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 اخلالصة
رتبط التطور في مجال نظرية النقد الترجمي الموضوعي ارتباطا وثيقاا  بتطاور نظرياة الترجماة  ي 

وكلما تستطيع نظرية الترجمة ان ترسي اساسات متيناة لترجماة افضال تقريباا م كلماا تقتارب منماة الناقاد 

اعياة او الااتياة  بعباار  الترجمي مان المساتوا الموضاوعي وان ينانا بنعساا عان االكاام النقدياة ا نطب

أخرا م يعترض إقامة نظام معياار  ثابات او هابا ثابات يكاون مان اليساير تطبيقاا فاي تقاويم النصاو  

 المترجمة 

ن اللااظ ان النقااد ا نطباااعي يخعااا م  البااا  م فااي تقااويم النصااو  المترجمااة تقويمااا  صااليلا  اي 

لة للتلقا مننا ومقبولاة قباو   عاماا  لادا دارساي ألكاما   تستند الى معايير راسخةم وموثوا بنا م وقاب

الترجمة  وكثيرا  ماا يسابب  يااب مثال اااع المعاايير إهاكا  كبيارا  ايماا هاخ  يساعى الاى تقاويم نا  

 مترجم 

فاااي الوقااات الاااراان م تااارتبط المهاااكلة التاااي يواجنناااا الناقاااد الترجماااي باااوفر  نظرياااات الترجماااة  

ان تركيااه ااااع النظريااات علااى نااوعين ماان الترجمااة امااا  الترجمااة ومعاايمنااا  فقبياال القاارن العهاارين كاا

اللرفية وترجمة المعنى  ثم ااع هنن معنومي التكافؤ والتنثير المكافيء  وأعلن نايادا ان الععال الترجماي 

علمم بينما هرح كاتعود نظرية التلويالت  بعد الك تسود نظريات الترجمة الوظيعية التي تضم فكر  نمط 

المكياا   يضااا  الااى الااك تللياال  –عاال الترجمااي ونظريااة القصااد وتللياال الاان  المتاارجم الاان  والع

الخطاب واللنجاة العووياة اللااين يضامان نماواي اولياد  فاي اللطاة والخطااب ونماواي اااو  فاي تقاويم 

الترجمة النوعي وتلليل بيكر النصاي والتاداولي والمساتوا ا هاار  للساياا والخطااب  كماا ان باالثين 

 polysystemا نظمة( التي تضم نظرية النظام التعدد   يلتهمون بما يمكن تسميتنا بـ )نظرياتآخرين 

theory متنوعات من الدراسات الثقافية تتناول الترجمة بوصعنا عملية اعااد   ااخرا  وتمثل النظريات

)أ  المناااا   وأيااديولوجياتبعااد الكولوناليااة  كتابااةم والجاان  )التاااكير والتننيااة( ونظريااة الترجمااة مااا

ويلية  التن Steinerالعكرية( للمنظرين  فوا الك كلا م تاتي نظريات الترجمة العلسعية مثل لركة هتاينر 

 أعقبنالقد اجريت مراجعة موجه  لناتيك النظريات ولنظريات النقد الترجمي ايضا في فصلين متعاقبين  

ي مرفقة بتعليقات البالة النقدياة  واختاتم اااا فصل آخر قدم فيا بعض النمااي من النقد الترجمي التطبيق

العصل بنمواي خا  اقترلا البالةم لية تللل جمل الان  المصادر تللايال لطوياا  فاي البداياة تهارح 

بلسااب اسااتخدامنا السااياقي فااي الاان   ويعقااب التللياال الصاارفي الهاارح  اإلهااكاليةالعناصاار المعجميااة 

جمال رويساية  أهاباعليل بناء الجمالم لياة تقسام الجملاة الاى او تل اإلعرابيالمعجمي  ثم يجر  التلليل 

ي يمكن اعاد  جمل ثانوية  ويمكن ان تطبا طريقة العناصر المباهر  ايضا  وبعيد التلليل ا عراب وأهباع

ترجمات  هباع الجمل م والد  فوالد   وتتبع الك مقارنة بين الترجماة  عملية اقتراح بناء الجمل  ثم تبدأ



مان ساقطات  ويعتقاد البالاة ان  ااخيار ماا فاي الترجماة المقترلاة  إلظناارترجماة المتارجم المقترلة و

 النقد الموضوعي  أهكالالترجمة المقترلة بلد اتنا تمثل هكال آخر من 

لقد توصل البالة م انطالقا من تجربتا الطويلة م الى نمواي )النقد الترجمي الثالثي( المكّون من   

نا  متارجم  إعاداد  3  مقارنة النصاين بعاد التلليال و 2لنصين المصدر والند  و   التلليل الهامل ل1

 ( 2( و)1في ضوء النقطتين ) جديد

منقطة منمة أخرا اي القيمة العالية لمقارنة الترجمات المتعادد  لان  والاد فقاط  لقاد أثبتات اااع  

 ا رتقاء بمستوا النقد الترجمي الموضوعي العملية فاودتنا التي   تثمن في 

يعترض البلة إن أ  نقد ترجمي   يلهم نعسا بمجموعة مان المعاايير المقبولاة قباو  عاماا  يكاون  

 ير سليم  ومن النالية التلليلية أثبتت ااع العرضية صلتنام من خالل مراجعاة مجموعاة مان المقاا ت 

باالثون وهخصايات بااره  فاي مراكاه الترجماة المعروفاة لاول  النقدية والنظر في اآلراء التاي اقترلناا

 العالم 

 


