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 مناهج نقد الترجمة    مقياس:

 السنة الثاثة ل.م.د

 

 :  (Criticism) النقد

د : )فعل
َ
ق
َ
  (ن

َد َينُقد ،
َ
ْقًدا ، فهو ناقد ، واملفعول َمْنقود نق

َ
 . ن

ن حسَنه ورديئه، أظهر عيوبه ومحاسنه  يَء: بيَّ
ّ

د الش 
َ
 نق

 الخبير به
ّ
 ال ُيبصر الديناَر غيُر الناقِد: ال يبصر حقيقة األمر إال

صفُر ينُبُت في الِقيعان و كذا و الّنقُد صغاُر الغنم
َ
ْوٌر أ

َ
جر له ن  .والّنقُد : َضْرٌب من الشَّ

د الكالم من رديئه، وصحيحه من فاسده و ْقُد فنُّ تمييز جّيِ  .النَّ

و النقد املتداول هو املعروف عند عامة الناس ويتعاملون به وهو العملة النقدية والورقية والتي كانت  

 . قديما بالذهب و الفضة

 :تعريف النقد

د  ى ناقًدا، عن الَجِيّ والرديء في أفعال أو إبداعات أو  هو تعبير مكتوب أو منطوق من متخّصص ُيَسمَّ

َتِلِف املجاالت من وجهِة نظر الناقد. كما يذكر  
ْ
قرارات يتخذها اإلنسان أو مجموعة من البشر في ُمخ

مكامن القوة والضعف فيها، وقد يقترح أحيانا الحلول. ويكون النقد في مجال األدب، والسياسة، 

 .والسينما، واملسرح وفي مختلف املجاالت األخرى 

أما مهمة النقد فهي النظر في قيمة الش يء وتقييمه وليس النقد التشكيك في العمل املنجز و إنما فحص و  

 .معاينة الطريقة التي تحقق بها



 :لـغة -أ 

 .قال ابن فارس: النون والقاف والدال، أصٌل صحيح يدلُّ على إبراز ش يء وبروزه

ره، والنقد ف ف ِليطه عنهمن ذلك: النقد في الحاِفر، وهو تقشُّ ره، وذلك يكون بتكشُّ رس: تكسُّ  .ي الّضِ

 .ومن الباب: نقد الدرهم، وذلك أْن يكشف عن حاله في جودته أو غير ذلك

ه قد كشف عن حاله فعلم  .ودرهم نقد: وازٌن جيد، كأنَّ

من  ويأتي النقد بمعنى كشف الُعيوب، قال أبو الدرداء: "إن نقدت الناس نقدوك"؛ أي: عبتهم واغتبتهم، 

اه  .قولك: نقدت الجوزة أنقدها، ونقد الدرهم، ونقد له الدرهم؛ أي: أعطاه إيَّ

 .ونقد الدراهم؛ أي: أخرج منها الزيف، وناقدت فالًنا، إذا ناقشته باألمر

 :اصطالًحا -ب

، يب"
ً
ة عر خاصَّ ِ

ّ
، أو إلى الش

ً
ة دأ  النقد في حقيقته تعبيٌر عن موقٍف كلي متكامل في النظرة إلى الفن عامَّ

غِني 
ُ
ق؛ أي: القدرة على التمييز، ويعبُر منها إلى التفسير والتعليل والتحليل والتقييم، خطوات ال ت بالتذوُّ

 على قواعد 
ً
 املوقف نهًجا واضًحا، مؤصال

َ
خذ  على هذا النسق؛ كي يتَّ

ٌ
  -إحداها عن األخرى، وهي متدرجة

ة  ة أو عامَّ ة الت -جزئيَّ ة امللكة بعد قوَّ  ."مييز مؤيًدا بقوَّ

هاء وأهل  
َ
َعراء غير نقد الُفق ات الفن الذي يخاُض فيه، فنقد األدباء والشُّ ويتغاَيُر مفهوُم النقد بحيثيَّ

ثين؛ فلكّلٍ قواعُده ومناهُجه، غير أنَّ املشترك بينها هو النظر في   الفرق، ونقد األصوليين غير نقد املحّدِ

ها، وتصنيفها مع غيرها. واملعايير  املقالة لبيان ُعيوبها، وكشف نقائصها، ثم  الحكم عليها بمعايير فّنِ

ة اد وملكاتهم العلميَّ قَّ  .واألحكام الصادرة تتفاَوُت وتتغاَيُر بحَسب الفن الذي يمارُس فيه النقد، وبحَسب النُّ

 :النقداملعرفي 

، هو النظر في إمكانية وشروط املعرفة وحدودها، وهو 
ً

عموًما عدم قبول القول أو الرأي  النقد املعرفي مثال

قبل تمحيصه، وهو بشكل عام ينقسم إلى نوعين: نقد خارجي وهو النظر في أصل الرأي، ونقد داخلي وهو  

 .النظر في الرأي ذاته من حيث التركيب واملحتوى 

 : النقد في األدب



عمال األدبّية َوخصائصها َوقَيِته
َ
ا الفنية من خالل دراسة  والنقد األدبي هو علم يبحث ِفي طبيعة األ

الكتابات و املخطوطات و املطبوعات لتحديد الشكل األصلي للعمل. قال جورجي زيدان عن النقد في مجلة  

ْقِص على السواء وأن كلمة )ِانِتقاد( ليست تعني   ْسِتْحَساِن َوالنَّ ِ
ْ

اَد يعني إبراز جوانب اال
َ
ِتق

ْ
ن ِ
ْ

الهالل: أن اال

باب )االنتقاد والتقريض( كال الجانبين، بإبداء رأيهم فيما يسمعونه إن   إحصاء العيوب وحدها ونريد من

َمَنا  
ْ
حسًنا أو قبيًحا، فدعوناه لذلك )باب التقريض(، وااِلنِتقاد تقريًبا من املعنى املراد، وما فتحناه إال ِلِعل

في نفسه، وعلم أن   بما يترتٌب عليِه من الفائدة الحاصلة من تناول اآلراء، وأن العاقل من أعتقد الضعف

 
َ
ِتق

ْ
ُه جديًرا باملطالعة وُمسَتِحًقا لاِلن

ْ
َرا
َ
َتِقُد إال ما ن

ْ
ن
َ
 من قدره، إذ أننا ال ن

ُّ
 .اِد ِانِتقاَد ما يكتبه أو يقوله، ال َيُحط

 يقول الشاعر عبد الغفار األخرس: نقد الرجال رفيعهم ووضيعهم *** والزيف يظهر عند نقد الناقد 

  (Translation criticism) :نقد الترجمة

هي دراسة منهجية لجوانب مختلفة من أعمال الترجمة وتقيمها وتفسيرها. باإلضافة إلى ذلك، فهو مجال   

 بالنقد االدبي ونظريات الترجمة، ويشترط في نقد 
َ
 وثيقا

َ
متعدد التخصصات األكاديمية، يرتبط ارتباطا

الترجمة و اللغة و على دراية كاملة باملوضوع حتى يقف  الترجمة أن يكون الناقد شخص متمكن في علمي 

 .على ميزات الترجمة اإليجابية و السلبية معا

لطاملا تم تجاهل الترجمة في جوانب كثيره. حيث أن بعض األشخاص يذكر ان نقد الترجمة يعمل على 

 الجوانب السلبية يحث انهم يقولون ان النقد يعرض أوجه القصور في الترجمة. بينم
ً
ا النهج األكثر حداثة

. أحد األهداف املرتبطة بنقد  
ً
يعارض هذا الرأي ويعتقد أن النقد يجب أن يهتم بالجوانب اإليجابية أيضا

الترجمة هو جعل املجتمع يدرك أهمية دقة املشاركة بالترجمة والتأكد ما إذا كان املترجم حقق أهدافه أم  

لذين يمارسون الترجمة األدبية البد ان يواجهوا قضايا في ال. املختصون بالترجمة وغير املختصون بها ا

جودة الترجمة. ونقد الترجمة له عدة قضايا مفتوحة منها: اسم ممارسة تقييم الترجمات ومعايير التقييم  

 منهما يستحق دراسة مفصلة. والنص األدبي يمكن استكشافه بالترجمة ليس للحكم عليه من أول  
َ
وكأل

مه. لكن أين يقف النص فيما يتعلق في نصه األصلي من خالل دراسة إمكانية  نظرة ولكن ليسهل فه

تفسيره التي نتجت من الخيارات املتعددة التي بذلت عليه. وعند مقارنة ترجمات مختلفة لنص أصلي 

واحد، ينبغي ان تبنى نتائج تحاليل الفرضية لكل ترجمة لذلك النص على ان تتضمن هذه الفرضية معايير  

 .التشابه املتباين« و »التباين النسبي« و »التباين الجذري« و»التكيف« وهي مهمه في التحليلمثل: »

 في هذا املجال كمان انه هو الذي ادعى أن هناك عدة من الطرق  
ً
وكان انطوان برمان أكثر املؤلفين تأثرا

ملسار التحليلي والتي املختلفة لنقد الترجمة كما أن هناك نظريات عديدة للترجمة؛ لذا لقب نماذجه با



 على ذلك،  
َ
 لألهداف املحددة لكل محلل وتكييفه على جميع أنواع النص املوحد. عالوة

َ
يمكن تضمينها وفقا

 قبل عملية الترجمة بذاتها
َ
  .يصر انطوان برمان انه يجب على كل مترجم تطوير مشروع الترجمة أوال

 

 : املعاصرة للترجمة الرئيسية  ناهج امل

 لترجمة هي: هناك ست مناهج رئيسية معاصرة ل

 ،  منهج اللغويات االجتماعية .1

 ،  املنهج التواصلي  .2

 ،  التأويلي املنهج .3

 اللغوي،   املنهج .4

 األدبي،   املنهج .5

 .السيميائي املنهج .6

 

 :منهج اللغويات االجتماعية    

وفًقا ملنهج اللغويات االجتماعية للترجمة، فإن السياق االجتماعي هو الذي يحدد ماهو قابل وغير قابل 

للترجمة وما هو مالئم وغير مالئم من خالل االختيار، والترشيح، وكذلك الرقابة. وفًقا لهذا املنظور،  

ل ما نترجمه. يرتبط هذا املنهج  فاملترجم هو نتاج ملجتمعه؛ فخلفيتنا االجتماعية الثقافية تنعكس على ك 

 .بشخصيات مثل آني بريسيت، وإيتامار إيفين زوهار، وجيديون توري باإلضافة إلى مدرسة تل أبيب

 : املنهج التواصلي    

و م. ليدير ما يسمى   يشار لهذا املنظور على أن له طابع تفسيري. إذ طور الباحثون أمثال د. سيلسكوفيتش 

بـ "نظرية املعنى" التي تعتمد بشكل أساس ي على تجربة الترجمة الفورية للمؤتمرات والتي تعتمد على ترجمة  

املعنى وليس اللغة. من املمكن أن تكون اللغة وسيلة إليصال الرسالة، وفي الوقت نفسه قد تكون عقبة  

 من تبديل الترميز( عند الترجمةأمام فهم املعنى. وهذا يوضح ملاذا دائًما نفضل 
ً

 .اإلشتقاق )بدال

 



 : املنهج التأويلي    

يعتمد هذا املنهج على عمل جورج ستاينر والذي بدوره يؤمن بأن أي اتصال بشري هو ترجمة بحد ذاتها.  

أن الترجمة ليست علم بل هي "فن دقيق"؛ حيث ينبغي  "After Babel" يشرح ستاينر في كتابه مابعد بابل

 .على املترجم الحقيقي أن يكون قادًرا على الكتابة من أجل تدوين مايعنيه مؤلف النص األصلي

 :املنهج اللغوي     

هناك لغويون مثل فيناي، وداربلينت، وأوستن، وفيجالينت، ومونين مهتمين بالنص اللغوي، والبنيوية،  

)التداوليات(، وأيًضا عملية الترجمة. وفًقا لهذا املنهج، فإن أي ترجمة )سواء كانت ترجمة   والبراغماتية

تسويقية أو طبية أو قانونية أو أي نص آخر( ينبغي النظر إليها من وجهة نظر وحداتها األساسية؛ أي  

 .الكلمة، والنحو، والجملة

 : املنهج األدبي    

هذا املنهج ال ينبغي اعتبار الترجمة بأنها مجهود لغوي بل هي عمل أدبي. لدى اللغة "طاقة": تتجلى من   في

خالل الكلمات الناتجة بسبب االحتكاك بثقافة ما. في نهاية املطاف، هذه الطاقة هي التي تمنح املترجم 

 .القوة، وتعني ماينبغي على كاتب الترجمة أن يترجمه

 : يائياملنهج السيم    

السيميائية هي العلم الذي يدرس العالمات والدالالت. بناًء على ذلك، يجب أن يكون هناك تعاون بين  

، تعتبر الترجمة وسيلة لتفسير  اإلشارة والهدف واملترجم الفوري. وهكذا، فمن منظور السيميائية

 .النصوص التي يختلف فيها املحتوى املوسوعي وكل سياق إجتماعي ثقافي فريًدا

 

 

 

 

 

 



 أنطوان بيرمان 

 (John Donne)من أجل نقد الترجمات )جون دوون( 

مدرسة حديثة في مجال النقد األدبي وهي نقد الترجمات علما أنه استند إلى   استحدث أنطوان بيرمان

املوجودة في النقد الحديث الذي يدرس   الهوة  سِد مفهوم النقد عند بنيامين وعمل جاهدا من أجل شد 

ويكمن مسعاه في تطبيق املفاهيم النظرية على  النصوص األجنبية إما بلغتها أو بالنسخة الفرنسية، 

 م املفاهيم املتعلقة باألدب. خضمة األدبية في الترج

كانت التحليالت التي قدمها الباحثين في مجال الترجمة تتناول إما النص األصلي للدراسة موضحة اآلراء  

  –األيديولوجية للمترجمين، أو موجهة للنص الهدف مثل التحليل الوصفي الذي يتصف بالتوجه النقدي  

ير العامة وتعددية األنظمة الثقافية حيث يندمج معها الكتاب الذي ترجم   االجتماعي حيث تتناول املعاي 

القيام بقراءات  على  منهجه أما بيرمان فكان له منظور آخر حيث وجه أبحاثه نحو القارئ حيث ينص

بقراءات  متعاقبة ومختلفة واالنطالق من قراءة النص املترجم إلى القراءة املقارنة مع النص األصلي مرورا 

إضافية تتمثل بقراءات إضافية تتمثل بقراءة نتاجات أخرى للمؤلف نفسه ومن ثم التأكيد على املبادئ  

 التأويلية للمترجم والنقاد األوائل للترجمة.

 : خطوات نقد الترجمة

أقل من  تتمثل الخطوة األولى في قراءة الترجمة نفسها وال تعد األخيرة هذه إنها نصا ثانويا يمتلك قيمة 

 
ّ
د على ذلك بيرمان ، إال أن القراءة األولى للترجمة تبقى بصورة حتمية قراءة كتاب  النص األصلي كما أك

 أجنبي باللغة الفرنسية . 

أما القراءة الثانية فهي في الواقع قراءة الترجمة وهذا يعني ضمنيا تحوال كبيرا في النظرة وذلك ألنه وكما  

 صورة طبيعية ولكننا نصبح كذلك فيما بعد. قيل أننا لسنا قّراء ترجمات ب 

مع النص  معين  تواصلينبغي التعايش والتأقلم مع النص املترجم حسب "بيرمان" إذ البد من وجود 

املترجم شريطة أال يصيبه أي كدر و صعوبات ومشكالت من عناصر متأتية من النص األصلي وهذا بدوره  

العناصر النصية واإلشكالية   بعضيسمح للنقاد بأخذ انطباعات خاصة و يتبع له الفرصة أيضا بإظهار  

يته  من تقييم التجانس   يمكنهمما 
ّ
التي تعد في غاية األهمية إلنجاز   من القراءات األولى  االنتهاءبعد  بكل

النشاط التحليلي على أكمل الوجوه يتبع ذلك قراءة النص األصلي مع التركيز على محاور أساسية منها  

التحليل النص ي الذي يقوم على أساس إظهار اإلشكالية والسمات األسلوبية واملهمات املفتاحية وهو عمل  



نصوص ثم تأتي الخطوة التالية التي في قراءات إضافية )أي  يقع ضمن اختصاص نفسه والبد من القيام ب

من النص األصلي والنص  قراءات مؤلفات أخرى للكاتب وترجمات أخرى ملترجم نفسه( ثم إجراء مقارنة   

املترجم وبعد ذلك يقوم بانتقاء أمثلة أسلوبية ذات دالالت معينة ابتداء من تحليله الخاص به للكتاب  

صوبعد ذلك 
ّ
 صا من األصل.نصو  يشخ

أما فيما يتعلق باملحور الثالث فإنه يركز على املترجم نفسه الذي يكون موضوعا للبحوث والتحري  

والتحقق والتعّرف على هويته وموقفه الترجماتي وكتاباته حول الترجمة ومشروعه في هذا امليدان، والبد  

قدراته وأكد أيضا على  د بأفق املترجم و ، وأكّد بيرمان اهتمامه الشديواتساعهامن اكتشاف أفقه الفكرية 

 كتابته حول الترجمة. تتّم ما 


