
 

5 June 2021, Volume 3, Issue  
p. 264-276 

 

 

ISSN: 2717- 8293 

 Latifa Mohamed ALAHYANE1  

 TRANSLATION HISTORY FROM A GENERAL LINGUISTIC 

PERSPECTIVE: RESEARCH THE CONCEPTUAL DEVICE 

AND TRANSFORMATION MECHANISMS 

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.5-3.26 

 

Abstract:  

 Translation has been classified into the humanities since its 

inception. Its establishment as a science has a special theory that 
has gone through many stages. This required intellectual innovation 

that began with extensive practice, and later moved to theorizing. 

The theorists of the 1950s sought to formulate proposals that were 

characterized by their important methodology and their focus on key 

and specific linguistics issues, and stressed the need to prove that 

translation issues and problems belong the field of linguistics. In this 
way, translation has gained its linguistics and pedagogical 

dimensions. Thus it has become possible to describe translations 

departing from the source and target languages. Additionally, it has 

become possible teaching translation as the process of moving from 

one language to another to the extent that some researchers, after 
the expansion of translation studies, started considering it a pure 

applied linguistics practice.  

In this study, I elaborate the contribution of linguistics in theorizing 

translation by tracking the work of a group of linguists, including 

Nida in his project of theorizing the science of translation, Vinay and 

Darbelnet through his model of translation transformations, Catford 
in his approach to translation transformations within the framework 

of applied linguistics, Roman Jacobson regarding his proposals in 

the semiotics approaches, and George Monan in the linguistic theory 

approach to translation, and Fedorov in his contribution to the 

modern Theory of Translation...The objectives of this are to monitor 
the nature of the interest of these linguistics researchers and the 

specific background knowledge of each one of them, the nature of the 

conceptual devices and the analysis and classification mechanisms 

surrounding the problems faced by translators, particularly the 

difficulties of analyzing the source text and reformulating the target 

text through an awareness of the difference between languages. 

Key words: Translation, Linguistics, Conceptual Device, Transformation 

Mechanisms, Text Analysis, Source Text, Target Text. 
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ي عام
 
جمة من منظور لسان  تاري    خ التر

ي الجهاز المفاهيمي وآليات التحويل
 
 بحث ف

 
 2 لطيفة محمد ألحيان

 
 الملخص

جمة منذ القديم ضمن العلوم اإلنسانية، لذلك فإن تأسيسها باعتبارها علما   صنفت التر
نظرية خاصة حصل عتر مراحل عديدة تطلبت إبداعا فكريا بدأ بممارسة قائما بذاته، وله 

ي مرحلة متأخرة إىل مجال التنظت  
 
  .واسعة مكثفة، لينتقل ف

، إىل صياغة أطروحات اتسمت بمنهجيتها     ي
ي خمسينيات القرن الماض 

 
سىع المنظرون ف

ثبات أن مسائل الهامة وتمحورها حول قضايا لسانية رئيسة ومعينة، وتأكيدها أهمية إ
ي 
جمة التر جمة ومشاكلها هي موضوعات لغوية. وبذلك ضبطت كثت  من قواعد التر التر

ي 
، إذ أصبح من الممكن وصفها انطالقا من لغتر ي ي والبيداغوجر

أخذت مظهرها اللسان 
المصدر والهدف، وأمكن تدريسها باعتبارها انتقاال من لغة إىل أخرى، فبدأ الباحثون 

 .نية بحتة، أو تحديدا ممارسة لسانية تطبيقيةيعدونها ممارسة لسا
جمة، بتتبع أعمال  ي التنظت  للتر

 
ي مقالنا هذا تقديم نظرة عن إسهام اللسانيات ف

 
نروم ف

جمة وفيناي وداربلينه عتر 
ه لعلم عملية التر ي تنظت 

 
، ومنهم نايدا ف مجموعة من اللسانيي  

ي مقاربته
 
جمية وكاتفورد ف ي التحوالت التر

 
ي إطار  نموذجهما ف

 
جمية ف للتحوالت التر

ي المقاربات السيميائية، 
 
احاته ف اللسانيات التطبيقية ورومان جاكبسون بخصوص اقتر

ي النظرية 
 
ي إسهامه ف

 
جمة، وفيدوروف ف ي المقاربة اللسانية النظرية للتر

 
وجورج مونان ف

جمة... مستهدفي   من ذلك رصد طبيعة اهتمام هؤالء اللسانيي   بالتر 
جمة، الحديثة للتر

ه؛ وطبيعة الجهاز المفاهيمي وآليات  ة لكل واحد منهم عن غت  والخلفية المعرفية الممت  
جمون، السيما الصعوبات  ي يواجهها المتر

التحليل والتصنيف المحيطة بالمشكالت التر
المتعلقة بتحليل النص المصدر وإعادة صياغة النص الهدف عتر الوعي باالختالف بي   

 .اللغات
، آليات التحويل، تحليل النص، : تاحيةالكلمات المف جمة، اللسانيات، جهاز مفاهيمي التر

 .النص المصدر، النص الهدف
 

 : المقدمة
جمة ي لم تكن منعزلة، بل تواصلت عتر التاري    خ صالت  رافقت التر

ية التر منذ العصور القديمة نمو الجماعات البشر
ي اللغة لتيست  التفاهم  وكانت مختلفة من تجارة وحروب وتعايش...  نتيجة هذا االختالط الحاجة الماسة لمزدوجر

جمة وضعا نموذجيا ي ا لذ وتوطيده، ومن ثم تحقيق التواصل والتالقح بي   اللغات والثقافات والحضارات.   سمحتمثل التر
ي الحياة االجتماعية،  بشأن إجراء دراسة وافيةب

 
حث العلمي الذي عليه يقوم تعتتر ركنا هاما من أركان الببل دور اللغة ف

 .تطوير المجتمع
جمة قديم لم  ،له نظرية خاصةو  بذاته ا بوصفها علما قائما تشييدهضمن العلوم اإلنسانية، لذلك فإن  ا صنفت التر

 نشت  إىل أن  ورهمر إال بيتحقق 
جمة من مراحل عديدة. ولكي نقرب الفكرة أكتر االنشغال بالجوانب النظرية لدراسات التر

 
ّ
 .حديثا جدا قياسا إىل تاري    خ ممارستها الطويليعد
جمة عىل امتداد تاريخها إىل  ر بيك تعزو  اف والتقدير اللذين حظيت بهما مهن  ظها لم تحكونالتعتر الذي عرفته التر باالعتر

جمة مهنة وليست علما له أسسه وضوابطه جمي   من اعتبار التر
 أخرى كالطب والهندسة، مما أدى إىل تذمر المتر

(Baker, 1992, p. 4) . 
جاستوجب   ِصر عىل ؛ ةنظري آلياتتقعيد إبداع فكري و تطوير  Traductologyمة تأسيس علم التر

ُ
ات ممارسفبعد أن اقت

ي مرحلة متأخر  تطورت مكثفة،و واسعة  تطبيقية
 
جمة. فقد مجال التنظت  ة لتلج ف ي مجال التر

 
باعتبارها  ،قطع البحث ف
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  ،نظرية
 
ي أشواطا هامة تمك

 ن فيها من ضبط كثت  من القواعد التر
ر
تدور  ها اتببعد أن كانت مقار إذ بها من مجرد هواية.  ترف

جمة الحرفية،  جمة الحرة والتر ي حلقة التر
 
،  طمحف ي

ي الخمسينيات من القرن الماض 
 
ي المنظرون ف

 
غ أطروحات و ص ف

ورة إثبات أن  تأكيدها قضايا لغوية رئيسة ومعينة، و ىل عاتسمت بمنهجيتها الهامة وتمحورها  جمة  أسئلةض  التر
 ومشاكلها، وإن كانت ذات طبيعة خاصة، هي موضوعات لغوية. 

جمة-1  لمحات عن العالقة بي   اللسانيات والتر
ها. والواقع جمة عتر

ي مجال العالقات الممكن ربط اللسانيات بالتر
 
أن هذا االرتباط  ال تزال األبحاث األكاديمية جارية ف

 سيظل بؤرة اهتمام الدارسي   خصوصا مع تطور مجالت اهتمام اللسانيات وتشعب فروعها. 
جمة، باعتبارها عملية لغوية، لم تدرس  ي البدء مع أن التر

 
ي إطار تخصص علم اللغة المهتم بالتحليل اللغوي، فقد  ف

 
ف
ي تطوير ن

 
ين ف ي بداية القرن العشر

 
جمة. وال أسهم ازدهار اللسانيات ف ي ذلك؛  غرابةظرية التر

 
طب ف

ُ
فاللسانيات ق

ب، و  ي  قد سبق لمستقطر
اوسس كلود ليف  ف مستقبلأن  Claude Lévi- Strauss تر توسع مجال اهتمام  استشر

، ستصبح جشا  بإشارته إىل أنها  اللسانيات، ه يبفضل توجهها العلمي ي مجاالت عتر
 
  العلوم اإلنسانية األخرى الباحثون ف

ي هذا الصدد ينظر: )ل .كلها
 
 (. (Strauss, 1945, pp. 33-53) مزيد من التفصيل ف

ي  ة اكتسبتالعلوم اإلنساني وبفضل تطور  ي والبيداغوجر
جمة مظهرها اللسان  جمات  غذا إذ  ؛التر من الممكن وصف التر

ي ال
-Depré, 1999, pp. 53) كذلك تدريسها بوصفها انتقاال من لغة إىل أخرى  تست َ و  مصدر والهدف،انطالقا من لغتر

ا ن باحثي    إحتر ، (54 ونها بدأ كتر
ُّ
 ع الدراساتبعد توسُّ  تحديدا ا تطبيقي ا لساني تدريبا  ممارسة لسانية بحتة، أو  وا يُعد

 .حولها
جمة أهمية أساسية، إذ بتبذلك مثلت اللسانيات بالنسبة  جمة بآلياتر  و تزود منظر اللسانية  الدراسات  قدمللتر

جديدة التر
جمة قننت عملية  جمة  ،نساق علميةأعلما ذا وجعلتها التر  العىل الرغم من إنكار بعض المهتمي   بالتر

 
ي  عالقة

الوطيدة التر
جمة باللسانيات، ربطت تنشغل بالملفوظات  أنه عىل الرغم من أنها  ىير  الذي Edmond Caryي إدموند كار  ومنهم التر

جمة.  ها فإن ذلك ال يسوغ لها أن تصبح عملية لغوية لتجاهل، (Mounin, 1963, p. 196) اللغوية ي للتر  المظهر األدنر
ي ى ير 

جمة أن الأندري مارتيت   .سباب متعددة، يعود أل بطهما تراباللسانيات و تحول  الذي طرأ عىل الموقف من عالقة التر
ي كندا 

ي أمريكا بفضل التجنيد الصناعي  صلذلك بدافع الحاجة إىل عِصنة اإلدارة مزدوجة اللغة، بينما ح حدث فف 
 
ف

جمي الكتاب المقدس ضمن الجمعية األمريكية المشهورة ي  3.لمتر
ي االتحاد السوفيانر

 
 فقد كان تقليدا قديما -سابقا- أما ف

  أن
ُ
ي أعىل درجت

 
جمة ف  .(Martinet, 1967, p. 96) سلم اإلنتاجات األدبية اتعتتر التر

ي تنظت   لطفرةبعد تحقق هذه او 
 
جمة، بدأت مرحلة جديدة ف ي تاري    خ التر

 
أبحاثهم الطرائق  فراجعت لها، لسانيي   الف

جمة، وعملت عىل إنتاج آليات ومفاهيم اشتغال جديدة.  ي التر
 
وهكذا فقد استطاعت اللسانيات وصف  المتبعة ف

، من جهة  جمي  
جمة، وانصب االهتمام عىل وضع خرائط لتكوين المتر ي لها عالقة بالتر

مجاالت واسعة من الظواهر التر
ي جميع أشكاله من جهة ثان

 
 ية. والتعدد اللغوي ف

جمة واللسانيات -2 ي التر
 
 مقاربات ف

ين، بعد   ي أواسط القرن العشر
 
ي سنوات الخمسين تاللسانيات واستكمال بنائها ومنهجياتها، ظهر  تطور ف

 
مجموعة  ياتف

جمة ي تحليل التر
 
ت بتصنيفات ،من المقاربات اللسانية ف جمة وتنظيمها، ودراستها ال هاتمت   واسعة بهدف تعريف عملية التر

جمي   عىل اكتساب وعي جديد بموضوع ممارستهم سيما ان االستفادة من 
منطلقات لغوية ضفة. وقد ساعدت المتر

ي عرفت بها للسانيات من حيث وضع المصطلحات وتوحيدها وتوليدها. 
  ضمت الدقة العلمية المتناهية التر

ي لها عالقة بسياق هذا  
كت   عىل بعض النماذج التر

ي هذا الصدد بالتر
 
ي ف

ل أعمال نكتف  المقال، فنستحِص  بشكل مختر 
: رومان وائلهم ومنهمأمقتِصين عىل لغة الهدف، اللغة المصدر و الالصالت بي   ب وااهتمين مجموعة من اللسانيي   الذ

 .ويوجي   نايدا جان داربلنيهو  وجان بول فيناي وجورج مونان جاكبسون وج. س. كاتفورد
ي النظرية الحديثة لل2-1

 
جمة. إسهام فيدوروف ف  تر

ي ا فيدوروف يمثل
 
جمة التجاه السالف ي التنظت  للتر
 
جمة" توقد أثار  ،ف  (Fedorov, 1953) دراسته "مقدمات لنظرية التر

 نقاشا مطوال 
ُ
جمة من دعاة المقاربة األدبية والجمالية لترر ، ألنه اعت جمي  ة. وإذا لم يدرج علم اللغلتر دراسة النشاط التر

ي إطار اهتماماته، فإن فيدوروف سابقا 
 
ي  ف

 
ي ف

جمة" كتابه الثان  اتجاها خاصا جديدا  عي َ   4"أسس النظرية العامة للتر
جمة لكي يدرسها دراسة علمية ويمهد لعلم خاص ب مختلفا عن سابقيه ألنهو  ،تها لنظري

)مونان،  "ها"عزل عملية التر

                                                           
3- American Bible Society. 

جم الروسي أندري فيدوروف  -4 عتتر الكتاب األول للمتر
ُ
جمة عىل ا جمة" أهم كتاب يضع نظرية علمية للتر "مقدمات لنظرية التر

ي عام 
ي عام  1953أساس لغوي، وقد نشر ف 

ه مرة أخرى ف  جمة"، وبفضل نجاحه أعيد نشر ي  1958تحت عنوان "مقدمة لنظرية التر
ف 

ي عام 
ي طبعة ثالثة منه ف 

جمة".  ، لكن مع تعديل العنوان إىل: "أسس النظرية1968طبعة معدلة، ثم ف   العامة للتر
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ورة إلحاقبل إنه ي ،(59، صفحة 2013 جمة بالعلوم اإلنسانية، ألنها عملية لسانية مجالها قضايا  كل  رى ض  ي التر
 
نظرية ف

 لغوية )النص باختالف تعاريفه، وحدة كان أو جملة(، ووسائلها معايت  أو قواني   لغوية تتبعها؛ فهي تعمل عىل اللغة
جم يتوفر أن  لزمي كما   ،جملة العلوم اللسانيةإىل  ضمها صحي ا لذ ،وباللغة ي مجال اللسانيات.  عىل المتر

 
 تكوين عميق ف

جمة  عي   تت، تبعا لذلك ي  حسب طرح أهمية التر
 
ي  تهفروع الفيلولوجيا، ومن ثم دعو ب إتباعها فيدوروف ف

 
المتخصصي   ف

عتر رسائل  مصدر لنقل النص ال اتاإلمكانمختلف بتنوع اللغات، و  رتبطةلحل المشاكل الم همثابحتركت   أفقه اللغة إىل 
ي اللغة؛ لذلك ي

  خلق أنسب نبىع 
ُ
ي ت

ي  يّش الوسائل اللغوية التر
 
ي اللغة المصدر. الالتعبت  ف

 
لغة الهدف عما هو موجود ف

جمة تودوروف أيضا  ويحدد ي هدف التر
 
ي يكيفال ضبط  ف

ق طر يش الالقارئ من معرفة النص الهدف بأبها تمكن ية التر
ي إطار عمىلي لغة النص األصل هجهلرغم ممكنة ال

 
جمة ف هية، وبذلك يضع التر كون  يحقق عتر ه التواصل باعتبار المشتر

جمة وهدفها األساسي   .(Balliu, 2005, pp. 934–948) محور التر
ي ضوء هذا التصور 

 
ح  تودوروفف ي مع بربطها بلمطابقة تعيينا ل ، يقتر

، أي معادل المصدر النص التواصل الوظيف 
جمة من قبيل األسلوب واللغة التواصل، باإلضافة إىل رات اختيار إجراءات التر  أن فيدوروف تعيي   ويتضح من هذا ال .متر

،ويجعله منطبقامفهوم الكفاية  عممي ي  ، كما يبدو،ألن تصنيف النصوص عىل أي ملفوظ دون تميت  
 
ال يحمل أي أهمية ف

ه.   تفكت 
ي عىل  فيدوروف تأكيد ب

 
جمة لغوية ف ك واألساس لكل العمليات  اعتباره اللسانيات، و األوىل الدرجةأن التر القاسم المشتر

جمية، يكون قد  جمة باعتبارها فرعا علميا يمفطن إىل التالتر جمة، بوصفها عملية إبداعية فنية، وبي   نظرية التر
ت   بي   التر

 خاصا. 
جمة تتم  ،وعليه  الزمة عىل اللغة، وإذا كان من الرتكز سة من التحليالت والعمليات المعتر سل وفق هذه الرؤيةعملية التر
 
ُّ
د
 
 علمية.  ها بجذزر ها فنا فإنع
جمة،  اللغويةلمشاكل ابخصوص كيفية إدراك أما  ي تظهر أثناء التر

أنه بالنسبة للمشاكل المعجمية، إذا فيدوروف يؤكد فالتر
جم أن يعمد إىل العناض المعجمية والِصفية فاللغة الهدف،  ال تتيحه استدعت الحاجة صياغة مصطلح جديد  عىل المتر

ي توفرها 
صاغ تو  .اعتبار سياق النص، مع وإحاطته الشاملة بهذه العناض العامة هذه اللغة، اعتمادا عىل معرفته التر

 مور الثالثة اتآتية: األ  فرز فالمطلب هوهمية مضمون النص، لذلك أل بالتنبهالمصطلحات 
ي اللغة المصدر؛ /توافر المعادل الموضوعي عدم  -

 
 النصي ف

ي اللغة الهدف تغطية تامة؛  /عدم تغطية المعادل الموضوعي  -
 
 النصي لمعت  الكلمة ف

ي اللغة الهدف مقابل  -
 
ي اللغة المصدر.  يها معاناختالف توافر مقابالت مختلفة لكلمة ف

 
 ف

جمة مع جورج مونان2-2  . المقاربة اللسانية النظرية للتر

جم حسب يتأطر     هما محددين  مونانإسهام اشتغال المتر جمة عتر تساؤلي   يعتتر
ي التنظت  للتر

 
لمجال االشتغال ف

 مداه:  و 
جمة من لغة إىل أخرى ممكنة أو ال؟ -  هل التر

جمة فع من اللسانيات؟ -  هل الدراسة العلمية للتر
ينتهي بنا إىل فإن األمر البنية المعجمية والِصفية والنحوية  حول مونان عىل أنه "إذا سلمنا بالنظريات الشائعة ؤكد ي

جمة يجب أن تكون مستحيلة" جمات . (54، صفحة 2013)مونان،  القول إن التر جمي   منتجي   لتر
وبما أن واقع وجود متر

 يُ 
 
جمة.  يدحض هذا االدعاء، فإن وصف بنية لغة ما بلغة أخرى، ع بهانتف  يثبت وجود عمليات التر

جمة" إىل غزارة المصطلحات ي التر
 
جم كتاب "المسائل النظرية ف  قضايا نتيجة ما عرضه المؤلف من  اللسانية أشار متر
جمة ، لسانية وما ناقشه من آراء اللسانيي    للمزيد من المعلومات، )باحثا عن منفذ يخرج منه بنظرية تؤكد إمكان التر

جمة من عدمعن  تساؤل مونانوقد دفع . ((14، صفحة 2013)مونان، : ينظر ي عرض  به إىل ها إمكانية التر
 
االستغراق ف

جمة باعتبارها عملية لغوية  ير تعريفه التر ي الدرجةالنظريات اللسانية لتتر
 
ات إلجراء، تقوم عىل سلسلة من ااألوىل ف

االستفادة من معلوماته عن نظريات الداللة والنظرية المعجمية والوحدات الداللية ة، بتوالتحليالت اللسانية البح
 الصغرى. 

، ف ي
ي  إجابته مونان يبسطأما بالنسبة لإلشكال الثان 

 
ي من الباب األولف

جمة"، الفصل الثان  ي التر
 
 من "المسائل النظرية ف

جمة فن وبي   الذين يدعون اعتبارها عملية لغوية بالدرجة األوىل، 
جمي   الذين يؤكدون أن التر

بعرض الخالف بي   المتر
، حيث يرى أن "آراء ي ذلك يتخذ موقفا توفيقيا ينأى عن تطرف كال الفريقي  

 
إدمون كاري ال تنكر نظرية فيدوروف  وهو ف

جمة ، (61، صفحة 2013)مونان،  وفيناي بقدر ما تحدها وتكملها بحق" ف أن للتر غت  لغوية، ولكنها  أشكاال وبذلك يعتر
، 2013)مونان، لالطالع عىل تفاصيل هذا العرض، ينظر )ت والتحليالت اللغوية الِصفة. ممارساىل سلسلة من الإتستند 

 . ((64-52الصفحات 
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ي تفكت  مونان، لذلك 
 
جمة من عدمها مكانة هامة ف ي تعموما تحتل قضية إمكانية التر

 
م جواب دقيق عن هذا يقديجتهد ف

هاإلشكال؛  كت  
جمة ليست دائما ممكنة، بل هي  كونعىل   بتر ي حدود معينة وضمن طائعة التر

 
ة؛ محدد هوامشفقط ف

ي لذلك فبدال من اعتبارها مسألة مطلقة وأبدية، ي
ي كل حالة، والعمل عىل وصفها وصفا دقيقا نبىع 

 
 تحديد هذه الحدود ف

(Mounin, 1963, p. 273). 

جمة من الناحية النظرية بشكل مطلق، بل  ،بعبارة أخرى ي تقييم حدود التر
معالجة كل حالة  تصحيرى مونان أنه ال ينبىع 
جمة أو عدم إمكانيتها، أو عىل حدة؛ فبدال من االنشغال باله جمة، من حيث إمكانية التر موم التقليدية لممارسي التر

جمة بوصفها عملية عرف االهتمام بتقييمها باعتبارها كاملة أو ناقصة، ت ناللسانيات المعاضة التر نجاحها  يقتر
 
ُ
 بالمستويات المختلفة من التواصل الذي ت

ّ
 وهو التع .(Mounin, 1963, p. 278) قهحق

َ
د
ُ
، مع أنه مقبوال ريف الذي ع

جمة يخرج ا يضاهي التوسع الذي  التر ي عرفت توسعا كبت 
بطها بنظرية التواصل التر  أدركمن مجال اللسانيات لت 

ي 
ي القرن الماض 

 
 .(Guidère, 2010, p. 46) اللسانيات ف

ي إطار 
 
جمة، يعتتر مونانف

جمة، إذ إن نقطة و اللسانيات إطارا مرجعيا ومفه المشكالت النظرية للتر ميا لدراسة التر
جمة احتكاكا بي   اللغات، ومؤد

ي كون التر
 
ي اللغة" ى هذا التصور االنطالق لديه تتحدد ف

 أنها "تواصل لغوي وفعل ثنان 
(Mounin, 1963, p. 4)، افه بصعوبة اكتشاف أكتر من بضع إشارات عابرة  أو فعل بي   لغات متعددة، عىل الرغم من اعتر

ى الحديثة آنذاك، "فلدى فرديناند دو سوست   ي مؤلفات اللسانيات الكتر
 
جمة ف ينو  Ferdinand de Saussure للتر   يستر

Otto Jespersen  وإدواد سابتSapir Edward  بلومفيلد وليونارد Leonard Bloomfield صعب اكتشاف أكتر من أرب  ع ي
جمة عرضا  .(57، صفحة 2013)مونان،  دون أن تقصد لذاتها مرة واحدة تقريبا" أو خمس إشارات عابرة ترد فيها التر

اما ب ي  يربط مونانيمانه بأهمية الدراسات اللسانية، إالتر 
عية  قضايا من قبيل تطرحها المشاكل النظرية التر مدى شر

جمية عي العمليات التر جمة أو استحالتها، بالسياق الذي تطرح فيهتها أو عدم شر ال مؤكدا أن هذه المشاكل ، ، وإمكانية التر
ي سياقتتجىل 

 
جمة بعلوم اللغة والتواصل.  تاللسانيات. وبذلك شكل إال ف  دراسته أفقا متسعا اللتقاء التر

ي عرفت   الرتقاءنان هو االواقع أن هدف مو و 
جمة، التر ي جميع الميادين، إىل مرتبة "العلم" كثافةبالتر

 
وإمكانية  .واتساعا ف

ي أن تصبح أحد فروع 
 
جمة، تخول لها الحق ف تحقق ذلك تكون بالمرور عتر اللسانيات، لذلك يرى أن الدراسة العلمية للتر

جمة باعتبارها عملية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمعرفة اللسانيات عىل خالف ما ذهب إليه كاري الذي أنكر تعريف  التر
 . ي
جمة )  العلمية وبخاصة التحليل اللسان  انظر مناقشة جورج مونان لهذا الخالف بي   إدموند كاري ومؤيدي اعتبار التر

 .(63-60، الصفحات 2013)مونان،  عملية لغوية بحثة
جمة ممارسة الزدواج لغوي يستهدف تحقيق التواصل بي   لغتي   أو أكتر  ،المنظور وفق هذا   ،ينطلق مونان من اعتبار التر

جمة   جمة من لغة واحدة إىل لغات متعددة. وإلدراكه أن للتر ي إشارة إىل إمكانية التر
 
البت  اللغوية  كمائن؛  كمائن متعددةف
ي واالختالف الحضاريو 

 
ينظم مونان ، أمام تحقيق التقارب اللغويبارزا ي يشكل حاجزا ذال المفردات والتباعد الثقاف

ي ت
:  ضمن اللسانيات النظرية درجأبواب كتابه عتر الفروقات الثنائية التر  وهي

 جمة؛  األلسنية والتر

 العقبات األلسنية؛ 

 جمة؛  المعجم والتر

 جمة  رؤى العالم والتر

 جمة؛  تعدد الحضارات والتر

  .جمة  علم النحو والتر

ي و 
رحات سوست  الذي ركز عىل اطماستعراض عمق النظريات الرئيسة آنذاك؛ ومنها بلهذه الجوانب  تهمونان مقارب يبت 

ه نظاما مغلقا 
ّ
ي يؤديهاتالنظام الداخىلي للغة وعد

وبذلك  .جب دراسته بأسلوب علمي مستقل عن الدور أو الوظيفة التر
ي اعتبار اللغة مدونة أو فهرسا، ومن ثم فالعالقة بي   فإنه أدرج المعت  داخل اللغة بمنحه شكال موضوعيا، مزعز 

 
عا الثقة ف

هذا التفست  العلمي للمعت  . إن (De Saussure, 1971, pp. 98-99) الصورة السمعية والصورة الذهنية عالقة اعتباطية
ي مأزق، 

 
جمة الحرفية دائما ف ي  وفقالكلمات فهو الذي جعل التر

 
ية ف ورة المساحة التعبت  هذا المعت  ال تغطي بالِص 

  تجه نحوهه الذي تذاتاللغات المختلفة. وهو الطرح 
ُ
ر اعتبايرفض  الذي التصور   Zellig Harrisزيليغ هاريس  مناهضة

" بلومفيلد كل لجوء إىل كلمات من قبيل "فكاستبعاد ، و ةحاجالنقتبس منه الكلمات عند وعاء  اللغة  ر" و"وعي
ي علم"و"تصور" و

 
ي أن يكون بمعية "علم نفس علمي  شعور" الستخدامها ف

، ألن توظيفها ينبىع  )مونان،  "داللة علمي
 وهو ما كان مستبعدا آنئذ.  ،(74، صفحة 2013

ي الدراسات اللسانية، يشت  
 
ي ضوء ما تحقق ف

 
ي اعتمادا إىل أن عدة نظريات  مونان ف

ى بينت أن إدراك المعان  لسانية كتر
ي أحسن األحوال تقريبيا،  ،وقد يكون عشوائيا  ،عىل آليات غت  أدبية؛ لسانية وأسلوبية بل أيضا سيميائية، أمر صعب

 
وف
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جميةيكن بإمكان لذا لم  جمة وال التطبيق الفعىلي للعملية التر
 .Mounin, 1963, p) هذه النظريات أن تتناول نظرية التر

39). 
احات رومان جاكبسون بخصوص المقاربات السيميائية2-3  . اقتر

جمة بكونها عملية نقل رموز، سواء أكانت لفظية أم غت  لفظية، من لغة إىل لغة أخرى مع  رومان جاكبسون رفيع التر
ي مقالتهها تضمن كل رمز من

 
ح ف جمة" ""حول  معت  وداللة. ويقتر  linguistic Aspects ofالجوانب اللغوية للتر

Translation Onأ " : جمة، وهي  صنافا ثالثة للتر

 جمة تسمي تعيد الصياغة أو وهي أقرب إىل التأويل ألنها ، Translation Intralanguageة اللغة الواحد داخل التر
 من اللغة عينها؛مرادفة لها ملفوظات من لغة ما بواسطة ألفاظ أخرى 

  جمة اللغوية البينية ؛، وتتحقق Interlanguage Translationالتر  & Basil) بي   لغتي   مكتوبتي   مختلفتي  

Munday, 2004, p. 124)   

    جمة بي   خطابي   سيميائيي
جمة الداللية و  ، وتسم أيضاIntersemiotic Translationالتر ي التر

 
تأويل تكمن ف

 .(Munday, 2001, p. 22) غت  لفظيةأنساق من العالمات بواسطة عالمات لغوية 

جمة البينية ي سياق التر
 
جمة المعت  والتكافؤ،  ،ف يتناول جاكبسون ضمن القضايا الرئيسة المرتبطة بهذا النوع من التر

جمة ويحدد  عالمات اللغة المصدر بعالمات  Interpretationل عملية تفست  أو تأوي باعتبارها  منها اللغوية البينية التر
ي إطار اللغة الهدف، ثم 

 
ي لغات مختلفة إىل عدم وجود تكافؤ تام  يشت  ف

 
ي المعت  بي   المفردات ف

 
دراسة مشكلة التكافؤ ف

 بوجه عام، لذلك ي بي   وحدات هذه اللغات ورموزها وإيحاءاتها
ُّ
جمة الر  عد ي يبثها المرسل، ومن التر

م ثسالة الكالمية التر
ي لغة معينة، وليس وحدات شفرية منفصلة، ونقلها بعد 

 
جم رسائل ف جمة البينية عملية تنطوي عىل تشفت  المتر

تغدو التر
ي لغة أخرى

 
الوحدات الشفرية، وإن تكافأت  وبذلك تكون .(Basil & Munday, 2004, p. 124) ذلك إىل رسائل كاملة ف

ي  ي
.  عالمات الرسالة، مختلفة نظرا النتمائها لنظام   مختلفي  

ي بنية اللغات  ها ت   تركتثبيت  عىل ؤكد فييعالج مشكلة التكافؤ من الناحية اللغوية والسيميائية، كما 
 
عىل االختالفات ف

ي هذا الجانب أن الفوارق بي   اللغات تتمحور 
 
ة،  عىلومصطلحاتها. ويرى ف صيغ نحوية ومعجمية، واألمثلة عىل ذلك كثت 

ي  التميت   منها 
 
ي  اللغات ف

ي لغة أخرى والعكس الجنس تحدد التر
 
ي لغة ما تكون مذكرة ف

 
؛ إذ إن بعض الكلمات المؤنثة ف

ي اللغة الفرنسية عىل الضمائر الخاصة بجنس المشار إليه مما يتيح كثافة مرجعية تخص 
 
كت   ف

صحيح. ومن ذلك التر
ية مثال. كما يتحقق ض جمة إذا كانت اللغة الهدف هي اللغة اإلنجلت   ي التر

 
ي فرزه ف

مائر اإلحالة لما سبق ذكره، وهو ما ينبىع 
ي  يةعىل مستوى هيئة الحدث ومستوى المجاالت الداللية، ومن ذلك أيضا بعض المفاهيم الوظيفية األساس تباينال

 
ف

ية و)to beالكثت  من اللغات العربية كفعل الكينونة ) ي اللغة اإلنجلت  
 
ي اللغة االسبانية être( ف

 
ي الفرنسية الذي ينقسم ف

 
( ف

ي تنجم عن عدم وجود تطابق بي    ،لذلك . (Munday, 2001, p. 37) (estar)و  (ser)إىل 
لفاظ األوتجاوزا للمشكالت التر

ي يحاءات اإل رموز و الو 
 
ي يبثها  اللغة المصدر ف

 الكالمية التر
 
جمة الرسالة  وحدةر التر

واللغة الهدف، يقرر جاكبسون جعل 
ي سي   اللغة الهدف. يفهمها و يالمرسل، ويفك سننها و 

 
ة ويعيد صياغتها ف ة وغت  المباشر  مثل أبعادها المباشر

جمة الممت   ليتأكد الطابع اللغوي  ،وعىل هذا االعتبار  ي مد الجسور بي   لغتي    والذيعملية التر
إيجاد وحدة كالمية بيعت 

ي اللغة الهدف. م
 
 الئمة أو مطابقة ف

ي إطار اللسانيات التطبيقية2-4
 
جمية ف  . مقاربة كاتفورد للتحوالت التر

ي  فإن اللغة، لطريقة اشتغال فهما المهتم بدراستها تمنح اللسانيات بما أن
 
ي هذا الحقل المعرف

 
 ذا يكون توسيع المعارف ف

ة فائدة جم كبت  ي  أفضل بشكل االنشغال هذا كاتفورد ويصف. للمتر
 
جمة تعريفه ف جرى عملية أنها عىل للتر

ُ
 اللغات عىل ت

(Catford, 1965, p. 1). 
جمة،  يعد حيث المفاهيم جزءا ال يتجزأ من مجال اللسانيات من بجعله إياها كاتفورد من أهم المنظرين لنظرية التر

ي  كتابه والمنهجيات عتر 
 
جمة"؛ "مقدمة ف  نظرية التر

"Introduction à la théorie de la traduction" 
، ألنه حيث   ي

جمة تبعا لنموذج لسان  ي  تخص نظرية أن كل يعتقد يسىع إىل دراسة منهجية للتر
 
ي أن تدرج ف

جمة ينبىع  التر
ي الذي يتم ا ،بعد ذلك ،إال أنه .إطار المعرفة اللسانية

 
ي المجال المعرف

 
ي لتدقيق أكتر ف

جمة، إذ  نبىع  ي إطاره التر
 
أن تدرج ف

جمة" "الذي يوضح عنوانه الفرعي 
ي التر

 
ي "نظرية لسانية ف

ي بحث كاتفورد الثان 
 
ي إطار اللسان يات التطب يقية ف

 
حدد ف

ي مقال "
 
جمة( لتطوير نظرية  عىل عزمه  (Catford, 1965, p. 20) اللسانيات التطبيقية" ف كت   عىل تحليل )ماهية التر

التر
جمةالعامة تحقق  ي مقدمة هذا الكتاب  .(Guidère, 2010, p. 46) كفاية، وتكون قابلة للتطبيق عىل جميع أنواع التر

فف 
ورة  توازي يشت  إىل   أن ض 

 
جمة واللغة ّطي خ ي  التر

 
جمة ووصفها أساسا تستوجب ف م اتآليات استخدا تحليل عملية التر

ي يتم تنفيذها لوصف اللغات. 
 نفسها والتصنيفات عينها التر
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جمة عتر 
اللسانيات التطبيقية، فإنه بذلك يجعل "موضوعه البحث التوسل بوإذا كان كاتفورد يهدف إىل دراسة عملية التر

ي 
ي العالقات القائمة بي   اللغات التر

 
جمة" ف تتحقق العالقة  وبذلك .(262، ص. 2015)بحراوي،  تكشف عنها عمليات التر
جمة واللسانيات التطبيقيةبي    ى أنيدقق تصوره أكتر ف إال أنه ؛ التر جمة ت  ي أن دراسات التر

 باللسانيات تكون مرتبطة ينبىع 
جمة  لذلك فرع من فروع اللسانيات المقارنةوهي  اللغات، العالقة بي    بنوع معي   من تهتم المقارنة؛ حيث إن نظرية التر

(Catford, 1965, p. 20). 

ي البنية اللغوية 
 
جمة ف ي التر

 
ت فت  تعد  جهود كاتفورد لبناء نظرية ف  التجارب استثمارا تآراء جون روبت 

ث من بي   أكتر
J.R. Firth ي هاليدا ومن بعده

 
جمة؛ إذ اي ف ي مقاربته بمع نشغل التر

 
ىل النموذج اللغوي إالجة مفهوم "التحول" مستندا ف

ث تحديد اللغة باعتبارها رمزا بسيطا يستخدم لنقل المعلومات، وهو اإلطار المرتبط بنظرية التواصل  عند رفض فت 
ي ارتباطه بسياق معي   

 
ة. وبدال من ذلك يعرف المعت  ف ي تلك الفتر

 
. لهذا يعتتر السياق (Guidère, 2010, p. 42) السائدة ف

نحاسما، وي ي اعتبار ؛ بعدد من العناض  قتر
 ها منها ما له عالقة بالفاعلي   والفعل والفضاء والزمان. وكلها عناض ينبىع 

ج  الملتحديد معت  الرسالة  جمة  . وعىل أساس التعريف الذي ساقه كاتفوردةمتر عملية استبدال  من حيث تعيينها للتر
جمة عىل المستو  د مادة نصية بمادة نصية أخرى، يع ي التر

 
.  يي   المعادل عنِصا هاما ف ي

 النظري والتطبيفر

 التطابق الشكىلي 
؛  يمت   كاتفورد أيضا بي   يقوم عىل نظام اللغة ويتعلق  ا عام ا األول مفهومفيحسب   والمعادل النصي
ي ف
، أما الثان  هبلغتي   ي اللغة  يعتتر

 
ي اللغة المصدر. وعليه فالمطابق الشكىلي هو أي نص ف

 
الهدف يبدو أنه المعادل لنص ف

ي اللغة الهدف ) Category أي مقولة نحوية
 
( يمكن أن تحتل بشكل قريب جدا ...الوحدة والصنف وعنِص بنيةومنها ف

ي اللغة الهدف "يماثل" المكان الذي ت
 
ي اللغة المصدر شغلهمكانا ف

 
 .(Munday, 2001, pp. 60-61) مقولة اللغة المصدر ف

  لنص أو جزء من 
 
ي وضع معي   أنه المكاف

 
ي اللغة الهدف يبدو ف

 
ي "أي نص أو جزء من نص ف

 
أما المعادل النصي فيتمثل ف

ي اللغة المصدر"
 
 (. 91، ص. 2010)مندي،  نص ف

ح كاتفورد  جمية نوعي   من التحول:  لفتبعا لما س ،ويقتر
ي إطار التحوالت التر

 
 ف

 النحو والمفردات المعجمية؛ ب؛ وهو التحول الذي يتم A level shiftsتحوالت المستوى  -1
 بدورها إىل أربعة أنواع:   تفرع؛ وتCategory shiftsتحوالت المقوالت النحوية  -2

ي البنية النحويةStructural shiftsتحوالت بنيوية  .أ 
 
ي اللغة العربية؛  من ذلك تحويلو  ،؛ وتتم ف

 
ف )بنية الجملة ف

ية والفرنسية؛  (فا + ف + مفع)إىل بنية  (+ فا + مفع ي اللغتي   اإلنجلت  
 
 ف

كيبية والِصفية، وهو ما يتضح أكتر عندما تكون اللغتان المصدر والهدف   وتعت  هذه التحوالت باالختالفات التر
، إذ لكل ل ية مثال أو الفرنسية، من فصيلتي   لغويتي   متباعدتي   ي اإلنجلت  

 
غة خواصها. فإذا كانت رتبة الفاعل حرة ف

ي اللغة العربي  ة، دون 
 
ي فقر الثاني  ة. أفاألم   ر يختلف ف

ي ذلك تميت   إحدى هذه اللغات بغناها كما ال يعت 
 ن يعت 

الكالم إىل جزء ؛ وتشمل التحوالت الواقعة من جزء معي   من أجزاء Class shiftsالطبقة  /تحوالت الصنف .ب 
 (.91، ص. 2010)مندي،  آخر، ومن ذلك مثال يورده كاتفورد: 

9-A (medical) student = un étudiant (en medecine). 

ي واصف  (medical) حيث تمت ترجمة النعت الواصف
 
 ؛ (en medecine)بمركب ظرف

ي اللغة الهدف  حتل؛ وفيها يRank shiftsو تحوالت الرتبة أ Unit shiftsتحوالت الوحدة  .ج 
 
جمي ف المعادل التر

ي اللغة المصدر، ونشت  هنا إىل أن الرتبة هي الوحدات اللغوية الهرمية المتمثلة 
 
مرتبة مختلفة عن تلك الموجودة ف

ي الجملة والعبارة
 
فة؛ ف  .(Munday, 2001, p. 91) والمركب والكلمة والِصُّ
ي تحدث حينما تحتوي اللغة المصدر واللغة Intra-system shiftsل النظام تحوالت داخ .د 

: وهي التحوالت التر

ي نظام 
 
جمة اختيار مصطلح غت  متطابق ف

الهدف عىل نظم متطابقة تطابقا شبه تام، ومع ذلك تستوجب التر
جم الكلمة غت  المعدودة ) اللغة الهدف، ومثاال 

ي اللغة االنجلadviceعىل ذلك تتر
 
ية بالكلمة المعدودة )( ف  desت  

conseils" ي اللغة الفرنسية
 
ي اللغة الفرنسية، كما يمكن أن تحل مكان أداة التعريف ف

 
" أداة النكرة les" أو "la( ف

ية ي اللغة االنجلت  
 
 أو يُ  ،(Munday, 2001, p. 91) ف

 
 ، نحو: غت  عنها أساسا، والعكس صحيح أيضا ست

10– Elle a les yeux bleus. = She has blue eyes. 
11– He has a broken leg. = Il a une jambe cassée. 

جمة، لكن طرحه الذي يرى أن المعادل  بارزةتعد محاولة كاتفورد   ي مجال التر
 
ي قدمتها اللسانيات ف

ي اإلسهامات التر
 
ف

جمي ال يعادل التطابق الشكىلي تماما ما لبث ت مقاربته شبه علمية ال أن تعرض  التر
َ
د
ُ
ا مقاربة إال أنهنتقادات شديدة، إذ ع

جمي ييؤكد كاتفورد لكن   .(Guidère, 2010, p. 47) لسانية مقاِرنة جامدة ، إضافة إىل المعايت  ستند أن المعادل التر
ة والمناسبة والموقف والثقافة. وهو بذلك يهتم بالوظيفة التواصلية الوظيفمثل ىل معالم تواصلية إاللغوية الشكلية، 

ي اللغة المصدر، بل إن لغته االصطالحية مبنية أساسا عىل مقاربة وظيفية للغة
 
وهي مظهر من مظاهر  ،للعنِص اللغوي ف

 نا.  يَ ما سبق أن ب  ث كتأثره بأفكار مواطنيه هاليداي وفور 
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ي 2-5
 
جمية . نموذج فيناي وداربلينه ف  التحوالت التر

ي عاشتها كندا مما نتج عنه ظهور  هيمثل فيناي وداربلين
االتجاه الكندي الذي انطلق من وضعية االزدواج اللغوي التر

جمة  ي مقاربة التر
 
ي منهج األسلوبية المقارنة ف

 
 ,Sylistique comparée de Français et de l’anglais"  (Vinayكتاب"  ف

جمة باعتبارها انتقاال ذا طبيعة مقارنة من لغة )أ( إىل لغة )ب(، يكون هدفه تفست  اتآليات (1985
الذي يعرفان فيه التر

جمة عىل التطبيق  جمة، وبذلك تركز التر جمة عتر إبراز القواني   الصالحة للغتي   موضوع التر
وتيست  التحقق من صحة التر
 .  (Vinay, 1985, p. 20) العمىلي لألسلوبية المقارنة

اتيجيتي   رئيستالدارسان يحدد 
جمة غت  ي   استر

ة والتر جمة المباشر جمة هما؛ التر ي التر
 
ة، وتتضمنان مجموعة من ال ف مباشر

ة وه ي: ستهلاإلجراءات ن جمة المباشر  ها بإجراءات التر

ي صورتها عتر عملية نقل الكل ؛Empruntاالقتباس  -1
 
ة؛ واإلبقاء عليها ف مة من اللغة المصدر إىل اللغة الهدف مباشر

ها اقتص  اإلجراء األصلية حتر لو  ي السياق أو تفست 
 
ي الهامش توضيحها ف

 
 ؛ف

ي ترجمة حرفية بCalqueالنسخ  -2
 
جرى عملية نقل تعبت  أو تركيب من اللغة المصدر ف

ُ
قواعد اللغة  تفعيل؛ حيث ت

 ؛  هدفال

جمة الح -3 ها الباحثان ترجمة جيدة ألنه حسب، وية؛ وهي ترجمة شائعة بي   اللغات المتجاور translation Literalة رفيالتر
،  "ال يجوز التضحية بالحرفية إال لدواع بنيوية ولغوية إضافية وبعد التأكد من أن المعت  قد تم نقله بالكامل" يمي )جت 

 .(86، صفحة 2010
ضان عىل مع ذلك  فيناي وداربلنيه عىل أن ي الحاالت اتآتية: يعتر

 
جمة الحرفية ف  التر

ي إىل معت  مختلف؛  -
 إذا كانت تفص 

؛  -  إذا كانت بدون معت 
 ألسباب بنيوية؛  مستحيلةإذا كانت  -
 .(Munday, 2001, p. 57) إذا لم يكن لها تعبت  مقابل ضمن اإلمكانية اللغوية للغة الهدف -

ي هذه الحاالت ي
 
: ب لتوسلا تعي   ف ة عتر إجراءات أخرى هي جمة غت  المباشر

اتيجية التر  استر

ن؛ حيث يُ Transpositionالتحويل  -1
َ
، وقد يكون هذا  وط جزء من أجزاء الخطاب محل جزء آخر دون تغيت  المعت 

 اإلجراء إلزاميا أو اختياريا. 

ي داللة اللغة المصدر ومنظورها، وقد يكون هو أيضا إلزاميا كما يModulationالتعديل  -2
 
أن  جوز ؛ وهو تغيت  يحصل ف

ي لغة عىل بنية أخرى. ويعتتر  جيحيكون اختياريا بتر 
 
َ بنية معينة ف جمة غت  مالئمة أو  إجراء التعديل متر

را حينما تبدو التر
ي اللغة الهدف. 

 
 ركيكة أو عندما ال تحل مشكلة التعابت  االصطالحية المسكوكة ف

ي تقوم فيها اللغات بوصف المواقف  وظف؛ يEquivalence التكافؤ -3
 ،ها ذاتهذا المفهوم للداللة عىل الحاالت التر

كيبية دون االستعانة بالمعادالت اللسانية بتوظيف مختلف الوسائل األس ي اللغة أو لوبية والتر
 
البحث عما يكافئها ف

 ومن ذلك ترجمة األمثال أو العبارات المسكوكة ونحوها.  ؛الهدف

ه تAdaptationف التكيي -4 ي اللغة المصدر عندما  ستبدل؛ وعتر
 
ي مماثل ف

 
الداللة الثقافية وتتم اإلحالة عىل موقف ثقاف

ي الثقافة الهدف.  يستعصي نقله
 
 لغيابه ف

ي ؛ (Vinay, 1985, p. 37) تتبع هذه اإلجراءات السبعةتيح ي
جمة غت   تشملالتر

ة وإجراءات التر جمة المباشر إجراءات التر
ة، مالحظة  : مفردات اللغة والبت  النحوية يتحقق عملها أن المباشر والرسالة، الدالة عىل اللفظ عىل ثالثة مستويات، هي

جم من المعت  ويُ  وسياقه.  داخل مجال علم الداللة، كما يؤخذ بعي   كلها جري عمليات التحويل  وبذلك ينطلق المتر
ي تماسك النص.  االعتبار نسق الكلمات والبنية الموضوعية والروابط والعناض

 
ي تسهم ف

ومن  اإلشارية ومنها الضمائر التر
جمة ث التصورات بنقل فكرة ما من شخص إىل آخر، وإنما هي ضف الكالم و تداول وفق هذا التصور هي م لم تعد التر

 لدى المتكلم، بقوتها الذاتية الداخلية.  هي  إخراج الفكرة كما 
ية ،قد سعت المقارنة بي   لغتي   إىل الكشفل ي اإلنجلت  

 
ي الفرنسية كما ف

 
ي الذي  مضمرة عن مظاهر ظلت ،ف

عىل اللسان 
جمة عتر هذا التصور المقارن يشتغل عىل 

 .مالحظة كيفية اشتغال لغة مقارنة مع أخرىتسعف بلغة واحدة، ألن التر
فيناي وداربلنيه إىل أنهما "تمكنا، بمقارنة اللغتي    ِصحلذلك ي .اعتبارها مادة مساعدة للسانيات يصحهذا المعت  ب  و 

ية، من استخالص سمات في ي إطار اللغة الواحدة.   هما الفرنسية واإلنجلت  
 
كانت ستبفر خافية عىل اللغوي الذي يعمل ف

جمة وسيلة بحث واستقصاء ليس من أجل الفهم واإلفهام وإنما لمالحظة عمل إحدى اللغتي    ،يبدو، إذن، أن التر
ج.  (Vinay, 1985, p. 25) بالنسبة لألخرى." ي أخذوبذلك يثبتان حق التر

 
ي عام مة ف

ي مبحث لسان 
 
 .مكانها ف
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جمة2-6 ي علم التر
 
 . إسهامات نايدا ف

جمة يمثل نايدا    ي التر
 
ين أثناء عمله عىل ترجمة الكتاب  .االتجاه األمريكي ف ي األربعينيات من القرن العشر

 
بدأ اهتمامه بها ف

ي إال  نظريته لم تتطور  المقدس، لكن
 
ي  عدد من المقاالت والكتب ف

ة الستينيات، أحده تصدر  التر ي فتر
 
 Towards aا؛  ف

Science of Translating، ) :توظيف إحدى نظريات  ابتىع  وفيه ( (1976)نايدا،  ترجم هذا الكتاب إىل اللغة العربية، انظر
جمة؛ ومن تجليات هذا الهدف عنده، اهتمامه بتوظيف مفاهيم مجال اللسانيات ي التر

 
حيث اقتبس  ،حقل اللسانيات ف

ي  شومسكي عند أطروحات النحو التوليدي التحويىلي  ستند إىلكما اومفاهيمهما،  مصطلحات علم الداللة والتداولية 
 
ف

ي هذا اإلطا
 
ي المعت  معتمدا عىل البت  النحوية. ويقدم ف

 
الفكرة التقليدية  تجاوز ر توظيفا لمختلف المقاربات العلمية ف

، تكتسب الكلمة فيه معت  عتر عوضهالقائلة بأن للكلمة المكتوبة معت  ثابتا، لي ي للمعت 
ها تقييدا بصياغة تعريف وظيف 

ي طرح القيمة المضافة  أن تولد استجابات متعددة تبعا للثقافة السائدة. لذلك فإنويمكن بسياقها، 
 
 تشديدهنايدا هي ف

جمة.  ي التر
 
ي ف

 
 عىل أهمية العنِص الثقاف

ي ثالثة أقسام: 
 
جمة وتقييمها، كما يعرضها نايدا، ف ل معايت  التر  

 نختر
ي أن تتحقق بأقل جهد مبذول لتشفت  سي   النص الهدف؛ تو  ،التواصلأهمية  -

ي ينبىع 
ي التر

 تحدد بدرجة التلفر

؛بمقياسه يتحدد فهم القصد األصىلي و  - ي
 رد فعل المتلفر

جم إحراز  -  .(Nida E. , 1964, p. 182) تعادل ردود الفعل لدى قارئ النص األصل والنص المتر
ي تنتظمها يتعلق المعيار األول بالمادة اللغوية 

فيندرجان ضمن  القواني   النظرية العامة للتواصل، أما المعياران اتآخرانالتر
اتيجية التواصل.   استر
 نقسم إىل: توسع المعنة عند نايدا ليي ،وبناء عىل ما سبق

؛  ستصحبهيو  meaning Linguistic   المعت  اللغوي -  نايدا من نموذج شومسكي
؛ و  meaning  Referential ىعي المعت  المرج -  هو المعت  المعجمي الدالىلي
 االنفعاىلي  -

ي و  meaning    Emotional  المعت 
 .(Guidère, 2010, p. 79) اإليحان 

، يحسب تعيي   نايدا ل  االنفعاىلي
 المرجىعي والمعت 

جملمعت  باألساليب المستمدة من الدراسات اللسانية  ستعي   المتر
ي . وترتكز هذه األساليب عىل تحليل بنيالمختلفة اللغوية مصطلحاتعت  الم لتحديد 

 
ة الكلمات، وتميت   ما اشتبه منها ف

المجاالت  ستوعبمجاالت داللية متقاربة، وترتيبها ترتيبا هرميا يمت   بي   متواليات من الكلمات تبعا لمستواها. كما ت
عي ّ  معالم مجموعة من الكلمات

ُ
ل المكونات، وت

ِّ
حل
ُ
ز و  ،الداللية أيضا أساليب ت فر 

ُ
  ت

ُ
ي بعدئذ  عرض  لت

 
ي واضح  تصميمف

بيان 
جم الذي يتعامل مع لغات  تفيد إجراء مقارنة شاملة، وهي نتائج  يدعم  ة. متعددالمتر

جمي    يحفز  الداللية المختلفة للكلمات، مؤكدا أن هذا التحليل تحليل البت  تفصيال ل نايدا  عرضي ،من جهة أخرى
المتر

سياق الذي ترد فيه، كما أن قيمتها االنفعالية أو ا للوفقعىل الوقوف عىل حقيقة هامة هي أن داللة مفردة ما تتقرر 
اإليحائية دينامية إذ تتغت  تبعا للثقافة والتداعيات الذهنية المصاحبة للكلمة أثناء "تداولها". لذلك يركز عىل أهمية 

ي تحديد دالالت النص ومعانيه، عىل اعتبار أن النص حدث تواصىلي 
 
 . تحليل السياق العام للنص المصدر، ودوره ف

ي "نايدا" الذي يستخدم المعالم الجوهرية المستقاة من النموذج 
 
بتتبع تمفصالت الكتاب، يتضح جليا تأثت  شومسكي ف

جمة؛ حيث يرى أن نموذج 5،األول ي علم التر
 
جم وسيلة   شومسكي عند  النحو التوليدي التحويىلي  ويوظفها ف يمنح المتر

عىل الرغم من أنه يعكس هذا النموذج عند  النص الهدف Codage لنص المصدر وطريقة لتشفت  ا Codeلفك شفرة 
ال البنية السطحية للنص المصدر إىل العناض األساسية للبنية العميقة  تحليل النص المصدر، إذ يتبت  عملية اختر 

لة
 
  المنق

ُ
جمة، لت  ,Munday) بت  مرة أخرى دالليا وأسلوبيا فتمثل البنية السطحية للنص الهدفبدورها عتر عملية التر

2001, p. 57). 
جمة؛ حيث يقوم جمة عىل  هالنظام المعتمد عند وفقا لما سبق ينشأ طرح نايدا عىل مفاهيم مؤسسة للتر ي التر

 
ورة ف ست 

؛ثالث مراحلتمر عتر   ، هي
 ؛Analysisالتحليل  - أ

 ؛ Transferل والنق  - ب

 .Restructuringإعادة البناء  - ت

  - ث

                                                           
عرفت النظرية التوليدية مع شومسكي بكونها عبارة عن نماذج وتيارات وتصورات مختلفة داخل التصور نفسه، ويعد كتابه  -5

كيبية ) ي هذا 1957البنيات التر
. لمزيد من التفاصيل ف  ي األدبيات اللسانية المعاضة بالنحو التوليدي التحويىلي

( انطالقة ما سمي ف 
 .(108-95، الصفحات 2010)غلفان و آخرون،  ينظر:  النموذج
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ي شكل توضيحي نستصحبه ك وقد صاغ نايدا هذه المراحل من خالل
 
: ف ي

 اتآنر
 

 
جمة مراحل:  1 خطاطة  (Nida & Russel, 1974, p. 33) نايدا تصور وفق التر

، خصوصا إذا Charles Russel Taberتيتر شارل من وجهة نظر نايدا و  ا عمليإجراء و  ةعلميممارسة طريقة تعد هذه ال
ي اللغة الهدف. 

 
ي اللغة المصدر ونظام النص ف

 
ل نظام النص ف

ّ
مث
ُ
قورنت بمحاوالت أخرى لوضع تكافؤات بي   أزواج ت

 ويُ 
ي نموذج شومسكي األ بت ّ

 
،هذا النموذج مصطلح "نواة"، فإذا كانت النواة تمثل البت  األساسية ف بالنسبة  هي تعد ف 6وىلي

 .(Nida & Russel, 1974, p. 39) ناها السطحية المحكمةبُ  عليها  ؤسست ا، ألن اللغةأساسي ا لنايدا عنِص 
عملية عتر  من البنية السطحية للنص المصدر Kemel sentences  ل الجمل النواة يصتحمكان اإل نايدا أنه ب رىوعليه، ي

حه ي   جوهري ينعنِص باعتبارهما التكافؤ واألثر المقصود ويدرك . موجزةتحويل عكسي  ي النموذج الذي يقتر
 
ي هذا  .ف

 
وف

ي اال ليديةقتالمصطلحات ال جاوز الصدد يت
جمدراسات البال طترتبتر جمة ة ومن ذلك؛ يتر   Literal"الحرفية" التر

 عي   من التكافؤ: نو ل ؤسس...ليFreeو"الحرة"  Faithfulو"األمينة" 
الرسالة ذاتها من حيث صيغتها ومحتواها، وهو بذلك ب يقرذي ال Formal equivalence النوع األول هو التكافؤ الشكىلي 

 . حةوالص حذقال لالنتهاء إىلبشدة عىل بنية النص المصدر  ثابت
ي من التكافؤ فهو التكافؤ الديناميكي 

نملا Dynamic equivalence أما النوع الثان   Theاألثر المعادل إ مبد ب أساسا  قتر

principle effect of equivalence  ي لعند نايدا. ويشكل القاعدة ا
ها  يطمح تر إىل تحقيق أثر طبيىعي يعادل أثر رسالة عتر

ي والرسالة تماثل بشكل أساسي  احال يت. و (Munday, 2001, p. 59) اللغة المصدر
 ذلك إال إذا كانت العالقة بي   المتلفر

. صلال ي النص األصىلي
 
ي والرسالة ف

ط، ونظرا  تأديةول .(Nida & Russel, 1974, p. 12) ة القائمة بي   المتلفر هذا الشر
ي الصيغة وا

أساس  إ لمحتوى، أو الشكل والمضمون، يشدد نايدا عىل مبدللصعوبات التقليدية المطروحة بي   فكرنر
ي األسلوب. ومن تم ي مجمله أن

 
ي المعت  عىل التقابل ف

 
ورة إجراء تعديالت عىل  عتقد تكون األولوية للتقابل ف بِص 

ي قصد التخفيف من غرابة ثقافة النص المصدر و 
 
 .Nida E) ىعي يبلوغ معادل طب من ثمةالمستوى النحوي والدالىلي والثقاف

, 1964, p. 167)   . 
جمة، إذ يحدد أهمية االنسجام النصي عىل حساب االنسجام  نتعَرف، سلف من إشارات نايدا  اانطالقا مم خصائص التر

، عىل التوافق الشكىلي و  ي
، المرتبط برد فعل المتلفر ، ومن ثم يقر بتفوق المعادل الدينامي ي

بذلك تعط األسبقية اللفط 
ي لألشكال المستعملة لدى ال

 الهدف.  متلفر
ي بارز تناول الكتاب مسائل نظنها 

 
جمةحقل ة ف ين وستينياته ، وقد التر ي خمسينيات القرن العشر

 
ي ؛ أثارتها اللسانيات ف

 
وف

ّ  ين مقدمة هذه المسائل مصطلحا المعت  والتكافؤ  ّ  الشكىلي هما يشغلوالديناميكي ي قلب عملية المعادلة بي    ، وعتر
المتلفر

ي تأثت  عىل بقية المنظرين بعده. كما ي نتج عنهالنص المصدر والنص الهدف، مما 
الكتاب عددا من المعطيات طرح  ستفر

ي أو أية نظرية بالمعطيات يزو ت يش يكشف عن أنأتاحت له ة، تنوعالمختلفة من حقول معرفية م
 
د أي حقل معرف

ورية للتعامل برض    مع الجوانب المتعددة للتواصل بي   اللغات.  الِص 

                                                           
ي نموذج شومسكي  -6

 
، وتكون وليدة تأويالت إجبارية، ويقوم المكون التحويىلي بتحويلها إىل جمل بسيطة أو مركبة، لالطالع 1957تعد الجملة النواة أساسية ف

كيبية ينظر: عىل صفات الجمل النواة / األساسي ي هيكل البنيات التر
 
 .(108-106، الصفحات 2010)غلفان و آخرون، ة وموقعها ف
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جمة" " ي التر
 
ي كتابه "السياق ف

 
غييب أن ت  Context in translating" (Nida E. A., 2002)من جهة أخرى، يؤكد نايدا ف

ي فهم معت   أهمية
 
عادة إنتاجه. وعىل المصدر إل نص الالسياق غالبا ما يكون مسؤوال بشكل أساس عن أسوإ األخطاء ف

عىل الدور الذي يؤديه السياق بالنسبة للتواصل أثناء التعامل مع المعت  المجازي والمصطلحات  هذا األساس، يركز
ي تنطوي عىل 

جمة، وأهمية ضبط السياقات التر ي التر
 
الثقافية المعقدة. )لمزيد من التفاصيل بخصوص دور السياق ف

 .(Nida E. A., 2002, pp. 29-41)أبعاد ثقافية، ينظر: 
ي 
)نايدا ي.،  البنيوية والفونولوجية والمعجمية والقاعدية...  يؤثر بكل مستويات النص:  عىل أنه "فهم السياق لذلك ينبىع 

جمة، ألن الومع ذلك يقر بصعوبة تحديد مدى حجم . (5، صفحة 2009 ي يحتاج إليها للتر
كت   المفردات التر

غالبا ما  تر
ي الهدفينصب عىل محتوى النص، 

 .والمتلفر
جمة، ومع  اتداقتنعىل الرغم من اال  ي التر

 
، فإ نسبيةالذي تعرضت له نظرية نايدا ف ي

 هطرح نتعادل األثر الرتباطه بالمتلفر
ي أو لمفهومي التكافؤ الشكىلي والتكافؤ الديناميكي اعتتر أم

ي انطالقة نحو نظرية ترجمة مؤسسة عىل المتلفر
 
را جوهريا ف

ال. (Munday, 2001, p. 42) القارئ ي  وأبحاثه، كما يِصح بذلك الدمت 
جمة الوصف  تبدو "متجاوزة لحدود علم التر

" ي جمة اإلنتاجر ال و آخرون،  لتلتحق بعلم التر ي منهجيته، . (35، صفحة 2009)الدمت 
 
ف بالذاتية ف وهو العلم الذي يعتر

ي  أيضا ، بل Pedagogyويستهدف التوصل إىل علم التدريس 
ي  Auto-pedagogy علم التدريس الذانر

 
جمة أو عىل حد ف  التر

جمةتعبت   ي التر
 
ال و آخرون،  جون دوليل نظرية تعليمية ف  . (37، صفحة 2009)الدمت 

جمة المعاض؛ جمة عند نايدا، إشارات إىل اعتباره رائد التر ي درست أطروحات التر
ي األبحاث التر

 
) ينظر عىل ال نعدم، ف

، (؛ (Depré, 1999, p. 55)، (Munday, 2001, pp. 54-61)، (Mounin, 1963, p. 64)سبيل المثال:  ي خبت 
ألنه لسان 

جم كتاب جورج مونان، ا ي مقدمة متر
 
جمعية الكتاب المقدس األمريكية مع عدد من علماء  ختارتهلذلك، كما ورد ف

جمي   قصد تاللسانيات لإل 
اف عىل عمل المتر جمي  جويد شر وهو بذلك،  .(4-2، الصفحات 2013)مونان،  عملهم التر

ي يُ 
، أول لسان   حسب آراء هؤالء الدارسي  

ِّ
 نظ

َ
؛ ألنه حد جمة التواصىلي

د مفهومي   للتعادل بي   النص ر بوضوح لهدف التر
الشكىلي الذي ينقل شكل النص المصدر، والتعادل الديناميكي الذي يهدف إىل تلبية المصدر والنص الهدف: التعادل 

ي  حاجات
 .التواصلية المتلفر

جمةلقد كانت مقاربة   ي التر
 
فإنها الموضوعية والحياد،  فمع أن أبحاثه نوهت باستهدافها  محط انتقادات أيضا؛ نايدا ف

ي الوقتتستبطن 
 
ي الكاإل  البعدذاته  ف ي ثنايا مقاربته ايديولوجر

 
ي تضم إشارات ذات بعد من ف

ي اللسانية التر
ومع . بروتستانتر

ا بشأن  ذلك، فرغم النقاش الذي أثت   احه عموما، قد ترك تأثت 
ي بالغا طريقته اللسانية، فإن اقتر

 
عىل الكثت  من الباحثي   ف

جمة  .مجال التر
 
 اتمةخال

ن
ِّ
ها وكيفية اللغة، اشتغال كيفية معرفة من اللسانيات الدارسي    تمك  .ومعالجتها توظيفها، يتم وكيف واختالفها، تغت 
ي بحثنا تناولوقد 

 
جمة نا ف ي التر

 
ي  ،هذا مسائل، نظنها، هامة ف

 
ين وستينياته، وف ي خمسينيات القرن العشر

 
أثارتها اللسانيات ف

بتحديد معالمهما المعت  والتكافؤ، كما طرحهما جاكبسون واضطلع نايدا  مصطلحي رصدنا مقدمة هذه المسائل 
ي اهتمامات البحث العلمي  راجإد أمكنهالجوهرية، وبذلك 

 
جمة ف ي نظرية التر

ي العِص الحديث، وقد وضعت اللسان 
 
ف

ي  التكافؤين الشكىلي والدينامي عن أفكاره 
 
ي ف

 عملية المعادلة بي   النص المصدر والنص الهدف.  عمقالمتلفر
جمة، تعددت  ي فلاهتمامات اللسانيي   بالتر

ه؛طرح كل لسان  ة عن غت  نايدا مثال ف   نظري خاص به، وخلفية معرفية متمت  
. وكاتفورد يستند  ث، بينما يمتح ميسن وإيان إينهل من أطروحات النحو التوليدي التحويىلي لدى شومسكي ىل أعمال فت 

ي 
ي النسفر

 .هاليداي وبيكر من النحو الوظيف 
ي اعتبار المواقف التواصليةاية تقدما هحقق االنفتاح عىل اللسانيات النصية والتداول

 
قدمت اللسانيات التقابلية كما  ؛ما ف

جمون، السيما ال ي يواجهها المتر
ي تحيط بالمشكالت التر

ت المتعلقة بتحليل النص معيقاأدوات التحليل والتصنيف التر
بول المطلق بمبدإ إعادة عتر الوعي باالختالف بي   اللغات. وعىل الرغم من الق المصدر وإعادة صياغة النص الهدف

ي تتبعنا أسسها اعتبار صياغة النص المصدر اعتمادا عىل الفهم ب
جمة التر جمية، تقر نماذج مقاربات التر ه أساس العملية التر

 بأهمية الدراسة الوصفية والتحليلية لآلليات اللغوية السطحية. 
جمة اإلقرار باستفادة ،نظرياتالنستطيع انطالقا مما سقناه من     ال يكون النقل إال بتطبيق ، إذمن النظريات اللسانية التر

ي  التحليل
ها اللغة تراكيب إىل والنظر اللسان  اتها ومقارنتها المصدر وتعابت  ي  الداللية بنظت 

 
اإلسهام  ، لكنالهدف اللغة ف

جمة ي دراسات التر
 
ي تقديرنا ، األكتر للسانيات ف

 
ج  ،ف ي تقديم أدوات الوصف اللغوي الدقيق لمجال دراسات التر

 
مة، كان ف

ي تدريس اللغات األجنبية. م ت المتضمنة لبعض ما هوليااتآو 
 
 ستثمر ف

جمة فرعا من فروع الفيلولوجيا - .  ،Philology يعتتر فيدوروف التر ومن ثم دراسة اللغات ومقارنتها بوصفها أداة للتعبت 
ي هذا السياق أيضا 

 
ي العالقات  هفإنوف

 
جمة ضمن اللسانيات التطبيقية، يكون قد حدد موضوع بحثه ف بإدراج كاتفورد التر
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جمة باللسانيات المقارنة إذ عىل أساس المنهج المقارن يتم الوصول ارتبا ويستتبع هذاالقائمة بي   اللغات،  ىل إط التر
 التكافؤ. 

ي يتم   لمعأ -
جمة، ومن هنا يتجىل  راؤها إجكاتفورد إىل اتآليات والتصنيفات التر المادة  االعتماد عىلأثناء تحليل عملية التر

ي التحليل والتفست  واالستنتاج، وغالبا ما تكون اللغة األجنبية
 
جمة ف جمة  /المتر ي التر

 
ي تمثل المشكلة ف

الهدف هي التر
 نظرية وممارسة. 

ا - جمةالباحتضان اللسانيات التطبيقية لمجال ف ليس من الصعب، إذن، االعتر ير  ومن ؛تر ثم ليس من المحال تتر
ضها بين ي نفتر

جمية ومدى استفادة هما العالقة التر ومصطلحات، من اللسانيات طرقا، ومناهج، وأدوات، الدراسات التر
را نظرية. 

ُ
ط
ُ
 وأ
جمة إجراء غت  ممكن دون االستفادة من اللسانيات أمر متجاوز، كما أن القول إن مقدرة  -

جم إن القول إن التر المتر
جم و  تتجاوز إتقان لغة من اللغات االجنبية أصبح أمرا بدهيا.  ي نظرنا أن إعداد المتر

 
ي ف

يقتِص عىل تمكينه ال هذا يعت 
ي أن يشمل أيضا  مجاالت المعرفة المختلفة موازاة مع تمرسه بمفاهيم لسانية لكي تتيش أيا، بل إن تسانل

هيله ينبىع 
جمة  ورة التر ي  جتهدوي ،مامهأست 

 
ي التنظت  لاف

 
 ها. إلسهام ف
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كة 2013جورج، مونان. ) جمون( مِص، الشر ، المتر ي
جمة. )لونجمان، المحرر، و لطيف زيتون  ي التر

 
(. المسائل النظرية ف

كة المِصية العالمية لل : الشر . المِصية العلمية للنشر  نشر

ال، وآخرون. ) ، الدمت  ي
ي فلسفته وتطبيقاته )اإلصدار 2009جون رون 

 
جمة، دراسات ف ، 1(. علم التر ي

(. )حميد العواض 
 . جمون( دمشق، سوريا: دار الزمان للطباعة والنشر  المتر
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