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 : الملخص
   

 مص لوجي في الترجمة بين العربية واإلنجليزيةيو للتصرف األيد تتصدى هذه الدراسة
ً
طلحا

 
ً
مبينة أن هذا المصطلح استخدم بداية في سياق تحليل الخطاب قبل أن يستعيره حقل ، ومفهوما

 ما من خالل رصد محايد للمعلومات واألفكار 
ً
الترجمة. فمن جهة، يمكن للمؤلف أن يعالج موضوعا

من جهة أخرى، يمكنه أن يناور ويتالعب بهذه المعلومات و كما يحدث في النصوص التوضيحية، 

الل التقييم والنقد كما يحدث في النصوص الجدلية. أما في الترجمة، فعملية واألفكار من خ

ينضوي الوجه األول على عملية تطويع للنص المترجم : تأتي من خارج النص على وجهين التصرف

ل  بهدفبمستوياته املختلفة  ِّ
الخروج بترجمة سلسة وفصيحة تحافظ على معنى النص األصلي وتسه 

ة المتلقي م  َمَهمَّ
ً
 ، فيمثل)موضوع هذا المبحث(األيديولوجي  التصرفوأما الوجه اآلخر، وهو  ،عا

 وراء تحقيق أهداف ومآرب ال يعكسها  الفكري التدخل 
ً
للمترجم أو للجهة الموكلة للترجمة سعيا

ي في مستويات مختلفة منها: المعجمي والتركيبي والخطاب التصرف هذا تجلىيمحتوى النص األصلي. و 

ا هذه التوضيحية في ثنايالحَية و  وقد قمنا باستخدام نماذج كثيرة ومتنوعة من األمثلةوالثقافي. 

 اادهوإلقاء الضوء على أبع ،في الترجمة التصرف الفكري الدراسة، وذلك من أجل سبر طبيعة عملية 

 املختلفة من الناحيتين العملية والنظرية.

 أ.د. محمد فرغل -بقلم 
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 : تمهيد 
   

 مصطلح Managingالتصرف يعود استخدام
ً
 de Beaugrande بوغراند دي في الخطاب إلى ا

 في النصوص الجدليةDressler (1891 ودريسلر
ً
 متأصال

ً
نحو  ر النصسي  حيث ي   ،( باعتباره عنصرا

قناع والدحض وما إلى ذلك. إلتحقيق األهداف التي ينشدها الكاتب من خالل الثناء والنقد وا

ك، كاتب بالوصف والتحليل والسرد وما إلى ذلالنصوص التوضيحية، حيث يقوم ال نبري بالمقابل، ت

من خالل طرح محايد لموضوع ما. ومن هنا،  Monitoring Situation الموقف نقلعملية  إلى

.  لتصرففا
ً
 أو توضيحيا

ً
 والنقل هما بعدان خطابيان يتوافقان مع جنس النص من حيث كونه جدليا

 ( هذين المفهومين  98، ص 1891) دي بوغراند يوضح
ً
"يتجلى النقل عندما يسعى النص  :قائال

عندما يسعى النص إلى توظيف الموقف  التصرفتجلى يإلى إعطاء وصف محايد للموقف، في حين 

ي ضوء النقل فإما و  التصرف إماعملية إنتاج الخطاب  الكاتب فيلخدمة أهداف الكاتب". لذا، يختار 

 بدرجات للتصرفلجدلي فريسة جنس النص ونزعاته الشخصية. فبينما يقع مؤلف النص ا

 ،العلى سبيل المث ،، قد تقوده نزعاته الشخصية لحقن نص توضيحي كتقرير إخباري مختلفة

 على مترجم متحيز تقوده نزعاته الفكرية أو األ  .التصرفبجرعة من 
ً
ية ولوجيديوهذا ينسحب أيضا

  إلى التالعب بمحتوى النص من خالل النزوع إلى التصرف بدل النقل.

 فذهب إلى أنوالنقل وطبقهما على عملية الترجمة،  التصرف مفهومي( 1891تعار شناق )اس

يقرر  تجلى حيني لتصرفالمترجم وليس المؤلف من يتولى السيطرة على هذا البعد الخطابي. فا

ص. من المترجم ترجمة أمينة للن يقدمالمترجم التدخل الفكري في النص، بينما يتجلى النقل عندما 

وعملية  Source Languageلغة المصدر الة إنتاج الخطاب في يهنا يأتي الخلط عند شناق بين عمل

التي يقوم به  التصرف. فهو يمتدح Target Languageلغة الهدف اللغة المصدر إلى الالترجمة من 

ور عند هكذا تختلط األمو يحية. في النصوص التوض يعيبهالمترجم في النصوص الجدلية، لكنه 

. إن أ نحو بالنص باتجاه أهداف المترجم سواء  ي التصرفشناق، ألن 
ً
 أم توضيحيا

ً
كان النص جدليا

اب والنقل يتصل بعملية إنتاج الخط التصرفالفرق بين النصوص الجدلية والتوضيحية من حيث 

ن بغض النظر عن كو  ،النقلإما و  التصرف إما رجمة، إذ يستطيع المترجم أن يختارتبعملية ال ال
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 أو 
ً
. فالفرق الوحيد هنا هو أن النص التوضيحي سيكتسب، تصريحا

ً
 أو توضيحيا

ً
النص جدليا

 
ً
 إن اختار المترجم التصرفعناصر جدلية ناتجة عن  ،تضمينا

ً
، بينما يبقى النص الجدلي جدليا

 إن أقدم المترجم على تع، غير أنه سيأخذ منًح التصرف
ً
ص طيل الصبغة الجدلية في النى توضيحيا

 المترجم.

 ،الترجمة في أدبيات التصرف الفكري مفهوم  كتنفتأتي هذه الدراسة لتوضيح االلتباس الذي ي

ِّق يوشرح تجلياتها في الترجمة بين العربية واإلنجليزية.  ،ورسم األبعاد الحقيقية لهذا المفهوم
فر 

)تطويع  Intrinsic Managingالداخلي  فالتصر : التصرفبين نوعين من  (8009، 1889فرغل )

 شيرو يالنص(.  ملحتوى األيديولوجي  التحريف) Extrinsic Managingالخارجي  التصرف و ،النص(

إلى التغييرات التي يقوم بها المترجم في اللغة الهدف من أجل تطويع  ،الداخلي، من جهة التصرف

يا والعليا، اللغوية الدن المستوياتوح بين اتتر  الهدف، وهيو  المصدر تياالختالفات الموجودة بين لغ

المناسب  التصرف عديبما في ذلك المستوى الصوتي والتركيبي والداللي والتداولي والنص ي والثقافي. و 

 ال غنى عنه في عملية الترجمة، إذ في 
ً
ن عدم تطويعها يؤدي إلى الخروج إهذه االختالفات متطلبا

أقل تقدير، مما يقود في حاالت عديدة إلى تعطيل عملية  علىة ركيكة أو ترجم ،بترجمة ال يمكن فهمها

الخارجي على  التصرف يشتمل. وفي الجهة المقابلة، (8018)للمزيد، انظر فرغل  التواصل المرجوة

نزعات  مليالءهدف إلى توظيف النص في اللغة الهدف ير في عملية الترجمة فسا ييديولوجأتدخل 

، ودخل الفكري المقصدالترجمة. ويمكن لهذا التب إليه تللجهة التي أوكأو ا ،المترجم الشخصية

 أن يتجلى في مستويات لغوية مختلفة، بما فيها المستوى الصوتي و وهو الموضوع قيد البحث،

 الثقافي. التداولي و التركيبي والداللي و

 : في الترجمة األيديولوجي التصرف 
    

لتطويع النص في الترجمة، فهو ال يهدف إلى تطويع النص النقيض األيديولوجي  يعد التصرف

 ليناسب النواميس المتعارف عليها في اللغة الهدف، بل إنه يهدف إلى التدخل الفكري 
ً
 وثقافيا

ً
لغويا

في محتوى النص، وتحوير ذلك املحتوى ليتفق مع أغراض المترجم أو الجهة التي أوكلت للمترجم 

لوجية على أنها نظام قيمي تراكمي يؤثر في السلوك اإلنساني يو ف األيدعملية الترجمة. ويمكن أن نعر  

ٍّ سواء حتى يصبح عقيدة أو شبه عقيدة. يرى فان دايك 
 Vanويوجهه في املجتمعات واألفراد على حد 
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Dijk (1881 ،7 أن األ )يات عبارة عن أنظمة أساسية تجسد مفاهيم اجتماعية مشتركة يديولوج

ت امعتقدات جماعات معينة وتوجيهها من خالل غرس نماذج لمواقف وخبر وتستطيع التأثير في 

من السلوك اإلنساني، فهي تشتمل على عملية تفاوضية بين جهات  مختلفة. وبما أن الترجمة جزء  

-ر تاهر)للمزيد، انظ مختلفة، بما فيها المترجمون والمؤلفون والنقاد والناشرون واملحررون والقراء

ية بوعيٍّ أو بغير وعيٍّ )للمزيد، انظر يديولوج(، وتوجهها معايير أTahir-Gűrçağlar 8009غروغالر 

ية الترجمة ال تكمن يديولوج( أن أ8009) Tymoczko(. وكذلك يرى تيموسكو Nord 8009نورد 

في النص المترجم فقط، بل إنها تتجلى في صوت المترجم وموقفه وعالقتها بالمتلقين )للمزيد، انظر 

 (. Fandi 8002وفندي  Mason 1881ميسون 

 يقوم به المترجم ويهدف إلى تقديم عالم فكري في النص األيديولوجي  يعد التصرف
ً
 متعمدا

ً
عمال

الهدف يغاير العالم الفكري في النص المصدر بدرجات مختلفة. وبما أن هذا التدخل عمل ممنهج، 

ن األفراد )المترجمون في هذه  استراتيجيةفإنه يعد  ِّ
 
تهم ييديولوجالحالة( من الربط بين أتمك

 في تبعات عملية الترجمة )للمزيد انظر 
ً
 مشاركا

ً
واألهداف التي ينشدونها، ومن ثم يصبحون طرفا

 Baker 8001بيكر 
ً
ا  أدائيَّ

ً
 عمال

ً
(. ومن هنا، فالترجمة ليست عملية تأويلية فقط، بل إنها أيضا

 في Muhawi 8007؛ مهوي Behl 8008)للمزيد، انظر بيهل 
ً
 فاعال

ً
(، حيث يصبح المترجم مشاركا

  التواصل بين لغتين.

ه، غير أن األخير يهدف يديولوجوالتصرف األ  ِّ
 
ي، مثله مثل تطويع النص، عمل واعٍّ ومقصود في جل

إلى تسهيل األمور على المتلقي من خالل تقديم ترجمة سلسة وطبيعية، بينما يهدف األول إلى تغيير 

ه من خالل رسم عالم فكري مختلف عما هو موجود في النص األصلي. لذا، وجهة المتلقي وتضليل

ولكن  مذموم.األيديولوجي  وإذا ما تساوت العوامل األخرى، فإن تطويع النص محمود بينما التصرف

تبقى عالقة النص المصدر بالنص الهدف في عملية الترجمة قضية شائكة تؤرق منظري علم 

 . الترجمة على اختالف مشاربهم

من حيث الشكل واملحتوى ’ نص مقدس‘فبعض المنظرين يعتقدون أن النص المصدر هو 

، Newmark 1898؛ نيومارك Catford 1812؛ كاتفورد Nida 1811)للمزيد، انظر نايدا 

( 998، ص 1898) وآخرين(. ويرى نيومارك de Waard and Nida 1891؛ دي وارد ونايدا 1899
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 في أحد أرائه الصارمة أن مه
ً
مة المترجم هي أن "ينقل النص األصلي بأعلى درجة من الموضوعية كابتا

 كما يتعامل مع نص يختلف معه 
ً
 تماما

ً
 تاما

ً
 مع نص يتفق معه اتفاقا

ً
مشاعره الشخصية ومتعامال

". ومع ذلك، فالصورة الحقيقية في الترجمة ليست بدرجة الوضوح التي يتحدث عنها 
ً
 تاما

ً
اختالفا

ذ إن هناك العديد من المنظرين ممن يعتقدون أن مهمة المترجم الرئيسية هي نيومارك هنا، إ

؛ Schäffner 8009تجسيد هدف النص المترجم ال هدف النص األصلي )للمزيد، انظر شافنر 

وآخرين(. ويرى أصحاب هذا الرأي أن  Vermeer 8000؛ فيرمير Hönig 1889؛ هونيغ 1889

يسعى إليه النص الهدف في القادم من األيام ال الهدف الذي  على الترجمة أن تستلهم الهدف الذي

( إلى المترجم 899أ، ص 1889جسده النص المصدر في الماض ي. في هذا السياق، تنظر شافنر )

كمؤلف تحرر من "املحددات والقيود التي يفرضها منظور ضيق لمفهوم األمانة للنص المصدر 

 وحده". 

لعربية في الترجمة بين ااأليديولوجي  ضاء وطبيعة التصرفويهدف هذا البحث إلى استكشاف ف 

ِّ هذه العملية، إذ إن التدخل 
لفكري في النص المترجم هو ممارسة اواإلنجليزية بمعزل عن مدح أو ذم 

، Bassnet (1881شائعة وتستدعي تسليط الضوء عليها وسبر أغوارها. ونقتبس هنا من باسنت 

 للنص األصلي قد ( التي تقول "إن الترجمة ال88ص 
ً
افا  شف 

ً
تي كانت تعد في الماض ي خادمة وانعكاسا

 ."
ً
 أضحت اآلن عملية يعدُّ التدخل فيها ضروريا

 في فضاء واسع يتجلى في المستوى الصوتي والمعجمي والتركيبي فياأليديولوجي  ويعمل التصرف 

األحيان، قد  ير أنه، في بعضطبقاته الدنيا، وفي المستوى الخطابي والثقافي في مستوياته العليا، غ

من هنا، ية ال بالنواميس اللغوية والثقافية. و يديولوجيستعص ي على التحديد الدقيق ألنه مرتبط باأل 

ية لوجيديو ي، بغض النظر عن صغره، قد ينضوي على حركة أيديولوجفإن أي فعل في التصرف األ 

السياق الضجة التي أثيرت حول الترجمة تفوق أهميتها حجمها بكثير. ومن األمثلة البارزة في هذا 

. فقد نادى 1817بعد الحرب العربية اإلسرائيلية سنة  818العربية لنص قرار األمم المتحدة 

( باالنسحاب اإلسرائيلي من يديولوجالنص اإلنجليزي )الذي خضع لتصرف أ
ً
أراضٍّ عربية (ي مسبقا

 withdrawal of Israel armed“آلتي ، والذي جاء باإلنجليزية على النحو ا)1817احتلت سنة 

forces from territories occupied in the recent conflict” وهو نص يحتمل قراءة كلية وأخرى ،

، ظهرت مشكلة اعتماد إحدى القراءتين، إذ تشبث العرب 
ً
جزئية. وعندما ترجم إلى العربية الحقا



 

 

       

 

) 411 ( 

اءة الجزئية. وقد أدى هذا االلتباس إلى تصرف بالقراءة الكلية، بينما أصر اإلسرائيليون على القر 

ي في النص اإلنجليزي من وجهة النظر العربية، إذ جاءت الترجمة العربية على النحو اآلتي يديولوجأ

.1817"االنسحاب اإلسرائيلي من األراض ي العربية التي احتلت سنة 
ً
  "، وما زال الجدل مستمرا

ل خان وهاللي يديولوجمشكالت أ وقد يؤدي التأويل المفرط في النص إلى  ية. انظر كيف أوَّ

 ( اآلية الكريمة السابعة في سورة الفاتحة حين ترجماها إلى:1888)

 The way of those on whom you bestowed Your Grace, not (the way) of those 

who earned Your Anger (such as the Jews), nor of those who went astray (such as 

the Christians).  

 تد’ وال الضالين‘و’ غير المغضوب عليهم‘ويشكل تأويل المترجَمين للمقصود من عبارة 
ً
خال

 في النص القرآني، إذ إنهما استبدال التأشير الخاص من خالل التمثيل يديولوجأ
ً
 مقصودا

ً
يا

يء في قاما بهذا اإلفصاح لش  بالتأشير العام في اآلية الكريمة. ومن المؤكد أنهما بالنصارى واليهود

نفس يعقوب، ش يء  من قبيل إظهار العداوة المستحكمة بين المسلمين واليهود من جهة، وإظهار 

العداوة المتجددة بين المسلمين والغرب المسيحي، من جهة أخرى. بالمقابل، التزم مترجمون 

 Zidanزيدان وزيدان  ؛Picthall 1890؛ بيكتهول Arbery 1890؛ آربري Ali 1891آخرون )علي 

and Zidan 1881 عن التأويل. انظر، على سبيل المثال، ترجمة زيدان 
ً
( بالنص القرآني بعيدا

 وزيدان لهذه اآلية الكريمة:

The way of those on whom you have endowed Your Grace, not the way of those 

who earn Your wrath, nor of those who go astray.  

أليديولوجي ا وقبل أن نقوم فيما بقي من هذا البحث باستكشاف المستويات املختلفة للتصرف

 للتصرف
ً
 صارخا

ً
في وجي األيديول في ترجمة نصوص متنوعة بين العربية واإلنجليزية، نورد مثاال

الترجمة أدى إلى أزمة سياسية بين إيران من جهة ومصر والبحرين من جهة أخرى. فقد جاءت 

ة الفارسية للخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري محمد مرس ي في مؤتمر دول عدم االنحياز الترجم

 في محتواه لدرجة أن مهاجمته للنظام السوري ووصفه له بالنظام 90/9/8018طهران(
ً
فا ( محر 

الظالم الذي ال بد أن يرحل تحولت في الترجمة الفارسية إلى هجوم على النظام السياس ي في البحرين. 

ف الخطاب أ ر   ليناسب المواقف السياسية والمعتقدات الدينية للجمهور اإليراني يديولوجلقد ح 
ً
يا

 اعتذار إيران الرسمي لكل من مصر 
ً
 نوالبحريكما يراها النظام اإليراني. وقد استدعى ذلك الحقا
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لة ما حدث بأخطاء غير مقصودة في الترجمة. ومهما يكن األمر، فقد أوصل النظام ا
 
لتي لرسالة امعل

أرادها لجمهوره باللغة القومية )الفارسية(، وهو ما سعى إليه في المقام األول بغض النظر عن 

  تبعات ذلك.

 :المستوى المعجمي
    

بوضوح في المستوى المعجمي عندما يختار المترجم لفظة تمثل األيديولوجي  يبرز التصرف

 فكرية
ً
ة ما تتحكم بعملية االختيار عوامل عدة، منها مختلفة عما تمثله لفظة أخرى. وعاد عقيدة

عد التقارير 
 
االلتزامات االجتماعية والسياسية والمعتقدات والخلفية الثقافية. فعلى سبيل المثال، ت

في ولوجي األيدي اإلخبارية التي يفترض أن تقتصر على النقل األمين للخبر مادة خصبة للتصرف

ح الترجمة ال ِّ
عربية للنص اإلنجليزي اآلتي، والتي تمثل الخطاب العربي المستوى المعجمي. توض 

ى في بعض الدوائر العربية المناوئة  العام في حقبة ما قبل اتفاق أوسلو للسالم وما زال لها صدًّ

 أ
ً
 يديولوجلعملية السالم، تصرفا

ً
 في المستوى المعجمي للنص يا

ً
زية )مرفق ترجمة إنجلي مكثفا

 : ض المقارنة(راجعة للترجمة العربية ألغرا

(1)  In an interview with Newsweek yesterday, the Israeli Defense Minister said 

that the Palestinian suicide operations constitute the main cause for the Israeli troops’ 

entering cities in the West  Bank. 

ادية االستشه  مع مجلة النيوزيك أمس أن العملياتادعى وزير الحرب الصهيوني في مقابلة  -  

ة في الضفة للمدن الفلسطيني  الفلسطينية هي السبب الرئيس في اجتياح قوات االحتالل الصهيوني

 الغربية املحتلة. 
   - In an interview with the Newsweek yesterday, the Zionist War  Minister claimed 

that the Palestinian martyrdom operations are  the main cause for the Zionist troops’ 

storming Palestinian cities in   the occupied West Bank. 
 إن إجراء مقارنة بسيطة بين النص اإلنجليزي والترجمة العربية يبين بوضوح مدى التدخل 

. فبينما ينحو الخطابفي المستوى المعجمي الذي أدى إلى تغيير توجاأليديولوجي 
ً
 ه الخطاب جذريا

 في النص اإلنجليزي، ينضوي النص العربي على خطاب مثقل باأليد
ً
المناصرة  الوجييو منًحى حياديا

للحق العربي والمعادية إلسرائيل، وهو خطاب متوقع ومقبول عند المتلقي العربي. أما الترجمة 

اإلنجليزية الراجعة للنص العربي، فهي غير متوقعة وال مقبولة في خطاب موجه إلى المتلقي الغربي، 
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ول إن ز. ويمكن القإذ إنها، من وجهة نظره، نقل لخبر بطريقة ينقصها الموضوعية ويثقلها التحي

الخطاب الصحفي الذي تتبناه مؤسسة ما يعكس توقعات الجمهور منها، فالخطاب، في نهاية 

المطاف، هو سلعة والمتلقي هو مستهلك لهذه السلعة، وال بد للمنتج أن يأخذ رغبات المستهلك 

 (. Fairclough 1881بعين االعتبار )للمزيد، انظر فيركلف 

في المستوى المعجمي هو تغيير األفعال التأطيرية األيديولوجي  رفومن أبرز عناصر التص 

وغيرها عند نقل الخبر  نددو أنكرو أكدو اعترفو ادعىو قالمثل  framing verbs)أفعال القول( 

( برفقة ترجمة إنجليزية 101، ص 1881الصحفي. فيما يلي مثال توضيحي مأخوذ من شناق )

 تأطيرية مختلفة: 
ً
 تتضمن أفعاال

مواقع   ( قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن طائرات الجاقور القاذفة المقاتلة قد قصفت8) 

 حصينة للمدفعية العراقية في الكويت وعادت إلى قواعدها سالمة.

  The French defense Ministry said/claimed/admitted/confirmed/conceded that 

its Jaguar jet fighters had bombed well-fortified positions of the Iraqi artillery in 

Kuwait and they returned to  their base safely. 

من المالحظ أن النقل املحايد للنص اإلنجليزي موجود فقط عند اختيار الفعل التأطيري   

said من الشك ادعى، بينما يغيب عند استخدام األفعال التأطيرية األخرى. فالفعل 
ً
على  يلقي ظالال

إلى إنكار سابق لما جاء بالخبر. أما  concededو  admittedمصداقية الخبر، بينما يشير الفعالن 

، فيشير إلى أن مصدر الخبر األول لم يكن وزارة الدفاع الفرنسية. من الواضح confirmedالفعل 

ي ية الفعل التأطيري الذيديولوجلى أأن قرار المترجم في اختيار إما النقل وإما التصرف يعتمد ع

  يوظفه في الخبر الصحفي.

(، كما 8أقل مباشرة مما هو عليه في المثال )األيديولوجي  وفي بعض األحيان، يكون التصرف 

ر المثاالن اآلتيان برفقة ترجمتيهما:   يظهِّ

(2)  On breaking news by the French News Agency, tens of  Iraqi civilians were 

killed and injured in an American air  attack on the  city of Fallujah.  

هجوم جوي   في خبر عاجل لوكالة األنباء الفرنسية، قتل وجرح عشرات العراقيين المدنيين في 

 أمريكي على مدينة الفلوجة. 
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 (1) On breaking news by the French News Agency, tens of  Palestinian civilians 

were killed and injured in an Israeli  air attack on Gaza Strip. 

  وجرح عشرات الفلسطينيين المدنيين في  استشهدفي خبر عاجل لوكالة األنباء الفرنسية،   

 هجوم جوي إسرائيلي على قطاع غزة.

تلإلى  were killedإن ترجمة عبارة  
ُ
في  استشهدنفسها إلى  ( وترجمة العبارة9في المثال ) ق

ي عميق لدى ناقل الخبر. فبينما تتفق وسائل اإلعالم العربية يديولوج( ينمُّ عن موقف أ1المثال )

إلى  ، تختلف هذه الوسائل اإلعالمية عند اإلشارةكشهداءكافة على اإلشارة إلى القتلى الفلسطينيين 

عضها لى القتلى السوريين هذه األيام، إذ يشير بالقتلى العراقيين إبان وبعد الغزو األمريكي للعراق أو إ

 إليهم 
ً
 إليهم كقتلىكقناة الجزيرة مثال

ً
  قتلى أواء كشهد، بينما تشير قناة المنار اللبنانية مثال

ً
تبعا

ارته الذي اختاأليديولوجي  لخلفيتهم السياسية. واالختالف في هذه القرارات نابع من الموقف

األحداث التي تجري من حولنا. ونسوق فيما يلي أمثلة أخرى تتضمن مواقف الوسيلة اإلعالمية تجاه 

 في المستوى المعجمي: األيديولوجي  ية ناتجة عن التصرفيديولوجأ

 النظام السوري: ( الحكومة السورية2) 

The Syrian government: The Syrian regime 

 الرئيس المصري املخلوع: ( الرئيس المصري السابق1)

 The former Egyptian President: The deposed Egyptian President 

 حرب األيام الستة: ( حرب السبعة وستين7)

The 1967 War: The Six-day War 

 عملية إرهابية: ( عملية فدائية9)

A commando operation: A terrorist attack 

 الدول المتخلفة: ( الدول النامية8)

Developing countries: Underdeveloped countries 

 أعمال شغب: ( مظاهرات10)

demonstrations: riots 

 قوات االحتالل في العراق: ( قوات التحالف في العراق11)
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The coalition forces in Iraq: The occupation forces in Iraq 

 العدوان الثالثي على مصر: ( أزمة السويس18)

The Suez Crisis: The tripartite Aggression on Egypt  

 الخليج الفارس ي: ( الخليج العربي19)

The Arab Gulf: The Persian Gulf  

ر ية واضحة، إذ إن اختيار تعبييديولوجتنضوي األمثلة الواردة أعاله على اختيارات ذات صبغة أ

لضوء نا، نسلط اي من المشار إليه. ولغاية اإليجاز هيديولوجدون اآلخر في كل منها يعبر عن موقف أ

 The Syrian(، يعبر اختيار عبارة الحكومة السورية 2( فقط. ففي المثال )19( و)2على المثالين )

Government  عن موقف يتسم بالحيادية والموضوعية، بينما ينم استخدام عبارة النظام السوري

The Syrian Regime يزدري المشار إليه. أما يديولوجعن موقف متحيز أ 
ً
اختيار عبارة دون يا

طقة فية لمن(، فيعبر عن موقف سياس ي عميق الجذور يتصل بالتبعية الجغرا19المثال ) األخرى في

 
 
في توظيف عبارة دون األخرى إلى نتائج كارثية بالنسبة للمترجم، إذ يتحتم  الخليج، وقد يؤدي خطأ

رجمة هدف بعين االعتبار. فتعلى المترجم أخذ سياسة المؤسسة التي يعمل لديها وكذلك الجمهور ال

إلى الخليج الفارس ي في ترجمة منشورة في صحيفة عربية عمل قد ال تحمد  The Persian Gulfعبارة 

 أ
ً
 في عبارات معينةيديولوجعقباه. ومن هنا، قد تستلزم بعض المواقف في الترجمة تصرفا

ً
وذلك  يا

 
ً
 لعبارات تخالف قناعات لتجنب عواقب وخيمة. ومع ذلك، قد تستدعي بعض المواقف نقال

ً
 أمينا

ية. فعلى سبيل المثال، عندما حلَّ يديولوجالمترجم وجمهوره من أجل إبراز موقف له تداعيات أ

الرئيس اإليراني أحمدي نجاد ضيف شرف على مؤتمر القمة لدول مجلس التعاون الخليجي في قطر 

لفارس ي مرات عدة ونقلها المترجم ، استخدم في خطابه إلى القمة عبارة الخليج ا8007في العام 

عن دراية ألن توظيفها ينم عن موقف سياس ي للرئيس اإليراني ال  The Persian Gulfالشفوي إلى 

بد من نقله للزعماء الخليجين في المؤتمر. ومن الالفت أنه لم يعترض أحد من هؤالء الزعماء على 

اسة كهذه.تلك العبارة، وقد وجه بعض المعلقين اللوم لهم على سك   وتهم في قضية حس 

ي في لوجيو لقد اشتملت معظم األمثلة التي سقناها في هذا الجزء من الدراسة على تصرف أيد

 للتصرف
ً
 شائعا

ً
 ألفاظ تضم أسماء جنس وأفعال ونعوت، وهذا ال يعني أن أسماء العلم ليست هدفا

لرغم علم دون آخر في الترجمة با في الترجمة. ففي كثير من األحيان، ينم استخدام اسماأليديولوجي 
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من أنهما يشيران إلى الش يء نفسه عن موقف فكري واضح مثل استخدام فلسطين بدل إسرائيل 

وغيرها، إذ يشكل تجنب  Jerusalemبدل  Al-Qudsو  Hebronبدل  Al-Khalilوداود بدل ديفيد و 

 أ
ً
 يهدف إلىيديولوجأسماء العلم التي لها صبغة توراتية موقفا

ً
إلسالمية التركيز على الهوية العربية ا يا

  لهذه األسماء واألشياء التي تشير إليها.
ً
 صارخا

ً
ربي حيث يقوم المترجم الع ونسوق فيما يلي مثاال

  إلى المسجد األقص ى ال جبل الهيكل في أحد التقارير اإلخبارية: the Temple Mountبترجمة عبارة 

 (14) After Israeli police and Palestinian demonstrators clashed on  the Temple 

Mount a year ago and 21 Arabs were shot dead, a number of Palestinians retliated 

with knife attacks on Jews  inside Israel  proper. (The Washington Post, Jan, 21, 

1992). 

قبل  ىاألقص   المسجدبعد أن اصطدمت الشرطة اإلسرائيلية والمتظاهرون الفلسطينيون في  

، فقد انتقم عدد من الفلسطينيين
ً
 بالهجمات بالسكاكين على  سنة، وقتل واحد وعشرون عربيا

 (1888، 87اليهود داخل إسرائيل نفسها. )الرأي، يناير 

 عندما ترجم عبارة  
ً
ال  المسجد األقص ىإلى  the Temple Mountلقد أحسن المترجم صنعا

ائه العرب بعين االعتبار. فمن غير المعقول أن يستخدم في تقرير جبل الهيكل ، إذ إنه أخذ طبيعة قر 

التي تستخدمها إسرائيل واإلعالم الغربي في اإلشارة إلى نفس المكان الذي  جبل الهيكلإخباري عبارة 

ن وثاني الحرمين الشريفين عند المسلمين. ولكن، في ، وهو أولى القبلتيالمسجد األقص ىيضم 

مستخدمة في نص جدلي رسمي  the Temple Mountالوقت نفسه، نستطيع أن نتخيل عبارة 

بين مزدوجين من أجل إشعار المتلقي بموقف اإلدارة األمريكية  جبل الهيكليستوجب ترجمتها إلى 

 اإلسرائيلية.  االدعاءاتتجاه 

، نسوق مث 
ً
 ينضوي على تصرف أوأخيرا

ً
 مشابها

ً
ي له عالقة باسم علم بالرغم من أن يديولوجاال

 غير مبرر. ففي ترجمة عبد الصبور )
ً
لعنوان كتاب فرينكلستون  (1888البعض قد يعتبره تزويرا

، نجد السادات: وهم التحديإلى  Anwar Sadat: Visionary Who Dared( الموسوم 1881)

األصلي الذي يقدم السادات كقائد يستشرف المستقبل وبين عنوان مغايرة واضحة بين العنوان 

السافر في ترجمة األيديولوجي  الكتاب المترجم الذي يقدمه كقائد ضلَّ طريقه. وهذا التدخل

العنوان ينسحب على الترجمة برمتها، إذ إنها تقدم صورة سلبية ألنور السادات. وقد يكون قرار 

 من الموق
ً
 المترجم هذا نابعا

ً
ف العربي الشعبي العام من أنور السادات بسبب توقيعه منفردا
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، إذ أراد المترجم من خالل تحريفه لمنحى النص األصلي 1878التفاقية سالم مع إسرائيل في العام 

الذي يرسم صورة ناصعة ألنور السادات إلى منًحى يرسم صورة قاتمة له أن يكسب تعاطف القارئ 

األمانة في الترجمة، وهو المبدأ الذي فقد الكثير من قيمته بظهور المترجم العربي، غير مكترث بمبدأ 

ين في عملية الترجمة. وفي حقيقة األمر، وبمعزل عن النقد الترجمي  والجمهور كالعَبين أساسيَّ

translation criticism .يقوم بمقارنة الترجمة بالنص األصلي 
ً
 عاديا

ً
، يصعب أن نتخيل شخصا

 ملخزونه اللغوي.  فالقارئ العادي
ً
يبحث إما عن النص األصلي أو عن الترجمة، وليس عن كليهما تبعا

ه عمل أكاديمي يقوم به مختصون ألهداف بحثية.  ِّ
 
 أما مقارنة الترجمة بالنص األصلي، فهو في جل

 :المستوى التركيبي  
    

 لفاعليةاقد يتجلى التصرف الخارجي في المستوى التركيبي في عناصر لغوية مختلفة منها 

agency الوجوب/الظنيةو modality التوكيدو evaluativeness تشير الفاعلية إلى . وغيرها

إظهار الفاعل أو إخفائه في عملية الترجمة، إذ قد يقرر المترجم أن يخفي المسئول عن عمل شرير 

الفاعل بالرغم من ظهوره في النص األصلي. فيما يلي مثال توضيحي برفقة ترجمتين له تم بطمس 

: يديولوجالتصرف فيهما أ
ً
 يا

ان في القدس الشرقية هذا الصباح.12)   ( قتلت القوات اإلسرائيلية ثالثة شب 

 - Three Palestinian youths were killed in East Jerusalem this  morning.  
 - Three Palestinian youths were killed in clashes with Israeli   troops in East 

Jrusalem this morning. 
 من التدخل  

ً
في النص. فمن جهة، أخفى المترجم األيديولوجي  تظهر الترجمتان أعاله نوعا

 حول المسئول عن 
ً
لع حائرا

 
 المتلقي غير المط

ً
هة هذا العمل. ومن جالفاعل في الترجمة األولى تاركا

أخرى، ألقت الترجمة الثانية بالمسئولية على الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني بالرغم من أن النص 

 األصلي يشير إلى مسئولية الطرف اإلسرائيلي وحده عن عملية القتل.

أن يظهر في كيفية التعامل مع الظنية والوجوب في النصوص األيديولوجي  ويمكن للتصرف 

مة، إذ يستطيع المترجم تقديم عالم مختلف عما يطرحه النص األصلي بسبب موقفه من المترج

خالل العبث بأفعال الظنية والوجوب. انظر المثال اإلنجليزي التوضيحي اآلتي برفقة ترجمته 

 العربية:
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 (11) The Head of the International Investigation Commission in   the assass nation 

of the Lebanese former Prime Minister Rafiq Al-Hariri said that some Syrian offi-

cials may have  been involved in this crime

لحريري إن ا قال رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق  

 بعض المسئولين السوريين متورطون في هذه الجريمة.

 من خالل تغيير حالة الشك في النص األصلي إلى يديولوجكما هو واضح، لقد تدخل المترجم أ 
ً
يا

 حالة من اليقين في النص المترجم بهدف إدانة الحكومة السورية عبر فعل الترجمة. 

إلى مسار  epistemic modalityوقد يسعى المترجم في بعض األحيان إلى تحريف مسار الظنية  

من أجل إظهار نبرة عدوانية ال تعكس النبرة المتحفظة في النص  deontic modalityالوجوبية 

األصلي. فيما يلي نص مقتبس من ترجمة إنجليزية برفقة أصلها العربي لرسالة مفتوحة وجهها جبران 

 عن الملف اللبناني )جريدة
ً
النهار  تويني إلى الدكتور بشار األسد الذي كان آنذاك مسئوال

 (: Badran 8001، )للمزيد، انظر بدران (89/9/8000

 (17) You must understand that there is bad blood between some Lebanese and 

the Syrian Army, that our generation inherited the civil war, but did not initiate it, 

that we were not  warmongers, and that there are no such things as eternal wars  and 

eternal enemies. 

 بين اللبنانيين والجيش السوري في لبنان، وتعرف أن جيلنا
ً
ورث الحرب  أنت تعرف أن ثمة دما

 أو عداءات أبدية.  أبدية  ولم يكن سببها، وأننا لسنا هواة حروب، وأنه ليس هناك من حروب

 في النص العربي )أنت تعرف أنمن الواضح في المثال أعاله أن ما يعامل 
ً
.( قد عومل .. ظنيا

 في الترجمة اإلنجليزية )عليك أن تفهم أن
ً
.(، مما أدى لظهور نبرة عدوانية في الترجمة .. وجوبيا

اإلنجليزية بدل النبرة المتحفظة في النص العربي بالرغم من املحافظة على محتوى النص بشكل 

 عام. 

ترجم بالظنية/الوجوب دون وعيٍّ بذلك، مما يؤثر على في حاالت أخرى، قد يعبث الم 

ية التي يجسدها النص المترجم. انظر المثال اآلتي لمقطع شعري مقتبس من قصيدة يديولوجاأل 

الفلسطيني محمود  للشاعر If I were to Start All Over Again"إذا كان لي أن أعيد البداية" 
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"ضحايا خارطة" ترجمها عبد الله العظري  Victims of a Mapدرويش من مجموعة بعنوان 

(1891:) 

  ولكنني ال أعود إلى قرطبة.  ( أعود إذا كان لي أن أعود، إلى وردتي نفسها وإلى خطوتي نفسها18) 

  I will return if I have to return, to my roses, to my steps  But I will never go 

back to Cordova.  

ينضوي المثال أعاله، بمعزل عن المشكالت في نقل الرموز الشعرية )أنظر فرغل وناجي  

Farghal and Naji 8000 على تغيير جوهري في الظنية التي قدمها الشاعر. فبينما ينظر درويش ،)

(، يقدم المترجم If I were to returnإلى العودة كاحتمالية بعيدة المنال )إذا كان لي أن أعود 

إن كان علي أن أعود(، وكأنه مجبر على  If I have to returnعودة" من قبيل الوجوب العام )"ال

رت الترجمة رغبة الشاعر الجامحة للعودة إلى الوطن  العودة إلى وطنه السليب )فلسطين(. لقد غيَّ

 .
ً
 املحتل رغم صعوبة تحقيقها إلى عبء قد يقوم به مكرها

  
ً
 توضيحيا

ً
، نسوق مثاال

ً
ن كيف يمكن للمترجم أن يضعف درجة التوكيد في النص  وأخيرا ِّ

يبي 

 من العربية إلى اإلنجليزية من خالل تجاهل أدوات التوكيد النحوية 
ً
 جدليا

ً
المترجم عندما ينقل نصا

  (:1881والمعجمية )للمزيد، انظر فرغل 

في الغرب  ( إن العلماء والمفكرين العرب الذين هاجروا من أوطانهم األصلية واستقروا 19) 

 إسهامات معرفية هامة للبشرية جمعاء.  وما زالوا يقدمون قدموا 

 Arab scientists and intellectuals who migrated from their home  countries and 

settled in the West have made some epistemological contributions for humanity. 

 - Arab scientists and intellectuals who migrated from their  home  countries and 

settled in the West indeed made and  are still making important epistemological 

contributions for humanity at large.  

ِّد المترجم  
ري االختالف في درجة التوكيد بينهما. فبينما يجر 

 
إن مقارنة بسيطة بين الترجمتين ت

الترجمة األولى من نبرة التوكيد التي يتضمنها النص األصلي، يحافظ في الترجمة الثانية على نبرة 

ر التوكيد صالتوكيد المتصاعدة التي يعكسها النص األصلي. من هنا، يستطيع المترجم العبث بعن

في عملية الترجمة من خالل نزع أدوات التوكيد الموجودة في النص األصلي أو من خالل إضافة أدوات 
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نتيجة ي األيديولوج توكيد ال يحتوي عليها النص األصلي. وفي كلتا الحالتين، ينحرف عالم النص

 تصرف موجه متعمد يقوم به المترجم. 

 :المستوى الخطابي والثقافي
    

في المستويين المعجمي والتركيبي، يصعب التحديد الدقيق األيديولوجي  ف التصرفبخال 

للعناصر اللغوية التي تم التصرف بها في المستويين الخطابي والثقافي بسبب عالقتها بالنص ككل 

متكامل ال بوحدات لغوية واضحة المعالم. ومن األمثلة المهمة على التصرف الموجه في هذا املجال 

ر  لرباعيات الخيام Edward Fitzgeraldالشاعر اإلنجليزي إدوارد فيتسجرالد ترجمة  حيث حوَّ

ٍّ مادي وماجن في الترجمة اإلنجليزية. 
ٍّ ديني وصوفي إلى جو 

المترجم الجو العام في النص األصلي من جو 

ل الحب والخمر اإللهي في القصيدة الفارسية إلى حب وخمر آدمي في الترجمة اإلنج يزية. لفقد حوَّ

ومن الواضح أنه اتخذ مثل هذا القرار ليجاري التقاليد األدبية الغربية والذائقة الفنية للقارئ 

ى عن نقل القيم الثقافية في اللغة المصدر، إذ إن فيتسجرالد نفسه كتب في رسالة إلى 
ً
الهدف بمنأ

"لقد راق (: 77، ص Lefevere 1888 )للمزيد، انظر ليفيفير E. B. Cowell صديقه إي بي كاول 

لي أن أتمتع بحرية مطلقة وأنا أترجم هؤالء الشعراء الفرس األغرار الذين )كما أعتقد( لم يصلوا 

". ويعلق
ً
 حقيقيا

ً
 بشعرهم إلى درجة تخيف المترجم من أن ينطلق بحرية ليصنع من شعرهم فنا

 "ما كان لفيتسجرالد أن يتمتع بتلك الحري1888ليفيفير )
ً
ة لو كان يتعامل مع األدباء ( قائال

 ألن هناك 
ً
 فحسب، بل أيضا

ً
اليونانيين والرومانيين القدماء، ال ألنهم يمثلون ثقافة أكثر تقدما

 المئات من الخبراء ممن سيتحققون من ترجمته". 

ي، المصري أحمد رام للشاعر الغنائيالمشهورة  رباعيات الخيامومن المثير لالهتمام أن ترجمة  

قلت بدورها عن الترجمة والتي غن
َ
تها السيدة أم كلثوم، اعتمدت على الترجمة الفرنسية التي ن

( 80اإلنجليزية، ال النص الفارس ي. انظر التشابه الواضح في المقطع اآلتي بين النص اإلنجليزي )

 (: 81والنص العربي )

  (80) Dreaming when Dawn's Left Hand was in the Sky  

          I heard a Voice within the Tavern cry,  

         "Awake, my little ones, and fill the Cup 

          Before Life's Liquor in its Cup be dry." 



 

 

       

 

) 411 ( 

 في السحر81) 
ً
 هاتفا

ً
ــــــ    ( سمعت صوتا ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  غفاة البشر :لحانانادى من ـ

 .  تمأل كأس العمر كف القدر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقبل أ  كأس المنى ا ؤو هبوا امل       

ينبغي، على وجـــه الخصــــــــــــــوص، مالحظـــة الجو المـــادي والمـــاجن الـــذي تنضــــــــــــــوي عليـــه الترجمـــة 

 الترجمـة اإلنجليزيـة. وفي
ً
 أ العربيـة، والتي تعكس تمـامـا

ً
 في ديولوجيـكلتـا الحـالتين، نشــــــــــــــهـد تصــــــــــــــرفـا

ً
يـا

المستويين الخطابي والثقافي للنص الفارس ي، آخذين بعين االعتبار أن التصرف الموجود في النص 

 من األصل الفارس ي. 
ً
 العربي منقول عن النص اإلنجليزي، وليس نابعا

 للتصرف 
ً
ي، إذ عادة في المستوى الخطاباأليديولوجي  وقد تكون التقارير اإلخبارية األكثر تعرضا

المترجمون واملحررون في التقرير اإلخباري من خالل التغيير والحذف واإلضافة لبعض ما يتدخل 

ية للجهات الرسمية التي يمثلونها. يديولوجالعناصر من أجل جعل النص يلتقي مع التوجهات األ 

 تاأليديولوجي  ولمشاهدة الفرق بين النقل والتصرف
ً
ر قريفي التعامل مع التقارير اإلخبارية، انظر أوال

اإلخباري بنسختيه اإلنجليزية والعربية حيث النقل املحايد )للمزيد،  BBCهيئة اإلذاعة البريطانية 

 (:Shunnaq 1881 ؛ شناقAl-Shamali 1888انظر الشمالي 

(88) PLO Chairman Mr. Yaser Arafat opened the Palestine  National Council 

meetings in Tunis today. The PNC will  discuss the  Palestinian participation in the 

proposed Mideast  peace conference to be held in Madrid next month. Israel  rejects 

any role for the PLO in the conference and insists that  it will only talk to Palestinian  

representatives from the  occupied territories. 

املجلس الوطني   ( افتتح الســــيد ياســــر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلســــطينية اجتماعات23)

ــــوف يناقش املجلس ــ ــ ــ ـــــطيني في تونس اليوم. وسـ ــ ــ ــــطينية في الفلســ ــ ــ ــ ـــاركة الفلسـ ــ ــ ــ ـــالم  المشــ ــ ــ ــ مؤتمر الســ

. قادموالمتوقع انعقاده في العاصـــــمة اإلســـــبانية مدريد في الشـــــهر ال  األوســـــط المقترح حول الشـــــرق 

وتصر على أنها لن تتحدث   وترفض إسرائيل أي دور لمنظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر  هذا 

 .إال مع ممثلين فلسطينيين من األرض املحتلة

  
 
من  بعه هيئة اإلذاعة البريطانيةيالحظ القارئ بسهولة النقل املحايد الصارم لألخبار الذي تت

( على التوالي. وقد أكسبت هذه 23( و)22بالنص العربي في المثالين )خالل مقارنة النص اإلنجليزي 

السياسة الهيئة شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم. ومن المؤسف أن الحياد في التقارير اإلخبارية 

هو االستثناء والقاعدة هي التحريف، كما يتضح من التقريرين اإلخباريين اآلتيين اللذين يعالجان 

 ن خالل اإلذاعة اإلسرائيلية واإلذاعة األردنية على التوالي:الخبر نفسه م
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في تونس اليوم   ( افتتح ياسـر عرفات رئيس المنظمة اجتماعات املجلس الوطني الفلسـطيني24)

المقترح حول الشـــــــــرق األوســـــــــط   وســـــــــط خالفات حول مشـــــــــاركة الفلســـــــــطينيين في مؤتمر الســـــــــالم 

ولن يكون للمنظمـــة أي دور في المؤتمر وســــــــــــــيمثـــل  دم،والمنوي انعقـــاده في مـــدريـــد في الشــــــــــــــهر القـــا

 من سكان المناطق.   الجانب الفلسطيني ممثلون 

الفلسطيني في   ( افتتح السيد ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين اجتماعات املجلس الوطني 82)

في مؤتمر السالم المقترح حول الشرق   تونس اليوم وسـوف يناقش املجلس المشـاركة الفلسطينية

 اإلسبانية مدريد في الشهر القادم.  األوسط والذي سيعقد في العاصمة

ي ال يخفى على أحد. بداية، تم حذف يديولوجلقد أخضعت اإلذاعة اإلسرائيلية النص لتصرف أ 

منظمة عند اإلشارة إلى ياسر عرفات، وكذلك تم اختصار اسم  Mr السيدأداة التخاطب الرسمية 

وكال األمرين يهدفان إلى تحقير المشار إليهما وعدم إضفاء المنظمة، إلى  التحرير الفلسطينية

، يعطي النص االنطباع بأن هناك اختالفات بين الفلسطينيين بشأن 
ً
الشرعية عليهما. وثانيا

المشاركة في المؤتمر، مما غيب حقيقة أن إسرائيل هي من تعارض مشاركة الفلسطينيين في 

باق األحداث بقطع الطريق على مشاركة منظمة التحرير المؤتمر. والهدف من ذلك هو است

، تم توظيف المصطلح اإلداري 
ً
ي األراض بدل عبارة  المناطقالفلسطينية في المؤتمر. وأخيرا

وهي العبارة المستخدمة في الخطاب الدولي بشكل عام وخطاب األمم المتحدة بشكل املحتلة، 

 يعكس السياسة اإلسرائيلية خاص. وقد خلقت هذه الشبكة من عناصر التصرف خ
ً
 سياسيا

ً
طابا

  تجاه الموضوع الفلسطيني بشكل عام ومحاولة إيجاد حل سلمي بشكل خاص.

، 82أما تقرير اإلذاعة األردنية في ) 
ً
( أعاله، فيعكس موقف الحكومة األردنية بكل وضوح. أوال

 إلى رئيسها يدولة فلسطين يوظف التقرير عبارة 
ً
الموقف  اسر عرفات ليؤكداملختلف عليها مشيرا

 للموقف الدولي المعلن. وبأسلوب أكثر دهاًء، يتجاهل النص أي 
ً
الرسمي للحكومة األردنية، خالفا

لتحرير الفلسطينية في المؤتمر، وقد ينم هذا عن رغبة عند اذكر لرفض إسرائيل مشاركة منظمة 

كومة تمر. لذلك، يبدو أن الحالحكومة األردنية في تشكيل وفد مشترك مع الفلسطينيين إلى المؤ 

 في أن تكون األمور في صالحها 
ً
األردنية آثرت عدم اتخاذ موقف تجاه هذا األمر من خالل تجاهله، أمال

 أ
ً
ن ية يعجز الكالم عيديولوجعندما تنجلي الصورة. فالصمت هنا، كما نرى، يمكن أن يحقق أهدافا

 تحقيقها. 
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، تصبح المفاهيم الثقافية هدف 
ً
 لنيران المترجم. ففي السياق العربي اإلسالمي، عادة ما وأحيانا

ً
ا

نسمع عن تشويه المستشرقين وبعض المؤلفين الغربيين للثقافة اإلسالمية. فعلى سبيل المثال، 

ربما تكون الرسوم الكاريكاتيرية الدنمركية المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم )فبراير 

سلمين حول العالم وخلقت أزمة عالمية، قد تطورت في عقول (، والتي أثارت حفيظة الم8001

 بيديولوجمؤلفيها من خالل قراءتهم لنصوص عن الثقافة اإلسالمية تم التصرف فيها أ
ً
شكل سافر، يا

 برفقة ترجمتين تمثالن 
ً
 توضيحيا

ً
 أصلية أم مترجمة. وفيما يلي نسوق مثاال

ً
سواء أكانت نصوصا

 للثقافة اإلسالمية على التوالي: يولوجي األيد النقل املحايد والتصرف

أو قبيل  من الليل في شـــهر رمضـــان المبارك ينهض المســـلمون من نومهم في ســـاعة متأخرة ( 81) 

طويـل قبـل اإلفطار عند المغيب. وبعد  الفجر لتنـاول وجبـة الســــــــــــــحور التي تعينهم على صــــــــــــــيـام يوم

  الفجر. صالةإلى المسجد ألداء   تناول السحور يتوجه معظم الرجال

  (87) In the fasting month of Ramadan, Muslims awake late at  night or just 

before dawn to have a meal called Al-Sahur,  thus preparing themselves for a long 

day before breakfast  is permitted at sunset. Having had this meal, most men  make 

for the mosque to perform their dawn prayers. 
 

  (28) In the fasting month of Ramadan, Muslims strangely awake  late at night 

or just before dawn to stuff themselves with food  that could last them for a tdiously 

long day before a meal is  permitted at sunset. Still worse, most men, having sup-

plied  themselves with enough ammunition (food), make for the  mosque to perform 

their dawn rituals. 
 في الخطاب بينهما. فبينما تنقل 28( و)27إن مقارنة بسيطة بين الترجمتين في ) 

ً
 شاسعا

ً
ن فرقا ِّ

( تبي 

الترجمة األولى المفاهيم اإلسالمية بحيادية وموضوعية، تزدري الترجمة الثانية هذه المفاهيم من 

 خالل خطاب سلبي ومتحيز متعمد تبناه المترجم ضد اإلسالم. 

 في التصرف
ً
 معاكسا

ً
في  خالل اختيار خطاب إيجابيمن األيديولوجي  وقد يتبنى المترجم اتجاها

ترجمته لنص ينضوي على خطاب سلبي تجاه بعض المفاهيم الثقافية. فعلى سبيل المثال، قدم 

"حياة النبي محمد"  The Life of Mahomet( ترجمة لكتاب 1810/1811) Khurbutliخربطلي 

 بالرغم  Washington Erving للمؤلف واشنطون إيرفينغ
ً
 إيجابيا

ً
من النظرة السلبية تحمل خطابا
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(. Einboden 8008الواضحة ضد اإلسالم ومفاهيمه في ثنايا النص األصلي )للمزيد، انظر أينبودن 

 وفيما يلي اقتباس من الكتاب برفقة ترجمته العربية: 

(88) Much of the Koran may be traced to the Bible, the Hishnu  and the Talmud 

of the Jews, especially its wild though often  beautiful traditions concerning the an-

gels, the prophets, the  patriarchs, and the good and evil genii. [Mahomet] had at an  
early age imbibed a reverence for the Jewish faith, his mother,  it is sugested, having 

been of that religion  

تتعلق بالمالئكة  بعض ما جاء في القرآن سبق أن جاء في التوراة واإلنجيل، وبخاصة اآليات التي

 األولى يحترمون الدين اليهودي.  واألنبياء، والجن األخيار واألشرار. ولذا كان المسلمون في الفترة 

دعي المؤلف أن فبينما يلقد غير خربطلي النظرة السلبية إليرفينغ إلى نظرة إيجابية في الترجمة.  

معظم القرآن الكريم منقول عن اإلنجيل والتوراة، يقول المترجم إن بعض ما ورد في القرآن جاء 

ذكره في الديانات التي سبقته. كذلك، يدعي النص األصلي أن احترام النبي محمد صلى الله عليه 

ين أن تعتنق الديانة اليهودية، في حوسلم للديانة اليهودية ربما يعود لكون والدته، كما يدعي النص، 

هودية. بأن والدة النبي كانت ي لالدعاءالترجمة تركز على احترام المسلمين للدين اليهودي دون أي ذكر 

ية النص أن المترجم يريد أن يقدم للقارئ العربي صورة يديولوجويتضح من هذا التحوير الكبير في أ

من سبقه من المستشرقين الذين أساؤوا لإلسالم(، إيجابية عن هذا المؤلف )كنموذج مختلف ع

بالرغم من السلبية الواضحة التي يتحدث بها إيرفينغ عن اإلسالم في الكتاب برمته. والسؤال الذي 

يطرح نفسه هنا هو: هل خدم المترجم أبناء جلدته أم ضللهم بتقديمه مثل هذه الترجمة؟ سؤال 

 أتركه برسم اإلجابة. 

، تقوم  
ً
لوجي سافر عند ترجمة المفاهيم الدينية من لغة يو وسائل اإلعالم بتدخل أيدوأحيانا

 ABCواألي بي س ي  CNNألخرى. انظر كيف ترجمت الشبكات التلفزيونية األمريكية )الس ي أن أن 

( 8001الجزء االفتتاحية في خطاب زعيم القاعدة أسامة بن الدن )أكتوبر  FOX)وفوكس 

 مشفوعة بالنص األصلي: 

 (30) Thanks to God, he who God guides will never lose. And I believe that 

there’s only one God. And I believe there’s no prophet but  Mohammed.  

ـــ ( إن الحمد لله نحمده ونســــــتعين به ونســــــتغفره ونســــــتعيذ به من شــــــرور أنفســــــنا31)  يئات وســـ

 عبده ورسوله، ه وحده ال شريك له وأشهد أن. و أشهد أن ال إله إال الل.. أعمالنا
ً
  ... محمدا
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 في اإلسالم، إذ تدعي الوحدانية للنبي محمد 91كما هو جليٌّ في ) 
ً
 مهما

ً
ِّف الترجمة مفهوما

(، تحر 

على لسان بن الدن دون وجه حق. فالنص األصلي يشير لوحدانية الله عز وجل فقط والنبوة ملحمد 

إال. وهذا التشويه السافر للنص األصلي قد يقود إلى تأليب أصحاب  بين غيره من األنبياء، ليس

الديانات األخرى غير المطلعين على اإلسالم على المسلمين ألنهم ينكرون النبوة ألنبيائهم كما تقول 

الترجمة. قد يقول قائل بأن ما حصل في الترجمة هنا ليس إال زلة لسان للمترجم الشفوي ولكن عدم 

حق لهذه الترجمة بشكل مناسب ينفي مثل هذا الرأي. ويمكن مقارنة هذه الترجمة التحرير الال 

 :األسوشيتد بريس Associated Press المشوهة بالترجمة الحيادية اآلتية التي قدمتها

“I bear witness that there is no God but Allah and that Mohammed is his messen-

ger”.  
الترجمة قد حذفت بعض العبارات الروتينية، إال أنها نقلت المفاهيم وبالرغم من أن هذه 

( أعاله، وهو أنها تقدم "شهادات" بن 91ي. وثمة أمر آخر في الترجمة )يديولوجالدينية دون تدخل أ

 من الشك من الناحية الخطابية. 
ً
الدن من قبيل "االعتقاد" ال "الشهادة"، مما يلقي عليها ظالال

 أشهدالذي يقابل الفعل  testifyأو  bear witness toال يعادل الفعل  believeزي فالفعل اإلنجلي

 في اللغة العربية. 

في بعض الحاالت من التصرف اللغوي في الترجمة في خضم األيديولوجي  وقد يقترب التصرف 

. انظر كيف تعامل لي غاسيك 
ً
نص ع ال( م1872) Le Gassickمحاولة المترجم تطويع النص ثقافيا

 (: 1817) زقاق المدق اآلتي من رواية نجيب محفوظ 

ر. الشارع األزه  . ال تسرعي هكذا يا حميدة. ميلي بنا إلىسيدنا الحسينطاهر النية و –( 98) 

تعلمين وال شك بما أريد أن أقوله. أال تعلمين؟   . أنتِّ أريد أن أقول لك كلمة هامة. ينبغي أن تصغي إلي  

 (p.46) ... دليله  المؤمنأال تشعرين؟ قلب 

   “My intentions are completely pure. Don’t rush off Hamida, let’s turn into Ahar 

street. I’m sure you know what I want to  say. Don’t you  feel anything? One’s 

emotions are the best  guide.” (p. 57).   
َسم   

َ
كما هو مالحظ، يحتوي النص األصلي على إشارتين دينيتين إسالميتين. اإلشارة األولى، وهي ق

مصري مألوف بأحد الرموز الدينية أثناء الحديث )وسيدنا الحسين(، تهدف إلى توكيد النقطة مدار 

ب. أما اإلشارة الثانية، فتؤكد من خ
َ
الل الحديث واستبعاد أي شكوك حولها من طرف املخاط
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توظيف المثل العربي صدق مشاعر ما يحس به المؤمن )قلب المؤمن دليله(. إنه لمن المؤسف أن 

تستبدل هاتان اإلشارتان بعبارتين عامتين في اللغة الهدف، إذ تم محو النبرة الدينية التي عادة ما 

م الحديث الذي ينضوي على التوكيد. وقد يقول البعض إن المترجم قام بذلك من  سِّ
َ
جنيس قبيل تت

الترجمة في اللغة الهدف، إذ إن الناطق باإلنجليزية، على سبيل المثال، ال يؤكد ما يقول عادة عن 

َسم. إن هذا لصحيح، ولكن نقل نكهة النص وروحه بالحدود التي تسمح بها اللغة الهدف 
َ
طريق الق

 يبقى العامل األساس في ترجمة األعمال األدبية. 

  
ً
، نناقش نصا

ً
 Thomas Harris( لكتاب توماس هاريس 1891من ترجمة حسن مشعل )وأخيرا

Black Sunday ( "خضع لتصرف موجه سافر. لقد بدأ تدخل المترجم1872"األحد األسود ) 

مع ترجمته لعنوان الكتاب إلى "األحد األسود: تصور أمريكي صهيوني للعمل الفدائي األيديولوجي 

تة للتدخل في محتوى الكتاب. وفيما يل الفلسطيني"، إذ يؤشر العنوان الفرعي ي إلى نية المترجم المبيَّ

( وترجمة راجعة 91( برفقة النص اإلنجليزي األصلي )99النص المقتبس من الترجمة العربية )

 (: 91( وترجمة محايدة للنص األصلي )92للنص العربي )

سترجاع فلسطين ا كان حافظ نظير وهو اآلمر الحقيقي لجهاز رصد فتح يؤمن بحق( 99) 

 (p. 9) ...... شعبه طوال السنين الماضية،  خالصة للعرب، واالنتقام من كل الذين عذبوا

  (91) Najeer was the commander of Black September. He did  not believe in the 

concept of a "Middle East situation." The restoration of Palestine to the Arabs would 

not  have elated him. He believed in holocaust, the fire that  purifies. (p. 2). 
 

(92) Hafiz Nazeer, who was the real commander of Fatah Detection Tool, believed 

in the right of restoring entire  Palestine to the Arabs  and taking revenge upon all 

those  who tortured his people through the past years. 
يســـــــمى "قضـــــــية الشـــــــرق  كان نظير آمر كتيبة "أيلول األســـــــود". وهو لم يكن يؤمن بمفهوم( 36)  

ــــطين ــ ــ ـــــره عودة فلســ ــ ــ ــــط"، ولم تكن لتسـ ــ ــ ي الدم الذ -للعرب. فكل ما كان يعنيه هو إراقة الدم  األوســ

 يشفي الغليل.

رينا الفرق الشاسع 99في )األيديولوجي  الترجمة التي خضعت للتصرفإن نظرة سريعة على   
 
( ت

، وهو اآلمر يـــديولوج(. فـــالمترجم يتـــدخـــل أ91بينهـــا وبين الترجمـــة املحـــايـــدة في )
ً
 ويقـــدم لنـــا نظيرا

ً
يـــا

 يســــــعى الســـــترجاع فلســــــطين املحتلة واالنتقام ممن شــــــردوا شــــــعبه. 
ً
لمنظمة أيلول األســـــود، مناضــــــال
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 كمتطرف ال يعنيه عودة فلســــــــــــطين املحتلة بأي شــــــــــــكل بالمقابل، فإن ا
ً
لترجمة املحايدة تقدم نظيرا

 من األشكال، إذ إن الش يء الوحيد الذي يتملكه هو الرغبة في قتل كل أولئك الذين عذبوا شعبه. 

 عنصر آخر من عناصر التصرف 
ً
(، أال وهو تجنب المترجم 99في )األيديولوجي  وهناك أيضا

عبارة ، إذ استبدلها بمنظمة أيلول األسودقي للمنظمة التابعة لحركة فتح وهو لذكر االسم الحقي

. ويبدو أن المترجم، وهو أردني من أصل فلسطيني، أراد أن يتجنب هذا االسم بسبب جهاز رصد فتح

 حساسية إيحاءاته السياسية في المشهد األردني. 

ول، وهو األهم، أن مشعل )المترجم( ي. األ يديولوجوبهذا، يكون لدينا مستويان من التدخل األ 

الذي يقدمه هاريس )المؤلف( بأسلوب يجعله يتناغم مع ما يعتقده األيديولوجي  أعاد صياغة العالم

ر بشكل سافر الموقف األمريكي و/أو الصهيوني  هو، ال المؤلف. وبذلك، يكون المترجم قد غيَّ

فائها. ومن جهة أخرى، فإن المترجم المجحف بحق النضال الفلسطيني المشروع ضد إسرائيل وحل

 للحساسيات السياسية في السياق األردني
ً
الفلسطيني، مما حدا به إلى تغيير عبارة -مدرك تماما

، إن لم يكن الكثير، من قرائه. منظمة أيلول األسود
ً
 التي قد تستفز بعضا

ة إيجابية ويبقى السؤال الذي طرحناه من قبل: هل خدم المترجم القارئ عندما رسم صور 

(، بالرغم من أنه 99لموقف المؤلف توماس هاريس من القضية الفلسطينية )انظر االقتباس في 

 للقضية الفلسطينية. من الواضح أن المترجم لم يستطع 
ً
 مناوئا

ً
 لترجمته يعكس موقفا

ً
اختار عنوانا

ني المشروع سطيأن يعزل نفسه عما يعتقد عند رسم الموقف األمريكي المتصهين تجاه النضال الفل

 ليصحح ما اعتقد أنه مجحف بحق أبناء جلدته. إننا في يو الذي يطرحه المؤلف، فتدخل أيد
ً
لوجيا

حضرة مترجم يتصرف كالعب أساس ي يقتفي أهدافه بغض النظر عن كونها تتناغم أو تتنافر مع 

  توقعات جمهوره من القراء.

:  
    

 في الترجمة من جوانبه املختلفة،األيديولوجي  لقد ناقشنا في هذه الدراسة التصرف

 من فضاء هذا التصرف الذي  وقدمنا نماذج ال تشكل إال عينة متواضعة و
ً
 يسيرا

ً
جزءا
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هم هذا الجهد في سبر أغوار هذه سواء شئنا أم أبينا، آملين أن يسيثقل عملية الترجمة، 

ٍّ سواء. العملية وخلق وعي ترجمي لدى المترجم المتدرب واملحترف عل
 ى حد 

 من خالل األمثلة التي أوردناها أن التصرف
ً
كنهه  يهدف فياأليديولوجي  لقد بدا واضحا

ت للمترجم أو الجهة التي أوكلاأليديولوجية إلى جعل النص المترجم يتناغم مع التوجهات 

 في المستويين 
ً
ا له الترجمة. ورأينا أن التدخل الفكري في النص يمكن أن يتجلى موضعيَّ

 في المستويين الخطابي والثقافي. وبغض النظر عن المستوى 
ً
ا المعجمي والتركيبي أو كليَّ

 ما تكون الحركة األيد
ً
لوجية ذات دالالت واضحة يو الذي يتم فيه هذا التدخل، فغالبا

 ونتائج ملموسة. 

كثير يفقد الاأليديولوجي  ن نقاشنا أن السؤال المطروح عن مشروعية التصرفلقد بي  

بريقه عندما نتفحصه عن قرب في سياقاته املختلفة. فمن جهة، يمكن النظر إلى من 

 على النص األصلي حيث ال يتعدى دوُر 
ً
الترجمة كمشروع ينقل المعنى بأمانة معتمدا

المترجم دوَر الوسيط بين لغتين وثقافتين. ومن جهة أخرى، يمكن النظر إلى الترجمة 

 على ا
ً
ألهداف التي تسعى إليها الترجمة حيث يكون المترجم كمشروع يؤلف المعنى معتمدا

 يتمتع بحرية واسعة. وبين الرأيين، ثمة العديد من الحاالت التي تحتاج إلى 
ً
 أساسيا

ً
العبا

ام ما، لوجي في مقيو أحكام مختلفة، فلكل مقام مقال، فما يمكن الثناء عليه من تدخل أيد

  قد يستدعي إدانة صارخة في مقام آخر.
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