
 في مقياس الترجمة الدرس الرابع

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

 

 المباشرة أساليب الترجمة

 

، ومن هذه األساليب ال وجود لطريقة واحدة إلنجاز ترجمة ما، وإنما هناك عدة طرائق أو أساليب تتحكم فيها   

المباشرة وأخصص الدرس إلى األساليب الثالثة  ومنها ما هو غير مباشر، وسأتطرق في هذا ما هو مباشر

تبر أنها ُتدّرس الدرس القادم إلى أهم األساليب غير المباشرة. ولن أتناول كل األساليب غير المباشرة ألنني أع

 لدارسي الترجمة شعبة تخصص دون أن تكون مقياسا فقط

 Borrowing االقتراض -1

لترجمة، ويقوم على استعمال لفظ غريب عن لغة معينة، وهو االقتراض مثر للغات وهو أبسط أساليب ا   

مفهوم غير وسيلة ُيلجأ إليها إذا كانت الغة المنقول منها تفتقر إلى المصطلحات للتعبير عن تقنية جديدة أو 

ويعتبر إبراهيم  .Transliterationرة" أو "النقل الصوتي" يصطلح عليه في هذه الحالة ب"النقحومعروف. 

"... فهي في أوج نهضتها قد رحبت بكثير من بقوله :العربية  قتراض سمة من سمات عالمية اللغةأنيس اال

األلفاظ التي اقترضتها من اللغات األخرى واستغلتها في المصطلحات العلمية ولغة الكالم" )إبراهيم أنيس، 

فقد  صفة خاصة في المجال العلمي،العربية من اللغات األخرى وبوقد اقترضت الغة . 280:  1970

طالية كلمة ، ومن اإليكافيتيرياية كلمة ومن اإلسبان Virus فيروسكلمة  اقترضت من اللغة الالتينية

عنها اللغة التي تعبر قثارة ن اللغة العربية ومثال ذلك كلمة ... كما اقترضت اللغات األخرى مسالون

التي تعبر عنها اللغة  طبيبوكلمة  Guitareوتعبر عنها اللغة الفرنسية بكلمة  Guitarاإلنجليزية بكلمة 

 .Bulbulالتي تقابلها في اإلنجليزية والفرنسية كلمة  ُبلُبلوكلمة  Toubibالفرنسية بكلمة 

 Calque المحاكاة أو النسخ -2

حيث يعرفه  Loan translationويعرف أيضا في اللغة اإلنجليزية بعبارة  هو نوع خاص من االقتراض   

"نوع خاص من االقتراض : إذ ُتقترض الصيغة التراكيبية من اللغة األجنبية غير أن  فيناي وداربلنيه :

 ". العناصر المكونة لها ُتترجم ترجمة حرفية

 (Vinay et Darbelnet, 1972 : 47). أن المحاكاة "اقتراض سلس"  ويرى لويس دورواLouis Deroy, 

1956 : 216). 

 والمحاكاة نوعان :

مع ُيحترم فيها ترتيب عناصر الكالم في اللغة المنقول إليها  Calque of expression محاكاة تعبيرية -

نهاية التي تترجم إلى اللغة العربية بالتركيب  Week-endترجمة هذه العناصر ترجمة حرفية، نحو: 

 .كرة القدمالتي تترجم إلى العربية ب Footballو األسبوع

ينتج عنها ترتيب غير مألوف في عناصر كالم اللغة المنقول إليها،  Structural calqueومحاكاة بنيوية  -

ونحو  ،في اللغتين الفرنسية واإلنجليزية والتي يقابلها في اللغة العربية ِعلم الخيال Science fictionنحو : 

. فهذا تركيب غريب عن األلعاب األوروبية المتوسطيعوض قولنا :  متوسطية –األلعاب األورو قولنا : 



في اللغة  Européenالتعريف منحوتة من الصفة  )ال(التي أُدخلت عليها  أورو اللغة العربية ألن كلمة

في اللغة العربية كلمة  الذي تقابله Jeux االسم الموصوفالجمع لتطابق في  (s)التي ُتلحق بحرف الفرنسية 

 .ألعاب

ة في بلدان المغرب العربي أكثر انتشارا من المحاكاة البنيوية وهي ناتجة عن الترجمة يوالمحاكاة التعبير

الحرفية لبعض التعابير االصطالحية الفرنسية، ومرد هذا تأثر شعوب هذه المنطقة باللغة الفرنسية نظرا 

لغة الخشب واالصطياد في المياه استعمال العبارتين ومن أمثلة ذلك  عرفوها. للظروف التاريخية التي

 على الترتيب. Langue de bois ; Pêcher en eau troubleمحاكاة للعبارتين الفرنسيتين  العكرة

  الحرفية  الترجمة -3

والترجمة كلمة فكلمة  Literal translation( بين الترجمة الحرفية 1958ال يفرق فيناي وداربلنيه )

Word for word translation يه، فهما يعرفان ألن النوع الثاني غير خادم للغة المنقول إليها. وعل

"تعني الترجمة الحرفية أو الترجمة كلمة فكلمة االنتقال من لغة االنطالق إلى : كاآلتي الترجمة الحرفية 

أن يشغل بال المترجم شيء آخر غير  لغة الوصول للحصول على نص صحيح ومتعارف عليه دون

 .(Vinai et Darbelnet, 1972 : 48) ". المستلزمات اللسانية

 لغة الوصولوأن التركيب  اللغة المنقول منهايساوي  لغة االنطالقوُألفت انتباه الطلبة إلى أن التركيب 

 .اللغة المنقول إليهايساوي 

الترجمة، فيجب العزوف عنها إن لم تكن مؤدية للمعنى وإن كانت الترجمة الحرفية أبسط أساليب    

أو تؤدي إلى معنى مغاير لمعنى نص اللغة  –أي ليس لها معنى إطالقا  –ال ُيفهم معناها  ت كانأو

 المنقول منها.
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