
 

 

 

 ورقات في الترجمة

 الورقة الثانية

 النص‘ سطوة’ المعنى وبين 

 

ة املطلوبة دون التوفيق بني نقل املضمون بالدقصعوبة من أعقد الصعوبات اليت يواجهها املرتجم  لعل
 .املنقول النصلسطوة  رتمجةإخضاع ال

نقل الكالم نقال  فلح يفتوالفشل يف التغلب على هذه الصعوبة درجات. ففي طرف توجد الرتمجة اليت 
لغة اليستقيم نصا قائما بذاته يف وفق يف نقل شيء من املضمون إال ما علق منه بكالم ال تدون أن  ‘دقيقا’

، الرتمجة اليت وإن أفلحت يف نقل املضمون، ناجحةلويف الطرف اآلخر، أي األقرب إىل الرتمجة ا .إليها املرتجم
)بقدر معلوم  رتجمنص ما يذرر القار  بنن النص الذي بني يديه لي  نصا أصيال، وإاما هو مم ختلوفهي ال تكاد 
غة اللفلح يف إنتاج نص ينخذ مكانه ضمن نصوص تال  انجح يف نقل املضمون ولكنهتهنا  ةرتمج. فالمن النجاح(
 رننه واحد منها.و حىت  املرتجم إليها

مجلة عربية مفهومة النقل كما أن اجلملة الواحدة حني ُترتجم إىل اللغة العربية ينبغي أن تكون نتيجة ف
من القار  العريب مقبولة لديه )باملعىن املتداول عند اللسانيني(، فإن ترمجة أي نص ينبغي أن تكون نتيجتها نصا 
من حيث بناؤه الداخلي ومن حيث مكانته ضمن نصوص اللغة العربية. فالعالقات الداخلية بني أجزاء النص، 

وحدة جديرة بنن ُتسمى نصا، ولكي تكتمل للنص هذه الصفة، ال بد  عبارات ومجال وفقرات، ينبغي هلا أن تقيم
 له من عالقة مع غريه من النصوص، حبيث ميكن تصنيفه مع بعضها دون غريها. 

إذا تُرجم من لغة أجنبية إىل اللغة العربية، ينبغي أوال أن تكون النتيجة نصا، من  ،مثال ،فالنص القانوين
أن يكون هذا النص قانونيا من حيث مصطلحاته وطريقته يف العرض انيا ثحيث بناؤه الداخلي. وينبغي 

هلا هبذه ‘ املعرتف’، حبيث يشرتك يف هذه السمات مع غريه من النصوص القانونية تهوالتحليل، وأسلوب صياغ



البناء فإذا مل تتحقق للنص وحدته الداخلية النابعة من اتساق أجزائه ضمن هيكل واضح  اللغة العربية. الصفة يف
ترريب الفكرتني(، وإذا مل جيتمع له ]أطروحة[، عرض نقيض الفكرة،  -)من اماذج البناء النصي: عرض الفكرة 

 من السمات ما ينسبه إىل جن  من النصوص بعينه، مل تكن املادة جديرة بنن تسمى نصا.

اسرتاتيجيات واحلقيقة أن املرتجم حني حييط إدراره بالنص من حيث مضمونه ووجهة نظر راتبه و 
خطوة صغرية )ولكنها يف غاية األمهية( هي  خطابه، يكون بينه وبني النجاح يف إنتاج مادة جديرة بصفة النص

ينبغي أن تتوقف عند حتديد األصلي النص هذا طة لالنص األصلي. فس ‘سطوة’ أن نسميهختلصه مما ميكن 
املضمون وجن  النص، مث تتدخل اللغة املرتجم إليها لتحدد الكالم املناسب لنقل ذلك املضمون نقال ينتج نصا 

 اللغة املرتجم إليها. نصوص ينخذ مكانته ضمن جنسه من 

ب إىل اخلضوع أقر  ،يف نظريجاءت ترمجته، فلننخذ من إحدى وثائق األمم املتحدة عنوان جزء منها، 
لسطوة النص األصلي حيث ال ينبغي اخلضوع. مث لنحاول تبيان األسباب اليت أسقطت الرتمجة يف ما اعرتاها من 

من سطوة ملعىن، املتخلصة ادقيقة يف نقل ، الضعف، ومن مث تنقيح الرتمجة مبا جيعلها أقرب إىل الرتمجة الناجحة
 .النص املنقول

 العنوان التايل وترمجته: ةقينقتب  من الوث
Recommendations and analysis regarding proposal of the Internal Justice Council on a 

code of conduct for legal representation 
 التوصيات والتحليل في ما يتعلق باقتراح مجلس العدل الداخلي بشأن مدونة قواعد سلوك التمثيل القانوني

 

 التايل:النحو على  مضمون هذا العنوانحتليل ميكن 

 :حتليل وتوصيات -
o  تقدم به جمل  العدل الداخلي اقرتاحاالتحليل يتناول 

  هتا عند مزاولة التمثيل مدونة قواعد السلوك اليت ينبغي مراعاهو  االقرتاحموضوع
  القانوين

 ، أو يف أثنائه، تُقدم توصيات. االقرتاحبعد حتليل  -

إما متداخل تتبع هذا النهج: سرد وحتليل وتوصيات،  رثريا من وثائق األمم املتحدة  وحنن نعلم أن
 عضها بعضا. ببعضها ببعض أو يلي 



 .، حمللني أجزاءه، حبثا عما يلزم املرتجم وما ال يلزمهولندقق أرثر يف مضمون هذا العنوان

 ‘‘.…Recommendations and analysis regarding ’’العنوان بعبارة  يبدأ

جمل  العدل الداخلي. ولكن  اقرتاحيبدو أن الكاتب يقصد أن موضوع رل من التحليل والتوصيات هو 
 التوصيات ألفيناها تتوجه إىل اجلمعية العامة بفكرتني اثنتني وردتا على النحو التايل:إذا نظرنا إىل 

توافق على إعداد مدونة قواعد سلوك  أن يلي: )أ( بأن تقوم الجمعية العامة بماالعام وفي ضوء ما تقدم، يوصي األمين ’’

و )ب( أن تطلب إلى مكتب إقامة العدل تنسيق إعداد  ؛الموظفين فراد خارجيون وليسوا منالذين هم أللممثلين القانونيين 
مدونة قواعد السلوك هذه، بالتشاور مع الممثلين القانونيين لألمين العام وللموظفين ومع المحكمتين ومجلس العدل 

 .‘‘الداخلي
القانونيني )موافقة اجلمعية لممثلني لسلوك موضوع التوصيات هو فكرة إعداد مدونة اضح إذن أن و 

الصيغة الظاهرة اإلعداد إىل جمل  العدل الداخلي(. فالعامة على الفكرة، وإسنادها مهمة اإلشراف على عملية 
لذي يؤثر يف املعىن تنثريا يوجب على املرتجم مراعاهتا والتقيد هبا. معىن هذا أنه ال ليست باإلحكام اإذن للعنوان 

متالزمني يف بداية العنوان تالزما يدفع إىل ربطهما مبا ‘‘ التوصيات والتحليل’’شيء يف النص يلزم املرتجم جبعل 
ومرد ذلك منها إىل السالسة والوضوح،  ، فتنيت العبارة ضعيفة أقرب إىل الررارة‘‘يف ما يتعلق بـ’’بعدمها بتعبري 

امسا على  ناعطف حنيف .‘اقرتاح’ه هو معمولُ  مصدر  ‘ حتليل’ا جامدا، بينما امسترد هنا ‘ التوصيات’رلمة أن  إىل 
مبا يواري عوار  الكالم باستعمالنا  ناتعللم الكالم، فيستقمل ، )واالسم ال معمول له( العمو هلما م ناجعلو  مصدر
 ‘‘.يف ما يتعلق بـ’’

من التوصيات،  وجانبأن نربز يف العنوان جانب التحليل، أي حتليل مقرتح اجملل ، إذن  األنسبمن 
نه من املفهوم أن الكاتب حيلل مضمون املقرتح ويقدم توصيات يف املوضوع إىل تقيد بالرتريب اإلنكليزي، أل غري

  اجلمعية العامة يف حالتنا هذه.إىل خماطَبيه، أي 

 Recommendations and analysisونالحظ أيضا أن العنوان يبدأ بامسني تربط بينهما أداة عطف: 

أن وظيفة بالغية يف النص ينبغي مراعاهتا يف الرتمجة، أي املعطوفني )توصيات مث حتليل( فهل لرتتيب 
 ء غري العطف يف حد ذاته؟ نتبع نف  الرتتيب، التوصيات أوال مث التحليل ثانيا، أم هو ترتيب ال يُقصد منه شي

قد يدفعنا هذا الرتتيب إىل أن نتوقع أن املادة اليت بعد العنوان تبدأ بتوصيات يليها حتليل وإن خالف 
على اجلزء املقروء/املرتجم من النص توقعات  بين)القراءة/الرتمجة ت هذا الرتتيب ما عهدناه يف نصوص األمم املتحدة

. ألن التوصيات تتخلل التحليل أو تليه عادة. لكن إذا نظرنا إىل بناء أجزاء النص األخرى أو تنفيها(ؤردها ت
بق التحليل فعال، ران ذلك دليال قاطعا على أن ترتيب املعطوفني مقصود، وإال مل النص فوجدنا أن التوصيات تس



يكن لرتتيبهما معىن ومل نكن ملزمني به يف الرتمجة. هكذا إذن ال تكون للرتريب يف النص األصلي أمهية إال مبقدار 
 تنثري يف املعىن.وظيفة بالغية، أي ما يكون هلذا الرتريب 

توصيتني اثنتني تردان يف ذيل التحليل يف فقرة بالعنوان موضوع هذه املناقشة  النص املقدم لهن ميتض
، حيث جاءت واحدة. هذا دليل على أن ترتيب املعطوفني ال تنثري له يف املعىن وال وظيفة له من الناحية البالغية

فا لرتتيب الكلمات يف العنوان )التحليل مث التوصيات يف النص، بينما التوصيات الرتتيب الفعلي ألجزاء النص خمال
 . ال يلزم املرتجم. إذن، فهذا الرتتيب فالتحليل يف العنوان(

باعتباره ‘ تحليل’، ونقرن بين ‘تحليل’و ‘ توصيات’كلمتي بوسعنا إذن أن نفك االرتباط بين  
 ...‘.العدل اقتراح مجلس’مصدرا وبين معموله الذي هو 

إىل أن  a code of conduct for legal representationيدفعنا استعمال النكرة يف املررب االمسي 
. دونة بعينها من ضمن مدونات أخرىنفهم أن هذه املدونة غري موجودة بعد، مستبعدين أن يكون الكالم عن م

ونقيم بذلك توقعا مفاده أن االقرتاح ينصب على ما ينبغي أن تكون عليه هذه املدونة، سواء من حيث مضموهنا 
لعنوان وامضي يف قراءة/ترمجة أو نطاق نفاذها أو آليات تنفيذها، وما إىل ذلك. ويف ضوء هذا التوقع نرتجم ا

النص، حىت إذا تنرد هذا التوقع أو انتفى عدنا إىل العنوان فجعلنا ترمجته تنسجم واملضمون الذي يليه، ومل 
 نكتف بنقل رلمات العنوان نقال حرفيا رما يف الرتمجة احلالية.

قترح مجلس العدل الداخلي ا’’من هذه اجلملة اليت ترد يف إحدى فقرات النص:  أعالهتتنرد صحة التوقع 

أنه ينبغي أن تعّد تحت رعايته مدونة لقواعد سلوك الممثلين القانونيين الذين يمثلون أمام المحكمتين ثم تعرض على الجمعية 

‘ مدونة’، ولذلك ران لتنكري غري موجودة بعد، وأن الكالم هنا عن إعدادهانة و واضح إذن أن املد ‘‘العامة.
 .مسوغ

 

معىن غري ‘ for’تؤدي األداة ‘‘ code of conduct for legal representation’’يف قول الكاتب 
سلوك التمثيل القانوين يف حد ذاته، بل سلوك القائمني بالتمثيل القانوين. فالسلوك لي  ‘. of’املعىن الذي تؤديه 

. وهذا خري إضافةإسناد  ‘‘التمثيل القانوني’’ إىل ‘‘سلوكالمدونة قواعد ’’وهلذا فإن املرتجم مل يكن موفقا يف إسناد 
على التوصل إىل اإلتيان برتمجة  انقله لالستعانة هبمثال على اجلدوى من انتباه املرتجم إىل دقائق النص املراد 

، بل تلك نقلهدقائق النص املراد ل ررتاثعدم اال نقل املعىن والتحرر من سطوة النص األصلي ب لي  املرادموفقة. ف
 وفقة.املرتمجة الالدقائق هي ما يساعد على 

 



إخفاقها يف نقل املضمون مبا يؤدي نف  الوظيفة مدى جناحها أو  لنرىاألصلية يف الرتمجة اآلن نظر ولن
 اليت تؤديها املادة األصلية.

 السؤال اآلن هو: هل أفلحت الرتمجة العربية يف إنتاج مادة تصلح عنوانا مقابال للعنوان األصلي؟

ل التوصيات والتحليل في ما يتعلق باقتراح مجلس العدل الداخلي بشأن مدونة قواعد سلوك التمثيالرتمجة: 

 القانوني

هذه الرتمجة تنقل املادة األصلية رلمة رلمة، يف خضوع تام لسطوة النص األصلي اليت تتجاوز املضمون 
 :وجن  النص إىل اختيار العبارات وصياغة الكالم

مقرتنتان يف أول الكالم، برتتيبهما األصلي، بد  رلمتان التوصيات والتحليل، رما يف النص األصلي،  
يف ما يتعلق ’هبما الكالم وُأسند إليهما ما بعدمها إسنادا ضعيفا أقرب إىل الررارة منه إىل السالسة، باستعمال 

لفرق ، رما يف اإلنكليزية متاما. واالختالف الذي وقع بني الرتمجة واملادة األصلية جاء من عدم االنتباه إىل ا‘‘بـــ
إمعان عند واضحا النتيجة عبارة رلماهتا عربية، ولكن ال حتمل معىن و  .of ـواإلسناد ب  forبني اإلسناد ب 

 النظر فيها، ناهيك عن أن تصلح عنوانا يف وثيقة.

 

  :الترجمة المنقحة

مذيال  ،التمثيل القانونيفي سلوك القواعد لمجلس العدل الداخلي بشأن مدونة الذي قدمه قتراح االتحليل 
 توصياتب

 مناقشة التنقيح املقرتح:

هذا األسلوب وإن  . ‘‘تحليل اقتراح مجلس العدل الداخلي ’’ران من املمكن أن تبدأ الرتمجة مبا يلي: 
مقبوال من الناحية اللغوية )النحوية( احملضة، إذ ال خيالف قاعدة حنوية معروفة، فهو بناء ضعيف لتتابع  ران

حتليل ’’في قولنا فوهو ما يدخله فقهاء اللغة يف باب ضعف التنليف، أي ضعف تنليف الكالم. اإلضافات فيه، 
مضاف إىل  ‘جمل ’ ، و‘جمل ’مضاف إىل  ‘اقرتاح’ ، و‘اقرتاح’مضاف إىل  ‘حتليل’، ‘‘ح جمل  العدلاقرتا 
. وتفاديا هلذا األسلوب الضعيف، اقرتحت التعبري عن الفكرة بتخصيص االقرتاح باسم الصلة متبوعا ‘العدل’

؟ ران اجلواب: االقرتاح عن أي اقرتاحالكالم )ختصيصه أي بيانه، فعن السؤال:  بفعل بدال من ختصيصه باإلضافة
 .الذي قدمه اجملل ، بدال من: اقرتاح اجملل (



ؤول إىل تعريف االسم ـــــهذه الصيغة تَ  .‘‘مدونة قواعد سلوك التمثيل القانوني’’جاء يف الرتمجة األصلية 
‘ سلوك’االسم إذ  ،‘وكــسل’، أي إىل رف بإضافته إىل معرفاملع‘ قواعد’، ألنه مضاف إىل االسم ‘مدونة’
عروف، بينما الكالم هنا هنا يقتضي أهنا نص قائم م‘ املدونة’وتعريف ‘. ال’ ــــــرف بــــاملع‘ التمثيل’اف إىل ـــمض

عن فكرة ال تزال يف طور البحث. وإضافة إىل جمانبة الصواب من هذا الوجه، أي من وجه املعىن، جاء الرتريب 
  ، رما أسلفنا.بناؤه القائم على توايل اإلضافاتحيث ضعيفا من 

التنليف، أقرتح:  سنتوخيا للدقة يف نقل املعىن )التنكري الذي يفيد أن النص غري موجود بعد(، وحل
، ‘سلورا يف التمثيل’التمثيل، بل جعلته ومل أضف السلوك إىل ‘‘. مدونة لقواعد السلوك في التمثيل القانوني’’

باعتبار أن السلوك يكون يف التمثيل القانوين، أي سلوك أشخاص حني قيامهم مبهام التمثيل القانوين، وهو ما 
 يف املناقشة أعاله.مر بنا يراعي معىن دقيقا يف النص األصلي رما 

تنيت يف النص بعد  توصياتن القاصدا بذلك أ، ‘‘مذيال بتوصيات’’وأتيت يف آخر العنوان بتعبري 
، بل هي رتابة العناوين يف النصوص العربية  على ليست غريبةبصيغة الفراغ من التحليل، ومستعينا يف هذا السياق 

صيغة معهودة يف رتابة العناوين، هبا تنتسب هذه املادة إىل جنسها )عنوان(، وتؤدي وظيفتها، وتلقى القبول عند 
 الرتمجة.قار  

 

لقد حاولنا إذن أن نرتجم هذه املادة متقيدين باملعىن، مراعني لألسلوب العريب يف رتابة العناوين، 
صلية، متفادين ما يدفع إليه ذلك الرتريب من ررارة وضعف يف تنليف متحللني من ترريب الكالم يف املادة األ

  الكالم لو اتبعناه وتقيدنا به.

قبل إذ أفق اللغة، ومن مث الرتمجة، رحب ال لرتمجة إىل منتهاها، ادعاء بالوصول باعلى أن هذا لي  
قا من عبارة وحيدة، لي  مجلة عمل املرتجم انطالحماولة لتحليل هذه رانت إاما  و . اإلحاطة به يدعيألحد بنن 

 .حىت
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