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 مهمقدّال

علی خاتم األنبیاء و المرسلی  ، الحمدهلل رب العالمی  ، بارئ الخالئق اجمعی  و الصاله و السالم 

 المبعوث رحمهً للعالمی  .

و علی أهل بیته الطیبی  الطاهري  الذي  أذهب اهلل عن م الرجس و ط ّرهم تط یرا ال سیّما علی 

 اإلمام المنتَظَر الم دیّ عجل اهلل تعالی فرجه الشريف .

و بعد ، إنّ سبب إتّجاهی الشديد إلی فرع الترجمه ، السیّما الترجمه م  الفارسیه إلی العربیه ، هو 

إنتقال و تصدير األدب و الثقافه اإليرانیه إلی الباحثی  فی مجال اللغه الفارسیه و محبّی ا فی الدُّوُل العربیه 

ه . فإننی أعتقد مع کل الج ود التی قد أنجزت فی و الخلیجیه ، بدالً ع  استیراد اللغات و الثقافات األجنبی

هذا الشأن ، لم تک  هذه الج ود کافیه ، و يجب علینا ، کلٌ علی حد مقدوره ، توسیع و تطوير هذا ال دف 

 الم م . 

، کتابه التذاکر و التواريخ  علم المعانیتعاملٌ مع الفنون األخری کا علوم اللغه ،  "ف  الترجمه  "لا 

و ايضاً الترجمه المباشره ، و هذا يعنی بأن  ، علم المعاجم و علم التسمیه هم السیاس، عل جتماعاإلم ، عل

للبحث فی هذه العلوم و ايضاً هی تستخدم اإلبداعات و أدوات البحث الموجوده فی  اهًالترجمه ت یّ ء أد

 .  "الترجمه  " مجالهذه العلوم ، لذالک اشتقت کثیراً للتعلیم و التعلّم و العمل فی 

إنی حَسَبُ إرشادُ أستاذی األديب سماحه الدکتورگیتی أنجزت ترجمه هذا الکتاب م  الفارسیه 

إلی العربیه ، الذی يتعلق بأحد خضارمه األدب اإليرانی الکاتب الش یر األستاذ نادر ابراهیمی ، و أتم ]ی 

 أن يک  کثیر الفائده و الثمر . 

ی کنت أول م  ترجم م  الفارسیه إلی العربیه فی کلیه اللغاه الخارجیه و يزيدنی فخراً و سعاده أن

و م  اهلل نستمدّ القوّه و العون ، و نسأله تعالی أن جامعه المحقق األردبیلی ،  –فرع الترجمه العربیه  -

م المضامی  و يل منا السّداد و الصّواب و األمانه ، و صحّه القصد ، و خلوص النّیه فی ترجمه هذا األثر العظی

 المعانی ، و هو ولینا ، و ال ادی إلی سواء السبیل .
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 ل :وّألفصل اال
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  مسأله:البیان  -8-8

هو لک التنی  ( للکاتب األستاذ نادر ابراهیمی و ) حکايه ذ "حکايت ثن اژدها  "اب تکِ رجمهُتَ

اإلبداعیه  "سرريز" أسلوب الفی تشريح « المقدمه » يشتمل علی عشره قصص قصیره تحت عناوي  

» و « تذکره البئر » المتداوله ،  "السیالن"و مقارنت ا مع طريقه  "الفیضان"طريقه  ترجمت االرائعه و 

 و اإلجتماعیه فی المواعیع« هناک شیءٌ ل  يشیب أبدا » و « وحیداً فی القلب » و « مفکوک -مربوط

فی « يحملون تابوتی علی األيدی » ع إعتقاديه و دينیه ، فی مواعی« لک التنی  حکايه ذ» ، المدنیّه 

بدأ األخرس حینما » و « الرسغ » مصدّق ،  مواعیع سیاسیّه و خصوصاً حول شخصیه المرحوم دکتور

فی مواعیع الحرب و الدفاع « ولیو هم اللیله األ» و « الیاس خلف جبال الصحوه إشراق » و « بالتکلم 

 المقدس و الش داء و فدائیی  الج اد األبطال . 

انما هذا التقسیم هو تقسیمٌ شخصیّ م  جانب المترجم ، و ربما تتوسع هذه المواعیع و اإلشارات 

 و المفاهیم فی نظر القارئ الکريم إلی مواعیع أخری . 

ذه القصص و الحکايات علی کل دولهٍ و شعبٍ و هحداث و شخصیات ألطاع تطبّق ستَأغتقد أن يُ

فی العالم و أخذ العبر و الدروس الکافیه م  نتائج ا و ايضاً اإلستفاده م  طريقه شخصیّهٍ و إجتماعٍ و .... 

فی مقدمه هذا الکتاب و قمنا  "نادر ابراهیمی"اإلبداعیه فی الکتابه التی شرح ا مبدع ا  "الفیضان"

 بترجمت ا و تقديم ا للمخاطبی  الکرام . 

 وت دف الرواية، م  أقصر نثری حکائی سرد ع  عبارة أدبی نوع هی األقصوصة أو القصیرة القصة  

 م  جانب أو موقف ع  لتعبر غالبا محدود ومکان قصیرة زمنیة مدة عم  غالبا وحید حدث تقديم إلى

 ما وغالبا. تشتیت دون ومنسجما متحدا يکون ان القصیرة القصة فی الحدث لسرد بد ال الحیاة، جوانب

 الحدث خلفیة على واحد وزمان واحد مکان يجمع ا متقاربة شخصیات عدة أو الشخصیة وحیدة تکون

 تمتلک القصیرة القصص م  وکثیر قوية غالبا تکون القصیرة القصة فی الدراما. عنه الحديث المراد والوعع

 فی األحداث حبکة ع  وتعوض التأثیر تمتلک لکی قوية مشاعرية دفقات أو السخرية م  کبیراً اًحسّ

 الملک ع  القديم الع د قصص مثل قديمة أزمان إلى يعود القصیرة القصة تاريخ أن البعض يزعم. الرواية
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 التقالید ربقة م  الفرد تحرر نتاج القصیرة القصة يعتبر الناقدي  بعض لک . راعوث و يوسف وسیدنا داود،

 القصصی السرد فی المتباينة الخالقیة النموذجیة النماط عکس على الفردية الخصائص وبروز والمجتمع

 .القديم

 ف م والبطولیة البطولة إلى يرقون ما قلّ و مغموري  شخوص ا يکون ان القصیرة القصة على يغلب

 .والمالحم البطوالت ولیست القصیرة للقصة األساسی الموعوع الیومیة الحیاة تشکل حیث الحیاة قلب م 

 م  اللون هذا ازدهر وقد. الغرب فی الحديثة القصیرة القصة ادروّ م  "بو ثالن إدغار" ويعتبر

 و "تورغینیف" و "وزوال موباسان" أيدی على مضى قرن طوال ، المختلفة العالم أرجاء فی األدب،

 القصة بلغت العربی العالم وفی. القصیرة القصة فنانی م  ومئات ،" ستیفنسون" و "هاردی" و "تشیخوف"

 المغرب، فی "بوزفور محمد"و مصر، فی "إدريس يوسف" أيدی على النضج م  عالیة درجة القصیرة

 فی إيران . "نادر إبراهیمی"و  "سید جالل ثل أحمد"، و  سوريا فی "تامر زکريا"و

إختیاری هذا الکتاب للترجمه هی المعانی و المفاهیم الراقیه الموجوده فی إن م  عم  دالئل 

روح هذه القصص و إنطباق ا مع کل الشعوب و الثقافات فی أرجاء العالم و أن ا قد کتبت فی أواخر 

باألسلوب و  قد کتبهُ ،ثاره به و ثعمرکاتب ا و نستفید م  هذ القول أن هذا الکتاب يعتبر م  أحس  کت

الکتاب و باحثی کتابه  إبراز هذه الطريقه إلیو  بداعیهٍ تماماً و سمّاها طريقه الفیضان .اإلو  الجديدهته طريق

     القصص القصیره و الروايات و الحکايات .
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 :البحث هدف)اهداف(  -8-4

و المدنیّه بنظره کنائیه و  ان ثثار نادرابراهیمی مبسوطه الجوانب أبرزها األجتماعیه و السیاسیه

الکتاب الذی بی  ايديکم يعتبر م  أواخر  فی الخامسه عشر م  العمر ، و الکتابه و هوببدأ لقد  إعتراعیّه ،

ینما يُترجم کتاباً ک ذا وهذا يعنی يُصعَبُ أمرُ المترجم ح کتاباته مع عُمرٍ قد قضاه با الکتابه و التدريس ،

 الکتاب اإليرانیی  المعاصري  . لبّلذی يعتبر م  إ م  کاتبٌ

التی يتضمنّ ا الکتاب ، إلی  تقال و تصدير المفاهیم و المواعیعفإنّ هدفی م  هذه الترجمه هی ان

الفارسیه و العربیه مع کل الباحثی  و المخاطبی  الکرام الذي  ينطقون أو يعملون أو يحبون اللغتی  

   حول العالم بأسره .   ا و ثقافات أبنائ اتصاوغ ا و بنائات ا و مواعیع ا و أسالیب 
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 ه البحث و أهمّیّته :ضرور-8-3

وسائل اإلرتباط و اإلتصال األساسیه  کوسیلهٌ م  ان علم الترجمه اصبح مطلوباٌ م  ناحیه الجمیع ،

سمّوا القرن م  الضروره أن . فی العصر الحالی ل  تختفی أهمّیّه الترجمه علی أحد ، ل ذا المستوی 

     .  «عصر الترجمه »   با العشري

و التفاعل  اإلجتماعی إلرتباطيک  االموجوده فی الترجمه ،  أو العالقات م  جمله اإلرتیاطات

يجب علی ابناء کل شعبٍ أن الثقافی و تبادل األفکار و العقائد أکثر عمقاً و ارسخ جذراً . بناءاً علی هذا ، 

و عقائدهم إلی  أفکارهمذه الوسیله إلنتشار و تصدير دين م و ثقافات م و لغات م و يغتنموا اإلستفاده م  ه

  سائر الشعوب و البلدان .   
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 البحث : خلفیّه -8-5

إلن ا مجموعه م  قصص قصیره فی مواعیع إجتماعیه و  قابلهُ الذکر البحث خلفیّهً لم تک  ل ذا

ه الروايات و الحکايات غَسیاسیه و اعتقاديه و ايضاً مواعیعٌ تتعلّق بالحرب المفروعه و الدفاع المقدس بلُ

و کما تعلمون  ل مرّه م  الفارسیه الی العربیه .ألوّالکتاب م هذا ترجَو يُ« نادر ابراهیمی » بقلم الکاتب 

ل ا ، قصه أخری قد کُتبت م  قب علیلم تُل َم و لم تصاغ لیس ل ذه الروايات و القصص م  خلفیّه ، ألن ا 

   ألول مرّه م  بنیّات عقله .بل أبدع   و خلق   الکاتب 

األستاذ نادر "و بالنظر إلی أن هذا الکتاب لم يترجم إلی العربیه م  قبل ، و إنه م  أواخر ثثار 

ستعانه م  االرشادات إلو يتضمّ  مواعیعٌ مختلفه و رائعه و مفیده ، نَوَيتُ علی ترجمته با "ابراهیمی

 .   األجلّاءناحیه األساتذه المضیئه م  
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 طریقه البحث :( و المعلومات الالزمه) موادال -8-6

مختلفه لترجمه أقسام ال األسالیبُو  الطرقالباحثون النظريّون فی مطالعات الترجمه يعدّون 

م الترجمه علی ثالثه أقسام : الترجمه الداخلیه فی اللغه ، الترجمه فی ما بی  يقسّ  وبسياک،  نصوصال

 الترجمه فی ما بی  اإلشارات . و  اللغات ،

يعتبر الترجمه ، بديله للعناصر الموجوده فی لُغهُ النّص المبدأ بعناصر الذی ( 6591فورد )کت

 الموجوده فی لغه النّص المقصد ، يقسّم ا ايضاً إلی ثالثه أقسام : 

 الترجمه الکامله مقابل الترجمه الناقصه              -6

         الترجمه العامّه مقابل الترجمه المحدوده -2

  الحرّه مقابل الترجمه التابعه  ترجمهال -3

 ذا : الترجمه الرسائلیه و الترجمه المعنائیه . ف يقسّم الترجمه إلی قِسمی  ايضاً (6596) نیومارک

مخاطبُ النصّ  ، علی ايجاب التأکید علی حفظ األمانه بالنسبه الی الکاتب األصلی ، أم تشکلالتقسیم يَ

  المترجَم و الدقّه علی ف م المواعیع بواسطهُ القارئ .

التواصلیّه ، ألن ا تتمحور علی فإن الطريقه التی اخترناها للترجمه ، هی الطريقه الرسائلیه و 

المخاطب و تسعی علی التأثیر المتزايد و المشابه بالتأثیر الذی يستأثر به القارئ للنصّ األصلی . إن هذا 

 بکثیر . المبدأ ، و إنه س لٌ و بیّ ٌ و مستقیمٌثر قرابهً م  لغهُ النص النوع م  الترجمه يک  أک
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 للبحث هنظریّال صولاأل
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 التعاریف

المصدر  اللغةأصلی مکتوب )ويسمى النص المصدر( م   نصالترجمة أو النقل هی عملیة تحويل 

جرمی.  مندی، ). والفکر الثقافة للحضارةإلى نص مکتوب )النص ال دف( فی اللغة األخرى. فتعد الترجمة نقل 

 :أبوظبی .عدنان خالد عبد اهلل؛ مراجعة هشام علی جواد. ترجمة 69مدخل إلى دراسات الترجمة: نظريات وتطبیقات.ص

 (ISBN 978-9948-01-534-5 .2009  .کلمة

 .ترجمة فورية وشفوية وسماعیةو نصیةو تحريريةو ترجمة کتابیةتنقسم الترجمة إلى 

ال تکون الترجمة فی األساس مجرد نقل کل کلمة بما يقابل ا فی اللغة ال دف ولک  نقل لقواعد 

اللغة التی توصل المعلومة ونقل للمعلومة ذات ا ونقل لفکر الکاتب وثقافته وأسلوبه أيضا، لک  اختلفت 

نظرية  جورج ستاينرالنظريات فی الترجمة على کیف تنقل هذه المعلومات م  المصدر إلى ال دف، فوصف 

 (الترجمه-ويکیبیديا) . بالداللة( والترجمة األمینة الداللة) والحرة (أو الکلمة بالکلمة) الحرفیة :ثالوث الترجمة

تقريب وتعتبر الترجمة فنا مستقال بذاته حیث أنه يعتمد على اإلبداع والحس اللغوی والقدرة على 

الثقافات وهو يمک  جمیع البشرية م  التواصل واالستفادة م  خبرات بعض م البعض. ف ی ف  قديم قدم 

األدب المکتوب. فقد تم ترجمة أجزاء م  ملحمة جلجامش السومرية، م  بی  أقدم األعمال األدبیة 

 (الترجمه-ياويکیبید) .المعروفة، إلى عدة لغات ثسیوية منذ األلفیة الثانیة قبل المیالد

، جرت محاوالت الستخدام الحاسوب أو ترجمة النصوص م  اللغة الطبیعیة الحواسبومع ظ ور 

 ( . الترجمة بمساعدة الحاسوب) أو الستخدام الحاسوب کوسیلة مساعدة للترجمة  بالترجمة اآللیة

  عند العرب  ترجمهالتاریخ  -8-8

فی "عرف العرب الترجمة منذ أقدم عصورهم، ولقد أشار الدکتور عبد السالم کفافی فی کتابه 

يرتحلون للتجارة صیفًا وشتاء ويتأثرون بجیران م فی مختلف نواحی "إلى أن العرب کانوا  "األدب المقارن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/9789948015345
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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لفا  الفارسیة إلى اللغة الحیاة، لقد عرفوا بالد الفرس، وانتقلت إلی م ألوان م  ثقافت م.. وانتقلت بعض األ

م  أش ر م  استخدموا فی شعرهم کلمات فارسیة.  األعشىظ رت فی شعر کبار الشعراء، وکان  و العربیة،

 .(الترجمه-ويکیبیديا)کذلک عرف البعض جیران م البیزنطیی 

إذن احتک العرب منذ جاهلیت م بالشعوب الثالثة المحیطة ب م، وهی الروم فی الشمال والفرس 

فی الشرق واألحباش فی الجنوب، وم  الصعب قیام مثل هذه الصالت األدبیة واالقتصادية دون وجود 

  ترجمة، وإن کانت فی مراحل ا البدائیة.

، واهتم بحرکة الترجمة األمیر خالد ب  يزيد ب   تمت ترجمة الدواوي ،  فی زم  الدولة األموية و

 .معاوية ب  أبی سفیان

الترجمة فی العصر العباسی کانت بعد الفتوحات العربیة، واتساع رقعة الدولة العربیة نحو الشرق 

وال سیما فی والغرب، واتصال العرب المباشر بغیرهم م  الشعوب المجاورة وفی مقدمت م الفرس والیونان 

العصر العباسی، ازدادت الحاجة إلى الترجمة، فقام العرب بترجمة علوم الیونان، وبعض األعمال األدبیة 

-ويکیبیديا ) الفارسیة، فترجموا ع  الیونانیة علوم الطب والفلک والرياعیات والموسیقى والفلسفة والنقد.

 (الترجمه

لیفة هارون الرشید وابنه المأمون، الذی يروى وبلغت حرکة الترجمة مرحلة متطورة فی عصر الخ

ما يساوی وزن کتبه إلى العربیة ذهبًا، وم   حنی  ب  إسحقأنه کان يمنح بعض المترجمی  مثل 

س دار الحکمة فی بغداد ب دف تنشیط عمل الترجمة، وم  المعروف أن حنی  ب  أسّ هارون لمعروف أنا

  ب  إسحق هذا العمل. إسحق ب  حنی إسحق ترجم وألف الکثیر م  الکتب وفی علوم متعددة، وتابع ابنه 

، وهناک مؤلفات کثیرة ترجمت ع  أرسطوففی القرن التاسع المیالدی، قام العرب بترجمة معظم مؤلفات 

الیونانیة إلى العربیة، وعاع أصل ا الیونانی فیما بعد، فأعیدت إلى اللغة الیونانیة ع  طريق اللغة العربیة أی 

 (الترجمه-ويکیبیديا ) أن ا لو لم تترجم إلى اللغة العربیة لضاعت ن ائیًا.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B4%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
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 والسريانیةيتقنون اللغة العربیة  وثابت ب  قرة حنی  ب  اسحقوکان المترجمون م  أمثال 

العلوم التی يترجمون ا. وکان حنی  ب  اسحق قد عاش فترة فی الیونان ب دف دراسة اللغة   وکذلک

الیونانیة، وکان يترجم الجملة بجملة تطابق ا فی اللغة العربیة، وال يترجم کل مفردة على حدة، کما ترجم 

قة التی اتبع ا حنی  ب  اسحق هی األفضل. وغیرهما. وکذلک فإن الطري واب  الحمصی يوحنا ب  البطريق

للمؤلف نفسه.  "الطبیعة"ألرسطو، وکتاب  "األخالق"م  بی  الکتب التی ترجم ا حنی  ب  إسحق کتاب 

وکان العرب فی العصر العباسی ي تمون بدقة الترجمة ول ذا ظ رت عدة ترجمات لنص واحد، فعلى سبیل 

( ثم ترجمه مرة ثانیة يحیى ب  322-393ألرسطو ) "الشعر"المثال ترجم أبو بشر متى ب  يونس کتاب 

 (الترجمه-ويکیبیديا ) عدی. فتکرار الترجمة يدل على الحرص على دقت ا.

کلیلة "، ألف کتاب 750حوالی  عبد اهلل ب  المقفعترجمه  :"لیلة ودمنةک" ترجمة کتاب

 ال ندالذی حکم  دبشلیموقدمه هدية لملک ال ند  بیدباالفیلسوف ال ندی  باللغة السنسکريتیة "ودمنة

بعد مرور فترة م  فتح االسکندر المقدونی ل ا، وکان ظالمًا ومستبدًا، فألف الحکیم بیدبا الکتاب م  أجل 

إقناعه باالبتعاد ع  الظلم واالستبداد، وب دف إسداء النصیحة األخالقیة. والکتاب يحوی مجموعة م  

  مثال على ألسنة الحیوانات.األ

یة إلى وقام الطبیب الفارسی برزوية بنقل الکتاب م  بالد ال ند وساهم بترجمته م  السنسکريت

  ترجمة الکتاب. تألیف والفی  کبیرٌ ، الذی کان له دورٌ وزيره بزرجم ر شروان والفارسیة فی ع د کسرى أنو

بترجمته م   أبی جعفر المنصورهو فارسی األصل فی ع د الخلیفة  و عبد اهلل ب  المقفعوقام 

 "کلیلة ودمنة"ترجمة  الفارسیة إلى العربیة وأعاف إلیه بعض األشیاء، وکان هدف عبد اهلل ب  المقفع م 

، فأراد اب  المقفع م  کتابه اإلصالح االجتماعی، والتوجیه  تقديم النصیحة للمنصور للکف ع  ظلم العباد

  السیاسی، والنصح األخالقی. ولکنه نفسه لم ينج م  الظلم فقتله الخلیفة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/750
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D8%B4%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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العربی، لضیاع  إلى اللغة الفارسیة ع  النص "کلیلة ودمنة"ولقد حدث أن أعیدت ترجمة کتاب 

الترجمة الفارسیة وهو األمر نفسه الذی حدث لبعض النصوص اإلغريقیة وکانت لغة عبد اهلل اب  المقفع 

بعیدة ع  االبتذال وتمت الترجمة، کما هو معروف ع  لغة وسیطة، ألن الکتاب باألصل کتب باللغة  هجمیل

اب بعض التعديالت قام ب ا الطبیب الفارسی جرت على الکت و  ال ندية القديمة، ولیس باللغة الفارسیة.

بعض األشیاء إلى الکتاب مثل ما  بزرجم ربرزوية أثناء الترجمة إلى الفارسیة وکذلک أعاف الوزير الفارسی 

 و لقد أشار إلی هذه األمور فاروق سعد فی مقدمته لکتاب کلیله و دمنه . إلى بالد ال ند،يخص بعثة برزوية 

وبالوقت ذاته بدأت الترجمة فی العصر العباسی م  اللغة العربیة إلى اللغات األجنبیة، ولقد أشار 

الغربیی  إلى  المستشرقون إلى دور العرب فی الحضارة األوروبیة، فی هذه الفترة. کما أشار بعض األدباء

  (2) (.6932-6435فضل علوم العرب على الغرب نذکر م  هؤالء األديب األلمانی غوته )

 : قیمة الترجمة فی يقول الجاحظ

    

 

وال بد للترجمان م  أن يکون بیانه فی نفس الترجمة، فی وزن علمه فی نفس 

المعرفة، وينبغی أن يکون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إلی ا، حتى يکون فی ما 

سواء وغاية، ومتى وجدناه أيضا قد تکلم بلسانی ، علمنا أنه قد أدخل الضیم علی ما، ألن 

جذب األخرى وتأخذ من ا، وتعترض علی ا، وکیف يکون تمک  کل واحدة م  اللغتی  ت

اللسان من ما مجتمعی  فیه، کتمکنه إذا انفرد بالواحدة، وإنما له قوة واحدة، فإن تکلم بلغة 

واحدة استفرغت تلک القوة علی ما، وکذلک إن تکلم بأکثر م  لغتی ، وعلى حساب ذلک 

ب م  العلم أعسر وأعیق، والعلماء به أقل، تکون الترجمة لجمیع اللغات، وکلما کان البا

کان أشد على المترجم، وأجدر أن يخطئ فیه، ول  تجد البتة مترجما يفی بواحد م  

 Wayback على موقع   2005  مايو نسخة محفوظة نظرية الترجمة عند الجاحظ ) .هؤالء العلماء

Machine.) . 

    

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.tech4c.com/vb/showthread.php?t=24227
http://web.archive.org/web/20090511004038/http:/www.tech4c.com:80/vb/showthread.php?t=24227
http://web.archive.org/web/20090511004038/http:/www.tech4c.com:80/vb/showthread.php?t=24227
https://ar.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
https://ar.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
https://ar.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
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 دراسات الترجمة -8-4

متداخلة االختصاصات، والتی تتناول الدراسة التعتبر دراسات الترجمة أحد الفروع األکاديمیة 

المن جیة لنظرية الترجمة، ووصف الترجمة، وتطبیق ا، باإلعافة إلى الترجمة الشفوية والتوطی ، وباعتبار 

الکثیر م  مختلف مجاالت الدراسات  أن دراسات الترجمة ذات فروع متداخلة االختصاصات، فإن ا تستمد

التی تدعم الترجمة، وتشمل هذه الدراسات األدب المقارن، وعلوم الحاسب، والتاريخ، وعلم اللغويات، 

باإلعافة إلى فقه اللغة، وعلم الفلسفة، وعلم العالمات )السیمیاء(، وعلم المصطلحات. کان العالم األمريکی 

مستردام هو م  استحدث مصطلح )دراسات الترجمة( فی بحثه جیمس إس هولمز المقیم فی مدينة ا

والذی يعتبر البیان التأسیسی ل ذا الفرع، وفی اللغة  "تسمیة دراسات الترجمة وطبیعت ا"الذی بعنوان 

 .اإلنجلیزية يستخدم الکُتَّاب مصطلح علم الترجمة فی بعض األحیان لإلشارة إلى دراسات الترجمة

 مةالدراسات القدی -8-4-8

 )أی أن ا کانت ترشد معیارية دراساتٌهی  تاريخی فقد کانت دراسات الترجمة وم  منظورٍ

( لدرجة أن المناقشات غیر المعیارية للترجمة لم تعتبر ذات عالقة  المترجمی  للطريقة الصحیحة للترجمة

دراسات الترجمة الفکر الغربی القديم للترجمة حددوا على األغلب  ابالترجمة إطالقاً.عندما تتبع مؤرخو

مالمح مبدأية لطريقة شیشرون حول کیفیة استخدامه للترجمة م  الیونانیة إلى الالتینیة لتحسی  قدراته 

الخطابیة، وهو وصف لما وصل إِلیه القديس جیروم وسماه بالترجمة الحرة. وعادة ال ينظر للتاريخ الوصفی 

رجمی  الشفويی  فی مصر، الذی قدمه هیرودوتس قبل عدة قرون، على أنه دراسات ترجمة وذلک للمت

احتماالً ألنه ال يرشد المترجمی  لکیفیة الترجمة. أما بالنسبة للصی  فإن النقاش حول کیفیة الترجمة نشأ 

 (الترجمه-ويکیبیديا ).مع ترجمة السوترا البوذية خالل ع د األسرة الحاکمة تشو

 دعوات لتأسیس فرع أکادیمی متخصص -8-4-8
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، نشأ جدل حول المناهج اللغوية 6599خالل المؤتمر الثانی للسالفیة الذی أقیم فی موسکو عام 

واألدبیة للترجمة وقد تم التوصل إلقتراح، وهو أنه م  األفضل أن يکون هناک علم مستقل يتم م  خالله 

أو األدبیه، وفی دراسة جمیع أشکال الترجمة دون ان ينصب الترکیز بشکل کامل على الدراسات اللغوية 

األدب المقارن طُوِّرَت ورش عمل الترجمة فی فترة الستینیات وذلک فی بعض الجامعات األمريکیة مثل 

جامعة أيوا وبرنستون. کما بدأ ظ ور دراسات الترجمة المن جیة لغوية التوجه فی فترة ما بی  الخمسینیات 

 اللغتی  بی  تقابلیة مقارنة داربلنیه جی و فینیم أجرى کل م  جی  پول 6599والستینیات، وفی عام 

نحو علوم "م نشر ايوجی  نیدا کتابه بعنوان 6513واإلنجلیزية فی مدينة کیبیک، وفی عام  الفرنسیة

للنحو التولیدی، وقد وعع جون سی  تشومسکیوهو دلیل لترجمة اإلنجیل متأثر نوعاً ما بنظرية  "الترجمة

م. فی فترة الستینیات وأوائل السبعینیات عمِلَ کل 1965کاتفورد نظرية الترجمة م  منظور لغوی عام 

وفرانکتیشک میکو على تحديد  م  الباحث التشیکی يیری لیفی والعالمی  السلوفاکیی  انطون بوبوفیتش

أسالیب الترجمة األدبیة م  لغة إلى لغة أخرى. وقد جُمِعت هذه الخطوات األولیة للترجمة األدبیة فی بحث 

م، 6542جیمس اس هولمز فی المؤتمر الدولی الثالث للغويات التطبیقیة المنعقد فی کوبن اغ  فی عام 

تأسیس فرع مستقل واقترح تصنیف  "جمة وطبیعت اتسمیة دراسات التر"حیث طلب هولمز فی بحثه 

الحقل، وسیستعرض الباحث جدعون توری فیما بعد فی کتابه دراسة الترجمة الوصفیة وما بعدها خارطةً 

 (الترجمه-ويکیبیديا ).بصريةً لمقترح هولمز

 ازدهار دراسات الترجمة -8-4-4

تطورت دراسات الترجمة تطوراً مطرداً فی السنوات التالیة حیث ظ ر فی فترة الثمانینیات 

والتسعینیات نموذجان جديدان مختلفان تماماً ع  البحث السابق القائم على التکافؤ. وت دف دراسات 

ام الترجمة الوصفیة )وهو مصطلح استحدث بعد کتاب دراسات الترجمة الوصفیة وما بعدها لتوری ع

م( إلى بناء نظام وصفی تجريبی لملء فراغات خارطة هولمز. کما طوَّر الشکلیون الروسیون فی أوائل 6559

القرن العشري  الفکرة التی تنطوی على إمکانیة تطبیق من جیة علمیة على النتاجات الثقافیة ثم حوَّرها 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A
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ترجمة األدبیة. وکانت نظرية عدة باحثون متخصصون فی األدب المقارن، کما طبقت ثنذاک فی مجال ال

م( جزء م  ذلک التطبیق حیث يعتبر الجزء األدبی المترجم نظام 6550النظم التعددية لا )إيف  زوهار 

فرعی م  نظام األدب المصدر أو ال دف. تستند نظرية جدعون توری على عرورة اعتبار الترجمات أن ا 

کما تطور مف ومی التالعب والمحسوبیة فیما يتعلق  تحقیقا ألغراض البحث. "حقائق لثقافة اللغة ال دف"

 .(الترجمه-ويکیبیديا) بالترجمات األدبیة

م، حیث ش ِدَ 1984وم  ناحیة أخرى فقد ظ ر نموذج ثخر فی نظرية الترجمة فی أوروبا عام 

رايس )تکتب  ذلک العام نشِر کتابی  باللغة األلمانیة وهما: کتاب أسس النظرية العامة للترجمة بقلم کاترينا

 Translatorisches وکتاب العمل الترجمی )باأللمانیة يرمیرڤريس أيضاً( وهانس 

Handeln)  بقلم جوستا هولز مانتاری، کما ظ ر م  هذي  الکتابی  ما يعرف باسم نظرية ال دف فی

لتکافؤ. التغیر الترجمة، والتی تعطی األولوية لتحقیق األغراض ع  طريق الترجمة بدال م  إعطاء األولوية ل

الثقافی کان اليزال يمثل خطوة إلى األمام لتطوير هذا النظام، فقد وعع کل م  سوزان بسنت وأندريه 

الترجمة والتاريخ والثقافة وقُدِّم م  خالل التبادل بی  دراسات الترجمة  مجال فی مخططا رڤلوفی

ودراسات ومفاهیم أخرى کالدراسات الجنسانیة وأکل لحوم البشر ودراسات ما بعد االستعمار والدراسات 

خ الثقافیة وغیرها الکثیر. وفی مطلع القرن الواحد والعشري  لعب علم االجتماع )وولف وفوکاری( والتأري

)بیم( دوراًترابطیاً، کما تم أيضاً إدخال العولمة )کرونی ( إلى دراسات الترجمة واستخدام التقنیات الحديثة 

 (الترجمه-ويکیبیديا .)(فی ا )أوهاغ 

فی العقود التالیة أصبح نمو دراسات الترجمة مرئیاً وواعحاً بعدة طرق، أول ا النمو الذی تزام  مع 

 10م على 6559جمة على المستوى الجامعی، وقد کشفت دراسة أجريت عام نمو المدارس ومقررات التر

مع داً يقدم دورات على المستوى الجامعی ع  الترجمة التحريرية أو الترجمة الشفوية،  290دولة أنه يوجد 

مع داً لتدريب المترجمی ، بالتالی ش دت مؤتمرات  906سردت قاعدة البیانات نفس ا  2063وفی عام 
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وترجمة المجالت والمنشورات المتعلقة بالترجمة تطوراً ونمواً ملحوظاً، کما أدى بروز الترجمة أيضاً  الترجمة

 (الترجمه-ويکیبیديا ).إلى تطوير الجمعیات الوطنیة والدولیة لدراسات الترجمة

 التوقعات المستقبلیة وتأسیسها -8-4-3

للصراع حول التخصص. فی بداية عام ذکر أنواع مختلفة م  النماذج هی أحد المصادر المحتملة 

حول  Vic وعحت الفجوة المفاهیمیة بی  الن ج الالجوهری والن ج التجريبی فی نقاش منتدى 6555,

اتجاهات جديدة لأللفیة. المحاورون روزماری اروجو وأندرو  :تدريب المترجمی  التحريريی  والفوريی 

عامة لکال الن جی . أحرز الجمع بی  عدة تخصصات شیسترمان طالبوا وبشکل صريح با أساسیات مشترکة 

على إيجاد نماذج جديدة محتملة، إذ إن معظم النظريات المتقدمة تطورت بسبب االتصال مع تخصصات 

أخرى مثل علم اللغة واألدب المقارن والدراسات الثقافیة والفلسفة وعلم االجتماع والتاريخ. وفی نفس الوقت 

ات على تفکک دراسات الترجمة کتخصص مستقل. ظ ر المصدر الثانی احدث الجمع بی  عدة تخصص

للصراع م  االنت اک بی  النظرية والممارسة. کما إن الفرعیات م  دراسات سابقة تعطی مجاال للتوصیف 

والتنظیر، ويرى المتخصصی  قلة انطباق هذه الدراسات. وفی نفس الوقت، تقلل م  تقییم البحوث 

 (الترجمه-ويکیبیديا ).اک أی أهمیة لممارسة الترجمةالجامعیة إذا کان هن

 النظریات والنماذج -8-3

 الترجمة الثقافیة -8-3-8

يعتبر هذا المجال أحد المجاالت الجديدة فی مجال دراسات الترجمة. الترجمة الثقافیة هی مف وم 

غیر ذلک فی ثقافة معینة.  يستخدم فی الدراسات الثقافیة لإلشارة على عملیة التحويل سواء کانت لغوية أو

 ).وهو أيضا مف وم يستخدم الترجمة اللغوية کأداة أو استعارة فی تحلیل طبیعة التحويل وتبادل الثقافات

 (الترجمه-ويکیبیديا
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 األخالقیات -8-3-8

فی العقد الماعی، ازداد االهتمام بی  أصحاب النظريات والممارسی  حول قضیة األخالقیات 

لعدة أسباب. وقد نوقش العديد م  المنشورات ألنطوان برمان ولورنس فینوتی التی بشکل واعح نتیجة 

تختلف فی بعض الجوانب ولکن ا وافقت على فکرة التأکید على االختالفات بی  اللغة التی 

ستترجم)المصدر( واللغة التی سیترجم إلی ا)ال دف( والثقافة عند الترجمة. واهتما کالهما فیما يتعلق 

ولمزيد م   "ذلک االختالف [...] الثقافة األخرى ]...[ يمکن ا أن تقدم أفضل محافظة على"رؤية بکیفیة 

الدراسات الحديثة، فقد طبق العلماء العمل الفلسفی اليمانويل لیفیناس على األخالقیات والذاتیة حول هذه 

وصل لعدة استنتاجات المسألة. کما أن العديد م  منشوراته قد تمت ترجمت ا بطرق مختلفة، فتم الت

مختلفة حول مف ومه لمسؤولیته األخالقیة م  هذه المنشورات. البعض قد يفترض إن فکرة الترجمة نفس ا 

م  الممک  ان تکون هی المشکوک فی ا أخالقیا، بینما البعض األخر توصل إلى إن ا دعوة للنظر فی 

 .مما يجعل ا عملیة متساوية ومتبادلة العالقة بی  المؤلف أو النص بالمترجم على إن ا شخصیة أکثر

وينظر للکثیر م  المترجمی   .وبالتوازی مع هذه الدراسات فقد ازداد االعتراف بالمسؤولیة العامة للمترجم

الفوريی  والتحريريی  کمشارکی  نشطیی  فی الصراعات الجغرافیة السیاسیة. األمر الذی يزيد التساؤل 

خالقیة م  هويت م وحکم م. وهذا يؤدی إلى استنتاج انه ال يمک  حول کیفیة استقالل تصرفات م األ

اعتبار الترجمة الفورية والتحريرية وسیلة عملیة لنقل اللغة فقط، ولک  أيضا کأنشطة اجتماعیة وسیاسیة 

 (الترجمه-ويکیبیديا ).موج ه

ض المبادئ هناک اتفاق عام بشأن الحاجة إلى قواعد الممارسة األخالقیة وذلک بالتزويد ببع

التوجی یة للحد م  الشکوک وتحسی  الم ارات الم نیة، کما ورد فی تخصصات أخرى )مثل: األخالق 

وبالرغم م  ذلک، ال يزال هناک ف م غیر واعح لمف وم األخالقیات  .(الطبیة العسکرية أو األخالق القانونیة

يصر أنطوان برمان  .اختالفا کبیراً فی هذا المجال، واآلراء حول مظ ر معی  م  تلک القواعد قد تختلف
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على عرورة تعريف مشروع الترجمة لکل عمل مترجم: يجب على المترجم أن يتمسک بمشروعه الخاص، 

 (الترجمه-ويکیبیديا ).وهذا يجب ان يکون المقیاس الوحید للدقة واإلخالص عند القیام بالترجمة

 أسس الترجمة -8-3-4

 ( نقال حرفیا وإال ل  نستطیع نقل الشعر أو ولیس نقل الکلمات  نقل المعنى

 ( األمثال أو التشبی ات المجازية واالستعارية

  نقل الغالف اللغوی الذی يغلف المعنى )بمعنى نقل الزم  سواء ماعی أو

مضارع)المضارع لیس زمنا وإنما هو صیغة. أما األزمنة ف ی الماعی والحاعر والمستقبل( إلى 

نحو تضیف للمعنى وتعززه وبالتالی کلما تعمق المترجم فی ف م الجملة ثخره، ومدلوالت الزم  وال

 .کلما وجد أدلة ومفاتیح تثبت وتؤکد صحة ترجمته أو تقوده لألصح

  نقل األسلوب )نقل أسلوب الکاتب أو المتحدث وتشبی اته والصور الجمالیة

 مةالمستخدمة ونقل ا م  خالل حضارة اللغة ال دف حتى تصبح مستساغة ومف و

إن القیام بعملیة الترجمة مع مراعاة النقاط السابقة بالترتیب المذکور يجعل الترجمة فی أدق ما 

 (الترجمه-ويکیبیديا )يمک . ولک  هناک سؤال هام يطرح نفسه، هل الترجمة علم أم ف ؟

 : فن الترجمة علم و -8-3-3

علی المترجم رعايه  ترتیب يخصّ ا ، و يجبإنما يک  إلنجاز عملیهِ ف ُّ الترجمه کسائر الفنون ، مراحل و 

  هذه المراحل ، و هی :

 يجب تعلم معانی الکلمات والمصطلحات والعبارات. 
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  يجب تعلم قواعد کال اللغتان النحوية)کال اللغتی ( واالستفادة م  ممیزات کل

 .لغة لتظ ر ترجمة جیدة ال يستطیع أحد تمییز إن کانت األصل أو الترجمة

  والتشبی ات البالغیة ومعرفة مقابل ا فی اللغة ال دفتعلم الصور. 

  تعلم أو معرفة حضارة وثقافة کال اللغتی  ألن هذا يعتبر النک ة التی تجعل

 (.للکلمات مذاق )مذاقا( أصیل)أصیال

  التفن  فی النقل وإظ ار مواط  الجمال فی کال اللغتی. 

   قصد الکاتب أو المتحدث اإلبداع فی إيجاد الکلمات المالئمة والتی تعبر ع

 (الترجمه-ويکیبیديا) .الحقیقی
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  أنواع الترجمة -8-5

 ثالثة تقسیمات للترجمة، نوردها فیما يلی:  (Jakobson)جکابسون أورد

. intralingual translation النوع األول، ویسمى بالترجمة ضمن اللغة الواحدة -8-5-8

مفردات رسالة ما فی إطار نفس اللغة. ووفقا ل ذه العملیة، يمک  وتعنی هذه الترجمة أساسا إعادة صیاغة 

ترجمة اإلشارات اللفظیة بواسطة إشارات أخرى فی نفس اللغة، وهی تعتبر عملیة أساسیة نحو وعع 

 نظرية وافیة للمعنى، مثل عملیات تفسیر القرثن الکريم.

 

. interlingual translation النوع الثانی، وهو الترجمة من لغة إلى أخرى -8-5-8

وتعنی هذه الترجمة ترجمة اإلشارات اللفظیة إلحدى اللغات ع  طريق اإلشارات اللفظیة للغة أخرى. 

وهذا هو النوع الذی نرکز علیه نطاق بحثنا. وما ي م فی هذا النوع م  الترجمة لیس مجرد معادلة الرموز 

کلتا اللغتی  وترتیب ا. أی يجب معرفة معنى  ) بمعنى مقارنة الکلمات ببعض ا ( وحسب، بل تکافؤ رموز

 التعبیر بأکمله.

 النوع الثالث، ویمكن أن نطلق علیه الترجمة من عالمة إلى أخرى-8-5-4

intersemiotic translation وتعنی هذه الترجمة نقل رسالة م  نوع معی  م  النظم .

 م ا الجمیع. ففی البحرية األمريکیة الرمزية إلى نوع ثخر دون أن تصاحب ا إشارات لفظیة، وبحیث يف

على سبیل المثال، يمک  تحويل رسالة لفظیة إلى رسالة يتم إبالغ ا باألعالم، ع  طريق رفع األعالم 

 المناسبة.

 

، يمک  التمییز بصفة interlingual translationوفی إطار الترجمة م  لغة إلى أخرى     

   أساسیی :عامة بی  قسمی
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 : Written Translation التحریریةالترجمة  -8

وهی التی تتم کتابة. وعلى الرغم مما يعتبره الکثیرون م  أن ا أس ل نوعی الترجمة، إذ ال تتقید     

بزم  معی  يجب أن تتم خالله، إال أن ا تعد فی نفس الوقت م  أکثر أنواع الترجمة صعوبة، حیث يجب 

لشديد فی ا بنفس أسلوب النص األصلی، وإال تعرض لالنتقاد اعلى المترجم أن يلتزم التزاما دقیقا وتام

 حالة الوقوع فی خطأ ما.

 : Oral Interpretation الترجمة الشفهیة -8

وتترکز صعوبت ا فی أن ا تتقید بزم  معی ، وهو الزم  الذی تقال فیه الرسالة األصلیة. إذ يبدأ دور     

ة أو أثنائه. ولکن ا ال تلتزم بنفس الدقة ومحاولة االلتزام بنفس المترجم بعد االنت اء م  إلقاء هذه الرسال

 فحوى أو محتوى هذه الرسالة فقط. أسلوب النص األصلی، بل يکون على المترجم االکتفاء بنقل

 الترجمة الشف یة إلى عدة أنواع: وتنقسم

 : At-Sight Interpretingأوال: الترجمة المنظورة 

بعینیه،  SLظر. وتتم بأن يقرأ المترجم نص الرسالة المکتوبة باللغة المصدر أو الترجمة بمجرد الن     

 بشفتیه. TLثم يترجم ا فی عقله، لیبدأ بعد ذلک فی ترجمت ا إلى اللغة المنقول إلی ا 

 

 : Consecutive Interpreting ثانیا: الترجمة التتبعیة

کل مجموعة بلغة مختلفة ع  لغة وتحدث بأن يکون هناک اجتماعا بی  مجموعتی  تتحدث       

المجموعة األخرى. ويبدأ أحد أفراد المجموعة األولى فی إلقاء رسالة معینة، ثم ينقل ا المترجم إلى لغة 

المجموعة األخرى لکی ترد علی ا المجموعة األخیرة برسالة أخرى، ثم ينقل ا المترجم إلى المجموعة 

 األولى ... وهکذا.

ی يجب التغلب علی ا فی الترجمة التتبعیة، مشکلة االستماع ثم الف م الجید وم  الصعوبات الت     

للنص م  منظور اللغة المصدر نفس ا. ولذلک فیجب العمل على تنشیط الذاکرة السترجاع أکبر قدر 
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 الرسالة التی تم االستماع إلی ا.ممک  م  

 : Simultaneous Interpreting ثالثا: الترجمة الفوریة

حدث فی بعض المؤتمرات المحلیة أو المؤتمرات الدولیة، حیث يکون هناک متحدث أو وت      

 SLمجموعة م  المتحدثی  بلغة أخرى ع  لغة الحضور. ويبدأ المتحدث فی إلقاء رسالته بلغته المصدر 

 .TLلیقوم المترجم بترجمت ا فی نفس الوقت إلى لغة الحضور 

رجم الذی يلعبه أثناء ممارسته للترجمة التحريرية. ويمک  هنا وقد تحدثنا فیما سبق ع  دور المت     

 الذي  يقومون بالترجمة الفورية. أن نلقی بعض الضوء على المتطلبات الواجب توافرها فی المترجمی 

 quickفیجب أن يتصف المترجم الفوری بصفات معینة، م  أهم ا القدرة على سرعة الرد 

response  والقدرة على الترکیزconcentration  والتمتع بقدر کبیر م  هدوء األعصاب

relaxation  والقدرة على االستمرار فی الترجمة لمدة طويلةconsistence  باإلعافة إلى

. ويالحظ أن حوالی ثلث الترجمة الفورية vocabularyاإللمام بحصیلة کبیرة م  المفردات اللغوية 

 .self-confidenceتعتمد على الثقة بالنفس 

 

وهناک صعوبات کبیرة تواجه المترجم الفوری، لعل م  أهم ا فی الترجمة م  العربیة إلى       

اإلنجلیزية ما يتمثل فی تأخر الصفة على الموصوف، ذلک أنه فی اللغة اإلنجلیزية البد أن تتقدم الصفة 

ل  يستطیع االنتظار  على الموصوف. ومثال ذلک، فالعربیة تقول مثال: الرجل الکبیر. والمترجم الفوری

 حتى يسمع بقیة الجملة کل ا ثم يبدأ فی الترجمة، ف و يقوم بالترجمة أوال بأول.

وم  الصعوبات التی تواج ه أيضا فی هذا الصدد، تأخر الفاعل فی الجملة الفعلیة. فیقال مثال: ال      

محمد  م؟!کیف تترجِ ) ... وهکذا.يلبث أن ينکشف زيفه. وم  المعلوم أن الجملة اإلنجلیزية تبدأ بالفاعل 

 ( حس  يوسف
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	2-2- تاریخ الترجمه عند العرب
	إذن احتك العرب منذ جاهليتهم بالشعوب الثلاثة المحيطة بهم، وهي الروم في الشمال والفرس في الشرق والأحباش في الجنوب، ومن الصعب قيام مثل هذه الصلات الأدبية والاقتصادية دون وجود ترجمة، وإن كانت في مراحلها البدائية.
	و في زمن الدولة الأموية ، تمت ترجمة الدواوين ، واهتم بحركة الترجمة الأمير خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.
	الترجمة في العصر العباسي كانت بعد الفتوحات العربية، واتساع رقعة الدولة العربية نحو الشرق والغرب، واتصال العرب المباشر بغيرهم من الشعوب المجاورة وفي مقدمتهم الفرس واليونان ولا سيما في العصر العباسي، ازدادت الحاجة إلى الترجمة، فقام العرب بترجمة علوم الي...
	وبلغت حركة الترجمة مرحلة متطورة في عصر الخليفة هارون الرشيد وابنه المأمون، الذي يروى أنه كان يمنح بعض المترجمين مثل حنين بن إسحق ما يساوي وزن كتبه إلى العربية ذهبًا، ومن المعروف أن هارون أسّس دار الحكمة في بغداد بهدف تنشيط عمل الترجمة، ومن المعروف أن ...
	وكان المترجمون من أمثال حنين بن اسحق وثابت بن قرة يتقنون اللغة العربية والسريانية وكذلك العلوم التي يترجمونها. وكان حنين بن اسحق قد عاش فترة في اليونان بهدف دراسة اللغة اليونانية، وكان يترجم الجملة بجملة تطابقها في اللغة العربية، ولا يترجم كل مفردة ع...
	ترجمة كتاب "كليلة ودمنة": ترجمه عبد الله بن المقفع حوالي 750، ألف كتاب "كليلة ودمنة" باللغة السنسكريتية الفيلسوف الهندي بيدبا وقدمه هدية لملك الهند دبشليم الذي حكم الهند بعد مرور فترة من فتح الاسكندر المقدوني لها، وكان ظالمًا ومستبدًا، فألف الحكيم بيد...
	وقام الطبيب الفارسي برزوية بنقل الكتاب من بلاد الهند وساهم بترجمته من السنسكريتية إلى الفارسية في عهد كسرى أنوشروان و وزيره بزرجمهر ، الذي كان له دورٌ كبيرٌ في التأليف و ترجمة الكتاب.
	وقام عبد الله بن المقفع و هو فارسي الأصل في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور بترجمته من الفارسية إلى العربية وأضاف إليه بعض الأشياء، وكان هدف عبد الله بن المقفع من ترجمة "كليلة ودمنة" تقديم النصيحة للمنصور للكف عن ظلم العباد ، فأراد ابن المقفع من كتابه ال...
	ولقد حدث أن أعيدت ترجمة كتاب "كليلة ودمنة" إلى اللغة الفارسية عن النص العربي، لضياع الترجمة الفارسية وهو الأمر نفسه الذي حدث لبعض النصوص الإغريقية وكانت لغة عبد الله ابن المقفع جميله بعيدة عن الابتذال وتمت الترجمة، كما هو معروف عن لغة وسيطة، لأن الكتا...
	وبالوقت ذاته بدأت الترجمة في العصر العباسي من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية، ولقد أشار المستشرقون إلى دور العرب في الحضارة الأوروبية، في هذه الفترة. كما أشار بعض الأدباء الغربيين إلى فضل علوم العرب على الغرب نذكر من هؤلاء الأديب الألماني غوته (174...
	يقول الجاحظ في قيمة الترجمة :
	2-3- دراسات الترجمة
	تعتبر دراسات الترجمة أحد الفروع الأكاديمية المتداخلة الاختصاصات، والتي تتناول الدراسة المنهجية لنظرية الترجمة، ووصف الترجمة، وتطبيقها، بالإضافة إلى الترجمة الشفوية والتوطين، وباعتبار أن دراسات الترجمة ذات فروع متداخلة الاختصاصات، فإنها تستمد الكثير من...
	2-3-1- الدراسات القديمة
	ومن منظورٍ تاريخي فقد كانت دراسات الترجمة هی دراساتٌ معيارية (أي أنها كانت ترشد المترجمين للطريقة الصحيحة للترجمة ) لدرجة أن المناقشات غير المعيارية للترجمة لم تعتبر ذات علاقة بالترجمة إطلاقاً.عندما تتبع مؤرخوا دراسات الترجمة الفكر الغربي القديم للترج...
	2-3-2- دعوات لتأسيس فرع أكاديمي متخصص
	خلال المؤتمر الثاني للسلافية الذي أقيم في موسكو عام 1958، نشأ جدل حول المناهج اللغوية والأدبية للترجمة وقد تم التوصل لإقتراح، وهو أنه من الأفضل أن يكون هناك علم مستقل يتم من خلاله دراسة جميع أشكال الترجمة دون ان ينصب التركيز بشكل كامل على الدراسات الل...
	2-3-3- ازدهار دراسات الترجمة
	تطورت دراسات الترجمة تطوراً مطرداً في السنوات التالية حيث ظهر في فترة الثمانينيات والتسعينيات نموذجان جديدان مختلفان تماماً عن البحث السابق القائم على التكافؤ. وتهدف دراسات الترجمة الوصفية (وهو مصطلح استحدث بعد كتاب دراسات الترجمة الوصفية وما بعدها لت...
	ومن ناحية أخرى فقد ظهر نموذج آخر في نظرية الترجمة في أوروبا عام 1984م، حيث شهِدَ ذلك العام نشِر كتابين باللغة الألمانية وهما: كتاب أسس النظرية العامة للترجمة بقلم كاترينا رايس (تكتب ريس أيضاً) وهانس ڤيرمير وكتاب العمل الترجمي (بالألمانية Translatorisc...
	في العقود التالية أصبح نمو دراسات الترجمة مرئياً وواضحاً بعدة طرق، أولها النمو الذي تزامن مع نمو المدارس ومقررات الترجمة على المستوى الجامعي، وقد كشفت دراسة أجريت عام 1995م على 60 دولة أنه يوجد 250 معهداً يقدم دورات على المستوى الجامعي عن الترجمة التح...
	2-3-4- التوقعات المستقبلية وتأسيسها
	ذكر أنواع مختلفة من النماذج هي أحد المصادر المحتملة للصراع حول التخصص. في بداية عام ,1999 وضحت الفجوة المفاهيمية بين النهج اللاجوهري والنهج التجريبي في نقاش منتدى Vic حول تدريب المترجمين التحريريين والفوريين: اتجاهات جديدة للألفية. المحاورون روزماري ا...
	2-4- النظريات والنماذج
	2-4-1- الترجمة الثقافية
	يعتبر هذا المجال أحد المجالات الجديدة في مجال دراسات الترجمة. الترجمة الثقافية هي مفهوم يستخدم في الدراسات الثقافية للإشارة على عملية التحويل سواء كانت لغوية أو غير ذلك في ثقافة معينة. وهو أيضا مفهوم يستخدم الترجمة اللغوية كأداة أو استعارة في تحليل طب...
	2-4-2- الأخلاقيات
	في العقد الماضي، ازداد الاهتمام بين أصحاب النظريات والممارسين حول قضية الأخلاقيات بشكل واضح نتيجة لعدة أسباب. وقد نوقش العديد من المنشورات لأنطوان برمان ولورنس فينوتي التي تختلف في بعض الجوانب ولكنها وافقت على فكرة التأكيد على الاختلافات بين اللغة الت...
	هناك اتفاق عام بشأن الحاجة إلى قواعد الممارسة الأخلاقية وذلك بالتزويد ببعض المبادئ التوجيهية للحد من الشكوك وتحسين المهارات المهنية، كما ورد في تخصصات أخرى (مثل: الأخلاق الطبية العسكرية أو الأخلاق القانونية). وبالرغم من ذلك، لا يزال هناك فهم غير واضح ...
	2-4-3- أسس الترجمة
	 نقل المعنى ( وليس نقل الكلمات نقلا حرفيا وإلا لن نستطيع نقل الشعر أو الأمثال أو التشبيهات المجازية والاستعارية )
	 نقل الغلاف اللغوي الذي يغلف المعنى (بمعنى نقل الزمن سواء ماضي أو مضارع(المضارع ليس زمنا وإنما هو صيغة. أما الأزمنة فهي الماضي والحاضر والمستقبل) إلى آخره، ومدلولات الزمن والنحو تضيف للمعنى وتعززه وبالتالي كلما تعمق المترجم في فهم الجملة كلما وجد أدل...
	 نقل الأسلوب (نقل أسلوب الكاتب أو المتحدث وتشبيهاته والصور الجمالية المستخدمة ونقلها من خلال حضارة اللغة الهدف حتى تصبح مستساغة ومفهومة
	إن القيام بعملية الترجمة مع مراعاة النقاط السابقة بالترتيب المذكور يجعل الترجمة في أدق ما يمكن. ولكن هناك سؤال هام يطرح نفسه، هل الترجمة علم أم فن؟( ویکیبیدیا-الترجمه)
	2-4-4- الترجمة علم و فن :
	إنما یکن لإنجاز عملیهِ فنُّ الترجمه کسائر الفنون ، مراحل و ترتیب یخصّها ، و یجب علی المترجم رعایه هذه المراحل ، و هی :
	 يجب تعلم معاني الكلمات والمصطلحات والعبارات.
	 يجب تعلم قواعد كلا اللغتان النحوية(كلا اللغتين) والاستفادة من مميزات كل لغة لتظهر ترجمة جيدة لا يستطيع أحد تمييز إن كانت الأصل أو الترجمة.
	 تعلم الصور والتشبيهات البلاغية ومعرفة مقابلها في اللغة الهدف.
	 تعلم أو معرفة حضارة وثقافة كلا اللغتين لأن هذا يعتبر النكهة التي تجعل للكلمات مذاق (مذاقا) أصيل(أصيلا).
	 التفنن في النقل وإظهار مواطن الجمال في كلا اللغتين.
	 الإبداع في إيجاد الكلمات الملائمة والتي تعبر عن قصد الكاتب أو المتحدث الحقيقي. (ویکیبیدیا-الترجمه)



