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RAPORLAMA YAZISI 

 

وفقًا  المصدر  النص  ونحدد  مفصل،  مصدر  نص  عن  فيها  نبحث  مهمة  أولية  مرحلة  إنها  الترجمة  قبل  ما  عملية 

المصدر  النص  تحديد  بعد  العملية،  هذه  في  وتفصيل.  بعمق  المحدد  المصدر  النص  ونفحص  المطلوبة،  للمعايير 

وتشكي النص  في  المهمة  المصطلحات  تحديد بعض  يتم  تحليل نصي مفصل،  ذاكرة  وإجراء  لمصطلحات  ل  مفصل 

. باإلضافة إلى ذلك، يجب إنشاء دليل أسلوب لتوجيه المترجم في عملية الترجمة. هذا الدليل مهم جدًا حيث الترجمة

الحاسوب  بمساعدة  الترجمة  أدوات  إحدى  اختيار  هي  مهمة  أخرى  خطوة  الترجمة.  عملية  طوال  اتباعه  يجب 

  المطلوبة لعملية الترجمة.

ل هذه المذكورة وتحت إشراف مستشارنا، أجرينا بحثًا نصيًا شامالً ومفصالً. خالل عملية البحث هذه،  تماشياً مع ك

مع   تمشيا  اإلنترنت.  على  اإللكترونية  المقاالت  مواقع  وبالطبع  المختلفة،  والمكتبات  الكتب  من  كثيًرا  أيًضا  استفدنا 

الترجمة". ومع ذلك،   طلب مستشارنا، اتفقنا على أن الموضوع الرئيسي للنص المصدر يجب أن يكون "دراسات 

للغاية ويحتوي على الكثير من المحتوى. لهذا السبب، من أجل جعل بحثنا عن   فإن مفهوم دراسات الترجمة شامل 

بالفعل  رأينا  لقد  الترجمة.  لدراسات  الفرعية  الفروع  حول  شامالً  بحثًا  أوالً  أجرينا  وأسرع،  أسهل  المصدر  النص 

الدر من  بهذالعديد  المتعلقة  فحص    اوس  بعد  لنا.  بالنسبة  أسهل  لدينا  البحث  عملية  كانت  لذلك،  قبل.  من  المجال 

التكافؤ". تماشياً مع   العناوين الفرعية، بموافقة مستشاري، قررنا جعل الموضوع الرئيسي للنص المصدر "مفهوم 

البحث، وجدت عدة مقاالت مختلفة من    هذا القرار، بدأت البحث في النص المصدر حول مفهوم التكافؤ. كنتيجة لهذا

نص  تكون  أن  يجب  التي  المقالة  تحديد  حول  مستشاري  آراء  أيًضا  أخذت  بالطبع،  ذلك،  ومع  مختلفة.  مصادر 

المصدر. نظًرا ألننا أولينا اهتماًما أيًضا بامتثال النص المصدر للمعايير المحددة، لم نتمكن من تحديد كل مقالة كنص 

مع مستشاري، قمنا بفحص خيارات المقالة بالتفصيل وتحدثنا عن هذه المقاالت. لقد درسنا    مصدر. جنبا إلى جنب

بالتفصيل ما إذا كانت المقاالت تفي بالمعايير المطلوبة. قمنا بتبادل مفصل لألفكار حول المقالة التي قد تكون أكثر  

قررنا   التفصيلية،  واألبحاث  التحقيقات  هذه  بعد  العملية.  لهذه  مفهوم مالءمة  تعريف  "إعادة  بعنوان  المقالة  تعيين 

موقع   على  التكافؤ"  بمفهوم  المتعلقة  والقضايا  الترجمة  في  كنص Academia.eduالتكافؤ  أوزيون،  أرزو  بقلم   ،

 المصدر. 
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بعد االنتهاء من مرحلة تحديد النص المصدر، قمت بفحص النص الذي حددناه بالتفصيل وقرأناه عدة مرات. جنبا  

المشاكل في عملية  إلى جنب مع   التي كانت في ذهني. من أجل تجنب  القضايا  بالتفصيل بعض  مستشاري، درسنا 

المتعلقة  والكتابات  المقاالت  من  العديد  قرأت  لقد  المصدر.  النص  موضوع  حول  األبحاث  ببعض  قمت  الترجمة، 

يساهم في عملية الترجمة. ال شك  بالموضوع الرئيسي للنص. باإلضافة إلى ذلك، لقد اشتريت أيًضا كتابًا نعتقد أنه س

أنني استفدت كثيًرا من هذا الكتاب الذي يحتوي على محتوى مهم جدًا في دراسات الترجمة والتكافؤ. بعد ذلك، قمت 

العملية،  هذه  بعد  المصدر.  النص  في  والمصطلحات  متكرر  بشكل  تكرارها  يتم  التي  الكلمات  ببعض  قائمة  بإعداد 

القاموس في  أبحاثًا  قائمة    أجريت  بإنشاء  قمت  هذا،  بعد كل  التي حددتها.  والمصطلحات  الكلمات  هذه  معاني  حول 

ذاكرة الترجمة. بعد إنشاء ذاكرة الترجمة، قمت ببعض األبحاث حول األدوات الترجمة بمساعدة بالحاسوب والتي 

المر هذه  في  بأوقات عصيبة  إنني مررت  أقول  أن  أستطيع  الترجمة. ال  عملية  بتنفيذ  تدريباً  سنقوم  تلقينا  حلة. ألننا 

الحاسوب في دورة   الترجمة بمساعدة  أدوات  على  المشاريع.   TRA210مفصالً  إدارة  المسماة مقدمة في  المشفرة 

إنها حقيقة ال شك فيها أن معلمنا بكير ديري، الذي يقدم هذه الدورة، كان له فائدة كبيرة لنا من جميع النواحي فيما 

ا السبب، ونتيجة لبحثي، قررت استخدام أداة ترجمة بمساعدة الحاسوب تسمى "سمارت  يتعلق بقطاع الترجمة. لهذ

بالتأكيد  العامل األكبر في ذلك هو  الترجمة هذه.  أداة  القرار هو بال شك تجربتي مع  العامل األكبر في هذا  كات". 

 جودة ومؤهلة التعليم الذي تلقيناه. 

الذي   التالي  الشيء  فإن  الخطوات،  إلى  بعد كل هذه  المصدر  النص  الترجمة عن طريق تحميل  بدء  فعله هو  يجب 

حتى تتمكن من    WORD  صيغةسمارت كات. ومع ذلك، قبل بدء عملية الترجمة، كان ال بد من تحويل النص إلى  

  صيغةبي دي إف إلى    صيغة  تحميل النص المصدر إلى سمارت كات. لهذا السبب، قمت بتحويل النص المصدر ب

WORD  مح هي بمساعدة  األجزاء  هذه  ترجمتها.  ينبغي  ال  التي  النص  أجزاء  بعض  بإزالة  قمت  ثم  رك جوجل. 

هذه   إزالة  بعد  المقال.  في  التركية  باللغة  بالفعل  متاح  الملخص  المقالة.  في  اإلنجليزي  الملخص  جزء  مثل  أجزاء 

النح واألخطاء  اإلمالئية  واألخطاء  الكلمات  أخطاء  بعض  بتصحيح  قمت  النص،  من  الجمل األجزاء  وبعض  وية 

المهم  من  أنه  فيه  شك  ال  مما  للغاية.  صعبة  الترجمة  عملية  تجعل  األخطاء  هذه  مثل  ألن  النص.  في  المقلوبة 

والضروري للغاية تنفيذ اإلجراءات المذكورة أعاله لتالفي بعض الصعوبات التي قد تنشأ عن مثل هذه العوامل في  

 عملية الترجمة. 
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إلى    WORD  صيغةبرمتها، بدأت عملية الترجمة عن طريق تحميل النص المصدر ب    بعد االنتهاء من هذه العملية

الحقائق  ذلك، فمن  العملية. ومع  إنني واجهت صعوبة كبيرة في هذه  أقول  سمارت كات. بصراحة، ال أستطيع أن 

ألن عملية الترجمة    التي ال يمكن إنكارها أنني بذلت جهودًا كبيرة التباع مسار دقيق للغاية ودقيق في هذه العملية.

من  للعديد  مختلفة  مصادر  من  األبحاث  ببعض  قمت  لذلك،  وفقًا  كبيرين.  واهتمام  عناية  إلى  تحتاج  مهمة  عملية 

المصطلحات في النص المصدر. في بعض األحيان كنت أستشير القواميس المطبوعة. وأحيانًا أجري بحثًا عن هذه 

القواميس اإللك اللغة  الكلمات والمصطلحات من خالل  المصطلحات في  التأكد من معادالت بعض  ترونية. من أجل 

للَمقَاالت مثل تلك التي قمت بترجمتها. فأحيانًا أحصل على مساعدة من مترجم  اللغة العربية  الهدف، قمت بفحص 

ب الحالة،  هذه  في  ودقيقة.  دقيقة  نتائج  تقديم  أحيانًا  يمكنها  لألسف، ال  مترجم جوجل،  فإن  ذلك،  طبيعة جوجل. ومع 

في   أساتذتي  تجارب  من  أيًضا  استفدت  فقد  ذلك،  عن  النظر  التصحيحات. بصرف  بعض  إجراء  علي  كان  الحال، 

بعض الحاالت. باإلضافة إلى كل ذلك، لم تكن هناك تفاصيل مثل الجداول أو األشكال أو االختصارات أو عناوين  

يمكن افتراض أن عملية الترجمة كانت أسهل مواقع الويب في النص المصدر الذي قررت ترجمته. بهذا المعنى،  

بكثير بالنسبة لي. ومع ذلك، فإن الوضع لألسف لم يكن بهذه السهولة والراحة بالنسبة لي، على عكس الفكر. بسبب  

المقال.   في  العلمية  المصطلحات  وبعض  أجنبية  بلغة  مكتوبة  المصطلحات  وبعض  الخاصة  األسماء  بعض  وجود 

الم من  االستفادة  هذه حاولت  في  قدًما  المضي  كيفية  حول  قبل  من  درسناها  التي  الدروس  في  الموجودة  علومات 

األمور. ومع ذلك، عندما واجهت صعوبات، طلبت مساعدة أساتذتي كالمعتاد. مما ال شك فيه أنه من األهمية بمكان  

 أن تكون مجهًزا جيدًا وذوي خبرة في عمليات الترجمة الكبيرة والمهمة. 

المثال؛ لكلمة أثناء عملية ا لترجمة، حرصت على عدم كتابة معاني بعض المصطلحات بطرق مختلفة. على سبيل 

مرة.  كل  في  الكلمة  لتلك  مختلفة  كلمة  استخدام  المربك  من  يكون  قد  العربية.  اللغة  في  معنى  من  أكثر  "الشكلية" 

. لذلك أستطيع أن أقول إن قائمة باإلضافة إلى ذلك، فإن هذا الموقف بال شك يمثل مشكلة من حيث تكامل الترجمة

ذاكرة الترجمة ذات فائدة كبيرة في هذا الصدد. ألنه، وفقًا لقائمة قائمة ذاكرة الترجمة، لكل كلمة في النص المصدر،  

كانت االستجابة المستخدمة في اللغة الهدف واضحة. لكي تكون الترجمة ذات جودة جيدة ومفهومة، ال شك في أنه  

بمكان األهمية  من    من  الهدف.  اللغة  في  الصحيحة  المكافئات  على  والعثور  وفهمه  جيدًا  المصدر  النص  تحليل 

اللغة   إلى  المصدر  النص  نقل  أثناء  أخرى،  ناحية  من  المترجم.  النص  وبنية  سالمة  إلى  االنتباه  أيًضا  الضروري 

أن هناك اختالفات كثيرة بين اللغتين الهدف ، حاولت االنتباه إلى قواعد التدقيق اإلمالئي. ألنه من الحقائق المعروفة  
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التركية والعربية. باإلضافة إلى ذلك، حرصت على الترجمة من خالل االنتباه إلى االختالفات في الهيكل أو الشكل.  

واللغة   المصدر  اللغة  من  لكل  جيد  إتقان  إلى  بحاجة  أننا  جيدًا  أعلم  أنني  إلى  أشير  أن  أود  ذلك،  كل  إلى  باإلضافة 

ل منع النقل غير الكامل أو غير الصحيح لما هو مذكور في النص . لذلك، إذا كان لدينا إتقان جيد لكلتا الهدف من أج

اللغتين، فستزيد جودة ترجمتنا بشكل طبيعي. ومع ذلك، كانت هناك أوقات لم أستطع فيها فهم بعض الكلمات بشكل 

تها هي بالضبط ما أريده، وكانت هناك أوقات لم  كامل أثناء الترجمة. في بعض األحيان لم تكن الترجمة التي أجري

أستطع فيها مالءمة معاني بعض الكلمات في السياق. لهذه األسباب، كان علي أن أقوم ببحوث مختلفة من مصادر  

كنت   التي  النتائج  إلى  الغالب  في  أنني وصلت  القول  يمكن  األبحاث،  لهذه  كنتيجة  ذلك.  إلى  وما  مختلفة  وقواميس 

نها لحقيقة ال يمكن إنكارها أن هذا الوضع أعطاني بالتأكيد نتائج إيجابية. ومع ذلك، كانت هناك حاالت  أبحث عنها. إ 

لم أستطع فيها الحصول على النتائج التي أردتها، لألسف. في مثل هذه الحاالت، بالطبع، تشاورت أيًضا مع أساتذتي  

نتائج حققنا  معهم،  أجريناها  التي  للمشاورات  ونتيجة  على    الكرام  قدرتي  فإن  الطريقة،  وبهذه  أردت.  كما  جيدة 

الحصول على مساعدة مباشرة من الخبراء للترجمة التي أجريتها جعلني أستمر في الترجمة براحة البال. يجب أن  

التي   النكسات  بعض  مواجهة  في  بهدوء  أتصرف  وأن  بالذعر  أصاب  ال  حتى  جهدي  قصارى  بذلت  أنني  أعترف 

  ية برمتها. خالف ذلك، سيكون من الواقع الحتمي أن نواجه وجهاً لوجه مع سلبيات أخرى.واجهتها خالل هذه العمل

هذه  ألن  نظًرا  الحظ،  لسوء  المصدر.  النص  في  ومعقدة  طويلة  جمل  أحيانًا  هناك  كانت  هذه،  عن  النظر  بصرف 

جربت طريقة الترجمة الجمل مكتوبة بأسلوب أكاديمي، فمن الحقيقة أنني أواجه صعوبات. في مثل هذه الحاالت،  

أكون   أن  على  أيًضا  حرصت  لقد  أسهل.  عملي  جعلت  الطريقة  هذه  أن  بثقة  أعترف  أن  أستطيع  الجمل.  بتقسيم 

الترجمة.   اتساق ذاكرة  التي استخدمتها. كما ذكرت أعاله، حاولت أن أكون شديد الحذر بشأن  للمفردات  موضوًعا 

اللغة الهدف للمصطلحات   باللغة التركية، وجدت أحيانًا معادالت غير مرضية. في مثل  عندما بحثت عن معادالت 

باللغة  الكلمات  عن  بحث  إجراء  خالل  من  الهدف  اللغة  في  الكلمات  معادالت  على  العثور  حاولت  الحاالت،  هذه 

اإلنجليزية. لقد جعلت هذه الطريقة بال شك وظيفتي أسهل بالنسبة للجزء األكبر. في بعض الحاالت، وجدت معنى  

الدقيق لها من خالل البحث في صور جوجل. وفي مثل هذه  بعض   العثور على المعنى  الكلمات التي لم أتمكن من 

الحاالت، يمكن أن تكون صور الكلمات خياًرا جيدًا للعثور على معناها. في هذا الصدد، يمكن أن يكون البحث عن 

السالمة الهيكلية، حاولت أيًضا االنتباه واالهتمام الكلمات المرئية مفيدًا جدًا. بصرف النظر عن ذلك، باإلضافة إلى  

لعملية  وضرورية  جدًا  مهمة  مسألة  هي  المعنى  سالمة  أن  وتكراًرا  مراًرا  يقال  أن  يجب  ألنه  المعنى.  بسالمة 
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نترجمها   التي  للمقالة  الداللية  السالمة  تعرض  قد  الكلمات  اختيارات  في  ارتكبناها  التي  األخطاء  وألن  الترجمة. 

لسوء الحظ، ال يمكن للترجمة التي أجريناها مع تكامل داللي إشكالي أن تحصل على الموافقة من األشخاص  للخطر.

واألماكن الضرورية. لكل هذه األسباب، بذلت قصارى جهدي لتنفيذ عملية الترجمة من خالل محاولة تكوين كلمات  

سلوب أكاديمي للغاية. لهذا السبب، يجب أن أعترف  مفردات دقيقة. فأيًضا، كما ذكرت سابقًا، تتميز اللغة المصدر بأ 

  أنني بذلت مجهودًا كبيًرا في استخدام أسلوب أكاديمي في اللغة المستهدفة أيًضا.

بعد عملية ترجمة طويلة ومرهقة، انتقلت أخيًرا إلى جزء القراءة األخير. يجب أن أشير إلى أن القراءة النهائية هي 

للغاية  وضرورية  مهمة  نتيجة   تفاصيل  شك  بال  هي  والدقيقة  الكاملة  الترجمة  ألن  الترجمة.  تلك  ولجودة  للترجمة 

لعملية عمل طويلة ومفصلة. كما يوحي االسم، من الممكن أيًضا استدعاء القراءة النهائية كمرحلة أخيرة من عملية  

و الترجمة.   الرسمية  أخرى من خالل عكس سماتها  إلى  لغة  المصدر من  النص  ترجمة  شاقة  تعتبر  الداللية مهمة 

إلى   باإلضافة  الهدف.  للغة  الثقافية  والبنية  الهدف  اللغة  لبعض سمات  الترجمة مناسبة  أن تكون  المتوقع  للغاية. من 

ذلك، يجب نقل محتوى المقالة التي يتم ترجمتها إلى اللغة الهدف بأسلوب متسق ومتقن. على الرغم من أنني حاولت 

المعايير مثل التهجئة والدقة والتوافق مع النص الهدف أثناء عملية الترجمة، فمن    الترجمة من خالل النظر في بعض

مفيدة   خطوة  هي  األخيرة  القراءة  فإن  هذه،  بكل  يتعلق  فيما  أغفلتها.  التي  األخطاء  بعض  وجود  جدًا  المحتمل 

التي ذكرتها وتصحيحها. يجب   األخطاء  التعرف على هذه  التمكن من  أجل  للغاية من  إلى أن  وضرورية  أشير  أن 

المقالة التي قمت بترجمتها تتكون من مائة واثنين وعشرين مقطعًا في المجموع. بطبيعة الحال، لقد درست كل هذه 

القطعات بالتفصيل. حاولت القيام بهذه الخطوة من خالل مقارنة النص المصدر والنص الهدف. والسبب في ذلك هو 

اءة بهذه الطريقة. يمكنني القول بسهولة أنه بفضل عملية القراءة األخيرة، أنني أعتقد أنني أحصل على نتيجة أكثر كف

  رأيت األخطاء التي ارتكبتها وحصلت على فرصة لتصحيح تلك األخطاء وتحسين نفسي.

بعض   عن  للبحث  الجودة  ضمان  أدوات  إحدى  استخدام  إلى  اضطررت  الترجمة،  مراحل  جميع  من  االنتهاء  بعد 

والتن الفنية  وعالمات األخطاء  المزدوج،  التباعد  مثل  الترجمة،  في  أخطأت  ربما  التي  اإلمالئية  واألخطاء  اقضات 

الترقيم الخاطئة، وسوء استخدام األرقام، وما إلى ذلك وهلم جرا. لهذا السبب، بعد االنتهاء من القراءة النهائية، قمت 

أ قررت  البحث،  لهذا  نتيجة  الجودة.  أدوات ضمان  مفصل حول  بحث  الجودة  بإجراء  أداة ضمان  قد   xBenchن 

التي  الجودة  أداة ضمان  باستخدام  الجودة  تقرير ضمان  على  القرار، حصلت  هذا  بعد  العملية.  لهذه  مناسبة  تكون 
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حددتها. بفضل هذا التقرير، حصلت على قائمة باألخطاء. جاء في هذه القائمة أن هناك بعض األخطاء في الترجمة.  

نسميه "أخطاء حقيقية" من بين هذه األخطاء. والسبب في ذلك هو بال شك أنه بعد   وعليه، كان علي أن أصحح ما

عملية ضمان الجودة، أصبحت ترجمتنا أكثر اتساقًا وخالية من األخطاء. في هذا السياق، فإن أهمية ضمان الجودة 

التغاضي عنها في الترجمة تقلل من جودة   في الترجمة هي بال شك حقيقة ال يمكن إنكارها. ألن األخطاء التي يتم 

الترجمة. تعتبر ضمان الجودة أحد التفاصيل التي ال غنى عنها لعملية الترجمة من أجل تصحيح هذه األخطاء وجعل 

  الترجمة أكثر تأهيالً.

كان الَخطأ األكثر شيوًعا الذي واجهته في تقرير ضمان الجودة هو التحذير "المصدر والوجهة نهاية بعالمات ترقيم 

فة". ومع ذلك، فإن هذا التحذير هو نوع الخطأ الذي نشير إليه على أنه "أخطاء خاطئة". والسبب في ذلك أن مختل

و   كات  سمارت  يشير  البعض.  بعضها  عن  تختلف  والتركية  العربية  اللغتين  في  الكتابة  أن    xBenchجوانب  إلى 

ة العربية هي لغة تكتب من اليمين إلى اليسار،  عالمات الترقيم في نهاية الجمل في اللغة الهدف هي أخطاء، ألن اللغ

َعلى عكس التركية. كانت هناك أيًضا بعض األسماء الخاصة في اللغة المصدر. هذه األسماء هي كما يلي: كولر، 

لورانس   باسنيت،  سوزان  نيومارك،  بيتر  كاتفورد،  كونيسون  جون  جاكوبسون،  رومان  نيدا،  يوجين  بيكر،  منى 

إ باإلضافة  في فينوتي.  األتراك  الترجمة  في دراسات  أسماء بعض متخصصون  أيًضا تضمين  تم  األسماء،  لى هذه 

أن هذه األسماء كانت أخطاء ألنها كانت    xBenchالمقال. ألن هذه األسماء من لغات أخرى، ذكر سمارت كات و  

طاء، إال أنها ليست أخطاء  "كلمات بها أخطاء إمالئية". في الواقع، على الرغم من أن هذه األخطاء تبدو وكأنها أخ

الهدف". سبب هذا  في  الموجودة  تلك  تتطابق مع  المصدر ال  في  "التاريخ واألرقام  التحذير  آخر هو  حقيقية. خطأ 

بعضها  عن  التركية  اللغة  في  األرقَام  كتابة  وطريقة  العربية  اللغة  في  األرقام  كتابة  طريقة  اختالف  هو  التحذير 

ين اللغتين، تحدث بعض األخطاء التي ليست في الواقع أخطاء، ولكن يتم إدراكها البعض. بسبب بعض االختالفات ب

إلى ذلك،   ه األخطاء "أخطاء خاطئة". باإلضافة  هذ  الحاسوب. ونسمي  أنها أخَطاء بواسطة األدوات بمساعدة  على 

ه ذلك،  ومع  االقتباس".  بعد عالمات  مسافات  وجود  "عدم  وهو  واجهته  آخر  تحذير خطأ  هناك  خطأ كان  لَيس  ذا 

حقيقي، ولكن "خطأ خاطئ". ألنه ال توجد مسافة بعد عالمة االقتباس. باإلضافة إلى ذلك، كان هناك خطأ آخر وهو 

تحذير "كلمة مكررة". في التركية، ال يتم استخدام كلمات متكررة، باستثناء المكررون. قد يكون السبب في ذلك أنه 

الوض فإن  ذلك،  الكالم. ومع  في يسبب اضطراب  الكلمات  أن نكرر  الطبيعي  العربية. من  اللغة  في  قليالً  ع يختلف 

اللغة العربية. فيمكن حتى مواجهتها بشكل متكرر. لهذا السبب، أواجه تحذيرات ليست أخطاء في الواقع ولكن يُنظر 
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خطأ   هذه،  عن  النظر  بصرف  الهدف.  واللغة  المصدر  لغة  بين  االختالفات  بسبب  أخطاء  أنها  على  هو  إليها  آخر 

المصدر. على سبيل  النص  الكتب اإلنجليزية في  التحذير "كلمة مكتوبة بشكل خاطئ". كانت هناك بعض عناوين 

" بلغة Principles of Correspondenceالمثال؛  األصلي  شكلها  في  كتابتها  تمت  األسماء  هذه  ألن  نظًرا   ."

الطريق  بنفس  الهدف  اللغة  إلى  نقلها  بد من  كان ال  فقد  حقيقيًا  المصدر،  ليس خطأً  التحذير  هذا  فإن  السبب،  لهذا  ة. 

أيًضا. وبطبيعة الحال، لهذا السبب، تركت هذا التحذير كما هو، حيث ال ينبغي إصالحه أيًضا. بعد كل هذا، كتبت  

كأخطاء ولكن ليس أخطاء. بفضل    xBench" بجانب هذه التحذيرات التي قدمها  false and positiveالمالحظة "

 حظة، قمت بتحديد األجزاء التي ليست أخطاء في الواقع، لكن البرنامج يعتبرها أخطاء. هذه المال

ب اإلضافة إلى األمور المذكورة أعاله، كانت هناك أيًضا بعض األخَطاء الحقيقية لألَسف. كانت هذه األخطاء عبارة 

واألخط الترجمة،  ذاكرة  لقائمة  وفقًا  التحقق  مثل  الكالسيكية  األخطاء  بعض  المسافة عن  وأخطاء  المطبعية،  اء 

المصدر  فيها  يتماثل  التي  والمقاطع  تخطيها،  تم  التي  أو  المترجمة  غير  والجمل  العالمات،  وأخطاء  المزدوجة، 

عبر   تلقيته  الذي  التقرير  في  ذكرتها  التي  األخطاء  واكتشاف  رؤية  بعد  السياق،  هذا  في  ذلك.  إلى  وما  والهدف، 

xBenchالترجمة. بعد تصحيح األخطاء، حصلت على تقرير ضمان الجودة آلخر مرة    ، قمت أيًضا بتصحيحها في

للتأكد من صحة الوظيفة. وأخيًرا، هذه المرة، لم أجد أي تحذير سوى "أخَطاء خاطئة". في الواقع، لقد قمت بالقراءة 

الهدف جيدًا و النص  التقرير، قرأت ودرس  إلى ذلك في  للمرة  األخيرة، ولكن بعد تصحيح األخطاء وما  بالتفصيل 

 األخيرة. السبب في أنني فعلت ذلك، بالطبع، سيجعلني أكثر راحة بهذه الطريقة.

في نهاية كل هذه المراحل، يمكنني أن أعترف بثقة أن عملية أطروحتي كانت صعبة ومرهقة ولكنها ممتعة ومثمرة.  

  -جمة وعملية الترجمة وعملية بعد الترجمة  عملية ما قبل التر  -يجب أن أذكر أيًضا أنني أكملت هذه العملية برمتها  

في حوالي شهرين. بالطبع، كان من الممكن إكمال هذه العملية في وقت أقصر. ومع ذلك، لم أرغب في التسرع في  

مثل هذا المشروع الشامل والمهم. وإال فإن بعض األخطاء والمشاكل ستكون حتمية. بالطبع، ال أريد أن يحدث مثل 

الموقف وال   العملية برمتها من خالل هضمها هذا  إلى أقصى حد مواصلة هذه  السبب، حاولت  لَهذَا  قبوله.  يمكنني 

أعتقد   آلخر،  وقت  من  أواجهها  التي  والشدة  النكسات  بعض  في  غارقة  أنني  من  الرغم  على  شديدة.  بدقة  والعمل 

الصعو بعض  هناك  أن  الواضح  من  بنفسي.  وأطورها  بها  أستمتع  عملية  أنها  جميع  بالتأكيد  في  واجهتها  التي  بات 

العمليات مثل تحديد موضوع النص والبحث في النص المصدر والعمل على ذاكرة الترجمة وعملية الترجمة وما  
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والخبرة   الدعم  بفضل  المشاكل  هذه  على كل  تغلبت  أنني  فيها  التي ال جدال  الحقائق  فمن  ذلك،  َومع  الترجمة.  بعد 

لقول بثقة أنه بال شك وضع مهم للغاية أن يكون هناك شخص ما من جانبك أثناء  الواسعة ألساتذتي. ولذلك، يمكنني ا

المرور بهذه العمليات الهامة. باإلضافة إلى ذلك، ال يسعني إال أن أذكر َما يلي، المقالة التي اخترتها كانت نًصا جيدًا 

َمقال بأسلوب أكاديمي. ب اإلَضافة جدًا وناجًحا، ب صرف النظر عن بعض أوجه القصور. بادئ ذي بدء، تمت كتابة ال

إلى جانب هذه، فإن محتوى وعناوين الموضوع متناسبة    إلى ذلك، تحتوي المقالة على لغة طالقة ومفهومة للغاية.

بشكل مباشر. باإلضافة إلى كل ذلك، كان موضوع المقال شيقًا ومهًما للغاية. تمت مناقشة موضوع "التكافؤ"، الذي  

عظيمة في دراسات الترجمة، من وجهات نظر مختلفة في هذه المقالة. سبب اختياري لمقال حول يحتل مكانة هامة و

هذا الموضوع هو في المقام األول ألنه موضوع وثيق الصلة بدراسات الترجمة. باإلضافة إلى ذلك، أعتقد أن هذا  

ن الممكن أن أقُول إنني الموضوع، وبالتالي هذا المقال، سيضيفان لي الكثير من حيث مهنتنا. لكل َهذه   األسباب، م 

المقالة بطريقة جيدة.  بذلت قصارى جهدي لترجمة هذه  االتجاه،  في هذا  المقالة كنص مصدر.  اختيار هذه  قررت 

باإلضافة إلى كل ذلك، أستطيع أن أقول إنني أعتقد أنني أحاول العمل بدقة وبحرص في كل مرحلة من هذه العملية.  

  عن رغبتي من كل قلبي في إكمال هذه العملية بشكل صحيح.وأخيًرا، أود أن أعبر 
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ÖZET  

 

Bu çalışma adından da anlaşıldığı üzere çeviri sürecinde sorun yaratan bir kavram olan 

eşdeğerlik kavramının yeniden tanımlanmasını amaçlamaktadır. Bunun yanında, 
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eşdeğerlik kavramına bağlı olarak ortaya çıkan bazı sorunlara da çalışmada yer 

verilecektir. Bu sorunlar arasında ilk olarak eşdeğerlik kavramının nasıl tanımlanması 

gerektiği sorusu gelmektedir. Bu bağlamda, W. Koller, Mona Baker, Eugene Nida, 

Roman Jakobson, John Cunnison Catford Peter Newmark, Susan Bassnett, Lawrence 

Venuti gibi farklı teorisyenlere ait tanımlar verilecek ve günümüzde en yaygın olarak 

benimsenen tanım ve yaklaşımın hangisi olduğu tespit edilecektir. Bu tespit sırasında, 

ülkemizde çeviri alanında çalışmalar yapan Mine Yazıcı, İsmail Boztaş, Mustafa Çakır, 

Yusuf Eradam, Cengiz Tosun, Hanife Alkan gibi araştırmacıların görüşlerinden 

faydalanılacaktır. Bunun dışında, çeviri sürecinde çevirmenin önemi üzerinde 

durulacak; çevirmenin sahip olması gereken özellikler verilecek ve çevirmenin her 

zaman anlam kayıplarına sebep olan bir aracı olmadığı; çevrilemezlik ilkesinin geçerli 

olduğu bazı durumlarda yaratıcılığı kullanarak sorunlara çözüm bulabileceği ifade 

edilecektir. Sonraki bölümlerde, çeviride anlam kayıpları ve yalancı eşdeğerler gibi 

diğer eşdeğerlik sorunlarına da yer verilecek, çalışma günümüzde eşdeğerlik konusunda 

Nida’nın “eşdeğer etkisi” yaklaşımının, diğer yaklaşımlarla kıyaslandığında daha 

yaygın biçimde kabul edildiği görüşü ile sonlandırılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Eşdeğerlik, çevirmen, çeviride kayıplar, yalancı eşdeğerlik. 
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THE REDEFINITION OF THE CONCEPT OF EQUIVALENCE IN 

TRANSLATION AND THE PROBLEMS ABOUT THE CONCEPT OF 

EQUIVALENCE  

 

ABSTRACT  

 

As it is understood from the title of the study, it aims to redefine the concept of 

equivalence. In addition to this, some problems occuring depending on the concept of 

equivalence will be given place in the study. Among these problems firstly, comes the 

question of how the concept of equivalence must be defined. In this context, the 

definitions belonging to different theorists such as W. Koller, Mona Baker, Eugene 

Nida, Roman Jakobson, John Cunnison Catford, Peter Newmark, Susan Bassnett, 

Lawrence Venuti will be given and it will be determined that which of these definitions 

and approaches is the most commonly adopted one. During this determination, the 

opinions of researchers studying in the field of translation in our country, such as Mine 

Yazıcı, İsmail Boztaş, Mustafa Çakır, Yusuf Eradam, Cengiz Tosun, Hanife Alkan will 

be made use of. Apart from this, the importance of the translator in the translation 

process will be focused on; the qualities that the translator must have, will be given and 

it will be expressed that the translator is not always a mediator causing meaning losses; 

but he is also the one who can find solutions in the situations of untranslatability by 

using his creativity. In the latter parts, the other equivalence problems such as meaning 

losses in translation and false equivalences will be given place. The study will be 

concluded with the opinion that today, Nida’s “equivalent effect” approach is more 
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commonly adopted compared with the other approaches about the concept of 

equivalence.  

Key Words: Equivalence, translator, losses in translation, false equivalence.  

 

1. Giriş  

 

Eşdeğerlik kavramı çeviri sürecinde uzun yıllardır sorun yaratan konulardan biri 

olmuştur. Çeviri sürecinde kaynak metin ile erek metin arasındaki bir tür ilişkiyi ifade 

eden eşdeğerlik kavramı genel anlamda kaynak metinde anlatılanın en yakın eşdeğerini 

erek metinde bulmak olarak tanımlanabilir. Daha dar anlamda ise erek metinde kaynak 

metinde anlatılanın birebir eşdeğerini bulmak olarak adlandırılabilir (bkz. Gündüzalp, 

2008: 18). 

Bu çalışmanın amacı farklı çeviri ve metin türlerine bağlı olarak değişen eşdeğerlik 

ölçütlerinin ve dolayısıyla eşdeğerlik kavramının yeniden tanımlanmasıdır. Çeviri 

süresinde eşdeğerlik kavramının geçmişten günümüze nasıl tanımlandığını ve 

günümüzde hangi tanımın neden yaygın olarak kullanıldığını ortaya koymaktır.  

 

2. Çeviri Sürecinde Eşdeğerlik Kavramı ve Tanımlanması  

 

Çeviri sürecinde “anlam” ve özellikle “eşdeğerlik” kavramları 1950’li ve 1960’lı 

yıllarda çeviri kuramlarını etkisi altına alıp bu kuramların merkezi haline gelen iki 



13 
 

kavram olarak ortaya çıkar ve eşdeğerlik kavramının, çeviri sürecindeki bu merkezi 

konumu 1970 ve sonrasında da giderek önem kazanmaya devam eder (bkz. Munday, 

2001: 35). Bu dönemlerde çeviri ve çeviri çalışmaları ile ilgilenen araştırmacı ve 

teorisyenlerin makaleleri incelendiğinde bu teorisyenlerin, eşdeğerlik kavramını farklı 

türlere ayırma ve tanımlama eğiliminde oldukları görülmektedir. Örneğin W.  Koller 

eşdeğerlik kavramını düzanlamsal, yananlamsal, metin türü gelenekleriyle ilgili, dil 

kullanımsal ve biçimsel olmak üzere beş gruba ayırarak ayrı ayrı tanımlar. Bir başka 

teorisyen Mona Baker In Other Words adlı kitabında eşdeğerlik kavramına son derece 

geniş bir biçimde yer vererek bu kavramı kelime seviyesinde, kelime seviyesinin 

üstünde, dilbilgisel, metinsel ve pragmatik seviyeler olarak adlandırdığı başlıklar altında 

ayrıntılı olarak tanımlar (bkz. Baker, 1992: 5). Buna karşın Eugene Nida ise aynı 

kavramı biçimsel ve dinamik eşdeğerlik olmak üzere iki grup adı altında tanımlar ve 

değerlendirir. Bu çalışma sırasında incelenen makaleler genel olarak Nida’nın biçimsel 

ve dinamik eşdeğerlik kavramları üzerinde yoğunlaşmaktadır.  

Olga Kanelli, Roman Jakobson, Eugene A. Nida ve John Cunnison Catford gibi 

teorisyenlerin eşdeğerlik ayrıntılı çalışmalar yaptıklarını belirtirken bu çalışmaların 

olumsuz yanlarını ve özellikle eşdeğerlikle ilgili çeviri sorunlarına sınırlı ölçüde ve 

geçici çözümler bulduklarını da ifade eder. Örneğin çeviriyi dil içi, diller arası ve 

göstergeler arası çeviri olarak üç gruba ayıran Jacobson’un eşdeğerlik anlayışı dilbilime 

ve özellikle de gösterge bilime dayalı bir anlayış olduğundan fazlasıyla sınırlı bir 

yaklaşımdır.  

Eşdeğerlik kavramını biçimsel ve dinamik eşdeğerlik olarak iki grup altında toplayan 

Nida ise çalışmalarında İncil çevirilerini dikkate aldığı için, yaklaşımı uygulama alanı 
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açısından sınırlı ve dolayısıyla teorisi de oldukça soyut kalmaktadır. Böyle bir durumda 

da her metin ve her durum için faydalı olamayacak bir teoriden söz edilebilir. 

Catford ise çeviri sürecini kelime bazında ele alarak çeviri sırasında sadece aynı 

anlamdaki kelimelerin birbirinin yerine geçmesinin yeterli olduğunu ve çevirinin bir 

makine yardımıyla kolaylıkla yapılabileceği düşüncesini savunur (bkz. Kanelli, 2, 5).  

Catford’un bu yaklaşımı çevirinin gerçekliğini yansıtmamaktadır ve ürettiği çeviri 

kuralları gerçek hayattaki çeviri sürecinde yetersiz kalmaktadır.   

Çünkü Catford çeviriyi aslında çeviri süreci için büyük önem taşıyan kültürden ve 

insanlardan kopuk, bağımsız bir olgu olarak ele alınır. Bu nedenle onun teorisinin de 

gerçek hayattaki uygulamalar için yetersiz kalacağı söylenebilir.  

Bu üç teorisyen arasında özellikle Eugene Nida’nın eşdeğerlik kavramı ile ilgili ayrıntılı 

çalışmaları eksik yönleri olmasına rağmen üzerinde durulmaya değer çalışmalardır. 

Eşdeğerlik kavramını biçimsel ve dinamik eşdeğer olarak iki gruba ayıran Nida için 

biçimsel eşdeğerlik kaynak dildeki iletinin hem biçim hem de içerik olarak hedef dile 

aktarılmaya çalışılmasıdır. Elbette Nida biçim ve içerik açısından eşdeğerlikten söz 

ederken, diller arasında bire bir eşdeğerler olamayacağını, bu nedenle çeviri metnin 

orijinal metinle bire bir aynı değil ancak yakın ya da benzer olacağını ve çevirmenin 

kendi yorumunu çeviriye katmasının kaçınılmaz olduğunu da eklemektedir.  

Dinamik eşdeğerlik söz konusu olduğunda ise iki dil veya metin arasında biçim ve 

içerik açısından yakınlık kurmaktan çok, orijinal metnin okuru üzerinde bıraktığı etkiyi 

çeviri metnin kendi okuru üzerinde bırakabilmesi önem kazanmaktadır.  Burada iletinin 

hedef dil okurları tarafından anlaşılabilmesi için kaynak dilin kültürel yapılarının 

anlaşılmasına gerek yoktur. Buna rağmen Nida, kültürel farklılıkların dilbilimsel 
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farklılıklardan daha çok sorun yarattığını, kültürler arasındaki benzerliklerin, çeviride 

içerik açısından paralellik sağlayarak çeviri sürecine katkıda bulunduğunu ve kaynak dil 

ile hedef dil arasındaki dilbilimsel ve kültürel uzaklık azaldıkça çeviride karşılaşılan 

ciddi problemlerin sayısının da azaldığını ifade eder.  Nida geçtiğimiz elli yıl içinde 

biçimsel eşdeğerlikten dinamik eşdeğerliğe- yani Nida’nın ifadesiyle “eşdeğer 

etkisi”ne- doğru bir geçiş olduğunu vurgulayarak bu tür eşdeğerliğin çeviri sürecinde 

daha sık tercih edilip kullanıldığını belirtir (bkz. Nida, 1964: 126, 129-130 çev. AÖ). 

Roman Jakobson da bu noktada Nida ile aynı görüştedir.  O da Nida’nın açıklamasına 

benzer şekilde çeviri sırasında kod-birimlerin değil, bir dilde verilmek istenen mesajın 

bir bütün olarak diğer dilde karşılık bulabileceğini savunur (Jakobson, 2000: 114). 

Başka bir deyişle, bir dildeki ifade ve cümlelerin kelimesi kelimesine başka bir dilde 

karşılığını bulmak mümkün değildir. Nida’nın çeviri sırasında bire bir eşdeğerliklerin 

sağlanamayacağı konusundaki görüşü Mona Baker tarafından da destek bulur.  

Baker çeviri sürecinde eşdeğerliğin bir dereceye kadar sağlanabileceğini, fakat bu 

kavramın çok çeşitli dilbilimsel ve kültürel faktörlerin etkisi altında olduğundan her 

zaman değişken olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgular (bkz. Baker, 1992: 6).  

Cengiz Tosun da “Çeviride Anlam Boyu” adlı makalesinde eşdeğerliği “anlatım 

özdeşliği” olarak tanımlarken, “bir başka anlatımla eşdeğerliği, özgün metnin kendi 

dilinin okuru üzerinde yaptığı etkinin çeviri metni okuyan amaç dil okuyucusu üzerinde 

de yapabilmesi diye de açıklayabiliriz” der (Tosun, 1991: 98). Görüldüğü gibi Tosun, 

Nida’nın “dinamik eşdeğerlik” ya da “eşdeğer etkisi” tanımını fazlasıyla benimsemiştir. 

Nida’nın çeviride bire bir eşdeğerlik sağlamanın mümkün olmadığı görüşüne de katılan 

Tosun çevirinin özgün yapıtın aynısı değil, sadece okuru özgün yapıta götüren bir araç 
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olduğunu ifade eder (bkz. Tosun, 1991: 102). Cengiz Tosun gibi Nuray Cihan 

Gündüzalp de “metin türlerine göre farklı eşdeğerlik ölçütleri sunulsa da genel anlamda 

eşdeğerlik, özgün metnin, kendi dilinin okurunda uyandırdığı etkinin, çeviri metnin de 

çeviri dili okurunda uyandırabilmesi” şeklinde bir tanım yaparak Nida’nın tanımının 

genel anlamda kabul gören bir tanım olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır 

(Gündüzalp, 2008: 18).  

Yusuf Eradam da çevirmenin özelliklerine ve üzerine düşen görevlere yer verdiği 

makalesinde “ve böylece, [çevirmen] okur- alıcısına özgün metnin/iletinin kendisine 

verdiği zevki tattırabilmeli, biçem yaratabilmeli” ifadesini kullanarak bir çeviri 

çalışmaları araştırmacısı olarak Nida’nın eşdeğerlik tanımını benimsediğinin altını çizer 

(Eradam, 1991: 71). Bu konuda bir deney niteliğindeki bilimsel araştırmasının 

sonuçlarını sunan Ivan Vazquez Burgos ve Viviana Lizeth Bello Jaimes’e göre de 

Nida’nın dinamik eşdeğerlik tanımı ve kuramı günümüzde en çok benimsenen ve 

uygulamaya geçirilen kuramdır. İki araştırmacı bu kuramın kullandıkları deney grubu 

tarafından tercih edilme sebebini, kuramın kültür ile ilişkisine ve “doğallık” ilkesine 

bağlamaktadırlar. Çünkü onlara göre çeviri iki kültür arasında aracılık yapma, bir 

kültürü diğerine açıklama; daha doğrusu kaynak kültür ile erek kültürün karmaşık 

bağlılıklarını, ihtiyaç ve taleplerini birbirlerine açıklama aracıdır (bkz. Burgos/Jaimes, 

2007: 426). Yani dinamik eşdeğerlik bir kültürden diğerine ileti aktarımını mümkün 

kılar. Bunun yanında Burgos ve Jaimes çevirmenin, dinamik eşdeğerlik sayesinde 

orijinal metnin ana fikrini değiştirmeden iletiyi kolay ve “doğal” bir şekilde ifade 

edebildiğini belirtir (bkz. Burgos/Jaimes, 2007: 432). Cengiz Tosun da çeviri-dil kültür 

üçgenine vurguda bulunarak Burgos ve Jaimes’inkine benzer bir tanım yapar: “Çeviri 

her şeyden önce kaynak ve amaç dil arasında bir yakınlaşma, alışveriş, karşılama, işlem 
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ve süreç gerektirdiğinden genelde dilin işlevi, kullanımı, kavram zenginliği ve kültür 

kalıpları çok büyük önem taşır” (Tosun, 1991: 95). Tosun’un ifadesi de yine Nida’nın 

kuramının kültürle olan ilişkisinden dolayı tercih edildiğine işaret eder. 

Venuti ise Nida’nın dinamik eşdeğerliğini pragmatik eşdeğerlik olarak adlandırır ve 

Nida’nın kuramının “doğallık” yönünün altını bir kez daha çizer. Ona göre kaynak 

metni, dinamik (pragmatik) eşdeğerlik kullanarak erek dil ve kültürün değerlerine göre 

yeniden ve doğal bir biçimde yorumlamak mümkün olmaktadır, öyle ki çevirinin çeviri 

olduğu çoğu zaman hissedilmez (bkz. Venuti, 2000: 122). Nida kendi makalesinde de 

kuramının kültür ile ilişkisine-bu kuram ile çevirinin, okurun kendi kültürü bağlamında 

yapılmaya çalışıldığına- ve dinamik eşdeğerliğin çeviride ifade doğallığını amaçladığına 

değinir (bkz. Nida, 2000: 129).  

Cary de eşdeğerliklerin, “iki metnin doğasına, hedeflerine, iki halkın kültürleri arasında 

var olan ilişkilere, ahlaki, düşünsel, duygusal ortamlarına, kaynak ve erek metinlerin 

yazıldığı sürece özgü tüm olasılıklara bağlı” olduklarının altını çizerek aslında 

eşdeğerlik konusunda dilsel kültür, toplumsal kültür, maddi kültür, dinsel kültür ve 

çevresel kültüre dikkat çeken Nida ile benzer bir yaklaşım ortaya koymaktadır (Cary, 

1996: 19 akt. Gündüzalp, 2008: 19).  

Nida’nın yukarıda sözünü ettiğimiz “eşdeğer etkisi” ifadesine değinen Peter Newmark, 

çeviri sürecinde metin türü ve içeriğini, bunun yanında okur kitlesinin özelliklerini göz 

önünde bulundurmak gerektiğini vurgular. Örneğin bir oyun metninde açıkça 

söylenmemiş ya da üstü kapalı olarak söylenmiş olan ifadenin aynı şekilde çevrilmesi 

gerektiğini açık açık söylenmemesi gerektiğini belirtir. Ancak orijinal metinde 

anlaşılırlık konusunda herhangi bir sorun veya eksiklik varsa çevirmenin buna çeviri 
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sürecinde açıklık getirebileceğinin altını çizer. Bunun yanında orijinal metnin 

çevrilmesi sırasında okur kitlesinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat 

çeken Newmark, gerekirse okur düzeyine göre çevirmenin açık, basit ve kısa ifadeler 

kullanabileceğini söyler. Peter Newmark tam anlamıyla olmasa da, çeviri-kültür 

ilişkisine yaptığı vurgu ve “kültürel eşdeğerlik” adı altında yaptığı tanımla Nida’nın 

dinamik eşdeğerlik kuramını destekler. Newmark kültürel eşdeğerliği, kaynak dildeki 

kültürel kelimenin, hedef dildeki kültürel karşılığı olarak tanımlar (bkz. Newmark, 

1988: 83). Yani çeviri sürecinde, özellikle bire bir eşdeğerliklerin bulunamadığı 

durumlarda kaynak dildeki kelime ya da ifade yerine erek dildeki benzer kültürel başka 

bir kelime ya da ifadenin kullanılabileceğinin altını çizer. Bu şekilde de bir anlamda 

doğallık sağlanmış, çevirinin çeviri olduğunun anlaşılmasının önüne geçilmiş olur. O 

halde, Nida’nın dinamik eşdeğerlik ya da eşdeğer etkisi kuramının günümüzde oldukça 

kabul gören bir kuram olmasının, çeviri sürecinde özellikle kültürel öğelerin 

aktarımında kolaylık ve doğallık sağlaması ile ilgili olduğu söylenebilir. 

 

3. Çeviri Sürecinde Çevirmenin Önemi  

 

Çeviri sürecinde hangi kuramın kullanılacağına ya da çevirinin nasıl yapılacağına karar 

vermede çevirmenin etkisi de düşünüldüğünde, Nida’nın dinamik eşdeğerlik tanımı 

içinde çevirmenin rolü ve önemine de değinilmelidir. Gündüzalp’e göre çeviri süreci 

kaynak metni çözümleme ve daha sonra da yeniden yaratma aşamalarını içerir.  Bu 

süreçte “çevirmen, yazar ile erek dil okuru arasında aracı rolünü oynar. Metin içindeki 

tümceyi, tümce içindeki sözcüğü çözümlemek, anlamlandırmak ve yapıyı yeniden başka 
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bir dilde kurmak çevirmenin işidir” (Gündüzalp, 2008: 20, 22). Buna bağlı olarak 

çevirmenin sahip olması gereken özelliklere değinen Gündüzalp Nida’nın belirlediği 

çevirmenden beklenen özellikleri sıralar:  

1. Her iki dilin dilsel yapılarını çok iyi kavramış olmalıdır.  

2. Sözlüksel öğelerin anlamlarını tam olarak anlamalıdır.  

3. Yeni biçemleri aktarabilecek yaratıcılığa sahip olmalıdır (Nida, 2004: 101-102 akt. 

Gündüzalp, 2008: 22).  

Bu özellikler arasında çeviri çalışmaları teorisyenlerinin ve araştırmacıların en çok 

üçüncü özellik üzerinde yoğunlaştığı gözlenmektedir. Örneğin Cengiz Tosun, çevirinin 

ancak çevirmenin metni çözümlemesi ve yorumlaması, yani yaratıcılığını kullanması ile 

mümkün olacağını ifade eder (bkz. Tosun, 1991: 102, 103). Yusuf Eradam da benzer 

şekilde çevirmenlik eğitimi alan öğrencilere “yorumlama”, “yeniden kodlama”, 

“yeniden üretme” gibi becerilerin mutlaka kazandırılması gerektiğini ifade ederken, 

aslında çevirmenin yaratıcılığa sahip olması gerektiğine dikkati çeker (bkz. Eradam, 

1991: 70). Bu durumda çevirmen metni doğru bir biçimde çözümleyebilmeli, 

anlamlandırabilmeli ve yeniden bir çeviri metin üretebilmelidir. Bu süreçte de çevirmen 

aslında hem iyi bir okur hem de bir anlamda iyi bir yazar olabilmelidir.  

Susan Bassnett da özellikle “çevrilemezlik” ilkesinin geçerli olduğu durumlarda 

çevirmene önemli bir görev düştüğünü, çünkü çevirmenin çevrilemeyen metinler için 

çözüm bulmada yaratıcılıklarını kullanmaları gerektiğini vurgular. Ona göre çevirmen 

sadece anlam kayıplarına sebep olan bir aracı değildir; tam tersine zaman zaman 

kusurları, belirsizlikleri bulunan orijinal metni açıklığa kavuşturup zenginleştirebilir 
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(bkz. Bassnett: 2002: 38, 44). O halde çevirmenin aslında gerektiğinde yorumlama ve 

yeniden yaratma özgürlüğünü kullanabileceğini, bu sebeple de çevirinin ne kadar 

orijinal metne bağlı görünse de aslında ondan farklı yeni bir metin olduğunu 

söyleyebiliriz. 

Peter Newmark da çevirmenin bu tür özgürlüklere sahip olması gerektiği konusunda 

Bassnett’ı destekler. Newmark, orijinal metinde anlaşılırlık konusunda herhangi bir 

sorun veya eksiklik varsa çevirmenin yaratma konusundaki özgürlüğünü kullanarak, 

yani kendi yorumunu katarak buna çeviri sürecinde açıklık getirebileceğinin altını çizer. 

Bunun yanında orijinal metnin çevrilmesi sırasında okur kitlesinin de göz önünde 

bulundurulması gerektiğine dikkat çeken Newmark, gerekirse okur düzeyine göre 

çevirmenin açık, basit ve kısa ifadeler kullanabileceğini söyler (Newmark, 1988: 80).  

Nida da “Principles of Correspondence” adlı makalesinde diller arsında bire bir 

eşdeğerlikler olamayacağı için çeviri metnin orijinal metinle bire bir aynı değil ancak 

yakın ya da benzer olabileceğini ve çevirmenin kendi yorumunu çeviriye katmasının 

kaçınılmaz olduğunu eklemektedir (bkz. Nida, 2000: 126).  

Burgos ve Jaimes de çeviri sürecinde çevirmenin ve onun yaratıcılığının ne denli önemli 

olduğuna işaret eder ve çeviri sürecinde kaynak dilin anlaşılması, çözümlenmesi ve 

yeniden yapılandırılması gerektiğinin; ancak bu şekilde çeviri metnin, orijinal metnin 

okuru üzerinde yarattığına benzer bir etkiyi, erek dil okuru üzerinde yaratmayı 

başarabileceğinin altını çizer (bkz. Burgos/Jaimes, 2007: 427).  

Mine yazıcı ise bir yandan hem eşdeğerlik kavramının zaman içinde hangi süreçlerden 

geçtiğini, hem de bu süreçte çevirmenin öneminin nasıl giderek arttığını aşağıdaki 

sıralama ile ifade eder:  
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1. Eşitlik aşaması: kaynak metinle erek metin arasında bire bir eşdeğerlik 

düşüncesinden yola çıkılır.  

2. Benzerlik aşaması: Birbiriyle aynı dil ailesinden gelmeyen dillerde ara süreç olarak 

“çevrilemezlik” kavramının gündeme gelmesiyle birlikte çeviride “eşitlikten” çok 

“benzerlik” olabileceği düşüncesinin ortaya çıkması aşamasıdır.  

3. Farklı düzlemlerde eşdeğerlik aşaması: eşdeğerliği sadece dil düzleminde sınırlı 

tutmak yerine biçemsel ve edimsel düzlemlerde de tanımını yapma aşamasıdır.  

4. Farklı eşdeğerlik aşamalarının hiyerarşik sıralamaya konulması aşaması: Farklı 

düzlemlerde eşdeğerlik tanımlarına girmek yerine çevirinin amacına ve bağlamına 

uygun olarak her düzlemde eşdeğerliğin aşamalı olarak yerine getirilmesi düşüncesinin 

yaygınlaşması aşamasıdır.  

5. Eşdeğerliğe çevirmenin karar vermesi aşaması: Bu son aşama çevirmenin profesyonel 

konuma çıktığı aşamadır (Yazıcı, 2007: 30, 31). 

Burada da görüldüğü gibi Mine Yazıcı bir yandan eşdeğerlik kavramının tanımının 

zaman içinde “aynılık, eşitlik” anlayışından “çevirmenin yaratıcılığı” anlayışına doğru 

nasıl evrim geçirdiğini gözler önüne sererken, diğer yandan verdiği son aşama ile 

çevirmenin, onun karalarının ve yaratıcılığının günümüzde çeviri sürecinde son derece 

büyük bir öneme sahip olduğuna dikkati çekmektedir.  

 

4. Çeviride Anlam Kaybı  

 



22 
 

İsmail Boztaş ise “Çeviri, Çevirmen, Dilbilim İlişkisi, Çeviride Eşdeğerlik ve Kayıplar” 

isimli makalesinde yine benzer şekilde eşdeğerlik konusunu sınırlandırarak şiir 

çevirisindeki ikilemelerin eşdeğerlikleri üzerinde durmaktadır. Türkçede düz yazı ve 

şiirlerde çok sık kullanılan ikilemelerin İngilizceye çevrilmesi sırasında güçlükler 

yaşandığını belirten Boztaş, genel olarak ikilemelerin İngilizcede tam eşdeğerliklerinin 

bulunmadığını ve bu durumun çeviri sırasında anlam kaybına neden olduğunu vurgular.  

Boztaş’ın da değindiği çeviride anlam yitimi ya da kayıp sorunu üzerinde duran bir 

başka teorisyen de Susan Bassnett’tır. Çeviri sürecinde eşdeğerlik kavramının benzerlik 

ya da aynılık arayışı olmaması gerektiğinin altını çizen Bassnett kelimelerin, özellikle 

de metafor ve deyimlerin çevirisinin kültüre bağlı olduğunu ifade eder (bkz.  Bassnett, 

2002: 33).  

Eşdeğerlik kavramına Nida’nın “eşdeğer etkisi” ifadesi doğrultusunda yaklaşan 

Bassnett, kaynak dildeki metnin okuru üzerinde yarattığı etkiyi, hedef dildeki çevirinin 

de aynı şekilde kendi okuru üzerinde yaratması gerektiğini savunur. Çeviri sürecinde 

çevirmenin yaratıcı olması gerektiğine ve çeviride kayıpların az da olsa kaçınılmaz 

olduğuna değinen Bassnett, araştırmacıların eşdeğerlik konusunda genellikle kayıplar 

üzerinde durduğunu, ancak kayıplar yanında ortaya çıkabilecek kazançlardan da söz 

edilmesi gerektiğine vurgu yapar. Bu bağlamda Bassnett, çevirmenin orijinal bir metnin 

anlam kaybetmesine sebep olabileceği gibi çeviri süreci sonunda seyrek de olsa orijinal 

metni zenginleştirebileceğini ya da bazı durumlarda metni anlaşılır kılabileceğini ifade 

eder. Çeviride kayıp olarak görülen bazı şeylerin aslında hedef dilde başka bir şeyle yer 

değiştirebileceğini ya da başka bir şekilde telafi edilebileceğini belirtir. Örneğin, 

İngilizcedeki “water” ve “light” kelimeleri için kullanılabilecek çok sayıda kelime 
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olması, Fransızcada ekmek çeşitleri için kullanılabilecek kelime sayısı fazlalığının 

çevirmen için sorun yaratabileceği gibi bazı durumlarda tam tersine çeviriyi 

zenginleştirebileceğini vurgular (bkz. Bassnett, 2002: 38, 39). 

 

5. Çeviride Yalancı Eşdeğerler  

 

Eşdeğerliklerin çeviri sürecinde kullanımına ilişkin sık olarak karşılaşılan bir başka 

sorun da “yalancı eşdeğerler” sorunudur. Bu konuda lehçeler arası aktarımlarda yalancı 

eşdeğerler üzerinde duran Hanife Alkan yalancı eşdeğerlerin “iki lehçe de görünüşte 

aynı, anlamca farklı olan kelimeler” olduğunu belirtir ve yalancı eşdeğerler kavramının 

literatürde sahte karşılıklar, sözde denkteşler, biçimdeş sözcükler, biçimsel eşteş 

sözcükler, yalancı eşteş, yanıltıcı eşteş ya da aldatıcı kelimeler gibi başka terimlerle de 

karşılandığını da ifade eder. Alkan yalancı eşdeğerli kelimelerin “akraba diller ve aynı 

dilin lehçeleri arasında eş seslilik, çok anlamlılık, anlam değişmeleri gibi dilbilimsel 

etkilerle ve alıntı kelimelerle” ortaya çıktığına dikkati çeker (Alkan, 2012: 673, 674).  

Yalancı eşdeğerlikler konusuna “çeviride eşdeğerliği etkileyen dilsel tuzaklar” olarak 

yaklaşan Mustafa Çakır’ın bu konuda verdiği örnekler oldukça açıklayıcıdır. Çakır 

İngilizcede kullanılan sözdizimlerimde “hot” kelimesinin Türkçedeki aynı 

sözdizimlerinde farklı kelimelerle karşılık bulduğunu vurgular. Örneğin, İngilizcedeki 

“hot coffee” ifadesi Türkçeye “sıcak kahve” olarak çevrilirken, “a hot discussion” ve 

“hot music” ifadeleri sırasıyla “hararetli tartışma” ve “coşkulu müzik” olarak 

çevrilmelidir. Bu durum da bir kelimenin farklı bağlamlarda farklı anlamlarla 
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kullanılabileceğine dikkat çeker (bkz. Çakır, 1996: 99, 100). Yani tek bir “hot” kelimesi 

içinde kullanıldığı bağlama göre “sıcak, hararetli ve coşkulu” olarak Türkçeye 

çevrilebilmektedir. Bu tür çok anlamlı kelimeler dışında Türkçedeki yüz örneğinde 

(çehre, yüzmek, sayı sıfatı anlamları) olduğu gibi eş sesli kelimeler de bir dizi çeviri 

sorunundan biridir (bkz. Çakır, 1996: 101).  

 

6. Sonuç  

 

Sonuç olarak, çeviride eşdeğerlik sorununa kesin olarak bir çözüm bulunamamakla 

beraber, bütün bu bilgiler ışığında günümüzde eşdeğerlik tanımının aynılık ve eşitlik 

anlayışından oldukça uzak bir tanım olduğu söylenebilir. Son yıllarda üzerinde en fazla 

durulan ve benimsenen yaklaşım, Nida’nın “eşdeğer etkisi” ifadesine dikkat çektiği 

dinamik eşdeğerlik bağlamında, kaynak metnin okuru üzerinde yarattığı etkiyi aynı 

şekilde hedef dildeki metnin de kendi okuru üzerinde yaratması gerektiğini savunan 

yaklaşımdır. Burada önemli olan kelimeler arasında benzerlik ya da aynılık arayışı 

değil, iki farklı dildeki metnin farklı iki kültür üzerinde yarattığı etkinin aynı ya da 

benzer olmasıdır. 

Bu durumda, çevirmenin eskiden olduğu gibi sadece iki dil ile ilgili bilgisi son derece 

yetersiz kalacağından, her iki kültür ile ilgili bilgisinin ve bunun yanında çevirisini 

yaptığı metin türü ile ilgili bilgisinin de yeterli olması ve çevirmenin yaratıcılığı çeviri 

sürecinde büyük önem taşımaktadır. Nida’nın özellikle dinamik eşdeğerlik kavramının 
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benimsenmesinin sebeplerinin dinamik eşdeğerliğin kültür ile bağlantısının yanı sıra 

kolay ve doğal bir çeviri yapmayı mümkün kılması olduğu sonucuna varılabilir.   
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Erek Metin 

 

 إعادة تعريف مفهوم التكافؤ في الترجمة والقضايا المتعلقة بمفهوم التكافؤ 

 

  الملخص

 

تهدف هذه الدراسة إلى إعادة تعريف مفهوم التكافؤ، وهو مفهوم يخلق مشاكل في عملية الترجمة كما يوحي اسمه. 

تنش التي  المشاكل  بعض  تضمين  سيتم  ذلك،  إلى  هذه  باإلضافة  بين  من  الدراسة.  في  التكافؤ  مفهوم  على  اعتمادًا  أ 

المشاكل، يأتي أوالً وقبل كل شيء مسألة كيفية تعريف مفهوم التكافؤ. في هذا السياق، سيتم تقديم تعريفات لمنظرين  

نيومارك وسوزان   مختلفين مثل كولر ومنى بيكر ويوجين نيدا ورومان جاكوبسون وجون كونيسونكاتفورد وبيتر 

اسنيت ولورانس فينوتي سيتم وتحديد التعريف األكثر اعتمادًا ونهج اليوم. خالل مرحلة التحديد هذه، سيتم استخدام  ب

وحنيفة   طوسون  وجنكيز  أرادم  ويوسف  جاكير  ومصطفى  بوزطاش  واسماعيل  يازيجي  مينا  مثل  الباحثين  آراء 

ذلك، سيتم التأكيد على أهمية المترجم في عملية   ألكان، الذين يعملون في مجال الترجمة في بلدنا. بصرف النظر عن

المعنى؛  فقدان  تسبب  أداة  دائًما  ليس  المترجم  وأن  المترجم  بها  يتمتع  أن  يجب  التي  الميزات  توفير  سيتم  الترجمة؛ 

للمشكالت   حلول  إيجاد  يمكن  صالًحا،  للترجمة  القابلية  عدم  مبدأ  فيها  يكون  التي  الحاالت  بعض  في  أنه  سيُذكر 

دام اإلبداع. في األقسام التالية، سيتم تضمين مشاكل التكافؤ األخرى مثل فقدان المعنى والمتكافئات الخاطئة في باستخ

الترجمة، وسيتم االنتهاء من الدراسة مع الرأي القائل بأن نهج نيدا "التأثير المكافئ" مقبول على نطاق واسع مقارنة  

 بالمناهج األخرى اليوم.

 كافؤ، مترجم، فقدان في الترجمة، التكافؤ الخاطئالتالكلمات الدالة: 
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  . مقدمة1

 

تعريف   يمكن  الترجمة،  عملية  في  عديدة.  لسنوات  الترجمة  في عملية  اإلشكالية  المشكالت  أحد  التكافؤ  مفهوم  كان 

مكافئ لما تم  مفهوم التكافؤ، الذي يعبر عن نوع من العالقة بين النص المصدر والنص الهدف، على أنه إيجاد أقرب  

شرحه في النص المصدر في النص الهدف. بمعنى أضيق، يمكن تعريف الهدف على أنه إيجاد المكافئ الدقيق لما 

موصوف الهدف.  هو  النص  في  المصدر  النص   في 

 

أنواع   على  اعتمادًا  التكافؤ  مفهوم  وبالتالي  المختلفة  التكافؤ  معايير  تعريف  إعادة  هو  الدراسة  هذه  من  الغرض 

الترجمة والنصوص المختلفة. الكشف عن كيفية تعريف مفهوم التكافؤ في عملية الترجمة من الماضي إلى الحاضر  

  ولماذا يتم استخدامه على نطاق واسع اليوم.

 

  . مفهوم التكافؤ وتعريفه في عملية الترجمة2

 

نظريات الترجمة في الخمسينيات    في عملية الترجمة، ظهر مفهوما "المعنى" وخاصة "التكافؤ" كمفهومين أثرا في

والستينيات وأصبح مركز هذه النظريات، وهذا الموقف المركزي لمفهوم التكافؤ في عملية الترجمة اكتسبت تدريجيا  

وما بعده. عندما يتم فحص مقاالت الباحثين والمنظرين المهتمين بدراسات الترجمة والترجمة   1970أهمية في عام  

أن هؤالء المنظرين يميلون إلى تقسيم وتعريف مفهوم التكافؤ إلى أنواع مختلفة. على سبيل    في هذه الفترات، يتبين

المثال، يعّرف كولر مفهوم التكافؤ بشكل منفصل عن طريق تقسيمه إلى خمس مجموعات: متعلق بدالالت األلفاظ، 

ّر آ  In Otherخر، منى بيكر، في كتابه  ضمني، مرتبط بتقاليد نوع النص واللغة القابلة لالستخدام والشكلية. ُمنظ 

Words تحت الكلمة،  مستوى  فوق  الكلمة،  مستوى  على  بالتفصيل  ويعرفه  التكافؤ  لمفهوم  شاملة  تغطية  يعطي   ،

نفس  ويقيم  نيدا  يوجين  يعّرف  أخرى،  ناحية  من  والبراغماتية.  والنصية  النحوية  المستويات  يسميها  التي  العناوين 



30 
 

افؤ الشكلي والديناميكي. تركز المقاالت التي تم فحصها خالل هذه الدراسة بشكل عام  المفهوم ضمن مجموعتين: التك

 على مفاهيم التكافؤ الشكلية والديناميكية لنيدا.

أجروا  قد  كاتفورد  كونيسون  وجون  نيدا  ويوجين  جاكوبسون  ورومان  كانلّي  أولغا  مثل  المنظرين  أن  إلى  مشيرة 

أنهم   ذكرت  كما  مفصلة،  تكافؤ  وخاصة  دراسات  الدراسات  لهذه  السلبية  للجوانب  ومؤقتة  محدودة  حلواًل  وجدوا 

إلى ثالث   الترجمة  يقسم  الذي  للتكافؤ،  فهم جاكوبسون  يعتبر  المثال،  على سبيل  بالتكافؤ.  المتعلقة  الترجمة  مشاكل 

غويات وخاصة مجموعات على أنها ترجمة داخل لغة، وترجمة بين لغات، وترجمة بين الرموز، نهًجا يعتمد على الل

  السيميائية.

الكتاب   ترجمات  االعتبار  في  تأخذ  وديناميكي،  شكلي  كتكافؤ  مجموعتين  ضمن  التكافؤ  مفهوم  تجمع  التي  نيدا، 

المقدس في دراساتها، لذا فإن نهجها محدود من حيث مجال تطبيقه، وبالتالي تظل نظريتها مجردة إلى حد ما. في  

 تكون مفيدة لجميع النصوص والمواقف.  مثل هذه الحالة، يمكن ذكر نظرية لن

من ناحية أخرى، يتعامل كاتفورد مع عملية الترجمة على أساس كلمة بكلمة ويجادل بأنه يكفي استبدال الكلمات التي  

لها نفس المعنى فقط أثناء الترجمة وأن الترجمة يمكن إجراؤها بسهولة باستخدام آلة. نهج كاتفورد ال يعكس حقيقة 

   واعد الترجمة التي تنتجها تقصر في عملية الترجمة الواقعية.الترجمة، وق

ألن كاتفورد يتعامل مع الترجمة كظاهرة مستقلة، منفصلة عن الثقافة والناس ذات أهمية كبيرة لعملية الترجمة. لهذا  

  السبب، يمكن القول أن نظريته لن تكون كافية أيًضا لتطبيقات الحياة الواقعية.

ال بين هؤالء  على  من  الذكر،  تستحق  التكافؤ  مفهوم  التفصيلية حول  نيدا  يوجين  دراسات  الثالثة، ال سيما  منظرين 

شكلية  كمتكافئات  مجموعتين  إلى  التكافؤ  مفهوم  يقسم  الذي  نيدا،  إلى  بالنسبة  فيها.  قصور  أوجه  وجود  من  الرغم 

المصدر اللغة  في  الرسالة  نقل  الشكلي هو محاولة  التكافؤ  فإن  الشكل والمحتوى.   وديناميكية،  في  الهدف  اللغة  إلى 

بالطبع، عند الحديث عن التكافؤ من حيث الشكل والمحتوى، يضيف نيدا أنه ال يمكن أن يكون هناك متكافئات دقيقة  

بين اللغات، لذلك لن يكون النص المترجم مطابقًا تماًما للنص األصلي ولكنه سيكون قريبًا أو متشابًها، وهو أمر ال  

  لمترجم لدمج تعليقه في الترجمة.مفر منه ل
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المترجم تأثير النص األصلي على قارئه   عندما يتعلق األمر بالتكافؤ الدينامي، فمن األهمية بمكان أن يترك النص 

بدالً من إنشاء تقارب بين اللغتين أو النصين من حيث الشكل والمحتوى. هنا، ليس من الضروري فهم البنى الثقافية  

أجل فهم الرسالة من قبل قراء اللغة الهدف. على الرغم من ذلك، يذكر نيدا أن االختالفات الثقافية للغة المصدر من  

تخلق مشاكل أكثر من االختالفات اللغوية، وأن أوجه التشابه بين الثقافات تساهم في عملية الترجمة من خالل توفير  

الخ المشكالت  عدد  أن  كما  الترجمة،  في  المحتوى  حيث  من  مع  التوازي  يتناقص  الترجمة  تواجهها  التي  طيرة 

التكافؤ  من  انتقال  هناك  كان  أنه  نيدا  يؤكد  الهدف.  واللغة  المصدر  لغة  تقل  بين  والثقافية  اللغوية  المسافة  انخفاض 

الشكلي إلى التكافؤ الدينامي، أي "تأثير مكافئ" في تعبير نيدا، في الخمسين عاًما الماضية ويوضح أن هذا النوع من  

فؤ مفضل ويستخدم بشكل متكرر في عملية الترجمة. يتفق رومان جاكوبسون أيًضا مع نيدا حول هذه النقطة. التكا

على غرار تعليق نيدا، يجادل بأن ليس وحدات الكود أثناء الترجمة، ولكن الرسالة التي يُقصد تقديمها بلغة ما يمكن  

العثور على التكافؤ الحرفي للتعبيرات والجمل في لغة    أن تجد استجابة في اللغة األخرى ككل. بمعنى آخر، ال يمكن

  ما في لغة أخرى. تؤيد منى بيكر وجهة نظر نيدا القائلة بأنه ال يمكن تحقيق المعادالت المناسبة أثناء الترجمة.

المفه هذا  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  ولكن  الترجمة،  عملية  في  التكافؤ  من  معينة  درجة  تحقيق  يمكن  أنه  بيكر  وم يؤكد 

  متغير دائًما ألنه يقع تحت تأثير مجموعة متنوعة من العوامل اللغوية والثقافية.

بينما يعّرف جنكيز توسون التكافؤ بأنه "هوية سردية" في مقالته بعنوان "طول المعنى في الترجمة"، "يمكننا أيًضا 

الت نص  قارئ  على  األصلي  النص  لتأثير  يمكن  بحيث  آخر،  تعبير  مع  التكافؤ  اللغة  شرح  قارئ  على  أيًضا  رجمة 

الهدف". كما يمكن رؤيته، فقد تبنى توسون تعريف نيدا لـ "التكافؤ الدينامي" أو "التأثير المكافئ". متفقًا مع وجهة 

نظر نيدا القائلة بأنه من غير الممكن توفير تكافؤ واحد لواحد في الترجمة، يذكر توسون أن الترجمة ليست هي نفس  

ول األصلي،  غوندوزالب العمل  جيهان  نوراي  قدم  توسون،  جنكيز  مثل  األصلي.  العمل  إلى  القارئ  تأخذ  أداة  كنها 

العامة،   المصطلحات  النص، والتكافؤ في  الرغم من تقديم معايير تكافؤ مختلفة وفقًا ألنواع  أنه "على  تعريفًا مفاده 

الترجمة على قارئ للغة الترجمة"، مما يجعل تعريف   وتأثير النص األصلي على قارئ لغته، يمكن أن يثير نص 

  نيدا مقبواًل بشكل عام، فإنه يؤكد مرة أخرى على أنه تعريف.

يؤكد يوسف إرادام أيًضا أن نيدا، كباحث في دراسات الترجمة، قد تبنى تعريف التكافؤ باستخدام العبارة "وبالتالي،  

لنص/الرسالة األصلية األسلوب" في مقالته التي  يجب أن يكون المترجم قادًرا على جعل متلقي القارئ يتذوق متعة ا
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يتضمن فيها خصائص المترجم وواجباته. وفقًا إليفان فاسكيز بورغوس وفيفيانا ليزيث بيلو جايمس، اللذان عرضا  

األكثر  النظرية  هو  الدينامي  التكافؤ  ونظرية  نيدا  تعريف  فإن  الموضوع،  هذا  حول  كتجربة  العلمي  بحثهما  نتائج 

و عالقة  اعتمادًا  إلى  النظرية  لهذه  التجريبية  المجموعة  تفضيل  سبب  باحثان  يعزو  اليوم.  واسع  نطاق  على  تنفيذًا 

أخرى؛   إلى  ثقافة  تشرح  ثقافتين،  بين  وسيط  هي  رأيهما،  الترجمة، حسب  "الطبيعية". ألن  ومبدأ  بالثقافة  النظرية 

تطلبات لثقافة المصدر والثقافة المستهدفة لبعضها بتعبير أدق، إنها وسيلة لشرح التبعيات المعقدة واالحتياجات والم

ذكر  ذلك،  إلى  باإلضافة  أخرى.  إلى  ثقافة  من  الرسائل  نقل  الممكن  من  يجعل  الدينامي  التكافؤ  أن  أي  البعض. 

الرئيسية  الفكرة  تغيير  دون  "طبيعية"  و  سهلة  بطريقة  الرسالة  عن  التعبير  يمكنه  المترجم  أن  وجايمس  بورغوس 

وذلك بفضل التكافؤ الدينامي. مع التركيز على مثلث الترجمة واللغة والثقافة، يضع جنكيز توسون    للنص األصلي،

تعريفًا مشابًها لتعريف بورغوس وجايمس: "تتطلب الترجمة التقارب والتبادل واالستقبال والعملية والعملية بين لغة  

ية كبيرة". يشير بيان توسون أيًضا إلى أن نظرية المصدر ولغة الغرض. وثراء المفهوم و األنماط الثقافية لها أهم

 نيدا مفضلة بسبب عالقتها بالثقافة.

يطلق فينوتي على التكافؤ الدينامي لـنيدا التكافؤ البراغماتي ويؤكد مرة أخرى على الجانب "الطبيعي" لنظرية نيدا. 

نص المصدر مرة أخرى وبشكل طبيعي وفقًا وفقًا له، باستخدام التكافؤ الدينامي )البراغماتي(، من الممكن تعليق ال

اللغة والثقافة الهدف، بحيث ال يتم الشعور بالترجمة في كثير من األحيان. يذكر نيدا في مقالته عالقة نظريته  لقيم 

وهذا التكافؤ الدينامي يهدف إلى طبيعية التعبير في    -فهذه النظرية والترجمة تجريان في سياق ثقافة القارئ-بالثقافة  

  لترجمة.ا

شدد كاري أيًضا على أن التكافؤات "تعتمد على طبيعة النصين، وأهدافهما، والعالقات القائمة بين ثقافتي الشعبين،  

كتابة نصوص   تمت  خاللها  من  التي  بالعملية  الخاصة  االحتماالت  وجميع  والعاطفية،  والفكرية  األخالقية  وبيئتهما 

لنيد مشابًها  نهًجا  يطرح  والهدف".  والثقافة المصدر  االجتماعية  والثقافة  اللغوية  الثقافة  إلى  االنتباه  يلفت  الذي  ا، 

 المادية والثقافة الدينية والثقافة البيئية.

باإلشارة إلى تعبير نيدا "التأثير المكافئ" المذكور أعاله، يؤكد بيتر نيومارك أنه في عملية الترجمة، يجب أخذ نوع  

القراء، في االعتبار. على سبيل المثال، تنص على أن العبارة التي لم يتم  النص ومحتواه، باإلضافة إلى خصائص  

نطقها أو نطقها بشكل صريح في نص مسرحي يجب أن تُترجم بنفس الطريقة، ويجب أال تُقال صراحة. ومع ذلك،  
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عمل أثناء  ذلك  توضيح  للمترجم  يمكن  األصلي،  النص  في  نقص  أو  مشكلة  أي  وجود  حالة  في  أنه  يؤكد  ية  فإنه 

الترجمة. وفي إشارة إلى ضرورة أخذ الجمهور في االعتبار أيًضا عند ترجمة النص األصلي، تقول نيومارك إنه إذا 

نيومارك   بيتر  يدعم  وبسيطة وقصيرة.  تعبيرات واضحة  استخدام  القارئ  لمستوى  وفقًا  للترجمة  يمكن  األمر،  لزم 

رجمة والثقافة وتعريفه تحت اسم "التكافؤ الثقافي"، وإن لم يكن نظرية التكافؤ الدينامي لـنيدا بتأكيده على عالقة الت

بالكامل. يعّرف نيومارك التكافؤ الثقافي على أنه المكافئ الثقافي للكلمة الثقافية في اللغة المصدر في اللغة الهدف.  

عادالت دقيقة، يمكن  بعبارة أخرى، تؤكد أنه في عملية الترجمة، خاصة في الحاالت التي ال يتم فيها العثور على م

استخدام كلمة أو تعبير ثقافي مماثل في اللغة الهدف بدالً من الكلمة أو العبارة في اللغة المصدر. وبهذه الطريقة، يتم  

توفير الطبيعية بطريقة ما ويتم منعها من فهم أن الترجمة هي ترجمة. وبالتالي، يمكن القول أن التكافؤ الدينامي أو  

كافئ لكون نيدا نظرية مقبولة للغاية اليوم مرتبطة بحقيقة أنها توفر الراحة والطبيعية خاصة في نقل  نظرية التأثير الم

 العناصر الثقافية في عملية الترجمة.

 

  . أهمية المترجم في عملية الترجمة3

 

رجمة، يجب أيًضا  بالنظر إلى تأثير المترجم في تحديد النظرية التي يجب استخدامها أو كيفية ترجمتها في عملية الت

مراحل  الترجمة  عملية  تتضمن  لـقندوزالب،  وفقًا  الديناميكي.  للتكافؤ  نيدا  تعريف  في  المترجم  وأهمية  دور  تناول 

تحليل النص المصدر ثم إعادة التكوين. في هذه العملية، يعمل المترجم كوسيط بين المؤلف وقارئ اللغة الهدف. إن  

لنص، والكلمة في الجملة، لفهمها، وإعادة بناء البنية بلغة أخرى. باإلشارة إلى مهمة المترجم هي تحليل الجملة في ا

الخصائص التي يجب أن يتمتع بها المترجم وفقًا لذلك، يسرد قندوزالب الميزات المتوقعة من المترجم التي حددها  

  نيدا:

  . يجب أن يكون لديه فهم جيد جدًا للتركيبات اللغوية لكلتا اللغتين.1

  جب أن يفهم تماًما معاني العناصر المعجمية.. ي2

  . يجب أن يكون لديه اإلبداع لنقل أنماط جديدة.3
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الثالثة. على  الميزة  الغالب على  الميزات، لوحظ أن منظري دراسات الترجمة والباحثين يركزون في  من بين هذه 

من خالل تحليل المترجم وتفسيره للنص،   سبيل المثال، يذكر جنكيز طوسون أن الترجمة ال يمكن أن تكون ممكنة إال

أي باستخدام إبداعه. وبالمثل، يشير يوسف أرادام أيًضا إلى أن المترجم يجب أن يكون لديه اإلبداع، بينما يعبر عن 

مهارات مثل "التأويل" و "إعادة الترميز" و "إعادة اإلنتاج" يجب اكتسابها للطالب الذين يتلقون تعليم الترجمة. في  

الحالة، يجب أن يكون المترجم قادًرا على تحليل النص بشكل صحيح، وفهمه، وإعادة إنتاج نص مترجم. في  هذه  

  هذه العملية، يجب أن يكون المترجم قارئًا جيدًا وكاتبًا جيدًا في نفس الوقت.

فيها مبدأ "عدم القابلية  تؤكد سوزان باسنيت أيًضا على أن المترجم يلعب دوًرا مهًما، خاصة في الحاالت التي يكون  

للترجمة" صالًحا، ألن المترجم يجب أن يستخدم إبداعاته إليجاد حلول للنصوص غير القابلة للترجمة. بالنسبة له، 

فإن المترجم ليس مجرد وسيط يتسبب في فقدان المعنى؛ على العكس من ذلك، يمكنها توضيح وإثراء النص األصلي  

الح هذه  في  عرضية.  وغموض  وإعادة  بعيوب  التعليق  حرية  استخدام  بالفعل  يمكنه  المترجم  أن  القول  يمكننا  الة، 

اإلنشاء إذا لزم األمر، وبالتالي فإن الترجمة هي في الواقع نص جديد يختلف عن النص األصلي، على الرغم من أنه  

 يبدو معتمدًا على النص األصلي. 

مثل هذه الحريات. يؤكد نيومارك أنه في حالة وجود أي يدعم بيتر نيومارك أيًضا باسنيت بأن يكون لدى المترجم  

مشكلة أو نقص في النص األصلي، يمكن للمترجم توضيح ذلك في عملية الترجمة باستخدام حريته في اإلبداع، أي  

بإضافة تعليقه الخاص. وفي إشارة إلى ضرورة أخذ الجمهور في االعتبار أيًضا عند ترجمة النص األصلي، تقول  

  إنه إذا لزم األمر، يمكن للترجمة وفقًا لمستوى القارئ استخدام تعبيرات واضحة وبسيطة وقصيرة.نيومارك 

" أن نص الترجمة ليس مطابقًا تماًما للنص األصلي،  Principles of Correspondenceيضيف نيدا في مقالته " 

  الخاص في الترجمة. ولكنه قد يكون قريبًا أو متشابًها، وال مفر من قيام المترجم بدمج تعليقه

يشير بورغوس وجايمس أيًضا إلى أهمية المترجم وإبداعه في عملية الترجمة، والحاجة إلى فهم وتحليل وإعادة بناء  

اللغة المصدر في عملية الترجمة؛ ويؤكد أنه بهذه الطريقة فقط يمكن للنص المترجم أن يحقق تأثيًرا على قارئ اللغة  

  ان للنص األصلي على قارئه.الهدف مشابًها لذلك الذي ك
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الوقت، وكيف   بمرور  التكافؤ  مفهوم  بموجبها  التي مر  العمليات  يازيجي عن كل من  مينا  يعبر  أخرى،  ناحية  من 

  ازدادت أهمية الترجمة تدريجياً في هذه العملية بالترتيب التالي:

  والنص الهدف.. مرحلة المساواة: إنه ينطلق من فكرة التكافؤ الكامل بين النص المصدر 1

الترجمة مع ظهور  2 من "مساواة" في  قد يكون هناك "تشابه" بدالً  أنه  إنها مرحلة ظهور فكرة  التشابه:  . مرحلة 

  مفهوم "عدم القابلية للترجمة" كعملية وسيطة في اللغات التي ال تأتي من نفس عائلة اللغة.

التعريف في المستويات الرسمية والفعلية بدالً من تقييد  . مرحلة التكافؤ في المستويات المختلفة: إنها مرحلة وضع  3

  التكافؤ في مستوى اللغة فقط.

. مرحلة وضع مراحل التكافؤ المختلفة في ترتيب تدريجي: إنها مرحلة نشر فكرة تحقيق التكافؤ تدريجيًا في كل 4

  ات مختلفة.مستوى وفقًا للغرض وسياق الترجمة بدالً من إدخال تعريفات التكافؤ على مستوي

. المرحلة التي يقرر فيها المترجم التكافؤ: هذه المرحلة األخيرة هي المرحلة التي يصل فيها المترجم إلى منصب 5

 محترف. 

"التشابه   فهم  من  الوقت  بمرور  التكافؤ  مفهوم  تعريف  تطور  كيف  يازيجي  مينا  يكشف  بينما  هنا،  رأينا  يمكن  كما 

المترج "إبداع  فهم  إلى  عملية  والمساواة"  في  للغاية  مهمان  واإلبداع  وقراراته  المترجم  أخرى،  ناحية  ومن  م"، 

 الترجمة اليوم ويلفت االنتباه إلى األهمية. 

 

  . فقدان المعنى في الترجمة4

 

من ناحية أخرى، أكد إسماعيل بوزتاش في مقالته بعنوان "الترجمة، المترجم، العالقة اللغوية، التكافؤ في الترجمة 

على تكافؤ المعضالت في ترجمة الشعر من خالل الحد من مسألة التكافؤ. مشيًرا إلى وجود صعوبات    والخسائر"،

في ترجمة المعضالت التي كثيًرا ما تستخدم باللغة التركية في النثر والشعر إلى اللغة اإلنجليزية، يؤكد بوزتاش أنه 

  إلى فقدان المعنى أثناء الترجمة. بشكل عام، ال يوجد تكافؤ كامل في اللغة اإلنجليزية، مما يؤدي
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باسنيت.   بوزتاش هي سوزان  ذكرها  التي  الترجمة  في  الخسارة  أو مشكلة  المعنى  فقدان  على  تؤكد  أخرى  منظرة 

ترجمة  أن  ويذكر  الترجمة،  عملية  في  التماثل  أو  التشابه  إلى  يسعى  أن  ينبغي  ال  التكافؤ  مفهوم  أن  باسنيت  يؤكد 

  ت والتعابير، تعتمد على الثقافة.الكلمات، وخاصة االستعارا

تأثير   بأن  باسنيت  يجادل  المكافئ"،  "التأثير  عن  نيدا  تعبير  مع  يتماشى  بما  التكافؤ  مفهوم  من  االقتراب  من خالل 

النص في اللغة المصدر على القارئ يجب أيًضا أن يتم إنشاؤه من خالل الترجمة في اللغة الهدف على قرائها. في  

أ إلى حقيقة  الترجمة أمر ال مفر منه، إشارة  الخسائر في  الترجمة وأن  ن المترجم يجب أن يكون مبدًعا في عملية 

يؤكد باسنيت أن الباحثين يركزون بشكل عام على الخسائر من حيث التكافؤ، ولكن يجب أيًضا ذكر المكاسب التي قد 

ب في فقدان النص األصلي لمعناه، كما  تنشأ إلى جانب الخسائر. في هذا السياق، يذكر باسنيت أن المترجم قد يتسب

أنه نادًرا ما يثري النص األصلي في نهاية عملية الترجمة، أو في بعض الحاالت يجعل النص مفهوًما. تنص على أن  

اللغة   أو تعويضها بطريقة أخرى في  استبدالها  يتم  قد  الترجمة  أنها مفقودة في  إليها على  يُنظر  التي  بعض األشياء 

سب على  "الهدف.  لكلمات  استخدامها  يمكن  التي  الكلمات  من  الكبير  العدد  المثال،  و"waterيل   "light  اللغة في   "

الفرنسية يمكن أن يسبب   باللغة  الخبز  التي يمكن استخدامها ألصناف  الكلمات  الزائد من  العدد  اإلنجليزية يؤكد أن 

 مشاكل للمترجم وفي بعض الحاالت إثراء الترجمة العكسية.

 

  المتكافئات الخاطئة في الترجمة. 5

 

هناك مشكلة أخرى متكررة تتعلق باستخدام المتكافئات في عملية الترجمة وهي مشكلة "المتكافئات الخاطئة". حنيفة 

هي  الخاطئة  المتكافئات  أن  على  تنص  اللهجات،  بين  التحويالت  في  الخاطئة  المتكافئات  على  تؤكد  التي  ألكان، 

الخاطئة موجود في األدبيات،    "كلمات متطابقة على ما المتكافئات  المعنى" ومفهوم  يبدو في لهجتين مختلفتين في 

المعادالت الخاطئة، المعادالت الزائفة، الكلمات الشكلية، المعادالت الشكلية، المعادالت الزائفة، المعادالت المضللة،  

ا الكلمات  مثل  أخرى،  تقابل بمصطلحات  أنها  تعني  أو  المضللة  الكلمات شبه الكلمات  أن  إلى  ألكان  يشير  لخادعة. 
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الصلة   ذات  اللغات  بين  المعنى  وتغييرات  األشكال،  وتعدد  اللفظ،  متجانسة  مثل  لغوية  بتأثيرات  تظهر  المكافئة 

  واللهجات من نفس اللغة، ومع الكلمات المقتبسة.

ها "مصائد لغوية تؤثر على التكافؤ  األمثلة التي قدمها مصطفى جاكر، الذي تناول مسألة التكافؤات الخاطئة على أن

" تتوافق hotفي الترجمة"، تكشف تماًما. يؤكد جاكر أنه في بناء الجملة المستخدمة في اللغة اإلنجليزية، فإن كلمة "

" في hot coffeeمع كلمات مختلفة في نفس التركيب في اللغة التركية. على سبيل المثال، بينما يُترجم مصطلح "

اإلنجليز "اللغة  المصطلحين  ترجمة  يجب  التركية،  اللغة  إلى  ساخنة"  "قهوة  أنه  على  و a hot discussionية   "

"hot music أنه حقيقة  إلى  االنتباه  الحالة  هذه  تلفت  التوالي.  على  حماسية"  "موسيقى  و  ساخنة"  "مناقشة  إلى   "

" إلى التركية hotمة كلمة واحدة " يمكن استخدام كلمة في سياقات مختلفة ومعاني مختلفة. بعبارة أخرى، يمكن ترج

الكلمات   النظر عن هذه األنواع من  فيه. بصرف  الذي تستخدم  السياق  أنها "دافئة وساخنة ومتحمسة" حسب  على 

ذات المغزى، كما هو الحال في مثال الوجه باللغة التركية )الوجه، والسباحة، ومعاني صفة الرقم(، فإن المرادفات 

  من مشاكل الترجمة.هي أيًضا واحدة من عدد 

 

  . الخاتمة6

 

نتيجة لذلك، على الرغم من عدم وجود حل محدد لمشكلة التكافؤ في الترجمة، يمكن القول أنه اليوم، في ضوء كل  

هذه المعلومات، فإن تعريف التكافؤ بعيد عن فهم التماثل والمساواة. النهج األكثر تأكيدًا وتبنيًا في السنوات األخيرة،  

لتكافؤ الدينامي، حيث يلفت نيدا االنتباه إلى التعبير عن "التأثير المكافئ"، هو النهج الذي يدافع عن تأثير في سياق ا

المهم هنا   الخاص.  قارئه  الهدف على  باللغة  النص  أن يُنشئ  التي يجب  الطريقة  القارئ بنفس  المصدر على  النص 

ر النص في لغتين مختلفتين على ثقافتين مختلفتين هو نفسه  ليس البحث عن التماثل أو التشابه بين الكلمات، ولكن تأثي

  أو متشابه.

في هذه الحالة، نظًرا ألن معرفة المترجم بلغتين فقط ستكون غير كافية للغاية، كما في الماضي، فإن معرفته بكلتا 

المترجم لهما أهمية كبيرة في عمل ية الترجمة. يمكن أن  الثقافتين، وكذلك معرفته بنوع النص الذي ترجمه، وإبداع 
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بالثقافة   مرتبط  الدينامي  التكافؤ  أن  هي  الخصوص  وجه  على  الدينامي  التكافؤ  لمفهوم  نيدا  تبني  أسباب  أن  نستنتج 

 باإلضافة إلى تمكين الترجمة السهلة والطبيعية. 
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Terimce 

 

Tr Term1 Ar Term1 

Eşdeğerlik التكافؤ 

Eşdeğerlik kavramı  مفهوم التكافؤ 

Çevrilemezlik ilkesi مبدأ عدم القابلية للترجمة 

Anlam kaybı  فقدان المعنى 

Yalancı eşdeğerler المتكافئات الخاطئة 

Eşdeğer etkisi التأثير المكافئ 

Eşdeğer المكافئ 

Çeviride kayıplar  فقدان في الترجمة 

Çevirmen مترجم 

Kaynak metin  النص المصدر 

Erek metin  النص الهدف 

Düzanlamsal  متعلق بدالالت األلفاظ 

Biçimsel الشكلية 

Dilbilgisel النحوية 

Metinsel  النصية 



40 
 

Pragmatik البراغماتية 

Biçimsel eşdeğerlik التكافؤ الشكلي 

Dinamik eşdeğerlik التكافؤ الدينامي 

Dil içi çeviri  ترجمة داخل لغة 

Diller arası çeviri  ترجمة بين لغات 

Göstergeler arası çeviri ترجمة بين الرموز 
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Teknoloji Kullanımı 
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