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 ةــــمقدم

إذ ما  ،المخيمة والعقل لياما  و مبال والنفس لطمأنينة كانت الطبيعة وما تزال مصدر 
 تنمية يمت فيأسو والصور، مخيمتو وتفكيره بمختمف األفكار والتخيالت وتنمي فتئت تغذي 

 منذ البدء اإلنساناستعان  فقد. األشكال واأللوانبمختمف  يةبداعاإل ممكتو ريطو تعقمو و 
 مكوناتيا،جممة من  استعار من الطبيعة  إذ ،قبل أن يستعين بالمغةواإلشارة بالرمز والمغز 

تمك من  يومنا، إلى، اراستمر ظل يستميم ب. و محسوسة وأخرى أمور مجردة إلىفرمز بيا 
في بعدييا المغة ولوجو عوالم حتى بعد  ،الخارقةالجذابة، العادية أو  المكونات الطبيعية

 .  والمكتوب الشفوي

تمك التي لم تعرف الكتابة واعتمدت  بشكل أساسيو  ،القديمة المجتمعات ترتكز اوقد 
خطابيا ال في  إيجازا لمكالم،، واإلشارة، والمجاز ،زعمى المغعمى الشفاىة واآلداب الشفوية، 

 ،وياالقتصاد المغبار ما يسمى في إط، يا اليومي العاديكالمبل حتى في  ،بحسو األدبي 
، ألنيا 1وأدقيا وفي أقل عدد من الكممات، ممكن أي اختصار المدلول في أقصر كالم

بل مجتمعات كانت تفي الكممة حقيا ووزنيا، فمم تكن تسمح بالتجاوزات المسانية والمغوية 
أو في خطاباتو الفعمية  ومعامالتسواء في عمى احترام النفس والغير، كل شخص تجبر 
 . الشفوية

 والخصائص،السمات جممة من في العادي  لخطابعن ااألدبي  الخطابيتميز و 
التأدية في ة وقو  ،الداللةفي  و عمقاناالمذين يمنحز عمى الصورة والمجاالكبير كاعتماده 

بياما اعاإليقة في وسالس ،اإليحاءو   .يةيحائألغراض بالغية إ أحيانا المضامينفي ، وا 
وعمى ثقافـة  من جية، البالغي واإلبداع ةويالمغ تركيبةالوتعتمد شعرية النص األدبي عمى 

  من جية أخرى. ووقيمومحيطو، وشخصيتو  ،المجتمـع

                                                           
 وتُطبق انًقىنت انشهٍسة: خٍس انكالو يا قم ودل.  1
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في  من مجرد مختزن مخفي مشاعرالفكار و األترجمة في محوريا تمعب دورا  فالمغة
قصد ، يعيو المتمقي من خالل حسو السمعي مسموعلغة وكالم  إلى وجدان الفنان ومخيمتو،

نفسيا  الوظيفةؤدي المغة األدبية، ىي أيضا، . وتالصمة معوومد أواصر  ،والتفاىمالتواصل 
 البالغية يامن خالل أساليبتنحو منحى اإليجاز غير أنيا غالبا ما  التي تؤدييا المغة عموما،

وجماال في الشكل واألسموب  وعمقا في الداللة اإليحاءالتي تضفي عمى الخطاب قوة في 
 .والصياغة

التواصل عبر المغة الواحدة واإلنتاج في ثناياىا يكون محصورا في تأثيره عمى لكن 
أي أنيا  أفراد المجتمع المغوي الواحد فقطوسيمة تواصل بين  مستعممي تمك المغة ألنيا

سواء من اكتسبيا كمغة أم أو غيرىم ممن  ،حسبو الناطقين بيا  ار محيطتنحصر في إط
، والثقافات واحتكاك المغات واآلداببعضيا ببعض لمجتمعات احتكاك اومع . تعمموىا

نقل ما أنتجو وما  والىالتواصل والتفاىم، أوال،  إلىأصبحت الحاجة ماسة وتعايشيا لمدة ما، 
أضحت الترجمة التي  إلى، برزت الحاجة ىذه الغاية ولتحقيقغيره.  إلىألفو كل مجتمع 

الذي يجبر خاصة مع عصر العولمة االستغناء عنيا أو ضرورة ممحة ال يمكن تجاىميا 
 .وفيمووالتعامل معو،  ،والتقرب منو ،الجميع عمى االتصال بالغير

واألسموبية، والصرفية، المغات عموما متباينة في قواعدىا النحوية، فمن المعروف أن 
. ات الترجميةصعوبالعديد من ال ذا التباينىنجر عن يو  والمعجمية، والتركيبية وغيرىا...

، فإننا قد نقع في ومضامينيا النصوص، أيا كانت طبيعتياالخطابات و نحاول ترجمة  وحين
وي أو ما تفرضو خصوصية المغالمعجم في  نقصإلى  ترجمية مردىا أخطاء وانزياحات

 اوعيوبت مترجمة نقائص ادراسات لمؤلفالفكثيرا ما بينت  ألساليب لمغة المرجعية. التراكب وا
أو حذف أجزاء  ،التقديم والتأخيرلتداخل المغوي، ا ،الركاكة : النسخ األسموبي، مثلعديدة 
 ة.االبتعاد والعدول عن محكم قوانين المغضروب  غيرىا منو كاممة، 
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يدفع بالمترجم قد  ،شاق وعويصىو عمل بل فالفعل الترجمي ليس باألمر اليين، 
ؤدي بو إلى قد يكما  ،والتقميل من قيمتواالنزياح عنو إلى درجة  األصميلنص تحريف ا نحو

يحاءجماال و قد يفوق النص األصمي  دإلتيان بنص جديوالتفنن فييا ل ،في الترجمة اإلبداع  . ا 

 إلى أن الخوض في فعل ترجمي في عمل من أعمالنا وقد سبق لنا أن أشرنا
و حتى تحظى ترجمت ،ةمن الشجاعة، وكثيرا من الموىبة والثقاف ضابع بويتطمب من صاح"...

 .1" الرداءةب بالتوفيق أو عمى األقل كي تتجن

، صنفت الترجمة تين يبنى عمييما كل نصمال المعنى والشكل ركيزتي مىع اعتماداو 
  :إلى نفرين اثنين ونالمترجمو 

(، ومنيم أو المغة المصدر من ييتم بالنص األصمي )لغة االنطالق 2المترجمينمن 
ين تبنى نتيجة النص نن الركذيوعمى ى .(اليدفأو المغة  )لغة الوصولقارئو من يعنى ب

ومرتكزة عمى النص لفظية ، تكون حرفية : فقدتم تحقيقيايالتي  المترجم وطبيعة الترجمة
شكال ومضمونا مع التقيد بأفكاره وطريقة ووفية لو الذي تحاول أن تكون لصيقة بو  األصمي
، عن أسموبو اليدف ةمغالعن قواعد  انزياحاتتقع في قد فينتج عن ذلك أنيا  صياغتو.
لكون  ،توجو إليو الجميور الذيال تكون في متناول أجدا من المحتمل ف ،وعميو .ومعجمو
تكون في إذ في مجتمعو: المستعممة العادية ة ـالمغ عنوالقواعد واألسس مختمفة المعالم لغتيا 

. ىنا، يصعب التركيبي والنحوي ىذه الحالة مشبعة بالدخيل و/أو االنزياح األسموبي والنسخ
عمى الناطق بالمغة فيميا واستيعابيا، وقد يستحيل عميو األمر، في حين تكون في متناول 

فطن لألمر، أن النص مأخوذ من تمك المغة وليس وليد المغة أتقن المغة المصدر إذا ت من
 .، فتكون قراءتو قراءتين أي أنو يضع صوب عينيو صياغات وقواعد ومعاجم المغتينالثانية

                                                           

 
َسًٍت نعداوي، تسجًت االستعازة فً انُض األدبً يٍ انفسَسٍت إنى انعسبٍت: اندزوب انىعسة واندزوب انشاقت   1

 57.ص3122تٍصي وشو، أًَىذجا، يركسة انًاجستٍس، قسى انهغت واألدب انعسبً، جايعت يىنىد يعًسي، 
. و: 3112نعسبٍت نهعهىو، بٍسوث، ٌُظس : بىل زٌكىز، عٍ انتسجًت، تسجًت حسٍٍ خًسي، يُشىزاث انداز ا  2  

Ricœur P., La métaphore vive, Editions du Seuil, France, 1975, p36 
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فتتجنب  أي قراء لغة الوصول، ،ىذامعنوية وميتمة بجميورىا الترجمة وقد تكون 
وبية قواعدىا النحوية واألسمتتقيد ب إذ، واالنحرافات األسموبية والنحوية االختراقات المغوية

تكون في متناول القارئ الرتكازىا عمى قدراتو وممكاتو المغوية  والبالغية والمعجمية. وىكذا
  .ألنيا جاءت عمى نحو أصمي ليذه المغة ،والثقافية والحضارية

وال  ا بينيمايفيكون وسط من يختار أن يجمع بين المبدأينأيضا،  ،ومن المترجمين
فيتحاشى االبتعاد عن النص األصمي ويتجنب  ينحاز إلى أية لغة وال إلى أي جميور،
أي أنو  ،ومعنويا أحيانا أخرى ،فيكون حرفيا أحيانا :التخمي عن قارئ الترجمة ولغتيا وثقافتيا

 حينعنو  يتخمىو حتى ينقمو بوفاء، ألصمي والتقيد بو الخضوع لمنص ا اإلمكانيحاول قدر 
  .بو عن لغة الوصول وأسسيا تنحرفيحس أن ترجمتو قد 

إذ يتصرفون  ،اتالفئ ذهضمن ىيدخمون وقد نجد نفرا آخر من المترجمين الذين ال 
وكأنو أحد  حسب ىواىمفيتفننون فيو كثيرا في النص المترجم ويضمنونو أفكارىم ومشاعرىم 

فيم واستخدام  عمىة وقدراتيم كونيم يرتكزون أكثر عمى كفاءاتيم في الترجم ،إبداعاتيم
 ،فيما أو قابمية اجتماعية تيسر عمييمفال يترجمون سوى ما  .خاصة لغة الترجمة المغتين

أو ال يوافقون  ،أو صعبت ترجمتيا ،ويتجاىمون كل فكرة أو كل جممة عسر عمييم فيميا
  .أو إيديولوجيتو معتقداتو وركائزه يا معتناقضلأو يرفضيا المجتمع  واىامحت

ذاو   الحالبيذا الحد من العسر والغموض، فكيف سيكون عادي كانت ترجمة نص  ا 
التي  المجازية واألقوال المأثورة التعابيرو  لبالغية والرموزاة الصور بترجماألمر يتعمق  حين

بل وحتى الخطابات العادية النصوص األدبية كثيرا ما تتشبع ف؟ تتميز بتكدس أفكارىا وقوتيا
التي ال تعرف الكتابة وتحتفظ بكل آدابيا في الذاكرة الفردية  الشفوية في المجتمعات-

، بل إن ىذه ودالليا التي تزيدىا رونقا لفظيا وعمقا معنويا ات والصوربالمجاز  -والجماعية
. وأدبيتو ويتشعر ومنيا يستمد جماليتو و  ،الخصال من الركائز التي يبنى عمييا النص األدبي

يا نقال من ـبل ىي جمع بين قوتين: أوليما كون ،فقطليست تعبيرا مجازيا  البالغيةالصورة ف
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أخرى،  إلىمثمما تكون الترجمة نقال من لغة  ،مثل المشبو بو والمشبو آخر إلى عنصر
تسود في المجتمع التي  مبادئال، و عقيـدةالو  ،حضارةالو  ،ثقافـةالو  ،يا انعكاسا لمغةكونيما ـوثاني

عمى النصوص  يقتصرتأثير التعابير المجازية والصور البالغية ال  إنلذا ف. وتشيع فيو
العديد من  حيث تتحكم فيحياتنا اليومية،  إلىبل يمتد وبعمق  حسب،و اإلبداعية والنقدية 
     تصوراتنا المجازية.

وما لمترجمة  ،في النصوص األدبيةاألىمية غ اللما لمصور البالغية من تأثير بونظرا 
ليذا ، وما آخر إلىأخرى ومن مجتمع  إلىاألدبية من لغة  اإلبداعاتنقل في  قيمةمن 

، الحديثة األدبية والبالغية واألسموبية والنقدية في الدراسات محورية الموضوع من أىمية
النص الصور البالغية في حول  تتمحور دراستناأن بالتشاور مع أستاذنا المشرف اخترنا 

أو استعارة  الترجمة نقال فمثمما تعتبر .رنسية نحو المغة العربيةمن المغة الف يارجمتاألدبي وت
نقل من لفظ إلى آخر، أو من  - أيضا –الصورة البالغية  إنأخرى، فلغة إلى  ةمن لغ

 .أو المقاربة آخر عمى سبيل المشابية أو المماثمة إلى ءيش، أو من رمفيوم إلى آخ
 وانطالقا مما سبق اخترنا أن يتمحور موضوع بحثنا حول األسئمة التالية: 

 إلى، وكناية ومجاز من لغة ورة البالغية من تشبيو، واستعارةترجمة الص متكيف ت
 Les chemins                qui رواية مولود فرعون:  )وباألخص من الفرنسية  ،أخرى

montent       )حنفي بن عيسى: الدروب الوعرة / وترجمة حسن بن  ترجمة ) إلى العربية
  ؟يحي: الدروب الشاقة(

 ةمن المغة األصميالبالغية  من ىذه الصورواحدة الترجمة من نقل كل  مكنتل ى
 ؟ (المغة العربيةليدف )ة اإلى المغ (المغة الفرنسية)

ما ىي النتائج التي و ؟ الصائبةالترجمة الناجحة تأدية تمكن من ما ىي السبل التي 
 ؟الترجمة الناقصة  عن نجرت
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التي ال تقل مجموعة أخرى من األسئمة الفرعية المحورية وتنتج عن ىذه األسئمة 
 أىمية: 

أي ىل تتم ترجمة االستعارة ىل يتم االحتفاظ بالصورة البالغية أم ال أثناء الترجمة؟ 
ل من ابنص عادي خ مأ ،بنوع آخر من الصور البالغية مأ ،مثال باستعارة في نص الوصول

 أيا كانت اإلجابة، كيف يتم ذلك أو ما ىو السبيل إلى ذلك؟  المجاز؟ 

ىل يحتفظ  ؟قيمة وقوة رة بالغية إلى غيرىا أو ما دونياكيف يتم االنتقال من صو 
النحوية  بالمعنى مع االنتقال من صورة بالغية إلى أخرى؟ ما ىي االختالالت المغوية

 والصرفية واألسموبية التي قد تنجم عن الترجمة عامة وترجمة الصورة خاصة؟

 Lesجزائرية رواية التطبيق عمى ىذه الدراسة، وقع اختيارنا عمى  من أجل انجازو 
chemins qui montent ،المترجمة من المغة الفرنسية إلى العربية  لألديب مولود فرعون

الدروب الشاقة )ترجمة حسن بن و ( 1891: الدروب الوعرة )ترجمة حنفي بن عيسى، بعنواني
لنيل شيادة في إطار التحضير نجزناه (، تتمة لمعمل الذي سبق لنا وأن أ2002يحي 

الماجستير والذي تناولنا فيو دراسة ترجمة االستعارة في ثنايا ترجمتي ىذه الرواية. وىذا ما 
 فظامن مذكرة الماجستير لنح -في بحثنا الحالي- العناصر ديد منالعيفسر كوننا قد أخذنا 

 . مضمونيا النظر فيإلعادة عمى صيغتيا أو التعمق فييا أو 

في نظرنا لكونو وبديييا طبيعيا أمرا اختيارنا لمروائي مولود فرعون  السبب في وكان
والدينية  أصال عن الطبيعة الثقافية واالجتماعية ونيعبر  من أبرز األدباء الجزائريين الذين

، أي خالل الحقبة في عصرهالتي عاشت فييا منطقة القبائل  والعقائدية والسياسية
لىو  االستعمارية، فيي رواية اجتماعية تحوي جانبا تاريخيا ألنيا تروي ليس ببعيد.  وقت ا 

عاشيا المجتمع الجزائري عامة والقبائمي خاصة خالل فترة االستعمار الفرنسي  ماضية اأحداث
. توظروف معيش توتصف مجتمعا حدث فيو بعض التغيير منذ االستقالل وتغير  ،لمجزائر
 األرض، يقاسمان المؤلف األصمي مترجمين جزائريين قبلمن  تاأنجز الترجمتين قد  كما أن
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ض أن تكون الترجمتان صائبتين من المفرو ف. حوليم مجتمع والثقافة وكل ما يحومالو 
 لمنصلغة الكتابة األصمية  يجب أن نركز عمى كون . لكننظرا ليذا االنتماء الواحد ناجحتين

المغة األم لممؤلف ، وبعيدة عن )أي العربية( مختمفة عن لغة الترجمة، ة(أي المغة الفرنسي)
وقد  .ينالمترجمكذا لغة وثقافة و  الفرنسية، إلىصمة  ةالتي ال تمت بأي (أي القبائمية) ووثقافت

بمغتو األم، أي القبائمية، فنقل منيا أفكارا أو صيغا  بذاتو ىو يكون الروائي األصمي قد تأثر
أسموبية غير معروفة في الفرنسية لغة ومجتمعا. لكن ذلك ال يعني أنو ال يتقن لغة كتابتو 

صبغة  لنص روايتويكون انزياحو متعمدا ليمنح  دوأنو غير متمكن من ثقافة الغرب، بل ق
  ال يعرفيا الغرب وال لغتيم.أصيمة أصمية ونكية 

، أي النص الذي ألفو مولود فرعون بالمغة الفرنسية، يمكن الكتابة األصمية إنوعميو، ف
أصال  إلى لغة بعيدة عنياجزائريتين ثقافة لغة ومن في حد ذاتيا ترجمة من  أن تعتبر

أن لصاحب النص األصمي يتمثل في  التأليف والترجمة، عمى أن االختالف بين اوتركيب
ومن مشاىد وأحداث  ألنو كان يؤلف انطالقا من تفكيره ىوواإلبداع حرية أكبر في الكتابة 

 ، ال من قراءة غيره.عاشيا وعايشيا في محيطو االجتماعي

 نوجزىا انمن خالل ىذا العمل، فإن وتحقيقيا إلييااألىداف التي نصبو لموصول أما 
 : فيما يمي

الواردة في ىذه الرواية ومعرفة  بالغية والتعابير المجازيةنود أوال النظر في الصور ال
ارتكازا صور ي وىل والعقائدي والطبيعي لمكاتب، واالجتماعيمدى ارتباطيا بالمحيط الثقافي، 

 فإذا ؟القبائمية–ل البعد عن لغتو األم بعد كوالتي ت -أي الفرنسية–المغة التي يؤلف بيا  عمى
 نابعة من محيطو، فمن المرجح أيضا أن تكون مأخوذة من لغتوالبالغية كانت تمك الصور 

ذا. وأن تتأثر بيا كان األمر كذلك، فمعناه أن الروائي مولود فرعون بنفسو قد مارس ىذه  وا 
وقد يجعمو ذلك يتقيد باألصل حتى إذا لم يتضمن  الفرنسية إلىالترجمة من لغتو األم 

 .المضمون الحقيقي في المغة الفرنسية
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في الرقي بالنص وقيمتيا مزايا كل صورة من الصور البالغية  إبراز -ثانيا–نرغب 
في الشكل والمعنى حتى يكون أكثر حدة وعمقا، وأكثر تأثيرا في  األدبي والخطاب الوارد فيو

استعماال األكثر البالغية يمكننا ىذا من التعرف عمى الصورة أو الصور . وسالعقل والوجدان
وقد نجد لذلك  .والسبل التي اعتمد عمييا في ترجمة كل نوع أو كل صورة في ىذه الرواية

ألن  ،طوأو في ثقافة المؤلف ومحيوالتعبير عنيا، تفسيرا في قدرات لغة الكتابة عمى احتوائيا 
رد نقل صفة أو صفات من العنصر ليست مج -يرى الكثيرونعمى خالف ما - االستعارة

ثقافة ىي أداة تحتوي ، بل ىي أكبر وأعمق من ذلك بكثير، إذ (ب)إلى العنصر  (ا)
إلى درجة أنو من الصعب تحديد تعريف دقيق وتعبر عنيا  لغتوالمجتمع وعاداتو ومحيطو و 

عادة صياغتيا من خالل لغليا.  مع مراعاة ة الوصول ومحيطيا فيي إذن نقل لتمك القيم وا 
 . مغةما تزخر بو ىذه ال

، وما ليا والمراوغة فييا بالترجمة وسبل تحقيقياأكثر إلى التعريف  -ثالثا–نيدف و 
يتعمق  ماحينخاصة  من حدود، وكذا ما يمكن أن يحول دون وصوليا إلى النتيجة المرجوة

. كما ىو الحال ىناا منفسيالمؤلف األصمي ومحيط بيئة  ييا كاتب مناألمر بترجمة يؤد
فالترجمة . وآخرتتمثل في خطاب قد يكون فيمو وتأويمو متنوعا متعددا ومختمفا بين شخص 

، إذ قد تكون مصدرية وسبل متنوعة ترجمات، أي أنيا متنوعة ومبنية عمى أسس مختمفة
داللة لباو  ،لوصولبنص امرتكزة عمى التركيب األصمي لمنص، كما قد تكون ىدفية ميتمة 

  وحسن إيصاليا إلى المتمقي في المغة الثانية.

من المغة البالغية ترجمة الصور  اختالفمعرفة مدى تماثل أو  - رابعا –نقصد و 
تمكن صاحب الترجمة من نقل كل صورة من الصور البالغية  إذاالعربية.  إلىالفرنسية 

نود التعرف عمى نوع الصور التي نجح في  فإننا، بصورة تقابميا الواردة في النص األصمي
تشبيو بمثمو، واالستعارة بمثيمتيا لصيغة تمت ترجمتيا، أي ىل نقل اصورة أو نقميا وبأية 

ا تفادي ترجمة ما كان أم أنو اكتفى بالسبل اليسيرة كاالعتماد عمى النص العادي و كذ...
 ؟صعبا عسيرا
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 ـما يمي:فيي كالفرضيات التي أسسنا عمييا موضوعنا، أما 

أن الترجمة أمر عويص ويتفق عمى يعمم  -من باحثين ونقاد ومختصين –الجميع إن 
ألنيا  أن الترجمة خيانة لمنص األصميالكثيرون يرى درجة االستحالة أحيانا. و  إلىيصل قد 
أن الترجمة  ، أيضا،من يرىىناك و  .لن تكون مماثمة لو ولن تكون وفية تماما -أيا كانت–

ت ترجمة الخطابات العادية المألوفة بيذا الحد من إذا كان. في المغة اليدف لنص جديد إبداع
 أكثر تعقيدا قد تكونواألقوال المأثورة ترجمة الصور البالغية والرموز  إن، فوالعسر الصعوبة
 . نظرا لما تتضمنو من غموض إضافي وصعوبة

مستحيمة قد تكون مة االستعارة ىنالك من األدباء والنقاد والمسانيين من يرون أن ترج
ألن ما تتضمنو من ثقافة وعادات وعقائد ال يمكن أن يترجم. لكن، وبالموازاة مع ىذه الفئة، 

ولمغات  ألنيا تأتي في ثنايا المغة، لصورة البالغيةىنالك فئة أخرى تؤمن بإمكانية ترجمة ا
، 2بعد، من لغة أم واحدة ، كما أن كل جمع من المغات منبثق، فيما1جميعا قواسم مشتركـة

وأكبر من ذي قبـل. نضيف إلى ىذا كمو، أن  أعمق تشابيات وتماثالت فتكون ليا بالتالي
، تشابيات قد تكون بينيا وتشابيات الثقافات أيضا متعايشة متداخمة، وىذا ينتج تقاربات

يمكن أن تؤدى كما أن الترجمة . أصمية وقد تكون وليدة التأثير والتأثر المتبادلين بينيما
تؤكد إمكانية قد التي  قرائنىذه إذن مجموعة من السبل مختمفة متعددة.  ىباالعتماد عم

عمى عكس ما ورد ذكره في بداية ىذه  الصورة البالغية والتعبير المجازي الرمزيترجمة 
 . الفقرة

الدراسة تمثل في ت فإنيا، لقيام بيذه الدراسةفي اىا ابشأن المقاربة التي اعتمدنو 
 . المقارنةفي ، و النقدية التحميمية

                                                           
 انداز انثاٍَت، انطبعت عٍىٌ، يُشىزاث انُحىٌت، انبُى عصٌص، ٌىسف  ٌؤٌم. د تسجًت َعىو، تشىيسكً: ٌُظس  1

 . 1987 انبٍضاء،
 ...وغٍسهًا وانفٍٍُقٍت انعبسٌت أٌضا إنٍها تُتًً انتً انحًٍت انسايٍت يٍ يُحدزة يثال فانعسبٍت  2
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العربية المغة ب التين تم انجازىمامناقشة الترجمتين  في فقد ارتكزنا عمييا ،المقارنة أما
في مناقشة السبل  -أصال–كما اعتمدناىا عيوب. من نبين ما في كل منيما من مزايا و  حتى

 فإننا طبقناهأما التحميل، التي اعتمدت في ترجمة الصور ونقميا من الفرنسية إلى العربية. 
والترجمة تعريفا وأسسا وحدودا.  ، والكناية، والمجاز،االستعارةالتشبيو، و عرض كل من  في

الصورة من فك بعض ألغاز ن ي مكعمى كل دراستنا ىذه، ألنو السبيل الذ وقد فرضنا النقد
لكون الروح النقدية الزمة يجب أن يتحمى كذا و  ، دةالبالغة الجدي في ثناياوالترجمة  البالغية

 .بيا كل بحث عممي

حيث خصصنا لكل  ،أربعة فصول إلى ىذا العمل ميقست ، ارتأيناوإلنجاز دراستنا
  تطبيقي:النظري وال الجانبين صورة فصال مع الجمع المباشر بين 

البالغية عامة  نب نظري بحت لدراسة الصورةاكجأما الفصل األول، فقد خصصناه 
شكالية الترجمة مة والخطاب األدبي امخطاب علمحور ىذا الفصل حول عرض مفصل يتو  ،وا 

وما لكل منيما من خصوصيات تجعل من النص األدبي أدبا. ثم ربطناه بالصورة  ،خاصة
دراسة ي الداللة والشكل. وفي الجزء الثاني من الفصل، عرضنا البالغية مفيوما وتأثيرا ف

لمترجمة وسبميا مع التركيز حول آليات ترجمة الصورة البالغية ونقميا بين أدبين ومن لغة 
 إلى أخرى.

والسبل التي استعممت في  ،لمتشبيو تعريفا وأركانا وأنواعاالفصل الثاني خصصنا و 
ثم عرضنا جزء التشبيو من  ترجمتو، مع التمثيل والتطبيق من خالل المدونة التي عممنا بيا.

المدونة وحممنا مختمف الطرق التي استعممت في ترجمتو. وانتيينا بخاتمة لخصت مجمل 
لوعرة وفي القول حول الطرق األربعة المستخدمة في الترجمة إلى العربية في نص الدروب ا

 نص الدروب الشاقة.

عدنا النظر في العديد من العناصر فأ ،ستعارةفقد تناولنا فيو االالفصل الثالث  أما
قدمنا العديد من اإلضافات والتصحيحات التي اقترحت ف ،الماجستيرفي رسالة  ادرسناى التي
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في صمتو  كما ركزنا عمى النص األصمي أيضا ،عمينا من قبل أعضاء لجنة مناقشة العمل
، والطبيعي الذي جرت فيو أحداث واالقتصادي ،والعقائدي ،والثقافي ،بالمحيط االجتماعي

ن مع يالمحدثودراستيا بناء عمى وجية نظر االستعارة  ماىية. وقد استعرضنا فيو الرواية
خاصة التشبيو البميغ الذي أدرجو الغربيون ضمن االستعارات ألن  التمييز بينيا وبين التشبيو

العالقة التي تربط بين طرفيو فاقت حد المشابية التي وجدناىا في التشبيو لتصل إلى درجة 
 .المماثمة

والمجاز المرسل. عرفنا فيو لكناية األخير، فقد جمعنا فيو كال من االرابع و أما الفصل 
ن الجمع بين ىاتين الصورتين ا. كال منيما مع تفصيل ما فيو من أنواع وخصائص وأركان

ن سيوا أو إىماال، بل ىو أمر ضروري فرضتو طبيعة الصورتين في تقاربيما كلم ي
إلى حد أن بعض البالغيين قد اقترحوا جمعيما في تسمية واحدة ألن االختالف  ،وتشابييما

 الكائن بينيما محدود إلى حد بعيد. 

التي عدة أمثمة من الصورة المدروسة و  أننا استعرضنا قي كل فصلإلى نشير أيضا 
العربية  إلىورد ذكرىا في النص األصمي بالمغة الفرنسية، وحممنا ما قابميا في النص المترجم 

أي المنيج المتبع في الترجمة، و مدى نجاعتيا أو فشميا في  ،لنكشف عن طريقة الترجمة
ولم يكن ىمنا في الحكم عمى أي الترجمتين أنجع  .واالحتفاظ بالنص األصمي نقل الفكرة

وأصوب بقدر ما كان في التركيز عمى السبل المثمى التي تمكن من تحقيق نقل أمثل لمصور 
البالغية من المغة الفرنسية إلى العربية في النصوص الثالثة المدروسة. ونذكر ىنا أن 

يسى كميم جزائريون ويعرفون الكتاب الثالثة، مولود فرعون، وحسن بن يحي وحنفي بن ع
جيدا تمك الحياة االجتماعية القاسية التي جرت فييا أحداث الرواية. ومعنى ىذا أن ذلك 
يسيل عممية القراءة والفيم واالستيعاب، ثم عممية إعادة الصياغة بالمغة العربية لتتم ترجمة 

 من جمال وبالغة في المعاني.   االرواية مع االحتفاظ بما فيي

 : أىميا  ا العملذواجيتنا صعوبات عدة أثناء انجازنا ليوقد 
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االختالف الموجود بين الغربيين والعرب في تصنيف الصور خاصة التشبيو البميغ الذي  - 
فإذا صنفت في  .، وكذا تصنيف االستعاراتيعتبر عند الغربيين نوعا من االستعارة ال تشبييا

حاضر إلى المغة العربية إلى تصريحيو ومكنية، حسب إيراد المشبو بو أو حذفو، فقد قسمت 
 بذكر أو حذف أحد طرفي التشبيو. ،وغائب عند الغربيين

ولعل ىذا األمر  ،ىذا الموضوعتناولت التي والبحوث العممية المراجع األكاديمية  قمة - 
وجود بحوث ومقاالت حول فرغم  ومجاال حديث النشأة.كونو موضوعا جديدا  إلىراجع 

ي ، أفان الجمع بين المجالين، الصور البالغية والبالغة عموماحول أخرى ا كذالترجمة و 
 عند العرب،، خاصة ، لم ينجز من قبلأكاديمية سة عممية، في دراالبالغية ترجمة الصورة

  حسب ما الحظناه من خالل قراءاتنا.
ي المشرف، األستاذ الدكتور بوجمعة ذجو بشكري الجزيل إلى أستاوفي الختام، أتو 

ا العمل وعمى توجيياتو القيمة الدقيقة ذشتوان، عمى قبولو متابعة اإلشراف عمى انجاز ى
ا ذالتي لم يتوانى في تقديميا لنا. كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة عمى قبوليم قراءة ى

 البحث ومناقشتو. 

 



 

  

 

 

 

 الفصل األول
شكالية  الصورة البالغية وا 

 الترجمة
 
 

 

 

 

 

 

 



 الصورة البالغية وا شكالية الترجمة                               الفصل األول         

19 
 

 تمهيد   -
 . الخطاب األدبي1 -

o 1.1 . خطابلا فيـالعوامؿ التي تعوؽ  
o 1.1 .المغة األدبية 
o 1.1 .البالغة ودراسة الصورة البالغية 

 البالغية ومصادرها مفهوم الصورة. 2 -
o 1.1 .مفيـو الصورة البالغية 
o 1.1 . ياووظائفقيمة الصورة  
o 1.1 . ياومكوناتالصورة البالغية مصادر 

 البالغية وغموض الداللةرمزية الصورة . 3 -
o 1.1 . ىؿ رمزية الشيء أسبؽ أـ الصورة البالغية؟ ىؿ انطمؽ اإلنساف مف

الشيء وما يرمز إليو ليعبر بو بعد ذلؾ في صورة بالغية أـ أنو أتى 
 بصورة بالغية ألصقت الرمز بالشيء؟

o 1.1 . (الصورة عبر المغة)الصورة المغوية 
 البالغية الصورة ترجمةمن آليات . 4 -

o 1.1. ماىية الترجمة 
o 1.1. صورة البالغيةال ترجمػة إمكانيػة  

 1.1 .المغػوي التقارب.ا 
 1.1 .الثقافي التقارب.ب  
 1.1.التقارب الجغرافي.ت 
 1.1.التقارب العقائدي . ث 
 1.1.ممارسة الترجمة . ج 
 1.1.الكفاءات المغوية لممترجـ . ح 
 1.1.الكفاءات الثقافية لدى المترجـ. خ 



 الصورة البالغية وا شكالية الترجمة                               الفصل األول         

20 
 

 1.1.فاءات األدبية لدى المترجـالك. د 
 1.1.إلييمامعرفة المحيط والمغة المترجـ . ذ  

o 1.1 .الصورة البالغية  ترجمػة سبؿ:  
 1.1 .الثقػافي التقابػؿ أو الديناميػكي التقابػؿ نظريػة.ا La théorie 

de l’équivalence dynamique 
 1.1 .التواصمية والترجمة المعنوية الترجمة.ب  
 1.1 .الحرفيػة ةالترجمػ.ت  
 1.1 .والشػرح تفسيػرالترجمة بال.ث Paraphrase explicative     
 1.1 .واإلبػداع التجديػد طريقػة.ج  Innovation créative   
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 تمهيد:

 وما يزاؿ اإلنسافوسائؿ التي استخدميا الوأنجع أبرز أخرى مف  وسيمة المغةتعتبر 
أنيا  حيث ،واالقتراب منيـ ري جنسو مف البشؿ مع بنمتعاملو  ،لمتعبير عف أفكاره ومشاعره

تمؾ التي تستعيف أو  ،استخدميا ىوالتي  المتنوعةعمى خالؼ غيرىا مف الوسائؿ  -تعتمد 
 1المزدوج التقطيع خاصيةو  الصوت عمى -بياالتي تتواصؿ مختمؼ الحيوانات والحشرات بيا 
إضافة إلى كونيا  ،وى في لغة البشرو سلد الذي ال وجو  - أي التقطيع إلى فونيـ ومونيـ -

فتعيش  ،ناطقيف بيا مف غيرىـال وكؿ 2الواحدالمغوي  المجتمع أفراد يتقاسميا حيثاجتماعية 
اختالؼ المغات مف مجتمع إلى  ونالحظ .بيـ ومعيـ وكأنيا فرد مف بيف أفرادىاكائنا حيا 

 عمى ترتكزأنيا  ،أيضا ،التذكير. كما يجب حتى عمى مستوى المجتمع الواحد أحيانابؿ  آخر
أصمية موضوعية أو طبيعية عالقة توجد أية ال  إذ المغوية أو الرموز لعالماتا3 ةاعتباطي

في  ،(4سوسيردي  فحسب فردينا )الطرفاف المكوناف لمرمز المغوي ،بيف الداؿ والمدلوؿ
بيف ىذيف العالقة ال يمكف اعتبار  .بؿ في جميع الحاالت عند البعض الحاالت معظـ

كذا المحاكاة و التقميد و إال في حالتي وبدييية طبيعية  ، أي بيف الداؿ والمدلوؿ،العنصريف
 : حسب أولئؾ الدارسيف الذيف يؤمنوف بيذه النظرية ويدافعوف عنيا االشتقاؽ

التي نسمعيا صوات األباستنساخ  -التقميد والمحاكاة حالة  -نقـو في الحالة األولى
احتكاكا الكممات المنتجة األصوات و فتبدو وننتج كممات مكونة منيا.  ىا،نقمدالطبيعة و في 
أو الرياح وما تنتجو المياه وىي تسيؿ أو العصافير وىي تزقزؽ  ،نقال لما يسمع في الطبيعةو 

السؤاؿ الذي يطرح  . ولكفالتي تنتجيا الطبيعة وغيرىا مف األصواتوىي تيب وتعصؼ 
لماذا تختمؼ تمؾ الكممات التي يفترض أنيا تحاكي : ىو - في ىذه الحالة -ىنا نفسو 

                                                           
1 Martinet A., 2008, Eléments de linguistique générale, Editions Armand Colin, Paris, p. 
30. 
2 Marcellesi J-B et GARDIN B., 1974, Introduction à la sociolinguistique : La linguistique 
sociale, Editions Larousse, Paris, France,  p-p. 20-21.  
3 De Saussure  F., 1990, Cours de linguistique générale, Editions ENAG, Alger, p. 35. 
Et Benveniste E., 1966, Problèmes de linguistique générale, Editions Gallimard, France,  
p.49. 
4 Ibid, P. 62.  
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األصوات التي ألف ؟  ...وحتى في نفس المغة بيف مكاف وآخر الطبيعة، بيف لغة وأخرى
، أينما نفسيا الطبيعة ىي نفسيا، في الظروؼالموجودة في  المخموقاتمف  مخموؽينتجيا 
لكممة التي ااألصوات و أف  المالحظلكف ، و في الكوف وفي أي مجتمع يشري كاف تواجدنا

في المغة )ب( وبأصوات مغايرة يفترض أنيا تحاكي الطبيعة في المغة )ا( تقابؿ بكممة أخرى 
إذا  ؟في العالـ ي الطبيعة ال تختمؼ مف مكاف إلى آخررغـ أف األصوات التي نسمعيا ف

   ف تقميدىا؟اعتمدنا عمى محاكاة الطبيعة، لماذا ال نحاكييا كمما أمكف ووجدت أصوات يمك

 جديدة توليد وحدات لغويةعمى  -االشتقاؽ في حالة  – ونعمؿ في الحالة الثانية
ىي كممات اصطالحية أصال أي أتفؽ عمى و ، مف قبؿ وضعتأخرى مف كممات  )كممات(

 مف قبؿ مستخدمي تمؾ المغة تـ تداولياثـ  بأية طريقة كانت، أف توضع كتسميات لمسميات
إلى درجة أف تمؾ  بيذه العمميةونصؿ  .األشياء التي تشير إلييا صارت لصيقة بتمؾ حتى

تولدت بصورة طبيعية وكأنيا بؿ إنيا ، وال غرابة فييا ،موضوعيةتبدو لنا التسميات الجديدة 
ما فيو مف أصوات ينتجيا  خالؿمف  أخذت منو وحاكتوحقيقي وطبيعي تقميد لموجود 

 بعيدة كؿ البعد عف االعتباطيةفيي  .طبيعة()أصوات طبيعية مثمما في محاكاة أصوات ال
فتبدو مألوفة  .وتطورت انطالقا منو أخذت مف موجود مسبؽبؿ  ،لـ ترد مف عدـألنيا 

االشتقاؽ مف السبؿ أف بىنا  لتذكيرنود اوكأنيا وجدت مف قبؿ.  -ىي أيضا  -متداولة 
ثراء  مات جديدةمف أجؿ إنتاج كم ،أو في أغمبيا ،المعتمدة في كؿ المغاتالشائعة و  وا 

بالحقوؿ  -في السيميائيات والمسانيات  -ويندرج ىذا كمو ضمف ما يسمى . القاموس المغوي
التغيرات الداللية أو الوصوؿ إلى جانب الحقوؿ الداللية التي تمكف مف  إلىالمعجمية 
 انزياحاتيا.

 فألأيضا   اصطالحية المغة. فوياالصطالح المغآخر يتمثؿ في قد ذكر مصطمح و 
ومستخدمييا، وحديثا كؿ الذيف يسيروف عمى السياسات المغوية ومجامع  الواحدة المغة أفراد

عبر الممارسات المغوية والمقترحات - ويتفقوف اتفقوا قد، في مختمؼ األوطاف واألمـ المغات
ومنحيا عالمات لغوية  بأسمائيا المسميات تسمية عمى -دوماو  المنتجة والمالحظة يوميا
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فحتى  ،ميياع امتفق جماعي حي  إنتاجألف المغة  ،كاف مصدر التسمية فرديا ال جماعيا وا 
الذي يحافظ عمى فعالية  ىذا المحيط االجتماعي كنؼفي  إالوحيوي ال حياة لو وال بقاء 

 فالمقصود باالصطالح ىنا ىو االتفاؽ حوؿ الشيء. 1.المغة وحيويتيا

فتتطور مع يا وعمى حياتيا وحيويتيا، يحافظوف عميأحياء فالمغة حية ما داـ أىميا 
جاتيـ، ومنتو  إبداعاتيـ شيرةوتنتشر في األرض مع انتشارىـ أو  ،ترقى مع رقييـتطورىـ، و 

تماما مع زواؿ  فالعديد مف المغات قد زاؿ واندثر .وانييارىـ مع دنوىـوتنيار وتدنو 
بطريقة أو بأخرى وألي  ياناسأي مع تخمي  عمييا تحافظو  تتكمـ بياالمجتمعات التي كانت 

اإلغريقية القديمة، و حاؿ المغات الفينيقية،  وإن. عف التحدث بيا واستخداميا سبب كاف
وفي التي عرفت مع مجتمعاتيا  عريقةالمف المغات  وغيرىاوالالتينية، المصرية القديمة، و 

 رواجا وقوة يشيد عمييا تاريخ البشرية.عصورىا 

 أفراد واتفاؽ في كؿ لغات العالـ ةويالمغالرموز و المعاجـ في  صطالحاال أساس رغـ
 ،أحيانا واألصوات الكممات ومدلوالت، المسميات تسميات عمى المغوي الواحد المجتمع

 يحيطو مبيـ خطاب أو نص أو بكالـ الواحد  المتحدث يأتي فقد ا،وطريقة ترتيبيا وتركيبي
ال يقتصر عمى معاني  -ف طولو أيا كا -المغوي أو الخطاب ألف النص والغرابة،  الغموض

 وأالكممات ومعنى ثـ بيف المكونة لمجممة، معاني الكممات بؿ يجمع بيف  ،الكممات مفردة
 :مقاـ وأ سياؽوكؿ ما يحيط بالنص مف  ،العاـ ممزوجة بالسياؽمعاني العبارات والجمؿ 

تفؽ عميو وا، المعيودو البتعاده عف المألوؼ  ،إطالقا القارئأو  المستمع يفيمو أف ال إماوىو  
بياما غموضا فيو يجد أو ،اصطالحا فشاع بيف الناس  وتحميمو وفيمو فكو عميو يصعب وا 

سوداء مظممة في عمبة غريبا و  اغامضالمعروض عميو  خطابفيبقى ال مف غرابة. لما فيو
مف  والوصوؿ إلى ما تحويو حميامؾ مفاتيحيا وال حيمة تمكنو مف تال يم ،محكمة الغمؽو 

  .ارأفك

                                                           
1 Dubois J. et all, 1973, Dictionnaire de linguistique, Editions Larousse, France, p-p. 276-
280. 
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ما دامت حية ومستعممة  – اإلنساف لغةوالخصائص الحيوية البارزة في  ميزاتال فم
خاصة في  ،ةنياي ال ما إلىوالتنوع  واإلبداع االبتكار عمىوالمتجددة الدائمة  اقدرتي -

 ،الطارئة في المحيط االجتماعيالتغيرات ومعايشة إما لموازاة  الداللي،الجانبيف المعجمي و 
التي احتكت بيا أو تحت تأثير المغات األخرى  ،جديدة مثالوابتكارات ت عااختر مف ا

فالمغة  .أو المزج أو غيرىما مف خالؿ ما يسمى بالدخيؿ المغويوبالمجتمعات التي تتحدثيا، 
 الصوروتعتبر  .1ما دامت حية في أحظاف المجتمع ،غير منقطعةو  دءوبةفي حركية دائمة 
 الوسائؿأبرز وأىـ  مف، أنماطيا وأنظمتيا عمى تعددىا وتنوع ،والمجازية والتعابير الرمزية

صة خا ،والمتواصؿ في المغة الدائـ التجديد ىذا حقيؽتيـ بإحكاـ وقوة في تس التيوالصيغ 
الصور البالغية يسمح  إنتاجألف  ،لي لمكممات والجمؿمف حيث النظاميف التركيبي والدال

  .عف المألوؼ حباالنزياأحيانا 

 اب األدبي:. الخط1

 العوامل التي تعوق فهم الخطاب: .1.1

 :ومتنوعة كثيرة محتواهل واستيعاب تحوؿ دوفو  خطابلا فيـفي  المتمقي العوامؿ التي تعوؽ إف

 خاص ىو ما ومنيا ،المغوي الواحد المجتمع أفراد بيف مشترؾو  عاـ ىو ما منياف -
قد  لما ،ذاتو حد في بالخطاب ومنيا ما يتعمؽ بالفرد الممقي أو المتمقي لمخطاب،

  مثال، وغموض إبياـ مفيشوبو 
 أو المغوية قدراتو نقصلمخطاب بسبب  المتمقيقي أو مالم بالفرد ومنيا ما يتعمؽ -

 التحميمية، أو الفكرية
 مف المقصودة الحقيقية الفكرة عف المتمقي يبعد الذي التمقي بمقاـ كذا ما يتصؿو   -

 أو إلقائيا مقاـ معيا يتناسب ال قضية يتناوؿ األخير ىذا لكوف ،الخطاب
   .معالجتيا

                                                           
1 Baylon CH. Et Fabre P., Initiation à la linguistique : Cours et applications corrigées, 
Editons Armand Colin, 2ème édition, p. 32.  
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بعيد  ىو ما ومنيا ،امنطقي ياموضوع قد يكوف ما األسباب ىذه مف فاف وعميو،
  والمنطؽ: ةموضوعيعف ال

حكاـنوعو وطبيعتو إذا لـ يؤد الفناف أو المبدع عممو، أيا كاف • وينجر ىذا  :، بإتقاف وا 
 ابتعاده أو بخروجو ،يصرفال أو ئياإلمال أو ينحو نظاـ المغة ال مف وتمكن عدـعف 
عدـ التحكـ أو  ،تركيب الجمؿ والعباراتفي خمؿ  ذلؾعف  تجينف. قواعدىا بعض عف
مؤنث(، المذكر و بيف ال)الجنسيف خمط بيف أو مثنى وجمع(، و مفرد، مف )األعداد  في
 تقديمو أووكذا تقديـ ما ال يجوز  )رفع، نصب وجر الكممات وتشكيميا إعرابسوء أو 

 غريبة لغوية تراكيبعبارات و ب اإلتياف إلىذلؾ  بو يؤدي دوق .(تأخير ما يجب تقديمو
 أراد قد صاحبيا كاف التي تمؾ غير معاني منيا يفيـ قد أو، المتمقي عبياو يست ال

يصاليا إلى   الممقي استيعاب عدـ قد ينجـ ىذا أيضا عفمثمما  .غيرهاإلتياف بيا وا 
ذات المدلوالت  الكممات تمؾ خاصة التي يستعيف بيا، المغوية العالمات معاني لكؿ

كما قد ينجـ  .والمدلوؿ النحوية القاعدة عف العفوي انحرافوعف  أو متعددة،والمعاني ال
متعددة فتتفرع  ومعافوسياقات ذات مدلوالت عف استعمالو المفرط لوحدات لغوية 

 االحتماالت الداللية وتتنوع.

و استيعاب عدـ في سواء ،ودقيقة تامة بصورة مغةال فيـ مف المتمقي تمكف عدـ •
 لمعالمة المختمفة المدلوالت أو ،والبالغية واإلمالئية والصرفية النحوية ىالقواعد
بسبب ما خرجت بو المغة المجازية والبالغية عف ، والنص الجممة أو الواحدة، المغوية

افة أو عدـ إحاطتو بثقد، المعتاد والمألوؼ المتداوؿ بيف أفراد المجتمع المغوي الواح
 لـ ما فيـ إلى أو إطالقا الفيـ عدـ إلى أيضا بو يؤدي المحيط االجتماعي لتمؾ المغة

 وىكذا يكوف فيمو خاطئا أو خاصا بو دوف غيره. .يقصد

 استعماليا يؤلؼ لـ جديدةومجازية  لغوية تراكيب أو حاتممصط استخداـ إلى المجوء •
 المعنى عف المتمقي يبعد قد ،المجتمع في كثرةب تداولياشيوعيا و  بعد يتـ ولـ

كثر استخداـ  إذاخاصة  ،خطاب مف سياقو في جاء لما استيعابو فيصعب المرغوب
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ذلؾ استخداـ كممات ورموز بمدلوالت مجتمع  إلىونضيؼ  .غريب المفظ ومجيولو
 يختمؼ مدلوليا فيو. خرآفي محيط اجتماعي 

 بمجتمع خاصةال مواضيعالو  قضاياتمؾ ال أي، عالمجتم في معيودة غير قضايا تناوؿ    •
 إلى مجتمع مف وأحواؿ أفكار نقؿ أو ،الترجمة مف نوع وىو ،إليو توجو الذي غير
في البداية، قد تدخؿ يوما ما في ريبة التي قد ترفض لكف تمؾ األفكار الغ .آخر

 المحبب والمرغوب فيو.وقد تصؿ درجة  ،المألوؼ المعتاد

 االستعانة رغـ االختالؼ، كؿ ويخالفو تماما ذلؾ يغاير ما إلى األسباب تعود قدو  •
 مثؿ ينجر فقد  :والمتمقي الممقي مف كؿ لدى متداولة معيودة وسياقات وجمؿ بألفاظ
 عف الخارجة ةوالمدلولي الداللية المغوية االستعماالت عففي النص  اإلبياـ ىذا

 األلفاظ عمى كاالرتكاز ،المغة في المعيود عف نحرفةموال ، الخارقة لمعادة،المألوؼ
 أو والتورية، التاـ بالجناس يسمى ما أو، الشكؿ متشابية األلفاظ أو المعاني، متعددة
 تعدد أو بالجدة تتسـ التي الصور تمؾ خاصة ،البيانية والصور المجازات عمى

 وأكثرىا الصور بيذه الخطابات أغنى األدبي الخطاب ويعتبرا. تفسيراتي احتماالت
 عف ومختمؼ خاص خطاب فيو ،الت الممتويةدالبالكممات ذات ال بيا بعاتش

 المغوية التالعبات في والتفنف والمػجػاز، الصورة عمى الكبير بارتكازه العادي الخطاب
 واإليحاء التأدية في وقوة والمعنى، الداللة في ودقة عمقا تمنحو التي المألوفة غير

وعمى عكس ذلؾ،  1"غيير ومغالطة لمحقيقة الصورة ت"  :ؼ  ع،اإليقا في وسالسة
تواصؿ فانو  التواصؿ الصوري خاصا وذا مميزات،أنو رغـ كوف  البراغماتيوفيرى 

 والبالغي، المغوي بنائو عمى تعتمد وأدبيتو األدبي النص فشعرية 2عادي وشائع.
 .وقيمو ومبادئو المجتمػع ثقافػة عمى وكذا والمعنوي، الشكمي

                                                           
1 Suhamy H., 1981, Les figures de style, Que sais-je ?, Editions PUF, Paris, P. 3. 
2 Bonhomme Marc, 2014, Pragmatique des figures du discours, Editions Honoré 
Champion, Paris, P. 28. 
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 تركيز مع أخرى لغة مف منقوال الخطاب أو النص كوف إلى لغموضا يعود وقد       •
ذي ال بالنص االلتصاؽ يحاوؿ أنو أي ،والنص األصمي األصمية المغة عمى المترجـ
 داال ،الوصوؿ لغة عف يبتعد أنو حد إلى عميو الحفاظفيحاوؿ   ،نقموفي يرغب 
 الصور مف موعةمج مدلوالت حيث مف وكذا، أسموبا و صرفا،و  نحوا، : ومدلوال

 إلى مجتمع مف مدلوليا يتبايف ما كثيرا التي واإلشارات واأللواف الرموز أو البالغية،
 .أخرى إلى عقيدة ومف آخر،

ذلؾ مف وما إلى  ،وقد ينتج اإلبياـ عف تأثير المحيط الثقافي، واالجتماعي، والديني   •
يكوف مف المبيمات  قدت ألف ما يرفضو المحيط وال يجيزه ممارسات وعادات ومعتقدا

 في أوساط المجتمع.

 وجمؿ كممات إلى -الذىف مستوى عمى- مجردة وأحاسيس أفكار ترجمة المغةف         
 إلى الكتابة عبر أو مسموع كالـ إلى األصوات عبر لتحوؿ ،أيضا مجردة وعبارات
 بذاتو وويحول فيفكو قراءة أو سمعا أيضا يتمقاه الذي الغير مع التواصؿ أجؿ مف مكتوب،

" بينفينست أف  أيميؿيرى . ومشاع أحاسيس وجدانو في وتخمؼ ،فيو تؤثر قد أفكار إلى
صغيرة وبدرجات مختمفة، يمنح شكمو كبير )المغة( الذي يضـ عدة أنظمة ىذا النظاـ ال

 .1لمحتوى التفكير "

شرط  المساني ليس وسيمة نقؿ األفكار وحسب، بؿ ىو أساسا لنظاـ" ا :ويضيؼ أف 
 .2قيؽ التفكير "لتح

o والحفاظ عمييا بأي شكؿ مف  ،تعتبر المغة وسيمة جمع التجارب الماضية
 أشكاؿ النصوص األدبية، 

o  تعتبر وسيمة لمعرفة الدنيا عف طريؽ التواصؿ مع الغير لمحصوؿ عمى
 تجاربيـ،

                                                           
1 Benveniste E., 1966, Problèmes de linguistique générale, Ed. Gallimard, p. 64. 
2 Benveniste E., 1966, op. cit., p. 64. 
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o .1كما تعتبر وسيمة لمتفكير وتعمـ التفكير مف خالؿ الكممات    

 المغة األدبية:. 2.1

 بؿ ،عموما ةػػػػػالعادي المغة تؤدييا التي الوظائؼ نفس تؤدي فإنيا األدبية، المغة أما
حسف اختيار األلفاظ مف  ، نظرا لما تقصدهوالرونؽ والزخرفة والدقة والقوة العمؽ مف بمزيد

 خالؿ مف توجز ما غالبا كونيا ـػػػرغ ،قيمرة المػػػفكػػب التي تخدـ والعبارات واألسالي
 وعمقا اإليحاء في قوة الخطاب عمى تضفي التي والرمز والمجاز البياف ليبأسا مختمؼ

 2".والخياؿالشعر يؤلؼ بيف الحقيقة  «...، ألفالداللة في

غياب الرمز والصورة والمجاز في التعابير العادية، أي  إطالقالكف ىذا ال يعني 
تعرؼ  ة التي لـالشفوية في المجتمعات فالخطابات العاديفي النصوص غير األدبية، 
بالصور والتعابير المجازية غنية أيما غنى  ، حيث إنياالكتابة أفضؿ دليؿ عمى ذلؾ

وأقصوصات وأبيات شعرية، ألف والبالغية القصيرة مف أمثاؿ وحكـ والنصوص األدبية 
محفوظ ومنقوش عمى مستوى الذاكرة الفردية أدب تمؾ المجتمعات، مف شعر ونثر، كؿ 

، ليستعيف بو كأحسف دليؿ لصاحبو مميو في كؿ وقت وفي كؿ خطابوالجماعية التي ت
 مؤيد لفكرتو وحاو لمخيمتو ومشاعره.

يستعممونيا بصيغ يعجنونيا حسب ىواىـ و إف المغة أداة في يد مستخدمييا الذيف 
: والتفاىـ معيـ مع الغير التواصؿكذا و  ،مختمفة مف أجؿ التعبير عف األفكار واألحاسيس

متناوؿ العاـ والخاص، أو يكوف فنيا بدرجات استخداميا عاديا بسيطا في  ف يكوففإما أ
ىانري . يرى واستعماؿ الصيغ واألساليب غير العاديةوالغموض متفاوتة مف التعقيد 

ا عف القاعدة يعتمد عمى الصور البالغية التي تعتبر انزياحالكاتب "  :أفسوىامي 

                                                           
1Marcellesi J-B. et Gardin B., 1974, Introduction à la sociolinguistique : La linguistique 
sociale, Editions Larousse, Paris, France,  p-p. 47-4<.  
2Bachelard G., La poétique de l’espace, Presses Universitaires de France, 1957,P. 17 
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، فيعجنيا عيف بالمغة كأداة يمنح ليا شكالفيست ،خطابو حسب ىواهوالمألوؼ،... فيصوغ 
 . 1" الحاؿ في مجاؿ الفنوف التشكيميةمثمما ىو 

 البالغة ودراسة الصورة:. 3.1

 ومف ثناياه دلوالوم داال الخطاب عمى تأثير مف البيانية الصورة يوضفت لما نظراو 
لعديد مف ا قبؿمف المختصة  الدراساتالعناية و  مف بالكثير حظيت فقدعمى المتمقي، 

         .عدة ومنظورات مناىج ضمفو العممية   لمجاالتاباحثيف في مختمؼ ال

 فع الباحثوف عجز التي المعقدة القضايا بيف  مف البالغية الصورة دراسة تعتبر    
، أـ معجمية لسانيةإبداعية  ظاىرة ىيىؿ  :وتحديد ماىيتيا بدقة، تصنيفيا عمى االتفاؽ

يا التي تحوي بألفاظ تعرؼ بالغيةال الصورة أف المألوؼ مف ؟يبيةسيميائية أـ نحوية ترك
في إعادة  وتدخؿ ،جديد باحث أتى كمما طوال وتزداد قائمتيا تمتد بعض الغموض والتي

 أي في دائما نعرؼ ال"  : سوىاماي ىانري يقوؿ جديدة.وتضمينيا مدلوالت  تصنيفيا
 مكانا ليا نجد بينما عاما، يبدو نياتالمسا فمجاؿ  :البالغية الصور ندرج معرفي مجاؿ
 2."والمعجمية النحوية الدراسات في

 لكف األسموبية، الدراسات في البالغية الصورة دراسة إدراج يسيرا وبديييا يبدو قد
 بالصور االىتماـ رفضوا( األسموبية) العمـ ىذا مؤسسي أف االعتبار بعيف نأخذ أف يجب

 البالغة مصطمح في فكروا وبعدىا .العشريف القرف مف األوؿ النصؼ خالؿ خاصة
(Rhétorique) . 

في األفكار قة الد لتحقيؽ مثؿوالسبيؿ األ األساسية الوسيمة البالغة تعتبر
بداعات ويغملا جماؿالو  قاصدالو  يحصؿ المتحدث عمى بفضميا  .بما توفره مف صور وا 

                                                           
1 Suhamy H., 5008, «  La traduction des métaphores et des hypallages dans 
Shakespeare et dans Scott : quand l’intertextualité s’en mêle », in : Palimpsestes 17 
(Traduire la figure de style », Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, p. 58. 
2 Suhamy H., 1981, Les figures de style, Que sais-je ?, Editions PUF, Paris, P. 3. 
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لـ أو ما  ،عنو ىو بذاتوعاجزا جديدة تمكنو مف التعبير عما كاف  قوالب لغوية وأسموبية
ويمكف القوؿ أف األصؿ في المغة ىو الرمز  جيدا كي تحتويو وتعبر عنو.يسخر لو لغتو 
كالـ فتعبر عنيا في ثنايا  كإشارات صوتية ترمز ألشياءا وضعت يألن ،والصورة والمجاز

ي ذات الشخص الذي ومشاعر مجردة ليس ليا وجود سوى فيعبر عف أفكار  ،مسموع
دالالت  إنتاجالصورة البالغية نظاـ يتمثؿ في "الصيغة أو بغيرىا. يا بتمؾ يعبر عن
: ويضيؼ.  2"  ويرى باشالر " الصورة تجاوز لكؿ معطيات الحساسية 1.."ضمنية.

 3.« ظاىرة فكرية، ظاىرة روحية إنياوجدت الصورة قبؿ التفكير، ...  »

 ىواه حسب فيعجنو، فيو دعويب خطابو يثري األديب أو الممقي فاف عمييا، وباالعتماد
 في أو الشكمية المورفولوجية بنيتو في ذلؾ أكاف سواء ،ووروح المتمقي ذىف في يؤثر حتى
 أف بمعنى : البالغية صوره وفي مضمونو في موجودة الخطاب قوةف .الداللي إدراكو
 كاالستعارة صوره وفي بيانو في يكمف األدبي لمنص الداللي والعمؽ التركيب جماؿ

  . وغيرىا المجازو  والتشبيو

 دينية، اجتماعية،) والطبيعة  الحياة مجاالت شتى مف الصور ىذه انبثقتوقد 
 حسب ورتبت لوحظت قد وتأويالتيا انعكاساتيا لكفة...(. اقتصادي سياسية، جغرافية،
 وطرؽ والقيـ والثقافات االعتقادات اختالؼ حسب ،مختمفة بطرؽ والمجتمعات المناطؽ
في نفسيا األمور تشير إلى مف الرموز والصور التي  ، رغـ وجود العديدوغيرىا المعيشة

القمر الذي يعتبر رمزا  :عمى ذلؾ مثاال. نأخذ مجموعة مف المغات والمجتمعات أو كميا
والخفة، واألسد الذي يشير إلى القوة والحيمة لى الخدعة لمنور والجماؿ، والذئب الذي يرمز إ

  .مف الرموز واإلشارات االييبة، وغيرىوالشجاعة والينداـ و 

                                                           
1 Pagnoullé Christine, 2005, « La force du mi-dit : Figures de style dans le roman de 
Lawrence Scott, Witchbroom », in : Palimpsestes 17 : Traduire la figure de style, 
Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, p. 86. 
2 Bachelard G., La poétique de l’espace, Presses Universitaires de France, 4<8:, P. 48 
3 Ibid, P. 4 
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 معانييا وتتعدد تختمؼيمكف أف  حيث واأللواف اإلشارات عمى حتى ىذا وينطبؽ
بيف  الواحد المجتمع في حتى مختمفة نجدىا أف يمكف كما آخر، إلى مجتمع مف ورمزيتيا

 - الفرحو  الحزف متناقضيف ىما إلى يرمز  - مثال  -األبيض فالموف : منطقتيف متباعدتيف
 والطبيعة المناخ إلى ننظر أننا - أيضا ونالحظ .ةربياالمغ اتالمجتمع في -واحد آف في

ومف سف إلى  آخر، إلى فصؿ مف ،المجتمع الواحد في مختمفتيف تيفنظر ب وحرىا والشمس
والسعي  األشياء قيمة ألفوالعكس صحيح،   ،شتاء فيو نرغب عما صيفا نتيرب فقدآخر. 

ىذا ما نجده جمي الوضوح و  .باألضداد تتضح كما أف األمور ندرتيا، مع كثرأ وراءىا يبرز
 وما يمثمو في قومو كرمز ،مفتخراأبي فراس الحمداني  التعابير في بيتالصور و  وفي أجمؿ

 :والشدة قبيمتو في أوقات الحروبكمحارب ومدافع عف  لمشجاعة واإلقداـ والفروسية والبطولة

 1البدر يفتقد الظمماء الميمة وفي ـ جدى جد إذا قومي سيذكرني

بيا متماثال مع اختالؼ  اإلحساسويكوف  ،وقد تبدو النظرة إلى الشيء أو الصورة متشابية
خالؿ أياـ سو وفي المكاف نفسو: فما الحظناه أسباب ذلؾ بيف ىذا وذاؾ، في الوقت نف

منيما مختمؼ عف كؿ بتساقط الثموج، لكف سبب فرحة  الشتاء أف الفالح وابنو كانا يسعداف
وسيتوفر مع وفرة المياه، بينما الفالح بالغيث والرزؽ الذي سيكثر فقد كانت فرحة اآلخر: 

 عطمة إجبارية وتوقؼ عف الدراسة.وانسداد الطرقات الذي تترتب عنو  فرح الطفؿ بالمعب

 : البالغية ومصادرها الصورة مفهوم .2

 . مفهوم الصورة البالغية :1.2

جاءت بؿ  لكونيا لـ تكف مف إبداعو أصالبأصؿ الصورة عموما  فاإلنساـ مـ عرغ
 الصعب مف ، فانوحوؿ الظؿ واالنعكاسات طبيعية وخمقت مع الخمؽ، كما سنستعرضو الحقا

                                                           
نجد نفس الفكرة شائعة في المجتمع القبائمي وبتعبير آخر وصورة أخرى، حيث تغنى بيا الفناف القبائمي لونيس   1

ال ندركيا إال بعد أف تناؿ منا أمواج الظالـ والميؿ آيت منقالت الذي يقوؿ أف قيمة الضوء والنور ال تظير لنا  و 
 .، وأف قيمة الحياة تبرز مع زيارة الموت لمدياروتطيح بنا
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 تحديدا الصورة ماىية تحديد، التي يخوضوف فييا عمى الباحثيف، وفي مختمؼ المجاالت
 -ومتكاممة في كثير مف الحاالت  داخمةوىي مت - عامةبصورة ف الفنو  ألف ،وموحدا دقيقا

 تخضع ال - التركيبيةوخصائصيا الفنية واألسموبية و  بطبيعتيا – خاصةبصورة األدبية منيا 
 سببال ىو ىذا ولعؿ .دائمةو ديناميكية وحركية مستمرة  بؿ ىي في ،وقواعد ثابتة لقيود

 عمـو مختمؼ في والمختصيف والمسانييف النقاد بيف وتباينيا الصورة مفاىيـ تعددل األساسي
ومذاىبيـ  ،اتجاىاتيـ بتعدد والبراغماتية، ،واألسموب ر،والشعة، البالغواالتصاؿ، و التواصؿ 
 .مثمما ورد في بحثنا ىذا والفمسفية الفكرية ومنطمقاتيـ

 ،عف الصورة األسموبية أو البالغية أنيا Henry Suhamyكتب ىانري سوىاماي  
تحتؿ مكانة عجيبة وعادية في  ،أنيا إنتاج لساني أو اكتشاؼ أدبي كانت أو كاف أصميا، اأي

 .2... " ال نعرؼ دائما إلى أي مجاؿ عممي تنتمي الصور"  : يضيؼ أنناو  1نفس الوقت...

أسرار كؿ وعرض اكتناز جمع و أساس محوري في  ، في مختمؼ الفنوف،فالصورة
 تنعـ بياإال إذا تشبع بالصور التي  ،ايفنال يكوف  اإلبداعي اإلنتاج ألف ،فني إبداعي إنتاج

، وتحرؾ في اإلبداع تذىب بو بعيداو توقظ الخياؿ ف، بيا وتتمذذ الحواس سمعا وبصرا
بؿ كالما . كذلؾ ال يكوف األدب أدبا وأصالتيا جذور إنسانيتيا إلىالمشاعر فتعود بيا 

بيا مع، فيتمذذ ئ والمستالقار بيا بير ني اكتنز صورا فنية إذاإال  ،غيا عادياتبميتواصميا 
فتتحرؾ  وتجوؿ بو مخيمتو عبر أجنحة تمؾ الصورة البالغيةفتحرؾ مشاعره ، ويستمتع

ا كؿ ما يعرفو حين" عمى الفيمسوؼ أف ينسى ويتناسى  :يرى باشالر أنو .مشاعره وتحيا
   3". يدخؿ في مجاؿ األدب

، مثمما قد يتصور لكف ىذا ال يعني أننا ال نجد الصور إال في النصوص األدبية
، ثر تشبعا بالصور البالغية مف النص األدبيك، بؿ يمكف أف يكوف النص العادي أالبعض

، لكونيا لتي تعتمد الشفوية واألدب الشفويوىذا ما نجده منتشرا بكثرة ووفرة في المجتمعات ا
                                                           

1 Suhamy H., 1981, P. 3. 
2 ibidem 
3 Bachelard G., 1957, P.2. 
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 ،المسافوعمى حافة  ية في الذاكرة الفردية والجماعيةمجتمعات اكتنزت كؿ إبداعاتيا األدب
متربصة كؿ فرصة تتاح مف أجؿ الخوض في الخطاب حجة واستدالال وتعميقا لمدالالت 

 والمعاني أو تجميال وزخرفة لمشكؿ والمظير.

منذ أرسطو في مفيـو الصورة عند القدماء  Bonhomme Marcمارؾ بونـو يؤكد 
أنيـ متفقوف عمى  Fontanierيي وفانتان  Quintilien كانتيميا المحدثيف أمثاؿصوال إلى و 

"  :االنزياح عف المألوؼ في االستعماؿ المغويمحوري فييا وىو أنيا ترتكز أساسا عمى  مبدأ
 ة ال يستياف بيا مف البراغماتييفعند األغمبية مف البالغييف ولدى جماع إف إنتاج الصورة

نزياح ص إلى شكؿ يظير عمى أنو المخمو يتمثؿ في االبتعاد عف القالب العادي لالتصاؿ 
الصورة يتمثؿ في خمؽ تباعد  إنتاج إف... مقارنة مع النظاـ المغوي المتداوؿ والمتفؽ عميو

وفي نفس السياؽ، يرى مارمونتيؿ انو: " كمما  ،1" خطابي انطالقا مف المتفؽ عميو لغويا
 . 2االستمتاع بمالحظتيا " إلىكانت العالقة غير متوقعة، كمما أضافت المفاجأة 

لى الصور البالغية عمى أنيا انزياح عف المألوؼ في المغة ليس إلى ىذا لكف النظر إ
فمو كاف إلى ىذا القدر مف االبتعاد عف المعتاد لصارت المغة غريبة لدى القدر مف الصحة، 
تكوف متداولة تدخؿ ضمف  أيفف الصورة ألمف الخطأ  اكثير  ذلؾ مستعممييا. إف في

، كما أف ألنيا دخمت في الميجة المتداولة المعروفة ،ضمف االنزياحات ىولف تبق ،المألوؼ
ف أل ،استعماؿ الصور البالغية في مختمؼ خطاباتنا أمر طبيعي مألوؼ عند العاـ والخاص

يمكف أف يكوف الفارؽ في نوعية الصور ف الخطاب. الصورة جزء ال يمكف أف يتجزأ ع
... تحمؿ ىذه النظرات : " يرى مارؾ بونـو  .في الخطاب الواحد وطريقة تكوينيا وعددىا

 االنزياح لكنيا مجبرة عمى مشاىدة ىذاعف المتداوؿ،  انزياحأنيا  مىالبالغية الصور ع
    .3" كمكونات ليذا المتداوؿ

                                                           
1 Bonhomme Marc, 2014, Pragmatique des figures du discours, Editions Champion, 
Paris, p. 15. 
2 Marmontel J-F., 1879, Eléments de littérature, Firmin-Didot, Paris, P. 329. 
3 Bonhomme Marc, 2014, P. 20. 
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فالصورة البالغية التي ال تمت بأية صمة إلى المجتمع الذي توجو إليو وال أصؿ ليا 
. وعميو يبقى ضمف يعابو وفيمواستفي محيطو ستكوف مجرد خياؿ ال يمكف وصفو وال 
الصورة وليدة السياؽ العاـ والمحيط فاألمور المبيمة الغريبة التي ال يمكف الوصوؿ إلييا. 

استخداـ ما ىو غريب عف المجتمع ولـ يسبؽ  إفنحس بو، أو نبصره.  الذي نعيش فيو، أو
يف، فنذكر لو لو السماع بو، كاستعماؿ كممات جديدة أماـ طفؿ نقص عميو خرافات األول

، فتبقى في ذىنو كعالمات الغولة وغيرىا مف الكائنات العجيبة التي لـ يسمع بيا مف قبؿ
لكي تحقؽ الصور مفعوليا الجمالي، يجب أف تستعمؿ مع  استفياـ ما لـ نشرح لو المقصود.

، كما يجب أف تخضع وأف تتقيد بالموضوع الذي يعالجو 1مراعاة الزماف والمكاف في الخطاب
 لنص حتى يتسنى لممتمقي استنباطيا.ا

 :وظائفهاو  البالغية  قيمة الصورة. 2.2

في شكؿ النص  تتجمىقيمة كبيرة ، الكنايةو  البالغية، خاصة االستعارةلمصورة 
ا كبيرة ال تخص ليا وظائؼ وقيم إف .التعبير عنووسبيؿ وداللتو،  وفي مضمونووجماليتو، 

ذاتو، وأخرى تخص المغة، وأخرى تفيد المتحدث حسب، بؿ تخص الخطاب في طرفا واحدا و 
  .وأخرى تخص الثقافة والمحيط العاـ الذي تتولد فيو وتستخدـ فيو والمتمقي

 :وظائفياونذكر مف 

قناعتأثير و  وظيفة - مف خالؿ ما  ، مألوفة وغير معيودة في آف واحد،خارقة قوية ا 
يقاظ لمخياؿ تحفيز لمو  الداللةفي مف قوة  تتضمنو وكذا مف خالؿ التصوير  مشاعروا 

وكأنو  الذي يضع المجرد موضع المحسوس المرئي أماـ مسمع أو مرأى المتمقي
لمصور أفضمية لباسيا، أعني  إف : "Dumarsaisيرى دومارسي   .يممس الشيء

وذكرت  .2"يفيد في لفت االنتباه، في اإلعجاب، وفي التأثيرتغيراتيا الخاصة، الذي 

                                                           
1 Lamy B., 4:04, La rhétorique ou l’art de parler, Mariette, Paris, p. 448. 
2 Dumarsais C.C., 1977, Traité des tropes, Le nouveau commerce, Paris, p.14. 
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Thau-Baret Françoise "  ،...إف ىذه الصور ليست مجرد عناصر زخرفية
  .1سجمت في لب النص وعمقو ما لعب فيو وما سيمعب..."

تسمح بالتعبير عف أفكار جديدة بطريقة أكثر دقة وأكثر أصالة مف التعابير التي  -
معاف  إلىترتكز عمى كممات عادية وعمى دالالت مألوفة، وذلؾ بالخروج بالكممات 

لة ولـ يتعود عمييا أصحاب المغة. أف لمغة قدرة ىائمة عمى التأقمـ جديدة لـ تكف متداو 
غير تمؾ التي وضعت ليا مف قبؿ. يرى  يمعانليا القدرة عمى منح الكممات  إذ

 آخرتعني شيئا  إذالصورة األدبية معنى جديد في سف والدتو...الفيمسوؼ باشالر أف 
 2.وتجعمنا نحمـ بطريقة مغايرة

كؿ  إليوالكبيرة ألنيا تسمح باالقتصاد المغوي الذي يسعى تمكف مف المردودية  -
أيا -متحدث وفي كؿ لغات العالـ، إذ تمكف المتكمـ مف الحديث عف أفكاره ومشاعره 

 إيجازلما تحويو مف  في أقؿ عدد ممكف مف الكممات والعباراتو  -كاف حجميا 
نيا تمكف مف تقميص أل ،تكوف الصورة أكثر فعالية وتأثيرا وبأقؿ جيد ممكف .ورمزية

  .3الكالـ وتحديد حجمو مع توسيع مضمونو
تسمح أيضا بالتعبير عما تعجز المغة العادية عف التعبير عنو لكونو محرما أو  -

ألف الصورة وسيمة تواصؿ واتصاؿ غير  ،مرفوضا عرفا أو عقائديا أو ايديولوجيا
الصورة عند  لمغة.تكوف جديدة لـ يسبؽ استعماليا في خطابات ا حيفخاصة  ،مباشر

:  (غايس) االنزياح ال  إف ".. قريبة مف األكذوبة.. حسب ما الحظو مارؾ بونـو
ما في وسعو مف أجؿ تقميص ىذا الفارؽ  مظيريا ألف المتمقي يعمؿ بكؿ إاليكوف 

ح تكبر: والتباعد الصوري حتى ينجح الحديث الحالي... وعميو فاف إشكالية االنزيا
ألف المتحدث يسمع غير ما حسب بؿ يتعداه إلى التواصؿ يا و فاالنزياح لـ يعد لغو 

                                                           
1 Thau-Baret Françoise, « De l’inquiétante étrangeté des métaphores et de leur 
traduction dans Wuthering Heignts », in : Palimpsestes 17 : Traduire la figure de style, 
Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2005, p. 72. 
2  Bachelard G., La poétique de l’espace, Presses Universitaires de France, 4<8:, P. 45. 
3 Martinet A., Eléments de linguistique générale, Editions Armand Colin, Paris, 2008,  P. 
45. 
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أف المظاىر البالغية تؤدي دورا محوريا في البناء  Uوجاء عف جماعة  .1"يريد قولو
  2الشعري.

حيث  في مضمونونتاج األدبي ومظيره وأحيانا تتجمى في شكؿ اإل  : جماليةوظيفة  -
 . إنيا لؤلؤة التعبير والخطاب.السامعو الصورة بياء يجعمو يكوف جذابا لمقارئ و حتمن

يبدع األوؿ ويستمتع بجماؿ لمتمقي إذ التمذذ واالستمتاع عند كؿ مف المبدع وا وظيفة -
فيحس بعمو مركزه وفنو، ويتمذذ الثاني بيذا العمؿ اإلبداعي  إنتاجووعمؽ أفكار 

.. ر .الوظيفة الجمالية المنسوبة لمصو المثير والمؤثر. يؤكد /اركب ونـو أف: " 
 .3" كمصدر لالستمتاع الفني عند المتمقي

أف التأثيرات العامة لمصور ىي الزخرفة المغوية واإلعجاب مف خالؿ  يرى فانتانيي
 . 4تمؾ الزخرفة

الصورة تمنح لممعنوي والمجرد وجيا ماديا مرئيا يحس بو القارئ والمستمع فيفيـ أكثر  -
التعابير المجازية أناقة لمخطاب تمنح "  يرى دومارسي في ذلؾ:ويستمتع ويتمذذ. 

ألنيا تقدـ جسما لألشياء األكثر معنوية، وتجعميا تممس تقريبا باألصبع والعيف، 
  .5" تخمفيا في الخياؿبفضؿ الصور التي 

الفني  فاإلنتاج غير معتاد داال ومدلوال وتركيبا، الخروج عف المألوؼ لمخوض فيما ىو -
ية لسابقة وال تحويال لما فييا، بؿ ىو إبداع ليس تقميدا أو تسمسال أو تبعة طبيع

بداعات خاصة لممكية فكرية خاص  وممكة لغوية خاصة أيضا، أو صياغات وا 
... الصورة األدبية غير  " الصورة األدبية انعكاس مباغت وفوري لمذىف جديدة.

                                                           
1 Bonhomme Marc, 2014, P. 18. 
2 Dubois J. et all, 1982, Rhétorique générale, Editions du Seuil, p. 8. 
3Bonhomme M., 2014, Pragmatique des figures du discours, Honoré Champion Editeur, 
Paris, p. 163. 
4 Fontanier P., 1968, Les figures du discours, Flammarion, Paris, P. 464. 
5 Dumarsais C.C., 1977, Traité des tropes, Le nouveau Commerce, Paris, p. 36. 
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خاضعة لمضغط، وليست صدى لمماضي، بؿ العكس: لمعاف الصورة ىو الذي يخمؽ 
 1". ماضي صداه في ال

 ها:مكوناتمصادر الصورة البالغية و . 3.2

ذىني و  مرئي وممموس، أو فكريو تمثيؿ أو نسخ حسي مدرؾ، الصورة، عموما، 
قد يكوف بذاتو، إذف، مجردا أو ممموسا. وعميو، فقد أو لشيء فكرة لغير ممموس و ومجرد 

بة لظؿ أو انعكاس تكوف الصورة طبيعية أو اصطناعية: فيي طبيعية مثمما ىو الحاؿ بالنس
في المسطحات المائية أو ما يشبييا مف  اإلنساف أو الحيواف أو الشيء وغيرىـ مف الماديات

قش نوال. وتكوف اصطناعية كما في حاؿ الرسـ والنحت األماكف الناعمة العاكسة لألشياء
 والتصوير وغيرىا. 

 

 

 

 أصل الصورة

ف يمثال ، مف جية أخرى،مجردو  ، مف جية،محسوس ،لتيففي الحا ،فالصورة
 وخيالويقاربو أو يرمز إليو حسب تصور اإلنساف و  محسوسا أو مجردا في شكؿ يشبو األصؿ

في حاؿ الذىنيات وما  . ويكوف الرمز غالباوقدراتو المغوية عمى التصوير والتعبير ومعتقداتو
بؿ في الفكر والخياؿ  ،الواقع المرئي الممموسىو مرتبط بالفكرة والفكر ألنو ليس موجودا في 

 المجتمع. يمثمو ويتمثمو ويتصوره الفرد و البشري فقط، مثمما 

                                                           
1 Bachelard G., La poétique de l’espace, Presses Universitaires de France, 4<8:, P-P. 1-
2. 

 

 الصورة

 اصطناعية طبيعية
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 إنتاج الصورة

التي  رإلى أقدـ العصو   -ولو بأشكاؿ أخرى  –عند البشر  يعود استعماؿ الصورة
خاصة ما ىو متصؿ بالصيد  – ما قبؿ التاريخ محيطو، إذ مثؿ إنساف األزمنة األولى عاشيا

في  ،1ورسومات منقوشة عمى الصخور في الجباؿ والمغارات تبمنحوتا -وموارد الحياة 
يت مف أصحابيا وجوخطابات سائؿ فاستعممت، أحيانا، كر  ،صور مثمت الواقع واستنسختو

ؽ بيـ أو تحذيرىـ مف خطر ما يحد إلخبارىـ أو توجيييـ أو ،حوليـممف إلى أىالييـ 
 ، بؿ والى أجياؿ العصور الالحقة كشواىد عمى التاريخ وماضي البشرية. بمحيطيـ

                                                           
 عدٌدة وهً. األزمنة أقدم منذ اإلنسان سكنها التً المناطق من العدٌد فً المنقوشة( الصور) النصوص هذه نجد  1

 ضفاف على وكذا الجبال فً الموجودة الشمالٌة المناطق ومغارات صخور وفً الجزائرٌة الصحراء صخور على
 .والبحر الودٌان

 الصورة

 مرئية مجردة

 إنتاج مجرد إنتاج مرئي

 رمز مشابهة
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في  العمياوكذا استنسخ الفراعنة واإلغريؽ صور وأوجو موتاىـ مف ذوي المراكز 
تماثيؿ تصورىـ بنقش  اقامو ، كما مف رجاؿ الديفأو حكموا معيـ ومف ساندوىـ  الحكـ

وتصور مختمؼ الحيوانات التي عاشت في محيطاتيـ خاصة تمؾ التي اعتمدت في العبادات 
يؤدوف ذلؾ حتما  إنمايبدعوف،  األدباء حيف"  : يػرى أودري ويمييممي أف 1والتبركات.

ىذه ينظموف ما حوليـ مف أدوات إلنتاج إبداع شخصي. لكف  إنيـانطالقا مما يحيط بيـ. 
    2". األدوات وجدت قبؿ اإلبداع األدبي وستبقى إلى ما بعد نيايتو

أشارت إلى  كتاباترموز كتابية و ، إلى األزمنة، عبر والرسومات النقوشوقد تطورت 
الذي يرمز إلى الفكرة ز م، إلى أف تطورت المغة المكتوبة مف الر 3الفكرة والمغة ورمزت إلييما

ه في الكتابة الصينية حاليا، أو ة في الكتابة الحالية(، مثمما نجدمكاممة )ما يساوي الجممة كام
إلى الحرؼ أي ما يسمى في عصرنا ، ساوي الكممة في الكتابة الحالية(إلى الشيء )ما ي

 . وىو ما نعرفو في المغة العربية عمى سبيؿ المثاؿ ،األبجديةبالكتابة الحرفية أو 

التي والرموز  ،واالستنساخات ،لتصوراتوا ،كؿ ىذه التصويراتاإلشارة إلى لكف 
لى ألف أو  ممحيط والطبيعةال تعني أنيا أوؿ ما عرفو البشر مف تمثيؿ لأنتجيا اإلنساف 

اإلنساف  خمؽمع مباشرة خمقت  ألنيا، قبؿ ذلؾ بكثيروجدت،  الصور واالنعكاسات قد
في الطبيعة  شر وغيرىـ مف المخموقاتالبالذي يمصؽ بونقصد بذلؾ أف الظؿ  .والطبيعة

في الماء ومختمؼ المسطحات وأشكاليـ وجوا، وكذا انعكاسات صورىـ  ،وبحرا ،أرضا
ىي أولى الصور التي عرفيا اإلنساف.  مثؿ بعض الصخور الناعمة الناعمة الشبيية بيا

الحظو لما وتقميد محاكاة مجرد  معظميا سوىفي  بنفسوالتي أنتجيا ىو الصور تمؾ  فميست
  قمر، رياح، أمواج...(.)شمس،  مف حولو

                                                           
 .وسكنوها هؤالء بناها التً القدٌمة المدن مختلف فً وكذا القبور داخل اآلثار هذه من العدٌد على عثر  1

2 Wilhelmy A., 5048, L’image en amont du texte littéraire, Thèse présentée comme 
exigence partielle du doctorat en études  et pratiques des arts, Université du Québec à 
Montréal, p-p. 35-36. 

 نجد أٌن المرور إشارات فً الحال هو كما الحالً عصرنا فً اإلشارات مختلف فً الكتابة هذه مثل استنسخت  3
 .كاملة فكرة عن تعبر واحدة إشارة أو رمزا
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فالمالحظ، ىنا أيضا، أف صورة الذىنيات والمرئيات التي نسخيا اإلنساف عمى 
إلى أف تطورت  نقوش، ثـ تحولت إلى في تاريخ البشرية الصخور وغيرىا، منذ أقدـ العصور

عبر  ،إلى ما يسمى بالمغة المكتوبة، ىي فعال استنساخ ذىني أي نقؿ لفكرة أو أفكار بشرية
 واعتمد عمييا، لغة أو وسيمة تواصؿ مف وسائؿ التواصؿ المختمفة والمتنوعة التي عرفيا

، فطورىا حسب إمكاناتو وأحاسيسو فاستعمميا واستعاف بيا في تصوير محيطو وتصوراتو
 اتو.وحاج

 

 

 نقوش

 

 رسومات وصور

 

 رموز كتابية

 

 حروف

 ةتطور الصورة من الظل إلى الكتاب

 إف الصورة، أيا كاف أصميا، طبيعية كانت أو اصطناعية، وفي أي شكؿ مف أشكاليا
مزج فييا ف ،وذىنو صورة ذىنية في مخيمة اإلنسافك -في البداية  –ت كونقد ت، وبكؿ أنواعيا

 ظل وانعكاسات
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في ويكونيا وس مف ممكات وقدرات وأحاسيس ومرئيات، قبؿ أف يركبيا ممبيف المجرد والم
السيميائية مقدرات لأو الخاصة لقدراتو المغوية  يخضعياو ة أيضا شكؿ صورة لغوية ذىني

والعقائدي وكذا لما يسمح بو المحيط االجتماعي والعرفي والديني  ،مغتووالمعجمية ل
أو  لتصؿ إلى الغير - شفاىة أو كتابة - والخطاب والسياسي.... وبعدىا تنقؿ عبر التعبير

عادة تركيبيا حسب فيمو وقدراتو ؿ رموزىا وتحميبفكيا  ، بدوره،الذي يقـو المتمقي ومحيطو وا 
 ىو أيضا.

 المحيط والخيال

 

 

 تركيب ذهني

 تركيب لغوي

 

 تركيب تعبيري

 اعادة التركيب

 

 الصورة مصدرا ولغة

 الصورة
 صورة اصطناعية صورة طبيعية واقعية

 صورة ذهنية خيالية

 صورة ذهنية لغوية

 صورة تعبيرية شفوية أو كتابية

 فك التعبير والخطاب

 عادة التركيبوا  
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متنوعة لعوامؿ  ةخاضع ا،أو جماعي افردي إبداعيا إنتاجا التي قد تكوف، الصورةإف 
 بالمجتمعأو جماعية متعمقة المبدع فردية خاصة بالشخص  ، ىي بدورىا،قد تكوف ومتعددة

يا سمح بأف تجيز أشياء وتك وقيود تفرض عمى الصورةومحفزات ات مف إمكان بما يحيط بو
حالة ، كما يمكف أف تكوف وتعاقب عمييا فترفضيا تحـر أخرى وأ  عالميةذات صبغة وا 

اؿ أو التخيؿ ... ليس فعال لكف الخي" . خاصة بمجموعة مف المجتمعات أو بالبشرية جمعاء
  1". احسب، بؿ ىو في مجممو ظاىرة جماعية، مثمما يشير إليو عمماء األنثروبولوجيفرديا و 

 رمزية الصورة البالغية وغموض الداللة: .3

 السؤاؿ الذي يفرض نفسو حقا ىنا ىو البحث عف أصؿ الصورة البالغية:  إف

من الشيء  اإلنسانهل رمزية الشيء أسبق أم الصورة البالغية؟ هل انطمق . 1.3
ت ليعبر به بعد ذلك في صورة بالغية أم أنه أتى بصورة بالغية ألصق إليهوما يرمز 

 الرمز بالشيء؟

إنيا إشكالية يمكف أف تبدو صعبة المناؿ والتحميؿ، ونرى أف اإلجابة عمى السؤاؿ قد 
 تكوف بالوسطية نظرا لتعقدىا:

بمجرد  اإلنسافألف  مف الصورة ، عمى مستوى المجتمع،نرى أف الرمز أسبؽ       
أو و يمصؽ بو صفة ما يقدـ لو وصفا، أي أنلو، إحساسو بو أو تجربتو مالحظتو لمشيء أو 

النور والحرارة والدؼء لمشمس و  النور والجماؿ،نسب لمقمر كأف يمجموعة مف الصفات 
ولألرنب الخفة، وما إلى ذلؾ  يعة، ولمثعمب والذئب المكر والخدمف الصفات الحسنة وغيرىا

مف – لننسبفنستعيف بيا ... وتأتي الصورة البالغية فيما بعد مف الصفات والموصوفات
بديعة فاتنة و كأف ننسبو لفتاة نراىا  ،جماؿ ما الحظناه في الطبيعة لمخموؽ ما -اللياخ

                                                           
1 Suhamy H., «  La traduction des métaphores et des hypallages dans Shakespeare et 
dans Scott : quand l’intertextualité s’en mêle », in : Palimpsestes 17 (Traduire la figure 
de style », Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2005, p. 58. 
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وغيرىا مف الرموز  ،فنشبيو بو وبنفس الطريقة ننسب خدعة الثعمب إلنساف ماالجماؿ. 
مرفوضة مكروىة أو خبيثة و  ،في حاالتمرغوبا فييا التي قد تكوف حسنة ومستحبة  والصور

 .في حاالت أخرى

وال  ،لكف الجـز ىكذا بأسبقية الرمز يعني أف الصورة تكوف نصؼ ميتة منذ والدتيا       
في ىذه –الصورة رمزية ريكور، ألف بوؿ يمكف الحديث عف الصورة الحية التي يتحدث عنيا 

ال ىذه الصورة البالغية  فإفقمر  إنياالفتاة  عفنقوؿ  ماحين. فقبؿ والدتيا معروفة -الحالة
، فال نرى غيره مسبقا أف القمر رمز الجماؿماؿ أو تأويؿ ألف الجميع يعمـ تضمف أي احتت
مف  فالصورة الحية القوية يجب أف تتوفر عمى جزء .وجو شبو بيف العنصريف أو الطرفيفك

 اإلبياـ والغموض الذي يخمؼ شيئا مف الحيرة في المتمقي ألنو ال يستطيع أف يفؾ الرمز
  أو إطالقا.  مباشرة  والصورة

، وأف استعماؿ الرمز نرى، مف جانب آخر، أف الصورة البالغية أسبؽ مف الرمزو 
نتيجة الستعمالو المسبؽ في صورة بالغية إال يكوف ال  ،أو صورةأو صفة ليشير إلى شيء 

لمقمر مف  والميونة أف ننسب صفة الحناف واليدوء ،ذلؾعمى مثاؿ كو تمصؽ بو تمؾ الرمزية. 
عكس ما  -في ىذه الحالة–ذكر تمؾ الصفات كمشبو بو. والنتيجة بو و ما بعد تشبيو فتاة 

مف قبؿ ولـ يتـ  أننا نأتي بصور بالغية حية جديدة لـ تعرؼ رمزيتيا -ذكرناه آنفا
 استخداميا. 

أف الرمز أسبؽ مف الصورة البالغية أحيانا  -في ىذه اإلشكالية–وخالصة القوؿ 
ؽ مف الرمز في مواضع أخرى كالتي ذكرناىا لتكوف مصدرا ليا، في حيف تكوف الصورة أسب

لكف ىذا كمو يكوف عمى مستوى المجتمع أو تحويؿ رمزية الصورة في مواضع أخرى.  ،سابقا
لكف يمكف أف نجـز أف الرمزية أسبؽ مف الصورة، ألف األديب  أو مجموعة مف المجتمعات.

يطمؽ العناف لمصورة قبؿ أف  ،الطرفيف عمى مستوى ذىنو وتفكيرهأو المتحدث يجمع بيف 
  التي أبدعيا وأنتجيا.
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 :(الصورة عبر المغةالصورة المغوية ). 2.3

حتمت مختمؼ العوامؿ الطبيعية المحيطة باإلنساف تحويؿ مختمؼ الصور الموجودة 
مشابية لتمؾ الموجودة في الواقع أو حولو، أي تمؾ الصور الطبيعية، إلى صور اصطناعية 

مف تكويف صور رمزية ال تشبو ا أو بيا. وتمكف اإلنساف، فيما بعد أو ترمز إليي قريبة منيا
أنيا تمثمو وتشير إليو عبر روابط وضعيا اإلنساف بذاتو في سوى  ،الواقع وال تمت بصمة إليو

محيطو. وىي صور ناتجة أصال عف صور ذىنية فكرية اعتمد فييا  فقا لما يفرضو عميوو 
في أشكاؿ  ،فيما بعد ،ور المغوية التي أطمقيا اإلنسافوىنا تكونت الصالواقع والخياؿ معا. 

و كمما تـ التفنف في الكممة والعبارة فالمغة، إذف، ركيزة الصورة إذ إن تعبيرية شتى ومتنوعة.
بمنحيا معنى آخر غير معناىا األصمي، فإننا نجد أنفسنا أماـ صورة جديدة ألف الصورة 

تحدث عف الصورة األدبية كمما انتقمت الكممة أو نأصال خروج بالكممة عف مألوؼ داللتيا.  
الجممة مف معنى )ا( إلى معنى )ب(، أي كمما تعددت المعاني ألف المعنى الثاني يترتب 

انطالقا مف المعنى األوؿ مع محاولة  ،أو بالكممةعف تمؾ الصورة التي ألصقت بالنص 
كمما كانت العالقات بيف الحقيقتيف  يرى بيير ريفيردي أنو " تقريب المدلوليف تشابيا أو رمزا.

الموضوعتيف محؿ المشابية )أي المشبو والمشبو بو( متباعدة وصحيحة صائبة، كمما زادت 
   ممصورة، إذف، تركيبة موضوعية رغـ غرابتيا وخروجيا عف المألوؼ. ف. 1"الصورة قوة

مف خاليا  – حجمو أو طبيعتوطولو و أيا كاف  - أف نتصور نصا أدبيا ىؿ يعقؿ
 إذابخيالو؟ تحـو تحمؽ بتفكير المتمقي وتسبح بو و و عمقا ورونقا، فتمنحالتي  الفنيةالصور 

فاف النص المنتج لف يرى سوى دربا مف العبث والبساطة التي ال قيمة ليا  ،كاف الحاؿ كذلؾ
نما يتوسؿ بوحدة تر  " وال جدوى. كيبية إف لغة الفف لغة انفعالية، واالنفعاؿ ال يتوسؿ بالكممة وا 

معقدة حيوية ال تقبؿ االختصار، نطمؽ عمييا اسـ "الصورة"، فالصورة إذف ىي واسطة الشعر 
وجوىره، وكؿ قصيدة مف القصائد وحدة كاممة تنتظـ في داخميا وحدات متعددة ىي لبنات 

                                                           
1 In : Depetris J.P., Du juste et du lointain, Thèses sur la poésie contemporaine, 
Cornaway, 1997. 
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بنائيا العاـ، وكؿ لبنة مف ىذه المبنات ىي صورة تشكؿ مع أخواتيا الصورة الكمية التي ىي 
 1."الفني نفسوالعمؿ 

 النقدية المصطمحات مجموع جانب إلى - الصورة مصطمح حظي نظرا لما سبؽ،
 ذلؾو  المعاصريف، والنقاد الباحثيف الدارسيفقبؿ كبير مف  باىتماـ – والمعاصرة الحديثة
 والوسيمة أدبي، إنتاجالتي يبنى عمييا كؿ  ركافاأل مفبؿ محوريا  اأساس اركنو  ركيزة باعتباره
 ركيزةالو  اإلبداعية، تجربتو صياغة فيويعتمد عمييا  األديب بيا يستعيف التيوالمثمى   األولى

، وعمقا، ورونقا، وجدة أصالة األدبية األعماؿ عمى الحكـ إلى لموصوؿ مناقداألساسية ل
 .وتجديدا

عايشوه ومف  أرسطو منذمعقد ومستمر  نقاش موضوع وماىيتيا الصورة مفيـو كاف
العممي  البحث طاوسأ في مطروحا يزاؿ وال ،ى ظيور البالغة الجديدةتبعوىـ إلثـ مف 

  يكمف فيال ىذا بحثنا في ثنايا تحقيقو إلى نسعى الذي اليدؼ لكف .يومنا إلى واألكاديمي
نما  والشعرية واألسموبية والمسانياتاديف البالغة مي في األخصائييف نقاشات في الخوض  وا 

مع محاولة الجمع بيف وجيات  ،براغماتيةموضوعية  يقةبطر البالغية  الصورة دراسةفي 
 وىذا أمر ،، والربط بينيا وبيف الترجمةوالمحدثوفالقدماء  النظر المتقاربة التي طرحيا

  مثمما سنطرحو الحقا. المفاىيـ بعض تبسيط ستوجبي

 مف حقو استوفىقد ـ والجاد والشيؽ االيىذا الموضوع  أف   إطالقا  يعني ال لكف ىذا
 انص تصورأف نأف ندرؾ أو  ، بؿ مف المستحيؿ،مف غير المعقوؿ ألنو ،التحميؿلدراسة و ا

تحميؿ جاد  غياب في - األدب دراسة ذ إفإ ،األدبية أو البالغية صورخاليا مف ال اأدبي
 لصورةخاصة وأف ا وسيو،سوى مجرد عبث  تليس - الواردة فيو البالغية لمصور ومعمؽ
ومنطمقات  اتجاىاتيـ ومذاىبيـالمسانييف والنقاد واختالؼ حسب متنوعة و مختمفة  صور

 :تفكيرىـ ومناىجيـ

                                                           
1  . ،    ،       ،  4<;5،  6<-

70. 
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 الصورة

 

 

 

 ةالشعري  المجازية  البيانية   البالغية   األدبية

 أنواع الصورة

 سمتيا عمى الضوء بتسميط المغة عمى نرتكز عميو في التأثير منيج الصورةف
 وعالمة مؤشر ييف .المتمقي مستمعا كاف أو قارئاعمى  ىاوتأثير  فعاليتيا وتعزيز ،الخاصة
، أوال، وفي مشاعره وأحاسيسو، ثانيا، مف أجؿ مف أجؿ التأثير في فكر القارئ وعقمو توضع
مف خالؿ أو زخرفة وتمويف  ،أو نحت ونقش ،رسـ إنيا .وتقويـ سموكو وتفكيره وفعم ردة إثارة

المظير متنوعة  أشكاال مفة لتكوفجمؿ متناسقة تتشكؿ مف أطراؼ مختتراكيب و كممات و 
ال تبرز سوى ناقصة أو المظير ، وقد تبدو كاممة حسب وفرة أو نقصاف أطراؼ الرسـ ىذه

تكوف مجردة أو  قدمالمح ومظاىر أخرى  إلىمجموعة مف المالمح التي ترمز بدورىا 
 .محسوسة

 ةالبالغي األشكاؿ مختمؼ -والمحدثيف  عند القدماء - الصورة مصطمح ـيضو 
شكؿ ىي "ال الشعرالصورة في  " .رمزو  ،مجازو ، وكناية ،واستعارة ،شبيوت مف صويرية،تال

عد أف ينظميا الشاعر في سياؽ بياني خاص ليعبر بارات بعالالفني" الذي تتخذه األلفاظ و 
، مستخدما طاقات المغة الكاممة في القصيدةعف جانب مف جوانب التجربة الشعرية 
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مكاناتيا في الدالل ، والمقابمة لحقيقة والمجاز والترادؼ والتضادة والتركيب واإليقاع واوا 
  1." التعبير الفني والتجانس وغيرىا مف وسائؿ

ينبغي أف نعدد " :أنو أمثاؿ فرانسوا مورو الذي أكدوقد لحؽ بنفس االتجاه بعض المحدثيف 
ـو عمى المشابية المحسنات التي يمكف تسميتيا صورا)...( يمكف التمييز بيف تمؾ التي تق

بيف طرفيف : التشبيو واالستعارة والتمثيؿ والرمز، وتمؾ التي يكوف معيا الطرفاف قائميف عمى 
  2." عالقة المجاورة أي المجاز المرسؿ بأنواعو

 ؿ،ءتتضاو  تتقمص تئفت ما الكالسيكية البالغة اعميي لكف تمؾ النظرة التي ركزت
يسمى بالبالغة ، عند الغربييف فيما األمر نياية في وتنحصر فشيئا شيئا الصورة لتتقمص

 "  جينات جيرار يقوؿ أيضا. ةػػػالكناياالستعارة مشابية، كما يدرجوف  في الجديدة أو الحديثة،
 ةػػػػالكناي فيو ، وػػػالتشاب مبدأعمى  زػػػرتكت التي االستعارة في ةػػػػػالبالغ الجدد يحصر البالغيوف

 3".اورةػػػػػالمج مبدأعمى   ػػػزرتكت التي

أغاللو، ليروب مف الواقع والفرار منو ومف إنيـ يروف في الصورة صيغة مف صيغ ا
صاحبيا سبيال لكاتب أو المغة والمحيط، ألف الصورة تمنح اوكذا االبتعاد عف كؿ تعقيدات 

حواجز تعوؽ اإلنتاج الـ الحرية الذي ال قيود فيو وال وااللتحاؽ بع ،لالبتعاد عف المحيط
وعدـ الخضوع لقيود عالـ  ،ألدبي. فيي شبيية بالعودة إلى عالـ الطفولة الذي ينعـ بالحريةا

 الكبار مف عادات وتقاليد وعقيدة وغيرىا.

تجب اإلشارة أيضا إلى أف أي تصوير أو تخيؿ يجمع بيف عنصريف أو بيف و 
ذا صورتيف ال بد مف أف يمر أوال وأساسا مف استخراج التماثؿ أو التقارب الم وجود بينيما. وا 

تعذر ذلؾ بسبب تباعدىما، يجب العمؿ عمى خمؽ ذلؾ التشابو وتمؾ التقاربات حتى نبدع 

                                                           
 ،;:>4، ،   ،   الش فً الوجدانً االتجاه ،القط  القادر . د  1

768. 
2 François Moreau, 1982, Image littéraire, SEDES, Paris, P.16  
3 Gérard Genette, 1972, Figure III, Edition Le seuil, p 24 
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حية ال محالة ألنيا جمعت بيف أمريف أو حقيقتيف  –بفضؿ ذلؾ –تمؾ الصورة التي ستكوف 
 متباعدتيف ومختمفتيف كؿ االختالؼ.

 :البالغية الصورة ترجمةمن آليات  .4

لتعريؼ  ف نتطرؽ، بادئ ذي بدءرجمة الصورة البالغية، ارتأينا أتقبؿ التعرض ل
 الترجمة وماىيتيا. 

 لترجمة:ا ماهية . 1.4

التي  أىـ المجاالتمف مف الدراسة واالىتماـ إذ تعتبر الترجمػة حظا وافرا  لقد نالت
 حسب، بؿ تتعددا ال تخص موضوعا أو مجاال واحدا و ألني تتػنػوعو  كثرت حوليا الدراسات

والتقنية، وما  ية واألدبية والدينية والسياسية، والنصوص العمميةاىتماماتيا بيف الخطابات العاد
انصبػت ىذه الدراسات عمى  إلى ذلؾ مف المياديف التي يعرفيا اإلنساف ويخوض فييا. كما

ف سواء كاف األمر متعمقا بتحديد مفيومػو وماىيتػو كفػ ،جوانب مختمفػة متصمػة بيذا الموضوع
مستقؿ عف غيره، أو بخصائصػو وما يجب أف يتحمى بػػو المترجػـ ونصػو مف ميزات، أو 

يوبػو التي تحوؿ دوف وصولػو إلى المستػوى المنشػود، أو بآثػاره في إثراء المغػة عبنقائصػو و 
نمائػيما براز ما فيػيما مف قدرات خفيػة، أو بغيرىا. والترجمػة نشػاط إنساني  ،واألدب وا  وا 

أصبحػت حتميػة في كؿ األزمنػة مع تعػدد االتصاالت بيػف المجتمعػات  ،ػؿ أو عػاـشام
 .1واألفػراد مف لغػات مختمفػة

أو كالما  أو طويال، شعرا أو نثراحجمو ، قصيرا كاف أو نص خطاب نقػؿ الترجمػةف
 إلى در(المصأو المغة المنبع )المغة  االنطالؽ )ا(، وتسمى لغة مغػةال مف، عاديا أو عمميا

، ترجمػة، كممة الكممػة ىذه وتستعمؿ .أو المغة اليدؼ الوصػوؿ)ب(، التي تسمى لغة  مغػةال
 المػرة واسـ والمصدر، الفعؿ، اسـ عف تعبػر ترجمػة كممػة أف أي، ومنتوجػو الفعؿ عف لمتعبيػر

 .واحد آف في
                                                           

  Dubois J., 2001, Dictionnaire de linguistique, Larousse, p 486 ٌنظر 1
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ما في اتجاه مادي لثقافة أو حضارة الغير أيضا في استيػراد المنتػوج   كما تتمثؿ
إنيا  .لقاء بيػف ثقافتيػػف أو أكثر مف خالؿ نص ،إذف ،ثقافػة أو حضارة أخرى. فالترجمػة

فاف في  ،حوار وتعايػػش بيف المغػػات، ومسمؾ لحػوار الثقػافػات وتحويمػيا. ومف ىذا المنطمػؽ
يـ أف تسػ أيضا، ،بإمكانػياو  .كؿ ترجمػة تحػػويال لرأسماؿ وثروة أدبيػة أو عمميػة أو غيرىػما

" الترجمػة وسيمػة بإمكانػيا إدخاؿ ؼفي إثراء أسػس ورأسماؿ المغػة المستقبمػة )المغػة اليدؼ(، 
يػـ في تفتػح تجديد أدب بمد ما، مثمما تسػيػـ في  اس أدبيػة ومصطمحات جديدة  قد تسأجن

  :أنو  HEUDEGGERغر. ويؤكد ىود1العقػوؿ والقػراء نحو عوامؿ أخػرى وثقافػات مختمػػفػة"
يتـ نقؿ التفكير نحو روح لغػة أخرى، مف خالؿ الترجمػة، فيخضع إثػرىا حتما لتغييػر ال " 

 2". مفر مػنو

اختالط  مع األزمنػة كؿ في حتميػة أصبحت وقد ،عاـ شامؿ عالمػي نشاط الترجمػةو 
 ويقصد .مختمفػة لغػات مف أفرادو  شعوب بيػفوالتواصؿ  االتصاالتكثرة المجتمعات و 

 مف سبػؽ مما أكثر والعشريػف، الواحد القػرف إنساف حياة في وضروريػة، بديييػة أنػيا بحتميتػيا
 بؿ فممسياسػة .والدوؿ المجتمعػات عمىفرضت و  انتشػرت التي العولمػة مع خاصػة أزمنػة،

جاالت لتطاؿ مختمؼ الم نطاقػيا وتوسيع الترجمػة فرض في كبيػر تأثيػر العالميػة لمسياسات
 .واألدبية وغيرىا.. السياسية، والعممية، والتكنولوجية

 التفنف وحسف ،(le verbe)ة أي القوؿ الكممى عم أساسػا بدورىا مبنيػة السياسػة لكف
 عف المشاىدو  بالحقائػؽ تالعب السياسػة أف يعني وىذا .واستعمالػووصياغتو  اختياره في

 ذات المجازيػة والتعابيػر البالغية الصور الؿخ مف ،واإلشارات والرموز اإليحاءات طريػؽ
 ،ومعانييا عمقػيا في المناؿ صعبػة تكػوف التي خفيةوالمدلوالت العميقة وال، الممتويػة المعاني
  .سطحيا في ومؤثرة جذابػة وسيمػة

                                                           
1 N. Aregger Barragane,  2009,  p193  
2 Heudegger , 1968, Questions I, Editions Gallimard,  p10 
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 بيػف تفرؽأو  تؤلؼتي ال والمعقػدةالحميمة  العالقػة ىذهأو تيميػػش  تجاىػؿ يمكف ال
، اليسيرةو  اليينة بالعممية الترجمة ليستمثمما أشرنا إليو آنفا، ف .والترجمػة الغيةالب الصورة
 مجرد عمى ترتكز ال ألنيا مبعضل تبدوقد  كماواالنجاز لمعاـ والخاص، سيمة المناؿ  وليست

: فمو اقتصر األمر عمى ذلؾ أخرى لغة إلى لغة مف والصوروالرموز  والتأمالت األفكار نقؿ
ف مف االنتقاؿ مف لغة إلى امتالؾ قاموس يمكألف مجرد  إطالقا الترجمة إلى احتجنا لما

  .انتقاؿ مف كممة لغة إلى كممة مقابمة في لغة ثانيةلكف ذلؾ الفعؿ ليس سوى أخرى. 

 المرجع -حتما–ر يغيت وبالتالي ،الحاويأي  المغة تغيير الترجمة تفرض عمينا  إف
 اتاثداستحو  ،راتاابتكو  تعديالت تتضمفتتطمب و  جمةتر  كؿ ألف المحتوى بؿ حتى واإلحالة،

 محرماتكذا مف و ت وجوازامف مباحات ومحيطيا صوؿ وثقافتيا و يفرضيا ما في لغة ال
وثقافتو وما يتبعو مف  االنطالؽنص أو نقصاف مقارنة مع لغة  اتزيادمف ، و ومكروىات

 .مصادر

النص بما  داخؿ لكمماتا استبداؿب ى وأال يكتفييرض الأ  -إذف  – لمترجـعمى ا
 مجموعةلديو  تتوفر أف يجب بؿ ،اليدؼ المغة فيويشابييا أو يقاربيا  ؽاالنطال لغة يماثؿ
 يكوف حتىفعالة،  ،وناجعةناجحة وتجعميا الترجمة تقنية تحقؽ التيوالمؤىالت  الشروط مف

مف  جمةالتر  حققت ميماف لمحتواه. اقالون األصمي النص مف المعنى قريب المترجـ النص
 لغة في إبداع ترجمة كؿ ألف  األصمي النص يطابؽيمكف أف  ال المترجـ النص فافنجاح، 

  الوصوؿ.

لكننا ... يتمثؿ في ترجمة كؿ شيء ،ممارسي الترجمة يعمموف بوجود مثاؿ أو مبتغى إف" 
  . 1"نعمؿ حالة بحالة، وأنو يجب عمينا غالبا االكتفاء بتنازالت وباحتماالت 

                                                           
1 Henri SUHAMY, «  La traduction des métaphores et des hypallages dans Shakespeare 
et dans Scott : quand l’intertextualité s’en mêle », in : Palimpsestes 17 (Traduire la 
figure de style », Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2005, p. 58. 
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 الترجمػة شغمػت التي األدبية والمغوية المسائػؿ أبرزو  أىـ مف البالغية صورةال فترجمة
 القضيػة تشعبػت . ومف ثـوالسيميائيات الحديثػة المسانيػات ميداف في خاصػة ،وأكثرىا تعقدا

 ،خطابال وتحميػؿ االجتماعي المغػة عمـ مثؿ أخػرى لغويػةمجاالت عممية  ودخمػت
  والنقد... ،األسموبيةو 

بطريقة  والمحسوس المجرد عف لمتعبير شاممة تواصمية وسيمػة البالغية الصورة إف
حسب - أو في مجموعة منيا فييا تشترؾ في العالـ والثقافػات المغػات كؿ أف أي :رمزية

مف مجتمع  األشياءإليو  ترمز فيما االختالؼ رغـ -تشابو واختالؼ المحيط الطبيعي وغيره
وعمى المعتقدات االجتماعية وكؿ  ،، ارتكازا عمى المغة وقدراتياأخرى إلىومف ثقافة  آخر إلى

 بينما ،احرفػي نقميا األجدر مفالبعض أنو يرى  لذا، .د المجتمع الواحداما يجمع ويفرؽ أفر 
-Thau ترى .معنى أي مف وخاليػة مبتذلػة نتائػج إلى تؤدي الحرفيػة الترجمػة أف آخػروف يرى

Baret Françoise:   "فية ... ، سجمت في لب الصور ليست مجرد عناصر زخر ىذه  إف
 .1أف تترجـ " – إذف –النص وعمقو ما لعب فيو وما سيمعب : انو مف الضروري 

بؿ  الترجمػة تعقد مسألػة حوؿ والسيميائيوف واألدباء والمغويػوف النقاد اتفؽ وقد
 جػـز مف فمنػيـ  :عدمػيامف   ورةالص ترجمػة إمكانيػة قضيػة حوؿ وانقسمػوا .أحيانا استحالتػيا
 يستدؿ ما فريقيفال مف ولكؿ .ترجمتػيا بإمكانيػة صرح مف ومنػيـ الصورة، ترجمػة باستحالػة

 .فكرتػو بػو يعمػؿ وما موقفػو، عمى بػو

 :صورة البالغيةال ترجمـة إمكانيـة. 2.4

 مف انقميمو  والصورة وتعقد ترجمة الرمز والبياف دبيالنص األترجمة رغـ صعوبة 
 أف بما" لكونيا أمرا واقعا حتميتػيا بؿ الترجمػة إمكانيػة ريكػور بوؿ يؤكد، لغة إلى أخرى

 . "2ممكنػة تكػوف أف إذف يجػب فعال، موجػودة الترجمػة
                                                           

1 Thau-Baret Françoise, « De l’inquiétante étrangeté des métaphores et de leur 
traduction dans Wuthering Heignts », in : Palimpsestes 17 : Traduire la figure de style, 
Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2005, p. 72. 

، العربية الدار منشورات ،;500 خمري، حسيف ترجمة الترجمة، عن ريكػور، بوؿ  2   .69 ص بيروت، لمعمـو
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 إشارةحتما فييا توجد  ،الصورة البالغيةمنيا  كوفتت التي األلفاظ كؿ فعالوة عمى
حالػةو   الثقػافيػة، الجوانػب المحيػػط ىذا ويشمؿ. وتولدت عنو فيػػو ولػدت الػذي المحيػػط إلى ا 

 وما بػػو، يحيػط وما المؤلػؼ، فييا يعيػش التيوالطبيعية  والعقائدية ،والسياسيػػة واالجتماعيػة،
وقدرات وعيوب  أفكار وأحاسيسمف  وذكائػو وذاكرتػو وخيالػػو ووجدانػػو ذاتػػو في يوجد

 بمنتوجػو يرتػقي فتجعمػػو المؤلػؼ، أو سمبا في إيجابا تؤثر ػؿعوام كمػيا ىذهو  ،وشوائب
فيؤثر فيو  القارئ والمستمع فيو بما يبير، يبدع ؤلؼ منتوجا جديدا غير مألوؼفي ،بالغيال

ذا إيجابا.  تقميػدا،و  عاديا مألوفا، سيكػوف إنتاجػو فاف والقػدرات، الكفاءات ىذه تتوفر فيو لـ وا 
قد يكوف ر إطالقا، و يأثتأو دوف أي  محدود ضعيػؼ تأثيػػر ذاعميو يكوف و  .وابتذاال وتكػرارا،

  .فينتج عكس ما أثاره النص األصمي ،ذا تأثير سمبي في الغير

 يؤمنػوف الذيػف فيالدارس ، في منظوروالبياف عامة ترتكز ترجمة الصورة والرمزو 
بيف  ةوالترجمػ والثقػافػة المغػة يف الموجود والتماثػؿ الػتقارب عمى ،االستعارة ترجمػة بإمكانيػة

 :نصي االنطالؽ والوصوؿ

   :المغـوي التقارب.ا. 2.4

ألف لغات العالـ  ،يدؼمغة الالو  مصدرمغة الال، المغتيػف تشابػو مدى بو ويقصد
 .بأكمميا مقسمة إلى عائالت حسب مدى التشابو والتقارب الموجوديف بيف لغات كؿ مجموعة

في نشأة المغة البشرية، فاف كؿ لغات العالـ، عمى  2النظرية الدينيةى حتو  1حسب التوليدييف
 األصؿواحدة. ويترتب عف ىذا أـ ف لغة تتفرع عاختالفيا وتنوعيا، تنحدر مف أصؿ واحد و 

تتقاسـ  حيث األـ المغػة خصوصيات مف بمجموعػةكميا تحتفػظ إذ ،تالمغا في أثر المشتػرؾ
مثؿ تفرع الكممة إلى اسـ وفعؿ وحرؼ  ،شابية والمتماثمةمجموعة مف العناصر المت جميعيا

 المسانييػف كؿ إجماع ،)التوليدية( تشومسكينواـ  نظريػة جانػب إلى ىناؾ، ثـ .أو ظرؼ
 لغػة فم حدرتنالعالـ  لغات مف فئة كؿ أف عمى المغوي االجتماع وعمـ المغػة في والباحثيػف

                                                           
 الجامعٌة المؤسسة ،(األلسنٌة النظرٌة) العربٌة اللغة وقواعد والتحوٌلٌة التولٌدٌة األلسنٌة ،5;>4 زكرٌا، مٌشال. د  1

 . لبنان بٌروت، والتوزٌع، والنشر للدراسات
 " كلها األسماء ادم وعلم:  " الكرٌمة اآلٌة على كازاارت اللغة، معه وخلق اإلنسان خلق هللا أن ترى  2
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 مف محدودة مجموعػة في المغات كؿ جمػع تـ ،األساس ىذا عمى. و واحد أصػؿ ومف واحدة أـ
 المغات العربيػة منيا تنحدر التي الساميػػة المغػات :مثؿ ،1أو العائالت المغوية األصػوؿ

عمى التقاربات  التقسيػـ ىذا وقد ارتكز... وغيرىا األفروآسيويػة المغػات اليندوأوروبيػة،
. 2تالمغا بيػف تيامالحظػتي تمت ال مفظيػةالو  صوتيػةالو  مورفولوجيػةالو  نحويػةال التشابيػاتو 

 نفس ضمػف وصنفت أدرجػت لغػات، بيف القبيػؿ، ىذا مف تماثػالت أو تقاربػات تالحظ فكمػما
 ؿ.األص

 المغة األصل

                               

 

         اليابانية    النيموصحراوية   السامية الحامية الهندوأوربية   

     

            

 األمازيغية   التشادية   المصرية    السامية          

 السامية                  

 

    الفينيقية...     العبرية      العربية         

 بعض العائالت المغوية في العالم

                                                           
1 Leclerc Jacques, 5009, Les langues du monde, Editions de l’Université Laval, Québec. 

 .نفسه    2 المصدر 
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تقارب مثؿ  ،بعناصر عدة إف نسب النجاح في الترجمػة متفاوتػة وشديدة الصمػة
 أي أف المغػات التي تنحدر مف أصؿ واحد تمنح حتما العديػد مف وأصوليا، غػات المعنيػةالم

في كثير مف المواضع كالنحو والمعجػـ والصرؼ وغيػرىا. والتقاربات التماثالت والتشابيات 
 . 1" ..عمؿ الترجمة مختمؼ حسب العالقات بيف المغتيف والثقافتيف يؤكد ميسكونيؾ أف "

خؿ المغػات الساميػة مثؿ العربيػة والعبريػة يكوف أسيؿ مف الترجمػة مف فالترجمػة دا
يتعمػؽ  حيفاألصؿ المغػوي ىذا قد يتراجػع المغػات اليندوأوروبيػة إلى العربيػة. لكف عنصػر 

الترجمػة منيا و ثبتت يتعمػؽ األمر بمغػة كثرت تجارب  حيفألمػر بالممارسػة والتجربػة؛ فا
وكأف أسػسا وقواعد  ،ف كانت بعيدة األصػؿ، فاف الترجمػة منيا تكوف أسيؿحتى وا  عاداتػيا، 

 قد وضعت وأصبحت متداولػة في أوساط الكتػاب والمترجميػف.

التي تصؿ نتيجة ال فيتباعدىا  وأتقارب المغات ل البالغ ثػراأليبرز جميا  كمو وليذا
وتنقمو مف لغة االنطالؽ إلى  متػوترج في عويصة مشاكؿ المترجـ يواجػو ال إذ ،ترجمػةالإلييا 

 فال يما،بيػن متقاربػة مثال، الجمػؿ، صياغػة طريقػة ألف ،فاتتقارب المغتحيف لغة الوصوؿ 
 .عف اختالؼ المغات وتباعدىا نجرالتي قد ت المغوي نسػختواجو المترجـ والقارئ مشاكؿ ال

 إلى تحتاج فال معناىا، يف أو شكمػيا في متشابيػة الكممػات بعضكانت  إذاوالحاؿ نفسو 
 ،الترجمة ستكوف بمقابالتيا أف ذلؾ، ومعنى ؼ. اليد المغػة في مقابمػيا عف حثإطالة في الب

 بمثيمػو والظرؼ بالفعميػة، والفعميػة اسميػة، بجممػة ستكوف االسميػة الجممػة ترجمػة أي أف
عف لغة تنحرؼ وال  ،مينجاح الترجمة ألنيا ال تبتعد عف النص األصوىذا ما يضمف  .وىكذا

 الوصوؿ.

 يسمى ما أوأو المفظية،  المعجميػة االستعارةمف خالؿ  بدقة أكبريتأكد ىذا األمر 
 المغػوي الدخيػؿ بأفالمغػوي  االجتماع عمـ في الباحثيػف بعض أقػرحيث  ،المغػوي بالدخيػؿ
 وأكثر قػوة أكثر يكوف و،الغػز  حد إلى مف الجانب المفظي والمعجمي بينػيا فيما المغات وتأثيػر
 العمميػة تعميػؽ في فعاؿ عامؿ فيذا واحد، أصؿ مف منحػدرة المغػات تكػوف حيف عمقا

                                                           
1 Meschonnic H., p.356 
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ونستدؿ عمى ىذا بذلؾ الكـ اليائؿ مف مفردات المغة العربية التي نجدىا مستعممة  .وتسييمػيا
 .1في المغة األمازيغية

 :الثقافي التقارب.ب. 2.4

المجتمعات وأىميا في التعريؼ بيا التي تبنى عمييا ركائز الالثقافة مف أبرز تعتبر 
العامؿ السابؽ  مف فعاليػةأىمية و  أكثػريعتبر ىذا العامؿ حديد ىويتيا وطبيعة العيش فييا. وت
الواحد. المغوي وص والصور والتمثالت والرموز في أحضاف المجتمع التأثير عمى النص في

إلى النصوص المترجـ وسبيؿ الوصوؿ  عمى وىي مف أىـ العوامؿ التي تؤثر أيضا
 .المترجمة

الرمزية  التعابيػر أف عػمىواجمعوا  والسيميائيوف والنقػاد واألدبػاء سانيوفالماتفؽ  لػقد
قد يرمز  إذالداللة شاىد والرموز ال يعني حتما تماثؿ ألف تشابو الم ،الثقافػة نتاج المجازيػػةو 

ىنا  و متناقضيف بيف ثقافتيف، فما يسرأمريف مختمفيف أ إلىنفس المشيد وتشير نفس الصورة 
  وما يدىش ىنا قد يكوف عاديا ىناؾ.، قد يحزف ىناؾ

ا البنائية النحوية والصرفية ممف حيث تركيباتيىما تباعدو  فيلغػتاختالؼ  إف
 ألف ،متقاربتيػف الثقافػتاف أو واحدة الثقافػة كانت إذاال يؤثر كثيرا في الترجمة والمعجمية... 

 ىو وما ذاؾ، في جائػز المحيػط ىذا في جائػز ىو وما أيضا، ىنالؾ مقبػوؿ ىنا مقبػوؿ ىو ما
  ا.أيضعما  ىنالػؾ شناعػة يقػؿ ال ىنا شنيػع مرفوض

 التقارب الجغرافي: .ت. 2.4

غالبا ما يكوف التقارب الجغرافي عامال في التماثؿ والتشابو والتقارب بيف ليجات 
فأوؿ ما تجب اإلشارة . في تفسير وتأويؿ الرموزأو المغتيف، أو الثقافتيف أو  المغة الواحدة،

                                                           
1 Imarazene Moussa, 2007, Le substantif et ses modalités : Etudes comparative entre le 
berbère )kabyle(, l’arabe littéraire et l’arabe dialectal, Thèse de doctorat en langue et 
culture amazighes, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. 
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يكوف المحيط الجغرافي والطبيعي  ز ىي نفسيا، في غالب األحياف، حيفإليو ىو أف الرمو 
ألف اإلشارات واإلحاالت متشابية في نفس الوقت بما أف الجميؿ جميؿ  ،متقاربا أو متشابيا

قبيح فييما، والمستحب ىنا مستحب ىناؾ أيضا، وما ينفع نافع في في المكانيف، والقبيح 
 المكانيف وما يضر ضار فييما.

، فاف ذلؾ يعني أف التضاريس نفسو افيالمحيط الجغر مجتمعاف اليقتسـ  حينما
. ويترتب عف ىذا التشابو تماثؿ في متقاسمة المناخ والطبيعة كميا عوامؿ متشابية متقاربةو 

 والصور المستعممة لتمثيؿ المجردات والمحسوسات. واإلشاراتالرموز 

 التقارب العقائدي: .ث. 2.4

تعتبر الديانة والمعتقدات االجتماعية مف العناصر القوية المكونة لشخصيتيا ألنيا 
خاصة عمى المستوى الروحي وكذا عمى الفرد تكوف المرجع األساسي الذي يخضع لو 

  االجتماعية.مستوى العديد مف الممارسات الفردية و 

ونتيجة لكؿ ذلؾ، فاف الديف والممارسات المرتبطة بالعقيدة ذات صمة وطيدة باإلنتاج 
يخضع لنوع مف  إنتاجاألدبي عامة وبالمرجعيات واإلحاالت البالغية والبيانية خاصة. فكؿ 
 إف ىذه األخيرة تسمحالغربمة في ثنايا ما تفرضو العقيدة عمى المجتمع أيا كانت العقيدة: 

بأمور وتبيحيا وترفض أخرى وتحرميا، فتشجع األولى وتقمع الثانية. لذا نالحظ أف انتماء 
يـ الديانة ونفس الممارسات عامؿ يس نفس إلىالمجتمعيف أو المغتيف المشتركتيف في الترجمة 

في الكثير مف –البالغية تكوف  اإلحاالتبقوة وعمؽ في تسييؿ عممية الترجمة ألف 
نأخذ كمثاؿ عمى ذلؾ  ة أو متقاربة. انو عامؿ شديد الصمة بنجاح الترجمة.متشابي -الحاالت

، أي الجنة والنار. وفي جميع المجتمعات والديانات اإلنسافتصوير أكبر المجردات عند 
نعمة -نالحظ أف الديانات ذات الكتب السماوية قد وصفتيما بنفس الطريقة وعظمتيما 

ية متقاربة. وعميو فاف رمزية كؿ منيما متشابية أيضا بنفس الطريقة أو بطرؽ متشاب -ونقمة
 في أي مف المجتمعات والمغات التي تؤمف بيذه الديانات وترتكز عمييا.
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  الترجمة:ممارسة .ج. 2.4

 الترجمػة نتيجػة تحديػد في أسػاسيا ودورا وزنا الترجمػة ممارسػة عمى لمتعود فإ
وتتنوع سبمو  ويتحسػف ينمػو واألعمػاؿ، فنػوفال مف يػرهػغ مثؿ الترجمػة، فػفػف وطبيعتػو

مكانياتو في المغة الواحدة  مع وفي المجتمع الواحد بؿ حتى عند نفس الشخص أو المترجـ وا 
 لغػةممارسة   عمى أو الترجمة مف نوع عمى تعودنا كمما أننا معناه وىذا  .بيوالتدر  الممارسة
 ،أو إشكالية ما فػمعيػ موضػوعتحميؿ  عمى أو ،لالنتقاؿ إلى لغة وصوؿ ما معينػة انطػالؽ

وكأنيا طريؽ أوجدت مف العدـ وعبدت  ةػودق ونجاعة نجاحا أكثػر الترجمػة نتيجػة كانت كمػما
  .وآخررغب السير فيو واالنتقاؿ مف خاللو بيف مكاف يوصارت مسمكا واضحا وسيال لمف 

 أوجدت وأنتجتكوف قد ت فإنياتكوف لغة ما قد تعودت عمى الترجمة وألفتيا، وحيف 
. وىكذا يجد المترجـ والمقبؿ عمى الترجمة لتحقيقيا بنجاحاألسس الالزمة ليا والسبؿ المؤدية 

الذي توضع في متناولو  -في أي مجاؿ وفف كاف–مثؿ الفناف  ،إليياكؿ األدوات التي يحتاج 
تكوف ، وبؿ عمى عكس وعمى خالؼ ذلؾ. كؿ األدوات التي يحتاج إلييا في ممارسة فنو

 في ثنايا المغة التي لـ تألؼ ىذا الفف ولـ تعرؼ بعد قواعده وتعقدا الترجمة أكثر صعوبة
 .وأسسو

 فاف ( ب ) أخػرى لغػة مف الترجمات عشرات استقبمػت(  أ )ة لغ أف افترضػنا إذا
 آف في  منػيا، الترجمػة عمى نتعػود لـ، ( ج ) ثالثػة لغػة ومف ( ب )مف آخػر نص ترجمػة

 حتػما ستكػوف ( ب ) مف الترجمػة أف حيػث  :والنجاعػة القيمػة بنفػس إطالقا يكػوف لف احد،و 
 الترجمة تصعب حيف في ،وأحسف في صياغتيا وفي مضامينيا األصمي النص إلى أقػرب
ألف المقبؿ عمى  ،( التي ستفرض حتما عراقيؿ شكمية أسموبية وأخرى داللية ج )ة المغ مف

الطرؽ التي ستمكنو مف نقؿ الفكرة إلى لغة  في -نفسو في الوقت–يفكر الترجمة ىو الذي 
 . الوصوؿ دوف المساس سمبا بأي مف المغتيف أو النصيف
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الترجمة. فعؿ  في بيا يستياف ال صمػة أيضا، النصوص، وطبيعة لمموضوع أفكما 
 بنفػس أيضا تكػوف لف واحػدة، انطػالؽ لغػة مف مختمفيػػف، موضوعيػف في نصيػػف، فترجمػة
 بػسيولػة سينقػالف المذاف ىما الترجمة فيػيما كثػرت ػذيفمال والفف الموضوع إف إذ النجاح درجػة

  قد وفرت مف قبؿ في لغة الوصوؿ.يد مف الوسائؿ والصور التي ستنقؿ ألف العد ،وبنجػاح

شعرية، فاف ذلؾ نوع مف التخصص الذي الإذا مارسنا كثيرا الترجمة في النصوص 
نصوص نثرية لف  إلىيؿ مواصمة األمر في ترجمة نصوص شعرية أخرى. واالنتقاؿ يس

أردنا أف نخوض  إذاقد يكوف ىذا التخصص أكثر عمقا ودقة يكوف حتما بتمؾ السيولة. و 
الوجداني وأخر في الشعر ية المتنوعة، ليختص ىذا في الشعر حتى في األغراض الشعر 

  خالممحمي وثالث في الشعر الديني...ال

 ،ةترجمػالية عمم نجاحيـ في بعض الجوانب التي تس سػوى رزيب ال ما ذكرناه ىنا إف
 تو.اتو وميار اوكفاءنص ما ينطمؽ مف المترجـ ذاتو  ترجمػة في النجػاحالبعض يرى أف  إف إذ
 امؾ مفاتيحيتيم دوف أف افيػي رغب مف كؿ متنػاوؿ في ليسػت واختصاص فػف الترجمػةف

 إطالؽمف األجدر   بؿ التسميػة، ىذه كمػيا تستحػؽ ال الترجمػات أف نظػفو  .وسبميا اوأدواتي
الترجمة بأي  إلىألنيا ال تمت  الكثير منيا،أو  عمى البعض منيا " ترجمػة محاوالت " ةتسمي

 المجاؿ، ىذا في الخوض عمى القدرة ادعاء مف المترجـ وليتمكفصمة سوى في تسميتيا. 
في المغتيف  دبيػةواأل ثقافيػةوال مغويػة،ال والكفاءات الخصاؿ مف ػةمجموع يوف تتوفػر أف يجػب

 .تدخالف في العمميةلتيف ا

 الكفاءات المغوية لممترجم:ح. .2.4

وتمكنو مف  المغتيػف في المترجػـ تحكػـ مػدى في متمثمػة فإنػيا المغويػة، الكفاءات فأما
 فيخارقة  قويػة لغويػة ممكػة لديػو كانػت ذافإ. اليػدؼ والمغػة األصؿ المغػة التفنف في استعماؿ

يجيؿ قواعدىا النحوية أو التي قد  الثانيػة المغػة في كذلؾ األمر يكف ولـ المغتيػف، إحػدى
 ونقصػد ة صائبة.ناجحػ ترجمػةالقياـ ب فم يتمكػف لف فانػو ،الصرفية أو استعماالتيا المعجمية
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 المعجميػة، المغويػة االستعمػاالت مختمػؼ في والواضح ػؽالعمي التحكـ القويػة، المغويػة بالممكػة
 يقرأ، أو يسمع لما والكامػؿ التاـ الفيػـ مف يتمكػف وبذلػؾ،. البالغيػة أي ةوالمدلولي الداللية
 منػيا يتمكػف التي اليػدؼ المغػة إلى نقمػو فيتقػف يستوعبػو،يعيو و و  اإلدراؾ، حػسف فيدركػو
ص في فيـ واستيعاب كؿ معاني واستعماالت الكممة الواحدة مثال قد إف أي نق .أيضاويتقنيا 

ألف ىذه الترجمة قد بنيت عمى ء فيـ النص األصمي وكذا إلى سوء ترجمتو سو  إلىيؤدي بو 
  .خطأ

ا حتى يقترب المترجـ أكثر توفرى ال بد مفجموعة أخرى مف المبادئ التي مىنالؾ 
واستيعػاب المعاني  منص األصميالجيد لفيـ منيا: الكر ذنالناجحة، و  صائبػةالترجمػة مف ال

 ،القالػب المغػوي الجديد دخاليا ضمف، ثـ إوتحوييا عباراتو وسياقاتو والدالالت التي يحممػيا
 ،وصوال إلى صياغتػيا وتأليفػيا في ىذه المغػة الجديدة اعتمادا عمى ما فييا مف إمكانػات

عد الترجمػة معروفػة كنػقؿ لنص االنطالؽ نحو أدب لف ت"   :ظاىرة جميػة كانػت أو خفيػة 
الوصوؿ وال عكسو أي نقؿ قارئ الوصوؿ إلى نص االنطالؽ،  الحركػة المزدوجػة المبنيػة 

 1...".عمى ثنائيػة المعنى والشكؿ التي تميز معظػـ الترجمات، بؿ ىي عمؿ في المغػة

 إشيارانو ، أبدعو أو صاغو الذي بالمؤلػؼ األصمي ومؤلفػو االترجمػة تعريفتعتبر و 
ألف  ،كتابػة وتأليػؼ في المغػة اليدؼ كما أنيا. ومستعممييابيمػا في أحضاف المغػة المستقبمػة 

عمؽ  لؾ،ذفيستوجب  .عمى ىذه المغػة اجديدقد يكوف المصطمػح أو النػػص الذي تتػـ ترجمتػو 
لتذوؽ نص يعجبنا ويجذبنا. فيي الترجمة وسيػمة  "وحسف إعادة صياغتػو. وتأويمو، استيعابػو 

ألننا مجبروف عمى التمكف مف  ،طريقػة لمتمذذ بيذا النص بقوة  تفوؽ لذة القراءة العاديػة
وبكؿ  ،وبكؿ فكرة ،وعمى التأثر بكؿ جممػة مف جممػو ،وعمى االنغماس فيػو ،ماىيتػو وروحػو

   2". التأويالت المحتممػة ... فإننا نتممكػو بطريقػة معينػة

                                                           
1 Meschonnic H., 314-313. 
2  Aregger Barragane N.  ,  2009,  p193 
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المترجمة خاصة تمؾ  لمترجمػة أثرا ال يستياف بػو عمى المغات أف إلى ما سبؽ نضيؼ
 المحدودةواألسموبية التعبيريػة  ياقدراتو  ،الشفويػةالتي تتسـ بصبغتيا وممارساتيا وآدابيا 

الضروريػة والسبؿ الفنية : فإنيا تمنح ليا فرصػة اجتذاب وامتالؾ الوسائؿ التقنيػة والمعدودة
 1". تبرز اإلمكانيات الخفيػة لمغػة  في أي مجاؿ مف مجاالتػو. كما أنيا " ،يؼ األدبيلمتأل

 تعبيرية وأسموبيةفاف ذلؾ يمكػف ىذه المغػة مف اكتساب وسائؿ ، وعمى ىذا األساس
ف مؤلفيال. كما أنيا تفطػف والممارسات الجديدة تضمف ليا ىذه اإلبداعػات والتأليػفات

دوف عقدة أو  مف خالؿ لغتػيـوالتأليؼ غػة وتنبيػيـ إلى إمكانيػة اإلنتاج ىذه الم والمبدعيف في
التي جعمتػيـ يروف لغتػيـ واحتقار الذات مف عقدة النقص  ،إثرىا ،فيتخمصوف .نقص

منقوصػة غير قادرة عمى التأليػؼ، وأدبيـ دوف مستػوى اآلداب األخػرى التي يتمذذوف 
بخمؽ وسائػػؿ  ،بيف لغتيػف مف التأثيػػر في لغػة الوصػػوؿ تتمكف الترجمات باالطالع عميػيا. "

  2". داللػػيػة ونحويػة تكوف في البدايػة خاصػة بالترجمات ثـ عامال لتطور بعض قدرات المغػة

ثـ يزداد انتشػاره بيػف العامػة  ،شبيػو بالدخيػؿ المغػوي الذي يكوف في البدايػة فرديا ،ىنا ر،فاألم
 ور األوقػات واألزمنػة.مع الممارسػة ومر 

 الكفاءات الثقافية لدى المترجم:.خ. 2.4

 وثقافػة االنطػالؽ ثقافػة ،لمثقافتيػف المترجػـ فيػـ فتشمؿ الثقافيػة، الكفاءات أما
بناء وتركيب كممات وجمؿ ، ألف األدب ليس مجرد المغتيػف في تحكمػو مثؿ تماما، الوصوؿ
، والترجمة هغيػر  بػو ويػحسػس الػروائي يحسػو ثقافي عمػؽ عف تعبيػر وى بؿ ،حسبمتتالية و 

فردي وجماعي. إنيا رمز فالثقافة مجرد وممموس، قوؿ وفعؿ  أكثر قوة وتعقيدا مف ذلؾ.
محوري مف الرموز المكونة لشخصية األمة وىويتيا في محيطيا الطبيعي و العقائدي 

 والسياسي وكؿ ما فييا مف خصوصيات. 

                                                           
1 Rabin N., 1958, « The linguistics of translation” in: Asepsis of translation, 
Londres, p. 139. 
2 Meschonnic H.,  p 356. 
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 والحػزف األسى يصػؼ قد لغتػيا، وفي ما، ثقػافػة في واالرتياح ةالفرحػ عف يعبػر فػما
 لـ فإذا. أخػرى لغػة في كذلػؾ يكػوف ال قد ثقافػة، في الجماؿ بو يوصؼ وما ،أخػرى لغػة في
ما ىو مرغوب فيو ألف تأويالتو تتناقض مع  وتناقػضات خمط في وقػع ،ذلػؾ المترجػـ يع

 المجتمعيػف في واألسػود األبيػض المونيػف كمثاؿ فمنأخػذ ومقصود في النص األصمي.
 األفراح، أوقػات في األبيػض يمبػس أنػو الفرنسي المجتمػع عف معروؼ .والغربي الجزائػري
 يميػز يكػف لـ الجزائري المجتمػع أف حيػف في .بينػيما خمط دوفالمآتـ والحداد  في واألسػود

 :الموضعيػف في بكثػرة سائدا كاف الػذي ىو يضاألب إف إذ المونيػف، بيػف الحػد ىذا إلى
 ومع ...الفمكموريػة والفرؽ العروس لباس الزوايا، طمبػة لباس كفنػو،و  الميػت لبػاس فاألبيػض
 ما كثيػرا إذ واألسى، الحػزف رمز ليكػوف األسود الموف استيراد تـ الغربيػة، بالثقافػة االحتكػاؾ

 في الحػداد عالمػة األسػود ػسامبال يشكؿ"  .لجنازاتوا األحزاف أوقات في يمبػس الحظون
 واألبيػض فاألسػود .العػزاء في بيضاء مالبس أىمػيا يمبػس أخرى أقاليػـ وفي البمػداف بعض
 لػوف اختػالؼ أف إال .الثقافي السيػاؽ مف داللتيػيما تكتسبػاف متباينػة ثقافػات في حػداد عالمػتا
 رسالػة إليصاؿيستخػدم تعبيػريا مقػوما -األبيػػض أو سوداأل -مػوفال كػوف مف يغيػر ال الحػداد
    1".تستخدمػو التي الجماعػة أفػراد عمى تخفى لػف وداللتػو ما، متمػؽ إلى معينػة

 والحػزف الحػداد لػوف ىو العػرب، عند األسػود، المػوف بأف - أيضا -نذكػر أف نودو 
 األسػود الغػراب عفلدى النابغة الذبياني  الجاىمي رالشعػ في ورد عمى ما اعتمادا ،والمآتـ

 :الذي أتاه بخبر الموت

  خبرنا الغراب األسودوبذلؾ   زعـ البوارح أف رحمتنا غدا  

 ألف لمخيانػة رمزا الطائػر نفػس ومع - أي األسود -نفسو  الموف القبائػؿ منطقػة في ونجد
 لونػو وفقد ،جذابساحر  أبيض لوف ذا فكا ،الشائعة في المنطقة األسطورة حسب الغػراب،

فخاف العيد ولـ يؤد األمانة تمف في أمر ألنو أؤ  خيانتػو عمى لػو عقابا باألسود يغطىل ىذا

                                                           
 الشاقة والدروب الوعرة الدروب: العربٌة إلى الفرنسٌة من األدبً النص فً االستعارة ترجمة ،5044 ،.ن لعداوي  1

 .الماجستٌر شهادة لنٌل مذكرة أنموذجا،
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 والوفاء اإلخالص لوف إذف، ألبيػض،الموف فا. «lamana tesbegh tagerfa» :إلى أىميا
 .والنقاء والصفاء

 مصدرا األحاسيػس منػزؿ إف :منبعػياوب أيضا باألحاسيػس خاصا آخر مثاال نأخػذو 
 القمػب مف نابعػة وغيرىا والكراىيػة الحػب مشاعرإف . وأخػرى ثقافػة بيف يختمػؼ قد ومصبا،

 االحتكاؾ ومع .يالقبائم المجتمػع في األكباد ساكنػة وىي والعربي، الغربي المجتمػع في
 ينسب القبائمي المجتمػعف و الفنا أصبػح ،والمجتمعات والثقافات اآلداب بيف والتعايػش
 .فؤاده إلى أحاسيسػو

 الكفاءات األدبية لدى المترجم:.د. 2.4

 لتمس الترجمػة، عمى وقدرات حدود فتتعدى ،عند المترجـ األدبيػة الكفاءات أما
 ترجمتو،أي الفف األدبي الذي سيخوض في أساسا، في ذلؾ الفف التأليػؼ عمى إمكانياتو

 إف فيما يترجـ فيو: ومبدعا مؤلػفا بذاتػو كاف مفتمؾ التي يؤدييا  ترجماتال أفضػؿ إف حيػث
 والتفطػف لمترجمػة الموضوع النػص في أمػور إدراؾ عمى يساعػده روائػيا الروايات مترجػـ كوف
 في التفنػف مف يمكنػو روائػيا كونػو أف كػما. يػرهبصيرة غ مىع تخػفى قػد عناصػر وىي، إليػيا

 ، ألف الترجمة ليستوذاؾ ىذا عف لمتعبيػرمف السبؿ واألساليب  الالئػؽو  األنسػب اختيار
النص حيث أف  ،إبداع وتفنف حقيقي في لغة الوصوؿمجرد نقؿ مف لغة إلى أخرى بؿ ىو 

ذا لكؿ مف ال الفف لكؿ مف يتطرؽ إليو في المغة األصمية وكالمترجـ مولود جديد في ذلؾ 
  يتقنيا.يعرؼ تمؾ المغة وال 

مستوى  سواء عمىفي لغة الترجمة ذاتيا، وي كؿ ترجمػة عمى إبداعات جديدة تحتػو 
نوع مف الكتابػة  الترجمػة حقاألف " ، أو الصورة أو االستعارةأو األسموب أو الصياغة النص 
   1". والتأويؿ

                                                           
1 Meschonnic H., 2001, Pour la poétique II : Epistémologie de l’écriture poétique de la 
traduction, Editions Gallimard, p 306    
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بداع تفنػف ،أيضا ،فالترجمػة رموز والفي استعماؿ الفعػؿ والتالعػب باألقػواؿ المأثورة وتأليؼ  وا 
ليونػة في استعماؿ الكممات  إنياالموجودة في المغػات المعنيػة بتمؾ الترجمػة.  واإلشارات

كاف أسواء  ،المختمفػةوالمرجعية وخفػة في التحكػـ في معانيػيا وقيمػيا الدالليػة  ،بياتالعب وال
بػو ختص يأي المعنى الذي  ( أو خاصا ) أي المعنى القاموسي العاـ مشتركا ) المدلوؿ
 مجموعػة مف الخصاؿ التي يجب أف يكتنزىا المترجػـ هذى(. استعمالو  سياؽب امتأثر  المفظ

أحسف المترجميػف قد كانوا . وعمى ذلؾ يرى ميسػكونيػؾ أف " يويتخمؽ بيا في عممو الترجم
ألف مف أنتج  1"مترجػما ليس مترجػما، انػو ال مترجػـ... إالكتابا... إف المترجػـ الذي ليس 

وأسسو فتتيسر لديو عممية  لؾ الففذتحكـ في مبادئ يلرواية أو الشعر أو غيرىما، في لغتو، ا
  يأتي لترجمة ما يقابمو، في لغة أخرى، فاف األمر سيأتيو ىينا بسيطا. وحيف ،الترجمة

حتى في نص المغػة المصدر )لغػة االنطالؽ( معمقة  ودقيقة الترجمػة قراءة تعتبر 
نتاجػو ،تأليفػوو  تركيبوو  ،ثـ إعادة صياغتػو ،وتحويميا انيػو ومضامينػومعتأويؿ نتمكف مف   ،وا 

وفي  ياحتى نمنح لو حياة أخرى في لغػة ثانيػة ىي المغػة اليػدؼ )لغػة الوصوؿ(، وفي أدب
غير تأويػؿ النص الذي يخضػع  ال تقـو الترجمػة بشيء آخر "  الذي يستعمميا:مجتمػع ال

 .2" لمترجمػة

 عرفة المحيط والمغة المترجم اليهما: م.ذ. 2.4

 أف حيػث إليػيا، المترجػـ وبالمغة بالعالـ معرفتػنا عمى صورةال ترجمػة نجاح يعتمد
 إلى لغػة مف ننتقػؿ حيف الحاالت مف كثيػر في مقبولػة ترجمػة تنتػج ال قد الحرفيػة الترجمػة
قد  وتفسيػرات نتائػج إلى المؤلػؼ لمنص بمغة القارئ يصؿ وقد .أخرى إلى ثقافػة مف أو أخػرى
 المعنى تبػرز التي السطحيػة القراءة عمى اعتمد إذايا أو مناقضة ل الحقيقة عف بعيػدةتكوف 
  .فقػط الحرفي

                                                           
 .687 ص نفسو،    1

  21 .ص نفسو،   2
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 تحممػيا التي الثقافية لمصورة إليػيا المترجػـ المغػة تقبؿ إمكانيػة في النظػر يجػبو 
 لغػة في الصورة تمؾ الحقيقي أو األقرب إلى مقابػؿال  عف البحػث أو ،البالغية الصورة 
 البالغي والمجازي فالتعبيػر، تػياودالال اقاصدىم مف ببعض تحتفػظ حتى الترجمػة، وثقافػة
 ثانيػة مرحػمة في االنتقػاؿ مع الحرفي، المعجمي معناه في أي ،أوال سطحػو في يفيـ أف يجػب
لىو  والمقصود،إلى المعنى العميؽ  والتحميؿ الفيـ مف  ممكػف عالػـ عمى محتػواه إسقػاط ا 

لفيـ كؿ ما يقدمو مف بكؿ ما فيو،  والمحيػط السياؽ وعمى واإليحاء الخيػاؿ عمى اعػتمادا
  .وبعيدة معاف عميقة

 بيفومقاربة  مشابيػة عالقػة خمػؽقتصر التعابير األدبية والمجازية البالغية عمى ت الو 
 محتويػات بيف الداللي التطابػؽ عالقػة عف تبحػث بؿ الداللػة، ومراجع التشبيػو ؼاطر أ

حتى تجعمنا  لمصورةالكممات المكونة  مػاتيس في وتقاربا تماثال توجػد أف فتحػاوؿ التعبيػر،
 لغػة مف انتقاؿ الشعريػة االستعػارة " :نفس العنصر في الطرفيف وكأنيما طرؼ واحد نبصر

 خالؿ مف إليػو نصؿ انتقػاؿ ،connotation  التأويالت لغػة إلى  dénotation التسميػات
 المعنى يكػوف أف ويجػب. الثانيػة المغػة في لتسترجعػو األولى المغػة في لمعناىػا الكممػة افتقػاد
 موضوعي، قيػاس أي غيػاب مف انطػالقا. الثاني المعنى عف االختػالؼ تماـ مختمفا األوؿ
 ."1ريالشعػ المعنى أي الالموضوعي، القيػاس يظيػر

 بؿ الكشؼ عنوو  الموجودوالتشابو   التماثػؿ عف البحػثالتأويؿ عمى  يقتصر الو 
في الصورة قد ال نجدىا  أخػرى مػاتيس لو يضيػؼف ، ويعجنو، ويعيد صياغتو،ليكونػو يتخطػاه

 ما بقدرحسب و  المؤلؼ قصػده فيما جمالػو يكتنػز ال البالغي والمجازي فالتعبيػر األصمية.
 دو قصم ألف ،راءالق يقدمػيا أف يمكف التي المختمفة والتأويالت القراءات ثنايا مف يأخػذه
حسب القراءات التي  وتكثر التأويالت تتعدد بينػما ،يكوف في معنى واحد قد وجد، إف الكاتػب

 أي دوف غير مقصودة عفويػةبطريقة  صورةالمبدع أو  المؤلػؼ يقدـ قدو  .يقـو بيا الجميور
 .فعال أنتجػيا قد بأنػو منػو عمـ

                                                           
1  Cohen, 1966, P. 205. 
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 المؤلؼ دو قصم عمى يرتكز ال وتنظيمػيا، ماتػيايس إلحصاء ػيافكو لصورة ا فتحميؿ
 نرى فإنػنا .يفعؿ ذلؾحتى إف لـ  يقصػدىا قد التي الممكنػة االحتماالت كؿ عمى بؿ ،ومبتغاه

ال ،ػيايتوجمػال قوتػيا لصورةا يمنػح الذي ىو تالتأويػال في والتنػوع التعػدد ىذا أف  يوجػد فال وا 
 تػيادالال ىا ونقيدسنقيػد كنا إذا والقػوة الجمػاؿ مف المستوى ىذا في االستعػارة لجعػؿ داع أي

 أنػيا وفوائدىا، الصورة البالغية مزايا بيػف مف إذ ،سطحيأو في فيـ  فقط المؤلػؼ بمقصوديػة
 كشػؼ في المغامػرةو  التركيز عمى المتمقي وتشجػع  عدة، لتأويالت قابال الخطػاب تجعؿ

 العمؿ مف بد ال ثانيػة، لغػة إلى لترجمتػيا ننتقػؿ حيفو  .المدلولية الخبايا عف الداللية الستائػر
 فقػط واحػد بتػأويػؿ االكػتفػاء ألف المترجػـ، النص في والقراءات التأويالت تمؾ جمػع عمى

  .وتفسيػرا شرحا وترجمتػيا الصورة قيمػة مف سينقػص

 وتذوب بػو فترتبػط ،ما سيػاؽ إطار في ترد البالغية  والصػور يةالمجاز ير التعاب إف
 خالؿ مف إال رةصو لم تأويؿ وال مدلوؿ فال .بػو لصيقػة تكوف ترجمتػيا أف درجة إلى فيو

 "وو فيؤولػ لممتمقي يتضح ثناياه ومف ومعناىا، مدلولػيا تتخػذ فبفضمػو  :فيػو ترد الذي السيػاؽ
 وتحديػدىا المجازات، تعريػؼ في لمسيػاؽ الحاسمػة بالقيمػة أقػروا قد فالباحثيػ معظػـ

   1". السيػاؽ خارج استعػارة توجػد أف يمكػف ال بأنػو نؤمػف أف يمكػف بؿ ...وترجمػتيا

 الجماليػة قيمتػيا افتقػدت أنػيا المفترض مف التي المألوفػة المتداولػة ةالصور  أف أيضا ونرى
 مألوفػة، غير جديػدة سياقات في صيغت إذا أخرى وحياة جديدة والدة تحتمؿ قد والمدلوليػة،

عمى مستوى نوع الصورة ، سواء وغير معيودة خارقػة دالليػة وقػوة إبداعية صبغة تمنحػيا
االستعارة أو مف االستعارة إلى الكناية أو وع آخر، كاالنتقاؿ مف التشبيو إلى البالغية أو في ن

  .غير ذلؾ

 

                                                           
 ص ،5008 بٌروت، للترجمة، العربٌة المنظمة ،4. ط الصمعً، أحمد. تر اللغة، وفلسفة السٌمٌائٌة اٌكو، أمبرتو  1

50<-540.. 
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  : البالغية الصورة ترجمـة بلس. 3.4

 Traduire c’estترجمػة خيانػةكؿ أف  ،عند العاـ والخاص ،مف الشائع
trahir إما في الشكؿ  عنػو ؼختمستحتما  فإنيا يما قاربػت النص األصمي وشابيتػوم ،ألنيا

خيانػة لممؤلؼ والمغػة ما . فإذا كانت ترجمػة نص أو في المضموف أو في االثنيف معا
ذا كانت بيذا القدر مف الصعوبػةو صدر، الم ماذا يمكػف قولػو في فبؿ مف االستحالػة أحيانا،  ،ا 

بالنسبػة لألقػواؿ  ،أيضا ،أو االستعارة؟ ما ىو الحاؿأو اإلشارة ترجمػة الصورة أو الرمز 
احدة واألشعار التي غالبا ما ترد موزونػة عمى قافيػة و  ،والحكـ ،واألمثاؿ ،واأللغػاز ،المأثورة

؟ ىؿ يمكف أف نترجػـ القيػـ ومشبعة أيضا بالبياف والمجاز أو مسجوعػة عمى حرؼ واحد
المتوارثػة ضمنػيا في أحشاء المغػة المصدر؟ يقوؿ والدينية االجتماعيػة والثقافيػة والحضاريػة 

 .1" المترجػـ يجد نفسػو بيػف ناريػف: رغبػة الوفػاء وشكػوؾ الخيانػة إف"  :ريكور

إعادة بنائػو مثمما كاف أصال مع ترجمػة نص  ،بؿ مف المستحيػؿ ،لمف الصعبانػو 
عادة دمجػػيا  ،في المغػػة المصدر ألف أساس كؿ ترجمػػة ىو فػؾ عناصر النص األصمي وا 

إذا كنا نظف أف وىذا ما يؤكده أوستينوؼ "  .المغػة اليدؼقواعد وأسس وصياغتػيا مف خالؿ 
دوف أي تغييػر مف لغػػة إلى أخرى، يجب الحكـ باستحالػػة الترجمػة انتقاؿ مف األصؿ 

ترتبة موعراقيميا والعواقب ال ويضيػؼ بوؿ ريكور عف مشقػة الترجمػة 2". الترجمػػة إطالقا
"...الصعوبات المرتبطػة بالترجمػة باعتبػارىا رىانا صعبا، و في بعض األحياف مف  عنيا:

 .3" المستحيػؿ رفعػو

وفي المقاييس والشروط التي تتحكـ في الترجمػة في آف واحد  ر كؿال يمكف أف تتوفو 
: فبعضػيا مرتبط بقدرات المغتيػػف نص واحد نظرا لتعددىا وتنوعيا وتعقدىا في آف واحد

تواجػو  "مثمػما يؤكده ميسكونيؾ  ،وبالثقافات التي تحويػيا ،)المغػػة المصدر والمغػػة اليدؼ(
ولـ يرد في التفكير مف عالقػة داخميػة بيف المغػة والثقافػة الترجمػة مباشرة ما ىو ضمني 

                                                           
  .49ص الترجمة، عن رٌكور، بول 1

2 M. Oustinoff, 2007, La traduction, Que sais-je ? PUF, Paris, P. 57 
 .48ص الترجمة، عن رٌكور، بول   3
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موىبػة  يار الموىبػةعة والممتبسػة التي نسميػيا مع واألدب . ذلؾ الكـ مف األفكار المتداخػمػ
  1،" المغػات

مدى معرفتػو و المغتيػػف،  اتػو في كمتاقدراتػو وممكو وبعضيا اآلخر يخص المترجـ، 
 ،وتحكمػو في أسموب الكاتب وطريقتػو في العمؿ ،كنػو مف الكتابػة والتأليؼوكذا تم ،لمثقافتيػػف

... الترجمػة كتابػة القراءة ػ "  والتأويؿواالستيعاب كتابػة بعد الفيـ  ،أصال ،ألف الترجمػة
لكف ىذا في حاؿ ما إذا كاف المترجـ وفيا لمنص  2." الكتابػة، وىي مغامرة تاريخيػة لمفاعؿ

 األصمي.

ال عالقػة ليا بالعمـ وال بالثقافػة وال  ،أخرى غاياتتكوف الترجمػة خاضعػة لوقد 
يتػـ استغالؿ النص  ،سياسيػة أو استعماريػة؛ ففي ىذه الحالػة يافقد تكوف أىداف :باألدب
فقط دوف أية مراعاة لمنص األصمي وال لمغة  األىداؼتمؾ مي وثقافتػو ولغتػو في خدمػة األص

 . الوصوؿ

نما العػدـ، مف وماىيتػيا الترجمػة حوؿ الخالؼ ىذا كؿ يأت لـ  صعوبػة مف وا 
وسبؿ  طرائقػيا وتنوع الترجمػات اختالؼ ومف جػيػة، مف أحيػانا، استػحالتػيا بؿ الترجمػة
النصوص األصمية ف ابتعاد بعض النصوص المترجمة عف وكذا م :ىأخػر  جيػة مف تحقيقيا

 توترجمػ تجعػؿوصعوبات  راقيؿع المترجػـ واجػوا تم فكثيػرا سمبا أو إيجابا أي سوءا أو حسنا.
 وال فيتناسػاىا فقػرة أو جممػة عف الطػرؼ يغػض قد أنػو حد إلىعمى المترجـ  مستعصيػة
 والعبارات الكممػات الترجمػة لغػة في لػيا يجد لـ أو فيمػيا، مف يتمكف لـ ألنػو يترجمػيا
 بالنص لػيا صمػة ال خاطئػة ترجمػة فيقدـ ترجمتيا يحاوؿقد و  ،لممحتػوى المؤديػة المناسبػة
 المغػة في لػيا أسػاس ال أشيػاء فيكتػب الترجمػة بمغػة ينحػرؼ أو ،نفس األسبابل دائػما األصمي
 غامضػة مبيمة، فتبػقى غيػرىا، أو التركيبيػة أو النحويػة أو الصرفيػة قواعػدىا عف لخروجػيا

                                                           
1  H. Meschonnic, p 60  

 :60  ص نفسو 2 
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 لغػة مف النسػخ عمى فيػيا اعتمد ألنػو ،كممات غير متناسقةبؿ ىي مجرد  مفيومػة غيػر
 ؿ. الوصػو  لغػة إلى االنطالؽ

بؿ ىو  وكتابي تعبيػري فف أيضا الترجمػة فاف تعبيػريا، أو كتابػيا فػنا التأليػؼ كاف فإذا
ثـ الصور والرموز،  فيػـ في بالتفنػف يبػدأإذ  ،وبتعقد وتقيد أكبر تأليؼ أيضا في لغة الترجمة

يحاءاتيا، دالالتػيا كؿ ورصدفكيا   وثقافيػة لغويػة لمعاييػر وفقا وتركيبػيا بنائػيا إعػادة في ثـ وا 
عمى المترجـ ولـ تكف مفروضة مف قبؿ عمى تعتبر كميا عوائؽ إضافية، تفرض  يػةوترجم

  .صاحب النص األصمي

 مؤلفيػف، وبيف ػف،ثقافتي بيفقد تكوف و  األقػؿ، عمى لغتيف بيػف إذف، الترجمة، تكوف
 األركػاف ىػذه عمى يعتمػد أف بد ال الترجمػة، صاحػب يترجػـ حيفف . الخ ...، جميوريػف وبيف

 عميػيا يؤسػس التي الركائز مف وانطالقا الحسباف. فيأخذىا في ايبعػض عمى أو جميعػيا
تاتا أنو مجبر ، لكف ىذا ال يعني بالترجػمػة مف أنواع  معيف نوع إلى نصؿ عممػو، المترجػـ

عمى الرضوخ لطريقة واحدة في الترجمة بؿ ىو طميؽ في استعماؿ كؿ السبؿ التي تمكنو مف 
 . تأدية فنو بصيغة أصوب وأنجع

فيي معرضػة لمواجيػة العديد مف العقبات  ،ا يسيراىينػليست عمال الترجمػة و 
 جوانب مختمفػة.  فيوالحواجز 

وتقود  المجتمع تسيرالتي  والمبادئيمثؿ تمؾ القيـ ي والعقائدي الذ الجانب الثقافي وال:أ
فمكؿ مجتمع  والتي تتواجد في كؿ مف الثقافػة المصدر والثقافػة اليدؼ. ،خطاه وتوجيو

بداعاتو انتاجاتو تصرفاتو و ثقافتو الخاصة التي تتجمى، حتما، في ثنايا   األدبيةوا 
ه الخصوصيات ذمراعاة ىالخطاب األدبي، ال بد مف  نترجـنأتي ل وحيف. والفنية
 .والعقائدية التي وجيت النص األصمي وستقيد نص الوصوؿ الثقافية

 ،والبنيويػة ،مختمؼ التماثالت والخصوصيات األسموبيػة ويشمؿ :الجانب المغػوي ثانيا:
، ألف بيف المغػة المصدر والمغػة اليدؼوالصوتية  ، والتركيبية،والنحويػة ،والمورفولوجية
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 إلىلغة قد ال يكوف ممكنا في لغة أخرى، وما يوجز في لغة قد يحتاج ما تسمح بو 
طنابتحميؿ  وما تؤديو كممة ىنا قد يحتاج إلى عبارة في لغة أخرى،  أخرىفي لغة  وا 

  .وما ىو اسمي ىنا قد يكوف فعميا ىناؾ

والتركيبية،  ،المعجميػة اتالخصوصيػيتجسد مف خالؿ  الذي الجانب النصي ثالثا:
 كما يضـ  .يف األوؿ والثانيلمنص بالغيةوال ،والرمزيػةة، والصرفية، واألسموبية، والنحوي
ألدبية عامة والشعرية منيا األوزاف والقوافي لمنصوص االصوتية و قوالب الاحتراـ 
 . خاصة

 ،وممكاتػو ،المترجػـ، حيث ييتـ بسابقيػوانو عنصر ال يقؿ أىمية عف ػ  المترجـ: رابعا:
التحميؿ في فكرية وخيالية ا بما لو مف قدرات ذو ك ،والثقافتيف ،مغتيػفوتأدياتػو في ال

 والترجمػة.  ،والكتابػة ،التأويؿو 

أثناء االنتقاؿ  ،تترتب عف البحث عف المعادالت المشاكؿ التػي"  Nidaنيدا  وقد رتب
مػاديػة، في خمس مجاالت: الطبيعػػة، الثقافػة ال ،مف خالؿ الترجمػة ،مف عالـ ثقافي إلى آخر

   1." الثقافػة االجتماعيػة، الػثقافػة الدينيػة والثقافػة المغويػة

أو  ،اعتمادا عمى الترجمػة الحرفيػة لفظةيمكف أف نقـو بنقؿ محتوى كؿ  ،نترجػـ وحيف
أف يختار  إما"  :مثمما يؤكده أوستينوؼ ،صياغتػيا في قالب جديد نعيدستخرج الفكرة و أف ن

فيعمؿ عمى نقؿ القارئ لمقائػو، أو يترؾ القارئ في  ،كاتب جانبا في سكينػةالمترجػـ أف يترؾ ال
أف يكوف المترجػـ مصدريا )فيعتمد الترجمة  فإماسكينػة ويعمؿ عمى نقؿ الكاتب لمقائػو ... 

 2". الحرفيػة ( أو ىدفيا ) فيعتمد عمى ترجمػة المعنى(

                                                           
1 Mounin G. , 1963, Les Problèmes Théoriques De la Traduction , Ed Galimard, P 
61 , 62  
2 Oustinoff M., p8< 
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فالترجمػة حسب، " و  تيادلوالو م األلفاظترجمػة  وص عمىترجمػة النص ال تقتصر
 ىانري  يقوؿ 1" . لسانيػة ... زياحاتالحرفيػة تؤدي إلى النسخ، والنسخ الشكمي يؤدي إلى ان

لقد تعود المترجموف، الذيف ال يعمموف "  حوؿ خوؼ المترجميف الجدييف مف النسخ:  سوىامي
فتكوف الترجمة  . 2... "خوفا مف النسخ لبحث عف المقابالتبطريقة آلية عمى األقؿ، عمى ا

أما " المعنوية التي تؤمف بنص الوصوؿ وضرورة التأثير في جميور النص المترجـ: 
ألنيا توحي بأنو  ،الترجمػة المرتكزة عمى المعنى فإنيا تعمؿ عمى إلحاؽ النص أو المنتوج

 . 3"كتب أصال في ىذه المغػة المترجمػة ... 

عمى النص المترجػـ أف يحوي القيػـ يجب  ،أيا كانت سبؿ الترجمػة التي يعتمدىا
طريقػة لنسخ ىذه  االجتماعيػة والثقافيػة والحضاريػة المتضمنػة في النػص األصمي. فيي

مع عدـ  ،العناصر أيضا. يجب أف تمكف الترجمػة مف التعريؼ بقيـ المجتمػع األصمي لمنص
ذا التغيػر الشعري وظيفػة الترجمة كامنػة في ى إف»  :قيـ المػجتمع اليدؼ الحفاظ عمى

  4". والثقافي

ذا كاف البعض يرى أف الترجمػة مقتصرة عمى مجرد تقديـ مقابالت الكممات في و  ا 
المغػة اليدؼ، فانو يجب التذكير أف قيمػة الكممػة ومدلوليا قد يكوف متباينا بيف مجتمع وآخر 

أو مف منطقة  ،آخرأو مف حيز إلى  ،مف زمف إلى آخر ،بؿ حتى في المجتمع الواحد انتقاال
نقـو بالترجمة، ال نترجـ الكممات منفردة معزولػة عف  حيف" :أو مف سياؽ إلى آخر إلى أخرى

 ،يجب التذكيرو . 5" فالترجمػة الحرفيػة إذف غالبا ما تكوف مستحيػمة :غيرىا مف الكممات
الطيػف بمة بما تزيد  ،أف تعدد دالالت الكممػة الواحدة وانزال قات معاني المفظ الواحد ،أيضا

فبقدر ما تعتبر الترجمػة عمميػة لغويػة، بقدر ما ىي عمميػة تضيفػو مف تعقيدات لمنص، " 

                                                           
1 Meschonnic H., 2001, p77< 
2 Suhamy Henri, « La traduction des métaphores et des hypallages dans Shakespeare et 
dans Scott : quand l’intertextualité s’en mêle », in : Palimpsestes 17 : Traduire la figure 
de style, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2005, p. 59. 
3  Oustinoff M., op.cit., p8< 
4 Meschonnic H., op.cit., p64< 
5 Oustinoff M., op.cit., p.23. 
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 فيو أدرجنا نجد لو مدلوالت عدة حسب ما . إذا أخذنا كمثاؿ االسـ "عيف" فإن1" أدبيػة أيضا
 .وتعابير اتمف سياق

يش في محيطات تعالحيتاف كائنات مختمؼ الحيوانات والطيور والحشرات و  إف
تبعد أو تخرج مف محيطيا الطبيعي، تختنؽ  أو برية. وحيفمائية أف تكوف  إمامختمفة 

وحده بؿ في وسط ال يحيا حيا وحيويا الحاؿ نفسو بالنسبػة لمغػة التي تعتبر كائنا وتموت. و 
 . ومف ىذا المنطمؽ فيي في حركيػة مستمرة وفي تغيروالناطقيف بو  اجتماعي مف المستعمميف

والتطور. فالمغػة والتغير ألف المجتمع الذي بو وفيو تحيا ال يتوقؼ عف الحركة  ،دؤوب دائـ
وتموت معو إذا فضؿ  ،تتطور معوفتعيش معو، و  ر مع تغيرات المجتمع الناطؽ بياتتغي

 ،اف مدلوؿ المفظ وقيمتػو غير ثابتالتخمي عنيا مف أجؿ لغػة أخرى. ليػذه األسباب وغيرىا، ف
   حركية مستمرة. في وبؿ ى

بتغيرات المغػة دقيقة تتطمب مف صاحبيا درايػة  بالغيةإف ترجمػة نص أو صورة 
عمى المترجـ أف يكوف متمكنا عمى جميع  وحركيتيا في وسطيا االجتماعي والثقافي. "

 .ومواردىما التعبيريػة الحالي والماضي المستويات مف المغتيف المصدر والوصوؿ، وتاريخيما
يجب أف يكوف عمى درايػة بالمؤلؼ و أخرى، يجب عميػو أف يكوف مزدوج الثقافات؛  وبصيغػة
  .  2" وبالمؤلؼ

تكوف نسخة مماثمة لمنص األصمي رغـ أف  أف الترجمػة ال يمكػفنستشؼ مما سبؽ و 
مستحيؿ، ميسكونيؾ أنو "  يرىأنيا قد تكوف مقاربة لو في الروعة والجماؿ أو أحسف منو. 

ف كانػت غايػة في  اؿ، أف تعتبر الترجمػة عمى أنػيااألحو وفي أي حاؿ مف  األصؿ، حتى وا 
 . 3" الروعػة والجماؿ

                                                           
1 ibid, p.54. 
2 Arregui Barragán N., 2009, p.192. 
3 Meschonnic H., P. 18. 
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أراد الروائي مولود فرعوف أف يترجـ بنفسو إحدى رواياتو إلى لغة ثانية يتقنيا أيما لػو 
إلى مجمؿ ما  لف يصؿو  ،ولف يبدع بنفس الدرجة والقيمة نفس العمؿلف ينتج فانػو إتقاف، 

وما إلى ذلؾ مف  بيػر المجازيػةاوالتعالبالغية خاصػة مف حيػث المعنى والصور  ،و أصالكتبػ
لعؿ السبب المحوري و  .حتى ولو كانػت ممكاتػو وقدراتػو في المغتيػف والثقافتيػف متماثمػة ،رموز

 المغتيػف وقدرات المغػة اليدؼ عمى احتواء كؿ ما فييعود إلى االختالفػات الموجودة في ذلؾ 
وفي حالة ما إذا كانت لغة الترجمة أثرى وأكثر قوة مف المغة  ورد في النص األصمي.

األولى، يبدع األديب في نصو المترجـ ويأتي بما ىو أبيى وأجمؿ مما جاء بو في النص 
  األصمي. 

ال بد مف المرور بمجموعة مف المراحؿ التي ، الرمز أو الصورة البالغيةنترجػـ  وحيف
بعد فؾ ما يجب فكو مف  ،ءة النص األصمي بإمعاف ودقة لتحميمو وفيـ فحواهتنتقؿ مف قرا

صور بيانية وتعابير مجازية وصيغ وأساليب معبأة بمبادئ وقيـ المحيط الذي تولدت منو. 
لجعميا مناسبة لممحيط الجديد  بإعادة بنائػيا وصياغتػيا لغويا ومعنويا وثقافػياوبعدىا نقـو 

ف ىذا المنطمػؽ، تعتبػر الترجمػة نافػذة تمكػف مف االطالع عمى نص لغػة . ومالذي ننقميا إليو
األدبي متجذر في الثقافػة، فيو متصؿ بنظرة معيػنػة  اإلنتاج ألف " ،وكذا عمى ثقافتػيا ،أخػرى

وخاصػة لمعالـ، انػو ممتصػؽ بعادات وتقاليػد، وبكػؿ ما ىو خاص و يومي في ىذا النظػاـ 
و في ىذا المحيط. إف الدرايػة بالثقافػة ضروريػة مف أجؿ الفيػـ  ،عيشيوفي ىذا النمط الم

 . 1" الجيػد لمػنص وكؿ تبايناتػو وتأويالتػو و كؿ دالالتػو

، نظف أنػو ال بد مف التحكـ التاـ ومتعة إبداعفييا  اجحةناإلتياف بترجمة ولمتمكف مف 
ة. كما يجب اإلحاطػة بمعجميػيما، أيضا في بنيػة المغتيػف الدالليػة والشكميػة والنحويػ

لأللفػاظ حتى نتمكػف مف حسف  دالليةوال، وبالتغيرات الشكميػة والداللية وبحقولػيما المعجميػة
يتمكػف المترجػـ مف تجنػب بعض األعراض  ،اختيار الكممػات المناسبػة. وبفضؿ ذلؾ

                                                           
1 Arregui Barragán N., 2009, p.195. 
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النسخ وسوء الترجمػة أو عف عف  نتجتاألسموبيػة والمعنويػة والنحويػة التي قد  زالقاتواالن
 التسرع فيػيا. 

وانعداـ التنسيػؽ  ،عف ىذه االنزالقات مشاكؿ أخرى مثؿ التفكؾ في المعاني تجوتن
الالمعنى أو الصيػغ التي ال تؤدي أي معنى، وكذا و والترابػط، وسوء التعبيػر والصياغػة، 
يكوف متعمدا نتيجػة صعوبػة  الحذؼ واإلىمػاؿ الذي قدو انقػالب المعنى أو المعنى الخاطئ، 

سوء استعمػاؿ زمف األفعػاؿ والضمائػر وظروؼ الزمػاف و األخطاء النحويػة، و في الترجمػة، 
 والمكػاف ...

 عامػة الخطاب ترجمػة في المتبعػة العديػدة لسبؿا مجموعة مف عرض فيما يميستنو 
 .والرمز والصورة البالغية خاصة

  الثقـافي التقابـل أو ميـكيالدينا التقابـل نظريـة.ا. 3.4

بيف لغات مختمفة أو  -في كثير مف الحاالت–نظرا لمتقارب أو التشابو الذي نجده 
مجتمعات متعددة في تمثيؿ األشياء وتصويرىا، فاف الترجمة قد تكوف يسيرة واضحة. وفي 

 حتى إذا كانت لغة الوصوؿ ال تمثؿ لموضع الموضوع رىف الترجمة بنفسو حاالت أخرى، 
أخرى تماثؿ  االوحدات التي نجدىا في لغة االنطالؽ، فإنيا قد توفر عناصر أخرى وصور 

الخفة في لغة ما بالريشة وفي لغة أخرى ، كأف يرمز إلى النص األصمي في فكرتو وتقاربو
 لغػة في األصمي لمنص مقابػؿ بإنتاج يقـو أف المترجػـ عمى أف المفيػـو ىذا يفترض بالقطف."
 التي االستجابػة لتمؾ مشابيػة استجابػة خمػؽ عمى قادرا المقابػؿ ىذا يكػوف حيثب ،الترجمػة
 وبنيويػة أسموبيػة وسائػؿ استعمػاؿ " ىو والتقابػؿ .1" األصميػة لغتػو في النص قارئ أبداىا
 2."عامػة الخطػاب بؿ وحدىا الخطػاب مف وحدة كؿ نترجػـ ال . تماما متباينػة

                                                           
  والترجمة، االستعارة فً جدٌدة نظرات الحراصً، هللا عبد  1

2  Pottier B., 1973, Les encyclopédies du savoir moderne, PUF, Paris, P. 524. 
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 مف يعتبػر الذي لداجػوت الديناميكي التقابػؿ مفيػـو استخداـأصؿ  ينسػب ما وكثيرا
 نايػدا يوجيػف ىو إليػو وتعرض ذكػره مف أوؿ لكػف فيػو، وخاضػوا تبنػوه الذيػف الباحثيػف أبرز

U. Nida. والمقابػؿ، الشكمي المقابؿ  :الترجميػة المقابػالت مف نوعيػف بيػف ميػز الذي 
  :الديناميكي

 أثناء األصمي النصومعنى  شكػؿ عمى الحفاظ إلى يرمي فانػو الشكمي، ؿالمقابػ فأما
 الػنص فػي ما عمى الحفػاظ يجػب كما  .العكػس أو شعػرا كاف ما نثر بتفادي أي الترجمػة،

 التأثير مبػدأ عمى الديناميكي قابػؿتال يرتكزفي حيف   .وغيػرىا ومجازات قػواؼ أو سجػع مف
تركو  الذي نفسو األثر فيو يبعث أف ىو اليدؼ إف إذ المترجـ، النص متمقي في المقابػؿ
  .جميوره في األصمي النص

 ترجمػة في السبيؿ األنجعو  الصحيػح األسمػوبىو  الديناميكي التقابػؿأف  داجوت يرى
 االستعػارة ألف أخػرى، إلى لغػة مف األدبيػة والنصوصات، والصور البالغية، االستعػار 
 ميمػة أف رىكما ي ،المتمقي لدى داللي معنوي تأثيػر لخمػؽ األديػب تثمػرىايس أداة والصورة
بداعو  النص إنتػاج إعادة محاولػة ىي األدبي النص مترجػـ  نحو عمى، اليدؼ المغػة فيوا 
 قارئػو في األصمي النص يثيػرىا التي الجماليػة المشاعػر بنفػس اإلحساس مف قارئو يمكػف
  .االنطالؽ بمغػة

 مف االنتقادات مف حقػيا ،اتنظريػغيرىا مف ال غرار عمى النظريػة، ىذه لقيػت وقد
 خصوصا االنتقادات ىذه ركزت وقد .ونيػومارؾ ميسوف كرستيػف أمثاؿ الباحثيػف بعض قبؿ
 رديئػة، مبتذلػة بأنػيا وصفت ترجمػةإنيا  :إليػيا الوصوؿ يتػـ التي الترجمػة وقيمة نوعيػة عمى

السعي وراء الحفاظ عمى النص ألف  ،تحقيقػو يمكػف ال وخيالي، وىمي عػـوالمز  وتأثيػرىا
غريبة  سيكتب بمغة أقؿ ما يقاؿ عنيا إنيانو األصمي شكال ومعنى يفسد النص المترجـ أل

عبارة  ألف ما تؤديو كممة في لغة ما قد يحتاج إلى الصياغة والقواعد عف لغة الوصوؿ ىذه
أو في جممة ظرفية مة اسمية في لغة قد يقاؿ في جممة فعمية جمفي لغة أخرى، وما يقاؿ في 

  .لغة ثانيةأو شبو جممة في 
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 جميػوره في االنطػالؽ مغػةب األصػمي النص أنتجػو الذي األثػر نقػؿ وراء السعي إف
 عػدة ألسباب مستحيػؿو  يوىم أمر الوصوؿ، لغػة وفي المترجػـ النص جميػور إلى الخاص،

 التالية: االختالفات في اختصارىا يمكف
حاالتيا الثقافػات اختػالؼ •   ،ومرجعياتيا وا 
 واألماكػف، األزمنػةاختالؼ  •
  ،ومعتقداتيا ودياناتيا المجتمعات اختػالؼ •
فصاحيا لألفكػار استيعابػيا ومدى المغػاتاختالؼ  •  عنػيا، وا 
 شيوعػيا، ودرجػة النشر وسبػؿ الكتابػات اختػالؼ •
  ذاؾ، أو النصػوص مف النػوع ىذا نحػو والميػوؿ األذواؽ اختػالؼ •
 .النػاس بيػف انتشارىا ومػدى القراءات اختػالؼ •

 إف بؿ الديناميكي التقابػؿ مفيػـوأف نثؽ في  يمكف ال أنػو النظريػة ىذه منتقدو يرىو 
 قراء مف قارئ كؿل ألف إليػو يسعى أف مترجػـ كؿ عمى الذي اليدؼ ىي الحرفيػة الترجمػة
 قارئ في النص ينتجو قد الذي التأثيػر أف أي لمنص، الخاص وتفسيػره الخاصػة قراءتػو النص

  يختمػؼ ،القارئ نفػسية في النص تأثيػر إف بؿ آخر، قارئ عند مثيمو عفحتما  يختمػؼ ،ما
 نفسيػة حالػة ومف آخر، إلى مكػاف ومف آخر، سػف إلى سػف مف أو ر،خبيف الحيف واآل

تبصر ألف األمور ال  ،واإلدراؾ لمفيػـ الخاصػةالقارئ  عداداتاست حسب أخػرى، إلى وصحيػة
اعديف: حتى بيف وضعيف مختمفيف أو بيف سنيف متب الطريقة وال تفسر بنفس الكممات ونفس 

أو فترة االستراحة قد تكوف متباينة بيف جيميف إذ يفرح الصغير بالمعب الفرحة بتساقط الثموج 
يفرح الفالح بكثرة المياه  ب خالليا إلى المدرسة، في حيفعطمة حتمية ال يذىواالستفادة مف 

 المحاصيؿ.ووفرة 

 في اختالؼ يوجد لمنص، المتمقي بالجميور ةقمػعالمت العناصر ىذه إلى إضافػة
 الخصوصيات مف مجموعػة مجتمػع لكؿ إف إذ والعقائديػة، االجتماعيػة والممارسات الثقافػات

 إلى قـو لغػة مف االنتقاؿ يتػـ حيف مو مستقال عف اآلخر.، وتجعؿ عالغيػره عف تميػزه التي
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مستعصيا أو  أمرا والخصائص المميزات لتمؾ المؤديػة التعابيػر نقؿكوف ي قد ،يفقـو آخر 
  .مستحيػال

 بػيا مر التي التجارب وىو أىميػة، يقػؿ ال آخػر عنصرا المميزات ىذه إلى ؼض
التجاوزات وكؿ  وىمجيتو االستػعمار عف المتػحدث فالػنص. أثر فم فيو وخمفتما و  المجتمػع

 االستعمػار ويالتى عان مجتمػع في أكثر حتػما يؤثر التي قاـ بيا وفرضيا عمى أمة ما،
 واألماف السمـ نعمػة ميزتػو آخر مجتمػع في األىميػة منعػدـ أو قميال يكػوف حيف في وبطشػو،

 .بدادولـ يذؽ إطالقا مر االستعمار واالست األزؿ منذ

  :التواصمية والترجمة المعنوية الترجمة.ب. 3.4

في  :بينػيما فميػز وتواصميػة، معنويػة إلى الترجمػة أوؿ مف صنؼ ؾنيومار  يعتبر
  مجموعة مف العناصر التي نمخصيا فيما يمي:

وتحاوؿ  .األصمي النصتتمثؿ في تمؾ الترجمة التي ترتكز عمى  المعنويػة الترجمػة
 وصعوبػة وتعقػدىا، الموضوعي، بأسموبػيا ىذه الترجمة وتتميػز أبعد الحدود. إلىالتقيد بو 
 في استنساخػو يحاوؿ وكأنػو ،نطالؽاال نػصب وااللتصاؽ التقيػد كثير المترجػـ لكػوف ،تحقيقػيا
 أصميػة ترجمػة  إذف فيي  .األولى المغػة في عميػو كاف عػما بعيػدا يكػوف ال حتى الثانيػة المغػة
تتسبب فيو  وما يمكف أف ،ىذه الترجمة ونقائصيايوب مثؿ إلى ع سابقاوقد أشرنا  .ريػةمصد

وأساليب ال أساس الذي كثيرا ما يعرض صيغا  ،الوصوؿ ونصيامف خمؿ عمى مستوى لغة 
 ىذه المغة.ليا مف الصحة في 

أي  ػـالمترج النص عمى عكس الترجمة المعنوية،عمى ، ةػػػالتواصميػ الترجمػة ػزػػكتتر و 
 المترجػـ ألف إليػيا، الوصوؿ وسيولػة وبساطتػيا الذاتي بأسموبػيا وتتميػز. عمى المغة اليدؼ

: فيضيؼ ما ينفع نصو يقصده الذي الجميػور وحسػب ىدفػو، حسػب ليغيػره النص في يتدخػؿ
 ىدفيػة ترجمػة ييف في تمؾ المغة.ما ال قيمة لو أو ما ال صياغة لو ويحذؼ  ،ومعناه
 تأثيػر خمؽ تحاوؿ التواصميػة الترجمػة  " :إف بقولػو الترجمتيػف بيف نيػومارؾ يميػزو  .يػةمقصد
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 المعنويػة الترجمػة أما األصمي، النص قراء بػو يشعػر الذي التأثيػر مف قريػب الترجمػة قراء في
 تنقػؿ أف  يا،إليػ المترجػـ المغػة في والنحويػة الداللية التراكيػب بػو تسمػح ما بقدر فتحاوؿ،
  "1 .األصمي لمنص الدقيػؽ السياقي المعنى

  :الحرفيـة الترجمـة.ت. 3.4

 تركػز لكونػيا أيضا مصدريػة أصميػة ترجمػة أو الترجمة كممة بكممة الحرفيػة الترجمػة
حتى واف ترتب عف ذلؾ إخالؿ بنص  بكممػة كممػة نقمػو فتحاوؿ األصمي النص عمى

  الوصوؿ وبمغتو.

 دوف وتحػوؿ الترجػمػة، تواجػو التي والحواجز المشاكؿ مف الحرفيػة الترجمػة روتعتبػ
 وتداخػؿ األسموبي، النسػخ :الترجمػة ىذه عف تترتػب التي اآلثار ومف. ىدافياأل تحقيقػيا
 المبتػورة، والخطابػات المناقضػة، أو المغايػرة والمعاني  ،المغػوي والدخيػؿ بينيا، والمزج المغػات

معانيو ومحتواه مثمما تخؿ األصمي وتبتر . فيي ترجمة تحرؼ النص األنظمػة بيػف لمػزجوا
  بمغة الوصوؿ فتشوىيا.

 تقابػؿ التي الكممػات كؿ اليػدؼ المغػة في نجػد أف المستحيػؿ، مف بؿ الصعػب، فمف
حيطو ألف المغات تترجـ ما في محيط المجتمع الذي تعيش فيو، أي م ،المصدر المغػة كممػات

والسياسي. وبسبب كؿ ذلؾ ال يمكف والديني، واالقتصادي، والثقافي  الطبيعي، واالجتماعي،
 وتصؿ ى،وأخر  لغػة بيػف الدقيقػة المطابقػة العسيػر مف انػو " :أف تتماثؿ معاجـ كؿ المغات

 الحرفيػة الطريقػة أحيانا المترجػـ عميػيا يفرض والتي المفتاحيػة الكممػات مع ذروتػيا الصعوبػة
 لنصيػات مركػزة مضغوطات ذاتػيا ىي الشييػرة المفتاحيػة الكممػات ىذه إف ...بكممػة كممػة
 2"...ػةطويم

                                                           

 نفسه 1 
 .>4 و ;4 ص الترجمة، عن رٌكور، بول  2
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 . لغتيػف بيػف متشابػيا متماثال يكػوف أف يمكػف ال معجمي أو داللي حقػؿ أي إف
 لغتيػف ػـمعج ألف بؿ ىـ مستحيؿ  ممكػف غيػر يبدو أخرىكممة ب كممػة استبػداؿ فاف وعميػو،
 إال دقتػيا تبرز وال تتحػدد ال المغػوي الرمز فقيمػة .بينػيما الستبداؿمتطابؽ وال قابال حتػما ليس
 : النص نفػس في أو السيػاؽ نفػس في معػيا يرد التي الرموز مف غيػره مع عالقاتػو إطار في
 البنيويػة النظريات وترى .أخرى طبيعيػة لغػة رموز بواسطػة طبيعيػة لغػة لرموز نقؿ الترجمػة "
 أف وبما .خاصػة بطريقػة البشريػة التجربػة تقسػـ وأنػيا متميزا، فريدا كال تمثؿ لغػة كؿ أف

  ."1حرفيػة ترجمػة نجد أف المستحيػؿ مف فانػو متطابقػة، تكػوف أف إطالقا يمكػف ال الرموز

 إظيػار مف اليػدؼ المغػة خػالؿ مف المتمقي، تمكػف ال الحرفيػة الترجمػة فاف كاف، وأيا
 شعػري بنػص األمر تعمػؽ إذا خاصػة المصػدر، النػص متمقي بيا يحػس التي المشاعػر نفػس

 البيانيػة الصور بمختمػؼ ثػري بنػص أو نغمة، ذي مسجػوع بنػص أو ومقفى، مػوزوف
 لغػة يتقػف الذي ذلؾ ىو الناجػح المترجػـ"  :أف جيػد أنػدري يرى.  البديعيػة والمحسنػات

 فقط ليػس بذلؾ، أعنيػو وما . ىو لغتػو ذلؾ، مف أكثػر بؿ فيػيا، ويتحكػـ يترجمػو الذي الكاتػب
 وكذا فيػيا، والرقػة الدقػة مواضع معرفػة ولكف صحيحػة، بصورة كتابتػيا عمى قادرا يكوف أف

  ."2 الخفيػة مواردىا

 عف بالتعبيػر مكمفػة األلفاظ نػتكا لو ":   F.de Saussure سوسير دي فيرديناف ويؤكد
 ولكف : أخػرى إلى لغػة مف لممعنى، دقيقػة مقابػالت لػيا كػوفتس فانػو مسبػقا، محددة مفاىيػـ
 يمكػف ال"  : المغػوي الرمػز بخصػوص Pergnier   بيرنيي يضيػؼو ."3 ىكذا ليػس األمر

 يمعان تكتسػب األلفاظ فأل ،"4  يػوإل يشيػر ما سوى نترجػـ أف يمكػف ال معناه، نترجػـ أف لنا
حيث أف ىذه  سياقاتػيا خػالؿ مف إال تتضػح وال بسيط، جزء في ولو ،ومتنوعة ومختمفػة عػدة

يرى و  أخرى فتنمييا وتنوعيا وتعمقيا. يوتضفي عمييا معانالسياقات ىي التي تؤثر فييا 
                                                           

1
 Galisson R. et Coste D., Dictionnaire de didactique des langues, Editions Hachette, P. 

566. 
2 Mounin G., 1991, Linguistique et traduction, Editions Dessart, P. 19. 
3 De Saussure F., 1990, Cours de linguistique générale, Editions ENAG, Alger, P. 79. 
4  Pergnier M., 1982, Les fondements sociolinguistiques de la traduction, Librairie 
Honoré Champion, Paris, 110. 
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 أي وظيفػة، لػو أف حدود يف إال المغػوي لمتركيب قيمػة ال أنو : "  G.Mouni موناف جورج
 تركيػب أو شكػؿ، إلى شكػؿ ترجمػة في المشكػؿ ليس إذف، قصيػدة، فمترجمػة ،فعػاال كاف إذا
 اآلثار أو األثػر أي لمنػص، الشعريػة الوظائػؼ أو الوظيفػة ىو ترجمتػو جػبت ما:  تركيػب إلى
  1 ."ينتجػيا التي

 بالنػص واىتػـ الحرفيػة ترجمػةال عف دافػع الذي ،NABOKOV  نابوكوؼ ويرى
 الترجمػة برائحػة تبعػث ال ترجمػة أي " أف وغيرىما، والنحو الوزف عف النظػر بغػض األصمي،
 2."قػرب عف فيػيا النظػر نمعػف حيف صحيحػة غيػر حتػما ستكػوف

 : والشـرح تفسيـر.ث. الترجمة بال4.3

 حيف خاصػة بالترجمػة، يقـو وىو حرجػة وضعيػات في نفسػو المترجػـ يجػد ما كثيػرا
وليست ليا  االنطالؽ لغػة في خاصػة مفاىيػـ إلى تحيػؿ عبارات أو بممفوظػات األمر يتعمػؽ

 يقـو أف عميػو يتعيػفحيف   مف ذي قبؿ أكثر تعقدا األمر زدادوي. ت في ىذه المغةأية مقابال
 ينسد ماحينف .المجازيػة والتعابيػر ةالمأثػور  واألقػواؿ ، والصور البالغية،االستعارات بترجمػة
 المناسبػةالصورة البالغية  أو التعبيػر أو العبارة أو الممفػوظ يجد وال المترجػـ، أماـ الطريػؽ
 أو الفكػرة نقؿ مف تمكنػو التي والتفسيػرات اإلضافػات إلى يمجػأ فإنو اليدؼ، المغػة في المقابمػة
 يسمى، ما إف .اليدؼ المغػة خالؿ مف المتمقي، أعيػف أماـ توضيحػيا ومف المرغػوب، المعنى
 المغػة، عبرا عنيا مف خالؿم والمجتمع الثقافػة عبقريػة أصال ىي التي المغػة،  عبقريػة عادة،
 ومؤديػة واضحػة تكوف حتى لترجمتػو، المناسبػة والخيارات اتاإلمكاني لمترجػـا تمنػح التي ىي

 .لمخطاب

 مف ينتقػؿحيف  وتعقيػدا، حدة أكثػر لغويػة تباينػات أماـ نفسػو يجد قد المترجـ أف غير
 لمغػة العميقػة البنيػة تخص إذ المعجمي، الجانػب تتعػدى اختالفػات وىي.  أخػرىلغة  إلى لغػة

                                                           
1 Mounin G., op. cit., P. 105. 
2 Cité par : Redouane J., 1981, Encyclopédie de la traduction, Editions OPU, n° 864, P. 
45. 
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 العدد :المثاؿ سبيػؿ عمى ونذكر  ،متنوعػةو   عديػدة ذلؾ عمى واألمثمػة  :والصرؼ النحو في
 المغػات في يستخػدـ ال الذي والضميػر، والفعػؿ االسػـ في فالمثنى بية: في المغة العر  والجنس
 ىػذه في حرفي مقابػؿ لػو ليػس العربيػة، في سػوى ،والفرنسيةكاالنجميزية  العالػـ في الشائعػة
 أو امتػزاج وكذابالمفرد والجمع الذي يبدأ فييا انطالقا مف االثنيف. التي تكتفي  المغات

، مثؿ كممات ) دار مؤنػثا أو مذكػرا يكوف ألف قابػال االسػـ يكػوف حيف أي ،الجنػس تضاعػؼ
 إال أخرى لغات في مقابمػيا تجد ال العربيػة، المغػة في وشائعػة عاديػة حالػة وىيوعصا (. 

مف  اإلعرابيػة العالمات :مثؿ بالنحو خاصػة أخرى عناصر يؼضن أف يمكػف كما . نادرا
 خصوصيػات مف تعتبػر التي العالماتمد كؿ ىذه تنويف و الإلى  رفع، ونصب، وجر إضافة

  .العربيػة المغػة

 لغػة مف العبػارة نقػؿ في والتحميػؿ، الشرح طريقػة أي ىذه، الترجمػة طريقػة تتمثؿو 
اعتمادا  فقط، أو في االكتفاء بتقديـ شرحيا شرحػيا إضافػة مع الوصػوؿ لغػة إلى االنطػالؽ

 طبػؽوي . بدقػة ةاألصميداللة ال يؤدي الحرفيا  العبػارة نقػؿ لكػوف ،لترجمةعمى قراءة صاحب ا
 : بجممػة أو أخػرى بكممػة جممػة أو كممػة شرح نؤدي حيف ،نفسيا المغػة في أصال المبدأ، ىذا
 مع ( ب) ؿ صياغػة إعػادة ىو ()أ  فكا إذا( ب) لمممفػوظ شػرح أنػو( )أ الممفػوظ عف يقاؿ"

، ويقصد بالوضوح ىنا أف يكوف بكممات سيمة المناؿ " ...وضػوحا وأكثر طوال أكثر كونػو
 وفي تراكيب في متناوؿ العاـ والخاص مف مستعممي المغة. 

 ويصعب عميو يستعصي يرمز تعبير صورة بالغية أو  أماـ نفسػو المترجػـ يجػد حينما
 سبيؿ والتفسيػر الشػرح طريػؽ عف ترجمتػو إفف فيػيا، مقابػؿو لػ وليس الترجمػة، لغػة إلىو نقم

 .جماليػة وقػوة المعنى في وعمػؽ إبػداع مف فيػو ما عمى يقضي

 :  واإلبـداع التجديـد طريقـة.ج. 3.4

بفعؿ أي اسما باسـ وفعال كممة بكممة مصورة البالغية والرمز ل الحرفيػة الترجمػة إف      
 فإذات: الحاال معظـ في ومشوىة ومستعصية أو ناقصة مستحيمػةقد تكوف   وحرفا بحرؼ
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يحتفظ بمورفولوجيا وال  ،الحقيقييف والمعنى الفكػرة يؤدي الأو المفظي  الحػرفي المقابػؿ كاف
أي  ،في لغة الوصوؿ وجػد إف ،الصوري أو الرمزي المقابػؿ فاف ،النص وجممو وعباراتو

بيو باستعارة أو الكناية بمجاز التشيرة شكال ومطابقة مدلوال كمقابمة اإلتياف بصورة بالغية مغا
 استعػارات تضع قد المختمفػة الثقافات ألف ،اليدؼ المنشود يحقػؽ أف يمكف وما إلى ذلؾ،

شارات ورموز   اختالؼ رغـ متشابيػة، وحقائػؽ ألمور ومتطابقػة متقابمػة اوتعابير مجازية وا 
غ والسياقات التي توصؿ إلييا: لؾ أو الصيذ لتحقيػؽ المستخدمػة واأللفػاظ عنػيا التعبيػر طػرؽ
 يزخػر نص في المقصػود عف تعبيػر إعادة أساسا، ىي، بؿ مقارنػة، ليسػت الترجمػة"  

 1". معينػة تواصميػة بوظيفػة

ممكات وما فييا مف  المصػدر بالمغػة يكتفي الف أ الوضعيػة، ىذه في المترجػـ، عمىو 
 مقابػال يكوف أف يمكف عما ومحيطيا افتػياوثق اليدؼ المغػة في يبحث أف عميو بؿ ،وقدرات
 األصمي المعنى نقؿ لػو يتسنى حتى ،المجازية والتعابيرالصور البالغية  لتمػؾ دالليا 

 وقػوة داللتػو وعمػؽ النػص جماليػة عمى الحفػاظ مع الترجمػة، لغػة إلى والمضموف الحقيقي
ف. األصميػة المغػة في لمتمقيا لدى الحػاؿ ىو مثمػما المتمقي، الجميور في هتأثيػر   تعػذر وا 
 أف عميػو ،والناقمة لممعنى مقابمػةال التعابيرالصورة أو  إلى الوصوؿ مف يتمكف ولـذلؾ،  عميػو
مكاناتيا مف أجؿ صنع و  ويتفنف في تسخير المغة يجتيػد بداعوا   تؤدي الصور والصيغ التي ا 
 .اليػدؼ المغػة ثقافػة عمى وترتكػز المعنى

والنص لمغة  وفػيا كاف أنػو يدعي أف الحالػة، ىذهمثؿ  في لممترجػـ، يمكػف ال لكف
، وأحيانا أخرى، والتجػاوزات اتالخػروق بيذه ، أحيانا،لنفسػو سمػح ألنػو ترجمتػو، فياألصمييف 

حسب  ،ةالخاصػ واستقراءاتو وزياداتو إبداعاتػو خالؿ مف ،بمجموعة مف التنازالت والتراجعات
 ،وحسب قدراتو وىواه في تركيب النص المترجـه وتأويمو الخاص لمنص األصمي فسير فيمو وت

    .إليوالذي سيخضع لممحيط الذي يوجو 

                                                           
1 Delisle J., 4<;0, L’avantage du discours comme méthode de traduction, Editions de 
l’université d’Ottawa, Canada, P. 157. 
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 خاتمة:

واألقواؿ  الصور البالغية والتعابير المجازية إف، في ىذا الفصؿ، القوؿ وخالصة
التواصؿ في محورية مكونات ىي المأثورة وما إلى ذلؾ مف النصوص المضغوطة والموجزة 

ومتعددة ومتنوعة، مف  كثيرة، ألف وظائفو وقيمو المغوي وفي الخطاب والنص األدبي خاصة
دراكية وغيرىا.   شاقػة ميمػةتعتبر ترجمتيا  ذلؾجانب  إلىجمالية وحجاجية ومعرفية وا 

آلية بؿ موضوعية ليست ترجمتو  تا ما دامفيػي الخوض يحاوؿ مف كؿ عمى وصعبػة
ف فحتى معنوية.  أو  الترجمػة نظريات مف نظريػة ةأي عمى يعتمػد الذي - المترجػـ تمكػف وا 

 فانػو ترجماتػو، فيوالصواب  النجػاح بعض تحقيػؽ مف -عمى أي سبيؿ مف سبميا وطرائقيا
 نقمػيا مف يتمكػف ولف ،البالغية والرموز واألساليب المجازيةالصور  مف جزء في يتحكػـ ال قد

التي منيا ما  ،لمختمؼ األسباب الترجمػة لغػة إلى األصميػة تػيالغا مف بصيغيا ومضامينيا
يف، أو الثقافتيف، أو ىو خاص غير موضوعي، سواء كاف خاصا بالمغتىو موضوعي وما 

أف فتحتفظ بو دوف  حقا األصؿ تنقؿ التي الترجمػة أف فنظفوما إلى ذلؾ...  المجتمعيف 
نفسيا تفرض عمى  ال التيتمؾ  ىي ،وصوؿفي لغة ال خمال ال في النص األصمي والتوقع 

نما ىي   ،وحسب مف طرؽ الترجمة واحدة بطريقػة أغالال وحدودا تقيدىا  تسبػح التي تمؾوا 
 وتارة األصمي النص عمى تارة مركػزة ،وسبميا الترجمػة طرائؽ أجواء مختمػؼ بيف تامة بحريػة
إليو، مثؿ الفراشة التي جو مع عدـ تناسي المحيط الذي ستو  ،المترجػـ النص عمى أخػرى

 كؿ أنواع أزىار الحدائؽ والغابات،رى، أو تمؾ النحمة التي تطوؼ بيف تنتقؿ مف زىرة إلى أخ
 تتبعػنا لقد: "  ريكوربوؿ  يؤكد وورودىا وأشجارىا لتجمع رحيقيا وتنتج ألذ عسؿ وأنقاه. 

 . عممػو طواؿ النػص مع عوصرا عبػر ثـ عممػو في البدء عف يكبحػو الذي القمػؽ منذ المترجػـ
 ألخصػو " الكتاب:  مف نفسو الموضع في أيضا ويقوؿ 1 ". الرضا عدـ حالػة في وسنتركػو

 بالعيػش لمترجمػة يسمح وحده التراجػع ىذا. المثاليػة الترجمػة فكػرة عف التراجػع كممػة في
بما فييا مف مشقة -فعؿ الترجمة ويرى ىانري سوىامي أف:  "  2 مقبػوال عجػزا باعتبػارىا

                                                           
 .54 ص الترجمة، عن رٌكور، بول   1
 .الصفحة نفس نفسه،  2
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... كؿ مف يميؿ إلييا ويمارسيا...قميال ما يسعد ويفرح... يحمـ بالوصوؿ إلى  -وحرماف 
 .  1"قمة مستحيمة المناؿ 

 فيموقرأه و  مالوتحميمو  المترجـ لتأويؿ نقؿ سوى ليست الترجمة فاف األمر، كاف وأيا
 ىو أف يكوف خاطئا، فميس . فقد يكوف فيمو صائبا مثمما يمكفاألصمي النص يتصفح وىو
يتعمؽ األمر بالنص األدبي المشبع بالبياف والمجاز  سوى مجرد تأويؿ، خاصة حيف -إذف–

  والرمز.

، ومحتوياتيا الترجمة طرائؽ تباينت ميما أنو ىو فصؿ،ال ىذا بو ـتنخت أف يمكف وما
 أنو حسي ال اليدؼ المغة قارئ جعؿ في تمثؿذي يالنفسو  اليدؼ لتحقيؽ تسعى قد فإنيا
بداع، بؿ  أصالة مف ىذا نصو في لما نظرا ،مترجـ كتابأماـ  يتمذذ بإبداع حقيقي في وا 

الحقيقية ىي تمؾ التي تكوف الترجمة أف "   Gidéon Touryلغتو. يرى جيديا توري  
. بينما يرى أندري 2" وتخضعو لمنظاـ المتمقيوصؿ المؤلؼ األجنبي مقبولة، ىي تمؾ التي ت

 األصمي.األدب  المترجـ ال يدمج ...ضمفاألدب أف "  A. Bermanبيرماف 
 

                                                           
1 Suhamy H., «  La traduction des métaphores et des hypallages dans Shakespeare et 
dans Scott : quand l’intertextualité s’en mêle », in : Palimpsestes 17 (Traduire la figure 
de style », Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2005, p. 58. 
2 Bertrand J., «  La traduction de la métaphores dans la structure anglaise « a(n) N1 of 
N2 » dans Tender Is the Night de F.S. Fitzgerald », in : Palimpsestes 17 (Traduire la 
figure de style », Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2005, p. 77. 
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 تمييد:

غيره مف الصور البالغية، دور محوري وفعاؿ في التأثير عمى ل ما لمتشبيو، مثؿ
اختالؼ  دالالتو وزخرفة حمتو، مع درجات مختمفة حسب بإثراء مضمونو وتعميؽ الخطاب

ركيزة مف الركائز التي ال يخمو منيا الخطاب، شفويا كاف أ و مكتوبا، أنواعو. فالتشبيو 
 في فحسب، بؿ يؤثر، عمى اثر ذلؾ، صاحبيا فكرة يكتفي بدعـ أدبيا أو عاديا، حيث ال

حساسا. يضيؼ  والجماؿ الرونؽ -عمى تعدد أنواعو  - التشبيو القارئ والمستمع فكرا وا 
  عمى قارئ النص معنى وتمذذا وتشويقا وفضولية. التأثير ويزيد في لكاتب،ا أسموب إلى

ي المغة ليس ف يرةأىمية كب ولى قسـ " الصور القياسية " وىو ذينتمي التشبيو إ
: فإنو يعود فعال بطريقة دائمة في الخطاب. أيضا لدوره بؿ ،حسبو لوروده الدائـ فييا 

األدب . ورغـ ما لمتشبيو مف أىمية في االستعماؿ،  فيأتي في المغة العادية مثمما يأتي في
بإشارتو إلى ألفي عاـ مف اإلىماؿ  Henri Meschonnic1فانو قد أىمؿ كثيرا، حسب 

البالغي والمنطقي مف قبؿ الباحثيف والدارسيف الذيف اعتبروه حقا دوف قيمة االستعارة إلى 
 ورة.درجة أف البعض منيـ قد أزاح عف بعض أنواعو تسمية الص

مجموعة مف  أخرى إلى لغة الصورة البالغية مف ىذه تطرح غالبا ترجمةو 
اىتماـ  د قؿ اليدؼ. فق المغة نقميا، أحيانا، إلى عميو يصعب بحيث ،لممترجـ تاإلشكاال

 عمى فكيؼ، صعوبة في ترجمتوعمماء البالغة بيذا الموضوع نظرا لما يواجيونو مف 
 التي والكنايات والمجازات واالستعارات بيياتالتش مختمؼ إزاء يتصرؼ أف المترجـ

 لمذي مماثؿ تأثير إلى العربي بالقارئ الكاتب في إنتاجو األدبي؟ وكيؼ يصؿ يستخدميا
 األصمي؟ النص صاحب أثاره

 أخرى إلى لغة يسعى المترجـ، في إطار عممو، إلى نقؿ الصور البالغية مفو 
 بيف يتـ أنو نا أثناء ذلؾ النقؿ عمماآخر، فيؿ يتسنى لو أف يكوف آم ومف مجتمع إلى

                                                           
1
 Meschonnic H., « Pour la poétique », Gallimard, Paris, 1970, P. 120. 
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 حيث أو مف منو، تنحدراف الذي األصؿ حيث مف سواء االختالؼ كؿ مختمفتيف لغتيف
 فالمغة مختمفة، وبيئية واجتماعية سياسية عوامؿ تحكميا ... التي والدينية الثقافية المفاىيـ

العربية إلى  أصؿ المغةحيف يعود  في اليندوأوروبية المغات مجموعة إلى الفرنسية تنتمي
المغات السامية. لكف ما يجب أال ننساه ىنا ىو أف الكتاب الثالثة لممدونة التي نتناوليا 

 ونفسالمجتمع ى والمترجماف ينتموف كميـ إلالروائي األصمي وىـ بالدراسة في عممنا ىذا، 
الجية التي ، فكميـ جزائريوف رغـ االختالؼ في نفسو المحيط يا والىنفسالثقافة والى 

 ينتموف إلييا وفي المغة األـ. 

اختالؼ، يستخدـ المترجـ جؿ الوسائؿ التي  مف لمغتيف الفرنسية والعربية ما رغـو 
توفرت حتى تكوف ترجمتو صائبة ولصيقة بالنص األصمي في معانيو ومقاصده، وبالتالي 

لمغة الوصوؿ. لذا يكوف آمنا في ذلؾ، دوف المساس بالصيغ النحوية والصرفية والتركيبية 
خاصة بعد ظيور وانتشار مختمؼ  جد نفسو أماـ عدة خيارات ترجميةنجد أف المترجـ ي

 التي درست شتى السبؿ فأسست ليا ويسرت الميمة: ،نظريات الترجمة الحديثة

 األمانة تحقيؽ ذلؾ وراء مف متوخًيا حرفية يأتي بترجمة فبإمكاف المترجـ أف
ف حتى، األدبية لكف ىؿ تمؾ أمانة أال يحتفظ ، والشكؿ المعنى حساب عمى ذلؾ كاف وا 

الوارد في   المعنى إبراز إلى كما أنو بإمكانو االتجاه أوال صاحب الترجمة بالمعنى؟ 
أو ، األصمي بالنص يتقيد المترجـ النص األصمي قبؿ أف ييتـ بالجانب الشكمي لو. أو

 حتى ممكًنا ذلؾ رأى افة والشرح كمماواإلض والحذؼ والتأخير بالتقديـ لقممو العناف يطمؽ
 عدـ حالة في أخرى وسائؿ استخداـ العربي. كما نجده يتجو إلى المتمقي ذوؽ يناسب
 ،أمره مف حيرة في نفسو المترجـ يجد المقابؿ في المغة اليدؼ. ولكؿ ىذه األسباب وجود
 المناسب في ترجمتو. االختيار تحديد عميو يصعب حيث
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 :التشبيو ومفاىيمو .1

تشبيو منذ اإلغريؽ الذيف اىتـ البالغيوف واألسموبيوف وعمماء المغة بدراسة ال
ودقة  ر، وسمة حسف البديية، ورقة الشكؿاالستعارة واعتبروه مفتاح الشع مىفضموه ع
ومف خالؿ ما  ييمش نظرا لقيمتو الدنيا مقارنة مع االستعارة. أف حتى يكاد المعنى،

راسات البالغييف القدامى، يصعب بؿ يستحيؿ الحديث عف الحظناه في ثنايا قراءاتنا لد
في التشبيو، ألنيما نمطاف مف اإلدراؾ وينتمياف  -في آف واحد  -االستعارة دوف الخوض 

كما أف االستعارة ليست سوى  اف األدبي المرتكز عمى المشابيةإلى نفس الجنس، أي البي
 يا. نوعا آخر مف التشبيو، بؿ ىي أقوى التشبييات وأجمم

إلى إقامة  -أساسا-وليذا، فبالرغـ مف اختالفيما الشكمي، فإنيما يسعياف 
الشكمي العالقات بيف مختمؼ األجناس األدبية كالشعر والنثر. وعمى ىذا، فرغـ االختالؼ 

ثمة قواسـ مشتركة وروابط قوية تجمع بينيما كعنصر  القائـ بيف الصورتيف، فإف
طرفيف ىما المستعار لو أي المشبو، والمستعار منو أي إضافة إلى الربط بيف  ،المشابية

المشبو بو. لكف ىذيف الطرفيف إجبارياف في كؿ أنواع التشبيو، عمى عكس االستعارة التي 
قد تستغني عف ىذا أو ذاؾ. ونضيؼ إلى ىذيف الركنيف المستعار أي الرابط ووجو الشبو 

عنايتيـ أقؿ بكثير مف حظ بينيما. صحيح أف حظ التشبيو مف اىتماـ الباحثيف و 
االستعارة، إال أف ىذا ال يقمؿ مف أىميتو الخطابية والشعرية سواء كاف ذلؾ قديما أو 

المشابية في نفس النص،  يتـ التعبير عف وعمى ىذا يالحظ ستيفف أولماف أف: " 1حديثا.
ف الفصؿ المطرد بيف نمطي الصورة، ع واالستعارات طورا آخربالتشبييات طورا،  مى وا 

ؿ سبيؿ البحث: يمكف أف يمنع الناقد مف إدراؾ الشبكة ظؿ بعض المؤلفيف، يعغرار ما يف
  2."العامة لمصورة والنزاعات العميقة المتحكمة في نشوئيا

                                                           
  111/.111ص 2001لمنشر توبقاؿ دار 1ط معرفية، العربية،مقاربة المغة في المشابية بنيات ، سميـ اإللو عبد1
 ،2003 الشرؽ إفريقيا جرير وعائشة الولي محمد ترجمة ، البيانية الصور لدراسة المدخؿ البالغة مورو، فرنسوا2

 23ص
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مجأ  إليو الممقي، تقريبا بالفطرة يألواف التعبير المركز واألنيؽ،  فالتشبيو لوف مف
ت اآلداب خاصة في المجتمعات ذا ،فويةوالبديية، كمما كاف ذلؾ ضروريا، وبصورة ع

آدابيا وتعابيرىا في ذاكرتيا الفردية والجماعية. فيو مف الصور الشفوية التي تحتفظ ب
البالغية التي ال تختص ال بجنس، وال بجيؿ، وال بمنطقة، وال بمغة، ألنو مف اليبات 

ت البشرية اإلنسانية، والخصائص الفطرية، والتراث المعروؼ بيف مختمؼ المجتمعا
جمعاء، حتى أنو يكاد يكوف مف البديييات في كؿ الخطابات دوف استثناء، ذلؾ ألف 
أساسو ىو تمؾ الصفات المشتركة، أو المتشابية، أو المتضادة التي يراىا اإلنساف 
ويبصرىا في األشياء وبينيا، مجردة كانت أو ممموسة. وتترتب عف ذلؾ صياغتو بوضع 

لمأخوذة مف الطبيعة حتى تنشأ الصورة. فالكثير مف الرموز ا األلفاظ بعضيا مكاف بعض
 في مختمؼ المجتمعات.نفسيا المعاني والمدلوالت  تشير إلى

التشبيو صورة بالغية تعتمد عمى "عممية ربط " مرتكزة عمى وضع عالقة و 
تمياف المشابية والمماثمة والتقارب، بواسطة لفظة التشبيو وتسمى " األداة "، بيف حقيقتيف تن

لحقميف داللييف مختمفيف، عمى أنيما تشتركاف في نقطة أو نقاط " سيمة أو سيمات " 
متشابية. يقـو التشبيو  إذف عمى عممية عقمية تتمثؿ في وضع داليف متمايزيف ) أ و ب ( 
جنبا إلى جنب، ويقابميما مدلوالف يظيراف تماثال بينيما، مع إيراد لفظة دالة عمى تشابو 

 1المذكورتيف.الحقيقتيف 

وفي  ،مف الصور البالغية األكثر شيوعا واستخداما بيف العاـ والخاص كما أنو
خاصة تمؾ التي يعتزوف بيا  ،جميع مجاالت الحياة. وقد ربطو العرب القدامى بالقيـ

ويفخروف، مثؿ الشرؼ والفطنة والسخاء وغيرىا... وىي صفات تبرز المدى الكبير الذي 
ا أنو يعبر مباشرة وبصريح العبارة عف الرابط الرمزي بيف طرفيو، خصوا بو التشبيو. كم

 أي بيف المشبو والمشبو بو، وذلؾ باستعماؿ أداة التشبيو التي تؤدي وظيفة أداة الوصؿ. 

                                                           
1 Bouverot D., Comparaison et métaphore, la revue française, T.37, 1969, p.133  
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ذيف متمايز واختالؼ بيف الحقيقتيف أو الطرفيف ال -إذف–يشترط في التشبيو و 
أجزاء منيما أو في مجموعة مف يوضعاف محؿ المشابية، فال يكوف الشبو إال في 

كف يشترط أيضا أف يكوف السيمات، وىذه األخيرة ىي التي تمكف مف الوصؿ بينيما. ل
المصرح بو أو المخفي، أقوى وأكثر جماال وبروزا عند المشبو بو حتى يكوف  وجو الشبو

لخطاب التشبيو صورة نوعية جميمة وجذابة. فالتشبيو صورة بالغية تساعد عمى االرتقاء با
ألنو مف الصور المعنوية ال الشكمية. كما تسمح  ،مف جانب الداللة أوال والشكؿ ثانيا

برؤية وقائع صعبة التحديد أو مستحيمة المناؿ إال عف طريؽ التعابير المجازية أو المغة 
صورة إيحائية تسعى دوما نحو إعادة تشكيؿ ما يحيط بذاتية  -إذف–الرمزية. فالتشبيو 

راؾ المراسالت والتصرؼ فييا، فترتكز عمى الخياؿ الشعري لتغيير الحقيقة ولو المتكمـ بإد
مؤقتا، باالستعانة باألداة "مثؿ" أو "الكاؼ" أو غيرىما مف األدوات والوسائؿ التي تزخر 

 بيا كؿ لغة مف المغات مف حروؼ وأفعاؿ وأسماء. 

 خصائص التشبيو: .2

أو بما  ة، وال يتـ المعنى العاـ إال بوعنصرا أساسيا في تركيب الجمم يعتبر التشبيو
حسب، بؿ بوصفو حاجة و يستند عمى التشبيو بوصفو تشبييا . فالنص األدبي ال شابيو

ف كاف عنصرا أساسيا -فنية إبداعية تبنى عمييا ضرورة الصياغة والتركيب، كما أنو  وا 
التشبيو  ضروري ألداء المعنى وتقوية الداللة، ألف في -يكسب النص روعة واستقامة

ثباتا لمخواطر، وتمبية لحاجات النفس.   تمثيال لمصورة، وا 

ويصورىا  المحتجبة في األشياء ليفصح عنيا عف المعاني -إذف-يكشؼ التشبيو 
يصير مرئيا ممموسا أماـ عينو. كما نستطيع يكاد المعنوي ذىف المتمقي، حتى  إلىويقربيا 

مراد، دوف توقؼ لغوي، أو معارضة نحو المعنى ال -مف خاللو–تكييؼ النص األدبي 
بيانية، مسيطريف عمى الموقؼ مف خالؿ تصورنا لما نريد تمريره مف حديث، أو إيصالو 

 مف خطاب، أو إثباتو مف معنى.
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ولكنو  حسبو يمة، صورة لغوية أو محسنا لفظيا ليس التشبيو، في البالغة القدو 
نظرا  ،وألفاظ أكثر حداثة 1صورة فكرية ذىنية قبؿ كؿ شيء. وتستخدـ فييا مصطمحات

لمتطور الذي عرفتو البالغة في عصرنا الحاضر، ولظيور نظريات جديدة تخدـ الميداف. 
 ،يمكف التصرؼ فييا حسب السياؽ ،يدةنظرة جدوأصبح ينظر إلى الصورة البالغية 

يتميز التشبيو عف االستعارة في أنو ال يستخدـ الرمز المغوي الذي ىو أساس في إنشاء و 
 يكوف خارقا لما ىو مألوؼ. 2الستعارة، فنجد فييا والدة مدلوؿ جديد،ا

 أركان التشبيو: .3

جبارية يتكوف التشبيو، حسب البالغة الجديدة، ال  مف ثالثة عناصر أساسية وا 
 يمكف االستغناء عف أي منيا، ونحددىا حسب خطاطة منظمة فيما يمي:

يمثؿ الحقيقة ((: و thème)ويسمى أحيانا منارة ) comparé المشبو .1.3
فة مف صفاتو، التي ىي موضوع التشبيو، ألنيا تشير إلى ما/مف نريد تعميؽ وتقوية ص

 سيئة. ـسواء أكانت حميدة أ
((: وىو phore)يسمى أحيانا الموضوع) comparant المشبو بو  .2.3

الذي شبيت بو الحقيقة األولى. يشترؾ عمى األقؿ في سيمة أو في مجموعة مف السيمات 
 عمى أنيا أبرز وأقوى في المشبو بو. ،مع المشبو

تعتبر البالغة العربية كال مف المشبو والمشبو بو طرفيف ضرورييف، ال بد منيما 
إذ تنتقؿ إلى  ،في أي تشبيو كاف. أما البالغة الحديثة، فإنيا تشترط األداة في التشبيو
ب سيدرج ضمف االستعارة مع غياب األداة. نالحظ، إذف، أف التشبيو البميغ عند العر 

 االستعارات في البالغة الجديدة.

                                                           
   35ص إبراىيـ، نجيب عمي الدكتور:  لو قدـ و الفرنسية عف ترجمو ، األدبية الصورة مورو، سوانفر  1
  35ص  نفسو، المرجع 2
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سمى أحيانا ت: و Outil de comparaison  لفظة التشبيو أو أداتو .3.3
وسيمة التشبيو أو أداتو. ويستعمؿ فيو حرؼ ؾ)الكاؼ(، أو فعؿ نحو )يشبو( أو اسـ مثؿ 

 )مثيؿ، شبيو(، وىي عناصر شائعة في مجمؿ المغات.
   

اصر الثالثة، عنصرا رابعا ذا أىمية أيضا وقد نجد، إضافة إلى ىذه العن .4.3
 point commun, objet de comparaison وجو الشبووىو رغـ تيميشو، 

الذي يجيء واضحا مصرحا بو أو خفيا فتفسح لنا حرية تخيمو وفيمو. ويمثؿ وجو الشبو 
ىذا مجمؿ السيمات التي يشترؾ فييا طرفا التشبيو حيث ال يمكف التشبيو بيف شيئيف أو 

 المماثمة بينيما ما لـ نجد عناصر يشتركاف فييا. 

إذ يمكف االستغناء عنو، وىذا األمر  ،فوجو الشبو ليس طرفا ضروريا في التشبيو
 مستحب ألنو يمنح القارئ والمستمع والدارس حرية في تخيمو.

 

 

 

 

 عناصر التشبيو

 :األشكال البنيـوية لمتشبيـو .4

عند البالغييف، خاصة في العصر ة تثار ىناؾ ثمة مشكمة اصطالحي         
را لما فييا مف تشابو. ومف ثـ، الحديث، حيث تغيرت النظرة إلى تسمية المصطمح نظ

 مشبه

 

 

 مشبو بو

 

 وجو
 الشبو

 أداة التشبيو
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نتحدث عف التشبيو، ىؿ نقصد التشبيو الذي عرفو البالغيوف القدامى، عند اإلغريؽ  حيف
 حدثوف؟المماثمة التي يشير إلييا البالغيوف الم  والعرب وغيرىـ، أو نتحدث عف

ف القدامى: قبؿ التمييز بيف المفيوميف، ال بأس مف التذكير بوجية نظر البالغيي
إذ رأى أف التشبيو عاـ والتمثيؿ أخص منو، فكؿ تمثيؿ  ،ميز بينيما فعبد القاىر الجرجاني

  1تشبيو، وليس كؿ تشبيو تمثيال.

االستعارة لوغريف" في كتابو "عمـ داللة  أما حديثا فقد أكد ىذا الغموض "ـ.
" في عمـ المصطمحات النحوية تحؿ )لفظة تشبيو( محؿ كممتيف   والكناية " حيث كتب:

)التشبيو( comparaisonالتينيتيف تتطابقاف مع مصطمحات متغايرة تماما. الكومباراثيو   
، إذ يتميز التشبيو بأنو يدخؿ عنصر تقويـ كمي. وعمى similitudeوالسيميمتيد )المماثمة( 

تساعد المماثمة عمى التعبير عف تقويـ نوعي، وذلؾ ألنيا تدخؿ في مجرى  العكس،
 -عمى األقؿ-الجممة كال مف الكائف والشيء، والحدث والحاؿ التي تشتمؿ في درجة عميا 

 2"بارزة عمى النوعية أو الميزة التي ينبغي إبراز قيمتيا...

يقرب أكثر بيف  نالحظ مف خالؿ ما سبؽ أف التماثؿ أقوى مف التشبيو، فانو
الطرفيف فيحاوؿ التسوية بينيما وجعميما في نفس الدرجة، في حيف أف التشبيو محاولة 

 تقريب بيف الطرفيف دوف الوصوؿ بيما إلى درجة المماثمة.

 إذا أجرينا مقارنة بيف التشبيييف التالييف: 

 " إنيا جميمة كأختيا" 

 و"إنيا جميمة كالزىرة " 

                                                           
 24ص 2002، بيروت، شروف،نا الرسالة مؤسسة ،1ط ، البالغة أسرار الجرجاني، القاىر عبد 1

2 Le Guern M., Sémantique de la métaphore et de la métonymie, Larousse, Paris, 
1973, P. 126. 
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ألوؿ تشبييا صحيحا أي " الدرجة الصفر لمتشبيو"، أي فإننا نجد في المثاؿ ا
، فاف ىذا groupe uالشبيو البسيط الذي ال قيمة أدبية وبالغية فيو. فحسب جماعة مو

النوع مف التشبيو ال يتمتع بأية قيمة جمالية، وال يدخؿ بالتالي في دائرة التعبير الفني 
تاركيف لمتشابيو الجمالية ميزة  ،تشبيواإلبداعي. لذلؾ اعتبرناه المستوى المعياري في ال

نجد مبالغة مقصودة ف أما في المثاؿ الثاني  1االبتعاد وبدرجات مختمفة عف ىذا المستوى.
ومف المستوى الجمالي لمفتاة التي شبيت بالزىرة. فثمة تقريب  ،ترفع مف مستوى التشبيو

 . تو، أي الجماؿشيء مع شيء آخر يمثؿ في أعيننا المثاؿ الدقيؽ لواحدة مف صفا

: " قائالالصورة الذىنية التي تشغمنا واقترح رابميو أف نطمؽ اسـ " مماثمة " عمى 
ال شيء يتعارض مع إخراج ىذه المفظة الموائمة مف النسياف، واستخداميا لمتعبير عف "

وىو    comparaisonواالحتفاظ بمعنى لفظة تشبيو  similitudoمصطمح المماثمة 
 2ي لمقارنة كميّة .... "التشكيؿ المنطق

  أنواع التشبيو: .5

ترتكز عمى  طالقا مف منظورات مختمفة ومتنوعةتـ تقسيـ التشبيو إلى عدة أنواع ان
طريقة عرضو إما مف حيث المضموف أو مف حيث الشكؿ. وكاف أرسطو سباقا لمحديث 

ىي ال و  ،عندما ميز بيف أنواع مف المقارنات، حينما تستعمؿ بغاية الحجاج ،عف ذلؾ
إذ بإمكاننا أف نقمب  ،تعدو كونيا تشبييات. كما أكد أف التشبييات نوع مف االستعارات

نظرا لمعالقات التناسبية القائمة بينيما )أي التشبييات ذات األطراؼ األربعة(. النظر فييا 
يشبو أفالطوف، في الساسة، أولئؾ الذيف يجردوف وقد قدـ مثاال عمى ذلؾ في قولو : " 

  بالجراء التي تعض األحجار" الموتى

حسب أرسطو يسمى ىذا التشبيو تناسبيا العتماده عمى أربعة أطراؼ مذكورة ىي:  
 تعض األحجار. -4الجراء  -3تجريد الموتى -2الساسة،  -1

                                                           
1 Groupe U : Rhétorique générale, Larousse, Paris, 1972, P. 113 

 53ص الكناية، و االستعارة داللة عمـ 2
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حسب أرسطو، فيذا التشبيو يقبؿ القمب، فبقدر ما نشبو الساسة المجرديف لمموتى و 
الب التي تعض األحجار بالساسة الذيف يجردوف بالكالب، يمكف كذلؾ أف نشبو الك

  1الموتى.

 مشبو بو                                  مشبو 

 

                                          

 

   

                        

 مشبو بو                              مشبو     

ىذا إلى لمقمب بيف طرفيو، فاف األمر ليس ابال لكف إذا كاف مثؿ ىذا التشبيو ق
ألف معنى ىذا أف وجو الشبو في تساو تاـ بيف طرفي ىذا  ،الحد في كؿ التشبييات

التشبيو، فكؿ منيما أشرس وأوحش مف اآلخر. فالبالغة العربية ترى، منذ القدـ، أف 
القمب الذي أشار إليو التشبيو ال يكوف قويا إال إذا كاف وجو الشبو أقوى في المشبو بو. ف

جود بيف أولئؾ الساسة وتمؾ و يذا التماثؿ التاـ المبأرسطو في المثاؿ السابؽ يوحي 
 الكالب، فقد وضعيما في نفس الدرجة مف الشراسة والوحشية، وكأننا أماـ استعارة.

 أنواع التشبيو من حيث المغة أو الشكل: .1.5

إذ اتفقت حولو الدراسات  يعتمد ىذا التقسيـ عمى أركاف التشبيو المستعممة،
ف وجد بعض مف بحاث التي أنجزت في ىذا المبحث، البالغية في معظـ األ حتى وا 

                                                           
 101 و 100ص وغربية، وعربية نيةيونا محطات في االستعارة الولي، محمد.د 1

الساسة الذين 

 يجردون الموتى

الجراء التي 

 تعض األحجار

الجراء التي 

ض األحجارتع  

الساسة الذين 

 يجردون الموتى
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إال أف األساس مشترؾ. وقد قسمت البالغة الحديثة التشبيو، مف الجانب  ،االختالؼ
المساني أو الشكمي، إلى عدة أقساـ، تـ تصنيفيا اعتمادا عمى جنس طرفي التشبيو أي 

مشبو بو: االسـ، والفعؿ، والظرؼ والجممة. وقد يكوف الطرفاف مف جنس واحد المشبو وال
أو مف جنسيف مختمفيف. وعمى اثر ذلؾ تطرح فيما بعد إشكالية صيغة الترجمة: ىؿ 

 وافقت تماما النص األصمي أـ لـ توافقو؟ 

  تشبيو مبني عمى الكممة: .1.1.5

في كممة واحدة، قد يتبعيا  ويقصد بالكممة أف يمثؿ كؿ طرؼ مف طرفي التشبيو
أي كممة متممة مثؿ الصفة أو الحاؿ أو غيرىما مف المكمالت التي تمحؽ  ،الحؽ

أو نائبة عف األسماء:  ،بالكممة. فتضـ إذف كؿ الكممات التي توصؼ عادة بأنيا أسماء
 أي االسـ العادي، وأسماء األعالـ، وأسماء اإلشارة، والضمائر، والصفات والظروؼ. 

 (6)د.ش.صكالمدىوشة  تدخؿ 

في ىذا التشبيو جمع بيف ضمير متصؿ )التاء( كمشبو، واسـ جاء صفة مف حيث 
كاف بإمكاف الكاتب االستغناء عنو  ،معناه )المدىوشة( كمشبو بو. وىو تشبيو عادي بسيط

مدىوشة(. ألؼ بيف  تأي خبرا مف حيث إعرابو )دخؿ ،واالكتفاء بذكر المشبو بو صفة
   باستخداـ األداة )ؾ(.ىذيف الطرفيف 

  د.ش.  كقناع من الشمع...وكأنو يذوب شيئا فشيئا  وجو أميكاف(
 (.124ص 

فتيا، ورد إلى جانب كناية قوية المعنى عبرت عف حدة كآبة األـ وسقميا ونحا
ـ ) مكوف مف مضاؼ ومضاؼ إليو(، مشبو وجو األالتشبيو ألؼ بيف اسميف: نجد 

لذي يمكف اعتباره تأليفا بيف مضاؼ ومضاؼ إليو أيضا مشبو بو )قناع مف الشمع( االو 
 باعتبار أف حرؼ الجر )مف( زائد. وقد أضيؼ إلييما وجو الشبو )الذوباف( واألداة )ؾ(. 
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  (77... )د.ش. صرئيس البمديةللو مف الشأف ما  رجل مثقفانو 

ومف  قؼ(في ىذا التشبيو أيضا اسـ متبوع بصفتو في موضع المشبو )رجؿ مث
آخر اسـ متمـ بمضاؼ إليو في منزلة المشبو بو )رئيس بمدية(. فيو تشبيو قائـ  جانب

عمى الكممة أيضا، أو ما يسمى بالتشبيو المفرد. وال ننسى أف وجو الشبو قد ورد مف 
   خالؿ كممة )شأف(.

 تشبيو مبني عمى الجممة: .2.1.5

ما، عمى األقؿ، يجمع ىذا النوع مف التشبيو بيف سياقيف أو جممتيف تكوف إحداى
 فعمية إذ تضـ النواة التي بني عمييا التشبيو أي وجو الشبو.

  وكأف  احتفظت بو سرا في قمبيا ولم تصارح حتى أميا عن معاناتيا
 (.104... )د.ش. ص بيا مرضا خبيثا

لقد شبو الروائي في ىذا النص االحتفاظ بسر المعاناة باالحتفاظ بسر مرض 
المعاناة )مشبو( بمثابة االحتفاظ بسر المرض الخبيث خبيث، فوضع االحتفاظ بسر 

 )مشبو بو( الذي يكتـ سره في ىذا المجتمع الذي يطيؿ في لسانو وال يرحـ.

  (178)د.ش. ص  تموت البيائمكما  نموت... ثـ 

في ىذا النص أيضا جمع بيف جممتيف فعميتيف )نموت( و)تموت البيائـ( حيث 
فجمع بينيما  ،بير عف غياب كؿ ضمير وكؿ إنسانيةمتعشبو موت اإلنساف بموت البيائـ ل

 مف خالؿ أداة التشبيو )ؾ(.
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 المشبو بو المشبو 

 كممة كممة تشبيو قائم عمى الكممة

 

تشبيو قائم عمى 
 الجممة

 جممة جممة

 جممة كممة

 كممة جممة

 أنـواع التشبيـو من حيث البناء أو األركـان: .2.5

تشبيو األربعة التي تتوفر فيو. الحظنا فيما سبؽ أف انو تقسيـ مبني عمى أركاف ال
بينما ترى البالغة  ىو الجمع بيف المشبو والمشبو بو الحد األدنى في التشبيو، عند العرب،

 الجديدة أف كؿ صورة تماثمية صرحت باألداة تعتبر تشبييا حتى واف لـ يذكر أحد طرفيو.

 التشبيو التام: .1.2.5

ا توفرت فيو كؿ األركاف )المشبو، والمشبو بو، واألداة ووجو يعتبر التشبيو تاما إذ
يحائو. فيذا  الشبو(. فكممة )تاـ( معبرة عف توفر جميع األركاف ال عف جماؿ التشبيو وا 

ألنو ال يسوي بيف الطرفيف بؿ يحاوؿ أف  ،النوع قد يعتبر مف أقؿ التشبييات جماال وعمقا
فيفقده ذلؾ  ،ماما بالعنصر المشترؾ بينيمايقارف وأف يقرب بينيما، كما أنو يصرح ت

 حيفالصورة في القارئ أو المستمع  جماليتو ويقمؿ مف التشويؽ والفضولية التي تخمقيا
 تكوف مخفية مستورة تستوجب البحث لموصوؿ إلييا.
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  د.و. التي يتمتع بيا الفاكيةك اعتبرىالقد مسيا في الصميـ حينما( .
 (.76ص 

، إذ شبيت الفتاة )ىا( بالفاكية. كميا األركاف و تاـ جمعالنص تشبي ورد في ىذا
يشترؾ الطرفاف في وجو شبو مصرح بو ىو التمتع )يتمتع بيا(. وقد استعيف في الربط 

ورغـ بعض الجمالية التي  الكاؼ( إضافة إلى الفعؿ )اعتبر(بيف الطرفيف بحرؼ التشبيو )
 ا مف الجدة والتشويؽ.  يتمتع بيا ىذا التشبيو، فانو بسيط ال يحوي كثيػر 

  قناع من الشمع كأنو يذوب شيئا فشيئاالذي ذلك الوجو المسكين .
 (.150)د.و. ص 

شبو الوجو المسكيف، في ىذا النص، بقناع الشمع الذي يذوب دوف انقطاع شيئا 
فشيئا. واستعيف في ذلؾ بأداة التشبيو )كأف( التي ربطت بيف الطرفيف مف خالؿ سيمات 

بداع كبير تمر البطيء. وفي ىذا التشبيو، الذوباف المس ألف  ،فاخالفا لسابقو، إيحاء وا 
ذوباف قناع الشمع يؤدي في نياية المطاؼ إلى ظيور الحقيقة مثمما يبرزىا ذوباف الوجو 
 ،ونحافتو التي تعبر عف الكناية التي في ىذا النص. وفي ثنايا ىذه الصورة صورة ثانية

 شقاء والتعاسة التي صارت مف يوميات ىذه المسكينة.ىي كناية متمثمة في اليأس وال

 (.64)د.و. ص  األمتعةكمعيـ مف مكاف إلى آخر  ىنوينقمو 

أكتفي في ىذا التشبيو بالجمع بيف المشبو )ىف( والمشبو بو )األمتعة( بإضافة أداة 
مف الجزء  ءرفي ىذا التشبيو، فقد صرح بو كجز التشبيو )ؾ(. أما القاسـ المشترؾ بيف ط

مف خالؿ الفعؿ )ينقموف(. ومف خالؿ ذكره بيذه الصيغة وتغييب  ،األوؿ مف التشبيو
بعدة أوجو : فيو ثقؿ،  يمكف تأويمو، إضافة إلى ما سبؽ التصريح بو كطرؼ منفصؿ، 

 ألـ، تعب، شقاء وعناء وما إلى ذلؾ.
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 التشبيو المجمل: .2.2.5

نو يخفي وجو الشبو وال انو تشبيو أعمؽ مف النوع السابؽ وأكثر بياء وقوة أل
يصرح بو، إذ يكتفى فيو بذكر طرفي التشبيو مع األداة. وفي عدـ التصريح بوجو الشبو 

ألف القارئ أو المستمع طميؽ في التفكير في أوجو شبو ال في وجو شبو واحد  ،إيحاء وقوة
 فقط.

  حمولة ثقيمة من نو كأأف سرى إلييا وخيـ عمييا  النعاسوما لبث
 (.113و. ص . )د.الحطب

شبو النعاس الذي أسكنيا وأسكتيا بحمولة الحطب الثقيمة التي ال يقدر الجسـ 
تحمميا فيتوقؼ أيضا عف الحركة. وقد ربط بيف المشبو والمشبو بو باألداة حمميا و عمى 

ألف العالقة بيف ىذا وذاؾ  رغـ ذلؾتأويمو  الذي يسيؿ )كأف(، في حيف غيب وجو الشبو
 . بسبب الثقؿ افاإليقاؼ واإلسك يى

 (.104.  )د.و. ص الباريسياتك ىاوتطمع إلييا فرآ 
انو تشبيو عادي بسيط، ذكر فيو الطرفاف واألداة. جاء المشبو ضميرا )ىا( 
يعود عمى الفتاة، والمشبو بو اسما )الباريسيات(. لكف غياب وجو الشبو يجعؿ 

 سيات.القارئ يفكر في محتواه حسب نظرة محيطو ومجتمعو نحو الباري
  د.و. أنظر إلى المظاىر الطبيعية أنظر إلى ىذه العداوة كماكنت( .

 (.150ص 

في النص السابؽ تشبيو يحوي ظاىريا نوعا مف الخمؿ حيث شبو نظرتو إلى 
العداوة بنظرتو إلى المظاىر الطبيعية دوف اإلشارة إلى وجو الشبو. فال نالحظ أي تقارب 

بينيما ىي كونيما دائميف في ىذا المحيط أي أف  بيف العنصريف. في الحقيقة، العالقة
العداوة قد استقرت بصفة دائمة مثؿ تمؾ الطبيعة. فالصورة األكثر بروزا ىنا، إذف، ىي 

 .، رغـ استخداـ أداة التشبيو )الكاؼ( التي ربطت بيف ركني التشبيوىذه الكناية
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 التشبيو المؤكد:  . 3.2.5

فيو األداة. إف ىذه التسمية مبنية، نوعا ما، التشبيو المؤكد ىو كؿ تشبيو حذفت 
 عمى الجانبيف النحوي والسيميائي. فالتشبيو البميغ تشبيو مؤكد أيضا.

  (.90. )د.و. ص يتألؽ بالجماؿ نجمانو 

في ىذا التشبيو تـ االكتفاء بعرض وجو الشبو )التألؽ بالجماؿ( إلى جانب المشبو 
 ،ؿ ىذه الصورة تتضمف نوعا مف العمؽ والقوةوالمشبو بو. فال أثر لألداة. وىو ما جع

 ألنيا لـ تواز ولـ تقارب بيف الطرفيف بؿ سوت بينيما في الجماؿ مع تغييب األداة.

 (. 8يخيـ عمى ذاتيا. )د.ش. ص  ثقيال اعبء يبقى 

 شبو العناء )ي( الذي بات مف اليوميات بالعبء الثقيؿ الذي ال يرمى عف الظير
قد حذفت األداة لمتسوية بيف المشبو والمشبو بو بجعميما في نفس . و بؿ يبقى حمال دائما

  الدرجة ال كطرفيف متباينيف.

 التشبيو المرسل:   .4.2.5

يعتبر كؿ تشبيو ذكرت فيو األداة تشبييا مرسال، بغض النظر عف ذكر أو عدـ 
 ذكر وجو الشبو.

  (.203. )د.و. ص المرايا الجديدةيا كأن القبورولمعت 

إنيا ليست ال، بؿ لقبور تممع في منطقة القبائؿ في القرف الماضي؟ ىؿ كانت ا
ألف تربتيا برزت مختمفة الموف عف تربة ما  ،القبور الجديدةالوفيات و سوى كناية عف كثرة 

 حيفجمالية أو مشابية مظيرية. لكف حوليا. أما تشبيو القبور بالمرايا، فانو ال يحوي 
عمؿ المرايا إلبصار اإلنساف يست إفاه تشبييا قويا إذ التشبيو، وجدننمعف النظر في ىذا 

نمحؽ ىذه الوظيفة بالقبور، وجدنا عمقا في التعبير عف حاؿ الناس  وحينماوجيو وحالو. 
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، أي القبور كمشبو عمى أنيـ كالموتى. وقد استخدمت في الربط بيف طرفي التشبيو
 مف التأكيد.  عضاباألداة )كأف( التي تتضمف  والمرايا الجديدة كمشبو بو،

 د.و. ص ورقة من األوراق الذابمةو كأن ووجييا التعس شاحب( .
225.) 

التشبيو ىنا ليس مفردا، كممة بكممة، بؿ جممة بمثيمتيا أو ما يقاربيا، فقد شبو 
الوجو في تعاستو وشحوبو بورقة مف األوراؽ الذابمة. فقد ذكر وجو الشبو مفصال في 

 و والمشبو بو. وجمع بينيما بأداة التشبيو )كأف(. صفتيف متصمتيف بكؿ مف المشب

  المتسع في أعاله  بالوعاء الشبيية البقعةعاشت رحمة في تمؾ
 (. 224. )د.و. ص الضيؽ في أسفمو

واستعمؿ االسـ شبيت المنطقة )البقعة( التي عاشت فييا رحمة بالوعاء. 
 مع إضافة وجو الشبوبيف ىذيف الطرفيف،  ربطلم)الشبيية(، الذي جاء صفة لممشبو، 

كصفة لممشبو بو بوصؼ الوعاء باالتساع في أعاله والضيؽ في أسفمو، مع إلحاقيا، مف 
. وىي أيضا كناية عف ضيؽ الحياة في تمؾ المنطقة خالؿ معنى السياؽ، بالمشبو أيضا

 .وتعاسة يومياتيـ وعف معاناة األىالي

  التشبيو المفصل: .5.2.5

ألننا قمنا فيو بذكر وتفصيؿ العالقة  ،تشبيو مفصؿكؿ تشبيو يحوي وجو الشبو 
 التي تؤلؼ بيف المشبو والمشبو بو.

  كما تموت البيائمونموت  كالحيواناتنعيش إننا في ىذه الدنيا .
 (.192)د.و. ص 
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معيشتيـ ( بالحيوانات في حفتشبيو الناس )ن أوليما :في ىذه الجممة تشبيياف
. فقد ذكر يـ )كوجو شبو(موتتشبيييـ بالبيائـ في الثاني في ، و )وىو القاسـ المشترؾ(

 ثـ ربط مباشرة بأداة تشبيو بالمشبو بو. ،وجو الشبو في الحالتيف فعال لفاعؿ ىو المشبو
وانات( ىو الشقاء والعناء وجو الشبو المشار إليو مف خالؿ الجممة )نعيش كالحيإف 
أحد  ماائـ أيضا حيث ال يبالي بيية البيف دوف توقؼ إلى أف تحؿ النياية، وىي نيااالدائم

ومحاولة  ،والشقاء الدائميف بؤسعف ال أيضا كنايةأي حساب. فيي  اوال يحسب ليم
 . التي كبدتيـ إليقاظ الناس وتوعيتيـ لمتمرد والتحرر مف األغالؿ

 (.152. )د.و. ص كالحيوان الضعيف خداعا ماكرا توصر 

الشبو )خداعا ماكرا( الذي جاء  شبو المتحدث نفسو بالحيواف الضعيؼ، فذكر وجو
صفة لممشبو )ت( وخبرا نحويا لمفعؿ )صار(. ثـ أتبع ذلؾ مباشرة بأداة التشبيو )الكاؼ( 

 التي ربطتو بالمشبو بو )الحيواف الضعيؼ(. 

 التشبيو البميغ:  .6.2.5

التشبيو البميغ ىو ذاؾ التشبيو الذي يكتفى فيو بذكر طرفي التشبيو، أي المشبو 
و بو. وقد اعتبره العرب بميغا ألنو أعمؽ وأقوى صياغة في التشبيو إذ نسوي فيو والمشب

بيف المشبو والمشبو بو. ولعؿ ىذا ىو السبب الذي جعؿ الغربييف يدرجونو ضمف 
ستعارات مف خالؿ البالغة الجديدة، بؿ أكثر مف ذلؾ، فكؿ تشبيو خاؿ مف األداة اال

 استعارة عند الغربييف.

  (.40. )د.و. ص نجمة تتراقص في السماءأراؾ  يا مف عامريا 

شبو عامر في ىذا النص بالنجمة التي تدور وتتراقص في السماء. استغني فيو 
ؾ( والمشبو بو )نجمة تتراقص في ..مف...عف األداة ووجو الشبو واكتفي بالمشبو )عامر.

بيف الطرفيف، السماء(. ىناؾ مف يرى أف الجممة الفعمية )تتراقص في السماء( وجو شبو 
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لكف ذلؾ ليس صحيحا ألنيا ليست سوى صفة مف صفات ىذه النجمة. لكف رغـ كوف 
حيث أف المتحدث  ،ىذا التشبيو بميغا فاف استخداـ الفعؿ )أراؾ( قد قمؿ مف شأنو وعمقو

أي أنو ىو الذي يرى عامر نجمة وليست حقيقة موجودة  ،قد حدد التشبيو فيما يراه ىو
 .فعال يراىا الجميع

األداة أو  المشبو بو المشبو  الصورة
 الوسيمة

 وجو الشبو 

 /تشبيو مبررتشبيو تام

Comparaison motivée 

X X X X 

مجمل/تشبيو غير   تشبيو
-Comparaison non مبرر

motivée 

X X X O 

 X X O O/X تشبيو مؤكد

 X X O/X X تشبيو مفصل

 X X X O/X تشبيو مرسل 

)استعارة   تشبيو بميغ
 ي البالغة الجديدة(ف

X X O O 

 أنواع التشبيو من حيث طبيعة المشبو والمشبو بو: .3.5

يعتمد ىذا التقسيـ عمى طبيعة ما يعود عميو كؿ مف المشبو والمشبو بو،  
نسانا أو غيره مف الكائنات الحية وغير  فقد يكوف ماديا أو مجردا، وحقيقيا أو خياليا، وا 
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كمف أيضا في طبيعة مكوناتو وفي طريقة الجمع بينيا في الحية. فقيمة وقوة التشبيو ت
 صورة واحدة. 

 المشبو بو المشبو 

 

 مــادي

 

+ + 

+ - 

- + 

 

 معنــوي

+ + 

+ - 

- + 

 

 حقيــقي

 

+ + 

+ - 

- + 

 

 خيــالي

 

+ + 

+ - 

- + 

 

 إنســان

+ + 

+ - 
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 - + 

 

 غير اإلنســان

+ + 

+ - 

- + 

 لجمع بين المادي والمادي:ا .1.3.5

أو أف اإلنساف قد  ،كؿ ممموس يعتبر ماديا، إما أف يكوف أصال في الطبيعة
صنعو ووضعو بنفسو. وقد يكوف ىذا المادي جامدا ال حياة فيو، كما قد يكوف حيويا فيو 

 التي تجعمو يتبدؿ ويتغير. لحيوية والحركيةولو قميؿ مف ا

 (237)د.ش. ص  سوى العظامجثة لم يبق منيا  وبالد القبائل 

صريف جاء المشبو )بالد القبائؿ( والمشبو بو )جثة لـ يبؽ منيا سوى العظاـ( عن
نالحظ في ىذه الصورة، نجد أف المشبو أكبر حجما  حيفمادييف مرئييف وممموسيف. 

وقوية الداللة، فاف  المرات مف المشبو بو، ورغـ ذلؾ فاف المقاربة بينيما موضوعية آالؼب
حسب بؿ عف فقداف أي و عظاـ تعبير ال عف افتقاد الحياة ثة التي لـ يبؽ منيا سوى الالج

، في حيف أف الجثة التي فييا لحـ ألنيا ال تمنح لمبصرىا سوى خوؼ ورعب ،إيياـ بيا
 وقد توىمو أف الشخص قد استمقى راقدا. ،وجمد ال تخيؼ الناظر

  د.ش.   لشمعكقناع من اوكأنو يذوب شيئا فشيئا  وجو أميوكاف(
 (124ص 
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ىنا أيضا جمع بيف ممموسيف فييما نوع مف الحيوية والحركية التي تجعؿ كؿ 
فالمشبو )وجو األـ( والمشبو بو )قناع مف الشمع(  طرؼ يتناقص ويذوب وينحؼ.

 يشتركاف في الذوباف وتغير المظير.

 الجمع بين المادي والمجرد:

بصره أو نممسو، في حيف يبقى نعتبر ماديا كؿ ما لو شكؿ مرئي فيمكف أف ن
 االمجرد معنويا مف مشاعر وخياؿ وأفكار. يمكف أف نجمع بيف ىذا وذاؾ بأف نضع أي

 منيما مشبيا واآلخر مشبيا بو.

  (246)د.ش. ص  ضبابيمأل الدار كأنو  بغضبغير أني أحس 

مادي مرئي تبصره ، و امشبيمجرد )الغضب(  جمع في ىذا التشبيو بيف إحساس
وفي ىذه الصورة كناية عف شدة  فيو إذف نوع مف التجسيد. ،بو امشبي لضباب(العيف )ا

مثمما يجعؿ  ،الغضب إلى حد عدـ اإلبصار ألف الضباب يقمؿ ويحد مف مدى اإلبصار
 الغضب اإلنساف ال يتمالؾ نفسو فيتصرؼ بوقاحة ودوف وعي بمجموعة مف تصرفاتو. 

  ا فكاف أشبو ما يكوف لـ يكف ليؤثر في معنوياتي االحتقارلكف ذلؾ
 (144)د.ش. ص   وىي تنزلق بسيولة عمى معاطفنا الواقية بقطرات المطر

إذا كاف االحتقار أمرا معنويا ال مادة لو، ال يممس وال يبصر، فاف مظاىره تتجمى 
تصرفات. ويتجمى االحتقار أيضا مف ثنايا الصورة البالغية، المتمثمة العالنية مف خالؿ 

بقطرات المطر شبو  حيففي ىذه الصورة التي تجسده أكثر. فقد جسد  و ىنا،في التشبي
لكف إذا كاف االحتقار ال يؤثر في معنوياتيـ،  التي تنزلؽ بسيولة عمى المعاطؼ الواقية.

فتمؾ إشارة إلى العادة واأللفة: فاف تعود األىالي عمى معاناة االحتقار ىو الذي جعميـ ال 
 تجنبا لمعاناة نفسية ال تنفعيـ بؿ تزيدىـ بؤسا. ،أىمية وال يولونيبالوف بو و 
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  د.ش. ص  حمل ثقيل من الحطبوكأنو  النعاسوما لبثت أف غمبيا(
99) 

شبو ىذا  الذي سيطر عمييا وغمبيا. ة النعاسقو في النص كناية عف شدة التعب و 
، وىو حقيقة معنوية غير ممموسة، بمادة مرئية ىي حمؿ الحطب الثقيؿ الذي نعاسال

 ؿ الشخص صعوبة نقمو، تجسيدا لو في تعبير قوي وعميؽ.يتحم

 الجمع بين الحقيقي والخيالي: .2.3.5

قد يجمع التشبيو بيف طرفيف حقيقييف مف الماديات و/أو المعنويات، وقد يؤلؼ 
بيف الحقيقة والخياؿ. إف اإلتياف بطرفيف حقيقييف ليس معناه أف النتيجة حقيقية أيضا ألف 

 خرج بالحقيقة إلى الخياؿ وما ىو مف الغريب أو الالمعقوؿ.ذلؾ التشبيو قد ي

  في الظالـ   أشباحوقد تحولوا إلى  مقران وويزة وأعمرفخيؿ ليا
 (100)د.ش. ص 

ألؼ في ىذا التشبيو بيف اإلنساف، مف العالـ الحقيقي، واألشباح، مف عالـ الخياؿ 
و عف الخوؼ الكبير الذي حـو وما وراء الطبيعة. وقد عبر مف خالؿ ىذا التشبيوالعجائب 

 . يحدقوف بيا حا وأعداءاعمييا إلى أف صارت ترى في األخ واألـ أشب

 ال يمكف ألحد مقاومتو  )د.ش. ص  كوحش مفترسليا  تفتمثؿ
102) 

مثؿ ما ورد في المثاؿ السابؽ، جمع ىنا بيف حقيقة ىي المرأة ووحش أتى بو 
ولتقوية المعنى أكثر، أضيفت لموحش . كمشبو بو البشر مف عالـ الخياؿ والعجائب

 صفتاف )مفترس( و)ال يمكف مقاومتو(.   
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 الجمع بين اإلنسان وغيره: .3.3.5

أو  اإلنساف، يتـ ربطو إما بحيوانات في معظـ التشبييات التي نورد فييا 
، قمرمس و أشجار ونباتات، أو جباؿ وصحاري ومرتفعات، وما في السماء مف نجـو وش

، حسب ما التي نجدىا في الطبيعة ار ومحيطات، أو غيرىا مف المخموقاتأو ودياف وبح
 تمنحو ىذه المخموقات مف سيمات أقوى وأعمؽ مما ىي عميو عند اإلنساف. 

 (246)د.ش. ص  كالقطة الوديعة المطيفة ىافوجدت 

شبيت الفتاة بقطة وديعة لطيفة، وليس ذلؾ تقميال مف قيمتيا بأف شبيت بحيواف، 
ألخير قد يتميز في غالب األحياف باكتسابو لتمؾ الشمائؿ الموجودة في اإلنساف ألف ىذا ا

: مف أوفى مف الكمب وأكثر شجاعة مف األسد وأكثر حيمة مف بؿ بقوة وسخاء أكبر
 لذا أتى ىذا التشبيو جميال وقويا في تعبيره عف لطؼ الفتاة، وبراءتيا، وجماليا.  الثعمب؟

 (233؟ )د.ش. ص ةكالطيور المياجر فعال  ناألس 

في ىذا النص شبو اإلنساف بالطير المياجر لمتعبير عف عدـ االستقرار وعف 
. واختيار ىذا النوع مف وراء معيشة أفضؿ سعيا وراء كسب الرزؽ ،التنقؿ المستمر

ألف ىذه الطيور ىي  ،الطيور لمتعبير عف فكرة التنقؿ الدائـ وعدـ االستقرار في محمو
 أكثر باليجرة الدائمة. المخموقات التي تعرؼ

  كأوراق  الوجو المسكين الشاحبكيؼ لإلنساف أف يعرؼ سنيا بيذا
 (210)د.ش. ص  الشجر اليابسة

لمتعبير عف التعب والمرض وكبر السف، وصؼ وجو المرأة )المسكيف الشاحب( 
بأوراؽ األشجار اليابسة. وىو تشبيو حكيـ ألنو يعبر حقا عف اقتراب النياية ألف مصير 

 . واالدثار السقوط القريب ال محالةمؾ األوراؽ اليابسة التي ذبمت ىو ت
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 (210)د.ش. ص  قطعة معدن عاله الصدأتشبو  فيي 

وفي وصؼ المرأة التي ضاع منيا شبابيا وجماليا وقوتيا، تـ تشبيييا بقطعة 
المعدف الذي  إفإذ  ،أقوى مما ىو ظاىر اله الصدأ. وفي ىذه الصورة إيحاءمعدف ع

الصدأ تعبير عف الالحياة والموت الذي سكف أجزاء كبيرة مف تمؾ المرأة مظيرا  عاله
 وتصرفا.

 (217)د.ش. ص   كتمثال مريم العذراءجميمة ورقيقة  توقد كاف 

تمثاؿ. فيو أصال الرقة شبيت الفتاة في ىذا النص بوفي التعبير عف الجماؿ و 
. لكف إضافة المضاؼ نساف بصنـأف يشبو اإل تعبير عف الجمود والخموؿ ونياية الحياة

إليو والصفة لننتقؿ إلى )تمثاؿ مريـ العذراء( قد أكسب ىذه الصورة إيحاءا آخر لتعبر حقا 
 عف الجماؿ والنقاء اعتمادا عمى ىذا الجانب الديني الذي يؤمف ويديف بالمسيحية.

  . أنواع التشبيو من حيث المضمون:4.5

 حيفوالدالالت التي يمنحيا التركيب المفظي  يعتمد ىذا التقسيـ عمى المعنى     
. يمحؽ المشبو بو بالمشبو، أي تمؾ السيمات التي تمحؽ بالمشبو مف خالؿ ىذه الصورة

 حسب القيمة المعنوية التي يمنحيا لمخطاب: واعتمادا عمى ذلؾ، قسـ التشبيو إلى نوعيف 

 التشبيو البسيط : .1.4.5

مثال  نفسوطرفيف مف الجنس يجمع بأداة بيف  حيفيسمى التشبيو بسيطا  
عمى أف يمنح لممشبو بو سيمة إضافية مقارنة مع المشبو بإتباعو بصفة مثال. فيو مثؿ 

وال إيحاء، حاؿ التفضيؿ أو التقميؿ. انو تقريبا نوع مف التشبيو النحوي الذي ال بالغة فيو 
غية، وىو ما واألسموبييف ال يروف فيو أية صورة بالإلى درجة أف الكثير مف البالغييف 

 وصفو أومبرتو ايكو بالدرجة الصفر مف التشبيو.
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 (.10. )د.ش. صبنت صغيرة مجتيدةكأنيا  ا ىي ذي اآلف تكتبى 

مولود فرعوف قد شبو ذىبية بالبنت الصغيرة  روائينالحظ في ىذا المثاؿ أف ال
نفس فيو تشبيو جمع بيف طرفيف مف وقد ربط بينيما بأداة تشبيو وىي كأف. ، المجتيدة

 الجنس )إنساف مع إنساف(. 

إال أنو ال  ،ركافكؿ األتوفرت فيو  تشبيو تاـأنو ىو ما نستنتجو في ىذا المثاؿ 
فموال إضافة  الصور البالغية. تضمنياوتمؾ الرمزية التي ت واإليحاء، يتضمف ذلؾ المجاز

أنو تشبيو لوصفناه ب المتيف منحتا المشبو بو نوعا مف الجماؿ، رة مجتيدة(الصفتيف )صغي
 ت ال يضيؼ أي معنى لمنص ألنيا أصال بنت.نألف تشبيو الفتاة بب في أقصى الرذالة

 التشبيو الصوري : .2.4.5

 يدخؿ الصفة ، و تكوف صورة قياسية تشبيييو .                  

 .كالوردة في الجمالالمرأة  -
 الناعمة. تحمر كالوردةعزمت أف أداعبيا مف وجناتيا لكي أراىا  -

 ىذا ىو القياس .و كؿ أركاف التشبيو قد توفرت 
 نالحظ في ىذا المثاؿ أف وجو الشبو صفة و ىي االحمرار .

يـ في يس ابالغي انما نجد في الثانية بعدتؤدي  األولى إلى تطوير ركيزة التشبيو بي
بيف ىذيف التشبيييف ، ويسمي التشبيو  Paul Ricoeurتطوير طرفيو . يميز بوؿ ريكور 

 ". المماثمةّ  -التمثيمي "التشبيو

 . شقراء مثل ىدىكما يتحدث كذلؾ عف التشبيو النوعي مثؿ : لمياء 

        
 لمياء

 

 

 هدى
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". إضافة إلى استخداـ الشقرةاشتراؾ كؿ مف لمياء وىدى في صفة واحدة وىي "
ستمع حالة في نفسو شبيية بالحالة أداة التشبيو "مثؿ".فمفظة "أشقر" تترؾ في ذىف الم

 التي يجدىا اإلنساف الذي يصؼ جماؿ كؿ امرأة شقراء .

و ذلؾ بالمعارضة مع التشبيو الكمي الذي يرتكز عمى الجانب النحوي باستعماؿ 
 األلفاظ "أكثر، أقؿ، وكذلؾ،........" . 

 فنقوؿ : أحمد أكبر مف عمر. 

 ....""رجؿ متعمـ وال يقؿ عمما عف شيخ القرية

 رجؿ متعمـ     ال يقؿ ...عف    شيخ القرية         

 

 مشبو       لفظ التشبيو         مشبو بو                    

 

 العمـ                             

                   

 صفة مشتركة          

ؿ المتعمـ  حيث يشترؾ  كؿ مف الرج ،في القمة انتصور في ىذا المثاؿ تفاوت
 وشيخ القرية في صفة جامعة بينيما أال وىي العمـ .

جنب التقارب رغـ تومع ذلؾ  فاف المقابمة بيف التشبيو النحوي و التشبيو البالغي 
ثؿ لمتشبيو." و ادقتو. ففي التشبيو البالغي يمكف،فعال، أف نضع المفظ "مثؿ" في اسـ مم
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ساوي، كذلؾ، التشابو تلفظة التقارب، و، إف باإلضافة إلى ىذا فاف في بعض أنواع التشبي
 1، يدؿ عمى درجة ، بنفس الطريقة الموجودة في التشبيو النحوي.

أف في المغة الفرنسية   françoise douay soublinسوبمي  يقوؿ فرنسوا دوواي
" عندما نقارف بيف صفتيف ، فإف التعبير عف الدرجة ضرورية." مثؿ ما ىو معبر عنو في 

ثاؿ" أكثر غباء مف األشرار ." و "غباؤه بقدر األشرار." و نقوؿ كذلؾ "أكثر زرقة ىذا الم
مف السماء "أو "حنانيا بقدر األـ" يستنتج فرنسوا أف أداة التشبيو "مثؿ " ليس الممثؿ 

  2ال يمكف استعمالو." حيثوالكافي لمتشبيو بما أنو يوجد تشبييات أخرى  الوحيد

 :التشبيو وترجمتو .6

يا أربعة أشكاؿ مختمفة في تناوؿ ترجمة التشبيو، يترجمتحظنا في الرواية و ال      
التشبيو  :األخرى وىي نفس السبؿ التي استغمت في ترجمة مختمؼ الصور البالغية

 بمثيمو، بصورة مغايرة، بنص عادي أو تفادي نقمو.

  ترجمة التشبيو بمثيمو: .2.4

فية، وذلؾ بنقميا مف المغة تمثؿ ىذه الطريقة ترجمة الصور البالغية ترجمة حر 
ذا كاف ىناؾ ثمة تداخؿ ثقافي قوي بيف  المصدر دوف تغيير أو تبديؿ إلى المغة اليدؼ. وا 
المغتيف، المصدر واليدؼ، فذلؾ مف شأنو أف يجعؿ ترجمة الصور بيف المغتيف سيمة 

مف  يرى الكثير مف المترجميف أنو يمكف ترجمة الصورة البالغية لفظًا ومعنىو ، ويسيرة
وىو  دوف المساس بالمعنى وال بالصيغة النحوية والتركيبية لمغة الوصوؿ، لغة إلى أخرى

ىذا  (Mona Bakerكما تؤكد منى بيكر ) (3).(Bell( وبيؿ )Reissريس ) ما يذكره

                                                           
1 Ricœur P., Sixième étude «  Le travail de la  ressemblance », 1975, p. 236 
1   Douay Soublin F. , 1971, P. 106                                                                                                  
3. Snell-Hornby M., Translation Studies: An Integrated Approach, p.56. 
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أف الصور البالغية غالبا ما تترجـ إلى الصورة نفسيا في المغة المعنى عندما صرحت 
 . (1)اليدؼ

بنفس التشبيو بيف المغتيف واعتباره ترجمة حرفية قد يعني االحتفاظ  لكف االحتفاظ
بنفس الصياغة، أي االعتماد عمى نفس أجناس الكممات، ونفس األعداد والصرؼ، ونفس 

لكف مف النادر أو مف  ،الوظيفة النحوية. ونؤكد أنو يمكف اإلتياف بترجمة حرفية صائبة
أف اسـ نفس المسمى قد يكوف مذكرا في لغة الصعب توفير ىذا الشرط: فمف البديييات 

(، ومعروؼ في المغة العربية، عمى  montagne (F)ومؤنثا في أخرى ) جبؿ )ـ( /
خالؼ الفرنسية، أف عددا مف أسمائيا ينتقؿ مف جنس إلى آخر مع االنتقاؿ مف المفرد 

جباؿ، جبؿ/ نالحظ في األمثمة الالحقة انتقاال مف المذكر إلى المؤنث إلى الجمع:
عدد/أعداد، كتاب/كتب...، كما يعرؼ عف العربية، وىي ميزة مف مزاياىا التي ال وجود 

: كتاباف، بنتاف، ثالثا ىو المثنى عدداأنيا تميز  في جؿ المغات المعروفة في العالـليا 
، في حيف يربط ىذا العدد في المغة الفرنسية باسـ ...اكتب تماقريتاف...أنتما، ىما،... كتب

د )اثناف/اثنتاف( سابقا لجمع االسـ الذي نود تثنيتو. وىو أمر مستحيؿ أو يكاد مع العد
كما تتميز العربية بالجنس المشترؾ في مجموعة مف األسماء األفعاؿ والضمائر إال نادرا. 

  ومؤنثة حسب السياؽ وما يريده المتحدث: الدار، العصا...التي تكوف مذكرة 

فاف  وترجمة استيعاباالصور البالغية تركيبا و  يسرنظرا لكوف التشبيو مف أو
قد ترد تشبييا في أحد النصيف و  ،الترجمتيف قد احتفظتا في أغمب الحاالت بالتشبييات

االلتصاؽ الحرفي بالنص دوف الثاني. لكف االحتفاظ بنفس الصورة البالغية ال يعني 
 . األصمي

 مترجما بتشبيو.تعرض فيما يمي بعض األمثمة التي نجد فييا التشبيو ون

 

                                                           
1. Bake M., Encyclopedia of Translation Studies, London: Routledge, 2000, p.149. 
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  المثال األول:

 النص األصمي وعرةلالدروب ا الدروب الشاقة

تنطوي )مما جعميا 
كأنيا زىرة  عمى نفسيا

 (خائفة مف أف تتفتح

....الفكرة تالـز 
تنطوي ذىنيا حتى جعمتيا 

كالزىرة الفتية  عمى نفسيا
الخائفة التي قد ال ترضى 

 .أف تتفتح

Cette idée l’a 

toujours soutenue et l’a 

bientôt fait se renfermer 

sur elle –même comme 

une fleur fragile et 

méfiante qui renoncerait à 

s’ouvrir. 

Cette idée l’a toujours soutenue…se renfermer sur elle-même comme une fleur 

fragile et méfiante qui renoncerait à s’ouvrir. 

(، بالوردة elleف ذىبية )مشبو(، والذي ورد ضميرا منفصال )شبو مولود فرعو 
)مشبو بو(. وقد  qui renoncerait à s’ouvrir une fleur fragile et méfiante الواىنة المرتابة 

(. أما وجو الشبو، وىو القاسـ المشترؾ بيف commeبأداة تشبيو )ف ىذيف الطرفيف ربط 
(، se renfermer sur elle –mêmeمتصؿ بالفتاة ) الطرفيف، فقد جاء في وصفيف: أوليما

نفس مترادفاف ويتقاسماف (، وىما نصاف qui renoncerait à s’ouvrirوالثاني متعمؽ بالزىرة )
   أي أنيا صفة مشتركة بيف المشبو والمشبو بو. المعنى وىو االنطواء عمى الذات

مرسؿ،  فيو تشبيو تاـاألركاف:  أنو قد توفرت في ىذا التشبيو كؿ ، إذف،نالحظ
 وىو تشبيو جمع بيف اإلنساف )الفتاة( والوردة )وىي مادة متوفرة في الطبيعة(.ومفصؿ. 

كالزىرة الفتية تنطوي عمى نفسيا  )....الفكرة تالـز ذىنيا حتى جعمتيا
 . )د.ش.(الخائفة التي قد ال ترضى أن تتفتح(

 . )د.و.(ن تتفتح(كأنيا زىرة خائفة من أتنطوي عمى نفسيا  )مما جعميا
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تشبيو تاـ جاءت الترجمتاف بنفس الصيغة التي أتى عمييا النص األصمي، أي أنو 
توفرت فييما كؿ أركاف التشبيو، كما أنيما احتفظتا بالفكرة التي وردت في النص 

أف الترجمة حرفية احترمت نص األصمي. إف االحتفاظ بالمعنى ونوع التشبيو يبيف 
 أركاف التشبيو؟ ، لكف ما حاؿاالنطالؽ

ويكاد  ،ف فيما بينيما حتى في الكممات المستخدمةاترجمتيف متطابقتالنرى أف 
ينحصر االختالؼ في استخداـ أو تفادي أداة التعريؼ. وعميو تكاداف تكوناف متطابقتيف 

 qui) ألنيما ترجمتاف حرفيتاف سوى عمى مستوى عبارة ،أيضا مع النص األصمي

rrenoncerait à s’ouvri)  التي ترجمت بعبارة بعيدة قميال في الدروب الوعرة )خائفة مف أف
 تتفتح(. 

المشبو )ضمير المؤنث أركاف التشبيو حقا بما يقابميا في المغة العربية: ترجـ كؿ 
(، واألداة حرؼ UNE FLEUR)الوردة اسـ مفرد مؤنث المفرد الغائب(، والمشبو بو 

ي ورد عمى شكؿ جممتيف وصفت األولى (، ثـ وجو الشبو الذCOMME)الكاؼ/كأف 
 المشبو والثانية المشبو بو.

 :2المثال رقم 

 النص األصمي الدروب الوعرة الدروب الشاقة

لقد داـ ! ستة أشير
حبيما ستة أشير كي 
يتنامى سرا و يوحدىما في 
معانقة واحدة ثـ يفرؽ 

 بينيما بخشونة

لف تنسى ذىبية 
الشيور الستة التي قضتيا 

ف عامر، وىا ىي بالقرب م
ذي تستعرضيا كأنيا شريط 
 مسجؿ إلى األبد في ذاكرتيا

Ces six mois 

qu’elle vient de passer tout 

prés d’amer, elle ne les 

oubliera pas : c’est un film 

enregistré à jamais dans 

sa mémoire. 

(Ces six mois qu’elle vient de passer tout prés d’amer, elle ne les oubliera pas : 

c’est un film enregistré à jamais dans sa mémoire).  
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التي قضتيا (  Ces six moisفي ىذا المقطع،  شبو الروائي األشير الستة )
. فجاء إلى األبد في ذاكرتيا( c’est un film enregistré)ذىبية مع عامر بفيمـ مسجؿ 

بيا بو. فيو تشبيو بميغ حذفت فيو األداة ووجو الشبو. باألشير الستة مشبيا وبالفيمـ مش
شبيو عادي بسيط ال جمالية فيو لكف ىذا التشبيو ال يحوي مف البالغة سوى نوعو ألنو ت

في الداللة. في حيف أف النص بأكممو كناية عف مدى تمتع ذىبية بتمؾ  وال إبداع وال عمؽ
  مضتو مع الحبيب.األشير الستة، شدة استمتاعيا وتمذذىا بكؿ يـو أ

مبصر  مجردمجرد كمشبو )األشير الستة(، و وقد ألؼ في ىذه الصورة بيف 
 ىو المشبو بو )الفيمـ(.

) لف تنسى ذىبية الشيور الستة التي قضتيا بالقرب مف عامر، وىا ىي ذي 
 ( تستعرضيا كأنيا شريط مسجل إلى األبد في ذاكرتيا

الوعرة مع االحتفاظ بالمعنى العاـ  ىذا التشبيو بنفس الصورة في الدروب ترجـ
أننا أماـ تشبيو مغاير حيث أف النص األصمي تشبيو بميغ قي حيف أف ىذا  إال، لمنص

واالعتماد عمى التشبيو مجمؿ مرسؿ إذ يحتوي، إضافة إلى الطرفيف، عمى األداة )كأف(. 
شبو بو ونشير أيضا إلى أف المىذا الحرؼ قد قمؿ مف قيمة ىذا التشبيو وداللتو. 

إضافتيف تدالف عمى الزماف والمكاف بنفس تيف )فيمـ/شريط( في النصيف متمـ ومشبع بصف
 الصيغة والمدلوؿ.

عناصرىا لمنص األصمي رغـ إضافة  اءت ىذه الترجمة مطابقة في أغمبجفقد 
أداة التشبيو. فقد احتفظت بالمعنى الذي جاء بو نص الفرنسية. أما المشبو فيو ذاتو في 

 وكذا المشبو بو. النصيف،

لقد داـ حبيما ستة أشير كي يتنامى سرا و يوحدىما في معانقة  !)ستة أشير
 واحدة ثـ يفرؽ بينيما بخشونة(.
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الترجمة الثانية، فيي بعيدة نوعا ما عف النص األصمي،  إذ لـ تقترف بو حرفيا أما 
نصا عاديا في  تخالية مف أي تشبيو كاف إذ جاء ياوال معنويا إال في بداية النص. إن

تعبير عادي وبكممات بسيطة عف الحب الذي جمع بيف العشيقيف مع اإلشارة إلى نياية 
عصيبة مأساوية بينيما، وىو أمر ال أثر لو في النص األصمي. ولعؿ صاحب ىذه 
الترجمة قد قدـ ىذه اإلضافة كي يمنح نصو مزيدا مف التشويؽ بتعميؽ المأساة التي 

 لحقت بألـ الفراؽ.

 مثال الثالث:ال

 النص األصمي الدروب الوعرة الدروب الشاقة 

ألسنا فعال كالطيور 
 المياجرة الممعونة؟

أال تعتقديف أننا 
كالطيور المياجرة 

 المنحوسة؟

N’est-ce pas que 

nous sommes des oiseaux 

migrateurs maudits ?    

N’est-ce pas que nous sommes des oiseaux migrateurs maudits ?   

مياجرة  اطيور  يـعف كونفي ىذا التشبيو في استفياـ استنكاري يتساءؿ عامر 
( nous. ذكر المشبو وىو الضمير المنفصؿ )، جمع، إذف، بيف إنساف وطيرممعونة

نالحظ مف جانب  . فيو إذف تشبيو بميغ. لكف(oiseaux migrateurs maudits)والمشبو بو 
المياجرة الممعونة قد وردتا عمى أنيما ( migrateurs mauditsآخر أف صفتي المشبو بو )

القاسـ المشترؾ بيف المشبو والمشبو بو، أي وجو الشبو بينيما. فيو إذف تشبيو مفصؿ 
 بذكر وجو الشبو ومؤكد بتغييب األداة.

 ؟(أننا كالطيور المياجرة المنحوسة)أال تعتقديف 

 ؟(كالطيور المياجرة الممعونةفعال  ألسنا)
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حرفيا إلى كمية و ا أف الفكرة الواردة في التشبيو األصمي قد نقمت يالحظ جمن 
دى لنا بيو الوارد فيو. وعميو، فانو يتبالعربية في النصيف، وأف الترجمتيف قد احتفظتا بالتش

إلى العربية. لكف األمر ليس مثؿ ذلؾ ألف  نص التشبيو قد ترجـ أيضا بصيغتوأف 
ألركاف في حيف غابت ة التشبيو التاـ، مكونا مف كؿ ايغالترجمتيف قد جاءتا عمى ص

التشبيو متكوف في أركانو األداة في التشبيو األصمي. وبغض النظر عف ىذه األداة، فاف 
( والمشبو بو nousنفس الكممات في المؤلفات الثالثة: المشبو ضمير )نا األخرى مف 

ماف في وظيفة صفتيف (، وقد أضيؼ إلى المشبو بو اسOiseauxاسـ جمع )الطيور 
 (. migrateurs mauditأولى وثانية )المياجرة المنحوسة/ المياجرة الممعونة، 

 المثال الرابع:

 النص األصمي الدروب الوعرة الدروب الشاقة 

شاب يشبو أباه 
 خمقا وخمقا

وىو شاب 
يشبيو تماما في الذات 

 والصفات

L’autre était Mokrane un 

jeune homme qui lui ressemblait, 

tout à fait, au moral comme au 

physique 

L’autre était Mokrane un jeune homme qui lui ressemblait, tout à fait, au moral 

comme au physique. 

 بوالده، Mokrane نالحظ في ىذا النص أف الكاتب مولود فرعوف قد شبو مقراف
وىو وجو الشبو بيف مقراف  moral comme au physiqueفي الجسد والروح أو العقؿ 

شبو  يتـ الربط بيف ىذا وذاؾ باستخداـ أداة تشبيو متمثمة في الفعؿ )و وأبيو. 
ressembler فيو، إذف، تشبيو تاـ توفرت فيو جميع األركاف، إال أنو تشبيو عادي .)

 و الكمي.وىذا ما يسميو بوؿ ريكور بالتشبي بسيط، ال يتضمف أي مجاز وال أية بالغة،
 فقد جمع بيف إنساف ومثيمو دوف منح النص أية بالغة تعبيرية أو داللية.
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 شاب يشبيو تماما في الذات والصفات.وىو 

 شاب يشبو أباه خمقا وخمقا.

لترجمتاف متشابيتاف في تركيبتييما، إذ لجأ صاحباىما إلى ترجمة التشبيو حرفيا: ا
االسـ أباه/ سما مفردا )الشاب(، مشبو بو )د ايتكوف التشبيو في الحالتيف مف مشبو ور 

ضمير المذكر المفرد الغائب المتصؿ باسـ: الياء الذي يعود عمى األب(، األداة المتمثمة 
في الفعؿ )يشبو(، ثـ وجو الشبو  الذي جاء في تمييزيف في كؿ مف الترجمتيف ألف حرؼ 

(. فيو تشبيو تاـ بتوفر الجر زائد في الترجمة األولى )في الذات والصفات/خمقا وخمقا
 األركاف األربعة المكونة لمتشبيو. 

تاما في المضموف يكاد يكوف أما المقارنة مع النص األصمي، فإنيا تظير تشابيا 
عتمد الفعؿ )يشبو( في الترجمتيف مثمما ىو ابيف النصوص الثالثة.  ة أي األركافوالصيغ

في الفرنسية أي الفعؿ  باستخداـ مقابؿ ىذا الفعؿ ،الحاؿ في النص األصمي
(ressembler) كأداة تشبيو( أما االختالؼ، فانو عمى مستوى أداة التشبيو .comme )

، لكف ىذه األداة لـ تؤد ىذه الوظيفة التي ربطت بيف التمييزيف لجعميما في نفس الدرجة
  التمييزيف.بيف تشبييية، بؿ مجرد حرؼ عطؼ بالغية ىنا، أي أنيا ليست 

 :مسالمثال الخا

 النص األصمي الدروب الوعرة الدروب الشاقة

وأحست باإلىانة 
اعتبرىا الشاب حينما 

المتكمم فاكية لذيذة 
 ...المذاق

لقد مسيا في 
اعتبرىا الصميـ حينما 

   كالفاكية التي يتمتع بيا.

Elle se sentit 

diminuée de se voir 

considérée comme un 

fruit bon à savourer. 

Elle se sentit diminuée de se voir considérée comme un fruit bon à savourer. 
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(، بالفاكية se....Elle شبو الروائي ذىبية، والتي عبر عنيا بالضمير المنفصؿ )
(un fruit) ربط بينيما برابط تشبييي ، فيو اإلحساس الذي راودىاوىو مشبو بو .
(comme( وجمع بينيما بصفة مشتركة ،)bon à savourer)  التي جاءت جممة فعمية

. فيو تشبيو تاـ مرسؿ توفرت فيو كؿ أركانو. إف تشبيو الفتاة بالفاكية ممحقة بالمشبو بو
التي يتمذذ بيا اإلنساف لمحظات ال يوحي باإلبداع والجماؿ الذي كاف مف الممكف أف يأتي 

ف مجاؿ االستمتاع ألف الصورة قممت م بو التشبيو. فيو تشبيو بسيط عادي ال عمؽ فيو
 .دـو لسنوات فحددتيا في لحظة موجزة تستمر وقت التمذذ بتفاحةو الذي وى ،بالحياة

 )لقد مسيا في الصميـ حينما اعتبرىا كالفاكية التي يتمتع بيا.( 

 )وأحست باإلىانة حينما اعتبرىا الشاب المتكمـ فاكية لذيذة المذاؽ... (

 نفسيا، ثمو في الترجمتيف مع عرض الصورةنقؿ التشبيو بم ،في ىذا المثاؿ أيضا
 يوجد اختالؼ في صياغتو وفي نوعو.و 

جاءت الترجمة األولى )لقد مسيا في الصميـ حينما اعتبرىا كالفاكية التي يتمتع 
ع التشبيو ومضمونو: شبيت بيا.( ترجمة حرفية حيث احتـر المترجـ ترتيب الجمؿ ونو 

ألحؽ بيذيف الطرفيف وجو الشبو )يتمتع بيا(، كما و بالفاكية، الضمير المتصؿ ىا( ذىبية )
أضاؼ رابطا يتمثؿ في األداة )الكاؼ(، مقابمة األداة الواردة في النص األصمي 

(comme.انو تشبيو تاـ مثؿ األصؿ .) 

أما ترجمة الدروب الشاقة )وأحست باإلىانة حينما اعتبرىا الشاب المتكمـ فاكية 
عمى المشبو  ءرغـ البقاو قميال عف النصيف السابقيف: تمفت لذيذة المذاؽ... ( فقد اخ

في ىذا  والمشبو بو ووجو الشبو، فقد استغني عف أداة التشبيو.  ولذلؾ، فيو تشبيو مؤكد
 . النص
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لكف نالحظ في النصوص الثالثة استخداـ ما يقارب أداة التشبيو ىذه فيجعؿ مف 
ذي قمؿ مف قيمة ( الconsidéréeكؿ النصوص تشبييا تاما، ويتمثؿ في الفعؿ )اعتبرىا 

 .ألنو مجرد اعتبار نعتبر شيئا مثؿ آخر فمعناه أنو ليس بتمؾ الصفة حيفالتشبيو ألننا 
نالحظ اختالفا بيف األصؿ والترجمتيف في جنس كممة المشبو بو التي جاءت مذكرة كما 

غة بؿ ىو أمر في الفرنسية ومؤنثة في العربية. وليس ىذا خمال ال في التشبيو وال في الم
 طبيعي عادي في كؿ المغات ألف كؿ لغة طميقة في تسمية المسميات مثمما ذكرناه آنفا.

 :المثال السادس

 النص األصمي الدروب الوعرة الدروب الشاقة

وضعت مسحوؽ 
التجميؿ عمى خدييا 

 كالباريسيات.

وتطمع إلييا فرآىا 
كالباريسيات وضعت مثميف 

 المساحيؽ

Elle était poudrée 

comme les parisiennes … 

 (Elle était poudrée comme les parisiennes …) 

الصورة الواردة في ىذا النص تشبيو عادي وتاـ جمع بيف أركاف التشبيو األربعة. 
(،  وىو وجو poudrée)( التي وضعت مساحيؽ التزييف Elleشبو الروائي ذىبية )

(. نالحظ أف ىذا commeبينيما باألداة )(، وربط parisiennes) الشبو، بالباريسيات
. بإنساف احيث شبو إنسان ،النوع مف التشبيو ال يبرز أي جماؿ وال أية بالغة في التعبير

وجو الشبو الوارد في النص ال يبرز في موضعو بؿ كصفة متصمة بالمشبو ثـ جاءت ف
ىذا التشبيو قد  لكف ىذا التعبير، أو مضموف المشابية بؿ المقارنة بيف طرفي التشبيو.

 نقؿ مباشرة مف التفكير الشعبي لممنطقة الذي يرى قمة الجماؿ في الفرنسيات )الروميات(. 
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 وتطمع إلييا فرآىا كالباريسيات وضعت مثميف المساحيؽ()

 )وضعت مسحوؽ التجميؿ عمى خدييا كالباريسيات(

نفسيا اظ األلفاـ الذي ذكر في النص األصمي باستخدـ المترجماف التشبيو الت
، فأتت ترجمتاىما حرفية مع بعض اإلضافة في نص الدروب الوعرة. أما نفسيا والصيغة

استغني عنو في  إذاالختالؼ الذي يالحظ في الدروب الوعرة فانو في تأخير وجو الشبو 
يو بسيط عادي جمع بيف ذىبية جممة التشبيو ليرد في جممة الحقة جاءت عمى شكؿ تشب

سيات )ىف( مشبيا بو، فربط بينيما باألداة )مثؿ( في وجو الشبو ، والباريامشبي)ت( 
أف  )وضعت المساحيؽ(. يبدو لنا أف ىذا التشبيو نقؿ تاـ لمتشبيو األصمي، لكف الحقيقة

 ،بو لمتشبيو الذي ذكر في الجزء األوؿ مف ىذه الجممة كؿ ىذه الصورة ليست سوى مشبو
 إفالثالثة األخرى. وخالصة القوؿ ئو والذي نقؿ فيو النص األصمي حرفيا في أجزا

 التشبييات الثالثة في الترجمتيف ليست أكثر قيمة وجماال مما في نص مولود فرعوف.

 :المثال السابع

 النص األصمي الدروب الوعرة الدروب الشاقة

معروضة أماـ 
أنظار الناس ساعات 
طويمة كما يعرض الفناف 

 تحفتو...

ولؾ أف تتصورىا 
معروضة  عمى تمؾ الحاؿ

لمدة ساعات أماـ أنظار 
 الناس كأنيا في متحؼ..

Une morte… 

exposée des heures durant 

comme on expose son 

chef-œuvre. 

(Une morte…exposée des heures durant comme on expose son chef-œuvre).  

وقد جاء في   (Une morte… exposée)انو تشبيو تاـ جمع بيف مشبو 
المعروض  (on expose un chef-œuvre)، ومشبو بو ريف )صفة وموصوؼ(عنص

(. أما وجو الشبو فقد جاء مكررا بيف الطرفيف commeع بينيما باألداة )مليج، أماـ الناس
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كصفة )خبر نحوي( في الطرؼ األوؿ وكفعؿ لمطرؼ الثاني. فيو أيضا تشبيو عادي 
يمكف أف يكوف و ادة جامدة ال حركة فييا: جماؿ فيو وال قوة، شبو فيو إنساف بمبسيط ال 

التشبيو في مثؿ ىذه الحالة قويا إذا أخذنا الصفة القوية في المشبو بو، أي الخموؿ 
 والجمود وألحقناىا باإلنساف.

)ولؾ أف تتصورىا عمى تمؾ الحاؿ معروضة لمدة ساعات أماـ أنظار الناس 
 كأنيا في متحؼ.. (

 ( ات طويمة كما يعرض الفناف تحفتو...معروضة أماـ أنظار الناس ساع )

رغـ االختالؼ الطفيؼ الموجود في صياغة الجممتيف الواردتيف في الترجمتيف، و 
نص مولود عميو في  تلما كانكمية  ةمطابق تفييما قد جاء ةالتشبيو الواردفكرة فاف 

ر مطابقا ، إال أف المشبو بو ذكتشبيو تاـ جمع بيف نفس األطراؼ األربعةال فيذا فرعوف.
لمنص األصمي في كممة )تحفة( في إحدى الترجمتيف ولـ يصرح بو في الثانية بؿ يفيـ 

. وال نالحظ لو أية إضافة جمالية ضمنيا في السياؽ مف خالؿ جممة )كأنيا في متحؼ(
 أو إبداعية في نص العربية، بؿ جاء بنفس الدرجة مف البساطة.  

 المثال الثامن:

 النص األصمي الوعرةالدروب  الدروب الشاقة

وكاف وجو أمي 
....وكأنو يذوب شيئا فشيئا 

 كقناع مف الشمع...

ذلؾ الوجو المسكيف 
الذي يذوب شيئا فشيئا كأنو 

 قناع مف الشمع..

Le pauvre    visage 

qui semblait fondre petit à 

petit  comme un masque 

de cire 

Le pauvre visage qui semblait fondre petit à petit  comme un masque de cire 
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ربطا و ،  (un masque à cire، ب )(Le pauvre visage)شبو الروائي ىنا 
(. فيو تشبيو تاـ fondre petit à petit)  مف خالؿ صفة مشتركة (comme)باألداة 

بتشبيو عادي معيود بؿ ليس خاصة وأنو  ،ؽ واإليحاءممرسؿ، لكنو يحوي كثيرا مف الع
أف كال منيما  )القناع( إالوالمادة  )الوجو( فرغـ الجمع بيف الجسدشبيو حي وجديد. ىو ت

 يبرز مف ثنايا ىذا الذوباف والنحافة. ،يمتمؾ نوعا مف الحياة بما فييما مف حركية وتغير

 ذلؾ الوجو المسكيف الذي يذوب شيئا فشيئا كأنو قناع مف الشمع..

 يئا كقناع مف الشمع...وكاف وجو أمي ....وكأنو يذوب شيئا فش

إنيما ترجمتاف حرفيتاف، حافظتا عمى كؿ أطراؼ التشبيو المستعممة في النص 
األصمي ومضمونو، فقد شبو وجو األـ في نحافتو المستمرة بقناع الشمع الذي يذوب دوف 

 لمتعبير عف التشبيو.نفسيا وقد استخدمت في النصوص الثالثة العناصر انقطاع. 

 صورة مغايرة:ترجمة التشبيو ب .2.5

الواردة في النص البالغية الصورة المضموف و في ىذه الحالة، رغـ الحفاظ عمى 
مثؿ ترجمة  رجميا بمثيمتيا بؿ بصورة مختمفةاألصمي لما ننتقؿ إلى المغة اليدؼ، ال نت

التشبيو باستعارة، أو الكناية بتشبيو، وما إلى ذلؾ. غالبا ما يمجأ المترجـ إلى استخداـ ىذه 
في لغة الترجمة، أو  équivalenceيقة إما اعتمادا عمى نقؿ الصورة بما يقابميا  الطر 

ويرى  بسبب الصعوبات التي يواجييا في إبقاء المعنى األصمي لمصورة أثناء الترجمة.
إعطاء وصؼ دقيؽ ىو نيومارؾ أنو إذا كاف اليدؼ مف استخداـ الصورة البالغية 

تو باستخداـ تجميع تركيبي لكممات أضعؼ تأثيرًا. لممعنى، فمف الركاكة أف نخفؼ مف حد
لذلؾ يشترط أف يستبدؿ المترجـ صورة المغة المصدر بصورة متعارؼ عمييا في المغة 

ىذا ما الحظناه مثال في تشبيو مولود  .(1)اليدؼ، وال تتعارض مع ثقافة المغة اليدؼ
، عادي، ال إيحاء فيو وال في تحميمو بأنو تشبيو بسيط وقمنافرعوف لذىبية بالباريسيات: 

                                                           
 .120ص الترجمة، في اتجاىات بيتر، نيومارؾ، .1



                                                التشبييات وترجماتيا                                              الثاني        الفصل

127 
 

نعود بو إلى  حيفبالغة، في حيف يشير نفس التعبير والكممات إلى مدى جماؿ تمؾ الفتاة 
 الثقافة والمغة القبائمية.

 المثال األول:

 النص األصمي الدروب الوعرة الدروب الشاقة

ال بد عمّي اآلف أف 
أضع عواطفي جانبا ألترؾ 
المجاؿ لرأسي ىذا البميد 

برأس  األشبومد الجا
 الحمار

يا ليتني أستطيع أف 
أتحكـ في عواطفي وأسيطر 
عمييا حتى أتمكف مف 
التعبير عف أفكاري، ولكف 
عقمي ال يتمخض عف 

 شيء، فما أبمد ذىبية.

Qu’il laisse parler 

cette tête stupide et dure 

comme celle du 

bourrique ! 

 

Qu’il laisse parler cette tête stupide et dure comme celle du bourrique ! 

)مشبو(، في الغباء والعناد )وجو رأس ال في ىذه الصورة، جمع في تشبيو بيف
 celle du )مشبو بو( برأس الحمار cette tête stupide et dure الشبو(،

bourrique( مع الربط بيف ىذا وذاؾ باألداة ،comme .) فيو تشبيو تاـ متضمف كؿ
 الكناية التي يتضمنيا النص.  خالؿشدة الغباء وذلؾ مف  عف عبرو  ،األركاف

انو تشبيو ألؼ بيف عضو مف اإلنساف )رأسو( الذي يعتبر أكبر ما يميزه عف غيره 
  مف الحيوانات، وبيف حيواف )رأس الحمار(، وىو الحيواف األليؼ األكثر حماقة وغباء.

ييا حتى أتمكف مف يا ليتني أستطيع أف أتحكـ في عواطفي وأسيطر عم
 التعبير عف أفكاري، ولكف عقمي ال يتمخض عف شيء، فما أبمد ذىبية.
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ال نجد في ىذه الترجمة أي أثر لمتشبيو رغـ االحتفاظ بالفكرة التي وردت في 
بصورة أخرى ىي  التشبيو، قاـ المترجـ باستبدالو المجوء إلى عفالنص األصمي. فعوضا 

، وىي كناية عف صفة الغباء القوية التي تحمت بيا الكناية في آخر جزء مف الجممة
أتى بصفة تنسب  ،ر كما جاء في النص األصمياذىبية. فبدؿ أف يشبو رأسيا برأس الحم

 لمحمير وىي صفة "البالدة" فيي إذف كناية عف صفة. 

ال بد عمّي اآلف أف أضع عواطفي جانبا ألترؾ المجاؿ لرأسي ىذا البميد 
 الحمار.الجامد األشبو برأس 

ترجمة حرفية لمتشبيو الوارد  فيو ،أما ما ورد في الترجمة الثانية أي الدروب الشاقة
 االسـ حيث شبو رأس ذىبية برأس الحمار، واألداة ىي ،في النص األصمي وىو تشبيو تاـ

واشتركا في صفة جامعة بينيما وىي صفة البالدة. نستنتج إذف أف التشبيو  ."األشبو"
جمة األولى جاء صورة مغايرة لما ورد في الترجمة الثانية الذي نجده تشبييا الوارد في التر 

 مثمو مثؿ ما ىو وارد في النص األصمي. 

 لمثال الثاني:ا

 النص األصمي الدروب الوعرة الدروب الشاقة

إنو رجؿ مثقؼ لو 
مف الشأف ما لرئيس البمدية 

 بؿ أكثر....

رجؿ متعمـ، وال يقؿ 
بؿ ىو عمما عف شيخ القرية 

 أحسف منو....

Tu connais le frère? 

un homme instruit. 

Exactement comme le 

président. 

Un homme instruit. Exactement comme le président. 

 ،(le président( بالرئيس )le frère…un homme)األخ شبو مولود فرعوف 
ودققت بإضافة كممة تماما  ( التي أكدتcommeيتمثؿ في األداة ) برابط تشبييي طرب
(exactement( ثـ أضيؼ وجو الشبو المتمثؿ في المستوى العممي .)instruit).  فيو
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بو بو، ال في مكوناتو أو قوة ىذا التشبيو تكمف في وجو الشبو وفي مستوى المش تشبيو تاـ.
   في نوعو، فقد تـ  تشبيو إنساف بمثيمو مف خالؿ منصبو أو وظيفتو.

 (: قؼ لو مف الشأف ما لرئيس البمدية بؿ أكثر....إنو رجؿ مث)

احتفظ المترجـ، في نص الدروب الشاقة، بالتشبيو حيث أتى بالمشبو الضمير 
الذي ينوب عف الرجؿ )الياء( والمشبو بو )رئيس البمدية(، وجمع بينيما مف خالؿ وجو 

ي إلى حد أنو يمكف الشبو )الشأف(، فقد جاء ىذا التشبيو مخالفا لما ورد في النص األصم
استبداؿ كؿ أطراؼ التشبيو فيصبح )شأف الرجؿ( مشبيا، وما لرئيس البمدية )مشبيا بو(. 

لو مف ) شبو الجممةفي الحالة األولى نعتبره تشبييا تاما مثؿ النص األصمي باحتساب 
طرفي يعتبر تشبييا بميغا مع االكتفاء بإما أف ( أداة تشبيو. وفي الحالة الثانية الشأف ما
مف خالؿ اسـ  أو أنو سيعتبر نصا عاديا تمت فيو مقارنة نحوية متبوعة بتفضيؿ ،التشبيو

. رغـ االحتفاظ بالفكرة المحورية لمنص األصمي، فاف ىذه الترجمة مختمفة التفضيؿ )أكثر(
 عنو.

 )رجؿ متعمـ، وال يقؿ عمما عف شيخ القرية بؿ ىو أحسف منو....(

فظ إطالقا بالتشبيو الذي استخدـ في النص األصمي أما ىذا النص، فانو لـ يحت
وال بأي تشبيو أو صورة بالغية أخرى. فقد جاء نصا عاديا تمت المقارنة فيو بيف الرجؿ 

                                                                 ليفضؿ عف شيخ القرية في عممو. 

 المثال الثالث: 

 النص األصمي الشاقة الدروب الدروب الوعرة

وصرت أنا ومف اتبعني 
 نشكؿ حزب الشيطاف

 j’ai des disciples, comme وصرت كالشيطاف

le diable 
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j’ai des disciples, comme le diable 

بنفس  وىو مشبو ،(j’ai des disciplesشبو الروائي عامر في اكتسابو أتباعا )
(. فيو تشبيو تاـ commeا بأداة )يمطربف( وىو مشبو بو، le diableحاؿ الشيطاف )

 .الذي يتقاسمو الطرفاف باعتبار أف اكتساب األتباع ىو وجو الشبو

 وصرت كالشيطاف

رغـ اختالؼ  ،في ركنيو األساسييففي ىذه الترجمة، تـ الحفاظ عمى التشبيو 
 .الذي صرح بو في النص األصمي حيث استغني فيو عف وجو الشبو ،الصيغة والنوع

ألف غياب وجو الشبو ىنا  ،اف ىذا النص أقوى وأكثر إيحاء مف النص األصميوعميو ف
يبعث بنا إلى التفكير في كؿ ما ينتج عف الشيطاف مف تصرفات )تصرفات شيطانية( 

 فننسبيا إلى المشبو.

 وصرت أنا ومف اتبعني نشكؿ حزب الشيطاف.

خرى وىي الكناية، أما ىذه الترجمة، فإنيا لـ تحتفظ بالتشبيو بؿ عوضتو بصورة أ
فيي كناية عف التصرفات واألعماؿ غير الالئقة والشيطانية مف حيؿ ومراوغة يقوموف 

 . ، المتحدث وأتباعو. فيي كناية عف صفةبيا

 . ـترجمة التشبيو بنص عادي:3.6

أو  قد يتعذر عمى المترجـ إيجاد صورة مقابمة لمصورة الواردة في النص األصمي
، فال يتمكف مف اإلتياف بأية صورة تحفظ لو المبنى والمعنى. مغايرة التعبير بصورة بالغية
يمجأ إلى التخمي عف الصورة البالغية ليحؿ محميا  نصا عاديا ال ويترتب عف ذلؾ أنو 

اختالؼ جذري بيف الثقافتيف وقيـ ومعتقدات ذلؾ ىو صورة فيو. وقد يكوف السبب في 
ويرى نيومارؾ أنو يمكننا  غتيف أو الثقافتيف...أو في عدـ إلماـ المترجـ بالم ،المجتمعيف

عمى أساس أف المترجـ يجد في  ،تبرير حذؼ الصورة البالغية مف ناحية عممية فقط
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وقد يرى المترجـ أف  .1مكاف آخر مف النص ما يؤدي وظيفة الصورة البالغية المحذوفة
 بالغية.التعبير العادي أحسف صيغة وأكثر داللة مف النص الذي يتضمف صورة 

 النص األصمي الدروب الوعرة الدروب الشاقة

أحست بشيء مف 
خيبة األمؿ، كما لو حدث 
فراغ ىائؿ في قمبيا. ص 

78 

عندئذ تممكيا شعور 
بالخيبة وأحست بفراغ في 
قمبيا وتوترت أعصابيا. 

 68ص

Elle en éprouva une 

petite déception, comme 

un vide dans son cœur et 

elle s’enerva.p54 

Elle en éprouva une petite déception, comme un vide dans son cœur et elle s’énerva. 

 Elle en éprouva uneشبو الكاتب شعور ذىبية بخيبة األمؿ          
petite déception  بفراغ في قمبياun vide dans son cœur فقد شبو أمرا معنويا .

وربط بينيما بأداة و فراغ في قمبيا وىو شعور أيضا. وىو شعور بأمر معنوي آخر ى
  وال أية قوة داللية. إيحاء. انو تشبيو عادي ال يتضمف أي comme يتشبيو وى

 عندئذ تممكيا شعور بالخيبة وأحست بفراغ في قمبيا وتوترت أعصابيا.

نالحظ أف ىذه الترجمة قد أتت بنفس قيمة التشبيو األصمي، أي أنيا خالية مف 
تعذر عمى  إذ ،ة بالغة أو عمؽ في المعنى حيث لـ تستخدـ فييا أية صورة بالغيةأي

فذكر أف ذىبية  واكتفى بذكر معنى الصورة أي شرحيا. ،المترجـ اإلتياف بترجمة التشبيو
وىذا ما جعميا تحس بفراغ في قمبيا ثـ توترت  ،قد تممكيا شعور بخيبة أمؿ في قمبيا

 أعصابيا.

 

                                                           
1
 .125ص الترجمة، في اتجاىات بيتر، نيومارؾ، 
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 ة األمؿ، كما لو حدث فراغ ىائؿ في قمبيا.أحست بشيء مف خيب

عمى عكس ما ورد في ترجمة الدروب الوعرة، جاءت ىذه الترجمة، في الدروب 
الشاقة، حرفية مطابقة لما ورد في النص األصمي. فقد استخدـ فييا نفس التشبيو الذي 

مب مع حيث شبيت خيبة األمؿ بفراغ في الق ،استعمؿ في التشبيو األصمي صيغة ومدلوال
 .جمعيما بأداة التشبيو )كما(

 المثال الثاني:

 النص األصمي الدروب الوعرة الدروب الشاقة

فخيؿ ليا مقراف 
وويزة وأعمر وقد تحولوا 

 إلى أشباح في الظالـ"

وخيؿ" إلييا أف 
مقراف وويزة وعامر قد 
تحولوا إلى أشباح واختفوا 

 مف حوليا في الظالـ."

Mokrane, ouiza et 

amer, tous les trois sont là 

dans l’ombre comme des 

fantômes, bien décidés à la 

torturer. 

Mokrane, ouiza et amer, tous les trois sont là dans l’ombre comme des fantômes, 

bien décidés à la torturer. 

 الظالـ ف في الظؿ أويمقراف، وويزة وعامر المتواجد  شبو مولود فرعوف كال مف
Mokrane, ouiza et amer, tous les trois sont là dans l’ombre  بأشباح

فيو تشبيو تاـ  ،(comme، فربط بيف الطرفيف بأداة تشبيو )fantômesمستعدة لتعذيبيا 
 bien décidés à laباعتباره متضمنا لكؿ أركاف التشبيو ألف وجو الشبو وارد في )

torturer.) التي تندرج  وكائف خيالي متمثؿ في األشباح إنساف وىو تشبيو ألؼ بيف
 . ضمف عالـ العجائب

وخيؿ إلييا أف مقراف وويزة وعامر قد تحولوا إلى أشباح واختفوا مف حوليا 
 في الظالـ.
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 فخيؿ ليا مقراف وويزة وأعمر وقد تحولوا إلى أشباح في الظالـ

نقؿ لنا التشبيو بتعبير نالحظ في الترجمة األولى أي الدروب الوعرة أف المترجـ 
عادي. فبدأت الترجمة بالفعؿ "خيؿ " الذي ال نجده في النص األصمي وبعدىا انتقؿ إلى 
ذكر أف كال مف "مقراف " و"ويزة " و"عامر " قد تحولوا إلى أشباح بمعنى أنيـ كانوا عمى 
ـ صورة إنساف ثـ تحولوا إلى صورة أخرى وىي صورة أشباح اختفوا مف حوليا. استخد

المترجـ الفعؿ "تحولوا " الذي يعني االنتقاؿ مف حالة إلى حالة أخرى ولـ يستخدـ روابط 
التشبيو.  كما ال نجد ىذا المعنى كذلؾ في النص األصمي إنما أضافو لتأكيد الفكرة أكثر. 
نالحظ أف ىناؾ اختالفا في صيغة ىذه الصورة الواردة في النص األصمي والتي جاءت 

 جاءت الترجمة نصا عاديا. تشبييا، بينما 

ونجد نفس التعبير في الترجمة الثانية حيث ترجـ التشبيو بنص عادي، إال أف 
لمعبارة " اختفوا مف حوليا" فخيؿ ليا مقراف وويزة وأعمر وقد تحولوا إلى أشباح  اىناؾ حذف

 في الظالـ .

 . تجنب ترجمة التشبيو:4.6

بو الصورة إلى المغة اليدؼ، فإنو  وفي حالة ما إذا لـ يجد المترجـ نصا ينقؿ
يتجاىميا تماما وكأنيا غير واردة حتى في النص األصمي، لسبب مف األسباب مثؿ عدـ 
قابمية المغة اليدؼ أو المجتمع لمثؿ تمؾ الصياغة أو لمضموف النص أو عدـ تمكنو مف 

 لغة الوصوؿ، أو ألسباب أخرى. 

 النص األصمي الدروب الشاقة الدروب الوعرة

فكرت في نفسيا 
بأف رفيقتيا ربما ستنافسيا 

 117في حبو. ص

فتمثمت ليا كوحش 
مفترس ال يمكف ألحد 

 102مقاومتو. ص 

Elle pensa que sa copine 

était devenue un monstre 

dangereux contre qui 

personne ne pourrait 

jamais lutter. P.97 
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Elle pensa que sa copine était devenue un monstre dangereux contre qui personne ne 

pourrait jamais lutter.  

 Elle pensaأف صديقتيا  في في ىذا المثاؿ أف ذىبية فكرت كتب مولود فرعوف
que sa copine  مشبو أصبحت وحشا خطيرا وىو  était devenue un monstre 

و تشبيو عادي وبسيط، فعؿ ماض ناقص أدى وظيفة تشبييية. في "أصبحبو و" امشبي
  ؿ أنواع الجماؿ التعبيري والعمؽ الداللي.كيكاد يكوف خاليا تماما مف 

بعيدة عف نص التشبيو الذي ورد في نص  جاءت الترجمة في الدروب الوعرة
" حيث أف المترجـ لجأ  " فكرت في نفسيا بأف رفيقتيا ربما ستنافسيا في حبواالنطالؽ

دوف  الصورة الواردة في النص األصمي صود مف خالؿالبعيد المق معنىالإلى ذكر 
 . التركيز عميو أو اإلحاطة بو

 خاتمة :

رغـ االعتماد والتركيز عمى التشبيو  إلى جانب االستعارة في تكامؿ في صياغة 
الخطابات، تناوؿ أغمب البالغييف واألسموبييف التشبيو في عالقتو مع االستعارة، منذ 

ف عالقة قياسية بيف طرفي التشبيو، و  عتبارىا تكمقمميف مف قيمتيا باالقدـ، بنظرة احتقارية 
فأزاح العديد منيـ صفة الصورة عف بعض أنواع التشبيو التي اعتبروىا تشبييات بسيطة 
عادية وكمية، ليست ليا أية قيمة بالغية وال تؤدي أي تأثير عمى الخطاب. في حيف أف 

ة وشديدة التأثير فيو، وال نجد أي نوع مف االستعارة االستعارة بأنواعيا صورة عميقة الدالل
 في ىذا الوضع مف الدناءة والبساطة. 

يعتبر التشبيو مف الصور البالغية األكثر استعماال في ىذه الرواية. وقد تكوف و 
ب التي سيمت العممية. ولعؿ مف أبرز آثار التشبيو في اسبسيولة اإلتياف بو مف أىـ األ

مف خالؿ سيمة أو بو و يعمؿ عمى التقريب بيف المشبو والمشبو الخطاب أو النص أن
 أو ترد مخفية يستشفيا القارئ مف ثنايا السياؽ.  ،مجموعة مف السيمات التي قد يصرح بيا



                                                التشبييات وترجماتيا                                              الثاني        الفصل

135 
 

أما ترجمتيا مف نص الفرنسية إلى العربية، فقد اعتمدت فيو أربع صيغ مختمفة 
مكاناع بية، وخيار المترجـ في االحتفاظ ات المغة العر تمادا عمى قدرات المترجـ، وا 

بالصورة أو االستغناء عنيا: ترجمة التشبيو بمثيمو، وترجمتو بصورة بالغية مغايرة، 
 وترجمتو بنص عادي، واالستغناء عف ترجمتو.

 وقد الحظنا في دراسة الترجمتيف ما يمي:

أغمبية التشبييات قد ترجمت بمثيالتيا، أي بتشبييات. لكنيا لـ ترد في  -
معظـ ىذه فيا في النص األصمي: باستعممت  النوع أو بنفس الصيغة التي نفس

التشبييات قد احتفظت بوجو الشبو أو باألداة أو بالعنصريف معا، ونادرا ما وجدنا 
 تشبييات بميغة خالية مف ىذيف العنصريف. 

في بعض الحاالت، رغـ االحتفاظ بنفس نوع التشبيو: تاما، أو مرسال، أو  -
مؤكدا، فاف تركيب النص مختمؼ بيف األصؿ والترجمة بيف الكممة والجممة، مفصال، أو 

 بيف االسـ والظرؼ، بيف الجممة الفعمية واالسمية وغيرىا...

عف نقؿ التشبيو أو أنيا قد أتت بو كميا نادرا ما نجد أف الترجمة قد تخمت  -
بع مف سيولة فيمو بتعبير عادي خاؿ مف المجاز. لعؿ تعمؽ المترجميف بترجمة التشبيو نا

 واستيعابو ونقمو إلى العربية دوف إحداث خمؿ في المغة واألسموب والمدلوؿ.

وجدنا أف بعض التشبييات قد نقمت إلى العربية بمثيالتيا ولكف بتعبير  -
أدؽ وأعمؽ بفضؿ بعض الزيادات التي اعتمدىا المترجماف كصفات أو شبو جمؿ ظرفية 

  أو غيرىما.
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 تمييد:

وبراغماتييف  فوأسموبيي ف،ببلغييو  ،دانقو  لغوييف،ـ الباحثوف والدارسوف مف تلقد اى
يذه ب بعناية أكبربؿ   والتعابير المجازيةيرىا مف الصور الببلغية عمى غرار غ - ارةػاالستعب

مف ممثمي النظرية االستبدالية ثـ غيرىـ  ومف لحؽ بو طوػأرس شأنيـ في ذلؾ شأف –الصورة 
باعتبارىـ ليا أنيا أقوى وأىـ الصور الببلغية التي  ،مف أتباع النظريات األخرى حديثا
ؿ حتى في التعابير العادية والمغة المتداولة يوميا بيف ب يستعاف بيا في النصوص األدبية

ثراء لمخطابات شكبل وداللة دا وغموضاي، وكذا لكونيا أكثرىا تعقالناس -بيا  وااىتمو  .وا 
 النص األدبي خاصة،في و  ،الخطاب عامة في أثر كبير وعميؽمف  تخمفو،نظرا لما  -أيضا

، وكذا في األثر الذي نويماومضداللتو يؽ أو في تدق ،شكمو ومظيرهوتجميؿ سواء في زخرفة 
 .يخمفو في المتحدث والمتمقي

. واحتواء أفكاره ومعانيو الخطاب وترجمتو إنتاجومحورية في  فيي صورة أساس
 ،عديدةالدراسات ال كزار ممحؿ اىتماـ الباحثيف و  نظرا ليذه األسباب، كانت االستعارةو 

 اإلغريؽعند في الدراسات القديمة  ء، سواعةومتنو  وفي اختصاصات عدة ،ةػبمنظورات مختمف
وقد أدى تعقد المصطمح  .في المناىج الحديثة عند الغربييف خصوصا أـوالعرب وغيرىـ، 

ذلؾ إذ  1بريمنغر ويؤكد، إلى اختبلؼ نظرة الباحثيف إلييا وسبؿ صياغة االستعارة ومحتواه
  ". اتفػاؽ حػوؿ تعريػؼ ما إلىما يوما إطبلقا أف نصؿ ؿ ػر المحتمػمف غي"  :وػأن يرى

الدارسيف حوؿ ىذا ىؤالء أنو ال يوجد أي توافؽ بيف  إطبلقا، ،لكف ىذا ال يعني
الجميع ال ينكروف كونيا نوعا بميغا وعميقا مف أنواع فاف  وماىيتو وفحواه: المصطمح

 لفظةستعارة اال أفأغمػب الببلغييػف والمغوييػف . ويرى و أبمغ التشبييات وأقواىا، بؿ إنالتشبيو
االستعارة استعماؿ  إف وؼ.ػة وعف االستعماؿ العادي المألػعف التفاىفي داللتو أو كبلـ بعيد 

نظرا لمتباعد الكبير والتبايف العميؽ خارؽ لمعادة ىو غريب و  بؿ ،غير عادي ذىنيو  لغوي
                                                           

1 Vandendorpe Christian (Université d’Ottawa),Rhétorique de Derrida, Article publié 
dans Littératures (Mc GILL), n°19, hiver 1999, p-p. 163-193, 
http://www.lettres.uottawa.ca/ vanden.html 

http://www.lettres.uottawa.ca/%20vanden.html


 تهااوترجم  اتاالستعار                                           الفصل الثالث                  
 

139 
 

، ريكور تعبير بوؿ حد تكوف جديدة حية، عمى حيف فييا يفبيف طرفي التشبيو الواردالموجود 
، ليصير أيضا ىي وؼػؿ في المألػفتدخبيف الناس، داوؿ ػوتتوتشيع  استعماليا ينتشرأف  إلى

خػرؽ لبلستعمػاؿ  ،إف أساس كؿ استعػارة " .استعماليا ضمف األساليب العادية المتواضعة
في التعابيػر  مألوؼغيػر  عنصر... يوجػد داخؿ الخطاب تراكيبلكممػات والالمعجمي لداللة ا

  1 ". يستعمػؿ كمعيػار جزئي لمتعريػؼ في معظػـ التعريفػات االستعاريػةفاالستعاريػة، 

كمػما كاف إبػداع االستعػارة أصيبل، انتيػؾ مسػار " ويرى أومبرتو ايكو في نفس السياؽ أنو: 
مجػازي إننا نعتػـز تأويػؿ سمسمػة مف الممفوظػات كخطػاب ... توليػدىا القواعػد الببلغيػة السابقػة

  .2" ألنػيا تنتيػؾ قاعػدة المجادلػة لؤلىميػة

استعارة تعػد استعػارة، بؿ ىي  لـأنيا  لكف شيوع استعماليا وكثرة تداوليا ال يعني
المستمع أو  في ومف تأثيػرىا ،إيحائيا، ومف لكف كونػيا مألوفػة ينقػص مف جماليتػيا كاممة،
وتثير أو مخفيات واحتماالت تجذب المتمقي  اـإبيألنيا لـ تعد تحوي أي غموض أو  ،القارئ
في جدة وقوة و  اكمػيا إبػداع التي تأتي االستعػارة الجديػدة فعاليةبنفػس  بقىولف ت ،وفضول

، ألنيا تحرؾ العقوؿ والمشاعر وتحيا مف خبلؿ ذلؾ فيذه األخيػرة استعػارة حيػة تأثيػر.ال
وكثيرا ما يتـ  .ىتماـ وال تؤدي نفس التأثيرألنيا ال تثير نفس اال واألخػرى استعػارة ميتػة

مف خبلؿ المساس  ولو بقيمة أقؿ وأدنى، لمنحيا حياة أخرىوالتأثير عمييا، التدخؿ فييا 
صرفا أو نحوا أو أسموبا، أو مف خبلؿ تحويميا مف استعارة إلى أية ومظيرىا بصياغتيا 

 مثبل.  أو الكناية صورة ببلغية أخرى كالتشبيو 

  االستعارة: مفيوم. 1

 ،االستعارة وغيرىا مف الصور الببلغية في الخطاب والنص عامة استخداـ يعود
وما  ألف الصورة مف أبرز السبؿ والوسائؿ التي مكنت ،إلى أقدـ األزمنة ،إلثرائو وزخرفتو

                                                           

1 Kleber G. « De la sémantique de la métaphore à la pragmatique de la métaphore »,  
in charbonnel, La métaphore entre philosophie et rhétorique, 1999, p.102. 

 Fobyaa .com © 2010  بُتكالي نحسه: َتقدٌم تسجمت” إٌكُ امبستُ“ االستعازة تأٌَم 2
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ألف االستعماالت االستعارية لمكممات والعبارات مف  ،مف تطوير المغة معجما وداللة تزاؿ
بؿ التي يستعاف بيا في كؿ المغات مف أجؿ إثراء المعاجـ ومنح الكممات دالالت أبرز الس

عف المعنى السطحي العاـ والمتداوؿ،  -لفظة وردت أو جممة -بابتعاد االستعارة . أخرى
إذا كانت االستعػارة،  "نمنحيا معنى آخر أو معاني تحقؽ التعدد الداللي لمكممة والجممة. 

يمكف أف تسمى نفسيا الحقيقػة  ماؿ المألوؼ فاف ذلؾ يعني أفستعحقا، ابتعػادا عف اال
بطريقػة شائعػة عامػة )المعنى الحقيقي( وكذا بطريقػة غير متداولة )المعنى المجازي(، فينجر 

، فاف المعنى العاـ وعميو عف ذلؾ ظيور صيغػة أو صورة جديدة تنػوب عف الوظيفة الشائعػة.
 ،في حيف يحػدد المعنى المجازي كمعنى ثاف أو خاص سيعيػف كمعنى أولي أو مشترؾ،

  1". ونأخػذ مف ىذا المعنى الثاني فكرة أنػو يحمؿ معطى إضافيا كثيرا ما يعتبر زخر فيا

األدباء استعماال، ومف أكثر مف ذلؾ أف االستعارة قد حظيت باىتماـ كبير مف قبؿ و 
ور ػمنذ العصا أثارتو مف فضوؿ، الباحثيف دراسة ونقدا، أي بعد شيوع استعماليا لمقبؿ 
لـ ينقص االىتماـ بيا بؿ تضاعؼ أكثر في العصر و  والعرب وغيرىـ.اإلغريؽ ة عند ػالقديم

 لمراغػب في ترجمتػيا.ة ومتاعب ػو مف مشقػلما تسبب ، وكذالما فييا مف خبايا وآثارالحديث 
يا األسموبيوف والبراغماتيوف حسب، بؿ تعدتو لييتـ بمجاال خاصا بالببلغييف والنقاد و  فمـ تعد
وبيف مختمؼ  مف قبؿ ىذا وذاؾارة ػة لبلستعػالمقدم ػاتريفرغـ تقارب الرؤى والتعو  حديثا.

في ع ػج والمنظور المتبػة عف المنيػة ناتجػمختمف إضافاتفاف لمبعض  المدارس والنظريات
 .ياػتحميم

اسـ مف مسمى إلى  ...رىػة أخػبكمم ةػداؿ كممػ" استب :ياػفقد عرؼ االستعارة بأن أما أرسطػو،
شيء آخر، ونقػؿ إما مف نوع إلى جنػس، أو مف جػنػس إلى نػوع، أو مف جػنػس إلى جػنس، 

  .2"  أو اعتمػادا عمى عبلقػة القيػاس

                                                           

1 Piégay-Gros N., « Le palimpseste de l'Histoire »,  Cahiers de Narratologie, N°13,  mis 
en ligne le 1 septembre 2006, URL:  
http://revel.unice.fr/cnarra/document.html Université Paris 7- Denis Diderot 
2 Aristote 1991, Rhétorique, Librairie générale française, Paris, p. 302. 
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لكف  ستخداـ الكممة في مكاف كممة أخرىومعنى ذلؾ أف االستعارة تظير في ا
داـ كممة في موضع كممة أخرى، بؿ تتعدى ذلؾ االستعارة ال تقتصر عمى االستبداؿ، استخ

بأكثر مما  فتتعبأ لتحوييا يا داللتيا وداللة الكممة األخرىالى استعماؿ كممة لتحتوي في عمق
وتنسب المعنى المستعار إلى  ، معناىا ومعنى الكممة الثانية،تحمؿ معنيي الكممتيف كيتحوي 

 ومعنى عميؽ خفيمتحدث بالمغة لكؿ فتصير ذات معنى سطحي ظاىر  ،الكممة األخرى
االستعارة ال تقتصر عمى الكممة وال عمى استخداـ كممة في موضع ف .يصؿ إليو مف يتقنيا

 كممة أخرى.

ف ػد بيػرة التباعػبلقا مف فكػانط إبداليور ػبمنظ ارةػاالستع إلىأرسطو ر ػػنظقد و 
ة ز ػركيالذه ىي ػ. وىنصأو ال داخؿ الخطابالواحدة الظاىرة والباطنة لمكممة  الداللتيف

خ فكرة وجود ػيقـو ىذا التصور عمى ترسيو  " :اريػداؿ االستعػة االستبػػنظرياألساسية ل
وأف  ،والثاني فرعي أو عميػؽ أو مجازي ،، أحدىما أصمي أو سطحي أو حرفيفػػمعنيي
د. ػؿ والتأكيػميح والتجػداؿ بيف التوضيػة االستبػف وظيفػدؿ األوؿ بالثاني وتتبايػارة تستبػاالستع

 االعجازييفف والنقاد و ػارة مف المغوييػف في االستعػات الباحثيػـو في تعريفػقد نجد ىذا المفي
اؿ ػة يتـ بمقتضاىا انتقػة نقميػأنيا عممي عمى ارةػاالستع إلىالعرب القدماء الذيف نظروا  

 ػػتا،اؾ المعنى مؤقرى تمتمؾ ذػذات أخ إلى و بيا أصبلػالمعنى مف ذات ىو المعروؼ بارتباط
يرى بوؿ  .1"رػاء المعنى لمعنى آخػاء أي ادعػو فكرة االدعػز الجرجاني بقولػؿ تمييػونسج

...التجديػد الداللي الذي يبصر مف خبللػو التقارب غيػر المألوؼ بيػف فكرتيػف  "ريكور أف: 
 .2" رغػـ تباعدىػما الموضوعي

ؿ يعتبر أبمغ وأقوى التشبييات ألنو ال نوع مف أنواع التشبيو، بأساسا  فاالستعارة
بؿ يمزجيما ليجعميما طرفا واحدا، فبل نبلحظ  ،يكتفي بخمؽ عبلقة التشابو بيف طرفيف

وبطريقة  تعبيػر غيػر مباشػرطرفيف متشابييف بؿ طرفا يحوي االثنيف معا. واالستعارة أيضا 
بلؿ استخداـ الخياؿ القوي مف خ ،مف جيػة ،ةر الفكػ وعمؽحفاظا عمى جمػاؿ النػص  ،ممتوية

                                                           

 1 60 ص 2001 1 ط انمغسب نهىشس تُبقال داز معسفٍت ،مقازبت انعسبٍت انهغت فً انمشابٍت بىٍاث ، سهٍم اإلنً عبد 
2 Ricoeur P., Op. Cit., p.10. 
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وعمى  الجامع بيف السياؽ وما يحيط بنا مف عوالـ طبيعية وثقافية واجتماعية وغيرىا، 
مف خبلؿ تفادي التفوه بكممات ترفضيا القيـ  ،مف جيػة أخػرى ،الروابػط االجتماعيػة

 .االجتماعية والعادات السائدة

مجموعة مف السيمات، أو في  سيمةفي عنصريف متقاربيف  -في التشبيو  -نبلحظ و 
أو فنحاوؿ الجمع  وبشخصيتو أي بسيماتو المميزة منيما بماىيتو طرؼمع احتفاظ كؿ 

مف في عنصر معيف بارز مصرح بو أو مخفي، أو أو تماثؿ  شابوبينيما مف خبلؿ تالتسوية 
كاف  ولوحتى وال نجمعيما في حيز واحد مجموعة مف العناصر. لكننا ال نمزج بينيما خبلؿ 

 تماثميما تاما.

 

 )ج(العنصر        )ب)لعنصر ا          )أ(العنصر               

 )وجو الشبو(    )المشبو بو(   )المشبو(                     

 )المستعار(     )المستعار منو( )المستعار لو(             

أو التقاطع نقاط  الموف األحمر الذي يمثؿ -مف خبلؿ الشكؿ السابؽ  –نبلحظ 
المتشابية بينيما، ) أي مجموع السيمات المشتركة و  بيف المشبو والمشبو بو ةوجودمالالتداخؿ 

بمونو ومميزاتو  -مف جانب آخر –كؿ طرؼ بوجو الشبو(. بينما يحتفظ  وىو ما يسمى
 )األزرؽ لممشبو واألخضر لممشبو بو(.

لتداخؿ واالحتواء بيف الطرفيف، فبل حد ا إلىأما في االستعارة، فاف التشابو يتعمؽ 
في آف واحد،  مف الطرفيف –في ذاتو  – سوى طرؼ واحد مكوف –أثناء المبلحظة  –نبصر 
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التي نسبت )المستعار أو وجو الشبو( فتموح لمقارئ أو المستمع تمؾ الخصاؿ أو تمؾ الصفات 
 .)المستعار منو( مف خبلؿ المشبو بو)المستعار لو( لممشبو 

 

 

 

   

 (ب)و  (أ)الطرفان 

 ،أف أحد الطرفيف قد أدرج كمية داخؿ اآلخر –مف خبلؿ الشكؿ السابؽ  –نبلحظ 
الذي يمثؿ تمؾ الصفات المشتركة ووجو الشبو  األخضروأف الكؿ يظير بموف واحد، الموف 

فبل تبقى أية سيمة  ،. يمثؿ ىذا األخير كؿ سيمات الطرفيفالمستعار لو والمستعار منوبيف 
 .بينيمافة مختم

 طرفيفاختبلؼ ألف ىذه الصورة تحاوؿ أف تجمع بيف  وتماثؿ معتشاب االستعارة ف
أو ما يمكف  يمكف أف يكوف متماثبل بينيمايجمعيما ويوحدىما أو ما مختمفيف مف خبلؿ ما 

إدراؾ "  . يرى بوؿ ريكور أف االستعارة:في األصؿ خمقو مف تماثؿ حتى إف لـ يكف حقيقيا
 1" وارد في االختػبلؼالتماثػؿ ال

رب والتماثؿ في الداللتيف لمكممتيف المقصودتيف ايرى أف التق COSTES F .لكف  
مف المستحيػؿ فيـ أي شيء عف  "ال بد منو : انو حتمي باالستعارة أمر ال مفر منو، بؿ 

ذي أي صور األشيػاء؛ انػو مف المستحيػؿ ألف التماثػؿ ال الدالالتاالستعػارة دوف استحضار 
في الحقػؿ السمػعي التجميػعي بؿ دائػما في الحقػػؿ  إطبلقاتنبني عميػو كؿ استعػارة ال يشتغػؿ 

                                                           
1 Ricoeur P., La métaphore vive, p.10. 
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: كؿ استعػارة مبنيػة ال محالػة عمى تماثػؿ  ي الحقميػف الداللييػف الحاضريػفالداللي، بؿ ف
  .1" داللي

عاديػة  متداولة : فإذا كانػت ألفاظػيا النادرلغػة االستعارة جامعػة بيػف المألوؼ و و 
فاف جمعػيا بيػف المتشابييػف وابتعػادىا عف  ،االستعماؿ في الحيػاة اليوميػة لمناطػؽ بالمغػة

 ،يجعمػيا غريبػة خاصػة عمى صغار الناطقيػف بتمػؾ المغػة ،المعنى المعتػاد إلى معػاف مستعػارة
ألف  ،عف المعنى األصمي العدوؿألنػيـ يأخذوف المعنى المعتاد فقط وال يتفطنػوف إلى ذلػؾ 

أي أف  :مثؿ تمػؾ االستبداالت والبناءات االستعاريػة غيػر مصممػة في ممكاتػيـ وكفاءاتػيـ
أيا كانت غرابتيا في بداية  –كمياالصور لكف .  2 قوالػب عممػيا ليسػت راسخػة في أذىانػيـ

فمف  ،متداولة في المغةالمألوؼ لتدخؿ ضمف األساليب والعبارات ال إلىستنتيي حتما  –أمرىا 
يكوف فييا أي ابتعاد أو انزياح عف المغة العادية المتداولة بيف الناطقيف بالمغة التي تنتمي 

ليسػت االستعػارة اعتػداءا عمى الكػبلـ، وليسػت إبداعا لكػبلـ جديػد، بؿ ىي مستػوى و " إلييا.
تعػارة الكممة االس تناسػبا ... تستبػدؿلمتعمػؽ في التعبيػر النثػري، مستػوى أحسػف مقارنػة وأكثػر 

منحػيا استعماال ومعنى جديػدا ت ىا عف استعمالػيا وعف معناىػا كيحيػدتالحقيقيػة بكممػة 
 . 3" )جيرار جينات(

عبر وسيمة الخياؿ  ،االستعارة تفنف وتبلعب باأللفاظ مف خبلؿ جماليتيا وعمقياإف 
في كتابػو  ريتشارديرى لمجمع بيف الواقع والخياؿ.  والتخيؿ الممزوج بالفكر والذكاء والذاكرة

أف االستعارة في تاريػخ الببلغػػة، عولجػت كمعػػب باأللفػاظ واعتبػرت جماال فمسفػة الببلغػة :" 
الفرضيػة  تمؾ ليسػت الشكؿ المكػوف لػيا. وكمثاؿ عمى ذلؾو لمغة  إضافيةوزخرفػة أو قػوة 

رة باعتبارىا شيئا خاصا واستثنائػيا في االستعماؿ المغػوي، األرسطيػة التي تنظػر إلى االستعا

                                                           
1 Costes F., 2003, Le fourvoiement linguistique : La métaphore introuvable, in 
Charbonnel, p 131   

 َاندزَب انُعسة اندزَب: انعسبٍت انى انفسوسٍت مه األدبً انىض فً االستعازة تسجمت ،2011 ، نعداَي وسٍمت  2
 َشَ تٍصي معمسي، مُنُد جامعت انعسبً، َاألدب انهغت قسم ستٍس،انماج شٍادة نىٍم مركسة أومُذجا، انشاقت

3 Sojcher P-D., 1969,  La métaphore généralisée, in : Revue internationale de 
philosophie, n°87, Fascicule 1, p 66 . 
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أي أنػيا انحراؼ عػف النمػط االعتيػادي لبلستعماؿ بدال مف أف تكوف المبػدأ الحاضػر في 
 1."نشاط المغػة الحر

 المشبو أو الصورة

 المستعار لو

المشبو بو أو 
 المستعار منو

وجو الشبو أو  
 المستعار

 األداة

Comparaison 

motivée 
+ + + + 

Comparaison 

non motivée 
+ +  + 

تشبيه بليغ عند 

 العرب

Métaphore in 

praesentia 

+ +   

استعارة تصريحية 

 عند العرب

Métaphore in 

absentia 

 +   

 

 استعارة مكنية

+    

 . تشابو تعريف االستعارة قديما وحديثا:2

باحثوف مفيوما واضح المعالـ ومتفقا عميو يقدـ اللـ عمى غرار ما أشرنا إليو آنفا، 
تعريفيا إذ تنوع  ،حتى تشعبػت وتعقّػَدت ياتعريفػات بؿ تعددتعمى مر العصور،  لبلستعارة،

 أخرى.  إلى، ومف عصر إلى آخر، وكذا مف لغة  وتغير مف باحث إلى آخر

                                                           

19ص ،1ط ،المغرب لمنشر، توبقاؿ دار الحديث، العربي والشعر االستعارات ، 2005 ، الحنصالي سعيد 1  
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لتعييف خاصة  في المسانيات" تستعمؿ كممة االستعارة ، يرى تامبا في تعريؼ االستعارة : 
أنو ليس دائما مف السيؿ معرفة ما نتحدث  حد ظواىر لـ تحدد جيدا، ظواىر متنوعة إلى

 1عنو بالضبط."

التي وضعت قديما  بيف مختمؼ التعريفاتة ػمشتركـ ػقواسلكف ىذا ال ينفي وجود 
 ما يمي:ػتتمثؿ ىذه األركاف فيو  .وحديثا

 يا ػو في غير موضعػة فيػعمؿ الكممستتالذي وي ػاز المغػالمجأضرب ضرب مف  إنيا
في االستعارة عبلقػة مشاَبيػة يرى ابف منظور  أصبل. وػلت ػر ما ُوضعػأي في غي ،الحقيقي

"  ويرى بوؿ ريكور أف: 2مػع قرينػة مانعػة مػف إظيار المعنػى الحقيقػي الذي وضػع المفظ لػو.
  3االستعػارة نقػؿ اسـ شيء إلى شيء آخر..."

  يا ػوىذا ما يمنح ،وػوابتعاد عنفي المغة والبياف وؼ ػالمألالمعتاد و ف ع خروجإنيا
 .خاصة اذا كانت استعارة حية عمى حد تعبير ريكور ةػالجماليو  اإليحائيةيا ػصبغت

 الشكميةو ة ػمفظيالة ػزخرفال حيث تفيد في إثراء ،بيف الشكؿ والمضموفارة ػاالستع تؤلؼ 
 .ةػدالليال وتو ػقمثمما تعمؿ عمى تعميؽ  ،لمخطاب

  حيث أف طرفي التشبيو، أي المشبو معا االستعارة بيف التشابو والتبايفتجمع ،
مف خبلؿ التشبيو الذي تأتي  إالاآلخر بصمة  مختمفاف أصبل وال يمت أحد منيما والمشبو بو،

بيف طرفيف مختمفيف  –مف خبلؿ مشابية مختمقة  –إذف ىي جمع وتوحيد  بو ىذه الصورة.
بتعريفيا  ،د اكتفى بعض المغوييف العرب أمثاؿ الجاحظ وابف المعتز وابف الخطيبلق"  أصبل.
كابف األثير  ،ذكر الشيء باسـ غيره أو استعارتو معنى سواه. وقاؿ البعض اآلخر إنيا عمى

آخر لمشاركة  إلىأو نقؿ المعنى مف لفظ  ،آخر إلىلمعنى مف لفظ اأنيا نقؿ  ،والمبرد

                                                           
1 Tambas  I., 1999 , « La femme est-elle une fleur… ? Métaphore et classification », in : 
charbonnel , La métaphore entre philosophie et rhétorique, p . 207  

 . 334ص ،4 ط نبىان، بٍسَث، طادز، داز  ،10 َ 9 مجهد ، انعسب نسان  ،2005 مىظُز، ابه  -2
3 Ricoeur P., , 1975, p.19 
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 الكممة أو العبارة استعماؿ إنيا لمقوؿ  ،ابف قتيبة  والعسكري أمثاؿ ،آخروذىب جمع  بينيما.
و يذكر السكاكي أف االستعارة ذكر أحد طرفي التشبيو قصدا  ما وضعت لو.في غير 

 . 1" ف مف نفس الجنسيعمى أف االثنلمطرؼ الغائب 

محتوى ما قدمتو سوى في الكممات المستعممة لوصؼ في  ىذه التعريفاتال تختمؼ و 
الذيف أبرز المغوييف العرب عبد القاىر الجرجاني  عديقد و  .، مع التشابو في الفكرةاالستعارة

واعمـ أف االستعارة في  ": بقولو االستعارةالجرجاني  عرؼدرسوا االستعارة وألفوا حوليا. 
تدؿ الشواىد عمى أنو اختص بو  ،كوف لفظ األصؿ في الوضع المغوي معروفايالجممة أف 

اعر في غير ذلؾ األصؿ ،عُوض  حيف اعر أو غير الشَّ وينقمو إليو نقبل غير  ،ثـ يستعمؿ الشَّ
  .2" الـز فيكوف ىناؾ كالعارية

أي  ،فبل يتحدث الجرجاني في تعريؼ االستعارة عف نقؿ االسـ بؿ عف نقؿ المعنى
 يسول ،معنى االسـ لمشيء أنيا ادعاء :يضيؼو استعارة معنى كممة لنقمو إلى كممة أخرى. 

وىو ما نجده شائعا في مختمؼ تعريفات الباحثيف المحدثيف مف  .3نقؿ االسـ مف الشيء
وقد كاف  ،مفيدة وغير مفيدة إلىقسـ االستعارة  حيث ،ميمةفكرة  أضاؼقد و عرب وغربييف. 

 :الجرجاني سباقا إلى ىذا التقسيـ 

 :  غير المفيدة االستعارة. 1.2

غيره مف الباحثيف المحدثيف باالستعارة الميتة. وىي مقابمة لما أسماه بوؿ ريكور و 
ال مف حيث  ، ال جديد فيػياومألوفة شائعػة ،فيي استعارة مبتذلػة وعامِّيػة، لكونػيا متداولػة

يا تأثيػرىا في القارئ أو المستمػع ال يكػوف قويا ألن لذلؾ فاف. معناىا و ال مف حيث مظيرىا
قيمػة االستعارة تقاس مف خبلؿ مػدى ف المتمقيوؿ في خالية مف الجدة وال تبعث أي فض

                                                           
 لعداوي نسيمة 1

 .29 ص بيروت، ناشروف، الرسالة مؤسسة ،1ط الببلغة، أسرار ،2007 الجرجاني، القاىر عبد  2

 .278 ص ،1ط بيروت، العربي، الكتاب دار االعجاز، دالئؿ ،2005 الجرجاني، القاىر عبد: أيضا ينظر
     .60  ص  المغرب، لمنشر، توبقاؿ دار معرفية، مقاربة: العربية المغة في المشابية بنايات سميـ، االلو عبد: ينظر  3
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إال إذا تمػذذ المتمقي  در كبيروتفكيػرا. وال يتأتى ىذا التأثيػر بق مشاعرتأثيػرىا في المتمقي 
باالستعارة، ودفعػت بو إلى إمعاف القػراءة والتفكيػر في مدلػوؿ المفظ أو الكممػات، وفي 

اد الصفػة أو الصفػات التي أخػذىا األديػب مف ىذا أو اكتشاؼ المشبػو والمشبػو بػػو، وفي إيجػ
" يكوف  :حيث  ،قميؿ االتساع ،وىو نوع قصير الباع .فيؤلؼ بينيما ذاؾ لينسبػيا لآلخػر
ؽ في أنبو التوسع في أوضاع المغة والت بما وضع لو مف طريؽ أريدفييا اختصاص االسـ 

كثيرة ا، كوضعيـ لمعضو الواحد أسامي مراعاة دقائؽ في الفروؽ في المعاني المدلوؿ عميي
  .1" بحسب اختبلؼ أجناس الحيواف

 : دةـالمفياالستعارة . 2.2

يا غير ػدة كونػة بالجػاستعارة متسم يفي وىي مقابمة لبلستعارة الحية عند ريكور.
–تعمؿ  كما شكبل، ةػة الفنيػوالروع ،الرونؽو  ،فػة لصفات الحسػجامع وىي .ألوفةم

رى ػحتى ت، قدرا ونببل ادىػتزي ،راز الفكرة وتوضيح الدالالت بعمؽ ودقةابعمى  -خصوصا
ىي تعطي و ، اردػفنيا في كػؿ موضع معنى مػلو ، ت في مواضعرر ة المفردة قد تكػػيا المفظػب

 ،دة مف الدررػدة عػة الواحػفصدحتى تخرج مف ال ،ظػالمف بإيجاز فير مف المعاني ػالكثي
 .2نواع الثمرد أػف الواحػوَتجني مف الغص

ػـ سػقف ي االستعارة، المشبو والمشبو بوعمى طبيعة طرف في موضع آخر ،ركزو 
و في أمر ػوس لمشبػوس لمحسػاستعارة محسو ، وؿػوس لمعقػإلى استعارة محس االستعارة

ـ ػعنى التقسيب أف تعمـ في مػما يج أف... إال " وؿ لمعقوؿ. فقاؿ: ػواستعارة معق ،وؿػمعق
ة بالحواس ػدة والمدركػو مف األشياء المشاىػالشب يؤخذ أف (ماػأحدى) :ى أصوؿيا عمػأن ،مياػ

إال  ،ياػة لمثمػو مف األشياء المحسوسػالشب يؤخػذ أف (ثاني)و ال ة.ػة لممعاني المعقولػعمى الجمم
 .3وؿ"ػوؿ لممعقػو مف المعقػأف يؤخذ الشب األصؿ الثالث()و  و مع ذلؾ عقمي.ػأف الشب

                                                           
 29 ص الببلغة، أسرار: الجرجاني القاىر عبد 1

 30ص ، نفسو: الجرجاني القاىر عبد: ينظر2
 54ص الببلغة، أسرار: الجرجاني القاىر عبد 3
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أف تعارة وغيرىا مف الصور الببلغية التي ترتكز عمى المشابية ومف ركائز االس
 ،وبيف المشبو والمشبو بو وػار لػو والمستعػار منػة بيف المستعػوىو الرابط ،وػو الشبػوف وجػيك

وفي المشبو بو. لكف رغـ إيراد ذكره في مجموعة مف  وػار منػح في المستعػأوضأقوى و 
 ياقػمف أبرز األسس التي تعم غموضاالستعارة ألف ذلؾ ال ره فيػيرد ذك التشبييات، فانو ال

ث عف ػليبحوحرية الفكر ح المجاؿ لمخياؿ ػفتفس ،، مثمما ىو الحاؿ في التشبيو البميغياػوتقوي
غا لوال ػوف بميػكاف ليك اوم .غػو البميػالتشبي ،ياػأجمم: فأروع التشبييات و ؿػوى ما قيػوى ومحتػفح
وىو ما يؤدي بػو إلى حػب االستطػبلع  ،ألف اإلنسػاف بطبعػو فضولي ،وػو فيػو الشبػاب وجػغي

أي تغييب وجو الشبو فيما سمي عند  –ولعؿ ىذه الميزة  .واالكتشاؼ ونزع كؿ الستائػر
ىي التي أدت بالغربييف إلى إدراج ىذا النوع مف التشبيو ضمف  –العرب بالتشبيو البميغ 

 االستعارات. 

 حدثين :االستعارة عند الم. 3

مثمما أشرنا إليو آنفا، ال تختمؼ كثيرا تعاريؼ القدماء والمحدثيف لمصورة عامة 
ولبلستعارة خاصة، رغـ تبايف مناىجيـ. لكف ىذا ال ينفي وجود بعض االختبلؼ بيف ىذا 

الغربييف مف أصحاب بذلؾ ، ونقصد وفػة المحدثػاء الببلغػعممالمسانيوف و قد حاوؿ وذاؾ. ف
 وتسببت ،ياػالتي الزمت ارة مف النقائصػاالستع راجػإخ ،غماتيةوالبرا واألسموبية دةالببلغة الجدي

دوف  ،دىاػيا وتعقيػإلى غموض ، التي أدتـػع والتقسيػرة التفريػككث ،ياػـ جمالػفي طمس معال
ب عمى ػة تمعػصورة معنوي"  :وقد عرفت عموما عمى  أنيا .ياػؽ لماىيتػػدقيتحديد عرض 
 .1" ة لمكبلـػة الرمزيػلموظيف تعبيػرف الرموز، وىي ػات بيمستوى العبلق

مى الصور المرتكزة عمى وال حتى ع فقط،لكف ىذا التعريؼ ال ينطبؽ عمى االستعارة 
، فبل نبلحظ فيو أي المعنوية والمجازية بؿ عمى مجمؿ الصور الببلغيةوحدىا، المشابية 

                                                           
1Gardes-Tamine J. et Hubert M-C., Dictionnaire de critique littéraire, Editions Armand 
Colin, 2002, p.117. 
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مف أسبلفيـ ومف سبقوىـ في دراسة ىذه  إضافة مقارنة مع ما شاع عند غيرىـ ةجديد وال أي
  .الصورة

جاء مف انزياح عف المتداوؿ المألوؼ  ولما أشاروا، مثؿ مف سبقوىـ إلى ما فييا
ألنيـ يروف أف كؿ الصور تدخؿ يوما ضمف المتداوؿ فيصبح  ،البراغماتيوف ليصححوا ذلؾ

عمى إبراز  ىـز ػب تركيػانصف لتي ألصقت بوذلؾ االنزياح معيودا ويوميا، فيفقد تمؾ الصبغة ا
 ،ف البيانيػة الفػقم "فييا:  فرأوىا .رىاػف تصويػيا وحسػػح ببلغتػوتوضي ارة وآثارىا،ػة االستعػقيم

يا ػػب يحمؽة األولى التي ػػ، والوسيمؿ في اإلعجازػر األصيػ، والعنصةػػر الصورة الرائعػوجوى
 .ؿ وأحمىػوال أجم ،منيا أروع داعػإلبع إلى سماوات مف اػػوا الذوؽ الرفيػوأول ،راءػالشع

 ،ؼػو األنػػشمتف و ػػره العيػوتبص ،دػو اليػػوؿ محسوسا تكاد تممسػب المعقػارة ينقمػفباالستع
  .1يا آالء الحياة"ػػري فيػوتس ،س األحجارػػوتتنف ،ـ الجماداتػوباالستعارة تتكم

مكف أف ينطبؽ عمى وحدىا بؿ يالستعارة لكف ىذا التعريؼ، مثؿ سابقو، ال يخص ا
 بير المجازية.االتشبيو أيضا وعمى غيرىما مف الصور والتع

يا، ػة، أو قمبػف المفظي األوؿ، أو نواة الببلغػالمحس " يا :ػـ أنػؿ شيريػؼ ميشيػيا جوزيػووصف
  .2" باػيا تقريػرىا، أو كؿ شيء فيػأو جوى

 فػبي زة عمى االزدواجػرة مرتكاػة االستعػوالمسانييف أف بنيالمحدثيف ف ػتبيف لمببلغييو 
 ف:رئيسيف ػإلى قسمي يـ لياػتناولفي  واػانقسمف ة،ػمشابيالنقؿ و ال

 وػد طرفيػو حذؼ أحػيا تشبيػارة عمى أنػة فنظر إلى االستعػعمى المشابي كزقسـ ر 
بداعاو  وةػة وقػوف أكثر ببلغػليك صنؼ االستعارة، وىو عمى حؽ في الذي  بالي  أمثاؿ ،ا 

فما االستعارة التشبييات ألف العبلقة بيف طرفيو، أيا كاف نوعو، ىي المشابية. ذلؾ، ضمف 
و ػرد تشبيػارة سوى مجػت االستعػليس"  سوى تشبيو بميغ استغني عف أحد طرفيو. فكتب بالي:

                                                           
 111ص  ،1984 ،2ط بيروت،  لممبلييف، العمـ دار ، البياف عمـ الجديد، ثوبيا في العربية الببلغة: أميف شيخ بكري1
 ص 1987 2ط  بٍسَث، انىشس، َ نهدزاساث نجامعٍت انمؤسست ، األسهُبٍت اندزاساث دنٍم:  شسٌم مٍشال جُشٌف 2

71 
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ـو المحدد والشيء ػدة المفيػة واحػع في كممػف، فيجمػف صورتيػع بيػف عف الجمػو الذىػيغفؿ في
 .1" وػة التشبيػر نقطػيعتب المحسوس الذي

 ػياأن يرى  الذي ييفنتان أمثاؿ ،ة االنتقاؿ في المعنىػز عمى عمميػكوقسـ آخر ر 
 ويضيؼ ريكور  2را."ػرى أكثر تأثيػة فكرة أخػرة ما في ثنايا عبلمػـ فكػتقدي "   :ؿ فيػتتمث

ف ال ػيعني أف الفكرتي رة أخرىػرة مف خبلؿ رمز فكػتقديـ فك إف"  دائما في نفس فكرة االنتقاؿ:
 . 3ا "ػيا أيضػوشيوع ياػة حيويتػب، بؿ في درجػحسو اء ػس األشيػاف في جنػتختمف

ي ـ فػالمي " وترى أف: ،فػف السابقيػة بيف القسميػجامع تيار ػنظ فاف مو،جماعة  أما
ة ػنتيج ،إذف ،فاالستعارة ،، بيف مدلوليف متباينيفىذا المسمؾ ىو الجمع، في مستوى معيف

ر ػارة تغييػاالستع... ة ػة متشابيػيا نواة معنويػة أخرى ارتكازا عمى امتبلكػة بكممػاستبداؿ كمم
  ."ياػارة تحوي تشبيػو ما ... فكؿ استعػر بسبب تشابػة استعممت لمعنى آخػمعنى كمم

أف االستعارة ناتجة عف تأثير معنى عمى آخر فجمبو وألصؽ بو الكاف  رىفي حيف ي
" ال تنحدر الشرارة اإلبداعيػة لبلستعارة مف الجمع بيف صورتيػف أي بيف  نو:معناه وقربو م

داللتيػف متساويتيػف بؿ بيف داللتيػف نبتػت إحداىما عف األخػرى فأخذت مكانيا في السياؽ 
  4 ". الداللي

فإنػيا تدقؽ أكثػر في عمميػة االنتقاؿ في المعنى الذي يمػس المفظ، مف ، u أما جماعػة
ترفض فكرة االستبداؿ لتعوضيا بفكرة التحويؿ والتغيير، السيػاؽ ال في معػزؿ عنػو. و خبلؿ 

بؿ تغييػر لممحتػوى الداللي لمكممػة. وينجػر ىذا  االستعارة ليسػت استبداال لممعنى" :ترى أفف
 تعود االستعارة إلى.. مػات.يالسالتغييػر عف الجمػع بيػف عمميتيػف مبدئيتيػف ىػما جمػع وحذؼ 

                                                           
1Bally Ch., Non daté, Traité de stylistique française, in : La métaphore en question, Vg-
webdesign :,2004. 
2 Fantanier P, Les figures du discours,  Ed. Flammarion, Paris, 1977, p 99  
2Groupe MU, 1977,  La métaphore, in : La métaphore en question, Vg-webdesign, 2004. 
2 ibid 
3
 Ricoeur P., La métaphore vive, Editions du Seuil, 1975, p.82. 

4 Lacan J., La métaphore du sujet, Editions Le seuil, Paris, 1966 p 504  
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إذا كاف ىذا الجزء ... جممػة يظيػر فيػيا بصورة متقابمػة تشابػو داليػف واختبلؼ مدلوليػيما
، فاف الجزء غيػر المشتػرؾ ليػس أقؿ  المشتػرؾ ضروريا كركيػزة لبنػاء ىذا التشابػو المزعػـو

  .1"أىميػة لخمػؽ صورة أصميػة...

ابػو بيػف الطرفيػف المعنييػف، بؿ نبلحظ، إذف، أف االستعارة ال تقتصػر عمى أوجػو التش
ا إلى أوجػو االختبلؼ التي تكػوف جانبا مف المغػز الذي يجب فكػو، وجانبا مف أوجػو متتعػداى

 التشابػو المحتممػة. 

في دراسػة االستعػارة وتحميمػيا: النظريػة الحديثة التي برزت مف النظريات و 
 . النظريػات اإلدراكيػة ،ة التفاعميػةالنظريػ، النظريػة التقابميػة ، االستبداليػة

 :  النظريـة االستبداليـة .1.3

واحد بيػف "عبلمة  ستعػارة إال إذا  تـ الجمع في آف" ال يمكف أف نتحدث عف وجود ا
متشابيػة بيف طرفي الصػورة،  un sèmeأي عمى األقؿ سمػة  isotopieاتفاؽ أو تشاكؿ" 
  .2قػؿ سمػة متباينػة بينػيما "أي عمى األ  allotopie  و"عبلمػة اختبلؼ"

 

مات التي تجمػع بيػف طرفي يالسالذي يمثؿ مػات متشابيػة ) في الوسػط، الموف األحمػر يس
 ىػذه االستعػارة(.

  .(لممشبو بو واألزرؽ لممشبو مػات متباينػة ) في الجانبيػف باألخضػريس
                                                           

1 Groupe U (Dubois J.  et autres), 1982, Rhétorique générale, Editions du Seuil, p-p.106-
107. 
2 Thomas Barège , "Des métaphores pour des théories", Acta Fabula, 2008, Notes 
de lecture, URL : http://www.fabula.org/revue/document 4519.php  

http://www.fabula.org/revue/document
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ميغ. ففي حالة لكف ما ذكر ىنا ينطبؽ عمى ما يسمى عند العرب بالتشبيو الب
االستعارة التصريحية، يتـ الجمع بيف المشبو والمشبو بو وتتـ التسوية بينيما عمى أنيما 

 عنصر واحد دوف أف يشار إلى أية سيمة متباينة بينيما.

 النظريـة التقابميـة:  .2.3

 المشبو بوفي ىذه الحالػة نجعؿ الرجؿ شبيػيا تماـ التشابو باألسد، فتكػوف كؿ سمات 
 )كالقوة والوحشيػة، والشجاعػة وغيرىا...(. المشبوبممصقػة 

 

نبلحظ ىنا أف المػوف األزرؽ الذي يمثػؿ، أصبل، الطػرؼ الثاني مف االستعػارة )أي 
 المشبػو بػو(، قد غطى الطػرؼ األوؿ بمنحػو لو كؿ سماتػو.

  : ةالنظريـة التفاعميـ .3.3

ىنية ذحثاف أف االستعارة عممية يرى الباو وببلؾ.  زه النظرية الباحثاف ريتشردذتبنى ى
فكرية ناتجة عف تفاعؿ عوامؿ اجتماعية، ثقافية وبيئية، يتـ مف خبلليا تفاعؿ سمات 

 .  1مشتركة أو مختمفة، لتنتيي إلى وحدة تشمميما معا

أف التفاعػؿ يكوف تاما بيف طرفي االستعارة: فالرجؿ يصبح حيوانا  ه النظرية، إذف،ذى ترى
يؤثػر كؿ لفظ مف طػرفي االستعػارة عمى اآلخػر إلى حد أنػو ال يوجػد نا، " واألسد يصير إنسا

  .1" إطبلقا تبايػف بيف المشبػو والمشبػو بو
                                                           

 ،1 ط المغرب لمنشر توبقاؿ دار عرفيةم ،مقاربة العربية المغة في المشابية بنيات ،2001، سميـ اإللو عبد ٌىظس 1
 .62ص



 تهااوترجم  اتاالستعار                                           الفصل الثالث                  
 

154 
 

ويرى ماكس ببلؾ أف ىذيف العنصريف المكونيف لبلستعارة يشيداف توترا دائما و 
ة الجيدة تؤثر إف االستعار مف ىذا التوتر. " أف مستمرا، وأف معنى وجماؿ ىذه الصورة ينتج 

باالستعارة نحصؿ عمى  و تستولي عمى لبو ، نود أف نقوؿ إننا أحيانا في منتجيا و تذىمو
 ومضة بصيرة و لسنا مجرد مقارنيف بيف "س" ب"ص" أو أننا نتعامؿ مع "س" عمى أنو "ص"

"2 . 

 

ؼ بقى ألي طػر تمػات التي كانػت مشتركػة بينػيما فبل ييذوب الطرفاف في تمؾ الس ىنا
الفكرة  إف "  ميػزه عف الطػرؼ الثاني.ت تمؾ الخصائص التي كانتمف طػرفي االستعػارة 

ب، بؿ ىي مولدة وجديدة، نستطيع  إلىأ  إضافةالناتجة عف التفاعؿ ليست حاصؿ عممية 
 3". الشيء غير المعتاد في طرفي االستعارة عف طريؽ شيء آخر نعرفو إدراؾبواسطتيا 

 :  النظريـات اإلدراكيـة .4.3

تفسػر النظريات اإلدراكيػة االستعػارة كسيرورة معرفيػة إدراكيػة، تنتقػؿ مف الواضح إلى 
المبيػـ، ومف المممػوس إلى المجرد، ومف البسيػط إلى المعقد. أما البعد الشعػري لمصورة، فقد 

 .4ترؾ جانػبا

                                                                                                                                                                          
1 Thomas Barège , "Des métaphores pour des théories", Acta Fabula, 2008, Notes de 
lecture, URL : http://www.fabula.org/revue/document4519.php 

 نهظحافت عمان مؤسست انثانثت، انطبعت انمفٍُمٍت، االستعازة فً دزاساث  ،2002 انحساطً، هللا عبد:  ٌىظس 2
 .17 ص َاالعالن، َانىشس َاألوباء

 .63 ص ،1 ط المغرب لمنشر توبقاؿ دار معرفية ،مقاربة العربية المغة في المشابية بنيات ،2001، سميـ اإللو عبد3
3 Thomas Barège , "Des métaphores pour des théories", Acta Fabula, 2008, Notes de 
lecture, URL : http://www.fabula.org/revue/document 4519.php  
4 : ٌىظس   Thomas Barège , ًوفس. 

http://www.fabula.org/revue/document4519.php
http://www.fabula.org/revue/document
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 أنـواع االستعـارة: .4

 ومضمونا وموضوعا.  تعددت تقسيمات االستعارة انطبلقا مما يكونيا لفظا

 التقسيـم األول : .1.4

األلفاظ التي تكوف  ، أي عمى عددالمفظيػة لبلستعارةالشكمية و اعتمد عمى المكونات 
فتأتي ىذه االستعارة إما  ،يكوف المفظ المستعار فيػيا مفردا، فتكوف مفردة )و طرفي التشبيػو

وتأتي في االستعارة  ا،مركبالمفظ المستعار فيػيا (، أو مركبة )ويكوف تصريحيػة أو مكنيػة
 (.التمثيميػة

 التقسيـم الثاني:  .2.4

المستعػار لو أو المستعػار منػو. فينتج عف أو إضمار  إظيارذا التقسيـ عمى يرتكز ى
صرح فيػيا بمفظ المشبػو بػو يو  عند العرب )االستعارة التصريحية ذلؾ نوعاف مف االستعارات

عمى  اإلبقاءلوازمػو مع  باحدى ىكتفيلفظ المشبػو بػو و فييا  يغيبالتي والمكنية  ،دوف المشبػو
    (، ونوعاف آخراف عند الغربييف )االستعارة بالحضور واالستعارة بالغياب(.المشبػو

  التقسيـم الثالـث:. 3.4

تؤخذ االستعارة مف كؿ محيط و حسػب طبيعػة المستعار والمستعار لػو.  ويكوف
حسػاس ما في ذىنػو مف)اإلنسػاف الداخمي  (، أفكػار وخيػاؿ وكذا ما في وجدانػو مف عاطفػة وا 

يمكػف جمبػيا مف  " .كؿ ما حولػو مف أشياء وكائنػات، مف مجردات ومحسوسػات)الخارجي و 
كؿ ما يحيػط بنا مما تعرضػو أماـ أبصارنا السماء واألرض والطبيعػة عامػة والمصنوعات 

  1" .الكائنات الذىنيػة الصرؼ واألخبلقيػةاإلنسانيػة )...( ومف الكائنات الخياليػة و 

 

                                                           
  154ص َغسبٍت، َعسبٍت ٌُواوٍت محطاث فً االستعازة انُنً، محمد  1
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 : التقسيم الرابـع  .4.4

: فكثيرا ما نجػد في النصوص استعارات ألفنػاىا وسبػؽ أف  ويكوف حسػب الثبات
نقصد و عمى صياغػات استعاريػة جديػدة  وردت في قراءات سابقػة، كما نتعرؼ اعتياديا 
تدخػؿ في صياغػة استعارتػو والتصرؼ فيػيا، بالثبات أو عدمػو مػدى استقبلليػة الممقي في ال

أي خضوعػو لبلحتفػاظ بصياغػة أصميػة لبلستعػارة أو حريتػو في اإلبداع وتحريػر النص 
  . حسب ىواه وما يراه أنسب

 أثر االستعارة في المغة ومفرداتيا: .5

في  تعتبر االستعماالت االستعارية لمفردات المغة مف أبرز الوسائؿ التي يعتمد عمييا
جديدة  يحيث أف ىذه االستخدامات تكسب العديد مف المفردات معان ،إثراء معاجـ المغات

ودالالت ليست بيذا الحد مف السيولة، حيث أف الوصوؿ إلييا ال يتـ عبر الشروح 
والتفسيرات الواردة في القواميس، بؿ مف خبلؿ السياقات واالستخدامات عبر العبارات 

عف ذلؾ  -إذف–بيؿ أساسا عمى األسماء أكثر مف األفعاؿ. وينتج والجمؿ. وينطبؽ ىذا الس
تعدد داللي لؤللفاظ. كما أف االستعارة تمنح المغة أساليب وسياقات جديدة في التعبير عف 
مختمؼ األمور، فتثرييا مثبل بصيغ أسموبية ترمز إلى ما ىو مرفوض غير مقبوؿ في 

نتػاج دورىا اليػاـ في اإل"  ف ديبوا إلى:المجتمع عرفا، أو عقيدة أو سياسة. ويشير جا
بػداع الكممػات عاني العمػيقػة )الصوريػة( ليسػت سػوى استعػارات ػػفالكثيػر مف الم ،المعجمي وا 

شائعػة االستعماؿ... التطػور الذي يحػوؿ األلفػاظ مف استعماؿ مقيػد بمجموعػة محػدودة مف 
حوؿ أىمية االستعارة ودورىا في اثراء  مارشاؿويضيػؼ  1". الناس إلى استعماؿ أكثر اتساعا

استعػاري إذا كانػت ألفاظػو منتميػة إلى  إنويقػاؿ عف الخطػاب المسػاني  " المغة لفظا وتعبيرا :
لى عوالػـ دالليػة مختمفػة. فإنتػاج استعػارة ىو أساسػا إنتاج كػبلـ أو تعابيػر  تعابيػر مختمفػة، وا 

 . 2" الت لغويػة جديػدةجديػدة أو باألحرى استعمػا
                                                           

1 Dubois J.,  Dictionnaire de linguistique, Larousse, 2001 p 301 – 302  
2 Marchal P., Discours scientifique et déplacement métaphorique, In Jongen R., 1980,  
La métaphore : Approche pluridisciplinaire, Fac Univers de Saint Louis,  p 116  
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مف إنشػاء تراكيػب لغويػة جديػدة لـ تألفػيا المغػة مف قبؿ. يقوؿ االستعارة تمكػف  كما
نظرا لكػوف االستعػارة ابتعػادا عف التصنيػؼ، فإنػيا تخمؽ روابػط جديػدة في "  غكمكمبػر 

  1 ". التراكيػب المعجميػة

قػوؿ معنويػة ودالليػة جديػدة، لمتعبيػر عف اإلتيػاف بحوكذا مف خبلؿ قدرة النصوص عمى 
يبيػف تنػوع التراكيػب االستعاريػة أف "  :المشاعر واألشيػاء والتجػارب واألحػواؿ بطػرؽ مختمفػة

 . 2" االستعػارة غاػمبا ما تكػوف مرتبطػة بتعػدد المعنى

مدلوليػة كثيػػرة  ويتصؿ تعػدد المعاني بكممػات المغػة التي بإمكانػيا أف تتخػذ استعماالت
وتتمثػؿ حسػب السياقػات النصيػة وما وراء النصيػة التي تفػرض عميػيا اتخػاذ معنى جديػد. 

القيمػة النصيػة لبلستعػارة في وظيفتػيا الدالليػة والمدلوليػة، وكذا فيما تمنحػو لمنػص مف جمػاؿ 
الفكػرة وقوة الداللػة التي  . أما الجانػب المعنػوي، فيتمثػؿ في عمػؽذوقافي زخرفػو نغمة و 

يكتسبػيا الخطػاب أو النػص بفضػؿ تمؾ االستعػارات. وعميػو، يصبػح النػص قابػبل لتأويػبلت 
تجعػؿ االستعػارة الخطػاب قابػبل لتأويػبلت متعػددة وتشجػع المتمقي عمى "  وقراءات مختمفػة،

يصبػح النػص ف. 3"مف التعػدد الداللي تركيػز انتباىػو عمى الحيمػة الدالليػة التي تحفػز نػوعا
تأويػػبلت وأفكػار بفضؿ ما فيو مف لالذي انطمػؽ مف فكػرة واحػدة، قصدىا صاحبو، محتمػبل 

عمى خػمؽ صػداـ بيػف  يجػب البحػث عف تأثيػر االستعػارة في كونػيا تجبػر الذىػف"  .إيحاءقوة 
 .4" يػف متباينيػف تمامػاحقميػف داللييػف، أو باألحػرى بيػف حقميػف تجريبي

وتجسيد في إحياء الجامػد فانيا تتمخص عند الجرجاني،  أما عػف فائػدة االستعارة
بػراز الفكػرة واضحػة جميػة، والتحميػؽ بالمتمقي فيالمجرد،  سبػح في بحػر يف عالـ الخيػاؿ وا 

ظيػار ة والمجاز، لوال فضؿ االستعار  يالـ تكف لتبمغ دالالتو  إيحاءاتاأللفػاظ وما ليا مف  وا 

                                                           
1  Klinkenberg  J-M , 1999,  Rhétorique de l’argumentation et rhétorique des 
figures, in : La métaphore en question, Vg-webdesign. 

 ص ،1ط المغرب، لمنشر، توبقاؿ دار الحديث، العربي الشعر و االستعارات ،2005 ، انحىظانً سعٍد:  ٌىظس 2

58،59،60 
3

 Fobyaa .com © 2010  بُتكالي نحسه: َتقدٌم تسجمت” إٌكُ امبستُ“ االستعازة تأٌَم
4 Christ ianVandendorpe .http://www.lettres.uottawa.ca/vanden.html  

http://www.fobyaa.com/?p=5108
http://www.lettres.uottawa.ca/vanden.html
http://www.lettres.uottawa.ca/vanden.html
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الصورة في مظيػر حسػف تعشقػػو النفػوس، وتميػؿ إليػو القمػوب، وتيتػز لػو العواطػؼ، وتتغػذى 
" فإنػؾ لترى بػيا الجماد حيا بػػو األسمػاع. وقد ذكػر كؿ ىذا في استعارات معبػرة قويػة: 

إف شئت … ػة باديػة جميػة ناطػقا، واألعجػـ فصيػحا، واألجساـ الخرس مبينػة، والمعاني الخفي
كأنػيا  قد جسمت حتى رأتػيا العيػوف،  -التي ىي مف خبايا العقؿ –أرتػؾ المعاني المطيفػة 

ف شئػت  لطفػت األوصاؼ الجسمانيػة حتى تعود روحانيػة ال تنالػيا إال الظنػوف"  .1وا 

رة وتنحدر معظـ الكممػات الجميمػة تؤدى مف خبلؿ االستعػا " :أما ريكور، فيرى أف 
بالنسبػة لؤللغاز ذات الصيغػة نفسو الشيء  يػو بالمتمقي مف البدايػة....مف وىػـ ألقيػنا ف

 . 2" الجميمػة، فيي مستحبػة مؤثرة لنفػس السبػب، ألنػيا تعممػنا شيػئا و تػرد في صورة استعػارة

مف الوىمة األولى،  لكػف القيمػة الجماليػة والدالليػة لبلستعػارة ليسػت في متناوؿ الجميػع
. ، داخمة في متداوؿ المغة ومجازىاإلى حيػف تصبػح شائعػة عاميػةأي لما تكوف حية جديدة، 

وفي ىذه الحاؿ، ال تمتمػؾ قيمتػيا الحقيقيػة: أي أنيا خاليػة مف تمػؾ اليػزة وذلؾ التأثيػر الذي 
مع طبيعػة التجربػة تحدثو في السمػع واإلحسػاس والذىػف، فتحػرؾ األعمػاؽ لتتفاعػؿ 

 وىنا وصفيا ريكور باالستعارة الميتة.الشعوريػة. 

غير متداولػة، ومبدعة غير مبتذلة، حتى تحقػؽ وحية االستعارة جديػدة  يمكف اعتبارال و  
وظيفتػيا وتعمػؽ تأثيػرىا، ألنػيا سبيؿ يمكػف مف المؼ حوؿ الحقيقػة والتعبيػر عنػيا بطريقػة 

أكثػر حػدة وقػوة. فاالستعػارة وسيمػة لقوؿ األشيػاء دوف ذكػرىا، متوية، وم ،مخفيػةو  ،مضمػرة
 ، يتعمػؽ األمػر بالطابوىػػات،  حيفخاصة وبإشارة ورمز، ولمتعبيػر عف األمور بإفصاح مكتـو

لكف ىذا االستمتػاع بيذا  والمحرمػات، وكؿ ما يتنػافى وقيػـ المجتمػع وما يصػرح بػو فيػو.
التذوؽ المغػوي، والتفنػف في تحميػؿ وتأويػؿ ب يتأتى إال لمف تحصفلمحجوبات ال التأثيػر وتمؾ ا

ذلؾ، يجػب عميػو أف يكػوف ذا ثقافػة لغويػة واجتماعيػة لو المجاالت الدالليػة. وليتسنى 
 وعقائديػة وأدبيػة واسعػة وشاممػة.

                                                           
1

  37ص ، انبالغت أسساز: انجسجاوً سانقاٌ عبد
2 Ricoeur P., 1975, P. 39. 
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 دراسة مدونة االستعارة: .6

 : Les chemins qui montentعنوان الرواية

وىي أوؿ ما  الرواية ىي تمؾ الواردة في غبلفوف أوؿ استعارة لفتت انتباىنا في ىذه إ
 يبصر في الرواية، أي عنوانيا.

ولفت  ة في التقديـ لمنص، والتعريؼ بويعد العنواف مفتاحا نظرا ألىميتو البالغ
بللو نتوصؿ مف خ ،لمبيعاالنتباه، وجمب األنظار، وكأنو لوحة اشيارية لبضاعة ما وضعت 

إلى أخذ فكرة أو صورة مجممة عف مضموف النص قبؿ الخوض فيو، فننجذب نحوه ونقتنيو 
مفتاح كؿ ابتكار أو إبداع، أيا كانت طبيعتو، وحجمو،  -إذف–أو ينفرنا فنتجنبو. فالعنواف 

ولكونو عبلمة نصية وسيميائية ناطقة ومعبرة ، أصبح العنواف الروائي موضوع وميدانو. 
ولوجي بامتياز، يتمثمو الباحث عمى صورة نظاـ سيميولوجي ، متعدد القيـ الدرس السيمي

وعميو ،  .( 1)الجمالية واألبعاد االديولوجية في إمبراطورية عمـ العبلمات التي ال حدود ليا
لكونو بوابة النص ومرآة تعرض صورة عنو جامعة بيف  ،فإف لمعنواف وظائؼ مركزية عدة
 جيرار جينيت ىذه الوظائؼ فيما يمي:  اإلجماؿ والتفصيؿ. وقد لخص

  .وظيفة تعيينيو تميزالكتاب باسمو عف بقية الكتب

  .وظيفة وصفية ترتبط بمضموف الكتاب

 .وظيفة إيحائية ترتيف باألسموب والطريقة التي يشير بيا العنواف إلى النص

 وظيفة إغرائية تسعى إلى إغراء القارئ واجتذابو القتناء الكتاب. 

 ر آخروف إلى وظائؼ أخرى: داللية ، مدلولية ، تمخيصية ، تمييزية...وقد أشا

                                                           

 سُزٌا، دمشق،  ، َانتُشٌع َانىشس نهدزاساث محاكاة داز ، انعسبٍت انسَاٌت فً انعىُان ، أشٍبُن انمانك عبد (1)
 .14ص ، 2011
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وفي أي مجاؿ –، يسير كؿ مبدع أو مخترع في األىمية وبسبب تمؾ القيمة البالغة
ويجيد مف أجؿ اختيار العنواف المبلئـ والمعبر عف محتوى منتوجو، ألنو -الت الحياةامف مج

ائي . لذا يسعى الرو عروضقباؿ عمى شراء أي مأوؿ ما يبلحظو الزبوف والمستيمؾ قبؿ اإل
إيجاد العنواف المناسب الذي يعبر بصدؽ وعمؽ عف إلى دائما، وبعد تفكير عميؽ، 

المضموف الحقيقي لروايتو، عمى أف يكوف جامعا شامبل لمغزاه ولمعديد مف أفكاره. لذا فانو 
ذه بتعبير عادي بسيط. أف يؤدي العنواف وظيفتو ى -اف لـ نقؿ مف المستحيؿ-مف الصعب 

وىذا ىو السبب األوؿ الذي يجر المبدعيف إلى الميؿ نحو الرموز والتعابير المجازية النتقاء 
 حتى تكوف حوصمة وتمخيصا لما فييا.  ،عناويف مؤلفاتيـ

 LES CHEMINS QUI MONTENTانو حاؿ مولود فرعوف وىو يضع عنواف روايتو 
 .في آف واحد ضمف االستعارة والكناية شكؿ صورة ببلغية تدرج عمىالذي جاء 

 وىو محسوس مرئي. وحذؼ(، LES CHEMINSإنيا استعارة مكنية، ذكر فييا المشبو )

المشبو بو )اإلنساف( مثبل، وىو ممموس أيضا، وعوض بشيء مف لوازمو وىو الصعود، مف 
  (. فيي استعارة محسوس غير عاقؿ بمحسوس عاقؿ.QUI MONTENT) خبلؿ الفعؿ

ليذا العنواف ترجمتاف: الدروب الوعرة والدروب الشاقة. وىما ترجمتاف خاليتاف  قدمت
تماـ الخمو مف أي نوع مف االستعارة أو المجاز في مظيرىما مقارنة مع النص األصمي 
المكتوب بالمغة الفرنسية. وال يظير مضمونيما المجازي إال بعد االطبلع عمى كؿ الرواية 

 ومضمونيا.

األولى مف الرواية األصمية، وىي اسـ، بما يقابميا في لغة الوصوؿ، ترجمت الكممة 
زء الثاني أي العربية، وىو االسـ )الدروب( الذي يقابمو نوعا، وجنسا وعددا. بينما انحرؼ الج

بر وفي مضمونو صفة لمدروب، كخ -ىو أيضا–)الشاقة( ليرد اسما مف الترجمة )الوعرة( و
وردت في نص الفرنسية. نبلحظ أف كبل منيما أدى وظيفة  ف العبارة الفعمية التيعوضا ع

أسموب في الترجمتيف بصيغة و الصفة مف الناحية السيميائية. كما نبلحظ أنو استعيف 
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الشاقة( حيث أف االختبلؼ الوحيد بينيما يتمثؿ في االستعانة بمترادفيف )الوعرة/متماثميف 
الترجمتيف ونقارنيما بالنص األصمي، نحدؽ النظر في ىاتيف  ليضافا كصفة لمدروب. وحيف

نبلحظ حقيقة أخرى وىي أف الترجمتيف جاءتا تفسيرا وشرحا وتعبيرا صريحا لما ورد كصورة 
واستعارة في النص األصمي عمى مستوى جزئيا الثاني )الوعرة/الشاقة( الذي يعبر عف 

ذكرت في النص  ( التيQUI MONTENTالصعوبة والعناء الذي تشير إليو العبارة الفعمية )
 األصمي.

إلى أف العنوانيف المقدميف بالمغة العربية، رغـ خموىما مبدئيا  -أيضا–نود اإلشارة 
مف المجاز مقارنة مع النص األصمي، فإنيما تعبيراف مجازياف لمف قرأ الرواية وفيـ فحواىا. 

الروايػة فقػاما فقد اعتمد المترجماف عمى أخذ المعنى االستعاري لمعنػواف بعد االطبلع عمى 
بترجمتػو وفؾ بعض مف إيحاءاتو. فما ترجػـ، إذف، ليػس العنػواف بحد ذاتػو، بؿ جزء مف 

 باكتشاؼمف خبلؿ قراءتػنا لمنص األصمي، ونصؿ إليو إال نصػؿ إليػو ال معناه الخفي الذي 
بيػة وعامػر. تيف لمروايػة: ذىالشخصيتيف الرئيسحياة مختمػؼ الصعوبات والعراقيػؿ التي تواجػو 

ففي عنواني  يا.ىي آخػر ما ترجػـ فيىذه الرواية وانطبلقا مف ىذا، نظػف أف ترجمػة عنػواف 
الترجمتيف صورة ببلغية )استعارة تصريحية( شبيت فييا مصائب الشخصيتيف ومف خبلليما 

 عب الحياة وتناقضاتيا في منطقة القبائؿ بالدروب التي تبعتيا المشقات وااللتواءاتامص
 والمصاعب. 

Nana Melha, respecta sa douleur 

خبلؿ ( مف respecta sa douleur) شطره الثاني فيفي ىذا النص أيضا استعارة 
حترمت( مع االسـ )وجع/ألـ(. انو تشخيص ليذا األخير، إذ قاـ استخداـ ىذا الفعؿ )ا

Nana Melha, respecta sa 

douleur  P7   
ننو مالحة تتفيـ 
3معاناتيا،..ص  

أدركت ننو مالحة ما يعتمؿ في 
  9نفسيا مف حزف وألـ،...ص
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صاحب النص بتشبيو مجرد )األلـ( بإنساف، وىو محسوس وعاقؿ. وقد حذؼ ىذا الطرؼ 
 استعارة مكنية.  خير وعوض بإحدى لوازمو )احترمت(. فيي إذفاأل

ترجمة أما الترجمتاف، فقد جاءتا عمى نسقيف مختمفيف تماـ االختبلؼ حيث نبلحظ 
 بصورة في الدروب الشاقة وأخرى بنص عادي في الدروب الوعرة:

 ، د.ش: تتفيم معاناتياننو مالحة  

جاءت ىذه الترجمة لصيقة بالنص األصمي مف حيث شكمو ومف حيث محتواه: فقد 
وداللتيا إلى  -وبنفس عددىا وترتيبيا -نقمت الصورة الواردة في الرواية األصمية بكمماتيا 

ترجمة حرفية. جاءت ىذه الصورة الببلغية استعارة مكنية مثمما ىو  -إذف  –فيي  العربية.
الحاؿ في نص االنطبلؽ، إذ شخصت المعاناة وشبيت بإنساف تفيمتو واحترمتو. وقد حذؼ 
المشبو بو وعوض بالفعؿ )تتفيـ(. أما تركيبتيا، فيي جممة فعمية أيضا كما في النص 

يف النصيف موجود في زمف الفعؿ حيث جاء في زمف مضى األصمي. إف االختبلؼ الوحيد ب
 في النص األوؿ ونقؿ إلى المضارع في ىذه الترجمة. 

  أدركت ننو مالحة ما يعتمل في نفسيا من حزن وألم،.. د.و.:

ونجد في ىذا النص ترجمة بنص مختمؼ كثيرا عف النصيف السابقيف مف حيث 
عمى شكؿ جممة اسمية مختومة بفعؿ أو جممة  الصيغة: جاء النص األصمي والترجمة األولى

فعمية خبرية، بينما أستبدلت الصياغة ىنا بجممة فعمية أتت أكثر طوال لما فييا مف توابع ثـ 
 ذكر المرادفيف )حزف( و )ألـ(. 

باستخداـ الفعؿ  -أيضا–أما عف الصورة الببلغية، فإنيا موجودة في ىذا النص 
شبو ىذا  مرادؼ لو )ألـ(. وانطبلقا مف ذلؾعطوفو ال)أدرؾ( مع المفعوؿ بو )حزف( وم

بالشيء الذي يرى ويبلحظ، وذلؾ باستخدامو مع  -وىو مجرد وغير ممموس –المفعوؿ 
 ،الفعؿ )أدرؾ( الذي يفيد معنى المبلحظة. وىذه األخيرة خاصة بالمحسوسات ال المجردات
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استعارة  -إذف–فيي  مادي، ألي كياف أو وجودألف ما ليس ممموسا ال يبصر لعدـ امتبلكو 
 مكنية. 

جاءت الترجمة األولى حرفية، مطابقة تماما لمنص األصمي في نوع الصورة و 
ا أتت الترجمة موطبيعتيا وعدد كمماتيا ودالالتيا إذ شخص المجرد وأصبح ممموسا. بين

و ىنا شيء أف المشب ( إالالثانية مختمفة في شكميا رغـ تشابو الداللة والصورة )استعارة مكنية
  مرئي ممموس وليس تشخيصا، أي إنسانا.

Elle ressentait une joie 

amère et secrète…P18   
وكانت تشعر بسرور 
داخمي ممتزج بالمرارة 
 عندما تحّدث نفسيا....

16ص  

و مع ذلؾ فيي في بعض 
األحياف تشعر بسرور خفي ال 

يخمو مف المرارة و األسى، 
23....ص  

Elle ressentait une joie amère et secrète…P18     

انظُزة انُازدة فً ٌرا انىض تتمثم فً انجمع بٍه مجسد َمهمُض حٍث أَزد 

انسَائً استعازة شبً فٍٍا انفسح بأكم، نكه ٌرا األخٍس نم ٌركس بم عُع باالسم )مس( انري 

ٌستعمم نُطف األكم، فىاب عىً. فقد أنف فً ٌري االستعازة انمكىٍت بٍه اسمٍه أَنٍما 

 مفعُل بً َثاوٍٍما طفت نً. 

 : 16عندما تحّدث نفسيا....ص  بسرور داخمي ممتزج بالمرارةوكانت تشعر 

جاء ىذا النص شرحا لمنص األصمي، فمـ نعد نجد فيو تمؾ االستعارة التي ألؼ فييا 
بيف مجرد ومحسوس، بيف الفرح واألكؿ المر. لكنو رغـ ذلؾ، يمكف أف نعتبر في الجزء 

يف فييا بيف مجرديف عمى شكؿ محسوس ( صورة جمعبسرور داخمي ممتزج بالمرارة)
فعؿ االمتزاج خاص بالماديات ال المعنويات. نبلحظ إذف  باستخدامو لبلسـ )ممتزج(، إذ إف

استعارتيف مكنيتيف شبو فييما )السرور( و )المرارة( بالمادة الممموسة. فحذفت ىذه األخيرة 
الفرنسية وىذه الترجمة، فإنيما لتعوض بفعؿ االمتزاج.  ورغـ التباعد التاـ بيف النصيف، نص 

يعبراف تماما عف نفس الفكرة. لكف ىذا ال ينفي كوف الصياغة في النص األصمي أقوى 
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وأجمؿ ألنيا ألفت بيف الطرفيف بجعؿ المرارة صفة لمفرحة، فيي مبلزمة ليا. في حيف أف 
فاظ كؿ طرؼ مع احت ،النص المترجـ جعؿ السرور والمرارة طرفيف مختمفيف تـ المزج بينيما

 باستقبلليتو عف الطرؼ اآلخر.

بسرور خفي ال يخمو من المرارة ومع ذلك فيي في بعض األحيان تشعر 
 : 23،...صواألسى

نجد في ىذا النص، مثمما ىو الحاؿ في النص السابؽ، نفس الفكرة التي تصؼ ذلؾ 
سموب والصياغة السرور الحزيف الذي لصقت بو المرارة. لكنو أيضا ال يقدـ الفكرة بنفس األ

وال بذلؾ العمؽ في الداللة وذاؾ الجماؿ في الزخرفة وتمؾ القوة في الفكرة الذيف نجدىـ في 
نص الفرنسية بسبب غياب تمؾ الصورة التي ألفت بيف الفرحة والمرارة في كياف واحد. رغـ 

المستعممة استخداـ المترجـ الستعارة مكنية شبو فييا السرور باألكؿ المر، إال أف العبارة 
وأسموب التعبير قد فرؽ بيف الطرفيف ولـ يجمعيما كشيء واحد. فبل تظير لنا ىذه الصورة 

معاف العتمادىا عمى أسموب عادي.   الواردة فيو إال بعد تركيز وا 

فالترجمتاف، إذف، خاليتاف مف تمؾ النكية الزخرفية وذلؾ العمؽ الداللي المذيف نجدىما في 
 النص األصمي.

Dieu t’enverra l’oubli   

في ىذا النص صورة ببلغية تتمثؿ في استعارة مكنية شبو فييا )النسياف(، وىو أمر 
مجرد، باإلنساف أو المبلئكة، وىو مرئي ممموس. وقد حذؼ المشبو بو الذي شخص مف 

 النسياف ليعوض ببلزمة ىي كؿ الجممة االسمية )اهلل يرسؿ إليؾ(.  خبللو

Dieu t’enverra l’oubli..P30 

 

اهلل سيرزقؾ 
  35بالصبر...ص

 اهلل ينسيؾ يا بنتي ،....
41ص  
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 اهلل سيرزقك بالصبر...: 

جاعت ىذه الترجمة معنوية اذ صيغت عمى شكؿ شرح لمنص األصمي مع تعويض 
كممة النسياف بالصبر الذي انتشر أكثر في المجتمعات العربية والمسممة. أما الصورة 

االنطبلؽ، فبل أثر ليا في ىذا النص الذي جاء خاليا مف  الببلغية التي استخدمت في نص
رغـ احتفاظو التاـ بنفس الصيغة النحوية )اسـ في وظيفة مبتدأ، وفعؿ ثـ  ،تمؾ الصورة

مفعوؿ بو(. ومع التعمؽ في صيغة ىذا النص المترجـ، نجد صورة أخرى غير تمؾ التي 
يا الصبر، وىو أمر في بووردت في النص األصمي، وىي استعارة مكنية أيضا حيث ش

معنوي مجرد، بالرزؽ واألكؿ والخيرات، وىو مادي ممموس. فعوض ىذا األخير بعد حذفو 
 بالفعؿ )رزؽ(. 

 اهلل ينسيك يا بنتي ،....: 

أما ىذه الترجمة فإنيا جامعة بيف الحرفية والمعنوية، مع احتفاظيا المصيؽ بفكرة 
لترجمة السابقة، فاف ىذه الترجمة خالية النص األصمي. وعمى عكس النص األصمي أو ا

 تماما مف أي نوع مف أنواع الصور الببلغية. 

Fermer les yeux, 

fermer mon cœur ne 

plus penser à rien..P33  

 

سوؼ أغمض عيني 
وأضّمد جرحي ولف أفكر 

 38فيو....ص

مف األحسف أف أغمض عيني 
 وأىدئ مف روعي،.....

Fermer mon cœur   

النص استعارة مكنية، شبو فييا القمب ببيت لو باب يمكف غمقو أو فتحو.  في ىذا
 ،استغني عف ذكر المشبو بو  واكتفي بذكر الفعؿ )غمؽ( الذي ناب عنو.  في ىذه الصورة

إشارة إلى ضرورة غمؽ باب ىذا القمب أماـ كؿ تمؾ األمور التي تؤثر فيو سمبا فتطيح مف 
صر لكونو دخيؿ الصدر ومخفيا في ذاتو، سمحت ىذه معنوياتو.  رغـ أف القمب ال يب

 الصورة بجعمو كيانا خارجيا يتحكـ فيو صاحبو مثمما يتحكـ في مفتاح بيتو. 
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 سوف أغمض عيني وأضّمد جرحي ولن أفكر فيو: 

نص الترجمة ىذا ال يحوي أية صورة بيانية مقاربة أو مشابية لبلستعارة التي وردت 
فيو ألية استعارة ولو في مجاؿ آخر. انو نص عادي حاوؿ أف في النص األصمي. فبل أثر 
( التي تمثؿ االستعارة. كاف يسيرا عمى Fermer mon cœurيقدـ تفسيرا لمجممة الفعمية )

المترجـ أف يحتفظ حرفيا ومعنويا بيذه االستعارة دوف أي مساس سمبي بالتركيبة المغوية 
 واألسموبية لمنص )أغمؽ قمبي(.

 أغمض عيني وأىدئ من روعي: من األحسن أن

مثمما ىو حاؿ الترجمة السابقة، ال أثر في ىذا النص لبلستعارة التي جاءت في 
 النص األصمي، بؿ ىو مجرد تحميؿ عادي لو.

Amer a essayé  de le faire sans 

parvenir à rien d’autre qu’à mourir 

et à déchirer le cœur de celle qu’il 

prétendait aimer. P35 

....مزؽ بذلؾ قمب الفتاة 
التي كاف يزعـ أنو 

41يحبيا.ص  

...حطـ عامر قمب 
الفتاة التي كاف 

يدعي أنو 
48يحبيا.ص  

déchirer le cœur : 

ىذه الصورة ألفت بيف ممموسيف في استعارة شبو فييا الروائي بيف القمب والورؽ  
ساطة التي حصمت بيا ىذه حيث جعؿ األوؿ ورقة في يده فمزقيا لمتعبير عف تمؾ الب

ألف معاناة ىذه الحبيبة ليس ليا مثيؿ وال دواء مثمما ال يمكف أف  ،وما تسببت فيو ،المأساة
 نعيد ورقة تمزقت إلى حالتيا األصمية ميما فعمنا.

 ....مزق بذلك قمب الفتاة التي كان يزعم أنو يحبيا: 

نص األصمي، حيث شبو فييا التي وجدناىا في النفسيا الصورة نجد في ىذه الترجمة 
قمب الفتاة المجروح بورقة تمزقت. جاعت ىذه االستعارة، كسابقتيا في النص األصمي، جممة 
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واالسـ المستعار لو أي الشبو.  با عف المستعار منو أي المشبو بوفعمية ألفت بيف الفعؿ نائ
 فيي إذف ترجمة لصيقة بالنص األصمي لفظا ومعنى.

 التي كان يدعي أنو يحبيا: اة حطم عامر قمب الفت...

نبلحظ في ىذه الترجمة نصا مغايرا لسابقو لفظا ال معنى. فقد احتفظ صاحب ىذه 
الترجمة بفكرة النص األصمي دوف لفظو رغـ مجيئو باستعارة مكنية أيضا. فنيابة عف الفعؿ 

أقوى مف  )مزؽ(، استعاف المترجـ بالفعؿ حطـ الذي يشير إلى مادة جامدة صمبة. فيو تعبير
صياغة النص األصمي ومف الترجمة األولى ألف التحطيـ يحدث أثرا أكثر حدة وعمقا مف 
التمزيؽ. فيي إذف استعارة مكنية شبو فييا القمب بالصور أو ما يشبيو مف المواد الصمبة، 
واستعير مف ىذا األخير الفعؿ )حطـ( الذي عوضو في ىذا السياؽ واستعمؿ في مكانو. 

 ( إذف أفضؿ وأقوى مف الفعؿ )مزؽ( لمتعبير عف معاناة ىذه الفتاة وأحزانيا.فالفعؿ )حطـ

…de chercher elle aussi 

un mari à sa fille, de lui 

dénicher l’oiseau 

rare !p42   

 

حتى تعثر البنتيا عمى 
فارس 

50األحبلـ...ص  

...حتى تعثر مالحة البنتيا عمى 
58فتى األحبلـ.ص  

…de chercher elle aussi un mari à sa fille, de lui dénicher l’oiseau rare  : 

في النص صورة جمع فييا صاحب النص بيف اسميف لمحسوسيف، الرجؿ وىو مشبو 
أو مستعار لو، والطير وىو مشبو بو أو مستعار منو. نبلحظ في النص بأكممو أف كبل مف 

يا استعارة ال بمفيـو الغربييف الذيف نقد ذكر وصرح بو. وىذا ال ينفي كو المشبو والمشبو بو 
حسب، بؿ حتى بمفيـو الببلغييف العرب ألف االستعارة يعتبروف التشبيو البميغ استعارة و 

الفاصمة الثانية أي الجزء الثاني مف الجممة في حيف ذكر المشبو في الجزء  فيموجودة ىنا 
ي نص آخر منعزؿ عف األوؿ، األوؿ. ونظرا لمفاصؿ الموجود بينيما، يبدو أف الجزء الثان

وفيو استعارة تصريحية ذكر فييا الشبو بو )الطير( وحذؼ المشبو )الرجؿ(. وقد صرح ىنا 
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( الذي ال يستخدـ إال في ىذا السياؽ، dénicherبالمستعار منو مرتيف أوالىما بذكر الفعؿ )
  (.oiseau) أي مع العصفور الذي يأخذ أو يخرج مف عشو، وثانييما بذكر االسـ

 حتى تعثر البنتيا عمى فارس األحالم ... : 

في ىذه الترجمة أيضا استعارة تصريحية مثمما ىو الحاؿ في النص األصمي. لكف 
المستعار منو )العصفور( لـ يذكر ىنا وعوض باسـ آخر ىو )فارس األحبلـ(، مع االحتفاظ 

بير التقابمي، أي اإلتياف بالمشبو وباقي صياغة النص. وما يمفت االنتباه أيضا أف ىذا التع
بالنص المقابؿ في المغة اليدؼ لنص لغة االنطبلؽ، ليس خاصا بالمغة العربية بؿ ىو 

بنفس الكممات ونفس الصياغة. إنيا إذف ترجمة و موجود في المغة الفرنسية بنفس التعبير، 
 معنوية صائبة قوية.

 حتى تعثر مالحة البنتيا عمى فتى األحالم: 

الترجمة لبلستعارة المستعممة في النص األصمي والترجمة السابقة. فقد  ال أثر في ىذه
جاءت تعبيرا صريحا عاديا عف الفكرة المعبر عنيا صوريا ومجازيا في النصيف السابقيف. 
نبلحظ أيضا تشابيا يكاد يكوف تاما بيف الترجمتيف مع استخداـ كممة فارس في األولى وفتى 

 جود عمى ىذا المستوى لننتقؿ مف الصورة إلى التعبير العادي.في الثانية. وكؿ االختبلؼ مو 

Mais on fait plus que 

d’obéir aux 

coutumes. 

P42  

بؿ األمر يتعدى مجرد 
51احتراـ العادات...ص  

ألنيـ يحترموف التقاليد، ويحافظوف 
59عمييا...ص  

Mais on fait plus que d’obéir aux coutumes : 

آخر مف الصور الببلغية أو االستعارات، وتتمثؿ في الجمع بيف ننتقؿ ىنا إلى نوع 
طرفيف متباعديف تماما، أحدىما معنوي مجرد وىو المستعار، وثانييما ممموس وىو المستعار 
منو. ولكوف المشبو بو إنسانا، فاف في ىذه االستعارة تشخيصا لمعادات.  إنيا استعارة مكنية 
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نساف. حذؼ ىذا األخير وعوض بالفعؿ الذي يعود عميو جمعت بيف العادات التي شبيت باإل
 وىو )يستجيب ويخضع(. وجاءت ىذه االستعارة جممة فعمية.

 بل األمر يتعدى مجرد احترام العادات..: 

حرفيا ومعنويا إلى العربية. الصورة الببلغية الواردة في ىذا  نقؿ النص األصمي
س. فنحف وىو مممو  عنوي مجرد، باإلنساف،ا العادات، ماستعارة مكنية شبيت فيي وىي النص

الفعؿ  ف النصيف والصيغتيف كامف فياالختبلؼ الموجود بيأماـ تشخيص ليذا المجرد. و 
( في النص األصمي، الذي عوض باالسـ )احتراـ( في النص المترجـ.   )يحتـر

 ألنيم يحترمون التقاليد، ويحافظون عمييا...: 

تفظ بفكرة النص في الترجمة الثانية ىذه إذ احيا نفسالصيغة ونحف أماـ النص نفسو و 
ىذه الترجمة أكثر اقترابا مف نص االنطبلؽ، ال مف حيث الداللة والصورة األصمي وكمماتو. و 

والصياغة العامة، ألف كؿ تمؾ األمور متقاربة متشابية بيف النصوص الثبلثة، بؿ في 
 االحتفاظ بالفعؿ الوارد في النص األصمي. 

Mais la richesse 

est aveugle. p56 
لكف الماؿ يعمي 
7األبصار....ص  

82و اهلل يرزؽ مف يشاء..ص  

 

Mais la richesse est aveugle : 

إضافة إلى فيا ليا مف صورة  جمعت بيف عدة صور في الجمع بيف الغنى والعمى. 
ثراء بإنساف أصابو الكناية والمجاز الوارديف فييا، نجد استعارة مكنية قوية الداللة في تشبيو ال

كبيرا مف إنسانيتو ألنو يفتقد بذلؾ مجموعة مف الخصاؿ  اومف خبللو جزء ،العمى ففقد بصره
والصفات التي ميزتو كانساف. إنيا إحدى اآلثار السمبية التي يخمفيا الماؿ والغنى في 

و بو تصرفات اإلنساف الذي تتحكـ فيو أموالو فتسيره ويصبح ليا عبدا ذليبل. حذؼ المشب
 وأبقي عمى صفة العمى التي ألصقت مباشرة بالغنى  الذي تـ تشخيصو مف خبلليا.



 تهااوترجم  اتاالستعار                                           الفصل الثالث                  
 

170 
 

 لكن المال يعمي األبصار: 

احتفظ في ىذه الترجمة بألفاظ النص األصمي، لكنيا ليست ترجمة حرفية بؿ ىي 
في حيف أبقي عمى المعنى الحقيقي الوارد في  ،ألف صياغة النص اختمفت ،ترجمة معنوية

نطبلؽ: فقد جاء المترجـ بشرح لمنص األصمي مع تناسي االستعارة الواردة فيو. نص اال
وىي استعارة مكنية أيضا، حيث  ذا النص بصورة مغايرة لمنص األوؿرغـ ذلؾ، جيء في ىو 

شبو فييا الماؿ بالمرض أو الستار الذي يوضع عمى العيف فتغمؽ وتفقد قدرتيا عمى 
ص األوؿ عمى ذلؾ التأثير السمبي الذي يخمفو الماؿ في اإلبصار. وىي كناية مثمما في الن

 الشخص الذي ينقاد نحوه فيصبح عبدا لو.

 اهلل يرزق من يشاء: و 

أما ىذه الترجمة، فإنيا بعيدة تماما عف النص األصمي حيث ال تمت إليو بأية صمة 
 نصيف. ال مف حيث حرفو وشكمو، وال مف حيث داللتو ومضمونو. فبل عبلقة إطبلقا بيف ال

Et à force de ruminer ces 

idées noires, de la 

mélancolie elle glissa 

vers la tristesse …p59  

 

وىكذا تظؿ ذىبية تجتر تمؾ 
األفكار السوداء حتى ينقمب 
اكتئابيا حزنا عميقا وتشعر 

 بالرغبة في البكاء.

75ص  

ظمت ذىبية تجتر ىذه 
األفكار السوداء إلى أف 

إلى حزف تحولت كآبتيا 
86عميؽ،.....ص  

Et à force de ruminer ces idées noires, de la mélancolie elle glissa vers la tristesse 

نبلحظ في ىذه الجممة تداخبل لمجموعة مف الصور الببلغية المتقاربة والمتكاممة، إذ 
تماميا. وردت ثبلثة منيا في الشط ر األوؿ مف تعمؿ كؿ واحدة منيا عمى خدمة األخرى وا 

 elle glissa vers la(، وثانييما في شطرىا الثاني)ruminer ces idées noiresالجممة )

tristesse.) 
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ruminer ces idées noires : 

صور ببلغية، استعارتاف وكناية: أولى االستعارتيف تتمثؿ  وردت في ىذا النص ثبلث
(. حذؼ المستعار ruminerرار )في تشبيو ىذه الفتاة بحيواف مجتر باستعماؿ فعؿ االجت

منو أي الحيواف وأبقي عمى أقوى صفاتو وىي الفعؿ )يجتر(. وفي ىذا الفعؿ فقداف ىذه الفتاة 
 إلنسانيتيا لتصبح حيوانا ألنيا التصقت بتمؾ األفكار السوداء التي أبقتيا في تمؾ الحالة.

( ruminer ces idées noiresكؿ النص) فيأما االستعارة الثانية فيي موجودة 
 ،بمنحيا مادة أو جسما تتجسد مف خبللو -وىي معنوية مجردة–بتجسيد األفكار السوداء 

وذلؾ بتشبيييا بعشب وعمؼ يجتر مف قبؿ ىذا الحيواف المتمثؿ في تمؾ الفتاة. فيي استعارة 
 مكنية جمعت بيف مجرد )األفكار السوداء( وممموس )العمؼ أو أكؿ الحيواف المجتر(.  

( ألصؽ  ruminerظ في االستعارتيف جممتيف فعميتيف متمحورتيف حوؿ الفعؿ )اجترت نبلحو 
 بيا اسـ فاعؿ في األولى )الفتاة(، ومفعوؿ في الثانية )األفكار السوداء(.

ذلؾ الحزف الذي خيـ عمى الفتاة أما الصورة الثالثة فيي الكناية المتمثمة في تمؾ الكآبة و 
 جحيـ.سود حياتيا وجعميا تعيش في ف

elle glissa vers la tristesse  

أما االستعارة التي وردت في ىذا الجزء، فإنيا تشير إلى الكآبة أيضا، وىي كآبة 
شبيت فييا  خمت فيو. فيي استعارة مكنية أيضاجسدت كمكاف انزلقت نحوه ىذه الفتاة ود

 الكآبة والحزف واألسى بمكاف دخمت فيو الفتاة بعد فعؿ االنزالؽ. 

وتحميبل ثـ تعقيدا لتمؾ الصور الواردة في  اىذه االستعارة وما فييا مف كناية تكرار  جاءت
 الجزء األوؿ مف كناية واستعارتيف تعبيرا عف تمؾ المأساة التي تسبح فييا ىذه الفتاة.

وىكذا تظؿ ذىبية تجتر تمؾ األفكار السوداء حتى ينقمب اكتئابيا حزنا عميقا وتشعر بالرغبة 
  في البكاء:
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 ظمت ذىبية تجتر ىذه األفكار السوداء إلى أن تحولت كآبتيا إلى حزن عميق: 

تـ نقؿ الجزء األوؿ مف الجممة السابقة، النص األصمي، إلى العربية )في الترجمتيف( 
 لفظا ومعنى أي باحتفاظو بشكمو وداللتو. فيي ترجمة اكتنزت االستعارتيف والكناية. 

بالحيواف المجتر )ذىبية تجتر( مع حذؼ المشبو بو استعارة أولى في تشبيو ذىبية 
 واالكتفاء بقرينة نابت عنو ىي ىذا الفعؿ.

استعارة ثانية في النص بأكممو )ذىبية تجتر تمؾ األفكار السوداء( حيث شبيت 
 األفكار بالعشب والعمؼ الذي يجتر باستمرار مف قبؿ ىذا الحيواف المتمثؿ في ىذه الفتاة.

ىي الكناية التي تمثؿ ذىبية التي غرقت في بحر ىائج األمواج كآبة والصورة الثالثة 
 وحزنا.

Passer indifférent, 

couler vers elle un 

regard impassible  et 

continuer à la désirer. 

p69 

 

عندما يبلقييا...أال يكترث 
بيا وينظر إلييا نظرة باردة 

88ويظؿ مكتويا بيا.ص  

يا، ظاىر بعدـ االكتراث بفيت
مييا نظرة خاطفة ويظؿ ويمقي ع

بعد ذلؾ عمى جمر... 
100ص  

Passer indifférent, couler vers elle un regard impassible  et continuer à la désirer. : 

في ىذا النص استعارة جمعت بيف المستعار لو )النظرة( والمستعار منو  )المياه( 
ة نابت عنو وىي الفعؿ )تسيؿ(. وقد استعيف الذي لـ يذكر ولـ يصرح بو بؿ عوض بقرين

بيذه الصورة لمتعبير عف تمؾ النظرة الخاطفة المسروقة والتي تسممت في صمت وىدوء وخفية 
 نحوىا حتى ال يحس بيا أحد. وتشبيييا بالمياه يعبر أيضا عف الصفاء، صفاء النية نحوىا.

 ويظل مكتويا بيا:  نظرة باردةعندما يالقييا...أال يكترث بيا وينظر إلييا 

في النص األصمي مثمما قدمناىا ىنا رغـ مجيئو رجـ ىذا النص الصورة الواردة لـ يت
بصور أخرى. ففي الجزء )ويظؿ مكتويا بيا( كناية عف العشؽ واليياـ بيذه الفتاة. وىي 
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ال أثر لكممة حب وال  يواستعارة شبو فييا ىذا الحب بالنار التي تحرؽ ىذا العشيؽ وتكو 
كممة نار التي عوضت بكممة )مكتويا(: فاألصؿ ىنا ىو )ويظؿ محبا ليا(، وعوضت كممة ل

 )محبا( وىي المشبو بكممة )مكتويا( وىي المشبو بو. فيي إذف استعارة تصريحية. 

أما ما ورد في عبارة )نظرة باردة(، فانو ال يترجـ ما يقابمو في النص األصمي، بؿ 
عارة التي ذكرناىا آنفا ونقيض فكرة النص عامة: يتحدث ىو نقيض لو تماما ونقيض االست

النص واستعارتو وكنايتو عف الحب والولع واليياـ، في حيف تشير ىذه العبارة )...نظرة 
 باردة( إلى البلمباالة واالحتقار. 

لكف في ىذا النص صورة ببلغية أخرى، استعارة مكنية شبيت فييا النظرة بالمادة الجامدة 
مثؿ أغمبية الصور  -إذف–لبرد الذي ينقؿ الفزع والخوؼ نحو اآلخر. فيي الباردة كا

 استعارة مكنية.  -السابقة

 فيتظاىر بعدم االكتراث بيا، ويمقي إلييا نظرة خاطفة ويظل بعد ذلك عمى جمر: 

بداللتو دوف المساس  ة حرفية لمنص األصمي، مع احتفاظوالنص الحالي ترجم
يحتفظ بالصورة الببلغية التي جاءت في النص األصمي. ورغـ  بصيغة لغة الوصوؿ. لكنو لـ

ذلؾ، جاء بصورتو الخاصة في جزئو األخير )ويظؿ بعد ذلؾ عمى جمر( الذي يعبر عف 
ىذا الحب القوي في صورة كناية. وىي أيضا استعارة تصريحية صورت ىذا الحب، وىو 

ح بو. فقد جمع في ىذه مشبو محذوؼ، عمى أنو جمر يحرقو، وىو مشبو بو مذكور ومصر 
 الصورة بيف مجرد )الحب( وممموس )الجمر(.  

Mon mépris 

l’écrase …p115 
أحتقره أشد االحتقار وىذا ما 

151يجعمو يغتاظ ....ص  
وىذا ما يعذبو وينغص عميو 

166الحياة ليؿ نيار ....ص  

Mon mépris l’écrase : 

( وممموس متكوف مما Mon méprisالصورة الواردة في ىذا النص مزج بيف مجرد )
(. فممتعبير عف ىذا االحتقار الكبير ليذا الرجؿ وما l’écraseىو مادي رمز إليو بالفعؿ )
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قاـ بو مف دناءات، جيء بيذه االستعارة المكنية التي شبو فييا االحتقار بمادة أو شيء 
سمية جممة ابضخـ يسقط عميو ويغطيو تماما كي يقضي عميو. صيغت  ىذه االستعارة 

 متكونة مف اسـ فاعبل، متبوع بضمير متصؿ مفعوال، وفعميما.

 أحتقره أشد االحتقار وىذا ما يجعمو يغتاظ: 

في ىذه  افي ىذه الترجمة تعبير صريح عف ىذه الكراىية وىذا االحتقار. ال أثر تمام
 الترجمة لمصورة التي وردت في النص األصمي، ولعؿ ىذا ىو السبب في كوف ىذا التعبير

 عاديا خاليا مف العمؽ والقوة. 

 وىذا ما يعذبو وينغص عميو الحياة ليل نيار: 

الذي قدمناه عف النص السابؽ، فيذا النص خاؿ مف تمؾ نفسو التعميؽ نبلحظ 
 الصورة التي أتى بيا نص االنطبلؽ، فجاء نصا عاديا مباشرا ال عمؽ فيو وال داللة خفية.

Depuis ce matin 

ma tête chante son 

bonheur…p117  

ومنذ ىذا الصباح وأنا أشعر 
154بالسعادة تغمرني...ص  

وقد غمرتني السعادة عندما 
قمت في ىذا 
169الصباح...ص  

Depuis ce matin ma tête chante son bonheur 

وردت في ىذا النص مجموعة متنوعة مف الصور، والكناية عف الفرحة العارمة ىي 
( ma tête chanteنجد تعبيرا مجازيا في ذكر الجزء )التي طغت وظيرت جميا. كما 

نما الشخص ىو الذي يقـو بذلؾ مف خبلؿ فمو. أما  ،لمتعبير عف الكؿ ألف الرأس ال يغني وا 
 حده وتشبييو بإنساف منعزؿ عنو وذي كياف مستقؿو تعارة فيي واردة في تشخيص الرأس االس

 ويغني فرحتو وسعادتو. 

 

 



 تهااوترجم  اتاالستعار                                           الفصل الثالث                  
 

175 
 

 ى بالي: كل ىذه األفكار تخطر عم

إنيا ترجمة عادية خالية مف البياف، بؿ ىي بعيدة في صياغتيا وداللتيا عف نص 
 االنطبلؽ. فبل أثر فيو لتمؾ الصور الببلغية وال لتمؾ الفرحة المعبر عنيا بطرؽ مختمفة.

 إف ىذه األفكار وغيرىا مما يتصؿ بيا قد أصبحت تراودني ليؿ نيار: 

لـ يحتفظ ىذا النص بتعبير النص األصمي وال  مثمما ذكرناه عف النص السابؽ،و 
 بمضمونو. فيو بعيد  عنو في صياغتو نظرا لخموه مف البياف والتعابير الخفية.

 

Toutes ces idées 

s’installent en 

moi….P118 

كؿ ىذه األفكار تخطر 
 156عمى بالي ...ص 

إف ىذه األفكار وغيرىا مما يتصؿ بيا 
قد أصبحت تراودني ليؿ 

171،...صنيار  

Toutes ces idées s’installent en moi : 

في ىذا النص تشخيص لمجرد. فقد منح الروائي لؤلفكار جسدا جسميا مف خبللو 
فجعميا تحط حمميا في ذاتو وتقيـ فيو موقعا ليا. إنيا استعارة مكنية شبيت فييا ىذه األفكار 

في ذات المتحدث. فيي أيضا  بالمادة أو الشخص الذي ينتقؿ ويتحرؾ ليجد لنفسو منزال
كناية عف طغياف تمؾ األفكار عمى تفكيره. جاءت ىذه الصورة في شكؿ جممة اسمية، بدايتيا 

 فاعميا الذي جاء مستعارا لو،  المتبوع بالفعؿ الذي ناب عف المستعار منو.

 كل ىذه األفكار تخطر عمى بالي: 

جممة –الحتفاظ بالصيغة حرفيا لـ يحتفظ بالصورة الببلغية في ىذه الترجمة، رغـ ا
اسمية متكونة تماما مف نفس العناصر أي الكممات المقابمة في المغة العربية مع تعديؿ الفعؿ 

 مع االحتفاظ بمعنى وداللة الجممة.  -)تستقر( الذي يمثؿ االستعارة
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 إن ىذه األفكار وغيرىا مما يتصل بيا قد أصبحت تراودني ليل نيار: 

فكار النص األصمي والترجمة األولى، لكنو مجرد تحميؿ لما مة أنجد في ىذه الترج
و قوة ؾ الصورة التي عمقت معناه ومنحتجاء في نص االنطبلؽ مع خموه مف ذلؾ البياف وتم

 ودقة.

Le chagrin se dépose 

tranquillement au fond de 

mon cœur. ..p130 

وتركت في قمبي الحزف 
 واألسى..

174ص  

 صار األسى يمؤل
188جوانحي،......ص  

Le chagrin se dépose tranquillement au fond de mon cœur : 

را معنويا مجردا يتمثؿ في صورة يجسد مف خبلليا أمباستعاف الروائي مرة أخرى 
جسدا وروحا بكتابتو بأف أساه يضع نفسو  ووشعوره باألسى. فقد شخصو وجعم إحساسو

–فالمستعار منو  (. .se dépose tranquillement au fond de mon cœurبيدوء في قاع قمبو )
 se déposeىو اإلنساف الذي استغني عف ذكره والتصريح بو ليعوض بعبارة ) -إذف

tranquillement.  .) 
 وتركت في قمبي الحزن واألسى..: 

ىذه الترجمة عادية خالية مف البياف الذي استعمؿ في النص األصمي، رغـ احتفاظيا 
 والفكرة التي عبر عنيا. فيي ترجمة بنص عادي. بمضمونو

 صار األسى يمؤل جوانحي: 
ال نقتفي ىنا أيضا أثر تمؾ الصورة التي وردت في النص األصمي رغـ االحتفاظ 

 بفكرتو. 

Je perds le fil de 

mes idées que ma 

colère refuse de 

passer,…p133 

ويضيع األىـ وأصبح 
عاجزا عف الكتابة 

غضب الذي بسبب ال

نسيت الميـ وضيعت كؿ ما يجوؿ في 
ذىني مف أفكار، وأصبحت عاجزا عف 

تنفيس غضبي، ألف القمـ ال 
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178ينتابني..ص 192يطاوعني....ص   

Je perds le fil de mes idées que ma colère refuse de passer : 

اللتو. إف ىذا النص غني بالصور الببلغية التي منحتو قوة وعمقا مف حيث لفظو ود
انو مكتوب عمى شكؿ جممة مركبة تحوي استعارة في جزئيا األوؿ وأخرى في جزئيا الثاني. 

التي تعتبر أمرا  ،( تجسيد لمجرد حيث جسمت األفكارle fil de mes idéesفي عبارة )
خبلليا معنويا وذىنيا ال شكؿ ليا وال مظير، بعد إدراجيا في صورة ببلغية شبيت مف 

خيط أو فيو خيط يربط أجزاءه. وقد استغني عف  و أي شيء مكوف مفاألفكار بمباس أ
المشبو بو ليعوض بقرينة نابت عنو وىي الخيط. فجمعت ىذه االستعارة بيف مضاؼ 

 ومضاؼ اليو.
(  colère refuse de passermaأما االستعارة الثانية، فقد وردت في عبارة )

الغضب ومستعار منو ىو اإلنساف. جمع أيضا بيف مجرد وممموس، مستعار لو ىو  حيث
 فقد شخص الغضب ومنحت لو صفة مف صفات اإلنساف وىي الرفض. 

ألف كؿ واحدة تولد األخرى وتتسبب في  ،فاالستعارتاف متكاممتاف، تخدـ كؿ واحدة األخرى
 إنتاجيا.  

 ويضيع األىم وأصبح عاجزا عن الكتابة بسبب الغضب الذي ينتابني: 
تعبيرا عاديا ال استعارة فيو وال أي تمميح إلى الصور الواردة في جاء ت ىذه الترجمة 

النص األصمي. فيو تعبير عادي مؤلؼ كشرح لما كتب في نص االنطبلؽ. لذا ال يكتنز 
 مثمما ىو الحاؿ في نص الفرنسية. ،تمؾ القوة في التعبير وال ذلؾ العمؽ في الداللة

كار، وأصبحت عاجزا عن تنفيس نسيت الميم وضيعت كل ما يجول في ذىني من أف
 غضبي، ألن القمم ال يطاوعني: 

ال نجد أثر االستعارتيف السابقتيف في ىذا النص أيضا، لكنو احتفظ بالمعنى مثمما 
بؿ بمزيد مف الجماؿ والقوة الستعانتو بصورة ببلغية أضيفت  ،جاء في الترجمة األولى
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ية في عبارة )ألف القمـ ال يطاوعني(. كتحميؿ متمـ لمنص األصمي. نجد ىذه الصورة الببلغ
وشبو بإنساف يرفض االستجابة  -وىو مادة جامدة–ففييا استعارة مكنية شخص فييا القمـ 

لمطمب أو األمر الذي وجيو إليو. فحذؼ المستعار منو )اإلنساف( وأبقي عمى شيء ناب عنو 
 وىو الفعؿ )طاوع(.

Il n’ya rien qui me 

navre comme la 

pauvreté qui veut se 

cacher non par pudeur 

mais par vanité. p134  

...فشعرت بالحزف واألسؼ 
ألف ننو مالحة أرادت أف 

تخفي فقرىا وبؤسيا ال بالحياء 
179بؿ بالغرور..ص  

فبل شيء يبعث في نفسي 
الحزف كاإلنساف الذي يستر 

فقر حالو ال عف 
  193حياء،..ص

Il n’ya rien qui me navre comme la pauvreté qui veut se cacher non par pudeur 

mais par vanité : 

توجد في ىذه الجممة صورة بيانية أخرى تصؼ فقر ننو مالحة وغرورىا الذي يجعميا 
ف وصؼ فقر ىذه المرأة وحالتيا عما ىي فيو مف بؤس وحرماف. فعوضا تخفي وتتستر عمى 

عف فقرىا فشخصو وجسده مف خبلؿ  ورفضيا اإلفصاح عف وضعيتيا، تحدث الروائي
تشبييو بإنساف ال يستحي بؿ ىو مغرور، سترا ليذه السيدة. إنيا استعارة مكنية، جسدت 

 المجرد بعد منحو صفة الغرور التي اتسـ بيا اإلنساف.  

فشعرت بالحزن واألسف ألن ننو مالحة أرادت أن تخفي فقرىا وبؤسيا ال بالحياء بل 
 بالغرور:

 ث في نفسي الحزن كاإلنسان الذي يستر فقر حالو ال عن حياء:فال شيء يبع

الصورة ألصمي. فبل أثر فييما لتمؾ جاء النصاف بعيديف في شكميما عف النص ا
الببلغية التي وردت فيو. فقد جاء ىذاف النصاف عادييف، ال جماؿ فييما وال زخرفة مثمما ىو 

 حاؿ نص لغة االنطبلؽ.

 



 تهااوترجم  اتاالستعار                                           الفصل الثالث                  
 

179 
 

J’irai la saluer dehors la 

maison est triste sous son 

linceul, triste obscure. 

P139  

ألف الدار حزينة مكتئبة 
وكأنيا ممفوفة في كفف 

187أبيض..ص  

الدار حزينة وكأنيا ممفوفة 
في أكفاف 

202بيضاء...ص  

la maison est triste sous son linceul, triste obscure. : 

زا مرسبل عبلقتو المكانية باعتبار أننا ال كاف مف الممكف اعتبار ىذا النص مجا
 sous sonلوال إتماـ الجممة بمكمبلت ىي )تحت كفنيا  ،نتحدث عف الدار بؿ عمف فييا

linceulحزيف مظمـ ( و(triste obscure في ىذا النص اذف صورتاف: أوالىما وأكثرىما .)
يط بيا داخؿ بيتيا حتى قوة وتعبيرا كناية عف شدة الحزف الذي خيـ عمييا وعمى كؿ ما يح

تمؾ الماديات، ولو عبر عف مضمونيا صراحة بمجموعة مف الكممات. واستعمؿ الروائي 
حسب وبمنحيا روحا مثؿ اإلنساف، بؿ و قوة والجماؿ ال في تشخيصو لمدار استعارة رائعة ال

في بقية الصفات والصور التي ألصقت بيا لما كتب الروائي أنيا حزينة تحت أو داخؿ 
(. فيي صورة قوية triste obscureنيا، ويؤكد ذلؾ ويمح عميو بإضافة )حزيف ومظمـ كف

 التعبير عف الحزف الذي سكف ىذه الدار ومف فييا وكأنيا ميت وضع في كفنو.

 ألن الدار حزينة مكتئبة وكأنيا ممفوفة في كفن أبيض: 

ال نبلحظ فيو  احتفظ في ىذه الترجمة بجزء مف داللة النص األصمي وكمماتو، لكننا
نفس الصورة وال نفس القوة والجماؿ نظرا لتبايف طريقة الصياغة والتعبير والجمع بيف 
الكممات خاصة بإدخاؿ أداة التشبيو )كأف( التي أبعدت كؿ ما جاء بعدىا صفة بعيدة عف 
الدار. فالصورة الواردة ىنا مع االحتفاظ بتشخيص الدار أقرب مف المجاز المرسؿ الذي 

إليو آنفا، في حيف أنو انسمخ نحو االستعارة في النص األصمي بإضافة الكفف وما لحؽ  أشرنا
 بو. فيذه ترجمة صورة بصورة أخرى أقؿ داللة وأقؿ جماال وقوة. 
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 الدار حزينة وكأنيا ممفوفة في أكفان بيضاء: 

 . وىي ترجمة فييا عيبنفسيا ما رأيناه في الترجمة األولى نبلحظ في ىذه الترجمة
مثؿ سابقتيا في إضافة صفة البياض لمكفف، وىو أمر لـ يرد ذكره في النص األصمي بؿ 
صرح بعكسو وىو السواد والظممة. فقد كاف مف األجدر أال تضاؼ أية صفة إطبلقا في 

خاصة وأف الكفف عند المسمميف  ،حتى واف أضافو صاحب النص األصمي ،نصي العربية
ت أمور ترجح أف المترجـ الثاني اعتمد عمى نصيف في أبيض ال غيره. فمثؿ ىذه اإلضافا

 ترجمتو، النص األصمي وترجمتو األولى. 

Une colère sans objet qui 

pénétrait avec le froid et 

se glissait sous les 

habits…..p142  

وكأف الغضب كاف 
يصاحب البرد الذي كاف 

يتسمؿ مف تحت 
190المبلبس. ص  

غيظ  لقد سيطر عمى النفوس
ال يعرفوف لو سببا وأخذ يتسرب 

إلييـ كمما أحسوا بالبرد ينفذ 
إلييـ رغـ ما لبسوه مف 

  205ثياب...ص

Une colère sans objet qui pénétrait avec le froid et se glissait sous les habits : 

وردت في ىذا النص مجموعة مف الصور الببلغية التي أثرتو وعمقت مف معناه 
 روعة في الجماؿ والبياء، وقمة في الداللة والببلغة.  فجعمتو

أولى ىذه الصور الببلغية  كناية عف المعاناة واألسى الذي طغى عمى الجسد والروح  بتراكـ 
( بكائف حي يتسمؿ Une colèreاألسباب والسبؿ. ثـ نجد استعارة في تشبيو الغضب )

بسة ليجوؿ في أحشائو وشرايينو. انو تحت األل (se glissait...pénétraitويزحؼ ويسيؿ )
 .   تجسيد واضح لمغضب، شعور يتحوؿ إلى كائف حي يسيطر عمى اإلنساف
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 وكأن الغضب كان يصاحب البرد الذي كان يتسمل من تحت المالبس: 

صور الحفاظ عمى لمعنى الوارد في النص األصمي، و في ىذه الترجمة حفاظ عمى ا
قممت مف  رية أقؿ حدة بسبب االستعانة بأداة التشبيو )كأف( التيببلغية أيضا، لكف بقوة تعبيال

االحتماؿ. فإذا كانت الحقيقة غاية إلى الداللة وأبعدت الصورة مف الحقيقة إلى التشبيو ثـ 
الجمية أف البرد مف شدتو وقسوتو، وكذا نظرا لمفقر وقمة المبلبس المبلئمة، كاف يتسمؿ مف 

الغضب كاف يتسمؿ في ثناياه ومف خبللو. لكنو مجرد تشبيو  تحت المبلبس، فانو قد بدا أف
في ىذا النص، وليس حقيقة مثمما ىو الحاؿ في النص األصمي. أما في عبارة )البرد الذي 

التي جاءت في النص نفسيا الصورة الببلغية و  ونفسيتسمؿ...(، فإننا نجد النص  كاف
بمص يتسمؿ في صمت وسكينة إلى ما األصمي حيث شبو البرد في ىذه االستعارة المكنية 

ليس ممكا لو وىو ىذا الجسـ الضعيؼ الذي ال يجد ما يكفيو مف مبلبس وأغطية تحميو. 
 فيو أيضا تشخيص لمبرد الذي أصبح كائنا متحركا.

لقد سيطر عمى النفوس غيظ ال يعرفون لو سببا وأخذ يتسرب إلييم كمما أحسوا 
 ثياب:  بالبرد ينفذ إلييم رغم ما لبسوه من

حتى عف الترجمة السابقة وفقد و  ،أما ىذا النص، فقد ابتعد كثيرا عف النص األصمي
وكذا ابتعاده عف تمؾ الصور  ،بسبب ما فيو مف إطناب وشرح ،الكثير مف جماليتو وداللتو

تي بيا ي أالببلغية التي كثرت في النص األصمي والترجمة األولى. إف االستعارة الوحيدة الت
لترجمة ىي تمؾ التي جمعت بيف الغيظ والماء الذي يتسرب ليمقي ضررا. فيي في ىذه ا

استعارة مكنية جسد مف خبلليا الغضب ليصبح ماء ضارا ال نافعا وال فأؿ خير مثمما جرت 
 العادة في ىذه المجتمعات.  

Le vent du nord hurlait 

à mes oreilles…p143 

Le vent hurlait 

toujours…. 

تعوي في أذني. ريح الشماؿ  

192ص  

وأنا أسمع ريح الشماؿ تئف 
207في أذني...ص  

كانت الرياح ال تزاؿ 
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وكانت الرياح الزالت 
 تعصؼ....

 تعصؼ...

Le vent du nord hurlait à mes oreilles… Le vent hurlait toujours : 

وردت في ىذا النص أيضا صورتاف: كناية عبرت عف قوة الرياح التي تعصؼ 
لكنو أمر ال ييمنا ىنا. واستعارة مكنية شخصت فييا الرياح وجسدت مف خبلؿ وتيب. 

الذي يستعاف بو لئلنس فقط، ال لغيره مف ( hurlait استخداـ الفعؿ المستعار )تصرخ
المخموقات أو الحيوانات. فقد قاـ الروائي بنقؿ صورة مسموع غير مرئي الى مسموع مجسد. 

 .نفسيا ثـ قاـ بتكرار الصورة

 ح الشمال تعوي في أذني....وكانت الرياح الزالت تعصف: ري

في ىذه الترجمة صورة أخرى، وىي استعارة أيضا، جسدت فييا الرياح وشبيت 
التأثير  نبلحظفإننا  رغـ اإلتياف بصورة أخرىو كمب أو ذئب يعوى  ويفزع بعويمو. بحيواف،  ب

الفزع  ذلؾوتعبر عف  في القارئ ونفسلكونيا جديدة وقوية وتحدث التأثير منو أو أكثر مماثبل 
الذي تحدثو الرياح العاصفة في أذف الشخص. لكف تكرار النص لـ يكف سوى بشرحو 

 واإلتياف بكبلـ عادي.

 وأنا أسمع ريح الشمال تئن في أذني... كانت الرياح ال تزال تعصف: 

الببلغية مع نجد تقاربا كبيرا بيف ىذه الترجمة وسابقتيا. فقد احتفظت بنوع الصورة 
استعيف ىنا بالفعؿ  يا. فبدال مف الفعميف تصرخ وتعوياالختبلؼ في الصورة في حد ذات

االستعارة الواردة ىنا ضعيفة  إفاللة والتعبير، فاف أقؿ ما يقاؿ . أما مف حيث قوة الد(تئف)
وصفت في النص األصمي والترجمة  كؿ الضعؼ وال تعبر بتاتا عف صعوبة الحياة التي

ى. فما عبلقة الفعؿ )تئف( مع الفعميف )تصرخ وتعصؼ(. انو تقميؿ مف قوة تمؾ الرياح األول
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و إضعاؼ ليا، ومف خبلؿ ذلؾ إضعاؼ لمصورة. فاألنيف صفة الكائنات الضعيفة اليزيمة 
 الميزومة.

Les chemins de la vie sont 

des chemins qui montent. 

p181 

ألف الحكمة تقوؿ عندنا 
اة دروب الحي إف

244وعرة....ص  

لقد عممتنا التجربة بأف 
دروب الحياة كميا دروب 

260وعرة، ص  

Les chemins de la vie sont des chemins qui montent   :  

فييا تجسيد  ي خبلصة كؿ الرواية، وىي عنوانياإف الصورة الواردة في ىذا النص ى
فقد استعيرت السبؿ و غيرىما لقرية أحيث شبيت بالمدينة أو ا -وىي مجردة معنوية-لمحياة 

أو الطرقات لممدينة أو القرية لتنسب لمحياة حتى تقرب منيا. ثـ وصفت بأنيا سبؿ أو دروب 
 صاعدة وصعبة.   

 ألن الحكمة تقول عندنا أن دروب الحياة وعرة )د.ش(:

 لقد عممتنا التجربة بأن دروب الحياة كميا دروب وعرة )د.و(: 

ا عمى نص واحد قاـ باستنساخ النص األصمي لفظا وداللة، أما الترجمتاف، فقد بنيت
مثمما حممناه سابقا في دراسة االستعارة الواردة في العنواف. وما لفت انتباىنا أكثر في ىذا 
المستوى ىو كوف ىاتو العبارة، أصبل وترجمة، ىو لب الرواية وعنوانيا. لنأخذ العنواف تاما 

ى )أي الدروب الوعرة(، وأخذ جزئيا لمترجمة الثانية )أي منيا لنص االنطبلؽ والترجمة األول
 الدروب الشاقة( التي استعانت ىنا بصفة )الوعرة( لتنوب عنيا بكممة )الشاقة( في العنواف.

 خاتمة :

االستعارة مف أبرز وأجمؿ وأقوى الصور الببلغية التي تستخدـ في الخطاب والنص 
د، في آف واحد، بيف المستعار لو والمستعار منو. األدبي نظرا لما توحي بو مف تماثؿ وتباع

فبل تقـو عمى التقريب بيف طرفيف، بؿ عمى جمعيما كعنصر واحد يفيد االثنيف دوف أي 
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فصؿ بينيما. وعميو فقد استعاف بيا كثيرا مولود فرعوف في روايتو خاصة وأنو كثير التأثر 
يطو األصمي، فتزود منيا حتى طغت بالثقافة الشفوية التي ميزت المجتمع القبائمي، أي مح

 عمى نصو. 

أثناء تحميمنا ليذا النص، لفتت انتباىنا مجموعة مف المبلحظات التي نرى أف ليا أىمية 
 كبرى: 

معظـ االستعارات التي استخدمت في ىذه الرواية مكنية ألف االستعارات المكنية  إف -
ات والخبايا التي تتطمب الفيـ الجيد أكثر عمقا وقوة في الداللة، حيث تحمؿ كثيرا مف المخفي

لمسياؽ ولممكاف والزماف حتى يفؾ ما فييا مف رموز وصور ويتحقؽ الوصوؿ إلى ما سطره 
 .مقاصدالروائي مف 

ه معظـ االستعارات مبنية عمى اسـ وفعؿ ناب عف المستعار منو في ثنايا ىذ إف -
تخدـ في األصؿ إال مع فاعؿ ستكوف األفعاؿ خاصة، ال ت االستعارات المكنية، السيما حيف

لمذئاب، الزقزقة لمعصافير، السيبلف لمسوائؿ مف  ، مثؿ النباح لمكبلب، العواءواحد فقطمعيف 
 مياه ودموع ودماء، وغيرىا.

في ىذه  ، ألف المستعار لوفي معظـ ىذه االستعارات تشخيص أو تجسيد لمجرد إف -
الصور، يصبح ممموسا باليد ومبصرا  الحاالت أمر معنوي ال حقيقة مرئية لو. وبفضؿ ىذه

 بالعيف وكأنو حقيقة مادية ممموسة ومبصرة.

عدد النصوص االستعارية المترجمة نصوصا عادية محدود جدا في مدونتنا ىذه.  إف -
أما الترجمات التي نقمت الصور، وىي كثيرة، فقد نقمتيا في معظميا عمى نفس نسؽ الصور 

موضع االستعارات، وقميبل ما نقمت في أنواع أخرى  األصمية، أي عمى شكؿ استعارات في
 مف الصور. 

العديد مف ىذه الصور قد وردت أكثر جماال وقوة في النص األصمي ألف الترجمة  إف -
ضافات قممت مف قيمة الصورة وأفسدت عمقيا الداللي.   أدرجت تحميبل وا 
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ي كثير مف الترجمة األولى، ترجمة الدروب الوعرة أقرب مف النص األصمي ف إف -
 الحاالت.
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 :تمييد

مثميا  ،منذ القدـمغوييف، والالكناية مف الصور البالغية التي نالت اىتماـ البالغييف 
ساىمت أوالتشبيو. فاعتبرت مف المحسنات المعنوية التي كثيرا ما  مثؿ االستعارة والمجاز

 ،وتضمينوفي إثراء الخطاب األدبي وتنميقو، ألنيا تسعى نحو تستر المعنى الحقيقي يـ وتس
كما أنيا وسيمة  .تمف خالؿ عممية استبدالية نيابية لمكمما عنو بكالـ مجازي رمزي والتعبير

التجربة والخبرة بخصوص مختمؼ مجاالت الحياة التي يعيشيا اإلنساف أو ثمرة ترتكز عمى 
يجوؿ حولو مف أفكار وأعماؿ وتصرفات  الكثير مماتمؾ التي تحيط بو. فبواسطتيا يفيـ 

 وتحوالت، بشرية كانت أو غيرىا، فتحرؾ أفكاره ومشاعره وتمنحو بيجة جمالية وتروؽ عقمو
 وعواطفو. 

إثبات معنى مف مف أجؿ  المتكمـ  يستعيف بيا غية التيفيي مف الصور البال
فال يذكره بالمفظ الموضوع لو في المغة ولكف يجئ إلى معنى ىو تاليو وردفو في  ،المعاني
 -وبصورة عفوية-غالبا ما يستخدـ المتكمـ و  1فيوصي بو إليو ويجعمو دليال عميو. ،الوجود

، مثؿ الكناية واالستعارة والتشبيو، حتى أصبحت متداولة في المغة اليومية كالما مجازيا،
 .وصارت ضمف التعابير المجازية العادية الشائعة لدى عامة الناس

البالغية العربية القديمة حيث  اتفي الدراس الكناية مثمما كانت عميو لـ تعد دراسة
أنيا عممية تستر المعنى إليراد معنى  عمىالتي قدميا البالغيوف، آنذاؾ،  التعريفاتاتفقت 
 ،، كناية عف موصوؼ وكناية عف نسبةفقسموىا إلى ثالثة أنواع ىي : كناية عف صفة آخر،

بالواقع وبالحياة أكثر  بطتتر االبالغة الجديدة إذ  فيلكف نجدىا قد أخذت نيجا جديدا 
أطمؽ عميو البالغيوف ما  كما نجد أف ة والسياسية وغيرىااليومية وبتغيراتيا االجتماعي

                                                           
1
 .ص-ص ،8791 بٌروت، المعرفة، دار رضا، حمدم السٌد وتعلٌق تحقٌق ،اإلعجاز دالئل الجرجانً، القاهر عبد 

 35 ــ 35
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مثمما  1،حالة كنائية خاصةمخالفا تماما لمكناية ليس سوى التقميديوف مجازا مرسال 
 سنستعرضو الحقا.

 ماىية الكناية وعالقاتيا حسب المنظور البالغي الجديد: .1

 ماىيتيا: .1.1

أو  دالليةصورة  الكنايةنجد أف  ،تاميف وكمود ىوبر سلغرد 2في معجـ النقد األدبي
وأشياء أخرى مف  عالقات التجاور بيف األشياء )أشخاص وأحداث تدور حوؿ يةمجاز 

 اسـ أحد مف خالؿ الفعؿ المساني، عوضت تيوال ،( الموجودة في العالـالماديات والمعنويات
نفصميف عف . إف الشيئيف، خالفا لما نجده في المجاز، ماآلخرسـ الشيء اب الشيئيف
ة أو فال تربطيما سوى عالقة تقارب مكاني مكوف واحد أي أنيما ليسا جزءيف داخؿ ،بعضيما

. ويضيفاف في الكناية مجموعة مف العالقات التي اعتبرت في البالغة أو غيرىما نيةزم
  .3القديمة مجازا مرسال لتدرج في البالغة الجديدة ضمف الكناية

 الكناية حسب الكوف وجنسون: .1.1.1

وشتى مجاالت الخياؿ  واإلبداعحية تشمؿ آفاؽ الكناية المدى الالمحدود لمحياة ال
بتصور شيء مف خالؿ  يةئالكناالتصورات تسمح لنا "  يقوؿ اليكوؼ وجنسوف: .واإلحساس

  .4"ةبشرط أف تربط بينيما وظيفة إحالارتباطو بشيء آخر 

لتؤدي المعنى المجازي وىكذا  كممة تحيؿ إلى كممة أخرى -الكنايةمف خالؿ -نستعمؿ ف
نوب عنيا بالكممة وتحيث نقصي الكمـ )أ(  دقيقةاستبدالية ية عمى عممية ترتكز صياغة الكنا

                                                           
1
 ،للنشر توبال دار ،2ط جحفة، المجٌد عبد:تر بها، نحٌا التً االستعارات ،جونسون ومارك الٌكوف جورج 

 33ص ،2007: المغرب
2 Gardes-Tamine J. et Hubert M-C., Dictionnaire de critique littéraire, 2ème édition, 
Editions Armand Colin,  2002, p. 120. 

 الفاصل ذلك جلٌا ٌبرز حتى العنصر هذا تناول بعد المرسل والمجاز الكناٌة بٌن موازنة الفصل هذا فً سنورد  3
 السبب هو بٌنهما الموجود الكبٌر التقارب هذا ولعل. الكناٌة من فرع المرسل فالمجاز ،االثنٌن بٌن جودالمو الرقٌق

 .واحد فصل فً نجمعهما جعلنا الذي
 31 ص بها، نحٌا التً االستعارات نسون،وج ومارك الٌكوف جورج4
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فالكممة )أ( غائبة  .إليوبعض مظاىر ما نحيؿ بتوحي و  )ب( أو بعبارة تؤدي نفس وظيفتيا،
سوى تمؾ العالقة التي تربطيا بالكممة )ب( والتي غالبا  ،في النص إليياكمية وال شيء يشير 

 ناه في العالقات )إنيا عالقات منطقية( التي تبنى عمييا الكناية.ما تكوف شائعة مثمما رأي

إننا في حاجة إلى أدمغة ا الصدد " ذفي ىاليكوؼ وجنسوف ومف األمثمة التي أوردىا 
إلى العمماء واألشخاص األذكياء، فقد توحي العبارة " أدمغة ممتازة " " ممتازة في ىذا المشروع
فالعالقة جزئية لكوف العنصر " إلى الكؿ وىو "الشخصلة أدمغة" لإلحااستخدـ الجزء وىو "
كما أف ما يتصؼ بو الدماغ والذي ىو ضروري في ىذا المقاـ ىو صفة ، المذكور ىو الجزء

ويمكف أف نأتي بما يعاكس ذلؾ  فيي إذف كناية الجزء عف الكؿ. 1الذكاء المرتبط بالدماغ.
 فقط. فنكوف عالقة كمية بذكر الكؿ لإلحالة إلى الجزء

 

 كيان )ب(            إلىكيان )أ(             يحيل                 

 ومف مدونتنا، أتينا بالمثاؿ التالي:

«Lorsque les vielles barbes m’ont accueilli à la djemaa…».  (p114) 

المحى البيضاء، ال يقصد المحية  أي( les vielles barbesإف ىذا التعبير ) 
ألنيـ ىـ الذيف يمتمكوف مثؿ  ،بقدر ما ىو تعبير عف األناس المسنيف أو الشيوخالبيضاء 

 ىذه المحية التي وصفت بالبياض. 

 

 

 يحيل إلى           كيان )ب(    كيان )أ(                            

                                                           
1
 35فسه ص جورج الٌكوف ومارك جونسون، ن 

أشخاص أذكياء       أدمغة ممتازة          
    

les vielles barbes 

 اللحً الثُضاء

 

 رجاؿ مسنوف )شيوخ(
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نسوف بربط الطبيعة التصورية لمكناية في بنية المقوالت التي و لقد قاـ اليكوؼ وج
وقد فسرا حالة مف الطريقة العادية التي نمارس بيا تفكيرنا وسموكنا وكالمنا.  اجزء تشكؿ

الوجو " فظةفم :في نسقنا التصوريبكثرة متداولة ىي و  ،لكؿكناية الجزء عف اكنائية خاصة، 
  :المقاؿ والمقاـ يبينيا  وبمعاف مختمفة اواردة بكثرة في مدونتنا وغيرى" لمشخص

  ."إنو وجو كذاب" ،"إنو وجو خداع" ،"حنوف"إنو وجو  ،"وجوه جديدة" ،"إنيا وجوه كئيبة"

 االنزياحيعمد إلييا مستعمؿ المغة عمى سبيؿ التجوز و وسيمة أيضا الكناية  تعتبرو 
عالقة التي تحدث داخؿ مجاؿ تصوري، تمؾ ال ىي الكناية في المسانيات المعرفية الداللي.

الكؿ عالقة نموذجية -، مع اعتبار الجزءىني لميدؼمجاؿ المصدر الوصوؿ الذيوفر فييا الف
  .أي بيف المعنى الحقيقي والمعنى المقصود ،بيف المصدر واليدؼ

    الكناية التركيبية عند ياكبسون:. 1.1.1

وسيمة لمتمييز بيف " يرى أنياالذيف درسوا الكناية، و المعاصريف يعتبر ياكبسوف مف المسانييف 
الواقعية التي تعتمد الكناية وبيف الشعر الغنائي الذي يعتمد فميز بيف  أجناس الخطاب،

 .1"االستعارة

، الكناية في اآلليات العامة لمغة ، حيث تدرجشاممةإف اقتراحات ياكبسوف تدخؿ ضمف نظرية 
مف  فف الذييو ؿ إلييا البالغلممفاىيـ المتفرعة التي توص إرضاءونجد ىذا المنظور أكثر 

كاليتو  ناية مف منظورىا العاـ. فيضعيا ياكبسوف في نص اشعمييـ تحديد الك الصعب
 الحبسة Aphasie   نقصانيا  )مف جانب  األدبي( أو اإلنتاجفي المتمثمة في فّعاليتيا )

 2(.المغوية

                                                           
1
 ،2003 ،8ط الرباط، األمان، دار منشورات وغربٌة، وعربٌة ٌونانٌة طاتمح فً االستعارات الولً، محمد.د 

 .259ص
2Marc Bonhomme,  Pragmatique des figures du discours, paris, Honore Champion 
Editeur, 2014, p7- 10 
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عممية إحصائية  أجرى ياكبسوف ،البالغة التقميدية ة حسبالكنايمفيـو  تحديد ول
 : متعددة نذكر منيا اواتبع في ذلؾ طرق

اعتبار أف  تصؿ بيـ إلى ،ف لتقعيد الكنايةأحصاىا البالغيو أوال: إف مختمؼ العالقات التي 
 مبدأ التقارب والتجاور ىو األكثر اطرادا.

في  ىا، فإننا نجدبعنا تطور مفيـو الكناية حسب البالغييف في حقب زمنية مختمفةثانيا: إذا تت
ركز ياكبسوف عمى الجزء الثاني مف قد و  1(عالقة مف األساساستبداؿ جوىري + عالقة )

 والرسـ التخطيطي التالي يبيف ذلؾ: ىذه المعادلة.

    

 

 

 

 

                                                                          

  

 

                                               

                    

 
                                                           

1 Marc Bonhomme, 2085,   82ص  

لٌكن "س" عالقة قاعدٌة )تجاور،  استبدال نموذجً

 تعاٌش ...(

 الكناية من وجهة نظر البالغة التقليدية

رب خاصةعالقة تقا  

 الكناية عند ياكبسون
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الكناية النموذجية ليدخميا  يستغني عفأف ياكبسوف نالحظ  خططالممف خالؿ ىذا 
والتجاور الذي سبؽ وأف ذكره فرنسوا مورو في كتابو" الصورة  في خطية التعايش والتقارب

 بيفحيث   pasternakعندما حمؿ شعر بسترناؾ  المبدأىذا قد أكد ياكبسوف و  .األدبية"
داللية( في نموذجيف مف المغة ونوعيف مف -ةإحال الكناية=التجاور): المعادلة الجديدة 

وضعت في  ، حيث إنياالتي تدخؿ في ميداف عمـ النفس المغوي aphasie  المغوية الحبسة
آخر  ا" يحمؿ الموضوع )النموذجي( موضوع االستعارة= مماثمة :درجة مع المعادلة النفس 

ستعارة في الحالة األولى وعف عف اال أوال أف نتحدث مف األفضؿأو بالتجاور، و  ةإما بالمماثم
بما أنيما يجداف تعبيرىما الموجز في االستعارة والثاني في  الكناية في الحالة الثانية،

   1الكناية."

 مبدأالتجاور:

عممية تحويؿ واستبداؿ  حوؿوكذا وظيفتيا المتمركزة  ،فقدت الكناية ميزتيا المجازية
وفي ىذه الدرجة التي وصمت  .رجاو لتمبدأ ا كياف واحد معكاعتبرت  وذلؾ ألنيا ،المفاىيـ

بؿ حتى  ،في المعاني والمفاىيـ يحدثفقط ىذا االستبداؿ الذي  ، فإنيا ال تشكؿإلييا الكناية
 .في البالغة التقميدية اعجز الذي اعتبر وىذا  ،لمعانيا يياعمتأتي التي طة يبسالطريقة الفي 
صورة بالغية أي  ىناؾ  نا نقوؿ إفيجعم ،مجرد وجود عنصر التجاور في أي تركيب إف

 كناية.

االقتصار  وعمى األكثر لـ تبؽ الكناية عند ياكبسوف في مجاليا الضيؽ والمتمثؿ في
االحالي، والتي الزالت تحتفظ ببعض الروابط القائمة بينيا وبيف -التجاور الداللي عمى مبدأ

ما إذا استطاع أف يكوف مبدأ  )في حالة السائدة والمعتمدة في ذلؾ الوقت النظرية البالغية
 ترابط لساني خارج  كؿ ظاىرة   مىع ىذا المبدأ توسع استخداـف التجاور قاعدة مف قواعدىا(.

أف تصنؼ مف  ىذه الصورة يمكفاستخداـ مبدأ التجاور،  فإف وحسب رأيو ، األدبيالخطاب 
نظرا  األدبي اإلنتاجكؿ أنواع كما يصنؼ كذلؾ يدرس في المدارس،  وما ب،اتأسموب الك

                                                           
1 Bonhomme M., Linguistique de la métonymie, Paris, 1987, p12 
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، أي أف ىذه الكنايات وعالقاتيا وطريقة في فيـ جوانب مختمفة منياألىمية الكناية 
كوف نقطة أساسية استخداميا قد تكوف إحدى الخصائص األسموبية لكؿ كاتب أو روائي، فت

 لتأليؼ عندىـ. في تحديد طريقة ا

أنو  أـة المجازية، ىؿ الكناية مفيـو منحصر فقط عمى الوظيف :ويتساءؿ مارؾ بونـو
 1المواضيع النحوية والسردية وغيرىا...؟يشمؿ مواضيع عمـ النفس المغوي و  مفيـو واسع

ألف ىذا  ،وجيات نظر متباينة بيف النظريات البالغية التقميدية وبيف ما حممو ياكبسوف توجد
أف  ننابإمكالذا فيؿ  2البالغي.عمى الجانب األخير ركز أكثر عمى الجانب المساني منو 

 الكناية؟ مفيـو  فرضيات ومواقؼ ياكبسوف حوؿ  ،ودوف شروط ،نوافؽ

لنفس المغوي مف الجانب السيميولوجي أومف جانب عمـ ا ى الكنايةإذا ما نظرنا إل 
وكذا عالقة ىذا ألنيا أبرزت السياؽ األولي الذي تظير فيو الكناية  ،نجد أف أعمالو مثمرة
 .الترابط القائمة فييا

 الخصائص األساسية قد بيف ،بيف االستعارة والكناية، ابؿ الذي أجراه ياكبسوف التقإف 
 ،الكناية آليةوبدقة إلى  عدنا إذا وبالتالي .أف نواجو وبدقة ىاتيف الصورتيف عميناالتي تفرض 
مثميا مثؿ أي تعبير مجازي  ،مف التقابؿ الذي يربط الكناية بالقدرة عمى الربط افإننا نجد نوع

نيا تحدد باالنزياح النموذجي أو المثالي : فالكناية صورة بالغية تسعى إلى وضع محؿ لذا فإ
كممة كممة أخرى مختمفة عف األولى دوف أف يكوف تغيير في المعنى أثناء تفسير النص، 

ذا ما وضعناوبالتالي نجد أنفسنا أماـ عممية االنتقاء.  االستقالؿ المتصؿ بالقدرة عمى  مبدأ وا 
ـ بكياف وفي المحور التركيبي، فإننا سوؼ نصطد البراغماتيالترابط في المحور االنتقاء و 

فالوظيفة الشعرية، تعرض مبدأ التعادؿ وتساوي محور االنتقاء  "منسجـ وغير مترابط.  غير
   3عمى محور الترابط."

                                                           
1 Bonhomme M., op.cit.,  p 14 
83 ص نفسه، 2  
3 Jakobson P., Essais de linguistique générale, Paris  Éditions de Minuit, 1963, P23 
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 :عند فونتانيالكناية . 1.1.1

لفة في ؤ م"حسب رأيو  فيي ،في الكناية ةياإلحال العممية تداخؿب لقد صرح فونتاني
 1"تعييف شيء معيف باسـ شيء آخر لديو نفس الوظيفة والمتمثمة في أنو كياف مستقؿ ....

قد و  .المسانيالواقع  خالل مف إذف ىي عالقة بيف األشياء القائمة في الكناية فالعالقة
تراكيب مستقؿ عف ال ،وفي العالـ الخارجي، اإلحالةتأسست الكناية عمى رابط موجود في 

 عنيا. ف نعبرأالمسانية التي يمكف 

إلحالي بيف شيئيف اباالنزياح الذي أحدثتو الصورة قد فسر سابقا  المعنى إف انزياح
والذي قد بيف بواسطة تجربة موحدة والتي لـ تكف مرتبطة بالحقؿ  ،لسانيمرتبطيف برابط 

عف  كحدث أجنبي  إلحاليامكف أف يظير االنزياح أإذا  لكف ألية لغة مف المغات.الداللي 
 اعتبار الكناية عمى جبرناالذي ي الحدسأف  االعتراؼ، يجب واستعماليا لمغةاة يوظيف

 انزياحا أف ندرؾ في ذلؾ -نفسو الوقت في-نا يمعيفرض ة بير مجازياتعكوالمجاز المرسؿ 
لتعابير ويعتبر تحميؿ ىذه ا 2.عاديما ىو مألوؼ و  مقارنة معالخطاب في  اتغيير أي ، الساني

المجازية بمقابالتيا مثمما يحدث في الترجمة مف أيسر السبؿ التي تمكف القارئ والدارس مف 
ألف ذلؾ يمكف حقا مف الوصوؿ إلى المعاني  ،التمتع التاـ بيا وبما فييا مف دالالت

تؤدى  فإنياأما ىذه الكنايات والمضاميف الخفية التي يصعب مناليا عمى القارئ العادي. 
جانب الحقوؿ الداللية حتى يتسنى  إلىخصوصا مف خالؿ معرفة الحقوؿ المعجمية أيضا و 

 ألصحابيا التفنف في استخداـ الكممات واستبداليا في مختمؼ السياقات والخطابات. 

ذكر العالمة أما بخصوص العالقات التي تخمقيا الكناية، فقد أضاؼ فانتانيي 
لمتعبير عف  كثيرا يستخدـالذي الوطني لؾ العمـ ، وقد ذكر كمثاؿ عمى ذلمتعبير عف المدلوؿ

. إف العمـ الوطني ىو الركيزة األولى التي الحقيقة الرمزية ليذا البالد ألنو يساوي ،بالد ما

                                                           

1 Fontanier P., Manuel classique pour l'étude des tropes, ou Eléments de la science du 
sens des mots, Paris, p.2. 
 .Fontanier P., ibid, p., p.4 ٌنظر 2
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تبنى عمييا األوطاف فتكوف ىويتيا: قد تقتسـ مع غيرىا مف البمداف الديف، والمغة، والثقافة، 
 لكنيا تنفرد بعمميا وال تتقاسمو مع أي بمد كاف.  والعادات، وكذا النقود لكف ىذا نادر، 

 

 

 

 

 

مثمما نجده في العمـ الوطني، الحظنا خالؿ السنوات األخيرة أف مجموعة مف 
، خاصة في كرة القدـ، تسمى ال بأسماء أو الفرؽ المحمية المنتخبات الرياضية الوطنية

األوطاف مف حيوانات أو إبداعات أو  بؿ بأسماء ما تعرؼ بوأو أسمائيا الرسمية، أوطانيا 
بالد األىرامات لمتعبير عف  الفراعنة لمتعبير عف المصرييفمشيورة ومعروفة عالميا:  ...آثار

مصر، بالد المميوف ونصؼ المميوف شييدا لمتعبير عف الجزائر، أسود الكاميروف، الفيمة 
قبائؿ، أبناء عيف الفوارة ألىؿ االيفواريوف، ثعالب الصحراء لمجزائرييف، الكناري لشبيبة ال

 سطيؼ...

التقارب القوي بيف الكناية  ىو وضع إمكانية في الحقيقة إف ما ذكره فونتاني 
 دوف أف يؤكد حقيقة وجوده. ، أي حذؼ االسـ الحقيقي،والحذؼ

لمغة وفاعمية  اإلحالية وجود رابط قوي بيف الوظيفة عف يؤكد فونتانيتحميؿ الكناية  وعند
والتي تمعب   اإلحالةوالتي نسمييا أحيانا  النحويةوىذا ما يظير في وظيفة القرائف  ،التركيب

إف الوظائؼ والقرائف  " ا اشاريا أو تكراريا يعمؿ عمى التأكيد وتوضيح بعض المالمح.دور 

     العالمة 

       

المدلول       

      

الحقٌقة الرمزٌة  العلم الوطنً

 للبالد 
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 لقاتامتعتقـو الوظائؼ عمى متعالقات كنائية والقرائف عمى  :ذف تمييزا آخر كالسيكياتغطي إ
 1."نةإف إحداىما تتطابؽ مع وظيفية الفعؿ واألخرى مع وظيفية الكينو  استعارية ،

اعتبرت منذ القديـ لصيقة و  لكالـ،والضرورية في امف الصور األساسية  الكناية إذفف
تعبيرا عف شيء الالتعبير عف مف خالليا  ويمكف باالستعارة خاصة في استعماليا اليومي.

  لعالقة مف العالقات.، وفقا غيره

ثمما ذكرناه آنفا، تعتبر الكناية مف الصور البالغية الشائعة التي يكثر استخداميا مو 
في  معجمية اتوحد أصبحتقد   البعض منيا درجة أفإلى  ،يوميا وبصورة عادية وعفوية

" تظاىر  أو "نجح الخضرنذكر عمى سبيؿ المثاؿ:"  .تمؾ المحيطات التي تستخدـ فييا
صوؼ خذنا كممة "خضر" فيي تعتبر كناية عف مو أإذا ما  "مةالمئزر األبيض في مسيرة طوي
ة عف موصوؼ وىو الطبيب ، أما المئزر األبيض فينا كنايوىو المنتخب الوطني الجزائري

 فمثؿ نستنتج إذف أنو يمكف أف نحدد ىوية اإلنساف عف طريؽ مظيره الخارجي. ،أو المعمـ
تعطي ليا  حيف بر استعارات مرئية فيغالبا ما تعتمجازية إنما ىي رموز  التعابيرىذه 

عندما نقوؿ عمى سبيؿ المثاؿ  ااختالفالعالقات القائمة بينيا وظيفة كنائية، ألف ىناؾ 
:"األسد شجاع " نعتبرىا استعارة عندما نقـو بتشبيو الرجؿ باألسد لكف عندما نحيؿ إلى صفة 

 نتحدث عف الكناية.فإننا مف صفات األسد كالشجاعة 

 ذكر صفة من صفات األسد                        تشبيو                  

      

          

                                                           

                                                           
1 Roland Barthes, "Analyse Structural des récits", in: L’aventure sémiotique, édition 
seuil, paris, 1985, p179. 

      الرجل باألسد

      
           الرجل شجاع 

         استعارة 

 

 

 كناٌة          
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فيذه كناية مرئية تدؿ  ىبجانبو كيس مف الحمو  اتمثؿ دب  نرى صورة اشيارية حيفو 
، وىي بدورىا كناية غذاء األساسي لمدبوىو ال مصنوعة مف العسؿ ىىذه الحمو  عمى أف 
      .عف المذة

ف االستعماؿ اليومي ليا أدمجت إلى المغة عدة كنايات لـ تكف أصال كنايات لك وقد
كالبرتقالي  ، مثمما نجده في مجموعة مف األلواف مثالفرض عمييا أف تكوف كذلؾىو الذي 

ف البف، والبندقي مف البندؽ، والذىبي الذي أخذ مف لوف البرتقالة، والبني الذي استمد مف لو 
الموف صفة نسبة إلى أي  فمثال عندما نقوؿ : "ىذا الفستاف برتقالي "الذىب...  إلىنسبة 

نا إلى ليوحي  فيو  ،وكذلؾ عندما نعبر عف "الفستاف البني" .فاكية البرتقاؿ تحممو ذيال
جد أف الصفة الدالة عمى الموف نجده في المغة الفرنسية إذ ن ومثمو ،البفالموف الذي يحممو 

وبنفس الطريقة يمكف أف نسمي يوما البارد  1.ىذه الصفة "الشيء الذي يحمؿ ب كناية توحي
وقد أشار أو األبيض الناصع بالثمجي نسبة إلى الثمج، واألسود بالفحمي نسبة إلى الفحـ،... 

تكوف و  ،نحيا بيافي كتابيما االستعارات التي  فالكوؼ وجنسو كؿ مف إلى ىذه النقطة 
الذي يكوف مألوفا مجاؿ معيف و بالتالي في سيرورة دائمة حيث يتـ نقؿ تصورات ومفاىيـ 

وىو ما يجعؿ مف الكناية ظاىرة منتشرة جدا لدرجة أنو يصعب رؤيتيا  ،عندنا إلى مجاؿ آخر
 2واالنتباه إلييا.

ظاىرة ؿ ب حسبو  ظاىرة معجمية 3(1811كوؼ وجنسوف )الكناية منذ ال لـ تعتبر
 Langacker (1811)4 لنقكيرتحت تأثير أفكار و إدراكية.  داخمة في عمميةأيضا، معنوية 

 أرسطوالذي سبؽ وأف ذكره  ،التجاور د حؿ محؿفق ،مجاالتياعمى المفاىيـ و التي تنصب 
داخؿ  ةالعالق مفيـوالمؤلفيف لعند بعض يفسح المجاؿ  ل، عندما يتحدث عف اإلدراؾ

                                                           
1 Henri Suhamy, 2010,les figures de style, Onsieme edition 56 mille que sais-je p43- 44- 
45. 
2  Ibid p7 
3Lakoff(G)et johnson(M),1980 :Metaphore we live by, Chicago, university of chicago 
press.  
4 Langacker(R.W),1987 : foundations of cognitive Grammar. Vol. 1 : Theoretical 
prerequisites,Stanford, Stanford University Press. ² 
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قد تحدث عف ىذا الموضوع كذلؾ و  .المفيـو السائد لممجاؿ ضآلة وذلؾ رغـ ،ؽالنطا
  . 11111المساني ريمر

بيف اإلنساف وتطوير  االفعّ  امفيـو الكناية باعتبارىا وسطلتغيرت نظرة البالغييف وقد
سقاط  ،أنساقو التصورية ومعارفو وثقافتو وذلؾ بواسطة تعميـ المعمـو عمى المجيوؿ وا 

مف لغوية وغير لغوية التي  وف عناصر جديدة في تشكيؿ الكنايةفتتعا المشيور عمى الجديد،
 métonymieكالميتونيمي  نالحظ استخداـ مصطمحات جديدة كما   2يتواصؿ بيا الناس.

لمتعبير   يستخدموف المصطمحيفمف البالغييف  مجموعةىناؾ  synecdoqueوالسينيكدوؾ 
في  يماليس مف األمر الييف التمييز بينومف ثـ لممجاز المرسؿ  عف لكناية أواإما عف 

في بحثنا ىذا عمى  اقتصرناوقد  .البالغة الجديدة نظرا لمتداخؿ الكبير القائـ بيف الصورتيف
فإف  حسب ياكبسوفو  أف الميتونيمي ىي كناية وأف السينيكدوؾ ىي المجاز المرسؿ.

 يا وصف تيال يةسية االنتقاللظاىرة النفباسياؽ استبدالي شبيو  ،الميتونيمي عمى مستوى المغة
استقاللية وجد تيالحظ فرويد أنو  لذا واعي.الوظيفة السياؽ ال استخداـ مف اإلكثار مع فرويد
 ( Processus du fonctionnement des inconscients)  لممؤثر ولالستعراضنسبية 

 .منطقيبرابط  بيا بطتالكناية أي الميتونيمي في محؿ كممة كممة أخرى تر  تضع 3 .  
لمتعبير  ايجعؿ المعنى ضمنيا عندما نستعمؿ لفظف ،شيئيف وتستعمؿ رابط المجاورة القائـ بيف

 4 )نشرب كأسا( ،)نشاىد ىشكوؾ( مثال فإننا نستعمؿ كناية. :عف لفظ آخر.عندما نقوؿ

حيف نجده ينتقؿ  في ينتقؿ المعنى في االستعارة عف طريؽ المشابية .في :  خالصة القول
ويعتبر  .5وىو كؿ عممية انتقاؿ في الداللة أو عممية "انزالؽ"  ،عف طريؽ التجاور  الكناية

في تعريؼ الكناية، فيو متفؽ في كؿ مف البالغة التقميدية مصطمح التجاور المبدأ األساسي 
                                                           

1 Reimer(N),2003 :"When is a Metonymie no longer a Metonymie?” dans driven(R) et 
Porings (R), dir, Metaphor and Metonymie in comparaison and contrast, Berlin, 
mouton-de Gruyter,p 379-406. 

ٌنظر الكوف وجنسون، االستعارات التً نحٌا بها ،ترجمة: عبد المجٌد جحفة، دار توبقال للنشر، الدار    2

 83ص  8775البٌضاء، 
 20ٌنظر الكوف وجنسون، االستعارات التً نحٌا بها، ص 3

4  Axelle Beth Et Elsa Marpeau ,Figure de style ,E.J.L ,2005 p26 
5
 823ص اللبنانً، الفكر دار 8715  8والفروع،ط األصول الفنٌة الكتابة فً الشعرٌة الصورة ، البستانً صبحً. د 
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: " انتقاؿ إنياالكناية إذ يقوؿ  nyropيعرؼ المساني نيروب  و  .الحديثةوالمسانيات المعرفية 
مف خالؿ ىذا  1إلى آخر يرتبط مضمونو مع التصور المعطى برابطة التجاور."مف تصور 
المفظ مقدـ وبيف ال المفظالتداعي أو الربط بيف  طريقة عمىتعتمد نستنتج أف الكناية  التعريؼ 

مف عالمنا باستخداـ ألفاظ مستوحاة  غ  أفكار الصورة و إذ يجب أف نص .كني عنو الذي
حتى يتمكف مف الربط بيف ما ىو خارؽ لممألوؼ  االمبدع واسعحيث يكوف خياؿ  الخارجي،

 وبيف ما ىو مستعمؿ في المغة وفي عالـ مفيوماتنا. 

 مولود فرعوف: كتب

Mokrane, nous sommes encore au printemps, ne crois pas que la figue soit mure. 

Elle n’est pas pour toi, la figue fraiche !p52 

فالمعنى   la figue fraicheأو  .la figue soit mure تيفالعبار لننظر إلى 
 صيؼىذه الفاكية التي تنضج في فصؿ ال أف الكاتب يشير إلى الحقيقي ليذه العبارة ىو

الوارد في  غير ىذا المعنى يريد الكاتب مف ذلؾ المعنى، و ال يزاؿ في فصؿ الربيعإنيقوؿ ف
 . عف موصوؼ" فيي إذف كناية بيةذى"عف ىنا يتحدث  أنوأي  النص األصمي

الذي يحتؿ نظرة متميزة وىي التيف الناضج  مف خالؿ ىذه الكناية ينظر إلى ذىبيةو 
فيذه الصورة ال تدخؿ أي تصور غريب عف في المجتمع القبائمي قيمة غذائية عالية. 

تمع غمب األحواؿ فيي رؤية مبسطة عف الواقع الذي يعيشو اإلنساف في المجأالسياؽ، وفي 
القبائمي بصفة خاصة. لذا فمعالقة التجاور دور في تبياف العالقة القائمة بيف التيف الناضج 

 اذ كثيرا ما يستعاف بيذه الصورة لمحديث عف نيدي المرأة. وذىبية

 

 

 

                                                           
 95ص األدبٌة، الصورة مورو، فرنسوا  1
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في وىو ذىبية  1وىو الفاكية وبيف المدلوؿ  1اؾ أية عالقة بيف  المدلوؿ ليس ىن       
فكؿ واحد منيما يمثؿ وحدة قائمة بذاتيا  1ىناؾ عالقة خارجية بيف الداؿ والمدلوؿ حيف 

منفصمة عف األخرى. إف ما يجمع التيف الناضج وذىبية إنما ىي عالقة المجاورة والتقارب ، 
ليس في فصؿ الربيع  صيؼال بعد نضجو ويكوف ذلؾ في فصؿ الألف التيف ال يمكف أكمو إ

نظر إلييا لما  موال شبابيا وجماليافأما ذىبية  ،إلى ذلؾ الكاتب في نص الصورةكما أشار 
 يا.نظرة الرغبة في الزواج منأو  اإلعجاب ىذهنظرة ب

 .عالقات الكناية:1

إطالقا أي مجاؿ لممماثمة  تبنى الكناية عمى عالقة المجاورة ال المشابية، فال يوجد
نقوؿ شربت  حيفبيف الكأس وما فيو مف مشروب، وبيف الصحف وما يحويو مف أكؿ مثال 

 كأسا وأكمت صحنا ونحف نقصد ما بداخميما. فيي عالقػة منطقية بيف الطرفيف.

 ىا ىي ذي مجموعة مف عالقات التجاور المنطقية التي نجدىا في الكناية: و 

 

 الدال   

 التٌن الناضج

1المدلول   

الفاكهة 

 الناضجة

2المدلول     

شباب ذهبٌة 

 ونضجها
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 : ىلمحتو وا يالمحتو . 1.1.1

توجد عالقة احتواء وطيدة بيف الشيء وما بداخمو، فنستعمؿ رمزيا أيا منيما لمتعبير 
 . عف اآلخر، وغالبا ما يكوف بإخفاء المحتوى والتصريح بالمحتوي

 " نشرب الكأس"، 

ال يسقى اإلنساف كأسا، فالكأس مادة صمبة والسقي بالسوائؿ يكوف، أي بمحتواىا أيا 
 لمتعبير عف المشروب الذي يحتويو.مة الكأس استعممت كاف المشروب. فكم

 

 

 محتوي )مصرح بو(            محتوى )مقصود(   

 أكمت صحنين كاممين.

 ال يؤكؿ الصحف بؿ ما بداخمو.

 

 محتوي )مصرح بو(            محتوى )مقصود(    

 المكان لمتعبير عن الشيء الذي حدث فيو:. 1.1.1

و ما فيو عالقة أيضا. وعميو يستخدـ الواحد منيما تعبيرا عف بيف المكاف ومف أ 
الثاني، كالمدينة عف ساكنييا أو ما فييا مف أشياء أو أمور مشيورة، وقد نرمز مف خالؿ 

  ىذه األخيرة إلى المدينة أو البالد كاممة.

 

 المشروب الكأس

كلاأل صحنال  
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 شيما()قنبمة ىيرو  يابانيةلمتعبير عما حدث في ىذه البمدة ال :ىيروشيما"بقايا  رأينا"

بمجرد ذكر ىيروشيما، فاف أوؿ ما يتبادر إلى ذىف مف درس تاريخ نياية الحرب  
كناية عف قوة الدمار ـ ىذه المدينة رمز لما حدث فييا و العالمية الثانية ىو القنبمة الذرية. فاس

 وانتشار الموت.

 

 

 المكان                                       الحدث        

 ...""الصومام

وىو مؤتمر الصوماـ الذي ضبط وقنف  ،تعبر ىذه الكممة عما تشتير بو ىذه المنطقة
الثورة الجزائرية عند البعض، ومنتوجات الحميب ومشتقاتو عند البعض اآلخر. لكف السياؽ 

 الذي ترد فيو ىذه الكممة ىو الذي يحدد بدقة المقصود مف استعماليا. 

 عض من منتوجاتيا.يشير إلى أكل ب"فأكمنا الصومام" 

 

 

 المكان                                  الحدث        

 حاسي مسعود

لى  تشتير ىذه المنطقة بما فييا مف طاقات  بترولية، وعميو صارت ترمز إلييا وا 
  نصؼ أحدا بأنو أكؿ أو شرب حاسي مسعود فمعناه أنو كثير الثراء. الثراء والغنى. فحيف

 هيروشيما
 القنبلة الذرية
 الموت والدمار

 مؤتمر الصومام الصومام
 منتوجات صومام 
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 1المنتوج                        1المنتوج                          المكان  

 "فانو ينغمس بدون تردد في حياة القرية...".

نما في نمط حياة ساكنييا أي نخالطيـ فنصبح منيـ   ال حياة لمقرية وال ننغمس فييا وا 
 في كؿ تصرؼ أو عمؿ أو معاممة.

 

 

 من فييا            المكان                            

 لمتعبير عن الشيء الذي حدث فيو: الزمن أو التاريخ أو اليوم. 1.1.1

مثال في العد  ،األياـ واألشير محدود ومعروؼ لدى مختمؼ المجتمعاتعدد  
الميالدي. فكؿ تاريخ يشير إلى يومو في جميع األوطاف سوى في تمؾ التي يشير فييا إلى 

آخر يبقى بنفس القيمة بينما يرمز إلى عيد ميالد أو عيد زفاؼ  عيدىا الوطني مثال. وتاريخ
 أو ما إلى ذلؾ عند شخص أو مجموعة مف األشخاص. 

يعبر عف اليـو األوؿ مف ىذا الشير عند الغير بينما يعبر عف  فالفاتح من نوفمبر
 انطالؽ الثورة التحريرية عند الجزائري، 

 

 

 

حاسي 

 مسعود
 الثراء  النفط 

حياة سكان  حياة القرية

 القرية
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 المعنى اإلحالي                     المعنى العام               

الذي يعتبر رمز االستقالؿ والتخمص مف أغالؿ  مثمو مثل الخامس من جويمية
 المستعمر الغاشـ. 

 

 

 المعنى العام                                       المعنى اإلحالي      

يره مف سائر األياـ كذلؾ ليس يوما عاديا مثؿ غ ويوم الثاني عشر من ربيع األول
 في المجتمعات االسالمية، فيو يـو ميالد المصطفى )ص(.

عيد الميالد، وكذا  إلىيرمز يـو الميالد  إذ ،يمكف مواصمة العممية عمى الشخصو 
 عيد الزواج .... وغيرىا مف التواريخ في حياة األفراد والمجتمعات.

 

 

 

 المعنى اإلحالي              المعنى العام                               

 

 أول نوفمبر

الفاتح من 

 هذا الشهر

اندالع 

 الثورة

الخامس 

 من الشهر

الخامس 

 جويلية
استقالل 

 الجزائر

 يوم عادي

ربيع  12

 األول

المولد 

 النبوي
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 :أو العكس الشيء لمتعبير عن المادة التي صنع منيا. 1.1.1

إف مختمؼ األشياء التي بناىا اإلنساف أو اخترعيا مكونة مف مادة أو مواد معينة.  
وعميو يمكف االرتكاز عمى تمؾ العالقة القائمة بيف المادتيف، فنذكر إحداىما لنشير إلى 

 األخرى.

 س الحرير" " لب

 .استعممت كممة حرير لمتعبير عف المباس الذي يصنع مف ىذه المادة

 

 

 المادة                                المصنوع                       

 "أكثر من أكل السكر..."

 أي أنو أكؿ الكثير مف السكريات أي المأكوالت التي تصنع مف السكر كمادة أولية. 

 

 المادة                               المصنوع                        

 السابق لالحق أو العكس الالحق لمسابق.. 1.1.1

يمكف  و الحيواف ونحف عمى دراية بماضيويتغير حاؿ الشيء أو اإلنساف أ حيف 
قة العودة إلى العالقة بيف الماضي والحاضر فنكوف عالقة قبمية )إشارة إلى الماضي( أو عال

 بعدية )إشارة إلى الحاضر أو المستقبؿ(.

 

لباس من  الحرير

 الحرير

أكل كثر فيه  السكر

 السكر
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 "لقد عاشت" 

 أنيا ماتت.  فلمتعبير ع

 

 

 سابق                                الحق             

 " كانت فترة االستعمار تعيسة..."

 تعبير يبيف أف فترة االستعمار قد انتيت.

 

 

 الحقسابق                                       

 " عاش فترة شبابو"

كالـ يبرز جميا مضي فترة الشباب وأف سنا آخر قد حؿ، ومف المرجح أنو الكيولة 
 وعدـ القدرة عمى الفعؿ، ىذا إف لـ نقصد بيذا الكالـ أنو لـ يعد مف األحياء.

 

 سابق                                  الحق              

 

 

 لم تعد حية عاشت

 انتهت.... كانت....

عاش 

 شبابه

 لم يعد شابا
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 مسبب:السبب لمنتيجة أو ال. 1.1

 : شربوا موتيم

 كانت السبب وراء وفاتيـ. <االموت ال يشرب، لكف المادة التي شربوى 

 

 

 النتيجة )المسبب(                             السبب        

 المؤلف والمؤلف: .7.1

 يرمز إلى كاتب ياسيف نجمة:

اتب ياسيف( مف أكبر تعتبر نجمة مف أجمؿ األقالـ في الجزائر. ومعناه أف كاتب نجمة )ك
 وأحسف الكتاب الجزائرييف.

 

 

 المؤلف                           المؤلف )الكتاب(        

 ترمز البف مالؾ. األلفية:

 

 المؤلف                        المؤلف )الكتاب(           

 

 الشراب الموت

 نجمة كاتب ياسين

 األلفية ابن مالك
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 الشخص والوظيفة...:. 8.1

  ونور الدين مرسمي وحسيبة بولمرق

 سرعة في زمنيما ولمف عاش تمؾ الفترة.رمز ال 

 

 

 موضع الشيرة                            الشخص          

 عميروش والحواس وابن مييدي وغيرىم

 رموز لمنضاؿ والتضحية والبطولة.

 

 

 موضع الشيرة                               الشخص           
 تحميل المدونة:.1

 اية بكناية:ترجمة الكن. 1.1
 األول :المثال 

Cela ne m’empêche 

pas d’être chrétienne 

du fond du cœur, 

tandis que d’autres le 

sont du bout des 

lèvres… p25  

 

 

...ال يمنعني أف أكوف 
مسيحية مف صميـ القمب 
إليماني ال مسيحية بالمساف 

 11كاآلخريف...... ص

لكف ذلؾ ال يمنعني مف أف 
سيحية مف صميـ أكوف م

القمب، بينما اآلخروف ليس 
ليـ مف المسيحية سوى 

 11االسـ. ص

 السرعة

النضال، 

لتضحية ا

 والبطولة

 مرسلي
 وبولمرقه

عميروش، 

الحواس، ابن 

 مهيدي...
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Cela ne m’empêche pas d’être chrétienne du fond du cœur, tandis que d’autres le 

sont du bout des lèvres… 

ف: كنايتيوؿ وىمة، يبدو لنا ىذا النص خاليا مف أية كناية أو صورة أخرى. لكننا نالحظ أل
 أوالىما في الفاصمة األولى وثانييما في الثانية. 

d’être chrétienne du fond du cœur لكؿ ألف اإليماف يكوف ال كناية الجزء عف ا
حسب بؿ بكؿ الجوارح، واألحاسيس واألعضاء والتصرفات. فالقمب ليس سوى جزء و بالقمب 

 ف عمؽ اإليماف وقوتو. مف اإلنساف بأكممو. وفي اإليماف بالقمب كمو كناية أخرى ع

d’autres le sont du bout des lèvres  كناية مف نفس جنس الكناية السابقة، الجزء
 وعف النفاؽ أيضا. اإليمافعف الكؿ، وىي كناية عف ضعؼ 

ىؤالء  إيمافالوضعية الحالية في  إف إذوفي النص بأكممو كناية السابؽ والالحؽ        
ىي مى ديانة أخرى، ألنيـ لـ يكونوا ىكذا بؿ كانوا ع ،ر مستجدالناس وتدينيـ بالمسيحية أم

 ىو الذي جعؿ بعضيـ يتظاىروف بالمسيحية. اإلسالـ. وتخمييـ عف اإلسالـ

         

 

 الكل                         الجزء                                 

 

 

 

 السابق                                          الالحق          

 بـالقم

 نـالشفتي

 انــــاإلنس

 مسيحي بالقمب

 لشفتينمسيحي با

 مسمم
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لكن ذلك ال يمنعني من أن أكون مسيحية من صميم القمب، بينما اآلخرون ليس ليم من 
         المسيحية سوى االسم. 

ال مسيحية بالمسان  ،...ال يمنعني أن أكون مسيحية من صميم القمب إليماني
 كاآلخرين...

كممة ومضمونا سوى في كممة اسما التي منص األصمي فقد جاءت حرفية ناقمة لأما الترجمة  
نابت عف الشفتيف في ترجمة الدروب الوعرة. وىو تعبير شائع في المنطقة وفي الجزائر 

 عامة أف نذكر مثؿ ىذا التعبير.

 :ثانيالمثال ال

Quand je te disais que 

je ne voulais pas 

m’attacher au pas… 

p114 

ال أرغب في االرتباط 
مية في ىذه بمسؤوليات عائ

118القرية. ص  

أقوؿ لؾ بأنني ال أريد أف 
في ىذه البالد  أرتبط

111صبمسؤوليات عائمية  

Quand je te disais que je ne voulais pas m’attacher au pas  

عمى لساف عامر في تعبير كنائي لتحمؿ أكثر "  au pasكممة " وظؼ الروائي          
يا لكن ،القدـ أثناء المشي" آثار" يلمعنى المغوي لمكممة فإنيا تعن. إذا ما نظرنا إلى امف داللة

األرض ب رفضو التشبث ا بذىبيةتحمؿ معاني أخرى كالكناية عف رفض عامر التعمؽ كثير 
 خاصة بعد وفاة أمو.يربطو بيذه القرية  كؿ أثربواألصؿ و 
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      حق بسابقالعالقات الخارجية ىنا عالقات ال

وترتبط كؿ ىذه الكنايات بكناية مشتركة ىي مدى تعمؽ عامر بأمو لما كانت حية،         
 الالحؽ عف السابؽ. اومدى عمؽ الجرح الذي خمفتو وفاتيا. وىي كناية عالقتي

 

 

 سابق                                                الحق        
 أن أرتبط في ىذه البالد بمسؤوليات عائمية. أقول لك بأنني ال أريد

 ال أرغب في االرتباط بمسؤوليات عائمية في ىذه القرية.

ـ عبارة " اخاصة عندما استخد يناالمع هعف ىذبوضوح تاـ وقد عبرت الترجمتاف         
ف بدا ىذا التعبير بسيط ،بمسؤوليات عائمية " مضموف النص األصمي بؿ بيوحي  لكنو ا،وا 

  .وىي الزواج ط الزوجيفالعالقة  الشرعية التي ترب أال وىو تمؾ ،أكثر مما فيوإلى 

 فيما ترجمتاف حرفيتاف، احتفظتا بالنص األصمي في دالالتو وفي كناياتو.

 

...m’attacher 

au pas 

رفض التعلق 

 بذهبية

رفض التشبث 

 بماضيه

رفض التعلق 

 بالقرية

 التعلق بالقرية

 التعلق بذهبية

تشبث 

 بالماضي

...m’attacher 

au pas 

تعلق عميق باألم 

ا وإخالص له  
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 المثال الثالث :

رجعت أمي مف دار 
عامر، شاحبة الوجو، 

 11مرتعشة الشفتيف. ص

 

عادت والدتي ....شاحبة 
. الوجو مرتعشة الشفتيف

 11ص

 

Ma mère est revenue de 

chez Ameur toute pâle , les 

lèvres tremblantes .p08 

Ma mère est revenue de chez Ameur toute pâle, les lèvres tremblantes 

النفسية ألـ ىذه األخيرة، حالة نفسية عف الحالة  الروائي عمى لساف ذىبيةعبر         
فيي  : اصفرار الوجو واضطراب الشفتيف. الفيزيولوجيةاىرىا مضطربة تتجمى مف خالؿ مظ
وتمثؿ الوضع   عامر وبعد عودتيا منو،إلى بيت  الذىابكناية تدؿ عمى حالة األـ قبؿ 

كىاَح عه حدث أو خثس مفزع جدا   وفي مثؿ ىذا التغير بيف الحالتيف .الالحؽ عف السابؽ

 جعلها تتقلة إلً هرا الحد.

 وضع ساتق                               وضع الحق                                    

 

 

 

 

 

 

 وضع ساتق                               وضع الحق  

            

 عادت والدتي ....شاحبة الوجو مرتعشة الشفتين.

 رجعت أمي من دار عامر، شاحبة الوجو، مرتعشة الشفتين.

 

رؤية أو سماع 

 نبأ مفزع

 شحوب الوجه

 وارتعاش الشفتٌن

 

حالة عادٌة 

 فً محٌط األم
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ابقا يكاد يكوف تاما عمى مستوى كممات الترجمتيف، في حيف أف المضموف نالحظ تط      
إذ احتفظ  ،قد تطابؽ بينيما. أما بخصوص الترجمة، فإنيا حرفية نقمت الشكؿ والمضموف

اعتماد الترجمة الحرفية التي مكنت مف بكنايات نص االنطالؽ ومضامينيا ب نصا الترجمتيف
 نقؿ مضاميف الكممات والتراكيب.

 مثال الرابع:ال

Les chemins qui 

montent 
 الدروب الوعرة الدروب الشاقة

Elle aimait l’entendre 

parler, cela lui donnait 

chaud au cœur… P27  

وكاف كالمو حموا يبعث في 
قمبيا الطمأنينة والدؼء.... 

11ص  

وألف حديثو معيا يبعث في 
نفسيا الدؼء والحرارة.... 

11ص  

Elle aimait l’entendre parler, cela lui donnait chaud au cœur… 

تحب سماع عامر  إنيا ذىبية حيثيريد الكاتب أف يبيف لنا في ىذه الصورة حالة          
وقد عبر عف  ،الحرارة حيث يبعث في قمبيا Elle aimait l’entendre parler وىو يتحدث
الطمأنينة واألماف.  عف صفة فيي كناية .cela lui donnait chaud au cœurذلؾ ب 

 ثـ ىناؾ كناية أخرى عف مدى تعمقيا بو إلى درجة أنيا ترتاح لسماعو واإلنصات إليو.

 وألن حديثو معيا يبعث في نفسيا الدفء والحرارة  

إال  ا إلى العربية في لفظيا وفي مضمونيا،الصورة حرفي نقؿنالحظ أف المترجـ قد          
. تستخدـ كممة الدؼء والحرارة في المعنى cœur ىي ترجمة لكممة التي في كممة "نفسيا"

الحقيقي ليا لمتعبير عف حالة اإلنساف عندما يشعر بالبرودة فيمجأ إلى البحث عف األماكف 
التي تتوفر فييا التدفئة، وبالتالي الشعور بالحرارة والدؼء. نالحظ ىنا أف المترجـ قد استخدـ 

ر ترجمة حرفية بوالتي تعت chaudعبير عف كممة واحدة وىي كال مف الحرارة والدؼء لمت
ىؿ استخداـ  ؟ؿ ىنا لماذا اختارىما المترجـ لترجمة كممة واحدةءتيف الكممتيف، لنتساالي
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 ب كممة au cœur  أتي بالمعنى المرغوب فيو؟ كما أنو ترجـ كممةيدوف األخرى ال  الواحدة
ىو القمب في حيف جاءت ترجمتو  au cœur فمفيـو  كممة "نفسيا" وىي ترجمة معنوية،

 وىي أشمؿ مف القمب.ىذا مف جية. بكممة " النفس"

إذا أخذنا بمبدأ التجاور نجد أف حديث ذىبية مع عامر ىو الذي ومه جهح أخسي            
 يبعث الدؼء والحرارة  في نفسيا: 

 

 

 يسبب عالقة تجاور    

  كما أنو مسبب لحالتيا.         

      وكان كالمو حموا يبعث في قمبيا الطمأنينة والدفء    

انحرفت ىذه الترجمة قميال عما ورد في الترجمة األولى دوف االختالؼ في نوع         
الترجمة وال في الكناية: فقد قدـ المترجـ مباشرة حكما عمى كالـ عامر وىو الحالوة أي 

ـ عامر الحمو ىو الذي يبعث قي قمب حموا". وىذا ما ال نجده في النص األصمي، فكال"
ذىبية الطمأنينة والدؼء. فقد نقؿ المترجـ الكناية بذكر صفة الطمأنينة والدؼء التي عبر 

إف صفة الطمأنينة ىي صفة مجردة ألنيا شعور .  chaud au cœurعنيا مولود فرعوف ب 
لمعنى الصورة وىي ترجمة  عندما يكوف في حالة مف الراحة النفسية. اإلنسافبو  حسي

  الواردة في النص األصمي.

 :الخامسالمثال 

Les chemins qui 

montent 
 الدروب الوعرة الدروب الشاقة

 الدفء والحرارة حدٌث عامر
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Allons, allons, en vous 

seuls les ventres 

parlent… P19 

لكف لـ يفكر الناس في الماؿ 
 11فقط....ص

آه مف الناس، إنيـ ال 
يقيموف الحساب إال 

 11لمماؿ،...ص

Allons, allons, en vous seuls les ventres parlent… 

يف الحالة التي وصؿ إلييا بعض الناس في يبفي ىذه الصورة يريد مولود فرعوف أف           
عمييا  واالتي  لطالما حافظومبادئيـ مف أخالقيـ  افقدوا بعضانحموا و حيث أنيـ   ،المجتمع

خاصة عندما استخدـ  ،قاـ التوبيخ  والتأكيدنجده في ىذه الصورة في م. في منطقة القبائؿ
ثـ استخداـ  )الذي يتضمف معنى التوبيخ ورفض السخرية واالستيزاء( Allonsر الفعؿ  اتكر 

في أف رجاؿ ىذا المعنى تمثؿ يو وحددتو، التي زادت مف وضوح المعنى أكثر  seulsلفظة 
وف عف ىذا المعنى بالكناية وقد عبر مولود فرع .األمواؿكسب غيؿ نزماف ال ييتموف إال با

seuls les ventres parlent إذا ما أخذنا كممة .ventres  فإنيا توحي مف جية إلى كؿ
عمى قيد الحياة، وبالتالي فإنيا تعتبر مف  ءمبقالمف طعاـ وشراب  اإلنساف بتمعوما ي

فإف  ومف جية أخرى حصؿ عمييا إال باألمواؿ.، وال يمكف لإلنساف أف يةالحياضروريات 
عمى الطمع والجشع الذي يغمب عمى طبيعة اإلنساف ويجعمو يتصرؼ بتوحي  ventresكممة 
 . وتقاليده متنافية مع عادات المجتمع أسس

ففي ىذا النص استعارة شبيت فييا البطوف باإلنساف، وىي استعارة مكنية حذؼ فييا المشبو 
 ناية بؿ عدة كنايات متداخمة:. والنص بأكممو أيضا كـبو وعوض بإحدى لوازمو وىي الكال

كناية الالحؽ عف ، كناية عف افتقاد المبادئ والقيـ، كناية عف الطمع والسعي وراء األمواؿ
السابؽ ألف ىذا التعبير يبرز جميا أف حالة الطمع واالنحالؿ لـ تكف موجودة في ماضي ىذا 

يف كؿ ىذه الكنايات وفي نياية المطاؼ، يمكف الجمع ب المجتمع بؿ وصؿ إلييا مع الزمف.
 ألنيا كميا متشابكة متداخمة.
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 الالحق )المسبب(     السابق )السبب(      

 

 

 السابق       الالحق         

 كناية عن الطمع والسعي وراء األموال

 

 

 المسبب                   السبب        

 كناية افتقاد المبادئ والقيم

 

 

 السابق          الالحق          

 كناية الالحق عن السابق

 

 

البطف فقط مف يتكمـ 
 لدييـ

الطمع والسعي وراء 
 الماؿ

البطف فقط مف يتكمـ 
 لدييـ

 افتقاد المبادئ

البطف فقط مف يتكمـ  مبادئ وقيـ
 لدييـ

البطف فقط مف يتكمـ 
 لدييـ

 الجوع وقساوة الحياة
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 الحق                 سابق )سبب(                     

 

 سابق                                                  

 سابق                                                        الحق )مسبب(

                                

 الحق       الحق                                    

 سابق         سابق        

 سبب          

 سابق                            

  

 الحق                               

 الحق                مسبب                    

 

 كناية مركبة                              

 

 

 مبادئ وقيم

قساوة 
 الحياة
 وفقر

الطمع والسعي 
 وراء المال

افتقاد 
 المبادئ

البطن فقط 
 لدييممن يتكمم 

 



 بين الكناية المجاز وترجمتهما                                        الفصل الرابع      

220 
 

 آه من الناس، إنيم ال يقيمون الحساب إال لممال.

رغـ تقيد صاحب ىذه الترجمة بالنص األصمي لفظا ومعنى في جزء منو مثؿ ما ورد         
نالحظ أنو ترجـ الكناية بكالـ عادي  في بدايتو مف تأفؼ وتأسؼ عمى ما وصؿ إليو الناس،

نى عف ىذه الصورة ظاىريا. فقد قاـ المترجـ بتفسير الصورة الواردة في النص المصدر واستغ
واكتفى بإيراد معناىا. لكنو يشير في كناية إلى انحالؿ المبادئ وتركيز كؿ اىتماـ الناس 

 عمى الماؿ.

          لكن لم يفكر الناس في المال فقط....

فانو تعبير عادي أيضا أي ال أٌ الدزوب الشاقح،  أما ما وزد فٍ التسجمح الثاوُح           
صورة فيو كما أف صاحبو لـ ينقؿ جيدا ذلؾ الوجع والتحسر الذي أبداه صاحب النص 
األصمي في تغير ىذا المجتمع وانحالؿ مبادئو. لكنو تعرض النحالؿ المبادئ وتركيز كؿ 

  اىتماـ الناس عمى الماؿ.

 أخري: ترجمت الكنايت بصىرة بالغيت.  3.2

 المثال:

Ses cheveux libérés 

pouvaient déborder 

librement hors du lit 

…P 7 

...تاركة شعرىا يتدلى خارج 
الفراش ليتبعثر عمى 

1الحصيرة.ص  

وأف تترؾ شعرىا المرسؿ 
8منثورا فوؽ الحصيرة...ص  

Ses cheveux libérés pouvaient déborder librement hors du lit…P 7 

نظرا لكثافتو ولطولو فإنو  Ses cheveux libérés يذكر الكاتب أف شعر ذىبية         
تتمثؿ في  صفة عفكناية فيي  déborder librement hors du lit تدلى خارج السريري

  .كثافة الشعر
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داللة عمى الحاضر لموعالقتيا ذكر وتوجد كناية ثانية إلى جانب ما ذكرناه         
ال الصورة أف المرأة في المجتمع القبائمي  ىذه ؿ المعنى الوارد فييظير مف خال ماضي:ال

كانت ماكثة في البيت . فسواء سمعتيا ويظير زينتياإلى شعرىا عاريا ألف ىذا يسيء  تترؾ
لذا فإف تسريح الشعر ال  .إف عمييا وضع منديؿ لتغطية شعرىاموجودة خارج البيت ف وأ

.  يكوف إال عند النـو

  

 

 اية عن صفةكن     

 

                               وضعية سابقة    وضعية الحقة )حالية(   بسبب عالقة تجاور   

   وأن تترك شعرىا المرسل منثورا فوق الحصيرة...

رغـ االحتفاظ الى حد ما بالنص األصمي، اال أف ىذ الترجمة ليست حفية ولـ          
 (منثور)بصورة بالغية أخرى إذ استخدـ المترجـ كممة  تحتفظ بكؿ ما جاء فيو. فقد ترجـ

لمتعبير عف شعر ذىبية الذي تدلى عمى الحصيرة نظرا لطولو. فعندنا ىنا استعارة مكنية 
المشبو بو وعوض حذؼ ىذا و التي يمكف أف نبعثرىا ىنا وىناؾ حيث شبو شعرىا بالنقود 
بكممة … lit كممة  نقؿلمترجـ كما نجد أف ا الفعؿ بعثر. يبالزمة مف لوازمو أال وى

لعؿ ىذا راجع إلى الحالة المادية التي تعيشيا كؿ أسرة جزائرية بصفة عامة في و  ،الحصيرة
 .إذ تعيش األسرة في فقر وحرماف ،المجتمع القبائمي بصفة خاصةفي سيما وال  ،ذلؾ الوقت

ية والنعومة في يوحي ىذا األخير إلى الرفاىو  ،ىناؾ خالؼ شاسع بيف الحصيرة والسريرو 
 .والفقر حيف يوحي الثاني إلى الخشونة

 شعرىا يتدلى خارج الفراش كثافة الشعر

 إخفاء الشعر وتغطيته تسريح الشعر
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إذف، وردت في الترجمة ىذه كناية عف كثافة الشعر وأخرى عف الفقر، إلى جانب االستعارة 
 المكنية. 

 عمى الحصيرةر تاركة شعرىا يتدلى خارج الفراش ليتبعث

أطرافو إال في  أما في ىذا النص، فاف الترجمة أقرب إلى النص األصمي في معظـ       
الكممة األولى )تاركة( التي تبيف أف الفعؿ إرادي بينما ورد الفعؿ عف الشعر في نص 

 ترجمت الكناية الواردة في النص المصدر بكناية عف صفة الفرنسية دوف تدخؿ مف ذىبية. 
ت ا في الصياغة. فينا ذكر المترجـ أوال أف ذىبية تركتفختماطوؿ وكثافة شعر ذىبية، لكنيما 

 عف عدـ  شعرىا يتدلى خارج الفراش نظرا لطولو ثـ يتبعثر عمى الحصيرة وىي صفة
الحالة األولى وضعية ذىبية  :في نفس الفترة الزمنية احدثت، فينا تعبير عف حالتيف ......

كممة "مبعثرة " و  ا المبعثر عمى الحصيرة.ىتتمثؿ في شعر فأما الحالة الثانية  ،وىي في فراشيا
منتظـ كأف نقوؿ أوراؽ األشجار مبعثرة ىنا وىناؾ، فنفس اليء غير السوي وغير تستخدـ لمش

 المعنى وظفو المترجـ في ىذه الصورة.

  ترجمة الكناية بنص عادي .1.1

 :األولالمثال 

Mon cœur monta vers 

la tête, tandis que mon 

ventre descendait, et 

que mes pieds s’étaient 

détachés de moi …P9    

وكأف قمبي ينبض بداخؿ 
أحشائي تتمزؽ ولـ رأسي و 

 1ص .....أعد أمتمؾ قدمي

شعرت بقمبي يدؽ بعنؼ، 
وأحسست بمغص في بطني، 
وبرجمي قد انفصمتا 

 11ص عني،....

Mon cœur monta vers la tête, tandis que mon ventre descendait, et que mes pieds 

s’étaient détachés de moi … 

ألؼ الروائي في ىذا النص أيضا بيف مجموعة مف الكنايات المتتابعة ليجعميا تتقاسـ         
عف الحالة النفسية التي وتتوحد في كناية واحدة في نياية المطاؼ. فالكناية العامة تعبر 
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التي تشير  الخوؼ واالرتباؾكناية عف  يى، إذ تعيشيا ذىبية عندما كاف عامر يتحدث إلييا
ف تخطي وكذا الخوؼ م ،أف ذىبية تكف لعامر مشاعر الحب واإلعجابىي خرى إلى كناية أ

كناية  إلى، كما توحي التي تسببت في دلؾ االرتباؾو  عقبة ما تسمح بو العادات االجتماعية،
تيا أف تبادؿ الرجؿ اأف المرأة ليس مف عادعف وضع اجتماعي سائد في منطقة القبائؿ ثالثة 
مقاىا المرأة منذ تألف ىذا يدخؿ في نوع التربية التي ت ا أو قريبا،، حتى واف كاف جار الكالـ

 صغرىا حفاظا عمى سمعتيا وكرامتيا.

 

 

 

 

 Mon cœur monta vers laقلة ذهثُح صعد إلً زأسها إفعندما يقوؿ الكاتب و         

tête ىا ، وىي بدور سسعح وثضاخ القلة وخفقاوه تقىجالمسثة عه سثة، ، فان تلك كىاَح
الخوؼ تجاه المحيط مسبب، عف سبب الحب واإلعجاب وكناية سبب عف مسبب، كناية 

يصعد الى الرأس فقد يعني  قد يخفي كناية أخرى ألف القمب حيفلكف ىذا النص وعاداتو. 
ذلؾ أنو يحؿ محؿ المخ وتصبح ذىبية عديمة التفكير أي أنيا تسير بأحاسيسيا تجاه الشاب 

 عامر. 

فإف البطف ال يستطيع أف ينزؿ بؿ ىنا  mon ventre descendait قوؿوعندما ي       
 ،القمؽ واالرتباؾلسبب عف مسبب،  كناية أخرى

فيي تعابير . mes pieds s’étaient détachés de moi نفسو في قولواألمر و        
يي ف .، وىي كناية الحؽ لسابؽظير ذلؾ في جوارحياية المتوترة مجازية تدؿ عمى حالة ذىب

  .إذف كناية عف صفة

عجابحب   وا 
 صعبة جتماعيةعادات ا 

 

 توتر وارتباك
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وقد جاءت ىذه الكنايات كميا في قالب استعاري شبيت فييا ىذه األعضاء )القمب، البطف، 
 األرجؿ( بإنساف مف خالؿ أفعاؿ يقـو بيا. 

 

 

 

 

 

 

 

 ا تداخؿ الكنايات لتتسبب الواحدة في غيرىا مثمما تتأـز بيا.ينالحظ جم

 سست بمغص في بطني، وبرجمي قد انفصمتا عني....شعرت بقمبي يدق بعنف، وأح 

جاءت ىذه الترجمة في مجمميا حرفية، لكف الكنايات قد أتت مزدوجة بيف ما ىو         
 مترجـ بكناية وما ىو مترجـ بمعناه وبنص عادي:

: أتى ىذا التعبير عاديا تماما عمى صيغة تحميمية لنص الكناية شعرت بقمبي يدؽ بعنؼ
و يتضمف في طياتو كناية عف التوتر والخوؼ الذي نبع ىو أيضا عما ىو األصمي. لكن

 كناية أخرى عف العشؽ واإلعجاب.

ىذا النص أيضا ترجمة معنوية لمنص األصمي بتحميؿ  :وأحسست بمغص في بطني
التي وردت في الجزء السابؽ نفسيا الكنايات  في صوره البالغية، فانو يكرر . أمامضمونو

 مف ىذه الجممة.

 التوتر والخوف

سرعت 

 نبضاث القلب

الحب 
 واإلعجاب

الخوف  
 واالرتباك

 
 

عدم التحكم في 
 الذات
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: أما ىذا الجزء، فقد احتفظ بالصيغة والمعنى والكنايات التي أدرجت وبرجمي قد انفصمتا عني
 في نص الفرنسية.

 وكأن قمبي ينبض بداخل رأسي وأحشائي تتمزق ولم أعد أمتمك قدمي...

تتضمف نفس معاني النصيف السابقيف )األصمي والمترجـ(،  اأما ىذه الترجمة، فاني         
 ت عمى صبغة مغايرة لمترجمة السابقة بخصوص الكناية.لكنيا جاء

ي مضمونو، نالحظ ىنا نقال لمنص األصمي في شكمو وف وكأن قمبي ينبض بداخل رأسي:
نبضات القمب التي تخفي كناية عف التوتر ثـ وراءىا كناية عف الحب  فيو كناية عف قوة

 واإلعجاب.

الخوؼ والفزع مثمما ورد في النصيف  في تمزؽ األحشاء أيضا كناية عف :وأحشائي تتمزق
 السابقيف.

 ىي نفس االستعارات السابقة لكف بتعابير مغايرة. :ولم أعد أمتمك قدمي

 ونالحظ أيضا أف االستعارات التي ذكرت في النص األصمي قد اختفت كمية في الترجمتيف.

 الثاني:المثال 

Le paquet m’attendait 

.p09                           
الصندوؽ الذي  واتجيت إلى

 .وضعت فوقو األوراؽ
11ص  

واتجيت إلى الصندوؽ الذي 
 ص وضعت فوقو األوراؽ.

11 

Le paquet m’attendait  

قراءة ما تركو عامر، فحيف دخوليا إلى البيت الكبيرة في  عبرت ذىبية عف رغبتيا       
خالؿ االستعارة التي وردت ومف . لمكاف الذي وضعت فيو ىذه األوراؽاتجيت مباشرة إلى ا

أف العمبة كانت تنتظر ذىبية،  ت فييا العمبة مف ثنايا االنتظارفي ىذا النص والتي شخص
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نستنتج أف تمؾ الرسائؿ كانت موجية لذىبية، ال لغيرىا. والكناية في كؿ النص متمثمة في 
تعمقيا  مدى تحمس ذىبية لمحصوؿ عمى تمؾ النصوص وقراءتيا. وىي أيضا كناية عف قوة

يقرآف ويكتباف ف كال مف ذىبية وعامر قد درسا ، وأنيما أ إلىبعامر وحبيا لو. وىذا يوحي 
 تقريبا.جميعيف النساء  خاصةخالفا ألغمبية سكاف القرى آنذاؾ و 

 

 

 

 

 

 واتجيت إلى الصندوق الذي وضعت فوقو األوراق.      

 بنفس الكممات اف الترجمتيف قد صيغتفنجد أ فيما يخص ترجمة ىذه الكناية أما       
   دوف أي حفاظ عمى المجاز الذي كاف فيو. مف المجازتماما بأسموب عادي خاؿ و 

 المرسل المجاز  .2

 .إشكالية المجاز المرسل1.1  

يـ موعة متنوعة مف الكنايات التي تسأنو مجبالمجاز المرسؿ  ي سوىامير ىانيعرؼ       
  .ؿ ذكر السطح لمتعبير عف الدارفي عممية جمع الكؿ والجزء: مث

يرى بعض البالغييف أف عممية التمييز بيف الكناية والمجاز المرسؿ بيف وظاىر في حيف و 
 . نفييا المجموعة ض اآلخر أنيما ال ينتمياف إلىيعتبر البع

ىناؾ عيوف سوداء تنظر إليؾ " وعندما نقوؿ كذلؾ "ينتظرؾ الحب " فإننا نقـو عندما نقوؿ " ف
يؿ المفرد والجمع ، العاـ والخاص وىي عالقات المجاز المرسؿ لكنيا تحمؿ في طياتيا  بتبد

Le paquet 

m’attendait  
تحمس ذىبية  

 لقراءة الرسائل
مدى حبيا 
 لعامر

ذىبية وعامر 
 يقرآن ويكتبان
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لمحتوى والمحتوي، العضو والوظيفة، عممية االنزالؽ الكنائي مثؿ االستبداؿ الذي يحدث بيف ا
 ، الوسيمة والمينة أو النتيجة  وغيرىا مف العالقات. الموف أو المادة واألشياء، السبب والنتيجة

، في التقاء لفظتيف تنتمياف إلى حقوؿ داللية مختمفة لكف عميو فاألمر يتعمؽ بصورة عامةو 
 نجد بينيا  نقطة االتصاؿ والتشارؾ أو نقطة االحتواء. 

"المجاز المرسؿ وجو بالغي، يقـو عمى استعماؿ كممة تدؿ عمى حقيقة )أ( ىذه الكممة تحؿ 
مية االستبداؿ ىذه نتيجة لممجاورة أو ( وجاءت عمة تدؿ عمى حقيقة )بمحؿ كممة ثاني

 1أ( و)ب( في الواقع أو في الفكر."يجمع )لمتواجد أو لالرتباط الذي 

رسؿ يتشابياف في كثير مف مف الكناية والمجاز الم مف خالؿ ىذا التعريؼ نجد أف كال
إلى عمميا رسـ معالميما  لذا فمف الصعب. وعممية االستبداؿ مثؿ صفة التجاور الخصائص

 .دقيقة بيف المقولتيف ال وجود لحدود وأنيروف مف النقاد  ابعض أف درجة

  مولود فرعوف في نصو :يصؼ 

Ses yeux s’ouvraient très grand, l’appelaient, lui criaient leur désarroi. 

تستوقفنا مجموعة   ر. ومع تحميؿ ىذا المثاؿوالتوت حالة ذىبية المتمثمة في شعورىا باالرتباؾ

 :لعناصر التً نحللها فٌما ٌلًن ام

 :  مالءمة بين بعض األلفاظالال -1
 sesباالسـ  appelaient نالحظ مف خالؿ ىذا المثاؿ أف العالقة التي تربط الفعؿ 

yeux   ليس مف المنطؽ لمعيف أف  وإذ ىناؾ انحراؼ في التركيب ألن ،ىي عالقة المالءمة
بمف لو القدرة عمى التكمـ أي ىي أفعاؿ خاصة " بؿ الصراخفعؿ " " وال النداءفعؿ"  تؤدي

 باإلنساف .
لفعؿ فاعمو  التي جاءت مفعوال بو désarroi مفظةل تقدـ بالنسبةنفسيا المالحظة 

 ."العيف "ال تستطيع أف تشكو االرتباؾ  لعامرألف نجد فييا  المالءمة في التعبير ف العيف.
                                                           

1 Morier H., Dictionnaire de poétique et de Rhétorique, 2 ED, P.U.F,1975, p722 
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صو ىذا العمؽ الداللي والجماؿ التركيبي ألف نليمنح استخداـ ىذا التركيب  إلى روائيفمجأ ال
 .عامرالمشاعر التي تكنيا ذىبية ل عمؽ وصدؽمعبرة عف ىذه الصورة 

إف مثؿ ىذا التركيب غير مقبوؿ منطقيا في الصيغ العادية، لكنو يبصر بالغة في 
مف ، ومنيـ مف يراه كناية، ومنيـ مف المحمميف مف يراه استعارة مكنيةفالتركيب المجازي: 

ركيزة  يجدوف فيو مجازا مرسال وىو المرجح واألصوب حسب ما سنستعرضو الحقا حوؿ
 . التي تعتبر أقرب الصور البالغية إليو وبيف الكناية المجاز ولب االختالؼ بينو

 راف:  ـة االنحـإزال  -1
ممكنة مف خالؿ انتقاؿ الداللة في المفظة  الوارد في المثاؿ السابؽ إف إزالة االنحراؼ

"ses yeux". الستقاـ  ،كانساف "ذىبية"بعممية استبداؿ ىذه المفظة بالمفظة  نقـو فحيف
       ، فتكوف الجممة كالتالي:زاؿ االنحراؼلالمعنى و 

 وذىبية تناديو وتستنجد بو وتشكو لو ارتباكيا. 
 
 

 

 ئية.جز  إذففالعالقة  .لمداللة عمى الكؿ ، وقد استخدمتجزء مف "ذىبية " إالالعيف  فما

     

                 

 الكل                        الجزء                                   

 عممية انزالق بين لفظتين :  -1
االنسجاـ  الى نالحظ مف خالؿ ما ذكرناه في المثاؿ السابؽ أف األلفاظ التي أدت 

رغـ ذلؾ و  .ىذا االنسجاـ اختؿف "  yeuxلتحؿ محميا المفظة "  في الجممة سقطت والمالءمة
. لذا انتقمت الداللة مف معنى أوؿ اصطالحي د تؤدي  نفس معنى المفظة الساقطةفإنيا ق

عيون    les yeux 

       

 عيون ذهبية
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وىو ذىبية  إلى معنى ثاف مجازي يالئـ السياؽ العاـ لكونو أقؿ داللة وتأثيرا مالئـ   غير
 وىو العيوف:ويرفع مف شأف التعبير وداللتو 

 )1(المدلول     )1 (لالمدلو   الدال      

 ذىبية                                   النظر                    وىي حاسة    العيوف                   

 عالقة المجاورة:-1

عممية االنتقاؿ في الداللة أو عممية االنزالؽ دوف وجود عالقة بيف  ال يمكف أف تتـ
لمنزلقة " ذىبية" والمفظة التي حمت محميا وىي " أي بيف المفظة ا 1والمدلوؿ1 المدلوؿ
 العيوف".

ستعارة بؿ كاف عمى فاالنتقاؿ لـ يتـ عف طريؽ المشابية مثمما ىو الحاؿ في اال
 1. وعالقة المجاورة ىذه ىي في أف "العيف "جزء مف "ذىبية ".أساس المجاورة

واالستعارة مف جية أخرى:  يعتبر ىذا العنصر الفارؽ األساس بيف المجاز والكناية مف جية،
فمو كانت العالقة بيف العيوف وذىبية مشابية أو مماثمة أو مقاربة لوصفنا ىذه الصورة بأنيا 

ومف جية أخرى، نالحظ أف العيوف مف نفس الحقؿ المعجمي لإلنساف، لذا  استعارة ال مجاز.
الطرفيف إلى حقميف تعتبر مجازا ألف الكناية المبنية عمى عالقة المجاورة تشترط انتماء 

        معجمييف مختمفيف.

توحي األبحاث التي و تكمف إشكالية المجاز المرسؿ في تحديده وتمييزه عف الكناية، 
لذا فمف الصعب  .قاـ بيا ياكبسوف حوؿ الكناية بوجود نقاط مشتركة بيف مفيـو المصطمحيف

از مرسؿ، فمثال ال توجد يرى بعض البالغييف أف بعض الكنايات ما ىي إال مجو تحديدىما، 
  2" حجج قوية تمنع اعتبار كناية الثياب عف الشخص مجازا مرسال ." 

                                                           
 ، 825ص 8715 8ط  اللبنانً، دارالفكر والفروع، الصول الفنٌة الكتابة فً الشعرٌة الصورة البستان، صبحً/ د 1

823 ، 825 . 
2
 25ص والكناٌة، االستعارة داللة علم لوغرٌن،.  م/ 
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فيذا األخير ولباسو ليسا  جزءا مف الشخص، تا في ىذا المثاؿ أف الثياب ليسيدركنإف ما  
نالحظ ىنا إضافة  فكرة  فالشخص كائف والثياب شيء مادي، إذعمى مستوى واحد، ألف 

عف الكناية . أما عندما ىنا  فالثياب نتحدث إذ هرة الشخص الذي يرتدي ىذالثياب إلى فك
فإننا نتحدث عف المجاز  1نشؼ في اليواء وسط األفخاذ والحموؽ "تالثياب  ه"ىذ إفنقوؿ 

المرسؿ ألف  المفظ المعبر  "أي األفخاذ والحموؽ " ىو  جزء مف الجسد ) اإلنساف(  الذي 
 لذا ذكر الجزء لمداللة عمى  الكؿ فالعالقة جزئية.يشمؿ مجموع األعضاء األخرى 

  

 شيء مادي              كائف حي        

 

 كناية       

 

 

                                                                                  مجاز مرسل   

 Claude ىوبرتوكمود  Gardes Tamine تاميف سكؿ مف قارد لقد عرؼ   
Hubert تحدث في  ي بأنو " صورة داللية أو مجازيةالمجاز المرسؿ في معجـ النقد األدب

 تقـو عمى استبداؿوأحداث ( الموجودة في العالـ  و عالقات التقارب بيف األشياء )أشخاص 
ى وعم ، وتعتمد عمى استبداؿ اسـ أحد الشيئيف باالسـ اآلخر.اسـ أحد الكائنيف باالسـ اآلخر

مستقميف أحدىما ليسا  ىذيف الكائنيف في المجاز المرسؿ ، فإفث في الكنايةخالؼ ما يحد
 .définitionnel معّرؼبؿ نجدىما مرتبطيف برابط مف نوع  عف اآلخر

                                                           
 95ص األدبٌة، الصورة ورو،م فرنسوا 1 1

   الشخص

          

 

 الثٌاب       

 جسد االنسان               

 األفخاذ

 والحلوق
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 عالقات المجاز المرسل:. 1.1

يرد المجاز المرسؿ في نفس أنواع الخطاب التي ترد فييا الكناية. وفي غالب   
و إنياف عف المجاز المرسؿ يقوؿ كنتم .حدث في عالقات الماديات والمجرداتاألحياف نجده ي

" يغير معنى الكممة إلى حد إمكاف فيـ الجمع مف المفرد، والكؿ مف الجزء، والنوع مف 
 1الجنس، أو العكس بالعكس." 

 )يحتسب اسـ النوع كاسـ الجنس(، مثؿ: :النوع  لمتعبير عن الجنس. 1.1.1

 لمتعبير عف موسـ األزىار. lilasموسـ أزىار الميالؾ                         

 النوع(: الجنس عف يعبر باسـأو الجنس )وقد 

 دخؿ المتشرد، كاف الرجؿ أدكف .                        

نقوؿ إنو  المجردة:عندما يعتبر اسـ الشخص اسـ النوع، نتحدث ىنا أحيانا عف االستعارة 
 خائف.أنو  فييودي لمتعبير ع

 :عن الكلالجزء لمتعبير . 1.1.1    

 "يد اهلل فوؽ أيدييـ "                     

استخدمت كممة اليد لمتعبير عف اهلل، فيو مجاز مرسؿ عالقتو الجزء عف الكؿ. ويمكف أف 
 نفيـ مف ىذا النص كناية عف صفة إذا فسرناه أنو يقصد بكممة اليد قدرة اهلل.

 

 

 

                                                           
1
 99ص األدبٌة، الصورة مورو، فرنسوا 
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 الجزء                                   

 الكل                                                      الكل         

 كناية           مجاز مرسل                         

يظير مف خالؿ دراسة عالقة الجزء  لمداللة عمى الكؿ عف طريؽ االستبداؿ اإلحالي 
يا النقطة التي مف خالليا إن أف ذكرناىا  أثناء دراستنا ليا،سبؽ والتي  ، التي تميز الكناية

عتبر المجاز المرسؿ عالقة الجزء لمداللة عمى الكف إذا ما  .يمكف أف نحدد المصطمحيف
 ، فيؿ يمكف اعتبار كؿ عالقات المجاز المرسؿ كنايات؟ لكؿ كنوع خاص مف الكنايةا

نوع  خاص مف الكناية، نعطي بواسطتو  "أف المجاز المرسؿ  Dumarcaisيرى دومرسي  
مدلوال خاصا لمكممة التي  تحمؿ في معناىا الحقيقي مدلوال عاما، أو العكس ، حيث نعطي 

 1مدلوال عاما لكممة التي ليس في معناىا الحقيقي إال مدلوال خاصا."

لية مف خالؿ ىذا التعريؼ لممجاز المرسؿ أف دومرسي قد اعتمد عمى النظرية الدال  نالحظ
ىذا ما يجعمنا نستنتج أف المجاز المرسؿ عنده و ، أربع مرات فيو ردت كممة "مدلوال "حيث و 

 يتوقؼ عمى  التغيير في " الداللة ". 

 : مولود فرعوف كتب

Lorsque les vieilles barbes m’ont accueilli à la djemaa …P114  

مدلولو في  قط " ال ينحصر ف  les vieilles barbesإف استعماؿ لفظة " 
  :la djemaأف تستقبؿ عامر في    les vieilles barbesليس بإمكاف  إذاالصطالحي 

                                                           
1 Dumarcais , Traité des tropes , p 2 – 4 . 

 يد اهلل

 قدرة اهلل اهلل
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، انزلقت  المحية جزء منو barbesمحؿ اإلنساف ألف    les vieilles barbesلقد حمت  
. Les vieilles barbes  نسجاـ في المعنى لتحؿ محميا لفظةىذه المفظة التي تؤمف اال

 . اإلنساف المسف عفنقؿ الداللة  ر قادر عمىوىذا التعبي

les vieilles barbes          اإلنساف المسف         وجو الرجؿ موجود في جزء 

 1مدلول ال                        1المدلول                     الدال            

 1والمدلوؿ  1ؿ أف العالقة الموجودة بيف المدلو  مف خالؿ ىذا المخطط  نالحظ
نما ىي عالقة المجاورة ليست عالقة ال  .مثؿ في أف المحية جزء مف اإلنسافالتي تتمشابية وا 

فكاف االنتقاؿ مف الجزء إلى الكؿ. إذا ما أخذنا الحقؿ الداللي لكممة "المحية " فإنيا ال تشكؿ 
 جزء منو . يحقؿ الداللي لمفظة " اإلنساف" فيوضعا مستقال عف ال

 الكؿ       الجزء                                      

 

                 

 انتقاؿ الداللة مف الجزء إلى الكؿ              

 استعمال الكل لمداللة عمى الجزء: .1.1.1
، فإف الداللة تنتقؿ مف الكؿ إلى الجزء. فمثال عندما نقوؿ لما ذكرناه سابقاخالفا  

و ال إنإذ  ،ؤخذ عمى حقيقتو في الكالـ اليوميي" ماء النير " ال "شربت ماء النير" نالحظ أف 
انتقمت  .لمقصود ىو جزء صغير مف ىذا الماء، إنما ارالنييمكف لإلنساف أف يشرب كؿ ماء 

الداللة إذف مف مدلوليا االصطالحي الذي ىو كؿ ما يحويو النير مف ماء إلى المدلوؿ 
مف ىذا الماء. نالحظ إذف أف االنتقاؿ قد تـ مف جزء ال أوقميمة الكمية الالثاني المقصود وىو 

 لذا فيو انتقاؿ كمي ذكر فيو الكؿ لمداللة عمى الجزء.  .الكثير إلى القميؿ
 

 اللحٌة االنسان
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 الكؿالجزء                                                      

 

 

 انتقال الداللة من الكل إلى الجزء                   

 المستقبل لمداللة عمى الحاضر:  استعمال . 4.1.1
sa fille qui roulait avec application un peu de couscous d’orge p65.  

حيث أف ذىبية ال يمكف ليا أف تفتؿ  ا" مجازي couscousجاء  استعماؿ كممة " 
نما سميد ى ؿ تتحصؿ عم، وبعد االنتياء مف عممية الفتمف الشعير اكسكسا مف الشعير وا 

محميا الوضعية  أي "سميد مف الشعير" وىي المقصودة لتحؿ . فانزلقت ىذه المفظةالكسكس
، فيما نفسو ألنيما  ينتمياف إلى الحقؿ المعجمي ا. فكاف االنتقاؿ داخميالتي تحولت إلييا

يو حالة فخمتاف.  أما العالقة التي أجازت ىذا االستبداؿ ىو أف" كسكس الشعير " امتد
)كسكس الشعير( لمداللة عمى مستقبؿ أو النتيجة وبالتالي فقد استعمؿ ال .ؿلفتبعد االسميد 

 الماضي)سميد الشعير(.
 

 الماضي

  أو                                                     المستقبؿ الحاضر

   

               

 من الحاضر أو المستقبل إلى الماضي انتقال الداللة

 ماء النهر

جزء من ماء 

 النهر

                     سمٌد الشعٌر

    

كسكس من 

  الشعٌر 
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 1وي:المجاز النح

 تسمية الجمع باسم المفرد:  . 5.1.1

 les vava said du village me laisseront tranquille. p 48 : يقوؿ مولود فرعوف

لى ليوحي إ vava said في لفظة   مفرداستخدـ ال روائيما نالحظو في ىذا المثاؿ أف ال
ظة بابا سعيد أف يذكرىـ نجده قد وظؼ لف  مف، فبدالكؿ مف يتصؼ بصفات ىذه الشخصية

مع إضافة أداة التعريؼ التي تستخدـ لمجمع في المغة الفرنسية  لمتعبير عف داللة الجمع
(les)ع ينتمياف إلى الحقؿ بابا سعيد الجم"بابا سعيد" المفرد و  إف، إذ ا. فاالنتقاؿ كاف داخمي

 . نفسو الداللي

 

 

 جمع                            مفرد                     انتقال الداللة    

 تسمية المفرد باسم الجمع: .  6.1.1

 2لنالحظ ىذا المثاؿ : " يعزؼ المقامات الوسطى."  السابقة.عكس العالقة  ىنا نجد
في العصور الوسطى فذكر  تمف األغنية التي عرف ايعزؼ نوع فنافحيث نجد أف ىذا ال

العازؼ ال يمكنو أف يعزؼ  إف إذ ،كممة مفردة مى"المقامات" بصيغة الجمع لمداللة ع
إلى فانتقمت الداللة مف مدلوليا االصطالحي "المقامات"  .ة واحدةمجموعة مف األغاني دفع

 . مدلوؿ ثاف ىو المقصود و ىي "األغنية"

 

                                                           
1 Catherine  Fromilhague, les figures de style, 2 édition, Armand Colin,2005 P 60   

 99 ص ، األدبٌة الصورة مورو، فرنسوا 2

Vava said Les vava said  
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 جمع 

 

 

 مفرد 

 تسمية المفرد باسم الجمع            

 تحميل المدونة: .1.1

 ترجمة المجاز بمجاز: .1.1.1

Les chemins qui 

montent 
 الدروب الوعرة الدروب الشاقة

…et ce visage fier 

… p65 
.ووجييا المشرؽ الذي ...

 11... ص يفيض كبرياء
ومفتوف بذلؾ الوجو الوسيـ 
الذي ليس إليو مف سبيؿ.... 

 81ص

et ce visage fier 

لمتعبير عف الكبرياء الذي تتسـ بو ذىبية، استعاف فرعوف بيذه العبارة التي وصؼ  
. وما الوجو إال جزء مف ىذه الفتاة. فالعالقة الواردة ىنا جزئية، خالليا وجييا المتكبر مف

استعاف فييا بالجزء لمتعبير عف الكؿ. ولعؿ االعتماد عمى الوجو لمتعبير عف الكبرياء والعديد 
مف المشاعر والتصرفات أمر طبيعي باعتباره الواجية األولى والمباشرة التي يبصرىا الغير، 
كما أنيا تتضمف العديد مف األعضاء التي قد تبيف ما يخفيو اإلنساف. يختص الوجو خاصة 

 والرأس عامة بكؿ حواسو مف شـ، وسمع، وبصر، وذوؽ، ولمس.

                             لمقاماتا

 أغنٌة             



 بين الكناية المجاز وترجمتهما                                        الفصل الرابع      

237 
 

 ....ووجييا المشرق الذي يفيض كبرياء

أتت ىذه الترجمة مطابقة لمنص األصمي بحفاظيا عميو في مضمونو وفي شكمو مع  
المجاز المرسؿ الذي جاء في نص االنطالؽ، فقد نقؿ إلى العربية مجازا إضافة صغيرة. أما 

عالقتو الجزئية مثؿ األصؿ، مع إضافة جممة فعمية )يفيض( لممبالغة في صفة الكبرياء التي 
 اتصفت بيا ذىبية.

 ومفتون بذلك الوجو الوسيم الذي ليس إليو من سبيل

األصمي حيث ال نجد فييا ذلؾ  ، فإنيا بعيدة مظيريا عف النصأما ىذه الترجمة 
 (ومفتوف بذلؾ الوجو الوسيـترجـ ذلؾ المجاز ب)وقد المجاز الذي يصؼ كبرياء ذىبية. 

الذي يعتبر في مجممو كناية عف جماؿ ذىبية وشدة تعمؽ عامر بيا، كما نعتبر ىذا النص 
ة لذىبية مجازا مرسال أيضا عالقتو الجزئية ألف صفة )الوسيـ( التي خص بيا الوجو تابع

 كانساف كامؿ. 

Un visage plus sérieux que  

jamais…p77 
تذكرت صورة رئيس 
البمدية ووجيو 

..ص  88المحتـر

....صورة شيخ البمدية 
وتخيمتو وقد ارتسـ الوقار 

 111عمى وجيو..ص

Un visage plus sérieux que  jamais 

، أي الوجو (visage plus sérieuxفي ىذا النص مجاز مرسؿ عمى مستوى ) 
الجدي. فاإلنساف ىو الذي يتصؼ بالجدية ال عضو مف أعضائو. ذكر ىنا الجزء وىو 
)الوجو( لمتعبير عف الكؿ وىو اإلنساف، فيي عالقة جزئية أريد فييا الكؿ مف خالؿ الجزء. 
وقد تـ اختيار الوجو كجزء مثمما في المجاز السابؽ ألنو المفتاح أو الواجية األولى التي 

 عف اإلنساف.تعبر 
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 . وقد ارتسم الوقار عمى وجيو.

حتى واف ال نجد الترجمة حرفية مف الناحية المفظية، فإنيا تعبر بدقة عف مضموف  
النص األصمي دوف أي انحراؼ: فقد نقؿ المترجـ المجاز المرسؿ مف ثنايا وقر الوجو، 

مرسؿ عالقتو  فالكممة األولى تحوي معنى الجدية الوارد في نص االنطالؽ. فيو مجز
 الجزئية بذكر الوجو تعبيرا عف اإلنساف، وىو رئيس البمدية.

 تذكرت صورة رئيس البمدية ووجيو المحترم

يبدو ىذا النص بعيدا عف النص األصمي في شكمو وفي مضمونو حيث يتحدث  
عمى وجو ىذا الرئيس، ال عف الجدية والوقار مثمما في يبدو المترجـ ىنا عف االحتراـ الذي 

نمعف  حيفالنصيف السابقيف. لكف ىذا إف كنا قد أخذنا ىذه الكممة بمعناىا السطحي البسيط. 
الوقار الذي عبرت عنو ىذه الكممة في النص  عمىالنظر، نجد أف كممة االحتراـ تدؿ حقيقة 

ولو  انطالقا مف ىذا، نستنتج أف النصوص الثالثة قد عبرت عف نفس المضموفاألوؿ. 
فانو وارد ىنا أيضا ألف االحتراـ لمشخص مف خالؿ الوجو،  أما المجاز اختمفت الكممات.
  وعالقتو الجزئية.

… sa fille qui roulait avec 

application un peu de 

couscous d’orge…p55 

...وقد كانت تفتؿ 
مف  كسكي

 11الشعير....ص

....تطمعت في حزف إلى 
ابنتيا التي كانت منيمكة 
في فتؿ الدقيؽ مف 

  11شعير...صال

Sa fille qui roulait avec application un peu de couscous d’orge 

حيث أف "  du couscous roulait"  عبارة فيفي ىذا النص أيضا تعبير مجازي 
نما سميد لمفتاةال يمكف ف عممية الفتيؿ تتـ عمى السميد، مف  اأف تفتؿ كسكسا مف الشعير وا 

فعوضا مف استخداـ كممة السميد . حصؿ عمى الكسكسمية ت. ومع نياية ىذه العمالشعير
تعبر عف التي تعتبر الوضع المبدئي، ماضيا كاف أو حاضرا، استعممت كممة السميد التي 
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التي يتـ التوصؿ  (كسكس)حذفت الكممة األولى لتعوض بكممة  النتيجة أو الوضع الالحؽ،
 ( لمداللة عمى الماضي)سميد(.كسكس)مستقبؿ أو النتيجة فقد استعمؿ الإلييا بعد تحوؿ. 

 فالكممتاف مف حقؿ معجمي واحد.
 تطمعت في حزن إلى ابنتيا التي كانت منيمكة في فتل الدقيق من الشعير.

 ي من الشعير.سوقد كانت تفتل كسك
ذيف النصيف أف مضموف النص األصمي قد نقؿ تاما رغـ تبايف األلفاظ، نالحظ في ى

حدة ودوف التقيد الحرفي بالرواية األصمية في ترجمة الدروب لكف دوف اإلتياف بصياغة وا
( الذي تطمعت في حزف إلى ابنتيا التي كانت منيمكة في فتؿ الدقيؽ مف الشعيرالوعرة )

أىمؿ فيو المجاز المرسؿ باستبداؿ الكممة التي تحمؿ ىذه الصورة بالكممة األصمية التي 
وقد كانت تفتؿ كسكي مف الدروب الشاقة )تحمؿ المعنى الحقيقي والمقصود. أما ترجمة 

( فيي نقؿ لصيؽ بنص االنطالؽ: أحتفظ فيو بالمجاز بنفس ألفاظو ومقاصده الشعير
 وعالقتو حيث ألؼ في عالقة الالحؽ تعبيرا عف السابؽ.

Il arriva de France au 

moment des figues 

fraiches…p79 

عاد أعمر مف فرنسا 
 عندما أينع التيف...

 111ص

وصؿ عامر مف فرنسا عندما 
  أينعت ثمار التيف...

 111ص

Il arriva de France au moment des figues fraiche 

 moment des figuesرمز الروائي في ىذا النص إلى فصؿ الصيؼ بعبارة ) 

fraiches .ف ذكر الفصؿ، ناب عنو بيذه الفاكية فعوضا ع(، وقت التيف، أي فصؿ الصيؼ
ىذا الوقت. فيناؾ عالقة زمانية تربط بيف فصؿ الصيؼ الذي أخفي ووقت التي تنضج في 
خاصة وأف التيف مف الفواكو القيمة التي تشتير بيا منطقة القبائؿ إلى  ،التيف المصرح بو
 يمثؿ المنتوجاف كؿ ثروة المنطقة تقريبا.و جانب الزيتوف. 

   وصل عامر من فرنسا عندما أينعت ثمار التين...
 من فرنسا عندما أينع التينعاد أعمر 
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نالحظ في ىذيف النصيف ترجمة حرفية لمنص األصمي. فقد احتفظا بالمضموف  
 وبالصورة المجازية التي وردت فيو. 

 ترجمة المجاز بنص عادي:. 1.1.1

C’était aussi le secret de 

son cœur ….p81 
س ما ...تحولت إلى ىاج

فتئ يعذب كيانيا احتفظت 
 111ص يافي قمبرا سبو 

إنيا خبأت سر عذابيا 
 ...إنسافعف كؿ 

 118ص

C’était aussi le secret de son cœur 

ولعؿ األمر نفسو في كثير مف  ،وصؼ العرب القموب بأنيا مواطف الكتماف 
في ىذا النص الذي المجتمعات التي تعتبر القمب موضع أسرار الشخص. وىذا ما نجده 

في القمب. وما القمب أصال سوى عضو في جسـ  ؿ عف إخفاء السرعبر في مجاز مرس
اإلنساف، استخدـ ىنا كجزء لمتعبير عف الكؿ في عالقة جزئية. إف استخداـ القمب كعضو 

وال يمكف أف يبصر مثؿ  ،يكتـ األسرار موضوعي باعتباره موجودا ىو بذاتو داخؿ الجسـ
خفي في ذات اإلنساف يمكف فكؿ ما ىو م كما الحظناه في األمثمة السابقة الوجو أو اليديف

 أف يؤدي ىذه الوظيفة.

 إنيا خبأت سر عذابيا عن كل إنسان

تاما رغـ التنازؿ عف التعبير لقد حافظت ىذه الترجمة عمى مضموف نص االنطالؽ  
المجازي الذي استعمؿ فيو، وكأنيا جاءت تفسيرا لذلؾ المجاز في تعبير عادي بسيط. فال 

 رسؿ.أثر فييا إطالقا ألي مجاز م
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 را في قمبياسظت بو تحولت إلى ىاجس ما فتئ يعذب كيانيا احتف

بينما أتت ىذه الترجمة التي احتفظت بالمعنى، رغـ اختالؼ صياغتيا وطوؿ  
عبارتيا، محافظة عمى نص المجاز المرسؿ الذي استعمؿ فيو القمب لمتعبير عف الذات في 

 العالقة الجزئية. إخفاء السر وكتمانو. فيو مجاز جاء لمتعبير عف 

 تفادي ترجمة المجاز:. 1.1.1

Fumier ! lui envoya-t-elle au 

visage, en français… p75 
 " فومًٌ " أي قذر.

 71ص

 880ص ٌا زبل..

Fumier! Lui envoya-t-elle au visage, en français 

أي  (،Lui envoya-t-elle au visageورد المجاز في ىذا النص عمى مستوى الجزء ) 
تجاه اآلخر أي الشخص ال جزء رمتو أو قالت لو في وجيو )مباشرة(. فالشتـ والسب يكوف 

فيي عالقة جزئية. وفي ىذه  الوجو لمتعبير عف اإلنساف بأكمموحسب. ذكرت كممة منو و 
 الصورة كناية أيضا عف المباشرة والمواجية وعدـ التردد والخوؼ.

 يا زبل.. 
 " فوميي " أي قذر.

غة وال صياال ي ىاتيف الترجمتيف أنو ال عالقة ليما بالنص األصمي نالحظ ف 
في نص الدروب الشاقة  حيث نجد ،لـ يكتؼ صاحباىما بعدـ ترجمة المجازو  ،مضمونا

بالحرؼ العربي، وىي كممة ال أساس ليا في العربية وال  (Fumier)كتابة كممة فرنسية 
 .إطالقامعنى ليا 

 خاتمة

 العقميةنفسية أو الحالة العف  األوضاع،في كثير مف المرسؿ،  والمجازتعبر الكناية 
 .عر وعرضيا في تعابير غير مباشرة االرتكازىما أساسا عمى وصؼ المش ،لصاحبيا
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 لباحثيف أجانب وعرب، في ثنايا ىذا الفصؿ ومف خالؿ العديد مف القراءات ،الحظنا
الصعب التمييز بيف ىاتيف وجود تداخؿ كبير بيف الكناية والمجاز المرسؿ وأنو مف 

العالقة التي تجمع بيف الطرفيف، المذكور والمقصود، مف خالؿ ىاتيف الصورتيف. 
الصورتيف، ىي عالقة التجاور التي تنحدر منيا عالقات أخرى كالجزئية، الكمية، السببية، 

 محوريةال تكمف نقطة التبايفالمسببية وغيرىا. وىي عالقات مشتركة بيف الكناية والمجاز. و 
نفس الحقؿ  إلىذكور والمقصود مأي الانتماء الطرفيف المعنييف بالمجاز المرسؿ  فيبينيما 

 الكناية.حاؿ حقميف مختمفيف في  إلىفي حيف ينتمياف  ،والدالليالمعجمي 

وكذا  أو النتيجة السبب والمسببعالقات والمجازات تعبر عف معظـ الكنايات و 
العالقتاف متداخمتاف في ف .ر أف نجد غيرىما مف العالقاتوالحظنا أنو ناد ،السابؽ لالحؽ

الصور المدروسة إلى درجة أنو كاف مف اليسير أف نضع إحدى التسميتيف موضع معظـ 
وقد تبيف لنا أثناء تحميؿ المدونة أف الكنايات أكثر   .اماألخرى دوف المساس بيا وبمضموني

ترجمتيف، أما المجاز فانو يكاد ينعدـ حيث لـ الصور البيانية توفرا في الرواية، األصمية وال
يستخدـ منو إال القميؿ مثمما بينتو األمثمة التي حممناىا. ونود أف نؤكد ىنا أف العديد مف 
األمثمة التي كنا سندرجيا ضمف المجاز لو اعتمدنا عمى البالغة القديمة قد صنفت ضمف 

عدد األمثمة في المجاز المرسؿ  ذي جعؿة، ولعؿ ىذا ىو السبب الالكناية في البالغة الجديد
 جدا مقارنة مع الكناية وكؿ الصور البالغية المدروسة ىنا. قميال

الحاالت حيث وجدنا في كثير مف أثناء تحميمنا لمكنايات، لفت انتباىنا تداخميا في 
ر ومعنى ىذا أف فؾ المعنى المقصود مف الظاى ،غيرىاالواحدة تخفي الكناية  تمؾ األمثمة أف

 البيف يظير معنى مخفيا آخر ثـ آخر، لكف بعالقات متباينة غير العالقة األولى. 

، أي أنيا شكال ومضمونا بالنص األصمي التصاقاترجمة الكنايات كانت أكثر إف 
فتمت ترجمة أغمب الكنايات  وردت حرفية ومحتفظة بجؿ معاني وعالقات الكنايات.

لكنايات والمجازات تتضمف أيضا صورا أخرى خاصة كما تبيف لنا أف العديد مف ا بكنايات.
 االستعارة.
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 خاتمة:

المتصل  خصص أوليا لمجانب النظري العام :أعددنا ىذه الدراسة في فصول أربعة
لمحديث أوال عن الصور البالغية ومدى  بكل الدراسة والمشترك بين الفصول الثالثة األخرى

تأثيرىا عمى النص األدبي إثراء وعمقا في المعنى، ثم عن الترجمة ومختمف سبل 
، بينما كرسنا الفصول المتبقية واستراتيجيات نقل الصورة البالغية من لغة إلى أخرى ثانيا

 Les chemins quiلمتطبيق عمى المدونة المأخوذة من النصوص الثالثة المدروسة: 

montent الدروب الوعرة، والدروب الشاقة، مع االستيالل، في كل فصل، بتقديم نظري ،
 .ثالثا ، الكناية والمجازثانيا ، االستعارةأوال خاص بو: التشبيو

ىذا العمل وما قمنا بو من قراءات أن االستعانة بالصور البالغية  ت لنا نتائجبين
نتاج  ت حكرا عمى النصوص األدبية ، بل ىيثورة ليسوالتعابير المجازية واألقوال المأ
أفراد الجماعة المغوية، أو الدينية، أو  قبلمن  ايتم استخداميو  جماعي في كثير من الحاالت

الثقافية... إما في آدابيم أو في تعامالتيم المغوية اليومية في خطابات عادية، خاصة 
 الشفوية منيا.

محورية ال من الركائزموجزة رمزية نصوص  يشبييا منة وما ـالصور البالغيتعد و 
ألنيا ال تكتفي بمنح النصوص،  ،عامةاألدبي  وفي الخطابعامة التواصل المغوي في 

نما، وحسب شفوية كانت أو مكتوبة، قيمة داللية إضافية جمالية وحجاجية تشبعيا بصبغة  وا 
دراكية اإليجاز في الكممات )االقتصاد ، كما تمكن الممقي من الجمع بين أيضا ومعرفية وا 

المحيط الثقافي،  الذي تولدت فيو إنيا مشبعة بالمحيط المغوي( وتقوية المعاني وتعميقيا.
 األدبي، االجتماعي، العقائدي، السياسي، االقتصادي،...

إضافة إلى ما سبق، يجمع المسانيون عمى قيمة الصور البالغية، خاصة التشبيو 
يم في إمداد اجم المغوية حيث أن ىذه الصور تس، في إثراء المعلكنايةوا واالستعارة والمجاز

وكذا   Extension   sémantique دالليالكممات بمعان إضافية أو ما يسمى باالتساع ال
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لبالغية والتعابيز . كما أن مختلف الصىر اglissement sémantiqueاالنشياح الداللي 

التعبير المركز واألقوال المأثورة في إثراء في  كأساص هم المجاسية قد أسهمت وماسالت تس
 مغة.ال

إن العديد من الصور البالغية الشائعة التي انتشرت وتعممت مع استخداميا اليومي 
في المجتمعات التي تستخدم فييا ألنيا لم تعد  معجمية العفوي قد تحولت إلى وحدات

مجازية جديدة تستدعي التفكير في  مجموعة وحدات أو عبارات، كما أنيا لم تبق تعابير
دراكيا: فعبارة الصورة كاممة تشير إلى داللة واحدة  مضامينيا من أجل الوصول لفيميا وا 

 وكأنيا كممة مفردة ذات معنى واحد وال تقبل احتماال دالليا آخر.

ما تعرفو البالغة العربية بالتشبيو البميغ ضمن  إدراجترفض البالغة الجديدة 
التشبييات، وترتبو ضمن االستعارات ألن العالقة التي تجمع بين طرفيو ليست بالمشابية 
مثمما ىو الحال في التشبييات )العنصر أ يشبو العنصر ب( بل ىي المقابمة والمماثمة 

 والتسوية )العنصر أ ىو ب(.

: فرغم وسة في عممنا ىذا إلى ثالثة أصناف متباينة تمام التباينتنتمي الصور البالغية المدر 
فان العالقة التي تجمع  -مذكور مصرح بو ومقصود مخفي–اعتمادىا جميعا عمى طرفين 

بينيما ىي التي تمثل مركز االختالف: يعتمد التشبيو عمى عالقة المشابية 
(comparaisonبينيما )ثنين بل تسوي بينيما ، في حين ال تقرب االستعارة بين اال

 équivalence etوتجعميما طرفا واحدا من خالل عالقة االستبدال والمماثمة )
similitude بينما تؤلف بينيما عالقة المجاورة بكل ما فييا من فروع في الكناية والمجاز ،)

    المرسل.

ين أما عن ترجمة الصور البالغية، فان ما ىو متفق عميو بين العام والخاص، وب
ليست أىل العمم في ىذا المجال، أن الترجمة خيانة ألن االنتقال من لغة إلى لغة أخرى 

تطمب حتما االنزياح ولو بقميل عن النص األصمي. فحتى عمى عممية آلية ميكانيكية، بل ت
وىو نحاول تقديم كممة مرادفة لكممة أخرى، نقوم بعممية الشرح أو مستوى المغة الواحدة، لما 
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يمكن مقارنتو بالترجمة، فإننا نأتي بترادف جزئي بحيث أن الترادف الكمي يكاد يكون  أمر
كل كممة تتضمن مجموعة مفتوحة من السيمات وال يمكن أن تكون متقاسمة ألن  مستحيال

استعماالت الكممتين في غير ذلك السياق الذي تترادفان فيو لن كميا مع كممة أخرى، وعميو ف
بل جزئيا فقط. نفس الشيء، بل أكثر، يقال بالنسبة لمكممة الدخيمة التي  يكون بنفس الطريقة

تترادف مع كممة أصمية في المغة، وىي متضمنة لبعض الخمفيات المغوية والثقافية والدينية 
 إنواالنحراف، فكانت الترجمة، بصفة عامة، بيذا القدر من الصعوبة  فإذالمغة األصمية. 

ي تتركب من مدلوالت أعمق، وأوسع، وأكثر ارتباطا بمحيطيا ترجمة الصور البالغية الت
لكن ممكات وقدرات خاصة.  -ال محالة-بمشقة أكبر وستتطمب  -حتما–وسياقيا، ستكون 

العديد من السبل والطرائق التي  يتبنى، عوضا من الطريقة الواحدة المتحكم في الترجمة قد
 ،لمدلوالت الواردة في النصوص المترجمةستمكنو من االقتراب إلى أبعد حد من اإلتيان با

 األصل تنقل التي الترجمـة دون المساس بالمغة اليدف في أسموبيا وتركيبيا... فمثل ىذه
تفرض عمى نفسيا  ال التيتمك  ىيخمال وال في لغة الوصول فيو فتحتفظ بو دون أن توقع 

 ،تامة بحريـة تسبـح التي تمك بل ،من طرق الترجمة حسـبو  واحدة بطريقـة أغالال تقيدىا
 التفكير دائما في، مع المترجـم النص عمى أخـرى أحياناو  األصمي، النص عمى أحيانا مركـزة

لكن ما قد نقميا إليو. في ومدى قابميتو لألفكار والصيغ التي نرغب  المحيط الذي ستوجو إليو
 لتأويلالمغة ب، بل ىي نقل  إلىيعكر الترجمة أكثر أنيا ليست مجرد نقل أفكار من المغة أ 

يكون  قدفقد يكون فيمو صائبا مثمما  وما فيمو وىو يقرأ أو يسمع النص األصمي. المترجم
ألن التأويل رغم كونو جماعيا خاضعا لقيم الثقافة والمجتمع والدين والمغة وغيرىا، خاطئا، 

رجم وممكاتو في فانو فردي بالدرجة األولى ألنو خاضع أوال وقبل كل شيء لقدرات المت
  مختمف المجاالت.

مثمما يحدث في -في لغة الوصول ويعتبر تحميل ىذه التعابير المجازية بمقابالتيا 
من أيسر السبل التي تمكن القارئ والدارس من التمتع التام بيا وبما فييا من  -الترجمة
ألن ذلك يمكن حقا من الوصول إلى المعاني والمضامين الخفية التي يصعب  ،دالالت

وخصوصا من خالل معرفة  ،تؤدى أيضا فإنيامناليا عمى القارئ العادي. أما ىذه الكنايات 
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 يتسنى ألصحابيا التفنن في استعمالجانب الحقول الداللية حتى  إلىالحقول المعجمية 
 ي مختمف السياقات والخطابات.واستبداليا فودالالتيا الكممات 

أما عن دراسة المدونة فان العديد من المالحظات قد لفتت أنظارنا ونحن ننجز 
 العمل:

 استعان الروائي مولود فرعون بالعشرات من الصور البالغية بمختمف أنواعيا من
ير معبرة عن المحيط الذي تعيش فيو شخصيات بتشبيو، واستعارة، وكناية، ومجاز من تعا
فالتعابير المجازية والرمزية . في الحقبة االستعمارية الرواية في قرية صغيرة بمنطقة القبائل

من خصائص المغات العامية والمجتمعات الشفوية، خاصة النساء والفئات الميمشة 
ألن ىذا النوع من الخطابات ىو الذي يكفل ليا التعبير بعمق عما يختمج بداخميا  ،والمحتقرة

الحظنا أن مجموعة من تمك التعابير منقولة إلى الفرنسية مباشرة وحرفيا و من أفكار ومشاعر. 
التي ستترجم حرفيا إلى   C’est une question de frontمن المغة القبائمية مثل : 

التي  Elle a plein de selقضية مكتوب"،  إنياجبين( أي " العربية ب )إنيا قضية
مسرارة". وليس معنى ىذا أن الروائي ال  إنيالدييا الكثير من الممح( أي "ستترجم أيضا ب)

عممية متعمدة أراد من خالليا االحتفاظ بكل معاني تمك  الفرنسية، بل إنيايتقن المغة 
ليمنح نصو نوعا من األصالة الثقافية  فياتوأصالتيا وما فييا من خمالعبارات وشكميا 

  ألن نقميا إلى الفرنسية كان سيزيل عنيا حتما البعض من أبعادىا. ،واالجتماعية

إن الصور البالغية األكثر استعماال في الرواية األصمية ىي التشبيو متبوعا 
ألنيا أيسر الصور باالستعارة. ولعل ىاتين الصورتين ىما األكثر شيوعا في معظم الروايات 

ن كان فيميا، خاصة االستعاراتو  ،والشيوع البالغية من حيث االستعمال  رتباطشديد اال ا 
 بالثقافة والمحيط العام لمنص. 

إن  مجموعة من النصوص العادية في الرواية األصمية قد ترجمت بصور بالغية، 
كما الحظنا في الترجمتين بعض النصوص التي ال أثر ليا إطالقا في نص االنطالق، وىو 
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ما يبين أن المترجمين قد قدما إضافاتيما انطالقا من فيميم الجيد لمعاني النص األصمي، 
لمحيط االجتماعي والثقافي والديني لممنطقة التي عرضت فييا بناء عمى معرفتيم التامة با

 أحداث ىذه الرواية.

 :كثيرةأما بخصوص الترجمة، فان االستنتاجات أيضا 

رجمة الحرفية ىي الت ، الدروب الوعرة والدروب الشاقة،الطريقة األكثر استعماال في الترجمتين -
اظا عمى أصالتو وعمق معانيو. نقل النص األصمي بفكرتو حف حيث عمد المترجمان إلى

كون المترجمين من نفس المجتمع الذي تربى فيو صاحب النص  إلىولعل ذلك راجع 
األصمي، أي المجتمع الجزائري، وكذا لكون معاناة شخصيات الرواية في فترة االستعمار ىي 
معاناة حقيقية عاشيا المجتمع الجزائري في مختمف أنحاء البالد رغم وجود بعض 

أحيانا من أجل تدقيق المعنى أو  لكن ىذه الترجمة قد عرفت بعض اإلضافات االختالفات.
 تعميقو.

 
وجدنا أن فقد أما عن ترجمة الصور البالغية، فان األمر متعدد االتجاىات ومتنوع النتائج:  -

معظم التشبييات واالستعارات قد ترجمت بمثيالتيا، التشبيو بالتشبيو واالستعارة باالستعارة. 
غية مغايرة، أو بعبارات عادية في بعض الحاالت، ترجمت ىاتان الصورتان بصور بالو 

نادرة جدا، تم تفادي النص األصمي ولم يترجم وىي خالية من المجاز. وفي حاالت أخرى، 
إما أن تتم فإطالقا. أما الكنايات والمجاز فقد عرفا تناوال آخر إذ من النادر أن احتفظا بيما: 

 ترجمتيما بصور بالغية أخرى أو بنصوص عادية خالية من المجاز.
 إلىألن االنتقال  ،إن نقل الصورة البالغية بمثيمتيا ال يعني االلتصاق بيا تماما أو حرفيا -

المغة العربية يكون حسب ما تسمح بو ىذه المغة من أساليب وتراكيب حيث قد تقابل الجممة 
ذلك من التراكيب والصيغ.  إلىبالكممة، أو الجممة الفعمية باالسمية، أو الجممة بالظرف، وما 
احتفظا في كثير من الحاالت  ورغم التباعد بين المغتين الفرنسية والعربية، فان المترجمين قد
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 ، فعال،الترجمة مكنتفقد  ، االسم باالسم، الفعل بمثيمو، والضمير بمثيمو...نفسيا الكممات
 )العربية(. الوصوللغة إلى  )الفرنسية( االنطالقلغة من البالغية من نقل الصور 

فان ذلك ؟ الترجمة الناجحة الصائبةما ىي السبل التي تمكن من تأدية : لسؤالأما عن ا -
فمن النصوص ما يسيل نقمو إلى  ، والصيغة التي بني عمييا.متعمق بطبيعة النص المترجم

ضافاتالمغة اليدف بصيغتو األصمية، ومنيا ما يستوجب االرتكاز عمى تعابير أخرى   ،وا 
ثم  ،فيا عمى النص األصمير مثمما وجدناه في مجموعة من األمثمة حيث اعتمد المترجم ح

كالصفات واألحوال والتمييزات التي أضفت عمى النص  اإلضافاتبو مجموعة من  تألصق
في المضمون قد تؤثر  أما الترجمة الناقصة التي لم تؤد اليدف فإنيا من العمق والدقة.مزيدا 

اإلتيان بأفكار قد أو كاالبتعاد عن المعنى المقصود،  :بطريقة سمبية شكلمثمما تؤثر في ال
يجعل المترجم  كما أن النسخ المغويترفض في المحيط االجتماعي والثقافي لمغة المستقبمة، 

يأتي بصيغ تركيبية وأسموبية ال أساس ليا من الصحة في لغة الوصول، كما قد يأخذ كممات 
أو بعدد ال  ،إلى لغة الترجمة، أو أن يكتب الكممة بغير جنسيا من المغة األصمية فينقميا

 وجود لو في المغة...فيي انحرافات معجمية، وصرفية، ونحوية، وأسموبية. 

مثمما قدمنا أجوبة عمى اإلشكالية واألسئمة التي نجمت عنيا، وصمنا إلى استنتاجات 
 بخصوص الفرضيات التي انطمقنا منيا: 

ألنو من الصعب بل من المستحيل أحيانا أن يتقيد المترجم  الترجمة خيانةيعتبر الجميع 
بالنص األصمي، فانو سيتدخل حتما في الصياغة والمضمون انطالقا من أسباب و عوامل 

يضيف وينقص ويزيل كممات وجمال وأفكارا. قد عدة عرضناىا مفصمة في الفصل األول، ف
ترجمة الصور البالغية والرموز واألقوال المأثورة  نوالحال نفسو بالنسبة لمصور البالغية: إ

، لكن ىذا ال يعني أن المترجم يتحاشاىا ويتفاداىا بل ينقميا في حتما أكثر تعقيدا وصعوبة
معظم الحاالت بمثيالتيا أو بصور بالغية مغايرة، ونادرا ما يتفادى تماما نقميا إلى المغة 

اتيا، كما أن المغات إمكان ألن لكل ،ة ومؤكدةفترجمة الصورة البالغية إذن ممكن. اليدف
 .انجميع المغات والثقافات تتقاسم العديد من األسس والقواسم التي توحد بني اإلنس
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، وكأن نفسيا الصيغة الرواية عمى معظمالحظنا أن الترجمتين قد جاءتا في كما 
بل حتى في  ، حسبو ، ال عمى مستوى التراكيب العادية إحداىما مجرد إعادة كتابة لألخرى

فمم نجد اختالفا في ترجمة الصور البالغية بين النصين إال في حاالت  التعابير المجازية،
 نادرة. 
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 التلخيص

لما لمصور البالغية من تأثير بميغ في النصوص األدبية، وما لمترجمة من نظرا 
لهذا أهمية في نقل المنتجات األدبية من لغة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر، وما 

، بالغة في الدراسات األدبية والبالغية واألسموبية والنقدية الحديثة الموضوع من أهمية
ها من المغة النص األدبي وترجمتالبالغية في   الصورحول  دراستناتتمحور اخترنا أن 

أخرى، لغة من لغة إلى أو استعارة  الترجمة نقال فمثمما تعتبر .الفرنسية نحو المغة العربية
، أو من نقل من لفظ إلى آخر، أو من مفهوم إلى آخر -أيضا  –فان الصورة البالغية 

وانطالقا مما سبق تمحور  .المماثمة أو المقاربةشيء إلى آخر عمى سبيل المشابهة أو 
: كيف تمت ترجمة الصورة البالغية من تشبيه، واستعارة، وكناية بحثنا حول السؤال

مع التطبيق عمى رواية مولود فرعون وترجمتيها  ؟مغة الفرنسية إلى العربيةالومجاز من 
  )الدروب الوعرة( و)الدروب الشاقة(. إلى العربية

 

Résumé :  

Nous avons choisi de travailler sur l’image rhétorique dans le texte littéraire 

et sa traduction du français vers l’arabe. Comme la traduction, qui est un transfert 

d’une langue vers une autre, l’image rhétorique est aussi un transfert de sens entre 

mots, concepts ou choses. Le roman de Mouloud Feraoun « Les chemins qui 

montent » a connu deux traductions vers la langue arabe. Etant donné sa valeur, 

comme témoin de l’histoire de la société algérienne du temps de la colonisation et eu 

égard à l’importance de sa traduction, nous avons opté pour son étude ainsi que ses 

deux traductions du point de vue rhétorique. Ainsi, nous avons opté pour répondre 

aux questions suivantes : Quels sont les procédés utilisés pour la traduction de ces 

images rhétorique? Nous avons constaté, suite à ce travail, que : Certaines images 

sont prises directement, même sur le plan de la construction linguistique, de 

l’environnement social, religieux et linguistique de l’auteur. Feraoun, lui-même, a 

fait des traductions littérales du kabyle vers le français afin de garder l’originalité des 

textes et des images. La majorité des images sont traduites par des images. Seles 

quelques-unes ont été traduites par des textes ordinaires ou ont été ignorées. La 

traduction de l’image s’est faite soit par une image du même type ou d’un autre.  




