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Abstract

Synonyms include cultural loads that stand in the background and surround the
original text, and that culture and language have a close relationship, as culture is the
body and language is its heart. However, when performing the translation process, the
translator may be forced to fill some linguistic, stylistic or cultural gaps, in order to best
communicate the content of the translated text to the recipient. This article aims to identify the difficulties that the translator faces in choosing the exact term during the translation process.
This article uses a descriptive method for presenting data related to the topic. As
for the data sources used, they were taken from some appropriate academic books and
journals and are in line with this article. The results that I have communicated to indicate that the translation process is a more complex and difficult matter, and in this case
the translator does not find the time at all, to refer to the dictionaries to know the exact
opposite of the term he faces, but rather he must rely on his intuition and his mastery
of the two languages to find an equivalent that helps the listeners to understand the
translated speech.

. الرتمجة، الرتادف، اإلشكاليات:الكلمات األساسية
 أاملقدمةالتحدايت الواضحة اليت واجهها املرتجم عندما قام بعملية الرتمجة ما يتعلق بوجود الكثري
 ابعتبار أن الرتادف يتضمن شحنات ثقافية تقف يف خلفية النص،من املفردات املرتادفة واملتشاهبة
 إذ الثقافة هي اجلسد واللغة هي قلبه وينتج من التفاعل بينهما استمرار طاقة.األصلي وحتيط به
 بل عليه أن، وعلى املرتجم حينئذ أن ال يرتجم العناصر املختلفة لإلطار السيمولوجي فقط.احلياة
 ويع ّد السيوطي أن املرتادفات من ثراء يف اللغة العربية.يرتجم أيضا مكان هذا العنصر يف اجملتمع كله
. وتتواىل على املعىن الواحد،فهو أيضا حشد لغوي ترتادف فيه األلفاظ
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ومن هذا فإن الباحث يرى يف بعض األحيان قد أخطأ أحد يف فهم بعض الكلمات
وابخلاصة خالل ترمجتها إىل لغة أخرى .ولذلك ال بد للمرتجم أن يكون على معرفة اتمة بلغتني
على األقل إىل درجة اإلتقان الذي يعين معرفة حقيقية ابلثقافة املكونة للغة اليت يتم التعامل معها،
ألن الرتمجة ليست ترمجة كلمات ومجل وعبارات فقط ،وإمنا هي نقل عادات وتقاليد وأمثال تؤثر
حتما يف ترمجة النصوص اخلاصة هبذا اجملتمع أو ذاك .ومن الضرورة إحاطة املرتجم ابملعلومات العامة.
فالكلمات معلومات ،واللغة أفكار .واملرتجم -اليوم -يتعامل مع لغة احلضارة وهي لغة تش ّعبت
وتعمقت وأصبحت اإلحاطة هبا إحاطة كاملة من املستحيالت (عناين.)10 : 2000 ،
وتفرعت ّ
ّ
والرتمجة كذلك نسج خيوط بني عاملني .وال تعترب الرتمجة من حيث املبدأ عملية حتويل
"لفظي" بني لغة املصدر ولغة اهلدف بل هى عملية نقل "معاين" .واملسائل اليت تطرحها الرتمجة
والكلمات املرتادفة سواء ما خيتص منها يف نصوص القرآن الكرمي أم يف النصوص العامة أو سواء ما
خيتص منها ابللغتني املصدر واهلدف أو ما يرتبط منها ابملرتجم ذاته .وأهم املعايري اليت جيب وضعها
يتم تناول مشكلة الرتادف يف العربية،
يف احلسبان عند اختيار ّ
أي من هذه اإلجراءات ،وبعد ذلك ّ
وذلك حىت يتمكن تقييم اإلجراءات اليت اعتمدها املرتمجون يف عملهم .وما مدى جناحهم يف احملافظة
على فحوى املرتادفات يف اللغة العربية عند نقلها إىل اللغة اهلدف.
ولذلك كان املرتجم يف حاجة ماسة إىل معرفتها أي إىل فهم الفروق بينها ألن ال يلتبس بني
معاين الكلمات واألخرى ،رغم أ ّن للعلماء آراء متباينة يف الرتادف (املرتادفات) بني من ينكر وجود
الرتادف وبني من يؤّكد وجودها .ابعتبار أ ّن التصور أو املفهوم الواحد ،بيد أ ّن العلماء خيتلفون يف
وجود الرتادف وإنكار وجوده .وابلتايل فإ ّن لعلم الرتمجة أمهيته يف التعامل مع الرتادف يف علم اللغة،
بوصفه املرآة اليت تعكس فهم معىن الكلمة يف اللغة العربية مث نقله إىل امللتقى يف اللغة اهلدف.
أما بنسبة تعليم اللغات األجنبية فالرتمجة أداة تعليمية تساعد املدرس على تقدمي معرفة
واحلصول على نتيجة تعليمية ،وأيضا من خالله فيجب على املعلم أن يتناول مشكلة الرتادف وكيف
ميكن للطالب أن خيتار املفردات الدقيقة ،ويعرف الرتادف على أنه داللة عدد من املفردات املختلفة
على معىن واحد.
وتستلزم طبيعة املوضوع أن نتناول عن مفهوم الرتادف ،وكيف آراء العلماء حول وجود
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الرتادف أساب وجوده وآاثره ،وكذلك عن الصعوابت اليت يواجهها املرتجم يف عملية الرتمجة.
 باإلطار النظري1 -1مفهوم الرتادف
 .1 .1معىن كلمة الرتادف لغة
2 -2جاء يف خمتار الصحاح :ردف ( -الردف املرتدف) وهو الذي يركب خلف الراكب وكل
شيء تبع شيئا فهو (ردفه) و(أردفه) مثله نظريه تبعه وأتبعه (الرازى .)101 :2010 ،وأورد
الثعاليب ابب التنزيل والتمثيل "أرداف امللوك يف اجلاهلية مبنزلة الوزراء يف اإلسالم والردافة
"وشهدت أجنية األفاقة عاليا كعيب وأرداف امللوك شهود" (الثعاليب،
كالوزارة .قال لبيد:
ُ
.)65 :2009
3 -3الرتادف :لفظ مشتق من الفعلَ :رِد َف ،أو املصدر :الردف ،والردف :ما تبع الشيء .وكل
شيء تبع شيئا ،فهو ِرْدفُ ُه ،وإذا تتابع شيء خلف شيء ،فهو الرتادف واجلمع الراديف .يقال:
فسر الزجاج قوله تعاىل:
جاء القوم ُردايف أي بعضهم يتبع بعضا .والرتادف :التتابع .وقد ّ
"أبلف من املالئكة ُمردفني" معناه :أيتون فرقة بعد فرقة .وقال الفراء :مردفني :متتابعني.
واملرتادف :كل قافية اجتمع يف آخرها ساكنان ،مسي بذلك ألن غالب العادة يف أواخر
األبيات أن يكون فيها ساكن واحد ،فلما اجتمع يف هذه القافية ساكنان مرتادفان كان
أحد الساكنني ردف اآلخر والحقا به .وقال أمحد ابن فارس "الراء والدال والفاء أصل واحد
مطرد ،يدل على اتباع الشيء ،فالرتادف :التتابع والرديف الذي يرادفك .املرتادف ما كان
معناه واحدا وأمساءه كثرية ،وهو ضد املشرتك ،أخذا من الرتادف الذي هو ركوب أحد خلف
آخر ،كأن املعىن مركوب واللفظني راكبان عليه ،كالليث واألسد" (اجلرجاين.)64 :1997 ،
 .2 .1معىن كلمة الرتادف اصطالحا
أما مفهوم الرتادف اصطالحا عند السيوطي فهو داللة كلمتني أو أكثر على معىن واحد،
وعرفه بقوله نقال عن اإلمام فخر الدين هو األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد ابعتبار واحد
ّ
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كالسيف والصارم فإهنما داال على شيء واحد لكن ابعتبارين :أحدمها على الذات واآلخر على
الصفة ،والفرق بينه وبني التوكيد أ ّن أحد املرتادفني يفيد ما أفاده اآلخر كاإلنسان والبشر ويف التوكيد
يفيد الثاين تقوية األول ،والفرق بينه وبني التابع أ ّن التابع وحده اليفيد شيئا كقولنا" :عطشان
نطشان" (السيوطي.)402 :1986 ،
وعرفه اجلرجاين "املرتادف" ما كان معناه واحدا وأمساءه كثرية وهو ضد املشرتك ،أخذ من
ّ
الرتادف الذي هو ركوب أحد خلف آخر ،كأن املعىن مركوب واللفظان راكبان عليه كالليث واألسد
وعرفه بتعريف آخر فقال "الرتادف :هو عبارة عن االحتاد يف املفهوم ،وقيل :توايل األلفاظ املفردة
الدالة على شيء ابعتبار واحد" .أما حممد بن القاسم األنباري (ت  327هـ) فقد جعله أحد ضريب
كالم العرب ،فقد جعله أحد ضريب كالم العرب ،وذلك بعد كالمه عن األضداد واملشرتك اللفظي،
قائال :وأكثر كالمهم أييت على ضربني آخرين :أحدمها أن يقع اللفظان املختلفان على املعنيني
املختلفني ،كقولك :الرجل واملرأة ،واجلمل والناقة ،واليوم والليلة ،وقام وقعد ،وتكلم وسكت ،وهذا
هو الكثري الذي ال حياط به .والضرب اآلخر أن يقع اللفظان املختلفان على املعىن الواحد ،كقولك:
الُبـ ّر واحلنطة ،وال َع ْي واحلمار ،والذئب والسيد ،وجلس وقعد ،وذهب ومضى (اجلرجاين:1997 ،
 .)59ومن املعاصرين يقول "ستيفن أوملان" :واملرتادفات هي ألفاظ متحدة املعىن وقابلة للتبادل يف
أي سياق (جماهد.)109 :2009 ،
فمن خالل هذه التعريفات لغوية واصطالحية يلخص الباحث أبن الرتادف يف مفهومه
االصطالحي يراد به داللة كلمتني أو أكثر على معىن واحد ،وبعبارة أخرى اشرتاك كلمتني خمتلفتني
أو أكثر يف الداللة على معىن واحد .فهى ألفاظ عدة متحدة املعىن ،وقابلة للتبادل بينها يف أي
سياق ،والرتادف التام ابلرغم من عدم استحالته اندر الوقوع لدرجة كبرية ،فهو نوع من الكماليات
جتود به يف سهولة ويسر.
قلما تستطيع اللغة أن ّ
2 -2اختالف العلماء حول وجود الرتادف يف اللغة
تباينت آراء اللغويني القدماء واحملدثني جتاه ظاهرة الرتادف ،حول إثبات الرتادف ونفيه تبعا
لفكرة معينة ذهب إليها (هالل ،)305-300 :1986 ،منها:
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أ .رأي املنكرين
اتفق مجاعة من علماء اللغة على إنكار وجود الرتادف غري أهنم اختلفوا فيما بينهم يف طريقة
اإلنكار ذاهتا.
1 -1فريى فريق أن كل ما يظن من املرتادفات فهو من املتباينات عاما ألن أحدمها اسم الذات
واآلخر اسم الصفة أو صفة الصفة .وهذا الفريق يرى عدم وجود الرتادف يف اللغة ،ودليله
على رأيه أن املعىن املراد يؤديه لفظ واحد فال حاجة إىل أن تتعدد األلفاظ ،ألن ذلك عبث
ال يقع فيه الواضع احلكيم.
2 -2وذهب فريق آخر منهم ابن درستويه ،وثعلب ،وابن فارس إىل إنكار الرتادف ابملعىن الشائع
من تساوى لفظني أو ألفاظ يف معىن واحد ،ألن كال من تلك األلفاظ يوجد فيه فرق معنوي
ال يوجد يف األخرى .ودليلهم على ذلك أن تساوي عدة ألفاظ يف معىن واحد عبث ال يليق
بلغة العرب احلكيمة.
3 -3يرى بعضهم أن الرتادف غري موجود يف العربية ولكن أراببه املعاجم هم الذين اختلفوه،
ودليلهم أن اللفظ الواحد يؤدي املعىن املراد ،وهذا واضح يف اللغات العامية ،فليس بنا حاجة
إىل داللة أكثر من لفظ على هذا املعىن .وهذا الرأي الفاسد ،ألهنم يتهمون علماء اللغة،
ورواهتا ابالختالف والكذب ،وهم من تلك التهمة براء.
ب .رأي املثبتني
ولعل أول إشارة على وجود الرتادف يف اللغة قد وصلتنا من سيبويه وذلك بقوله "اعلم أ ّن
من كالمهم اختالف اللفظني الختالف املعنيني واختالف اللفظني واملعىن واحد ،واتفاق اللفظني
واختالف املعنيني ،فاختالف اللفظني الختالف املعنيني هو حنو :جلس وذهب .واختالف اللفظني
واملعىن واحد حنو :ذهب وانطلق" وهبذا مل يفرق بني ذهب وانطلق (اخلماش ،دون السنة.)126 :
وأثبت فريق من العلماء منهم ابن خالويه -الرتادف مطلقا كأمساء السيف ،واملسجد،
والذهب ،فهذه األمثلة وإن اختلفت ألفاظها ،فإهنا ترجع إىل معىن واحد .ويرى أصحاب هذا الرأي
أن الرتادف يكون من واضعني وهو األكثر أبن تضع إحدى القبيلتني أحد االمسني ،واألخرى االسم
اآلخر ،املسمى واحد من غري أن تشعر إحدامها ابألخرى مث يشتهر الوضعان ،وخيفي الوضعان،
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أو يلتبس وضع أحدمها بوضع اآلخر ويكون من واضع واحد وهو األقل .واملثبتون على درجات
متفاوتة ،فمنهم املبالغ يف وجوده ،واملعتدل فيه ( هالل.)306 :1986 ،
وما زال اخلالف الذي ظهر بني القدماء يف مسألة الرتادف ماثال يف آراء احملدثني ،وإذا كنا
قد عرضنا طرفا آلراء بعض احملدثني الذين أقروا بوقوع الرتادف يف القرآن الكرمي ويف اللغة العربية
عموما فإنه حيسن بنا أن نعرض طرفا آلراء بعض احملدثني الذين أنكروا وقوع الرتادف .ولعل ما
نص عليه حممد املبارك يفيض غرية وحسرة على أهل اللغة ،وذلك يف قوله" :ولقد أصاب العربية
يف عصور االحنطاط املنصرمة مرض العموم والغموض واإلهبام ،كما أصابت هذه اآلفات التفكري
نفسه ،فضاعت الفروق الدقيقة بني األلفاظ املتقاربة فغدت مرتادفة .ونالحظ أن املبارك قد ربط
بني ما آلت إليه اللغة وما أصاب التفكري العريب ،وهو ربط موضوعي ألن الدقة يف التعبري ترتبط
حتما ابلدقة يف التفكري كما أن آفة التعميم يف التعبري وغياب الدقة يف االختيار اللغوي دليل على
غياب التفكري املنظم.
ويف مقابل هذا احلرص على كنوز اللغة ،والضيق الشديد الذي جتلى لدى حممد املبارك ،جند
من احملدثني من يتساءل عن جدوى معرفة الفروق اللغوية "وإذا كان الناس يستعملون األلفاظ دون
اعتبار إىل ما كانت عليه يف األصل وجيهلون علل الوضع وأسباب التسمية ،وإن عرفوها مل يكرتثوا
هبا فما جدوى التعويل .واحلال هذه على الداللة األصلية والقول ابعتبارات خفية وبعلل غامضة قد
عفا عليها االستعمال وصارت شيئا اترخييا منسيا يف حياة األلفاظ بفعل التطور؟ ويثري هذا التساؤل
مسوغا لتجاوز الدالالت األصلية أللفاظ
تساؤال مثريا لدينا :هل يعقل أن يكون حال أهل اللغة ّ
اللغة وإمهال علل الوضع وأسباب التسمية ألن أهل اللغة عاجزون عن معرفتها للفساد الذي أصاب
ألسنتهم وللخلل الذي شوه قدرهتم اللغوية".
نص على رأي
ومن البالغيني احملدثني الذين أنكروا وقوع الرتادف ،شكري عياد الذي ّ
البالغيني يف قوله" :وقد أنكر علماء البالغة قدميا وجود الرتادف أو عدوه يف حكم املعدوم؛ ألهنم
رأوا اختالفات بني املرتادفات تظهر عند االستعمال؛ أي أن السياق الداخلي واخلارجي يدعو إىل
تفضيل لفظة على أخرى" .جيمع احملدثون من علماء اللغات على إمكان وقوع الرتادف يف أي
لغة من لغات البشر ،ولكنهم يشرتطون شروطا معينة البد من حتققها حىت ميكن أن يقال إن بني
الكلمتني ترادفا )1 :االتفاق يف املعىن بني الكلمتني اتفاقا اتما )2 ،االحتاد يف البيئة اللغوية)3 ،
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االحتاد يف العصر )4 ،أن ال يكون أحد اللفظني نتيجة تطور صويت للفظ اآلخر (أنيس:1992 ،
.)179-178
والرتادف مفيد يف إاتحة الفرصة للتوسع مبا يفيد الشاعر والناثر ،فيعني على إفراغ املعىن يف
قوالب متعددة ،وقد كان (واصل بن عطاء) ألثغا ال يستطيع نطق الراء فكان يتخلص من ورودها يف
حديثه عن طريق الرتادف (اجلاحظ .)٨ :1998 ،ويظهر الرتادف يف كثري من األلفاظ الدالة على
الشيء منظورا إليه يف خمتلف درجاته ،وأحواله ،وتفاوت صوره ،وألوانه .فعلى سبيل املثال :الظمأ،
والصدى ،واألوام ،واهليام كلها كلمات تدل على العطش ،إال أن كال منها يصور درجة من درجات
العطش ،فأنت تعطش إذا أحسست حباجة إىل املاء ،ويشتد بك العطش فتظمأ ،ويشتد بك الظمأ
فتصدى ،ويشتد بك الصدى فتوأم ،ويشتد بك األوام فتهيم ،وإذا قلت :إن فالان عطشان ،فهذا
يدل على أنه حباجة إىل جرعات من املاء ،ال يضره شيء أن تبطئ عليه .أما إذا قلت :إنه هائم فقد
علم السامع أن الظمأ برح به حىت كاد يقتله (هالل.)٢٩٨-٢٩٧ :1986 ،
الرتادف ()synonymity

مما ورد الباحث يف املبحث السابق نعرف مذهب القدماء يف إنكار
التام ،وهو مذهب راسخ ،ولكن حديث القدماء واحملدثني عن الرتادف يف لغة ما ،سواء كانت
العربية أو لغة أخرى يقتصر على وجود كلمتني أو أكثر من اللغة نفسها ابملعىن نفسه .أما اليوم قد
فضل املرتجم استخدام التعادل وتوسع الدارسون يف تفصيل أنواع التعادل حىت ابتعد ابتعادا كبريا عن
مفهوم الرتادف (عناين.)59 :2003 ،
 -3أسباب وجود الرتادف
لقد أشار إبراهيم أنيس إىل أهم األسباب ولدت الرتادف يف الكلمة العربية ولدى علماء
العربية (أنيس:)183-181 :1999 ،
)

أإاثر بعض القبائل لكلمات خاصة تشيع بينها وتكاد تكون جمهولة يف القبائل األخرى.
) باستعارة كلمات بلهجة من اللهجات أو لغة من اللغات بسبب الغزو أو اهلجرات ،أو
االحتكاك بني القبائل فيصبح للمعىن الواحد أكثر من كلمة واحدة .ومن هنا أييت الرتادف،
وتتناسى الفروق بني األلفاظ املختلفة مثل :السيف ،واملهند ،واحلسام.
) جفقدان الوصفية :بعض األلفاظ كانت تدل يف املاضي على أوصاف حمددة العتبار معينة غري
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أنه مع مرور الزمن توسع يف استعماهلا ففقدت الوصفية واقرتبت من االمسية واكتفى ابلصفة
عن املوصوف ،وأصبح هذا الوصف امسا ،مثل :املدام ،وهي اآلن تطلق على أهنا اسم من
أمساء اخلمر.
) دمن الكلمات ما تشرتك معانيها يف بعض األجزاء ،وختتلف يف البعض اآلخر ،وميكن تشبيها
بدوائر متحدة املركز ،وخمتلفة يف جزء من سطوحها أو مشرتكة يف جزء من السطح فقط.
تغي املعاين أن تنطبق الدوائر بعضها على بعض،
فإذا مر عليها زمن طويل ،ودعت عوامل ّ
أصبحت تلك الكلمات مرتادفة.
) هاالستعمال اجملازي :قد تولد نوعا من الرتادف يف الكلمات ،فقد تستعمل بعض الكلمات
استعماال جمازا ،يطول العهد عليه فيصبح حقيقة .ويلحق ابجملاز أيضا الكناية ،وقد جعلها
من أسباب الرتادف ،يف حني جعلها اجلارم من أسباب توهم الرتادف (املنجد:1997 ،
.)86
وأضاف حممد نور الدين املنجد أسبااب أخرى منها )1 :االتباع :جعله سكاكيىن من أسباب
الرتادف )2 ،االشتقاق واختالف االعتبارات )3 ،حنل الشعر فقد أدى إىل اخرتاع مفردات جديدة
على أوزان العرب )4 ،ميل العرب إىل الكىن :جعل األستاذ علي اجلارم ميل العرب إىل الكىن من
أسباب مثرة الرتادف (املنجد.)88-86 :1997 ،
 -4آاثر الرتادف
وأما آاثر الرتادف فقد نظر إليها احملدثون من جهتني متقابلتني سلبا واجيااب ،إذ منهم من رأى
يعوق الفصاحة ،فعابه فلم ينكره ،ومنهم من رأى فيه الكثري من الفوائد ختدم الفصاحة
أن الرتادف ّ
والبيان العريب ،وتدعم القول بوقوعه ،وتدافع عنه (املنجد.)89 :1997 ،
أ .اآلاثر السلبية
يرى اخلفاجي أن الرتادف يسهم يف صعوبة الرتمجة ،ونقل املعاين إىل لغات أخرى ،فيقول:
وتضخم عن طريق بعض الظواهر"،
توسعات ّ
"وقد رجع صعوبة الرتمجة إىل ما قد يصيب اللغة من ّ
فاجملاز والرتادف واالشرتاك والتضاد عوامل تؤدي إىل نقل املعىن إىل معان أخرى ،وذلك النقل
8
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يؤدي بدوره إىل صعوبة نقل املعاين من لغة إىل أخرى عن طريق الرتمجة أو التلخيص أو غري ذلك
(اخلفاجي .)336-335 :1982 ،ويرى أيضا أن ثراء العربية أبلفاظها الكثرية ثراء زائف ،ويشبه
ابلتضخم النقدي ألن كثريا من تلك األلفاظ هلا ما يزامحها من املعاين أو األلفاظ األخرى مما يؤدي
إىل اخللط واالضطراب ويسبب أضرار اللغة ،وأمراضا للفصاحة ،ويعوق اللغة عن أداء وظائفها كاملة
(نفس املرجع السابق 373 :و .)376
وقد خالف الدكتور حممد نور الدين املنجد اخلفاجي من وجهني( :املنجد-89 :1997 ،
معوقات الرتمجة ونقل املعاين ،ال يع ّده عند التحقيق
 )1 :)90إن الرتادف الذي جعله اخلفاجي من ّ
من الرتادف الكامل ،وإمنا هو من الرتادف اجلزئي أو من أشباه الرتادف )2 .إن الرتادف ال يكون
معوقا أمام املرتجم احلاذق الذي يكون خبريا ابللغتني املرتجم منها واملرتجم إليها ،فإن كان مثة الرتادف
ّ
كامل فللمرتجم اخليار وال ضرر ،وإال فعليه اختيار اللفظ األنسب واألدق يف الداللة على ما يريد
ترمجته )3 .وأضاف أن ما مساه اخلفاجي ابلثراء الزائف يف األلفاظ ،أو ما شبهه ابلتضخم النقدي،
إمنا هو ثراء حقيقي يف بالغتها كما يف ألفاظ اجملاز والكناية ،وثراء يف صفات كثرت فأومهت
الرتادف ،وثراء يف تطور ألفاظ ودالالت ،وتلك نضج وحيوية يف اللغة.
ب .اآلاثر اإلجيابية
تعي الشاعر والناثر على أداء مراده
يرى املدافعون عن الرتادف قدميا وحديثا أن له فوائد كثرية ّ
أبسلوب أنيق ،فمن هذه الفوائد اليت ذكروها تزّود مستخدم اللغة بزاد معجمي ثري ،وأبلفاظ عدة
يف املعىن الواحد ،فتمنح له فرصة االختيار واالنتقاء مبا يتناسب واملقام ،فرمبا يكون قد نسي ،أو أن
ما ذكره ال يفي ابملعىن املطلوب ،إذ لكل كلمة إمياءات خاصة هبا تناسب سياقا دون آخر .أما إذا
توافرت له فرصة اختيار مرادف أوضح من حيث املعىن ،فإن التعبري أييت دقيقا واضحا.
بتنوع األلفاظ اليت يستخدمها الكاتب؛
فمن فوائده أيضا تثري املتعة ،وتقتل امللل لدى القارئ ّ
تنوع الرتادفات مينح الكاتب الفرصة النتقاء كلماته بعيدا عن الكلمات الغامضة دالليا،
ذلك أن ّ
وابلتايل يتمكن من إثبات املعىن املراد .والعربية لغة تفنن ،والعرب يكرهون التكرار واإلعادة ،ويف
الرتادف عون على جتنب إعادة األلفاظ إذا اقتضى احلال إىل إعادة احلديث عن مدلوله.
ومن الفوائد كذلك التوسع ابأللفاظ ،والتوكيد واملبالغة ،وتكثري وسائل التفاهم حىت ال أتخذ
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تعسر عليه النطق
املتكلم حبسة ألي أثناء اخلطاب ،فإذا غاب عنه لفظ وسعه أن أيتى مبرادفه ،وإن ّ
بكلمة كاأللثغ عدل عنها إىل غريها (اخلضر حسني.)144 :1960 ،
ج -منهجية البحث
استخدم الباحث البحث النوعي وهو الذي يستخدم لتصوير وحتليل املظهر واحملادثة والنشاط
االجتماعي والسلوك واالعتقاد والرأي والفكر فرداي كان أم مجاعيا (.)60 :2010 ,Sukmadinata
والبحث النوعي قسمان )1 :نوعي ميداين و )2نوعي مكتيب .ويف هذا البحث يستفيد الباحث
نوعيا مكتبيا غري تفاعلي ( ،)non interaktifواملراد ببحث النوعي املكتيب هو مجع املعلومات
من املصادر املكتبية واملطالعة فيها ( .)2 :2008 ,Zedومراد غري التفاعلي هو حبث حتليلي
ويعرفها ،وحيللها ويقوم برتكيبها مث يفسره الفكرة،
من التوثيقات يعين أن الباحث جيمع البياانتّ ،
والقضية واحلادثة مباشرة كانت أم غري مباشرة ( .)65 :2010 ,Sukmadinataوالبحوث اجملموعة
تتكون من البحوث املتعلقة إبشكاليات حتديد معاين الكلمات املرتادفات يف عملية الرتمجة للحصول
إىل املعاجلة يف عملية الرتمجة.
د -مناقشة البحث
 -1الصعوابت اليت يواجهها املرتجم يف عملية الرتمجة
تتشابك العالقة بني علم اللغة (الرتادف) وعملية الرتمجة كما تتشابك أغصان شجرة املعرفة
الباسقة املتنامية .ومما يزيد يف هذا التشابك كثافة وتعقيدا ،أن كال العلمني يستخدم اللغة هدفا
ومضموان ووسيلة .فالتاريخ واجلغرافية مثال يستخدمان اللغة وسيلة فقط .أما مضموهنما فهما
خمتلفان من حيث األساس ،إذ تتكون مادة التاريخ الرئيسة من الزمان وأحداثه على حني تتشكل
مادة اجلغرافية من املكان وفضاءاته .والرتمجة عملية ال تتحقق إال بوجود اللغة ،ولو ال اللغة ملا
ظهرت الرتمجة ،لذا فإن هناك مثة رابط جوهري بني اللغة والرتمجة ،وال عجب أن جند الرتمجة تتأثر
ابلظواهر اللغوية ،وعلوم اللغة وقواعدها ،بل وتقوم على أسسها (مصطفي.)13 :2011 ،
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نشري إىل أن الرتادف يف علم اللغة قد أصبح موضوعا من موضوعاته ،على الرغم من أن
البحث فيه كان قد نشط منذ أوائل ذلك القرن .ولكنه طوال تلك الفرتة كان ينظر إليه على أنه
من مباحث اللسانيات .فتارة كان يُع ّد فرعا من الفروع املعجمية ألنه يهدف إىل وضع معاجم
متخصصة ،واترة كان ينظر إليه على أنه من مباحث علم الداللة ،ألنه ينصب على فحص
إشكاالت املعىن ،واترة اثلثة يعترب متفرعا من نظرية الرتمجة بسبب توسع التواصل الدويل واحتكاك
اللغات بعضها ببعض يف جمال املصطلحات ،وتبادهلا أو اقرتاضها.
فمشكلة الرتادف مشكلة قدمية ،والقارئ يعرف مذهب بعض القدماء يف إنكار الرتادف التام
ومن أمثاهلم املربد ،وثعلب ،وابن فارس ،والفارسي ،والعسكري وغريهم من االشتقاقيني أصحاب
احلس األديب ،وقاموا بتأكيد وجود املعاين الفارقة بني األلفاظ اليت تبدوا وكأهنا مرتادفة (العسكرى،
 .)6 :1997وهو مذهب راسخ وأكثر من تناولوها يف كتب اللغة والرتمجة سواء كانت العربية أو لغة
أخرى ،وهى مشكلة ذات أمهية حيوية لعمل املرتجم ،وكان ميكن أن حتتل جانبا كبريا من الكتاب،
ولكن مشكالت الرتادف أقل ورودا على املرتجم من مشكالت الرتكيب ،ومن مث حظى الرتاكيب
بفصلني كاملني وتنوعت طرائق معاجلته (عناين.)2 :2000 ،
ولكن حديث القدماء واحملدثني عن الرتادف يف لغة ما ،سواء كانت العربية أو لغة أخرى،
يقتصر على وجود كلمتني أو أكثر من اللغة نفسها ابملعىن نفسه ،وأما التعادل فيكاد ينصرف إىل
توازي املعىن بني كلمتني من لغتني خمتلفني .وقد توسع الدارسون احملدثون يف تفصيل أنواع التعادل
حىت ابتعد ابتعادا كبريا عن مفهوم الرتادف ،حبيث أصبح من العسر إحالل أحد املصطلحني حمل
اآلخر ،فمفهوم التعادل يتخطى الكلمة املفردة إىل الرتاكيب واألبنية واملصطلح اللغوي نفسه .فعندما
تعرض للرتمجة بني لغتني خمتلفني شرع يف فحص بعض قضااي هذه الرتمجة ومنها قضية ما يسميه
املعىن اللغوي والتعادل (عناين.)47 :2003 ،
ومن انحية اللغة فإن املرتادفات مثال يف اللغة األخرى هي مرتادفات فعال مبعىن أهنا تعطي
نفس املعىن إىل حد كبري .ابملقابل فإن مساحة الرتادف يف اللغة العربية ضيقة جدا ألن كل مفردة
قد تشرتك مع مرتادفها يف املعىن العام ولكن هلا ظالل ومعان إحيائية جتعلها خمتلفة متاما عن الكلمة
"املرتادفة" .فمثال تسمى حالة خروج الروح من اجلسد :وفاة ،موت ،نفوق ،هالك ،انتقال إىل رمحة/
جوار هللا وهكذا .فالسياق إذن هو الذي حيدد اختيار املفردة اليت جيب أن تستخدم .وهذا ما جيعل
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القرآن الكرمي يتفرد ابستخدامه للمفردات اليت يظن الناس أهنا مرتادفات فيتبني أ ّن هلا معان ظاللية
خمتلفة .أضف إىل ذلك فإن صعوبة التقابل بني العربية واألخرى تكمن يف أن املفردة العربية اثبتة
ودقيقة يف معناها خبالف مفردة اللغة األخرى اليت تتغري بتغري السياق .ومن الصعب أن أتخذ كلمة
وتسأل عن معناها بعيدا عن سياقها.
ويبحث البحث يف هذا الفصل بعض الصعوابت واملشكالت اليت تواجهها املرتجم حينما
يشرع يف عملية الرتمجة ،نظرا الختالف بنية وتركيب كل من اللغتني لغة املصدر  SLواللغة املنقول
إليها  TLمتاما عن بعضهما .ميكن حتديد الصعوابت اليت يواجهها املرتجم يف العناوين اآلتية:
)

أالصعوبة يف فهم الفروق بني الكلمات املرتادفات

وتنشأ تلك الصعوابت واملشكالت من حقيقة أن املعادل من حيث املعىن
 equivalentيف اللغة املنقول إليها قد ال يقوم بنقل أو توصيل نفس الرسالة املكتوبة يف اللغة
املصدر ،أو أن يكون القالب اللغوي الذي تعرض به الرسالة يف اللغة املصدر خمتلفا أو غري كاف عن
ذلك املوجود يف اللغة املنقول إليها ،خصوصا إذا كانت املعلومات واالفرتاضات املشرتكة فيما بني
القارئ والناقل خمتلفة ،وخصوصا أيضا إذا حدث ذلك بني لغتني ختتلفان متاما من الناحية الثقافية
مثل اللغة اإلجنليزية والعربية .ذلك أنه ليس من السهل الرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة اإلجنليزية أو
العكس نظرا الختالف بنية وتركيب كل من اللغتني متاما عن بعضهما.
semantic

ومتتلئ اللغة العربية ابالختالفات الدقيقة ومتتاز كل من األمساء واألفعال فيها ابملرونة .وتظهر
عدم القابلية للرتمجة حينما يكون من املستحيل إجياد خصائص معادلة من الناحية الوظيفية للحالة
املعروضة يف نص اللغة املصدر لكي ميكن نقلها إىل املعىن السياقي يف نص اللغة املنقول إليها.
ولتوضيح ذلك بشكل دقيق ننظر إىل املثال التايل ،فاللغة اإلجنليزية تقولMy father is a teacher :
ويقابلها يف اللغة العربيةَ :والِ ِدي ُم َعلِّ ٌم ،وهكذا يتضح الفرق جبالء بني سياق اللغتني ،فاجلملة يف
اللغة العربية ال يوجد هبا فعل أو أداة للتعريف والتنكري.
لقد أصبحت الرتمجة جزءا ال يتجزأ من منت اللغة .وال بد للمرتجم أن يكون على معرفة اتمة
بلغتني على األقل إىل درجة اإلتقان الذي يعين معرفة حقيقية ابلثقافة املكونة للغة اليت يتم التعامل
معها .ألن الرتمجة ليست فقط ترمجة كلمات ومجل وعبارات وإمنا هى نقل لعادات وتقاليد وأمثال
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تؤثر حتما يف ترمجة النصوص اخلاصة هبذا اجملتمع أو ذاك.
فمثال لو أخذان املرتادفات يف أي لغة ما اليت تبدو للوهلة األوىل أهنا تشرتك يف معىن واحد
متاما وأنه ال فرق بني لفظني مرتادفني يف املعىن .ولو صح ذلك فيما خيص اللغة العربية على إطالقه
ملا وردت املرتادفات يف القرآن الكرمي يف مواضع خمتلفة .فمثال ورد ترادف (أقسم وحلف) يف قوله
تعاىل" :وأقسموا ابهلل جهد أمياهنم" وقوله" :حيلفون ابهلل ما قالوا ،ولقد قالوا كلمة الكفر" .وكذلك
ترادف (بعث وأرسل) يف قوله تعاىل" :وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال" ،وقوله" :وما أرسلناك
إال رمحة للعاملني".
فلو رجعنا أيضا إىل فقهاء اللغة األقدمني لنعرف من علمهم ونستعرض بعض األمور اليت
توصلوا إليها .فمثال يفرق ابن جين يف كتابه اخلصائص بني كلمتني مها :الكالم والقول كما يلي:
"فأما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه ،مفيد ملعناه ،وهو الذي يسميه النحويون اجلمل ،حنو زيد
أخوك ،وقام حممد ،وضرب سعيد ،ويف الدار أبوك ،وصه ،ومه ،ورويدا ،وحاء ،وعاء ،يف األصوات،
وحس ولب ،وأف وأوه .فكل لفظ استقل بنفسه وجنيت منه مثرة معنا ،فهو كالم"" .وأما القول
فأصله أنه كل لفظ مدل اللسان به اتما كان أو انقصا .فأما التام هو املفيد ،أعين اجلملة وما كان يف
حنو معناها من صه وإيه .والناقص ما كان بضد ذلك حنو زيد وحممد وإن وكان وأخوك ،إذا كانت
الزمنية ال احلدثية .فكل كالم قول وليس كل قول كالما" .ومن أكثر الدالئل على الفرق بني الكالم
والقول هو إمجاع الناس على أن يقولوا القرآن الكرمي كالم هللا وال يقولون القرآن الكرمي قول هللا.
وكذلك يفرق بني احلقيقة واحلق .فاحلقيقة عنده هى" :ما وضع من القول موضعه يف أصل
اللغة حسنا كان أو قبيحا ،واحلق ما وضع موضعه من احلكمة ،فال يكون إال حسنا ،وإمنا مشلهم
اسم التحقيق الشرتاكهما يف وضع الشيء منهما موضعه من اللغة واحلكمة".
) بالصعوبة يف اختيار املعىن املالئم
ابلطبع لن يكون هناك ترمجة سلسة جدا دون أدىن الصعوابت فيها ،وبشكل خاص وحنن
نعيش يف قطاع غزة .ولكن على الرغم من ذلك ستجد أبن لنا طرقنا يف ختطي هذه الصعوابت
وحلها دون التأثري على مستوى الرتمجة املقدم أو التسليم يف املوعد احملدد .وتنشأ الصعوبة يف الرتمجة
من اللغة العربية إىل اللغة األخرى وابلعكس يف اختيار املعىن املالئم أو حتديد طبيعة استخدام الكلمة
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أو إجياد الفرق بني املذكر واملؤنث أو متييز العدد سواء مفردا كان أم مثنىا أم مجعا أو إجياد الصيغة
املعادلة للفعل  ...إخل ،وهى أمور جتعل من الصعب يف بعض األحيان اختيار املعادل الصحيح.
ويساعد اإلملام اجليد خبصائص كل من اللغتني العربية واإلجنليزية يف تسهيل عملية التوصل إىل الرتمجة
الصحيحة واجليدة .وهى أمور نناقشها تفصيال فيما يلي ،وعلى أن نضع يف اعتباران دائما أن الرتمجة
هى عملية سهلة ولكنها يف غاية التعقيد يف ذات الوقت .وهكذا فيعترب "كل شيء قابل للرتمجة
وال شيء يقبل الرتمجة".
هناك الصعوابت اليت تواجه مجيع املرتمجني أينما كانوا ومن أي جنس كانوا ،وهي صعوبة
توصيل املعىن الدقيق املراد من النص .وعلى اختالف املرتمجني واختالف شخصياهتم واملستوى
الفكري جتد طريقة خمتلفة لكل منا يف إيصال هذا املعىن .فقد يلجأ املرتجم إىل التدقيق املكثف
حول الفكرة اليت حياول إيصاهلا حلني الوصول إىل املعىن األقرب .وقد يلجأ إىل ختطي هذه الفكرة
مع ذكرها بصياغة أخرى عن طريق التالعب ابملرادفات والكلمات لصاحله.
وكذلك يف كثري من االحيان تتعلق ابختيار املصطلح ( )jargonاملناسب أو نقلها من لغة إىل
أخرى يعود إىل ثالثة أسباب  :أ) الطبيعة اجملازية للمصطلح ،ب) اختالف البيئة أو اإلطار الثقايف
من لغة إىل أخرى ،ج) اجلهل ابلظروف واملالبسات اليت حتيط ابلتعبري االصطالحي .ألن عملية
االصطالح ليست عملية سهلة ميكن أن يقوم هبا كل من أراد ذلك.
فعملية وضع املصطلح ميكن أن يعرب عنها أبهنا عملية وضع لغة علمية تتطلب الكثري من
الدقة والوضوح ،خالية من كل لبس أو خفاء ،بعيدة كل البعد عن االحتمالية ،لذا جيب على كل
من نصب نفسه لإلسهام يف بناء اللغة العلمية أن يكون متخصصا يف أحد فروع املعرفة ،متمكنا من
ختصصه ،عاملا بكل دقائقه وخفاايه ،كما جيب أن يكون صاحب خربات متعددة واطالع واسع،
ملما بكل أساليبها ،عارفا بكل قواعدها وقوانينها ،حىت يتمكن من
متقنا للغته األم اتقاان اتماّ ،
التصرف يف ألفاظها وتراكيبها بسهولة أو يسر ،وتكون لديه القدرة على اختيار أنسب األلفاظ اليت
املعي للحدود
تدل على مفهوم املراد داللة واضحة دقيقة حمددة ،ألن املصطلح هو احلد أو اخلط ّ
فهو ميثل حقال ميكن العمل يف نطاق حدوده ضماان لعدم التشتت والضياع (إمساعيل:1993 ،
.)12
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فال يكفي املرتجم أن يبحث عن مرادف عريب لكلمة إجنليزية مثال ويستقر على أهنا هي
املطلوب فثمة ظالل املعاين اليت ال يفسرها القاموس لكن النص والسياق مها العون على النحت
واالشتقاق عندما خيرج املعىن عن حدود املعجمية وأن يكون قادرا على مناغاة الفكرة اليت أرادها
املؤلف الذي يرتجم له (املالئكة .)98-94 :1989 ،ومييّز بني املعاين املتقاربة واأللفاظ املرتادفة،
قادرا على استحضار املفاهيم واملدلوالت املتقاربة ويدرسها دراسة متأنية فاحصة يف وقت واحد أي
أن جيمع كل املعاين املتقاربة علميا ويصطلح عليها معا ،ألن اجتماع هذه املدلوالت معا يسهل
عملية اختيار اللفظ األكثر مطابقة لكل مفهوم منها ،ويضمن سالمة االصطالح ودقته ،فيضع
اللفظ املناسب إزاء املفهوم املناسب .ابلتأكيد هذه ليست مجيع الصعوابت اليت تواجه املرتمجني،
وهذه ليست الطرق اليت يتغلب فيها اجلميع على هذه الصعوابت ولكن لكل منا وجهة نظر خمالفة.
إن االلتزام هبذه األمور من قبل واضع املصطلح أمر هام جيب عـدم التسـاهل فيه ،ألن ذلك
يعطي الفرصة لكثري ممن هم غري جديرين هبذا األمر لالجتهاد الـذي يرتتب عليه اخلطأ أو عدم الدقة
أو االختيارات اليت تؤدي إلـى ظهـور ألفـاظ ال نصيب هلا من الصحة ،واليت تثقل اللغة بال فائدة،
لذا "يلزم لواضعي املصـطلحات إتقان لغتني فضال عن التخصص العلمي ،ولقد كان عدم إيفاء
هذه الناحية حقهـا من االهتمام ،أو التساهل فيها ،سببا يف تفشي كثري من املصـطلحات املغلوطـة
واالختيارات غري املوفقة أو إدخال ألفاظ كثرية من الدخيل على لغتنا مما مل يكن داع إلدخاله" (نفس
املرجع السابق .)92 :1989 ،ليس هذا فحسب ،بل إن على واضع املصطلح أن يكون مطلّعا
اطالعا واسـعا على ثقافات أخرى هلا صلة بثقافة اللغتني "اللغة األم واللغة اليت سيأخذ عنهـا" ،ألن
ويوسع أفقه ودائرة معرفته ،كل ذلك يكسبه الثقة يف
هذا االطالع يزيد من خربته ويصقل مواهبه ّ
النفس واملقدرة على العمل اجلاد الدؤوب ،وكذلك التمييز بني املفاهيم املختلفة ،مما يساعده على
وضع املصطلح األصوب.
إن سعة الثقافة وكثرة االطالع جتعل املرء أكثر مقدرة على استيعاب قضااي العلوم والفنون
وختلق منه شخصا قادرا على املقارانت بني الثقافات املختلفة اليت متكنه من فهم دقيق لكل النظرايت
واآلراء ،مما جي ّهزه بقدرة فائقة على التفكري السليم واإلبداع العلمي واالصطالح على املفاهيم
واملدلوالت اليت تقابله.
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) جالصعوبة يف صياغة املعىن يف اللغة اهلدف
هناك بعض الصعوابت اليت تواجهها املرتجم عند شروعه يف عملية الرتمجة .وتنشأ هذه
الصعوابت من حقيقة أن املعادل من حيث املعىن يف اللغة املنقول إليها قد ال يقوم بنقل أو توصيل
نفس الرسالة املكتوبة يف اللغة املصدر ،أو أن يكون القالب اللغوي الذي تعرض به الرسالة يف اللغة
املصدر خمتلفا أو غري كاف عن ذلك املوجود يف اللغة املنقول إليها ،خصوصا إذا كانت املعلومات
واالفرتاضات املشرتكة فيما بني القارئ والناقل خمتلفة ،وخصوصا إذا حدث ذلك بني لغتني ختتلفان
متاما من الناحية الثقافية مثل اللغة العربية واإلجنليزية .ذلك أنه ليس من السهل الرتمجة من العربية إىل
اإلجنليزية والعكس؛ نظرا الختالف بنية وتركيب كال من اللغتني متاما عن بعضهما البعض.
ألن الرتمجة تتطلب منه أن يكون على دراية كاملة ابلبيئة والثقافة ،وكذا العرف الذي نشأ
وترعرع فيه ،ابإلضافة إىل إعادة الصياغة اليت تشكل مرحلة قائمة بذاهتا ّ
حيتك فيها املرتجم مع
نصوص من الثقافة األ ّم ،اليت سينقل منها النص املنشود ،ومع نصوص الثقافة اليت ستتلقي هذا
النص وفقا ألعرافها وذوقها وفهمها ،وهي عناصر ينبغي على السالك يف هذا امليدان أن يضعها يف
احلسبان ،ألنه بذلك ينقل حضارة أبكملها إىل لغة جديدة واهلدف منها ليس فقط ترمجة كلمات،
بل هو ترمجة صور اجملتمعات واحلضارات ،خصوصا ما أنتجته من روائع يف األدب بنثره وشعره.
وهلذا يتحتم عليه ضرورة امتالك ثروة لغوية مزدوجة تشمل الثقافتني ،ثقافة وعرف أهل النص
الذي يقوم برتمجته ،وهذا ألن ثقافة النص هى اليت ستشكل ابلضرورة نتيجة ملرحلة الصياغة والبناء
لما بكل
أثناء عملية الرتمجة ،وهذا أيضا ابلتأكيد ليس كل شيء ،بل جيب على املرتجم أن يكون ُم ّ
ما جيعل من نص ما نصا أدبيا ،أي اإلبداع يف كيفية استخدام طرق التعبري اللغوي والبالغي ،وما
أتسس من نظرايت يف حقل الداللة واللسانيات والتداوليات والفلسفة.
وهذا األمر يفرض على املرتجم أن ّ
حيتك دائما بعامل من النقاشات واملسائل والعلمية والنظرايت
والفرضيات واملسلمات واملظنوانت اليت نشأت يف علوم أخرى ،واليت من خالهلا يستطيع املرتجم أن
ويوسع مداركه من أجل استزادة معارفه مبجاله الذي ال خيلو من القيود اليت يفرضها
يستفيد منها ّ
عليه النص وتفرضها ثقافة النص وشروط تلقيه وتداوله يف الثقافة اجلديدة .وهذا ما قام بتوضيحه
الدكتور حممد عناين يف متهيده لكتابه فن الرتمجة ،حيث قال يف معرض حديثه عن الفرق بني مؤلف
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النص واملرتجم( :أما املرتجم فهو حمروم من هذه احلرية اإلبداعية أو احلرية الفكرية ،ألنه مقيّد بنص
متتّع فيه صاحبه هبذا احلق من قبل ،وهو مكلّف اآلن بنقل هذا السجل احلي للفكر من لغة هلا
أعرافها وثقافتها وحضارهتا إىل لغة رمبا اختلفت يف كل ذلك ،ومع ذلك فهو مطالب أبن خيرج نصا
يوحي أبنه كتب أصال ابللغة املرتجم إليها).
حيث جيمع دارسو الرتمجة وممارسوها على أن من أعظم مشكالت الرتمجة هى عجز املرتجم
على توصيل املعىن الدقيق يف النص الذي يريد نقله إىل اللغة األخرى ،وترجع هذه املشكلة إىل عدة
عوامل ،أمهها:
 أإن كل لغة حتمل يف طياهتا العديد من املرادفات اليت ختتلف يف معانيها اختالفا طفيفا عنبعضها البعض.
 بإن كل لغة البد وأهنا تنتمي إىل ثقافة معينة ،وابلتايل فإن املرتجم قد ينقل الكلمة إىل لغةأخرى ولكنه لن يستطيع أن ينقل ثقافة هذه الكلمة بشكل فعال حبيث ينقل تصور صاحب
الكلمة األصلية إىل اللغة املستهدفة يف الرتمجة ،وقد تؤدي تلك االختالفات اللغوية إىل
إشكاليات كبرية.
 جإن كل لغة ذات طابع خاص يف تشكيل اجلملة وترتيب مفرداهتا (قواعدها) فمثال ،حتملاللغة العربية يف طياهتا اجلملة االمسية واجلملة الفعلية بينما ذلك غري موجود يف اللغة اإلجنليزية،
فكل اجلمل يف اإلجنليزية مجل فعلية .لذا فاختالف قواعد اللغات يؤدي إىل مشكالت يف
الرتمجة كعدم وجود مقاييس واضحة لنقل الرتاكيب .لذا جيب على املرتجم أن يتحلّى بثقافة
اللغة اهلدف ليصل املعىن صحيحا دقيقا من الثقافة املصدر لعملية الرتمجة.
 د حمدودية ثقافة وقدرات املرتجم وعدم تطوير إمكانياته أوال أبول ملواكبة تطورات العصر.وملواجهة هذه الصعوابت أو للتقليل منها فعلى املرتجم اتباع ما يلي:
1 -1متكنه بشكل جيد من اللغة األصل واللغة اهلدف وكذلك املعرفة الكافية ابإلطار
الثقايف لكلتا اللغتني.
2 -2استعمال املصادر الرتمجية.
3 -3استعمال الوسائل املساعدة يف عملية الرتمجة ،مثل :احلاسوب ،واإلنرتنت  ...وغري ذلك.
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4 -4توفري أجزاء عمل ترمجي مرحية.
5 -5قدرة ذاتية على خلق حلول إبداعية أثناء عملية النقل.
مع العلم أن هذه االعتبارات تتفاوت أمهيتها بناء على نوع ودرجة الصعوبة اليت يواجهها
املرتجم أثناء قيامه برتمجة نص ما.
ه -اخلامتة
وفقا ما سبق ذكره فقد يرى الباحث أن هناك أسبااب ولدت الرتادف يف اللغة وله فوائد كثرية
يف ثراء اللغة رغم أ ّن هناك من ّاتم أبنه ثراء زائف ،فهذا ال يؤثران شيئا فإن الرتادف جيعله ثراء
حقيقيا .وكذلك وجدان عالقة قوية بني الرتادف اللغوي والرتمجة ،ويتضح أن عند عملية الرتمجة فيها
الصعوابت اليت يواجهها املرتجم يف عملية الرتمجة من لغة إىل أخرى يف أسرة لغوية واحدة .ولكن
تزداد هذه الصعوابت يف الرتمجة من لغة إىل أخرى يف أسرتني لغويتني خمتلفتني .ومن هذا كله فعلى
املرتمجني إذ ال ينبغي االهتمام فقط ابملفردات والقواعد والصوتيات وال حىت ابلعروض الذي يعترب
إطارا خارجيا وآليا ،بل جيب أيضا اإلنتباه واإلخالص بقدر اإلمكان لشاعرية النص وموهبة الكاتب
والعبقرية.
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