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لو  : إّني رأيت أنّه ال َيكتب أحٌد كتابا في يومه إالَّ ق ال في غده" 

دِّم  ُغيِّر هذا لكان أحسن، و لو زْيد هذا لكان يستحسن، و لو قُ 

و هذا من أعظم  . هذا لكان أفضل، و لو ُترِك هذا لكان أجمل

 ".العبر، و هو دليل على استيالء النَّقص على جملة البشر

 العماد األصفهاني
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 بسم اهلل الرحمان الرحيم

 

 "و ق ل رّبي زدني علما" 

 من سورة طه 111جزء اآلية  
 

و احلل   أمري، و يسر لي رّب اشرح لي صدري،"

 "من لساني، يفقهوا قولي  عقدة

 من سورة طه 42-41اآليات  

 

 صدق اهلل العظيم
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أبد الدهر ، وارفع منزلتهما بين البشر، واجعل    ربي ارعى والديّ "
 "أيامهما عامرة بالخير سائر العمر

وأريهما أحسن  ، ((محبة اهلل  )) اللهم اعطي والدي أطيب ما في الدنيا  "
، ((كتاب اهلل  )) ، وانفعهما بأنفع الكتب  ((وجه اهلل  )) ما في الجنة  

 (("رسول اهلل  )) واجمعهما بأبر الخلق  

 

 ... حياتي في أشكر اهلل الذي أوجدكما

 ... يوما قصرت وسامحاني إن أعذراني

 ...هما حملتكما وسامحاني إن أعذراني
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 إه        داء خاص الى والدي العزيز

 

 من إلى.. . انتظار بدون العطاء علمني من إلى.. . روالوقا بالهيبة هللا كلله من إلى

 ... افتخار بكل اسمه أحمل

 المعطاء أبي...  الحنون أبي...  الحبيب أبي

 الظروف تبدلت مهما الصمود علمني من يا و الحروف، أبجدية علمني من يا

 ...  شكرا  :  لك أقول أن إال أبي أملك لست

 تربية و...  قدوة و...  علم من لي لكل ما قدمته

 وقدوتي أبي

 أخطائي علَي عند صبرك...  أنسى لن وأبدا   أنسى ولست أنس لم أنني ثق

 الدافئة أحضانك و...  لي الهادئ وتوجيهك 

 بي الدائمة وثقتك... المشجعة كلماتك و

  الحوار أدب النفس، و وضبط ، الغيظ كظم منه تعلمت يامن

  ةسعاد لحظة لنا ليقدم أنامله كلّت من يا

 الدؤوب والعمل والجهاد الكفاح من يئن وال يمل ال يامن

  العلم طريق لي ليمهد دربي عن األشواك حصد من يا

 انتظار طول بعد قطافها حان قد ثمارا   لترى عمرك في يمد أن هللا من أرجو

 األبد وإلى الغد وفي اليوم بها أهتدي نجوما كلماتك وستبقى 

 ... وابدا دائما رضاك منىتت التي الوفية المخلصة ابنتك
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 إهداء خاص إلى أمي الحبيبة

 كلمات ملؤها شكر و عرفان

 وحنانها بلسم جراحي ،ها سر نجاحيؤإلى من كان دعا

 ...و النفس الزكية ... والطلعة البهية...صاحبة الــروح النقية

 ...إلى من علمتني العطف و الصدق والتسامح و الوفاء الخالص 

 ..والعقل النير المنير ..ؤاد الكبير صاحبة القلب والف

 الياسمين برائحة لتفوح تذبل زهرة اآلخرين، و دروب لتنير تذوب شمعة يا

 للفشل وليس للنجاح خلقت بأنني يا من علمتني

 تكافحين وتعملين وتصبرين وتصمدين يامن

 تهونينولما جار به الزمان علينا 

 لى الباري عزل وجل تبتهلينإو

 به منك تستجيبينلى كل ما نطلإو

 شكرا أمي، شكرا على حنانك و تربيتك و عطائك الالمحدود

 يا من تحت قدميها تكون الجنان..يا منبع ومخزن الحب والحنان 

 ...بالصحة والعافية دائما  أدامك هللا الغفور الرحيم يا أمي وأمد في عمرك ومتعك

 ...المخلصة الوفية التي تتمنى رضاك دائما وابدا  ابنتك
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 إهداء

أهدي ثمرة جهدي بالدرجة األولى إلى أول من فرح لوجودي في هذه الحياة، إلى من 

 ال و لن يفرح لنجاحاتي أحد أكثر مني غيُرهما؛

 أبي العزيز

 .الصولجان الذهبي الذي أجرى في عروقنا حب اللغة العربية و أورثنا فصاحتها

 أمي الحبيبة

جد و المثابرة و التطلع دائما إلى أولى مراتب شمعة األسرة المنيرة التي علمتنا ال

 .العلم، فلم نرضى أبدا بأقل منها

 ..و بوجودها أكتسب قوة ومحبة ال حدود لها ..إلى من بها أكبر وعليها أعتمد 

 أختي المتفهمة نسرين إلى من عرفت معها معنى الحياة

يتنازل عن و يقف معي في كل ضيق، ويساندني و...إلى من كان يضيئ لي الطريق

 أخي المتعاون أسامة...حقوقه إلرضائي

  إلى القلب الطاهر الرقيق، والنفس و الوجه المفعمين بالبراءة إلى مهجة حياتي

 المدلل محمد رضا

إلى نخلة العائلة المباركة، نبع الحنان، و حضن األمان، التي تحنو علي منذ نعومة 

  جدتي الحنونأظفاري، 

إلى صاحبة القلب الطيب والنوايا الصادقة، الواقفة ... بيإلى توأم روحي ورفيقة در

 أختي الثانية هبةدوما إلى جانبي، 
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إلى سندي وقوتي ومالذي و ملجئي في هذه الحياة بعد هللا، إلى من آثروني دائما على 

عبد الحفيظ، مصطفى، جمال، مراد، عادل، نذير، )أنفسهم، أخوالي و خاالتي األحباء 

 .، شكرا لتفهمكم و تشجيعكم و مساندتكم إلتمام هذا العمل(عيمة، هندليلى، سامية، ن

 .واحدا واحدا,إلى زوجات أخوالي و أزواج خاالتي و أوالدهم 

من تحلتا باإلخاء وتميزتا بالوفاء والعطاء، إلى ... إلى أختاي اللتان لم تلدهما أمي

حياة الحلوة ينابيع الصدق الصافي، من معهما سعدت، وبرفقتهما في دروب ال

والحزينة سرت، إلى من كانتا معي على طريق النجاح والخير، إلى من عرفت كيف 

، شكرا لصبركما على ريمة و نعيمةأجدهما وعلمتاني أن ال أضيعهما، صديقتاي 

 .تقصيري معكما

، فقد كنت نعم المساند و المشجع و المتعاون، و زرعت حمزةشكر خاص إليك 

لي المساعدات والتسهيالت واألفكار والمعلومات إلتمام هذا التفاؤل في دربي وقدمت 

 .العمل، ربما دون أن تشعر بذلك، فلك مني كل الشكر

 وأتمنى أن يفتقدوني،... إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات، إلى من سأفتقدهم

و من أحببتهم باهلل، زمالئي طالب مدرسة الدكتوراه ... إلى من جعلهم هللا إخوتي باهلل

 .جامعة منتوري قسنطينةب
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 شكر و عرفان

 

إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك، وال يطيب النهار إال بطاعتك، و ال تطيب اللحظات  

             .إال بذكرك، وال تطيب اآلخرة إال بعفوك، وال تطيب الجنة إال برؤيتك

ضع، و كنت أحَسُب أحمد هللا العزيز القدير الذي وفقني إلى إنجاز هذا البحث المتوا

را  أو مجاورا للمتعذِّر، و أرفع إليه جلَّ و عال آيات الحمد لما أمدَّني به       ذلك متعذِّ

من قوة، كانت هي عوني في متاهات هذه الرحلة الشاقة،  -طوال فترة إنجاز البحث -

ت و مثبِّتي كلَّما وهن عزمي و أثقلني عبء المهمة التي انصرفت إلى أدائها، و كان

 .                  الضعيفة إلى التخلي عن األمر كلههي مالذي كلَّما نازعتني النَّفس 

 ..إلى نبي الرحمة ونور العالمين.. ونصح األمة.. إلى من بلّغ الرسالة وأدى األمانة

                                                        .سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم

بعد هللا عّز و جّل، من تخونني الكلمات إليفائهما حقّهما من الشكر و االمتنان أشكر، 

و طلب الّرضا، الحبيبين، أبي، الدكتور نوار بوحالسة، و أمي، األستاذة عقيلة 

                                                                                             .كبوس

بجزيل الشكر و العرفان إلى الذْين كانا عونا لي في بحثي هذا، ونورا كما أتوجه 

                                      يضيء الظلمة التي كانت تقف أحيانا في طريقي،

أستاذي الجليل و مشرفي األول الدكتور صالح خديش، الذي أشرف على هذا البحث 

ه اآلن بفضل توجيهاته و مالحظاته القيِّمة منذ أن كان فكرة و رعاه إلى أن بلغ ما بلغ

د  التي أنارت لي الطريق، و هونت علي الكثير من صعوبات المشوار، فإليه أجدِّ

                                .شكري و امتناني و أقدِّر صبره عليَّ و معاملته الطيبة لي

فضله عليَّ مذ كنت و أستاذي و مشرفي الثاني الدكتور أحمد مؤمن، الذي ال أنسى 

طالبة في مرحلة التدرج، حيث أفادني كثيرا خالل دراستي و كذا أثناء بحثي هذا،    

 .و قد أسهمت توجيهاته و نصائحه الجليلة بخروج هذا البحث إلى النور
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كما أتقدم بأسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس  

 ...رسالة في الحياة 

  :لى من قال فيهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلمإ

 "إن الحوت في البحر ، والطير في السماء ، ليصلون على معلم الناس الخير"

 إلى من أشعلوا شمعة في دروب عملي... إلى الذين مهدوا لي طريق العلم والمعرفة

ساتذتي و وقفوا على المنابر وأعطوا من حصيلة فكرهم لينيروا دربي، إلى جميع أ 

 .األفاضل من قسمي اللغة االنجليزية و الترجمة

وكذا أشكر أساتذة قسم اللغة العربية و آدابها الذين ساعدوني كثيرا، وقدموا لي  

 .العون، ومدوا لي يد المساعدة وزودوني بالمعلومات الالزمة إلتمام هذا البحث

أُقدِّر لهم اهتمامهم    إلى طلبتي من قسمي اإلنجليزية و الترجمة، و جميع الموظفين،

 .و تشجيعاتهم و نصائحهم

و في األخير أتمنى أن ينتفع من بحثي هذا كل باحث تدفعه الضرورة للجوء إليه      

 .  و لو بالقدر اليسير
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 المقدمة

 

تقدما كبيرا وهاما في  اللغة، حيث " شارل فيلمور"أحدثت نظرية قواعد الحاالت ل

األصيلة في النحو " شومسكي"ابة تحد مقارنة مع نظرية اعتبرها اللغويون بمث

و تعتبر نظرية قواعد الحاالت ذات . التحويلي التوليدي من حيث كيفية تحليلها للغة

أهمية كبرى في مجال الترجمة، إذ تساعد المترجمين في تطوير مهاراتهم الكتابية و 

 .اخل اللغوي السلبيتحسين قدراتهم اللغوية كما تُجنبهم الوقوع في مشكل التد

و يرجع اهتمامي بهذا البحث أوال لميولي اللسانية، خاصة و أني متحصلة على 

ليسانس في األدب االنجليزي و كنت دائما و مازلت أحب مقياس اللسانيات، حتى أني 

دّرست اللسانيات في معهد اللغة االنجليزية بصفة أستاذة متعاقدة، و على أساس هذه 

أن يقترح علي هذا الموضوع  -الدكتور صالح خديش -شرفي األول الخلفية ارتأى م

و قد استسغته كثيرا إذ  "دراسة أهمية قواعد الحاالت لفيلمور في الترجمة األدبية"

أنني لم أكن أعلم بصعوبة الخوض فيه في البداية، و لكن الحمد هلل فبفضله تعالى 

يرجع الفضل في ذلك بعد  سهلت علي تلك الصعوبات و استطعت أن أكمل لألخير و

هللا تعالى إلى أستاذي المشرفين على العمل و تشجيعاتهما و إمدادهما لي بالمعلومات 

 .   و النصائح القيمة و المراجع الوافية

كما أنه و من الدوافع التي شجعتني الختيار هذا الموضوع، هو أنه قد استعملت في 

اللسانية كالتحويلية و البنيوية و ترجمة النصوص األدبية العديد من النظريات 

 السلوكية، ولكن أهمها كانت النظرية النحوية والتي لم تؤخذ كثيرا بعين االعتبار 
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حيث كانت اإلشارة إليها بشكل ضعيف، و لذلك فقد ارتأينا دراستها لمدى نجاعتها في 

حسين مساعدة طلبة الترجمة و اللغات األجنبية على تخطي األخطاء النحوية و ت

 .                                                                                                        لغاتهم و كذا تفادي التداخل اللغوي السلبي

فمثال طالب اللغة االنجليزية كلغة أجنبية وكذا طالب الترجمة الذين يجدون صعوبة 

واعد الحاالت من حيث تأكيدها على ضرورة في توليد جمل جديدة، تساعدهم ق

التالصق بين أفعال معينة و الحاالت النحوية المالزمة لها و بالتالي يستطيع الطالب 

 .معرفة مختلف التراكيب الداللية الممكنة في اللغة

كما أن القيام بدراسة تحليلية مقارنة بين اللغتين العربية و االنجليزية بتطبيق قواعد 

جنب المترجمين أي استعمال للترجمة الحرفية فيخلصون إلى قاعدة داللية الحاالت ي

تمكنهم من اختيار المكافئات المناسبة في كلتا اللغتين و تبعدهم عن خطر الوقوع في 

 .القياسات الخاطئة

أهمية نظرية قواعد الحاالت في ترجمة "و قد  تقدمت بمشروع بحثي المعنون بـ  

لتشارلز  "قصة مدينتين"منير البعلبكي و دار أسامة لالنصوص األدبية، ترجمة 

، و الذي خولني  للتسجيل لنيل شهادة الماجستير، في شهر مارس من "ديكنز نموذجا

، إلى إدارة قسم الترجمة بكلية اآلداب و اللغات بجامعة منتوري بقسنطينة 9002عام 

و  ر أحمد مؤمن،الدكتور صالح خديش و الدكتو:تحت إشراف األستاذين الجليلين 

تمكنت خالل هذه الفترة من جمع جزء ال بأس به من مادة البحث و تصنيف الكثير 

 بحث و عناصره و ذلك على الرغم منمن مصادره و مراجعه طبقا لمحاور ال

صعوبته و تعقيده، مما جعل الصعب يسهل و البعيد يقرب و ُحبب إلى النفس ما كان 

 .مستهجنا و مستغربا

ل األنجع لجعل هذه الدراسة تصل إلى ما وصلت إليه، كان بإتباع المنهج و لعل السبي

التحليلي النقدي، و الذي تم من خالله تحليل الجمل تحليال نحويا للكشف عن مكوناتها 
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الوظيفة النحوية لكل كلمة من خالل موقعها في  -بذلك–في أعمق مستوى و معرفة 

للجمل باللغة االنجليزية بغض النظر عن الجملة، و كان ذلك بتحليل البنى العميقة 

المستوى السطحي، و محاولة ترجمتها إلى اللغة العربية مع االحتفاظ بالداللة، أي 

االعتماد على البنية العميقة نفسها لتركيب عدة جمل مختلفة البنية السطحية، فلم يتم 

لعوامل و المعموالت اإلخالل بالداللة و إنما تم فقط القيام بعمليات حذف و تقديم بين ا

في الجمل، ألن هذه النظرية تحكم الداللة و العالقات الداللية في التركيب الباطني، 

أما االختالفات التي نراها في مواقع الكلمات بين جملة و أخرى فتتصل بالتركيب 

السطحي و ال تؤثر غالبا على معنى الجملة الحقيقي، ألن التركيب الباطني في جميع 

 .واحداألحوال 

و قد حاولت لإللمام بجميع جوانب الموضوع، اتباع خطة تكونت من قسمين؛األول 

 .نظري و تضمن فصلين،و الثاني تطبيقي و اشتمل على مبحثين، و أخيرا خاتمة

و قد اشتمل الفصل األول من القسم النظري على أربعة مباحث؛ تضمن المبحث 

ط التي يجب أن تتوفر في المترجم، أما األول منها نبذة عن الترجمة و كذا أهم الشرو

 المبحث الثاني للفصل األول فقد احتوى على حصر ألهم النظريات في الترجمة 

كالنظرية اللغوية و التأويلية و السوسيولسانية، و كذا أهم المنظرين للترجمة، و 

ُخصص المبحث الثالث للتعريف بأهمية الترجمة عموما و الترجمة األدبية خصوصا 

الحديث عن خصوصية النص األدبي و مترجمه كما تضمن حصرا ألهم  المشاكل و 

التي تواجهها الترجمة و يقع فيها المترجمون، و التي نذكر من أهمها مشكل التراكيب 

اللغوية، بينما يعالج المبحث الرابع و األخير في هذا الفصل دور اللسانيات و علوم 

 .اللغة في خدمة الترجمة و حل مشاكلها

و يحتوي الفصل النظري الثاني على ثالثة مباحث؛ حيث تناولت في المبحث    

األول نظرية النحو التوليدي لشومسكي بشيء من التفصيل فقدمت نبذة تاريخية عن 

هذا النحو و تطرقت ألهم نماذجه مع األمثلة مركزة على نموذج القواعد التوليدية 

ساسية التي انطلقت منها قواعد الحاالت التحويلية التي كانت بمثابة القاعدة األ
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و كيف أنها تمثل " الجملة النواة"و قد ختمت هذا المبحث بتعريف وجيز ل.لفيلمور

البنية األساسية التي يمكن أن تُستخرج منها الجمل األخرى ذات المعنى نفسه، و 

أخيرا ذكرت أهم التطورات التي عاصرت النحو التوليدي التحويلي لشومسكي و 

 .خاصة نظرية قواعد الحاالت لشارل فيلمورب

أما بالنسبة للمبحث الثاني من الفصل الثاني، فقد تعرضت من خالله بداية إلى تعريف 

وجيز لبعض المفاهيم اللغوية كالبنية السطحية و البنية العميقة، و تبيان الفرق بينهما، 

 . و تعريف للمسند و المسند اليه و كذا العامل و المعمول

ا المبحث الثالث فقد استُفتِح في جزئه األول بنبذة عن الداللة التوليدية و من ثمَّ أم

تعريف للحالة االعرابية و تبيان العالقة ما بين الحاالت الداللية و مختلف الوظائف 

النحوية، كما خصصت هذا المبحث لمناقشة نظرية قواعد الحاالت لشارل فيلمور    

ها بدءا بالتعريف بصاحب النظرية ثم  التعريف بالنظرية و دراستها من مختلف جوانب

أن " فيلمور"التي تقوم على ربط المكون النحوي بالمكون الداللي، حيث يرى 

التحليل النحوي الحقيقي للجملة هو ذلك التحليل الذي يكشف بصورة مقنعة عن 

اه مكوناتها في أعمق مستوى من مستويات التحليل النحوي أي الكشف عما أسم

و من ثم فان نظرية قواعد . المنفذ و األداة و المكان   :  بالحاالت النحوية مثل

الحاالت و محاولة تطبيقها تطبيقا دقيقا و معرفيا في الترجمة األدبية بالذات، تعد من 

الوسائل الناجحة في ذلك، حيث من خاللها تأتي أهمية الداللة التي ترتكز على تحليل 

كما تم من .  ألصل، وذلك قبل تحويلها و ترجمتها إلى اللغة الهدفالمعاني في اللغة ا

خالل هذا المبحث حصر لمختلف الحاالت النحوية التي حددها فيلمور، و زيادة على 

هذا قمت بالتنويه إلى الفعل بمختلف أنماطه و أهميته في الجملة حيث أن قواعد 

ملة و تهدف إلى حصر المكونات الحاالت تَُعدُّ الفعل بمثابة العنصر النواة ألي ج

وعالقتها بالفعل، و بالتالي فهو يتحكم في اختيارنا  -أي الحاالت-الداللية للجملة 

و ختمت المبحث في األخير بتبيان ألهمية قواعد الحاالت             . لمكونات الجملة األخرى

 . و استعماالتها في اللغة عامة و في الترجمة على وجه الخصوص
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قل في األخير إلى القسم التطبيقي الذي خصصته لتطبيق نظرية قواعد الحاالت و أنت

لتشارلز ديكنز، و نجده يحتوي على مبحثين؛ حيث " قصة مدينتين"في ترجمة رواية 

يتضمن المبحث األول تعريفا بالرواية و صاحبها، و من ثم ملخصا للقصة، يليها 

، و يحتوي المبحث الثاني و هو "سامةدار أ"و " منير البعلبكي"تعريف بالمترجمين 

األهم على دراسة تحليلية ممنهجة للترجمة على ضوء نظرية قواعد الحاالت 

متضمنة النموذج العاملي للرواية و من ثّم تحليل أهم األمثلة عن طريق قواعد 

و قد أنهيت البحث بخاتمة مبينة أهم النتائج التي توصلت إليها بعد هذه . الحاالت

 .الدراسة

و قد استعنت، إلنجاز هذا البحث بالمصادر و المراجع المختلفة في مجال النحو      

و اللسانيات، العربية منها و األجنبية، القديمة و المعاصرة، وكذا مختلف المعاجم    

و القواميس و المجالت، واستندت إلى العديد منها مما أثرى البحث و خرج بهذه 

في القسم النظري الذي كان بمثابة العمود للتعامل مع  الدراسة إلى النور، و خاصة

 .النصوص في القسم التطبيقي   و استخالص ما فيها من تراكيب داللية و نحوية

قصة " "A Tale of Two Cities": و أذكر من بين هذه المصادر و المراجع 

ى اللغة باللغة االنجليزية، و كذا ترجمتاها إل" تشارلز ديكنز"لكاتبها  "مدينتين

 "نظرية تشومسكي اللغوية"، و "دار أسامة"و " منير البعلبكي"العربية لكل من 

 .خليل حلمي، و غيرها كثير: لجون ليونز، ترجمة و تعليق

و ال أدعي أنني كنت سباقة إلى تناول هذا الموضوع، فقد تناوله العديد من دارسي 

تحديد مكونات اللغة األخرى إذ  النحو و اللغة حيث اهتموا بمكانة الفعل و أهميته في

في نظرية التكافؤ     " لوسيان ثينيار"تطرق إلى هذه الدراسة مثال اللساني الفرنسي 

كما ظهرت نظرية مشابهة  8291، سنة   "النحو األلماني"في عمله " أربن"و 

من جامعة " أحمد مومن"و قد أشار الدكتور  8290لقواعد الحاالت في روسيا عام   

ي بقسنطينة إلى نفس الدراسة متطرقا إلى أهميتها في مساعدة متعلمي اللغة منتور

 .االنجليزية على اكتساب هذه اللغة
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و في األخير أشكر هللا عز و جل الذي وفقني و أعانني و أخذ بيدي و أمدَّني بالقوة   

و اإلرادة و ساعدني على تخطي العقبات و تجاوز الصعوبات إلنجاز هذا العمل 

واضع، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذيَّ الجليلين الدكتوران صالح خديش  المت

و أحمد مومن اللذان لم يدَّخرا جهدا لمساعدتي و إمدادي بالنصائح و التوجيهات 

 . القيمة التي أنارت لي الدرب و أوصلتني إلى بّر األمان

ر لهم الجهد الذي بذلوه و أتقدم بشكر خاص إلى أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة، و أقد

 .لقراءة هذا البحث

كما ال أنسى أن أشكر أساتذتي من قسمي اللغة االنجليزية و الترجمة و أتوجه بالشكر 

الجزيل إلى إدارة قسم الترجمة على توفيرها كل الشروط التي مكنتني من تخطي 

 . الكثير من المشاكل و الصعوبات

، و كل من أعتز 9002رسة الدكتوراه دفعة دون أن أنسى زمالئي  و زميالتي في مد

بمعرفتهم على تشجيعاتهم و نصائحهم و أتقدم بنفس القدر من الشكر و العرفان إلى 

أساتذة قسم اللغة العربية و آدابها الذين لم يدخروا جهدا في إسداء النصح لي           

أثرت بحثي، أتقدم  و إمدادي بالعون و لم يبخلوا علي بالكتب و المراجع القيمة التي

بالشكر أيضا إلى طلبتي من قسمي الترجمة و االنجليزية و أُقدِّر لهم اهتمامهم         

و تشجيعهم لي، و في األخير أتمنى أن ينتفع من بحثي هذا كل باحث تدفعه الضرورة 

 .  للجوء إليه و لو بالقدر اليسير
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 في مهم، وكوسيلة مثلى للتفاهممعرالترجمة منذ القدم كوسيط حضاري وظهرت  

همية دركت الشعوب أقد أو  .األمم الناطقة بلغات مختلفةوالتواصل بين الشعوب و

 ؛على ذلك كثيرة (8)مثلة و األ، العصور التي مضت و دورها الكبير منذالترجمة 

فون في جمون محترفون مصنّ الفراعنة، كان في ديوانهم متر- فأهل مصر القدماء

صلى هللا –مراء لمدى نبل مهنتهم، كما ظهرت الترجمة في عصر النبي مرتبة األ

في دواوينهم حين لى الملوك تترجم حيث كانت رسائله التي يبعث بها إ -و سلم عليه

 .يهالالوصول إ

كان يكافئ المترجم حنين بن " عهد المأمون، لدرجة أنه  ثم ازدهرت الترجمة في 

طالق، بأن يمنح وزن الكتاب الذي سحاق، و هو أحد أكبر المترجمين على اإلإ

 .(9)"يترجمه ذهبا

افة في العالم حيث ضم و كان بيت الحكمة في بغداد أعظم مركز للعلم و الثق 

 (.3).ن المسلمين و النصارى و اليهود و غيرهمهم المترجميمجموعة من أ

 

 
ص ، م9009ديسمبر  ه، 8292ذو القعدة  ،9دد ع، بونة للبحوث و الدراسات. ((مقدمة في نظرية الترجمة))، ، عبد المالكمرتاض(: 8)

28. 

 

 (.28-32)، ص المصدر السابق: (3)،(9)
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 نَّ و الجماعات، فإبادل بين األفراد و إذا كانت اللغة وسيلة للتواصل و التعامل و الت

فالترجمة . الترجمة في الواقع وسيلة للتعبير نحو اآلخر مهما كانت حضارته و ثقافته

 .إذن شرح و تفسير لما يقوله و يكتبه اآلخر من لغته إلى لغة المتلقي أو المستمع

 :في هذا الصدد "سالم العيسى"و يذكر الدكتور 

النافذة  إنهاو رفيقتها الدائمة عبر الزمان و المكان،  الترجمة هي بنت الحضارة" 

 (.8)."التي تفتحها الشعوب المختلفة لتستنير بنور غيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 .80ص.م8222اتحاد الكتاب العرب، : دمشق. تطورها -تاريخها: الترجمة في خدمة الثقافة الجماهيرية. العيسى، سالم(:8) 
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ترجمة قبل أن تكون مهنة و فنا، هي أوال و من دون أدنى شك و ال بد من القول بأن ال

 . ممارسة لغوية في منتهى الصعوبة، فهي ممارسة لها أصولها و تقنياتها الخاصة

ألن  ،ن الترجمة ظاهرة أعقد منها و أصعبا ما اعتبرت اللغة ظاهرة معقدة، فإوإذ 

 .الترجمة عالقة بين لغتين زيادة على توسط المترجم بينهما

وهي ليست تعريبا يقتصر على إيجاد ألفاظ عربية مقابلة لأللفاظ األجنبية و مساوية   

لها في المعنى، ألن هذا ال يشمل ما يرد في النص األصلي من أفكار و روح و واقع 

يعيشه المؤلف، بل هي عملية معقدة تحتاج إلى نهج في التعامل مع النص كي تأتي 

في  "يعقوب صروف"الدكتور يذكر و .مانة في النقلعلى قدر كبير من الصدق و األ

 :هذا الصدد

باألمر الهين، بل هي صعبة،وأصعب من التأليف، ألن المؤلف طليق بين " ليست"  

معانيه، و المترجم أسير معاني غيره، مقيد بها، مضطر إلى إيرادها كما هي، و 

و إال فليس مترجما، بل  -كما هو الواجب –على عالتها، إذا لزم األمانة في الترجمة 

 .(8)."هو مصنف

 

 

 

 

 
الدار  :القاهرة(. عن محمد عبد الغني حسن، فن الترجمة في األدب العربي) مدخل لغوي : علم الترجمة  .عطية، محمد فوزي(: 8) 

 .2ص. م8299. لتأليف و الترجمةالمصرية ل
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 : في هذا السياق" عمر شيخ الشباب"و يقول 

ترجم مقيد بالنص األصلي، األمر الذي يحصر اإلبداع في كما أن النص الم"

 الترجمة في العودة إلى النص األصلي و المرور عبره لتوليد أفكار النص المترجم

 (.8.)"و كلماته 

فالترجمة ليست عمال آليا يتحول فيه المترجم إلى مجرد عضو أو أداة، بل هي عمل 

  كبيرة، و يكبده عناء كثيرا للبحثصعب و معقد يلقي على كاهل المترجم مسؤولية 

و التمحيص و التحقيق، و ال تكون الترجمة جيدة و عاكسة لمعنى النص األصلي إال 

بتوفر المترجم الكفء الذي يعمل جاهدا إلعادة صياغة المعنى كما هو في النص 

نه ال بد أن تتحقق شروط معينة في كل مترجم ، و لذلك فإألصلي لغويا و معنوياا

له بالوصول إلى ترجمة جيدة، فيكون أداؤه دقيقا في نقل األفكار الواردة في  لتسمح

 . النص و إيفاء المعاني و األساليب حقها من الصدق و األمانة أثناء نقلها

 إثراءبل هي عملية  ،و بذا تكون الترجمة بعيدة عن كونها نقال آليا من لغة إلى لغة 

جم من ذاته في النص الهدف، و بذلك فهي عملية للغة المنقول إليها، يسكب فيها المتر

 .نقل تمر بذات المترجم

 

 

 
مطبعة : ، دمشقسوريا. تباع في الترجمة نحو نظرية لغوية لدراسة اإلبداع و اإل: التأويل و لغة الترجمة. شيخ الشباب ،عمر(: 8)

 .9ص. 9000. 9العجلوني، ط
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ن على المترجم أن يتسم ببعض الخصال التي تمكنه من الخروج فإ ،سابقا كما ُذكر   

          اللغويةو عاكس للنص األصلي من جميع جوانبه الداللية منها و  ،بنص وفي

 .و األسلوبية و الجمالية

أوال و قبل كل شيء عارفا و ملما أتم يجب أن يكون المترجم جل هذا الهدف أو من  

و كذا أن تكون  ،رجمة فيما يخص أبنيتها النحوية و الصرفية و اللغويةاإللمام بلغة الت

لديه القدرة على التعبير بهذه اللغة بقدر ما لديه القدرة على الفهم في اللغة المترجم 

، و في هذا الصدد يذكر الدكتور عبد المالك مرتاض ما عنها أو لغة النص األصلي

ليها، المترجم منها، و المترجم إ: للغتينا أن يكون المترجم متمكنا من حذق"  :يلي

 (.8.)..."في مستوى من التمكن و التحكم متساو، أو متقارب على األقل

 و هو أال ،على المترجم التقيد به آخرالجانب اللغوي هناك شرط  إلى باإلضافةو   

هو الذي  األصلييكون المترجم عارفا بثقافة لغة النص  أنال بد  أي ،الجانب الثقافي

حتى يتسنى للمترجم فهم النص  ،الترجمةالتي تتم بها  لغةالبصدد ترجمته و كذا ثقافة 

 .األصلي بطريقة تسمح له بإعادة ترجمته جيدا

 

 

 

 

ص . 9 ع. م9009ه، ديسمبر 8292ذو القعدة : بونة للبحوث و الدراسات((.مقدمة في نظرية الترجمة. ))مرتاض، عبد المالك(: 8) 

22. 

 

 
 
ون معرفة حضارة اللغة المنقول منها ال يمكن إاّل أن يكون ذلك عامل تعثر و رداءة وإنه د"

فمعرفة خفايا المجتمع اللغوي المنقول منه تمكن من الفهم الصحيح للمفهوم أو اللفظ . للترجمة
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في النص المطروح للترجمة،  فيقع اختيار المقابل الصحيح، أو األقرب إلى الصحة على األقل،  
 (.8.)"رجمة بالقياس إلى اللغة المنقول إليهافي الت

 
 

        مهمة المترجم و قيمته تتجليان في مدى قهره للصعوبات التي يطرحها تعدد اللغات" ف

و تباين الثقافات؛ مهمته أن يقهر االختالف الثقافي و اللغوي، و أن يمحو اسمه ليسمح لكاتب 

 .(9)".يفقد هويتهالنص األصلي أن يتكلم بلغة أخرى من دون أن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .24ص . 9ع. م9009ه، ديسمبر 8292ذو القعدة : بونة للبحوث و الدراسات((. مقدمة في نظرية الترجمة.))مرتاض، عبد المالك(: 8)
 
 .34ص .9008، 8دار الطباعة و النشر، ط: بيروت. في الترجمة. بن عبد العالي، عبد السالم(: 9)
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 ات مختلفة فيدفعت المشاكل التي تواجهها الترجمة و المترجمون إلى ظهور نظري  

 يحكم على اللغة بأنها عنصر امنها مف؛ تلتقي في نقاط و تختلف في أخرىالترجمة 

أصال  ال يعترف، و منها ما فعال تارة و غير فعال تارة أخرى في الفعل الترجمي

 .بأنها  مستحيلة يجزمو الترجمة بل إمكانية ب

 أنفمنهم من يركز على  ،ن في تعريف الترجمةالمنظرون و الباحثو اختلفو قد  

   بالوظيفة االتصالية للترجمة، تمون، و هناك آخرون ممن يهةلغوي ةالترجمة ظاهر

ورد فيما يلي آراء أبرز المنظرين ، و سنخرون ممن يركزون على الجانب النصيو آ

 .في مجال الترجمة

 :النظرية اللغوية للترجمة 

جورج "و  "Vinay" "Darbelnet" "داربلني"و  "فيني"يدافع كل من   

 "فيدوروف"و كذا  "Catford" "كاتفورد"و  "George Mounin" "مونان

"Feudorov" دة الترجمة أن ما الترجمة ظاهرة لغوية، حيث يعتبر هؤالءعن كون

يدة تتلخص في ترجمة و أن مهمة المترجم الوح" النص هذا كلمات"في نص ما هي 

 .لى لغة الترجمةتلك الكلمات إ

إعادة صياغة لغة النص األصلي عن طريق  اللغوية على مبدأ النظريةيرتكز و   

الترجمة كلمة بكلمة أو جملة بجملة مع مراعاة العناصر اللغوية للنص األصلي من 

 .حو و صرف و داللةن

 

 :,"Darbelnet"  "Vinay"" داربلني"و " فيني"-8
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 Comparative stylistics of"في كتابهما  "داربلني"و  "فيني"يطالب كل من   

French and English: a methodology for translation" راج دبضرورة إ

 :نإبالقول  الترجمة في حقل اللسانيات، مبادرين

 

"Translation is, in fact, an exact discipline, with its own methods and 

particular problems,(...). We believe that it would be a great disservice 

to translation were we summarily to range it among the arts(…). If we 

did that, we would deny translation one of its intrinsic properties, 

namely its place within the framework of linguistics:…".(1). 

 

 

 نا إذا ما قمنا نأ نعتقد نناإ م دقيق له مناهجه و مشاكله الخاصة به، والترجمة في الحقيقة نظا "

ذلك نكون قد أنكرنا فبفعلنا . ضررا عظيما لحق بهاسنف، ضمن الفنون ةبسرعتصنيف الترجمة ب

 (.9)."شبكة اللسانياتو هي مكانتها في  أال ساسيةاأل ممتلكاتها الترجمة أحد  على 

 

 

 

 

 (1): Jean-Paul Vinay, Jean Darbelnet: Comparative stylistics of French and English: a methodology for 

translation.: translated and edited by Juan.C.Sager,M.-J.Hamel, (Benjamins Translation Library, 

V11).P07 

 .ترجمتنا-(: 9)

 

 

 

 :يما يأتات للترجمة لخصاها فياستراتيجيسبع و قد حدد الباحثان 
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 ":داربلني"و "فيني" عندستراتيجيات الترجمة إ

 :Borrowingاالقتراض  -8

دون مصدر إلى لغة الهدف بشكل مباشر و هو النقل الحرفي للكلمة من لغة ال   

ملء عبر  في لغة الهدف على إثراء المعنى االستراتيجيةهذه  تساعد و ،ترجمتها

 .افراغ داللي فيه

ض العديد من الكلمات إلى لغات قرِ فسنجدها تُ  ؛مثال نجليزيةإذا أخذنا اللغة اإلف 

في المجال " funk"في مجال التكنولوجيا و كذا كلمة " software"أخرى مثل كلمة 

 .الثقافي

و من جهة أخرى نجد اللغة االنجليزية تقترض هي األخرى عدة كلمات من لغات  

 ,hamburger" تاللغة الفرنسية، و الكلما من" café, résumé"مختلفة مثل 

kindergarten  " من اللغة األلمانية، و كذا تقترض الكلمات"musk, sugar, 

bandana "من اللغة السانسكريتية .  

 :االقتراض لعدة أسباب منها استراتيجية يلجأ المترجم عادة الىو  

 .مقابل في اللغة الهدف غياب -

 .حتى و إن أمكن ترجمتها ،شائعة االستعمالغة المصدر لإذا كانت الكلمة في ال-

 

 

 

 : Calqueالنسخ أو المحاكاة  -9
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هو نوع من االقتراض يتم حسبه نقل أو اقتراض عبارة أو صيغة أجنبية و ترجمة   

و من  .مع مراعاة الترتيب األصلي للكلمات فيها ،عناصرها حرفيا أي كلمة بكلمة

 stand"المنسوخة من األلمانية  "stand point"ة  أمثلة ذلك العبارة االنجليزي

punkt." 

تسم بالسخرية و قد يتسبب نسخ غير ناجح في الترجمة في إضفاء طابع غير طبيعي ي

 . عدم إلمامه بمكنونات اللغة الهدفعدم خبرة المترجم ووحي بمما ي

 :Literal Translationالترجمة الحرفية  -3

هي طريقة تقوم على استبدال التراكيب النحوية أو ترجمة كلمة بكلمة، و الأي   

ا من تراكيب على مستوى لغة القواعدية الموجودة في اللغة المصدر بما يوافقه

 : الترجمة الحرفية هيف" داربلني"و " فيني"و حسب ، الهدف

االنتقال من اللغة المتن إلى اللغة المستهدفة للحصول على نص صحيح من " 

 .(8)."اللسانية فقط تباإلجبارالية، و ذلك بتقييد المترجم بية و الدالالناحيتين التراكي

 

 

 
(1): Camille I. Hechaimé, La Traduction par les Textes. Dar El- Machreq. Beyrouth.2002.p61 
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بينما  الداللة،مادامت تحتفظ بلترجمة هذا النوع من ا" داربلني"و " فيني"و يفضل 

ة وال تفي بالغرض في بعض الحرفية تصبح غير مقبول الترجمة يذهبان إلى أن

لم يكن لها معنى أو ، أو إن للمعنى المراد امعنى آخر مخالف يعطتعندما  الحاالت

في  لتراكيبهنالك أصل ل كونال يكأن ، سباب بنيويةركيكة أل، أو أن تكون داللة

 .إلخ...قافة اللغة المستهدفةل في إطار ثإذا لم يكن هناك تعبير مقاب، أو اللغة الهدف

و يرى المنظران أن الحل في هذه الحاالت يكون باللجوء إلى الترجمة الحرة لتفادي 

 .المساس بالداللة و تشويه النص األصلي

إن هذه اإلستراتيجية تستعمل بهدف المحافظة على لغة النص المصدر، أو على 

لية اللسانية للنص األصلي ، فهي تهتم بالجوانب الشكخصائصه الكتابية بعض من

 .بغض النظر عن الجوانب السياقية و المعنوية

 :الحرفية الترجمةأصول 

اختلف الدارسون منذ القدم حول مدى فعالية و جدوى الترجمة الحرفية في مقاربة   

 "Ciceron" "سيسرون"النصوص، فمنهم من انتقد النقل الحرفي للنصوص أمثال 

ا دعا البعض اآلخر إلى استعمالها فقط في ترجمة ، بينم"Horace" "هوراس"و 

 ."Heronimus" "هيرونيموس"الكتاب المقدس مثل 

ر من أخطار ذَّ ي حالذ" Etienne Dolet" " يتيان دوليهإ"و من المعاصرين نجد  

 .الترجمة الحرفية
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صالح "و يذكر  ،ب القدامى الترجمة الحرفية بكثرةكما استعمل المترجمون العر 

 :في هذا السياق ما يلي" الصفدي الدين

" ابن الناعمة الحمصي"و " يوحنا بن البطريق"للترجمة في النقل طريقان، أحدهما طريق " 
وغيرهما، و هو أن ينظر إلى كلمة مفردة من الكلمات اليونانية و ما تدل عليه من المعنى، 

 ة على ذلك المعنى فيثبتها،فيأتي الناقل بلفظة مفردة من الكلمات العربية ترادفها في الدالل

 .(8). ..."و هذه الطريقة رديئة. تى يأتي على جملة ما يراد تعريبهو ينتقل إلى األخرى كذلك ح 

 

 

و ال تزال الترجمة الحرفية موضوع جدال و نقاش بين المنظرين في العصر 

تها يجابياإبالحجج و البراهين التي تبرز كل واحد منهم رأيه الخاص فيعزز الحديث، 

 .أو سلبياتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .22ص  .9003.دار الفارابي -مشاكل و حلول–انعام بيوض، الترجمة األدبية (:8)

 

 

  :Transpositionالنقل -2
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و هو تغيير جزء ماا مان أجازاء الكاالم بجازء آخار دون المسااس باالمعنى، كترجماة   

 .للغة، و هذا يتعلق بالمستوى النحوي ...الفعل باالسم و الصفة بالحال

 :Modulationالتعديل أو التطويع و القولبة -4

المتارجم تغييارا  حدثاللية على اللغة المصدر حيث  يو يتم حسبه إدخال تغييرات د   

 .في الرسالة دون اإلخالل بالمعنى ودون خلق نوع من االرتباك عند قارئ الترجمة

 :  Equivalence التكافؤ-9

فاي اللغاة الهادف يكاون مرادفاا للفاظ آخار فاي اللغاة  و يتم هذا اإلجراء باستعمال لفاظ 

ضاات اللغتااان لاانفس الموقااف باسااتخدام رِّ يسااتعمل هااذا اإلجااراء إذا مااا عُ .  المصاادر

 ير االصاطالحية و األمثاال و الحكامأساليب أو تراكيب مختلفة، و يطبق لترجمة التعااب

       ،ة الهاادفتصاااليا فااي اللغاااقااف فااي اللغااة المصاادر بموقااف مماثاال و هااو اسااتبدال مو

 .و يهدف من خالله خلق نفس األثر الذي يحدثه النص المصدر في النص الهدف

 :و التكافؤ في الترجمة يوجد على ثالثة أشكال 

يهتم فيه المتارجم بالشاكل و ال يغاوص  Formal equivalence:التكافؤ الشكلي أو االصطالحي-أ

 It has" :مثال ون ترجماة جملاةمثاال ذلاك أن تكافاي التفاصايل أو المعناى البعياد، و 

"at timesince th dead letterremained  مناذ  "حرفاا ميتاا" بقاي : "بماا يلاي

"dead ، فااالمترجم فااي هااذه الحالااة التاازم بااالمعنى الشااكلي لمصااطلح "ذلااك الوقاات

letter" . 

المتارجم  أخاذفاي هاذا الناوع مان الترجماة ي: Functional equivalenceالتكافؤ الاوييفي -ب

و ينقال الوظيفااة التااي يؤديهاا المعنااى فااي  ،معناى الااوظيفي للكلمااة مان اللغااة المصاادرال
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حباارا علااى " بقااي: "حااو التااالياللغااة الهاادف فتكااون ترجمااة الجملااة السااابقة علااى الن

، فاالمترجم هناا لام يتقياد باالمعنى الشاكلي بال اساتخدم المعناى "منذ ذلاك الوقات" ورق

المصاادر و نقلااه إلااى المعنااى الااوظيفي الااذي  الااوظيفي المقصااود التعبياار بااه فااي اللغااة

فاي  "الحرف الميات"عن ر حيث عبَّ  "حبر على ورق"يناسبه في اللغة الهدف و هو 

 ."حبر على ورق"ا يقابله في لغتنا بم اللغة المصدر

و يهاادف فيااه المتاارجم إلااى نقاال : Ideational equivalenceالتكااافؤ التخيلااي أو التصااوري -ج

قة كماا تقياد بالشاكل أو الوظيفاة للكلماة فتكاون ترجماة الجملاة الساابالمعنى بعيدا عان ال

 ، فاالمترجم فاي هاذه الحالاة لام يلتازم ال بشاكل"منذ ذلاك الوقات هلم يتم تطبيقو : "يلي

، بل استخدم التصاور أو الخياال فاي فهام المعناى الاذي تعبار عناه تهاو ال بوظيفالكلمة 

 . الهدف الجملة في اللغة المصدر ثم نقله إلى اللغة

 :Adaptationالتكييف أو التصرف و االقتباس -2

       و يااتم باسااتبدال عنصاار ثقااافي أو اجتماااعي ماان الاانص األصاالي بعنصاار مختلااف   

و هاذا يحادث حينماا يعبار عان موقاف معاين فاي ثقافاة . و موافق له في النص المترجم

      اللغااة الهاادف،مااألوف و مناسااب لثقافااة  هاللغااة المصاادر بموقااف مختلااف تمامااا و لكناا

المرجااع الثقااافي عنااد غياااب الموقااف المااراد ترجمتااه فااي  عنااه بتغيياار و يمكاان التعبياار

ساياق الثقافااة الهاادف، أي لماا تكااون الرسااالة الماراد ترجمتهااا غياار موجاودة فااي اللغااة 

 .الهدف فيقوم المترجم بتكييفها مع رسالة يقدر أنها مكافئة لها

بينماا نجاد  "النكت البلجيكياة" "Belgian jokes"ة يوجد في الثقافة الفرنسي: مثال

 .في ثقافة اللغة االنجليزية "لنكت االيرلنديةا" "Irish jokes"بالمقابل 
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 :" dorov"FeuAndré "فيدوروفأندريه "النظرية اللغوية عند -9  

 أن " فيااادوروف"وياااة الترجماااة، يااارى عااان لغ" داربلناااي"و " فيناااي"ا يااادافع مااامثل  

ال بااد أن ترجمااة التاادرس  نظريااةأي  وأنبالدرجااة األولااى، لغويااة  ةممارسااالترجمااة 

 . اتاللساني لىتنتمي إ

 ": ouninMGeorge"، "جورج مونان"لغوية الترجمة عند  -3

 Les" "لترجماااةلالمساااائل النظرياااة "فاااي كتاباااه  فيااارى" موناااانجاااورج "أماااا   

Problèmes Théoriques de la Traduction"، عبااارة عاان الترجمااة أن 

الذي قد يانجم تداخل االنحراف و التجنب  تينفيه المتكلم للغ لاوحياحتكاك بين اللغات 

علااى ضاارورة معالجااة اللسااانيات المعاصاارة " مونااان"كمااا يلااح . للغتااينجااراء تداولااه 

 .  لمشاكل الترجمة بدل استعمال الترجمة لفهم المسائل اللسانية

نماا هاي و ال علماا دقيقاا و إائماا بذاتاه ن الترجماة ليسات فناا قفإ" مونان"و بالنسبة ل  

 .ساس علم هو اللسانياتمبني على أفهي حسبه فن  ،بين هذا و ذاك

 :"Catford" "كاتفورد"النظرية اللغوية للترجمة عند  -2

 بمسااتويين للترجمااة؛ هااتمو ي ماان الجانااب النصااي،  الترجمااة رفعاايف "كاااتفورد"أمااا   

ص اللغوية شامال باذلك جمياع األصاوات األول لغوي محض يدرس جميع مكونات الن

 ى أن يصل الى المستوى الدالليإلو الحروف و الكلمات و العبارات و غيرها 

  .أو المعنى المقصود بتلك اللغة 

أن الترجمة عملياة اساتبدال لمكوناات ناص اللغاة األصال بمكوناات " كاتفورد"و يرى 

 .لنص آخر مساو و موافق له في اللغة الهدف
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 :"Eugene Nida" "يوجين نيدا"التكافؤ الديناميكي ل نظرية  -4

علاى ضارورة  فيعتبار مان أهام الاذين ركازوا" وجين نيادايا"أما فيما يخص الباحاث    

باالمتلقي مان خاالل تطاويره  كثيارا اهاتم كما ،أولويته في عملية الترجمة نقل المعنى و

  .توليدي لتشومسكينظرية مستوحاة من النحو الو هي ، التكافؤ الديناميكيلنظرية 

األثر الذي ب االهتمام منح كل األهمية للمتلقي وعلى كي الديناميكافؤ التأ دبمو يقوم  

 .يتركه النص المترجم في قارئه

 :ف التكافؤ الديناميكي عبر الزمن بعدة تسمياترِ و قد عُ  

 (8229كولر)لمبدأ التأثير المكافئ  -

 (8218نيومارك)لالترجمة التواصلية  -

 (8294كاتفورد)ل لترجمة الثقافيةا -

ن ما يمكن إ، و شياء المشتركة بين اللغاتألن هنالك كثيرا من اإف المبدأو حسب هذا 

في الترجمة حسبه ال يكون رسالة  خرى و الناتجألغة ما يمكن قوله في لغة  قوله في

 .طبيعي مكافئقرب أ ما هوإنو  ،خرىأ

د معادل للنص األصلي وليس إلى إيجاد ويعني بذلك أن يسعى المترجم إلى إيجا  

يمكن أن تتطابق  ال و, ذلك ألن اللغات تختلف في وسائل تعبيرها, نص مطابق له

 .تطابقا كامال

قرب مرادف طبيعي أنها أي يكالترجمة ذات التكافؤ الدينام "انيد"و كذا يعرف 

 The Theory and Practice of"و هذا ما يؤكده في كتابه  .لرسالة لغة المصدر

Translation"   ،"لوقي نحي "نظرية الترجمة و ممارستها: 
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"Translation consists in reproducing in the receptor language 

the closest natural equivalent of the source-language message, 

first in terms of meaning and secondly in terms of style.".(1). 

 

 

أقرب مكافئ طبيعي لرسالة اللغة  ،بلغة الترجمةل الترجمة في إعادة إنتاج، تتمث"

 (.9)."سلوبث المعنى أوال و ثانيا من حيث األالمصدر، من حي

 

 :و يرى نيدا أن الترجمة الجيدة يجب أن تحمل أربعة معايير

 . تحمل معنى للقارئ -

 .تحمل روح النص األصل -

 .غة بأسلوب طبيعي يسهل فهمهومص -

 .تولد لدى القارئ نفس رد الفعل الذي يولده النص األصلي في قارئه -

 

 
 

(1): Eugene Albert Nida,Charles R. Taber. The Theory and Practice of Translation. Brill NV Leiden 

The Netherlands. 2003. P12. 

 

 

 

 .ترجمتنا(: 9) 

 

 

 

 

 

 :"Peter Newmark"، " بيتر نيومارك"-9
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 Peter" "بيتااار نيوماااارك"ناااذكر  أيضاااا مااان أبااارز أنصاااار النظرياااة اللغوياااة و

Newmark"  رجم، و تَاالتي تُ  أن الكلمات هييرى  إذالترجمة  لغويةبشدة  الذي يؤيد

 .ال شيء آخر سوى الكلمات

 بمختلاف ال بد أن تهاتم فاي المقاام األول نظرية الترجمة نفإ "نيومارك" حسب رأي و

نظرياة و. قياد الترجماة نصاوصال باختالفتختلف  هي والترجمة  التي تتم بها قطرال

 و مختلاف األساااليب المبااادئ والقواعادد حادِّ تُ ال باد أن  " نيومااارك"الترجماة فاي نظار 

يجااد ن اهتمامهاا ينصاب علاى إأي أ, لنقاد الترجمااتكاذا  لترجمة النصوص والمتبعة 

 .الترجمة مشكالتل ولحلال

ين، فاااي نظاااره، لكااال أناااواع للترجماااة صاااالحت علاااى طاااريقتين" نيوماااارك"و يركاااز 

 : هماالنصوص، 

حدثاه الاذي ينفاس رد الفعال   عن طريقهاا إحاداث يحاول المترجم :الترجمة االتصالية

قاي التكاافؤ " نيادا"، و هاذا ماا تحادث عناه في متلقي الترجمة النص األصلي في قرائه

 .الدينامي

 األصالي ألفاظ و نحو لغة النصاللة دعلى نقل  المترجموفقها  عملي :الترجمة الداللية

 2.إلى لغة الترجمة كما هي
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 :"Walter Benjamin"، "والتر بنجامين" -7

  من دعاة التّرجمة الحرفياة و التاي يادافع أصاحابها عان الحارف" والتر بنجامين"يُعدُّ  

   و يهملااون المتلقااي، و البااد، حساابهم، أن يكااون المتاارجم وفيااا للغااة الاانص األصاالي     

والتاار "و يبااين ذلااك مااا يقولااه . و المعنااى عناادهم  ماارتبط بالشااكل الااذي يحاادد الداللااة

 ":La Tache du Traducteur" "مهمة المترجم"في كتابه " بنجامين

"Il n'est pas un poème qui soit fait pour celui qui le lit, pas un 

tableau pour celui qui le contemple, pas une symphonie pour 

ceux qui l'écoutent".(1). 

 

إنه ليس قصيدة نُِظمت لمن يقرأها، و ال لوحة لمن يتأملها، و ال سيمفونية ألولئاك "

   .(9)."الذين يستمعون إليها

 

 

 

 

 

 

(1): Walter Benjamin, La Tache du Traducteur. 

 .ترجمتنا(: 9)
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 :  "Antoine Berman" "أنطوان برمان" -8

أنَّ الترجمة تسمح بالتعرف " برمان"يرى  ،"التغريب في الترجمة"ريته حسب نظ  

عن طريق " l'Autre"على اللغة الهدف و ثقافتها، وتهدف إلى التحاور مع اآلخر 

 .األجنبي –و كذا مقارنة الذات بهذا اآلخر  ،الكتابة

 أن الترجمة يجب أن تحافظ على خصوصية النص األصلي و أالَّ " برمان"و يرى  

تطمسه، ألنها في األخير مجرد ترجمة و ليست تأليفا لنص جديد، و هذا ما يؤكده في 

 ". محنة األجنبي"،" l'Epreuve de l'Etranger"كتابه 

تلك الترجمة التي  هامبينا  أن ،ومه للترجمة الحرفيةإبراز مفه "برمان"كما حاول 

وز التشوهات التي بتجا تسمح، كما صل قدر المستطاعلألمينة اول أن تكون أتح

المحافظة على المعنى  هدفب و التي تحصل ،ثناء الفعل الترجمياضطرارا أ تحصل

في  هذه التشوهات ذكر من بينو قد  .ساب الشكل و جمالية النص األصليعلى ح

 L'Analytique de la Traduction et la Systématique de la":كتابه

Déformation" 

 والتطويل، la clarification، و التوضيح la rationalizationالعقلنة 

l'allongement  و التبسيط ،la vulgarisation،  و التفخيم

l'ennoblissement و المجانسة ،l'homogénéisation و حذف اإليقاع ،la 

destruction des rythmes...هذه العمليات ال عالقة لها بالترجمة ذكر أن  إلخ، و

 بينما تقوم الترجمة الحرفية ،ص األصلي وتبعده عن مقاصدهفهي تشوه الن ،الحرفية

 .نه مترجمترجمة العمل األجنبي بشكل ال يجعلنا نحس أ على مبدأ
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 :"اإلثنومركزية"أو " المركزية العرقية"الترجمة و " برمان"

 طمسكونها تلك الترجمة التي تقوم بالترجمة اإلثنومركزية " برمان"ض يعار  

تُرجع ف بثقافة لغة الترجمة وعاداتها و قيمها،و تستبدلها لي خصوصيات النص األص

أي كل ) أجنبي عن هذه الثقافةلمترجم، و تعتبر كل ما هو لنص اكل شيء إلى ثقافة ا

   .زيادة في غنى هذه الثقافةمجرد  أو ،سلبيا  ( غريب

في تعريف " Colardeau" "كوالردو" 81و يذكر الشاعر الفرنسي من القرن  

 :ة اإلثنومركزية ما يليالترجم

"S'il y a quelque mérite à traduire, ce ne peut être que de 

perfectionner, s'il est possible, son original, de l'embellir, de se 

l'approprier, de lui donner un air national et de naturaliser, en 

quelque sorte, cette plante étrangère"(1). 

 

 

 

 

 
 

 
(1):Marie Vrinat Nikolov. Miroir de l'altérité: La traduction. Grenoble: ELLUG, 2006. P108. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
44 

، إذا كان في األصلإذا كان هناك ما يستحق الترجمة، فهذا ال يكون إالَّ بتحسين "

ة كذا تحويل هذه النبت و تفخيمه، و تكييفه، و إعطائه صبغة وطنية و اإلمكان،

 .(8)".نوعا ما إلى طبيعية األجنبية

 فإن الهدف من الترجمة هو التقاط المعنى، ما ،و حسب الترجمة اإلثنومركزية 

خيانة و بالتالي  ،-أي األجنبي عن الترجمة–صلي يستلزم التملص من لغة النص األ

لضمان الوفاء للمعنى، و بالضرورة ضمان الوفاء للغة  -الغريب–األصلي لغة النص 

 .لهدف أي لغة المترجم نفسها

للغة  -األجنبي-فالترجمة اإلثنومركزية تقتضي بأن يخضع معنى النص األصلي 

الترجمة، و هذه هي روح الترجمة اإلثنومركزية القائمة على أساس أولوية المعنى، 

فهي تَعتبِر لغتها، أي لغة الترجمة، كائنا ساميا ال يمكن أن تمسه عملية الترجمة 

 .بسوء

 : "برمان"و   ترجمة ما فوق النصيةال-

 Traduction"من جهة أخرى الترجمة ما فوق النصية " برمان"و يرفض  

Hypertextulle " و هي الترجمة التي تقوم بإدخال بعض التغييرات الشكلية على

 . نص موجود مسبقا يقدم للقارئ فيما بعد على أساس أنه النص األصلي

ة عن كل نص ناتج عن طريق تقليد أو محاكاة         و تعبر الترجمة ما فوق النصي

أو معارضة أو سرقة أو تكييف أو أي طريقة أخرى لتحويل الشكل انطالقا من نص 

 .موجود أساسا

 .ترجمتنا(: 8)
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 : "orie InterpretativeéLa Th"النظرية التأويلية 

 "L'ESIT"ي من أهم النظريات الترجمية، فهي نشأت النظرية التأويلية، التي   

يعتمد التأويليون على ممارسة حيث  ،"المدرسة العليا لتكوين التراجمة و المترجمين"

 المعنى يقع في  أن يجزمون ودالالت، و نقل لل التأويل معتبرين اللغة وسيلة اتصال

 ،الموسوعية للمترجم و القارئ وهي تلك المعارف"le meta texte"أو "الميتانص"

التقاء محتوى  ألنه يمثل نقطةليس من النص  و تي من القارئيأ و بذلك فالمعنى 

 .للقارئة المعرفي ذخيرةالنص مع ال

و حسب التأويليين فإن ما يحدد المعنى هو السياق النصي و الموضعي الذي نبحث 

 :و من رواد هذا المنهج نذكر.  "le vouloir dire" قوله ما يرادفيه عن القصد أو 

 :"Jean Rene Ladmiral" جون روني الدميرال -8

 على أهمية" Le Salto Mortale de la Déverbalisation"الذي يلح في كتابه 

و التي تعتبر ذات طبيعة بسيكولوجية أو عقلية  "la déverbalisation"عملية 

ن في عملية لتفادي الوقوع في الترجمة كلمة بكلمة، وهي تقع حسبه بين مرحلتي

 عادة التحريرإمرحلة هي و الثانية  ،مرحلة التأويل ى هيولاأل؛ الترجمة الثنائية

 .ساس التأويلأ و هي مبنية على 

 :عملية الترجمة الشفوية في ثالث مراحل كما يلي" الدميرال" يلخص و

 .لى الرسالة و فهمهاإ االستماع -

 .la déverbalisationحفظ المحتوى و تذكره عن طريق  -
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 .  إعادة التحرير بلغة الترجمة -

   :"Danica Seleskovitch" "دانيكا سيليسكوفيتش"-9

التي تؤكد على أن الترجمة عملية اتصال و ليست عملية لغوية، فهي ترى أن و  

 .ال و أخيرا بنقل المعنى المراد من النص و ليس لغتهالترجمة تهتم أوَّ 

 :ةالسوسيولسانيالنظرية 

 Jean" "جون كلود مارغو"و  "نيدا"يؤكد أصحاب هذا المنهج من أمثال   

Claude Margoe" على أهمية إيصال المعنى و إن كان على حساب الشكل. 

فعل  مقارنتها بردفعله تجاه الترجمة مع  تم السوسيولسانيون بالمتلقي و ردكما يه

ن ما يحدد صحة نص ما هي درجة الفهم إصلي نحوه، و حسبه فالنص األ قارئ

أن يعمل المترجم على  يجبلذا  ،توسط للترجمةالقارئ المالصحيح للنص من طرف 

 .فهمه هذا القارئ ال يسيء حتىجهده 
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نويع الترجمات بما يناسب مختلف بضرورة ت "نيدا"و من أجل هذا الهدف يطالب  

 :في هذا السياق من الجانب النحوي و اللغوي، حيث يقولالمجتمع مستويات 

"The priority of the audience over the forms of the language means 

essentially that one must attach greater importance to the forms 

understood and accepted by the audience for which a translation is 

designed than to the forms which may possess a longer linguistic 

tradition or have greater literary prestige".(1). 

 

لألشكال منح ي  إن أولوية المتلقي بالنسبة ألشكال اللغة تعني بالضرورة أن على المرء أن "

ل التي من األشكا ،أهمية أكبر ،المفهومة و المقبولة لدى المتلقي الذي توجه إليه ترجمة ما

    (.9)".أطول أو أن يكون لها اعتبار أدبي أعظم ون ذات تقليد لسانيكيمكن أن ت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1): Eugene Albert Nida,Charles R. Taber. The Theory and Practice of Translation. Brill NV Leiden 

The Netherlands. 2003. P31.  

 .ترجمتنا(: 9)

 

 

 



 

 

 
48 

 

المترجم على احترام ثقافة المتلقي و أن  "مارغوجون كلود "و من جهة أخرى يحث 

 كون متيقظا بالعلومأي أن ي. عتبار معارف المتلقيعليه أن يترجم آخذا بعين اال

 .ثنومركزيةاإل

  :أقوال أخرى في الترجمة

   "نظرية شعرية الترجمة"و   "Henri Meschonic" "هنري ميشونيك"  -3

"Poétique du Traduire"La  : 

 عمال الترجميةبين الكثير من المنظرين الذين ينتقدون األمن  "ميشونيك"يعتبر  

أن المتاارجم ال يمكاان أن يكااون وفيااا علااى " ميشااونيك"و ياارى  ،صاافونها بااالنقصو ي 

 .خرىاإلطالق و أن الترجمة غالبا ما تفقد جوانب أو تعجز عن ترجمة جوانب أ

 حيااث ،للفظيااة سااواء فااي الشااعر أو النثاارتهااتم هااذه النظريااة باإليقاااع و المحساانات او  

تاه، كماا يارفض جمة الشعر و نقد ترجمذين اهتموا بترمن القالئل ال "ميشونيك"يعتبر 

 .يستطيعون ترجمة الشعرهم من الشعراء وحدهم  أنَّ التسليم ب "ميشونيك"
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 :أهمية الترجمة

تحتل الترجمة مكانة مهمة جدا في خدمة الحضارة اإلنسانية وفي التقاء الشعوب   

ء والمفكرين على ثقافيا، ال سيما أنها تفتح اآلفاق الثقافية على مصراعيها لألدبا

 .اختالف اهتماماتهم ليطلعوا على ثقافات الشعوب األخرى وعبقريات األمم المجاورة

وال بد أن االزدهار الملحوظ واالنتشار السريع الَّذْين عرفتهما الترجمة في القرن 

العشرين، ما هما إال نتيجة حتمية لما عرفه العالم من توسع في العالقات المختلفة 

ين الشعوب سواء التجارية منها أو االقتصادية أو الثقافية أو غيرها من الرابطة ب

 مجاالت التواصل بين األمم، أضف إلى ذلك ما عرفه العالم من تطور كبير

و متواصل في العلوم و التكنولوجيا، و بذلك نشطت الترجمة و أصبحت وسيلة من  

 .ري بين األممأهم وسائل التبادل الفكري و العلمي و الثقافي و الحضا

كما تكمن أهمية الترجمة في الدور الكبير الذي تلعبه في خدمة أولئك الذين يتعذر  

عليهم فهم اللغات األجنبية لسبب ما، كصعوبة تعلم هذه اللغات أو عدم توفر الوقت 

 .الكافي لذلك أو ما إلى ذلك من عوائق
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 ملبحث الثالثا
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 الترجمة األدبية و خصائصها
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 :األدبيةرجمة التّ 

 :األدبيةرجمة تعريف التّ 

بكل فروعه بما فيها القصاة و الرواياة و الشاعر  األدببترجمة  األدبيةرجمة تعنى التّ   

 .األدبيو المسرح و مختلف المقاالت و الدراسات ذات الطابع الفني 

رجماة األدبياة فاي مجاال الفان و الفكار و الثقافاة، حياث تحارص، و خالفاا و تدخل التّ  

رجماات، علاى نقال تاأثير فكارة ماا مان لغاة الانص األصالي و االنطبااع لغيرها مان التّ 

متارجم الانص األدباي يجاب أن ينقال  رجماة، أي أنَّ الذي تخلفه في القارئ، إلى لغة التّ 

ر الاذي ولاده فياه الانص األصالي عناد النص إلى المتلقي بحياث يولاد لدياه نفاس الشاعو

 .قراءته

رجمااات لمااا تحملااه التّ  أنااواع أصااعبباارز و هااي ماان أ األدبيااةرجمااة التّ  أنو الحقيقااة  

مان حياث  علاى المساتوى الجماالي و كاذا االصاطالحي، للمترجم من مسؤولية و عناء

     يليساات فقااط عبااارة عاان البحااث عاان المقاباال اللفظااي فااي المخاازون الااذاتي الثقاااف أنهااا

 .و الفهم لمقتضيات النص اإلدراكبعمق  األمريتعلق  إنمافي القواميس، و  أو

المعنااى فااي  إليفاااءال تكفااي وحاادها  األصااليمعنااى الاانص  إلااى القااارئ فإحالااةو منااه 

        ال يمكاان تجريااده ماان الشااكل الفنااي األدبااين المعنااى فااي الاانص أل األدبيااةرجمااة التّ 

  .و الجوانب الجمالية
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 :صية النص األدبيخصو

صاعوبة ترجماة الانص األدباي تكمان  رجماة علاى أنظم الملماين بمشااكل التّ يجمع مع 

 فاي بااقي النصاوص، فاالنص إيجادهاافي تميازه بابعض الخصوصايات التاي ال يمكان 

         األدبااي لاايس مجاارد أفكااار و حسااب باال هااو جملااة ماان أحاساايس األديااب و عواطفااه

 .الكاتب الخاصة للعالم المحيط به و هو يعبر عن رؤية ،و خياالته

أهميااة الناحيااة  إلااىرجمااة األدبيااة رجااع هااؤالء الخصوصااية التااي تمتاااز بهااا التّ كمااا يُ   

الجماليااة للاانص األدبااي و الااذي عااادة مااا يكااون مليئااا بالصااور الجماليااة و األساااليب 

ال يصاح نص يحتمل عدة قراءات لتعدد معانيه، لذا ف إلى أنه إضافةالبالغية المتعددة، 

كااالم عااادي، باال علااى  إلااىفيتحااول رجمااة أن تجاارد نصااا أدبيااا ماان صاافته األدبيااة للتّ 

المترجم أن يتوخى الحاذر فاي النقال ليحاافظ علاى جمالياة الانص و فنياتاه، ألن الشاكل 

 .سحره و تأثيره إلظهارفيه جزء ال يتجزأ من المضمون، و كذا 

 :مهمة المترجم األدبي

و غايتااه تختلااف عاان غيااره ماان المتاارجمين، فغايتااه دبااي طبيعااة عماال المتاارجم األ إن 

، لكان هاذا كلاه جمالية و له منهج خاص في التعامل مع النص الذي هو بصدد ترجمتاه

 .نه يواجه عدة صعوبات و عوائق أثناء أدائه لمهمتهال يمنع أ

 إالو المترجم ال يبلغ الترجمة الناجحة و ال المحافظة علاى جاوهر الانص و معطياتاه  

    أخارىلغاة  إلاىمان لغاة  آليااأحسن فهمه و استيعابه، ألناه لايس بصادد نقال الانص  ذاإ

بل الترجمة األدبية أوال و قبال كال شايء هاي عملياة غيره و مشاعره،  أفكارو ال نقل 

 .ثقافة أخرى إلى، تكمن فيها مهمة المترجم في نقل النص من ثقافة إبداعية
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لغة، و ال تنحصار  إلىمن لغة  األلفاظنقل داللة ال تكمن في  األدبيمهمة المترجم  إن 

      بلغااة الترجمااة األصااليصاااحب الاانص  أومااا يقصااده المؤلااف  إلااىالمتلقااي  إحالااةفااي 

نفااس  إحااداثنفااس المغاازى، و  إلااىضاارورة الوصااول  إلااىو حسااب، باال تتعاادى ذلااك 

 ياألدباو هاذا يرجاع لكاون الانص  القاارئفاي نفاس  األصليالذي يحدثه النص  التأثير

دون غيااره ماان النصااوص لااه وقااع خاااص علااى قارئااه و مهمااة المتاارجم هااي نقاال هااذا 

 .الوقع في الترجمة

 إنماايكون ملما، لايس فقاط بالمعرفاة اللغوياة، و  أنو كل ما سبق يتطلب من المترجم  

بمجموعااة ماان  اإلحاطااةو النقديااة و الثقافيااة و الفكريااة و كااذا  األدبيااةبالمعرفااة  أيضااا

الشاعبية و الحكام التراثياة  األمثاالكالمجاز و الكناية و دالالتهما، و  يةاإلنسانالجوانب 

الموروثاة  األعارافالحيااة و  أسالوبو القيم الدينية و العادات و التقاليد االجتماعياة و 

فاي مادى اساتمتاع المتلقاي  التاأثيرنه كرية المختلفة و كذلك كل ما من شاأو المناهج الف

 .ما أدبيلنص 

     يتحلاى بخياال خصاب أنيحاتم علاى المتارجم  األدباين الانص هاذا فاإ كال إلاى إضافة 

جياد بجوانبهاا الفنياة، مماا  إلماامو حس عال و تعبيار دقياق و تحكام حسان فاي اللغاة و 

جاناب  فاإلىمن حياث الشاكل و المضامون،  األصلينص مساو للنص  إنتاجكنه من يمَّ 

ماا  إليهاايضايف  أن، ال باد و التي يتوجب على المتارجم توفيرهاا فاي الترجماة األمانة

 .ينتقص من روعته أو أثرهيبرز النص و ال يضعف 
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اكل عمل مترجَ  نَّ و بالتالي فإ  المؤلاف و مفهاوم  إباداعلة لتالقاي م هو في الواقاع محصِّ

      ثقافتااه الخاصااة إطااارو فااي  إليهاااالمتارجم لااه، علااى ضااوء خبرتااه باللغااة التاي يتاارجم 

 .هذه اللغة أدب أعرافو 

 :األدبيةكل الترجمة مشا

الهين و ال بالعملية السهلة، فاالمترجم يواجاه عوائاق  باألمرالترجمة ليست  أنال بد و  

 أنللرسااالة و يتجشاام عناااء كبياارا قباال  إيصااالهنقلااه للمعاااني و  أثناااءو صااعوبات فااي 

 .مبتغاه إلىيصل 

باار و قااد كاناات الترجمااة و الزالاات تثياار مشاااكل جمااة تعتاارض جميااع المتاارجمين ع 

 .إليهابغض النظر عن اللغة التي ينقلون من و  األزمنةمختلف 

غلااب اللغااويين و المتاارجمين و المهتمااين رد هااذه الصااعوبات و العوائااق، حساب أو ما 

بالجوانااب  اإلحاطااةبفقااه اللغااة عامااة و كااذا عاادم  اإللمااامعاادم  هااوبهااذا المضاامار، 

ترجمتهاا ألن الترجماة ال ياة لمختلاف النصاوص الماراد المعرفية و الحضارية و الثقاف

لى نقل حضارة و قيم و عادات و تقاليد بل تتعدى ذلك إ تنقل المعاني و األفكار فحسب

 .أمة من األمم

هاو عادم مقدرتاه علاى ترجماة دالالت الكلماات،  األدبايو لعل أهم ما يواجه المترجم  

فس الشاكل الترجماة بان قارئنطباع لدى نفس اال إثارةعدم مقدرته على  آخرأو بمعنى 

نفس المشاعر التي يشعر بهاا هاذا  إحداث أوفي نفس قارئه  األصليالذي يثيره النص 

 . األخير
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فحسب أغلب المطلعين على هذا الموضوع، ال تكمان صاعوبة الترجماة فاي نقال الكال 

 .في نقل ذلك الشيء الجمالي الفريد من نوعه إنماالمشترك بين كل الناس و 

ر العامااة المتفااق عليهااا فااي الترجمااة علااى العمااوم و فااي و لعاال عاادم تطبيااق المعااايي 

فااالمترجم  المتاارجم هااي ماان أهاام أسااباب تعاارض المتاارجمين للمشاااكل و الصااعوبات،

 أتامو ملماا  ،من جهة لتين يترجم من و إليهمايكون متعمقا في اللغتين ال أنبدوره ال بد 

عاادم  أوماارد ، لكاان التأخاارىبالموضااوع الااذي هااو بصاادد ترجمتااه ماان جهااة  اإللمااام

 . م المشكلةذه المعايير هو الذي يؤزِّ كتراث بهاال

          ،إنساااانيةفالترجماااة قبااال كااال شااايء، تعاااد ضااارورة حضاااارية و فنياااة و تاريخياااة و  

و المترجم الذي ليست لديه هذه الخلفياات عان الانص المزماع ترجمتاه، سايواجه حتماا 

 .غير مؤدية للهدف المنشودو مشاكل و عوائق جمة مما قد يجعل من ترجمته رديئة 

 اإلباداعالتاي قاد تعتارض المتارجم هاي مشااكل تتعلاق بنطااق المشااكل  أهمو من بين  

    ى بمفااهيمنَاعْ تُ  أوروبااو ذلاك لظهاور عادة تياارات فاي  األدبايو ميادان البحاث  األدبي

ممااا  ترجمتهااا و نقلهااا بكاال دقااةيبحااث ل أنتحااتم علااى المتاارجم  و مصااطلحات جدياادة

و مثاال ذلاك  ،اختالف المترجمين حاول تحدياد المصاطلحات المالئماة إلىبا يؤدي غال

 الاااااذي لااااام ياااااتم االتفااااااق علاااااى اتخااااااذه مقاااااابال لكلماااااة  "لساااااانيات": مصاااااطلح

"Linguistics"  حديثا جدا إالاالنجليزية. 
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 :في الترجمة األدبية مشكل التراكيب اللغوية

 إلاىفي العملياة الترجمياة ال يعاود  لاألوَّ  اإلشكالن نه لمن غير المبالغ فيه الجزم بأإ  

التركيب اللغوي، فسوء استخدام التراكياب اللغوياة  إلى إنماالمضمون و  أوالموضوع 

 إلاى بالقاارئبس فاي المعناى ياؤدي حادوث لُا إلى أوالتغيير التام للمعنى  إلى إمايؤدي 

ة فاي الترجماة المقصود، فالكثير مان التراكياب اللغويا األصليغير المعنى  آخرمعنى 

 .المترجم إليهغير ذلك الذي قصد  آخرتدل على احتمال معنى 

 إلاى أجنبياةو يظهر سوء استعمال التراكيب اللغوية هذا خاصة في الترجماة مان لغاة  

 األسالوبيلغتنا العربية، حيث نالحظ عدم االهتمام بالتراكيب السليمة علاى المساتويين 

كبياار ماان المتاارجمين متمكنااين ماان اللغااة  كااون عاادد إلااىو المعنااوي، و الااذي يرجااع 

بشكل كبير، و لكنهم ال يحسنون اللغة العربية بنفس ذاك القادر مماا ياؤدي بناا  األجنبية

ك نَّااألحياان أتج فاي بعاض مشكالت عديدة عناد قاراءة الكتاب المترجماة، حياث ينا إلى

بكلماات  ياةأجنبلغاة  كأناك تقارأتشاعر و  أجنبيةنصا عربيا مترجما من لغة  عندما تقرأ

 .عربية

و الصاعوبة تكمان  ،لكل لغة طريقة معيناة فاي التعبيار و مميازات خاصاة تميزهاا إن  

فااي نقاال الخصوصاايات بااين اللغتااين، و طبيعااة النقاال تتوقااف علااى ماادى معرفااة حتمااا 

 .المترجم للغتين معا
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و الحقيقااة أن مشااكلة سااوء اسااتعمال التركيااب اللغااوي الناااتج عاان ترجمااة األساااليب  

نبية إلى اللغة العربية تعتبر من أهم المشاكل التي واجهت اللغة العربياة مناذ القادم األج

 و ال تزال تواجهها، خاصة و أن المترجمين القدامى لم يكن اتصالهم باللغة العربية 

رجماان عميقا و ال وثيقا، و لهذا نفهم مغزى الجاحظ من تحديده لشروط الترجماة و التُّ 

 :في قوله

 

 المعرفة، ن علمه في نفسِ في نفس الترجمة، في وز   يكون بيانهُ  أنن من ما  رجُ للتَّ  و ال بدَّ " 
. و غاية ما سواء  ى يكون فيهِ ، حتَّ إليها الناس باللغة المنقولة و المنقولِ  علم  أن يكون أو ينبغي  

من  واحدة   كل ألنَّ  عليهما؛ الضيم   ه قد أدخل  نَّ م بلسانين، علمنا أقد تكلَّ  أيضا   و متى وجدناه
اللسان منهما  نُ تمك   و كيف يكونُ  .عليها منها، و تعترضُ  تأخذُ و  األخرىاللغتين تجذب 
ت  انفر إذاه نِ تمك  كمجتمعين فيه،  رِغ  إن  تكلَّم  بلغة  واحدة استُف  د بالواحدة، و إنَّما له قوٌَّة واحدة، ف 

ُة عليهما، و كذلك إن  تكلَّم بأكثر  ِمن  لغت ين، على حساب ذلك تكون الترجمُة لجميع تلك القوَّ
  كان أشدَّ على المترِجم،، و كلَّما كان  الباُب من العلم أعسر  و أضيق، و العلماُء به أقلَّ، اللغات

 (.8).."و أجدر  أن يخطئ فيه، و لن تجد ألبتَّة  مترجما  يفِي بواحد  من هؤالء العلماء

 

 

 

 

 

 

 

 
، لبناان، بياروت، 03بحر، كتاب الحيوان، تحقيق و شرح عبد السالم هاارون، الجازء األول، الطبعاة  الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن(: 8)

 (.22-29)م، ص 8292ه، 8311دار إحياء التراث العربي، 
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و من بين أسباب وقوع المترجم في المشااكل هاو كثارة اعتمااد العدياد مان المتارجمين 

قاد ال تعناي  األصاليةماا فاي لغتهاا  جملاة أنعادم معارفتهم  أوعلى الترجمة القاموساية 

يركز اهتمامه علاى داللاة  أن، فال بد للمترجم إليهانفس ما تدل عليه في اللغة المترجم 

 .في ترجمته اإلمكانقدر  أميناو العبارات في اللغتين حتى يكون  األلفاظ

علاى اللغاة  األخطااءخطار ستخدام التركيب اللغوي يعتبار مان أسوء ا أنو بهذا نقول  

اإلنساان ال مان اللغاة، نه مفتعل من بأنه دخيل على طبيعة اللغة و أالعربية، و يوصف 

 إلىنظام تركيب الكالم هو هيكل اللغة العظمى و عمودها الفقري، و أي تشويه فيه يؤدي " نأل

 .(8). "تشويه اللغة و القضاء عليها

 :الترجمة شخصية المترجم في تأثيرمشكل  

باارز العوائااق التااي علااى عملااه يعتباار ماان أ تأثيرهاااماادى  لعاال شخصااية المتاارجم و  

تركيباة  أنعلاى وجاه الخصاوص، حياث  األدبياةتواجهها الترجمة عموماا و الترجماة 

شاخص و مان مكاان  إلاىالمترجم المزاجياة و العاطفياة و العقلياة تختلاف مان شاخص 

ما خفاي مثال، متاعب في اكتشاف  األدبيفقد يصادف المترجم للنص  ، و بذامكان إلى

 في نقل عبارة ما بنفس القدر من الرقة أو، األصليمن قصد صاحب النص 

 .األصليالفني للنص  أوالعلمي  أو األدبيو المستوى  اإلحساسو  

 

 
 

فاي العربياة المعاصارة، مجلاة  األجنبياةأثار اللغاات : قيةعن عفياف دمشا) و مزالق،  إشكاليات: األدبيةالترجمة : يوسف حسين بكار(: 8)

 .824، ص(8210، كانون الثاني (8)ايا عربية، السنة السابعة، العدد قض
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:   ، و حسب العدياد مان المنظّارين فاي مجاال الترجماة كنيادا الاذي يقاولأخرىمن جهة 

 ، (8)"الشخصي على عمله التأثيرليس هناك مترجم يستطيع تجنب درجة معينة من "

شخصايته فاي الترجماة التاي  آثاارتظهار  أن، و من الطبيعاي جاّدا باآللةفالمترجم ليس 

القياام بتحساين علاى مساتوى  إلىو يظهر ذلك جليا حينما يميل المترجم مثال  يقوم بها،

 رأي أويادافع عان فكارة  أوف، التي وقع فيهاا المؤلِّا األخطاءح ، فيصحِّ األصليالنص 

 .ديني بما يتناسب مع شخصيته أواجتماعي  أوسياسي 

ة و الشاارف الفكااري، يحتمااان حتمااا علااى المتاارجم التحاارر مااا العلمياا األمانااةو لكاان  

    استطاع من سايطرة شخصايته علاى عملاه، حياث ال باد لاه مان الفصال باين انطباعاتاه

الرساااالة التاااي هاااو بصااادد العمااال عليهاااا، تلاااك  إيصاااالميولاااه الشخصاااية، و باااين  و

ماااع  و ال تاااتالءم األصااالياالنطباعاااات و المياااول التاااي ال تتناساااب و فحاااوى الااانص 

 . شخصية مؤلفه

 

 

 

 

 

 

 
 .300، ص8229نحو علم الترجمة، الجمهورية العراقية، مطبوعات وزارة االعالم : نيدا يوجين، ترجمة النجار ماجد .أ(:8) 
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 الترجمة و اللسانيات
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 :في الترجمة( اللسانيات)دور علوم اللغويات 

        مهمتااه، أداءلغااة هااي الوساايلة الرئيسااية التااي يسااتعين بهااا المتاارجم علااى ال أنبمااا   

فقاد سااهمت اللساانيات  ،األصاليلنقل المعلومات الواردة في الانص  األساسية األداةو 

مان اهتماام  أساسيافي نظرية الترجمة مساهمة هامة، و احتلت الترجمة قسطا كبيرا و 

تزاياد  ، وبتطاور علاوم الترجماة 90ات فاي القارن و قد سمح ظهور اللسااني .اللسانيين

االهتمااام بالترجمااة ماان طاارف اللسااانيين و فالساافة اللغااة فااي الفتاارة الممتاادة مااا بعااد 

 .غاية سنوات السبعينيات و ذلك في فرنسا و خارجها إلىالحرب و 

( تو مصادر الكلماا المنااهج و البياداغوجيا) اللساانية بالمسائل  أوالاالهتمام  و قد بدأ 

 (اإلباداعيالجانب الجماالي و )للترجمة  األدبيالطابع  إلىثم انتقل االهتمام شيئا فشيئا 

Poétique) ) و كذا الطابع الفلسفي(éthique). 

لغاوي تطاورا كبيارا، خاصاة علاى ياد  أسااسو قد عرف الفكر الترجمي المبني علاى  

رورة التعمااق فااي ضاا إلااى أشااار، و الااذي  "فلهلاام همبولاات"الكبياار  األلمااانيالعااالم 

ياتم تحليال  أنو هو يقترح فاي هاذا الصادد  ،المكونات اللغوية للنص لنقله بدقة متناهية

لاخ، بصاورة إ...و الصارفيةظياة منهاا و النحوياة مختلف المكونات اللغوياة للانص، اللف

و  االعتمااد علاى الحادس إلاى باإلضاافة، األدبي األثرعميقة تسمح بتغطية كل جوانب 

 .وة التجسيد الفني في الترجمةعنصر ق إدخال

كبياارا فااي  إسااهاماالتطااور فااي مجااال الدراسااات اللغويااة بدايااة هااذا القاارن  أسااهمو قااد  

ي هاذا و قد كان للعديد من علمااء اللغاة كلماتهم فا ،التنظير للترجمة و حتى في تطبيقها

مقدماااة فاااي نظرياااة "فاااي كتاباااه  أعلااانالاااذي " دوروفأندرياااه فيااا: "المضااامار، مااانهم
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باالساتناد  إال، و التنظيار للترجماة ال يكاون إباداعيالترجمة نشاط لغوي  أن" ةالترجم

 .لغوية يتم وفقها الكشف عن نقاط التطابق بين لغتين مختلفتين أسس إلى

 إيجاااادالنظرياااة اللغوياااة للترجماااة تتمثااال فاااي  أهااادافن ، فاااإ"دوروففيااا"و حساااب  

تااه لدراسااة الترجمااة علااى و قااد كاناات دعو المقااابالت المتطابقااة بااين مختلااف اللغااات،

لغوية هي البداية لظهور عدة نظريات و مناهج معاصرة لدراسة الترجمة، و قد  أسس

 .تنوعت بتنوع الدراسات اللغوية

، أنواعاهعلى علام اللغاة، بمختلاف  أن" جورج مونان"و في الوقت ذاته يرى المنظر  

لغاوي معاصار،  سأساانظرياة مبنياة علاى  تقديم حلول لمشاكل الترجمة و ذلك بوضع

كما يركز على تطبيق نظرية المعنى اللغوية علاى مساائل الترجماة الشاائكة و بخاصاة 

 :و هو يقول في هذا الموضوع .تلك المتعلقة بالعناصر المشتركة بين اللغات

فقاد : و يمكننا القول اليوم أن االتصال األول بين اللسانيات و الترجمة قد تحقاق بصافة كلياة"...
يون في الواقاع أن المشااكل المطروحاة مان قِبال الترجماة هاي مان اختصاصاهم، كماا أدرك اللغو

ياادرك مسااتعملو الترجمااة أكثاار فااأكثر حقيقااة أنااه ماان الخيااال التفكياار بحاال هااذه المشاااكل دون 

 .(8)."االستعانة باللسانيات

 
 

 

 

 

 

 

ديااوان المطبوعااات  :نااون، الساااحة المركزيااةباان عك: مونااان جااورج، اللسااانيات و الترجمااة، ترجمااة باان زروق حسااين، الجزائاار(: 8)

 .42ص. 9000، 08الجامعية، ط

بضاارورة ربااط  "Roman Jackobson"" رومااان جاكبسااون"و ماان جهتااه اهااتم  

ن الترجماة حسابه هاي نقال لرماوز و كاالم مان يا الترجمة بالدراساات اللغوياة، ألقضا
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سااات اللغوياة، و هااو اللغاة الهاادف، مماا يجعلهاا وثيقااة الصالة بالدرا إلااى األصالاللغاة 

التكااافؤ فااي " : فااي اللغااة بقولااه أهميتهاااقضااية االخااتالف بااين اللغااات و  إلااىيشااير 

 . (8)."في اللغة و موضوع اللسانيات الوحيد األساسيةاالختالف هو المسألة 

الترجمة عملية لغوية ياتم فيهاا  أن" يوجين نيدا"و في نفس السياق يرى العالم اللغوي  

لغاة الترجماة، أي  إلىتنتمي  أخرىتشفيرها برموز  إعادةو  صلياألفك رموز النص 

للرسااالة ثاام يعيااد بناءهااا بلغااة الترجمااة  األساساايةالمتاارجم يقااوم بتحلياال المكونااات  أن

 .األصليلتتطابق مع النص 

اللسانيات للترجمة و االزدهاار الاذي شاهدته مناذ  أولتهو مع هذا االهتمام الكبير الذي  

نظرية معمقاة  أيةشوء بعض مدارس الترجمة، و لكن لم تتكون لنا القدم حيث عرفت ن

 .و مفصلة في دراسة الترجمة و قواعدها و مشكالتها

 

 

 

 

 

 

 Aspects"، عان 8،9نظريات الترجمة، ترجمة طجاو محماد أحماد، موقاع مجلاة واتاا للغاات و الترجماة العادد  : أستينوف ميخائيل(:8)

Linguistiques de la Traduction"  ،لرومان جاكوبسونop.cit 10، ص. 
 

 

 

 

 :في الترجمة أهميتهاالتحويالت القواعدية و 
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   األصالنظرا لتعدد الفوارق و االختالف الواسع الاذي عاادة ماا يظهار باين نظاام لغاة  

اساتخدام التحاويالت  إلاىوجاب اللجاوء  ،و نظام لغة الترجمة على مختلف المساتويات

 .الترجمية على نطاق واسع

اساتخدام هاذه التحاويالت بشاكل كبيار بغياة تحقياق التطاابق  إلاىالمترجماون  لجأ و قد 

يحدثاه الذي  التأثيرترجمة مكافئة مع المحافظة على نفس  إلىبين النصين و الوصول 

 .في نفس متلقيه األصليالنص 

تعتباار  ،-لغتااي الترجمااةقواعااد  – القواعااد أساااسو لعاال التحااويالت التااي تقااوم علااى 

تركياب ناص ماا  إعاادةحياث ال يمكان  ،لغاة أليبالنسبة لكل مترجم و  ضرورة حتمية

          ،آخااارالكاااالم باادل  أقسااامقساام مااان  إبااادال أوبنااااء الجماال  إعااادةبلغااة الترجماااة دون 

 .أخرىمعينة بصيغة  إعرابيةاستبدال صيغة  أو

غاة الل إلاىترجماة جملاة مان اللغاة االنجليزياة  ،اإلطاالقعلاى  مثال، من غير الممكنف 

حتاارام اباانفس ترتياب مكوناتهااا فااي االنجليزياة، باال ال باد ماان العربياة باانفس تركيبهاا و

بناء و صياغة مكونات الجملة وفقاا لهاذه  إعادةو قواعد اللغة العربية و بالتالي  أصول

 .القواعد

تاؤدي  أنهااالقصوى في عملية الترجمة، بحيث  أهميتهاهذه التحويالت لها  أنو ال بد  

 .و خالية من حرفية اللفظ و التركيب مألوفةالنص بلغة الترجمة بطريقة  إخراج إلى
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 نيالثا  فصلال
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 املبحث ألاول 
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 النحو التوليدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نبذة عن النحو التوليدي
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فااي  الخمسااينيات أواخاارفااي  ""Generative Grammarالنحااو التولياادي  تأسااس  

 Noam"" م تشومساكيناوا"األمريكاي المشاهور اللسااني  ياد علاى ةدوالياات المتحاال

Chomsky" هذا النحاو صاار واحادا مان  أن إال األمس، و على الرغم من كونه وليد

 .في مجال اللسانيات الحديثة األساسيةالمجاالت التخصصية 

للغاة، فاي ا اإلنتاجياةالتي ينبثق عنهاا النحاو التوليادي هاي  األساسيةالفكرة  أنو ال بد  

ناهية في هاذه اللغاة جمل جديدة ال مت ،و كذا فهم ،إنتاجمتكلم لغة ما يستطيع  أنبمعنى 

و عاان  اآلالتعاان  اإلنسااانممااا يميااز  ،ماان قباال أو تكلاام بهاااساامعها  أنلاام يساابق لااه 

 .الحيوانات

 :ما يلي في هذا الصدد "ميشال زكرياء"و يذكر الدكتور  

 

النشااط العلماي التنظياري فتصانع  إطاارو التحويلياة فاي تندرج نظرية تشومساكي التوليدياة "  
لساني مان اعتمااد تفساير جلاي و واضاح، يباين كياف يساتطيع أنموذجا متكامال يمكن الباحاث األ

يصيغ عددا غير متناه من جمال لغاة معيناة، وفاق طريقاة مختصاة و مان خاالل عادد  أن اإلنسان

 .(8)"محدود من القواعد

 

 

 

 

 
 . 23ص. م8219ه، 8209. 09ط . (لسنيةالنظرية األ: ) عد اللغة العربية لسنية التوليدية و التحويلية و قواألا: ميشال. زكرياء(: 8)
 

 

 

 

 

كاارد فعاال علااى  األمريكيااةلسااني التولياادي بالواليااات المتحاادة ظهاار التيااار األ قااد و 

المدرسة التوزيعية، و يتمثل فاي مجموعاة مان القواعاد ياتم بموجاب تطبيقهاا ميكانيكياا 
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          الجمااال ساااليمة الصاااياغة نحوياااا أي المنطوقاااات النحوياااة أوكااال المنطوقاااات  إنتااااج

 .و النحوية فقط في اللغة التي يصفها النحو

ن التوليااديين ال يصاافون جمااال ماان الواقااع باال يتخيلااون جمااال، و فااي هااذا السااياق فااإ 

واقع للنظار ، فيقومون بوصافها ثام مقارنتهاا باالIntuitionاعتمادا على حدس اللغوي 

 .في مدى سالمتها لغويا

 Ideal speaker المتحدث المثاليو قد تمخض عن هذا المنهج التجريدي مصطلح  

listener  الااذي ال وجااود لااه فااي الواقااع، باال يفترضااه اللساااني معتماادا علااى حدسااه       

           ، و هااااي معرفتااااه بقواعااااد اللغااااةLinguistic Competenceو كفايتااااه اللغويااااة 

 .معجمها و

تطااور فااي مجااال  أهاامهااذا النحااو  لمبااادئ "م تشومسااكينااوا"و قااد اعتباارت صااياغة  

 .األخيرةاللسانيات النظرية في السنوات 

 :القواعد في النحو التوليدي أنواع

القواعاد النحوياة " أضاعفهامن القواعاد، كاان  أنواعاشتهرت في النحو التوليدي ثالثة  

" الجملااة أركااانقواعااد تركيااب " ثاام   "Finite State Grammar "" المحاادودة

"Phrase Structure Grammar"  القواعااااد التوليديااااة "  أهمهاااااو  آخرهاااااو

و فيماا يلاي سانلقي . "Tranformational Generative Grammar "" التحويلياة

 .نظرة على كل واحدة من هذه القواعد على حدى

 :marFinite State Gramالقواعد النحوية المحدودة : أوال
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   و هاي قواعاد بمقادورها تولياد "تشومساكي"بسط النمااذج النحوياة التاي طرحهاا هو أ 

عاادد ال نهااائي ماان الجماال عاان طريااق االسااتعمال المتكاارر لعاادد محاادود ماان  إنتاااج أو

 .القواعد النحوية

سلسالة مان االختياارات  أسااسو يتم التركيب النحوي للجملة وفقا لهذا النماوذج علاى  

 إلاىاليمين في اللغة االنجليزية و ما شابهها من لغات و من اليماين  إلىر من اليسا تبدأ

 .اليسار في اللغة العربية

فااي السلساالة اختيارنااا  األولو بموجااب هااذا النمااوذج، يحاادد اختيااار العنصاار اللغااوي  

اختيار العنصر اللغوي الثاني مارتبط ارتباطاا وثيقاا  أنللعنصر الذي يليه مباشرة، أي 

 إلاىالجمال مان المفارد ( تحويال)السابق له، و يتجلى ذلك في حااالت تغييار  باالختيار

 .غير ذلك إلىالمؤنث و  إلىمن المذكر  أوالجمع  أوالمثنى 

من المفارد " هذا الطالب مجتهد " تغيير الجملة التالية  أردناما  إذافعلى سبيل المثال،  

هاذان " ن نقاول إجبارياة كاأ اختيااراتعدة تغييارات و  إجراءالمثنى و جب علينا  إلى

يوجاب عليناا " هاذان"فاي هاذه الجملاة  األول، فاختيارناا للعنصار "الطالبان مجتهادان 

يحادد لناا  األخيار، و هاذا "الطالباان"اختيار المثنى المذكر بالنسبة للعنصار الاذي يلياه 

         تكاااون مطابقاااة للموصاااوف فاااي التثنياااة أنو التاااي ال باااد " مجتهااادان"اختياااار الصااافة 

 .و التذكير

 فإماااختيارين ال ثالاث لهماا،  أمامفسنكون " هؤالء"فضلنا ابتداء الجملة بكلمة  إذا أما 

        "الطلباااة"اساااتعمال  فإمااااجمعاااا مؤنثاااا،  أويكاااون العنصااار الماااوالي جمعاااا ماااذكرا  أن

 فاإذا، و بدوره اختيارنا للعنصر الثاني سايحدد اختياار العنصار الثالاث، "الطالبات" أو
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 أنفاال باد " الطالباات"اخترناا   إذا أماا" مجتهدون"تحتم علينا اختيار " الطلبة"رنا اخت

جهاااز  أو آلااةالنحااو عبااارة عاان  أن، و هااذا يعنااي "مجتهاادات"نختااار العنصاار الثالااث 

و التاي تترتاب عليهاا سلسالة  األولاىلتوليد عدد من الجمل اعتمادا على اختياار الكلماة 

 .االختيارات الموالية

و يرجااع ضااعفه  ،ضااعف قواعااد النحااو التوليااديعتباار أا النااوع ماان القواعااد يُ ذهاا إن  

عادد محادود مان  إالهاذه الطريقاة ال يمكنهاا تولياد  أنحسب العديد مان الناقادين لكاون 

( صاحيحة)غيار ساليمة  أوو لكونها كذلك قادرة على تولياد جمال غيار مقبولاة  ،الجمل

 .دةنحويا، و لذلك سميت بالقواعد النحوية المحدو

نفسااه بعاادم كفاااءة هااذا النمااوذج لتحلياال بعااض  "تشومسااكي"و ماان جهتااه اعتاارف  

المظاهر اللغوية المعقدة مثلما يحدث في اللغة االنجليزية بين الكلمات التابعاة لبعضاها 

فقاارة، و كمثااال علااى ذلااك فااي الجملااة  أوالاابعض و خاصااة حينمااا تفصاال بينهااا عبااارة 

 : الموالية

-The boy who puts the hat is eating.                                               

و قاد تام فصالهما بعباارة  "is eating"و  "boy"هناك تبعية بين كلمتي  أنحيث نجد 

"who puts the hat"ن أي لغة تحتوي على جمل تعكس خصائص ، و بالتالي فإ 

 

 

هاا نماوذج القواعاد النحوياة يحتوي أنكبار مان من هذا القبيل، هي على ماا يبادو أ معقدة

 .المحدودة
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 :Phrase Structure Grammarالجملة  أركانقواعد تركيب : ثانيا

ج ، و هااو ثاااني نماااذ"Re-writing Rules"الكتابااة  إعااادةلك بقواعااد و تساامى كااذ 

الاذي اتسام بااه حيااث ظهار نتيجاة القصااور  ،"تشومساكي"النحاو التحاويلي التااي قادمها 

المحدودة و المتمثل فاي كوناه قاادرا علاى تولياد جمال محادودة ج القواعد النحوية نموذ

 بأهميااةلك لاام يحااظ أخاارى، و بااذفقااط و فااي نفااس الوقاات غياار قااادر علااى توليااد جماال 

 .كبرى

كثاار أقااوى و أشاامل و أالجملااة هااو  أركااانقواعااد تركيااب  أن "تشومسااكي"و قااد بااين  

لمحادودة مان نحوياة اأي القواعاد ال األول النموذجتالؤما لوصف و دراسة اللغات من 

قدرتاه علاى  إل باإلضاافةعدد غير محدود مان الجمال  إنتاجو حيث قدرته على توليد أ

 .توليد تلك الجمل التي ال يمكن للقواعد النحوية المحدودة توليدها

 .كثرالنموذج الذي سبقه و أالقيام بكل ما يقوم به  النموذجا فبإمكان هذا اذ 

 :الجملة أركانفكرة تركيب 

علااى  "تشومسااكي"ركااان الجملاة، حيااث اعتمااد فيااه تماد هااذا النمااوذج علااى تحلياال أيع 

ق فيهاا اللغاات المختلفاة مساتغال المكونات المجردة التي قاد تتفا إلىفكرة تحليل الجملة 

التااي  "Immediate Constituents"المكونااات المباشاارة  إلااىلك فكاارة التحلياال بااذ

 ."Bloomfield" "بلومفيلد"نادت بها مدرسة 

و اسامية فيمياز باين المركاب و يعالج هذا النموذج أركان الجملاة ساواء أكانات فعلياة أ 

اساام  أواالساامي و المركااب الفعلااي، فيكااون المركااب االساامي متكونااا ماان اساام مفاارد 

الخ، و يتكون المركب الفعلي من فعل و مركب اسامي ...تعريف و اسم أداةمركب من 
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مساتترا فاي اللغاة العربياة كماا قاد يكاون  أورا ي بدوره قاد يكاون ظااههو الفاعل و الذ

لاك خالفاا للغاة الاخ، و ذ...أو يااء المخاطباةاالثناين  ألاف أوالفعل متصاال بتااء الفاعال 

 .االنجليزية

        ة مكونااة ماان فعاالفااي اللغااة العربيااة فهااو يعتباار جملاا" كتااب"نا الفعاال أخااذ إذافمااثال  

ركااان الجملااة يكااون علااى النحااو أو فاعاال و تحلياال هااذه الجملااة وفااق قواعااد تركيااب 

 :التالي

 .سميتتكون من مركبين فعلي و إ" كتب"ة جمل -

 .كتب ←المركب الفعلي -

 .الضمير المستتر ←المركب االسمي -

 :و تحليل الجملة التالية في اللغة االنجليزية

The man hit the ball.                                                                 

 :هي جملة تتكون من

 (.Subject إليهوظيفته المسند )  The man ← *(NP)مركب اسمي  -

 (.Predicateوظيفته المسند )  hit the ball ←**(VP)مركب فعلي  -

 :*Noun Phrase و معناه مركب اسمي. 

 :**Verb Phrase و معناه مركب فعلي. 
 

 

 

 

 :ين المركبين فهي كما يليأما المكونات المباشرة لهذ

 .(man)االسم و   (The) األداةمن  (NP)يتكون المركب االسمي  -
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 (the ball)و المركااب االساامي  (hit)ماان الفعاال  (VP)يتكااون المركااب الفعلااي  -

ي بادوره يتكاون مان في هذه الجملة و الاذ (object)ي يقوم بوظيفة المفعول به الذ

 .(ball) و االسم (the) األداة
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في كتابه  "تشومسكي"كرها د تركيب أركان الجملة كما ذنموذج عن قواع

 ":التراكيب النحوية"

لتوضيح الصاورة التاي  "تشومسكي" ركان الجملة لهذا المثال لقواعد تركيب أنورد  

 :ه القواعدهذ" تشومسكي"وضع عليها 

                                                             المركب الفعلي+المركب االسمي ←الجملة-8"(8) 

 1-S→ NP+VP                                                                                

 اسم+أداة تعريف←المركب االسمي-9

2-NP→T+N                                                                                   

 المركب االسمي+لفع←المركب الفعلي -3

3-VP→Verb+NP                                                                            

 ال←التعريف أداة-2

4-T→the                                                                                          

 ...(رجل، كرة)االسم -4

5-N→[man,ball…]                                                                          

 ...( ضرب، أخذ) الفعل-9

6-V→[hit,took…]                                                                        " 

م، 8214، 08دار المعرفاااة الجامعياااة، ط : دريةاالساااكن. ترجماااة و تعلياااق خليااال حلماااي. نظرياااة تشومساااكي اللغوياااة. لياااونز جاااون(: 8)

 .898ص
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 :تتكون كل قاعدة من القواعد السابقة مما يلي -

" ص"و  "single element"إلااى عنصاار مفاارد " س"ص، حيااث ترمااز ←س -

، و يشااير "string of elements"ترمااز إلااى سلساالة مركبااة ماان عاادة عناصاار 

تحول إلى العنصر المتجاه إلياه السهم إلى أن العنصر الخارج منه السهم يمكن أن ي

 ".ص"يمكن أن تتحول إلى " س"السهم بمعنى أن 

فتستعمل فيهما األقواس لحصر مجموعة من العناصر نختار ( 9)و ( 4)أما القاعدتان 

 .منها واحدا ال أكثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الجملة أركانكيفية تطبيق قواعد تركيب 
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فتاؤدي بناا  (element)تبارهاا عنصارا علاى الجملاة باع( 8)نطبق القاعدة رقم  -8

     NP+VPمركب فعلي  +مركب اسمي: المكونة من (string)السلسلة  إلى

( 8)ه السلساة بتطبياق القاعادتين إعادة كتابة أي عنصر من هاذ إمكانيةننظر في  -9

 (.9)و 

 (.3)القاعدة  أو( 9)القاعدة  إماه الحالة تطبيق يمكننا في هذ -3

 :عنه سلسلة العناصر التالية ينتج( 3)تطبيق القاعدة  -2

  NP+Verb+NPمركب اسمي    +فعل +مركب اسمي

ثام ( 2)قاعادة ه المرحلة ثم يليها تطبياق المرتين في هذ( 9)يمكن تطبيق القاعدة  -4

القاعادة ( 3)و أن تسابق ( 4)و ( 2)كال من (  9)مرة واحدة على أن تسبق ( 9)

 (.9)ا واحدا من تطبيقي القاعدة و كذ( 9)

 terminal stringنتحصل على سلسلة العناصر النهائياة  األخيرةلمرحلة في ا  -9

 man,hit,ball: ه القواعد بافتراض العناصر التاليةالتي ولدتها هذ

 the+man+hit+the+ball: و هي

 tree"" رسااام الشاااجرة"الجملاااة عااان طرياااق  أركاااانتطبياااق قواعاااد تركياااب 

diagram": لعناصار التاي ولادتها تمثيال ايمكن استعمال وسايلة بديلاة و موازياة ل

لاك و ذ،  "tree diagram"و أ" رسام الشاجرة"قواعد تركيب أركان الجملة و هي 

 :على النحو التالي

 

 Sentence 
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                             VP                                      NP 

                               

       NP Verb   N T 

  

 N T 

 

 

 ball the hit man  The 

   

  

 

 -8-شكل 

 

 
. م8214. دار المعرفة الجامعية: ، االسكندرية08ترجمة و تعليق خليل حلمي، ط ليونز جون، نظرية تشومسكي اللغوية، : -8-شكل 

 .899ص
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ه القواعد من تتابع الرموز عند تطبيق هذ وضوحا أكثرا الشكل هو أن هذو نالحظ 

يقدم لنا المعلومات  إليهنه و بمجرد النظر ، حيث أ"أركان الجملةقواعد تركيب "

 :اآلتية

 the+ man+ hit+ the+ ball:    سلسلة العناصر الدائمة -8

 :ه العناصر تكون جملة مؤلفة من مركبين هماهذ -9

 the man: (NP)المركب االسمي  -

 

 hit the ball: (VP)المركب الفعلي   -

 

يتكون  (VP)الموجود على يسار المركب الفعلي  (NP)المركب االسمي  -3

 .(man)و اسم  (the)أداة تعريف : بدوره من

و اسم  (the)تعريف  أداة: على يمين الفعل يتكون من (NP)المركب االسمي  -2

(ball). 

يمثل بوضوح شديد كل ما ذكر آنفا عن تحليل المكونات  -8-ا فالشكل و هكذ -

 .المباشرة

 

 

 

 :جنقد النموذ
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الجملة و مالءمتها لتوليد عدد غير  أركانى الرغم من كفاءة قواعد تركيب عل 

ج من القواعد التوليدية ال يخلو من إال أن هذا النموذمنته من الجمل في اللغة، 

 .بديل إلىبعض نقاط الضعف التي استوجبت اللجوء 

ه القواعد يتلخص في عدم قدرتها آخرين فضعف هذو  "تشومسكي"و حسب  

ليد بعض الجمل التي تشترك فيما بينها بعالقة متبادلة مثل الجمل المبنية على تو

 .في اللغة االنجليزية passiveو الجمل المبنية للمجهول  activeللمعلوم 

المبنى كونه مرتبطا ب إلىلك هذا النموذج كذ قصور "تشومسكي"و يعزو  

لجمل التي عن تحليل بعض ا نه قد يقف عاجزادون المعنى، حيث أ( الشكل)

ي ، فهو حسب رأ*و ما يسمى بالجمل الغامضةتحتمل أكثر من معنى أ

 .ال يمكنه وصف جميع الجمل في اللغة "تشومسكي"

 

 

 

 

لغات  أوالعربية  أوهناك الكثير من الجمل الغامضة سواء في اللغة االنجليزية : الجملة الغامضة أوالغموض الداللي في اللغة *: 

 .من معنى أكثرتركيبها النحوي له  أنمن معنى، أي  أكثرهي تلك الجملة التي تحتمل  (ambiguous)ضة ، و الجملة الغامأخرى

 (."old women"و  "old men"أو تعني  "women"و  "old men"تعني ) :Old men and women 8مثال

الجنة أي االزالف  أزلفته أوزمنا غير بعيد  وأ، أي ازالفا غير بعيد، "و أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد:"و من قوله تعالى:) 9مثال

 ".**في حالة كونه غير بعيد أي على الحالية

م، 8214، 8دار المعرفة الجامعية، ط: اإلسكندريةليونز جون، ترجمة و تعليق خليل حلمي، نظرية تشومسكي اللغوية، **:

 (.890-882)ص

 

 

 

 

 

 :القواعد التحويلية: ثالثا
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قواعد النحو لك بأو كما تسمى كذالتحويلية،  القواعد "تشومسكي"طور  

ك في لأشدها قوة، و ذج النحو التوليدي و التحويلي، كثالث نموذج من نماذ

ركان محاولة منه لتغطية النقص الذي أظهره نموذج القواعد النحوية لتركيب أ

 .الجملة

ج ذالسبب في تفضيله لنموذج القواعد التحويلية على النمو" تشومسكي"و يرجع  

كبر عدد من الذي سبقه، لكونه أبسط من حيث تطبيق أقل عدد من القواعد لتوليد أ

 Intuition of"بناء اللغة الجمل في اللغة و كذا لكونه قادرا على عكس حدس أ

Native Speakers"ج السابق، أفضل من النموذ. 

ن نواع ممن قواعد النحو التوليدي تفسير أ ا النوعأخرى يمكن لهذو من جهة 

الجملة عن تفسيرها، كالجمل التي تختلف  أركانالجمل التي تعجز قواعد تركيب 

من  أكثرا الجمل التي تحتمل سطحية و تشترك في نفس المعنى و كذفي البنية ال

 .ا الفصلآنفا في هذكرنا الجمل الغامضة كما ذمعنى و هي 

 Towards a Science of"و هذا نفسه ما يؤكده يوجين نيدا في  

Translating" حيث يقول: 

 

 

 

 

"One of the distinct advantages of transformational techniques is 

the greater facility whereby ambiguous expressions can be analyzed 
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and described. For example, the expression fat's major wife may 

mean that either the major is fat or the wife is fat. If the expression 

comes from the kernel the fat major has a wife the former meaning 

is intended; but if the expression is derived from the major has a fat 

wife then it is the second meaning".(1).  

 
هي السهولة القصوى التي يمكن أن تُحلَّل و توصف بها إن أحد أبرز مزايا التقنيات التحويلية "

الرائد هو "إما أنَّ يمكن أن تعني " "fat's major wifeفمثال العبارة . العبارات الغامضة
الرائد "، فإذا أتت العبارة من الجملة النواة التالية "زوجة الرائد هي البدينة"أو أنَّ " البدين

المقصود هو المعنى األول؛ أما إذا اشتُقَّت العبارة من الجملة  فيكون المعنى" البدين لديه زوجة

 (.9)."إذن فالمعنى المقصود هو الثاني" الرائد لديه زوجة بدينة"النواة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1): Eugene Nida.  Toward a Science of  Translating. Netherlands: by E.J. Brill. Leiden.. 1964. 

p61. 

 

 .ترجمتنا(: 9)

 :، الجملة التالية"تشومسكي"شهر مثال عن الجمل الغامضة لو أ 
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" Flying planes can be dangerous. 

 :و هي جملة تحتمل معنيين 

 

1)- To fly planes can be dangerous. 

2)- Planes which are flying can be dangerous."(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .842م، ص8214، اإلسكندرية 8ط: ترجمة خليل حلمي،، للغويةنظرية تشومسكي اليونز جون، (: 8)
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 :ج القواعد التحويليةفكرة نموذ

ن لكل مبنى في تطويره لنموذج القواعد التحويلية من فكرة أ" تشومسكي"ينطلق  

 .خارجي مبنى داخلي عميق، حيث اهتم في دراسته للغة بالمعاني العميقة

يز بين بنيتين للجملة ية بتلك القواعد التي تمالقواعد التحويل "تشومسكي"و يعرف  

ما الثانية فعميقة داخلية، فهي قواعد يضبط عبرها ية أولى سطحية خارجفالبنية األ

 .نى العميقة للغات بالبنى السطحيةاللساني الخصائص التركيبية التي تربط الب

ى العميق ي ينظم العالقة بين المبنأما الذ:" في هذا السياق" تشومسكي"و يقول 

هي تلك العالقة التي تطبق على للجملة و المبنى الخارجي الظاهري لبنية الجملة، 

 .(8)".عليها اسم القواعد التحويلية أطلقالثانية و قد  إلىولى فتحولها األ

ا و قد اعتبر النصف الثاني من القرن العشرين عصر النحو التوليدي التحويلي هذ 

 .اللسانيات الكبرى في مجال ألهميتهنظرا 

 

 

 

 

 

 

 
 .898ص م،8219ه، 8209، دمشق 8ط راسات لغوية حديثة،د: المسار الجديد في علم اللغة العام: وليد محمد مراد(: 8)

 

 

 

 :عمل القواعد التحويلية مبدأ
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مجموعة  إلى باإلضافةتتكون القواعد التحويلية من مجموعة من القواعد التحويلية  

الجملة، حيث تحتوي القواعد التحويلية على عدد  أركانالقواعد النحوية لتركيب من 

 .الجملة أركانالتفصيلية التي ال تحتوي عليها قواعد تركيب  اإلضافاتمن 

 كثر،أو أبنية سطحية  إلىو تقوم القواعد التحويلية بتحويل البنية العميقة لجملة ما  

 .ساسيدون الحياد عن المبنى العميق األ

جملة مبنية للمجهول مع الحفاظ  إلىيل الجملة المبنية للمعلوم لك، تحوو من أمثلة ذ 

 .على المعنى نفسه دون تغيير

ركان الجملة، ال تعمل القواعد التحويلية على فا لعمل القواعد النحوية لتركيب أو خال 

تطبق على  إنماالمكونة للجملة، و  "strings of elements"سالسل العناصر 

 :كر منهاات معينة لتوليد الجمل الجديدة نذتغيير ، فتحدث(Trees)مشجرات 

ه ة عنصر ما أو حذفه، فيمكن بفعل هذو زيادإعادة ترتيب العناصر في الجملة أ

ا ، و كذكر سابقاإلى جملة مبنية للمجهول كما ذالتحويالت تحويل جملة مبنية للمعلوم 

تحويالت الممكنة و منفية، و غيرها من الإلى جملة استفهامية أتحويل جملة مثبتة 

 .البنية العميقة نفسها إلىلتوليد جمل عديدة تعود كلها 

نية العميقة عن طريق االشتقاق و منه فانه يمكن توليد عدة بنى سطحية من نفس الب 

 .ي يتم بواسطة التطبيقات المتتالية لمجموعة من القواعد التحويليةالذ

 

 

 :التالية في اللغة االنجليزية( واةالجملة الن)نا البنية العميقة إذا أخذ -:مثال
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   (1):-The man opened the door. 

نستنبط مجموعة من الجمل  أننستطيع من خالل تطبيق عدة تحويالت عليها  فإننا -

 ه البنية العميقة نفسها، مصدرها هذ

 : طبقنا عليها قواعد النفي التحويلية نتحصل على إذافمثال 

(2):-The man did not open the door. 

 :طبقنا قواعد االستفهام التحويلية نتحصل على الجملة إذاو 

(3):-Did the man open the door? 

 :و نتحصل على جملة مثل

(4):-The door was opened by the man. 

بتطبيق القواعد التحويلية للمبني للمجهول و غيرها من القواعد التحويلية التي تؤدي 

 .لبنية السطحية و التي مصدرها بنية عميقة واحدةجمل مختلفة ا إلىبنا 

 

 

 

 

 

 

 
 .849،صم 8214، 08ط ترجمة خليل حلمي، ، نظرية تشومسكي اللغويةجون ليونز، : ة مناألمثلة مأخوذ(: 2)،(3)،(9)،(8) 
 

 

 

 :القواعد التحويلية التوليدية أنواع
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 :نوعين إلىتنقسم القواعد التحويلية  

 Obligatory Transformational( وجوبية) ةإجباريقواعد تحويلية  -

Rules: 

 إالو هي تلك القواعد التي يستوجب تطبيقها حتى يكون الناتج جملة صحيحة و  

 اإللصاقمثال تلك القواعد، قواعد على جملة غير سليمة لغويا، و من أفسنتحصل 

Affixing. تراكيب ال"كرت في كتاب اإلجبارية التالية كما ذمثال، تطبيق القاعدة

 :، مع شيء من التغيير"تشومسكي" ل" النحوية

" (14) Present  { s/ NP    sing 

                        { 0/ elsewhere 

 

الفعل  أن: ، التي تقولcontext sensitive ruleو هي قاعدة الشعور السياقي 

ي حالة الة واحدة و ففي ح (s)يعاد كتابته على صورة ( الزمن الحاضر) المضارع 

باشرة سلسلة مكونة من عنصر واحد كان يسبقه في السلسلة العميقة م واحدة فقط إذا

مركب اسمي )  NP singركان الجملة في صورة أو عدة عناصر تظهر في مراسم أ

خرى مجردا تعاد كتابته في جميع السياقات األو لكنه أي الفعل المضارع (. مفرد

zero  كما لو كانت الالحقة(s)  موجودة و هي القاعدة التي تبين المطابقة غير

agreement  لكمثال ذ( الفاعل) إليه و المسند ( الفعل) بين المسند: 

- The man goesفي جملة مثل أيضالك ، و هي جملة صحيحة، و مثل ذ :The 

man isو هي جملة صحيحة ، . 
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 .(8) ."، فهي جملة غير صحيحة The man are: جملة أما -

 Optional Transformational، (جوازية)اختيارية  قواعد تحويلية-

Rules: 

و عدم تطبيقها عند اشتقاق جمل جديدة، فال يؤثر عدم هي قواعد يجوز تطبيقها أ  

.  ما جملة صحيحة الصياغةتطبيقها في سالمة الجملة الناتجة لغويا و يبقى الناتج دو

و جملة استفهامية أ إلىلك، القواعد المستعملة لتحويل جملة مثبتة و مثال ذ

 . الخ...منفية

الجمل المبنية للمجهول من السالسل العميقة في  "تشومسكي"و لقد اشتق : "مثال

ن يمكن أ Optional Ruleبواسطة قاعدة اختيارية " التراكيب النحوية" كتابه 

 :نضعها على النحو التالي

(B)NP + Aux + V + NP →NP2 + Aux + be + en + V + by + NP  

فعل (+9)مركب اسمي←(9)مركب اسمي+فعل+فعل مساعد+مركب اسمي

 .(9)."مركب اسميby+مورفيم +فعل+enمورفيم +فعل الكينونة+مساعد

 

 

 .822،829م، ص 8214 اإلسكندرية، 8نظرية تشومسكي اللغوية، ط: حلمي خليل: ليونز جون، ترجمة(: 8)

 832ص: نفس المرجع: (2) 

 

 

 

 

 

 : مثال

The man has opened the door → The door has been opened by the man.   
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+en +be +has +The+ door →the+ door +opened +has + man +The 

en   be  Aux NP2 NP2 Verb Aux NP 

.the+ man +by +opened  

NP        by Verb 

     

 .فهاميةجملة است إلىتطبيق قاعدة اختيارية لتحويل الجملة المثبتة : آخرمثال 

John met Mary last night. (1)                                            - 

 :إلىتحول، بتطبيق القاعدة التحويلية االختيارية لالستفهام 

Whom did John meet last night?(2)                                                    - 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1),(2),: Geoffrey Sampson: Schools of Linguistics: Competition and evolution, 1980, p141. 

 

 

 

 

 :Kernel Sentenceالجملة النواة 
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هي بنية مصدرية يشتق منها ابن اللغة عدة  الجملة النواة على عكس الجملة المشتقة، 

تحويالت بحسب السياق المطلوب، فجميع التحويالت التي تتم على مستوى البنى 

و الجملة لى بنى سطحية جديدة تقتضي توفر هذه البنية األساسية أميقة للحصول عالع

 .النواة

، (8)" مفعول به+فاعل+فعل: "مثال البنية النواة التالية في اللغة العربية أخدنا فإذا 

من استنباط عدد كبير  -ه البنية النواةهذ-، فستمكننا (9)"الطالب الكتاب قرأ"كجملة 

 :كر منها على سبيل المثالإنتاج عدة جمل جديدة، نذا كذ من التحويالت و

الكتاب المقروء من "، (2)"للكتاب القارئالطالب "، (3)"قراءة الطالب للكتاب"

 .نفس البنية النواة إلى، و غيرها من الجمل التي تعود كلها (4)"الطالب

            اريةاإلجبتطبيق القواعد التحويلية  أنو نستطيع القول من خالل ما سبق،  

الحصول  إلىعلى سلسلة ما من العناصر المكونة لجملة ما يؤدي بنا فقط  اإلجباريةو 

، بينما ينتج عن تطبيق كال النوعين من Kernel Sentenceعلى جملة نواة 

 .Derived Sentenceجملة مشتقة  -و االختيارية اإلجبارية–التحويالت 

 

 

 

 .(891،892)مدخل لغوي، ص: علم الترجمة: ة محمدفوزي عطي(: 4)،(2)،(3)،(9)،(8) 

 

 



 

 

 
93 

را في تحديد مفهوم الجملة النواة، حيث اعتبر العالم و قد اختلف علماء اللغة كثي 

الجملة النواة هي تلك الجملة التي ال يمكن  أن "Harris"" هاريس"اللغوي المشهور 

 .وفق أي قاعدة تحويلية أخرىاشتقاقها من جملة 

الجملة النواة بجملة يتم توليدها عن طريق تطبيق القواعد  "شومسكيت"بينما يعرف 

فال تعد جملة  إالفقط و ال يجوز تطبيق قواعد اختيارية عليها و  اإلجباريةالتحويلية 

 .نواة

تمنح العالم الداللي فرصة التعرف على معاني  أنهاالجملة النواة في  أهميةو تكمن  

قل من الجمل، أي عتماده على معاني عدد أأساس اجميع الجمل في اللغة على 

بالتعرف على معاني الجمل النواة للجمل و بعدها يسهل عليه فهم معاني الجمل 

 .المشتقة
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 :التطورات المعاصرة لنظرية تشومسكي التحويلية

التحويلية عدة نظريات مغايرة و مختلفة عنها من  "تشومسكي"ظهرت بعد نظرية  

المنهج التوليدي نفسه حيث قدم  إطاري الجمل، منها ما يدخل في حيث تحليل معان

بعض النحاة التوليديين عدة نظريات و قواعد جديدة كالقواعد الوظيفية المعجمية 

(Lexical Functional Grammar) ،لك قواعد بنية التركيب المعممة و كذ

(Generalized Phrase Structure Grammar)تين ين ها، و يكمن الفرق ب

رح ولى على الخصائص المعجمية في تحليل الجمل و شالنظريتين في اعتماد األ

الخصائص  إلىنواعها، بينما تستند النظرية الثانية العالقات الموجودة بين مختلف أ

فصل المعنى عن المبنى و على ي يالذ" تشومسكي"المنطقية حيث تعزف عن فكرة 

ب المعممة الكشف عن العالقة بين مباني لك تحاول نظرية قواعد بنية التركيعكس ذ

 .الجمل و معانيها

كانت عامال مباشرا في  "تشومسكي" ن القواعد التحويلية التوليدية لكما ندرك أ 

 Deep Semantic)التحويلية الداللية العميقة : ظهور عدة فروع جديدة منها

Transformationalism)  الكوف،"لكل منLakoff " مكاولي، "و

Mccawley " روس، "وRoss "لك ظهرت القواعد الطبقية ، و كذو غيرهم

Stratificational Grammar))  المب،"للغويLamb " و هي قواعد منافسة

 تباعه عن نوعو أ Saumjan"شومجان ، "للقواعد التحويلية، كما دافع السوفييتي 

 The"" ج التطبيقيالنموذ"خاص بهم من القواعد التوليدية، أطلق عليه اسم 



 

 

 
95 

Applicational Model" إضافة نماذج  إلى، و الزال العديد من اللسانيين يسعون

 .جانب ما سبق إلىخرى لسانية أ

كان ما يسمى  "تشومسكي" هم تحد عرفته القواعد التحويلية لو لعل أكبر و أ 

 "شارل فيلمور"ل "Case Grammar"" بقواعد الحاالت"

"Charles.J.Fillmore" تشومسكي"ي من خالل نظريته هذه رأ، و الذي يخالف" 

أن هذا أمر شكلي المعنى بحجة  إلبراز إليهالكبرى للمسند و المسند  األهميةفي ايالء 

حوي همية التحليل النمن خالل هذه النظرية أ" فيلمور"همية، و يناقش و غير ذي أ

ق العميق للجملة جازما أنه ذلك التحليل الذي يكشف عن مكونات الجملة في أعم

داة ، و األAgentسماه بالحاالت النحوية كالفاعل مستوى، أي يكشف عما أ

Instrument و المكان ،Place. 

هم النقاط التي تدور حولها نظرية ل من خالل الفصل الموالي مناقشة أو سنحاو 

ثيرها في فهم المعاني بصفة عامة و تأ أهميتهاا مدى و كذ" فيلمور" قواعد الحاالت ل

 .لترجمة خصوصاو خدمتها ل
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 :البنية السطحية و البنية العميقة

لكال جملاة فاي  Deep Structuresلقد افترض النحاة التوليديون وجود بنى عميقة    

اللغااة يحكمهااا منطااق اللغااة المتااوارث بااين متكلمااي هااذه اللغااة نفسااها، فحساابهم يمكاان 

يقاع علاى مفعاول باه  بفعل ما، قيام فاعل ما،) ة تعبر عنافتراض بنية معينة في كل لغ

 (.معين

، (مفعااول بااه -فعاال -فاعاال: )و لعاال هااذه الفكاارة المنطقيااة يمكاان أن تجسااد كمااا يلااي  

، (فاعال -مفعاول باه -فعال)، أو(مفعول به -فاعل -فعل)، أو(فعل -مفعول به -فاعل)أو

 (.فعل -فاعل -مفعول به)، أو(فاعل -فعل -مفعول به)أو

و لكن يجدر التنويه إلى أنه ليست كل هذه التراكيب المنطقية مقبولة في كال اللغاات،   

و إذا أخاذنا كمثاال اللغاة العربياة  .فكل لغاة تضاع قياودا تمناع وقاوع بعضاها أو أغلبهاا

 :فهي تعبر عن الفكرة السابقة كما يلي

 .ممكن.                            اَ رضضرب  أسامةُ  -

 .غير ممكن.                           ضرب اَ رض أسامةُ  -

 .ممكن.                            أسامةُ رضاَ ضرب  -

 .ممكن.                            أسامةُ  اَ رضضرب  -

 .ممكن.                            أسامةُ ضرب  رضاَ  -

 .ممكن.                            ضربرضاَ أسامةُ  -
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و المفعاول باه " أساامة"نالحظ من خالل األمثلاة الساابقة أن الفاعال المنطقاي هاو  و   

و ربمااا كااان هااذا االختيااار موفقااا و متيحااا ألكباار عاادد ممكاان ماان  ،"رضااا"ممثاال فااي 

  .االحتماالت

 :الفرق بين البنية العميقة و البنية السطحية

عميقااة و الثانيااة  ولااىاأل ،علااى بنيتااين ن كاال جملااة تحتااويأتفااق علماااء اللغااة علااى إ

هااي الشااكل التجرياادي الااداخلي للجملااة الااذي يمثاال التفسااير : البنيااة العميقااة. سااطحية

ثاار مجموعااة ماان العمليااات إعلااى  ،الااداللي الااذي تشااتق ماان خاللااه البنيااة السااطحية

 .التحويلية

ا المساتعمل الجملاة فاي شاكله ، و هايتمثل البنية التركيبية للجملاةف: البنية السطحيةأما 

    .صوات و الرموز المكونة لهاي مجموعة األأواصل للت

عند تأملنا لبعض الجمل في اللغة العربية مثال نجدها تبدو مختلفاة، و لكان إذا رجعناا   

 :إلى بناها العميقة فسنجد أن لها بنية عميقة واحدة، و لنأخذ األمثلة التالية للتوضيح

 .فتحت الباب بالمفتاح- 8

 .فتح المفتاح الباب- 9

 .ففي هذين المثالين نرى أن البنى السطحية تختلف إال أن البنى العميقة تتفق

و يارى التوليااديون أن كاال قواعااد تحويليااة تقااوم بتوليااد الجماال علااى ماارحلتين اثنتااين،  

و بالتاالي . في المرحلة الثانيةوفق قواعد أساسية في المرحلة األولى و قواعد تحويلية 

   عميقاة مختلفاة ىنان تكاون لهاا بُ أيمكان  ،ية سطحية واحدةن الجمل التي تظهر لها بنإف
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ن تكاون لهاا نفاس البنيااة أسااطحية مختلفاة يمكان  ىنالتاي لهاا بُ و علاى العكاس فالجمال ا

 .العميقة

 :حين قال "John Lyons" "جون ليونز"و هذا ما ذكره 

"Tous ces systèmes reconnaissent que des phrases et des syntagmes 

distincts en surface peuvent être dérivés de la même structure sous-

jacente, et a l'inverse que des phrases et des syntagmes apparemment 

identiques peuvent être dérivés de structures sous-jacentes 

distinctes;…".(1).  

 

ن تكاون مكان أختلفة في السطح يعلى أن جمال و مركبات م ،تتفق كل هذه األنظمة"
 يااة، و بااالعكس يمكاان للجماال و المركبااات التااي تظهاار التحتمشااتقة ماان نفااس البنيااة 

 (. 9)..."متطابقة أن تكون مشتقة من بنى تحتية مختلفة؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1): Lyons, John. Sémantique Linguistique. Traduit par Durand Jacques et Boulonnais Dominique. 

Paris: Librairie Larousse. 1980. P32. 

  
 .ترجمتنا(: 9)
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 :المسند و المسند إليه

كثيارا فاي  "تشومساكي"مان باين علمااء اللغاة الاذين عارضاوا  "شاارل فيلماور"يعد   

فحسااب نظاارهم هااذه  ،فلاام يوافقااوا علااى التفريااق بينهمااا ،قضااية المسااند و المسااند إليااه

، و تعريفهما يختلف من لغة إلى أخرى و بالتالي فاال أهمياة لهماا ةشكليمسألة نسبية و 

 .في تحديد معنى الجملة

 : تعريف المسند -2

المسند هو أحد جزئي اإلسناد، و قد يكون الخبر أو الفعل الذي حدث أو لم يحدث أو " 

 :طلب حدوثه، مثال ذلك في الجمل الموالية

 (خبر المسند،)زيد قائم   

أي أن المساند هاو المفعاول باه و هاو االسام الاذي يقاع علياه (. فعال مساند،ال)قام زيد   

 .الفعل

المسند إليه هو أحد جزئي اإلسناد، و قد يكون االسم الذي  :تعريف المسند إليه -1

 :نسب إليه صفة أو فعل شيء أو عدمه أو طلب منه ذلك كمثال

 (مبتدأ المسند إليه،)زيد قائم   

هاو كال اسام نبتادئ باه الجملاة أو الكاالم " إذن ف. (8)("فاعال المساند إلياه،)قام زيد   

ل كا" ، و كما يعرفه سيبويه من خاالل تعريفاه للمبتادأ هاو(9)"سواء كان مبتدأ أو فاعال

 ."اسم ابتدئ به ليبنى عليه كالم

 .420ص  فرنسي،-جم لغة النحو العربي عربيمع، السفير أنطوان الدحداح(: 8)

 .92النحوية، ص المدارس :شوقي. ضيف (:9)
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 :و العمل العامل و المعمول

أو جازم  جاررفاع أو نصاب أو بإحاداث هو كل ما من شأنه أن يعمال عماال  :العامل-2

رفااع يالفعاال  وأ ،رفااع الخبااريلفظيااا كالمبتاادأ العاماال إمااا و قااد يكااون فيمااا يااأتي بعااده، 

عماال علااى معنوياااّ  كاااألدوات و الحااروف التااي ت إمااا ونصااب المفعااول بااه، يو  الفاعاال

 .حروف الجرِّ والُمضاُف والمبتدأكذا ، و .نصب و جزم الفعل أو ما بعدها

أو ينِصاابُهُ أو  ،متااى انتظمااتِ الكلماااُت فااي الجملااة فمنهااا مااا يُااؤثر فيمااا ي ليااهِ، فيرفااُع مااا بعااد هُ "

هُ، كالفعل ،يجزمهُ  ، وكاأدوات يرفاُع الخبار ،يرفُع الفاعل  وينِصُب المفعول  باهِ، وكالمبتادأ ،أو يُجر 

رُ . تخفُض ما ي ليها مان األساماء ،تجزُم الفعل  المضارع، وكحروف الجر   ،الجزم ث   ،فهاذا هاو الُماؤ 

 .(8)".أو العاملُ 

رفاع  أو نصاب  أو إلاى آخاُرهُ أثر بعمل العامال فيساتحيل المعموُل هو ما يَت :المعمول-1

 :هي نوعان اثنانو  والمعموالُت هي األسماُء والفعُل المضارُع، ،جر جزم  أو

 مباشاار كالفاعاال ونائااببشااكل  العاماالالااذي يتااأثر بعماال هااو و  :باألصااالة معمااول -

 ،واساِم إنَّ وأَخواتهاا وأَخبارهاا ،واسام الفعال النااقص وخباره، خبرالوالمبتدأ والفاعل، 

 .والحال والتمييز والمستثنى والمضاِف إليِه والفعِل المضارع ،والمفاعيلِ 

والَعطااِف والتوكيااِد  كالنَّعاات ،متبوعااه عبااريتااأثر بالعاماال هااو مااا و  :ةبالتّبعيّاا معمااول -

َزُم؛ ألنهااا تابعااةر لمرفااوع أو منصااوب أو جاافااُع أَو تُنَصااُب أو تُجاارُّ أو تُ تُر حيااثوالباادل 

 .مجرور أو مجزوم، والعامُل فيها هو العامُل في متبوعها الذي يَتقّدمها

 

المكتبة العصرية صيدا بيروت، الجزء االول راجعه و نقحه عبد المنعم خفاجة  طبعة . ةجامع الدروس العربي: مصطفى غالييني(: 8)
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هُ  ،أو ينصابُهُ  ،فيرفعُاهُ  ،ومنها ماا يُاؤثُر فياه ماا قبل اهُ "  ،والمفعاول ،أو يجزماهُ، كالفاعال ،أو ي ُجار 

فهاااذا هاااو المتاااأثُر أو  ،غيرِهااااوالفعاااِل المضاااارعِ و ،ق بحااارف جااارّ والمساااب ،والمضااااف إلياااه

 .(8)".المعمولُ 

ل-4 أو النتيجة المترتبة على إثر عمل العامل في المعمول، و يظهر األثُر هو  و :الع م 

 .الجرأو  جزمالأو  نصبالرفع أو في عالمات اإلعراب الدالة إما على ال

من رفع  أو نصب  هو األثُر الحاصلُ بتأثير العامل ( ويُسّمى اإلعراب  أيضا  )العملُ " 

 (9)".أو خفض أو جزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
المكتبة العصرية صيدا بيروت، الجازء االول راجعاه و نقحاه عباد المانعم خفاجاة  طبعاة . جامع الدروس العربية: مصطفى غالييني(: 8)

 923م ص 8229ه  8282  91

  (929-924) نفس المصدر، ص(: 9)
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 لثاملبحث الثا
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قواعد الحاالت لشارل 

 فيلمور
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 :Generative Semanticsالداللة التوليدية 

صااحاب هااذه أحقيقااي لنظريااة تشومسااكي، حيااث ياارى  جاااءت الداللااة التوليديااة كتحااد 

و مصااطلح  .ن هااذه االخياارة محاادودةم تعااد تابعااة للقواعااد التحويليااة ألنهااا لااأالنظريااة 

النظرياة التوليدياة لتشومساكي، حياث عرفات تطاورا عنهاا  مارتبط ب" الداللة التوليدية"

" الكاااوف"و " Ross" "روس"فاااي أواخااار الساااتينيات و مااان أبااارز أصاااحابها نجاااد 

"Lakoff " مكاولي"و" "Mc Cawley " و قاد اهتمات هاذه النظرياة بتقرياب البنياة

لبنيااة تقااال ماان االعميقااة ماان التمثياال الااداللي للجملااة و زيااادة العمليااات التحويليااة لالن

 .لى البنية السطحيةإالعميقة 

نها نظام لغاوي ياتم حسابه الاربط باين البنياة الساطحية و البنياة الداللياة أو تعرف على 

  و قد مست الداللة التوليدية عدة تحويرات و تعديالت من طارف علمااء اللغاة ،التحتية

غييارات التاي لقات التو قاد تع ،و اللسانيين المهتمين بها و الاذين شااركوا فاي تطويرهاا

ن ألاى إاللياة و القواعاد االشاتقاقية خصاوص البنياة العميقاة و التمثايالت الدا بهاقاموا ب

 سااتعمالاالخاار اآلدهما يتناااول البنيااة اللغويااة و حااأصاابحت تهااتم بمجااالين مختلفااين أ

ففااي البنيااة اللغويااة يمكاان تحديااد المعنااى السااطحي للجملااة انطالقااا ماان بنيتااه  ،اللغااوي

 .يةالمنطقية التحت

فمعنااى الجملااة يتعلااق  ،مااا علااى مسااتوى االسااتعمال اللغااوي و الااذي ياادعى التداوليااةأ

تحتياة تحمال  ن لكل جملة بنية منطقيةإذي ذكرت فيه و حسب هذه النظرية فبالسياق ال

 .شتقاقااللى بنية سطحية عن طريق إمعنى معينا و تتحول 
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 :الحالة اإلعرابية

أنهااا رتبااة نحويااة تعماال علااى إظهااار وظيفااة  تعاارف الحالااة فااي بعااض اللغااات علااى   

و قد يتغير الشكل اإلعرابي لالسام أو للمركاب  .االسم أو المركب االسمي في جملة ما

 .االسمي إلظهار مختلف وظائفه أو حاالته

: فإذا أخذنا اللغاة األلمانياة علاى سابيل المثاال نجادها تشاتمل علاى أرباع حااالت هاي   

،و حالاااااة المفعولياااااة أو النصاااااب  Nominativeع حالاااااة الفاعلياااااة أو حالاااااة الرفااااا

Accusative و حالة المفعول غيار المباشار،Dative و حالاة اإلضاافة،Genitive .

 . وقد تحدث تغيرات في الشكل اإلعرابي لتحديد حالة أو وظيفة االسم

فتوجاد  ،أما في بعض اللغات كالروسية و االغريقياة و الالتينياة و السنساكريتية ماثال  

كثار مان اثنتاي أحتاوي الفنلندياة و الهنغارياة علاى من أرباع حااالت إعرابياة، و ت أكثر

قل من أربع، أما لغات أخرى فال تحتوي عليها علاى أو في بعضها اآلخر  ،عشر حالة

اإلطالق كالصاينية ماثال، حياث يمكان تحدياد وظيفاة األساماء فيهاا عان طرياق ترتياب 

 .الكلمات أو األدوات و الحروف

لغة االنجليزية فتحدد الحالة اإلعرابياة علاى الضامائر فقاط، و بالتاالي فهنااك أما في ال 

 :ثالث حاالت

  I ,We , You , He , She , It , They , Who -:  حالة الفاعلية - 

 ,Me , Us , You , Him , Her , It , Them -(: المفعول به) حالة المفعولية  - 

Who(m)  



 

 

 
107 

 ,My, Our, Your, His, Her, Its, Their-(: هالمضااف إليا) حالاة اإلضاافة  - 

Whose  

فمعنى مصطلح الحالة في القواعد الكالسايكية إذن هاو مختلاف األشاكال التاي تأخاذها  

 .(8). الكلمة وفقا للوظيفة التي تشغلها في جملة ما

 :تعريف الحالة الداللية أو الدور الداللي أو الحالة العميقة

خارى ماان حيااث الشاكل و العاادد كمااا ألااى إتختلااف ماان لغاة عرابياة ن الحاااالت اإلأبماا 

( semantic cases)بمجموعاة مان الحااالت الداللياة  "فيلمور"تى أفقد  ،ذكرنا سابقا

 . الموجودة ضمنيا في جميع اللغات البشرية

فاي النحاو التقليادي إلاى األشاكال التاي تتخاذها الحالاة " الحالة النحوية"يشير مصطلح 

إلاى الوظاائف األساساية مان غيار النظار  -نحوياا -السطحية، ويشير  النحوية في البنية

ووظااائف الحالااة النحويااة هااي عالئااق دالليااة متناسااقة مااع البنيااة . إلااى البنيااة السااطحية

يشاير إلاى رواباط متناساقة ماع البنياة ( الفاعال)و( الفعال)فكل مان مصاطلحي . العميقة

 . السطحية

 

 

 

 

 .92-93ص   Longmanترجمتنا عن معجم (:8)
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 :العالقة ما بين الحاالت الداللية و مختلف الويائف النحوية

أن تتوافاق ...يمكن لمختلف الوظائف النحوياة فاي اللغاة العربياة كالفاعال و المفعاول   

صار نحاوي  واحاد أن يلعاب كماا يمكان لعن ،إلى حد كبيار ماع بعاض الحااالت الداللياة

لااخ، حيااث يسااتطيع الفاعاال إ...و المسااتفيد ةالمنفااذ و األدا: دوار دالليااة مثاالأدور عاادة  

 .مثال أن يلعب دور المنفذ أو األداة أو المستفيد

 :و ربما يظهر هذا بشكل أوضح من خالل األمثلة التالية

 : في الجملة المنفذيلعب دور  الفاعل

arrived early My father                                         باكرا والدي وصل

 :في الجملة األداةيلعب دور  الفاعل

   killed him A sword                                                           يفسقتله  

 :في الجملة الموضوعيلعب دور  الفاعل

  was killed knightThe                                                    فارسالتل قُ  

 :في الجملة مستفيداليلعب دور  الفاعل 

 won the cup Algeria                                         الكأس     الجزائرنالت  

 : في الجملة المجربيلعب دور  الفاعل

  heard a cry and an explosion She                صراخا و انفجارا     تسمع
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 :أهمية الفعل في الجملة

يعد الفعل عنصرا ذا أهمية كبرى في اللغة االنجليزية فهو بمثابة المحرك األساسي  

أما فيما يخص اللغة العربية . للجملة في التركيب السطحي و توفره أمر ال مفر منه

الفا للجمل االسمية التي يمكن فيها فأهمية الفعل تنحصر في الجمل الفعلية فقط خ

لمنظرين في و حسب رأي العديد من ا. االستغناء عن الفعل دون المساس بالمعنى

ن الفعل ذو أهمية كبيرة و هو يحتل مكانة مركزية مما يوجب إمجال قواعد الحاالت ف

 .وجوده في التركيب العميق على األقل ألي تحليل داللي

بنية الحالة أو الصفات  د الحاالت بتصنيف لألفعال حسبهذا و قد قام علماء قواع 

مما يساعد األساتذة و المتعلمين على السواء بالرفع من اهتمامهم و تحريض ، الداللية

الداللية و حكمهم ( Criteriaمقاييسهم، )إبداعهم اللغوي و كذا تطوير معاييرهم 

 .الحدسي فيما يخص اللغة الهدف

 : أنماط الفعل

لماء قواعد الحاالت األفعال إلى عدة أصناف حسب معايير مختلفة       لقد صنف ع

 :و حللت األفعال مبدئيا  إلى أفعال حالية، أو تطورية، أو حدثية

 .تعبر عن وضع الحالة النظري :األفعال الحالية -2

تعبرعن حدث ال أداة معبرة له، وتتسم األفعال التطورية نفسها  :األفعال التطورية -1

 .ر تطوريبمظه

 .تعبرعن حدث له أداة تؤثر فيه :األفعال الحدثية -4
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 :وصنِّفت األفعال  بعد ذلك ضمن حقول داللية خاصة إلى

 .فقط" موضوع"و الحالة " منفذ"تستعمل الحالة  :أفعال أساسية- 

 ". مجرب"تتعامل مع داخلية اإلنسان، وتشمل الحالة  :أفعال إجرائية-

التي تتعامل مع التملك وتحّول التملك، وتشمل الحالة و هي تلك  :أفعال متعدية-

 ".مستفيد"

 ".مكان"و تتعامل مع الظرفية والمكانية وتشمل الحالة  :أفعال يرفية -

 :لألفعال" كوك"تصنيف 

       "فيلمور"و  "شايف"بين ما توصل إليه كل من  "كوك"زاوج عالم اللسانيات  

 :و استخرج هذا التصنيف لألفعال

 الصنف

 الفعلي

 مكان+ مستفيد+ مجرب+ 

 حالي مكاني حالي مستفيد حالي تجريبي حالي

 إجرائي مكاني إجرائي مستفيد إجرائي تجريبي إجرائي

 حدثي مكاني حدثي مستفيد حدثي تجريبي حدثي

إجرائي حدثي  إجرائي حدثي

 تجريبي

إجرائي حدثي 

 مستفيد

إجرائي حدثي 

 مكاني

 

 .نيف ينطبق على جميع اللغات البشريةأن هذا التص "كوك"و قد عد 
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 :إطار أو قالب الفعل

وتصاغ . إن إطار الحالة النحوية هو ترتيب إعرابي تنجم عنه وظائف الحالة النحوية 

 :على النحو اآلتيللجمل الفعلية مبادئ تشكيل أطر الحالة النحوية 

 .تفعل، وحالة، أو حالتين، أو ثالث حاال: يتألف كل إطار حالة من -أ

ال تتكرر الحالة النحوية أكثر من مرة واحدة داخل إطار الحالة عدا حالة  -ب

 .المفعولية

 .حالة المفعولية حالة إجبارية -ج

 .حاالت منفية بشكل تبادلي: المجرب والتعدية والظرفية -د

يُختار الترتيب الهرمي للحاالت المرتبة مان اليساار إلاى اليماين فاي حالاة الفاعلياة  -هـ

 .فعوليةوالم

 ":Verb Valency"القيمة التكافؤية للفعل 

 "Tsnière" " تسنيير"إلى " Verb Valency" "القيمة التكافؤية للفعل"تعود فكرة 

و تتمثل في عدد العبارات التي يمكن لفعل ما أو يجب عليه أن يرتبط بها في جملة 

 . محكمة المبنىما نواة 

 : اللغات ال تتعدى ثالثةو لعل القيمة التكافؤية للفعل في جميع 
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"Le nombre d'ensemble de valence distincts dans les langues est très 

restreint, et il semble y avoir peu de verbes (pour ne pas dire aucun) 

avec une valence supérieure à 3".(1). 

جد محدود، و يتبين أنه يوجد قلة من  إن عدد مجموع القيمة التكافؤية المختلفة في ال لغات" 

 (9)."بقيمة تكافؤية تتعدى الثالثة( حتى ال نقول ال وجود ألي فعل)األفعال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1):Lyons. John. Sémantique Linguistique. Traduit par: Durand Jacques, Boulonnais Dominique. Paris: 

Librairie Larousse. 1980. p120. 

 

 .ترجمتنا: (9)
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ف القيمة التركيبية الداللية للفعل على أنها أكبر عدد و أكبر نوع من األسماء رَّ عتُ    

الضرورية لفعل ما، و لعل القدرة على استعمال المسند بشكل صحيح في اللغة الهدف 

 . يحتاج إلى فهم معمق لهذه القيمة

افؤية للفعل و هذا بالذات هو و في الواقع هناك عالقة وطيدة بين الداللة و القيمة التك

 . ما تحاول قواعد الحاالت و محاوالت أخرى مثلها أن تثبته

كما تجدر بنا اإلشارة إلى أن القيمة الداللية التركيبية للفعل في اللغة العربية ليست    

دائما مكافئة لمثيلتها في اللغة االنجليزية، و هذا ما يفسر التالصق المعرفي الذي يبدو 

تجاه القيمة الحقيقية لألفعال في للطلبة الناطقين باللغة العربية كتابات الحرة في ال

 .لغتهم األم

إن هذا التحويل السلبي هو من دون أدنى شك ما يعيق هؤالء الطلبة أثناء محاولتهم 

إلنتاج بعض التراكيب اللسانية في اللغة االنجليزية و التي ال توجد في لغتهم إال إذا 

 .لموها قبالكانوا قد تع

و لعل دراسة تحليلية مقارنة لتراكيب اللغتين العربية و االنجليزية بلغة قواعد 

حيث تمكنهم من ضبط ، بالنسبة لمدرسي اللغات األجنبية الحاالت تبدو مهمة جدا

 . المجاالت التي يمكن أن تسبب مشاكل للطلبة كما تعرفهم بكيفية أحسن لتدريسها

 

 

 

 



 

 

 
114 

 :د الحاالتالتعريف بنظرية قواع

و هااي نظريااة دالليااة تطااورت فااي الساابعينيات و هااي نظريااة تركااز علااى العالقااات   

و تعد نظرياة قواعاد الحااالت أو كماا تسامى أيضاا نحاو الحااالت . الداللية في جملة ما

من بين أشهر النظريات الداللية الحديثاة التاي تمخضات عان نظرياة القواعاد التوليدياة 

ف علااى أنهااا نظااام ماان التحلياال اللساااني ياادرس العالقااة وتعاار ،التحويليااة لتشومسااكي

القائمااة بااين التكااافؤ الااداللي للفعاال والسااياق النحااوي الااذي يتطلبااه، و قااد عرفاات هااذه 

 Charles فيلمااور. ج.النظريااة تطااورا كبياارا علااى يااد اللساااني األمريكااي تشااارلز

J.Fillmore  ا تشومساكي لعادم كرد فعل على القواعد التحويلية التوليدية التي أتى به

قدرة هذه االخيرة على تحديد االدوار الداللية التي تمثلها المركبات االسامية لجملاة ماا 

 The"و كااذا عالقتهااا بالفعاال فااي الجملااة و ال ساايما بعااد  نشااره للمقااال المعنااون ب 

Case for Case" "حياث فاتح باذلك المجاال أماام نحاو 8291عاام " الحالاة للحالاة ،

 مية التابعااة لااه أو مختلااف الحاااالتو المركبااات االساا  ة بااين الفعاالجديااد ياادرس العالقاا

  .المالزمة له

و تجدر اإلشارة إلى أن الكثيار مان اللساانيين قاد خاضاوا فاي هاذه النظرياة إلاى جاناب 

" نيلسااااون"و  "Chafe"" شاااايف"و  "Anderson"" أندرسااااون" :فيلمااااور أمثااااال

"Nillson"  كاوك"و ""Cook"  مكاانزي"و ""Mc Canzi"  و آخارون كثار، مماا

ففيلماور نفساه ماثال قاد قادم عادة  ،أدى إلى عدم وجود نظرياة موحادة لقواعاد الحااالت

وتهتم نظرية قواعد الحاالت بتحليل البنية التركيبياة الساطحية  .لمختلف الحاالت لوائح

لجملااة مااا و ذلااك بدراسااة مجموعااة الحاااالت العميقااة أو األدوار الدالليااة التااي يتطلبهااا 
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و  األداةو  المكااانو  المسااتفيدو حالااة  المفعوليااةو حالااة  المنفااذلجملااة، كحالااة فعاال ا

 . غيرها

"Fillmore's assumption relies heavily on the hypothesis that 

the case systems express the meaning of the sentence"(1). 

الحالة تُعب ر عن معنى تعتمد نظرية فيلمور بشدة على الفرضية القائلة بأن أنظمة  "

 (.9)".الجملة

و تنطلق نظرية فيلمور من عدد محدود مان األصاناف الداللياة العالمياة المعروفاة فاي 

جميع اللغات الطبيعية في العالم، و تكشف هذه النظرية كيفية تحقق ذلك علاى مساتوى 

 .البنية السطحية

التحلياال الااداللي المعمااق إن المصااطلحات النحويَّااة كالفاعاال و المفعااول بااه ال تساامح ب

و مسااتحيلة أساتحالة او عادم االساتقامة نحوياا فهنااك بعاض الجمال المحكاوم عليهااا باال

بالحدس و السليقة لذا فقد جاءت نظرية قواعد الحاالت لتضع قواعد لمثل هذه االحكام 

       فالفاعاال النحااوي لجملااة مااا ال يكااون دائمااا فاااعال دالليااا حيااث قااد يلعااب دور الفاعاال

و هاذا ماا كاان قاد تفطان لاه النحااة العارب الاذين . أو المفعول أو المساتفيد أو المجارب

ن فعل الفعل أو مان ال يدل دائما على من قام بالفعل و إنما م" الفاعل"أدركوا جيدا أّن 

م اقامان  يسفهناا الفاعال وقاع علياه الفعال و لا "مارض الطفال"ن نقول أله عالقة به ك

 .فعلهب

 
(1): Chomsky Noam: Studies on Semantics in Generative Grammar. Netherlands. The Hague: Mouton 

Publishers. First Edition. 1972. P174. 

 

 .ترجمتنا(: 9)
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و الحاااالت حسااب هااذه النظريااة؛ أنالااك نااوعين ماان األدوار الدالليااة ن هإولإلشااارة فاا

و هاي حااالت ال يمكان  ارياةاختيو  إجبارياةن تكاون أو التي يمكان  الحاالت الرئيسية

االستغناء عنها أو حذفها في أي جملة و إال اعتبرت جملة غير مقبولة نحويا، و تتمثال 

 الحاالت الرئيسية في تلك الحاالت التي تؤدي وظيفة المبتدأ و الفاعل و المفعول به 

لاة و مثاال ذلاك الجم. و تكون ذات صالة داللياة وثيقاة بالفعال ،و المفعول غير المباشر

 .و هي جملة غير تامة و غير مقبولة نحويا " Peter gave the book":التالية

 ،يمكان أن تارد أو ال تارد اختيارياةو هاي حااالت  األدوار الثانوياةهاي والنوع الثااني 

لايس لهاذه الحااالت أي دور فيماا يخاص  إذحيث ال يؤثر حذفها من الجملة في معناهاا 

 .مميزات الفعل الداللية

 :ثال الموالي يبين تلك الفكرةو لعل الم

 [ــ موضوع+ ] انفتح الباب -8

 [ــ منفذ، موضوع+ ] فتح علي الباب -9

 [ــ أداة، موضوع+ ] فتح المفتاح الباب -3

 [ــ منفذ، موضوع، أداة+ ] فتح علي الباب بالمفتاح -2

 [ــمنفذ، موضوع، أداة، زمن+ ] فتح علي الباب بالمفتاح البارحة -4

 الموضاوعو الاوظيفي يلعاب دور أمثلة السابقة أن الفاعل النحاوي خالل األنالحظ من 

فاي  األداة، و دور (علاي)فاي الجملاة الثانياة  المنفاذو دور ( البااب)في الجملة األولى 

فالحاااالت الدالليااة فقااط هااي التااي تتغياار و يمكاان أن ال تاارد ( المفتاااح)الجملااة الثالثااة 
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ثابتاة فهاي حالاة  "الموضاوع"ن الحالاة أحاظ نالطاالق بينماا بعض الحااالت علاى اإل

 .جبارية ال يمكن االستغناء عنهاإ

 :كما يلي "فتح"للفعل ( the case frame) القالب العامو يمكن أن نمثل 

دورا دالليااا " الموضااوع"فيكااون بااذلك ( [ زماان)، (أداة)، (منفااذ)ـااـ موضااوع، + ] 

 .إجباريا، و األدوار األخرى اختيارية

:   قاعادة عاماة لالختياار التسلسالي للفاعال كماا يلاي 8291فيلماور سانة  هذا و قد حادد 

الموضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع                                                < األداة< المجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارب< المنفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذ

 Agent>Experiencer> Instrumental> Objective    

تحتاوي علاى إذا كانت شبكة حااالت فعال ماا : و نفسر قاعدة تكوين الفاعل كما يلي    

فالمنفذ سيلعب دور الفاعل في الجملة المبنية للمعلاوم وإذا لام توجاد هاذه " منفذ"الحالة 

هاي التاي تحال محال الفاعال " المجارب"الحالة فان الحالة التي تليهاا فاي التسلسال أي 

و إذا لام يوجاد ال " أداة"فان لم تتوفر هذه الحالة في الجملة فسيكون الفاعل هاو الحالاة 

"          المكاااااان"أو " الموضاااااوع"فااااايمكن أن يقاااااوم " أداة"و ال " مجااااارب"و ال " منفاااااذ"

                       .بدور الفاعل في الجملة" الزمن"أو 

ويحتل الفعل حسب هذه النظرية مركزا مهماا جادا فاي الجملاة مان حياث أناه يسايطر   

ختيارياة التاي يمكان بفضل تكافئه الداللي على مجموعة الحاالت اإلجبارياة منهاا و اال

كماا ياتحكم فاي اختياار الوظاائف النحوياة  ،إيجادها في الجملاة داخال التركياب العمياق

 .التابعة له كالفاعل
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فنجااد أن تكافئااه " "to giveفااي اللغااة االنجليزيااة مااثال " أعطااى" فااإذا أخااذنا الفعاال

 :                       مستفيد، كقولناالمنفذ و الموضوع و ال: الداللي يتطلب  كال من األدوار الداللية التالية

"his sisterto    the bookgave      Peter" 

  Benefactor     Objective               Agentive   

 المنفذ          المستفيد              الموضوع     

      ،إن فيلمااور ياارى أن كاال فعاال يتطلااب بالضاارورة عااددا معينااا ماان الحاااالت العميقااة  

 ". Case Frame"أو األدوار الداللية و التي تشكل ما يسمى بقالب الفعل 

و يهتم فيلمور في نظريته هذه على عكس سابقيه من اللغويين بالمعنى و يركاز علاى   

ففاي نظاره تتاألف البنياة العميقاة ألي جملاة كانات . العالقة الوطيدة بين البنية و الداللاة

 a modality and a"  ."صايغة فعلياة و قضاية" ىماا يسام وأ" عمدة و فضالة"من 

preposition" 

  :الجملة عمدة-

 :كيب و تتألف من مسند و مسند إليهتعتبر العمدة أساس التر

فااي الجملااة االساامية تتااألف العماادة ماان المبتاادأ أي المسااند إليااه و الخباار أي المسااند،  - أ

                                               .                         (8).....الجندي شجاع: مثال

في الجملة الفعلية تتألف العمدة مان الفعال أي المساند و الفاعال أو نائباه أي المساند - ب

 .(9).....جاء الولد: إليه، مثال

 

 .311فرنسي، ص-السفير أنطوان الدحداح، معجم لغة النحو العربي عربي(: 9)،(8)



 

 

 
119 

لعمدة أساسا لتركيب الجملة فان الفضالة هاي كال ماا يازاد إذا كانت ا :فضلة الجملة-

فتنقسم بدورها الفضلة إلاى  ،عن المسند و المسند إليه لتوسيع المعنى و توضيح القصد

، " Case roles"و ادوار الحالااة الدالليااة المناساابة لااه " Predicate"مركااب فعلااي 

" Case markers" "رماااوز الحالاااة"حياااث أن كااال دور داللاااي هاااو عباااارة عااان 

 ,prepositions, postpositions( )كحاروف و أدوات الجار و اللواحاق الداللياة)

case affixes… )إلااى المدرسااة( عماادة) ذهااب التلميااذ : مثااال. و مركااب اساامي        

 (.فضلة) 

 : كما يدخل في تكوين الفضلة كل من

عاااول فياااه، المفعاااول باااه، و المفعاااول المطلاااق، والمفعاااول ألجلاااه، والمف: المفاعيااال -أ

 .والمفعول معه

 .الحال، والتمييز، واالستثناء: األفاعيل -ب

 .المجرور بالحرف، والمجرور باإلضافة: المجرورات -ج

 .النعت، والتوكيد، والبدل، والعطف، والحكاية: التوابع -د

أي فضالة  ( قلاب)في نظرية قواعد الحاالت بمثابة ناواة  (Predicate)يعتبر المسند و 

Preposition) )و يظهر في صورة فعل أو صفة في البنية السطحية  . 

  :2771لفيلمور لعام اإلعرابية نموذج الحاالت  

الئحاة لااألدوار الدالليااة تتكاون ماان اثناي عشاارة حالااة  8220ألاف شااارل فيلماور ساانة 

 :داللية و تعريفها  كما يلي
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Agentive (A)-1علااى  هااي حالااة يتطلبهااا فعاال الحركااة و هااي المحاارض: ،المنفااذ

الفعل و غالبا ما تكون هذه الحالة متحركة و إنما يمكن لألسماء الجامدة أن تحال محال 

المنفااذ كاألشااياء و الماكينااات و المجتمعااات و القااوى الطبيعيااة و أي شاايء قااادر علااى 

و هاو االسام أو المركاب االسامي الاذي يشاير إلاى  .إحداث الحركة التاي يصافها الفعال

و تعارف هاذه الحالاة علاى أنهاا حالااة . وم بإحاداث الفعالالشاخص أو الحياوان الاذي يقا

فاعل الفعل و مطبق الحركة و هو مشروط بالسببية كأهم عالقة بغض النظر عن بقياة 

و بالتااالي فقاد تكااون هااذه الوحادة متحركااة أو غياار متحركاة كمااا قااد . المظااهر الدالليااة

أو ظاواهر   Objectsاء و الكلياات الالإنساانية يمكان أن تكاون أشاي. تكون إنسانا أم ال

طبيعياااة أو كاااوارث أو نجاااوم أو كواكاااب أو رجااااال آلياااين و حتاااى ماكيناااات نصاااف 

 . أوتوماتيكية

 .المنفذالدرس، التلميذ في هذه الجملة تقوم مقام  التلميذكتب  -:مثال

wrote the course.The pupil  

 .ذالمنفيلعب دور " هللا" ، لفظ الجاللة هللاالخلق إال  رزقما ي - 

Godone provides for mankind except  No 

         

 Experiencer (E)-2و هي الحالة التي يساتدعيها فعال تجريباي حياث أن : المجرب

المجرب هو الشخص الذي يتأثر بالفعل ذلك الذي يجرب عاطفة أو إحساسا أو معرفاة 

لتنوياه إلاى أن فمثال في أفعال التواصل يكاون المجارب هاو الساامع، و يجادر هناا ا. ما
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و هااي حالااة . التجربااة تهااتم بالحياااة الداخليااة لإلنسااان ال بالتجربااة فااي معناهااا العااام

 .المجرب أو المتلقي لحدث نفسي سواء كان عقليا أو حسيا

  .  الطفلتفاجأ  -: مثال  

 Instrumental (I)-3 القااوة أو الشاايء المحاادث لفعاال أو حالااة مااا   و هااو : األداة

   ب االسامي الاذي يشاير إلاى الوسايلة التاي يتحقاق بموجبهاا حادث الفعالاالسم أو المرك

أو تكون سببا في حدوث الفعل أو إجراء ما ، و قد تكون إما متحركاة و غيار متحركاة 

و يمكاان لااألداة أن تكااون مااذكورة صااراحة كمااا يمكاان أن تكااون مااذكورة ضاامنيا فااي 

و لكن في األصل ليست هاي  و هذه الحالة يمكنها أن تتسبب في حدوث عملية. األفعال

أو الظاااااهرة  motivatingالساااابب الرئيسااااي لوقااااوع الفعاااال، أو القااااوة المحركااااة 

instigating .و هاااي حالاااة مسااااعدة لحالاااة الفاعلياااة و قاااوة مكملاااة لتحقياااق األفعاااال        

 .و األحداث

 .المفتاحفتح حمزة الباب ب-: مثال

 .        الباب المفتاحفتح  -        

  .في كلتا الجملتين تمثل الحالة أداة" المفتاح"فكلمة 

  Objective (O)-4هااي حالااة إجباريااة يسااتوجب توفرهااا مااع أي فعاال : الموضااوع

          كاااان و هاااي الحالاااة األكثااار حيادياااة داللياااا حياااث تعتبااار الموضاااوع الضااامني للحالاااة

ثاال فااي أو العمليااة أو الحركااة التااي يصاافها أي فعاال فمااع أفعااال الحالااة الموضااوع يتم

الشاايء الااذي تاام وصاافه أمااا مااع كاال ماان أفعااال التطااور و الحركااة فهااو يمثاال الشاايء 
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و هااو االساام أو المركااب االساامي الااذي يشااير إلااى  المتحاارك أو الااذي يلمسااه التغيياار،

 .الشخص أو الشيء األكثر حيادية في العالقة مع الفعل

 .بالسكين النقانققطعت األم  -: مثال

 ". البيع و حّرم الّرباو أحّل هللا " -        

في هذه الجملة ال تقوم بدور المنفذ كااألم و ال األداة كالساكين، فكلماة " النّقانق"فكلمة  

 .هي تلعب دور الموضوع" النقانق" 

فمفهاوم حالااة الموضااوع يتعلااق بااالمفهوم التقلياادي للمفعاول، و لكاان لاايس كاال مااا هااو   

ماا هاو مفعاول يمكان أن يلعاب دور  موجود في حالة الموضوع يعتبر مفعوال و ال كال

  .                                            الموضوع

Source (S)-5 المصاادر أو نقطااة البدايااة و يمكاان لهااذه الحالااة أن تكااون : المصاادر

مجسدة في اسم علام أو مفعاول باه أو وضاعية أو زمان أو مكاان و التاي مان اجلهاا ياتم 

 .بة يحددها الفعلتغيير أو حركة أو تحول أو تجر

 . يصنع الحلي من الذهب -:  مثال 

  . سافر الوزير من بالده إلى الصين -          

  Goal (G)-6و اسام أهاية ، و تمثل هذه الحالة الشيء الموضوع أو نقطة الن: الهدف

العلم او الزمن او المكان الذي يكاون نقطاة نهائياة او هادفا لحركاة او تجرباة او تحاول 

 .الفعليحددها 

 .جعل حمزة الغصن قوسا -: مثال 

 .سافر من بيروت إلى سوريا -         
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Locative (L)-7 هااي حالااة يتطلبهااا فعاال ظرفااي مكاااني وتنحصاار حالااة : المكااان

المكااان فااي المواقااع الماديااة فااي الفضاااء و تتضاامن كااال ماان األماااكن الحاليااة بالنساابة 

          لهااادف فيماااا يخاااص أفعاااال التطاااور ألفعاااال الحالاااة و مواقاااع االتجااااه و المصااادر و ا

 .و هو االسم أو المركب االسمي الذي يشير إلى مكان حدوث الفعل. و الحركة

 .  وضع التلميذ الكتاب على الطاولة: مثال

 .يصلي المسلمون في المسجد -       

 .التفت يمينا و شماال -       

  .فالكلمة طاولة في هذه الجملة تمثل الحالة مكان

  Time (T)-8االتجاه الزمني للفعل و هي حالة الوحادة فاي الوقات الاذي يقاع : الزمن

 . فيه الفعل

 .جاء أمس -: مثال

  .أكلت تفاحة بينما كنا مسافرين -        

 Comitative (C)-9 الاادور المصاااحب أو المرافااق ، و تحاادد هيئااة هااذه :  المعيااة

حالااة المعيااة بالعنصاار الااذي تساابقه أداة  الحالااة دور المرافااق المتحاارك ، و يااتم تحديااد

و هااي تاادعى فااي اللغااة " و"أو حاارف العطااف " مااع"أو حاارف الجاار " واو المعيااة"

 With: بينماا تساتعمل فاي اللغاة االنجليزياة األدوات التالياة". المفعول معه"العربية  

together, along, in  . 

  .    يلتقي عمر و صديقه كل يوم خميس -: مثال 
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  Benefactive (B)-10هاي حالاة يتطلبهاا فعال مساتفيد و الادور المساتفيد : المستفيد

هو المالك لشيء أو هو الجزء غير المنفذ في تحويل ملكية ما و قد تكون االستفادة إماا 

ايجابيااة أو ساالبية أي أن المسااتفيد قااد يكااون رابحااا أو خاساارا و هااو االساام أو المركااب 

يوان المستفيد من حدث الفعل أو الاذي يفتارض االسمي الذي يعبر عن الشخص أو الح

 .انه يستفيد منه

تحادد . هنا تمثل حالاة المساتفيد فاي الجملاة" ابنه"فكلمة . قطف األب تفاحة البنه: مثال

       هااذه الحالااة حالااة االمااتالك أو الفقاادان أي أنهااا حالااة يمكاان أن تسااتفيد أو تخساار شاايئا

 .اجلها يقع الحدث الذي يشير إليه الفعلو زيادة على هذا تحدد الوحدة التي من 

 .رحم هللا سارة -: مثال  

88-(D) Dative و هاو االسام او المركاب االسامي : حالاة المفعاول باه غيار المباشار

 .الذي عادة ما يظهر وظائف المفعول به غير المباشر للفعل

 .تحب سارة األزهار: مثال 

 .ملة و إنما قد أظهر موقفها إزاء ذلكال تقوم بأداء الفعل في هذه الج" سارة"فكلمة 

 (F) Factitive -12  و هاو االسام أو المركاب االسامي الاذي يشاير : الحالاة النتيجاة

 .إلى شيء ما نتج من جراء حدوث الفعل

 .ا  بيتبنى الرجل : مثال 

 .         في هذه الجملة تمثل ما يسمى بالحالة النتيجة" بيت"فكلمة 

أن تكون القائمة  8224يص عدد الحاالت النحوية و اقترح العام و قد قام فيلمور بتقل  

عالمياة أي مالئماة لجمياع ، و مناسبة لتصنيف جميع أفعال اللغة، و قليلة العدد الجديدة
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خماس حااالت مرتباة ترتيباا تنازلياا طبقاا  ةالجدياد الئحاةال تو قاد تضامن. لغات العاالم

 :كالتالي لترتيب انتقاء الفاعل في الجملة،

 Agent (A)المنفذ، - 8

 Experiencer (E)المجرب - 9

 Benefactive (B)المستفيد - 3

 Object (O)الموضوع - 2

 Locative (L)المكان - 4
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 :أهمية قواعد الحاالت و استعماالتها

بااألخص لمتعلماي إن نظرية قواعد الحاالت ذات أهمية فيما يخاص اللغاات عاماة و   

اللغاااات األجنبياااة مااان حياااث أنهاااا تسااااعد الطلباااة علاااى توسااايع مجاااال اساااتعمالهم 

للمصااطلحات ماان خااالل تركياازهم علااى األنماااط المختلفااة لألفعااال ماان أفعااال حاليااة 

State verbs  و أفعال تطوريةProcess verbs  و أفعال حركيةAction verbs. 

أنها تماد متعلماي اللغاات األجنبياة بالعدياد مان تكمن أهمية نظرية قواعد الحاالت في   

الخيارات التي تسمح لهم باستعمال اللغة بشايء مان اإلباداع و المروناة و الابعض مان 

و يؤكاد فيلماور علاى أهمياة الحااالت العميقاة مان . التحكم و السيطرة على النظام ككل

 :خالل قوله

"…within grammatical theory the concept of deep cases can be thought 

of as a contribution to the theory of grammatical levels, to the theory of 

grammatical relations, to the description of valences and collocations 

and to the general theory of the functions of sentence constituents".(1). 

 

 

ت أهمية بالنسبة لكل االعميقة يمكن أن تُعتبر ذحاالت الفكرة  ة النحوية، فإنفيما يخص النظري"
وية، و بالنسبة  لوصف النظرية ذات المستويات النحوية، و النظرية ذات العالقات النح من

للنظرية العامة لويائف و مركبات  كذلك القيم التكافئية و المتالزمات اللفظية و بالنسبة
   (.9.)"الجملة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1): Ahmed Moumene,….Fillmore 1977:60 

 

 .ترجمتنا(: 9)
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كما تساعد نظرية قواعد الحاالت في عملية الترجمة بشكل كبيار لماا كاان المعناى أو   

 . الداللة هو أهم ما يشغل الترجمة

 :بفعالية قواعد الحاالت بقوله" كارل جيمس"و يؤمن 

          "…a model ideally suited to exploitation for several purposes. 

First, its finite number of universal cases provides a common point of 

departure for the languages to be compared. Although the languages in 

question have superficial differences, they can be traced to some 

common case configurations. Secondly, since surface structures are 

derived from deep case configurations by transformations all the 

advantages of the transformational approach, especially the feasibility 

of tracing sentential derivations through intermediate structure apply 

equally well. And thirdly, the machinery of deep case configurations is 

so simple…"(1). 

  

ر نموذج " مثالي مناسب لالستغالل لعدة غايات، أوال عدده المحدود للحاالت العالمية و الذي يوف 
ات سطحية للغاات و على الرغم من وجود اختالف. نقطة انطالق مشتركة للغات الجاري مقارنتها

ثانيااا؛ بمااا أن البنااى السااطحية . تشااكيل بعااض إعاادادات الحالااة المشااتركةالمعنيااة، إال أنااه يمكاان 
مشاتقة ماان إعاادادات حالااة عميقاة عاان طريااق تحااويالت فاان كاال مياازات المقاربااة التحويليااة، و 

بَّاُق جي ادا  و بالتسا و ثالثاا ؛ . اويبخاصة احتمال تشكيل اشتقاقات للجمل بواسطة بنية وساطية تُط 

       (.9)."آلية إعدادات الحالة العميقة بسيطة جدّا  
 

 

 

 

                                                                                                         

 

(1): Ahmed Moumene,….,James, 1980:p58 

 .ترجمتنا(: 9)
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 التطبيقي القسم
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 املبحث ألاول 
 

 

 

 

 

 

 

 ":تشارلز ديكنز"نبذة عن حياة الكاتب 

 :والدته -8
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، و هو من رواد األدب اإلنجليزي و واحد من أشهر كتاب "تشارلز ديكنز"ولد    

في انجلترا، و هو " بورتسموث"قرب " بورتسي"في  8189القصص االنجليز، سنة 

 .يعمل موظفا بسيطا ككاتب بالبحرية" جون"ثاني ولد من أبوين فقيرين، و كان والده 

 . 8120عام " ديكنز"توفي 

 :نشأته -9

لم تكن مستقرة نظرا لتنقالت والده العاجلة من مكان إلى " تشارلز ديكنز"طفولة   

 . آخر بما يقتضيه عمله

عن الدراسة في سن مبكرة بسبب أزمة مالية أصابت العائلة " تشارلز"توقف   

 .مسؤولية عند والده مما أدى إلى إفالسه و دخوله السجنتسببت فيها قلة حس ال

حياة بائسة و أصبح مسؤوال عن إخوته الخمسة آنذاك، " تشارلز"و هكذا فقد عاش 

فعمل كملمع لألحذية لتأمين لقمة عيشهم، و قد تزامنت تلك الفترة مع كتابته لرواية 

ين و روى أحداث معاناته التي جسد فيها شخصية والديه الالمسؤول" ديفيد كوبر فيلد"

 .في المستودع الذي كان يعمل فيه في سن مبكرة

و مع كل تلك الظروف الصعبة التي مرت بها طفولته إال أنه كان يشغل معظم وقت   

و كان . فراغه بالمذاكرة لتحسين ثقافته فكان يدرس بمفرده و يعلم نفسه بنفسه

 .يات مما جلب أنظار الجميع لهسريع التعلم و موهوبا في إنشاء الروا" تشارلز"

 

 :مناصب شغله -3
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عدة مناصب، حيث عمل في مكتب " ديكنز"قبل أن يذيع صيته في عالم األدب شغل  

 سنة، 82للمحاماة، و شغل منصب محرر لمجلس النواب حين كان سنه ال يتعدى 

صحفيا قبل أن " تشارلز"و قد كان حلمه أن يصبح محررا بالبرلمان، و قد عمل 

بعدما نشر له أول مؤلفين، كما توظف في  8132-8139رز في عالم األدب عام يب

 .مستودع لتلميع األحذية

 :الكاتب" ديكنز" -2

كتب عدة . في قلب المدن مما زاد من حبه لشوارع لندن فشغف بها" ديكنز"نشأ  

 روايات ينتقد فيها عيوب و نقائص المجتمع الذي عاش فيه، و قد كان لها دور هام

و قد كان كاتبا دقيقا جدا يهتم بأدق . و فعال في إصالح تلك العيوب و تفاديها 

التفاصيل التي تتعلق باألماكن و األشخاص، و كذا قوي المالحظة لكل ما يحيط به 

مما ساعد على تفوقه في تصوير شخصيات القصص التي يكتبها و بخاصة أفراد 

 .الطبقة دون المتوسطة و أنصاف المتعلمين

 : حين نشرت له مسودة  8133بدأت نجاحاته األدبية في ديسمبر من عام    

"A Dinner at Popular Walk "و تلتها تسعة مسودات " المجلة الشهرية " ، في

 The Evening"أخرى، و بعد أن توقفت هذه المجلة عن النشر لجأ إلى 

Chronicle "و أصبح مشهورا جدا. 

أوراق "أو " The Pickwick Papers"ال كان من أعم" ديكنز"أول ما اشتهر به 

حيث بلغت مبيعاته في نفس العام  8139و الذي يعتبر أفضل عمل له سنة " بيكويك

 The Adventures of: "أربعين ألف نسخة و بعد ذلك تلته كل من األعمال التالية
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Oliver Twist" "ثم عمل معنون  8131-8132سنة " مغامرات أوليفر تويست ،

" ، ثم تاله  8132-8131سنة " نيكوالس نيكلباي"، " Nicholas Nickleby" ب 

The Old Curiosity Shop"و ،"Barnaby Rudge" ،" برناباي

 .8128-8120،وكالهما سنة "رودج

دور كبير في الدفاع عن حقوق المؤلفين في " ديكنز"إضافة إلى تأليفه للكتب كان ل  

ليحاول إقناع  8129يث زار أمريكا سنة العالم عموما و في بريطانيا خصوصا، ح

، حيث كان هو و أمثاله "اتفاق عالمي لحقوق المؤلف"الرأي العام األمريكي بإنشاء 

من الكتاب البريطانيين و كذلك األمريكيين مضطهدين فيما يخص حقوقهم حيث لم 

 يكن هناك نظام يسمح للمؤلف باالستفادة من مبيعات مؤلفاته في بلد أجنبي، و من

أسباب زيارته أيضا شغفه بزيارة البلد الذي تقرأ فيه كتبه بكثرة، و كذا جمع 

مذكرات "،"American Notes"المعلومات و المادة الالزمة  لعمله المعنون ب 

 .8129سنة " أمريكية

 

 

 :مؤلفاته -4

 :ألف ديكنز عدة كتب أهمها   

 8-Martin Chuzzlewit   8123سنة 

9- A Christmas Carol   8123سنة 

3- The Chimes   8122سنة 
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2- Dombey and Son   8121سنة 

4- David Copperfield  

9- Bleak House 

 Hard Times-7  

1- Little Dorrit   8149-8121،كلها صدرت في الفترة الممتدة ما بين . 

2- A Tale of Two Cities   و قد تزامن هذا العمل مع طالقه من  8142سنة ،

مما أثر على طابع القصة الذي كان حزينا نوعا ما، الشيء الذي  8141ة زوجته سن

 .عكس حالة الوحدة التي عاشها في تلك الفترة

80- Great Expectations  1860-1861 

88- Our Mutual Friend  1864-1865 

 The"قبل أن يتم آخر عمل له  بعنوان 8120جوان  02يوم " تشارلز ديكنز"توفي  

Mystery of Edwin Drood" وستمينيستر اباي"، و قد كانت جنازته في "

"Westminster Abbey  "بمثابة مكافأة وطنية ألهمية الرجل و عطائه. 

 :التعريف بالمدونة

، و هي ثاني "شارلز ديكنز"من أهم و أشهر روايات مؤلفها " مدينتين صةق"تعد 

الرواية لم تنشر إلى غاية سنة  ، و الحقيقة أن"ديكنز"عملين أدبيين تاريخيين يكتبهما 

 .و لكنها كانت تشغل باله لمدة طويلة قبل ذلك 8142

 على خلفية الثورة الفرنسية و األحداث السياسية " قصة مدينتين"و قد ألفت 

 و االجتماعية الواقعة آنذاك، حيث كانت فرنسا بلدا ملكيا يحكمه لويس السادس عشر 
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ة األرستقراطية تعيش في ثراء فاحش مصدره فرض و كانت العائلة الملكية و الطبق 

الضرائب المرتفعة على عامة الفرنسيين الفقراء مما زاد من سخطهم و غضبهم 

تدريجيا إلى أن نفد صبر الجماهير الحاشدة من ظلم النظام الملكي فاقتحمت الحشود 

و حررت من فيه من السجناء  8212الساخطة سجن الباستيل في باريس سنة 

و لكن لم  8228رياء، و خوفا منها، حاولت العائلة الملكية أن تلوذ بالفرار عام األب

 .تنجح حيث تم القبض عليها

بعد ذلك بشهور تم اقتحام القصر الملكي من قبل الثوار و أعلنت بذلك الجمهورية 

و تم إعدام الملك بعدها بسنتين كما تم في  8228سبتمبر  98الفرنسية رسميا في 

 .لقليلة الموالية سجن اآلالف من رجال الطبقة األرستقراطيةالسنوات ا

و لكنها لم تتطور بسبب مشاكله الشخصية،  8142أول فكرة للقصة كانت عام   

مما أثر على طابع القصة الذي كان حزينا نوعا ما،  8141طالقه من زوجته سنة 

اختار  8141نفي و في جا. الشيء الذي عكس حالة الوحدة التي عاشها في تلك الفترة

، أما في مارس من " أحد هذه األيام" " One of These Days"لها كعنوان أولي 

نفس السنة فقد تخلى عن هذا العنوان و رشح ثالثة عناوين أخرى ممكنة هي 

"Buried Alive " "و " مدفون بالحياة "The Thread of Gold " " خيط

 ".بوفي دكتور" "The Doctor of Beauvais" و " الذهب

"   A Tale of Two Cities:" و بعد سنة اختار لها العنوان الذي تعرف به اآلن   

 All"، و قد قام بنشره في شكل سلسلة في مجلته األسبوعية الجديدة "قصة مدينتين"
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the Year Round " و قد ظهرت أجزاء الرواية في هذه المجلة في الفترة ما بين

 .8142نة نوفمبر من س 99أفريل إلى  30

و لعل ثالثة عوامل يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند الشروع في إقامة أي حكم   

 ": قصة مدينتين"نقدي على رواية 

هو كيفية نشرها في شكل سلسلة، أين يلعب عنصر التشويق دورا مهما حيث  األول؛ 

ق القارئ و بذلك يتشو" يتبع في األسبوع المقبل: "تكتب في كل أسبوع العبارة التالية

 .لمعرفة بقية أحداث القصة فيتشجع لشراء الجزء الموالي

و حسب ديكنز فإن القصة موجودة في كل جزء منفرد لذا فال بد أن يكون كل قسم  

و قد كانت هذه مهمة صعبة كلف نفسه بها حيث لم . من أقسامها مرضيا في حد ذاته

 .الرواية يسبق و أن وجدت حبكة لرواية بإحكام و تماسك حبكة هذه

العامل الثاني؛ و هو الطبيعة التاريخية للقصة، فاألحداث الثورية الموصوفة في 

حدثت قبل كتابة الرواية بسبعين عاما، و لربما كان إخفاق " قصة مدينتين"رواية 

حيث . في دراسته للتاريخ عائقا له في كتابة مثل هذا النوع من الروايات" تشارلز"

 .لم يكن ليجعله يكتب عن أحداث و أسباب الثورة الفرنسية أن هدفه من هذه الرواية

" الثورة الفرنسية"هذا و قد اعتمد في سرد األحداث بشكل خاص على كتاب 

، و نراه في عدة "ديكنز"، وهو الكتاب الذي أشعل النار في خيال "توماس كارليل"ل

قف و نالحظ بشكل خاص كيفية تأثره بمو" كارليل"فصول يتبع نفس أسلوب 

أن ثوران الفقراء هو نتيجة للضغوطات " كارليل"اتجاه الثورة، حيث يرى " كارليل"

التي تحدث " كارليل"الممارسة عليهم من قبل النظام القديم و هذه هي فلسفة كتاب 
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في مقدمته و هي القوة التي جعلت روايته تتطور من بدايتها إلى " ديكنز"عنها 

 . نهايتها بشكل محكم

صرامة و استبداد النظام االرستقراطي بالضرورة، الثورة، و هذه هي  و قد نتج عن

عن أحداث الثورة و هي نظرة ربما تكون بسيطة بالنسبة لعلماء  "ديكنز"نظرة 

 .التاريخ و لكنها أعطت للرواية وحدة و قوة و تماسكا

 .دهبشكل كبير على األحداث أكثر من اعتما" ديكنز"فهو اعتماد  أما العامل الثالث؛

 :على الشخصيات ليعطي الكتاب أهميته و هو يعبر عن ذلك في قوله

"I set myself the task of making a picturesque story, rising in every 

chapter, with characters true to nature, but whom the story should 

express more than they should express themselves by dialogue. I mean, 

in other words, that I fancied a story of incident might be written,… 

pounding the  characters in its own mortar, and beating their interest 

out of them. If you could have read the story all at once, I hope you 

wouldn't have stopped halfway". (1).  

   

                                                                                                

 

(1): Charles Dickens, A Tale of Two Cities p xv                                               

أصبح ينشىء " David Copperfield"ابتداء من رواية " ديكنز"و الحقيقة أن 

 A Tale"حبكاته بعناية تامة تاركا بذلك اعتماده على الحظ في كتابة القصة، لكن 

of Two Cities  "تعتبر وحيدة في مخططها المفصل و المتأني. 

لتضحية ببعض من جهة أخرى فان هذا البناء المحكم لألحداث ال يتحقق إال با

خاصية : الخصائص التي اشتهرت بفضلها أعماله األخرى و التي نذكر منها مثال

 البوح بالشخصيات عن طريق الحوار، و التي تمثل واحدا من عناصر القوة عنده
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 .و الذي تفتقر إليها روايته هذه مقارنة مع رواياته األخرى 

مكن تذكرها باستثناء البعض منها كما نالحظ أن الشخصيات القيادية في الرواية ال ي 

مثال، حيث يتذكر القارئ أحداث الرواية بغض النظر عن " كارتون"كشخصية 

كما نالحظ أيضا ندرة في تلك الشخصيات الفكاهية التي تسود رواياته . شخصياتها

 .  األخرى

و لعل من خالل تحليل هذه الرواية ستبرز لها أربع فضائل، أما األولى فهي القوة 

لدرامية التي تم بها تخيل األحداث و تصويرها، و الثانية تتمثل في بريق الفقرات ا

الوصفية التي يلعب فيها العنصر التصويري دورا الفتا للنظر، أما الفضيلة الثالثة 

فتكمن في مهارة حكاية القصة بطريقة منتظمة ما يحبك مختلف عناصر الحبكة إلى 

على مادته و التي " ديكنز"ة المحكمة التي سلطها وحدة متكاملة، و أخيرا تلك الوحد

يلعب فيها كل من القوة الدرامية و المهارة الوصفية و تقنية حكاية القصة دورهم 

" ديكنز"وحدة ولدت عن اإلثارة القوية التي ميزت ردة فعل خيال  –المخطط بعناية 

 . اتجاه موضوع الكتاب

 

 " :قصة مدينتين"ملخص الرواية 

السيد "عندما يكون كل من 8224حداث القصة بين إنجلترا و فرنسا عام تبدأ أ   

" Lucy Manette"  "لوسي مانت"،موظف مصرفي، و" Mr.Lorry" "لوري

و هو طبيب فرنسي فك أسره للتو من " لوسي"في طريقهما إلى فرنسا إلرجاع والد 

به إلى انجلترا  الرهيب بعد أن ألقي فيه ألعوام، يعودان" الباستيل" "Bastille"سجن
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أين يعيش الطبيب و ابنته في سالم و تتحسن صحته بدنيا و معنويا، كما يسترجع 

ذاكرته فيعود لممارسة مهنة الطب كسابق عهده، و لكن حالته النفسية ال تتحسن 

نهائيا، حيث تعاوده بعض النوبات من فترة إلى أخرى و يتجلى ذلك في انهماكه في 

 .عل خالل سنوات سجنهصنع األحذية كما كان يف

تشارلز "على شاب فرنسي يدعى " مانت"و بعد ذلك بخمسة أعوام تتعرف عائلة 

و الذي يُتّهم بالخيانة و إفشاء معلومات سرية عن " Charles Darnay" "دارني

 The" "األولد بايلي"القوات العسكرية االنجليزية للفرنسيين، و يحاكم في إنجلترا ب 

Old Bailey "ت براءته و يساعد غالبا في ذلك الشبه الكبير بينه و بين ثم تثب

، هذا الشبه يلعب دورا مهما آخر " نسيدني كارت" "Sydney Carton"المحامي 

 .في نهاية الرواية

البائس " سانت أنطوان" "Saint Antoine"و في فرنسا مجددا، و بالتحديد في حي 

، طفال صغيرا و تقضي عليه أين تدهس عربة الماركيز، وهو أرستقراطي فرنسي

في الحال فال يكترث الماركيز لذلك و يتعامل مع الحادث ببرودة و ال مباالة، مما 

و تجري هذه األحداث فيما يكون الماركيز في . يزيد من سخط و غضب فقراء الحي

 Charles"  "تشارلز إفريموند"طريقه للعودة إلى قصره أين يلتقي بابن أخيه، 

Evrémonde " الذي كان قد تبرأ من هذا االسم و من أمالكه في فرنسا تعبيرا منه و

عن تمرده على الحكم المستبد لطبقة النبالء في فرنسا، و انتقل للعيش في انجلترا 

و في األخير يتسبب هذا الحادث ". شارلز دارني" "Charles Darnay"تحت اسم 
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و الذي يتم " غاسبار" "Gaspard"في مقتل الماركيز على يد والد الطفل المقتول 

 .القبض عليه و إعدامه عقابا له على فعلته و ليكون عبرة لغيره

هو الذي " دارني"، و لكن "لوسي مانت"في حب " كارتون"و " دارني"يقع كل من  

والدها " دارني"يفوز بقلبها و يطلب يدها للزواج، و في  صباح يوم زواجهما يخبر 

 ".لوسي"بكتمان سره و عدم البوح به حتى البنته بسر نسبه، فيعده هذا األخير 

" تشارلز"سعيدين لعدة سنوات في انجلترا أين يعمل " لوسي"و " تشارلز"يعيش   

" تشارلز"مترجما و مدرسا لألدب الفرنسي، و لكن بعد اندالع الثورة الفرنسية يتلقى 

جامع  ، و هو"غابيل" "Gabelle"المخلص " افريموند"رسالة من خادم عائلة 

في تسيير أموره " دارني"ضرائب لصالح الطبقة األرستقراطية كما أنه كان قد ساعد 

المالية حين غادر فرنسا و انتقل للعيش في إنجلترا، يطلب فيها منه المساعدة بعد أن 

د بالقتل من طرف الثوار بسبب تواطئه مع الطبقة األرستقراطية  .اعتقل  و هُدِّ

 .بتهمة كونه أرستقراطيا" دارني"اعدة الخادم يعتقل و بعودته إلى فرنسا لمس 

 حيث يسهم في ذلك سمعته " الدكتور مانت"بمساعدة من " دارني"يُخلى سبيل  

 .و تاريخه كسجين للباستيل لمدة سنوات

في " الدكتور مانت" اي كتبهتال رسالةكشف التال تدوم هذه الفرحة مطوال، حيث  

فتكشف قصته التي " الباستيل"أثناء مهاجمة سجن  الثوار االسجن و الذي عثر عليه

 ،"إفريموند"أخفيت في زنزانته و تظهر اآلن لتثبت ظلم و استبداد عائلة 



 

 

 
140 

كان سببا في سجن " تشارلز"ه التوأم والد اكال من الماركيز و أخو كيف أن  

ظلما، و يروي التقرير كيف أن األخوين التوأم اغتصبا امرأة من " الدكتور مانت"

 . الطبقة الفقيرة، و طعنا أخاها الذي كان يحاول حمايتها

 أن يقوم بمعالجة المرأة" الدكتور مانت"و إلنقاذ الموقف، يطلب األخوان من 

ال يمكنه فعل شيء إلنقاذهما من الموت، و يرفض " الطبيب"و أخيها، لكن  

ما المعروف بحسن أخالقه و سلوكه أن يقبل رشوة للسكوت ع" الدكتور مانت"

حصل، و يكتب رسالة للوزير يروي فيها األحداث التي جرت، و لكن ولسوء حظه 

تقع الرسالة في أيدي الماركيز، فيستعمل هذا األخير نفوذه، بصفته أرستقراطيا، 

 .   و يسجنه" الدكتور مانت"ليدبر مكيدة ل

المحامي " سيدني كارتون"باإلعدام لكن " تشارلز دارني"و أخيرا يحكم على   

االنجليزي الذي ساعد في الدفاع عنه أثناء محاكمته في انجلترا يخلصه، حيث يقوم 

" سولومون بروس" "Solomon Pross"بتحريات و جمع معلومات عن الجاسوس 

ميس " "Miss Pross"، و هو أخ "جون بارساد"  "John Barsad"المدعو 

جوسسة و خيانته في ال" بارساد"تاريخ " كارتون"، يكتشف "لوسي"مربية " بروس

لصالح انجلترا ضد فرنسا، و كذا لصالح األرستقراطيين ضد الثوار، فيهدده 

" دارني"بوشاية خبر خيانته القديمة للثوار إذا هو لم يقبل بخطة تهريب " كارتون"

".   كارتون"إال خيار واحد و هو أن يقبل بطلب " بارساد"من السجن، فال يكون أمام 

" تشارلز"الشبه الكبير الذي بينه و بين " سيدني كارتون"و في النهاية يستغل 
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و أخذ مكانه في المقصلة، حرصا منه على سعادة من " تشارلز"النتحال شخصية 

 ".لوسي"-يحب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ":منير البعلبكي"األول التعريف بالمترجم 
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عبد  آل"في كنف أسرة بيروتية معروفة كانت تشتهر باسم " منير البعلبكي"نشأ 

و تقطن في مدينة بعلبك بلبنان، و لما انتقل أحد أجدادها الى بيروت اشتهر " الساتر

 ".البعلبكي"باسم 

الذي " عبد الحفيظ البعلبكي"م في بيروت، والده هو 8281سنة " منير البعلبكي"ولد 

 .كان يعمل بالخياطة لتغطية مسؤوليات عائلته

" روحي"و رزق منها بثالثة أبناء هم الدكتور " روحية حقاق"تزوج منير من السيدة 

 ".سحر"و السيدة " رمزي"و الدكتور 

بدأ منير حياته الدراسية بالجامعة األمريكية ببيروت، و واصل دراسته بها إلى أن 

 قسم األدب العربي) حاصال على بكالوريوس في األدب  8231تخرج منها عام 

كما دّرس في كل من كلية الملك فيصل ببغداد، و الكلية العلمية ( تاريخ االسالميو ال 

 .الوطنية بدمشق، و كلية البنات األهلية، و كلية المقاصد الخيرية االسالمية ببيروت

 من مهنة التدريس إلى طباعة و نشر الكتب 8224سنة " منير البعلبكي"انتقل 

 دار العلم للماليين" بهيج عثمان"رفقة صديقه  و تسويقها في لبنان و خارجه فأنشأ 

و التي سرعان ما أخذت مكانة أولى بين دور النشر في لبنان و األقطار العربية  

 .كافة

َعلما  من أعالم التأليف المعجمي و الموسوعي فيما يخص " منير البعلبكي"و يعتبر 

ين الذين نقلوا العديد من كما أنه من بين أهم المترجم. اللغتين العربية و االنجليزية

 . أمهات الكتب من اللغة االنجليزية الى العربية

 من أهم الرواد في مجال الكتابة و االبداع و األدب في بيروت، " منير البعلبكي"يعد  
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عضوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة كما تحصل على  8219و قد انتخب العام 

 : عدة جوائز تحفيزية منها

" رواد الفكر اإلشتراكي"كمكافأة لترجمته لكتاب " أصدقاء الكتاب"جائزة -

 .للبروفيسور كول

 .ألحسن كتاب ألف في لبنان لمؤلف لبناني" سعيد عقل"جائزة -

 ".موسوعة المورد"لتأليفه " مؤسسة الكويت للتقدم العلمي"جائزة -

 :مؤلفاته

 (.عربي-انجليزي)قاموس المورد  -

 .موسوعة المورد -

 .وعة كبيرة من الكتب المدرسية لطالب المدارس و الثانوياتمجم -

 :أعمال ترجمها إلى اللغة العربية

 .للمهاتما غاندي" قصة تجاربي مع الحقيقة" -

 .لروم الندو" اإلسالم و العرب" -

 .نبيه أمين فارس.لكارل بروكلمان باالشتراك مع د" تاريخ الشعوب اإلسالمية" -

 .اغليريلف" دفاع عن اإلسالم" -

 .هيغو" البؤساء لفيكتور" -

 .لتشارلز ديكنز" قصة مدينتين" -

 .لهرييت ستاو" كوخ العم توم" -

 .لهوارد فاست" المواطن توم بين" -
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 .الرنست همينغواي" الشيخ و البحر"-

 .للدكتور جبسون" كيف تفكر"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ":دار أسامة"التعريف بالمترجم الثاني 
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و تعتبر من بين أهم الدور  8229مة للنشر والتوزيع نهاية عام تأسست دار أسا  

األردنية والعربية الرائدة في صناعة النشر والتي لها اسمها ومنشوراتها على 

 .المستوى المحلي والدولي

وقد تخصصت في بداية انطالقها بالموسوعات العلمية واألدبية والسياسية والثقافية  

 . اتموسوعال العديد مند أصدرت وق. وفي جميع علوم المعرفة

العديد من  تصدرأأخذت تهتم بالكتاب األكاديمي الجامعي، وقد  9003وفي عام  

في اإلدارة واالقتصاد والمحاسبة والتربية والعلوم واألدب وباقي  ةمتخصصالكتب ال

اهتمامها نحو المعاجم المفصلة،  بدأت توجه 9002التخصصات األخرى، وفي عام 

 .اتتخصص عدةجما  في اأنتجت معف

جال االعالم وقد اصبحت الدار من كتب في مبإصدار بدأت الدار  9002وفي عام  

ن متميزة ومواكبة للعصر بهذا التخصص لما عندها من عناوي قوى الدور العربيةأ

إضافة إلى عناوين أخرى في موضوعات متفرقة وخاصة في اللغة العربية، ، الحديث

 . وغيرها.... اإلسالمية، والعلوم ، والثقافةوالتاريخ، والجغرافيا
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 املبحث الثاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :النموذج العاملي للرواية
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العامل 

 المرسل

العامل 

 الذات

العامل  العامل المساعد العامل الموضوع

المرسل 

 إليه

العامل 

 المعارض

النظام 

اإلستبدادي 

للطبقة 

 الحاكمة

الجماهير 

 المضطهدة

 الحصول على

الحرية و القضاء 

على الطبقة 

الحاكمة المستبدة 

 .الظالمة

 السيد دوفاريج

 السيدة دوفاريج

 .8،9،3،2جاك

تشارلز إفريموند 

 .المدعو دارني

الحياة 

بسالم و 

حرية و 

 احترام

الطبقة 

الحاكمة و 

 التابعين لها

     

 :البرنامج السردي للرواية

ببضع سنوات حيث يبدا الشعب في التفطن تبدأ أحداث الرواية قبيل الثورة الفرنسية  

و التمرد على الطبقة الحاكمة التي ما فتئت ان ظلمت الناس و حرمتهم لمصالحها 

الخاصة و فرضت الضرائب و استعبدت الناس، ثم تبلغ االحداث قمتها حين اندالع 

الثورة و هجوم الثوار على الباستبل و اخراج المساجين االبرياء و غيرهم فيحدث  

انقالب للسلطة و يصبح الثوار في موقع السلطة و يظلمون االبرياء و يشنقون دونما 

 .حق عنوق الناس و خاصة من النبالء

 :النماذج العاملية الفرعية

 (:عودة الميت)الكتاب األول

 (:6-1)النموذج العاملي للفصول 

العامل 

 المرسل

العامل  العامل الذات

 الموضوع

العامل  العامل المساعد 

 المرسل اليه

العامل 

 المعارض

جارفيس 

لوري، 

موظف في 

مصرف 

تلسون بلندن 

و هو رجل 

في الستين من 

العمر ذو وجه 

االنسة لوسي مانت 

ربيعا من  82ذات 

ة و اب ام انجليزي

فرنسي هو 

الدكتور مانت ذات 

عينين زرقاوين و 

شعر ذهبي و 

جبين ناعم، عاشت 

استرجاع 

الدكتور 

مانت من 

فرنسا التي 

ظلمته و 

اعادة الحب 

و الحياة الى 

 .نفسه

السيد دوفاريج 

في الثالثين من 

العمر صاحب 

حانة في حي 

سانت انطوان 

بباريس  و كان 

عصبي المزاج 

لكن اسارير 

الدكتور 

مانت رجل 

فرنسي 

فضيل و هو 

رجل علم و 

طبيب منتشر 

الصيت في 

فرنسا اعتُقِل  
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هادىء 

التجاعيد كانت 

لديه مهمة 

سافر على 

اثرها من لندن 

نحو باريس و 

تمثلت في 

اعادة اثبات 

هوية و وجود 

الدكتور 

 .مانت

في انجلترا بعد 

موت امها، كانت 

تعتقد ان اباها قد 

مات و انها ذاهبة 

الى باريس بطلب 

من السيد لوري 

النهاء اعمال 

تتعلق باموال 

والدها و لكنها 

اكتشفت في 

منتصف الطريق 

ان اباها لم يمت و 

ليها ان تعيد ان ع

 .له ثقته بالحياة

وجهه تظهر 

طيبة قلبه هو 

من اوى 

الدكتور مانت 

عد في منزله ب

اطالق سراحه 

 .من السجن

مصرف تلسون 

الذي تولى هذه 

المهمة و اوكلها 

الى لوري على 

اساس ان 

مانت  الدكتور

كان عميال من 

عمالء 

 .المصرف

في سجن 

الباستيل 

الرهيب مدة 

عاما  81

بتهمة ملفقة 

لم خالل و تع

سجنه حرفة 

صناعة 

 .االحذية

 

 (:6-1)البرنامج السردي للفصول 

مهمة من قبل المصرف الذي يعمل به " جارفيس لوري"تبدأ القصة حين توكل إلى 

تتمثل في استرجاع هوية احد العمالء القدامى للمصرف هو " لوسي"بمساعدة 

فرنسا فتبدا رحلة السيد عاما في  81و الذي كان قد سجن ظلما منذ " الدكتور مانت"

لوري المتعبة من لندن نحو باريس في عربة دوفير و هو يفكر و يفكر في كيفية 

ارجاع شخص الى الحياة، ثم تتطور االحداث بعد وصوله الى فندق جورج الملكي 

حين يلتقي باالنسة لوسي مانت و يبدا باخبارها شيئا فشيئا ان اباها لم يمت و يروي 

ثم يشجعها على استرداده و اعادة الحياة الى نفسه المهزوزة ثم تصل  لها حكاية سجنه

االحداث الى وضع حرج بالتقاء الفتاة و ابيها الول مرة فيتعرف عليها بصعوبة بالغة 

و بعد سلسلة من الذكريات المؤثرة لهما تقنعه اخيرا بالذهاب الى لندن و نسيان 

 .  الماضي الشقي في فرنسا فيسافران معا
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 (: الخيط الذهبي)كتاب الثانيال

 (:3 -1)النموذج العاملي للفصول 

 العامل الذات  العامل المرسل

 

 

العامل 

 الموضوع 

 العامل المساعد

 

العامل المرسل 

 إليه

 العامل المعارض

 

محاولة نشر 

العدالة و 

القضاء على 

القانون الجائر 

الذي يظلم 

اإلنسان و 

 .اإلنسانية

محامي الدفاع 

الموكل سترايفر 

من طرف دارني 

في تهمته 

بالخيانة و هو 

رجل في الثالثين 

من عمره و لكنه 

يبدو في الخمسين 

عريض الجسم 

سمين و ذو لون 

ضارب الى 

الحمرة كان 

محاميا ذا نجاح 

منقطع النظير 

حيث كان دائما 

يحقق فوز 

القضايا التي 

يتسلمها و لكن 

جل نجاحه كان 

يرجع الى مجهود 

مساعده كارتن 

ذي كان ال

يستاجره لمثل 

 هذا العمل

اثبات براءة 

موكله تشارلز 

 دارني

 

سيدني كارتن 

مساعد سترايفر 

و صديقه 

الحميم و كذا 

الرجل اللصيق 

الشبه بالمتهم 

تشارلز دارني 

و كارتن في 

الواقع رجل ذو 

عقل كبير و 

ذكاء بارع و 

كان دائما يجد 

لحلول لقضايا ا

المحامي 

خذ يأسترايفر و 

ذلك  اجرا على

و لكنه كان 

كسوال و تعيسا 

 .و بائسا

لوسي مانت 

 .كشاهدة

جارفيس لوري 

 شاهد

الدكتور 

لكسندر مانت أ

 شاهد

جيري كرانشر 

حاجب مصرف 

 تلسون

المتهم تشارلز 

دارني و هو 

 94شاب في 

من العمر جميل 

المظهر ذو 

عينين داكنتين 

ينحدر من 

اصل فرنسي 

حيث يكون 

عمه المركيز 

افريموند و 

الحقيقي  اسمه

هو تشارلز 

افريموند و 

كانت تهمته 

خيانة ملك لندن 

لحساب ملك 

 .فرنسا

 

 

الشاهد االول 

جون بارساد و 

هو صديق المتهم 

و كان جاسوسا و 

 .خائنا كبيرا

الشاهد الثاني -

روجر كالي و 

الذي كان يعمل 

خادما لدى المتهم 

و هو جاسوس 

لكنيسة اولد بايلي 

و شريك بارساد 

 .في الخيانة

 

 

 (:3-1)لفصول البرنامج السردي ل
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إلى محكمة الجنايات ليوصل " جيري كرانشر"تبدأ أحداث الرواية حين يُرَسُل  

" تشارلز دارني"و في ذلك الوقت كانت قد بدأت محاكمة " لوري"رسالة إلى السيد 

 بتهمة خيانته لملك انجلترا لصالح ملك فرنسا و قد استغرقت المحاكمة نهارا كامال 

الدكتور "و " جارفيس لوري"تم خاللها االستماع إلى جميع الشهود بما فيهم  و

و بعد كل محاوالت الدفاع من قبل محاميه السيد " لوسي"و كذا ابنته " مانت

سترايفير كادت ان تثبت ادانة تشارلز بعد ان اكد احد الشهود انه كان قد رآه في 

ير و هذا كان التفصيل الوحيد الذي كان التاريخ الذي حدده المدعي العام في بلدة دوف

بوسعه ادانة تشارلز دارني و لكن و لحسن حظه و بفضل سيدني كارتن مساعد 

سترايفير و الذي يشبه دارني الى حد كبير جعل الشاهد يلتبس بين شخصيتيهما 

فساعد ذلك السيد سترايفير في اثبات براءة تشارلز دارني و خرج الجميع سعيدا بهذه 

، و تلى ذلك عشاء تشارلز و كارتن الذي متأخرةءة فهنؤوه و افترقوا في ساعة البرا

ادى حوارهما حول لوسي الى اشعال نار غيرة كارتن ثم انتهى الفصل االخير 

بشعور كارتن بشيء من االحباط و الفشل و العجز و الطموح المهدور و انكار الذات 

ذا االخير له لكسله و اهماله ايام خاصة بعد حديثه مع صديقه سترايفير و تانيب ه

 .   الدراسة

 

 

 

 (:7-7)النموذج العاملي للفصول 
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العامل  العامل المرسل

 الذات

العامل 

 الموضوع

العامل 

 المساعد

العامل  العامل المرسل اليه

 المعارض

مقتل طفل غاسبار 

الصغير على يد 

الماركيز الظالم 

المستبد و الذي 

 داس عليه بعربته

ير دون ان يع

 .لموته ادنى اهمية

غاسبار 

والد 

الطفل 

 المقتول

االنتقام من 

الماركيز 

 بقتله

تاييد 

دوفاريج له 

و مساعدته 

و حنوه 

 عليه

الماركيز سانت 

افريموند نبيل من 

نبالء فرنسا مغرور و 

مفتخر بنفسه جائر و 

ظالم و مستبد عاث هو 

و كل افراد عائلته 

فسادا في كل فرنسا و 

  .ال احد يحبهم

 

 

 (:7-7)البرنامج السردي للفصول 

حداث في فرنسا حينما يخرج الماركيز سانت افريموند من حفلة الملك األ أتبد

و هو في قمة الغضب بعد ان و جهت له زجرة من قبل الملك، ثم تتطور " 89لويس"

االحداث حين يقوم الماركيز بدعس طفل صغير هو ابن غاسبار بجياد عربته التي 

سرعة مجنونة و الذي يزيد الطين بلة هو عدم اكتراث الماركيز و كانت تجري ب

سخريته من مقتل الطفل و عدم احساسه حيث اكتفى باعطاء قطعة ذهبية لوالد الطفل 

ظنا منه انها ستعوضه عن ابنه و تنتهي القصة بمقتل الماركيز على يد غاسبار الوالد 

في غرفة نومه ليال و بذلك فقد  المفجوع في ابنه بعد ان لحقه الى قصره و اغتاله

 .حقق انتقامه

 

 

 

 

 (:24-21)النموذج العاملي للفصول 
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العامل 

 المرسل

العامل 

 الذات

العامل 

 الموضوع

العامل  

 المساعد

العامل  

 المرسل اليه

العامل  

 المعارض

حب 

 لوسي

تشارلز 

 دارني

 سترايفير

 كارتن

االعتراف 

للوسي بالحب و 

الرغبة بالزواج 

 .منها

رفيس جا

 لوري

 الدكتور مانت

موت الماركيز  لوسي مانت

 افريموند

 

 (:24-21)البرنامج السردي للفصول 

حداث القصة بإفصاح دارني للدكتور مانت عن حبه البنته لوسي و رغبته في أ أتبد

الزواج منها فيبدي االب شيئا من التردد ازاء هذا الطلب و لكن يعده بالتفكير في 

      ورة المحامي سترايفير لجارفيس لوري في الزواج من لوسياالمر ثم يليها مشا

و الذي ينصحه بعدم التفكير في ذلك ثم يجزم له ان لوسي ترفضه و ينتهي الفصل 

 .باعتراف كارتن للوسي بحبه و اعجابه بها

 (:26-21)النموذج العاملي للفصول 

العامل 

  المرسل
العامل 

 الذات 

العامل 

 الموضوع

العامل  عدالعامل المسا

المرسل 

 اليه

العامل 

 المعارض

حياة الظلم و 

االستبداد 

التي يعيشها 

حي سانت 

انطوان 

خاصة بعد 

النهاية 

المؤلمة 

 .لغاسبار

السيد و -

السيدة 

 .دوفاريج

الثالثة -

 .جاك

القضاء على 

الطبقة 

 الحاكمة

 و النبالء 

سذاجة مصلح الطرق 

إليهام الطبقة الحاكمة 

بان دولتها ستعمر 

يال و ذلك بإبداء طو

معالم الفرح و االبتهاج 

و إظهار الوالء أثناء 

. مرور الموكب الملكي

و كذا حياكة مدام 

دوفارج ألسماء الخونة 

و الجواسيس و العمالء 

 .لصالح الطبقة الحاكمة

الملك و 

الملكة و أهل 

البالط و 

النبالء 

 .المستبدون

بارساد 

الجاسوس 

 الجديد

  

 (:26-21)ول البرنامج السردي للفص
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حداث هذه القصة في حانة السيد دوفاريج عندما يحضر السيد ارنست دوفاريج أ أتبد

مصحوبا بمعبد الطرق ذي القبعة الزرقاء من القرية ثم يلتقيان بالثالثة جاك في 

الحجرة التي كانت مخصصة للدكتور مانت سابقا فيروي معبد الطرق قصة مقتل 

       فق الجميع على سذاجته و ياخذه بعد ذلك السيدغاسبار على مسامع الجميع و يت

و السيدة دوفاريج لرؤية الملك و الملكة و تتطور االحداث بوصول بارساد الجاسوس 

 .الجديد الى الحانة و محاولته لتقصي المعلومات من السيد و السيدة دوفارج

 (:27 -27)النموذج العاملي للفصول 

العامل  العامل المرسل

 الذات

العامل المرسل  العامل المساعد عامل الموضوعال

 اليه

العامل 

 المعارض

النكسة التي اصابت 

الدكتور مانت بعد 

 زفاف ابنته لوسي

و ابتعادها عنه و  

المتمثلة في عودته 

 .لصنع األحذية

جارفيس 

 لوري

مساعدة الدكتور 

مانت  لنسيان 

ماضيه التعيس، 

بالتخلص من عدة 

 .  صانع األحذية

 .ة بروساآلنس -

رزانة الدكتور  -

 . مانت و ثقته بنفسه

حب الوالد  -

 الشديد البنته،

و العزم على  

 .الشفاء ألجلها

الدكتور  -

 .ألكسندر مانت

 

 

 (:27-27)المسار السردي للفصول 

على إثر فراق الدكتور مانت البنته بعد زفافها عاودته نكسة خفيفة عاد بموجبها  

، و بقي على تلك الحال مدة -صنع األحذية–ها في السجن لحرفته القديمة التي احترف

     تسعة أيام، باءت خاللها محاوالت السيد لوري في اقناع الدكتور مانت بالخروج 

و الكف عن ذلك العمل بالفشل، و في صباح اليوم العاشر استطاع لوري بصعوبة 

ن أير خاصة بعد حذية فقبل هذا االخبالغة اقناع صديقه بالتخلص من عدة صنع اال

 ".لوسي"اقتنع ان  شفاءه سيسعد ابنته العزيزة 
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 (:14-12)النموذج العاملي للفصول

العامل 

 المرسل

العامل  العامل الموضوع العمل الذات

 المساعد

العامل 

المرسل 

 اليه

العامل 

 المعارض

حالة الفقر 

و الجوع 

و  الظلم  

و القسوة 

و 

 االستبداد

الحشود 

الفقيرة من 

الشعب 

لمضطهد و ا

على رأسهم 

الزوجان 

 دوفارج

الرجال 

االربعة 

الذين 

اضرموا 

النار في 

قصر 

 الماركيز

الهجوم على سجن 

الباستيل الرهيب و 

تحرير سجنائه و قتل 

ضباط السجن و 

فولون العجوز و 

صهره و من واالهم 

من جواسيس و خونة 

و التمثيل بهم مكان 

المصابيح في حي 

سانت انطوان ليكونوا 

إضرام . لغيرهم عبرة

النار في قصر 

الماركيز في القرية و 

القبض على مسيو 

غابيل جامع 

 .الضرائب

قوة العزيمة 

و االرادة في 

التخلص من 

 .االستبداد

االسلحة 

المتنوعة 

التي تسلح 

بها الرجال 

كما النساء 

مشتركين 

في سالح 

واحد هو 

 .االنتقام

جاك و معبد 

 الطرق

الملك 

 الفرنسي

الخنادق 

يقة، و العم

الجسر 

المتحرك 

المزدوج و 

االسوار 

الضخمة و 

االبراج 

الثماني 

العالية و 

المدافع و 

البنادق و 

النار و 

 .الدخان

 

 (: 14-12)البرنامج السردي للفصول 

 تجري االحداث في باريس صبيحة أحد ايام منتصف تموز من العام  

ل حانة المسيو و بالتحديد في حي سان انطوان حيث تجتمع الحشود حو 8212

دوفارج الذي ُكلِّف بتنظيم المواطنين و تسليحهم بمختلف انواع االسلحة و بجانبه 

زوجته السيدة دوفارج و الثالثة جاك و السيدة الملقبة باالنتقام، حيث ان جميع النسوة 

قد كفوا عن الحبك و التحقوا بالرجال فهجموا على سجن الباستيل فتحقق المراد بعد 

ية بيضاء من القلعة و استسالم العدو و تم القبض على الضباط و قتل انطالق را

          احدهم و وضع مكان المصباح في الحي ليكون عبرة، كما زار دوفارج المئة
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ضباط  2سجناء و  2و خرج الحشد حاملين على رؤوسهم . و خمسة البرج الشمالي

و في . اء التي خلفها السجناءمقتولين و مفاتيح القلعة و كذا بعض الرسائل و االشي

القرية أضرمت النار في قصر الماركيز فاحرق بالكامل كما تم القبض على غابيل 

    عوامأبعد هذه العاصفة الهوجاء بثالثة و . جامع الضرائب لصالح االسرة الحاكمة

           زال النظام الملكي و علق عليه الحكم 8229و بالذات في شهر آب من سنة 

 .ناثرت طبقة النبالء هنا و هناكو ت

 (:أثر عاصفة)الكتاب الثالث 

 (:1-2)النموذج العاملي للفصول 

العمل 

 المرسل

العامل  العامل الذات 

 الموضوع

العامل 

 المساعد

العامل 

المرسل 

 اليه

 العامل  المعارض

رسالة غابيل 

الخادم األمين 

لطلب 

 المساعدة

تشارلز 

إفريموند 

المدعو 

 دارني

غابيل  مساعدة

في الخروج من 

السجن بعد ان 

قبض عليه 

 الثوار

عزيمة و 

إرادة لوري 

في القيام 

 بواجبه

األوضاع المضطربة  غابيل

التي تلت الثورة و 

سجن تشارلز كونه 

 ارستقراطيا

 

 (:1-2)البرنامج السردي للفصول 

خادم  تبدأ األحداث عندما يقرر تشارلز دارني السفر الى باريس بعد تلقيه رسالة من

بض حالما تطأُ مخلص لعائلة افريموند هو غابيل ثم تتازم االوضاع حين يُلقى عليه الق

م، و يسجن في سجن الفورس بتهمة كونه ارستقراطيا رجاله أرض وطنه األ

         زوجته–مهاجرا، و لكن االمور تأخذ مجرى اخر بعدما تلحق به لوسي مانت 

يحاول الدكتور بمساعدة و نصيحة مستر و ابوها الدكتور مانت الى فرنسا و 
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 جارفيس لوري انقاذ حياة نسيبه مستغال شهرته كسجين سابق للباستيل و لكن السيد 

و السيدة دوفارج و كذا االنتقام يسعون الى عكس ذلك بدافع االنتقام كما تزامن وجود 

على تشارلز في السجن مع محاكمة الملك و اعدامه و اقامة الجمهورية القائمة 

الحرية و المساواة، و االحداث التي لعبت فيها المقصلة الدور االهم، كل هذا صعب 

من مهمة الطبيب في انقاذ صهره و لكنه لم يستسلم و تسهيل التواصل بينه و بين 

 .طريق الرسائل و النافذة الصغيرةزوجته عن 

 (: 22-6)النموذج العاملي للفصول 

العامل 

 المرسل

العامل 

  الذات

عامل ال

 الموضوع

العامل 

 المساعد

العامل 

المرسل 

 اليه

 العامل المعارض

الوفاء 

بالدين 

البنته التي 

آزرته في 

 محنته

ألكسندر 

 مانت

مساعدة تشارلز 

دارني في 

محاكمته و اثبات 

براءته و انقاذه 

 من االعدام

تيوفيل 

 غابيل 

جارفيس 

 لوري

تشارلز 

 دارني

لوسي 

 مانت

اعادة سجن تشارلز بتهمة 

وجهة من حي سان م

انطوان السيد و السيدة 

دوفارج بسبب الرسالة 

التي كتبها الطبيب في 

سجنه و التي اكتُِشفت بعد 

 الهجوم على الباستيل

 

   

 (:22-6)البرنامج السردي للفصول

ن ينجح الدكتور مانت في اثبات براءة صهره مستغال في ذلك نفوذه كسجين أبعد 

ي ذلك اعترافات غابيل بان تشارلز دارني قد اتى من سابق للباستيل، كما يساعده ف

انجلترا الى فرنسا لمساعدته بعد ان تلقى منه رسالة تفيده بذلك، و لكن فرحة عائلة 

تشارلز لم تكتمل حيث أُلقي عليه القبض مجددا مساء اليوم الموالي بسبب رسالة كان 

 تدين كل عائلة إفريموند قد كتبها الدكتور مانت و هو في سجنه في الباستيل و التي
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ساعة من  92فُحِكم على تشارلز باإلعدام بعد . و ساللتها بسفك دماء األبرياء 

 .محاكمته

 (: 21-21)النموذج العاملي للفصول 

العامل 

 المرسل

العامل 

 الذات

العامل 

 الموضوع

العامل  العامل المساعد

المرسل 

 اليه

العامل 

 المعارض

حب كارتن 

الصادق 

 تللوسي مان

سيدني 

 كارتن

انقاذ حياة 

تشارلز دارني 

من الموت 

 عدامباإل

تهديد كارتن بكشف تاريخ 

الجاسوس جون بارساد و 

اسمه الحقيقي سليمان 

 .بروس ان هو لم يساعده

 .جارفيس لوري

لوسي 

 مانت 

تشارلز 

 دارني

السيدة 

 دوفارج

 

 (:21-21)البرنامج السردي للفصول 

تشارلز " شبيه" سيدني كارتن"ين يقُدُم اليها حداث مجددا في باريس حاأل أتبد

" سليمان بروس"و اسمه الحقيقي " جون بارساد"و يتعرف على الخائن "افريموند

شقيق مس بروس، كما يكشف االعيبه و تاريخه الجاسوسي الوسخ، فيهدده بكشف 

من " افريموند"تاريخه و هويته للثوار ان هو لم يوافق على مساعدته في تهريب 

" سيدني كارتن"جن، و بعد ان يرضخ هذا االخير في تردد، تتم الخطة و يُعَدم الس

 .إكراما للوسي مانت باسم الحب" ندتشارلز إفريمو"مكان 
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 أمثلة تطبيقية
 

 

 

 

 

 

 :المثال األول

 :النص األصلي
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A large cask of wine had been dropped and broken, in the "

d happened in getting it out of a cart; the . The accident hastreet

, and it lay had burstcask had tumbled out with a run, the hoops 

shop, shattered -of the wine outside the door juston the stones 

like a walnut-shell"(p32). 

 :البنية السطحية للجملة

Had been dropped and broken ←لالفع 

A large cask of wine ←الفاعل 

In the street ←المفعول به غير المباشر 

 :البنية العميقة للجملة

Had been dropped and broken←الفعل 

A large cask of wine←الموضوع 

In the street←المكان أو الهدف 

     "had been dropped"من الفعللهذه الجملة تتكون البنية السطحية  :تعقيب

تتمثل البنية العميقة في الفعل و ,  "A large cask of wine"و الفاعل الوظيفي

"had dropped"   و الحالة النحوية المستترة المتمثلة في"someone" و التي 

هو فعل " to drop"قواعد الحاالت، حيث أن الفعل  حسب" المنفذ"تلعب دور 

للقيام به، كما أن الفعل هنا " فذمن"متعدي في اللغة االنجليزية أي يستلزم الحالة 

 a large cask of"يوحي للقارئ أن هناك من تسبب في سقوط البرميل، و 
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wine" فهو لم يقم بالفعل بل وقع عليه الموضوع ل منفذ الفعل بل حالةهنا ال يمث ،

 .الفعل

 :ترجمة دار أسامة

سالت و  سقط من الناقلة برميل من الخمر و تحطم على أرض الشارع"...  

 .(38ص)...".الخمرة

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل← و تحطم سقط

 جار و مجرور← من الناقلة

 الفاعل← برميل من الخمر

 جار و مجرور← على أرض الشارع

 :البنية العميقة للجملة

 الفعل← و تحطم سقط

 المصدر← من الناقلة

 المنفذ← برميل من الخمر

 و الهدفأالمكان ← رض الشارعأعلى 

 

برميل من "في هذه الترجمة الفاعل الوظيفي في البنية السطحية للجملة  :عقيبت

، مما أدى إلى وقوع خطأ على المستوى تل دور المنفذ في البنية العميقةاح "الخمر

الداللي للجملة، حيث لم يتقيد المترجم في هذه الجملة بالحالة النحوية للفاعل الوظيفي 
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يقة للنص األصلي مما أوقعه في هذا الخطأ الذي يؤدي أي لم يستعمل نفس البنية العم

برميل "بقارئ الترجمة إلى لبس في المعنى، فحينما يريد كاتب النص األصلي أن 

قد تم إسقاطه من قبل شخص ما و هذا ما يذكر الحقا في الرواية، يتجلى من  "الخمر

 .خالل الترجمة أن البرميل كان قد سقط من تلقاء نفسه

آخر نالحظ أن هنالك حذفا في الترجمة حيث لم يقم المترجم بترجمة  و من جانب 

النص األصلي بينما نجده يضيف ما لم يذكر في  ،"ضخم"بمعنى  "large"الصفة  

و كذا " سقط"أي حالة المصدر للفعل  "من الناقلة"كأن يذكر أن البرميل يسقط 

و من هنا . األصلي نصو هذا غير مذكور البتة في ال "الخمرة سالت"ذكره ألن 

نستطيع القول أن المترجم لم يحترم الحاالت النحوية أو األدوار الداللية اإلجبارية و 

تم تم كما ل. لكنه زاد ما هو غير موجود و ربما غير ضروري من أدوار اختيارية

 . ترجمة باقي الجملة

 :ترجمة البعلبكي

و كان الحادث قد وقع . كان دن ضخم من دنان الخمر قد سقط في الشارع و تحطم" 

، تقطعت أطواقه بعد أنو تدحرج الدن، . فيما كان الدن ينقل من إحدى العربات

 حانة، و قد تناثر حطامه مثل قشرةفانطرح على الحجارة، عند باب ال

 (.28ص".)الجوز

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل← قد سقط و تحطم

 الفاعل← دن ضخم من دنان الخمر
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 و مجرور جار← في الشارع

 :البنية العميقة للجملة

 الفعل← قد سقط و تحطم

 المنفذ← دن ضخم من دنان الخمر

 و المكانأالهدف، ← في الشارع

أي أن الفاعل لم  بالحالة النحوية األصلية للفاعلالمترجم هنا كذلك لم يتقيد  :تعقيب

دى إلى مما أ يلعب نفس الدور الداللي الذي لعبه في النص األصلي و هو الموضوع

 .معنى آخر غير الذي أراده الكاتب األصلي للرواية

 قبل المترجم حيث أن ت في النص األصلي لم يُحترم منحاالبالنسبة لترتيب ال 

البنية العميقة، وقع في في و الذي يمثل حالة المكان  "in the street" المفعول به

ى أنها ذات أهمية يدل علمما في الموقع األخير  الجملة فضلةالنص األصلي في 

بالنسبة للكاتب و هذا ما نراه جليا حين قراءتنا لباقي القصة التي تروي كيفية تهافت 

 . الناس المساكين في الشارع البائس على الخمرة السائلة فوق أرض الشارع

مما أنقص من قيمتها في المترَجم و لكن الكلمة لم تحتل نفس الموقع في النص 

مما يوحي للقارئ أن فعل تحطم البرميل في حد  "تحطم"ل الجملة، بل ُوضع الفع

ذاته هو المهم في أحداث الرواية و ليس مكان تحطمه، و هذا خطأ من قبل المترجم 

 . ت كما جاء في النص األصليحاالكان يجدر به التقيد بترتيب الحيث 
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ه و الذي يريد ب "had burst"لترجمة  "تقطعت"الفعل استعمال أما فيما يخص  

هنا للداللة على قوة سقوط البرميل فأعتقد أن المترجم لم " انفجرت"الكاتب األصلي 

 .  يُوفق في اختيار الفعل المرادف

 just outside the"في عبارة  "just"كلمة ترجمة نالحظ كذلك الغياب التام ل

door of the wine-shop"،  خارج باب "و الذي يراد بها في النص األصلي

 ". لضبطالحانة با

على مستوى الترجمة هناك زيادة تدل على ال مباالة من قبل المترجم فحين زيادة  

فال نجد هذه اإلضافة في  "أطواق"المضاف لكلمة  "الهاء"ضمير الغائب المتصل 

ن الك األطواق من الضرورة ذكر مالك النص األصلي و لو رأى الكاتب األصلي أن

لي ينتج نوع من اللبس لدى القارئ ألنه غير قد فعل، فهنا عند قراءة النص األص

أطواق "أم أنها  "البرميل المتدحرج"تخص  "األطواق التي انفجرت"متأكد إذا كانت 

ن هذا الغموض متعمدا من طرف الكاتب، و لكن المترجم ا، و ربما ك"لشيء آخر

و في نفس . عمد إلى تفسير الجملة و بكل بساطة بذكر الضمير المتصل الغائب

و ذلك " التقطع"و " التدحرج"جملة نالحظ أن المترجم قد حدد وقت كل من فعلي ال

و لكن هذا غير مذكور في النص األصلي حيث أن  "بعد أن"بإضافة ظرف الزمان 

صيغة "أو  "past perfect"الكاتب قد استعمل نفس الزمن للفعلين و المتمثل في 

 ".الماضي األسبق

 :يلي اهذه الفقرة مأقترح كبديل لترجمة   :البديل
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قد وقع الحادث كان م في الشارع، و و تحطَّ كان قد أُسقِط برميل خمر ضخم  كان" 

 و انفجرت األطواق،بسرعة إنزاله من إحدى العربات، و قد تدحرج البرميل  أثناء

 ".مثل قشرة الجوز اهشممتحجارة خارج باب الحانة بالضبط، و تموضع على ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثاني المثال
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 :النص األصلي

The guard, the coachman, and the two other passengers eyed "

).distrustfully".(p10 him 

  :البنية السطحية للجملة

eyed ←الفعل 

The guard, the coachman, and the two other passengers ←الفاعل 

him ←المفعول به غير المباشر 

 :البنية العميقة للجملة

eyed ←الفعل 

The guard, the coachman, and the two other passengers ←المنفذ 

him ←الموضوع 

 the guard, the"و المنفذ " eyed"من الفعل البنية العميقة للجملة تتكون  :تعقيب

coachman, and the two other passengers " و كذا الموضوع"him" 

 .البنية السطحية هو من يقوم بدور المنفذ داللياو نجد هنا أن الفاعل الوظيفي في  

 :ترجمة دار أسامة

، في نظرات ارتياب و تحلقته  عيون المسافرين و الحارس و السائقو "  

 (.09ص")توجس

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل← تحلقت
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 الفاعل← عيون

 جار و مجرور← المسافرين و الحارس و السائق 

 :البنية العميقة للجملة

 الفعل← لقتتح

 المنفذ← عيون المسافرين و الحارس و السائق

قام المترجم بوضع الفاعل الوظيفي للبنية السطحية في النص األصلي في  :قيبتع

 أما المنفذ في الترجمة فتمثل في الفاعل الوظيفي للبنية السطحية ،موقع المضاف إليه

هو " تحلق"ن اختيار الفعل و الذي قام بدور المنفذ و أعتقد أ" عيون"و المتمثل في  

الذي أدى إلى هذا المشكل، و كان يتعين على المترجم اختيار فعل أجدى و أنجع مثل 

و في نفس الوقت الحفاظ على نفس  عنى نفسهبكل بساطة ألداء الم" نظر"أو " رمق"

 .الدور الداللي للفاعل

م يحترم حيث ل ا عشوائيا في ترتيب عناصر الفاعلكما نالحظ أن هناك تغيير

 The guard, the coachman, and the"المترجم الترتيب األصلي للكلمات 

two other passengers eyed him". 

 

 

 

 

 :ترجمة البعلبكي
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 اآلخران نظرة ألقى عليه الحارس، و السائق، و المسافرانو "  

 (.84ص".)ارتياب

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل← ألقى

 الفاعل← سافران اآلخرانالحارس، و السائق، و الم

 :البنية العميقة للجملة

 الفعل← ألقى

 المنفذ← الحارس، و السائق، و المسافران اآلخران

ن المترجم قد وفق في ترجمته، حيث أن المترجم حافظ على نفس البنية أأرى  :تعقيب

 الفاعل الوظيفي في البنية السطحية للترجمة أدىالعميقة كما في النص األصلي، لذا ف

منفذ نفس الدور الداللي في البنية العميقة تماما كما في النص األصلي و هو دور 

 .الفعل

 :أقترح الترجمة اآلتية :البديل

 ".رمقه كل من الحارس، و السائق، و المسافرين اآلخرين بنظرة ارتياب"

 

 

 

 

 :مثال الثالثلا
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 :النص األصلي

his old  here asDoctor Manette received such patients "

reputation, and its revival in the floating whispers of  his story, 

His scientific knowledge, and his vigilance and brought him. 

skill in conducting ingenious experiments, brought him 

he earned as much as he , and otherwise into moderate request

).".(p109ntedwa 

 :األولى البنية السطحية للجملة

received ←الفعل 

Doctor Manette← الفاعل 

Such patients ←المفعول به 

 :األولى البنية العميقة للجملة

received ←الفعل 

Doctor Manette ←المستفيد 

Such patients ←الموضوع 

 :البنية السطحية للجملة الثانية

brought← الفعل 
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His scientific knowledge, and his vigilance and skill in 

conducting ingenious experiments← الفاعل 

him← المفعول به المباشر 

into moderate request← المفعول به غير المباشر 

 :ة للجملة الثانيةقيعمالبنية ال

brought ←الفعل 

His scientific knowledge, and his vigilance and skill in 

conducting ingenious experiments ←داةاأل 

him ←المستفيد 

into moderate request ←الهدف 

 :البنية السطحية للجملة الثالثة

earned← الفعل 

he← الفاعل 

As much as he wanted← المفعول به 

 :ةلثة للجملة الثاقيعمالبنية ال

earned ←الفعل 

he ←مستفيدال 

As much as he wanted ←وضوعالم 

 



 

 

 
170 

البنية في  "received"في هذا المثال نجد أن الفاعل الوظيفي للفعل   :تعقيب

حاالت و لكنه دالليا و حسب نحو ال Doctor Manette""لجملة هو  السطحية ل

  .في البنية العميقة يمثل الدور الداللي مستفيد

 His"السطحية  نالحظ من خالل الجملة الثانية أن الفاعل الوظيفي في الجملة

scientific knowledge, and his vigilance and skill in 

conducting ingenious experiments"  لعب دور األداة دالليا في البنية

 .العميقة للجملة

للفعل  الفاعل الوظيفي "he"أما في الجملة الموالية فيمثل ضمير الغائب 

"earned"و في الحقيقة يمثل المستفيد من الفعل لجملة بينما هل البنية السطحية في

 .في البنية العميقة

 :اسامةأترجمة دار

في هذا المنزل الذي تغمره  قد كان الدكتور مانت يستقبل بعضا من المرضىو "

شجار، و الذي يتكون من طابقين كبيرين، و ذلك بقدر ما كانت شهرته بعض األ

لذكائه و لكفاءته العلمية قد اكتسب  كانو . القديمة تسمح له بالقيام بأعمال الطبابة

 (. 12ص".)ل المال الذي يحتاجه لنفقاتهراح يحص  ، و شهرة جديدة هنا

 :األولى البنية السطحية للجملة

 الفعل← يستقبل

 الفاعل← الدكتور مانت

 المفعول به← بعضا من المرضى
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 :األولى البنية العميقة للجملة

 الفعل← يستقبل

 المنفذ← الدكتور مانت

 الموضوع← بعضا من المرضى

 :البنية السطحية للجملة الثانية

 الفعل ←كان قد اكتسب

 الفاعل ←ضمير المفرد الغائب

 المفعول به ←شهرة جديدة

 جار و مجرور ←لذكائه و لكفاءته العلمية

 :ة للجملة الثانيةقيعمالبنية ال

 الفعل← كان قد اكتسب

 مستفيدال← ضمير المفرد الغائب

 لموضوعا← شهرة جديدة

 السبب← لذكائه و لكفاءته العلمية

 :ةسطحية للجملة الثالثالبنية ال

ل  الفعل ←راح يحصِّ

 الفاعل ←ضمير المفرد الغائب

 المفعول به ←المال الذي يحتاجه لنفقاته

 :ةلثة للجملة الثاقيعمالبنية ال
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ل  الفعل← راح يحصِّ

 مستفيدال← ضمير المفرد الغائب

 وضوعالم← المال الذي يحتاجه لنفقاته

لترجمة الفعل  "يستقبل"استعمال الفعل  نَّ هو أما نالحظه في هذه الترجمة  :تعقيب

"received"  لم يستلزم الحالة الداللية نفسها في النص بالعربية  كما هو باللغة

بينما لم يحترم " مستفيد"صلي الحالة ة، حيث يستلزم الفاعل في النص األاالنجليزي

صلي، منفذا في فعل فجعل من المستفيد في النص األة للالمترجم هذه الخصوصي

 .النص المترجم

كما نالحظ من خالل ترجمة الجملة الثانية أن ما وقع فاعال وظيفيا في البنية السطحية 

 ,His scientific knowledge"للنص األصلي و كذا أداة  في البنية العميقة 

and his vigilance and skill in conducting ingenious 

experiments"  قد َشَغَل وظيفة الجار و المجرور في البنية السطحية للنص

  ."لذكائه و لكفاءته العلمية" المترَجم و الحالة السبب في البنية العميقة

الوظيفي في البنية الدور الداللي للفاعل نفس قد احترم ة فالمترجم لثأما في الجملة الثا

 .ي حيث لعب الفاعل دور المنفذ للفعل في البنية العميقةالسطحية كما في النص األصل

 :ترجمة البعلبكي

ههنا على قدر ما تسوقهم إليه شهرته  كان الدكتور مانيت يستقبل المرضىو "

كان تمكنه العلمي، و يقظته، و . القديمة، و انبعاثها في همسات القوم السائرة بقصته
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، حملت قوما كثيرين على أن يفزعوا إليه و براعته في القيام بالتجاريب البارعة قد

 (.838ص".)هو يكسب من وراء ذلك دخال يتكافأ مع حاجاتهف يلتمسون الشفاء،

 :األولى البنية السطحية للجملة

 الفعل← يستقبل

 الفاعل← الدكتور مانت

 المفعول به← المرضى

 :األولى البنية العميقة للجملة

 الفعل← يستقبل

 المنفذ← الدكتور مانت

 الموضوع← لمرضىا

 :البنية السطحية للجملة الثانية

 الفعل ←كان قد حملت

 الفاعل ←تمكنه العلمي، و يقظته، و براعته في القيام بالتجاريب البارعة

 المفعول به ←قوما كثيرين

 جار و مجرور  ←على أن يفزعوا إليه

 :ةنية للجملة الثاعميقالبنية ال

 الفعل← كان قد حملت

 داةاأل← يقظته، و براعته في القيام بالتجاريب البارعةتمكنه العلمي، و 

 الموضوع← قوما كثيرين
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 الهدف← على أن يفزعوا إليه

 :ةالسطحية للجملة الثالثالبنية 

 الفعل ←يكسب

 الفاعل ←هو

 المفعول به ←دخال يتكافأ مع حاجاته

 جار و مجرور ←من وراء ذلك

 :ةلثة للجملة الثاقيعمالبنية ال

 الفعل← يكسب

 مستفيدال← وه

 وضوعالم← دخال يتكافأ مع حاجاته

  المصدر← من وراء ذلك

ن المترجم لم يحترم الحالة الداللية أيضا أنالحظ من خالل هذه الترجمة  :تعقيب

ي حال استعمله الكاتب حيث استُعمل كمنفذ ف في الجملة األولى الدكتور مانت للفاعل

 .صلي كمستفيدفي النص األ

تمكنه العلمي، و " ثانية فإن الفاعل الوظيفي في البنية السطحيةبالنسبة للجملة ال

وقع موقع األداة في البنية العميقة  "يقظته، و براعته في القيام بالتجاريب البارعة

 .تماما كما في النص األصلي
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قد  "هو"ة فنالحظ أن الفاعل الوظيفي في البنية السطحية فيما يخص الجملة الثالثأما 

ور الداللي الذي احتله في البنية العميقة للنص األصلي أي دور احتل نفس الد

 . المستفيد

 :أقترح ما يلي لترجمة الفقرة السابقة :البديل

 لى قدر ما كانت سمعته القديمةالمرضى هنا عالكثير من كان الدكتور مانت يتلقى "

ة و يقظته ته العلميله، كما جعلته معرفالطافية لقصته تبعث همسات الحياؤها في إو 

كسب من وراء ذلك ي كانو بشكل معتدل داء التجارب الدقيقة مطلوبا أو مهارته في 

 ".ما يريد
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 :المثال الرابع

 :النص األصلي

interval, until dawn, they  the cold and restlessAll through "

once more whispered in the ears of Mr. Jarvis Lorry –sitting 

, and wandering buried man who had been dug outopposite to 

what subtle powers were for ever lost to him, and what were 

capable of restoration".(p58). 

 :البنية السطحية للجملة

Had been dug out ←الفعل 

Buried man who← الفاعل 

 :للجملة عميقةالبنية ال

Had been dug out ←الفعل 

Buried man who←موضوعال 

( subject)في هذا المثال وقعت فاعال وظيفيا buried man who"" :تعقيب

حيث وقع  احتل محل الموضوع و لكنه دالليا. "had been dug out"للفعل 

 .عليه الفعل

 :ترجمة دار أسامة

تهمس في و طول هذه المدة من الليل، و حتى انبثاق الفجر، راحت هذه الظالل "

 الرجل الذي كان مدفونا، و أخرِج من القبر،أذني السيد لوري، و قد كان يجلس قبالة 
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دون أن يدري ماذا كان في وسعه أن يعيد من بقايا هذا الرجل إلى 

 (.22ص".)الحياة

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل ←أُخِرج

 الفاعل ←الرجل الذي كان مدفونا

 جار و مجرور ←من القبر

 :العميقة للجملة البنية

 الفعل← أُخِرج

 موضوعال← الرجل الذي كان مدفونا

 و المكانالمصدر أ← من القبر

 "الرجل الذي كان مدفونا"وقع الفاعل الوظيفي في البنية السطحية للجملة  :تعقيب

األدوار المترجم و بذلك فقد احترم حيث وقع عليه الفعل،  موضوعا في البنية العميقة

 .األصليالداللية للنص 

  "cold"تم ترجمة الصفات  يلم  كما نالحظ من خالل الجملة الثانية أنه

 "من الليل" و المجرور ما وردت زيادة للجارفي هذه الترجمة ك، "restless" و

 .دون حاجة لذلك

و التي تدل حسب النص  "once more"تام لعبارة مهمة الحذف نالحظ كذلك ال

 .ية، و هذا لم يكن جليا في الترجمةاألصلي على حدوث الفعل مرة ثان
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ح ، في الواقع ال تترجم أي جزء من الفقرة السابقة، و يرجّ خيرةالجملة األو نرى أنَّ 

 .أن المترجم لم يفهم المعنى كلية فترجمها كما فهمها هو

 :ترجمة البعلبكي

و طوال الفترة الباردة القلقة، حتى الضحى، أنشأت هذه الظالل تهمس في أذني "

، غير الرجل الدفين الذي ُنقب القبر عنهو كان جالسا تجاه )ستر جارفيس لوري، م

 يزال في اإلمكاندار  أي قواه البارعة قد ضاعت إلى األبد، و أيها ال 

 (.92ص".)بعثها

 :البنية السطحية للجملة

 المبتدأ ←الرجل الدفين الّذي

 في محل خبر ←نُقِب القبر عنه

 :ة للجملةعميقالبنية ال

 الفعل← قِبنُ 

 موضوعال← الرجل الدفين الّذي

 الموضوع← القبر عنه

في " نُقِب القبر عنه"مبتدأ و  "الرجل الدفين الذي"في الترجمة وقعت  : تعقيب

 .محل خبره

و منه فإن المترجم هنا احترم ترتيب مواقع الملفوظات في النص األصلي فما وقع  

 .مسندا إليهمسندا بقي مسندا و ما وقع مسندا إليه بقي 



 

 

 
179 

فالكلمة التي تقابلها في النص األصلي تعني بالعربية  "الضحى"بالنسبة لكلمة  -

 .ن هناك فرقا بين وقتي الفجر و الضحىأو أعتقد  "الفجر"

 :أقترح ما يلي :البديل

طوال الفترة الباردة غير المريحة، و إلى غاية الفجر، همست تلك الظالل مرة "

يس لوري الذي كان جالسا مقابل الرجل المدفون الذي أخرى في أذني السيد جارف

بد، و أي منها كان قد أخِرج من القبر، متسائال أي من قواه الذكية قد ضاعت منه لأل

 ".حقادرة على أن تُصلَّ 
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 :سخامالمثال ال

 :النص األصلي

to change the , that he had occasion It happened, at length"

, for his shoemaker's knife. It lay on that ent in his handinstrum

side of him which was not the side on which she stood. He had 

when his eyes taken it up, and was stooping to work again, 

. He raised them, and saw her face. caught the skirt of her dress

The two spectators started forward, but she stayed them with a 

motion of her hand. She had no fear of his striking at her with 

the knife, though they had".(p51). 

 :البنية السطحية للجملة

caught← الفعل 

His eyes← الفاعل 

The skirt of her dress← المفعول به 

 :لجملةة لقيعمالبنية ال

caught ←الفعل 

His eyes ←األداة 

The skirt of her dress ←وضوعالم 
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في البنية السطحية لهذه الجملة دور  "his eyes" احتل الفاعل الوظيفي :تعقيب

هنا، أي عيناه ال يمكنهما القيام بالفعل و  "his eyes"ألن  األداة في بنيتها العميقة

ر الكاتب المشهد على هذه الشاكلة رغبة منه إنما المساعدة على أدائه، و ربما  صوَّ

في ترسيخ صورة شخصية الدكتور مانت بأنها شخصية جامدة تائهة و بأنها فقدت 

حيويتها و حياتها في غيابة السجن، و بذلك فأعضاؤه هي التي كانت تنوب عنه في 

ان بذلك و أي عمل يقوم به حيث ال يمكنه مثال الرؤية و النظر بل عيناه هما من تقوم

 he held"نفس الشيء نالحظه في فقرات أخرى أين يستعمل الكاتب عبارات مثل 

out his hand" أي قامت يده هذه المرة بمساعدته على عمل ما و غيرها. 

  :ترجمة دار أسامة

يرى ذيل ثوب ، إذا به بتناول بعض العدة من األرض، فيما كان يقوم و لكن أخيرا" 

 تفرس في وجهها، لكن السيدين اآلخرين اقتربا منها بسرعة  ، فرفع رأسه والفتاة

إال أنها أوقفتهما هي بإشارة من يدها، فبقيا في . و خافا أن يضربها بمديته التي في يده

 (.23ص".)مكانهما

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل ←يرى

 الفاعل ←الضمير المفرد الغائب

 المفعول به ←ذيل ثوب الفتاة

 :قة للجملةالبنية العمي

 الفعل← يرى
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 منفذال← الضمير المفرد الغائب

 وضوعالم← ذيل ثوب الفتاة

احتل الفاعل الوظيفي للبنية السطحية للجملة الحالة منفذ في البنية العميقة،  :تعقيب

يستعمل نفس الفاعل الوظيفي المستعمل في النص األصلي و لم فالمترجم هنا لم 

 .كما في النص األصلي يحترم األدوار الداللية للكلمات

و لكن "ال يجوز ترجمتها ب  "It happened, at length"بالنسبة لترجمة  

 .فالمقصود هنا هو طول الفترة الزمنية و ليس وقت حدوث الفعل "أخيرا

فقد " to change the instrument in his hand "أما فيما يخص ترجمة 

فالمقصود من النص  "من األرضكان يقوم بتناول بعض العدة " تمت ترجمتها ب 

األصلي هو أن الحذاء كان يهم ليس بتناول و حسب و إنما بتغيير أداة بأداة أخرى 

 بعض العدةحيث أراد تغيير األداة الموجودة بيده أي أنها أداة محددة بعينها، و ليس 

اة كما ذكر في الترجمة، بأداة أخرى هي مدية الحذائين خاصته و زيادة على هذا فاألد

كانت في يده و ليست على األرض، فنالحظ من خالل هذا التحليل أن الترجمة تفتقر 

 . لهذه التفاصيل التي توحي بكل هذه المعاني

 :ترجمة البعلبكي

 .و اتفق آخر األمر أن اضطر إلى أن يستبدل مدية الحذائين باألداة التي في يده"

فما كاد . ذلك الذي وقفت عنده الفتاةو كانت تلك المدية الملقاة في الجانب المقابل ل 

و رفع عينيه، و رأى . لمحت عيناه ذيل ثوبهايتناولها و يهم بالعمل من جديد حتى 

و وثب مسيو دوفارج و مستر لوري إلى أمام، و لكنها أبقتهما حيث هما . إلى وجهها



 

 

 
183 

إنها لم تخش أن يضربها بمديته، على حين خشيا هما أن . بإيماءة من يدها

 (.99-98ص".)يفعل

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل ←لمحت

 الفاعل ←عيناه

 المفعول به ←ذيل ثوبها

 :ة للجملةقيعمالبنية ال

 الفعل← لمحت

 داةاأل← عيناه

 وضوعالم← ذيل ثوبها

الدور الداللي للفاعل في نالحظ من خالل ترجمة البعلبكي أنه تم احترام  :تعقيب

داة بنفس الطريقة التي احتلها الفاعل في النص البنية العميقة أين احتل دور األ

 .األصلي

 :أقترح ما يلي :البديل

 .و حدث، بعد وقت، أن كانت لديه فرصة لتغيير األداة التي بيده بمدية الحذائين"

و كان قد تناول  و كانت األداة متموضعة في الجانب الذي لم تكن هي جالسة فيه، 

ذيل ثوبها، فرفع عينيه و رآها، و  لتقطت عيناه المدية و انحنى للعمل مجددا، حين ا

مع أنهما كانا لكنها أوقفتهما بإشارة من يدها، و  تقدم المشاهدان أمامهما، و

 ".إالَّ أنَّها لم تشعر بأدنى خوفمن تحريكه للمدية نحوها خائفين 
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 :دسالمثال السا

 :النص األصلي

"As he held out his hand for the shoe that had been taken from 

him, Mr. Lorry said, still looking steadfastly in his face: 

The shoe 'Monsieur Manette, do you remember nothing of me?' 

sat looking fixedly at the  he, and dropped to the ground

questioner".(p49-50). 

 :البنية السطحية للجملة

dropped← الفعل 

The shoe← الفاعل 

To the ground← المفعول به 

 :البنية العميقة للجملة

dropped ←الفعل 

The shoe ←موضوعال 

To the ground ←و المصدرالمكان أ 

في البنية السطحية لهذه الجملة  "the shoe"للجملة  احتّل الفاعل الوظيفي :تعقيب

 لقالب الداللي للفعلميقة، و ذلك حسب ما يقتضيه ادور الموضوع في البنية الع

"drop". 
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 :ترجمة دار أسامة

أال تذكرني يا  -: و عندما مد الرجل األشيب يده ليستعيد الحذاء، سأله السيد لوري"

، و مضى السيد مانت يحّدق في وجه سائله سقط الحذاء على األرضسيد مانت؟ و 

 (.29ص".)جيدا

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل ← سقط

 الفاعل← الحذاء

 المفعول به← على األرض

 :البنية العميقة للجملة

 الفعل ← سقط

 الموضوع← الحذاء

 المكان أو المصدر← على األرض

في البنية دور الموضوع  "الحذاء"الوظيفي للبنية السطحية  يلعب الفاعل :تعقيب

أن نفس الدور الداللي الذي لعبه في النص األصلي أي و هو العميقة لهذه الترجمة 

 .م قد احترم األدوار الداللية لمختلف الوظائف النحوية لعناصر الجملةالمترج

 :البعلبكيترجمة 

و فيما بسط الشيخ يده التماسا للحذاء الذي أخذ منه، قال مستر لوري و هو ال يزال "

و أنشأ . سقط الحذاء على األرضو (( مسيو مانيت، أال تذكرني مطلقا؟: ))يحدق إليه

 (.90ص".)السائليحدق مليا إلى  الشيخ
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 :البنية السطحية للجملة

 الفعل  ←سقط

 الفاعل ←الحذاء

 المفعول به ←على األرض

 :ة للجملةقيعمالبنية ال

 الفعل ← سقط

 موضوعال← الحذاء

 المكان أو المصدر← على األرض

و المتمثل في احترم المترجم في ترجمته لهذه الجملة الدور الداللي للفاعل  :تعقيب

  .بنفس الطريقة التي احتلها في النص األصليحالة الموضوع 

يدل هذا المثال على حالة الدهشة التي أصابت الدكتور مانت إزاء سماعه السمه  

و قد . نطق على لسان المستر لوري و مفاجأته ربما بأن شخصا ما يتعرف عليهيُ 

 "الشيخ"بكلمة " He"ترجم الضمير المفرد الغائب المستعمل في النص االنجليزي 

 .و التي لم تذكر قط في النص األصلي 

 :أقترح الترجمة اآلتية :البديل

مد يده للحذاء الذي كان قد أُِخذ منه، قال السيد لوري و هو يواصل النظر فيما "

، و سقط الحذاء على األرض، "أال تذكر شيئا عني؟! سيد مانت: "بثبات إلى وجهه

 ."نظره على السائلا ثبتو جلس هو م
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 :لسابعاالمثال 

 :النص األصلي

he bent to With a weary sound that was not a sigh, nor a groan, "

).".(p49the silence was again brokenagain, until  work 

 :األولى البنية السطحية للجملة

bent← الفعل 

he← الفاعل 

To work← المفعول به 

 :للجملة األولى العميقةالبنية 

bent ←الفعل 

he ←منفذال 

To work ←الهدف 

 :البنية السطحية للجملة الثانية

Was broken← الفعل 

The silence← الفاعل 

 :ة للجملة الثانيةقيعمالبنية ال

Was broken ←الفعل 

The silence ←موضوعال 
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في البنية السطحية للجملة األولى حالة المنفذ  "he"احتل الفاعل الوظيفي  :تعقيب

قة أي الذي قام بالفعل، بينما احتل الفاعل الوظيفي للجملة الثانية في في البنية العمي

دور الموضوع في البنية العميقة أي الذي وقع "the silence" البنية السطحية 

 . عليه الفعل

 :دار أسامةترجمة 

 .لم تترجم هذه الجملة-

 :ترجمة منير البعلبكي

من جديد، حتى  كب على عملهأو في صوت متعب ليس هو بالتنهد و ال باألنين، "

 (.42ص".)انقطع حبل الصمت كرة أخرى

 :البنية السطحية للجملة األولى

 الفعل ←أكب

 الفاعل ←ضمير المفرد الغائب

 جار و مجرور ←على عمله

 :ة للجملة األولىقيعمالبنية ال

 الفعل← أكب

 لمنفذا← ضمير المفرد الغائب

 الموضوع← على عمله

 :الثانيةالبنية السطحية للجملة 

 الفعل ←انقطع
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 الفاعل ←حبل الصمت

 حال ←كرة أخرى

 :ة للجملة الثانيةقيعمالبنية ال

 الفعل← انقطع

 موضوعال← حبل الصمت

 الزمن← كرة أخرى

 "ضمير الغائب"يحتل الفاعل الوظيفي في البنية السطحية للجملة األولى  :تعقيب

و الفاعل النحوي  صلي، بينما وقعدور المنفذ في البنية العميقة تماما كما في النص األ

 .البنية العميقةدور الموضوع في  للجملة الثانية في البنية السطحية "الصمت"هو 

 :أقترح ما يلي :البديل

 قُِطع  ، إلى أن ثانية مرة ، إنحنى إلى العملاأنينا و ال تنهدبصوت متعب، ليس "

 ".مت مرة أُخرىالصَّ 
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 :الثامنالمثال 

 :النص األصلي

-, whom I the small property of my poor fatherrespecting "

never saw- so long dead-".(p24). 

 :ترجمة دار أسامة

الذي لم يسبق لي أن رأيته  والدي المسكين! آه...بأموال أبي البسيطةذلك يتعلق "

 (.99ص...".)والذي توفي منذ زمن بعيد. مطلقا

 :ترجمة البعلبكي

و الذي توفي ...الذي لم أره قط والدي المسكين...وال والدي الصغيرةبأميتعلق "...

 (.38ص...".)منذ عهد بعيد

 لد الفتاة هنا في هذه الفقرة دورتحتل شخصية الدكتور مانت و هو وا :تعقيب

 .الموضوع حسب قواعد الحاالت، فهو المالك الحقيقي للممتلكات

و كان يجدر ترجمتها " أموال" في كلتا الترجمتين ب "property"ترجمت كلمة -

 .ألن النص األصلي لم يحدد نوع الممتلكات" ممتلكات"ب 

الشيء الذي ال  "والدي"من جانب آخر نالحظ في كلتا الترجمتين تكرارا لكلمة -

 .نجده في النص األصلي

 :أقترح لترجمة هذه الفقرة ما يأتي :البديل

كين، الذي لم يسبق لي رؤيته من يتعلق األمر بالممتلكات البسيطة لوالدي المس"

 ".قبل، فقد توفي منذ مدة طويلة
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 :التاسعالمثال 

 :النص األصلي

; a scientific gentleman; a man of He was a French gentleman"

great acquirements- a Doctor".(p25). 

 :البنية السطحية للجملة

was← الفعل 

he← الفاعل 

A french gentleman←  للفعلمتمم 

 :ة للجملةقيعمالبنية ال

was ←الفعل 

he ←المجرب 

A french gentleman← الموضوع 

في البنية السطحية للجملة موقع المجرب في "he" و قع الفاعل الوظيفي  :تعقيب

   . "was"بنيتها العميقة، حيث وقع بعد فعل حالي 

 :ترجمة دار أسامة

. ، و كان ذا مزايا رائعةرجل علمهو  ، وقد كان من الرجال الفرنسيين الفضالءو " 

 (. 92ص.".)كان طبيبا

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل ←قد كان



 

 

 
192 

 إسم كان ←ضمير المفرد الغائب

 جار و مجرور في محل خبر كان ←من الرجال الفرنسيين الفضالء

 :ة للجملةقيعمالبنية ال

 الفعل← قد كان

 المحرب← ضمير المفرد الغائب

 الموضوع← يين الفضالءمن الرجال الفرنس

في البنية السطحية للنص " ضمير المفرد الغائب"وقع الفاعل الوظيفي  :تعقيب

المترجم مجربا في بنيته العميقة تماما كما في النص األصلي، فالمترجم هنا تقيد 

 . بالموقع الداللي للفاعل

 ي النص األصلي ذكر على أن الشخصية كانت رجالمن جهة أخرى نالحظ أنه ف 

فرنسيا و ليس رجال من الرجال الفرنسيين فالمترجم كان ال بد أن يكتفي بترجمة 

 .حرفية للعبارة

فأرى أن المترجم لم يلتزم  بالرجل الفاضل "gentleman"أما فيما يخص ترجمة -

 ".رجل "بذلك في المقطع الموالي حيث ترجمها ب 

تزم بالتركيب األصلي للجملة فال أعتقد أن المترجم ال" هو رجل علم"أما بالنسبة ل -

المذكور  "كان"كان ال بد و أن تكون اسما للفعل الماضي الناقص " رجل"حيث أن 

و هي صفة ال بد ترجمتها بصفة كأن  "scientific"كما أن ترجمة . في بداية الجملة

 ".رجال علميا"نقول 
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 : ترجمة منير البعلبكي

كان  -ل العلم، رجال ذا مزايا عظيمة، رجال من رجاكان رجال فرنسيا فاضاللقد " 

 (.33ص.")طبيبا

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل ←كان

 خبر كان ←رجال فرنسيا فاضال

 :البنية العميقة للجملة

 الفعل ←كان

 المجرب ←رجال فرنسيا فاضال

في البنية العميقة بينما تمثل  جربهنا دور الم" مانت"تحتل شخصية الدكتور  :تعقيب

 .في البنية السطحية" كان"، "was"قيقي أو النحوي للفعل الفاعل الح

و يوصف الدكتور مانت على أنه رجل فاضل و على قدر من العلم فهو طبيب زيادة 

على وصفه بذي المزايا العظيمة، و هذا يجعل من شخصية الدكتور مانت إيجابية في 

لثورة الفرنسية، كانت الرواية، حيث أنه في الوقت الذي حدثت فيه الرواية أي أثناء ا

  .فرنسا تفتقر إلى الشخصيات المثقفة فهذه شخصية نادرة

حيث لم تذكر في المقطع الموالي، و  فاضالنفس المالحظات بالنسبة لصفة و نالحظ 

 ".رجال علميا"عبارة لم ترد في النص األصلي بل  "رجال من رجال العلم"كذا 
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  :البديل

كان –رجال علميا فاضال؛ رجال ذا مزايا عظيمة كان رجال فرنسيا فاضال؛ كان "

 ".طبيبا
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 :شراعالمثال ال

 :النص األصلي

Not of Beauvais?"(p26)." 

 :ترجمة دار أسامة

 (.92ص".)و لكن ألم يكن من بلدة بوفيه؟"

 .أعتقد أن المترجم وفق في ترجمة هذه الجملة :تعقيب

 :ترجمة منير البعلبكي

 (.33ص".)س من بلدة بوفيه؟و لكنه لي" 

ي هو عبارة عن تساؤل من طرف نجليزفي هذه الجملة نالحظ أن النص اإل :تعقيب

و التي تريد أن تؤكد معلومة ما و لذا تتساءل ما إذا كان الرجل الذي " لوسي"الفتاة 

يتحدث عنه من بلدة بوفيه؟ بينما ال يتم ترجمة الجملة إلى العربية باستفهام و إنما 

 .عكس ذلك هو في النص بالعربية بنفي يجيب عن سؤال على

 .أما على مستوى قواعد الحاالت فاحتلت الشخصية هنا الحالة الموضوع-

 : أقترح هذه الترجمة اآلتية :البديل

 ".أليس من بلدة بوفيه؟"
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 :عشر لحاديالمثال ا

 :النص األصلي

t he would , thalocked up he has lived so long,Why! Because "

be frightened –rave –tear himself to pieces –die –come to I 

).43-".(p42his door was left openif –know not what harm  

  :البنية السطحية للجملة األولى

Has lived← الفعل 

he← الفاعل 

So long← ظرف زمان 

 :ة للجملة األولىقيعمالبنية ال

Has lived ←الفعل 

he ←جربلما 

So long ←نزمال 

 :البنية السطحية للجملة الثانية

Was left← الفعل 

His door← الفاعل 

open← المفعول به 

 :ة للجملة الثانيةقيعمالبنية ال

Was left ←الفعل 
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His door ←موضوعال 

open ←النتيجة 

  "he"بالنسبة للجملة األولى فقد وقع الفاعل الوظيفي في البنية السطحية :تعقيب

 his"ا في البنية العميقة، أما في الجملة الثانية فقد لعب الفاعل الوظيفي جربم

door" دور الموضوع في البنية العميقة . 

 :ترجمة دار أسامة

و قد اعتاد على هذه . و هو في السجن مضى عليه وقت طويلألنه، كما تعلم، قد "

 (.34ص)".فقد يصيبه شيء ما تركنا بابه مفتوحاو إذا ما . الحركة

 :البنية السطحية للجملة األولى

 الفعل ←مضى

 الفاعل ←وقت طويل

 جار و مجرور ←عليه

 :ة للجملة األولىقيعمالبنية ال

 الفعل← مضى

 الزمن← وقت طويل

 الموضوع← عليه

 :البنية السطحية للجملة الثانية

 الفعل ←ترك

 الفاعل ←نا
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 المفعول به ←بابه 

 الحال ←مفتوحا

 :جملة الثانيةة للقيعمالبنية ال

 الفعل← ترك

 منفذال← نا

 الموضوع← بابه 

 النتيجة ←مفتوحا

وقت " األولى لجملةالوظيفي في البنية السطحية لترجمة االفاعل  شغل :تعقيب

حالة الزمن في البنية العميقة و بالتالي فالمترجم لم يَُوفَّق ترجمة الجملة حيث  "طويل

 "عليه"و الجار و المجرور "وقت طويل"اعل لم يحترم األدوار الداللية لكل من الف

 فوقع فاعل الجملة األصلية في محل الجار و المجرور في الترجمة بينما وقع الجار

و المجرور للنص األصلي محل الفاعل في الترجمة مما أدى إلى عدم تطابق  

 . الحاالت الداللية في البنيتين العميقتين لكل من النص األصلي و ترجمته

،التي كانت فاعال وظيفيا في  "بابه"ما يخص الجملة الثانية فقد وقعت كلمة أما في

البنية السطحية للنص األصلي، موقع المفعول به في البنية السطحية للترجمة و لكنها 

 ". الموضوع"أدت نفس الدور الداللي في كلتا البنيتين العميقتين و هو دور 
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 :ترجمة البعلبكي

و من هنا فلست آمن، إذا ما . في غيابة سجن موصد را طويالسلخ دهألنه ! لماذا"

، أن يروع، أن يصاب بالهذيان، أن يمزق نفسه إربا إربا، أن ترك بابه مفتوحا

 (. 49ص".)يموت، أو يحل به أذى ال أعلم حقيقته

 :البنية السطحية للجملة األولى

 الفعل ←سلخ

 الفاعل ←ضمير المفرد الغائب

 به المفعول ←دهرا طويال

 :ة للجملة األولىقيعمالبنية ال

 الفعل← سلخ

 المجرب← ضمير المفرد الغائب

 الزمن← دهرا طويال

 :البنية السطحية للجملة الثانية

 الفعل ←تُِرك

 نائب الفاعل ←بابُه

 حال ←مفتوحا

 :ة للجملة الثانيةقيعمالبنية ال

 الفعل← تُِرك

 الموضوع← بابُه
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 النتيجة← مفتوحا

نسبة للجملتين األولى و الثانية أن المترجم قد التزم باألدوار الداللية نالحظ بال :تعقيب

للفاعلين الوظيفيين في البنيتين العميقتين بنفس طريقة النص األصلي، ففي الجملة 

موقع  "ضمير المفرد الغائب"األولى وقع الفاعل الوظيفي في البنية السطحية 

ص األصلي حيث احتل الفاعل الوظيفي المجرب في البنية العميقة تماما كما في الن

"he"  دور المجرب في البنية العميقة، و في الجملة الثانية وقع الفاعل الوظيفي

موقع الموضوع في البنية العميقة و نفس الموقع قد احتله  "بابُه"للبنية السطحية 

ه ، فالمترجم هنا قد ُوفِّق في ترجمت"his door"الفاعل الوظيفي في النص األصلي 

 .باحترامه للحاالت العميقة لمختلف الوظائف النحوية

 :أقترح الترجمة اآلتية :البديل

بما أنّه عاش مسجونا لوقت طويل، فإنّه من الممكن أن يرتعب أو يُصاب ! أوه"

إذا  ،أذى يمكن أن يصيبه أيبالهذيان أو يمّزق نفسه إلى قطع أو يموت أو ال أدري 

 ".ما تُرك بابه مفتوحا
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 :عشر ثانيالمثال ال

 : النص األصلي

-, with halfnodded in his place -(…)-the bank passengerAs "

lamp dimly -, and the coachwindows-the little coachshut eyes, 

the bulky bundle of opposite gleaming through them, and 

roke of , became the bank, and did a great stpassenger

business".(p15). 

 :البنية السطحية للجملة

nodded← الفعل 

The bank passenger← الفاعل 

In his place← المفعول به غير المباشر 

 :ة للجملةقيعمالبنية ال

nodded ←الفعل 

The bank passenger ←منفذال 

In his place← المكان 

 The"ظيفي في البنية السطحية نالحظ من خالل هذا المثال أن الفاعل الو :تعقيب

bank passenger"  قد أدَّى دور منفذ الفعل"nodded" في البنية العميقة. 
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 : ترجمة دار أسامة

و هو شبه نائم،  كان المسافر العائد لمصرف تلسون، يجلس في العربةو فيما "-

ح و مصبا نوافذ المركبة الصغيرةراحت الخياالت تتجسم في مخيلته فانبرت صور 

صرة المسافر العربة الذي يلتمع من خاللها بين الفينة و األخرى، باإلضافة إلى 

، كل هذه راحت تبدو له و كأنها صور للمصرف الذي كانت قد نشطت فيه الضخمة

 (.84ص".)الحركة

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل ←كان يجلس

 الفاعل ←المسافر العائد لمصرف تلسون

 جار و مجرور ←في العربة

 :ة للجملةقيعمالبنية ال

 الفعل← كان يجلس

 منفذال← المسافر العائد لمصرف تلسون

 المكان← في العربة

من خالل هذه الترجمة للمثال السابق نالحظ أن المترجم قد حافظ على نفس  :تعقيب

في البنية العميقة للنص  "المسافر العائد لمصرف تلسون "الدور الداللي للفاعل 

 .لمنفذاألصلي أي دور ا

حسب " nod"حيث يعني فيها الفعل  "nodded in his place"ترجمت الجملة  -

يحني  -:    )لمنير البعلبكي" المورد"-عربي-انجليزي –ما هو موجود في القاموس 
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يحرك رأسه إلى (. نحناء الرأس ال إراديا عند النعاسا -.ينكس رأسه -.الرأس نعاسا

في الترجمة األولى، مما أدى إلى " ي العربةيجلس ف"أعلى و إلى أسفل، بالجملة 

اختالف تام في المعنى، فالمعنى األصلي للجملة قصد به الكاتب أن المسافر كان 

رأسه يهتز من أعلى إلى أسفل ربما من جراء ارتطام العربة من حين إلى آخر 

بالطريق خاصة من شدة النعاس حيث كان شبه نائم أي ال يستطيع ضبط اتزانه مما 

جعل رأسه يهتز على الشكل الذي ذكرنا و لكن المترجم آثر أن يستخدم الفعل ي

و الذي ال يوفي المعنى حقه من حيث  التفاصيل التي يوحي بها الفعل  "يجلس"

"nod "في النص األصلي. 

، صغيرةعلى أنها  النوافذفي النص األصلي و التي تصف  "little" الصفة-

لم يكن مناسبا حيث أدى إلى  "المركبة الصغيرة نوافذ"موضعها في النص المترجم 

 .وجود لبس فيما إذا كانت صفة الصغر تتعلق بالنوافذ أم  بالمركبة

 ادخل كذلك لبسا على ذهن قارئ الترجمة للجملة "opposite"عدم ترجمة -

فلم يتسنى لنا تحديد ما إذا كانت الصرة الضخمة لمسافر  "صرة المسافر الضخمة" 

 .أو للمسافر المجاور له في نفس العربة البنك بعينه

 :ترجمة البعلبكي

، و عيناه مغمضتان كان الراكب التابع لذلك المصرف ينكس رأسه في مكانهففيما "-

فيما كان يفعل ذلك اختلطت الصور في مخيلته، صور نوافذ المركبة  -نصف إغماض

صرة المسافر المقابل الصغيرة، و مصباح العربة يلتمع التماعا باهتا من خاللها، و 

 على قدمقامت الحركة فيه الضخمة، و استحالت الى مشهد المصرف، و قد 
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 .(99ص)."و ساق

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل ←كان ينكس

 الفاعل ←الراكب التابع لذلك المصرف

 المفعول به ←رأسه

 جار و مجرور ←في مكانه

 :ة للجملةقيعمالبنية ال

 الفعل← كان ينكس

 منفذال← التابع لذلك المصرفالراكب 

 وضوعالم← رأسه

 المكان← في مكانه

نالحظ أن المترجم قد حافظ على الدور الداللي للفاعل في البنية العميقة  :تعقيب

للنص األصلي و أوقع الفاعل الوظيفي موقع للبنية السطحية للترجمة موقع المنفذ و 

 .سالةقد وفق في إيصال الر المترجمنرى أن فيما عدا ذلك 

 :البديل

فيما كان مسافر المصرف يحني رأسه و هو شبه نائم في مكانه، ارتأت له كل من "

النوافذ الصغيرة للعربة، و مصباحها الذي كان يلمع خافتا عبر النوافذ، و كذا 

 "كأنها المصرف و قد نشط بالحركة الصرة الضخمة للمسافر المجاور له و
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 :عشر الثالثالمثال 

 :النص األصلي

-on that side and  lamp-He opened it in the light of the coach"

read".(p11). 

 :البنية السطحية للجملة

opened← الفعل 

he← الفاعل 

it← المفعول به المباشر 

In the light of the coach-lamp← المفعول به المباشر 

 :ة للجملةقيعمالبنية ال

opened ←الفعل 

he ←منفذال 

it ←وعالموض 

In the light of the coach-lamp ←المكان أو األداة 

في البنية السطحية  "he"نالحظ من خالل المثال السابق أن الفاعل الوظيفي  :تعقيب

 .في البنية العميقة "opened"للجملة قد وقع منفذا للفعل 

 :ترجمة دار أسامة

 (.89ص".)فتحها المسافر و قرأها على ضوء المركبةو "
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 :السطحية للجملةالبنية 

 الفعل ←فتح

 الفاعل ←المسافر

 المفعول به ←ها

 جار و مجرور ←على ضوء المركبة

 :ة للجملةقيعمالبنية ال

 الفعل← فتح

 منفذال← المسافر

 وضوعالم← ها

 المكان أو األداة← على ضوء المركبة

ي في هذه الترجمة نفس الدور الداللي الذ "المسافر"احتل الفاعل الوظيفي  :تعقيب

احتله فاعل النص االصلي في البنية العميقة و هو دور المنفذ، فالمترجم هنا قد تقيد 

بالحاالت العميقة للفاعل في النص األصلي مما ساعده على ترجمة المثال بشكل 

 .صحيح

قد وقع في وسط  "قرأها "أما بالنسبة لمواقع الكلمات في الجملة، فنالحظ أن الفعل 

م بينما وقع في آخر الجملة من النص األصلي للداللة على الكالم في النص المترج

 أهمية فعل القراءة بالنسبة للكاتب األصلي، بينما لم يركِّز المترجم على هذه النقطة

 .أهم نقطة في الجملة فحلت محل البؤرة "ضوء المركبة"و جعل من  
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 :ترجمة البعلبكي

وال ثم في أبينه و بين نفسه  أو قر الذي في تلك الجهة فضها على ضوء المركبةو "

 (.89ص".)صوت عال

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل ←فض

 الفاعل ←ضمير المفرد الغائب

 المفعول به ←ها

 جار و مجرور ←على ضوء المركبة

 :ة للجملةقيعمالبنية ال

 الفعل← فض

 منفذال← ضمير المفرد الغائب

 الموضوع← ها

 المكان أو األداة← على ضوء المركبة

ضمير "بنفس الطريقة حافظ المترجم على الدور الداللي للفاعل الوظيفي  :عقيبت

 .لنص األصليالبنية العميقة لو هو المنفذ تماما كما في  "المفرد الغائب

فالكاتب هنا لم يعني بذلك مكان المصباح  "الذي في تلك الجهة"بالنسبة للعبارة 

ا الجهة التي فيها المصباح كما تدل بالضرورة حيث لم يبرز أي مؤشر يدلُّ على كونه

 ".الجهة التي وقع فيها فعل القراءة"عليه الترجمة، و إنما قصد بها 
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زيادة عن النص  "بينه و بين نفسه أوال ثم في صوت عال"العبارة األخيرة 

 .األصلي

 :أقترح ما يلي لترجمة المثال :البديل

 ."هة و قرأهافتحها المسافر على ضوء مصباح المركبة في تلك الج"
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 :عشر رابعالمثال ال

 :النص األصلي

Mrs. Southcott had recently attained her five and twentieth "

).p03(".blessed birthday 

 :للجملة البنية السطحية

had attained ←الفعل 

Mrs. Southcott ←الفاعل 

her five and twentieth blessed birthday ←فعول بهالم 

 :للجملة البنية العميقة

had attained ←الفعل 

Mrs. Southcott ←المستفيد 

her five and twentieth blessed birthday ←الموضوع 

موقع  ""Mrs. Southcottوقع الفاعل الوظيفي للبنية السطحية للجملة  :تعقيب

 .الحالة مستفيد في بنيتها العميقة

 :ترجمة دار أسامة

اوسكت كانت قد أقامت حفال بمناسبة عيد ميالدها الخامس و العشرين السيدة س"  

 .2ص".منذ فترة قريبة

  :للجملة البنية السطحية

 الفعل← كانت قد أقامت
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 الفاعل ← السيدة ساوسكت

 المفعول به← حفال

 جار و مجرور← بمناسبة عيد ميالدها الخامس و العشرين

 :للجملة البنية العميقة

 لفعلا← كانت قد أقامت

 المنفذ← السيدة ساوسكت

 الموضوع← حفال

 السبب أو العلة← بمناسبة عيد ميالدها الخامس و العشرين

خالفا لما ذكرنا سابقا في النص األصلي، فإن المترجم هنا لم يحافظ على  :تعقيب

الدور الداللي الذي شغله الفاعل الوظيفي في البنية العميقة للنص األصلي، حيث أن 

أدى دور " السيدة ساوسكت "يفي في البنية السطحية للنص المترجم الفاعل الوظ

 .المنفذ في البنية العميقة حيث قام بالفعل و لم يستفد منه كما أراد كاتب النص األصلي

أما فيما يخص ترتيب مواقع الكلمات فنالحظ أن المترجم لم يحترم الترتيب األصلي 

آخر الجملة المترجمة أي احتلت موقع في " منذ فترة قريبة"حيث وقع ظرف الزمان 

بؤرة الجملة و لكنها في الواقع ليست ذات أهمية في النص األصلي حيث وقعت في 

 .وسط الجملة

 :ترجمة البعلبكي

المسز ساوثكوت كانت قد احتفلت منذ قريب بذكرى ميالدها المبارك الخامسة و "

 .(1ص)".العشرين
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 :للجملة البنية السطحية

 الفعل← "لتكانت قد احتف"

 الفاعل← "المسز ساوثكوت"

 مفعول به← "بذكرى ميالدها المبارك الخامسة و العشرين"

 :للجملة البنية العميقة

 الفعل← "كانت قد احتفلت"

 المنفذ← "المسز ساوثكوت"

 الموضوع← "بذكرى ميالدها المبارك الخامسة و العشرين"

، فحين يضع النص ة أيضاالترجمذه هللفاعل في  دور الدالليلم يتم احترام ال  :تعقيب

األصلي الفاعل في البنية السطحية كمستفيد من الفعل في البنية العميقة، نجد أن 

 .بإعطائه دور المنفذ قد قام المترجم

 : اقترح الترجمة اآلتية :البديل

 ".بلغت السيدة ساوثكوت منذ وقت قريب عيد ميالدها الخامس و العشرين"
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 :عشر الخامسالمثال 

 :النص األصلي

both horse and rider were "The rider's horse was blown, and 

).p11(, from the hoofs…".covered with mud 

 :للجملة البنية السطحية

"were covered"← ،الفعلverb 

"both horse and rider" ← ،الفاعلsubject 

"with mud" ←غير المباشر المفعول به ،indirect object 

 :للجملة البنية العميقة

"were covered"←الفعل ،verb 

"both horse and rider"← الموضوع ،objective 

"with mud" ←األداة ،instrumental 

حل الفاعل الوظيفي في البنية السطحية لهذه الجملة محل الموضوع في بنيتها  :تعقيب

 ."were covered"العميقة حيث وقع عليه الفعل  

 :جمة دار أسامةتر

 .89ص...".المتعب الوحل كان يحجب كال من الفارس و الجوادو قد لوحظ أن "  

 :للجملة البنية السطحية

 الفعل← "كان يحجب"

 الفاعل← " الوحل"
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 مفعول به←" كال من الفارس و الجواد"

 :للجملة البنية العميقة

 الفعل← " كان يحجب"

 األداة← " الوحل"

 الموضوع ← " جوادكال من الفارس و ال"

عال في البنية السطحية للجملة نالحظ من خالل هذه الترجمة أن ما كان فا :تعقيب

احتل موقع المفعول به في البنية السطحية  both horse and rider""صلية األ

و أن ما كان واقعا مفعوال به في البنية " كال من الفارس و الجواد"للنص المترجم 

قد وقع فاعال في البنية السطحية للنص  "with mud" السطحية للنص األصلي

 the passive"و هذا يرجع إلى كون الكاتب األصلي قد استعمل  "الوحل"المترجم 

voice"  صيغة المبني للمجهول، بينما ترجمها المترجم مستعمال صيغة المبني

ل الفاعل الوظيفي للمعلوم، و بذا فإن األدوار الداللية للبنى العميقة قد اختلفت فقد احت

كال من الفارس و " دور األداة، بينما احتل المفعول به "الوحل"للبنية السطحية 

و الذي كان فاعال في البنية السطحية للنص األصلي نفس الدور الداللي  "الجواد

و بالتالي فالمترِجم قد  .الذي احتله في البنية العميقة للنص األصلي أي دور الموضوع

   .جمة المثالُوفِّق في تر

 :ترجمة البعلبكي

 كان كل من الفرس و الفارس معفرا بالطينو كان جواد الفارس متعبا مبهورا، و "

 .(89ص)".من حوافر الجواد حتى قبعة الرجل
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 :للجملة البنية السطحية

 الفعل←  كان

 .إسم كان و منه فهو المبتدأ في الجملة أي المسند إليه← كل من الفرس و الفارس

 خبر كان← بالطين معفرا

 :للجملة البنية العميقة

 الفعل← معفرا كان

 المجرب← كل من الفرس و الفارس

 األداة ←بالطين

وقع الفاعل الوظيفي للبنية السطحية في هذه الترجمة موقع المجرب في   :تعقيب

 .البنية العميقة نظرا لوجود فعل حالي

 :أقترح ما يلي لترجمة المثال السابق :البديل

الفرس و الفارس مغطّ ى كل من جواد الفارس مرهقا إلى حد الل هاث، و كان  كان"

 ...".بالوحل، من الحوافر
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 :عشر سادسلالمثال ا

 :النص األصلي

, until shop keeper accordingly rolled his eyes about-The wine"

they rested upon an elderly gentleman and a young lady, who 

were seated in a corner"(p38). 

 :البنية السطحية للجملة

"rolled about" ←الفعل ،verb 

"The wine-shop keeper" ←الفاعل ،subject 

"his eyes" ←المباشر،  المفعول بهdirect object 

 :للجملة البنية العميقة

"rolled about" ←الفعل ،verb 

"The wine-shop keeper" ←المنفذ ،agentive 

"his eyes" ←الموضوع ،objective 

موقع المنفذ في  "The wine-shop keeper"وقع فاعل الجملة الوظيفي :تعقيب

 .البنية العميقة

 :ترجمة دار أسامة

بين زبائن الحانة، و استقر أخيرا على رجل مسن، و  راح الرجل يجيل بصرهو "  

 (.33ص".)فتاة شابة، كانا يجلسان في إحدى الزوايا

 :للجملة بنية السطحيةال
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 الفعل← "راح"

 الفاعل← "الرجل"

 جملة فعلية في محل نصب حال← "يجيل بصره"

 :للجملة البنية العميقة

 الفعل← "يجيل"

 المنفذ← "الرجل"

 الموضوع← "بصره"

موقع المنفذ في  "الرجل"وقع الفاعل الوظيفي في البنية السطحية للترجمة  :تعقيب

بالفعل و هذا ما نالحظه من خالل تحليلنا للمثال في النص بنيتها العميقة حيث قام 

 .األصلي و من هنا نجد أن المترجم قد ُوفِّق في ترجمته لهذه الجملة

 :ترجمة البعلبكي

في الحانة حتى استقر على سيد متقدم السن و فتاة نضرة العود كانا أجال بصره ف"  

 (.21ص".)جالسين في احدى الزوايا

 :للجملةالبنية السطحية 

 الفعل← أجال

 الفاعل← ضمير المفرد الغائب

 المفعول به← بصره

 :البنية العميقة للجملة

 الفعل ←أجال
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 المنفذ ←ضمير المفرد الغائب

 الموضوع ←بصره

منفذا في البنية  "ضمير المفرد الغائب" السطحية وقع الفاعل الوظيفي للبنية :تعقيب

 .لتالي فقد ُوفِّق المترجم في ترجمة المثالالعميقة، تماما كما في النص األصلي و با

 :أقترح الترجمة اآلتية :البديل

تا على رجل مسنٍّ و امرأة فتية " و بذلك أجال صاحب الحانة عينيه إلى أن استقرَّ

 ".كانا جالسين في أحد األركان 
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 :ع عشرابسلالمثال ا

 :النص األصلي

, by e sufferer recoveredch ththe case of a shock from whiIt is "

a process that he cannot trace himself".(p236). 

 :البنية السطحية للجملة

recovered← الفعل 

The sufferer← الفاعل 

 :ة للجملةقيعمالبنية ال

recovered ←الفعل 

The sufferer ←مستفيدال 

موقع المستفيد " "The suffererوقع الفاعل الوظيفي للبنية السطحية للجملة  :تعقيب

 ".recovered"في البنية العميقة حيث استفاد من الفعل 

 :ترجمة دار أسامة

 .لم تترجم

 :ترجمة البعلبكي

 (.922ص".)بطريقة ال يستطيع هو أن يذكرها ُشفِي منها المصاب حالة صدمةإنها "

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل ←ُشفِي

 الفاعل ←المصاب
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 :للجملةة قيلعمالبنية ا

 الفعل← ُشفِي

 مستفيدال← المصاب

نفس الدور  "المصاب"شغل الفاعل الوظيفي في البنية السطحية للترجمة  :تعقيب

و بذلك فقد . الداللي الذي شغله في النص األصلي في البنية العميقة أي دور المستفيد

 .ُوفِّق المترجم في ترجمته لهذا المثال

 :أقترح الترجمة الموالية :البديل

 ".ة ال يمكنه هو نفسه تحديدهابطريقإنها حالة لصدمة ُشفِي  منها الُمعاني "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثَّامن عشر المثال
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 :النص األصلي

he paused and took a deep –' there has beenBut, unfortunately, "'

).".(p236a slight relapse''–breath  

 :البنية السطحية للجملة

Has been← لالفع 

there← الفاعل 

A slight relapse← المفعول به 

 :ة للجملةعميقالبنية ال

Has been ←الفعل 

there ←زمانال 

A slight relapse ←موضوعال 

موقع الزمان في البنية  there""احتل الفاعل الوظيفي في هذه الجملة  :تعقيب

يلعب دور " A slight relapse"العميقة، بينما نجد المفعول به في البنية السطحية 

 .الموضوع في البنية العميقة

 :ترجمة دار أسامة

 (.890ص..".)مؤخراقد ُأصيب بنكسة خفيفة و مع أنه ُشفِي منها تماما، ف"

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل ←قد أُصيب

 الفاعل ←ضمير المفرد الغائب
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 جار و مجرور ←بنكسة خفيفة

 :ة للجملةعميقالبنية ال

 الفعل← قد أُصيب

 المجرب← ضمير المفرد الغائب

 السبب← بنكسة خفيفة

نالحظ من خالل هذه الترجمة للمثال السابق أن ما كان قد احتل موقع  :تعقيب

و الموضوع  ""A slight relapseالمفعول به في البنية السطحية للنص األصلي 

ور قد احتل في البنية السطحية للترجمة محل الجار و المجرفي البنية العميقة، 

بينما احتل فاعل البنية  .و أدى دور السبب في البنية العميقة "بنكسة خفيفة"

 .موقع المجرب في البنية العميقة "ضمير المفرد الغائب "السطحية للترجمة 

 :ترجمة البعلبكي

 : و تمهل هنا لحظة و شهق شهقة عميقة ثم أضاف’ أسفاه، وايب صِ قد أُ و لكن ل’"

 (.922ص".)’بنكسة طفيفة ’

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل ←قد أُِصيب

 الفاعل ←ضمير المفرد الغائب

 جار و مجرور ←بنكسة طفيفة

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل← قد أُِصيب
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 لمجربا← ضمير المفرد الغائب

 السبب← بنكسة طفيفة

ضمير المفرد "نجد أن الفاعل الوظيفي في البنية السطحية لهذه الترجمة  :تعقيب

قد وقع محربا في البنية العميقة، بينما وقع فاعل النص األصلي الوظيفي في  "ئبالغا

البنية السطحية موقع الجار و المجرور في البنية السطحية للترجمة و أدى دور 

 .السبب في البنية العميقة

 :أقترح الترجمة اآلتية :البديل

 ((".كسة طفيفةن)) -توقف و أخذ نفسا عميقا–(( و لكن لألسف، كان هنالك"))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التاسع عشرالمثال 
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 :النص األصلي

your sagacity, knowledge, and experience, could put me on  If"

)., I might be able to do so much".(p237the right track 

 :البنية السطحية للجملة

Could put← الفعل 

Your sagacity, knowledge, and experience← الفاعل 

me← المفعول به المباشر 

On the right track← المفعول به غير المباشر 

 :ة للجملةقيعمالبنية ال

Could put ←الفعل 

Your sagacity, knowledge, and experience ←داةاأل 

me ←الموضوع 

On the right track ←الهدف 

 ,Your sagacity"الفاعل الوظيفي لهذه الجملة في البنية السطحية  :تعقيب

knowledge, and experience"  أدى دور األداة في البنية العميقة، حيث أن

 .الفاعل هنا ال يستطيع القيام بالفعل منطقيا و إنما يساعد على القيام به

 :ترجمة دار أسامة

 .هذه الجملة لم تترجم

 :ترجمة البعلبكي
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غدوت قادرا على أن إذن ل هدتني حكمتك و معرفتك و خبرتك سواء السبيلو لو "

 (.922ص".)أصنع شيئا كثيرا

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل ←هدت

 الفاعل ←حكمتك و معرفتك و خبرتك

 المفعول به ←ني

 مضاف و مضاف إليه ←سواء السبيل

 :ة للجملةقيعمالبنية ال

 الفعل← هدت

 داةاأل← حكمتك و معرفتك و خبرتك

 وضوعالم← ني

 الهدف← سواء السبيل

اللي تالحظ من خالل الترجمة التي بين أيدينا أن المترجم قد احترم الدور الد :تعقيب

للفاعل الوظيفي في البنية العميقة كما في النص األصلي حيث احتل الفاعل الوظيفي 

 .دور األداة في البنية العميقة "حكمتك و معرفتك و خبرتك"

 :أقترح ما يلي لترجمة المثال :البديل

هني إلى الطريق السوّي،  و لو أّن حكمتك و" معرفتك و خبرتك استطاعت أن تُوج 

 ".لكنت قادرا على فعل الكثير

 :المثال العشرون
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 :النص األصلي

. On the three following days he The Doctor was quite restored"

remained perfectly well".(p241). 

 :البنية السطحية للجملة

Was restored← الفعل 

The Doctor← الفاعل 

 :ة للجملةقيعمالبنية ال

Was restored ←الفعل 

The Doctor ←مستفيدال 

 The"نالحظ من خالل تحليل الجملة أن الفاعل الوظيفي في البنية السطحية  :تعقيب

Doctor" قد وقع موقِع المستفيد في البنية العميقة. 

 :ترجمة دار أسامة

 .لم تترجم

 :ترجمة البعلبكي

يام الثالثة األ حسن حال طوالأو استمر في . كاملة الطبيب صحته استعادو "

 (.912ص".)التالية

 :البنية السطحية للجملة

 الفعل ←استعاد

 الفاعل ←الطبيب
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 المفعول به ←صحته

 :ة للجملةقيعمالبنية ال

 الفعل← استعاد

 مستفيدال← الطبيب

 الموضوع← صحته

محل المستفيد في " الطبيب" للجملةة في البنية السطحييحتل الفاعل الوظيفي  :تعقيب

البنية العميقة تماما كالدور الذي يلعبه في النص األصلي، و بذلك فقد حافظ المترجم 

  .على األدوار الداللية لمختلف الوظائف النحوية و ُوفِّق في ترجمته لهذه الجملة

 :أقترح ما يلي :البديل

حال ممتازة طيلة األيام الثالثة  ، و بقي علىإلى حد بعيداسترجع الطبيب عافيته "

 ".الموالية

 

 

 

 

 

 

 

 :و العشرون الحاديالمثال 
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 :النص األصلي

he was soon , that so wiselyhe used his personal influence  "

, and among them of the inspecting physician of three prisons

La Force".(p323). 

 :األولى البنية السطحية للجملة

used← الفعل 

he← الفاعل 

His personal influence← المفعول به 

 :ة للجملة األولىقيعمالبنية ال

used ←الفعل 

he ←مستفيدال 

His personal influence ←األداة 

 :البنية السطحية للجملة الثانية

was← الفعل 

he← الفاعل 

←The inspecting physician of three prisons  ،متمم الفعل

complement 

 :ة للجملة الثانيةقيعمالبنية ال

was ←الفعل 
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he ←جربمال 

The inspecting physician of three prisons← الموضوع 

في البنية السطحية  "he"أن الفاعل الوظيفي  نالحظ بالنسبة للجملة األولى :تعقيب

أن الفاعل  انيةوقع مستفيدا في البنية العميقة، بينما نجد من خالل تحليلنا للجملة الث

"he"  للفعل"was" في البنية السطحية قد وقع موقع المجرب في البنية العميقة. 

 :ترجمة دار أسامة

من ضمنها سجن  ُعي ن الدكتور مانت بصفة طبيب لثالثة سجونو بعد فترة، "

 (.904ص".)الفورس

 .لم تتم ترجمة الجملة األولى-

 :البنية السطحية للجملة الثانية

 الفعل ←ُعيِّن

 الفاعل ←الدكتور مانت

 جار و مجرور ←بصفة طبيب لثالثة سجون

 :البنية العميقة للجملة الثانية

 الفعل ←ُعيِّن

 المجرب ←الدكتور مانت

 الموضوع ←بصفة طبيب لثالثة سجون
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الدكتور "الوظيفي لجملة الثانية أن الفاعل ا ترجمة من خالل تحليلنالحظ :  :تعقيب

تماما كما وجدناه  ع موقع المجرب في البنية العميقةطحية قد وقفي البنية الس "مانت

 .في النص األصلي

 :ترجمة البعلبكي

ُعي ن بعد فترة قصيرة طبيبا في كثير من الحكمة بحيث  استخدم نفوذه الشخصي" 

 (.321ص".)كان سجن الفورس واحدا منها مراقبا لسجون ثالثة

 :البنية السطحية للجملة األولى

 الفعل ←استخَدم

 الفاعل ←ضمير المفرد الغائب

 المفعول به ←نفوذه الشخصي

 :ة للجملة األولىقيعمالبنية ال

 الفعل← استخَدم

 المستفيد← ضمير المفرد الغائب

 داةاأل← نفوذه الشخصي

 :البنية السطحية للجملة الثانية

 الفعل ←ُعيِّن

 الفاعل ←ضمير المفرد الغائب

 المفعول به ←طبيبا مراقبا

 جار و مجرور ←ثالثة لسجون
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 ظرف زمان ←بعد فترة قصيرة

 :ة للجملة الثانيةقيعمالبنية ال

 الفعل← ُعيِّن

 مجربال← ضمير المفرد الغائب

 النتيجة← طبيبا مراقبا

 الموضوع← لسجون ثالثة

 الزمن← بعد فترة قصيرة

 "ضمير المفرد الغائب"نالحظ بالنسبة للجملة األولى أن الفاعل الوظيفي :  :تعقيب

، تماما كموقعه في النص األصلي في البنية السطحية وقع مستفيدا في البنية العميقة

في البنية  "ضمير المفرد الغائب"بينما نجد من خالل تحليلنا للجملة الثانية أن الفاعل 

 .كذلك السطحية قد وقع موقع المجرب في البنية العميقة

 :أقترح ما يلي للترجمة :البديل

الشخصي بحكمة بالغة، حتى أصبح بعد وقت يسير الطبيب  استخدم تأثيره"

 "".الفورس"المراقب لثالثة سجون من ضمنها سجن 
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 :و العشرون الثانيالمثال 

 :النص األصلي

when I and my sorrows , Some pitying hand may find it there"

).".(p380are dust 

 :البنية السطحية للجملة األولى

 May find ←الفعل 

Some pitying hand ←الفاعل 

it there ←المفعول به 

 :البنية العميقة للجملة األولى

 May find ←الفعل 

Some pitying hand ←ستفيدالم 

it ←الموضوع 

there ←المكان 

 :البنية السطحية للجملة الثانية

are ←الفعل 

I and my sorrows ←الفاعل 

dust ←المفعول به 

 :ملة الثانيةالبنية العميقة للج

are ←الفعل 
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I and my sorrows ←المجرب 

dust ←النتيجة 

 Some pitying"يلعب الفال الوظيفي في البنية السطحية للجملة األولى  :تعقيب

hand"  دور المستفيد في البنية العميقة، أما في الجملة الثانية فيحل الفاعل الوظيفي

 .المجرب في البنية العميقةمحل " "I and my sorrowsفي البنية السطحية 

  :ترجمة دار أسامة

 (.991ص".)الذي أنا فيه يريحني الموت من العذاببعد أن  تجدها يد رحيمةو قد "

 :البنية السطحية للجملة األولى

 الفعل← تجد

 المفعول به← ها

 الفاعل← يد رحيمة

 :البنية العميقة للجملة

 الفعل← تجد

 الموضوع← ها

 المستفيد← يد رحيمة

 :لبنية السطحية للجملة الثانيةا

 الفعل← يريح

 الفاعل← الموت

 ضمير متصل حل محل المفعول به← ني
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 جار و مجرور← من العذاب

 :البنية العميقة للجملة الثانية

 الفعل← يريح

 ألداةا← الموت

 المستفيد← ني

 السبب ←من العذاب

دور  "يد رحيمة"ى الوظيفي في البنية السطحية للجملة األولالفاعل يلعب :  تعقيب

، أما في الجملة الثانية فيحل كما في النص األصلي تماما المستفيد في البنية العميقة

األداة في البنية العميقة، بينما يقع محل  "الموت"الفاعل الوظيفي في البنية السطحية 

الفاعل الوظيفي في النص األصلي و الذي أدى دور المجرب في البنية العميقة، يقع 

ع المستفيد في هذه الترجمة فبهذا نجد أن المترجم لم يحافظ على األدوار الداللية موق

لمختلف الوظائف النحوية في الجملة مما أدى به إلى ترجمة خاطئة لهذه الجملة حيث 

      "أنا و أحزاني نصبح ترابا"أنه لم يلتزم بترجمة ما أراد الكاتب األصلي من أن 

 .المعنى الذي فهمه هو من النصو إنَّما ارتأى أن يترجم 

 :ترجمة البعلبكي

 (.223ص".)أمسي أنا و أحزاني تراباحين  يدا  عطوفا قد تجدها هناكإنَّ "

 :البنية السطحية للجملة األولى

 الفعل← تجد

 الفاعل← يدا عطوفا
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 المفعول به← ها

 ظرف مكان، مضاف اليه← هناك

 :البنية العميقة للجملة األولى

 الفعل← تجد

 المستفيد ←ا عطوفايد

 الموضوع← ها

 المكان← هناك

 :البنية السطحية للجملة الثانية

 الفعل← أُمسي

 الفاعل← أنا و أحزاني

 المفعول به← ترابا

 :البنية العميقة للجملة الثانية

 الفعل← أُمسي

 المجرب← أنا و أحزاني

 النتيجة← ترابا

ن حيث استعمل نفس الحاالت ال بد أن المترجم قد ُوفِّق في ترجمة الجملتي :تعقيب

" أُمسي"أما بالنسبة الستعمال الفعل  .العميقة التي استعملها كاتب النص األصلي

فأعتقد أنه لم يكن هناك داع لتغيير الفعل فالمرادف باللغة العربية هو  "are"لترجمة 

 . و كذلك فالكاتب لم يحدد إذا كان هذا الفعل سيقع مساء أو صباحا" فعل الكينونة"
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 :البديل

 ".تجدها هناك، حين أكون أنا و أحزاني ترابالعل يدا رحيمة "
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 :و العشرون ثالثالمثال ال

 :النص األصلي

as soon as the driver could rein in his  The carriage stopped"

).".(p380the same voice called to me by my namehorses, and   

 :ية للجملة األولىالبنية السطح

stopped ←الفعل 

The carriage ←الفاعل 

 :البنية العميقة للجملة األولى

stopped ←الفعل 

The carriage ←المنفذ 

 :البنية السطحية للجملة الثانية

called ←الفعل 

The same voice ←الفاعل 

To me by my name ←المفعول به 

 :البنية العميقة للجملة الثانية

called ←الفعل 

The same voice ←المنفذ 

To me by my name ←الموضوع 
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يحتل الفاعالن الوظيفيان في البنيتين السطحيتين لكلتا الجملتين موقع المنفذ  :تعقيب

 .في البنيتين العميقتين

 :ترجمة دار أسامة

 .لم تترجم الدار هذه الجملة 

 :ترجمة البعلبكي

ناداني الصوت نفسه ن يكبح جماح خيله، و حالما وفق السائق إلى أ وقفت العربةو "

 (.222ص".)باسمي

 :البنية السطحية للجملة األولى

 الفعل← وقفت

 الفاعل← العربة

 :البنية العميقة للجملة األولى

 الفعل← وقفت

 المنفذ← العربة

 :البنية السطحية للجملة الثانية

 الفعل← نادى

 الفاعل← الصوت نفسه

 المفعول به← ني

 مجرور جار و← باسمي

 :البنية العميقة للجملة الثانية
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 الفعل← نادى

 المنفذ← الصوت نفسه

 الموضوع← ني

 األداة← باسمي

وقع الفاعل الوظيفي في البنية السطحية للجملتين موقع المنفذ في البنية  :تعقيب

و بذلك فنجد أنَّ المترِجم قد ُوفِّق في ترجمته . العميقة تماما كما في النص األصلي

 .الجملتينلهتين 

 :البديل

توقفت العربة حالما استطاع السائق كبح جماح فرسه، و ناداني الصوت نفسه "

 ".باسمي
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 الخاتمة
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توصلنا من خالل هذا البحث المتواضع إلى أهمية نظرية قواعد الحاالت               

 .و نجاعتها في ترجمة النصوص األدبية

ام هذه النظرية لمختلف وظائف األدوار الداللية       و يتجلى ذلك من خالل احتر   

 .و ترتيبها في النص األصلي و مطابقتها للنص الهدف

كما يُظهر ذلك أهمية دور كل من البنيتين السطحية و العميقة للجملة في ترجمة    

النصوص على ضوء قواعد الحاالت، فتحليل معمق لمختلف التراكيب اللغوية المراد 

في النص األصلي يسمح بإيضاح المعنى أكثر، و بالتالي إعطاء مقابل أكثر ترجمتها 

 .دقة في اللغة الهدف

كما يتم كذلك من خالل نظرية قواعد الحاالت، تحليل الجمل تحليال نحويا، للكشف    

عن مكوناتها في أعمق مستوى، و بالتالي تحديد الوظيفة النحوية لكل كلمة حسب 

 .موقعها في الجملة

و يظهر ذلك في القسم التطبيقي من البحث السابق، من خالل تحليل الترجمتين    

إلثبات مدى موافقتهما لمبدأ عمل النظرية، و الذي ينص على تحليل البنى العميقة 

للجمل في النص باللغة االنجليزية بغض النظر عن المستوى السطحي، و محاولة 

لداللة، أي أن المترجم قد اعتمد على نفس  ترجمتها إلى اللغة العربية مع االحتفاظ با

البنية العميقة لتركيب عدة جمل مختلفة البنية السطحية، فلم يتم بذلك اإلخالل 

بالمعنى، ألن نظرية قواعد الحاالت تحكم الداللة و العالقات الداللية في التركيب 

ى فتتصل العميق، أما االختالفات التي نراها في مواقع الكلمات بين جملة و أخر
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بالتركيب السطحي و ال تؤثر غالبا على معنى الجملة الحقيقي، ألن التركيب الباطني 

 .هو نفسه في جميع األحوال

و في األخير، نقول أن نظرية قواعد الحاالت ستكون مالذا يفر إليه المترجمون      

لنص األصلي، و الطلبة إليجاد الحلول لمشاكل الداللة و تقديم الترجمة األقرب دالليا ل

 .مع مراعاة التراكيب اللغوية للغتين األصل و الهدف
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Abstract 

 Charles Fillmore's case grammar theory has greatly and  importantly 

developed language. It has been considered by linguists as a challenge to 

the chomskyan theory in TGG, concerning its way of analyzing language. 

    While Noam Chomsky distinguishes, in his book "Aspects of the 

Theory of Syntax",  between two elements in the deep structure of the 

sentence, Fillmore came with Case Grammar theory in 1968 in an article 

entitled "Case for Case" and which made a clear revolution in the field of 

language study, and through which  he put a new definition to the deep 

structure. 

    In the field of translation, case grammar has proved to be of great 

importance and utility, since it can help translators to develop their 

writing  skills and improve their linguistic abilities, and thanks to it, they 

can avoid negative linguistic interference. 

    For that reason, we will prove in this study, the effectiveness of case 

grammar in translating literary texts, and the role it plays to help 

translation and foreign language students to overcome grammatical errors 

and improve their languages. 
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    In fact, case grammar theory was the most important theory used in 

translation, but it was not used well enough. 

    Case grammar helps English language foreign students and translation  

students ,for example, who find a difficulty to generate new utterances, in 

that it emphasizes the  need of contiguity between certain acts and the 

inherent grammatical cases, and therefore the student can learn the 

various possible semantic compositions in the language. 

    The first chapter of this study contains four sections; the first section 

treats a general overview on translation in which we talked about the 

history and origins of translation, its importance and evolution through 

ages. 

    We insist on the fact that if the language is a means of communication 

and exchange between individuals and groups, translation is in fact a 

means of expression to the other one, no matter which civilization and 

culture he has. Translation then is an explanation and an interpretation of 

what he says and writes from his language to the language of the receptor 

or listener. 

    We tackled in this section as well, the characteristics of a good 

translator. 
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    The translator must possess some of the qualities that enable him to get 

out with a faithful text, reflective of the original text in all its aspects, 

including the semantic, linguistic, stylistic and aesthetic aspects. 

    And for this purpose the translator must be knowledgeable and familiar 

with all the aspects of the target language with respect to grammatical, 

morphological and linguistic aspects, and as well he must have the ability 

to express in this language as it has the ability to understand the source 

language. 

    In the second section of this chapter we have tried to talk about the 

different translation theories, among which; the linguistic theory, the 

interpretative theory, and the sociolinguistic theory. 

 :The linguistic theory of translation 

   Among the prominent advocates of this theory we find; Vinay and 

Darbelnet, George Mounin, Catford, André Feudorov and others, who 

define translation as a linguistic phenomenon based on the translation of  

the source language's words, and only the words, into the target language. 

   This theory is based on the reformulation of the original text in the 

target language. 
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The interpretative theory of translation: 

   The interpretative  theory depends on the exercise of interpretation, 

considering the language as a means of communication and transfer of 

signs, and its advocates assert that the meaning is located in the "Meta 

text" i.e. the encyclopedic knowledge of the translator and the reader. 

   So, the meaning comes from the reader and not from the text because it 

represents the meeting point of the text content with the cognitive 

ammunition of the reader. 

 

 :The sociolinguistic theory of translation 

   The supporters of this approach like, "Nida" and "Jean-Claude Margot", 

emphasize the importance of transporting meaning even at the expense of 

figure. 

   In fact, translation is not merely a transfer of a cultural concept or idea 

from one language to another, but it consists of  transferring  the impact 

of a translation of a text with the same influence that this text makes in its 

original language. 

   The sociolinguists are also interested in the receptor and his reaction 

towards the translation and comparing it with the reaction of  the original 

text's reader. 
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   The third section emphasizes the importance of translation in general 

and the literary translation in particular. In fact literary translation is one 

of the most prominent and the most difficult types of translations since it 

bears the translator a huge responsibility to transfer the exact meaning 

and retain the esthetic side of the origin. 

   We also talked in this section about the literary text, its translator, and 

its specificity. We have also discussed the various possible translation 

problems that translators may confront, among which; the linguistic 

structure problem. 

   The last section of this chapter treats the role of linguistics and 

language sciences in the service of translation and solving its problems. 

   The emergence of linguistics in the 20th century has permitted the 

development of  translation. Both linguists and philosophers of language 

have raised their interest in translation in the post-war  years and until the 

seventies in France and abroad. 

   André Feudorove asserted that translation is a creative linguistic 

activity, and translation theory has to be based on linguistic foundations 

according to which we may define points of similarities between two 

different languages. 
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   At the same time, the French linguist "George Mounin" claims that 

language science in all its forms has to provide  solutions to translation 

problems by developing a theory based on contemporary linguistic 

foundation. 

   From his part, "Roman Jacobson" was interested in the necessity of 

linking the issues of translation and language sciences, because 

translation according to him is a transfer of  the symbols and words of the 

language of origin into the target language, which makes it relevant to 

language studies. 

   In the same context, the language scientist "Eugene Nida" sees that 

translation is a linguistic process where the original text's symbols are 

decoded and re-encoded by other symbols that belong to the target 

language. This means that  the translator analyzes the basic components 

of a message, and re-build it in the language of translation to match it 

with the original text. 

   Although linguistics has given great attention to translation, no deep or 

detailed theory  is made to study  translation with its rules and problems. 

   The second chapter in the theoretical part consists of three sections; the 

first section treats the generative grammar of Chomsky in details starting 

out from a historical overview on this grammar. 
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   The basic idea of generative grammar is the productivity in the 

language, in the sense that the speaker can produce and understand, 

endless new utterances in the language that he had never heard or spoken 

of  before, which distinguishes the human from machines and animals. 

   This section treats also the prominent models of generative grammar 

illustrated with examples, while concentrating on the transformational 

model which is considered as the primary basis from which Fillmore's 

Case Grammar theory emerged. 

   Chomsky defines the transformational model as those rules that 

distinguish between two structures of the sentence; the first is external –

the surface structure  and the second is internal –the deep structure. 

   These are the rules through which the linguist adjust the structural 

properties that relate the deep structures of languages with the surface 

structures. 

    The section ends with a definition of what is called "kernel sentence" 

which is the basic structure from which are derived the other sentences of 

the same meaning. 

    Unlike the derivative sentence, the kernel sentence is the source 

structure from which the native speaker derives multiple transformations 

according to the required context. 
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    So, all the transformations that occur at the level of the deep structures 

to build new surface structures, require the availability of this kernel 

sentence. 

    The importance of the kernel sentence resides in the opportunity it 

offers to the semanticist to identify the meaning of all the sentences in the 

language  depending on the meanings of smaller number of strings. 

    At last, we talked about the main contemporary developments of the 

transformational generative grammar by Chomsky, and mainly Charles 

Fillmore's Case Grammar theory. 

    Fillmore in this theory disagrees with Chomsky who gives greatest 

importance to the subject and predicate to emphasize the meaning. 

    Fillmore in his theory discusses the importance of the deep 

grammatical analysis of  the sentence which reveals the components of 

the sentence in the deepest level. 

    For the second section of this same chapter, we start with a brief 

definition of some linguistic concepts including: (Deep and Surface 

Structures and the distinction between them…). 

    The third section ,however, opens with a glance on the generative 

semantics which insists that the meaning of the sentence is related to the 

context in which it is stated. 
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    According to this theory, the logical structure of each sentence carries 

the meaning of certain infrastructure and turns into a surface structure 

through derivation. 

    The chapter continues with a definition of the grammatical case and the 

relationship between semantic cases and the various grammatical 

functions. 

    This section is as well allocated to discuss Fillmore's Case Grammar 

theory, and to study its various aspects; then a definition of the theory 

which is based on linking the grammatical component and the semantic 

one. 

    Fillmore sees that the real grammatical analysis of the sentence is an 

analysis that reveals well its deep components ;i.e. it reveals what he 

called "the grammatical cases" as: the agentive case and the instrumental 

case. 

    The theory is based on how to convert  a deep structure into a surface 

structure according to the following rule: 

 If the agentive is found in the deep structure  it remains an agentive in 

the surface structure, and if there is no agentive in the deep structure and 

the instrumental is found, then the instrumental case becomes the active 

subject in the surface structure.  
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  If there is no agent and no instrument in the deep structure and the 

objective case is found; it will become the active subject in the surface 

structure. 

    The grammatical subject of a sentence is not always its semantic 

subject, so it may play the role of the beneficiary or the 

experimenter…etc. 

    In fact, the application of case grammar theory in literary translation is 

one of the most effective ways in that it focuses on analyzing the meaning 

in the source language before it transfers it to the target language; it 

emphasized on semantics. 

    This section includes also, the various semantic cases determined by 

Fillmore, as it talks about the "Verb", its types and importance in the 

sentence since case grammar theory considers the verb the nucleus 

element in any sentence and aims at determining the semantic 

components of  the sentence –the cases- and their relation to the verb. 

    And so, the verb controls our choice of the other sentence's 

components. 

    According to the view of many theorists in the field of case grammar, 

the verb is of great importance and it occupies a central place which 
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 requires its presence in the composition ,at least, of any deep semantic 

analysis. 

    The section ends with showing the importance of case grammar theory 

and its uses in language in general and in translation in particular. 

    Case Grammar theory has developed in the seventies. It is among the 

most popular modern semantic theories, which resulted from Chomsky's 

transformational generative grammar. 

    It is defined as a system of linguistic analysis that examines the 

relationship between the semantic equivalence of the verb and the 

grammatical context it requires. 

    This theory has known a great development at the hands of  the 

American linguist Charles J. Fillmore. 

    It should be noted that many linguists have been interested in this 

theory as well, such as "Anderson", "Chafe", "Nillson","Cook", "Mc 

Canzi" and many others, which led to the absence of a unified theory of 

case grammar.  
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 :And this is Fillmore's Model of cases for the year 1970  

   In 1970 Fillmore made a list of twelve semantic cases defined as 

follow: 

1.Agentive (A): is the state required by the act of movement and is the 

name or nominal compound, which refers to the person or animal that is 

causing the act. Example: - the student wrote the lesson, student in this 

sentence serves as the agent.   

2.Experiencer (E): that is the case required by an experimental verb. The 

experimenter is a person who is affected by the emotion or feeling. 

3.Instrumental (I): force induced to do the thing or situation. And it is 

the name which refers to the means by which the event achieved the act 

or is a cause of the action, and may be either mobile and immobile. And 

the tool can be explicitly mentioned as it may also be mentioned 

implicitly in the acts. 

Example: - Hamza opens the door with the key. 

-The key opens the door. 

  4.Objective (O): an obligatory case which must be provided with any 

act. It is semantically the most neutral case. 
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5.Source (S): the source or starting point and this situation can be 

embodied in the name of science or object or the status or time or place. 

 Example: - jewelry is made of gold. 

6.Goal (G): Subject or end point, and this case represents the thing or the 

name of science or the time or the place where the final point or goal 

specified by the act is. 

7.Locative (L): is the name or nominal compound which refers to the 

place of the act. 

-Muslims pray in the mosque. 

.8.Time (T): Time of the act 

.Comitative (C):7  

 Example: - Omar and his friend Meet every Thursday. 

10.Benefactive (B): is a state required by the act of the beneficiary. It 

may be a winner or a loser and is the name or compound nominal, which 

expresses the person or animal that benefits from the act. 

11.Dative(D): case of the indirect object. It is the name which usually 

shows the functions of the indirect object of the verb. 

12.Factitive(F): the result case. It is the name which refers to something 

caused by the act. 
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. Example: The man built a house 

The word "house" in this sentence is the result of the so-called situation 

   At last, we move to the second part of this study, the experimental part, 

which is allocated to apply case grammar theory in analyzing two 

translations of  Charles Dickens's "A Tale of Two Cities", and it is made 

up of two sections. 

   First of all we started by an overview of the story and its writer, 

followed by a summary of the story. 

   Dickens focused in this story largely on the events more than focusing 

on the characters to give the book its importance. 

   We also note that the leading characters  in the novel cannot be 

remembered except for some of them like "Cartoon" for example, 

because the reader remembers the events of the novel, regardless of its 

characters. 

   We also note the rarity of the comic characters which dominates his 

other novels. This was due, may be, to his personal problems when he 

divorced from his wife the time of writing the story, which affected its 

characters. 

   After that, we introduced the translators; "Munir Baalbaki" and "Dar 

Oussama". 
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   The second section contains an analysis of our corpus based on the 

principals advocated by Fillmore's case grammar theory. 

   We have analyzed some examples in both translations and made a 

comparison between the translators' ways of translating from one side, 

and the case grammar's principle from the other side. 

   Perhaps the most effective way to reach what we aimed in this study, 

was to follow the analytical approach, by which the sentences were 

analyzed grammatically for detecting its components in a deeper level 

and find out  the grammatical function of each word by its position in the 

sentence, and that was achieved by analyzing the deep structures of 

sentences in English regardless of its surface structure, and try  to 

translate them into Arabic, while retaining the meaning. 

   Which means, to depend on the same deep structure to make few 

sentences of different surface structures. 

   So, the meaning was kept, because this theory is interested in semantics 

and semantic relations in the internal structure, and the differences that 

we see in the positions of words from a sentence to another have to do 

with the surface structure and do not affect often the real meaning of the 

sentence, because the deep structure is always one. 
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   We ended our study with a conclusion containing the most important 

results that the study had revealed.  

   We emphasized on the importance and effectiveness of case grammar 

theory in translating texts especially in literature, and the role that plays 

both deep and surface structures in this field. 
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Résumé 

    La théorie de grammaire des cas de Charles Fillmore a grandement 

développé la langue. Elle a été considérée comme un défi à la théorie 

chomskyenne en TGG par les linguistes, vu la façon dont elle analyse le 

langage.  

   Alors que "Noam Chomsky" distingue dans son livre "Aspects de la 

théorie de syntaxe" entre deux éléments dans la structure profonde de la 

phrase, "Fillmore" est venu avec la théorie de la grammaire des cas en 

1968, dans un article intitulé "Le Cas pour le Cas", et qui a fait une 

révolution dans le domaine de linguistiques, et à travers lequel "Fillmore" 

a mis une nouvelle définition de la structure profonde. 

    Dans le domaine de la traduction, la grammaire des cas s'est avérée être 

d'une grande importance et utilité, car elle peut aider les traducteurs à 

développer leurs compétences en écriture et à améliorer leurs 

compétences linguistiques. Grâce à elle, ils peuvent éviter les effets 

négatifs des interférences linguistiques.  

    Pour cette raison, nous allons prouver dans cette étude, l'efficacité de la 

grammaire des cas dans la traduction des textes littéraires, et montrer le 

rôle qu'elle peut jouer pour  aider les étudiants de langues étrangères et de 

traduction à surmonter les erreurs grammaticales et à améliorer leurs 

langues. 
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   En fait, la théorie de la grammaire des cas était la théorie la plus 

importante en traduction mais n'a pas été assez utilisée.  

   La grammaire des cas permet aux étudiants de langue anglaise et de 

traduction, par exemple, qui trouvent une difficulté à générer de 

nouveaux énoncés, en ce qu'elle met l'accent sur la nécessité de contiguïté 

entre certains actes et les cas grammaticaux inhérents. 

   Donc l'étudiant peut apprendre les différentes compositions 

sémantiques possibles dans la langue. 

   Le premier chapitre de cette étude contient quatre sections; la première 

section traite un aperçu général sur la traduction dans lequel nous avons 

parlé de l'histoire et les origines de la traduction, son importance et 

évolution à travers les âges.  

   On a insisté sur le fait que si la langue est un moyen de communication 

et d'échange entre les individus et les groupes, la traduction est en fait un 

moyen d'expression à un autre, peu importe sa civilisation et sa culture. 

   La traduction donc est une explication et une interprétation de ce que 

dit et écrit l'autre à partir de sa langue à la langue du récepteur ou de 

l'auditeur.  

   Nous avons abordé dans cette section aussi, les caractéristiques d'un 

bon traducteur. 
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    Le traducteur doit posséder certaines qualités qui lui permettent de 

sortir avec un texte fidèle, réflexion du texte original dans tous ses 

aspects, y compris les aspects sémantiques, linguistiques, stylistiques et 

esthétiques. 

   Et pour cet effet, le traducteur doit être armé et familiarisé avec tous les 

aspects de la langue cible en ce qui concerne les aspects grammaticaux, 

morphologiques et linguistiques, et ainsi il doit avoir la capacité 

d'exprimer dans cette langue comme il a la capacité de comprendre dans 

la langue source. 

   Dans la deuxième section de ce chapitre, nous avons essayé de parler 

des différentes théories de la traduction, parmi lesquelles on a cité; la 

théorie linguistique, la théorie interprétative, et la théorie 

sociolinguistique. 

 : La théorie linguistique de la traduction  

   Parmi les supporters de premier plan de cette théorie, nous trouvons; 

Vinay et Darbelnet, George Mounin, Catford, André Feudorov et d'autres, 

qui définissent la traduction comme un phénomène linguistique fondée 

sur la traduction des mots de la langue source, et seuls les mots, dans la 

langue cible. 

 

  



 

 

 
262 

   Cette théorie est basée sur la reformulation du texte original dans la 

langue cible. 

 

: La théorie interprétative de la traduction 

    La théorie interprétative dépend de l'exercice d'interprétation. Elle 

considère la langue comme un moyen de communication et de transfert 

de signes. 

    Ses défenseurs affirment que le sens se trouve dans le "méta-texte", ce 

qui est la connaissance encyclopédique du traducteur et du lecteur.  

    Donc, le sens vient du lecteur et non pas du texte, car il représente le 

point de rencontre du contenu du texte avec le bagage cognitif du lecteur. 

 :La théorie sociolinguistique de la traduction  

   Les partisans de cette approche comme "Nida" et " Jean-Claude 

Margot" souligne l'importance de transporter le sens, même au détriment 

de la figure.  

   En fait, la traduction n'est pas seulement un transfert d'un concept ou 

d'une idée culturelle d'une langue à l'autre, mais elle consiste aussi à 

transférer l'impact d'une traduction d'un texte avec la même influence que 

fait le texte dans sa langue originale. 
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   Les sociolinguistes sont également intéressés par le récepteur et sa 

réaction envers la traduction en la comparant avec la réaction du lecteur 

vis-à-vis le texte original. 

    Dans la troisième section on insiste sur l'importance de la traduction 

dans une manière générale et la traduction  littéraire  en particulier.  

    En fait, la traduction littéraire est l'une des traductions les plus 

importantes et les plus difficiles, car elle porte au traducteur une énorme 

responsabilité pour transférer le sens exacte et pour conserver le côté 

esthétique du texte original.  

    Nous avons parlé aussi du texte littéraire, son traducteur, et ses 

spécificités.  

    Nous avons également discuté dans cette section, les différents 

possibles problèmes de la traduction que les traducteurs peuvent 

confronter, parmi lesquels, le problème de la structure linguistique. 

   La dernière section de ce chapitre traite le rôle de la linguistique et les 

sciences de langage au service de la traduction et à résoudre ses 

problèmes.  

    L'apparition de la linguistique dans le 20e siècle a permis le 

développement de la traduction. 
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    Les linguistes et les philosophes du langage ont soulevé leur intérêt par 

la traduction dans les années d'après-guerre et  jusqu'aux années soixante-

dix en France et à l'étranger. 

   " André Feudorove "a affirmé que la traduction est une activité 

linguistique créatrice, et que la théorie de la traduction doit être fondée 

sur des bases linguistiques selon lesquelles on peut définir des points de 

similitudes entre deux langues différentes. 

    En même temps, le linguiste français "George Mounin" affirme que les 

sciences du langage, sous toutes leurs formes, doivent apporter des 

solutions aux problèmes de traduction en développant une théorie basée 

sur une fondation linguistique contemporaine. 

    Pour sa part, "Roman Jacobson" a été intéressé par la nécessité de lier 

les questions de traduction avec les sciences du langage parce que la 

traduction, selon lui, consiste à transférer les symboles et les mots de la 

langue d'origine à la langue cible, ce qui lui rend pertinente à l'étude des 

langues. 

   Dans le même contexte, le linguiste "Eugène Nida" voit que la 

traduction est un processus linguistique où les symboles du texte original 

sont décodés et ré-encodées par d'autres symboles qui appartiennent à la 

langue cible. 
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   Cela signifie que le traducteur analyse les composantes de base d'un 

message, et le reconstruit dans la langue de la traduction pour qu'il 

corresponde au texte original. 

   Bien que la linguistique a accordé une grande attention à la traduction, 

aucune théorie profonde et détaillée n'est faite pour étudier la traduction, 

avec ses problèmes et ses règles. 

   Le deuxième chapitre de la partie théorique se compose de trois 

sections; la première section traite la grammaire générative de Chomsky 

peu détaillée en commençant par un aperçu historique sur cette 

grammaire. 

    L'idée de base de la grammaire générative est la productivité dans la 

langue, dans le sens où le locuteur peut produire et comprendre 

d'interminables nouveaux énoncés dans la langue qu'il n'avait jamais 

entendu parler ou a parlé d'avant, ce qui distingue l'être humain des 

machines et des animaux. 

    Cette section traite également les principaux modèles de la grammaire 

générative illustrés par des exemples en se concentrant sur le modèle de 

la grammaire transformationnelle. 
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   La grammaire transformationnelle est considérée comme la base 

principale à partir de laquelle la théorie de la Grammaire des Cas de 

Fillmore a émergé. 

   Chomsky définit le modèle de grammaire transformationnelle en tant 

que des règles de distinction entre deux structures de la phrase; la 

première est externe nommée la structure de surface, et la seconde est 

interne appelée la structure profonde.  

   Ce sont les règles à travers lesquelles le linguiste ajuste les propriétés 

structurales qui relient les structures profondes de langues avec les 

structures de surface. 

    La section se termine par une définition de ce qu'on appelle "phrase 

nucléaire", qui est la structure de base à partir de laquelle sont apparus les 

autres phrases de même sens. 

    Contrairement à la phrase dérivée, la phrase nucléaire est la structure 

source à partir de laquelle le locuteur natif tire de multiples 

transformations en fonction du contexte requis. 

    Donc, toutes les transformations qui se produisent au niveau des 

structures profondes, pour construire de nouvelles structures de surface, 

nécessitent la disponibilité de cette phrase nucléaire. 
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    L'importance de la phrase nucléaire réside dans la possibilité qu'elle 

offre au sémanticien pour identifier le sens de toutes les phrases de la 

langue en fonction du sens d'un plus petit nombre de chaînes.  

    Enfin, nous avons parlé des principaux développements contemporains 

de la grammaire générative transformationnelle de Chomsky, et en 

particulier la théorie de Grammaire des Cas de Fillmore. 

    Fillmore dans cette théorie s'oppose à Chomsky qui donne plus 

d'importance au sujet et au prédicat pour accentuer le sens. 

   Fillmore dans sa théorie traite l'importance de l'analyse grammaticale 

profonde de la phrase qui révèle ses éléments dans le niveau le plus 

profond. 

   Pour la deuxième section de ce même chapitre, on commence par une 

brève définition de certains concepts linguistiques, y compris: structures 

profondes et de surface et la distinction entre eux. 

   Les grammairiens ont supposé l'existence de structures profondes pour 

chaque phrase dans la langue qui sont régies par la logique de la langue 

héritée par les locuteurs de cette langue même. 
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    La troisième section, cependant, s'ouvre avec un coup d'œil sur la 

sémantique générative qui insiste sur le fait que le sens de la phrase est 

liée au contexte dans lequel il est dit. 

    Selon cette théorie, la structure logique de chaque phrase porte le sens 

de certaines infrastructures, et se transforme en une structure de surface 

par dérivation. 

    Le chapitre se suit par une définition du cas grammatical et la relation 

entre les cas sémantiques et les diverses fonctions grammaticales. 

    Cette section est ainsi attribuée à discuter la théorie de Grammaire des 

cas de Fillmore, et d'étudier ses différents aspects; puis une définition de 

la théorie qui est basée sur les liens entre la composante grammaticale et 

la composante sémantique. 

    Fillmore voit que l'analyse grammaticale réelle de la phrase est une 

analyse qui révèle ainsi ses composantes profondes, c'est à dire elle révèle 

ce qu'il a appelé "les cas grammaticaux" comme le cas agentif et le cas 

instrumental. 

 .Agent.8 

 .Expérimentateur.9 

 .Bénéficiaire.3 
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.Object.2 

 .Locatif.4 

   La théorie est basée sur la façon de convertir une structure profonde à 

une structure de surface selon la règle suivante: 

    Si l'agentif se trouve dans la structure profonde qu'il reste un agentif 

dans la structure de surface, et si il n'y a pas d'agentif dans la structure 

profonde et l'instrumental est trouvé, alors le cas instrumental devient le 

sujet actif dans la structure de surface. 

    S'il n'y a pas d'agent et aucun instrument dans la structure profonde et 

le cas Object se trouve, il va devenir le sujet actif dans la structure de 

surface. 

    Le sujet grammatical d'une phrase n'est pas toujours son sujet 

sémantique, de sorte qu'il peut jouer le rôle du bénéficiaire ou de 

l'expérimentateur ... etc. 

    En fait, l'application de la théorie de grammaire des cas dans la 

traduction littéraire est l'un des moyens les plus efficaces dans le sens où 

elle met l'accent sur l'analyse du sens dans la langue source avant qu'elle 

ne la transfère à la langue cible, elle a pour objet la sémantique. 
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    Cette section comprend également, les différents cas sémantiques 

déterminés par Fillmore, puis elle parle du "Verbe", ses types et son 

importance dans la phrase. 

    La théorie de grammaire des cas considère le verbe l'élément noyau 

dans toute phrase et vise à déterminer les composants sémantiques de la 

phrase -les cas- et leurs relation vis-à-vis le verbe qui contrôle notre choix 

des autres composants de la phrase. 

    Selon l'avis de nombreux théoriciens dans le domaine de la grammaire 

des cas, le verbe est d'une grande importance et il occupe une place 

centrale qui exige sa présence dans la composition, au moins, de toute 

analyse sémantique profonde. 

    La section se termine par montrer l'importance de la théorie de la 

grammaire des cas et de ses utilisations dans la langue en général et dans 

la traduction en particulier.  

   La théorie de la grammaire des cas a été mis au point dans les années 

soixante-dix.  

   Elle est parmi les théories sémantiques modernes les plus populaires, 

qui ont résulté de la grammaire générative de Chomsky. 
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   Elle se défini comme un système d'analyse linguistique qui étudie la 

relation entre l'équivalence sémantique du verbe et le contexte 

grammatical qu'il exige.  

  Cette théorie a connu un grand développement sur les mains du linguiste 

américain Charles. J. Fillmore.  

   Comme il convient de noter que de nombreux linguistes se sont 

intéressés par cette théorie, comme "Anderson", "Chafe", "Nilsson", 

"Cook", "Mc Canzi" et bien d'autres, ce qui a conduit à l'absence d'une 

théorie unifiée de la grammaire des cas. 
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Et voici le Modèle de cas de Fillmore pour l'année 1970: 

   En 1970, Fillmore a fait une liste de douze cas sémantiques définis 

comme suit: 

1.Agentive (A):  l'instigateur de l'événement c'est l'état exigé par l'action 

du mouvement et est le nom ou le composé nominale, qui se réfère à la 

personne ou l'animal qui est à l'origine de l'acte.  

Exemple: - l'élève a écrit la leçon. 

L'élève dans cette phrase est l'agent.  

2.Expérimentateur(E): le cas de celui qui est impliqué par un verbe 

mental ou psychologique, par exemple : penser, aime 

C'est le cas requis par un verbe expérimentale. L'expérimentateur est une 

personne qui est affectée par l'émotion ou le sentiment. 

3.Instrumental (I): la cause immédiate d'un événement, la chose à 

laquelle on réagit. C'est la force induite à faire la chose ou la situation. Et 

c'est le nom qui se réfère aux moyens par lesquels l'événement atteint 

l'acte, et peut être soit mobile et immobile. Et l'outil peut être 

explicitement mentionnée, comme elle peut également être mentionné 

implicitement dans les actes. 
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Exemple: - Hamza ouvre la porte avec la clé. 

.La clé ouvre la porte- 

4.Objective (O): le cas de l'entité qui se meut ou qui subit un 

changement. Un cas obligatoire qui doit être fourni avec un acte 

quelconque. C'est le cas le plus neutre sémantiquement. 

5.Source (S): la source ou point de départ. Cette situation peut être 

réalisée au nom de la science ou de l'objet ou le statut ou le temps ou le 

lieu. 

6.Goal (G): Sujet ou point final, et ce cas représente la chose ou le nom 

de la science ou le temps ou l'endroit où le point final ou le but spécifié 

par l'action.  

7.Locative (L): est le nom ou le composé nominale qui se réfère à la 

place de l'acte. 

.Les musulmans prient dans la mosquée- 

..Temps (T): Temps de l'acte8 

(:Comitative(C.7  

 Exemple: - Omar et son ami se rencontrent tous les jeudis. 
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10.Benefactive (B): est un état requis par l'action du bénéficiaire. Il peut 

être un gagnant ou un perdant et c'est le nom ou nominal composé, qui 

exprime une personne ou un animal.  

11.Dative (D): cas de l'objet indirect. C'est le nom ou qui présente 

habituellement les fonctions de l'objet indirect du verbe. 

12.Factitive (F): le cas de résultat. C'est le nom qui se réfère à quelque 

chose causé par l'acte. 

 Exemple: L'homme construit une maison 

Le mot "maison" dans cette phrase est le résultat de la soi-disant 

situation. 
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    Enfin, nous passons à la deuxième partie de cette étude, la partie 

pratique, qui est allouée à appliquer la théorie de la grammaire des cas 

dans l'analyse de deux traductions de Charles Dickens "A Tale of Two 

Cities", et elle est composée de deux sections. 

    Tout d'abord nous avons commencé par un aperçu du roman et son 

auteur, suivi d'un résumé du roman. 

    Dickens a concentré dans ce roman en une grande partie sur les 

événements au détriment des personnages pour donner au livre son 

importance. 

    Nous notons également que les personnages principaux du roman ne 

peuvent pas se rappeler à l'exception de certains d'entre eux comme 

"Cartoon" par exemple, parce que le lecteur se souvient des événements 

du roman, quelles que soient ses caractères. 

    Nous notons également la rareté de comédie dans les personnages et 

qui d'habitude domine ses autres romans.  

    Cela est dû, peut-être, à ses problèmes personnels quand il a divorcé sa 

femme le temps d'écrire l'histoire, ce qui a affecté ses personnages. 
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    Après cela, nous avons introduit les traducteurs; "Munir Baalbaki" et 

"Dar Oussama". 

    La deuxième section contient une analyse de notre corpus basée sur les 

principes préconisés par la théorie de Grammaire des cas de Fillmore. 

    Nous avons analysé quelques exemples dans les deux traductions et fait 

une comparaison entre les façons dont les traducteurs ont traduit le roman 

d'un côté, et le principe de la grammaire des cas de l'autre côté. 

    Peut-être le moyen le plus efficace pour atteindre ce que nous visons 

dans cette étude, était de suivre l'approche analytique, par laquelle les 

phrases ont été analysées grammaticalement pour détecter leurs 

composants dans un niveau plus profond et de découvrir la fonction 

grammaticale de chaque mot selon sa position dans la phrase, ce qui a été 

réalisé en analysant les structures profondes de phrases en anglais, 

indépendamment de sa structure de surface, et essayer de les traduire en 

arabe, tout en conservant le sens. 

    Ce qui signifie, construire quelques phrases de structures de surface 

différentes à partir d'une même structure profonde. 
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Donc, le sens a été maintenu, parce que cette théorie est intéressée par la 

sémantique et les relations sémantiques dans la structure interne, et les 

différences que nous voyons dans les positions des mots à partir d'une 

phrase à l'autre sont dû aux structures de surface et n'affectent pas 

souvent le sens de la phrase, parce que la structure profonde est toujours 

la même. 

    Nous avons terminé notre étude avec une conclusion contenant les 

résultats les plus importants que l'étude avait révélé. 

    Nous avons insisté sur l'importance et l'efficacité de la théorie de la 

grammaire des cas dans les textes traduisant, en particulier dans la 

littérature et le rôle que joue les deux structures; profondes et de surface, 

dans ce domaine.     
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مقدمة في نظرية الترجمة، بونة للبحوث و الدراسات، (: عبد المالك)مرتاض  -
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 فهرس المحتويات

 

 القسم النظري

 األول الفصل

 02ص......................................نبذة عن الترجمة و خصائصها: المبحث األول

 04ص..........................................................................نبذة عن الترجمة

 02ص..................................................شروط الترجمة و خصائص المترجم

 89ص.................................................أهم نظريات الترجمة: المبحث الثاني

 83ص..........................................................................نظريات الترجمة

 83ص...............................................................النظرية اللغوية للترجمة-

 82ص........................................................................فيني و داربلني- 8

 84ص.......................................استراتيجيات الترجمة السبع لفيني و داربلني-

 84ص.................................................................................اإلقتراض-

 

 89ص.....................................................................لنسخ أو المحاكاةا-   
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 89ص......................................................................الحرفيةالترجمة -   

 82ص.....................................................................................النقل-   

 82ص........................................................طويع و القولبةالتعديل أو الت-   

 82ص..................................................................................التكافؤ-   

 90ص...................................................التكييف أو التصرف و االقتباس-   

 98ص............................................النظرية اللغوية عند أندريه فيدوروف-9  

 98ص.................................................لغوية الترجمة عند جورج مونان-3  

 98ص............................................النظرية اللغوية للترجمة عند كاتفورد-2  

 99ص............................................نظرية التكافؤ الديناميكي ليوجين نيدا-4  

 92ص.........................................................................بيتر نيومارك-9  

 92ص........................................................................والتر بنجامين-2  

 99ص.........................................................................أنطوان برمان-1 

 92ص.............................برمان و الترجمة المركزية العرقية أو اإلثنومركزية- 

 91ص....................................................الترجمة ما فوق النصية و برمان- 
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 92ص.........................................................................النظرية التأويلية-

 92ص.................................................................رالجون روني الدمي-8

 30ص..................................................................دانيكا سيليسكوفيتش-9 

 30ص...............................................................النظرية السوسيولسانية-

  38ص...............................................................أقوال أخرى في الترجمة-

 38ص..........................................................................شونيكهنري مي-

 39ص............................................................................أهمية الترجمة-

 32ص.......................................رجمة األدبية و خصائصهاالت: المبحث الثالث

 34ص............................................................................الترجمة األدبية

 34ص...............................................................تعريف الترجمة األدبية-  

 39ص..............................................................وصية النص األدبيخص-  

 39ص..................................................................مهمة المترجم األدبي-  
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 31ص................................................................مشاكل الترجمة األدبية-  

 20ص.....................................مشكل التراكيب اللغوية في الترجمة األدبية-    

 29ص......................................مشكل تأثير شخصية المترجم في الترجمة-    

 24ص.................................................الترجمة و اللسانيات: المبحث الرابع

  29ص.........................................في الترجمة( اللسانيات)دور علوم اللغويات 

 22ص..........................................التحويالت القواعدية و أهميتها في الترجمة

 :الفصل الثاني

  49ص.........................................................النحو التوليدي: المبحث األول

 43ص...................................................................نبذة عن النحو التوليدي

 

 42ص.......................................................في النحو التوليدي أنواع القواعد

 44ص......................................................القواعد النحوية المحدودة: أوال-  

 42ص...................................................قواعد تركيب أركان الجملة: ثانيا-  

 42ص...........................................................فكرة تركيب أركان الجملة-  
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لجملة كما ذكرها تشومسكي في كتابه التراكيب نموذج عن قواعد تركيب أركان ا- 

 42ص......................................................................................النحوية

 98ص..............................................كيفية تطبيق قواعد تركيب أركان الجملة

 92ص.................................................................................نقد النموذج

 94ص................................................................القواعد التحويلية: ثالثا-  

 91ص........................................................فكرة نموذج القواعد التحويلية   

 92ص...........................................................دأ عمل القواعد التحويليةمب   

 28ص.....................................................أنواع القواعد التحويلية التوليدية   

 22ص................................................................................الجملة النواة

 29ص..................................ي التحويليةالتطورات المعاصرة لنظرية تشومسك

 المبحث الثاني

 22ص..........................................................البنية السطحية و البنية العميقة

 10ص.............................................الفرق بين البنية السطحية و البنية العميقة

 19ص.......................................................................المسند و المسند إليه

 13ص.........................................................................العامل و المعمول
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 19ص.......................................ت لشارل فيلمورقواعد الحاال: المبحث الثالث

 12ص............................................................................الداللة التوليدية

 11ص...........................................................................الحالة اإلعرابية

 12ص...........................الحالة الداللية أو الدور الداللي أو الحالة العميقةتعريف 

 20ص.....................لف الوظائف النحويةالعالقات ما بين الحاالت الداللية و مخت

 28ص....................................................................أهمية الفعل في الجملة

 28ص.................................................................................نماط الفعلأ

 29ص.....................................................................تصنيف كوك لألفعال

 23ص.......................................................................إطار أو قالب الفعل

 23ص.....................................................................القيمة التكافؤية للفعل

 29ص........................................................التعريف بنظرية قواعد الحاالت

 800ص..............................................................................عمدة الجملة

 808ص.............................................................................فضلة الجملة

 808ص.....................................8220نموذج الحاالت اإلعرابية لفيلمور لعام 

 801ص..................................................أهمية قواعد الحاالت و استعماالتها
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 القسم التطبيقي

 المبحث األول

 889ص"...............................................تشارلز ديكنز"نبذة عن حياة الكاتب 

 889ص.......................................................................التعريف بالمدونة

 890ص"........................................................قصة مدينتين"ملخص رواية 

 892ص"..........................................منير البعلبكي"التعريف بالمترجم األول 

 892ص............................................"..دار أسامة"التعريف بالمترجم الثاني 

 المبحث الثاني

 892ص................................................................النموذج العاملي للرواية

 892ص................................................................النماذج العاملية الفرعية

 820ص.............................................................................أمثلة تطبيقية

 990ص......................................................................................خاتمة

 993ص...............................................................ملخص باللغة اإلنجليزية

 932ص.................................................................ملخص باللغة الفرنسية

 941ص.............................................................قائمة المراجع و المصادر
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 994ص.......................................................................فهرس المحتويات


