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ملخص:
هناك مقاربات ومناذج كثرية لتقومي جودة الرتمجة ،تؤسس لكياهنا النظري على نظريات يف الرتمجة ويف اللسانيات ،وتسعى
إىل تقدمي مقاربة علمية وموضوعية .فما هذه املقاربات والنماذج؟ ما هي إمكاناهتا وحدودها؟ فيم تأتلف وفيم ختتلف؟
يهدف هذا املقال إىل التعريف ببعض أهم املقاربات والنماذج لتقومي جودة الرتمجة بنوعيها الكمي وغري الكمي باالعتماد
الرتمجي بنماذجه املختلفة وضرورة توظيفها عوض
على املنهج الوصفي التحليلي .وقد خلُصت الدراسة إىل أمهيّة التقومي ّ
االعتماد على الذوق واالستحسان الذايت والنسيب الذين يتعذر تعميم نتائجهما.
كلمات مفتاحية :ترمجة ،تقومي ،جودة الرتمجة ،مناذج التقومي ،النماذج الكمية وغري الكمية.
Abstract:
There are many approaches and models for Translation Quality Assessment (TQA),
which are based on theories in translation and linguistics. What are these approaches
and models? What are their potentials and Limitations? What is the relationship
between them? The aim of this article is to introduce some of the most important
approaches and models for TQA, both quantitative and non-quantitative, based on the
descriptive analytical method. The study concludes the importance of translation
assessment with its different models, and the necessity of using them instead of relying
on subjective judgement.
;Keywords: Translation; Assessment; Translation Quality; Models of Assessment
Quantitative and Non-quantitative Models.
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 .1مقدمة:
ُُت ّدد الرتمجة بأ ّهنا نقل لنص مكتوب من لغة إىل لغة أخرى وهذا -فيما يبدو -تعريف عام؛ فإذا رجعنا إىل
لعل أشهرها ما ق ّدمه اللّساين الروسي رومان ياكبسون (Roman
ال ُمنظرين املهتمني حبقل الرتمجة ،جند عدة تعاريف ّ

) Jakobsonالذي أعطاها أبعادا متعددة؛ فقد قسمها إىل ثالثة أنواع :الرتمجة داخل اللغة الواحدة أو إعادة الصياغة

وهي تفسري عالمات لغوية بعالمات أخرى يف اللغة نفسها ،والرتمجة من لغة إىل أخرى وفيها تنقل عالمات لغوية إىل
عالمات لغوية يف لغة أخرى ،والرتمجة السيميائية وفيها تنقل عالمات لغوية إىل عالمات يف نظام غري لغوي
وضحه ال ُمنظر -هي ما يدل عليها الصنف الثاين
( .)Jakobson, 1971, p 261وال شك أ ّن الرتمجة احلقة -كما ّ
الذي يقابل نظامني خمتلفتني.
اعتمد منظرو تقومي الرتمجة على نظرياهتا اخلاصة وعلى النظريات اللسانية حىت تتحقق هلم املوضوعية ويتفادوا
الذاتية والنسبية .وقد أدى االعتماد على نظريات خمتلفة إىل ظهور مناذج متباينة ،وهذا ما أكدته هاوس بقوهلا:
Translation quality assessment presupposes a theory of translation.
Different views of translation itself lead to different concepts of
translation quality, and different ways of assessing it (House, 2011,
p 222).

ركزنا يف عرض مضامني هذا البحث على التطرق إىل:
 مصطلح التقومي (ضبط املفهوم). تقومي جودة الرتمجات ومناذجها ،وفيه عرضنا :النماذج الكمية لتقومي جودة الرتمجة ،والنماذج النصية غريالكمية لتقومي جودة الرتمجة.
 املثال التوضيحي لنموذج هاوس.هتدف هذه الورقة البحثية إىل :التعريف بتقومي جودة الرتمجة من خالل مناذجها املختلفة الكمية وغري الكمية،
الرتمجي ومناذجه املختلفة ،وضرورة توظيفها عوض االعتماد على الذوق واالستحسان الذايت
ولفت االنتباه ألمهيّة التقومي ّ
والنسيب الذي يتعذر تعميم نتائجه.
 اإلشكالية:
كثريا ما نتساءل إذا ما كان الكتاب املرتجم الذي نقرأه يعكس بصدق النص األصلي أم ال؟ وكيف لنا أن
نتأكد من جودته؟ وهل ميكن حقا أن نتحدث عن تقومي جودة الرتمجة على الرغم مّا يعرتي العملية من نسبية وذاتية؟ هل
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هناك طرق أو مناذج علمية وموضوعية ملعرفة نوعية الرتمجة؟ ما هي هذه النماذج؟ وماهي أنواعها؟ وعالم ترتكز؟ فيم
تأتلف وفيم ختتلف؟
اخرتنا موضوع "تقومي جودة الرتمجة ومناذجه الكمية وغري الكمية" لإلجابة عن التساؤالت السابقة ،وألمهيته
وجدَّته من جهة ،ولقلة ال ُكتب باللغة العربية حوله ال سيما تقدمي أمثلة توضيحية اليت تُبني إجيابياهتا وسلبياهتا من جهة
أخرى.
 ال ّدراسات السابقة:
أمكننا االطالع على مجلة من الدراسات والبحوث يف مقدمتها :كاترينا رايس ( Katharina Reiss, 1971,

 )2014وجوليان هاوس ( )Juliane House,2015وكريستيان نورد ( )Christiane Nord, 2018ومالكوم وليامز
( )Malcolm Williams, 2004وأنطوان بارمان ( )Antoine Berman, 1984ودانييل غويداك ( Daniel

 )Gouadec, 2007وكان اهلدف منها نقد مناذج جودة التقومي الرتمجة السابقة هلا وبيان فعالية النماذج اليت اقرتحوها.
ومن الرسائل اجلامعية ،دراسة كوداك حممد بعنوان "النوعية يف الرتمجة من منظور النظرية التأويلية ،دراسة تطبيقية
لنموذج يف الرتمجة األدبية( :سأهبك غزالة) ملالك حداد ،أطروحة دكتوراه ( .)2022/2022متحورت إشكالية الباحث
حول اإلجراءات واملعايري اليت اعتمدهتا النظرية التأويلية للحكم على نوعية الرتمجة األدبية ومدى فاعليتها أو قصورها يف
ذلك ،وخلُصت إىل توصية مفادها أ ّن النظرية التأويلية تُغلّب البعد االنطباعي والذايت يف احلكم على الرتمجة ،الشيء الذي
ويؤدي إىل تع ّدد األحكام ،ومن َثّ قصورها يف تقومي جودة الرتمجة.
يُفقد التقومي قيمته املرجوةّ ،
ومن املقاالت اليت عاجلت موضوع تقومي جودة الرتمجة مقال بعنوان:
“A Translation Quality Assessment of Two English Translations of Rubaiyat of Omar
Khayyam based on Juliane House's Model (1997)” (Ghafouripour and Eslamieh,
2018).

وترمجته" :تقومي نوعية ترمجة لرتمجتني باإلجنليزية لرباعيات اخليام اعتمادا على منوذج جوليان هاوس ( ،")2711كتب
املقال الباحثتان سونيا غافوريبور ورازيه اسالميه ،وقد رّكزتا على العالقة بني النص األصلي والنص اهلدف مع تطبيق منوذج
هاوس على ترمجتني خمتلفتني للمدونة نفسها .وخلُصتا إىل إثبات -بالدليل واألمثلة -أ ّن منوذج هاوس لتقومي جودة الرتمجة
مالئم وعملي لتقومي ترمجة الشعر (األدبية).
عمال مبا سلف ،سأقوم يف هذه الدراسة بعرض بعض النماذج التقوميية جلودة الرتمجة متخذا نصا علميا مل يعاجل
من قبل .رأينا قبل الولوج يف املوضوع شرح بعض املصطلحات واملفاهيم.
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 .2مصطلح التقويم (ضبط المفهوم):
تعددت املصطلحات اخلاصة بنماذج تقومي الرتمجة منها ما ليس له مقابل باللغة العربية أو له أكثر من مقابل،
أي أ ّن املصطلح مل يستقر بعد وحيتاج إىل مسرد أو مسارد خاصة به .سنركز بداءة على بعض املصطلحات اليت تقرتب
من احلقل الداليل للتقومي إال أهنا خمتلفة عنه:
 1.2النقد(criticism) :

الشعر أظهر ما فيهما من عيب أو
نقد الشَّيء ن قدا نقره ليختربه أو ليميز جيده من رديئه ،ويُقال نقد النثر ونقد ّ
حسن ،وفُالن ينقد النَّاس يعيبهم ويغتاهبم( .النَّاقِد الفين) كاتب عمله متيِيز العمل الفين جيده من رديئه وص ِحيحه من
زيفه ومجع :نُقاد ونقدة( .الزيات والنجار ،2002 ،ص )722
 2.2المراجعة(Revision) :

(راجع) فالنا ِيف أمره ُمراجعة ورجاعا ،رجع إِلي ِه وشاوره والكتاب رجع إِلي ِه ،والكتاب أو احلساب أعاد النّظر
فِ ِيه ،وزوجته ردها بعد طالق ،وفُالنا الكالم جاوبه وجادله وجعله يُعِيدهُ .وتكون املراجعة ملعرفة نوعية الرتمجة قبل النشر
العمل ال ُمرتجم؛ يعين أ ّن املراجعة ختص النص املرتجم غري املنتهي( .الزيات والنجار ،2002 ،ص )222
Il importe dès le départ de ne pas confondre évaluation et révision de
textes (voir Horguelin 1978), puisque cette dernière activité intervient au
stade du produit semi-fini et vise à l'amélioration d'un texte donné.
)Évaluer n'est donc pas réviser. (Larose, 1998, p. 4

 3.2التقييم(Evaluation):

يفيد بيان قيمة الشيء واحلكم عليه دون تصحيحه .فهو تقدير وتثمني دون تصحيح.
 4.2التقويم(Assessment):

أعم وأمشل من التقييم.
يفيد يف بيان قيمة الشيء مع التصحيح والتعديل ،فهو ّ
ومّا سبق نلخص إىل أن التقومي يتميز عن غريه من املصطلحات يف أمرين ضرورين:
 بيان قيمة الشيء املرتجم اعتمادا على آليات معينة. -إعطاء البدائل كلّما أمكن ذلك.
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 .3تقويم جودة الترجمات ونماذجها:
إننا نرتجم لنُفهم غرينا نصا ال ميكنهم الولوج إليه بسبب عائق اللغة ،ولكن قبل إفهام الغري علينا أن نفهم حنن
أقل أمهّية هي امتداد للعملية
ّأوال ،حيث ال تنتهي الرتمجة بانتهاء عملية النقل ونشر ناجتها بل تبدأ عملية أخرى ليست ّ
األوىل وجزء ال يتجزأ منها ،هي عملية التقومي جودة الرتمجة الذي يعتمد أساسا -كما ذكرنا سالفا -على نظريات

ومقاربات متباينة .وسبب هذا التباين هو أ ّن حداثة علم الرتمجة جعلت العلماء واملنظرين خمتلفني يف ُتديده ،مّا عرقل
ظهور نظرية عامة حول الرتمجة .هذا ما دفع نيومارك ) (Newmarkوهو أحد أهم املنظرين ،إىل القول باستحالة وجود
نظرية للرتمجة شاملة" :إنّه ليس باإلمكان إجياد نظرية متكاملة للرتمجة" (نيوبرت وشريف ،ترمجة محيدي ،2002 ،ص
 )22معلال ذلك بقوله" :ال ميكن ألي نظرية بغض النظر عن عمقها وجتانس عناصرها أن تُغطي كل معضلة من
معضالت الرتمجة" (نيوبرت وشريف ،ترمجة محيدي ،ص  ،)202غري أ ّن ال ُمتابع لتاريخ علم الرتمجة ال يشك يف إمكانية

ذلك؛ أل ّن االختالف احلاصل ليس جوهريا بل يرجع لوجهات نظر خمتلفة ،حىت أ ّن أكثر املنظرين ال يستبعدون ذلك
ونذكر من هؤالء الباحث نيوبرت ) (Neubertالذي يرد على كالم نيومارك قائال ..." :إالّ أنّه يذهب إىل حد التطرف
[أي نيومارك] عندما ي ّدعي أنّه ال ميكن احلصول على نظرية متكاملة للرتمجة( "...نيوبرت وشريف ،ترمجة محيدي ،ص.
 ،)27ال سيما إذا تواصلت األحباث والدراسات على الوترية نفسها مل ّدة من الزمن ،وإىل ذلك اليوم ستبقى املقاربات
والنماذج متعددة وغري شاملة ،واستنتاجنا األخري يتطابق مع ما اتفقت عليه كولنا ) (Colinaوكثري من املهتمني حبقل
الرتمجة؛ من باحثني ومارسني.
Many researchers and practitioners would agree that translation
evaluation lacks a general framework. Various partial approaches to
the topic have been elaborated, all of them enjoying some degree of
success and applicability (Colina, 2008, p 99).

قسم مالكومل ويليامز مناذج تقومي الرتمجة إىل نوعني رئيسني :النماذج الكمية والنماذج النصية غري الكمية؛ تركز
يُ ّ

األوىل على حساب األخطاء وتقسيمها إىل فئات والرتكيز على الوحدات الصغرى أي الكلمة واجلملة دون النّص؛ لذا
مسيت بالنماذج الكمية ،ويذكر منها :منوذج سيت ) (SEPTوسيكال ) (Sicalومنوذج  ،J2450وغريها
) (Williams, 2004, pp 3-8ومن الثانية يذكر منوذج نورد ومنوذج هاوس ).(Malcolm, 2001, pp 333-334

اليت تعتمد على التحليل النصي واملقامي لكل من النص املصدر واهلدف َث املقارنة بينهما ).(Colina, 2015, p 229
وقد اخرتنا يف هذا املقال ثالثة من النماذج الكمية واثنني من النماذج النصية غري الكمية ونبدأ بالنماذج الكمية
َثّ نعرج بعدها على النماذج النصية غري الكمية.

69

عبد السالم بساس ،ليلى بوخميس ،صالح بورقبي

 1.3النماذج الكمية لتقويم جودة الترجمة:
تعتمد هذه النماذج على حساب األخطاء وأنواعها وتقسيماهتا ومنها:
 1.1.3نموذج سيت (:)SEPT
امسه مأخوذ من جتميع للحروف األوىل لكلمات اجلملة اآلتية“Système d’Evaluation Positive :
) des Traductions” (SEPTومعناه" :نظام التقومي اإلجيايب للرتمجات"؛ وقد طوره دانييل غواديك يف أواخر
السبعينات لكنّه مل يتم تطبيقه مطلقا ،ويرتكز على  516عامال ويتطلب عددا كبريا من اإلجراءات اللسانية واإلحصائية
وأحكاما من طرف املقيّم.
SEPT was developed for the Translation Bureau by Daniel
Gouadec in the late seventies, but it was never put into practice,
probably because of its complexity: SEPT is based on 675
)parameters... (Williams, 2004, p 7

يبدو هذا النموذج معقدا يصعب العمل به ،ويصفه الديداوي بأنّه "النظام الكندي للحكم على النوعية اللغوية،
الذي أوجده دانييل غواديك ،وأورد فيه  516بندا ( 200على أساس معجمي و 216على أساس تركييب) .ومن
الواضح أن هذا النظام بالغ التفصيل وليس بالتايل عمليا" (الديداوي ،2006 ،ص .)21 .والنموذج الثاين هو منوذج
سيكال (.)Sical
 2.1.3نموذج سيكال (:)Sical
أخذ امسه من اجلملة اآلتية:
) ،(Système canadien d'appréciation de la qualité linguistiqueومعناها "النظام الكندي لتقدير
األول هلذا النظام يف كندا سنة َ ،2711ث تلته إصدارات أخرى ،ويعتمد على طريقة
اجلودة اللغوية" .ظهر اإلصدار ّ
األسلوبية املقارنة لكل من فيناي وداربلين ) ،(Vinay & Darbelnetحيث يقوم بتقسيم النص إىل وحدات ترمجية،
َثّ إحصاء النجاحات واإلخفاقات تبعا جلدول التقييم ،واعتمادا على اجلدول حيلّل النّصان األصلي واملرتجم َث يقارن
بينهما ،واجلدول مكون من ثالث جمموعات كل منها ُتتوي على  26بندا مقسمة كاآليت:
 مخسة بنود للتحويل (املعىن  -املصطلح  -البنية  -األثر  -االنزياح) ستة بنود للصياغة (االمالء  -الرتكيب  -االستعمال  -األسلوب  -النغمة  -املنطق) -أربعة بنود ملقارنة بني النصني (الفروق  -اإلضافة  -احلذف  -الطريقة).(Martinez, 2001, p 91) .
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هذا ما ورد يف اإلصدار األولَ ،ثّ ظهر بعده اإلصدار الثاين والثالث ومها أبسط وأسهل .ومن هذا النوع أيضا

منوذج .SAE J2450

 .3.1.3نموذج :SAE J2450
صمم هذا النموذج مجعية مهندسي املركبات األمريكية سنة  ،2000يعتمد كسابقيه على ع ّد األخطاء ويقسها
ّ

قسم كل خطأ إىل
إىل سبعة أنواع هي :املصطلح والرتكيب واحلذف وتركيب الكلمة والتهجئة والرتقيم ،وأخطاء أخرى .يُ ّ
فئتني بسيط وفادح ويُعطي لكل نوع -حسب الفئة -عامل اخلطأ ،ويف األخري ميكن حساب العالمة النهائية بضرب عدد
األخطاء يف معامل اخلطأ ويقسم الناتج على عدد كلمات النص تبعا للمعادلة اآلتية (الديداوي ،2006 ،ص .)22

وكان اهلدف من وضعه هو تنميط الدرجات لرتمجات الصيانة التقنية ومؤسسات التصليح ،ومبا أنه تقين حبت
فهو ال يهتم بأخطاء األسلوب .وإذا شك ال ُمقيّم يف اخلطأ أهو بسيط أو فادح؟ فعليه أن يع ّده فادحا ،حرصا على
إجراءات السالمة الكامنة يف الوثائق التقنية .(Williams, 2004, p 8) .ومن النماذج الكمية أيضا منوذج “LISA
” ،QAونموذج ” “QATأداة تقييم النوعية ،ومنوذج " TAUSالتقييم الفعال للنوعية" ،وغريها (Mateo, 2014,
).p 76

واملالحظ يف النماذج الكمية على اختالفها أ ّهنا تشرتك يف اعتمادها على ع ّد األخطاء وعلى االختالف بني
الوحدات الصغرى (املفردة واجلملة) بني النصني املصدر واهلدف ،ما جعل نتائجها قاصرة وليست دقيقة ،وقد تكون
مغالطة إذا ما قيست مبستوى أعلى أي مستوى النص واخلطاب واحلموالت األخرى غري اللسانية من ثقافة واجتماع
وإيديولوجيا وغريها .وتفتقر خللفية نظرية مّا جعلها حمدودة ال ميكن تعميمها .نكتفي هبذه من النماذج الكمية اليت ميكن
كرد لقصور النماذج سالفة الذكر جاءت النماذج النصية غري الكمية،
قياس ما تبقى عليها التفاقها يف طريقة التقومي .و ّ
نذكر منها أوال :منوذج كاترينا رايس.
 2.3النماذج النصية غير الكمية لتقويم جودة الترجمة:
 .1.2.3نموذج كاترينا رايس:
ينتمي منوذج الباحثة األملانية رايس للمنهج الوظيفي الذي يركز على أهداف الرتمجة وغايتها أو ما يسمى
ب :سكوبوس ) .(Functionalistic, “Skopos”-Related Approachوتُع ّد هذه مقاربة من أوائل املقاربات
حيث ظهرت يف السبعينات من القرن املاضي وهي مقاربة لسانية وظيفية اعتمدت على أنواع النصوص ،إال أ ّهنا تُفرق بني
النص من املنظور اللساين يف لغة واحدة وبني علم الرتمجة الذي يتعامل مع النص اليت يُرتجم أو سيُرتجم أو تُرجم:
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Contrary to text linguistics, which deals with one language only,
translation studies is not concerned with texts as such but with texts
that are being translated, will be translated or have been translated
(Reiss & Vermeer, 2014, p 181).

وقد أخدت رايس تقسيمها ألمناط النصوص من التقسيم الذي وضعه عامل النفس األملاين كارل بوهلر
( ،)K.Buhlerفقسمت النصوص إىل ثالثة أنواع :إخباري وابداعي وإجرائي باإلضافة إىل نصوص هجينة أو خمتلطة
جتمع بني نوعني أو أكثر .والنوع اإلخباري هو الذي تكون فيه املعلومة أو اخلرب أو احملتوى هو بؤرة النص ،مثال عن هذا
النوع" :كراسات تعليمات وإرشادات االستعمال" ،ويتم الرتكيز يف النوع اإلبداعي على البعد اجلمايل واملؤلف وشكل
وتركيب اللغة املستعملة؛ ومن هذا النوع" :النصوص الشعرية" ،والنوع اإلجرائي هو الذي يكون الرتكيز فيه على ُتفيز
وطلب عمل ما؛ ومن هذا النوع" :كتيبات ومطويات إشهارية أو دعائية" .أما اهلجني فهو الذي يتكون من منطني أو
أكثر من األنواع الثالثة املذكورة ويُعتمد فيه على النمط املهيمن يف النص؛ مثال" :الروايات الساخرة" اليت جتمع بني النوع

اإلبداعي والنوع اإلجرائي (.)Reiss & Vermeer, 2014, p. 181

جدول  :1أمناط النصوص
إخباري

إجرائي

إبداعي

X

حمتوى (+تنظيم مجايل)؛ ترتيب إقناعي
التشفير

المستوي

حمتوى؛ تنظيم مجايل
X

حمتوى

X

)(X

X

X

( Source: Reiss & Vermeer, 2014, p. 183ترمجتنا)
أضافت رايس نوعا رابعا لألنواع الثالثة املذكورة وهو "السمعي الوسائطي" ،الذي ال يُقرأ بل يُسمع ،حيث
يستعان غالبا بالوسائط غري اللغوية:
In addition to these three text types based on the functions of
language, however, there is a fourth group of texts which may be
designated the “audiomedial” type. Such texts are written to be
spoken (or sung) and hence are not read by their audience but
heard, often with the aid of some extra-linguistic medium….

)(Reiss, 2014, p 27
ويرتجم كل نوع من النصوص ترمجة خاصة؛ فالنص اإلخباري يُرتجم إىل نص نثري مع احملافظة على طبيعته
اإلخبارية ،والنص اإلبداعي يُرتجم نثرا إذا كان تثرا وشعرا إذا كان شعرا مع إحداث األثر الذي أحدثه النص األصلي،
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ويراعى يف النص اإلجرائي خلق االستجابة نفسها لدى املتلقي الرتمجة .ويقرر املرتجم يف النص اهلجني أي النوعني يُبقي
إالّ إذا كانت لغة اهلدف تسمح بإبقاء النوعني معا:
In our opinion, this is a hybrid form which combines the expressive
and the informative type …. If the text is translated into another
language, the translator has to decide which function to retain,
& unless the target language allows him to retain both. (Reiss
)Vermeer, 2014, p. 184

حيدد اهلدف أو الغرض ( )Skoposيف املقاربة الوظيفية مسبقا قبل الشروع يف الرتمجة من قبل صاحب الرتمجة
وإالّ فعلى املرتجم ُتديده بنفسه؛ واعتمادا عليه وعلى نوع النص توضع اسرتاتيجية النقل .وترى رايس أ ّن النص املصدر
أقل أمهية من النص اهلدف ،فإذا حدث أي تعارض بني غرض النص املصدر وغرض النص اهلدف قُ ّدم الثاين على األول.
وجممل القول أ ّن رايس حاولت أن ترسي للعمل الرتمجي طريقا قوميا مستندة على أمناط النصوص ومل تتوقف عند
ذلك ،فقد حاولت وضع منهج علمي شبه متكامل لنقد وتقومي النصوص املرتمجة .ومن النماذج النصية غري الكمية:
منوذج أنطوان برمان ومنوذج مالكومل وليامز ومنوذج صونيا كولينا ( )Sonia Colinaوكذلك منوذج جوليان هاوس الذي
سنتناوله بالدراسة.
 .2.2.3نموذج جوليان هاوس:
وينتمي منوذج هاوس إىل النموذج الوظيفي الذرائعي لتقومي الرتمجة ( A Functional-Pragmatic Model

 .)of Translation Evaluationوهو مبين انتقائيا على النظرية الذرائعية والوظيفية النظامية لدى
هاليداي ) ،(Hallidayوعلى مبادئ مدرسة براغ للغة واللسانيات ونظرية أفعال الكالم واألسلوبية وُتليل اخلطاب،
ويعتمد منوذجها بقوة على مفهوم املكافئ:
The model is an eclectic one and is based on pragmatic theory,
Hallidayan systemic-functional linguistics, notions developed in the
framework of the Prague school of language and linguistics,
register theory, stylistics and discourse analysis. The model is also
)firmly based on the notion of equivalence…. (House, 2015, p. 21

توضح هاوس أنه من أجل بناء منوذج لتحليل نص سياقي وظيفي وتقومي الرتمجة ،تبنت خمطط كريستل ودايف
) (Crystal and Davyمع التغيري واالنتقاء وأتت بالنموذج اآليت:
أ .أبعاد مستعمل اللغة )2 :األصل اجلغرايف  )2الطبقة االجتماعية  )2الزمن.
ب .أبعاد استعمال اللغة )2 :الوسيط :بسيط/معقد )2 .املشاركة :بسيطة/معقدة )2 .عالقة دور االجتماعي.
73

عبد السالم بساس ،ليلى بوخميس ،صالح بورقبي

 )2موقف االجتماعي )6 .اجملال(House, 2015, pp. 27-30) .
يتضمن ُتليل النص عند هاوس ثالثة مستويات التالية:
أوال :مستوى اللغة/النص ( ،)language / textثانيا :مستوى نوعية اللغة ( :)Registerجمال احلديث
( ،)fieldوشكل احلديث ( ،)tenorوالطريقة (العالقة) ( ،)modeثالثا :مستوى نوع الكالم ()Genre
).(House, 2015, pp 64-69

ويتبني من الشكل - 2يف األسفل -خمطط لتحليل ومقارنة النصوص بني األصلية واملرتمجة الذي يقسم مستوى
اللغة/النص إيل :نوعية اللغة وجمال احلديث وشكل احلديث والطريقة ،والثالثة يكونون بدورهم مستوى نوعية اللغة ،وهذا
األخري مع نوع الكالم ميثالن الوظيفة النصية األحادية (الفردية) .وميثل الشكل  2خمطط ُمعدل (مراجع) هلاوس ،يف ُتليل
ومقارنة بني النصوص األصلية واملرتمجة.

الشكل  :1خمطط لتحليل ومقارنة النصوص بني
األصلية واملرتمجة

الشكل  :2خمطط ُمعدل (مراجع) لتحليل ومقارنة النصوص بني
األصلية واملرتمجة

Source: House, 2015, p 127

Source: House, 2015, p 124

ويُع ّد مفهوم "املكافئ" حجر الزاوية يف مقاربة هاوس اليت تعتمد على ما تسميه "املكافئ الرتمجي" وهو نفسه
املكافئ يف اللسانيات املقارنة .وبسبب االختالف الكبري بني منظري الرتمجة حول مفهوم "املكافئ"؛ فهو عند كولنا
مفهوم غامض ومثري للجدل يف علم الرتمجة ) . (Colina, 2008, p. 101وع ّده بعضهم غري ضروري ومنهم من
رفضه ،مّا جعل هاوس تعود به ألصله الالتيين ومعناه" :املتساوي القيمة" حيث تفرق بينه وبني التطابق
) .(House, 2015, p 6متيز هاوس بني نوعني من الرتمجة الصرحية (الظاهرة)  overt translationوالرتمجة اخلفية
(املعماة ،املسترتة أو املكنية) covert translation؛ فاألوىل تعين أن الرتمجة تكون واضحة يف النص املرتجم وعمل
املرتجم هاما ومرئيا وال جيد القارئ أي صعوبة يف كشف ذلك ،وتُستعمل عند ترمجة األعمال األدبية ،أما يف الثانية ،فال
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تظهر يف النص املرتجم ميزات النص املصدر وكأنّه نص مكتوب أصال يف لغة اهلدف ،ويتعلق باألعمال العلمية والتقنية
واالقتصادية وغري األدبية عموما ) .(House, 2001, pp 249-250وتُصنف هاوس األخطاء إىل صنفني تبعا للنوع
الرتمجة :أخطاء صرحية ” ،“overtly erroneous errorsوأخطاء خفية ” .“covertly erroneous errorsبعد
الطرح النظري لنموذج هاوس ،نقدم مثاال توضيحيا عن كيفية تطبيق هذا النموذج.
 .4المثال التوضيحي لنموذج هاوس:
وظفنا منوذج هاوس على نص علمي ،كمثال توضيحي للتقومي ،والنص موضوعه الرتمجة وهو الرتمجة العربية جلزء
من مقال من موسوعة روتلدج للدراسات الرتمجة لصاحبته موين بيكر .كاتب املقال هو املنظر األمريكي يف علم الرتمجة
دوغالس روبنسون ( ،1)Douglas Robinsonواملرتجم هو عبد اهلل بن محد احلميدان( .انظر امللحق يف آخر املقال).
ويعتمد منوذج هاوس على املقارنة بني النصني املصدر واهلدف َثّ العالقة بني النصني وبني كاتبهما وأخريا البحث

يف هذه العالقة إلجياد املكافئ الداليل الذرائعي والنصي ،ومن َثّ إمكانية تقييم الرتمجة.
 1.4المقارنة بين النصين المصدر والهدف:
 1.1.4النص المصدر:
 مجال الحديث (:)field

ينقسم جمال احلديث إىل قسمني :موضوع البحث والفعل االجتماعي ،فموضوع البحث مقال علمي "تقين" مبا
أنّه يتحدث عن موضوع خيص علما من العلوم أال وهو علم الرتمجة ،أما الفعل االجتماعي فيندرج ُتت "خاص" مبا أنه
موجه لفئة خاصة وهم املهتمني بعلم الرتمجة من باحثني وطلبة وال يعين اجلمهور العريض ألن النص جزء من موسوعة
علمية خمتصة.
موضوع البحث
علمي

الفعل االجتماعي
خاص

 شكل الحديث (:)tenor

يشري شكل احلديث حسب هاوس (انظر إىل الشكل  )2إىل منشأ املؤلف ووضعه وعالقة دوره االجتماعي
وموقفه االجتماعي .فمنشأ املؤلف وهو البعد السياقي األول ،فكاتب هذا املقال هو الباحث واملختص يف علم الرتمجة
 1دوغالس روبنسون هو باحث ومرتجم وكاتب أمريكي ،معروف بأعماله حول علم الرتمجة ،كتب يف العديد من اجملاالت وترجم أعماال أدبية من اللغة
الفنلندية إىل اإلجنليزية .يشغل منصب أستاذ اللغة اإلجنليزية يف جامعة "هونغ كونغ" املعمدانية (.(Robinson, 2015, p i
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دوغالس روبنسون وهو من املنظرين يف هذا امليدان ،أما البعد السياقي الثاين وهو عالقة دوره االجتماعي الذي ينقسم
إىل :متماثل وغري متماثل ،ومبا أن الكاتب يستعمل لغة يفهما املتلقي ،فمنه عالقة الدور االجتماعي وهو متماثل .أما
البعد السياقي الثالث وهو املوقف االجتماعي فهو رمسي وهذا ب ّني الستعماله مفردات رمسية خاصة بعلم الرتمجة .نلخص

ما سلف يف اجلدول اآليت:

منشأ المؤلف ووضعه

عالقة دوره االجتماعي

باحث وخمتص يف علم الرتمجة موسوعة

متماثل

موقفه االجتماعي
رمسي

روتلدج للدراسات الرتمجة
 الطريقة ):(mode

وهو مقسم إىل الوسيط ( )mediumواملشاركة ( ،)participationيشري الوسيط إىل كل من القناتني
( :)channelsاملكتوبة أو املنطوقة ،وتشمل جزئيني :بسيط أو معقد .وتبعا هلاوس ،إذا كان النص ُكتب ليُقرأ فهو
بسيط ،وإذا ما ُكتب ليُنطق به فهو معقد ،ومنه فالنص الذي بني أيدينا نص بسيط ،أما املشاركة؛ فهي بدورها تنقسم
إىل :بسيط أو معقد ،وهنا أيضا بالنسبة للقارئ املستهدف فهو بسيط .كما هو موضح يف اجلدول اآليت:
المشاركة

الوسيط
بسيط

معقد

بسيط

معقد

بسيط

.................

بسيط

.................

 نوع الكالم ( )genreوظيفته:
ونوع الكالم يف هذا النص هو "مقال علمي" ومنه فوظيفته "فكرية".
النوع الكالم
مقال علمي

الوظيفة
فكري

 2.1.4النص الهدف:
 مجال الحديث (:)field
كال من موضوع البحث والفعل االجتماعي للنص اهلدف له املميزات نفسها اليت حيملها النص املصدر،
مبا أ ّن ّ
فالرتمجة هي أيضا مقال علمي "تقين" والفئة املستهدفة هي نفسها لكنها ناطقة باللغة العربية.
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الفعل االجتماعي

موضوع البحث
خاص

علمي

 شكل الحديث (:)tenor
يتكون شكل احلديث من منشأ املؤلف ووضعه وعالقة دوره االجتماعي وموقفه االجتماعي .لكن هذه املرة
يتعلق مبرتجم املقال وهو :عبد اهلل بن محد احلميدان أستاذ اللسانيات التطبيقية والرتمجة بقسم اللغات األوروبية والرتمجة،
كلية اللغات والرتمجة  -جامعة امللك سعود – الرياض .وعالقة الدور االجتماعي هو :متماثل ،أما املوقف االجتماعي
فهو رمسي.
منشأ المترجم ووضعه

وعالقة دوره االجتماعي

أستاذ اللسانيات التطبيقية والرتمجة بقسم

متماثل

موقفه االجتماعي
رمسي

اللغات األوروبية والرتمجة

الطريقة ):(mode
الوسيط ( )mediumهو نص بسيط ،أما املشاركة ( )participationفهي بسيطة .كما هو موضح يف
اجلدول اآليت:
المشاركة

الوسيط
بسيط

معقد

بسيط

معقد

بسيط

.................

بسيط

.................

نوع الكالم ( )genreوظيفته:
ونوع الكالم يف هذا النص اهلدف منه هو "مقال علمي" ومنه فوظيفته "فكرية".
النوع الكالم
مقال علمي

الوظيفة
فكري

ما سبق ،ومبقارنة بني النص املصدر والنص اهلدف ،جند أن كال النصني هلما اخلصائص نفسها.
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 2.4أخطاء صريحة (:)overtly erroneous errors
يف التعريف املذكور سابقا بيّنا أن الرتمجة الصرحية تكون واضحة يف النص املرتجم وال جيد القارئ أي صعوبة يف

كشف ذلك ،وهذا ينطبق على نصنا على الرغم من أنّه نص علمي؛ بسبب طبيعة املوضوع املعاجل وهو "الرتمجة الزمنية"
الذي ال ينطبق متاما على اللغة العربية؛ فنحن نقرأ نصا عربيا يعود إىل قرون من الزمن دون حاجة إىل ترمجته .ويقصد
باألخطاء الصرحية :أخطاء الرتمجة واألخطاء اللغوية ،نذكر منها ما يأيت:
أ -عدم الترجمة ( :)untranslated partsميكن القول أ ّن كل عناصر النص املصدر قد ترمجت حىت األمساء ترمجت
بالعربية مع ذكرها باللغة اإلجنليزية.
النص الهدف

النص المصدر
Beowulf

بيوولف Beowulf

Chaucer

تشوسر Chaucer

Dante

دانيت Dante

ب -اإلضافة ( :)additionال توجد إضافات حقيقية غري أ ّن املرتجم أضاف كلمات إليضاح املعين ،ويف بعض
األحيان ميكن االستغناء عنها دون أن يتغري املعىن ،نذكر منها:
النص الهدف

النص المصدر

 -2 1- not only including more recent references butليس فقط لتضمني إشارات أحدث ولكن أيضا لتحقيق

bringing wordings and phrasings into synch

 with one's most recent thinking.التزامن بني الصياغات والعبارات مع أسلوب تفكري املرء يف الوقت
 2- in modem English.احلايل.

3- the process undeniably becomes translation.

 -2مثال باللغة اإلجنليزية احلديثة،

4- Dante's Divina Commedia, a century older
 -2 than The Canterbury Tales.تتحول العملية حتما إىل عملية ترمجة.

5- Italian has changed so little in seven
…centuries

 -2الكوميديا اإلهلية  Divine Comedyاليت كتبت قبل
حكايات كانرتبري بقرن كامل.
 -6مل تتغري اللغة اإليطالية إال قليال…
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ج -التغيرات الطفيفة في المعنى (:)slight change in meaning
النص الهدف

النص المصدر

 -2 1- not only including more recent referencesليس فقط لتضمني إشارات أحدث ولكن أيضا
…but bringing wordings and phrasings

… 2- and rewriting Beowulf in modem Englishلتحقيق التزامن بني الصياغات والعبارات...
 -2 3- Chaucer's Middle English is just that muchإعادة كتاب بيوولف  Beowulfمثال باللغة اإلجنليزية...

more alien than Shakespeare's Early Modem
 -2 English.فلغة تشوسر تنتمي إىل اإلجنليزية الوسطى وهي أكثر غرابة
4- that a modernization seems like a translation.

من إجنليزية شكسبري اليت تنتمي ألوائل العصر احلديث.
 -2فتحويلها للغة حديثة يعتبر بِمثابة ترمجتها.

د -الحذف ( :)omissionال يوجد حذف يف النص.
النص الهدف

النص المصدر
.....................

.....................

ميكن تلخيص األخطاء الصرحية ( )overtly erroneous errorsيف اجلدول اآليت:
العدد

األخطاء الصريحة ()overtly erroneous errors

عدم الرتمجة

0

اإلضافة

5

التغريات الطفيفة يف املعىن

2

احلذف

0

هناك أخطاء مل ترد يف هذا النص منها :التغريات املعتربة يف املعىن ،تشويه للمعين ،خمالفة قواعد اللغة اهلدف،
الرتمجة اإلبداعية .ونلحظ من اجلدول أعاله أنه ال توجد عبارة أو مجلة مل تُرتجم أو َتّ حذفها ،وعدد األخطاء يف خانة

التغيري الطفيف للمعىن معقولة ومقبولة ،وهي تُعرب عن قرارات كان على املرتجم أن يتخذها ،فمثال كانت ترمجة
أعم من املراجع .ويف
” “referencesب "اإلشارات" مقبولة ،وكان األوىل ترمجتها ب "املراجع" وإن كانت كلمة إشارات ّ
اخلانة نفسها جند كلمة "كتاب" و النص األصلي مل يذكر شيئا ،وإمنا ذكر االسم -الشاعر -فقط ،إذن فهي زيادة
للتوضيح ،ولكن هذه الزيادة بكلمة "كتاب" قد تُضلل القارئ العريب ،فيظن أ ّن صاحبها له كتاب أو ُكتب ،لكن يف
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احلقيقة أ ّن هذا الشاعر مل يبق من شعره غري خمطوطة أبالها الزمن ،لذا كان األرجح أن تُرتجم ب "قصيدة" ،ويف اخلانة
نفسها دائما ،جند كلمة "غرابة" اليت كان يف مقابل ” “alienواألجدر أن تُرتجم ب " ُغربة" أي أ ّهنا أصبحت بتوايل األيام
والليايل أجنبية ،وإن كانت يف األصل لغة إجنليزية حيث يصعب فهمها وكأهنا لغة أجنبية حقا ،احتيج إىل ترمجتها ،هذا ما
تُوحيه الكلمة يف النص املصدر .أما كلمة "غرابة" اليت اختارها املرتجم فتعين أهنا ليست مناسبة ملوقف ما أو سياق معني
إال أ ّهنا مفهومة يف غريها من السياقات .وآخر كلمة يف هذه اخلانة هي عبارة ” “seems likeاليت تُرمجت إىل "هي
مبثابة" وكان من املمكن ترمجتها "كأ ّهنا" أو "يبدو أ ّهنا" ،واالختالف بني العبارتني يف قوة التأكيد ،فالعبارة األصلية ال
فهم
تُؤكد على أهنا ترمجة بل تُشكك يف ذلك ،لكن العبارة اليت تُرمجت إليها تُؤكد أ ّهنا ترمجة والبون شاسع بينهما .قد نت ّ
ما قام به ِ
بكم هائل من املعلومات وال
املرتجم من اختيارات ألن ترمجة موسوعة حبجم موسوعة روتلدج ،وهي مشبعة ِّ
سيما احلديثة منهاُ ،تتاج إىل تدقيق يف املصطلحات واملفاهيم يف القاموس يف املوسوعات املتخصصة ويف املعاجم التارخيية
وغريها إذ كثري منها ليس له مقابل حلداثته .ما سبق ،ميكن القول أ ّن النص املرتجم يكافئ النص األصلي دالليا وذرائعيا،
حسب تعريف هاوس للرتمجة ،ومنه فنوعية هذه الرتمجة جيدة.
خنلص من خالل املثال التوضيحي أ ّن منوذج هاوس قد ساعدنا يف سرب أغوار العالقة بني النص املصدر والنص
اهلدف ،ومن َثّ يف تقومي جودة الرتمجة.
 .5خاتمة:
ناقشنا يف حبثنا هذا تقومي جودة الرتمجة بنوعيها الكمية وغري الكمية ،وعرضنا أهم مناذج كل نوع مع الشرحَ ،ثّ
عرجنا إىل شرح منوذج هاوس .بعدها ق ّدمنا مثاال توضيحيا هلذا النموذج على نص علمي موضوعه الرتمجة .ومبا أ ّن تقومي
جودة الرتمجة موضوع متشعب ،ال ن ّدعي يف حماولتنا هذه اإلحاطة به وإّمنا كان جهدنا موجها حنو تسليط الضوء على
أهم مقارباته ومناذجه حىت نُربز أمهيته .وميكن تلخيص أهم النتائج املتوصل إليها يف النقاط اآلتية:
 إ ّن تقومي جودة الرتمجة -اعتمادا على مناذج التقومي الرتمجي بنوعيها -يُبعدنا عن الذاتية واحلكم املسبقواالستحسان واملزاجية؛ وكل ما ال خيدم الرتمجة وال املرتجم وال القارئ كما يُبعدنا عن النسبية يف احلكم على
الرتمجة.

 ال تعتمد النماذج غري الكمية على تتبع أخطاء املرتجم وع ّدها بل تكز على اإلجيابيات وعلى حماسن الرتمجة،قوم وال ُمرتجم ومجهور القراء ،ويُشجع على مارسة الرتمجة بطريقة
فهو إذن نقد بناء ومثمر ،يستفيد منه ال ُم ّ
عملية وموضوعية.
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 باإلضافة إىل النماذج املذكورة يف املقال ،هناك مناذج أخرى قد أشرنا إىل بعضها ال يتسع املقال لبسطها،عرف هبا مع إعطاء مثال توضيحي عن كيفية تطبيق هذه النماذج فاجلانب
تستحق أن يُكتب عنها ويُ ّ
النظري وحده غري كاف للفهم اجليد هلا.
 لقد كان أكرب عائق حني القيام بالبحث هو إجياد املصطلح املناسب؛ فكثري منها ليس له مرادف؛ إذ هيمفردات ُحنتت حديثا أو نُِقلت من جماهلا فتغري معناه تبعا لذلك ،وبعضها اآلخر ،له أكثر من مقابل يف
اللغة العربية ،ما خيلق بعض الصعوبات يف اختيار األقرب واألصوب ،لذا علينا العمل على إنشاء مسرد
خاص هبذا املوضوع ،الذي ُت ّول يف الغرب إىل اختصاص مستقل له مصطلحاته.
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Intertemporal translation

الترجمة الزمنية

Routledge Encyclopedia of Translation

موسوعة روتلدج للدراسات الترجمة

Studies

 عبد اهلل بن حمد الحميدان.د. أ:ترجمة

. Mona Baker
If interlingual translation is translation between
two languages, intertemporal translation in its
purest form would be translation between two
forms of the same language separated by the
passing of time. At its most mundane level,
intertemporal translation might involve updating
a piece one wrote a year or two ago, not only
including more recent references but bringing
wordings and phrasings into synch with one's
most recent thinking. This is generally thought
of as revision, or editing; but somewhere
between rewriting a year-old piece of one's own
and rewriting Beowulf in modem English, the
process undeniably becomes translation. How
old does a version of one's language different
have to be before it is considered a language?
We speak of modernizing Shakespeare, but of
translating Chaucer: Chaucer's Middle English
is just that much more alien than Shakespeare's
Early Modem English, that much harder to
understand without special training, that a
modernization seems like a translation. Italian
has changed so little in seven centuries that
Dante's Divina Commedia, a century older than
The Canterbury Tales, can be read by
contemporary Italians without intertemporal
translation; Greek has changed so little that
contemporary Greeks can read Homer with only
minimal intertemporal translation.

إذا كانت الرتمجة اللغوية تعين الرتمجة بني لغتني فإن الرتمجة الزمنية
يف أنقى صورها تعين الرتمجة بني شكلني ينتميان إىل اللغة نفسها
ولكن تفصلهما فرتة زمنية وعلى املستوى العادي فالرتمجة الزمنية قد
 ليس فقط،تتطلب ُتديث عمل قد كتبه املرء من عام أو عامني
لتضمني إشارات أحدث ولكن أيضا لتحقيق التزامن بني
.الصياغات والعبارات مع أسلوب تفكري املرء يف الوقت احلايل
 ولكن بني إعادة كتابة،وهذا ما يسمى عادة باملراجعة أو التحرير
 مثال باللغةBeowulf نص عمره عام وبني إعادة كتاب بيوولف
 كم ينبغي. تتحول العملية حتما إىل عملية ترمجة،اإلجنليزية احلديثة
أن مير من الزمن حىت يتم اعتبار عمل كتبه املرء ينتمي إىل لغة
أخرى؟ إننا نتحدث عن إعادة كتابة أعمال شكسبري باللغة
 فلغة تشوسر تنتمي، Chaucerاحلديثة ولكن عن ترمجة تشوسر
إىل اإلجنليزية الوسطى وهي أكثر غرابة من إجنليزية شكسبري اليت
 ولغة تشوسر أصعب يف الفهم بدون.تنتمي ألوائل العصر احلديث
 مل تتغري. فتحويلها للغة حديثة يعترب ِمبثابة ترمجتها،تدريب خاص
Dante اللغة اإليطالية إال قليال يف سبعة قرون منذ أن كتب دانيت

 اليت كتبت قبل حكاياتDivine Comedy الكوميديا اإلهلية
 وميكن لإليطاليني املعاصرين قراءة الكوميديا،كانرتبري بقرن كامل
 وينطبق ذلك أيضا على اللغة اليونانية.اإلهلية بدون أي ترمجة زمنية
 برتمجة زمنيةHomer حيث يستطيع اليوناين املعاصر قراءة هومر
.يف أقل احلدود
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