
 (.1)مقاييس النقد الترجمي ودورها في تطوير حركة الترجمة العالمية

 د. رحيم علي الفوادي

 جامعة بغداد \العراق 

يتناول البحث إعداد ودراسة املقاييس الضابطة للنقد الرتمجي اليت ميكن من خالهلا ضبط العملية الرتمجية الملخص: 
مراعاة تامة لتحويل االفكار املغلفة مبفردات يف لغة ما إىل لغة أخرى، وبيان آلية تطبيق  بوصفها عملية نقل يفرتض أن تتم بأمانة مع 

كل مقياس بغية الوصول إىل صحة الرتمجة بطريقة علمية تطبيقية تستند إىل الثوابت العلمية املقرة يف بنية اللغة وداللتها وخصائصها 
 أد ى مستوى، ورفع التكاف  بينهما إىل ددود  القصوى من خالل املقاييس املعرفية مع احلرص على تقليل اخلسارة بني النصني إىل
 الضابطة للعملية الرتمجية بوصفها أدوات للنقد الرتمجي.

 املفتادية: الرتمجة، النقد الرتمجي، مقاييس النقد الرتمجي، البنية اللغوية، التكاف  الداليل.الكلمات 

ت دي الرتمجة دورا ال يستهان به يف التواصل بني األمم، إال أن الرتمجة بوصفها عملية نقل بني كيانني لغوين  :المقدمة
مستقلني "لغتني" من ديث البنية اللغوية والداللة واملعرفة ال ميكن أن تكون موثوقة بصورة ميكن االعتماد عليها والركون إليها ما مل 

"مفردة متعددة املعاين، وهلا معنيان اصطالديان، أألول يعرفها  . وما دامت الرتمجة ة الترجمةهناك ضوابط دقيقة  تحدد صحتكن 
تتم وفق  أن، فان عملية النقل هذ  جيب )2(كنشاط ذهين، والثاين بكوهنا عملية نقل املضمون املعرب عنه يف لغة ما بأدوات لغة أخرى"

ضوابط معيارية تضمن النقل األمن واملتكافئ بني دال ومدلول كبريين تعديا ددود املفردة ليصال إىل نصوص كاملة ناقلة ملضمون 
، ما دام هذا عملية النقد الترجمي ومقاييسه الضابطة شامل متكامل. ووضع الضابط الدقيق لفحص صحة الرتمجة ينبغي أن يتم عرب

ملييت دال ومدلول كبريتني بني كيانني كاملني، إذ مل يعد الدال واملدلول فيهما بني املفردات، بل تعداها ليصل إىل النشاط يعرب عن ع
ملعربة التكاف  الداليل دون البنيوي بني لغتني خمتلفتني يف البنية القواعدية واملفردات يتبادالن املعلومات وفق قدرهتما على محل املعاين ا

تسمى  –ية واحلياتية وغريها مبفردات لغوية مرتابطة بأواصر قواعدية وفق بنية منتظمة يف لغة ما إىل لغة أخرى بعملية عن الظاهرة العلم
"، فإذا كان النص الدال يف اللغة األصل مساوياً للمدلول يف لغة الرتمجة أو قريباً منه مسيت العملية الرتمجية باملتكافئة، أما أذا الترجمة"

لياً، فالرتمجة تدل على نقص يف تعبريها الداليل وعدم تكافئها ألسبا  عدة أوالها ضع  أدا  املرتمم، وهذا يف األعم مل يتقاربا دال

                                                           
ت معيارية تتم وفق مقاييس تتسم اللغة بقواعد معيارية ثابتة يف بنائها وكل تغيري يف املبىن يقابله تغيري يف املعىن، وهذ  التغيريات ليست عبثية، بل هي تغيريا 1

يوية اللغات خاضعة بطبعها لقواعد ثابتة، فباإلمكان استخدام مقاييسها املعيارية لنقد الرتمجة اليت ال ميكن ان تبىن خالقًا للمقاييس البن أنضابطة، ومبا 
مجة هي نتا  اللغة وال ترمجة والداللية واملعرفية املستقرة يف اللغة، لذا فان تطويع هذ  املقاييس لغرض النقد الرتمجي هو السبيل الوديد لبيان صحة الرتمجة، فالرت 

عد اللغة بال لغة. وجند يف قول أبن فارس يف تعريفه للنقد "هو أصل صحيح" ما يدل على أن املقياس هو األصل املعياري الذي به يقاس الصوا ، وقوا
 أصول صحيحة، ميكن هبا قياس ونقد الرتمجة.
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، إال أن عملية النقل ينبغي أن تتم بأمانة، طاملا أكد )3(غنية ومعوزةاألغلب، أو قصور يف لغة الرتمجة، فاللغات من ديث املفردات 
 .)4(لك: "الرتمجة هي نقل أمانة من لغة إىل أخرى"من البادثني على ذالكثري 

ولكون اللغة تعتمد باألساس على امللكة الصناعية، فان النقد الرتمجي ومقاييسه سوف يسهم بشكل كبري يف تقومي هذ  
الصناعة وتعديل مسارها، فأبن خلدون يقر بان امللكة صناعية وهي أساس الرتمجة: "أعلم إن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة، 

. وليس ذلك بالنظر للمفردات، وجودتها وقصورها بسبب تمام الملكة أو نقصانهااملعاين، إذ هي ملكات يف اللسان للعبارة عن 
ينبغي ضبط مخرجاتها بفلتر النقد الترجمي ، وعليه فان الرتمجة بالتايل هي نتا  لتلك الصناعة اليت )5(وإمنا هو بالنظر للرتاكيب"

اللغة األم إىل غالف لغة الرتمجة بثقافتها ومفاهيمها القابضة على  املغلفة بالكلمات يفبمقاييس خاصة تحكم عملية نقل االفكار 
 ورؤيتها فكرها وتعكس األمة تستوعب ثقافة فهي احلضارة،  ومرآة األفكار مستودع اللغة أن حبق نردد ما كثرياً   االفكار، إذ أننا "

أغلفة  جمرد والكلمات الفكري، يستبطُنه احملمول لفظي وعا  جمرد أفالطون اللغة منذ ُعدت وقد ومفاهيمه. بأشيائه احمليط للعامل
 .)6(عنها" والتعبري الفكرة على للقبض تستخدم

لكون مقاييس النقد الرتمجي  مشكلة النقد الترجمي وفق مقاييس معيارية ضابطة لم تبحث بصورة كافية،وديث أن 
 إجياد تبقى متباينة بني أرا  املرتمجني وفق لآللية اليت مت هبا بنا  امللكة اللغوية يف لغة الرتمجة، واللغة األم، وذلك حيتم على البادثني

 ن الصريف يف اللغة.املقاييس املعيارية اليت ميكن االطمئنان إليها عند فحص صحة الرتمجة. وتكون هذ  املقاييس مبثابة الوز 

قبل الدخول يف موضوع املقاييس املعيارية ال بد لنا من تناول النقد الرتمجي بصورة مومزة بوصفه عملية معرفية تصحيحية،  
  هدفها بيان صدق الرتمجة وتقوميها.

"مقاييس اللغة" على أنه: يعد النقد وسيلة معيارية ذات أمهية كبرية، إذ يعرفه أبن فارس يف كتابه النقد والنقد الترجمي: 
يدلُّ على إبراز شي  وبروز . من ذلك: النقد يف احلاِفر، وهو تقشُّر ، والنقد يف الضِّرس: تكسُّر ،  أصٌل صحيحالنون والقاف والدال، "

وازٌن  ودرهم نقد: ومن البا : نقد الدرهم، وذلك أْن يكش  عن داله يف مودته أو غري ذلك. وذلك يكون بتكشُّ  لِيطه عنه.
، فنجد فيه داللة واضحة على ومود القاعدة "هو أصل صحيح". فإذا تقرأنا قول أبن فارس )7(كأنَّه قد كشف عن حاله فعلمميد، 

 وهذ  غاية النقد لغًة. –املعيارية الصحيحة اليت ميكن الركون إليها يف معرفة الشي  وإبراز مواطن القوة والضع  فيه 
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"النقد يف دقيقته تعبرٌي عن موقٍ  كلي متكامل يف النظرة إىل الفن عامًَّة، أو إىل أما النقد اصطالدا فيمكن تعريفه   
إدداها عن الشِّعر خاصًَّة، يبدأ بالتذوُّق؛ أي: القدرة على التمييز، ويعرُب منها إىل التفسري والتعليل والتحليل والتقييم، خطوات ال تُغيِن 

مؤيًدا بقوَّة الملكة  -مزئيَّة أو عامَّة  -هي متدرمٌة على هذا النسق؛ كي يتَّخَذ املوق  هنًجا واضًحا، م صاًل على قواعد األخرى، و 
لية اليت ينبغي أتبعاها أثنا  عملية النقد باإلشارة إىل القدرة التعري  االصطالدي للنقد كش  لآل . أن يف هذ )8("بعد قوَّة التمييز

بأدوات "التفسري، والتحليل والتقومي" تتواىل الواددة تلو االخرى وتشكل السلسلة التصاعدية للعملية النقدية مدعومة بقوة على التمييز 
امللكة وفقا للقواعد، وهذا تعري  مفاهيمي عملي للنقد، اال أننا نرى من الضرورة وضع املقاييس الضابطة لعملية النقد ما دامت مبنية 

 .)9(ة اليت ميكن التحكم هبا يف عملية النقد عامة، طاملا أن امللكة صناعية بطبعهاعلى امللكة املعرفي

"ميكن إرماع البدايات األوىل ليس هذا فحسب، بل أن النقد ذاته كان موضوعا للنقد منذ بدايته كعملية معرفية، ديث 
لية معرفية ذات طبيعة سليقية يف بدايتها األوىل، ولضرورة ، وملا كان النقد عم)10(لنقد النقد إىل زمن بواكري التشكل األول للنقد نفسه"

معله معيارًا ثابتا، فقد تبلور إىل نظرية ذات طابع معياري حتدد أومه القوة والضع  يف العمل، وهنا يشري البادث عبد السالم 
صوله بضر  من الوعي الواضح، "ولئن كان شي  من كل هذا مبثوثا بني طيات الكتب يف املاضي، فان داملسدي إىل ذلك بوضوح: 

بل و بشي  من الوعي احلاد أديانا يف املنهج احلديث، هو الذي دول القضية إىل مسة بارزة ضمن مسات الوضع املعريف الراهن، و 
 .)11(ألول مرة يتبلور ضمن متصورات النظرية النقدية و بني مداول قاموسها االصطالدي"

راسة العمل وتفسري  وحتليله ومعايرته بغري  من األعمال لبيان مواطن القوة والركاكة فيه، مبا أن النقد بصورة عامة يشري إىل د
 ال مث احلكم عليه، وبالنقد يزدهر العمل، إذ انه املرآة العاكسة ملا فيه هذا العمل او ذاك من نقص أو إتقان او تشويه. فالنقد أداة تقومي

الثلب والبحث عن اهلنيهات، وهذا يبعد النقد عن موهرة وهدفه يف تصحيح مسار  تقصري لصادب العمل، وإال كان انتقادا، هدفه
فهو عملية حتليلية دراسية مقارنة مبنية على نصني يتومب أن يكون هلما نفس التعبري الداليل يف اللغة  – النقد الترجميالعمل. أما 

الوسط األم ولغة الرتمجة، واملبين على القواعد اللغوية السليمة يف كلتا اللغتني رغم اختالف البنية الصرفية والنحوية، واختالف الذهنية، و 
مقاييس تظهر مواطن الضع  والقوة يف النص املرتمم، وتبني سبل التصويب بغية الوصول إىل صحة االمتماعي بعد املعايرة وفق 

فيمكن أمجاله بالدراسة املقارنة بني النصوص املرتمجة لبيان مدة إتقان أو وركاكة العمل املرتمم  –الرتمجة. أما النقد الرتمجي بصورة عامة 
ص األصلية واملرتمجة، وبيان مواطن اإلتقان واالستفادة منها، واستكشاف موطن الضع  ومدى مطابقته للواقع املعرب عنه يف النصو 

 وجتنبها.  

وديث أن اللغة هي بنا  قواعدي منتظم ينبغي أن نراعي يف نقله احلفاظ على مدلوالته املعرب عنها بالبنية اللغوية الرتكيبية بني 
وتقاليد  اتة للخصائص املعرفية واالمتماعية املميزة لكل لغة رغم اختالف عادطريف املناقلة "اللغة األم ولغة الرتمجة" مع صيان

الشعو ، لذلك يتومب على املرتمم نقلها بأمانة، وإيصال الفكرة بطريقة أقر  ما تكون إىل ما هو مومود يف النص األصلي، أو 
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غتني، فتغيري البنية يف اللغة عن طريق استخدام القواعد الصرفية تفسري  للمتلقي. كما وينبغي اإلملام بالقواعد اللغوية البنيوية لكلتا الل
أي تغيير في  إنفالبنية التركيبية في اللغة تقابلها داللة، إذ والنحوية من شأنه أدداث فرق كبري يف املعىن املراد نقله ال نسخه. 

 المقياس اللغوي البنيوي.ترجمي، أال وهو المبنى يصاحبه تغيير في المعنى، ومن هنا يمكننا وضع المقياس األول للنقد ال

: يعتمد البنا  الداليل ألي لغة على البنا  الرتكييب، فوددات أي لغة سوا  كانت لغة الرتمجة أو لغة المقياس اللغوي البنيوي .2
ة" للبنا  اللغوي، النص املرتمم منه ال ترتتب بصورة عبثية داخل النص، إذ خيضع البنا  الداليل للوددة النحوية األكرب "اجلمل

فإذا كان املرتمم غري ملم بالبنا  اللغوي وفق املستويات اللغوية املعهودة فهو غري قادر باملطلق على  إدراك داللة اللغة اليت 
 .)12("يعتزم الولوج إلى بنية النص الداللية من خالل بنيته التركيبية يرتمم منها، إذ يُعرف املنهج البنيوي بأنه "

اللغوية املعيارية يف كل لغة تتشكل وفق الضوابط القواعدية الكاشفة للمعىن، ففي العربية يكون امليزان فالبنية 
. الصريف والثوابت اإلعرابية هي الضابط املعياري لفهم البنا  الداليل الذي حيصل يف املفردات عن طريق الزيادات املفيدة

ات اللغوية اليت تضاف للمصدر، على سبيل املثال، أذا قلنا اهليللة، فان العريب بالنسبة للعريب، فانه يدرك سليقياً معاين الزياد
يدرك بأنه أسم مشتق من الفعل املنحوت هلل، وإذا قلنا الدمعزة، فانه يدرك بأهنا مشتقة من الفعل املنحوت دمعز "أدام اهلل 

ة العربية بالرموع إىل أصل اجلذور العربية، بان عزك"،  وإذا قلنا شبقلوي، أو شبفلز، فنحن ندرك من خالل ملكتنا اللغوي
هو أشبا  الفلز أو الفلزات"، أما األمنيب الذي يعمل بالرتمجة من العربية إىل  –هي شبه قلوي"، وان "شبفلز  –"شبقلوي 

املقابل املناسب لغرض التواصل مع القواعد املعيارية العربية لكي يتوصل إىل  )13(لغته فعليه أن يكون ذو ملكة صناعية مطورة
ان األمنيب الذي يدرس بغية الوصول إىل املكافئ الرتمجي، وهذا النمط من املرتمجني هم من ذوي امللكة الفردية املبدعة، إذ 

ة اللغة األمنبية عادة ما يقارن داللياً وبنيوياً مفردات لغته األم مبفردات اللغة اليت يدرسها، وهنا مثلنا األمنيب ذو امللكة الفردي
املبدعة، فالقياس والتعليل منهج نامع يف أدراك اللغة بالنسبة ملن يقارن مفردات لغته ومبناها باللغة اليت يدرسها، والسليقة 
سري على ما ُسلق، فالسري على املسلوق تقليد غري منتج، وتقييد للخيارات التحويلية التوليدية لفقدانه التعليل ديت بني 

لوادد، ديث "يعترب التعليل واددًا من املفاهيم األساسية يف االشتقاق، اليت تنتظم مبومبها مفردات اللغة ذات اجلذر ا
 .)14(العالقات الشكلية الداللية بني املفردات ذوات اجلذر الوادد"

عين الفعِل الثالثيِّ )بىن( وتُ  وديث ان كل زيادة يف املبىن تقابلها زيادة يف املعىن وذلك لكون كلمة "بنية" مولدة من
، وهذا هو أساس النحو )15(البناَ  أو الطريقَة، وكذلك تدلُّ على معىن التشييِد والعمارِة والكيفيِة اليت يكون عليها البنا ُ 

 .)16(العريب الذي يقوم على األساس الرتابطي بني  املعىن واملبىن "اآللية اليت تبىن هبا مفردات اللغة العربية"
وأما العريب الذي يقوم بالرتمجة من العربية إىل اللغات األمنبية، فعليه اإلملام بطبيعة تلك اللغة البنيوية لكي يتوصل 
إىل كش  البنية الداللة للنص من خالل إتقان القواعد املعيارية لتكوين املفردات يف اللغة اليت يرتمم إليها، مع إتقانه لقواعد 

                                                           
 .11م، ص 2222، 2عبد السالم املسدي، قضية البنيوية دراسة ومناذ ، وزارة الثقافة، تونس، ط 12
 .20-2، ص 1021ودور  يف رفع القدرة الرتمجية، م متر بغداد الدويل الثالث للرتمجة، بغداد الفوادي، د. رديم علي، تطوير امللكة اللغوية  13

 .22،ص 1022الفوادي، د. رديم علي، دراسات يف القواعد األساسية الشتقاق الكلمات  املركبة يف اللغة الروسية، بغداد،   14
 ، دار صادر للنشر، بريوت. 2لد التاسع، طابن منظور، العالّمة أيب الفضل مجال الدين، لسان العر ، اجمل 15
 ه.2222دسان، متام، اللغة العربية معناها ومبناها، اهليئة املصرية العامة للكتا ، القاهرة،  16



لسليقة ليست دائما على صوا ، ديث أهنا تتسبب يف فساد امللكة، وهذا ما الدظه العلما ، لذا لغته األم "العربية"، فا
 الكالم من رصنوا األسس الضامنة للصناعة السليمة للملكة اللغوية، ديث يقول ابن منظور يف "لسان العر ": "والسليقي

 لغته، و البدوي بطبعه به تكلم ما الكالم من لسليقيوا النحو.  في عثور السمع يف بليغ فصيح هو و إعرابه يتعاهد ال ما
 و العرب كالم اضطراب حين النحو وضع أنه :األسود الدؤيل أيب دديث يف و أدسن، و آثر الكالم من غري  كان إن و

 حلن جّتنب ال و إعرا  تعمد غري من طبيعته و سجيته أي سليقته على املتكلم فيها اليت يسرتسل اللغة أي السليقة غلبت
 .)17(" أحلن ال و طبيعيت على أمري فأعر  أي أقول سليقي ولكين *** لسانه يلوك ي بنحو لست و :قال.

، والصرفية )املفردات(، )19("صوت احلروف )يف أمسا  العلم( )18(وبنا  على ما تقدم فان )أغلب األبنية الصوتية(
النظام البنيوي و يرادفها يف الداللة يف لغة الرتمجة، فعلى سبيل والنحوية )اجلمل(  يف اللغة األم تتكافأ مبقابل خيالفها يف 

 املثال:
This research is translated by Jon. 
 جتد مرادفها الداليل يف العربية "ترمم مون هذا البحث" 

  «Это исследование переведено Джоном»ويف الروسية: 
 و                                                                            

We are going to swim 
 تقابلها يف العربية: "حنن ذاهبون للسبادة".

 «Мы идем покупаться»ويف الروسية: 
                   و

It is snowing 
 يقابلها يف العربية "يتساقط الثلج"

  «Идёт снег»   ويف الروسية: 

These books are read 

 رأت هذ  الكتب"، أو قُ و بلها يف العربية: "هذ  الكتب مقر يقا

                                                           
 .16 ص  ،  العر  لسان منظور،  ابن 17

يف العربية والروسية واالجنليزية دورًا متييزيًا يف القواعد  ات يف هنايات الكلماتمتلعب األبنية الصوتية دورًا دالليا يف بنا  املفردات، ديث تسهم الصوتي 18
التغريات الصوتية يف هناية املفردة دوراً صرفياً وحنوياً، إذ ان   ديتغيري يف الصوت يغري املعىن. وتالصوتية من ديث تغري اللفظ عند التخفي  والتفخيم، وهذا ال

وي والذي يعين بالتايل تغري داليل، وهذا ما نسميه مببدأ تداخل املستويات التصاعدي، أي يبدأ التغيري يف تغري األصوات يف النهايات يشري إىل املتغري النح
 املستوى األد ى وي ثر يف املستوى األعلى الصرف، مث يرتفع التأثري ليظهر دور  يف النحو.

تسمياهتا، وال ي ثر هذا التطابق يف الداللة، لكن تعاين بعض اللغات من  متتاز أصوت أمسا  العلم واألماكن واملعامل التارخيية بتطابق صويت حمض يف   19
 األصوات اليت تتقار  نطقياً للتعويض عن النقص يف اللغة إلجياد تقابل لفظي صرف. إىلقصور يف بعض أصواهتا، لذا يلجا املرتمجون 



 «Эти книги прочитаны»ويف الروسية: 

 

من خالل حتليل لغوي بسيط هلذ  اجلمل يف االجنليزية والعربية والروسية، فإننا جند ان لفظ األصوات متقار  من ديث املخار  
الاثالث، ماع بعاض االختالفاات البسايطة، فاألصاوات البشارية متقارباة يف النطاق عادا  يف اللغاات r ،\ t ،  р\، \ т \ ،\ت، ر\

دي وظاائ  متماثلاة بصاورة  بعض االساتثنا ات لكاون أعضاا  النطاق وادادة لادى اإلنساان شاأهنا شاأن أعضاا  مساد  االخارى الايت تا  
فسلجية.  ويلجا املرتمجون إىل إجياد املقابل الصويت يف أمساا  العلام واألداداث التارخيياة ختالف اللغات نتيجة لعوامل ليست إكاملة، و 

 وأمسا  املدن، وذلك باستخدام األصوات املتقاربة يف دال انعدام التكاف  الصويت.

ماع مراعااة احلااالت غاري  وأما املفردات املتقابلاة، فيقابال بعضاها بعضااً ماع اخاتالف التسامية الداللياة لكال منهاا واملعاىن اجملاازي،
املطابقة يف دال تعادد معااين املفاردة، لكان االخاتالف الكباري حيصال يف البنياة النحوياة للجمال وناوع العالقاات القواعدياة باني املفاردات 

مت أساتخدم بناا  حناوي خيتلا  عماا هاو  .This research is translated by Jon)الكلماات(، ففاي اجلملاة األوىل 
بية والروسية، وهنا على املرتمم فحص الرتكيب النحوي يف لغيت الرتمجة، فلكل لغة بنائها، فإدراك البنية النحوياة يف اللغاة مومود يف العر 

لهاا اليت يرتمم منها هو أدراك لبنيتها الداللية، وبدون ذلك فان املرتمم غري قادر على حتويل بنية حنوية غاري مفهوماة بالنسابة لاه مباا يقاب
 . يف لغته األم

  by"تارمم، ترمجاُة"، أي ان صايغة الفعال االجنليزياة املالصاقة للحارف ألقواعادي    translated byفالوددتان اللغويتاان 
 أن مل تقابلها صيغة فعل مطابقة يف العربية، أي أن أدراك آلية البنا  يف االجنليزية تسهل على املرتمم فهمها ونقلها إىل العربية، يف دني

" دون احلامة إىل احلرف ألقواعادي переведеноليزي عرب عنه بوددتني لغويتني، أما يف الروسية فبكلمة واددة "هذا البنا  االجن
الذي يدل على احلالة "اآللية". يف دني أن التعبري "تُرمم من قبل" غري مستساغ يف العربية، ويعرب عن منط التفكري االجنليزي، يف دني 

 االجنليزي متاما، لكن دون استخدام احلرف ألقواعدي.ان البنا  الروسي قار  

جتد أن دامل اللغة األصلي قد استخدم فعالً مصرفا تال  فعل يف صيغة املصدر،  "نحن ذاهبون للسباحة"،ويف اجلملة الروسية 
املصدر، وقابل هذا الرتكياب يف البنية اللغوية يف الروسية ال تسمح بتجاور فعلني مصرفني دون فاصل بينهما، أو فعلني يف صيغة  إن إذ

 تام. معياريوهذ  الصيغ معيارية يف كلتا اللغتني، ويشكالن تقابل  "ذاهبون للسباحة"، ودرف مر )االم( العربية أسم فاعل مع أسم

ىن عنها، وعلى املرتمم فهم العالقات النحوية اليت تربط املفردات ببعضها، فموقع كل مفردة يف اجلملة ي دي وظيفة داللية ال غ
هاادفها  –، لااذا فااان اإلدراك الكاماال ملعااىن املفااردة، وموقعهااا يف اجلملااة ياا دي وظيفااة قواعديااة ةيف البنيااة اللغويااة يغااري الداللاا وأي تغيااري

األساس إيصال داللة ما للمتلقي. لذا فعلى املرتمم عند فحص صحة الرتمجة ان يكون ملماً مبعناها األساسي واجملازي كمفردة مستقلة 
دايًة، مث استقرا  العالقات النحوية اليت تربطها بباقي املفردات، لكي يفهم داللتها بصورة واضاحة، فضاال عان املفاردات الايت تساتخدم ب

معها يف نفس اجلملة توضح معناها بصورة دقيقة من خالل الرتابط الداليل بني املفردات "فكلمة صهر يف العربية" جتاور كلمة "معادن 
 معىن أساسي، وهلا معاين أخرى  ختتل  باختالف احلركات وتشري إىل الرتابط يف العالقات اإلنسانية.يف العربية" ك



ولكي يتم نقد العمل الرتمجي، فال بد من معرفة األسس الصحيحة قبل الشروع يف عملية النقد، فالنقد الرتمجي يتم على أساس 
متماثلة بصاورة مطلقاة لكاي تكاون قاعادة معيارياة لبياان صاحة الرتمجاة يف  مقاييس ضابطة يف مزئيات الرتمجة، فال تومد نصوص لغوية

، الداللياةالكليات "العموميات"، أما ما ميكن النقد على أساسه بصورة عامة يف النصوص غري املتطابقاة  بنيوياا ومعرفياا، فهاي اجلمالياة 
بعباارات رفيعاة يستسايغها املتلقاي، أماا مقااييس النقاد الدقيقاة الايت لنقل الفكرة املرتمجاة  الدالليةعلى استنهاض روائع لغته  وقدرة املرتمم

ميكن من خالهلا التوصل إىل النقد السليم الذي هدفه األول واألخري بيان صحة الرتمجة، فيبقى مرهون مبقاييس النقد الرتمجي اليت يأيت 
 سوف نقوم ببحثه وحتليله. يف مقدمتها املقياس اللغوي البنيوي، مث الداليل، مث املعريف، وغريها مما

املنتجاة "اللغاة الايت يارتمم منهاا" يساهم بنسابة كبارية يف فهام اخلريطاة -والفهم الدقيق الواضح للقواعد الرتكيبية والنحوية  يف اللغة
ماور اإلدراكياة والطبيعاة املستلمة مع االستخدام األمثل للمفردات، والعالقاات القواعدياة بينهاا، مث تليهاا األ-البنائية اليت تقابلها يف اللغة

، فاملقيااس اللغاوي البنياوي هاو مبثاباة اهليكال األسااس لعملياة تلقاي تعميق الفهم لادى الناقاد املالتارخيية للمفردة كعوامل ثانوية تسهم يف
يظهر عياو  الرتمجاة  النقد الرتمجي، فإذا رأيت بان املرتمم قد أخل هبذا املقياس، فال تعول على ترمجته، فهذا املقياس شكلي "إمرائي" 

 "أذا صححت المقحدمات، صححت النتحا  "،كالعاهات اجلسدية الظاهرة، وهو املقدمة لنقد العمل الرتمجي، وكما يقول علما  املنطق 
واملقاييس االخرى ترسم السامات املميازة للعمال املارتمم، فالاداليل يكشا  االفكاار املغلفاة بالكلماات، واملعاريف يا دي اىل نقاد اإلدراك 
 السليم ألفكار كاتب النص، والتارخيي، يكش  احلقبة الزمنية واملعىن الذي مت التعبري عن يف املفردة اليت انقرضت، أو أفل استخدامها. 

قياااس "املقياااس اللغااوي البنيااوي" يكشاا  لنااا العيااو  الشااكلية يف الاانص املاارتمم، ماان خااالل نقااد البنيااة اللغويااة للاانص فهااذا امل
املاارتمم عاان طريااق مقارنتهااا بالبنيااة املعياريااة القواعديااة، الاايت تبااىن علااى أساسااها الوداادات اللغويااة وتاارتابط هباادف كشاا  البنيااة الدالليااة 

ا أن قواعاد اللغاة البنيوياة ثابتاة ومعروفاة ملاإن النقد الرتمجي للانص املارتمم وفاق هاذا املقيااس ساهل، طاوأفكار كاتب النص األصلي. أي 
نية وهي معيارية ال ميكن خرقها يف اللغتني "املنتجة واملتلقية"، ويسهل على الناقد معرفة صحة الرتمجة بسهولة، فإذا كان النص املرتمم بب

النص األصلي، فعندها ميكن للناقد االنتقال للمقياس الثاين، والذي يبني العيو  االخرى اليت تتطلب لغوية سليمة تقابل ما يراد له يف 
 مهدا اكرب لسرب غورها.

 آلية تطبيق المقياس اللغوي البنيوي: 

لنقد العمال  هو املفتاح األساسي –يقابله يف اللغة االخرى من نظام تركييب مقابل  أنيعد فهم النظام البنيوي للغة وما يتومب 
الرتمجي وبيان صحة الرتمجة، فال ترمجة بدون فهم للبنا  اللغوي يف لغة النص ولغة الرتمجة. ففي كل مجلة ترتمم يتومب االعتمااد علاى 

معيارياة  النظام الغوي لبنا  اجلملة مع األخذ بنظار االعتباار املقابال الاداليل الساليم "املفاردات" الايت تارتابط فيماا بينهاا بعالقاات قواعدياة
 ثابتة. 



ولغرض أجنااز النقاد الرتمجاي املتكامال، فكلناا نعارف أن اللغاات تتبااين يف قواعادها اللغوياة، اال أن املشارتكات الايت جتمعهاا كبارية 
، لذا فان آلية تطبيق املقيااس )20(مدا، وميكن استغالهلا يف نقد النص املرتمم، طاملا  أن "اللغة هلا نظام مستويايت ينبغي إدراكه كامال"

 وفق المستويات اللغوية التصاعدية، والتي تبدأ ب:اللغوي البنيوي يتم وفق املقارنة واملعايرة 

أن املفااردات يف اللغاات ختتلا  يف لفظهاا ومعناهااا، اال أن مشاكلة األمساا  العلاام يف اللغاات حيلهاا اجلانااب المسحتو  الصحوتي: 
ليت اساتقرت رغام اساتعماهلا املغلاوط"، فكثاري مان أمساا  العلام واملادن تتقاار  يف لفضاها يف عادة لغاات،  الصويت "عدا تلك التسميات ا

افلياانني" فكلمة "بابل" يف العربية يقابلها "بابيلون" يف االجنليزية، و فافيلون" يف الروسية "بالفا  املفخمة"، وباابلي يف العربياة يقابلهاا "ف
"، أي أن اللفاااظ األسااااس لكلماااة بابااال اداااتفظ هاااز  كباااري مااان بنيتاااه الصاااوتية يف اللغاااات الاااثالث، اال أن يف الروساااية واجلماااع "فافليانياااه

املشتقات منه قاد خضاعت لقواعاد االشاتقاق يف تلاك اللغاات، وهناا علاى املارتمم أن يكاون ملمااً هباذ  التغياريات "الصوصارفية" يف لغاة 
ن الناقاااد الرتمجااااي مااان أدراك ذلاااك بساااهولة. وهاااذا املساااتوى حيااال لناااا بعااااض الرتمجاااة مااان أمااال الوصاااول إىل املكاااافئ املناساااب. وياااتمك

ا اخللاط باني الارتادف أللفضاي، والاذي ميكان كشافه مان نااإلشكاالت يف الرتمجة الشفوية فاإدراك أن املفخام خيفا  يف هناياة الكلماة جينب
ها. فاختالف صوت وادد يف هناية او وسط املفردة، او خالل فهم القاعدة الصوتية يف املفردات املختلفة يف اللغة األصل اليت يرتمم من

فظ ميكن أن يغري معاىن املفاردة املساتخدمة، وكاذلك احلاال يف العربياة فتغياري موضاع الصاوائت يف املفاردة العربياة لتغيري مكان النرب عند ال
لعمحل المتحرجم الشحفوي محن أدراك هحما األمحر وهنحا يحتمكن الناقحد الترجمحي المتحابع يغري املعىن متاماً، وخاصاة عناد الرتمجاة الفورياة، 

بسهولة وذلك محن خحالل إخضحال النصحين للقواعحد المعياريحة الصحوتية التحي تشحكل القاعحدة المعبحرة عحن المضحمون الحداللي فحي 
 اللغتين بصورة منفصلة، وصواًل لصحة الترجمة معرفيًا.

يف  send  toها اللفظي، فالفعل عفها من ديث وقأما اآلليات اليت يتمكن العقل هبا من متييز مقاصدها، فهي اختال
ال  spend   to، و الفعل /t/، أال وهو  "sentاالجنليزية  هو مصدر، وخيتل  عن صيغة املاضي املشتقة منه بفارق صوت وادد "

ال بصوت وادد، وهذ  األمثلة كثرية يف مجيع اللغات، ناهيك عن الظواهر اللغوية األخرى، مثل: متاثل أ   spentمييز عن ماضيه 
األصوات عند ختفيفها يف هناية الكلمة، او لفظها مفخمة يف دال كوهنا متبوعة بصوت ساكن مفخم، او دور النرب الصويت يف اختالف 

، فاختالف النرب يغري معىن املفردة  متاماً، فاددها  замок"زاموك"  замокك" معانيها، كما هو مذكور يف الروسية، كما يف "زام
أن الملكة الصوتية تمييزية، تعريفية، إدراكية، تمنح العقل القدرة على التمييز ، وهنا ينبغي اإلشارة إىل )21("قفل"، واألخرى،  "قصر"

تسهم في إعطاء العقل البشري المفاتيح األساسية للتميز، ويتمكن بين المعاني المختلفة، عن طريق تلك المميزات الصوتية التي 
المترجم عن طريق تنمية ملكته الصوتية من القدرة على تمييز المعاني الضرورية للترجمة غير الكتابية، أما الكتابية فتسهل علية 

اروا إلى أن التراكيب "النحوية"، لها الدور الكثير، وهنا يبرز دور البصر في تنمية الملكة،  والمي أغفله المتقدمون، عندما أش
وحنن هنا ال ننتقص من دور النحو يف تطويرها، بل هو احللقة األكثر تطوراً يف إدراك املعاين، لكننا ن كد على  األوحد في تطوير الملكة،
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 . 1131الفوادي، د. رحيم علي، تطوير الملكة اللغوية ودوره في رفع القدرة الترجمة، مؤتمر بغداد الدولي الثالث للترجمة، بغداد  



طالق امللكة، وإيصال املميزات الصوتية نأن للملكة مستويات، تبد ا بالنظام األساسي الصويت الذي له األولوية، أو ألبنة األساسية إل
 .)22(للمخ البشري الذي وظيفته التمييز واإلدراك

ولذا نرى من الضروري أن نذكر املقاربات الداللية للمفردة املعطاة، فالصوت األول يف كلميت  "دهر، و "مهر"، هي املميز 
حلركات الصوتية يف متييزها،  وكذلك احلال مع  "فرع" و "هرع"، الصويت الذي يبىن عليه التمييز الداليل بني املفردات، ناهيك عن ا

"ذهب" و "وهب"، إذ أن دامل اللغة األصلي يستطيع التمييز بني هذ  املفردات عن طريق استيعابه املسبق لقريباهتا يف البنية الداللية 
الصداق "مهر  – "ن اخليل"، ختتل  عن كلمة "مهروالصوتية، ناهيك عن إدراكه للمشرتك الصويت، فكلمة "ُمهر" "مبعىن فئة عمرية م

املرأة"، فهذا املثل البسيط يبني لنا: أن للصوت دورًا مهمًا يف التمييزي بني املفردات، فبعض املفردات ميكن إدراك داللتها عن طريق 
قاربتها من ديث اجلذر االشتقاقي الصوت التمييزي، وأخرى ميكن أدراك معانيها عن طريق املقارنة الشكلية الداللية مع الكلمات مل

ط الوادد، أي باالعتماد على التعليل االشتقاقي بني املفردات ذوات اجلذر الوادد، ف"العالقات التعليلية فاعلة وت ثر ليس يف متييز أمنا
 .)23(وعلى تنظيم ترتيب الكلمات داخل الوكر االشتقاقي نفسه"بل األوكار االشتقاقية فحسب، 

اللغوية لألمنيب هي ملكة صناعية، أي ميكن تطويرها بتطوير طرق اكتساهبا، وتسهيلها لكي يتمكن املرتمم ولكون امللكة 
البنية  من أدا  وظيفته الرتمجية بطريقة أكثر فاعلية، ينبغي تطوير الطرائق التمييزية اليت متكن املرتمم من إدراك الفوارق الداللية عن طريق

القواعد الصوتية يف اللغة األمنبية اليت يروم العمل هبا كمرتمم، وأسهل طريقة لتاليف االشرتاك اللفظي الصوتية، لذا ينبغي أن يلم ب
الذي يصعب على املرتمم إدراكه يف أغلب األديان، هي: أن نزود املصادر العلمية اليت يعتمدها مدرسو اللغة األمنبية بكلمات من 

اك صويت مع مفردة "متييز اجلذر اآلخر"، لكي يتمكن بطريقة الفصل اجلذري من اجلذر نفسه الذي يكون يف إددى مفرداته اشرت 
يزها صوت وادد مياإلملام بامليزات الصوتية، "أي متييز املفردة على أساس اجلذور املختلفة للكلمات املشرتكة لفظياً"، أو املتقاربة لفظياً و 

يهرع، هروع"، أو اعتماد نظرية التعليل االشتقاقي املزدو   –رع فرعي، ه –ذهيب، فرع  –ذاهب، و ذهب  –يذهب  –"،مثل: ذهب 
"يتمثل تعدد البنية االشتقاقية املزدو ، بكون مفهوم االزدوا  البنيوي بالعالقات الشكلية الداللية للكلمة املشتقة مع عدة كلمات  –

 .)24(أساسية بتعليله بعد تراكيب لغوية "

يت تعتمد الفروق الشكلية الداللية امللموسة يف ترصني امللكة اللغوية من املستوى األول ترسخ املعرفة اإلدراكية الداللية ال
الداللية( ميكنه مبا ال يقبل الشك على -التمييزية-"األصغر" الصويت يف ترصني القدرة الرتمجية، إذ أن إدراك املرتمم للفوارق )الصوتية

اللفظي( املعىن -للتقار  الناتج عن التماثل الصويت، إذ مييز اجلانب )الشكليقدرة إضافية على تاليف املفردات امللتبسة، نتيجة 
  الداليل، فإذا متكن املرتمم من الوصول إىل املعىن املطلو  "املميز صوتياً"، أستطاع أن يعطي املقابل الداليل الدقيق للمفردة.
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ير القدرات اللغوية للطلبة، المؤتمر العلمي السابع لكلية اللغات، "نحو رؤى علمية في االستعارة االشتقاقية بوصفها أداة لتطوالفوادي، د. رحيم علي،  

 .1133تطوير اللغات"، 

23
ائع المؤتمر العلمي الفوادي، د. رحيم علي،  العالقات االشتقاقية التعليلية في المفردات المركبة ذوات األساس الفعلي، حياة التقليد في حياة األزمان، وق  

 .41،  ص 1131مدينة يليتس،  –ي للعلماء الشباب في العلوم اإلنسانية، روسيا التطبيق
24

-خوفاأري –لمي، روسيا الفوادي، د. رحيم علي،  تعدد البنية االشتقاقية، دور اللغة أالم واللغة األجنبية في إعداد المعلم، أعمال المؤتمر الدولي  الع   

 .111، ص 1119زوييوفا 



األساس الكتسا  الكلمات مضامينها الداللية، فإنه يتمكن فإذا مكنا املرتمم من معرفة القواعد الصوتية اليت تشكل املعيار 
األوىل، من الركون إىل القاعدة املعيارية املعتمدة والثابتة يف إدراك معاين املفردات واستخدامها بالقياس يف املفردات اليت متر عليه للمرة 

وهي العملية اليت تتكون مبومبها اغلب  –ذ أن "االشتقاق فكل تغري صويت يف البنا  اللغوي األساس يقابله تغري داليل بصورة كبرية، إ
املفردات ذات احملتوى الداليل، لكوهنا "أخذ لفظ من لفظ أخر مع تناسب بينهما يف املعىن، وتغيري يف اللفظ يضي  زيادة على املعىن 

 .)25(األصلي، وهذ  الزيادة هي سبب االشتقاق"

" املفخم  вفالصوت الروسي "مي، فتتلخص بتطبيق القواعد الصوتية المعيارية، أما آلية العمل التي يتبعها الناقد الترج
يف العربية  "موسكو"، ويف االجنليزية أيضاً.  /و/، كما يف كلمة "مسكفا" يف الروسية يقابله ال /و/يف أمسا  العلم يقابله يف العربية 

"، أما ما يشتق من أمسا  األعالم Джасим" –"ماسم"  \ \джوصوت احلرف ميم ال يومد يف الروسية فيقابله يف الروسية 
وبابلي يف العربية يقابلها "فافليانني" يف ساكنة موسكو"، و  –ساكن موسكو"، وموسكوية  –فيخضع للقواعد الصرفية "موسكوي 

، وأما االختالف الصويت الذي الروسية واجلمع "فافليانيه". وبذلك يتمكن الناقد الرتمجي من الوصول إىل التكاف  الصويت عند الرتمجة
 ي ثر يف الداللة، فأما ان يقابل مبفردة ذات داللة مقابلة، او ببنا  لغوي يقابله، يكون معياريا ميكن أللجو إىل يف فحص صحة الرتمجة.

وذلك يتمكن الناقد الرتمجي من التوصل إىل النقد السليم لصحة الرتمجة من خالل املستوى الصريف، المستو  الصرفي:  
 Я»"أنا معلم"،  «Я учитель»   لكون أغلب الضمائر وتصري  األفعال، ويف بعض األديان يف األمسا  متقاربة. كما يف 

увидел врача»   بصورة خاصة،  التقابل الصريف املعياري= "رأيت الطبيَب"،  ففي اجلملتني األوىل والثانية هناك تطابق تام يف
الضمري أنا متقابل وكلمة معلم أيضاً"، وهذا التطابق كبري يف  –ففي كلتا احلالتني خضعت األمسا  لنفس الصيغ الصرفية "أنا معلم 

= "والد  مدير"، ففعل  ”His Father is a manager“اللغات. وتبقى االستثنا ات اليت  ال تومد مقابالهتا كما يف 
االجنليزية غري مومود يف العربية، لكن البنية املعيارية املقابلة متوفرة كما هو مشار إليه أعال ، وما دام هذا التقابل  الكينونة واألداة يف
الركون إليه يف نقد  للعمل الرتمجي، وهذا مثل بسيط من مئات األمثلة اليت تتعرض حلاالت من مكن للناقد الرتمجي تاملعياري مومود في
د املعيارية الثابتة يف دلها قد ترسخت كمقابالت يف كل لغة، وال تومد دسب علمي أي صيغة "بنية قواعدية" مماثلة، لكن القواع

املعرب بدون مقابل معياري تام أو مكافئ  يف اللغات وبذلك تكون املقابالت املعيارية الصرفية "املتقابلة متاماً أو اليت مت تطويعها لتقابل 
كن الناقد الرتمجي من معرفة صحة الرتمجة من عدمها، وأن أي منوح يف العمل الرتمجي اس املعياري الذي ميُ عنه يف اللغة االخرى" املقي

الصريف،  يف هذا اجملال ال يدل على ضع  يف اللغة، بل أن امللكة اللغوية "الصرفية" للمرتمم ناقصة أو غري مكتملة لكي جتد املكافئ
، أو أسم املفعول باسم الفعل، وهذا التغيريات تتطلبها اجلمالية مشتق من نفس اجلذر باسمففي بعض األديان يرتمم أسم الفاعل 

الصيغ  األسلوبية للغة الرتمجة، اال أن القاعدة املعيارية ثابتة، وميكن اعتبارها مقياسا للنقد الرتمجي تقع على عاتقه بيان صحة الرتمجة يف
أغلب  دحاالت القواعدية "يف الروسية تومالضمائر، وتصري  األفعال وخضوعها لل الصرفية املتقابلة بنسبة كاملة كما يف أغلب

، داالت اإلعرا ، ويكون التأثري النحوي بارزاً على هناية املفردة، أما يف االجنليزية، فيالدظ بصورة أقل، وأما يف العربية فنجد  ملي"
 اد مقابالهتا املعيارية املعتادة يف العمل الرتمجي، وصارت قاعدة ثابتة.وأما الصيغ الصرفية اليت ال تتقابل بصورة تامة، فقد مت أجي
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اللغة، تحقيق محمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار إحياء الكتب العربية، مطبعة  المزهر في علوم   

 .3/143عيسى ألبابي الحلبي، 



يعد املستوى النحوي أدد أهم مستويات املقياس اللغوي البنيوي، والذي مُيكن الناقد الرتمجي من فهم  المستو  النحوي: 
داللة النص من خالل العالقات النحوية بني املفردات داخل اجلملة، إذ تشكل العالقات النحوية وطريقة ترابط املفردات داخل اجلمة 

ا كانت القواعد اللغوية النحوية تتمتع ببعض التقابل يف بنيتها، وهذا مُيكن من الوصول إىل اخلارطة اليت توضح البنية الداللية للنص. ومل
أنا أتذكر كلماته دائما، وليس هذا التقابل  -  I always remember his wordsالتقابل النحوي بسالسة كما يف: 

. وهذا النوع من Я всегда помню его словаالنحوي مومود بني لغتني فحسب، بل يف أكثر من لغة كما يف الروسية 
 البنية النحوية سهل اإلدراك بالنسبة للناقد الرتمجي فهو يدرك ان البنية النحوية متقابلة من ديث الفعل والفاعل واملفعول به، ويتمكن

م املرتمم بأي غلط بسيط يف مثل من ذلك مبقارنة بسيطة وفقا للقاعدة النحوية اليت يعرفها يف بنا  هذا النوع من اجلمل. أما إذا قا
هذ  الرتاكيب النحوية فسيتجلى ذلك الغلط بوضوح عن طريق مقارنة البنية النحوية، إذ ان الرتكيب النحوي يف هذ  اجلملة هو األمثل 

 لتكوينها.

وهبة "حنن نبحث عن امل We are searching for talent everywhereواملثل الثاين عن التقابل النحوي هو 
فتجد ان البنية النحوية متقابلة متاما فالفاعل والفعل واملفعول به وظرف املكان متطابقة، وورود فعل الكينونة هنا هو بنا   يف كل مكان

معياري اجنليزية معروف واحلرف ألقواعدي "عن" يف العربية هو مالزم لكلمة حبث يف أغلب األديان، وبذلك فان الناقد الرتمجي يعرف 
صحيح" أي البنا  األمثل" ملثل هذا النوع من اجلمل والذي ميكنه الركون إليه كأساس يف نقد الرتمجة وأي احنراف عن ذلك "األصل ال

يربز بوضوح يف عمل املرتمم. وبذلك تكون مثل هذ  البىن املعيارية املتقابلة  األصل الصحيح لقيا س الرتمجة يف النصوص املتقابلة، 
"حنن نبحث عن املوهبة يف كل  Мы повсюду ищем талант هذ  البنية يف اللغة الروسية وهذا ما ت كد  ومود نفس 

 مكان". وهنا استثنا  بسيط هو ان الفعل يبحث يف الروسية ال حيتا  إىل درف قواعدي مالزم، أما البنية النحوية فمتقاربة متاماً.

د الرتمجي يتمكن من نقدها واستبيان صحتها من خالل البىن وأما البىن النحوية اليت ال حيدث فيها تقابل تام، فان الناق
النحوية اليت تقابل تلك املومودة يف النص األصلي رغم اختالف بنائها اال أهنا ت دي نفس الوظيفة النحوية عن طريق التحوالت 

ستقرت، اال أن املشكلة تكمن يف القواعدية يف الرتمجة، وهذ  الصياغات أصبحت معيارية لكون البىن النحوية يف اللغات ثبتت وا
"تصعب قرا ة اللغة    It is hard to read strange languageضع  امللكة القواعدية للمرتمم، على سبيل املثال: 

الغريبة" ففي هذا املثل جند ان التحوالت القواعدية قد دافظت على البنية الداللية للجملة مع تغيري البنية النحوية، فالصفة "صعب" 
ُعوض عنها بالفعل يصعب، وهو من نفس اجلذر االشتقاقي للكلمة ودافظت املفردة على تناسقها الشكلي الداليل مع تغيري يف مز  

 Трудно»الكالم، وهذ  احلالة مومودة يف الروسية، فإذا كانت العربية قد أومدت املقابل الفعلي، فان الروسية استخدمت ألظريف 
читать иностранный язык».  :أو كما يف املثل األخرVisitors are requested to leave their 

coats here    االجنليزية يف احلالة  ولد التكاف  الرتمجي، فالكلمة "يرمى من الزائرين ترك معاطفهم هنا"، وهنا ددث حتول قواعدي
 здесь   Посетителейالروسية  االمسية أما يف العربية فقد خضعت للتغري النحوي، وهذا التغيري ددث أيضا يف

просят оставлять верхнюю одежд   ومثل هذ  التحوالت القواعدية أصبحت معيارية ميكن اعتمادها ،
كأصل صحيح والقياس عليها لبيان صحة الرتمجة لكوهنا توصل الداللة من لغة النص األصلي إىل لغة الرتمجة بالقواعد اللغوية اليت 



ا ياألصل مع بعض االختالفات القواعدية اليت ترتسخ  عن طريق املعرفة اللغوية ببنية اللغتني، وميكن اعتمادها معيار تقابل تلك يف اللغة 
 للنقد الرتمجي وبيان صحة الرتمجة.

 It is hard to  وهنا مالدظة بسيطة ينبغي االلتفات إليها وهي ان الصرف مُيكن ويساعد يف أجياد املقابل ففي املثل
read strange language" تصعب قرا ة اللغة الغريبة"، متت االستعانة بالتقار  الصريف بني الصفة" hard يف االجنليزية  "

وملا كانت الكلمة وددة النحو األصغر، أي   ومذورها االشتقاقية الفعل "يصعب" يف العربية من أمل أجياد املكافئ الداليل والبنيوي.
بنفسها عن أسسها اللغوية، وال ميكنها أن تكون فاعلة داخل البنية  أىفها الوددة النحوية األوىل ال تن"كلمة، مجلة، نص"، فإهنا بوص

النحوية دون خصائصها الصوتية والصرفية، لكون بنيتها يف األساس قد متت على وفق قواعد املستويات اليت سبقت النحو "الصوت، 
ألد ى من النحو، إال أن دور  يستمر والصرف"، وبذلك فإّن استخدامها داخل اجلملة خيضع لقوانني الصرف الذي هو املستوى ا

أن الكلمة هي: تلك الوددة القادرة على  أن ختضع لنفسها كلمة تصاعديًا داخل البنية النحوية عن طريق متييز أمزا  الكالم، إذ: "
هنا بولومها يف العالقات أخرى يف هذا الشكل أو ذاك أو ختضع بذاهتا لكلمة أخرى وفقاً خلصائصها القواعدية واملفرداتية الداللية، إذ أ

شكلة، إذ  أن كلمة "يقرأ" وفقًا خلصائصها القواعدية 
ُ
النحوية تشارك يف تكوين البىن النحوية اليت تعد من مركبات وددة االتصال امل

لالسم يف معىن  واملفرداتية الداللية )انتمائها للفعل كجز  من الكالم، وتعديه، ومعنا ( حتدد إمكانية ارتباطها بصيغة )املفعول به(
 .)26(املفعولية "التعدي"، وخُتضع لنفسها هذا الشكل، وُتكون الرتكيب النحوي على أساس هذ  العالقة"

 المقياس الداللي:

أن االعتماد على املقيااس البنياوي وداد  ال ميكنناا مان نقاد صاحة الرتمجاة بنسابة تاماة، اال اناه يعطيناا اخلطاوط العريضاة والباارزة، 
يكل األساسي للعمال الرتمجاي، و أماا املقيااس الاداليل، فيكشا  السامات الداللياة للمميازة "دقاة اختياار املفاردة دالليااً"، اليت تشكل اهل

س أي إن املقياااس البنيااوي هااو مبثابااة اهليكاال العظمااي للنقااد الرتمجااي، والااداليل لبيااان املالمااح املمياازة ودقتهااا. إذ أن االعتماااد علااى املقيااا
  )27(ال ميكن أن يباني لناا صاحة الرتمجاة، وهاذا هاو سابب فشال نظرياة كااتفورد الايت اعتمادت اجلاناب الشاكلي الشكلي البنيوي وددة

 فقط، فاللغة تتمثل يف موانب عدة، لكوهنا كائن دي ي ثر ويتأثر.

يعتمد نقد العمل الرتمجاي مان النادياة الداللياة علاى املقيااس البنياوي لكشا  البنياة الايت هاي تعباري عان الداللاة مان خاالل موقاع 
املفردة، اال ان الداليل يبني اخلاصية الداللية للمفردة بصورة منفصلة من مانب، وعالقتها الرتابطية مع املفردات االخرى، ديث تفسار 

 لة بعضها بعضاً. املفردات داخل اجلم

يف االجنليزياة هلاا معااين متعاددة "م سساة مالياة، دافاة النهار"، فمقابلهاا الاداليل يف العربياة    bank علاى سابيل املثاال: كلماة 
كلمة "مصرف، بنك" أو "دافة النهر، ضفة"، وهذا التقابل على أساس املفردة مُيكن الناقد الرتمجي مان التوصال إىل االساتخدام العاام 

 I went to the bank toأماا الوصاول إىل الداللاة الدقيقاة هلاذ  املفاردة، فياتم مان خاالل الكلماات الايت تكاون اجلملاة  هلاا،
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borrow some money  ذهبت للمصرف القرتض بعاض املاال. فاورود كلمايت املاال واالقارتاض متكان املارتمم مان معرفاة ان
 هنا هو م سسة مالية. bankاملقصود بكلمة 

فتشري إىل ضفة النهر،   I went to the bank to enjoy fishingيف اجلملة التالية    bankوأما كلمة 
هنا تستخدم مبعناها الثاين، أي ان املفردات داخل  bankديث ان ورود مفردة صيد السمك تعطي داللة واضحة على ان كلمة 

معىن املطلو  يف اجلملة. وهذ  العالقات التعليلية الرتابطية بني اجلملة ترتبط ببعضها البعض بعالقات تعليلية توضيحية كبوصلة تشري لل
 املفردات متكن الناقد الرتمجي من معرفة دقة وصحة الرتمجة.

 He set an ويف بعض األديان تستخدم مفردة عربية واددة لتقابل عدة مفردات أمنبية كالفعل العريب "ضر "، مثل: 
example    مثالً،   ضرthe man beat the boy   ضر  الرمل الولَد، وThe player hit the ball  

ضر  الالعب الكرة، وهنا استخدم الفعل العريب "ضر " كمقابل داليل لثالث أفعال اجنليزية، اال ان هذ  االستخدامات معيارية يف 
الناقد الرتمجي على أساسها معرفة صحة الداللة العربية، ومقابالهتا أيضاً، لكوهنا تستخدم عادة يف مثل هذ  احلاالت، ويتمكن 

 الرتمجة.

فإدراك داللة املفردة اليت تستخدم مبعناها املباشر سهل، وأما تلك اليت تكش  املفردات اليت جتاورها يف اجلملة، فيعتمد على 
دليل هنج علمي نامع، فيه فالتعليل وكش  الالتعليل والرتابط الداليل بني املفردات كرتابط بعض الكلمات مع احلروف القواعدية، 

، إذ ال خيفى على أدد أألسس النظرية )28(ضمان دقة واستحكام العمل، وهذا مذهب أيب الفتح عثمان ابن مين يف البحث العلمي
الذي الرتمجية اليت أسهم العر  يف صريورهتا وظهورها، فرغم أن الرتمجة كانت يف أيام ظهورها األوىل، أال أهنا متيزت باألساس النظري 

 أعتمد عليه يف التطبيق لدى العر  وهلم يف ذلك منهجان:

أألول: ويعتمد على النظر الدقيق املتفحص للمفردة وما يقابلها يف اللغة األمنبية مبعزل عن املفردات االخرى منذ بداية 
هج الثاين، ومفاد   أجياد املقابل الداليل النص دىت هنايته، ومن رواد  وم سسيه "يودنا أبن البطريق"  و"أبن ناعمة" وغريمها، وأما املن

للجملة كوددة لغوية مرتابطة وتتكامل مع اجلمل االخرى، أي النظر للنص ككل متكامل، وهذ  منهج "دنني أبن إسحاق"، 
 واجلوهري وغريمها.

لة بني هذ  املفردة واملفردات أن التكاف  الداليل يتم وفق النظر الدقيق ملعىن املفردة أو معانيها املتعددة وحماولة إجياد الص
االخرى اليت جتاور  وتعللها يف اجلملة وتكش  دقيقية املعىن املراد من إيرادها داخل هذ  اجلملة او تلك، ديث ان لكل استخدام 

الرتمجة من  مفردات وتعلله، وميكن اعتماد هذا النمط من التعليل كمقياس داليل للنقد الرتمجي، إذ يتمكن الناقد من معرفة مدى صحة
 لواردة يف املنت. اخالل النظر إىل ورودها يف سياق اجلملة والنص، ودىت معرفة العنوان الرئيس من خالل اجلمل 

من الثابت أن عملية النقد تتم على أساس املقارنة بني النص األصلي ونص الرتمجة، وديث آلية تطبيق المقياس الداللي: 
أن الناقد الرتمجي يتمكن من معرفة صحة الرتمجة وفق هذا املقياس من خالل مقارنة البنية الداللية للمفردات يف النص األصلي مع 
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ا املباشر "أي دون جماز"، أو املعاين الثانوية، وومود املقابل املباشر هلا، النص املرتمم، فإذا استخدمت املفردة يف النص األصلي مبعناه
فيتمكن الناقد من بيان صحة استخدامها بصورة سهلة. وإذا كانت املفردة قد استخدمت بصورة جمازية، فانه يتمكن من بيان صحتها 

 وبذلك يتمكن من الوصول إىل صدق الرتمجة. من خالل العالقات التعليلية بني املفردات يف النص األصلي ونص الرتمجة،

يسهم املقياسان السابقان يف بيان البنية والداللة الذان يرتابطان بعرى ال تفصم، فأي تغيري يف املبىن  المقياس المعرفي"اإلدراكي":
 ل الركون إىل القاعدة املعرفية.يقابله تغيري يف املعىن، اال أن املقياس املعريف يسهم يف أدراك معىن املفردة واجلملة بدقة من خال

لكل كلمة يف اللغة بعد معريف يعرب عن الواقع "االنطباع" الذي ترتكه يف ذهنية املتكلم واملتلقي، أي تعرب الكلمة عن كوامن 
العامل  "ت دي اللغة الشكل الذي يتم به اإلملام بالعامل، لكن ليس شكلاإلدراك يف العقل البشري بضمري  اجلمعي لكل أمة، إذ 

وهذا الشكل اللغوي "الصورة الذهنية واإلدراك املوضوعي" يف الضمري اجلمعي يعكس الفهم  واإلدراك بكوامن العقل عن (. 29)اخلاص"
" يف العربية لتصور  عن مفردة معينة،  اً املفردة والفكرة املراد إيرادها يف النص، وليس ما يبنيه الفرد وفق "  فعلى سبيل املثال كلمة "ُعشُّ

" يف "اإلدراك، وهذا االنطباع املعر (30)"ما يتخذ  الطائر يف رؤوس األشجار للتفريخ، وجيمع عششة. واعتش الطائر إذا أختذ عشاً" –
ليس لدى فرد وادد بل هو مدرك لدى العامة، أي جيد انعكاسه لدى كافة داملي اللغة، أي أن اجلميع يدركون أن كلمة عش هي ما 

 . ولكون هذا اإلدراك جيد ما يقابله يف اللغة االخرى، فيتمكن املرتمم من إجياد التقابل املعريف يف اللغتني وفق مت التعبري عنه أعال
 التقابل اإلدراكي يف لغيت الرتمجة ولغة النص املرتمم، إذ ان نفس املفهوم مومود يف االجنليزية ويف الروسية.

ن كلمة عش هي مفردة مبعىن عام، وتبقى التوصيفات دسب أنواع اال أن كلمة عش يف الروسية هلا معاين أخرى، إذ ا
احليوانات، ففي الروسية تسمية عش عامة لكافة احليوانات، لكن عندما يتناول الروسي مفهوم العش بالنسبة للذئب، فيسميه بتسمية 

ان هو تعبري عام، والتفصيل دسب اإلدراك أخرى تتطابق مع العربية "وكر للذئب"، وعرين لألسد، وغريها، أي انه مبعىن املسكن للحيو 
 املعريف.

أما الصعوبات يف هذا املقياس هو ضع  امللكة املعرفية، فاألمنيب ال يتحسس الفرق بني معىن كلمة كتا  "الصح  
اجملموعة"، وكتا  "رسالة"، و أم الكتا  "الفاحتة"، والكتا  "الكتا  املقدس، والكتا  "م ل  سيبويه"، إذ ان االنطباع املعريف لدى 

ها يف الروسية بكلمة كتا ، بل بكلمة أخرى ال صلة هلا باألصل االشتقاقي لكلمة كتا ، أو الروسي عن كلمة رسالة ال يعرب عن
"مكتو  مبعىن رسالة"، فهو يدرك أن كلمة مكتو  هي أسم مفعول من الفعل كتب. وال يدرك بقدراته املعرفية املبنية وفق الذهنية 

، فالداللة معىن حد الفاصل بين الداللة واإلدراك من الناحية المعرفيةوهما هو الالروسية بان كلمة مكتو  يف العربية تعين رسالة، 
يف التقابل يرتبط باملبىن، وأما اإلدراك فإملام معريف قد يتم مبساعدة البنية والداللة، وقد يتم بدوهنا لفقدان الروابط البنيوية بني املفردة  

ية على أساس املقايسة االشتقاقية من الفعل "كتب"، أما حتول الصيغة القواعدية البنائي الداليل بني اللغتني، إذ ان قدراته املعرفية مبن
"أسم املفعول"، إىل أسم وليس صيغة تصري ، ديث ختضع للقواعد النحوية "أخذت املكتوَ "، و يف املكتوِ "،  إىل للفعل كتب

اق "البنية"، وال الداللية تعمل لديه، وملكته اإلدراكية قاصرة عن وهذا يسبب له إرباكا كبرياً فلم تعد القواعد اللغوية املعيارية يف االشتق
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"تعد استحالة حبث اللغة مبعزل عن النشاط اإلدراكي الفكرة اإلملام هبذا املتغري العريب املعريف، وهذا مصداق للثوابت يف اإلدراك 
فقد تفقد الكلمة معناها االنطباعي وتكتسب غري  كما ، ناهيك عن عدم ثبات االنطباع أملفاهيمي، 31األساسية يف علم اللغة املعريف"

يف "مكتو  "اسم مفعول فقد خاصية وحتول إىل اسم يصرف وليس صيغة تصري  وتغري معنا "، وحممود"اسم مفعول فقد خاصية 
 (.32)يناميكية"وحتول إىل اسم علم"، إذ"ينبغي التعامل مع تكون االنطباع أملفاهيمي كعملية؛ االنطباع اللغوي عن العامل كد

وهلذا فقد وضعنا املقياس املعريف كمقياس أخري يف مقاييس النقد الرتمجي ملا له من داللة أمجالية تكش  خفايا هوية األمة 
هي جممل التصورات املعكوسة عن اإلنسان والعامل احمليط به  –صادبة اللغة، إذ "أن االنطباع اللغوي عن العامل "صورة العامل اللغوية" 

 (.33)كال لغوية خاصة باألمة، و يف داللة التعابري اللغوية"بأش

وهذ  الديناميكية يف التغري اإلدراكي يتمكن الناقد الرتمجي من السيطرة عليها ويتبني صحة الرتمجة مان خاالل الارتابط املعاريف باني 
وقوعهاا يف ماورد املشارتك اللفظاي دون املعاريف  مفردات اجلملاة، ويتجناب االلتبااس املعاريف الناامم عان حتاول الصايغ القواعدياة للفعال، او

بقوله:"إّن كالم العر  يصحح بعضه بعضاً، ويرتبط أوله بآخر ، وال يعرف معىن  "اإلدراكي"، وقد أورد أبن اال نباري احلل هلذ  القضية
هّناا يتقادمها وياأيت بعادها ماا يادّل اخلطا  مناه إال باساتيفائه، واساتكمال مجياع دروفاه، فجااز وقاوع اللفظاة علاى املعنياني املتضاادين؛ أل

 .34على خصوصية أدد املعنيني دون اآلخر، وال يراد هبا يف دال التكلم واإلخبار إال معىن وادداً..."

فلكل مفردة انطباعها اللغوي يف اجلملاة، وجممال التصاورات اللغوياة توضاح وتفسار البعاد املعاريف للكلماة الايت جيهلهاا املارتمم داىت 
مشرتكا لفظياً ذو أبعااد معرفياة وداللياة متبايناة، وهاذا ماا محال السايوطي علاى اجلناوح إىل اساتحالة أن يضاع أهاُل الّلغاة لفظاة وان كانت 

وادادة تاادل علااى معنيني"مثال اباان درسااتويه الاذي يُعاادُّ ماان أكارب املنكاارين للمشاارتك الّلفظاّي فيمااا روا  عنااه الّسايوطي، بقولااه :"قااال اباان 
واختالف معانيها: هذ  الّلفظة من أقوى دجج من يزعم أّن من كالم العر  ما يتفق ‘ يح وقد ذكر لفظة َومددرستويه يف شرح الفص

لفظه وخيتل  معناا  ؛ ألّن سايبويه ذكار  يف أول كتاباه، ومعلاه مان األصاول املتقدماة، فظان مان مل يتأمال املعااين ومل يتحقاق احلقاائق أّن 
إمّناااا هاااذ  املعااااين كلهاااا شااايٌ  واداااٌد، وهاااو إصاااابة الشاااي  خااارياً كاااان أو شاااراً ولكااان فرقاااوا باااني هاااذا لفاااظ واداااٌد قاااد ماااا  ملعااااٍن خمتلفاااة و 

 .35املصادر.."

لقد حبث العلما  ولردح من الزمن العالقة بني األصوات وداللتها، وبعضهم داول إجياد عالقة داللية بني احلرف يف العربية 
قاق الكبار والتقاليب الستة، اال ان الثابت لدينا أن للمفردة بعدا دالليا معرفياً وقيمته الداللية كما يف نظرية ابن مين دول االشت

يعكس بنيتها الداللية وعالقتها بأصوهلا اليت ظهرت فيها وهناك نظريات كاملة دول التصور كما يف نظرية مون بياميه، فقد متثل 
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تص به أمة ما"، وأدينا هناك مجل تامة ال ميكن معرفة مقابلها معني "كطقس  ديين او تقليد شعيب ختاملفردة ظاهرة خيتص هبا شعب 
دون معرفة اخللفية التارخيية هلا، وهلذا ينظر بعض العلما  إىل اللغة: "هي ليست جمموعة واضحة من الكلمات والقواعد النحوية، بل 

 . )36(والعالقات البشرية" هي تعبري عن الثقافة، بل متثل مهود االختالط البشري لتصور وتفسري العامل كاخلربة

أن ما أورد  البادث يف تعريفه للغة يشري إىل العالقة بني اجلانب املعريف "اإلدراكي" واملفردات، ديث ختضع مجيع املفردات 
وحنن خنال  للجانب املعريف لكون ان كل كلمة هلا بعدها املعريف، اال ان هذ  الكلمات ترتابط بالعالقات الرتكيبية البنيوية والداللية، 

البادث قلياًل يف تعريفه للغة، فليس اللغة هي جمموعة غري واضحة من الكلمات والقواعد النحوية، بل هي جمموعة واضحة من 
 املفردات والقواعد النحوية ختدم اجلانب املعريف اإلدراكي، فحىت اجلمل اليت تبىن على اخللفية املعرفية التامة وخيتص هبا شعب ما فهي

 One man’s meat, another man’s شكل ال يقبل الشك للضوابط املعيارية، فاملثل االجنليزيخاضعة ب
poison والروسي ،Что русскому здорово, то немцу смерть  مبنية وفق املفردات والقواعد اللغوية

االجنليزية والروسية اال أهنا تعرب عن خلفية إدراكية لتلك لشعو ، ولو ترمجناها درفيًا "احلم لرمل ما، قد يكون مسًا لألخر"، ويف 
ملا أهنا تعرب عن تاريخ الروسية "ما يصلح للروسي قد يكون موتا لألملاين"، اال ان هذ  الرتامم تنتقص من قيمة هذ  األمثال، طا

املرتسخة يف عقلية الشعو ،  عن طريق القبض على الفكرة المعرفيةشعو  ارتبط بذهنيتها وعاداهتا، وباإلمكان إجياد املقابل هلا 
   وهذا مومود لدينا يف العربية كما يف قول أبو الطيب املتنيب "بذا قضت األيام مابني أهلها    مصائب قوم عند قوم فوائد".

وهذا املقياس يسهم يف ترمجة الثقافة مبا يقابلها لدى األمم االخرى فإذا كان اجلانب املعريف ذو طابع إنساين، فيمكن ترمجته 
مبا يقابله، لكن املهم هو الوصول إىل مانبه املعريف الذي يعكس ثقافة ذلك البلد والسعي إلجياد ما يقابله يف لغة الرتمجة، من خالل 

 فاهيم املغلفة باملفردات.التقريب بني امل

يتم تطبيق هذا املقياس باملقارنة بني القيمة املعرفية "اإلدراكية" لكل مفردة او مجلة" آلية تطبيق المقياس المعرفي:  
املرتمم، فإذا كانت خلفيتها املعرفية متطابقة متاما كما يف املفردات التالية "األوكسجني، در ، دب، سالم" يف لغة النص  اأستخدمه

ود ولغة الرتمجة، فيسهل نقدها بتطابق قيمتها املعرفية، أما إذا كانت اخللفية الثقافية والتارخيية تفرض ومود مفهوم معريف يف لغة مع وم
غة الرتمجة، فباإلمكان النقد بالرتمجة املقاربة. وأما إذا عرب اجلملة عن دالة معرفية تارخيية، فباإلمكان أللجو إىل املقابل يف ما يقاربه يف ل

وم دال ومودة مع مالدظة اختالف البنية الداللية وتشابه احلالة املعرفية "اإلدراكية" كما يف املثل املشار إليه أعال  "مصائب قوم عند ق
 ، او باالستعانة مبفردات اجلملة األخرى لغرض استبيان الداللة املعرفية للمفردة اجملهولة.فوائد"
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 دور مقاييس النقد الترجمي في تطوير حركة الترجمة العالمية:

 
تسهم يف تسهم مقاييس النقد الرتمجي بصورة فاعلة يف تطوير دركة الرتمجة العاملية، وذلك من خالل اعتمادها قواعد إمرائية 

يف نقل املضمون املعرب عنه يف لغة ما إىل لغة أخرى، فإذا كان  املقياس البنيوي يكش  البىن اللغوية املتماثلة او املتقاربة فانه يسهم 
يف سهولة الوصول إىل الفهم املستحكم لبنية النص ويضع أمام املرتمم اخلارطة البنيوية اليت تفلرت العمل املرتمم، وبذلك يكون دور  

االعتماد على القواعد الرتكيبية يف فهم املضامني الداللية، وهذا يسهم بصورة فاعلة يف تسريع عملية الرتمجة وضمان إيصال االفكار 
املعرب عنها ببنا  لغوي سليم ال يضجر املتلقي الذي يقرأ النص املرتمم، ديث ان البنا  اللغوي السليم جيعله يشعر بان النص كتب له 

 لكونه قد اعتاد على تراكيب لغته سوا  استشعر ذلك أم ال.وبلغته، 
فاطمئنان املتلقي لبنية النص جيعله يقبل على القرا ة مدركا سهولة وسالسة النص املكتو ، لكونه قد بين وفق القواعد 

بسيط يف لغة الرتمجة فان املتلقي ينبذ اللغوية للغة اليت أعتاد بنيتها، أما إذا أثرت لغة النص على لغة الرتمجة، وددث تشويه وان كان 
النص املرتمم ال شعوريا، لكونه حيس بان هذا النص مل يكتب له، ويشكل صعوبة يف إدراكه. ويسهم املقياس البنيوي يف وضع قواعد 

 معيارية ميكن من خالهلا تسريع عملية الرتمجة ومعلها مستساغة.
رتمجة العاملية بصورة كبرية فقدرته على ضبط النقل الداليل املقابل يسهل عملية وأما املقياس الداليل فيسهم يف تطوير دركة ال

الرتمجة بصورة كبرية، وجيعل الرتمجة وسيلة نقل موثوقة وسريعة ميكن الركون إليها يف احلاالت اليت تتطلب احلصول على املعلومة بصورة 
 غة النص األصلي وإدراك مقاصد كاتب النص.مستعجلة، وي دي فهم املضمون إىل االعتياد على ما يكتب يف ل

يسهم املقياس املعريف يف تطوير دركة الرتمجة من خالل ضبط القواعد املعيارية العرفية املتقابلة، وتطويع غري املتماثلة مبا 
دقيق الذي يسهم يف التالقح يقابلها، وصواًل إىل فهم مشرتك للحالة املعرفية، إذ يسهل النقد وفق القواعد املعيارية إىل وضع الضابط ال

 املعريف بني الثقافات املختلفة.
 

 الخالصة:
ي دي النقد الرتمجي دورا مهما يف بيان صحة الرتمجة بوصفه أصال صحيحا ميكن الركون إليه والتعويل عليه يف املعايرة 

كمعيار ثابت يف بيان صحة الرتمجة. ولكون النقد واملقايسة، فانه باعتبار  أصاًل صحيحاً يستقصي القاعدة الثابتة اليت ميكن اعتمادها  
الرتمجي هو أصل صحيح لبيان مكامن القوى واستقصا  الركاكة وتقوميها يف العمل الرتمجي، فالبد من ومود مقاييس يعتمدها هذا 

وميه عملية النقد األصل الصحيح يف آلية عمله، وديث أن الرتمجة هي نتا  اللسان وقواعد اللسانيات هي ثوابت معيارية يف ت
 الرتمجي.

وملا كان الشكل يف اللغة هو اجلانب البنائي البارز، أي هو أول ما يظهر بصورة واضحة يف أي عمل لغوي )ونقصد 
ن بالشكل هنا اإلمرا ات الشكلية البنيوية الرتكيبية(، فالبنا  اللغوي كاهليئة البشري تظهر عيوهبا اخللقية مبجرة نظرة خاطفة، وملا كا

ية، بل لبنا  يف اللغة ي ثر تأثريا مباشرا يف املعىن، ديث ان أي تغيري يف املبىن يقابله تغيري يف املعىن، وال تبىن وددات اللغة بصورة عبثا



بقواعد لغوية منتظمة، ولكل هيكل لغوي يف لغة ما له ما يقابله يف اللغة االخرى سوا  تطابقا بنسبة كبرية او تقاربا تناسبا، فان 
 رورة اللغوية تقتضي ومود تكاف  داليل رغم اختالف لبنا  الرتكييب.الض

ومن خالل البنية الرتكيبية املعيارية يتمكن الناقد الرتمجي من بيان ومو  التخال  والتطابق بني النصني املبنيني يف لغتني 
 ملقياس يف بيان التكاف  الداليل.خمتلفتني وفق قواعد بنيوية خمتلفة، إال ان املعيارية الرتكيبية التقابلية تكون ا

واما املقياس الداليل، فانه معياري من خالل التقابل الداليل بني املفردات من ديث املعىن املباشر واجملازي، وبيان دذاقة 
سالة، والقران املرتمم يف استخدام املقابل املناسب، فعلى سبيل املثال كلمة "كتا " يف العربية هلا عدة معاين: "الصح  اجملموعة، ر 

الكرمي، والتوراة، واإلجنيل، وم ل  سيبويه، وأم الكتا  الفاحتة، وأهل الكتا  اليهود، والكتا  األمل". فتكون قدرة املرتمم على 
 اختيار املكافئ املناسب، ومعرفة الناقد الرتمجي بدالالت املفردة أساسا لنقد العمل من النادية الداللية.

 
درة على كش  اإلمكانية االنطباعية للمفردة بواقعها الذي ظهرت فيه، فاملفردات غالف االفكار وللمقياس املعريف الق

والثقافة احلضارة، وهي القادرة على عكسها بكياهنا اللفظي، وترتابط املفردات داخل اجلملة بعالقات معرفية إدراكية، ناهيك عن 
للنص، ويتمكن  املة يستقرا من خالهلا الناقد واملرتمم الصورة الداللية الكالنحوية، فكل تركيب كالمي ترتابط مفرداته بتناغم معريف

 بذلك من نقله إىل لغة الرتمجة مبفاهيم لغة الرتمجة وترابطها املعريف.
ة ومبا أن النقد الرتمجي هو األصل الصحيح الذي يعتمد املقاييس املطلوبة، فانه يعتمد معيار البنية السليمة، والداللة املقابل
وبة خلفية املفردات املعرفية اليت جتعل استخدامها داخل اجلملة ممكن، فال تبىن اجلمل خار  قواعد البنا  الغوي، وال ت دي دالالهتا املطل

بغري املفردة اليت تعكس مضموهنا، وال ترتابط املفردات دون ومود تناسق معريف إدراكي بينها داخل اجلملة من مانب، وبني اخللفية 
 فية اليت تتغل  هبا.املعر 
 
 

 الهوامش:

 
ت تتسم اللغة بقواعد معيارية ثابتة في بنائها وكل تغيير في المبنى يقابله تغيير في المعنى، وهذه التغييرات ليست عبثية، بل هي تغييرا .3

مقاييسها المعيارية لنقد الترجمة التي ال معيارية تتم وفق مقاييس ضابطة، وبما ان اللغات خاضعة بطبعها لقواعد ثابتة، فباإلمكان استخدام 

السبيل  يمكن ان تبنى خالقاً للمقاييس البنيوية والداللية والمعرفية المستقرة في اللغة، لذا فان تطويع هذه المقاييس لغرض النقد الترجمي هو

ن فارس في تعريفه للنقد "هو أصل صحيح"، ما الوحيد لبيان صحة الترجمة، فالترجمة هي نتاج اللغة، وال ترجمة بال لغة. ونجد في قول أب

 يدل على أن المقياس هو األصل المعياري الذي به يقاس الصواب، وقواعد اللغة أصول صحيحة، يمكن بها قياس ونقد الترجمة.
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