
 الدرس األول في مقياس الترجمة

 ماستر، كل أفواج اللسانيات التطبيقية وأفواج األدب العربي الحديث والمعاصر[ ]السنة األولى

 

ق التاريخ لشح المصادر بشأن لى أخرى ضاربة في أعماإن قصة بداية عهد الترجمة بمعنى النقل من لغة إ   

العهد القديم والعهد الجديد عقاب رباني للبشر إذ بلبل الرب ألسنة ذلك. فتعدد اللغات في الكتاب المقدس حسب 

الناس ببقعة من األرض تسمى "شنعار" ألنهم أرادوا تشييد برج ليرقوا به إلى أسباب السماء، وما اختالف 

: "ومن آياته خلق السماوات واألرض  األلسنة في القرآن الكريم سوى معجزة ربانية مصداقا لقوله تعالى

 [.22" ]الروم:  تالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آليات للعالمينواخ

هللا صلى هللا عليه  رسولعن رضي هللا عنه رواه عدي بن حاتم صحيح حديث في ترجمان  كلمة وورد ذكر   

 .(885:  2002 )البخاري، "... ولَيلَقيًن هللاَ أحُدكم يوَم يلقاهُ وليَس بيَنُه وبينُه ترجمان يترجم لُه ...: "وسلم

ر حيث يقال عن عبد هللا بن عباس إنه حبر هذه األمة وترجمان القرآن.  واستعمل المسلون هذا االسم بمعنى مفسِّ

بالنسبة  بمعنى تحويل الكالم من لغة إلى أخرىواستعمل الجاحظ في كتاب "الحيوان" كلمتي ترجمان والترجمة 

وقد سبقت الترجمة الشفهية  [.51: 1ج. 1، م.2003]الجاحظ، األولى  للكلمة الثانية والقائم بذلك بالنسبة للكلمة

  Raganonالترجمة التحريرية، وتستعمل اللغة العربية كلمة ترجمان المشتقة من الكلمة اآلشورية راغانون 

واشتقت اللغة اإليطالية من الكلمة العربية ترجمان كلمة  . (Redouane, 1996 : 96)والتي تعني الكالم 

Drogmanno   للداللة على الشخص الذي يفك ما استعصى فهمه من الكالم من لغة إلى أخرى، واستعمل

من كان يقوم بالترجمة الرسمية للوفود إلى إشارة األتراك في عهد االمبراطورية العثمانية كلمة دروكمان 

عتمدين في بلدان الشرق وبصفة بلوماسيين الموالد لةوعلى من يرافق القناصاألجنبية أو لسفارة من السفارات 

 خاصة في البلدان المسلمة.

  Translation : ترجمة تحريرية أو كتابية وهي ما يعبر عنها باللغة اإلنجليزية بكلمة والترجمة نوعان   

أو   Interpretingنجليزية بلفظ  اللغة اإلوترجمة شفهي وتعبر عنها  Translator ويعرف القائم بها بالمترجم

Oral translation   ويسمى القائم بهذه العملية الترجمان الذي تعبر عنه اللغة اإلنجليزية باالسمInterpreter. 

 لمحة وجيزة عن تاريخ الترجمة :

مكتوب فيه مجموعة كلمات  معجم تعد حضارة ما بين النهرين أول حضارة عرفت الترجمة، وتجلى ذلك في  

 .وازدهرت الكتابة بعد ذلك في بالد الرافدين ومصر القديمة وتقابلها معانيها،

ترجمة ملحمة جلجامش، وهي قصيدة ملحمية من آداب بالد الرافدين  من بين أقدم الترجمات في التاريخو    

اللغة القديمة وهي أقدم األعمال األدبية العظيمة ويعود تاريخها إلى عصر ساللة أور الثالثة وقد ُترجمت من 

من اللغة  ُترجم قانون الملك حامورابي. ثم التي تسمى أيضا الحورية ية والهوريةاللغتين الحيثريانية إلى سال

أصبح الُكتاب يحظون  ولما أصبحت مصر مهد الحضارة، .ق.م تقريًبا 1700ورية عام األكادية إلى اللغة الح

بمنزلة األمراء وانتشرت الترجمة من العديد من اللغات وإليها وأُنشئت مدرسة الترجمة باإلسكندرية واستمرت 

من أشهر أعمال هذه  Septuagint وتعتبر الترجمة السبعونية للكتاب المقدسفي القرن الثاني بعد الميالد، 

اللغوي الفرنسي المختص  1799 الذي تم اكتشافه سنةق.م و 196وساعد حجر رشيد الذي يعود لعام المدرسة. 

على فك الرموز الهيروغليفية ألنه كان يحمل النقش  Champollionsشامبليون في فك الرموز الهيروغليفية 

نفسه المدّون بالحروف الهيروغليفية واللغة اليونانية الدارجة واإلغريقية وهذا يدل على ازدهار حركة الترجمة 

ألنهم كانوا يرون أنهم األكثر تحضًرا  عصر اليونايين في ولم تزدهر الترجمة .القرن الثاني قبل الميالد في



وكذلك الحال بالنسبة للرومانيين  ،وثقافة في العالم وكانت لغتهم منتشرة في دول البحر األبيض المتوسط كلها

وبعد أن فرضت اللغة الالتينية نفسها،  ية وكان جميع المتعلمين يتحدثونها.األوائل ألن لغتهم الرسمية كانت اليونان

يقوم بالترجمة الشفهية في البالط، وترجم القديس جيروم األول ق.م في القرن  Ciceroأخذ الخطيب شيشرون 

 م.384سنة  Vulagateالكتاب المقدس 

حيث كان مترجمه زيد بن ثابت رضي هللا عنه الترجمة الشفهية زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم  وعرفت   

 الذي تعلم سبع لغات وأتقنها في ظرف قصير.

من  مترجمين من مصر لترجمة كتب في الكيمياء 7في القرن معاوية بن يزيد بن  خليفة خالداستقدم الو   

هرت الترجمة في العصر ازدو. اليونانية والقبطية إلى العربية، وكانت هذه هي الترجمات األولى في بالد اإلسالم

ابن المقفع األدب  في عهده ترجمالعباسي، فكان الخليفة أبو جعفر المنصور يعطي وزن الكتاب المترَجم ذهبا، و

وأسس  ترجمة من القرن الثامن الميالدي إلى القرن العاشر.الفارسي. ثم أصبحت مدرسة بغداد أكبر مركز لل

ا وُترجمت العديد من الكتب العلمية والفلسفية ابنه المأمون اهتماًما كبير اهتم بهي ذهارون الرشيد بيت الحكمة ال

وكان بيت الحكمة يضم مترجمين مهرة من أشهرهم: حنين بن إسحاق وقوسطا بن لوقا . إلى العربيةمن اليونانية 

 .ويوحنا بن ماسويه وثابت بن قرة وغيرهم

في برشلونة  أنشئمركز للترجمة قد  أكبر مركز لنشر المعرفة، وكان أول للميالد 11في القرن كانت إسبانيا و   

ولمع نجم  .1138و 1116واهتم بترجمة بعض النصوص العبرية والعربية في علم الفلك والتنجيم بين عامي 

ر وبعد مرو .قطب علماء من أنحاء أوروبا قاطبةمدرسة ُطليطلة في القرنين الثاني والثالث عشر مما جعلها تست

ان العلماء كو العديد من اإلسبان المسلمين. قرنين على خروج العرب من إسبانيا، ظلت طليطلة تحتضن

األوربيون يجهلون اللغة العربية في بداية األمر، لكنهم تعلموها بمساعدة العلماء العرب باألندلس واليهود 

وكانت ترجمة هذه . ة إلى اللغة القشتاليةلماء طليطلبطليطلة وترجموا الكتب العربية إلى الالتينية وترجمها ع

في عصر ازدهرت حركة الترجمة و. يد من مؤلفات ابن سينا وابن رشدالكتب هي السبب في الحفاظ على العد

في تطوير البالد وإرساله للطالب إلى فرنسا وإنجلترا الكتساب العلوم  تهإلى العربية بسبب رغب محمد علي

شاعت الصحافة العربية  19وفي نهاية القرن  ن آنذاك.من أشهر المترجمي الطهطاويرفاعة وكان  ،والمعارف

 .واألجنبية بمصر بسبب الصالت القوية مع الغرب. وترجم المنفلوطي بعض األدبيات الغربية إلى العربية

أت بد، ثم جورج طرابيشي وسهيل نجم وغيرهما تواصلت جهود الترجمة بعد ذلك في الشرق األوسط بدعمو   

وبعد الحرب العالمية الثانية، شجعت المتطلبات العلمية واالقتصادية نشأة الترجمة قاع العالم. تنتشر في أص

 هاا وتشعبت تخصصاتأضحت هناك حاجة ماسة للترجمة أيضوبعد تطور علوم االتصاالت والمعلومات  ،التقنية

بعد أن  1953سنة  الترجمةبمهنة رسميا واعترف  .صبح هناك مترجم تحريري وآخر فوريعلى مر السنين وأ

. أخذ عدد المترجمين التحريريين والفوريين في التزايد وبدأت مدارس تعليم الترجمة المتخصصة في الظهور

 أن الترجمة لم يعد ينظر إليها على أنها فن منذ منتصف القرن الماضي، بل أصبحت علماإلى وتجدر اإلشارة 

 تأسست له نظرياته.
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