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Some of the translation theories place more emphasis on the source language, such 

as Antoine Berman's theory, and some other theories, such as Garces's model, 

prioritize the target language. In the last decade, many researchers have used 

translation theories to study translation. But so far, no one has examined these 

theories and their effectiveness or accuracy and has not subjected them to a 

comparative study. This paper focuses on this part and examines the deforming 

tendencies of Antoine Berman in the translation methods of Garces, and studies the 

degree of negativity of these tendencies in Garces's translation methods practically. 

The present study first compares the two models and analyzes their commonalities 

and differences, and then enters the practical stage and examines the translation 

methods of Garces in the translation of Zoghagh Al-Madagh novel and examines 

them in terms of deforming tendencies. The article, with a descriptive and analytical 

approach, examines the translation of Mohammad Reza Murashipour of Najib 

Mahfouz's Novel. This study shows that although the two models are different in 

terms of basis, they are similar in the negativity of some translation methods, such as 

ennoblement, quantitative Impoverishment, and the destruction of rhythms. The 

difference between the two models can be seen in some translation methods, such as 

transposition, changes owing to socio-cultural differences, compensation, and 

adaptation which are positive according to Garces and negative according to 

Berman. Some translation methods that lead to deforming are transposition, 

modulation, and changes owing to socio-cultural differences, which leads to 

rationalization. Creative expansion leads to ennoblement, and variation in the use of 

rhetorical figures leads to qualitative impoverishment, etc. This research has come to 

the practical conclusion that Garces translation methods do not always lead to 

deforming tendencies, but if these methods cause significant changes in syntactic 

constructions or semantic changes, this change is considered distortion. On the other 

hand, some deforming tendencies can only be avoided if we turn to other tendencies. 

For example, it is possible to prevent Berman's qualitative impoverishment by 

turning to Garces's adaptation, which causes ennoblement and destruction of 

expressions and idioms, which are negative according to Berman. 
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 أنطـوان  ي كتحليليـة األصـل  الـنصّ  أصـالة  ىعلـ  احلفـا   ىعلـ  تركـ   بعضـها  الترمجـة  حقل يف ومناهج نظريات هناك

 اســتخدم وقــد. "جارســيس كــارم " منهجيــة ومنــها ،اهلــد  الــنصّ ءىلقــار األولويــة يعطــي اآلخــر والــبع  ،برمــان

 نفســها والنظريــات املنــهجيات دراســة لكــ  األخــر، العقــد يف الترمجــة لتحليــل املنــاهج هــ   نيالبــاح  مــ  الكــ ر

 تســل فإنَّهــا  احلاليــة الدراســةأمــا . البحــ  عــ  مبعــ   بقيــ  صــحتها أو فعاليتــها ىمــد حــو  والبحــ  ،ومقارنتــها

 معاجلتـها  خـال   مـ   "برمـان  أنطـوان " حتليليـة  يف التحريفيـة  امليـوالت  فتتناو  عنه، املغفو  اجلانب ه ا ىعل الضوء

 الترمجـة  يف امليـوالت  هـ    سـلبية  ىمـد  تدرس أن وحتاو  منهجيتها، يف جارسيس قدّمهاتُ اليت الترمجة أساليب يف

 املنـهجني  اشـتراك  نقـا   وحتليـل  املنـهجني  بـني  باملقارنـة  بدأ فقد أهدافه، البح  حيقق ولكي. العملي ىاملستو ىعل

ــ التطبيقــي اإلطــار داخــل لَتغلغــ مثّ ،  حيــ  مــ  هاتســراود" املــدق زقــاق" روايــة ترمجــة يف األســاليب تلــ  عــ  اباح  

 جانبـه  يف واعتمـد  التحليلـي،  الوصـفي  املنـهج  البحـ   اتّبع وقد. فيها التحريفية امليوالت لتناقش والسلبية، اإلجيابية

ــ التطبيقــي ــة ترمجــة ىعل ــور مرعشــي حممدرضــا هــاترمج قــد " وحمفــو للروائــي "بيــب  املــدق زقــاق رواي إىل  ب

 واالختصـار  التفخيمكـ ، الترمجة يف ساليباأل بع  سلبية يف متفّقان املنهجني أنّ الدراسة م  تبني وقد. الفارسية 

 كـالتغير  ،الترمجـة  أسـاليب  يف االخـتال   هـ ا  ويـربز   املبدأ حي  م  خمتلفان أنّهما رغم اإليقاعات؛ وهدم الكمّي

 جارسـيس  عنـد  إجيابيـة  تكـون  الـيت  والتعـوي   واالقتبـاس  وال قافيـة  االجتماعيـة  االختالفات بسبب والتغير النحوي

ــا األســاليب الــيت تــ دّي إىل  . برمــان نظــر وجهــة مــ  ســلبية وهــي « التغــير النحــوي »امليــوالت التحريفيــة، فمنــها   أمّ

إلـ ي  « التوّسـع اإلبـداعي  »، و«العقلنـة »اليت ت دي إىل « التغيرات بسبب االختالفات االجتماعية وال قافية»و« التبديل»و

 مـ   ووغرهـا.  ، «االختصـار الكيفـي  » دي إىل تـ  يتال« البالغية نعة التغير يف استخدام الص»، و«التفخيم»ي دّي إىل 

، الترمجـة   يف امليـوالت  تلـ   إىل ادائم ـ  التـ دي  األسـاليب  هـ    أنّ النتيجـة  هـ    إىل البحـ   يصل ،التطبيقي اجلانب

ه   األساليب عالمة  يف بنية املعلومات، أو تسبّب تغير ا داللي ـا يف الـنص، فهـ ا يعتـرب حتريف ـا.       تلك  عندما تغيّر

آخـر. فاالختصـار الكيفـي السـلد عنـد برمـان       ميـل   ال ميك  جتنّب بعـ  امليـوالت إال بـاللجوء إىل    وم  جانب آخر،

« التفخــيم» دّي إىل مــ ال ، الميكــ  جتنّبــه إالّ باســتخدام أســلوب م ــل االقتبــاس اإلجيــاذ عنــد جارســيس، وهــ ا يــ     

 عند برمان. نيالسلبي«  هدم العبارات»و

 :الكلمات الرئيسة

  الترمجة، دراسات

  الترمجة، يف التحريفية امليوالت

  الترمجة، أساليب

  برمان، أنطوان

 .جارسيس فالرو كارم 

ألنطوان برمان ومدى سلبيّتها يف أساليب الترمجة يف منهجية جارسيس؛ ترمجة زقاق املدق دراسة امليوالت التحريفية (. 2023) هامشي، إنسية سادات :العنوان

 . 101-87( 1) 19، جملة اللغة العربية وآدابه. أمنوذجا
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 ملقدمةا

. األصلي النص وجهة تتوجه اآلخر والبع  ،املستهد  النص وجهة تتوجه بعضها ،الترمجة حو  عديدة نظريات هناك

 ةالترمج يف األصلي النصّ ع  التحريف ىمد تبيّ  ،حتليلية يقدّم ال ي برمان أنطوان ،ال اين امل هب إىل ذهب فمم 

 عرقية، مرك ية ن عة ذات تعترب ال قايف، ىاملستو ىفعل مالمح، ثالثة الصورة ه   ضم  الترمجه تتخ . احلرفية غر

 الزنعة نقد هي وحتليليته. (44 م،2010 برمان،) أفالطونية هي ،الفلسفية الناحية وم  حتويلية، تعترب األدذ ىاملستو ىوعل

 وإىل( باملترجم) اخلاصة ال قافة إىل شيء كل إرجاع هنا العرقي التمرك  يعين. واألفالطونية والتحويلية العرقية املرك ية

 يف للمسامهة اومهي  املحق  يكون أن يتعني اسلبي  – الغريب أي- األخرة ه   إطار ع  اخلارج واعتبار وقيمها معايرها

 األسلوب وتقليد  ،الساخرة واحملاكاة التقليد ع  متولد نص كل ىعل حتيل فإهنا التحويل، عملية أما .ال قافة ه   إغناء

 .(48-47 م،2010 برمان،) اسلف  موجود آخر نص م  اانطالق  الشكلي التحويل م  نوع كل أو واالنتحا  واالقتباس والطريقة

، وكل مستويات أربع إىل فيها وتشر ،األدبية الترمجة لتقييم امنهج  تقترح اليت جارسيس بد ،األوّ  امل هب وم 

 ه   م  ابعض  جارسيس أخ ت وقد. سلبية وبعضها إجيابية بعضها ،الترمجة يف شائعة أساليب عدّة ىعل تويحيمستوى 

 وهو املعىن لفائدة احلر  هلدم التنظر هي ،الترمجة نظريات أنّ برمان يعتقد .وداربلنيه وفينيه نيومارك م  األساليب

 م،2010 برمان،) للترمجة تقليدية صورة بدور ، النسق ه ا دوحيدّ. التحريف لنسق ختضع اليت األبعاد كل باحلر  يقصد

 برمان إليها يشر اليت التحريفية امليوالت معاجلة البح  ه ا حياو  برمان، جانب م  ىاملدّع ه ا دراسةوم  أجل . (93

 منهجية يف امل كورة الترمجة أساليب م  أي ،اأول : األسئلة ه   ىعل واإلجابة جارسيس منهج يف املوجودة األساليب يف

 مع ،السلبية حي  م  ،واحد اتّجا  يف يسر الترمجة أساليب م  أيّ: اوثاني  التحريفية؟ امليوالت إىل ي دّي جارسيس

 التحريفية امليوالت ت ثّر هل: اوثال   برمان؟ حتليلية يف اوسلبي  الترمجة أساليب يف اإجيابي  يكون منها وأيّ ،برمان حتليلية

 ب ل  امستهدف  ،املقارنةو التحليلي-يوصفال املنهج امتخّ   ،األسئلة ه   ىعل الدراسة وجتيب ؟افعل  اسلبي  الترمجة ىعل

 النصّ وجهة املتوجهة املناهج وبني ،املستهد  النصّ وجهة املتوجهة املناهج بني واالفتراق االشتراك جوانب إىل الوصو 

 األساليب ه   سلبية ىمد ع  نبح  مثّ .التحريف حنو التحويلية الترمجة تسوق اليت األساليب ع  اباح   األصلي،

 ا،فعل  الترمجة يف السلبية التغيرات إىل امليوالت ه   ت دي هل ىلنر ،الفارسية إىل املدق زقاق رواية ترمجة يف وامليوالت

 النظري؟ ىاملستو ىعل ىتبق أنّها أم

 املناهج، ه   يف املوجودة املعاير حسب ،الترمجات لتقييم عدّة مقاالت يف والتحيليالت املناهج ه   استُخدم  ولقد

 واالفتراق االشتراك جوانب إىل للوصو  وبني منهجية أخرى، بينها ويقارن املنهجية نفسها، يدرس امقال  بد مل نالكن

 الدمرا ،و نيومارك، منهج م ل ،املستهد  النصّ وجهة املتوجهة املنهجيات بني تداخل هناكوجدير بال كر أنّ . بينها

 قد برمان، م ل آخر امنهج  اخت ّت قد اليت ىالرؤ لك ّ. بعضهم كلمات إىل يشرون أنّهم كما وجارسيس، وداربلنيه فينيهو

بقية بني املنهج وترب  بني ه ا ، ه ا البح  أنّ هناك غر واحد م  االشتراكات يظهر بينما. املقارنة ع  مبع   بقي 

 ا يف الظاهر.مرغم افتراقه ،املناهج

لشاد كد ،لدراسة الترمجة م  العربية أو إليها كإطار نظري، م  املقاالت عدةأمّا حتليلية برمان، فقد اتّخدها 

 های رایشگنقد و بررسی ترمجه شهيدي از هنج البالغة بر اساس نظريه »يف مقا   (هـ.ش1394  )يوآخر

النصّ األصلي، واليت بح  يف  معتمدة علىترمجة كاليت وصف  ترمجة شهيدي  ،« آنتوان برم  نانهکش ریخ 

نقد ترمجه عربی » حت  عنوان (هـ.ش1399بنا  كرماين وميمندي ) بوري دانمقالة وجتنّب امليوالت التحريفية. 

اللغة  أنّ املترجم مل ينجح يف فهم النص ونقله إىل نتيجتهاوقد جاء يف  ،«نامه بر اساس نظريه آنتوان برم  مرزبان

افضلي ويوسفي أشار ويف الترمجة.  التحريفية م  أك ر امليوالت االفارسية، وأنّ االختصار الكمي والكيفي كان

أسباب التحريف يف  إىل «برم  آنتوان نظريه اساس بر سعدي گلس تاننقد و بررسي ترمجه عرذ »مقالة يف  (هـ.ش1395)

لنطاق  إملام املترجم باللغة الفارسية ، واالختالفات املتعلقة بالبنية النحوية ، وعدم التوافق التامّترمجة، ومنها عدم ال



 2023، الربيع االولعشر، العدد  تاسعالا، السنة جملة اللغة العربية وآداهب    90

 

 آخري فرهادي وتتبع نفس املسار، م ل مقالة  ىهناك مقاالت أخرووغرها. الكلمات يف اللغتني ، العربية والفارسية ، 

 خويگاينرحيمي و، «وضيح در ترمجه صحيفه سجاديه بر اساس نظريه آنتوان برم نقد و بررسي اطناب و ت» املعنونة بـ

 نظريه بر يهکت با البالغه هنج يكم و سي نامه از( 1361) شکنانهدرترمجهداريوششاهنيهایرخيتگرايش»يف  (هـ.ش1397)

»يف  (هـ.ش 1398افضلي وداتوبر )و ،«(2010) برم  آنتوان موالانبراساسنظريهآ نتوانبرمنارزايیبکيفيترمجه  ،«عريباشعار

گرايش»يف ( هـ.ش 1400شرواين وآخرون )و رخيتوااکوی برهای تکيه اب خيام رابعيات از نورادلين محمد عريب ترمجه در شکنانه

 نفسها. ، فكلّها تدرس الترمجة وفق منهجية برمان، والتدرس املنهجيةوغرها م  املقاالت« ديدگاهآ نتوانبرمن

إشكالية ترمجة اخلصوصيات ال قافية يف النص الروائي بني احلرفية »وهناك أيض ا أطروحة عربية، حت  عنوان 

دراسة حتليلية نقدية لرواية ملال  حداد ترمجة صاحل القرمادي "سأهب  غ الة" م  اللغة الفرنسية إىل اللغة  ،والتكييف

إنّ »قو  يف النتيجة تقام  بنفس العمل، فدرس  الترمجة حسب املنهج، و( اليت 2016)إيريد، « أمنوذجا –العربية 

وأسلوب النص األجند وال  إمكانية تقدمي ترمجات أمينة، حتترم معىن ىنظرية أنطوان برمان مسح  لنا بالكشف ع  مد

بدارسة نقدية حتليلية ( 2013« )أنطوان برمانى احلرفية يف الترمجة األدبية لد»أطروحة ولقد قام   .«هتدم حرفيته

منهج »حت  عنوان  ىوأطروحة أخرالفرنسية.  إىل "أحالم مستغامنيـ" احلواس ل ىللزنعات التشويهية يف ترمجة رواية فوض

وتستنج أنّ النقد  ،أساس منهجية برمانى الفرنسية عل ( تقوم بنقد ترمجة القرآن إىل2010« )النقد عند أنطوان برمان

وقد اقتصرت مقالة  وهو املنهج النقدي األنسب لنقد ترمجات القرآن الكرمي. ،ولكل جنس أدذ ،ةالربماين صاحل لكل لغ

، قد اكتفى كلّ ه   ىكما نرالدراسة التوصيفية ملنهج برمان يف النقد. فى ( عل2017« )نقد الترمجات عند أنطوان برمان»

 .درس املنهجية نفسهايالدراسات بدراسة الترمجة حسب املنهج، ومل 

نفسها. فم  املقاالت  النظريةأحد  يناقشنفس الشيء يف استخدام منهجية جارسيس لدراسة الترمجة، ومل  ىونر

 االستعارية املوسومة الكلمات نقل يف واملقبولية الكفاية ىمد تقييم» ه   املنهجية إطار ا نظري ا للبح ، هي: تاليت اخت 

. فقد اهتمّ ه ا البح  بتقييم ترمجتني لنهج "خجسته لزارج"ـ ل (2020)« غراسية لنظرية األسلوبية مستوی ضوء ىعل

البالغة يف توظيف املوسومة االستعارية على أساس االستعارة املفهومية مثّ ترمجة الكلمات االستعارية للخطبة الغرّاء على 

ارزايیب»تمي  خبصائص سلبية أقل. مستوى االسلوبية لغارسيس وقد انتج  أنّ طريقة ترمجة في  اإلسالم أك ر اتساق ا وت

 "متقي زاد ـ"ل( برایمنونه1395ترمجهمتونادیبفاریسبهعریببراساسمدلاکرمنگارسس)پيامرهربانقالببهمناسبتمومسجح

» و ،(«1396) رمان از پورزبيد کرمی برگردان طشاری»نقد کجه« انعام اثر عنوان اب پاره»یج منتکه های » اکرمنبر الگوی اساس

وال تتمتع ترمجته بالكفاية والقبو . هناك  ،لغة املصدر ىاملترجم مل يعتمد عل نَّ:إتقو  يف النتيجة واليت  (1400) «گارسس

أساس  ىعل ،ممقاالت فارسية ك رة تستخدم منهجية جارسيس، وال نشر إليها، فتشترك مجيعها يف دراسة نصّ مترجَ

 ه   النظرية.

مطالعهتطبيقیاکرآ مدیالگوهای»هامشي،  املعنونة بـ  ـهي رسالة دكتورا  ل ،لوحيدة اليت درس  املنهجية نفسهاالدراسة ا

برریساکرآ مدیالگویبرمندرارزايیبترمجهقرآ ن؛»، واليت استخرج  منها أربع مقاالت، م ل « گارسسوبرمندرنقدترمجهقرآ ن

سازی منطقی گرايش مطالعه ماکرم»و (1399)« مورد ترمجه موردی )مطالعه قرآ ن ترمجه ارزايیب در گارسس الگوی اکرآ مدی برریس

ومل يقارن أحد  ،فعالية منهجية جارسيس وبرمان يف دراسة ترمجة القرآن ىتدرس مد اتوه   الدراس ،(1399) «شریازی

 اآلن بني ه ي  املنهجني يف دراسة الترمجة األدبية. حىت

النصّ املترجم حسب املنهج تكتفي بدراسة تقارن بني املنهجني أول ا، وتدرس املنهجية نفسها، وال فالدراسة احلالية 

عليها برمان  اليت تقع يف جما  الترمجة األدبية، واليت بىن ،املقارنة يف ترمجة الرواية تقوم هب  ثاني ا، وثال  ا، 

 هما.يوجارسيس نظريت
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 وكارم  فالرو جارسيسأنطوان برمان 

 فحص« البُعد مقام أو واحلر  الترمجة» كتابه يف يقترح فرنسي، وكاتب وفيلسو  ومترجم أدذ ناقد هو ،برمان طوانأن

 هدفها حتقيق م  ومينعها ،ترمجة كل داخل يعمل ال ي النسق وهو ،باقتضاب( واحلر ) النصوص حتريف نسق

 امليوالت م  كبر عدد معاينة م  التحليلية ه   وتنطلق. (71 ،م2010 برمان،)« الترمجة حتليلية» ويدعو  ،احلقيقي

 و« املعىن» لفائدة األصو ، حر  هدم هي بدورها، نسقية التقل اليت النهائية غايته ،انسقي  اكلًّ تشكل اليت التحريفية

 التفخيم، التبسي ، التطويل، التوضيح، العقلنة،: وهي منها انوع  عشر ثالثة إىل برمان ويشر«. اجلميل الشكل»

 النصية، التنسيقات هدم الضمنية، الدالة الشبكات هدم اإليقاع، هدم اجملانسة، الكمي، االختصار الكيفي، االختصار

 .اللغوية التراكبات وحمو واالصطالحات املألوفة العبارات هدم احمللية، اللغوية الشبكات( تغريب أو) هدم

 وتشر الترمجة لتقييم امنهج  تقترح إسبانية، ومترمجة ال قافات بني التواصل أستاذة هي ،جارسيس فالرو كارم 

 الصريف، النحوي ىواملستو املعجمي، الداليل ىاملستو: وهي ،اتيمستو أربعة يف الترمجات ملقارنة ،اأسلوب  27 إىل هيف

 .العملي األسلوذ ىواملستو الوظيفي اخلطاذ ىواملستو

 الترمجة دراسة امليوالت التحريفية يف أساليب

 العقلنة

 اعنصر  تشكل اليت الوقف بعالمات اوأيض  األصلي، للنص التركيبية بالبنيات األو  املقام يف هتتم برمان حتليلية يف« العقلنة»

 نظام حو  معينة فكرة وفق بتنظيمها تسمح بطريقة ومقاطعها، اجلمل تركيب تعيد فالعقلنة. الن ري النص داخل ادقيق 

(. 76م،2010 برمان،) األصل هتدم اليت التحريفية امليوالت م  ويعترب « الشكلي التشو » التغير ه ا برمان يسمّي. اخلطاب

 برموز يتعلق ال ي ،النصي ىواملستو النحوية، بالبنية يرتب  وال ي ،النحوي ىاملستو: مستويات عدة يف العقلنة ه   فنجد

 ميك  امليل ه ا. اهلد  اللغة خطاب حسب النص باستنساخ يتعلق ال ي ،اخلطاذ ىواملستو اجلمل، ترتيب وتغير الكتابة

 وحفظ  احلرفية، الترمجة م ل ،عندها السلبية األساليب م  بعضها ،جارسيس منهج يف عدّة أساليب يف عنه التحرّي

 التغير م ل ،اإلجيابية األساليب م  وبعضها ؛اهلد  اللغة يف املناسب غر والتعبر ،األصلي للنص النموذجي اهليكل

 وسنقارن بني ه   األساليب يف ما يلي: .وال قافية االجتماعية االختالفات بسبب والتغيرات ،النحوي

ة:الترمجة احلرفي
 

 ميك  أنّه جارسيس تعتقد. جارسيس عند« احلرفية الترمجة» أسلوب ،النحوي ىاملستو يف بد

 النحو حي  م  املترجم والنص األصلي النص م  ج ء بني كامل توافق هناك يكون عندما ،احلرفية الترمجة إىل اللجوء

 أقرب إىل املبدأ للغة القواعدية البىن حتوّ  بأنّها احلرفية الترمجة نيومارك يعرّ (. 82 م،1994 جارسيس،) واملعىن

 إذا ه ا بهاجتنّ عدم وجيب ،صحيحة احلرفية الترمجة أن ويعتقد ،(67 م،2006 ،وماركين) اهلد  اللغة يف مرادفاهتا

 نظر  وجهة مع جارسيس نظر وجهة تتشابه هنا فإىل. (106 م،2006 ومارك،ين) لألصل اوذرائعي  اإشاري  امرادف  تضم  كان 

 هنا اإلشارة وجيدر. اللغتني بني حنوي تطابق هناك يكون طاملا ولك  األصلي، النص حنو ىعل احلفا  حي  م  برمان

 لطرق نيومارك تصنيف يف جاء كما بكلمة كلمة الترمجة ع  ختتلف احلرفية الترمجة أنّ وهي ،هامّة مالحظة إىل

 الترمجة» صيغة أدت الدراسية، احللقة وخال : »يقو  عندما اأيض  برمان عليه وي كد ،(67 م،2006 نيومارك،) الترمجة

 تعين ه الء، إىل وبالنسبة«. حمترفني» مترمجني كانوا ال ي  املستمعني ىلد اوحتديد  دائم؛ فهم سوء إىل ،«احلرفية

«. احلر »و« الكلمة» بني خل  هنا يوجد ،ىأخر وبعبارات «.كلمة _ كلمة» النص بالترمجة القيام احلرفية، الترمجة

 لك  (.30-29 م،2010 برمان،) كلمة_ كلمة ترمجته ابتات  التعين نص حر  ترمجة أن ىعل الربهنة تأكيد بكل وميكننا

 جارسيس،) للترمجة السلبية األساليب بني فتضعها ،احلرفية الترمجة صعبت عندما برمان ع  جارسيس طريق ينفصل

 الترمجة م  كل يف األساسي، الترمجة إجراء تكون أن احلرفية الترمجة ىعل أن اعتقد: »نيومارك يقو  .(89 م،1994

 ىمستو فوق مت ايد بشكل صعبة تصبح ،احلرفية الترمجة لك . هناك م  تبدأ الترمجة أن يف وذل  والتخاطبية، املعنوية

 .(108 م،2006 ومارك،ين) «عادة واردة ليس  احلرفية فالترمجة كان، نوع أي م  ترمجة مشكلة توجد وحينما. الكلمة
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 فق  هبا التضحية جتوزو ،وال قافة العائلة نفس إىل تنتمي اليت للغات مناسبة وداربلنيه لفينيه اوفق  احلرفية والترمجة

 نظرهم، وجهة م . املعىن ىعل احلفا  م  الكامل التأكد وبعد ،للغة التحتية والبنية النحوية املتطلبات تقتضيها عندما

 أو بنيوية، ألسباب مستحيلة تكون أو ،معىن هلا اليكون أو خمتلف ا، معىن متقدّ إذا ،مقبولة غر احلرفية الترمجة فإن

 ماندي،) اهلد  اللغة م  آخر ىمستو ىعل لشيء اموافق  يكون أو اهلد  اللغة جتربة يف اموافق  اتعبر  هلا اليكون

 (.130-129 هـ.ش،1389

 تبديل إىل أم لتها بني م  وتشر ،للترمجة  اإلجيابية األساليب بني النحوي التغير جارسيس تضعي: التغير النحو

 هفيني يقسّمها التبديل وه ا (.82 م،1994 جارسيس،)وغرها ملكية صفة أو اإمس  الفعل وتبديل ،صفة أو افعل  الظر 

 إىل ي دّي عندما ،برمان عند امقبول  يكون ل  واالختياري (.365 م،2008 شتلويرث،) واالختياري اإلل امي إىل يهوداربلن

 غر معناها ولكون مشولة غر لكوهنا مضرة، تبدو املعممة العقلنة ه   أن غر: »يقو  فهو. معلومات بنية يف العالمة تغير

 النص داخل بامللموس واجملرد املنظم، بغر واملنظم نظامي، غر هو مبا نظامي هو ما عالقة بقلب تكتفي فهي حمدد،

 يبدو أن دون م  ،اج ري  العمل ووضع عالمة تغير إىل – اعرقي  املتمرك ة للترمجة املمي - القلب ه ا وي دي. األصلي

 (.77 م،2010 برمان،) «واملعىن املبىن ىعل تغير أي اظاهري 

 جارسيس بني متباينة نظر وجهة هناك : والتعبر غر املناسب يف اللغة اهلد ،حفظ اهليكل النموذجي للنص األصلي

 اهلد  اللغة يف املناسب غر التعبر و ،األصلي للنص النموذجي اهليكل حفظ إىل تشر جارسيس إنّ حي  ،وبرمان

 العرقي التمرك  خصائص م  ه   النظر  وجهة برمان يعترب بينما ،(83 م،1994 جارسيس،) الترمجة يف سلبيني كأسلوبني

 كل تُرجع اليت الترمجة تل  بكوهنا اعرقي  املترك ة الترمجة ويعرّ  ،األصلي النص غرابة ىعل قضيت اليت ،الترمجة يف

 برمان،) اسلبي ( غريب هو ما كل أي) إطارها ع  خيرج ما كل معتربة معايرها، وإىل للمترجم اخلاصة ال قافة إىل شيء

 بأن خالهلا م « نستشعر» ال بطريقة األجند العمل ترمجة يتعني ،اعرقي  املتمرك ة  الترمجة يف: »برمان يقو . (10 م،2010

 كتب أنه لو امل لف، سيكتبه كان ما هو ذل  بأن االنطباع تعطي بطريقة العمل ه ا ترمجة وجيب. ترمجة عملية هناك

 يعين وه ا املترجم، النص  كتابة خال  كعملية مسجلة غر فهي بالتواري، مطالبة الترمجة ستكون وهنا. املترمجة باللغة

 .(54م،2010 برمان،) «األصلية للغة أثر كل اختفاء ضرورة

 ومقاطعها اجلمل تركيب إىل برمان يشر ،اخلطاذ ىاملستو يف: التغيرات بسبب االختالفات االجتماعية وال قافية

. اهلد  اللغة خطاب نظام به ويعين ،(76 م،2010 برمان،) اخلطاب نظام حو  معينة فكرة وفق بتنظيمها تسمح بطريقة

 األولوية تعطي فهي ،«وال قافية االجتماعية االختالفات بسبب التغيرات» إىل ،اإلجيابية أساليبها بني جارسيس تشر بينما

 .نهجنيامل بني التباي  يربز وهنا ،ال قافة حي  م  اهلد  اللغة ءىقار إىل

 اإليضاح

 تد  أن ميك  املسألة ه   لك  مفسرة، ترمجة كل أن اعتبار ىعل للترمجة، مالزم التوضيح نإ صحيح» ":برمان" يقو 

 الترمجة وتقوم. األصل داخل متوار أو مغلق بل ظاهر، غر لشيء اجتلّي  يكون أن التفسر فبإمكان خمتلفني، شيئني ىعل

 «فالتعري» بأسلوب مقارنة درسيُ أن ميك  امليل ه ا .(78 م،2010 برمان،)« العنصر ه ا إبراز ىعل اخلاصة حركتها بفعل

 بوحدة يتعلّق عندما ،اضروري  التوضيح جارسيس ىتر. السلد« التبسي  لغرض التفصيل»و ،جارسيس عند اإلجياذ

 ،(80 م،1994 جارسيس،) اتعريف  األسلوب ه ا وتسمّي ،ثقافية أو فنيّة لغوية، ألسباب اهلد  اللغة يف غامضة معجمية

 املتعمّد الغموض فتوضيح. املترجم النصّ يف الغموض إىل جتنّبه ي دّي عندما إليه تدعو بل ،ادوم  بالتوضيح التنصح لكنّها

 م  نوع فه ا ،اجلملة ملعىن جماين عرض أو التبسي  إىل التفصيل ي دّي وعندما .الترمجة  أنواع م  نوع أيّ يف سلدّ أمر

 ه ا يكون أن ميك  (.83 م،1994 جارسيس،) للمترجم األخر املالذ عترب وت جارسيس ىلد مرفوض أمر وهو، الكتابة إعادة

املفرطة الترمجة» وداربلنيه فينيه يسمّيه وال ي ،«التوضيح» برمان يسمّيه ال ي الشيء نفس «التبسي »
12

 شتلويرث،)« 

 ترمجة كل نإ :يف تعريف التطويل برمان يقو . التحريفية امليوالت بني م  «التطويل» إىل يشر أن ميك  أو ،(237 م،2008
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 داخل« امنطوي »   كان ملا اوبسط  اتطويل  يقتضيان ال ي  والتوضيح للعقلنة نتيجة وه   األصل؛ م  أطو  ونكت أن إىل متيل

 ،لالختصار الكمية األشكا  خمتلف مع ويتعايش النص، منظور م « الفارغ»ب التطويل ه ا ينع  أن ميك  لك  األصل،

 إىل ائ يش فيتض أن دون م  للنص، اخلام الكتلة يف ادةيال  ىعل فق  تعمل بل ،اشيئ  التضيف اإلضافة ه   أنّ مبعىن

 (.79 م،2010 ن،ابرم) داللته أو خطابه

التفخيم
 

 يوالتوسّع اإلبداع

 أن هي والنتيجة. الكالسيكية الترمجة يف املكتملة صيغتها حتدد اليت األفالطونية ةالترمج ع  التعبر قمة التفخيم يشكل

 ثقل م  ومتخلصة« متقنة»و« ممتازة»و« للقراءة قابلة» انصوص  ينتج حي ، األصل م  اشكلي « أمجل» هنا تعترب الترمجة

 التوّسع» وتسمّيه ،اأيض  جارسيس نظر وجهة م  اسلبي  يكون األسلوب ه ا. (81 م،2010 برمان،)«املعىن» لفائدة األصل،

 يف رغبته يرضي أو ،له بالنسبة طبيعية أك ر أسلوب ا املترجم فيها يظهر اليت األنيقة التنوّعات ع  عبارة وهو ،«اإلبداعي

 .املنهجني كال يف مقبو  غر سلد أمر البالغية، التغيرات يف فاإلفرا  (.83 م،1994 جارسيس،) الكتابة

 االختصار الكمّي

. للدوا ( التركيبية) والسالسل الدالالت ىمستو ىعل بالتكوثر يتمي  ن ر فكل املعجمي، النقصان ىعل االختصار ه ا حييل

 هناك تكون أن هو يهم ما أن منطلق م  ثابتة، غر دوا  ،ام ل  يعرض فهو«. اغ ير » والرسائلي الروائي الكبر الن ر ويعترب

 برمان،) نقصان اإذ  فهناك مفهوم، غر العمل ستجعل التعددية ه   حتترم ال ترمجة وكل. للمدلو  بالنسبة عديدة دوا 

 ،«النحوي االخت ا » وهي ،املترجم النص يف اإلنكماش إىل ي دّي جارسيس منهج يف أساليب بع  هناك .(84-83م،2010

 وجهة م  سلبية ،األساليب ه   وكل (83-81م،1994 جارسيس،) «اهلامشي النصّ ح  »و «واحل   واالخت ا  التضمني»

 .والجارسيس برمان ىلد امقبول  ليس الترمجة يف فاالختصار. جارسيس نظر

 االختصار الكيفي

 غناها ىعل تتوفر ال وصياغات وعبارات بكلمات األصل، وصياغات وعبارات كلمات تعوي  ىعل االختصار ه ا حييل

 أساليب بعدّة االختصار ه ا مقارنة ميك (. 82 ص ،2010 برمان،) اإليقوين ىباألحر أو الداليل غناها ىعل وال ،اجلهري

 والتعوي  بتصرّ  الترمجة. البالغية الصنايع استخدام يف والتغير اإلبداعي التوّسع ،التعوي  ،بتصرّ  الترمجة وهي

 الشكل هو ،اسابق  إليه أشرنا ال ي السلدّ اإلبداعي والتوّسع ،الكيفي لالختصار معاكس اتّجا  يف اليسران اإلجيابيان

 .للتعوي  املتطرّ 

 هبا يتوافق اليت العملية إنّه. املصطلحات لترمجة االقتباس أسلوب جارسيس تقترح: االقتباس أو الترمجة بتصرّ 

 عند خاص بشكل مفيد آخر مشابه موقف خال  م  الرسالة ع  التعبر يتم أي ،للغة معينة نظر وجهة مع معني حمتوى

 ،بتصر  الترمجة أن وداربلنيه فينيه ىير (.81 م،1994 جارسيس،) ال قافية امل سسات أو املصطلحات مع التعامل

 يكون أو املستهدفة، اللغة ثقافة يف اموجود  األصلية اللغة يف إليه املشار املوقف اليكون عندما استخدامها ينبغي إستراتيجية

 وهب   ،األصلية اللغة سياق يف املوجودة املعىن ظال  نفس أو ،احلا  ىملقتض املطابقة نفس له اليكون ولك  ،موجودا

 أو الكيفي االختصار إىل الترمجة ه   ت دّي فهل. (35 م،2008 شتلويرث،) املقامي التكاف  م  انوع  الترمجة ه   تعدّ احلالة

 .للمصطلح ئمكاف فضلأ اختيار يف املترجم باح ىمبد يتعلّق األمر ه ا عنه؟ تعوّض

 :التعوي
 

 أو االستعارة أو الصويت التأثر أو املعىن فقدان ع  للتعوي  جارسيس تقترحه ال ي األسلوب هو التعوي 

اإلجراءات  ع  مبع   ،بسهولة عليه الع ور ميك  إجراء ليس أنّه وتعتقد ،اجلملة م  واحد ج ء يف العملي التأثر

 عملية تطبق عندماف لربمان، اوفق  أمّا. (82 م،1994 جارسيس،) ىاألخر باألساليب امرتبط  عادة يكون ألنّه ،األخرى

 تدمر فإهنا اإليقونية، مصادر  كل ىوعل برمته عمل ىعل( إيقوين هو ما حساب ىعل لإلشارة االمتياز متنح اليت) التعوي 

 النوعي ال راء ىعل للحفا  املترجم إليه يلجأ ال ي فالتعوي . (83 م،2010 برمان،) نطقه وم  داللته م  اهام  اج ءً
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 يبالغ إذا .املترجم يقصد  أن دون م  الكيفي االختصار إىل وي دّي ،الترمجة عمل ىعل اسلبي  ي ثّر أن ميك  للنص،

 التوّسع ألنّ ،اأيض  جارسيس نظر  وجهة م  سلدّ أمر فه ا اإلبداعي، التوّسع حنو يسوقه حبي  التعوي ، يف املترجم

 لالختصار الواضحة األم لة م  البالغية عةالصن يف والتغير. اشخصي  للمترجم بالنسبة مجيال  يبدو ما هو اإلبداعي

 (.83 م،1994 جارسيس،: ر.ك) اأيض  اسلبي  جارسيس تعتربها وال ي ،الترمجة يف الكيفي

 هدم اإليقاعات

 بد .(85م،2010 برمان،) ام ل  الوقف عالمات ميس حينما اإليقاع، يف كبر بشكل ي ثر أن ميك  التشويه يعتقد برمان أنّ

 فعالية مفتاح النغمة أو النربة أنّ جارسيس تعتقد. سلدّ وهو ،النربة بتغير ىمسمّ جارسيس منهج يف التحريف ه ا

 جارسيس،) ذل  وغر والنحو واملفردات والصوت، حالته، أو الفعل زمان خال  م  هبا حيتفظ أن وجيب ،التواصل

 .(83م،1994

 ةهدم التنسيقات النصي

 النسق ه ا تدمر والتطويل والتوضيح العقلنة أنّ برمان يعتقد. والتركيبات اجلمل إىل وميتد ،الدوا  ىمستو يتجاوز امليل ه ا

 عمومية أك ر األصلي، النص م  اوضوح  أك ر يكون ال ي املترجم النص وجيعل ،اأساس  النسق ه ا يلفظها عناصر بإدراج

 التغير»: النصية التنسيقات ه   هدم إىل  دّيت وم  األساليب اليت. (87م،2010 برمان،) اأيض  منه امتاسك  وأقل اوتنوع 

 ذات األساليب بني جارسيس تضعه وال ال  ،اإلجيابية األساليب م  وال اين األو . «اجلملة نوع يف التغير»و «التعديل» ،«النحوي

 الرسالة شكل يف تفاوت بأنه عام بوجه ودارلبنيه فينيه فيعرّفه ،التعديل أمّا ؛اسابق  «النحو تغير»أسلوب  إىل أشرنا. الوجهني

  دّيت عندما إليه اللجوء فيمك  واالختياري، اإلل امي إىل ويقسّمانه. (215م،2008 شتلويرث،)النظر وجهة يف تغر بسبب حيدث

 نوع يف التغير»، اوأخر . (121م،1394 زاد، فرح) املستهدفة اللغة يف طبيعية غر ولك  ،صحيحة مجل إىل املباشرة  الترمجة

 مقارنة عند للناقدي  مفيد منهج هو بل فق ، اأسلوب  ليس وال ي ،الوجهني ذات األساليب بني جارسيس جتعله ال ي «اجلملة

 األك ر األسلوب أمّا .األصلي النصّ يف النصية التنسيقات هدم إىل ي دّي اأيض  وهو ،(82م،1994 جارسيس،) املترمجني أعما 

 .(83م،1994 جارسيس،) اأيض  اسلبي  اتغير  جارسيس تعترب  ال ي «األصلي النص بنية تغير» هو ،امليل هب ا اارتباط 

 واملصطلحاتهدم الشبكات اللغوية احمللية وهدم العبارات املألوفة 

 ،احمللية اللغات مع وثيقة عالقات يقيم كبر ن ر كل نّإ: ويقو  ،احمللية اللغوية الشبكات تغريب أو هدم إىل برمان يشر

 التعابر ىعل للحفا  تقليدية طريقة إىل يشر مثّ. الن رية األعما  بنصية خطر مساس مب ابة احمللية اللغات اندثار ويعترب

 أن التغريب وبإمكان ،مطبعي إجراء بواسطة األوىل تتم حي  صيغتني، التغريب يأخ  املقتضي وهب ا بتغريبها وذل  ،احمللية

 احلظ، ولسوء. املترمجة اللغة م  حملية بعبارة األجنبية اللغة م  حملية عبارة تقابل عندما حيصل ما وهو ،بالتبسي  يتلقي

 بغ ارة الن ر يتوفر: »هك ا العبارات هدم ويوضّح (.89م،2010 برمان،) ىأخر حملية لغة ترمجة الميكنها نةمعيّ حملية لغة فإن

 جهلنا يعكس الترمجة يف تعويضها يف الرغبة وإن. احمللية اللغة م  اج ئي  املستمدة واألم ا  والصيغ والتعابر الصور ىعل

 جارسيس تكتفي (.90م،2010 برمان،) «آخر م ل يف يقابله ما الفور، ىعل اجلديد امل ل يف يدرك لدينا، بامل ل وعي بوجود

 حمو»و «الضمنية الدالة الشبكات هدم»و ،«اجملانسة» أمّا «.ةالتخاطبي التعبرات يف االعتدا » وهو ،سلد أسلوب ب كر

 .جارسيس منهج يف املوجودة الترمجة أساليب بني إليها ي دّي اخاصًّ اأسلوب  بد مل برمان، حتليلية يف «اللغوية التراكبات

 التطبيق

 "املدق زقاق" لرواية الفارسية الترمجة يف الترمجة وأساليب التحريفية للميوالت مناذج بع  يف ه   املرحلة ندرسس

 ادائم  الترمجة أساليب تتراوح وهل ؟ ادائم سلبية  امليوالت ه   أنَّ هل ىلنر ،بور مرعشي ةترمج ،حمفو  بيب لكاتبل

 .؟املوضع حسب األمر خيتلف أم ،جارسيس قسّمتها كما ،جيابيةاإلو سلبيةال بني
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 املكتزن جبسمه مقعد  ومأل» (1 :جلارسيس النحوي والبس  النحوي التغير مع تتداخل اليت للعقلنة أم لة هناك

 مكان املترجم بدّ  لقد .«ندكراپرىمگوش تالودشنندىلكوبعدهيشودواردىماشاولسبيلچخامىق :شركسيان شاربان يتقدمه

 ىعل اسلب  ي ثّر مل التغير ه ا ولك  ،ىالنحو ىاملستو يف العقلنة أم لة م  وه ا ،«يتقدّمه» فعل معىن امستخدم  ملتنياجل

ها: الربد اتقاء نواف مها الصدر يف البيتان وأغلق»(   2 .املطلوب إيصا  ىعل ساعد وقد بل املبدأ، النصّ داللة ىخانه

 املفعو  موقع يف هو ال ي ،«اتقاء» مصدر هنا املترجم حوّ  لقد «.هازرسمادرامانمبانندكاندهارابس تهوچه،پنجرهكندرنشني

 املفعو  ألنّ الترمجة يف اإلل امية التغيرات م  التغير وه ا العلّية؛ ىعل ليد ّ« كه» حبر  اجلملة وصدّر الفعل إىل ،له

 ترسل كرشة قهوة مض  أن لوال الصم ، يف يغرق املدق وكاد»( 3 .الفارسي النحو يف دقيق حنوي ءمكاىف له ليس له،

 تأخّر لقد «.شدوتغرقىمكوسىكوچهدراتريكردند،كىمنىنرشهنورافشاكىخانهقهوهىهااگرچراغ: كهربائية مصابح م  أنوارها

 الشر  فقدّم الفارسية، يف املعقو  ترتيبه حسب النصّ عقل  قد املترجم ولك  العربية، العبارة يف اجلواب ع  الشر 

 .بالترمجة اليضرّ اأيض  وه ا ،املتأخّر

يآ نجارداتبركشيرايكپس: جانبه إىل الغالم صعد مث الغالم مبعونة اعتالها»( 4 :هي الترمجة يف التبديل أم لة وم 

نریگ خود و زيد نشستكدر  داللة اليغيّر التغير ه ا ولك  الفاعل، مكان وبدّ  التبديل أسلوب هنا املترجم استخدم «.نارش

محيدهنگاهننهمحيدهرابهخودجلبىدرخش ندهموهاس ياىه: الالمع الفاحم الشعر إىل محيدة أم فنظرت»( 5 :يف كما ،مهمّة

 أسلوب املترجم غيّر فقد«. م ل مشا نبايد اي  حر  را ب ند ىخامن عاقل: العاقالت؟ س  يا الكالم ه ا ما»( 6 «.ردك

 ه   ولك  اهلد ، اللغة وفق ومقاطعها اجلمل تركيب أعاد قد املترجم أنّ ىنر األم لة، ه   يف. اخلرب إىل االستفهام

  ثري مواضع هناك ولك . جارسيس حسب اإجيابي  احتويل  نعتربها أن وميك  ،برمان ي عم كما األصل هتدم مل التغيرات

. منها بأحس  حتيته وردوا ومودة، إجال  يف األنظار به تعلق  جديد شخص قدم وهنا»( 7 :اسلبي  األصل ىعلفيها  التغير

شدندىواجاللمتوجهوهاازرسحمبتهنگاهكازدردرآ مدىوارددرمهنيحالاتزه: مهيبة طلعة ذا احلسيين رضوان السيد كان

گفتند پاخس شوق و شور اب حارضان را سالمش  رضوان السيد» «.با هيب  خاص خويش... او سيد رضوان حسيين بود. و

 يف جعله املترجم لك . السابقة اجلملة يف« جديد شخص» إىل مباشرة غر ليشر ،التالية اجلملة بداية يف جاء «احلسيين

« التوضيح» إىل ي دّي وه ا. ال انية اجلملة يف املوجودة املفاجأة وهدم« بود حسيين رضوان سيد او» به وعرّ  اخلرب موقع

( 8 .األصلي النصّ يف تضمين ا داللي ا دمهت األنّه ة،سلبي ااعتباره ميك  هنا فالعقلنة «.العقلنة» نتيجة برمان يعترب  كما

 الترمجة أصبح  «.گفتكردنراتداعيىماکودكملابندا يبلندونادقانهكهپاياکمعو :كاألطفا  بريء بصوت كامل عم فقا »

 ،«ف گان كودكامل با صدايي معصومانه م ل كعمو : »هك اة العبار نترجم أن فيمك  ،مربّر دون األصلي النص م  أطو 

 .اسلبي  اوتفصيل  اتطويل  اعتبار  ميك  فه ا ،امفيد  اشيئ  التضيف أفعا  و   كلماتأضا قد املترجم لك ّ
آ ىزندگ: واألمل بةيللخ امرتع  اتهيح د كان وق»( 9 انمرادكاش از بودىنده رجن  االقتباس أسلوب املترجم استخدم «.و

 ي دّي ىحتّ األصلي، النصّ يف املوجودة االستعارة وهدم ،البالغية عئالصنا استخدام غيّر وقد ،العبارة ه   لترمجة

 مقارنة ،اجلمالية حي  م  شيء الينقصها الفارسية اجلملة ،اهنائي  ولك  .الترمجة يف الكيفي االختصار إىل االقتباس

ا: الفجر م  األسود  ياخل م   ياألب  ياخل نيتبي حىت التنتهي دةيجد سهرة وبدءوا»( 10 .العربية باجلملة به نيو

 ،القرآنية اآلية تضمني ح   هو ،هنا الكيفي االختصار سبب «.فتاياتپگاهادامهىمهكردندكراآ غازىمىااتزهىنينشبشبيترت

 ىعل حتافظ ،اهلامش يف اآلية إىل واإلشارة احلرفية الترمجة أنّ مع ،(187)البقرة:  ...«األبي  اخلي  يتبني حىت» وهي

 إىل أبنائه م  اابن  عيشي»( 11 .وجارسيس برمان نظر وجهة م  سلدّ ،التغير فه ا .األصلي النصّ وغناء الكاتب أسلوب

 االستعارة تغير بسبب الكيفي االختصار «.ردك ىع مييرفنت به خانه آخرت تش ىاز فرزندانش را برا ىفرزند: راألخ مقر 

 .وجارسيس برمان نظر وجهة م  سلبيان ومها ،الترمجة يف( آخرت خانه) بليغ تشبيه إىل( األخر مقر )
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 يف اإلجيابية النماذج م  تعترب وأك رها ،الفارسية إىل املدق زقاق رواية ترمجة يف لالقتباس ك رة أم لة هناك

 اعتبار  فيمك  ،اإلبداعي والتوّسع التفخيم درجة إىل يصل عندما االقتباس ولك ّ. هك ا اليعتربها برمان أنّ مع ،الترمجة

ننه : محيدة أم س  يا»( 13 «.خوردس تهآ بىمكوزهشكگرازوزهك: خملع النجار باب»( 12 :فهي اإلجيابية األم لة أمّا. اسلبي 

: اهلل ىعل ورزق  فدعنا»( 14 «.محيد  رس از دست مه عايل جاكجناب را روزيت خدا بردار، ما يدىچل حواهل ( 15 «.ندكگر

 «.رش لعن كبر من: اطبع »( 17 «.روز مبادا ىبرا: منها مفر ال لساعة»( 16 «.ع رش را خواسته بودند: عنه استغن »

صفا صورتش را : وجهه غسل قد و»( 18 :املعىن نقل يف بالغ املترجم ألنّ ،والتفخيم اإلبداعي للتوّسع سلبية أم لة وهناك

 ملاذا»( 20 «.شوددلشانآ بىمىمردهاقندتوىنكهبكحصبتزنگرفنت: أعماقهم يف ال واج حيبون امجيع  الرجا »( 19 «.داد 

يم مرة؟ يا إذا قصدتيين رسامغ دم هر چرا «. هايش را دوس  دارد خدا بند : عبيد  وحيب عرذ ند»( 21«؟پتيارهآ ىيپس

 بتأفف وقال  بإنكار تنهدت هانّولك»( 22 :األحيان بع  يف اإلطناب مع جاء اإلبداعي والتوّسع .فيه مبالغ هناك والتغير

شيد خرف  كسرم سوت : خمر  يا صاح رأسي»( 23 «.شد،گفتكشبيهابدستبراندوابپاپكآ مدوانگارىشياماق: متكلف

: ىالختف هلفة يف ويسألين»( 24 .«زىن ىحر  مف  م ىا شد  است وقت ىمكآ ن من به سقز مثل ىهه و  تعدّ «.پرسدىمچس بد

 املألوفة العبارات هب   يتل ّذ املترجم النصّ ءىقار أنّ مع. املترجم ىلد م  اإلبداعي والتوّسع لتفخيمل، مناذج األم لة ه  

 أو املصطلح داللة نقل يف املترجم أخطأ األحيان بع  يفو .األصلي النصّ يف الالزم م  أك ر اتدخلًّ تعترب لكنّها عند ،

 :هو والصحيح. «ارش موفق بودكدر : احلظ أسعفه»( 25 :املألوفة والعبارات املصطلحات هدم اعتبارها ميك  اليت العبارة

 «.س ين كبد: »والصحيح. «حر  ندارد: بأس ال»(26 «.ارش بوديخب  »

 الترمجة، مجالية م  تنقص الترمجة، يف العرقي التمرك  دون للحيلولة احلًّ برمان يراها اليت احلرفية الترمجةو

: بالدكتور القريبة واألحياء ال قاق يف ىدعي وهو»( 27 :حنو حمهلكدر و دىهاوچه ىمكاطراف، خوانده  يف يقا ف .«دشرت

 «.زدند ىش ميتر صداكد»: الفارسية

( 29 «.برخاس  ىاز جا: األريكة تارك ت ح ح»( 28 :هي والتضمني النحوي واالخت ا  الكمّي االختصار أم لة وم 

رنببآ نفارغشدهاکهاتزهازكستيونگريبهرادریازرسحتق: تهيت ب م  يفرغ العامل ي كادال  امل ياع ىعل ازدراء نظرة ىألق»

 ال العبارات ه   يف احل   أنّ مع «.دادوبهراهافتادندكدستشرابهپس: اخلارج إىل  فجرّ للغالم د ي ىوأعط»( 30 «.بودند

 .للنص األصلي بالغرض اليضرّ لكنّه له، داعي

ترشان  ه از تو مس كس  ين ىروز: يوم كل يت وج  من أكرب  إنّ»( 31 :فنحو ،النربة وتغير اإليقاعات هدم أمّا

: ؟ىمض أسبوع م  أن رك أمل»( 32 .«نندك ىهر روز دارند ازدواج م ترش مس از تو »: هي الدقيقة والترمجة. «ندكن ىعروس

 «.هشدار نداد  بودم» :والصحيح «؟ردهبودمكشخربتنيهفتهپكيمگراز

 جارسيس، ع  برمان طريق مفترق هو وه ا ،وال قافية االجتماعية االختالفات بسبب الترمجة ه   يف تغيرات هناك

 اليت الترمجة ه   يف أم لته وم  .اإجيابي  اتغير  تعترب  جارسيس لك  الترمجة، يف األصلي التحريف برمان يعترب  حبي 

دماايهخامنيهبهچهجعبسنب: سنية س  يا الند زارنا اأهل  اأهل »( 33 :هي ،جارسيس مع متفقة إجيابية الباح ة تراها

 املش  وجد ما والند»( 35 «.دنديو شرب  نوش خوردند ىنيرش: الشربات وشربوا الفاحتة وقرأوا»( 34 «.دينفاآ وردديردك

 «.دواتشپشبيشرتنبودندبهجانعزيزت: اثنتني قملتني إال

 امي وقد»( 36 :املترجم عليها حافظ قد الرواية، يف إبلي ية كلمات بع  فهناك اللغوية، الشبكات هدمع   وأما

 لیسیگانه آن را به ك تاریخدر (: HISTORY) تهايجوهت( history) باإلبلي ية ىسمي ما وهو خيالتار يف ذكرت

history گويندمی و است جهاينثبت  :اإلبلي ية الكلمة املترجم ح   التالية، العبارة يف ولك  «...HISTORنندكىمىطور

 االبلي ية يف ذل  سمونيو رجل؛ مع هرب  ولكنّها ،فحسب هترب ومل هرب، ولكنّها فحسب، ختتف ومل»( 37
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elopement تهايهتج و ELOPE….. رده،كرده..ونهتهنافراركهفراركزده،بلغيبشنهتهنا :الكلمة هتجية الرجل يتم أن وقبل

 .«..گويندايناکرمیبهانگليیسمردفلنگرابس تهاست.دريکهمهراهكبل

 البح 

 أساليب أيّ» :فهو ،األو  الس ا  أمّا. برمان لنظرية اوفق  األم لة ندرس املقدّمة، يف اطرحناه اليت األسئلة ع  لإلجابة

 جارسيس منهجية مقارنة وبعد النظري ىاملستو ىعل «.التحريفية؟ امليوالت إىل ي دّي جارسيس منهجية يف امل كورة الترمجة

ت دي  «التغيرات بسبب االختالفات االجتماعية وال قافية»و «التبديل»و «التغير النحوي» إنّفيمك  أن نقو   برمان، وحتليلية

، «التفخيم» إىل «التوّسع اإلبداعي»وي دي ، «التوضيح» ي ديان إىل «التفصيل لغرض التبسي »و «التعريف»و ؛«العقلنة» إىل

التغير يف استخدام »و «التوّسع اإلبداعي»و «االقتباس»، و«االختصار الكمّي» إىل «االخت ا  والتضمني واحل  »ي دي و

 «التعديل»و «التغير النحوي»، و«هدم اإليقاعات» ي دي إىل «تغير النربة»، و«االختصار الكيفي» ت دي إىل «الصنايع البالغية

هدم الشبكات » ي دي إىل «االعتدا  يف التعبرات التخاطبية»، و«هدم التنسيقات النصية» ت دي إىل «اجلملةالتغير يف نوع »و

 .«اللغوية احمللية والعبارات املألوفة واملصطلحات

 يكون منها وأيّ برمان حتليلية مع السلبية حي  م  واحد اتّجا  يف يسر الترمجة أساليب م  أيّ»: ال اين والس ا 

، يف املنهجني أمّا األساليب السلبية اليت تسر يف اجتا  واحد .«برمان؟ حتليلية يف اوسلبي  الترمجة األساليب يف اإجيابي 

جلارسيس،  «التوّسع اإلبداعي»لربمان و «التفخيم»جلارسيس، و «التفصيل لغرض التبسي »لربمان و «التطويل»فهي 

التغير يف استخدام »لربمان و «االختصار الكيفي»جلارسيس، و «واالخت ا  واحل  التضمني »لربمان و «االختصار الكمّي»و

لربمان  «هدم التنسيقات النصية»جلارسيس، و «تغير النربة»لربمان و «هدم اإليقاعات»جلارسيس، و «ع البالغيةئالصنا

االعتدا  »لربمان و «املألوفة واملصطلحات هدم الشبكات اللغوية احمللية والعبارات»جلارسيس، و «تغير بنية النصّ األصلي»و

ترمجة  مبعىن «الترمجة احلرفية»فهي  ،يف املنهجني اجلارسيس. وأمّا األسلوب ال ي يعترب إجيابي  «يف التعبرات التخاطبية

بني اللغتني عند  والترمجة احلرفية عند التوافق الكامل م  حي  النحو واملعىن ،حر  النص وال كلمة بكلمة عند برمان

يف النصّ « يف  البنيات التركيبيةالعقلنة »هي: جيابية عند جارسيس، فاإلأمّا األساليب السلبية عند برمان و جارسيس.

العقلنة يف نظام »عند جارسيس. و اإجيابي  ال ي يكون« التغير النحوي»يقابله عند برمان واألصلي اليت تكون سلبية 

االختصار »، و«التعريف»مقابل  «التوضيح»يقع ، و«يرات بسبب االختالفات االجتماعية وال قافيةالتغ»مقابل  تقع« اخلطاب

التغير يف نوع »و «التعديل»و «التغير النحوي»مقابل  «هدم التنسيقات النصية»، و«التعوي »و «االقتباس»مقابل  «الكيفي

 «حفظ اهليكل النموذجي للنصّ األصلي»فهو إجياذ عند برمان، ويف مقابله  «حفظ غرابة النصّ األصلي». وأمّا «اجلملة

 سلبيان عند جارسيس. «التعبر غر املناسب يف اللغة اهلد »و

 وأساليب لربمان التحريفية امليوالت بني قارنّا «.؟افعل  اسلبي  الترمجة ىعل التحريفية امليوالت ت ثّر هل»: ال ال  والس ا 

 ه   ندرس عندماف العملي،ى املستوى عل لك . األو  الس ا  ىعل اإلجابة عند النظري ىاملستو يف جلارسيس الترمجة

 الي ديان النحوي، ىاملستو يف «التبديل»و «النحوي التغير»ـف. ادائم  امليوالت ه   إىل الت دي أنّها ىنر الترمجة، يف املناهج

يف  ولك ّ ،(7) امل ا  يف كما ،املعلومات بنية يف عالمة ويغيّران ،النص يف داللي اتضمين ا  يهدمان عندما إال «العقلنة» إىل

 ه   اعتبار يف عليه االعتماد ميك  ما وه ا. األصلي النصّ بداللة والتبديل النحوي التغير يضرّ مل ،األوىل الستّة األم لة

 يف وال ،النظري حي  م  ال فيهما، خال  فال ،«والتفصيل اإلطناب» أمّا .اأيض  النصية للتنسيقات اهدم  التغيرات

 مبا املترجم يلجأ إذا إلّا الترمجة، يف عنه حميد ال شيء اأيض  «الكيفي االختصار»و(. 8) امل ا  يف رأينا كما العمل ىمستو

 وإن برمان، عند السلبيني «العبارات هدم»و «التفخيم» إطار داخل يدخل فهو ،يقتبس فإن وم له، قتباسالا م  عنه يعوّض

 السلبيان «ىاإلبداع التوّسع»و «التفخيم» وأمّا (.10) امل ا  يف كما ،الكيفي لالختصار املترجم النصّسيتعرّض ف يتجنّبهما،

 الترمجة ع  التعبر قمة برمان يعترب  ال ي فالتفخيم. عليهما احلكم السهل م  فليس وجارسيس، برمان عند

 يف وإبداعه إتقانه فيه املترجم يعرض ال ي املوضع هو الكالسيكية، الترمجة يف املكتملة صيغتها حتدد اليت ،األفالطونية
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 يف قوته إظهار عند عليها احلفا  املترجم ىعل جيب اليت احلدود هي ما: هو هنا نفسه يطرح ال ي والس ا . الترمجة

 خمتلف هو ما ع  للتعبر ،املصطلحات ه   املترجم بانتقاء قارئال يتل ّذ( 17) حىت( 12) األم لة ففي األدبية؟ الترمجة

 مب ابة هو يرادفها مبا اصطالحية  عبارة تعوي  فإن ،امماثل  كان لو حىت املعىن أنّ برمان يعتقد لك . األصلي النصّ يف

 الشخصيات أن ئالقار يظ ّ حبي  الرواية، يف المعقو  وضع إىل كبر بشكل رتتكرّ ما إذا ست دي عرقية، مرك ية ن عة

 مبنطوق مساس هو باملترادفات فاللعب: »برمان يقو . فارسية ومصطلحات استعارات يستخدمون ،العربية الرواية يف

 ذل ، ع  اوفضل . املترادفات ع  البح  هي ليس  الترمجة فإن ل ل  التعوضهما، م ل أو عبارة مرادفات ألن العمل،

 آخر م ل يف يقابله ما الفور، ىعل اجلديد امل ل يف يدرك لدينا، بامل ل وعي بوجود جهلنا يعكس تعويضها يف الرغبة فإن

 لك . اتّفاق إىل الوصو  معها الميك  اليت ،املنهجني بني بارزة افتراق  نقطة هي النقطة وه  (. 91-90: 2010 برمان،)

 ،(22-24) ب كأم لةاإلطنا إىل اإلبداعي التوّسع ه ا ي دّي أو ،(21) إىل( 18) كأم لة اإلبداع يف املترجم يبالغ عندما

 .الترمجة يف السلد التغير موضع ه   التغيرات وضع يف املنهجان يقترب فهنا

 اأيض  «االخت ا »و «الكمي االختصار»و(. 31-33) كأم لة سلبيتهما يف خال  الف ،«النربة تغير»و «اإليقاعات هدم»وأمّا 

 ولكنّه ،للنص األصلي بالغرض احل   يضرّ مل( 28-30) األم لة يف ولك  وجارسيس، برمان نظر وجهة م  ،سلبيان

 هي الترمجة طبيعة ألنّ الترمجة، يف حمالة ال أمر فهو ،«احمللية اللغوية الشبكات هدم» أمّا .األمانة خيانة باب م  سلدّ

 ويقو  ،املترمجة اللغة م  حملية بعبارة األجنبية اللغة م  حملية عبارة تبديل إلّا حلّ املترجم أمام وليس ،اللغات تبديل

 هي امل قفة اللغات وحدها. ىأخر حملية لغة ترمجة الميكنها ،معينة حملية لغة فإن احلظ، ولسوء» اجملا  ه ا يف برمان

 فق  ي دي الداخل، غريب بواسطة اخلارج غريب ينقل ال ي التغريب ه ا فم ل ،ابعض  بعضها  ترمجة باستطاعتها اليت

 وبع  ،اإلبلي ية باحلرو  مكتوبة إبلي ية كلمات بع  هناكو(. 89: 2010 برمان،) األصلي العمل م  السخرية إىل

 ىإحد إىل تشر ألنّها ،(36) يف عليها املترجم حافظ وقد ،املدق زقاق رواية يف العربية باحلرو  مكتوبة ىأخر كلمات

 (.37) يف وح فها اإلبلي ية، اللغة معلّم كان ال ي درويش السيد وهو ،الرواية يف الشخصيات أحد خصائص

 النتيجة

. املبدأ حي  م  خيتلفان أنّهما رغم جارسيس، ومنهجية برمان حتليلية بني اشتراك نقا  هناك أنّ الدراسة م  تبيّ  لقد

 يف أساليب هناك لك  .اهلد  النصّ ءىلقار األولوية يعطي وجارسيس األصلي، النصّ ىعل احلفا  ىعل يركّ  فربمان

 االختصار واحل  ، واالخت ا  التضمني ،الكمّي االختصار اإلبداعي، والتوّسع كالتفخيم اسلبي  كالمها يراها الترمجة،

 النصّ بنية وتغير النصية التنسيقات هدم ،النربة وتغير اإليقاعات هدم البالغية، الصنايع استخدام يف والتغير الكيفي

 تتداخل برمان، عند السلبية العقلنة ولك . التخاطبية التعبرات يف واالعتدا  واملصطلحات املألوفة العبارات هدم األصلي،

 واالختصار. إجيابيان ومها جارسيس أساليب بني وال قافية االجتماعية االختالفات بسبب والتغيرات النحوي التغير مع

 ىلد إجياذ األصلي النصّ غرابة حفظ أنّ كما. جارسيس عند اإلجيابيني والتعوي  قتباساال مع يتداخل لربمان الكيفي

 .جارسيس عند سلبيان اهلد  اللغة يف املناسب غر والتعبر األصلي للنصّ النموذجي اهليكل حفظ املقابل ويف برمان،

 ومعاجلة املدق زقاق رواية ترمجة يف الترمجة أساليب دراسة وعند العملي، ىاملستو يف لك  النظري، ىاملستو يف ه ا

 تغيّر عندما إلّا العقلنة إىل الت دي النحوية التغيرات: النتيجة ه   إىل املقالة تصل فيها، التحريفية امليوالت سلبية ىمد

 عنه التعوي  ميك  لك  الترمجة، يف عنه حميد ال الكيفي واالختصار. األصلي النصّ يف املعلومات بنية يف عالمة

 حمور، ىعل سلبيتها ىمد وضع ميك  اإلبداعي والتوّسع التفخيم. اأيض  اسلبي  برمان يرا  وال ي االقتباس أسلوب امستخدم 

 إطار يف يدخل أو فيها املترجم يبالغ عندما ولك  مقبو  فهو اهلد ، اللغة يف يكافئها مبا العبارة تعوي  كان فإن

 وي ب  سلبيته يف خال  ال ومّما. الترمجة طبيعة بسبب عنه حميد ال احمللية، اللغوية الشبكات وهدم .سلد فهو اإلطناب،

 .واحل   واالخت ا  النربة، وتغير اإليقاعات وهدم ،والتفصيل اإلطناب: هي للمقالة التطبيقي اجلانب ذل 
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نقدية ية ترمجة اخلصوصيات ال قافية يف النصّ الرائي بني احلرفية والتكييف دراسة حتليلية الإشك(. »م2016إيريد، كاتية. )

أطروحة ماجستر، «. اللغة العربية أمنوذج ا م  اللغة الفرنسية إىل« سأهب  غ الة»لرواية ملال  حداد ترمجة صاحل القرمادي 

 تي ي وزو. –جامعة مولود معمري 

 .للترمجة العربية املنظمة: بروت خطاذ، ع الدي  ترمجة ،البعد مقام أو واحلر  الترمجة .(م2010) أنطوان برمان،

، «نقد ترمجه عرذ مرزبان نامه بر اساس نظريه آنتوان برم ». (ش.هـ 1399) وصا  وميمندي، آرزو كرماين، بنا  بوري دان

 .290-261 ص ،22 العدد العاشرة، السنة ،ترمجهدرزابنوادبياتعريب هاىپژوهش

 آنتوان« شكنانه رخي  هاىگرايش» نظريه اساس بر البالغه هنج از شهيدي ترمجه بررسى و نقد» .(ش.هـ1394) وآخرون شهرام دلشاد،

 .120-99 ص ،4 العدد ال انية، السنة ،حدي  و قرآن ترمجه مطالعات ،«برم 

 بر تكيه با البالغه هنج يكم و سي نامه از( 1361) شاهني داريوش ترمجه در شكنانه رخي  هاىگرايش» .(م2010) خويگاىن رحيمي

 .85-47 ص ،10 العدد اخلامسة، السنة ،حدي  و قرآن ترمجه مطالعات ،«برم  آنتوان نظريه

 ، أطروحة ماجستر، جامعة وهران، اجل ائر.منهج النقد عند أنطوان برمان(. م2010مساك، مسرة. )

بر«هایمنتکهپاره»یجابعنواناثرانعامکجه«طشاری»گردانکرمیپورزبيدازرماننقدبر(. هـ.ش1400شادمان، يسرا و عرذ، مينا. )

 .104-71، ص 26السنة ال انية عشر، العدد ، هایترمجهدرزابنوادبياتعریبپژوهشاساسالگویاکرمنگارسس،

 .للترمجة القومي املرك : قاهرة اجل يري، مجا  ترمجة ،الترمجة دراسات معجم .(م2008) مويرا وكووي، مارك شتلويرث،

بريهكتابخيامرابعياتازادليننورمحمدعریبترمجهدرنانهكشرخيتهايرايشگوىاکوا». (ش.هـ 1400) وآخرون ، رضادنياين شرواين

.66-39 ص ،24 العدد عشرة، احلادية السنة ،عريبادبياتوزابندرترمجههاىوهشپژ ،«برمنآ نتواناهگديد

 .علمى: هتران ،ترمجهمطالعاتجامعگفرهن .(ش.هـ 1394) فرزانه زاد، فرح

مطالعه)برمنآ نتواننظريهاساسبرجساديهحصيفهترمجهدرتوضيحواطناببرریسونقد» .(ش.هـ 1396) وآخرون حممد فرهادى،

 .54-31 ص ،17 العدد السابعة، السنة ،عريبادبياتوزابندرترمجههاىوهشپژ،(«انباراينترمجه:موردى

تقييم مدی الكفاية واملقبولية يف نقل الكلمات املوسومة االستعارية علی ضوء مستوی  » .م(2020خجسته، ابوذر وآخرون ) لزارگ

لنهج البالغة  31األسلوبية لنظرية "غراسية" )دراسة يف ترمجه أنصاريان وفي  اإلسالم م  اخلطبة الغرّاء والرسالة 

 .137-115، ص 1، العدد 18، اجمللد اللغة العربية وآداهبا، «منوذجا (

 .علم: هتران بني، حق فريد  و نيا ستود  اهله ترمجة ،ربردهااکوهانظريهترمجه،مطالعاتبردرآ مدى .(ش.هـ 1389) جرمي ،ماندي

ارزايیبترمجهمتونادیبفاریسبهعریببراساسمدلاکرمنگارسس)پيامرهربانقالببه (.هـ.ش1396زاد ، سيد عالء. ) وتقي عيیسزاد ،  متقی

 .194-169 ص (،16) 7، هایترمجهدرزابنوادبياتعریبپژوهشبرایمنونه(.1395مناسبتمومسجح

 .انديشهوگفرهن:هتران،ورپمرعيشمحمدرضاترمجه،مدقهچوك .(ش.هـ 1378) بيب حمفو ،

 .الشروق دار: قاهرة ،املدق زقاق. (م2014) بيب حمفو ،

 .401-392 ص ،1 اجمللد، العدد ال ام ، آفاق للعلوم(. نقد الترمجات عند أنطوان برمان، م2017ميلود، بوخا . )
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زابن،«سازىمنطقىرايشگمطالعهموردقرآ ن؛ترمجهارزايیبدربرمنوىگالرآ مدىاکبرریس» .(ش.هـ 1399) وآخرون شهريار نيازي،

 .138-111 ص ،36 العدد عشرة، ال انية السنة ،وىهپژ

برریس» ،(ش.هـ 1398) سادات انسية وهامشي، شهريار نيازي، » .(ش.هـ 1398) سادات انسية وهامشي، شهريار نيازي،

سازىشفاف»مؤلفهرآ مدىاکىگونچگ قرآ نترمجهارزايیبدربرمنوىگال« ترمجه قرآن و  مطالعات ،«انفهاىنرضاىيترمجهوىهپژمورد:

 .356-315 ص ،13 العدد السابعة، السنة ،حدي 

سازىشفاف»مؤلفهرآ مدىاکىگونچگبرریس» .(ش.هـ 1398) سادات انسية وهامشي، شهريار نيازي، ترمجهارزايیبدربرمنوىگال«

 .193-161 ص ،52 العدد الرابعة، السنة ،ترمجه و زبان مطالعات ،«انفهاىنرضاىيترمجهوىهپژمورد:قرآ ن

 .اهلال  ومكتبة دار: بروت غ الة، حس  ترمجة ،الترمجة يف اجلامع .(م2006) بيتر نيومارك،

، أطروحة دكتورا ، جامعة « مطالعهتطبيقیاکرآ مدیالگوهایگارسسوبرمندرنقدترمجهقرآ ن» .هـ.ش( 1398هامشي، انسية سادات )
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