
 الدرس الخامس في مقياس الترجمة

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

 

 أساليب الترجمة غير المباشرة

 

تتنوع أساليب الترجمة حسب تنوع النصوص، وسنبين في هذا الدرس بعض األساليب غير المباشرة التي    

 غير المتخصصين في الترجمة االستعانة بها إلنجاز ترجمات مؤدية للمعنى. يمكن للطلبة

 Transpositionبدال اإل -1

في الميدان الترجمي وإن كان المصطلح األول أشيع، ويرتكز حسب  التبديليعرف اإلبدال أيضا بمصطلح    

ويعني هذا  "استبدال جزء من الخطاب بجزء آخر دون تغيير معنى البالغ".( على 50: 1972فيناي وداربلنيه )

أن أسلوب اإلبدال يقوم على تغيير الفئات النحوية عند االنتقال من لغة إلى أخرى. واإلبدال نوعان، إجباري 

 واختياري :

حدة لترجمة الصيغة وى صيغة وافيلجأ إليه المترجم إذا كانت اللغة المنقول إليها ال تملك سأما اإلبدال اإلجباري -

صلية، نحو قولنا في اللغة العربية : يصمت الطلبة بمجرد أن يدخل األستاذ القسم، ويمكن صياغة هذه الجملة األ

، فنقول : يصمت الطلبة بمجرد دخول األستاذ القسم. أن المصدرية والفعل المضارع بالمصدر الصريحباستبدال 

من حيث تقديم ترتيب الصيغة واحدة لترجمة التركيبين المذكورين، وال يهم  ملك إالغير أن اللغة اإلنجليزية ال ت

 أو تأخيرها : Subordinate clauseالجملة التابعة 

Students keep silent as soon as the teacher enters the classroom / As soon as the teacher 

enters the classroom, students keep silent. 

عن الفكرة نفسها  منقول منها والمنقول إليهاعندما يمكن أن نعّبر في اللغتين الوأما اإلبدال االختياري فيتحقق -

ومثال  باستعمال صيغتين نحويتين أو أكثر، فيمكن استبدال االسم بالفعل أو الفعل باالسم أو المعلوم بالمجهول...

 ذلك :

 جيدة. ويمكن ترجمتها بإحدى الصيغتين :نجح الطالب بعد حصوله على عالمات -أ

The student succeded after getting good marks / the student succeded after he had got good 

marks. 

غتين المذكورتين في ننا ترجمة هذه الجملة بإحدى الصينجح الطالب بعد أن تحصل على عالمات جيدة. ويمك-ب

 .المثال األول

 Modulationالتحوير  -2

يخص التحوير الفئات الفكرية، وهو حسب فيناي وداربلنيه "... تنويع في معنى البالغ ينتج جراء تغيير في 

وتتم الترجمة بأسلوب التحوير إذا كانت الترجمة  .(Vinay et Darbelnet, 1972 : 51)وجهة النظر ..." 

ويقوم التحوير على  تنافى وخاصية اللغة المنقول إليها.الحرفية أو تقنية اإلبدال ُتنتج قوال سليما نحويا لكنه ي

من المفرد أو المجرد بالملموس أو االنتقال من الجزء إلى الكل وعكس ذلك أو االنتقال استبدال النفي باإليجاب 



 He has givenمثال تترجم إلى اللغة اإلنجليزية بعبارة  لفظ أنفاسه األخيرةإلى الجمع وعكس ذلك ... فعبارة 

up the ghost. فالعربية تعبر بالجمع في حين أن اإلنجليزية تعبر بصيغة اإلفراد.  

القواميس وينقسم أسلوب التحوير إلى نوعين :تحوير اختياري ال يثبت في القواميس، وتحوير إجباري يدخل في 

 ويصبح عدم استعماله خطأ.

 Equivalenceالتكافؤ  -3

يتحقق أسلوب التكافؤ في الترجمة إذا عبرنا في نص اللغة المنقول إليها عن الوضعية التي يتضمنها نص اللغة    

 وأورد في نص اللغة المنقول منها.المنقول منها باستعمالنا وسائل أسلوبية وتراكيبية مختلفة عن تلك الموجودة 

يضرب إصبعه بالمطرقة أثناء غرزه مسمارا في اللوح، فإن ( مثاال عن شخص 52: 1972فيناي وداربلنيه )

)وإن  .ثقافةإن كان إنجليزي ال Ouchبينما يصيح  AAïe فهو يصيح من شدة األلمكان متأثرا بالثقافة الفرنسية 

ال كان األلم شديدا بالنسبة للجزائري، فنجده متأثرا بالصيحة الفرنسية، أما إن كانت الضربة خفيفة فيكتفي باستعم

 الِحكم واألمثال أحسن أنموذج عن التكافؤ لتباين ثقافات الشعوب. وتمثلدون تخمين طبعا(.  أَح  

يهتم بمعنى  ( بين نوعين من التكافؤ: تكافؤ شكلي يهتم بشكل النص وتكافؤ دينامي1964)ويميز أوجين نايدا    

ومارك البالغ حتى يحدث في نفس قارئ الترجمة ذلك األثر الذي يحدثه النص األصلي في قارئه. ولبيتر ني

حيث يميز كذلك بين التكافؤ الشكلي والتكافؤ الدينامي متؤثرا بنايدا ويميز بين  ( رأي آخر في التكافؤ1981)

وال أفصل القول في هذا األسلوب ألن هذه الدروس ليست نوعين من الترجمة إحداهما تواصلية واألخرى داللية، 

 .موجهة لطلبة الترجمة

 اليب أخرى نلخص أهمها في ما يلي :وجد أسوت   

 Adaptationالتكييف  -أ

ويلجأ إليه المترجم عند انعدام الوضعية التي يعبر عنها نص اللغة المنقول   التصرفيسمى التكييف أيضا    

يز عن ومثال ذلك أن األب العربي يجد حرجا في تقبيل ابنته على فمها بينما يعبر هذا السلوك لدى اإلجل ،منها

 كثرة االشتياق.

 Clarificationالتوضيح  -ب

أو اإلدالء بمعلومات  م للتعليق عن ترجمة بعض األلفاظيتم هذا األسلوب إما عن طريق هوامش المترج   

 وإما عن طريق اإلفصاح عما هو ضمني في نص اللغة المنقول إليها.تاريخية أو متعلقة بشخصيات 

 Translation by ommissionالترجمة بالحذف  -ج

 Explanation without additionتصريح من دون إضافة  -د

الخالة أو العمة، ويحدد  Auntمثال تعني العم أو الخال، وتعني كلمة  Uncleفكلمة يحدد السياق دقة الترجمة،    

ابن العمة أو ابن الخال أو ابن الخالة أو بنت العم أو التي ُتترجم بابن  العم أو  Cousinاق كيفية ترجمة كلمة السي

 العمة أو بنت الخال أو الخالة.

 

 

 



 ائمة المراجعق         

 

Newmark, P. Approaches to Translation, (Oxford, G.B : Pergamon press, 1981). 

         Nida, A.E, Toward a Science of Translating, (Leiden: Brill, 1964). 

Vinay, J.P. et Darbelnet, J. Stylistique comparée du Français et de l’Anglais, (Paris: Didier, 

1972). 

 

           Exercise 

 

Translate the following sentences into Arabic: 

1- Like father like son. 

2- I will be happy to meet you when you come back. 

3- Equivalence is a process of translation. 

4- Greetings differ from a country to another one. 

5- A fox is not caught twice in the same snare. 

6- Last Sunday, a friend of mine got an interesting job after he had passed the 

examination. 

7- Do you know the difference between pasteurized and sterilized milk? 


