
 في مقياس الترجمة ثانيالدرس ال

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

 

 ء بعض النظرياتتعريف الترجمة على ضو

 كان منتصف القرن الماضي منطلقا لظهور النظريات الترجمية وهذا ما أفرز اختالفات في تعريف الترجمة،   

 ويتلخص ذلك في ما يلي:

 النظرية اللسانية -1

 ات األولية للتنظير في ميدان الترجمة على يد الجاحظ في العصر العباسي ثم كانظهرت اإلرهاص   

 Introduction to the Theory »في كتابه أول من قال  André Fedorovفيدوروف آندري ف. 

of Translation » [1853 ]وضرورة استنباط  الترجمة فرعا من فروع اللسانيات اعتباروجوب ب

[ أنه ال 1963ويرى جورج مونين ]ها ألن الترجمة عملية لسانية محضة، بل ظاهرة لسانية. مننظرياتها 

يمكن فصل الترجمة عن اللسانيات، وهي عملية نسبية تؤدي فيها الثقافة دورا هاما لتوصيل المعنى ألن 

 ا يجعل بعض المفاهيم تقف عقبة في وجه المترجم.حضارات الشعوب متمايزة، م

 « Stylistique Comparée du Français et de l’Anglais »في كتابهما ويدرج فيناي وداربلنيه    

الترجمة ضمن اللسانيات، ويظهر ذلك من خالل ية[ مقارنة للغتين الفرنسية واإلنجليز]األسلوبية ال (1958)

"أصغر جزء في القول تكون دالئله متماسكة إلى درجة ال تسمح بأن تترجم : تعريفهما للوحدة الترجمية

 .(Vinay et Darbelnet, 1972 : 16, 37) « منفصلة

محل مادة نصية  ويعرف كاتفورد الترجمة على أنها : "إحالل مادة نصية في لغة ما ]اللغة المنقول منها[

 .(Catford, 1965 : 20) مكافئة لها في لغة أخرى ]اللغة المنقول إليها["

 عنىالنظرية التأويلية للم -2

يرى أصحاب هذه النظرية أن هناك بون شاسع بين الترجمة واللسانيات، وتتزعمها مترجمتان فوريتان من    

وماريان  Danica Seleskovitchنيكا سيلسكوفيتش هما دا المدرسة العليا للتراجمة والمترجمين بباريس

انطالقا من أنها ال تختلف  ظرية أفكارها من الترجمة الفوريةوتستمد هذه الن. Mariane Ledererليديرير 

باالعتماد  ا من فهم وتحليل و|إعادة الصياغةعن الترجمة التحريرية، فكلتاهما تمران بالمراحل الثالث نفسه

ن بالطريقة [ على أن "المترجمين والتراجمة يتصرفو408: 1980]فتؤكد سيلسكوفيتش على الذاكرة الآلنية. 

" نفسها أمام المعنى"، وتقول ليديرير: "إّن المترجم ليالحظ أنه ال يترجم لغة وإنما يترجم دوما بالغا

(Lederer, 1993 : 16. 

 ويعاب على هذه النظرية اهتمامها بالمعنى على حساب المبنى.

 النظرية االجتماعية اللسانية -3

تعد هذه النظرية حل وسط بين النظرية اللسانية والنظرية التأويلية للمعنى في الحقل الترجمي ألنها تعتبر 

فهي تهتم مصدرها الكالم الذي تصير اللغة بواسطته فعالة.  –بالدرجة األولى -الترجمة عملية تبليغية 



، وتركز على قول إليها بعين االعتباربالمعنى والمبنى في آن واحد وتأخذ الجانب الثقافي ألهل اللغة المن

 : موريس بيرنيي وأوجين نايدا وبيتر نيومارك. . ومن روادهاأسلوب التكافؤ

معّبر عنه في لغة ما محل بالغ مكافئ ُيعبَّر أو جزء من بالغ[]إحالل بالغ فالترجمة بالنسبة لبيرنيي "

 .(Pergnier, 1978 : 26)عنه في لغة أخرى" 

أو تعبير في لغة ما محل البالغ مكتوب غ رجمة حذاقة تتضمن محاولة إحالل بالالتويقول نيومارك: "

 .(Newmark, 1981 : 7 )"نفسه أو التعبير نفسه في لغة أخرى

أثرا يقارب ذلك األثر  نص المترَجم أن يحدث في نفس متلقيهعلى أنه ينبغي لل[ 59: 1964]ويركز نايدا 

يعنى  في الترجمة: تكافؤ شكلي ويميز بين نوعين من التكافؤ الذي يحدثه النص األصلي في نفس قارئه.

 – أي المعنى- ؤ دينامي يركز على مضمون البالغ وتكاف النص والمحافظة عليه أثناء الترجمةشكل ب

 الحقا. إلى أسلوب التكافؤ وسنتطرق بالتفصيل

 الغائيةالنظرية  -4

وهانس  Katharina Reissكتارينا رايس لى الغاية من الترجمة، ويمثلها تركز هذه النظرية ع   

 ى كل أنماط النصوص: فلكل نص وظيفة،مكن تطبيقها علوهي نظرية ي .Hans Vermeer فيرمير

أثناء إنجاز  هااتباع تراتيجيات التي ينبغي للمترجماالسأو الهدف من الترجمة النهائية وتحدد الغاية 

الترجمة ألن المتلقي هو المستفيد من هذه الترجمة التي يجب أن تأخذ العوامل الثقافية في الحسبان. 

 النظرية بين نوعين من الترجمات: هذه وتميز

حيث يركز المترجم على القيمة التواصلية للوثيقة  Doculentary translationsالترجمات الوثائقية  -

قول منها[ محاوال الحفاظ على خصائص هذا النص عند ترجمته للمتلقي، ويشمل هذا ]أي نص اللغة المن

 مثال الترجمة األدبية.

، وتهدف الترجمة في هذا النوع إلى إحداث Instrumental translationsالترجمات الوظائفية  -

تى نقول إليها حوظيفة تواصلية جديدة بين واضع النص في اللغة المنقول منها ومتلقيه في اللغة الم

أي: يجب أن يحافظ النص المترَجم على وظيفة النص األصلي، ويمكن  ،تتحقق الوظيفة ذاتها في النصين

 أن تتحقق هذه االستراتيجية في النصوص القانونية 
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