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 قال هللا تعاىل: 

ٍر واأُنثاى  " لاْقنااُكم مِ ن ذاكا ا النَّاُس ِإَّنَّ خا واجاعاْلنااُكْم ُشُعوًب  واقـابااِئلا  َيا أايُـّها

 "ِلتـاعااراُفوا ۚ ِإنَّ أاْكراماُكْم ِعندا اَّللَِّ أاتْـقااُكْم ۚ ِإنَّ اَّللَّا عاِليٌم خاِبيٌ 
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اجناز احلمد هلل الذي أانر بصائران وقذف يف قلوهبا حب العلم واملعرفة وأعاننا على 

 هذا العمل

 حياة سيفيانطالقا من العرفان ابجلميل، نتوجه بشكران اخلالص إىل األستاذة املشرفة 

 اليت دعمتنا ودفعتنا إلجناز هذا البحث وامتامه.

 األساتذة أعضاء جلنة املناقشةنقدم شكران اخلاص إىل 

 جبامعة تلمسان. أساتذة الرتمجةنوجه شكران أيضا إىل كل   

 وأ بـقري من ساعـدَّن من كل  اىل انــواالمتن الشكر جبزيل توجهن أن يسران ايةــالنه ويف

 .صعوابت من واجهنا ما تذليل ويف العمل هذا اجناز على بعيد من

 

 

 ــانوعرف شـــكر
 



 

 

 

 

  

 

 إلــى أىب وأمي

 إىل اخويت 

 إىل كل أفراد عائليت

  إىل كل من كان له الفضل علي 

 أهدى هذا العمل  

 عبد الغين 

ــــداءــهـا  



  اهـــــداء 

أهدي هذا العمل املتواضع إىل الوالدين الكرميني أطال هللا يف عمرمها. 

 شاء هللا ألمي الغالية. راجية الشفاء العاجل ان

 إىل كل إخويت كل ابمسه اخلاص.

 األقارب بدون استثناء.إىل كل األهل و 

راجني من املوىل عز وجل أن يعيننا على محل  "بلعيدي"إىل كل عائلة 

 املشعل فنكون خري خلف خلري سلف.

إىل الكل ابمسه إىل كل الزميالت والزمالء وكل األصدقاء واألحباب و 

 اخلاص

 سارة                                                                  
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وسيلة هامة  ملختلفة. وقد كانت والزالتتعترب الرتمجة جسرا واصال بني ثقافات العامل ا 

ان فمنذ القدم واإلنس ،وثقافاهتم يف حتقيق التواصل بني أفراد اجملتمعات على اختالف ألسنتهم

فهم اآلخر والتعرف عليه سواء عن طريق الكالم أو  لفك العزلة عن نفسه وحياوليسعى 

، ضرورة ال مفر منها من أجل االستفادة من خربات الغرياألمر الذي جعل من الرتمجة  .الكتابة

هو ذلك . ومنذ ذلك احلني، واملرتجم ونقل القيم األخالقية واجلمالية بني الثقافات املختلفة

 العباسي االزدهار فأايم. للتواصل والتالقي نسانالنبيل الذي يسعى جاهدا ليعيد اال الشخص

 املرتجم الكتاب وزن املرتجم مينح كان  عندما للمرتمجني بتشجيعه املأمون خّلصها اليت للرتمجة

 يعدّ  العهد حديث كتاب  رتمجةف .هذه أايمنا يف لرتمجة هبا تتمتع ممّا شأان   أقلّ  ليست ذهبا  

 دفعت ابملنررين على مر . ولعل أمهية الرتمجة هي اليتكتااب    يؤّلف كالذي  املدى بعيد   أثرا

علوم والفنون املختلفة. كل ختصص ميتاز عن غريه مبجموعة حسب ال جلعلها متخصصةالعصور 

، ألن يعطي للرتمجة حقها ويستويف شروطها حىتاليت ال بد للمرتجم من إدراكها،  من السمات

 . رتجماملأمانة يتحمل تبعاهتا  النقل من لغة ألخرى

إىل بذل يت ملكة لغوية وفنية عالية، فإنه يدفع املتخصص غه إال من أو يستسيال ومبا أن األدب 

يفسر طبيعة البشر وطريقة خصوصا إذا ما تعلق األمر مبا  فهمه وتذوقه جهد كبري من أجل

أنواع الرتمجات  أعقد  وهي منفرعا من فروع األدب واليت تعترب الرواية  ونعىن بذلك .تفكريهم

تمع الذي أنتجت فيه جمليا وايديولوجيا، تعكس فكر وروح اتكون مشحونة ثقاف كوهنا غالبا ما
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عبقرية الكاتب املمزوجة بكلماهتا. فهنا تربز صعوبة ترمجتها إذا ما علمنا االختالف وكذا 

وكذا طريقة تعبريهم عما خيتلجهم من  ،الشاسع بني أفراد اجملتمعات يف تفكريهم ومعتقداهتم

 زما بنقل تلك الشحنات روحا وشكال. فاملرتجم يصبح هنا ملسيس وشعور. أحا

 Sir Hريدر هاغاردرواية األديب اإلجنليزي ) علىمن هذا املنطلق وقع اختياران     

RiderHaggard)  حتت عنوان(King Solomon’s mines)  اليت ترمجها سليمان أبو

إمياان منا " بني األمانة واخللق املوازي الرتمجة األدبيةموضوع " من خالهلا لنعاجل  كأمنوذج  العيون

ل الشكل واملضمون أبمانة صعبة جدا خصوصا عندما يتعلق األمر بنق أبن عملية الرتمجة

 .متناهية

 :اإلشكالية اآلتية سنحاول خالل حبثنا اإلجابة على

أم أنه جمرب  األدبية النصوصالرتمجة احلرفية يف ترمجة  على ن يقتصررتجم أاملهل يستطيع  -

 اخللق املوازي؟  على

اليت من شأهنا أن ختلق تخدمة يف مثل هذا النوع األديب و املس ما هي أهم تقنيات الرتمجة -

 ؟نفس األثر يف املتلقي مع احلفاظ على مبىن النص

 دبية؟يف ميدان الرتمجة األاليت تعرقل املسار الرتمجي ما هي أهم املشاكل  -

ابحثني، حيث أن مسألة األمانة يف الرتمجة هو موضوع عدة واحلقيقة أن املوضوع قد تناوله 

الرتمجة "حتت عنوان  الطالبة "شنايت مفيدة" أنه قد عوجل من قبل نذكرليس جبديد أزيل 
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ة رواية صخرة طانيوس ألمني دراسة حتليلية مقارنة ونقدية لرتمج األدبية بني احلرفية واإلبداع

 معلوف، ترمجة هنلة بيضون من الفرنسية إىل العربية". 

حاجتنا امللحة لالطالع على اآلداب و  أمهيته يكمن يف هلذا املوضوع اختيارَّنوسبب    

 وأما السبب الشخصي فهوضر، االعاملية اليت أصبحت تفرض نفسها على جمتمعنا احل

اليت تعترب ابلنسبة لنا وسيلة لفهم على وجه اخلصوص، و الرواية مبجال األدب و اهتمامنا 

أبسلوب  إلعجابناة فريجع املدون أمناط تفكريهم. أما عن اختياران هلذهالشعوب، واستقراء 

طريقة عيش الشعوب اإلفريقية القدمية اليت كانت ورغبة منا يف االطالع على  الكاتب

االجنليزي املرتجم مزال حقال خصبا يف بالدان  األدبأن  األوربيني، كمامستعبدة من طرف 

جل الدراسات ترتكز مقارنة بنرريه الفرنسي حبكم أننا منيل إىل اللغة الفرنسية فقد كانت 

 .على هذه اللغة

أن حييط ببعض جوانب معني من شأنه اتباع منهج إن طبيعة املوضوع تقتضي ابلضرورة    

يم املتعلقة لعرض أهم املفاه املنهج الوصفي علىنا هذا البحث. وقد اعتمدان يف دراست

تعلق ، أما املنهج التارخيي فلم يطغى على البحث إال يف جزئيات منه فيما ابلرواية ومفهومها

املقارنة السيما يف انت طبيعة البحث تقتضي التحليل و ، ملا كبعرض لتطور األدب االجنليزي

يتعلق بتحليل مناذج  فيما التحليلي املقارنابملنهج  االستعانةكان لزاما علينا اجلانب التطبيقي  

يف الرتمجة ومن مث اقرتاح  لنا ابلكشف عن األساليب املستعملةوهو ما يسمح  .من املدونة

 هلا.ترمجات مغايرة 
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ثالثة فصول. فصلني نرريني وفصل دراستنا على  من أجل اجناز هذا البحث وزعنا

 .تطبيقي

الرواية إىل مفهوم  فيه تطرقنا" املفهوم، العناصر واخلصائصالرواية " الفصل األول املوسوم بــــ: 

أهم ما جاء به و القواميس يف اللغة العربية، ابعتبارها حمور حبثنا معتمدين يف ذلك على أهم 

مث كاحلبكة والشخصيات وغريها.   هاعناصر ف هامث تعرضنا ألقسام. املنررين يف هذا احلقل

األدب انتقلنا للحديث عن خصائص الرواية. وختمنا هذا الفصل بنبذة عن اتريخ 

 االجنليزي وخصائصه يف العصر الفيكتوري.

" حتدثنا عن الرتمجة اخللق املوازيبني احلرف و  األدبية الرتمجة"ـالفصل الثاين: املعنون ب أما

اليت البد له منها حيت يستطيع كما نوهنا على صفات املرتجم األديب خصائصها،  األدبية و 

ومميزاهتا اليت ختتص هبا عن اللغة العلمية . مث انتقلنا إىل تعريف اللغة األدبية مزاولة مهمته

تكلمنا عن مث قمنا بعرض أهم النررايت والتقنيات اليت ختص الرتمجة األدبية. و واإلخبارية. 

صرف. حيث عرضنا أساليب ة بتالصراع األزيل بني أنصار الرتمجة احلرفية وأنصار الرتمج

 ". la stylistique comparée"يف كتاهبما  ينيهودارب الرتمجة اليت اندي هبا فيناي

رتجم النصوص األدبية ن املشاكل والصعوابت اليت تواجه ملنختم الفصل الثاين ابحلديث ع

 وكيفية جتاوزها حسب املنررين.
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. حيث قمنا حيز التطبيق وضعهو  النررياجلانب ستثمار حاولنا االفصل التطبيقي  ويف   

مدونة واستقرائها عن طريق اختيار بعض بتحليل لل ه. مث ختمناوترمجتهابتقدمي املدونة 

 ماهية ترمجتها ومن مث اقرتاح بعض الرتمجات إن تطلب األمر ذلك. ناقشة ملالنماذج 

ما يتميز به من الطابع و  ، لعل أبرزهاالصعوًبتمجلة من وكأي حبث أكادميي تواجهه      

ومن ثقافة إىل أخرى حيث  ،أخرى إىليطرح إشكاال لدى انتقاله من لغة  حبكة إذمجالية و 

يد التقنية املستعملة لك صعوبة حتدذ إىلضف ، ى املرتجم احملافرة على املبىن واملعىنيتحر 

 .يف الرتمجة

قدم ابلشكر إىل يفوتنا أن نت ، كما الوفقنا هلذا الذي وجل هللا عز نشكريف األخري و      

 .وتقيم النصح لنا ،اليت مل تذخر أي جهد يف مساعدتنا ،سيفي حياة :األستاذة املشرفة

 لينتفع منه كل ابحث. ،نا هذا لبنة تنضاف إىل هذا احلقلنتمىن أن يكون عملو 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 

الرواية: المفهوم، العناصر 

 والخصائص
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 توطئة: 

الرواية هي قصة خيالية مطولة تنتمي إىل نوع من أنواع السرد القصصي حتتوي على العديـد      

بشـرية اختالفاهتا وانفعاالهتا اخلاصة، فهي جتسد شخصية  من الشخصيات لكل منها تصوراهتا،

مـــا مـــن وجهـــة نرـــر الـــراوي أو الكاتـــب، حيـــث يرمـــي هـــذا األخـــري اىل زرع عنصـــر التشـــويق مـــن 

خـالل إيصـال رسـالة معينـة إىل ذهـن القـارق فهـي قبـل كـل شـيء فـن مـن الفنـون الـيت حيـاول مـن 

خالهلا االنسان التحرر مـن قيـوده. سـواء الـيت وضـعها لنفسـه بفعـل إرادي، أو تلـك الـيت فرضـت 

عوامل ال إرادية. والرواية ختتلف عن القصة من حيـث طوهلـا وعـدد شخصـياهتا وكـذا  عليه نتيجة

الفرتة الزمنيـة الـيت تسـتغرقها. وختتلـف أيضـا عـن املسـرحية بكوهنـا سـردية حيكيهـا صـاحبها بنفسـه 

 عكس املسرحية اليت حيكيها املمثلون من خالل أقواهلم وأفعاهلم.
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 :الرواية تعريف -1

 :لغة .أ

الروايـــة مشـــتقة مـــن الفعـــل الثالثـــي روى، وقـــال ابـــن  أن» لســـان العـــرب البـــن منرـــور:جـــاء يف 

السكيت، يقال رويت القوم أرويتهم إذا استقيت هلم، ويقـال مـن أيـن ركيـتكم أي مـن أيـن تـرون 

 1«.إذا رواه له حىت حفره للرواية عنه املاء، ويقال روى فالن الشعر

روى على البعري راي استسقى، روى القوم عليهم وهلم »قوهلم:  سيط أيضاجاء يف معجم الو كما 

 استسقى هلم املاء، روى البعـري شـد عليـه ابلـرواء أي شـد عليـه لـ ال يسـقط مـن  هـر البعـري عنـد

رواة، ويقــال روى عليــه الكــذب  .غلبــة النــوم، روى احلــديث أو الشــعر روايــة محلــه ونقلــه، راو ج

وروى الـــــزرع أي ســـــقاه، والروايـــــة هـــــي القصـــــة اي كـــــذب عليـــــه وروى احلبـــــل راي أي أنـــــه فتلـــــه، 

 2«.الطويلة

، ابإلضــافة إىل  وايــة لغــة مشــتقة مــن الفعــل روىمــن خــالل هــذه التعــاريف اللغويــة نالحــ  أن الر 

كون الرواية حتمل مدلوالت لغوية متعددة فهي بطبيعة احلال حتمل معاين اصـطالحية كثـرية كثـرة 

 من هذه املعاين. اضبع واملفكرين، وسنعرض فيما يلي الدارسني

                                                           
 .282، 280، ص 1997بيروت, ،1ابن منظور: لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، ط 1
م مررد عبررد الن ررار، المع ررم الوسرر  ، الميةبررة اعسرر م ة للطباعررة إبرررام م مصررطحا،  امررد عبررد المررادر، ل مررد  سررن ال  ررات، 2

 .384، ص 1والنشر والةو  ع، اسطنبول، ج
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 :اصطالحا .ب

 العرب: عند- 1 .ب

ت أغلـب القصـص ، ففـي العصـور القدميـة كانـالقد شهدت الرواية يف العامل العـريب تطـورا ملحو ـ

مل تكــن هــذه القصــص ذات حيــاهتم، و ات العــرب الثقافيــة واألخالقيــة و مســحــول أخبــار احلــروب و 

 .ضعيفة جداكانت حيث األسلوب   معني. ومنهدف 

اتســع أفــق خيــاهلم بســبب  يف العصــر األمــوي أكثــر مــن قبــل، و  زداداالنــاس ابلقصــص  اهتمــامإن 

وهـو مــا عصـر اإلسـالمي  هـر نــوع مـن القصـص يف الخبـارج شـبه اجلزيــرة العربيـة، و  االرتبـاطكثـرة 

ونـت القصـص دحيـث  هتمام األدابء ابلقصـصيف العصر العباسي كثر القصة الدينية، و اب يعرف

علـــى الصـــعيدين الفكـــري حتـــوالت كبـــرية  وطـــرأت خـــالل هـــذه الفـــرتة .ول مـــرةيف هـــذا العصـــر أل

مـــن منهـــا، مث النقـــل والرتمجـــة، و  االســـتفادةو علـــى الثقافـــات األخـــرى  االطـــالعان ، فكـــوالعلمـــي

 1ليلة.من القصة بشكل عام، كتاب كليلة ودمنة وألف ليلة و الكتب املرتمجة اليت تقرتب 

يف ميـدان  أمثـال حـاف  ابـراهيم والشـدايل واليـازجيبـرز أدابء كثـريون مطلع فجـر النهضـة ومند  

وراء دفــع القصــة القصــرية يف مصــر ال خيفـى أيضــا أن املقامــات كــان هلــا األثــر املباشــر و  التـأليف.

 .من تشابه كبري فنيا وموضوعيا العامل العريب خطوات إىل األمام ملا بينهاو 

                                                           
 .12، ص 2009، مصر، 1عبد الخالق نادر ل مد، الروا ة ال ديدة، دار العلم واع مان للنشر والةو  ع، ط1
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أن يرتمجـــوه،  حـــاولواإىل القصـــص الغـــريب، و  انءأدابداهبـــا اجتـــه ، وأخـــذان نتـــأثر آأبروابملـــا اتصـــلنا و 

، ( Venelon -لفنلـونّ ) جم مغـامرات تليمـا ي هو الرائد هلذه احلركة، فـرت و وكان رفاعة الطهطا

 .مساها مواقع األفال  يف وقائع تليما و 

يعتــرب رفاعــة رافــع الطهطــاوي أول مــن وضــع البــذور األوىل لنشــأة ": رســن طــه بــديقــول عبــد احمل

تـــه املرتمجـــة " مغـــامرات تليمـــا "، يف رواي، و (اإلبريـــزتلخـــيص )الروايـــة التعليميـــة يف كتابـــه املؤلـــف 

ــــة األوىل  ــــة يف العــــامل  هكــــذا (،Tilimac-تليمــــا لوقــــائع )يعطــــي الناقــــد األمهي تطــــورت الرواي

 1".العريب

أكثـــر، كمـــا أطلـــق ذلـــك  مـــن يســـترهر شـــعر شــاعر أو طلـــق علــى حرفـــةت تأن الروايـــة كانـــ كمــا

صـلى سـيدان حممـد  الرسول الكرميعلماء احلديث على مسترهر النصوص اليت تثبت نسبتها إىل 

 2.موسل هللا عليه

مـرت علـى عـدة مراحـل حـىت  بية، وقـدالعر  ضارةاحل ورذن الرواية ضاربة يف جأ يتبني لناومن هنا 

 وصلت اىل ما هو متعارف عليه اليوم.

ابلقياس إىل فن القصـة القصـرية، :" فن نثري ختيلي طويل نسبيا تعرفها أبهنا (أمينة يوسف)وجند 

بب طوله يعكس عاملا من األحداث والعالقات الواسعة واملغامرات املثـرية والغامضـة هذا فن بسو 

ذلـــك ألن الروايـــة تســـمح أبن فـــات إنســـانية وأدبيـــة ىتلفـــة أخـــرى، و  الروايـــة تكمـــن ثقايفأيضـــا و 

                                                           
 .15عبد الخالق نادر ل مد، المر ع السابق، ص 1
 .13، ص 1978نظر ة الروا ة، ب ث في ةمن ة السرد، عالم المعرفة،  عبد المالك مرةاض، في2
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ــــة كالقصــــص، األشــــعار،  ــــع انــــواع األجنــــاس التعبرييــــة، ســــواء كانــــت أدبي ــــدخل إىل كياهنــــا مجي ن

النصـوص البالغيـة القصائد، املقاطع الكوميدية.... أو خارج أدبية كالدراسات عـن السـلوكات، 

 والعلمية...إخل

إن الروايـة سـرد قصصـي نثـري فقد جاء فيه:  (لفتحي إبراهيم)أما يف معجم املصطلحات األدبية 

الروايـة شـكل أديب ردية من خالل سلسلة من األحـداث واألفعـال واملشـاهد و يصور شخصيات ف

ألوىل لرهـور الطبقـة الربجوازيـة الوسـطى، نشـأ مـع البـواكري ايد مل تعرفه العصور الكالسيكية و جد

 1.حبها من حترر الفرد من بوثقة التبعات الشخصيةما صو 

 :جند أن الرواية تتميز ب اريفالتع هومن هذ

 الشمولية يف تناول املوضوعات أو يف الناحية الشكلية.الكلية و  -

 قد تكون معربة عن الفرد أو اجلماعات أو الرواهر. -

 سه.تقيم معمارها على أساترتبط ابجملتمع و  -

 عند الغرب:- 2ب. 

هـذا و شكل، تتشكل حتت ألف هي تها ألف رداء، و ترتدي يف و تتخذ الرواية لنفسها ألف وجه، 

جورج :)بـني املسـرحية فنجـدكثري من البـاحثني خيلطـون بينهـا و ما يعسر تعريفها جامعا مانعا، فال

الشكل األديب الرئيسـي لعـامل مل يعـد » هنا:أيقدم الرواية على  ،(George llukacs–لوكاتش

                                                           
 .176، ص 1988إبرام م فة ي، مع م المصطل ات األدب ة، المؤسسة العرب ة للناشر ن المة دين، ال مهور ة الةونس ة، 1



 الرواية: املفهوم، العناصر واخلصائص    :الفصل األول 

 
7 

فلكــي يكــون هنــا  أدب ملحمــي البــد مــن  .االغــرتابفيــه اإلنســان يف وطنــه، وال مغــرتب كــل 

وجــود وحــدة أساســية، وال بــد لكــي تكــون هنــا  روايــة مــن وجــود تعــارض هنــائي بــني اإلنســان 

 1.«واجملتمعد والعامل وبني الفر 

علـى  هاواستخلصـورت داخلهـا تطـوضـاع التارخييـة الـيت  هـرت فيهـا و األتلـك البنيـة و  مجـعفقـد  

 النحو التايل:

الشخصــية الواصــفة واملبدعــة إىل ذاتــني داخليــة وأخــرى تــدر  الطــابع  انتشــارهــي و  الســخرية: -

 احملدود.التجريدي و 

 العامل الذي يتجسد يف ىيلة الروائي دون سابق مرجعية مثالية. تتضمن السرية الذاتية: -

هـي تشـكل مضـمون العمـل للتعـرف عليهـا بوضـوح و  وحـو ذاتـه السريورة: سرية الفرد اإلشكايل -

 الروائي.

 تعتربه أساسيا دون ما يسبقه.ية على قطاع احلياة الذي تصوره و تدل الروا النهاية:و البداية  -

( يقـــــول يف تعريفهـــــا konstanvidinتعـــــاريف أخـــــرى للروايـــــة فمـــــثال )كونســـــتاينفيدين  وهنـــــا  

ضـرب يسـتطيع أن يشـمل الـروح اإلنسـانية، هبـذا ال يوجـد يف األدب »وابخلصوص عن مشوليتها 

 2«الشكل الالهنائي من وجود اإلنسان، ويف مثل هذا الشمول ابلرواية

                                                           
 .83، ص 1998، دار الح ر للنشر والةو  ع، 1 سين عبد الر اق، فن النثر المة دد، ط1
عباس، ةمن ات الب ث السرد ة في الروا ة العرب ة، دراسة في بن ة الشيل، منشورات المؤسسة الوطن ة واالةصرال للسررد إبرام م 2

 .14، ص 2002واعشهار، 
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ختتلـف عنـدهم مـن دالالهتـا، فالروايـة الغربيـة الـيت تـدور حـول الروايـة و ا  الكثـري مـن التعـاريف هن

الــــــيت تثــــــري  املعــــــربةعلــــــى معــــــىن الروايــــــة احلقيقيــــــة والصــــــادقة و  شــــــخص إىل يخــــــر فهــــــي تشــــــتمل

 وتكون ذلك الفضول والتشويق الذي يبدأ من أول وهلة إىل النهاية. الدهشة.

 واية:الر  أقسام -2

 :تنقسم الرواية إىل

وهـي الـيت يــربز فيهـا اجلانـب التحليلـي النفسـي حـىت يكـاد يطغـى علــى  الروايـة التحليليـة: .أ

بقيــــة عناصــــرها الروائيــــة، كاألحــــداث والشخصــــيات واحلــــوار، حيــــث يتصــــور جانــــب التحليــــل 

النفسي للبطل وحشد كل ما ميكن من هذا التحليـل ويعـني عليـه مـن معرفـة ماضـي هـذا البطـل 

وميثـل هـذا اللـون ابتفـال النقـاد والبـاحثني  .صـراعات نفسـيةوبي ته وما تكون لديـه مـن عقـد أو 

 1.(لطه حسني)و"أديب"  (حملمود تيمور)و"رجب أفندي"  (لعيسى عبيد)"رواية " ثراي

مـادة أدبيـة  فيهـا وما صادف ياتهيف هذا النوع يتخذ األديب من ح: رواية التجربة الذاتية .ب

إبـراهيم »يصيغها يف قالب روائـي معتمـدا علـى العناصـر األساسـية للفـن الروائـي، ميثـل هـذا النـوع 

 .(حملمود تيمور)" النداء"، و(لتوفيق احلكيم)"عصفور من الشرل'املازين، و «الكاتب

جتماعيــة الــيت هتــتم بقضــااي اجملتمــع، مــن فقــر يعــين هبــا الروايــة اال :جتماعيــةروايــة الطبقــة اال .ج

وعادات سلبية، حياول الكاتب عالجها وتقدمي احللول الناجعة هلا، ويعتمد يف ذلك علـى جعـل 

األحــداث والشخصــيات حمــل اهتمامــه والتغلغــل داخــل الطبقــات املختلفــة املتعــددة وتصــوير كــل 
                                                           

 .111، ص 1983، المامرة، 4م يل ل مد، األدب المصصي والمسر ي في مصر، دار المعارف، ط1
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دعـــــاء "، و (مـــــود طـــــاهر الشـــــنيحمل)"دميحـــــوا بـــــال "التناقضـــــات وتقـــــدميها، وميثـــــل هـــــذا النـــــوع: 

 ني(.لطه حس)"الكروان

ويقصد هبا الرواية اليت يقدم هبا املؤلف فكرة ذهنية، يؤمن هبا ويريد أن يؤمن  الرواية الذهنية: .د

 خـرون، فيعـرب عنهـا يف قالـب روائـي، تكـون هـذه الفكـرة الذهنيـة هـي مغـزاه ومضـمونه أوهبـا اآل

عـــودة "اهلـــدف الرئيســـي الـــذي تشـــري إليـــه، والنمـــوذج الفريـــد هلـــذا النـــوع مـــن نتـــاج الفـــرتة هـــي: 

 1.(لتوفيق احلكيم)"الروح

ن تقصــد إىل أ: هــي الروايــة الــيت تتخــذ مادهتــا األساســية مــن التــاريخ إمــا الروايــة التارةيــة .ه

الروايــة التارخييــة ســاغته وحتســني عرضــه، وهــذه هــي يكــون صــبه يف القالــب الروائــي، الو تعليمــه، 

حيـــاء املاضـــي ومتجيـــده ويكـــون عـــرض التـــاريخ يف قالـــب روائـــي، إوإمـــا أن تقصـــد إىل  .التعليميـــة

العمـل الـذي أمـا  خدمة هلدف قومي أو تعبريا عن إحساس وطين وهذه الروايـة التارخييـة القوميـة.

 أمــا، (ديــدالحملمــد فريــد أيب ")بنــة امللو "ا: فنجــد علــى ســبيل املثــالميثــل هــذا النــوع مــن الروايــة 

 .(لنجيب حمفوظ)"عبث األقدار"  نجدبداية الرواية التارخيية القومية ف

 Sir Ridear -هارغـارد منـاجم امللـك سـليمان، )سـري ه.ريـدر»وهنـا تنـدرج روايتنـا املسـماة 

HARGARD األســـطورة كمرجعيـــة اترخييـــة ودينيـــة لالســـتعمار. كلنـــا نعلـــم أن هـــده الروايـــة .)

وقــد متــت إذاعتهــا يف النــاس، حــني شــرع األوروبيــني  1985نشــرت يف القــرن التاســع عشــر ســنة 

يتســابقون اىل اســتعمار افريقيــا، واالســتحواذ علــى مواردهــا وثرواهتــا، ومــن هنــا يتضــح لنــا أهنــا مل 

                                                           
 .20عبد الخالق نادر ل مد، المر ع السابق، ص 1
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غـــرض الرتفيـــه والتســـلية كمـــا يبـــدو لنـــا ألول مـــرة بينمـــا لغـــرس ثقافـــة تبـــيح تكـــن موجهـــة للقـــارق ب

 للمعمر األورويب أن ينتهك ثروات البلدان االفريقية دون شفقة ابعتبارها حقا مشروعا وحـىت ال

 يعتربونه سلبا واستعمارا للشعوب ألراضيهم.

تعــود نشــأة اجلمــاهري وأذواقهــم، و إىل جمــرد إرضــاء رغبــات قــد اجتهــت  الرتفيــ :التســلية و  روايــةه.    

سلية والرتفيه ميكـن من رواايت التاحملتلني يف البلدان العربية، و  هذا التيار إىل حد كبري إىل سياسة

 1.(خلليل كامل)، و"مرامل االابء" (لسعيد البستاين): "ذات اخلدر" اإلشارة إىل

الروايـة أن الطـابع التعليمـي فيهـا أهـم كمـا يبـدوا مـن اسـم هـذا النـوع مـن  التعليميـة: الروايـة.     و

كتـــاب " مـــن األدب الغـــريب و  تة " مغـــامرات تليمـــا "، الـــيت ترمجـــمـــن الطـــابع الفـــين، يعتـــرب روايـــ

 من بني أبرز األمثلة اليت تنتمي إىل هذا النوع.  2.(الطهطاوي لرفاعة)تلخيص اإلبريز" 

 تذاجـــاءت لتنقـــل قصـــة صـــي، القص ســـردنـــواع الأأن الروايـــة هـــي نـــوع مـــن مـــن هنـــا يتبـــني لنـــا و 

أدوار رئيسية وأخـرى فرعيـة حـىت تشـكل روايـة إىل  مث انقسمت مكونة لشخصيات معينةاصر عن

 فنية انجحة.

 

 

 

                                                           
 21 ص السابق، المر ع ل مد، نادر الخالق عبد 1

 2المر ع نحسه، ص 22.
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 الرواية: عناصر-3

نتصـــارات املتعاقبـــة الـــيت تتكـــون منهـــا نكســـارات واالهـــو مجلـــة مـــن املواقـــف واال :احلـــد  .أ

القصــة، أو هــو تلــك السلســلة مــن الوقــائع املســرودة ســردا فنيــا والــيت يضــمها إطــار خــارجي، ألن 

ــــة  ــــرتبط احلــــدث .  هــــي: الفعــــل، الفاعــــل واملعــــىن فــــال ميكــــن جتزئتهــــاو أركــــان احلــــدث ثالث كمــــا ي

 رتباط العلة ابملعلول.اابلشخصية يف األعمال القصصية 

 القــارقتطورهــا جتعــل ع األحــداث و تنــو ث يرســم حــاالت الشخصــيات، ومشــاعرها، و احلــدإن  -

يـــة، ويكـــون لكـــل حـــدث بدايـــة ووســـط، وهنايـــة و ـــب أيضـــا أن تتـــوفر فيـــه يغـــوص يف قـــراءة الروا

لـــيس هنـــا  معيـــار أو شـــكل معـــني لبنـــاء احلـــدث .... " جـــزاء الـــيت تزينهـــا، إال أنـــه العناصـــر واأل

اخنة، اختيار اللحرة اليت يبدأ منها لكن املهم أن تكون البداية السفالكاتب له مطلق احلرية يف 

 1.تيةة اآلفيها يهيأ ذهن القارق للمرحلتقوم بعملية جذب القارق، وهذا ما يسمى املقدمة، و 

عناصـر الـيت تقـوم هبـا القصـة ويف الواقـع أن حيويـة القصـة مرتبطـة الوهي من أهـم  الشخصية: .ب

. "والشخصـية هــي الكــائن اإلنســاين االقصـة ينبــع مــن شخصــياهتن وجــود بوجـود الشخصــيات أل

كرمــز   عندئــذالــذي يتحــر  يف ســيال األحــداث. وقــد تكــون الشخصــية مــن احليــوان فيســتخدم 

يكشف عما وراءه من شخصية إنسانية هتدف من وراءها العربة واملوعرة كما يف " كليلة ودمنـة 

 .2"والقصص التعليمية األخرى

                                                           
 .28، ص 1992، مصر ،3ط طه وادي، دراسات في نمد الروا ة، دار المعارف،1
 .29، ص 1980ع   ة مر دن، المصة والروا ة، دار الحير، بيروت، 2
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 ـب أن تكـون " واية تكون ىلوقة يف ذهـن الكاتـب، لكـن هـذه الشخصـية إن الشخصية يف الر 

 1"حيياها البشر ابلفعل ... مع احلياة الواقعية اليومية اليتممكنة احلدوث 

 الشخصية من حيث تكوينها نوعان أيضا:و 

هـي الشخصـية الـيت ال تبـدو للقـارق يف الصـفحات األوىل و  الشخصـية الناميـة املتطـورة. 1 -ب

شــي ا فشــي ا، وتتطــور بتطــور الروايــة وأحــداثها وتنمــو مــع تغيــري األحــداث، ويكــون كشــف تنبــل 

ألهنـــا يف حالـــة صـــراع مســـتمر مـــع  -تطورهـــا غالبـــا نتيجـــة تفاعلهـــا املســـتمر مـــع هـــذه احلـــوادث 

وقـــد يكــون هـــذا التفاعــل  ـــاهرا أو خفيــا و قـــد ينتهـــي  -خــرين أو صـــراع نفســي مـــع الــذات اآل

 .ابلغلبة أو ابإلخفال

وهــي أن تقــوم فيهــا الشخصــية عــادة حــول فكــرة واحــدة  شخصــية املســطحة الثابتــةال -2 -ب

وترهــر يف كــل مواقــف القصــة بصــورة واحــدة أيضــا ال تتغــري يف ســلوكها وانفعاالهتــا وال تــؤثر فيهــا 

طبيعتهــا تتغــري مــن بدايــة القصــة حــىت النهايــة، أي ال وخــذ منهــا شــي ا وال  احلــوادث، وال تكــاد

 2.هاتعطيها أو تزيد علي

حيـرص علـى عرضـها واضـحة خيتار شخصـياته مـن احليـاة عـادة، و ن الكاتب أومن هنا يتضح لنا 

 يف األبعاد التالية:

                                                           
 .25 ص سابق، مر ع طهوادي،1
 .27المر ع السابق، ص 2
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وقصـر وبدانـة ووحافـة وذكـر ميثـل يف صـفحات اجلسـم مـن طـول " و :البعد اجلسمي )التكويين(: أوال

مـــن خصـــائص  مـــا إىل ذلـــكأو أنثـــى وعيوهبـــا وســـنها، كمـــا يصـــف لـــون البشـــرة ومالمـــح الوجـــه و 

 حسن املعاملة.خلقية مميزة، كالصدل واألمانة، و 

العمل الـذي تقـوم بـه  يف نوعجتماعية و انتماء الشخصية إىل طبقة اوميثل  :االجتماعياثنيا: البعد 

 .وثقافتها ونشاطها وكل  روفها املؤثرة يف حياهتا ودينها وجنسيتها وهوايتها

ـــا: البعـــد النفســـي مـــزاج مـــال وعزميـــة وفكـــر و يوالســـلو  مـــن رغبـــات و  ســـتعدادويكـــون يف اال :اثلث

 1فعال وهدوء وانطواء أو انبساط"الشخصية من ان

ـــنفس البشـــرية فيجعـــل و      ـــا يبـــدو أن هنـــا  مهمـــة أخـــرى للكاتـــب، فعليـــه أن يراعـــي ال مـــن هن

عنــد عرضــها خــالل القصــة  ــب أيضــا ل حبســب مــا تقتضــيه مواقــف القصــة، و شخصــياته تتبــد

 الثالثة اليت ذكرانها.مراعاة هذه األبعاد 

ــــا أن  طــــرل عرضــــها يف الروايــــة. أمــــا نشــــري إىل كيفيــــة تقــــدمي الشخصــــيات و يف األخــــري  ــــدر بن

 الشخصيات من حيث دورها فهي نوعان:

" تلـك الشخصـية الـيت يتحـر  هبـا ومنهـا الكاتـب  :ساسـيةاألالشخصية احملورية أو -3 .ب

 ليربز غايته من العمل األديب، روائيا كان أو حواراي.

                                                           
 .29 ص السابق،  عالمر  مر دن، ع   ة 1
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يو فهـــا الكاتـــب يف مرحلـــة مـــن مراحـــل التطـــور الروائـــي، مث  :الشخصـــية الثانويـــة -4 .ب

 1يتخلى عنها بعد أداء دورها، ترهر شخصية أخرى".

 كذلك جند من طرل عرض الشخصيات:

إىل رســم الشخصـيات معتمــدا علــى  هـي أن " يلجــأ الـراوي: و املباشــرة أو التحليليــةالطريقـة  -

خصــياته مــن اخلــارج يشــرح عواطفهــا ي العــامل بكــل شــيء، مســتعمال ضــمري الغائــب، فريســم شك ر 

كثــريا مــا يفســر بعضــها اآلخــر، و و عــض تصــرفاهتا أحاسيســها، يعقــب علــى بو أفكارهــا وبواعثهــا و 

 ".  التواءما  يعطينا رأيه فيها صرحيا دون

بــــا، ليــــرت  " ليتنحـــى الروائــــي جان تســــتخدمهــــي الــــيت  :باشــــرة أو التمثيليــــةاملغــــي  الطريقـــة -

التعبـري عـن نفسـها بنفسـها، مسـتعمال ضـمري املـتكلم فتتكشـف أبعادهـا الشخصية حريـة احلركـة و 

مشاعرها الداخلية رق بصورة تدر ية عرب أحاديثها وتصرفاهتا وأفعاهلا، وهي تصفح عن أمام القا

قــد يلجــأ الروائــي إىل بعــض الشخصــيات يف الروايــة إلبــراز جانــب ومساهتــا اخللقيــة وأحاسيســها، و 

 2".أفكارهامن خالل تعليقها على تصرفاهتا ومواقفها و  من صفاهتا اخلارجية أو الداخلية

                                                           
 .40عبد الخالق نادر ل مد، المر ع السابق، ص 1
 .101 ، ص1979 ن م م مد يوسف، فن المصة، دار الثمافة، بيروت،2
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فعليــة ترتــب  ايــة،" الــزمن يعتــرب عنصــرا بنائيــا هامــا يف مجيــع فنــون القصــص منهــا الرو  الزمــان:-ج

لغويــة معينــة تعتمــد علــى مــن منرومــة ر األحــداث الروائيــة املتتابعــة، و اســتمراعناصــر التشــويش و 

 1الرتتيب والتواتر والداللة الزمنية".

كـل الرواية ألن األحـداث جتـري فيـه وتتحـر  الشخصـيات خاللـه، و  له أمهية كبرية يف املكان:-د

، خاصــة ابملكــان الــذي مبــادقرــروف وعــادات و ادثــة البــد أن تقــع يف مكــان معــني وتــرتبط بح

 2وقعت فيه ".

يعتــرب الســرد صــيغة ضــرورية لنقــل أحــداث الروايــة مــن صــورهتا الواقعيــة إىل الصــورة  الســرد:  -ه

 اللغوية.

روائــي يف ســرد األحــداث دور هــام، وهنــا  طــرل ىتلفــة " للضــمائر الــيت يســتخدمها الإذن للغــة و 

 طريقة الرسائل".  ي، طريق املذكرات أو اليوميات، و الوصفمن أهم هذه الطرل: األسلوب و 

: هو ما يدور من حديث بـني الشخصـيات أو تكلـم الشخصـية مـع نفسـها، يفضـل احلوار  -و

 األدابء أن يكون احلوار ابللهجة العامية، وهنا  أنواع احلوار ذكرها طه وادي منها:

مجاعــة، أو كــن أن يكــون بــني فــرد و شخصــني بــل ميهــو ال يعــين أن يكــون بــني حــوار مــع الغــري و 

 3مجاعة مع مجاعة أخرى.

                                                           
 .10 ، ص1998 مبروك مراد عبد الر من، بناء ال من في الروا ة المعاصرة، الهيئة العامة للكةاب، المامرة، سنة1
 .28ع   ة مر دن، المر ع السابق، ص 2
 .23 طهوادي، المر ع السابق، ص3
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 فيــه تكلــمإطــار العــامل الــداخلي للشخصــية، و  هــو حــديث بــال صــوت يــدور يفحــوار مــع الــنفس و 

يســـتخدم الكاتـــب هـــذا النـــوع مـــن احلـــوار الـــداخلي الشخصـــية نفســـها حبـــديث خـــاص جـــدا، و 

يوضـــح مـــا يـــدور يف ذاتيـــة و يـــدور يف داخـــل الشخصـــية مـــن مشـــاعر وأفكـــار ليكشـــف لقارئـــه مـــا 

 1يف العلن" ما يدورن بعد أن أ هر الباط

يلة األديـــب مـــن مث وســـهبـــا النـــاس يف حيـــاهتم اليوميـــة، و  " هـــي الوســـيلة الـــيت يتعامـــل اللغـــة:-ز

 خاصة الرواية". ة األوىل يف النص األديب و حتتل اللغة املرتبالوحيدة يف التعبري وتوصيل األفكار، و 

والـرتابط بـني األسـلوب واللغـة ميكـن حتديـد هويـة الشخصـية وحتديـد  سـجاماالنمن خالل حتقق و 

ــــة للشاألبعــــاد الداخليــــة و  ــــاحمليط العــــام خصــــية، وحتديــــد البي ــــة املكانيــــة و اخلارجي الزمانيــــة، إذن ف

 التصويرية".اللغوية و للشخصية متوقف على حسن اإلجادة 

افتــه وشخصـــيته بواســـطة ثقووســـيلة تعبــري عـــن فكــرة الروائـــي و  هـــو طريقــة العمـــل األســلوب:-ح

 لرتكيبات.االكلمات و 

كيفيــة الــيت يريــد مــن خالهلــا أن ال لــيت تعطــي كاتــب القصــة تصــور عــام عــن" هــي ا احلبكــة:-ط

ئي هـو احلـادث املبـدبداية الصراع هي بداية احلبكـة، و يقدم احلدث الذي يف الرواية للقراء، تعترب 

وهنايــة الصــراع هــي هنايــة التعريــف ابلشخصــيات طبعــا يف الصــراع بعــد املقــدمات و  املرحلــة األوىل

 2.احلبكة"

                                                           
 11عبد الخالق نادر ل مد، المر ع السابق، ص  1
 .24المر ع نحسه  2
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 خصائص الرواية:-4

، فهــو يعتــرب الســنيمائيإن للروايــة األثــر الفــين اخلــالص شــأنه شــأن القصــة أو املســرحية أو الفــيلم 

 يت:وهلذا ميكن أن نوجز خصائصها كاآلفعال سرداي ابمتياز، 

يفـــرل الدارســـون  ب()اخلطـــاأو القصـــة و املبـــىن احلكـــائي  احلكـــائي )أو احلكايـــة(ثنائيـــة املـــ   .أ

املختصـــون يف الســـردية أو علـــم الســـرد بشـــكل عـــام بـــني مفهـــومني ســـرديني أساســـني متـــداخلني 

ومتكاملني، ومها يف أي عمـل درامـي أو قصصـي متالزمـان تـالزم الـدال واملـدلول يف الدراسـات 

 املضمون يف الدراسات القدمية، ومها:اللسانية احلديثة، أو الشكل و 

وتتعلـق ابملضـمون السـردي املتمثـل يف األحـداث املتتابعـة أو  امل  احلكائي )أو احلكايـة(:1 .أ

الرواية كما جرت يف الواقع احلقيقي أو املتخيل، حيث متثل املادة األولية للحكاية يف أي عمل 

و أو اثنويـة حقيقيـة أتنجزهـا شخصـيات أساسـية  درامي، تتجسد يف متواليات أو برامج سردية

و اعتباريــة، وفــق مســار ســردي متــدرج متطــور، كمــا سيتوضــح يف فقــرة البنيــة الســردية أخياليــة 

 1العامة....

ويتعلــق بطريقـــة أو نرــام هـــذه األحـــداث يف )أو اخلطـــاب(:  املبــا احلكـــائي القصـــة 2 .أ

ذاته، فهو بعبارة أخرى الطريقة الفنية اليت حتبك هبا العقدة احلكائية أو العمل الدرامي،  ياحلك

                                                           
1A.J. Greimas et J. Courtés, dictionnaire raisonné de la théorie de langage, programme narratif, 

Ed, Hachette. Paris. 1979 مصطلح البرنامج السردي .   
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أي التشكيل اجلمايل الفين للمـادة احلكائيـة، يتجسـد يف اختبـار تقنيـات سـردية متنوعـة، تتعلـق 

 1زمنة والفضاءات املكانية...أبمناط ركية الراوي والشخصيات، والتالعب ابلضمائر، واأل

يسا على ما سبق تتجسد طبيعة النص السـردي يف التحـام املـحل احلكـائي كمضـمون خـربي وسو

حكـــائي واقعـــي أو خيـــايل يغلـــب عليـــه الطـــابع العجـــائل يف الروايـــة اجلديـــدة، ابلتشـــكيل اجلمـــايل 

التقنيــات بصــفة عامــة، ويســحره ابجلماليــات و  شــده إليــهيي الــذي ميتــع املتلقــي أو القــارق و اللغــو 

 ققة يف املبىن احلكائي للنص السردي.السردية احمل

يف هذا السيال، فإن الفعل السردي من حيث أنه عمل درامي، هو من جهة حكاية ألحداث و 

العجائـب،  يف عامل من العوامل املمكنة أو اخليالية، ترتبط بشخصيات هلا صلة بعامل الواقـع أو عـامل

 أو قراء معينني. ردها سارد لقارقمن جهة أخرى هو خطاب أو حبكة فنية يسو 

تالحم الـديثـة قائمـا علـى إدرا  التواشـح و على هذا األساس أصبح مـدار الدراسـات السـردية احلو 

هــا مــر بفهم الروايــة اجلديــدة، ســواء تعلــق األاملبــىن احلكــائي خاصــة يفبــني مكــوانت ثنائيــة املــحل و 

 تفكيكها.وتذوقها، أو تعلق بتحليلها و 

حيث هي جـنس أديب رال، تتميـز ببنيـة شـديدة التعقيـد، الرواية من  طبيعة النص الروائي: .ب

 تتضافر فيها مجلة من العناصر، واليت سبق لنا ذكرها سابقا.

                                                           
 .21 ، ص1997 ، سور ا،1ةمن ات السرد في النظر ة والةطبيق، دار ال وار للنشر والةو  ع، طلمينة يوسف، 1
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، بــدءا بــذلك ســعت الروايــة اجلديــدة وال تــزال يف ســعي دكوب إىل تــدمري البنيــة التقليديــة للروايــةو 

د منحتـــه كــــل أمهيــــة تف  بعنصـــر واحــــانتهــــاءا بتحطـــيم الشخصــــية، لتحــــبتمزيـــق البنيــــة الزمنيـــة، و 

 عناية، وهو اللغة.و 

إن احلــــديث عــــن الــــنص الســــردي طويــــل عــــريض،  البنيــــة الســــردية العامــــة للــــنص الروائــــي: .ج

ونـة األخـرية الـيت حتـول فيهـا السـرد إىل علـم قـائم بذاتـه، يتنـاول ابلتفصـيل نرريـة خصوصا يف اآل

 1...املتعددةلوانه وأنواعه وتقنياته أو نررايت تدور حول طبيعة السرد و أ

ــــنص املســــتعمل لوصــــف األن الــــنص ومــــن هــــذا املنطلــــق ميكــــن القــــول أب عمــــال الســــردي هــــو ال

حداث يف تنريم متتال خاص، أي أنـه الـنص الـذي تقـدم فيـه األحـداث احلقيقيـة أو اخلياليـة واأل

الـنص السـردي ابلتسلسـل الـزمين  يتميزى وجه اخلصوص التعبري الكتايب، و عن طريق التعبري، وعل

 2.خلامتةالنهاية أو او املوضوع سردية عامة، تضم املقدمة )البداية( و حداث، وببنية ألل

 البنية التبليغية العامة للرواية: .د

، Jakobson)جلاكبســـون(ج التبليغـــي العـــام ذ ر املكـــون للنمـــو للعناصـــ العـــام خطـــطانطالقـــا مـــن امل

 3يلي: الرواية كماميكن أن وحدد عناصر البنية التبليغية العامة للفعل السردي أو 

                                                           
 .37 عبد المالك مرةاض، في نظر ة الروا ة، مر ع سابق، ص1
 .37 المر ع نحسه، ص 2

3Vanoye Frances Expression Communication, Librairie, Armand colin, paris 1973, p 13. 
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 لتواصن للخمط جاكوبسو 

 

هـو غالبـا لروايـة، و هو مبـدع اخلطـاب الروائـي أو نـص او : )بكسر الالم( أو الساردغ املبلِ  1د. 

قـــد يكـــون الـــراوي الـــذي هبـــا إىل مجهـــور معـــني مـــن القـــراء، و مـــا يكـــون كاتـــب الروايـــة الـــيت يتوجـــه 

ائــي ليكشــف أي تقنيــة يســتخدمها الرو يتمــاهى مــع الكاتــب املبــدع، فيكــون شخصــية مــن ورل، 

 اجلمالية.ولوجية و اإليديكرية و يسترت خلفها ليعرب من خالهلا عن مواقفه الفهبا عن عامل روايته، و 

هــو املتلقــي أو املرســل إليــه الــذي يتلقــى الروايــة أو و  املبلاــغ )بفــتال الــالم( أو املســرود لــ :2د.  

إلـيهم ابلروايـة، سـواء تعلـق األمـر ابلكـم الـذي يكثـر  غالبا ما يكون مجهـور القـراء املتوجـهو  يقرأها

يتبـع نـوع الروايـة )اترخييـة،  أو يقل حسب شـهرة املبـدع أو عـدم شـهرته، أو تعلـق ابلكيـف الـذي

قــد يكــون  تماعيــة، بوليسـية، غراميــة ...(، وقـد يكــون كـالراوي شخصــية مـن ورل، و سـية، اجاسي

قـد يكــون قضـية أو فكــرة مــا ن اجملتمـع أبســره، و جمهــوال أو متخـيال، مل بت بعــد، وقـد يكــو كائنـا 

 خياطبها الروائي على سبيل التخييل الفين...

يغقناة التبل

المرجع

المبلغ

المبلغالوضع

البالغ
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ختلفة، انطالقا من عنواهنـا إىل هو هنا يعين نص الرواية أبنواعها املو  البالغ أو املسرود: 3د.  

ائيـة بينهمـا ترهـر جبـالء ثنومـروي لـه )مسـرود لـه(، و سـارد( خر فقرة فيها، وهـي حباجـة إىل راو)ي

ســـرديني اللســـانيني أمثـــال: القصـــة أو املبـــىن الروائـــي املتالزمـــني عنـــد الو  .احلكايـــة أو املـــحل الروائـــي

 -ريكـاردوو  Gherimasse-وغرميـاس Géniete-وجنيت Tederouve - تدروف)

Ricardo )... 

املتلقـــي،  غ مـــن خاللــه الـــبالل إىل املبل ـــغ أوهـــي املســـلك الـــذي ميــرر املبل ـــو  قنــاة التبليـــغ: 4د.  

هـي يف الروايـة تشـمل مجلـة مـن و  .تنقل هبا البالغات املختلفة.. تتنوع القناة بتنوع الوسائل اليتو 

تتعلق مبا حيتويه الغالف األمامي، يسميه جريا جنيت ابلنص املوازي، و العتبات النصية ضمن ما 

كعالمـــة أو   مـــن رســـوم أو صـــور مصـــاحبة لعنـــوان الروايـــة، فضـــال عـــن حمتـــوايت الغـــالف اخللفـــي،

 .مكان الطبع..ت النشر، كاسم دار النشر ورقم واتريخ و عالما

هو جمموعة القواعد اليت ينرم هبا املبلغ جمموعة العالمات املكونة للبالل الذي و  :الوضع 5 -د

يتوجــه بــه إىل غــريه، فــاملبلغ أو املرســل ميوضــع أو يرمــز، و املرســل إليــه أو املبلــغ يفكــك الرمــوز و 

ـــيفه ـــة نـــوعني مـــن القواعـــد: حيللهـــا ل م القصـــد مـــن مضـــمون الـــبالل املوجـــه إليـــه، و هـــو يف الرواي

وية و الصرفية يف اخلطاب العادي طلبا للعدول و النـزوع إىل حواعد اخلارقة غالبا للعالقات النالق

لروايـة اابـة الروايـة احلديثـة بصـفة عامـة و قواعـد تقنيـة خاصـة بكتأدبية، هلـا مجالياهتـا اخلاصـة، و  لغة

 تشمل بصفة عامة كل ما يتعلق بتقنيات السرد املختلفة...اجلديدة بصفة خاصة، و 
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هــي يف حييــل عليهــا الــبالل أو الرســالة، و األشــياء الــيت ن و ر املقــاويتمثــل يف الســيال  :املرجــع 6د.

أمكنــة غالبــا مــا تكــوت خياليــة بعيــدة عــن يــل عليــه نــص الروايــة مــن فضــاءات و الروايــة كــل مــا حي

فــي ابلو يفــة الــيت تضــمر فيهــا الو يفــة املرجعيــة، حبيــث تكت ةيف الروايــة اجلديــد الواقــع، خصوصــا

لـى هـذا التحليـل  لــص ع بنــاءح اللغــة فيهـا هـدفا يف حـد ذاتـه. و بـذلك تصـبالشـعرية اجلماليـة، و 

 1يلي: ابلرواية كما اخلاص خططإىل امل

 نص الرواية

 

ثــالث و ــائف أساســية، ميكــن أن  وتــدبره ا املخطــطلص الدارســون مــن تفحــص هــذقــد اســتخو 

 يلي: نعرضها كما

                                                           
1Voir : Gerard Genette : Introduction à l’architexte, collection poétique, Ed. Seuil, paris 1985. P 
78 à 81. 

قناة التبليغ 
الغالف األمامي )

(للرواية و عنواهنا

عوامل و )املرجع
(فضاءات الرواية

السارد

)  الوضع       
فواعد كتابة 

(الرواية
املسرود ل 

البالغ
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سياســة فكــرة اجلوهريــة العامــة )هــي الرســالة أو الو  :الوظيفــة التبليغيــة أو التواصــلية العامــةأوال. 

مــن  ــواهر وقضــااي ومشــكالت فكريــة . اجتماعيــة فكريــة فلســفية...(، الــيت ختيلهــا كاتــب الروايــة

مليــة، معاصــرة أو اترخييــة ... غالبـــا مــا يفــرل الكاتـــب حمليـــة أو عا ..اجتماعيــة.ة خلقيــة أو يــثقاف

 ركيته اإليديولوجية يف قالبه الفين، حماوال إقناع قرائه هبا بطريقة غري مباشرة.

روايــة يف شــكل إشــارات تــربز يف املنحــى التــوثيقي الــذي يضــمنه مبــدع ال :الوظيفــة التوثيقيــةاثنيــا 

 1.عايشها أو تنبأ هبا..أحداث إىل وقائع وأحداث اترخيية، أو وقائع و 

 األدب اإلجنليزي ومميزات : -5

( أبنــه يشــمل كــل مــا يكتبــه الكتــاب مــن English Literatureيعــرف األدب االجنليــزي  )

إجنلـــرتا واســـكتلندا وويلـــز ابللغـــة االجنليزيـــة يف جمـــاالت الشـــعر والنثـــر واملســـرحية وال يشـــمل يداب 

وأسـرتاليا وإيرلنـدا. وهـو أدب غـين ابلروائـع يف ىتلـف اجملـاالت الوالايت املتحدة األمريكية وكنـدا 

 األدبية، كما أنه من أقدم اجملاالت الغربية.

 مر األدب االجنليزي بعدة مراحل من حيث التطور حيث ميكننا أن نقسمه إىل املراحل التالية:

 (1100 - 500األدب اإلجنليزي القدمي ) -

 (1485 - 1100األدب اإلجنليزي الوسيط ) -

 (1603-1485بداية االجنليزية احلديثة ) -
                                                           

 ، المامرة،1نموذج، ميةبة اآلداب، ط" سورة يوسف"  ب غة السرد المصصي في المران الكر م: إبرام م عبد المنعم إبرام م1
  109، ص 2008
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 ( 1660-1603أسرة ستيوارت والبيوريتانيون ) -

 (1700-1660أدب عصر عودة امللكة ) -

 (1750-1700العصر األوغسطي) -

 (1784-1750عصر جونسون ) -

 (1832-1784األدب الرومانسي ) -

 هلذا العصرحبثنا ألن روايتنا تنتمي ( وهذا ما يهمنا يف 1901-1832)األدب الفيكتوري  -

متيز هذا العصر ابلتفكري والفضول لكسب املعرفة على عكس ما كان  ري سابقا حينما كانت 

الكنيسة هي اليت حتكم. حيث كانت إجنلرتا تقود العامل يف هذا الوقت. وقد متيز أدابءها يف هذا 

ن يف املكانـة اجلماعيـة. وقـد بـزل نثـر جديـد العصر ابملوهبة اخلالقة. وبدأ الكتـاب والشـعراء يرتقـو 

(. األجنـاس S.T Coleridgeيف النقد األديب بتفسري فلسـفي عميـق وكـان مـن رواده كـولريدج )

األدبيـــة الــــيت كانــــت منشــــرة يف ذلــــك العصــــر جنـــد الكتــــاابت الرومنســــية، النقــــد، الروايــــة والشــــعر 

، ديفيد كوبر فيلد وتشـارلوت بـرونيت واملسرح واخلطابة. ومن أشهر الكتاب نذكر: تشارلز ديكنز

( مــــن أعرــــم األعمــــال يف ذلــــك الــــزمن. وكانــــت معرــــم 1847حيــــث تعــــد روايتــــه جــــني إيــــر )

الكتــــاابت تتنــــاول مواضــــيع اجتماعيــــة كالطبقيــــة والرلــــم االجتمــــاعي واالســــتعمار وكــــذا الداعبــــة 

 1والسخرية...إخل.

                                                           
 . 193، ص 1997، م مل ةار خ األدب االن لي ي، ةر مة غبر ال  اخر، الهيئة المصر ة العامة للكةاب، إ حانس إ حور1
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قصـة أم مسـرحية أو  درامـي، مقامـة أوو لص من كل مـا تقـدم اىل أن أي عمـل سـواء كـان فـين 

 فلما أو رواية )حديثة أو جديدة( هو فعل سردي، يتميز جبملة من اخلصائص أمهها:

ي )احلكاية(، والدال ئيتالزم ويتكامل فيه املدلول ممثال يف املحل احلكا: كربىأنه عالمة لغوية  -1

 اجملسد يف املبىن الفين )القصة(.

حدث زمان مكان شخصيات، لكن أمههـا اللغـة الـيت  صر املتكاملة:أنه بنية معقدة من العنا-2

 لذاته.ة اجلديدة غرضا مجاليا يف ذاته و أصبحت يف الرواي

يتحقق فيها كليا أو جزئيا مجلـة مـن املراحـل، حيـث تنطلـق مـن بدايـة  :أنه بنية حكائية عامة-3

إىل مرحلة  ما، تتلوها مرحلة التعقيد أو التأزم، تليها مرحلة رد الفعل أو مواجهة التأزم اليت تؤدي

بذلك تنتهي احلكاية إىل مرحلة النهاية اليت تؤخـذ فيهـا العـربة مـن النتيجـة احلل أو فك العقدة، و 

 أو السلبية للحكاية.اإل ابية 

: مـن سـارد )مرسـل( ومسـرود إليـه )مرسـل أنه بنيـة تبليغيـة عامـة تشـمل كـل العناصـر التبليغيـة-4

ف األمـامي واخللفـي للروايـة(، كـل مـا حيويـه الغـال( وقنـاة تبليـغ ).النص الروائـي..) إليه( ومسرود

كنـة يف عـامل الواقــع األمل الفضـاءات و يشـمل كــبالغيـة وتقنيــات سـردية( ومرجـع )قواعـد ووضـع )

 أو املتخيل(.

وعالقاهتـا الـثالث:  غرمياس بو ائفهاىطط لعوامل الستة املعروفة يف أنه بنية عاملية تشمل ا- 5

 الصراع.الرغبة والتبليغ و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

الترجمة األدبية الحرف والخلق 

 الموازي
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 توطئة: 

إىل مفهوم الرواية وخصائصها وطبيعة اللغة املستعملة فيها، وحاول يف هذا  بعد أن تعرضنا     

املبحث أن نسلط الضوء على الرتمجة األدبية ومميزاهتا اليت تنفرد هبا عن غريها من ابقي أنواع 

الرتمجة. حيث أن الرواية جمال من جماالت األدب وأحد فروعه، ذلك لسبب واحد وهو أن 

مستعمال مستوى  ،ته األدبية والفنية من أجل كتابة رواية أو قصةاألديب يشحن كل مؤهال

 الف ة املستهدفة. معني من اللغة وذلك حسب طبيعة

وسنستعرض أيضا بعض األساليب املستعملة يف الرتمجة األدبية مربزين يف ذلك يراء بعض    

عارض إمنا هو انتج عن املنررين فيها سواء اليت تؤيد أو تعارض استخدامها. هذا التأييد أو الت

جتربتهم الطويلة يف ميدان الرتمجة. ووحن بعد الوقوف على هذا االختالف احلاصل بني املنررين 

واملرتمجني تبني لنا أن الرتمجة األدبية حتوي كثريا من الصعوابت واملشاكل، هذا ما دفعنا إىل 

 . عرضها وكذا احللول اليت يقرتحوهنا من أجل تسهيل عملية الرتمجة
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 مفهوم الرتمجة األدبية:  -1

من املتعارف عليه أن الرتمجة هي ابدال نتاج فكري مكتوب أو منطول من لغة ايل لغة       

 فحسب أخرى، أما الرتمجة األدبية فهي ليست جمرد نقل لشفرات لغوية بسيطة من لغة ألخرى

بل تتعدي ذلك إىل اإلبداع الفكري والفين، الذي يفرض على املرتجم أن يكون كف ا وموهواب 

وحميطا بكل اجلوانب اليت من شأهنا مساعدته يف نقل أفكار الكاتب بكل أمانة.  فهي كما 

 : Clifford Landers) كليفورد الندرز(قال 

 « Only literary translation lets consistently share in the creative 

process. Here alone does the translator experience the aesthetic joys 

with great literature, of recreating in a language the work that would 

otherwise remain beyond  1». reach 

" تعد الرتمجة األدبية الرتمجة الوحيدة اليت يتشار  املرتجم فيها مع الكاتب يف العملية اإلبداعية. 

فهي اجملال الوحيد الذي يسمح للمرتجم تذول أفضل األعمال األدبية واالستمتاع جبماليتها،  

 .   ترمجتناكما أهنا تضمن نقلها إىل لغات أخرى جديدة لتكون يف متناول قرائها". 

ومنه فإن مرتجم النصوص األدبية ميكن اعتباره كاتبا اثنيا للنص. فعليه أن يتمتع ابحلس األديب 

 على أهنا:( سعيد خضراوي) ذلك ألنه يطغى عليه اجلانب اإلحيائي أكثر من الواقعي ويعرفها

                                                           
1 LANDERS Clifford, literary translation a practical guide. Multilingual Matters LTD, 

Clevedon- Buffalo-Toronto-Sydney, 2001, P. 5.    



 احلرف واخللق املوازيالرتمجة األدبية                                الثاين      فصلال

 
30 

نشاط إبداعي وفكري يقتضي اإلحاطة جبوانب معرفية شىت، وبخذ قيمته الفنية يف حدود "

 .1املرتجم علي القراءة املنتجة والكتابة اخلالقة"قدرة 

وعليه فإن الرتمجة السليمة للنصوص األدبية تعتين هبذه اجلوانب مجيعها مع عدم إمهال نقل      

 نفس األثر الذي حيدثه النص األصلي يف القارق. وهذا يتطلب من املرتجم أن يكون قارائ لبقا،

وخصائصه اإلبداعية واجلمالية والفنية ويخذا بعني االعتبار وملما مبميزات األدب  متمرسا،

 إمكانية تعدد القراءات ومن مث تعدد الفهم.

ومن جهة أخري علي املرتجم أن يكون على دراية واسعة وخبريا بتقنيات التحرير األديب      

 يتقن لغة حىت يستطيع أن خيلق نفس الصورة برونقها ومجاهلا إىل مجهوره. ألن القارق الذي ال

النص األصلي يبحث ابلدرجة األوىل عن اجلمال من جهة ومن جهة أخرى يريد االطالع على 

 أسلوب الكاتب. وهذا ما مييز النصوص األدبية عن غريها من النصوص التداولية والتقنية. 

لنص ومما سبق فإننا  لص إىل أن الرتمجة األدبية هي إعادة كتابة إبداعية حتاف  على روح ا   

ست عملية استبدال لغوي يف ياألصلي. وهي من أصعب أنواع الرتمجات على اإلطالل، كوهنا ل

شكل قوالب جاهزة كما هو احلال يف الرتمجة القانونية أو غريها، وإن هذه الصعوبة هي من 

خصوصيات الرتمجة األدبية. ومن أجل جناح هذه العملية البد من أن يكون املرتجم مبدعا 

إىل املعرفة الفنية. واملرتجم الكفء هو الذي يستطيع نقل النص اهلدف نقال يغىن ابإلضافة 

  .القارق عن اللجوء إىل قراءة النص األصل

                                                           

 56، ص 2001جوان  ب للنشر والتوزيع، اجلزائر،، دار الغر يناير 1جملة املرتجم العدد  .واملصطلالالرتمجة خضراوي سعيد، 1 
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 ( :Jean-René Ladmiralجون روين الدمريال )يقول 

« La finalité d’une traduction consiste à nous dispenser de la lecture du 

texte original ».1   

 " تكمن الغاية من الرتمجة يف إعفائنا من اللجوء لقراءة النص األصل" ترمجتنا. 

 خصائص الرتمجة األدبية: -2

قد اهتم املرتمجون والنقاد ابلرتمجة األدبية يف عصران احلايل، وذلك ملا حتمله من      

 ومن أهم خصائصها:   خصوصيات تنفرد هبا عن ابقي أنواع الرتمجة.

 كلاالهتمام ًبلش  

 ما يعرف ابألسلوب. حبيث يتجاوز األديب أو الشاعر أفراد جمتمعه يف قدرته العالية على 

ال تكتفي الرتمجة األدبية بنقل املعىن بل تتعدي ذلك إىل الشكل أو تو يفه فال  : .أ

يستطيعون جماراته يف استعمال الكلمات والعبارات الراننة والتعابري الراقية اليت تؤدي و يفة 

مجالية. وهو ما يصنع الفارل بني كل أديب أو روائي وغريه من أقرانه. لذلك البد للمرتجم من 

وية ال تقل شأان عن املؤلف، وكذا امتال  احلس األديب املرهف والذول الراقي والقدرة ملكة لغ

 ،علي نقل إحياءات األساليب وعدم االكتفاء بنقل الكلمات فقط مبا يقابلها يف اللغة اهلدف

 ى الكلمات.ألن الرتمجة تتجاوز مستو 

. ويقصد " وليست لسانية"عملية أدبية (Edmond. Caryايدمون. كاري )وهلذا اعتربها    

 بذلك أن الرتمجة مثل التأليف أي أهنا ختضع لنفس شروطه.

                                                           
1 Ladmiral Jean-René, Traduire, théorème pour la traduction. Gallimard, Paris, 1964, P 119.  
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 :  Nida and R. Taber)انيدا واتبري )يضيف  

« Translation consists in reproducing in the receptor language the closet 

natural equivalent of the source-language message, first in terms of 

meaning and secondly in terms of style »1 

تتمثل الرتمجة يف إعادة صياغة أقرب مكافئ طبيعي لرسالة اللغة املصدر يف لغة املتلقي، وذلك " 

 ترمجتنا أوال على مستوى املعىن مث على مستوى الشكل". 

يقول حممد عناين يف هذا السيال:" إن املرتجم األديب ال االهتمام إبحدا  نفس األثر:  .ب

أي إحالة القارق أو  referenceينحصر مهه يف نقل داللة األلفاظ أو ما أمسيه هنا ابإلحالة 

السامع إىل نفس الشيء الذي يقصده املؤلف أو صاحب النص األصلي، بل يتجاوز ذلك إىل 

 2يعتزم إحداثه يف نفس القارق أو السامع".الذي يفرتض املؤلف أن   effect املغزى

إن مسالة إحداث نفس التأثري يف القارق املستقبل، أسالت الكثري من احلرب علي يد العديد من 

الذي أسس ملبدأ التكافؤ الشكلي  Eugene Nida انيدا منرري الرتمجة وعلى رأسهم

(formal equivalence) والتكافؤ الديناميكييهتم بنقل شكل ومعىن النص.  والذي 

(dynamic equivalence)  النص اهلدف وهذا ما  على قارقيهتم بنقل التأثري نفسه

يعمد  الذي Werner Koller 1972))حسب كولر  التأثي املكافئيطلق عليه كولر اسم 

وتقفي السبل اليت سلكها املؤلف من أجل التأثري يف القارق،  إىل حتليل بنية النص العميقة،

                                                           
1 E. Nida, R. Taber. The theory and practice of translation, Brill, LEIDEN, 1982. 

  .6، ص 2003لوجنمان، الطبعة الثانية، -الشركة املصرية العاملية للنشر .الرتمجة األدبية بني النررية والتطبيق عناين حممد،2  
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. واالبتعاد قدر اإلمكان عن إبراز مث إعادة الرتكيب مراعيا يف ذلك خصوصية اللغة اهلدف ومن

شخصيته ألن "املرتجم األديب حيقق أكرب جناح له يف الرهور وراء املؤلف، نررا لكون املطلب 

األهم ابلنسبة للقارق هو أن يتحسس شخصية وأسلوب الكاتب األصلي من خالل الرتمجة، 

رتجم وأسلوبه، وأن يستمتع بنص حمكم الصياغة، مستوف للمعايري الفنية ال شخصية امل

 .1الواجب توفرها يف ترمجة أي نص أديب"

لذلك على مرتجم النصوص األدبية أن حيرص على نقله بكل أمانة، وهذا ما يشكل الفارل 

 بينه وبني مرتجم النصوص التقنية، فهو مطالب بنقل مضمون النص فقط دون التطرل إىل

 شكله أو أثره على القارق. 

ال ميكن أبي حال من األحوال فصل الثقافة عن اللغة، العناصر الثقافية:  االهتمام بنقل  .ج

فهما متالزمتان ال ميكن االستغناء عن إحدامها سواء أثناء التأليف أو الرتمجة على حد 

 سواء. فاللغة تنشأ يف أحضان الثقافة، والثقافة تستمد تزدهر يف  ل اللغة. 

  نأب Juri. Lotmane)يورى لومتان (وهذا ما عرب عنه 

“No language can exist unless it is steeped in the context of culture; 

and no culture can exist which doesn’t have at its center the structure 

of natural language”2 

                                                           

 45، ص .2003، اجلزائر، 1، ط ANEPانعام بيوض، الرتمجة األدبية مشاكل وحلول. منشورات   1  
 

2 Lotmane, Juri, on the semiotic Mechanism of culture. In James Kate. Cultural implications for 

translation, translation journal and the author, vol. 6, No 4, October 2002 
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" ال ترهر أي لغة للوجود ما مل تنشأ يف سيال ثقايف؛ وال توجد ألي ثقافة ال حتمل يف مكنوهنا 

  ترمجتنا.غة طبيعية". معامل ل

: "يف احلقيقة أن املرء Casagrandeفاللغة متشي مبعية الثقافة وهي وعاء هلا. يقول كازاغراند 

  1ال يرتجم لغات بل يرتجم ثقافات ".

لذلك علي املرتجم أخذ ذلك بعني االعتبار أثناء عملية الرتمجة، ويراعي االختالفات الثقافية 

مثلها مثل االختالفات اللغوية. وحيرص على احرتام ثقافة أهل اللغة املرتجم إليها، وذلك 

بتفادي استعمال كلمات أو عبارات تسيئ إىل ثقافة ودين وعادات وتقاليد وأخالل املتلقي. 

صا إذا ما كان اجملتمعان ال جتمع بينهما أي عالقة سواء دينية أو اترخيية أو غريها مثلما وخصو 

 هو احلال بني العرب والعجم.   

 اللغة األدبية ومميزاهتا: -3

فضل هللا عز وجل اإلنسان على سائر املخلوقات ابلعقل، وميزه عنهم ابللغة سواء        

يتواصل مع غريه ويتفاهم معهم يف شىت جماالت احلياة شفهية كانت أو كتابية. حيث بواسطتها 

من أجل حتقيق أغراضه وسد حاجاته. فاستعماهلا ابت أمرا ضروراي وحتميا. "فاللغة مرهر من 

مراهر السلو  البشري، وشأن من شؤون اجملتمع. هبا يتواصل األفراد واجلماعات، وتنقل 

ومن جمتمع إىل جمتمع، ومن جيل سابق إىل جيل املعلومات واخلربات من فرد إىل فرد، أو أفراد، 

                                                           

والتوزيع، األردن،  ، دار الثقافة للنشرنررايت الرتمجة وتطبيقاهتا يف تدريس الرتمجة من اللغة العربية إىل اإلجنليزية وابلعكسحممد شاهني.  1 
 26، ص 1989
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ومبا أن  1الحق. وهبا يتم تبادل املشاعر واألحاسيس، وهبا يتم الفهم واإلفهام، ويعدل السلو ".

اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه، فهو يف اتصاله الدائم مع غريه يستعمل اللغة أبنواعها وعلى 

رأسها اللغة األدبية اليت ال تتم وال تستعمل إال يف وسط راقي. يعرب هبا األدابء والشعراء عن 

سلوب سلوب خيتلف عن ابقي األساليب يقول الديداوى:" إن األأبحبيث تتميز  مكنوانهتم.

األديب يتميز ابالنفعاالت والعواطف واحلقائق واألفكار ويطبعه الكاتب بنفسيته، ذلك أن 

أداب إال خبروج الكلمات عن داللتها اللغوية يشحنها بفيض من الصور  ال تعد اآلدب

فهي لغة مميزة تتصف خبصائص رمبا ال جندها يف غريها من أنواع اللغة. فمن  2واألخيلة".

 زاهتا ما يلي: خصائصها وممي

: فالشاعر أو األديب يستعملها للتعبري عن املشاعر األحاسيس (subjective)أهنا ذاتية  .أ

وال ميكن أن يعرب مجيع الناس عما بداخلهم بنفس الطريقة ودرجة اإلحساس. وبذلك فهي 

 غري موضوعية.

: أي أن الفرد يستخدمها للتعبري عن حاجاته (expressive) أن هلا وظيفة تعبيية .ب

 وحاجات جمتمعه، مو فا يف ذلك أسلواب مباشرا أو جمازاي أثناء تعبريه. 

: وذلك ابستعمال أساليب تعبريية خترج عما (artistic and recreative)فنية وإبداعية  .ج

هو مألوف،  ري اختيارها من أجل خلق حالة من اجلمالية تبعث على املتعة واالرتياح وكذا 

                                                           
 .15، ص 2008علي عطية محسن، مهارات االتصال اللغوي وتعليمها. دار المناهج، عمان  1 

 . 276الديداوى محمد، الترجمة بين النظرية والتطبيق، ص 2 
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 شو "و تشا »سونغإضفاء عنصر اإلاثرة والتشويق يف نفس املتلقي. ويف هذا الصدد يقول 

 "Song Xiao Shu مينغ نغدو تشانغ"و Cheng Dong Ming:"  

"1Literary works should also contain artistic images that are attractive 

to readers" 

نتباه ب اليت جتذاجلمالية والفنية ر الصواتشتمل على أن يضا أبية دألل األعمااعلى "

 "ليهااء إلقرا

يستعملها حني يريد إضمار أفكاره  أي أن الكاتب :(connotative)احيائية وتلميحية  .د

مستعمال مفردات تتطلب جهدا فكراي وتذوقا أدبيا لفهم مضامينها. فتكون أحاسيسه 

بذلك مفتوحة على التأويالت. كل على حسب قدرته اللغوية واألدبية يف اكتشاف 

 خباايها.

حتمل يف مفرداهتا املستعملة أساليب وأدوات فنية ىتلفة من أجل  اأي أهن أتثيية وأتثرية: .ه

التأثري يف القارق وزايدة نسبة التجاوب والتفاعل معها. وكذا وثرها ابللغات األخرى وهذا 

انتج عن وثر الشعراء واألدابء ببعضهم البعض. فيتقفون ياثر بعضم بتو يفهم مفردات 

 Baudelaireثل وثر بعض الشعراء العرب بشعر بودلري وتراكيب غريبة عن اللغة املصدر. م

الثائر على كل ما هو قدمي، املتميز ابالنفتاح على املطلق والكلي والثورة. حبيث يرغب 

"  prose poem اجلمالية يف األسى والعذاب. فاستلهموا من شعره قصيدة النثر يف العربية "

                                                           
1 Song Xiao Shu & Cheng Dong Ming, Translation of Literary Style, Translation Journal, Vol. 

7, N° 1, January 2003, (from: http://www.accurapid.com/journal/), accessed in  24/05/2018 at : 

20 :09. 
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ا تستند إىل النثر، وتسمو به إىل مصاف اليت ختتلف عن الشعر احلر يف يداب العامل أبهن

 . 1الشعر

يستعمل األدابء والشعراء يف التعبري عن عواطفهم : (symbolic)رمزية اشارية  .و

وأفكارهم الرموز. حيث تستعمل من أجل الوصف والتشخيص الدقيق لراهرة من الرواهر 

واإلحياء والتعقيد. عن االجتماعية املتفشية يف جمتمع ما ومعاجلتها مع إحالل بعض الغموض 

طريق استغالل إمكاانت اللغة وطاقاهتا الكامنة يف التصوير البياين من أجل إاثرة السامع أو 

القارق ودفعه للتقبل. وهذا ما نلمسه جليا يف قصيدة "احلجر الصغري" لشاعر املهجر "إيليا أبو 

قار النفس، فيلجأ إىل ماضي" يف تصويره حلالة اإلنسان الذي يشعر ابلنقص والدونية واحت

االنتحار هرواب من قسوة احلياة. حيث نسج قصة خيالية يف شكل شعر بطلها حجر صغري 

يشكل لبنة من لبنات سد، والذي يؤدي دور هذا اإلنسان احلقري. حيث يشعر هذا احلجر 

إىل اهنيار الصغري أبنه عدمي النفع وقليل اجلمال مما اضطره إىل مغادرة مكانه )االنتحار( مما أدي 

السد برمته وحدوث الطوفان. فالشاعر يدعو الفرد إىل تقدير نفسه وعدم القنوط ويذكر أبن 

متاسك اجملتمع يف متاسك أفراده وتوحدهم. وهنا  الكثري من األدابء من يستعمل الرموز يف  

 (ديكنز وتشارلز Henry James (1916-1843كتاابته األدبية مثل: هينرى جيمس )

1812-(1870 Dickens Charles ( وجنيب 1878ومن العرب جند توفيق احلكيم )

 ( ...وغريهم. 1931-1833( وجربان خليل جربان )1911حمفوظ )

                                                           

 . 43، ص 2013مربو  قادة، الرتمجة األدبية دراسة تطبيقية. ابن الندمي للنشر والتوزيع، اجلزائر، الطبعة األوىل، السنة  1 
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حيث أن معاين مفرداهتا ال تتغري بتغري الزمان، وهذا ما : (timeless)ال تتأثر ًبلزمن  .ز

نلمسه جليا يف القرين الكرمي حيث مل تتغري معانيه على مر العصور، فهو صاحل لكل زمان 

ومكان. من املكن أن نشهد بعض التطور يف املفردات وتوسع دالالهتا، لكن أن تتغري فهذا 

 ليس من خصائصها. 

 

 ونظرَيهتا:تقنيات الرتمجة األدبية  -4

مرتجم النصوص األدبية جمموعة من املشاكل اليت حتول دون سري عمله يف  يواجه       

الرروف املناسبة. فهو يف صراع دائم من أجل حتقيق هدفه الرتمجي. وهذا الصراع يرجع كما 

ذكران سابقا إىل طبيعة النصوص األدبية اليت يراعي فيها املرتجم مضمون النص أي الو يفة 

تعبريية للغة اليت هتتم بنقل املعىن بدقة متناهية. وكذا شكل النص أو ما يعرف ابلو يفة ال

واليت تتمثل يف  اجلمالية للنص اليت تقتضي من املرتجم أن يكون مبدعا لنقل مجالية النص

إىل لغة اهلدف. يضاف إىل كل هذه القيود اليت تكبل املرتجم عن أداء مهمته،  أسلوب الكاتب

والتصرف. من هذا املنطلق قام  أن  د املرتجم نفسه بني طريقني متشعبني مها مسأليت األمانة

وجون داربنليه  Jean-Paul Vinayعديد من منرري الرتمجة على رأسهم جون بول فيناي 

Jean Darbenlet نيات من أجل تسهيل عملية سري الرتمجة وجتاوز العقبات اليت بوضع تق

ويشدد كل من الكاتبني على ضرورة اتباع املراحل اليت تسبق الرتمجة كقراءة  يصادفها املرتجم.

النص وحتليل مفرداته وتراكيبه من أجل استخالص معناه بدقة. مث الشروع يف مجع معلومات 
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كتب فيها النص. ومن مث اختيار اإلجراء املناسب   حول املوضوع والكاتب والرروف اليت

( literal translation)حسب كل  رف. وتنقسم هذه التقنيات إىل قسمني: الرتمجة احلرفية 

أو ما يعرف ابألساليب ( free translation) احلرةوالرتمجة  أو ما يعرف ابألساليب املباشرة.

  غري املباشرة:

 

 وتضم ثالث تقنيات:  :سالي  املباشرةاأل -1

يلجأ إليه املرتجم عند عدم إ اد مقابل لكمة أجنبية  : (borrowing) االقرتاض .أ

  Harraga, Intifada( أو recyclageرسكلة ) (،televisionفيرتكها على حاهلا مثل تلفاز)

سندس اليت دخلت من العربية إىل الفرنسية. ومن الفارسية إىل العربية مثل: سجيل، اببونج، 

 وقصعة...وغريها.

 يقول الكاتبان فيناي وداربينليه: 

« L’emprunt est le plus simple de tous les procédés de traduction […]. 

Le traducteur n’avait besoin, parfois, d’y recourir volontairement pour 

créer un effet stylistique. Par exemple pour introduire une couleur 

locale »1. 

" االقرتاض هو أبسط إجراءات الرتمجة، وال شيء يدفع املرتجم للجوء إليه سوى رغبة منه يف 

 .ترمجتناإحداث وثري أسلويب كإضفاء صبغة حملية مثال". 

                                                           
1 Jean-Paul Vinay, Jean Darbenlet. Stylistique comparée du français et de l’anglais, méthode de 

traduction, Didier, Paris, 1967. P 47.  
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ال ميكن للمرتجم أن يستغين عن هذه التقنية يف الرتمجة وذلك لطبيعة اللغات اليت تتأثر وتؤثر يف 

وعادة ما جند اللغات غري املتطورة تقرتض من اللغات السائدة، إال أنه ميكن للغات بعضها. 

املتطورة أيضا أن وخذ بعض الكلمات من غريها. ويرجع ذلك إىل افتقار اللغة وعوزها فهي ال 

تستطيع التعبري بنفس درجة الدقة على األحداث اليت جترى يف العامل وكذا اختالف الثقافات 

 ونرم العيش.واحلضارات 

شأنه شأن االقرتاض لكنه يتم على مستوى الرتكيب  (:calqueالنسخ أو احملاكاة )   .ب

  1فحسب فيناي وداربيلنيه أبن املرتجم يقرتض الصيغة الرتكيبية مع ترمجة عناصرها ترمجة حرفية.

تطبيع للعبارة أو اجلملة األصلية يطلق عليه بيرت نيومار  ال (imitationوهي مبثابة تقليد )

2naturalisation:ويقسماهنا إىل نوعني . 

: حبيث ينقل املرتجم تركيبا جديدا غري (calque de structure) احملاكاة البنيوية: .ج

 the(، القط األسود )science-fictionمألوف يف اللغة اهلدف مثل: علم اخليال )

black cat ) السيدة األوىل(the first lady) 

وهو ينسخ تعبريا مع مراعاة الرتكيب (: calque d’expression) احملاكاة التعبيية: .د

 لعب ورقته األخرية  – Il a demandé sa mainالنحوي للغة املصدر وحو: طلب يدها 

.Il a joué sa dernière carte جند عديدا من البىن اليت تدخل من لغة إىل أخرى عن طريق

                                                           
1 Ibidem  
2  Newmark Peter, A textbook of translation, Prentice Hall International, Great Britain, 1st 

published, 1987, p 82. 
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ابستعماهلا العايل واملتكرر فكثري من املصادر خاصة التقليد أو النسخ وبفعل وثر أصحاهبا 

 األكادميية منها ال تعترب احملاكاة كإجراء وقد انتقدت بشدة من طرف بعض املنررين واملرتمجني.

. وتؤدى وسائل ليس أسلواب للرتمجة فيعترب حال ايئسا على حد تعبري الدمريال الذي ال يعتربه

ابللغة اهلدف بتكريسها للركاكة، فإهنا تكرس صعوبة الفهم  اإلعالم الدور الرئيس إحلال الضرر

لذا وجب  1ابلنسبة ألحادي اللغة. فيشعر القارق بنقص يف طابع اللغة وكذا االستخفاف هبا.

إىل الوقوع يف فخ الرتمجات الركيكة اليت ال تعرب  ابملرتجماستعماله حبذر شديد حىت ال ي ؤدى 

برتمجة اإلجنيل ( Aquilaأكيال )الثاين ميالدي، حني قام  عن أي معىن. مثلما حدث يف القرن

من العربية إىل اإلغريقية، فقام بنسخه عن طريق ترمجة الكلمات الطويلة بكلمات طويلة يف 

اللغة اهلدف، واملؤنث ابملؤنث، واملذكر ابملذكر. معتقدا يف قرارة نفسه أن املعىن يكمن يف 

األمر الذي دفع ابملرتجم الشهري لإلجنيل القديس جريوم  .(Etymologyأصول الكلمات )

(Sain Jérômeابلسخرية منه ومن ركاكة ترمجته )2 . 

يطلق عليها فيناي وداربنليه الرتمجة  :  (Literal translationالرتمجة احلرفية ) .ه

( يراعي املرتجم يف تطبيقه هلذه التقنية عناصر النص. حبيث word for wordكلمة بكلمة )

تكون متطابقة مع بعضها يشكل كلي أو شبه كلي يف اللغتني املصدر واهلدف. لكن بشرط 

أي أنه يرتجم حرفيا وذلك بتقيده بلسانيات النص األصل، فال  .سالمة املعىن واجتناب الركاكة

                                                           

 .75أنرر بيوض إنعام، املرجع نفسه، ص  1 
2 Delisle Jean, La traduction littéraire ou l’art de « faire refleurir les déserts du sens. Ottawa, Les 

presses de l’Université d’Ottawa. P 3.                                                                                                                                          
رنرأ  
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يغري ال على مستوى ترتيب الكلمات وال على مستوى الرتاكيب. وأال يسمح لنفسه ابإلبداع 

داللة كلمات ومفردات النص وفقا للقواميس. بيد أنه  ب اإلشارة إىل أن هنا   أو اخلروج عن

حيث أن الرتمجة كلمة بكلمة  .من املنررين من يفرل بني الرتمجة احلرفية والرتمجة كلمة بكلمة

 ختتلف عن احلرفية يف ترتيب الكلمات مثال ذلك: 

He was transferred to the neighboring hospital in bad shape.   

 نقل إىل املستشفى اجملاور وهو يف حالة سي ة.: ترمجة حرفية

 : هو كان نقل إىل اجملاور املستشفى وهو يف حالة سي ة. ترمجة كلمة بكلمة

للتعبري. كما تثري الرتمجة الثانية هي عبارة عن كلمات معزولة تتعارض مع الطريقة الطبيعية 

اللبس والغموض يف قارئها كوهنا ال حترتم عبقرية اللغة وال منطقها وابلتايل فالرتمجة ركيكة ال 

 تؤدي املعىن املنشود.

يف كثري من األحيان ال يستطيع املرتجم تطبيق التقنيات املباشرة وذلك ملا تقتضيه الرتمجة    

فع املرتجم يف التفكري يف تطبيق تقنيات أخرى كفيلة وكذا الفوارل اللغوية والثقافية واليت تد

ابلوصول ابملرتجم إىل حتقيق هدفه. من هذا املنطلق، وضع فيناي وداربنليه إجراءات أخرى غري 

 مباشرة مناسبة لكل حالة يصادفها املرتجم يف خضم مهمته.

 :األسالي  غي املباشرة -2

أن اإلبدال هو استبدال جزء  حسب فيناي وداربنليه :(transpositionاإلبدال ) -أ

 من اخلطاب جبزء يخر دون تغري يف معىن الرسالة. ومييزان بني نوعني: 
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 يلجأ إليه املرتجم عند مصادفته لعبارة ال تقبل إال صيغة واحدة يف  :إبدال إجباري

 As soonإحدى اللغتني، بينما يستطيع التعبري عنها أبساليب ىتلفة يف اللغة األخرى مثل: 

.1he gets upas  
ال متلك اللغة االجنليزية إال هذه الصيغة بينما يف العربية ميكننا ترمجتها عن طريق احملاكاة فنقول: 

 مبجرد أن هنض.

 أو عن طريق اإلبدال فنقول: جمرد هنوضه.  حيث أصبح الفعل هنض حاال. 

 حينما يكون للمرتجم خيارات متعددة يف صياغة العبارة اليت  حيدث :إبدال اختياري

Sir I met  It is eighteen months ago since firstهو بصدد ترمجتها مثال: 

 2.Henry 
ابلسري هنري. حيث استبدل املرتجم  لقاءترمجت ب: لقد مر اآلن مثانية عشر شهرا على أول 

 الضمري والفعل املاضي يف اإلجنليزية مبصدر يف اللغة العربية.

وكان له االختيار أبن يرتمجها ب: لقد مر اآلن مثانية عشر شهرا منذ أن التقيت السري هنري  

  ألول مرة. 

يتمثل يف تنويع حيدث يف الرسالة، ينتج عن تغيري يف (: modulation)التطويع  -ب

وجهة النرر. من أجل تفادي استعمال كلمة أو عبارة تتناىف مع عبقرية اللغة اهلدف. ينحصر 

                                                           
1 Jean-Paul Vinay, Jean Darbenlet, op.cit. P 50.                                                                                              
 

 4املدونة ص  2
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يف عدة تغيريات على اللغة كتعويض امللموس ابجملرد، أو اجلزء ابلكل والعكس، أو مجلة منفية 

  to showdifficult It is not بعكسها...إخل. مثل 

  Il passe la plus grande de ses heuresأن نبني. )الضد(.  السهل يقابلها: من

 . )اجلزء ابلكل(.  وقت يقابلها: يقضى جل 

يتم حني يقوم املرتجم بنقل الرسالة إىل اللغة اهلدف مجلة  (:equivalence)التكاِفؤ  .ج

واحدة أي من غري تقسيمها إىل وحدات. حيث على املرتجم أن يفهم ويدر  السيال جيدا يف 

اللغة األصل. ومن مث  د هلا مكاف ا مناسبا يعرب عن نفس احلالة يف اللغة اهلدف. حبيث أن 

فة متاما عما هي علية يف لغة االنطالل، ويكمن التشابه الصياغة يف اللغة املستقبلة تكون ىتل

يف اجلانب الداليل. وعادة ما ينطبق هذا اإلجراء حني ترمجة األمثال واحلكم والتعابري 

 االصطالحية.  

 Like father like sonذلك الشبل من ذلك األسد:        مثل:

هو عبارة عن خلق وضعية مكاف ة للغة األصل. ويتم : (adaptationالتصرف )        .د

االستعانة به يف انعدام وجود مقابل مكافئ لوضعية ما يف لغة االنطالل. أي أن الصيغة اليت 

تعرب عن الرسالة املراد نقلها ال توجد أصال اللغة اهلدف. أو أن هذه الرسالة تناىف األخالل 

رب مثاال لذلك وهو ما أورد على لسان فيناي واآلداب العامة للمتكلمني بلغة اهلدف نض

حيث ال ميكن للمسلم أن يرتجم  He kissed his daughter on the mouthوداربنليه: 
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العبارة حرفيا ألن معناها منايف لآلداب اإلسالمية واألخالقية. فيتدخل املرتجم حماوال أقلمتها 

 ينها". مع عادات وتقاليد املسلمني فيقول " قبل ابنته على جب

 اللغة جمتمع بني الالتوازن وحالة اجملتمعية واملتغريات احلياة وأوجه املعايري تكافؤ عدم وبسبب    

اهلدف. فإن املرتجم حيتار يف اختيار تقنية من التقنيات املذكورة أو غريها،  اللغة وجمتمع األصلية

)األمانة(، أو أن تنفلت عنها فإما أن تتقوقع ترمجته يف  ل لغة النص األصلي وتلتزم هبا 

أي طريق  قناعاته هي اليت تفرض عليه)التصرف أو اخللق املوازي(. واحلال أن شخصية املرتجم و 

يسلكه. فله أن يتقيد حبرفية النص وال خيرج عن نطاقه، حبيث يضحي بثقافة ولغة اهلدف 

رق أبن النص ينقل ثقافة لتصبح غريبة على أهلها وكأهنم أمام نص مستورد. وابلتايل يشعر القا

غريبة عنه. أو أن يسعى إىل التضحية بثقافة ولغة األصل وذلك أبن خيلق نصا موازاي لألصل 

يتوافق وثقافة املتكلمني ابللغة املستقبلة وكأهنم أمام نص خام، لتصبح بذلك مألوفة لديهم 

 :(Friedrich Schleiermacherشاليرماخر ) ومفهومة. يقول فريديريتش

 " There are only two. Either the translator leaves the author in peace, 

as much as possible, and moves the reader towards him; or he leaves 

the reader in peace, as much as possible, and moves the author 

towards him1". 

                                                           
1 Venuti Lawrence, The translator’s invisibility, A history of translation, Routledge, London, 

1995, p 19, 20.   
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"للمرتجم طريقان، فإما أن يدع الكاتب وشأنه قدر اإلمكان، وحيمل إليه القارق. أو أن يدع  

القارق وشأنه قدر اإلمكان وحيمل إليه الكاتب." هذا وإن دل على شيء، فإمنا يدل على 

 حرية املرتجم يف رسم حدوده واختياره للطريقة املناسبة وفقا ملرجعياته املعرفية املختلفة. 

من هذا املنطلق برزت إىل الوجود اختالفات كبرية بني املنررين يف مسألة األمانة واخللق       

ألكساندر ابجليم )وقد تضاربت اآلراء حول االلتزام حبرف النص أو التحرر يقول   املوازي.

Alexandre Beljame): 

       « En matière de traduction, plus on est littéral, plus on est 

littéraire »1 

 Pierre"تكون الرتمجة أدبية بقدر التزامنا ابحلرفية". ترمجتنا. يوافقه يف الرأي بيري ديفونتني 

Desfontaines 2«يقول:  حيثLa traduction est une copie fidèle«  الرتمجة هي"

 Jorge Luisأمثال جورج لويس بورج  نسخة وفية لألصل" ترمجتنا. وجند من خيالفهم يف الرأي

Borges )3 يقول حبيث»une traduction littérale n’est pas littéraire«  الرتمجة"

 فيقول:  (Jaques Derridaجا  دريدا ) وكذا .ترمجتنا احلرفية ليست برتمجة أدبية"

« La traduction n’est une image n’est une copie ».4  

 "الرتمجة ليست ال صورة وال نسخا لألصل" ترمجتنا. 

                                                           
1 Delisle Jean, Op. Cit, p2.  
2 Ibid.  
3 Ibid.  
4 Ibid.  
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نذكر من أهم املنادين بوجوب التصرف أو اخللق املوازي املدرسة العليا للرتمجة واملرتمجني   

(. أصحاب النررية التأويلية الذين يعريون أمهية كربى للنصوص التداولية. إال ESITبباريس )

يف وقتنا احلايل. حيث يركز روادها على املعىن دون أننا سنذكرها وذلك لربوزها بشكل الفت 

األخذ بعني االعتبار اللغة. كما يولون أمهية كربى للمرتجم والقارق. ترتكز هذه النررية على 

فهم النص األصلي من أجل استخراج معانيه، مث إعادة صياغة عصارته يف اللغة اهلدف من 

وف احمليطة ابلكاتب والنص وزمن ومكان دون التقيد بكلماته وشكله. مع اإلحاطة ابلرر 

. وذلك من أجل احلصول على نص مفهوم لدى القارق 1الكتابة، وكذا اجلمهور املستهدف

 Marienne Ledererاألجنل خاضع لقواعد لغته وثقافته. تؤكد هذا القول ماراين ليديرار: 

« Le traducteur recherche le vouloir dire de l’auteur, sa méthode est 

l’explication des textes et non l’analyse linguistique. Le sens qu’il 

s’agit de faire passer dans une autre langue et donc bien celui qui est 

communiqué à l’intérieur d’une même langue».2 

النصوص ال حتليلها لغواي. " يبحث املرتجم عن مقصود الكاتب، حيث تتمثل طريقته يف شرح 

 ألن املعىن الذي يريد نقله إىل لغة أخرى هو نفسه موجود يف اللغة األصل." ترمجتنا. 

 وتضيف يف هذا الصدد: 

« Ce qui importe à la traduction c’est la fidélité au vouloir dire de 

l’auteur ».3   

                                                           
1 Lederer Marianne, La théorie interprétative de la traduction : un résumé, Extrait de : Revue des 

lettres et de traduction. —N° 3 (1997), P 11.                                                                                                                        

 أنظر 
2 Seleskovitch Danica, Lederer Marienne. Op Cit. P23. 
3 Ibidem.  
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ولفهم مقصود الكاتب على املرتجم أن يركز على النص كامال وليس على الكلمات أو اجلمل 

 : Ledererفقط. وعليه أن يضعه يف سياقه من أجل حتصيل املعىن. تضيف ليديرار 

De même que les mots pris isolement n’ont qu’une virtualité de 

signification, les phrases séparées de leurs contexte n’ont qu’une 

virtualité du sens ».1  

كما أن ليس للكلمات املعزولة عن سياقها إال داللة افرتاضية. فاجلمل املعزولة عن سياقها ال " 

حتمل أيضا إال معىن افرتاضي." ترمجتنا. إذن اهلدف من وضع هذه النررية هو توصيل الفكرة 

وعدم الرتكيز على الكلمات حىت ال جتر  اللجوء إىل األصل.للقارق وتسهيل فهمها من دون 

 Nida andانيدا واتبري )املرتجم إىل مسلك احلرفية. ويوافقهم يف هذا الطرح ما جاء به 

Taber حني و فا املعادل أو التكافؤ الديناميكي يف الرتمجة. حيث شددا على ضرورة أقلمة ،)

ثقافة القارق املستهدف حىت حيدث نفس األثر فيه. اللغة والثقافة مبا يوافق ويناسب لغة و 

حبيث يستطيع حىت القارق البسيط فهم الرسالة ذلك ألنه يتعامل مع لغة سلسة ومستساغة يف 

ثقافته. من هذا املنطلق فإن نررية انيدا واتبري تدعم املنادين ابلتصرف. ألننا لو وملنا القارق 

طيع فهم اللغة املشحونة بثقافة غريبة عنه حتمل يف البسيط الذي ميلك ثقافة بسيطة، ال يست

طياهتا ألفا ا مستهجنة وغريبة ال يدر  دالالهتا ومعانيها. ومن أهم النررايت العصرية اليت 

( اليت polysystemsتؤكد على ضرورة اخللق املوازي يف الرتمجة نررية األنسال املتعددة )

(، وتورى Itamar Even-Zoharر زوهار )ارتبطت مبدرسة تل أبيب ميثلها كل من إيتما

                                                           
1 Ibid 17.  
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( حيث تعترب أن األدب نسق ثقايف ولساين وسيميائي عام يتميز Toury Jadaonجدعون )

ابالنفتاح والدينامية والتهجني )ضد الثابت والساكن( مرتبط بو يفة سياقية وخاضع للتطور 

، حقل الثقافة، حقل التارخيي. يتفرع إىل جمموعة من احلقول )حقل األدب، حقل اللسانيات

الرتمجة...( واألنسال الفرعية )كالسياسة، االقتصاد، الدين، والفن...(. ضمن ما يسمى 

بثنائية املركز واحمليط. ترى هذه النررية أن املرتجم هو نتاج جمتمعه، فيرتجم وفق زاده املعريف 

اهلدف أكثر من النص والثقايف واجملتمعي. حيث يدعوا روادها املرتجم إىل الرتكيز على النص 

األصل. وذلك إبعادة كتابته ضمن نسق لساين مفهوم ونسق ثقايف يراعى تطلعات املتلقي 

   .  1وحيرتم خصوصياته. أي أن الرتمجة ليست نشاطا لسانيا بل نشاط ثقايف حمض

من خالل عرضنا لنررية األنسال املتعددة الحرنا أهنا تعتمد مقاربة لسانية اجتماعية        

حيث أن خصوصيات اجملتمع وأعرافه هي اليت حتدد ما يصلح ترمجته وما ال يصلح وذلك وفق 

معايري ختتلف من جمتمع آلخر. أي أهنا ال هتتم بنقل مجاليات النص اهلدف وعبقريته. وذلك 

 إبمهاهلا للنص األصل، الذي هو حسب برمان وسيلة لتشكيل وتطوير الثقافة املستقبلة. 

ومن جهة أخرى هنا  من املنررين من ينادى حبتمية االلتزام أبمانة النص األصلي         

واحلفاظ على غرابة النص وعدم التصرف على طريقة الرومنسيني األملان إابن القرن التاسع 

الذي انتقد بشدة  Antoine Bermanعشرة. ومن أبرز الرائدين يف هذا اجملال أنطوان برمان 

( traduction ethnocentriqueلتصرف ومساها ابلرتمجة املتمركزة عرقيا )املنادين بضرورة ا

واهتمهم بتشويه النص األصلي وخداع القارق. كما كان يفعل املرتمجون الفرنسيون يف القرن 
                                                           

 .  2006، 1انظر، حمداوي جميل. نحو نظرية أدبية ونقدية جديدة )نظرية األنساق المتعددة(، مكتبة المثقف، ط  1 
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الثامن عشر وذلك مبحاولتهم إرضاء القارق أبي طريقة حىت لو كان ذلك على حساب النص 

 .1تكييف لغته مع أعراف وثقافة الفرنسينياألصلي، وذلك بتشويهه عن طريق 

«Amender une œuvre de ses étrangetés pour faciliter la lecture 

n’aboutit qu’à la défigurer et, donc, à tromper le lecteur qu’on ne 

prétend servir d’où la nécessité d’une éducation à l’étrangeté»2 

" إن جتريد نص من غرابته من أجل تسهيل قراءته يؤدى إىل تشويهه وابلتايل خداع القارق 

 الغرابة"   من تعويده علىابدعائنا خدمته، بدال 

اهتم برمان برتمجة الرواية وذلك الحتوائها على التنوع اللغوي واإلبداع، ويركز على انتهاج       

مة. حيث يشرح الرتمجة احلرفية بتلك الرتمجة اليت هتتم الرتمجة احلرفية وليس الرتمجة كلمة بكل

بنقل الشكل الفين وكذا مضمون النص، لكن مع ضرورة مراعاته للخصائص اجلمالية والداللية 

فينويت  فيوافق بذلك املنرر األمريكي الشهري لورانس 3للنص األجنل ونقلها أبمانة.

Lawrence Venuti أجنزت ابتداءا من القرن السابع عشرة إىل  اليت الذي انتقد هو كذلك

 .وقتنا احلايل اليت كانت غايتها إرضاء القارق إبنتاج نص مقروء يطمس شخصية كاتبه األصلي

 يقول موضحا ذلك: 

                                                           
1 Voir, Oseki-Dépré Inês. Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand Colin, Paris, 

1999, p 38.   
2 BERMAN Antoine, l’épreuve de l’étranger, Gallimard, Paris, 1984, p 85,86. 

 . 2010، 1بي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط أنظر أنطوان برمان، الترجمة والحرف أو مقام البعد، ترجمة عزالدين الخطا 3
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” Intervention in the foreign text. The more fluent the translation, the 

more invisible the translator, and, presumably, the more visible the 

writer or meaning of the foreign text “1 

إىل اختفاء املرتجم  ذلك يؤدى ،" حينما يتدخل املرتجم يف النص األصلي إلنتاج لغة سلسلة

أي أن املرتجم كلما حاول إخفاء " ترمجتنا بتصرف. و هور الكاتب وكذا معاين النص األجنل

غرابة النص األصلي وكذا الكاتب عن طريق مسح الشوائب اللغوية واختزال اخلصوصيات 

الثقافة األجنبية. أدى ذلك إىل حدوث العكس وذلك ابختفاء املرتجم عن طريق اقصاء كل 

 جم له. جهوده اليت تثبت أن النص مرتجم، وبروز الكاتب ألن القارق يشعر خبداع املرت 

أي التصرف يف  domesticationقام فينويت ابستحداث اسرتاتيجيتني للرتمجة ومها التوطني 

أي الرتمجة احلرفية. وقد اعتمد يف أسلوبه  foreignizationالرتمجة وكذا اسرتاتيجية التغريب 

أجل  املنهج الثاين، وذلك من أجل دفع املرتمجني وقرائهم إىل كتابة وقراءة نصوص مرتمجة من

كما أنه قد انتقد بشدة   .2التعرف على االختالف اللغوي والثقايف للنصوص األجنبية

 اسرتاتيجية التوطني واعترب استعماهلا ألغراض شخصية. يقول يف هذا الصدد: " 

“Domestication of the foreign text, often in highly selfconscious 

projects, where translation serves an appropriation of foreign cultures 

for domestic agendas, cultural, economic, and political.” 3 

                                                           
1 Venuti Lawrence, loc. cit. P 1, 2  
2 Ibid. p 41.  
3 Ibid. p 18, 19.  
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ات األجنبية، وذلك تنفيذا حمو الثقافإىل توطني النصوص األجنبية يف غالب األحيان  هدف" ي

 ألجندات حملية ثقافية واقتصادية وسياسية". 

من خالل عرضنا للنررايت املؤيدة أو املخالفة ملفهومي األمانة أو اخللق املوازي، تبني لنا      

أنه من الواجب على املرتجم أن يدر  أن الرتمجة األدبية وخصوصا الروائية هي يف أساسها 

 ل كل شيء. تتطلب من املرتجم عملية إبداعية قب

القدرة على التوفيق بني اجلانب اللغوي وكذا اجلانب الفين. األمر الذي يتطلب من املرتجم 

احلنكة والذكاء من جهة ومن جهة أخرى تتطلب لباقة أسلوبه ورهافة حسه األديب وذلك 

يتمكن املرتجم مبقدرته على معايشة النص األجنل. تقول انعام بيوض:" من الصعب على أن 

األديب من ترمجة نص ال يرت  يف نفسه أي صدى، وال يثري فيه الرغبة يف ترمجته واالحساس 

إذن حب املرتجم ملهنته هو ما يدفعه لتبىن اسرتاتيجية مناسبة. ونذكر يف  1بقدرته على ذلك".

ن إضفاء ملسته هذا املقام أن املرتجم أاي من االسرتاتيجيتني تبىن فإنه ال يستطيع منع نفسه م

الشخصية على الرتمجة. تضيف بيوض:" ال يستطيع املرتجم مهما توخى املوضوعية إال أن يرت  

بعضا من ذاته يف الرتمجة نتيجة لفعل االلتحام واالندماج الذي حيدد االسرتاتيجية أو اخلطة اليت 

 .2سيتناول هبا املرتجم نصه املعد للرتمجة"

                                                           
 . 49بيوض انعام، المرجع نفسه ص  1 

 المرجع نفسه، نفس الصفحة.  2 
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إن إدرا  املرتجم حلجم املسؤولية على عاتقه كفيلة أبن توجهه إىل تبىن اسرتاتيجية مناسبة     

تضمن "نقل النص األديب أبمانة توىل للكاتب مقاصده، وللعمل األديب مجالياته، وللقارق 

 . 1خلفياته"

 معوقات ومشاكل الرتمجة األدبية: -5

اللغة األدبية إىل فرضية وجود كثري من أدى بنا احلديث عن خصائص الرتمجة و           

املطبات اليت تقف حجر عثرة يف طريق مرتجم النصوص األدبية، خصوصا إذا ما انطلقنا من 

مسلمة االختالفات املوجودة بني اللغات والثقافات. فال شك أن أي مرتجم يالقي أثناء مهمته 

املصطلحات فيلجأ من أجل  إشكاالت عديدة. فمرتجم النصوص التقنية تعرتض طريقه مشكلة

حلها إىل اجراء حبوث توثيقية ومصطلحية. واألمر سجال ابلنسبة ملرتجم النصوص القانونية 

والدبلوماسية. لكن هذه املشكلة تعرم أكثر أمام املرتجم األديب وذلك لطبيعة اللغة األدبية 

. حيث أحياان يصل األمر وكذا ماهية الرتمجة األدبية اليت ال تقبل التقليد أو اخللق املوازي

ابملرتجم إىل طريق مسدود ال يستطيع جتاوزه حىت من له ابع طويل وصيت عال يف امليدان. 

وهذا ما يصطلح عليه بتعذر الرتمجة. تقول انعام بيوض: "إن أكثر املرتمجني مراسا قد يقف 

طر إىل امهاهلا يف عاجزا أمام بعض املصطلحات والتعابري اليت ال  د هلا مطابقا مكاف ا، فيض

حالة العجز املطلق، أو الدوران حول معناها، أو شرحها مبالحرة على هامش الرتمجة واليت 

 La honte du  خزي املرتجميعتربها البعض داللة على الضعف، ويسميها البعض 

                                                           
 . 46المرجع نفسه ص  1 
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 » traducteur»1.  إذن تتمثل املشكلة اليت يصطدم هبا املرتجم يف قابلية الرتمجة او االستحالة

translatability or untranslatability   ونسبة االستحالة هذه ختتلف ابختالف طبيعة

النصوص وكذا قدرة املرتجم وملكته اللغوية والرتمجية. وميكن أن وحصر تعذر الرتمجة حسب 

 فيما يلي:  John Cunnison Catford)جون كاتفورد (

: أو ما يعرف ابلبين اللغوية أو  (linguistic لساينمستوي الرتاكي  واألسلوب ) .أ

حيث يتوجب على املرتجم أن ينقل النص املراد  "rhetorical devicesالرتاكيب البالغية "

َّنيدا ترمجته ابستبدال الكلمات مبا يقابلها متوخيا بذلك مسألة  السيال اللغوي واليت شدد 

 ,loveعلي مراعاته خصوصا بني الكلمات اليت تبدو من الوهلة األويل متطابقة يف املعين مثل 

2 love. d over heels inhea about, be like, adore, worship, be crazy  حبيث

على املرتجم أخذ احليطة يف تو يفها ضمن سياقها املناسب. وأيضا مسألة التقدمي والتأخري اليت 

ختضع إىل خصائص اللغة املنقول إليها وبالغتها، واليت تقضي أيضا ابالبتعاد كلية عن الرطانة 

ر القارق والتكرار والتعقيد املعنوي واللفري، وجتنب إدراج األساليب الدخيلة. حىت ال يشع

ابلغرابة وال يسيء إىل مشاعره اجتاه لغته. وكذلك مشكلة اإلحاالت عند استعمال الضمائر 

 مثل: 

                                                           

 .53انعام بيوض. املرجع نفسه، ص 1 
 

2 Eugene Nida, contexts in translating. AMESTARDAM/Philadelphia, John Benjamins 

Publishing Company, 2001, p13. 
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شرب املاء من يد )الشارب(  He drank water from his handشرب املاء من يده  

 أم من يد غريه. 

ا يقابلها، أو أنه أحياان يتعذر على املرتجم نقل كلمة ما ذلك لعدم توفر اللغة اهلدف على م   

 د كلمة قريبة من املعىن الذي يبحث عنه، كعدم وجود املثىن يف اللغة اإلجنليزية أو استعماهلا 

وكذلك إشكالية ترمجة أمساء األعالم اليت يكون هلا غالبا عمق  نفس الكلمات للمؤنث واملذكر.

جورج موانن (حضاري وثقايف وداليل. يرجع سبب هذا االختالف يف الرتاكيب حسب 

George Mounin   اختالف ركى العامل أي أن اجملتمع ينرم لغته حسب جتربته اخلاصة  إىل

مثل لف   1واملواقف اليت مر هبا يف حياته "فتطابق املوقف يقلص تنافر األنرمة النحوية".

 اجلاللة "هللا" واختالف الركية حول معناها بني ىتلف الشعوب. 

يب أيضا عند ترمجته لرواية ما بعض الكلمات اليت تعرب عن اهلندسة قد  د املرتجم األد   

املعمارية والتاريخ والعرابت القدمية واملركبات وغريها ... فعليه أن  د حلوال لذلك. كما ال 

ختلو النصوص األدبية من االستعارة والكناية والتورية والتالعب يف معاين الكلمات وغريها من 

والبيانية اليت يدرجها الكتاب يف أساليبهم من أجل توضيح املعىن وابرازه، احملسنات البديعية 

األمر الذي يتطلب من املرتجم حتليل الرواية حتليال  وكذا تعزيز النص من حيث تناسقه وتناغمه.

سيميائيا من أجل سرب أغوار النص وكشف املستور عنه حىت يستطيع حتديد الصعوابت 

 قله إىل اللغة اهلدف من غري تشويه.  وتصنيفها، وابلتايل يتم ن

                                                           

 304، ص 1994بريوت  ،موانن جورج، املسائل النررية يف الرتمجة. ترمجة لطيف زيتوين، دار املنتخب العريب للدراسات والنشر والتويع، ط األويل 1 
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كما على املرتجم أن يراعي خصوصيات كل لغة، كاعتماد اللغة العربية على اجلمل الطويلة   

وكذا اإلطناب وجند العكس يف اللغة اإلجنليزية ابإلضافة لتفضيلها استعمال أسلوب املبين 

   للمجهول علي عكس اللغة العربية.

إذن على املرتجم األخذ بعني االعتبار تناسق عناصر النص فيما بينها خصوصا أثناء السرد أو 

الوصف، وأن حيسن الربط بني هذه العناصر حىت يتفادى قطع منطق النص. حيث أن كل 

مجلة ترتبط مبا قبلها. وعدم قدرة املرتجم علي اكتشاف هذه الروابط خصوصا الضمنية 

(implicit connectors منها قد جتعل من النص اهلدف نصا انقصا ال يرقى إىل مرتبة )

 األدب.  

   املستوى الثقايف:  .ب

اجملال الروائي منه مشكلة عويصة أكثر من  من جهة أخرى يواجه املرتجم األديب وخصوصا

تتعلق  اليتسابقتها، وهي مشكلة الثقافة، وذلك بباسطة ألن الرواية حتوي مجيع مراهر الثقافة 

بنمط معيشة شعب ما، حبيث تدمج مجيع األجناس األدبية فيكون بذلك فضاء خصبا للتعدد 

اللغوي وكذا استعمال اللهجات. من هنا تربز مشكلة ترمجة هذا التنوع اللغوي لدى املرتمجني 

جم . وهذا التنوع يف األجناس األدبية يعيق املرت 1واليت حسب برمان فإهنا تتعرض ملشكلة التشويه

أثناء عملية التحرير اليت تتطلب منه مهارة فائقة يف احلفاظ على اإلبداع نفسه يف النص 

 اهلدف. 

                                                           
1 Jeremy Munday, Introducing Translation studies, Theories and applications. Routledge. Taylor 

&Francis Group. 2004. P149 
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فإن احلكم على جدوى الرتمجة يكون من خالل عالقتها مع  Venuti)فنويت (حسب  

 .الرروف الثقافية واالجتماعية اليت يف  لها يتم انتاج النص املرتجم وقراءته

 :Mona Bakerبيكرتضيف مىن   

“The source-language words may express a concept: which is totally 

unknown in the target culture. The context in question may be abstract 

or concrete; it may relate to a religious belief, a social custom or even 

 1 .”specific-culturen referred to as “type of food. Such concepts are ofte

  

"قد تعرب ألفاظ اللغة املصدر عن معين غري معرف متاما يف ثقافة اهلدف يف سيال جمردا أو 

ملموس، فقد يتعلق مبعتقد ديين أو عادة اجتماعية أو حىت نوع من الطعام. وهذه املفاهيم هي 

 . ترمجتناما يصطلح عليها ابسم "الكلمات ذات اخلصوصية الثقافية"." 

رتجم بعض التعابري اليت تتعارض مع دينه أو قيمه أو عاداته وتقاليده لكن أحياان قد  د امل    

فيجد مشكلة يف ترمجتها هل يرتكها على حاهلا أم يلجأ إىل حذفها أو أقلمتها، مثلما فعل 

العرب قدميا مع النصوص املرتمجة من اليواننية، حيث جل أ املرتمجون إىل تكييف النصوص اليت 

ثين مبا يتالءم مع العقيدة اإلسالمية، بتبنيهم مبا يعرف "ابإلزاحة حتوي الشر  والطابع الو 

واليت تقضي حبذف أو إبدال بعض اخلصوصيات  " displacement cultural"2الثقافية" 

 الثقافية مبا يقابلها يف النص اهلدف، مما ي ؤدي إىل فقدان روح النص األصلي ومزاايه.  

                                                           
1 Baker Mona, in other words. A coursebook on translation, British Library in publication Data, 

2ed, 2011, p 18.  
2 Sen Yi Feng, Displacement and intervention: Re-creating Literary texts Through Cross-

cultural Translation, Neoleicon, Vol 34, N°2, December 2017, P 102. 
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إن الصعوابت اليت يواجهها املرتجم األديب خالل عملية الرتمجة تفرض عليه إ اد حلول     

املأزل الذي وقع فيه. فعليه أن يستقرأ اللعبة اليت حييكها كاتب  اخلروج من عملية من أجل

النص األصلي يف استعماله أللفاظ وكلمات مشحونة ثقافيا، ال يستطيع فك شفراهتا إال مرتجم 

مضطلع على ثقافة النص والرروف اليت كتب فيها. وعموما مسألة استحالة الرتمجة هي  حمنك

مسألة نسبية ال تنطبق على جممل النص. ألنه من غري املعقول أال يستطيع املرتجم نقل كل 

عناصر النص إىل اللغة اهلدف. فقد يواجه بعض املشكالت الثقافية أو النحوية اليت ميكن أن 

نا عليه اللجوء إىل االسرتاتيجيات اليت وضعت خصيصا ملثل هذه احلاالت تعيق عمله، وه

من أجل جتاوز مثل هذه العقبات والوصول إىل ترمجة سليمة  وذلك بتطبيق بعض تقنياهتا

 وبعيدة عن التشويه قدر اإلمكان. 

ذلك  اتقان اللغة املرتجم منها وإليها ال يضمن جناح الرتمجة.ومما سبق نستخلص أن     

ماراين (وببساطة ألن اللغة ال تنقل كل املعاين اليت وجدت من أجلها وتؤكد هذه الفكرة 

 (Marienne. Ledererليدرير. 

1» Chaque langue n’explicite qu’une partie du tout qu’elle désigne«   

 ترمجتنا. " عن جزء من الكل الذي تعنيه ال تعرب لغة ما إال" 

إلضافة إىل اللغة، جند الثقافة اليت يتميز هبا كل جمتمع عن غريه. فالرتمجة ال تنشأ من فرال فبا 

وامنا تتجسد من إطار لغوي إىل إطار لغوي يخر، والذي بدوره يشمل السيال اللغوي، 

                                                           
1 Seleskovitch Danica, Lederer Marienne. Interpréter pour traduire, 4ème édition, 2001, p.84.  
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همة املرتجم اشكاال وتعقيدا كلما متزداد و  والثقايف، واالجتماعي، وااليديولوجي وكذا التداولية.

تعلقت الرتمجة بنتاج الفرد داخل جمتمعه من أفكار يعرب هبا عن شعوره وأحاسيسه، يصوغها يف 

أشكال الفن.  أشكال ىتلفة من صنوف األدب كالشعر والنثر واملسرح والرواية وغريها من

 واملرتجم املتخصص يف األدب أدرى هبذه اخلصوصيات.

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التطبيقي 

دراسة تحليلية مقارنة 

 لروايتين
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فصل الثالث امتدادا للفصلني السابقني، نريد من خالله الوقوف على أهم بيت ال     

إشكاالت الرتمجة األدبية انطالقا من القراءة الواصفة للنص والنص املرتجم، وصوال إىل استقراء 

 يليات الرتمجة املعتمدة ومن مث اقرتاح البدائل لذلك.

 ملدونة:التعريف ًب (1

" هي رواية للكاتب  King Solomon’s minesمناجم امللك سليمان ابإلجنليزية " رواية    

ترمجة نعمان أبو العيون.  Sir H Rider Haggard)) اإلجنليزي( سري ه. ريدر هاغارد

صفحة بغالف  200والكتاب الذي بني أيدينا حيوي  1885صدرت أول طبعة هلا يف سنة 

يشتمل سبعة عشر فصال، كل فصل حيمل عنواان. كما أن الكتاب حيتوي على بعض  عادي.

 الرسومات واملخططات اليت تشرح أو توضح حمتوى معني.

صدر عن دور النشر دار النهج حبلب سوراي وعن دار الفردوس اجلزائر ضمن سلسلة روائع 

غة اإلجنليزية. حيث يوضع هبدف تعليمي لل(عريب  -اجنليزي  )القصص العاملية ثنائية اللغة

النص اإلجنليزي مقابل النص العريب للمقارنة. تعترب هذه القصة يف املستوى اخلامس، وهو أعلى 

املستوايت، وحيتوي على قدر قليل من التبسيط اللغوي والذي قام به الكاتب الشهري مايكل 

  الرفيع للقصة. فجاء التبسيط رائعا حياف  على املستوي الـأديب (Michael Westويست )
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 املؤلف: (2

يونيو  22( ولد يف Sir Henry Rider Haggardهاغارد )ابإلجنليزية  هنري رايدر    

 . ولد يف نورفولك، إجنلرتا وكان كاتبا من العصر الفكتوري1925ماي  14وتويف يف  1856

لرواايت تقع أحداثها يف أماكن تعترب مثرية ابلنسبة للقراء الربيطانيني يف هذا العصر. بعد انتهاء 

عضوا يف احملكمة العليا يف  1877دراسته الثانوية انكب على علم القانون وأصبح عام 

 إجنلرتا. املستعمرة اإلجنليزية يف ترنسفال أبفريقيا. عقب نشوب النزاع هنا ، عاد إىل

هاغارد الكثري من املغامرات اخليالية اليت أعطته شهرة واسعة يف ذلك جوالته الكثرية حول  ألف

( و)رأس 1884العامل ومشاهداته خالهلا. كما كان ابحثا يف علم التاريخ ورواايته اخليالية )فجر 

قيا (، تناولتا موضوعا اترخييا هو هزمية االجنليز يف )فيزا ندهلون(. كانت إفري1885السحرة 

هاغارد استوحى رائعته الشهرية  مصدر إهلام هلاغارد ومسرح العديد من رواايته اخليالية ويقال أن

من أطالل ريها يف زميبابوي كما أن أشهر قصصه علي  1886)كنوز امللك سليمان( 

 ( حتمل طابعا افريقيا خاصا ال جدال فيه.1887اإلطالل )هي أو ملكة كور 

ة يف احلبك وقوة يف األسلوب جعلت من رواايته قمما من الفن متيز أسلوب هاغارد ببساط

القصصي وال زال قراءه حىت اليوم  دون قصصه بنفس اإلاثرة والتشويق اليت كانت هلا منذ ما 

 يقرب املائة عام.
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لقب )سري( ورتبة )فارس( يف إجنلرتا تقديرا لفنه األديب الرائع ولقصصه اليت  1912انل املؤلف 

 1كاملة على حب املغامرة واإلقام وخوض غمار اجملهول.  ربت أجياال

 املرتجم: (3

بسوراي خترج من كلية اآلداب جبامعة حلب، قسم اللغة  1949نعمان أبو العيون من مواليد 

. كان ميلك ورشة للديكور وميارس التدريس والرتمجة كهواية. يعمل حاليا 1981اإلجنليزية عام 

العلوم للكبار لكنه مل يطبع منها شي ا بسبب الرروف اليت متر  على سلسلة ثقافية ملختلف أنواع

 2هبا البالد.

 :  روايةملخص ال (4

 Allanكاترمني   يالن)لصياد الفيلة  تروى لنا الرواية رحلة استكشافية مثرية     

Quatermainهنري الدامناركي األعمال ( ورجل(  كورتيسHenry Curtisوضابط) البحرية 

يالن   (. حيث استأجر هنري كورتيسCaptain Goodجود  الربيطانية )النقيب امللكية

 كاترمني وذلك خلربته ومعرفته اجليدة إلفريقيا من أجل البحث عن شقيقه، )جورج نيفيل

George Nevilleطويلة فرتة منذ املفقودة املاس مناجم عن يبحث كان  ( الذي اختفى بينما 

أفريقيا. قام كاترمني ابست جار مخسة أشخاص  من ستكشفةم غري أجزاء يف سليمان مللك منا

من قبائل الزولو إبفريقيا ملساعدهتم يف رحلتهم الطويلة وحو صحراء إفريقيا القاسية، حيث يصف 

لنا الكاتب على لسان يالن كاترمني مالقوه من حمن وشدائد يف سبيل حتقيق هدفهم. حيث 
                                                           

:00  Ar.m.wikipedia.org       le 21/09/2018 à 22 1 
 2 في حوار مع المترجم علي مواقع التواصل االجتماعي. يوم 2018/09/20
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احلرارة والربد أو بسبب تعرضهم حملاوالت قتل من أشرفوا على املوت بسبب اجلوع والعطش أو 

 طرف حيواانت أو بشر.

" اليت تضم أكثر من سبعة يالف  Kukuana Landعند وصوهلم إىل قبيلة كوكوواان "     

مقاتل حيملون الرماح والسيف واخلناجر، ويلبسون ريشا متموجا يقودهم شاب مقاتل يف 

( Twala(. هنالك التقوا ابمللك )تواال Infadoosالسابعة عشرة من عمره امسه )اينفادوس

( أين استعملوا كثريا Gagool والساحرة الشريرة )جاجول (Scragga الوحشي وابنه )سكراجا

من احليل من أجل انقاذ أنفسهم من املوت. حيث  ن امللك وجنوده أن كاترمني ورفاقه قد أتوا 

 من النجوم. 

-امللك تواال وابنه سكراجا ويتمنون عودة ابن امللك السابق  ملا كان معرم أفراد القبيلة يكرهون

( والذي  Ignosi )اجنوسي -أخ امللك تواال الذي قتل على يده مبساعدة الساحرة جاجول

نفادوس قائد اجليش املساعدة ليصبح رفقاء كاترمني حيث طلب منهم ومن إكان متخفيا بني 

ئد اجليش إنفادوس ابلتخطيط من أجل اإلطاحة ملكا. هنالك شرع الوافدون االجنليز مبعية قا

ابمللك ومساعديه. ومبا أن إنفادوس على عالقة طيبة مع بعض قائدي الكتائب عمل على 

استدعائهم ودعوهتم سرا إىل دعم اجنوسي السرتجاع ملك أبيه. لكن قائدي الكتائب أرادوا 

وسى الذي هرب مع أمه التأكد من زعم الشاب الذي يطالب تنصيبه ملكا هل هو نفسه اجن

حني أراد امللك احلايل تصفيته قبل سنني. وكانت من عادة هذه القبيلة أن تضع وشم حيوان 

زاحف لالبن األكرب للملك، إشارة منهم أبنه هو من سيتوىل احلكم بعد والده. فلما أراهم 
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ذلك وعيا  ذلك الوشم اشتكوا يف األمر وطالبوا إبثبااتت أخرى حىت يستطيعوا مساعدهتم يف

منهم أبن األمر يف غاية الصعوبة ألن أغلب اجلنود مع امللك خوفا منه وليس حبا فيه. 

 وسيقاتلوهنم بشراسة. 

جنوسي هو امللك احلقيقي. عمد نقيب البحرية االجنليزية جود إىل خدعة من أجل إثبات أن ا

 الليلة املوالية اليت يستطيع من خالهلا إثبات زعمهم هلؤالء اجلنود كوهنم جهلة وساذجون. يف

تصادف خسوف القمر، دعا امللك الوافدين إىل حفل تقدمي القرابن إىل يهلتهم وهي أن يقتل 

ابن امللك أمجل فتاة يف القبيلة كقرابن. وملا حان وقت قتلها هنا تدخل النقيب جون وصرخ 

اللية خسوف على املأل إبخالء سبيلها مقابل إطفاء نور القمر. فقبل امللك وصادف تلك 

القمر )ألنه كان يعلم من قبل حدوثه(، وملا خسف القمر صاح كل أفراد القبيلة بسبب شدة 

دهشتهم واعتقادهم أن جود هو من أخفاه. يف تلك احلرة قتل هنري ابن امللك وهربوا مع 

ة قائدي الكتائب الستة الذين طلبوا مساعدهتم إىل اجلبل. ويف اليوم املوايل شنوا معركة ضاري

على امللك وجنوده حيث قتل امللك وكثري من اجلنود من الطرفني، ونصب اجنوسي ملكا 

جديدا. خالل توليه احلكم قتل كل الساحرات اللوات عثن فسادا يف القبيلة، لكنه أبقى علي 

حياة جاجول كوهنا تعرف كل األسرار وذلك من أجل مساعدة البيض علي إ اد منجم املاس. 

لى أن تقود الوافدين ومعهم الفتاة اجلميلة اليت أراد امللك التضحية هبا إىل وافقت الساحرة ع

الكهف الذي حيوي الكنوز، لكنها كانت ختطط خببث للقضاء عليهم هنا . ملا وصلوا إليه 

دخلوا عرب احلجر املتحر  إىل الكهف فانبهروا مبا وجدوه من أملاس وذهب، ويف خضم 
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عاويذ وهرعت مسرعة إىل اخلروج من حتت البوابة احلجرية انشغاهلم تلت الساحرة بعض الت

املتحركة اليت كانت بصدد االنغالل. إال أن الفتاة اجلميلة أسرعت ملنعها لكن الساحرة متكنت 

 من قتلها خبنجر وألقت بنفسها حتت البوابة ولكنها مل تستطع فطبقت عليها وقضت عليها.  

حماوالت عديدة فاشلة وبس شديد استطاعوا اخلروج  علق الوافدون يف الكهف عدة أايم وبعد

منه من خالل تتبع تيار هوائي شعر به جود فحفروا حتت األرض ووجدوا ىرجا أنقذهم من 

 موت حمتم. 

بعد توديعهم للملك اجلديد وأفراد القبيلة، قفلوا عائدين إىل وطنهم، وىف طريقهم التقى هنري 

يعيش لوحده يف كوخ على سفح اجلبل. وبعد عدة  أبخيه جورج بعد فرال طويل حيث كان

 أايم من السري وصلوا إىل لندن عرب البحر، وهنا  ابعوا املاسات اليت أتوا هبا. 

 استقراء آليات الرتمجة وحتليلها واقرتاح البدائل: (5

 النموذج األول:  -

 النص املرتجم )الرواية العربية( النص األصل )الرواية االجنليزية( الصفحة

 4ص

 

 

 

I meet Sir Henry Curtis 

It is a curious thing that at my 

age—fifty-five last 

birthday—I should find 

myself taking up a pen to try 

to write a history. I wonder 

what sort of a history it will 

 اجتماعي ًبلسي هنري

–من الغريب أن يتحتم علي فيعمري

مخسة ومخسني عاما يخر أعياد ميالدي 

أن أجد نفسي يخذا ابلقلم ألكتب 



 مقارنة لروايتنيل التطبيقي                                               دراسة حتليلية الفص
 

 
66 

be when I have finished it. I 

have done a good many 

things in my life which seems 

along one to me, Perhaps 

because I began work so 

young,. At an age when other 

boys are at school, I was 

working for my living as a 

trader in Africa. I have been 

trading, hunting, fighting, or 

working at the mines! Ever 

since. And yet it is only eight 

months ago that I made a lot 

of money. It is a lot of 

money-  

I don't yet know how much, 

but I do not think that I would 

go through the last fifteen or 

sixteen months again for it; 

no, not even if I knew that I 

should come out safe at the 

end. 

 

أعجب أي نوع من  قصة. وإين

القصص ستكون عندما أهنيها، لقد 

اشتغلت أبعمال كثرية بدأت العمل 

صغريا جدا. يف سن يكون فيها األوالد 

اآلخرون يف املدرسة، كنت أعمل 

لكسب قويت كتاجر يف افريقية. كنت 

منذ ذلك احلني أاتجر وأصطاد وأقاتل 

 وأعمل يف املناجم.

أشهر عالوة على ذلك، منذ مثانية      

ال  –حصلت ثروة. إهنا مبلغ ضخم 

أعرف مبلغها بعد. لكنين ال أ نين أين 

أريد أن أعيش اخلمسة أو الستة عشر 

شهرا األخرية من أجل تلك الثروة، 

حىت لو علمت أين سأخرج منها يف 

 النهاية حيا.

 

 التحليل: 



 مقارنة لروايتنيل التطبيقي                                               دراسة حتليلية الفص
 

 
67 

الرتمجة تكاد ختلو من اقتصر املرتجم يف النص اهلدف على األساليب املباشرة، حيث جند أن 

التصرف أو ما أطلقنا عليه ابخللق املوازي. حيث قام ابملقابلة املباشرة بني الكلمات، إال أننا 

 هذا جاء وقد. "اجتماعيابسم ""Imeet ميكن أن نلح  قدرا من التغيري كاستبداله للفعل"

. أما التعبري غرابة وجتنب اهلدف اللغة يف املرتمجة اجلملة تركيب تيسري أجل مناجباري  القرار

استعماله لكلمة "السري" كاقرتاض هلا من لغتها األصلية ملا حتمله الكلمة من مدلول ثقايف يدل 

على الدرجة الراقية يف اجملتمع االجنليزي القدمي. لكن ابلرغم من ذلك كان إبمكانه االقتصار 

 على كلمة "السيد" حىت يتجنب تغريب النص العريب وهتجينه.

 ا يف الفقرة التالية :أم

“It is a curious thing that at my age—fifty-five last birthday—I should 

find myself taking up a pen to try to write a history. I wonder what 

sort of a history it will be when I have finished it”.  

لمس قليال من الغرابة يف التعبري العريب خصوصا يف قوله اكتفى املرتجم بنقلها حرفيا حىت أننا ن

"من الغريب أن يتحتم علي..."فكان إبمكانه أن يتصرف الرتمجة حىت حياف  على سالسة 

عمر من الغري  أن أجد نفسي جمربا على أتليف قصة وأَّن يف " األسلوب العريب مثل أن يقول

يف ترمجتنا قمنا ابتباع اسرتاتيجييت . "متعجبا كيف ستكون حينما أنتهي منها مسني عامااخلمسة و اخل

حبيث أننا حاولنا احلفاظ على مقصدية "transpositionواإلبدال " " omissionاحلذف "

 الكاتب وعبقرية اللغة يف ين واحد. 
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 يف املثال اآليت:و 

“…And yet it is only eight months ago that I made a lot of money. It 

is a lot of money- I don't yet know how much, but I do not think that I 

would go through the last fifteen or sixteen months again for it; no, 

not even if I knew that I should come out safe at the end.” 

ال أعرف مبلغها  –وة. إهنا مبلغ ضخم عالوة على ذلك، منذ مثانية أشهر حصلت ثر “…

بعد. لكنين ال أ ن أنين أريد أن أعيش اخلمسة أو الستة عشر شهرا األخرية من أجل تلك 

 ”.الثروة، حىت لو علمت أين سأخرج منها يف النهاية حيا

يف التعبري العريب نلمس بعض الغموض يف سيال النص حبيث يصعب فهم ما يقصده املرتجم لو 

اقتصر القارق على النص املرتجم فقط خصوصا يف قوله " ال أ ن أنين أريد أن أعيش اخلمسة 

أو الستة عشر شهرا األخرية من أجل تلك الثروة" فكلمة أعيش هي اليت تشكل الغموض يف 

. "again"يف ذلك هو استعماله للحذف يف غري موضعه حيث حذف كلمة  الرتكيب والسبب

وابملقابل كان إبمكانه حذف التكرار يف قوله "حصلت ثروة. إهنا مبلغ ضخم ال أعرف مبلغها 

األوىل يف اإلجنليزية بكلمة « a lot of money » بعد" وجتدر اإلشارة هنا إىل استبدل كلمة 

املبلغ الذي حصل عليه جراء عمله يف إفريقيا. فكان له أن "ثروة" اشارة منه إىل ضخامة 

يكتفي هبا حىت يتجنب التكرار. فلنا أن نرتمجها كاآليت: " عالوة على ذلك فقد حصلت ثروة 

خلمسة أو  طائلة ال أعلم قيمتها بعد. وابلرغم من ذلك فإنين ال أريد أن أعيش من جديدا

 لو تيقنت خروجي ساملا يف هناية األمر". حىت الستة أشهر األخرية لكسب تلك الثروة
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ونقول أبن املرتجم اقتصر على ترمجة الكلمات وليس املعىن املراد للنص األصلي واملثال التايل 

 :يبني ذلك

 الكلمة األصلية الرتمجة

 من الغريب

 يف عمري

 أن أجد نفسي 

 ذا يخ

 ابلقلم 

 ألكتب 

 قصة

 وإين أعجب 

 أي نوع من

 القصص

 ستكون

 عندما

 أهنيها

It is curious 

That my age 

I should my self  

Taking up  

A pen  

To write  

A history 

I wonder 

What sort of  

History  

It will be  

When  

Finished it 
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 واقرتاحنا لرتمجة الفقرة كاملة سيكون كاآليت:

 لقائي ًبلسيد هنري"

قصة وأان يف عمر اخلمسة واخلمسني عاما متعجبا  من الغريب أن أجد نفسي جمربا على وليف 

 كيف ستكون حينما أنتهي منها. لقد اشتغلت أبعمال كثرية حىت بدت يل حيايت طويلة جدا،

ذلك وعلي عكس ابقي أقراين يف املدرسة فقد بدأت العمل يف إفريقيا يف سن مبكرة من أجل  

وعامل مناجم. عالوة على  كسب قويت. حيث عملت منذ ذلك احلني كتاجر وصياد ومقاتل

ذلك، فقد حصلت ثروة طائلة ال أعلم قيمتها بعد. وابلرغم من ذلك فإنين ال أريد أن أعيش 

من جديد اخلمسة أو الستة أشهر األخرية لكسب تلك الثروة حىت لو تيقنت خروجي ساملا يف 

 هناية األمر". 

 النموذج الثاين:  -

 النص املرتجم )الرواية العربية( االجنليزية(النص األصل )الرواية  الصفحة

24 Baas we are going after 

diamonds. 

 

 معلمي وحن ذاهبون خلف املاس. 

 

 

 التحليل 
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يف جنوب  حسب معجم أكسفورد هذه كلمة يستعملها فقط السود « baas »استعمال كلمة 

افريقيا ملخاطبة البيض األوربيني إلثبات والئهم وخدمتهم هلم. وقد قابلها املرتجم بكلمة معلم 

املستعملة يف اللهجة املصرية اليت تؤدي حسبه نفس املعىن وحتمل نفس اخلصوصية الثقافية. 

 عبارة انتك  النتيجة أن إال حرفيا اللفرة هذه نقل يف واضحة بدت املرتجم نية أن من فبالرغم

  "Traduction Ethnocentriqueعرقيا متمركزة"و مكاف ة ترمجة عن

رمبا حيمل نوعا من  استعماهلا من طرف الزنوج األفارقة اجتاه أسيادهم البيض حيث أن

. فوجب على املرتجم أال ينتهج نفس تفكري النص األصلي أن يكتفي ابستعمال  االنكسار

  » كلمة "سيدى". من جهة أخري، إنه قد ترجم اجلملة حرفيا حيث قابل كلمة 

after » البديلة الرتمجة األخري يف ونقرتح"خلف" واليت ال تؤدي املعين كامال يف اللغة العربية. بـ 

 العبارة ابستعمال تقنية التطويع:  ومضمون لشكل قرباألأهنا  وحسب اليت اآلتية

 "وحن ذاهبون للبحث عن املاس اي سيدي". 

 النموذج الثالث: -

 النص املرتجم )الرواية العربية( النص األصل )الرواية االجنليزية( الصفحة
 

40 

The desert is wide and 

there is no water In it; the 

mountains are high and 

covered with snow. And 

man cannot say what lies 

الصحراء واسعة وال يوجد فيها ماء، واجلبال 

عالية ومغطاة ابلثلوج، وال يستطيع اإلنسان أن 

يقول ما الذي ميتد خلف موضع غروب 
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behind them in the place 

where the sun set. It is a 

far journey.  

 

 الشمس. إهنا رحلة بعيدة. 

 

 التحليل:

يف هذا املثال نقول قد اقتصر املرتجم علي الرتمجة احلرفية فقط، ومع ذلك تبدو الرتمجة سليمة 

" اليت على where the sun setإىل حد ما. إال أنه كان إبمكانه التعامل مع العبارة اجملازية "

ذهب إليه )يوجني تدل على أن اجلبال بعيدة جدا، ابستبداهلا جبملة أو كلمة عادية. وهو ما 

 عادية... ألن بعبارة االستعارة، اجملازية ومنها العبارة استبدال إمكان"" Eugene Nida)انيدا 

إال أنه  1مباشرة". حرفية لغة ليستعمل جمازية عبارة استعمال عن يستغين قد ذاته يف حدّ  املتكلم

 . املرتجم النص من الستعارة إسقاطا تقتضي ملحة ضرورة أو مل  د أي سبب مقنع

 النموذج الرابع: -

 النص املرتجم )الرواية العربية( النص األصل )الرواية االجنليزية( الصفحة

67 There was a war lately 

amongst ourselves, dog ate 

dog.  

مؤخرا كانت هنا  حرب بيننا، كلب أكل 

 كلبا.

 

                                                           
 (. بتصرف) 12 ص، 2012لبنان، بيروت، للترجمة، العربية المنظمة ،11ال عدد والترجمة، العربية جلةالمجاز، م سعيدة كحيل، ترجمة1
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 التحليل:

مهجية اهلروب وكثرة القتل، وأن اإلنسانية  " إشارة إىلdog ate dogاستعمل الكاتب املثل "

ليس هلا معىن بينهم أبد. فكل يسعي للوصول إىل السلطة والسيطرة حىت وإن تطلب منه األمر 

إابدة كل من يقف يف طريقه. فلم  د املرتجم ما يقابله يف اللغة العربية رغم أنه توجد بعض 

قانون الغابة حيكم"... إال أهنا ال تفي االمثال املشاهبة مثل: القوي بكل الضعيف " أو "

ابلغرض وال تناسب سيال النص. لذلك رجح املرتجم الكفة لصاحل احلرفية من أجل اإلبقاء 

 على نفس األثر يف القارق العريب، وحىت يتسىن له تصور بشاعة املوقف وفراعته.

 النموذج اخلامس : -

 املرتجم )الرواية العربية(النص  النص األصل )الرواية االجنليزية( الصفحة

 

88 

“Tonight”, answered Infadoos, 

“there will be the great witch 

hunt, and there will be anger in 

the hurts of many against King 

Twala. 

أجاب انفادوس: الليلة سيكون صيد 

السحر العريم، وسيكون هنا  غضب 

 يف قلوب الكثريين ضد امللك تواال.

 

 

 التحليل:

 نصه متبعا احلرفية حيث نسخ عبارة جلأ املرتجم كعادته إىل ترمجة 
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"there will be anger in the hurts of many against King Twala" 

فبدال من أن يكون الرجال متصفني بصفة الغضب، اتبع األسلوب اإلجنليزي الذي ميلك الصفة 

اللغة العربية ال تقتفي نفس النهج يف مسألة الصفات، إىل صاحبها وكأهنا شيء ميلكه. لكن 

حيث أن الشخص هو الذي يتصف بصفة وليست ملكا له. فكان من األجدر له أن 

 يستخدم اإلبدال حىت يتجنب ركاكة األسلوب وغرابته، فيقول:

 من امللك تواال".  كان هنا  كثري من الرجال الغاضبني"

 السادس:  النموذج -

 النص املرتجم )الرواية العربية( األصل )الرواية االجنليزية(النص  الصفحة

100 Infadous entered, followed 

by half a dozen fine looking 

chief. 

ذوي  ، يتبعه ستة من الزعماءدخل إنفادوس

 املرهر احلسن. 

 

 

 

 

 التحليل:
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حيث طوع املبين للمجهول يف اللغة اإلجنليزية  ،هذا مثال حي عن تصرف املرتجم يف ترمجته

مبا يقابله يف اللغة العربية اليت تستغين عن استعماله إال يف  ،الذي يعترب خاصية من خصائصها

  حاالت، حيث و ف املبين للمعلوم يف قوله "يتبعه" بدال من "متبوعا"

ري يف كلمة "ستة" مقابل وهو ما يناسب عبقرية اللغة العربية. كما استعمل اإلبدال االجبا

"half a dozen  .اليت ال يوجد هلا مقابل حريف يف العربية " 

 النموذج السابع:

 النص املرتجم )الرواية العربية( النص األصل )الرواية االجنليزية( الصفحة

102 

 

Many will stand by king 

Twala. Because men bow 

down to the sun which still 

shines bright in the sky, 

rather than to that which has 

not yet risen 

وكثري من الرجال سيقفون إىل جانب تواال، 

ألن الرجال ينحنون للشمس اليت ال تزال 

براقة يف السماء ال الشمس اليت مل تشرل 

 بعد.

 

 التحليل:

 Katharina Reiss)كاترينا رايس (عمل املرتجم برأي املنادين ابلرتمجة احلرفية علي غرار 

اليت تؤكد عل ضرورة االهتمام بنقل الشكل واألسلوب إذا ما تعامل املرتجم مع نصوص تعبريية كالشعر 

والرواية ... وغريها علي عكس النصوص اإلخبارية، خصوصا إذا ما كانت االستعارة أو التشبيه من صنع 
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 الكاتب خيال وحي من االستعارة أو التشبيه كان ذاإالكاتب وهذا ما تؤكده سعيدة كيحل بقوهلا:" 

االستعارة،  مضمون شكل نقل يف فعال جنح قد املرتجم أبننرى  املنطلق هذا ،ومن1"حرفيا ترمجتهما وجبت

اليت يريد من خالهلا أن يقول أن جل الناس ال حيبون التغيري بسبب اخلوف فيبقون خاضعني مطأط ني 

لركوسهم، ينتررون ما سيفعله هبم أسيادهم. واألدهى واألمر أهنم مستعدون للوقوف إىل جانب من 

السبب الذي يؤدي هبم إىل يرلمهم وحيتقرهم، ال لشيء سوى أهنم خيافون من التغيري. وهذا اخلوف هو 

حماربة كل من يريد أن يرفض الرلم ويريد التغيري ويقاتل من أجل ذلك. فاستعان الكاتب بعبارة االوحناء 

 للشمس ليعرب هبا عن عرمة املوقف وخطورته. 

عما يريد  وسبب قولنا أن املرتجم قد جنح إىل حد ما يف ترمجته هو أنه رمبا مل  د عبارة يف اللغة العربية تعرب

 الدالالت من الكثري على أبقى ممااملؤلف اإلفصاح عنه تكافئ مقصدية الكاتب سواء شكال ومضموان. 

 الكاتب.  طرف من املرادة والبالغية اجلمالية واجلوانب

 النموذج الثامن: -

 النص املرتجم )الرواية العربية( النص األصل )الرواية االجنليزية( الصفحة

113 “Stop” I shouted, “we, the 

men from Stars, say that it 

shall not be. Come but one 

step nearer and we will put 

out the moon and the land 

shall be in darkness. We 

who dwell in the Moon’s 

صرخت: قفوا وحن رجال النجوم نقول إن 

هذا لن يكون. اقرتبوا خطوة واحدة وسنطفئ 

نور القمر وستكون األرض يف  الم. وحن 

نسكن يف منزل القمر نستطيع فعل هذا. 

 جتركوا علي العصيان وستجربون سحران. 

                                                           
 )بتصرف( 14نفسه، ص سعيدة كيحل، المرجع 1
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House can do this. Dare to 

disobey and you shall taste 

of our magic” 

 

 التحليل:

هذه الفقرة ملي ة ابخلرافات اليت ال يصدقها أي عقل. وسبب استعماهلا من طرف الكاتب هو 

وصفه ملدي جهل وسذاجة قبائل الزولو. حبيث أهنم مصدقون متاما أن البيض يتون حقا من 

حتقري السود والتقليل من  لنررته الدونية هلم عن طريقالفضاء، ويعكس جلوكه الستعماهلا أيضا 

 مام البيض االجنليز. قيمتهم أ

النماذج املنتقاة  للمدونة من خالل ناه أثناء دراستنا الواصفة التحليليةمما الحر وأخريا،  

أن املرتجم قد جلأ إىل اعتماد األساليب املباشرة يف ترمجته  ،عشوائيا من ىتلف فصول الرواية

 بعض احلاالت االضطرارية للرواية، حيث التزم حبرفية النص ومل يستخدم التصرف كثريا إال يف

على شكل النص وأسلوبه وابتعد كل البعد من أجل حتقيق التواصل. فقد حاف  إىل حد بعيد 

، اتركا مهمة استخالص املعىن للقارق. حىت أننا ملسنا أحياان غرابة عن التدخل يف الرتمجة

ي لفهم ما يقصده يف كثري من األحيان. األمر الذي يستدعي االستعانة ابلنص األصلاألسلوب 

 املعىن تشويه إىل أدى ألنه ذلك صائبا، قرارا يكن مل املواقف بعض يف احلريف النقلاملرتجم. ف

 املعىن وصول ودون الكاتب مقاصد بلول دون حائال يقف ما الغموض كنف  يف وإبقائه

 .املرتمجة املدونة يف التأويل ياثر تقريبا غابت الطاغية، احلرفية خضم ويف. للقارق
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إال أننا ال ننكر أنه قد وفق يف مواقف كثرية ابستعماله للحرفية. حبيث استطاع نقل نفس األثر 

 الذي ينقله النص األصلي.

ابإلضافة إىل التطويع  بكثرةمن األساليب غري املباشرة اليت استعملها يف ترمجته تقنية االبدال 

 النص وإثراء التعبري أساليب ويف اخلطاب يف التنويعمن أجل  اختياره على بناءأحياان، وذلك 

 على أدبية صبغة إضفاء وعلى اترة الضمين ملعىنإبراز ا علىالتطويع فعمل  أما اهلدف،

 اهلدف اللغة لقيود احرتاما أخرى أحايني يف إلزاميا اعتمادمها كان  بينما. أخرى اترة األسلوب

 .ومقتضيا

إن ترمجة رواية "كنوز امللك سليمان "كان هدفها تعليميا فقط. أي أن املرتجم جلأ إىل مقابلة  

اجلمل اإلجنليزية بنرريهتا العربية يف خطوة منه للتسهيل على املتعلم يف فهم التعابري اإلجنليزية من 

غالب، وهذه أجل تطوير رصيده اللغوي. األمر الذي يفسر استعماله لألساليب املباشرة يف ال

املبادرة تفيد الطلبة يف تعلمهم للغة اإلجنليزية. لكن من جهة أخرى، فهي تؤثر سلبا على لغة 

 اهلدف وذلك من خالل ادراج أساليب غامضة وركيكة تنايف عبقرية اللغة وطبيعتها. 
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ابلرغم من أن الرتمجة األدبية هي أكثر استعماال مقارنة ابلرتمجات األخرى، وذلك لكثرة 

ما يتم انتاجه يف الدول الغربية أو العربية من أعمال أدبية جبميع أصنافها وأشكاهلا، إال أهنا 

تبقى هي األصعب على اإلطالل. ال لشيء سوى أن املرتجم األديب  ب أن يكون أديبا حىت 

يع حتليل ما يريده األدابء من خالل كتاابهتم. والسبب الوحيد الذي  علنا نشرتط مرتبة يستط

أديب يف املرتجم، هو أن املرتجم األديب هو الوحيد الذي يستطيع وويل وفهم ما يكمن وراء 

الكلمات املرتاصفة يف الكتاب، وألنه يستطيع التواصل مع هذه الكلمات دون تدخل كاتب 

رتجم األديب حني فهه ملا يراد إضافة إىل ملكته اللغوية، فإنه يستطيع أن ينقل إىل النص. إن امل

شعبه رائعة أدبية بكل أمانة. فال يهني أفراد جمتمعه إبدخال مفردات مستهجنة وتعابري ركيكة. 

 تسيئ إىل مسعته ومسعة الكاتب وكذا مسعة لغته. 

ومن خالل حتليلنا للرتمجة ومقابلتها مع األصل، استخلصنا أن الرتمجة احلرفية يف غالب       

األمر ال تؤدي املبتغى املطلوب الذي ينترر منها. رغم أننا ال ننكر أهنا ميكن أن تنقل ما كتب 

لك يستطيع القراء نوعا ما فهم النص األصلي، يف اللغة األصل، وتستطيع أن توصل املعىن، وبذ

إال أهنا ابملقابل تسيء إىل اللغة اهلدف، إبدراجها أللفاظ غريبة جتعل من اللغة تتساوى مع 

اللهجات. وابلتايل فإن القارق الباحث عن جزالة األسلوب ومجال اللغة فإنه ال  د شي ا من 

فيه عن اجلمال وال  ده. فهنا ابستطاعتنا أن ذلك. وابلتايل فالقارق الذي يقرأ مؤلفا يبحث 

وحكم على هذا املؤلف سواء كان قصة أو رواية أو غريها أبنه ال يرقى إىل مرتبة األدب. 
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 ملخص املذكرة ًبللغة العربية:

" يف إطار الدراسة التحليلية املقارنة. الرتمجة األدبية بني األمانة واخللق املوازييندرج حبثنا "    
 King مناجم امللك سليمانحاولنا من خالهلا أن نعرض ترمجة سليمان أبو العيون لرواية 

Solomon’s mines  ريدر هاغارد (للروائي االجنليزي(Rider Hagard حيث حللنا .
بعض األمثلة املنتقاة من الرواية مث اقرتحنا ترمجتنا لبعض األمثلة مستندين يف ذلك على ما 
عاجلناه يف الفصل النرري من تعاريف للرتمجة األدبية ونررايهتا، وكذا الصعوابت اليت قد 

 يواجهها مرتجم النصوص األدبية أثناء عمله. 

 ة األدبية، األمانة، اخللق املوازي.: الرواية، الرتمجالكلمات املفتاحية
Résumé en français 

    Notre recherche, intitulée « la traduction littéraire entre la fidélité et la 

création » entre dans le cadre de l’étude analytique comparative de la 

traduction et vise à identifier les stratégies utilisées par le traducteur dans 

sa traduction du roman « King Solomon’s mines » écrit par Sir H Rider 

Hagard et traduit par Nouâman Abou El Ouyoun. En proposant d’autres 

traductions basées sur la partie théorique.  

Mots clés : roman, traduction littéraire, la fidélité, la création.   

Summary in English 

    The present research under the title of “literary translation between fidelity 

and creation” is part of analytic and comparative study of translation. Aims 

to identify the strategies used by translator in the roman “King Solomon’s 

mines” written by Sir H Rider Haggard. Translated by Nouâman Abou El 

Ouyoun. We proposed others translation possibilities of some examples 

extracted from the corpus. This study based on the theoretical part. 

Key words: novel, literary translation, faithfully, creation.    


