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Abstract of Thesis : 

 

 الخصوص   على وجه   المقدس   الكتاب   ولترجمة   العموم   على وجه   للترجمة   شامل   م هذه الدراسة عرضا  قد  ت        

بر تسلٌط الضوء على الدور ع   وحتى نهاٌة القرن التاسع عشر المٌلد   قبل   ما فترة   ٌتناول   ا  زمنٌ ى  مد ضمن  

لباماخٌوس  ٌس جٌروم فً رسالته  القد   ناقش  حٌث  المترجمٌن(. ٌس جٌروم كونه )شفٌع  به القد   الذي اضطلع  

ثلى  فً) والموسومة مقابل  كلمة ومعنى  مقابل  م طرٌقتٌن فً الترجمة: كلمة   593ترجمة( عام للالطرٌقة الم 

الكلمة, حٌث  من المعنى بدل   فً تبرٌر طرٌقته فً ترجمة   ٌس جٌروم وسعا  من جهده  القد   خر  عنى. ولم ٌد  م

 , داعما  ماذهب الٌه بآراء من سبقه فً الترجمة مثلمن مقدمات تراجمه السابقة مقتبسة   درج عدة امثلة  أ

ٌس جٌروم منهجه فً الترجمة من القد   لوا ترجمة المعنى. شرح  خرون غٌرهم ممن فض  آشٌشرون, وهوراس, و

سةسة وخلل التفرٌق بٌن النصوص المقد   كلمة مقابل جمة كلمة استراتٌجٌة التر بع  ت  إ, حٌث النصوص غٌر المقد 

 الثانٌة. ةمعنى  فً الحالمقابل  الولى, و معنى ةفً الحال

A CRITICAL READING OF ST. JEROME'S LETTER TO PAMMACHIUS: 

 "ON THE BEST METHOD OF TRANSLATION" 

 

This study presents a comprehensive presentation of translation in general and translation of the 

Bible in particular taking the period running from antiquity to the end of the nineteenth century 

focusing on the role that St. Jerome played as a “Patron Siant of Translators”. In his letter to 

Pammachius “On the Best Method of Translation” (395 AD), St. Jerome discussed two methods 

of translation: word-for-word and sense-for-sense. However, he struggled to justify his sense-for-

sense translation by listing some examples taken from his previous translation introductions, 

Cicero, Horace, and others who were in favor of sense-for-sense translation. He explained his 

method of translation by making a distinction between sacred and non-sacred texts and described 

his strategy in translation by using word-for-word for the former, and sense-for-sense for the 

latter.  
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