    فعـل   –    صفة   –    اسم   (                                          تكوين الكلمات األساسية في اللغة اإلنجليزية 
  :               باستخدام الالحقة  )     ظرف   –

 
  :            تكوين األسماء  :    أوال
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  :              إلى الفعل، مثل  " -ment "             إضافة الالحقة   - 1
 argument    خالف  –       مناقشة 

 disappointment         خيبة أمل
 payment    دفع

 
  :              إلى الفعل، مثل  " -/sion-tion "             إضافة الالحقة   - 2

 invention       اختراع
 relation     عالقة
 confusion      إرباك

 discussion       مناقشة
 

  :              إلى الفعل، مثل  " -/ition-ation "             إضافة الالحقة   - 3
 limitation      تقييد  –      تحديد 
 declaration      تصريح  –     إعالن 
 composition      تسوية  –      تركيب 

 competition     افسة  من
 
  :              إلى الفعل، مثل  " -/ence-ance "             إضافة الالحقة   - 4

 issuance     صدور
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 insurance      تأمين
 dependence      تبعية  –       اعتماد 
 reference     مرجع  -      إشارة 

 
  :              إلى الفعل، مثل  " -/er-or "             إضافة الالحقة   - 5

 visitor     زائر
 governor     حاكم
 owner     مالك
 manager     مدير

 
  :             إلى االسم، مثل  " -ship "         ة الالحقة     إضاف  - 6

 friendship      صداقة
 leadership      قيادة

 membership      عضوية
 

  :             إلى االسم، مثل  " -hood "             إضافة الالحقة   - 7
 neighborhood         المجاورة

 adulthood            حالة البلوغ
 brotherhood     إخوة
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  :              إلى الصفة، مثل  " -ness "             إضافة الالحقة   - 8

 kindness     شفقة  –     حنان 
 thickness      ثخانة  –      سماكة 
 foolishness      سخافة  -      حماقة 

 
  :              إلى الصفة، مثل  " -/ity-ty "             إضافة الالحقة   - 9

 cruelty      وحشية
 loyalty     إخالص  –    والء 

 oddity      غرابة  –     شذوذ 
 equality     ٍ تساوٍ   -       مساواة 

 
  :            تكوين الصفات  :      ثانيا

  :             إلى االسم، مثل  " -less "             إضافة الالحقة   - 1
 careless     مهمل
 hopeless     يائس
 childless         بال أطفال  –     أبتر 

 thoughtless     طائش
  :             إلى االسم، مثل  " -ful "             إضافة الالحقة   - 2
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ٍ  شاٍك   doubtful          مشكوك فيه  –  
 peaceful      مسالم  –     هادئ 
 plentiful     وافر  -     مثمر 

 
  :             إلى االسم، مثل  " -al "             إضافة الالحقة   - 3

 formal      أساسي  –     صوري 
 original     أصلي

 accidental   ضي   عر 
 

  :             إلى االسم، مثل  " -y "             إضافة الالحقة   - 4
 healthy     سليم  –             متمتع بالصحة 

 hungry     جائع
 guilty     مجرم  -     مذنب 

 
  :             إلى االسم، مثل  " -/eous-ious/-ous "             إضافة الالحقة   - 5

 dangerous               محفوف بالمخاطر
 glorious      متألق  –    بهي 
 courageous     شجاع

  :             إلى االسم، مثل  " -ic-l/ica "             إضافة الالحقة   - 6
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 atomic           شديد الصغر  –    ذري 
 poetic               ذو موهبة شعرية

 economical        اقتصادي
 historical       تاريخي

 
  :              إلى الفعل، مثل  " -/ible-able "             إضافة الالحقة   - 7

 agreeable      مقبول
 favorable     ٍ محاٍب   –     مؤيد 

 responsible         موثوق به  –      مسئول 
 convertible             قابل للتحويل

 
  :              إلى الفعل، مثل  " -ive "             إضافة الالحقة   - 8

 attractive     جذاب
 progressive      متقدم  –      تقدمي 
 selective        انتقائي

 
  :            تكوين األفعال  :      ثالثا

  :                      إلى االسم أو الصفة، مثل  " -en "             إضافة الالحقة   - 1
 hasten     يسرع  –ُ     ُيعجل 



 198 

 soften     يضعف  –     يلين 
 threaten      يتوعد  -     يهدد 

 
  :                      إلى االسم أو الصفة، مثل  " -/ize-ise "             إضافة الالحقة   - 2

ّ                   يحّول إلى القطاع الخاص    privatize 
 computerize                      ينفذ أو يزود بكمبيوتر

 legalize              يجعله قانونيا  –     يجيز 
 

  :                      إلى االسم أو الصفة، مثل  " -ify "             إضافة الالحقة   - 3
 simplify     يوضح  –     يبسط 
 purify     يطهر
 beautify   ّ  يجّمل

 
  :  وف           تكوين الظر   :      رابعا

  :              إلى الصفة، مثل  " -ly "             إضافة الالحقة   - 1
 safely      بأمان  –      بسالمة 
 quickly      بسرعة

 dangerously            على نحو خطر
 عالمات الوقف -12
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Punctuations 
 

                 ُ         تلــــك اإلشــــارات التــــي ُتوضــــع بــــين     : "               عالمــــات الوقــــف هــــي
                                                         الجمل، لتوفر علينا كثيـرا مـن العنـاء السـتخالص المعنـى الصـحيح، 

ــــ                                            ى تغييــــر نبــــرات الصــــوت عنــــد القــــراءة، بمــــا يناســــب              أو لترشــــدنا إل
   ".       المعنى 

 
                                                       ويالحــظ أن الكتابـــة باللغـــة العربيـــة المعاصـــرة ال تلتـــزم كثيـــرا 
                                                          بعالمــات الوقــف، ممــا يشــكل صــعوبة كبيــرة أمــام المتــرجم عنــد النقــل 

                         ويكـــون علـــى المتـــرجم فـــي هـــذه   .                               مـــن اللغـــة العربيـــة إلـــى اإلنجليزيـــة
 ٕ                                 وٕاعادة ترتيـب أفكارهـا لكـي يـتمكن مـن                               الحالة فهم الفقرات فهما جيدا

  .                                     صياغتها صياغة جيدة في اللغة اإلنجليزية
                                                           أما اللغة اإلنجليزية فتلتزم التزاما دقيقا بعالمات الوقـف بهـا، 
                                                        ممـــا يجعـــل المهمـــة أســـهل نســـبيا عنـــد الترجمـــة مـــن هـــذه اللغـــة إلـــى 

  .       العربية
 

ٍ            وفــي أحيــان كثيــرة يكــون لعالمــات الوقــف معــاٍن معينــة البــد                                       
                                   ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال، فــي الجملــة   .                تظهــر فــي الترجمــة    أن

  :       التالية
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He entered the room expecting to find his guest, 
but found -– an empty room. 

  "                                         الكبيــــرة هنــــا بالمفاجــــأة، وتتــــرجم بكلمــــة مثــــل   "        الشــــرطة   "       وتــــوحي 
  :             وتكون الترجمة   ".         فلدهشته 

                      هــا، ولكــن لدهشــته وجــدها                                 دخــل الحجــرة متوقعــا أن يجــد ضــيفه في
  .     خالية

 
  :                  وفي الجملة التالية

While feeling his way in the dark, thunderbolts fell 
unceasingly over his head. 

   ":     فإذا   "                                                    نجد أن الفاصلة توحي بالتتابع، ولذلك نترجمها هنا بـ 
ــإذا بالصــواعق تنهــال فــوق                                                      بينمــا يتحســس طريقــه فــي الظــالم، ف

  .    رأسه
 

  :       لجملتين     وفي ا
It is indeed hard to overestimate the value of 
language in communication but it is even harder to 
overestimate its value in thinking. Language is tied 
to the very process of thought. 

                                لذلك فـيمكن ترجمـة النقطـة الواقعـة   .                              نجد هنا أن الفكرة متصلة فيهما
   ":   إذ   "    أو   "     حيث     : "               ين الجملتين بـ ب
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                                                        إنه حقا من الصعب أن نتجاهل قيمة اللغـة كوسـيلة لالتصـال، بـل 
         إذ تــرتبط   /                                            األمــر األصــعب هــو تجاهــل قيمتهــا فــي التفكيــر، حيــث 

  .                         اللغة بصميم عملية التفكير
 

  :          وفي الجملة
The OAU conference recommended that domestic 
investment should be enhanced and that tourism 
and other hard currency resources should be 
promoted, particularly as capital inflows into the 
continent are diminishing; limiting its capacity to 
industrialize. 

              إعطـــــاء معلومـــــات   diminishing                          تعنـــــي الفاصـــــلة المنقوطـــــة بعـــــد 
        ممــا أدى   /               األمــر الــذي أدى   "               كــن ترجمتهــا بـــ                   توضــيحية جديــدة، ويم

  :         ، كما يلي "
                                                       أوصى مـؤتمر الوحـدة اإلفريقيـة بوجـوب تعزيـز االسـتثمار المحلـي 

ــي مــن الســياحة والمجــاالت األخــرى،   ر           وتشــجيع مــوا ــد األجنب                                           د النق
                                                     خصوصــا إذا مــا أخــذنا فــي الحســبان تضــاءل تــدفقات رأس المــال 

ّ    الداخلة للقارة، والتي حّجمت      ممـا   /                   لذي أدى إلـى تحجـيم       األمر ا  (                        
  .                  قدرتها على التصنيع  )                 أدى إلى الحد من 
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ـــــة                                              وفـــــي بعـــــض الجمـــــل اإلنجليزيـــــة، يـــــأتي جـــــزء مـــــن الجمل
 ٕ                           وٕاذا جــــاء هــــذا الجــــزء االعتراضــــي   .                           ليعتــــرض الفكــــرة الرئيســــية لهــــا

          ولكـن تظهـر   .                                               قصيرا، فيمكننا ترجمته في نفس موضـعه إلـى العربيـة
              ويكـــــون أفضـــــل حـــــل   .   ضـــــي                                المشـــــكلة إذا طـــــال هـــــذا الجـــــزء االعترا

  :                                                      للترجمة في هذه الحالة هو إظهاره في آخر الجملة، كما يلي
Several countries in the Sahel, after the stimulus of 
earlier years provided by a gradual recovery from 
the long drought and by parallel diversification 
efforts, suffered a significant setback in 1978 
because of renewed drought conditions. 

     طويـل   )                         الذي يـأتي بـين الفاصـلتين   (                           نجد هنا أن الجزء االعتراضي 
 ٕ                                                    وٕاذا ترجمنـاه فـي نفـس موضـعه كمـا بالجملـة اإلنجليزيـة، فقـد   .       للغاية

                   ولذلك فمن األفضـل أن   .                                         يتشتت القارئ العربي ويفقد متابعته للجملة
  :                                        االعتراضي في آخر الجملة المترجمة، كما يلي              نضع هذا الجزء 

                                                         عانت بلدان عديدة في إقليم الساحل من انتكاسـة خطيـرة فـي عـام 
                         وذلـك بعـد أن شـهدت انتعاشـا                        بسبب تجدد حاالت الجفاف،       1978

                                                        فــي الســنوات التــي ســبقت هــذه الفتــرة إثــر التماثــل التــدريجي مــن 
    روب                                              حــاالت الجفـــاف الطويـــل ومــا واكـــب ذلـــك مــن جهـــود علـــى د

  .   شتى
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  :          وفي الجملة
Nervously, they await the supreme accolade: a 
visit from the patron of the London Gardens 
Scheme. 
                                                           نجد أن النقطتين تعني أيضا إعطاء توضيح أكبـر للفكـرة التـي سـبق 

   أال   "                      ولــذلك يمكــن ترجمتهــا ب   .                              ذكرهــا فــي الجــزء األول مــن الجملــة
  :         ، كما يلي "    وهو 

                                                        ســتبد بهــم القلــق وهــم ينتظــرون التكــريم الســامي، أال وهــو زيــارة   وا
  .                              راعية هيئة العناية بحدائق لندن

 
 ٕ                                                     وٕاذا حاولنــا الترجمــة مــن العربيــة إلــى اإلنجليزيــة، نالحــظ أن 

     وعلــى   .                                                بعــض الكلمــات مــن الممكــن أن تــتم ترجمتهــا بعالمــات وقــف
  :                      سبيل المثال، في الجملة

                    ة المـــزمن، فالسياســـات                                أصـــيبت بعـــض الـــدول بمـــرض ســـوء اإلدار 
                                                            الحكومية الخاطئة من شأنها تدمير أية أمة كانت يوما ما موفـورة 

  .     الصحة
                       يمكــــن أن نترجمهــــا بفاصــــلة   "           فالسياســــات   "                     نجــــد هنــــا أن الفــــاء فــــي 

  :             وتكون الترجمة  .       منقوطة
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Some countries are chronically mismanaged; 
wrong government policies would destroy the-then 
vigorous nation. 
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 األسلوب  -13
Style 

 
                                                 تطرقنا فـي موضـع سـابق إلـى أهميـة األسـلوب فـي الترجمـة، 

                   ورغـــم أولويـــة المعنـــى   .                                     والصـــراع الـــذي ينشـــأ بـــين المعنـــى واألســـلوب
                                                       بكـــل المقـــاييس علـــى األســـلوب، إال أن األســـلوب الجيـــد يعتبـــر شـــيئا 

  .      م بهـــا                                                  أساســـيا يجـــب علـــى المتـــرجم تحقيقـــه فـــي الترجمـــة التـــي يقـــو 
                                                       ونســتعرض فيمــا يلــي بعــض اإلرشــادات العامــة التــي يمكــن إتباعهــا 

  :                                       عند الترجمة، والتي تؤدي لالرتقاء باألسلوب
 

                                                             تميل اللغة العربيـة لتفرقـة األفكـار المتشـابهة، بينمـا تميـل اللغـة   :    أوال
                        ومـع ذلـك فـإن الـبعض يتـرجم   .                                  اإلنجليزية لتجميـع األفكـار المتشـابهة

  :         عبارة مثل
The Government and People of Kuwait 

  :      بالقول
 حكومة وشعب الكويت

    أمـا   .                                                  وهم يقومون بإضـافة أكثـر مـن مضـاف إلـى مضـاف إليـه واحـد
  :            صواب ذلك فهو

 حكومة الكويت وشعبها



 206 

                                            ٕ      وهــــذا يعنــــي إضــــافة مضــــاف واحــــد إلــــى المضــــاف إليــــه، وٕاضــــافة 
      وكـذلك   .                                              المضاف اآلخر إلـى ضـمير يعـود علـى ذلـك المضـاف إليـه

  :  ثل          في عبارة م
Heart is governed and directed by passion 

  :             فيقولها البعض
 تحكم وتوجه العاطفة القلب

  :                               ولكن من األفضل أن نترجمها بالقول
 تتحكم العاطفة في القلب وتوجهه

                                                       ومعنــى هــذا أن يكــون هنــاك فعــل واحــد فقــط لجملــة تتكــون مــن فعــل 
   مــــع                                                   وفاعـــل ومفعــــول، أمـــا الفعــــل اآلخــــر فيـــذكر بعــــد ذلـــك معطوفــــا 

  .                                    إضافة ضمير إليه يعود على هذا المفعول
 

                                                           تميل اللغة العربيـة لبدايـة الجملـة بالتصـريح ثـم التلمـيح، ولكـن   :      ثانيا
        ومـــع ذلـــك   .                                                   فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة تبـــدأ الجملـــة بـــالتلميح ثـــم التصـــريح

  :                يترجمون جملة مثل
In his speech on the state of security in the Gulf, 
the American Secretary of Defence declared … 

  :      بالقول
                                                       فــي حــديث لــه عــن األحــوال األمنيــة فــي الخلــيج، صــرح وزيــر الــدفاع 

    ...        األمريكي 
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        والصــواب   .                                                 وبــذلك فهــم يقومــون بتــأخير الفاعــل وتقــديم ضــميره عليــه
  :                         في مثل هذه الحالة أن يقال

                                                       صرح وزير الدفاع األمريكي في حديث له عن األحوال األمنية فـي 
    ...       بالقول        الخليج 

 
  :                       وبذلك تكون ترجمة الجملة

Since it took its course, the Nile River flows into 
the Mediterranean Sea. 

  :  هي
 منذ أن اتخذ نهر النيل مجراه، وهو يصب في البحر المتوسط

  :    وليس
 منذ أن اتخذ مجراه، يصب نهر النيل في البحر المتوسط

 
  :    جملة                             وقياسا على ذلك، تكون ترجمة ال

Convinced that something was wrong, the director 
decided to investigate the matter further. 

  :  هي
                                                      قـــرر المـــدير أن يـــولي المســـألة مزيـــدا مـــن البحـــث بعـــدما اقتنـــع 

  .            بحدوث خطأ ما
  :    وليس



 208 

                     ولي المســـألة مزيـــدا مـــن                قـــرر المـــدير أن يــ   ،            بحـــدوث خطـــأ مــا   ا    قتنعــ م
  .     البحث

 
  :                                    ة الجمل التالية وفقا لهذه الطريقة هي               وهكذا تكون ترجم

In his speech delivered yesterday, the President 
stressed the need to … 

                     ، وذلــك فــي خطابــه الــذي    ...                               أكــد الــرئيس علــى وجــوب االهتمــام بـــ 
  .         ألقاه أمس

In his small-sized book, the author touched on the 
rules of translation. 

  .                                     كاتب في كتابه الصغير إلى أصول الترجمة      عرض ال
 

       قبـل كـل   "    أو   "   و   "       الـواو     : "                              تكـرر اللغـة العربيـة حرفـا العطـف  :      ثالثا
                                                     عنصــر معطــوف عليــه يقــع فــي الجملــة، فــي حــين ال تســتخدم اللغــة 

     ولكــن   .                          إال قبــل آخــر عنصــر فــي الجملــة  " or "   أو   " and "          اإلنجليزيــة 
  :                      هناك من يترجم جملة مثل

Ahmed bought books, pens, cards and notebooks. 
  :    قائال

 .اشترى أحمد كتبا، أقالما، كروتا، ودفاتر
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                                                       وهــم بــذلك يجمعــون عــددا مــن األســماء المعطوفــة فــي جملــة واحــدة، 
   ).                     الـــواو فـــي هـــذه الحالـــة   (                                دون أن يتبـــع كـــل منهـــا بحـــرف العطـــف 

                                                     وهـــذا أســـلوب ال يصـــح األخـــذ بـــه فـــي العربيـــة لمـــا فيـــه مـــن فجاجـــة 
      وبــذلك   .                                      ولــو أخــذت بــه لغــة أخــرى كاللغــة اإلنجليزيــة           وعجمــة، حتــى 

  :                           تكون ترجمة المثال المعطى هو
 .كروتا ودفاترو أقالما و  أحمد كتبااشترى 

 
  adverbs                                          التخفف مـن اسـتعمال المفعـول المطلـق فـي ترجمـة   :      رابعا

                                                           من اللغة اإلنجليزية، ليحل محله كلمات أو عبـارات أخـرى مترجمـة، 
     مشـيت     : "         ، كـالقول "        علـى نحـو   –    رجـة   لد  –     بشـكل   –      بصورة   "   :    مثل

ــــة   "   و  أ  ،  "             ســــار بشــــكل حســــن   "   و  أ  ،  "           بصــــورة جيــــدة                 إن قامتــــه طويل
    ".                  ظهر على نحو واضح   "   و  أ  ،  "                     لدرجة أنها تسد الباب 

               العربيـــة، واألصـــح       اللغـــة                             وهـــذه كلهـــا اســـتعماالت بعيـــدة عـــن 
  "   و  أ  ،  "              ســار ســيرا حســنا   "   و  أ  ،  "               مشــيت مشــيا جيــدا     : "             منهــا أن يقــال

   أي    ".                 ظهـر ظهـورا واضـحا   "   و  أ  ،  "                      ه طويلة طوال يسد البـاب        إن قامت
  .                                              ُ    استعمال المفعول المطلق للداللة على الحاالت التي ُذكرت

  :                     ولذلك نجد البعض يترجم
Oil has gushingly welled out. 

  :        على أنها
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 تدفق البترول بدرجة غزيرة من البئر
  :                  ولكن األصوب أن نقول

 بئرمن ال اغزير  تدفقاتدفق البترول 
                                                         وال يخفى على القارئ ما في هاتين الجملتين مـن اخـتالف كبيـر فـي 

  .             األسلوب البالغي
 

                                                يختلف وضع الظروف والصفات كثيـرا فـي كـل مـن اللغتـين   :      خامسا
                                                            العربيــة واإلنجليزيــة، وكــذلك الحــال بالنســبة للجمــل التــي بهــا حــروف 

                                                    ومثــال ذلــك أنــه فــي اللغــة اإلنجليزيــة، قــد يــأتي الظــرف بــين   .     الجــر
     ولكــن    ،main verb              والفعــل األساســي   auxiliary              الفعــل المســاعد 

      ولـذلك   .                                                        في اللغة العربية ال تأتي الظروف قبل األفعـال أو بينهـا أبـدا
  :                فإن ترجمة الجملة

The clouds have soon faded away. 
  :            يفضل أن تكون

 سرعان ما انقشعت السحب
 
              م، بينمــا تميــل                                          تميــل اللغــة العربيــة الســتخدام المبنــي للمعلــو   :      سادســا

             وتنقســـم الجمـــل   .                                             اللغـــة اإلنجليزيـــة غالبـــا الســـتخدام المبنـــي للمجهـــول
  :                                                    اإلنجليزية في استخدامها للمبني للمجهول إلى ثالثة أنواع
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  :          النوع األول

ـــة إلـــى المجهـــول، ولكـــن تحـــتفظ بمـــن قـــام بـــأداء   ُ                                                 تُبنـــى الجمل
                         وهـذه الجمـل البـد أن تتـرجم  . by                                الفعل فـي الجملـة لتـذكره بعـد كلمـة 

  by                           وبـذلك فيكـون مـن الخطـأ ترجمـة   .                             إلى المعلـوم فـي اللغـة العربيـة
                                        التــي يــدخلها الــبعض فــي الجمــل دون اســتئذان،   "    ِ َ   مــن ِقَبــل   "       بكلمــة 

  :              فيقال في ترجمة  .                       على الرغم من عدم صحتها
The notes were written by the committee. 

  :        على أنها
 .ُ                 ِ َ         د ونت المالحظات من ق ب ل اللجنة

                                            تلـــك الصـــيغة المبنيـــة للمجهـــول يخـــالف أصـــول اللغـــة             وهـــذا القـــول ب
                                                     فاللجنة هي التي قامت بالتدوين، ولذلك فليس في اسـتعمال   .        العربية

  :                                           أية ضرورة في هذا السياق، ذلك أنه يحسن القول  "    ِ َ   من ِقَبل   " 
 .دونت اللجنة المالحظات

َ   َدَون   (                      فاللجنة فاعل، والفعل    . ُ           ُيبنى للمعلوم  ) َ 
  :            النوع الثاني

ـــــة         حينمـــــا ال                                      يكـــــون هنـــــاك فاعـــــل معـــــين مـــــذكور فـــــي الجمل
                                                      اإلنجليزيـــة، ولكنـــه يكـــون مفهومـــا بوضـــوح مـــن خـــالل الســـياق، فمـــن 

  :                          ولذلك يفضل أن نترجم الجملة  .               األفضل أن نذكره
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English is spoken all over the world. 
  :      بالقول

 .يتحدث الناس اللغة اإلنجليزية في كل أنحاء العالم
  :     القول                       بدال من بنائها للمجهول ب

 . ُ                                        ي تحدث باللغة اإلنجليزية في كل أنحاء العالم
 
  :    ثالث        النوع ال

                                              حينمـــــا يأخـــــذ الفعـــــل صـــــيغة المبنـــــي للمجهـــــول فـــــي اللغــــــة 
                                                    اإلنجليزيـــــة، ولكـــــن هـــــذه الصـــــيغة ال تنصـــــاع فـــــي الترجمـــــة، ليظـــــل 

       وحينئــذ   .                                                   المعنـى مجهــوال أيضـا فــي اللغـة العربيــة بـدون وجــود مفعـول
                             اللغـــة العربيـــة هـــو أفضـــل الحلـــول                              يكـــون اللجـــوء للفعـــل المطـــاوع فـــي 

  :                       ولذلك تكون ترجمة الجملة  .             لهذه الترجمة
The law was twice amended. 

  :  هي
 تعدل القانون مرتين

  :      بدال من
 .ُ ِ                ع د ل القانون مرتين
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                                            الترجمة فـي مقدمـة األسـباب التـي تعمـل علـى إشـاعة       تصبح  :      سابعا
  :     حرفية                           إذا قام بها من يترجم ترجمة               وتشويه األسلوب      خطاء   األ

 
  against           ترجمـــة كلمـــة  ل  "    ضـــد   "                        فمـــثال يســـتعمل الـــبعض كلمـــة   - 1

  :        فيقال في  .                       ، وهي بذلك ترجمة حرفية               اللغة اإلنجليزية   من 
We will fight against the enemy. 

 سنحارب ضد العدو
  :  في  و 

The parents should vaccinate their children 
against cholera. 

 الكوليراح أبنائهم ضد تلقيباآلباء  ينبغي أن يقوم
  :   وفي

The judgment was against him. 
 هحكم ضدالصدر 

             لــذي يلجــأ إلــى                              وينصــب االعتــراض علــى أن األســلوب ا  .         وغيــر ذلــك
  .                                   هــــو أســــلوب يخــــالف طــــرق التعبيــــر العربيــــة                    اســــتعمال هــــذه الكلمــــة

ُ                        ُيفهـم منــه أن هـذا المحــارب   "                     فـالن يحــارب ضـد العــدو  "     بــأن        فـالقول 
               خـــــرى غيـــــر الجبهـــــة                    أنـــــه يحـــــارب فـــــي جبهـــــة أ     ، أي            مخـــــالف للعـــــدو

               ، فـإن حـارب عـدو  "      العـدو     : "                                 المعادية للعـدو، ألن مـن معـاني الضـد
  :   قول    أن ن               والصواب في ذلك   .                    العدو صار مسالما له
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 سوف نشن حربا على العدو
  :                  ، فيمكن القول فيها           بقية األمثلة    أما 

 يجب تلقيح األطفال من الكوليرا
  و

 صدر الحكم بحق فالن أو عليه
 
                                                    ومــــن الكلمــــات التــــي تتــــداولها أجهــــزة اإلعــــالم األجنبيــــة، كلمــــة   - 2

cover  ــــــة ــــــي يحــــــددها   .          اإلنجليزي ــــــرجم الكلمــــــة الت                                     فيضــــــع لهــــــا المت
                                 ولكـــن فـــي العربيـــة ال يفيـــد هـــذا الفعـــل    ".      يغطـــي   "              القـــاموس، وهـــي 
  :         ففي القول  .               معنى نقل الخبر

KUNA correspondent covered the news of the 
Yemeni war. 

  :        مه البعض    يترج
 حرب اليمنبتغطية أنباء  وكالة األنباء الكويتيةقام مراسل 

     وتضــع   .                                                لــيس هنــاك عالقــة بــين الغطــاء أو التغطيــة وبــين األخبــار  و 
  :                 نقـل الخبـر، فتقـول    علـى       لداللـة  ل                                معاجم اللغة أفعاال غير هـذا الفعـل 

                           وبــذلك تكــون الترجمــة الصــحيحة     ".                           نقــل الخبــر أو أبلغــه أو ســرده   " 
  :  هي

 سل وكالة األنباء الكويتية أنباء حرب اليمننقل مرا
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  reach                                            ومـــــن الكلمـــــات التـــــي يســـــاء اســـــتخدام ترجمتهـــــا، كلمـــــة   - 3

                                فعنـــــد وصـــــف حـــــدث وصـــــول إحـــــدى الشخصـــــيات   .          بمعنـــــى يصـــــل
  :             الرسمية، يقال

The Egyptian Minister of Information reached 
Kuwait yesterday evening. 

  :      وتترجم
 اإلعالم المصرير مساء أمس وزي الكويتوصل 

              ٍ      باإلنجليزيــة متعــٍد، أي   " reach "                            هــذا االســتعمال خــاطئ، ألن الفعــل   و 
             العربيـة الزم،       اللغـة    فـي    "    يصل   "            ولكن الفعل   .           ى مفعول به        يحتاج إل
  "                                               فهو بذلك ليس بحاجة إلى مفعول، بل إلى حرف الجـر   .        ال يتعدى

  :     فنقول   ".     إلى 
 الكويت مساء أمس وزير اإلعالم المصريإلى وصل 

 
َ        بمعنى َعْبَر، فيقال  via                      ومن تلك الكلمات، كلمة   - 4  ْ َ   :        في ترجمة        

via means of communication 
 عبر أجهزة االتصال

  :   قول ن                       واألكثر صوابا من ذلك أن 
 بواسطة أجهزة االتصال أوبأجهزة االتصال 

  :              وكذلك في ترجمة
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I sent a message to him via Ahmed. 
  :             األفضل أن نقول

 ة عن طريق أحمدأرسلت إليه رسال
  :      بدال من

 أرسلت إليه رسالة عبر أحمد
 
  ، according                 المترجمــة عــن كلمــة   "      طبقــا   "                 ومنهــا أيضــا كلمــة   - 5

  :                 ومن ذلك مثال القول  .                       فهي ترد في أمثلة كثيرة
POW's will be transferred on Sunday, according to 
the news agencies. 

  :          فتترجم إلى
 د طبقا لوكاالت األنباءسيتم نقل األسرى يوم األح

           فــــي مثــــل هــــذا   "      طبقــــا   "                                    أمــــا اللغــــة العربيــــة فــــال ترضــــى باســــتعمال 
         ٕ                                              الموضـــع، وٕانمـــا تتطلـــب اســـتعمال الكلمـــة الصـــحيحة لهـــذا الوضـــع، 

  :     فنقول   ".         على وفق   "    أو   "       وفاقا   "    أو   "      وفقا   "     وهي 
 سيتم نقل األسرى يوم األحد القادم وفقا لما ذكرته وكاالت األنباء

                      ولكننـــا نســـتطيع ذكـــر عـــدة   .                          دنـــا التمســـك بحرفيـــة الترجمـــة           هـــذا إذا أر 
  :                                           جمل تؤدي المعنى بصورة سهلة واضحة، فنقول مثال

                             ُ                      ذكرت وكاالت األنباء أن األسرى سي نقلون يوم األحد القادم
 



 217 

  :                           كذلك فهناك الجملة التي تقول
The meeting will be held tomorrow, according to 
the British officials. 

  :  جم     وتتر 
 سينعقد االجتماع طبقا لمسئولين بريطانيين غدا

  :             واألصح أن نقول
 ذكر مسئولون بريطانيون أن االجتماع سينعقد غدا

 
  :            وأيضا الجملة

According to George, she's really good teacher. 
  :          فتترجم إلى

 يقول جورج إنها مدرسة جيدة فعال
  :            بدال من القول

 ا لما يقوله جورجإنها مدرسة جيدة بالفعل طبق
 
  :       ،كالقول "     الغيا   "       بكلمة   cancel           ترجمة كلمة   - 6

The agreement shall be cancelled as from Friday 
evening. 

  :      وتترجم
 الجمعةيعد االتفاق الغيا منذ مساء 
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                        ، فهي اسم فاعـل مـن الفعـل  "     الغيا   "                        وينصب االعتراض على كلمة 
           ُ              لسياق الذي ُتذكر فيـه كلمـة       ولكن ا  .         كثر كالمه ي     ، أي  "     يلغو   –    لغا   " 
  .                                                   ال شأن له بكثرة الكـالم أو قلتـه، بـل بإبطـال اتفـاق مسـبق  "      الغيا   " 

                           ، وهي اسم المفعول مـن الفعـل  "     ملغي   "                         ولذلك فيجب استعمال كلمة 
  :                   فالصحيح إذن أن يقال   ".      يلغي   –     ألغى   " 

 يعد االتفاق ملغيا منذ مساء الجمعة
 
  :     فيقول   ".       ال زال    "      بكلمة   still                  والبعض يترجم كلمة   - 7

Meetings are still convened in the Security 
Council. 

 الزالت االجتماعات منعقدة في مجلس األمن
  :     ويقول

Efforts are still exerted to heal the breach in 
Lebanon. 

 في لبنان لرأب الصدعالزالت الجهود تبذل 
              تفيــــد الــــدعاء ال        ، فهــــي "      ال زال   "       لكلمــــة    ة    خاطئــــ   ت       اســــتعماال   ه   وهــــذ  

  :           يصح أن يقال  .         االستمرار
 ال زالت الديار قوية عزيزة بأهلها
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   مـا   "                          أمـا مـا يفيـد االسـتمرار فهـو   .      والعـز   ة                           فهو دعاء للديار بدوام القـو 
ـــــزال   "                    مـــــع الفعـــــل الماضـــــي، و   "    مـــــا   "           إذ تســـــتعمل   ،  "    زال     إذ   "        ال ي

  :          وبذلك نقول  .                 مع الفعل المضارع  "   ال   "        تستعمل 
 عات مستمرةما زالت االجتما

  و
 تزال الجهود مبذولة ال

                                                             وكثيرا ما يخـتلط األمـر علـى مـن يقومـون بالكتابـة العربيـة، فيأخـذون 
  .                                باالستعمال األول للداللة على الثاني
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