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 الىصوص الحاريخية  في 1بسحمولوجيا الترجمةإ
 مىهجية( )مقارباتالحطبيق بين الىظرية و 

 (1) ـوبالط فاطمة الزهراء

 مةد  قم

ذُت حـيل فىا كاةما بحس شاجه  اظزهاضاداكت وأنها حللذ  ،لٌاإلاا واهذ الىخابت الخاٍض

وكس ؿهس  .اليـاًاث التي وان ًماضػها ؤلاوؼان كسًمامىلٌع الىِير في وكف ألاحسار و 

، 2هصا املجاٌ بطوظ مجمىعت مً اإلاإلفاث التي كاض ٌعخمس عليها هىلىق للخمثُل اإلاؼطحي

بلغاتها  3هخمام اإلاؼطحُين هخب الطحالثإلالازض التي أدصث حيزا هبيرا مً اومً أهم ا

ت زلافُت واهذ  ي غالبا ماالتو املخخلفت في فتراتها و اإلاخعسزة  أدصثجميزها معٌُاث فىٍط

ر وبالفً واإلاؼطح وأكبح البحث في هصا  اهخماما هبيرا، لخلبح بمثابت أزب له عالكت بالخاٍض

ذُت التي كطها هٌلم عليها فُما بعس بأزب الطحلت الصي ًلىض و  4الفً مً أهم اإلاباحث الخاٍض

ًىللىن منها ؿِئا أزىاء هخابتهم  البلسان التي ال وكفالىكاتع وهصا الطحالت الحُثُاث و  فُه

 كلم ومغامطاث هصا عاٌـىه مً مـاهس مخىىعت و  عً ما الحِىه بأعُنهم املجطزة وما

في أكالُم مخباًىت وأظمىت مخفطكت حؼخسعي على الباحث في الىلىق اللسًمت جطحمت 

 اإلاعلىماث بسكت ألدصها هىم مؼطحي ٌعطن على الطهح املحلي أو العالمي. 

                                                           
(1) Université Oran 1, 31 000, Oran, Algérie. 

ت هللس بصلً ججاوظ  1 ت ئلى اللؼاوي معىاها على الترحمت في اإلاخذلم العلم هٍِط  الُلين زضحاث هٍِط
  ؤلاوؼاوي معىاها على اإلاعطفي

ةالترج(. 1777) ػالم ،العِؽ : ًىِط 2 ، (ن .ب)جحاز الىخاب العطب، ا .مة في خدمة الثقافة الجماهيًر
 .053.ق

الهُئت  ث.(. كبري الفول،( ).1776( .حول العالم في ثماهين ًوماهخابه  : هِطمثل هخاباث فيرن حٌى ا 3
  .العامت للىخاب

ىُت للىخاب : الجعاةط .الرحلةثجارب في ألادب و . (1761)لاػم أبى الػعس هللا،  : ًىِط 4  .اإلاإػؼت الًى
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ذُت مً حُث وضغم لا  دخالف الصي هلمؼه بين زلافاث الـعىب في الىلىق الخاٍض

بُعت اإلاىٌلت  ه مىهجُا اإلالمح ًمىً اػخلطاؤ  ، ئال أن هصاهمٍ العِف والخفىير ًو

م الترحمت التي ج زوضا هافصا في اإلاس بين حؼىض الحواضاث اإلاخفطكت وي جىلل لىا  إزيعً ًٍط

السضاػاث  ئش ػىعطن للىلاؾ بعى .5، مً دالٌ عسة مطاحل ظمىُتدلىكُاث ول بِئت

 في كفحاجىا الالحلت. التي داهذ في هصا ؤلاؿياٌ

 الكحابة الحاريخيةإشكالية بىاء الىص املترجم في 

ذُت على معاًير وأبعاز البس أن ًطاعيها اإلاترحم دالٌ كُامه  جطجىع جطحمت الىلىق الخاٍض

 : ًلي للىم وشلً ما ػىىضحه فُما 6بعملُت الىلل اإلاعطفي
 

 
جيىن له  وغالبا مااإلاعطفُت ه باإلاعٌُاث العلمُت و ؤ خي هى زطاًميز الىم الخاٍض ئن أهم ما

 العلاةسيالصي ًحلط اهخماءه الفىطي و دلىكُت ئًسًىلىحُت جلسض مً شاث اإلاإضخ 

ذُت وبالخالي جخحٌى جطحمت هصا الىم مً جطحمت   في زاةطة مغللت أزىاء جىاوله ألاحسار الخاٍض

                                                           
م في مصهطتها ًىِطًخٌطق ئلى هصه اإلاطاحل بـيل مً الخفلُل  5  .إشكالية ثرجمة أدب الرحلة : كغير مٍط
بت، ]، معهس الترحمت1حامعت وهطانمصهطة ملسمت لىُل ؿهازة اإلااحؼخير في الترحمت، [  ئؿطاف بىظٍض

ت، الؼىت الجامعُت   .25-11. ، ق0213-0212مذخاٍض
س مً الخفلُل ًىِط: ػاس ي آماٌ،  6 أًطوحت ملسمت لىُل ؿهازة [ .طرق ومىاهج جعليم الترجمةإلاٍع

ئؿطاف هلط  ،]، ولُت آلازاب واللغاث والفىىن، كؼم الترحمت1حامعت وهطانالسهخىضاه في الترحمت، 
 .055-025.كم ،(0212-0211)الؼىت الجامعُت ُل، لالسًً دل

جطحمت الىم 

خي   الخاٍض

اظزواحُت 

 الثلافت 

الصوبان في زلافت الوفت 

 ألادطي 

لاوؼالخ مً 

 زلافت ألاكل 

 اظزواحُت اللغت

ت  ؤلاإلاام باللىاعس اللغٍى

ت واللغت  للغت العفٍى
 الهسف 
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خخلفت جلىُت ئلى جطحمت حؼُت في هثير مً ألاحُان والتي جخعمم أهثر في الِىاهط الثلافُت امل

 ولخحلُم شلً ًجب أن ًيىن للمترحم اللسضة  التي جطز في موامين اإلاازة اإلاطاز هللها

وبالخالي فان هصه العملُت جذوع بالوطوضة للـبىت  7على ئزضان زلافت اللغت اإلاىلٌى منها

 : اللىافُت اإلاىالُت

 
لها ئلى اللغت الهسف  بها  هلمؽ عازة ماولإلؿاضة فان اللغت ألاكل أو اإلالسض اإلاطاز جحٍى

ولهصا ًميز  اؿتهطث فيها حغيراث ملٌلحُت شاث زاللت داكت حؼب الفترة العمىُت التي

ت اث لغٍى  :  أهمها 8املخخلىن في هصا املجاٌ بين عسة مؼخٍى

 

ت شاث الساللت اإلالٌلحُت  اث اللغٍى ولهصا ًطاعي اإلاترحم ئهخاج الخٌاب وفم اإلاؼخٍى

حُث غالبا ما ًىاحه كعىبت في ؿطح اإلالٌلح أو هبٌه داكت في حالت  ؛التي شهطهاها آلان

ئشا لم جىً له فىطة عً زلافت املجخمع اإلاسضوغ محل الترحمت الىلُت فخىاحهه كعىبت  ما

                                                           
س مً اإلاعلىماث ًى 7  .رجمةثطبيقاتها في ثدريس التهظريات الترجمة و . (1776)أحمس ؿاهين، : ِطإلاٍع

عمىخبت زاض الثلافت لليـط و  : عمان  .الخىَظ
اث 8 م، ًطز ؿطح هصه اإلاؼخٍى  .25.ق ،مطحع ػابم بـيل مً الخفلُل عىس كغير مٍط

 فهم ضػالت

اللغت ألاكل    

س اللغت ألاكل وميافأتها   ججٍط

 مع اللغت الهسف 

 ئعازة ئهخاج ضػالت اللغت ألاكل 

 عباضاث ؿعبُت 

 أزبُاث وهلىق ضحلُت 

 لاجفاكُاث واإلاإجمطاث 

•  اإلاؼخىي اإلالٌلحي اإلاألىف 

•   العام اإلالٌلحي اإلاؼخىي 

•  اإلاؼخىي اإلالٌلحي الطػمي 
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أهم اولت في ميان ما. وػيخٌطق الحلا ئلى واإلافاهُم اإلاخس في جطحمت الخلىضاث الصهىُت

ت التي على اإلاترحم ألاػؽ   دالٌ مماضػخه العملُت الترحمُت. حىاهب منها عاةمطاالىٍِط

  دراسة( في ثطبيق مىاهج الترجمة على الىص الحاريخي الىظرية ألاسس

 )الجدًدةالحقليدًة و  البحثية الحقىيات في

Wilhelm Von Humboldt (2000, p. 40-50) 
ةُت ألنها جذوع للىاعس بىا ؛ وػُلت للمطوض ئلى زلافاث مغاًطةاللغت  Humboldtٌعخبر ال

ػُأحي شهطه مً مىِىضاث  اإلا مىاكوافخىحهه حاء  ،بعىجىاضزتها ألاحُاٌ عً بعوها 

حُث ًطي بأن ول لغت حعبر  ؛اللغاث أو جلاضب الثلافاث حؼاوي فهى ًىفي جماما مبسأ  ،الحلت

ط  ،عً زلافت ؤلاكلُم الصي ُهطث فُه  خمىً أن الترحمت ما هي ئال وػُلت مإكخت للي ٍو

احي الصي ال ،مً الحلٌى على معلىمت ما إػؽ بىاء اللغت على البعس الثلافي الهٍى ًمىً  ٍو

لىض العالكت أن جخسدل الترحمت في حغُيره أو مجطز جأٍو له ئلى بعس مياوي آدط أو ظماوي، ٍو

 هىضحه في الـيل الخالي:  الىم أو اليلمت وفم مابين الترحمت و 

 

برض فىطجه في أن جطحمت الىلىق ألاكلُت جبخعس ولُا عً ألاماهت اإلاعطفُت  Humboldtٍو

  Heymann Steinthal 9ججاه شهب ول مً وفي هفؽ لا في هلل الىكاتع هماهي

الىمٍ العطقي للـعىب ء أهمُت بالغت ألازط بين اللغت و ئلى ئعٌا 10Alexander Potebnjaو

                                                           

س مً الخفلُل 9   : هِطاإلاٍع
Pénisson, P. (1998). Heymann Steinthal et la psychologie linguistique des peuples, revue 

germanique international, (10), p.41-50. 

  :إلاعلىماث أهثر ًىِط10 

 ئهخاج الخٌاب•

 اليلمت

 الخذُل•

 الخفاعل

 الٌاكت•

 الطوحُت

 الفهم
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ُفيعلى فىجس هإالء ًطهعون في زضاػتهم  ،في ئكلُم ما ، جليُف الترحمت همً الىمٍ الُى

 ألاظمىت.جخغير بخغير ألامىىت و  هفلاٌ عً أي همٍ زلافي فالوأعٌىها كفت لا 

 ثوجهات معاكسة

 Michael Cronin دراسة ماًكل كروهين

ت"  (,117p 2006, Cronin .) في زضاػاث مؼخفُوت جحمل عىىان "الترحمت و الهٍى

هُمىذ فطهُت وؼبُت اللغاث على العسًس مً اإلاعٌُاث في العلط الطكمي" "الترحمت و

ًىضح هُفُت اػخذسام الترحمت حُث  ؛ (Cronin, 2003) اإلاعطفُت التي جلسم بها الباحث

مً دالٌ لافتراهاث العلمُت التي اهٌلم شلً في ؿطح وفهم زلافت الـعىب املخخلفت، و 

وشلً بمٌابلت الىم الهسف على مترحم الىلىق أن ًلجأ ئلى مىهج الخىُف أن في منها 

لت جخىافم مع زلافت مجخمع اللغت الهسف م ئ بٌٍط ػتراجُجُت الخىاكل اللغىي عً ًٍط

 : ػىبُىه مً دالٌ الـيل الخالي وهصا ما

 

 اللصان أهسا ػابلا، و ىجامين ث اليؼبُت حاء بها ول مً ػابير وبوهصه لافتراها

ن إهما جحسز للمترحميو  ؛ جلاٌ ملحسزيها فحؼبوػاةل لا جلسم أن اللغت الفي زضاػاتهما "

يؽ) هُفُت الىِط ئلى العالم" أن  Michael Cronin ًىضححُث  ؛ (121. ، ق0215،بً بٍط

ؼخعين بمىاهج الخىاكل الثلافي وما  ،على الياجب مىاحهت واكع الخىاكل اللغىي َو

ت الثلافت جحمل ػمت ن العالكت التي جطبٍ بين اللغت و ٌؼخذلم مً شلً هى أ لغٍى

إزي زوضا ً أن الترحمت وفم اإلاىهج اللغىي جشل باليؼبت للساضغ، كىاعسًت حس مخباعسة

                                                                                                                                        
Simonato, E. (2010, février). La déflexivité dans la théorie de l'évolution langagière chez 

Aleksandr Potebnja (1832-1891), Langages (178), 43-51. Armand Colin. 

 املحاواة والخللُس

 

ججاوظ جطحمت ألالُف مً 

دالٌ اػخذسام لغت أحىبُت 

 في الىم 

الخسادل الفىضي في فهم 

 الىم وؤلاػهاب في هلله

 ؤلاػخجابت لثلافت ولغت اإلايان

ل اللغت  جحٍى

ت ئلى اللغت  العفٍى

 الهسف 



 ـوبالط فاطمة الزهراء

166 

ا في جحسًس معاوي الىم ؼخذلله مً شلً هى أن الىحهت ووما  ،في حمُع املجاالث زاهٍى

 جطحمُت مميزة جسعىه ئلى الحفاَ  ػتراجُجُتٍت لهصا الساضغ حعٌي هصا املجاٌ ئالىِط 

على دلىكُاث ول اللُم لاحخماعُت أو السًيُت التي جطبٍ الىلىق باإلاترحم الصي ًإزي 

 زوضا هاما في هلل الحلاةم بلغت أحىبُت  بين زلافخين مخباًيخين. 

 (0210) دراسة ماريان لودورير

لي" على الىمىشج الخالي  ــجطهع الباحثت في زضاػتها اإلاىػىمت ب  "الترحمت الىمىشج الخأٍو

 : هبِىه في املخٌٍ آلاحي وشلً وفم ما ،بىاء أي هم مترحم مً لغخه ألاكل ئلى لغت الهسففي 

 

 
 فهصه الخٌىاث التي هلمؼها في كطاءجىا ملجهىزاث الساضػت ججؼس جلاضب العالكت 

، فهي بصلً جىىي الىكٌى ئلى فىطة مفازها هطوضة Michael Croninفي اإلاىهج الصي ًطحه 

غىق اإلاترحم في الىماشج الخللُسًت اللُمُت للمجخمعاث ألاحىبُت والصوبان في حواضاتها 

 وزلافاتها لطػم كىضة همىشحُت عً ًبُعت الىم اإلاترحم. 

والتي حعخبر جطحمت الىم هى  11هلمؼه في عسز مً اإلالاضباث اإلاىهجُت ولعل هصا ما

أن هىضح بـيل في وال بأػ ،اإلافاهُمي اللغىي  الخىافم عملُت جىاكلُت جذوع إلابسأ

                                                           

م،  : ًىِط11   .61-56. كم مطحع ػابم،كغير مٍط

 Réexpression  :صياغة الىصإعادة 

في اللغت وجخٌلب احترام دلىكُاث زلافت اللغت اإلاطاز اػخذسامها في البىاء الىص ي حتى الًذخل اإلاعنى 

 .الهسف

 Déverbalisation:  الاوسالخ اللغوي  -

 في الىم اإلاترحمإلاطاعاة اإلاعنى الىلي  ججؼس ججىب كسض ؤلاميان الصوبان في البنى اللىاعسًت للغت ألاكل و 

 Compréhension  :و الحأويل  الفهم

لهاإلاطاز لوبٍ اإلاعنى  لىم ألاكلي االخمعً وفهم في  جخمثل هصه اإلاطحلت اللغت الهسف ئلى جأٍو  
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 ؤلاؿاضة ئليها  ذملخوب أهم الخىحهاث التي كبذ فُما شهبذ ئلُه السضاػاث التي ػبل

 : في هصا الخىحه مً دالٌ الـيل الخالي

 

 خاثمة

حخماعُت في هلل مىفخحت على اللُم الثلافُت ولا  ئلى أن هصه اإلالاضباثفي ألادير وهذلم 

ت فىُت ئبساعُت في الخعٍطف بثلافت آلادطوجطحمتها الىلىق العلمُت  وإن  ،لخعىؽ ضٍؤ

ت في  أغلب ما ط اإلاـاهسة الػخغالله في الخمثُل اإلاؼطحي ًمىً اػخغالله همازة حٍُى جلٍى

ر الطحالث الصي ٌعمل على  م في حصب اللاضب و بث عىلط أزب الطحلت وجاٍض اإلاـاهس الدـٍى

أو هما جٌلم علُه  ،وإزاضة الطغبت لسًه مً أحل اهدـاف ألابعاز الثلافُت للمجخمع آلادط

الخفخح  غالبُت الىخاباث بحىاض الحواضاث لهصا على اإلاترحم أزىاء كُامه باإلاماضػت الترحمُت

 .عاإلاُتجفطهه اإلاعاًير ال على الغير مً أحل ئهجاح هصا العمل وفم ما

 

 

 

Vermeer 

ٌـيل اإلاترحم عىس فيرمير عىلط العملُت 

ت الخعبير والخلطف   الترحمُت؛ حُث له حٍط
في الىم ألاكلي مع مطاعاة هفؽ الـطوي 

اةف التي وضزث عىس   والُى

Khathalina Reiss  

 

 Kathalina Reiss 

اةف أػاػُت ؤلاعالم  3جذوع الترحمت ئلى  ُو

بىلل الىكاتع بيل أماهت معطفُت وؤلابساع الفني ؛ 
حُث الًجب أن ًذطج عً مومىن الىم 

م لخحفيز  ألاكلي واػخذسام عىلط الدـٍى

 اللاضب على اهدـاف العالم اإلاغاًط ملجخمعه 

Mason  

 للمترحم ػلٌت الخلطف في الىم ألاكلي 
 مع مطاعاة ألابعاز الثلافُت التي جخٌابم 

 مع اإلاعاًير اللُمُت املجخمعُت اإلاطاز هللها للغير 

 

Christian Nord 

مطاعاة اللُىهت في هلل زلافت الغير ئلى اللغت 
م اللاضب   الهسف بجمالُت فىُت ئبساعُت لدـٍى

  في الخعطف على زلافت مجخمعُت حسًسة

 

ملاضباث جطحمُت 

 جىافلُت 
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افيا  بيبليوغر

يؽ،  ،مجلة املترجم .مىاهج الترحمت ألازبُت، زٌؼمبر(. 0215)ًاػمُىت  بً بٍط

15(1) ،121. 

أًطوحت ملسمت لىُل  [.طرق ومىاهج جعليم الترجمة. (0212-0211) آماٌ ،ػاس ي

ولُت كؼم آلازاب واللغاث والفىىن، ، 1حامعت وهطان ؿهازة السهخىضاه في الترحمت، 

 ، ئؿطاف هلط السًً دلُل، ]الترحمت

ىُت للىخاب .ثجارب في ألادب والرحلة .(1761)أبى اللاػم  ،ػعس هللا  : اإلاإػؼت الًى

 .الجعاةط

 ة من العربية ثطبيقاتها في ثدريس الترجمهظريات الترجمة و . (1776)، دمحم ؿاهين

ة وبالعكس ع . عمان :إلى إلاهجليًز  .مىخبت زاض الثلافت لليـط والخىَظ

م، كغير مصهطة ملسمت لىُل ؿهازة [ .إشكالية ثرجمة أدب الرحلة .(0213-0212) مٍط

بت]معهس الترحمت، 1، حامعت وهطان اإلااحؼخير في الترحمت ت ، ئؿطاف بىظٍض   .مذخاٍض

ة. (1777)ػالم  ،العِؽ الىخاب العطب،  اجحاز .الترجمة في خدمة الثقافة الجماهيًر

 053.، ق.(ن .ب)

ط، ان  لىزوٍض ، (1 .ي) .(.ثفاًعة اللاػم، ) .الترجمة الىموذج الحأويلي. (0210)ماٍض

 121. ق ،اإلاىِمت العطبُت للترحمت : لبىان
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