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 ملخص:
األنواع ادلختلفة للنصوص ادلًتمجة، حيث إنو العالقة ادلباشرة بُت الًتمجة و  ا الفصلذيعرض ى

وظيفة األنواع ادلختلفة للنصوص. يتناول ادلهام الرئيسية للمًتجم كما أنو يسلط الضوء على 
ويقدم الفصل تصنيف النصوص طبقا حملتواىا ووظيفتها، ويتناول ترمجة أنواع النصوص من وجهة 
نظر )نيومارك(. كما  يبُت الفصل عملية استيعاب النص ادلصدر ويشَت إىل دور ادلعاجم كأداة 

ية كإحدى الطرق ادلستعملة يف جيدة للمًتجم. وخيتتم الفصل بشرح مفصل عن الًتمجة اإلرتداد
 .عملية الًتمجة

 
Abstract: 

This chapter presents the direct relation between translation and texts 

types to be translated. 

It shows the main tasks of a translator and then it sheds light on the 

function of various types of texts. It also illustrates the division of texts 

according to the contents and functions. The chapter talks about the 

translating of text types according to "Newmark" point of view. The 

chapter also demonstrates the source text comprehension and the role of 

dictionaries as a good tool for a translation. The chapter ends up with a 

detailed account of back translation as  

 One of the techniques used in the process of translation. 
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 مقدمة:
احلاسففففوب،  :مثففففل العديفففد مففففن األدواتال ختتلفففف الًتمجففففة عففففن أي حقفففل ل ففففر،  هفففف  تسففففتعمل 

جيب عليو حيث  ادلًتجم أن يواكب سوق العمل،  ىعلو  الطابعة، القاموس االلكًتوين، ...إخل. 
 بصورة أسرعحديثة ومتطورة تساعده على القيام بالًتمجة  أدواتأن يطور نفسو من  الل اقتنائو 

 لتنا سية.بعملهم على أكمل وجو يف السوق ا يقومونجيعل ادلًتمجُت ما  اعلية أكثر. وىذا و 
ة جتعلفو نفأن يتفوود مبفالىالت معي أيضفا علفى ادلفًتجما ينبغف  ذلف ، عمل حريفالًتمجة ى  ومبا أن    
 يواً بُت اآل رين.تمم

 مهام ادلًتجم: 1.4
عند القيام بالًتمجة، جيب أن تال ذ الكتابة الصحيحة يف احلسبان ،  عدم وجود األ طاء     

أن ادلًتجم يستعمل قواعد ضلوية سليمة وحيث  -أدىن شك ومن دوناإلمالئية يف الكتابة، يعٍت 
 -ن الًتكيب النحوي يالثر يف ادلعٌت؛  إنو كلما تغَت موضع الكلمة يف اجلملة تغَت معناىا أيضاً إ

 :نظر إىل ىذين ادلثالُتأ مثاًل 
1- Jack saw John  شاىد جاك جون 
2- John saw Jack  شاىد جون جاك 

من الواضح ا  ذذل و ؛ ، لكن ترتيبهما سلتلفنفسهما ذلما الكلماتصلد أن كلتا اجلملتُت     
مسودة  بصياغةأن معنامها سلتلف أيضا،  القواعد تالثر يف ادلعٌت.  عند ترمجة نص ما، عليك 

مراجعة ادلعٌت. ال تنس وبالطبع  ،، التهجئة، القواعدادلفرداتلًتمجتك، قم مبراجعة النص، راجع 
نو ديكن أن تتضح إ. حيث الحقا مكانك مراجعة النص  بإ كاف   وإن مل يكن لديك وقت
 .الدقيقةاأل طاء جلياً بعد ادلراجعة 

وعلى مستويات أعلى، تتم مراجعة أعمال الًتمجة من أشخاص ل رين )أعضاء( يف  ريق 
 الًتمجة.أعمال  ديكن االستعانة بومالء الدراسة دلراجعة الفصل الدراس ، يف أما  الًتمجة. 
 ة إىل ىذا، جيب أن تكون الًتمجة مكتملة يف حد ذاهتا، لدرجة أن القارئ ذلذه الًتمجة وباإلضا

 أو ادلعٌت. البنيةال يشعر بوجود شيئ ما ناقص يف 
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لكن األمر يتعلق بالنصوص الثقا ية اليت تعكس ثقا ة  ؛هذا ال ينطبق على النصوص العامة 
 األ راد للنص األصل .

، حتصلت على ترمجة أكثر دقة، وىذا يعٍت أنك مطلع على جوانب وكلما كنت قارئا جيداً     
ثنائ  اللغة  معجما تقتٍتمن الضروري لك كمًتجم أن و سلتلفة للنصوص ادلًتمجة بشكل رئيس . 

عريب. وجيب عليك أن تدرب نفسك لتصبح ماىراَ جداَ  –مبا يف ذلك قاموس إصلليوي  ا،معتمد
 يف استعمال ىذه القواميس.

اط األ رى اليت جيب أ ذىا يف احلسبان، ى  جتنب استعمال ادلفردات الشعارية يف ومن النق
 الًتمجة حىت وإن كانت تبدو رمسية.

 الوظيفة: 2.4
 ويف واقع األمرألي نص وظيفة يالديها،  األنواع ادلختلفة من النصوص ذلا وظائف متباينة،    

وظيفة النص على عوامل كثَتة  توقف. وتالنص  نفسو أيضًا أن ىناك وظائف سلتلفة يف النوع
 النغمة واذلدف من النص والبناء القواعدي )النحوي( ... إخل. :مثل

وللثقا ة دور كبَت يف زلتوى النص،  ه  منعكسة بشكل رئيس  يف النصوص اليت ال تتعلق 
أما بالنسبة  الثقا ة.والنصوص تعكس ، الثقا ة جوء مهم يف النص  ،باجملاالت العلمية أو التقنية

من األمهية مبكان أن يكون قادرًا على معر ة نوع النص الذي يًتمجو،  قيامو للمًتجم،  إنو 
 شلاثلةليتمكن من استعمال مفردات وتراكيب  ؛على استيعاب رسالة النص بذلك جيعلو قادرًا 

 دتاماً يف النص اذلدف.
هدف ال خيتلف عن تأثَت النص وجيب أن يكون للنص ادلًتجم تأثَتًا على القارئ ادلست    

 ادلصدر.
وتقوم اللغة باعتبارىا أداة للتواصل دورا مهما يف احلياة، حيث مهما يف احلياة، حيث مهما    

إن ذلا ثالثة أدوار: وصف  وتعبَتي واجتماع ، وكل وظيفة جتسد وظيفة واحدة يف احلياة، حيث 
 ينبغ  احلفاظ عليها يف الًتمجة. 
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ف( أن الوظيفة التعبَتية تستعمل يف النصوص 56صف 1997ل ورث ول رون ويرى ريس )شت    
األدبية،  مثال ذلك القصائد الشعرية والروايات والقصص والسَت الذاتية... إخل. ومن ناحية 

متمثلة يف النصوص اليت حتتوي على رسائل هتدف إىل إقناع القراء  الجرائيةأ رى، الوظيفة ا
السياسية والدعايات واخلطب. )شتل ورث  بياناتال :ثلة على ذلكالختاذ إجراء معُت. واألم

اذلدف األساس  من ذلك ىو نقل ادلعلومات  على أية حال،  إنف( و 117صف 1997ول رون 
 إىل ادلتلق .

العلمية ى   َت مثال على النصوص   ادلراجع ورسائل األعمال وادلستندات الرمسية وادلقاالات   
 ف(.79-78صف 1997ادلعلوماتية )شتل ورث ول رون 

تلك النصوص اليت تستعرض احلقائق وادلعلومات،  بالدرجة األوىل إن النصوص الوصفية ى     
وتشمل النصوص العلمية والتقنية... إخل. أما النصوص االجتماعية  إهنا تالدي وظائف اجتماعية 

 أنواع النصوص ادلختلفة ذلا وظائف ، (100صف 2000)عويو ول رون  اياالتح :ثلوتواصلية، م
 سلتلفة.
 أنواع النصوص: 3.4
 وذلك حسب زلتواىا ووظائفها. هتنقسم النصوص إىل أنواع عديد   

 :اآليتإن أحد تصنيفات النصوص ىو 
 .جرائيةنصوص تعبَتية، نصوص إعالمية ونصوص إ

 نصوص تعبَتية: 1.3.4
مل ىذا النوع من النصوص ادلكون اجلمايل،  ه  نصوص إبداعية ال حتمل معلومات، ويش   

 إحداثإن ادلهمة اليت تقع على عاتق ادلًتجم ى  زلاولة   ر  قطو ومن مث إمنا ى  لربط األ كا
نص مشابو يف التأثَت وادلعٌت للنص ادلصدر. ومن أمثلة النصوص التعبَتية: الشعر والروايات 

 ف(.56صف 1997تية... إخل )شتل ورث ول رون والسَت الذا
 النصوص اإلعالمية: 2.3.4

 اذلدف الرئيس  للنصوص اإلعالمية ىو نقل ادلعلومات إىل ادلتلق . 
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من الضروري إعادة صياغة زلتوى ادلعلومات يف اللغة  إنو ويف حالة ترمجة النص اإلعالم ، 
علومات ورسائل األعمال والوثائق نصوص ادل وتتضمناذلدف كما ظهرت يف اللغة ادلصدر. 

 ف(.79-78صف 1997الرمسية وادلقاالت العلمية )شتل ورث ول رون 
 :جرائيةالنصوص اإل 3.3.4

ىذه  سدوكذلك باللغة ادلكتوبة هبا اليت جت ،الوظيفة اليت تالديهاجرائية بتتميو النصوص اإل    
النصوص: الرسائل اليت هتدف إىل إقناع ادلتلق  باختاذ إجراء معُت.األمثلة  الوظيفة. وتشمل ىذة

الدعايات واخلطابات والدعوات إىل ادلالسسات االجتماعية  تتضمنذلذا النوع من النصوص 
 ف(.117ص 1997وىيئات أ رى. )شتل ورث ول رون 
  إنو ديكن تصنيفها كالتايل: أما  يما يتعلق مبحتوى ىذه النصوص

 دينية و لسفية. نصوص -1
 نصوص علمية وتقنية وطبية. -2
 نصوص اقتصادية وجتارية. -3
 نصوص سياسية. -4
 نصوص إعالمية. -5
 نصوص عامة. -6
 توترمج ي جترىذلوذلك طبقًا لنوع النص ا ،ن الًتمجة جيب أن تقسم إىل أنواع عديدةإويقال    
 مثل:
 الًتمجة الدينية.-1
 الًتمجة العلمية والتقنية والطبية.-2
 األعمال التجارية. ترمجة-3
 الًتمجة السياسية.-4
 الًتمجة اإلعالمية.-5
 الًتمجة العامة.-6
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وإىل جانب بعض التصنيفات األ رى، ديكن أن تصنف النصوص كنصوص وصفية أو 
معلوماتية. وعلى الطالب أن دييو نوع النص ويعرف وظيفتو، وبالتايل يستطيع ترمجة النص 

 اذلدف.للنص بالوظيفة نفسها واالحتفاظ 
 ترمجة أنواع النصوص: 4.4

ف( أنو ال توجد ترمجة كاملة أو مضبوطة باستثناء النص األصل  8صف 1988يقول نيومارك )
 .اتوذ

 :كبَتةوباإلمكان تقسيم مواضيع الًتمجة إىل ست رلموعات      
نصوص ثقا ية، نصوص إعالمية، نصوص اجتماعية، نصوص قانونية ورمسية، نصوص أدبية 

 ف(.9صف 1988رية. )نيومارك ونصوص شع
وعند ترمجة نص ما،  من الواجب أن ضلدد نوع النص الذي سيًتجم. ويف ىذه العملية، جيب 

 النص يف اللغة اذلدف دون تغيَت. كوناالحتفاظ مب
 النصوص الثقا ية: 1.4.4

العامة. ويف تشمل النصوص الثقا ية أجواء من ادلسرحيات الكوميدية والدعايات واإلعالنات     
ىذا النوع من النصوص يتم استبدال التعابَت الثقا ية للنص األصل  بتعابَت مقابلة ذلا يف النص 

ىذه التعابَت يف النص ادلًتجم، وحيب أن تستبدل عٌت  على ادلًتجم أن حيتفظ مبلك ذ؛ لادلًتجم
 مبا يقابلها يف اللغة اذلدف.

 النصوص ادلعلوماتية: 2.4.4
دلعلوماتية على  قرات سلتلفة من ادلعلومات، واذلدف من لغة ىذا النوع من حتتوي النصوص ا

ولذلك  إن من وظيفة ادلًتجم أن يدوهنا ؛ النصوص ىو السالسة وجعلها بسيطة جلمهور القراء
 احلقائق. ددالكلمات اليت حت أن خيتاربشكل دقيق وسلتصر، أي  عليو 

إرشادات االستعمال والوصفات ، التقارير التقنية، النصوص ادلعلوماتية التقارير الطبية وتتضمن
 إخل. قوانُت ...التعليمات، والكتيبات و 

 النصوص االجتماعية: 3.4.4
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الفنون ب ختتص أ رىعلم االجتماع، ونصوصا علم النفس و  ا مننصوص وتتضمن  
 ـ(.88صـ 8811)نيومارك واإلنسانيات. 

 النصوص القانونية والرمسية: 4.4.4
 الكلمات الذلا تعريف  من ، يتمىذا النوع من النصوص اللغة يف صيغ سلتلفة خدميست   

سلتلفة يف بلدان أ رى،  انكون ذلا معقد تالقانونية  ألن ادلصطلحات، بوخلاصة وادلصطلحات ا
 .ا ينبغ  أن تكون ادلصطلحات القانونية واضحةذل

 النصوص األدبية: 5.4.4
وليست إعالمية،  ه  هتتم بعامل اخليال موجهة  النصوص األدبية ى  نصوص إبداعية    

 الكلمات واخللفيات الطبيعية.  صفات السمات ادلاديةالعديد من  للبشر. حيث إهنا جتسد
 ما حتمللكن عادة  ؛القيمة الداللية ي مبعٌتأ، حسبمعٌت واحد  ليس ذلا والتعابَت األدبية 

 ذىن ادلًتجم. أ رى يف دالالت
 الشعرية:النصوص  6.4.4

اليت تعمل رلتمعة مع بعضها بعض كعوامل مالثرة يف النص   مصادر اللغةالشعر كل  دع يست   
 عتبار.الشعري وعلى ادلًتجم أ د كل ىذه العوامل بعُت اال

 استعاب النص األصل : 5.4
من أجل أن تكون غايتك القدرة على إعادة إنتاج النص يف اللغة اذلدف ،جيب أن يتم    

 بصورة حسنة. وحتليلو النص استيعاب
كما جيب أن   (ركيباتو النحوية و أنواع اجلمل) توىذا ديكن ادلًتجم من معر ة الغرض من النص

 على عالمات الًتقيم. -بشكل واضح و  -حيتوي النص
 القواميس: 6.4 
س لكن على ادلًتجم التعرف على كيفية انتقاء القامو ؛ أداة جيدة للمًتجم ادلعاجمتعد     

 .اأو حديث اقددي ،و ثنائ  اللغة أ ا، أحادياأو عام اذا ما كان متخصصإالصحيح و 
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  ادلعجمترمجتك. ولو كنت مًتمجا لنص تقٍت، يف  يف ا تيارك و بالتايل يالثر ايضا  ثروىذا يال 
  يكون لواما عليك االستعانة بقاموس تقٍت.مثو من  ؛كا يا  ونرض ،ولن يكغالعام لن يف  بال

مساء احلديثة لغرض معر ة األ؛واألداة األ رى اليت حيتاجها ادلًتجم ى  أطلس حديث     
حدود الدول تغَتت حيث  وادلعاصرة للبلدان.  العامل اليوم يشهد الكثَت من التغَتات السياسية، 

حتاد السو ييت وتشيكوسلو اكيا اال :وا تفت بعض الكيانات السياسية القددية مثل
البوسنة واجلبل األسود وماكادونيا  :. وبلدان ا رى و كيانات سياسية مثلويوغسال يا...اخل

اآل ر الذي جيب أن يقال ىنا ىو أن يكون   ءوسلو اكيا... اخل ظهرت إىل حيو الوجود. والش
بالثقا ة اإلصلليوية وبالتايل يصَت قادرا على ترمجة التعابَت الثقا ية   ءادلًتجم  ملما بعض الش

طالع على مناىج علمية سلتلفة ومشاىدة تعلقة بالثقا ة. وديكن حتقيق ذلك من االوادلقاالت ادل
 وكذلك تصفح مواقع الشبكة العنكبوتية ادلكتوبة باللغة اإلصلليوية. ،برامج مرئية متنوعة

 رتدادية:الًتمجة العكسية/ اال7.4
ترمجتو إىل أعيدت رتدادية ى  طريقة تستعمل عندما يًتجم نص إىل اللغة اذلدف و الًتمجة اال

- ديكنىذا النوع من الًتمجة. و  عن طريقىذة العملية ألغراض عديدة  تستخدماللغة ادلصدر. 
 أن تتأكد من صحة ترمجتك. عن طريق الًتمجة العكسية -وبكل ثقة
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