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امللخص :تناقش هذه املقالة الدور الرتبوي للرتمجة وعالقتها بطرائق تعليم اللغات األجنبية وتصميم
مناهجها ،وللرتمجة يف التعليم تاريخ طويل متشابك تعرتيه البدايات الراسخة للتعليم يف ظالل الرتمجة
واالعتامد عليها كطريقة تدريس وحيدة ،وتشوش عليه حماوالت إقصاء الرتمجة من أساليب التدريس
بزعم أهنا تعوق عملية الفهم والتفكري اللغوي ،ثم العودة مؤخرا لتقدير الدور التعليمي للرتمجة من
خالل مداخل علم النفس املعريف وعموميات اللغات .كام تستعرض املقالة الدور التقويمي للرتمجة
كأسلوب اختباري لقياس مهارات الرتمجة واحلكم عىل الكفاءة يف اللغات األجنبية .ثم يتعرض املؤلف
للرتمجة كامدة دراسية حتتاج أساليب خاصة يف تدريسها ،فيقوم بتفكيك مهاراهتا الفرعية ،ومن ثم
يستعرض مذاهب تصميم مناهج الرتمجة املختلفة .وخيلص إىل أن الدور الرتبوي للرتمجة ينبغي أن يظهر
بوضوح يف املحاوالت املعارصة الستقالل دراسات الرتمجة كعلم متاميز له قسم جامعي مستقل بعيدا
عن أقسام اللغات األجنبية ،وينبغي أن يشتمل الربنامج الدرايس هلذا القسم عىل جوانب مهمة من
تربويات الرتمجة والتدريب امليداين املوجه.
الكلامت الداللية :بيداغوجيا الرتمجة ،طرائق تدريس اللغات األجنبية ،مناهج الرتمجة ،دراسات
الرتمجة.
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Abstract: This article discusses the pedagogical role of translation and its relationship
with methods of teaching foreign languages. Translation in education has a long history
in foreign language pedagogy. Translation was the only method -along with grammarthat was employed in foreign language classrooms. This long-established relation
between language pedagogy and translation was then attacked after the 18 th century and
translation was accused of hindering good language use. It was claimed to impede the
process of understanding and linguistic thinking. However, translation regained its
status within language teaching methods recently through the approaches of cognitive
psychology and the universal grammar. The article also reviews the evaluative role of
translation as a testing technique for measuring translation skills and assessing
proficiency in foreign languages. Translation is also a school subject that needs special
to be taught through special teaching techniques. In order to so, translation skills are
deconstructed to sub-skills on the kernel levels. The article also reviews the different
approaches to designing translation curricula. It is concluded that the educational role
of translation should appear clearly in the contemporary endeavors to establish
Translation Studies as an independent and differentiated discipline that should be
hosted in an independent university department separate from departments of foreign
languages. The study program for this department should thus include important aspects
of translation pedagogy and field-oriented training.
Keywords: Translation pedagogy, foreign language teaching methods, translation
curricula, translation studies.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.2
89
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د .عنرت صلحي عبد الاله
املجلد ( )4العدد (2021 )1م

مقدمة:
نقصد بالبيداغوجيا  pedagogyاألساليب املتعلقة بالتعليم والتعلم وأصول التدريس
وفلسفته ،والكلمة اإلنجليزية مشتقة من  paisاليونانية التي تعني الطفل ،ويف حالة اإلضافة تصبح
 ،paidosومنها طبيب األطفال ( ،)Pediatricianوللرتمجة يف التعليم تاريخ طويل ،اختلط فيه استخدام
الرتمجة كطريقة لتدريس اللغات االجنبية translation as mediumبتدريس الرتمجة ذاهتا كمهارة
أساسية من مهارات اللغة .translation as message
فإذا نظرنا للجانب األول  -وهو األقدم تارخييا -وجدنا الرتمجة من أقدم طرائق التدريس التي
عرفها البرش لتعليم اللغات االجنبية؛ وهذا طبيعي يف ضوء انعزال األمم قديام وانحسار عالقتها سوى
يف التجارة أو احلروب ،وبالتايل كان تعلم اللغات االجنبية ال يستهدف سوى معرفة آداب األمم األرقى
 يف اإلطار األورويب يقصد هبا آداب اليونان والرومان -والرتمجة منها .لذا كان تعليم اللغات األجنبيةيتم من خالل رشح قواعد اللغة املستهدفة بلغة املتعلم األصلية ،ثم تقديم عددا من االمثلة عىل القاعدة
يتبعها تدريب عىل الرتمجة من اللغة املستهدفة أو إليها .واستمر هذا احلال فرتات طويلة من الزمن -
حسب

) (Howatt & Widdowson, 2004مؤلفي A history of English language Teaching

استمر  1800سنة -حتى زمن تنامي اإلمرباطوريات االستعامرية الغربية (وهو ما دحضناه يف بحثنا
عن تعليم اللغة العربية لألسبان يف األندلس). )(A. Abdellah & Haridy, 2017

وقد اعتاد منظرو اللغويات التطبيقية وطرائق تعليم اللغات التأكيد عىل نقد طريقة القواعد
والرتمجة واستهجاهنا وتبغيضها للطالب واملعلمني مجيعا .ويرجعون السبب يف ذلك إىل أن الطريقة مل
تكن تقوم عىل أي أساس نفيس له نظرية واضحة للتعلم ،كام مل يكن هلا أساس لغوي يف نظريات علم
اللغة كذلك .ثم وصمت الطريقة بأهنا تعوق تعلم اللغات ال تيرسه ألن املتعلم يكون مفكرا طوال
الوقت بأسلوب لغته األم ومنشغال بالتحويل من وإىل اللغة املستهدفة ،وهذا يعوق تقدمه السلس يف
استخدام اللغة.
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الرتمجة كطريقة لتعليم اللغات األجنبية يف العامل العريب:
وقد ورث العامل العريب هذا االستهجان لطريقة القواعد والرتمجة ،وصار من املحرمات املهينة
taboosاستخدام اللغة العربية يف فصول اللغات األجنبية ،رغم أن الواقع يرصخ بغري ذلك .فهذه
الطريقة  -رغم ما ناهلا من نقد عرب القرون  -هي الطريقة السائدة يف اإلفهام والتفهيم يف التعليم النظامي
 الذي ال يقع حتت عني الرقيب -أو غري النظامي (يف الدروس اخلصوصية) .واحلقيقة أن النقد املوجهعرب القرون -هلذه الطريقة ليس نقدا بريئا ،بل نقد مغرض وضعه ساسة االستعامر الغريب يف إطارتطويرهم للطريقة السمعية الشفاهية  Audio-lingual methodوالتي وضعها رجال اجليش إلحكام
السيطرة عىل الشعوب املقهورة .فهذه الطريقة األخرية تقوم عىل اعتبار أن اللغة ليست للتواصل وال
الفهم وإنام هي حماكاة ألهل اللغة الناطقني هبا ،وال تتم هذه املحاكاة إال من خالل معلم للغة من أهل
اللغة أنفسهم ،وأن أي معلم من الشعوب املستعمرة مهام بلغ متكنه من اللغة والرتبية فلن يستطيع أن
يعلم لغة الغازي كام يعلمها أبناؤها ،كام تقوم الطريقة عىل التكرار اململ والتقليد الساذج لكل أصوات
وحركات وإيامءات وتعبريات وجه املعلم ابن اللغة .وواضح أن املستهدف هو أن يفقد أبناء الشعوب
املقهورة ثقتهم يف أنفسهم ،وثقتهم يف لغاهتم األصلية التي ال يتصورون أن تعينهم عىل تعلم لغة
املستعمر ،كام تستهدف الطريقة تكوين مسوخ من الشخصيات املقلدة ال للنطق األورويب فقط بل
للشخصية األوربية كلها( .كان أحد األساتذة يعرب عن سذاجة الطريقة بقوله إن رأيتموين عطست
فاعطسوا

If you see me sneeze, you sneeze.

وأما القول إن الرتمجة ال تقوم عىل نظرية نفسية وال لغوية فهو كذلك قول باطل؛ فالبحوث
احلديثة أثبتت أن كل لغات البرش تتشابه يف مكونات أساسية ال حتيد عنها واحدة ،وهو ما أطلق عليه
نعوم تشومسكي القواعد العاملية  (White & White, 2003) Universal grammarوبالتايل فالتفكري
اللغوي يتشابه  -بل يتامثل أحيانا كثرية ،والرتمجة تعمل عىل تذليل هذا التفكري وتيسريه ال إعاقته.
وبالنسبة للنواحي النفسية ،فال يمكن إغفال أن املتعلم يأيت للصف بمعرفة سابقة كبرية بقواعد وأنظمة
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وأبنية عقلية وأساليب تفكري لغوية مسبقة خمتمرة يف لغته األم ،وأن هذه حصيلة وثروة عظيمة يبني
عليها وتستثمر يف تعزيز تعلم اللغات االجنبية .

وحديثا ،أعيد النظر يف كثري من النقد الذي كان موجها للرتمجة كطريقة للتدريس ،ونرشت عدة
كتب حول أمهيتها وحدود استخدامها ،منها

كتاب Translation in Language Teaching: An

) Argument for Reassessment(Cook, 2010وكتابنا

(Abdellah, 2010)Pedagogies of

Translation
الرتمجة كأداة لتقويم التعلم .

وملا كانت الرتمجة نشاط عقيل لغوي يف املقام األول ،صار من الرضوري تدريب الدارسني عليها
تنمية لقدراهتم الفكرية وإثراء ملعارفهم اللغوية .بل إن الرتمجة تتخطى حدود التدريب والتعليم لتكون
أسلوبا ناجعا لتقويم مدى تقدم الدارسني يف التحصيل وحتليل أخطاءهم وتوجيههم إىل مواطن
الضعف لدهيم .وهذا الدور التقويمي للرتمجة ليس بجديد إذ أن معلمي اللغات يف كل العصور مل يفرقوا
بني وظيفة الرتمجة التدريسية ووظيفتها التقويمية؛ فقد كان املعلم – ومازال الكثريون يفعلون  -يعلم
اللغة برتمجة تعبرياهتا وإجياد املقابل لرتاكيبها حتى إذا أطمئن إىل فهم طالبه وظن أن قد أتقنوا ما ُع ِّلموا
دفع إليهم بقطع صغرية كانت أو كبرية وطلب منهم أن يرتمجوا فرادي ومجاعات يف أوقات تقرص أو
تطول .فإذا أهنى الطالب وظيفتهم ودفعوا هبا إىل املعلم راح حييص أخطاءهم يف اهلجاء واملرادفات
والرتاكيب واملعنى اإلمجايل ومن ثم اختذ من أخطاء تالمذته أساسا لدرسهم القابل .واحلق أن هذه
الطريقة التي تالزم فيها دورا الرتمجة كأسلوب للتدريس وكمنهج للتقويم هلا فضل كبري عىل أبناء
اللغات قاطبة وأبناء العربية خاصة ،رغم النقد املر الذي وجه إليها كطريقة تعليم والذي مل يسلم معظمه
من التأثر بمناهج الغرب الداعية إىل واحدية اللغة  unilingualوالتي ولد معظمها يف رحم الفكر
االستعامري الذي سعى إىل اهليمنة الثقافية.

وقد اعرتض الكثريون عىل استخدام الرتمجة للتقويم -كام اعرتضوا من قبل عىل استخدامها
للتعليم -بمربر أن أسئلة الرتمجة يصعب التحقق من صدقها وثباهتا؛ فهي  -يقولون -ال تقيس شيئا
حمددا بدقة ،وتتفاوت إجابات الطالب فيها ،فكيف حيدث الثبات؟ واحلقيقة ان الرتمجة  -مثلها يف ذلك
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مثل باقي األسئلة املقالية  -ال تلني للمحددات النفسية املعيارية للصدق

والثبات validity and

reliabilityولكن هذا ال يعني استحالة التوصل إىل ذلك.

وقد قام ) (Ghonsooly, 1993باستكشاف الدور التقويمي للرتمجة يف دراسة إحصائية مقارنة
بني مدى صدق وثبات بنود اختبارات تستخدم الرتمجة لقياس التحصيل يف اللغة وبنود اختبارات
تستخدم أدوات أخرى (مثل القراءة وتطويعات القواعد والكتابة  )....وخلص إىل أن الرتمجة –رغم
ما يعرتهيا من ذاتية يف التقدير -يمكن أن تكون بنودا اختبارية جيدة لقياس التحصيل يف اللغة برشط
الدقة يف صياغة األسئلة ووضوح معايري التقييم ،وهى نتيجة مشاهبة لدراسة عادل البنا يف

(El-Banna,

) 1993ودراستنا ) ( Abdellah, 2007aالتي أكدت عىل حتديد معايري التصحيح واعتبار درجة الطالب
النهائية هي متوسط تقدير مصححني عىل األقل ،ودراستنا يف  2005حول استخدام الرتمجة للتقويم يف
صفوف العربية للناطقني بغريها) ،(A. Abdellah, n.d.ودراستنا حول استخدام الرتمجة للكشف عن
االخطاء الكامنة لدى الطالب يف ترمجة ضمري مجع غري العاقل). ( Abdellah, 2007b
ومن مميزات استخدام الرتمجة كأسلوب لتقويم مهارات اللغة األجنبية:


أهنا تنمي أسلوبا منطقيا للتفكري والتحليل والرتكيب.



أهنا تعزز أسلوب حل املشكالت يف التدريس وتنمي نفس االسرتاتيجية لدى الدارس يف
االختبارات.



أهنا نشاط متكامل يربز للدارس أخطاءه يف املفردات والرتاكيب واهلجاء ووضوح املعاين
واستخدام القاموس مجيعا.



أهنا من أنسب أساليب التعلم التعاوين إذا متت يف جمموعة حيث قد يقسم العمل ،كام كان
يفعل طاليب يف جامعة لندن –بمبادرة ذاتية -بأن يقوم أحدهم بالبحث عن الكلامت يف
القاموس ويقوم األخر بمراجعة القواعد املتضمنة (اجلموع ،التأنيث ،ترصيف
الفعل...،الخ) و يلخصها لآلخرين ،ويقوم أخر بتنظيم األفكار ويقوم رابع بالكتابة
والتسجيل ويقومون مجيعا باملشاورات يف كيفية التغلب عىل املشكالت.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.2
93
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د .عنرت صلحي عبد الاله
املجلد ( )4العدد (2021 )1م



أهنا تضفي عىل الفصل الدرايس البهجة والدافعية للتعلم خاصة إذا تم تقسيم الفصل إىل
جمموعات متنافسة.



أهنا من أفضل األساليب التي تستخدم يف املراجعة عندما يكون املعلم قد أهنى وحدة معينة
إذ تكون املراجعة نفسها يف صورة مشاركة كبرية من الدارسني بدال من أن تكون تلخيصا
يلقى من جانب املعلم.

واالستخدام األفضل للرتمجة كأداة للتقويم يتضمن ثالث مراحل :ما قبل التدريس ،وأثناء
التدريس ،وما بعد التدريس ،ولتفصيل هذه املراحل ،يمكن الرجوع للدراسات املذكورة سابقا.
الرتمجة كموضوع للتعليم:
ويف البداية نقول إن مهارات اللغات األجنبية عرفت عرب العصور أهنا أربع -ال خامس هلا-
هي :االستامع والتحدث والقراءة والكتابة ،وهذا الرتتيب هو الرتتيب الطبيعي يف اكتساب الطفل للغته
األم؛ فهو يبدأ حياته مستمعا ومستقبال إلشارات صوتية وبرصية كثرية ،يعقبها  -عرب شهور -تقليد
األصوات التي سمعها ،حتى يصري قادرا عىل االستامع والفهم والرد بطالقة والتعبري قبيل دخوله
املدرسة التي يتعلم فيها التعرف عىل رموز الكالم مرقونة عىل الصفحات ويتعثر يف نطقها وربطها
باألصوات املتكونة لديه -وهي أوليات عملية القراءة -ثم حماولة رسم ما تعرف عليه من رموز حتى
يكتمل كالما ومجال ونصوصا فيام بعد  -وهي عملية الكتابة .

وهذا التقسيم نقول إنه الطبيعي لدى أبناء اللغة ،لكنه ليس  -بالرضورة -املتبع يف تعليم
اللغات األجنبية ،التي يتم تعلمها  -يف الغالب -يف سياق مدريس يتعرض فيه الطالب للرموز املصورة
(القراءة) قبل املسموعة (االستامع) ،ويسهل عليه تقليد الرموز (الكتابة) قبل تقليد األصوات ذات
املعنى املركب (التحدث) .وذكرنا كذلك إن التقسيم طبيعي لــ( اكتساب ) acquisitionالطفل لغته
وليس( تعلمها ) learningألن الطفل  -يف احلقيقة -ال يبذل اجلهد الواعي لتعلم لغته (عىل مستوى
االستامع والتحدث) بل إن االمر حيدث له كام حيدث نموه الطبيعي  -وعىل حد قول تشومسكي" :ينمو
له ذراعان بدال من أن ينبت له جناحان ،ولذا فاللغة حتدث له ،ال حيدثها "
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أما عند تعلم لغة أخرى  -يف السياق املدريس -فاألمر خيتلف متاما ،ويعتمد الدارس عىل قدراته
يف املالحظة والتدوين والتقليد واملتابعة والتدريب والتكرار والواجبات واملحاولة واخلطأ والتصويب،
واملامرسة املستمرة حتى يتقن  -أو يقرتب من اتقان -اللغة املستهدفة .

وهذه املهارات األربع ،اعتاد املنظرون أن يقسموها تقسيامت خمتلفة؛ فبعضهم قسمها إىل
مهارات طبيعية  naturalال حتتاج دراسة مدرسية (االستامع والتحدث) ،ومهارات مدرسية scholastic

(القراءة والكتابة) ،وبعضهم قسمها إىل مهارات االستقبال ( recieptiveالقراءة واالستامع) وفيها
يستقبل الطالب مادة اللغة املرقونة أو املنطوقة ،ومهارات االنتاج (productiveالكتابة والتحدث) إذ
ينتج الطالب فيهام نتاجا جديدا مسموعا أو مرئيا.

ومن نافلة القول إنه كام للغة مهارات  -أربع -فلها كذلك عنارص أربعة :هي املفردات،
والقواعد ،والنطق ،والوعي الثقايف .واملهارات األربع تعتمد عىل العنارص األربعة بشكل كبري ،كام
تتداخل العنارص األربعة يف كل مهارة عىل حدة وهبا مجيعا عند التواصل يف املوقف اللغوي.

وبعد هذه املقدمة ،نقول إن الرتمجة مهارة جتمع بني كل املهارات ،وتعتمد عىل كل العنارص؛
فهي جتمع بني مهارات االستقبال (فهم النص األصيل املكتوب أو املنطوق يف حالة الرتمجة الفورية)
ومهارات االنتاج (االنتاج يف لغة جديدة نصا مكتوبا أو منطوقا) كام ال تتم الرتمجة دون االستفادة
القصوى من العنارص األربعة (فاملفردات عامد الرتمجة والقواعد مالطها ،والنطق وسيلتها والوعي
الثقايف هو الضامن لصحتها ومناسبتها أال حتدث كوراث يف املعنى املنقول) .وتزيد الرتمجة عىل ذلك
كله بأن هذه املهارات وتلك العنارص ليست يف لغة واحدة ،بل تعرب اللغة إىل غريها من اللغات ،فهي
مهارة مركبة معقدة عابرة للثقافات .

واخلطوة األوىل يف تعليم الرتمجة هي معرفة حقيقة الرتمجة وتفكيك مهاراهتا الفرعية
deskilling translationللتوصل إىل اهلياكل املؤسسة لعقل املرتجم kernel levelsفإذا تم هذا ،يسهل
بعد ذلك وضع طرائق تدريس مناسبة لكل مستوى ولكل مهارة فرعية ولكل هيكل مؤسس .

فام هي هذه املهارات الفرعية للرتمجة وما هي اهلياكل املؤسسة هلا وما هي الطرائق املناسبة لتدريسها؟
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الرتمجة علم أم فن أم مهارة؟
ذكرنا سابقا أن الرتمجة من أهم وأكرب مهارات اللغة ،ولكن البعض يرى أن دراسة الرتمجة
باعتبارها جمرد مهارة من مهارات اللغة يضيق واسعا ويغمط من حق الرتمجة كعلم قائم بذاته ،والبعض
يراها فنا وموهبة ويرى املرتجم  -مثل الشاعر  -يولد وال يصنع ،وسنعرض هلذه اآلراء بيشء من
التفصيل قبل الولوج إىل تفكيك عمليات الرتمجة .
الرتمجة علم :

• أصحاب هذا املذهب يذهبون إىل أن الرتمجة مل تعد ذلك املجال املتميع  fuzzyالذي تصعب نسبته إىل
علم أكرب ،بل شب هذا الطفل ،وصار علام له نظريات وأسس ثابتة وإن كان يأخذ من كل علم قديم
بطرف .
الرتمجة فن :

وأصحاب هذا املذهب ال يرون فائدة من تدريب املرتمجني ،إذ أن تفوق الطالب يف استخدام
اللغة االجنبية ال يعني بالرضورة تفوقه يف الرتمجة منها أو إليها .ويعتربون أن لكل فرد استعدادات
خاصة ومواهب وملكات قد يصقلها التدريب لكن ال ينشئها ابتداء .وبالتايل فالتدريب عىل الرتمجة
سيوصل كل فرد إىل نطاق قدرته األقىص zone of proximal performanceولكن لن جيعل األفراد
سواء يف املقدرة

competence.

ونحن نتفق ونختلف مع هذين املذهبني؛ فالرتمجة -كعلم  -بالطبع متاميزة ولكن هذا ال يعني
عدم إمكانية تفكيكها والتدريب عليها يف صفوف تعليم اللغات االجنبية ،فالفرق كبري بني دراسة اللغة
والدراسة عن اللغة؛ فاألوىل تستهدف الوعي باللغة الستخدامها بنجاح ،أما الثانية فتستهدف إعداد
باحث يف الرتمجة ال مرتجم وال مستخدم فائق للغة .وليس بالرضورة أن يكون عامل اللغة linguistمعلام
هلا ،وال عامل الرتمجة ممارسا متمرسا هلا .

أما اعتبار الرتمجة فنا وقرص األمر عىل املوهبة وحدها ،فنحن نقر باختالف استعدادات
األشخاص وقدراهتم ،ولكننا نقول إن التدريب الصحيح كفيل بتوجيه مهم الدارسني إىل مصادر تنمية
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القدرات ،وليس األمر قارصا عىل كم الرتمجات التي يتعرضون هلا ،بل يشمل اإلثراء الثقايف واللغوي
والتدريب الواعي عىل العميات الفرعية للرتمجة بام يفتح اآلفاق أمام املتدربني والدارسني لالنطالق،
كل بقدر عزمه .وبام يعني كذلك أن كل شخص يمكنه الرتمجة من او إىل لغته االم إذا توافرت لديه
الدافعية واملستوى املناسب من التمكن من اللغتني وتيرست له سبل التدريب املناسب .

والدراسات الرتبوية والنفسية واالجتامعية احلديثة بينت لنا أن العمليات املعرفية العليا التي
يلجأ إليها املرتجم عند الرتمجة من لغته األم إىل لغة أجنبية ختتلف متاما عن العمليات التي يستخدمها
للرتمجة من لغة أجنبية إىل لغته األم .كام تم التوصل إىل صيغة وسطى لتقييم الرتمجة واحلكم عىل صحتها،
وتم وضع اختبارات تتحىل بدرجة عالية من املوضوعية لقياس القدرة عىل الرتمجة ،وتم حتديد املهارات
الكربى التي جيب أن تتناوهلا أي ورشة عمل أو برنامج تدريبي للرتمجة( ،وهي تشمل الفهم القرائي
Reading comprehensionوالتحليل النيص textual analysisومهارات البحث

researching

ومهارات الرتكيب ( synthesisوسنتناول هذه املهارات باملزيد من التفصيل الحقا) ،وتم تقسيم النص
إىل نص خام  Protextونص بيني  Intertextونص معالج)metatext(A. Abdellah, 2010a

ويف بيداغوجيا الرتمجة ،هناك مداخل خمتلفة للتناول التعليمي للرتمجة :منها مدخل الغمر
Immersionومدخل العمليات process-basedومدخل املنتوجات  ،product-basedومدخل حل
املشكلة  ،problem -basedومدخل السوق

market based

تفكيك مهارات الرتمجة:
ذكرنا سابقا أن الرتمجة تتضمن مهارات فرعية وعمليات عقلية معقدة ،وأن العمليات املعرفية
التي يقوم هبا املرتجم للرتمجة من لغة أجنبية إىل لغة املرتجم األم ختتلف بشدة عن العمليات املعرفية التي
تتم يف حالة العكس بالرتمجة من اللغة األم إىل اللغة املستهدفة .فمثال من أهم جوانب عمليات الرتمجة
من اللغات األجنبية عمليات الفهم  comprehensionالذي قد يستغرق وقتا طويال للتأكد من كل
جوانبه وعىل مستويات متباينة تبدأ من الفهم احلريف prepositional comprehensionمرورا بفهم
االصطالح idiomatic comprehensionثم فهم إشارات املؤلف الضمنية implicaturesثم فهم اجلو
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السائد يف أسلوب الكتابة toneوأخريا فهم غري املذكور يف النص والذي يقرأ مما بني السطور .نقول إن
عمليات الفهم املعقدة يف اللغة االجنبية تستلزم وقتا وجهدا من املرتجم أكثر مما تستغرقه لو كان يرتجم
عن لغته األم التي يألف أساليب كتاهبا وأدوات االختزال والسخرية والنقد فيها واالسقاطات إىل
غريها من النصوص

 discursivityوغري ذلك .

لذا نضع هنا قائمة ببعض أهم املهارات الفرعية عند الرتمجة التحريرية من اللغة األجنبية إىل
اللغة األم (ونؤكد أهنا ليست كل املهارات املطلوبة ،ونؤكد أهنا للرتمجة التحريرية وليس الفورية ،ونؤكد
عىل االجتاه يف الرتمجة من اللغة األجنبية للغة األم وليس العكس)): (Abdellah, 2010
أوال مهارات فهم املقروء Reading Comprehension


أن يفهم ويتعرف عىل املعنى العام للنص،



أن يفهم ويعي التفاصيل يف النص .



أن حيدد معاين األلفاظ والتعبريات اجلديدة مستخدما أحد أو بعض التلميحات الرتكيبية
cluesمن مثل البوادئ واللواحق وجذور الكلامت والرتتيب الكلمي وعالمات الرتقيم
ونوعية اجلملة (تقريرية ،أمرية ،استفهامية ،تعجبية).... ،



أن حيدد معاين املفردات والتعبريات اجلديدة مستخدما أحد أو بعض التلميحات النصية
السياقية من مثل املرتادفات أو األضداد أو الرشوحات التي تصاحب املصطلحات ...



أن حيدد أسلوب الكاتب :سواء كان أسلوبا أدبيا أو علميا أو اصطالحيا وسواء كان تقريريا
أو إقناعيا أو حتليليا أو وصفيا .



أن حيدد مستوى اللغة املستخدم يف النص؛ سواء كان مستوى الفصحى الرسمية أو العامية
الدارجة أو الكالسيكية األدبية أو الدينية ...



أن حيدد اإلشارات الثقافية املتضمنة يف اختيار املفردات .

ثانيا مهارات البحث Researching


أن يستخدم املعاجم ثنائية اللغة كي يبحث عن معاين املفردات اجلديدة
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أن يستخدم املعاجم أحادية اللغة كي يراجع استخدامات املفردات اجلديدة يف اللغة األصلية
واستخدامات معانيها يف اللغة املرتجم إليها



أن يستخدم املوسوعات ودوائر املعارف ومسارد املصطلحات للبحث عن املصطلحات
العلمية املتخصصة



أن يستخدم القواميس اإللكرتونية إن كانت متاحة له وإذا دعت احلاجة إليها



أن يرجع إىل املجالت املتخصصة والدوريات العلمية كي يتعود عىل طبيعة النص وتعبرياته
خاصة إذا كان نصا علميا ختصصيا

ثالثا مهارات التحليل Analysis


أن حيدد بدايات وهنايات األفكار الواردة يف النص األصيل والعالقات التي تربط بني هذه
األفكار



أن حيدد "أفضل" دالالت الكلمة والتي تصلح يف السياق املحدد



أن حيدد الرتكيب النحوي يف اللغة املستهدفة (املرتجم إليها) الذي يمثل األصل بأنسب
صورة ممكنة



أن حيدد النقاط التي حيدث عندها انتقال من فكرة إىل أخرى  transitionsيف النص األصيل
وأفضل أدوات الربط التي تستخدم يف اللغة اهلدف ومتثل االنتقاالت بني األفكار يف النص
األصيل.

رابعا مهارات اإلنشاء والصياغة composing

ننصح املرتجم املبتدئ وطالب الرتمجة يف اجلامعات باتباع االسرتاتيجيات التالية عند الصياغة األخرية
للنص :


أن يستخدم ترتيبا كلميا صحيحا كام هو متبع يف اللغة املرتجم إليها



أن يستخدم تركيبا نحويا سليام كام هو متبع يف اللغة املرتجم إليها



أن ينقل أفكار النص األصيل بوضوح يناسب قارئ اللغة املرتجم إليها
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أن يعيد صياغة عبارات معينة يف ضوء املعنى اإلمجايل للنص املرتجم



أن حيدث تغيريات للنص ككل ويضفي عليه روحا من األصل دون تشويه ألفكار النص
األصلية



أن يتبع أحد أو عددا من االسرتاتيجيات التالية عند مواجهة مشكلة عدم القدرة عىل التعبري
عن معنى أو تركيب اجلملة يف النص األصيل.

اسرتاتيجيات نحوية تركيبية:
تبديل ترتيب الكلامت (بالتقديم أو التأخري).
تغيري البناء الرتكيبي للعبارة أو اجلملة (حتويل من البناء للمجهول إىل املعلوم أو العكس).
إضافة أو حذف أحد أدوات الربط الكلمي التي ال تؤثر عىل املعنى.
اسرتاتيجيات داللية:
استخدام مفردات أكثر عمومية من اللفظ الذي ال يوجد له مقابل يف اللغة املرتجم إليها.
التغيري يف مستوى التجريد يف النص
إعادة توزيع املعلومات عىل عنارص داللية أكثر مما يف النص األصيل أو اقل منها دون إخالل باملعنى
العام .

اسرتاتيجيات تداولية:
توضيح جوانب اإلغراب أو إضفاء ملحات من الغرابة عىل املعنى سهل النوال بام يناسب جو النص
األصيل
تغيري مستوى الوضوح يف النص
إضافة أو حذف معلومات تعني عىل فهم املعنى يف النص األصيل .
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مناهج تدريس الرتمجة:
تعددت املداخل املختلفة لتصميم مناهج الرتمجة ،واختلفت عرب العصور ،وإن كانت اتفقت
كلها عىل رضورة املامرسة والتدريب عىل عملية الرتمجة بأساليب خمتلفة.

 .1مدخل املنتج فقط
اعتمد هذا املدخل عىل انتقاء قطع للرتمجة من لغة إىل أخرى -وأحيانا كثرية يكون الكتاب املستخدم
يفتح من اليمن للقطع العربية ويفتح من الشامل للقطع األجنبية -وتكون هذه القطع متدرجة يف
الصعوبة أو مصنفة طبقا ملوضوعاهتا :صحفية ،سياسية ،أدبية ،اقتصادية ،علمية ،تقارير ،إىل غري ذلك .

ويعتمد املقرر يف هذا املدخل عىل املعلم بشكل كبري ،فهو الذي ينتقي القطع املطلوب ترمجتها ،وهو
الذي يقرر درجة صعوبتها ،وهو الذي يصنف موضوعاهتا ،وهو الذي حيلل مع الطالب يف الصف
جوانب الصعوبة ومعاين األلفاظ وإشكالياهتا .وبالتايل يكون الكتاب جمرد جممع anthologyلقطع
للتدريب عليها دون توجيه ملن مل حيرض املحارضة وال تقييم وال تصويب .

وكان هذا املدخل  -وما يزال -شائعا يف جامعاتنا العربية ،حيث املبدأ الشائع هو "لن تتعلم الرتمجة ما
مل ترتجم" وهو مبدأ صحيح ،لكنه ناقص ،ونقصانه هو يف "كيف أتعلم؟" خاصة وأن املامرسات الفعلية
تبني أن املحارض ينتقي قطعا معينة للتحليل مع الطالب ويرتك هلم الباقي ليتدربوا فيها دون تقييم وال
تغذية راجعة مفيدة .

ومعظم الكتب اجلامعية املخصصة للرتمجة تتبع هذا املدخل .غري أن هناك حتسينا أجري عىل هذا
املدخل ،وذلك بإرفاق بعض معاين الكلامت الصعبة وربام نامذج من ترمجاهتا كاملة كي يقوم الطالب
باملقارنة بني النصوص واستخالص املعاين والدالالت .ومثال عىل هذا املدخل املعدل كتاب األستاذ
الدكتور حممد عناين شيخ املرتمجني والدكتور عادل عبد العاطي األستاذ بجامعة أسوان :تدريبات
متدرجة يف الرتمجة ). (Enani, M, n.d.
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.2

مدخل املكونات اللغوية
وهو مدخل يعتمد عىل تفكيك الرتمجة إىل مكونني أساسيني مها :الرتاكيب واأللفاظ ،وبالتايل

فتكون صياغة مقرر الرتمجة مكونة من مسارد هبا عدد كبري من األلفاظ ومقابالهتا باللغتني ،مصنفة
حسب موضوعاهتا أو عىل حسب الرتتيب األلفبائي .كام يشمل املقرر التدريب عىل قواعد اللغة
املستهدفة ،وترمجة تراكيبها املختلفة ،ومقابلتها بالرتاكيب املناظرة يف اللغة األخرى ،وبالتايل يكون
التدريب عىل الرتمجة  -يف حقيقته -جمرد توسع يف فهم القواعد النحوية وحفظ مسارد الكلامت ،دون
استخدام موسع حقيقي .ورغم قصور هذا املدخل الظاهر ،إال أنه مناسب يف فصول اللغويات التقابلية
لبناء البنية التحتية املطلوبة للمعرفة الرتمجية ،فاملقرر عندئذ يشكل قدرات ما قبل الرتمجة ال قدرات
الرتمجة ذاهتا ،واملفرتض أن جوانب القواعد النحوية قد تم تناوهلا يف مقررات القواعد ،وأن التعرف
عىل معاين األلفاظ يستخلص من القراءات الكثرية يف صفوف األدب والقراءة ،حيث تكون األلفاظ
حينئذ ضمن سياقات هلا معنى ،ال جمرد كلامت مبتورة من سياقاهتا .

ومن األمثلة عىل مقررات هذا املدخل ،مقرر الرتمجة الذي أعده األستاذ الدكتور حمسوب عبد
الصادق األستاذ بجامعة بنها( (.عبد الصادق ،حمسوب (n.d.

 .3مدخل عمليات الرتمجة
وهو املدخل الذي ال هيتم كثريا باملنتج الرتمجي النهائي ،ولكن يركز عىل إجراءات انتاج هذا
املنتج .فاملعروف أن للبرش قدرات خمتلفة ،وبالتايل فمنتجاهتم الرتمجية ختتلف يف اجلودة والضعف ،لكن
اإلجراءات املتبعة للتوصل للمنتج الرتمجي يمكن حتقيق العدالة فيها عرب التدريب املركز واملخصص
لكل عملية .

واملقررات يف هذا املدخل تعتمد عىل التدريب عىل القراءة االستيعابية للنصوص واستقصاء
مستويات الفهم املختلفة بدأ من الفهم احلريف ومرورا بفهم التفاصيل واألحداث واالنتقال بني
األفكار ،وحتى فهم مقاصد املؤلف وروح النص ودالالت ما بني السطور ،ثم االنتقال إىل التدريب
عىل مهارات البحث ملعاين األلفاظ والضامئم phrasesواجلمل يف املعاجم والقواميس واملسارد
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املتخصصة واملوسوعات والكتابات املتخصصة ،ومن ثم تبدأ مرحلة جديدة يف إعادة بناء النص يف لغة
أخرى ،بتحديد اجلوانب ذات اإلشكالية وتفكيك مشكالهتا وافرتاض احللول هلا ،ثم التجريب لبيان
سالسة ومناسبة احللول املقرتحة ،وتأيت املرحلة األخرية بإنتاج النص يف لغة أخرى ومراجعته وتنقيحه
وضبط قواعده وألفاظه وعالمات ترقيمه.

ومن نافلة القول إن هذا املدخل يعتمد بشكل كبري عىل آلية ورش العمل ،فالتدريب يف مراحل
العمليات األربع يتم يف جمموعات تنافسية ،يستفيد فيها الطالب من بعضهم البعض ،ويعرضون
املشكالت أمامهم ويتداولون يف مستويات الصعوبة ومقرتحات احللول ،ودور املعلم هو املرشد
واملوجه واملتابع وامليرس إذا لزم األمر ،ثم املقيم للمجموعات التنافسية املختلفة  .واملثال عىل هذا املدخل
كتابنا :دليل املرتجم املبتديء ).(A. Abdellah, 2010b

.4

املدخل التواصيل
وهو مدخل يقوم عىل فلسفة الغرض األسمى للغة وهو التواصل ،وبالتايل فبدال من الرتكيز

عىل النصوص والتعامل معها كام يف املداخل السابقة ،يتجه املقرر للرتكيز عىل الرتمجة باعتبارها مهارة
من مهارات اللغة وليست كل اللغة ،لذا فاملقرر هنا ال ينصب عىل الرتمجة بمفردها ،بل يعتربها أحد
األنشطة اللغوية هبدف تعليم اللغة األجنبية .

واملقررات ههنا تكثر يف املستوى دون اجلامعي الذي ال خيصص مقررا بمفرده للرتمجة .ومثال
عليها كتاب  Basic skillsالذي قررته وزارة التعليم السعودية يف املرحلة الثانوية سنة  ،2005واملالحظ
غياب هذا املكون يف مقررات التعليم املرصية احلالية.

 .5مدخل السوق:
وهو مدخل يعتمد عىل برامجاتية العملية الرتمجية ،بمعنى أن الرتمجة يف احلياة هي نشاط
اقتصادي إضافة إىل قيمتها اللغوية ،فالناس حتتاج املرتمجني إلنجاز األعامل وتقديم املقابل املادي،
واملرتجم يبذل اجلهد للتعلم كي يمتلك مهارات متكنه من كسب عيشه .لذا يركز هذا املدخل عىل
"الزبون" أكثر من النص ،ويتوجه إىل تقسيم الرتمجة إىل جماالت احلياة املختلفة :ترمجة قانونية ،جتارية،
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علمية ،أدبية ،صحفية ،طبية وغريها ...ولكل منها قسم يف املقرر أو مقرر مستقل  -بل ربام عدد من
املقررات -ويعتمد بناء املقرر هنا عىل الرتكيز عىل النصوص األكثر شيوعا والتعبريات االصطالحية
املستخدمة يف املجال ،والتدريب عىل ترمجة عينات كثرية من هذه األعامل .

يضاف إىل ذلك ،التعرف عىل أخالقيات الرتمجة يف السياقات املختلفة والتي تراعي حساسية
الزبون ،فاألمانة ههنا مل تعد للنص وحده ،بل تنتقل إىل مستقبل النص كذلك ،وذلك بقرار املرتجم
استخدام استعامالت معينة وألفاظ مقدرة سلفا  -ربام رغم عدم دقتها اللغوية  -بام حيقق رضاء العميل
وال يصدمه يف فهمه أو خربته او عقيدته .

واألمثلة عىل هذه املقررات كثرية ،منها كتب األستاذ الدكتور عبد احلميد عليوة األستاذ بجامعة
االزهر .
مدخل حتليل األخطاء:

.6

وهو مدخل يعتمد عىل التعرف عىل أخطاء املرتمجني الشائعة كي يتجنبها املرتجم ،وقد يكون
هذا قسام من مكونات املقررات يف املداخل السابقة ،وقد يفرد له مقررا مستقال ،لتنمية قدرات املتدربني
عىل تبني وجه اخلطأ قبل تعرف وجه الصواب .وهو مدخل ثري إذا أحسن تقديمه عن طريق حتليل
مسببات اخلطأ وليس فقط تصويب اخلطأ .ومعظم كتب شيخ املرتمجني حممد عناين تعتمد هذا املدخل
خصوصا كتاب :فن الرتمجة(عناين ،حممد )2004 ،ومرشد املرتجم (.عناين ،حممد)2003 ،
ويرتبط هبذا املدخل مدخل طرائف املرتمجني ،الذي يعتمد عىل إضافة روح الدعابة األكاديمية
يف الصف من خالل االطالع عىل بعض األخطاء الفادحة التي يرتكبها املرتمجون ،والتحذير منها .ومثال
عيل هذا املدخل كتاب األستاذ الدكتور خالد توفيق األستاذ بجامعة القاهرة :نوادر املرتمجني(توفيق،
.)2013
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خامتة:
ومازال جمال دراسات الرتمجة حيتاج املزيد من اجلهد يف بالدنا ليتاميز قسام قائام بذاته وليخرج
من ظالل أقسام اللغات األجنبية ،ولريكز يف إعداد جيل من املرتمجني الواعدين والباحثني املتخصصني
يف الرتمجة .والبد أن يشتمل هذا القسم اجلديد عىل مساقات الرتمجة املختلفة :القانونية ،السياسية،
الصحفية ،األدبية ،العلمية ،الطبية إىل غري ذلك ،كام ينبغي أن يشتمل عىل التخصصات البحثية يف
الرتمجة من مثل :علم نفس الرتمجة ،علم اجتامع الرتمجة ،الرتمجة الدينية ،أخالقيات املرتجم ،نظريات
الرتمجة ،تاريخ الرتمجة ،اجتاهات معارصة يف الرتمجة ،سوق العمل ،وبالتأكيد بيداغوجيا الرتمجة
والتدريب امليداين  Translation pedagogy and practicumواحلمد هلل رب العاملني.
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