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  حيمن الربسم اهللا الرٰمح

  رفانشكر و ع

" اس مل يشكر اهللامن مل يشكر الن "  
 فالشكر له و ملن ساهم يف إعطائي يد العون، يف الوقت ،فإن كان احلمد إال هللا        

الذي مل أجد طريقة للوصول إىل القمة إال رفع اليدين إىل السماء، فكان اخلالق عز وجل 
 بالدكتورجعلين ألتقي  و ،ريق املستقيم الصحيحين إىل الطامللجأ الوحيد، الذي هدا

ة لغوية و علمية، ورتوجيهي و إمدادي مبا ميتلكه من ثصاحل خديش الذي مل يتردد يف 
ا ذوىل هلالصورة األ بعدما واصل معي الطريق و فكان مبثابة املرشد و األب احلنون،

و مغازي طارق زميلي  أنسى  كما الرتسمت مع الدكتور حممد صبيحي،إاملوضوع اليت 
وقوفه جبانيب من خالل الكتب و املراجع اليت أعارها يل، و اليت دوا ما كنت ألشرع يف 

ن فال حيتاجان إىل اأما األبو  طعم مميز،ا البحث، فكانت الثمار ذهلذاالسرعة القصوى 
  ...  إال الرضى و الفخرمنهما فهذا العمل أهديه هلما و ال أطلب ،الشكر

 ا هللا كرش •

   لألبوين شكرا •

  حممد صبيحي و شكرا لصاحل خديش •

   يونس بوصالحو  خالد فورة ،لطارق مغازيشكرا  •

  ...خر يوم يف اجلامعةآ بتدائي إىلإيف تدريسي من األوىل من ساهم كل شكرا ل •
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  :ةــمقدم

 و ذلك على ،"اللسانيات احلديثة"سم إمنذ ظهور علم يدرس اللغة، يطلق عليه         
آخرين، و   وشومسكريدوسوسري و جاكوبسون و : أمثال ي علماء و مفكرينأيد

نتقلت إعندما نوعية ىل نتائج فعلية، فكانت القفزة الإجل الوصول أالبحوث تتطور من 
  بالنص أو اخلطابقتناعاإ و نتهاءإ ، من الكلمة أو املركب البسيط إىل اجلملةالدراسة

  . اللسانيات حتتل الصدارة يف العلوم اإلنسانيةاألمر الذي جعل كظاهرة لغوية أمشل، 

هتم به كثري إ موضوع م و الدراسات، فالدراسات اللغوية معظم العلوإليهاستند و ت        
جتماع و دين، و فلسفة و إعلماء، مشارقة و مغاربة، من علماء نفس و المن املفكرين و 

ة، أو إن صح القول فصل من جمرد موضوع دراس الترمجة و يف الوقت الذي كانت .فقه
 إقامة  ليؤدي األمر إىل احلاجة إىل،ة ا و نظريات خاصمبادئفصول اللسانيات، أصبح هلا 

 فهي بالفعل ،"لترمجةاأو علوم  ،الترمجة علم":  سمإينظر هلا و يوجه املترجم حيمل  منهاج
كعلم قائم بذاته، و  املختلفة، تتضمنها و تعاجلها الترمجة الدراساتجمموعة من العلوم و 

 و هي ،يها أمر حتميإلو اإلستناد  ، فالرجوعضوعكمونفصلت عن اللسانيات إمهما 
  : و املفتاح الذي يدور حوله موضوعنا،النتيجة و الفكرة األساسية اليت خنرج ا يف الواقع

كاد جة هذا إىل ذاك، ترتباطا وثيقا، و حاإ مرتبطة دراسات الترمجةو  الدراسات اللغوية" 
، توجد اللغةلكل تيار من تيارات : "كيلي ستعني لتأكيد هذه العبارة بقولن". رال تذك
 فكل الدراسات اللغوية إال و كرست جزءا من عملها ،"و تتفق معهاا  توافقهترمجةنظرية 
 فهي احلاجة اليت دفعت الدراسات اللغوية إىل وضع نظرية ترمجة ذات قواعد ،إذن .للترمجة

 الكامل، يستطيع التكافؤ و التطابقة تصل إىل درجة يل إىل نتائج حقيقصارمة للوصو
ختاذ القرارات املناسبة يف عمله و ختطي عقبة الغموض، و حتقيق األمانة إاملترجم من خالهلا، 

  . و الوفاء الذي قامت عليه الترمجة



 3  

 

كتساب إستطع نه مل يأال إن علم الترمجة عرف تطورا كبريا على مر الزمن، أو مع         
ىل علم لغة يدرس إستناد باإلقرب صلة بالترمجة، إال أو تعاجل اللغة، آراء قيمة و نظريات 
لم للغة، و يف الوقت  ظهر هو اآلخر ليحدث ثورة يف رؤية الع،النصوص دراسة علمية

 ينبغي ال الذياملترجم  كيد دورأتإىل مر  ليؤدي بنا األ. كانت حتتاجه الترمجةاملناسب الذي
ا يقوم به من مل موضوع دراسة، لوحدهيشكل  ذلك الشخص الذي ، أو ملههنتجاهلأن 
إعادة   و و حتليلتأويل، من قراءة و فهم و شرح و ذاا ل يتجاوز عملية النقل يف حد عم

 يعترب  الذي كلها أمور يقوم ا من خالل تعامله مع النص،صليةثر املادة األأخلق نفس 
ميدان عمل املترجم، فبعد فهمه و حتليله، يقوم بنقله إىل اللغة  فهو مركز ثقل دراستنا،

  . املتلقي شعور اجلمهورموافقة و إلرضاء اهلدف بنفس طريقة الكاتب،

فللنص علم و أنواع، سنرى فيما بعد أمهية ذلك، لنفهم أن النص كوحدة لغوية،         
باإلضافة إىل احملتوى و .  بالسياقهو بنية دالة تربطها عالقات داخلية و خارجية نربطها

ا يف دراسة علم النص الذي أحدث ثورة يف ، كلها مقومات سنرى عظمتها بتعمقنالشكل
   . قائما بذاته ليكون علمالسانيات،العامل 

 الثقايف و البعدكذا  و ، و العامل اخلارجي السياق أو املقامما علينا أن نربز أمهيةك        
ركز عليه أيضا علم الترمجة، فهو ركيزة أحد مبادئه، نعين بذلك ر جتماعي للنص، أماإل

 فلقد ،، فعلى سبيل املثال، و سيكون موضوع تطبيقنا على كل حالبوجهيهقضية التكافؤ 
، كالم القرآينهدى اهللا البشر بنور أنزله من السماء إىل األرض، و الذي يتمثل يف النص 

كيف ال فر فيه كل شروط اإلبداع املعنوية و احلسية،  تتو،اخلالق، أرقى من كالم املخلوقني
ن األوائل، أنه ال نستطيع فهمه إال باللجوء إىل التأويل و الشرح وو هو معجز، إذ فهم التابع

 و إحداث نفس التفاعل و التأثري على حساب ،و حتقيق التكافؤ عندما ننقله إىل لغة أخرى
   ،الشكل بإجياد أقرب مكافئ
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   :رجمنتفنحن عندما 

ة  اجلنح هلم أبواب السماء و ال يدخلون عنها ال تفتستكربواا  وبآياتنابوا  الذين كذّإنّ"
39-عرافاأل- " طا اخليحىت يلج اجلمل يف سم -  

، إذ ينبغي على املترجم إجياد  ماأجنبيةا يقابلها يف لغة مب" اجلمل"فإننا ال نقوم بترمجة كلمة  
 إال عن طريق لكن بصورة خمتلفة، و هذا ال يتأتى األثر و عبارة أخرى حتقق نفس املعىن و

على املترجم التمتع ا و إثرائها ببحث   مصحوبة بدراية كافية،دة و مسبقةقراءة جي
فاقرؤوا ما تيسر من " وثائقي، و حنن هنا نلمح إىل أمهية القراءة و التدبر و الشرح 

العبارة ف ،- 24حممد- "ى قلوب أقفاهلاأم عل القرآنأفال يتدبرون " ،-20املزمل- "القرآن
 موضعه الشعور و القلب، و هذا ما يسعى املترجم  التأثريألنحتتمل أكثر من معىن، الواحدة 
  ... إىل حتقيقه

 بالتوازي مع لسانيات ،ا و تطبيقا و منهاجاعلم ،مجة يف الترقضاياعدة سنعاجل إذن         
 فهي يف النهاية كلها .لترمجةابادئ اليت تقدمها يق من خالل املالنص اليت حتتاج إىل التطب

 مها حبران إحدامها عذب  و القضية قضية نصوص،لسانيات، ما دامت املادة األولية هي اللغة
 ، الذي يف الواقع يربط بينهماالنص أجاج تطبيقي، يفصلهما برزخ هو ملحخر نظري و اآل

  .للمترجمضرورية و  حيوية آليةربط، لتكون عالقة 

براز العالقة الوراثية إخري اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة، الذي يتمثل يف ليتضح يف األ        
للسانيات، خصوصا النصية فيما بعد الترمجة علم حاجة املوجودة بني اللغة و الترمجة، مث 

 روج بترمجة وفية واخل منها، ملا تقدمه من مقومات تسمح للمترجم السيطرة على النص و
صلي  الذي يقترحه علم الترمجة، ملطابقة النص األ التكافؤأ مبدعلى معتمدا .صللألمطابقة 

خري التكافؤ بني حمققا يف األ :نسجام فيهاإل تساق و بعدما وفر كل شروط اإل،بالنص اهلدف
  ... عنها نبحثهذا م علم النص، و علم الترمجة و
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   :م املصطلحاتـأه

  :  لنص و علم الترمجةمبدأ التكافؤ الدينامي بني لسانيات ا

عتبار النص وحدة لغوية نوعية، إهو منهج يدرس بنية النصوص، ب :ات النصـلساني -1
  كموضوع دراسة، و"النص"هدفها الترابط، تعترب تطورا للسانيات احلديثة، ترتكز على 

و كذا الظواهر اللغوية اليت حتقق   تعاجل السياق.كحدث تواصلي لغوي، كتايب أو شفوي
  .عميقة بنية و عالقات هلا داللة: نسجام، يصبح النص من خالل هذا املنهجساق و اإلتاإل
وىل بنية  جعلت النظرة العلمية تعتربه بالدرجة األ،فاهيم و الدراسات املددتع : النص-2

ظائف جتعل  وتكامل و  ولك من تفاعلذفال ختلو بنية من نظام ملا يف  ، و هو نظام،دالة
  و. من العناصر املتكاملة تؤدي وظيفةمن خالهلا، فالبنية كل الإرس يد  و ال،النص نصا

ىل النص دليل على إنتقال من اجلملة اإلهتمام يف الدراسات الراهنة، فساس اإلأيعترب النص 
 ،مكتملة صبح النص وحدة لغويةأهو لب اللسانيات احلديثة، فلقد   و،الداللةإىل نتقال اإل

 تشكل يتال شابك يف اخليوطت  ملا هنالك من متاسك و،ل نسيجواليت تعين يف معناها األ
ن اجلهد يتركز يف تنظيم أ لنفهم ،لمات و الفقرات بالنسبة للنصكقطعة قماش و كذلك ال

هذا املفهوم تعترب  نطالقا من إ. منسجما و مترابطا لتكون كال،جزاء و الربط بينهااأل
كلمة أو خضاعها للتحليل،إلغوية اليت ميكن  احلديثة النص جمموع امللفوظات الاللسانيات

ليس هناك فرق بني النص و اخلطاب  و. و منطوقاأبا كان و مكتمجلة أو فقرة أو كتابا كان،
رصد العالقات الداخلية هلذه كتفى الدارس بإذا إ، فلطبيعة التحليإىل ختالف منا يعود اإلإو 

 بني املرسل و ةن العالقات احملتملذا حبث عإما أ، زاء نصإنه يكون إتلك، فأو نة املدو
  .يكون خطابا، و مجهور العلماء ال يفرق بينهمافإنه  و منه التركيز على السياق ،ليهإاملرسل 

 و نظريات توجه مبادئ يقترح ،هو علم يهتم بدراسة الترمجة :ةـلم الترمجـع -3
   .املترجم للخروج حبلول أثناء عمله
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  :1لتدل على املعاين التالية كلمة ترمجة تستعمل :الترمجة -4
الترمجة بصفتها الناتج النهائي، و هي النصوص اليت تنتج عن عملية فك رموز نص اللغة *
  .صلية و ترميز نص اللغة اهلدفاأل
  .الترمجة بصفتها العملية الفعلية لفك رموز النص يف اللغة اهلدف*
  .نهج القواعد و الترمجةتسمى مب اليت جنبيةقة مفيدة من طرق تعليم اللغة األالترمجة كطري*
خرى كاللغويات و أكادميي متداخل املقررات، ميتد ليشمل جماالت أالترمجة كمجال *
لقد  جتماع و النفس، حتليل النصوص و علم اللغة النفسي، وتصال و علم السمياء و اإلاإل

 و ، De Beaugrande 1978و Lefever 1978  الترمجةبدراساتمسي هذا احلقل 
ن أ  ، من هذاذ نفهمإ .  Wilss 1982و Nida &Taber 1969  الترمجة علم ايضأ
ىل إيشري  ف،عن العملية الفعلية للترمجةالناجتة ح الترمجة يدل على النصوص النهائية صطلم
و )الترمجة وصف(و)معايرة الترمجة(و)دراسات الترمجة(و)الترمجة نظرية(و)تعليم الترمجة(
  ...)نصوص الترمجة(
مبدأ من مبادئ الترمجة، يسعى املترجم من خالله إىل ترمجة  :ناميـأ التكافؤ الديمبد -5

، حماوال خلق نفس األثر و التفاعل حينما يقرأ  و البحث عن املعىن احلقيقيياألصلالنص 
 القائم على التحليل و حتويل ، يف جمال التكافؤنايداهذا نتاج عمل  ، واملتلقي النص املترجم

جل أ على دراسة النص اللغة املصدر من نايداعادة التركيب، فحرص إقة و البنية العمي
ستخالص املعىن، معتمدا على اجلوانب اللفظية القواعدية للوحدات املباشرة و سياق لغة إ

    .2تصايل و السياق الثقايف للغة املصدرالسياق اإل اخلطاب و
 مببدأ ،أاملبدفمثال عرف هذا  فة،مبسميات خمتللزمن طويل   وألقد عرف هذا املبد        

  ، Werner Koller1972 كولرحسب  )املكافئثري التأ(
  ـــــــــــــــــــــــــ

  07: تطبيقاا، ص نظريات الترمجة و :حممد شاهني.  د-1
    12: ص:  نفسهاملرجع -2
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 ادنايأيت لي، ...Catford1965 كاتفورد حسب بالترمجة التواصليةيضا أنه عرف أكما 
صبح متفوقا أ أاملبدن هذا أ نيوماركو يؤكد :1ييكالتكافؤ الديناممبدأ خريا و يسميه أ

مبدأ ن إ: ضموناملأولوية و أولوية الشكل أ أاملبدبشكل عام يف نظرية الترمجة و التطبيق على 
و على  أاملبدنصار هذا أيؤمن  )1981نيومارك (ساسي يف الترمجةثر املكافئ هو املرشد األاأل
كل شيء ميكن قوله أن شياء املشتركة بني اللغات، و ن هناك الكثري من األأ نايداسهم أر

ن الناتج النهائي ليس رسالة إ، فأاملبدخرى، و وفقا هلذا أيقال يف لغة أن ميكن  يف لغة ما
علم الثقافة  فبدال من التركيز على اخلالفات الثقافية و على :قرب مكافئ طبيعيأبل أخرى 

يستحضر يف أن  و ينبغي على النص اهلدف ،جابة القراءتسعلى إ أاملبديركز هذا املقارن، 
أن الترمجة مكافئة ملا فعل نص املصدر بقارئه، نفهم من هنا جابة تإسقارئ اللغة اهلدف 

 يعمل هذا ،خرىخالفا للنظريات األ و. تصالاإلتؤكد على غرض  أاملبد على هذا املبنية
و أذ يعترب القارئ إكثر جاذبية للغويبني، أ، مما جيعله Paroleمستوى الكالم على  أاملبد

 بالتمييز بني التكافؤ الديناميكي و نايداقام أن منذ  مستقبل النص جزءا من عملية الترمجة، و
 بشكل متساو ه يعتمدنأ رغم ،على حترير الشكل أاملبد كيد هذاأن تإ ف2التطابق الشكلي

 اليت تم باجلوانب ،عادة للنظرية الثقافية أاملبدسب هذا ين و. يضاأعلى تعديالت املضمون 
 و على . و ال تم باجلوانب القواعدية للغات املعنية،ثقافية حتددها الظروف الاملعنوية للغة

 و جتدر . ال تعويض نظام لغوي بآخر،ن دور املترجم هو تعويض نظام ثقايف بآخرإ ف،هذا
ركز كثريا على السياق  و خاصة التكافؤ الديناميكي، يافيةالثق النظريةأن خريا أشارة اإل

هتمامه بالسياق الثقايف بوجه خاص، و هو يتالقى ذا مع النظرية إعموما، على غرار 
  ويلية و حتليل النصوص، أالت
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  28: تطبيقاا، ص  نظريات الترمجة و:حممد شاهني.  د-1
  29: ص: نفسه املرجع -2
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: Cousinالعربية كلمات تدل على قرابة حمددة مثل كلمة فمثال، ليس هناك يف اللغة 
شخاص دد عالقة الدم الدقيقة بني األأن حن علينا ،ىل العربيةإفعندما نترجم هذه الكلمة 

  .1الترمجة السليمةإىل عتماد على السياق املالئم لكي نصل ذلك باإل املعنيني و

يف أسهموا من العلماء اللذين  طاباررفقة  يداان يوجنييعترب  : و طابارداـياني نـيوج -6
 إىل النظرة العلمية املوضوعية ،جتهادات الفردية و النطاق الذايت الضيقإخراج الترمجة من اإل

 الفكرة التقليدية القائلة أن كل من تعلم لغة أجنبية ،الشاملة، مزيال من أذهان بعض الناس
يها، و أن الترمجة ما هي إال عملية مطابقة كلمة بكلمة أجنبية، يستطيع أن يترجم منها وإل

   الترمجة على أا يداان يصف .كما دعى إىل السعي لوضع منهج لدراسة و تدريس الترمجة

نطلق من هذا املفهوم إىل إ و . ال تقتصر على جمموعة أفراد،جتماعية وظيفيةإ أداة إيصال
فها أصغر وحدة يف التعبري، و سرد العوائق املوجودة البحث عن وظيفة املفردة اللغوية بوص

 كما سرد جمموعة من ،بني اللغات، اليت تعترض سبيل املترجم عند النقل من لغة إىل أخرى
  .، نذكر منها التكافؤ على وجه اخلصوصو ما يربطهما النظريات اخلاصة باللغة و الترمجة

 كظاهرة النصة من اجلملة اىل عندما إنتقلت الدراس: بوغـراند و درسلـري  دي-7
ت ذلغوية أكثر مشوال وإكتماال، تتوفر فيه كل املقومات اليت جتعل منه حدثا تواصليا، إخت

اللسانيات منحىن آخر، و أدى األمر إىل ظهور منهج جديد، مبثابة ثورة يف عامل اللسانيات، 
 كبنية دالة، و صبح يدرس النص،أال يكتفي بدراسة اجلملة كظاهرة لغوية بسيطة، بل 

لك ذاته، و ذوحدة معنوية هلا دالالت عميقة، لتصبح اللسانيات النصية علما جديدا قائما ب
 يف ،دريسلر رفقة ديبوغراند روبريت: لك ذ و أول من ساهم يف،باحثني بفضل علماء و

   ، "النص مدخل إىل لسانيات" كتاب الما ألف يف هذا ا و ،رن العشرينالثمانينات من الق

  ـــــــــــــــــــــــــ

  29:  نظريات الترمجة و تطبيقاا، ص:حممد شاهني .  د-1
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كرمها على وجه اخلصوص، ذ و حنن ن. يف هذا امليدانديك انڤجاء فيه إشادة جبهود  و
فتعامل  ،النصيةحتقق بالتايل  لإلهتمام الكبري بوضع املقومات اليت جتعل من النص نصا، و

السيطرة على النص  العلم، من أجل ذا جعله يدرك أمهية و حاجته هلاملترجم مع نصوص،
  . وفق معايري علمية دقيقة، و اخلرج بالتايل، بنص مطابق لألصل،حنويا و دالليااملصدر

شعوب العامل ضرورة أدركت  :التكافؤ الدينامي بني لسانيات النص و علم الترمجة -8
نفجار الذي عرفه التقدم العلمي يف خمتلف تعزيز صورة التفاهم الدويل، خصوصا بعد اإل

 فكانت الترمجة هي املفتاح الذي به تفتح شىت ،نفجرتإامليادين، و العالقات الدولية اليت 
ختالف النصوص، و إختالف العلوم و امليادين يتبعه إ و .أبواب العلم و التقنية و األداب

لنقلها إىل أي لغة أجنبية، وجب لكي ال جيد املترجم صعوبة يف التعامل مع هذه النصوص 
اللسانيات، خصوصا اليت تعتين بدراسة النص و على  عتمادعليه الرجوع إىل األصل و اإل

، تلك اليت تكتسي الطابع األديب، و الديين و وص و لعل أصعب النص.بنيته و وحداته
جلانب من عتناء ذا االفلسفي و يغلب عليها األسلوب اجلمايل، ينبغي على املترجم اإل

 أن هناك عالقة ، نفهم من العنوان إذن.خالل حتقيق التطابق و التكافؤ أثناء عملية النقل
 جتعلهما ال خرآلل و حاجة هذا  و لسانيات النص، علم الترمجة بنيليةآحيوية و 

 املترجم يكون ، و النص هو الرابط بني طريقني، و مها مرتبطان تارخييا،ينفصالن، كيف ال
إىل الطريق ) أ( الذي يقود النص من الطريق ،ملرور و القائد يف نفس الوقتهو شرطي ا

 .اتقريب...خرى، و بنفس التفاعل و التأثريو لكن يف لغة أ. بنفس الشكل و احملتوى) ب(

، فنحن نفهم أن هناك عالقة التكافؤ الدينامي بني لسانيات النص و علم الترمجةو ملا نقول 
 أو ،كان يف عدة أمور، أمهها قضية املعىن، الذي يتضمنه السياقتربطهما، و جتعلهما يشتر
التركيز على املعىن على حساب الشكل، أمر يركز عليه كال و املقام كما يفضل البعض، 

  ،مان، فلسانيو النص اللذين ينتسبون إىل التداوليني املؤسسني ملبدأ املقاملالع
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ا على العامل اخلارجي للنص و ظروف  يركزون كثري،األولوية يف دراسة النص ئه و إعطا
نتاج، و علماء الترمجة يركزون كثريا على البعد الثقايف للغة، أي الذهاب يف النص إىل اإل

الذي يركز كثريا على البعد الدينامي للنص، جاعال " نايدا" أمثال ،أبعد من جانبه الشكلي
 نفس أثر املادة األصلية،  خلقاملترجم حيمل مسؤولية البحث عن املعىن األقرب من خالل

 على ام النص يركزممان عند النص، فكل من علم الترمجة و عللفبغض النظر عن تقاطع الع
اعية و جتمإو العامل اخلارجي الذي نشأ فيه بكل ما يتضمنه من أبعاد نفسية و  املعىن

 ،آلية  عالقةلتكون،  أكد هذا األمر حاجة هذا إىل ذاك.صايلخصوصا البعد الثقايف اإلي
فحاجة الترمجة إىل منهج علمي وصفي جيعل املترجم يروض النص و ال ينقض عليه كما 

نتقال  إىل عملية ينقض األسد على فريسته، فيدرسه و ميحصه أوال حىت يتمكن منه قبل اإل
 من  اجلانب النظريجتسيدالنقل، كذلك بالنسبة للسانيات النصية، اليت حتتاج إىل التطبيق و 

  . عليم و اإليصال حىت نفهم يف األخري أما يف احلقيقة وجهان لعملة واحدةخالل الت

  

بعلم الترمجة وعالقته بالعلوم األخرى ،  أن حنيط علما بالترمجة و تارخيها:علينا إذن        
عتناءها بدراسة النص دراسة علمية وصفية، كما علينا أن إو خصوصا بلسانيات النص و 

 و نؤكد بذلك، و هو جزء من دراستنا على جتماعياإلبعدها الثقايف و حنيط علما باللغة و 
 على البعد الدينامي للغة، فاملعلومات اليت يتسلمها املتلقي قد تكون خمتلفة متاما ،كل حال

 جمموعة عتبارهاإبينبغي على املترجم أن ينظر إىل اللغة ال   لذلك،عن ما كان يقصده املصدر
الذي   يتوىل إبراز هذه املهمة املترجم.ويا كونه حدثا إيصاليارموز فحسب، بل عنصرا حي

 إذ ال ميكن فهم مبادئ و مناهج ، يف عملية اإليصالحامسايتجلى دوره اهلام، كونه عنصرا 
  . بالدور احلساس للمترجمعترافاإلالترمجة فهما كامال و تقييمها تقييما موضوعيا دون 

   ...ه اجلوانب هذكل الربط بني تتمثل يفمهمىت  و        
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    علمية الترمجةعلمية اللغة، : ع الدراسةـدواف

ت على علم اللغة يف مطلع القرن أتطورات اليت طر البعد :الدراسات اللغوية -1       
 و ثنائيته اليت تضم اللغة و الكالم، الدال و فرديناند دوسوسريثر ظهور إعلى  العشرين

جريت حبوث أالبعد الزمين و التزامين، فقد ستبدايل، و ور اإللتركييب و احملاملدلول، و احملور ا
كساا الصبغة العلمية بفضل علماء و إ و ،ىل وصف اللغة بشكل جترييبإمكثفة دف 

 و مستقل، يبحث الظواهر اللغوية و يدرسها ظهور علم قائم بذاتهإىل دى ذلك أمفكرين، ف
 حديثا كعلم  بالعلوم اليت برزتمجةالتر ثرتأتو قد  .من خالل طرق و مبادئ علمية

ختالف اليت تتعلق بكون الترمجة ن نقاط اإلأغري . تصالجتماع و علم النفس و علم اإلاإل
كان إذا  و فيما ،م بتصرفأن تكون الترمجة حرفية أو فيما كان من الواجب أ ،م فناأعلما 

  .1حادة حبث  قد ظلت مواضيع،صليتؤدي الشكل و املضمون للنص األأن لترمجة ما 

ثرت أحتكت و تإال يف الستينات من القرن العشرين، حيث إو مل تفرض الترمجة مقامها 
    ...علم النص يف دراسة وص، و هذا ما سنربزهكتساب آراء و مفاهيم من لغويات النصإب

دراسات  ن أل إنه ملن البديهي القو :الدراسات اللغوية و دراسات الترمجة -2         
. رتكاد ال تذك رتباطا وثيقا، و حاجة هذا إىل ذاكإمرتبطة  و الدراسات اللغويةالترمجة 

توجد اللغة لكل تيار من تيارات  ": L.J. Kellyكيلي نستعني لتأكيد هذه العبارة بقول
 فكل الدراسات اللغوية إال و كرست جزءا من عملها ،2"و تتفق معهاا ترمجة توافقهنظرية 
  . ن يتبعه تطور يف دراسات الترمجةأنظرية اللغة ال بدا و كل تطور يف ، و للترمجة

  ـــــــــــــــــــــــــ

  08:  نظريات الترمجة و تطبيقاا، ص:حممد شاهني.   د-1

  09:  ص:نفسه املرجع -2
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خرية جتاهات األ فاإل.1و كرست جزءا من عملها للترمجةإال  فكل املدارس اللغوية ،و عليه
ىل وضع نظرية ترمجة، أي قيام علم مستقل و قائم إكدت احلاجة أة يف الدراسات اللغوي

 ركز اللغويون و إذ تربز العالقة بني اللغة و الترمجة، و علمية هذه و تلك، أ و هنا تبد.بذاته
غلب منظري الترمجة هم من علماء أري املتبادل بني اللغة و الترمجة، فثأمنظرو الترمجة على الت

، اللذين قاموا بتطبيق هارمتان  وبوغراند ديو  نايدا و كاتفوردشهرهم أاللغة، و من 
ترمجة جديدة  النظريات اللغوية التطبيقية احلديثة على نشاط الترمجة، منتجني بذلك نظريات

  .2ساسها على النظريات اللغويةأتقوم يف 

 املترجم و  تربز لنا عظمة املشاكل اليت تعيق،من دوافع الدراسة أيضا :املترجم -3        
ختالف اللغات جذريا إ: تعترض طريقه من أجل اخلروج بترمجة وفية و مطابقة، نذكر منها

 و يف نفس الوقت، .فيما بينها، فعليه أن يراعي هذا اجلانب و إجياد حلول و طرق لتجاوزه
 فإذا حاول ،خيضع املترجم لضغط متواصل يفرضه التضارب بني الشكل و املضمون

 و إن ركز كثريا ، فإنه سيضحي بالكثري من املعىن،ايا أسلوب العمل األصليقتراب من مزاإل
 و مل حيقق نفس ،على ما وراء النص و ما خيفيه من معاين، أمهل اجلانب اجلمايل و األسلويب

التفاعل، و من هنا تربز لنا أمهية علمية الترمجة و احلاجة إىل اللجوء إىل مناهج و نظريات 
ما إن يقف عند أمر صعب عند ترمجته للنص و حتقيق الوفاء الذي هو  املترجم تصحح عمل
 و هذا أمر لطاملا لقي جدال  بني علماء اللغة و املترمجني، فلقد واجه املترجم .أساس الترمجة

، مشكلة و تساؤال حول مقامه، و ان فيه جمرد شخص جمهولمنذ القدم، يف الوقت الذي ك
 هل هو مهارة ميكن أن يكتسبها عن طريق املمارسة فقط،  و،إذا ما كان عمله فنا أم علما

  .أم هل توجد مناهج معينة ميكن وصفها و دراستها

  ـــــــــــــــــــــــــ

  09:  نظريات الترمجة و تطبيقاا، ص:حممد شاهني.   د-1

  10: ص: نفسه املرجع -2
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النظري إىل حد بعيد، و مع و احلقيقة هي  أن اجلانب التطبيقي يف عمل الترمجة فاق اجلانب 
أنه ال يوجد من ينكر العناصر الفنية يف العمل املترجم ترمجة جيدة، فإن اللغويني و علماء 

 و ،فقه اللغة أصبحوا يدركون إدراكا واسعا أن عمليات الترمجة عرضة للوصف الدقيق جدا
ا العلم، فبنفس  فإن الذي يعنينا هو اجلانب الوصفي من هذ،علم الترمجةعندما نتكلم عن 

 أن نعترب نقل رسالة من ينبغي كذلك ،عتربنا فيه العلوم اللغوية علوما وصفيةإالشكل الذي 
 احلقيقة أن اجلانب . موضوعا ينطبق عليه الوصف العلمي مبنهجية علمية،لغة إىل لغة أخرى

  . اعنهاحدة ال يكاد املترجم يستغين الفين و اجلانب العلمي للترمجة مها وجهان لعملة و

باإلضافة إىل كون الترمجة نقل من لغة إىل لغة ألفكار  : التكافؤ يف الترمجةأمبد -4        
 السياق الذي يفصح عن ، من خاللو كلمات و املفهوم احلضاري الذي يتضمنه النص

 أو  من أثر يف متلقيه إىل النص الثاين أو األصلياملعىن، فهي أيضا نقل ما حيدثه النص األول
التكافؤ ما يسمى بيحقق ل ، و حماولة خلق نفس التفاعل من خالل قراءة النص الثاين،دفاهل

 فحاجة املترجم هلذا العلم ، النصعلمو هنا تربز لنا أمهية التوكل على . الدينامي بني النصني
 سيمارس عمله يف النص الذي أصبح له علم، تكفلت ،احلديث حيوية ال يكاد يستغين عنها

ترجم كمهين، يتمكن ص بدراسته و وضع املبادئ اليت جتعل القارئ عموما مث امللسانيات الن
اليت توضح الصورة الظاهرة و الباطنة  املقومات و، من خالل املعايري  و اإلحاطة مبفاهيمههمن

 إن مل نقل األصلي يكاد ال خيتلف عن النص  مترجمبنصخري يف األ و اخلروج ،للنص
 الذي هو مسة من ،التطابقحتقيق : املترجمهذا ما يبحث عنه  و . من كل النواحييطابقه

   .علم الترمجة نشأ  على أساسهشروط الوفاء الذي  و شرط منمسات األمانة

ينقض على النص كما إذن ترجم اململ يعد  : عالقة و حاجة الترمجة لعلم النص-5        
ملعىن و السياق، ليشرحه نقض الوحوش على فريستها، فهو أصبح يقرأ النص للبحث عن ات

 و نصلسانيات ال و هو أصبح ميلك مفاتيح للفهم تتمثل يف مقومات، أخذها من ،و يفهمه
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ن العامل الداخلي  اللذان ميثالنسجام،إلتساق و ااإل على وجه اخلصوص، مسألة نذكر منها
  .و اخلارجي للنص

نستطيع أن نصف إذ ، الترمجة علم ولسانيات النص هنا تربز العالقة الوطيدة بني  و        
  فمعظم املبادئ.يات التطبيقية النص بالربزخ الذي يوجد بني اللسانيات النظرية و اللسانعلم

 و هذا راجع ، عمومااللسانيات مستوحاة من ،علم الترمجة يقوم عليها يت الوالنظريات
مل ا مبا أا تع،اتجمرد موضوع دراسة للساني  يف بادئ األمرلكون الترمجة ،لعوامل تارخيية

اللسانيات   فيه  بذاته، و يف الوقت الذي عرفت علم قائمللترمجة و ملا أصبح .مع اللغة
الترمجة من اجلملة إىل النص، عاودت يف الدراسة نتقال  و ذلك باإل،تطورا و ثورة كبرية

  ملا،عنه ال يستغين فاملترجم ،"علم النص " سم جديد إ لكن هذه املرة حتت ء إليها وواللج
 هي إذن عالقة. ما إن يقترب من النصقدمه من حلول و مقومات يلجأ إليها على الدوام ي

 بعد ما كان ينمحي يف حامسا، نفس العالقة اليت جعلت للمترجم دورا ضرورية، و آلية
 يتوسط كاتب النص األول و قارئ مقام جعله و ، ليصبح له مكانة أي ال وجود له،املاضي

   . ويقع بالتايل يف قلب العملية التواصلية،النص الثاين

 ية اللغةعلم هو ،ضاعها إىل منهج دراسي علمي و إخية الترمجةعلمإذن، ما يؤيد         
ضبط لنفسها، فليس هناك لغة مكتوبة هلا تاريخ أديب عريق، مل ختضع إىل الدراسة العلمية و ل

 ا يتعامل مع لغتني يف األساس، فالبدن الترمجة وسيطأالنحوي و الصريف و التركييب، و مبا 
كنه من التنقل يف رحاب اللغتني، رغم لوسيط مبا يكفي من املزايا اليت متأن يتمتع هذا ا

ختالف بنائهما، تنقال سهال و طبيعيا، حىت تصل الترمجة إىل درجة خلق املادة من جديد إ
غة العلمية املوضوعية، و  هو إعطاء الترمجة الصب،و اهلدف إذن. يف اللغة املترجم إليها

علم لغة أجنبية يستطيع أن ائل بأن كل من تالق إخراجها من النطاق الذايت الفردي الضيق
 ! لغوية أجنبيةة عملية مطابقة مفردة لغوية مبفردو أن الترمجة ما هي إال يترجم منها و إليها
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  )هم العناوينأخطة البحث، (: وعـصلب املوض

 و ما جعلنا الدراسة،ة لعملنا الطويل و الشاق مصحوبة بدوافع بعد إعطاء مقدم         
  :ن يف صلب املوضوع ندخل اآل،وع حنن كمترمجنيتم ذا املوض

عند البعض  نسجاماإل و تساقاإلالتكافؤ الشكلي و التكافؤ الدينامي عند البعض، و   
 . النصهوثقل واحد يسبحان يف جمرة واحدة هي اللغة، هلا مركز   عاملان خمتلفان:اآلخر

ها الربط، الربط بني النظري و  هدفدراسة نظرة شاملة عن موضوع نكون هنا قد قدمنا
و ندخل العلمي،  بني الذايت وختصاص، التطبيقي، بني األصل و الفرع، بني اللغة و اإل

 و تساقاإليعترب  إذ،  الترمجة علماللسانيات النصية و: بعبارة أخرى يف صلب املوضوع
 ينطلق منهما الدارس عموما، و  النص،علم يف واجهة نضعهمامقومان رئيسيان  سجامناإل

الترمجة مبدأ علم  قبل الشروع يف النقل، يقابل هذا يف ،زاء النص املصدرإ كمهيناملترجم 
ا يعتين بالشكل و القواعد مول منهذا كان الطرف األإ فالدينامي،التكافؤ التكافؤ الشكلي و 

 علم النص، و كأمنا ميتلك  إذ نستطيع القول.ين يركز على السياق و املعىن، فالثاالنحوية
مع النص، مث يفتح اال أمام علم الترمجة و يف تعامل املترجم  و حيتل املرتبة القبلية ،ولويةاأل

متكن  نأ، بعد سليمةينتهجها املترجم للخروج بترمجة تتكفل مبكافأة النصني، اإلتيان مببادئ 
   .، فكان النص اهلدف مطابق لألصل، احلسية و املعنويةهنواحي من كل املصدر من النص

ما األول فيتكون من أول نظري، و الثاين تطبيقي،  األ         سيتكون حبثنا من فصلني،
 الشق األول يتعلق باحلديث عن الترمجة، كعملية و كعلم، إذ من الطبيعي أن نعطيها :شقني

وىل، أما الشق الثاين يتعلق بإعطاء نظرة شاملة لعلم  األ بالدرجةاألولوية، كوننا مترمجني
 فمن الطبيعي التحدث عن العامل الداخلي و ،نسجاماإل و تساق متعمقني يف قضية اإل،النص

مر إىل  يؤدي بنا األ.الذي سنطبق عليه دراستناو للنص الذي يعترب ميدان العمل،  اخلارجي
خترنا إيات اخلالق عز و جل، آية من آ،  لتطبيق عملنالقراينخترنا النص اإ إذ ،الفصل الثاين
هم أوال أ نورد ننا دخلنا يف صلب املوضوع،مبا أ و .كثرهاأالقصر، و ما  منه أساليب

  :اجلهاالعناوين اليت سنع
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  : ناوينـم العـــأه

  :اإلشكالــية

  ة ـالترمجعلم  النص بني لسانيات النص و -1

  ة ـالترمجعلم و ...النصية... بني اللسانيات-2

  ةـ الترمجولوب ـساأل -3

   دراسة نظرية: الفصل األول

  مدخل إىل علم الترمجة : الشق االول

  ة؟ ـهي الترمجا م -1

  ؟ة علم الترمج ما هو-2

  شــــأةـالن -3

    ؟وجه اجلدة ما هو -4

   :)قيـ البحث عن املتل (مفاهيم نظريات و -5

  القراءة و البحث عن املعىن  •

  ل ـو التأوي همـالف •

 و التأويلية)Steinereorge G(رطاينش •
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  : مـــرجـاملت -6

  ختالف نظريات الترمجة إختالف موقعه بإ املترجم و •

 مـساسية للمترجارات األـامله فاءات وـالك •

    م ــرجـدور املت •

  املتطلبات األساسية للمترجم  •

 جتاهات الذاتية يف الترمجة خماطر اإل •

   :"Eugène Nida ايداـيوجني ن"ؤ يف الترمجة التكاف -7

  " مدخل"طابق ـمبادئ الت •

 :جتاهان أساسيان يف عملية الترمجةإ •

  كليـؤ الشـالتكاف •

  نامي ـؤ الديـالتكاف •

 مجة املتجهة حنو التكافؤ الشكلي املبادئ اليت تغطي التر •

 املبادئ اليت تغطي الترمجة املتجهة حنو التكافؤ الدينامي •

 ؤيةـافتقـييم نظرية نايـدا التك •

  اللسانيات النصية يف عملية الترمجةدور و   مبدأ التكافؤ •

  عن التكافؤ يف الترمجة ...:خامتـة •
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  النصية نيات االلس: الشق الثاين

   ةــ مقدم-1

  " قضية املقام: " بني اللسانيات النصية و التداولية-2

  طاب ـياق و دوره يف حتليل اخلـ الس-3

  "نسجامساق و اإلتاإل: " مدخل إىل لسانيات النص-4

 دـمتهي •

 شأة ـالن •

 ي تأسيس علم النص ـدواع •

 من حنو اجلملة إىل حنو النص •

 ص ـف النـتعري •

 طاب ـاخل بني النص و •

 روبارت دي بوغراند( :مقومات النص •
                      Robert De Beaugrande( 
  لم النصـفوائد ع •
 ت النصيةا اللسانيعن...:ةـخامت •
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  طبيقية دراسة ت:  الثاينالفصل

  : اىل الفرنسيةن الكرميآليات ترمجة القصر يف القرآ ←

  “ RÉGIS BLACHÈREترمجة ”  

 الكرمين آالقر ترمجة عن...:ةـمقدم -1

 :ةـالتعريف باملدون -2

  رآنـالتعريف بالق •

   Le Coran, (al-Qor’ân) :التعريف بالكتاب •

  “ RÉGIS” :هــصاحب و                      

  ةـعلم البالغ...،ةـ،علم اللغ ةـعلم الترمجبعد  •

 الترمجة ، اللغة، و البالغة، علمالعالقة بني علم النحو •

  مطابقة الكالم ملقتضى احلال اين وـعلم املع •

  " مدخل " رـ القصوبلسأ •

   REÈBLACH GISÉR يف كتاب  ترمجة القصرعن...:ةـمقدم -3

   GISÉR ترمجة : يف الفرنسيةما يقابلها  و ) آيات(رـطرق القص -4

  ديةـ نق وليةـدراسة حتلي •

  عن ترمجة رجيس...:خامتـة •

  عن ترمجة القصر يف القرآن الكرمي...:خامتـة •
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  :اإلشكالــية

 و من هذه ، و باللغة كميدان عمل،رتباطا اإأخذت الترمجة متيل إىل فروع أكثر         
 اليت تعترب  La Linguistique Textuelleالنصية اللسانيات  جندالفروع احلديثة

 والأيقوم نطالق ألي باحث لساين، فقبل أن يشرع املترجم يف عملية الترمجة، إ نقطة النص
، أو اال النص األصلي ليستوعب املعاين الواردة فيه، فيفهمها، مث حيدد هوية النص بقراءة

نية و األسلوبية اليت مث حيدد الوسائل اللسا ،...أهو علمي؟ أم أديب، أم ديين: الذي ينتمي إليه
  . تسمح له بإجياد أفضل املكافئات يف اللغة اهلدف، لتوخي أكرب قدر من الدقة يف الترمجة

، بوغراند ديهتمام اللسانيات النصية، قام باحثون أمثال إ هو مركز النصو ألن         
العامل جند ،  أهم هذه املقومات. نصاالنص و املقومات اليت جتعل بوضع جمموعة من املعايري

:  أو بعبارة أخرى،نسجامتساق و اإلاإل: ، نعين بذلكللنصالداخلي و العامل اخلارجي 
   .الترابط النحوي و الترابط املعنوي

 الظاهرة لتشمل النص الطريقة اليت يتم ا ربط األفكار يف بنية تساقباإلو يقصد          
دوات أباقي  وف و إضافة و تكرار كل العناصر النحوية للجمل و ما يتعلق ا من حذ

 حبيث ميكن النص الترابط الفكري، أي ربط األفكار داخل  فيقصد بهنسجاماإل، أما الربط
 اين لكونه يتضمن أفكارا و أحد مظاهر التوصيل اللسالنص و مبا أن .ستعادا مرة أخرىإ

 لسانية مثالية  و عينة،وظائف موجهة لفئات خمتلفة من القراء، فهو أرض خصبة للدراسة
 و باعتبار أن عمل املترجم يكون من و ،نسجامتساق و اإل و خاصة من جانيب اإل،للتحليل

نسجام يف اللغة األصلية لينقلها بعد تساق و اإل، فهو مطالب باإلملام بوسائل اإلالنصإىل 
  .وية اهلدف، فهو معين ذهابا و إيابا بأدوات الترابط النصي لفظية كانت أو معنللنصذلك 



 21  

 

 من املترجم، يلجأ إليه الترمجة علم عليه يقوم الذي التكافؤما يهم هنا هو حتقيق          
يف نفس  التفاعل و التأثري خلق نفس منها ،أجل اخلروج بترمجة وفية على مجيع األصعدة

 بالتكافؤ نفهم من هنا، أن األمر يتعلق .لألصليمتاما  مطابق املترجم النصيكون ف ،القارئ
  : يوجني نيدا الذي يؤكد عليه ديناميال

 و أحاط به، فاهلدف من بالنصعتىن املترجم إحقق إال إذا و هذا النوع من التكافؤ ال يت
فئات يف اللغة اهلدف، إذ ال يتم  األصلي مع توخي املكاالنصالترمجة هو مقايسة معىن 

غة األخرى، فعمل   األصلي بل هناك طرق للتعامل معه يف اللالنصسترياد التماسك من إ
 نسجامإ وتساق إمبا فيها عنصري  ،املترجم أساسا هو نقل املعىن عرب اللغة على أكمل وجه

  .و غياب أي معيار منهما قد يعرقل عملية التلقي. النص

 و حبث املترجم عن املعىن، ،نسجاماإل و تساقاإليف قضية   إذنيوضح البحث        
خرية يف تزويد املترجم  و أمهية هذه األ،اللسانيات النصية الفائدة اليت جتنيها الترمجة من

اليت تسمح بالوصول إىل العالقات املترابطة القائمة  ،بأدوات فهم و حتليل النصوص األصلية
 و وظيفته اإليصالية من ،بني اجلوانب الداللية و التركيبية اليت يتشكل منها النص من جهة

، هذا األخري الذي جيعل علما النصو يسيطر على  يتحكم ما جيعل املترجمجهة أخرى، 
و كأمنا هناك عالقة بني العلمان، اليت ينبغي إبرازها حنن ،  عنده يتقاطعانالنصالترمجة و 
 بالنسبة ،تكاملية و حامسة، مصريية إن صح القول لية آ هي عالقة: ال إنكارها،املترمجني

  ...ق لألصل مطابنصللمترجم إذا أراد اخلروج بترمجة وفية و 

 : و خمتلف املفاهيم احمليطة بهالنصذن احلديث عن إ أفلنبد
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، النصآخر لعلم   وقبل تقدمي مدخل لعلم الترمجة ، وكما ورد يف العناوين :متهيـد
فهدف هذا الذي يعترب القاسم املشترك بينهما،  النصالل  خوال باجلمع بينهما منسنقوم أ

ن صح القول، جتعل املترجم ذين العلمني أو العاملني إالربط بني ه : يف الربطالبحث يكمن
 .ين يكون النص هو مركز الثقلني، أاحلائز على اجلنسيتني ذه الطريقة، يسبح بني ارت

العلمي،   والعمليبني الفرع،  صل والتطبيقي، بني األ  الربط بني النظري ويضا هيميت أمه
  :األخري أا عملية إتصالية تواصلية، لتتضح يف ئالقار املترجم و بني املؤلف و

  :علم الترمجة النص بني لسانيات النص و -1

 .معلمي ترمجة كمترمجني و ،نا األوىل، حنن كطلبة يف الترمجةشتغالإيعترب النص مادة         
هو أيضا موضوع دراستنا كونه وحدة لغوية مكتملة، إذ ميكنه أن يكون كلمة، مجلة أو  و

  كلمة فنحن جند يف تعريفه األول، أن، أن يكون كتابا أو جملدا بأكملهفقرة، كما ميكنه
و مثلما يتم النسج من خالل جمموعة من ، 1نسيج بالعربيةعين ت ،لالتينيةا )(Texusنص

، كذلك 2املتينة قطعة القماش العمليات املفضية اىل تشابك اخليوط و متاسكها مبا يكون
 يف الدراسات احلديثة  و.Citation بعضها ببعض  فهو نسيج من الكلمات يترابط،النص

 جند التعريف نفسه تقريبا، حيث جاء يف معجم  الروس ،موسوعات ما أجنبته من كتب و و
توال  لسل يف األفكار وملا فيه من تس "Texe "  نص" أتت من فعل  نصالعاملي أن كلمة 

  : يف مفهومه األولإذ نستنتج من هذين التعريفني أن النص مرتبط ،يف الكلمات

  اجلملة احلياكة، ملا يبذله الكاتب من جهد يف ضم الكلمة بالكلمة و مبفهوم النسيج و

   .ا حىت يكون كال منسجما مترابطاالربط بينه كذلك يف تنظيم أجزائه و باجلملة، و
  ـــــــــــــــــــــــــ

  19: علم النص، صىل إ مدخل : حممدصبيحي .د -1

  12:  نسيج النص، ص:هراألز الزناد -2
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نسمي : أما عن مفهوم النص يف اللسانيات احلديثة، فقد جاء يف معجم اللسانيات و        
    : للتحليلاليت ميكن إخضاعها " Les énoncés"نصا جمموع امللفوظات اللغوية 

  . من السلوك اللغوي الذي ميكن أن يكون منطوقا أو مكتوبا عينة،فالنص إذن

منطوقا  ، كلمة النص مبعناها الواسع ويشري ا إىل أي ملفوظ1هيلمسالفخذ يأ        
تعترب نصا مثلها " Stop" "قف"  طويال أو خمتصرا، جديدا أو قدميا، فكلمة،كان أو مكتوبا

 ا أن القصر أو الطول ليس، نفهم من هذا." Le roman de la rose"الوردة"مثل رواية 
   .تعترب ملفوظا :قف. هو كل ملفوظ قابل للتحليل لنص إذن،فا :معيارا من معايري التحليل

 : est un énoncé Stop       *النص: Tout énoncé analysable  

  إخل...واألمر قابلة للتحليل إذا أرجعناها إىل السياق كالتحذير :Stopوكلمة 

 نصإن كلمة «:2  النص بقوهلارقية حسن وهاليدايمن جهة أخرى تعرف  و        
Texte  تستخدم يف اللسانيات لتشري إىل أي فقرة مكتوبة كانت أو منطوقة، مهما كان

كلمة فقرة ليس املقصود ا إىل أن  ، مع التنبيه هنا.شريطة أن تكون وحدة متكاملة: طوهلا
  .» "Segment "الوحدة الطبيعية املتعارف عليها وإمنا 

  :خالصة القول عن تعريف النص*

القصر   أنه إذا كان معيارا الطول و،خاصة األخري منها نفهم إذن  ومن هذه التعاريف 
  ،تحقق للنص إحدى مكوناتهت ضروري لكي كتمالاإل، فإن ليسا أساسيني

  ـــــــــــــــــــــــــ

  20: ىل علم النص، صإمدخل  :صبيحي حممد .د -1

  22: حنو النص، ص :أمحد عفيفي -2
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، ة حبيث يكون للنص وحدة معنوية مكتملط الداليل، الربط النحوي و الرب:نعين ا 
، إذ قد يكون النص كلمة أو مجلة أو  فحسب أو شبه اجلملةمجلةتكون  الوحدة ال وهذه

 وحدة توهذه الوحدة ليس" ، "النص وحدة داللية" :دقأ بتعبري و. افقرة أو عمال أدبي
  .وحدة معىنو  بل  فحسب،شكل

حقا  أننا سنرى الاللغوي العلمي، كماة عن النص من جانبه نكون هنا قد قدمنا حمل        
 أي بتعبري ،كذلك وحدة شكليةو ات النصية، أن للنص وحدة معنوية يف مدخل إىل اللساني
يضمن تساق  الذي اإل:  عاملا داخليا وعاملا خارجيا حنصرمها يف كلمتني،آخر إن صح القول

،  أما  هذا لسانيا.ذي يتمثل يف الربط املعنوينسجام ال واإل،للنص التماسك والربط املادي
 فالكل يعرف أن املعين هنا هو املترجم، لكنه لن جيد نفسه أمام نص :من ناحية الترمجة

اآلخر اهلدف، حماوال جعل إحدامها  واحد، بل سيواجه نصني، أحدمها النص األصلي و
 منوهني ،ا التطابقنسخة طبق األصل من كل النواحي مستعمال أجنع الطرق لتحقيق هذ

نطالق الذي منه ينطلق املترجم بعد نص اإل:  فهما نصان مبدأ التكافؤ بوجهيه،بذلك إىل
نص الوصول الذي  يكون املترجم قد قام بعملية النقل من لغة   و،شرحه فهمه و قراءته، و

ص قوانني تكاد تكون رياضية جلعله يطابق الن  مستعينا مببادئ و،دفاهلالنص إىل لغة 
 تأكيد وذكر دور املترجم الدائم، فهو الذي يقوم بالقراءة والفهم ن،بغي علينا إذ ين.األصلي

 لتنتهي بنا هذه  بلمسته اخلاصة،عالوة على ذلك تويل مهمة النقل التأويل، و الشرح و و
  الذي جيب أن جيد تناغما و،القارئ لنص الوصول املتلقي وإىل   التواصليةاحللقة الدائرية

تكون   و، حىت يسهل عليه الفهم،احلضارة اليت ينتمي إليها عقليته و جام النص بثقافته ونسإ
ن يتحقق إال بفضل هذا ل األمانـة، و غرضها يف الوفـاء و الترمجة قد أدت وظيفتها و

التكافؤ الدينامي، هذا األخري الذي  التكافؤ الشكلي و:  بوجهيهالتكافؤ :مبدأين أساسيني
التفاعل يف  خلق التأثري واملترجم عيد  فعن طريقه سي،لنا بالدرجة األوىل عليه عمسينصب

  . كما نبع عن الكاتب للنص األصلي،نفسية القارئ بنفس الشكل تقريبا
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   :اللسانيات و الترمجة -2-1

عتربت الترمجة إىل عهد غري بعيد فنا من الفنون، ال يستطيع ممارسته إال من متتع أ        
فغالبا ما كان . ، و ثقافة واسعة، ختوله اخلوض يف غمار هذا النوع من األدبمبوهبة أكيدة

 و كانت الترمجة تكاد ال ، يتعاطون الترمجة كنوع من الترف األديب، حمترفنيااملترمجون أدباء
رن العشرين، إال أن التقدم العلمي و التكنولوجي الذي شهده الق. خترج من دائرة األدبيات

 خترج شيئا فشيئا عن طرق األدب لتدخل يف ،بب احلاجة املتزايدة هلابس، جعل الترمجة
ستخراج ضوابط و قواعد و هنا أصبحت احلاجة ماسة إل .جماالت أخرى علمية و تقنية

، فبدأت اآللية خاصة بعد احلماس الذي أهلبته الترمجة ،علمية تتحكم يف عملية الترمجة
طور الذي شهدته علوم اللسانيات، أخذت الترمجة و مع الت. الدراسات النظرية تتواىل تباعا

جتماعيا قبل و إحتتل مكانتها ضمن هذه العلوم، كفرع من علم اللغة، لكوا نشاطا لسانيا 
  . ختصاصو مل يعد دور اللسانيات يف البحوث حول الترمجة خافيا على ذوي اإل. كل شيء

 و كذلك الدراسات ،اهرها مظمبختلف لدراسات الوصفية لكل لغة على حدةفا        
املقارنة للغتني أو عدة لغات، قد وضعت املعامل األساسية اليت ميكن أن تنطلق منها دراسات 

  علمية للترمجة، تسمح بوضع نظرية للترمجة،

هي عملية تؤدى على اللغة، فمن الواضح إذن أن أية نظرية للترمجة  " :إذ أن الترمجة
  1". نية عامةا نظرية لس أي،جيب أن تستقى من نظرية للغة

  وعلم النص،و  بني علم الترمجة احثني اللذين ربطوا من البنعام بيوضإوهذا ما جعل 
   فهذه املقولة دليل كبري على العالقة . هذه العالقة الضرورية للمترجمبرازإسهموا يف أ

  ـــــــــــــــــــــــــ

  31: حلول، ص ، مشاكل ودبيةاألالترمجة  :إنعام بيوض -1
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و لكن من التشعب الشديد الذي وصلت إليه اللسانيات  .القوية و حاجة الترمجة للسانيات 
 بدأت الترمجة تبتعد شيئا فشيئا عن األجبديات العامة للسانيات، و ،يف الوقت احلاضر

من هذه الفروع احلديثة، . رتباطا بالترمجة كعملية و كنتيجةإأخذت متيل إىل الفروع األكثر 
فعندما يهم .  اليت تعترب النص نقطة انطالق ألي حبث خيص اللسانيات النصيةاللسان

املترجم بالترمجة، بعد أن يستوعب املعاين الواردة يف النص األصلي و يفهمه جيدا، يشرع 
؟ طيب هل هو قانوين ؟ أم اقتصادي ؟ أم :يف حتديد هوية النص، أو امليدان الذي ينتمي إليه

 و األسلوبية اليت تسمح له بإجياد أفضل اللسانيةمن مث حيدد الوسائل  و .اخل...أم أديب ؟ 
 . املكافئات يف اللغة املستهدفة، لتوخي أكرب قدر من الدقة يف الترمجة

  :الترمجةو اللسانيات النصية  -2-2 

يعترب النص أحد أهم مظاهر التوصيل اللساين، لكونه خيتزن األفكار و التراكيب و         
و عدا أنه معد ألغراض توصيلية متنوعة، فهو أيضا موجه لفئات خمتلفة من . الوظائف

 فالعالقة إذن وثيقة بني. القراء، لذلك فهو ميثل عينة لسانية مثالية للتحليل و الدراسة
  1. حدث حيدده النص و يرتبط وجودها بهاألخرية لكون هذه :اللسانيات النصية و الترمجة

  :الترمجة على أا) wilss (من هذا املنطق يعرف ويلس*

 على أكرب نطالقا من نص املنت املكتوب، إىل نص يف اللغة املستهدفةإأسلوب يؤدي، " 
 و الداللية التراكبية التام للنواحي ستيعاباإلتطلب من املترجم  و هو ي،قدر من التكافؤ

  2".ماتية النصية للنص األصليغو األسلوبية و الربا

  ـــــــــــــــــــــــــ  

  32: حلول، ص ، مشاكل ودبيةاألالترمجة  :إنعام بيوض -1

  Methods, pg: 112 problems and .W.: The science of translation .-Wilss2   
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و مبا أن كل نص يتميز بوظيفة، أو بعدة وظائف توصيلية أساسية، ميكن بذلك         
ناهج و أساليب النقل اخلاصة بكل تصنيف النصوص على شكل أمناط، و بالتايل حتديد م

و الفائدة اهلامة اليت جينيها علم الترمجة من  .منط، و كذلك حتديد معايري التكافؤ الترمجي هلا
 التراكبيةكتشاف العالقات املترابطة القائمة بني اجلوانب الداللية و إ هي ،اللسانيات النصية

 . النص من جهة أخرىذاوصيلية هلجهة، و بني الوظيفة التاليت يتشكل منها نص ما من 

يربت النصوص اليت تتعامل معها الترمجة حسب درجة  نو ألبريتو قد صنف*         
  1:على أربعة أمناط ،قابليتها للترمجة

  تشمل جمال الدراسات بكل أنواعها،االنطالق و تنطلق بصفة مطلقة من لغة نصوص -1
 دبية مثال، ، كالنصوص األنصوص تنطلق أساسا من لغة االنطالق -2
األمهية نفسها، كالنصوص اليت  الوصول  ونطالق، اإلنصوص تتقاسم فيها اللغتان -3

  ) (Language of special purpose"نصوص لغة ذات غرض خاص:"تسمى
 .لنصوص املوجهة للدعاية يف اخلارجكاهة أساسا أو كليا للغة الوصول  نصوص موج -4

وظيفة توصيلية خاصة، يقسمها بيتر و لكل منط من أمناط هذه النصوص *         
  2:فئعدة وظاإىل  نيومارك

  )Expressive Function(الوظيفة التعبريية   )أ 
 ) Information function(الوظيفة التبليغية   )ب 
 )Vocative function(الوظيفة الدعائية  )ج 

  :)aesthetic functionThe (الوظيفة اجلمالية  )د
تطرب احلواس، من خالل التوظيف اجليد للمحسنات ستعمال لغة إتتمثل يف  و        

 .البديعية و كل أساليب البيان و البالغة، حىت اإليقاع و املوسيقى الداخلية و القوايف

  ـــــــــــــــــــــــــ
                        33: الترمجة األدبية، مشاكل و حلول، ص :إنعام بيوض -1
                        34: ، صنفسه املرجع -2
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  :)hatic functionPhe T (نتباهاإلأو)اامالت(الوظيفة اجلدلية ) ه

هي تظهر يف لغة الكالم و يف احلوار على شكل تعابري جاهزة ذات منط حمدد،  و        
 ألغراض ستعماالا كثرية وإ ف،أما يف لغة الكتابة. اخل...كيف حالك؟ هل أنت خبري؟: مثال

  .، اخل...، ال خيفى عليكم...، دون أدىن شك... بكل تأكيدطبعا،: خمتلفة

 :)etalinguistic functionM(الوظيفة امليتالغوية أو وظيفة اللغة الواصفة  )و
 ...اجلار وارور  وملةكاجل املتميزة، خصائصها و نقد شرحيف تتمثل يف قابلية اللغة        

 ه الترمجة، و تشكل األغراض األساسيةو هذه الوظائف حتدد املنحى الذي ستسري علي*
  1:يضاأف النص ئد حتديد وظائمن فوا  و.اليت تستعمل ألجلها اللغة

حتديد وظيفة النص و نوعيته يساعد املترجم على حتديد منهج الترمجة أو األسلوب         
ر املفردات ختياإ: مثل يف التعبري اللساين، مثالختبار النسق األإ، كما تعينه على الذي سيتبعه

  ... و طريقة الصياغة و األسلوب، و مستوى اللغة، اخل

 أمهها الوظيفة التعبريية و الوظيفة اجلمالية لكوا ،و قد تشمل النصوص األدبية عدة وظائف
أحد أسس الكتابة األدبية، و أحيانا تكون هلا وظيفة تبليغية، إذ ال بد و أن يكون للكاتب 

و رمبا كانت له وظيفة دعائية أيضا، إذا كانت النصوص . ئه يود تبليغها لقرا،فكرة ما
فيايت ملا بعد  أو شعب من الشعوب، كاألدب السو،ا نظام ممآثر مكرسة لتمجيد األدبية

و الكاتب عندما يستخدم هذه  .احلرب العاملية الثانية، و األدب الصيين ملا بعد الثورة الثقافية
الوظائف جمتمعة يف عمل ما، فإنه يقوم بذلك الوظيفة أو تلك، أو عندما يسخر تلك 

مستعينا بشىت طرق اإلقناع اليت ختوهلا له األداة اللسانية اليت يستعملها، و ذلك من خالل 
  .أسلوبه اخلاص

  ـــــــــــــــــــــــــ

  34: حلول، ص ، مشاكل ودبيةاألالترمجة  :إنعام  بيوض-1
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  : و الترمجةباألسلو -3 

يتشكل من  ه احملتوى و الشكل، احملتوى الذية عملية الترمجة هي نقل حيددإن طبيع        
رتباطا إاملاضي  رتبطت فكرة األسلوب يفإ و قد األسلوب،املعاين، و الشكل الذي حيدده 

كما كانت .  و كان ملعظم الدراسات البالغية هدفا فنيا خالصا،وثيقا بالبيان أو البالغة
ناع الفكري، و كان األداء الفين و ما له من وسائل مجالية، البالغة وسيلة عقالنية لإلق

 منهج يف البناء اللغوي، و ، مسة شخصية لصاحبه، و لكلسلوباألو  .خاضعا لذلك املعىن
 و ال جدال بأن لكل عصر مساته .هو خيتلف على حساب املوقف و السياق و العاطفة

 بل و الطبائع ،يف و الظروف االجتماعيةاألسلوبية اخلاصة، تبعا للنمط الفكري و اجلو الثقا
تمتع ياللغة هي ملكة أن  و مبا .الفين أثر يف متايز األداء ،ها و قد يكون للبيئة نفس.سيةالنف

ب يستعملها دون أن تكون له حرية كبرية يف لكاتا الكاتب فقط، ف ليس،الناسا مجيع 
ستعماالت املألوفة ر يبعدها عن اإلخآ هو أن خيلق سياقا ،تغيريها، و كل ما يستطيعه إزاءها

  بوجود فجوة يصعبيتجسد هذا :باألسلوبيف جمال التواصل، و هو بالضبط ما يقصد 
 يف الظروف العامة و املشتركة املفروضة علىستعمال لغة من طرف فرد ما إجتاوزها بني 

عندما إذ . ستعماهلا من طرف شاعر أو روائي أو خطيبإ، و بني 1جمموعة لسانية كاملة
، يتواجد بسبب اآلخرينجيد املتحدث نفسه يف الشروط نفسها اليت يعيشها أعضاء اموعة 

 أما .حنرافات الكائنة يف التعبري الفرديهذا الواقع اخلاص معيار ميكن من خالله قياس اإل
ستعمال إرادي و واع للغة، عدا عن إ فالشروط ختتلف نوعا ما، فلألديب ،بالنسبة لألدب

 كما يفعل ،ستعمل اللغة عن قصد مجايل حبت، فهو حياول خلق اجلمال بالكلماتكونه ي
  التلقائية لكن هذا التضاد بني العبارات. الرسام باأللوان و املوسيقي باألصوات و النغمات

  ـــــــــــــــــــــــــ

  35: حلول، ص ، مشاكل ودبيةاألالترمجة  :إنعام  بيوض-1
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لعبارات اإلرادية و الواعية للتعبري األديب ليس مطلقا بأي شكل من للحياة العامة و بني ا 
فهناك بعض املتكلمني الذين خيتارون كلمام بكثري من العناية، بينما يكتب ، األشكال
دباء بتلقائية و حرية كبريتني، فاألدب يتواجد ضمن معترضتني متيزانه عن اخلطاب بعض األ
 فاخلاصيات العاطفية و تلك .ت اليت يوحيها هذا األخريحتفاظه بكل التأثرياإ مع ،العادي

 ذ إ. قد تظهر يف األدب بالوترية نفسها اليت تظهر يف اخلطاب العادي،املوحية بنوعية الوسط
كذلك لألعمال املكتوبة سواء كانت و سلوب متميز،أ للخطاب العادي يكون نأميكن 

  فهدف،و بالتايل .الكتابات األدبيةقتران األسلوب بإ أما الشائع فهو ،قصرية أو طويلة
  .هو شرح العالقة القائمة بني اللغة و الوظيفة اجلمالية األسلوبية األدبية

 :بتعبري آخر .1ة اللسانية لألسلوبإا ببساطة الدراس ؟لكن ما هي األسلوبية         
  .اللغةختيارية ملعىن سبق حتديده يف إضافات اليت تأيت كإة دراسة العوامل العاطفي

 اليت يتحقق  اخلاصة الوسائل اللسانية تعين البحث عن دراسة علمية،و دراسة األسلوب 
 كل :أشكال اللغة لغرض مجايل معني شكل خاص من  الكيفية اليت يستعمل فيها، وا

الدراسات حول األنواع اخلاصة بالصور الشعرية و اخليارات اخلاصة للمفردات و 
إال أن أغلب الدراسات اللسانية . املتنوعة تدخل ضمن هذا البابستعماالت التراكيبية اإل
بينما يبقى املشكل . ، كانت يف معظم األحيان مقتصرة على الكتابات الشعريةسلوبلأل

ختيار الفقرات اليت إ على أي أساس يتم ،ختيار العيناتإاملطروح حبدة يف النثر، هو كيفية 
إذ أن تقنيات . ؟كاا أن تتصف باملوضوعية املطلقةو أي دراسة أسلوبية بإم ،ستهاجتدر درا

هي التحقق من  عتبار أن أحد املرامي األساسية لألسلوبيةإ بالتحليل األسلويب ليست آلية،
  لنص،احتليل أو الربهنة على وجودها من خالل  )intuitions(احلدسيات 

  ـــــــــــــــــــــــــ

  35: حلول، ص كل و، مشادبيةاألالترمجة  :إنعام  بيوض-1
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و بني املالحظ اللساين ، لكون األسلوبية حوارا بني القارئ األديب حبدسيته الذاتية اخلاصة
و املترجم األديب يقف يف نقطة تالقي  .حبد ذاته تشكل هدفا  اليتمبعايريه اللسانية املوضوعية

 و .هلذا العملبني الذاتية كقارئ ومترجم، واملوضوعية كدارس وحملل : 1هذه االزدواجية
 إىل التنوع التراكييب و املعجمي يف راجعكون الترمجة ليست دائما مرآة عاكسة لألصل، 

   .األسلوبية و خياراتهملترجم اخربة ، و  يف اللغة األصل و اللغة اهلدف،ريإمكانيات التعب

اجلمالية تكمن يف العالقة القائمة بني اللغة و الوظيفة  :بأمهية دراسة األسلو و*         
ستكشافية سواء للناقد و إمغامرة  فهي بالتايل ،يةاليت تعترب إحدى أهم وظائف الكتابة األدب

  .  باإلضافة إىل املترجماللساين

  1:  كل من نايدا و تابار ذه العباراتفيربزها يف الترمجة،  أما أمهيته *         

األقرب لرسالة اللغة األصل، يف الترمجة هي عبارة عن إعادة تشكيل املكافئ الطبيعي  "
  ".لغة املتلقي للترمجة، أوال من ناحية املعىن، و ثانيا من ناحية األسلوب

 اليت ، تدخل ضمن نطاق الترمجة األدبيةدراسة األبعاد األسلوبية لعملية الترمجةو         
ية ألدبفالشكل يف النصوص ا. نفرادها كفرع مستقل من فروع الترمجةإيرى البعض ضرورة 

مجالية أيضا، إذ يعترب املوصل إلرادة الفنان اخلالقة، و هو الذي جيعل   وله وظيفة ترابطية
النص األديب عمال منفردا ال ميكن تكراره، بل ميكن حتقيقه فقط بشكل مماثل يف اللغة 

 إذ ال يكفي حتقيق التطابق اللساين بني العمل األديب و ترمجته، بل جيب حتقيقاملستهدفة، 
 و هو أمر يتوقف أساسا على قدرة املترجم على تقمص النص و :التطابق الفين أيضا

  .ستكشاف و إعادة صياغة املزايا األدبية للنص األصلي يف ترمجتهإمعايشته له، و متكنه من 

  ـــــــــــــــــــــــــ

  36: حلول، ص دبية، مشاكل والترمجة األ :إنعام  بيوض-1
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  : ةـل إىل علم الترمجـمدخ

  ة؟ ـما هي الترمج -1

ول و  للمعىن األا و خمتصرا تكفي هذه املقولة إلعطاء معىن دقيق،1الفهم        الترمجة هي 
هي أن الترمجة تكون على : فأول نظرية و قاعدة نتعلمها يف الترمجة. الرئيسي للترمجة

و الذي يؤدي مستوى الفكرة بالدرجة األوىل و ليس فقط على مستوى الكلمة، و الفهم ه
و الترمجة هي ليست فقط عملية نقل كلمات نص مكتوب يف لغة معطاة إىل . بنا إىل املعىن

كلمات بلغة أجنبية، بل نقل كل ما يتضمنه النص من أبعاد معقدة، أسلوبية، مجالية، ثقافية، 
 عملية آلية و ليست جمرد ممارسة بسيطة، بل هي أيضا تفهي ليس. نفسية حىت جتماعية وإ

 جيعل من الترمجة "علم الترمجة"سم إعلم يتضمن مبادئ و نظريات توجه املترجم حتمل 
حتليل مث فهم النص األصلي من كل  اليت تتمثل أوال يف ،تقنية تتضمن منهجية عمل خاصة

و لن . نواحيه، و حتديد اهلدف الذي مت من خالله كتابة النص، و األسلوب الذي ورد به
عادة التعبري و الصياغة يف لغة أخرى إال ذه الطريقة، حمققني يف تتحقق عملية النقل و إ

ن هناك عملية ثر للغة األصل، و كأمنا مل تكأنفس الوقت الوفاء للنص األصلي دون ترك 
 .  نقل، شاهدين لوالدة نص جديد متاما

  ؟م الترمجةـما هو عل -2

العامة  بادئامل ،"  Traductologie,Translatology " علم الترمجة،يدرس 
، من حبث خري  معاجلة عدة قضايا األهذا، يتوىل )مسار(اليت من خالهلا جترى عملية الترمجة 

  دور الترمجة يف  امليزات اليت تسمح بتقييم الترمجة، و كتساب املعايري ووثائقي هادف إل

  ــــــــــــــــــــــــ

1- Qu’est-ce que la Traductologie? : 

http : //www.colloque.net/archives/2003/volume_1/ Leray.pdf.        

http://www.colloque.net/archives/2003/volume_1/
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ترمجة كنشاط  و بالبالترمجة املتخصصةهين املتعلق بالترمجة، بالتقييم، ذاملسار ال تصال، واإل
  .دوات تقنية خاصة بالترمجةأ ىل وسائل وإعتماد واللجوء  اإل،خريا أ و.فكري

اليت تتمثل قبل كل شيء يف   عمل خاصة، وتكمن عملية الترمجة كتقنية يف منهجية        
يف  جله، وأ كتب من الذيصلي من كل جوانبه، مث حتديد اهلدف فهم النص األ حتليل و

ه ذال إخرى أعادة التعبري وصياغته يف لغة إاليتم  و. سلوب حتديد األ،نفس الوقت
  .نطالقثر للغة اإلأصلي دون ترك أي الطريقة، حمافظني يف نفس الوقت على الوفاء للنص األ

  : املترجم، املترجم له، القراءة، الفهم و التأويل  

 علينا أوال أن نقدم و لو حملة خمتصرة عن الترمجة كعلم ،قبل التطرق إىل هذه القضايا        
لت من الترمجة  فالقضايا املذكورة يف العنوان هي اليت جع، أو نظريات و مدارس،و نظرية

  :منهجا علميا وصفيا

  :أةــالنش -3

مصطلح يستعمل يف الفرنسية، اإليطالية، و " Traductologie ""علم الترمجة" ف        
" Translation Studies"سم إاإلسبانية، غري أنه ال يستعمل يف اإلجنليزية إال حتت 

    " نظرية الترمجة" أو "الترمجة علم "  : كما أنه مل يضبط يف العربية، فالبعض يستعمل كلمة
 1:صيغة اجلمعخر يستعمل و البعض اآل

 على أا جمال تلتقي فيه جمموعة ".نظريات الترمجة، دراسات الترمجة" وأ "علوم الترمجة" 
   :ختصاصاتكبرية من العلوم متعددة و متنوعة من حيث اللغات و اإل

Pluridisciplinaire, -Plurilinguiste, -interdisciplinaire  

   ــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Dr. Brahame Abdel Fateh (Tunis.) : Cours magistrals donnés à l’école 
doctorale de traduction, Université Mentouri, Constantine, Mars 2009. 
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 و ظهر . و ليس علما واحدا كما يظن البعض،و هي ممارسة تتطلب علوما خمتلفة        
 من طرف الكندي 11972بالفرنسية يف كندا سنة "  Traductologie "مصطلح 

Brian Harris ،و مرة أخرى و كما قلنا سابقا، هي احلاجة اليت دعت برايان هاريس 
 جيمسستعمل باإلجنليزية من قبل أهذا املصطلح، الذي أسس إىل ظهور هذا العلم و وضع 

 ،تابات معاصرة يف كخمطط هوملسستعمل أ يف السبعينات، إذ James Holmes هوملس
 و مل تنشر دراسته إال ،يشار إليه على أنه أول من وضع اخلطوط الكربى هلذا االختصاص

 على  البادئ، كان يدل هذا املصطلح إالفيف. كوبنهاغنبعد سنوات من إلقائه هلا يف 
ا مقاربة لسانية للترمجة، األمر الذي عارضه باحثني و علماء، الذين نددوا بفصل الترمجة ائي

 إذ ،عن اللسانيات و الدراسات اللغوية، لتكون علما قائما بذاته، ال جمرد تطبيق للسانيات
ستعماهلا يف إ ب، حىت يف القرون الوسطى،لطاملا تواجدت الترمجة يف الدراسات األكادميية

 .    يف النصوص الالهوتية،اليونانية القدمية و الالتينية، و كانت متارس يف كل املواد خاصة
  . العناية بقضايا الترمجة ليس أمرا حديثا، بل هي قدمية منذ األزلو

  :ختزاله يف مراحلإالتفكري يف قضايا الترمجة ميكن   

 ترجم خطبا يونانية، و هو التيين من روما القدمية، و كان من :Cicéronتبدأ من )  أ
ع بعض املالحظات خطبائها قبل امليالد، و ترجم هذه النصوص اخلطابية من اليونانية و وض
 .على عملية الترمجة، اليت تكون على مستوى املعاين، ليس فقط الكلمات

   و )اللغة األصلية للحواريني( الذي ترجم الكتاب املقدس من اآلرامية :) St-Jerome ب

   و نصوص الكتاب املقدس ترمجت يف البداية إىل ،هي بني العربية و العربية، و هي لغة سامية

 مث إىل الالتينية، غري أنه مل تظهر نظريات متكاملة يف الترمجة يف القدم، و كانت اليونانية

  ــــــــــــــــــــــــــــ

1- Qu’est-ce que la Traductologie? :  

http//www.univ-artois.fr/francais/actualités/texte_colloque/tractologie.htm 

http://www.univ-artois.fr/francais/actualit
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      تكون ترمجة النص وفية للمبىن أم املعىن ؟فهل   :الوفاء تتعلق بنظرية واحدة و هي

حنصر إ و إمنا ، يف الواقع مل خيرجوا عن هذا النسق، إذ مل يضعوا نظرياتالعربو  )ج 
 م كانوا ميثلون قطبا للترمجة يف وقت منأكما هتمامهم على رأي اجلاحظ حول الترمجة، إ

ىل البشرية مجعاء، و إغريق ها اإلأوقات، من خالل بيت احلكمة، فنقلوا العلوم اليت بداأل
  . تكون بذلك حضارة رسخت يف التاريخ

 1 إال مع اللسانياتلترمجة بصورة علمية و نظرية جيدة يتم التفكري يف او مل        
ستقر إ و كانت اللسانيات التصور العادي الذي " جاكوبسون، تشومسكي،دوسوسري"

 و شهد القرن .يات نظرية و أخرى تطبيقيةلسان: بداية من القرن املاضي، و هي نوعان
م عناية بقضايا الترمجة بسبب الثورة الصناعية، فكل قضايا الترمجة عوجلت من أجل 20

ستخالص نظريات متت يف ظل اللسانيات، و عوجلت الترمجة على أا لسانيات تطبيقية، إ
، فنحن مثال نقارن بني و مقارنتها أي الفرع التطبيقي هلا، و خصوصا يف جمال تعليم اللغات

و أنظمة الصرف و اإلعراب، فنظام األزمنة يف العربية  ختالف األزمنةالفرنسية و العربية إل
  .و الفرنسية خمتلف متاما، و قد كثرت الدراسات يف هذا اال بني اخلمسينات و الستينات

  ؟ةيف علم الترمجدة ـما هو وجه اجل -4

لك ذ و  كتطبيق مث كمنهج ونظريات،ل الترمجة يف البادئ،ختلفت املفاهيم حوإلقد         
 مقاربة لسانية للترمجة، علم الترمجةحىت على يد صاحب النشاة، ففي البادئ، كان ميثل 

ا املصطلح اليوم هذصبح أف.  الفكرةهذه ولكن سرعان ما عارض باحثون من كل جهة 
  جعل  فيما يتعلق بدراسة الترمجة،ن مل  نقل خمالفة لبعضها البعضإمقاربات خمتلفة، ميثل 

  ــــــــــــــــــــــــ

1- Dr. Brahame Abdel Fateh (Tunis.) : Cours magistrals donnés à l’école 
doctorale de traduction, Université Mentouri, Constantine, Mars 2009. 
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 ويليةأحدود جمال تطبيقه، من تاليت تقع يف  ، واالترمجة يرتبط بثالثة ميادين حبث عمومعلم 
 .خريا التقنيات املعلوماتية احلديثة ألسانية، و ، و) كما سنرى فيما بعدهرمونيطيقيةو أ(

 فبالرغم ، أن قضايا الترمجة مل تعد تعاجل على أا قضايا لغوية حبتةوجه اجلدة يكمن يف و 
وتدخل  و تتطلب مساندة شائكة،و ا عملية معقدة أمن كون الترمجة عملية لغوية، غري 

 عمل يستدعي ليس فقط ، وهي و امللكات املوجودة يف اإلنسانالكثري من اخلربات
 من نفس و ، و العلوم التجريبية و اإلنسانية،اللسانيات، و لكن كل املعارف و الثاقفات

 و ما هو شائك ليس بالضرورة صعب، و إمنا يعين أنه تتدخل فيه عدة .جتماع و فلسفةإ
 و هو ،كما بقي أيضا إشكال كبري لطاملا طرح نفسه، و لطاملا أمهلته جل النظريات. رعناص

شخص املترجم، و مت احلديث على أنه جمرد شخص جمهول يتقن لغتني، أما الدراسات 
عال له دور فهو ليس جسرا متتد عربه الترمجة، بل هو عنصر ف. احلديثة، فتركز كثريا عليه

   .حقةكمله يف دراساتنا الالأ، خصصنا له بابا برمجةيف عملية التو حاسم مهم 

، ثقافية، ، فهي جمموعة من الدراسات، لغوية ملا نقول علم أو علوم الترمجة،إذن        
 فهي ذا الشكل .ى وجه اخلصوص علم النفس العرفاينجتماعية، نذكر منها علإفلسفية، 

 من أشكال االتصال، و ليس عمال لغويا فحسب، بل عمال تواصليا و شكال تصبح
كما و أ ،عتبارها نظرياتإالدراسات الراهنة تركز على هذا اجلانب، الذي يفضل البعض 

  1.مقاربات ول احلديث أقلنا يف 

تقريبا تطور الدراسات اللسانية و طابقت  ،و املقاربات اليت وجدت يف القرن املاضي        
  ...و النصية و التأويلية للسانية و التطبيقيةفنجد املقاربات ا  الفكر البشري بصفة عامة،

  ــــــــــــــــــــــــ

1- Qu’est-ce que la Traductologie? : 

http : //www.colloque.net/archives/2003/volume_1/ Leray.pdf.        

http://www.colloque.net/archives/2003/volume_1/
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 الذي ميثل Jorge mouninمونا  جورجقضايا الترمجة، أمثال ال  هذهعاجل أصحابف
 و ،Nida نايدايف  كثريا  الذي أثرتشومسكيجتماعي اللغوي، و كذلك املنحى اإل

  و املدرسةالتأويل الذي يناصر قضية  Steiner شتاينراملدرسة البنياوية، و ال ننسى 
 ....Gadamer) ( التأويلية

لك من خالل املخططني ذالترمجة، و كرناه سابقا جعلنا نربط بني اللغة وذكل ما         
ي وضعه ذاآلخر يتمثل يف املخطط ال وهلما يربز العالقة بني اللسانيات والترمجة، وأاآلتيني، 
  :للغة جعل الترمجة قرينة لالذي و ،هوملس

  

    Linguistique1 

 

 

Linguistique                                                  Linguistique 

théorique                                                        appliquée 

 

Phonétique     Lexique     Syntaxe     Morphologie 

Traduction    Didactique 

des langues 

étrangères 
 

 
  ــــــــــــــــــــــــ

1- Dr. Brahame Abdel Fateh (Tunis.) : Cours magistrals donnés à l’école 
doctorale de traduction, Université Mentouri, Constantine, Mars 2009. 



 38  

 

  خمطط هوملس1

Translation studies 

 

  تطبيقية                                            نظرية                                                 

  

  تدريس                          الوسائل                                        دراسات             دراسات          

   الترمجة                املساعدة                                  )       حمددة اهلدف(عامة                جزئية

  للمترجم      

                                                                                  الترمجةنقد  

                                                                                       

    مرتبطة            باال      مرتبطة        إشكاليات              الوسائط   

  بالزمن      بنوع النص     )          orale/écrit(...)   اللغة، التكافؤ (

                    

فالنظرية تغذي التطبيق و : كل هذه الدراسات النظرية تترجم الدراسات التطبيقية        
  . التطبيق يغذي النظرية

نتقادات، فهو يهمل إ الذي أحدث ثورة يف جمال الترمجة عدة هوملسخمطط لقد لقي         
صطدمت به إ و هذا ما .عملالذلك طرق  املترجم و املترجم له، و ك:عنصرين أساسني

م و ما أشرنا إليه سابقا، أي املترجم و دوره 19يف العلوم العرفانية يف القرن الدراسات 
  .، باب سنعاجله بعناية يف دراستنا املقبلة كهدف للوصول إىل املعىن،اهلام، و املترجم له

  ـــــــــــــــــــــــــــ

1- Dr. Brahame Abdel Fateh (Tunis.) : Cours magistrals donnés à l’école 
doctorale de traduction, Université Mentouri, Constantine, Mars 2009. 
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  ):لقيـالبحث عن املت( مفاهيم ونظريات  -5

  :  القراءة و البحث عن املعىن-5-1

 جعلتنا ، إىل ذاكالترمجة و إدراك حاجة هذاعلم بعد الربط بني عاملي اللسانيات و         
 و ملعىنا قضيةأمهها بطبيعة احلال . هذه العالقة املتينة نفهم أما يتقاطعان عند عدة قضايا

األثر الذي يتركه كاتب النص، وجب على الدارس و املهين البحث عنه، فالقضية قضية 
ة متمعنة بعد القيام بقراء  و الوصول إىل املعىن احلقيقي ال يتحقق إالالبحث عن املتلقي،

، ففي كل مرة تتضح لنا صورة جديدة، حىت تكتمل الصورة احلقيقية بعد 1عدة مرات
القراءات اليت يصحبها الدارس ببحث جانيب يصفه البعض بالوثائقي، مستعينا يف هذه احلالة 

ا تكون على مستوى داخلي ميلؤها من تفكريه و ثقافته و ماضيه و دراساته  إحداه،حبقيبتني
و جتربته الشخصية، و األخرى تكون على مستوى خارجي ميلؤها من الكتب  ،السابقة

 يكون ذا قد أحاط بالنص من كل املواقع،املتخصصة و املوسوعات و القواميس و 
 ، و فتح بالكلمات احلامسة يف حتديد املعىن،جوانبه و نزع السطور حتت الكلمات الغامضة

 إىل الوصول إىل املعىن احلقيقي الذي مل ،إذن تؤدي به القراءة .صناديق مقفلة و مشيدة
 يزال يربطه عامل خارجي، فهناك نص و هناك اليتمكن من اإلمساك به بعد، فهذا املعىن 

 إن مل نقل إعطاؤه ،سياق، على املترجم و الدارس و عامل النص أن يضعه يف احلسبان أيضا
 عتناءإ و ، النص و علم الترمجةاألولوية من حيث الدراسة، و هذا ما سنراه  يف مدخل لعلم

املترجم و الدارس لن حييط بالعامل اخلارجي للنص يف هذه و كالمها بقضية السياق و املقام، 
 ... الشرح و التفسري و التأويل احلالة إال باللجوء إىل

 

  ـــــــــــــــــــــــ

1-George Steiner : Après Babel, 1975, Comprendre c’est interpreter.pg : 29 
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  :لـالفهم و التأوي -5-2

عتىن به القدامى، مشارقة و إالذي لطاملا . و حنن نلمح هنا إىل التأويل بالدرجة األوىل       
مغاربة، جاعلني له نظريات و أبواب، فهو أداة فهم النصوص القدمية و احلديثة، و ملا نقول 

و أوصانا ، على ذلك، قائم على التأويلالقدمية، املقدسة منها، فالقرأن و هو أفضل األمثلة
ن، و آلفهم القروالتفسري الصحيح اخلالق عز و جل و رسوله الكرمي بالرجوع إىل التأويل 

و ما يعلم تأويله إال اهللا، و الراسخون " 1"أفال يتدبرون القرآن": األمثلة كثرية على ذلك
 هنا إىل قصة اخلضر مع  نلمح،"3ذلك تأويل ما مل تسطع عليه صربا"، "2...يف العلم

خري طريقة يصرب على فهم ما بني له اخلضر من عرب و معاين و مل جيد هذا األ موسى الذي مل
إلفهام موسى ما قام به إال عن طريق التأويل، فكلما ظن موسى أنه على صواب ذلك 

 . فهو مل يذهب إىل ما وراء الواقع امللموس،العتنائه إال مبا يراه، إال و خاب ظنه

األملاين أما عند الغرب، فلقد جعلوا له مدرسة بأكملها، إذ بدأت احلكاية مع الفكر         
 "هرمس"سمإ، املأخوذة من "هرمونيطيقيا Hermeneutique"سم إالذي أطلق عليه 

 ...اإلله اليوناين املعروف بتعدد األوجه كذلك بالنسبة للنص املتعدد املعاين

Hermes: 4 هلة اإلغريقية القدمية ، له وظائف متعددة منها أن  رسول اآل و هو، يوناينإله
  هلة إىل البشر، هلة و عامل البشر، مث وظيفته تتمثل يف شرح الرسالة من اآليتوسط بني عامل اآل

  ــــــــــــــــــــــــ

  23: سورة حممد، آية :القرآن -1

  6 :آيةل عمران، آسورة  :القرآن -2

  81 :آية ،سورة الكهف :القرآن -3

4- Dr. Brahame Abdel Fateh (Tunis.) : Cours magistrals donnés à l’école 
doctorale de traduction, Université Mentouri, Constantine, Mars 2009. 
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الذي ال  يضا إله السارقأ و هو ،و هو أيضا إله التجارة الوسيط بني املنتج و املستهلك
ظاهر اخلارجية اليت تؤدي به إىل السرقة، فالسارق يفهم ما يسرق أي شيء، بل يؤول امل

وراء الظاهر، و إله امليسر أيضا، القائم على التأويل و جتاوز اخلديعة يف اللعب، و هو أيضا 
ستعمال إى فالتأويل مير باللغة و القدرة عل.  و هو إله الفصاحة عند اليونانيني،إله الرياضيني

  .خراللغة و التأثري يف اآل

 Herméneutiqueسم إشتق إ فهو شخصية مبهمة و متعددة الداللة، و منه ،إذن       
  .اليت تعين أوال التوسط، و البحث عن املعىن احلقيقي

 املعىن األول عنختالف املعاين يستلزم ضرورة البحث إ، فتعدد و معىن التأويلو هذا هو   
و هي تقنية قدمية، و وجدت منذ وجود ، 1 و التأويلية كمدرسة تعاجل هذا اجلانب،احلقيقي

 و لذلك حتتاج هذه النصوص املقدسة إىل من ،النصوص املقدسة القائمة على نوع من اإلام
 نزول هذه النصوص ، أو مبعىن أصح، فظهور هذه.يفسرها و من يقرا إىل أذهان العامة

عتربت من أست كعلم و املقدسة، على الثقافة الغربية أدى إىل نشأة هذه التقنية، اليت در
الغرب، و هي تقنية تستعمل يف اجلانب العلمي املدارس اهلامة اليت تدرس يف الشرق و 

 و كانت هذه املمارسة  Hermeneutica sacraأساسا، يف تأويل النصوص املقدسة 
 و ،عامة لشرح وضعيات خمصصة أشارت إليها الكتب املقدسة تسعى إىل إقامة قوانني

 و .لقائم على تفكيك العالمة اللغويةك لوضع قوانني عامة يف فقه اللغة اكانت دف كذل
 اإلغريق كالفلسفة  و مل تعترب اهلرمونيطيقيا علما عند،م19ستمر هذا احلال حىت القرن الـإ

 علم قائم بذاته و تقنية كواوإمنا كانت وسيلة عملية، لذلك يلح املعاصرين على  و املنطق،
 التغيري املنتظر م حيث حصل 19يف الواقع و رأى النور يف القرن الـ حتقق هذا .مضبوطة

  ــــــــــــــــــــــــ

1- CRTT : Conférence du 24fevrier1988: Théorie de la Traduction : de la Linguistique 
à l’Herméneutique (article). 
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 إىل "l’Exégèse"التفسري يف الشرح و تقليدية  جعل فن التأويل يتحول من طريقة الذي
، ماشرشاخير Sheirmacher 1ثري باحث أملاين أنظرية يف الفن و بناء املعاين، كان هذا بت

، مت 20و يف مطلع القرن  .رغم أنه صنف التأويل ضمن املعارف املساعدة ال كعلم و نظرية
بدأ  إذ ،لسفةعتباره أحد تيارات الفإ و رسخ هذا الفن ب،قسام الفلسفةأتصنيفها كقسم من 
  .  عن التأويلية الفلسفية مث الفلسفة التأويليةاألمر باحلديث أوال

ويل علما رئيسيا، أ، و هو الذي جعل التهايدجار Heideggerسم املرجعي هو اإل      
مث ،  Paul Ricoeur, Derrida و عند الفرنسيني Habermasجاء من بعده 

لداعي إىل دراسة التأويلية هو أن فن و ا. Gadamer 2به نعين Heidegger هتلميذ
  )...الفهم( فالتأويلية تقوم عليه ،تتجلى فيه عملية الفهمالتأويل يعترب الترمجة أفضل حيز 

  ): رـاامدغار، ـهايدغ( طاينر و التأويليةـش -5-3
3" ...comprendre c’est interpréter :"teinerS George   

وىل األساسية اليت يقوم ا املترجم قبل عملية النقل، و ألتعترب القراءة أحد املراحل ا        
هي يف احلقيقة قراءات، ففي كل مرة تظهر صورة جديدة حىت تكتمل الصورة و يصل 

 املترجم إىل إسقاط ذاته على ذات الكاتب Steinerيدعو و . املترجم إىل املعىن احلقيقي
 املسبقة و املصحوبة بالبحث الشخصي من خالل القراءة األصلي، و يؤكد على أمهية املعىن

  :و التجارب املاضية للمترجم

   و بالتايل ال معىن له قبل قراءته، و، النص ال وجود له خرآمبعىن  فاملعىن ليس سابق للقراءة، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

1- Dr. Brahame Abdel Fateh (Tunis.) : Cours magistrals donnés à 
l’école doctorale de traduction, Université Mentouri, Constantine, 
Mars 2009. 

2- Gadamer Hans-George: Vérité et méthode, pg : 12 

3- George Steiner : Après Babel, 1975, Comprendre c’est interpreter.pg : 49 
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عىن، و كل قراءة هي  هو أن تعطيه م، تقرأه أنالقراءة هنا ال تعين عملية كشف املعىن بل
 Steiner شطاينرو هنا تكمن عظمة  .ختالف قراءتهإبناء ملعىن و كل نص خيتلف معناه ب

   .-شومسكيه و حمصه  اجلانب الذي درس- ديب التقليديو جه األ

 مناصري  من مهية القراءة و الفهم، فمن الطبيعي أن يكونأفمن الطبيعي أن يؤكد على 
 و Gadamer غادامار، Benjamen مانباجن، Heidgger  هايدغار

Wittengenstein  الذين وضعوا األسس األوىل للنظرية و املدرسة ،ويطغنشطاين 
أيت إال ت ربطت املعىن بالفهم الذي ال يفاهلرمونيطيقية ،l’Herméneutique التأويلية
 و منتقدا  حماورا،شومسكي و لعدة مرات إىل نرشطايإذ جلأ . املتعددة و املتمعنةبالقراءة 

خرى على أ اليت ميتلكها القارئ، ملحا مرة الكفاءةإياه يف نفس الوقت، معتمدا على فكرة 
  . دبية، فهو حيبذ املعىن على حساب الشكل و القدرة األ- الكفاءة– القارئ املتلقي

ضعه جعل منه عامل عايل املقام، مقام ن ،على مثله األويطغنشطاين و هلايدنغار رشطاينختاذ إف
ديب و مس لغات، كيف ال و هو األخبتكلم امل مفترق طرق اللغات، كيف ال و هو يف

دائم مع الكاتب و الناقد و فيلسوف اللغة و الكالم، و الثقافات و هو يف حوار 
 :مفترق طرق عامل الترمجةنفس الوقت، يف يف  شطاينرإذ نضع  ،1تشومسكي

كثر  األ19752" بابل بعد ":شطاينرتاب فيلسوف اللغة و الكالم و الترمجة، يعترب ك       
تفتح على الثقافات و تعدد اللغات، الشهرة يف فرنسا، إذ نلحظ فيه الرجوع إىل التأويلية و 

   أن يكون على علم ليس فقط باللغة املترجم ،إذ ينبغي على املترجم، و لكي يؤول نصا ما

 .ة و حضاريةجتماعية و فلسفيإ بل مبا حتتويه من ثقافة و أبعاد ،إليها

  ــــــــــــــــــــــــ

1- Henri  Meshonic : Poétique du traduire : pg 66  

2- George Steiner : Après Babel, 1975, Comprendre c’est interpreter:                                
 Encyclopédia Universalis : Cf. Article Steiner. 
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 احلروف شطاينر فلقد أرجع ،1"لكي تفهم عليك أن تؤول"نقول فمن الطبيعي أيضا أن 
 اليت تعترب النص حروفا فارغة، و حنن من يصب فيها املعىن ،)هلرمونيطيقيةا(تأويلية للالذهبية 
و هي عمل خالق إذ اا تتطلب جهدا و جزءا من ، فالقراءة هي مأل إلناء فارغ: بقراءا

ارئ لذاته على ذات الكاتب األصلي، يؤدي هذا فلما نقول إسقاط الق .ذات القارئ
 .، وهنا يتدخل الفهم والتاويليؤدي إىل تعدد املعاينتعدد القراء ن أ صور إىلالت

  2:  الترمجة إىل أربع مراحلteinerSقسم 

  Confiance :الثقة )1

 . ثقة القارئ باملترجم بأنه فهم النص و وصل إىل املعىن احلقيقي 

  Agression: قتحاماإل )2

صلي ليستحوذ عتداء على ذمة الكاتب، فاملترجم يقتحم النص األفهم النص فيه نوع من اإل 
 . على معناه

  Incorporation: كتنافاإل )3

 إذ أصبح هو الصاحب بعدما ،و حيوله نصا لهصلي األبعد كل هذا يكتنف املترجم النص  
   . هضمه و سيطر عليه سيطرة كاملة

  Restitution: اإلرجاع )4

 ىل اآلخرين،إ، يرجعه و ملكا لهصبح جزءا أف النص  علىما سيطر املترجمبعد و

  ـ ـــــــــــــــــــــــ

1- George Steiner : Après Babel, 1975, Comprendre c’est interpreter, pg : 32 

2- Dr. Brahame Abdel Fateh (Tunis.) : Cours magistrals donnés à l’école 
doctorale de traduction, Université Mentouri, Constantine, Mars 2009. 
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 النص األصلي و النص املترجم و يؤدي بني إىل تواجد جديد و عالقة  و هذه املرحلة تؤدي
 1.إىل نوع من التصاحل بني املترجم و النص الذي ترمجه، و ذا يظهر توازن جديد

 الذي كان ا على أمهية و دور املترجم كثري ركزSteinerخري، أن نستنتج يف األ        
و كأنه عنصر بديهي  2غائبا متاما كشخص يف الدراسات اخلاصة بالترمجة حيث كان املترجم

 إىل Steinerإذ ينتمي . و املطلوب منه هو معرفة و التمكن من اللغتني و ثقافتهما فقط
لغة إىل لغة أخرى، أي أن ، من  أكثر للترمجةاملدرسة األملانية اليت تلح دائما على شفافية

عتقادات  عكس اإل،ثار عملية النقلآالنص املترجم حيتوي على النص األصلي و على 
 لعدم حتقق التماثل ، فاملترمجات دوما منقوصة و غري كاملة، و بالنسبة له.السائدة سابقا

يف  ، بل إن هذا التماثل ليس مطلوب كهدف أقصى، النص األصلي و النص الناتج بنيفيها
دى بنا إىل اللجوء إىل أ و هذا ما .حني أن النظرة املثالية تسعى إىل حدوث هذا التماثل

  . يف هذا االNIDA  3 يداانبستعانة اإلو مبادئ التطابق و التكافؤ يف الترمجة 

  :مــاملترج – 6

  :ختالف نظريات الترمجةإختالف موقعه ب إاملترجم و - 1 - 6

ستفادت منها تقريبا كل العلوم وخصوصا، وذلك إمجة ظاهرة لغوية لطاملا كانت التر        
 ،لو بصورة سلبية  فلقد وصلت النصوص املقدسة إىل الشعوب و. الديانات،يف بادئ األمر

  ألن الدراسات  كما هو احلال بالنسبة للعهد القدمي والعهد اجلديد عن طريق الترمجة، و

   أعين احلاجة إىل تطوير احلاجة،ة، أدى ذلك إىلاللغوية تزامن تطورها مع دراسات الترمج
  ــــــــــــــــــــــــــــ

1- Dr. Brahame Abdel Fateh (Tunis.) : Cours magistrals donnés à l’école 
doctorale de traduction, Université Mentouri, Constantine, Mars 2009. 

2- George Steiner : Après Babel, 1975, Comprendre c’est interpreter.pg : 70 

  321:ص ،حنو علم للترمجة :يوجني  .أنايدا  -3
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ختاذ إ وتعبد مساره، وتساعده يف املترجم، علم خاص بالترمجة يدرس ويتناول نظريات توجه
 .القرارات املناسبة يف عملية الترمجة

 "Traductologie" "علم الترمجة"ن هناك علم قائم بذاته حيمل إسمفنحن نعلم اآلن أ
 ،»الترمجة نظريات أو علوم الترمجة،«: ليمثل بصفة اجلمع، ليفضل البعض نقله إىل العربية

بطبيعة احلال لغوية،  جتماعية، فلسفية وإ،  نفسية:فهي فعال جمموع من العلوم والنظريات
الواحدة  و ات ومدارس،كما يفضل البعض، بل نظري فهي ليست دراسة واحدة أو مقاربة
 ،اللسانيات املقاربات:  نذكر منها،مرتبطة تارخييا و ال تقصي األخرى، فهي متالصقة

  Hermeneutique"  1."هرمونيطيقيا: العلمي مسهاإ أو التأويلية و النصية،، التطبيقية

 ،تدعم التطبيق، فكانت احلاجة إىل هذه املقاربات أكثر من ضرورة فالنظرية تؤكد و        
  ،هو بشري ال نسمح ألنفسنا بوصفه بالبسيط و ى إشكال كبري، كيف المع كل هذا يبق و

 نتجاهله؟ ما  أم؟ هل نربز وجودهأين هو املترجم من كل هذا؟ أين نضعه: باحلاسمبل 
 هل هو ؟موضعه من العملية الترمجية؟ ما عالقته بالترمجة، بالنص، بالكاتب، بالقارئ

 دوره حيول دون جناح و ؟ أم أن أثره ومهمش من البعض؟ هل هو غريب  مهمل و،مقصى
  تأدية الترمجة ملهمتها يف البحث وتقدمي املعىن الدقيق الصحيح على أكمل وجه؟

 ،على الكلمة أو املركب، كوا وحدة أساسية2نركز يف املقاربات اللسانية        
انتقالية، من النص  الترمجة عملية حتويلية يعتربون "نايدا"اوية أمثال يفمناصري املدرسة البن

  النص اهلدف، وإثارة القارئ بأكرب حد ممكن،األصلي إىل 

  ــــــــــــــــــــــــ

1- http : //www.colloque.net/archives/2003/volume_1/ Leray.pdf        

2- Dr. Brahame Abdel Fateh (Tunis.) : Cours magistrals donnés à 
l’école doctorale de traduction, Université Mentouri, Constantine, 
Mars 2009. 
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ما تتضمن كالمها من ثقافة خمتلفة عن  يكون يف هذه احلالة املترجم على علم باللغتني و
الذي يقوم تأثريه إذن ضرورة، فهو   فوجوده و.أدوات عرفانية األخرى، مسلحا بشروط و

نقل النص إىل اللغة اهلدف   و،لتحويليةخلق نفس أثر النص األصلي أثناء العملية ابإعادة 
فاملترجم له مهمة البحث ، ليس على ما يقابل الكلمة يف  .جتماعيبعدها اإل بثقفاا و

 يعرف "نايدا" ، جعل هذا األمر سب، بل ما يكافؤ موقع تلك الكلمةالنص اآلخر فح
  . أي األثر والتفاعل األقرب ما ميكن:بصاحب مبدأ التكافؤ الدينامي

، جاعلني الظاهرة تشومسكي مث جاكوسبون الذي ميثل البداية مع دوسوسريا ال ننسى كم
التواصل، والقدرة الفردية على  تفاعل بني أشخاص من خالل الكالم و اللغوية حركة و

تصبح فعال تواصليا أين يشترك الكاتب و ترمجة نطاق اللغوية إىل التواصل اإلنتاج، لتتعدى ال
دوره مباشر،   فاملترجم هنا فاعل، و.تربطهم عالقة دائريةل ،املترجم النص و القارئ و و

تبقى مع   و. من خالل البحث عن املعىن، فهدفه إذن املتلقييف القارئألنه يسعى إىل التأثري 
 جمرداألبرز، فهي اليت أرجعت للمترجم مكانته فالترمجة ليست  ذلك املدرسة البنياوية هي

حث عن املعىن األقرب إحداث وتوليد االنطباع من خالل البنقل للوحدات، بل هي أيضا 
  و،التكافؤ عن طريق مبادئ ،الثقافية جتماعية واإل  فقط اللغوية، بل النفسية وبأبعاده ليس

 أما بالنسبة ،Nida" نايدا" الذي ينسب يف الغالب إىل 1خصوصا التكافؤ الدينامي
  .أدوات العمل املعرفية املرتبة األوىلحتالل فاملترجم يكاد ينعدم إل Holmes،2وملسهل

 نعرج يف األخري إىل النظرية التأويلية، أين يتواجد املترجم بصورة علنية، كيف ال و        
  معىن دون املترجم، ا هليكونمؤوال، فالترمجة كعمل ال  شارحا و هو قد أصبح مفسرا و

 ـــــــــــــــــــــــــ
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2- Dr. Brahame Abdel Fateh (Tunis.) : Cours magistrals donnés à l’école 
doctorale de traduction, Université Mentouri, Constantine, Mars 2009. 
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مجة هي إنسانية قبل أن األنسب، لكي ال ننسى أن التر اجلانب البشري هو األول و ليصبح
فالنظرية التأويلية نابعة عن  . واملقاربات النصيةلرايس الشأن بالنسبة  مثلما هوتكون آلية

سم إ  املأخوذة من L’Herméneutiques" اهلرمونيطيقيا"من الفكر األملاين الفلسفي 
للكشف عن الوحيد  ليكون التأويل هو العالج ،املتعدد األوجه  اإلله اليوناين،"هرمس"

 املعاين الكثرية اليت ال نصل إىل أصحها و بة للنص و كما هو احلال بالنس،الوجه احلقيقي
أدقها إالّ من خالل التأويل، فهو األساس يف الفهم، والفهم بدوره هو األساس يف الترمجة، 

 Steiner  :"  Comprendre , c’est interpréter"1شطاينريؤكد ذلك قول 

لما أو فنا، بل يف البحث  فاملشكلة ال تكمن يف كون الترمجة ع،"الفهم يكمن يف التأويل
من هنا تربز مكانة املترجم   و.األصلياملعىن احلقيقي  التأويل إليصال الفهم و  و،عن املتلقي

 :املتعددة هي اليت تولد املعىن إمنا القراءة املسبقة و  فاملعىن ليس سابق للنص، و،العظيمة
لكي  و املسبقة لكي يفهم، معنة فعلى املترجم القراءة املت،»فارغ القراءة هي مأل إناء«

 لذلك كان دور  ،غرض الكاتب  عليه اللجوء إىل تأويل النص من خالل السياق و،يفهم
 على دورهتماما كبريا وتؤكد إهذا ما جيعل املقاربات التأويلية  تعري  حاسم، و ملترجما

 النقل و ح والشر املخرج من خالل القراءة و املمثل و املترجم، فهو يف نفس الوقت املنتج و
 كما ينصب الفنان على خشبة املسرح أين النص، فهو ينصب يف ،البحث عن ذات القارئ

  : من خالل كتابهGadamerهذا ما أتى به  يتقمص دور البطل، و

" Vérité et Méthode "،  فلقد أحلGadamerنطباعه من  إدوره و  على املترجم و
  ،الوهلة األوىل رة املسبقة من النظرة و الذي يولد الفكPréjugé 2املسبق احلكم خالل

  .شبهه بالذي ينظر إىل لوحة الرسام وما يتولد عنده من شعور من خالل النظرة األوىل و

  ــــــــــــــــــــــــــــ

1- George Steiner : Après Babel, 1975, Comprendre c’est interpreter.pg : 29-90 

2- Hans-George Gadamer, vérité et méthode 1976, p : 139 
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  :ساسية للمترجماملهارات األ الكفاءات و -  2 - 6 

: القدرات الفكرية نطالقا من املعارف وإعتدنا على حتديد مهنة املترجم إاملا لط        
دوات األمتالك إ  و،م، مدى التحكم يف االسلوب يف اللغة األ املوضوعاتيةاملعارف اللغوية و

ه هذىل إضافة طويلة باإلو   أخرىميكننا يف نفس السياق وضع قائمة .علوماتية امل والتقنية
ه القدرات يؤدي بنا اىل هذطالة يف لك، اإلذمع  و. وجهاملتعددة األ املهنية والقدرات 

 ىلإولوية يف السعي  تعطى األ،نطالقا منهإي، ذال ساسية للمترجمنسيان ما ميثل الكفاءة األ
  . نيتكوين مترمجني حمترف

 غري املترمجني اىل املترمجني منطرف  املطروح عادة من، شكالهنا يكمن اإل و        

 فمن الطبيعي القول ،1ن نكون مترمجني لكي نترجم؟أا علينا ذملا: لوفأخالل السؤال امل
هنا   وثر، ميكنه القيام بعملية الترمجة،كأ وأاملتحكم بلغتني  احملامي الطبيب و ن املهندس وأ

املصطلحات و ا االشكال يف العالقة بني علماء ذمهية هأتربز   و،املصطلحاتخل علم يتد
  .املترمجني

نقدم تعريفا دقيقا ملا ميثل  ن نقيم وأ ،نذإعلينا شكال ا اإلذجياد حلول هلإجل أمن         

 ،Francis Minetيعرفه  كما2" لب الكفاءة"نطالقا من إساسية للمترجم، الكفاءة األ

 ببحوث يف املعهد الوطين للفنون واملهن، قامي ذل عن معهد التكوين لبنك فرنسا، الاملسؤو
 .شكال، إسهاما منه يف تعزيز مكانة املنرجم و دراسته دراسة علميةا اإلذحول ه

 

 ــــــــــــــــــــــــ

1- http : //www.colloque.net/archives/2003/volume_1/ Leray.pdf        

2- Minet Francis : De l’analyse aux contenus de formation : Les Noyaux de 
compétence, Paris, Conservatoire National des arts et métiers (revue).   

http://www.colloque.net/archives/2003/volume_1/
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ف املتعلقة بالنشاط املعار بالتنظيم اخلاصيف يتمثل لب الكفاءة فرانسيس، فحسب         
ا التعريف، يرى ذنطالقا من هإ. هتعريف بطاقة  ليكون لب الكفاءة ميزة هذا النشاط و،ما

  :املترجم يكمن يف قدرته على 1ن لب كفاءةأفرانسيس 

  Le Vouloir-Dire(2(و قصد معنيأو خطاب كتب بغاية أنطالق من نص  اإل:والأ
  و تابع لتخصص ما،أ تبعا لتسلسل منطقي خاص به وردمن طرف الترجم، 

سلوبية اليت حتقق النحوية و األ مطبقني القواعد الداللية وا النص بلغة ما، ذهن يكتب أ :ثانيا
  التميز مقارنة بباقي اللغات، ، ومنه نوع من اخلصوصية ونسجامتساق واإلاإل

جل حتديد ما يفصح أالتقنيات من  لغوية ومعارفه ال ترجم على خرباته واملن يعتمد أ: ثالثا
  تفكري املترجم،طريقة  منطق و نطالق، و منطق و عبقرية لغة اإلعن

و طريقة تفكري أصياغة اخلطاب تبعا و مراعاة لنية و منطق  عادة التعبري وإجل  أمن: رابعا
 اعد الداللية ووحمققا للق مراعيا و) م للمترجماللغة األ(خرى ألك يف لغة ذ، و الكاتب

اليت ة النفسيو ردة الفعل أ دون اخلضوع للميول الشخصي ،سلوبية للغة اهلدفاأل النحوية و
  . يف عملية الترمجةنطقه ونيته اخلاصةلقاء املترجم ملإتتمثل يف 

ربع مراحل، أ يفرتبناها  متوازن، دل عليه القدرات اليت فصلناها و نه لعمل حمكم وإ        
  و، علم النص بالتايلمهية النص وأ يثبت ا ماذه ا ما جيعل عمل الترمجة مهنة ممتعة، وذه و

  .اخلاصة بهدراستنا يف  كما سنرى ،جنها املذهإىل حاجة املترجم 

  

  ــــــــــــــــــــــــ

1- http : //www.colloque.net/archives/2003/volume_1/ Leray.pdf        

2- Minet Francis : De l’analyse aux contenus de formation : Les Noyaux de 
compétence, Paris, Conservatoire National des arts et métiers (revue).   
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ن يضع املترجم نفسه مكان أ ف.يضا العالقة الوطيدة بني املترجم و صاحب النصأا ذيؤكد ه
 في على الترمجة الطابع الفين ويض مر حمفز، و أل،حتليل منطقه تفكيك وىل درجة إاملؤلف 

ه ذ ميلك لغوي بارع ه الذإ، ا ما ميثل الكفاءة اخلاصة باملترجمذو ه. املهين يف نفس الوقت
 ي تفوق كفاءاته وذقتصاد الو عامل اإلأالكفاءة بالضرورة، كما هو احلال بالنسبة للمهندس 

حملافظة على املسافة  ا،اذقتصاد هلكن يصعب على عامل اإل قدراته التقنية كفاءات املترجم، و
عادة صياغة نص  إفهم وعلى التوفيق بني ءته التقنية اخلاصة يف الترمجة، كفاب مكتفياالضيقة 

  . التقين للنص ىل التحليل النقدي وإهاب مباشرة ذالو  التسرعان مينع نفسه يف حمدد، دون 

  :دور املترجــم -3 - 6

ا على دور أكد كثري، فلقد يوجني نايدا احلديث عن أ نبد،ه النقطةهذنطالقا من   إ      
ي يقوم بعملية التكافؤ من خالل ذلهتمامات، فهو ا واضعا مقامه يف صدارة اإل،املترجم

منه  ثقايف و  من خمزون حضاري واألخريةه ذلكن ما تتضمنه ه  و، ليس فقط لللغة،نقله
نفس  ثر وعيد خلق نفس األصلي، في متوليا مهمة تقمص شخصية الكاتب األ،مجايل

  الدينامي، للتكافؤ، خصوصانايداإىل نظرة  ما جعلنا منيل اذه نفعال يف النص املترجم، واإل
لتحقيق الوفاء  ئفضل املبادأا أدركوا أفمناصري النظرية التكافؤية قد كثر عددهم بعدما 

  .صعدة، حىت الشعورية منها على كل األ،يف الترمجة

مناهج الترمجة أن تزودنا مبعاجلة لعملية  ال ميكن ألية مناقشة ملبادئ و نه أنايدايرى         
، ومبا أن املترجم نفسه يعترب العنصر األساسي يف عملية 1 نفسهالترمجة مبعزل عن املترجم

  نفسه مبا أن املترجم، ال ميكن أن يتصف عمل الترمجة بأية موضوعية جمردة كليافالترمجة، 

  ا مركزيه احلالةذيف ه دور املترجم ، يكونيعترب جزءا من البيئة الثقافية اليت يعيش فيها

  ــــــــــــــــــــــــــــ
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مع ذلك ال نستطيع تقييم دوره  املناهج األساسية يف عملية الترمجة، و  بالنسبة للمبادئ و
 لدالالت املهمةالعناصر  تقييما كامال دون القيام أوال بتحليل العناصر الشكلية األساسية و

  .الترمجةاأللفاظ يف عملية 

ت فئة املترمجني يف معظم األحيان فئة مل تنل سوى القليل من احملامد ومل جتز لقد كان        
 السري جون دينهام  مبقولةنايداستعان  إوتعرضت لقدر كبري من التعسف،   بل و،خريا

  :نأا الشذيف ه القائل

 ال يستطيع لكن مثلنا ، و حيث القليل منا يترجمهكذا شأن كربيائنا، محاقتنا أو مصرينا"              
 رغم ما يالقيه من صعوبات - إذا أريد من املترجم أن ينتج رسالة مقبولة و .أن يكتب

أن  يف نفس الوقت اال بد  أن ميتلك جتربة ممتازة يف لغة املصدر، وا فال بد- ونكران مجيل
يكافئ بني   فهو ال يستطيع حقا أن،ميلك السيطرة على موارد اللغة اليت يترجم إليها

 له أن خيلق باملعىن احلقيقي صيغة لغوية جديدة ا مقتصرا على القاموس، بل ال بدالكلمات
 ."لكي ينقل املفهوم الذي تعبر عنه لغة املصدر

  :ة للمترجمياملتطلبات األساس -4 - 6

متالكه ملعرفة كافية بلغة إ ، يفأوضح مستلزم حيتاجه أي مترجم يتمثل أول و        
أن يكون  للمعىن و» املغزى العام«ن املترجم قادرا على فهم فال يكفي أن يكو .املصدر

 إمنا عليه أن ال .) سيفعل ذلك حىت يف أحسن األحوالمع أنه(ستشارة القواميس إماهرا يف 
  و،يفهم اجلوانب الدقيقة احلساسة للمعىن حسب، بل و يفهم احملتوى الواضح للرسالة و

نكهة «اخلصائص األسلوبية اليت حتدد   و،ماتالسلوكية املهمة للكل و القيم االنفعالية
   ، مبوارد لغة املصدرمعرفة املترجم: لنايداا هو املهم بالنسبة ذوه1.الرسالة» وإحساس

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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قدر معني من املعلومات الكاملة على لغة املتلقي، فمن املمكن عادة احلصول على سيطرته  و
لكن التضلع  البحوث التقنية، و الشروح و عن الرسالة املكتوبة بلغة املصدر من القواميس و

اخلطرية اليت يقع فيها املترمجون تنشأ   األخطاء املتعددة و، فالشامل بلغة املتلقي ليس له بديل
هو  شكال آخر، وإلك ذ مث يلي .يفتقارهم إىل املعرفة الشاملة بلغة املتلقإيف املقام األول من 

لكنه   أن يكون أحدنا على إطالع حسن باللغة بوجه عام، و،ميكن مثالإذ  ص،لغة التخص
  . اليزال ال يعرف شيئا عن الفيزياء النووية أو الكيمياء العضوية

 مثل  كخلفية وكتجربة لترمجة املواد التقنية يف،املعرفة العامة تعترب غري وافية متاماف        
بتعبري آخر، جيب أن ميلك املترجم، باإلضافة إىل معرفته بلغتني أو أكثر تشترك . هذه احلقول

متلك املترجم جل املعرفة إحىت إذا  و .طالعا شامال مبادة املوضوع املعنيةإيف عملية الترمجة، 
عتناق  اإل،ك فهو ال يعترب يف الواقع مترمجا كفؤا ما مل ميتلك إىل جانب ذل،التقنية الضرورية

 1ا السياقذخرى بعدة آراء لباحثني يف هأ مرة نايداستعان إلقد  و ،النفسـي احلقيقـي
 ،باملؤلف األصلي عتناق النفسي الذي يربط املترجمهذا اإليصف الذي  تنرندأكبازيل 

 تكون الكلمات اليت يراد منه أنين أ، دوره» حتسس«باملمثل املسرحي اجليد القادر على 
الصوت  اإلمياءة و يفسر هذه الكلمات على لغة احلركة و عليه أن  مدونة له، ويستخدمها

  .عليه أن يتقمص الشخصيات مسموع و نفعال إنساين مرئي وإ يترمجها إىلف .الوجه تعبري و

  ال يثري إعجابه، وايترجم شيءن أن املترجم ال ينبغي يرى أ الذي ستني أوبريناج يأبر و
املترجم أن ، كما ينبغي على ترجم وبني ما يترجم قدر اإلمكان املجيب أن تقوم ألفة بني

إذا مل يكن  ميتلك أيضا شيئا من اخللفية الثقافية اليت  ميتلكها املؤلف الذي يترجم منه، و
  ، القدرة الفورية على تعويض هذا النقص  فعلى املترجم أن ميلك الرغبة و،األمر كذلك
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جيب أن يقتنع املترجم يف أن يكون مبستوى املؤلف الذي يترجم منه، إذ  ،نفسالوقت يف  و
  .ليس من عمله أن حياول التفوق عليه

القدرة على تأدية دور  موهبة احملاكاة ومتالك إاملترجم يوجب الذي  ڤنابوكو يأبر و
بل حىت املعرفة . حتمالوسائله بأقصى درجة من اإل كالمه و  وتقمص سلوكه املؤلف و

 ال تكفي لضمان عملية ،عتناق نفسيإما يرافقهما من  مبادة املوضوع  و الشاملة باللغات و
لكي ف . ما مل يسلك املترجم إىل جانب ذلك القدرة على التعبري األديب،ترمجة فعالة يف الواقع
لموهبة اليت لن ميتلك يف النهاية قدرا من املوهبة تساوي مقدارا  أينبغي ،يسلك املترجم التأثري

  . املؤلف أو ميتلك على األقل نفس نوع موهبة ذلك،ميتلكها املؤلف الذي خيتاره

ي يسمح للمترجم حتقيق ذنشاء، السلوب واإلمهية األأ بنايداندد خري، ييف األ       و
 حنو علم:  يف كتابه الشهرينايداوردها أيت ه املتطلبات الذكل ه يل للنص، واالتكافؤ اجلم

  .هتماما باملترجمإكثر الباحثني أ  منهجتعل، للترمجة

 ،خاص به مر شخصي وأ ،احلافز املادي للمترجم ن احلديث عن اجلانب و ألو و*       
  1:مهها بالنسبة للبعضأن مل نقل إساسية للمترجم، حد املتطلبات األأدا جعله ن نايأال إ

، فهناك بال  تفاوت و تعدد املترمجني نفسهم،وتة و متعددةاملترمجينب متفاحوافز ترب تع ذإ 
يعترب  نايدا فحسب.  حاالت قليلة من احلوافز الرئيسية النقية كليا يف هذا امليدان،ريب

ادي فإن العمل املترجم ينتهي احلافز املايل احملض حافزا نادرا، و لكن حيثما وجد احلافز امل
 و تنظم فيها األفكار على ، تلقى فيها الكلمات سوية،منوذجية للنص األصلي" متزيقلية عمب"

 مبا ،و لكن.  و تغيب روح العمل األصلي، تغيب حساسية الرسالة احلقيقية،شكل سلسلة
  جل جمردأتشتهر بتقاضي أجور زهيدة، فإن قلة من األشخاص ميارسوا من  أن الترمجة
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خرى أعتبارات إ، فإن  ومتميزعمل بارزب يتعلق االمرو عندما .  احلصول على املكافأة املالية
 حتدي حل معضلة يف عملية اإليصال ،عتبارات و من هذه اإل.تدخل يف احلسبانأكثر أمهية 

متيازات إ أو الرغبة يف إحراز ات التاريخ، يدون يف صفحو املسامهة يف عمل إبداعي عظيم
 نقل ترجم نتيجة غرض إنساين صادق، أيميكن أن يتحفز امل كما. دبيةيف حميط الفنون األ

 خري دليل على هو احلال بالنسبة للنصوص املقدسة، و ، كمارسالة مهمة بصيغة مفهومة
  .ا يف املدونة للقرآن كم سنرى الحقرجيس بالشار جنيل، و لإلنايداترمجة  ذلك،

   : جتاهات الذاتية يف الترمجةخماطر اإل - 5 - 6

ففي . 1ليس هناك مترجم يستطيع جتنب درجة معينة من التأثري الشخصي على عمله        
 و يف ،نتقائه للكلمات و الصيغ النحوية املطابقةإ و يف ،تفسريه للرسالة املكتوبة بلغة املصدر

 أو ،عتناقه النفسي الشامل باملؤلف و بالرسالةإ سيتأثر حتما ب،ختياره للمكافئات األسلوبيةإ
و من املفهوم متاما أن املعاين السلوكية و املعاين الواقعة . عتناقفتقاره إىل مثل هذا اإلإيتأثر ب

كن  اليت ال مي،و تتأثر بقيم املترجم ليت تستخدم من قبل املؤلف تؤثرضمن أعضاء اجلسم و ا
 و اخالقيات املهنة، إن الشرف الفكري . نفس قيم املؤلف بالضبط ،أن تكون يف أي حال

من املترجم أن يكون متحررا قدر املستطاع من التدخل الشخصي يف عملية يستلزم 
نطباعاته اخلاصة إىل الرسالة، أو حيرفها لتناسب تطلعه إ و على املترجم أن ال يضم ،اإليصال

، و ذا فهو يترك ةعترب املترجم اإلنساين ماكني ال ،نفس الوقت  و يف.نفعايلالفكري و اإل
، ال بد له أن يبذل كل جهد بناءا عليهو  ،شخصيته على أية ترمجة يقوم ا حتما بصمات

لتقليل أي تدخل من قبله إىل أدىن حد، هذا التدخل الشخصي الذي ال يتناغم مع قصد و 
  . فحوى املؤلف األصلي و الرسالة األصلية
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و يف . حني يتدخل املترجم يف عملية النقل، ميكن تعليل سلوكه مبختلف الطرق        
من أجل أن جيعلها تنسجم بعض األحيان حاول املترجم بشكل مغرض و واع تغيري الرسالة 

دينية، و ليس هناك عالج حقيقي هلذا الشكل من جتماعية و ال السياسية و اإلهمع أوالع
التحريف املعتمد، غري أن معظم احلاالت املتعلقة بالتبديل غري املالئم للنص ال تكون ناجتة 

 بل تكون ناجتة من مسات الشخصية الالواعية ،من أية رغبة واعية لتحوير أو حتريف الرسالة
و تكون هذه . ةئم أا تبدو برياليت تؤثر يف عمل الشخص بطرق بارعة و ماكرة رغ

السمات واضحة بشكل خاص عندما يشعر املترجم بامليل إىل حتسني النص األصلي أو 
  . ختياره للكلماتإتصحيح األخطاء اجللية أو الدفاع عن حتبيذ شخصي و ذلك بتحريف 

ايل املمكن نفعتتناسب خماطر الذاتية يف عملية الترمجة املباشرة مع مقدار التدخل اإل        
أما بالنسبة للنثر العلمي، فإن هذا التدخل يكون يف مستوى . من لدن املترجم يف الرسالة

و لكن يف النصوص الدينية ميكن أن يكون التدخل كبريا نواع ما، مبا أن . احلد األدىن عادة
جم و يف بعض احلاالت، فإن إحساس املتر. الدين يهتم بأعمق أنظمة القيم و أكثرها مشولية

و يف . اخلاص بعدم الثقة هو الذي جيعل من الصعب عليه أن يدع الوثيقة تتكلم عن نفسها
راء أولئك آستشارة إفتقار إىل التواضع على إنتاج الترمجة دون حاالت أخرى، قد حيثه اإل

حيان قد يضلل املترجم و يف بعض األ .ذه النصوص دراسة أكمل من دراستهالذين درسوا ه
حنو الظن بأن املتلقني املمكنني لترمجته حمدودون يف فهمهم أو " باألبوية"ملتسم نتيجة موقفه ا

أو قد  ".املبنية يف داخل الترمجة"طالع على شروحاته  حبيث يلزمهم اإل،حمدودو التجربة
" حتسينات"يعتقد أن لغتهم ناقصة البيان حبيث ال يستطيع نقل الرسالة إال بواسطة إدخال 

و رمبا يكمن أعظم خطر يترصد املترجم يف  ).كون كيفية و مصطنعةغالبا ما ت(معينة 
عترافه بأن الصدق وحده قد ال يكون كافيا، إذ جيب عليه أن ال إ يف عدم ،الترمجة الدينية

يكون مقتدرا من اللغات الداخلة يف عملية الترمجة و حسب، بل عليه أن يعرف نفسه معرفة 
  . رته و إمكانيتهكاملة و يعرف نقاط ضعفه و نقاط مقد
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  : و خالصة القول  

 و مهمة ال يشكر و ال حيسد عليها يف ، فإن مهمة املترجم صعبة يف األساس        
غالبا  ف. تافهداحهأمت، فيكون صابأا إذ بشدة، و نتقدأ أخط رتكبإ فإذا ،أغلب االحيان

ه املترجم ما يفترض أن أي شخص يعرف لغتني ينبغي أن يكون قادرا على فعل ما يفعل
عمل   ومثرة جهد و،مميزةلكن تبقى مع ذلك مهمة املترجم   و،الذي عاىن ليلد نصا لغويا

ألن الترمجة الناجحة تتضمن   لعمله أمرا نادرا،خريناآل متداحإحىت إذا كان  ،خالق
 الدليل على ذلك و، حتديا فكريا من أعقد التحديات الفكرية اليت عرفتها البشرية

 ، بني أولئك الذين يستعملون لغات خمتلفةالدقيق و الفعال الواسع و تصالاإلاجة إىل احل
  . ستراتيجيةإيعطى للمترجم موقعا ذا أمهية جديدة و ما 

 ": داـيايوجني ن"افؤ يف الترمجة ـالتك -7

عتربت نظرية أفلقد  ،1تقتضي املقارنة بني نصني يف لغتني خمتلفتني، نظرية تكافؤ        
 نشأة الدراسات اللغوية، املنفذ الرئيسي يف الترمجة، أمام الصعوبات اليت كان التكافؤ و منذ

 و احلسرة أمام كل مصطلح أجنيب و غريب يقف عنده أو معىن بسيط ،املترجم يواجهها
تعذر وجود مقابل له، و اهلدف من هذه الدراسة أيضا إبراز أمهية هذه النظرية، إن مل 

   أمثال املبدأ احلروف النبيلة ملنظري و أصحاب هذإرجاع اجنعلها يف صدارة النظريات، و 

 فلقد درس ،"كاتفورد و أخريا بايكر، راطاب و فيين و داربلنيت، جاكوبسون، نايدا "
هؤالء املنظرين مبدأ التكافؤ، و عالقته مبسار الترمجة مستخدمني عدة مقاربات ما يهمنا 

  :"ايدا و طابارن" اخلصوص هو املقاربات اليت قام ا على وجه

  ــــــــــــــــــــــــ
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 أحدمها :وجهان للتكافؤ نايدالقد جعل ف"ؤ الديناميمبدأ التكافؤ الشكلي و مبدأ التكاف"
  . 1ملكافئا ثريأ التوالذي يركز على مبدأ التفاعل  خري األهذا،  ديناميخراآل و شكلي

موجهة إىل النص اهلدف، أين ينحصر التكافؤ عند   جند العناية:التكافؤ الشكليففي 
ن التكافؤ ضيق اال، كما  حتقيق األسلوب، و يبقى هذا النوع موالكلمات و اجلمل، 

أوضحا يف دراستهما أنه ال يوجد غالبا، تكافؤا شكليا كامال بني  ، فقدوطابار نايدا ىير
 إذا ستعانة ذا املبدأو مع ذلك، فهما ينددان باللجوء و اإل .لغتني و لو كان التشابه قريبا

النص شعرا أو نثرا  و نوع ، كان هدفها حتقيق األسلوبخصوصا إذا ،تطلبت الترمجة ذلك
. و مع ذلك يبقى اإلشكال قائما، يتمثل يف بقاء الغموض و عدم فهم القراء. و غري ذلك

 بنفسهما طابار و نايداذلك  أكد و ،2فقد ال يتضح املعىن احلقيقي عند قراءة النص املترجم
 يف نفس  و،قد حيقق مبدأ التكافؤ الشكلي التطابق النحوي و األسلويب للمتلقني: " قائالن

  ".الوقت تبقى نسبة الغموض و عدم الفهم حاضرة و لو قليلة

 يسعى املترجم أنه مبدأ ترمجة، و الذي من خاللهعلى فيعرف  :التكافؤ الديناميأما         
 إىل ترمجة معىن النص األصلي، حماوال خلق نفس األثر و التفاعل يف نفسية القراء عند قراءة 

 صحيح أن شكل النص األصلي سيتغري، لكنه تغري خيضع .دفهلالنص اهلدف يف اللغة ا
للقواعد اخللفية للتغريات اليت حتدث ما بني اللغتني حفاظا على السياق، و منه على معىن 

   مييل إىل نايدايف الواقع، سيتفطن كل واحد منا إىل أن  . وفية والرسالة لنخرج بترمجة أمينة

  ،3ء ترمجي عملي أكثر فعالية كإجراالتكافؤ الدينامي  تطبيق مبدأ

  ــــــــــــــــــــــــ
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.3- Nida Eugène. & C.R.Taber: The théory and practice of translation, 1982: pg: 200  
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فيه من إبداع روحاين يشعر به كل قارئ و  كيف ال و هو الذي ترجم اإلجنيل و نقل ما
، فترمجة كل ما هو مقدس تقتضي كفاءة 1 النسخة األصليةيفيلتمس نفس الذوق و األثر 

خترنا إعالية و دراية بالدين و الثقافة و املقدسات، و هو موضوعنا على كل حال، فلماذا 
 و ما أفضل من القرآن نصا، و ما أفضل من ،ن كموضوع نطبق فيه دراستناإذا القرآ

 .ق، إىل كالم البشر و تعدد لغامالتكافؤ الدينامي لتحقيق الذوق املطلوب من كالم اخلال
 أه و تطبيق مبد، بعلمه و منظوره ليقدم لنا احللول، حاملني املشعل حنن كمسلمنينايداجاء 

 يتميز و نايدا و هذا ما جعل ،وفية للقرآن و األحاديث الشريفةة  ترمج،يف ثقافتنا و إعطاء
  .خذين يف احلسبان ترمجته لإلجنيلآبدأ التكافؤ الدينامي،  مليلقب باألب الروحي

  ": مدخل"مبادئ التطابق  -7-1

ثنان عندما نقول أن الغرض األول ألي مترجم هو اخلروج بترمجة دقيقة إال خيتلف         
 إال إذا كانت هناك لغتني متشاتني يف النحو و  ذلك، لكن ال يتحقق1 األكملعلى الوجه

 فإنه ال توجد لغتان متماثلتان يف ،أمر مستحيلبطبيعة احلال التراكيب و املعاين، و هذا 
 أو يف الطرق اليت ترتب فيها هذه ، سواء يف املعاين اليت تعطى للرموز و العبارات،العامل

 نستطيع . من املنطق القول أنه ال ميكن وجود تطابق مطلق بني اللغاتالرموز يف مجل، إذ
أثر املادة "و " املادة املترمجة"القول يف املقابل أنه ميكن أن يكون هناك تقارب بني أثر 

إذ يلجأ املترجم يف هذه احلالة إىل  .2، و لكن متاثل يف التفاصيل فهذا مستحيل"األصلية
  .األحوال  له أي ترمجة يف كلالتفسري و الشرح الذي ختضع

  ــــــــــــــــــــــــ

                                                 1-Equivalence in translation: between myth and reality 
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و لتحقيق مبدأ التطابق جيب أن تكون عملية الترمجة مسبقة بتشخيص و حتديد         
 و كذلك ،خمتلف األشكال العديدة يف ظل التراجم احلرة، اليت تنقل النص بصياغة جديدة

ليت دف إىل إقامة التطابق الشكلي و  فهناك بعض التراجم ا،التراجم املتقاربة أو احلرفية
سية  تفضل يف الغالب حماولة خلق نفس املزاج يف نف، و هناك تراجم احملضالداليل اللفظي

  .، ليتحسسه مرة أخرى يف النص اهلدفالقارئ الذي قرأ النص األصلي

  : 1ختالفات يف التراجم عموما إىل ثالث عوامل هيترجع اإل

 .طبيعة الرسالة )1

  .غرض املترجم+ ف غرض املؤل )2

  .طبيعة القراء و نوع الفئات )3

 ،هتمام ذا بدرجة كبرية و إمهال ذاك و ال نستطيع اإل،كل نص له حمتوى و شكل        
عتبار ختالف يف التراجم عموما، أي ملا ميتلك احملتوى أو الشكل فيها اإل اإليكمنو هنا 
 فهما وجهان ،الواحد الشكل يف النص و بطبيعة احلال ال ميكن فصل احملتوى عن ،املهيمن

عتبار ميلك فيها احملتوى اإل  أين هناك حاالت يف الترمجة، و يف نفس الوقت.لعملة واحدة
في الشعر مثال، سنجد ف . أن يعطي الشكل فيها األولوية جيب و يف رسائل أخرى،األول

 ال يعين ضرورة تركيزا كبريا على العناصر الشكلية، أكثر مما نلمسه يف النثر، و هذا
و  .توى سينحصر أمام القوالب الشكليةالتضحية باحملتوى عند ترمجة قصيدة، بل يعين أن احمل

 فالترمجة يف ،نفعالية ال يعين أننا سنجد نفس النكهة اإلعلى كل، فكل شعر يترجم إىل نثر
  اض املترجم و إىل أغر،عتبارات ثقافية مهمة، باإلضافة و هو املهم أيضاإهذه احلالة ستمليها 
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  . نواياه اخلاصة، اليت يفترض أن تشبه و تنسجم مع أغراض املؤلف األصلي

ميكن أن يتمثل الغرض الرئيسي األول للمترجم يف نقل املعلومات يف احملتوى و الشكل  
 كما ميكن أن تشمل أغراض املترجم أغراضا تفوق جمرد نقل املعلومات، و ذلك ،معا

يت تفي  بل ال، ليس بالضرورة مماثلةقتناء مصطلحاتإل ال من خ،بالبحث عن املعىن األقرب
 إىل تمي إىل املناخ البارد يف الغالب يستمع الغريب الذي ينما عند،المثف .بالغرض األقرب

  أما  "ça fait chaud au cœur" :"قلبلا هذا أمر يدفئ"  :خبز يسره، سيقول
 من ،فاملترجم ينبغي أن يرى يف هذا اجلانب ."أثلج صدري " بالنسبة للشرقي فإنه سيقول

  . خالل دراية مسبقة مصدرها ثقافته اخلاصة باملتلقي و لغته و حبثه الوثائقي الشخصي

  :جتاهان أساسيان يف عملية الترمجةإ -7-2

 :                 )افؤ الشكلي، التكافؤ الديناميالتك(

 و ،1إن اهلدف الرئيسي ألي مترجم هو السعي يف العثور على أقرب مكافئ ممكن        
األول شكلي و الثاين يعترب : عموما هناك شكالن خمتلفان يف الترمجة من حيث التكافؤ

  :تكافؤا ديناميا بالدرجة األوىل

 و ، يف الشكل و احملتوى معا،نتباه على الرسالة نفسهاإل ا:1يالشكليركز التكافؤ         
مطابقة الشعر بالشعر، و اجلملة  كمجة بتلك احلاالت من التطابقيهتم املرء يف مثل هذه التر

قي بالعناصر وازنة الرسالة املنقولة إىل املتل و املفهوم باملفهوم، ليستلزم هذه املطابقة م،باجلملة
يعين مثال أن الرسالة يف ثقافة املتلقي تقارن  غة املصدر بأدق درجة ممكنة، و هذااملختلفة يف ل

  بشكل متواصل بثقافة املصدر لتحديد مقاييس الدقة و الصحة،
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  :  الذي جيسد جتسيدا كامال هذا النوع من التكافؤو ميكن أن يسمى شكل الترمجة

ذ حياول املترجم فيها إ ،" Glosse Translation" بالترمجة املصقولة املفسرة باهلوامش
ستخراج و نقل شكل و حمتوى الرسالة األصلية حرفيا و معنويا قدر اإلمكان، ليفسح هذا إ

شخص الفسه متاما و قدر اإلمكان مع يطابق نو الترمجة املصقولة اال للقارئ النوع من 
 و يفهم أكرب ما ميكن فهمه عن عادات و أسلوب التفكري و ،وجود يف سياق لغة املصدرامل
 ستنقل نقال حرفيا يف الترمجة "القبلة املقدسة" فعبارة ،سائل التعبري، و على سبيل املثالو

 أسلوب التحية املتعارف  و رمبا تعزز امش يفسر هذا األسلوب على أنه كان،التفسريية
   ".العهد اجلديد"عليه يف أزمنة 

 على ، ال شكليتكافؤا دينامياو بالتباين مع ذلك، تستند الترمجة اليت حتاول إنتاج         
قى تلريا مبكافأة الرسالة يف لغة امليف مثل هذه الترمجة ال تم كث: 1"التأثري املكافئ"مبدأ 

مكافأا بالعالقة الدينامية، حبيث تكون العالقة بني املتلقي و بالرسالة يف لغة املصدر، بل 
 نفس تلك العالقة اليت كانت موجودة بني املتلقني األصليني و بني ،الرسالة يف األساس

 و حتاول طبيعة التعبري الكاملة، إىل بلوغ التكافؤ الدينامي الترمجة ذات  فتسعى.الرسالة
، و هي ال تلح على وجوب فهمه ة ضمن بيئة ثقافتهربط املتلقي بصيغ السلوك املالئم

  .لألساليب الثقافية يف بيئة لغة املصدر من أجل أن يستوعب الرسالة

 : جتاهنيلفصل بني اإلا •

  التكافؤ الشكلي الدقيق و التكافؤ الديناميأي، هناك بني قطيب عملية الترمجة        
   جندها بدرجة ،من الدرجات تتخللهماعدد ، تفاوت بني قيمة كل واحدة منهما، و الكامل
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فخالل اخلمسني سنة املاضية، حدث حتول بارز خر آ و من جانب .عالية يف الترمجة األدبية
ي إىل البعد الدينامي، و تشري خالصة يف التأكيد، حيث حتول التأكيد من البعد الشكل

راء فنانني و أدباء و ناشرين، و مربني و مترمجني حمترفني، تشري آنطالقا من إوضعت مؤخرا 
  1. املتزايد على التكافؤات الديناميةكيدأالت احلاضر هو حنو جتاهاإل أنبوضوح إىل 

 : البعد اللغوي و الثقايف •

عض احلاالت، لغات و ثقافات تتشابه إىل حد كبري، ميكن أن تشتمل الترمجة يف ب        
 و من جهة ،العربية إىل العربية و من جنليزيةاللغة اإل إىل اللغة الفرييزيةكالتراجم من 

 كما هو ن الثقافات متوازية توازيا وثيقاأخرى، قد ال تتناسب اللغات فيما بينها، رغم أ
 ة السويديةاللغ أو من ،"ارية"اللغة اهلنغارية   إىلاللغة األملانيةاحلال بالنسبة للتراجم من 

 بينما اهلندوأوروبية، من اللغات اللغة السويدية و اللغة األملانيةإذ تعترب ، اللغة الفنلنديةإىل 
 و يف حاالت أخرى، ميكن ،"الفينو أوغريان" إىل عائلة الفنلندية و اهلنغاريةتنتمي اللغتان 

ات يف االنتساب اللغوي و حسب، بل و تشمل ثقافات ذات أن ال تشمل الترمجة االختالف
 إىل اللغة اإلغريقية أو من لغة زولو، إىل اللغة اإلجنليزيةختالفات كبرية، مثل الترمجة من إ

 فمن ، و يف نفس الوقت، إذا تناسبت اللغات فيما بينها تناسبا وثيقا جدا.اللغة اليابانية
حية إىل أبعد حد، و نتيجة لذلك تكون التراجم اليت املرجح أن ختدعنا أوجه التشابه السط

و أحد خماطر هذه التناسبات يكمن  ،تنجز حتت هذه الظروف تراجم هزيلة متاما يف الغالب
 الكلمات املستعارة أو املنحدرة من أصل ،خرآ، مبعىن 1"الكاذبني باألصدقاء"يف ما يسمى 

  : اواحد و اليت تبدو مترادفة و لكنها ليست كذلك دوم
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   الفرنسية DEMANDER ← اإلجنليزية  DEMANDكلمة : مثال

   اإلسبانيةIGNORAR ← اإلجنليزية IGNOR      كلمة 

   الالتينية VIRTUS ← اإلجنليزية VIRTUE      كلمة 

   اإلغريقية DIAKONOS ← اإلجنليزية DEACON كلمة      

 يلزم ،و حني تكون الثقافات متناسبة فيما بينها و لكن اللغات خمتلفة فيما بينها متاما        
 و مع ذلك فإن أوجه الشبه الثقافية يف ،املترجم أن جيرى حتويالت شكلية كثرية يف الترمجة

 حبيث جتعل درجة صعوبة ، املتوازيات يف احملتوىمثل هذه احلاالت متدنا عادة بسلسلة من
الترمجة أقل بكثري نسبيا من صعوبة الترمجة حني تكون كلتا اللغتني و الثقافتني ميئوسا 

 إن االختالفات بني الثقافات تسبب يف احلقيقة مضاعفات حادة للمترجم تفوق ما .منهما
  . ختالفات يف تركيب اللغةتسببه اإل

  :يت تغطي الترمجة املتجهة حنو التكافؤ الشكلياملبادئ ال -3 -7

  موجهة أساساFormal équivalence التكافؤ الشكلي تعترب الترمجة ذات        
 األصلية بأكرب درجة مة لكشف شكل و حمتوى الرسالة تكون مصم بتعبري آخر،حنو املصدر

:  عناصر شكلية تتضمنذا الشكل حتاول الترمجة ذات التكافؤ الشكلي توليد عدة و ،ممكنة
  . يتعلق بسياق املصدر فيمااملعاين-لمات، ستعمال الكإسك باالتم-الوحدات النحوية،-

  :1 يفالنحويةميكن توليد الوحدات  -1         

 .خرهآ إىل ،رمجة األمساء باألمساء و األفعال باألفعالت  )أ 

  ." إعادة ترتيبهاعدم جتزئة الوحدات و"احملافظة على سالمة العبارات و اجلمل أي   )ب 

 .الشعر  يف ترتيب الفقرات و الفراغات،إشارات التنقيطكحفظ مجيع املؤشرات  )ج 
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                                           :الكلمات ستعمالإتوليد التماسك يف  -2        
   نسجام يف علم وضع اإلاحلالة  هذه يف الشكلي الترمجة ذات التكافؤتستهدف         

خر، تنقل هذه الترمجة دوما مصطلحا معينا يف وثيقة اللغة آ بتعبري :1املصطلحات اللغوية
فع بالطبع  إن مثل هذا املبدأ ميكن أن يند.األصلية باملصطلح املماثل له يف وثيقة لغة املتلقي

حنو مدى ينايف املعقول حبيث تكون النتيجة ظهور صفوف من الكلمات اخلالية من املعىن 
   .نسبيا، كما هو احلال بالنسبة ملا يسمى بالترمجة املتوافقة لكتاب العهد اجلديد

                                                      : يتعلق بسياق املصدر فيمااملعاين -3        

يف بعض أشكال عملية الترمجة ذات فضل األ يعترب   من التوافقةكبري  درجةحتقيقإن         
 باللغة اإلجنليزية التماسك أفالطونالتكافؤ الشكلي، فيمكن مثال أن يفضل قارئ حماورات 

نسجام الصلب يف ترمجة املصطلحات اللغوية اليت تشكل مفاتيح اجلمل، لكي يكون و اإل
ستيعاب و فهم معني للطريقة اليت يستعمل ا أفالطون بعض الرموز اللغوية املعينة إلديه 

األقواس  ليكشف عن نظامه الفلسفي، كما ميكن أن تستعمل الترمجة ذات التكافؤ الشكلي
كما هو احلال يف إجنيل امللك "املعقوفة و األقواس اهلاللية، أو حىت احلروف اإليطالية 

ا غري موجودة يف  و لكنه،تؤدي معىن هلا يف الترمجةو ات اليت تضاف ، لتتميز الكلم"يمسج
   .ستخراج املعاين يف ضوء سياق املصدرإمن أجل  ، و ذلكالوثيقة األصلية

حتاول الترمجة ذات التكافؤ الشكلي أن ال جتري تكيفات يف املصطلحات اللغوية،         
قريبا، حبيث يكون بإمكان القارئ أن ستخراج مثل هذه التعابري حرفيا تإو إمنا حتاول 

 العناصر الثقافية ،يقة األصليةستخدمت فيها الوثأيفهم و يالحظ شيئا من الطريقة اليت 
   . حمللية لنقل املعاينا
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  :  تغطي التراجم املوجهة حنو التكافؤ الدينامياملبادئ اليت - 4 -7

 التكافؤبالتباين مع التراجم ذات التكافؤ الشكلي، هناك تراجم موجهة حنو         
 يكون التركيز يف مثل هذه الترمجة موجه حنو،  Dynamic équivalence :الدينامي

على أا الترمجة  :يمكن أن نصف الترمجة ذات التكافؤ الديناماملو من  .املصدر رسالة
«  : فيقول،طالع على الثقافتنيإ و له ،اليت تم مبا يقوله الشخص الذي جييد التكلم بلغتني

  أيضالكن من املهم أن ندرك  و،» !سنقول فيها هذا التعبري تلك هي متاما الطريقة اليت
 يد أو قريبلة أخرى مشاة من بعرب جمرد رساتال تعت التكافؤ الدينامي أن الترمجة ذا

  .فحوى املصدر عليه ينبغي أن تعكس معىن و ، وهي فعال ترمجة بل لمصدر،ل

  :  1إحدى طرق تعريف الترمجة ذات التكافؤ الدينامي بتعريفها على أاتتمثل * 

ا الشكل من التعريف حيتوي على ثالثة ذ ه،»أقرب مرادف طبيعي لرسالة لغة املصدر« 
  :تعابري جوهرية

  .تجه حنو الرسالة املكتوبة بلغة املصدرت  و:مرادف -1

  .تتجه حنو لغة املتلقي  و: طبيعي-2

  .  ستنادا إىل إجياد أعلى درجة من التقاربإجتاهني سوية اإلكال تربط   و: أقرب-3

 تكافؤ موجهة يف املقام األول حنو التكافؤ الدينامي مبا أن الترمجة ذات ،لكن و        
على " طبيعي" : فمن املهم أن نفهم أمتّ مضامني مصطلح،لشكل ال حنو تكافؤ استجابةاإل

ثقافة  لغة و -1 : جيب أن يناسبالنقل الطبيعي، ألن اإليصالثالث مساحات يف عملية 
  :مجهور القراء يف لغة املتلقي -3يف األخري   و، سياق الرسالة املعينة-2 ،املتلقي

  ـــــــــــــــــــــــــ

  321:ص ،08 : الفصل،التطابق مبادىء ،حنو علم للترمجة :يوجني  .أنايدا  -1



 67  

 

 مقبولة أي ترمجةعنصرا أساسيا يف  :املتلقينسجام الترمجة مع لغة وثقافة إيعترب  -1       
.  ال تكون ملحوظة يف الواقع إال عندما تكون مفقودة،صفة التناسب اللغوي هذهف ،أسلوبيا

بارزة حبكم غياب الترمجة  صائص اليت تفسد هذه تكون تلك اخلالترمجة الطبيعيةلذلك ففي 
  1: الصفة بقولهمن اجل توضيح هذه  J.h.Frereجلأ نايد اىللقد  .هذه اخلصائص

أن تكون   و،غري مرئي نعتقد أن لغة الترمجة ينبغي أن تكون عنصرا نقيا غري حمسوس و« 
  و، إليها مطلقانتباهإلاينبغي أن ال جتذب  ليس غري ذلك، و  و،الشعور وسيلة لنقل الفكر و

 إن مثل هذا التكييف للغة و. » من اللغات األجنبيةسترياداتاإل تتحاشى مجيع نأجيب 
  .ثقافة املتلقي جيب أن يفضي إىل ترمجة ال حتمل أي أثر للنص األجنيب

  : النحو واملعجم،تستلزم الترمجة الطبيعية توفر مساحتني رئيسيتني من التكيف  *

 بشكل أكثر يسرا، مبا أن الكثري من :التكييفات النحويةام إجراء ميكن بوجه ع )أ 
 بتعبري آخر، يلزمنا إجراء تلك .التراكيب النحوية يف لغة املتلقيالتغيريات النحوية متليها 

ستبدال  إ و، مكان األمساءاألفعالستعمال  إ مثل حتويل ترتيب الكلمات و،التكييفات
  .األمساء بالضمائر

 فإنه يكيف بشكل أقل يسرا إىل مستلزمات : يف رسالة املصدر:املعجمي البناءأما  )ب
 هناك إمكانيات بديلة ،دالالت األلفاظ يف لغة املتلقي، إذ بدال من إتباع القواعد الواضحة

  :1هي فهناك على العموم ثالثة مستويات معجمية ينبغي مراعاا و : متعددة

               : متوفرة بيسر،ردات لغوية مطابقةاملصطلحات اللغوية اليت تكون هلا مف )1
   river, tree, stone, knife, etc  :مثل 
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لكن هلا وظائف   املصطلحات اللغوية اليت تعني هوية األشياء املختلفة فيما بينها ثقافيا و)2
نكليزية شيئا ذا أوراق مربوطة سوية يف  اليت تعين يف اللغة اإلbook : مثل كلمة:متشاة نوعا

لكنها كانت تعين يف أزمنة كتاب العهد اجلديد ورقة من الرق أو ورقة من  وحدة واحدة، و
  .الربدي تطوى يف شكل لفيفة

 1:لثقافية، مثل املصطلحات اللغوية اليت تعني هوية اخلصوصيات ا)3

Synagogue, homer, ephah, cherubim, and jubilee    

     :مالحظة •

ن اموعة األوىل  من املصطلحات ال تشتمل على أية مشكلة، أما اموعة الثانية إ        
من هنا جيب أن خنتار  رتباكات، وإمن املصطلحات فيمكن أن تؤدي إىل حصول عدة 

يعكس شكل املدلول رغم أنه ال يعكس الوظيفة املكافئة له، ستعمال مصطلح لغوي آخر إ
  .ستعمال مصطلح لغوي يعني الوظيفة املكافئة على حساب التطابق الشكلي إأو 

ض التداعيات ، ينذر جتنب بعة الثالثللمجموعةبالنسبة لترمجة مصطلحات تنتمي  و        
 ال ميكن أن ينتظر ،ثغرة الثقافية الواسعة، لذلك فإن أية ترمجة حتاول سد الاألجنبية يف املعاين

و من احلتمي أيضا أن تكون هناك مواضيع و  .منها إزالة مجيع بصمات اإلطار األجنيب
بواسطة عملية الترمجة عندما متثل لغة املصدر و لغة " احملافظة على طبيعتها"تفاصيل ال ميكن 

  .املتلقي ثقافات خمتلفة جدا فيما بينها
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ساس يف مشكلة التالؤم املتساوي يف الدرجة و األ طبيعة التعبري يف لغة املتلقي تتمثل* 
  1: على عدة مستويات أمهها املستويات التالية

، فيجب أن نقول يف loveسم قابل اإلمثال إذا مل يكن هناك اسم ي( :طبقات الكلمات -
 ) god is loveبدال من  god loves: أكثر األحيان

يف بعض اللغات جيب أن ينسجم ما يسمى بسند الفاعل مع الفاعل  (:ةاألبواب النحوي -
يف العدد حبيث ال ميكن القول أن االثنني سيكونان واحدا، و وفقا لذلك جيب أن نقول 

 . "ما لو كانا شخصا واحدان متاما كسيعمل الشخصا"

 ميكن أن تبىن كلمات القسم على االسعتمال احملرف لالمساء :طبقات دالالت األلفاظ -
  .ية املقدسةالدين

و " الكالم املباشر"ميكن أن تستلزم بعض اللغات االقتباس املباشر  :أشكال احلديث -
  .لزم لغات أخرى اقتباسا غري مباشرتست

يف بعض اتمعات يبدو أن ممارسة اجللوس على األرض لتعليم  :السياقات الثقافية -
  .مرا غريبا، إن مل يكن غري مستساغاألخرين تعترب يف كتاب العهد اجلديد أ

  :مالحظة •

 وفقا لسياقو فضال عن تالؤم الترمجة الطبيعية مع لغة و ثقافة املتلقي، فإا جيب أن توضع 
 اخلصائص النحوية و املعجمية العريضة، بل ميكن ، و هكذا ال تنحصر املشاكل يفمارسالة 

 هي املشكلة  وو إيقاع اجلملة) اإللقاء(أن تشمل أيضا تلك اخلصائص املفضلة مثل األداء 
  .تقيده بالكلمات وحدها يقضي على روح املؤلف األصليبأن املترجم 
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يف بعض احلاالت يعترب وصف الترمجة الطبيعية يف ضوء ما  : سياق الرسالة املعينة-2       
تتحاشاه أسهل من وصفها يف ضوء ما تذكره  فعال، إذ أن وجود حاالت الشذوذ اخلطرية 

سبب كون هذه اليت تتحاشاها الترمجة الناجعة هو الذي يصدم و يستوقف القارئ، ب
  :، و من بني هذه احلاالتاحلاالت غري مالئمة للسياق

هاك التالؤم املتساوي الدرجة يف الرسالة و تنإإل وسائلالحد أتعترب  :فارقات التارخييةامل )أ
  1: شكلني من األخطاء مهايف  املفارقات التارخيية تكمن ، والسياق

 فترات خمتلفة تارخييا، مثل ترمجة التعبري ستعمال الكلمات املعاصرة اليت تزيف احلياة يفإ.1
demon possessed  على أنه يعين mentally distressed . 

  . الواقعية لنطباع يتسم باإ إعطاء هستعماهلا يف لغة املتلقي و منإ بطل يتستعمال اللغة الإ.2

  : للكلماتنتقاء و الترتيب األسلويباإل )ب

قط يف األشياء امللموسة و األحداث و اردات و من فكنطباع الكلي للرسالة ال يإلفا
نتقاء و الترتيب األسلويب ملثل هذه العالقات اليت ترمز هلا الكلمات، بل تكمن أيضا يف اإل

ختالفا إالرموز، و عالوة على ذلك ختتلف مقاييس التقبل بالنسبة ملختلف أشكال احملادثة 
 نثرا رفيعا و و نصفهزي الذي نعجب به نكلي النثر اإلفمثال،. جذريا من لغة إىل أخرى

.  غالبا ما يبدو يف اللغة اإلسبانية نثرا شاحبا و فاترا ليست له نكهة و فارغا من الربيق،فعاال
  املتأنق الذي تتسم به لغتهم، الكثري من الفنانني األدباء اإلسبان يسرهم الرونقإن 

  . الدقة و احلركةبينما يفضل معظم الكتاب اإلنكليز الواقعية اجلريئة و
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من املهم أساسا أن ال تتجنب الترمجة فقط بعض اإلخفاقات الواضحة املعينة من أجل 
ملعينة يف األسلوب و  بل جيب أن تدمج بعض العناصر اإلجيابية ا،تكييف الرسالة إىل السياق

عالية جيب أن تعكس بدقة وجهة فنإن هذه النغمة اإل. نفعالية للمحادثةاليت توفر النغمة اإل
ملفارقة و ا مثل السخرية و ،نظر املؤلف، و هكذا جيب أن تنعكس مجيع تلك العناصر

عالوة على  الدينامي، و التكافؤنعكاسا دقيقا يف الترمجة ذات إهتمامات الغريبة األطوار اإل
 جيب متييز ،خرآ ريبعبت. خل يف الرسالة تصويرا دقيقا فمن املهم تصوير كل مشارك يد،ذلك

ث تكون تلك يحب ،تقاء و الترتيب املناسب للكلماتناألفراد متييزا صائبا بواسطة اإل
 ،و باإلضافة إىل ذلك.  واضحة حاال، مثل الطبقة االجتماعية و اللهجة اجلغرافية،اخلصائص

 أن يفسح اال لكل شخصية لكي متتلك نفس شكل الفردية و الشخصية اليت أعطاها جيب
  .هلا املؤلف يف الرسالة األصلية

 يف طبيعة الترمجة ذات التكافؤ خرآ يتمثل عنصر :لغة املتلقييف قراء المجهور  -3        
و جيب احلكم على . 1الدينامي يف املدى الذي تناسب الرسالة وفقه مجهور قراء لغة املتلقي

الرموز، إذا أردنا التحليل وفك  و القدرة على التجربةهذا التناسب على أساس مستوى 
الكيفية اليت يستجيب أو يفترض أن  ف،ستهداف احلصول على مكافئ دينامي حقاإ

مر حدسي تتدخل فيه أمنا هو إ ال جندها يف الكتب و ،يستجيب فيها القارئ األصلي
 الترمجة اليت تستهدف التكافؤ ستلزمتإو لذلك  .لشخصية لكل مترجم ااخلربات والتجارب

 الشكلية ةادامل احلصول على اذ ال ميكن إجراء عدد من التكييفات الشكلية حتما، ،الدينامي
ستعمال مصطلح يعني الوظيفة املكافئة على حساب التطابق إ، أو دوماالوظيفية املكافئة 

 نزوال عند رغبات و ميول رضاءا وإ ،...ن األشياءالشكلي، لذلك جيب التضحية بشيء م
   !، و إن كانت غاية يصعب إدراكها القرا ءمجهور
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  : تقـييم نظرية نايـدا التكافؤية-7-5

فؤ قائم على التحليل و حتويل البنية العميقة و إعادة  يف جمال التكانايدان عمل إ        
 على دراسة النص اللغة املصدر من أجل إستخالص املعىن، معتمدا نايداالتركيب، فحرص 

على اجلوانب اللفظية القواعدية للوحدات املباشرة و سياق لغة اخلطاب و السياق اإلتصايل 
  .  1و السياق الثقايف للغة املصدر

و يؤمن أنصار  نايدا،ىل إ راجع 2ييكالتكافؤ الدينامب أىل تسمية هذا املبدإيرجع الفضل 
 أن هناك الكثري من األشياء املشتركة بني اللغات، و أن كل نايداهذا املبدأ و على رأسهم 
 فإن الناتج النهائي يف لغة أخرى، و وفقا هلذا املبدأ ميكن أن يقال ،شيء ميكن قوله يف لغة ما

 فبدال من التركيز على اخلالفات الثقافية و :أقرب مكافئ طبيعي بل ،رىليس رسالة أخ
على علم الثقافة املقارن، يركز هذا املبدأ على إستجابة القراء، و ينبغي على النص اهلدف أن 

 نفهم من هنا .يستحضر يف قارئ اللغة اهلدف إستجابة مكافئة ملا فعل نص املصدر بقارئه
 و خالفا للنظريات األخرى، ،اإلتصالهذا املبدأ تؤكد على غرض أن الترمجة املبنية على 

 مما جيعله أكثر جاذبية للغويبني، إذ يعترب ،Paroleالكالم يعمل هذا املبدأ على مستوى 
 التكافؤ بالتمييز بني نايدا و منذ أن قام .القارئ أو مستقبل النص جزءا من عملية الترمجة

 حترير الشكل، رغم أنه يعتمد يكمن يفتأكيد الإن ف، 3الديناميكي و التطابق الشكلي
اليت  و ينسب هذا املبدأ عادة للنظرية الثقافية. بشكل متساو على تعديالت املضمون أيضا

  . غاتللّو ال تم باجلوانب القواعدية   حتددها الظروف الثقافية،،تم باجلوانب املعنوية للغة
  . ثقايف بآخر، ال تعويض نظام لغوي بآخرو عليه، فإن دور املترجم هو تعويض نظام

  أن النظرية الثقافية و خاصة التكافؤ الديناميكي يركز كثريا على السياقىل إو جتدر اإلشارة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  12: تطبيقاا، ص  نظريات الترمجة و:حممد شاهني.  د-1
  28:  ص:نفسهاملرجع  -2
  29:  ص:نفسهاملرجع  -3



 73  

 

، على غرار إهتمامه بالسياق الثقايف بوجه خاص، و هو يتالقى ذا مع النظرية عموما
العربية كلمات تدل على قرابة حمددة  التأويلية و حتليل النصوص، فمثال ليس هناك يف اللغة

 إىل العربية، علينا أن حندد عالقة الدم الدقيقة بني هافعندما نترمج: Cousinمثل كلمة 
  .1سليمةبترمجة  و اخلروجو ذلك باإلعتماد على السياق املالئم األشخاص املعنيني 

ن أ نايداذ يرى إ التوليدية التحولية يف الترمجة، شومسكي نظرية نايداستعمل إلقد         
قوم أن نشرط  ب،شاكل الترمجةأكثر الطرق فعالية للتصدي أمام مالقواعد التوليدية هي 

  :2كما يلييف الترمجة  نايدا ميكن تلخيص منهج و.  التحويليةستخدام تام للعمليةإب

  .وضحه معىنأ و  بنية و تركيبا،شكالهأبسط أىل إن حيول النص أ -أ

  . على مستوى تركييب بسيط،اللغة اهلدفإىل حيول املعىن من اللغة املصدر أن  -ب

  .سلوب و املعىن يف اللغة اهلدفنولد التعبري املتكافئ األأن  و -ج

من مبادئ التحليل لف أ تت،رجاعيإلخترع طريقة للتحويل اإ قد نايدان أذا ه نفهم من     
 ،و البناء و التعرف على اجلمل اجلوهرية النموذجيةأعادة التركيب إ مث ،و نقل البنية العميقة

  .تقالية بني اللغة املصدر و اللغة اهلدف، و ذلك لشرح عملية الترمجةإكوا مرحلة 

عادة التركيب، إذن يف التحليل و حتويل البنية العميقة و إترمجة  يف النايداتكمن نظرية 
قرب مستوى أىل إساسية من التحويل العكسي ألف التحليل بصورة أو يت. خريا الفحصأو

درس نص اللغة املصدر حبرص، دف ن يأمجلة جوهرية، و يف هذه املرحلة ينبغي 
 وانب اللفظية القواعدية للوحدات اجل-1 :3 عدة مراحلنايداستخالص املعىن، و يقترح إ

  . السياق الثقايف للغة املصدر-4 السياق االتصايل، -3 سياق لغة اخلطاب، -2املباشرة، 
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ىل إتنقل نتيجة التحليل ُساسية،ىل مجلها اجلوهرية األإل نص اللغة املصدر بعد حتلي        
  على عدة مسويات، حنوية وذلك حيدث نقل الرسائل بشكل صعب و ، و1لغة اهلدف

عادة الصياغة و إمرحلة إىل و يف مرحلة التحويل ينتقل املترجم من مرحلة التحليل . معنوية
ن التحويل ليس جمرد نقل أ نايداذ يرى إلنص املصدر، التركيب، حمافظا على معىن رسالة ا

ية عميقة، يغوص املترجم نفردة املفككة، بل تربط هذه اجلمل عالقات معنواجلمل امل
بسط عالقاا إىل أساسية كونات األبعد حتليل امل هكذا، و سرارها احلقيقية، وأليكشف 

 وفق  صياغتهاأعاد بعدما ضمن مجل جوهرية، يربط املترجم هذه اجلمل مع بعض حبرص،
  أنترجمو يف هذه املرحلة ينبغي على امل. على مستويات خمتلفة، حنوية و معنويةو تعديالت 
قسام أ فيما يتعلق بصيغة الفعل و ،تني املعنيتنيغختلفات ما بني اللاإلإىل نتباهه إخيصص 
كثر من املبين ألمعلوم تعمال املبين لإسخل، فعلى سبيل املثال تفضل اللغة العربية إالكالم 

، من تعابري جمازية و مصطلحات أساليب اللغةجراء تعديالت تتعلق بإللمجهول، كما ينبغي 
آخر  و. ، لتحقيق التوافق مع اللغة اهلدف خاصة باملخزون الثقايف لكل لغةمثالأو حكم و 

لقراءة و داء و سهولة ا و تتضمن بدقة األ،و املعايرةأمراحل عملية الترمجة هي الفحص 
  و ليساملكافئ الديناميكيإن ، فنايدان هذا من وجهة نظر أسلويب، غري التكافؤ األ

ن طول الترمجة قياسا مع النص أ، كما نتباهن يكون موضع اإلأالشكلي، هو الذي جيب 
  .نايدايضا حسب أستيعاب، مهم اإل  القراءة ولةوسهذا مدى كو صلي، األ

 املكافئعيار النهائي يف متييز الترمجات اجليدة من السيئة هو ن املأب نايداخيتتم  و        
 من جهة، يتم تركيب املكافئ الديناميكي أ، ففي الترمجات اليت تستعمل مبدالديناميكي

ما يف الترمجات السيئة اليت تستعمل أ ،املعىن نفسه و ذلك بنشر مفردات و قواعد خمتلفة
قسام أتفاظ بالشكل و ذلك باحلفاظ على نفس حخرى، فيتم اإلأمن جهة  املطابق الشكلي

  . 2 يفقد او يشوه املعىن، ولكن يف هذه احلالةالكالم و ترتيب الكلمات
  ـــــــــــــــــــــــــ

  13:  نظريات الترمجة و تطبيقاا، ص:حممد شاهني.   د-1

  14:  ص:نفسه املرجع -2
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هذا ما جعل  ى حساب الشكلي، والتكافؤ الديناميكي عل إىل و هذا ما جعل نايدا مييل
   . ال احلرف باحلرف األقرب من ناحية تلبية غرض املعىنفضلاألالتكافؤ الديناميكي 

  :و دور اللسانيات النصية يف عملية الترمجة  مبدأ التكافؤ-7-6 

مهيتها بالنسبة لعلم أاجة و  و ح،احلديث عن لسانيات النص إىلنتقال و قبل اإل...        
 ،نايدا فبعد دراسة التكافؤ حسب منظور ، يف عملية الترمجة1سهاماتإلاأهم سرد ن ،الترمجة
جل اخلروج أمور ضرورية و حامسة من أجلانب الثقايف، كلها أن املعىن و السياق و افهمنا 

   :صل، كل ذلك يف ظل النصبنص مطابق لأل

  .نصو اجلملة، بل الأ الوحدة اللغوية للترمجة ليست الكلمة منفردة -1

ن تدرس كمقارنة و مطابقة بني نصني، بل عملية تفاعل بني املؤلف أ ال ينبغي للترمجة -2
 .و املترجم و القارئ

ستعمال اللغة اليت تظهر يف مالمح إ ال تعترب مالمح النص هي العوامل املهمة، بل طرق -3
 .النص

ىل هذه الطرق إ تصال، كما ينبغي النظرطار اإلإتظهر يف ن أ ينبغي على هذه الطرق -4
 .دبية يف النصوص مثال، ميثل سياقا خاصا، فسياق اللغة األتصال اإلسياق ىل إبالرجوع 

 ترشد عملية الترمجة عدة جمموعات من الطرق اليت تستجيب للتوجيهات من ضمن -5
 و تعتمد جمموعة ثانية ،نتظمة بني اللغتنيحدى هذه اموعات اخلالفات املإ تربر ،النص

 و تطبيق جمموعة ثالثة على التعليمات ، اللغة املستعملة املوجودة يف نص واحدعلى نوع
   ...أطرها املناسبةختيار املفردات املكافئة ضمن إاملنتظمة يف 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
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  عن التكافؤ يف الترمجة... :اخلامتة       

 و ها هذا املبدأ،ي قولنا عن التكافؤ، نربز األمهية العظيمة اليت يكتسخالصة يف       
الذي يعترب أحد أهم نظريات الترمجة اليت حتتل الصدارة يف قائمة النظريات اليت 

ترمجة نص  يففلقد أدرك املترمجون أن أول هدف . يرتكز عليها املترجم يف عمله
 هو اخلروج بنص مطابق لألصل من خالل مبادئ ،يهف بعد حتقيق األمانة و الوفاء

 انطالق من  ،ى دراسة هذا املبدأ بعمق و دقة فحرصنا عل،هااالتكافؤ اليت رصدن
دمها شكلي يعاجل الشكل و أح وجهني،أن للتكافؤ من خالهلا فهمنا  له، نايدانظرة 

 يرغم ، إذ الشعوري للمتلقي املعنوي و، يهتم باجلانباملضمون، وآخر دينامي
املترجم على خلق نفس أثر النص األصلي و التفاعل الذي أحدثه املؤلف من خالل 

، و لكن هذه  و وجدانه ، ويصبح املؤلف الثاين، فيتقمص املترجم روحههصكتابة ن
 و جعله يضع مبدأ التكافؤ يف صدارة ،نايدا و هذا ما فهمه .لغة مغايرةاملرة ب

الوفاء هو األساس يف علم ، فإذا كان للمترجماليت يقدمها علم الترمجة املبادئ 
  .يةلمعالصبغة ال الترمجة يكسبي هو الذبوجهيه لتكافؤ ، فاالترمجة

نه ليس على املترجم أن يتقيد فقط بالكلمة  و لكن أ هو ،وجه اجلدة فيما رأيناه و
 ،لترمجةبعد يف عملية اأىل إ،  بل الذهاب فحسب التركيز على الفكرة و منه املعىن

لدى ، وإحداث نفس التفاعل ثر النص األصليأخلق نفس و ذلك من خالل إعادة 
دركناه أو هذا أمر  قرائه، شعوريف صاحب النص األصلي الذي أحدثه التلقي، 

 السياقضية و هي ق، ية أخرى تتساوى مع أمهية التكافؤخصوصا بعد إبراز أمه
، هي ملترجم قبل كل شيءتلقي ، فمهمة ااملعن منه البحث  ، والذي فرضه املعىن
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من خالل  ،هي البحث عن املتلقيو ، يت تتزامن مع قراءته للنص األصلياملرحلة ال
البحث عن املعىن و الفهم، الذي لن يتأتى إال عن طريق الشرح و التأويل، كما 

 بعد قراءته ،فيهذلك املتلقي الذي سيؤثر املترجم رأينا امهيته يف الدراسة املتعلقة به، 
و  بنفس الطريقة اليت سلكها الكاتب مع قرائه،،  األصليأ املترجم و كأنه يقرللنص

  . الفيلم و لكن بلغة أخرىكأمنا شاهد نفس

 نه يتعامل مع نص تضبطه معايري حتقق أ، يف نفس الوقت املترجملكن أدرك و
ق و املقام  الذي  بالسيااإلعتناء تستلزم عليه يف نفس الوقت، ترابطه و متاسكه

، من خالل سنراه يف الشق الثاين من دراستنا هذا ما .مراد الكاتب من املعىن ويتض
  .نص دراسة علمية وصفيةالتعرف على العلم الذي يهتم بدراسة ال
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  :ةــمقدم -1
  له،ملا نقول نص، نفهم مباشرة أن هناك حتليل نص، فالنص وجد لكي يقرأ و يفهم        

 وفق لومات عن موضوع ما، موجهة للقراءإلعطاء معقام ا الكاتب  وظيفة توصيلية
  .ضوابط و معايري جعلت من النص نصا

نسجام و التفاعل بني األبنية تساق و اإلأوجه اإلو يعتمد حتليل النصوص على رصد         
   .الصغرى اجلزئية و البنية الكلية الكربى اليت جتمعها يف هيكل واحد

و تعترب عملية التحليل يف هذه احلالة صعبة ملا هناك من تشابك يف الوسائل و         
رى على خأ املستخدمة يف النص، فيستعان بوسائل على املستوى النحوي و األدوات

املستوى الداليل و ثالثة على املستوى التداويل، الذي سنرى أمهية هذا التيار قبل الدخول يف 
  . و أمهية املقام و السياق يف ذلك،عتىن التداوليون بأفعال الكالمإعلم النص، إذ 

ستخدم إإ، مكانة مهمة يف التحليل، و هحتل الربط بوجه خاص و بكل صورإو لقد         
النص عدة مصطلحات للتعبري عنه، فالكل يتفق على أن الربط  عنصر ضروري يف علماء 

 و يتحقق على مستويات خمتلفة، و هو عنصر ال تكاد ختلو منه أية ،تشكيل النص و تفسريه
ملا : لغة من اللغات، بل هو األهم من أجل حتقيق التماسك يف النص، فعلى سبيل املثال

سيشعر املتلقي بشيء من اللبس الذي ال " لفريق الوطينسجل الالعب هدفا فاز ا: "نقول
، و يف نفس الوقت ال " هدفا ففاز الفريق الوطينعبسجل الال: " ميكن إزالته إال بقولنا

 من أجل خر، يعترب أخطر منهآ على الصعيد النحوي، بل هناك جانب يتحقق الربط إال
ا فسجل الالعب هد: " فلما نقول و هو الربط الداليل، ،الفهم و عدم الوقوع يف الغموض

  ...لن جيد املتلقي عالقة بني هذا و ذاك، فيقع يف الغموض" و أكل األسد فريسته

 و هذا ما سنعاجله بعمق يف إعطاء نظرة شاملة لعلم النص، أو اللسانيات النصية        
ذه  وجوب إملام املترجم و، نسجامتساق و اإلاإلكما يفضل البعض و تعمقنا يف قضية 

  ...  إذا ما أراد اخلروج بترمجة وفية حتقق التطابق بني النصني ،اقضايال
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  :داوليةالت بني اللسانيات النصية و -2
: سمإه د يف اللسانيات يطلق عليت نشأة علم النص مع ظهور منهج جديتزامن  

اهلا ستعم إو ،تطبيق اللغة يف الواقع نسبة لتداول و »La pragmatique التداوليـة«
هي تؤدي وظيفتها التواصلية، إذ يرى  ، فلقد درس التداوليون اللغة يف االستعمال والفعلي

التداوليون أن دراسة اللغة مبعزل عن سياقها يغيب على الكثري من احلقائق، فعوض أن نقول 
  .1ليس يل قلم- قلم ؟ كهل عند: نقول " أعطين قلما" 

للفيلسوف  La Pragmatique ةالتداولي ملصطلح ستعمالإول و ينسب أ  
 دراسة العالقة بني التداولية، لتكون 21938 سنة  Morris Charlesمريكياأل

عليه  و. ستعمال على البىن اللغويةاإلآثار هذا  ستعماهلا، وإالعالمات مبستعمليها و بظروف 
   :ثاحد فلقد جعل التداوليون  للكالم  فعال و :ستعمالا دراسة اللغة يف اإلأتعرف ب

 أن سلوكنا اللغوي ، إذ أدركواLes actes de paroles«3 «أفعال الكالم  
ختالف املوقف الذي تنجز إأن هذه األفعال ختتلف يف صيغتها ب يتكون من أفعال الكالم، و

كلها ختضع  ستفهام، اإلعالم، احلث، والطلب، األمر، األ: كأمثال من األفعال  فيه، و
وسيلة تأثري  يف هذه احلالةاللغة تكون جز فيه للتكيف مع املوقف، ليت تنجتماعي اللجانب اإل

   .أفعال كالماحلوارات اليومية هي   فاحملادثات و،يف الغري

نتساا إىل اللسانيات النصية، علينا إمدى  لكي نتعمق أكثر يف الدراسة التداولية و و  
رن العشرين منهج لساين يهتم ستينات الق يف و ظهور أي منذ النشأة، ،أن نرجع إىل الوراء

  ل البعض تسميته  ليفض،"حنو النص"هو  لمية وصفية، وبدراسة النص دراسة ع
  ــــــــــــــــــــــــ
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، يتكفل هذا املنهج "Linguistique textuelle"  أو علم النص1اللسانيات النصية 
ذلك  و، " La compétence textuelle "كيفيات اشتغاهلا  بدراسة بنية النصوص، و

 دةوحإمنا هو  ل، و جمموعة من اجلمعرد تتابلمة منطقية تقضي بأن النص ليس جممبنطق مس
   .الترابط  ميزا األساسيةUnité linguistique spécifique لغوية نوعية

 إعادة بناء اللسانيات من بلتساعا اهلا، إ مكملة للسانيات أوالنصية اللسانيات   ال تعتربو
هي النص، مع   و،لمنيمنطلق جديد موضوعه الوحدة الطبيعية للتعامل اللغوي بني املتك

اإلشارة إىل أن املقصود ذه الكلمة ليس ذلك املفهوم البسيط، من أن النص ملفوظ من 
   : بهإمنا املقصود حجم معني مكتوب أو مطبوع، و

  " 2كل حدث لغوي تواصلي، كتايب أو شفويالنص "        

كذلك  للغوية، وعاجله اللسانيات النصية هو أثر السياق يف امللفوظات اإنّ أهم ما ت  
  ...تكرار  وربط والظواهر الغوية اليت تكفل للنص ترابطه بفضل أدوات عديدة من إحالة 

  :و من هنا العالقة الوطيدة بني التداولية و اللسلنيات النصية، نربزها من خالل السياق

  :دوره يف حتليل اخلطاب السياق و -3
هي تؤدي  ستعمال أو دراستها و اإلأمهية هذا املفهوم من أن دراسة اللغة يفتأيت   

 يف جل التداوليون يغفله  ملهو ما  و،شارة إىل عملية التواصل تقضي اإل،وظيفتها التواصلية
 أكثر بعدا مع اأخذ مصطلح السياق مسارفلقد  .دراسام، حبيث أخذوا معهم مفهوم املقام

 جتاوز اإلطار اللغوي  علىاعتمادإاليت عمق أصحاا مسألة السياق   و،الدراسات التداولية
  قاعدة اللسانيات وفالتداوليةالثقايف احلضاري،  النفسي و جتماعي ولسياق اإللاحملض، 

دراسة اللغة يف  و عالقته بالعامل اخلارجي، تسعى أساسا إىل اإلجابة عن أسئلة املتكلم و
  .أي عالقتها بظروف إجنازهاالعامل الذي تنجز فيه، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
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قتناع باحثيها بأمر يكاد إإن تأكيد اللسانيات التداولية على عنصر املقام، نابع عن   
 فيتأثر ،جتماعي حيدث فيهإهو أنه ال بد لكل خطاب من إطار مرجعي  أن يكون بديهيا، و

جتماعية خمتلفة، حتدد شكل إك أن اإلنسان إمنا يتخاطب مع غريه ضمن مواقف مبعطياته، ذل
بالتحديد، فثمة  ختيارها وإنوعية الكلمات اليت عليه  األسلوب الذي عليه أن يعتمده، و

 : تتكيف مع عناصره تتأثر مبعطياته وو  جتماعي، تستعمل اللغة ضمنهإإطار 

 La situation de communication  1 »لكل مقام مقال«

ميكن أن ما  جتماعي، و مل ينكر على اللغة طابعها اإلدوسوسريمع اإلشارة هنا إىل أن 
، غري أن حظ ذلك من 2يكون هلا بالتايل من تفاعل للنصوص مع سياقها الذي ترد فيه

هي  املقامحجتهم يف عدم مراعاة  هتمام من جاء بعده من البنياويني يكاد ال يذكر، واإل
 غري . صميم اللغويني يقتضي إبعاد هذا اجلانب ألنه ليس منأن حترى الدقة العلميةعتقادهم إ

عامل املقام، يعود إىل أن اللسانيات أن من اللغويني من يرى أن السبب احلقيقي يف ميش 
لى قتصرت الدراسة  عإنسجام، فاإل اللغوية والوحدة  لطاملا حرصت على الشكل و البنياوية
األشكال اللغوية جمردة عن كل ظروف  مل حتتفظ إال بالبىن وعليه،  و،للنصالداخلي العامل 
الثقافية، على الرغم مما هلذه العوامل من دور يف حتديد شكل   النفسية منها و،إنتاجها

  .3»املوقف االجتماعي يؤثر يف شكل اخلطاب«يف فهمه من قبل املتلقي  اخلطاب و

 نفسية، :اصر خمتلفة لتوزعه على ميادين خمتلفةيضاف إىل ذلك أن املقام يتكون من عن 
هذا ما جيعله ظاهرة متشعبة يصعب التنظري هلا، فظل مهمشا ومل  جتماعية و زمانية، و إو

 غري أن التطورات اليت شهدا اللسانيات يف مطلع .تعطى له مكانة ضمن اللسانيات احلديثة
  تصاهلا بفروع إإثر  ا هو عملي، والستينات من القرن العشرين إثر انفتاحها  على كل م

  ــــــــــــــــــــــــ
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 و علم النفس، جعلها خترج من اإلطار الشكالين الضيق جتماع و كعلم اإل:معرفية عديدة
 أصبح حمل دراسة للنحويني و الذي كانت منحصرة فيه، فتغريت النظرة إىل املقام، و

  :مما سبق نستطيع أن نلخص تعريف املقام يف بضع كلمات  و.اللغويون

القول هو ناتج قصد  و،  اليت ينتج القول فيهااملقام هو جمموع الظروف اخلارجية«
 Il est le produit d’une intention1 »معني

ن هذه أ و املالبسات اليت تتحقق فيها عملية التخاطب، فاملقام يشمل مجيع الظروف و
بالتايل هلا أثر كبري يف  ستقباال، و إالظروف تؤثر على السلوك اللغوي لدى األفراد، إرساال و

  .مضمونه  طاب وشكل اخل

أويله، ال ت  أجل أن نفهم أي خطاب ونه منأ ،و خالصة القول عن املقام نقول        
، إذ ال يكفي 2يدة ما مل نضع أو نرد هذا اخلطاب إىل سياقهميكن أن يتحقق بصورة ج

   ...النحوي عجمي وامل الوقوف عند املعىن الصريف و
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  :مدخل إىل لسانيات النص -4

  :متهيد -4-1  
 حنو"  لساين يسميه بعض اللغوينينهجات من القرن العشرين مظهر يف اية الستين  
 ).La linguistique textuelle"(النصية اللّسانيات"يسميه البعض اآلخر   و،"النص

ذلك من منطلق مسلمة   و،شتغاهلاإيتكفل هذا املنهج بدراسة بنية النصوص وكيفيات 
  لغوية نوعية  وحدةإمنّا هو  تتابع جمموعة من اجلمل، و منطقية تقضي بأن النص ليس جمرد

1)Unité linguistique spécifique  ( ا األساسيةالترابطميز.  
 للسانيات اجلملة أو ةمكمل،  البعضليست اللسانيات النصية كما قد يعتقد و  

إمنا هي إعادة بناء  و، التحليل بنفس وسائل الدراسة و تساعا اهلا ليشمل مستوى أعلى وإ
  أال و:وضوعه الوحدة الطبيعية للتعامل اللّغوي بني املتكلمنياللّسانيات من منطلق جديد م

مع اإلشارة إىل أن املقصود ذه الكلمة ليس ذلك املفهوم البسيط الذي ألفناه  ".النص" هي
ود إمنا املقص  ومطبوع،، من أنّ النص ملفوظ من حجم معني مكتوب أو يف كالمنا العادي

  ن أم شفوياا كاحدث تواصلي لغوي، كتابي كل :هو
)Tout acte de communication linguistique oral ou écrit.(  
إنّ أهم ما تعاجله اللّسانيات النصية من قضايا، هي أثر السياق يف امللفوظات اللّغوية،   

...). أدوات الربط، اإلحالة (2نسجامه إوكذلك الظواهر اللّغوية اليت تكفل للنص ترابطه و
نتظام هذه العالقات يف إالنظر يف مدى  خمتلف العالقات بني اجلمل، وبعبارة أخرى، دراسة 

 ندرسها  أنهذا باإلضافة إىل بعض الظّواهر اللغوية األخرى اليت ال ميكن. نصوص متشاة
 التعامل مع هلذا املنهج فوائد تطبيقية عديدة يف و .ا إالّ على مستوى النصجند هلا تفسري و

  ،...)ترمجة، حتليل، كتابة(التعامل  ذاال هالنصوص، مهما كان جم
  ــــــــــــــــــــــــ

   59: ص مدخل اىل علم النص، :صبيحي حممد األخضر -1

  60:  ص،نفسه املرجع -2



 84  

 

إنما   إىل أن النص ليس جمرد وعاء لوحدات معجمية، و،نتباه الدارسنيإلعلّ أبسطها لفت 
  .عالقات هلا دالالت عميقة بنية وهو 

  :نشأة علم النص -4-2
  دة نصي يف الدراسات اللغوية احلديثة، ليست وليإن الدعوة إىل العناية بالبعد ال  

  نفسه أشار، يف كالم له عن اخلطاب، إىل أنففردينان دي سوسري ،األمس القريب
  داللة على أفكار   هلذه الكلمات معىن ويكونأنه ال  و ،اإلنسان ال يعبر بكلمات منفصلة

أمهية درك أ اللّغوي الوحيد الذي سوسريليس  و. توضع يف عالقات مع بعضها، ما مل معينة
 من القرن العشرين، املظهر النصي أو اخلطايب للغة، بل إن العديد من لغويي النصف األول

يف إطار مواقف نظرية متباعدة، على ضرورة التأسيس  أكدوا يف مناسبات خمتلفة و
  1.خلطابللسانيات تدرس النص أو ا

) Louis Hjelmslev ("لويس هلمسليف "نذكر من بني هؤالء  اللغوي الدامناركي  و
 و .لتزامات اليت ال مناص منها بالنسبة للساينالذي أقر أن حتليل النص جيب أن ميثل أحد اإل

بأنّ  الذي صرح Mikhail Bakhtine( 2("خبتني ميخائيل" هو يلتقي يف ذلك مع 
) Enoncés(كامللفوظاتول أبدا سرب أغوار اموعات اللّغوية الكربى اللّسانيات مل حتا

 تعريف ، فينبغيغريها اخلطابات و  مثل احلوارات و،ةالطويلة اليت نستعملها يف حياتنا العادي
" حنو"إن  بتعبري آخر، ف.عتبارها ظواهر لغويةإة لسانية بدراستها دراس هذه امللفوظات و

 أبعد ، يزال ينتظر التأسيس، فاللّسانيات مل تتقدم علميا إىل حد اآلنالكتل اللّغوية الكربى ال
بإمكان اللّسانيات  ،من اجلملة املركبة اليت تعد أطول ظاهرة لغوية طالتها الدراسة العلمية

ستعانة بوجهات نظر إن اقتضى ذلك اإل إيصال التحليل إىل أبعد من هذا املستوى حىت و
 وره قد دعا مبكرا إىل رأيبدJakobson جاكسونكان  و .أخرى غريبة عن اللسانيات

   حماولةيف السبب يف ملتقى عقد جبامعة أنديانا، أن 1960حيث صرح سنة  ،متشابه
  قتصار الدراسة اللّسانية بشكل ليس له مربر،إبعيدة عن اللّسانيات، هو " اإلنشائية" جعل
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  بعض اللّغويني الذين يريدون أن تبقى اجلملة أعلى بنية ميكن حتليلها، وبسسبعلى اجلملة، 
  .أن تكون وسيلة التحليل الوحيدة هي النحو مبفهومه التقليدي الضيق

ذلك منذ نشره  و Haris1 سهاريمل جتد هذه الدعوات طريقها إىل التطبيق إالّ مع         
 حتليل اخلطاب: يف بداية النصف الثاين من القرن العشرين لدراستني هامتني حتت عنوان

)Analyse du discours(، ا أثر عنه  و،  فيهما بتحليل منهجي لبعض النصوصقاممم
ها قتصار إ و،ستغناء اللّسانيات عن املظهر الكتايب للّغةإ يف صواب ه تشكيك،هذا اخلصوص

عتقاده، يف إغفال إ حسبهو ما كان سببا   و،املنطوقة يف دراستها للنظام اللّغويعلى اللّغة 
د على الكتابة ال متناهية، يعجز النحو عن اإلملام بقواعدها ما مل يعتم مجلة طويلة ووجود 

دراسة النصا إىل اليت تسلّمنا حتم.  
 مزيـدا من التطور و، نياتيف السبعي عرفت الدراسات النصية بعد ذلك لقد و 

مما جعل بعض اللّغويني  )Van Dijk( ان دايكڤخاصة على يد  الضبط املنهجـي، و
 تصوراته ألسس و  أفكاره وفان دايكقد ضمن  و. لعلم النصيرى فيه املؤسس احلقيقي 

 quelques" (بعض مظاهر حنو النص" مبادئ هـذا العلـم، كتابا حيمل عنوان 

aspects de la grammaire du texte .( مل يفرق يف فان دايكمع اإلشارة إىل أن 
 آخر ليفأت يف 1977مل يتدارك ذلك إال حوايل سنة  و،هذا الكتاب بني النص واخلطاب

يقترح فيه تأسيس حنو علم   و،)Le texte et le contexte" (السياق النص و" بعنوان
 ا صلة باخلطاب، مبا يف ذلك األبعاد البنيوية وعتبار كل األبعاد اليت هل يأخذ بعني اإل،للنص

: علم النص" هو األمر الذي جسده فيما بعد يف كتاب هام بعنوان  و. الثقافية السياقية و
  ".متداخل االختصاصات مدخل
 روبرت دي  اللغوي األمريكيعسات النصية مل تبلغ أوجها إالّ مغري أن الدرا       

  ، يف الثمانينـات من القـرن العشرينrandeRobert De Beaug(2( بوجراند
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) 1981 ("مدخل إىل لسانيات النص" كتاب :ما ألف يف هذا اـال و 
)Introduction de linguistique textuelle(1فان دايكة جبهود جاء فيه إشاد  و 

"  كبري من األمهية حيمل عنوانحدكان قد ألف قبل ذلك كتابا على  و. يف هذا امليدان
  .)Text, Discourse and Process( "اخلطاب واإلجراء و النص

ككلّ فرع معريف جديد، فإنه ال بد من تظافر اجلهود لكي يبلغ درجة   و،هكذا و 
  :هجه مبا جيعله علما قائما بذاتهيستقيم من كتمال، ومعينة من اإل

الرباهني اليت يقدمها  ما هي احلجج و: غري أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو  
  الداعون إىل قيام مثل هذه الدراسة اللغوية؟

  : تأسيس علم النصدواعي -3 -4
ب يف اليت ال تكاد ختلو منها مقدمة أي كتا  و،إن أوىل احلجج اليت يقدمها هؤالء        

 ،معزولةستعمال كلمات إ هي أن التواصل أو التفاعل بني املتكلمني ال يتم ب،لسانيات النص
إمنّا يتأتى ذلك من خالل إجنازات كالمية أوسع   و،ستعمال مجل أو عباراتإليس أيضا ب و
ن اجلملة ليست هي الوحدة القاعدية إف عليه و. 2أكرب ممثلة يف اخلطاب أو النص و

يكتسب النص  و. التبادل اخلطابية، بل النص هو وحدة التبليغ و لكالمية وللتبادالت ا
نا دراسة النشاط اللّغوي أرد نإ(ن  ينبغي إذ.التفاعل  هذا التبادل ونسجامه من خاللإ

 أن نتجاوز إطار اجلملة لنهتم بأنواع النسيج النصي اليت حيدثها املتكلّمون )إلنسان لاحلقيقي
  صوتية و،بواسطة وصف الوحدات الصغرىتصال ال يتم اإلف، الميةأثناء ممارستهم الك

ستعمال اللغة يف موقف أدائي حقيقي، إإمنا يتم ب ال بعرض الوحدات النحوية، و صرفية، و
نعزلة يف  اجلملة ال وجود هلا مو .يقصر قد يطول هذا النص و أي بإنشاء نص ما، و

ال  عليه فاجلملة ال تتحقق و و . يف سياق للتلفظ فهي دائما حمتواة،ستعمال الفعلي للّغةاإل
 كما أن عملية عزهلا هي نتيجة، و. تكتسب هويتها احلقيقية إال يف إطار اخلطاب أو السياق

  بدوره أن  ان دايكڤ قد الحظ لو . معطى طبيعيا قائما بذاتهليست هي ممارسة مقصودة، و
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لذلك فإن حماولة . تراكيب أخرى تتحقق هويتها إال إذا كانت إىل جانب مجل واجلملة ال 
عليه فالبد من  ، والكالم من خالل وصف اجلمل، هو إجراء غري مضمون النتائج وصف

  . هي النصالوصف وحدة لغوية أمشل موضوع الدراسة و أن يكون

جتاه أن بعض الوحدات اللّغوية، اليت يسوقها أنصار هذا اإلاحلجج األخرى من  و 
الوقوف على كيفية آدائها  أزمنة الفعل، ال ميكن دراستها و الروابط و مثل الضمائر و

القول  بل ميكن الذهاب أبعد من ذلك، و. لوظائفها، إذا وقفنا بالدراسة عند حدود اجلملة
 مقام إىلال ميكن أن يتم إالّ بالرجوع ) العناصر اإلشارية(عض هذه الوحدات بأن حتديد ب

  .أي الظروف احمليطة بإنتاج النص، Le contexte énonciatif(1(التلّفظ 

نتقال بالبحث إىل مستويات تتجاوز  اإلىلإ من األساليب األخرى اليت دعت و  
أن  الدراسة من مجيع نواحيها، و ص واجلملة، هو أن هذه األخرية نالت كفايتها من التمحي

  .نتقال إىل دراسة ظواهر لغوية أخرى، هي النصوص جبميع أنواعهاالوقت قد حان لإل

  :من حنو اجلملة إىل حنو النص -4 -4
ستمر إكلّ الدراسات اللّغوية منذ القدمي، كانت اجلملة موضوعهـا املفضـل، و 

هي احلقبة اليت شهدت فيها  ، و2لعشرينهذا الوضع طيلة النصف األول من القرن ا
اليت سيطر فيها املنهج البنيوي سيطرة تكاد تكون مطلقة على  زدهارها، وإاللّسانيات أوج 

قد كلّلت جهود البنيويني بتحقيق إجنازات كبرية متثلت يف  و. خمتلف الدراسات اللّغوية
نهج مل يلبث أن عرف نوعا من غري أن هذا امل. دقيقة لنظم خمتلف اللّغات دراسات شاملة و

ا عتباره اللّغة نظام إة املعىن، وأوهلما إغراقه يف الشكلية بسبب إبعاده دراس: نسداد لسببنياإل
عتقادا من أصحاب هذا إثانيهما الوقوف بالبحث عند حدود مستوى اجلملة،  و ،مغلقا

  لقد ترتب عن هذا  .املنهج بأن اجلملة هي أكرب وحدة ميكن أن يطاهلا التحليل النحوي
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التأسيس لنحو أمشل  دعوات عديدة تنادي بضرورة جتاوز حنو اجلملة، و الوضع ظهور
تسع، فأصبح حو لكي يهكذا بدأ اال يفتح للن و . وحدات لغوية أوسع من اجلملةدرسي

عن املعايري اليت متيز  و د اليت تنظم بناء خمتلف النصوص،هدفه الكشف عن القواع حنوا للنص
 التشكيك يف شرعية اجلملة، كوحدة جديرة بأن تكون نأفضى إذ ف.نص الالّعن النص

هو حيظى حاليا بإمجاع   و،"النص "موضوع الدراسة اللّسانية إىل ظهور مفهوم آخر هو 
   .قبل علماء اللّغةواسع من 

  :تعريف النص -5 -4
  :النصمبادئه، نبدأ أوال بتعريف  قبل التعرض إىل أسس هذا املنهج و        

دون اخلوض كثريا يف  و. إن تعريف النص كوحدة لغوية، ليس أسهل من تعريف اجلملة
انب تعريفات أكثر إملاما من غريها جبوغويني يف هذا اخلصوص، نذكر بعض جداالت الل

  :هذه الظاهرة اللّغوية املتشعبة
كلّ يشتمل على عدد من العناصر اليت ترتبط هو «Harald Weinrich(:1(:تعريف -1

جمموعات العناصر متتابعة يف نظام منسجم  أو تأيت هذه العناصر و. متبادلةفيما بينها بعالقة 
قطعة يف توضيح ال)Chaque segment textuel(نصية قطعةهم كل اتس ،حصيف و

  .»هم هذه األخرية بدورها يف توضيح سابقتهااتس اليت تليها، و
تكون بني هذه  نصا شريطة أن تالية من اجلملتشكّل كلّ مت « :2 تعريف حممد خطايب-2

 وارد يف مجلة سابقة أو مجلة الحقة، ،آخر تتم هذه العالقات بني عنصر و ،اجلمل عالقات
يسمي الباحثان تعلق عنصر مبا سبقه .  سابقة أو الحقة،بني متتالية برمتها أو بني عنصر و

  .» عالقة بعديةتعلقه مبا يلحقه  ، وعالقة قبلية
  ،)Structuré(النص كيان مهيكل إن أهم ما نستنتجه من هذين التعريفني، أن *        
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معىن هذا  و. هو ما جيعله يتميز ببنية خاصة تقوم على ما بداخله من عالقات بني مكوناته و
 كأن يفترض أحدمها ،يعتمد دائما على عنصر آخر) مجلة أو عبارة(أن كلّ عنصر يف النص 

النص ال ميثل جمرد ف .ما إال بالعودة إىل الثايناآلخر، أو كأن ال يدرك معىن الواحد منه
التنظيم الداخلي   وة عالمات تقع بني حدين فاصلني،من جمموع )Séquences(متوالية 

الذي حييله إىل مستوى متراكب أفقيا يف كلّ بنيوي موحد الزم للنص، فربوز البنية شرط 
  .أساسي لتكوين النص

جام نوعى ناتج عن نسإهو كيان عضوي حيدده   «:1عبد السالم املسديتعريف  -3
 ذلك أن النص إمنا هو موجود نعاجله معاجلة املوجودات ،عالقة التناسب القائمة بني أجزائه

  .»تكاد تكون مغلقةن العالقات املكتفية بذاا  مجلة ميأ هو موجود تركييب، .األخرى
أفعال  مجل و أللفاظ وي عشوائع تابتن النص ليس أنفهم من هذا التعريف   *
  .ذ نؤكد هنا عن اخلاصية البنيوية للنص إ ،شاملة  بنية مركبة ذات وحدة كلّية وبل كالمية،

 بعده التواصلي إىل جانب األبعاد األخرى، يف تعريفه للنص من اللّغويني من يراعي و  
يف العمليات الكامنة وراءها من  فريى يف النص وحدة لغوية هلا خصوصياا يف البناء، و

يؤكّد تلك الصفة املتميزة للنص، " دي بوجراند" لعلّ هذا ما جعل   و،أجل تبليغ معلومات
نؤكد هذا ، ... شبه مجلةو مجلة أوتصال أيا كان حجم النص، كلمة أهي وقوعه يف اإل و

تصايل، يف إطار إأن حد النص هو كلّ تكوين لغوي منطوق من حدث « :مشيتبقول 
 .»تصاليةإعملية 

   يرى الذي ،2األزهر الزناده على البعد التواصلي للنص لدى جند التأكيد نفس و          
على كلّ الوحدات اللّغوية ذات الوظيفة التواصلية الواضحة " النص"يطلق أن بعض اللغويني

 .Cohésion التماسك و ،Cohérence نسجاماإلاليت حتكمها مجلة من املبادئ منها 
  ملتداولة يف اتمع،كلّ أنواع النصوص امن هذا املنظور يشمل النص 

  ـــــــــــــــــــــــــ
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القصص  ،اخلطابات ،احملادثات ،احلوارات ،بغض النظـر عن طوهلـا أو قصرها، كاألمثال
 بالنصيةومات النص، أو ما يسمى أيضا جيدر بنا قبل التطرق إىل مق و .غريها الروايات و و
)la Textualité (لو بإجياز بني مصطلحي  هتمام علم النص، أن منيز، وإهي حمور  و  

  :لتباس الذي يلحق أحيانا هذين املفهومنيزالة اإلإل ،"اخلطاب" و" النص" 

  :اخلطاب بني النص و - 4-6
ملظهر الشكلي ارد للخطاب، بينما يعين يكاد جيمع أغلب اللّغويني أن النص ميثل ا        

بعضهم يفرق   و«: يف ذلك1الزناديقول . جتماعية للنصهذا األخري املمارسة الفعلية اإل
  وموطن التفاعل والوجه املتحرك فيه،" خطاب"  وكائن فيزيائي منجز،" نص" بني 

ازنة خمتصرة بني كلّ من قد يتضح الفرق أكثر بإجراء مو و .»التأويل يتمثل يف التعبري و
 الدراسة اللّغوية اليت دف إىل الكشف عن فيعترب علم النص. حتليل اخلطاب علم النص و

. عن املعايري اليت متيز النص عن الالّنص جمموع القواعد اليت تنظم بناء خمتلف النصوص، و
وظيفة كلّ  ه وطريقة بنائ كما يعرف أيضا بأنه العلم الذي يصف النظام الداخلي للنص و

   ظروف إنتاجه دراسة النص يف عالقته معبينما يعرف حتليل اخلطاب بأنه . جزء فيه
Etude D’un texte avec ses conditions de production 

  "معجم حتليل اخلطاب "هو نفس التعريف تقريبا الذي ورد يف  و
Dictionnaire d’analyse du discours،ع«: 2حيث جاء فيهجرحتليل اخلطاب ي 

عليه ال ميكن الكالم عن حتليل للخطاب خبصوص  و. السياق إىل العالقة بني النص و
معزولة ) énoncés(ملفوظاتدرس فيها اليت   و،ديكروداولية اليت أجنزها تاألحباث يف ال

  غري أن من املفارقات اليت قد تفاجئ البعض، هي أن أكرب علماء هذين  .» عن سياقها
  .ال يفرقون، إال فيما ندر، بني هذين املصطلحني) حتليل اخلطاب علم النص و(التخصصني 

  ـــــــــــــــــــــــــ
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 عا، أي النصيف خمتلف أحباثهم على ضرورة أن تشمل الدراسة اجلانبني م  كما يلّحون
يف بعض احلاالت يهتم املرء قبل أي شيء بأبنية النص أنه  ان دايكڤ ، إذ يرىوالسياق
أثرياا، يف حني تكون  نتباه إىل وظائف النصوص ويف حاالت أخرى ميتد اإل  و،املختلفة

  . تأثرياا من ناحية أخرى غالبا موضوع البحث العالقات بني وظائف النصوص و
علم يندرجان ضمن جمال واحد هو التخصصني أن هذين  ان دايكڤ نفهم من كالم  
 أخرى إىل اانيتتجاوزها أح تقف أحيانا عند حدود النص، و  غري أن الدراسة،النص
 ينبغي يقر أنهالذي " روبرت دي بوجراند" رأي، ضرورة مراعاة السياق يؤكد و .السياق

تتفاعل فيه جمموعة  ، Situation of occurrenceللنص أن يتصل مبوقف يكون فيه 
 ، وKnowledges املعارف و Expectationالتوقعات و Stratégiesاملرتكزات من

بني  فإن التمييز بني ما يعد نصا و .Context املوقفهذه البيئة الشاسعة تسمى سياق 
 .1صالن  الذي ورد فيهالسياق يكون بالرجوع إىل ،الّالنص

نتمـاء هذين اللّغويني إىل إأنه على الرغم من ، هو إن ما ميكن استخالصه مما سبق   
هو العلم الذي من املفروض أالّ تتجاوز فيه الدراسة بنية النص، إالّ أما  علـم النص، و

 و هالدايهذا ما يلتقيـان فيه مع  و، يؤكّدان على ضرورة أن يدرس النص مقترنا بسياقه
النص القائالن أن ل اخلطاب،  رائدي حتليـHalliday et R.Hasan( 2( رقية حسن

وحدة لغوية تتجاوز مستوى اجلملة أو توايل أو تسلسل عدد من اجلملهال يعرف فقط بأن  ،
هو   و ،Unité de langage en usageلغوية يف االستعمال  وحدة إمنا يعرف بأنه و

 فظ، مرجعيةمقام التل(ه رتباط اخلطاب بسياقإعتبار ما يقتضي يف نظرمها أن نأخذ بعني اإل
  ).اخلطاب

  ينبغي أن يكون لكلّ نص إذ  حتليل اخلطاب، له وزن ثقيل و دور حاسم يفالسياقف
  . سياق خاص وهدف

  ـــــــــــــــــــــــــ
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 س له، فالفرق يتالشى عندساأاخلطاب ال  هذا ما جيعل الفرق بني النص و و        
السياق معا، يكون السياق يف هذه احلالة هو  التحليل الذي يشمل البنية النصية و و الدراسة

  .القاسم املشترك
 :متناسقة املقومات اليت يرتكز عليها النص يف قيامه كبنيةن يدرس علم النص إذ        

  ة إليها؟ما هي نظرة اللّسانيات النصي فما هي هذه املقومات، و
  مركزا على وسائل الربط اليت حتقق التماسك ووص،يدرس بنية النصالنص علم ف

 تساقإمن أجل وصف  أنه 1 خطّايبىقة الدراسة، فريأما عن طري و.  هلذه البنيةتساقاإل
اجلملة (الواصف طريقة خطّية، متدرجا من بداية اخلطاب   يسلك احملّلل،النص/ اخلطاب

حىت ايته، راصدا الضمائر و اإلشارات احمليلة، إحالة قبلية أو بعدية، ) االثانية منه غالب
كلّ ذلك من  اخل، احلذف االستبدال، و نوعة كالعطف ومهتما أيضا بوسائل الربط املت

  .ذايشكل كلّا متآخ) غوي بصفة عامةاملعطى الل(اخلطاب / أجل الربهنة على أن النص

  : مقومات النص-4-7
اليت حاول فيها  ، وعرضهاستخالصه من خمتلف التعاريف اليت سبق إن إن ما ميك  

 )Structurée (النص وحدة لغوية مهيكلةأصحاا تعريف النص، هو إمجاعهم على أن 
 مترابطا اهذا ما جيعل من النص كلّ و ،روابط معينة ني عناصرها عالقات وحبيث جتمع ب

 ،(Finalité) النصغائيةغويني يؤكدون على العديد من اللن أ  كما رأينا أيضا 2.منسجما
متثل هذه . أن ذلك يتم دائما يف سياق معين هي حتقيق التواصل بني املتكلمني، و و

هي أيضا   و. ")Textualité(النصية " العوامـل جمتمعـة ما يسميه علمـاء النص بـ
  .املقومات اليت يتميز من خالهلا النص على الالّ نص

  
  ـــــــــــــــــــــــــ
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  * دي بوجرانديعد )Robert De Beaugrande(1  من أوائل علماء النص
ى ، حبيث جاءت شاملة لكلّ تعاريف النص علمعايري النصيةالذين حددوا بدقة متناهية 

أنا اقترح   و«:حيث يقول"النص واخلطاب واإلجراء " قد ضمن ذلك كتابه   و،ختالفهاإ
  :ستعماهلا إأساسَا مشروعَا إلجياد النصوص و Textualité النصيةاملعايري التالية جلعل 

  1:أما هذه املعايري فهي و*  
  La Cohésion     :تساقاإل -

      La Cohérence   :  نسجاماإل -

   L’Intentionnalité :قصدال -

   L’Acceptabilité    :   القبول -

   Le Contexte  :      السياق -

   L’Intertextualité  :التناص -

  2 :إىل ثالثة أصناف باإلمكان تقسيمه أنه املعايري هذه يرى سعد مصلوحبخصوص و * 
  .نسجاماإل تساق ويشمل معياري اإل  صنف يتصل بالنص، و*

  .القبول يشمل معياري القصد و متلقيه، و  مبنتج النص و صنف يتصل*

  .السياق والتناصويشمل تلقيه،   صنف يتصل بظروف إنتاج النص و*
نسجام بالنص، فإننـا نبدأ مـا إلا وظرا للعالقة املباشرة ملعياري اإلتساق ن و *

  :نتناوهلما بشيء من التفصيل الكالم عن مقومات النصية، و
  ـــــــــــــــــــــــــ
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  " نسجامتساق و اإلبني اإل " :متهـيد    
العناصر اليت تدخل يف تركيب  ذلك التماسك الشديد بني تساقباإليقصد عادة          

، و كونة جلزء من أجزاء النصناصر امل، نعين بالقول الوسائل اللغوية الشكلية بني العالنص
، من ر أو املقوم عادة على عدة  أدوات، يقوم هذا املعياهاليداي و رقية حسنحسب 
  .وصل  وستبدال و تكرار و حذف إإحالة و 

  ،1980سنةالذي  يعترب أول من تطرق إليه  بوغراند دي ، فحسبنسجاماإلأما          

 منطقيا مبنيا على ترتيب اىل ترابط األفكار ترابطفهو جمموع العوامل و الظواهر اليت تؤدي إ
  .ثو تطور األحدا

نسجام و التفاعل يعتمد حتليل النصوص على رصد أوجه الترابط و اإل: " ان دايكڤيقول 
  . 1"كربى اليت جتمعها يف هيكل جتريديبني األبنية الصغرى اجلزئية و البنية الكلية ال

 فلقد عنيت اللسانيات النصية يف ،اسات النصيةحتل الربط مكانة كبرية يف الدرإلقد 
، نعين بالقول عالقات التماسك النحوي  النص بظواهر خمتلفة تتعلق بالنصدراستها لنحو

ها إال من خالل وحدة النصي اليت تتعدى نطاق اجلملة املفردة اليت ال ميكن تفسريها و حتليل
  يرتكز على العالقاتذ إ، جوهري و حموري  يف تشكيل  النصفالربط عنصر .النص الكلية

، و يتأكد دور الربط يف النص من خالل املعايري  اليت تقوم بني اجلمل و العباراتالداخلية
   ".النصية"لتحقيق   2بوغراند درسلر و دي من اليت وضعها كل األساسية 

  اليت السطحية تهتساق هو بنيص، فاإللنلبنية الداللية التحتية النسجام هو صفة فإذا كان اإل

  .العكس وأ نسجامتساق مبعزل عن اإلال ميكن دراسة اإلف، انسجام لغويتوضيح اإلتتوىل 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
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 جيب أن تكون ،"نصا"  لكي تشكل كل متتالية من اجلمل، حسن و هاليدايحسب       
، وارد يف مجلة سابقة أو مجلة الحقة أو بني اجلمل عالقات، تتم بني عنصر و آخر هذه بني

 هي و اجلمل، يعترب النص يف هذه احلالة وحدة داللية .عنصر و بني متتالية سابقة أو الحقة
، و لكي هذا ما مييزه عن الالنص و .ل للنص نصيةجيع، و ما ليت يتحقق ا النصالوسيلة ا

ئل اللغوية اليت ختلق هذه تكون ألي نص نصية ينبغي أن يتوفر على جمموعة من الوسا
الذي ضربه كل املثال ب جنسد ذلك .هم هذه الوسائل يف وحدته الشاملة، حبيث تساالنصية

  "الزيته سكيب عليأ غليها، النار بعد على ضعي اخلضر":1هاليداي و حسنمن 

ألوىل، و هذا ما جعل اجلملتني يف اجلملة ا "اخلضر"اجلملة الثانية حتيل قبليا إىل  يف "ها"فال 
  .، لتشكالن نصامتسقتني

  : نكمل احلديث عن املقومات النصية نسجاماإل تساق ومهية اإلأد الذي يربز بعد هذه التمهي

  : » ésionohCa L« :تساقاإل -1
  : تعريف-1-1

 .ماتساق ذلك التماسك الشديد بني األجزاء املشكلة لنص يقصد باإل        
.و جزء منهأللنص  اليت تصل بني العناصر املكونة الشكلية،و يهتم فيه بالوسائل اللغوية   

 إذ حييل إىل العالقات املعنوية املتواجدة يف داخل داليل،تساق مفهوم مفهوم اإل إن
  :2حممد خطايبكما يضيف . جتعل منه نصا  و اليت ،النص

 املستوى الداليل فحسب و إمنا يتم كذلك يف مستويات أخرى كالنحو يفتساق اإلال يتم "
"النحويتساق اإلاملعجمي و عن تساق اإل و من مت ميكننا احلديث عن املعجم،و   

املتكلم و املترجم يف بعض األدوات اللسانية اليت تسمح للكاتب و تساق اإلو يتجسد 
  يتجاوز عمل التماسك حدود اجلملة الواحدة حيث تعمل كما.اخلطاببالربط بني أجزاء 

 ــــــــــــــــــــــــ

1-Halliday M.A.K. & Hasan R.: Cohésion in English, pg: 02 
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، الحقاالعناصر اليت متت معاجلتها بالعناصر اليت ستتم معاجلتها   على ربطأدوات هذا املعيار
تساق يف النص عندما يتوقف تفسري عنصر يف يقع اإل" : 1حسنهالداي و نؤكد هذا بقول 

 مبعىن أنه ال ميكن الثاين، حيث يفترض األول سلفا لتفسري آخر،اخلطاب على تفسري عنصر 
 ". عندما يتم الدمج بني االثننيللثاين،وع فك شفرته بشكل فعال إال بالرج

 بل تيسر للقارئ أو فحسب،تساق يف أا تكفل للنص ترابطه و ال تكمن أمهية وسائل اإل
 .فهمهالسامع متابعة اخلطاب و 

  :أدوات متاسك النص -2- 1
  جبملة من الوسائل املختلفة يف طبيعتها وه،مقاطع حيصل الربط بني مجل النص و  
 لذلك فمن ، تنوع العالقات الداخلية للنص،ختالفمرد هذا اإل  و.معانيها ا ووظائفه

منه ما يتم   و،غريمها االستبدال و الربط ما يتم بوسائل داللية أو معنوية مثل التكرار و
  : 2 غريها مثّ و الفاء و ، مثل الواو وبواسطة أدوات معروفة

  “RéférenceLa ” :اإلحالـة-1-2-1

ذلك بالوصل بني  لتحامـه، وإعد اإلحالة من أهم الوسائـل اليت حتقق للنص ت        
 إحالة مقامية،: اإلحالة نوعان أواصر مقطـع ما، أو الوصل بني خمتلف مقاطع النص، و

هي اليت  ، وإحالة نصية موجودات خارج النص، و عتبار أن اللّغة حتيل دائما على أشياء وإب
 و .للّغوية على وحدات أخرى سابقة عنها أو الحقة هلا يف النصحتيل فيها بعض الوحدات ا

هو ما حيقق له  لئن كان النوع األول ضروريَا ليكون النص منسجما مع مقامه، و
وسائل حد أهم أعتباره إ، فإن النوع الثاين أكثر أمهية، ب)L’acceptabilité(املقبولية

  .3تساق الداخلي للنصاإل
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 80:  صمدخل اىل علم النص، :صبيحي حممد األخضر -2
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، فالضمري "حللّتها قرأت القصيدة و" :1 املثال التايل،دورها يف الربط أمثلة اإلحالة ومن  و
نسجام بني  إلوال هذا الضمري ملا كان هناك ربط و  حييل على كلمة سابقة، و)ها(املتصل 

تأيت أمهية ظاهرة اإلحالة يف التعامل مع النصوص، من وجود بعض  و. هاتني اجلملتني
ما تشري  ضروري العودة إىلالعناصر اللّغوية اليت ال تكتفي بذاا يف داللتها، مما جيعل من ال

 العناصر" يطلق اللّغويون على هذّه الوحدات اللّغوية تسمية  .أو حتيل عليه من أجل تأويلها
  .أدوات املقارنة األمساء املوصولة و أمساء اإلشارة و الضمائر و:من هذه العناصر و".اإلحالية
  2 :اإلحالة النصية، كما سبق أن أشرنا، نوعان و

   .هي األكثر شيوعَا يف اخلطاب إحالة على أمر سبق ذكره يف النص، و :ةإحالة قبلي*
   .هي اليت يأيت فيها احملال إليه بعدها إحالة الحق، و :إحالة بعدية*

  ال بدا منذإ، ويلأالت العناصر احمليلة ال تكفي يف الغالب بذاا من حيث نأغري         
تتوفر كل لغة طبيعية على عناصر متلك  و. ويلهاأت جلأ ما تشري اليه من ىلإالعودة 
 أمساء، االشارة،  أمساءضمائر، ال: 3حسن هي حسب هالدي و ، واإلحالةخاصية 
  : و املقارنةاملوصولة

 les Pronoms: الضمائر) أ

مهيتها أاملشتركة بني مجيع اللغات جند الضمائر، اليت تكتسب  اإلحالةدوات أ        من 
و أفعال و العبارات و اجلمل املتتالية، فقد حيل ضمري حمل كلمة ء و األمسابصفة نائبة عن األ

ال تقتصر الضمائر  و .جزاء النص املختلفة شكال و داللةأو عدة مجل، كما تربط بني أمجلة 
شارة و على ضمائر التكلم و املخاطب و الغائب فحسب، بل تشمل كذلك ضمائر اإل

  و البعدية فحسب، ية ليس فقط مرجعية القبليةمهأ يكون للضمري ذا الشكل .لووصامل
  ـــــــــــــــــــــــــ

  89: مدخل اىل علم النص، ص :صبيحي حممد األخضر -1

  119:  نسيج النص، ص:الزناد االزهر -2
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درك أوابط تشد االحق بالسابق، و لقد فهي ر. اخلارجية جزاء الداخلية وبل الربط بني األ
  .الداليل ثلة يف حتقيق التماسك الشكلي وممهية، املتعلماء النص هذه األ

دوره يف ترابط  يتحدد دور الضمري يف ترابط النص على مستوى التركيب من و        
 الرابط والترابط على املستوى الداليل، يتمثل يف املطابقة بني الضمري  ما دوره يف أاجلمل،

نسجامه إتساق النص وإىل إن املطابقة تؤدي املرجع الذي يعود عليه داخل البنية اللغوية، أل
ذا مت ترابط النص إو . ختالفهإىل تفكك النص و إعدمها اليؤدي  على املستوى اللغوي، و

 نسجام على مستوى املعاين اليت حييل عليها النص، ونسجامه على املستوى اللغوي مت اإلإو 
ىل إتنقسم الضمائر و  .ليهإصحيحا، قابل للفهم بني املرسل و املرسل  كان بذلك متكامال و

  ...كتايب، كتابك، كتام: ضمائر ملكية إىل ، و...نا، حنن، هو، هم، هنأ: وجودية

تساق النصي مهية الضمائر يف حتقيق اإلأمثلة كثرية تربز أ 1هالدي وحسند ذكر و ق        
  هذه)3 سيارة رفيق مجيلة، )2 جديدة، بأخرى غرب رفيق سيارتة )1: مثالعن مرجعيتها، 

  .منذ شهر )السيارة( شتراها إ)رفيق( هو :السيارة اجلميلة لرفيق

تصلة ر يف اجلملة الثالثة، و اهلاء املاملذكو )رفيق( إىليف اجلملة الرابعة حييل  )هو( فالضمري
  .السيارة يف هذه اجلمل الثالثةإىل يف اجلملة الرابعة حييل  )شتراهاإ( بالفعل

سهم كل أ و ،ربعةلقد حققت مرجعية هذين الضمريين التماسك بني هذه اجلمل األ        
 و .جيازاإل حتقق التماسك و فالضمائر مسني السابقني، تكرار اإلمن هذين الضمريين يف عدم

كيد و حرص أمنه جند ت وحالة على الوظيفة الشكلية فقط، بل الداللية كذلك، ال تقتصر اإل
  .ذا كانت خارجيةإ خاصة ،علماء النص على السياق و دوره يف معرفة مرجعية الضمري

إىل  هو اللجوء اىل ،ة العربيةاللغإىل  )On( طريقة لترمجة الضمري فضلأ :)On(الضمري *
  .La Porte fut ouverte=فتح الباب: اجلملة املبنية للمجهول، مثال
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  ختلقاأ حيث ، الداخلي للنصتساقاإل     و على العموم تساهم الضمائر يف بناء 

  ما،ضمائر املرجعيةكثرة هذه ال  املرتبطة سابقها بالحقها، وحاالتاإلشبكة خطية من 
  .1 دليل على وجود طابع النصيةالإهو 

   ronoms démonstratifsPles :شارةمساء اإلأ) ب

 و هالدايكل من ذ يرى إ ،أمساء اإلشارة: ةياإلحالتساق من وسائل اإلالوسيلة الثانية 
، ...)هنا، هناك( ، املكان...)اآلن، غدا( الزمان: ن هناك عدة طرق لتصنيفهاأ حسن

  :يقابلها يف الفرنسية...). هذا، هذه(، القرب...)ذلك، تلك(، البعد...)هذا، هؤالء(نتقاءإلا

 (ce, cet, cette, ces, celle, celles, etc.) ليه يف العدد و النوعإاملشار تتبع  و.  

ىل إشارة و قريب، و يف اإلأ، بعيد ليدل على مسمى مشار اليه شارة هو ما وضعسم اإلإ و
رتباطا مباشرا عندما نستعمل إو يرتبط النص باخلارج . مباشرةإحالة حالة عليه إيه املشار ال

  .ليه و التنبيه عليهإحالة على املشار شارة لإلاإل

  ronoms relatifsPles: مساء املوصولةاأل) ج

دماج مجلة بسيطة إجتنب التكرار من خالل  ختصار الكالم وإاملوصول هي سم وظيفة اإل
خرى حىت تصري مجلة مركبة واحدة، و يسمى الضمري الذي يربط مجلة أة يف مجلة بسيط

  .)من، ما( مساء املوصولة يف اللغة العربية عامةالعائد، و األ: سم املوصولالصلة باإل

 غري العاقلة و اجلامدة، يقابلها شياء فهي تدل على األماما أو  فهي للعاقل عموما، منما أ
 (celui qui, celui que) يف الفرنسية

ما اللغة الفرنسية  أ)الذي، اليت، الذين، الاليت(خاصة مثل   موصولةامساءأو تعد اللغة العربية 
  (qui, que, dont, où) املوصولة البسيطةاألمساء فتفرق بدورها بني 

  حالة، كنوع آخر من اإل (la Comparaison)املقارنةإىل شارة  اإلا،خريأ و بقي )د 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كمية و إىل  تتفرع ،خاصةإىل ختالف، و  يتفرع منها التطابق و اإل،عامةإىل و تنقسم 
سم  تدخالن على اإلالكاف و مثل، اللتان: بو تكون املقارنة يف اللغة العربية . كيفية

  .(pareil, comme)للتشبيه، و يقابلها يف اللغة الفرنسية 

  “ RépétitionLa ” :التكرار -1-2-2        
يتمثل يف   و،جيسد التكرار شكال من أشكال الترابط املعجمي على مستوى النص        

 رقية  ويهاليدا من  كل ذكرهمامثال ذلك   و،تكرار لفظ أو مرادف له يف اجلملة
نزعي نوى ست تفاحات، للطبخ ضعي التفاحات يف صحن يقاوم  إغسلي وإ :"حسن

ك الذي حيصل بتكرار ما التماس أو .1"التفاحات" تكرار كلمةبط الترابمت  قد ف"النار
 "التسلق سهل للغاية ،شرعت يف الصعود اىل القمة":  فنمثل له بالعبارة،مرادف للكلمة

  2و ورود مرادف لهأعادة عنصر معجمي إيتطلب  ،ساق املعجميتشكال اإلأ حدأفالتكرار 
. أن يصل بك العصيان إىل حد التمرد عن السلطة" :التكرار عن طريق إيراد عنصر مطلق

  ".التمرد"  عنصر مطلق جاء تكرار لكلمة "أمر"  فكلمة ."األمر خطري جداّ

  “ a SubstitutionL” :ستبدالاإل -1-2-3
يف تعويض عنصر لغوي  و يتمثل وسيلة من وسائل التماسك النصي ستبدالاإل  يعترب        

خيتلف عن  و. املعجمي داخل النص هو يتم على املستوى النحوي و  و،3بعنصر آخر
ن هذه األخرية تقع على املستوى الداليل، كما أا أحيانا حتيل على أشياء أاإلحالة يف 
ذلك أن ،  معظم حاالته قبليةكون اإلحالة أيضا، ستبدال عنكما يتميز اإل. خارج النص

ستبدال يكون بوضع اإلف .عنصر متقدم العالقة بني الكلمات فيه تكون بني عنصر متأخر و
ذلك اللّفظ الذي يدل على   جياوره، و مالفظ مكان لفظ آخر لزيادة الصلة بني اللّفظ و

  :بدالستاإل و جند شكلني من أشكال .الشيء الذي تقدم ذكره
  ــــــــــــــــــــــــ

  106: حنو النص، ص: محدأعفيفي  -1

  24: ، صاخلطاب مدخل إىل انسجام ،لسانيات النص: خطايب حممد -2
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  1:لك باملثال التايلذد جنس :املعجميستبدال اإل* 
  و"سيارة" عوضت كلمة "أخرى":  فكلمة،"رى جديدةسياريت قدمية جيب أن أشتري أخ"

  .قامت مقامها، مما زاد يف تعلق اجلملة الثانية باألوىل

ستعمال تركيب حنوي بدل إيتمثل يف جلوء املتكلم أو الكاتب إىل  : النحويستبدالاإل* 
نفجرت منه أضرب بعصاك احلجر فأقيل  و" 2:لك باملثال التايلذ، نسجد تركيب آخر

من هي  و، دال هنا بتعويض مجلة جواب الطلبستب لقد حصل اإل."ا عشرة عيناثنتأ
ترتبط  و. "فانفجرت منه إثنتا عشرة عينا"جبملة أخرى  "فضرب احلجر بعصاه": املفروض

  . هذه اجلملة باجلملة احملذوفة بعالقة سببية أشري إليها يف السابق
بلية ق عالقة تتمثل يف كونه، 3بط النصستبدال يف تراأما عن كيفية إسهام اإل و        

، و هذا ما حيقق نوعا من التالحم و بني عنصر الحق عليه ابق يف النص وبني عنصر س
   .ستمرارية على مستوى النصاإل

  “ EllipseL’” :احلذف-1-2-4

  يفوافياشرطه يف اللّغة أن ال يتم إالّ إذا كان الباقي يف بناء اجلملة بعد احلذف  و        
حد العناصر ألن هناك قرائن معنوية أو مقالية أقد حيذف  و .الداللة، كافيا يف أداء املعىن

 من هذا القول نفهمهما  .يكون يف حذفه معىن ال يوجد يف ذكره تدل عليه، و تومئ إليه و
  يتمثل يف حشو و،أن احملذوف من الكالم، لو بقي فإنه يشكلّ خلال على مستوى النص

 و. ما يغين عنها املقالية صة إذا وجد يف النص أو يف حميطه من القرائن احلالية و، خازيادات
 ستبدال إنهخيتلف عنه يف أنه أنه عالقة قبلية، غري أستبدال من حيث احلذف شبيه باإل

ستبدال ما اإل أ،احلذف ال أثر له إالّ الداللة، فال حيلّ شيء حمذوف حملّ احملذوف ف ،بالصفر
   .هو كلمة من الكلمات املشار إليها يف االستبدال سترشد به املتلقي وفيترك أثرا ي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  91: ، صمدخل اىل علم النص :صبيحي حممد األخضر -1
  60: البقرة، اآلية: القرآن -2

  20: ، صاخلطاب مدخل إىل انسجام ،لسانيات النص: خطايب حممد -3
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  1: أقسامينقسم احلذف على ثالثة و* 

  .هذا هو األسهلأي الطّريقني ستأخذ؟ : يقع إالّ يف األمساء املشتركةال :احلذف الرمسي. 1

 فيما كنت تفكر؟" :هو الذي يكون داخل املركب الفعلي مثل و :احلذف الفعلي. 2
  .أفكر يف املشكلة: و التقدير ."املشكلة اليت أرقتين

   .دينارَا التقدير مثنه عشرون و"عشرون دينارَاكم مثنه؟ ":مثل :احلذف داخل شبه اجلملة.3

جتدر اإلشارة يف اية كالمنا عن احلذف، إىل أن هذه الظاهرة توجد بكثرة يف اللّغـة 
 .2لكالم موجود يف حميط املتكلّمنياملنطوقـة، ألن الكثري مما حييل عليه ا

   “Conjonction”La : الوصل-1-2-5

 تاما عن بقية وسائل التماسك النصي اليت سبق الكالم عنها، ختالفاإخيتلف الوصل         
 مثال  فهو ليس كاإلحالة،يصل وصال مباشرا بني مجلتني أو مقطعني يف النصنه أمن حيث 

تأيت  و. ستبدال اللذين نبحث فيهما عما حييالن عليه فيما سبق أو حلق من الكالمأو اإل
 اأنه البد ة، وب من اجلمل أو املتواليات املتعاقعةأمهية الوصل من كون النص عبارة عن جممو

تفرض كلّ نوع منها طبيعة العالقة بني  لكي تدرك كبنية متماسكة، من توفر أدوات رابطة
ذلك لدورها   و،"األدوات املنطقية"يطلق اللّغويون على هذه األدوات تسمية    و،اجلمل

  .3 منطقيااذلك يف بناء النص بناءإلسهامها ك يف حتديد أنواع التعالق بني اجلمل، و
، ، ألنه يصل بني اجلمل يف تواليها)Linéaire (خطّيكما ينعت الربط ذه األدوات بأنه 

  .4مثاله الربط بواو العطف يف اللّغة العربية  و،يفيد أحيانا جمرد الترتيب و
  ـــــــــــــــــــــــــ

  126: حنو النص، ص: محدأعفيفي  -1

  93: ، صمدخل اىل علم النص :ي حممد األخضرصبيح -2
  37:  نسيج النص، ص:زهرالزناد األ -3

  94: ، صمدخل اىل علم النص :صبيحي حممد األخضر -4
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إن كانت تفيد الربط اخلطي أساسا، فإن هلا معان أخرى يتعني  ، و املنطقيةغري أن األدوات
فة هذه األنواع املختلفة من الوصل فإذا كانت وظي. األخرى ا نوع العالقة بني اجلملة و

، فإن معانيها داخل النص )نقصد بالوظيفة هنا الربط بني املتواليات املشكلة للنص(متماثلة 
 ، أو معلومات مغايرة للسابقة، فقد يعين الوصل معلومات مضافة إىل معلومات سابقة،خمتلفة

  .1 ذلك من املعاين، إىل غري)السبب(مترتبة عن السابقة ) نتيجة(أو معلومات 
  : على أبعادها الدالليةعتماداإفيما يلي حماولة لتصنيف أدوات الربط  و*
  ... أيضا، باإلضافة، أو، الواو:مثل :صنف يفيد اإلضافة.1

  .أوال، ثانيا، أخريا، يف النهاية، بعد ذلك: مثل :صنف يفيد التعداد.2

  .ألن، مبعىن، بعبارة أخرى: مثل: صنف يفيد الشرح.3

  .، خصوصا، على وجهه اخلصوصخاصة: مثل: صنف يفيد التوضيح.4

  ...على غرار، حنو، مثال: مثل: التمثيلصنف يفيد .5

  ...لكن، غري أن، عكس ذلك: مثل: العكسيصنف يفيد الربط .6

  ...عال، نتيجة ذلك، بناء على ذلكف عليه، و ، ونإذ: مثل: صنف يفيد السبب.7

  ...م، أخريَاعلى العمو ختصار، وإبإجياز، ب: لمث: ختصارصنف يفيد اإل.8

 ...بل ذلك، بعد ذلك، مث، إثر ذلكق: مثل: صنف يفيد التعاقب الزمين.9

أن العديد من  جتدر اإلشارة هنا إىل أن هذا التصنيف تقرييب فقط، خاصة و و  
بارة بع .الروابط تتداخل يف معانيها، حبيث ميكن إدراج رابط واحد ضمن أكثر من صنف

  .2أخرى، ميكن أن يكون للرابط الواحد أكثر من معىن
  ـــــــــــــــــــــــــ

  24: ، صاخلطابنسجام إ مدخل إىل ،لسانيات النص: خطايب حممد -1

  95: ، صمدخل اىل علم النص :صبيحي حممد األخضر -2
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 إن نسبة توظيف أدوات ذات :نقول كمالحظة أخرية خبصوص هذه الروابط و  
يقتضي توظيف   فالنص الفلسفي مثال،موضوعه ة معينة، حتددها طبيعة النص وطبيع

لكن أيا كان نوع   و، يف نص أديب سردي عادةأدوات ختتلف عن تلك اليت توظف
جانب عالمات الترقيم اليت ىلإ، بط أو الوصل عن طريق هذه األدواتالنص، فإن الر 

 النص من خالل تساقإتعمل على احلفاظ على  اليت ،تعترب من العناصر الكتابية املهمة
 كلها :قامة عالقات منطقية بني اجلملأو إ ،و ترتيبهاأالعناصر التركيبية الفصل بني 

 . التماسك بني املتواليات النصيةتقوية إىلتؤدي  ة أساسيعوامل

   »  CohérenceLa   «: نسجاماإل -2
   :تعريف - 2-1

حيث عرفه بأنه جمموع  " 1980" بوغراند ديو نسجام هأول من تطرق لإل        
اإلجراءات اليت تؤدي إىل ترابط األفكار ترابطا منطقيا مبنيا على ترتيب األحداث و 

  .1املناسبات و كذلك على اخلربة و ما يتوقعه الناس

تساق دون ، و حنن ال نستطيع التكلم عن اإلقوالط معاين األفالنص يتضمن عالقات ترب
، فلكي يصبح النص متماسكا ينبغي أن نسجام، فهما وجهان لعملة واحدةالتكلم عن اإل

على التطورالذي  يعترب أحد أهم كتأكيد  ،توجد سلسلة من اجلمل تطور الفكرة األساسية
  .نسجاماإلمظاهر 

 إذ يتجاوز مستوى الترابط الشكلي ،تساقاإلأعمق من مفهوم  نسجاماإلو يعترب مفهوم 
أن : 2حممد خطايب  و عليه يرى .اليل العميق بني عناصر النصليبحث عن التعالق الد

   .العالقات اخلفية اليت تنظم النص و تولدهب هتماماإل املتلقي  منيستلزم نسجاماإل

 
 ــــــــــــــــــــــــ

1-De Beaugrande & Dressler: Introduction to text linguistics, pg: 20  

  06: ، صاخلطابنسجام إ مدخل إىل ،صلسانيات الن: خطايب حممد -2
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   : يف النقاط التاليةنسجاماإلو لقد خلص اللسانيون مظاهر  -2-2
 »  hématiqueT nitéU’L  «  :الوحدة املوضوعاتية - 2-2-1

ترابط أن   ديك فان و يرى معينة،هو أن يتناول النص موضوعا حمددا أو يعاجل قضية  و     
   .1نفسه مبوضوع التخاطب رتباطهاإة أو متتالية من اجلمل هو القضايا اليت تعرب عنها مجل

، و قد تبني أن هذه  فالبنية الكلية للنص تقتضي وسيلة ملموسة توضحه و جتعله مقبوال
 التناقص و  تقتضي الوحدة املوضوعاتية جتنبذلك ل،2"موضوع اخلطاب" هو الوسيلة

وع ، و يسمح حتديد موض أي صلة منطقيةخرى ال تربطها انتقال غري املربر من فكرة ألاإل
حتفاظ إال مبا هو ، و ذلك بتجاوز نقائصه احملتملة و باإلالنص للمتلفظ املشارك بتأويله

   .نسجاماإلتحقيق  لت السياقمهية  أالننسى و ،مناسب هلذا املوضوع

  »  rogressionP aL«   :التدرج -2-2-2
، و هو ما رج يف العرض أو السرد أو التحليللتدمعناه أن يتوفر النص على نوع من ا        

  الترتيب العادي للوقائع مظهرا  قان ديك، و يعتربالقارئ حيس بأن للنص مسارا معيناجيعل 
، و ذلك أن ورود األحداث يف متتالية معينة خيضع لترتيب نسجام اخلطابإمهما من مظاهر 

  . 3عادي حتكمه مبادئ خمتلفة على رأسها معرفتنا للعامل

 بل تساهم يف تدرج النص، فهي توزع املعلومات ،فاجلملة ليست بنية تركيبية فحسب
، ذ أن املعلومة اجلديدة عند طرحها إ.األوىل الثانية على اجلديدة بتعزيزاملعروفة و املعلومات 

 التمييز بنيجيري  اجلملة ففي صلب جديدة،رتكاز إمعروفة و ميكن أن تعترب نقطة  تصبح
"Rhème" احملمول" و املعروف، عنه العنصري ما يتحدث أ Thème" املوضوع 

   :  ففي اجلملة التالية كمثال .املعلومة اجلديدة
  ـــــــــــــــــــــــــ

  34: ، صاخلطاب مدخل إىل انسجام ،لسانيات النص: خطايب حممد -1

34:  ص،نفسه املرجع -2  
38:  ص،نفسه املرجع -3  
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Mon camarade m’a prêté un livre mais pas pour longtemps   

.هي احملمول و البقية املوضوع،هي   « Mon camarade » فنجد     

  » Texte de Type «  : نوع النص-3 -2-2

، حيث تسمح هذه امليزة بالتفريق بني نتماءإو هو أن يكون للنص هوية و           
 يعتمد إىل حد ما ،نسجام نصإكم على فاحل، ...شهارية و األدبيةية و اإلالنصوص اإلعالم

أبيات شعرية ختتلف على نسجام إمظاهر  : المثف، ديد نوع اخلطاب الذي ينتمي إليهعلى حت
، ففي كل مرة يتغري إطار التلقي و  يف خطاب سياسي أو يف سرية ذاتيةتلك اليت تتحكم
ية من اجلمل تكون ، فنجد أن متتالت املشتركة بني املبدع و املتلقيتتغري معه التوقعا

تتالية قد تبدو غري ، غري أن نفس املدرجناها ضمن نوع معني من النصوصأ  إذا ما،منسجمة
و لقد كان ينظر إىل أنواع  .1ضمن نوع آخر من النصوص درجناها أ ما ، إذامنسجمة متاما

ت و لكن مع التأثريا ، والب يدرج فيها حمتوى مستقل عنها، على أا إطارات و قصوصالن
اليت ال ميكن أن تنجح إال إذا خضعت  ،كنشاطات طقوسية ، أصبح ينظر إليهاالتداولية

، مرتلة املتلفظني املشاركني:  تلمس هذه القيود احملددة  للنوع و،للقواعد اليت تشكلها
  2...  طول و طريقة التنظيم للتلفظ،الظروف الزمانية و املكانية

بع اجلمل و األقسام اللغوية  على كيفية تتاهذا فيما خيص بتصنيف النصوص للتعرف* 
 "  Reiss Katharina" ، فلقد وضعت كاتارينا رايس فيها، أما فيما يتعلق بالترمجة

   :3الترمجةتصنيفا للنصوص خالل التعامل معها يف 
« Texte expressifs »  1 النصوص التعبريية -  

« Texte informatifs » 2 النصوص اإلخبارية-  

« Texte incitatifs » -3 النصوص التحفيزية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Maingueneau Dominique : Linguistique pour le texte littéraire, pg : 176  

60 :املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب، ص: دومينيك مونقانو -2  
3- Reiss Katharina : Critique des traduction, ses possibilités et ses limites, pg : 42  
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.ختياراته إ، ينبغي من جهة أخرى أن يتحمل كل مترجم مسؤولية مع هذا التصنيف و   

 ليس من حيث ، كانت هناك حماوالت أخرى لتحديد الوظيفة اللغويةأخرى،و من جهة 
،Registre التعبريية السجالت و لكن عن طريق تصنيف اللغة من حيث ، النصةوظيف  

، Macrostructures  و كذا السمات العامة هلذه األمناط 

 Microstructure أو من حيث اآلليات اللغوية اليت تدخل يف تكوين كل نص 

 1. Van Dijk ان ديكڤ يتضح من خالل دراسات كما  

Anayse du discours    اخلطاب  حتليلبعلم  لقد القت هذه الدراسات اليت تعرفو

  :شتغلني يف دراسات الترمجة استحسانا كبريا من قبل امل

فتحديد طبيعة النصوص هو أفضل طريقة لتحديد ااالت اللغوية املطلوب ترمجتها بصورة 
 النسق ختيارإل ب الترمجة الذي سيتبعه املترجم أسلو هو أفضل طريقة أيضا لتحديد و ،أدق

  ...ى اللغة، و مستوو طريقة الصياغةاألمثل يف التعبري اللساين من مفردات و أسلوب 

لية ، فشكل النصوص األدبية  مثال له وضيفة مجان نوع النص حيدد شكلهإعة احلال فو بطبي
ديب املنجز ، ما جيعل العمل األباإلضافة إىل جانبه التواصلي الذي ينفرد به كل فنان و كاتب

قيق إذ ال يكفي حت، كل مماثل إال يف اللغة املستهدفة، ال ميكن حتقيقه بشفريدا من نوعه
  :حتقيق التطابق الفين أيضا ، بل جيبلساين بني العمل األديب و ترمجتهالتطابق ال

 و مدى متكنه من إعادة صياغة النص، املترجم يف تقمص على قدرةو هذا يتوقف         
 .2ترمجتهاملزايا األدبية اجلمالية للنص األصلي يف 

 
ــــــــــــــــــــــــ  

1-Van Dijk T.: Appoaches to the analysis of mass media and communication, pg: 132.  

2-Wilss W.: The science of translation problems and method, pg: 77. 
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 « Clôture » :2-2- 4 اإلختتام  

 يفقد ، فالنص الذي ال خيتتمخامتة معىن ذلك أن يتكون النص من مقدمة و جوهر و        
ملتكلم يروي ، فسواء أكان ا بوضوح"غائيته"للقارئ معرفة ، و ال ميكن هتساقإالكثري من 

نه البد أن يرسم لذلك خطة معينة تبدأ من نقطة ما و تنتهي إىل إ، فحكاية أم يكتب مقاال
هي تنظيم شكلي ، بل  الوحدة النصية تسلسال للجمل فحسبال تعترب  و،نتيجة أو خامتة

  كما أن التنظيم املنطقي.لفقرة يدل على تغيري املوضوعفتغيري االفقرات، يتجسد يف  أيضا
خرى تقوم بترتيب وحدات أ بل توجد عالمات ،ىل فقراتإللنص ال يتوقف على تقطيعه 

 .ئ عملية التاويلالنص على شكل مقاطع متكاملة حبيث تسهل على القار

     :اتأيت هذه العالمات على شكل سلسلة نذكر منه*

 ....و يف األخري...بعد ذلك...مث...يف البداية -
 ...و من جهة أخرى...من جهة -
 ... أو...إما -
 ...و أحيانا أخرى...أحيانا -
 ... ثالثا...ثانيا...أوال  -

 1:  العالمات بثالث وظائف أساسية هيو تقوم هذه*

 ...البداية يف أوال، :التقدميفتتاح أو اإل -
 ...مث إىل، باإلضافة ثانيا، :التتايل -
 ...أخريا النهاية، يف األخري، يف :ختتامإلا -

« L’Explicitation» : 2-2-5-التصريح  

بشكل التصريح أسلوب يتم من خالله توضيح املعلومة الضمنية يف النص األصلي      
 يين و داربلنيتڤ : ظهر مفهوم التصريح ألول مرة على يدياملترجم، النص  يفتصرحيي

ــــــــــــــــــــــــ  

  1-Maingueneau Dominique : Linguistique pour le texte littéraire, pg : 187  
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 اليت ميكن  واألصلي،تقدمي املعلومات الضمنية الواردة يف النص  ":نهأحيث عرفاه على 
        ،"1 بشكل تصرحيي يف اللغة املنقول إليهااملوقفشتقاقها من السياق أو إ

و  .نتقال بني اللغاتإلإرتباطا وثيقا بعملية التوسط و اطة امة مرتبهفالتصريح إستراتيجية 
 ذي حتدث فيه  لتوضيح النطاق ال العديد من األمثلة من ترمجة الكتاب املقدس"نايدا"يذكر 

قد تبدو غامضة  "ملكة اجلنوب"عبارة :  على سبيل املثال،و أشكاهلاضافات تلك اإل
معروفة يف اللغة املنقول إليها، و عليه "اجلنوب" أو "امللكة"بالنسبة للقارئ إن مل تكن كنية 
   ."جنوب البالداملرأة اليت كانت حتكم "يتحتم على املترجم نقلها كاآليت 

و حيدث التوسع الناتج عن االنتقال من التضمني للتصريح عندما تكون هناك عناصر داللية 
   .املستقبلةة  بشكل ضمين يف اللغة األصلية قد تتطلب التصريح ا يف اللغمهمة

   »    L’intentionnalité« :دــالقص -3 

عتبار أن إأحد املقومات األساسية للنص، ب) L’intentionnalité(يعد القصد  
يستمد مفهوم  و. 2أو نية يريد جتسيدها  غاية يسعى إىل بلوغها،لكلّ منتج يف خطاب

ا، من أن كلّ فعل كالمي حديثه القصد شرعية وجوده يف الدراسات اللّسانية قدميا و
ملّا كان النص مظهرا من مظاهر السلوك  و .اإلبالغ يفترض فيه وجود نية للتوصيل و

ن أمهية هذا متك  و،شكال من أشكال اللّغة، فإنه حيتوي ال حمالة عن قصد معين اللّغوي، و
ي يتضمن القصد على املستوى النصف ،اجلانب يف أنه ميثل جزءا مهما من داللة اخلطاب

لنص من كونه صورة من صور اللّغة، قصد ا أن تكون نصا يتمتع بالسبك لف منشئ موق
ة خطة من وسائل متابع) instrument(وسيلة يكون ن مثل هذا النص أ لتحام، واإل و

  .3نهامعينة للوصول إىل غاية بعي
 ـــــــــــــــــــــــــ

1-Vinay & Darbelnet: Stilistique comparée du Français et de l’Anglais, pg : 08  

  95: ، صمدخل اىل علم النص :صبيحي حممد األخضر -2

97:  ص،نفسه املرجع -3  
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خيتار   ذلك أن الكاتب يبين نصه بناًء معينا، و،أسلوبه  يف بنية النص واأن للقصد تأثرينفهم 
الصحفي الذي  مثل حال ،مبا من شأنه أن يضمن حتقيق قصدلذلك الوسائل اللغوية املالئمة 

 د بعاملني جيعالن منه  و.نتباه القارئإخيتار ملقاله شكال متميزا من أجل شدالنص يتحد
ينعكس   و،ديناميكيمها يتفاعالن بشكل   و،تنفيذ هذه النية و) العزم (النية: نصا

  1.صراعهما على النص، من خالل عملية جتاذب طويلة
 جتعل النص يتسم ،لقصد أو النية يقتضي وضع خطة أن جتسيد ااألخرييف نفهم ل 

 . غاية حمددةجتاهإيسري يف   و،اإلتساق بالترابط و

  : املقاميـة-4
  و،عتبار البعد التداويل للنصني اإليؤكد جلّ علماء النص على ضرورة أن نأخذ بع        
ن ذلك يتم يف  أ، وقينطالقا من أن لكلّ نص رسالة معينة يريد الكاتب إيصاهلا للمتلإذلك 

كما يرون أيضا أن أحد معايري احلكم على النص بالقبول  .ظروف معينة
)L’acceptabilité(،فإىل جانب ،عليه و .2الءمته للسياق الذي يرد فيه هي مدى م 

 و. غري املباشر حميطه املباشر و العالقات الداخلية للنص، هناك عالقات أخرى بني النص و
ذه العناصر الداخلية أو إغفال أية عالقة سواء أكانت داخلية أم يؤدي الفصل بني ه

  .نسجام الداللني للنصإثبات الوحدة الكلّية أو التماسك و اإلعن  إىل العجز ،خارجية
خاصة من الناحية  ، و النصتساقإ أحد املقومات الفاعلة يف نميثل املقام إذ  
 الكاتب الظروفراعى اذا ال تستقيم إالّ   وعليه فإن نصية اخلطاب ال تكتمل و. الداللية
كثريا عن التقاليد األدبية السائدة،  ما  خطابابتعدإ  فإنو منه، .اليت سيظهر فيها النصاحمليطة 

  . جتماعية املتعارف عليها، لن يالقي قبوالً حسنااإلعراف األ عن و
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 جمموعة من املرتكزات من خاللهمبوقف يكون فيه، تتفاعل لنص ايتصل أن ينبغي  إذ
  .1سياق املوقفهذه البنية الشاسعة تسمى   و.املعارف التوقعات و و

اء ملّا كانت مالءمة النص للسياق الذي يرد فيه متثل أحد مقومات النصية، فإنّ من علم و
  ليشمل بنية السياق و،النص من يدعو إىل ضرورة أن يتجاوز التحليل البنية الداخلية للنص

 ضرورة أن يتسع جمال النحو فان دايكبناء على ذلك، يرى . قات القائمة بني البنيتنيالعال
ن إضافة هذا املستوى سيمكن أ 2حممد خطايب يرىو . ليشمل األبعـاد التداوليـة للنص

 آخر مناسبتها بالنظر ، أي جتعل األقوال مقبولة تداوليا بناء جزء من املقتضيات اليتمن إعادة
فتراض أول يتعلّق بتوسيع جمال الوصف بإضافة إهذا  و. إىل السياق التواصلي الذي تنجز فيه

 و على هذا األساس، فإن حملل النص أو اخلطاب .هو املستوى التداويل مستوى ثالث و
أن بعض األشكال اللّغوية  عتبار األبعاد السياقية للخطاب، خاصة وبعني اإل أن يأخذ االبد

  . دون الرجوع إىل سياق تلفظها،ال ميكن فهم من حتيل عليه

هكذا أصبح اللّغويون ينظرون إىل املقامية كأحد أهم العناصر اليت تقوم عليها  و  
ن كافية بالوقـوف فقط  بأن دراسة النص لن تكوقتناعإقد ترتب عن ذلك  النصية، و

عند وصف بنيتـه النحويـة أو الداللية الداخلية، بل البد من دراسته على مستوى 
على حمللّ  ف.بني النص العالقات بينها و  ببنية السياق وهتماماإلهو يعين   و،اخلطاب

 السياق الذي يرد فيه جزء من خطاب، إذ هناك بعض عتباراإلاخلطاب أن يأخذ بعني 
هنا، اآلن، أنا، :  اليت تتطلب معلومات سياقية أثناء التأويل مثل املعينةد اللغويةاحلدو

على  أن نعرف ينبغيتأويل هذه العناصـرحني تـرد يف خطاب ما، و ل... أنت، هذا
  .3مكان إنتاج اخلطاب زمان و من هو املستمع، و  من هو املتكلّم و،األقل
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5- ناصالت: »   L’intertextualité«  
يرى العديد من العلماء أن من السمات املالزمة للنصوص مبختلف أنواعها ما يسمى   

ناصبالت) L’intertextualité(1،تقاطع النصوص يف أشكاهلا و  تداخل وبهاملقصود   و 
أنه ال يوجد نص خيلو من حضور أجزاء أو مقاطع من على  و جيمع العلماء .مضامينها

قتباسات و األقوال اليت عادة ما يستشهـد  اإل،أبرز أشكال هذا احلضور  و.نصوص أخرى
الوجود اللّغوي، : ـل النصي هنااملقصود بالتداخ  و، توحي مباضيه و خربته،ا الكاتب

ستشهاد بالنص ربما كانت أوضح صور التداخل، اإل  و،لنص آخركليا سواء كان نسبيا أم 
يف تعريف هذه بني اللّغويني  ختالفإ كان هناك إن  و.اآلخر داخل قوسني يف النص احلاضر

 أو التداخل بني ، التبادلالظاهرة النصية، فاإلمجاع حاصل بينهم على أنه نوع من التعالق أو
مأخوذة من نصوص أخرى، مما ،  ففي فضاء النص تتقاطع أقوال عديدة،خمتلف النصوص

  .نقضه  يقوم بتحييد البعض اآلخر وجيعل بعضها

 فهي أن النص ليس و خالصة القول خبصوص املقومات النصية بصفة عامة،  
 منها ما يتصل بالنص ، ملعايري عديدة خيضعصلبإمنا هو بناء  تركيبا لغويا عشوائيا، و

أحد هذه  توفر عدم و ،يه أو بسياقة بصفة عامةمتلق منها ما يتصل مبنتجه و ذاته، و
  .نسجامهإ  ومتاسكهجيعل هذا البناء خيتل بسبب فقدانه ألحد مقومات ، املعايري

  :د علم النصئاأهم فو -7-5 نسرد كره،ذمما سبق  و
قية عديدة يف كلّ ااالت اليت متثل اللغة عنصرا أساسيا إن لعلم النص فوائد تطبي  

ال يزال ميثل إحدى الدعائم األساسية يف التعليم بشىت ختصصاته،  ملّا كان النص، و  و،فيها
، إال دي بوجراندكما يرى  العلمي ال ميكن أن يتحقق بطريقة جيدة ن التحصيل املعريف وإف

 ،مبعثرة علومات اليت ترد يف مقاطع نصية مفككة ون املمن خالل نصوص حسنة التنظيم، أل
  .شاقا جتعل التعلم مضطربا و
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قتصادي، اخلطاب اإل(عرفة التلميذ خبصائص خطاب املادة اليت يدرسها مكما أن   
 ففهم .ستيعاا إ يعينه كثريا يف فهم هذه املادة ومرأ..) .العلمياخلطاب القانوين، اخلطاب 

شتغاله، مبا يف ذلك إالنص القانوين مثال، يتوقف إىل حد بعيد على الوعي بطريقة بنائه و
 لذلك يهتم جانب من علم ،نتقال من جزء إىل جزءطرائق الربط بني أجزائه وكيفيات اإل

  النصوص التعليمية يف خمتلف التخصصات والنص بوضع املعايري اليت تصاغ أو تنتج وفقها
حتديد خصائص  ذلك بتحديد خصائص اخلطاب التعليمي بصفة عامة، و  و،ااالت

هتمام ببنية النص، أن و من الفوائد األخرى لإل. نصوص كلّ مادة تعليمية بصفة خاصة
 قادرة ،نظمة من شأنه أن يسهم يف بناء عقلية م،للنصوصاحملكم التماسك  البناء اجليد و

كتساب مهارات نصية متعددة إعلى  املنطقي مع املعلومات، و على التعامل املنهجي و
كتساب إ اكذ  و،غيـرها ستـدالل واإل ، وArgumentation(1(كمهارة احلجاج 

 ،...التفكري التصنيفي التفكري التدرجي و  كالتفكري القياسي و،أنـواع التفكري املنهجي
ذي يشرح نصـا أو يبسطه لغايات تعليمية، يتعني عليه أن يأخذ بعني  أن الكما ال ننسى

و اإلجراء نفسه  .طة بني خمتلف أجزائهالعالقات الراب مفاصله، و عتبار بنية هذا النص واإل
 أن ينبغيمطابقة للنص األصلي،  نه إذا أردنا هلا أن تكون أمينة وأ ذلك ،يتبع بالنسبة للترمجة

، نعين ا السياقية، اجلملة كثريا من األمور اليت تتجاوز الكلمة املفردة وعتبار نأخذ بعني اإل
 ،مة ما، و ملا الي لغة ألجتماعية و ثقافية، تكترتها أو أيضا ما يتضمنه النص من أبعاد إ

و   التكافؤ يف الترمجة،أينا يف مبدأنفعالية حملها نفس القارئ، كما راإل بعاد الشعورية واأل
ذا هو األساس و اهلدف من كل ترمجة، و هنا تربز لنا العالقة اآللية و احليوية لرمبا كان ه

املوجودة بني علم الترمجة و علم النص، و املهمة املنوطة باملترجم، إحاطته و سيطرته للنص 
أما على املستوى اإلنتاجي، فإنه يتعني على الذي ينجز نصا كتابيا، أن  و. من كل نواحيه

الوسائل  باألدوات و  خمتلف األمناط اليت تبىن وفقها خمتلف النصوص، ويكون مطلعا على
 على سبيل املثال، أدوات الربط و  من ذلك،اللغوية اليت توظف عادة يف بناء نوع معني

  . وكيفية تنظيم الفقرات داخل النص،خمتلف عالمات الترقيم
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 :صية الناللسانياتعن ... :خامتة       

أن الترمجة عملية نصية نا دركأ، )نصيةاللسانيات ال(  النصمن خالل  تطرقنا إىل علم        
، يتم من خالهلا إنتاج نص جديد نتيجة عملية موازاة و مطابقة دقيقة بني يف األساس

فتعرفنا و سلمنا بضرورة تقيد . تعلقة بالنص اهلدفملالعالقات املعقدة للنص األصلي و تلك ا
، افؤ بني علمي الترمجة و النصتكهناك ، ف، و كما دل عنوان موضوعنااملترجم بعلم النص

ري تسمح للمترجم يتمكن من النص من كل جوانبه، ملا يقدمه هذا األخري من ضوابط و معاي
، فاملترجم ما كان نوعه و تشعبهن أي نص مهفتجعله ال يتخوف م، حىت من غري املرئية

، ينبغي أن تساق النص اهلدفإ، و إلعادة بناء تساق هو البنية السطحية للنص اإليعلم أن
ية ، لتحقيق  النصتساق املتوفرة يف اللّغة اهلدف املترجم معرفة مفصلة آلليات اإللدىتتوفر 

 النصوص عندما تأخذ ، فهو صفة تفترضهانسجامأما اإل .اليت عليها قامت لسانيات النص
إعادة خلق ، حتاول لى النص اليت تعتمد عالترمجة  و،حمتوياا املعرفية تلك البنية املنطقية

 و ال يتم إال من خالل فهم ،راهلدف يوازي تالحم النص املصد تالحم وظيفي يف النص
اسبة ت املن، و اليت ستساعده على القيام بالتعديالنسجام يف النص املصدرم لبنية اإلاملترج

و مع ذلك تبقى الترمجة  ،...، من تصريح و تكييف و شرحللبنية  السطحية للنص اهلدف
التزامات تفرض عليه إرضاء مجهور   وم ا بشر له ميوله و عواطفه، عملية إنسانية، يقو

 :مهمنيفمهمة املترجم تتوقف يف األخري على عاملني  . ال تدركغاية و إن كانت ،لقراءا
 و العامل الثاين هو حتديد موقفه إزاء املهمة ،قدرته على معرفة مجهوره املتلقي هو ،أوهلما

  .علم الترمجة بابا بأكمله يف فصلنا املتعلق ب و هلذا السبب خصصنا للمترجما،اليت سيقوم 

بني اط التشابه املوجودة نق  والترمجة، على مبدأ التكافؤ يف أخرى، ركزنا مرة       و لذلك
 و ضرورية بالنسبة ،آليةعالقة  أدرك املترجم أا النص،ا علم  و املقومات اليت يقدمهضهأغرا
  .، إذا ما أراد اخلروج بترمجة صحيحةمنهج علمي فعالكجب عليه إبرازها و تبنيها  وإليه،
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  املدونة : الفصل الثاين
 :دراسة تطبيقية

  متهيد

 من خالله مدى متكننا ، مربهننينتهاء من اجلانب النظري لعملنابعد اإل   
، ننتقل إىل تطبيق ذلك يف الواقع بادئ اليت تغطي الترمجة و اللغةامل من املفاهيم و
 و ملا نقول متكننا، فنحن نأمل إىل .عمل يليق مبقام املترجم و العاملو ترمجته إىل 

 أ، و مهما وصل املرنتهائه إىل حد معنيإ، فعلى غرار تطور العلم و عدم ذلك
يبقى فوق ، و املعرفة يبقى فوق كل ذي علم عليمجة عالية من العلم و إىل در

نمي  اليت تاملزيد من املعارف، فنحن ال نزال حباجة إىل كل إنسان الواحد القاهر
 ،ات جديدة من أجل التعامل مع اللغة يف اللغةكتساب ملكإتنا الفكرية و اقدر

ها بالعادة  آلية نصف، يكتسبها الفرد كحركة ملكةلتصبح الترمجة بدورها
 القرآين، كالم اخلالق عز و  النص:خترنا لذلك أرقى و أعز النصوصإ ،الثانية

ام و الغموض و التقصري و ، اخلايل من اخلطأ و اإلجل، أرقى من كالم البشر
هو األفضل و األكمل   و، فيه كل األساليب اجلمالية و البالغيةر، تتوفالعيوب

   :اجلتهمن حيث تطبيق ما سبق مع

  :ر يف القرآن الكرمي إىل الفرنسيةآليات ترمجة القص
  ن الكرميآالقرعن ترمجة ... :مقدمة -1

، و حنن ال  ال حتصىإن التراجم اليت خضع هلا القرآن الكرمي أصبحت ال تعد و   
، و شكال خمتلفا و ففي كل مرة نلمس أسلوبا جيدا ،د هنا التماثل و التشابهنقصد بالتعد

هذه  فاملعاين اليت يتضمنها القرآن عديدة و ،نه املعىن الذي يكاد يتغري متاماو م ،سابقهمغايرا ل
 و لكن . املسلم معاين و أحكام القرآنئحىت يتدبر القار و حلكمة أرادها، ق،سنة اخلال



 116  

 

 نزل ، اهللا عز و جلالم، فالقرآن الكرمي ككتاب مرتل مادته كختالفإلاالتعدد هنا ال يعين 
، مث ترتل حسب ثل ما هو عليه يف اللوح احملفوظ إىل األرض مجلة واحدة مبءمن السما

و  ،ذلك ملدة ثالث و عشرون سنة ، و على فترات طوال البعثة احملمديةاحلوادث و األسباب
ينا حممد كما أتى عن طريق جربيل عليه السالم الذي أوصل الوحي إىل نب واحد هتأويل

 و النقل، عملية يف يكمن اإلشكال . يوم الدينىليشع إبنور   فربط السماء باألرض،"ص"
 ،بل و حىت من العربية إىل العربية ،ط من اللغة العربية اليت نزل ا، إىل لغات أجنبيةليس فق

 التفاسري، فتعددت راجع إىل كثرة املفسرين و األئمة الذين نقلوا األحاديث و هذاو 
  . و كل له رؤيتهاملدارس،املذاهب و 

 أفال" : لتدبر معانيه"يسر منهتقرأوا ما أف:"، قراءته  أغراض القرآن الكرميمنو    
و حنن ال نستطيع فهمه إال بالرجوع إىل التفسري الصحيح الذي خيضع  " يتدبرون القرآن

و ، "ص" الرسول عن هالذين تناقلو ، من أجل الفهم، تفسري الصحابة رضي اهللا عنهمويلللتأ
ذلك وفق معايري و   و،يهليت ال تنتنيه امام السعي يف البحث عن معا ألالذي مل يقفل اا

، أمهها التأويل و ضوابط ، و ذلك وفق شروط وحكام شرعية و علمية بطبيعة احلالأ
هذا ما  و . وجهصحإذا أردنا العمل بالقرآن على أكمل و أ الذي ينبغي اللجوء إليه ،الشرح

 إىل ما ترمجة القرآن هو عدم التقيد بنقل الكلمات، فاألصل يف فهمه املترمجني املعاصرين
الصور اليت ترد ، أو باألصح قل املعاين الكثرية اليت يتضمنها، بل نيقابلها يف اللغة األخرى

هذا راجع أيضا إىل تعدد  و -  و حنن نؤكد مرة أخرى على عدم إختالف املعىن- فيها املعاين
الشريف أن القرآن نزل بسبعة أحرف، و ثه  حدييف أخربنا نفسه" ص"القراءات، فالرسول 
 "للمتقني  هدى،فيه أمل، ذلك الكتاب ال ريب:"يدمستهل الكتاب ا: خري دليل على ذلك

  هذاو "هدى للمتقني فيه، أمل، ذلك الكتاب ال ريب:"خرىأة قراءما يف  أة،قراء يف هذا
 ، فلقد أدرك املترمجون لنقو  و مرة أخرى، نكرر و. دليل على كثرة و تعدد الترمجاتخري

 وىل على بالدرجة األ و بل  فحسب،ن أن الترمجة ال تتم على مستوى الكلمةواملعاصر
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فلقد ذهب معظمهم إىل أبعد من ، و ليس فقط ،الفكرة و منه التركيز على املعىنمستوى 
  ،، أي حماولة خلق نفس أثر النسخة و املادة األصلية للقارئ باللغة األجنبيةذلك

   :دراستنااملوضوع الذي قامت عليه   هنا نصل إىل لبو   

 له، الصحيحة على نايدا، و رؤية أحد مبادئ علم الترمجة :مبدأ التكافؤ الدينامي   
راستنا عليه قامت دالذي و  األب الروحي هلذا املبدأداناي يوجنيحسب زمالئه، إذ يعترب 

 و دي بوغراند، رتبها معايري من مقومات و تقدمه، و مابالتوازي مع لسانيات النص
، و حنصر  الداخلي و اخلارجي،بوجهيهضوابط علمية تعني املترجم للسيطرة على النص 

  ، أدرك املترجم ضرورة التركيز عليهمانسجامتساق و اإلبذلك أهم هذه املقومات يف اإل
 و ،التكافؤ حتقيق ىلإ ، لتسهل عليه عملية النقل و السعيإذا أراد التمكن من النص األصلي

ثورة يف هذا   طابري ، الذي أحدث رفقة نايدا و خصوصا من منظور،خصوصا الدينامي
  . و يف علم الترمجة عامة،اال خاصة

لكي نطبق كل ما هو نظري مربهنني على  ، ورض الواقعأو لكي نترجم هذا يف    
خترنا إ،  تطبيقياذلك نظريا و ، ومتكننا من الترمجة خصوصا، واللغة عموما و مدى فهمنا

اللغوية و اجلمالية املبادئ، و يشتمل على كل الظواهر  وفر فيه كل هذه الشروط ونصا تت
ليب القصر و اسأخترنا منه إ، هو النص القراين كما ذكرنا سابقا و ،عجازيةاليت نصفها باإل
، و ات، تكون مبثابة عين بيناتياتآىل اللغة الفرنسية و ذلك من خالل إكيفية ترمجتها 

ساتذة أحد  أRegis Blachère  ، نعين بهحد املترمجني الكبارألنطالقا من ترمجة إ
، منتهجني دراسة ليت بقيت راسخة يف ذاكرة الترمجةمساء الالمعة احد األأ، و القرن املاضي

ال  صبحت ال تعد وأو التراجم اليت أ القرآن، كثر عن ترمجةأللتحدث  و .ديةقنحتليلية 
 سالميلدين اإلحكام اأتنشر  و سالمية، يف كل مرة الثقافة العربية اإلتثري الىتو  حتصى،
  : عطاءإوجب علينا   بشر،الذي هدى الالقرآن نور ب ،احلنيف
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  :جنبيةاأللغات ل اىلإ نبذة تارخيية عن ترمجة القرآن الكرمي •

ورة  لسسلمان الفارسيوىل ترمجات القرآن الكرمي مع ترمجة ألسالم شهد اإل        
نقضاء إبعد   و.وافقه على ذلك  و"ص"النيب من ، بعدما طلب ذلك لفارسيةا إىلالفاحتة 
رآن ، فلقد جذب الق ترمجة300كثر منأ كان هناك ،سنة بعد اهلجرة 400حوايل 

   .1فكار األصياغةسلوبه املتفرد يف أب و ، عقيدته و شريعتهبطريقته املثلى يف عرض

دعى ول من أ و ،رهبان القساوسة و المعني بترمجة القرآن وروبيهتمام األإ ٲبد        
 و قام ذه الترمجة الراهبان ،م1143 فرنسا سنة ىف احملترم بيريذلك هو الراهب ل

 حيث ظهرت ،وروبيةىل اللّغات األإ مث توالت الترمجات القرآنية ،هارمان و روبرت
و قد كان هلذه الترمجة  ،ارريي دي ندرىأ  على يدم1647سنة ترمجة للقرآن بالفرنسية 

لغات ال حمتلفىل إعيد طبعها عدة مرات و ترمجت أحيث صدى كبريا لزمن طويل 
 ، بواسطةجنليزيةإلاىل إترمجة للقرآن ول أ، و قد نتج عن هذا العمل ظهور وروبيةاأل

ىل  إو النج،ملانية بواسطة األىل  إو جالمسيكر،هولندية بواسطة  خرىأو روس، الكسندر
الالتينية ىل إترمجة من العربية مباشرة  متت ،17 ويف القرن.بستنكوڤسية بواسطة الرو

نطالقا من إجنزت أرت ترمجة ه ظ،18يف القرن  و م. 1968 سنة،مرياكشيبواسطة 
  .ةجنليزيإ و تبعتها عدة ترمجات 1734 سنة سايل جورججنليزي  اإل بفضلالعربية

 حيث 1783الفرنسية سنة ىل إ ترمجة مباشرة اريڤسفلقد نشر  ،ما يف الفرنسية    أ    
 ظهرت ترمجة ،م1840، و يف سنة ه1165حظيت بشرف نشرها يف مكة سنة 

، مث ظهرت ستعماالإعراقة و  كثرأ، اريڤس، اليت تعترب مقارنة مع ترمجة كازميريسكي
 متازتإاليت  ،مونتات  ظهرت ترمجة1929يف سنة  و ،ماردروس ترمجة 1926سنة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . الثالثاجلزء املكتبة الرقمية، : دراسات يف علوم القرآن -1
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 تيجاين و باسل ، مث ترمجة1931 سنة المياش مث تلتها ترمجة .بطضبالدقة و ال
  ما يهمنا، مث و .1950 سنة اللّه محيد مث ترمجة ،1936سنة

 ،1بالشري رجييسليت قام ا الترمجة ل 1950صلية سنة األطبعة للنسخة  خريا، أظهور و
، 1947نت مرتبة يف نسخة ن كاأ رتبت السور حسب املصحف العثماين بعد حيث
ساليب أل بالشريستعمال إهو هم ما مييز هذه الترمجة  أ، وسب التسلسل التارخيي لرتوهلاح

ة  لآليد، و كثريا ما يورلترمجة ببعض التعاليق و البيانات ا نصرفاقإ، و مطبعية مناسبة
ل ي غالبا مامي، وىن االحيائي املعالثانية و يف ،حداهن املعىن الرمزيإ، يبني يف الواحدة ترمجتني

، و كانت نتشارا و طلباإلترمجات الفرنسية كثر اأجعلها  ، و هذا ماحيائيللمعىن اإل
، 1967غاديرة :مثالأعلى يد لك ذ، و ىل الفرنسيةإظهور عدة تراجم لنطالقة اإل

  :جاك بارك و ،1990شوراكي ،1985ماسيغ  وغرودجان ،1979ماسون

عان فيها بعشرة تسإ، واصل سنة من العمل املت15جنازها إيف هذا األخري ستغرق إ ذي ال
 حممد"تفسري   من التفاسري القدمية، و"الزخمشري"و تفسري " الطربي"تفسري : وهلاأ، تفاسري

 هذههم مامييز أ التفاسري احلديثة، و  من"عاشور بن الطاهر"و تفسري " القامسي الدين مجال
 و ،مضامينه ه و لتحليل النص القرآين و مميزاتبريكها صاملقدمة اليت خصتلك  ،الترمجة

 صدرت 2002 و يف عام ،1995سنة  محزة بوبكرمث ترمجة  ،صوصيات اليت يتمتع ااخل
تكون يف  لبا ما لغة يف العلم و غا70ىل اكثر من إ و القرآن اليوم مترجم .صديقترمجة 

  ...اللغة ذاا عدة ترمجات

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .اجلزء الثالثاملكتبة الرقمية، : دراسات يف علوم القرآن -1
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فيما يتعلق بصاحب النص   و، املدونةوال بتعريفأ منقو ،ن نشرع يف العملأقبل 
لينا من حبل إرب قأهو  ، وصلي فهو غين عن التعريف، فهو الذي خلقنا و سوانااأل

  ...الوريد

  :التعريف باملدونة -2

  :التعريف بالقرآن -2-1

  : لغة-أ 

 ناهأذا قرإف "ا علينا مجعه و قرآنهنٳ:" ستنادا لقوله تعاىلإ، رادف للقراءةمصدر م        
أخوذ من نه مأىل إصال، و ذهب آخرون أن القرآن مهموز إبذلك ف  و،1"بع قرآنه تاف

سوره مقترنة  ه وياتن آقتران ألاإلشتق من أ، و قيل ف، و هو يعين اجلمعالقرء بفتح القا
   .قترانا وثيقا يتجلى يف التماسك و التالحمإبعض ببعضها 

  :صطالحاإ -ب 

بالتواتر  ، املنقول املكتوب يف املصاحف"ص"النيب لى  املعجز املرتل عاللّهكالم         
 يعكس ثرائهالفاظه و تراكيبه و عمق معانيه و أاطة و يتميز القرآن ببس. 2املتعبد بتالوته 

  .ما هو عليه احلال يف النصوص العربية االدبية 

معجزة يكون و  يشكالن بالغة بيان القرآن الكرميجتمعت البساطة و العمق لإف        
  الكرميرسوله ا  الّله، بل يعتربه الكثريون املعجزة الوحيدة اليت من  بالغيةبيانية و

  ـــــــــــــــــــــــــ

  17، 16:  سورة القيامة، اآلية:القرآن -1

  .املكتبة الرقمية، الفصل الثالث: دراسات يف علوم القرآن -2
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كثر أ يف اللّهذ حتدى إ  ،مريب لكل ، و كتحد كشريعة للناّساللّهنزله أقد   و،صحممد 
، تب فصاحة و بالغةكثر الكأيبقى القرآن و بسورة من مثله، و تأ ينأمن مناسبة 

  ...هتمام العديد من املترمجنيإ، و مركز جع للمسلمني يف دينهم و لغتهمكمر

   "Régis Blachère " :صاحبه التعريف بالكتاب و -2 -2

نطالقا من إ  بالقاهرةبالشار رجيسلقد مت إصدار الطبعة األصلية للترمجة اليت قام ا   
هـ ، 1342 /ل  املوافقم1923:سنة  رت يف القاهرةصلية للقرآن اليت نشتبنيه للنسخة األ

 األسلوب و الطريقة املصرية يف قراءة و فهم النص القرآين اليت تعترب يف رجيس تبىن فلقد
 و منه األفضل من أجل الوصول إىل أحسن و أفضل فهم ، تقليدية سلفيةاحلاالت،أغلب 

  .1للنص القرآين

 بترمجة نص رجيس بالشارا، مل يتردد دكتور و أستاذ جبامعة السوربون بفرنس  
الذي يتميز به عن باقي النصوص الدينية املقدسة، كيف ال و هو و  ،أعجب بأسلوبه اخلاص

 ميزته و خصوصية عباراته، و تذوق رجيس أدرك ،كالم اخلالق الذي مل متسسه يد إنسان
  .مجال و لذة كل حرف نزل من السماء إىل األرض

 من العربية إىل الفرنسية، و ترمجتهليس فقط  ،بالقرآن امههتمإقصد من وراء الو   
كتفاء بنقل الكلمات إىل ما يقابلها يف اجلهة األخرى، بل غايته كانت تلبية طلب القراء اإل

خة ستشعار معانيه و كأمنا يقرؤون النسإالناطقني باللغة الفرنسية، من أجل التلذذ بكلماته و 
 نازعا من أنفس هؤالء بذلك، نفعال، اإلنفس ملا ال و ،األصلية بنفس الشكل و املضمون

  ،ندامة عدم تعلمهم و متكنهم من اللغة العربية اليت أنزل ا القرآن

  ــــــــــــــــــــــــ

Le Coran, (al-Qor’ân), pg : 7."-Régis Blachère : 1  
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 "فدور نشر ميزونو "الترمجة اليت قمنا بتطبيق دراستنا عليها صادرة عن و

G.P.Maisonneuve&Larose"  "  ،و 1966سنةالكتاب صدر املتواجدة بباريس ،
 رجيسإذ قام  Le Coran, (al-Qor’ân)  ،"رجيس ترمجة ،القرآن"حيمل عنوان 

 من خالل املراحل املتتالية األربع لرتول الوحي على ،بترمجة القرآن حسب ترتيب السور
ىل تعاليق إباالضافة  هوامش، بشروحات وة مصحوب" ى اهللا عليه و سلمصل "حممدسيدنا 
، تعزز املعىن، وتيسره للقارئ األجنيب الذي اليفهم اللغة العربية احلديثة، فما بال لغة فقهية

  .رجيسالقرآن العربية األصلية و التقليدية و معجزة العرب يف وقتهم، و هذا ما حرص عليه 

نهج التقليدي اليت تفضل ال،  يف القراءةنتهج املترجم الطريقة املصريةإ، كما قلنا سابقا
 رتكز إ وأ كما جل،فضل فهم للنص القراينأىل إاليت تؤدي يف غالب احلاالت  و، السلفي
ذي تويف سنة  الّالطربي وهلاأ ،التعليق جل القيام بالشرح وأربع مراجع من أ  علىرجيس
  ثانيها،م8 و 7  الالذي ميثل تفسري النصوص القائم على عادات القرن  و،م923
 يتميز ،م1310 الذي تويف سنة النصفيثالثها  و ،م 1291سنة   الذي تويفويالبيض

  الّذي تويف سنةالرازيآخرها  و .ىل البالغة و النحوإخريين بامليول منهج هذين األ
  .                   1هو حماولة يف الربط بني التقليدي و املذهب العقلي و، م 1209

ن يكون أ ال ينبغي ، جل ترمجة القرآن ترمجة وفية و مطابقةأمن  نهأع يعلم اجلمي  
مام أسئلة القارئ و الرتول عند أ بل يترتب على املترجم املثول ، كل شيء مربر فحسب

مصحوبا بتعاليق و األفضل يف هذه احلالة هو تقدمي شرح و تأويل للنص ، رغبات كل القراء
ىل إنقلب إذا زاد الشيئ عن حده إ ،لكن و .ة الترمجةو هوامش تعزز الفهم و تضاعف عملي

 يف تطفله تبعده عن تشوقه و ، كثرة التعليق قد تغرق القارئ و تدخله يف متاهاتو ضده،

  ـــــــــــــــــــــــ

Le Coran, (al-Qor’ân), pg : 8."-Régis Blachère : 1  
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اليت آن، فأدرك املترجم املهمة و التلذّذ بالقر، حاطة و اجلمع بني الشكل و املضموناإل
  .خرالل قبل معرفة هذا ةبطريقة غري مباشر، ئاليت كلفه ا القار و، حيملها على عاتقه

 خللق نفس التفاعل و ،ثر لأل،ليس فقط و، ية للمعىنوولعطاء األإ بذن،إقام املترجم         
تتعلق بسبب  تلك اليتمهها، أب حتفظ باإل،قتصار على تعاليق موجزةفإ ،صليةالتلذذ باملادة األ

ليق الفقهية و افمعظم التفاسري و التع،   الفالنية اآليةجلهاأاحلادثة اليت نزلت من   و،الرتول
عطاء الشكل و إ ، هلذه الترمجة، ن صح التعبريإكتفاء الذايت هدف ذلك اإل، تقصيأويلية أالت

  ... تقريبا،التفاعل املكافئ و االثر و و املعىن الصحيح الكامل، املطابق و املناسب

ويل و أتالصحاب أمارس اليت ، عجازيةفالقرآن الكرمي مليء باملصطلحات و العبارات اإل
فتم اخلروج بالعشرات من لقهم فيها، أم و تداعهبإ ،عليها شرح النصوص املسلمني

هذه  يأ :شكال كبري نصفه باخلطريإيف ىل الوقوع إدى ذلك أ .أويالت يف هذا الصددالت
عالم القارئ بتقلّبات املعىن و الشكوك إ لةينبغي يف هذه احلا ؟ليهإويالت ينبغي الّلجوء أالت

و منه فضلنا  .ختيارات العشوائية يف بعض احلاالتو اإل، اليت حتوم حوهلا على الدوام
  ملتأويالت، تابعني  من صحابة و، عن السلف الصاحلصلية املتناقلةحتفاط بالتأويالت األاإل

خلق إعادة  مما زاد يف ،تت يف مراحل مواليةأ اليت اتضاف و اإل التعديالتتطرأ عليها
 التي توجد بني اللّغة القواعدية الشاسعةفبغض النظر عن الفروقات  .التأثري التفاعل و

اللغة  حتاول ،و بيان صرف و  من حنو،ذلك على كلّ األصعدة  و،الفرنسية و العربية
تهاالفرنسية إتيف حدود ما تسمح به عبقرية اللّغة ، باع حركية اللّغة العربية و خصوصي

،  ليس فقط الشكلية،قرب املكافآتأىل إالوصول  وجياد إ :هذا ما نبحث عنه و، الفرنسية
التسلسل   متوخني احلذر يف الربط و،  يف دراستنا النظريةكما عاجلنا ذلك، يناميةدبل حىت ال

عتناء أوال اإل، ثننياإل بني التوفيق و اهلدف هو ،لي و اخلارجي للنصعلى املستوى الداخ
 و ، للنص ترابطه الداليل و املعنوي تضمنالقواعد التي حترام الظّّوابط وإباجلانب اللّغوي و 

  .األقرب للنص األصلي...،حتقيق التكافؤ املرجومن خالل  بعملية النقلعتناء كذا اإل
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عطاء ما يقابل و يكافئ الكلمة العربية يف اللغة إم احلاالت بقام املترجم يف معظ
 يف قام املترجم، جند كلمات تتضمن عدة معاين و غايات، و يف بعض احلاالت .الفرنسية

يف  انه األنسب  و ظن،ختارهإ املكافئ الذي من خالل ، بوضعها بني قوسنيهذه احلالة
عطاء املقابل إن مل نقل كل احلاالت إ  اغلب و يف،حاول املترجم، أنّ مع ،حدود املعقول

عندما تعذر وجود مكافئ للكلمات العربية ، مع ذلك  و.مرة واحدة املكافئ للغة الفرنسية
بالّلغة  ال تربطهم اي صلة  للّذينبالنسبةخصوصا ، اليت تتضمن معان معقدة و غامضة

ى شكل م هذه الكلمات علأورد املترج ،بالّالمعربنيو الّذي يصفهم املترجم  ،العربية
 و ،قد تتضمن فقرات بأكملها عدة معاين، خرىأو يف حاالت  .شباه مجلأو أكنايات 

 لكي يقيس و يدرك القارئ مدى حرية املترجم ، وضع املترجم ما يوازيها،بالتايل تأويالت
  .ىل أقرب املكافئاتإو سعيه يف الوصول 

صلي و ىل حتقيق التكافؤ بني النص األإم سعى املترج نّأ ،ذن مما سبق ذكرهإنفهم         
نه عاىن يف أحىت اجلمالية و لو   و،البالغية و الفقهية ،و ذلك على كل األصعدة ،الترمجة
فكان العمل املنجز  ،صلي و التأثري األقربهتمامه باملعىن األإو  رتكازهإ بسبب ،ذلك

 ىل اللّه عز وإكان مبثابة الداعية  ة وسالميثرى الثقافة العربية اإلأ، جنازا عظيماإو  بداعاإ
رضاء الناس غاية ال إن كان إ و ،رضاء القارئإ فكان هدفه .جلّ للناطقني بالّغة الفرنسية

  .نيلنصلّ لذلك حتقيق التكافؤ الدينامي بني ا كان احل،تدرك
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  :علم البالغة...علم اللغة، بعد علم الترمجة، -3 -2

قف عند مكونات اجلملة، ي ال ذي ال،اسات النحوية بعلم البالغةرتبطت الدرإلقد         
ل على وتعدى إىل إدراك معانيها إدراكا يف بنيتها األصلية، و خصوصا عندما يطرأ حتّيبل 

 و من األساليب البالغية اليت تناسب . تأخريوأو تقدمي و وصل  من حذف ،هذه املعاين
خترنا أسلوب إ، وحدات الداللية و املعنوية للنصني الربط ب  ودراستنا، من تكافؤ يف املغاين

 ملزما، ة إىل أخرى مبجرد تقدمي أو تأخري، فاملعىن من خالله يتحول و يتغير من صورالقصر
ن حيقّقان نسجام اللّذاتساق و اإلاإل: عتناء مبقياسنيالكاتب عموما و املترحم خصوصا اإل

تطابق املضمون لتحقيق نفس املعىن، و منه األثر ، و كذا تكافؤ و للنص ترابطه و تالمحه
  .خالل عملية النقل

 الوصول داإذا أر ،منه البالغة  و بالنحوهتمام اإلضرورةفعلى املترجم أن يدرك         
فمدى متكّن املترجم باللغة جبانبيها، النحوي و البالغي . إىل ترمجة سليمة على كلّ األصعدة

ذ و هو يقوم ع وجدانه، فيتلذتله يكتشف أسرارا تنري عقله، و متجتعقبل الداليل و املعنوي، 
يتحقق ذلك   و هي تتحول من لغة إىل لغة، و اليستشعر مجال كلّ كلمةو بعملية النقل، 

األلفاظ و العبارات، لتصل باملترجم إىل درجة الفصاحة و سالمة التركيب، مت إال إذا سل
  .معبرة عنها، و مطابقة للمقام ،كانت املعاين مالئمة لأللفاظ و

م كلّها ، إال أنّ هذه العلوه اخلاصة بهو مع أنّ لكل علم من علوم العربية أغراض        
، و هو القرآن الكرمي الّذي وصفه املوىل يكمل بعضها البعض، ألنها ولدت يف رحم واحد

  .عز و جلّ على انه كتاب عريب غري ذي عوج

ثيقة بني علم الصرف و علم النحو، بني هذه العلوم سيجد عالقة وو الباحث يف         
  ،منت اللّغة و فقهها، بني علم التراكيب و البالغة، هذا يف داخل اللغة
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كثر مما سبق خالل عملية  ألدارس سيستشعر هذه العالقةو الترمجة، فا  بني علوم اللّغةماأ 
 .األصلييدا بعد املؤلف ، و خالقا جد مولدااملترجمالنقل، إذ يصبح 

إىل حال كل من املتكلم و ظر ، و تنالغية التي تم باملقام األساليب البدو القصر أح        
و  و التقدمي لم املعاين، كاحلذفاوهلا عتنليب اليت اسخيتلف عن األ ، فهو ذا الاملخاطب

 من هذه األساليب دواع  لن كان لكإ ف،...ري و الفصل و الوصلكن و التالتعريف و التأخري
  .، فالقصر أيضا أسلوب يؤيت به عند احلاجةلتواجده

  :الترمجة العالقة بني علم النحو، علم البالغة، اللغة، و -2-4

كما  ،ةيالبالغن الدراسات النحوية شديدة الصلة بالدراسات إ فبداية،الكما قلنا يف         
قتها بدراسات الترمجة، بتعبري أدق، فالباحث يف عال  وهو احلال بالنسبة للدراسات اللغوية

، كما أن البالغي ال  منهاةلمعاين املستفادل دون إدراك منه ،اللغة ال ميكنه تناول قضية حنوية
يستطيع أن ال، كذلك بالنسبة للمترجم الذي حوينطالقا من ما أجنزه النإيباشر عمله إال 

اليت يقدمها العلم ، من خالل النظريات أداة عملهغة اليت هي لهتمام بال، دون اإليقوم بعمله
من ، ص و جانبها الداليل و املعنوي، خصوصا ذلك الذي يهتم ببنية النصوالذي يهتم ا

، تتحقق فيه مجيع الشروط  مطابق لألصل، هذا إذا ما أراد اخلروج بنصنسجامإتساق و إ
  .اليت جتعل من النص نصا

 علم قائم اهل، إذ أصبحت  باقي الدراسات اللغويةلت عننفصإن الترمجة أ كما و        
 خصوصا  بعد تطور  هي األخرى،، فالدراسات البالغية تكاد تصبح  منهجا مستقالبذاته

 البالغة ونحو  من الكالّّن أ، و احلقيقة ، فأصبحت ال متد بصلة للنحوبهاع تشالعلوم و
ل و اإلبالغ من وظائفها األساسية، و  اإليصاغة بشكل مباشر، تلك اللّغة اليت يعدليتصل بالّ

و املرسل ) املتكلم(مرسل : ال من خالل  توفر أطراف ثالثة من، إال تتحقق هذه الوظيفة
  ).اخلطاب(و رسالة ) املخاطب(إليه 
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البالغة من طرف املترجم  التمكن من  وهتمام ضرورة اإل، هوصول إليهما نريد الو        
 سالمة املعىن و ي أا نقول البالغةمل، و سليمة خالل عملية الترمجةلغة إذا أراد أن تكون ال

  . و لقد رأينا أمهية و أولوية املعىن لغويا و ترمجيا،التركيب

  : علم املعاين، علم البيان، و علم البديع:علومكما هو معلوم تضم ثالثة و البالغة       

  :مطابقة الكالم ملقتضى احلال علم املعاين و - 2-5

مبطابقة علم املعاين  يهتم  الكالم، بتعبري أوضحدراسة تراكيب علم املعاين بيهتم        
  1.قتضى احلالملالكالم 

  و،)مق 399_470( أرسطوو )ق م 347_427(أفالطونمبحاورات و يذكرنا هذا القول 
 .هتمام اإلغريق باملنطق قبل سواهمإ

  احلال، حال من؟ قتضىم مللكن، ملّا نقول مطابقة الكال و*        

ال املخاطب أكثر من حال هتم البالغيون حبإ، فلقد و هنا يطرح السؤال نفسه        
، فال جيوز البحث يف هو كالم اللّهو عتمدوا على دليل واضح لتربير ذلك، إ، إذ املتكلم

لقرآن ابقة ا البحث يف مطها، بقي للعرب حينلم الذّي يعلم بنفسههذه احلالة على حال املتك
  ه الفكرة وضحها  هذو، 2، و هم املخاطبون من خالل لغتهمالكرمي ألحوال العرب

  : فيقول تعرض للعالقة بني املقام و املقالذ إ،)ه225ت (بو عثمان اجلاحظأ

  بني  ،وأقدار املستمعنيبني  قدار املعاين و يوازن بينها وأن يعرف أينبغي على املتكلم "

  ــــــــــــــــــــــــ

 . 81:  ص، دار املعارف،ليب القرآناضوء أسيف املعاين : عبد الفتاح  الشني-1

  .72- 71: ص،  تأثري الفكر الديين يف البالغة:مهدي صاحل  السامرائي-2
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 ، و املعاينقدارأالكالم على  قدارأحيث يقسم  فيجعل لكل حالة مقاما، ، احلاالتقدارأ
   1"كل احلاالت قدارأاملستمعني على   قدارأ و ، املقاماتقدارأاملعاين على  قدارأيقسم 

، إذ و مما سبق تبدو أمهية املتلقي يف املباحث البالغية و باألخص يف علم املعاين        
، ما ا، يوازي و يقابل هذن وظيفة اخلطاب هي اإلبالغ، ألالئم حالهيال خياطب إال مبا 

 والتأكيد دخل إىل علم الترمجةمو ول  نعين ا الشق األ،درسنا بعمق يف دراستنا النظرية
  . خالل القراءة و البحث عن املعىن، منالبحث عن املتلقي من طرف املترجمعلى أمهية 

قة مغل، تنظم إىل احللقات األخرى اليت تشكل يف النهاية دائرة  و ما هذه إال حلقة أخرى
، منها أسلوب ا هي البالغة و ه.عالقة ذاك بذاك اآللية التكاملية، و  النظرية النسبيةجتسد

 الذي عليه أن للمترجم، حلقة أخرى تتضح مالمح أمهيتها الضرورية بالنسبة القصر،
  .جل القيام بعملهأ من  إليهاأ عليه أن يلجا اليت ال بد،يضمها إىل حقيبة األدوات

 عن البالغة و علم املعاين، فنقول أنّ علم احلديثنرجع إىل موضوعنا و نكمل        
تنطوي حتته جمموعة من املباحث، تتمثل يف اخلرب و اإلنشاء و أحوال اجلملة و  ملعاينا

 .أجزائها

إثباتا أو ، بتعبري أدق ل يف اجلملة أن حتتوي حكما واحدا، إجيابا أو سلباو األص       
، و هذه اجلمل تسمى  حتتوي على احلكمني معامجالنفسه أمام جيد قد ، لكن الدارس نفيا

  ،أسلوب القصر و األسلوب الذي يتضمن هذا النوع يسمى ،2"احلابسة اجلمل"

  :إذن أهم التعاريف و املفاهيم و الطرق و األدوات اليت حتققه فلنعرض

  ـــــــــــــــــــــــ

  .73: ص،  تأثري الفكر الديين يف البالغة:مهدي صاحل السامرائي -1

 .165:  ص،املنار يف البالغة:  عبد احلكيم حسن نعناع -2
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 :“ مدخل” القصرلوبسأ -2-6

  : تعريف القصر-2-6-1 

  "بإجياز" حسب السكاكي - أ-        

    . اخلرب على املبتدأارة أخرىت و على اخلرباملبتدأ  فتارة يقصر جيري القصر بني املبتدأ و اخلرب

  .جيري القصر بني الفعل و الفاعل، و بني الفاعل و املفعول ، و بني املفعولني

  .ري القصر بني احلال و ذي احلالجي

، و يكفيك  ملكت احلكم يف الباقي،إذا أتقنت القصر يف موضع "1:و يقول السكاكي 
   ."جمرد التنبيه هناك

  :، راجع إىلن إذمعىن القصر حسب السكاكي *       

                                 : ثاندوناملوصوف عند السامع بوصف  ختصيص .1
  . ملن يعتقد زيدا شاعرا و منجما يف نفس الوقتمنجم،د شاعر ال  زي:كقولك

  .، من غري ترجيحد الوصفنيح زيد قائم ال قاعد، ملن يتوهم زيدا على أ:أو

أي إزالة شركة الثاين، أو يوصف مكان آخر، كقولك ملن يعتقد : فرادإيسمى هذا قصر 
  .2ما زيد منجم بل شاعر: مثل: أن زيدا منجما ال شاعرا

  .أي يقلب املتكلم فيه حكم السامع: يسمى قصر قلب  ال منجم، زيد شاعر:أو

   : مثل،و ختصيص الوصف مبوصوف .2

  ــــــــــــــــــــــــ

  288:  صمفتاح العلوم، :أيب يعقوب السكاكي -1

  288: ، صنفسه املرجع -2
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  .اعرا آخرانه شأما شاعر إال زيد، ملن يعتقد زيدا شاعرا لكنه يدعي : فراد إيف قصر

  . ما قائم إال زيد ملن يعتقد قائمني أو أكثر يف جهة معينة من اجلهات:أو

   ،شاعرا يف قبيلة معينة، أو طرف معني نأ ما شاعر إال زيد، ملن يعتقد :قلب قصر يف

  .1ما زيد هناك بشاعر: لكنه يقول

  :-ه711 .ت-بن املنظورإ حسب -ب-        

 و طرقه، باعتباره أسلوبا من أساليب البالغة ساليب القصرقبل التطرق إىل سرد أ        
حدمها لغوي معجمي و ثانيها أالعربية، ينبغي التعرف عليه كونه مصطلحا له معنيان، 

  :صطالحاإمث ، بن املنظورإ  برؤيةاملعىن الغويوال أرض ذ سنع إ.اصطالحي وضعي

    :املنظور بنإ حسب  : القصر لغة .1  

  .إذا بلغت الغاية حبستك --   احلبس :2القصر

  فإذا هم ركب قد قصرهم الليل  --       

  .نا معشر النساء، حمصورات مقصراتإ --                   

  .قصر الرجال على أربع --                   

  3.حور مقصرات يف اخليام --                   

  .يف حالة السفر قصر الصالة -- من الطول خذاأل  و الكف و العجز:        

  ــــــــــــــــــــــــ

  288:  صمفتاح العلوم، :أيب يعقوب السكاكي -1

  97:  صلسان العرب،: إبن املنظور -2

  98: ، صنفسه املرجع -3
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  :القصر اصطالحا. 2

فنحن  ،كتفوا بتناول بعض طرائقهإ القصر، و  تعريفمل يتطرق اللغويون القدامى إىل       
 :                "ما مررت إال بزيد"، "ما لقيت إال زيدا"، "ين إال زيداما أتا" نقول امل

ء و تنفي ما امسذه األهلفعال  هنا توجب األالإدخال إن ٲ 1 )ھ180سنة .  ت(سييبويهيرى 
ن ، ألنه يريد القصر دون ذكر املصطلحأحياب دلّ ذلك على ، فذكر النفي و اإلسواه

مساء ال فعال مقصورة على هذه األ، فهو جيعل األللقصرماعهما يف مجلة واحدة مفيد جتإ
  .ىل غريهاإتتعداها 

، اللذان يفيدان ثباتيضا عن النفي و اإلأ 2 )ھ207سنة .ت(الفراءو لقد تكلّم        
      ، الّ القيامإفقد نفيت عن نفسك كل فعل " نما قمتإ" :نقوللما فالقصر و احلصر، 

    ".هو"ثبته لفالن أك نفيت القيام عن كل واحد و نإ، ف"هونما قام إ: "ملّا نقول و

و   احلصر و القصر مترادفني،يجعلف )ه 911سنة.ت (السيوطيمام ما اإل   أ     
 مرأهو ختصيص  و: رما احلصر و يقال له القصأ" : يذكرمها جمتمعني، فيعرضهما قائال

  .خر بطريق خمصوصآ مرأب

  3" احلكم املذكور و نفيه عما عداهثبات إ: "يضا أو يقال         

، ما دامت الدراسات البالغية تنهل من شكالية تعريف املصطلح غري واردةإن أنفهم         
  . معانيهإىل فهم ترمي و ،القرآن الكرمي

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .310 :حتقيق و شرح عبد السالم حممد هارون ، ص: سيبويه -1

  39:  صالصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها،: نأبواحلس بن فارسإ -2

  94:  صم القرآن، اإلتقان يف علو:جالل الدين  عبد الرمحن السيوطي-3



 132  

 

لزام، و قصر الشيء على تدلّ على احلبس و اإل" قصر "ن لفظةأ يتضح ،و مما سبق
  .ياهإلزامه إ حبسه عليه و الشيء معناه

 : القصركانرأ -2 -2-6  

: ، إذ ملا نقولا يف ذكر التعاريف اخلاصة بالقصر، أدركنا أن للقصر أركانابتعمقن        
 : االركانهذه إذا توفرت فيه :أن نوعا ما من التراكيب فيه داللة عن القصر

ن ، أ ختصيص أمر بأمر آخر بطريق خمصوص، نفهم من هذا القول هوإن القصر        
، أما املقصور عليه و  املقصور، و هذان األمران مهاحدمها باآلخرهناك أمرين خيتص أ

 ركانأ يسمى ما ذكرناه اآلنمجيع   و.األداة املستعملة يف القصرالطريق املخصوص هو 
ترتيبا واحدا يف اجلملة ، و ال يلزمان 1القصر طريفعليه املقصور و  املقصوريسمى و ،القصر

سب حب و عتبار غرض املتكلمإذلك ب و أخري،قدمي و ت، بل ميكن أن يقع بينهما تاملقصورة
  .ختالف طرائق القصرإ

، و ، فكذلك بالنسبة للقصربالغية يؤديهاإترتيب لغوي رسالة كما أن لكل  و       
، نعين حال املتكلم و حال املخاطب و ما تقتضيه ترتبط رسالة القصر مبا يقتضيه احلال

.لقي يف التراكيب اللغوية للكالمالرسالة اليت يراد إيصاهلا إىل املت  

  :رتباط القصر مبطابقة الكالم ملقتضي احلالإ -2-6-3   

، قتضيه حال املتكلم و حال املخاطب، نفهم أن القصر مرتبط مبا يمما سبق ذكره        
  ."ملقتضي احلالة الكالم رتباط القصر مبطابقإ" :نلخص هذا بقولنا

  ــــــــــــــــــــــــ

  . 228:  ص، دار املعارف،ليب القرآناضوء أسيف املعاين : عبد الفتاح ني الش-1
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 : املتكلم غرضعتبار إالقصر ب -أ         

، أي املقصور ذه احلالة حبسب احلقيقة و الواقع و يكون القصر يف ه:احلقيقي القصريف  .1
 .ال بتجاوز املقصور عليه إىل أغريه أصال

  .اهللا واحد هو صوففة الكمال مقصورة على مو فص،"هللال إال ماال ك: "مثال

 أن القصر يقع على اإلضافة، أيسب حبكون القصر يف هذه احلالة ي :القصر اإلضايفيف  .2
 مع معني،املقصور عليه إىل شيء فيه  إذ ال يتجاوز األشياء، ال على مجيع معني،شيء 

د ال يتجاوز الشجاعة إىل خال، أي أن "الد إال شجاعما خ: "مثال ،إمكانية جتاوزه إىل غريه
 1.، مع أنه يتجاوزها إىل غريهاجلنب

  :حال املخاطبعتبار إبالقصر  -ب        

 بني امجع عتقدي معناه ختصيص شيء دون شيء، و خياطب به من كان :فراداإل قصر يف .1
  . يف صفة واحدةوصوفني أو بني مواحد، وصوفتني يف مصف

  :قصر املوصوف على الصفة *

  أن عليا يعتقد إذا كان املخاطبفرادياإكون قصرا ي        ما علي إال شاعر : مثال
 .فيقطع املتكلم الشركة اليت كان يعتقدها املتكلم ،يتصف بالشعر و الكتابة

 :أما يف قصر الصفة على املوصوف *

 خياطب املتكلم ، علي بالشاعرية دون سواهنفردإهنا   ما شاعر إال علي : مثال
 خالدو علي  أن صفة الشاعرية تشتمل تقدعإنا من ه

  2.مسي قصر إفراد منهلينفرد ا موضوف واحد و 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .211:  ص،غة العربيةالمعجم الب: طبانة بدوي -1

  .634: ، صنفسه املرجع -2
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من القصر   خياطب ذا النوعآخر،و معناه ختصيص شيء مكان شيء  :قلبالقصر يف  .2
  .املتكلم يعتقد عكس احلكم الذي أثبته كانمن 

  :قصر املوصوف على الصفة  *

  فقمنا مقيم ال مسافر خياطب به من كان يعتقد علّيا  مسافرالّ إ ما علي : مثال

  . مسافر و هلذا مسي قصر القلبنهأ عتقاداإلبقلب                                         

  :قصر الصفة على املوصوف  *

  .املسافر هو خالد نأ من كان يعتقد  املتكلمخياطب         الّ علي   إما مسافر :مثال

  1.خالد علي ال املسافرف  املخاطبعتقادإفقلب املتكلم                                     

  :مرين متساويني أ يكون فيه املخاطب متردد بني :تعيني القصر يف  .3

   :قصر الصفة على املوصوف* 

 قامة علي يفإذا كان املخاطب يعتقد سفر و إ:  للتعيني  يكون:مسافر الّ إعلي  ما: المث
، املوصوف تصف اإفيعني املتكلم الصفة اليت  .، دون تعيني صفة منهمانفس الوقت

  .خرىحدامها دون األإفكانت 

  :قصر املوصوف على الصفة* 

تعيني  دون و خالدأسافر علي من يعتقد امليكون ردا على  :عليالّ إما مسافر : مثال
عليا و قصر عليه  ، فعني بالصفة من بني املوصوفنيفتصإعني املوصوف الذي  ليحدمها،أ

  .2السفر دون خالد

  ــــــــــــــــــــــــ

  .724:  ص،غة العربيةالمعجم الب: طبانة بدوي -1

  .601: ، صنفسه املرجع -2
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  :طرفيهعتبار إ القصر ب-ج          

  ‘‘ملوصوف و قصر املوصوف على الصفة الصفة على اقصر’’

  :قصر الصفة على املوصوف* 

، ذا كان القصر حقيقياإف .ىل موصوف آخرإال تتجاوز الصفة ذلك املوصوف أو هو         
لم ع  صفةنأ أي  :ال اهللاإال يعلم الغيب  :مثال .صالأتتجاوز الصفة ذلك املوصوف  ال

  .طالقاإلاملوصوف بالغيب وحده على فهو  الغيب مقصورة على اهللا،

 ،خر معنيىل موصوف آإاوز املوصوف تتج ، فالصفة الضافياإ رذا كان القصإما   أ      
دون  وصوف بالصدق على املحتراماإلقصرنا صفة ،  ال الصادقإحيترم  ال: مثال

ن تكو أنى ال يتناىف أ 1... و املخلصمنياأل حترامإ مينع من فال ،املوصوف بالكذب
 2خرىأصفات للموصوف 

  : قصر املوصوف على الصفة  *

ذا كان القصر إ هذا ،صالأرى خأصفة ىل إوز املوصوف تلك الصفة يتجاال أو هو 
   الكمال الّله على الصفة     قصر املوصوف:كاملال إما الّله : مثال :حقيقيا

ذه  الإصف تي أن فال جيوز ،غري الكمال خرىأمع انه سبحانه و تعاىل يتصف بصفات 
   .“هو السميع العليمو ليس كمثله شيء ”ت الصفة، بل بكل الصفا

ن املوصوف ال يتجاوز تلك إف: ضافياإما عن قصر املوصوف على الصفة قصرا        أ
  :كقوله تعاىل :ىل غريهاإمكانية جتاوزه إخرى معينة مع أىل صفة إالصفة 

  الرسالة،  على صقد قصرنا حممدفل الرسل، خلت من قبله  قدال رسولإو ما حممد 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .161:  ص، البالغةم علو:ىمحد مصطفأ املراغي -1

  . 234:  ص، دار املعارف،ليب القرآناضوء أسيف املعاين : عبد الفتاح  الشني-2
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 ،خرىأبصفات  ن يتصفأ ال مينع  و، عن املوتىل اخللود و التباعدإو لكنه ال يتعداها 
 1. و اخللقالدعوةفطنة و املوعظة و المن 

  :مالحظة •

 ما جيعل هلما معىن ، يف مواضع القصرختصاصاإليستعمل كثري من البالغيني         
ياك إياك نعبد و إ:"  ،ة من آيات اخلالق عزو جلّمسشهدين بآي ، فنحن ملا نقولواحدا
ياك إلقد تكررت  ، وواها عن سخيتص  فلقد قصرت العبادة على اخلالق الّذي ،"نستعني

ستعانة قد ، و لكن اإلال على اهللا وحدهإلعبادة مقصورة ن مل تتكرر لكانت اإمرتني، ف
 .ختصاص وجه من أوجه اإلاو هذ ،ال باهللاإستعانة اإل تكون العبادة وإذ ، و بغريه تكون به

اهللا تصاص خإ، ختصاص اإل تدلّ على، هنا"هو"كر ذو "حدأقل هو اللّه "كذلك بالنسبة ل
  .ال هوإنه ال واحد  أ و،حدية و األبالوحدانية

 من بني املدافعني عن .خرآشيء و القصر شيء ختصاص اإلن ألكن هناك من يرى و       
، ختصاصاإل و القصر الذي يفصل بني ،)ھ911سنة .  ت( 2السيوطيهذه املقولة جند 

 :نهأعلى  ختصاصاإلرف ، و يعثبات املذكورإ و ،نفي غري املذكورنه أعلى فيعرف القصر
 يوضح موسى بوأحممد حسني ها هو  و ،"صوصه ال غريخ خاص من جهة قصد" 

من غري تعرض   السامع خصوص شيءفادةإ املتكلم هو قصد " :تعريف التخصيص قائال
   ". 3 نفيال و ثباتإب غريه ىلإ

  ــــــــــــــــــــــــ

  .161:  ص، البالغةم علو:ىمحد مصطفأ املراغي -1

  65:  صم القرآن، اإلتقان يف علو:جالل الدين  عبد الرمحنالسيوطي -2

  .322:  ص،يف الدراسات البالغية  و أثرهاريالبالغة القرآنية يف تفسري الزخمش:  أبو موسى حممد حسني -3
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  :القصرو  ختصاصاإلو ذا يتبني لنا الفرق الشاسع بني  •

ن يثبت هذا أ، من غري ته السامع على وجه التقييدم إفادراد املتكلأ ما ختصاصاإلف      
 ، ففي قولكختصاصاإلمعىن زائد على  ، و جند يف احلصر يف املقابلريهاملذكور و ينفي غ

ن تعرض يف كالمك لغري زيد أ، دون ختصاص بضربك زيداإفيه " تضرب زيدا"
ن تعرض لغري أ دون ختصاص بعبادة اللّهإ ا اليت فيه"ياك نعبدإ"، كذلك بالنسبة ل1بالضرب

ية التقدمي و هو قض ختصاصاإلبما جيعل العلماء يهتمون ن أو نفهم من هنا  .اللّه العبادة
 .مفيدا للحصر خري الذي يعتربأالت

  :خالصة القول عن القصر •

 سلوبأفهو  ،2غراضا بالغية يؤديها يف الكالمأللقصر ن أ ،ذكرهما نفهم مما سبق        
  .عىن يف نفسه يالئم املقامية مدأيستعمله املتكلم لت

حدامها إ :صحاب علم املعاين، فجعلوا له معنينيأهتم به إ ث بالغيح مبرفالقص       
مر بأمر بطريق خمصوص أو هو ختصيص  صطالحيإلزام، و الثاين بس و اإللغوي غرضه احل

جيعل له ا ممبأمر بأداة خمصوصة، مر ألزام إو املعنيني يتقاطعان، فالقصر يف هذه الصورة 
  .داة القصرأو  ،صور عليه، و مها طرفا القصرق امل واملقصور: ركانأثالثة 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  65:  صم القرآن، اإلتقان يف علو:جالل الدين  عبد الرمحنالسيوطي -1

      .151: صوالبديع،  جواهر البالغة يف علم املعاين :محدأ السيد اهلامشي -2
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حقيقي و أضايف، و ينقسم : ىل قسمنيإعتبار غرض املتكلم ينقسم إصر بالق       و 
: قسامأثالثة ىل إخاطب حال املعتبار إب ضايفو ينقسم اإل ،دعائيإحتقيقي و : ىلإاحلقيقي 

 قصر صفة على :ىلإ عتبار طرفيهإب و ينقسم ، و قصر قلبفراد و قصر تعينيإقصر 
  .موصوف و قصر موصوف على صفة

 ن كتب البعض اآلخر الأو القصر، مع ختصاص اإلن البالغيني من يفرق بني و م       
  .ختلوا من املصطلحني يف املبحث نفسه

 ختتلف  إذ،1ساليب العربية اليت ختضع حلال املتكلم و مقامهالقصر من األ       إذن، 
خرى بالتوازي مع حال أو حال املتكلم من جهة جهة، ختالف املقام من إطرائقه ب

ذن على قضية املقام يف دراستنا النظرية، إ، فلماذا ركزنا  مقال فلكل مقام.خاطبامل
 كما ،و حال املخاطب عتقاد املتكلمسلوب القصر إلأخيضع : بتعبري آخر و موجز

  .لمقام من حوهلمالخيضع أيضا 

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

      .152: صوالبديع،   جواهر البالغة يف علم املعاين:محدأ السيد اهلامشي -1
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:طار املنهجي للبحثاإل  

د حو أ ،للقرآنلدراسة جانبا من اجلوانب اللغوية تتناول هذه ا        
، و سلوب القصرأال و هو أ ساليب البالغية اليت تسهم يف مجال اللغة العربية،األ

جيس  يف القرآن الكرمي، اخترنا ترمجة رسلوب املتميزطريقة ترمجة هذا األتعين ب
بعدة تغريات يقوم عل املترجم و القصر من األساليب اليت جت .بالشار كنموذج

منه  و ، نقاط الترقيم وخريأعتناء جبانب التقدمي و التاإلبعد ،  عملية النقلأثناء
  . اللّذان حيققان التكافؤ يف الترمجة،نسجام النصإتساق و إاحلفاظ على 

 حتليل  ي يتمثل يفذال ، ويلي النقديحلعتمدت على املنهج التإو لقد         
، و رصد  التكافؤ و الوفاء يف سبيلحققهابداعات اليت رصد اإل ترمجة بالشر و

  :نسب ملثل هذه الدراسات و يعترب هذا املنهج األ،ن وجدتإاهلفوات 

   REÈBLACH GISÉR يف كتاب  ترمجة القصرعن...:مقدمة -3

حاطة بأسلوب ، و بعد اإلفاهيم اللّغوية و البالغيةلف املنتهاء من سرد خمتبعد اإل        
 ورد، و جتسيد كل ما اجلادةمور ن نشرع يف األأ، نستطيع اآلن القصر من كل جوانبه

كلّها  ،البالغة علم اللغة و و  الترمجةربطت بني علماليت  النظريات  و،علينا من مفاهيم
    .قلهتمام و الن وضعت املترجم يف مركز اإل ملتصقةحلقات

 على شكل التطبيق سيكون عملنا،و كما قلنا يف العناوين اليت وردت يف مستهل         
ن أ، و مبا للقرآن) رجيس بالشر ( ن املدونة تتمثل يف ترمجةأ، و مبا ليلية نقديةدراسة حت

  ،تب القصر يف القرآن و كيف ترمجساليأاملوضوع يدور حول 

 



 140  

 

 و ما ،تكون مبثابة عيتات ساليبه األ هذتتوفّر فيها آيات بينات بسرد نذإ سنقوم      
يقابلها يف الفرنسية من خالل كتاب ( رجيس بالشر ): وخري مثال، اآليتني الكرميتني 

 التاليتني كتمهيد: 

نقلبتم او قتل أات ن ميإفأ ،د خلت من قبله الرسلسول قرالّإو ما حممد " -1
                                                                     " عقابكمأ علۤى

–144 :ناعمر آل –  

  : وصوف على الصفة قصر امل هو و

« Mahomet n’est q’un Apôtre. Avant lui les (autres) 
Apôtres ont passé. Et quoi ! S’il meurt ou s’il est tué, 

retournerez-vous sur vos pas ? ».                                       
La Famille de ‘Imrân-144- 

ىل إن ال يتعداها أعلى الرسالة ب) ص(حممد صرقدى واجبه يف أ رجيسن أنالحظ هنا        
  و لكن هذا له وزنه وستعمال نقاط الترقيم،إو  خريأالتقدمي و التىل إ أجل، و لكنه اخللود

اليت متثل  راعى رجيس هدا ، على صفة الرسالةعوقهنا  صرقفال ،ختيارهإبدع يف أقد  فهمهيتأ
.اتهذأي قبل الشخص يف حد  الرسالة قبل كل شىيء،  Apôtre وال الرسلأ فذكر   

، وكدليل آخر لعربية بسهولة يف ارمحتقق هذا األاليت   عكس اآلية الكرميةعلى، اخللودمثّ 
جاءت اجلملتني متسقتني  ف.فقد أورد القصر يف مجلة منفردة و أكمل الباقي يف مجلة أخرى

.مبا أن املضوع نفسه  منسجمتني،اإلحاليةدوات الربط أبفضل نقاط الترقيم و   

 و هم منه، أي تشمل النعتأ، بل هي س ما يسمى بالنعت عند النحوينفالصفة هنا  لي
،Apôtre :بالذاتهي ما يقابل  و غريه،   

، أي كل ما يقوم ملراد بالذات هي املوصوفما اأ" الرسالة" أي ذلك املعىن الذّي يقوم بغريه
         .به غريه
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   نعبدهمماولياء أن اختذوا من دونه و الّذي" -2  "ىل اهللا زلفۤىإ  ليقربونۤاالّإ

-3: الزمر -  

Ceux qui ont pris des patrons (‘awliâ’), en dehors 
d’Allah, disent : «Nous ne les adorons que pour qu’ils 

nous rapprochent tout près d’Allah. ».                          
Les Groupes-3- 

 العبادة على صفة صفةعلى قصر مؤكدا رجيس ر، فذك العبادة على صفة التقريبفيه قصر
 « tout prés » ، التقريب

  .ىل اهللاإ، يكمن حصرها يف التقرب ن العبادةأكيد على أكت

تطلّعه  و الدليل على ذلك ،رجيس، نفهم مدى حسن ترمجة و من هذين املثالني        
    و بالغي قبل يوال بكل ما هو حنوأامه ملإ و ،و مناهجهااملسبق باللّغة و علومها 

مل أدقة، و ن يضاحا وإ، فلقد راعى اجلانب البالغي الذي زاد يف املعىن  النقلالشروع يف
 .نتناوهلامر كذلك يف اآليات املقبلة اليت سن يكون األأ

دوات الربط و أ إستعمالو  ستعمال نقاط الترقيم، إو خريأالت فلما نقول التقدمي و        
املفاهيم النظرية نه ميتلك حقيبة ممتلئة بأدل على ، يرجيسحالة من طرف اإل الوصل و
 من ، و االنسجامتساقاإلب فإعتىنالقواعد و املبادئ اللّغوية،  وباللغة و البالغة املتعلّقة 

و الدليل على ذلك تفادي احلشو و اللغو، و اإلطالة يف اجلمل الذي جنده يف اللغة  جهة،
العربية على عكس اللغة الفرنسية، فنقلت معظم اجلمل على شكل مجلنت أو أكثر كما يف 

 ،من وفاء و تطابق و غريه ،بعلم الترمجة خرىأمن جهة و  املثال األخري و سورة الزمر،
  .ائبفجاء املعىن ص
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 :GISÉRترمجة  :وما يقابلها يف الفرنسية) آيات (طرق القصر -4

 :دراسة حتليلية نقدية  •

و نقد   ترمجة رجييس و دراسةيتبني لنا من خالل التمهيد املتعلق بتحليلما 
 الذي يتجلى ،و سالمة التركيبالترابط عتناء ب هو ضرورة اإل،ن وجدتإاهلفوات 

، الشكلي  التكافؤ يف الترمجةقيحقيسمحان بتذان للا نسجاماإل تساق وإلمن خالل ا
على املعىن  ذا ركز رجييسا إبراز مإ هو ،نذإفاهلدف .  و خصوصا املعنوي،و املعنوي

هو القضية  ىلو و لكن األ،ثنني اإلبني فقا وذإ حىت ماو أ ،الشكلحساب ى عل
 ،صةنسجام يف النصوص املتخصاإل تساق وختيار وسائل اإلإحسن ف ،وىلاأل

ي خلل ميس أ و ،يف عملية الترمجةدبية و املقدسة منها، يلعب دورا مهما خصوصا األ
فالنظام ،  قد يعيق حتما عملها داخل النص،ه الروابط خالل عملية الترمجةذه

ن أروف املعو  ري،قلها عرضة للتغيأ، و وجه اللغة متاسكا و صالبةأشد أ النحوي
و لتوضيح  .خرىأبه يف و تتشا ،وجههاأيف بعض ختتلف  للغاتبني اة نظمة النحوياأل

 تأالتغريات اليت طر ستشهدنا باآلية الكرمية وإ، ثر هذه العملية يف النظام النحويأ
ما   و،رف املترجمىل نقاط الترقيم من طإجوء لالب، ة الفرنسيةغ ما يقابلها يف اللّعلى

  .تركيب متاما الفتغري ، و حتويالت حنوية أخرىخريأت  من تقدمي وستلزمإ

 الذي ،اللغوي النصي على منهج حتليلي للمحتوى ،نذإ يف دراستنا سنعتمد    
ن كيفيات  و يهتم هذا املنهج بالكشف ع،ساسغة يف األلشكال الأيعين بكل 

  ، و ما ينتج عن تلك التحوالت من تغريات تركيبية ونتقال بني املستوياتاإل
حنو  هتمامنا إ سنوجه كما ،بالغية اإللالل عمنعكاسها على املتلقي من خإ، و داللية

 لغوية ةعتباره وحدإالنص املصدر ب يم درجة التكافؤ بني الترمجة وق فن،الترمجة
ستخدم فسيما النص املصدر أ، الدراسة ليصبح النص املترجم موضوع ،متكاملة
 ليتهاجتنتابع   توظيف املباحث النظرية الواردة يف الفصل االول وحماولني ،للتحليل

  : الترمجةمستوى يف 
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وال ترتيبا لآليات وفقا ملختلف الطرق أنقدم  ىل باقي طرق القصر،إقبل التطرق و 
  :مفيد  وواضحىل عمل إصول كما ورد يف الدراسة املاضية، للوعلى الترتيب، 

 أما قصر اإلفراد، فاملخاطب يعتقد إشتراك املوصوف يف صفتني أو قيام الصفة 
 مبوصوفني، فيكون القصر إفرادا ألحدمها و نفيا للثاين1، كقوله تعاىل:

Édifie-les ! Tu n’es qu’un 
Édificateur ; 

tu n’es point, à leur 
encontre, celui qui enregistre 

(leurs actes). 

Celle qui couvre-21-22- 

 .ركّمذنت أ ۤاإمنّر كّفذ "
"يطرسلست عليهم مب  

22-21الغاشية  

 

  :جباركراه واإلنفية هنا هي اإلن الصفة املإ 

ثبات يف نفس الوقت، دى غرضني، فوقع النفي واإلأن القصر أ  نفهم هنا،وىلمن الوهلة األ 
يف نفس الوقت لن  ال بفضل قراءة جيدة لآلية الكرمية، وإا هذن يفهم أحد أفلن يتمكن 

هنا  ، و الرتولسبب ىل التفسري وإمن خالل دراية مسبقة بالرجوع ال إيسهل عليه الفهم 
ي ظاهر اآلية، أتساق النص، إ فلما نقول .نسجام النص إتساق وإعتناء بمهية اإلأتتجلى 

 التماسك الشديد ي يضمنذال البالغي،  وه احلالة التركيز على اجلانب النحويهذينبغي يف 
ناصر ع، نعين بالقول الوسائل اللغوية الشكلية بني ال تركيب النصبني العناصر اليت تدخل يف

خصوصا  و عل أي نص جتفاألساليب البالغية منها القصر،  .املكونة جلزء من أجزاء النص
 إحالة و مندوات ربط، أيستلزم التوفر على عدة ، دقة التعابري على البيان والديين القائم 

   ، أساسيايعترب عامال  فالربط.وصل  وستبدال و تكرار و حذفإ
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .أساليب البالغة، باب القصر: الربهان يف علوم القرآن : الزركشي بدر الدين-1
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 جند القصر ،النصيةمتتني التماسك بني املتواليات  يتيحه من تقوية العالقات اجلملية، ومبا 
ظاهر  الواجهة و وأ ،نب الداخلياطة باجلاحن املترجم ضرورة اإلذإدرك أ. ساليبكثر األأ

 فالربط عنصر جوهري و جل حتقيق التكافؤ الشكلي للنص،أ، من صح التعبري نإالنص 
، ذ يرتكز على العالقات الداخلية اليت تقوم بني اجلمل و العبارات إ، النصيف تشكيلحموري 

عالمات الترقيم، من خالل   النحويا ما قام به املترجم، فحقق التكافؤ الشكليذو ه
 الوحيد للقضاء على الفروق النحوية املوجودة ، هي احللالضرورية جدا يف اللغة الفرنسية

  .ا ما سنراه يف اآليات املقبلةذ هتل املعىن، من دوا خياليت و ، بني اللغة العربيةبينها و

باجلانب اخلارجي للنص، فهو يعلم يضا أو ما جعل املترجم يفهم املعىن، هو علمه         
رسول بعث لتبليغ الرسالة اليت ال إهو   ما)ص(حممدن  أ، حبوثه املسبقةخالل قراءاته و من

و  لك،ذرغام الناس على  إجبار وإخصوصا دون  و ،بلياها دون مقاإكلفه اهللا عز وجل 
 حداث،ي نشات فيه األذالعامل اخلارجي ال  و كل آية،نزولإىل سبب الرجوع با ذه يتجلى

م الدين وملختصني يف علب كثريا ا يناساذو ه ه املرة،ذهأجل حتقيق التكافؤ الدينامي من 
ي يعترب ذالنسجام هنا يتدخل مفهوم اإل ين ال يتقيدون كثريا بظاهر اآلية، وذ، الالفقهية

جمموع العوامل و الظواهر اليت تؤدي إىل ترابط األفكار ترابط منطقيا مبنيا على ترتيب و 
 التكلم عن ، و حنن ال نستطيعيتضمن عالقات تربط معاين االقوالفالنص  .تطور األحداث

، فلكي يصبح النص نسجام، فهما وجهان لعملة واحدةدون التكلم عن اإلاإلتساق 
متماسكا ينبغي أن توجد سلسلة من اجلمل تطور الفكرة األساسية و حنن هنا نلح على 

أعمق من مفهوم  نسجاماإلو يعترب مفهوم  .نسجامالذي  يعترب أحد أهم مظاهر اإل التطور
 مستوى الترابط الشكلي ليبحث عن التعالق الداليل العميق بني عناصر إذ يتجاوز. اإلتساق

و  .هتمام بالعالقات اخلفية اليت تنظم النص و تولدهنسجام يستلزم من املتلقي اإل فاإل،النص
 عجازية،إ كنوز معنوية تتضمنيات اليت آللعنه املترجم، العالقات اخلفية هذا ما يبحث 

 ثر اليت حتدثه، وعادة خلق نفس األإوال احم ة مهمة البحث عنها،يتوىل املترجم يف هذه احلال
 على  الذي يركز كثريابالشار رجيسىل ترمجة إو هذا ما جعلنا منيل  .ذلك باللغة املقابلة

  .مرا بديهياأعل حتقق التكافؤ الدينامي  ما جي لآلية، التأثري املكافئاملعىن و

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : قصر الصفة على املوصوف-أ: ىلإعتبار الطرفني إينقسم ب  و

(C’est) Toi (que) nous 
adorons, Toi dont nous 

demandons l’aide ! 

La liminaire-5- 

"إينستعنياك اك نعبد و إي"  

  الفاحتة-5-

  .عانةطلب اإل خالصا يف العبادة، وإهو قصر حقيقي  و

قصر صفة  و  جاء كدليل على القصر،Toi على الضمري رجيسي وظفه ذالتكرار ال
   بواسطةالةح مستخدما اإل،لق عز وجلاال باخلإستعانة اإل العبادة و

Queو dont،  الصفة على املوصوف قصرو فحقق الربط.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : قصر املوصوف على الصفة-ب 

Tu ne leur demandes pour 
cela nul salaire. C’est une 
Édification pour le monde 

(‘âlamîn) 

      Joseph-104-  

ن هو إجر أهلم عليه من أو ما تس"
" ذكر للعاملنيالّإ  

-104- يوسف           

 له وزنه الكبري ،ستعمال الفرنسي لعالمات الترقيمإن أه اآلية دليل جلي على هذتعترب 
 .كرذعلى صفة ال)ص(قصر الرسول و ،nulستعمال إمكتفيا ب للداللة،

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :اخلصوصيةه هذسلوب هي الوسائل اليت حتدث يف األ طرق القصر كثرية و و

  :ضمري الفصل*

Ceux-là sont selon une 
Direction (venue) de leur 
Seigneur et ceux-là seront 

les Bienheureux. 

La génisse-5- 

 ن رم وك على هدى مئـٰۤولأ"
"املفلحونهم ك ئـٰۤأول  

 

5-   البقرة-

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :منها تعريف الطرفني و*

En vérité, Je suis Allah. 
Nulle divinité excepté 

Moi ! 

Ta’ha-14- 

"ناأ ۤالإه ـٰلإ نا اهللا ۤالأ ۤينإن"  

 

  طه-14-

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 ترمجة :ما يقابلها يف الفرنسية و) آيات(طرق القصر :ورد يف العنوان كما    
RÉGISنعرض يف نفس الوقت طرق  يات من القرآن الكرمي،ختيار آإ، سنقوم ب

لك يف ترمجة رجيس ذ ، و اآليات يف الفرنسيةهذ هجياد ما يقابل إحناول  ، والقصر
  : من طرف املترجمو تقصريأبداع إمن   و ما فيهابالشار، حمللني تلك الترمجة،
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        طـرق القصـر:

   1- النفي و اإلستثناء: أي أن اجلملة تتضمن نفيا و إستثناءا جمتمعني يف نفس الوقت.  

 و يكون غالبا يف املقامات القوية اجلهرية كقوله تعاىل:

Il n’est rien dont les trésors 
ne soient auprès de Nous et 

Nous ne le faisons decsendre 
(sur vous) que dans une 

mesure connue. 

Al-hijr-21- 

ال إن شيء ن مإو " -1
له ما نرتّ ئنه وعندنا خزۤا

"علوم ال بقدر مإ  

-21- احلجر  

 أنه جلأال  إ الكلمة بكلمة،رجيسفقابل  ثبات بصورة علنية،اإل فلقد ورد النفي و
trésors Dont ىل شيءإحتيل     الوصلداةأستعمل إ ف،خريأالت  التقدمي وىلإ

Ne--que ستثناءاإل للتعبري على النفي و  قصرداةأمستعمال ك  

 ىلإ أتساق النص، فلجإوال بأعتىن  إترمجة مكافئة، برجيسلكي خرج  نه،أا نفهم من هن
.تكرار  وصل و حالة وإدوات الربط من أستعمال إ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طلق النحويون على هذا النوع من ألقد  —32 —ثيةاجلا---“ اال ظنإ ظنن نإ” -2
  ،ضعيفاا ال ظن إ:معناه .غاملفر ستثناءاإلسم إالتراكيب 

 غري تام و غري  الكالمن يكونأ يشترط يف هذا النوع .تفرغ ملا بعدها إالل بن ما قأل
. أي حذف املستثىن منه،الكالم غري تام:  نقولاموجب و مل  

:جند ،—32 —اجلاثية--- “ اال ظنإ ظنن نإ” - : تعاىل اهللا قول  يقابلما  
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Quand on (vous) a dit: « La 
promesse d’Allah est vérité 
et l’Heure n’est pas objet 

de doute ! », 

Vous avez répondu : 

«Nous ne savons pas ce 
qu’est l’Heure. Nous ne 

faisons que conjecture et ne 
sommes pas convaincu. »    

  L’ajenouillée-32- 

 وعد اهللا نّإذا قيل إو " -2
اعة ال ريب فيها حق و الس

قلتم من إاعة ا ندري ما الس
نإ ظنا و ما حنن الّ ظن

"ننيقيمبست  

-32- اجلاثية   

 :ستثناء مسي ب و هذا النوع من اإل، يف نفس الوقتاستثناءإ و اية هنا نفيتتضمن اآل
 ،ةياآل يف وردشترط كما ي  .ع ملا بعدهاتفر إالّما قبل ن ي كذلك أل مس،املفرغ ستثناءاإل
 اآلية رجييسقابل  .ن يكون الكالم غري تام و غري موجب أ،ءستثنااإلمن  النوع هذا يف

:بالفرنسية كاآليت  

Nous ne faisons que conjecture  

—32 —اجلاثية-- -“ اال ظنإ ظنن نإ ”    

Le pronom relatif: “ que” : عادةكال  مستعمال     

  للداللة على القصرne:  النفيأداةو  . 

أ فلقد جل: تعمال عالمات الترقيم يف الترمجةسإ هو ،خرىأيه مرة لإشارة جيدر اإلما و 
:رشيف اخلطاب املباقواس األ وستعمال النقطتني إىل إ رجييس  

Quand on (vous) a dit : « la… 
Ne : majiscule  بها أ فبد،جابة على شكل مجلة جديدةإناء  كستثل اإلعج و  

Conjecture ستعمال كلمةإ رجييسحسن ألقد    

Doute :الظن الضعيف عوض : ية فمعىن الظن يف اآل  
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قل درجة منأاليت تعترب   

.ستثناء تامإ هو: احلالةه ذ ففي ه Conjecture 

 Nous ne faisons que conjecture 

:واحدة ه يف كلمةكرذكر الظن الضعيف بل ذمل ي ذ إيف ترمجة القصر، نذإ رجيسحسن أ  
Conjecture 

Nous ne pensons que le simple doute :عوض  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

:L’imperatif   الغرض من القصر هنا هو النهي، فإستعمل رجيس 

 فجاء املعىن موافقا:

.ال تقولواو : Ne dites sur allah que… 

و  قواسأ من فواصل و ،ستعمال عالمات الترقيمإخرى هو أليه مرة إشارة ما جيدر اإل       
 و منه ، و جتسيدا للمعىن،انسجامإ و اتساقإ ما زاد النص املترجم ،حىت عالمات التعجب

.نفس األثر  

 

 

Ô detenteurs de l’eciture ! , 
ne soyez pas extravagants, 
en votre religion ! Ne dites, 

sur Allah, que la vérité ! 

Les femmes-171- 

" احلقالّّإو ال تقولوا على اللّه " -3 

-171- النساء   
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 النفي و اإلستثناء: قصر املوصوف على الصفة إفرادا:
 

Mahomet, n’est qu’un 
Apôtre. 

La famille de ‘imrân 144- - 

4- "رسولالّإد و ما حمم "  

-144- آل عمران  

.كالبعد عن اهلالىل إيتجاوزها  سالة، المعناه حممد مقصور على الر  

Mahomet اليت جاءت بعد ستثناء بالفاصلة النفي و اإلرجييسسبق أ  

."ص" على شخصه القصر ستثناء ومؤكدا على اإل  

.ستثناء و نفيإو هو  ،يف الفرنسيةالّ إ...مايقابل   Ne…que. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Compter avec eux 
n’incombe qu’à mon 

Seigneur. Les poètes-113- 

" على ريبالّإن حسام إ"-5  

-113-الشعراء  

.هنا"ن إ"ب كما يكون " ال " و"ما"قد يكون النفي ب   

:ستعملإستثناء فالنفي و اإلمكافاة  هنا يف رجييسبدع ألقد   

  Verbe à l’infinitif  : compter avec eux   

ا وارد يف ذه و ستعمال الفاصلة،إىل إمل يلجا  و  يف الفرنسية،غري معربفجاء الفعل 
:ستعمل الفعلإ فلقد  "ن  إ"داة القصر  أما أ نسية،الفر  

Compter avec eux ىلإلذي حييل  ا  N’incombe Qu’a mon seigneur  

Majusules   ب أ تبدمجلةخرى القصر على شكل أجاء مرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Je ne suis pas celui qui 
repousse les croyants : je 
ne suis qu’un Avertisseur 

explicite ! 

Les poetes -114-115- 

نا أن إنا بطارد املؤمنني أو ما "-6
"الّ نذيرإ  

-115-114-الشعراء  

ىل طرد املؤمننيإتتعدى   الالتنذير ، مقصور على هنا"ناأ"فمعناه   

repoussant سم الفاعلإعوض   repousse   الفعلرجييسستعمل إ

. ،لتأكيد قصر املصوف، حممد ص، على صفة التنذير je ىلإاليت حتيل   "celui " مستعمال  

ستعمل املترجم الوصل بكثرة يف ترمجته للقصرإ  فلقد،خرىأشارية مرة إحالة إهي  و  

 من فواصل و نقاط و ،الفقرات شكلية كثرية للربط بني اجلمل و ماتستعمل عالإ كما
على املعىنه رسراإليه هو إشارة ا جيدر اإلو م ،قواسأ  

ضاف النعتأ، و  يف اآلية الكرميةالتنذيرقتصار على  يف اإلعليهكدأف  

Avertisseur  Explicite ـل 

celui ةيحالة الشار اإلستعمالإىل إ أكما جل  

  :بالقصر دواتأ كل ةكتفى يف الغالب مبقابلإ يسرجين أكيد أ   
que...ne، دت املعىنأ من التغيريات يف ترمجته  اليت ةسقط مجلأ قي كل مرة ه لكنو.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Et le Bienfaiteur n’a 
absolument rien fait 
descendre (sur vous). 
Vous, vous montez 

seulement. Yas’in-15- 

ن إن من شيء ٰمحنزل الرأو ما "-7
" تكذبونالّإنتم أ  

-15-يس  
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واكم للرسالة عندنا بني الصدق و الكذب كما يكون ظاهر ع يف دتمسفاملراد ل
:الكذب نتم عندنا مقصورون علىأدعى، بل إذا إحال املدعي   

Seulement كلمةبب القصر حص أالنفي و رجيس ستعملإ  

N’est queعوض 

L’infinitif : se montir--pronominal دذ ورإ يف السابق كما  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :قلبا قصر املوصوف على الصفة :ءستثناالنفي و اإل

(Rappelez vous) quand 
Allah demenda : « O 

Jesus, fils de Marie, est-ce 
toi qui a dit aux 

Hommes : « Prenez-nous, 
moi et ma mère, comme 

divinités en dessous 
d’Allah ! » (Jesus) 

répondit : « Gloire à Toi ! 
Il n’est point de moi de 

dire ce qui pas pour moi 
une vérité ! Si j’ai dit cela, 

Tu le sais, 

Je ne leur ai dit que ce 
que Tu m’as ordonné, à 
savoir : «Adorez Allah, 

mon seigneur et le vôtre! » 

     La table servie -116-117- 

 

ن أمرتين به أ  مۤاالّإما قلت هلم "-8
-117-املائدة" ربي و ربكماعبدوا اهللا  

نك يا أشتمل على معىن إنه قال يف مقام أل
 ينأل، مرتكأ ما للناس تقل مل عيسى

 مث، يعبدوين نأ ىلإ الناس تدعو نأ تكمرأ
، هو دوين من يعبدو نأ ىلإ مدعونك أ

اآلية ىل إىل السياق و نظرنا إفلو رجعنا 
:اليت قبلها  

    بن مرمي اذ قال اهللا يا عيسى إو "
ي مأ خذوين وتإاس نت قلت للن أ ء

"هني من دون اهللاـٰلإ  

  املائدة-116-
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Discours direct ىل اخلطاب املباشرإ أنه جلأهو  ،رجييسرمجة  نالحظه يف تما  

.الذي يستلزم النقطتني و القوسني  

تكافؤ مع الم النص املترجم لتحقيق نسجاإتساق و إ برجييسعتناء إو هذا دليل آخر على 
.رقيم عالمات التكثر من عالمات الربط وأ ف،النص الصدر  

Répétition et redondance   كرب خصائص اللغة الفرنسية أ:كد املعىن بالتكرارأ و

Majuscules ب جابةإمجلة جديدة على شكل ن اعبدوا اللّه أ: رةوجاعال اجلملة املقص  

.و تنتهي بنقطة اية  

   :"إن"  كما ميكن أن يكون بغريمها،"ال"و"ما"بحظ يف اآلية السابقة أن النفي يتم نال  •

et il diraient : « Il n’existe 
que notre Vie Immédiate 
et Nous ne serons pas        
           rappelés. »                

 Les troupeaux-29    -  

الدنيا و  حياتنا قالوا إن هي إالّ و"-9
"ما حنن مببعوثني  

-29-األنعام  

:ب ورد النفي ، تضمنت النفي، و هذا ما وجدناه يف الفرنسية فلقد"إن" كدليل على أن  

 rappelés...existe ne…que    الفعلإىل النفي ليحيل 

و لتأكيد تضمن " إن" للنفي جند آية أخرى: حتمل نفس املعىن و لكن إستعملت أداة 
 أخرى للتعبري عن القصر:

(les Impies) ont dit : «  Il 
n’existe que cette Vie 

Immédiate. Nous mourons 
et nous vivons et seule la 
Fatalité nous fait périr. » 

 حياتنا الدنيا قالوا ما هي إالّ و"-10
" الدهرمنوت و حنيا و ما يهلكنا إالّ  

-24-اجلاثية  
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 ’nous fait périr‘:   "يهلكنا "ختيار أزمنة األفعالإ  يفمكافئا كان رجييسنلحظ أن 

ستعمل إف" ما"و" إن"كما نلحظ مدى متكنه من القصر، إذ مل جيد صعوبة يف التفريق بني 
 ’Il n’existe‘ .)-29-األنعام( اآلية السابقةنفس الفعل يف 

                                         Seule la fatalité nous fait périr  أما يف
L’infinitif : périr   ستعمال الفعل يفإفلقد أحسن  

.التكافؤ على مستوى الصرف و اإلعرابقبل، فحقق ستعمال املستإ ألعدم الوقوع يف خط  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا يف ما خيص اجلملة اإلمسية، أما يف اجلملة الفعلية:

« Nous n’avions voulu que 
Très Belle (Récompense) !  
»  (Mais) Allah est témoin, 
en vérité, qu’ils sont certes 

des monteurs. 

Revenir (de l’erreur)-107- 

 احلسىن و اهللا إن أردنا إالّ"-11
"هم لكاذبونهد أنيش  

-107-التوبة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكون النفي ب "هل" أيضا، و ذلك إذا جاءت قبل"إال"، اليت هلا معنيان:              
 األول يتمثل يف تقرير اإلثبات:

Les Impies se sont-ils 
repentis de ce qu’ils 

faisaient ? 

Les fraudeurs-36- 

هل ثوب الكفار ما كانوا "-12
"يفعلون  

-36- املطففني  
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كدليل على مراعاة ) ستفهامعالمة اإل( عالمات الترقيم رجييسستعمل إمرة أخرى         
كيب بكل دقة و احلرص على نقل ما يقابل التر و اإنعكاس ما يتضمنه من أثر،املعىن و 

. التقرير يف اإلثباتتفيد--- يثوب الكفار مل أ :و املعىن يف هذه اآلية، عناية  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 و ثانيها النفي:

La récopmense du bien               
est-elle autre chose que le 

bien ? 

Le bienfaiteur-60- 

      الّإالحسان إهل جزاء "-13
"الحسان إ      

-60-نمحالر  

.النفي ، هنا"هل"تفيد --- اإلحسان إالّ ما جزاء اإلحسان:معناه هنا  

 ختياره إهو  ،رجييسنفي دليل  ستفهامية، وإة جاءت الترمجة يف اآلية على شكل مجل
.حساناإلأي أنه إذا كان شيء جزاؤه اإلحسان ، فهو إال  ،autre choseلكلمة ل  

Ils veulent éteindre la 
Lumiére d’Allah avec (le 
souffle de)leurs bouches, 
alors qu’Allah n’entend 

que parachever Sa 
Lumiére, en dépit de 

l’aversion des infidèles. 

Revenir (de l’erreur)-32- 

 نوره و لو ن يتمأىب اهللا أيو "-14
"كره الكافرون  

-32-التوبة  

 اليت تضمن النفي إىل جانب entend الفعل رجييسستعمل إقد يتضمن اللفظ معىن النفي ف
 neستعمال إب رجييس عند ستثناء إلا مرة أخرى أفاد القصر  وne و que. alors 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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لمس ن ،ستثناءإاإل  والنفيب  القصرالبالغيني يفو بعد التعرف على جهود  ،و أخريا
   :عتناء ذا اجلانب بدقة على اإلملترمجنيجرب اأما ن آالقريف تطبيق ذلك على  همهتمامإ

  : للقصر عدة ظواهرن علىالقرۤافاآلية التالية تؤكد تضمن 

(Les citadins) dirent: 
«Vous êtes 

simplement des 
mortels comme nous, 

Ya’sin -15- 

"الّ بشر مثلناإنتم أقالوا ما "- 15 

-15-يس  

Ne---que L’adverbe: simplement  عوض  رجيس ستعملإف  

 رجيسما يدل على مراعاة  تفيد النفي، موجبة مع اا فوردت اآلية ، اإلستثناءاليت تفيد و
.املعىن الصحيح منه حرصه على اداء للجانب البالغي، و  

 القصر فوقعصفة البشرية  أي حصر الرسل على  :املوصوف على الصفة يف اآلية قصر و
humains األقوى من Mortels  لك ذ لرجيسفاستعمل  :ءالفناعلى  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 2- طرق القصر بـ: إنما و أنما: 

دخل مسية كما تإلاجلملة اعلى  تدخل ،القصراملستعملة يف دوات األأداة من  "مانإ"تعترب 
:على اجلملة الفعلية  

 1- على اجلملة اإلمسية:

« Nous sommes 
seulement des 

Réformateurs. » 

La génisse  -11-  

"حنن مصلحونإنما  "  

-11-البقرة   
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: خالل النقلسم سم باإل إذن و قابل اإلرجييس أكاف  

Réformateurs : مصلحون  ، seulement :  إمنا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 2- على اجلملة الفعلية : 

Dis : «Il m’est seulement 
révélé que votre divinité est 

une divinité uinque. 
Êtes-vous musulmans ? » 

Les prophètes -108- 

 يلّإ ۤىيوحإنما قل "
ه ـٰلإهكم ـٰلإ أنمۤا

"واحد  

-108-نبياءاأل  

Il m’est seulement révelé ما قابل الفعل بالفعل   ورجييس أكافۤىيوحإن  

.« Il » ستعمل الضمريإ ف،هو فعل مبين للمجهول و  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 و قد تتداخل"ما" الكافة مع كل من "ما" املوصولية و "ما" املصدرية:  

Allah a seulement 
déclaré illicites pour 
vous la (chair d’une 

bête) morte, le sang, la 
chair du porc, et ce qui 

a été consacré à un 
autre qu’Allah. 

La génisse -173- 

م عليكم امليتة و حرإنما "
أم و حلم اخلرتير و ما الدل ه

"به لغري اهللا  

-173-البقرة  
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L’adverbe: seulement   : إذنرجييسستعمل إ   

فتحقق القصر، و هو شكل من الظواهر النحوية الواردة كثريا يف اللغة  اإلستثناء، على للدليل
  . نسية، فهي تؤدي املعىن بشكل أعمق و أبسط يف نفس الوقتالفر

  و، ذلكرجييس درجة احلصر ا عالية، فلقد أدرك ن أ هو:إنماما نلحظه كذلك مع  و
.كل مرة seulement لستعمإ    

 و الذي جيري على إنما جيري على أنما: 

 1- حتول أنما على اجلملة االمسية :  

« Il m’est seulement 
révélé que votre divinité 
est une divinté unique » 

Les prophètes -108- 

ه ـٰلإهكم ـٰلإ أنما"
"واحد  

-108-نبياءاأل  

 Que ب اليت يربطها باجلملة السابقة    Divinité unique   رجييسستعمل إ

  .أنما و إنمال ة أا اكثر مكافأاليت يبدو  seulement مستخدما مرة أخرى

 -2- دخول أنما على اجلملة الفعلية:  

(de même) ils disputent 
contre toi (, Prophète !,)  

au sujet de la Vérité après 
que celle-ci s’est 

manifestée, comme s’ils 
etaient poussés à la mort, 

alors qu’ils sont dans 
l’expctative.    Le butin-06-                  

جيادلونك يف احلق بعدما "
كأ نتبيىل إ يساقون مان

"املوت و هم ينظرون  

-06-نفالاأل  
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اآلية و الربط بني   للوصلرجيبيسستعمال إفلذلك جند  ،الوصل هنا مافمن معاين 
 celle-ci    فاستعملاليت تليها

Alors que   :أدوات الربط  و،نقاط الترقيم كالفاصلةستعمال إوكذلك 

 و يتجلى ذلك أكثر يف املثال التايل:

Quelque chose que vous 
preniez, en butin, sachez 

que le quint (en) 
apartient à Allah ».          

Le butin-41- 

 ن شيءغنمتم م أنماا و اعلمۤو" 
"هللا مخسه فأنّ  

-41-نفالاأل  

)en( و  sachez)  que( ة الوصل داأستعمل إف  

 ،تضمن عدة أغراضتساليب اليت األ للتأكيد على أن أسلوب القصر من خرآو هذا دليل 
ينبغي على املترجم   كلها معايري، اإلثباتي و النف، الشرط،حالة اإل،الوصلمن  ،لربطا مههاأ

 ، و و حتقيق التكافؤ يف النص اهلدفنسجامتساق و اإل اإلمنه  النصية، وعتناء ا لضماناإل
ستعمال إو الدليل على ذلك كثرة  ،اإلعتناء به رجييس رصهو جانب داليل و معنوي ح

...عالمات الترقيمو خصوصا أدوات الربط و الوصل   

 :لكن يف اآلية التالية

« Nos regards ne sont 
qu’abusés ou plutôt nous 

sommes des gens                
 ensorcelés ! »      Al-hijr-15- 

 بصارناأرت سكّ إنما "
"حنن قوم مسحورونبل   

-15-حلجرا  

 .بل ميكن أن  يتقدم ،ئماال يكون متأخرا دا إنما يفيرى البالغيون أن املقصور عليه 
مر الذي مل اال، "سكرت"ىفوقع احلصر عل "أبصارنا" ال "سكرت" فاملقصور عليه هنا هو

:الذي كان من املمكن أن يترمجه كاآليت ،رجييس وافقه  
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L’abus n’a touché que nos regards 

.ستثناء بوضوحتضمن اإلر قصال لكن  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التقدمي و التأخريي راعى فيه رجييسذوال آخر،ؤكد هذا بدليل نو 

Seuls, les savants 
redoutent Allah, parmi 

ses serviteurs. 

Créateur-28- 

خيشى اهللا من عباده  إنما "
"ۤؤاالعلٰم  

-28-فاطر  

:اآليةإذ جعل العلماء هم من خيشون اهللا و ليس العكس كما يوحي إليه ظاهر   

  الذي يعترب من الوسائل اليت التأخري،أي التقدمي و  ،إنماهذا من خصائص  و

 Seuls  ب الترمجة رحييس أدب، فمن خالهلا احلصر بدرجة عاليةجلى يت  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و هناك عدة آيات للدليل على ذلك:

La voie de (containte) ( ?) 
n’est qu’à l’encontre de ceux 
qui te demandent permission 

(de ne pas entrer en 
compagne). 

Revenir (de l’erreur)-93- 

بيل على الس إنما "
 و هم ذنونكأذين يستالّ

"أغنياء  

-93-التوبة  

 اجلملة ب أ، فبدإنما، من خالل ترمجة  مرة أخرى يف التقدمي و التأخريرجييسأبدع 
.السبيل  :voie  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كذلك يف املثال التايل:

A toi seulement incombe 
la communication et, à 
nous, le Rendement de 
compte. Le tonnerre-40- 

عليك البالغ و علينا  إنماف"
"احلساب  

-40-الرعد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            3- طرق القصر بـ: بل،  لكن،  ال:   
ان خروف العطف تنقسم  ىلإ التطرق اىل القصر بطرق العطف جتدر االشارة قبل       

، كماح ، أي لفظا ووف عليه شريكا مطلقااملعطوف مع املعطفيه  قسم يشترك :قسمني ىلإ
:عطوف عليه لفظا فقطاملكون فيه التشريك بني املعطوف و و قسم ي  

 القسم االول: الواو، الفاء، مث، حىت، أو، أم.

 القسم الثاين: لكن، بل، ال.

ن املعطوف يتبع املعطوف عليه يف أ، أي عرايبفظي هو الظابط اإللو املقصود بالشريك ال
  و نلخص.ما التشريك فاملقصود منه هو الشريك املعنويأ جزما، نصبا و  رفعا وعراباإل

:)م686.ت(مالكهذا القول بقول   

    ا    ـ  صدق و وفكيفو ك أم، أى،تـا     حـواو، مث، ف: طف مطلقاـفالع
الحامر و لكن أم يبد ـلك ، و لكن     ال و ،ظا فحسب بلـفاتبعت لف  

        * قسم النحويون حروف العطف هذه إىل قسمني: 

 بل و لكن: تنفيان احلكم عن األول و تثبتانه للثاين. 

 ال: تثبته لألول و تنفيه عن الثاين.
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 و من آيات اهللا عز وجل اليت يتوفر فبها القصر بـ: بل،  لكن،  ال:  

Ne dites point de ceux 
qui sont tués dans le 

chemin d’Allah : « (Ils 
sont) morts. » Non 

point ! (ils sont) vivants 
mais vous ne (le) 
pressentez pas. 

La génisse  -154-  

وال تقولوا ملن يقتل يف " -1
ء حيۤاأموات بل أسبيل اهللا 

" تشعرونولكن الّ  

-154-البقرة  

 

Allah ne les a pas lésés, 
mais ils se sont lésés  
eux-mêmes.                    
 La famille de ‘imran-117- 

  و اهللاهمما ظلم و"-2
"ننفسهم يظلموأكن ـٰل  

-117- آل عمران  

Salomon ne fut point 
infidèle, mais les 
Démons furent 

infidèles. Ils 
enseignent aux 

Hommes la 
sorcellerie et ce 
qu’on avait fait 

descendre, à 
Babylon, sur les 

deux Anges, Hârout 
et Mârout. La génisse-

101- 

ما كفر سليمان  و"-3
 نـياطيـ الشكنـٰو ل

 اسـمون النكفروا يعلّ
نزل على أ و ما حرالس

روت ـٰكني ببابل هلامل
"روتـٰو م  

           - 102-البقرة
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(Les Détendeurs de 
l’Écriture) ont dit : 
« Soyez juifs ou 
chrétiens ! vous 

serez dans la bonne 
direction.» 

Réponds-(leurs) : 
« Non  point ! 

(suivez) la religion 
(milla) d’Abraham, 
un ĥanîf  qui ne fut 

point parmi les 
Associateurs.» 

       La génisse-134- 

و أا و قالوا كونوا هود"-4
ة  قل بل ملّتدوا  ىرـٰنص

 و ما كان من براهيم حنيفاإ
"املشركني  

      -135-البقرة

La bonté pieuse 

(birr) ne consiste 
point à tourner 

votre face du coté 
de l’orient et du 

coté de l’occident, 
mais l’homme bon 
est celui qui croit 

en Allah et au 
Dernier Jour,        

 La génisse-176- 

وا ن تولّأ رـالب يسلّ"-5
املشرق و قبل وجوهكم 

 من ن الربـٰاملغرب و لك
"من باهللا و اليوم اآلخرءا  

  -176-البقرة
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(Mais les Impies) ont 
dit : «  Le Bienfaiteur 

s’est donné des 
enfants. » Gloire a 

Lui ! Tout au 
contaire, ceux (qu’ils 
nomment Ses enfants) 
sont (seulement) des 
serviteurs honorés. 

Les prophètes-26- 

ن ـٰخذ الرمحقالوا ات و"-6
"كرمونعباد مبل ولدا سبحانه   

         - 26-نبياءاأل

 

Heureux (au 
contraire) sera qui se 

sera purifié ! aura 
invoqué (dakara) le 

nom de son Seigneur 
et prié ! le Très-Haut-

14-15- 

  وٰىفلح من تزكّأقد "-7
بل ٰىه فصلّذكر اسم رب 

نياتؤثرون احلياة الد"  

  -15- 14-علىاأل

 حىت ن هلذه احلروفوشترط النحويإ، ال و بل و لكنحوال كل من أحوال، أي غلب األأيف 
، وردناهاأمثلة اليت  و األ،ال مجلة  املعطوف بعدها مفردان يكونأ، تدل على العطف وتؤدي 

حيان، خصوصا تلك لب األغأ فقابل يف ، اجلانب النحوي يف ذلكرجييس  فيهاحترمإغلبها أ
أي احلصر التام،  non… point العطف بكلمة يت جاءت فيها هذه احلروف تدل علىال

  .ne…pas اقوى من فهي

 و لكن على ، اذ مل يايت املعطوف عليه مفردا،خريةمثلة األو خري دليل على ذلك األ*      
فال يوجد  .ستدراك ال حرف عطفإبتداء و إحرف تعترب لكن يف هذه احلالة ذ إ ،شكل مجلة

مالءمة ملستوى صلي، ة النص األأخرى يف مكافأفلح مرة أ، الذي رجييسهناك داع لعتاب 
قواس ستعمال األإ  من خاللحيائيلى املعىن اإلكيد عأذلك بالت ، والقراء و مدى تلقيهم للمعىن

  .املعىنو توضيح عالمات الترقيم لتعزيز  و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 4- القصر بـ: تقدمي ما حقّه التأخري:

ذ جند بعض البالغيني يضعون ، إخريأتلاحقه  تقدمي ما ،من طرائق القصر كذلك    
مثال سيبويه، فالتقدمي عندهم ال يفيد  أما البعض اآلخرأ ،ختصاصالتقدمي يف مقام اإل

ما البالغيون من بعدمها فقد حبثوا يف أ، هتمام باملقدم يفيد العناية و اإلبلختصاص، اإل
ن تقدمي املسند اليه أرآى بعضهم  سرار البالغية النامجة عنهما، وبينوا األ  وخريأتالالتقدمي و 

 رجييسكد أيفيد التقدمي التخصيص، ف: -1ختصاص ففي اآلية على الفعل و اخلرب يفيد اإل
 كرر كلمة و ،من الكفروا نطالع على دخائل ما بطالعلم و اإل ا حصر،  nous حننعلى 

nous طالعاإل يف العلم و)اهللا(حنن جبه، و برزت خصوصيةختصاص وادى اإلأمرتني ف،  
تساق النص املترجم، و جتلى ذلك إ برجييسمنا يدل على عناية إو هذا ان دل على شيء ف

  ...كثرهاأدوات الربط كالفواصل، و ما أستعمال إحالة و الوصل و من خالل التكرار و اإل

Parmi ceux des bédouins 
qui sont autour de vous et 

parmi les habitants de 
Medine, il est des 

Hypocrites qui sont 
diaboliques en l’ 

(hypocrisie). Vous  ne les 
connaissez point (mais) 

Nous, Nous les 
conaissons » Revenir (de 

l’erreur)-100- 

هل املدينة أمن  و"-1
فاق ال  مردوا على الن

"حنن نعلمهم تعلمهم  

-100- التوبة  

On leur fera circuler des 
coupes d’une (boisson) 
limpide, clair, volupté, 
pour les buveurs, ne 

contenant pas d’ivresse, 
inépuisable. assafète-47- 

ول و غال فيها "-2
 ال هم عنها

"ونزينف  
-47-الصافات   
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Cette Écriture_nul doute 
à son endroit_, est 

Direction pour les Pieux 
La génisse-2- 

ال  ذلك الكتاب"-3
  "ريب فيه

-2-البقرة  

« Seigneur ! sur Toi nous 
nous appuyons, et vers 

Toi nous venons à 
résipiscence. Vers Toi est 

le (Devenir) ».    
L’examinée-4- 

ربنا عليك "-4
نبنا أليك  إتوكلنا و

"ليك املصري إو  

-4-املمتحنة  

Dis : « il est le 
Bienfaiteur, nous avons 

cru en lui et, sur Lui, nous 
sommes reposés ».          

La royauté-29- 

ا منءان ـٰٰقل هو الرمح"-5
هـو عليه ـب  

"لناتوكّ  

-29-امللك  

A vous, votre religion. A 
moi, ma religion.           

Les infidèles-6- 

 

ينكم لكم د " -6
   "و يل دين

-6-الكافرون  

(C’est) Toi (que) nous 
adorons, Toi dont nous 

demandons l’aide !          
La liminaire-5- 

اك يإاك نعبد و يإ"-7
"نستعني  

-5- الفاحتة  
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:2ص اآلية رقمختصااإل ن التقدمي يفيدأدلة القرآن على أمن  و*          

سم الفاعل إ رجيس ستعملإفيها غول، فف مخور الدنيا ماأ ،ل فيهان مخوراجلنة ال غوأفاملعىن   
Le participe present→ ne contenant pas 

. إختالف مخور اجلنة و مخور الدنياعلى اليت تدل  Inépuisable و النعت   

  :3رقم  اآليةختصاصإللفادة التقدمي  إدلة أو من *      

doute   الريب والأ رجييسورد أ ف

endroit :"ال ريب فيه"عىن من ا، الذي يقابله يف العربية اجلار فيه، لكوالأ   ورد أ لو ذإ  

Cette ecriture, contenant le doute. 

 *     :5 و 4رقمكذلك التقدمي يف اآلية 

الكتب  الرسل و ميان يشمل اهللا، وإلاف ميان باهللا وحده،ففي اآلية مل يقع احلصر على اإل
ال إن التوكل ال يكون ألعليه توكلنا،   و و لكن وقع يف اآلية الثانية،السماوية و املالئكة

:والأ كرذفعلى اهللا وحده،   

.اإلحالة قاصرا اهللا على التوكل يف ترمجته رجييس ستعملإف  Pronom relatif « lui »  

  :6جند اآلية رقم ،ختصاص إللالتقدمي فادة إمثال آخر على * 

  أاملبتدفتقدم اخلرب على ، ديين مقصور عليه م، ون دينكم مقصور عليكأفاملعىن 

Pronom posséssif: votre وال أورد أ الذي رجييس هذا ما حققه و  

:7ية رقملك يف اآلذك  Toi   فلقد كرر رجيس* 

.بغريهستعانة به و إلا و ،باهللا الّإلكانت العبادة "  نستعني"  مل تتكرراذإف  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 اخلامتة: ...عن ترمجة رجيس

 اليت خنلص نتيجة الدراسة التحليلية و هي ،و من العيوبتكاد ترمجة رجييس ختل        
 ولذين يؤكدون هو من ا يس يف ترمجته للقرآن، كيف ال، و رجينلقد أبدع إذفإليها، 

 التدرج و اةنسجام و مراع نقول اإل،قول املعىنلما نف .سالمته  ويركزون على املعىن
جوء كذا الل و ،حاليةستعمال أدوات الربط اإلإسرار على ال و ليس فقط، فإ،امتختاإل

  الضمائر، و و أدوات اإلشارة منأدوات الوصلجانب  ىلإإىل التكرار يف كل مرة، 
 قساتإلاة مراعايضا على أ دليل قواس، و أفواصل  من نقاط و الترقيمخصوصا عالمات 

 التحكم يف على قدرته  جتليهذا مل يتحقق إال مبدى و ترابط اجلمل و التراكيب، و
 على  القصر، دليل آخرظواهر، الذي هو  من عتىن بالتقدمي و التأخريإ ف،ة البالغأساليب

  و املهم يف كل النصوص، والصعبسلوب ذا األهلأن رجييس كان وفيا يف مكافأته 
ختل أسلوب من األساليب لوقع إ إناليت و ، لقاخصوصا الدينية اليت تتضمن أحكام اخل

نسجام، مل يترك تساق و اإلفبني اإل .مينةأغري سببه ترمجة  ،بديأالنص يف حتريف 
فه  الذي ضاعىن بتدهور املعإال يف بعض احلاالت، نفسر ذلك رجييس الفجوة تكرب

د رفأو ،آخرر معىن على حساب ختياإ بني وجد نفسه فيها حائرا  يف كل مرة،رجييس
، و عموما هذا ما نبحث عنه يف  و كذا عالمات الترقيم،مستعينا باألقواس ،ثننياإل

 ،األخري

هذا ال  ، وإىل سالمة املعىنو السعي  التأكيد :االيت توصلنا إليه و هي النتيجة        
م البالغة، لع ،، علم النص لعلم الترمجة، علم اللغة اية مسبقة و شاملة إال بدرتىيتأ
 كلف املترجم بالربط مناهج  كلها علوم و  باإلضافة إىل علوم القرآن،،علم املعاين و

  ...مطابقةخصوصا  ، و صحيحة علمية و بطرقجريتأوفية  للخروج بترمجة  ،ابينه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اخلامتة: ...عن ترمجة القصر يف القرآن الكرمي

شكال يف برز جتليات األأمناطه التعبريية من أساليب القرآن الكرمي و أتعد        
اليت ينبغي على املترجم  حد العوائقأاوالت ترمجة القرآن، فهي بذلك تعد حم

ىل مناهج نظرية و علمية تعينه على ذلك، ففي هذه احلاالت جيد إستنادا  إجتاوزها،
مناط دقائقه املضمنة يف هذه األ ما ترمجة املعىن وإ :مام خيارينأاملترجم نفسه 

جم مناط اللغة املترمكافئة أل نية مقابلة وامناط بيأب و يلاسأما ترمجتها بإالبيانية، و 
اهلدف  و  بشكليه، حديثنا السابق حول مبدا التكافؤينا يفألك كما رذ ، وليهاإ

 من خالل الترمجة بعدا مجاليا  و تصويرا  يعود اىل الرغبة يف اكسابمن ذلك 
كيد على اجلانب أالتبتعبري آخر و أدبية، ألبالغية و االقيمة  الو الصبغة العلمية

 علم  كان،ن خيرج بترمجة سليمة و وفيةأجم ذا املترإاجلمايل و البالغي للنص 
  .ام يف احلديث املفصل عنهذلك يناأ كما رو علم الترمجة أحسن الطرق، النص

اليت حاولت من خالهلا التعرف ضعة املتوا كانت الدراسة ،طارو يف هذا اإل       
 و هو :شكال املطروح يف هذا البحثزاء التصدي لإلإعلى خيارات املترمجني 

، و ذلك من خالل حتليل ىل اللغة الفرنسيةإالقصر يف القرآن الكرمي سلوب أة ترمج
، أي سلويبالداليل و األ ، مدونة هذا البحث على املستوينيو تقييم طرق ترمجته يف

  ... الشكل يف سياق اخلطاب القرآينةعىن و ترمجاملضمن ثنائية ترمجة 

رتكاز املترجم على إ يف ضررة اليت تتمثل ،ساسيةأىل نتيجة إتوصلنا و         
خصوصا على مستوى املعىن  ،فاءحتقق التكافؤ و الو  دقيقةمبادئ و مناهج علمية

ىل حد تقدمي ترمجتني لآلية الواحدة من إ الذي ذهب ،رجيس ترمجة معينا أكما ر
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، و حاجة صلي من جهةىل املعىن احلقيقي و األإكيد و الوصول بالقارئ أجل التأ
لى مناهج علمية و لغوية جتعله يتمكن من النص دالليا و عستناد إل اىلإ الدارس
نسجام اللذان حيققان ترابط و تالحم تساق و اإلوجه اإلأ من خالل رصد ،معنويا
  .النص

ساليب بالغية و أتضمنه من ي و ما ،ن عموماآام حديثنا عن ترمجة القرتو خ      
ن أىل إخنلص  ،يف شىت ااالتعن ترمجة النصوص ، و يناأما ركقصرلكا بداعيةإ

تام بينها و بني الحداث التكافؤ إىل إا تسمو أ، إال الترمجة مهما بلغت من الدقة
مناط تنهل من اللغة و تصب أليب و اسألن تفطن إ فاملترجم حىت و .النص القرآين

  : أحد األمرينخيتارن أ الإتسىن له ال ي ،يف القرآن

خيتار ن أما إ، و آراء املفسرينىل إستناد باال ىن املقصودنقل املعىل إيتوجه ن أما إ ف
مرين لكن اجلمع بني األ  و.اللغة اهلدفيف جياد ما يقابلها إو ترمجة الشكل 

ن البديع و سح ، ويبقى آية المسى جتليات البيانالكرمي ن القرآن أذلك ، مستحيل
 يعد و ال لك مما الغري ذىل  إ،كل حرف يتضمنهقراءة يف الفريدة ة ، و اللذالنظم

سيلة لتبليغ ما تيسر من ال وإما الترمجة  و، ...عجازهإوجه بالغته و أمن حيصى 
  .قنا يف ذلكن نكوم قد وفّأفنرجو  ،معانيه

  

  

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :ةـالعامة ـاخلامت      

          ذا قد قدمنا دراسة وافية و شاملة، أو حنسب ذلك، هلذا املوضوع نكون
خصوصا ، و الترمجة و اللّسانياتعلم  بني ، حول التكافؤ الديناميالشيق و لو صعب

  من أمهية وو ملا للنص، نتساب بينهماإتشابه و تناسب و من ك ل، ملا هناالنصية منها
 إذا أردنا كمترمجني،حنن  إمهاهلاهذه عالقة آلية ال ينبغي  و .ضرورة التمكن منه علميا

إن صح   و عواملعوامل، فهو تكافؤ بني عدة فقط، و ليس أمينة،القيام بأعمال وفية و 
  ...القول، تكافؤ بني كل ما ميس الترمجة و اللغة

منه   و فهم و تأويل و حبث عن املعىن و، من قراءةتكافؤ بني عدة أدوات         
 إنطالقا و  املترجم و املترجم له، كل هذاو، الكاتب تكافؤ بني عدة أشخاص، املتلقي

 اليت ،املترابطة امللتصقة و لنفهم يف األخري أا جمموعة من احللقات ،نصال إنتهاءا إىل
لحفاظ ل يسعى املترجم   الذي،ختل التوازنإ حداهاإ، إذا سقطت بيةختضع للنظرية النس

، ارئ األجنيب بطريقة مطابقة لألصل، لنص وصل للقه، فهو اخلالق الثاين بعد الكاتبعلي
نفس ، التكافؤ اليت يقدمها علم الترمجةتوىل املترجم هذه املهمة بنجاح من خالل مبادئ 

 هاقوم عليتمستعينا باملقومات اليت  املبادئ اليت جعلت للترمجة علما قائما بذاته
ليتوصل املترجم نفس املقومات اليت جعلت للنص علما قائما بذاته،  ،اللسانيات النصية

و إن كان   الذي،يف األخري إىل إدراك العالقة املوجودة  بينهما و حاجة األول للثاين
، هو األول  أن ال ينسى أن هناك خالق واحدى هذا املترجم، فعلخالقا قد أبدع يف عمله

خري دليل على ذلك  ، وشيء، بديع السموات و األرضليس كمثله ، الذي خريو اآل
، فتبارك اللّه  و حققنا ما سبق ذكرهنا عليهاالقرآنية اليت قمنا بتطبيق دراستمعجزته 

  ...أحسن اخلالقني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 195  

 

devices are: type of discourse, information structure, 

thematic progression and thematic unity. Text analysis 

is, thus, becoming a promising tool in performing more 

reliable translations. 

I have choosen, to applicate that, the divine text 

“Qur’an” the word of Allah, the Creator, a good and 

complete text, empty of ambiguity and mistakes, to show 

that translation studies, linguistics, text linguistics, 

grammar, are one. In the end, we can say after all the 

translation attempts to be faithful as possible to the 

meaning in each text, in general, and in the holy Qur’an, 

in particular, for equivalence and fidelity in translation, 

and cohesion and coherence of the text, they could not 

avoid a lot of losses in semantic and stylistic levels, 

because in the end the meaning and effect has always the 

priority, and translator the last word! 
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  :عـقائمة املراج

  :مصادر الدراسة

تفسري الكلمات امش القرآن، مذيال بأسباب  :)صحف املفسرامل(القرآن الكرمي •
   .1997، 4، طسالمي، دمشق، دار الفجر اإلقراءة حفص عن عاصمالنزول، 

 :" Le Coran, (al-Qor’ân ) " :رجيس بالشار •

Traduction Régis Blachère,  
Edition G.-P. Maisonneuve & Larose, Éditeurs, Paris, 11, rue 
Victor Cousin, 1966, achevé d’imprimer par Joseph 
Floch le 8 sep.1972, maître-imprimeur à mayènne.  

  :املراجع باللغة العربية

 .م2003 ،1حلول، دار الفرايب، ط دبية، مشاكل ومجة األالتر :نعامإ بيوض •

املكتبة يويب، عجاز يف علم املعاين، حتقيق ياسني األدالئل اإل :عبد القاهر اجلرجاين •
 .م2001جية،ذالعصرية، الدار النمو

الثقايف العريب، اخلطاب، املركز نسجام إ مدخل إىل ،النص لسانيات :حممد طايبخ •
  .م2006 ،2ط

 ،الربهان يف علوم القرآن : بن ادرحممد بن عبد اهللا الزركشي بدر الدين •
 .م1990 دار املعرفة، بريوت، لبنان، ،براهيمإبو الفضل أحتقيق حممد 

 .م1993 ،1نسيج النص، املركز الثقايف العريب، ط :رزهاأل الزناد •
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    ، املكتبة االسالمية،  تأثري الفكر الديين يف البالغة:مهدي صاحل السامرائي •
 .م1،1977دمشق، ط

، 1جتاهات، دار القاهرة، ط علم لغة النص، املفاهيم و اإل:سعيد حسن حبريي •
 . م2001

، مفتاح العلوم :يب بكر حممد بن عليأ بنإ يوسف أيب يعقوب السكاكي •
 .م1987 ،ار الكتب العلمية، بريوت، لبنانحتقيق الدكتور عبد احلميد هنداوي، د

، عبد السالم حممد هارون ،و شرححتقيق  : عمرو بن عثمان بن قنربسيبويه •
 .م1988، 3، ط2 القاهرة، جمكتبة اخلاجني،

            دار الفكر، ،م القرآنعلو اإلتقان يف :جالل الدين  عبد الرمحنالسيوطي •
 .م1996، لبنان، 1ط

 نظريات الترمجة و تطبيقاا، يف تدريس الترمجة من العربية إىل :شاهني حممد •
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 :ملخـص

       بعد ما كانت الترمجة جمرد فن من الفنون اليت تقتصر على جمال األدب، 
قام علماء و مفكرين بإكساا الصبغة العلمية، لتصبح منهاجا جيمع بني النظري 
و التطبيقي، و السبب يف ذلك هو احلاجة اليت دفعت املترمجني إىل إتباع طرق 

نهجية وفق معايري علمية، حىت تكون التراجم مطابقة لألصل و منه حتقيق م
األمانة و الوفاء الذي قامت عليه الترمجة منذ القدم، و منذ نزول الكتب 
السماوية املقدسة اليت إستطاعت الوصول إىل شعوب العامل الناطقة بشىت 

  .اللّغات

راسات، أخذت الترمجة متيل        و مع التطور الذي عرفته معظم العلوم و الد
إىل فروع أكثر إرتباطا مبجال اللغة، و من بني هذه الفروع احلديثة جند 
اللسانيات النصية اليت درست النص من مجيع جوانبه، النحوية و الداللية، 
باإلضافة إىل القواعد و الظواهر اللغوية، من حنو و بالغة و سياق، و عالقات 

ارجية اليت جتعل من النص كالّ منسجما و بنية دالة هلا الربط الداخلية، وكذا اخل
  .وظيفة إيصالية

        و مبا أن املمارسة اليومية للترمجة نشاط يتمركز حول النص، جعلت 
املترجم يلجأ إىل هذا املنهج الذي زاده معرفة بالنصوص و ما يقومها، مركزا 

النصية، مركزا بشكل بذلك على العالقات اليت تربط النص و تتحقق بالتايل 
خاص على معياري اإلتساق و اإلنسجام اللذان جيعالن املترجم يتحكم يف 
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املستوى  النحوي و الداليل للنص، و ليس فقط، بل و املستوى التداويل و 
فوجب . الذهاب إىل أبعد، إىل ما وراء النص، إىل العامل اخلارجي الذي نشأ فيه

م الترمجة و علم اللغة، خصوصا الذي يدرس علينا حنن املترمجني اجلمع بنب عل
النص أين يكون مركز اجلاذبية أقوى و أعمق و أكمل، وجب علينا أيضا إبراز 
أمهية املقومات اليت جعلها دي بوغراند إحدى األسس اليت قامت عليها 

  .اللسانيات النصية

ينامي، و        وجب علينا التركيز على مبدأ التكافؤ يف الترمجة، الشكلي و الد
خصوصا الدينامي الذي خيلق نفس التفاعل و التأثري عند قراءة النصني، التركيز 
على هذا املبدأ دون سواه، وجب علينا من أجل ذلك اإلستناد إىل نايدا و 
إعتنائه إىل جانب طابري ذا املبدأ، جاعال هذا املبدأ أهم املبادئ، إن مل نقل أوهلا 

  .يف الترمجة

أداة فهم : ينا أيضا اللجوء إىل شطاينر و إعتنائه بالتأويل       وجب عل
النصوص، مؤكدا على أمهية املعىن الذي ال يكتمل إال عن طريق قراءات 
متعددة، كل هذا جعل املترجم عضوا فعاال يشترك يف العملية اإليصالية 

  .التواصلية، يتمركز يف الوسط، بني الكاتب و القارئ 

الربط بني كل هذه القضايا، الربط بني النظري و        وجب علينا إذن 
التطبيقي، الربط بني الترمجة و اللّغة، الربط بني الكاتب و املترجم و القارئ، 

  ...السياقاملعىن، الربط بني النص و الربط بني املركب و 
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        لندرك يف األخري أا جمموعة من احللقات املترابطة إذا نقصت إحداها، 
اإلعتناء : وازن و نقص العمل، و مل تصل الترمجة إىل اهلدف املنوط بناإختل الت

بإتساق و بإنسجام النص املصدر لتسهيل و تصحيح عملية النقل، و بالتايل 
  .حتقيق التطابق و الوفاء يف النص اهلدف، و منه اخلروج بترمجة جيدة و سليمة

ني الثقافات و شعوب مد ب        و لقد أدرك العامل اآلن، أن الترمجة جسر
العامل، فهي تؤدي دورا متميزا يف تضييق الفجوة بني خمتلف احلضارت، و مبا أن 
الترمجة مهمة صعبة، تضبطها نظريات و قوانني تؤدى على مستوى النص، 
فترمجة نصوص الرسائل السماوية اليت جاءت لتخرج الناس من الظلمات إىل 

ما على املترجم املسلم تبليغ رسالة هذا النور، كانت أهم و أوىل، و كان لزا
 الر، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من": الدين، اليت جاءت بلسان عريب

 إنا أنزلنا قرآنا"، "الظّلمات إىل النور بإذن ربهم إىل صراط العزيز احلميد

إذ ماجيعل القرآن معجزا، هو تضمنه ألساليبه حنوية و بالغية جتعله  ،"عربيا
جزة لغوية أدهشت باقي األمم يف زمن البعثة، و سيبقى األمر كذلك إىل يوم مع

الدين، ليكت القرآن الكرمي أمسى و أرقى من أي نص، إخترنا من بني هذه 
األساليب القصر، الذي تتوفر فيه كل شروط اجلمال و البيان، و تتجلى من 

  . إختصاصخالله خمتلف الظواهر اللغوية من تقدمي و تأخري و تكرار و

       إخترنا إذن أسلوب القصر و كيفية ترمجته إىل الفرنسية، و ما هي 
التعديالت الكاملة اليت تصحبه من جهة، وما خيلفه من جهة أخرى، فالتراكيب 
اللغوية قد تتغري، ما يلزم املترجم إمتالك قدرات و كفاءات عالية يف الترجة 
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ما يناسب  تطبيق دراستنا النظرية و هذا . عموما، و اللغة و البالغة خصوصا
املتعلقة بلسانيات النص، اليت حنصر ظواهرها بالدرجة األوىل يف اإلتساق و 
اإلنسجام، إذ من خالل أسلوب القصر، يتحتم على املترجم اإلعتناء باملقومات 

فأسلوب القصر من األساليب اليت جتعل النص املترجم . اليت حتقق نصية النص
عض احلاالت متاما، يف الترتيب و التركيب، ما من شأنه اإلخالل يتغري، و يف ب

بالتوازن الداخلي، و منه باملعىن، فالنص القرآين يزخر مبختلف صور البالغة و 
البيان اليت  متيزه عن باقي النصوص، و من شأن هذا النوع من النصوص فرض 

  ...حتديات و صعوبات ملن أراد القيام بترمجة عالية املقام

        و هي أفضل النماذج، فيطبق املترجم نفس اخلطة على باقي النصوص 
مهما كان نوعها و صعوبتها، تلك اخلطة الىت جعلته يتوخى احليطة يف كل كلمة 
خيتارها، تلبية للمعىن و منه إلنتظارات القراء الداللية و اإلنفعالية، كيف ال و 

 الفرصة من أجل حتقيق الوفاء، هو كان يتعامل مع كالم اخلالق، كان السبب و
  .نؤكد عليهالذي و التكافؤ 
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Résumé: 

La première leçon qu’on apprend dans les cours de 

traduction, c’est qu’elle s’effectue en premier lieu au 

niveau de l’idée, ou des idées que recèlent les relations 

qu’il y a entre les mots, utilisés de façon exptionnelle et 

propre à l’auteur, pour dégager le sens voulu, étant, le 

traducteur, en quette permanente de sens pour aboutir à 

une traduction saine et fidèle. 

Ne pas se contenter des mots et de leurs équivalents, 

s’avère une évidence, car il est plus facile de trouver des 

équivalents au niveau des mots, pour cela il faudrait juste 

bénéficier de dictionnaires de tout genre, que 

d’appréhender et comprendre le texte, et arriver à cerner le 

sens. Dans ce cas, le traducteur, qui se trouve au centre 

des intérêts et des attentions, de par cette dure tache, doit 

disposer de moyens et d’éléments cognitifs, et recourir à 

des méthodes de recherche qui présenteraient des 

solutions, pour faire face à la difficulté du sens parfois 

condamné par l’ambiguïté : l’intention de l’auteur d’un 

coté, et le génie des langues et leurs différences 

grammaticales de l’autre. Quand on dit tout ça, on se 

rappelle que la traduction est une activité scientifique, un 
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processus que le traducteur doit anticiper, et qu’on appelle 

généralement « Traductologie », qui, pour rappel de 

l’histoire, c’est la nécessité qui a mener à l’apparition de 

ce terme, pour faire en sorte que la traduction soit 

considérée comme une science à part entière, et non pas  

comme simple art, ou filière linguistique à un moment 

donné, ou simple faculté réservée à l’élite, accordant alors 

au traducteur, son statut, et lui rendre du coup hommage : 

inconnu , il devient reconnu ! 

Et comme toute activité scientifique, le processus de 

traduction se fait sous forme d’étapes. Naturellement, la 

première de ces étapes, c’est une bonne lecture du texte à 

traduire, ou plutôt, plusieurs lectures pour dégager le sens, 

car à chaque lecture, l’idée s’éclaircit davantage, puis, le 

traducteur se trouvera confronté à l’ambiguïté de certains 

passages du texte. Ayant du mal à comprendre l’intention 

de l’auteur, il devra faire face à la difficulté des mots qui 

sont souvent clés, et disposer d’éléments cognitifs sous 

forme de bagages linguistiques et extralinguistiques, 

autrement dit, une recherche personnelle qui s’effectue 

grâce à des dictionnaires d’abord monolingues, puis 

bilingues, et aussi et surtout, des revues du domaine de 
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spécialité, et bien sur grâce à son passé et ses expériences 

qui enrichissent sa culture générale dans les deux langues.                

Puis, vient l’étape suivante, qui nous intéresse, et autour 

de laquelle notre sujet c’est concentré, faire preuve 

d’équivalence et de correspondance. La traductologie 

comme on le sait, propose plusieurs méthodes et principes 

au traducteur, pour faire en sorte que la traduction soit 

saine, fidèle et correcte, sur tous les plans, et pourquoi pas 

satisfaire les attentes affectives du lecteur : c’est en tout 

cas l’objectif du traducteur … à la recherche du lecteur. 

Parmi ces théories et méthodes scientifiques, on 

trouve le principe d’équivalence, et c’est la conclusion 

qu’on peut tirer, l’équivalence est devenue une méthode 

de recherche efficace, et un principe de traductologie à 

part entiere, étant au départ, une simple étape de travaille. 

Et grâce à Eugène Nida, on sait maintenant que 

l’équivalence a deux visage : l’un formel, ayant lieu au 

niveau de la forme et du contenu, et l’autre dynamique. 

Nida insiste sur l’équivalence dynamique, celle qui 

consiste à créer la même réaction affective et 

émotionnelle, et le même effet chez le lecteur du texte 

traduit. 
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Assez parler de Traduction et de Traductologie, car 

on a oublié une chose primordiale, sur laquelle le 

traducteur s’est appuyé durant sa lecture, comme point de 

départ : c’est le Texte, et pas qu’un seul, car en matière de 

traduction, il est question de deux textes, que le traducteur 

doit comprendre et maîtriser celui de départ, et  de tout les 

cotés, et le recréer en texte en langue d’arrivée semblable 

et équivalent. Dans ce cas, il doit recourir à une autre 

méthode qui s’apparente à la traduction, une discipline qui 

étudie le texte d’une façon scientifique et structurée. Et 

qui dit texte, dit langue, et qui dit langue, dit science de la 

langue, autrement dit : Linguistique, qui a assisté, a un 

moment donné, a une révolution, en passant de la phrase, 

comme simple domaine de recherche, au Texte, comme 

phénomène linguistique plus complet. La linguistique 

Textuelle a donc revolutionné le monde de la linguistique 

moderne. Voyons alors de façon plus détaillée comment le 

traducteur en a besoin : 

Longtemps considérée comme art et passion, la 

traduction se voulait être une discipline à part entière, 

dans le seul but de recouvrir ses lettres de noblesse, et 

devenir une science dont le monde aurait besoin, pour 
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l’acquisition et la diffusion du savoir dans toutes les 

langues de l’humanité. Cela s’est produit, et la naissance 

d’une science propre à la traduction, a vu le jour grâce à 

des penseurs et à des traducteurs de renoms, qui ont 

contribué à l’établissement de théories et de lois, obligeant 

le traducteur à y remédier, afin d’aboutir à une traduction 

fidèle et saine. Certains lui ont même accordé l’honneur 

d’être un genre littéraire, plaçant les œuvres traduites, au 

rang des chefs-d’œuvre, devenant des pièces rares au 

musé des artistes et des écrivains de tout les temps. Cela 

dit, on ne peut pas renier son passé ni ses origines, car il 

ne faut pas oublier que se sont d’abord les linguistes qui 

se sont intéressés à la traduction, bien avant les littéraires 

et les poètes. 

Et même si certain ont tout fait pour que la traduction 

soit une science à part entière, voir un genre littéraire, il 

faut cependant reconnaître à la traduction ses origines 

linguistiques, étant, la traduction, l’un de ses  cotés 

pratique. 

Et c’est peut être l’occasion de concilier traducteurs 

et linguistes, en montrant les besoins des uns au autres. Et 

c’est seulement récemment, que l’idée d’une association 
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entre linguistique et traduction a été  relancée, et ce, après 

que l’étude de textes a été entreprise du point de vue 

d’analyse linguistique, puisque, et il ne faut l’oublier, 

c’est cette même linguistique qui a donner le relais à une 

discipline elle aussi à part entière, qui étudie le texte 

scientifiquement, à savoir : « la Linguistique Textuelle », 

qui a provoqué, grâce à De Beaugrande et Dressler, une 

autre révolution au sein de la linguistique elle-même, car 

pour rappel des faits, la linguistique moderne limitait au 

départ sa démarche, à l’étude de phrases, comme le 

souligne De Beaugrande et Dressler, qu’il était plus 

facile de formuler des jugements d’acceptabilité à propos 

des phrases, que de paragraphes ou de textes entiers. Il 

fallait alors, attendre le milieu du vingtième siècle, pour 

assister à l’apparition d’une grammaire textuelle, dont 

l’objet premier est le texte lui-même. 

On pourrait dire alors, que bien traduire, c’est 

remplacer des unités lexicales d’une langue de départ, par 

des unités lexicales d’une langue d’arrivée. Mais cette 

approche n’abordait que le coté linguistique de la 

traduction. 
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Les traducteurs ont toujours su, mis à part 

l’importance de la lecture et la compréhension d’un texte 

d’origine, qu’il fallait faire preuve d’équivalence et de 

correspondance, sous forme de va-et-vient entre le texte 

d’origine et le texte cible, et que cela ne se réaliserait qu’à 

l’aide d’un bagage rempli d’éléments cognitifs, 

linguistiques et extralinguistiques, et c’est là que 

linguistique textuelle interviens, en s’occupant du texte, 

et surtout du contexte, obligeant le traducteur à donner de 

l’importance, si ce n’est la priorité à la situation de 

communication, chose qui la doit à la pragmatique, que 

les partisant ont fait de la parole des actes.  

Et quand on dit équivalence, on sait maintenant que 

ce concept représente à lui seul une théorie indispensable 

et délicate, propre à la traduction, dont plusieurs 

chercheurs s’y sont intéresses, et les partisans de cette 

méthode efficace et fructueuse en terme de fidélité, ne se 

comptes plus. Et s’il y a quelqu’un qui s’est fait remarqué, 

de part sa vision exceptionnelle, dynamique pour les 

intimes, c’est bien Nida Eugène au cotés de Taber, qui 

voyait dans l’équivalence surtout dynamique qui consiste 

à créer le même effet dans le texte traduit, l’un des aspects 
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majeurs de la traduction, chargeant le traducteur d’une 

mission délicate, voir impossible, celle d’être le clone de 

l’auteur, le mettant en même temps au centre de l’étude, 

devenant ainsi un membre de communication qu’il y a 

entre l’autuer, le texte et le lecteur. 

En même temps, les questions d’ordre linguistique ne 

sont jamais absentes des réflexions du traducteur, car ce 

dernier opère sur la langue écrite. Alors s’intéresser du 

texte de plus près, s’avère aussi une évidence, et c’est 

l’essence même de la linguistique textuelle, ou la 

grammaire du texte comme on l’appelait dans les années 

60, qui cherchait à établir une grammaire capable de 

rendre compte des compétence textuelle d’un locuteur 

dans sa langue maternelle.  

Et c’est ce que nous cherchons à montrer, cette 

relation, indissociable, qui doit se trouver entre la 

linguistique surtout linguistique, et la traductologie, 

poussant la traduction à adopter et maîtriser ce genre de 

science.  

Car c’est une affaire de texte, de plusieurs textes 

devrons-nous dire. Le traducteur admet maintenant que, 
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équivalence formelle et surtout dynamique, que 

cohésion et cohérence, que texte et contexte, que sens et 

lecture, que compréhension et interprétation : sont tous 

des synonymes et font partis de la même famille, ayant, le 

traducteur, pour mission, de les relier, faisant d’eux, un 

cercle de communication vicieux, et en ce plaçant au 

centre de ce cercle, et de ce fait, au centre des intérêts, 

faisant parti d’un monde parallèle à celui de l’auteur et du 

lecteur.    

Bref, on aura compris que, Traductologie et 

Linguistique, surtout Textuelle, sont indissociable, et 

c’est le traducteur, meneur du bal si on peut le qualifier 

ainsi, qui se trouve à la croisée des chemins de ces deux 

méthodes, étant en rapport permanant avec le texte, ayant 

d’un coté les principes d’équivalence comme principe de 

traductologie, qui consiste à faire du texte traduit une 

copie conforme et identique  à l’original, et de l’autre, les 

sept critères interdépendants auxquelles, tout texte doit 

disposer, comprenant en premier lieu, la notion de 

cohésion et de cohérence. 

Car si le Principe d’équivalence, surtout 

dynamique selon Nida, consiste à créer le même effet, 
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naturel et le plus proche, et reproduire la même influence 

de l’auteur sur son lecteur, tout ça au niveau du texte 

cible, la notion de Cohésion et de Cohérence assure la 

Textualité, au côté des autres critères. C’est ce qui fait 

qu’un texte soit texte, si toutefois le traduteur s’y interesse 

comme point de départ et d’analyse, et c'est ce qui fait 

qu’un texte traduit soit identique à l’original,  

Et il n’est étrange à personne, que la Cohésion est 

généralement mise en rapport avec la linéarité du texte, 

les enchaînements entre les propositions, et les moyens 

formels dont dispose l’émetteur pour assurer ces 

enchaînements, et cela a travers des facteurs comme la 

Répétition, la Référence, la Substitution, l’Éllipse, et les 

Conjonctions. 

Alors que la Cohésion est une notion plus large, qui 

permet au traducteur de saisir la logique du texte à 

traduire, et à le reproduire dans la langue d’arrivée. On 

peut dire que la Cohérence se manifeste d’abord par 

l’Identification du Type de texte, ensuite l’Unité 

Thématique, et enfin la Progression. 
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Mais comment peut on investir ces outils 

linguistiques dans la traduction ? 

La Linguistique Textuelle permet la réalisation de 

phénomènes linguistiques, à savoir cohésion / cohérence, 

qui sont propres à des types de textes particuliers, par 

example : le texte narratif, le texte argumentatif…, voir 

propre à des langues différentes, car, en adoptant une 

perspective linguistique contrastive, les textes ne 

s’organisent pas de la même manière. Ainsi la langue 

arabe réalise souvent la reprise anaphorique par des 

pronoms pleins et variés, comparée à la langue française, 

qui préfère l’éllipse et le recourt à la ponctuation, comme 

dans le verset suivant : « Mahomet n’est q’un Apôtre. Avant 

lui, les autres Apôtres ont passé »---- un signe parmi d’autres, 

de stratégies totalement différentes, pour présenter et 

organiser l’information dans les textes. C’est pourquoi, la 

linguistique textuelle, en plus de son intérêt purement 

linguistique, contient aussi des implications importantes 

pour les langues étrangère, surtout quand celles-ci sont 

vues sous leurs aspects contrastifs, et analysées à travers 

des textes authentique, énoncés dans des situations réelles 

ou imaginaires . 
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Concluant ce léger survol sur le monde 

linguistico-traductologique, si on me permet l’expression, 

on sait maintenant, après avoir donner une vision globale 

sur l’étude méthodologique et scientifique du texte, que 

cela convenait au traducteur, comme outil  de travail, car 

comme on le sait, la mission du traducteur réside dans le 

fait d’adapter le texte d’origine dans une autre langue, en 

tenant compte des aspects culturelles et socio-

civilisationnelles  de la langue d’arrivée. Pour cela, il 

devait disposer au préalable, de bagages linguistique et 

extralinguistique, puis faire preuve d’équivalence et de 

correspondance pour parvenir au sens le plus 

naturellement proche tout en s’appuyant sur le concept 

d’équivalence dynamique version Nida,   tout cela ne peut 

être concrétisé, avant une bonne maîtrise du texte. 

 Et c’est pour ça que notre étude c’est porté sur 

l’analyse des phénomènes généralement regroupés sous 

les deux rubriques, et ce, dans la traduction du Coran 

faites par Régis Blachère. 

 Aprés analyse, nous avons conclus que Régis a bel 

et bien fait preuve d’équivalence, allant même jusqu’à 

consolider le sens par des mots doubles mis entre 
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parenthèses, cela s’éxplique par le fait que Régis, a 

préconisé la lecture traditionnelle, qui décèle le sens 

originale des premières périodes de l’Hégire. 

Nous avons conclus d’autres part, qu’il y a avait 

davantage de modifications par rapport à l’original, en ce 

qui concerne la cohésion, ceci s’explique par le vaste écart 

qui existe entre le Français et l’Arabe, surtout sur le plan 

grammatical et syntaxique des deux langues. Car toute 

langue peut tout dire, mais elle le dira avec des moyens 

qui lui sont propres. 

D’autre part, si la cohérence textuelle peut être 

considérée comme quasi universelle, la cohésion 

nécessite un traitement plus attentif et plus rigoureux, afin 

de produire un texte « correcte » du point de vue 

grammatical, « formel » et pourquoi pas «dynamique» 

du point de vue émotionnel comme on l’a vue avec  

NIDA et le principe d’équivalence. Et c’est là que le 

coup de génie du traducteurs intervient, une preuve de 

lucidité et d’improvisation, qui peut faire la différence, et 

qui fait en sorte que toute traduction soit exeptionelle et 

unique, devenant une pièce rare et unique dans le musé du 



 189  

 

traducteur, lui rendant hommage, et glorifiant la 

linguistique et ses bienfaits pour la traduction. 

Exploiter et maîtriser ces phénomènes, qui font partie 

désormais de la même famille, dont le traducteur devient 

le parrain, peuvent être des piliers solides pour 

l’enseignement, cela se manifeste dans les textes, en 

général grâce à la linguistique, et dans la réalité, grâce au 

langues étrangères, et c’est pour ça qu’on a insisté sur le 

concept de la relation mécanique, entre linguistique 

surtout textuelle, et traductologie, puisque quand on dit 

plusieurs langues étrangères, cela sous-entend 

automatiquement plusieurs types de textes différents . 

Et c’est ce qu’on a essayer de faire : associer l’un à 

l’autre, et pas seulement, plusieurs aspects impliquant le 

traducteur, espérant y être parvenu !   

Choisir la traduction du saint Coran, ne signifie point 

que cette tache est simple ou facile, bien au contraire, c’est 

l’un des textes les plus difficiles à traduire, cela est dû au 

niveau élevé, linguistique et esthétique du texte sacré, en 

plus de la multitude d’exégèse et interprétations exercées 

sur lui. En effet, le traducteur doit être conscient et tenir 
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compte des spécificités de la langue du coran, qui la 

distingue de la langue arabe moderne, car le texte 

coranique, par sa nature, ce n’est ni poésie ni prose, et il se 

caractérise aussi, par une densité et une richesse de sens 

extraordinaire, et une particularité syntaxique, sémantique, 

et structurale, unique. Ces caractéristiques et spécificités 

coraniques consacrent le concept de « I’jâz », considéré 

comme le seul miracle accordé au prophète.  

De ce fait, le Coran, le plus éloquent des textes 

arabes, et le miracle accordé par Allah à son prophète, 

résiste, tant à la compréhension qu’à la traduction. Alors, 

l’exégèse du texte coranique s’avère incontournable pour 

que les fidèles puissent le comprendre. 

Nous avons donc choisi, pour concrétiser la théorie 

dans la réalité, et convertir les conceptes en pratique pour 

acquérir la consécration et la vocation dans le domaine de 

la traduction en particulier, et la linguistique en général, le 

texte coranique, en mettant les progecteurs sur l’un de ses 

phénomènes grammaticaux, à savoir AlQasr, synonyme 

de restriction qui regroupe à la fois l’exception et la 

négation, un style qui engendre plusieures changements et 

modifications linguistiques lors de la traduction, surtout 
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quand il est question de Coran, la parole de dieu, un texte 

céleste, supérieur à celui du commun des mortels, un texte 

où le mathématique et l’esthétique s’associent, où le 

traducteur peut déguster son travail avec plaisir, ressentant 

la magnificence et la beauté  du créateur, se chargeant de 

lumière pour éclairer la voie et la curiosité du lecteur, 

assoiffés d’émotions et de beauté. 
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Summary: 

 It has always known that translation is a question of 

meaning, that translator should read the text many times, 

in order to get the real and good sense, to have at the end a 

correct and right translation. It’s obvious so, to say that 

familiarity with the source and target language, as well as 

the subject matter on the part of the translator, is the real 

way for a good translation, but is it enough? 

 All languages of the world, represents the mirror of 

culture and civilisation of each country, that translator 

should be aware, because to translate, don’t means just to 

find the equivalents of words, but also the equivalents of 

the intensions and aims of the author, who represents in 

the same time the knowledge and culture of his country. 

However, due to the findings in the field of text 

analysis, the role of text structure in translation seems 

crucial. Translator’s task has usually been defined as the 

establishment of equivalence between source language 

and target language texts. 

Nida knew that perfectly, this is why he insisted on 

the concept of equivalence, in special dynamic, which 
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consists to create the same effect of the original text, 

according by the way, a great statute and an important role 

to the translator, considring him as the second creator after 

the writer. So he belongs by this, to the communication 

operation, between author, message and reader.   

But, neither the nature of translation equivalence has 

been carefully specified, nor a comprehensive framework 

consistent with the true nature of linguistics has been 

employed for contrasting languages for translation 

purpose. So equivalence became an efficient Principle, 

and a good theory to make a faithful translation. Thanks to 

efforts of Nida and Taber in this field, confirming the 

scientific side of translation, after being considered for a 

long of time, as an art and passion. 

        There is an other problem , which is decisive and still 

represents a problem even the translator has good 

vocabulary and mastery of culture of language: Text is the 

surface realization of the discourse process and embodies 

a set of strategies for the presentation of the production 

discourse to the receiver, reader or listener. Texts in 

textual strategies do not act as the mere “carrier” of the 

message, but actively influence its nature and contents ,in 
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other words, the way something is said, is, as important as 

the message it self. Textual strategies or texture, are thus 

very important in communication process and should not 

be neglected  by the translator in his attempt to determine 

text equivalence for source language texts, because we 

have not to forget that there also a formal equivalence 

inside the dynamic. 

Among the features relating to texture, we propose 

Cohesion and Coherence, to be especially taken care of 

in the translation process: The cohesive elements, or the 

makers of textual cohesion have been classified into five 

elements: reference, substitutions, ellipse, conjunction 

and repetition. We should remember that, any conduct of 

the cohesive elements of the source languages text in the 

translation process would lead to a change in the degree of 

cohesiveness intended by the original author, and such a 

change, would certainly affect the discourse 

comprehension process, and in the long run, the nature of 

the message to be negotiated through the text. 

Coherent discourse contains certain identifiable 

structural devices and characteristics which distinguish it 

from random sentences or utterances. These structural 


