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  المقدمة
أو لم تنتشر فيها  ،ةتعرف الكتاب ملالمجتمعات ذات األدب الشفوي التي ترتكز 

ها كالمبل حتى في  ،بفحس ،خطابها األدبيال في  ،ز والمجاز، على اللغقدر وافرب
أو ما يمكن اختصاره في المقولة  ،وياالقتصاد اللغبار ما يسمى في إط، اليومي العادي

عن األدبي  الخطابيتميز من أبرز ما و. "لكالم ما قل و دلخير ا"العربية المشهورة 
وقوة  ،الداللةه عمقا في ارتكازه على الصورة والمجاز اللذين يمنحانالعادي  لخطابا

ها وتعتمد شعرية النص األدبي على بنائ .اعاإليقة في وسالس ،واإليحاء ةفي التأدي
 نالذي هوقيم هومبادئالمجتمـع  وكذا على ثقافـة، وي والبالغي الشكلي والمعنوياللغ

فاللغة، عموما، ترجمة أفكار وأحاسيس الى لغة وكالم من أجل التواصل  .متولدت فيـه
غير  التي تؤديها اللغة عموما، وتؤدي اللغة األدبية، هي أيضا، نفس الوظيفة. مع الغير

قوة في أنها غالبا ما توجز من خالل مختلف أساليب البيان التي تضفي على الخطاب 
  .االيحاء وعمقا في الداللة

ومع تعايش المجتمعات واحتكاك اللغات واآلداب، فالحاجة ماسة الى التواصل 
فالترجمة ضرورة . والتفاهم، أوال، والى نقل ما أنتجه وما ألفه كل مجتمع الى غيره

  . ي نحن فيهذملحة ال يمكن تجاهلها خاصة مع عصر العولمة ال
 خالية منة ووص، أيا كانت طبيعتها، حتى وإن لم تكن أدبيلما نحاول ترجمة النصو

ة اللغفي  نقصالمجاز، فإننا قد نقع في أخطاء وانزياحات عادة ما نحاول تبريرها ب
ت مترجمة نقائص افكثيرا ما بينت دراسات لمؤلف. ما أو غيرهاأسلوبا أو نحوا أو معج

وتقديم ما ال يجوز  ،بدال المكانيمثل النسخ األسلوبي، الدخيل أو التداخل اللغويين، اإل
االبتعاد والعدول عن محكم ضروب  غيرها منو ،أو تأخير ما ال يحق تأخيره ،تقديمه

  .ةقوانين اللغ
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لنص إلى تحريف ا ،ة المطافالترجمة أمر عويص قد يؤدي بصاحبه، في نهاي
قد يفوق  ديقد تؤدي به إلى اإلبداع واإلتيان بنص جدكما  .هالمترجم والتقليل من قيمت

  .، وروعة ورونقاالنص األصلي إيحاء
، نرى أن الخوض فيها يتطلب من غموضونظرا لما يشوب عالم الترجمة من عوائق و

ه بالتوفيق حتى تحظى ترجمت ،ةمن الشجاعة، وكثيرا من الموهبة والثقاف ضاصاحبها بع
  .الرداءةب أو على األقل كي تتجن
، )لغة االنطالق(ي أي باللغة المصدرمن يهتم بالنص األصل 1من المترجمين

وعلى هاتين الركيزتين تبنى  .)لغة الوصول(ومنهم من يعنى بقارئه أي باللغة الهدف 
 ،تكون حرفية ومرتكزة على النص األصلي فقد: نتيجة النص المترجم وطبيعة الترجمة

تناول ال تكون في ممن المحتمل أ ،وعليه .الهدف ةلغالعن قواعد  انزياحاتفتقع في 
ة المستعملة من ـاللغ عنواألسس مختلفة المعالم لكون لغتها  ،توجه إليه الجمهور الذي

فتتجنب االختراقات  ،هذاوقد تكون معنوية ومهتمة بجمهورها . طرف هذا المجتمع
اللغوية، فتكون في متناول القارئ الرتكازها على قدراته وملكاته اللغوية والثقافية 

  . والحضارية
فيتحاشى  ؛فيكون وسطا بينهما من يختار أن يجمع بين المبدأينأيضا،  ،ترجمينومن الم

فيكون  :االبتعاد عن النص األصلي ويتجنب التخلي عن قارئ الترجمة ولغتها وثقافتها
   .أحيانا أخرى ،ومعنويا ،أحيانا ،حرفيا

رتكزون كونهم ي ات،الفئ هضمن هاتيدخلون وقد نجد نفرا آخر من المترجمين الذين ال 
فال يترجمون  ،فهم واستخدام اللغتين علىأكثر على كفاءاتهم في الترجمة وقدراتهم 

أو صعبت  ،ويتجاهلون كل فكرة أو كل جملة عسر عليهم فهمها تيسر عليهم،سوى ما 
  .واهاأو ال يوافقون محت ،ترجمتها

                                                             
 RICCEUR P., La métaphore:  و. 2008مري، منشورات الدار العربیة للعلوم، بیروت، بول ریكور، عن الترجمة، ترجمة حسین خ: ینظر   1

vive, Editions du Seuil, France, 1975  
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ما لكانت ترجمة نص ما بهذا الحد من العسر والغموض، فكيف سيكون األمر  إذاو
النصوص كثيرا ما تتشبع فالمجازية واألقوال المأثورة؟  التعابيروة الصور يتعلق بترجم

، بل إن هذه ودالليا األدبية بالمجاز والصورة التي تزيدها رونقا لفظيا وعمقا معنويا
. هشعرتيومنها يستمد جماليته و ،الخصال من الركائز التي يبنى عليها النص األدبي

: بل هي جمع بين قوتين ،ى االستعارة ليست تعبيرا مجازيا فحسبوالصورة أو باألحر
أخرى،  إلىمثلما تكون الترجمة نقال من لغة  ،آخر إلىها نقال من عنصر ـأولهما كون

فدور . ، ومبادئوعقيـدة ،وحضارة ،وثقافـة ،ها انعكاسا للغةكونهما ـوثاني
بل يمتد  ،فحسب لنقديةالنصوص اإلبداعية وا ال يقتصر علىاالستعارات وتأثيرها 

، هذه. المجازية تصوراتناحيث تتحكم و تسير العديد من حياتنا اليومية،  وبعمق الى
      .ة أحياناوقد تجعلها مستحيل ،قد الترجمةة من العناصر التي تعمجموع ن،ذا

 يتمحور، اخترنا أن في الدراسات الحديثة ونظرا لما لهذا الموضوع من أهمية
 الترجمة استعارة أو لك أنذ .هرجمتعارة من خالل النص األدبي وتبحثنا حول االست

إلى أخرى، واالستعارة أيضا ترجمة أو نقل من لفظ إلى آخر، أو من  ةنقل من لغ هي
لغة ( ةهل تمكن الترجمة من نقل هذه الصورة من اللغة األصليف . رمفهوم إلى آخ

فما هي السبل  ،باإليجاب جوابال ؟ إذا كان )الوصوللغة (لهدف ة اإلى اللغ )االنطالق
ما هي النتائج التي ستترتب ف ،ةتمكن من هذه التأدية ؟ وإذا كانت اإلجابة سالبالتي 

  ها ؟عن
لألديب  ،Les chemins qui montent روايةالعمل، اخترنا  النجاز هذاو

 ةالدروب الوعر: المترجمة من اللغة الفرنسية إلى العربية  الجزائري مولود فرعون،
  .)2005ترجمة حسن بن يحي (ة الدروب الشاق /)1984ترجمة حنفي بن عيسى، (

بعيد كل البعد عن  اعتباطيوقد وقع اختيارنا على هذا المؤلف لسبب 
ة التي ن الطبيعة الثقافية واالجتماعيالموضوعية، وهو كونه أديبا جزائريا يعبر أصال ع

ض أن تكون الترجمة ن المفرومو .دإلى زمن ليس ببعي لمنطقة القبائ هات فيعاش
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نفس و الوطن،س نف إلىكلهم ينتمون ن يصائبة ناجحة ألن الكاتب األصلي والمترجم
وبعيدة عن ثقافة المؤلف  ،لكن لغة الكتابة األصلية مختلفة عن لغة الترجمة. الثقافة

غة ل إلىفان الكتابة األصلية قد تكون في حد ذاتها ترجمة من ثقافة  ،عليهو. والمترجم
وذاك أن لصاحب النص األصلي حرية أكبر في  ذا، على أن االختالف بين هبعيدة عنها

  .رهال من قراءة غي ،يؤلف انطالقا من تفكيره هوكان ه ة ألنالكتاب
فإنها، على  ،من خالل هذا العمل المتواضع الى تحقيقها،أما األهداف التي نسعى    

ألن معظم  ،ؤلف وترجمتيه إلى العربيةفإضافة إلى التعريف بالم :بساطتها، متعددة
اس ال يعرفون أن هذه الرواية قد ترجمت مرتين إلى العربية ومن طرف مترجمين ـالن

ألنها، على خالف ما يرى ، نود التعريف بقيمة االستعارة في النص األدبي نمختلفي
 ، بل هي)ب(إلى العنصر ) ا(الكثيرون، ليست مجرد نقل صفة أو صفات من العنصر 

لغته وغيرها ه وإذ تعبر عن ثقافة المجتمع وعاداته ومحيط ،أكبر وأعمق من ذلك بكثير
 هذا،  كما نهدف من خالل عملنا. إلى درجة أنه من الصعب تحديد تعريف دقيق لها

ما يمكن أن يحول دون كذا و ،وما لها من حدود ،بالترجمة وسبل تحقيقها إلى التعريف
أي أنها متنوعة ومبنية على أسس  ،فالترجمة ترجمات .وصولها إلى النتيجة المرجوة

هدفية قد تكون كما قد تكون مصدرية مرتكزة على التركيب األصلي للنص،  إذ ،مختلفة
  .ةداللة وحسن إيصالها إلى المتلقي في اللغة الثانيلمهتمة با
  :يلية فيـما متمثل فإنهابخصوص الفرضيات التي أسسنا عليها موضوعنا، و
كان األمر منطبقا على  إذاف. مة أمر عويص بل مستحيل أحياناالترج إن

هنالك من األدباء والنقاد واللسانيين من  ؟الستعارةفما الحال بالنسبة ل ،النصوص العادية
من ثقافة وعادات وعقائد ال يمكن  تتضمنهيرون أن ترجمة االستعارة مستحيلة ألن ما 

ترجمة  بإمكانيةك فئة أخرى تؤمن لهنا وبالموازاة مع هذه الفئة، ،لكن .أن يترجم
 جمعكما أن كل  ،1ةـللغات جميعا قواسم مشتركولغة،  الاالستعارة ألنها تأتي في ثنايا 

                                                             
  . 1987یوسف عزیز، البنى النحویة، منشورات عیون، الطبعة الثانیة، الدار البیضاء،   یؤیل. تشومسكي نعوم، ترجمة د: ینظر  1
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تشابهات وتماثالت  ،بالتالي ،فتكون لها ،1من لغة أم واحدة ،فيما بعد منبثق،من اللغات 
ا متعايشة متداخلة، أن الثقافات أيض ،نضيف إلى هذا كله. لـأكبر من ذي قبوأعمق  

هذه إذن مجموعة من األدلة التي تؤكد إمكانية ترجمة . وهذا ينتج تقاربات بينها أيضا
  . االستعارة

 Les chemins quiأن رواية  ،ونحن نبحث عن مادة موضوعنا هذا ،وجدنا
montent  هذا معناه أن و. أعاله أشرنا اليهقد حظيت بترجمتين إلى العربية مثلما
ام بحسن بن يحي إلى القي، وهذا ما دفع لم تف بالغرض المطلوباألولى الترجمة 

في هذه . ذلك ه فيلكن قد يكون تعلقه بالمؤلـف أو المؤلف هو دافع. بترجمته هو
 .م بعدالحال كان من األجدر أن يترجم ما لم يترج

ن أن ، أن النص األصلي في ذاته يحوي أجزاء مترجمة، أي أننا نظاأيضونظن،
م ة، ثصلية في لغتها األصلية، أي القبائليرة األئي مولود فرعون قد أخذ الفكواالر

   .ةصاغها في قالب اللغة الفرنسي
متمثلة في الدراسة  فإنها ،عليها اعتمدنابخصوص المقاربة والمنهجية التي و  

 لىإمناقشة الترجمتين  فيها اعتمدنا فإننا ،المقارنة أما. ة، والمقارنة والنقديالتحليلية
من  فإننا طبقناهأما التحليل،  .عيوبالعربية حتى نبين ما في كل منهما من مزايا و من 

على  وقد فرضنا النقد. والترجمة تعريفا وأسسا وحدودا خالل عرض كل من االستعارة
من فك بعض ألغاز االستعارة والترجمة من ن كل دراستنا هذه، ألنه السبيل الذي مك

  .لكون الروح النقدية الزمة يجب أن يتحلى بها كل بحث علميو دةخالل البالغة الجدي
فصلين اثنين، أولهما نظري والثاني الى  هميقست ا العمل، ارتأيناذوإلنجاز ه

  :تطبيقي

                                                             
  ...ن السامیة الحمیة التي تنتمي إلیھا أیضا العبریة و الفینیقیة و غیرھمافالعربیة مثال منحدرة م  1
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الستعراض  ،"مفاهيم االستعارة ووظائف الترجمة"الموسوم  األول، هفصل خصصنا
ا ذا، قسمنا هذل. والترجمة مجموعة من المفاهيم والنظريات الخاصة بكل من االستعارة

    .أولهما خاص باالستعارة وثانيهما بالترجمة :الفصل الى مبحثين
ما يحيط باالستعارة عامة من مفاهيم، أي تعاريفها لغة عند درسنا في المبحث األول 

ا، على ذونشير الى أننا ركزنا، في عملنا ه. العرب واصطالحا عند العرب وغيرهم
االستعارة في اطار ما يسمى بالبالغة  دراسةلما أتوا به في  نظراأعمال الغربيين 

وقد تطرقنا، أيضا، الى عرض مختلف أنواع االستعارة، حسب تقسيمات . الجديدة
  .تعارة مثلما تطرقنا الى فوائدهاالقدامى والمحدثين، كما فصلنا المكونات اللفظية لالس

ناه لعرض ماهية الترجمة فقد خصص .دراسة الترجمة الثاني مبحثالتناولنا في 
فبعد استعراض . ا، الى جانب االستعارةذباعتبارها الركيزة األساسية الثانية لعملنا ه

تعاريف الترجمة، انتقلنا الى تحليل حدودها الى حد أن الكثيرين يرونها خيانة للنص 
عرجنا على األسباب التي ا الموضوع، ذوللفصل بين مختلف المواقف حول ه. األصلي

  .دي بنا الى الترجمة لننهي الفصل بدراسة السبل العديدة التي تنتهج للقيام بالترجمةتؤ
وأنواع ترجمة استعارات  عالقة االستعارة بالترجمة" وسومالم أما الفصل الثاني

 انجمعو ،فقد تناولنا فيه السبل المختلفة المستخدمة في ترجمة االستعارة ،"الرواية
   .Les chemins qui montentترجمتي الطرق التي استعين بها في 

ا جل النظريات ذ، وكعدمهامن فكانت بدايته بمناقشة قضية امكانية ترجمة االستعارة 
مثل  تهامختلف الطرق المستعان بها في ترجم فحللنا اثرها, ه المسألةذالتي تناولت ه

عنا في دراسة شرثم . وغيرها ،الترجمة الحرفية، الترجمة المعنوية، التقابل الديناميكي
فبدأنا بدراسة عنوان الرواية وترجمتيه  .االستعارات الواردة في الرواية المدروسة

فوجدنا بعض التباعد بين السبل المستعملة في ترجمة  .لنصل الى ترجمتي االستعارات
االستعارات وما ورد في الترجمتين حيث أن بعض الطرق المستخدمة هنا غير واردة 

  .في تلك الطرق



            مقدمــة
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بل ا العمل المتواضع أهمها قلة ذد واجهتنا صعوبات عدة أثناء انجازنا لهوق 
ا األمر راجع الى كونه ذولعل ه. ا الموضوعذالمراجع األكاديمية التي تتناول هانعدام 

فرغم وجود بحوث ومقاالت حول الترجمة و . موضوعا جديدا لم يسبق التطرق اليه
ي ترجمة االستعارة، في دراسة علمية، لم يقدم ا االستعارة، اال أن الجمع بينهما، أذك

  . من طرف أي باحث حسب ما الحظناه من خالل قراءاتنا
. أما المراجع التي أسسنا عليها بحثنا، فانها مكتوبة في معظمها باللغة الفرنسية

  :ومن أبرزها
، 2008ريكور بول،  ،، االستعارات و الشعر العربي الحديث2005، الحنصالي سعيد 

 : MESCHONNIC H., 2001, Pour la poétique II.الترجمة، ترجمة حسين خمري،عن 

Epistémologie de l’écriture poétique de la traduction,  ،OUSTINOFF M., 2007, La 
traduction, Que sais-je ?.،RICOEUR P.,1975, La métaphore vive,  .    

ي المشرف، الدكتور بوجمعة شتوان، ذوفي األخير، أتقدم بجزيل الشكر الى أستا
ا البحث وعلى توجيهاته القيمة الدقيقة التي لم يتوانى ذعلى قبوله االشراف على انجاز ه

ا ذكما أتوجه بشكري، أيضا، الى أعضاء لجنة المناقشة على قراءتهم له. في تقديمها لنا
  . البحث ومناقشته
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  المبحث األول
  .االستعارة ومفاهيمها
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  :تمهيد
ن في ـالباحثيالكثير من طو، باهتمام ـ، منذ أرسارةـاالستعحظيــت 

 ،ةـبمنظورات مختلف ،دراسات عديدة ت مصـبـفكان. ة والنقد واألدبـاللغ
 1يرى بريمنغرونظرا لتعقـد المصطلح ومحتـواه،  .وفي اختصاصات عدة

Preminger  يوما إلى اتفـاق إطالقا أن نصل ل ـر المحتمـمن غي" ه ـأن
فان أغلـب البالغييـن واللغوييـن ال  ،ذلكرغم و ".حـول تعريـف ما

ة ـعن التفاهفي داللته أو كالم بعيد  ها لفظةـوصف االستعارة على أنينكـرون 
إلى  خارق للعادة ذهني، ،ويـفهي استعمال لغ .وفـوعن االستعمال العادي المأل

إن أساس كل " .أيضا هي وفـل في المألـداول فتدخـوتتاستعمالها ع ـشييأن 
داخل  تراكيبلكلمـات والالمعجمي لداللة اخـرق لالستعمـال  ،استعـارة
يستعمـل ففي التعابيـر االستعاريـة،  مألوفغيـر  عنصريوجـد ... الخطاب

   2 ".ـة كمعيـار جزئي للتعريـف في معظـم التعريفـات االستعاري
لكن كونـها  استعارة كاملة،تعـد استعـارة، بل هي  لمأنها  معنى ذلكوليـس 

ولن تعـود بنفـس  .ومن تأثيـرها ،إيحائها، ومن مألوفـة ينقـص من جماليتـها
 .تأثيـرفي الو جدة وقوة  اكلـها إبـداع التي تأتي االستعـارة الجديـدة فعالية

  .ألخـرى استعـارة ميتـةفهذه األخيـرة استعـارة حيـة، وا
 ،ة عند العرب وغيرهمـور القديمـة باالستعارة منذ العصـدأت العنايـب   

ه ـة شكلـة على النص األدبي في جماليـرات عميقـه من تأثيـنظرا لما تأتي ب
وتضاعفت . داللته ألهميتها ومركزيتها في انتاج الخطاب وقراءته وترجمتهو

                                                             
1 Van dendor pe Chr i st ian  (Un i ver s i t é  d ’Ot ta wa ) , Rh ét or i que de  DE RRIDA,  
Ar t i c l e  publ i é  dan s  Li t t ér a t ur es   (Mc GILL) ,  n°19 ,  h i ver  1999 ,  p -p.  163-
193 , .   h t t p : / / www. l e t t r es . uot t a wa . ca/ va nden .h tm l  
2 Kleiber G. « De la sémantique de la métaphore à la pragmatique de la métaphore »,  in 
charbonnel, La métaphore entre philosophie et rhétorique, 1999, p.102. 
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ة ومتاعب ـه من مشقـلما تسبب نفسها، وكذا ها حديثا لألسبابـة بـالعناي
ارة ـة لالستعـالمقدم ـاتريفرغم تقارب الرؤى والتعو .للراغـب في ترجمتـها

ج والمنظور ـة عن المنهـة ناتجـمختلف إضافاتفان للبعض من قبل هذا وذاك، 
  .هاـتحليلفي ع ـالمتب

ة ـمة بكلـدال كلمـاستب" ها ـفقد عرف االستعارة بأن أما أرسطـو،
نقـل إما من ، واسم من مسمى إلى شيء آخر" أيضا بأنـها أضاف و" رى ـأخ

أو  ،أو من جـنـس إلى جـنس ،أو من جـنـس إلى نـوع ،نوع إلى جنـس
ور ـبمنظ ارةـاالستع إلىر ــينظكان ف 1."عالقـة القيـاس علىاعتمـادا 

لباطنة للكلمة داخل الظاهرة وا الداللتينن ـد بيـرة التباعـالقا من فكـانط إبدالي
يقوم هذا و " اري،ـدال االستعـة االستبــة نظريزـذه هي ركيـوه. الخطاب

، أحدهما أصلي أو سطحي أو نــخ فكرة وجود معنييـالتصور على ترسي
دل األول ـارة تستبـوأن االستع .والثاني فرعي أو عميـق أو مجازي ،حرفي

قد . دـل والتأكيـح والتجميـوضيدال بين التـة االستبـن وظيفـبالثاني وتتباي
ن والنقاد ـارة من اللغوييـن في االستعـات الباحثيـوم في تعريفـنجد هذا المفه

ة يتم ـة نقليـارة أنها عمليـاالستع إلىالعرب القدماء الذين نظروا   االعجازيينو
ذات  إلىيا ـه بها أصلـال المعنى من ذات هو المعروف بارتباطـبمقتضاها انتق

ه فكرة ـز الجرجاني بقولـل تمييـونسج ــتا،ى تمتلك ذاك المعنى مؤقرـأخ
  .2"رـاء المعنى لمعنى آخـاء أي ادعـاالدع

ادا عن االستعمال المألوف، فان ذلك يعني أن ـابتع ،حقا ،ارةـكانت االستع إذا "
وكذا ) المعنى الحقيقي(ة ـة عامـة شائعـة يمكن أن تسمى بطريقـنفس الحقيق

ة أو ـصيغ، فينجر عن ذلك ظهور )المعنى المجازي( متداولةير ة غـبطريق
                                                             

1 Aristote 1991, Rhétorique, Librairie générale française, Paris, p. 302. 
 2 60ص  2001 1سلیم ، بنیات المشابھة في اللغة العربیة ،مقاربة معرفیة دار توبقال للنشر المغرب ط  اإللھعبد  
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ن ـفان المعنى العام سيعي ،هـومن. ةـالشائع الوظيفةتنـوب عن  جديدةصورة 
. دد المعنى المجازي كمعنى ثان أو خاصـفي حين يح مشترك،كمعنى أولي أو 

زخر يعتبر كثيرا ما  إضافياه يحمل معطى ـذ من هذا المعنى الثاني فكرة أنـونأخ
   1." فيا

تعبيـر بطريقـة ملتويـة وغيـر مباشـرة حفاظا على جمـال  فاالستعارة
من خالل استخدام الخيال القوي الجامع بين  ،من جهـة ،ةرالفكـ وعمقالنـص 

وعلى  السياق وما يحيط بنا من عوالم طبيعية وثقافية واجتماعية وغيرها، 
من خالل تفادي التفوه بكلمات  ،من جهـة أخـرى ،الروابـط االجتماعيـة

  .ترفضها القيم االجتماعية والعادات السائدة
نقـل دالالت وكذا في  2" إدراك التماثـل الوارد في االختـالف" االستعارة و

من المستحيـل فهم أي شيء عن االستعـارة دون "، توسيعـهاالكلمات و
ألن التماثـل الذي أي صور األشيـاء؛ انـه من المستحيـل  الدالالتاستحضار 

في الحقـل السمـعي التجميـعي  إطالقاتنبني عليـه كل استعـارة ال يشتغـل 
كل : بل دائـما في الحقــل الداللي، بل في الحقليـن الداللييـن الحاضريـن 

فلغـة االستعارة جامعـة  .3"استعـارة مبنيـة ال محالـة على تماثـل داللي
، عاديـة االستعمال في متداولةانـت ألفاظـها فإذا ك:  النادربيـن المألوف و

وابتعـادها  ،فان جمعـها بيـن المتشابهيـن ،الحيـاة اليوميـة للناطـق باللغـة
يجعلـها غريبـة خاصـة على  ،عن المعنى المعتـاد إلى معـان مستعـارة

ألنـهم يأخذون المعنى المعتاد فقط وال  ،صغار الناطقيـن بتلـك اللغـة

                                                             
1 Piégay-Gros Nathalie, « 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 RICOEUR P., La métaphore vive, p.10. 
3 COSTES F., 2003, Le fourvoiement linguistique : La métaphore introuvable, in Charbonnel, p 131   
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ألن مثل تلـك االستبداالت  ،عن المعنى األصلي العدولإلى ذلـك يتفطنـون 
أي أن قوالـب  :والبناءات االستعاريـة غيـر مصممـة في ملكاتـهم وكفاءاتـهم

التجديـد الداللي الذي يبصر من ".... عملـها ليسـت راسخـة في أذهانـهم
  .1"وضوعيخاللـه التقارب غيـر المألوف بيـن فكرتيـن رغـم تباعدهـما الم

أن االستعارة في تاريـخ :" في كتابـه فلسفـة البالغـة  ريتشارديرى 
البالغــة، عولجـت كلعــب باأللفـاظ واعتبـرت جماال وزخرفـة أو قـوة 

وكمثال على ذلك الفرضيـة . للغة و ليسـت الشكل المكـون لـها إضافية
ا واستثنائـيا في األرسطيـة التي تنظـر إلى االستعارة باعتبارها شيئا خاص

االستعمال اللغـوي، أي أنـها انحراف عـن النمـط االعتيـادي لالستعمال بدال 
  2."من أن تكون المبـدأ الحاضـر في نشاط اللغـة الحر

يسهـل الوصول  داللةسـب مفرداتـها ينتـج عن هذا كلـه أن اللغـة تك
بعد العودة  إالـده واردا في القامـوس، ومعنى ال يتـم تحدي هاكون شرحـ اإليه
  .  مختلفـة إذن اإلحالةالسيـاق، فطريقــة  إلى

، فهي تشكل أساس العمل الستعارةأن ا إلىانتبهت الدراسات المعرفية الحديثة وقد 
  .وسلوكنا ومعظم أعمالنا اليوميةتنظم لغتنا وفكرنا 

 
  :ة ـارة لغـوم االستعـمفه

عور (ل ـه من الفعـتقاقتم اش. رةـم مـمصدر واس "ارةـاستع"ة ـكلم إن
ص إلى ـل الشيء من حيازة شخـنق ،ذا المصطلحهـو يقصد ب .)استعار/ أعار / 
ه أو ـار إليـص المعـة من خصائـك العاريـح تلـحتى تصب ،رـآخ

                                                             
1 RICOEUR P., ibidem, p.10. 

19ص ،1ط ،المغرب ،دار توبقال للنشر ،الشعر العربي الحديث، االستعارات و 2005 سعيد الحنصالي ، 2  
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ه ـوط في دالالتـز مضغـمعنى مرك هـل لفظارة ـواالستع .رـالمستعي
 ،الـفاها الخيـة التي أضـة الخاصـة والنفسيـة والثقافيـه المعنويـوإيحاءات

   .هاـمعالمبدودها أو ـة بحـن اإلحاطـوالتي ال يمك
فإن قول  ،و االستعارة، واإلعارة,  ،و أما العارية": “ األزهري“ قال و

كأنهم أرادوا تفرقة بين  ،و يتعورونها بالواو ،هم يتعاورون العواري: العرب فيها 
وهو  ،والعارية منسوبة إلى العارة: قال. دو بين ما يرد ،ما يتردد من ذات نفسه

استعرت : و يقال ...إعارة وعارة  ُأعيره ،أعرته الشيء: تقول. ةاسم من اإلعار
) مستعار ( قيل في قوله  ...فأعاره إياه  ،واستعاره ثوبا… منه عارية فأعارنيها 

إياه؛ و  أنه استُعير فأسرع العمل به مبادرة الرتجاع صاحبـه: قوالن ، أحدهما 
استعرنا الشيء و اعتورناه و تعاورناه بمعنى : يقال  ،الثاني أن تجعله من التعاور

  .1"أي متداول: مستعار بمعنى متعاور : ل ـوقي ،واحـد
ال يرتكز أساسا سوى على اللغة  ،إلى أن التعريف اللغوي المذكور هنا نشير

الكلمة أو الكالم ر ذفي ج ما يردعلى  اال تعريف لغوي ال يعتمد كلألن  ،العربية
، في مونيمات من داللة في لغته، مع العلم أن دالالت الفونيمات، مفردة أو مركبة

 ،بتعريف لغوي شامل لعدة لغات ،إذن ،فال يمكن اإلتيان. مختلفة من لغة الى أخرى
   .ومنطبق عليها جميعا

لعربيـة ونضيـف إلى هذا أننا نرى في هذه الكلمـة الموضوعـة في اللغـة ا
لتحديد هذا المفهـوم كثيـرا من الصواب أيضـا من الناحيـة اللسانيـة ألن 

الدخيـل اللغـوي، أي استعارة األلفاظ من لغة  االستعـارة تنـوب نوعا ما عن
ق ـتنطب" ب أرسطو ـإذ أن االستعارة حس، لسد نقص أو فراغ معجمي الى أخرى

                                                             
  .334، ص4ادر، بیروت، لبنان، ط ،  دار ص10و  9، مجلد لسان العرب   ،2005، ابن منظور 1
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راغ ـالف لملءارات ـاالستع إلىأ نلج" نا ـكما أن ،1"دال لفظي ـعلى كل استب
  .2"داللي ـال
  

  :اصطالحامفهوم االستعارة 
 عوتن إذ ،تعارة واضح المعالم والحدود على مر العصورلم يكن مفهوم االس

ذا من ، وكرآخومن عصر إلى  آخر، إلى، ومن لغوي إلى آخر باحثمن  وتغير
خاصة ، لتعيين ظواهر تستعمل كلمة االستعارة ، في اللسانيات "  .لغة الى أخرى

سهل معرفة ما نتحدث عنه ، ظواهر متنوعة إلى أنه ليس دائما من الجيدالم تحدد 
  3".بالضبط

ورغم  .تدـَعقّت وتـتشعبحتى الستعارة ة لـات المقدمـالتعريف ـرتكث
ة من األركان ـة أي مجموعـم المشتركـمن القواس ةـهناك مجموع، هـذلك كل

  :ما يليـتتمثل هذه األركان فيو .ة محدودةـت قليلكان إن، وهاـق عليـالمتف
 وي ـاز اللغـمن المج اضربن معا، ـر االستعارة، عند القدامى والمحدثيـتعتب

ر ما ـأي في غي ،ها الحقيقيـه في غير موضعـة فيـت الكلمـالذي استعمل
   4..."االستعـارة نقـل اسم شيء إلى شيء آخر"  .أصال هـلت ـوضع

 ها ـها صبغتـوهذا ما يمنح ،هـوف وابتعاد عنـعن المأل ولعدارة ـاالستع
  .ةـالجماليااليحائية و

 هة ـفي االستعارة عالقىالمعنـ ـة مـن إظهارة مانعـة مـع قرينـمشاب 
  5.هـع اللفظ لــي الذي وضالحقيق

                                                             
1 RICOEUR P., 1975, p.24. 
 .25.ص ,نفسھ 2
3 Tambas  I., 1999 , « La femme est-elle une fleur… ? Métaphore et classification », in : 
charbonnel , La métaphore entre philosophie et rhétorique, p . 207  
4 RICOEUR P., , 1975, p.19 

  . 334، ص4،  دار صادر، بیروت، لبنان، ط 10و  9، مجلد لسان العرب   ،2005، ابن منظور  -5
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 ةـدالليوة ـة وقـة لفظيـارة زخرفـي االستعف. 
 تشابه والتباين، حيث أن طرفي االستعارة جمع بين عالقتين متناقضتين هما ال

التشبيه، أي المشبه والمشبه به، مختلفان أصال وال يمت أحد منهما الى اآلخر بصلة 
 .اال من خالل التشبيه الذي تأتي به هذه الصورة

على االنتقـال من  ،في لبـها بنى،ارة فـرع من المجاز والرمـز، إذ تـفاالستع
. أن تجمـع بينـهما عالقـة مشابهـة داللـة أولى إلى داللـة ثانيـة، على

 .هما الركنـان األساسيـان لالستعـارة ،إذن ،ال في الداللـة والمشابهـةـفاالنتق
  
  
  

  :دامىـد القـارة عنـاالستع
 ،تحليلهاحاولوا ف ،اهتموا باالستعارة الذينأهم الباحثين والدارسين  ،هنا ،نستعرض

ير وتعريفات بالتي انفلتت من تعا لعلهم يساهمون بقسط ما في تحديد ماهيتها
  .نبدأ هذا العنصر بعمل القدامى .الدارسين

لم  ،رغم تعددهم ،هي أن هؤالء الباحثين ،أول مالحظة يجب اإلشارة إليها
عند من  قرأوهوكأنهم يعيدون كتابة ما  ،يختلفوا كثيرا في تعريفهم لالستعارة

سنحاول أن نلخص  فإننا ،عليهو. شيئا إضافيا ،أحيانا ،ونجد عند البعض .هموسبق
عبد  ذكرونخص بالعلى أن ننتهي بأبرزهم  ،ما هو تكرار إلىما كتب دون العودة 

  .القاهر الجرجاني
 ،أمثال الجاحظ وابن المعتز وابن الخطيب ،لقد اكتفى بعض اللغويين العرب

وقال البعض . بتعريفها على أنها ذكر الشيء باسم غيره أو استعارته معنى سواه
أو نقل المعنى من  ،آخر إلىأنها نقل للمعنى من لفظ  ،كابن األثير والمبرد ،اآلخر
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  ،ابن قتيبة  والعسكري أمثال ،آخروذهب جمع  .آخر لمشاركة بينهما إلىلفظ 
و يذكر السكاكي أن  .ما وضعت لهفي غير  الكلمة أو العبارة للقول أنها استعمال

ن من نفس يعلى أن االثنللطرف الغائب  االستعارة ذكر أحد طرفي التشبيه قصدا
  . الجنس

نفس  تحوم حولمن قبل كل هذه المجموعات بأن التعريفات التي ذكرت  ونالحظ
محتوى ما قدمته سوى في  فال تختلف مجموعة عن أخرى. إضافةالفكرة دون أية 

ويعتبر عبد القاهر الجرجاني أبرز من  .في الكلمات المستعملة لوصف االستعارة
  .بعضا من التحليلفي االستعارة، ولذلك ارتأينا أن نخصص له  كتب

  : االستعارة عند عبد القاهر الجرجاني 
يعود و .االستعارةأبرز اللغويين العرب الذين تناولوا دراسة الجرجاني  يعد

قد خطت معه و. في عهده  )االستعارة(لفضل في التقسيمات التي عرفتها ه ايلا
 خطوات واسعة في التجدد والتطور ،عامة ،وان البالغيةخاصة، واألل ،االستعارة

أنه لم يجمع االستعارة في باب  –كبقية سابقيه  –وما يؤخذ عليه . بحثا وتحليال
  .واحد حتى يسهل تناولها

كون يواعلم أن االستعارة في الجملة أن ": بقوله االستعارةالجرجاني  عرف
  واهد على أنه اختص به حينتدل الش ،لفظ األصل في الوضع اللغوي معروفا

وينقله إليه نقال  ،ثم يستعمل الشَّاعر أو غير الشَّاعر في غير ذلك األصل ،وضع
معنى االسم  أنها ادعاءويضيف في تعريفها  .1"غير الزم فيكون هناك كالعارية

قسم ذلك فكرة ال تقل أهمية لما  إلى أضافو .2نقل االسم من الشيء وليس ،للشيء
  :مفيدة وغير مفيدة  إلىاالستعارة 

                                                             
  .29ص ، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، 1، طأسرار البالغة، 2007عبد القاھر الجرجاني،   1

  .278، ص 1، دالئل االعجاز، دار الكتاب العربي، بیروت، ط2005 عبد القاھر الجرجاني،: ینظر أیضا
  .    60مقاربة معرفیة، دار توبقال للنشر، المغرب،  ص  : عبد االلھ سلیم، بنایات المشابھة في اللغة العربیة: ینظر  2
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يكون " حيث  ،قليل االتساع ،وهو نوع قصير الباع: غير المفيدة  االستعارة
بما وضع له من طريق أريد به التوسع في أوضاع اللغة فيها اختصاص االسم 

والتنوق في مراعاة دقائق في الفروق في المعاني المدلول عليها، كوضعهم للعضو 
ر ـعبد القاه عقبو .1"اختالف أجناس الحيوانكثيرة بحسب الواحد أسامي 

ه فقد ـس الذي وضع لـر الجنـل شيئا في غيـر إذا استعمـأن الشَّاع  الجرجاني
استعارة  فهي 2.ه ـه موضعـوجاز ب ،هـه عن أصلـونقل  ،هـاستعاره من

فان  ،لكذنتيجة لو .هاـة، ال جديد فيـة شائعـها متداولـلكون ،ةـة وعاميـمبتذل
ة االستعارة تقاس من ـألن قيم ون قوياـع ال يكـرها في القارئ أو المستمـيتأث

وة ـر بقـوال يتأتى هذا التأثي .راـرها في المتلقي حسا وتفكيـدى تأثيـخالل م
ر في ـالتفكيراءة وـالق إمعان إلىت به ـدفع، وذذ المتلقي باالستعارةـتل إذا إال
 إيجـادوفي  ،هــه بـه والمشبـالمشبفي اكتشاف وات، ـأو الكلم اللفظول ـمدل

  .أخـذها األديـب من هذا أو ذاك لينسبـها لآلخـرالتي  الصفـة أو الصفـات
 وهي .تداولةمها غير ـدة كونـة بالجـاستعارة متسم يفه ،دةـالمفياالستعارة أما 

تعمل على بيان  كما. ةـة الفنيـوالروع ،والجمال ،نـة لصفات الحسـجامع
في صورة  المدلولرز ـها تبألنـ ،ق واتساعـبعم هاـيحرة وتوضـالفك

ت في ررة المفردة قد تكــها اللفظـرى بـحتى ت، ده قدرا ونبالـتزي ،دةـمستج
ر من المعاني ـهي تعطي الكثيو، اردـفنها في كـل موضع معنى مـلو، مواضع

وتَجني  ،دة من الدررـدة عـة الواحـفصدحتى تخرج من ال ،ظـاللف بإيجاز في
 .3د أنواع الثمرـن الواحـمن الغص

                                                             
  29أسرار البالغة، ص : عبد القاھر الجرجاني 1
   .27ص ،فسھ ن: عبد القاھر الجرجاني: ینظر 2
  30، صفسھ ن: عبد القاھر الجرجاني: ینظر3
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ركز على طبيعة طرفي االستعارة، المشبه والمشبه به،  وفي موضع آخر،
وس ـاستعارة محسو، ولـوس لمعقـإلى استعارة محس ـم االستعارةسـقف

إال ... : "فقال. ول لمعقولـواستعارة معق ،ولـه في أمر معقـوس للشبـلمحس
  :ها على أصولـأن ،لهاـم ـسيعنى التقب أن تعلم في مـما يج أن
ة بالحواس على ـدة والمدركـه من األشياء المشاهـالشب يؤخذ أن )ماـأحده(

  .ةـة للمعاني المعقولـالجمل
ه مع ـإال أن الشب ،هاـة لمثلـه من األشياء المحسوسـالشب يؤخـذ أن )ثانيو ال(

  .ذلك عقلي
  .1"ولـول للمعقـه من المعقـأن يؤخذ الشب )و األصل الثالث(

ك ـث للخيال وتحريـها من بعـرها، لما فيـغي نة عـاالستعارة العقلي فضلوقد 
  . ةـيؤف للرـن وتلطيـللذه

في إحياء  ،عند الجرجاني ،ها تتلخصـفإن ،دة االستعارةـن فائـعأما 
عالم  ق بالمتلقي فيـوالتحلي ،ةـة جليـرة واضحـراز الفكـإبود ـالجام
ومدلوالت مما لم تكن  ايحاءاتما لها من و اظـلفر األـح في بحـفتسب ،الـالخي

ن ـر حسـار الصورة في مظهـوإظه، لتبلغه لوال فضل االستعارة والمجاز
ذى ـوتتغ ،فـه العواطـز لـوتهت ،وبـه القلـل إليـوتمي ،وسـه النفــشقتع
ك ـفإن : "ةـرة قويـر كل هذا في استعارات معبـوقد ذك. اعـه األسمــب

، ةـمبين واألجسام الخرس ،حاـم فصيـواألعج ،قاـا ناطحيماد ها الجـلترى ب
التي هي  –ة ـالمعاني اللطيف شئت أرتـكإن …  جليـةة ـة باديـوالمعاني الخفي

                                                             
  54أسرار البالغة، ص: انيعبد القاھر الجرج 1
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ت لطفـ ت ـوإن شئ، ونـها العيـحتى رأت قد جسمت ها ـكأن - من خبايا العقل
  .1"ونـها إال الظنـة ال تنالـة حتى تعود روحانيـاألوصاف الجسماني
ار أو ـالمستعون ـأن يك ،ارةـفي االستع ،رــد القاهـعب واشتـرط

ح ـأوض ،هـار لـه والمستعـار منـة بين المستعـوهو الرابط ،هـه الشبـوج
ره في االستعارة ألن ذلك اإلغماض من ـعلى أال يرد ذك ،هـار منـفي المستع

ث عن ـبحح المجال للخيال ليـفتفس ،هاـوتقوي هاقـأبرز األسس التي تعم
فأروع : هـق على التشبيـس ما ينطبـوهو نف .لـوى ما قيـوى ومحتـفح

اب ـغا لوال غيـون بليـكان ليك اوم .غـه البليـالتشبي ،هاـأجملالتشبيهات و
وهو ما يؤدي بـه إلى  ،ألن اإلنسـان بطبعـه فضولي ،هـه فيـه الشبـوج

 .حـب االستطـالع واالكتشاف ونزع كل الستائـر
  :رة عند المحدثين االستعا

، ونقصد الغربيين من ونـة المحدثـاء البالغـعلماللسانيون ولقد حاول 
 ،هاـالتي الزمت ارة من النقائصـاالستع راجـإخ أصحاب البالغة الجديدة،

إلى  ، التي أدتمـع والتقسيـرة التفريـككث ،هاـم جمالـفي طمس معال وتسببت
وقد عرفت عموما  .هاـق لماهيتــدقيتحديد عرض دون  ،دهاـها وتعقيـغموض

ن الرموز، وهي ـب على مستوى العالقات بيـة تلعـصورة معنوي" على  أنها 
  .2"ة للكالمـة الرمزيـللوظيف تعبيـر

ارة ـة االستعـقيمعلى إبراز  رـن أكثـز المحدثيـب تركيـانصو
ن ـة الفـقم" فرأوها .رهاـن تصويـها وحســح بالغتـوتوضي وآثارها،

، ل في اإلعجازـر األصيـ، والعنصةــر الصورة الرائعـوجوه ،نيالبيا

                                                             
    37، صأسرار البالغة : عبد القاھر الجرجاني1

2GARDES-TAMINE J. et HUBERT M-C., Dictionnaire de critique littéraire, Editions Armand Colin, 
2002, p.117. 
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ع إلى ــوا الذوق الرفيـوأول ،راءـها الشعــب يحلقة األولى التي ــوالوسيل
ب ـارة ينقلـفباالستع ،ل وأحلىـوال أجم ،دها أروعـداع ما بعـسماوات من اإلب

ه ــمن ويشــره العيـوتبص ،دـه اليــول محسوسا تكاد تلمسـالمعق
ها ــري فيـوتس ،س األحجارــوتتنف ،م الجماداتـوباالستعارة تتكل ،فـاألن

ن اللفظي ـالمحس"ها ـم أنـل شيريـف ميشيـها جوزيـووصف .1"آالء الحياة
 .2"باـها تقريـرها، أو كل شيء فيـها، أو جوهـة، أو قلبـاألول، أو نواة البالغ

ارة ـة تؤدى من خالل االستعـات الجميلـمعظم الكلم"أما ريكور، فيرى أن 
نفـس الشيء بالنسبـة ....ةـه بالمتلقي من البدايـنا فيـم ألقيـتنحدر من وهو

فهي مستحبـة مؤثرة لنفـس السبـب، ألنـها  ،لأللغاز ذات الصيغـة الجميلـة
  . 3"تعلمـنا شيـئا و تـرد في صورة استعـارة 

ت في متناول ـيسارة لـة لالستعـة والدالليـة الجماليـن القيمـلك
 ،وفي هذه الحال .ةـة عاميـشائع إلى حيـن تصبـحمن الوهلة األولى، ع ـالجمي

ر ـزة وذلك التأثيـك الهـة من تلـأي أنها خالي :ةـها الحقيقيـك قيمتـال تمتل
ل مع ـاق لتتفاعـرك األعمـن، فتحـوالذه اسـاإلحسع وـفي السم حدثهالذي ت

  . ةـة الشعوريـة التجربيعـطب
حتى  ذلة،مبدعة غير مبتة، وـدة غير متداولـون االستعارة جديـال بد من أن تك 

، ألنـها سبيل يمكـن من اللف حول رهاـق تأثيـها وتعمـق وظيفتـتحق
. الحقيقـة والتعبيـر عنـها بطريقـة مضمـرة مخفيـة أكثـر حـدة وقـوة

 بإفصاحاألمور  فاالستعـارة وسيلـة لقول األشيـاء دون ذكـرها، وللتعبيـر عن

                                                             
  111ص ، 1984 ،2ط ،بیروت ، دار العلم للمالیین، البالغة العربیة في ثوبھا الجدید، علم البیان : بكري شیخ أمین1
  71ص  1987 2ط ، بیروت، دلیل الدراسات األسلوبیة ، المؤسسة لجامعیة للدراسات و النشر: جوزیف میشال شریم  2

3 RICOEUR P., 1975, P. 39. 
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وكل ما  ،والمحرمـات ،خاصة لما يتعلـق األمـر بالطابوهــات مكتوم،
  .يتنـافى وقيـم المجتمـع وما يصـرح بـه فيـه

كل في متناول ون ـال يكوتلك المحجوبات ر ـاع بهذا التأثيـلكن هذا االستمت 
يسعى ليحظى بهـذه المتعـة وهـذه  منى علد ـع، بل ال بـقارئ أو مستم

. التي تسمح له بالخوض فيها ة من الخصالـق بمجموعـأن يتخل اللـذة
ل ـل وتأويـتحلي ن فيـالتفنو ،ويـلغالتذوق ذه الصفات في الـص هـونلخ

ة ـة لغويـون ذا ثقافـه أن يكـب عليـيتسنى ذلك، يجلو .ةـالداللي المجاالت
   .ةـة وشاملـة واسعـة وأدبيـة وعقائديـواجتماعي
زة على ـارة مرتكـة االستعـواللسانيين أن بنيالمحدثين ن ـيتبين للبالغيو
ن ـإلى قسمي هم لهاـتناولفي  واـانقسمف ة،ـمشابهالنقل وال نـبي االزدواج

  :رئيسييـن
د ـه حذف أحـها تشبيـارة على أنـة فنظر إلى االستعـعلى المشابه كزقسم ر
: " ب ـالذي كتBally بالي  أمثال ،إبداعاو وةـة وقـون أكثر بالغـليك هـطرفي
ن ـع بيـن عن الجمـه الذهـه يغفل فيـرد تشبيـارة سوى مجـت االستعـليس

وم المحدد والشيء المحسوس الذي ـدة المفهـة واحـع في كلمـن، فيجمـصورتي
  .1" هـة التشبيـر نقطـيعتب

الذي Fantanier ييفنتان أمثال ،ة االنتقال في المعنىـز على عمليـكوقسم آخر ر
رى أكثر ـة فكرة أخـرة ما في ثنايا عالمـم فكـتقدي "ل في ـتتمث ـهاأن يرى
رة ـرة من خالل رمز فكـتقديم فك إن" Ricoeurويضيف ريكور 2."راـتأثي

                                                             
1  Bally 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 
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ب، بل في ـاء فحسـس األشيـان في جنـن ال تختلفـأخرى يعني أن الفكرتي
  . 1"ا ـها أيضـوشيوع هاـة حيويتـدرج

م ـالمه" أن ،نـن السابقيـة بين القسميـامعج رةـنظ ، فيMUجماعة رى ـفت
 ،فاالستعارة. ، بين مدلولين متباينيني هذا المسلك هو الجمع، في مستوى معينف
ة ـها نواة معنويـة أخرى ارتكازا على امتالكـة بكلمـة استبدال كلمـنتيج ا،اذ

 رـة استعملت لمعنى آخـر لمعنى كلمـارة تغييـاالستع" وتضيف أن ."ةـمتشابه
ال " في حين يقول الكان  ."هاـارة تحوي تشبيـفكل استع... ه ما ـبسبب تشاب

ن ـن أي بين داللتيـة لالستعارة من الجمع بين صورتيـتنحدر الشرارة اإلبداعي
رى فأخذت مكانها في ـت إحداهما عن األخـن نبتـن بل بين داللتيـمتساويتي

   2 ."السياق الداللي
ة االنتقال في المعنى الذي ـر في عمليـأكث ها تدققـفإن ،u ةـأما جماع

االستعارة " وترى أن  .هـزل عنـاق ال في معـمن خالل السي ،س اللفظـيم
وى ـللمحت Modificationرا ـبل تغيي للمعنى Substitutionت استبداال ـليس

ن ـن مبدئيتيـن عمليتيـع بيـر عن الجمـر هذا التغييـوينج. ةـالداللي للكلم
تعود " ة ـف هذه الجماعـوتضي .Sèmes "3اتـموحذف السع ـما جمـه

ن واختالف ـه داليـة تشابـها بصورة متقابلـر فيـة يظهـاالستعارة إلى جمل
   .4"هماـمدلولي
ن ـن الطرفيـه بيـه التشابـر على أوجـأن االستعارة ال تقتص ،إذن ،نالحظ
ز الذي ـنبا من اللغون جاـه االختالف التي تكـأوج إلىداها ـبل تتع ،نـالمعنيي

كان هذا الجزء  إذا"  .ةـه المحتملـه التشابـوجانبا من أوج ،هـيجب فك
                                                             

1RICOEUR P., La métaphore vive, Editions du Seuil, 1975, p.82. 
2 LACAN J., La métaphore du sujet, Editions Le seuil, Paris, 1966 p 504  
3 Groupe U (J.Dubois et autres), 1982, Rhétorique générale, Editions du Seuil, p.106. 
4ibid, p.106. 
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ر ـوم، فان الجزء غيـه المزعـاء هذا التشابـزة لبنـرك ضروريا كركيـالمشت
  .1"...أصليـةق صورة ـة لخلـس أقل أهميـرك ليـالمشت

رف األول في وهو الط ،ا في االنطالقارة لفظـيرى المحدثون أن لالستع  
وهو الطرف  ،زة استعارتنا، ولفظا للوصولـه ركيـألن ،هـأي المشب :هـالتشبي

ه أو ـة التشابـه، ولفظا وسطا يتمثل في عالقـه بـأي المشب :هـالثاني في التشبي
 .intersection sémiqueأي نقطة التقاطع الداللي  :ه بين الطرفينـه الشبـوج

  :هاـتحليلارة وـة االستعـفي دراس ة من النظرياتـوقد برزت مجموع
د، ـنا الرجل باألسـشبه إذا: substitutive  ةـة االستبداليـالنظري .1

هما ـنا الرجل باألسد التفاقـاستبدل(:  ويـفهذا يعني أن الرجل قانسان وحيوان، 
ال يمكن أن نتحدث عن "  ).المتمثلة في الشجاعة والقوة ةـة المشتركـفي هذه السم
 "أو تشاكل عالمة اتفاق"ن ـتم الجمع في آن واحد بي إذا  إالارة ـوجود استع
isotopie ة ـمأي على األقل سun sème ورة، ـة بين طرفي الصـمتشابه

   .2"هما ـة بينـة متباينـمل سـأي على األق  allotopie  "عالمـة اختالف"و

 
isotopie  :رـط، اللون األحمـفي الوس( ة ـات متشابهـمس(.  
allotopie  :ر و األزرقـباألخضن ـفي الجانبي( ة ـات متباينـمس(.   

مات التي تجمـع بيـن طرفي هـذه يمثل اللـون األحمـر إذن تلك الس
اللـون (والمشبـه بـه ) اللـون األخضـر( االستعـارة أي بيـن المشبـه 

  .، فهو قاسم مشترك)األزرق
                                                             

1 Groupe U (J.Dubois et autres), 1982,  p.107. 
2 Thomas Barège , "Des métaphores pour des théories", Acta Fabula, 2008, Notes de lecture, 
URL : http://www.fabula.org/revue/document 4519.php  
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ما، كالجمع بين الجامد وترى هذه النظرية أن كل استعارة تحتوي على تناقض 
ولفك هذا اللبس . والمحسوس وغيره، مثل وصف الجمل بسفينة الصحراء

والتناقض، يحاول القارئ إيجاد مقابل مقبول ليخفف به هذا التناقض أو ليقضي 
ومعنى هذا أن االستعارة يجب أن تكون  .1عليه كاإلتيان بالتشبيه باستخدام األداة

  .اللفظية والمعنويةمعقولة مقبولة في مكوناتها 
ة ـفي هذه الحال: comparative La théorie ةـة التقابليـالنظري .2

ة به ـملصق ألخيرون كل سمات اـباألسد، فتك التشابه ها تمامـنجعل الرجل شبي
 ....)وغيرهاة ـة، والشجاعـكالقوة والوحشي(

  
الطـرف الثاني من  ،أصال ،نالحظ هنا أن اللـون األزرق الذي يمثـل

 .ماتـهكل سله قد غطى الطـرف األول بمنحـه  ،)أي المشبـه بـه(ستعـارة اال
  La théorie interactionnelle/interactive ةـة التفاعليـالنظري .3
ان ذاللM. Black وبالك I.A.Richards  زه النظرية الباحثان ريتشردذتبنى ه :

تقليدي االستبدالي انطلقا في بحثهما في موضوع االستعارة من انتقاد المنظور ال
ي أسس له أرسطو فاتبعه البالغيون الغربيون والعرب القدامى و بعض من ذال

ي يرى أن االستعارة عملية معجمية، ذا المنظور القديم الذفعلى خالف ه. المحدثين
معنى مجازي بواسطة مسوغ المشابهة  إلىيتم بمقتضاها، االنتقال من معنى حرفي 

، يرى )ر المقارنة منظو( ـــ زيد كاألسد )  حرفي منظور ( زيد شجاع  :نحو 

                                                             
 ،  دراسات في االستعارة المفھومیة، الطبعة الثالثة، مؤسسة عمان للصحافة واألنباء والنشر2002عبد اهللا الحراصي، : ینظر  1

  .16واالعالن، ص 
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هنية فكرية ناتجة عن تفاعل عوامل اجتماعية، ثقافية ذالباحثان أن االستعارة عملية 
وحدة تشملهما  إلىوبيئية، يتم من خاللها تفاعل سمات مشتركة أو مختلفة، لتنتهي 

   .1معا
فالرجل  :االستعارة طرفيل يكون تاما بين ـأن التفاع ،نذإه النظرية، ذه ترى

ارة على ـرفي االستعـر كل لفظ من طـيؤث" ، إنسانايصبح حيوانا واألسد يصير 
 .2"ه به ـه والمشبـن بين المشبـد إطالقا تبايـه ال يوجـر إلى حد أنـاآلخ

و يشهدان توترا دائما المكونين لالستعارة أن هذين العنصرين  ويرى ماكس بالك
ان االستعارة الجيدة ". ينتج من هذا التوتر ال هذه الصورةمستمرا، وأن معنى وجم

تؤثر أحيانا في منتجها و تذهله و تستولي على لبه ، نود أن نقول أننا باالستعارة 
أو أننا نتعامل " ص"ب" س"نحصل على ومضة بصيرة و لسنا مجرد مقارنين بين 

 . 3" "ص"على أنه " س"مع 

  
ي كانـت مشتركـة في تلك السمـات التفي هذه الوضعيـة يذوب الطرفان   

 تلك الخصائص التي كانتألي طـرف من طـرفي االستعـارة  بقىتبينـهما فال 
ان الفكرة الناتجة عن التفاعل ليست حاصل عملية "  .ميـزه عن الطـرف الثانيت

اضافة أ الى ب، بل هي مولدة وجديدة، نستطيع بواسطتها ادراك الشيء غير 
 4".االستعارة عن طريق شيء آخر نعرفه المعتاد في طرفي

                                                             
  .62، ص1بنيات المشابهة في اللغة العربية ،مقاربة معرفية دار توبقال للنشر المغرب ط  ،2001عبد اإلله سليم ،ینظر  1

2 Thomas Barège , "Des métaphores pour des théories", Acta Fabula, 2008, Notes de lecture, 
URL : http://www.fabula.org/revue/document4519.php 

عمان للصحافة واألنباء والنشر ، مؤسسة ، الطبعة الثالثة،  دراسات في االستعارة المفھومیة2002عبد اهللا الحراصي، : ینظر  3
  .17 ص واالعالن،

  .63، ص 1ربية ،مقاربة معرفية دار توبقال للنشر المغرب ط بنيات المشابهة في اللغة الع ،2001عبد اإلله سليم ،4
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ر ـتفس: Les théories cognitivistes اإلدراكيـة اتـالنظري .4
ل من ـتنتق ،إدراكيـةة ـارة كسيرورة معرفيـاالستع اإلدراكيـةالنظريات 

أما . المعقد إلىط ـالمجرد، ومن البسي إلىوس ـم، ومن الملمـالمبه إلىلواضح ا
  .1باـترك جان فقد ،ري للصورةـالبعد الشع

  :أنـواع االستعـارة
واعتمادا . سبق و أن ذكرنا أن االستعارات طليقة في لفظها وفي موضوعها

نا وموضوعا، فقد تعددت تقسيماتها عند العرب على كل ما يكونها شكال ومضمو
   .وغيرهم
  

  :التقسيـم األول 
ظ التي عدد األلفا ،ونقصد بذلك .المكونات اللفظيـة لالستعارة اعتمد على

وهو تقسيم معروف في  .تكون طرفي التشبيـه أي كال من المشبـه والمشبه به
  .العربية

فتأتي هذه االستعارة إما . يكون اللفظ المستعار فيـها مفردا: استعـارة مفـردة. 1
  . تصريحيـة أو مكنيـة

وتأتي في االستعارة  .للفظ المستعار فيـها مركبفا :استعـارة مركبـة. 2
  .يـةالتمثيل

  : التقسيـم الثاني
المستعـار له أو المستعـار ذا التقسيم على اظهار أو إضمار يرتكز ه

   .ذلك نوعان من االستعاراتفينتج عن  .منـه

                                                                                                                                                                                 
4 Thomas Barège , "Des métaphores pour des théories", Acta Fabula, 2008, Notes de lecture, 
URL : http://www.fabula.org/revue/document 4519.php  
1 : ظرین   Thomas Barège , نفسھ. 
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هي ما صرح فيـها بلفظ المشبـه بـه دون و: التصريحيـة االستعـارة .1
  .المشبـه

المشبـه بـه  هي ما صرح فيها بلفظ:  االستعـارة التصريحيـة األصليـة.1.1
  .دون المشبـه، وكان اللفظ المستعار فيـها اسـم جنـس

هي ما صرح فيـها بلفظ المشبـه بـه :  االستعـارة التصريحيـة التبعيـة.2.1
دون المشبـه ، وكان اللفظ المستعار فيها فصال أو حرفا ذا معنى أو صفـة 

  . مشتقـة 
 بتعويضه يالمشبـه بـه واكتففيها لفظ  غابهي التي  :االستعـارة المكنيـة. 2
  .المشبـه مع االبقاء علىشيء من لوازمـه دليال عليـه ب

  : التقسيـم الثالـث
تؤخذ االستعارة من كل . حسـب طبيعـة المستعار والمستعار لـه ويكون

فنقصـد بالمحيـط الداخلي ما في ذهنـه من  :والخارجيمحيط اإلنسـان الداخلي 
أما المحيط . وجدانـه من عاطفـة وإحسـاس أفكـار وخيـال وكذا ما في

، اتمحسوسـو اتمجردمن  ،الخارجي فـهو كل ما حولـه من أشياء وكائنـات
فتكـون مبصرات أو مسموعات أو  ،تصل إحدى أو كل حـواس اإلنسانف

يمكـن جلبـها من كل ما يحيـط بنا مما تعرضـه أمام . "محسوسات أو غيـرها
ومن (...) طبيعـة عامـة والمصنوعات اإلنسانيـة أبصارنا السماء واألرض وال

   1."الكائنات الخياليـة والكائنات الذهنيـة الصرف واألخالقيـة
توجد في االستعارة عالقـة بين المستعار والمستعار لـه إذ ال يمكن الجمـع 

، ال نؤلف بين مستعار ومستعار  إذا احتملـنا النتيجـة مقبولـةبيـن طرفيـن إال
إذا كان ذلك األمر غيـر مخل بما يمكـن لذهـن اإلنسان أن يتقبلـه  لـه إال

                                                             
   154محمد الولي ،االستعارة في محطات یونانیة و عربیة و غربیة ، ص  1



 
 الفصل األول                                                         مفاھیم االستعارة  ووظائف الترجمة
 
 

 33 

أي أننا ننظر إليـها من زاويـة األشـياء التي : سواء كان معقـوال أو متخيـال 
 2و  1فاختزلـها محمد الولي. نتناولـها منـها واألشياء التي نضعـها لـها

Fantanier  في خمسـة أصناف:  
  "هذا الرجل ثعلب" )  :شيء متحرك بمتحرك (ء حي استعارة شيء حي لشي"  .1
شيء فيزيقي غيـر ( استعارة شيء غيـر حي ومادي لشيء غيـر حي . 2

  "ربيع الحياه " ) :متحرك بمجرد غيـر متحرك 
:  )  غيـر متحرك بشيء متحرك ( استعارة شيء غيـر حي لشيء حي . 3

  ." هذا الوزير هو ركيزة الدولة "  وباء المجتمع
شيء فيزيقي غيـر متحرك بشيء  ( استعارة شيء حي لشيء غيـر حي   .4

  ." هو فريسة الحزن " ) : متحرك 
شيء ذهني متحرك ( استعارة نفسيـة من شيء حي لشيء غيـر حي . 5

  3".ان الزمن هو األنيس الكبير ."  ) بشيء غيـر متحـرك 
  : التقسيم الرابـع 

النصوص استعارات ألفنـاها في كثيرا ما نجـد ف:  ويكون حسـب الثبات
، كما نتعرف اعتياديا على صياغـات وسبـق أن وردت في قراءات سابقـة

مـدى استقالليـة الملقي في فنقصد بالثبات أو عدمـه .  ديـدةاستعاريـة ج
التدخـل في صياغـة استعارتـه والتصرف فيـها، أي خضوعـه لالحتفـاظ 

حسب  وتحريـر النص اإلبداعه في بصياغـة أصليـة لالستعـارة أو حريتـ
  . هواه وما يراه أنسب

                                                             
   154محمد الولي ، ص  :ینظر  1

 .FANTANIER P99  ینظر 2
3 Ibid,   155ص  
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 ،على مدى جمودها وثباتـها ،في تقسيـم االستعـارة ،اعتمدت رفيقـة كرزازي
: ة مجموعات هيتحديـد ثالثـ إلىفتوصلـت  .مكانيـة التدخـل في تشكيلـهاوإ

واالستعارات الحرة أو  ،االستعارات الثابتـة، االستعارات نصف الثابتـة
  . المبدعـة

 ،بما فيـها االستعارة ،إذا كانت التعـابير المجازيـة: االستعارات الثابتـة . 1
بالنسبـة لكل  ذلكمثل فان الحال ليـس  ،وسيلـة تمنح النص صبغـة غموض

قد يكون التعبيـر االستعاري غامضا ألنـه جديد على قارئـه أو : هذه التعابيـر
يكون بسيطا وفي قد  غته وال في معناه، مثلماسامعـه الذي لم يألفـه ال في صيا

متناولـه إذا تعود على استعمالـه مثلما هو الحال بالنسبـة لألمثال والحكم 
استعارات ال "  فاالستعارات الثابتـة . واأللغاز ومجموعـة أخرى من التعابيـر

ن تطبيـق ذلك يمكن أن أليمكـن إخضاعـها لتغيـرات نقصانا كانت أو زيادة ، 
..... ثباتـها  ،حـتما ،يغيـر من القيمـة المعنويـة لالستعـارة التي ستفقد إثرها

ـق المعنـوي لالستعـارة ال يمكـن المساس بالترتيـب النحـوي وال بالتناس
   1".الثابتـة

ـن للمؤلف أال يرتكـز على المخزون االستعاري يمك: االستعارات الحرة. 2
بل على قدراتـه اإلبداعيـة  االستعاري، تكوين خطابهفي المتوفر في اللغة 

اعتمادا على ما  ،حسب ما يخدم نصـه يفيصـوغ تراكيـب ومعان .فحسـب
إذ  ،استعارات خاضعـة لإلبداع" فاالستعارات الحـرة . حولـها من سياقات

يتفنـن فيـها المبدع في جمـع وعرض عناصر االستعـارة كونـها متواصلـة 
   .2"من خالل بقيـة السياق

                                                             
1 KERZAZI-LASRI R., La métaphore dans le commentaire politique, Editions L’Harmattan, 
2003, p 20  
2 Ibid, p 22 



 
 الفصل األول                                                         مفاھیم االستعارة  ووظائف الترجمة
 
 

 35 

من االستعارات ما هو وسط بيـن النوعيـن : االستعارات نصف الثابتـة. 3
دنا على صياغتـها فان المؤلـف حر في تعوحيث أنـه رغم  السابقيـن،

واستعمالـها في  حتى يتسنى لـه إخضاعها للمقام ،نقصاناو زيادة ،التصرف فيـها
مستعملة ويمكـن أن استعارات "  فاالستعارات نصف الثابتـة. المعنى المرغـوب

تخضـع لتبديالت مثل الزيادات وغيـرها من خالل استخدامـها في سياقات 
  1."مختلفـة

  : المكونات اللفظية لالستعارة 
 مدلوالتهافي تحديد  همفتسا ،خطاباتنصوص و ضمناالستعارات  تأتي

صلة ، متأن ترد االستعارة اسمية أو فعليةويمكن  .المتلقي إلى وتعميقها إليصالها
كل أنواع  االستعارة أن تشمل كما بإمكانها. ابزمان أو مكان أو اتجاه أو غيره

أنها ويمكن أن تستعمل أو  .كل أنواع الكلمات تدخل في مجال االستعارة" : األلفاظ
الفعل  ،واسم المفعول ،، اسم الفاعلاالسم، الصفة.....بصورة استعارية  استعملت
ن من ـف معيـها بصنـدة في لفظـت مقيـيسل ،إذن ،فاالستعارات 2."والظرف
الدكتور محمد ذكر  .رهماـل أو بغيـة باسم أو بفعـر مختصـغي ألنـهاالكلمات 
ة استعماال ـل في الحقيقـن أن تستعمـات يمكـكل أصناف الكلم: "  أنالولي 

ل استعمال ـتستعمل على األق هاـفإن ،ياـلم تستعمل استعماال عدول فإذااستعاريا، 
ن أن تستعمل ـاألصناف التي يمك إن. )ةـأي عامي(ة ـارة ضروريـعاست

 ،لـول والفعـة واسم المفعــم والصفـهي االس ،ةـال استعارة معدولـاستعم
  3."ل استعارياـه نادرا ما يستعمـال ، ولو أنـها الحــاف اليـن أن يضـويمك

                                                             
1 KERZAZI-LASRI R., p 21  
 Fantanier p ,1977,  p-p 99-101 ینظر  2

 3 154ص ،"االستعارة في محطات یونانیة و عربیة و غربیة " ،محمد الولي/ د 
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ا الداخلي من نـوما في عالم ،م خارجيـط بنا من عالـرى أن كل ما يحيـكما ي
  .لالستعارة مصدراون ـن أن يكـيمك ،ارـوأفك إحسـاسال وـخي
  

   :دور االستعارة وفوائدها
فمنـها ما يخص اللغـة : إن فوائـد االستعارة وآثارها متعددة ومتنوعـة

في ذاتـها، ومنـها ما يخـص النـص الذي تـرد فيـه، ومنـها ما يخـص 
  . المتلقي قارئا كان أو مستمـعا

دورها الهـام في اإلنتـاج  "ما قيمتـها اللغويـة، فهي متمثلـة في فأ
) الصوريـة(عاني العمـيقـة ــفالكثيـر من الم .المعجمي وإبـداع الكلمـات

التطـور الذي يحـول ... ليسـت سـوى استعـارات شائعـة االستعمال
أكثر األلفـاظ من استعمال مقيـد بمجموعـة محـدودة من الناس إلى استعمال 

أن التأثيـر المعجمي ينتـج من خالل االتسـاع الداللي  ،إذن ،نالحظ 1".اتساعا
انطالقا  ،إضافيـة جديـدة يمعان اللفظة، حيـث تكتسـب نفـس لكلمـات اللغـة

بعـد أن تصير مألوفـة شائعـة بيـن عامـة  ،من استعماالتـها االستعاريـة
الم ـت إبداعا لكـوليس ،المـكداءا على الـارة اعتـت االستعـليس". الناس
ن ـوى أحسـري ، مستـر النثـق في التعبيـوى للتعمـبل هي مست ،دـجدي

ة ـة بكلمـارة الكلمة الحقيقيـدل االستعـتستب... با ـر تناسـة وأكثـمقارن
 داـجدي نىها استعماال ومعـا كي نمنحـها وعن معناهـدها عن استعمالـنحي

ه ـاني أنـاب اللسـال عن الخطـيق"ويضيـف مارشال .  2)"جيرار جينات(
م ـوإلى عوال ،ةـر مختلفـة إلى تعابيـه منتميـت ألفاظـاري إذا كانـاستع

                                                             
1JEAN DUBOIS,  DICTIONNAIRE De Linguistique, LAROUSSE, 2001 p 301 – 302  
2 Sojcher P-D. ,1969,  La métaphore généralisée, in : Revue internationale de philosophie, n°87, 
Fascicule 1, p 66 . 
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دة ـر جديـالم أو تعابيـا إنتاج كـارة هو أساسـاج استعـفإنت. ةـة مختلفـداللي
  . 1"دةـة جديـاالت لغويـأو باألحرى استعم

 ،واها المعجميـعلى مست ،ةـر في اللغـتأثيارة من الـولما تتمكـن االستع
ها ـها، فإنـاالت استعمالـها مع مجـوتوسع ،فتنمي القوة الدالليـة أللفاظـها

إذ تمكـن من إنشـاء تراكيـب لغويـة  ،ظـتؤثر في مستـوى أكبـر من اللف
ارة ـون االستعـلكنظرا  "يقول كلكمبـر. جديـدة لم تألفـها اللغـة من قبل

ب ـدة في التراكيـط جديـها تخلق روابـفإن ،فـعن التصنيادا ـابتع
يبيـن تنـوع التراكيـب االستعاريـة أن االستعـارة غاـلبا ما " و 2 ".ةـالمعجمي

ان االستعـارة مرتبطـة باالستعمـاالت . 3"تكـون مرتبطـة بتعـدد المعنى 
ص التي تتجلى من خالل النصو ،ةـات المختلفـأي بالتأدي ،ةـاللغــوي

للتعبيـر عن  ،ة جديـدةـاإلتيـان بحقـول معنويـة ودالليعلى وبقدرتـها 
ويتصل تعـدد . المشاعر واألشيـاء والتجـارب واألحـوال بطـرق مختلفـة

بكلمـات اللغـة التي بإمكانـها أن تتخـذ استعماالت )  (polysémieالمعاني
التي  يـةالنصيـة وما وراء النصسياقـات الرة حسـب ـكثيـ مدلوليـة

مثلما فللكلمـة معنى عام أو مشتـرك . تفـرض عليـها اتخـاذ معنى جديـد
لما  اللفظةفهو ذلك الذي تحملـه  ،فأما المعنى الخاص: و معنى خاص ذكرناه آنفا 

ولو  ،تخضـع لتأثيـر ما يحيـط بـها فتبتعـد إذ ،اق معيـنـتستعمـل في سي
 من اتخـاذ معـان مختلفـة اللفظن وهذا ما يمكـ. عن معناها األصلي ،القليـ

فـهو ذلك المعنى الذي تعـرف بـه  ،أما المعنى المشتـرك. هومن تنويع مدلوالت

                                                             
1 Marchal P., Discours scientifique et déplacement métaphorique, In Jongen R., 1980,  La 
métaphore : Approche pluridisciplinaire, Fac Univers de Saint Louis,  p 116  
2  Klinkenberg  J-M , 1999,  Rhétorique de l’argumentation et rhétorique des figures, in : La 
métaphore en question, Vg-webdesign. 

 58،59،60ص  ،1ط ،المغرب ،دار توبقال للنشر ،، االستعارات و الشعر العربي الحديث2005 سعید الحنصالي ،: ینظر  3
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مشتـركا ألنـه المعنى األصلي  ، ويسمى عاما أواقالكلمـة خارج أي سيـ
  .األخـرىوالمعنى الذي يشمـل ولو جزئـيا كل المعاني  ،للكلمـة

ة ـها الدالليـارة في وظيفتـتعة لالسـة النصيـل القيمـوتتمث
أما . ذوقانغمة وه ـال في زخرفـمن جم صـللنه ـما تمنحفيو كذا  ،ةـوالمدلولي

ها ـة التي يكتسبـرة وقوة الداللـق الفكـل في عمـفيتمث ،ويـب المعنـناالج
ص ـح النـه، يصبـوعلي. اراتـل تلك االستعـص بفضـاب أو النـالخط

ال ـاب قابـارة الخطـل االستعـتجع " ة،ـمختلفالت وقراءات ـال لتأويـقاب
ة ـه على الحيلـز انتباهـع المتلقي على تركيـددة وتشجـالت متعـلتأوي

ص ـح النـذا يصبـوهك .1"دد الدالليـوعا من التعـز نـة التي تحفـالداللي
الت ــدة تأويـال لعـمحتم ، قصدها صاحبه،دةـرة واحـق من فكـالذي انطل

في يجـب البحـث عن تأثيـر االستعـارة " .ا فيه من قوة ايحاءبفضل م ارـوأفك
على خـلق صـدام بيـن حقليـن داللييـن، أو  كونـها تجبـر الذهـن

  .2"باألحـرى بيـن حقليـن تجريبييـن متباينيـن تمامـا
 فير ـآخ وقعاارة ـة والمعنى، فان لالستعـر في الداللـب التأثيـجان إلى

. وفـالمألذل المبتادها عن ـادة وابتعـها للعـهاكـنتة باـة البالغيـالصيغ
ة ـد اللغـاوز قواعـجذا الى درجة تهلحدود راق اـل اختـن أن يصـويمك

 وـمبرتو ايكأيرى . ةـة والتركيبيـالنحوي، ةـالصرفي ،ةـاللفظي ،ةـالصوتي
د ـدها القواعـار توليـك مسـارة أصيال، انتهـداع االستعـما كان إبـكل "ه ـأن

ات ـة من الملفوظـل سلسلـزم تأويـإننا نعت "ف ـ، ويضي3"ةـة السابقـالبالغي
  .4"ةـة لألهميـدة المجادلـك قاعـها تنتهـازي ألنـاب مجـكخط

                                                             
  Fobyaa .com © 2010  لحسن بوتكالي: ترجمة وتقدیم“ امبرتو إیكو”تأویل االستعارة 1

2 C h ri s t i an Van d en do rp e .h t t p : / / w w w . l e t t re s . u o tt a w a . c a / v an d e n. h t ml  
  Fobyaa .com © 2010  لحسن بوتكالي: ترجمة وتقدیم“ امبرتو إیكو”تأویل االستعارة  3
    .، نفسھامبرتو إیكو  4
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يا ـيا، وثقافـيا، وداللـيا فنـون جمالـه يكـفان ،رها في المتلقيـأما أث
من ، 1"دـاب شيء جديـن من اكتسـارة هي ما يمكـاالستع"  ألن وياـولغ
ة ـبحاج"... ث أننا ـحي ،رىـة أخـمن جه ،رـر في الغيـومن التأثي ،ةـجه
ل ما ـفك .2"ناـع كلمتـة حتى نسمـر المجازيـارات والتعابيـاالستع إلى

ل إلى ـسينتق ،صـة والمدلول والنـرات في اللغـارة من تأثيـه االستعـتحدث
ها من ـن مستهلكـة تمكـارة بضاعـإن االستع. ذذـه ويتلـع بـالمتلقي فيستمت

ال ـيخرج عن االستعم ،بادئ ذي بدء ،هـوى، فتجعلـن قـها مـاع بما فيـاالنتف
ص ـب النـاها صاحـث عن المدلوالت التي أخفـفيبح ،ةـظ واللغـالروتيني للف

 . "تأويـالتبل في تقديـم تأويـل  ،اع خيالـهـمع اتس ،ويشرع خطابه،في 
ن نص ـؤول وبيـن التفاعـل بيـن ميتولـد التأويـل االستعـاري م

ص ـة النـة طبيعـل تتأتى من جهـة هذا التأويـن حصيلـلك .اريـاستع
ة ـوبصف .ةـة معينـة لثقافـارف الموسوعيـام للمعـار العـة اإلطـن جهـوم
ؤول أن ـع مـيستطي. مـة بمقصديات المتكلـة عالقـها أيـت لـليس ،ةـعام
 3."ةـه الموسوعيـه كفاءتـأن تمكن رطـوظ بشـة ملفـول باستعاريـيق

ة ـة والدالليـود اللغويـرر من القيـالتح إلى ،افـة المطـفي نهاي ،لـويص
في معـاني روء ـوع أو المقـدود المسمـدم تخطي حـه على عـالتي عودت

هكـذا يصـل هذا المستهلك إلى استعمـال اللغـة . وأفكـار النصـوص
  .اء وقـوةبطريقـة أكثـر حريـة وأكثـر ثـر

ن ـه يمكـرها، فانـها وقوة تأثيـوجمال إبداعـهاوارتكازا على مدى 
ها ـة ما، حيث أنـه تجاه حقيقـر المتلقي ونظرتـر مشاعـارة أن تغيـلالستع

                                                             
1 voir Ar i s t o t e ,  op - c i t .  
2 Rouss ea u ,  Hél o ï se ,  I I ,  16 . Le s  ave n t ure s de  l a mét aphore ,  Pr esses  
un i ver s i ta i r es  de  Str a sbour g,  1991 ,  p.  228 .  
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. هـفتتجلى وتتضح في عين ،ة عن أنظارهـة خبايا كانت مخفيـرؤي توصله الى
  .كان جميال أمامـهمما  لفقـد يعجـب بما كان شنيـعا في عينـه أو يمـ

 ألنه ،فيـها وتبقى ترسخإذ  ،االستعارة في ذاكرة المتلـقي تؤثـركما 
قد أثبتـت الدراسات . " معهفينجذب وتنجذب ذاكرتـه  ،يتأثـر بـها

ل ـأسهر وـوي على استعارات أكثـالبسيكولوجيـة أن النصوص التي تحت
ها أكثر تأثيرا  في الذهن ، وذلك لكون1"ها ـة منـاليخع الـاستيعابا من المقاط
  . والذاكرة والمشاعر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
1 Chri s t ian  Vande ndorpe  ,  N o t e s  s u r  l a  m é t a p h o r e ,  
h t t p: / / www. l e t t r es . uot t a wa . ca/ van den .h t ml  
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 المبحث الثاني
لترجمة           .ووظائفها ا

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تمهيـد
تعتبــر الترجمـة من أبرز القضـايا التي نالت حظا وافرا في تـنـوع 

وقد انصبـت هذه الدراسات . وتعدد الدراسات التي اهتمـت بـهـا وتناولتـها
سواء كان األمر متعلقا بتحديد  ،ختلفـة متصلـة بهذا الموضوععلى جوانب م
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مفهومـه وماهيتـه كفـن مستقل عن غيره، أو بخصائصـه وما يجب أن يتحلى 
يوبـه التي تحول دون عبــه المترجـم ونصـه من ميزات، أو بنقائصـه و

وصولـه إلى المستـوى المنشـود، أو بآثـاره في إثراء اللغـة واألدب 
والترجمـة نشـاط . ئـهما وإبراز ما فيـهما من قدرات خفيـة، أو بغيرهاوإنما

أصبحـت حتميـة في كل األزمنـة مع تعـدد  ،إنساني شامـل أو عـام
  .1االتصاالت بيـن المجتمعـات واألفـراد من لغـات مختلفـة

 .بأنـها إدخال أو نقل من لغـة إلى لغـة أخرى ،عموما ،تعرف الترجمـة
أيضا في استيـراد المنتـوج الالمادي لثقافة أو حضارة ما في اتجاه  كما تتمثل 

لقاء بيـن ثقافتيــن أو أكثر من  ،إذن ،فالترجمـة. ثقافـة أو حضارة أخرى
إنها حوار وتعايــش بين اللغــات، ومسلك لحـوار الثقـافـات  .خالل نص
أسمال وثروة فان في كل ترجمـة تحــويال لر ،ومن هذا المنطلـق. وتحويلـها

أن تسـاهم في إثراء أسـس  ، أيضا،بإمكانـهاو .أدبيـة أو علميـة أو غيرهـما
الترجمـة وسيلـة بإمكانـها " ف، )اللغـة الهدف(ورأسمال اللغـة المستقبلـة 

إدخال أجناس أدبيـة ومصطلحات جديدة  قد تساهـم في  تجديد أدب بلد ما، مثلما 
ـراء نحو عوامل أخـرى وثقافـات تسـاهـم في تفتـح العقـول والق

يتم نقل التفكير نحو روح " أنه   HEUDEGGERغرويؤكد هود. 2"مختلــفـة
 3".لغـة أخرى، من خالل الترجمـة، فيخضع إثـرها حتما لتغييـر ال مفر مـنه

تحتـوي كل ترجمـة على إبداعات جديدة سواء على مستوى النص أو و
  4".مـة حقا نوع من الكتابـة والتأويلالترج" ألن ، الصورة أو االستعارة

                                                             
  JEAN DUBOIS, 2001, DICTIONNAIRE De Linguistique, LAROUSSE, p 486 ینظر 1
2 N. AREGGER  BARRAGANE,  2009,  p193  
3 HEUDEGGER , 1968, Questions I, Editions Gallimard,  p10 
4 H. MESCHONNIC, 2001, Pour la poétique II : Epistémologie de l’écriture poétique de la 
traduction, Editions Gallimard, p 306    
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في استعمال الفعـل والتالعـب باألقـوال  وابداع تفنـن ،أيضا ،فالترجمـة
ليونـة في استعمال  نهاا. المأثورة الموجودة في اللغـات المعنيـة بتلك الترجمـة

وخفـة في التحكـم في معانيـها وقيمـها الدالليـة  ،الكلمات واللعب بها
أي (أو خاصا ) أي المعنى القاموسي العام(مشتركا  المدلولسواء كان  ،ةالمختلفـ

مجموعـة من الخصال التي  هذه). متأثر بالسياق اللفظختص بـه يالمعنى الذي 
أحسن " وعلى ذلك يرى ميسـكونيـك أن . يجب أن يكتنزها المترجـم

ا ليس إن المترجـم الذي ليس سـوى مترجـم... المترجميـن قد كانوا كتابا
ألن من أنتج الرواية أو الشعر أو غيرهما، في  1..."مترجـما، انـه ال مترجـم

ولما يأتي لترجمة ما يقابله، في لغة أخرى، فان . لك الفنذلغته، متحكم في مبادئ 
   .األمر سيأتيه هينا بسيطا

وتأويل لمعانيـه  ،)لغـة االنطالق(الترجمـة قراءة في نص اللغـة المصدر 
حتى نمنح له حياة أخرى  ،وإنتاجـه ،وتأليفـه ،ثم إعادة صياغتـه ،هومضامينـ

، وفي أدب آخـر وفي )لغـة الوصول(في لغـة ثانيـة هي اللغـة الهـدف 
ال تقوم الترجمـة بشيء آخر غير تأويـل النص الذي يخضـع "مجتمـع آخـر؛  

  .2"للترجمـة
ترجمـة م أكثر من الا حتى يقترب المترجتوفره ال بد من أخرىمبادئ هنالك 

فهم النص األصلي، واستيعـاب المعاني والدالالت التي يحملـها، كر ذن :صائبـةال
ثم إذابتـها في القالـب اللغـوي الجديد وصوال إلى صياغتـها وتأليفـها في هذه 

اللغـة الجديدة اعتمادا على ما فيها من إمكانـات ظاهرة جليـة كانـت أو خفيـة   
جمـة معروفـة كنـقل لنص االنطالق نحو أدب الوصول وال عكسه لن تعد التر" 

                                                             
 .354نفسھ، ص     1
    21 .ص .نفسه 2
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أي نقل قارئ الوصول إلى نص االنطالق،  الحركـة المزدوجـة المبنيـة على 
  1...".ثنائيـة المعنى والشكل التي تميز معظـم الترجمات، بل هي عمل في اللغـة

ان بهمـا في أحض الترجمـة تعريف بالمؤلـف األصلي ومؤلفـه، إشهار
 ،كتابـة وتأليـف في اللغـة الهدف كما أنها. اللغـة المستقبلـة والناطقيـن بها

 .ألن المصطلـح أو النــص الذي تتـم ترجمتـه جديد على هذه اللغـة
الترجمة وسيـلة لتذوق . "عمق استيعابـه وحسن إعادة صياغتـه لك،ذفيستوجب 

بقوة  تفوق لذة القراءة فهي طريقـة للتلذذ بهذا النص . نص يعجبنا ويجذبنا
وعلى االنغماس  ،ألننا مجبرون على التمكن من ماهيتـه وروحـه ،العاديـة

وبكل التأويالت  ،وبكل فكرة ،وعلى التأثر بكل جملـة من جملـه ،فيـه
 أن إلى ما سبق نضيف 2".فإننا نتملكـه بطريقـة معينـة... المحتملـة 

والقدرات  ،ذات اآلداب الشفويـة تللترجمـة أثرا ال يستهان بـه على اللغا
فإنها تمنح لها فرصـة اجتذاب وامتالك الوسائل التقنيـة : التعبيريـة المحدودة

تبرز " كما أنها . في أي مجال من مجاالتـه ،الضروريـة للتأليف األدبي
  3".اإلمكانيات الخفيـة للغـة

ل لغويـة تضمن فان ذلك يمكـن هذه اللغـة من اكتساب وسائ، وعلى هذا األساس
كما أنها تفطـن مؤلفي هذه اللغـة وتنبهـهم إلى . لها هذه اإلبداعـات والتأليـفات

من عقدة النقص التي  ،إثرها ،فيتخلصون .إمكانيـة اإلنتاج من خالل لغتـهم
جعلتـهم يرون لغتـهم منقوصـة غير قادرة على التأليـف، وأدبهم دون 

تتمكن الترجمات بين . "ن باالطالع عليـهامستـوى اآلداب األخـرى التي يتلذذو
بخلق وسائــل داللــيـة  ،لغتيـن من التأثيــر في لغـة الوصــول

                                                             
1 H. MESCHONNIC, 314-313. 
2  N. AREGGER  BARRAGANE,  2009,  p193 
3 C. RABIN, 1958, « The linguistics of translation” in: Aspecis of translation, Londres, p. 139. 
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ونحويـة تكون في البدايـة خاصـة بالترجمات ثم عامال لتطور بعض قدرات 
 ،شبيـه بالدخيـل اللغـوي الذي يكون في البدايـة فرديا ،هنا ر،فاألم 1".اللغـة

  .ره بيـن العامـة مع الممارسـة ومرور األوقـات واألزمنـةثم يزداد انتشـا
  :الترجمــة خيانــة 

مهما قاربـت  ،أن الترجمـة خيانـة ألنها ،عند العام والخاص ،من الشائع
فإذا كانت ترجمـة نص خيانـة . النص األصلي وشابهتـه، حتما مختلفـة عنـه

بل من االستحالـة  ،الصعوبـة إذا كانت بهذا القدر منوللمؤلف واللغـة المصدر، 
في ترجمـة الصورة أو الرمز أو االستعارة؟ ما  ،إذن ،ماذا يمكـن قولـهفأحيانا، 

 ،والحكم ،واألمثال ،واأللغـاز ،بالنسبـة لألقـوال المأثورة ،أيضا ،هو الحال
واألشعار التي غالبا ما ترد موزونـة على قافيـة واحدة أو مسجوعـة على 

يمكن أن نترجـم القيـم االجتماعيـة والثقافيـة والحضاريـة حرف واحد؟ هل 
ن المترجـم يجد ا" المتوارثـة ضمنـيا في أحشاء اللغـة المصدر؟ يقول ريكور 

  .2"رغبـة الوفـاء وشكـوك الخيانـة: نفسـه بيـن ناريـن
إعادة بنائـه مع ترجمـة نص  ،بل من المستحيـل ،انـه لمن الصعب

ألن أساس كل ترجمــة هو فـك عناصر  ،اللغــة المصدرمثلما كان أصال في 
وهذا ما  .النص األصلي وإعادة دمجــها وصياغتـها من خالل اللغـة الهدف

إذا كنا نظن أن الترجمـة انتقال من األصل دون أي تغييـر " يؤكده أوستينوف 
ويضيـف  3".من لغــة إلى أخرى، يجب الحكم باستحالــة الترجمــة إطالقا

الصعوبات المرتبطـة بالترجمـة "...ل ريكور عن مشقـة الترجمـة بو
  .4"باعتبـارها رهانا صعبا، و في بعض األحيان من المستحيـل رفعـه

                                                             
1 H. MESCHONNIC, p 356. 

    .16ترجمة، صبول ریكور، عن ال 2
3 M. OUSTINOFF, 2007, La traduction, Que sais-je ? PUF, Paris, P. 57 

  .15بول ریكور، عن الترجمة، ص   4
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المقاييس والشروط التي تتحكم في الترجمـة في آن  ال يمكن أن تتوفر كل
اللغــة (فبعضـها مرتبط بقدرات اللغتيــن : نظرا لتعددها وتنوعهاواحد 

مثلـما يؤكده ميسكونيك  ،وبالثقافات التي تحويـها ،)مصدر واللغــة الهدفال
تواجـه الترجمـة مباشرة ما هو ضمني ولم يرد في التفكير من عالقـة داخليـة "

ذلك الكم من األفكار المتداخـلـة والملتبسـة التي . بين اللغـة والثقافـة واألدب 
وبعضها اآلخر يخص  1".للغـات نسميـها ـ مع غيار الموهبـة ـ موهبـة ا

 ،مدى معرفتـه للثقافتيــنوتـه في كلتي اللغتيــن، االمترجم، قدراتـه وملك
وتحكمـه في أسلوب الكاتب وطريقتـه في  ،وكذا تمكنـه من الكتابـة والتأليف

الترجمـة كتابـة " ...  كتابـة بعد الفهم والتأويل ،أصال ،ألن الترجمـة ،العمل
ا كان لكن هذا في حال ما إذ 2." كتابـة، وهي مغامرة تاريخيـة للفاعلالقراءة ـ ال

  .المترجم وفيا للنص األصلي
ال عالقـة لها بالعلم وال  ،أخرى غاياتوقد تكون الترجمـة خاضعـة ل

سياسيـة أو استعماريـة؛ ففي هذه  هافقد تكون أهداف :بالثقافـة وال باألدب
   .ي وثقافتـه ولغتـه في خدمـة هذه األهدافيتـم استغالل النص األصل ،الحالـة

   :أهداف الترجمة
أو لو كانت  ،لو كانت ثقافات وحضارات العالم وكل المجتمعات متشابهـة

واحدة موحدة لم تظهر فيها تباينات وخصوصيات، لما لقينا أي مشكل في كلها 
قرأ أو كان سيكون كافيا أن ن. غيرها نحولغـة  من المؤلفاتل كالترجمـة ونقل 

نعيد  ثم ،أن نفهمـهونسمع نصا من النصوص الوارد في اللغـة المصدر، 
. أما االختالف الوحيد فسيكون في اللغـة فحسب. صياغتـه في اللغـة الهدف

                                                             
1  H. MESCHONNIC, p 30  

  307  ص نفسه 2 
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، إضافـة إلى الخصوصيات الثقافيـة والحضاريـة لكل مجتمع، نا نجدلكن
ة ودقة في التعبير ، قوقوال وكتابـة منح الخطابات،تمكن من  سانيةخصوصيات ل

 ،في لغـة ما ،فان ما يقال في كلمـة ،ومنـه .لكذوالترجمة، كما قد تحول دون 
بل  ،يمكن أن يدل على شيء آخر مثلما ،يحتاج إلى جملـة في لغـة أخرى قد

 .نقيض ما يدل عليـه في اللغـة المصدر على
يمكن أن  ،الواحدفي اللغـة الواحدة والمجتمع  لفظ،فان نفس ال ،وإضافـة إلى ذلك

داللـة الكلمـة أو الجملـة أو ف ؛مع مرور األزمنـة مدلوليةتغيرات لخضع ي
 .النص قد تخضع لتغييرات مع تغير الزمان أو المكان أو سياق التعبير

. غالبا ما تكون تعبيرا عن الجماعـةما، خطاب  فيإن القضيـة التي تعالج 
شخصية معالج تعبيرا عن تجربـة حتى في حالـة ما إذا كان الموضوع ال ،لكن

النص ا يصبح ذهكو .بالعديد من الناس ألمتد قيمكن أن تكون  خاصة بفرد ما،
تنتسب  ألفاظمن خالل  ،عن إحساس أو تفكير أو تجربـة الجماعـة معبراالمؤلف 

إن مواضع الخيبـة أو افتقاد شخص عزيز وكذا مواطن األفراح . للجماعـة
وهو يقرأ  ،حتى أن الواحد منا يحس ،شخص في العالم أحداث يمكن أن تلحق بأي

فإذا . بأن حكاياتـه هي التي عولجت فيه ،أو يسمع نصا ما أو قصيدة أو أغنيـة
 .فانـه يتحدث أيضا عن آالم غيره ،كان الشاعر أو الفنان يعبر عن آالمـه

حين قد  في ،واالختالف بين هذا و ذاك أن هذا الفنان قد وجد سبيال فنيا للتعبيـر
أن النص الذي قيلت فيه  أضف .اكتفى غيره بالدمعـة أو االبتسامـة أو غيرهما

يأتي بصور ومجازات واستعارات ذات االستعمال الواسع في  ،تجربة اإلنسان
لهذا السبب فان بعض االستعارات أو المجازات  .معظمها في الوسط االجتماعي

ليست بالضرورة بنفـس  ،تمع ماالتي تستخدم بصورة عاديـة في لغـة أو في مج
  . القيمـة في غيرها من اللغات أو المجتمعات
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  :سبل الترجمة
فهي معرضـة لمواجهـة العديد من  ،ليسـت الترجمـة بمهمـة هينـة

  . جوانب مختلفـة منالعقبات والحواجز 
في  والتي تتواجد ،المجتمع تسيريمثل تلك القيم الثقافيـة التي  :الجانب الثقافي :والأ

فلكل مجتمع ثقافته الخاصة التي تتجلى،  .كل من الثقافـة المصدر والثقافـة الهدف
ولما نأتي لترجمة الخطاب األدبي، ال بد من مراعاة . حتما، في ثنايا انتاجاته األدبية

  .ه الخصوصيات الثقافيةذه
 ،مختلف التماثالت والخصوصيات األسلوبيـة ويشمل :الجانب اللغـوي :ثانيا
، ألن والنحويـة بين اللغـة المصدر واللغـة الهدف ،والمورفولوجية ،بنيويـةوال

ما تسمح به لغة قد ال يكون ممكنا في لغة أخرى، وما يوجز في لغة قد يحتاج الى 
   .تحليل واطناب في لغة اخرى

 ،والرمزيـة ،المعجميـة اتالخصوصيـيتجسد من خالل  :الجانب النصي :ثالثا
احترام قوالب األوزان والقوافي للنصوص  كما يضم  .صواالستعاريـة للن

  . الشعريـة
 ،المترجـم، حيث يهتم بسابقيـهانه عنصر ال يقل أهمية عن ـ  :المترجم :رابعا

 ،التأويلا بما له من قدرات في ذو ك ،والثقافتين ،وتأدياتـه في اللغتيـن ،وملكاتـه
  . والترجمـة ،والكتابـة
أثناء  ،تترتب عن البحث عن المعادالت لمشاكل التـيا"   Nidaنيدا  وقد رتب

: في خمس مجاالت  ،من خالل الترجمـة ،االنتقال من عالم ثقافي إلى آخر
الطبيعــة، الثقافـة المـاديـة، الثقافـة االجتماعيـة، الـثقافـة الدينيـة 

تمادا اع لفظةيمكن أن نقوم بنقل محتوى كل  ،لما نترجـم  1."والثقافـة اللغويـة 
                                                             

1 G .MOUNIN , 1963, Les Problèmes Théoriques De la Traduction , Ed GALLIMARD, P 61 , 62  
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 ،أو استخراج الفكرة واعادة صياغتـها في قالب جديد ،على الترجمـة الحرفيـة
ما أن يختار المترجـم أن يترك الكاتب جانبا في ا"  :مثلما يؤكده أوستينوف

فيعمل على نقل القارئ للقائـه، أو يترك القارئ في سكينـة ويعمل على  ،سكينـة
فيعتمد الترجمة الحرفيـة (المترجـم مصدريا ما أن يكون اف... نقل الكاتب للقائـه 

  1) ".فيعتمد على ترجمـة المعنى( أو هدفيا ) 
" فحسب،  دلوالتهاو م األلفاظترجمـة  وص علىترجمـة النص ال تقتصر

 زياحاتفالترجمـة الحرفيـة تؤدي إلى النسخ، والنسخ الشكلي يؤدي إلى ان
فإنها تعمل على إلحاق  ،ى المعنىأما الترجمـة المرتكزة عل"  2... " .لسانيـة 

. 3... "ألنها توحي بأنه كتب أصال في هذه اللغـة المترجمـة  ،النص أو المنتوج
يجب على النص المترجـم أن يحوي  ،أيا كانت سبل الترجمـة التي يعتمدها

. القيـم االجتماعيـة والثقافيـة والحضاريـة المتضمنـة في النـص األصلي
يجب أن تمكن الترجمـة من التعريف بقيم . ذه العناصر أيضاطريقـة لنسخ ه فهي

إن "  :قيم المـجتمع الهدف الحفاظ علىمع عدم  ،المجتمـع األصلي للنص
   4".وظيفـة الترجمة كامنـة في هذا التغيـر الشعري والثقافي

إذا كان البعض يرى أن الترجمـة مقتصرة على مجرد تقديم مقابالت و
لهدف، فانه يجب التذكير أن قيمـة الكلمـة ومدلولها قد يكون الكلمات في اللغـة ا

أو  ،من زمن إلى آخر ،متباينا بين مجتمع وآخر بل حتى في المجتمع الواحد انتقاال
لما نقوم بالترجمة، ال نترجم الكلمات " :أو من منطقة إلى أخرى ،من حيز إلى آخر

حرفيـة إذن غالبا ما تكون فالترجمـة ال :منفردة معزولـة عن غيرها من الكلمات

                                                             
1 M.OUSTINOFF, p59 
2 H. MESCHONNIC, 2001, p449 
3  M.OUSTINOFF, ibid, p59 
4 H. MESCHONNIC, ibid, p319 
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وانزال قات  ،أن تعدد دالالت الكلمـة الواحدة ،أيضا ،و يجب التذكير. 1"مستحيـلة
فبقدر ما " تزيد الطيـن بلة بما تضيفـه من تعقيدات للنص،  ،معاني اللفظ الواحد

إذا أخذنا . 2"تعتبر الترجمـة عمليـة لغويـة، بقدر ما هي عمليـة أدبيـة أيضا
  .اتمن سياق فيهفإننا نجد له مدلوالت عدة حسب ما ورد " عين"السم كمثال ا

إذا كانت الحيتان كائنات مائية ال حياة لها سوى في هذا المحيط، فان الحال 
ومن . الناطقين بهانفسه بالنسبـة للغـة التي تعتبر كائنا ال يحيا سوى في وسط 

ألن المجتمع الذي به وفيه  ،فهي في حركيـة مستمرة وفي تغير دائم ،هذا المنطلق
فاللغـة تتغير مع تغيرات المجتمع الناطق . تحيا ال يتوقف عن الحركة والتطور

لهـذه . وتموت معه إذا فضل التخلي عنها من أجل لغـة أخرى ،بها، فتتطور معه
  .  األسباب وغيرها، فان مدلول اللفظ وقيمتـه غير ثابتـة بل هي في تغير

أو استعارة تتطلب من صاحبها درايـة بتغيرات  إن ترجمـة نص أو صورة
على المترجم أن يكون متمكنا . "اللغـة وحركيتها في وسطها االجتماعي والثقافي

على جميع المستويات من اللغتين المصدر والوصول، وتاريخهما الحالي والماضي، 
؛ وبصيغـة أخرى، يجب عليـه أن يكون مزدوج الثقافات .ومواردهما التعبيريـة

  .  3"يجب أن يكون على درايـة بالمؤلف وبالمؤلف
أن تماثـل تماما  ،إطالقا ،أن الترجمـة ال يمكـن ،خالصـة القولو   
مستحيل، وفي أي حال من األحوال، أن تعتبر " يرى ميسكونيك أنه . األصل

. 4"الترجمـة على أنـها األصل، حتى وإن كانـت غايـة في الروعـة والجمال
فانـه قد ال يتوصل  ،ؤلف األصلي بترجمـة مؤلفـه إلى لغـة ثانيـةفلـو قام الم

خاصـة من حيـث المعنى  ،وال إلى مجمل ما كتبـه أصال ،إلى نفس العمل
                                                             

1 M.OUSTINOFF, ibid, p.23. 
2 M.OUSTINOFF, ibid, p.54. 
3 Natalia  Arregui Barragán (2009), p.192. 
4 Meschonnic H., P. 18. 
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حتى ولو كانـت ملكاتـه وقدراتـه في اللغتيـن  ،بيـر المجازيـةاوالصور والتع
تالفـات الموجودة إلى االخ ،في هذه الحالـة ،ويعود السبب .والثقافتيـن متماثلـة

على مستوى اللغتيـن وقدرات اللغـة الهدف على احتواء كل ما ورد في النص 
  . األصلي
بفكـها أوال، ثـم بإعادة  ،بعد فهـم فحواهـا ،لما نترجـم االستعارة، نقوم  

ومن هذا المنطلـق، تعتبـر . بنائـها وصياغتـها لغويا ومعنويا وثقافـيا
وكذا على  ،االطالع على نص لغـة أخـرى الترجمـة نافـذة تمكـن من

المنتوج األدبي متجذر في الثقافـة، فهو متصل بنظرة معيـنـة "ألن  ،ثقافتـها
وخاصـة للعالم، انـه ملتصـق بعادات وتقاليـد، وبكـل ما هو خاص و يومي 

إن الدرايـة بالثقافـة . في هذا النظـام وفي هذا النمط المعيشي و في هذا المحيط
يـة من أجل الفهـم الجيـد للـنص وكل تبايناتـه وتأويالتـه و كل ضرور

  . 1"دالالتـه
على العالقـات ما بيـن اللغـات في مجال الترجمـة؛  ، أيضا،نود التركيز  

إن نسب النجاح في الترجمـة متفاوتـة وشديدة الصلـة بالعناصـر المذكورة 
اللغـات التي تنحدر من أصل  أي أن ،وكذا بمدى تقارب اللغـات المعنيـة ،آنـفا

واحد تمنح حتما العديـد من التماثالت والتشابهات في كثير من المواضع كالنحو 
عمل الترجمة مختلف حسب "يؤكد ميسكونيك أن . والمعجـم والصرف وغيـرها
فالترجمـة داخل اللغـات الساميـة مثل . 2..."العالقات بين اللغتين والثقافتين

ة يكون أسهل من الترجمـة من اللغـات الهندوأوروبيـة إلى العربيـة والعبريـ
لكن عنصـر األصل اللغـوي هذا قد يتراجـع لما يتعلـق األمـر . العربيـة

ـة منها بالممارسـة والتجربـة؛ فلما يتعلـق األمر بلغـة كثرت تجارب الترجم
                                                             

1 Natalia Arregui Barragán  (2009), p.195. 
2 H.MESCHONNIC, p.356 
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كون إن كانت بعيدة األصـل، فان الترجمـة منها تو ثبتت عاداتـها، فحتى و
في أوساط الكتـاب  أسهل وكأن أسـسا وقواعد قد وضعت وأصبحت متداولـة

  . والمترجميـن
وهو متعلـق بالجنس  ،من سابقـه قريب ال يفوتنا أن نذكـر بعنصر آخر

ونقصد بهذه النقطـة أن الجنس األدبي األكثـر تداوال  .األدبي المعالج وبالموضوع
من األمور المهمـة  ،ود عليـه في ذلكمن خالل الترجمـة وكذا الموضوع المتع

قد يكون الموضوع و. التي تسهل عمليـة الترجمـة وتساعد على نجاحـها
ـه من لغـة إلى لالمعالـج متقاسما بين اللغتيـن أو الثقافتيـن، فهذا يعني أن نق

نأخذ كمثال المواضيـع األدبيـة الدينيـة التي نظنـها . أخرى يكـون هينا
  .غيرهامن العربيـة إلى  سهلـة الترجمـة

   
  المترجم                               ب                             الكات 
  
  

  استيعابقراءة و                        أحاسيس                         أفكار و
                                                                           

       
  بناء إعادةوفك                            بناء لغوي 
  

          
  ترجمة                                                    نص           
  )نص مترجم(                            )نص مؤلف(
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  :خاتمة

 ترجمـة ما، نظن أنـه ال بد من التحكم التام أيضا وللتمكن من النجاح في
كما يجب اإلحاطـة . في بنيـة اللغتيـن الدالليـة والشكليـة والنحويـة

 ،لأللفـاظ والمدلوليةبمعجميـهما، وبحقولـهما المعجميـة، وبالتغيرات الشكليـة 
يتمكـن  ،وبفضل ذلك. حتى نتمكـن من حسن اختيار الكلمـات المناسبـة

ة والمعنويـة األسلوبيـ زالقاتالمترجـم من تجنـب بعض األعراض واالن
  . عن النسخ وسوء الترجمـة أو عن التسرع فيـها تنجروالنحويـة التي قد 

وانعدام التنسيـق  ،عن هذه االنزالقات مشاكل أخرى مثل التفكك في المعاني تجوتن
الالمعنى أو الصيـغ التي ال تؤدي أي ووالترابـط، وسوء التعبيـر والصياغـة، 

الحذف واإلهمـال الذي قد والمعنى الخاطئ، معنى، وكذا انقـالب المعنى أو 
سوء واألخطاء النحويـة، ويكون متعمدا نتيجـة صعوبـة في الترجمـة، 

  ...ان استعمـال زمن األفعـال والضمائـر وظروف الزمـان والمكـ
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  المبحث األول

  .االستعارة والترجمة
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ة ـة االنطالق إلى لغـل خطاب من لغـة نقـالترجم                 
أي أن (ه ـمنتوجر عن الفعل وـللتعبي) ةـترجم(ة ـتستعمل هذه الكلمو. ولـالوص

  ). رة في آن واحدـواسم الم ،عن المصدرر عن اسم الفعل، وـة تعبـة ترجمـكلم
ة في كل ـحتمي وقد أصبحت  Universelعامشامل أو  يـة نشاط عالمـموالترج

ويقصد  1.ةـات مختلفـن المجتمعات واألفراد من لغـة مع تعدد االتصاالت بيـاألزمن
أكثر  ،نـرن الواحد والعشريـالق إنسانفي حياة  ،ةـة وضروريـها بديهيـها أنـبحتميت
اء ـم أشيـرت والتي تحتـلتي انتشة اـة مع العولمـخاص ،ةـق من األزمنـمما سب

ر في فرض ـر كبيـة تأثيـة بل للسياسات العالميـفللسياس. ات والدولـعلى المجتمع
  .هاـة وتوسيع نطاقـالترجم

وحسن ،  « le verbe » )الكلمة(ا على الفعل ـة بدورها أساسـة مبنيـلكن السياس 
عن  ،ق واألمورـالعب بالحقائة تـوهذا معناه أن السياس. هـوفي استعمال هـالتفنن في

ة ـة واالستعارات ذات المعاني الملتويـر المجازيـمن خالل التعابي يحاءات،اإلق ـطري
  .ة ومؤثرة في سطحهاـجذاب ة،ـوسهل ،هاـة المنال في عمقـون صعبـكالتي ت

ن ـدة الموجودة بيـدة والمعقـة الوطيـل هذه العالقـ، ال يمكن تجاههـوعلي  
االستعارات والعبارات المسكوكة "مناصيـر أن محمد يرى  .ةـترجماالستعارة وال

متشابهان ألن كليهما يعتمد على االستخدام المجازي للغة، ولذا فهما معضلتان يواجهان 
  .2"المترجم
ة في ميدان ـخاص ،ةـت الترجمـل التي شغلـاالستعارة من أهم المسائف
هل " 1976عام  هـبحثحينما نشر  ،Dagut3 داجوت ة منـبداي ،ةـات الحديثـاللساني

ت ـة ودخلـت القضيـوبعد مجال علم اللسانيات، تشعب". ة االستعارة؟ـن ترجمـيمك

                                                             
:ینظر 1  JEAN DUBOIS, p 486  

  »میتا«ث من المجلد السابع والثالثین من مجلة العدد الثال. ترجمة االستعارات والعبارات المسكوكة العربیة  1992 :محمد مناصیر2
: ینظر 3   Dagut, 1976, « Can metaphor be translated ? », in : Babel 22/1, p6p. 21-33. 
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 ،ل الخطابـوتحلي ،ل النصـوتحلي ،ة االجتماعيـرى مثل علم اللغـة أخـعلوم لغوي
   .ةـات النقديـواللساني

ة ـلماهي هـعريفتعلى  ،أساسا ،ة االستعارةـفي ترجم 1ة داجوتـنظريد ـتعتمو
ها خرقا لما ـرى فيـه يـأنة للكلمات، أي ـللحواجز الداللي ارـكسذ يراها ا ،االستعارة

 بـما يعرف  ذاوه .ر متداولـبما هو جديد غي لإلتيان ،ةـون باللغـه الناطقـألف
ة، ـستعارة، على غرار الترجماالتقاس . »دةـأو االستعارة المفي ةـاالستعارة األصيل«

ها غير ـة االستعارة وجماليتـألن شعري ،رها في المتلقيـها وتأثيـوقع من خالل
ذة في ـولره في القارئ من فضول ـداه إلى ما تثيـبل تتعيها، مقتصرة على ما ف

   .دـواكتشاف هذا الجدي ،البحث
أن أي  ،للتعبير عن المجرد والمحسوس كونيـةتواصلية االستعـارة وسيلـة  ان

من ، لذا .تشترك فيها رغم االختالف فيما ترمز اليها األشياء اتكل اللغـات والثقافـ
نتائـج  إلىبينما يرى آخـرون أن الترجمـة الحرفيـة تؤدي . حرفـيا نقلها األجدر

النقاد واللغويـون واألدباء حول مسألـة اتفق قد و .خاليـة من أي معنىومبتذلـة 
إمكانيـة ترجمـة حول قضيـة وانقسمـوا  ،صعوبـة الترجمـة واستحالتـها أحيانا

ارة، ومنـهم من ـزم باستحالـة ترجمـة االستعـهم من جـفمن: هاـارة وعدمـاالستع
وما يعلـل  ،ما يستدل بـه على موقفـه نفرينولكل من ال. هاـصرح بإمكانيـة ترجمت

  .بـه فكرتـه
  :ارةـة االستعـترجم إمكانيـة

 ٌ بما أن " ة بل حتميتـها إمكانيـة الترجمـ Ricoeurيؤكد بول ريكـور
 إضافـةفي كل استعارة، ف. 2"يجـب إذن أن تكـون ممكنـة  ،الترجمـة موجـودة فعال

هذا يشمل و .هـدت فيــذي ولــط الـالمحي إلى إحالـة ها،ــالكلمات التي تكون إلى
                                                             

  .27ینظر داجوت، نفس المرجع، ص 1
 .36، ص 2008بول ریكور، عن الترجمة، ترجمة حسین خمري ،  2



  عالقة االستعارة بالترجمة وأنواع ترجمة استعارات الرواية                                                                 الفصل الثاني       

 

 
55 

ش فيها ـة التي يعيـافيـة، واالجتماعيـة، والسياسيــب الثقـط الجوانـالمحيـ
ه ـه وذاكرتــه وخيالــه ووجدانــفي ذات يوجد ماو ،هــط بـحيما يو ،فـالمؤل
ه ـقي بمنتوجـه يرتــفتجعل ،فـل تؤثر في المؤلـها عوامـهذه كل. هـوذكائ
 الكفاءاتهذه  واذا لم تكن .)دةــاالستعارة المفي(د ـفيأتي بجدي ،اريـاالستع

 ،الابتذوا ،وتكـرارا ،دافان إنتاجـه سيكـون تقليـ ،درات غيـر متوفـرة فيـهـوالق
اختيـار التعابيـر االستعاريــة مجـرد "  يرى تور أن. محدود ر ضعيـفــذا تأثيو

الموضوعيـن موضع   sémèmesالمشتركـة للسمميـن sèmesمـاتالس
تبـارها ملتقى باع ،تحـوي االستعـارة " : Dubois ويضيـف ديبوا. 1"المقارنـة

داللـة االنطـالق : دات دالليـة ـثالث وح ، sèmesمـات لمجموعتيـن من الس
"D"،  داللـة الوصـول"A  "، 2"ة المابينيـةوالداللـ .  

تقارب ـة االستعارة على الـترجم ةـبإمكانيون ـن يؤمنـن الذيود الدارسـيعتم
ة ـافـة والثقـاللغ انه التقارب في ؟لـوأي تماثذا هلكن أي تقارب . لـوالتماث

  . ةـوالترجم
 3تشومسكيلقد ركز . نـه اللغتيـمدى تشاب به ويقصد: ويـتقارب اللغال :أوال

N.Chomsky ، ن كل لغات العالمـة بيـعلى العناصر المتقاسم ،هـفي نظريت، 
ها ـألن ،رك أثر في اللغاتـولهذا األصل المشت. ها من أصل واحدـدر كلـها تنحـلكون
ة ـب نظريـجان إلىثم هناك، . ة األمـة من خصوصيات اللغـظ بمجموعـتحتف

على أن وعلم االجتماع اللغوي ة ـن في اللغـن والباحثيـكل اللسانيي إجماع، تشومسكي
تم  ،وعلى هذا األساس. ل واحدـومن أص واحدةة أم ـق من لغـنبثتمن اللغات  فئةكل 

                                                             
1Tort P. 1999, D’une inférence native : Métaphore et métonymie dans la genèse de l’acte 
classificatoire,  in charbonnel,  Vg-webdesign p 73  
2 Dubois :  1975, p 202 
وینظر  Calvet L-J. , 1974, Linguistique et colonialisme : Petit traité de glottophagie, Editions Payot, Paris. 

 .يؤيل يوسف عزيز، البنى النحوية، منشورات عيون، الطبعة الثانية، الدار البيضاء. ، ترجمة د 1987تشومسكي نعوم،  3  
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ة التي ــات الساميـاللغ :مثل ،ولـة محدودة من األصـع كل اللغات في مجموعـجم
ال ينبثق  .ة وغيرهاـات األفروآسيويـ، اللغالهندوأوروبيـة، اللغات ةـلعربيا منها نحدرت

ات ـيا أو من العرق، بل من التشابهـدم أو من الجغرافـم من العـهذا التقسي
. ةـلفظية وـة وصوتيـة ومورفولوجيـهات نحويـن اللغات، وهي تشابـة بيـالمالحظ

ن ـت ضمـأدرج ،اتـبين لغ ،لـالقبيمن هذا  ،التـتماثات أو ـما تالحظ تقاربـفكل
   .نفس األصل

مشاكل عويصة المترجم ه ـال يواج حيثارة ـة االستعـر في ترجمـأث ذا كلهلهو
ن فال يكون ـن اللغتيـة بيـمتقارب ،مثال ،لـة الجمـة صياغـألن طريق ،هـفي ترجمت
 تحتاج فال ،ها أو في معناهاـفي شكلة ـات متشابهـخ، أو ألن بعض الكلمـهناك نس

ة ـة االسميـة الجملـأن ترجم ،ومعنى ذلك. ة الهدفـها في اللغـبحث عن مقابل إلى
  .ه وهكذاـة، والظرف بمثيلـة بالفعليـة، والفعليـة اسميـستكون بجمل

، وجدنا )ويـل اللغـما يسمى بالدخيأو (ة ـواالستعارة المعجمي اإلعارة إلىعدنا  إذاو
وي ـل اللغـروا بأن الدخيـقد أق ،1ويـماع اللغن في علم االجتـأن بعض الباحثي

ون ـوة وأكثر عمقا لما تكـيكون أكثر ق ،زوـحد الغ إلى ،هاـر اللغات فيما بينـوتأثي
  .هاـة وتسهيلـق العمليـدرة من أصل واحد، فهذا عامل فعال في تعميـات منحـاللغ

ه في ـسابقة من ـر فعاليـون أكثـعامل قد يك وهو :التقارب الثقافي :ثانيا
تعارة ـلى أن االسـاد عـاء والنقـون واألدبـقد أجمع اللغويـل. ارةـة االستعـترجم

ة ـالمنحدر من الثقافالشخص وهذا ما يؤدي ب. ةـنتاج الثقافة ــزيار المجـوالتعابي
 ).ب(ة ـون عاديا في الثقافـل قد يكـد أو فعـأمام مشه ب والدهشةـالتعج إلى ،)ج(

قد ال  ،)ب(ة ــون استعارة في اللغـنا أن ما يكالحظة، ـال اللغـجدنا إلى مـوإذا ع

                                                             
:ینظر 1   Calvet L-J. , 1974, Linguistique et colonialisme : Petit traité de glottophagie, Editions 
Payot, Paris. 
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هناك استعـارات تشتغـل " ). ج(ة ـزا إطالقا في اللغـجائال يكون ون مجازا بل ـيك
تكـون غيـر مدركـة في عالـم آخـر في عالـم ثقـافي وتنـاصي معيـن، لكنـها 

 .1"مختلـف 
ة واحدة أو ـت الثقافـوكان ،نـمتباعدتي نـتان مختلفتيـت اللغـن حتى وإن كانـلك

ول هنا ـألن ما هو مقب ،ارةـة االستعـر ترجمـفان ذلك ييس ،نـتان متقاربتيـالثقاف
ك، وما هو مرفوض از في ذـط جائـز في هذا المحيـول هنالك أيضا، وما هو جائـمقب
  . ك أيضاـة هنالـل شناعـع هنا ال يقـشني

في  ااسيـأسرا دووزنا و ممارسـة الترجمـة ىان للتعود عل: الترجمة: ثالثا
ون ـره من الفنـل غيثم ،ةـفن الترجمف. هاـة وطبيعتـة الترجمـد نتيجـتحدي

وهذا معناه أننا كلما تعودنا على . ن مع الممارسة والتدربـو ويتحسـال، ينمـواألعم
ما ـكل ،نـوع معيـأو على موض ،ةـالق معينـة انطـأو على لغ ،نوع من الترجمة

قد ) أ(ة ـنا أن لغـافترض إذا. ةــر نجاحا ونجاعـة أكثـة الترجمـكانت نتيج
) ب(ر من ـة نص آخـ، فان ترجم)ب(رى ـة أخـت عشرات الترجمات من لغـاستقبل
ون ـلن يك ،في آن واحد  ،)هاـة منـود على الترجمـة لم نتعـة ثالثـلغ) (ج(ومن 
ما ـون حتـستك) ب(ة من ـالترجم ث أنـحي :ةـة والنجاعـس القيمـبنف إطالقا

  . )ج(، في حين تصعب الترجمة من اللغة رب من النص األصليـأق
ة ـفترجم. ةـبها في العملي يستهانة ال ـصل،أيضا ،وطبيعة النصوص للموضوعان 
ون أيضا ـلن تك ،دةـالق واحـة انطـمن لغ ،نــن مختلفيـفي موضوعي ،نــنصي
 ماه ةالترجم ماهـرت فيـكث نذيـالوالفن ضوع ة النجاح إذ أن الموـس درجـبنف

  . احـة وبنجـسهولـب نالـسينق اللذان

                                                             
  Fobyaa .com © 2010  لحسن بوتكالي: ترجمة وتقديم“ امبرتو إيكو”تأويل االستعارة  1



  عالقة االستعارة بالترجمة وأنواع ترجمة استعارات الرواية                                                                 الفصل الثاني       

 

 
58 

ة ـوى موقفا محددا للنجاح في ترجمـن سـناه أعاله ال يبيـما كتب غير أن  
ة ـاح في ترجمـأن النج ذلك،ب ـإلى جان ،رونـاك من يـهنف. ارةـاالستع
ت في ـوليس ،واختصاص نـة فـالترجم. مـق أيضا بالمترجـمتعلارة ـاالستع

ة، ـها هذه التسميـق كلـات ال تستحـجمن أن الترـفنظ .هاـاول كل من رغب فيـمتن
وليتمكن المترجم من ادعاء القدرة على . ةـها بمحاوالت ترجمـن تسميتـبل من األحس

التي  ة من الخصال والكفاءاتـمجموعيجـب أن تتوفـر لديه  الخوض في هذا المجال،
  . ةـة أو أدبيـة، أو ثقافيـلغوي قد تكون

ن ـم في اللغتيـم المترجـتحكدى ـة في مـمتمثل هاـفإن ،ةـفأما الكفاءات اللغوي
 دىـإحة في ـة قويـة لغويـه ملكـت لديـكان فإذا). دفـة الهـة األصل واللغـاللغ(

م ـن من تقديـه لن يتمكـفان ،ةـة الثانيـولم يكن األمر كذلك في اللغ ،نـاللغتي
 فيق والواضح ـالعمي حكمالت ،ةـة القويـة اللغويـد بالملكـونقص. ةـة ناجحـترجم
 ،كـوبذل. ةـأي البالغي، الداللية والمدلولية ةـة المعجميـاالت اللغويـف االستعمـمختل
 ،اإلدراكسن ـه حـل لما يسمع أو يقرأ، فيدركـالكامم التام وـن من الفهـيتمك

  .ةـس الدرجـها بنفـن منـدف التي يتمكـة الهـغه إلى اللـن نقلـفيتق ،هـويستوعب
الق ـة االنطـثقاف(ن ـم للثقافتيـم المترجـفه فتشمل ،ةـأما الكفاءات الثقافي

ب ـرد تركيـاالستعارة مجليست . نـه في اللغتيـتماما مثل تحكم) ة الوصولـوثقاف
ه ـب سـحسـروائي ويـه الـق ثقافي يحسـر عن عمـل، بل هي تعبيـلكلمات أو جم

ف األسى ـقد يص ،هاـوفي لغت ،ة ماـافـة في ثقـر عن الفرحـما يعبـف. رهـغي
ك ـون كذلـقد ال يك ،ةـوما يوصف به الجمال في ثقاف .رىـة أخـزن في لغـوالح

ذ ـفلنأخ. ضاتـع في خلط وتناقـك وقـم ذلـفإذا لم يع المترج. رىـة أخـفي لغ
): الفرنسي(ري والغربي ـالجزائ نـتمعيود في المجـض واألسـن األبيـكمثال اللوني

ود ـواألس ،ات األفراحـض في أوقـس األبيـه يلبـع الفرنسي أنـمعروف عن المجتم
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ز إلى ـن يميـع الجزائري لم يكـن أن المجتمـفي حي .هماـمع األحزان دون خلط بين
: نـعيرة في الموضـذي كان سائدا بكثـإذ أن األبيض هو ال ،نـن اللونيـد بيـهذا الح

ة الزوايا، لباس العروس والفرق ـ، لباس طلب)هـكفن(ت ـاس الميـض لبـفاألبي
ون ـة، تم استيراد اللون األسود ليكـة الغربيـاك بالثقافـومع االحتك... ة ـالفلكلوري
 ". س في أوقات األحزان والجنازاتـرا ما نبصره يلبـإذ كثي ،زن واألسىـرمز الح

س ـم أخرى يلبـدان وفي أقاليـداد في بعض البلـالحة ـود عالمـس األسـلب يشكل
ات ـداد في ثقافـتا حـض عالمـود واألبيـفاألس. زاءـها مالبس بيضاء في العـأهل

داد ال ـالحون ـالف لـأن اخت إال. اق الثقافيـهما من السيـان داللتيـة تكتسبـمتباين
دم ـيستخ رياـوما تعبيـض ـ مقــون ـ أسود أو أبيـون اللـر من كـيغي

ة ـراد الجماعـن تخفى على أفـه لـق ما، وداللتـة إلى متلـة معينـل رسالـلتوصي
   1".ه ـالتي تستخدم

هو لـون الحـداد والحـزن  ،عند العـرب ،نود أن نذكـر أيضا بأن اللـون األسـود
ونجد في منطقـة . انطـالقا مما ورد في الشعـر الجاهلي عن الغـراب األسـود

حسب  ،نفـس اللون ومع نفـس الطائـر رمزا للخيانـة ألن الغـرابالقبائـل 
. فقد لونـه هذا ليلون باألسود عقابا لـه على خيانتـهو، كان ذا لون أبيض ،األسطورة

  .النقاءالصفاء واإلخالص والوفاء وفاألبيـض، إذن، لون 
 ،سـاألحاسي زلـنم إن: هاـس أيضا وبمنبعـباألحاسي اذ مثاال آخر خاصـنأخ  

 ـةب والكراهيـس الحـأحاسي إن .رىـة وأخـف بين ثقافـقد يختل ،مصدرا ومصبا
ة األكباد في ـع الغربي والعربي، وهي ساكنـب في المجتمـة من القلـغيرها نابعو

ع ـح المجتمـأصب ،اآلداب والثقافات بينش ـياالتعاالحتكاك وومع . ع القبائليـالمجتم
  .ادهفؤ الىه ـأحاسيس نسبيالقبائلي 

                                                             
مدخل إلى السمیوطیقا ، مقاالت مترجمة و دراسات ، : ، في"مدخل استھاللي) السمیوطیقا(علم العالمات "فریال جبوري غزول،   1

  . 45إلى ص  9من ص- ، 9و زید،  شركة دار الیاس العصریة، القاھرة، صإشراف سیزا قاسم ، نصر حامد أب
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لتمس  ،الترجمـةعلى  مـقدرات المترج فتتعدى حدود ،ةـأما الكفاءات األدبي
 :أساسا، حيـث أن أفضـل المترجميـن من كان بذاتـه مؤلـفا فـالتألي امكانياته على

إن كون مترجـم الروايات روائـيا يساعـده على إدراك أمـور في النـص الموضوع 
كـما أن كونـه  .صـر قـد تخـفى على غيـرهوهي عنا .للترجمـة والتفطـن إليـها

      . روائـيا يمكنـه من التفنـن في اختيار األنسـب والالئـق للتعبيـر عن هذا وذاك
ـ   ـارة على معرفتـة االستعـويعتمد نجاح ترجم م ـنا بالعـالم وباللغـة المترج

ـ ـة مقبولـج ترجمـة قد ال تنتـة الحرفيـن الترجمث اـ، حيهاـإلي مـن   رـة في كثي
ـ . ة إلى أخرىـرى أو من ثقافـة إلى أخـل من لغـلما ننتق ،الحاالت  ارئوقد يصل الق

على  إذا اعتمدة ـدة عن الحقيقـرات بعيـج وتفسيـف إلى نتائـة المؤلـس لغـفي نف
   .طـرز المعنى الحرفي فقـة التي تبـالقراءة السطحي

ها ـللصورة الثقافية التي تحمل هاـإليم ـة المترجـتقبل اللغ ةـإمكاني ر فيـب النظـيج
حتـى   ،ةـة الترجمـة وثقافـل تلك الصورة في لغـث عن مقابـأو البح ،ارةـاالستع

ب أن يفهـم فـي   ـر االستعاري يجـفالتعبي. هاـوداللت مقصوديتهاظ ببعض من ـتحتف
من الفهم ة ـلة ثانيـال في مرحـاالنتقمع  ،ه أوال أي في معناه المعجمي الحرفيـسطح
 ، وااليحـاء الـتمادا على الخيـاع نـم ممكـواه على عالـاط محتـإسق إلى ،حليلوالت

   .وعلى السياق والمحيـط
  :لـارة و التأويـاالستع

ـ ـة مشابهـق عالقـارة بخلـال تكتفي االستع ه أو مراجـع  ـة بين طرفي التشبي
اول ـحت، فرـالتعبيات ـداللي بين محتويالق ـتطابالة ـث عن عالقـبل تبح ،ةـالدالل
االستعـارة الشعريـة "  .نـالكلمتي اتـسموتقاربا في  تماثالق ـخلتد أو أن ـوجتأن 

، انتقـال connotationإلى لغـة التأويالت   dénotationانتقال من لغـة التسميـات 
نصل إليـه من خالل افتقـاد الكلمـة لمعناهـا في اللغـة األولـى لتسترجعــه فـي    
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ب أن يكـون المعنى األول مختلفا تمام االختـالف عن المعنـى  ويجـ. اللغـة الثانيـة
يظهـر القيـاس الالموضـوعي،   ،وانطـالقا من غيـاب أي قيـاس موضوعي. الثاني

  .1"أي المعنى الشعـري
ـ  لـالتماثث عن ـال يكتفي بالبح ،بدوره ،اريـل االستعـوالتأوي  ه،ـالموجود وباكتشاف

ـ  .رىـأخ اتـسم ف لهـو يضيه ـيكونل  2اهـبل يتخط ـ ـفالتعبي اري ال ـر االستع
ذه من ثنايا القراءات والتأويالت التي ـده المؤلف بقدر ما يأخـه فيما قصـز جمالـيكتن

ـ  ،واحـدا  إالوجد، قد ال يكون  إن بـألن قصد الكات ،ها القارئـيمكن أن يقدم ما ـبين
ه ـه بأنـن أي علم منة دوـارة عفويـف استعـبل قد يقدم المؤل .تتعدد التأويالت وتكثر

ال يرتكز  ،هاـها وتنظيمـإلحصاء سماتها ـارة وتفكيكـفتحليل االستع .ها فعالـقد أنتج
نا نـرى  ـفإن .دهاـة التي قد يقصـبل على كل االحتماالت الممكن ،د المؤلفـعلى قص

ـ   ـوع في التأويـدد والتنـأن هذا التع ـ ـح االسـل هـو الـذي يمن ـ ـتع ها ـارة قوت
ـ ـل االستعـد أي داع لجعـال فال يوجها وإـالـوجم ال ـارة في هذا المستوى من الجم
ارة ـن مزايا االستعـمن بي ذا ،فـة المؤلـها بمقصوديـد داللتـإذا كنا سنقي ،وةـوالق

ع المتلقي علـى التركيـز   ـوتشج  ،اب قابال لتأويالت عدةـها تجعل الخطـأن ،وفوائدها
ـ ـولما ننتق. المدلوليةعن الخبايا  الدالليةر ـف الستائـرة في كشـالمغامو ها ـل لترجمت

ع تلك التأويالت والقـراءات فـي الـنص    ـال بد من العمل على جم ،ةـة ثانيـإلى لغ
ارة ـتعـة االسـص من قيمـط سينقـد فقـل واحـأويـاء بتـتفـألن االك ،مـالمترج
  .  راـها شرحا وتفسيـوترجمت

 إطـار ترد فـي   ،ورـوالص ازاتالمجرها من ـارة، مثل غيـنضيف أن االستع
فـال  . هـة بـها تكون لصيقـه وتذوب فيه الى درجة أن ترجمتـط بـفترتب .اق ماـسي

فبفضلـه تتخــذ   :مدلول وال تأويل لالستعـارة اال من خالل السيـاق الذي ترد فيـه
                                                             

1 Cohen J., 1966, The semantic of metaphor, in Charbonnel,  Vg-webdesign. 
:ینظر  2 RICCEUR P. (1975), p-p. 37-38. 
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 رواـن قد أقـم الباحثيـمعظ" ف . ومن ثناياه يتضح للمتلقي فيؤولـه ،مدلولـها ومعناها
ـ  هادـوتحدي المجازات، فـاق في تعريـة للسيـة الحاسمـبالقيم بـل  ... تهاـوترجم
ـ ـد استعـن أن توجـه ال يمكـن بأنـن أن نؤمـيمك و نـرى  . 1"اقـارة خارج السي

أيضا أن االستعارة المتداولـة المألوفـة التي من المفترض أنـها افتقــدت قيمتــها   
إذا صـيغت فـي سـياقات     أخرىة جديدة وحياة قد تحتمل والد ،الجماليـة والمدلوليـة
   .وقـوة دالليـة خارقـةتمنحـها صبغة ابداعية  ،جديـدة غير مألوفـة

    :ارةـاالستع ترجمـةق ائطـر
من  إنماو ،دمـها من العـة وماهيتـلم يأت كل هذا الخالف حول الترجم

ات ـترجمة، ومن اختالف الـهـانا، من جـها أحيـحالتـة بل استـة الترجمـصعوب
ل ـل تجعـم مشاكـه المترجـرا ما يواجـفكثي: رىـة أخـها من جهـقائوتنوع طر

 ،رةـة أو فقـرف عن جملـض الطـقد يغ هـحد أن إلىة ـة مستعصيـالترجم
ة ـفي لغها ـلأو لم يجد  ،هاـفهم تمكن منه لم يـألن هاـاها وال يترجمـفيتناس
يقدم يحاول ترجمتها ف، أو وىـة للمحتـؤدية المـات والعبارات المناسبـة الكلمـالترجم
رف ـ، أو ينحلألسباب نفسهاما ـدائ ها بالنص األصليـة لـة ال صلـة خاطئـترجم

دها ـها عن قواعـلخروجة ـها في اللغـاس لـال أساء ـب أشيـة فيكتـة الترجمـبلغ
 رـة غيـغامض مبهمة،قى ـفتبرها، ـة أو غيـة أو التركيبيـة أو النحويـالصرفي
 .ولـة الوصـلغ إلى ة االنطالقـمن لغ خـعلى النسها ـفيه اعتمد ـألن ،ةـمفهوم

 ،ري وكتابيـة أيضا فن تعبيـريا، فان الترجمـيا أو تعبيـنا كتابـف فـفإذا كان التألي
ثم في ، وإيحاءاتهاها ـها ورصد كل دالالتـارة وتفكيكـم االستعـن في فهـدأ بالتفنـيب
  . ةـة وترجماتيـة وثقافيـر لغويـها وفقا لمعاييـها وتركيبـادة بنائـإع

                                                             
1 Mohammed Benjelloun, De quelques procédés stylistiques d’insertion de la métaphore dans les 
premiers textes de Le Clezio, www.info-metaphore.com 
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ن، ـن، وبين مؤلفيـل، وبين ثقافتيـن لغتين على األقـبي ،نذإ، الترجمةتكون 
ذه ـد على هـة، ال بد أن يعتمـب الترجمـم صاحـلما يترجف . ، الخ نـوبين جمهوري

ها ـس عليـسوانطالقا من الركائز التي يؤ. هاـض منـها أو على بعـان جميعـاألرك
رض في هذا ـسنتعو. ةـمـنوع أو سبيل معين في الترج إلىنصل  ،هـم عملـالمترج
  .ةـارة خاصـة واالستعـعام الخطابة ـة في ترجمـدة المتبعـر للسبل العديـالعنص

  
  :أو التقابـل الثقـافي كيـل الديناميـالتقابنظريـة 
اج مقابـل للنص األصلي يفترض هذا المفهـوم أن على المترجـم أن يقوم بإنت" 

في لغـة الترجمـة بحيث يكـون هذا المقابـل قادرا على خلـق استجابـة مشابهـة 
" ل هو ـوالتقاب .1"لتلك االستجابـة التي أبداها قارئ النص في لغتـه األصليـة 

م كل وحدة من ـال نترج. ة تماماـة متباينـة وبنيويـل أسلوبيـال وسائـاستعم
  .2"ةـاب عامـبل الخط لوحدهااب ـالخط

كثيرا ما ينسـب مفهـوم التقابـل الديناميكي لداجـوت الذي يعتبـر من أبرز و
الباحثيـن الذيـن تبنـوه وخاضـوا فيـه، لكـن أول من ذكـره وتعرض إليـه هو 

الت ـمن المقاب نـن نوعيـبير ـز هذا األخيـوقد مي .U. Nidaدا ـن نايـيوجي
 إلى ييرمه ـفان ،ل الشكليـالمقابأما ف .ل الديناميكيـي والمقابالمقابل الشكل :ةـالترجمي

تفادي نثر ما كان ب أي ،ةـاه أثناء الترجمـل النص األصلي ومعنـالحفاظ على شك
ع أو ـنص من سجـي الـاظ على ما فـب الحفـكما يج .سـرا أو العكـشع

ل ـالمقاب أ التأثيردـل الديناميكي على مبـالمقاب ويرتكز .ي ومجازات وغيـرهاـوافـق
الذي لقاه النص   هنفساألثر اذ أن الهدف هو أن يبعث فيه  ،في متلقي النص المترجم

  . األصلي في جمهوره
                                                             

   عبد اهللا الحراصي،  نظرات جدیدة في االستعارة والترجمة  1
2 POTTIER B., 1973, Les encyclopédies du savoir moderne, PUF, Paris, p.524. 
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ة ـترجم في واألمثلح ـالصحي وبـاألسلل الديناميكي ـقابتداجوت ال رـويعتب
 رهاـيستثم أداةارة ـاالستع ألن ،رىـأخ إلىة ـلغ منة ـوالنصوص األدبيارة ـاالستع
م النص األدبي ـمترج ةـمهم يرى أنو .المتلقيلدى  مدلولير ـق تأثيـلخل بـاألدي
من  هءقارن ـعلى نحو يمك ة الهدفـاللغاج النص في ـة إعادة إنتـمحاول هي

ة ـبلغ هـقارئفي األصلي رها النص ـة التي يثيـر الجماليـس المشاعـنفب اإلحساس
  . االنطالق

من قبل ها من االنتقادات ـة، حقـار كل نظريعلى غرة، ـت هذه النظريـوقد لقي
وقد ركزت هذه االنتقادات . وماركـن ميسون ونيـن أمثال كرستيـبعض الباحثي

ها ـة وصفت بأنـ، ترجمهاـإليم الوصول ـة التي يتـة الترجمـخصوصا على نوعي
  .هـن تحقيقـوم وهمي ال يمكـرها المزعـة، وتأثيـة رديئـمبتذل

الق وفي ـة االنطـلي في لغـه النص األصـر الذي أنتجـل األثـء نقإن السعي ورا
وهم وأمر  ،ة الوصولـم وفي لغـور النص المترجـإلى جمه ،وره الخاصـجمه

  :دة يمكن اختصارها في االختالفاتـل ألسباب عـمستحي
 ن،ـة واألماكـات، واألزمنـالف الثقافـاخت 
 هاـار وإفصاحها عنـها لألفكـات ومدى استيعابـالف المجتمعات، واللغـاخت، 
 ها،ـة شيوعـل النشر ودرجـات وسبـالف الكتابـاخت 
 وص أو ذاك، ـوع من النصـو هذا النـول نحـالف األذواق والميـاخت 
 اسـن النـدى انتشارها بيـالف القراءات ومـاخت.  

ل الديناميكي ـوم التقابـوق بمفهـالوث ه ال يمكنـأن ى منتقدو هذه النظريـةير
ن لدى أل ه،ـأن يسعى إلي مـعلى كل مترجهي الهدف الذي ة ـة الحرفيـالترجم إن بل

ر ـالتأثي أن أي ،الخاص للنص رهـة وتفسيـه الخاصـراءتقمن قراء النص  قارئكل 
ر ـقارئ آخر، بل إن تأثيف عن مثيله عند ـما يختل قارئالذي قد ينتجه النص في 



  عالقة االستعارة بالترجمة وأنواع ترجمة استعارات الرواية                                                                 الفصل الثاني       

 

 
65 

أو من سـن إلى سـن  ن إلى آخرـزمف من ـختليالقارئ  يةسـس النص في نفـنف
حسب ، رىـة إلى أخـة وصحيـة نفسيـومن حال ،ان إلى آخرـ، ومن مكآخر

  . م واإلدراكـة للفهـه الخاصـاستعدادات
في ة بالجمهور المتلقي للنص، يوجد اختالف ـة إلى هذه العناصر المتصلـوإضاف
ة من ـع مجموعـكل مجتمإذ أن ل ،ةـة والعقائديـات والممارسات االجتماعيـالثقاف

قد ة إلى أخرى، ـم االنتقال من لغـولما يت. رهـزه عن غيـالخصوصيات التي تمي
  . أمرا مستحيـال ة لتلك المميزاتـر المؤديـيصبح نقل التعابي

ها ـوهو التجارب التي مر ب ،ةـل أهميـر ال يقـهذه المميزات عنصرا آخ إلىنضيف و
عمار وهمجيته ـحدث عن االستـنص المتـفال. أثرخلفت فيه ما تركت من ع وـالمجتم

ون قليل ـفي حين يك ،هـار وبطشـع عان ويالت االستعمـما أكثر في مجتمـيؤثر حت
     .واألمان منذ األزل ة السلمـه نعمـع آخر ميزتـة في مجتمـدم األهميـأو منع

   :المعنوية والترجمة التواصلية الترجمة
ة ـة إلى معنويـم الترجمـائد تقسير   1P.Newmarkنيومارك رـيعتب

  : هماـز بينـة، فميـوتواصلي
 ،ها الموضوعيـز بأسلوبـوتتمي .د على النص األصليـة، فتعتمـة المعنويـأما الترجم

لكـون المترجـم كثير التقيـد وااللتصاق بالنـص  هاـة تحقيقـوصعوب، دهاـوتعق
ة حتى ال يكـون بعيـدا عـما وكأنـه يحاول استنساخـه في اللغـة الثانيـ ،األصلي

  .ةـة مصدريـة أصليـفهي ترجم. كان عليـه في اللغـة األولى
ها الذاتي ـز بأسلوبـوتتمي. مـة على النص المترجـة التواصليـز الترجمـتركفي حين 
ألن المترجـم يتدخـل في النص ليغيـره  ،هاـة الوصول إليـها وسهولـوبساطت

  . ةـة مقصديـة هدفيـوهي ترجم. لذي يقصدهوحسـب الجمهـور ا ،حسـب هدفـه

                                                             
 .J.Redouane, 1985, La traductologie :Science et philosophie de la traduction, OPU, Alger, p.p, 84-96 : ينظــر 1
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ة تحاول خلق ـة التواصليـالترجم "أنه ـبقول يميـز نيـومارك بين الترجمتيـن
، األصليه قراء النص ـر بـر الذي يشعـب من التأثيـة قريـالترجم قراء فير ـتأثي
 فية ـنحويب الداللية والـه التراكيـح بـبقدر ما تسم ،فتحاول ةـة المعنويـالترجم أما
  .1"لي األصق للنص ـل المعنى السياقي الدقيـتنق أن ، إليـهام ـة المترجـاللغ

  : ةـة الحرفيـالترجم
ز على ـها تركـلكون ،أيضا ،ةـة مصدريـة أصليـة ترجمـة الحرفيـالترجم

  . ةـة بكلمـه كلمـالنص األصلي فتحاول نقل
 ،ةـمـه الترجـتي تواجة من المشاكل والحواجز الـة الحرفيـر الترجمـوتعتب
: ةـالترجمه ذهب عن ـومن اآلثار التي تترت. هاـها لمصابيـول دون تحقيقـوتح
 والمعاني ،ويـل اللغـوالدخي ،والمزج بينها اتـل اللغـوتداخ ،األسلوبي خـالنس

  . ةـن األنظمـزج بيـورة، والمـات المبتـة، والخطابـرة أو المناقضـالمغاي
ات ـدف كل الكلمـة الهـد في اللغـأن نج ،أحيانا ،لـلمستحيبل من ا ،بـمن الصعف

انـه من العسيـر المطابقـة الدقيقـة بيـن "  .ة المصدرـات اللغـل كلمـالتي تقاب
وتصل الصعوبـة ذروتـها مع الكلمـات المفتاحيـة والتي يفرض . لغـة وأخرى

هذه الكلمـات  إن... عليـها المترجـم أحيانا الطريقـة الحرفيـة كلمـة بكلمـة
إن أي . 2..."المفتاحيـة الشهيـرة هي ذاتـها مضغوطات مركـزة لنصيـات طويلـة

 ،هـوعلي .نـن لغتيـها بيـون متماثال متشابـن أن يكـل داللي أو معجمي ال يمكـحق
ن ليس ـات لغتيـكلم وأم ـن ألن معجـر ممكـة بأخرى يبدو غيـدال كلمـفان استب

 إالها ـدد وال تبرز دقتـوي ال تتحـة الرمز اللغـفقيم. هماـل بينلالستبدا الما قابـحت
اق أو في ـس السيـها في نفـره من الرموز التي يرد معـه مع غيـعالقات إطارفي 

                                                             
1 Peter Newmark, 1994, « Translation of metaphor », in : The Encyclopedia of language and linguistics, UK, 
Vol.9, p.4697. 

    .18،19بول ریكور، عن الترجمة، ص  2
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ة ـة طبيعيـة رموز لغـة بواسطـة طبيعيـة نقل لرموز لغـالترجم"  .س النصـنف
م ـها تقسـوأن ،فريدا متميزاة تمثل كال ـأن كل لغ رى النظريات البنيويـةوت. أخرى
ون ـن إطالقا أن تكـوبما أن الرموز ال يمك. ةـة خاصـة بطريقـة البشريـالتجرب
  .1..."ةـة حرفيـأن نجد ترجم من المستحيـله ـة، فانـمتطابق

ة ـاللغمن خـالل  ،ن المتلقيـة ال تمكـة الحرفيـوأيا كان، فان الترجم
 ،درـص المصـس بها متلقي النـلتي يحر اـس المشاعـار نفـمن إظه ،دفـاله

ذي وع ـص مسجـأو بن ،وزون ومقفىـري مـص شعـق األمر بنـة إذا تعلـخاص
يرى . ةـات البديعيـة والمحسنـف الصور البيانيـري بمختلـص ثـأو بننغمة، 

ب الذي ـة الكاتـن لغـح هو ذلك الذي يتقـم الناجـالمترج" أن  دـدري جيـأن
س فقط ـلي ،ه بذلكـوما أعني .ه هوـلغت ،ر من ذلكـها، بل أكثـم فيـه ويتحكـيترجم

ة ـة والرقـة مواضع الدقـولكن معرف ،ةـها بصورة صحيحـأن يكون قادرا على كتابت
لو : "  F.de Saussure رويؤكد فيردينان دي سوسي .2"ةـوكذا مواردها الخفي ،هاـفي

مسبـقا، فانـه سيكـون لـها مكلفـة بالتعبيـر عن مفاهيـم محددة  األلفاظكانـت 
. 3"ولكن األمر ليـس هكذا : ، من لغـة إلى أخـرى الت دقيقـة للمعنىـمقاب

م ـلنا أن نترج نـال يمك" : ويـز اللغـوص الرمـبخصPergnier ف بيرنيي ـويضي
ب معان ـتكتس األلفاظألن  ،4"ه ـر إليـم سوى ما يشيـن أن نترجـمعناه، ال يمك

  . هاـالل سياقاتـح إال من خـو في جزء بسيط، وال تتضول ،ةـدة ومختلفـع
رى    جورج    في حدود أن  إالوي ـة للتركيب اللغـال قيم"   G.Mouninهـأن مونان      ي

ة ـل في ترجمـ، ليس المشكإذندة، ـة قصيـلترجمف. االـكان فع إذاأي  ،ةـه وظيفـل

                                                             
1 GALISSON R. et COSTE D., Dictionnaire de didactique des langues, Editions Hachette, p.566. 
2 G.MOUNIN, 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, p.110. 
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ة أو ـيفه هو الوظـب ترجمتـما يج: بـتركي إلىب ـتركيأو ل، ـشك إلىل ـشك
ويرى نابوكوف  .1"هاـر أو اآلثار التي ينتجـص، أي األثـة للنـف الشعريـالوظائ

NABOKOV، ض ـبغ ،ص األصليـم بالنـة واهتـة الحرفيـع عن الترجمـالذي داف
ة ـة الترجمـث برائحـة ال تبعـأي ترجم" أن  ،ر عن الوزن والنحو وغيرهماـالنظ
  .2"ربـها عن قـر فيـن النظـة لما نمعـر صحيحـما غيـون حتـستك

  :    Paraphrase explicativeرح ـشالر وـتفسيطريقـة ال
 ،ةـة وهو يقوم بالترجمـات حرجـه في وضعيـم نفسـد المترجـرا ما يجـكثي

في ة ـم خاصـل إلى مفاهيـات أو عبارات تحيـق األمر بملفوظـة لما يتعلـخاص
ة االستعارات ـه أن يقوم بترجمـن عليـويتعقد األمر أكثر لما يتعي. ة االنطالقـلغ

وال  ،مـق أمام المترجـما ينسد الطريـفل. ةـر المجازيـورة والتعابيـوال المأثـواألق
ة ـة في اللغـة المقابلـر أو االستعارة المناسبـوظ أو العبارة أو التعبيـيجد الملف

رة أو المعنى ـكه من نقل الفـرات التي تمكنـات والتفسيـأ إلى اإلضافـالهدف، يلج
ما  إن. ة الهدفـمن خالل اللغ ،ن المتلقيـها أمام أعيـومن توضيح ،وبـالمرغ
ة في ـة والمجتمع مصاغـة الثقافـالتي هي أصال عبقري ،ةـة اللغـعبقري، عادة ،يسمى

حتى  ،هـة لترجمتـوالخيارات المناسب اتـاإلمكانيم ـح للمترجـهي التي تمن ،ةـاللغ
  .ة للخطابـيمؤدة وـتكون واضح

لما  ،داـر حدة وتعقيـة أكثـلغويات ـه أمام تباينـيجد نفس غير أن المترجم قد
إذ تخص  ،ب المعجميـدى الجانـات تتعـوهي اختالف .رىـة إلى أخـل من لغـينتق
. ةـدة متنوعـة على ذلك عديـواألمثل: ة في النحو والصرفـة للغـة العميقـالبني

 ،رـالضميل وـم والفعـالمثنى في االسف :والجنسلعدد ا ،ل المثالـعلى سبي ،ونذكر
ه ـس لـلي ،ةـوى في العربيـس ،مـة في العالـات الشائعـدم في اللغـيستخ ال الذي

                                                             
1 G.MOUNIN, نفسھ, p105. 
2 Cité par : REDOUANE J., 1981, Encyclopédie de la traduction, Editions OPU, n° 864, p.45. 
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ون ـأي لما يك ،سـف الجنـزاج أو تضاعـامتوكذا  .ذه اللغاتـل حرفي في هـمقاب
ة ـة في اللغـائعة وشـة عاديـوهي حال(ثا ـرا أو مؤنـال ألن يكون مذكـم قابـاالس

ن أن نظيف عناصر ـكما يمك. اال نادرا ها في لغات أخرىـال تجد مقابل ،)ةـالعربي
ة ـات اللغـر من خصوصيـة التي تعتبـالعالمات اإلعرابي :ة بالنحو مثلـأخرى خاص

  . ةـالعربي
ارة ـل العبـفي نق ،لـة الشرح والتحليـأي طريق ،ة هذهـة الترجمـتتمثل طريق

ل ـون نقـلك ،هاـة شرحـول مع إضافـة الوصـالق إلى لغـالنطة اـمن لغ
 ،ةـس اللغـفي نف ،أصال ،ق هذا المبدأـوينطب. ةـارة ال يؤدي المعنى األصلي بدقـالعب

) ا(وظ ـيقال عن الملف" . ةـرى أو بجملـة أخـة بكلمـة أو جملـلما نؤدي شرح كلم
ه أكثر ـمع كون )ب(ة ل ـياغادة صـهو إع) ا(إذا كان ) ب(وظ ـرح للملفـه شـأن

   .1..."وحاـطوال وأكثر وض
وليس  ،ةـة الترجمـلغ إلىها ـنقل ييستعصه أمام استعارة ـم نفسـد المترجـولما يج

أمر يقضي على  ،رـرح والتفسيـق الشـعن طري ،هاـها، فان ترجمتـل فيـها مقابـل
 .وقـوة جماليـةق في المعنى ـوعم إبـداعها من ـما في

  :  Innovation créativeداع  ـاإلبالتجديـد و طريقـة
فإذا كان . ب الحاالتـة في أغلـارة مستحيلـة لالستعـة الحرفيـإن الترجم

 د،ـاري، إن وجـل االستعـبارة والمعنى، فان المقـرفي ال يؤدي الفكـل الحـالمقاب
ة ـومتطابقة ـارات متقابلـة قد تضع استعـألن الثقافات المختلف ،ق ذلكـيمكن أن يحق
اظ ـها واأللفـر عنـرق التعبيـرغم اختالف ط ،ةـق متشابهـألمور وحقائ

                                                             
1 DUBOIS J. et All, 2007, Grand Dictionnaire Linguistique et Sciences du langage, Editions Larousse, 
p.343. 
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إعادة تعبيـر  ،أساسا ،الترجمـة ليسـت مقارنـة، بل هي" . ق ذلكـة لتحقيـالمستخدم
  .  1"عن المقصـود في نص يزخـر بوظيفـة تواصليـة معينـة

بل أن يبحث  ،درـمصة الـأال يكتفي باللغ ،ةـفي هذه الوضعي ،مـعلى المترج
يتسنى حتى  ،ارةـك االستعـال لتلـما يمكن أن يكون مقابعها ـة الهدف وثقافتـفي اللغ

ص ـة النـاظ على جماليـالحف مع ،ةـة الترجمـلغ إلىه نقل المعنى األصلي ـل
تلقي مال لدى الـما هو الحـمثل ،ر في الجمهور المتلقيـوة التأثيـه وقـق داللتـوعم

الوصول إلى استعـارة  يتمكن منوإن تعـذر عليـه األمـر ولم  .ةـألصلية اـفي اللغ
مقابلـة، عليـه أن يجتهـد ليحـاول ابتداع استعـارة تؤدي المعنى وترتكـز على 

   . ثقافـة اللغـة الهـدف
 ،أن يدعي أنـه كان وفـيا في ترجمتـه ،في هذه الحالـة ،لكن ال يمكـن للمترجـم

من خالل  ،روق والتجـاوزات للنـص األصليـذه الخألنـه سمـح لنفسـه به
  .إبداعاتـه الخاصـة

ة على كل من يحاول ـة وصعبـة شاقـارة مهمـة االستعـن ترجموخالصة القول أ
ة من ـد على أي نظريـالذي يعتم ،مـن المترجـتمك نإوحتى ف. هاـالخوض في

م في ـيتحكقد ال  هـه، فانـاح في ترجماتـق بعض النجـمن تحقي ،ةـنظريات الترجم
ة ـة إلى لغـها األصليـها من لغاتـن من نقلـولن يتمك ،االستعارات جزء من

ة واحدة ـد بطريقـهي التي ال تتقي تي تنقل األصل حقاة الـأن الترجم فنظن .ةـالترجم
زة تارة ـمرك ،ةـق الترجمائف طرـة بين مختلـح بحريـب، بل تلك التي تسبـفحس

لقد تتبعـنا " يؤكد ريكور .مـرى على النص المترجـارة أخوت ،على النص األصلي
ثم عبـر تصارعـه مع  ،المترجـم منذ القلـق الذي يكبحـه عن البدء في عملـه

                                                             
1 DELISLE J., 1980, L’avantage du discours comme méthode de traduction, Editions de l’Université 
d’Ottawa, Canada, 157. 
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يقول أيضا في الموضع و .1"وسنتركـه في حالـة عدم الرضا  .النـص طوال عملـه
هذا . المثاليـةألخصـه في كلمـة التراجـع عن فكـرة الترجمـة "  نفسه  من الكتاب 

وأيا كان  .2"التراجـع وحده يسمح للترجمـة بالعيـش باعتبـارها عجـزا مقبـوال 
األمر، فان الترجمة ليست سوى نقال لتأويل المترجم وما فهمه وهو يتصفح النص 

تباينت طرائق الترجمة  وما يمكن أن نختم به هذا المبحث هو أنه مهما. األصلي
ال لغة الهدف القارئ  جعلمتمثل في ال الهدف تسعى لتحقيق نفس قد، اال أنها ومحتوياتها

   .نظرا لما في نصه هذا من أصالة وابداعكتاب مترجم أمام أنه  يشعر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .21ص بول ریكور، عن الترجمة،   1
  . 21ص بول ریكور، عن الترجمة،     2
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 المبحث الثاني
  مبحث تطبيقي
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إلى أنـنا قد اختـرنا أن نقـدم هذه الدراسـة حسـب نوع  نود أن نشيـر
اعتمـدت من قبل كل من المترجميـن، لكن عمدنا قبـل ذلك أخذ الترجمـة التي 

 ،العنـوان وتحليلـه منفـردا لما لـه من وزن وأهميـة كنافـذة على النص كامال
وكمـرآة تعكـس محتـواه في عبارة موجـزة قصيـرة غالبا ما تصبح بعد شيـوع 

  . تـداول المؤلـف حكمـة أو مثال أو عبـارة جاهـزة
  :ـوانالعنداللة 

في كل ه ألهميتاخترنا أن نفتتـح تحليـل مدونتـنا ودراستـها بالعنوان نظـرا 
فبقـدر ما يكون العنـوان خالصـة وحوصلـة للعمل المنجـز، . عمـل أينص وفي 

 ،وتبعـث بمذاقــه ،بقدر ما يكـون مفتاحا وبوابــة تطـل على النص بأكملــه
  .قبل الدخــول فيــه والخوض في صفحاتـه

لكنـنا كثيـرا ما نجد في العناويـن الشائعـة المشهـورة ما لم يسلـم من 
خاصـة لما يتعلـق األمـر بالترجمـة واالستيـراد من لغـة  ،التغييــر والتشويـه

إشكاليـة  ومن هذا المنطلـق، فان. ومن ثقافـة إلى ثقافـة أخـرى ،إلى لغـة أخـرى
ن أهـل االختصاص في الترجمـة العنـوان غايـة في التعقـد، وتستدعي م

تدقيـق النظر في  ،ما بيـن األمـم ،والمهتميـن باستيـراد وتصديـر المنتوج الفكـري
  .أسسـها األسلوبيــة والبالغيــة والتبليغيـة

، فقـد حظيـت les chemins qui montentأما روايـة مولـود فرعـون 
الدكتور حنفي بن أوالهما  مترج:بترجمتيـن أو بصيغتيـن نحو اللغـة العربيـة
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ترجمـها أما الثانية، فقد . 1984عـام ،"الـدروب الوعـرة "تحـت عنـوان،عيسى
  .2005سنـة  ،"الـدروب الشاقـة" تحـت عنـوان  ،حسن بن يحي

إذ استعمـل المترجمـان كلمـة  ،نالحظ أن العنـوان يكاد يكون نفسـه في الترجمتيـن
فالكلمتـان . الفرنسيـة les cheminsعن كلمـة  التي ترجمـت حرفـيا" الدروب"

حيث جاءتا على  ومختلفتان جنسا ،صيغة الجمعوردتا على حيـث  عددا متطابقتـان
  .كر في اللغة الفرنسية وعلى المؤنث في العربيةذالم

إذ ترجـم  :"qui montent" في الجزء الثاني من العنوان  ، أيضا،واختلـف المترجمان
فهل لهذا . وفي حالـة أخرى بكلمـة مرادفـة لها هي الشاقـة ،ـرةفي حالـة بالوع
؟ هل أدت هاتان الكلمتـان كل زة؟ هل له من مغـزى أو ركيـباالختالف سبـ

الوظيفـة الدالليـة للجزء الثاني من العنـوان األصلي الذي ورد جملـة فعليـة واختزل 
أم هو مأخـوذ  ،لي أصلي حقا؟ هل العنوان األصةفي اسـم مع اجتيازه جسـر الترجمـ

أي أننا نود معرفـة ما إذا كان التفكيـر في هذا العنـوان بلغـة  ،عن لغـة أخـرى
الكتابـة أم بلغـة أخـرى؟ هـذه مجموعـة هامـة من األسئلـة التي نود محاولـة 

  .يسيراإلجابـة عنـها ولو بقسـط 
س ليـ، نلكـ ،ماقد يكـون العنـوان أول ما يواجـه المترجـم في مؤلـف 

بل معناه أنـه العنصـر الذي يحظى ،أنـه أول ما يترجـم في المؤلـف اذى همعن
ألنـه بوابـة النص أو  ،باألهميـة الكبـرى والتركيـز الدقيـق عند المترجـم

بل هو وجهتـه الخارجيـة التي تـؤدي الكثيـر من مضمـونه  ،المؤلـف المترجـم
  .لكلمـة الواحـدةفي كالم موجـز قد ال يتعـدى ا

مقارنـة مع  نقصبعـض ال ،كما ورد في الترجمتيـن ،الحظـنا في العنـوان
 ،في هذه الدروب ،ألن تصريـح المترجميـن بالشقـاء والوعـورة ،العنوان األصلي

فقد اعتمد المترجمان على أخذ المعنى . أمر لم يـرد صراحـة في النـص األصلي
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و فك بعض من  ع على الروايـة فقـاما بترجمتـهاالستعـاري للعنـوان بعد االطال
بل معنـاه الخفي الذي نصـل  ،ليـس العنـوان بحد ذاتـه ،إذن ،فما ترجـم. ايحاءاته

ونصل إليـه مع مختلـف الصعوبات  ،إليـه من خالل قراءتـنا للنص األصلي
 .ذهبيـة وعامـر: الشخصيتيـن الرئيسيتيـن للروايـةوالعراقيـل التي تواجـه 

. نظـن أن ترجمـة العنـوان هي آخـر ما ترجـم في هذا المؤلـف ،اذن هوانطالقا م
  ؟ ةفهل هذه الترجمـة صائبـة مؤديـة للعنـوان األصلي للروايـ

و ،في شطـره الثاني ،هاتيـن الترجمتيـن بعيدتـان نوعا ما عن العنـوان األصلي ان
ـة للشطـر األول مثلـما هو الحال بالنسب ،ليسـتا متطابقتيـن معـه

ال  ،وعلى مضمـون الروايـة بأكملـها ،العتمادهـما على المحتـوى الداللي،)الدروب(
، وإن كانـت هذه الترجمـة قد أخذت هعلى هذا الجزء من العنـوان في ذاتـه ولذاتـ

  . بعضـا من العنـاء الذي ورد ضمنـيا  في العنوان األصلي 
الشـروع في التعامـل مع ترجمـة نص إرجـاء نظـن أن المترجمين قد عمدا 

ذلك لكون العنـوان، على مضمـون الروايـة، و انهاءالعنـوان إلى حيـن 
 ،بالغـيا لـه داللتـه وجماليتـه الخاصـةعالما أسلوبـيا و ،لوحده ،،يكاد يمثلصغـره

ال ، التي يتعيـن إزاءها التمكـن من قدرات تحليليـة وتركيبيـة وتبليغيـة خاصـة
ما ترجمتان ال تفيـان، في إنـه .ها تتوفـر لدى كل ذي ريشـة وبراعـةنظنـ

بالغرض المقصود من العنـوان األصلي، أي أنـهما أوردتا بدائـل معجميـة ال نظرنا،
ما تتوفـر عليـه الجملـة الفعليـة  ،ليمدلومن حيـث دقـة المكتنـز ال ،تستـوفي

لمعجمي ليـس سوى البعـد األولي بل فهذا المعادل ا. األصلي الواردة في العنـوان
فترجمـة . السطحي البسيـط لمعنى نراه أول ما يتبـادر إلى ذهـن القارئ أو المتلقي

اقتصرت على جزء فقط مما ترجمـة » الشاقـة أو الوعـرة«العنـوان ذاك بمعنى 
  .يوحي اليه العنوان األصلي
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الصور والتعابيـر وغيـرها من  قدام على ترجمـة لفظـة العنوانإن في اإل
دون اعتبار الخلفيـات التاريخيـة  ،واأللغاز والحكم المجازيـة واالستعارات

ليشكـل صورة من صور  ،واالجتماعيـة والثقافيـة الخاصـة بالنص وصاحبـه
بوصفـه مبدعا ثانـيا  ،فالمترجـم. التعامل السطحي البسيـط مع أبعاد متعددة للنص

، الظـروف التي عايشـت كتابـة النص األصلي كل مطالـب باستحضـار ،للنـص
واالنغماس في المحيط االجتماعي، والثقافي، والعقائدي، والتاريخي الذي نبع منه ذلك 

   .1النص
 ،فإنـهما ،ورغم ابتعاد الترجمتيـن عن الصيغـة األصليــة للنص

لبديـل الذي فأيا كان ا. ن في االستعماليتكادان تكونان أصليت ،بشيوعهــما واشتهارهما
رغم و. فانـه لن يكـون بمثابـة هذيـن العنوانيـن شهـرة وقيمـة ،يمكـن اقتراحـه

وسعيا وراء وصعوبـة المهمـة، ،ورقـة صيغـة العنوان ،علمـنا بدقـة المسلك
بديال ل " الصاعـدة"ة يمكـن اقتراح كلمـ ،تقريـب الترجمـة من عنوانـها األصلي

 qui" هي األقرب من عبارة " دةالصاعـ"ة ن كلمـ، أل" الوعـرة"أو " الشاقـة"
montent   "كما أنـها تحـوي في طياتـها هذا الشقـاء  ،الواردة أصال في العنـوان

   .نوهذه الوعورة الواردتان في الترجمتيـ
أيضا بحاجــة إلى بعـض من العنايــة دراســة  فهوأما العنوان األصلي، 

وان ؟ وما المقصود بـه ؟ لماذا اختار الكاتـب كلمـة فمـن أيـن هذا العنـ. وتحليـال
دون غيـرها من الكلمـات التي توحي إلى السيـرة والمسيـرة  les cheminsالدروب 

 "qui montent"ومشقـة الحياة في منطقـة القبائـل ؟ لماذا فضل الجملـة الفعليـة 
  الصاعـدة بدال من النازلـة أو الملتويـة أو غيـرهما؟ 

                                                             
 .P. Newmark, 1977, « Communicative and semantic translation », in : Babel, Vol. XXIII n°3-4, P.P 163-180 : ینظر 1
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جامع بيـن جغرافيا منطقـة القبائـل ) وانالعنـ(ه لنص األصلي في حد ذاتـإن ا
إذ أن كال منـهما وما يسيرهم من قيم ومبادئ كذا نمطـهم المعيشي و) القرى الجبليــة(

يجمـع في وعورتــه وصعوبتــه بين االلتــواء واالرتفـاع وطول المسافـة 
  .وغيـرها

ـروف عن منطقـة القبائـل أنها جبليـة، من المعة، فأما جغرافـيا المنطقـ
ونظـن أن قسـوة الطبيعـة هذه من . صعبـة المسالـك و قاسيـة التضـاريس

 . الظروف التي لعبـت دورها في اختيار الكاتـب لعنوانـه هذا
تتسـم منطقـة القبائــل، بيـن قراها ومداشـرها وحقولـها، بصعوبـة مسالكـها 

إضافـة إلى كونـها تتصاعد كالساللـم التي تعلو كل  هذا. والتوائــها وضيقـها
وكأنـها تتطـاول  وكأنها المتناهية ألن كل التواء يليه مثيله،فتتعالى  ،منـها األخـرى

  . وتتمـدد كلما سعيـنا فيـها شوطا وأشواطا
نفـس الظـروف والخصائـص يمكـن نسخـها على حياتـهم وأحوال 

الذي نخـص فيـه بالذكـر  ،فالنمط المعيشي .هامعيشتـهم التي ال يحسـدون عليـ
وتتحكـم في روابطـهم وعالقاتـهم  ،عاداتـهم التي تحكـم حياتـهم اليوميــة

للطبيعـة التي تحيـط بـهم بـما فيـها من جميـل و  وتجسيد االجتماعيـة، انعكـاس
مليئة  ،المرأة من جنسية فرنسية ابن فحياة البطل الرئيسي للرواية، عامر،. شنيـع

العقائدية بين االسالم والمسيحية، الثقافية بين القبائلية والفرنسية، : بالشوائب والصراعات
  ... العشائرية بين عائلة وأخرى

ما ال يقارن وال لي مدلوال التأثيرصـة بالبيئـة أو الحضارة من إن للمفـردات الخا
لي لبعـض لمدلوا فالمخـزون. فكـرة وإحسـاسا والدقةمـق العيشابـه من حيـث 

خاصـة في ثنايـا استعمالـها  ،األلفـاظ المعجميـة واللبـوس اللغويـة أو السيـاقيـة
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ال يفصـح وال يجهـر بسـرها لمـن لم يروض الثقافـة والعادات  ،االستعـاري
  . التحكـم في اللغـة مع وغيرهما

القاسيـة لهذه نظـن أن الكاتـب مولود فرعـون قد أخـذ عنوانـه هذا من الطبيعـة 
فجمـع في عنوانـه وصـفا ألمريـن مختلفيــن متباعديــن  ،المناطـق الجبليـة

فقد جمع بين هذه الدروب الملتويــة ذات : في آن واحد  ،ومتشابهيـن متقاربيـن
( المسافــة البعيــدة واالرتفاع الكبير، وبين بعض األطعمـة التقليديـة مثل 

 ،لتي تحضـر في المنطقــة بعد عناء المرأة وشقائـهاا... ) ثمثونـت ، لخفـاف ،
وقـت، وهي ا كثيرا من الذكو ،لكونـها تتطلـب جهدا كبيـرا من عضالت المرأة

فكم هو التباعـد . تتركـها تتخمـر وترتفـع وتعلو حتى تصبـح جاهـزة للطبـخ
  ؟ همابيـن هذا وذاك وكم هو التشابـه والتقارب بينـ

الذي جاء على  Montentود فرعون استعمـال الفعل كما عمد الكاتب مول
لكنـه ليس بالمضـارع الذي تم بل هو حاضر متسـم بالسيـرورة . صيغـة المضارع

وكأن هذه الدروب غيـر محدودة  ،أي أنه متواصل غيـر منقطـع ،والديمومـة
  .فتـها كلـما قطعـنا شوطا منـها االرتفـاع والمسافـة حيث نحـس بامتـداد مسا

  :تحليل ترجمتي االستعارات الواردة في النص
 :الترجمـة الحرفيـة.1

يقصد بالترجمـة الحرفيـة النقـل الحرفي للنـص من لغـة االنطالق إلى لغـة 
ويصل حـد االلتصاق بالنـص األصلي واالمتثال إليـه إلى درجـة أن . الوصول

أي  ،ـم صنـفا وعدداكلمـات النـص األصلي تقابـل بما يطابقـها في النـص المترج
أن الفعـل  ، حيثأنـنا نجـد نفـس عدد الكلمـات في النصيـن و كذا نفـس األصناف
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وهو  ،يقابـل بالفعـل، واالسـم باالسـم،  والحـرف بالحـرف والظـرف بالظـرف
  1.أشار الى ذلك نيومارك ما

  :األمثلـة
Les chemins qui 
montent 

  الدروب الوعرة الدروب الشاقة
Dehbia est toute au 
malheur qui la 
frappe    

كانت ذهبية متأثرة أشد لتأثر 
  بالمصيبة التي حلّت بها 

لكن ذهبية متأثرة جدا 
 بالمصيبة التي حلت بها 

1 

Ce fut comme  si 
l’on me lâchait 
brutalement dans 
un puits sans fond ;  

فشعرت وكأنه ألقي بي 
، بعنف في بئر ال قاع له   

وعندئذ خيل الي أنني 
وقعت في بئر ال يسبر له 

 غور ،

2 

Mon cœur monta 
vers la tète …. 

وكأن قلبي ينبض بداخل 
 رأسي 

 3 وشعرت بقلبي يدق بعنف 

mon ventre 
descendait   

...   أحشائي تتمزق  أحسست بمغص في بطني  
.. 

4 

Le bout de phrase  
qu’elle entendait 
était pour elle  

وأن الكلمة التي سمعتها  وأن آخر حديثه موجه إليها 
.موجهة خصيصا إليها  

5 

 Reviens , Petite 
étoile qui danse  
 

عودي أيتها النجمة الصغيرة 
 الراقصة 

يا من أراك نجمة صغيرة 
تتراقص في السماء، عد 

 إلي  

6 

….à déchirer le 
cœur  de celle qu’il 
prétendait aimer.   

ومزق قلب التي كان يزعم  
. أنه يحبها  

حطم قلب الفتاة التي كان 
.يدعي أنه يحبها   

7 

Les liens qui se 
nouent et se 

وكل ما يعقد و تفسخ من   8 العالقات التي تعقد وتفسخ 
                                                             

:ینظر 1 P .NEWMARK1977 « communication and semantic translation ,in Babel Vol XXIII n° 3—4 p 163 –180 . 
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dénouent   عالقات 
Les enfants 
poussent dans la 
misère… 

وينمو األطفال في بؤس 
...وشقاء  

طفال في البؤس ويتربى األ
..والشقاء   

9 

….. ils se détachent 
des vieux     

عندئذ يحدث الشقاق    يحصل بين هؤالء الشبان  
بين الشيوخ سوء تفاهم و  

10 

L’acheter parce 
qu’il était riche  

 11 يشتريها ألنه غني  يشتريها ألنه غني 
Il avait une façon 
de la dévorer du 
regard , de la 
déshabiller sans 
pudeur  

يلتهمها بنظراته حتى يكاد 
ينزع عنها اللباس دون حياء 

 ... 

يلتهمها بنظراته، ويكشف 
عنها ستار الحشمة بدون 

 حياء 

12 

Elle s épongea le 
visage avec un pan 
de sa fouta 

مسحت وجهها بطرف من 
 فوطتها 

مسحت وجهها بأحد 
 أطراف فوطتها 

13 

Une petite ordure 
disaient les vieux ;  

فهي كالزبالة مثلما يقول 
. شيوخ القرية  

يقول عنها الشيوخ بأنها  
 بنت الزبل 

14 

tous les défauts y 
sont tapis .  

لما فيها من العيوب 
األخالق السيئة و  

إنها بؤرة الفساد والرذيلة    15 

… à force de 
ruminer ces idées 
noires … elle glissa 
vers la tristesse  

تظل ذهبية تجتر تلك األفكار 
السوداء حتى ينقلب اكتئابها 

 حزنا عميقا 

وظلت ذهبية تجتر هذه 
األفكار السوداء الى أن 
تحولت كآبتها الى حزن 

 عميق

16 

… c était la 
jeunesse saine, bien 
équilibrée,  

فهي مثال لعنفوان الشباب 
..المتزن الناضج   

ي المثال المجسم للفتاة فه
السليمة المتوازنة المتفتحة 

 للحياة ، 

17 
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elle était plus 
appétissante …  
ses grands yeux 
rieurs et audacieux  

بل هي أكثر جاذبية 
بعينيها الضاحكتين ...

 الجريئتين 

بل هي أكثر منها 
بعينيها ...جاذبية

 الضاحكتين الجريئتين 

18 

… ce regard 
tranquille 
l’incommoda  

وبدا عليه عدم االرتياح من 
 نظرتها تلك الهادئة 

فشعر بانزعاج من نظرتها 
 الهادئة 

19 

Elle voyait son 
sourire méchant  

 20 رأت ابتسامته الماكرة  ابتسامته الماكرة 
Il la laissa 
pantelante et 
abimée… 

..تركها الهثة منهارة رةلقد تركها الهثة منها   
 

21 

La mort a été forte. 
Tu n’as pas pu lui 
arracher ta mère  

لكن الموت أقوى وال يمكنك 
 أن تمنعه من أخذها

الموت شيء ال بد منه و 
إذا جاء األجل فال يمكن أن 

 تخلصها منه 

22 

Il me payait des 
fatigues, des 
veilles, des 
sacrifices 

أعانني على تحمل المتاعب 
هر والتضحيات والس  

وكان لي خير معين لتحمل 
السهر والتضحية المشاق و  

23 

Le pauvre visage 
qui semblait fondre 
petit à petit comme 
un masque de cire  

وكان وجه أمي المسكين 
شاحبا كتلك الشعلة يبدو 
وكأنه يذوب شيئا فشيئا 

 كقناع من الشمع 

ذلك الوجه المسكين الذي 
فشيئا كأنه قناع يذوب شيئا 
 من الشمع  

24 

… de fixer tous les 
arguments, de les 
emprisonner là , 
…, et qu’il ne 
m’échappent plus .  

ترتيب كل الحجج في ...
ذهني وحبسها في هذه 

 األوراق حتى ال تفلت مني 

أحيط بالموضوع من .. 
جميع جوانبه وأن أوضحه 
على هذه األوراق حتى ال 

مني أبدا يفلت   

25 
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ضمن الترجمة  ،مثلما هو الحال في كل الخطوات السابقة، ليس كل ما أوردناه هنا  
قد نجد الترجمة الحرفية في إحدى الترجمتين دون األخرى، وقد نجدها في جزء : الحرفية

  .فقط من النص المترجم
 Ce fut comme si l’on me lâchait brutalement(، 2لنتفحص المثال رقم   

dans un puits sans fond ; ( وترجمتيه، فنالحظ أن ترجمة الدروب الوعرة) وعندئذ
قريبة إلى حد ما من النص األصلي في ) خيل إلي أنني وقعت في بئر ال يسبر له غور

أما الترجمة الثانية في الدروب . بل ركزت أكثر على المعنى ،لكنها ليست حرفية ،شكله
إذ احتفظت  ،فهي عكس األولى) بعنف في بئر ال قاع له فشعرت وكأنه ألقي بي(الشاقة 

حيث أن كل كلمة في النص األصلي تقابل بكلمة في النص  ،بالمعنى مع كونها حرفية
التي ليست ) فشعرت(التي ترجمت ب ) Ce fut(سوى على مستوى أول الجملة  1المترجم

لفعلية في اللغة العربية و ال لعدم وجود مقابل لهذه الجملة ا ،ترجمتها الحرفية بل المعنوية
نذكر أن الزمن ما قبل الحاضر في العربية هو الماضي ). passé simple(لزمن فعلها 

 .2دون تمييز أو تقسيم، بينما يقسم الماضي في الفرنسية إلى أربعة أقسام
أن الترجمة ) Reviens, petite étoile qui danse( 6ونالحظ في المثال رقم  

يا من أراك نجمة صغيرة تتراقص في السماء، عد ( ،الدروب الوعرة التي جاءت بها
إذ لم  ،سواء من حيث الصيغة أو اإلضافات ،بعيدة نوعا ما عن النص األصلي ،)إلي

عودي أيتها النجمة الصغيرة ( ،بينما نالحظ أن ترجمة الدروب الشاقة. حرفيا به تقترن
. فالجملتان فعليتان مع فعل أمر: عليهأقرب من هذا النص إذ ارتكزت كثيرا  ،)الراقصة

ال بد من اإلشارة إلى أن نص الترجمة قد حول الجملة المصدرية في آخره إلى اسم  ،لكن

                                                             
  .21، ص بول ریكور ، عن الترجمة : ینظر  1
 Problèmes de linguistique générale I, Emile:في اللغة و الترجمة، اطلع على كتاب لمزید من المعلومات حول األزمنة و دورھا  2

BENVENISTE, Cérès Editions, Tunis,  1995. P.p. 224-249. 
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أما .لكنها ضرورية في النص العربي،كما أقحم أداة نداء لم ترد في النص األصلي ،مفرد
  .االستعارة الواردة في النص األصلي فقد احتفظ بها في الترجمتين

 à déchirer le cœur  de celle qu’il prétendait.…( 7في المثال رقم و
aimer.(، جاءت الترجمتان بنفس الصيغة التي أتى عليها النص األصلي أي جمال فعلية .

أكثر تطابقا مع .) ومزق قلب التي كان يزعم أنه يحبها(نرى أن ترجمة الدروب الشاقة 
.) حطم قلب الفتاة التي كان يدعي أنه يحبها(نص الفرنسية من ترجمة الدروب الوعرة 

الذي ) حطم(ال بالفعل ) مزق(يترجم حرفيا بالفعل ) déchirer(أولهما أن الفعل : لسببين
في نص الدروب الوعرة ) الفتاة(وثانيهما إضافة كلمة . يندرج ضمن الترجمة المعنوية

فظتا باالستعارة التي فان الترجمتين احت ،ذلك معو. رغم عدم ذكرها في النص األصلي
 .أتى بها النص األصلي في تشبيه القلب بمادة يمكن تمزيقها

أن النصوص الثالثة أتت متشابهة في كونها أيضا جمال  11نالحظ في المثال رقم 
 L’acheter( ،واحتفظ هنا أيضا باالستعارة التي ظهرت في النص األصلي. فعلية

parce qu’il était riche (، رغم كون ،ولكن. فتاة بسلعة تباع وتشترىإذ شبهت ال
 ،الذي يعود على زمن مضى) était(فإنهما لم ينقال الفعل الثاني  ،الترجمتين حرفيتين

واكتفي بزمن ضمني هو الحاضر في الترجمتين اللتين جاءتا في نص واحد ال اختالف 
ل الناقص عل الماضي بالفعنقل هذا الف وكان من المفروض). يشتريها ألنه غني(فيه 

  ). كان(
 :الترجمـة المعنويـة.2

تعد الترجمـة المعنويـة لالستعارة ترجمـة أصليـة باعتمادها على النص 
حتى ال  ،وكأنـها تحاول استنساخـه من اللغـة المصدر إلى اللغـة الهدف ،المصدر

 ،ال من حيث شكله وصياغته ،تكون لصيقـة بـهو ،األصليتبتعد الترجمـة عن النص 
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عليه  وإنما ،فال يمكن للمترجم أن يكون نصه حسب هواه .ن حيث محتواه ومضامينهبل م
    .ومقيد سيره إلهامهأن يبقي النص األصلي مصدر 

  :األمثلـة
Les chemins 
qui montent 

  البديل الدروب الوعرة الدروب الشاقة
Se dire tout ce 
qu’elle eut aimé 
écrire et qui se 
refusait à sortir, 
et restait en elle 
pareil a une 
grosse boule  
dans sa gorge , 
une boule dans 
sa tête ….un 
poids très lourd 
qui finissait par 
se confondre 
avec elle. Son 
chagrin était 
aussi gros que 
son corps   
 

وتحدث نفسها بكل ما 
كانت تود كتابته 
وكان يصعب عليها 

عنه فيبقى  التعبير
كتلة ضخمة في حلقها 
وفي رأسها وفي 

  صدرها ، 
ويبقى عبءا ثقيال 

كان يخيم على ذاتها  
الحزن يسكن كيانها، 
لقد استولى على 
جسدها كله من أعلى 
الجمجمة إلى أصابع 

لم يبق إال ... رجليها
الحزن ليستولي على 

  كل ذاتها

تلك الخواطرالتي 
تود لو أنها 
تستطيع أن تسجلها 

ى الورق ، عل
ولكنها ال تستطيع 
، ألن تلك 
الخواطر أبت أن 
تخرج الى حيز 
الوجود فبقيت في 
نفسها كأنها غصة 

وهي تشعر . خانقة
بتلك الغصة في 
حلقها وفي رأسها 
وفي صدرها وفي 

تشعر بها ... بطنها
حمال ثقيال لم يلبث 
أن خيم على كيانها 

 . كله

وتحدث نفسها 
بكل ما كانت 

ن تود كتابته وكا
يرفض الخروج 
فيبقى ككتلة 
ضخمة في 
حلقها وفي 
رأسها وفي 

ويبقى . صدرها
عبء ثقيال 
أصبح جزءا 

كان .  منها
بؤسها كبيرا 

 . مثل جسمها

1 
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 Cette idée l’a 
toujours 
soutenue et l’a 
bientôt fait se 
refermer sur 
elle-même 
comme une fleur 
fragile et 
méfiante 
quirenoncerait à 
s’ouvrir.  

لقد ظلت هذه الفكرة 
تالزم ذهنها حتى 
جعلتها تنطوي على 
نفسها كالزهرة الفتية 
الخائفة التي قد ال 

 ترضى أن تتفتح 

وقد كانت دائما 
تصدر عن هذه 
الفكرة في حياتها ، 
مما جعلها تنطوي 
على نفسها كأنها 
زهرة ناعمة خائفة 

 من أن تتفتح 

 2 الدروب الشاقة

Le bout de 
phrase qu’elle 
entendait était 
pour elle  

وأن آخر حديثه موجه 
  .. إليها

وأن الكلمة التي 
سمعتها موجهة 

 .خصيصا إليها

 3 الدروب الوعرة

Reviens, Petite 
étoile qui danse  
 

عودي أيتها النجمة 
 الصغيرة الراقصة 

يا من أراك نجمة 
صغيرة تتراقص 

، عد في السماء
 إلي 

 4 شاقةالدروب ال

Elle va jusqu’à 
lui reprocher sa 
mort stupide  

حتى أنها أعابت عليه 
تلك الطريقة السخيفة 

 . التي مات بها

بل صارت تنكر 
عليه كيف مات 
بتلك الطريقة 

 السخيفة ؟  

 5 الدروب الشاقة

à déchirer le 
cœur  de celle 
qu’il prétendait 
aimer .  

ومزق قلب التي كان  
 أنه يحبها  يزعم

حطم قلب الفتاة 
التي كان يدعي أنه 

 .يحبها

............ 6 

de lui dénicher 
l’oiseau rare  

حتى تعثر البنتها  حتى تعثر البنتها   ............ 7 
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 على فتى األحالم  على فارس األحالم
Les enfants 
poussent dans la 
misère… 

وينمو األطفال في 
 ...بؤس وشقاء

األطفال  ويتربى
 في البؤس والشقاء 

........... 8 

….. ils se 
détachent des 
vieux     

  عندئذ يحدث 
  الشقاق 

يحصلبين هؤالء 
الشبان وبين 
  الشيوخ سوء تفاهم

ينشق الشبان 
  عن الشيوخ

9 

Cette espèce d’ 
affamé …… 
 
 

هذا المتعطش الذي 
  ..ينكد عليها حياتها 

 

هذا الشخص 
 المكبوت الذي ال

يفتأ يالحقها 
 بنظراته المتعطشة 

  
  
 

10 

Ne crois pas que 
la figue soit 
mure ……. La 
figue 
fraiche …..  

أن التين قد نضج ، 
فالتين الناضج ليس 

  . لك على أي حال 

والتين لم ينضج 
بعد ، وفاكهته 
اللذيذة ليست لك 

  على كل حال 

ال تظنن التينة 
قد نضجت 

التينة الطرية ..
  لكليست 

11 

Une petite 
ordure disaient 
les vieux  

فهي كالزبالة مثلما 
 يقول شيوخ القرية

يقول عنها الشيوخ 
 ) بنت الزبل(بأنها 

  .الدروب الشاقة
 

12 

tous les défauts 
y sont tapis .  

لما فيها من العيوب 
  واألخالق السيئة

إنها بؤرة الفساد 
  والرذيلة 

  الدروب الوعرة
  

13 

… une question 
de front  

ألن القضية قضية 
 مكتوب على الجبين 

المسألة كلها يا 
بنتي متوقفة على 
نصيبك المكتوب 

ألنها قضية 
 ...مكتوب

14 
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 ... على الجبين 
… à force de 
ruminer ces 
idées noires … 
elle glissa vers 
la tristesse  

تظل ذهبية تجتر تلك 
األفكار السوداء حتى 

اكتئابها حزنا ينقلب 
 عميقا 

وظلت ذهبية تجتر 
هذه األفكار 
السوداء الى أن 
تحولت كآبتها الى 

 حزن عميق 

ومع اجترار 
تلك األفكار 
السوداء انقلبت 

  ...نحو الحزن
 

15 

… ne cherchent 
qu’à me salir ?  

ال يرغبون اال 
  المساس بشرفي

ال يفكرون اال في 
  تشويه سمعتي

.............  
  

16 

… c’était la 
jeunesse saine, 
bien équilibrée  
 

فهي مثال لعنفوان 
الشباب المتزن 

  .الناضج 
  

فهي المثال المجسم 
للفتاة السليمة 
المتوازنة المتفتحة 

  للحياة 

فهي مثال 
لعنفوان الشباب 
المتزن المستعدة 

  ..الهداء نفسها

17 

elle était plus 
appétissante …  
ses grands yeux 
rieurs et 
audacieux  

بل هي أكثر جاذبية 
منها بعينيها 
  الضاحكتين الجريئتين 

بل هي أكثر منها 
جاذبية بعينيها 

الضاحكتين 
  الجريئتين 

..............  18 

Tu ne dois pas 
t’afficher tout le 
temps avec 
Dehbia 

ال يجب أن تذهبي 
إلى العين مع ذهبية 

 ..دوما

ال أريد أن أراك 
برفقة  دائما
 ...ذهبية

ال تظهر نفسك 
دائما رفقة 

 ...ذهبية

19 

Il la chassa de sa 
pensée  
 

بل تمكن من صرفها 
 ..من ذهنه تماما

بل صرفها من 
 ...ذهنه تماما 

 20 .و.د
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Le village était 
plongé dans 
l’obscurité et le 
silence  

حل الليل وخيم الظالم 
على أرجاء القرية 

ي وساد الصمت ف
 كامل أحيائها 

أسدل الليل ستاره 
وخيم الظالم على 
القرية وساد 
 الصمت في أزقتها 

خيم الظالم على 
القرية وساد 

 الصمت فيها

21 

 … ce regard 
tranquillel’inco
mmoda  

وبدا عليه عدم 
االرتياح من نظرتها 

 تلك الهادئة 

فشعر بانزعاج من 
 نظرتها الهادئة 

 22 الدروب الوعرة

Bien que rien ne 
transpirât du 
coté des Ait 
Slimane …  

رغم أن بيت أيت 
سليمان لم يتركوا أي 
خبر يتسلل عن 

 الحادث 

رغم أن بيت آيت 
سليمان لم يذيعوا 
أي خبر عن هذا 

 الحادث 

.............. 23 

Il m’arrachera le 
cœur et les 
entrailles  

يريد أن ينتزع مني 
 قلبي وكل أحشائي 

وأراد أن ينتزع 
مني قلبي و 

 أحشائي

سينتزع قلبي 
 وأحشائي

24 

Il la laissa 
pantelante et 
abimée… 

تركها الهثة 
  ...منهارة

 

لقد تركها الهثة 
 ...منهارة

............ 25 

… un destin 
malheureux  
s’attache à vous 
dès la naissance   
 

إذا كتب لها أن تعيش 
ء في الفقر و الشقا

وأن تذوق مرارة 
  ... الحياة منذ الوالدة

إذا كانت يد األقدار 
قد تسلطت عليها 

  منذ الوالدة 

لما يتسلط عليها 
قدر بائس منذ 

  ....الوالدة

26 
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… pour laver 
son honneur   

دفاعا عن شرفه  ..السترجاع شرفه 
... 

 27 الدروب الشاقة

 Une 
interminable 
vague qui 
l’enveloppait 
toute entière, la 
berçait  

موجة عارمة تغمرها 
من القدمين إلى 
الرأس، تهدهدها 

  وتنومها 

موجة عارمة 
تغمرها وتهدهدها 
وتخدر أعصابها 

 ...  

موجة المتناهية 
تغمرها كامال 

  ...وتهدهدها

28 

Il me payait des 
fatigues, des 
veilles, des 
sacrifices 
 

أعانني على تحمل 
سهر المتاعب وال

لقد نلت . والتضحيات
من المشقة ما لم أنله 

 منذ والدتي

كان لي خير  
معين لتحمل 
المشاق والسهر 

  والتضحية 

 29 الدروب الوعرة

Il s’arrachera 
avec douleur à 
son triste 
engourdissement                                                                                

تخرج بعسر من ...
 خمولها 

و تزيح عن نفسها 
جو الخمول الكثيف 

 الذي يخيم عليها 

سينزاح بشقاء 
 ...عن خموله

30 

… de fixer tous 
les arguments, 
de les 
emprisonner là , 
…, et qu’il ne 
m’échappent 
plus  

ل الحجج ترتيب ك...
في ذهني و حبسها 
في هذه األوراق حتى 

 ال تفلت مني 

أحيط بالموضوع 
من جميع جوانبه 
وأن أوضحه على 
هذه األوراق حتى 

 . ال يفلت مني أبدا

تثبيت كل ...
األدلة ، وحبسها 

، فلن ...هنا، 
 .تفلت مني أبدا

31 

 
تناولها وسن .في اللغتين ،مجموعة من االستعارات والصور 1في المثال رقم 

  .الواحدة بعد األخرى
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وفي . استعارة شخصت فيها األحاسيس) et qui se refusait à sortir(في الجزء 
كان يصعب و(ترجمة معنوية في الدروب الشاقة : أمران متباينان ،إلى العربية ،ترجمتيها

ألن تلك الخواطر (من الحرفية في الدروب الوعرة  أقربترجمة و ،)عليها التعبير عنه
الذي ) أبت(باحتفاظها باالستعارة من خالل الفعل  ،)أبت أن تخرج إلى حيز الوجود

  .شخص تلك الخواطر
 un poids très lourd qui finissait par se confondre avec(وفي الجزء الثاني 

elle(ي ذالثقيل البء ، فشبهت بالعت فيها تلك األفكار على تعددها وكثرتهااستعارة جسد
معنويا مع احتفاظها  ،في الترجمتين ،نقلت هذه الصورة. سيطرة التامة عليهاتمكن من ال

يبقى عبء ثقيال يخيم على و(فأتت على الصيغة التالية في الدروب الشاقة  .بكلماتها
تشعر بها حمال ثقيال لم يلبث أن خيم على (، وعلى النحو التالي في الدروب الوعرة )ذاتها

) son chagrin était aussi gros que son corps(نص وفي بقية ال.). كيانها كله
في حين  ،نص ال نجد له أثرا في الدروب الوعرة :في وصف حزنها إطناباكناية جاءت 

كان الحزن يسكن كيانها، لقد استولى على جسدها كله (في الدروب الشاقة  إليهتم االنتباه 
  ...).من أعلى الجمجمة إلى أصابع رجليها

، فقد استخرجناه سابقا )Reviens petite étoile qui danse( 4قم أما المثال ر
ألن الصيغة التي  ،في الترجمة المعنوية ،هنا كره،ذونعيد   .ضمن أمثلة الترجمة الحرفية

هي نقل حرفي في الدروب الشاقة، و) رة الراقصةعودي أيتها النجمة الصغي( وردفيها
بينما تبقى ترجمة الدروب  .في نظرناللنص األصلي، أصوب صيغة يمكن اإلتيان بها 

  .الشاقة بعيدة نوعا ما عن النص األصلي
استعارة شبه فيها )  de lui dénicher l’oiseau rare( 7في المثال رقم   

الخطيب أو العريس المنتظر بالعصفور النادر، وتبقى العناصر التي تمثل ندرته ضمن 
نقلت هذه . ة القوة والعمق لهذه االستعارةوجه الشبه غير المذكور الذي يضفي بغيابه نكه
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حتى تعثر (في الدروب الشاقة  ،إلى العربية ،باستعارة مقابلة ،االستعارة في ترجمة معنوية
لسنا على  ،لكننا). فارس(بكلمة ) العصفور(و قوبلت كلمة  .)البنتها على فارس األحالم

فتى بالطير بينما ألصقت به إذ في االستعارة األصلية تشبيه ال ،نفس درجة االستعارة
والمروءة، والنبل وغيرها من  ،هي استعارة عن الشجاعةو .الفروسية في الدروب الشاقة

حتى تعثر البنتها على (أما ترجمة الدروب الوعرة . أحمد الخصال التي تلتصق بالفرسان
  .أيضا، لكنها أتت بسيطة ال مجاز فيها وال عمق ،فإنها معنوية ،)فتى األحالم

استعارة شبهت  ،)tous les défauts y sont tapis( 13نجد في المثال رقم   
وهي في نفس الوقت . أي بساط أو فرش) tapis(فيها الفتاة ببيت من خالل استخدام كلمة 

 ،تم نقل هذا النص الى العربية في ترجمتين حرفيتين. كناية عن كثرة هذه العيوب عندها
إنها بؤرة الفساد (فأما نص الدروب الوعرة : تعارةحيث لم يحتفظ في أي منهما باالس

بينما جاء نص  .فقد أتى على شكل كناية احتفظت بنفس معنى الكناية األصلية ،)والرذيلة
  .عاديا مباشرا خاليا من أي مجاز) لما فيها من العيوب واألخالق السيئة(الدروب الشاقة 

 Le village était plongé dans l’obscurité et le( 21وفي المثال رقم   
silence (أو ما يمكن التحكم فيه  ،وشبهت باإلنسان ،استعارة شخصت فيها القرية
أما . به ثم تسييره، وكأن القرية قد أخذت ونقلت إلى موضع الظالم والصمت واإلمساك

حل الليل (العربية، فانه عادي خال من أي مجاز في الدروب الشاقة  إلىترجمة هذا النص 
، بينما جاء النص أجمل )لظالم على أرجاء القرية و ساد الصمت في كامل أحيائهاوخيم ا

أسدل الليل ستاره وخيم الظالم على القرية وساد الصمت في (وأقوى في الدروب الوعرة 
فان هذا النص قد أتى باستعارة في تشبيه ظالم الليل بالستار  ،وأكثر من ذلك). أزقتها

  .  الذي يغطي القرية
 ):أو اإلضافـات(ترجمـة بالشـرح ال .3
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في حاجة  ،في بعض الحاالت ،على عكس العنصر السابق، قد يجد المترجم نفسه
في  ،وتكون األسباب. إلى تجاوز النص األصلي وتقديم إضافات تتعدى حدود ما ذكر فيه

مختلفة متنوعة مثلما هو الحال في العوامل التي تجعله يغض الطرف عن  ،هذه الحالة
قد تتصل هذه األسباب بالجانب : فال يترجمـها  ،أو أجزاء من النص األصليجزء 

فاإلضافات التي يأتي بها . السياسي، أو الشخصي أو االجتماعي أو الديني أو غيرها
قد تكون نابعة من أعماق  ،ونشر أفكار محددة ،المترجم تسعى لتحقيق مقاصد معينة

انه يعرض أفكارا . قد تكون مفروضة عليه فيكون مؤمنا بها مثلما ،المترجم وقدراته
أو التجاه ديني معين، أو من أجل التأثير في القارئ للرفع من  ،إضافية خدمة لسياسة ما

لكن اإلضافة قد تكون متصلة بصاحب . مكانة صاحب النص األصلي أو اإلطاحة به
العناصر بما الترجمة الذي ال يجد في مخيلته وملكته اللغوية ما يمكنه من ترجمة تلك 

وقد يكون السبب متصال باللغة في حد  .فيلجأ إلى الشرح والتحليل واإلطناب .يقابلها تماما
يبدو من مقارنة رموز اللغات المختلفة أن اختالفها ناتج عن كونها ليست متعددة "ذاتها اذ 

  .1"المعاني بنفس الطريقة ، أي أنها ال تغطي نفس االستعماالت
على النص األصلي ثم تتعداه بإضافة  ،خالل الشرح والتحليلمن  ،الترجمة تعتمد

تحليل يمكن من تقديم شروح، ألن المقام يتطلب ذلك، وهذا راجع إلى كون الفكرة 
. أو إلى أن األلفاظ التي تحتويها في اللغة الهدف ال تؤدي المعنى بدقة مبهمةالمترجمة 

في آن  ،لنص األصلي وبالنص المترجمنوع من الترجمة المعنوية لكنها تهتم با، إذن ،فهي
 ،ألن الفكرة معقدة في كالمها ،وكثيرا ما نجد هذه الطريقة على مستوى نفس اللغة. واحد

  .فتحتاج إلى شرح
Les chemins 
qui montent 

  البديل الدروب الوعرة الدروب الشاقة
… c’était la 
jeunesse saine, 

فهي المثال المجسم  فهي مثال لعنفوان  1 
                                                             

1 M. Pergnier, 1982, Fondements sociolinguistiques de la traduction, Librairie Honoré Champion,  Paris, p.113.  
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bien équilibrée,  
 
 

الشباب المتزن 
.الناضج   

 

للفتاة السليمة 
المتوازنة المتفتحة 

 للحياة ، 
Qu’il avait peut-
être ébauché 
leur roman  

كانت قصة حبهما 
الطويلة قد أثمرت 
 دون شك منذ زمن 

كان يحبها قبل 
ذهابه إلى فرنسا 

فليس من ..
المستغرب إذن أن 
يتجدد الحب بينهما 

أن يشتد و  

من المحتمل أنه 
قد شرع في 

 صياغة قصتهما

2 

…un astre ..    يسطع كالنجم
 جماال 

 3 ..نجم... نجم يتألق بالجمال 

… un destin 
malheureux  
s’attache à vous 
dès la 
naissance ?  
 

إذا كتب لها أن 
تعيش في الفقر 

أن تذوق الشقاء وو
مرارة الحياة منذ 

 الوالدة 

ت يد األقدار إذا كان
قد تسلطت عليها 

 منذ الوالدة 

لما يتسلط عليها 
قدر بائس منذ 

....الوالدة  

4 

Une 
interminable 
vague qui 
l’enveloppait 
toute entière, la 
berçait  

موجة عارمة 
تغمرها من القدمين 
إلى الرأس تهدهدها 

 وتنومها

موجة عارمة 
تهدهدها تغمرها و

وتخدر أعصابها 
 ... 

جة المتناهية مو
تغمرها كامال 

...وتهدهدها  

5 

La mort a été 
forte. Tu n’as 
pas pu lui 
arracher ta mère  

لكن الموت أقوى 
وال يمكنك أن تمنعه 

الموت شيء ال بد 
منه وإذا جاء 

كان الموت 
لم تتمكن . أقوى

6 
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األجل فال يمكن أن  . من أخذها
 .تخلصها منه 

من انتزاع أمك 
...منه  

Le pauvre 
visage qui 
semblait fondre 
petit à petit 
comme un 
masque de cire . 
 

وكان وجه أمي 
كتلك  المسكين شاحبا
كأنه الشعلة يبدو و

يذوب شيئا فشيئا 
.كقناع من الشمع   

ذلك الوجه 
المسكين الذي 

يذوب شيئا فشيئا 
كأنه قناع من 

 الشمع  

ذلك الوجه 
المسكين الذي 

بدى يذوب شيئا 
شيئا مثل قناع ف

...الشمع  

7 

 Il s’arrachera 
avec douleur à 
son triste 
engourdissement  

تخرج بعسر من ...
 خمولها 

وتزيح عن نفسها 
جو الخمول الكثيف 

الذي يخيم عليها 
حين ينزل البرد 

. الشديد  

سينزاح بشقاء 
...عن خموله  

8 

… de fixer tous 
les arguments, 
de les 
emprisonner là , 
…, et qu’il ne 
m’échappent 
plus .  

ترتيب كل ...
الحجج في ذهني 
وحبسها في هذه 
األوراق حتى ال 

 تفلت مني 

أحيط  ..
بالموضوع من 
أن جميع جوانبه و

أوضحه على هذه 
األوراق حتى ال 

. يفلت مني أبدا  

تثبيت كل ...
األدلة ، وحبسها 

، فلن ...هنا، 
 .تفلت مني أبدا

9 

Ma tête est en 
ébullition.   
Les bulles 
naissent et 
crèvent sans 
interruption … 
je tente de saisir 
au vol … elles 

 أحس بغليان في
بفقاعات رأسي و

الغليان تتولد وتنفجر 
... دون توقف

أنني أشعر برأسي 
يغلي غليان القدر ، 

وبفقاعات الهواء 
تتولد فيه وتنفجر 

ان رأسي في 
  .غليان

الفقاعات تتولد 
وتنفجر دون 

10 
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crèvent au 
sommet du 
crâne, 
m’enveloppent 
le cerveau  

أحاول عبثا اإلمساك 
هني بها، تنفلت من ذ

وتختلط األفكار ... 
في رأسي حتى يكاد 

 ينفجر 

... بدون انقطاع 
أحاول عبثا أن 

أمسك به قبل أن 
يفلت وأحس به 
يكاد يفجر في 

 رأسي 

أحاول ...انقطاع
اك بها وهي االمس

تموت ...تتطاير
في قمة الجمجمة، 

وتحيط 
 ...بدماغي

 
التي كانت ترجمتها بكلمة ) .. un astre…(أن كلمة  3نالحظ في المثال رقم   

في ) يسطع كالنجم جماال(أسهل وأخف قد ترجمت في جملة كاملة هي ...) نجم(...
فالزيادة إذن جملة فعلية كاملة . في الدروب الوعرة) نجم يتألق بالجمال(الدروب الشاقة و

 :هذه الجملة قد وضع حدا للصورة البالغية إضافة إن). يتألق بالجمال/ يسطع جماال (هي 
أن االستعارة الواردة في النص كما  .مقيدة ألن وجه الشبه محدود هي بل ،فلم تعد طليقة

  .ي الدروب الوعرةاستعارة فها األصلي حولت إلى تشبيه في الدروب الشاقة بينما أحتفظ ب
 Une interminable vague qui l’enveloppait toute( 5أما المثال رقم   

entière, la berçait ( الذي وردت فيه استعارة شخصت الموجة التي تخيم عليها، فقد
موجة عارمة (ترجم حرفيا وكامال مع االحتفاظ بهذه االستعارة في النصين المترجمين 

: ا نالحظ في الترجمتين إضافة ليس لها مقابل في النص األصليكم). تغمرها وتهدهدها
 ،...)موجة عارمة تغمرها و تهدهدها و تخدر أعصابها (فأما ترجمة الدروب الوعرة 

التي تحوي في طياتها استعارة إضافية ) و تخدر أعصابها(فالزيادة فيها هي الجملة الفعلية 
أما ترجمة الدروب . ألعصاب و يتحكم فيهافي تشبيه الشقاء بالمخدر الذي يسيطر على ا

فإنها تبرز  ،)موجة عارمة تغمرها من القدمين إلى الرأس تهدهدها وتنومها(الشاقة 
ولها نفس معنى االستعارة اإلضافية ،)وتنومها(إضافتين أولهما استعارة في الجملة الفعلية 
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) القدمين إلى الرأس من( أما اإلضافة الثانية فهي شبه جملة. الواردة في الدروب الوعرة
 وعليه اقترحنا بديال يتقيد بالنص األصلي ويطابقه).تغمر(التي جاءت تحليال وتتمة للفعل 

    ...).تهدهدهاموجة المتناهية تغمرها كامال و(
 Il s’arrachera avec douleur à son triste( 8نالحظ في الثال رقم   

engourdissement(أي الدروب الوعرة  ،رجمة األولىأن اإلضافة اقتصرت على الت
 ،فنرى). وتزيح عن نفسها جو الخمول الكثيف الذي يخيم عليها حين ينزل البرد الشديد(

بل اكتفي بنقل  ،أن االستعارة الواردة في النص األصلي لم تعد ظاهرة في الترجمتين ،أوال
أضيفت صفات  حيث ،والمالحظة الثانية ال تخص سوى الترجمة المذكورة أعاله. معناها

  . للخمول وجمل فعلية ال أثر لها في النص األصلي
 :ترجمات أخرى. 4
 1:التي بها نقصالترجمة . 1.4

بعيدة كل ، حتى وان كانت من غير الالئق أن نحكم على الترجمة بأنها خاطئةانه 
ألن الترجمة أساسا تأويل، وكل يؤول حسب قدراته  البعد أحيانا عن النص األصلي

بدال من " الناقصة"كلمة  فضلنا استخدامولهذا  .أي حسب ما فهمه في نصهميولهوملكاته و 
 ،ي ال تمت بأي صلة للنص األصليتتلك الترجمة ال الناقصةونقصد بالترجمة . الخاطئة

غير إنها ترجمة ناتجة عن سوء فهم، أو عن قراءة  .مدلوله ألنها ال تطابقه وال تعبر عن
واألشكال، وكذا أو تعدد المعاني في تقديم التأويل، لتسرع بحكم ا ،لكلمة أو جملة محكمة

  .سوء التأويل بسبب اختالف الثقافات واللغات وغيرها
. لقد وجدنا في مدونتنا مجموعـة من المواضع التي برزت فيـها هذه الوضعيـة

قد أتتنا، في كثير من األحيان،  ،)الدروب الشاقـة(أي  ،والغريـب أن الترجمـة الثانيـة
وقد عرضنا ). الدروب الوعـرة( ، أيبنفـس النقائص التي أتت بها الترجمـة األولى

                                                             
  .ه المجموعة كل أنواع الترجمات المذكورة آنفا، اال أنها تظهر نوعا من الخللتضم هذ  1
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، في حال تقديم بديل، أو هذه األمثلـة في شكل جدول ضمنناه البديـل الذي نقترحـه
  .كر النسخة األكثر صواباذ

يجب أن نشير أيضا إلى أن بعض الترجمات التي أدخلناها في هذا النوع ليست 
  .يها بعض النقص مقارنة مع النص األصليخاطئة، بل ف

  
  

Les chemins 
qui montent 

الخيار أو  الدروب الوعرة الدروب الشاقة
 البديـل

 

Cette idée l’a 
toujours 
soutenue  
 

لقد ظلت هذه الفكرة 
  تالزم ذهنها 

 

و قد كانت دائما 
تصدر عن هذه الفكرة 

 في حياتها،

الدروب الشاقة 
  "ش.د"

1 

comme une 
fleur  
fragile et 
méfiante qui 
renoncerait à 
s’ouvrir.  

كالزهرة الفتية الخائفة 
التي قد ال ترضى أن 

  . تتفتح

كأنها زهرة ناعمة  
  خائفة من أن تتفتح 

...............
.  

2 

Cette voix la 
berçait  

ذلك الصوت  و تسمع صوته  لتستمع إلى صوته 
 يهدهدها

3 

Le bout de 
phrase  qu’elle 
entendait était 
pour elle  

و أن آخر حديثه 
  .... موجه إليها

و أن الكلمة التي 
سمعتها موجهة 

  خصيصا إليها 

الدروب الوعرة 
  "و.د"

4 

et j’aime me 
défendre  
 

و سوف أدافع عن 
نفسي بشدة كما يفعل 

 اآلخرون 

فلماذا ال أدافع عن 
حقي  بـكل مـا 

 أوتيت مـن قوة  

ن أدافع و أحب أ
 .عن نفسي

5 
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Elle va jusqu’à 
lui reprocher sa 
mort stupide .  

حتى أنها أعابت عليه 
تلك الطريقة السخيفة 

 التي مات بها 

بل صارت تنكر ...
عليه كيف مات بتلك 

 الطريقة السخيفة ؟ 

 6 الدروب الشاقة

….. ils se 
détachent des 
vieux     
 

هؤالء  يحصل بين عندئذ يحدث الشقاق 
الشبان و بين الشيوخ 

 سوء تفاهم

ينشق الشبان 
 عن الشيوخ

7 

…des plantes 
ingrates  

فهن كالنبت العقيم 
المهمل الذي يجف 

 قبل الحصاد 

فهن كالنبت  كمثل الزرع الرديء 
الذي ينكر 

 الجميل

8 

Cette espèce d’ 
affamé …… 
 

هذا المتعطش الذي 
ينكد عليها حياتها 

 

لمكبوت هذا الشخص ا
الذي ال يفتأ يالحقها 
بنظراته المتعطشة 

 9 الدروب الشاقة

Ne crois pas que 
la figue soit 
mure   

ال تظنن التينة  والتين لم ينضج بعد   أن التين قد نضج 
  قد نضجت 

10 

Mokrane cessa 
de la guetter au 
passage  
 

انقطع مقران عن 
الترصد معاكستها و

 لها 

عن  انقطع مقران
التعرض لها في 

 الطريق 

 11 الدروب الشاقة

Tu ne dois pas 
t’afficher tout le 
temps avec 
Dehbia 

ال يجب أن تذهبي 
إلى العين مع ذهبية 

..دوما  

ال أريد أن أراك دائما 
..برفقة ذهبية  

 

ال يجب أن 
تظهر دائما مع 

...ذهبية  

12 

… sa figure ne 
me revient pas  

هه ال الحقيقة أن وج
 يعجبني كثيرا 

 وجهه ال يروقني
 
ال أتذكر 

..وجهه  
13 
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…un astre .. 
 

يسطع كالنجم جماال     نجم يتألق بالجمال  
 

..نجم...  14 

j’ en aurai le 
bec cloué  

لن أفتح فمي أبدا 
االنقياد للتهكم و  

لن أفتح فمي  ما كنت ألفتح فمي 
  بعدها

15 

Il la chassa de 
sa pensée  
 

تمكن من صرفها بل 
...من ذهنه تماما  

بل صرفها من 
..ذهنهتماما   

صرفها من 
 ذهنه

16 

…couler vers 
elle un regard 
impassible   

ينظر إليها نظرة ... 
.باردة  

يلقي إليها نظرة ... 
 خاطفة 

يوجه إليها 
نظرة 

  ...الالمبالي

17 

….attendant le 
sommeil qui 
venait déjà.  

لبها ما لبثت أن غو
 النعاس 

...إلى أن يغلبها النوم  
 
منتظرة النعاس 
الذي ما لبث أن 

  أتاها

18 

Qu’il avait peut-
être ébauché 
leur roman  

كانت قصة حبهما 
الطويلة قد أثمرت 
... دون شك منذ زمن  

كان يحبها قبل ذهابه 
فليس من ..إلى فرنسا 

أن  المستغرب إذن
يتجدد الحب بينهما 

 وأن يشتد

المحتمل من  
أنه قد شرع في 
 صياغة قصتهما

19 

… de fixer tous 
les arguments, 
de les 
emprisonner là , 
…, et qu’il ne 
m’échappent 
plus  

ترتيب كل الحجج ...
حبسها في في ذهني و

هذه األوراق حتى ال 
 تفلت مني 

أحيط بالموضوع . 
من جميع جوانبه و 

أن أوضحه على هذه 
يفلت  األوراق حتى ال

. مني أبدا  

تثبيت كل ...
حبسها األدلة ، و

، فلن ...هنا، 
.تفلت مني أبدا  

20 



  عالقة االستعارة بالترجمة وأنواع ترجمة استعارات الرواية                                                                 الفصل الثاني       

 

 
100 

Ma tête est en 
ébullition.   
 

أحس بغليان في 
 رأسي

 

أنني أشعر برأسي 
 يغلي غليان القدر ،

 21 الدروب الشاقة

Les bulles 
naissent et 
crèvent sans 
interruption …  

وبفقاعات الغليان  
تنفجر دون و تتولد
...توقف  

وبفقاعات الهواء  
تنفجر تتولد فيه و

...بدون انقطاع   

تتولد الفقاعات 
وتنفجر دون 

.انقطاع  

22 

je tente de saisir 
au vol …  
 

أحاول عبثا اإلمساك  
بها قبل أن تنفلت من 

 ذهني

أحاول عبثا أن أمسك 
 به قبل أن يفلت 

أحاول االمساك 
هي تتطايربها و  

23 

elles crèvent au 
sommet du 
crâne, 
m’enveloppent 
le cerveau  

تختلط األفكار في و
رأسي حتى يكاد 

 ينفجر 

أحس به يكاد ينفجر و
 في رأسي 

تموت في قمة 
الجمجمة، 

تحيط و
...بدماغي  

24 

 
تعدد المواضع التي وردت فيها ترجمات غير  ،من خالل الجدول السابق ،نالحظ

أن الترجمة قد ترد ،الى من الوهلة األولى ،يجب أن ننبه ،لكن .فيها نقص أو خلل ،صائبة
عليه و .ة و صائبة في أخرى، وتكون أحيانا غير صائبة في الترجمتيننسخفي  ناقصة

  :نفضل أن نستعرض أمثلتنا هذه في أربع مجموعات
الدروب (الترجمة الثانية لنقص فيانرى فيها بعض وتضم األمثلة التي : المجموعة األولى

واألمثلة المعنية هنا هي تلك ). الدروب الوعرة(الترجمة األولى ونستحسن  ،)الشاقة
  .12و  4الواردة في الرقمين 
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 Le bout de phrase  qu’elle entendait( 4الواردة في المثال فاالستعارة 
était pour elle(،و نقلت إلى العربية في الترجمتين بنفس  ،التي جاءت جملة اسمية

وأن الكلمة التي سمعتها موجهة (في الدروب الوعرة  بدقة أكبر قد ترجمت الصيغة،
و أن آخر حديثه ( ببعض من النقص في الدروب الشاقة جاءت في حين ،)خصيصا إليها

 ،ريخألأي الطرف أو ا ،ليس المعنى الحقيقي) Le bout(المقصود بكلمة ف .)موجه إليها
االستعارة  أنإذن نالحظ  .لكالم الذي سمعتهبل المعنى المجازي والعميق المتمثل في ا

  .فيه الجزء للتعبير عن الكل كرنقلت إلى العربية ال في صيغة استعارة بل مجازا مرسال ذ
مثلما هو  تين،فعلي تينأن الترجمتين قد جاءتا جمل ،12في المثال رقم  ،تجلى لنا

 Tu ne dois pas t’afficher tout le temps avec(الحال بالنسبة للنص األصلي 
Dehbia(.  إال أن الترجمة الواردة في الدروب الشاقة) ال يجب أن تذهبي إلى العين مع

بينما نجدها أقرب إلى الصواب في الدروب  ،مثل سابقتها غير صائبة..) ذهبية دوما
فالنقص الذي يتخلل هذه األخيرة يكمن  ...)ال أريد أن أراك دائما برفقة ذهبية(الوعرة 

الذي ) ال يجب(الذي كان من المفروض أن يترجم ب  ،)ال أريد(وى الفعل على مست
ال يجب أن تظهر دائما مع (لذا اقترحنا بديال متمثال في . أصاب فيه مترجم الدروب الشاقة

  ...).ذهبية
) الدروب الوعرة(الترجمة األولى خلال ما في فيها نعيب  وهي التي: المجموعة الثانية

وأمثلة هذه المجموعة هي تلك الواردة ). الدروب الشاقة(مة الثانية الترج ستحسننبينما 
  .1،6،9،11،17في

وقد كانت (الترجمة الواردة في رواية الدروب الوعرة  أن 1نالحظ في المثال رقم
 Cette idée l’a بعيدة عن النص األصلي) دائما تصدر عن هذه الفكرة في حياتها

toujours) soutenue ،لقد ظلت هذه الفكرة (اب في الدروب الشاقة الذي ترجم بصو
  .في الترجمتين قد أزيلت تمامالكن االستعارة الواردة في النص األصلي ). تالزم ذهنها
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 Elle va jusqu’à lui reprocher sa( 6االستعارة في المثال رقمجاءت ترجمة 
mort stupide (في رواية الدروب الوعرة  ناقصة...)يف مات بل صارت تنكر عليه ك

حتى أنها (في الرواية الثانية الدروب الشاقة  ائبة، بينما نجدها ص)بتلك الطريقة السخيفة ؟
) reprocher(، وذلك ألن ترجمة الفعل )أعابت عليه تلك الطريقة السخيفة التي مات بها

و البديل الذي نقترحه بغية االقتراب أكثر من النص ". ، المتأعابت"بل  ب" تنكر"ليس ب
  ).تذهب إلى حد أنها أعابت عليه ميتته السخيفة(لي هو األص

واألمثلة . عن النص األصلي فيها الترجمتانتضم األمثلة التي ابتعدت و: المجموعة الثالثة
  .2،3،5،8،13،15،18،19،23،24المعنية هي تلك الواردة في

 (2comme une fleur fragile et méfiante qui renoncerait àفي المثال

s’ouvrir(،  ترجمت كلمـة)Méfiante( أي الحذرة المحترسـة خطأ بكلمـة)الخائفـة (
كأنها زهرة ناعمـة (وذهب التسرع بصاحب ترجمـة الدروب الوعرة . في الترجمتيـن

وعليـه، ). renoncerait(إلى تفادي ترجمـة الفعل األخير ) خائفـة من أن تتفتح
أما االستعارة ). الحذرة التي تمتنع عن التفتحكالزهرة الفتيـة : (اقترحنا البديل التالي

كصورة فقد ترجمـت مثلما جاءت في النص األصلي بتشخيص الزهرة وتشبيهها 
  .باإلنسان

فهي غير صائبة في  ،)Cette voix la berçait( 3أما استعارة المثال رقم
في كل ) عتسمع وتستمت(بالفعلين ) berçait(خطأ في ترجمة الفعل  نالحظإذ  ،الترجمتين

 ،وهو أكثر قوة وعمقا ،ألن المعنى المقصود، )لتستمع إلى صوته(و) وتسمع صوته(من 
الذي يطابق النص ) ذلك الصوت يهدهدها(و عليه اقترحنا البديل ). يهدهدها(هو الفعل 
  . االستعارة الواردة فيه باستعارة قابلاألصلي وي

لكن نصيهما في حاجة إلى بعض  ،انوهي أمثلة أصابت فيها الترجمت: المجموعة الرابعة
  .2،7،10،14،16،20،21،22ونخص هنا األمثلة . من التنقيح
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 de …( 20أما االستعارة التي نتناولها في البداية فهي تلك التي وردت في الرقم   
fixer tous les arguments, de les emprisonner là , …, et qu’il ne m’échappent 

plus .( من خالل الفعلين فيها، ص المعنوي يشختم تإنها استعارة)emprisonner ( حبس
نقلت هذه االستعارة في الترجمتين استعارة مع االحتفاظ . تفر وتفلت) échappent(و

ترتيب كل الحجج في ذهني وحبسها في هذه (...بالفعلين السابقين في الدروب الشاقة 
في الدروب الوعرة حيث تم ) حبس(والتخلي عن األول  ،)األوراق حتى ال تفلت مني

أحيط بالموضوع من جميع جوانبه وأن أوضحه على هذه األوراق (التركيز على المعنى 
ورغم اقتراب نص الدروب الشاقة أكثر من النص األصلي، فانه ). حتى ال يفلت مني أبدا

في هذه ... في ذهني(...لها في النص األول  وجوديحمل بعض اإلضافات التي ال 
، حتى ال تفلت ...تثبيت كل األدلة، وحبسها هنا، (...لذا اقترحنا البديل التالي ). قاألورا

  ).مني أبدا
الرأس فيها استعارة شبه  )ma tête est en ébullition( 21في المثال رقم   

نقلت هذه االستعارة صائبة إلى العربية مع زيادة الفعل . بالقدر من ثنايا اسم الغليان
مع إحداث نوع من التقديم والتأخير ) أحس بغليان في رأسي(الشاقة  في الدروب) أحس(

فهي  ،)أنني أشعر برأسي يغلي غليان القدر(أما إضافات الدروب الوعرة . في الجملة
لذي البديل او). يغلي(وكذا في اإلتيان بالفعل ) غليان القدر... أنني أشعر(متمثلة في 
 ).إن رأسي في غليان(نقترحه هو 

 : 1الذي يقابل النصالفراغ  .2.3
كل ما ورد  بعين االعتبارأن الكتاب المترجم لم يأخذ  ،في بعض الحاالت ،وجدنا

وقد يعود تناسي أو . والعبارات بل غض الطرف عن بعض الجمل ،في النص األصلي
فقرات إلى تعقدها واستحالة فهمها أو إلى ال إهمال ألفاظ أو عبارات أو جمل أو حتى بعض

                                                             
 تندرج أغلبیة األمثلة التي وردت ھنا ضمن الترجمة بالشرح والتحلیل، إال أن اإلضافات ھنا كثیرا ما تجاوزت ما یمكن أن یوحي إلیھ النص   1

  .األصلي
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ها، وكذا إلى عدم منحها أهمية من قبل المترجم، أو ألسباب سياسية أو استحالة ترجمت
أو من ،التي ال يمكن اإلفصاح عنها كونها من الطابوهات :دينية أو اجتماعية مثل

أو من الممنوعات سياسيا في إطار الديكتاتوريات ،وال يجوز الحديث عنها المحرمات دينيا
  . ويجب السكوت عنها

 J’ai mes griffes comme n’importe qui et j’aime(نالحظ في المثال  
me défendre( أن صاحب النص األصلي قد أقحم في نصه استعارة شبه فيها المتحدث
ويتجلى ذلك من  .على األرجح أن يكون أسدا أو نمرا أو من هذه الساللة ،بحيوان مفترس

اعتمدت الترجمتان .متينأثر في الترج م نجد لها أيالتي ل أي المخالب) griffes(خالل 
على المعنى اإلجمالي للنص الذي أتى أصال في شطرين متتابعين متكاملين في المضمون، 

و سوف أدافع عن نفسي بشدة كما يفعل (فأوردته الدروب الشاقة في نص مؤكد 
فلماذا ال أدافع (بينما جاءت به الدروب الوعرة في صيغة استفهام استنكاري  ،)اآلخرون

خاليتان من االستعارة التي برزت  ،إذن ،فالترجمتان). كل ما أوتيت من قوة؟عن حقي ب
فانه جامع بين استعارة النص  ،أما البديل الذي نقترحه. جلية قوية في النص األصلي
  .).لدي مخالبي مثل غيري و أحب أن أدافع عن نفسي(األصلي، وصيغته ومضمونه 

  :الخاتمة
التقـارب الكبيـر ا هذهو  ،فـح مدونتنـاأول ما لفـت انتباهـنا ونحن نتص

إلى درجـة أننـا ) الـدروب الشاقـة والـدروب الوعـرة ( :بيـن الترجمتيـن
. انجازهانتسـاءل عن أهميـة الترجمـة الثانيـة وعن الدوافـع التي أدت بكاتبهـا إلى 

ى على حت ،فكثيـرا ما التقينـا نفـس التعابيـر ونفـس األلفـاظ مستخدمـة فيـهما
وفي ترجمتـه،  ،مستوى ما تم الوقـوع فيـه من أخطـاء في فهـم النص األصلي

وكأن الترجمـة الثانيـة نسـخ لألولى مع بعـض التغييـرات والتصحيحـات في 
أن صاحب الترجمـة الثانيـة كان أمام أحد  ن،إذ ،فنحـن نرى. بعض المواضع
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ـن في كونـه كان على درايـة مسبقـة أما االحتمال األول، فيكم: الوضعيـن التالييـن
بالترجمـة األولى، وهذا هو االحتمال األرجـح، فنسخـها في معظمـها وأعاد 

وكذا عن فائـدة الترجمـة الثانيـة التي  ،عن موضع األمانـة ،هنا ،ونتساءل. كتابتـها
ثاني، أما االحتمـال ال. لم تورد سوى قسطا بسيطا من االختالفات عن الترجمـة األولى
أنـه فكر  ،هذاى ومعن ،فهو أنـه لم يتعرف على الترجمـة األولى قبل انجازه للثانيـة

وشاعـت  ،وعدم اطالعه على ترجمـة سابقـة بعشر سنين. وفهم وترجـم مثل سابقـه
يعني أن كاتـب  ،انجازها في فيلم ذاع صيتـه ونال شهـرة كبيـرة معخاللـها 

لما يؤلـف من أدب أو حول األديـب الذي من المفروض الترجمـة الثانيـة ليس بمتتبع 
  . أننا نعجـب بـه كي نسعى لترجمتـه

أما عن ترجمـة االستعـارة، فهنـاك مجموعـة من المالحظـات التي ال بد من 
  : التنبيـه إليـها قبـل الشـروع في دراسـتها من خالل مدونتـنا

ـارة قد ترجـم في غالـب أولـها أن ما ألف في النص األصلي في صيغـة استع
  . األحيـان خـارج هذا النطـاق أي في صيغـة عاديـة ال مجـاز فيـها إطالقا

وثانيـها أن العكـس بالعكـس صحيـح أيضا، أي أن بعـض ما لم يرد مجازا في 
  . النص األصلي قد ترجـم في صيغـة مجازيـة أو استعاريـة

بعيـدة كل البعـد  ناقصةجمـت بصورة والمالحظـة الثالثـة أن بعض األجـزاء قد تر
  . عن النـص األصلي

أما المالحظـة الرابعـة واألخيـرة فهي متمثلـة في أنـه قد تم تفـادي ترجمـة بعض 
  . األجـزاء األخـرى
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  :الخاتمة
المالحظات إلى مجموعة من االستنتاجات و بحثنا المتواضع،من خالل  ،توصلنا  

  .التي نرى أنه من الضروري تقديمها هنا تركيزا عليها لما لها من أهمية
هو  ،أول ما لفت انتباهنا في تعريف االستعارة وعرض مفاهيمها وماهيتها  

يقصد حيث  ،ربية والفرنسيةاالختالف الموجود في مضمونها بين اللغتين الع
بمعناها المتداول في اللغة كال من االستعارة  ،في اللغة الفرنسية،  métaphore،بكلمة

ألنه ال يتضمن  ،وأدرج هذا النوع من التشبيه ضمن االستعارة. والتشبيه البليغالعربية 
د فيه هو ما تر ،في هذه اللغة ،ألن التشبيهو ،دون األداة ووجه الشبه ،سوى طرفيه

وميزت العربية بين االستعارة والتشبيه البليغ الذي يعترف  .إحدى أدوات التشبيه
، فنرى أنه أمر وسط بين التشبيه واالستعارة. ببالغته وقوته واقترابه من االستعارة

  .ولعل في تسميته بالبليغ ما يبين بدقة قوته وعمقه
على نمط أو طريقة  من الصعب أن نجد ترجمة مقتصرةفالترجمة،  وصخصبما أ  
بين طريقتين أو يتم الجمع كثيرا ما ، بل في نقل النصوص من لغة إلى أخرى ،معينة

ليست مجرد نقل من لغة االنطالق إلى لغة الوصول ألن الترجمة  ،أكثر في كل ترجمة
   .أيضا تأليف جديد في لغة الوصولبل هي  ،فحسب

تتطلب من صاحبها  هاألن ،لي في اللغةقد تكون الترجمة أكثر تعقيدا من التأليف األصو
كالتحكم في لغتي االنطالق  ،نوعةفي مجاالت متو ،ات وقدرات أكثر اتساعا وعمقاملك
حسن االطالع على  اضافة الى. الوصول، العلم بثقافتي اللغتين وعاداتهما واعتقاداتهماو

  . أسلوب المؤلف األصلي و طريقته في الكتابة
أي تعتمد الترجمة عامة على عدة سبل، وعليه فان االستعارة قد تترجم بمثيلتها 

  .أو بنص عادي خال من المجازأخرى أو بما يقابلها في لغة الوصول، باستعارة 
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كانتا في ) الدروب الوعرة والدروب الشاقة(الترجمتين أن  ،في مدونتنا ،الحظنا  
نفـس التعابيـر ونفـس األلفـاظ  فكثيـرا ما التقينـامجملهما متشابهتين، 

حتى على مستوى ما تم الوقـوع فيـه من أخطـاء في فهـم  ،مستخدمـة فيـهما
وفي ترجمتـه، وكأن الترجمـة الثانيـة نسـخ لألولى مع بعـض  ،النص األصلي

ورد على شكل  وقلما وجدنا اختالفا. التغييـرات والتصحيحـات في بعض المواضع
لشاقة لخطأ في الدروب الوعرة، أو إضافة لنقص فيها أو حتى تصحيح في الدروب ا

  .خطأ لشيء كان صحيحا
، إطالقا ما لم يترجموما هو ناقص، و، ما هو صائب صحيح في الترجمتين كما وجدنا

   .ما هو زائد أو شرح أو إطناباألصلي، و ال مقابل له في النصهو إضافي ما و
تعـارة قد ترجـم في غالـب األحيـان ما ألف في النص األصلي في صيغـة اس ان

وعلى نقيض . خـارج هذا النطـاق أي في صيغـة عاديـة ال مجـاز فيـها إطالقا
في صيغـة مجازيـة  ، أحيانا،ما لم يرد مجازا في النص األصلي قد ترجـمذلك، فان 

يـدة كل بع ناقصةأن بعض األجـزاء قد ترجمـت بصورة  كما. أو استعاريـة
أنـه قد تم تفـادي ترجمـة بعض األجـزاء ، كما لنـص األصليالبعـد عن ا

  . األخـرى
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 فرعونمولود
 

ذين ألفوا باللغة من األدباء الجزائريين المعاصرين ال  فرعونمولود
  .بمنطقة القبائل ،بقرية تيزي هيبل1913هو من مواليد عام و .الفرنسية

التحق بمدرسة القرية وهو في سن السابعة، وبعدها بالمدرسة االبتدائية العليا 
مدرسة تكوين المعلمين بااللتحاق نجح في مسابقة ، 1932سنة في . بتيزي وزو

  .، فزاول بها دراستهببوزريعة
حيث تزوج بابنة عمه التي أنجب ،مسقط رأسهب ليدرسعاد  بعد ثالث سنوات،و

أن  إلى،كما عين مديرا. فيما بعد درس بغيرها من القرى ثم.معها سبعة أبناء
  .1957عام  التحق بالعاصمة مديرا بمدرسة الناضور

عن  اإلعالنالسرية قبيل  المسلحة وقد نالت منه أيادي الغدر المتمثلة في المنظمة
  .1962مارس  15وقف اطالق النار بأربعة أيام فقط أي في 

  
. أحد كبار أدباء المغرب العربي المؤلفين باللغة الفرنسية فرعون يعد مولود

 .على شهرة واسعة تعدت حدود وطنه تدريجياصيته وحاز إبداعه  وقد ذاع
نجز حوله الكثير من كما أ. العربية واأللمانية والروسية إلىفترجمت مؤلفاته 

  . البحوث األكاديمية الجامعيةعمال واأل
  

له مؤلفات عدة، من روايات ومقاالت، بين ما نشر في حياته وما نشر بعد 
ظهرت له  1953، وفي سنة »ابن الفقير« 1950عام فرعوننشر مولود . وفاته
ت يومياته وصدر، »الصاعدةالدروب»1957، وفي عام »األرض والدم« رواية
رسائل إلى  :فرعونمولود «نوان في كتاب مستقل يحمل ع 1969سنة 

هذا عرض لكل و. 1972عام » الذكرى« ، وأخيراً نشرت روايته»األصدقاء
  .مقاالتمؤلفاته من روايات و
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  :الصاعدة، الشاقة، الوعرة الدروب ملخص
ونشعر بأنفاس ريح التغيير، وريح التاريخ، ابتداء من الصفحات األولى في 

، التي تبرز ذلك العالم المنغلق، الذي لم ، الشاقة، الوعرةالصاعدةالدروبرواية
والمأساوية أحياناً الشاقةيمسسه الزمن، وهو ينسف تحت هجوم العصر، وللطبيعة 

والرواية دراما . أثير هذا الصدام بين الجديد والقديم في وعي الناس وسلوكهمت
عاطفية، حيث نجد مثقفاً قروياً، منعزال في قرية قبائلية نائية، ومنفصالً عن 

في وقت يقوم فيه  العالم، وبعيداً عن التاريخ، يكتب مذكرات ال حاجة ألحد اليها
. الرواية حيرة وارتباك جيل نضجتصور  و .ميع المثقفين الجزائريين بالثورةج
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الصاعدة، يصور عالم القيم القديمة المتفجر، في تغذية الدروبفي فرعونويستمر 
 .من العبودية األمل في األشكال اإلنسانية للتخلص

الصاعدة امتداداً للرواية الثانية، وإن كان هناك انقطاع في الوقت، الدروبوتعتبر 
حيث أن يوميات عامر ترجع في تاريخها إلى الخمسينات، وتعتبر بمثابة سنوات 

لثورة ونهاية صدام الحضارات، وكذلك اليقظة بالنسبة للجزائريين، أي بداية ا
 .بمثابة بوتقة تذوب فيها خيبة أمل اإلنسان الجزائري وسخطه وعدم رضاه

ومثاالً » عالمين وثقافتين« ممثالً نموذجياً لجيله، جمع فعالً في ذاتهفرعونوسيظل 
ع، الذي نجد في إبداعه أو محاولة جدية لتصوير حياة للفنان المخلص والشجا

وطنه، وشعبه بموضوعية، وطرح المشكالت والمتناقضات التي زخرت بها 
مرحلة يقظة الوعي الوطني للجزائريين تلك المرحلة المرتبطة بالكفاح من أجل 

   .االستقالل
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Les chemins qui 
montent 

 الدروب الوعرة الدروب الشاقة

Dehbia est toute au malheur 
qui la frappe   p 5  
 

كانت ذهبية متأثرة أشد التأثر 
بالمصيبة التي حلّت بها 

   4ص.

لكن ذهبية متأثرة جدا 
بالمصيبة التي حلت بها 

  10ص.
Ce fut comme  si l’on me 
lâchait brutalement dans un 
puits sans fond ;  
Mon cœur monta vers la 
tète ….mon ventre 
descendait / p6  
 

فشعرت و كأنه ألقي بي 
بعنف في بئر ال قاع له ،و 
كأن قلبي ينبض بداخل 

... شائي تتمزق رأسي و أح
5ص    

و عندئذ خيل الي أنني وقعت 
في بئر ال يسبر له غور ، و 
شعرت بقلبي يدق بعنف ، و 

..أحسست بمغص في بطني   
.11ص  

Se dire tout ce qu’elle eut 
aimé écrire et qui se refusait 
à sortir, et restait en elle 
pareil a une grosse boule  
dans sa gorge , une boule 
dans sa tête ….un poids très 
lourd qui finissait par se 
confondre avec elle. Son 
chagrin était aussi gros que 
son corps   p8  
 

و تحدث نفسها بكل ما كانت 
تود كتابته و كان يصعب 
عليها التعبير عنه فيبقى كتلة 
ضخمة حلقها و في رأسها و 
في صدرها ، و يبقى عبءا 
ثقيال يخيم على ذاتهاكان 
الحزن يسكن كيانها، لقد 
استولى على جسدها كله من 
أعلى الجمجمة إلى أصابع 

 لم يبق إال الحزن... رجليها

تلك الخواطرالتي تود لو أنها 
تستطيع أن تسجلها على 
الورق ، و لكنها ال تستطيع ، 
ألن تلك الخواطر أبت أن 
تخرج الى حيز الوجود فبقيت 
في نفسها كأنها غصة خانقة. 
و هي تشعر بتلك الغصة في 
حلقها و في رأسها و في 

تشعر ... صدرها و في بطنها
بها حمال ثقيال لم يلبث أن خيم 
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ليستولي على كل 
8ص....ذاتها  

  14ص. على كيانها كله

 Cette idée l’a toujours 
soutenue et l’a bientôt fait 
se refermer sur elle-même 
comme une fleur fragile et 
méfiante qui renoncerait à 
s’ouvrir. p13  
 

لقد ظلت هذه الفكرة تالزم 
ذهنها حتى جعلتها تنطوي 
على نفسها كالزهرة الفتية 

الخائفة التي قد ال ترضى أن 
  12ص. تتفتح 

و قد كانت دائما تصدر عن 
هذه الفكرة في حياتها ، مما 

جعلها تنطوي على نفسها 
كأنها زهرة ناعمة خائفة من 

. 19ص . أن تتفتح   

Cette voix la berçait ….p28 
Le bout de phrase  qu’elle 
entendait était pour elle p 
28 

لتستمع إلى صوته العذب و 
  31ص...كالمه الدافئ

و أن آخر حديثه موجه 
  31ص....إليها

ص .. و تسمع صوته العذب
37 

و أن الكلمة التي سمعتها 
موجهة خصيصا إليه 

. 37ص..  
Reviens , Petite étoile qui 
danse p 30  
 

عودي أيتها النجمة الصغيرة 
  34ص ...الراقصة 

يا من أراك نجمة صغيرة 
 ، عد إلي تتراقص في السماء

. 40ص.  
J ai mes griffes comme 
n’importe qui et j’aime me 
défendre .   p36 
 

و سوف أدافع عن نفسي 
كما يفعل اآلخرون  بشدة
               40ص...

فلماذا ال أدافع عن حقي  
 بـكل مـا أوتيت مـن 

  47قوة  ؟ص

Elle va jusqu’à lui reprocher   حتى أنها أعابت عليه تلك ...بل صارت تنكر عليه كيف 
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sa mort stupide . p36   الطريقة السخيفة التي مات
     40ص...بها

مات بتلك الطريقة السخيفة 
   48؟ص 

….à déchirer le cœur  de 
celle qu’il prétendait aimer .  
p37 

و مزق قلب التي كان يزعم  
  41ص. أنه يحبها

حطم قلب الفتاة التي كان 
. 48يدعي أنه يحبهاص  

Les liens qui se nouent et se 
dénouent ……p43 

و كل ما يعقد و تفسخ من 
  49ص...عالقات 

 

العالقات التي تعقد و تفسخ 
  57ص...

 De chercher elle aussi un 
mari à sa fille ، de lui 
dénicher l’oiseau rare …p 44  

حتى تعثر البنتها على فارس 
50ص....األحالم  

حتى تعثر البنتها على فتى 
58ص....األحالم  

Les enfants poussent dans la 
misère… 
….. ils se détachent des 
vieux     
P 47  

و ينمو األطفال في بؤس و 
... شقاء  

... عندئذ يحدث الشقاق
   56ص

و يتربى األطفال في البؤس و 
...الشقاء   

يحصل بين هؤالء الشبان و 
بين الشيوخ سوء تفاهم 

64ص...  
…des plantes ingrates …..p 
48 
 

فهن كالنبت العقيم المهمل 
الذي يجف قبل الحصاد 

  56ص...

 48ص...كمثل الزرع الرديء
  

L’acheter parce qu’il était 
riche ....p 51 

  68ص...يشتريها ألنه غني   60ص...يشتريها ألنه غني 

Il avait une façon de la  يلتهمها بنظراته حتى يكاد يلتهمها بنظراته ،و يكشف 
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dévorer du regard , de la 
déshabiller sans pudeur 
…..p53  

ينزع عنها اللباس دون حياء 
  61ص... 

عنها ستار الحشمة بدون حياء 
  72ص...

Cette espèce d’ affamé …… 
Ne crois pas que la figue soit 
mure ……. La figue 
fraiche …..une pèche ……p 
56  

هذا المتعطش الذي ينكد 
... عليها حياتها   

فالتين  أن التين قد نضج ،
الناضج ليس لك على أي 

  65ص ...حال 

هذا الشخص المكبوت الذي ال 
يفتأ يالحقها بنظراته المتعطشة 

  75ص...
و التين لم ينضج بعد ، و 
فاكهته اللذيذة ليست لك على 

   76ص..كل حال 
Mokrane cessa de la guetter 
au passage ….p57 
 

انقطع مقران عن معاكستها 
66ص...و الترصد لها   

انقطع مقران عن التعرض لها 
  76ص.. في الطريق 

Elle s épongea le visage avec 
un pan de sa fouta ….61  

مسحت وجهها بطرف من 
  70ص... فوطتها 

مسحت وجهها بأحد أطراف 
  81ص...فوطتها 

Une petite ordure disaient 
les vieux ; 62 
 
tous les défauts y sont tapis 
.p 62   

فهي كالزبالة مثلما يقول 
71ص. شيوخ القرية  

 
لما فيها من العيوب و 

  71ص...األخالق السيئة

بنت ( يقول عنها الشيوخ بأنها 
82ص) ...الزبل   

 
إنها بؤرة الفساد و الرذيلة 

  82ص...
 

… une question de 
front …p63 

ألن القضية قضية مكتوب  المسألة كلها يا بنتي متوقفة 
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على نصيبك المكتوب على   72ص... على الجبين
  84ص... الجبين 

… à force de ruminer ces 
idées noires … elle glissa 
vers la tristesse  
 
 
… ne cherchent qu’à me 
salir ?  
 
… c était la jeunesse saine, 
bien équilibrée, prête à 
s’offrir. ..  
 
elle était plus appétissante 
…  
ses grands yeux rieurs et 
audacieux .. .       p 65  

تظل ذهبية تجتر تلك األفكار 
السوداء حتى ينقلب اكتئابها 

 حزنا عميقا 
 

ال يرغبون اال المساس 
 بشرفي

 
فهي مثال لعنفوان الشباب 

..المتزن الناضج   
 
 

بل هي أكثر جاذبية منها 
بعينيها الضاحكتين الجريئتين 

  76ص....

و ظلت ذهبية تجتر هذه 
األفكار السوداء الى أن 

 تحولت كآبتها الى حزن عميق 
ال يفكرون اال في تشويه 

 سمعتي
 

فهي المثال المجسم للفتاة 
السليمة المتوازنة المتفتحة 

 للحياة ، 
 

بل هي أكثر منها جاذبية 
لضاحكتين الجريئتين بعينيها ا

  88ص ... 

Tu ne dois pas t’afficher tout 
le temps avec Dehbia .. 
… sa figure ne me revient 
pas … p 66 

ال يجب أن تذهبي إلى العين 
..مع ذهبية دوما  

الحقيقة أن وجهه ال يعجبني 
 كثيرا ..ص77 

ال أريد أن أراك دائما برفقة 
...ذهبية  

 وجهه ال يروقني ...ص89
 

…un astre ..    يسطع كالنجم جماال ...   90ص... نجم يتألق بالجمال 
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j’ en aurai le bec cloué …p67  

  78ص
لن أفتح فمي أبدا للتهكم و 

  79ص...االنقياد 

  91ص...ما كنت ألفتح فمي 

Il la chassa de sa pensée  
 
…couler vers elle un regard 
impassible …p74  

تمكن من صرفها من بل 
...ذهنه تماما  

ينظر إليها نظرة باردة ... 
.88ص..  

...بل صرفها من ذهنه تماما   
يلقي إليها نظرة خاطفة ... 

100ص..  

Le village était plongé dans 
l’obscurité et le silence 
…p75  

حل الليل وخيم الظالم على 
أرجاء القرية و ساد الصمت 

  89ص...في كامل أحيائها 

أسدل الليل ستاره و خيم 
الظالم على القرية و ساد 
الصمت في أزقتها 

  101ص...
 … ce regard tranquille 
l’incommoda …p77 

و بدا عليه عدم االرتياح من 
  92ص. نظرتها تلك الهادئة 

فشعر بانزعاج من نظرتها 
  104ص.الهادئة 

….attendant le sommeil qui 
venait déjà. 83ص  
 
Qu’il avait peut-être 
ébauché leur roman …p 86  

و ما لبثت أن غلبها 
  99ص..النعاس

 
كانت قصة حبهما الطويلة قد 
أثمرت دون شك منذ 

  103... زمن

...إلى أن يغلبها النوم  
 
 

كان يحبها قبل ذهابه إلى 
فليس من المستغرب ..فرنسا 

إذن أن يتجدد الحب بينهما و 
  117ص.أن يشتد 

Bien que rien ne transpirât  رغم أن بيت أيت سليمان لم رغم أن بيت آيت سليمان لم 
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du coté des ait Slimane … 
p90 

يتركوا أي خبر يتسلل عن 
  108ص...الحادث 

يذيعوا أي خبر عن هذا 
  122ص...الحادث 

Elle voyait son sourire 
méchant …p91  

110ص...ابتسامته الماكرة  امته الماكرة رأت ابتس 
122ص...  

Il m’arrachera le cœur et les 
entrailles …p91  

يريد أن ينتزع مني قلبي و 
  110ص...كل أحشائي

و أراد أن ينتزع مني قلبي و 
124ص...أحشائي  

Il la laissa pantelante et 
abimée… 
 
… un destin malheureux  
s’attache à vous dès la 
naissance ? p 92  
 

...تركها الهثة منهارة  
 
 

إذا كتب لها أن تعيش في 
الفقر و الشقاء و أن تذوق 

... مرارة الحياة منذ الوالدة
  111ص

...لقد تركها الهثة منهارة  
 
 
إذا كانت يد األقدار قد تسلطت 

  125ص...عليها منذ الوالدة 

… pour laver son honneur   . 
 
 Une interminable vague qui 
l’enveloppait toute entière , 
la berçait …p 93    

...السترجاع شرفه   
 

موجة عارمة تغمرها من 
القدمين إلى الرأس تهدهدها 

 113/  112ص...و تنومها 
  

...دفاعا عن شرفه   
 

موجة عارمة تغمرها و 
... تهدهدها و تخدر أعصابها 

  126ص

La mort a été forte. Tu n’as 
pas pu lui arracher ta mère 

لكن الموت أقوى و ال يمكنك 
120ص.أن تمنعه من أخذها  

الموت شيء ال بد منه و إذا 
جاء األجل فال يمكن أن 
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….p 101   136ص...تخلصها منه  
Il me payait des fatigues, des 
veilles, des sacrifices 
…p103   

أعانني على تحمل المتاعب 
لقد . و السهر و التضحيات

نلت من المشقة ما لم أنله 
123ص... منذ والدتي   

و كان لي خير معين لتحمل 
. المشاق و السهر والتضحية 

  139ص 

Le pauvre visage qui 
semblait fondre petit à petit 
comme un masque de cire . 
… p 104   

المسكين و كان وجه أمي 
شاحبا كتلك الشعلة يبدو و 
كأنه يذوب شيئا فشيئا كقناع 

. 124من الشمع ص   

ذلك الوجه المسكين الذي 
يذوب شيئا فشيئا كأنه قناع 

   141ص ...من الشمع

 Il s’arrachera avec douleur à 
son triste engourdissement 
…    p 107                                          

تخرج بعسر من خمولها ...
  130ص ...

و تزيح عن نفسها جو الخمول 
الكثيف الذي يخيم عليها حين 

  146ص . ينزل البرد الشديد
… de fixer tous les 
arguments, de les 
emprisonner là , …, et qu’il 
ne m’échappent plus . p 108  

ترتيب كل الحجج في ...
ذهني و حبسها في هذه 
األوراق حتى ال تفلت 

  131ص...مني

أحيط بالموضوع من جميع .. 
جوانبه و أن أوضحه على 
هذه األوراق حتى ال يفلت 

  147ص . مني أبدا
Ma tête est en ébullition.   
Les bulles naissent et 
crèvent sans interruption … 
je tente de saisir au vol … 
elles crèvent au sommet du 
crane, m’enveloppent le 

أحس بغليان في رأسي و 
بفقاعات الغليان تتولد و 

أحاول ... تنفجر دون توقف
عبثا اإلمساك بها قبل أ، 

و تختلط ... تنفلت من ذهني 

أنني أشعر برأسي يغلي غليان 
القدر ، و بفقاعات الهواء 
تتولد فيه و تنفجر بدون 

ا أن أحاول عبث... انقطاع 
أمسك به قبل أن يفلت و أحس 
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cerveau ….  P 109   األفكار في رأسي حتى يكاد
    132ص...ينفجر 

به يكاد يفجر في رأسي 
  147ص...
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