
 
 

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
 العايل والبحث العلمي التعليموزارة 

 1جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 
 اآلداب واللغات  ةيكل

 الرتمجة  قسم
 ................. رقم التسجيل

 ........ .الرقم التسلسلي: ....
 
 
 

 
 

 رسالة حبث لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف الرتمجة
 

 إشراف                                                                               ةإعداد الطالب
 عمار بوقريقة  .دأ                                                                          جوهرة بوشريط

 
 

 جلنة املناقشة 
     رئيسا    1قسنطينة  - منتورياإلخوة  جامعة  أ.د. يوسف بغول 

 مشرفا ومقررا         جيجل - جامعة حممد الصديق بن حيي   عمار بوقريقةأ.د. 
 مناقشا    جيجل  - جامعة حممد الصديق بن حيي أ.د عبد العزيز الشويط 

 مناقشا     1قسنطينة - منتورياإلخوة  جامعة   د. ماجدة شلي 
 مناقشا     1قسنطينة - منتورياإلخوة  جامعة  د. عبد الغين بن شعبان 

 مناقشا  قسنطينة – للعلوم اإلسالمية   جامعة األمري عبد القادر  لعوير د. ليلي 
 

 

 2020-2019 السنة اجلامعية

ديوان اخلنساء إىل اللغة الفرنسية عند يف  ستعارة والكنايةالترمجة ا
 فكتور دي كوبييه

 الفرنسية عند فكتور دي كوبييه



 
 

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
 العايل والبحث العلمي التعليموزارة 

 1جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 
 اآلداب واللغات  ةيكل

 الرتمجة  قسم
 ................. رقم التسجيل

 ........ .الرقم التسلسلي: ....
 
 
 

 
 

 رسالة حبث لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف الرتمجة
 
 
 

 إشراف                                                                               ةإعداد الطالب
 عمار بوقريقة  .دأ                                                                          جوهرة بوشريط

 
 

 
 
 
 
 
 

 2020-2019 السنة اجلامعية

ديوان اخلنساء إىل اللغة الفرنسية عند  يف   ستعارة والكنايةالترمجة ا
 فكتور دي كوبييه 

 الفرنسية عند فكتور دي كوبييه 



 

 

 

 

 

 ََتَ َعالَََاَلّلَهَلََقَا

َر ضََِالّسَماَواتَََِخل قَهَآََيتِهَََِوِمنَ ﴿ ِتََلفَهََواْل  َََوأَل َواِنكهمَ َأَل ِسَنِتكهمَ ََواخ 
َ ﴾ِلل َعاِلِميَََََلََيتَ ََذِلكَََِفََِإنَّ

22ََالروم:

 



 شكر وعرفان 

 

الدكتور  للمشرفأوجه شكري اخلاص   على صربه   عمار بوقريقة  األستاذ 
طيلة البحث  وحتملي  هذا  إجناز  القيمة    سنوات  بنصائحه  علي  يبخل  مل  والذي 

 .وتوجيهاته وختصيص وقته ملساعديت لتكتمل معامل هذه املذكرة

 أعضاء جلنة املناقشة على قراءة هذا البحث. كما ال يفوتين أن أشكر       

كل من ساندين معنواي حىت يرى هذا العمل النور ) أمي وأيب وأشكر أيضا        
 .وأخيت وإخويت (
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هللا  ب        األلسن،سم  حممد    مفرق  املصطفى،  وحبيبنا  سيدان  على  والسالم  عليه  ﴿والصالة  هللا  صلى 
 ،أما بعد ،﴾وسلم 

الغرب          العربية  احلضارة  عشر  األندلس    بالدعرب  الكثري  أعطت  احلادي  أو  العاشر  القرن  من  انطالقا 

وكان ذلك من   ،اليت استهدفت بالد املشرق  يبيةاحلروب الصلو جزيرة صقلية )جنوب إيطاليا(    وعرب  امليالديني

ترمج العربية   الغرب  ةخالل  واآلداب  إىل    للعلوم  نُقلت  اليت  اإلغريقية  يف    النقل  من   تهمغايوكانت  .  العربيةأو 

أنهالعربية علمية خالصة  اللغة  من  البداية إال  الثاين عشر  ،  القرن  مطلع  على  مو   مع  الصليبية  بدء احلروب  ع 

العريب صار هدفه الوطنمعرف  م الوطن  لغاايت    حتقيقااملادية واملعنوية    ثرواتهعلى  السيطرة    فرضل  جيدا   ة هذا 

  مث دينية )تبشريية(. سياسية وعسكرية واقتصادية

املقابل،        املستشرقني كان    فئة جند    ويف  الرتمجة  اهدفهمن  حبضارات   اانبهارهنتيجة    اخالص  اعلمي  من 

اي ومصر وصقلية وجنويب إيطاليا يف ر العربية من سو احلضارة  من   اكل ما طلت له يده   غرفت تكانإذ    ،الشرق

  احلديثة العلمية    يف هنضة الغرب   ا سبب  اإىل لغاهت  تهوكان ما نقل  . ومن املغرب العريب  عهد األغالبة ومن األندلس

 اليت ال تزال مستمرة حىت اليوم. 

زمنو           وتعددت   أتى  فيه  االستشراقية  أتسست  أ .املدارس  من  الفرنسية  االستشراقية  املدرسة    مهوتعد 

  ري كبرية" خ"لوحة   ووصف روبري منرتان هلا ب عربيةجبارة حول الدراسات ال جبهوداملدارس األوروبية اليت قامت 

  هور ا املستشرق املشهواليت رأس م1795وخاصة مع  إنشاء مدرسة اللغات الشرقية احلية سنة ،دليل على كالمنا

ساسي دي  التاسع   Silvestre de Sacyسلفسرت  القرن  من  األول  النصف  يف  األورويب  االستشراق  عميد   ،

  .عشر

يف  من ميادين املعارف الشرقية  مل ترتك ميداان    إذ  ،التعددابلشمول و   اتصافهااملدرسة الفرنسية  ما ميز  و        

املستشرقون . ومل يكتف  ترمجةته  تناولإال و   واألدب  الدين والتاريخ واجلغرافيا والفلسفة والفلك والفالحة والطب

بل أصبح  ونالفرنسي واآلداب  العلوم  اليت    كاتبامل حنو كثرية    إسهاماتمن خالل  فيها    لني فاع  وابتلقي هذه 
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 واملؤلفات  ،روهاواجملالت اليت أصد  ،الفهارسحلواشي و املخطوطات العربية ودججوها اب  واوضعوها حيث  قامأ

مثل  أثروا  و بل    ،كتبوهااليت  واملوسوعات   العرب  األدابء  من  الكثري  وغري طه  على  تناوهلم حسني  خالل  من  ه 

  لرتاث العريب وإظهـاره لـلـنـورل  ء  إحياو     هيحبا يف اإلطالع علاستكشافا و   ،دراسة وترمجة  ،القدمي  ألدب العريبا

           .    من آداب وفنون خمتلفة  العربية لثقافتهم مبا لدى احلضارة ثراء  وإ

صدر          وشعر  اجلاهلي  الشعر  السيما  القدمي  العريب  الشعر  ترمجة  على  إقباهلم  لالنتباه  امللفت  واألمر 

أو   البدوية  وثقافته  الصحراوية  وبيئته  والفنية  اللغوية  وخصائصه  املتفرد  رغم شكله  عديدة  لغات  إىل  اإلسالم 

ومل يكتفوا هبذا فقط بل وقع اختيارهم على فحول الشعراء ومن ذاع صيتهم   ،احلضرية وحقبته الزمنية البعيدة

األمر الذي دفعنا إىل خوض    .تلف بقاع العاملمن خم  راءالباحثني والق  جتذب  ذلك الوقت والذين أنشدوا أشعارا

  الفرنسيون  جمال البحث يف ترمجة الشعر العريب القدمي إىل اللغة الفرنسية حىت نكشف كيف تعامل املستشرقون

أخرى    ةبلغ  آخر   زمنأخرى يف    اتبيئمساء  حيلق يف    همع هذا الشعر ونبني التحدايت اليت قاموا هبا حىت جيعلو 

 للثقافة العربية بصلة. ونتوال مي بغري عر  ينآخر  قراء عند 

وبناء على هذا،    ،على ديوان اخلنساء  إىل اللغة الفرنسية  وقد وقع اختياران من بني الدواوين اليت تُرمجت        

موسوما كالتايل   حبثنا  والكناية""ترمجةورد  اخلنساء"االستعارة  ديوان  فكتور دي    يف  عند  الفرنسية  اللغة  إىل 

   .كوبييه"

 وما دفعنا إىل اختيار هذا املوضوع:       

من إطار الدراسات اليت تناولت خصائصه اللغوية أو الفنية أو غرض الراثء فيه إىل    اخلروج بديوان اخلنساء  -

دراسة من نوع جديد تتمثل يف كيفية ترمجة تلك اخلصائص إىل لغة أخرى وإيصال ذلك الغرض إىل قارئ آخر  

 . أعجمي
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من خالل   ،العادي تعبريال هبا جتاوزت ،رونقا ومجاال الغته صبغ  اإبداعي اتوظيفستعارة  لال  توظيف اخلنساء    -

، وخصبة عميقة  دالالت ذات  يةر شعلغتها   األمر الذي جعلرسم صور مثالية يعجز الواقع أن يصور مثلها،

   .هاقصائد  مع تفاعلدفعه إىل الو  املتلقي، مشاعر حتريك على قادرة

الشاعرة  - النفسية و   إبداع  يعتمل يف أعماقها من أسى ، وما  القويةعواطفها  اإلفصاح عن  يف جتسيد حالتها 

من   القارئ  يشعر  حىت ثقافتها  و   راويةبيئتها الصح   استمدهتا منمباشرة من خالل الكناية اليت   وحزن بطريقة غري

 .ستمتع بشعرها جلمال صوره الكنائيةقلبه أبملها الشديد وي أعماق

أمام مرتجم    وما أدراك ما عائق  عائقا  قد شكلتا  )االستعارة والكناية(  ال شك أن هاتني الصورتني البيانيتني  -

ة خمتلفة متاما يف عصر  إىل بيئتنتمي  و ديوان اخلنساء إىل اللغة الفرنسية اليت تعد لغة بعيدة كل البعد عن لغتهما  

   .بعيد جدا

دي كوبييه          فكتور  الفرنسي  املستشرق  اللغة      Victor De Coppierويعد  بالغة  حتدى  مرتجم  أول 

ديوان اخلنساء ونقله برمته إىل اللغة الفرنسية. وهو املستشرق الوحيد الذي قام برتمجته    وصدق األحاسيس يف

 كامال. 

تعد هذه الدراسة مهمة جدا يف حقل الدراسات الرتمجية ابعتبار أن البحوث الرتمجية اليت تناولت ترمجة          

 ما اجلوانب البالغية قليلة.  الشعر اجلاهلي السي

نقل االستعارات          املرتجم يف  إليها  اليت جلأ  التقنيات  الكشف عن  الدراسة إىل  وهندف من خالل هذه 

اخلنساء  والكناايت ديوان  الفين   يف  والتصوير  املعاين  ومآل  توظيفها  ودوافع  إليها  تنتمي  اليت  واالسرتاتيجيات 

، وهي أهداف مباشرة. أما األهداف  للديوان  والتأثري العاطفي ومدى بلوغ املرتجم للغرض الذي رمسه من ترمجته

أغو  يسرب  أكادميي  بنتاج  األدبية  الرتمجية  الدراسات  حقل  يف  اإلسهام  فهي  املباشرة  من  غري  جانب  ترمجة  ار 

    .جوانب البالغة يف الشعر اجلاهلي وإثراء املكتبة األكادميية العربية يف هذا اجلانب
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اجلزائر تناولت ترمجة االستعارة يف الشعر العريب    خارج  PhD  لنيل شهادة الدكتوراه ومثة رسائل جامعية         

 : حتصلنا عليه، وفيما يلي ذكر ملا  ليزيةجنإىل اإل

 f oo English in Selected Poems tThe Translation of Metaphor From Arabic"  رسالة عنواهنا    -

 Mahmoud Darwish with a Focus on Linguistic Issues.  "    االستعارة من اللغة العربية إىل  أي " ترمجة

أجنزها موحد نور    ")ترمجتنا(اللغة اإلجنليزية يف قصائد منتقاة حملمود درويش مع الرتكيز على اإلشكاالت اللغوية.

حتديدا مركز دراسات   The University of Leeds  وانقشها يف جامعة ليدز  alemS lA ourN ohdM املالس

واالجتماع    درسةم ،الرتمجة والثقافات  فصول؛  .  م2014سنة  اللغات  مثانية  يف  املذكرة  هذه  املقدمة،  ووردت 

واخلامتة   ودرويش النتائج،  ومقارنة  االستبيان،  نتائج  ومناقشة  والتحليل،  واملدونة،  واالستعارة،  وشعره، 

 إىل   املعاصر العريب  الشعر يف  االستعارة   ترمجة  واسرتاتيجيات  مشاكل   وحتليل  مناقشة  إىل  سعىوقد    والتوصيات.  

  مجلة من   ن. وقد حاول اإلجابة عدالليا  ة النتاجسالسة أسلوب نتاج الرتمجة ودق  مدى   وتقييم   اإلجنليزية   اللغة

املنتقاة )علما أنه اختار عشر    قصائد حممود درويش  يف  ورودا  االستعارة   متحورت حول أكثر أقسام   التساؤالت

  ،قصائد تُرمجت عدة مرات، فقرر تطبيق دراسة حتليلية مقارنة عليها، وأربع تُرمجت مرة واحدة(قصائد؛ ست  

  يف   الصعوابت والتحدايت اليت يواجهها املرتجمو   ،املنتقاة  النماذج  ترمجة  املستعان هبا يف  الرتمجة  اسرتاتيجياتو 

  نقل  يف(  املرتمجون)  املرتجم  ينجح  مدى  أي  إىل، و املختارة  القصائد  يف  اإلجنليزية  إىل  العربية  من  االستعارة  ترمجة

    1.  املصدر النص  استعارات

 2:نشري إليها ابختصارس واليت النتائجمجلة من وقد توصل إىل        

املنتقاة، أكثرها شيوعا  يف  ستعارةلال  خمتلفة  أقسامادرويش  حممود  استخدم   ➢ االستعارة    هي  القصائد 

املعياو   األصيلة العربية،  ية.ر االستعارة  البالغة  . ةيصرحيالت  مث  املكنية   االستعارة   بتسمية أخرى حسب 
 

1- Mohd Nour Al Salem, The Translation Of  Metaphor from Arabic to English in Selected Poems of 

Mahmoud Darwish with a Focus on Linguistic Issues, Submitted in accordance with the requirements for the 

degree of Doctor of Philosophy, The University of  Leeds, 2014, p 4.   
2 – Voir : Ibid, de la page 308 jusqu’à la page 312.  
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واضحا  ناقلال  ألن  بسهولة  كنيةامل  االستعارات  فهم  ميكن  الو  التأويالت  وابلتايل  ليس  تتعدد    قد 

   فتختلف الرتمجات من مرتجم إىل آخر.

  إىل  مناسبة  غري  تقنية  استخدام   يؤدي  وقد  اإلجنليزية،  إىل   العربية  من  االستعارة  رتمجةل  تقنيات   عدة مثة   ➢

مع  )  اللغة اهلدف  يف  نفسها  الصورة  إنتاجوتعد تقنية  .  اإلجنليزية  اللغةيف    ضعيفة أو مشوهة  نسخة

  الفهم  إن   .ةاألنسب واألكثر استعماال يف نقل النماذج املنتقاة من القصائد العشر   (االحتفاظ ابلناقل

اللغة   ثقافة مع  اجلديدة اللغة اهلدف صورة تعارضت إذاو . للشعر أفضل فهما يعين لالستعارة األفضل

   .خري بديل "معىن إىل االستعارة  حتويل" تقنية كونت ،اهلدف

األصلية  فهم  يه  االستعارة  ترمجة  عند  املرتجم  يواجهها  اليت  التحدايت ➢  درويش   أن  خاصة  الصور 

كما أن استعاراته غامضة حتتاج    ،هاليت استمدها من ثقافت  ةيلاألص  االستعارات  الغالب  يف  يستخدم

مكافئة   على   العثور و   خاص   اهتمام  إىل اهلدف  يف  ةمناسب  استعارة    هو   اآلخرين   مع   التعاون).  اللغة 

  ساعدةامل  اإلجنليزية  ابللغة  الناطقني  املرتمجني  مجيع  طلب  (.درويشقصائد    مرتمجي  بني  مشرتك  إجراء

 إجياد   على  هميساعد   إجراء   معىن االستعارات األصلية  لشرح  العربية  ابللغة  األصليني   املتحدثني   من

  ومفهومة  دقيقة  استعارة  تقدمي  يف  املرتمجون  فشل  فقط   قليلة  حاالت  يفو   .لغتهم  يف  املناسب  املكافئ

 .اهلدف  لنصا يف

ب  األد  يف   وخاصة  اإلجنليزية،  اللغة  يف  فعال  بشكل  الناجتة عن الرتمجة  االستعارات   استخدامإمكانية   ➢

  االستعارات   اعتبار  ميكن  ال   ،ذلك  إىل  أضف.  جديدة   مقارانت  عن  والتعبري  جديدة  صور  لتصوير

ترمجة االستعارات    ؤديت  قد  .للتفكري  جديدة   قائطر   فتح  يف  مفيدة  أدوات  بل  ،ارفزخ  جمرد  األصلية

  اللغة  سياق  يف   امليتة   االستعارات   وإحياء   ئهاإثراو   جنليزيةيف اللغة اإل  جديدة   استعارات العربية إىل توليد  

   .اإلجنليزية



 

 و

 

  جديدة   مفاهيم  تعلمي  خالهلا  من  ولكن  لقارئ،ا  لنظر  ملفتة  أو  غريبة  اجلديدة  االستعارات  تبدو  قد ➢

   .هوعواطف هأفكار  وسعيو 

 ومثة فروق بني هذه الدراسة وحبثنا لعل أمهها:        

  املتوفرة ابللغة اإلجنليزية  رتمجاتالكز بعد تناوله إلشكالية ترمجة الشعر العريب إىل اللغة اإلجنليزية على  ر  ➢

تناولنا يف حبثنا  مود درويش فقط. يف قصائد حمل الشعر ومناهجها ومل خنصص    حني  إشكالية ترمجة 

 .  نبذة عن ترمجة الشعر العريب القدمي إىل اللغات األعجمية اللغة، كما تناولنا

نيومارك ➢ حنو  مبنظرين كثر  استعان  االستعارة  ترمجة  مناذج  أو  نظرايت  إىل  تطرق  ،   Newmark  ملا 

 مونو Knowlesنولسو Seminoسمينوو،   Kovecsesكوفسسو، Pickenبيكنو ،    Dickinsوديكنز  

Moon،اليكوفو Lakoffوقاوتلي ،Goatly  .  على اعتمدان  حني  وانيدايف  وديكنز  Nidaنيومارك 

 .Broeckوبروك

بني  ركز يف جانبه التطبيقي على منوذجي نيومارك وديكنز يف تصنيف وترمجة االستعارة. بينما مجعنا   ➢

تناولناهم وصنفناالتقنيات  التصنيفات و كل   الذين  املنظرين  ثالث التقنيات    املقرتحة من طرف  إىل 

 اسرتاتيجيات.  

املنتقاة   ➢ النماذج  ترمجات  على  احلكم  يف  عليه    علىاعتمد  اعتمد  الذي  االستبيان    قياسيف  نتائج 

إجراؤه الرتمجات  ودقة  مقبولية مت  إذ    اللغة  يتحدثون  يبنياجمل  مجيع  وكان  إبجنلرتا،   ليدز  مدينة  يف  ، 

من عدمه  وعلى مدى توافقها    الرتمجات  منهج نيومارك يف حتليل ونقدبينما اعتمدان على    .اإلجنليزية

 وغرض املرتجم من ترمجة الديوان. 

بينما   ➢ النقل.  اليت تكبدهتا عملية  يهتم ابخلسارة  اللغة اهلدف ومل  الرتمجة يف  أولينا اهتم مبقبولية ودقة 

 الرتمجة من خسائر يف نواحي عديدة. اهتماما مبا أسفرت عليه 
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 "   Aspests of  the Problems ofTranslating Metaphor with Special Reference toرسالة عنواهنا -

Modern Arabic Poetry    "  أي " مظاهر إشكاليات ترمجة االستعارة فيما يتعلق بشكل خاص ابلشعر العريب

)ترمجتنا(" عبيداتهشام.    Hisham T.B.Obeidetأجنزها    احلديث   the University of St  ،ت.ب. 

Andrews  ووردت هذه األطروحة يف عشرة فصول؛ نظرايت عامة يف  .  م1997سنة    ،جامعة القديس أندراوز

االستعارة احلية  و اجملاز املرسل واالستعارة،  و التخييل واملعارف الثقافية والرتمجة،  و االستعارة الشعرية،  و االستعارة،  

عر املنفى،  شو الشعر الوطين،  و شعر السرية الذاتية،  و مقدمة التحليل،  و االستعارة يف اإلعالم،  و واالستعارة امليتة،  

  استعارة معينة   ترمجة  إمكانية  أن  سعى الباحث من خالل هذه األطروحة إىل أتكيدوقد    الشعر االجتماعي.و 

من  جمردة   مناذج  بواسطة  حتديدها   ميكن  ال   التجربة  وظيفة   خالل  من   ابألحرى   يتحدد   بل  ،نيومارك  ذجو حنو 

 الذي  مااستعارة ما سهلة و   ترمجةعملية    جيعل  الذي  ما؛  رئيسني  سؤالني  حول  املناقشة  تتمحورو .  االستعارية

   1ارة أخرى صعبة إن مل تكن مستحيلة. عملية ترمجة استع جيعل

 2وقد توصل إىل النتائج اليت نلخصها فيما يلي:       

  التأثري  ينتج ف  اهلدف،   النص   يف   نفسها  الستعارةاب   بسهولة  املصدر   النص   استعارة  استبدال  كنمي ➢

 نفسها والوضع نفسه.داللة الغة اهلدف هلا لوجود استعارات يف ال يف حالة نفسهاألصلي 

   )التكييف(. مماثل ثقايف  مبعىن توحي خمتلفة ابستعارةتعويض االستعارة املصدر  أحياان ميكن ➢

 ال بد من ترمجة االستعارة ألهنا تعد انقال قواي جلوانب خمتلفة من الثقافة اليت نشأت فيها. ➢

 بثقافة   خاصة  ذاتية  جتربة  عن  تعرب   ألهنا قد   خيالية  صدمة  االستعارة  ختلق  أن  ميكن  اجلمالية،  الناحية  نم  ➢

  االستعارة  جماالت  بني"  الصامتة  املسافة"  بـ  نصفه  أن  ميكن  ما  بسد  ذلك  بعد  الصورة  تقوم.  معينة

املاختزال    .ابلنص  وعالقتها الصورة  اللغة اهلدف،   ةل  شك  خصوصية  ثقافة  املسافة يف  على طول هذه 

 
1- Hisham T.B.Obeidet, Aspests of  the Problems ofTranslating Metaphor with Special Reference to" Modern 

Arabic Poetry, the University of St Andrews, 1997, p V.  
2 - Voir : Ibid, p.p 208-209. 
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اجملازية   الصورة  تقدير  على  القارئ  من األصليةستحفز  القارئ  متكني  يف  احلرفية  الرتمجة  تفشل  قد   .

إدراك وضوح النص وتدفقه السلس. بعبارة أخرى، إن مجال وإحساس النص املصدر الذي يظهر يف 

 النص اهلدف يعتمد فقط على قدرة املرتجم.  

على و         وال  االستعارة  ترمجة  نظرايت  على  اعتماده  عدم  أمهها  لعل  وحبثنا  الدراسة  هذه  بني  فروق  مثة 

قصائد تعود إىل عدد من الشعراء احملدثني  من    انتقاها  الستعارةمن اواعتماده على مناذج    ،تصنيفات املنظرين

إىل  وعلى تعود  األصل    ترمجات  بني  تقابلية  حتليلية  بدراسة  التطبيقي  اجلانب  يف  واكتفى  املرتمجني.  من  عدد 

الغالب أو عناصرها    والرتمجة دون حتديد نوع الرتمجة األصلية وبىن مالحظاته على أو نوع الرتمجة النامجة    يف 

 .)الناقل( طبيعة وداللة اللفظ املستعار

"أي   traduction de la métaphore en poésie: ses difficultés et son évaluationLa "دراسة عنواهنا  -

الشعر:  "ترمجة يف  لعريب  Sara Ben Larbiأجنزهتا )ترمجتنا(  "وتقييمها   صعوابهتا  االستعارة  بن  ، سارة 

 Université de Lorraine    إىل أي مدى ميكن   إدراكسعت هذه الباحثة إىل  .  م2014"جامعة لوران"، سنة

الستعارة  من ااجملازية. اعتمدت يف حبثها على دراسة مقارنة لنماذج    ها ترمجة االستعارة دون التخلي عن خاصيت

إيليو قصائد لمن  انتقتها   اإلجنليزية وترمجاهتا     Thomas Stearns Eliot  توماس ستورنز  الفرنسية  ابابللغة  للغة 

للغة الفرنسية  ابقصائد حملمود درويش ابللغة العربية وترمجاهتا    اختارهتا منومناذج    Pierre Leyris  بيري اليريسل

  صعوابت ترمجة االستعارة يف الشعر؛ االستعارة، و قسامأ  ةمذكرهتا ثالث  تضمنت   .Elias Sanbar إللياس صنرب

خاصة، واسرتاتيجيات  استعارات  عامة و استعارات  حيث اقرتحت تصنيف أنواع االستعارة الست إىل صنفني:  

نتائج وأظهرت  االستعارة.  ذاهتا  اليأن    دراستها  ترمجة  املشاكل  واجهتهما  وصنرب  ابلداللة واليت  ريس  تتعلق 

و   األلفاظو  جديدة  معجمية  وحدة  خلق  ألفاظحنو  مناسب  اقرتاح  أن    تثبتو   ة.غري  االستعارة  ترمجة  مقاربة 

املرتمجني يستخدمون ثالث اسرتاتيجيات: الرتمجة ابلناقل ذاته، الرتمجة بناقل خمتلف، واالستبدال. ومل نتمكن 

http://www.theses.fr/157040569
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املنتقاة وترمجاهتا ألننا مل حنصل على املذكرة واعتمدان يف عرض هذه املعلومات ماذج  من حتديد كيفية حتليلها للن

 .  thése.frاملوقع املخصص ملذكرات اجلامعة الفرنسيةملخص مذكرهتا املتوفر على  على

ولبلوغ أهداف البحث السابق ذكرها، ينطلق حبثنا من جمموعة من التساؤالت اليت ستقيد مساره لكي         

 يصل إىل تلك األهداف بشكل مباشر ومنهجي، وتتمثل تلكم التساؤالت فيما يلي:

  ؟توالكنااي اتالستعار ل تهاعتمد عليها فكتور دي كوبييه يف ترمجيكون قد هي التقنيات اليت  ما -

امل  - التقنيات  ترمج  عتمدةهل  التغريب  توالكنااي  ات الستعار ا  ةيف  اسرتاتيجية  إىل  اسرتاتيجية    ،تنتمي  إىل  أم 

 ؟  أكثر من فئة بني مجعت أم أهنا  ، أم إىل فئة التقنيات احملايدة،التوطني

 لتلك التقنيات؟ فكتور دي كوبييهما دوافع توظيف  -

 ما مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارات والكناايت؟ -

 من بلوغ هدفه من الرتمجة يف نقله لالستعارات والكناايت؟ فكتور دي كوبييه هل متكن املرتجم  -

 الفرضيات اآلتية:  ارأتينا أن نقرتحوحىت جنيب عن هذه التساؤالت،    

يكون     - أن  دي كوبييه  نتوقع  البيانيةفكتور  الصور  لنقل  الرتمجة  منظرو  اقرتحها  اليت  التقنيات  وظف    ،قد 

وترمجتها    ةاالستعار   إىل غري تشبيه واالستعارة  إىل  ستعارة واالستعارة  إىل اكرتمجة االستعارة  ،   اختيارا أو اضطرارا

   .تفسري معناها وعدم نقل اجملاز أصال وغريها من التقنياتو حرفيا 

مبا أن نقل االستعارة والكناية عملية شائكة، فإننا نتوقع أن جيمع املرتجم بني تقنيات تنتمي إىل أكثر من فئة   -

 التوطني وفئة التقنيات احملايدة(.  ةواسرتاتيجيواحدة )اسرتاتيجية التغريب 

الثقايف بني الديوان الشعري  التباين  لتباين اللغوي و إىل التلك التقنيات    دي كوبييهكتور  عزو توظيف ف  ميكن  -

 من جهة أخرى. إىل اخلصائص املتفردة ألسلوب اخلنساءو وقراء الرتمجة الفرنسية من جهة، 



 

 ي

 

خسائر    - وقوع  األصل  نتوقع  بني  الفين  التصوير  متاثل  )عدم  وفنية  الرتمجة(  يف  للمعاين  جزئي  )نقل  داللية 

االستعارات   تركته  قد  تكون  الذي  األثر  يكافئ  الرتمجة  قراء  على  عاطفي  أثر  ترك  )عدم  وأتثريية  والرتمجة( 

 والكناايت على قراء األصل( يف ترمجة االستعارات والكناايت. 

املرتجم    رغم توقعنا لوقوع خسائر  - نعتقد أن  أننا  داللية وفنية وأتثريية يف ترمجة االستعارات والكناايت، إال 

أن هدفه    ذلكسيتمكن عموما من بلوغ هدفه من الرتمجة يف نقله لالستعارات والكناايت،    فكتور دي كوبييه 

 ، ال نقلهما بدقة.يكمن يف تقريب املعىن والصورة لقارئ الرتمجة الفرنسية -كما صرح يف تقدميه لرتمجته   -

هذه  حدود سنحاول من خالل املنهج الوصفي التحليلي النقدي أن نثبت أو ننفي هذه الفرضيات، أما        

ساب  فتتعلقالدراسة   اليت  إليها  تلنتائج  االستعارات    خبصوصتوصل  ترمجة  ترتكه  اليت  العاطفي  التأثري  قوة 

ملدى   هانطالقا من تقدير  الباحث توتوقعا ستكون مبنية على ختمنيواليت والكناايت على قراء الرتمجة الفرنسية 

مثة  ومن  أوال  املعاين  فهم  على  وقدرهتم  اخلنساء  شعر  وعلى  اجلاهلية  العربية  البيئة  على  القراء  هؤالء  اطالع 

 . هم من عدمه لعمق عاطفة اخلنساء الصادقة اجلياشةإدراك

اسة النظرية وثالثة فصول الدر   تضمنتها  يف ستة فصول وخامتة؛ ثالثة فصولعندان  وقد استقام البحث         

   الدراسة التطبيقية.  يف إطار 

الفرنسية تعريفا  اللغة  العربية و   ةحاولنا يف الفصل األول أن نلم بكل ما يتعلق ابالستعارة والكناية يف اللغ         

يف اللغة الفرنسية حىت نتوصل   من صور   وما يناظرمها  تنيبني الصورتني العربي  يف النهاية  ووازان  ،وتقسيما وشكال

  .املستشرق هاقرتح  ذيتوازن يسهل علينا حتديد نوع نتاج الرتمجة ال ؛إىل نقاط التشابه واالختالف بينها

كل ما يتعلق ابلشعر العريب القدمي    ضمنمتشعبا يف حمتواه، إذ تو  متنوعا يف مباحثه  الثاينالفصل    وردو          

اللغوية والفنية يف كل مرحلة  هتعريفا ونشأة ومراحل تطور  الشعر الفرق بني  إىل    أشران  مث  .وخصائصه  عناصر 

القدمي الفرنسي  عناصرو   العريب  و الشعر  مبحثاخ.  عن    صصنا  اللغات لنبذة  إىل  القدمي  العريب  الشعر  ترمجة 
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موضوعني؛األعجمية   إىل  العريب  االستشراق    وقسمناه  الرتاث  برتمجة  القدمي  السيما  واهتمامه  العريب  الشعر 

 اللغات األعجمية حسب مراحل تطوره. ترمجة الشعر العريب القدمي إىلو 

الثالث         الفصل  يف  البيانية بعض    ودرسنا  الصور  ترمجة  مبسألة  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  اليت  النظرية    املفاهيم 

؛ التباين اللغوي والتباين الثقايف واخلسارة يف الرتمجة واسرتاتيجيات الرتمجة وتقنياهتا واألثر املكافئ  وترمجة الشعر

وترمجة   الكنايةترمجة ترمجة االستعارة و  مث انتقلنا إىل أهم اآلراء اليت قيلت تنظريا يف واألثر املماثل وغرض الرتمجة.

 .الشعر

 أيضا  وصاحبته اخلنساء واإلحاطة  أسلوبه وغرضهخصائصه و و   صصنا الفصل الرابع لإلحاطة ابلديوانخو        

الفرنسية   ابللغة  دي كوبييه. كماحمققها  و برتمجته  فكتور  الفرنسي  قرران    املستشرق  الذي  املنهج  إىل  تطرقنا 

 . النماذج املنتقاة من الديوان خطوات حتليل ونقد ترمجات االنطالق منه يف رسم 

نقدية          حتليلية  دراسة  فهو  اخلامس  الفصل  من  لرتمجة  أما  اللغة مناذج  إىل  اخلنساء  ديوان  يف  االستعارة 

 وثالثني أمنوذجا. اثنني وقد وقع اختياران على  ،الفرنسية

   الكناية يف ديوان اخلنساء إىل اللغة الفرنسية مناذج من    وورد الفصل السادس دراسة حتليلية نقدية لرتمجة        

 .أمنوذجا واليت بلغ عددها عشرين

الدراسة          توصل  وأهنينا  اليت  النتائج  أهم  تضمنت  واملراجع خبامتة  املصادر  قائمة  مث  إليها  فهرس  ف  نا 

 اإلجنليزية.اللغة الفرنسية و اللغة لخص ابللغة العربية و مبالدراسة  تيلمث ذُ . املوضوعات

، ويف مقدمتها ديوان  ولغاهتا خمتلفة عربية وفرنسية وإجنليزية  متعددة وردت  أما مصادر البحث ومراجعه ف        

كما مشلت شروحا أخرى للديوان حىت حندد  .  يف نسختني  اخلنساء بشرح محدو طماس وترمجته ابللغة الفرنسية 

لسان العرب البن منظور لشرح بعض األلفاظ اليت    وقواميس حنو  جم اومع  ،بدقة معاين االستعارات والكناايت

ملنظر  ا  كتايب  حنويف الرتمجة    ايف النقد األديب والبيان والبديع، وكتب  ا، وكتبيبة ألهنا صارت غري مستعملةبدت غر 
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نيومارك الرتمجة(ابللغة اإلجنليزية     Peter Newmark  بيرت     TextBook of TranslationA اجلامع يف 

العصر،    ، ( Approaches to Translationالرتمجة  يفواجتاهات   وسيلة  إىل  أيضا  وجلأان  وغريها. 

بعض    ،العنكبوتيةشبكة  ال على  علىاملقاالت  لالطالع  خمتلف املعلومات    بعض   واحلصول  عرضتها  اليت 

 مواقعها.

أن يكون يف هذا البحث ما ينري عقل كل مطلع عليه وما يساعد كل مرتجم حتدى البناء املعقد    ونرجو        

للشعر العريب القدمي وقرر ترمجته وما يفيد كل طالب ترمجة أو حىت أدب عريب من خالل املعلومات الثرية اليت  

      قدمناها.



 
 لالباب األو  

 ة ظري  راسة الن  الد  
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 ل الفصل األو  

ة العربي   ةغاالستعارة والكناية يف الل  
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 متهيد الفصل  1-1

الصور             من  الشاعر  له    البيانية  ة يتخذ  ما  للتعبي وسيلة  ولتجسيد  وأحاسيس  عواطف  من  مكنوانته    عن 

من خاطره  يف  حىت    أفكار  جيول يف  االستجابة    عمله  لقيمتيؤثر  إىل  يسيطر كليا  ويدفعه  أن  عقله  بعد  على 

   أيضا.التأثي فيه  بل وحتسني األسلوب وتزيني الكالم فقط شرح األمور لهليس  غرضهألن  وإحساسه

فإنه يبذل ما يف وسعه حىت يصورها ويوصلها  نفسه،    يف اكبي ترتك أثرا  التجربة اليت يعيشها الشاعر  وألن            

يعاين يف معانيها    ،وال بد له أن يعاين فيها من حني ختلقها يف قلبه إىل حني اكتماهلا  ،إنه خالق جتربته"إىل قارئه.  

ألن التعبي العادي يعجز يف بعض األحيان عن  بيانية  ال  ة صور ال   معتمدا علىإلينا    ها وينقل 1"  ،ويف لغتها وإيقاعها

اليت  ،، "لغة اخليال أبمناطها التصويرية اجملازيةفيميل بذلك إىل اللغة الفنيةتصوير القوة االنفعالية يف نفس الشاعر  

من بينهم اجلاحظ الذي  النقاد  وهذا ما ذهب إليه جل    2هي الزمة يف كثي من األحيان للتعبي عن العاطفة."

الّشعر أبنه " الصورة أبهنا "و   3".وجنس من التصوير  النسج،ضرب من  و  صناعة،عّرف  أساس   وصف أحدهم 

     4".الشعر إن مل تكن الشعر نفسه

عنه اللغة "مهما بلغت  اخليال الذي ال تستغين  العاطفة و   املزج الدقيق بني يتطلب رسم الصورة البيانيةو        

 ،هبذا العبء الكبي الذي يرهقها به اإلنسان-من دون خيال–احلياة فال ولن تستطيع أن تنهض  من القوة و 

ا يف احلياة  أحالم القلوب البشرية وآالمها وكل مجات النفوس اإلنسانية وأفكارها و هذا العبء الذي يشمل خل

     5".من فكر وعاطفة وشعور

 
 .143، )د.ت(، ص 9ط  شوقي ضيف، يف النقد األديب، دار املعارف، القاهرة، -1
 .  64م، ص  1974، 3عز الدين إمساعيل، األسس اجلمالية يف النقد العريب، دار الفكر العريب، القاهرة، ط  -2
، كتاب احليوان، حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، شركة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر،  أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ  -3

 . 132ص  ،3م، ج1965 -ه 1385، 2ط
 . 9م، ص  1986، 1أمحد علي دمهان، الصورة البالغية عند اجلرجاين، دار طالس للنشر، دمشق، ط -4
 .15أبو القاسم الشايب، اخليال الشعري عند العرب، كلمات هنداوي عربية للرتمجة والنشر، )د.ط(، )د.ت(، ص  -5
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ختنق    ،ال يتحول شعره إىل طالسم مغلقة"حىت  يسرف يف استغالل الصور البيانية  شاعر أن ال  للينبغي  و         

خنقا" تفهم"  ،1أفكاره  ال  وأحاج  "ألغاز  إىل  لغته  تنقلب  خيتلأن  و   .2وال  ما  إلابنة  وسيلة  أهنا  من  جيفهم  ه 

مشاعر   من  ويثقله  جديدةأحاسيس  مدلوالت  إىل  أبلفاظه  ال  ،و"للخروج  املعاجم  تعرفها  يسمي  ال  إذ  لغوية 

  3".، حىت أمساء األشياء املرئية يف العامل اخلارجي تتبدل وتتغي يف أشعاره حسب خميالتهأشياء أبمساء أخرى

فهي كثية  أما           العريب  الشعر  يف  البيانية  الصورة  أنواع  العقلي   ومتنوعة:عن  واجملاز  واالستعارة  التشبيه 

والكناية. املرسل  والكناية  قد  و   واجملاز  االستعارة  وكيفا  ،فائق  هتمامابحظيت  قبل  ،كما  والنقاد   من  الشعراء 

ملا    وكذلك،  ومعناه وداللته  هبه من أتثيات عميقة على الكالم يف رونقه وزخرف  نياواللغويني قدميا وحديثا ملا أتت

خالل الصفحات  من  االستعارة والكناية    نتناولسوف    هلذاو ترمجتهما.  من مشقة ومتاعب للراغب يف    انهتسبب

اللغ يف  الفصل  هذا  من  و   ةالقادمة  مث  فنعرفهما    ،الفرنسيةاللغة  العربية  واصطالحا  يف  ن لغة   أركاهنما نظر 

ستساعدان و . واملوازنة بينها الكناية يف اللغتنياالستعارة و أقسامهما حىت نتوصل يف األخي إىل فكرة شاملة عن و 

املوازنة يف فهم املرتجم  نحىت    اجوهرمها و محقيقته  هذه  أثناء ترمج  عندماساعد  اتواجهانه  لشعر أو أي نص  ة 

 آخر.  أديب

 

 االستعارة  2 -1

 اللغة العربية يف االستعارة   1-2-1

من  ظفرت        الكثي  ابهتمام  الشعر  يف  والنقاد  اللغة  لغة  و .  الباحثني  بناء  بشكل كبي  االستعارة  تتصدر 

واطف  تعدد املعىن ومتنفسا للعحلث وأداة تعبيية، ومصدرا للرتادف و الشعر، "إذ تعد عامال رئيسا يف احلفز وا

 
 .112شوقي ضيف، يف النقد األديب، ص  -1
 ا.، الصفحة نفسهنفسه املرجع  -2
 . 130، ص نفسه ينظر: املرجع  -3
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احلادة االنفعالية  مللء    ،واملشاعر  املصطلحات"ووسيلة  يف  الشعر    1الفراغات  عرف  بعضهم  أن  درجة  إىل 

أن    2".أبنه"استعارة كربى أيضا  جان كوهن  األساسيووضح  جماز    "املنبع  هو  شعر  هو    ،اجملازاتلكل 

 3."االستعارة

قالوا و ابإلعجاز القرآين    رتباطخاصة كوهنا شديدة االاللغويون والنقاد والبالغيون عن االستعارة  وحتدث         

أرسطو الذي جعلها أساس العملية التخييلية   حنو غراضهمتباين أوتنوع مناهجهم و   ذاهبهمفيها على اختالف م

  الدارسنينقطة حمية لدى    اتتفب  ، 4بفضل ما فيها "من تركيز وإجياز وتبلور"  وعلى رأس الصور البيانية األخرى 

وأذهب   ، وأبعد غورا  ،سعةوأوسع  ،  وأعجب حسنا وإحساان   وأكثر جرايان،  ،افتناانوأشد    ،"أمد ميداان  ظلتو 

بكل نعم وأسحر سحرا، وأمأل    ضروهبا،من أن جتمع شعبها وشعوهبا، وحتصر فنوهنا و   ،جندا يف الصناعة وغورا

 5ما ميأل صدرا."

القواميس وكتب البالغة    عرض بسيط ملا قيل عنها والتغييات اليتيلي  ا  فيمو          طرأت على دراستها يف 

 حديثا.قدميا و 

 يف اللغة العربية  تعريف االستعارة 1-2-1-1

 االستعارة لغة:  1-2-1-1-1

ما تداولوه بينهم وقد أعاره الشيء   : "...والعارية والعارةالعرب البن منظور يف مادة "عور"  يف لسان  ورد         

 6." وأعاره منه وعاوره إايه. واملعاورة والتعاور شبه املداولة والتداول يف الشيء يكون بني اثنني

 
 .11م، ص  1997، 1يوسف أبو العدوس، االستعارة يف النقد األديب احلديث، األهلية للنشر والتوزيع، اململكة األردنية اهلامشية، عمان، ط -1
 .179م، ص 2009حممد الدسوقي، البنية التكوينية للصورة الفنية، دار العلوم واإلميان، مصر، )د.ط(،  -2
 .170م، ص  1986، 1جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، تر. الويل حممد، العمري حممد، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، ط -3
 .171شوقي ضيف، يف النقد األديب، ص  -4
البيان، صححها حممد عبده وعلق حواشيه السيد حممد  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين النحوي ، أسرار البالغة يف علم    -5

 .32م، ص  1988ه_ 1409،  1رشيد رضا منشئ املنار، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، ط
 .618ص  ،4أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيوت، )د.ط(، )د.ت(، ج -6
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كما قد تعين التناوب    صرفه.بني اثنني و   عطاء أي تداول الشيءفاالستعارة إذن تتضمن معىن األخذ واإل          

 : 1ر يف لسان العربإذ ذك التعجب والصرف،و 

يتعاورون على منربي أي خيتلفون ويتناوبون كلما مضى واحد    ...تعور واستعار حنو تعجب واستعجب"        

 "  .وعورته عن األمر صرفته..خلفه آخر.

اجلليو           تتوافق    من  لالستعارة  اللغوية  املعاين  هذه  و أن  تداول  فهي  االصطالحي  معناها  احنراف  مع 

و  اإلعارة  وانصراف  على سبيل  غيه  إىل  ونقلها  األصل  له يف  عما وضعت  العبارة  أو  اللفظة  وليس جتاوز يف 

 هذا القول:وقد أكد هذا التوافق أو التقارب  .هنائيا

ابالستعارة    لقب هذا النوع من اجملازوإمنا    ،ية مأخوذة من االستعارة احلقيقيةاعلم أن االستعارة اجملاز   »        

يقع إال من شخصني بينهما ومثل هذا ال    ليلبسه،  ألن الواحد منا يستعي من غيه رداء    ،أخذا هلا مما ذكرانه

معاملة فتقتضي تلك املعرفة استعارة أحدمها من اآلخر فإذا مل يكن بينهما معرفة بوجه من الوجوه فال  معرفة و 

االنقطاع، فإنك ال تستعي أحد    ذا احلكم جار يف االستعارة اجملازية،وه   يستعي أحدمها من اآلخر من أجل 

 2«إال بواسطة التعارف املعنوي. اللفظني لآلخر

ل         التعريفات االصطالحية  اليت وضعت قدميا وحديثا،وكثرت وتشعبت  نتناول عددا   الستعارة  أن  ميكن 

 منها.

 

 

 

 
 .619-.618، ص.ص 4رب، جبن منظور، لسان العاينظر:  -1
  1914حيىي بن محزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمين، كتاب الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، طبعة املقتطف، مصر،    -2

 .198ص  ،1م، ج
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   :االستعارة اصطالحا 1-2-1-1-2

 : االستعارة اصطالحا عند القدماءتعريف  ➢

هذا  ومرد    ،البالغة القدميةإن أغلب النظرايت أو الدراسات البالغية احلديثة قد أتسست على أكتاف            

األولون   العلماء  به  امتاز  الذي  الفكري  النبوغ  مفاهيم  الذين  إىل  ملختلف  الدقيقة  النظرة  تبلورت  من خالهلم 

البيانية وألهنا أملعها، فهي أكثرها ضرورة  ومن أبرز هذه املفاهيم مفهوم االستعارة    ،البالغة "كوهنا أملع الصور 

        1".وكثافة

يف التشبيه وتريد به  فهي عنده "أن تذكر أحد طر ويبدو أن تعريف السكاكي لالستعارة أدق وأوضح            

 2مدعيا دخول املشبه يف جنس املشبه به، داال على ذلك إبثباتك للمشبه ما خيص املشبه به." ،الطرف اآلخر

فتثبت     ،مدعيا أنه من جنس األسود  ،أسد وأنت تريد به الشجاع  :ثاال لتفسي قوله هذا "يف احلماممث قدم م 

إن املنية    : أو كما تقول  كر،إبفراده يف الذ مع سد طريق التشبيه    ،وهو اسم جنسه  ،للشجاع ما خيص املشبه به

فتثبت هلا ما   وإنكار أن تكون شيئا غي سبع،  ابدعاء السبعية هلا،  ،وأنت تريد ابملنية السبع  ،انشبت أظافرها

      3."اإلظفاروهو  خيص املشبه به،

السكاكي كثيا             استفاد  لالستعارة  وقد  دراسته  اجلرجاينيف  القاهر  عبد  جهود  علوم    من  رائد  وهو 

اليت وجدت قبله ال تتعدى  نية بعد أن كانت أغلب التعريفات  الذي نظر إىل االستعارة نظرة فو   البالغة العربية

 فعرفها بقوله:  ،الطابع اللغوي

 
 .233م، ص  2005، 1وفلسفة اللغة، تر. األصمعي أمحد، املنظمة العربية للرتمجة، بيوت، لبنان، ط إيكو أمربتو، السيميائية -1
كتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية،  ي السكاكي، مفتاح العلوم، ضبطه و أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر حممد بن عل  -2

 .369م، ص  1987، 2بيوت، لبنان، ط
 .369، ص نفسه املرجع  -3
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أن االستعارة يف اجلملة أن يكون لفظ األصل يف الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد على أنه   اعلم  »           

به حني وضع، نقال غي الزم،   اختص  إليه  وينقله  األصل  ذلك  غي  الشاعر يف  غي  أو  الشاعر    مث يستعمله 

   1 «فيكون هناك كالعارية.

أي أن االستعارة أمر ادعائي وليس نقال على سبيل الثبات بل    االدعاء،بناء االستعارة عنده يقوم على            

هي حالة من التحول يف األفكار اليت تصاحب نقل االسم من موضع إىل آخر لكي يؤدي غاية وغرضا يفهم، 

 فقال: 

عن   فقد   »            االسم  نقل  للشيء، ال  االسم  معىن  ادعاء  هي  إمنا   " االستعارة   " أن  من غي وجه  تبني 

   2الشيء."

االستعارةو            االستعارة ضعيفة  كانالذي كلما    التشبيه   على  أيضا  تقوم  قريبا كانت  ظاهرا  ال    واضحا 

   .وحسنةكانت االستعارة قوية   ا وخفاء  وكلما ازداد بعد   هتواها النفس.

  فقال  ،والشواهد  التفسيات و حدد الفرق بينهما يف أغلب التعريفات  ،  ا ربط بني االستعارة والتشبيهومل         

تتجلى نظرته   يف موضع ت  حيث  الذي  الدور  املعتاد وجعله حقيقة    ؤديه الفنية لالستعارة من خالل  تغريب  يف 

 لذلك املستعار له حىت حيرك ويثي ويستفز ما سكن لدى املتلقي:  

وكذلك    مشبها بها و االستعارة وإن كانت تعتمد التشبيه والتمثيل وكان التشبيه يقتضي شيئني مشبه  »         

فإن االستعارة من شأهنا أن تسقط ذكر املشبه من البني وتطرحه -التمثيل لـأنه كما عرفت تشبيه إال أنه عقلي

                      3« وقد نقلت احلديث إىل اسم. .وتدعى له االسم املوضوع للمشبه به

 
 .22عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة يف علم البيان، ص  -1
القاهر    -2 قرأه وعلق  اجلرجاينعبد  اإلعجاز،  املؤسسة  عليه  ، كتاب دالئل  املدين  مطبعة  مكتبة اخلاجني ابلقاهرة،  فهر حممود حممد شاكر،  أبو 

 .437م، ص  1992، 3السعودية مبصر، ط
 .210، أسرار البالغة يف علم البيان، ص عبد القاهر اجلرجاين -3
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أوضح يف املستعار   لهواملستعار  منهواشرتط أن يكون وجه الشبه يف االستعارة وهو الرابطة بني املستعار            

قيقة إال أن لذلك منه، وأن يكون معىن اللفظ املستعار موجودا يف املستعار له من حيث عموم جنسه على احل

  لفظ األفضل ملا هو دونه.مراتب يف الفضيلة، والنقص والقوة والضعف فنحن نستعي اجلنس خصائص و 

والتشبيه،           االستعارة  بني  للفرق  عرضه  يف    وأثناء  احلقيقة  إرادة  عن  للذهن  الصارفة  القرينة  إىل  أشار 

 قال: ف الكالم،

اللغة »           ...فأنت يف هذا النحو من الكالم إمنا تعرف أن املتكلم مل يرد ما االسم موضوع له يف أصل 

           1«بدليل احلال أو افصاح املقال بعد السؤال أو بفحوى الكالم وما يتلوه من األوصاف .

ه عليه بسهولة  دخول حرف التشبي"يف كل موضع حيسن  طالقهاإن االستعارة ال جيوز أ إىل أيضا أشارو            

   2، وهو مشس النهار وهو البدر."حنو قولك هو األسد

الداللية    ائفها م وأكد على العالقات اإلسنادية يف تشكيلها وأدائها لوظيف إطار نظرية النظهلا  تناو كما            

وردا على ،  مة معىن اللفظة ملعىن اليت تليهاءمالو   أي يف إطار نظمها وسياقها  ،واجلمالية وعدها جمازا يف اإلسناد

 قال:  ،فظ دون املعىنللا يكمن يف من قالوا أن احلسن يف االستعارة 

  ، أن " "الفصاحة تذكر فيه "أنه ال شبهة على من نظر يف كتاب  ومن أبني ما يدل على قلة نظرهم، »         

من أعظم ما يوجب للفظ  اإلجياز"    و"  اجملاز" مجلته،  وأن "  " به فصيحا،  اللفظ   " عنوان ما جيعل "  االستعارة

، مث يذهب عنهم أن إجياهبم " الفصاحة" للفظ هبذه املعاين،  وأنت تراهم يذكرون ذلك ويعتمدونه  الفصاحة.

 3«  من أنه يكون فصيحا ملعناه. إىل القول به،اعرتاف بصحة ما حنن ندعوهم 

 
 .278عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة يف علم البيان، ص  -1
 . 285، ص نفسه املرجع  -2
 .460عبد القاهر اجلرجاين، كتاب دالئل اإلعجاز، ص  -3
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تراه مقبوال حسنا فما    ،وارتباط مجاهلا بتغيه  من العبارة  ةاملستعار   ةاللفظ  أمهية موقع  وضح للغرض ذاتهو           

موضع   تراه  يف  آخرقد  موضع  يف  مستكرها  للنظم  ضعيفا  احلقيقي  اجلمال  الضّ   ألن  يف   اموالسياق  لأللفاظ 

   .العبارات

القاهر"            عبد  دراسة  يف  ما  أهم  به    اجلرجاين  ولعل  يقوم  الذي  الدور  بيانه  االستعارية  للصورة  اجلمالية 

واخليال عنده أداة ضرورية إليضاح ما مل يستطع التعبي العادي أن يؤديه أو يوضحه،   اخليال يف عملية خلقها،

وغي ذلك من ضروب البيان أدوات للتجسيد، املشاعر    املختلفة من تشبيه، واستعارة،ومن هنا كانت الصور  

  1واخليال روحها اليت ترتبط أينما كان بكل شي."  لباسها،

وضعه             الذي  للتعريف  يف    الرماين واملتأمل  ما كتب  أهم  "وهو  القرآن  إعجاز  يف  "النكت  رسالته  يف 

  يا ا خالحفجاء تعريفه واض  ه مل يتوكأ على التشبيهيالحظ أن،  وأكثرها اتصاال ابلبالغة والبيانالدراسات القرآنية  

عنده   الشوائب، وهي  غرضمن  لغوي  واإليضاحجماز  البيان  متكاملة  ، كما  ه  بنية  االستعارة  ال    املسألةفجعل 

  هذا  .سناد تطال بنية العبارة كلهاإعملية    وإمناإىل الذهن    يتبادرجرد نقل لفظ من معىن إىل آخر كما  مبتتعلق  

شرتك بني  ، مث ذكر أركاهنا والشيء امليف حذف أداة التشبيه  ستعارة الفرق بينها وبني التشبيهأحلق بتعريفه لالو 

 فجاء يف نصه: ، املستعار واملستعار منه

النقل    تعليق  »           اللغة على وجه  والفرق بني االستعارة    لإلابنة.العبارة على غي ما وضعت له يف أصل 

التشبيه  -والتشبيه من  ما كان  التشبيه  أن  يغي عنه يف  أبداة  مل  على أصله  فهو  الكالم  وليس  االستعمال،  يف 

اللغة.  العبارة له يف أصل  اس  كذلك االستعارة ألن خمرج االستعارة خمرج ما  فيها من أشياء: وكل   تعارة فالبد 

         2«  فاللفظ املستعار قد نقل من أصل إىل فرع للبيان. .ومستعار له، ومستعار منه ،مستعار

 
 .93م، ص 1988أمحد عبد السيد الصاوي، مفهوم االستعارة يف حبوث اللغويني والنقاد والبالغيني، منشأة املعارف، االسكندرية، )د.ط(،  -1
الرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين، ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، حققها وعلق عليها حممد خلف هللا امحد وحممد زغلول سالم، دار    -2
 . 86، 85م، ص.ص  1976، 3عارف، طامل 
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إذ هتدي النص معىن حسنا وواضحا يؤثر يف    ،وبني كذلك أن االستعارة أبلغ من احلقيقة يف قوة البيان          

   .نفس املتلقي ويدفعه إىل االستمتاع

أقرب  فتعريف اجلاحظ    ،ف االستعارةييف تعر   خاصة اجلاحظ وابن قتيبة  وهبذا فهو حيذو حذو سابقيه          

   1" تسمية الشيء ابسم غيه إذا قام مقامه." واالستعارة حسب نظره .إىل اللغة منه إىل االصطالح

جعل االستعارة نقل اللفظ من معىن عرف به لغواي إىل معىن آخر مل يعرف به دون أن يقيد هذا    بعبارة أخرى، 

منه الغرض  يبني  أو  بقيد  يف    ،النقل  وتوضيحه  املراد  املعىن  عن  للتعبي  ذهنية  جمرد صورة  االستعارة  اعترب  بل 

يفرق ف تعريفه كان شامال ومل  قالب ميكن إدراكه حسا. كما أن  املرسلاألذهان يف   ، يه بني االستعارة واجملاز 

على و"  ،على التشبيه "ى النصوص عبارات "  عل" وكثيا ما يستعمل اجلاحظ يف تعليقاته    وبينها وبني الكناية.

 2وهو يعين هبا االستعارة أو اجملاز مبعناه العام الذي تندرج حتته االستعارة."على االشتقاق " "واملثل "، 

عندما فسر رؤيته لالستعارة بقوله: " فالعرب تستعي الكلم فتصفها مكان   سار على هنجه ابن قتيبة و           

إذا كان من األخرى  الكلمة،  بسبب  هبا  أو  املسمى   ،" مشاكال.  أو  هلا  اجلاحظ  و   3  جماورا  تعريف  زاد على 

املعنيني   مفهوم االستعارة مع  ليتداخل بذلك عنده  ،  والسببية واجملاورة  املشاهبة  ات إىل عالق  مشيا العالقة بني 

   .مفهومي اجملاز املرسل والكناية

اثي           ابن  حسن   ورأى  لتحقيق  واشرتط  واإلجياز  الفكرة  إيضاح  منها  يقصد  الكالم  يف  االستعارة  أن 

ذكر املنقول  طي ملشاركة بينهما مع  ، نقل املعىن من لفظ إىل لفظ فعرفها ب"  ،الصورة االستعارية إخفاء التشبيه

 
ص    ،1م، ج  1998،  7حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط  بن حبر اجلاحظ، البيان والتبني،  أبو عثمان عمرو  -1

153. 
 .169م، ص  1985)د.ط(، عبد العزيز عتيق، يف البالغة العربية علم البيان، دار النهضة العربية، بيوت، لبنان،  -2
 .135م، ص   1973، 2اث، القاهرة، طرت صقر، دار ال أمحدأبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أتويل مشكل القرآن، حتقيق  -3



ةالفرنسي  الل غة  ة و العربي    ةغاالستعارة والكناية يف الل    
 

 
12 

وهذا التعريف    إرادة تشبيه شيء بشيء فترتك إظهار املشبه وجتيء على اسم املشبه به وجتريه عليه.أي    ،1"إليه

اشرتط   كما  شيء من لوازمه.ب  يرمز إليهاملشبه به و فيها    حيذفألنه يدل على االستعارة املكنية اليت    غي جامع

 وجود قرينة متنع عن إرادة املعىن األصلي، وهذه القرينة إما ظاهرة موجودة يف الكالم أو تفهم من فحواه.

  من خالل التعريفات اليت تطرقنا إليها خلصنا إىل أن البالغيني والنقاد قد عظموا من شأن االستعارة           

 وحاول كل واحد منهم أن يستفيد ويضيف جلهود اآلخر. 

 

  :عند احملدثني اصطالحا تعريف االستعارة ➢

خت          اللغمل  علماء  وضعها  اليت  تلك  عن  معظمها  يف  لالستعارة  احلديثة  املفاهيم  و تلف  القدماءة    البالغة 

 :من التشبيه وأفصح  مضيفا أن االستعارة أبلغأمحد اهلامشي  تعريف نذكر منها .وجاءت متشاهبة يف معظمها

استعمال اللفظ يف غي ما وضع له لعالقة املشاهبة بني املعىن املنقول عنه واملعىن املستعمل فيه    هي  »           

 2«.، لكنها أبلغ منهخمتصراواالستعارة ليست إال تشبيها  .نة صارفة عن إرادة املعىن األصليمع قري

آليتها و   من حسن تصوير ومجال تعبيعارة  ضعت تعريفات هدفها الوحيد إبراز القيمة الفنية لالستكما و            

   : نص  هذا  يفورد   .لكشف عن القدرة البشرية على صنع املعىنوا بناء عامل مفهومي بقوانينها اخلاصةيف 

اخليال  »            قواه السحرية  ،فاالستعارة مظهر من مظاهر  لنا عن ذاهتا يف خلق   ،أو قوة من  اليت تشف 

 ، شرة واملوضوعات القدمية املألوفةحساس ابجلدة والرؤية املبابني اإل  ،املتضادة أو املتعارضة  التوازن أو التوفيق بني 

 
، 2ط  والنشر، القاهرة،بطانة، دار هنضة مصر للطبع  يوبدو  يفو احلضياء الدين بن األثي، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، حتقيق أمحد  -1

 .83ص  ،2)د.ت(، ج 
،  1السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، ضبط وتوثيق يوسف الصميلي، املكتبة العصرية، صيدا، بيوت، لبنان، ط  -2

 .258م، ص  1999
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عادية   غي  عابني حالة  ودرجة  االنفعال  النظاممن  من  النفس  ،لية  وضبط  أبدا  املتيقظ  احلكم  املتواصل    بني 

 1" واحلماس البالغ واالنفعال العميق.

 "   :نفساين وما حتدثه من أثر يف املتلقيالبعدها    رسورد يف نص آخر حيث د  و           

كل على املستوى  ليت تتشا  وهي  ،وحترك أفكاران   ،هي اليت تثي انفعاالتنا النفسيةالصورة االستعارية    »         

 2«.الداليلالنفسي و 

سكبه يف  جديدا بعد  حساواالستعارة عند رجاء عيد نشاط فكري يصاحبه خيال نشيط يعطي الواقع             

 :قال إذ، قوالب جديدة

  وإمنا نشاط فكري ينظم التجربة بواسطة خيال دؤوب  ،زخرفية أو حلية فنية  ومل تعد االستعارة زركشة  »          

حيث تذوب عناصرها لتتخلق يف ميالد جديد تتضح من خالل الرؤية يعمل على إعادة تشكيل خيال الواقع  

 3 «الفنية اخلاصة لألشياء واملعاانة لصاحبها.

     

  يف اللغة العربية  أركان االستعارة 1-2-1-2

له              اللفظ يف غي ما و ضع  استعمال  قريملا كانت االستعارة هي  املشاهبة مع  نة مانعة من إرادة  لعالقة 

ومستعار    فإنه البد لكل استعارة مستعار له وهو املشبه،  ،يف األصل على التشبيه  بىن ت  أهنا    أي   ،األصلي  املعىن 

 ،أو اجلامع وهو مبنزلة وجه الشبه  املستعار به و   ولفظ مستعار،  ، ومها يسميان طريف االستعارة  ،املشبه به  منه وهو 

حالية أي تفهم من    الستعارة أو اليت قد تكون لفظية أي موجودة يف مجلة امن إرادة املعىن األصلي  ة مانعةوقرين

الكالم تعاىل  فيف  .سياق  اآلية    قوله  مرمي  4يف  شيبا     ﴿  :من سورة  الرأس  هو    ﴾واشتعل  املستعار  يكون 

 
 .245واجلمالية، ص يوسف أبو العدوس، االستعارة يف النقد األديب احلديث األبعاد املعرفية  -1
 .251، ص نفسه املرجع  -2
 .    395، )د.ت(، ص 2رجاء عيد، فلسفة البالغة بني التقنية والتطور، منشأة املعارف، اإلسكندرية، جالل حزى وشركاه، ط  -3
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مشاهبة ضوء النار لبياض  هو  اجلامع  املستعار به أو و   و النار واملستعار له هو الشيب،منه ه  واملستعار االشتعال

اع علمه ابلبحر وهو  ويف قولنا "حدثنا البحر يف املسجد" شبهنا الفقيه أو اإلمام وهو املستعار له التس .الشيب

إذ يتنب لنا  ،أما القرينة فهي لفظية ،املشرتكة بني الطرفنيفة االتساع واملستعار به أو اجلامع هو ص ،املستعار منه

 من اللفظني "حدثنا " و" يف املسجد" أن املقصود من البحر العامل وليس البحر احلقيقي. 

مقيد           ليست  فعليةواالستعارات  أو  امسية  ترد  أن  إذ ميكن  الكلمات،  معني من  بصنف  لفظها  ،  ة يف 

 : أكده الدكتور حممد الويل ملا صرحوهذا ما  مكان.متصلة بزمان أو 

الكلمات ميكن أن تستع  »           استعارايكل أصناف  استعماال  احلقيقة  استعماال   ،مل يف  فإذا مل تستعمل 

وميكن   ،السم والصفة واسم املفعول والفعل هي ا  ،لى األقل استعمال استعارة معدولةفإهنا تستعمل ع  ،عدوليا

 1«ولو أنه اندرا ما يستعمل استعاراي. ،إليها احلالأن يضاف 

 

 يف اللغة العربية أقسام االستعارة  3 –1-2-1

أقساما كثية             االستعارة  من  البالغيون  استعارة  ابعتبار    فهي  ؛ ابعتباراتومتنوعة  فرع  مكنية  طرفيها 

  ، وابعتبارمع استعارة عامية واستعارة خاصيةاجلاوابعتبار    ، واستعارة وفاقية واستعارة عناديةتصرحيية  واستعارة  

  معقول حملسوس،  استعماهلا استعارة حمسوس حملسوس واستعارة معقول ملعقول واستعارة حمسوس ملعقول واستعارة

  ،ةة واستعارة جمردة واستعارة مطلقوابعتبار الالزم استعارة مرشح  ،استعارة أصلية واستعارة تبعيةاللفظ    وابعتبار

و  ختييلية  استعارة  ذاهتا  استعارة  أو  قبيحة  استعارة  و   حسنةاستعارة  وابعتبار حكمها  ،  حتقيقيةاستعارة  وابعتبار 

 متثيلية.استعارة آخر   وابعتبار  ،غي مفيدةاستعارة  مفيدة و 

 

 

 .154م، ص  2005الويل، االستعارة يف حمطات يواننية وعربية وغربية، دار األمان، الرابط، )د.ط(،  حممد  -1 
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 ابعتبار طرفيها: 1-2-1-3-1

 فينتج عن ذلك أربعة أنواع:  ،املستعار له أو املستعار منه مارإض ويرتكز هذا التقسيم على إظهار أ         

أو   ،ر منه ويرمز إليه بشيء من لوازمهوهي اليت حيذف فيها املستعا :رة املكنية )االستعارة ابلكناية(االستعا -أ

بشيء يدل  ا عنه أو رمزان له  وتسمى هذه االستعارة مكنية ألننا حذفنا املستعار منه وكنين  .خاصية من خواصه

فقد   ﴾،َواْخِفْض هَل َما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّمْحَةِ : ﴿  من سورة اإلسراء  24يف اآلية    ومن ذلك قوله عز وجل  ،عليه

ورمز إليه بشيء من  مث حذف املشبه به ،مشبه وهو الذلالذل بطائر واستعار لفظ املشبه به وهو الطائر للشبه 

قَاَل َربِّ ِإيّنِ    ﴿  :ن سورة  مرميم  3يف اآلية    وجل على لسان زكرايء عليه السالموقول عز    لوازمه وهو اجلناح.

ورمز إليه بشيء من لوازمه   إذ شبه الرأس ابلوقود مث حذف املشبه به  ،﴾َوَهَن اْلَعْظم  ِمينِّ َواْشتَـَعَل الرَّْأس  َشيـْب ا

 .وهو " اشتعل" على سبيل االستعارة املكنية والقرينة إثبات االشتعال للرأس

          :1كما نرى يف قول املتنيب  .ها بلفظ املشبه به مع حذف املشبهوهي اليت يصرح في  :االستعارة التصرحيية  -ب

 يسعى أم إىل البدر يرتقي وأقبل ميشي يف البساط فما درى         إىل البحر  

ب رسول الروم الذي جاء يسعى جربوته لينزل الرعب يف قلمدوح ابلبحر يف التطام أمواجه و فقد شبه الشاعر امل

ذكر القرينة اليت متنع من إرادة املعىن احلقيقي "  دوح وصرح ابملشبه به وهو البحر و فحذف املشبه وهو املم  ،إليه

 قرينة لفظية.فأقبل ميشي يف البساط" وهي 

 .ه واملستعار له يف شيء ممكناوهي اليت يكون فيها اجتماع املستعار من :االستعارة الوفاقية -ج

 حيث يكون اجتماع طرفيها يف الشيء ممتنعا. ،على عكس االستعارة الوفاقية  وهي :االستعارة العنادية -د

َناه  ﴿    :من سورة األنعام  122يف اآلية    قوله تعاىل  ،الوفاقية والعنادية  ،مثال االثننيو   ﴾، أََوَمن َكاَن َميـْت ا َفَأْحيَـيـْ

 :ن مهاهذه اآلية الكرمية استعاراتويف  ،أي ضاال فهديناه

 

 .347م، ص 1983املتنيب، الديوان، دار بيوت للطباعة والنشر، بيوت، )د.ط(،    -1 
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للهد ➢ اإلحياء  الشرتاكهمااستعارة  االنتفاع  اية  ثبوت  وفاقية    .يف  اإلحياء  إلوهي  اجتماع  مكان 

 اهلداية.و 

عنادية لعدم امكان اجتماع املوت مع  وهي    .الشرتاكهما يف عدم االنتفاعضالل  استعارة املوت لل ➢

 الضالل الذي ال يكون إال يف احلي ألن الضال حي. 

 : قسمني مث إن االستعارة العنادية على         

 : دح مكان لفظ دال على الذم، كقولهوهي اليت يؤتى فيها بلفظ دال على امل  :ميحيةلاالستعارة الت ➢

 يريد جباان. وأسدا" وه" رأيت 

من سورة   21  يف اآلية  حنو قوله سبحانه  ،منزلة التناسب  وهي أن ينزل التضاد  ة:ياالستعارة التهكم ➢

ْره م بَِعَذاٍب أَلِيمٍ ﴿  : آل عمران استعيت البشارة وهي اإلخبار مبا يسر لإلنذار    ،أي أنذرهم  ﴾فـََبشِّ

 واالستهزاء.الذي هو ضده إبدخال جنسها على سبيل التهكم  

 : اجلامع ابعتبار 1-2-1-3-2

 :ستعارة ابعتبار اجلامع إىل قسمنيوتنقسم اال           

 ، كاستعارة األسد للرجل الشجاع  ،اجلامع واتضح حبيث يدركه العامة  وهي ما قرب فيها  االستعارة العامية:  -أ

 ، والبدر للحسناء. لكرمي اجلوادوالبحر ل

، واحتاج يف إدراكه والوقوف عليه إىل كثرة التفكي  بعد فيها اجلامع ودقوهي ما    االستعارة اخلاصية:  -ب

فاملستعار له هو    ،  ﴾َواْشتَـَعَل الرَّْأس  َشيـْب ا﴿  :من سورة مرمي  4ه تعاىل يف اآلية  والتمعن ودقة املالحظة، حنو قول

، واجلامع بينهما هو  "النار"، وهو من  لوازم  "اشتعل"، واملستعار هو لفظة  "النار  "، واملستعار منه هو"الشيب"

. واملراد من هذا القول: انتشر الشيب يف رأسي بسرعة كما تنتشر النار بسرعة  "سرعة االنتشار"و  "االلتهاب"

 أيضا.  
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   :ابعتبار استعماهلا 1-2-1-3-3

 :  يت يف هذه احلالة على أربعة أوجهوأت          

قوله تعاىل يف  حنو  آخر،    سوسوهي استعارة شيء حمسوس لتشبيهه بشيء حم  استعارة حمسوس حملسوس:    -أ

تـَنَـفَّسَ ﴿  :من سورة التكوير  8اآلية   ِإَذا  رق  استعي خروج النفس شيئا فشيئا خلروج النور من املش  ﴾،َوالصُّْبِح 

من   37قوله سبحانه يف اآلية    وحنووهو حسي.    جبامع التتابع على طريق التدريج  ،عند انشقاق الفجر قليال

يس هَل م   ﴿  :سورة  النـََّهارَ  َوآيٌَة  ِمْنه   َنْسَلخ   اجللد    ﴾،اللَّْيل   هو كشط  الذي  السلخ  منه  الشاةفاملستعار   ، عن 

تب أمر على آخر وحصوله واجلامع ما يعقل من تر   ،الضوء عن مكان الليل ومها حسيان  واملستعار له كشف

 كرتتب ظهور اللحم على الكشط وظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل.  ،حصولهعقب 

اجلامع مر             بدرا يبتسم "وقد يكون  التقيت  انساان كالب  ،كبا كقولك "  مبتسممبعىن رأيت  شبهت   ،ادر 

، أما اجلامع بينهما فهو مركب أي حسي  وكالمها حسيان  ، ابلبدر وهو املستعار منهاملستعار له وهو اإلنسان  

البدر وعقلي ويتلخص يف مجال الروح   ويتمثل يف حسن طلعة االنسان وهباء خلقته يف مقابل ضياء وإشراق 

 وعلو الشأن لإلنسان يف مقابل البعد اإلحيائي والرمزي الذي حيمله البدر. 

ه حسا للداللة على شيء معقول  ميكن إدراكوهي استعارة شيء معقول أي ال    :استعارة معقول ملعقول  -ب

حنوآخر اآلية    ،  يف  تعاىل  األعراف    154قوله  سورة  اْلَغَضب  ﴿من  م وَسى  َعْن  َسَكَت  زوال   ،﴾َوَلمَّا  شبه 

من   52يف اآلية    كالمها عقلي. وحنو قوله عز وجل، و عار له ابلسكوت وهو املستعار منهالغضب وهو املست 

  وكالمها عقلي.وهو املستعار منه  لرقادشبه املوت وهو املستعار له اب ﴾،بـََعثـََنا ِمْن َمْرَقِدانَ َمْن ﴿ :سورة يس

قوله سبحانه يف اآلية   حنو  ،ة شيء حمسوس للتعبي عن شي معقولوهي استعار   : استعارة حمسوس ملعقول  -ج

َعَلْيِهم  ﴿عمران  آل  من سورة    112 أَْينَ  ض رَِبْت  لَّة   حِبَْبلٍ َما   الذِّ ِإالَّ  َوَحْبلٍ  مِّنَ  ث ِقف وا  فاستعي   ﴾،النَّاسِ  مِّنَ  اَّللَِّ 

 . احلبل احملسوس للعهد املعقول
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  شيء معقول للتعبي عن شيء حمسوس، كما يف قوله جل جالله   استعارةوهي  استعارة معقول حملسوس:    -د

شبه ارتفاع املاء وكثرته وهو مستعار له حمسوس بطغيان ، ﴾ اْلَماء  َلمَّا طََغى  ِإانَّ  : ﴿من سورة احلاقة 11يف اآلية 

 اإلنسان وهو مستعار منه معقول.

 :ابعتبار اللفظ 1-2-1-3-4

 تنقسم إىل قسمني:             

أي ما دل على  وهي ما كان املستعار فيها اسم جنس غي مشتق سواء أكان اسم ذات  "استعارة أصيلة:  -أ 

  :املصادراسم معىن وهو ما يدل على شيء معنوي ونعين هبا   مأ ،بيت ،شيء جمسم حمسوس مثل: رجل،كتاب

كاألعالم   ويال  أم أت  ،عركةرأيت أسدا يف املسواء أكان اسم جنس حقيقة مثل:  و   ،كالنطق أو األكل أو العلم

وحامت الطائي علم مشهور    ،اسم جنس جعلناه داال على الشجاعةفاألسد    ،املشتهرة بصفة مثل: رأيت حامتا

 1 ."سم جنس أتويال للداللة على الكرمابلكرم جعلناه ا

تبعية:  -ب  املستعار"استعارة  ما كان  املتنيب "تصافحت " ( وهي  امسا مشتقا    فيها فعال ) كما يف قول  أو 

املشتق   السابق ( واالسم  املثال  قولنا "انطق" يف  املعىن واملادة  )كما يف  ما أخذ من غيه مع االتفاق يف  هو 

و  وصفة  ذات  على  املفعول  :هيشتقات  املويدل  واسم  الفاعل  التفضيل  ،اسم  واسم  املشبهة  واسم    ،والصفة 

  2"واسم اآللة. ،واسم املكان ،الزمان

 :  الالزم تبارعاب  1-2-1-3-5

مرشحة  ؛  ار له وعدم ذكره إىل ثالثة أقساميقسمها البالغيون ابعتبار ذكر مالئم املستعار منه أو املستع           

 مطلقة. جمردة و و 

 
 .73، 72م، ص.ص  1989، 1حممد مصطفى هدارة، يف البالغة العربية علم البيان، دار العلم للماليني، بيوت، لبنان، ط -1
 .73ص ، نفسه املرجع  -2
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 : ب األقسام الثالثة هذه ف  عرّ ت            

دة وال  ال تكون جمر   ،كالم  عتفري  إذا مل تعقب بصفات أو  ،م أن االستعارة يف حنو: عندي أسداعل  »           

وهو أنك قد    ،صل واحدأمث إن الضابط هناك    ،لتجريد أو الرتشيح إذا عقبت بذلكوإمنا يلحقها ا  ،مرشحة

فريع  ، أو ت عقبت بصفات مالئمة للمستعار لهفمىت   ،بد هلا من مستعار له ومستعار منهعرفت أن االستعارة ال

 1« .مسيت مرشحة  ،مالئم للمستعار منه  فريع كالمومىت عقبت بصفات أو ت .كالم مالئم له، مسيت جمردة

الَِّذيَن اْشرَتَو ا الضَّاَلَلَة اِبهْل َدىَٰ َفَما َرحِبَت   أ ولََِٰئكَ ﴿  :من سورة البقرة  16يف اآلية    قوله سبحانه ومثاهلا يف الرتشيح  

َاَرهت  مْ  والتجارة   ﴾،جتِّ الربح  من  يالئمه  ملا  قرن  مث  واالختيار  لالستبدال  االشرتاء  وتقوية     استعي  املعىن  لتأكيد 

 . االستعاري فيه

فََأَذاقـََها اَّللَّ  لَِباَس اجْل وِع  ﴿    :سورة النحلمن    112يف اآلية    له تعاىل يف التجريد قو   هذه االستعارة   ومثال         

  ، فكساها  :ولو أراد الرتشيح لقال  ،اإلذاقة  استعي اللباس للجوع مث قرن مبا يالئم املستعار له من  ﴾،  َواخْلَْوفِ 

 ملا يف لفظ اإلذاقة من املبالغة يف األمل ابطنا.لكن التجريد هنا أبلغ  

فاملستعار منه هو الدرر واملستعار له هو احلكم واجلامع  ،"نطق اخلطيب ابلدرر" يف التطليق قولنا ومثاهلا         

در اإلشارة  جتو   .يالئم املستعار منه واملستعار لهوهي استعارة مل تقرتن مبا    .ينهما هو غالء القيمة وعلو الشأنب

 :2كقول كثي  الرتشيح والتجريد يف الوقت ذاته.أن االستعارة تكون أيضا مطلقة إذا ما اجتمع فيها إىل 

 جارح  يف القلبوهو  يظواهر جلد       صبمل ي ريشه الكحلرمتين بسهم 

خدم )الكحل( وهو واست  ،م املشبه بهئ)الريش( وهو ما يال  واستخدم   ،"فقد استعار السهم لنظرة العني          

 3"االستعارة )مطلقة(.وهلذا مسيت هذه   ،م املشبهئما يال

 
 . 385، ص مرجع سبق ذكره السكاكي،   -1
 . 347م، ص 1983عزة، الديوان، مجعه وشرحه إحسان عباس، دار الثقافة، بيوت، لبنان، )د.ط(،  كثي   -2
 . 75، ص مرجع سبق ذكره حممد مصطفى هدارة،   -3
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 : ابعتبار ذاهتا  1-2-1-3-6

 ن : اوهي قسم           

وهي ما كان   .عارة احملققة واالستعارة العقليةوتسمى أيضا االستعارة احلقيقية واالست  :لتحقيقيةاالستعارة ا  -أ 

 املستعار للدين. كالصراط املستقيم   أو عقال ،قا حسا كاألسد املستعار للشجاعفيها املستعار له حمق

التخييلية  -ب  اخليالية  :االستعارة  االستعارة  أيضا  عليها  الومهية  ويطلق  يتحقق    .واالستعارة  ال  اليت  وهي 

 كاألظفار املستعارة للمنية.  ،ا أو عقال بل هي صورة ومهية حمضةمعناها حس

 :االستعارة ابعتبار حكمها  1-2-1-3-7

املفيدة وغي  تنقسم االستعارة             القاهر اجلرجاين  ابعتبار حكمها إىل حسنة وقبيحة أو كما مساها عبد 

 املفيدة.

إىل وضع آخر إىل إضافة يف ن وضعها األصلي  مإذ يؤدي نقلها  ،وهي ما كان هلا فائدة :ة املفيدةاالستعار  -أ

ا يف صورة مستجدة تزيد  هذا البيان أبدتربز  :الفضيلة اجلامعة فيها أهنا ومن" .مل تكن لتحصل دون نقلها املعىن

اللفظة الواحدة  ،وتوجب له بعض الفضل فضال  ،قدره نبال حىت تراها    ،قد اكتسبت فيها فوائد  وإنك لتجد 

مواضع يف  مف   ،مكررة  شأن  املواضع  تلك  من  واحد  يف كل  منفرد    ،ردوهلا  مرموقةوشرف  وخالبة وفضيلة   ،

 ديث النبوي الشريف حسنة مفيدة. ومجيع استعارات القرآن الكرمي واحل 1."موقةو م

ويرى اجلرجاين أن هذا النوع من االستعارة ال يرتدد    .كن هلا فائدةتوهي ما مل    :االستعارة غري املفيدة  -ب

   .2"فهو قصي الباع قليل االتساع"ثرة بك

 :جاين هلذه االستعارة بقول شاعروميثل اجلر 

 
 . 33، 32عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة يف علم البيان، ص.ص  -1
 .22، ص نفسه املرجع  -2
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 فبتنا جلوسا لدى مهران     ننزع من شفتيه الصفارا 

فال    ال تضيف شيئا جديدا للمعىن  وهي  ،لفرس وهي موضوعة أصال لإلنسانللشفة  ااستعمل الشاعر  "          

قوله  فرق بني  املعىن  جهة  يعطيك    :من  إمنا  جحفلتيه  من  وقوله  شفتيه  املعلوم  من  العضو  االمسني  كال 

  أخرج  هكذاو   .الفائدة اليت على الشاعر توخيها  فذهب إىل أن هذه االستعارة قد تنقص جزءا من  ،1"فحسب

   . االستعارة غي املفيدة من دائرة االستعارة اجلرجاين

التمثيلية    1-2-1-3-8 الصور   :   االستعارة  إحدى  تشبه  أن  وحقيقتها  املركب  اجملاز  من  تني  هي 

مبعىن آخر تركيب استعمل   ،املشبهة هبا عني الصورة املشبهة تتخيل أن الصورة مث  ،املنتزعتني من متعدد ابألخرى

يت  إذا قلته ملن يريد بناء ب  ،متأل الكنائن  قبل الرماء  :هذا املثل العريبحنو    ،وضع له لعالقة املشاهبةيف غي ما  

قتال  الشبهت حال من يريد بناء بيت قبل إعداد املال له حبال من يريد  حيث  ،  مثال قبل أن يتوفر لديه املال

مث استعي الرتكيب الدال على حال   ،يتعجل األمر قبل أن يعد له عدته  همايامع أن كلسهام جب  ائنهنكوليس يف  

 املشبه به على سبيل االستعارة التمثيلية والقرينة حالية.

  االستعارة التمثيلية أبلغ أنواع االستعارة.  وتعد         

العربية. وسنرى            اللغة  تطرقنا يف األجزاء السابقة من حبثنا إىل تعريفات االستعارة وأركاهنا وأقسامها يف 

، أقسامهاالذين تناولوها ابلدرس والتمحيص وتوقفوا عند دقائقها و   يني البالغيني الغرباالستعارة عند  فيما أييت  

استعان احملدثون منهم ابملعطيات العلمية املعاصرة يف ميادين علوم اللغة والنقد واألدب، األمر الذي أمثر نتائج  و 

 خمتلفة ونظرايت متنوعة وأفكار وأراء متقدمة.

 

 
 

 .22أسرار البالغة يف علم البيان، صينظر: عبد القاهر اجلرجاين،  -1
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 االستعارة يف اللغة الفرنسية  1-2-2

 االستعارة يف اللغة الفرنسية  تعريف   1-2-2-1

البعض أبهنا    ال          فعرفها  العريب،  الفكر  مفهومها يف  عن  الغريب كثيا  الفكر  االستعارة يف  مفهوم  خيتلف 

املعىن   بني  البعض اآلخر  وميز  نقل وحتويل،  عملية  أهنا  إىل  البعض  التشبيه، وذهب  من صور  مقتضبة  صورة 

ها وصفها فريق آخر أبهنا ظاهرة معرفية  اجملازي الذي تؤديه واملعىن احلريف. واعتربها فريق ظاهرة لسانية حبتة بين

 دراكية.  إأو 

ألرسطو            لالستعارة  تعريف  أقدم  كتابه    الذي  Aristoteويعود  يف  مرة  ألول    "الشعرية" تناوهلا 

"Poétique" قال:، إذ  

  « La métaphore est l’application à une chose d’un nom qui lui est étranger par un glissement 

de genre à l’espèce, de l’espèce au genre, de l’espèce à l’espèce, ou bien selon un rapport 

d’analogie. »1   

االستعارة هي إعطاء الشيء امسا يعد غريبا عنه ابالنتقال من اجلنس إىل النوع ومن النوع إىل   »أي:           

 ( تنا)ترمج «عالقة املشاهبة.من خالل اجلنس ومن النوع إىل النوع أو 

شبيه بصورة  تعن رأي أرسطو إذ ذهب إىل تعريف االستعارة أبهنا "  كثيا   Cicéronومل خيتلف شيشرون             

 خمتصرة حيث حتل كلمة حمل كلمة أخرى."

«  La métaphore est une comparaison abrégée et renfermée, dans un mot mis à la place 

d’un autre. »2 

تستعني ابالستعارة اليت    ،ال جتد اللغة يف جعبتها لفظا للتعبي عن فكرة ما أو لوصف شيء ما  عندما          

تعانيه   الذي  النقص  تعويض ذلك  اللغة بفضلها من  فتتمكن  االقرتاض،  اعتربها شيشرون شكال من أشكال 

 
1 - Aristote, Poétique, Le livre de poche classique, Paris, 1990, p139. 
2- Cicéron (Trad.M.Nisard), Rhétorique à C.Hérrenius, Œuvres Complètes, 1ére édition, 1864, t.1, p 218. 
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اللفظة من خالهلا معان جديدة كانت يف وقت مضى غريبة عنها وتصبح مع مرور الو  قت مكوان وتكتسب 

أساسيا ملنظومتها الداللية واملعجمية. وال تكاد معظم تعريفات املعاجم واملوسوعات الفرنسية القدمية واحلديثة  

ورد   .خترج عن املفهوم الكالسيكي التقليدي لالستعارة الذي يعدها جمازا لغواي ونوعا خاصا من أنواع الكالم

 يف قاموس األكادميية الفرنسية:  

« Figure de Rhétorique, qui renferme une espèce de comparaison, et par laquelle on 

transporte un mot de son sens propre et naturel dans un autre sens. »1        
من   »  :أي          من خالله كلمة  ننقل  التشبيه  أنواع  من  نوع  على  يشتمل  البالغة  أساليب  من  أسلوب 

 (نا)ترمجت «معناها اخلاص الطبيعي إىل معىن آخر.

    LAROUSSE: يف قاموس ورد و           

« Figure de rhétorique consistant à employer un mot concret pour exprimer une notion 

abstraite: Quand on dit « bruler de désir », ou «  l’hiver de la vie », on emploie des 

métaphores (syn. image) »2  

: أسلوب من أساليب البالغة يعمل على استعمال لفظ حمسوس للتعبي عن أمر معقول كقول  »   أي:         

 (تنا)ترمج « .و "خريف احلياة" )مرادف صورة( أحرق الرغبات" "

وقد متكنت االستعارة من اخلروج من دائرة املفاهيم التقليدية بفضل الدراسات األدبية والنقدية والبالغية          

واملعاصرة احلديثة  املتعلقة    ،الغربية  النظرايت  املفهومية  لب"الحنو  أو   " اإلدراكية       la linguistiqueسانيات 

cognitive  يف سنوات الثمانيناتاليت برزت . 

"االستعار   شهدتو            تبناه كتاب  جديدا  منظورا  اليكوف  اتاالستعارة  هبا" جلورج  حنيا   Georgeاليت 

Lackoff     ومارك جونسونMark Johnson       طورا مفهومها يف إطار نظريتهما النظرية التفاعلية  الذينla 

théorie fonctionnaliste   لفهم أساسية  آلية  اشتغاهلا  وعداها  وآليات  أشياء  من  ابإلنسان  حييط  ما   كل 

 
1- Dictionnaire de l’Académie Française, édition e_Books, France, 5éme édition, 1798, p 1989. 
2- LAROUSSE Maxipoche, Direction du département Dictionnaires et Encyclopédies, Carine Girac Marinier, 

Paris, 2012, p 882. 
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االجتماعية  أهنا حتمل    ينمؤكد تعد  وتعكس    والثقافية،  ديولوجيةيواإلكل ممارسته  تفكيه، فهي أعمق من أن 

بل تقرتن ابلذهن    ،جمرد زخرف لفظي أو وسيلة جمازية مادامت ال ترتبط ابجلانب اللفظي أو اللغوي فحسب

هبا يقوم  اليت  والتخمينية  الفكرية  و     وابلعالقات  املتلقي  من  لالستعارة السامعكل  املفهوم اجلديد  وقد خلصا   .

 : بقوهلما

إهنا  ...  »            اليومية.  توجد يف  االستعارة حاضرة يف كل جماالت حياتنا  بل  اللغة،  على  مقتصرة  ليست 

طبيعة   له  تفكيان وسلوكنا  يسي  الذي  العادي  التصوري  النسق  إن  أيضا.  هبا  نقوم  اليت  األعمال  تفكيان ويف 

  1«استعارية ابألساس.

التفاعليةوتعد            جم   النظرية  على  تقوم  وهي  انتشارا،  وأكثرها  االستعارة،  نظرايت  أهم  من ممن  وعة 

 2املبادئ نذكرها فيما يلي:

تتجل • ال  االستعارة  اجملاز    ىإن  بؤرة  بني  التوتر  أو  التفاعل  من  حتصل  ولكنها  االستبدال،  مبدأ  يف 

ة، إذ توجد كلمة على . إن مثال "انفجر الرئيس خالل املناقشة" حيتوي على استعار واإلطار احمليط هبا

ية مجلة استعارية )هنا كلمة انفجر(، وكلمة تستخدم على األقل يف أاألقل تستخدم بشكل جمازي يف  

اجل بقية كلمات  وعلى  االستعارة  بؤرة  "انفجر"  على كلمة  ويطلق  حريف.  بشكل  اجلملة  ملة  بقية 

 ". اإلطار احمليط ابالستعارة "

االستعاري    • ينبغي   للرتكيب  املوضوعان  هذان  الثانوي؛  واملوضوع  الرئيس  املوضوع  متميزان:  موضوعان 

 فهما على أهنما نظام أشياء، ال على أهنما أشياء. أن ي  

 
 .21ص م،  2009، 2دار توبقال للنشر، طيت حنيا هبا، تر. عبد اجمليد جحفة،  جورج اليكوف ومارك جونسون، االستعارات ال -1
 .146 -129ص .صينظر: يوسف أبو العدوس، االستعارة يف النقد األديب احلديث،   -2
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مميز  • املبدأ  يكون هذا  الرئيس، حبيث  املوضوع  على  تضمينات مشرتكة  مبدأ  بتطبيق  االستعارة    ا تعمل 

ل مثاال  يعطي  أن  بالك  وحاول  الثانوي.  ذئب"،  للموضوع  "اإلنسان  وهو  السابقة،  املفاهيم  توضيح 

به   »يقول:  ف املرتبط  واملوضوع  )اإلنسان(  الرئيس  املوضوع  موضوعان  يوجد  إنه  هنا  القول  ميكننا 

عن  شيء  جيهل كل  لشخص  املعىن  تنقل  أن  تستطيع  ال  االستعارية  اجلملة  هذه  أن  إال  )ذئب(، 

   1«الذائب.

كلمة ذئب املعجمي، أو أن يكون قادرا على استخدام هذه اللفظة   عىناملطلوب معرفة القارئ م  ليس 

 استخداما حرفيا عاداي، بل أن يعرف ما يسمى بطريقة املواضع املتشاهبة املشرتكة.

ال  • لكنها  الثانوي،  ابملوضوع  املتعلقة  املشرتكة  املواقع  على  الغالب  يف  املشرتكة  التضمينات  تعتمد 

ومن   .تطرأ أن تعتمد على تضمينات متغية ) غي اثبتة ( يستعملها الكاتب تستطيع يف احلاالت اليت

الرئيس، وهي حتيل إىل موضوعه مبادئ   هنا، فإن االستعارة تظهر، وحتذف، وتنظم مالمح املوضوع 

 تطبق عادة على املوضوع الثانوي.

ستعارة واإلطار احمليط هبا، وهي تتجاوز االقتصار  رة اال حتصل االستعارة من التفاعل أو التوتر بني بؤ  •

السياق هو   .على كلمة واحدة والكلمة أو اجلملة ليست هلا معىن حقيقي حمدد بكيفية هنائية وإمنا 

 الذي ينتجه. 

 ليست املشاهبة العالقة الوحيدة يف االستعارة، فقد تكون هناك عالقات أخرى. ولالستعارة أهداف     •

       جتسيدية وعاطفية ووصفية.مجالية وتشخيصية و 

بالك           ماكس  النظرية  هذه  رواد  ريكور  Max Blackوأهم  آرمسرتونغ    Paul Ricœur  وبول  وآيفور 

 Mark Johnson . جونسونومارك  George Lackoff وجورج اليكوف  Richards Ivor Armstrong ريتشاردز
 

 ,Richards, T.A .The Philosophie of Rhetoric. )نقال عن  144، االستعارة يف النقد األديب احلديث، ص  يوسف أبو العدوس  -1

Oxford, New york, 1971, pp 39-40   ) 



ةالفرنسي  الل غة  ة و العربي    ةغاالستعارة والكناية يف الل    
 

 
26 

التفاعلية، و    وإىل          النظرية  منها طريقتها ومبادئها اخلاصة يف  جانب  ضعت نظرايت أخرى لكل واحدة 

 تناول االستعارة، نذكر من أبرزها:

  بدالية أو االستبدالية:النظرية اإل-

والبالغيني  تبدو              النقاد  من  مبادئها  تستمد  ألهنا  واألذهان  للعيان  وضوحا  أكثر  النظرية  العرب  هذه 

القدماء، وتقوم على مبدأ املشاهبة أي أن االستعارة تشبيه مسترت أو موجز حنو عبارة "أمحد أسد" كاختصار  

بطريقة    ىل"أمحد كاألسد". وأعطت هذه النظرية لالستعارة خاصية تقوم على االستبدال أي أن املعىن ال يتأت 

ك ابلنظر إىل طريف االستعارة إذ حيل طرف واحد  مباشرة بل يقارن ويستبدل بغيه على أساس من التشابه، وذل

 حمل الطرف اآلخر مستندا إىل العالقة التشاركية الشبيهة ابلعالقة اليت يقوم عليها التشبيه.  

وانقش أصحاب هذه النظرية التماثل اإلجيايب والتماثل السليب، ويقصدون هبما أي شيء مشابه لآلخر           

ي ال مياثله متاما، وحىت يكون للتشبيه أايب( وخيالفه كذلك جزئيا ) تشابه سليب(،  )تشابه إجي  فهو يشاهبه جزئيا

فاعلية، فالبد أن يكون عنصر التشابه أكثر وضوحا من عناصر االختالف مع ضرورة اللجوء إىل املعرفة احلرفية  

 لكي تستنبط الطرق اليت هبا يتشابه وخيتلف شيئان متناظران. 

ا           النظرية  السياق وترى  عن  النظر  بغض  واحدة  معجمية  بكلمة  إال  تتعلق  االستعارة ال  أن  الستبدالية 

معن للكلمة  ويكون  فيه،  جمازييانالواردة  ومعىن  حقيقي،  معىن  ابس  ،:  االستعارة  جمازية  وتتحقق  تبدال كلمة 

تشي هذه الزاوية إىل أن كل استعارة حتتوي على تناقض ما، كاجلمع بني اجلامد واحملسوس  كما  بكلمة حقيقية.

القارئ إجياد مقابل مقبول    .وغيه، مثل وصف اجلمل بسفينة الصحراء ولفك هذا الغموض والتناقض حياول 

 ليخفف من حدة هذا التناقض أو ليتخلص منه كاإلتيان ابلتشبيه ابستخدام األداة. 

لوجنينس أصحاب   هم:  النظرية  فوغلQuintilian ، كونتاليانLonginues هذه   ، Fogoleليتش  ، Leech ،  

   . Steblingستبلن 
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 النظرية السياقية: -

 1إمجال املبادئ األساسية للنظرية السياقية لالستعارة فيما يلي:ميكن           

 أساسي يف اللغة وليست جمرد حيلة لغوية أو زخرف لفظي.  االستعارة شكل •

وحركتها،   النظرية   يف • اللغة  مرونة  إىل  تشي  وهي  اللغة،  يف  األول  القانون  هي  الالحمدودية  السياقية 

فالكلمات تستخدم بطرق خمتلفة لتعرب عن جتارب جديدة ومتنوعة فمثال املعىن احلقيقي لكلمة "أسد" 

 ا املعىن اجملازي فهو اإلنسان الشجاع على سبيل االستعارة.هو احليوان املعروف أم

البيئة   • إن حتديد املعىن الذي تشي إليه الكلمة يعتمد بشكل كبي على معرفة حقل تلك الكلمة، أو 

توجد حقول وبيئات فنية متعددة فمثال كلمة فضاء تعين أشياء عديدة وخمتلفة ابلنسبة   إذاخلاصة هبا،  

 الفنان، أو الفيزايئي، أو الرجل البدائي. لعامل النفس، أو

لة معينة، وميكن توضيح مجتظهر االستعارة عندما تتصل كلمات من حقول أو بيئات فنية خمتلفة يف   •

فنية أخرى. اآليت: "زيد أسد"، يالحظ هنا أن زيدا له سياق أو بيئة  البيئات الفنية واختالفها ابملثال  

واألسد معناه حريف ابلنسبة للبيئة الفنية و"زيد" معناه حريف )عادي( ابلنسبة للبيئة الفنية اخلاصة به،  

بيئة فنية   االستعارة حتويالتعد    ، على ذلك  بناء ااخلاصة به. و  بيئة فنية إىل  للكلمة أو للمصطلح من 

   خرى. أ

يطرأ التغيي ابلنسبة لالستعارة بشكل أساسي على صفة الكلمة وجماهلا ومداها، فالصفة أو اخلاصية  •

اليت تطبق على كلمة ما قد تنفصل بشكل فعال عن احلقل األصلي الذي تنسب إليه أصال، وتطبق 

منظم ومرتب، ومن   تكييمث وتستخدم يف حقل غريب  إعادة  معها  الكلمة حتمل  فإن هذه  وفقا   ف 

 للظروف واحلقائق، لكي تتأقلم مع بقية الشبكة املشكلة للكلمة األخرى يف ذلك احلقل الغريب. 

 

 .126 - 99ص  ص.ينظر: يوسف أبو العدوس، االستعارة يف النقد األديب احلديث،  -1 
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االستعارة ليست جمرد احنراف لفظي لكلمات معينة، بل هي منوذج لدمج السياقات تربط سياقني غي   •

 مرتبطني يف املسار العادي للحياة. 

قدر  • من  أبعد  قدرات  االستعارة  يكسب  السياق  خالل إن  من  إال  تفهم  ال  فالكلمة  املعجمية،  اهتا 

 عالقتها مع الكلمات األخرى. 

ل • واملستعار  منه  املستعار  بني  التفاعل  على  املبنية  املقارنة  من  نوع  من هاالستعارة  يعدل أحدمها  إذ   ،

بينهما   االختالف  أوجه  أن  اآلخر، كما  النهائية وجود  واحملصلة  التشابه،  أوجه  عن  أمهية  تقل  ال 

فاعالت بني املستعار له واملستعار منه وبني أوجه الشبه، وأوجه االختالف هي املعىن الكلي الذي للت

 .تقدمه لنا االستعارة

   Krais. ، كرايس Urban ، يورابنNelson Goodman من أنصار هذه النظرية: نيلسون كودمان    

أنتجت    غمر و            قد  احلديثة  اللغوايت  النافذة    هذهأن  االستعارة  يفالنظرايت  من    الكثيفإن    ، طبيعة 

برؤية    القارئن االستعارة تزود  أفاألوىل ترى  الدارسني املعاصرين مازالوا يرددون الرؤيتني القدميتني يف االستعارة،  

استخدام مبدع للغة يزود البصية بقدرة غي  "أي هي  ،وجوهرهاو ملاهية األشياء أعميقة ملا وراء ظواهر األشياء 

ساسي هلذه الرؤية  الشكل والنموذج األ  –شياء وهو ما ميثل احلقيقة ىف مقابل الواقع  صل األأىل  إعادية للنفاذ  

يقوم    "التحول  "كتابه   يف  "وفيد"أهو ومجاداتإبطاله  أبتحويل    وفيدأحيث  ونبااتت  حيواانت  ورغم    ،ىل 

الواضح   اخلارجي إال    يفاالختالف  الشكلي  التحولأاملظهر  يبقى رغم هذا  يع  ،ن جوهرها  املهم  أ  ين وهذا  ن 

املظهر و  بعد حتول اجلسم  إليس  اليت تظل كما هي  الداخلية  النفسية  الشخصية  خر، وحسب آىل جسم  إمنا 
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بعد التحول فإنه " و قال "زهرة أ –شخصية سما "وفيد كالييت"أحتما فلو قال "استعارية "هذه الرؤية فإن اللغة 

 1."و لبهما الذي هو احلب اخلالدأمنا يصف جوهرمها إيهما و أيقصد  ال

اللغ  تعتربالثانية فالرؤية  أما             الواقع واحلقيقة  وية املضللة للقاالستعارة نوعا من الزخرفة  ارئ ألهنا حتجب 

عنه، وعالقاهتا مصطنعة مضللة كوهنا بعيدة عن التواصل املباشر ومنفصلة عن الواقع، مبعىن آخر هتاجم هذه  

 الرؤية االستعارة وحتط من شأهنا. 

 

 يف اللغة الفرنسية  الفرق بني االستعارة والتشبيه   1-2-2-2

التشبيه أداة تعمل على الربط بني العنصرين الذين توجد بينهما عالقة عكس االستعارة، يتضمن  على           

تسمى  un termeأو   l’élément formel de comparaison     أو   l’outil de comparaison  مشاهبة، 

comparatif  و: حنأي أداة التشبيه 

…Comme, tel que, autant que, pareil  à, semblable à, ressemble à 

إال تشبيه هي    ام  أي "شعره أبيض كالثلج"  ses cheveux sont blancs comme une neigeفالعبارة اآلتية  

املشبه   ذكر  به   le comparé  ((ses cheveuxحيث  التشبيه    le comparant  ((une neige  واملشبه  وأداة 

l’outil de comparaison ((comme  . 
"غدا منذ   « …demain, dés l’aube »    يف قصيدته  Victor Hugoاآلتية اليت وظفها فكتور هيقو  أما العبارة  

الفجر املساء"   "لن   « je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe » :"...بزوغ  أشاهد حلول ذهب 

 l’or du)  بذهب السماء  (le soleil couchant)  فتضمنت استعارة حيث شبه الشاعر الشمس عند غروهبا

soir). 

 
التوقيت  18.07.2017مقال عنوانه "يف ترمجة االستعارة العربية" )اتريخ الدخول    www.nizwa.comhttp//:املوقع االلكرتوين  -1

20:06 ) 
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الفرنسي        النحو  عامل  يؤكد  الصدد،  عنه    Fontanier  فونتانيي ويف هذا  يعرب  موجز  تشبيه  االستعارة  أن 

 بلفظة واحدة أي أهنا تشبيه ضمين غي مصرح به.

 

 يف اللغة الفرنسية  أركان االستعارة   1-2-2-3

  Maxمثل ماكس بالك  ركننيفمنهم من يعتربها  ؛اللسانيون الغربيون يف حتديد أركان االستعارةاختلف             

Black،  مثل ريتشاردز    أركانة  ومنهم من يعتربها ثالثRichards  ،ومنهم من جعلها أربعة مثل بيرت نيومارك 

Peter Newmark . 

يف كتابه          إليهما  أشار  ركنني  لالستعارة  بالك  ماكس  )مناذج     « Models and Metaphors »  جعل 

اإلطار    واستعارات( فيه     the frame)) (l’énoncé entier)ومها  ترد  الذي  السياق            والبؤرة   ،االستعارةوهو 

(le mot métaphorique)  ((the focus   .ما حتدثنا عن  وقد أشران إىل هذين الركنني عند  وهو اللفظ املستعار

  مبادئ النظرية التفاعلية اليت يعد ماكس بالك أحد روادها.

ريتشاردز            عند  الفحوى    ولالستعارة  أوهلا  أركان؛  له،    the tenor))  (le thème)ثالثة  املستعار  وهو 

  le motif)  )األرضية   وهو اللفظ املستعار، واثلثها  phore)  (le((the vehiculeحامل املشبه  الناقل أو  واثنيها  

((the ground   التشاب  وهي أو  أرضية  والناقل  املوصوف  العنصر  بني  املشبه  ه  التشابه.  أي حامل   أوجه 

املستعار   واللفظ  له  املستعار  بني  التشابه  أوجه  على  ابلضرورة  تقوم  ال  ريتشاردز  عند  واالستعارة 

(théme /phore)  .وإمنا على أوجه االختالف أيضا 

  (the object)   (le thème)فهي أربعة: فالركن األول هو املوضوع    أما أركان االستعارة عند نيومارك          

االستعارة تصفه  الذي  العنصر  الصورة  وهو  هو  الثاين  والركن   ،(l’image)  (the image)    به وهو مايوصف 
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املعىن  ،املوضوع الثالث  والصورةle sens    (the sense))  (والركن  املوضوع  بني  الشبه  أوجه  يظهر  ما  ،  وهو 

 وهو الكلمة أو الكلمات املأخوذة من الصورة.  la métaphore ((the metaphor) (والركن الرابع االستعارة

   un sourire ensoleilléمثل: ابتسامة مشرقة 

 االبتسامة un sourireاملوضوع: 

 مشرقة  ensoleilléالصورة: 

 سعيد  -املعىن: مرح

 ensoleillé  االستعارة:

 

 يف اللغة الفرنسيةأقسام االستعارة    1-2-2-4

اللغويون والبالغيون الفرنسيون على ضرورة تبويب االستعارة وحصرها يف عدد معني فتضاربت  مل يتفق            

 وأكثر األقسام شيوعا ما سنذكره فيما يلي: .مثل االستعارة يف اللغة العربية فيها األقوال مثلها

 : Métaphore annoncée -1   وتسمى أيضا  métaphore explicite   أو  métaphore par combinaison  

املبلغة::  ٭ amétaphore in praesentiأو له    االستعارة  املستعار  من  فيها كل  يذكر  اليت  االستعارة  وهي 

التايل  واملستعار منه املثال  ركنا      « la lune est une faucille d’or »، حنو  الشاعر  ؛ االستعارةحيث ذكر 

 . une faucille d’orواملستعار منه  منجل ذهيب   la lune املستعار له القمر

 كما يف املثال التايل:  (le comparant)جماورا للمستعار منه  (le comparé)وقد يرد املستعار له            

« Icebergs, Icebergs, Cathédrales sans religion du l’hiver éternel »**   

 . Cathédrales sans religion املستعار منه Icebergsفقد جاور املستعار له 

 
 .présente dans l’énoncé en Latin - ٭

**- Icebergs est un poème en prose extrait du recueil « La nuit remue » (1935) d'Henri Michaux.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_nuit_remue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Michaux
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 تبع املستعار له جبملة من كلمات تصفه أو تذكر خصائصه، وهذا ما يوضحه املثال التايل:وقد ي            

« Tout l’automne à la fin n’est plus qu’une tisane froide »  * 

اخلريف  فقد البارد  l’automne  شبه  األعشاب  عند     une tisane froide  بشاي  الطقس  برودة  على  تعبيا 

 .اقرتاب خروجه ومع اقرتاب حلول فصل الشتاء

أي القمح مضافا    blésكما جاء لفظ    (complément du nom)وقد يرد املشبه به مضافا إىل املشبه            

 :   Charles Péguyللشاعر الفرنسي شارل بيقاي  احمليط يف املثال التايل  océanللفظ 

« et la profonde houle et l’océan de blés »1  

2-la métaphore directe   :أيضا  :املباشرة  االستعارة  أو   la métaphore contextuelle  وتسمى 

 **métaphore in absentia  أو   métaphore indirecte    :  الطرفني؛ فيها أحد  اليت حيذف  وهي االستعارة 

منه   له  وأاملستعار  شبه .املستعار  التايل  املثال  المارتني    ففي  ابلطائر   la nuit الليل  Lamartineالشاعر 

l’oiseau،   ورمز إليه بشيء من لوازمه "األجنحة" فذكر الليل وحذف الطائر« les ailes »  

« C’est une nuit d’été ; nuit dont les vastes d’ailes »2  

 وتتطلب هذه االستعارة من القارئ الرتكيز وإطالة النظر حىت يفهمها.

3- :la métaphore filée  يعرفها    متاثال فوق آخر.: هي تلك اليت متزج  أو االستعارة املركبة  عقدةاالستعارة امل

 ب:   Michael Riffaterreميشال ريفاتي

« Série de métaphores reliées entre elles par la syntaxe  - elles font partie de la même 

phrase ou d’une même structure narrative ou descriptive et par le sens : chacune exprime 

un aspect particulier d’un tout, chose ou concept, que représente la première métaphore de 

la série. »3 

 
* - La fin de l’automne est un poème en prose extrait du recueil «  le parti pris des choses  » (1942) de Francis 

Ponge. 
1-  Charles Péguy, La Tapisserie de notre Dame, Œuvres Complètes de Charles Péguy, Nouvelle revue 

française, Paris, 1916, volume 6,  p 367 
**- absente dans l’énoncé en Latin. 
2- De Lamartine, Œuvres Complètes de Lamartine, Chez l’auteur, Paris, tome2, p387.  
3- Michael Riffaterre, La production du texte, Seuil, Paris, 1979, p 218.  

https://fr.wikisource.org/wiki/%C5%92uvres_compl%C3%A8tes_de_Charles_P%C3%A9guy
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. تنتمي مجيعها إىل اجلملة نفسها أو نظم الكالمما بينها يف  سلسلة من االستعارات املتصلة في» أي:         

ذاهتا.   الوصفية  أو  الروائية  تؤديالبنية  املعىن:  جانب  خيص  واحدة  وفيما  العام    كل  املعىن  من  خاصا  جانبا 

   (تنا)ترمج « للشيء أو املفهوم الذي ترمي إليه االستعارة األوىل يف اجملموعة.

       يف هذا البيت الشعري:  Victor Hugo من االستعارة قول فكتور هيقو  ومثالنا على هذا النوع          

« Cette Faucille d’or dans le champs des étoiles »1  
 يشبه الشاعر النجوم ابألزهار واحلقل ابلسماء واملنجل ابلقمر. 

4- :la catachrèse    املندثرة أيضا    االستعارة   la métaphore  أو   la métaphore lexicaliséeوتسمى 

morte   :احلريف معناها  اندثر  استعارة  اللغةذ وجت  ،وهي  يف  األلسنة  ،رت  على  ميزاهتا  ،وجرت    ، وفقدت كل 

حنو صعبا  متييزها  صار  حىت  اللغة  يف  تعين    « courir un danger »  واندجمت   être exposer en »  اليت 

danger »  "أي " هو معرض للخطر . 

5- :le cliché    أيضا    ة االستعار وتسمى   métaphoreأو    lieu communأو    métaphore uséeاملبتذلة: 

figée  :   مبلغة استعارة  تكون  ما  عادة  وهي  اليومية  احلياة  يف  تستعمل  صارت  استعارة   métaphoreهي 

annoncée كقولنا: « Le temps c’est de l’argent « "أي " الوقت من ذهب.  

6- la métaphore pure  :وتسمى أيضا métaphore par remplacement  ::االستعارة اخلالصة  

أنواع االستعارة املباشرة  و  تفهم إال من  ،  بل تكون أدق وأبلغ وأخلص  métaphore directeهي نوع من  وال 

ت   االستعارةخالل كلمة  وردت  حيث  اجلملة  عن  بعيدا  النص  يف  قول    ،ذكر  فاليي  الشاعرحنو   Paulبول 

Valéry  : 

« Ce toit tranquille, ou marchent des colombes, 

 Entre les pins palpite, entre les tombes ; »  2  

 
1 -Victor Hugo, La Légende Des Siècles, MICHEL LEVY Frères- HETZEL, Paris, 1859, Tome 1, p 40. 
2- Paul Valéry, Œuvres de Paul Valéry, édition du Sagitaire, Paris, 1933, volume 3,  p.p157, 158   
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فهم أن الشاعر يتحدث عن سطح البحر الذي كانت حتجبه عن األنظار األشرعة البيضاء  يف هذا املثال ال ي  

شبه سطح البحر    إذ،       « le cimetière marin »  للقوارب إال من خالل عنوان القصيدة " املقربة البحرية"

 املغطى ابألشرعة البيضاء ابمليت الذي يغطيه الكفن.

7-  la métaphore vivante  أوla métaphore vive  أوla métaphore originale  :  االستعارة النشطة أو

احلية:   للغةاالستعارة  اليومي  بعد جزءا من االستعمال  اليت مل تصبح  هذا  ، حنو  وهي تلك االستعارة اجلديدة 

القرش ألنه ميثل شكوكه     Cet homme d’affaire est un requin:املثال حيث شبه رجل أعمال بسمك 

 . ووسواسه وحيله وحرصه إذا تعلق األمر مبصاحله

8- la métaphore proportionnelle  : وتسمى أيضا االستعارة النسبية homologie   : 

هذه اجلملة أن  ،   « la vieillesse est le soir de la vie »حنو املؤلف يف  يبني  الشيخوخة   وقت  إذ  بداية 

وهنايتها مياثل وقت بداية املساء وهنايته وبذلك ماثل بني األعراض اليت تزامن الشيخوخة من نقص يف الصحة  

 أشعة الشمس واحلرارة.  مع بداية غروب الشمس من نقص يف   ويف القدرة العقلية وما حيدث مساء  

9- :la personnification     التشبيه استعارات  أي  التشخيصية  االستعارة  اليت    ،اإلنساينوهي  تلك  وهي 

 :  Jean De La Fontaineقول الشاعر جون دو الفونتني  ، حنوهو غي بشري في صفات بشرية على ماتض

« Le Pot de fer proposa  

Au Pot de terre un voyage.  

Celui-ci s’en excusa, »1 
10- la métaphore verbale : تكون االستعارة ابلفعل عندما ال نلمح مالءمة داللية بني   :االستعارة الفعلية

أو   والفاعل، فيؤدي االحنراف احلاصل يف العالقة املنطقية بني الفعل  بني الفعل واملفعول بهأو  الفعل والفاعل  

 
1- Jean De La Fontaine, les fables de Jean de La Fontaine, Livre Cinquième, BeQ, La Bibliothèque 

électronique du Québec ADL, Agence du Livre, Montréal, Québec, p 09. 
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قضي  من خالل عملية عقلية ت  هذا االضطراب إال  يسقطيف فهم النص. وال    ضطراباإىل    الفعل واملفعول به

 ب:  Michel Murat االحنراف وهي التشبيه الضمين. يعرفها ميشال مورات على

« LA figure comprend deux composantes : L’une est centrée sur la relation entre le verbe 

métaphorisant et le verbe reconstruit comme référentiellement adéquat. L’autre est centré 

sur le nom métaphorisé (sujet ou complément) : Elle ouvre la possibilité d’une 

identification de niveau second avec le substantif normalement associé au verbe. »1  

ى عنصرين: يركز األول على العالقة بني الفعل اجملازي والفعل الذي  تشتمل )هذه( الصورة عل  » أي:         

مكانية إيعد مرجعيا مالئما، بينما يركز الثاين على االسم املستعار له )الفاعل أو املفعول به(. تتيح هذه الصورة 

 (تنا)ترمج  «السم املرتبط عادة ابلفعل.اباثلة املستوى الثاين مم

 « Chaque instant te dévore un morceau de délice » 

يف هذا املثال، عدم املالءمة الداللية بني الفعل والفاعل فاللحظة أو الوقت ال يلتهم بوحشية وإمنا احليواانت  

 . املفرتسة من تقوم بذلك

« Cet homme (..) mordant et déchirait les idées et les croyances d’une seule parole »  2  

   .ويف هذا املثال، عدم املالءمة الداللية بني الفعل واملفعول به فاألفكار واملعتقدات ال متزق

11–  la métaphore nominale:االمسية االستعارة  نذكر    :  متعددة  أشكال  وهلا  ابالسم  االستعارة  تكون 

 منها:

• Nom1 est nom 2 : + الفعل يكون االسم األول +(être) :ويسمى هذا الشكل ب  االسم الثاين   

  »  « le cadre attributif   حنو "اإلسنادإطار "أي :                                               

-Ce monde est une glace ou elle cherche son image. 

 
1 - Michel Murat, Poétique de l’analogie, (article) en Information Grammaticale, vol 26, n 1, 1985, p.p 41-46, 

p 43. 
2- Voir: Guy De Maupassant, Œuvres Complète De Guy de Maupassant, Œuvres POSTHUMES, LOUIS 

CONARD, LIBRARIE- Editeur, Paris, 1910, p143.  
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• Nom1 de nom 2   :األول ب +   de +االسم  الشكل  هذا  ويسمى  الثاين:                        االسم 

»  le cadre déterminatif «  "حنو: "إطار اإلضافة .brouillard de des cailloux 

• Nom1 est celui de nom 2    أوNom2 a Nom1    :مي إىل االسم الثاين أو االسم نتاألول ي  االسم

 les lèvres de:  أي االنتماء، حنو  l’appartenanceويسمى هذا الرتكيب  األول:    االسم الثاين ميلك  

la roche . 

12-  la métaphore conceptuelle  :  :أطلق كل من اليكوف وجونسون على االستعارةاالستعارة املفهومية  

فهم األفكار ويف عملية التفكي  يف  وحددا دورها    ،بعد أن عداها أمرا متصال ابلذهن  تسمية االستعارة املفهومية 

عرف من الظواهر غي  يشكل ماال  يل  وكل ما حييط به  عرف عن الظواهر املاديةي ما    اإلنسان  نقلي حني    ذاهتا

والتجريدية املادية  املادية  األمور  عن  يعرفه  ما  استخدام  دون  فيها  التفكي  يستحيل  هبا  اليت  مر  اليت  .  وجتاربه 

من   ،وابلتايل فجانب شاسع  مجيعا  هبا  حنيا  اليت  األمور  من  هي  وإمنا  األدب  على  ليست حكرا  فاالستعارة 

نلحظها عادة لكنها حتكمنا تصوراتنا وتفكيان غي الواعي حول الظواهر التجريدية حتكمه استعارات تصورية ال 

 دون أن ندري.

 وتندرج حتت هذه االستعارة ثالثة مفاهيم:         

• La métaphore structurelle  ::البنيوية أو يف جمال    االستعارة  بنية،  ما يف  وهي إحالل جتربة 

كما يف مفهوم " اجلدال حرب" حيث أحللنا اجلدال    جتربة بنية أخرى وهذا يف قالب مفهومي معني 

يف جمال احلرب، ووجه الشبه بينهما أنه حيتدم النقاش بني شخصني يف قضية ما، فيختلفان فيها،  

فيدافع كل منهما على وجهة نظره، ويضع اسرتاتيجيات ويشغلها. مث ينتهي هذا اجلدال ابنتصار أو  

دنة. وهذا كله حيدث يف جمال احلرب، وهنا ليس األمر لغواي  هزمية أو استسالم أحد الطرفني أو اهل

 فقط متعلق ابحلديث عن اجلدال بل يف كيفية فهم هذا اجلدال وتصوره. 
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• La métaphore d’orientation:  :املتعالقة    االستعارة االجتاهية التصورات  هي نسق كامل من 

عال الفضائي:  ابالجتاه  -سطحي-عميق-حتت-فوق-ءورا-أمام-خارج-داخل-مستقل-املرتبطة 

متنح االستعارات االجتاهية للتصورات توجها فضائيا كما يف تصور السعادة بفوق فكون مركزي...  

 -تصور السعادة موجها إىل األعلى هو الذي يربر وجود تعابي مثل )أحس أنين يف قمة السعادة

السماء م   -أحلق يف  يكون  الذي  الشقاء  على عكس تصور  معنواييت(،  األسفل)  ترتفع  إىل  تجها 

 إنين منهار(. -تنخفض معنواييت -أسقط يف اهلاوية

•  :La métaphore ontologique  االستعاري االستعمال  وغي    وهو  اجملرد  على  الدالة  لأللفاظ 

احملسوس كاألحداث والنشاطات الفكرية واألحاسيس واألفكار والنظر إليها على اعتبار أهنا كناايت  

، وذلك بغية جعلها ملموسة أكثر ابلنسبة للعقل البشري. كما  concretوأشياء مادية حمسوسة  

ما بذاته وجب علينا  عترب التضخم كياان قائيف املثال التايل: ينبغي علينا مكافحة التضخم، حيث ا

      .صده ومكافحته

الفرنسية، وقد الحظنا أهنما ليستا خمتلفتني  اللغة  العربية و   ا عرض جممل عن االستعارة يف اللغةكان هذ          

الفصل. وحلظنا هذا  إىل خالصة  بينهما  املوازنة  نرتك  نواحي شىت،  وتتوافقان يف  تشرتكان  أن   أيضا  كثيا بل 

االستعارة القت يف كلتا اللغتني اهتمام الدارسني والباحثني نظرا ملا تتمتع به من مزااي وخصائص تكسبها موقع 

ف بني  البيانالصدارة  الدور    .نون  هلم  جليا  ابت  تكما  والتداولية   ؤديه الذي  والبالغية  اللغوية  الدراسات  يف 

ال  هلا    مرتابطة  وظائففها هو أرسطو يكشف عن ثالث  واحلجاجية والفلسفية واللسانية والنقدية والعلمية.  

تتأتى جمتمعة يف شيء إال   الوضوح  :هيميكن أن  تزيد  املألوف،    ،اإلفهام ألهنا  العائد إىل خمالفتها  والتغريب 

  .يل الذي يكسب التعبي قوة ومجاالواملتعة اليت ترجع إىل التخي 
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قوله:  هو هاو           يف  اللفظة  على  فضلها  يبني  اللفظ  »اجلرجاين  لتجد  فيها  وإنك  اكتسبت  قد  الواحدة  ة 

نراها مكررة يف مواضع، وهلا يف كل واحد من تلك املواضفوائد،   منفرد، وفضيلة  حىت  ع شأن مفرد، وشرف 

 1«مرموقة، وخالبة موموقة.

ويوافقه يف رأيه  2.رة أداة ذهنية ال غىن عنهاالفيلسوف اإلسباين أورتيغا إي غاست يعترب االستعاهو وها         

يف تفكيان ويف األعمال اليت نقوم    ؛حاضرة يف كل جماالت حياتنا اليومية  هناذان صرحا ألالجونسون  اليكوف و 

    3هبا أيضا.

النماذج   ٭كما أدرج ماكس بالك          العلمية والفلسفية عندما أجنز نظريته الشهية يف  االستعارة يف اجملالت 

والتناسب التناسيب   ،العلمية  النقل  حتقيق  ألجل  االستعارات  استعمال  يشبه  النماذج  "استخدام  أن  فأفصح 

لإلضافات )...( وإن جممل مركب التضمنات الذي يدعم املوضوع الثانوي الستعارة ما هو منوذج    ملعجم ما

   4املنسوبة إىل املوضوع األويل: كل استعارة هي اإلعالن عن منوذج خفي."

ولعل سبب   .شأنه شأن االستعارةواآلن نعرج إىل مبحث الكناية الذي أاثر هو اآلخر اهتمام البالغيني          

اللغوي واخللق  اإلبداع  عملية  يف  الكناية  أمهية  إدراكهم  إىل  يعود  االهتمام  وسهذا  هذا  .  خالل  من  نحاول 

     الفرنسية.اللغة العربية و  ةوأركاهنا وأقسامها وذلك يف اللغاملبحث اكتشاف التغييات اليت طرأت على تعريفها 

 

 

 
   . 33، 32عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة يف علم البيان، ص.ص  -1
، 1ن، طينظر: بول ريكور، االستعارة احلية، ترمجه وقدم له حممد الويل، مراجعة وتقدمي جورج زيتاين، دار الكتب اجلديدة املتحدة، بيوت، لبنا  -2

 .32م، ص 2016آذار 
 . 21ع سبق ذكره، صينظر: جورج اليكوف ومارك جونسون، مرج -3

ع  -٭  هو  بالك  الكم  ومؤسس   أملاين فيزايء امل ماكس  فيزايئيّ   نظرية  أهم  العشرين  وأحد  على  القرن  حتصل  نوبل  والذي  عام    جائزة  الفيزايء  يف 
 م.1918

 .28بول ريكور، مرجع سبق ذكره، ص  -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
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   :  الكناية 3_1

 الكناية يف اللغة العربية:  1-3-1

البيان ووسيلة من وسائل             البالغة، وأسلوب من أساليب  املعىن فنيا  الكناية مظهر من مظاهر  تصوير 

فتهز    ،التأثي يف نفس املتلقي  قوة وأيسر سبيال لتحقيق مجال التعبي و    1 وإثباته، فاعتربت "أبلغ من التصريح"

أعرافه أو   وعكست بيئته  أو انفعاالته،وتضمنت أفكاره و مشاعره ووجدانه بعد أن نبضت أبحاسيس مبدعها، 

 النفسية .جتربته اإلنسانية أو حالته 

ف            البيان  تندرج حتت علم  تعريفها وكشف  ومبا أهنا  التغييات والتطورات يف  قد مستها دون شك تلك 

 .ىل أبرزها يف املبحث املوايلإاليت سنشي كنهها و 

 

 يف اللغة العربية  تعريف الكناية  1-3-1-1

 : تعريف الكناية لغة  1-3-1-1-1

وكىن عن األمر بغيه يكين    .تريد غيهاية أن تتكلم بشيء و العرب البن منظور: "والكن  يف لسان  ورد           

أو من    ،من كىن عنه إذا ورى   ،حتجى أي تسرتمما يستدل عليه )...( وقد تكىن و يعين إذا تكلم بغيه    :كناية

                     2كأنه ذكر كنيته عند احلرب ليعرف وهو من شعار املبارزين يف احلرب. "،  الكنية

 املعىن اللغوي للكناية يف السرت واخلفاء. ينحصر ، إذن         

  

 

 
 .70دالئل اإلعجاز، ص  القاهر اجلرجاين،عبد  -1
 .233ص ،15ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيوت، )د.ط(، )د.ت(، ج  -2
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 تعريف الكناية اصطالحا:   1-3-1-1-2

 عند القدماء:  اصطالحا تعريف الكناية  ➢

أقدم  كان مفهوم الكناية يف البداايت األوىل من دراساهتا لغواي غالبا وذلك عند أيب عبيدة الذي يعد من          

مث جاء قدامة والعسكري وابن    املربد وابن معتز. يكن أوهلم واجلاحظ و مل   ظاهرة اللغوية إنالذين درسوا هذه ال

ستفاد منها  اقواعد  دججوها بيتسم ابلعموم و بعد أن كان    ،اخلفاجي ووضعوا هلا تعريفا مييزها عن غيه الرشيق و 

 غيهم. و  القزويينهم كعبد القاهر اجلرجاين والسكاكي و من جاء بعد 

ابلدقة    من السياق، وهي ال تدرك بسهولة التسامهاكل ما فهم من الكالم و والكناية عند أيب عبيدة           

 .طالة النظر فيها وحتكيم العقللتأديتها للمعىن الكبي يف قليل من اللفظ بل تتطلب إوالغموض و 

(    4الشعراء: اآلية    )سورة  ﴾  َفظَلَّْت أَْعَناقـ ه ْم هَلَا َخاِضِعنيَ   ﴿: اآلية  ، حتديد جماز هذه ادمهومن األمثلة اليت ق 

مفهوم لغوي للكناية وهو    فاملفهوم هنا عند أيب عبيدة   .1حول اخلرب إىل الكناية اليت يف آخر األعناق ""حيث

، وملا كان الضمي ساتر لكلمة كفار أعناق الكفار"التقدير له "  اء ألن الضمي "هم" سرت للكفار و اخلفالسرت و 

 .بو عبيدة كنايةاعتربه أ

ملح إىل أن    "التبينيالبيان و "ففي كتاب    ،هأشار إىل الكناية يف مواضع خمتلفة من كتبمث جاء اجلاحظ و           

 فقال: ،الكناية أبلغ من التصريح إذا كان التصريح ال يفي ابلغرض

إذا كان اإلفصاح    ،ىل الكناية عنهااملعرفة مبواضع الفرصة أن تدع اإلفصاح هبا إومن البصر ابحلجة، و   »          

 2« وأحق ابلظفر. رمبا كان اإلضراب عنها صفحا أبلغ يف الدرك،و  أوعر طريقة،

 
 .12م، ص  1970-ه 1390، 2أبو عبيدة املثىن، جماز القرآن، عارضه وعلق عليه حممد فؤاد سزكني، مكتبة اخلاجني، ط  -1
 . 88اجلاحظ، البيان والتبيني، ص  -2
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أورد كثيا من أقوال   اإلفهام" من كتابه "احليوان"،و   الفهم ت و الكناايويف ابب "الفطن وفهم الرطاانت و            

من بينها نص عنوانه "قصة العنربي األسي" وهو عبارة    علق عليها،العرب وأشعارهم جاءت فيها الكناايت و 

القوم الغزاة الذين مل ينتبهوا ملا فيها من   عن رسالة شفهية حيذر فيها أسي أعرايب قومه من الغزو على مسمع من

       .هوم الكناية عن مفهومها اللغويوهكذا مل خيرج اجلاحظ مف سرت ما ال يراد إدراكه،خفاء و كناايت غرضها إ

" والكالم جيري    قائال:  تكون الداللة غي مباشرة،  حيثويعترب املربد الكناية ضراب من ضروب الكالم            

   1" ا يقع مثال فيكون أبلغ يف الوصف.ومنه م منه ما يكفى عنه بغيه،و  ضروب: فيه ما يكون لنفسه،على 

   2 يضع هلا ثالثة أوجه هي:مث          

  التعمية و التغطية:-

 كقول أحد القرشيني :          

 ما تكلين ب و وقد حبت ابمسي يف النسي          وقد أرسلت يف السر أن قد فضحتين

،  إىل ما يدل على معناه من غيه الرغبة عن اللفظ اخلسيس املفحش  ها:سنالكناية وذلك أح ويكون من- 

َشِهدمتُّْ َعَليـَْنا﴿  من سورة فصلت    21يف اآلية    جلحنو قوله عز و  وإمنا هي كناية عن    ،﴾  َوقَال وا جِل ل وِدِهْم ملَ 

 الفروج.

التعظيم:- و  الكنية،  التفخيم  اشتقت  على    ومنه  الكالم  يف  ووقعت  يدعي ابمسه  أن  الرجل  يعظم  أن  وهو 

امسه،  ضربني: بولده كناية عن  فيدعي  التفاؤل أبن يكون له ولد  الكبي أن   وقعت يف الصيب على جهة  ويف 

 ، أي ترك كذا إىل كذا لبعض ما ذكران.  كىن من كذا بكذا  ينادي ابسم ولده صيانة المسه. إمنا يقال:

 
عباس حممد بن يزيد املربد، الكامل يف اللغة واألدب، حتقيق د.عبد احلميد هنداوي، إصدارات وزارة الشؤون االسالمية واألوقاف والدعوة   أبو  -1

 .  297، ص  2واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، )د.ط(، )د.ت(، جملد 
 .298، 297ص  ص. نفسه،املرجع ينظر: املربد،  -2
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اسة املربد واجلاحظ أكثر عمقا  ف شيئا جديدا بل ميكننا أن نعترب در ضأما دراسة ابن معتز للكناية مل تو            

 اكتفى ابعتبار الكناية ضمن حماسن الكالم.  إذ ،دق حتليالأو 

اصطالحي  و             تعريف  و أول  لقدامة  يعود  أطلق  للكناية  اإلقد  تسمية  أنوا عليها  درس  عندما  ع رداف 

ذلك خر و وهو أن يريد الشاعر إشارة إىل معىن فيضع كالما يدل على معىن آ»:  فقال  املعىن،ائتالف اللفظ و 

   1 «.هالكالم ينبئان عما أراد أن يشي إليو املعىن اآلخر 

 حتديد معانيها.النصوص و يب بقدر اهتمامه بتحليل التبو  يهتم قدامة ابلتقسيم و ملو          

هو أن يكىن عن و   »  قائال:  ،بني التعريضكري عن الكناية لكنه خلط بينها و حتدث أبو هالل العسو           

كما فعل العنربي إذ بعث إىل    التورية عن الشيء،يصرح على حسب ما عملوا ابللحن و   ال ض به و يعر الشيء و 

 2 «الشوك. حنظلة يف عدد كثي ككثرة الرمل و جاءتكم بنو  =حنظلة يريد ومه بصرة شوك وصرة رمل و ق

توابع حىت يفرق بينها  الرداف و كتابه الذي خصه لدراسة اإلىل الكناية يف الفصل الثامن من  إكما أشار           

اللفظ الدال  أن يريد املتكلم الداللة    "رداف فهوخفاء أما اإلفالكناية سرت و   رداف،بني اإلو  على معىن فيرتك 

  ذلك مثل قول هللا تعاىل: له عبارة عن املعىن الذي أراده و فيجع اتبع له،عليه، اخلاص به، وأييت بلفظ هو ردفه و 

موضوعة للعفاف على جهة وقصور الطرف يف األصل  ( 56اآلية  :نمحسورة الر ) ﴾  ِفيِهنَّ قَاِصَرات  الطَّْرفِ ﴿ 

املرأة إذا عفت قصرت طرفها على زوجها،أذلك  ، و ردافالتوابع واإل الطرف ردفا للعفاف،   ن   فكان قصور 

   3 "اتبع لقصور الطرف.والعفاف ردف و 

 
 .59، 58ه، ص.ص  1302،  1جعفر، كتاب نقد الشعر، طبع يف مطبعة اجلوائب، قسطنطينية، ط أبو فرج قدامة بن -1
علي حممد جباوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار   أبو اهلالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري، كتاب الصناعتني الكتابة والشعر، حتقيق   -2

 .368م، ص 1952-ه1371، 1وشركاه، ط اإلحياء للكتب العربية، عيسى ابيب احلليب
 .350، ص نفسهاملرجع  –3
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ابب  " و ة كباب " اجملاز  أبواب متفرقومل يرتك ابن رشيق القيواين تعريفا حمددا للكناية رغم أنه تناوهلا يف             

 . التتبيع "تورية " و"يف فنون خمتلفة " كالو  ،" اإلشارة "

اخلفاجي            سنان  ابن  و   وجعل  الفصاحة  أصول  من  وأصال  البالغة  شروط  من  شرطا  يف الكناية  ذلك 

  دراسته لألجناس اليت جيب فيها وضع األلفاظ موضعها يف قوله:

التصريح، ومن    »             فيه  الذي ال حيسن  املوضع  عنه يف  يكىن  أن  الكناية كما جيب  اجلنس حسن    هذا 

تصريح  وإننا قلنا يف املوضع الذي ال حيسن فيه ال  شرط من شروط البالغة،و   وذلك أصل من أصول الفصاحة،

  ن لكل مقام مقاال،فإ  وال تكون الكناية فيها مرضية،  إيراد النوادر يليق هبا ذلك،ألن مواضع اهلزل واجملون و 

 1« .ولكل غرض فنا وأسلواب

خمتلفة،           شواهد  هلا  و وص  وأورد  لذلك  تعليل  دون  ابحلسن  بعضها  ذكر  ف  مع  ابلقبح  اآلخر  البعض 

 ومن ذلك قول امرئ القيس :   السبب،

 2ق كالمنا                   ورضت فذلت صعبة أي إذاللر صران إىل احلسىن و و 

 3حيث علق عليه بقوله :" ألنه كىن عن املباضعة أبحسن ما يكون من العبارة " 

مل    حظيتو            ما  القاهر  عبد  عند  الدراسة  من  بهالكناية  غيه،  حتظى  الكناية  عند  يعرف  ويذكر   فهو 

 إىل احلديث عن السبب يف ذلك.   األمر الذي دفعه قيمتها الفنية،

 : قالففي تعريفه للكناية          

 
  1982-ه  1406،  1أبو حممد عبد هللا بن حممد بن سعيد بن سنان اخلفاجي احلليب، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، ط  -1

 .163م، ص 
 , 137م، ص2004، 2دار املعرفة، بيوت، لبنان، ط امرؤ القيس، ديوان امرؤ القيس، اعتىن به وصححه عبد الرمحان املصطاوي، -2
 .163، ص مرجع سبق ذكره أبو حممد عبد هللا بن حممد بن سعيد بن سنان اخلفاجي احلليب،   -3



ةالفرنسي  الل غة  ة و العربي    ةغاالستعارة والكناية يف الل    
 

 
44 

اللغة،دواملراد ابلكناية هنا أن يريد املتكلم إثبات معىن من املعاين فال ي  »             ركه ابللفظ املوضوع له يف 

طويل مثال ذلك قوهلم: "هو    جيعله دليال عليه،، فيي به إليه و لكن جيرد إىل معىن هو اتليه وردفه يف الوجودو 

  ،ىفقد أرادوا يف هذا كله كما تر  )...( يعنون كثي القرى ،"كثي رماد القدر"و، يريدون طويل القامة، النجاد "

وأن   ، الوجودولكنهم توصلوا إليه بذكر معىن آخر من شأنه أن يردفه يف   ،مث مل يذكروه بلفظه اخلاص به  ،معىن

 1« .يكون إذا كان

التعريف          هذا  خالل  أن  ،من  لنا  ابإل  اجلرجاين  يتضح  الكناية  فسر  ملا  قدامة  حذو  كما   ،ردافحذا 

 :  اإلشارة عندما قالبني الرمز و ساوى بينها و 

كان    لكن مدلوال عليها بغيها،و   مكشوفا عن وجهها،  كما أن الصفة إذا مل أتتك مصرحا بذكرها،و   »           

لشأهناذ أفخم  ملكاهنا،لك  وألطف  إثباتك  كذ  ،  لهلك  تثبتها  للشيء  السامع صرحيا،الصفة  إىل  تلقه  مل  إذا   ، 

، ومن احلسن والرونق ما ال لتعريض والكناية والرمز واإلشارة،كان له من الفضل واملزيةجئت إليه من جانب او 

   2 « .فيه /يقل قليله و ال جيهل موضعه الفضيلة 

 : إىل إثبات وتقرير املعىن يف قوله تعداه حيصر دور الكناية يف السرت واإلخفاء وإمنا  ومل           

بل املعىن    ،ا كنيت عن املعىن زدت يف ذاته... ليس املعىن إذا قلنا " الكناية أبلغ من التصريح " أنك مل»          

الرماد " أنه دل على قرى أكثر،   جمفليست املزية يف قوهلم: "  ، إثباته فجعلته أبلغ وآكد وأسرتأنك زدت يف

 ، وادعيته دعوى أنت هبا أنطق  ،وأوجبته إجيااب هو أشد  ،له أن قرى الكثي من وجه هو أبلغت  تبل إنك أثب

 3 «وبصحتها أوثق.

 
  .66عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص  -1
 306ص  ،نفسه املرجع  -2
 .71، ص نفسه املرجع  -3
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  الفرق يفدون غيها وفرق بينها وبني اجملاز، ويكمن هذا  خيص الكناية    امث جاء السكاكي ووضع تعريف           

إىل  ينتقل من املذكور  ل  ر ما يلزمه،هي ترك التصريح بذكر الشيء إىل ذكالكناية    »  فعرفها قائال:  ،امللزومذكر  

 1  «، وهو طول القامة.اد، لينتقل منه إىل ما هو ملزومه: فالن طويل النجنقول، كما املرتوك

فعرفها بقوله  ،تبيني ما مييزها عن اجملازيف تعريف الكناية وتقسيمها و  خطى السكاكي  وقد تتبع القزويين           

    2" لفظ أريد به الزم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ. " 

اجملاز "ووض            بينها و بني  الفرق  املعىن مع إرادة الزمه  من جهةح أن  ينايف ذلك فال    ،إرادة  اجملاز  فإن 

ألن اجملاز ملزوم قرينة معاندة إلرادة    ،أن تريد معىن األسد من غي أتويليصح حنو قولك: " يف احلمام أسد "  

   3معاند لذلك الشيء. "  احلقيقة كما عرفت وملزوم معاند الشيء،

صورا يف ابدئ األمر يف املفهوم  رأينا كيف تطور املفهوم االصطالحي للكناية بعد أن كان حم  ،وهكذا          

النظري الذي كانت دراسته األساس  قدامة  يعود إىل  بعدها  اللغوي. والفضل  اليت جاءت  الدراسات  ،  جلميع 

تت  له عبد القاهر اجلرجاين يف التعمق يف دراسة النصوص ليخرج منها مبعاين فاذدون أن ننسى اجملهود الذي ب

أمشل مبينا أن   اله السكاكي إذ وضع تعريفذال يقل عن ذلك الذي بجمهود    ،من سبقه وعجز عنها من حلقه

عن مييزها  حىت  الشيء  ملزوم  ذكر  ضرورة  مع  صرحية  تعبيات  ليست  غرضها   الكناية  أن  إىل  ومشيا  اجملاز 

املذكور إىل  املرتوكاالنتقال من  السكاكي  .  القزويين فقد جاء مكمال لدراسة  يراد هبا    أما  الكناية  وصرح أبن 

وسنرى يف املباحث املوالية ما إذا كان البالغيون احملدثون قد أضافوا   الزم معناها مع جواز إرادة معناها حينئذ.

 شيئا ملا تناولوا الكناية أم اكتفوا جبهود من سبقهم كما سنذكر مع قليل من الشرح أركاهنا وأقسامها. 

 
 .402السكاكي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
علوم البالغة املعاين والبيان والبديع، وضع حواشيه   اخلطيب القزويين جالل الدين حممد بن عبد الرمحان بن عمر بن أمحد بن حممد، اإليضاح يف -2

م، 2003 -ه1424  ،1بيضون لنشر كتب السنة واجلماعة، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، ط ابراهيم مشس الدين، منشورات حممد علي
 .241ص 

 .242، ص نفسه املرجع  -3
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       دثني  تعريف الكناية اصطالحا عند احمل ➢

السكاكي  مل ختتلف أغلب التعريفات االصطالحية للكناية اليت وضعها احملدثون عن تلك اليت جاء هبا           

 1:اخرتان منها تعريف أمحد مصطفى املراغي الذي جعل للكناية معنيني اصطالحا ،والقزويين

 أعين ذكر اللفظ الذي يراد به الزم معناه مع جواز إرادته معه. املعىن املصدري الذي هو فعل املتكلم،  •

بل لينتقل منه إىل الزمه املقصود ملا   ابلذات،   اقصودم يكون  للكن ال    اللفظ املستعمل فيما وضع له، •

العريف، واللزوم  العالقة  من  له،  بينهما  فيما وضع  اللفظ  فهي حقيقة الستعمال  التعريف    وعلى هذا 

والالزم   بل لينتقل منه إىل الزمه فمعناه مراد لغيه مع استعمال اللفظ فيما وضع له،  لذاته،لكن ال  

 ثبات والنفي والصدق والكذب.  فهو مناط اإل ال مع استعمال اللفظ فيه،  مراد لذاته،

املراغي            أن  اجللي  للكناية  فصّ من  املعىن االصطالحي  يراد   ذكر  ؛معنيني  هلا  جعلو ل يف  الذي  اللفظ 

معناه   منه  ي راد  تلفظ أحياان بلفظ ال ال  ،املعىن احلقيقي مع الالزم  ةجواز إرادمعناه مع جواز إرادته معه أي مع  

 .يتحقق الثاين عرفا ق األولحبيث إذا حتقمنه ما هو الزم له يف الوجود   ي رادالذي يدل عليه ابلوضع بل 

 

   يف اللغة العربية  أركان الكناية 1-3-1-2

املكىن هبا  اللفظ أو؛  ن للكناية ثالثة أركا           غالبااملع، و العبارة  املقصود  املكىن عنه وهو  اليت  ، و ىن  القرينة 

فالعبارة املكىن هبا هي    ،ومثالنا على ذلك قول اخلنساء يف أخيها صخر "طويل النجاد"  ترشد إىل املعىن املراد.

  سيفه طويلة" واملعىن املكىن عنه "طول قامته" والقرينة حالية. "طويل النجاد" أي" محائل

 

 

 
 .301م، ص  1993، 3البالغة البيان واملعاين والبديع، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، ط  أمحد مصطفى املراغي، علوم  -1
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 يف اللغة العربية أقسام الكناية  1-3-1-3

 أقسام الكناية من حيث املكىن عنه: 1-3-1-3-1

 :ة يف هذه احلالة إىل ثالثة أقسامتنقسم الكناي           

كقولنا   ،قصد هذه الصفة وإمنا نقصد الزمهاهي أن نذكر املوصوف وننسب له صفة وال ن  كناية عن صفة:  -أ

النجاد النجاد" نسبت لفالن وهي غي مقصودة وإمنا املقصود الزم معناها    ،فالن طويل  فالصفة وهي "طول 

 طول القامة.كناية عن   هفهذ ،طويلة هالسيف أن تكون قامة حامل ألنه يلزم من طول النجاد الذي هو محالة

 ، نذكر منها قول املتنيب: ة كثيا يف الشعر القدمي واحلديثوقد وردت الكناي         

 1فمساهم وبسطهم حرير    وصبحهم وبسطهم تراب

مها كنايتان عن  تاوكل،  شطر الثاين كناية عن الذل والفقرالشطر األول كناية عن العز وال  كنايتان؛  يف هذا املثال

 .صفة

:  فالن عريض القفا، فالن يشار إليه ابلبنان: كناية عن الشهرة  وفيما يلي عدد من الكناايت عن صفة:          

 : كناية عن االسراف والتبدير.  فالن خمرق اجليب، كناية عن الغباء واخلمول

 2:وع من الكناية عند البالغيني إىلوينقسم هذا الن         

 

فيها لالنتقال من املعىن احلقيقي للكالم إىل املعىن اجملازي إىل أكثر وهي اليت ال حيتاج    :كناية قريبة •

كناية عن   ،1"اليد العليا خي من اليد السفلى"  جاء يف احلديث الشريف:حنو ما  ،  من خطوة واحدة

 فاملقصود من احلديث يدرك بسرعة لعدم وجود واسطة.  ،األخذ
 

 .384املتنيب، الديوان، ص  -1
احلد  -2 املؤسسة  واملعاين(،  والبيان  )البديع  البالغة  علوم  ديب،  الدين  قاسم وحمي  أمحد  لبنان، طحممد  طرابلس،  للكتاب،  م،    2003،  1يثة 

 .245، 244ص.ص 
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 ل إىل املعىن اجملازي املراد من الكالم. مثال: و واحدة للوصوحيتاج فيها إىل أكثر من خطوة  كناية بعيدة:   •

ة.كثرة الرماد  يد ) الكرم ( لكن للوصول إليه البد من تفسيات عدفاملعىن اجملازي هو فالن كثي الرماد،

الطبخ كان كثي   ومن كان كثي  الطبخ  إىل كثرة  عائدة  االشتعال  وكثرة  االشتعال  من كثرة  انمجة 

 وف تدل على الكرم.  الضيوف وكثرة الضي

 :كقول املتنيب  ،ىن به عن ذات موصوف ال عن الصفةوهي أن اللفظ املستخدم يك كناية عن موصوف:  -ب

 2ومن يف كفه منهم قناة    كمن يف كفه منهم خضاب

، وكلتامها  وأما الشطر الثاين فهو كناية عن النساء  ،كناية عن الرجال يف الشطر األوليف هذا البيت كنايتان؛  

 موصوف. عن كناية

هذا            يف  أخرى"والكناية  اترة  وتبعد  اترة  تقرب  منالقسم  يتفق يف صفة  أن  هي  فالقريبة  الصفات    ، 

معني عارض املوصوففتذ   ، اختصاص مبوصوف  ذلك  إىل  هبا  متوصال  تقول  ،كرها  أن  املضياف  :مثل    ،جاء 

أبن تضم إىل الزم آخر    ،أن تتكلف اختصاصها  :هي ،والبعيدةلعارض اختصاص للمضياف يزيد.    ،وتريد زيدا

م  ،وآخر عداه  ما  دخول كل  عن  مانعا  وصفيا  جمموعا  فيهفتلفق  عن  مث  ،قصودك  الكناية  يف  تقول  أن  ل 

 3عريض األظفار." ،مستوي القامة ،حي :االنسان

،  اجملد بني ثوبيه، والكرم بني برديه  :أو نفيه عنه،كما يقولون  ، ثبوت أمر ألمروهي "    :كناية عن نسبة  -ج 

   .لك بكوهنما بني برديه وبني ثوبيهبل كنوا عن ذ ،الكرم لهو بثبوت اجملد فهم مل يصرحوا 

 بعبارة أخرى هي ما صرح فيها ابلصفة واملوصوف ومل يصرح ابلنسبة مع أهنا هي املرادة. 

 
عن   . حدثنا347م، ص2002-ه1423،  1أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثي، دمشق، بيوت، ط  -1

 هذا احلديث موسى ابن إمساعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي هللا عنه عن النيب.
 .384املتنيب، الديوان، ص  -2
 .404السكاكي، مفتاح العلوم، ص  -3
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 :أقسام الكناية ابعتبار الوسائط  1-3-1-3-2

 مياء.اإلرمز و التلويح و التعريض و ال:  أربعة أقسامتنقسم الكناية هنا إىل        

الكالم ليدل على شيء غي مذكور ويعرف  : هو أن يساق  واصطالحا  ،خالف التصريح  :لغة:  التعريض  -أ

م يف من  فاملعىن األصلي احنصار االسال  ،3"سلم من سلم املسلمني من لسانه ويدهامل"  :حنو  من قرائن احلال،

وهو املعىن   واملعىن الكنائي الالزم للمعىن األصلي انتفاء االسالم عن املؤذي مطلقا، ،سلم الناس من لسانه ويده

 املقصود.  

بعد  :لغة  : التلويح  -ب عن  غيك  إىل  تشي  به  اصطالحاو   ، أن  املكىن  بني  الوسائط  فيه  الذي كثرت  هو   :

انتقل من اإليقاد يف الوادي إىل    إذ  ،عن خبلهمكناية    "أولئك قوم يوقدون انرهم يف الوادي"حنو    واملكىن عنه،

 إخفاء النيان الذي يدل على عدم رغبتهم يف اهتداء ضيوفهم إليها. 

: هو كناية قلت فيها أو انعدمت  منك خفية بشفة أو حاجب. اصطالحا : أن تشي إىل قريبلغة الرمز: -ج

عنهال به واملكىن  املكىن  الكبد  ،وسائط بني  القفا  ،القسوةكناية عن    ،حنو هو غليظ  كناية عن    ،فالن عريض 

 بالدته وبالهته.

 :حنو قول البحرتي ميدح آل طلحة ،اية قلت وسائطها مع وضوح الداللةوهي كن اإلمياء أو اإلشارة: -د

 1أو ما رأيت اجملد ألقى رحلة           يف آل طلحة مث مل يتحول

    وهي واضحة ليس فيها خفاء. ،كناية عن كوهنم أجماد

 أقسام الكناية ابعتبارات أخرى :   1-3-1-3-3

 
الشعيب عن عبد هللا   ر وإمساعيل عن. حدثنا آدم بن أيب إايس قال: حدثنا شعبة بن عبد هللا بن أيب السف13، ص  مرجع سبق ذكره البخاري،    -3

 بن عمرو رضي هللا عنهما عن النيب.
ط  -1 القاهرة،  املعارف،  دار  الصييف،  حسن كامل  عليه  والتعليق  وشرحه  بتحقيقه  عىن  البحرتي،  ديوان  جملد3البحرتي،  )د.ت(،  ص    ،1، 

1749. 
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 2وهي كاآليت :  ،أشار إليها ابلتفصيل عبد الرمحان حسن جنكة امليداين        

اقطعوا ما ثبتت عليه رؤوسهم، أي  : »  مثل  ،ابلصفة للداللة هبا على املوصوف  ومن الكناايت التعبي •

 يف املستشفى مريض إىل غي ذلك.«  :األبيض، أيهو على السرير .  ي: امرأةأ ،ذات سوار. أعناقهم

  .ةمثل الكناية عن اجلماع ابملالمس ،مصاحبات الشيء للداللة هبا عليه  ومن الكناايت التعبي ببعض •

أي هو   ،قطع رأسه»    :ة هبا على األشياء اليت حتصل هباومن الكناايت التعبي ببعض األسباب للدالل •

 أي هو مطروح سكران على شفا املوت. «  ،اخلمرشرب عشرين كأسا من  –ميت

حي  • ما  على  للداللة  ابملكان  التعبي  الكناايت  لهومن  يستعمل  أو  فيه  حيدث  أو  فيه  مثل كلمة  ل   ،

هبا  "الغائط" الطبيعية  للداللة  االنسان  قضاء حاجة  املنخفض  ،على  للمكان  اسم  األصل    ، وهي يف 

استعماهلا ك قول  ومن  املعىن  هبذا  تعاىلناية  اآلية    هللا  النساء    43يف  سورة  َأَحٌد  أَوْ ﴿    من  َجاَء 

 ﴾  اْلَغاِئطِ  مِّنَ  مِّنك م

 أي:  ،جلس الرجل وراء مكتب الرائسة ، مثل »لنتائج للداللة هبا على أسباهباومن الكناايت التعبي اب •

 «    .ي هو مؤمن تقي وسيموت مؤمنا تقيا، أهذا من أهل اجلنة. انتخب رئيسا للبالد

ظر إىل ، دون النتبقى الداللة هبا على املكىن عنهف ،اايت مبنية على مفاهيم غي صحيحة وقد تصنع كن •

به املكىن  اللفظ  معىن  الكن  ،صحة  بعبارةمثل  الغيب  عن  القفا  :اية  عريض   «-   » الوساد  عريض  أو 

ريض القفا  ومن كان ع  ،ن عريض القفا كان يف العادة غبياالكناية مبنية على تصور أن من كا  فهذه

 . احتاج عند النوم إىل وسادة عريضة

 
-ه  1416،  1الشامية بيوت، ط  امليداين، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا، دار القلم دمشق، درا  ينظر: عبد الرمحان حسن جنكة  -2

 .140-139ص. ص  ،2م، ج 1996
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بسيط ألقسام الكناية ابعتبارات خمتلفة؛ فباعتبار املكىن عنه تتفرع إىل كناية عن صفة    كان هذا تقدمي         

وكناية عن موصوف وكناية عن نسبة. وهي ابعتبار الوسائط تعريض وتلويح ورمز وإمياء. وهي عند عبد الرمحان  

بشواهد. وعززها  شرحها  يف  دقق  أقسام  ستة  جنكة  الكن  حسن  ماهية  لنكتشف  ننتقل  اللغة  واآلن  يف  اية 

 . يت ابهتمام البالغيني مثلها مثل الكناية يف اللغة العربيةظالفرنسية ولنرى ما إذا كانت قد ح

 

 الكناية يف اللغة الفرنسية   1-3-2

 la métonymieمصطلح "الكناية" عند الباحثني حتت أمساء خمتلفة فمنهم من وضع لفظ    وردت ترمجة          

ومنهم من ترمجها   ،la synecdoque  هناأبمن قال    هناكو   ،la périphrase  كمقابل هلا، ومنهم من اقرتح لفظ   

   .l’euphémisme  ب

 :  la métonymie "مليتونيميا ألسلوب" يقول جوزيف نعوم حجار يف تعريفه         

« La métonymie consiste à désigner la personne ou la chose par un autre nom que le sien, 

parce que ce nom frappe d’avantage. Ainsi nomme-t-on la cause pour l’effet, la partie pour 

le tout, le contenant pour le contenu, l’abstrait pour le concret, le signe pour la chose 

signifiée, et vice versa. »1 

ذا االسم من هل  ملاتتمثل هذه الصورة يف الداللة عن شخص أو عن شيء ابسم آخر غي امسه    »   أي:          

، واجلزء داللة على الكل، واحلاوي تعبيا عن احملتوى، واجملرد داللة على  ، فنذكر السبب تعبيا عن املسببفضل

 (تنا)ترمج «املدلول، والعكس صحيح. الشيءامللموس، والعالمة تعبيا عن 

تعريف             يطابق  للكناية بصلة وإمنا  أنه ال ميد  التعريف هو  بعد اطالعنا على هذا  املثي لالنتباه  واألمر 

العربية"اجملاز   البالغة  يف   " فهواملرسل  وما،  فيه  استعمل  ما  بني  العالقة  ما كانت  غي    :"  مالبسة  له  وضع 

 
 . 225م، ص  2002، 7جوزيف نعوم حجار، دراسات يف أصول الرتمجة، دار املشرق، بيوت، ط -1
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التشبيه، وذلك مثل لفظة " اليد" إذا استعملت يف معىن "النعمة"، ألن يف شأهنا أن تصدر عن اجلارحة ومنها  

   .  1لتقييد بعالقة املشاهبة."وقد مساه البالغيون "جمازا مرسال" إلرساله عن ا تصل إىل املقصود هبا.

إىل درجة  la métonymie  أيضا ابجملاز املرسل  اشبيه la synecdoque السينيكدوك  أسلوب  ويبدو أن         

 وهذا ما يثبته هذا التعريف:  ،اخللط بينهما

« La « synecdoque », qui consiste, entre autres, à employer la matière pour l’objet, le 

pluriel pour le singulier, le genre pour l’espèce, et vice-versa. »2   

اليتتعد    »  أي:            الشيء ابملادة  الصورة البالغية تسمية  املفرد ابجلمع واجلنس  تعويض   صنع هبا و هذه 

 ( تنا)ترمج «ابلنوع والعكس صحيح.

   الكناية. ي ناظرالسنكدوك  أسلوب ال ميكننا القول أبن ،وهكذا          

   :وفه   la périphraseالبييفراز أسلوب أما          

« La périphrase consiste à exprimer par plusieurs mots ce que l’on pourrait dire en un seul ; 

par exemple quand on définit une chose ou lieu de la nommer (« la ville lumière »= 

Paris; « la vie éternelle »=Rome ; « le nerf de la guerre »= l’argent. »3 

التعبي جبملة من الكلمات عما ميكننا التعبي عنه بكلمة واحدة فقط، فعلى سبيل املثال،   وه  »  :أي           

عندما نعرف شيئا أو مكاان بدال من التصريح ابمسه مباشرة: "مدينة الضوء"= ابريس، "املدينة اخلالدة"= روما، 

 (تنا)ترمج «"عصب احلرب"= املال.

ميكننا القول أن هذا املصطلح يتقابل ولو جزئيا مع الكناية يف وصف الشيء بدال من التصريح    ،وعليه          

به أو ذكره مباشرة أي حينما حتمل على املعىن اجملازي فقط. وجتدر اإلشارة إىل أن جوزيف نعوم حجار قد  

 يف كتابه "دراسات يف أصول الرتمجة".  la périphraseترجم الكناية ب 

 
 . 157م، ص1985ط(، .البيان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيوت، )د عبد العزيز عتيق، يف البالغة العربية علم  -1
 . 225جوزيف نعوم حجار، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 . 215، صنفسه املرجع  -3
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إذ يعرب    ،يشرتك مع الكناية يف غرض من أغراضه أيضا    l’euphémismeاألوفيميزم   أسلوب  ووجدان أن          

أو الشيء غي املريح أو احملرج بطريقة أفضل وأخف أتداب غوب فيه هذا الفن البالغي عن الشيء القبيح غي املر 

 Jean ن ديبوااقاموس اللسانيات جل  يف   ورد تثي الشؤم.  أو    جارحة  ستخدام كلماتال  جتنبا أو حترجا دينيا أو  

Dubois  نيوآخر: 

« On appelle euphémisme toute manière atténuée ou adoucie d’exprimer certains faits ou 

certaines idées dont la crudité peut blesser. C’est par euphémisme qu’ont dit il a disparu, il 

est parti pour un monde meilleur à la place de il est mort. » 1  

  ما   أحداث  عن تعبيا دِّئه  أو    خ فف  أسلوبكل  على    euphémisme  ميزمتطلق تسمية األوفي »  :أي         

  ذهب إىل عامل أفضلأو    اختفى   من خالل هذا األسلوب نقولف  ،قد تكون قسوهتا مؤديةاليت  و   معينة   أو أفكار

 (نا)ترمجت «  .مات أن نقولبدال من 

 أمر ما بذكر نقيضه. ورد يف القاموس السابق نفسه:   ن أسلوب األوفيميزم ع عربوقد ي         

« L’euphémisme, comme figure de rhétorique,  peut aller, dans l’antiphrase, jusqu’à 

l’emploi d'un mot ou d’un énoncé qui exprime le contraire de ce que l’on veut dire. Ainsi, 

lire de Pierre qu’il est très prudent peut être un euphémisme pour indiquer qu’il est très 

peureux. »1  

أو عبارة    ةتوظيف لفظ  ، إىل"قلب املعىن"  يف قد ميتد أسلوب األوفيميزم، كونه صورة بالغية،    » أي:          

إن   وهكذا،  قوله.  نود  ما  نقيض  عن  بيي  تعرب  عن  جدا   نه أبقرأان  األوفيميزم    حذر  أسلوب  ذلك  يكون  قد 

 )ترمجتنا( «. كثي اخلوف أنه للداللة على

 
1-  Jean Dubois, Mathée Giacomo et d’autres, DICTIONNAIRE De Linguistique, Editions LAROUSSE, 

Paris, 2002, p 189.   
1 -  Jean Dubois, Mathée Giacomo et d’autres, loc.cit. 



ةالفرنسي  الل غة  ة و العربي    ةغاالستعارة والكناية يف الل    
 

 
54 

اللغة العربية واتساع فنون القول فيها وضروب التعبي              هلا دخل يف الصعوابت اليت يواجهها إن طبيعة 

ت ما  نقل  لغة أخرى خاصةزخر باملرتجم عند  نقل  ه إىل  الفنون  عند  اليت يصعب إجياد مقابالت هلا يف    تلك 

  .وإن وجدت فهي ليست دقيقة كالكناية اليت مل جند مثيلتها يف البالغة الفرنسية ،اللغات األخرى

 

 خالصة الفصل   1-4

 الفرنسية، جتلت لنا احلقائق التالية:اللغة العربية و   ةبعد عرضنا لالستعارة والكناية يف اللغ       

اللغاالستعارة    إن ➢ و   ةيف  بعيدتني  اللغة  العربية  ليستا  تإالفرنسية  بل  األخرى  عن   تقاطعانحدامها 

يوضع ف  ،بىن كلتامها على عالقة املشاهبة بني طرفيهما وعلى االستبدالت  إذ  ،  بعض النقاطوتتوافقان يف  

 شبه متقاربة. امتشاهبة وأقسام كما أن هلما أركاان  .عنصر لغوي مكان عنصر لغوي آخر

مع   ➢ العرب  عند  لالستعارة  واالصطالحي  اللغوي  املفهوم  ملعاجم ا  يف   اللغوي   هافهوممتقاطع 

الغريب قدميا وحديثا والفكر  الفرنسية  االستعارة    إذ  ، واملوسوعات  اعتبار  فكرة  املفهوم  يتعدى هذا  ال 

  .ظاهرة لغوية تقوم على عالقة املشاهبة بني طريف االستعارة

 تشبيها بليغا يف اللغة العربية. يف اللغة الفرنسية la métaphore annoncée  االستعارة املبلغةتعد  ➢

الفنية  ➢ أمهيتها  إبراز  على  فقط  واقتصر  احلديث  العريب  الفكر  يف  لالستعارة  الداليل  املفهوم  يتطور  مل 

التأثي يف   ودورها يف  اجلمالية  املتلقيوقيمتها  الغريب  نفس  الفكر  ملحوظا يف  تطورا  ، يف حني شهد 

ابتت عملية ذهنية ذ مبادئها يف معاجلة االستعارة، إبروز عدة نظرايت لكل واحدة  احلديث من خالل 

و للموجها  ونسقا   اإلنساينالفكر  التفاعلية  سلوك  النظرية  أصحاب  من   هم،حسب  ،وحتصل  .عند 

على عكس   .(اجلملةيف  كلمات  البقية  )واإلطار احمليط هبا  بني بؤرة اجملاز )اللفظ املستعار(  التفاعل  

أما رواد .  بغض النظر عن السياق الوارد فيه  اواحد  الفظ  االستعارة  اعتربت حمور النظرية اإلبدالية اليت  
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من املقارنة   انوعو حتويل كلمة من بيئتها الفنية إىل بيئة فنية أخرى  دون االستعارة  النظرية السياقية فيع

 املبنية على التفاعل بني املستعار منه واملستعار له وأوجه الشبه وأوجه االختالف. 

املباشر   كافئت ➢ الفرنسية la métaphore directe  ة االستعارة  اللغة  الطرفني   يف  أحد  حيذف     حيث 

 . يف اللغة العربيةاملكنية االستعارة   وأالستعارة التصرحيية ا

العربية مبراحلمر   ➢ اللغوي عند أيب عبيدة إذ    ،مفهوم الكناية يف البالغة  اقتصر يف ابدئه على املفهوم 

تسمية  عليها  وأطلق  اصطالحي  تعريف  أول  هلا  قدامة ووضع  وابن معتز حىت جاء  واملربد  واجلاحظ 

غرضا  .اإلرداف اجلرجاين  القاهر  عبد  أضاف  يف  للكناية  آخر    مث  املعىنإمتثل  وتقرير    وشهد.  ثبات 

 واكتفى احملدثون مبا حققه من سبقهم.  . سكاكي والقزويينالكناية حتوال كبيا على يد ال تعريف 

ال يوجد مقابل دقيق للكناية يف اللغة الفرنسية، فإذا كانت يف اللغة العربية فنا مستقال بذاته وصورة   ➢

وقد    .ابلغة األمهية من الصور البيانية هلا أركاهنا وأقسامها فهي غائبة وشبه معدومة يف اللغة الفرنسية

بني مزيج  أهنا  إىل  هو ي  ذيال   l’euphémismeألوفيميزم ا  أسلوب  خلصنا  ما  وافقها يف غرض سرت 

صف الشيء ي  ذي ال  la périphraseفرازيالبي   أسلوبو  عنه بطريقة تقلل من ذلك القبح،  قبيح والتعبي

 .عرب عنه خباصية من خصائصه بدال من التعبي عنهيو 
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 اين: الفصل الثّ 

غات  اللّ  وترمجته إىل القدمي عر العريبّ الشّ 

 ةاألعجميّ 
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 متهيد الفصل  2-1

الشعر            الشكل  أ  ذلك  ،ترمجة  األدبية   األجناس  أصعبيعد  يتحد  بناءه معقد للغاية حيث    واإليقاعن 

وملا  املضمون.  مع  تنفرد يف    الصويت  اللغات  الشعر ل ي  ،الشعرية  أساليبهاكانت  مرتجم  معضالت  حم  واجه  الة 

من لغة إىل لغة أخرى. وتزداد هذه املعضالت تعقيدا كلما تباعدت اللغتان املنقول    كبرية عند نقله لقصيدة ما 

وتضعه يف حرية  ملرتجم  اللغة العربية واللغة الفرنسية؛ معضالت تؤرق ا حنو  منها واملنقول إليها من حيث األصل  

جتاوزها،   تت يف كيفية  احلفاظ  ضمعضالت  النقل  التأثرياتعلى  من  عند  القصيدة  ،  الصوتية  شكل  وترمجة 

 ائية واملدلولت الثقافية وليدة بيئة الشاعر.إلحيالتعبريات اجملازية والتعبريات ا وترمجة معا،  واملضمون

نرصد    أناللغات األعجمية بعد    إىلواقع ترمجة الشعر العريب القدمي    نستقرئ   أن  حسبنا يف هذا الفصل        

 ولقد رأينا أنه من  تعريف واملراحل اليت مر هبا الشعر العريب القدمي ولغته وأشكاله وأغراضه يف كل مرحلة.

 . خاصةبكل ما يتعلق ابلصورة الشعرية العربية عامة والصور البيانية  هذا الفصل حىت حنيط  دراجإالضروري 

 

   الشعر العريب القدمي  2-2

النقاد قدميا وحديثا يف حتديد مفهوم           اهتمام  وضبط معامله ألهنم أدركوا جيدا أمهيته يف    الشعر   انصب 

 .األفكاروختزن  اآلاثرختلد  وبه  ،القلوب تراتحه جتذل النفوس وله بف ،حياة العرب

هذا           على  سنسلطوبناء  العريب    ،  الشعر  مفهوم  على  أييت  فيما  وتقسيماته و   ونشأتهالضوء  أشكاله 

 وخصائصه يف كل قسم.
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 تعريف الشعر العريب   2-2-1

بعض             شعر"    الباحثنييرى   " أن كلمة  عربيأاملستشرقني  الرت "  ،صلها   مبعىن  "شري"   أو يلة  تفقيل 

وكل ما فيها    القصيدة.  أوالعربية شعر مبعىن ألف البيت    اللغةيرجعون ذلك أبنه مل يرد يف  و .  التسبيحة القدسية

 1بينهما. ، وفرقشعر مبعىن قال الشعر

     .3"أشعرته فشعر أي أدريته فدرى"، و2"ابلعلم" اللغةف الشعر يف عر  وي            

اختلف بعضها عن بعض اختالفا  و   مألوفا  ا وبدفتشابه بعضها    تعددت التعريفات، فقد    ،اصطالحاأما            

اإلشارة    إذ   ،طفيفا غريه  على  تعذر  ما  الباحث  أو  الناقد  تعريفه    إليه يضيف  منه أبن  ظنا  أو  أو عمدا  سهوا 

نعرف جيدا ما هو الشعر إىل حد أننا ل نستطيع تعريفه بكلمات  أننا ذلك ،واضح ل حيتاج إىل تفصيل شامل

   .أخرى

 4والقافية"  واملعىن،   الوزن،"اللفظ، و لنية أو القصد على أربعة أشياء؛  ويقوم الشعر عند ابن الرشيق بعد ا          

   .مراعيا يف هذا التعريف الشكل واملضمون

مكررة لبد أن    وإن وردت   فتكون جديدة الطرح مل يسبق إليها أحد،  ،البتكاراملعاين ابإلبداع و   تسمت         

يقوم إل   ل  وهنا أييت دور التخيل الذي جعله حازم القرطاجين عمود الشعر وركنه الذي  ورقة.  تكون أكثر هباء  

 
 .56م، ص.1969،  10أمني، فجر اإلسالم، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط   أمحد -1
علي بن حممد السيد الشريف اجلرجاين، معجم التعريفات، حتقيق ودراسة حممد الصديق املنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(، ص   -2

109. 
 .409، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج -3
علي حسن القريواين، العمدة غي حماسن الشعر وآدابه ونقده، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، دار اجليل للنشر والطباعة،    ابن رشيق أيب  -4

 .119، ص 1، ج1981، 5ط



 الّشعر العريّب القدمي وترمجته إىل الّلغات األعجمّية
 

 
59 

والتئامه    رب بزايدة التقفية إىل ذلك. خمتص يف لسان الع   شعر أبنه "كالم خميل موزون،لفجعل تعريفه ل  بقيامه،

 1" .ل يشرتط فيها مبا هي شعر غري التخيل صادقة كانت أو كاذبة، ،من مقدمات خميلة

 .صورة أو صور فينفعل لتخيلها أو تصورها يف خياله املتلقي التخيل عنده أن يقوم

و          "التخيل  لفظي  بني  اجلاحظ  لوجيمع  تعريفه  عند  التصوير"لاحملاكاة"  أل وهو"  واحد  لفظ   . شعر يف 

ويعين ابلصناعة فن تركيب الكالم   2  "   .حقيقة الشعر عنده " صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصويرو 

مث أن الشعر جنس من التصوير ألنه يعتمد اعتمادا كبريا على اخليال   وسبكه يف تعابري وأوزان ليتشكل النسيج،

 يف عملية اإلبداع.

التعريف التقليدي القد           مي للشعر جاعلني قيمته إنسانية ويبدو أن بعض النقاد احملدثني قد خرجوا عن 

 ، ثنيالباح أحدانتباهنا تعريف  لفت ،خمتلفة للشعرو  حديثة تعريفات عن  أثناء البحثو  يف الوقت ذاته. لسانيةو 

هذا   به  خنتم  أن  مجعوددان  التعريفني   املبحث  و   ؛بني  الباحث  ،احلديثالتقليدي  ركز  عنصري  حيث   ن؛على 

 : هاإليقاع يف قولي ودفعه إىل التفاعل و التخيل القادر على حتريك املتلق

الشعر، يف رأينا، هو خطاب من شأنه أن يثري اللذة واملتعة يف نفوس املستمعني والقراء بشد انتباه  و   »         

ما حيمله من معتقدات وأفكار، وبذلك يتم التغيري    الهتمام مبضامينه وتبينهؤلء وإاثرة اهتمامهم ومحلهم على  

نظران إىل الكيفية اليت  فلو    ، والذي مييزه عن ابقي اخلطاابت هو العنصر اإليقاعي الذي يتميز به  يف معتقداهتم،

 3« اكاة لسري اإلبل، ألدركنا ذلك.الشاعر اجلاهلي من حم هبا نشأ

 

 
 

العربية للكتاب،   -1 الدار  البلغاء وسراج األدابء، حتقيق حممد احلبيب بن خوجة،  القرطاجين، منهج  م، 0082،  3تونس، ط    أبو احلسن احلازم 
 .79ص

 .132، ص 3اجلاحظ، كتاب احليوان، ج -2
 .115م، ص 1991، 15ميخائيل نعيمة، الغرابل، نوفل، بريوت، لبنان، ط -3
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 الشعر العريب: نشأة  2-2-2

ان           هبيا  سواي  إلينا كان  وصل  فعندما  الشعر،  نشأ  وأين  ومىت  وحتديد كيف  معرفة  الصعب  ا  ضجمن 

دانه والكشف عن  مكوانت وجتعبري عن  لن حاجات اإلنسان إليه لنه نشأ بدافع مأومما لشك فيه    .مكتمال

 .خلجاته  رمستو 

الشعر             أن  على  يتفق  أن  اجلميع  ألأويكاد  النثر  من  الروية سبق  على  يقوم  األدب  من  نوع  النثر  ن 

العلم أما   واليت  والتفكري والنظر والتعمق يف  اللغوي،  التطور  متقدمة من  بلوغ مرحلة  بعد  تتوفر يف أمة إل  ل 

  ب إضافة إىل انتشار األمية بني العر من التفكري    اسبق وجودأالشعر فيقوم على اخليال والعاطفة الذين يعدان  

 وقدرهتم العالية على احلفظ.

ارتبط  و            منذ  رمبا  الشعر  اجلماعي  أقدمظهور  ابلعمل  املنتظمة، "  ،العصور  الطبيعية  العمل   فحركات 

صاحبة للعمل وميسرة  موزونة م  من تلقاء نفسها على التغين أبغان   ثولسيما حركة العمل اجلماعي،كانت حت

نفسياله   اإلنسان حب  ، 1"  تيسريا  أن  اجلماعية.ذلك  أفعاله  أداء  مع  التغين  إىل  مييل  طبيعته  جاء    ،وهكذا  كم 

 . الشعر مسايرا للغناء

 لآلهلة  هدوإنشا به    للتغين  أول، والشعر وضع  األممد عند مجيع  واح  أصلن الشعر والغناء من  أ  ويظهر"         

يقولون:فاليوانن  ولذلك    .امللوك  أو شعرا"  والرومان  شعرا"ل    "غىن  يقولون  "أو    " نظم  والعرب  شعرا"  وضع 

   2."ا''أنشد شعر 

اقرتحمثو          من  مفادها    نشأةحول    أخرىفرضية    ة  حاجة  اإلنسان    أنالشعر  يف   إنسانيةمتلكته  متثلت 

 حينها فأطلق توافق طبقاهتا مع غاية اخلطاب مع تل أبصواتوعن مشاعره  أفكارهالتعبري عن  ته إىلحاج

 
 

 .44ص  ،1، )د.ت(، ج5كارل بروكلمان، اتريخ األدب العريب، تر. عبد احلليم النجار، دار املعارف، القاهرة، ط  -1
 70م، ص 2012جورجي زيدان، اتريخ آداب اللغة العربية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، )د.ط(،  -2
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 1.من السجع املتناسق أشكالاملعاين خترج على  حنجرته بعتاد بسيط وأخذت

التعبريي األول الذي ،  شأنه شأن صاحب الفرضية السابقة  ،وتكهن بروكلمان         أن السجع هو الشكل 

رمى إىل ذلك حسني  ، لكنه ل يقرنه بطقوس دينية أو سحرية، يف حني  2تطور عنه الشعر العريب مرورا ابلرجز

  وتقييدا للحكمة، السجع هو الطور األول من أطوار الشعر توخاه الكهان مناجاة لآلهلة،    الزايت ملا أكد أن "

  3".األولونهم الشعراء   اإلغريق وكهان العرب ككهان  ،سامعلوفتنة ل واب،جوتعمية لل

عليها اسم السجع تشيبها هلا بسجع احلمامة ملا فيها   أطلقوانطق ب"مجل مقفاة موقعة  ت  العرب  تكانو        

البسيطة الواحدة  النغمة  تلك  يتساجعون  أ  وبد  4".من  بعد    يتناقلون  أيالناس  ذوق    أنالسجع  فيهم  ارتقى 

املعابد    الغناء، من  السجع  الدعاء    إىلفانتقل  احلداد حيث  إالصحراء ومن  فتشكل ىل  والقافية  الوزن  اجتمع 

 سقط عن مجل فانكسرت يداه فحملوه وهو يقول "وا من قاله مضر بن نزار، إذ "  أول  أنزعم العرب  تو   .الرجز

ف   أحسنكان من  اه"، و يد  ه وا ايد مثال    وجدت يف السري،  إليه  اإلبلت  غأصخلق هللا صوات  العرب  فجعلت 

 5."اإلبلدون هبا  حي قوله "هايدا هايدا"ل

وقع    ، ذاكوه         مسعوا  على    أخفافملا  الشاعر    وزنوأنشأوا  قلدوها    األرضاإلبل  الذي كان  و أالرجز 

مبعىن أن األراجيز وهي األشعار اليت تبىن على وزن الرجز    ،و حنو ذلك أ  أبيات   ةو ثالثأبيتني    بهالراجز ينشد  

 6" .و يف احلرب وعند اللقاءأكانت عبارة عن "قطع صغرية يقوهلا الناس غالبا يف اهلجاء 

 
 عمران الزاوي، انقد وأستاذ جامعي من العراق ويعمل حاليا يف جامعة صنعاء، مقال عنوانه كيف نشأ الشعر على الرابط:  منذر -1

www.maaber.org/issue.february09/ littérature7. Html        :الدخول : 21التوقيت    2018.  07.  18)اتريخ 
20) 

 .51، ص 1، جمرجع سبق ذكره ينظر: كارل بروكلمان،  -2
 .29،28أمحد حسني الزايت، اتريخ األدب العريب، دار هنضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(، ص.ص  -3
 .29، ص نفسه  املرجع -4
 .71، ص مرجع سبق ذكره جورجي زيدان،   -5
 .187، )د.ت(، ص 2حسني، دار املعارف، مصر، ط، اتريخ اآلداب العربية )من اجلاهلية حىت عصر بين أمية(، تقدمي طه كارل انلينو  -6
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طع القصرية  ااملق  إلومل تنظم منها يف ابدئ األمر    ،وبعد فرتة تعددت األوزان والبحور حسب القتضاء          

األبطال والفرسان،إىل أن   فيها  اليمن وظهر  استقالهلا من  بعد  العرب ابحلروب  احتاجوا إىل ف  حتركت نفوس 

فكان أول    ،ه كليبو تل أخق    ملا  ب وأول من أطاهلا املهلهل بن ربيعة التغل  .فانبثقت القصائد  الشعر فأطالوا فيه، 

 .هني بيتا من الشعر واقتدى به سواشاعر بلغت قصائده ثالث

ادعى  أ  إىل   اإلشارةجتدر  و           من  الباحثني  من  هناك  على  أن  نشأت  العريب  الشعر  حبور  شعر أن  ساس 

كثر من موضع يف كتابه "املرشد  أىل ذلك يف  إمثال عبد هللا الطيب الذي نوه  أ  ما وأتثرا هبوشعر الفرس  اليوانن  

    1."ىل صناعتهاإشعار العرب و أىل فهم إ

وغلة يف القدمي متتد  ن جذور الشعر العريب مقول أبالىل  إكانت بعض الدراسات قد سعت جاهدة    إنو          

القرن و  اإلبني  قبل ظهور  تقدير،أسالم على  القرنني  اجلاحإ  كثر  العريب قصري  أيؤكد    ظذ جند  الشعر  ن عمر 

وسهل الطريق   سبيله،  ول من هنجأ  صغري السن،  ،امليالد  ديثحفهو "  نسانية السحيق،ابملقارنة مع عمر اإل

 -ابإلسالمجاء    أن  إىل  -  وجدان له  ،بن ربيعة...فإذا استظهران الشعر  مهلهلو   امرؤ القيس بن جحر،  ليه،إ

ن البداية  قد رمت أب  أخرىن دراسات  إف  ،2ذا استظهران بعناية الستظهار فمائيت عام"إ و   مخسني ومائة عام ،

، وحجته يف  ها مرجوليوثقبله خاصة تلك الدراسات اليت حقق  سالم ل احلقيقية للشعر العريب كانت بعد اإل

ليس فيها شيء من   كتوبة بعدة هلجات،واملسالم  قبل اإل  ىل ماإمية اهلائلة من النقوش اليت ترجع  "الكذلك أن  

 
. وينظر أيضا عبد هللا  11ص،  3م، ج1989،  2ينظر: عبد هللا الطيب، املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها، مطبعة حكومة الكويت، ط  -1

 .368-367، ص.ص 2م، ج 1989، 2الطيب، املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها، مطبعة حكومة الكويت، ط
، كتاب احليوان، حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، شركة ومطبعة مصطفى البايب احللب وأولده، مصر،  أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ  -2

 .74ص  ،1ج م،1965 -ه 1385، 2ط
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  هنم "شعراء"،بعض الكهان املعروفني أب  ما نص عليه القرآن ليس شعرا بل سجع  نأ  أيضا  القولكن  مي  ، و الشعر

 1"، فاعتقدوا أهنا لغة الشعر.ألوان الوحي احلال يف هوكما   ن لغتهم كانت غامضة،أومن احملتمل 

إيقاع متناغم  كان يصدر من الشعراء من كالم مسجوع مبين على نغم موسيقي متجانس و   ما  أنويبدو          

ي نص  ذن ال أن يقرر  الشعري اجلاهلي هو الذي دفع مرجوليوث أب  اإليقاعيف الكثري من الصفات مع  يتداخل  

 .ن من سجع الكهانآعليه القر 

ذلك أن الشعر العريب   ،من العهد الذي حدده اجلاحظ قدم بكثريأ اجلاهلي ن الشعرأىل مثة من ذهب إو         

ويف سرية القديس )نيلوس( املتويف    يف أترخيه،  املؤرخ "سوزميوس"    ذكرإذ    ،عاجمبلغت مسامع األ اشتهر شهرة  

شعار أوهي    ،غاين وهم يستقون من البئرأسيناء كانوا يغنون    عراب طورأن  أ  بعد امليالد،  (430)حوايل السنة  

 2 ترمن إبيقاع.

برزت فرضيات غري مؤسسة حتتاج إىل ترو ومتحيص ول ميكن أن   ،يف ظل البحث عن أول قائل للشعرو         

البهييتعليها أحكام عملية، حنو فرضية    ت بىن نبيا،أن أول    هاداليت مفا  جنيب حممد  وذلك   شاعر عريب كان 

انشيد يتغىن هبا املصلون يف  األوىل هي األالشعر    صورة    أن  مساعيل عليه السالم مضيفا إىل سيدان  إشارة منه  إ

لألانشيد  ل نفسه منظما يمساعإولذا وجد  الدينية،الديين الذي توىل قيادهتم  إمامهمينظمها هلم  هتم ابملعبد،صال

 انشيد منظومة. أكلها كانت   األوىل  ن الصلوات يف املعابدأ ، ذلكومرتلها

ة فة حمفو ألالعريب مسولية الشعر  أن الفصل يف  أيف هذا املبحث    يتبني لنا من الفرضيات اليت طرحناها        

منها    تثبتمل  وتنوعها    تعددهان هذه الفرضيات رغم  أتدقيق،كما  مطول ومتحيص و   ىل حبث إابملخاطر حتتاج  

 . والعلمية األدبيةمثلة الصحيحة والشواهد فرضية بصورة علمية مدعومة ابأل

 
، تر. عبد الرمحان بدوي،  ينظر: ديفيد صمويل مرجوليوث، نشأة الشعر العريب، ضمن كتاب: دراسات املستشرقني حول صحة الشعر اجلاهلي  -1

 ,91-90م، ص.ص 1979، 1دار العلم للماليني، ط
 .410، ص9ج م،1993، 2جواد علي، املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم، جامعة بغداد، ط ينظر: -2
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ول نريد ابلشعر التصورات    اهلجرة،يقارب مائيت سنة قبل    ىل ماإلينا يعود  إقدم الشعر الذي وصل  أن  إ        

عند    ،ليه اجلاحظإحسب ما توصل    ،وزون املقفى القوي الذي اكتملت صورتهمنا ذلك الشعر املإو   ،واملعاين

ود من سبقه  جىل قدم الشعر وو إبياته  أشار يف بيت من  أن امرؤ القيس  أغري    ومهلهل بن ربيعة،  امرؤ القيس،

 : إذ أنشدليه، إ

 1م نبكي الداير كما بكى ابن خذا              نناأل حمليلاوجا على الطلل ع

بكاها شعراء قبله منهم ابن خذام الذي مل يصل    وإمنا  بكاء الداير مل يكن جديدا يف زمن امرؤ القيس،         

 شيء.شعره  من إلينا

ويتطور،إ          ينمو  حي  الشعر كائن  مل   ن  امرؤ  فهو  عند  والتغري  التطور  عن  يتوقف  واملهلهل،  بل   القيس 

وفيما يلي   املضمون،  ممن حيث الشكل أاهن سواء  مها منذ اجلاهلية ويف اجلاهلية نفسها حىت وقتنا الر شهد

 القدمي.عرض للمراحل املختلفة اليت مر هبا الشعر العريب 

 

     :القدمي  مراحل تطور الشعر العريب   2-2-3

   ، وفيما يلي عرض هلا:الشعر العريب القدمي مبراحل عديدة وشهد تغريات خمتلفة يف شكله ومضمونه مر           

 الشعر اجلاهلي: 2-2-3-1

ال           البدوية  احلياة  مرآة  اجلاهلي  املختلفةالشعر  بظروفها  وتقاليدهم    ،عربية  العرب  لعادات  وانعكاس 

ويعد ذروة الشعر العريب  .  وأنساهبم  وأصوهلم  رهمخافوممآثرهم  وعواطفهم و وأخالقهم وسجل وقائعهم وأايمهم  

الفنية والصور   القيم  فيه من  اليت ل لغو فيها ول تطويل،ملا  املوحية  الدقيقة    ه إضافة إىل نضج  البهية واملعاين 

  .املوسيقي واللغوي
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اجلاهلي  جدو  و          حىت أن    لفظا ومعىن وعروضا،  كامال مكتمال مكلال أبسباب اجلمال واإلتقان،  الشعر 

املولودين   البملالشعراء  على  أخرى  حبور  زايدة  من  يتمكنوا  القصيدة،    هنج  وتغيري  اجلاهلية  ابءت  حور  كما 

اليت  املثلى  ان الشعر اجلاهلي القدوة  وهكذا ك  حماولت الشعراء العباسيني يف اخلروج عن عمود الشعر ابلفشل،

املوالية، العصور  يف  الشعراء  على صحتها،  اختذها  والستشهاد  النحو  قواعد  وضع  يف  اللغة  علماء   واعتمده 

ىل حد الساعة سلطانه  إومازال له    ن يف بيان معاين الكلمات ومدى ورودها يف اللغة،آمفسرو القر ستعان به  وا

 .يهوسامع يهأتثريه يف نفوس قارئو

  قة من اجلهل الذي هو اليت أطلقت على هذا العصر ليست مشت  "اجلاهلية"وينبغي أن نوضح أن كلمة           

، فهي تقابل كلمة اإلسالم الدالة على  والنزق  "وإمنا هي مشتقة من اجلهل مبعىن السفه والغضبنقيض العلم،  

   1اخلضوع والطاعة هلل عز وجل وما يطوي فيها من سلوك خلقي كرمي."

ووردت هذه الكلمة يف القرآن الكرمي يف مواضع عديدة هبذا املعىن من احلمية والطيش والغضب، حنو           

ووردت    .﴾قالوا أتتخذان هزوا قال أعوذ ابهلل أن أكون من اجلاهلني  ﴿  ة:من سورة البقر   67قوله تعاىل يف اآلية  

الشربف النبوي  قوله صلى هللا عليه وسلم:    أيضا يف احلديث  فيك جاهلية...  ﴿يف  أمرؤ  . ووردت  2﴾إنك 

 أيضا يف معلقة عمرو بن كلثوم التغلب، ملا أنشد:

 3اجلاهلينا لأل ل جيهلن أحد علينا     فنجعل فوق جه

جوانبها السياسية  على نظام القبيلة اليت كانت متثل احلياة بكل  وقد أ سست احلياة العربية قبل اإلسالم         

فكان  وحيميه،  صوته  عن  ويعرب  ابمسه  وينطق  عنه  يدافع  من  استحق  لطاملا  نظام  والقتصادية؛  والجتماعية 

شاعر آنذاك املؤهل الوحيد ملثل هذه املهمة، والذي ل ينفك أن يدون مآثر قبيلته ويفتخر هبا ويذكر حمامدها  لا

 
 .39، )د.ت(، ص 11اجلاهلي، دار املعارف، القاهرة، ط شوقي ضيف، اتريخ األدب العريب، العصر  -1
 .1515، كتاب األدب، ص مرجع سبق ذكره ينظر: البخاري،  -2
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وهكذا مل يكن الشعر عند القبائل العربية ضراب من الرتف، أوملهاة ي زجى   أمام القبائل األخرى.وخيفي عيوهبا  

عواطفها وأحاسيسها، فاعتنت به عناية ما بعدها عناية   نهبا الوقت. بل كان فنا رفيعا تعرب من خالله القبيلة ع

صارت   ألمر أنفمنحته مكانة مرموقة حىت بلغ ا  ،وحفظته وتدارسته ومل جتد غري الشاعر وسيلة إلمساع صوهتا

سن الرمي ويقول الشعر. نأ إذا نبغ فيها شاعر.هت    وأصبح الرجل يف اجلاهلية ل يوصف ابلكامل إل إذا كان حي 

العرب قدميا أن لكل شاعر شيطاان من اجلن يوحي إليه وحيفزه إليه ويبث فيه العبقرية والفصاحة   تزعم        

مث نسبوا إليه كل  ع تزعم العرب أنه من أرض اجلن...وذلك يف مكان مشهور يعرف بوادي عبقر وهو "موض

 1 ".شيء تعجبوا من حذقه أو جودة صنعته وقوته، فقالوا: عبقري

 عند اجلاهليني مقدسا حىت بلغ منزلة األنبياء واألدلة على ذلك أن الشعراء يف بعض أحواهلم كان الشعرو         

وضوء.   على  وهم  "القصائد  امليمية  كماي نشدون  امللتمس  قصيدة  مع  أمر  فعلوا  هند  بن  عمرو  امللك  وأن   ،

 2احلارث أل ينشد قصيدته اهلمزية إل متوضأ."

ولفرط عناية العرب ابلشعر وتفانيهم يف إجادة نظمه وسعيهم حليازة قصب السبق يف إبداع القصائد،          

أيهم   يف  واحلكم  قصائدهم  يف  للفصل  حكاما  اختذوهم  فحول  شعراء  نظر  على  األسواق  يف  يعرضونه  راحوا 

و  عكاظ،  بسوق  أدم  من  محراء  قبة  له  تضرب  الذي كانت  الذبياين  النابغة  حنو  األعشى  نأأشعر،  فيها  شد 

 واخلنساء وحسان يف قصة مشهورة. 

حىت           أبياته  ي لقي  الشاعر  يكاد  فما  وحفظه،  وذيوعه  لنشره  األوىل  األداة  اجلاهلي  الشعر  رواية  كانت 

وينشرو  الرواة  راو هنيلتقطها  للشاعر  القبائل. وكان  بني  وينقل عنه شعره.    يا  ي الزمه  أكثر،  األمر  أو  يكن  ومل 

ع الواحدمقتصرا  القبيلة  بل كانت  الرواة،  على  أو  الشعراء  ألفرادها،  لى  شعرها  رواية  على  حترس  أو  ة  كبريا 

   وحتثهم على حفظه ألنه يسجل أمورهم وأحواهلم وانتصاراهتم يف حروهبم وتغلبهم على أعدائهم. ،صغريا
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سخت له " أن النعمان ابن املنذر أمر فن    وتزعم رواايت أن اجلاهليني كانوا يدونون أشعارهم، إذ ر وي         

ان املختار بن عبيد الثقفي، قيل  أشعار العرب يف الطنوج وهي الكراريس، مث دفنها يف قصره األبيض، فلما ك

 1له: إن حتت القصر كنزا، فاحتفره، فأخرج تلك األشعار."

وتقول روايت أخرى أن العرب ابلغت يف احملافظة على اجليد من الشعر وأعظمه شأان وأعاله منزلة،            

بكت بذكره.  ابتهفأمرت  وإشادة  به  إعجااب  الكعبة  على  وبتعليقه  القباطي  على  الذهب  ع    مباء  تلك  وقد  رفت 

ابملذهبات أو املعلقات أو السموط. وقد بقي بعضها إىل يوم فتح مكة وذهب ابلبعض اآلخر حريق  القصائد  

أيد التعليق ابن وكان موضوع تعليقها على أستار الكعبة بني مثبت ومنكر؛ إذ    أصاب الكعبة قبل اإلسالم.

رشيق وابن خلدون وابن عبد ربه، وأنكر ذلك أبو جعفر النحاس وشوقي ضيف. وحجة هذا األخري يف ذلك  

  2"أن العرب كانوا يسمون قصائدهم الطويلة اجليدة مقلدات ومسمطات وما يشاهبهما."

ة، وإمنا كان بها على أستار الكعومل يكن اخلالف مقتصرا على مسألة كتابة املعلقات مباء الذهب وتعليق          

الواحد املعلقة  أبيات  وترتيب  شعرائها  وأمساء  القصائد  هذه  عدد  يف  أيضا  وإثباات  الختالف  وأتخريا  تقدميا  ة 

أيب  وحذفا.   بن  العبد وزهري  بن  القيس وطرفة  امرئ  معلقات  اجلميع مخس؛ وهي  من  عليها  املتفق  والقصائد 

عند    والقصائد املختلف فيها مخس أيضا، فعدت بعض منها معلقات  كلثوم.سلمى ولبيد بن ربيعة وعمرو بن  

وحلت حملها أخرايت؛ وهي قصائد عنرتة بن شداد العبسي والنابغة الذبياين    فريق آخر سقطت يف نظر  وأ    فريق

   واألعشى القيسي واحلارث بن حلزة البكري وعبيد بن األبرص األسدي.

الشعراء             من  عدد  على  الطرق،   وأطلق  يقطعون  وكانوا  العرب،  أغربة  أو  الصعاليك  لقب  اجلاهليني 

وقيل أهنم كانوا على ثالث جمموعات؛ اخللعاء الشداد الذين خلعتهم    .ويغريون على القوافل فيقتلون ويسلبون

احرتافا.  قبائلهم لكثرة جرائرهم، وأبناء احلبشيات السود ممن نبذهم آابؤهم لعار ولدهتم، ومن احرتفوا الصعلكة  
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ينشدون ميتاز    وكانوا  املستوى،  رفيع  جيدا،  مشعرا  وفيه  اخليال،  وسعة  والعاطفة  والشجاعة ابلقوة  احلكمة  ن 

نربة التمرد على حياهتم   يعكس، إمنا  على ارحتال حبيبةالبكاء على األطالل و   تضمن فكرةول يالشيء الكثري.  

وأكثر أشعارهم مقطوعات ذات وحدة موضوعية ل    وتربيرات تصعلكهم وشدة افتخارهم بقيمهم ومغامراهتم.

وأشهر الشعراء الصعاليك:    قصائد، وذلك حسب أسلوب معيشتهم الذي يتسم ابلسرعة واخلفة والختالس.

 الشنفري وأتبط شرا وعروة بن العبد العبسي وغريهم كثر.

هنا معاين واضحة بسيطة ليس فيها  أبولعل أول ما يالحظه القارئ واملطلع على معاين الشعر اجلاهلي،            

بيئتهم   من  مستمدة  آنذاك،  العرب  حياة  عن  مباشر  تعبري  أهنا  ذلك  اخليال؛  يف  إغراق  ول  بعد  ول  تكلف 

 أبساليب مبهرة فيها مجال الفطرة وبساطة الصحراء، بعيدة عن املبالغة والتعقيد.

يف التعبري ويف نقل الصور واملشاهد نقال يكاد ومن مظاهر بساطة املعاين يف الشعر اجلاهلي "الصدق            

خليال ول ا يكون أمينا، وخاصة حني يذكرون املواضع وي ناجون الداير، وحني يفخرون أو يرثون، فال يبالغون يف  

    1يسرفون يف التصور."

لة سريعة وحركة  ومن مظاهر بساطتها أيضا اإلجياز، "فال شك أن طبيعة احلياة اجلاهلية وما فيها من نق          

 2دائبة غري مستقرة ول مرتوية، ومناخ الصحراء الشديد حره وقره، كل ذلك جعلهم ل يطيلون ول يتأملون."

أتيت املعاين مكررة والصور متشاهبة عند الشعراء أو عند الشاعر الواحد، ذلك أهنا ت صاغ من البيئة    وقد          

 الصحراوية البدوية احملدودة املشاهد املتشاهبة الصور، وليس مرد ذلك إىل السرقة، كما ي ظن. 

.  3على أنه وحدة اتمة املعىن""ول عجب أن يكثر يف الشعر اجلاهلي امليل إىل احلكم والكتفاء ابلبيت          

   عن غريه من األبيات.   مستقالو يدة يكون ملما بنفسه فقط كل بيت يف القص   بعبارة أخرى،

 
 .200 م، ص  1986، 5ينظر: حيي اجلبوري، الشعر اجلاهلي خصائصه وفنونه، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط -1
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وهو يف بنائه على منط واحد يف  يف مجيع أبيات القصيدة.  ابحتاد الوزن والقافية الشعر اجلاهلي كما ميتاز         

يستهلها ابلوقوف على الطلل وذكر املنازل وذلك طبيعي عند العرب؛ ألهنم  ؛ إذ كان الشاعر  معظم القصائد

الكأل أو   تقط الغيث ومنابسارحالة ل يقيمون يف املكان حينا حىت يغادرونه، إما هرواب من عدو أو تتبعا مل

 حنو ذلك من مصادر العيش مسايرين لطبيعة احلياة اجلاهلية.   

شعره مبخاطبته خليلته أو بكاء ارحتاهلا يف بيت أو شطر مث يستطرد إىل    وقد يستهل الشاعر اجلاهلي          

القيس   امرئ  بيت  من  رشيق قد جعلوا  ابن  بينهم  من  القدامى  النقاد  بعض  أن  ويبدو  يريده.  الذي  املوضوع 

 ، ملا قال:   1أفضل ابتداء ألنه " وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر احلبيب واملنزل يف مصراع واحد"

 2نبك من ذكرى حبيب ومنزل   بسقط اللوى بني الد خول، فحومل قفا

يستهل قصيدته أيضا ابحلديث عن الصبا والشباب والشيب واخلمر حنو قصيدة عنرتة الفخرية اليت    وقد         

 يف بيتني: *بدأ فيها بذكر الصبا واللهو والغزل واألعني النجل

 من يل برد الصبا واللهو والغزل        هيهات ما فات من أايمك األول

 3ات األعني النجلكرتين ذو نطوى اجلديدان ما قد كنت أنشره     و ا

أفكار          وتتسم  الستهالل.  بييت  أو  بيت  مدح وهجاء وراثء...بعد  من  القصيدة    القصيدة   ويرد غرض 

أو عقلي، ظاهري  بسابقتها برابط  فكرة  ترتبط كل  إذ  املنطقي،  مالئمة    ابلتسلسل  ترد  مقدمتها  خفي، حىت 

 لغرضها. 

ابنتقاء ألفاظه ويتحرى تلك األلفاظ الشعرية اليت ختدم املعىن وتؤدي الغرض  وكان الشاعر اجلاهلي يهتم            

اجلاهليني الذين بلغنا شعرهم    وتؤثر يف سامعيها. وكانت عربية أصيلة ل متد للعجمة بصلة، ذلك أن الشعراء
 

 .218، ص 1ابن رشيق، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ج -1
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 احلسحاس حنو مائة شاعر وبعض املائة من القبائل على اختالف أصوهلم كلهم عرب إل واحدا كان عبدا لبين 

البادية. وقد تبدو لنا بعض األلفاظ غريبة وذلك   وهو أعجمي، وكان أكثرهم من عدانن ومعظمهم من أهل 

 لطول العهد بيننا وبينهم وعدم استعمالنا لتلك األلفاظ وما إن أنلفها حىت تصري واضحة مفهومة.  

الشاعر لوحات كاملة، يعىن بكل           الوصف حيث يرسم  اجلاهلي خاصة يف  الشعر  التصوير يف  ويكثر 

العبقرية الشعرية. وقد اهتمت الصورة اجلاهلية يف   تفاصيلها وأجزائها على الرغم من إجيازها، وهذا دليل على 

أكان   وصوف سواءما اعتنت بوصف حالة املأكثرها بتصوير هيئة املوصوف، أي وصف شكله اخلارجي. ك

عته النفسية والعاطفية من  عن نز   تحيواان أم إنساان، "فوصفته وصفا داخليا، صورت فيه احلياة واحلركة، وحتدث

ته، زهوه وخيالءه، وحىت أفكار  احب وكره وخوف وضعف وجرأة وإقدام، صورت نشاطه ومرحه، حركته وسكن

 1يف بعض األحايني."

يس          اجلاهلي  الشاعر  اللفظية حىت  وكان  البديعية  واحملسنات  املعنوية  واحملسنات  اجملاز  بضروب من  تعني 

الصورة   دقائق  ليقدم  يوظفها  اليت  البيانية  والصور  التشبيه  من خالل  أسلوب  وأرقى  حلة  الصورة أبمجل  تبدو 

 من الواقع والطبيعة.  ابيهوتفاصيلها. وكان يستمد هذه التش

 شعر صدر اإلسالم  2-2-3-2

إىل تويل    ﴾صلى هللا عليه وسلم    ﴿عصر صدر اإلسالم من بدء نزول القرآن الكرمي على الرسول  بدأ          

هذه احلقبة أبدب صدر اإلسالم بشقيه الشعر والنثر.   . وع رف أدبمعاوية بن أيب سفيان اخلالفة يف دمشق 

ول شك أن ظهور اإلسالم وبداية انتشاره يف اجلزيرة العربية قد صدم العرب برسالة جديدة مل أيلفوها وبكتاب 

ا مل يكن لديهم ما يقدمونه يف اجملال املعريف والثقايف إل الشعر الذي لطامله  بليغ مل يتمكنوا من جماراته، ذلك أن

 اعتربوه ميزة ينفردون هبا واختذوه وسيلة لتخليد مآثرهم وحفظ تراثهم والتقرب من سادهتم وأعياهنم.   
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ومل حيرم القرآن الكرمي الشعر، حسب إمجاع املفسرين، وإمنا انصب ذمه على الشعراء املشركني الذين          

الرسول   أشعارهم سالحا حملاربة  من  عليه وسل  ﴿اختذوا  يتم  ﴾مصلى هللا  وأثر يف  ملا كانوا  أمهية  من  به  تعون 

النفوس، فراحوا يهجونه وحيطون من قدره، ويرمونه بكل رديء، ويشوهون تعاليمه ويتهمونه أبنه شاعر حىت  

 . ي كذبوا رسالته

يستمع إىل الشعر وكانت لديه معرفة ابلشعراء، حىت أن كتب    ﴾صلى هللا عليه وسلم  ﴿وكان الرسول           

السنة تروي أنه كان يستنشد أصحابه لبعض الشعراء على حنو ما رواه اإلمام مسلم يف صحيحه عن عمرو بن  

يوما، فقال: "هل معك من    ﴾صلى هللا عليه وسلم  ﴿ ردفت رسول هللا    » الشريد عن أبيه رضي هللا عنه قال:  

" قلت: نعم. قال: "هيه"، فأنشدته بيتا، فقال: "هيه"، مث أنشدته بيتا، فقال   أيب الصلت شيء؟شعر أمية بن  

     1«"هيه"، مث أنشدته بيتا، فقال: "هيه" حىت أنشدته مائة بيت.

كان حيث على إنشاد الشعر، إذ روى "عدي    ﴾صلى هللا عليه وسلم  ﴿يف رواية أن رسول هللا    ورد و           

اهجهم. أوقال: هاجهم وجربيل  قال حلسان:  ﴾صلى هللا عليه وسلم ﴿عن اثبت، عن الرباء رضي هللا أن النب 

 2 "معك.

الشعراء            قول  ضعف  روايته، كما  وعن  الشعر  عن  انصرفوا  اإلسالم  صدر  عصر  يف  الناس  أن  وقيل 

ألسباب   اإلسالميةللشعر،  الفتوح  منها  الردة  عديدة  عدم    وحروب  حول  آنذاك  شائعة  اليت كانت  والفكرة 

تشجيع الدين للشعر واليت دفعت الشعراء إىل النزواء والتحرج عن النظم، وخاصة أولئك الذين اجتاح اإلميان  

 ذكرهم هللا تعاىل يف كتابه الكرمي.قلوهبم خشية أن يكونوا أولئك الذين 

 
 .1072ص ، 1م، ج2006، 1أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري، صحيح مسلم،  دار طيبة للنشر والتوزيع، الرايض، ط -1
 .1537، كتاب األدب، ص مرجع سبق ذكره البخاري،  -2
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ة من يستعمل لفظ "ليونة" بدل من  "ضعف"، فيقول "ليونة الشعر"، حنو األصمعي الذي مل يركز  ومث         

ر وي عنه    إذ  على موضوع الكم وإمنا تناول فكرة ليونة الشعر من زاوية أخرى وهي الكيف، أو اجلانب الفين، 

 قوله:  

حسا  »            أن  ترى  أل  لن؛  اخلري  ابب  يف  أدخلته  إذا  الشعر  اجلاهلية  طريق  يف  عال  اثبت كان  بن  ن 

النب   فلما دخل شعره ابب اخلري من مراثي  ومحزة وجعفر رضوان هللا    ﴾صلى هللا عليه وسلم    ﴿واإلسالم. 

 1«  لن شعره.-عليهما وغريهم

الداير واهلجاء   ذكرقدمية اليت تعود القدماء القول فيها من  غراض الاألوقد حصر األصمعي الفحولة يف           

عن   اثبت  بن  توقف حسان  فلما  والفتخار،  واحلروب  واخليل  اخلمر  وصفة  ابلنساء  والتشبيب  قول  واملديح 

 2بعض تلك األغراض، وصف شعره ابللني.

الشعر كل   ومثة           واكب  العكس،  حدث  بل  اإلسالم،  صدر  مرحلة  يف  الشعر  ضعف  خرب  أنكر  من 

إلسالم دورا مهما يف إذكاء وأدى ا  .﴾صلى هللا عليه وسلم  ﴿األحداث ورافقها مبا فيها حدث دعوة الرسول  

ة اإلسالم ؛ "إذ احنلت عقدة لساهنم وعربوا ابلشعر عن عواطفهم ومشاعرهم. فلما أمت هللا عليهم نعمجذوره

  3ظلوا يصطنعونه وينظمونه."

الذي ادعى لني شعر صدر اإلسالم، وخص ابلذكر شعر حسان بن اثبت، لحظ  وردا على األصمعي          

بطرس البستاين أن اللني يف حسان انتج عن نشأته، إذ هو من شعراء القرى، والشعراء القرويون معروفون بدقة 

 
ة،  أبو عبد هللا حممد بن عمران بن موسى املزرابين، املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء، حتقيق حممد حسني مشس الدين، دار الكتب العلمي  -1

 .78م، ص 1995، 1بريوت، لبنان، ط
 ، الصفحة نفسها.نفسه ينظر: املرجع  -2
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ا البادية. وإذا كان شعره زاد لينا يف اإلسالم، فذلك  شعرهم لتنعمهم وأخذهم أبسباب  حلضارة خالفا لشعراء 

    1راجع خللوه من الصور اخليالية واعتماده على الرجتال ولتأثره أبسلوب القرآن ملا فيه من رقة يف اللفظ والتعبري.

يرجع ليونة شعر حسان لكرب سنه، ذلك أن اإلنسان مىت تقدم يف السن برد إحساسه وخفتت    كما           

الشباب. اليت تكون يف أوجها يف أايم  ينتقل بسرعة من فكرة إىل    مواهبه وومهت عواطفه  الذي جعله  األمر 

اله بقوله: "دع بذكر الداير حىت ينتقل إىل غرضه. وأكثر ما يكون من انتق  أخرى. فما يكاد يستهل قصيدته 

 2يف شعره اإلسالمي أقل تصورا منه يف شعره اجلاهلي. هذا"، و"دع ذكر ذا"، فصار اخليال

يف وأطلق النقاد على الشعراء الذين عاشوا قبل اإلسالم وبعده ابلشعراء املخضرمني، وعلى الذين و لدوا           

رم أن يتأثر شعره ابإلسالم، أما رتط بعض الباحثني يف الشاعر املخض اإلسالم بشعراء العصر اإلسالمي. ويش

   عدا ذلك كاخلنساء ولبيد واحلطيئة وغريهم، فهم ليسوا خمضرمني.

وبراعة              النظم  وطريقة  التعبري  وقوة  اإلجياز  حيث  من  املخضرم  والشعر  اجلاهلي  الشعر  بني  فرق  ول 

أن الشعر املخضرم اإلسالمي أي الذي أتثر مبا جاء به اإلسالم عرف ميزات    غريالوصف وتعدد املوضوعات؛  

ت الطويلة وصار ينتقل إىل  جديدة، إذ تطورت لغته ورقت ألفاظه وصارت معانيه أوضح وختلص من املقدما

مباشرة. قارئه.    غرضه  نفس  يف  ارتياحا شديدا  تبث  اليت  الدينية  بنفحته  املخضرم  الشعر  ميتاز  اكتسب و كما 

وغريها؛ ألفاظ    تعابري جديدة وألفاظا مل تكن مألوفة من قبل حنو اجلنة والنار والكفر واإلميان والصالة والزكاة

غري تلك املعاين اليت كانت حتملها يف اجلاهلية. وبرز غرض جديد يف هذه  اكتسبت معاين جديدة يف اإلسالم  

 اء السياسي بني شعراء النب وشعراء قريش واألحزاب.جالفرتة متثل يف اهل
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 شعر العصر األموي: 2-2-3-3

وسعة صدره  خبالفة معاوية بن أيب سفيان الذي متكن بدهائه  ،  م  662  -ه41هذه احلقبة سنة  ابتدأت            

ية وهي اثلث عاصمة  و من انتزاع احلكم من علي بن أيب طالب وابنيه، واختذ مدينة دمشق عاصمة الدولة األم

 سالمية بعد املدينة املنورة والكوفة. للخالفة اإل

مبا جنم عنه من حتول اخلالفة الدينية إىل خالفة ملكية   ،وأحدث انتقال الدولة اإلسالمية إىل بين أمية          

؛ فئة راضية مبا آلت إليه األمور وهي من أهل الشام، وفئة  رثية، انقساما حادا بني املسلمنيومن شورية إىل إ

 رافضة من أهل احلجاز والعراق. مث كان انقسام القبائل وتعدد األحزاب عند انتقال اخلالفة من آل معاوية إىل 

أركان  آ توطيد  إىل  يسعون  األمويون  وراح  الضغينة  واشتدت  النفوس  فثارت  أمية،  بين  من  وكالمها  مروان  ل 

أكرب عدد من الشعراء، فأسرفوا ابلعطاء لعلمهم مبا لقول الشاعر من التأثري يف نفوس عشريته    ذبدولتهم جب

 لسان حاهلا.  كونه

القبيلة تعد إكرام  كانت لى حمبة قبيلته ورضاها عن سياسته، و عوكان اخلليفة يعترب مدح الشاعر له دليال            

لعرب األديب  كان لبين أمية الرغبة الشديدة يف احلفاظ على تراث ا  ،ضف إىل ذلكأاخلليفة لشاعرها إكراما هلا.  

التغلب والفرزدق. أما  و كان أشهر الشعراء املناصرين للدولة األمويف طليعته الشعر. و  شعراء احلزب  ية األخطل 

العلوي الذين كانوا يظنون أن األمويني اغتصبوا اخلالفة اإلسالمية وأنه جيب أن تكون فقط حتت حكم علي 

الزبريي وهم من  بنيه  او  الرقيات من شعراء احلزب  عبيد هللا  قيسا بن  فأمههم الكميت األسدي. وكان الشاعر 

  ، وميثله أولئك الذينة يف قريش. أما حزب اخلوارجخلالفدعموا عبد هللا بن الزبري وأخاه مصعب حىت تكون ا

أيب طالب   بن  علي  على  معركة )صفني(إخرجوا  الصلح يف  قبوله  أهم شعرائه،    ،ثر  الفجاءة  فمن  بن  قطري 

 والطرماح.
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ركة األدبية يف البصرة والكوفة يف رقي الشعر، ذلك أن العرب احتكوا بغريهم من  ساعد ازدهار احل   وقد          

املتمدنة اليت  األمم  اجلاهلي وعملوا على رقي أشعارهم  العصر  املنزلة اليت كانوا يشغلوهنا يف  الشعراء  فاستعاد   ،

وألفاظها  أفكارها، وصارت طويلة  وعناية يف  معانيها ووضوح  أكثر يف  ودقة  وترابط  بعمقها  بعد  فيما  متيزت 

لطيفة. ك واستعاراهتا  بديعة  وتشبيهاهتا  تتماشى ومقتضيات  رقيقة وجزلة وعذبة  تبنت مصطلحات جديدة  ما 

وك جوانبه،  بشىت  ملختلف  العصر  الفاحتون  منحها  اليت  العقدية  واحلرية  الغري  على  النفتاح  نتيجة  ذلك  ان 

  مكان ذلك يف املراكز الثقافية واألديرة أأالطوائف واملذاهب األخرى ونشاطات الدراسة والتأليف والرتمجة سواء  

 . املكاتب الشخصية يف

 . وذهب العديد من النقاد إىل اعتبار الشعر األموي أبلغ وأبعد أمهية وأكثر جاذبية من الشعر اجلاهلي          

الذين أدركوا اإلسالم "مسعوا الطبقة العالية من الكالم يف و ويرجعون السبب يف ذلك إىل أن شعراء هذا العصر  

مب اإلتيان  عن  البشر  عجزا  الذين  النبوي  واحلديث  وهنضت  القرآن  نفوسهم  أساليبهما  على  فنشأت  ثليهما 

 1طباعهم وارتقت ملكاهتم يف البالغة على ملكات من قبلهم من أهل اجلاهلية."

الفنون الشعرية اليت توسعت كثريا يف العصر األموي             فن اخلمرايت؛ وهو فن  إضافة إىل األراجيز    ومن 

. اإلسالمي حرم اخلمر والقول فيها  كثريا يف صدر اإلسالم ألن الدينكان منتشرا يف اجلاهلية إل أنه ضعف  

أنه والرتف    غري  اللهو  لنتشار  األموي  العصر  يف  الظهور  والتمازج عاود  الشباب  بعض  لدى  اجملون  وظهور 

تها  الجتماعي الذي عرفته الدولة األموية اليت ضمت الفرس والروم واألقباط وغريهم من األعاجم واتساع رقع

 اجلغرافية.

 
ص  ،  2م، ج2004،  1حتقيق عبد هللا حممد الدرويش، دار البلخي، دمشق، ط د بن خلدون، مقدمة ابن خلدون،حممينظر: عبد الرمحان بن    -1
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أبياات من              أنه قد يضم  البالغة ويعد تطورا لشعر اهلجاء إل  النقائض وهو فن يف غاية  وبرز أيضا فن 

والنقائض والفخر.  وقافيتها    املدح  نفسه  على وزن قصيدته  على خصمه  الشاعر  فيها  يرُّد  اليت  القصائد  تلك 

 نفسها. 

 شعر العصر العباسي 2-2-3-4 

وقسم الباحثون حقبة احلكم   .انتقل احلكم إىل العباسيني بعد سقوط الدولة األموية جراء ثورات دامية         

أربعةالعباسي   إىل  قرون  مخسة  يقارب  ما  امتدت  أحداث    اليت  من  العباسية  الدولة  شهدته  ملا  نظرا  عصور 

وتقلبات وصخب سياسي، األمر الذي أثر يف الشعر الذي اختذ يف هذه املرحلة اجتاهني خمتلفني؛ اجتاه حمافظ  

 متمسك أبصالة الشعر اجلاهلي واإلسالمي، واجتاه يدعو إىل تطوير املنهج اجلاهلي مبا يتناسب وواقع حياهتم.

احملافظ:  - وقاالجتاه  الشعر.  إنشاء  يف  القدامى  بطريقة  الجتاه  هذا  شعراء  إىل    د متسك  منهم  حتول كثريون 

معلمني يعلمون الناشئة اللغة ورواية الشعر العريب القدمي، فجمعوا هلم الشعر اجلاهلي واإلسالمي، ووضعوا هلم 

هو ما جي القدمي  العريب  الشعر  نفوسهم أبن  العصر  مقاييسه وغرسوا يف  الكتب يف  أهم  به. ومن  القتداء  ب 

عت فيها أشعار العرب القدماء كتاب املفضليات للمفضل الضب الكويف وكتاب األصمعيات    العباسي اليت مج 

وهكذا، مل يرتك هؤلء الشعراء مقطوعة جيدة وبليغة جاهلية أو   أليب سعيد عبد املالك بن قريب األصمعي.

 لوها. سجو إسالمية إل 

اثر شعراء هذا الجتاه على القصيدة اجلاهلية حبجة أن لكل عصر أولوايته، فإن كان شعراء    جدد:تاالجتاه امل

العصر اجلاهلي قد عاشوا بداوة أجربهتم على التعبري عنها واملضي على قوانينها، فإن للشعراء احملدثني مظاهر  
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أشعارهم يف  وحفظها  عنها  التعبري  يريدون  ومنحياة حضارية  شعراء    .  ابلتجديد  هتفوا  الذين  الشعراء  هؤلء 

 .  الذين كان هلم الفضل يف جتدد األلفاظ ويف حتيني املعاين *املوايل

وأكثر العباسيون من الستعارات والتشابيه والكناايت. وتفننوا يف أنواع البديع. وأدخلوا على لغة الشعر           

العلمية والفلسفية متاشيا مع التغريات اليت شهدها العصر. وأما  ألفاظا غريبة دعت إليها احلاجة حنو األلفاظ 

اء أخذوا يعنون ابلنظم على األوزان الرشيقة اليت  أوزان الشعر وقوافيه، فلم تتجدد جتددا ملحوظا، "ولكن الشعر 

  1تصلح للغناء، وأكثر ما كانوا يصطنعوهنا يف الغزل واجملون واخلمرايت."

عن            اجملددون  العباسيون  الشعراء  عصرهم    املعاينوابتعد  مظاهر  من  يستمدوهنا  أخرى  إىل  اجلاهلية 

اموبيئته مع  متاشيا  اخليال عندهم  فاتسع ابب  البساتني  ،  فاعتمدوا على  العمران،  وتطور وسائل  اللهو  نتشار 

ؤلؤ يف تشكيل صورهم واستعاراهتم وتشابيههم. "على أن هذا اخليال كان لواحللي والورود واخلمر والذهب وال

يرافقه العقل، فما يدعه ينطلق على هواه، كما كان ينطلق خيال الشاعر اجلاهلي واإلسالمي، بل عين بتهذيبه  

 2يمه؛ فنشأ عن ذلك اتساق يف األفكار."وتنظ

ما يسمى ابلغزل   وقد اشتدت بعض فنون الشعر يف هذا العصر حنو الغزل واخلمرايت والوصف. وبرز           

الرقص   ويتقن  اجلمال  من  جانب  على  اللوايت كن  ابجلواري  تغزل  الشعراء  بعض  ي نشده  الذي كان  احلانويت 

وظهر الشعر الفلسفي والصويف نتيجة أتثر بعض الشعراء ابألفكار اجلديدة اليت جاءت هبا واملوسيقى واألدب.  

"كما استقلت    يهم عن طريق الرتمجة من جمتمعات أعجمية. الفلسفة وغريها من العلوم الدخيلة اليت انتقلت إل

 3أبواب كانت اتبعة لسواها هي الدهرايت والزهوايت واإلخوانيات واهلزليات."

 
غري العرب    املوايل: مجع موىل، وهم اخلدم واحللفاء يف لغة العرب، مت استخدام هذا اللفظ بكثرة يف زمن اخلالفة األموية لإلشارة إىل املسلمني من   -*

 ألتراك واألكراد.كالفرس واألفارقة وا
 .22م، ص 2014، 1بطرس البستاين، أدابء العرب يف األعصر العباسية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، ط -1
 .23، ص نفسه املرجع  -2
 .211م، ص  2008سليمان معوض، مدخل إىل األدب العريب، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، )د.ط(،  -3
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وشهد الشعر يف املرحلة األخرية من العصر العباسي ركودا وشلال، ذلك ملا أصاب الدولة العباسية من          

صارت ه، فقل الذين يهتمون ابلشعر والشعراء وضعفت لغة الشعر و مصائب، سبق ذكرها، انعكست سلبا علي

 . ألفاظه ركيكة

   الشعر األندلسي:  2-2-3-5

والعقيدة             واللون  العرق  خمتلفة يف  أجناس  من  مركب  متنوع  بشري  نسيج  من  األندلسي  اجملتمع  تكون 

سي يف حياته الجتماعية ويف فكره وعقائده وثقافته. على الشعب األندل اوالثقافة. ول شك أن هلذا التنوع أتثري 

"ول بد من التسليم مبا نتج عن هذا التأثري من غىن فكري وأديب، وثراء ثقايف وعلمي وفين، ظهرت تقاسيمه يف  

 1ة."نتاج الشعراء واملفكرين والعلماء والفالسفة العرب األندلسيني، متيزوا هبا من أسالفهم املشارق

 النقاد الشعر األندلسي إىل اجتاهني؛ اجتاه حمافظ واجتاه متجدد. وقسم           

احملافظ:    - إليها االجتاه  العرب  من  عدد كبري  وانتقال  الفاحتني  بفضل  األندلس  بالد  العربية  اللغة  غزت 

وانتقل الشعر معها إىل األندلس وانتشر أيضا وطغت عليه    بح لغة سكان األندلس وما جاورها. وانتشرت لتص

الصفة التقليدية العربية يف البداية، إذ جعل الشعراء من الشعر املشرقي منوذجا ينظمون على منواله، وحياكونه 

به   فاهتموا  الفنية،  وجوانبه  مضامينه  يف  إليه  وحفظا،  ويرجعون  وحتليال  الصبا  شرحا  منذ  تالميذهم  وعلموه 

 شعر األندلسيني احملافظني.  يف  حاضرة ة شعر األوائل الذي كانت مالحمه وخاص

وجتدر اإلشارة إىل أن الشعر احملدث واملتجدد قد انتقل إىل األندلس أيضا، فاحتذى األندلسيون طريقة          

العباسي العصر  منذ  التجديد  تيار  أصحاب  جتديد  يشهد  املشرقي  الشعر  أن كان  منذ  أي  احملدثني  أن  ، 

منواله نياألندلسي على  ينسجون  مورواث  وجعلومها  األوائل  العرب  شعر  جانب  إىل  احملدث  الشعر  وضعوا   

 
 .224، ص مرجع سبق ذكره يمان معوض، سل -1
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ومل يكن تقليد األندلسيني للشعر املشرقي تقليدا اتما بل كانوا أيخذون من منهج القصيدة    ويستوحون ما فيه.

 ية.ولكن يرمسون صورهم وفق الطبيعة واحلياة األندلسولغتها وموسيقاها 

املتجدد:- ابملوشحات.    االجتاه  يسمى  ما  اجملددون  األندلسيون  دون أوجد  األندلس  يف  ظهرت  أهنا  وقيل 

على   الشعر  من  اللون  هذا  صياغة  أمهر يف  األندلسيني كانوا  ألن  تقليدها؛  يف  املشارقة  ينجح  "ومل  املشرق، 

  1ية من التكلف هو ابن سيناء امللك."املشارقة. والشاعر املشرقي الوحيد الذي استطاع أن أييت مبوشحة خال

بني املقدم بن عافر الفريري؛ وهو أحد شعراء األمري عبد هللا بن    للموشحواضع  أول  واختلف النقاد يف حتديد  

وألواان وتصريعا، والذي  ومسي كذلك " تشبيها ابلوشاح املخطط تطريزا    حممد املرواين، وبني عبد هللا بن املعتز. 

تتخلل  الشعري كما  املوشح  تقسيمها  يف  والكلمات  األبيات  فتتخلل  وخصرها،  منكبيها  بني  املرأة  ترتديه 

   2اخلطوط واأللوان وشاح املرأة." 

عد معينة يف تشكيله وخبروجه غالبا عن عن ضروب الشعر العريب التقليدي ابلتزامه بقوا   املوشح  وخيتلف        

 األعاريض اخلليلية، وابستعماله اللغة العامية أو األعجمية يف خرجته، مث ابتصاله القوي ابلغناء.

والتش  وارتبطت         والنسيب  الغزل  حنو  خمتلفة  مبواضيع  نشأهتا  بداية  يف  الطبيعة  بياملوشحات  ووصف  ب 

 وجمالسها، مث صار املوشح شيئا فشيئا ي ستخدم يف املدح والراثء واهلجاء والعتاب والشكوى واحلنني وغريها.

لشعر العامي الذي ك تب  وهو فن أ طلق على ذلك اوجاء األندلسيون اجملددون بفن آخر ي دعى الزجل          

األراضي العربية متحررا من قواعد اإلعراب.  األندلس، وغريها من  الدارسون يف أصل   للغناء يف  اختلف  وقد 

اإل الشعبية مث يرجعه إىل األصل  يرده إىل األغنية  املستحدث، فمنهم من  أنه  هذا الفن  قال  سباين ومنهم من 

 است حدث من املوشح.  

 
القاهرة،   -1 والتوزيع،  للنشر  العلم واإلميان  العصور،  العريب يف خمتلف  األدب  القسطاوي،  السعود ورمضان مخيس  أبو  السعود سالمة  أبو    ينظر: 

 .188م، ص 2007)د.ط(، 
 .233، ص مرجع سبق ذكره سليمان معوض،  -2
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العريب   ميزات  تقف  مل            وفيما .  إىل لغات خمتلفة  نقله عائقا أمام    الشكلية واللغوية والفنية   القدمي   الشعر 

     ترمجته إىل اللغات األعجمية. سألةمبيلي عرض ألمور خمتلفة تتعلق 

 

 ترمجة الشعر العريب القدمي إىل اللغات األعجمية 2-3

القدمي  يتمتع          العريب  اخلصائص  الشعر  من  مجال    جبملة  عليها  ويتوقف  الشعر  جوهر  عليها  يبىن  اليت 

واليت   احلشكله  املرتجم يف  واليت    سبانيضعها  النثر  مفضال  الفرار  إىل  وتدفعه  لغة أخرى  إىل  نقلها  إذا حاول 

 نلخصها فيما يلي:واليت س  1يضيع يف الرتمجة""مبا  الشعر Robert Frost روبري فروست بسببها وصف

 عناصر الشعر العريب القدمي وما يناظرها يف اللغة الفرنسية   2-3-1

وابلتايل يضيع مجاله وحسنه   ، : يفقد الشعر العريب ل حمالة شكله عند نقله إىل لغة أخرىالبحور واألوزان -

الشعر   الكالم. وحبور  هبا  يرتب  اليت  الطريقة  أو  تتميز عن غريها ابلشكل  املتباعدة  تلك  اللغات خاصة  ألن 

العربية،   القصيدة  عليها  تبىن  اليت  األوزان  هي  الشعراء" العريب  يسميها  من   "التفعيلة واليت  اللفظ  بناء  مبعىن 

لفظ   يف  جمموعة  زائدة  أخرى  وحروف  )فعل(  والالم  والعني  الفاء  يف  املتمثلة  األصلية  الثالثة  احلروف 

ال  "سألتمونيها". وهي:  حبرا  ستة عشر  الرجز،  و اهلزج،  و الكامل،  و الوافر،  و البسيط،  و املديد،  و طويل،  وعددها 

 . احملدثو املتقارب، و اجملتث، و املقتضب، و املضارع، و اخلفيف، و املنسرح، و  السريع،و  الرمل،و 

أيضا        التقطيع  ويف كيفية  وأوزاهنا  تفعيالهتا  يف  الفرنسية  اللغة  حبور  عن  العربية  البحور    lesوختتلف 

 syllabes،    إىل األبيات  من  ينقسم كغريه  الذي  األول  البيت  تقطيع  من خالل  العريب  الشعر  حبر  حيدد  إذ 

 لتتضح احلروف اليت تنطق واليت يستلزم ذلك قراءته قراءة واعية متأنيةشطرين؛ أوهلما الصدر واثنيهما العجز. و 

البيت كتابة ل تنطق، واحلروف املشددة، والكلمات املنونة، وما حيذف أو حيرك للتقاء الساكنني. مث يكتب  
 

م، ص  2015،  1ليفيفري، بناء الثقافات مقالت يف الرتمجة األدبية، تر.حممد عناين، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، طسوزان ابسنيت وأندريه    -1
119. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%A9


 الّشعر العريّب القدمي وترمجته إىل الّلغات األعجمّية
 

 
81 

الصحيح أو  والساكن  وهي جمموعة من الرموز اتفق عليها العروضيون، فريمز للحرف املتحرك ب) / (   عروضية

( ب  املشدد  أول حريف  أو  املد  التشكيل(    0حرف  األخري  يف  يقارن  البحور    مث  بتشكيالت ضوابط  الناتج 

 وحيدد البحر.

أما حتديد حبور اللغة الفرنسية فيستلزم النظر يف القافية وعدد األبيات املشكلة لكل مقطع شعري وعدد           

البانتوم اللفظية يف كل بيت، فبحر  بىن على قافيتني يف أربع مقطوعات شعرية  مثال ي    (le pantoum)  املقاطع 

، ويكون   alexandrin))  عشر مقطعا لفظيا  اثين وحيتوي كل بيت على  ،   ( quatre quatrains)رابعية األبيات

املوالية بيت للمقطوعة  الثاين لكل مقطوعة شعرية أول  املقطع  ،  (strophe)  البيت  الرابع اثلثا يف  البيت  وأييت 

 الشعري  املوايل. 

هي احلروف اليت يلتزم هبا الشاعر يف آخر كل بيت من أبيات القصيدة وتبدأ من آخر  :  (la rime )  القافية - 

حرف ساكن إىل أقرب ساكن قبله، مع املتحرك الذي قبله. ففي بيت املتنب اآليت ذكره آخر حرف ساكن هو  

قبله الذي  واملتحرك  املد  ألف  هو  وأقرب ساكن   ) املكارمو   ( من  امليم  إشباع  من  املتولد  الكاف،    الواو  هو 

 فتكون القافية "كارم ":  

 1 وأتيت على قدر الكرام املكارم على قدر أهل العزم أتيت العزائم        

لو ورد ساكنا. وللقافية حروف  قافية مقيدة  إذا كان آخر حرف فيها متحركا و  قافية مطلقةوالقافية نوعان؛  

 هي:

 : آخر حرف تبىن عليه القصيدة فيقال قصيدة ابئية أو رائية.  الروي-

 مباشرة، فهو ألف أو ايء أو واو تسبق  الر وي.  لر ويا حرف لني يسبقالّردف: -

 
 .385املتنب، الديوان، ص  -1
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والدخيل- حروفالتأسيس  من  متالزمان  حرفان  اآلخر، :  بوجود  منهما  كل   وجود  يرتبط    القافية، 

 واحد متحرك يسمى الدخيل.ألف يفصل بينها وبني الروي حرف  فالتأسيس

 : ألف أو ايء أو واو أو هاء يلي الروي مباشرة.الوصل-

 . : حرف مد انتج عن إشباع حركة هاء الوصلاخلروج-

  والقافية يف اللغة الفرنسية هي مساع الصوت ذاته يف آخر كل بيتني من القصيدة وقد توصف ابلفقرية         

rime pauvre)  (la     مؤلف من مقطع واحد يشرتك فيه بيتان عند مساع صوت  nu)/ (vertu أو ابلكافية  

(la rime suffisante)  حني يكون الصوت مؤلفا من مقطعني(félicité /cité)    غنيةابلأو(la rime riche)     إذا

 . والقافية أنواع منها:(plébiscite/félicite)تشكل من ثالثة مقاطع فأكثر 

 .(aabb): تتخذان هذا الشكل   (les rimes plates )القافيتان املسطحتان -

 . (abab)تردان على هذا املنوال :  ( les rimes croisées) القافيتان املتشابكتان -

 . (abba) شكلهما: (les rimes embrassées)القافيتان املتعانقتان -

الكالم أو يف  حممود فاخوري  يعرفه    :  ( le rythme) اإليقاع  - تتكرر على حنو ما يف  اليت  النغمة  ب"وحدة 

أبيات   يف  أو  الكالم،  فقر  من  أكثر  أو  فقرتني  يف  منتظم  حنو  على  والسكنات  احلركات  توايل  أي:  البيت؛ 

ثل وحدة   البحر العريب، فمثال "فاعالتن" يف حبر الرمل مت  القصيدة... أما اإليقاع يف الشعر فتمثله التفعيلة يف 

ألن املقصود من   -أي توايل متحرك، فساكن، مث متحركني، فساكن، مث متحرك، فساكن    -يف البيت  النغمة

البيت، من غري تفرقة بني احلرف الساكن  التفعيلة مقابلة احلركات والسكنات فيها بنظريهتا من الكلمات يف 

 1 "اللني، وحرف املد، واحلرف الساكن اجلامد.

 
 .167 ،166ص.ص  م،1996حممود فاخوري، موسيقى الشعر العريب، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية،  -1
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الذي يقوم على  (    le rythme syllabiqueاللغة العربية إيقاع اللغة الفرنسية املقطعي )ول يشابه إيقاع          

األقوى أو  الصوت األعلى  نربات  األخرى  (les accents toniques ou accentuées  ) حتديد   les)  من 

accents atones)وهذا التحديد ليس عشوائيا بل خيضع جلملة من القواعد والشروط ، . 

ويبدو أن بعض الدارسني احملدثني العرب قد أتثروا ابلبحوث والثقافات الغربية وانصب اهتمامهم على         

النربي   أو  الفرنسية  اللغة  خيص  الذي  املقطعي  ابإليقاع  العريب  اإليقاع  تعويض  حماولني  والنرب   le ) املقاطع 

rythme accentuel ) م حممد مندور الذي وضح موقفه ونواايه يف قوله: جنليزية من بينهإلالذي تتميز به اللغة ا

 1"لقد كنت أؤمن أبن املنهج الفرنسي يف معاجلة األدب هو أدق املناهج وأفعلها يف النفس." 

تتسم ألفاظ الشعر العريب ابلصدق ألهنا مستمدة من احلياة الفطرية للشاعر وتعكس البيئة اليت نشأ  األلفاظ: -

احلقيقي واجملازي لتعرب عما خيتلج يف نفسه من مشاعر. وهي فخمة تالئم املعىن املقصود  فيها. وتؤدي املعىن  

 ومفهومة يف معظمها واندرا ما متيل إىل الغرابة.

يبذل ما يف وسعه   :(l’image)التصوير  - وقع كبري على نفسه، لذلك  الشاعر هلا  يعيشها  اليت  التجربة  إن 

ويو  يصورها  حىت  ونفسه  عقله  على  الفنية  ويضغط  ابللغة  متشبثا  قارئه  إىل  العادي  و صلها  التعبري  عن  مبتعدا 

   الذي يعجز يف بعض األحيان عن تصوير القوة النفعالية يف نفسه.

إلظهار   وانفعال  تكلف  دون  أتيت  اليت  املعنوية  واحملسنات  اجملاز  من  "بضروب  الشاعر  استعانة  هي  والصورة 

الصورة    الصورة أبمجل حلة وأزهى أسلوب فهو يعين التشبيه واستيفاء  الوصف واستغراق  القول يف  ابستقصاء 

 . 2يتناول دقائقها وتفاصيلها"  البيانية استفاء  

الشاعر (l’imagination)  اخليال- أعماق  وجتسيد  الصورة  وتشكيل  صنع  يف  مهما  عنصرا  اخليال  يعد   :

وكشف مجاليات احلياة لديه فهو"طاقة روحية هائلة أو عاملا مطلقا غري حمدود، بينما عامل احلياة املادية خامل  
 

 .5م، ص  2004حممد مندور، يف امليزان اجلديد، هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ط(،  -1
 .229، ص مرجع سبق ذكره حيىي اجلبوري،  -2
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مزجا دقيقا مع العاطفة يرسم الصورة يف أهبى حلة وأعمق تعبري وأرقى لغة ويضاعف    وابمتزاجه  1حمدود وزائل."

 املتعة به.

واإلجياز  :     (les symboles)الرموز  - اإلحياءات  إىل  فيه  الشاعر  يعمد  التصوير  أسلوب من أساليب  الرمز 

املب من  أسلوب خيلو  بيئته يف  من  يستمده  والتفصيل،  التصريح  إىل  اللجوء  من  ومل  بدل  والتعقيد.  والغلو  الغة 

احملسوسة كما يف   واهتمامه ابألمور  لواقعيته  إل يف حلظات اندرة  الرمز  اجلاهلي  القدمي خاصة  الشاعر  يعرف 

 ليل يف قوله : لتغزله ابملرأة أو كما يف وصف امرؤ القيس 

 2 وأردف أعجازا وانء بكلكل       بصلبهفقلت له ملا متطى 

فقد نسب إىل الليل ما ينسب إىل اجلمل حني ينوء ويربك بكلكله على األرض أي أوحى إىل الليل جبمل يرمي 

 بثقله على األرض. 

"ل عجب أن يكثر يف الشعر اجلاهلي امليل إىل احلكم والكتفاء ابلبيت على أنه وحدة اتمة املعىن  اإلجياز:  -

 القصة املفصلة اليت تالئم الشعر األورويب املتميز ابإلطالة وكان من ذلك أن طبيعة الشعر العريب نفرت من 

سريعة"   ودللت  ورموز  فإهنا حكاايت  العريب  الشعر  القصة يف  وجدت  وإذا  إىل  3والتفصيل،  راجع  وهذا   ،

يعرف   الذي ل  املعيشة  والقر ومنط  احلر  الشديد  القاسي  الصحراوي  املناخ  اليت سادها  اجلاهلية  احلياة  طبيعة 

األمر الذيالستقرار يقفزون من   ،  النظر ول يفصلون بل  يـمعنون  العرب ومزاجهم وجعلهم ل  أثر يف عقلية 

 معىن إىل آخر.

 
م، ص.ص  1984، 1القادر الرابعي، الصورة الفنية يف النقد الشعري )دراسة يف النظرية والتطبيق(، دار العلوم للطباعة والنشر، الرايض، ط عبد -1

77 ،78. 
 .48امرؤ القيس، الديوان، ص -2
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جيمع الشعر العريب خاصة الطويل منه "طائفة من املوضوعات والعواطف ل تظهر بينها صلة ول  املوضوع :  -

الوزن والقافية وتلك هي كل روابطها، أما بعد ذلك فهي  رابطة واضحة، وكأهنا جمموعة من اخلواطر جيمع بينها  

 1 مفككة، ألن صاحبها ل يطيل املكث عند عاطفة بعينها أو عند موضوع بعينه."

ة نقله مبهم  املرتجم  العريب القدمي عائقا أمام قيام   تقف هذه اخلصائص اللغوية والفنية والرتكيبية للشعرمل        

اللغات األخرى لغة إىل أخرى،  إىل  األثر    ؛ومل حتل دون جعله كونيا أي هجرته من  تؤثر على إشعاع  هجرة 

دميومة احلياة، أي متكينه من النتشار يف عامل غري   Benjamin األصلي وقيمته الدللية، هجرة مساها بنيامني

القدمية وت  نبينهعامله واخللود. وهذا ما س العربية  اللغات  من خالل عرضنا لألشعار والدواوين  رمجاهتا مبختلف 

 األعجمية.

 نبذة عن ترمجة الشعر العريب القدمي إىل اللغات األعجمية   3-2 -2

ورمبا إثراء  إلنتاجهم العجم أمهية ترمجة الشعر العريب القدمي الذي يعد مدخال ملعرفة الروح العربية  أدرك         

والدواوين  األشعار  جلمع  املبحث  هذا  خصصنا  وعليه،  العرب.  الشعراء  إبداعات  من  خمتلفة  بنماذج  األديب 

سبب وكيفية اهتمام   عاجلنابعد أن    على ما عثران عليهقتصران وا الشعرية العربية اليت نقلت إىل اللغات األعجمية

    خاصة القدمية منها. العربيةابلدواوين الشعرية ستشرقني امل

 االستشراق وترمجة الشعر العريب القدمي إىل اللغات األعجمية 2-3-2-1

عشر            احلادي  أو  العاشر  القرن  يف  األوروبية كانت  اللغات  إىل  العربية  اللغة  من  النقل  بداايت  لعل 

إىل   الغربية  أورواب  من  رحالة  أفراد  توجه  عندما  األورايكي  إامليالديني،  الرحالة جريبري                   Gerbert  سبانيا حنو 

d’Aurillac  أو ابألحرى   وقسطنطني اإلفريقي الذي ترجم املؤلفات   ،ثريةالذي ترجم إىل الالتينية كتبا عربية ك

والفيلسوف اإلجنليزي    ،فكان أول من أدخل الطب العريب إىل أورواب  ،الطبية العربية إىل الالتينية  املخطوطات

 
 . 224شوقي ضيف، اتريخ األدب العريب، العصر اجلاهلي، ص  -1
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الذي قام برحالت يف آسيا ومصر وإسبانيا لدراسة املؤلفات الرايضية والفلكية  Adelard    Bathأديالرد الباثي  

 1 وغريهم. العربية واليت ترمجها إىل لغته اإلجنليزية بعد عودته إىل دايره

" أن بداايت الرتمجة كانت على أرض األندلس، ولغاايت علمية خالصة يف    ٭وذكر الطاهر أمحد مكي        

، فأصبحت أعظم 1085البدء، وذلك بعد سقوط مدينة طليطلة يف يد ألفونسو السادس ملك قشتالة عام  

ومستعربني  مسلمني  املرتمجني؛  من  طائفة  يد  على  واإلسبانية  الالتينية  اللغتني  إىل  العربية  املعرفة  لنقل    مركز 

الكبري     Gundisalvoإذ أسس جونديسالفو    2ويهود،"   العرب يسمونه األرشدايقن أي األسقف  الذي كان 

     Raimondo طليطلة راميوندو دعم من أسقفب للمرتمجنيمدرسة  Archedeacon نسبة إىل اللفظ اإلجنليزي

اليت    لنقل املخطوطات  اليوانين ولكشف حمتوى  األصل  لضياع  نظرا  العربية  اللغة  إىل  املرتجم  الرتاث اإلغريقي 

الفلسفة والطب والفلك والكيمياء والنبات والرايضيات،  وضعها مفكرون عرب. فرتمجوا خمطوطات كثرية من 

 سواء أكانت مرتمجة إىل العربية أم عربية األصل. 

املرتمجو         العربية  وكان  من  العريب  والرتاث  العربية  إىل  املرتجم  اإلغريقي  الرتاث  ينقلون  املدرسة  هذه  يف  ن 

مباشرة إىل اللغة الالتينية أو اللغة اإلسبانية أو نقال عن اللغة العربية الوسيطة يف الغالب األعم أي من العربية  

 إىل العربية مث من هذه األخرية إىل الالتينية أو اإلسبانية. 

ومن املرتمجني يف هذه املدرسة اديرارد وروجر وموزيل وهم من اإلجنليز وجربارد الكرميوين وهو أشهرهم، إذ         

قام بنقل أكثر من مثانني خمطوطة بعد مكوثه عشرين سنة يف طليطلة. وكان مما غنمه كتب أبقراط وجالينوس 

رازي وكتاب اجلراحة لبن القاسم وكتاب القانون اليت ترمجها إىل العربية حنني بن إسحاق وكتاب املنصوري لل

لبن سنا. ومنهم أيضا  جريبري الوفريين الذي نقل األرقام إىل أورواب ويسر بذلك علم احلساب وعلم الفلك.  
 

داب،  ينظر: حممد عوين عبد الرؤوف، اتريخ الرتمجة العربية بني الشرق العريب والغرب األورويب، مراجعة وتقدمي إميان السعيد جالل، مكتبة اآل -1
 .185م، ص 2012، 2القاهرة، ط 

 الطاهر أمحد مكي مؤلف كتاب أصداء عربية وإسالمية يف الفكر األورويب الوسيط. -٭ 
 .186، صمرجع سبق ذكره حممد عوين عبد الرؤوف،  -2
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األملاين   وهارمن  صابيونتا،  دي  وجريارد  سكوتو  وميخائيل  وماركوس  األصل  البيزي  األنطاكي  اسطفن  ومنهم 

   1اإلجنليزي وجاك ديبارس الفرنسي وغريهم كثر. وألفرد دي سويشال 

األوروبيون         يغرف  عهد    ومل  يف  إيطاليا  وجنويب  صقلية  من  بل  فقط  األندلس  من  العربية  الثقافة  من 

الصليبية.   احلروب  إابن  وإحراقهم  األغالبة ومن سوراي ومصر  لبغداد  املغول  اجتياح  املؤلفات  ولول  من  الكثري 

ة والجتماعية وغريها، بعد أن أضرموا  واألدبية والقتصادي ةيوالفلسف العلمية القيمة والنفيسة يف خمتلف اجملالت

ابلكثري من أهل العلم والثقافة، ونقلوا   ، كما فتكوالفرات دجلة وألقوا ابلكتب يف هنري   بيت احلكمة النار يف

نقلوا الكثري والكثري.    آخرين معهم إىل إخلانية قد  الغرب  منها إىل  فارس، لول كل هذا لكان  نقلوه  ما  فكان 

 لغاهتم األساس يف هنضتهم العلمية احلديثة. 

احلدث           هذا  عن  ذكره  سبق  ما  يلخص  الشهري،  الفرنسي  املفكر  غارودي،  روجيه  قاله  ما  أن  ويبدو 

 احلضاري البارز يف اتريخ البشرية، إذ قال:

فقد    »         للمستقبل.  وهيأهتا  األعوام  من  ألف  اإلنسانية خالل  أغنت  قد  اإلسالمية  العربية  احلضارة  إن 

نقلت احلضارة العربية عرب صقلية وإسبانيا إىل أورواب ثقافة كان العرب حيملون مهها وتبعاهتا خالل قرون عشرة.  

الغرب املعاصر( من إسبانيا )ألفونسو العاشر(،  وعن طريق الرتمجة راحت هذه الثقافة تفعل فعلها... لقد ولد ) 

 ) الثاين  فريديرك   ( اليت    ٭ومن صقلية  احلضارة  تلك  هلا،  املتحمسان  اإلسالمية  العربية  املعجبان ابحلضارة  ومها 

 2«كانت املرضع حلضارة الغرب.  

واملخطوطات اليت كتبت هبا ابلدراسة والتمحيص  وآداهبا  العربية وعلومها    للغة  ني األوروبي  تواصل تناولو           

، فاهتم الفرنسيون  والرتمجة وانفرد كل بلد بدراسة ما رآه مهما أو ما فرضته عليه الظروف الدينية أو الستعمارية

 
 .  64م، ص  1988، 1ينظر: شحاده اخلوري، الرتمجة قدميا وحديثا، دار املعرف، سوسة، تونس، ط -1

 م(، فريديريك الثاين هو إمرباطور اإلمرباطورية الرومانية املقدسة وملك صقلية وأملانيا.1284امللقب ابحلكيم ) ألفونسو العاشر هو ملك قشتالة -٭ 
 .(140م، ص 1983. )نقال عن روجيه غارودي: كتاب ما بعد اإلسالم، ترمجة قصي أاتسي وميشيل واكيم، 67، ص املرجع السابق -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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نقلوا إىل لغتهم موطأ اإلمام مالك ومدونة سحنون و ،  نتيجة استعمار فرنسا للمغرب العريب  ابملذهب املالكي

اب املالكيورسالة  الفقه  يف  القريواين  زيد  أيب  الكتب.  ن  من  وغريها  األنفس  وحتفة  ا،  بنقل كل  إلواهتم  سبان 

جنليز ففضلوا ترمجة املفضليات وهو كتاب للمفضل الضب  أما اإل   .الكتب العربية اليت تناولت اتريخ األندلس

العرب أشعار  قصيدة وجعلها أحسن  مئة وثالثني  يقارب  ما  إىل  حيث مجع  الدواوينإضافة  بعض  و     حظي . 

ينقلونه إىل لغتهم رافعني شعار التحدي   يني الذين مل يكتفوا بدراسته بل راحوااألملانابهتمام  العريب القدمي الشعر

اهتمام   وماثل  األروروبية.  البيئة  عن  اتما  اختالفا  انبثاقه  بيئة  ولختالف  والفنية  اللغوية  لتفرد خصائصه  نظرا 

اهلولنديني   الشافعي املستشرقني  ابملذهب  الهتمام  إىل  دفعهم  إلندونيسيا  استعمارهم  أن  غري  األملان،  اهتمام 

 1الذي يتبعه اإلندونيسيون يف عباداهتم.  

الفرنسيون جمال ترمجة الشعر العريب القدمي ودراسة اتريخ األدب العريب إل  واقتحم بعد ذلك املستشرقون         

ورمبا يعود ذلك إىل بعض األفكار السلبية اليت كانت سائدة يف فرنسا يف   ا.أن اجلهود املبذولة كانت ضعيفة كم  

العصر الكالسيكي الذي امتد من القرن السادس عشر حىت الثامن عشر امليالدي، واليت مست خاصة ترمجة 

ابللغتني  مقارنة  حنوا  وفقرية  اللغوي  املستوى  على  ضعيفة  اجلديدة  اللغات  اعت ربت  إذ  والفنون،    اآلداب 

لذيوع  وذلك  واحنطاط،  نقص  أي  من  ومعصومتني  مثاليتني  اعتربات  اللتني  والالتينية  اليواننية  الكالسيكيتني 

افرتاض ديين آنذاك عن أصل اللغات ومفاده أن اللغات تقرتب من الكمال كلما اقرتبت من نشأة العامل. كما 

عن اللغات احلية آنذاك، "     Etienne Dolet  وإتيان دويل    Michel de Montaigneقال ميشيل دي مونيت  

 2لغات ل تصلح أداة للفن."

 
 .234-232، ص.ص مرجع سبق ذكره ينظر: حممد عوين عبد الرؤوف،  -1
 .193املرجع السابق، ص  -2
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داسييه           مدام  عند  ذاهتا  الفكرة  "ابلنمطية     Madame Dacierوجند  الفرنسية  اللغة  وصفت  اليت 

  1واخلجل."

أعماهلم،           ترمجة  حياول  ومن  املرتمجني  مهامجة  إىل  الفرنسيني  والشعراء  املؤلفني  بعض  دفع  ما  هذا  ورمبا 

قوله: » ل ينبغي للمرء أن يعتقد أنه  ب  ولكنه ل ميانع ترمجته  يقلل من قيمة ترمجة الشعر    Voltaireفنجد فولتري  

ترجم من شعرهم؛ إذ أن ذلك يعين أنه يريد استخالص ألوان من ميكنه أن يعرف الشعراء الغنائيني عن طريق ما 

 صورة ما بعد طبعها.«
2   

قيمة           من  وحتط  اليواننية  واللغة  الالتينية  اللغة  شأن  من  تعظم  اليت  السلبية  األفكار  هذه  مقابل  ويف 

شر مفادها أن احلياة مبا فيها  اللغات احلية األخرى، سادت فكرة مغايرة متاما يف القرنني السابع عشر والثامن ع

ويف هذا إشارة إىل بلوغ اللغات    3يف القرن السابع عشر" قد بلغت الكمال املطلق من انحية اللياقة والذوق."

 احلية درجة الكمال يف حسن التعبري واإلبداع الفين. ومن مؤيدي هذا  الرأي جاسبار دي لتوند  

 Gaspard de la Tende  عام صرح  األصل    م1661الذي  جتود  أن  ميكن  عصره  فرنسية  إىل  "الرتمجة  أن 

 4 وجتمله."

أول كرسي  إنشاءوما كتب هبا من خمطوطات    اهتمام الفرنسيني ابللغة العربية وعلومها وآداهباما عزز  و         

اللغة العربية يف كلية فرنسا   . ٭*وشغل الكرسي جييوم بيديه    م.1539عام    Le collège de France لدراسة 

سنة   األول  فرنسوا  امللك  أقامها  اليت  املؤسسة  تلك  الكلية  هذه  امللكيني    م1530وأصل  القراء   Lesابسم 
 

 .  194، ص مرجع سبق ذكره ينظر: حممد عوين عبد الرؤوف،  -1
 .192، ص نفسه املرجع  -2
 .195، ص نفسه املرجع  -3
 ، الصفحة نفسها.نفسه املرجع  -4
أمساء اعتمدان يف نقل معلومة من توىل أول كرسي للغة العربية يف كلية فرنسا على ما ذكره حممد عوين عبد الرؤوف بينما وجدان يف مراجع أخرى  -*

حنو   وخمتلفة  و أخرى  فرنسا  يف  العربية  الدراسات  اتريخ  املقداد يف كتابه  الفكريحممود  واخلافية  الستشراق  مؤلفه  زقزوق يف  محدي  للصراع حممد  ة 
 أول املستشرقني الفرنسيني ابملعىن العلمي املصطلح عليه للكلمة. .Postel G غيوم بوستل الذين جعال من  احلضاري
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Lecteurs Royaux بوديه غيوم  بنصيحة من  امللك. وكان    G.Bude. وكان أتسيسها  مكتبة   املشرف على 

اللغة  تعتمد على  املسيطرة على جامعة ابريس آنذاك، اليت كانت  اجلامدة  العقلية  الدافع إىل أتسيسها حتدي 

اآلداب   روائع  على  وانفتاح  وتطور  جتديد  ترفض كل  والكالم، كما كانت  التدريس  يف  غريها  دون  الالتينية 

طاملا   شئ معهد " القراء امللكيني" الذي لنوبناء على ما ذكر، أ  القدمية ابللغات املختلفة من خالل الرتمجة.  

   1."تعيد املرء دائما إىل الينابيع األوىل للثقافات املختلفة آمن أبن "دراسـة الـلـغـات

اللغات الشرقية احلية  كما أ نشئت              école nationale  des langues orientales vivantes"مدرسة 

ب  يف تقدم األد  مدور ابرز ومهواليت تعد من أهم املدارس الستشراقية وأشهرها، إذ كان هلا    ،م1795سنة  "

أصبح  "ساسي" الذي ييف القرن الثامن عشر، وتزعمه "د الستشراق عن الالهوت خاصة بعد انفصال والعلم

الفضل يف جاملستشرقني يف عصره، وإ  إمام العربية وكعب علليه يرجع  التالميذ  ة  ابريس مركزا للدراسات  يؤمها 

   2 " يديه.والعلماء من خمتلف البالد األوروبية ليتعلموا على 

بل   ،رسيةواللغة الرتكية واللغة الفا ومل ينحصر دور هذه املدرسة يف تعليم اللغة العربية الفصحى والعامية          

الـسـيـاسـيـة  اعملت على جعل طالهب بـالـعـالقـات  والتجارية القائمة بني فرنسا والشعوب اليت تتكلم   على دراية 

اللغات ابللغة اللغات كتبا يف حنو هذه  اللغات.كما ألف أساتذة هذه  منها طالهبم  بتلك  الفرنسية ليستفيد 

الذي ألفه شيخ املستشرقني دي   " Grammaire Arabe بية  حنو كتاب "التحفة السنية يف علم العر   ني الفرنسي

 ساسي والذي يعد مجلة من احملاضرات اليت كان يلقيها على طالبه.

ب"مدرسة   ، ع رفت م1837مدرسة أخرى، د جمت فيها فيما بعد حتديدا سنة  ،هذه املدرسة سبق إنشاءو          

 ".   Enfants des langues"أطفال اللغات" "أو  l’école des jeunes des langues "اللغات" "فتيان 

 
 .78م، ص 1992حممود مقداد، اتريخ الدراسات العربية يف فرنسا، عامل املعرفة، الكويت، )د.ط(،  -1
 .48، 47م، ص.ص 1989، 2واخللفية الفكرية للصراع احلضاري، دار املنار للطباعة والنشر، القاهرة، ط حممد محدي زقزوق، الستشراق -2
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 بواعث إنشاء هذه املدرسة، حسب ما ذكره املؤرخون، "أن العرب واألتراك والفرس كانوا يرتفعون، ومن          

بـهـا، بتأثري من تقاليدهم الدينـيـة السابع عشر والثامن عشر القرن  يف الغربية والتكـلـم  اللغات  وعـدم   عن تعلم 

 هم أنفسهم بتلـك  إىل اإلملام  ني هؤلء الغربي  لذي دفعاألمر ا  1". أبصحاهبا واسـتـخـفـافـهـم وغـرورهـم مـبـالتـهـم

ت اليت  الشرقية  الـثـالثـة  نطقاللغات  اإلسالمية  الشعوب  هذه  خدمة   هبا  األدىن  الشرق  منطقة  ـصـاحلـهـم  مليف 

  .عند هـذه الـشـعـوب محاية هلا و  الـتـجـاريـة والـسـيـاسـيـة

شرق العريب  ملالفرنسيون يرسلوهنا من ا تقارير كان التجاركما ذ كر أيضا أن من دوافع قيام هذه املدرسة          

الرابع عشر  أو إىل وزيره كولبري الذي عرف عنه طموحه العظيم إىل توسيع األسطول إىل ملك فرنسا لويس 

 .نفوذها الستعماري إىل مـنـاطـق جـديـدة فـرنـسـا اخلـارجـيـة ومـدالبحري احلريب والتجاري من أجل خـدمـة جتـارة  

 ،التجارية صاحل فـرنـسـامل الوسطاء من أهل البلدان الشرقية نيرتمجملخيانة اشكاوي عن   هذه التقارير  تضمنتو 

وافع املذكورة  أجربت هذه الدشرق العريب وتركيا. وقد امل يعرض جتارة فرنسا وسياستها خلطر جسيم يف منطقة مما

 نيفرنسيني  ختريج مرتمج يـكـون هـدفـهـا  م1669سنة  الوزير كولبري إىل التفكري يف مشروع إنـشـاء مـدرسـة    وغريها

 من جهة ينيالفرنس الـتـجـار والـسـفـراءني  وسـطـاء بـ  حىت يكونوا فـي الـشـرق  وزرعهم  يف ولئهم لوطنهم نيخملص

الناطقة   البالد  منوأهل  والفارسية  والرتكية  أخرى  ابلعربية     .جهة 
2

اللغات"   "فتيان  مدرسة  منذ   وأسهمت 

سنـة   اتريخ  م1669أتسيسها  سنة إىل  الشرقية  اللغات  مدرسة  يف  أصاهبا  م1873 اندماجها  ركود  أي  بعد 

أو  بعد  فيما  أستاذة  أصبحوا  طالب  من  به  أبس  ل  عدد  تكوين  يف  عمرها  من  القرنني  يقارب  ما   خالل 

   3 مرتمجني.

 
 .84، صمرجع سبق ذكره حممود مقداد،  -1
 .85، ص نفسه ينظر: املرجع  -2
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. -3
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وما عزز أيضا اهتمام الفرنسيني ابلرتاث العريب "التصال املباشر الذي حدث يف القرن التاسع عشر         

انبليو  محلة  من  انطالقا  العريب  العامل  وبلدان  فرنسا  مث  بني  ولتونس،  للجزائر  فرنسا  واحتالل  مصر،  على  ن 

                                                                                                    1تواجدها  يف املغرب والشام فيما بعد، فزادت روافد املخطوطات العربية اليت تتجمع يف املكتبات الفرنسية."

الفرنسية           املكتبات  يتضاعف يف  العربية جعل عددها  املخطوطات  املستشرقني الفرنسيني جبمع  اهتمام 

املكتبات   طموحات  أهم  من  أصبح  حىت  العلمية  الوسائل  أبحدث  وح فظت  جيدا،  تصنيفا  "ص نفت  حيث 

 2يف فرنسا."احلديثة يف العامل العريب اليوم، احلصول على صور من ذخائر املخطوطات العربية 

هذا وواكب عمليات اجلمع واحلفظ والتصنيف دراسات علمية قام هبا املستشرقون الفرنسيون عن علوم          

 Jeanوجان سوفاجيه     Régis Blachère املخطوطات العربية من أشهرها كتاب ألفه كل من رجييس بالشري  

Sauvaget   وعنوانه  Règles pour édition et traduction de textes     أي قواعد حتقيق املخطوطات العربية

العربية  وترمجتها املخطوطات  حتقيق  "قواعد  وعنونه  املقداد  حممود  الكتاب  هذا  وترجم   .( نظر وترمجتها  وجهة 

  ٭." (الستعراب الفرنسي

املخطوطات           وينشرون  حيققون  املستشرقون  راح  املختلفة  وهكذا،  النسخ  بني  و"قابلوا  مجعوها  اليت 

أجبدية  فهارس  ذلك  إىل  وأضافوا  وأعدهلا،  أصحها  حسبوه  ما  منها  ورجحوا  وأثبتوها  الفروق  ولحظوا 

الكتب  بعض  بشرح  األحيان  بعض  وقاموا يف  نشروها،  اليت  الكتب  أواخر  أثبتوها يف  واألعالم  للموضوعات 

 
 .11م ، ص 1997الفرنسي واألدب العريب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، )د.ط(،  ينظر: أمحد درويش، الستشراق -1
 .12-11ص.ص ، نفسه املرجع  -2

. عرض هذا الكتاب كل القواعد اليت 104. وعدد صفحاته 1988ترمجة حممود املقداد، وجهة نظر الستعراب الفرنسي، دار الفكر، دمشق،   -٭ 
أم أم خطة  أم رموزا  نظاما  أم  أسسا  أم  العربية، وترمجتها، مصطلحات كانت  املخطوطات  الفرنسيون يف ميدان حتقيق  املستعربون    اصطلح عليها 

 . بدءا من صفحة العنوان، وانتهاء  مبالحق الكتاب احملقق أو املرتجم، وفهارسه على اختالف أهدافها وأشكاهلا.  إخراجا.
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النتيجة أن ذاع عدد كبري جدا من املؤلفات العربية بتحقيق من املستشرقني الفرنسيني    وكانت  1شرحا مفيدا."

 وغريهم كانت عوان كبريا للباحثني األوروبيني. 

ومل يكتف الفرنسيون ابجلمع والتحقيق والنشر، بل ترمجوا عددا هائال من هذه املخطوطات العربية يف          

 :     2ها خمتلف املوضوعات البارزة، نذكر من

ترمجة    - سفاري،  ترمجة  دورييه،  ترمجة  ترمجاته:  أبرز  ومن  الفرنسية،  إىل  مرارا  الكرمي  القرآن  معاين  ترمجت 

ابرككازامريسك جاك  ترمجة  مونتيه،  ترمجة  بالشري،ي،  ترمجة  من   ،  ترمجة  ماسون....وكانت كل  دنيز  ترمجة 

 ترمجات معاين القرآن هذه تعاد طباعتها مرارا. 

و   - مارسيهترجم  لإلمام  Marcais.W   ليم  األحاديث(  جملدات )جامع  أربعة  يف  يف   .البخاري  عاونه  وقد 

 م. 1914و  م1902 سنيت   بنيالنشر   مت  و  IHoudas اجلزأين األول والثاين هوداس

 م. 1889هتا يف ابريس سـنـة اخمتارات منه مع ترمج ـشـرن مث . هوداس ه اتريخ فتح األندلس لبن القوطية: نشر  -

غــودفــروا  - تـرجــمــهــا  جـبـيـر:  ابـن  ب .   Gaudefroy Demombynes ني  ــومــبـ د  رحـلـة  سنـتـي  نيونشرها 

 .م1956  وم 1953

 ويف بريوت سنة م،1900 يف اجلزائر سنـة متنا وترمجة Gauthier.L قصة حي بن يقظان: نشرها ليون غوتييه  -

 م. 1937ويف ابريس سنـة  م،1936

 م. 1864 يف ابريس سنة Marre كتاب )خالصة احلساب( لبهاء الدين العاملي: نشر ترمجته مار-

)الصناعت- تـرجـمـهني  كتاب  البيطار:  بكر  اخليل( أليب  تربية  ب يف  أجزاء  ثالثة    و   م1852سنـتـي  ني  برون يف 

   م.1861

 
 .75، صمرجع سبق ذكره حممد محدي زقزوق،   -1
ينظر ص.ص  72-70، ص.ص  مرجع سبق ذكره ينظر: حممود مقداد،    -2 املعلومات  من  مؤلفات  76-75. وملزيد  أشار إىل  عربية  ) حيث 

 طبعت وحققت ونشرت يف أورواب(.
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نـشـره  - الشريازي:  الدين  لنجم  التداوي(  علم  )احلاوي يف  بريوت سنة   Guigue غيغ كتاب  وترمجة يف  متنا 

 . م  1903

وما ذكرانه آنفا من خمطوطات عربية تنوعت مواضيعها من دين واتريخ وجغرافيا وفلسفة وفلك وفالحة        

به  أسهم  مما  فيض  من  غيض  سوى  ليس  ت رمجت،  أو  ح ققت  لحقا،  األدب  عن  احلديث  اتركني  وطب، 

 الستشراق الفرنسي من حتقيق ونشر وترمجة وحىت دراسة. 

الفرنسية بصفة خاصة واألوروبية بصفة عامة للثقافة أو العلم العريب غنية  ستشراقية  ووردت الدراسات ال        

وقد أدى  .ممكن لإلفادة منهنطاق   وغزيرة ومتنوعة هدفها إحياء الرتاث العريب وإظهـاره لـلـنـور عـلـى أوسـع

ودفعها احلديثة  الغرب  هنضة  تطوير  إىل  بعيدة ذلك  أشواطا  األمام  تنإىل  دراسات  اجملهود ؛  بني  شكلها  وع 

الفردي املتميز اترة، واجملهود اجلماعي اترة أخرى. ووردت الدراسات الستشراقية الفرنسية ذات الطابع الفردي  

كثرية ومتنوعة، وقد ت رجم بعضها إىل اللغة العربية، فهناك دراسة بالشري حول اتريخ األديب العريب ونقلها إىل 

وقد ترجم   م،1806أول دراسة حول »مقدمة ابن خلدون« يف عام    دي ساسي  شرونالعربية إبراهيم الكيالين.  

دراسته الشهرية عن"   "كتب أندريه ميكيلو .ه إىل أمهية العلم اجلديد الذي ابتكره ابن خلدونونب   منها فصلني.

وحتقيقات   دراسات  سبقته  قد  وكانت  امليالدي"  عشر  احلادي  القرن  حىت  اإلسالمي  للعامل  البشرية  اجلغرافية 

 وغري هذه الدراسات كثري.     1لكتب العجائب والغرائب يف الرتاث اجلغرايف العريب. "

للمستشرقني        اجلماعي  اجلهد  عنه  أمثر  ما  أهم  من  أن  شك  دوائر "ول  أو  العامة  املوسوعات  فكرة   ،

اإلسالمية اإلسالمية" 2"املعارف  املعارف  "دار  إصدار  قـ ر ر  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  ففي   ،

« L’Encyclopédie de l’Islam » ابسيه الفرنسي  املستشرق  املوسوعة  على  اإلشراف  وتوىل   .Basset  

واملستشرق األملاين هارمتان  Houtsma    واملستشرق اهلولندي هوتسما   Arnoldواملستشرق اإلجنليزي أرنولد   

 
 .14، ص مرجع سبق ذكره أمحد درويش،   -1
 .13، ص نفسه املرجع  -2
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Hartmann  الفرنسية واإلجنليزية واألملانية يف أربعة جملدات. مث الضخم بثالث لغات؛  العمل  . ومت إجناز هذا 

نسي  أ صدرت طبعة جديدة من دار املعارف اإلسالمية يف القرن العشرين. وأ سند اإلشراف إىل املستشرق الفر 

بروفنسال   شارل    . Provençal-Évariste Léviليفى  الفرنسي  املستشرق  وفاته  بعد  عليها  ابإلشراف  وخلفه 

 .   Pellat Charles بيلال

املستشرقون الفرنسيون، إضافة إىل ما ورد ذكره، بنشاط آخر خص بعض املخطوطات العربية متثل    وقام       

يف نسخها نظرا ألمهيتها أو لتعذر احلصول عليها مباشرة. "وكانوا يكلفون هبذه املهمة أحياان بعض العرب من  

إىل سنة   م 1810اريس منذ سنة  أمثال ميشيل صباغ املصري الذي ارتبط امسه مبدرسة اللغات الشرقية احلية بب

   1م بصفة )انسخ للمخطوطات العربية املستعارة من املكتبات األخرى من خارج فرنسا(."  1816وفاته 

كان اتصال املستشرقني الفرنسيني أبدبنا العريب يف أواخر القرن السابع عشر ومطالع القرن الثامن عشر        

فرنسا متر أبزمة   والالتينية خطرية،  حيث كانت اآلداب يف  الـيـونـانـيـة  بـاآلداب  الفرنسيون ذرعـا  بعد أن ضاق 

نفوسهم أن    ،وملتها  ترمجةبعد  أن ظهرت  إىل  و    هضموها هضما  الفرنسية  ابللغة  وليلة"  ليلة  "ألف  قصص 

 . Antoine Gallandصاحبها املستعرب أنطوان غالن " 

آداب  اآلداب الفرنسية من قوقعة الركود وامللل إىل جو التجديد والتحمس لتذوق    أخرجت هذه الرتمجة         

اآلداب لسيما  األخرى  العريب  الشعوب  األدب  رأسها  وعلى  أن  الشرقية  ذلك  وليلة"  ،  ليلة  "ألف  قصص 

 هتا واستبطاهناوأجوائها العامة وشخصيا  وموضوعاهتا وأسلوهبا تقنيتها "جديدة عـلـى الـفـرنـسـيـني كـل اجلـدة فـي

فيها على حد سواء. وكانت تكشف هلم  أغوار النفس البشرية وغرائزها وطموحاهتا وأطـمـاعـهـا وعـنـاصـر اخلـيـر

 2 عن بلدان الشرق واحلياة اجلميلـة املتميزة فيه ألول مرة."

 
 .73، ص مرجع سبق ذكره حممود مقداد،  -1
 .116، ص نفسه املرجع  -2
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إىل اآلداب العربية   اصةعامة والفرنسيني خ  توجيه أنظار الغربيني  فعال يف   رتمجةاله  هذ   تأسهم  عليه،و          

ودفـعـهـم وترمجتهاو   نشرها   إىل املتنوعة  وفهمها  دراستها  يف  لثقافتهم   التعمق  وإغناء   عليها  اإلطالع  يف  حبا 

 الفرنسية مبا لدى هذه احلضارة من آداب وفنون خمتلفة. 

 : 1ونذكر من إسهاماهتم يف اجملال األديب، على سبيل املثال ل احلصر        

 نشر دي ساسي "مذكرة يف أصل األدب اجلاهلي عند العرب وآاثره القدمية".  -

« Mémoire sur l’origine et les anciens monuments de la littérature païenne des Arabes »      

 "تنبمل أبو الطيب ا" شاعر من القرن الرابع اهلجري/ العاشر امليالدي:   :  اكتب رجييس بالشري دراسة عنواهن  -

الدكتوراه من جامعة قيما    أيضا  وأجنزم.  1935  ابريس سنةيف  ونشرها    .السوربون  انل هبا درجة  : عنونهحبثا 

بـ غري أنـه نـشـر ثـالثـة "العريب من األصول إىل هناية القرن اخلامس عشر تـاريـخ األدب" ني  جملدات منه فقط 

اإلسـالم  تغط  م1966 و  م1952سـنـتـي   وصـدر  اجلـاهـلـيـة  األموي  الـفـتـرة  سـنـة .  والعصر  وفاته  وحالت 

   إمتام اجمللد الرابع. دون م1973

خنب األزهار يف  "   مساهامنتخبات من الشعر العريب    م1828يف سنة    De Lagrangeونشر دو لغرانج    -

األشعار مساها:  "منتخب  أخرى  أدبية  خمتارات  أيضا  وله  أسىن الرايحنيأزكى  ".  مجلة "الدواوين من  ومن   .

 . م 1828حمتوايته ترمجة لعدد من مقامات اهلـمـذانـي نشرها سـنـة 

ميكيل    - أندريه  مساه  André Meckelنشر  عجيبة     La Littérature Arabe  كتيبا   " قصة  ترجم    . كما 

واجملنون"   . وترجم قصة "ليلىوأجرى دراسة حتليلية معاصرة حوهلا  .وغريبة" وهي إحدى قصص ألف ليلة وليلة

 إىل الفرنسية. إىل جانب عشرات الدراسات واملقالت حول األدب العريب يف اجملالت والدورايت الفرنسية. 

هذا الفصل على عرض األشعار العربية القدمية اليت ترمجت إىل   من  سنركز جهودان يف الصفحات التالية        

وجتدر اإلشارة إىل أننا مل نتمكن من حصر  .  ا حمور دراستناكوهن   للغة الفرنسيةمهتمني أكثر اباللغات األوروبية  
 

 .18، ص مرجع سبق ذكره . وينظر: أمحد درويش، 135-134، ص.ص   مرجع سبق ذكره حممود مقداد، ينظر:  -1
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كل األشعار اليت ترمجت، وذلك لعدم عثوران على فهرس يشمل كل األشعار العربية املرتمجة، األمر الذي جعلنا  

نعتمد على ما ورد اإلشارة إليه يف بعض الكتب اليت كانت قليلة جدا وعلى مواقع "النرتنت "املختلفة اليت  

الرتمجات ولكن دون إمكانية احلصول على أغلبها لتصفحها. واعتمدان يف  قد لنا معلومات حول بعض  مت 

تناولناها يف   اليت  العريب  الشعر  املرتمجة على مراحل تطور  القدمية  سابق على   مبحثتصنيف األشعار العربية 

  سبيل اإليضاح.  

 ية حسب مراحل تطورهاألعجم اللغات إىل  القدمي  العريب  الشعر ترمجة  2-3-2-2

  :فيما يلي عرض لبعض األشعار والدواوين العربية القدمية اليت ترمجت إىل خمتلف اللغات األعجمية         

 :من العصر اجلاهلي حىت قيام الدولة األموية 2-3-2-2-1

   .م1841 سنة الضبعي    أشعار طرفة بن العبد واملتلمس  Perron  Nicolas   ترجم نيكول پرون       

 م.1858ديوان قطبة بن أوس احلادرة إىل الالتينية سنة  Engelmannترجم أجنلمان        

مع ترمجة أملانية وشرح سنة ديوان عروة بن الورد بن جايس العبدي  Th. Noeldekeنشر تيودور نولدكه         

 . م1863

. وقد م1889ديوان اخلنساء إىل اللغة الفرنسية سنة   Victor De Coppier وترجم فكتور دي كوبييه         

نشر ترمجته يف نسختني؛ نسخة حتدث يف مدخلها عن النساء الشاعرات يف العصور القدمية، وترجم يف آخرها  

 بعض قصائد اخلرنق أخت طرفة بن العبد إىل اللغة الفرنسية، ونسخة دججها ابلديوان العريب. 

- Le Diwan d’Al-Hansa’ précédé d’une étude sur les femmes poètes de l’ancienne Arabie 

par Le P. De Coppier. S. J. Imprimerie Catholique S. J, Beyrouth 1889. 

- le Diwan d’Al- Hansa’ traduit par le P. De Coppier S. J. et suivi des fragments inédits 

d’Al Hirniq sœur du poète Tarafat. Imprimerie Catholique S. J, Beyrouth 1889. 
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بريون          نيكول  عنوانه    Nicolas Perronوترجم  ألف كتااب  ملا  الفرنسية  اللغة  إىل  اخلنساء  قصائد  بعض 

"Femmes arabes avant et depuis l’islamisme   "   سنة  " اإلسالم  وبعد  قبل  العربيات  النساء   " أي 

 م. 1858

اخلنساء        قصائد  أيضا بعض  روين ابسيت  الفرنسية    وترجم  إليه سابقا  يف كتابهإىل  أشران   La  "  الذي 

poésie arabe antéislamique  م1880 " أي " الشعر العريب اجلاهلي"  سنة.   

وتوىل حترير  م  1987  ومثة ترمجة كاملة أخرى ابللغة الفرنسية لديوان اخلنساء قامت هبا أنيسة بومدين سنة       

ميكيل أندري  الرتمجة  هذه  التايل:.   André Miquel  مقدمة  العنوان  الرتمجة  هذه  محلت                                                           وقد 

 ": Moi, poète et femme d'Arabie Khansâ'  " اخلنساء: أان شاعرة وامرأة عربية."  أي "  

Khansâ' : Moi, poète et femme d’Arabie, poèmes traduits de l’arabe et présentés par Anissa 

Boumediène, liminaire d’ André Miquel ,  Bibliothèque Arabe, Sindbad, Octobre 1987.  

معلقة امرؤ القيس والقصيدة الزينبية املنسوبة إىل علي بن أيب طالب إىل اللغة الفرنسية    Rauxترجم رو          

 م. 1904 الباجوري سنة بشرح وكان قد ترجم قبلها ديوان كعب بن زهريم.  1907سنة 

K.B.Z, poème arabe publié avec les voyelles, les commentaires d’El-Bajouri, avant propos 

et traduction par A.Raux, Paris, 1904. 

ابسيه            روين  وشرحني   René Basssetونشر  فرنسية  وترمجة  للشاعر  اتريخ  مع  زهري  بن  ديوان كعب 

 م. 1910أحدمها لثعلب واآلخر لعيسى بن عبد العزيز الغزويل سنة 

K .B.Z publié avec une biographie du poète, une traduction, deux commentaires,  par R. 

Basset, Paris, 1910. 

 . م1901 سنة إىل الفرنسية ديوان طرفة بن العبد   Max Seligsohn ترجم ماكس سيليقسن         

Tarafa Ibn al-‘Abd al-Bâkri   accompagné  du  commentaire de  Yoûsouf al-A'lam de 

santa-maria  suivi d'un  publié, traduit et annoté par Max Seligsohn  paris (iie) librairie 

emile bouillon, éditeur 67,  rue  de richelieu. 1901 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andr%C3%A9+Miquel&text=Andr%C3%A9+Miquel&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Anissa+Boumedi%C3%A8ne&text=Anissa+Boumedi%C3%A8ne&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Anissa+Boumedi%C3%A8ne&text=Anissa+Boumedi%C3%A8ne&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andr%C3%A9+Miquel&text=Andr%C3%A9+Miquel&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
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معلقيت طرفة    Rueckertترجم ركرت  و    .م1904سنة  الديوان نفسه إىل األملانية    Geiger  وترجم جاجير          

 بن العبد وعمرو بن كلثوم إىل اللغة األملانية.

احلطيمkowalski نشر كواليسكي             بن  قيس  سنة    ديوان  وتقدمي  وشرح  ترمجة  وترجم م1914مع   .

 نولدكه بعض أشعار أمية بن الصلت وقيس بن احلطيم إىل اللغة األملانية.  

 م.1928ديوان عروة بن العبد إىل  اللغة الفرنسية، سنة  René Basset ترجم روين ابسيه        

-Diw.d’O. Traduit et annoté par R.Basset (Bull.Afr.LXII, Faculté des Lettres d’Alger. 

1928)   
ديوان امرئ القيس إىل اللغة الفرنسية.   Bon Mac Guckin de Slaneوترجم ويليام ماكني دو سالن           

 وأرفقت الرتمجة بسرية الشاعر اليت ألفها صاحب كتاب األغاين "أيب الفرج األصفهاين" 

 Le diwan d'Amro' lkaïs    ,  Précédé de la vie de ce poète par L’auter du Kitab El-Aghani 

[Abu al-Faraj al-Iṣbahānī] accompagné d’une traduction et de notes par le Bon Mac 

Guckin de Slane. 

ترجم مث  م.1994جزءا من معلقة عنرتة بن شداد إىل الفرنسية سنة  Pierre Larcherترجم بيري لرشري          

  م. 1997 ديوان امرئ القيس إىل اللغة الفرنسية سنة

Larcher, Pierre (1997), “La Mu‘allaqa” de   Imru’ al-Qays (traduction et 

introduction). Saba, Art-Littérature-Histoire, Arabie méridionale, Revue trimestrielle n° 3 

et 4 “Hadramawt, la vallée inspirée” . 

 .م1913اللغة األملانية سنة الذي نقله إىل  Gandz جاندز وكان قد سبقه  إىل ترمجة هذا الديوان       

 م.1999بيري لرشري أيضا معلقة عمرو بن كلثوم  إىل اللغة الفرنسية سنة ترجم   و        

Larcher, Pierre, (1999), “La Mu‘allaqa” de Amr ibn Kulthûm. Introduction, traduction et 

notes. Annales islamologiques. Le Caire : Institut Français d’Archéologie Orientale. 

Larcher, Pierre (1994), “Fragments d’une poétique arabe. (II) La Mu‘allaqa de ‘Antara.  

Traduction et notes”. Bulletin d’études orientales XLVI. Damas. 
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ويليام        أن  السبع  سباقاجونز كان    ويبدو  املعلقات  ترمجة  اإل  ةيف  اللغة  وأرفق   .م1782سنة    جنليزيةإىل 

 ات.قترمجته مبدخل وتعلي

Jones, William (1782). The Moallakát or Seven Arabian Poems, Which were suspended on 

the Temple of Mecca with a translation, a preliminary discourse and notes, London. 

ابرسفال        دو  السبع   Caussin  De Perceval  ترجم كوسان  املعلقات  من  القصائد  يف كتابه    ة بعض 

اإلسالمي" للحكم  القبائل  خضوع كل  وحىت  حممد  فرتة  وخالل  اإلسالم  قبل  العرب  اتريخ  حول    . "حماولة 

 . م1847 الفرنسية سنة اجلزئية وكانت ترمجته

Essai sur l’histoire des arabes, avant l’islamisme, pendant l’époque de Mahomet, et jusqu’à 

la réduction de toutes  les tribus sous la loi musulmane. Par A. P. caussin de perceval, tome 

deuxième. Paris, librairie de Firmin Didot Frères, 1847. 

ت        نولدكهومثة  األملانية صاحبها  ابللغة  للمعلقات  عمرو  رمجة  معلقات؛ معلقة  اكتفى برتمجة مخس  وقد   .

سنة   للمعلقات  األوىل  ترمجته  وكانت  زهري.  ومعلقة  لبيد  ومعلقة  عنرتة  ومعلقة  احلارث  مث م1899ومعلقة   ،

   م.1902، مث سنة م1900أعادها سنة 

 Nöldeke, Th. (1899-1900-1902). Fünf Mo‘allaqât übersetzt und erklärt von... I. Die 

Mo‘allaqât des ‘Amr und des Hârith; II. Die Mo‘allaqât ‘Antara’s und Labîd’s; III. Die 

Mo‘allaqa Zuhair’s, Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 

Philosophisch-historische Klassee, CXL. 
 وعنوهنا  Jean-Jacques Schmidt   أيضا إىل اللغة الفرنسية جون جاك مشيدت   ةوترجم املعلقات السبع       

 م. 1978سنة  " قليل من روح العرب قبل اإلسالم "املعلقات أو

Schmidt, J-J  ) 1978(,  Les Mou’allaqât ou un peu de l’âme des Arabes avant l’islam. Paris : 

Seghers. [Édition revue et corrigée Les Mu‘allaqât, présentées et traduites par Jean Jacques 

Schmidt, Paris, L’Esprit des péninsules, 1998]. 

بريك    وترجم        جاك  الفرنسي  معل  Jacques Berqueاملستشرق  سنة عشر  اجلاهلي  العصر  من  قات 

 . م1979
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Les dix grandes odes arabes de l'Anté-Islam, Les Mu'allaquât traduites et présentées par 

Jacques Berque, La bibliothèque arabe, Éditions Sindbad (1979) 

  Wilfriedوجعلها ويلفريد بالنت    جنليزية. إىل اإل  ة املعلقات السبع  Anne Blunt  آن بالنت    ترمجت        

Blunt  م. 1903 على النظم اإلجنليزي. وكان ذلك سنة 

Blunt, A. et W.S. )1903(. The Seven Golden Odes of Pagan Arabia know also as the 

Moullakat. Translated from the original by Lady Anne Blunt. Done into English verse by 

W. S. Blunt, The Translators, London. 

اإل          ابللغة  للمعلقات  أخرى  ترمجة  سالزوهناك  مايكل  هبا  قام  ست Sells   Michaelجنليزية  ترجم  إذ   ،

 معلقات؛ معلقة علقمة ومعلقة الشنفرى ومعلقة لبيد ومعلقة عنرتة ومعلقة األعشى ومعلقة ذو الرمة.  

Sells, Michael A. )1989(. Desert Tracings. Six Classical Odes by ‘Alqama, Shánfara, 

Labíd, ‘Antara, Al-A‘sha and Dhu al-Rúmma, translated and introduced by Michael A. 

Sells. Wesleyan University Press . 

العشر   Berque Jacques  ترجم جاك ابرك         أشران سابقا    ة املعلقات  ترمجتها م7919سنة  كما  وأعاد   .

     اء ارتكبها يف النسخة السابقة أو لتقدمي ترمجة أحسن.لتدارك أخط م رمبا 1995سنة 

Berque, J. 1995. Les dix grandes odes de l’anté-islam : une nouvelle traduction des 

Mu‘allaqât par Jacques Berque. Paris : Sindbad. 

 وحرر مقدمة هذه الرتمجة أندري ميكيل  .م2000إىل الفرنسية سنة    ة املعلقات السبعري لرشري ترجم بي        

André   Miquel  .  وتضمنت هذه الرتمجة معلقة عنرتة ومعلقة امرئ القيس ومعلقة طرفة ومعلقة زهري بن أيب

 بن كلثوم ومعلقة احلارث بن حلزة ومعلقة لبيد بن ربيعة .    سلمى ومعلقة عمرو

Les Mu‘allaqât. Les sept poèmes préislamiques, préfacés par André Miquel, traduits et 

commentés par Pierre Larcher, collection Les immémoriaux, Fata Morgana, Saint-Clément 

de Rivière, 2000 (1ére édition) 2015(2éme édition). 

ويبدو أهنا أحدث ترمجة. .  م2009  املعلقات إىل اللغة الفرنسية سنة  Heidi Toelle  ترمجت هيدي توويل       

القدمي  العريب  املستشرقني ابلشعر  اهتمام  تواصل  على  يدل  إمنا  على شيء  إن دل  البيئة   وهذا    واستمرار أتثري 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1979
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Berque+Jacques&text=Berque+Jacques&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
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الذي شهده    غري رغم الت  ولفت انتباههم  القراء األجانب   علىالبدوية العربية وأحوال العرب يف العصر اجلاهلي  

 .  يف عصران هذاالعريب  الشعر

LES SUSPENDUES AL-MU‘ALLAQÂT .Traduction, présentation, notes, chronologie et 

bibliographie par Heidi TOELLE. Traduction publiée avec le concours du Centre national 

du livre GF Flammarion. Paris, 2009 . 

       

قام هبا سنة  .  René Rizqallah Khawam  وامخهللا    ومثة ترمجة جزئية ابللغة الفرنسية تعود لروين رزق       

) ترمجة جزئية ملعلقة امرئ القيس ومعلقة  "الشعر العريب من نشأته إىل يومنا هذا  "عنونه    ملا ألف كتااب  م1967

 عنرتة ومعلقة طرفة ومعلقة زهري( 

Khawam, R. 1967. La poésie arabe des origines à nos jours. Marabout Université [trad.  

Partielle des Mu‘allaqât de Imru’al-Qays, ‘Antara, Tarafa et Zuhayr . 

اجلاهلي"   ويبدو أيضا أن روين ابسيت         العريب  ملا ألف كتابه "الشعر  اجلاهليني  قد ترجم بعض أشعار 

 .  م1880سنة 

René Basset 1880. La Poésie arabe antéislamique, ERNEST LEROUX, EDITEUR, Paris. 

ع فهرست يف  مو   ( م1918ن )جنليزية يف جزأيإاملفضليات بشرح ابن األنباري مع ترمجة    Lyall  نشر ليل       

اثلث   اختارها واملفضليات م(.1924)جزء  أشعار  جمموعة  الضب هي  يعلي  بن  حممد  بن  كأحسن   املفضل 

مئة  ، اليافع، املهدي بن املنصور، اخلليفة التايل. اختار املفضل  أيب جعفر املنصور أشعار العرب ليدرسها لبن

وأربعون   ةوستني شاعرا. سبع  ةلسبع  -وبينها أيضا مقطوعات    -دة  قصي  مئة ومثانية وعشرينأو  وستة وعشرين  

وبينهم اجلاهلية،  شعراء  من  الشعراء كانوا  هؤلء  املعروفني، واألصغر األكرب   املرقشان من  الشعراء  أقدم      ومها 

شاعرا من املخضرمني، مث ستة فقط من    ومن شعرائه كذلك أربعة عشر .  وعبد املسيح  جابر بن حىن  التغلب و 

األعرايب أن الفهرست صاحب ويذكر.  املسلمني املفضل    أن  روى ابن  وعشرينجمموعة  ومثانية  قصيدة،    مئة 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%BA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D9%91%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
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اثنت منها  األنباري ني نقص  القاسم بن حممد  املفضل جمموعته    .أبو حممد  الختيارات"ومسى  ؛ ولكنها  "كتاب 

 ا.ة إىل جامعهنسب   ،ابملفضليات مسيت بعد ذلك

The Mufaddaliyat: Translation And Notes: An Anthology Of Ancient Arabian Odes, 1918.  

 كما نشر ليل أيضا معلقة األعشى مع ترمجتها إىل اإلجنليزية.          

 نية.   قصيدتني لألعشى؛ "ما بكاء الكبري" و"دع هريرة" مع ترمجتهما إىل األملا Geyerنشر جاير         

. كما ترجم م1879أشعار اهلذليني إىل اللغة األملانية سنة    Abicht Namslauوترجم آبشت انمسالو          

سنة     Wellhausenقلهاوزن   األملانية  اللغة  إىل  اهلذليني  أشعار  من  األخري  هؤلء  م1887القسم  وحيمل   .

مصادر كثرية من أخبار وأشعار وأقوال أن هذيال  الشعراء هذه التسمية نسبة إىل قبيلتهم "هذيل"، إذ أمجعت  

، وتعد  1قبيلة عربية مشالية، وهم ينتسبون إىل هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن

 من أكثر القبائل قراب لقبيلة قريش نسبا.     

   :العصر األموي 2-3-2-2-2

يف جزأين  ديوان الفرزدق برواية ابن حبيب عن ابن األعرايب مع ترمجة فرنسية   Boucherونشر بوشيه          

 م. 1870سنة 

Divan de Férazdak : récits de Mohammed-ben-Habib d’après Ibn-el-Arabi, publié sur le 

manuscrit de Sainte-Sophie de Constantinople, Labitte, Paris, 1870.  

 م. 1904 ديوان رؤية بن العجاج إىل األملانية سنةAhwardt  ترجم ألورد        

 :العصر العباسي 2-3-2-2-3

األزهار يف    De Lagrangeترجم دو جلرانج          الفرنسية يف كتابه " خنب  اللغة  إىل  املتنب  قصائد  بعض 

 م. 1828منتخب األشعار وأذكى الرايحني من أسىن الدواوين" سنة 

 
 .383ص ، 3ج الدين بن األثري اجلزري، اللباب يف هتذيب األنساب، مكتبة املثىن، بغداد، )د.ط(، )د.ت(،   عز -1

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://archive.org/search.php?query=date:1870
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 . م1968زهدايت أيب العتاهية إىل األملانية سنة  Rescherترجم رشر        

   .م2002إىل اللغة اإلجنليزية سنة  ديوان املتين Arthur Wormhoudt ترجم آرثور وارمهاودت        

دوساسي         سلفسرت  املستشرق  كتابه  Silvestre De Sacy   وترجم  يف  املتنب  أشعار   "بعض 

Chrestomathie arabe ou extraits de divers écrivains arabes tant en prose qu’en vers     " أي "

مناذج عربية أو مقاطع مأخوذة من أعمال مؤلفني عرب يف النثر والشعر على حد سواء." وقد عنونه أيضا "  

الشرقية   للغات  اخلاصة  املدرسة  لطلبة  موجها  الكتاب كان  هذا  أن  ذلك  املستفيد"،  للطالب  املفيد  األنيس 

  احلية.  

 لعصر األندلسي: ا 2-3-2-2-4

لعل أول كتاب شامل ألفه املستشرقون عن األندلس هو هذا الكتاب التارخيي املعنون "اتريخ مسلمي         

. وقد صدر ابللغة  Reinhart Dozyاألندلس حىت غزو املرابطني" ملؤلفه املستشرق اهلولندي راينهارت دوزي  

يف ليدن هبولندا. وورد هذا الكتاب ذا طابع اترخيي إل أنه تطرق إىل    م1861الفرنسية يف أربعة جملدات عام  

 احلياة األدبية يف احلقبة التارخيية املشار إليها.

وعنونه " الشعر     Von Schackوتال هذا الكتاب كتاب آخر ألفه املستشرق األملاين البارون فون شاك          

يف وطبع  وصقلية".  إسبانيا  يف  العربيان  عام    والفن  جملدات  األخيلة  م1865ثالثة  روعة  عن  حتدث  وفيه   ،

أفقداها هبجتها   قد  األخيلة واكتظاظها  أنه أشار بعد ذلك إىل أن كثرة هذه  األندلسية وإبداعها إل  الشعرية 

 وجدهتا.  

عام          الكبري  م1928ويف  اإلسباين  املستشرق  أصدر  ابلنثيا،  غونثالث  Palencia    Ángel  أخنل 

González    اإلسباين"كتابه العريب  األدب  عام  اتريخ  مزيدة  منقحة  منه  الثانية  الطبعة  أصدر  مث  م  1949". 
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من آراءه  اإل  مستمدا  املستشرق  الكبري  كتاب  غوميزسباين  غارسيا  الذي    Emilio García Gómez   إمييليو 

 م . 1930أصدر كتابه "قصائد عربية أندلسية" سنة 

سزكني          فؤاد  األملاين  الرتكي  املستشرق  اإلسالمي""  Fuat Sezgin  وألف  العريب  الرتاث  ابللغة  اتريخ 

 و  .م1947، الذي بدأ جبمع مواده سنة األملانية
 
، وهو يعد أوسع م1967لف سنة ؤ صدرت أوىل جملدات هذا امل

 .لف يتناول اتريخ البشر. وقبل وفاة سزكني كان منكبا على كتابة اجمللد الثامن عشر من مؤلفه سالف الذكرمؤ 

وترجم يف مؤلفه هذا حتديدا يف اجلزء اخلامس من جملده الثاين ألهم الشعراء األندلسيني وعرف مبصادر الشعر  

 حدد زمن تطور الشعر األندلسي.  األندلسي يف ذلك الوقت وقدم له وللموشحات يف مقدمة وجيزة حيث 

وعنوهنا " الشعر      Henri Pérèsومثة دراسة ابللغة الفرنسية حول الشعر األندلسي ألفها أنري برييس          

"  " الفصحى  العربية  ابللغة  واليت أصدرها سنة  la poésie Andalouse en arabe classique األندلسي   "

 م. 1953

أما عن ترمجات الشعر األندلسي إىل اللغات األعجمية فقد لحظنا اهتمام املستعربني اإلسبان ابلزجل         

اللغة اإلسبانية ديوان أيب    غوميز الذي ترجمواملوشحات أكثر من غريهم خاصة املستعرب إمييليو غارسيا   إىل 

  .م1956عام  البلنسي الزقاق ابنشعر وخمتارات من  م 1944إسحاق األلبريي سنة 

العريب    وجتدر         الشعر  القدمي بل حظي  العريب  الشعر  املستشرقني مل يكتفوا فقط برتمجة  اإلشارة إىل أن 

نقل   فقد  والرتمجات جزئية.  اجلهود ضئيلة،  وإن كانت  والرتمجة،  والتمحيص  الدراسة  أيضا حبظه من  املعاصر 

شعره العديد من املستشرقني  شعر حممد درويش إىل لغات أوروبية خمتلفة لسيما الفرنسية وترجم خمتارات من  

أوليفيي كاري   حنو  قزنزالز كيجانو    م1989سنة    Olivier Carréالفرنسيني   Yves Gonzalez-وييف 

Quijano   مبساعدة املستشرق الفرانكوسوري فاروق مدام ابي  Bey-Farouk Mardam وترمجت   . م1994  سنة

روسي بيري  املستعرب  طرف  من  الفرنسية  اللغة  إىل  املالئكة  انزك  شعر  من    عام  Pierre Rossi  خمتارات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D9%82_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Farouk_Mardam-Bey
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هللا    وترجم  .م1981 رزق  "بعض    René Rizqallah Khawam  وامخروين  قصيدة  حنو  أحزان  قصائدها 

 La poésie arabe des origines à"     " ر العريب من بدايته حىت هذا العصر  عالشباب" ملا ألف كتاب "الش

nos jours    "  وترجم  مسليام.  1995سنة  S.Masliah   أغاين    "  بعض قصائد أيب القاسم الشايب حنو قصيدة

 . " vie la de chants Les" " احلياة 

 

   :الفصل خالصة  2-4

املستشرقني    الفصل،  هذا  خالل  من  لنا،  تبني   لقد         على  يقتصر  مل  القدمي  العريب  ابلشعر  الهتمام  أن 

القدماء فقط بل وحىت املستشرقني احملدثني. ووجدان اجتهادات جبارة، دراسات وترمجات، وإن كانت معدودة،  

خاصة فيما يتعلق ابلشعر اجلاهلي وشعر صدر اإلسالم الذين كان هلما احلظ األوفر من الدراسة والرتمجة. كما  

 دان أن الديوان الواحد قد ينقل إىل عدة لغات وابلتايل عدم الكتفاء بنقله إىل لغة واحدة فقط.  وج

تؤدي دورا تنويراي ابمتياز، فالثقافة  ترمجة الشعر، رغم أهنا عملية معقدة جدا، إل أنه لبد منها ألهنا    نإ       

يف ترسيخ ثقافة األمة وحتقيق التكامل وجتسيد    تساهم. كما  اآلداب عامة واألشعار خاصةاإلنسانية خمتزنة يف  

   .احلوار بني الثقافات
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 الث الفصل الثّ 

ة ف ترمجة االستعارة  آراء تنظرييّ 
 ة ومفاهيم نظريّ  عر والشّ  والكناية
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 متهيد الفصل   3-1

مجاليته وتسمح للقارئ أبن يسرح مبخيلته بعيدا ليصور  يه  لصور البيانية اليت تضفي علاب  مزينا  الشعر  يرد            

 شكله ووزنه وإيقاعه . ولعل أهم ما مييز الشعر بعد  ألفاظه وأبياتهالشاعر يف حروفه و ويستشعر كل ما آل إليه  

اللغة املستخدمة يف صياغة    والكناايت  ابيههي تلك االستعارات والتش ثقافة  اليت عادة ما تكون مستقاة من 

املشكلة الشعر، تكمن  التقنيات  اتاالسرتاتيجيهبا    نقصدو   .وهنا  الصور    اهينتهج  يتال  أو  نقل  يف  املرتجم 

ل الشاعر  رمسها  اليت  أفكارهالبيانية  عن  بيئته   لتعبري  نتاج  تعد  وسيلة   و   اليت  اختذه  الذي  برمته  الشعر  نقل  يف 

مشاعره عن  نتناول  سوعليه،    .لإلفصاح  أن  ارتباطا  نحاول  ترتبط  اليت  النظرية  املفاهيم  بعض  الفصل  هذا  يف 

الب الصور  ترمجة  مبسألة  تنظريا   الشعرترمجة  مسألة  و  انية يوثيقا  قيلت  اليت  اآلراء  أهم  إىل  ننتقل   ترمجةيف  مث 

 ويف ترمجة الشعر. (االستعارة والكناية) اللتني تعدان جوهر دراستنا  الصورتني البالغيتني 

 

   مفاهيم نظرية  3-2

نعاجل من خالل هذا املبحث أهم املفاهيم النظرية اليت هلا صلة مبسألة ترمجة الصور البيانية وتلك املتعلقة         

 برتمجة الشعر. 

 الثقاف ف الرتمجة  التباين التباين اللغوي و   3-2-1

تولدت احلاجة املاسة للتعرف على اآلخر والتواصل معه واالحتكاك   وتعدد الثقافات   من تباين اللغات           

على نتاج    االطالعبه، وهنا أييت دور الرتمجة كوسيط بني هذه الثقافات ورابط بني هذه اللغات وعامل هام يف 

 اجملتمعات وحضارهتا وتراثها وجممل نشاطها اإلنساين، كما يرى وديع  العبيدي يف تعريفه للرتمجة:  
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         1«الرتمجة رئة األمة يف تنفس احلضارة، وقناة التبادل الثقايف والتالقح اإلنساين بني األمم والشعوب. »         

انيدا         ال  أحل أوجني  إمهال  أمهية   تباينعلى عدم  منحه  اهلدف وضرورة  واللغة  املصدر  اللغة  بني  الثقايف 

، ذلك أن الفوارق الثقافية تؤدي إىل تعقيدات ابلغة يف الرتمجة يصعب  إن مل يكن أهم اللغوي التباينشأن  نهشأ

 جتاوزها. وقد تفوق بكثري ويف كثري من األحيان ما قد تشكله االختالفات اللغوية من تعقيدات. يقول: 

تسببه »          ما  تفوق كثريا  للمرتجم  حادة  مضاعفات  احلقيقة  يف  تسبب  الثقافات  بني  االختالفات  إن 

   2 «االختالفات يف تركيب اللغة. 

على ضرورة أن يكون   رهان الرتمجة قائما على نقل السياق الثقايف قبل نقل اللغة مشددا  انيداواعترب          

 املرتجم على اطالع بثقافة اآلخر حىت يتيسر عليه النقل وتكون ترمجته انجحة يف قوله:

« For truly successful translating, biculturalism is even more important than bilingualism, 

since words only have meanings in terms of the cultures in which they function »3 

  ذلك أن ،  أكثر أمهية من ثنائية اللغة ، فإن الثقافة الثنائية تكون حىت من أجل ترمجة انجحة حقا  »   :أي  

 )ترمجتنا( «.فيها نشطالثقافات اليت ت تكتسب معانيها فقط وفق كلماتال

التنويه إىل           ملا راقب حركة    بعني االعتبار عند الرتمجة  الثقايف  تباينال  أخذلقد كان اجلاحظ السباق يف 

 إذ يُنقل عنه قوله:  الرتمجة اليت بلغت أوجها يف عصره،

 

  1«... وحىت يعرف أبنية الكالم، وعادات القوم، وأسباب تفامههم.  »        

 
املناع، سلسلة    -1 فرغل، علي  الثقافة، حترير. حممد  اللغة وفاعلية  الرتمجة بني جتليات  والتثاقف، يف:  والرتمجة  العوملة  فايق،  دراسات  سعيد حممد 

ص  الصفحات املخصصة للبحث من    م،  2013،  1حمكمة يف اللغة واألدب والنقد، مؤسسة السياب للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، لندن، ط 
 .67، ص 75إىل ص  65

 .311ص  ،م1976تر. ماجد النجار، مطبوعات وزارة األعالم، اجلمهورية العراقية، )د.ط(، حنو علم الرتمجة،  يوجني. آ.انيدا، -2
3- Eugine Nida. Language, culture and translation,  Shanghai:  Shanghai Foreign Language Education Press, 

2005, p 05.   
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الثقافة            التناسب من عدمه بني  املرتجم حسب  يواجهها  اليت  الصعوابت  وتطرق انيدا أيضا إىل درجة 

إىل حد وثيق نسبيا،   وتتوافق الثقافتان  امفيما بينه  ناتاللغ  واللغة املصدر والثقافة واللغة اهلدف. فقد تتناسب

احلالة ألن   احلذر يف هذه  يتوخى  أن  املرتجم جيب  أن  متشاهبا سطحياإال  يبدو  النتاج   خيدعهقد    ما    فيكون 

ركيكة متاما. ويضرب مثال مبا يسمى "األصدقاء الكاذبني"  مبعىن آخر الكلمات املستعارة أو املنحدرة  مجات  تر 

)مثال: الكلمة الفرنسية    يصادفها املرتجم  يف كل مرة و مرتادفة ولكنها ليست كذلك  من أصل واحد واليت تبد

demander  والكلمة اإلجنليزيةdemand  ( . 

ا متاما، وجب على املرتجم أن  مفيما بينه  تنيخمتلف  تانا واللغمفيما بينه  تنيمتناسب  تان وحني تكون الثقاف         

الثقافية يف مثل هذه احلاالت متده عادة  جيري حتويالت شكلية كثرية يف   الشبه  فإن أوجه  الرتمجة. ومع ذلك 

ة من املتوازايت يف احملتوى حبيث جتعل درجة صعوبة الرتمجة أقل بكثري نسبيا من صعوبة الرتمجة حني لبسلس

      2تكون كلتا الثقافتني واللغتني بعيدتني جدا.

احلاالت            بعض  أيضا يف  املرتجم  بي  ويواجه  اختالفا  الثقافتني  واختالف  اللغتني  تناسب  حنو  مشكلة  نا 

غري أن ثقافتيهما خمتلفتان، وهلذا يُرجح أن   اللغة اهلندية واللغة االجنليزية اللتني تنتميان إىل العائلة اللغوية نفسها

   3تكون اللغتان متناسبتني تناسبا بعيدا.

واأللفاظ املتشاهبة   )األلفاظ اليت تنقل نقال صوتيا حنو أمساء األعالم  األصوات  شمل التباين اللغويوي          

وطبيعة  )املاضي واملضارع...( ةطبقاهتا والعدد والصيغة الزمنيو  )تعقد صياغة الكلماتوالنحو  والصرف (صوتيا

الفعل و العمل  )  عمل  و العمل  الكامل  و العمل  املتقطع  الفعلوصيغ  املتزايد...(العمل  املفرد  املبين    ة  )الفعل 

للمجهول املبين  والفعل  )و   (...للمعلوم  الفعل  و فعالمزاج  احملتمل  و الفعل  ل  و الفعل  الشرطي  الفعل النصحي 

 
 .78، ص 1اجلاحظ، كتاب احليوان، ج -1
 .311ينظر: يوجني. آ.انيدا، حنو علم الرتمجة، ص  -2
 ، الصفحة نفسها ) اهلامش(.نفسه ينظر: املرجع  -3
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إزاء    he)كاستعمال احلي    األشياء امللموسة)العالقات بني الكلمات داخل األبنية اللغوية( و   الةاحلو األمري...(  

)العالقات بني الكلمات داخل األبنية اللغوية حنو عالقة   وصيغة اجلنس واحلالة  (يف اللغة اإلجنليزيةit   غري احلي

به(عالفا ابملفعول  والتملك  ل  الضمري  فعل    (وداللة  بال  املبنية  العبارة  )تركيب  اجلمل  ببناء  اخلاصة  والرتاكيب 

 1. (اجملازية...اخل برياملشاكل املتعلقة ابألسلوب والتعاوتركيب العبارة املبنية ابلفعل و 

الفرنسية يف ، ترمجة أسلوب التوكيد ابستعمال األداة يف اللغة العربية إىل اللغة  ومثالنا يف التباين اللغوي         

 البيت الشعري التايل للخنساء والذي أنشدته يف راثء أخيها صخر:

 2ألبكينك ما انحت مطوقة           وما سريت مع الساري ساق

يعد التوكيد ظاهرة تركيبية أتيت لتأكيد احلكم كله أو جزء منه، وقد تؤكد لفظة بعينها، أو تؤكد مضمون        

تعد اخلنساء أخاها وتؤكد وعدها ابلبكاء عليه ما  ، . ويف هذا املثالو غري ذلكاحلكم، أو مضمون اللفظة أ

حنو   adverbe  unغة الفرنسية إبضافة ظرف لعوض عمل "الالم" عند ترمجته إىل الدامت على قيد احلياة. يُ 

الفرنسية وإن كان هذا احلل ال لتأكيده يف اللغة  "بكى" إىل الفعل surementيف بداية اجلملة  أو certesلفظ 

أدى هذا التباين اللغوي إىل إسقاط مرتجم هذا البيت  حيافظ على بالغة الفعل األصلي يف اللغة اهلدف.

   الفرنسية:  ةألسلوب التوكيد ملا ترمجه إىل اللغ

« Je te pleurerai tant que gémira la colombe, 

 tant que le passant me verra errer la nuit loin de ma couche. »3 
الثقاما  أ         ابلبيئةيف  التباين  املتعلق  ذلك  واهلضاب)  فهو  والسهول  واحليوان  و ...النبات  املادية  (  الثقافة 

االجتماعية  و الطعام  )املصنوعات:   والثقافة  والنقل(  واملدن  واملنازل  الكناري األلبسة   )موسيقى شعبية يف جزر 

 1وإشارات وعادات.   ()سياسية ودينية وفنية ت ومفاهيم اءرا( ومنظمات وأعراف ونشاطات وإجمثال 
 

 .428 - 367ص  ص.أشكال التطابقات والتباينات(،  ينظر: يوجني. آ.انيدا، حنو علم الرتمجة،  الفصل التاسع )  -1
 .90، ص م2004، 2الديوان، شرح محدو طماس، دار املعرفة، بريوت، لبنان، طاخلنساء،  -2

3- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, suivi des fragments inédits d’Al HIRNIQ sœur du 

poète TARAFAT,  IMPRIMERIE CATHOLIQUE S.J, Beyrouth, 1889, p 147. 
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أكثر  شله شوك مدور غري أن اهلرا  " الذي يشبه القطب وهو نباتش"اهلراومثالنا يف التباين الثقايف لفظ        

 شوكا منه، والذي ورد يف بيت من أبيات اخلنساء، إذ أنشدت: 

 2رتهو  ش إذا زجروها يف السريح وطابقت           طباق الكالب يف اهلرا 

يف الثقافة   لهلعدم وجود مقابل    للفظ "اهلراش"   مرتجم هذا البيت إىل اللغة الفرنسية وقد الحظنا حذف           

 إذ قال:  عكس البيئة العربية الصحراوية،ي  هاألخرى ألن

« Lancés au secours des guerriers, ils se sont précipités 

Hennissants, comme se précipitent des chiens qui se querellent.  »3 

فيه    جيتمع  عندمايعد التباعد الثقايف بني البيئتني العربية والغربية مشكلة عويصة يواجهها املرتجم السيما          

التباين الزماين، كما هو احلال مع قراء ترمجة ديوان اخلنساء، إذ ال تتوقف حتدايت  و التباين املكاين )اجلغرايف(  

جغرافيا فحسب، وإمنا يتعدى األمر ذلك إىل االختالف   الرتمجة على اختالف بيئة األصل عن بيئة قراء ترمجته

ن يعيشون اآلن يف الزمن  يالزماين بني شعر كتب يف عصر جاهلي وقراء ترمجة عاشوا يف العصر احلديث وآخر 

 املعاصر.

 

 

 

 اخلسارة ف الرتمجة   3-2-2

الرت           النص  "   مجة علىيدل مصطلح "اخلسارة" يف  التام من  اهلدفالنسخ غري  النص   أي  -املصدر يف 

  لغويني   نظامني  بني  بعبارة أخرى، تسفر االختالفات  1."والثقافة  ابلنص   الصلة  ذات   خصائص لل  حتمية  خسارة
 

1- Voir: Peter Newmark, A Text Book of Translation, Prentice Hall, New York, 1988, p 95.  

 .21اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص   -2 
3- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, suivi des fragments inédits d’Al HIRNIQ sœur du 

poète TARAFAT, p 48. 
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لغة    إىل  النقل  عملية  أثناء   اليت حتملها  واملعلومات   خصائصها  حنو   املنتلغة    عناصر  بعض   اختفاء  عنوثقافيني  

 ؛ اهلندسة  يف"  الطاقة  خسارة"  مع"اخلسارة" يف الرتمجة    مقارنة  إجراء  للتوضيح أكثر،و  ،هنا  املفيد  منو .  اهلدف

  ولكن   نظراي  اشذوذ  سارةاخل  ههذ  املهندسون  عد ي  ال.  خسارهتا  نع  ابلضرورة  آلة  أي  يف  الطاقة  نقل  سفري

. الطاقة  ان فقد  تقليل  يتمحيث    كفاءة   أكثر  آالت   لتصميم  السعي  خالل  من  يواجهوهنا  عملية  مشكلة  ببساطة

مع    اهلدف  النص   يف   املصدر   لنص ضمون امل   الكامل  غري   التكرار   على  الرتمجةيف    سارة اخل  مصطلح  وعليه، نطلق

 2  تقليل من حدة هذه اخلسارة.للالسعي املستمر 

 خسارة   هو  الطاقة  فقدان  فإذا كان  ،اتم  غري  الطاقة  خسارةبني اخلسارة يف الرتمجة و   التشابه  الواقع،  يف"         

  فقدان   إنه.  الرتمجة عملية يف خسارة  بل  الرتمجة يف   خسارة  ليس  الرتمجة فقدان   فإن  للطاقة،(  حتويل  ابألحرى   أو)

على   ا،كم    قياسها  ميكن  ال  التأثريات  هذه  ألن  ذلك،  على  عالوة.  النصية  للتأثريات ينطبق  ذاته  واألمر 

 3"عليه القيام بذلك. يتعني   مدى  أي إىل ا أبد املرتجم يعرف  ال ،احلد منها حماولة عند لذلك،. "اخلسارة"

 حد    على  واملدرسني  والطالب  للمرتمجني  اعملي  هوجدان  إال أننا  ،دودحمأن هذا التشابه    من  الرغم  على"        

 مجيع  من  حىت ،يعد ال الذي  اهلدف النص أي أن ؛الرتمجةيف  احلتمية سارةاخل  ملفهوم املرء تقبل بمجردف ـ،سواء

  اهلدف  على  الرتكيز   للمرتجم  وميكن  ،نظراي  اشذوذ  ليس   املصدر  النص   من  األصل   طبق   نسخة  املهمة،   النواحي

يف  تقليل  يف  املتمثل   الواقعي البحث  الواقعي  غري  من  بدالا   الرتمجة  اخلسارة  يف  دف  اهلنص  ال  عن  املتمثل 

 1".النهائي

 
1- James Dickins, Sandor Hervey & other, Thinking Arabic Translation, a Course in Translation Method: 

Arabic to English, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York, second edition, 2017, p18. 

( ترجمتنا )  (We shall give the term translation loss to the incomplete replication of the ST in the TT – that is, the 

inevitable loss of textually and culturally relevant features).  
2- Voir: Ibidem.    
3- Ibidem.    
1- James Dickins, Sandor Hervey & other, loc.cit. 
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 األمناط  من  ا مميز   انظام  متلك   بشرية  لغة  كلمن مظاهر اخلسارة يف الرتمجة؛ اخلسارة الصوتية ذلك أن            

  معظم  يف  املثال،  سبيل   على".  الصوت  مع   الداليل   احملتوى  يتداخل  يث حب  الصويت  نظامها  تشكل  اليت

 أحدمها  ترمجة  عند   لةالدال  يف  خسارة  هناك  كونت  ولن  مرتادفني،"  cow"   و  "بقرة"  اللفظان  سيكون  السياقات،

 ؛ "cow "خيتلف عن ذلك الناجم عن قول  "بقرة" الصوت الناجم عن تلفظ أن الواضح من غري أنه ،اآلخر إىل

 أن   احملتمل  غري  من  البيطرية،  املدرسية  الكتب  يف.  والسمعي  الصويت  املستويني  على  الرتمجة  يف  كبرية  خسارة  مثة

 أسوأ   أو  أديب،  نص   يف   ناس من اجل  منط  من  جزءاا   املصدر   النص  لفظ  كان  إذا  ولكن  ،مهمة  اخلسارة  هذه   تكون

ومثالنا يف اخلسارة الصوتية  تلك اليت جنمت عن    2".حامسة  اخلسارة  تكون  قافيةتعلق األمر ابل  إذا  ذلك،  من

 ترمجة البيت الشعري التايل: 

 3اباب هلا عظلة سىن  م  بة    إن هامظلماج فلة  فر  حم باخط  

تكرار  لمبالغة يف القول أو للداللة على  لمرتني    يف هذا البيت وزن املبالغة " فع ال"استعملت اخلنساء           

ابلفعل واجتماعاهتم    ا ن صخر أتقول   إذ ،  القيام  القوم  يرأس  و   أيضا  حيلو خطيب  املستعصية  كثرة  لمشاكلهم 

األعمال  قيامه عليها  هبذه  فهو  ودوامه  به  خيطبخط   التصقت  وفر  اجلمعيف    اب  الناس،  هم  يفرج  ويف   .اج 

صويت  جند    ،أضف إىل ذلك   تشعر به من آالم.لوزن "فع ال" تنفيس من خالل الشد عما    الشاعرة  استعمال

  وكال   ،خالل النطق صوت شديد جمهور وامليم صوت متوسط جمهور يتميز بغنة فالباء  البيت   يسودانامليم والباء 

وامليم)الصوتني   و   يتشرتكان يف صف ي(  الباء  هو  ،الشفويةاجلهر  تصيح   واجلهر  اخلنساء  فكأن  املرتفع  الصوت 

 .  من بعده املهام هبذه  سيتكفلكأهنا تقول من خبصال أخيها و زن  حضغط و من أبعلى صوهتا من كثرة ما الزمها  

 ة املبالغة وصويت الباء وامليم " ضاعت أثناء الرتمجة: يغكل هذه اخلصائص الصوتية " ص

« Orateur des foules, il pourchasse l’iniquité, 

 
2- Ibid, p 19.  

 .14طماس، ص اخلنساء، الديوان، شرح محدو  -3
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et, s’il se voit cerné par le danger, il s’y ouvre une large porte. »1 

 ينطق   ؛"Intifada"حنو    اهلدف  اللغة  يف  املصدر  النص  من  ما  لفظ  استعارة  تمت  إذا نفسه  األمر        

ااب  تحدثونامل  هبا  ينطق  اليت  الطريقة  عن  خمتلف  بشكل"  Intifada"  اإلجنليزية  ابللغة  الناطقون   لعربيةللغة 

  نص   يف  استخدامها   فإن  لذا  ،(العربية  يف  اد"ض"ال  نطق  املثال،  سبيل  على  االعتبار،  بعني  ضع)  "انتفاضة"

 2 . الصويت املستوى على  خسارة على ينطوي  اإلجنليزية ابللغة اهلدف

مظاهر           الرتمجة  رةاخلساومن  ومثاهلما  امل  اخلسارةو النحوية  اخلسارة    ؛يف   إىل   "ليمواب"  ترمجةعجمية 

"mobile phone"سارةاخلأما    املصدر،  النص  من  اقتصادا  أقل  اهلدف  النصيف أن    النحوية  سارةاخلتكمن    ؛  

 3 .العربية   اللغة يف "ليموابلفظ " هبا تمتعي  اليت الغرابة قد تفت "   mobile phone"يف أن  عبارة    املعجمية

 ومثالنا يف اخلسارة النحوية يف ترمجة الشعر، ترمجة قول اخلنساء:         

 4من حدث األايم عينك هتمل     وتبكي على صخر ويف الدهر مذهل أ

   على النحو التايل:   بيتووردت ترمجة هذا ال 

« Pourquoi ces larmes dans tes yeux ? Quel coup le siècle a-t-il frappé ? 

Tu  pleures Şahr .Ah ! Terribles sont les coups du siècle. »5   

 

 . Terribles sont les coups du siècleنقل املرتجم عبارة " الدهر مذهل" إىل مجلة أقل اقتصادا 

مثالنا يف اخلسارة املعجمية فذلك املثال الذي استعنا به سابقا ملا أسقط املرتجم لفظ " اهلراش" الدال أما        

 على اسم نبات ينمو  يف البيئة الصحراوية.  

 
1- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, suivi des fragments inédits d’Al HIRNIQ sœur du 

poète TARAFAT, p 35. 
2 - James Dickins, Sandor Hervey & other, loc.cit. 
3 - Voir : Ibidem. 

 .  91اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -4
5 -Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, suivi des fragments inédits d’Al HIRNIQ sœur du 

poète TARAFAT, p148.  
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)حنو ترمجة اجلملة العربية "هو كامت أنفاسه ومغمض عينيه عما   نتيجة اإلطناب   اخلسارة الدالليةمثة أيضا          

 أي "حوله" around himجيري" إىل اللغة اإلجنليزية من خالل إضافة عبارة 

himHe was holding his breath and had closed his eyes to what was going on around )1 

  تستخدم  ما  غالباا  )حنو حذف عبارة "هذا هو.." عند ترمجتها إىل اللغة اإلجنليزية  واليت   omissionاحلذف  أو

  فرعيمبوضوع    تتعلق  ولكنها  قبل  من  طرحها  مت  اليت  ابملواد  تعلقةمعلومة م  لتقدمي  العريب  اإلذاعي  البث  برامجيف  

  )خسارة جزئية(جزئي للمعىن    فقدان   األمر الذي يؤدي إىل  ،املصدر  النص  عناصر يف   أتويل  سوء  أو  2(جديد

 . (العكس إعطاء أو املعىن ريغي ت) النص اهلدف   يف (ة)خسارة كلي اكلي  هفقدان أو

الداللية          املبالغة )ومثالنا يف اخلسارة  املرتجم داللة  ترمجة صيغة  مثال سابق، إذ أمهل  فر اج( يف  خط اب/ 

 املبالغة يف القيام ابلفعل وتكراره.    

  عند  سيماال  املرتمجونلتفت إليه  ي  أن  جيب  الذي   الرئيس  العنصر  الثقافة  عدت  ، إذالثقافية  خلسارةا ومثة         

ومثاهلا لفظ "فردوس" الذي ورد ذكره مرتني يف  ،  ثقافةلاب  حمملة  ألهناوالنصوص األدبية    الدينية  النصوص  ترمجة

" paradisإىل" D. Masson ماسون  .والذي نقلته املستشرقة د *القرآن الكرمي ومعناه "أعلى درجات اجلنة"
3  

ثقاف  اللفظ األصلي  داللة  ال حيمل  مكافئ  وأي "اجلنة" وه   احلقيقة،  هلذه   منه  ااتم  اوإدراك اإلسالمية.    تهوال 

  Peter Newmark نيوماركبيرت  أكد و  .1أن الرتمجة "فعل بني ثقافتني" Hans.J.Vermeer هانس فريمري علنأ

 .2"الثقافية التقاليد سياق" بـ مرتبطة أهنا حقيقةانمجة عن  ةيالثقاففردات امل تسببها اليت الرتمجة مشاكل أن

 
1 - James Dickins, Sandor Hervey & other, op. cit, p 21. 
2 - Ibid,p 20. 

 األربعة ومنها األهنار درجة،  أعالها والفردوس عام مائة  مسرية  درجتني  كل بني  ما درجة  مائة جلنةااستنادا لقوله صلى هللا عليه وسلم: ﴿  -*
)عن حممد الرازي فخر الدين،   ﴾.اجلنة أهنار تتفجر ومنها الرمحان  عرش فوقها فإن  الفردوس فاسألوه  اجلنة  هللا سألتم  فإذا فوقها، من والفردوس

ص   ،21م، ج1981، 1تفسري الفخر الرازي املشتهر ابلتفسري الكبري ومفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط
176 ). 

3- D. Masson, Essai d’interprétation du Coran Inimitable, Dar Al-Kitab Allubnani, Beyrouth, 1980, p 396.  
، 1كريستيان نورد، الرتمجة بوصفها نشاطا هادفا مداخل نظرية مشروحة، تر. أمحد علي، مر. حممد عناين، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، ط  -1

 .51م، ص 2015
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 ، ترمجة قول اخلنساء: الشعرالثقافية النامجة عن ترمجة ومثالنا يف اخلسارة         

 3لكي           يسقاه هام ابلروي يف القفار وما سؤايل ذاك إال 

« Telle est ma prière: qu’il puisse se désaltérer celui qui dans le désert attend l’abondance  

des pluies! »4     

ابلرمحة وقد استمدته الشاعرة    ه ابلسقيا للميت هو دعاء لإن قارئ هذه الرتمجة لن يستوعب أن الدعاء          

اجلاهلي  من أسطورة   العشبآمن هبا  يبقي قرب امليت نداي يكسوه  املاء  الذي مينحه    ،واليت مفادها أن  األمر 

 حياة دائمة.

 ومثالنا يف اخلسارة الثقافية أيضا النامجة عن ترمجة بيت للخنساء:         

 5من النعلني والرأس احلليق    ولكين وجدت الصرب خريا

« Mais la patience vaut mieux que le soin pieux 

de porter ses sandales sur moi et de me raser la tête. »6 

أن             يستوعب  لن  اجلاهلية  العربية  الثقافة  حول  خلفية  له  ليس  الذي  الفرنسية  الرتمجة    النساءقارئ 

القبور وقرعن صدورهن ورؤوسهن    اجلاهليات إذا فقدن عزيزا حلقن شعر رؤوسهن كله أو بعضه ورمينه على 

      ابلنعال حىت تسيل الدماء. 

  التحدي   فإنمتنوعة. وابلتايل،    والثقافات   خمتلفة  اللغات  مادامت  حتمية  نتيجة   الرتمجةيف    سارة اخل  إن          

  حتديد  خالل  من  هاوتوجيه  ها في  التحكم  ولكن  ند حصوهلاأو التأمل ع   هاعلي  القضاء  ليس   املرتجم  يواجه   الذي

   1وحتديد تلك اليت ميكن التضحية هبا دون أدىن ضرر. االعتبار اليت تؤخذ بعني  و األكثر أمهية   امليزات

 
2 - Voir: Peter Newmark, A Text Book of   Translation, p 78. 

 .  61اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -3
 

4- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, suivi des fragments inédits d’Al HIRNIQ sœur du 

poète TARAFAT, p 104.  
 .87اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -5

6- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, suivi des fragments inédits d’Al HIRNIQ sœur du 

poète TARAFAT, p 143.  
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ركزت على ما  أن معظم دراسات الرتمجة    Susan Bassnett  ن ابسنتالحظت سوزا  ،يف هذه املسألة       

، ويف الوقت نفسه جتاهلت هذه الدراسات ما ميكن أثناء عملية نقله  اهلدفيف اللغة    املصدرد من النص  يُفق  

    2  .عنه يف سياق النص اهلدف عوض املصدر ميكن أن يُ  النص سياق من يضيعفما  ،إليهأن تضيفه الرتمجة 

 تقنيات الرتمجة   3-2-3

 : LAROUSSEورد يف قاموس         

« Ensemble  des procédés et des méthodes d’un art, d’un métier. »3  

       مجلة من األساليب واملناهج اليت ختص فنا ما أو مهنة ما." )ترمجتنا(" أي:            

 وورد أيضا:           

« Manière de faire pour obtenir un résultat. »
4  

  ." ) ترمجتنا(ما لتصرف من أجل احلصول على نتيجةا  كيفية"   أي:       

أسلوب يستعان به يف جمال ما لتحقيق    يمن خالل التعريفني اللغويني السابقني تبني لنا أن التقنية ه          

املصطلح  هذا  ، إذ يتضح أن "تقنية"ننطلق إىل التعريف التقين الرتمجي ملصطلح  أيضا مامن خالهلو  هدف معني

التنظريية الرتمجية للداللة على أدوات نقل الوحدات اجلزئية اليت  يف  يلجأ إليها املرتجم    يستعمل يف الدراسات 

ترتاوح من الكلمة كأقصر حد وأقل تقدير إىل اجلملة كأطول حد وأقصى تقدير وهي ذات أتثري على حاصل 

 : Amparo Hurtado Albir أمبارو أوراتدو ألبري إليه توهذا ما ذهب  .الرتمجة وأثرها

 
1- Voir : James Dickins, Sandor Hervey & other, op.cit,  p 22. 

م، ص.ص  2012للكتاب، دمشق، )د.ط(، ينظر: سوزان ابسنت، دراسات الرتمجة، تر. فؤاد عبد املطلب، منشورات اهليئة العامة السورية  -2
56،57. 

3 -LAROUSSE Maxipoche, p 1363. 
4- Ibidem. 
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الرتمجة    »           تقنية  الرتمجةنعرف  نتائج  يف  ترى  أن  ميكن  طريقة  التساوي ،  أبهنا  إىل  للتوصل  وتستخدم 

هي:   رئيسية  بسمات  وتتسم  الرتمجةالرتمجي.  نتيجة  على  تؤثر  األصلي  -أهنا  تصنيفها ابملقارنة ابلنص   -يتم 

   1«ذات طبيعية وظيفية.   -ذات طبيعة خطابية وسياقية -تتناول الوحدات النصية الصغرى

 أساليب مصطلح  Jean Darbelnet  يهبلن ر داجان  و  Jean .P .Vinay   نايفي  جان بول  عملاست  وقد        

ما كاان  Les procédés techniques de la traduction   الرتمجة يف تقنية   "أسلوب"يف   خيتصرانه وكثريا 

procédé   .  بني أساليب الرتمجة )تقنيات الرتمجة ويسميها البعض اسرتاتيجيات الرتمجة( ومناهج الرتمجة   امييز ومل

وقد استنبطا سبعة أساليب للرتمجة مقسمة إىل صنفني؛    .)واليت يسميها البعض اآلخر اسرتاتيجيات الرتمجة   )

املباشرة الرتمجة  اإلبدال    وهي   أساليب  وهي  املباشرة  غري  الرتمجة  وأساليب  احلرفية،  والرتمجة  والنسخ  االقرتاض 

 2 :اهل طويع والتكافؤ والتصرف. وفيما يلي عرضتوال

 

 

 

  : La Traduction Directeأساليب الرتمجة املباشرة ➢

أكثر  :  L’Emprunt  االقرتاض- بساطة  أساليبهو  يف  الرتمجة  املرتجم كثريا  إليه  يلجأ  فجوة  .  وجود  حالة 

)تقنية جديدة أو مفهوم جديد( أثر أسلويب.لسانية  إليه مبحض إرادته إلحداث  يلجأ  اقرتاض    . وأحياان  حنو 

 وغريها.  ين( ج)شجرة املاهو  acajou، )سفينة( paquebot،  )الكحول( alcoolاللغة الفرنسية لأللفاظ التالية 

 
م، ص  2007، 1أمبارو أوراتدو ألبري، الرتمجة ونظرايهتا مدخل إىل علم الرتمجة، تر. علي إبراهيم املنويف، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، ط -1

352. 
2-  Voir: J.P. Vinay & J. Darbelnet, Stylistique Comparée du Français et de l’Anglais, Didier Paris, 1972,  p. 

p 46 -  53. 
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اخلنساء           ديوان  مرتجم  استعان  حنووقد  األعالم  أمساء  ترمجته  عند  االقرتاض  تقنية         معاوية  برمته 

Mu’âwiya  
أروم مثل    حنو أمساء اجلبال  وأمساء األماكن  les fils de Sulaïmوأمساء القبائل حنو بين سليم    1

Arûm   وآرام  Arâm  حنو وادي وارد الوداين أمساء وsources de Wârid 
 وغريها.2

حرفيا )أي    من لغة أجنبية  ما  مقطع لغوي نقل من خالله  يُ هو اقرتاض من نوع خاص  :  Le Calque  النسخ -

 Compliments de   la. ويتخذ النسخ شكلني؛ شكل حُترتم فيه قواعد الكتابة يف  اللغة اهلدف حنو  نسخ(يُ 

Saison  )أمجل التهاين(  حنو ا جديد اوشكل يُدخل إىل اللغة اهلدف تركيب Science-fiction )اخليال العلمي( . 

 املصدر النص لغة  من ،النقل ذلك  وهو أو الرتمجة كلمة بكلمة  :La Traduction Littérale  الرتمجة احلرفية-

 آخر  يءبش  املرتجم  عىنيُ  أن دون عليه  ومتعارف  صحيح   نص  إنتاج  إىل  يؤدي الذي   ، اهلدف النص  لغة إىل

 الرتمجة تشكل عليه،و  .)أين أنتم؟(  (،? oŭ êtes vous) ،(? where are you) حنو  .اللغوية الضغوطات سوى

 ثقافيا نيومتقاربت واحد أصل من اهلدف النص ولغة األصلي النص لغة تكون عندما ةخاص امبدئي حال احلرفية

 . به ومفعول وفعل فاعل يف اللغتني مماثال اجلملة ترتيب يكون حيث الفرنسية اللغة و  اإلجنليزيةحنو اللغة 

 ومثالنا يف الرتمجة احلرفية عند ترمجة الشعر، ترمجة هذا البيت للخنساء:        

 3وال تعدي عزاء بعد صخر   فقد غلب العزاء وعيل صربي

«  Ne rêve aucune consolation après Sahr. 

La consolation est éteinte, ma patience a péri, »1 

        :bliqueOndirecte ou Iraduction Ta L  املباشرة أو املائلةأساليب الرتمجة غري  ➢

 
1-  voir : Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, suivi des fragments inédits d’Al HIRNIQ sœur 

du poète TARAFAT, p 63. 
2-  Voir : Ibid, p. p 63-64. 

 .43اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص   -3 
1- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, suivi des fragments inédits d’Al HIRNIQ sœur du 

poète TARAFAT, p 76.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/O%C3%B9_%C3%AAtes-vous_donc_%3F


نظريّة  مفاهيمالشعر و و  والكناية  االستعارة ترمجة  ف  تنظرييّة آراء  
 

 
121 

هذيلجأ               إىل  األساليباملرتجم  ا  ه  أداء وظيفتها يف  عن  السابقة  األساليب  تعجز  لنقل وحتديدا  عندما 

 الرتكيب مستحيل -معىن له ليس -األصلي النص يف الوارد للمعىن اآخر  معىن يعطياملقطع:    يرى أنعندما  

 مستوى له ليس لكن  ف،اهلد لغة يف مور األ  بعض يوافق -اهلدف لغة يف ئاشي يوافق ال -بنيوية ألسباب

 إليكم هذين املثالني:ا هذ حىت نوضحو  .نفسه مالكال

1-He looked at the map. 

2-He looked the picture of health. 

)تفحص     Il regarda la Carte  دون أي تدخل  الفرنسية إىل صحيحة حرفية ترمجة ة املثال األولترمج ميكن

  الثاين للمثال صحيحة حرفية ترمجة على احلصول ميكن ال غري أنه، البطاقة(

Il paraissait l'image de la sante    ،)يبدو يف صحة جيدة  عن البحث إىل املرتجم يدفع  الذي األمر) 

 .ترمجتها صدد يف  هو اليت الرسالة ما يعادل على من خالهلا حيصل مباشرة غري أدوات أو وسائل

ويقوم  هو تعويض مقطع من اخلطاب مبقطع آخر دون تغيري يف معىن الرسالة.:  La Transposition اإلبدال-

ظرف ...حنو املثال التايل إىل  اسم واالسم  إىل  على استبدال فئات حنوية بفئات حنوية أخرى حنو ترمجة الفعل  

استُ  إجباراي. مغادرته)قبل    ( leavesbefore he(سم  ابالفعل  بدل  حيث  أو  اختياراي  اإلبدال  يكون  وقد   .)

، أما عند النقل إىل اللغة العربية   (après qu’il sera revenu)  (After he comes back) ومثاله عند اإلجبار

  .ته(دعو   عند) ( أوعندما يعود)فيختار املرتجم بني 

 

يف ترمجة الشعر ترمجة قول اخلنساء ملا عربت عن أنينها عند بكائها على أخيها صخر    "اإلبدال"ومثال         

             .2elle gémitإىل مجلة فعلية   1" هلا عليه رنني"

 
 .45اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص   -1

2- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, suivi des fragments inédits d’Al HIRNIQ sœur du 

poète TARAFAT, p 78.   
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يستعني   . الرأي  يف  تغيري  ث إحدا  من خالل الرسالة يف  عيتنو  عملية هو  التطويع  : La Modulation  التطويع-

املرتجم    النص  لغة وعبقرية  يتوافق ال ولكن حنواي صحيح لقو  إىل  ال اإلبد أو احلرفية الرتمجة ؤدي ت عندما به 

 النص لغة  وطبيعةتتناىف    ولكنها الرتكيبية الناحية من صحيحةترمجة    يقدمان  عندما  ،بعبارة أخرى  .اهلدف

 تطويعوال  la modulation libre   ختيارياال تطويعال  :مها التطويع من نوعني بني فيناي وداربلنيه  مييزو   .اهلدف

، إذ (...It is not difficult to show)   االختياري التطويع يف ومثاهلما.  la modulation figée   جبارياإل

العبارة  عن التعبري ميكن  Il est facile de)  النفي عبارة حبذف العربية اللغة  و  الفرنسية  ةاللغ يف  هذه 

démontrer...)  ،  اإلجباري  .(...نبني أن السهل )من التطويع  يف   the time when ،  (le))  ومثاهلما 

moment où ) ، ) يف الوقت الذي( . 

 modulation du lexique  la  املعجمي التطويع؛  التطويع من بني نوعني  هوداربلني يافينأيضا    مييزو         

 زاوية من نفسه  الواقع تقدمي يف املعجمي التطويع. يتمثل  la modulation de la syntaxe  الرتاكييب التطويعو 

 كمثال ويعطيان  .النظر وجهات يف حيدثه الذي التضاد خالل من حتديده  أو تعريفه ميكن أنه على أخرى،

ال وسيلةمفردتني تدالن على   ذلك على   وتقابلهما يف اإلجنليزية  Pompier و Bateau-pompe ريان؛نإمخاد 

Fire-boat   و Fireman اثبت يعو التط من النوع هذا إن    .التقنية التفاصيل بعض عدا  نفسها هي النتيجةو 

القوامي  ساسم  أو إحداث تغيري  دون الرسالة يف تنوع إحداث يف  ييب الرتاك التطويع يتمثلو  س.ومسجل يف 

   .الرسالة هلذه العام  ابملعىن

 )téun film en exclusivi) جمرد مقابل ملموس 1:متثلت يفأخرى للتطويع  اله أشكاوحدد فيناي وداربلني       

first-run movie)  a  )(للفيلم  الع األول  األثر رض  مقابل  السبب   ،)  (stubborn soil )  (un sol ingrat)  

)حطب الوقود(،  (  bois de chauffage) (firewood)   الوسيلة مقابل النتيجة ،(اليت يصعب حرثها)األرض  

 
1- Voir : J.P. Vinay & J. Darbelnet, op.cit, p.p 89-90. 
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 the key)  ، جزء مقابل جزء آخر()كتاب مدرسي  ((livre de classe) (school book)   اجلزء مقابل الكل

hole)  (le trou de la serrure) (الباب ثقب  ،)قلب يف وجهات النظر)  (a retaining wall  (un mur de 

soutènement)  ( حامل جدار)  جماالت وحدود ،(How long? ( )Depuis quand ?  )(، تطويعات ؟)منذ مىت

(  papier peint)  (wall-paper)  ، شكل ومظهر واستعمال)مسك ذهيب((  goldfish( )poissons rouges)  حسية

تغليف(، تطويع جغرايف  التشبيه أو  )حرب صيين(،  (  Indian ink)   (encre de Chine)  )ورق     الرمزتغيري يف 

(fond de tiroir ( ) bottom of the barrel) .)قاع الربميل(  

  إىل "   2"جناب غري وعر"  ملا عربت عن كرم أخيها  يف ترمجة الشعر ترمجة قول اخلنساء  "التطويع"ومثال          

sol fertile un  "3. 

 خمتلفة وبنيوية  أسلوبيةوسائل  خاللنفسها من  الوضعية عن يعربا أن لنصني ميكن Equivalence : التكافؤ -

ذلكامتام التكافؤ.    ،  عادة  هو  األسلوب  هذا  املثل   حنو  اجملازية والتعابري  واحلكم األمثال ترمجة يفيستعمل 

 .بعد العسر يسر :ويكافئه يف اللغة العربية Après la pluie le beau temps) (اآليت:

 جيب أن يتمتع ابملعارف اللسانية وغري اللسانية.  األسلوب اوحىت يستعني املرتجم هبذ         

 اليت  احلاالت على طبقويُ  للرتمجة، األقصى احلد  إىل نصل  األسلوب من خالل هذا: Adaptation التكييف-

  .مقابل  موقف البحث عنب  جي لذا اهلدف، اللغة يف الرسالة هإلي حتيل  الذي للموقف مقابل إجياد ميكن ال

 احملافظةمع    اهلدف   اللغة  ثقافة يف مماثلة وضعية وجود عدم حالة يف التصرف أسلوب استخدام ميكن ،وعليه

ترمجة  نفسه  املقصود املعىن على إىل   Baseball حنو  األمريكان(  اإلجنليز(     Cricket)عند   و)عند 

Cycling )الفرنسيني العرب(  القاعدة  كرة و   )عند    اللغة  إىل نقلها  يصعب  الثقافية احلاالت  بعض  مثةو  .)عند 

 
 .43، شرح محدو طماس، صاخلنساء، الديوان  -2

3- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA', suivi des fragments inédits d’Al HIRNIQ sœur du 

poète TARAFAT, p 76.   
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 العميق حبه  عن اإلجنليزي الرجل يعرب  فمثالة إليها،  لاملنقو  الثقافة يف  الظاهرة هذه  وجود لعدم إما وذلك  اهلدف

 :العبارة هبذه  فراق طول بعد  البنته

 (He kissed his daughter on the mouth)الفرنسية. الثقافة يف  اليت تعرب عن عادة أو سلوك ال وجود له 

   serra tendrement sa fille   il الشكل هبذا الفرنسية  إىل العبارة هذه  ترمجة هوداربلني يافين يقرتح  ،وابلتايل

dans ses bras   بدال من  (il embrassa sa fille sur la bouche)  ثقافتنا  يف  هلا مقابل إجياد أردان لو  أما 

  .(جبينها على ابنته قبل) العبارة هذه على حلصلنا  العربية

 1يف: ثلتأخرى مت  أساليبوقد أضاف هذان املنظران          

يف جزء    عند نقل مجلة ما  : تعويض الضياع احلاصل يف املعىن أو املؤثرات الصوتيةCompensation  التعويض -

 يف ترمجة الشعر: "التعويض"ومثال   مجلة جتاورها. يفآخر من اجلملة نفسها أو 

 قالت اخلنساء يف راثء زوجها مرداس متمنية له الشفاء الذي كان ممكنا لكنه مل يقع:  

 2انئله وقد منع الشفاء من هو       ؟وقلن أال هل من شفاء يناله

« Disant : Faut-il donc perdre l’espoir d’une guérison ? 

Non, la guérison que tous appelaient ne lui devait point venir. »3 

 األصلي   عوض املرتجم معىن الدعاء للمريض الذي ورد ذكره يف الشطر األول من البيت يف هذا املثال،          

  .  la guérison que tous appelaientيف اجلزء الثاين من ترمجته

والتأخري- املرتجم كلمات:   Inversionالتقدمي  يؤخرها عبارات  أو يقدم    حىت اجلملة من آخر  مكان يف  أو 

 ومثال هذه التقنية يف ترمجة الشعر:  .حيافظ على الرتكيب األصح للجملة ويضمن وضوحها

 
1- Voir : Lucía Molina and Amparo Hurtado Albir, Translation Techniques Revisited: A Dynamic and 

Functionalist Approach, Meta Journal des traducteurs, 47 (4), December 2002, 498–512, p.p 500-501. 
 .102اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص -2

3- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, suivi des fragments inédits d’Al HIRNIQ sœur du 

poète TARAFAT, p 168.    
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 : حزهنا وأساهاظهر ت حىتقالت اخلنساء 

 1فأبكي لصخر بدرة            إذا اخليل من طول الوجيف اقشعرت  أعني أال

« Pleure donc, mon œil, pleure Şahr ! 

 Que tes larmes coulent abondantes, quand  les chevaux rentrent de la razzia lointaine,  

harassés. » 2 

          بدا واضحا من خالل هذا املثال أن املرتجم قدم الفعل "فأبكي" على لفظ " عني" عند الرتمجة.         

 من قليل عدد استخدام  يف األول  ألسلوبتمثل اي:  Dissolution  التمييع  ويقابله  Concentration  التجميع-

   Archeryالدال   يف  كما ،نفسه  املدلول عن  للتعبري األصلية  اللغة  يف استخدم عما اهلدف  لغة يف الدوال

اللغة  يف الدوال من كثري عدد استخدام الثاين على  سلوبعمل األي حني يف  .)الرماية(Tir à l’arc كرتمجة ل 

 ومثال التمييع يف ترمجة الشعر :   .األصلية اللغة يف  استخدم اهلدف عما

 أنشدت اخلنساء يف راثء صخر:         

 3كل امرئ أباثيف الدهر مرجوم،     وكل بيت طويل السمك مهدوم

« Tout homme est frappé par les pierres brûlantes du Siècle, 

 toute maison au faîte superbe s’écroule. »4 

        . les pierres brûlantes"التمييع" يف هذا املثال عند ترمجة لفظ " أاثيف" إىل  وقع        

ذكرانمها سابقا؛ اإلطناب    ذينالل  سلوبنيمياثالن األ:  Concession  اإلجيازه  قابليو Amplifiation اإلطناب-

على الداللة مع احملافظة    الكلمات املوجودة يف األصل  قل منأعدد    على  احلصولالزايدة أما اإلجياز فهو    يعين

 يف ترمجة الشعر:   "اإلطناب"ومثال ذاهتا. 

 
 .21اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص -1

2- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, suivi des fragments inédits d’Al HIRNIQ sœur du 

poète TARAFAT, p 48.     
 .105اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص -3
 

4- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, suivi des fragments inédits d’Al HIRNIQ sœur du 

poète TARAFAT, p 173.     
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 1أقول صخر لدى األجداث مرموم،    وكيف أكتمه والدمع مسجوم

« Oui, je le proclame, Şahr est la proie fétide du tombeau. 

Eh! Comment le céler, quand mes larmes le disent en jaillissant? »2 

وكما هو   en jaillissant?  quand mes larmes le disent املرتجم عبارة " الدمع مسجوم" إىلنقل           

  وردت الرتمجة أقل اقتصادا من األصل.  بني  

إذ  مظاهر أحد يعترب  فاحلشو:  Condensation  التجريد   يقابلهو Renforcement   احلشو -  يتم اإلطناب، 

اليت  the station عند الرتمجة من االجنليزية حنو الفرنسية يف وحروف اجلر واألفعال والنعوت األمساء بعض حشو

 الشعر: ترمجة احلشو من  ومثالنا يف .Entrée de حشوا إىل Toإذ نقل   ، (Entrée de la gare)تنقل حشوا إىل 

 3أعني أال فأبكي لصخر بدرة            إذا اخليل من طول الوجيف اقشعرت 

الحظنا يف ترمجة هذا البيت إىل اللغة الفرنسية، واليت أشران إليها سابقا، أن املرتجم أجرى إضافات          

 .  rentrentوأضاف الفعل  tes larmes coulentوأضاف  pleureعديدة؛ كرر الفعل بكى 

 نصال يفتوضيح ما ورد ضمنيا    والتصريح ه:   Implicitation  التضمنييقابله  و Explicitation صريحتال-

ومثال   .هو إخفاء ما كان واضحا يف النص املصدر وترك الكشف عنه إىل السياق  بينما التضمني األصلي،

 الشعر:  ترمجة "التصريح" من

 1ضخم الدسيعة ابلندى متدفقا     مأوى اليتيم وغاية املنتاب

يف هذا البيت كنايتان عن كرم املرثي؛ ضخم الدسيعة وابلندى متدفقا. وقد نقل املرتجم معىن الكرم         

 الضمين تصرحيا يف ترمجته للبيت إىل اللغة الفرنسية: 

 
 .106اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص -1

2- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, suivi des fragments inédits d’Al HIRNIQ sœur du 

poète TARAFAT, p 174. 
 .21الديوان، شرح محدو طماس، صاخلنساء،  -3
 .16اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص -1
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« Prodigue pour les convives, débordant de libéralité, 

asile de l’orphelin et recours du malheureux; » 2 

  ماهو إىل    ما  التعميم هو نقل مصطلح  : Particularisation  التخصيصويقابله    Généralisation  التعميم  -

 .  fenêtreإىل  guichetأعم منه، بينما التخصيص عكس ذلك حنو ترمجة 

للداللة على الوسائل اليت procedures    اليبمصطلح أس  Peter Newmark  نيوماركبيرت    استعملو           

ومجل( وعبارات  )كلمات  الصغرى  الوحدات  نقل  عند  املرتجم  هبا  الرتمجة يستعني  تقنيات  عن  تعبريا    .أي 

لرتمجة املصطلح الثقايف، خاصة ما ارتبط ابلبيئة، إذ يرتبط كل مصطلح بيئي ابلعقائد   التقنياتووضع مجلة من  

 3والعادات، نذكرها ابختصار:

االقرتاض  التحويل- اللفظي  )أو  الرسم  أو  املستعارة  الكلمة  عملية حتويل كلمة يف :  ransferenceT(  أو 

اللغة اهلدف الأي    اللغة املصدر إىل     décorحنو كلميت    غة اهلدفلإدخال مصطلحات ومفاهيم جديدة إىل 

 )جو علم( اللتني اقرتضتهما اللغة الفرنسية من اللغة اإلجنليزية.  ambiance)ديكور( و

السليم،  :ationzaturaliN التطبيع- النطق  مع  أوال  املصدر  اللغة  مصطلح  تكييف  علم    هو  مع  مث  ومن 

 يف اللغة الفرنسية )أداء(.  performanceيف اللغة األملانية و performanzحنو   الصرف للغة اهلدف 

الثقاف - مبصطلح   : Cultural Equivalent  املكافئ  املصدر  للغة  الثقايف  املصطلح  يرتجم  إذ  تقريبية،  ترمجة 

 يف اللغة اإلجنليزية. A" level"يف اللغة الفرنسية إىل  baccalauréat   ترمجة لفظ  حنو ثقايف يف اللغة اهلدف

الوظيفي- خاص    : Functional Equivalent  املكافئ  مصطلح  مع  الثقافة  من  حرة  استعمال كلمة  وهو 

)معجم    Rogetجديد أحياان. لذا فهو حييد أو يعمم املصطلح املصدر، وأحياان يضيف عنصر ختصيص حنو:  

 
2- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, suivi des fragments inédits d’Al HIRNIQ sœur du 

poète TARAFAT, p 39. 
3- Voir: Peter Newmark, A Text Book of Translation, chapter 8. 
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ملا الرتمجة دقة، حسب نيومارك، إذ يقوم ابستبعاد الثقافة وإبراز املضمون. وال طا  تقنياتروجيه(. وهو أكثر  

 اهتم نيومارك ابملضمون.

يف اللغة اهلدف يف حالة غياب املكافئ    لفظ ما: وهو وصف  Descriptive Equivalent  املكافئ الوصفي-

 الذي يوصف أبنه أداة ثقيلة عريضة من أمريكا الالتينية.  macheteحنو لفظ  مع تبيان وظيفته

اللفظي- يف  ynonymyS)الرتادف(    املكافئ  قريب  مكافئ  يف  :  املصدر  اللغة  مصطلح  من  اهلدف  اللغة 

 . يف اللغة الفرنسية  effort faibleإىل  جهد سقيمترمجة حنو  السياق

عند    ةاملفضل  التقنية   يوهقرتاض أو النقل الصويت للمصطلح.  اال  : ranslationT-hroughT  الرتمجة الدخيلة-

 . UNESCO، اليونسكو bermenschUالسوبرمان    حنو   نيومارك يف حالة الثقافات املتقاربة

نيومارك هبذ   : eletionD  احلذف - ينصح  املصطلح ضرور تقنيةال  ه ال  مل يكن  إذا  واحدة،  إال يف حالة  يف    اي، 

 1وجوده كعدمه.أي النص 

وملحقاتمالحظات  - األمر  :  Notes Additions Glosses  وإضافات  املعلومات  يتعلق  إدراج  بكيفية 

 . وميكن أن تتخذ أشكاال عدة:  الثقافية أو الفنية أو اللغوية الزائدة اليت ميكن للمرتجم إثراء ترمجته هبا

حالة    النص:ضمن   • يف  حمولة كما  لكلمة  حرفية  لرتمجة  اهلالليني  القوسني  استعمال   das)حنو 

combinat)  .)اليت يعرب عنها ب )الكومبينات( )احتاد(، أو )احتاد احتكاري 

 . مالحظات يف ذيل الصفحة/ حواش •

 . مالحظات يف هناية الفصل •

 مالحظات أو ملحق يف هناية الكتاب. •

 
1 -Voir: Peter Newmark, Approaches to Translation, p 146. 
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ويعد    .نقل الوحدات الصغرىواستعمل أوجني انيدا مصطلح "تقنيات" للداللة على وسائل املرتجم يف           

الرتمجة   يف  الثقايف  اجلانب  على  ركزوا  الذين  املنظرين  أهم  اليت من  العوائق  من  للتقليص  حلول  إجياد  وحاولوا 

 1يشكلها. ومتثلت تقنياته يف:  

 أو الناقصة  عبارات لل األصلي توضيحا النص  يف  ترد  مل ومعلومات ر عناص إضافة هي :  Addition  اإلضافة -

فيها أو اهلدف  لغةال يف لتباسلال جتنبا لفئة حنوية  . ومثال األصلية اللغة يف تصرحيا عما ورد ضمنيا  أو تغيريا 

  الفعل إضافة  األنسب من أنه يرى  إذ  ، St Paul’s Epistlesابستلز  بول القديس  رسائل ترمجةانيدا يف ذلك  

write  ُذكر يف النص املصدر.  يف مواضع عديدة من الرتمجة حىت وإن مل ي 

التالية:  :   Subtractionsاحلذف- احلاالت  يف  التقنية  هذه  اخلاصة  تُطبق  واإلحاالت  املفيد  غري  التكرار 

يف إحدى وثالثني   Genesisالذي ورد يف إصحاح النشأة  Godومثاله يف هذه التقنية لفظ  والروابط والظروف.

 . بضمري أو حذفه God قرتح انيدا تعويض لفظ، إذ ا آية اثنني وثالثني مرة 

التقنية  يُ :  Alteration  التغيري- هبذه  ومن ستعان  اهلدف.  واللغة  األصلية  اللغة  بني  التوافق  عدم  حالة  يف 

ترمجة  مظاهرها:   حنو  اللفظي  ابلتكافؤ  االستعانة  يُفضل  وهنا  األلفاظ  بني  الداليل  التوافق    synagogueعدم 

 مبعهد اليهود. تغيري ترتيب الكلمات أو تغيري فئة حنوية بفئة حنوية أخرى جراء اختالف تراكيب اللغات. 

السفلية  - أساسيتني؛     هذه تؤدي:  Footnotes اهلوامش  وظيفتني  والتباين  معاجلة التقنية  اللغوي  التباين 

تفسري   الثقايف  وضعو   فة و املعر  غري  الطبيعية  أو اجلغرافية  العناصر ديدحتو   املتناقضة  والتقاليد العادات  حنو 

 النص  يف اليت ذُكرت  العلم أمساء عن معلومات إضافةو   ابأللفاظ التالعب شرحو   واملقاييس لألوزان مكافئات

 األصلي. للنص والثقايف التارخيي السياق عن املعلومات من مزيد إضافةو  .األصلي

 اسرتاتيجيات الرتمجة    3-2-4

 
1 - Voir : Lucía Molina and Amparo Hurtado Albir, op.cit, p 502. 
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 :  LAROUSSEيف قاموس   ورد         

« 1. Art de coordonner l’action de forces militaires pour la défense d’une notion. 2. Art de 

manœuvrer habilement pour atteindre un but. »1 

. فن التصرف مبهارة لبلوغ هدف  2للدفاع عن أمة ما.  فن تنسيق عمل القوات العسكرية  .  1  » أي:           

   )ترمجتنا( «  معني.

  ، ابجملال العسكري واحلريب  يرتبط   هذا املصطلح أن    ، من خالل التعريف اللغوي الذي ذُكر آنفا،بدا لنا         

وهو   ال  األصل  "ملا  يوانين  من  مصطلح  و  stratrosو  stratêgosمأخوذ  اجليش  ومعناه    ageinومعنامها 

و   2القيادة." معني.  هدف  حتقيق  بغية  حمكمة  خطط  وضع  فن  يف  من    تبىن قد  ويتمثل  الرتمجة كغريه  جمال 

 :، لكن زوده مبعان تقنية، منهااجملاالت هذا املصطلح وصار من أهم مصطلحاته ومفهومه

الواعية  »          الفردية  اخلطوات  اليت تلك  واخلارجية،  الداخلية  اللفظية،  وغري  واللفظية  الواعية،  وغري 

حت على  تساعد  الرتمجة، كما  عملية  أثناء  طريقه  تعرتض  اليت  املشكالت  حلل  املرتجم    أدائها  سنييستخدمها 

    3«ارتباطا حباجاهتا اخلاصة. 

الكلي الذي يعتمده املرتجم يف النقل للوصول   املنهج  على للداللة   الرتمجة ةاسرتاتيجييستعمل مصطلح          

بلوغه. ينوي  الذي كان  الغرض  بعكننا  ول  إىل  أن  تقنيات  الحظنا  مييزوا بني  مل  املنظرين  )أساليب   الرتمجةض 

  ا قدم  عندما االلتباس  هذا   وقد وقعا يف حنو فيناي وداربلينه، كما سبق وأن أشران،  واسرتاتيجيات الرتمجة    الرتمجة(

، كما ورد يف  "أساليب"، غري أن مصطلح  الرتمجة  عملية  يف   للمرتجم  تاحةامل  قائللطر   وصف  أهنا  على  ساليباأل

  ولكن   املرتجم،  يتبعها  اليت  العملية  إىل  شري ي  ال كتاهبما "دراسة أسلوبية مقارنة بني اللغتني الفرنسية واالجنليزية،  

  الوحدات  مع  تعاملهما  أثناء، ذلك أهنما  مل مييزا بني أساليب الرتمجة ومناهج الرتمجةكما    .النهائية  النتيجة  إىل

 
1- LAROUSSE Maxipoche, p 1326. 
2- Ibidem. 

 .363، ص مرجع سبق ذكره أمبارو أوراتدو ألبري،  -3
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  على  عالوة  .الصغرية  الوحدات  إىل  تشري  اليت  والفئات  أبكمله  النص   على  تؤثر  اليت   الفئات  بني   ا مييز   مل   املعزولة،

  مزيد  يف  ،أي مناهج الرتمجة  Méthode de Traduction  ماكتاهبالذي تضمنه    الفرعي  العنوان  تسبب  ذلك،

 Hurtado Alir and Luciaدو ألبري ولوتشا مولينا )اتر أو الباحثتان  حني ميز نيومارك و   يف   .واللبس  االرتباك  من

Molina)"همهو إسهام هام منو   ، على سبيل املثال ال احلصر، بني "تقنيات الرتمجة" و"اسرتاتيجيات الرتمجة  .

اللبس والتضارب يف استعمال املصطلحات قرران االعتماد على ما ورد يف التعريفات اليت ذكرانها   وجتنبا هلذا 

تُ   "تقنية"مصطلح  واستعمال   اليت  األدوات  الوحدات اجلزئية واليت ترتاوح من كلمة  للداللة على  لنقل  ستعمل 

األقل( إىل اجلملة )على األكثر(   مصطلح  يف حني سنستعمل    ،لح أساليبستعمل مصطن  ولنواحدة )على 

على للداللة  مناهج(  )ال مصطلح  النقل   املنهج اسرتاتيجية  يف  املرتجم  يعتمده  الذي  من الكلي  غرضه  لبلوغ 

 . الرتمجة

ولطاملا  الثقافية  العناصر  لنقل  املناسبة  الرتمجة  اسرتاتيجيات  حول  جدل  هناك  كان  لطاملا          شغلت. 

 . الرتمجة  دراسات يف  ظهورمها منذ  اخلالفهذا  جوهر  "التغريب" يجية واسرتات "التوطني"تيجية اسرتا

والتغريب"  فكرة   طرح  مت           األ  قبل  من  مرة   أول  الرتمجة  جمال  يف   " التوطني    نس الور   مريكيالباحث 

  . م 1995 عام   "املرتجم  فاءت خا"  أي  "   The Translator’s Invisibility"   كتابه  يف   Lawrence Venutiفينويت

 وفيما يلي توضيح هلما: 

 

 

 

 

 : (Domestication ( )Domestication) سرتاتيجية التوطنيا  -  
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سرتاتيجية كذلك ابلتطبيع وهي "التقليل من االنسياق وراء النص الغريب واالجتاه بدال  عرف هذه االتُ      

إليها كي حيا املرتجم  للغة  الثقافية  القيم  ذلك حنو  اهلدف.فظ  من  لغة  أسلوب  بعبارة أخرى،    1"املرتجم على 

إىل مجلة من العمليات ليتالءم مع الصور النمطية املرتسخة يف ذهن    أو املادة األصلية    إخضاع النص األصلي

 Danicaودانيكا سيليسكوفيتش    وجني انيدا أالقارئ اهلدف. من املنظرين الكبار واملعروفني بتأييدهم  للتوطني  

Seleskovitch وماراين لودورير Marianne Lederer. 

أن الرتمجة األفضل هي اليت ال يبدو عليها أهنا ترمجة، إذ أهنا عملية إنتاج املكافئ الطبيعي   انيدا  يرى         

ؤين ك مييز انيدا بني تكافاألقرب يف اللغة اهلدف للمحتوى أو الشكل أو هلما معا يف اللغة املصدر. وتبعا لذل

 تعادلني يف الرتمجة مها التكافؤ الشكلي والتكافؤ الدينامي.  أو

فريكز "على    ية لشكل النص املصدر ومضمونهو ألولا   Formal Equivalence يويل التكافؤ الشكلي        

ويُطلق على الرتمجة   2تلك احلاالت من التطابق مثل مطابقة الشعر ابلشعر واجلملة ابجلملة واملفهوم ابملفهوم."

اليت تتخذ من هذا التكافؤ عمادا هلا يف الرتكيب اللغوي " الرتمجة املصقولة املفسرة هبوامش"، إذ حياول املرتجم  

احلواشي  من  العديد  ويُدخل  اإلمكان،  قدر  ومعنواي  األصلية حرفيا  الرسالة  نقل شكل وحمتوى   " من خالهلا 

أكثر مفهوما  النص  جعل  أجل  من  الرتمجة    3."اللغوية  تطبيق  املرتجم صعوبة  يرى  عندما  احلواشي  هذه  وترد 

على بعض التعابري، ذلك أهنا  جُمردة من املعىن إال يف ضوء لغة أو ثقافة املصدر، وابلتايل جتعل هذه    ابلتكافؤ

 احلواشي الرتمجة املقرتحة مفهومة للقارئ.     

 
ة بني  رجائي اخلاجني ونرجس الناصر، تطويع اللغة والثقافة يف الرتمجة األدبية، ترمجة إحسان عباس لرواية مويب ديك أمنوذجا، من كتاب الرتمج -1

 .230، ص 245 - 229ص  ص.جتليات اللغة وفاعلية الثقافة، الصفحات املخصصة للبحث 
 .307يوجني.آ. انيدا، حنو علم الرتمجة، ص  -2
 .309، ص نفسه ينظر: املرجع  -3



نظريّة  مفاهيمالشعر و و  والكناية  االستعارة ترمجة  ف  تنظرييّة آراء  
 

 
133 

على ضرورة أقلمة اخلطاب للمتلقي وربطه بصيغ   dynamic equivalence التكافؤ الدينامي    نصوي          

واالهتمام   وأسلوبه  املصدر  النص  بنية  من  التام  التحرر  ضرورة  أي  الثقافية  بيئته  ضمن  له  املناسبة  السلوك 

أبساليب التعبري يف لغة املتلقي وثقافتها حىت حتدث الرتمجة التأثري نفسه الذي أحدثه النص املصدر يف القارئ  

 وهتتم الرتمجة من خالل التكافؤ الدينامي بنقل معىن وفحوى املادة املصدر ويعرفها انيدا إجيازا ب:. املصدر

 1« أقرب مرادف طبيعي لرسالة لغة املصدر. »        

حيمل هذا التعريف، حسب انيدا، ثالثة عناصر أساسية تعد ركائز تقنية التكافؤ الدينامي يف الرتمجة،          

 وهي:

 أي املكافئ، ويتجه هذا العنصر حنو الرسالة املكتوبة بلغة املصدر. املرادف:  ➢

 طبيعي: جيب أن يناسب النقل الطبيعي لغة وثقافة املتلقي. ➢

 أقرب: جيمع بني االجتاهني، املصدر واهلدف، استنادا إىل إجياد أعلى درجة من التقارب.  ➢

للغة            املادة  هذه  تكييف  أي  األجنبية،  للمادة  أثرا  حتمل  ترمجة ال  إنتاج  إىل  الدينامي  التكافؤ  يهدف 

املتلقي.   سهلة  وثقافة  النحوية  التكييفات  وتعد  واملعجم.  النحو  اللغوي  املستوى  على  التكييف  ويشمل 

لغة املتلقي. أما التكييفات املعجمية  التحقيق، ذلك أن الكثري من التغيريات النحوية متليها الرتاكيب النحوية يف  

 2فهي ليست بذلك اليسر كما يبدو، ذلك أنه ينبغي مراعاة ثالثة مستوايت معجمية، وهي:

م- هلا  تكون  اليت  اللغوية  حنو    كافئات املصطلحات  بيسر،  متوفرة  مطابقة  هذه    treeلغوية  )شجرة(. 

 املصطلحات ال تشكل أي عائق خالل الرتمجة. 

 
 .321يوجني.آ. انيدا، حنو علم الرتمجة، ص  -1
 .324 -322ص  ص. ،نفسه ينظر: املرجع  -2
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للغوية اليت تعني هوية األشياء املختلفة فيما يبنها ثقافيا ولكن هلا وظائف متشاهبة نوعا ما، حنو  املصطلحات ا-

اليت تعين يف اللغة اإلجنليزية شيئا ذا أوراق مربوطة سوية يف وحدة واحدة، ولكنها كانت تعين يف    bookكلمة  

دث هذه املصطلحات ارتباكات يف  أزمنة مضت ورقة من الرق أو ورقة من الربدي تطوى يف شكل لفيفة. وحتُ 

الرتمجة. ويقرتح انيدا اختيار مصطلح لغوي يعكس شكل املدلول رغم أنه ال يعكس الوظيفة املكافئة له، أو  

 استعمال مصطلح لغوي يعني الوظيفة املكافئة على حساب التطابق الشكلي. 

انيدا ببعض املصطلحات اليت اقتبسها املصطلحات اللغوية اليت تعني هوية اخلصوصيات الطبيعية. واستشهد  -

حنو   اإلجنيل،  هذه     cherubimمن  ترمجة  تزداد  أبجنحة.  ثور  أو  أسد  أنه  على  متثيله  يتم  املالئكة  من  نوع 

الثقافت تباعدت  تعقيدا كلما  إىل ااملصطلحات  املرتجم  يلجأ  احلالة  هذه  ويف  إليها.  واملنقول  منها  املنقول  ن 

 تنوع الثقايف وتسهيل الفهم على املتلقي وإثرائه مبعلومات قيمة عن اآلخر. اهلوامش واحلواشي لتبيان ال

وال يتعلق األمر فقط بتجاوز الرتمجة الطبيعية للمشاكل اليت تفرضها اخلصائص النحوية واملعجمية، بل         

 بتجاوز تلك اليت يفرضها السياق وطريقة اإللقاء أو العرض واإليقاع. 

الدينام          واملكافئات  الشكلية  املكافئات  بني  توتر  إمكانية حدوث  وهي  رئيسة  نقطة  إىل  انيدا  ية يشري 

 1)الوظيفية( يف ثالث حاالت:

غياب شيء ملموس أو حدث يف ثقافة املتلقي يتطابق مع مدلول ما يف نص لغة املصدر،    احلالة األوىل:-

يشهدون   ال  مثال  الناس  فبعض  آخر،  أو حدث  آخر  ملموس  بواسطة شيء  تتحقق  املكافئة  الوظيفة  ولكن 

 White asا، ولكن ميكن أن تكون هلم عبارة مثل :   الثلج ومن مث  ليس هناك  كلمة يف لغتهم مطابقة هل

kapok down     )"اليت تعترب من حيث الوظيفة مكافئة للعبارة  )أبيض مثل القابوق )القطن الكاذب( "ترمجتنا

white as snow .)"أبيض مثل الثلج "ترمجتنا( 

 
 .332-331ينظر: يوجني.آ. انيدا، حنو علم الرتمجة، ص.ص  -1
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تكاد متلك ثقافة املتلقي ابلفعل الشيء امللموس نفسه أو احلدث كما ورد يف الرسالة املصدر،    احلالة الثانية:-

ولكن ميكن أن تكون له وظيفة خمتلفة يف ثقافة املتلقي، ففي اللغات األوروبية الغربية يُستعمل لفظ "قلب " 

 بوصفه مركزا للعواطف ولكن يف لغات أخرى يستعمل لفظ "الكبد" مثال.   

الثالثة:احل - بعض    الة  تعرف  ال  املثال،  سبيل  فعلى  اهلدف،  الثقافة  يف  ووظيفة  متاما شكال  املكافئ  غياب 

 القبائل اهلندية يف أمريكا اجلنوبية شيئا عن املقامرة، وابلتايل ال متلك أي كلمة للداللة عليها. 

بني             احلاصل  التوتر  هذا  مع  للتعامل  حلول  أربعة  انيدا  الوظيفي، يقرتح  والتكافؤ  الشكلي  التكافؤ 

 1نلخصها فيما يلي:

 يضع املرتجم املكافئ الشكلي يف نص الرتمجة ويصف الوظيفة يف اهلامش.   احلل األول:-

يضع املرتجم املكافئ الوظيفي يف النص، بتعيني هوية املدلول الشكلي يف اهلامش أو دون تعيني    احلل الثاين:-

 هويته. 

يستعمل املرتجم مصطلحا مستعارا له مصنف وصفي أو ليس له مصنف وصفي. ) اقرتاض    احلل الثالث:-

 مصطلح وإضافة لفظ يصفه أو حيدده(.

دم كلمات يف لغة املتلقي فقط. )أي تفسري املادة أو شرحها يف  استعمال تعابري وصفية تستخ  احلل الرابع:   -

 لغة املتلقي(.

قدامر             التغلب      H.Gaddamerووضع يورق هانز  النص وهو  املرتجم متكن من فهم  اتبعه  شرطا إذا 

 معمول هبا يف ثقافته. ذا الفهم إىل مفاهيم مألوفة له و على غرابته حىت حيول ه

تحقيق  ل وملا كانت اللغات متباينة يف مجيع املستوايت، فإن املرتجم مطالب ابلتكييف الثقايف أو التكافؤ    

اهلدف  األثر القارئ  يف  وابنفسه  لودوريرلتايل،  .  وماراين  سيليسكوفيتش  دانيكا  ومها تشرتط  النظرية    ،  رائدات 
 

 .332، ص وجني.آ. انيدا، حنو علم الرتمجة ينظر: ي -1
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على املرتجم حتصيل قصد املؤلف مث التصرف مبا حتصل عليه من معىن حبرية مطلقة وفق   ،يف الرتمجة  التأويلية

   ويدفعه إىل التفاعل.بسالسة   هاملعىن إىل ذهنهذا   يصلخصائص وثقافة وبيئة قارئ الرتمجة حىت 

التعرض  فعل الرتمجة عند أصحاب التوطني هو فعل ثقايف أكثر مما هو فعل لغوي، مصحوب بكثري من            

من اختيار    والتدخل الذي يقوم به املرتجم يف مجيع مراحل النقل من لغة ثقافة ما إىل لغة ثقافة أخرى، انطالقا

املراد ترمجته و  إنتاج نص آخر جديدالنص  النص املرتجم مستقبال ووصوال إىل  لقراء  املسبق  ويف كل    ، التصور 

وقد عمل بعض املرتمجني العرب    . وقد يبتعد عنها  افيةوشف رباءةب قد يتممرحلة مثة قصد يصحبه تعرض وتدخل  

القدمذه االهب املرتجم ابجلملة  ا؛  سرتاتيجية منذ  سرتاتيجية حنني بن إسحاق واجلوهري وغريمها، وهي أن أييت 

 .فيحصل معناها يف ذهنه، ويعرب عنها يف اللغة األخرى جبملة تطابقها سواء ساوت األلفاظ أم خالفتها

 : ) Foreignization)  (Etrangéisation) سرتاتيجية التغريب ا-

ؤدي إىل تشويه رتاتيجية التغريب حبجة أهنا قد تساسرتاتيجية التوطني، ومييل إىل اتباع  امثة من يعارض           

املمكن أسلوب املؤلف، وعزل النتاج عن أصله وذلك بعدم تقدمي األساليب الغريبة واملفاهيم اجلديدة اليت من  

أن تثري اللغة املرتجم إليها وجتعلها قادرة على استقبال وتبين ثقافات أخرى. ومن خالل التوطني أيضا، يتم  

النص   يف  املوجود  ذلك  عن  النتاج  لقارئ  خمتلفا  انطباعا  يرتك  قد  مما  إليها  املرتجم  اللغة  لقيم  مطلق  فرض 

 األصلي. 

سرتاتيجية التغريب على االحتفاظ ابالختالف الثقايف واللغوي للنص املصدر من أجل صون اوتعتمد            

ركب  عن  والتخلف  واالنعزال  التقوقع  من  وإخراجها  وجتديدها  اهلدف  اللغة  وإثراء  الرتمجة  يف  األمانة  مبدأ 

 خالل الرتمجة. احلضارات األخرى عند تقدمي املفاهيم والقيم الثقافية اليت ال ميكن إبرازها إال من 

ب  وحيض            اللغات والرتمجة،  بشكل واضح    Antoine Bermanرمان  أنطوان  ثقافة اآلخر يف  تقبل  على 

ه " الرتمجة واحلرف أو مقام البعد" تلك الرتمجات اليت متيل إىل طمس خصوصيات اآلخر ومميزاته  بمنتقدا يف كتا
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فالتمركز العرقي عند    املشوهة للنص األصلي واخلادعة للقارئ.  ابلتمركز العرقي أو ابلتحويل النصيواصفا إايها  

أنطوان، هو "إرجاع كل شيء إىل الثقافة اخلاصة )ابملرتجم ( وإىل معايريها وقيمها واعتبار اخلارج عن إطار هذه  

الغريب  –األخرية   ومهيأ س  –أي  يكون ملحقا  أن  يتعني  الثقافة."  لبيا،  هذه  إغناء  عمل  1للمسامهة يف  ية  أما 

التحويل النصي ف"حتيل على كل نص متولد عن التقليد واحملاكاة الساخرة واالنتحال أو كل نوع من التحويل 

تتداخل العمليتان أي التمركز العرقي والتحويل النصي عندما    2."االشكلي انطالقا من نص آخر موجود سلف

التأثري نفسه الذي أحدثه األصل يف قارئه، غري   يكون املرتجم مطالبا بتقدمي نص ال يبدو متاما ترمجة وحُيدث 

املتمركزة عرقيا هي ابلضرورة   الرتمجة  العمليتني تدالن على مفهوم واحد وغرض واحد، ذلك أن  أننا نرى أن 

 ويلية والعكس. حت

من           خاليا  ونتاجا  ومشوهة  مشوشة  رسالة  يقدم سوى  أن  برمان،  ابملعىن، حسب  لإلحاطة  ميكن  ال 

إجيابية النص األصلي، فهو جمرد تقليد رديء وفقري. وكلما فكر املرتجم يف قارئه وخاف من رفضه تذوق ثقافة 

هو غريب هي يف احلقيقة خيانة للقارئ   زالت لتعديل ما اآلخر، اضطر إىل القيام بتنازالت خدمة له، هذه التنا

 الذي ندعي خدمته.  

إن الرتمجة فعل أخالقي يتمثل يف االعرتاف ابآلخر وتقبله، أي "جعل الغريب منفتحا كغريب، على          

اخلاص." اللساين  األعمال   3فضائه  جمال  يف  خاصة  والتجلي  الكشف  إىل  التواصل  يتجاوز  االنفتاح  هذا 

إلبداعية حيث يتجلى العامل يف كليته. خالصة القول عند برمان، ال أمانة وال دقة يف الرتمجة إال من خالل ا

 الرتمجة احلرفية.

 
-47م، ص.ص  2010، 1البعد، تر.عز الدين اخلطايب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، طأنطوان برمان، الرتمجة واحلرف أو مقام   -1

48. 
 .48، ص نفسه املرجع  -2
 .103، ص نفسه املرجع  -3
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لذاته وصوته وإبداعه، فهو ال   اكرلورانس فينويت من جهته وصف املرتجم الذي يعتمد على التوطني ابلن         

 يعمل على امنحائه واختفائه هو شخصيا، فيقول:  يعمل على طمس خصوصيات النص األصلي فقط بل

«The more fluent the translation, the more invisible the translator, and, presumably, the 

more visible the writer or meaning of the foreign text .»  
1 

كلما كانت الرتمجة أكثر سالسة، اختفى املرتجم أكثر ورمبا برز الكاتب األصلي أكثر أو املعىن    »أي:           

 )ترمجتنا( « األصلي للنص األجنيب.

التمركز  واعتربها شكال من أشكال الكفاح ضد  يف الرتمجة  التغريب    اسرتاتيجيةدافع فينويت بشدة عن           

من    ethnocentrismeالعرقي   الكفاح  هذا  املرتجم  جيسد  واإلمربايلية.  الثقافية  والنرجسية  العنصري  والتمييز 

ال  اإلكراه خالل جلوئه إىل تقنيات حتافظ على غرابة النص املرتجم وحترره من   دد خبنقه. وشدد يه  ذيالثقايف 

اللغ تربط بني خمتلف  اليت  العالقة  الرتمجة على  تركيز نظرايت  الثقافية فينويت أيضا على  ضرورة  ات واألنظمة 

 وعلى الدور املنوط ابملرتجم الذي يقوم أساسا على األمانة.

الثقافة الوحدة العملية يف الرتمجة وليست الكلمة وال حىت النص ألن "العالقة  واعتربت سوزان ابسنت        

اكتساب جتربة معرفية جديدة،  مع اآلخر ثقافيا ال ميكن أن تتم إال عرب جسر الرتمجة بوصفها نوعا مضافا إىل  

وخلصت إىل أن جتاهل خصوصية اآلخر بكل مقوماته املعرفية والثقافية ال طائل    2هلا رصيدها وواقعها املتميز."

الذات مرهونة   اعتبار أن مقومات  الذات على  لبناء  املطلقة  إلغاء للحقيقة  ما هو إال  البعد  منه، وإلغاء هذا 

املرء لنفسه أنه متكامل معرفيا وحضاراي فإنه ال بد أن جيد نفسه مضطرا إىل اآلخر يف  مبعرفة اآلخر "ومهما زعم 

 3 مكوانته احلضارية."

 
1 - Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility: A History of Translation, Taylor § Francis e-Library, 

2004, p. p 1,2 .   
 .77، صم2009، 1لدراسة والنشر، سورية، طايمسني فيدوح، إشكالية الرتمجة يف األدب املقارن، دار صفحات ل -2
 .77، ص نفسه املرجع  -3
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تربز  ا  ،إذن  ،هتدف           املرتجم ظاهرا غري مضمر وحيث  يكون  إنتاج نص حيث  إىل  التغريب  سرتاتيجية 

صلي ومتحرر من عبودية اإليديولوجية نص يعكس الطابع األجنيب للنص األ  ؛جهوده وعلومه وإبداعاته للعيان

انتهجوا هذه االسرتاتيجية  وجتدر اإلشارة إىل أن بعض املرتمجني العرب قدميا قد  لثقافة اهلدف ال خاضع هلا.  

و   سرتاتيجيةابوتُعرف   احلمصي  انعمة  وابن  البطريق  ابن  إىل كل  ؛غريمهايوحنا  ينظر  أن  من  وهي  مفردة  مة 

لداللة عليه من املعىن، فيأيت الناقل بلفظة مفردة من الكلمات العربية ترادفها يف اما تدل  الكلمات اليواننية و 

 .تعريبه  ينتقل إىل األخرى كذلك، حىت أييت على مجلة ما يريدعلى ذلك املعىن فيثبتها و 

أن           إىل  اإلشارة  استعمل مصطلح جتدر  عل  Methods  مناهج   نيومارك  الرتمجةى  للداللة    اسرتاتيجيات 

كلمة والرتمجة احلرفية والرتمجة بشبه مسطح حبيث متيل مناهج الرتمجة كلمة    Vوصنفها إىل صنفني يف شكل  

ومناهج   التغريب(  اسرتاتيجية  مظلة  حتت  إمجاال  تنضوي  اليت  )وهي  املنت  لغة  إىل  الداللية  والرتمجة  األمينة 

االصطالحية والرتمجة التواصلية إىل لغة اهلدف )وهي اليت تنضوي إمجاال حتت  التصرف والرتمجة احلرة والرتمجة  

 مظلة اسرتاتيجية التوطني(.

SL Emphasis                                                                                                        TL emphasis  

Word-for-Word Translation                                                                             Adaptation  

   Literal translation                                                                              Free Translation 

     faithful Translation                                                              Idiomatic Translation 

        semantic Translation                                                Communicative Translation 

                                                                                   

   1(شبه مسطح Vشكل )يف   مناهج الرتمجة عند نيومارك :01شكل رقم   

 2: أو كما أمساها مناهج الرتمجة ،وفيما يلي عرض مفصل السرتاتيجيات الرتمجة عند نيومارك       

 
1 - Peter Newmark, A Text Book of   Translation, p 45. 
2- Voir: Ibid, p. p 45 - 48. Voir aussi: Peter Newmark, Approaches to Translation, Pergamon press, 2001, p 

39. (où  il a cité la différence entre la traduction sémantique et la traduction communicative) 
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بكلمة  - بني    :Word Translation-for-Wordالرتمجة كلمة  أي  البيسطرية  ابلرتمجة  إليها  يُشار  ما  غالبا 

األسطر، حيث تكون ألفاظ "اللغة اهلدف" حتت ألفاظ اللغة املصدر مباشرة. ويتم اإلبقاء على ترتيب كلمات 

 اللغة املصدر، وُترتجم أحاداي مبعانيها األكثر شيوعا خارج السياق. وترتجم الكلمات الثقافية حرفيا.  

احلرفي- اللغة   : ranslationTLiteral ة الرتمجة  يف  مكافئاهتا  أقرب  إىل  املصدر  للغة  القواعدية  البىن  حتول 

 اهلدف، إال أن األلفاظ ترتجم أحاداي أيضا خارج السياق. 

حتاول إعادة إنتاج املعىن السياقي الدقيق لألصل داخل حدود البىن  : ranslation TFaithful مينةالرتمجة األ-

 النحوية للغة اهلدف. بعبارة أخرى، حتاول أن تكون وفية وفاءا اتما ملقصد املؤلف ونصه.

الداللية- خت  :  ranslationTSemantic الرتمجة  ولكن  الوفية،  الرتمجة  الداللية  الرتمجة  يف  تشبه  عنها  تلف 

، مع تقدمي بعض التنازالت مصدرلنص الـلمنحها وزان أكرب للقيمة اجلمالية ) أي الصوت اجلميل والطبيعي(  

املناسب الوقت  )املعىن( يف  بعبارات  وعليه  .على حساب  أمهية  ذات  الثقافية  الكلمات  ترتجم  أن  هلا  ، ميكن 

تفسر وعادة    أهنا أي    ،  اإلطالة وتتبع دقائق املعىنأي من خالل الشرح، فتميل بذلك إىل  وليس مبفردات ثقافية 

 . )متاثل التكافؤ الشكلي عند انيدا( ما تكون يف مستوى أدىن من األصل )الشعر مثال(

تسعى إىل نقل املعىن السياقي الدقيق لألصل حبيث    :  ranslation TCommunicative الرتمجة التواصلية-

مقبولني   واللغة  املضمون  للقراءيكون  النص    .ومفهومني  أحدثه  الذي  نفسه  التأثري  إحداث  إىل  تسعى  كما 

واالختصار.   والوضوح  والبساطة  اإلجياز  إىل  ومتيل  قارئه.  يف  به  املصدر  جاء  الذي  الدينامي  التكافؤ  )تشبه 

 انيدا(

ستعمل بشكل رئيس للمسرحيات )اهلزلية( والشعر، يأكثر أشكال الرتمجة حرية، و   : Adaptationالتكييف  -

، ويتم اللغة اهلدفثقافة  املصدر إىل  لغةعادة على املوضوع والشخصيات واحلبكة، بينما حتول ثقافة ال  يبقيإذ  

 إعادة كتابة النص.
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االصطالحية- األصل،   : ranslation TIdiomaticالرتمجة  )فحوى/رسالة(  إنتاج  االصطالحية  الرتمجة  تعيد 

 دقائق املعىن بتفضيل العاميات والتعابري االصطالحية اليت ال وجود هلا يف األصل.  خسارةلكنها متيل إىل 

 األثر املكافئ واألثر املماثل ف الرتمجة   3-2-5

الدينامي       التكافؤ  نظرية   "أثر   حتقيق  يكون  أن   جيب  ترمجة  أي  من   الرئيس   الغرض  فإن   لنايدا حسب 

على قراء    أثر  حداث إ  أياملكافئة"،    االستجابة"  مبدأ  سمى أيضا ويُ   ،أو إحداث "أتثري مكافئ"  "مكافئ

اهلدف   أكذلك  النص  املصدر    حدثهالذي  "األثر    .رائهق  علىالنص  مصطلح  نيومارك  يستعمل  بينما 

  قراء  على  احلاصل  ذلكك  الرتمجة  قراء  على(  قدر اإلمكاناألثر املماثل )أو أثر قريب    إنتاج"أي    ،املماثل"

وكأن يف ذلك اعرتاف من نيومارك ابستحالة حتقيق األثر املكافئ يف الرتمجة ومن مثة    ،1"   األصلي  النص

 املماثل.  األثرجيدر ابملرتجم أن يعدل عنه إىل 

  االعتبار بعني    األخذ  مع   ترمجة،  أي  هدف   وليس  املرغوبة  النتيجة  هو  ،نيومارك  ، حسبماثلامل  التأثري        

اهلدف    وكان  التأثري  هو   املصدر   نص ال  من   الغرض  كان  إذا  ؛ حالتني  يف  متوقعة  غري  نتيجة  أهنا النص  غرض 

   اهلدف. نص الو  املصدر النص  بني بي نة  ثقافية  فجوة هناك كانت  إذاو  ؛اإلعالم، والعكس صحيح

يُ          الذي ال  الوحيد  املنظر  نيومارك  املكافئ  عد  األثر  مبدأ  حول  مالحظات  انيدا   قدم  انتقده    عند  بل 

 مناسب   غري  وابلتايل  قياسه  املستحيل  منو   العملية،  املمارسة  يف  حتقيقه  ميكن  الهم يف ذلك؛  حججالعديد و 

اجلانب    اجلوانب  تقويض  إىل  سيؤدي  الرتمجة  يف  االستجابة  يف  التكافؤو   ،الرتمجة  جودة  لتقييم الغريبة )خاصة 

 وطني.الت السرتاتيجيات سريع  واستخدام  املصدر  للنصوص الثقايف(

 
1- Peter Newmark, A Text Book of Translation, p 48  .  )  ترجمتنا(   « to produce the same effect i'or one as close 

as possible) on the readership of the translation as Has obtained on the readership of the original. (This is also 

called the 'equivalent response' principle. » 
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البيانية  حالة  يف  ما يدعو للقلق          الصور  األثر    الشعرية  ترمجة  الرتمجة يف حتقيق  أي    كافئاملهو إخفاق 

الش اعر يتخذ من الص ورة وسيلة له لدفع متذوق عمله إىل ألن  األصلي الذي حققه الشاعر يف قارئه األثر ذلك

االستجابة بعد أن يسيطر كليا على عقله وإحساسه، فغرضه من الت عبري عن مكنوانته من عواطف وأحاسيس  

وإفهامه   إطالعه  ليس  أفكار  من  خاطره  يف  جيول  ما  جتسيد  وجتسيد  ومن  الكالم  وتزيني  األسلوب  وحتسني 

حتق  االنسجام بل  بورنشاو  فقط  ويرمي  أيضا.  لديه  االنفعال  إىل    Burnshawيق  الوصول  استحالة  إىل 

 االستجابة ذاهتا يف قوله:

      » No one believes  that  the poetic effect of a certain arrangement of words in one 

language can be the same as  poetic effect of words  in another  language. »  1 

للتأثري   مكافئا ال أحد يصدق أن التأثري الشعري لسلسة من الكلمات يف لغة ما ميكن أن يكون  »أي:     

 )ترمجتنا( «الشعري جلملة من الكلمات يف لغة أخرى.

ومثة من يعترب إحساس متلقي الصور البيانية املرتمجة ابلغرابة والدهشة كونه ال يعرفها ومل يستوعبها عقله      

 يف حد ذاته تفاعل وأتثر ابآلخر، يقول كيليطو:

اثنني: العنصر األول مرده إىل التعابري املألوفة الشائعة، والعنصر    »      النص الشعري يتألف من عنصرين 

ه إىل التعابري الغريبة اليت تستورد من مكان بعيد غري معهود فتجتاز مسافة طويلة مث تستقر يف مكان  الثاين مرد

ليس من عادهتا أن تكون فيه، فهي "كالغرابء" بني "أهل املدينة". ومن هنا الشعور ابلدهشة والتعجب، فإن 

 2«العجيبات إمنا تكن من البعيدات، ) وما حيدث العجب حيدث اللذة(. 

ويلح كيليطو على أن ما حتدثه الصورة من أتثري ليس حمصورا يف متلقي دون غريه وإمنا يبلغ حدا من      

       العمومية، ذلك أن وظيفة الصورة البيانية التأثريية من اختصاصها.     

 
1- Stanley Burnshaw and Others, the Poem Itself, Arkansans: University of Arkansas Press, 1995, p. 56. 

 .68، 67م، ص.ص  2006، 3عبد الفتاح كيليطو، األدب والغرابة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، ط -2
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 ة غرض الرتمج   3-2-6

وطورها    Hans.J.Vermeer هانس فريمري اليت جاء هبا   Théorie de skoposتستخدم النظرية الغرضية           

الرتمجة،  فعل  من  الغرض  هو  للرتمجة  عملية  أي  لتحديد  األساسي  املبدأ  أن  إذ  الرتمجة،  يف  "الغرض"  مفهوم 

"واجلزم أبن هذا الفعل غائيا أو غرضيا يعين افرتاض وجود إرادة حرة واختيار بني منطني حمتملني على األقل من  

   1ون املفاضلة بينهما من خالل احلكم على مدى جناحه يف حتقيق اهلدف أو الغرض املشود."السلوك تك

اللتني تبدوان  و كلمة يواننية تعين "الغرض". ومييز فريمري بينها وبني كلمة "اهلدف"  هي    Skoposوكلمة           

الفاعل، بواسطة الفعل أما  من الوهلة األوىل مرتادفتني، فاهلدف هو "احملصلة النهائية اليت يطمح   إىل حتقيقها 

"الغرض" فهو مرحلة مؤقتة ضمن عملية حتقيق اهلدف، على سبيل املثال، قد خيرج شخص ليشرتي كتااب يف  

رقم   )غرض  الباسكية  اللغة  رقم  1قواعد  )غرض  تعلمها  هبدف  قصص صغرية  2(  ترمجة  من  يتمكن  حىت   )

لباسكي يف اجملتمعات اليت تتحدث بلغات أخرى )هذا هو  ( لكي ينشر األدب ا3مكتوبة هبذه اللغة )غرض

 2اهلدف(."

وحسب فريمري، للغرض يف الرتمجة ثالثة أنواع؛ الغرض العام املنشود من قبل املرتجم يف عملية الرتمجة          

اهلدف  املوقف  اهلدف يف  النص  قبل  من  املنشود  التواصل  منه(، وغرض  ليقتات  القارئ(،   )رمبا  )رمبا إلرشاد 

مثال الرتمجة احلرفية إلظهار اخلصائص البنيوية    هتاتقنياوالغرض املنشود من قبل اسرتاتيجيات الرتمجة اخلاصة أو  

ما يشري إىل غرض النص اهلدف، غالبا  فإن مصطلح "الغرض"  املصدر. ومع ذلك  يقتضي مفهوم    3للغة  إذ 

 الغرض ضرورة إمتام الرتمجة بوعي وبدقة اتمة خدمة لقارئ النص اهلدف. 

 
 .56ص، مرجع سبق ذكره كريستيان نورد،   -1
 .57 ،56، ص.ص نفسه ينظر: املرجع  -2
 .56،  ص نفسه املرجع ينظر:  -3
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أصحاب أو مثلما يطلق عليها    تقنيات الرتمجةأي من    ويعترب الغرض من الرتمجة عامال حامسا يف تقرير         

 .أنسب للمقام  "الوسائط" الرتمجة يف  غرضيةالنظرية ال

 

   آراء تنظريية ف ترمجة االستعارة والكناية  3-3

 راء اليت قيلت تنظريا يف ترمجة االستعارة ويف ترمجة الكناية.خصصنا هذا املبحث حىت نتطرق إىل اآل       

 آراء تنظريية ف ترمجة االستعارة   3-3-1

وعلى           والتطبيقي،  النظري  جبناحيها  الرتمجة  شغلت  اليت  املسائل  أهم  من  االستعارة  ترمجة  مسألة  تعد 

 يف  االستعارة خصائص يف  البحث  صبوا اهتمامهم يف الرغم من ذلك فإنه يبدو أن منظري الرتمجة يف جمملهم  

واسرتاتيجيات  ، والفكري اللساين  جانبيها ترمجتها  يف  ابلتنظري  يهتموا  منهم  وتقنياهتا  ترمجتها  ومل  القليل  .  إال 

من   الذين جعلوا  نظران،  املنظرين، حسب  أهم  بذكر  املوالية  الصفحات  االستعارة    تقنياتسنكتفي يف  ترمجة 

ة إىل أن هؤالء املنظرين الذين أحد أهم املشاكل يف الرتمجة واليت جيب التطرق إليها ومعاجلتها. وجتدر اإلشار 

 .ترمجة االستعارة من منظور كل منهج تقنياتانتقيناهم ينتمون إىل مناهج خمتلفة حىت حنيط ب

   أوجني انيدا    3-3-1-1

ترمجة الصور البيانية إال يف صفحات قليلة من كتابه" حنو   تقنياتوجني انيدا إىل إشكالية و أ يتطرق  مل         

و  الرتمجة."  هبا ملعلم  عندما ضرب  إال  االستعارة  ترمجة  إشكالية  إىل  غريها  ،يتطرق  تبيان   ،دون  أراد  ملا  أمثلة 

  ذاهتايف حد اليت تنطبق على االستعارة، حسب انيدا، هي  اخلاصة ترمجة الصور البيانية. ولعل األحكام تقنيات

من    بليغة، ذلك أن االستعارة جمال فسيح لإلبداع وأبلغ الصور البيانية؛  البيانية الصورعلى   تنطبقأحكام عامة  

اللفظ   ه على ختيل صورة جديدة تنسي  عمدا  القارئ  أن تركيبها يدل على تناسي التشبيه، وحيمل  ذلك  انحية 



نظريّة  مفاهيمالشعر و و  والكناية  االستعارة ترمجة  ف  تنظرييّة آراء  
 

 
145 

االبتكار وروعة اخليال، وما حتدثه من أثر    انحيةمن    وبليغة   ، مستور  ي ما تضمنه الكالم من تشبيه خف  روعتها

  .قارئهايف نفوس 

البيانية            الصور  انيدا   Exocentric األلفاظ"   دالالت حيث من املركز عن اخلارجة  "التعابريومسى 

Expressions semantically  ال  "الكلمات وحدة معجمية واحدة حيث  نسبة إىل تشكيل    ، ومساها هكذا

   1. " ستخلص املعىن من الوحدة ككلعزى معىن الوحدة إىل معاين أجزائها أو إىل ترتيبها، بل يُ يُ 

 : السياق هذا  يف ة، قالالضروري التكييفات ضمن هاتصنيف األفضل من أنه انيدا  ورأى           

التعابري اخلارجة عن املركز من حيث دالالت األلفاظ،   »         من األفضل تصنيف التطابقات اليت تشمل 

البالغية   اجملازات  مطابقة  مثل  الضرورية  التهايؤات  الكالمية، يف ضوء أشكال  واالستعارات  املصطلحات  أي 

،  similesلتشبيهات البالغية  ، ومطابقة اجملازات البالغية اب  metaphors with metaphorsابجملازات البالغية  

     2«ومطابقة اجملازات البالغية بغري اجملازات.

بصفة            االستعارة  تناولت  أمثلة  أهنا  إال  البيانية،  الصور  ترمجة  يف كيفية  عديدة  أبمثلة  انيدا  استشهد 

 3املقرتحة املالزمة هلا، فكان التصنيف كاآليت: تقنيات خاصة. وقد صنفنا هذه األمثلة حسب ال

 : ترمجة االستعارة إىل استعارة ➢

ومعناها ابللغة العربية " تفاحة آدم أو عقدة احلنجرة أو    « Adam’s apple »مثل االستعارة االجنليزية            

غري   التفاح  يكون  حيث  املناطق  يف  خاصة  املعجمية،  الصيغة  يف  تكييف  إجراء  حتمية  انيدا  يرى  الغردقة". 

 the thing that wants beerففي لغة أودوك مثال تتحول هذه الصيغة إىل  ،معروف ومل يسمع أحد آبدم بتاات

بورما   لغات إحدى  وهي  Lahu  اواستشهد انيدا مبثال آخر من لغة الهذي يريد البرية "ترمجتنا"(.  )الشيء ال 

 
 .197يوجني.آ. انيدا، حنو علم الرتمجة، ص  -1
 .420، ص نفسه املرجع  -2
  .424 -420، ص.ص نفسه ينظر: املرجع  -3
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نوعا   متشاهبة يستلزم وجود جماالت من املعىن أن   ميكن االستعارات بني تطابقإذ أن ال الصني،  غرب  وجنوب

 على حرفيا  تهاترمج قدورانمب ليس   "Lahu   "Stand up, stand up, for Jesus ا  اله لغةب ترنيمة  ففي ما،

الواقع  يقفون ال االه سكان  ألن  )"ترمجتنا"  املسيح أجل من اهنض اهنض(   اآليت النحو  على أقدامهم يف 

          .امتمسك ابقأو  ب كمتس  أي ؛"  Stand firm" القيُ  وإمنا لزعمائهم ااحرتام

 ما  إذا  ةإذ يف حال  املعىن، إيفاء يف كافية غري حرفية ترمجة البيانية الصور ترمجة  أن انيدا يعتقد كما          

 راد امل  املعىن ذلك ضيع وي ا تقريبا،حرفيتفسريا  أي املركز؛ داخلي اتفسري  العموم  على فسر تُ  فإهنا كذلك ترمجناها

 املعىن، يف  عادي  غري  امتداد  على يشتمل التعبري  ذلك  أن  إىل ريتش لغوية  وأ عملية مفاتيح هناك تكن مل ما

 االستعارة.  ترمجة يف  فاعلية تقنيات ال أكثر  هو انيدا حسب التشبيه أن جند السبب وهلذا

 ترمجة االستعارة إىل تشبيه: ➢

القارئ فورا حنو حقيقة أن الكلمات املقصودة ينبغي أن تُفهم وفق   "  Like " "as"  توجه كلمات مثل          

ال يُقال أن "بعض األشخاص حيملون الثمار ثالثني   Bear fruit thirty fold معىن خاص. ففي املثال التايل:

  تنتج ثالثنيالبذور اليت    مثل  مبعضهأي "   seeds that increase to thirty likesome areضعفا" بل يُقال:  

بذرة " )ترمجتنا(.   التشبيه االستعارة من االنتقال دون فإنه انيدا  وحسبحبة لكل    ُمربكة العبارة ستبدو إىل 

 . لالستعارة احلقيقي املكافئ هو التشبيه  ثبت أنيُ  األمر الذي  امضة.وغ جدا

 ترمجة االستعارة إىل غري االستعارة: ➢

االستعارات إىل غري االستعارات، مبا أن امتدادات املعىن اليت تظهر يف لغة املصدر  غالبا ما يتعني ترمجة           

   his countenance   يف لغة املتلقي. وهذا يصح حىت يف التعابري البسيطة نسبيا، حنو املثال:  كافئليس هلا م

fell  ساسبنان  لغة يف  املثال هذا  نرتجم أن . وجيب)ترمجتنا(  ذبلت مالحمه  :أي Susbanen    ،إحدى وهي 

 من أنه انيدا  يعتقدو   .)ترمجتنا(   حزينا أصبح  أي   " He became sad  " اآليت  النحو على الفلبني لغات
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  لغة يف املوجودة تلك مع تتطابق صورة  املتلقي لغة يتوفر يف ال حينما  االستعارة غريإىل   استعارة ترمجة الطبيعي

  .جذرية تعديالت  إجراء وجب ولذلك املصدر، 

ن كبرية جدا،  وعندما يصادف املرتجم االستعارة املمزوجة )املختلطة(، فإن فرص التبديل الضرورية تكو         

 النحو على املكافئ  كوني حرفية  ترمجة تهاترمجيف حالة    إذ"،   "Uncircumcised of heartحنو املثال التايل:

 كلغة  اللغات من  العديد يف جذراي  وتبديلها تغيريها وجب االستعارة  فهذه ، )القلب طاهر  غري: )اآليت

أة  ُمهي  بقلوب غري)  أي ،   "With your hearts unprepared" ب  تُرمجت ، إذ Cackchiquel كاكشيكال

الكالمية  إذا أنه انيدا يعتقد كما.  )ترمجتنا(  يف امتدادات اشتمل عنصران أو أكثر من عناصر االستعارات 

التعبري    املثال سبيل فعلى واسعة ممتدة، كييفاتت إجراء  إلزامية يف كبري  احتمال  مثة هفإن ،املعىن يعد  ما  غالبا 

 :ب  Mazatique مازاتيك  لغة يف ببساطة تهترمج وميكن ،أخرى لغات  يف مقبولغري    )عورته  مثرة( اآليت 

 ة.فلط

 ترمجة غري االستعارة إىل استعارة:  ➢

عند بعض األشخاص من فاعلية اإليصال. بعبارة أخرى، ال يعرتض معظم الناس على   تقنيةتزيد هذه ال         

املعلومات املكتسبة من عملية النقل من لغة إىل لغة أخرى، ولكنهم واعون متاما أبن أي خسارة يف املعلومات  

مية اجلديدة يف لغة  النصوص املقدسة. وإذا ظهر أن االستعارة الكالرتمجة ال يُغتفر خاصة إذا تعلق األمر ب ءشي

 املتلقي تعترب مالئمة، فإنه سرعان ما يُعرتف هبا وبصورة اعتيادية.       

أخرى،           انحية   مشاكل يصاحبه  استعارة،إىل    االستعارة  غري ترمجة يف لالتحو  من شكالن مثة من 

الكالمية  اال فيها تعتمد اليت احلاالت يف  األول شكلال يتمثل    .عديدة  ظاتوحتف  األساطري  علىستعارات 

 يتحدثون عندما  The Miskito Indians ميسكيتو  فهنود املصدر،  لغة رسالة جُتاري  ال  أهنا يُعتقد  اليت  القومية

 "The moon has caught hold of his mother-in-law" : يقولون القمر خسوف عن
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حرفيا، ألن   تهترمجال مُيكن  شكل كهذا    . افيةاخلر  األساطري من ا طبع وهذا .  )ترمجتنا(  "حبماته القمر متسك  "أي

أما   مفهوما.  يكون  لن    لغة يف بنظريهتا رتطمت اليت القومية الدينية املعتقدات يف يتمثلف   الثاين  شكلال النتاج 

 He is takenابلقول    فقط  واحدة  بطريقة  املرض  عن يُعرب    Shilluk شيلوك لغة  يف  :ذلك أمثلة  ومن املصدر؛ 

by God   ه ر فس  ي ال جمازاي عالية عبارات يف )هللا(   كلمة واستعمال  ،القبيل هذا من شيء أو هللا أصابه، أي 

 الواضح االصطدام  رغم مقبول كمكافئ نفسها أثبتت وابلتايل  املركز، داخلي اتفسري  اانيد حسب الناس

  .املسيحية ابملعتقدات  القومية  للمعتقدات

نقل االستعارة  أو الصورة البيانية بصفة عامة    تقنيات من    تقنية مل حيبذ انيدا الرتمجة احلرفية ومل جيعلها             

املعىن إيفاء حق  غري كافية يف  البيانيةترمج واعترب  .ألهنا  الصور  رتفها  يق اليت األخطاء أكرب من  حرفية ترمجة ة 

اخلارجة  املرتمجون؛ مساهتا  عن  التغاضي  إىل  ميلهم  املركز،  عند    امتدادات   من  العديد  هناك اإلجنيل ففي  عن 

 ،اجلسد ،هلل اإلخالص ،اإلنسان،  اجلسم ،احلقيقة ، النور  : ب غالبا ترتبط  واليت املعىن يف  البالغية االستعارات

الذي    للقارئ تبدو إذ   ، املقدس الكتاب رسالة من  ا جزء كبري حد  إىل املصطلحات  هذه  تربعوتُ   .إخل... الروح

 بعض  يدرك مل األسباب وهلذه  واستعارية،  جمازية مصطلحات هي  كما وليست متاما  واقعية  بري تعا وكأهنا أيلفها

 1ألهنم مل يعتربوها مصلحات خارجية عن املركز.  منها املقصود اإلجنيل مرتمجي

 وتعين.  )ترمجتنا)  الطاولة حول جلسوا أي ،    "Sat at table"العبارة    حنو عديدة    مثلة أب  انيدا  استشهدو          

 "Covered with sins"األخرى األمثلة  ومن .أيكلون يكونوا ومل  جيلسون فقط كانوا هناك  الناس أن ضمنا

 ". الشريرة أعماهلم يكتشفأن "هللا ذاته مل  املقدس  الكتاب يف  تعين بينما ا(،ترمجتن( اخلطااي غط تهم أي

 لضمان يف نقل الصور البيانية   وتكييفات بديالت معينة وشاملةت  إجراء الضروري من أنه انيدا يعتقد         

  انيدا ضرب وقد .ه التقنيةهذ  لزوم وفاعليةب يعرتف الذي هو اجليد واملرتجم،  واضحة بصورة القارئ إىل إيصاهلا

 
 .458، 457علم الرتمجة، ص.ص  انيدا، حنو  .آ.يوجنيينظر:  -1
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 ازيةاجمل التعبريات  أن يتمثل يف الدينامي التكافؤ  ذات الرتمجات يف السائد الُعرف أن حشر  عديدة حيث  أمثلة

 يف وجاهز مطابق كنائي تعبري هناك كان وإذا .احلديثة  اللغات يف متطابقة جمازية بتعبريات ترمجتها يتم القدمية

للتعبري   أبن كفيل املصدر لغة تعبري يف طفيف تعديل  إجراء فإن ،املصدر لغة األساسي  املعىن  على  حيافظ 

 .املتلقي لغة يف  مقبوال جيعلهويناسب مفاهيمه القومية بشكل حسن جدا و  األصلي

 وثقافة  لغة  يف قابليتها ومدى واالستعارات بصفة خاصة  عامة  بصفة اجملازات انيدا أيضا إىل تطرق         

. الثقافة تلك  يف قد قُبلت أم ال  ازاتاجمل أنه ال ميكن التنبؤ يف بعض األحيان ما إذا كانت هذه  واعترب املتلقي،

"ولكن بعض اخلصائص املعينة يف لغة املتلقي مثل ممارسة خلق جمازات بالغية جديدة، ووجود جمازات بالغية  

اللغة من شكل تلك اجملازات نفسه يف لغة املصدر تعترب دالئل مواتية يف  أن بعض االستعارات الكالمية يف 

 لغة  يف"Heap coals of fire on his head "مثل فتعبري،  1ستتلقاها لغة املتلقي حاال وتفهمها فهما سليما"

 صعوابت   أي ببسيُ  ال ،)ترمجتنا(  رأسه على اجلمر كد س ومعناه ؛echua Ecuadorian اإلكوادورية وجيواك

 to " وجيوا  كة   لغ إىل وترمجته نقله  استحالة اآليت ذكره التعبري أثبت بينما كثرية،لغات   يف مع أنه يسببها خاصة

drink of one spirit،"  الوحيدة طريقةال  أن ده مفا ستنتاج اب انيدا  ليخرج  ،واحدة روح  من  الشرب  أي 

من    منوذجي مجهور  على"  جتريبه هو  املتلقي  لغة  يف مقبوال سيكون  بالغيال التعبري  كان  إذا ما  لتحديد  واألكيدة 

، هل هم مجاعة خمتصة تُقدم هلا الرتمجة قبل النموذجي ابجلمهور هنا انيدا   يقصد ماذا ستوعبن ومل .2القراء"

هبم    املرتجم  ستنجد ينشرها لتقوميها ومطالبة املرتجم بعد ذلك بتعديالت رأهتا ضرورية، أم هم من عامة الناس  

      أم غري ذلك.حىت يعرف ردة فعل املتلقي، 

 

 
 . 461، 460علم الرتمجة، ص.ص  انيدا، حنو .آ.ينظر: يوجني -1
 .461، ص نفسهاملرجع  -2
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   بيرت نيومارك   3-3-1-2

"اجتاهات  "اجلامع يف الرتمجة" و يهيف كتابمسألة ترمجة االستعارة   Peter Newmark بيرت نيوماركتناول         

الرتمجة" فيهما  يف  أنه انقش  غري  تقريبا ،  نفسها  اختلفت طريقة    األفكار  وإن  ترمجتها،  ذاهتا يف  احللول  واقرتح 

 العرض.     

االستعارة   تكمن         لرتمجة  املركزية  نيومارك  املشكلة  ل  عند  اإلمجايل  االختيار  أن    تقنية يف  ذلك  ترمجتها، 

، وهو غرض معريف لوصف عملية ما أو حالة عقلية، أو مفهوم، أو غرض إشاري"الغرض منها مزدوج أساسا؛ 

  غرضشخص، أو شيء، أو ميزة، أو فعل، بشمولية أو دقة أكثر مما هو ممكن يف اللغة احلرفية أو املادية، و

توضيح  ذرائعي أو  االهتمام،  إاثرة  أو  األحاسيس،  ملناشدة  السابق،  الغرض  مع  يتزامن  مجايل  غرض  وهو   ،

اجليدة   االستعارة  وتدمج  اإلدهاش.  أو  البهجة  بعث  أو  االمتاع  أو  الشكل  "بيان"،  الغرضني كاندماج  بني 

     1واملضمون."

إليها يف الفصل األول            ملناقشة االستعارة. وقد سبق وأن أشران  التالية  املصطلحات  نيومارك  ويستعمل 

 2لكن دون شرح دقيق :

 .ما يتم وصفه أو حتديده ابالستعارة. ) ويعين ابلشيء املشبه(  : object املوضوع-

ما  :   Imageالصورة- ابلصورة  )يقصد  فرداي.  أو  ثقافيا  أو  عامليا  يكون  وقد  االستعارة،  تستحضره  ما  وهي 

 .يوصف به املشبه(

لالستعارة:   Senseاملعىن- احلريف  املعىن  أي  وهو  الداللية حيث  ،  املنطقة  أو  به  التشابه  املشبه ابملشبه  يلتقي 

 . )وجه الشبه(

 
1 - Voir : Peter Newmark, A TextBook of Translation, p 104. 
2 - Voir : ibid, p.p 105-106. Voir aussi : Peter Newmark, Approaches to Translation, p 85. 
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على مدى جزء    وهي الكلمة اجملازية املستعملة، وقد تكون كلمة واحدة، أو ممتدة  : Metaphor االستعارة-

 .  برمتهبني التالزم اللفظي والنص  ترتاوح   من اللغة 

 وهي صورة بكلمة واحدة حتل حمل املوضوع )املشبه(. :Metonymy اجملاز املرسل-

 وهو نوع من اجملاز الثقايف حيث ميثل الشيء املادي مفهوما.  : Symbol الرمز-

نيومارك بني ستة أنواع من االستعارات؛ امليتة، واملبتذلة، واملعيارية، واملقتبسة، واحملدثة، واألصيلة.   وميز          

 1ترمجتها. تقنيات وقد انقشها من خالل عالقتها مع عواملها السياقية )أي أمهيتها يف النص( و 

مبصطلحات عاملية    غالبا ما ترتبطنكاد نشعر بصورهتا،  ال  : وهي اليت  Dead Metaphor  امليتة  ةاالستعار -

الرئيسة.   اإلنسانية  والنشاطات  العامة،  البيئية  واملظاهر  اجلسم،  من  الرئيس  واجلزء  والزمان،  وأمثلتها للمكان 

ليس من الصعب    . " pied de page "   "foot" "ذيل الصفحة" و  " domaine "   "field"    " حقل املعرفة اإلنسانية"

امليتةترمجة   حرفيا تُ   كوهنا   االستعارات  تتصدى غالبا  رتجم  وقد  خليارات    أحياان  .  الفرصة  وتتيح  احلرفية  الرتمجة 

 أخرى.

استعارات ُعم رت مؤقتا أطول مما جيب، وتستعمل كبدائل ألفكار :  Cliché Metaphor  االستعارة املبتذلة -

ومن أمثلتها هذا املقطع املأخوذ من  ، ولكن دون جتانس مع حقائق األمور.  غالباعلى حنو عاطفي    ،واضحة

 خطاب: 

« The County School will in effect become not a backwater   but a break through   ) راكدة(

توجهات(in educational development which will set trends )انفراج(  for the future- In )سيرسم 

this its traditions )نواميسها(    will help and it may well  )جدا ( become a jewel in the crown  

 of the county's education. »2 ) جوهرة في تاج(

 
1- Voir : Peter Newmark, A TextBook of  Translation, p. p 106 - 113. 
2 - Ibid, p 101. 
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للمستقبل.   توجهات  )سريسم(يف التطور التعليمي الذي  ) ليس ركودا(و) اانفراج(سُتحدث مدرسة املقاطعة  « 

 )ترمجتنا(   » تعليم املقاطعة. جوهرة يف اتج   (ملا اليف هذا، وقد تصبح ) )نواميسها(وستساعد 

هول اهلوية أو نص إعالمي وينبغي للمرتجم التخلص من كل ما هو مبتذل، حني تستعمل يف نص جم        

، حيث  ، أو التعليمات أو الدعايةابالتفاق مع املؤلف يف اإلعالانتحيث تُقدَّس احلقائق والنظرايت، وكذلك  

فعل   رد  من  األقصى  أن حيظى ابحلد  املرتجم  ومثة  املتلقيمهور  اجلحياول  االستعارة    نقلأخرى حنو    تقنيات . 

 أو استبداهلا ابستعارة أقل ابتذاال.  مجة التفسرييةأي الرت  املعىن من خالل إعطاءاملبتذلة 

وهي استعارة متمكنة، وتعد طريقة فعالة    : Stock or Standard Metaphorعارة الرائجة أو املعياريةاالست-

ومقتضبة يف سياق غري فصيح لتغطية وضعية مادية أو عقلية إشاراي وذرائعيا )عمليا( على السواء. ولالستعارة 

 ".nourrir l’âmeومثاهلا "تغذي الروح" "املعيارية دفء عاطفي معني والذي ال ميوت بكثرة االستعمال. 

امل           االستعارة  أو    عياريةتعد  أتثرت  أو  مضت،  قد  الظاهرة  مكافئاهتا  أن  ذلك  أحياان،  الرتمجة  عويصة 

الرتمجة   متنوعة. وهلا يف  فئات عمرية  أو  خمتلفة  اجتماعية  طبقات  إنتاج    تقنياتاستعملتها  إعادة  أوهلا  عدة؛ 

الصورة نفسها يف اللغة اهلدف شريطة أن يكون هلا رواج وتداول متشاهبان يف اللغة اهلدف. ويُؤخذ هنا بعني  

االعتبار الطبقة االجتماعية حيث نشأت هذه االستعارة وتُروج. وينبغي اختيار املكافئ وفقا للطبقة املاثلة يف  

إذا كانت االستعارات تعود إىل الطبقة املتوسطة املثقفة الرقيقة، وجب جتنب   اللغة اهلدف ) على سبيل املثال،

 " keep the pot boiling  "   faire bouillir la"  "دع األمور تتأزم" ، حنو  ترمجتها إىل العامية أو بلغة قوية(

marmite   ." 

اللغ           اللغة املصدر آبخر اثبت يف  ذات    ةة اهلدف، إذا ما وردت استعار واثنيها، استبدال املشبه به يف 

 ça a،""الطاقات  / "استنزاف املصادر"  a drain on resourcesحنو " قدر مماثل من الرواج يف جماهلا اللغوي.  

tout fichu par terre  "شيء ذلك كل  مسألة".  "الطبخة  حرق  /أفسد  مسألة"  /يعاجل   field a"   يطرح 
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question  ."  قدرا من التغيري يف املعىن والنغمة )نغمة الصوت املتخيلة يكون هلا أتثري    تقنيةوقد يصاحب هذه ال

اخلسارة    كبري على املعىن، األمر الذي يدفع الرتمجة إىل أخذها بقدر كبري من االهتمام(، لذا مثة اقرتاح تعويض 

 . تفسريهاأو  إمهاهلايف مكان آخر يف السياق اللغوي أو  الداللية النامجة

. وهنا  (نقل الصورة من خالل إعطاء املعىن أو تبيان وجه الشبه)  الرتمجة التفسرييةفهي الثالثة    تقنية الأما           

حتدث خسارة يف املعىن ويضيع التأثري العاطفي أو العملي. وكمثال على تعميم املعىن ترمجة االستعارة اإلجنليزية  

a sunny smile    ابتسامة مشرقة( إىل(un sourire radieux    أوun sourire épanoui تعد كلتا الرتمجتني   ؛

تفاصيل دقيقة  ت استعارة، إال أهنما   املرتجم  فتقران إىل دفء االستعارة األصلية وبريقها وجاذبيتها. وقد يقحم 

 )شروحا أو تفاسري أو توضيحات( إذا كانت مهمة يف السياق. 

حتويلها إىل تشبيه، ومن مث إضافة وُترتجم االستعارة املعيارية الثقافية أحياان ابإلبقاء على االستعارة أو           

هذت.  (الشرح)  املعىن  التقنيةعد  اخل،  ه  االستعار عند  أتثري  من  جزء  على  حيافظ  وسطا  حال  العاطفي  بري،  ة 

تفسريا  هذه االستعارة    ترمجةللقراء اآلخرين الذين ال يستوعبون االستعارة. وميكن    ام شرحوالثقايف. بينما يُقد  

 ولكن مع االعتماد على أمهية املشبه به يف اللغة املصدر والسياق املطابق يف اللغة اهلدف. 

إليها، وابلتايل مثة   وغالبا ما تتميز االستعارات املكافئة ابلدقة إذا تقاربت الثقافتان املنقول منها واملنقول        

إمكانية احملافظة على الصورة ذاهتا وابلتقارب يف حالة تباعدمها. ومثة طريقة أخرى تتمثل يف حذف االستعارة  

 املعيارية يف النصوص اجملهولة اهلوية خاصة إذا كانت مكررة.  

 ة"بساملقت املعيارية االستعارة" أيضا وتسمى:  Adapted Metaphor املقتبسة  ةاالستعار -

Adapted Stock metaphor  أهنا تعكس بعض ها وما مييز . املعيارية االستعارة أصناف من صنفاكوهنا

حنو هذه االستعارة اليت تشري إىل  البلد الواحد.  ينتمون إىلالعادات والسلوكات الشائعة بني أفراد جمتمع ما  
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 The ball in theirحب اجملتمع االجنليزي لكرة القدم ابعتباره املهد األول الذي احتوى هذه اللعبة وطورها  

court now     ."الكرة يف ملعبهم اآلن" 

مُ إىل  املقتبسة  عيارية  املستعارة  االترتجم            رمسي  قتبسةاستعارة  نص  يف  خاصة  الرتمجة   ،مكافئة  )جتنب 

رتجم  وقد ت.   semer la divisionحنو يزرع الشقاق/يوقع الفنت  ،احلرفية ألهنا قد تؤدي إىل ترمجة غري مفهومة(

  ".porter de l’eau à la rivière"يبيع املاء يف حارة السقايني""  ترمجة تفسريية؛  االستعارات يف حاالت أخرى  

جمهول  Recent Metaphorاحملدثة  ةاالستعار   - مصدر  يتلفظها  ما  غالبا  اليت  احلديثة  االستعارات  وهي   :

رتجم ترمجة ميكن أن تُ .   " dans le ventاهلوية، مث تنتشر بسرعة فائقة يف اللغة املصدر، حنو "مساير للموضة""  

 أي ُترتجم مباشرة )حرفيا( شريطة أن تكون واضحة للقراء. دخيلة

: وهي تلك اليت ابتكرها كاتب النص املصدر. وينبغي من حيث   Original Metaphorاألصيلة  ةاالستعار -

يف النصوص التعبريية والرمسية حرفيا، سواء أكانت عاملية أم ثقافية أم شخصية، ذلك  ة املبدأ ترمجة هذه االستعار 

أن االستعارة األصيلة مبعناها الواسع تتضمن جوهر معىن الكاتب املهم، وشخصيته وتعليقه على احلياة، ورغم  

 أهنا تستحوذ على عنصر ثقايف، وجب حتويلها دقيقة. كما أهنا تثري اللغة اهلدف.  

وليست           ما  نوعا  غامضة  األصيلة  الثقافية  االستعارة  بدت  مُيكن   وإذا  األمهية،  من  قدر كبري  على 

 . ترمجتها ترمجة تفسرييةاستبداهلا ابستعارة وصفية أو 

خاصة به يف الرتمجة أن يكون    تقنياتأو    تقنيةحاول نيومارك من خالل وضعه لكل نوع من االستعارة         

كتابه اآلخر " اجتاهات يف الرتمجة" وجدان أنه مل يتناول أقسام إىل  دقيقا وال يطلق أحكاما عامة. وعند عودتنا  

 1ترمجتها وجعلها سبعة، على النحو التايل: تقنيات االستعارة ابلشرح وراح يعرض مباشرة 

   لغة اهلدف هلا صورة االستعارة ذاهتا يف النص املصدر:إنتاج استعارة مماثلة يف ال األوىل: تقنيةال ➢

 
1- Voir : Peter Newmark, Approaches to Translation, p. p 88 - 91. 
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هذه           و   التقنيةتستعمل  واحدة.  من كلمة  املؤلفة  االستعارات  الثقافتني؛    تعتمديف  بني  الفجوة  على 

مكافئة مؤلفة من كلمة واحدة إذا كان املعىن حداث    اتويصعب أحياان احلصول على استعار  املصدر واهلدف.

أو ميزة وليس كياان. وكلما  كان املعىن عامليا، زادت احتمالية النقل. كما قد يُنقل جزء من الصورة األصلية وال 

 يتم احلصول على صورة تطابقها متاما. 

اهلدف، شريطة أن ال تصطدم مع      : ترمجة صورة اللغة املصدر إىل صورة معيارية يف اللغةالثانية  تقنيةال ➢

 الثقافة اهلدف.

 عملية يف حالة ترمجة االستعارات املركبة.  تقنيةترمجة االستعارة إىل تشبيه. تعد هذه ال الثالثة: تقنيةال ➢

 (: الشرح استعارة ابإلضافة إىل : )أو إذا أمكن إىلشرحال  مع ترمجة االستعارة إىل تشبيه  الرابعة: تقنيةال ➢

التواصلية والرتمجة الداللية. يُستعان  ت  ةمرن  تقنية          القارئ، حىت    هبانفرد ابجلمع بني الرتمجة  لضمان فهم 

حىت تصبح    الشرحستعارات حتتاج إىل  كما أن بعض االه التقنية.  وإن مل يتأثر، ذلك أن التأثري ليس هدف هذ

 واضحة.  

   :املعىن الرتمجة التفسريية أو نقل الصورة من خالل إعطاء  اخلامسة: تقنيةال  ➢

يف أي عملية تعويض صورة من اللغة األصل   هايُفضل اللجوء إليو على نوع النص.    هذه التقنية  توقفت         

بصورة من اللغة اهلدف إذا كانت متسعة املعىن ) مبا يف ذلك الرتدد احلايل ودرجة الشكل والعاطفة والتعميم... 

طبق على الشعر، مع أنه، يف الشعر، أي استعارة جيب أن تُعوض أبخرى. بصفة عامة، إذا نُقلت  تُ إخل (. قد  

عىن، وجب األخذ بعني االعتبار حتليل املعىن من حيث احملتوى )العناصر(، منذ  امل  إعطاء  من خاللاالستعارة  

 أن كان جوهر املعىن متعدد األبعاد، وإال يتم االستعانة ابللغة احلرفية.  
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    السادسة: احلذف تقنيةال ➢

هتُ           التقنية  طبق  أو  ذه  فائضة،  أو  زائدة  االستعارة  ) جمهول إذا  إذا كانت  به  موثوقا  يكن مصدرها  مل 

ملا هو مهم وملا هو أقل أمهية حسب غرضه من   املرتجم  بعد حتديد  قرار حذفها  يرد  تعبريي.  اهلوية( أو غري 

يف موضع آخر    أكثر النصوص اإلعالمية. ومن املمكن تعويض االستعارة احملذوفة  هذه التقنية  ناسبتالرتمجة.  

 من النص على أساس أن وظيفة االستعارة يتم ملؤها يف مكان آخر من النص.  

    :شرحلاب مرفوقة السابعة: االستعارة نفسها  تقنيةال ➢

 طبق عندما ال يثق املرتجم بدقة االستعارة ووضوحها، فريى أنه من الضروري إرفاقها ابلشرح.  تُ        

 راميوند فان داك بروك    3-3-1-3

يف ترمجة االستعارة، إذ   ةجديد  ةابسرتاتيجي  Raymond Van Den Broeck  راميوند فان داك بروكجاء           

يف النص    همن أجل  وردت  ذيال  غرضلتحقيق الة  مناسب  هايرا   يتال  تقنيةال  حرية اختيار  ااملرتجم يف نقله هل  منح

بني فهو    . وابلتايل،األصلي يكون  خُمري  النتيجة    خاضعا أن  فتكون  وثقافته  أسلوبه  األصلي يف  النص  لكاتب 

أو   مباشرة  ال  بني ترمجة حرفية  عن  اليت يصل  تقنيات البحث  علىإىل   من خالهلا  املمكنة  النص    التأثري  قارئ 

 كافئها إال من خالل استبدال استعارات النص املصدر مبا ي  ،حسبه  يقع، املرتجم يف اللغة اهلدف، وهذا ما ال  

 ة املرتجم إليها.من استعارات أخرى يف اللغ

وقد أوصى املرتجم ابلنظر إىل هذه    ، وضع بروك خطوات مبدئية قبل الشروع يف التنظري لرتمجة االستعارة         

   1اخلطوات بنظرة جدية متمعنة قبل الشروع يف الرتمجة. تتمثل هذه اخلطوات املبدئية يف:

  . القيام بتعريف عملي لالستعارة-

 
1 - Raymond Vanden Broeck, The Limits of Translatability Exemplified by Metaphor Translation, Poetics 

Today, Translation Theory and Intercultural Relations, Vol. 2, N° 4, Summer – Autumn 1981, p. p 73-87, p 

74.   
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حتديد  وهذا يعين   ،"دفاهللغة  الصدر إىل  امل لغة  الاستعارة من   حتويل"عنيه فعال عبارة  ما ميكن أن تحتديد    -

  .لرتمجة االستعارة كنةمم تقنيات

لعالقات اهليكلية بعبارة أخرى، حتديد ا .حتديد خمتلف السياقات )النصية( حيث ميكن أن تتشكل االستعارة -

 .فرض عليها بسبب ورودهااخلاصة اليت تُ  قيوداالستعارات وحتديد ال املختلفة يف النص حيث ميكن أن ترد 

قواعد،    حتكمه  خمتلف القيود اليت ميكن أن تفرضها عملية الرتمجة، ابعتبارها يف األساس نشاطا علميا  حتديد  -

 أي حتديد املعايري العملية يف عملية الرتمجة. 

، وحىت يساعد بروك املرتجم أكثر قام بتحديد ثالثة  نوع االستعارة معرفةأول مهام املرتجم تتمثل يف    إن          

التدقيق يف خمتلف  البحث يف درجة شيوعها يف جمتمع  من خالل  رةأنواع لالستعا ما من عدمه وكذا  لساين 

    1وبناء على هذا مثة: ، تتخذهاالصيغ واألشكال اليت ميكن أن 

اليت  lexicalized metaphors عجميةامل ستعاراتاال- تفردها تدرجييا وأصبحت جزءا من    : وهي  فقدت 

اليت ميكن أن  الرغم من االعرتاضات  "التعابري االصطالحية". على  املخزون الداليل )أو "املعجم"( للغة، حنو 

من  فكرة "املوت" قد تعطي نظرة اثقبة يف العملية اليتذلك أن صطلح االستعارة "امليتة" ، م تثار ضد استخدام 

الدالالت احلديثة ميكن متييز مراحل خمتلفة يف    ىلإلنسبة  اب  ."رة من "األداء" إىل "الكفاءةاالستعا  لحتو   خالهلا

أساس املقارنة مقيدين  يصبح املرجع و ؛ أوهلا، "مرحلة التحجر" أو "مرحلة االستعارة املؤسسية" عندما  العملية

املثال  ،تفاقيةاب سبيل  ماكرعلى  أنه  يف  الثعلب  يشبه  "شخص  هو  الثعلب  حيث  .[...] "،  يفقد    اثنيها، 

املنقول   املماثلةالتعريف  فعلي  "الثعلب "يشعر    إذ،  شعور  مرادف  ماكر"  أبنه  املرحلة   ."لرجل  هذه  يف  لكن 

قائما. يزال  احملولة ال  املعاين احلرفية واملعاين  املطلق   لكن  الشعور ابلصلة بني  الوصول إىل مرحلة "املوت"  يتم 

 ن. بعد اآل املعاين احلرفية واملعاين املنقولة بني عندما ينقطع الرابط فقط  

 
1 -Voir : Raymond Vanden Broeck, op. cit, p. p 74-75 
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 يوه:   Conventional or Traditional Metaphors   فيها االستعارات التقليدية أو االستعارات املتفق-

امل االستعارات  بني  موقعا  لنفسها  تتخذ  ومألوفة  مبتذلة  امل   عجميةاستعارات  غري  وهي عجمية.  واالستعارات 

أهنا حيث  من  ما  حد  إىل  يف    "مؤسسية"  أدبيةمشائعة  جيل  ما  درسة  هذه  ".  معني  أو  مثل  أن  شك  ال 

إىل املنطقة احملظورة    ينتما ت. إهنيف اللغة املشرتكة  األمناط املؤسسية  أكثر  بوضوح عن   ا كن متييزهاالستعارات ميُ 

 ه.إلي ينتمتتقليدية خالل الفرتة أو املدرسة أو اجليل الذي  فقط  يمن األدب وه

اخلاصة"  االستعارات غري- "االستعارات  أو  اجلريئةprivate metaphors   املعجمية  االستعارات   "  " أو 

Bold metaphors  :    وبني بينها  التفريق  السهل  من  وليس  منفرد.  بشكل  الشعراء  إبداعات  من  تتولد 

 االستعارات التقليدية خاصة إذا كان الشاعر املبدع ينتمي إىل مدرسة ما. 

كان لالستعارة   ما  إذا فعالية االستعارة يف التواصل الفعلي، أي    أيخذ بعني االعتبار   أن  رتجمينبغي للم         

ليس لكل االستعارات دور وظيفي مؤثر تقوم به يف النص والعكس، ذلك أنه  أم ال،  وظيفة اتصالية يف النص،  

احلال   فعال وظيفيا ومالئما ملقتضى  عجميةاستعمال االستعارة امل  ميكن أن يكون  حيث  معينة  نصوصفهناك  "

املعجمية أو  االستعارات غري    الستعماليكون    بينما  ، Puns ")التورية(  يف "التالعبات اللفظية  هو احلال  كـما

أن أخرى    نصوصيف   اجلريئة ذلك  أساسا،  وظيفة  دون  استعماهلا  يكون  أو  أمهية  دون  تكون  تكاد  وظيفة 

     1ا ودون وظيفة حمددة."  املتحدث أو الكاتب كان مرتددا يف استعماهلا أو كان ورودها يف النص عشوائي

يرتبط استعمال االستعارة يف سياق ما ارتباطا وثيقا ابلوظيفة اليت ستؤديها، أي الغرض االتصايل الذي           

االستعارات؛   من  نوعني  بني  يفرق  أن  املرتجم  على  وجب  وهلذا  لتأديته،    ""  اإلبداعية "االستعارات وردت 

Metaphors  Creative "  الزخرفية ال " Metaphors Decorative  " "و"االستعارات  األنسب    تقنية حىت حيدد 

أي من العناصر  ال ميكن أبدا االستغناء عنذلك أنه  ،  حرفيا  جيب أن تُنقل نقال  االستعارة اإلبداعيةف ،للرتمجة 

 
1- Raymond Vanden Broeck, op. cit, p76.   



نظريّة  مفاهيمالشعر و و  والكناية  االستعارة ترمجة  ف  تنظرييّة آراء  
 

 
159 

 والسبب يف ذلك يعود إىل ذلك الرابط القوي الذيمن لغتها األصلية إىل لغة أخرى،  املكونة هلا عند نقلها  

املستعار بني  الكتابة واملستعار    له  جيمع  من  أخرى  وأنواع  الشعري  والنثر  الشعر  يف  االستعارة  هذه  ترد  منه. 

أو ئة هلا  استعارة أخرى مكاف إما إىل    حتويلها"بروك" أنه إبمكان املرتجم    ى ، فري الزخرفية  أما االستعارة  اإلبداعية.

استعارية غري  عادية  األصلي  عبارة  املضمون  ا  نفسه  األثر  حتدثو   حتمل  على    ملتلقي.على  العثور  ميكن 

 1يف اجلرائد واجملالت احلديثة.قدر كبري باالستعارات الزخرفية 

  وااللتزام أو عدمهأخرى   الستعارة من لغة إىل لغةانقل   اختاذ قرارات بشأن كيفية حبريةرتجم  امل  يتمتع         

 يقول بروك يف هذا السياق:  .ابلقواعد والتوجيهات اليت متليها عليه نظرية الرتمجة

      « Since the task of a theory is not to prescribe, but to describe and to explain, the theory 

of translation can not be expected to specify how metaphors should be translated. What it 

can attempt, then, is to set up models according to which the observable phenomena can 

properly be described.» 2     

 أي:          

ما دامت أي نظرية يف الرتمجة ال تصف فقط بل وتشرح أيضا، فال جيب أن ينتظر املرتجم منها أن    »           

حت ما  االستعارة.  ترمجة  له كيفية  مناذج  حتدد  عرض  هو  فعله  النظرية  بشكل صحيح   من خالهلا  توصفاول 

 )ترمجتنا( «الظواهر امللحوظة. 

هذا          الذي  املرتجم أن يعين  االستعارة أبمانة تقنياتال  حيدد  هو  لنقل  اللغة   وملا ال إببداع  املمكنة  إىل 

 3 .هذه العملية كالسياق   األخذ بعني االعتبار بعض الظروف والشروط اليت حتكمشريطة اهلدف 

ال          املرتجم يف ترمجة االستعارة  تقنياتوفيما خيص  يعتمد عليها  بروك  اليت ميكن أن  اقرتحها  هي ف واليت 

  :4 على التوايل

 
1 - Voir: Raymond Vanden Broeck, loc. cit. 
2 - Ibid, p 77. 
3 - Voir : Ibidem.  
4 - Ibid, p76.     
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   Translation Sensu stricto    ترمجة سانسو سرتيكتو  ➢

اللغة اهلدف   االستعارة   املرتجم  نقل ي          أمينا إىل    له   املستعار،  كنيها املكونني هلامبا يف ذلك ر   نقال حرفيا 

 : إما املعجميةفيكون النتاج يف حالة االستعارة   ،املستعاراللفظ و 

 .يف اللغة اهلدفه نظري  املستعار يف اللغة األصل معيتطابق  عندماعبارة اصطالحية  •

احلال • يف  دالليا  غامضة  عبارة  أو  مبتكرة  فيهاتاليت    ةاستعارة  وغري   اللفظ  داللة  كون  غريبة  املستعار 

االختالف   بسبب  وذلك  اهلدف،  اللغة  يف  وذرائعي،  ؛التاممفهومة  ال  إشاري  املستعار  بني  يف  لفظ 

 دف. اهلنظريه يف الثقافة و  الثقافة املصدر

 :  Substitution  لاالستبدا ➢

عملية  و           أخرى هي  بصورة  األصلية  اللغة  يف  االستعارية  الصورة  اهلدف   استبدال  اللغة  يف  عنها  خمتلفة 

ويكون النتاج استعارة مكافئة إذا كان املوضوع متطابقا يف   .نفسه  ضوعك مع اإلبقاء إىل حد ما على املو وذل

  األصلية والناجتة. ؛االستعارتني

   :  Paraphrase  إعادة الصياغة  ➢

من خالل           االستعارة  غري  إىل  االستعارة  ترمجة  عملية  تشكيل  صورهتا  تفسريوهي    يف صيغةها  وإعادة 

من طرف كثري من الدارسني يف هذا احلقل  ه التقنية  هذ نقد  وهلذا السبب مت   عادية ال متد للمجاز بصلة،أخرى 

 .اللغوي

له،  خيضع            املتاحة  اخليارات  رغم كل  االستعارة  املرتجم  ترمجة  يف  بروك  إايها  وهبه  اليت  لسلطة واحلرية 

وحتد من حريته. وختتلف درجة هذا    ناسبة يف ترمجة االستعارة امل  تقنية يف اختيار ال  تتدخلغالبا ما   النص اليت

عجمية )طبعا ال  مله من استعارات م العلمية مبا حت النصوص ف  التدخل حسب نوع النص واملادة اليت يعاجلها،

مبا   ة استعاراهتاإما ترمج  خيتار أبرحييةطرح إشكاال لدى املرتجم الذي  تال  ميكن أن تتضمن استعارات جريئة(  
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من م يكافئها  أخرى  حرفيا  عجمية استعارات  نقلها  أو  اهلدف  اللغة  األدبية أما  .يف  فيها  النصوص  من    مبا 

  Metaphorsاالستعارات الشعرية، خاصة  1األنسب  تقنيةاملرتجم يف حرية اختيار الفتضع  بداعية  إاستعارات  

Poetic   ما  اليت تطرح صعوابت لسانية، إذ املعاين املتداولة والدالالت الشائعة يف جمتمع لغوي    تتجاوز كل 

ما جيد نفسه    رتجم الذي غالباامل ، وهو ما يصعب من مهمةهو مألوف فتبدو غريبة وغامضة وخترج عن كل ما

  الثقافية     -. كما حتول العقبات السياقية واالجتماعيةددا يف اختاذ قراراته بشأن كيفية ترمجتها يف اللغة اهلدفمرت 

املرتجم لدالالت تلك االستعارة    دون املرتجم ينتمياستيعاب  ثقافة أخرى و   إذا كان  كل   من إدراك  متنعه إىل 

     2 . هاشارات واإلحياءات اليت ترمي إلياإل

والرتميز الواسع النطاق والواضح للشعراء  وينبغي للمرتجم أن مييز بني الرتميز اخلاص ابلشعراء املعاصرين  "       

   3القدماء، فما كان يف يوم من األايم خاصا أو جريئا أو مبتكرا قد يصبح تقليداي عند األجيال الالحقة. "

االستعارات يف   صياغة  كيفيةوتتأثر عملية ترمجة االستعارة أيضا ابالختالفات احلاصلة بني اللغات يف           

اجلمايلقالب لغة؛  ها  لكل  أن  يف  ذلك  وتشكيل    طريقتها  و صياغة  وتقارب  تشاهبتكلما  استعاراهتا.   تاللغات 

الهتاثقافا النظم  تفرضها  أن  اليت ميكن  والعقبات  القيود  قلت  و  على  ثقافيةوال  لسانية،  هذه  االستعارة،  صارت 

 . رتمجة والعكس صحيحاالستعارة قابلة وسهلة لل

وإن كانت أكثر تعقيدا من    قابلة للرتمجة  بداعية الشعرية املوظفة يف النصوص األدبيةإلاالستعارات اتعد           

ينقل  و   .واالستعارات الزخرفية  املعجمية االستعارات النوع من االستعارات  املرتجال يكفي أن    اإلبداعية م هذا 

شعرية   هو مطالب إبضفاء مسحة شعرية على استعارة اللغة اهلدف تضاهيفقط، بل    من خالل الرتمجة احلرفية 

شكل    ينقل  االستعارة اإلبداعية  رتجمممن هنا فإن  و   أي حتقيق التكافؤ الشعري واإليقاعي.االستعارة األصلية  

 
1- Voir: Raymond Vanden Broeck, op. cit, p. p 78-79. 
2- Voir : Ibid, p. p 79, 80. 
3- Ibid, p 79. 
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 مبا شعرية هذه االستعارة وإيقاعها  وينقل أيضا    ،إىل نص اللغة اهلدف  ةمجالي  بكيفية األصلية   ومعىن االستعارة 

، مما يعين االنتقال من فكرة ترمجة االستعارة إىل ما يسمى ترمجة دفاهل  غةمن شعرية وإيقاع يف نص ل يوازيهما

 (.. )يساند بروك هنا نظرية ميشونيك شعرية االستعارة 

اإلبداعية             لالستعارات  نقله  عند  املرتجم  يواجهها  اليت  الكبرية  الصعوابت  مقابل   Creative يف 

Metaphors    النصوص   يف يف  الزخرفية  االستعارات  ترمجة  تطرح  ال  أخرى،  إىل  لغة  من  األدبية   النصوص 

غة  الل  مبا يوازيها من مكافئ لغوي هلا يفالصحفية مثال أي إشكال ابلنسبة للمرتجم الذي يلجأ إىل ترمجتها إما 

 حرفيا. اهلدف أو يقوم بنقلها

املتفق             احملاكاة داعيا إىل    فيهاواقرتح بروك لرتمجة االستعارة  نقلها حرفيا أو تفسريها أو من خالل  إما 

عوائق حتول دون نقل االستعارة املعجمية    ،اللساين والثقايف  ؛ ناجتنب نقلها إىل استعارة جريئة. ويشكل النظام

ال املرتجم يف حتديد  املنشودة. وسيعتمد  ترد  تقنيةابلدقة  الذي  النص  على وظيفتها يف  لرتمجتها    .1فيه  املناسبة 

أقل    ألهنااالستعارات اخلاصة اجلريئة يف النصوص األدبية أكثر قابلية للرتمجة من االستعارات التقليدية  وتكون  

 .2املعلومات الثقافية، وابلتايل فهي قادرة على االستغناء عن ابلثقافة اارتباط

 جاميس ديكنز   3-3-1-4

ديكنز        جاميس  هلا   James Dickinsجعل  والقواميس  املعاجم  احتواء  أساس  على  صنفني  لالستعارة 

   3:مهامبعانيها من عدمه،  

تعبري  يف املعاجم والقواميس. ب ناهاُعرب عن مع وهي تلك اليت    :Lexicalized Metaphorاالستعارة املعجمية -

للغة بشكل    أدق، اجملازية  ،  هي االستعماالت  معينة.  واضح نسبيحمددة بشكل  معانيها  إال أن    بني  ا يف لغة 

 
1-  Voir: Raymond Vanden Broeck, op. cit, p 82. 
2 - Voir: Ibid, p 84. 
3 - Voir : James Dickins, Sandor Hervey & Ian Higgins, op. cit, p. p 195 - 197.  
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". إن هءه أو زمالء"الشخص الذي يهجر أصدقا  جمازاي يستعمل للداللة على"اجلرذ"  على سبيل املثال لفظ  

 .وجيعله خاضعا حملاولة تعريف القاموس ا بوضوحنسبي اثبت يف هذا السياقمعىن "اجلرذ" 

 ، نلخصها فيما يلي:ةاالستعار وتندرج حتت هذا الصنف ثالثة أنواع من          

 time is running outتكاد ال تعد نوعا من أنواع االستعارة،  حنو:  Dead Metaphorاالستعارة امليتة  •

 )الوقت ميضي/ الوقت جيري )ترمجتنا( (. 

املعيارية • الشائعة  :  Stock Metaphor  االستعارة  واحلكم  واألمثال  االصطالحية  العبارات  يف  تتمثل 

) األمثلة اليت استشهد هبا بروك   ) دع األمور تتأزم( keep the pot boiling  ، حنواالستعمال يف اللغة

 (. لنيومارك "اجلامع يف الرتمجة"كتاب اقتبسها من  

احلديثة   • اللغة:   Recent Metaphorاالستعارة  يف  مستحدثة  استعارة  ساير  )م   with in  حنو  هي 

 .)مبعىن التوظيف( huntingو  (وضةللم

)اللفظ    االستعاريال يكون معناها هي تلك اليت  :  Non-Lexicalized Metaphor  االستعارة غري املعجمية-

آخر  اثبتا  املستعار( إىل  من سياق  القراء، حنوواب  وخيتلف  يستنتج  ".  a man is tree"    ختالف أتويالت  قد 

أي    احلياة؛  مسار  وصفأن اإلنسان يشبه الشجرة يف  من هذه العبارة أتويالت عديدة، غري أن أدقها  القارئ  

الشجرة    اجلذابة  صفاته  من  العديد   يفقد   مث  مثاره،  يؤيت و   طور،توي  يكرب،  الشجرة   مثل  الرجل  أن تفقد  كما 

  أوراقها.

 إىل نوعني:   بدورها وتنقسم االستعارة غري املعجمية          

فيها املستعارة  اال • اليت ال ميكن إجياد معناها احملدد :  Conventionalized Metaphor  تفق  وهي تلك 

مبجرد البحث يف املعاجم والقواميس، ذلك أن املعاين مل تثبت فيها بعد. ويف هذه احلالة يكون احلل 

ومثال ديكنز عرف واملمارسة اللغوية اليومية.  واإلمجاع على معاين معينة حيكمها الالوحيد هو االتفاق  
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 النظر إعادة"  ه ومعنا"  he redeployed his troopsيف هذا النوع الذي يصعب على القارئ أتويله "  

ويعترب بروك   ".النقاش يف أخرى جوانب على الرتكيز خالل من  ما  مناظرة  يف  إليها املستند  احلجج يف

 فيها.   ااالستعارة املقتبسة عند نيومارك استعارة متفق

 ، حنو املثال الذي ذكرانه وهي استعارات الكتاب والشعراء:  Original metaphor  االستعارة األصيلة: •

 جلون شتاينبك  (عناقيد الغضب)  Wrath of Grapes  واملأخوذ من رواية   "   a man is tree  سابقا "

John Steinbeck  . 

تقنية أو تقنيات    ة اجتهد ديكنز يف وضع تقنيات ترمجة االستعارة، إذ جعل لكل نوع من أنواع االستعار          

التالية   االعرض واضحللنقل إىل لغة أخرى. وحىت يكون    خاصة به ننوه إىل أن ديكنز استعمل املصطلحات 

اللفظ   وهو )الناقل(  Vehicule،  املستعار له)املوضوع( وهو     Topicللتعبري عن العناصر املكونة لالستعارة؛  

وهي عناصر متاثل تلك اليت وضعها أصحاب النظرية التفاعلية    ،( وهو وجه الشبهاألرضية)  ground،  املستعار

" )الغرض  اإلشاري املنشودرض  "الغللداللة على    denotative oriented purposeما استعمل  كيف االستعارة.  

نيومارك(  referential purpose اإلشاري   "الغرض     connotative oriented purposeوعند  على  للداللة 

الذرائعي )  "املنشود  رتابطيال نيومارك(  pragmatic purpose الغرض  )السلسلة    potential rangeوعند 

اإل  (الظاهر)املعىن    denotative meaning  والكامنة(   املعىن  املعىن    reflected meaningو    (شاري)أي   (

 1أما عن تقنيات ترمجة االستعارة فهي: .(الداللة) (املضمر)املعىن   االرتباطي(

   :Dead Metaphorاالستعارة امليتة  ➢

اللغة اهلدف  استعارةإىل    يتةامل  اللغة املصدر  استعارة  ترمجة  عند           بعني    أيخذ  أن  املرتجم  على  جيب  ،يف 

 من  سيكون  السياقات،  بعض  يف   االستعارة املصدر؛   شأهنا شأن   ميتة   اهلدف   ستعارة اال  تكان  ما  إذا  االعتبار 

 
1- Voir : James Dickins, Sandor Hervey & Ian Higgins, op. cit, p. p 199- 203. 
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األمر    يكون  قد  أخرى،  حاالت  يف  غري أنه  ؛االستعارة األصلية  من  أقوى جمازاي  استعارة  استخدام   املناسب  غري

        .مرغواب حىت  أو مقبوال

حث عن  وهلذا ميكن جتاهله يف اللغة اهلدف أو الب  ،يكون العنصر االستعاري يف هذا النوع ضعيفا جدا         

يف اللغة اهلدف    انقلإىل    الشكل الواضح لالستعارة يف بعض األحيان  يؤدي .  عنصر مناسب يف اللغة اهلدف

املصدر حنو    يف   الناقليكافئ أو مياثل عمليا   للتعبري عن    (ارتفاع)   riseاللغة  العربية  اللغة  الذي يستعمل يف 

قد و   .at the hands ofمقابل    "على يد"حنو    ،يف اللغة اهلدف خمتلفا قليال  الناقل  يردقد  و   ."ارتفاع األسعار"

يكون من األفضل  يف بعض األحيان،  .  hand’ (of clock‘ )مقابل    "عقارب الساعة"خمتلفا متاما حنو    يكون

 . " he recovered from the illness"  "املرض من قام "ترمجة االستعارة إىل غري االستعارة حنو 

   :Stock Metaphor االستعارة املعيارية ➢

ذاته أو ما    الناقل  املعيارية األصلية إىل استعارة معيارية يف اللغة اهلدف واليت متلك ميكن ترمجة االستعارة            

إذا كان   فقط  هذا  املناس  للناقليقاربه. حيدث  الفئة  ذاته يف  واالستعمال  اهلدف، حنو:الشيوع  اللغة  مل  "بة يف 

أن لصابر  عليه  )  يسبق   Saber never before had such thoughts  "األفكار  هذه   مثل  (استولت 

(possessed) . 
حنو:  ،ميكن ترمجة االستعارة املعيارية األصلية إىل استعارة معيارية يف اللغة اهلدف ولكن هلا انقل خمتلف        

 He managed to find out  "حوهلا ابستمرار  (حيومومتكن من معرفة مكان منزهلا، مث أخذ فيما بعد ) "

where she lived and began to (hang around) outside her house constantly . 

)يكسوه( الطرف اآلخر من النهر بدا منكسرا "حنو  ،ميكن ترمجة االستعارة إىل تشبيه يف اللغة اهلدف          

  The other side of the river appeared fractured (as if clothed in) fear and sadness "حزن ووجل

املعىن عند ترمجتها أي االحتفاظ فقط بوجه الشبه. تؤدي هذه    من خالل إعطاءاالستعارة    نقلميكن           

ذلك أن االستعارة اليت حتمله اختفت عند الرتمجة. يلجأ املرتجم إىل هذه    ،التقنية إىل خسارة التأثري العاطفي
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ويستحسن أن يقوم املرتجم عند   .)  (friends )أيها اإلخوة(التقنية يف حالة عدم فاعلية التقنيات األخرى، حنو  

أن  اتباع هذه التقنية بتدخالت حىت يعوض األثر العاطفي املفقود، حنو )وليس من قبيل الصدفة أن نالحظ  

) that we see the studentIt is no coincidence اإلحساس(   ذروة  (يبلغون)العازفني واملغنني من الطالب  

) sensitivity)demonstrate the utmostmusicians and singers ( 

 :  Recent Metaphorاالستعارة احلديثة  ➢

استحداث            أو  اهلدف  اللغة  يف  تكافئها  استعارة  عن  ابلبحث  االستعارة  من  النوع  هذا  ترمجة  ميكن 

 استعارة مكافئة.

األصيلة( ➢ واالستعارة  فيها  املتفق  )االستعارة  املعجمية  غري  lexicalized-Non   االستعارة 

(conventionalized and original) metaphors : 

فمنذ أن كانت تضاء   ترمجة االستعارة غري املعجمية األصلية إىل استعارة غري معجمية يف اللغة اهلدف، حنو)-

قبل   اخلافتة  القناديل   ever since it had been lit by the light of subdued)  الكهرابء(  )غزو(أبلوان 

of electricity)(invasion) before the -lamps  .من الضروري إجراء تغيريات أخرى ال  يف بعض األحيان ،

، اللغة اإلجنليزية. على سبيل املثاليف  قبوالأكثر  حيث تردتغري بشكل جوهري االستعارة ولكنها جتعل السياق 

املدينة  ) ) ) ,anhe would roam across town ((  حاداءا  اميوء مو     هزيل)قد حتول إىل قط  وفيتشرد عرب 

emaciated cat, mewing plaintively)  ،( حبذف  املرتجم  قام  إىل(إذ  حتول  )changed/having   وقد 

changed into) . 

حنو - اهلدف،  اللغة  يف  خمتلفا  انقال  حتمل  معجمية  غري  استعارة  إىل  األصلية  املعجمية  غري  االستعارة  ترمجة 

 ((مل تربد انرها حىت اآلن)ومازال بعض األدب املعاصر يتذكر بعض فرتات اإلاثرة الدينية والثارات املبيتة اليت )

Some contemporary literature still refers to the period of religious tension and ensuing 

vengeance, (the flames of which have not yet died out). 
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كانت   ما  إذاطبق هذه التقنية يف حالة  . تُ يف اللغة اهلدف  ترمجة االستعارة غري املعجمية إىل استعارة معيارية -

تفتقر وابلتايل  جدا  تقليدية  املعجمية  غري  خاصا إىل  االستعارة  بشكل  القوي  العاطفي  )البؤرة  لتأثري  حنو   ،

 .(Flashpoint(امللتهبة( 

 ترمجة االستعارة األصيلة إىل استعارة غري معجمية يف اللغة اهلدف حتمل انقال خمتلفا. -

غري  - االستعارة  بقااي  املترمجة  املتالصقة  الرتابية  البيوت  لعينيه  )فبدت  إىل تشبيه، حنو  )هيكل عظمي  عجمية 

   .( حليوان قدمي منقرض(

(he looked around at the grey contiguous houses, spread out before his eyes (like the  

skelton of some ancient beast)) 

معجمية    ترمجة- غري  تفسرييةاالستعارة  حنو  ترمجة  يشعر  الذي  العريب  مصر  ابسم شعب  بكم  )أرحب  حنو   ،

 ( ( قطعة من قلبها)أبهنا  (الشقيقة)سوراي 

( I offer you a warm welcome to Egypt. The Arab people of Egypt feel (a strong affinity 

and deep affection) towards syria (friends).) 

هذه    حتافظميكن االحتفاظ ابلعنصر االستعاري يف النص اهلدف ولكن مع إضافة املستعار له أو املوضوع.    -

يفهمون االستعارة   الذين قد ال  للقراء  تقدمي تفسري  لالستعارة مع  والثقايف  العاطفي  التأثري  بعض  التقنية على 

ومثال ذلك: ) ولقد انتظرت طويال أن )    رأي نيومارك(.هنا  األصلية دون مزيد من التوضيح. )يؤيد ديكنز  

the  to dawn over (for a woman  (he had been waiting for a long time( أنثى(  تبزغ فوق صحرائه

desert of his life). املرتجم عبارة   أضافof his life .اليت حتدد إىل ماذا تشري الصحراء   

االستعارة        أنواع  من  نوع  لرتمجة كل  ديكنز  اقرتحها  اليت  التقنيات  من  تعميمها    عنده   وانطالقا  ميكن 

ترمجة االستعارة إىل استعارة    -وتلخيصها فيما يلي: ترمجة االستعارة إىل استعارة حتمل الناقل ذاته أو ما يقاربه

خمتلفا انقال  تشبيه  -حتمل  إىل  االستعارة  استعارة    -ترمجة  استحداث  أو  مكافئة  استعارة  إىل  االستعارة  ترمجة 

 ترمجة االستعارة إىل استعارة مع التوضيح. -الرتمجة التفسريية لالستعارة -مكافئة
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 تنظريية ف ترمجة الكناية   آراء 3-3-2

التعبري           فيها وضروب  القول  فنون  واتساع  العربية  اللغة  طبيعة  فرصة إن  مقابالت    عقدت  لفنوهنا  إجياد 

األخرىوأساليبها   اللغات  و يف  حىت  البالغة  ،  مثيلتها يف  جند  مل  اليت  دقيقة كالكناية  ليست  فهي  وجدت  إن 

،   l’euphémismeاألوفيميزم  )بنسبة ضئيلة( أسلوب    متاثل نوعا ماالفرنسية. واستنتجنا يف هناية املطاف أهنا  

رغوب  مع الكناية يف غرض من أغراضها، إذ يعرب هذا الفن البالغي عن الشيء القبيح غري امل  ذلك أنه يشرتك

املريح أو احملرج بطريقة أفضل وأخف. كما وجدان الشيء غري    la périphrase البرييفراز  أن أسلوب    فيه أو 

يتقابل جزئيا مع الكناية يف وصف الشيء بدال من التصريح به أو ذكره مباشرة أي حينما حتمل على املعىن  

 اجملازي فقط. 

مكا        أعجمية  بيانية  صورة  وجود  لعدم  تناولت  ونظرا  الرتمجة  يف  نظرية  على  طبعا  نعثر  مل  للكناية،  فئة 

انية بصفة عامة واليت مساها،  يتقنيات نقلها. وقد حاولنا ختصيص التقنيات اليت اقرتحها انيدا لرتمجة الصور الب

 Exocentric Expressions األلفاظ"   دالالت حيث من املركز عن اخلارجة  "التعابريكما سبق وأن أشران،  

semantically .  ،يف قوله:  فقد خلصهاأما عن التقنيات اليت اقرتحها لنقل الصور البيانية 

من األفضل تصنيف التطابقات اليت تشمل التعابري اخلارجة عن املركز من حيث دالالت األلفاظ،   »         

الضرو  التهايؤات  الكالمية، يف ضوء أشكال  واالستعارات  املصطلحات  البالغية  أي  اجملازات  مطابقة  مثل  رية 

،  similes، ومطابقة اجملازات البالغية ابلتشبيهات البالغية    metaphors with metaphorsابجملازات البالغية  

     1«ومطابقة اجملازات البالغية بغري اجملازات.

ال          خيص  افيما  أي  تقنية  البالغية،  ابجملازات  البالغية  اجملازات  مطابقة  وهي  انيدا  اقرتحها  اليت  ألوىل 

اللغة  البالغية يف  الصورة  التخصيص، ال مُيكن حتقيقها لعدم وجود هذه  الكناية ابلكناية، على وجه  مطابقة 

 
 .420. انيدا، حنو علم الرتمجة، ص آ يوجني.  -1
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  la périphrase البرييفراز    املنقول إليها "اللغة الفرنسية"، حمور دراستنا. ولكن ميكننا ترمجة الكناية إىل أسلوب

حالة أسلوب   يف  إىل  ترمجتها  أيضا  وإبمكاننا  موصوف(.  عن  )كناية  به  التصريح  من  بدال  الشيء  وصف 

إذا كان الغرض منها هو التعبري بطريقة أفضل عن شيء قبيح غري مرغوب فيه أو   ، l’euphémismeاألوفيميزم  

 شيء غري مريح أو حمرج.  

ال         لعدم وجود    تقنيةأما  ذلك  بتاات،  غري ممكنة  تشبيه، فهي  إىل  البالغي  اجملاز  ترمجة  املتمثلة يف  الثانية 

العبارة املكىن هبا، واملعىن املكىن عنه، إذ أن العبارة املكىن هبا وسيلة ملعىن    ؛عالقة مشاهبة بني عنصري الكناية

 الشاعر.      آخر )املكىن عنه( يف عقل وقلب املؤلف أو

الثالثة وهي نقل اجملاز إىل غري اجملاز أي نقل الكناية إىل غري الكناية، لكن السؤال املطروح    تقنيةتبقى الو        

 ( عند ديكنز رتباطي)املعىن اال هل تُنقل الكناية حرفيا وابلتايل خيتفي ذلك املعىن املكىن عنه تقنيةلتحقيق هذه ال

يف هذا    الذي أراد املؤلف إيصاله أو تُنقل تفسريا فتضيع مجالية الصورة اليت أبدع املؤلف وتفنن يف تشكيلها.

 فإهنا كذلك ترمجناها  إذا حيث املعىن، اءفإي يف كافية غري للصور البيانية  رفيةاحل رتمجةال  أن انيدا يعتقدالسياق،  

 هناك تكن مل ما رادامل املعىن ذلك ضيعوي ا تقريبا،حرفيتفسريا   أي املركز؛ داخلي اتفسري  العموم على فسرتُ 

 .  املعىن يف  عادي غري  امتداد  على يشتمل التعبري  ذلك أن إىل ريتش لغوية وأ عملية مفاتيح

إىل          عرضه  جانب  إىل  نيومارك،  بيرت  التورية    تقنياتوتطرق  ترمجة  إىل كيفية  االستعارة،     punsترمجة 

 وهي من احملسنات املعنوية يف اللغة العربية. ورد يف تعريفها اللغوي: 

   1«ور يت الشيء وواريته: أخفيته. وتوارى هو: استرت. »         

 

 
 .389ص  ،15ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، )د.ط(، )د.ت(، ج  -1
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مدلو          األول  مدلوالن:  له  واحد  دال  عبارة "عن  فهي  االصطالحي،  تعريفها  يالئم أما يف  قريب ال  ل 

 2وهي أربعة أنواع:  1املقام لذلك فهو ملغى ومستبعد. والثاين بعيد يالئم املقام مقبول ومعتمد."

وهي اليت مل يذكر فيها شيء مما يالئم املورى به ) املعىن القريب( وال مما يالئم املورى عنه )    التورية اجملردة:-

 (5) طه:  ﴾الرمحن على العرش استوى ﴿املعىن البعيد(، حنو قوله تعاىل: 

اىل منزه  ن؛ االستقرار يف املكان وهو املعىن القريب غري املقصود ألن هللا تعاكلمة التورية هنا "استوى" هلا معني

 منه، واالستيالء وامللك وهو املعىن البعيد املقصود.

التورية ألنه يقوي    التورية املرشحة:- وهي اليت ذُكر فيها ما يالئم املورى به، وهو أقوى درجات اإليهام يف 

تعاىل:   قوله  حنو  املقصود،  البعيد  املعىن  فيخفي  القريب،  ملوسعون    ﴿املعىن  وإان  أبيد  بنيناها   ﴾ والسماء 

اليد احلقيقية وهو امل47)الذارايت:   عىن القريب، وقد سبقت بلفظ  (. والتورية يف "أبيد" ألهنا حتمل معنيني؛ 

 "بنيناها" على جهة الرتشيح. وقوة اخلالق وعظمته وهو املعىن البعيد وهو املراد. 

 وهي ما ذُكر فيها الزم املورى عنه فيعني على االهتداء عليه، حنو قول أحد الشعراء:   التورية املبينة:-

 طلع أرى ذنب السرحان يف األفق طالعا    فهل ممكن أن الغزالة ت

البيت على توريتني، األوىل يف "ذنب السرحان" اليت تُفهم من الوهلة األوىل ذنب            ب،  ذئاشتمل هذا 

لفظ"   ففي  الثانية  التورية  أما  هو"طالع".  بعده  الزم  بذكر  ُبني   وقد  النهار  أول ضوء  هو  املراد  املعىن  أن  غري 

احليوان، ولكن يُقصد به "الشمس". وما بني  هذا املعىن أكثر ذلك  الغزالة" الذي يُفهم من الوهلة األوىل ذلك  

 الالزم "تطلع". 

 
لبنان، ط  -1 طرابلس،  للكتاب،  احلديثة  املؤسسة  واملعاين(،  والبيان  )البديع  البالغة  الدين ديب، علوم  قاسم وحميي  م،     2003،  1حممد أمحد 

 .76ص
 .81 -77 ص  .، ص نفسه ينظر: املرجع  -2
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، حنو  ال ورود أحدهم ما هتيأت التورية وما ُفهمتظ قبلها أو بعدها أو بلفظني، فلو سواء بلف   التورية املهيأة:-

 قول أحد الشعراء:  

م  مريضاقالوا: مريض ال يعود     لو ال التطري  ابخلالف وأهن 

 ألكون مندواب قضى مفروضا   لقضيت حنيب يف جنابك خدمة 

قريب، وهو املنتدب لقضاء حكم شرعي،    ؛ الحتماهلا معنيني  "مندوابهذا املثال يف "  التورية يف   وردت         

ولو ال    .املراد بعيد، وهو امليت الذي يندب، وهو املعىن املور ى عنه، وهذا هو املعىن  . و غري املقصودوهذا املعىن 

 . ملعىن )املندوب( ملا انتبهنار عن )مندواب( ذكر )مفروضا( املتأخ

تكون  القرينة يف الكناية  نرى أنبينها وبني الكناية،  من خالل هذا العرض املختصر للتورية حىت نُفر ق          

التورية  يف  القرينة  بينما  وواضحة،  خفية ظاهرة  تكون  أن  نوع   ينبغي  إىل  والتأملحتتاج  التفكري   .من 

أن عالقة كما  ال  التورية  يف  يف بينهما،  املعنيني  املعىن   بينما  بني  عالقة  من  بد  ال  )املعىن  الكناية  الظاهر 

  )املعىن الرتابطي(.  كىن عنه ، وبني املعىن املاإلشاري(

ببساطة            يقرتح  لذا  ابلبحر.  مقيدة  للغاية ألهنا  الرتمجة  الشعراء صعبة  اليت صاغها  التورية  نيومارك  يعد 

   1كما يقرتح إعادة إنتاج معنيي التورية بطريقة متنافرة إذا كاان مهمني .  التضحية ابلتورية على األغلب.

 ام، إذ قال:وخيتم حديثه عن كيفية نقل التورية هبذا االستنتاج الع        

 » Finally, where a pun is used in a SL text to illustrate a language, or a slip of the tongue, 

or the sense is more important than the witticism, it has to be transferred, translated (in 

both senses) and usually explained. »2 

 أي:           
 

1- Voir: Peter Newmark, A TextBook of Translation, p 211. 
2 -Ibidem. 

. 
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املصدر وكان الغرض منها توضيح اللغة أو زلة  تب ابللغة  » أخريا، حني ُتستعمل التورية يف نص ما ك         

أو   املاللسان  )  يكون  وترمجتها  حتويلها  جيب  الطرافة  من  أمهية  أكثر  «    بكالعىن  عادة.  وشرحها  املعنيني( 

 . )ترمجتنا(

اإل         املعىن  املعىن    )الظاهر(  شاريعدم ترمجة  برتمجة  )املضمر(واالكتفاء  وإن    االرتباطي  التورية  ترمجة  يف 

النص   صاحب  قصده  الذي  ابأللفاظ  التالعب  على  يقضي  أنه  إال  السياق  يف  املقصود  املعىن  ينقل  كان 

مثة   ومن  الرسالة.األصلي  مجالية  أنه  على  األحيان  ،كما  بعض  فيها    ،يف  ويصعب  معنيني  يف  التورية  ترد  قد 

من قبل مرسل النص، أي يكون هناك لبس    الكون كل منهما مقصود  املضمرواملعىن    ظاهرال املعىن  الفصل بني

فإن ترمجة معىن من هذين  مثة  الواحد، ومن  السياق  قابل للفهم يف معنيني يف  إيراد لفظ  مقصود من خالل 

، بل ويقضي أيضا على  ظاهرالعىن  املاملعنيني مع التضحية ابملعىن اآلخر من شأنه أن يقضي ليس فقط على  

معىن قد يكون مقصودا وعلى مقدار من األمهية يساوي املعىن اآلخر الذي يكون املرتجم قد حبذه ونقله يف  

 ترمجته. 

من            نيوماركانطالقا  الظاهرقول  ابملعىن  حنتفظ  الكناية  ترمجة  أردان  إذا  صحيحا  )اإلشاري(  ،   ، كونه 

فنشري إليه يف اهلامش، إذ ال ميكن إمهاله،   (رتباطي)اال  وعليه، حنقق األمانة العلمية يف النقل، أما املعىن املضمر

املرتجم يف مشكلة كثرة  يوقع  الصورة. غري أن هذا احلل  اليت تشكل مجال  املعنيني هي  العالقة بني  ذلك أن 

ع بني قوسني مثال فيؤدي ال حمالة إىل كثرة القطع يف استعمال التهميش. أما إقحام الشرح يف النص كأن يُوض

املصدر شعرا. وقد جيد   النص  الكالم خاصة إذا كان  إيقاع أو موسيقى  يؤثر يف  أنه  الكالم واإلطناب، كما 

 املرتجم حال يف كيفية إقحامه يف النص دون أقواس على سبيل الشرح، مثال.
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سياق خلف املعىن املضمر وإمهال املعىن الظاهر واستبدال الرمز  ومن انحية أخرى، حيذر نيومارك من االن       

    1ابملعىن، ألن ذلك جيعل النص الباطين يتطفل على النص األصلي. 

 

 آراء تنظريية ف ترمجة الشعر  3-4

مجة أاثرت          ونظرايت  جبارة  اجتهادات  فتولدت  ينتهي،  ال  ونقاشا  واسعا  جدال  الشعر  ترمجة  مسألة 

ومتنوعة اليت وإن اختلفت آراؤها إال أهنا تتفق يف أن ترمجة الشعر تفقده من ذاته شيئا جوهراي، فيصعب أن  

" النتاج  اشتغاهلا    le produitيكون  وآليات  الداخلية،  حياهتا  لغة  لكل  أن  "ذلك  متاما،  الشعر  مبستوى   "

. وهنا تتحول الرتمجة إىل رموز وطالسم  الشعرية، فما تستطيع لغة ما أن هتضمه من الشعر تعجز عنه لغة أخرى

 2وإشارات حتتاج إىل ترمجة جديدة."

وتكمن صعوبة ترمجة الشعر يف بنائه املعقد حيث يتحد الشكل مع املضمون احتادا ال يسمح بفصلهما         

ني الفنيني،  ألن كليهما يكون مكمال ويف حاجة إىل اآلخر، فيجد املرتجم نفسه يف مأزق حائرا بني هذين الطرف

األمر الذي يدفعه يف هناية املطاف إىل التضحية ابلبنية الشعرية مبا فيها من عناصر مجالية من إيقاع ووزن وقافية 

ويرتجم الشعر نثرا. وهو بذلك يفر من مهمة تفكيك بنية الشعر يف لغته األصلية وإعادة بنائها يف اللغة اهلدف  

، بل تكاد تتماهى مع نقل نبتة من تربتها  قل األاثث من منزل إىل آخركوهنا "ليست عملية ميكانيكية تشبه ن

   3األصلية لزرعها يف تربة أخرى."

 
1- Voir: Peter Newmark, A TextBook of Translation, p 78. 

ون الثاين/ ن، كا8بشري البكر، خيانة الشعر، جملة بيت الشعر، جملة شهرية تصدر عن بيت الشعر يف أبو ظيب، اندي تراث اإلمارات، العدد    -2
 .3، الصفحات املخصصة للبحث صفحة واحدة، ص 2013يناير 

 الصفحة نفسها.، نفسه املرجع  -3
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اندرا ما ينجح املرتجم يف نقل الشكل واجلوهر  " يف هذا الصدد أنه  يرى بعض الباحثني وليس جلهم        

 .  1"معا، لكنه غالبا ما يضحي ابلشكل طلبا وحبثا عن املضمون

ذاته         السياق  القوة    Jacque Derida  أكد جاك دريدا  ،ويف  الرتمجة  الشكل مينح  املرتجم عن  أن ختلي 

 وحيررها من العراقيل:

«   Un corps verbal ne se laisse pas traduire ou transporter dans une autre langue. Il est cela 

même  que la traduction   laisse tomber.  Laisser tomber  le corps, telle est même l’énergie 

essentielle de la traduction. » 2   

عنه  :  أي         تتخلى  ما  وذلك  أخرى،  لغة  إىل  ينقل  أبن  وال  يرتجم  أبن  الكالمي  اجلسد  يسمح  ال   «

 ( تناالرتمجة، فاالستغناء عن اجلسد هو مبثابة الطاقة األساسية للرتمجة. « )ترمج

قد          ترقيعية  الرتمجة وختلصها من أن تكون جمرد عملية  ُتسهل عملية  نثرا اسرتاتيجية جمدية  الشعر  ترمجة 

اليت كتبت هبا. ويف هذا   اللغة  احتواء خصوصياهتا وميزات وعبقرية  تُفقد القصيدة جوهرها لعدم القدرة على 

 هر، ال ابعتباره يتكامل معه. اللون من الرتمجة يُنظر إىل الشكل ابعتباره مستقال عن اجلو 

أمينة،           وابلتايل  حرفية،  ترمجته  نثرا جيعل  ونقلها  الشعرية  األبيات  من  املرتجم  ذلك، ختلص  على  عالوة 

فاملهم هو نقل أفكار الشاعر نقال أمينا وليس االهتمام ابلناحية الشكلية واجلمالية على حساب املعىن كون 

 "كل مجيل خائن".  

إىل أن ترمجة الشعر ينبغي أن   Robert Browningوروبرت براونينج  Nabokov كل من انبوكوفذهب         

وحبذا أن يرافق هذه الرتمجة تعليقات   ،تكون حرفية فينتج نص جديد يعادل األصل يف عدد األلفاظ وترتيبها

حصل على  ويف هذه االسرتاتيجية تناقض فكيف سن  وحواشي تدمج يف النص أو تذكر على شكل هوامش.

 
1- Khalida H. Tisgam, Translating Poetry: Possibility or Impossibility? J. Of College Of Education For 

Women, vol. 25 (2), 2014, p.p 511-524, p 514.  

« only rarely can one reproduce both content and form in a translation, and hence in general the form is 

usually sacrificed for the sake of the content » 
2- Jacque Derida, L’écriture et la Différence. Collection Tel Queb, Aux éditions du Seuil, Paris, 1967, p 312. 
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ترمجة مكافئة لألصل من حيث عدد األلفاظ مادام أننا دججناها بتعليقات. أضف إىل أن هذه الزايدة هي  

 تقنية من تقنيات اسرتاتيجية اإليضاح وتدخل يف نطاق ترمجة املعىن. 

ىل أسطر متتالية  وانتشرت يف عاملنا األديب ظاهرة كتابة النثر العريب الذي يرتجم به الشعر األعجمي جمزأ إ        

القصيدة األصلية، أي راح بعض املرتمجني يكتب مضمون كل شطر  األبيات يف  ترتيب  ما هو عليه  حسب 

 أجنيب يف سطر مستقل كما يلي:  

 " كلما كانت أايم الغد الالمعدودة تتحول إىل اليوم، 

 كنت غالبا حمض غريب يف مقعد خلفي.     

 العمق. سحيقةعند الغسق، كانت اجلبال     

 فبدت الطريق اليت كان علي أن أقطعها.     

 أطول من اليت سلكتها.   

 هبت الريح.    

 هبت...    

 1؟ " أكان هذا روحا يعوي، أم شعرا   

يف األصل عن اللغات األوروبية. وما ساعد على ذلك هو    ةيف كتابة الرتمجة منقول  سرتاتيجية اال  ه إن هذ        

اللغات األوروبية متقابلة متقاربة إىل درجة قد تبلغ حد املشاهبة أو املطابقة، خاصة  أن الصيغ والتعبريات يف 

اللغات اليت هلا األصل نفسه حنو اإلجنليزية واألملانية والفرنسية واإليطالية واإلسبانية املنحدرة مجيع ها من  تلك 

أصل التيين. ولقد اعتدان أن نرى مرتمجي أورواب الذين ينقلون قصيدة ما من الفرنسية إىل اإلجنليزية مثال، أو 

 
ل   كو أون، شعر مرتوك، قصيدة ابللغة االجنليزية، تر. رامي زكراي، جملة رسائل الشعر، جملة أدبية فصلية تعىن ابلشعر تصدر عن مؤسسة رسائ  -1

 . 105، ص 107-104، عدد الصفحات املخصصة للقصيدة ص.ص 2017، كانون الثاين  9للنشر ، العدد 
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مقابل  أي  معناه  النثر حيتوي على  من  مقابل سطر  املوزون  الشطر  إىل كتابة  يلجأون  ذلك،  غري  أو  العكس 

موضع اختيار  يف  املرتجم صعوبة  جيد  أن  دون  احلرفية  إليها   ترمجته  املنقول  اللغة  حدود  واألشطر يف  األلفاظ 

منها.   املنقول  ما مييل إىل هذت  اسرتاتيجيةلتقارهبا واللغة  الرتمجة ابألصل. وأغلب  القارئ مقارنة  ه  سهل على 

أولئك املرتمجني الذين "يريدون لرتمجاهتم أن تستعمل يف التدريس ابجلامعات حيث تتطلب الروح    سرتاتيجيةاال

ت يبيح  العلمية  الذي  منها. وذلك هو وحده  الطلبة والباحثون أن ينتفعوا  الضبط يستطيع  رمجات حمققة دقيقة 

     1للمرتجم أن يضع النثر مقابل الشعر، مكتواب على مثل ما يكتب الشعر عليه. "

هذ           أن  نظن  ذلك جت  سرتاتيجيةاال  هوال  العربية،  اللغة  إىل  ابلرتمجة  األمر  تعلق  إذا  نفعا  لغتنا    دي  أن 

ختتلف متاما عن اللغات الالتينية من نواحي شىت؛ لغوية حنو الرتكيب واالشتقاق والنحو والصرف، وفنية حنو  

الصور البيانية واألساليب اإلنشائية. "وإذا أراد املرتجم العريب أن تكون أسطره املرتمجة مقابلة لألشطر األوروبية  

فصل مثال بني اجلار واجملرور كما فعلت نضال جنار حني ترمجت كأن ي  2فالبد له أن يضحي بقواعد لغته،"

 قصيدة فرنسية إىل العربية:   

 " يف الشرق. رويدا رويدا يفوز الفجر 

 حيث احلرائق كأهنا تستنفد ببطء.  

 مثرية كل هذه احلجب احلريرية من 

 3الرماد والذهب.." 

 
 .129م، ص 1967، 3منشورات مكتبة النهضة، طانزك املالئكة، قضااي الشعر املعاصر،   -1
 129، ص نفسه املرجع  -2
عن    -3 تصدر  ابلشعر  تعىن  فصلية  أدبية  جملة  الشعر،  رسائل  جملة  جنار،  نضال  الفرنسية  من  القصيدة  ترجم  احلجرة،  موسيقى  جيمس جويس، 

 . 94، ص 95-91، الصفحات املخصصة للقصيدة، ص.ص 2016، تشرين األول 8مؤسسة رسائل للنشر، العدد
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واجملرور )من... الرماد والذهب( بل فصلت بني الظرف )حيث( ومل تكتف املرتمجة ابلفصل بني اجلار         

كتابة النثر وتقطيع    يف   االسرتاتيجية  ه للداللة على الزمن واالسم الذي يسبقه )الفجر(. هتاجم انزك املالئكة هذ

 اجلمل وحجتها يف ذلك أن هذا التقطيع من مزااي الشعر وال يقوم به إال شاعر، فتقول: 

رتاضنا على هذا األسلوب يف كتابة النثر يرجع يف أساسه األكرب إىل أنه ليس من حق أي  على أن اع   »        

نثر أن يكتب مقطعا على أسطر ذلك أن التقطيع هبة أعطتها اللغة العربية للشاعر وحسب. وإمنا يستحقها 

قول واملنطقي. إن الشاعر ألنه يكتب وحدات موسيقية موزونة، فإذا منحناه مزية على الناثر كان ذلك هو املع

     1«التقطيع مالزم للشعر. تلك هي القاعدة. وقد جرى عليها اترخينا األديب كله. 

إن رسم النثر بتلك الطريقة هو التعدي، أوال وقبل كل شيء، على حق اآلداب األعجمية املنقولة إىل         

العربية يف أن تصل إلينا أبساليب مجالية مقبولة تعكس ولو جزئيا أساليبها اجلمالية األصلية، وهو التعدي أيضا  

اللغة العربية، و  القارئ العريب من فرصة تذوق  على قواعد الكتابة وخصائص الصيغ والرتاكيب يف  هو حرمان 

 أدب غين عريق كاألدب األورويب. 

عريب،          شعر  إىل  األعجمي  الشعر  نقل  يف  واملتمثلة  واحدة  حالة  يف  إال  ابلتقطيع  للمرتجم  يُسمح  وال 

 ف"صفة التقطيع ليست هبة نستطيع أن ننتحلها حني نشاء، وإمنا ينبغي ملن أرادها أن يكتب كالما موزوان 

 2ليكون تقطيعه مربرا تربيرا أدبيا جيعل أذواقنا تتقبله."

احلرفية           الرتمجة  اتباع  الشعر إن  نقل  رأي سكوث    يف  أهنا، حسب  ذلك  به،  يستهان  ،   Scottقرار ال 

   3 "تتطلب الذهاء وتتمتع ابحلرايت."

 
 .130، ص مرجع سبق ذكره انزك املالئكة،  -1
 .131، ص نفسه املرجع  -2

3- Jean Boase-Beier,  Poetry, Routledge Encyclopedia of Translation Studies, edited by Mona Baker and 

Gabriela Saldanha, Routledge,  London and New York , ed  .2, 2011, p.p194-196, p194. 
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مبحاولة  يتعارض وروح النص املصدر، واالكتفاءجيب التأكيد على حدود حرية املرتجم حىت ال يرتجم مبا        

   .عديدة  إعادة جتسيد القصيدة، إذ أهنا قد حتتمل معان

طبيعة    تقتضيهيف ترمجة القصيدة نثرا حسب ما    ضريا   Eugine A. Nidaآلبريت انيدا   وال جيد أوجني        

 يقول:اللغة املستقبلة أو ثقافتها رغم أنه شدد على عدم جتريد حمتوى الرسالة جتريدا كامال من الشكل. 

ولكن ترمجة بعض أشكال الشعر نثرا ميكن أن متليها اعتبارات ثقافية مهمة. فمن الطبيعي مثال أن   »         

ال ميلك شيئا من    -جنليزية شعرا عتيقا غريب األطواريبدو لنا شعر هومريوس امللحمي املرتجم شعرا إىل اللغة اإل

لنا يف   أننا مل أنلف مساع قصص تروى  التني متيزان أسلوب هومريوس. والسبب يف ذلك هو  احليوية والعفوية 

 1«شكل شعري. ففي تقليدان األورويب الغريب، تُروى مثل هذه املالحم نثرا.  

 من اللغة العربية وكان من أبرز الذين دعوا إىل استحالتها يف قوله: تناول اجلاحظ مسألة ترمجة الشعر           

» وفضيلة الشعر مقصورة على العرب، وعلى من تكلم بلسان العرب، والشعر ال يستطاع أن يرتجم،         

كالكالم   الوال جيوز عليه النقل ومىت حول تقطع نظمه وبطل وزنه وذهب حسنه، وسقط موضع التعجب،  

 2 املنثور. « 

تيان مبثله أو حماكاته يف أي لغة من اللغات األخرى  ولعل ما دفعه إىل قول أن الشعر العريب ال ميكن اإل        

إضافة إىل التميز واالنفراد يف شكله وأسلوبه هو الفعل الرتمجي الذي كان يقتصر يف عصره أي العصر العباسي 

لغة العربية السيما الفرتة اليت حكم فيها املأمون وأبوه هارون الرشيد الذي  على نقل كل ما هو أعجمي إىل ال 

أسس "دار احلكمة " يف بغداد  وأمر العديد من مرتمجيه وحكمائه وعلى رأسهم احلجاج بن مطر وابن البطريق 

 
 .  305انيدا، حنو علم الرتمجة، ص  .آ.يوجني -1
 .75، 74، ص.ص 1،كتاب احليوان، جاجلاحظ -2
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ة من لغة الضاد برتمجة مؤلفات وخمطوطات بالد الروم إىل اللغة العربية، لذا مل يتوقع اجلاحظ البتة حدوث ترمج

 إذ قال :

» وقد نقلت كتب اهلند، وترمجت حكم اليواننية، وحولت آداب الفرس، فبعضها ازداد حسنا، وبعضها          

ما انتقص منه شيئا، ولو حولت حكمة العرب، لبطل ذلك املعجز، الذي هو الوزن، مع أهنم لو حولوها مل 

 1  هم. « جيدوا يف معانيها شيئا مل تذكره العجم يف كتب

وجتدر اإلشارة إىل أن العرب آنذاك كانت تتباهى وتفتخر أبشعارها ألن احلضارة العربية مل يكن لديها           

مآثرها   تنفرد هبا واختذته وسيلة لتخليد  ميزة  اعتربته  الذي لطاملا  الشعر  املعريف والثقايف إال  اجملال  تقدمه يف  ما 

 وأعياهنا. جاء يف نص للجاحظ:وحفظ تراثها والتقرب من سادهتا 

والكالم          املوزون،  الشعر  على  ذلك  يف  تعتمد  أبن  ختليدها  يف  حتتال  جاهليتها  يف  العرب  وكانت   «

واملادح، وفضيلة   الراغب،  الشاعر  على  البيان،  يفيد فضيلة  الشعر  أن  ديواهنا. وعلى  هو  ذلك  املقفى، وكان 

 وح به )...( إن العرب أحبت أن تشارك العجم يف البناء وتنفرد ابلشعر.« املأثرة على السيد املرغوب إليه واملمد

2 

وأضاف مربرا وجهة نظره أن املرتجم ال ميكنه أن ينقل قول الشاعر ولن يكون أمينا ووفيا ألنه ببساطة مل          

املشاعر ذاهتا أو الرغبة نفسها يعش جتاربه ومل يتعايش وواقعه وال يعرف مواطن قوته وضعفه وابلتايل لن ختتلجه  

 يف التعبري أو القدرة على إعادة التأليف بلغة أخرى، فقال:

ودقائق          مذاهبه،  وحقائق  معانيه،  خصائص  على  احلكيم،  قال  ما  أبدا  يؤدي  ال  الرتمجان  إن   «

ا يلزم الوكيل وجيب  اختصاراته، وخفيات حدوده، وال يقدر أن يوافيها حقوقها، ويؤدي األمانة فيها، ويقوم مب

 
 .75ص، 1،كتاب احليوان، جاجلاحظ -1
 .72، ص نفسه املرجع  -2
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وكيف يقدر على أدائها وتسليم معانيها، واإلخبار عنها على حقها وصدقها، إال أن يكون يف   ،على اجلري

 1 العلم مبعانيها، واستعمال تصاريف ألفاظها، وأتويالت خمارجها، مثل مؤلف الكتاب وواضعه.«

"لكل نسق شروط بنيته  جراء الصورة الشعرية، إذ    ةغري قابل للرتمج ومثة من املنظرين من يؤمن أبن الشعر       

البنية الشكلية مرتبطة بوظيفته الشعرية اليت   املستقلة اليت يستحيل إجيادها يف نسق آخر، خصوصا إذا كانت 

 2 اإلستطيقية."تعين الغائية الذاتية، واالستقالل الذايت، واالنفصال عن السياق املرجعي، أي ابختصار الوظيفة 

عدم            على  وأكدوا  الشعر  ترمجة  ابستحالة  أقروا  الذين  املرتمجني  أولئك  لالستغراب  املثري  األمر  لكن 

أنفسهم هبا هم  قاموا  قد  ترمجته  ترمجاهتم جيدة جدوى حماولة  تراسك  وكانت  ويليام  املعاصر  املرتجم     أمثال 

William Trask    ."والشاعر شيلي  صاحب املقولة الشهرية  "مستحيل، ابلطبع، لذلك فأان أفعله Shelley  

معينة إىل لغة أخرى، ولكنه نقل قصيدة ُكتبت بلغة  الصعب جدا  اعترب من  ترجم بعض األشعار من    الذي 

 :م 1820سنة إذ يُؤثر عنه قوله الشهري  ،سبانية واإليطاليةاللغات الالتينية واإل

للوهنا    »         العلمي  املبدأ  اكتشاف  بوتقة من أجل  البنفسج يف  إلقاء زهرة من زهور  لو كان من احلكمة 

من   مرة أخرى  النبات  ينمو  أن  لغة أخرى. البد  إىل  لغة  من  الشاعر  إبداعات  نقل  احلكمة  فمن  ورائحتها، 

   3 « . بذرته، وإال فلن خيرج أية أزهار، وهذا هو العبء الذي خلقته لنا لعنة برج اببل

وما حلظناه من قوله هذا أنه عد، يف ابدئ األمر، عملية ترمجة الشعر حماولة عقيمة ولكنه استدرك فيما         

بعد أهنا عملية ممكنة إذا أُعيد غرس هذه القصيدة يف الرتبة اجلديدة، أي أنه ميكن وضع البذرة يف تربة جديدة  

النمو. ومهمة املرتجم، إذن، البذرة ومعرفة مكاهنا وظروف    حىت تتمكن األزهار اجلديدة من  هي حتديد تلك 

       منوها مث الشروع إىل نقلها إىل تربة أخرى.

 
 .76، 75، ص.ص 1،كتاب احليوان، جاجلاحظ   -1
 .21، ص 2007، ط(.د اليواننية يف األدب العريب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، )عبد الكبري الشرقاوي، شعرية الرتمجة امللحمة   -2
 .121ص  ، سوزان ابسنيت وأندريه ليفيفري، بناء الثقافات مقاالت يف الرتمجة األدبية -3
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تيار      من ركب  الباحثني  من  بيوضإوهناك  الشعر كإنعام  ترمجة  الشروط   اليت   مكانية  من  وضعت مجلة 

يهم    جيب من  الشعرعلى كل  ترمجة  هبا  يف  ويتقيد  يتمتع  ابلشروط  أن  تكتف  ومل  وإملام .  إتقان  من  اللغوية 

ابللغتني املنقول منها واملنقول إليها بل تطرقت إىل معرفة الظروف احمليطة ابلشاعر وأغراض شعره وفهم ألفاظه  

وصوره مع ضرورة متتع املرتجم حبس فين متميز وإحساس مرهف لتقدمي ترمجة تعادل األصل فال ترد أبلغ منه وال  

 قالت :ه إبداعا. دون

فالشعر ميكن ترمجته إذا كان املرتجم من الشاعرية ورهافة احلس حبيث يستطيع أن يلج عوامل الشاعر  »         

احلميمة، وأن يكون متمكنا من اللغتني، متقنا هلما، وأن يستوعب معجم الشاعر اخلاص ويلم إبحياءاته وينقلها 

  1 أبمانة ال تفوق عبقرية الشاعر وال ختذهلا.«

 إىل هذه الشروط اجلاحظ ملا نصر الشعر وأحاطه واحتج له يف قوله: هاوقد سبق    

وكيف يقدر على أدائها وتسليم معانيها، واإلخبار عنها على حقها وصدقها، إال أن يكون يف  »  ...    

 2."العلم مبعانيها، واستعمال تصاريف ألفاظها، وأتويالت خمارجها، مثل مؤلف الكتاب وواضعه

ال شيء يضيع    أن الشعر قابل للرتمجة شريطة أن يكون املرتجم شاعرا عندئذ     Benjaminنيامنيبأكد  و         

الرتمجة يتولد    ،يف  العكس  ال  شعربل  ولكنه سيحقق    ،املصدر  شعرجديد لن يكون نسخة طبق األصل عن 

إليها لكي تبعث فيها صدى  ومهمة املرتجم هي البحث عن وسائل التأثري يف اللغة املنقول  "  .شيئا من التكافؤ

 . "املصدر

« Task of the translator consists in finding that intended effect upon the language into 

which is translating which produces in it the echo of the original. » 3    
    

 
 .54صم،  2003، 1بريوت، لبنان، ط إنعام بيوض، الرتمجة األدبية مشاكل وحلول، دار الفارايب، -1
 .76ص، 1اجلاحظ، كتاب احليوان، ج -2

3- Walter Benjamin,  The Task of the Translator, in : Illuminations, Harcourt, Brace and World Inc, New 

York , 1968, p 77. 
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مادته ليشكل قصيدة ما من خالل تثبيت اللغة على حنو  بعبارة أخرى، ينطلق الشاعر من اللغة وجيمع         

اللغة اليت يبثها الشاعر مث يفككها مث يعيد جتميع األجزاء يف لغة   ال يسمح بتغيريها. أما املرتجم فينطلق من 

 أخرى أي أن املرتجم قارئ أول مث يتحول إىل شاعر. ونتاج الرتمجة يكون صورة أخرى لألصل ال نسخة منه.

 حددت جوال رضوان مجلة من املكافئات اليت جيب أن تتوفر عليها الرتمجة: و         

  « Pour différents passages d’un poème, par exemple, le traducteur devra successivement 

faire appel à l’équivalence phonétique, l’équivalence syntactique, ou l’équivalence 

littéraire (dont un exemple classique et la transformation du « blank verse » shakespearien 

en alexandrin français). »1  

لرتمجة أبيات خمتلفة من قصيدة ما، جيب أن يستعني املرتجم على التوايل ابملكافئ الصويت أو    » أي:           

سكندري الجنليزي ببحر اال ا  blankاملكافئ الرتكييب أو املكافئ األديب ) حنو املثال التايل: يرتجم  حبر بالنك  

alexandrin تنا(الفرنسي. « )ترمج 

إليه         دعا  اليت  تسمية االسرتاتيجية  آخرون  منظرون  عليها  يُطلق  "التكافؤ"،  ذكرمها،  اآلنف  املنظران  ا 

ويدعو إىل    فكرة اتباع الرتمجة احلرفية     الذي يلغي متاما  Newmark   Peterبيرت نيومارك"الرتمجة اإلبداعية"  حنو  

 ترمجة خالقة تُعرف ابلرتمجة اإلبداعية.

« The translation of poetry is the field where most emphasis is normally put on the creation 

of a new independent poem, and where literal translation is usually condemned.» 2      

   

املعىن،          يتجسد  حىت  القافية  لسحر  اللفظ  إخضاع  ضرورة  هي  رضوان  جوال  عند  اإلبداعية  والرتمجة 

 تقول:  

 

 
1- Joelle Redouane, LA TRADUCTOLOGIE, Science et Philosophie de  la Traduction, Office des 

publications  universitaires,  Ben-Aknoun, Alger, ed 2032/11, 1985, p116. 
2- Peter Newmark, A Text Book of Translation, p. 70. 
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« …seule la transposition créatrice est possible, car, selon ce que  recommande O.Paz, on 

peut « créer le sens du mot par la magie de la rime », donc reproduire la situation verbale 

par le biais de l’analogie. » 1 

الشاعر   »أي:           أن  ذلك  اإلبداعية،  الرتمجة  خالل  من  إال  أخرى  لغة  إىل  يُنقل  أن  ميكن  ال  الشعر 

أبنه ميكن خلق معىن اللفظ من خالل سحر القافية، وابلتايل أوصى    Octavio Pazاملكسيكي أوكتافيو ابز   

 ) ترمجتنا(  «.تماثلالإعادة خلق الوضع اللفظي من خالل 

للشعر  اسرتاتيجية على    Loweel "ويطلق           اإلبداعي  احملاكاة    النقل  حماكاة    imitations اسم  أي 

. Versionsابلنسخة املعدلة  Patersonابترسن   ، بينما يسميهاالشاعر فيما فعل من وزن وقافية وصور ومعان

   2 ".عن الشعر املصدر " قبوال للتحدي نزايحمثل هذا اال Hamburgerويعد 

"ويصفها هومز ابلشكل املنحرف أو اخلارجي، ويف هذا النمط من الرتمجة، ينتفع املرتجم بشكل جديد          

  3ال يشري إليه النص املصدر أية إشارة، سواء من زاوية الشكل أو املضمون." 

إىل "شعر حر"    وليس من الضروري أن يُنقل الشعر شعرا حىت نقول أن الرتمجة إبداعية، فقد قد يتحول        

أو شعر الرابعيات كوهنا فنون أدبية تتطلب جهدا إبداعيا     ٭٭*أو "قصيدة نثر" أو "شعر منثور" أو "شعر مرسل  

 وتصويرا أخاذا دقيقا. 

         

 
1- Joelle Redouane, op. cit, p 184. 
2- Voir: Jean Boase-Beier, Poetry, loc. cit. 

 .129الثقافات مقاالت يف الرتمجة األدبية، ص  ينظر: سوزان ابسنيت وأندريه ليفيفري، بناء   -3
 

نثور" هناك التباس يف املصطلح  بني كل من "قصيدة النثر"  و"الشعر املنثور" و"الشعر احلر " و" اجلنس الثالث" و"الكتابة احلرة" و"البيت امل   -٭ 
تعرتيها   املألوف،  للسائد  خرقا  تكون  جديدة،  أدبية  جتربة  أي  أن  ذلك  أووغريها كثري،  واملفهوم وكل ابحث  املصطلح  ضبط  انقد   إشكالية يف 

 يستعمل مصطلحات جتسد خلفيته الفكرية جراء عدم التدقيق يف املصطلح وعدم توحيده.
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شعر احلر أو قصيدة النثر أو الشعر املنثور أو الشعر املرسل أو شعر  ومثة من الباحثني من يرجع نشأة ال       

إىل صعوبة وعدم إمكانية ترمجة القصيدة شعرا، األمر الذي دفع بعض املرتمجني والشعراء إىل البحث   *الرابعيات

  بناء فين متميز جيمع بني خصائص جنسني أدبيني خمتلفني؛ الشعر والنثر والذي حيرر  يعن فن أديب آخر ذ 

اخلليلي، فهذا التحرر جعل البيت مران وقربه    وحدة البيت والقافية ونظام التفعيلة من  أو مرتجم الشعر  لشاعرا

   .النثر إىل

، وذلك لدى  م1958ولعل أدونيس أول من صرح بذلك ملا أكد أبنه أول من كتب قصيدة النثر سنة         

إىل أن هذه الرتمجة  كشفت له عن أساليب مشريا    John Perse-Saintترمجته بعض قصائد سان جون بريس   

تعبريية إبداعية ال يتأتى للوزن، حسب رأيه، أن حيققها، وبتأثري هذه الرتمجة كتب أول جتاربه يف قصيدة النثر.  

 وقد أصبحت االسرتاتيجية املهيمنة يف القرن العشرين. 

أبهنا مشتقة "من املضمون"، هذه االسرتاتيجية يف ترمجة الشعر    ames HolmesJ  جاميس هومز  ويعر ف         

العضوي "الشكل  تشكل   ."أو  أن  هلا  ويتيح  املصدر  للنص  الداللية  ابملادة  خطواته  يبدأ  املرتجم  أن  "ويقول 

    1نفسها. "

نقله لقصيدة ما  ودعما للنقل اإلبداعي للشعر، وضع حممد عناين خطوات حبذا لو اتبعها املرتجم عند           

إليها وتراثها وينقل   املنقول  اللغة  أمة  فيستوعب أدب  اتسامه ابلصدق،  لغة أخرى بعد أن اشرتط ضرورة  إىل 

  2العمل األديب يف إطار هذا األدب والرتاث. "وما إجادة الوزن والقافية إال مظهر من مظاهر هذا االستيعاب."

 
شعرا ال  شعر احلر  أشران سابقا إىل وجود التباس يف املصطلح بني هذه املصطلحات ومثة من الباحثني والنقاد من حاولوا التفرقة بينهم فعدوا ال  -*

الروي.يلتزم ابلق التقليديتني.  افية، أو ابلوزن، أو حبرف  الوزن والقافية  املنثور: جمموعة شعرية مل تعتمد  الوزن. الشعر  انزك  (وميتاز ابحلرية يف اختيار 
املعاصر، ص   رسل: هو شعر موزون دون قافية حمددة، أي أنه يلتزم ابلتفعي)183املالئكة، قضااي الشعر 

ُ
امل الشعر  الوا.  دة للبحر دون الوزن حلة 

الرابعيا الوزن والقافية. وعادة ما تكون  الرابعيات وهو نوع خاص من الشعر يعرف أبنه عبارة عن بيتني من الشعر متفقني يف  ت الشعري. شعر 
 مكونة من أربعة أبيات فقط، حتمل فكرة ومضموان ينتهي ابنتهاء األبيات األربعة.  

 .128فيفري، بناء الثقافات مقاالت يف الرتمجة األدبية، ص سوزان ابسنيت وأندريه لي -1
 . 152م، ص 2000، 5لوجنمان، اجليزة، مصر، ط–فن الرتمجة، الشركة املصرية العاملية للنشر  حممد عناين، -2
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ة، إذ مل يعتمد فقط على التنظري بل ذهب أيضا إىل التطبيق ودجج خطواته هذه جبملة من األمثلة التوضيحي

 ليثبت صحة النتائج اليت توصل إليها. 

واستهل خطواته بضرورة "رفض الرتمجة النثرية للشعر الغنائي، مث حماولة النظر يف أي أنواع الشعر األقرب         

   1إىل روح العمل الذي سنرتمجه، ألن العربة ابستجابة القارئ هلذا العمل اجلديد." 

ذا رأى أن اإليقاع يؤدي دورا رئيسا  وينبغي للمرتجم أن يقرر ما يفعله إزاء عنصري اإليقاع والقافية؛ " فإ       

يف املوقف الذي يواجهه مل يكن مثة مهرب من إجياد إيقاع مقابل )وليته يكون مماثال( لإليقاع األصلي، أما إن  

رأى أن اإليقاع يؤدي دورا اثنواي، حبيث ال يتوقف املعىن األديب للموقف الدرامي عليه، فله أن خيتار: إما أن  

خافتا   إيقاعا  والصور  جيد  املعاين  صلب  عن  ويصرفها  عليها  يطغى  حبيث  السامع،  أو  القارئ  أذن  يشد  ال 

   2الدرامية، وإما أن يتغاضى عن الوزن الشعري برمته."

"وقد يقتضي املوقف إيقاعات خمتلفة، ما يتطلب من املرتجم جماراة االختالف، ولذلك جند أن املرتجم          

سبق شروعه يف الرتمجة، أي أنه ال بد أن حيكم يف البداية ما إذا كان اإليقاع  دائما يعتمد على أحكام نقدية ت

   3الذي يرن يف أذنه من نوع موحد، أم إنه متفاوت النربات ومتفاوت السرعة."

وال ينبغي للمرتجم أن يركز فقط على حماكاة الوزن والقافية األصليني دون اعتبار ملا يتوقعه القارئ، ألنه          

واحملاكاة دون   النقل  إطار  الرتمجة، أي يف  من  الثانية  الدرجة  إطار  عمله يف  املرجو، وخيرج  النجاح  "لن حيقق 

  4اإلبداع."

 يف كتابه Andre Lefever  رمجة الشعر أندري لوفيفريولعل من أبرز من دعوا إىل ت          

 
 . 153، 152ص. ص ، مرجع سبق ذكره  حممد عناين، -1
 .165ص ، نفسه املرجع  ينظر: -2
 .166، ص نفسه املرجع  -3
 .152، ص نفسهاملرجع  –4
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 ":Seven Strategies and a Blueprint Translating Poerty "  "  الشعر: سبع سرتاتيجيات وخطة اترمجة 

 : 1سرتاجتيات لرتمجة الشعر ميكن تلخيصها فيما يلياعمل"حيث ميز بني سبع  

أن  - الرتمجة  هذه  الصوتية: حتاول  اللغة  الرتمجة  املصدر يف صياغة شعر  اللغة  الشعر يف  إنتاج صوتيات  تعيد 

اهلدف. وخلص لوفيفري إىل أن هذه الرتمجة قد تنجح يف الكلمات اليت حتاكي أصواهتا معانيها، ولكنها أتيت 

 عادة ترمجة غري متقنة وخالية من املعىن.

الرتمجة كلمة بكلمة. ووصفها لوفيفري أبهن- ا تشوه احلس الشعري للنص األصلي وبنائه الرتمجة احلرفية: وهي 

 اللغوي.

الرتمجة العروضية: وهي اليت حتاول إعادة إنتاج الوزن الشعري للنص األصلي. وعيب هذه الرتمجة أهنا ترتكز  -

 على البناء العروضي للنص األصلي على حساب مضمون النص.

ىل خسارة احلس الشعري وقيمته البنائية يف نصه  نثر الشعر: وتتمثل يف ترمجة الشعر نثرا وعيبها أهنا تؤدي إ-

دثها الرتمجة احلرفية أو العروضية. ومثة من يعيب هذا  األصلي، وإن كانت هذه اخلسارة ال تقارن بتلك اليت حتُ 

النثر احملول من    الذي يصفها أبسخف مهمة على اإلطالق  Tayler الطريقة حنو اتيلر   واجلاحظ الذي يعد 

 [ الذي حتول من    ]والكالم املنثور املبتدأ على ذلك أحسن وأوقع من املنثور    »، ملا قال:  الشعر يفتقر للحسن

   2«موزون الشعر.

 املسجعة: خيضع فيها املرتجم للوزن والقافية كما ينعتها لوفيفري ابلرتمجة الكاريكاتريية. الرتمجة املقفاة أو-

البناء الرتمجة ابستخدام الشعر املرسل: تتمتع هذه اال - القيود اليت حتول دون  سرتاتيجية برتمجة أكثر دقة رغم 

الرتمجة. لنص  شعر  الشعرو   األسلويب  و   املرسل  الواحدة  القافية  من  بوحدة  حممتحرر  حمتفظ  أي  ابإليقاع  تفظ 

 
 .46، 45م، ص.ص  2013، 1ينظر: أمحد صاحل الطامي، من الرتمجة إىل التأثري، دار األمان، الرابط، ط -1
 .75ص ،  1اجلاحظ، كتاب احليوان، ج -2
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ما   أقرب  نظاماا  يتبع  القافية حني  على  الشاعر  وقد حيافظ  احتفاظه ابلوزن.  دون  الشعري  البحر  التفعيلة يف 

ابلقافية    يكون الشاعر كذلك  يلتزم  وقد  املتقاطعة.  أو  املتعانقة  بقوافيه  األوروبية  اللغات  يف  الشعر  نظام  إىل 

 . واإليقاع معاا ولكن الوزن قد خيتلف

التأويلية أو التفسريية: وهي ترمجة حتتفظ مبضمون النص املصدر دون األخذ بعني االعتبار - الشكل.   الرتمجة 

 إىل حماكاة النص األصلي خللق قصيدة من إبداعه. ويسعى من خالهلا املرتجم

للشعر  ،  ames HolmesJ  وضع جاميس هومز          مرتجم  الرتمجة،   من وإىلوهو  ومنظر يف  لغات خمتلفة 

أخرى ا القياسي"  أطلق  سرتاتيجية  "الشكل  مث دومفا  ، عليها  األصلي  الشكل  وظيفة  أوال  حيدد  املرتجم  أن  ها 

  .للشكل املصدر  وظيفة ذاهتاالأي البحث عن شكل يف اللغة األخرى له    اهلدف،حياول بناء مثيل له يف اللغة  

هو ترمجة البحر الفرنسي السداسي التفعيلة إىل النظم املرسل ابإلجنليزية  "  هذه االسرتاتيجية وأوضح مثال على  

 1لتفعيلة( والعكس ابلعكس. ")اخلماسي ا

له خصائص القصيدة يف اللغة    نتاج إن كل من يهم يف ترمجة الشعر مطالب ابالحتفاظ بروحه وتقدمي          

تؤرقه الفجوة ليست ذات طبيعة واحدة يف مجيع احلاالت، بل هي  و  .اهلدف وسيواجه ال حمالة فجوة  "هذه 

الشعري املرتجم، فشاعر كمحمد املاغوط ال يواجه مرتجم قصائده إىل  أتخذ شكلها وحجمها من طبيعة النص  

الربانمج   خصوصية  يف  هنا  الفجوة  عمق  ويكمن  درويش،  حممود  شعر  مرتجم  إشكاليات  نفس  أجنبية  لغة 

   2 اجلمايل لدى كال الشاعرين."

 
 .128سوزان ابسنيت وأندريه ليفيفري، بناء الثقافات مقاالت يف الرتمجة األدبية، ص   -1
 . 3، صمرجع سبق ذكره بشري البكر،  -2
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الدور        معينة مشددين على  ثقافة  لغة أو  ينتمي إىل  الشعر  الرتمجة يف   إننا نرفض فكرة أن  تؤديه  الذي 

انتشاره وولوجه إىل بيئات خمتلفة وأتثريه على قراء من أعراق متعددة، فكم من شاعر اشتهر فقط من خالل 

 الرتمجة.  

قليلة،و          والرتمجة  االستشراق  موضوع  تناولت  اليت  الدراسات  ابالسرتاتيجيات   وردت  تعلق  ما  خاصة 

املستشرقون حينما يتناولون املؤلفات العربية القدمية ابلرتمجة. ومما ال شك فيه أن املرتجم  والتقنيات اليت يتبعها  

املستشرق جيد نفسه جمربا على اتباع اسرتاتيجية معينة يف الرتمجة؛ الرتمجة احلرفية أو التكييف بتقنياته املختلفة.  

ضطرا إىل إضافة حواشي وتعليقات قد  وحىت خيدم النص األصلي والقارئ اهلدف يف الوقت نفسه جيد نفسه م

 تتجاوز احلد املعقول.

نرى أن هذه التعليقات ختدم أكثر قارئ اللغة اهلدف ألهنا تساعده على استيعاب النص وتزوده بفهم         

اللغة األصلية والثقافة األصلية، لذا فإدراجها يف النص ال يكون عشوائيا بل بطريقة متنع قطع   أعمق لعناصر 

أي    سلسلة الصفحة  ذيل  يف  التعليقات  ووضع  الطريقة  هذه  إمهال  إىل  غالبا  املرتمجون  ومييل  القارئ.  تركيز 

 احلواشي أو مبثابة مالحظات يف هناية الفصل أو مبثابة مالحظات أو ملحق يف هناية الكتاب.

املالحظ        أما  وكثرية.  مطولة  تكون  حينما  مزعجة  تصبح  الصفحة  ذيل  يف  املالحظات  هناية  إن  يف  ات 

أما املالحظات يف  الغالب، إذا ما كانت الفصول طويلة، ألن إجيادها يستغرق وقتا.  الفصل، فإهنا مؤرقة يف 

   1هناية الكتاب، فيجب اإلشارة إليها أبرقام الصفحات يف األعلى. 

القارئ عناء    إننا نفضل أن تكون املالحظات يف ذيل الصفحة شريطة أن تتسم ابإلجياز حىت ال نكلف       

البحث عنها بعيدا، وابلتايل قد نشتت فكره وقد ميل من هذه احلركة، األمر الذي يدفعه إىل التخلي عن قراءة  

 
1- Voir: Peter Newmark, A Text Book of Translation, p 92. 
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إطناب   بطريقة ذكية وموجزة دون  ولكن  نفعا،  قد جيدي  النص حل  التعليق يف  إدراج  أن  نظن  الرتمجة. كما 

 بقى يف يد املرتجم قرار أي اإلجراءين أنسب للمقام. ودون إرهاق للرتمجة وشحنها فوق طاقتها ابإلضافات. وي

وتتمثل هذه التعليقات اليت على املرتجم إضافتها يف معلومات ثقافية يف حالة اختالف وتباعد ثقافيت         

اللغة املصدر واللغة اهلدف واقرتاح املرتجم ملكافئ ميثل ثقافة اهلدف وخيتلف يف مضمونه عن ثقافة األصل أو 

 حاجات قرائه.فنية )مادة املوضوع( أو لغوية تشرح استعماال عويصا للكلمات حسب 

بشروحها           االستعانة  إىل  القدمية  العربية  املؤلفات  ترمجة  عند  األحيان  غالب  يف  املستشرقون  ويلجأ 

 ملا قال:  Victor De Coppier وتفاسريها. وقد أقر كثريون بذلك حنو فكتور دي كوبييه

    « Les orientalistes en jugeront; ils connaissent aussi bien que nous les difficultés d’une 

traduction faite sans le secours d’aucun commentaire et sur un texte qui ne saurait être 

encore définitivement fixé. »1 

اليت    أي:         ابلصعوابت  مثلي  علم  على  فهم  القدمي  العريب  الشعر  ترمجة  صعوبة  املستشرقون  يؤكد   «

 )ترمجتنا(بشكل هنائي. «   تعديلهتواجهنا يف الرتمجة دون االستعانة ابلشروح وعلى نص ال ميكن 

املستشرق   تساعد هذه الشروح والتفاسري املرتجم على أتويل صحيح للمعىن خاصة املضمر منه. يقول         

 : يف مقدمة ترمجته للقرآن الكرمي رجييس ابشري

  « L’exégèse est venue éclairer par des récits historico-biographiques tout ce que le Coran 

laisse dans l’ombre. »2       

سرده من قصص  للتفاسري دور يف جعل كل ما يبدو غامضا يف القرآن واضحا من خالل ما ت  »  أي:        

 )ترمجتنا( «اترخيية عن السرية الذاتية.  

 
1- Le P. De Coppier S.J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, S. J  IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Beyrouth 1889, p 03. 
2- Régis Blachère, Le Coran, C-P MAISONNEUVE & LAROSE éditeurs, Paris, 1966, p20. 
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ال أحد ينكر الدور الذي اضطلع به املستشرقون وال يزال يف حفظ الثقافة العربية من مجع املخطوطات           

ببعض   بعضها  املخطوطات  هذه  ومقارنة  لتحقيق  قواعدا  وضعوا  وترمجتها. كما  ونشرها  وحتقيقها  العربية 

مثر كثريا من الدراسات املفيدة  وتصحيح األخطاء مث النشر والرتمجة؛ اهتمام مل يقم به العرب أنفسهم، اهتمام أ

النية، ولكنها يف  حول الشرق العريب وتراثه مبختلف اللغات احلية، وإن تلوث بعضها أحياان جبانب من سوء 

 جمملها تشكل رصيدا ال غىن عنه يلجأ إليه الباحثون العرب أو العجم.   

          

      خالصة الفصل  3-5

وترمجة   لرتمجة الصورتني البيانيتني؛ االستعارة والكناية  التنظرييتناولنا يف هذا الفصل ما يتعلق ابجلانب           

بعني    ونوهنا إىل أن املرتجم جيب أن أيخذ  ،تقوم عليها هذه الدراسةابملفاهيم اليت  انه  أبد  الشعر. وقبل ذلك

وحددان مواضع التباين اللغوي والتباين الثقايف.    ،التباين الثقايف عند الرتمجة شأنه شأن التباين اللغوي  االعتبار 

على  ويتأسف    ملادة ما  على أن املرتجم ال ينبغي أن يركز على اخلسارة اليت تكبدهتا ترمجتهشدد بعض املنظرين  و 

إن مل يكن ذلك   من الصعب حتقيقهانها، ذلك أن الرتمجة الكاملة  مالتقليل واحلد    علىوإمنا عليه العمل    ،ذلك

وقد قرران اعتماد مصطلح "تقنية" للداللة على الوسائل املعتمدة يف نقل الوحدات الصغرى )كلمة  مستحيال.  

األثر  الفرق بني "  كما وضحنامجلة( ومصطلح اسرتاتيجية للداللة على املنهج املتبع إمجاال يف النقل.  -عبارة  -

أو صعوبة  "األثر املكافئ" صعوبة حتصيل على خاصة نيومارك املنظرينبعض وأتكيد  "األثر املماثلو" "املكافئ

ال يكون  اتباع املرتجم لتقنيات ما تندرج ضمن اسرتاتيجية ما  رد فعل املتلقي واحلكم على درجة أتثره.    تقييم

 من الرتمجة وهو الغاية اليت يود الوصول إليها من الرتمجة.  هعشوائيا وإمنا حيكمه غرض

اال          ترمجة  يف  ت  ستعارةقيل  هلا  عرضنا  من  والحظنا  املناهج.  خمتلف  من  منظرون  تبناها  نوع  نظرايت 

اليت املقرتحة  لالستعارة  التقنيات  احلريف  )النقل  التغريب  اسرتاتيجية  اسرتاتيجيات خمتلفة؛  ما    تندرج ضمن  أو 
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بروك   سرتيكتوأمساه  سانسو  استعارة ترمجة  إىل  االستعارة  )ترمجة  التوطني  واسرتاتيجية  عند    (،  )االستبدال 

نقل االستعارة املبتذلة إىل استعارة أقل منها    -نقل االستعارة املبتذلة إىل استعارة ميتة  ومن مظاهرها:  ديكنز(

ترمجة االستعارة املعيارية إىل  -نقل االستعارة املعيارية إىل استعارة مع استبدال املستعار منه آبخر اثبت  -ابتذاال

ترمجة االستعارة األصيلة    -ترمجة االستعارة غري املعجمية إىل استعارة معيارية  -تلفاستعارة معيارية هلا انقل خم

خمتلف انقال  حتمل  معجمية  غري  استعارة  استعارة    -اإىل  استحداث  أو  مكافئة  استعارة  إىل  االستعارة  ترمجة 

  الرتمجة التفسريية  –)ترمجة االستعارة إىل تشبيه    ، تغريبهي  ال هي توطني وال    فئة التقنيات احملايدة،( و مكافئة

-الشرحترمجة االستعارة إىل تشبيه مع    -أو نقل الصورة من خالل إعطاء املعىن أو إعادة الصياغة )عند بروك(

اسرتاتيجية  انيدا وديكنز  مل حيبذ  (.  (وديكنز  )عند نيومارك  مرفوقة ابلشرح نقل االستعارة إىل استعارة    -احلذف

 بروك وترك    .فئة التقنيات احملايدةإىل  اقرتحاها تنتمي إىل اسرتاتيجية التوطني أو    يتالتغريب وكانت التقنيات ال

ومل جند نظرايت تناولت   التقنيات اليت يراها مناسبة لغرضه املنشود من الرتمجة.  من أجل اختيار احلرية للمرتجم  

نيومارك يف ترمجة التورية   الكناية، وحاولنا االستفادة من نظرية  املعنيني؛  ترمجة  وتوصلنا إىل ضرورة عدم إمهال 

 لنقلهما سوية.  تقنيةوحماولة إجياد  (املضمر) رتباطياالو  شاري )الظاهر(اإل

من    ورأينا          الشعر  ترمجة  مسألة  أاثرته  واسع  ما  فبعضهم  جدل  والشعراء،  والنقاد  املرتمجني  بني  النطاق 

لكل لغة ذلك أن    يرفض هذه الرتمجة ويراها مستحيلة أبي حال من األحوال ويعدها خيانة للشعر األصلي؛

غتان املنقول منها واملنقول خاصة إذا كانت الل  عن األفكار واألحاسيس  عبقريتها وطريقتها اإلبداعية يف التعبري 

وثقافيا لغواي  بعيدتني  اآلداب  إليها  مع  والتفاعل  التواصل  من  نوعا  الرتمجة  هذه  يف  اآلخر  البعض  ويرى   .

إال   ووسيلة ال غىن عنها وفرصة ساحنة لتمكني الشعر من الذيوع واالنتشار يف بيئات أخرى غري بيئته.  األخرى،

ترمجة حرفية وحيول رتجم الشعر  الرتمجة، فهل يُ اسرتاتيجية  رتمجني ذاهتم حول  بني املالرأي عرف انقساما  أن هذا  

نثر   إبداعيأإىل  نقال  ينقل  النقل،  .  ام  األمانة يف  هو  احلرفية  الرتمجة  فريق  أنهوحجة  للنقد    غري  تعرضا  األكثر 
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ل الشعر املرتجم إىل نص  و  حتُ   الرتمجة احلرفية نأسهام أصحاب الرأي الفين مبا فيه الكفاية، ذلك  وتناله  األديب  

. كما أن إقصاء الشكل هو فقدان ال حمالة جلزء من املعىن ألن الوزن واإليقاع  عادي تطغى عليه صفة اجلمود

املضمون. القيام  أ  والصوت يؤدون دورا مهما يف حتديد املعىن وإثباته شأهنم شأن  الفريق اآلخر فريى أمهية  ما 

خبلق جديد يدور يف فلك الشعر األصلي، وداعمه يف ذلك حتقيق اإلمتاع الفين الذي يعرب عن موهبة الشاعر  

وال يشرتط يف الرتمجة اإلبداعية للشعر أن ينقل إىل شعر بل   .وقدرة املرتجم على اإلبداع يف اآلن نفسه  األصلي

 و شعر حر أو شعر مرسل... قد حيول إىل قصيدة نثر أ

أوجد خططا واسرتاتيجيات يف ترمجة القصيدة أو  ومثة من وضع مجلة من الشروط يف نقل القصيدة و         

يف التعامل مع    احلرية الكاملة  رتجم الشعرمنح  أن مي  ه من األفضلأننرى  اإليقاع أو الوزن. ويف هذا الصدد،  

  بشكل ال خيل ابملضمون. نفسه مبدعا فيهاسرتاتيجية اليت يرى اال واتباعاألصل 

العربية القدمية على الشروح والتفاسري حىت يسهل عليه           وغالبا ما يعتمد املستشرق يف ترمجة النصوص 

الفهم ويُوفق يف أتويله ويُقدم ترمجة أمينة. كما مييل إىل إثراء ترمجته ابحلواشي والتعليقات حىت يضمن استيعاب  

 ة.قرائه للرتمج
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   الفصل متهيد  4-1

الديوان املصدر العريب    ؛صصنا هذا الفصل حىت حنيط إحاطة اتمة ابملدونة اليت وقع عليها اختيارانخ         

الفرنسية   ابللغة  وترمجته  اخلنساء  حققهاوصاحبته  دي كوبييه  اليت  فكتور  الفرنسي  أ  .املستشرق  من  ورأينا  نه 

التعريف ابلشاعرة   فيه وظروفها  الضروري  عاشت  الذي  الوسط  على  معرفة خصائص شعرها  واالطالع  وكذا 

ذلك أنه   ،نا أيضا أنه البد من التطرق إىل املستشرق الفرنسيورأي  .حىت يسهل علينا فهم استعاراهتا وكناايهتا

يستحق مثل هذه االلتفاتة  كونه السباق يف ترمجة ديوان اخلنساء رغم صعوبة نقل الشعر العريب القدمي إىل أي  

كون هذه الرتمجة حققت يف فرتة كان  و   ،ة وفنية تبلغ حد اإلعجازلغة أعجمية ملا يتمتع به من خصائص لغوي

الذين    األملاناملستشرقني  بني املستشرقني الفرنسيني و على مضمون الدواوين العربية    طالعلالحادا    هاالتنافس في

يف ترمجته قراءة متأنية خاصة   وردكما سنقرأ ما    إىل لغتهم األملانية.  كانوا السباقني يف ترمجة الشعر العريب القدمي

حىت حندد واجهها    املقدمة  اليت  الرتمجة  هغرضو   واجهها  وكيفالصعوابت  الذيمن  األمر  على  س  ،  يساعدان 

والتقنياتمعرفة   الغرض  االسرتاتيجيات  هذا  لتحقيق  سيستعملها  سنعتمد    اخلطوات  أيضا  سنبنيو   .اليت  اليت 

ترمج ونقد  والكناايت  كوبييه  دي  اتعليها يف حتليل  التطبيقية  لالستعارات  دراستنا  العملية    خالل  هذه  كون 

وقوانني.   لقواعد  وإمنا ختضع  عملية عشوائية،  املبذول،    ونقدان  وحنن يف حتليلناليست  اجلهد  من  نقلل  هلا ال 

واحلفاظ على مجاهلا ومعناها وقوة أتثريها يف الوقت ذاته ذلك أن لكل لغة   البيانية  فليس من اليسري ترمجة الصور

ؤدي وظيفتني إحدامها مجالية واألخرى أتثريية، األمر الذي جيعل عملية  عبقريتها يف تشكيل هذه الصور اليت ت

 .اقتالعها من لغتها وبيئتها وإعادة زرعها يف لغة وبيئة أخرى أمرا عسريا ومعقدا للغاية
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 اخلنساء   ترمجة عن 4-2

بن   فبقي وحده،  قُتلوا  ، وإمنا مسي شريدا ألن إخوتهالشريد بن رثااحل بن وعمر  بنت  متاضر امسها            

رايح بن يقظة بن عصية بن خفاف بن امرئ القيس بن هبثة ) ويُقال هنية ( بن سليم بن منصور بن عكرمة بن  

مل  إذ  أحد،    هيسجلإذ مل    ال يُعرف طبعا يوم ميالدها و   اجلاهلية يف   لدتوُ   1خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر.

فمنهم   "،يوم مولدها  حتديدوقد حاول بعض الباحثني  .  األحداثتكن من عادات العرب تسجيل مثل هذه  

اتريخ  من   املستوالدجعل  حنو  عاما  جربييليشهتا  سنةملا    رق  األقدمني  .  م  575  اقرتح  هنج  آثر  من  ومنهم 

أهنا عاشت يف النصف األول من   الذي يظناملستشرق غرنباوم  حنو    ابلتقدير، حترجا من اختاذ رأي تعوزه األدلة

   2القرن السابع امليالدي."

والفضل بيت وسط البادية يف عاشت          والشرف  معاوية وصخر سادات    إذ  ،العز  وأخواها  أبوها  كان 

  بيئةلل لتايل، كانابو  .العربية القبائل حصن هايعترب  ﴾وسلم عليه للا  ىصل﴿  النب  كان  يلةبسليم من مضر، ق

اخلنساء . ويف  وجرأة  وشجاعة ووقار  فصاحة ذات  فهي  ،تهاشخصي تكوين يف  حاسم  أثر اليت ترعرعت فيها 

 .  صالاألسطر املقبلة ستدركون حقيقة اتصافها هبذه اخل

أتخر األرنبة    " وهو  ، أمارة من أمارات اجلمال عند العرب، بت ابخلنساء نسبة إىل اخلنس يف األنفق  ولُ            

 لقبت قال من مثةو     3الوجه وقصر األنف، وقيل هو أتخر األنف عن الوجه مع ارتفاع قليل يف األرنبة."يف  

 أيضا    اخلنساء  كىنوتُ  .4ولزوقه يف الوجه"  األنف قصر" الظبية  من صفات ألن ،ابلظبية هلا تشبيها  ابخلنساء

 
يع، ينظر: اخلنساء، الديوان، حتقيق أنور أبو سويلم، شرح ثعلب أبو العباس أمحد بن حيىي بن سيار الشيباين النحوي، دار عمار للنشر والتوز   -1

 .  58م، ص 1988، 1األردن، ط
 .05ينظر: اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -2
 .72ص  ،6د.ت(، جابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، )د.ط(، ) -3
 .72، ص نفسه املرجع  -4
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وهو على فراش املوت من أثر الطعنة اليت أصيب هبا يف غزوة من    صخر أخيها  قول ذلك ودليل "،عمرو أم"

  غزواته:

 1أرى أم عمرو ال تكل عياديت    وملت سليمى مضجعي ومكاين

قد شد  وذكروا              بين جشم،    ادريدأن مجاهلا  هوازن وسيد  فارس وشاعر  الصمة،  يُ بن  بين   روى إذ  أن 

طلبا للراحة من عناء سفر طويل إىل مكة، وكان منزهلم يف ابدية احلجاز قريبا من منازل    مرواحله  واجشم حط

  *، فإذا به يرى فتاة هتنأقصرية يمتطي حصانه وينطلق يف جولةل بين سليم، وتسوق األقدار سيد بين جشم دريدا 

فعرف أهنا متاضر بنت عمرو  سأل عنها  مث    2وهي ال تشعر به.  ،مهت ابالغتسال  ذلك   بعريا هلا وملا تفرغت من

لنفسهشقيقة صديقه احلميم معاوية أبيات نذكر  ،  ، فخطبها  لكنها ردته لكرب سنه فغضب وراح يهجوها يف 

 3منها:

 من الفتيان أمثايل ونفسي   وقاك للا اي ابنة آل عمرو 

 إذا ما ليلة طرقت بنحس  فال تلدي وال ينكحك مثلي

 خربهتا أىن ابن أمس وهل   وتزعم أنين شيخ كبري 

آثرت أن  بعد موافقتها، ف   إال  أن يكون زواجهافأبوا  لقد عرف فيها أهلها رجاحة العقل واتزان الفكر            

عمومتها، فتزوجها رواحة بن عبد العزى السلمي، فولدت له عبد للا ) أبو شجرة( وهو  تتزوج رجال من أبناء  

إال  ة يعد إىل املدين ومل  ،﴾النب صلى للا عليه وسلم ﴿وكان له شأن يف الردة اليت وقعت بعد وفاة  شاعر أيضا،

فتزوجت اخلنساء رجال   نفصال بينهماال أو حصل ا  مات مبكرا  رواحة. ولعل  -رضي للا عنه-يف خالفة عمر  

 
، )د.ت(،  4أبو إسحاق إبراهيم بن علي احلصري القريواين، زهرة اآلداب ومثرة األلباب، فصله وضبطه زكي مبارك، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط -1
 .998، ص 1ج
 هنأ البعري: طاله ابهلناء أي القطران. -*
 .25م، ص 1963، 2عارف، القاهرة، طبنت الشاطئ، اخلنساء، دار امل  :ر ينظ -2
 .116، 115دريد بن الصمة، الديوان، حتقيق عمر عبد الرسول، دار املعرف، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(، ص.ص -3
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قبيلتها من  السلميامسه    آخر  عامر  أيب  بن  يزيد   ،مرداس  له:  امسها  و   ا ومعاوية وعمر   افولدت  وهي    عمرةبنتا 

. كما وقع خالف يف نسبة العباس *أمسائهم  حتديدومجيعهم شعراء. وقد وقع خالف بني العلماء يف    أصغرهم

 إليها فرأى مجهور العلماء وهو الراجح أنه ابن زوجها ورأت طائفة منهم أنه أحد أبنائها.

حيث ترعرعت بل هي "زمان بيت العز والشرف إن البيئة اليت عاشت فيها اخلنساء ليست قاصرة على            

   1ومكان وطبيعة وأشخاص يتفاعل معها تكوين الشخص ويتأثر هبا بناؤه."

ولدت اخلنساء يف البادية احلجازية يف عصر اجلاهلية، قبيل اإلسالم. وليس كما يعتقد البعض أن أهل            

ل وهلذا ُوصف هذا العصر ابجلاهلي، وإمنا مسي كذلك اشتقاقا من ه  البادية مهج تقطع أوصاهلم احلروب أو جُ 

جبملة    رفه عُ ولكنغري احملمودة  الصفات   ومل يتصف اجلاهلي فقط هبذه   *والطيش.  اجلهل مبعىن السفه والغضب 

الوفاء ابلعهد يف أشعار العرب، و   كثريا  الصفةهذه    ذكر، إذ ورد  الكرمو   حنو اجلودواألخالق الفاضلة،  من املزااي  

، اجلاهليفرط شجاعة    جراء عزة النفس واإلابء وعدم قبول الضيم  و ،  إذ كان مبثابة الدين عندهمكان،  مهما  

  إضافة إىل صدقه ونقائه. ،غريته، وسرعة انفعالهوشدة 

هذه   كانتعرف هلا مواطن تعيش فيها،  وخالفا ملا يظنه كثريون أبن قبائل البدو كانت دائمة التنقل ال يُ          

ها ؤ وفضا على مدار السنة،قتات منه  اخلاص الذي ت بضوابط يفرضها عليها جمال عملهاو  نتظامابالقبائل ترحل 

مثال، كان   ةبع" على ما قال قائلهم فطيء وكندوهلا فيه" املصطاف واملرت "  ،أايم عملها  اخلاص الذي تستقر فيه

 2"..ثرب.يمنزهلما جندا، وتغلب وبكر ابجلزيرة  قرب الفرات، واألوس واخلزرج ب

        
 

حنو لويس شيخو الذي ذهب يف شرحه أن أبناءها هم العباس ويزيد وحزن وعمر وسراقة وعمرة ) ينظر األب لويس شيخو اليسوعي، أنيس    -*
 (05م، ص1895اجللساء يف شرح ديوان اخلنساء، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، 

 .07اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
العصر ابجلاهلي، كما تناولنا كل ما يتعلق ابلشعر يف هذه  هذا  ينظر: الفصل الثاين من هذه املذكرة حيث تطرقنا ابلتفصيل إىل سبب تسمية    -*

 لغوية وفنية والظروف احمليطة به. الفرتة من خصائص
 .19، ص مرجع سبق ذكره ينظر: بنت الشاطئ،   -2
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 القوافلوحياة البدو مل تكن، على ماهو شائع بيننا، حياة رعي فحسب، وإمنا عرفت التجارة وحراسة           

الصناعات  وضرواب من  واحلدادة   خمتلفة  والنجارة  والصياغو  كاحلياكة  املهن    . ةالدابغة  هذه  نلمح  أن  ونستطيع 

 ﴿ : قوله تعاىل ، حنواترة ويتحدث عنهم اترة أخرى اطبهم سبحانهاليت شهدها البدو يف القرآن الكرمي حيث خي

فُّوهَنَا يَ ْوَم ظَ  ُ َجَعَل َلُكم م ِّن بُ ُيوتُِّكْم َسَكًنا َوَجَعَل َلُكم م ِّن ُجُلودِّ اأْلَنْ َعامِّ بُ ُيواًت َتْسَتخِّ   ۙ  ْعنُِّكْم َويَ ْوَم إِّقَاَمتُِّكْم  َواَّلله

نين  إِّىَلٰ حِّ َوَمَتاًعا  أَََثًَث  َوَأْشَعارَِّها  َوَأْواَبرَِّها  َأْصَوافَِّها  النحل:    ﴾  َومِّْن  اختذوا من    اهليةأهل اجلمبعىن أن    .(80) 

حيواهنم وجلود  ماعزهم  وشعر  ضأهنم  ضرواب  صوف  منها  صنعوا  أولية  والسجاجيد  مواد  الثياب  من  خمتلفة 

و  عنهم  حتدث.كما  َثثاألوالفرش  يفحل    سبحانه  أسلوب  ذكر  ابالستعاراتيف  الذي  ا  ملا  التجاري  لطابع 

ُقْل َما عِّنَد اَّللهِّ َخرْيٌ   ۙ  َوإَِّذا رَأَْوا ِتَِّارًَة أَْو هَلًْوا انَفضُّوا إِّلَي َْها َوتَ رَُكوَك قَائًِّما ﴿ : 11يف سورة اجلمعة اآلية اتسموا به

ُ َخرْيُ الرهازِّقِّنيَ  ۙ  م َِّن اللهْهوِّ َومَِّن الت َِّجارَةِّ       ﴾ َواَّلله

استحالت احلياة يف الوادي األجرد، وما ظلت "ومل ختل مناطق البدو من قيعان ومياه وأحساء، وإال           

 يهجروها وال استبدلوا هبا سواها، وملا قالوا الذين قالوه عن الربيع والغيث،  قدمي،مل   الصحراء مسكن قبائل من 

 1واملياه والرايض، والزهر والندى، مما ميأل ديوان الشعر اجلاهلي."

اخلنساء حياة مستقرة يف دايرها "أرض بين سليم" خاصة وأهنا من آل شريد أشهر             وابلتايل، عاشت 

  السلميني.

آنذاككانت عقيد و           اجلاهليني  اخلالقلون دو مبنية على أن مثة شفعاء ميث  ة  البشر وللا  ، ر الوسيط بني 

  للا.   هلم عند  تكون شفيعة  عسى أن  من دون للا تعاىلا  هنيعبدو   أوَثانو   أصناماة  لذلك ابتدع العرب يف اجلاهلي

  بقوا على دين احلنيفية لعرب  ة من اكانت هناك قلو   .النجوم والكواكب  تعبد   من العرب   قبائلوكانت بعض ال

السالم عليه  إبراهيم  دين  وهتو كما    .وهو  العرب  من  عدد  آخرونتنصر   .د 

 
 .19، ص مرجع سبق ذكره بنت الشاطئ،   -1
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اجلاهلية  و           العرب يف  القبيلة  كان  لنظام  اليت تفننوا يف    هبا ا  يفتخرون كثري و خيضعون  من خالل أشعارهم 

هبم الدم والنسب وعليهم  هااألبناء الذين يربط؛ وكانت القبيلة الواحدة تتألف من ثالث طبقاتإجادة نظمها. 

 1املوايل وهم عتقاء القبيلة.، و اجملاورة والسيما احلبشةالعبيد اجمللوبون من البالد األجنبية ، و تقوم القبيلة

منه           فكان  اإلماء  "فأما  واحلرائر.  اإلماء  طبقتني؛  يف  جندها  العصر  هذا  يف  املرأة  إىل  نظران    نوإذا 

عاهرات، يتخذن األخذان، وقينات يضربن على املزهر وغريه، وكان منهن جواري خيدمن الشريفات. وأما احلرة  

هذه   على  هلا  يقوم  فإنه كان  املخدومات  الشريفات  من  إذا كانت  إال  الثياب  ونسج  الطعام  بطهي  فتقوم 

   2األعمال بعض اجلواري."

است           شخصية  للخنساء  الشاطئ  بنت  قوية ورمست  طليقة،  حرة  فتصورهتا  هلا،  دراستها  من  نتجتها 

الشخصية، أشبه ابلفارسات بطالت الرايضة اخلشنة، ولعل هذا ما لفت إليها أنظار دريد، إذ رأى نفسه أمام 

منوذج لألنثى يعز وجوده يف بيئته؛ أنثى متينة البنيان، رايضية اجلسم، ال أثر للضعف فيها. إضافة إىل اتسامها 

املصممة،  وا  ابجلرأة واإلرادة  العنيدة  يليق  لعزمية  ال  خورا  استحيائها  ويف  ضعفا  األنثى  خجل  يف  رأت 

    3بشخصيتها.

. وقيل أن معاوية معاوية وصخر  أخويها بفقد املزدوجة فجيعتها هي اخلنساء حياة يف التحول ونقطة          

ويغمرها بعطفه    يدللها كان ألنه أقرهبما إىل قلبها  صخر كانو فأخوها ألبيها.    اأخوها ألبيها وأمها، أما صخر 

ملاوجوده،   أنه  يروى  زوجها  إذ  العزى   افتقر  مقامر   عبد  للمال  متالفا  أخاها صخرا  ا ألنه كان  الذي    قصدت 

   4."ماله شطرين وأعطاها أفضلهما.. ولقد فعل ذلك عدة مرات قسم"

 
 .07اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
 ، الصفحة نفسها.نفسهاملصدر  -2
 32-31، ص.ص مرجع سبق ذكره ينظر: بنت الشاطئ،   -3
 .  08، صمصدر سبق ذكره  ينظر: لويس شيخو اليسوعي، -4



ة الّتحليل مدّونة البحث ومنهجيّ   

 

 
201 

 يف وتشامتا ،الغطفاين حرملة بن وهاشم  اختلف معاوية نأ  ليقا  ، إذوفقدت يف ابدئ األمر معاوية          

 بينماامرأة.   وهاشم معاوية بني العداوةو  اخلصام سبب نأ أيضا وقيل،  واملناجزة اللقاء فتواعدا عكاظ سوق

 نفسه إىل فدعاها ا،بغي كانت أهنا  ظنو ة،  مجيل وكانت املرية أمساء لقي إذ ظ،عكا  بسوق ميشي معاوية    كان

 إىل فرجعت ،فأخربها أنه سيقاتله من أجلها حرملة  بن هاشم العرب سيد أهنا ختص  قالت، و عليه فامتنعت

 خرج عكاظ، عن الناس وتراجع الشهر احلرام، انتهاء ومع بئس املصري. بفتوعده   ،معاوية قاله مبا أخربتهو  هاشم

 وأصبح1 .هاشم أخو دريد  وقتله   سعيه فخاب " ة مر   بين " يريد غازاي  ومعه مثانية عشر رجال من أصحابه  معاوية

 يف العام املوايل.  معاوية أخاه قتل الذي دريدا يقتل أن فاستطاع له، يثأر أن الصغري أخيه على الزام

 دم  أن خاصة هلا، عزاء  خري  كان   صخر  أخيها وجود أن إال معاوية، لفقد  ا شديد حزان  اخلنساء  وحزنت           

 فيه  رأت و  اخلنساء حزن  من خفف ما وهذا. له أثروا قد  هقومصخر و  كان إذ ا،هدر  يذهب مل معاوية

 . العزاء بعض

 من وجهها إليه رجل بطعنة فتاكة  ُأصيب حىت " ة"مر   على غاراته فتابع  ابلثأر ألخيهصخر   يقتنع  ومل           

مه  أمرين، وِترعت  القى األ حيث    حوالفمرض    ،ةكانت متحالفة مع بين مر  و ،  *"أسد  من بطون قبيلة "  ،فقعس

  مات معاوية يف يوم حوزة األول  ،ومن قبل  .م  615  ةسن  يوم كالب  إىل أن تويفاآلالم    الوحيدة اخلنساء  ختهأو 

  ذاقت مرارة اليتم إثر  يوم ومن قبلهما قابلت متاضر املوت يف أسرهتا حسب تقدير بعض الباحثني. ،م612 سنة

بن الشريد، و يبأ  ان فقد يوم  ها عمرو  اإلرمال  الصمود    ع تستطي  اخلنساء  وما كانت   . مرداسزوجها  رحيل  طعم 

 عزة النفس. تشبثت ب و أمام ذلك التيار اجلارف، مهما تشبثت ابجلمود، ومهما تعقلت بصالبة الرأي، 
 

 ينظر: موسوعة ويكيبيداي حيث ذُكرت الرواية ابلتفصيل:   -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1  اتريخ(
 ( 21:51التوقيت:  03.04.2020الدخول: 

اجلاهلية   -* يف  أسد  قبيلة  موطن  نزار. كان  بن  مضر  بن  إلياس  بن  مدركة  بن  خزمية  بن  أسد  إىل  تنسب  العداننية  من  عظيمة  قبيلة  أسد  بنو 
طيءجب وشرقي القصيم  غريب جند يف قبائللي  ِتاورها  وكانت  جباهلا  وكنانة وهوازن  وغطفان  طيء ،  ومن  والرسيس،  والر س  مسرياء  مياهها؛  ومن   .

 .القنة والقنان وأابن األسود

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D8%A7_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D8%A7_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D8%A7_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%BA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
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 عليهما فحزنت وصخر، معاوية  أخواها تلقُ  حىت تكثر، وال الشعر تقول البداية يف اخلنساء وكانت          

 أن وأبت وترثيه،  تبكيه اعام ثالثني  حنو بعده  عاشت إذ حبياهتا، تنتفع  مفل صخر على اوخصوص ا،شديد حزان

 . كان مؤنسها الوحيد يف حمنتها وحياهتاالذي    املرير ابلشعر تزودفت  .السنني لك ت الو ط عليه احلداد ثوب تنزع

 رسول على بقدومها فسعدت   اإلسالم، يف  اآلخر والشطر اجلاهلية، يف  حياهتا من ا شطر  اخلنساء عاشت         

 اليت  الوثنية بعد  من دينا به  رتضاء واال عتناق اإلسالمال  ،"سليم بين " قومها مع  ﴾ وسلم عليه للا  صلى﴿ للا

فباتت ليلتها تلك   ،سية وقول الشعررو اشتهروا ابلف  هلا بين  أربعة  ومعها  القادسيةت  شهدو   . قبل من عليها كانوا

  ، قائلة:توصيهم ابلصرب وتغريهم مبجد االستشهاد

 ،واحد  رجل لبنو نكمإله إال هو إ  وللا الذي الو  ،خمتارين وهاجرت   طائعني، أسلمتم إنكم ؛ بين اي  »           

قد  و  ،نسبكم ترب غ وال حسبكم، هجنت وال خالكموال فضحت  ،ما خنت أابكم واحدة أنكم بنو امرأة كما

  الدار من خري  الباقية الدار أن من الثواب اجلزيل يف حرب الكافرين. واعلمواسلمني  تعلمون ما أعده للا للم 

)آل عمران:    ﴾تفلحون لعلكم للا واتقوا  ورابطوا صابرواو  ااصربو  اي أيها الذين آمنوا﴿:تعاىليقول للا    الفانية،

أعدائه    فإذا (200 على  وابهلل  مستبصرين،  عدوكم  قتال  إىل  فاغدوا  ساملني  للا  شاء  إن  غدا  أصبحتم 

وجللت انرا على أوراقها،    واضطرمت لظى على سياقها،  ا،ساقه عن مشرت  قد   احلرب  رأيتم مستنصرين، فإذا

 1«. واملقامة اخللد  دار يف ،الكرامةو   نمابلغ تظفروا، عند احتدام مخسيها يسهائر  وجالدوا ،وطيسها فتيمموا

 أمهم  وصية فيها يذكرون أراجيز ينشدون ،واحد بعد  واحدا فتقدموا  مراكزهم ابكروا الصبح  وملا حل         

 جيمعين أن ريب من وأرجو،  بقتلهم شرفين  الذي هلل احلمد »  :فقالت  اخلرب فبلغها،  آخرهم عن تلواقُ  حىت هلم،

 
للا  -1 عبد  بن  يوسف  ط  أبو  بريوت،  اجليل،  دار  البجاوي،  حممد  علي  حتقيق  األصحاب،  معرفة  االستيعاب يف  الرب،  عبد  بن  حممد  ،  1بن 

 .1828ص  ،1م، ج1992
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 حىت   )درهم مائيت واحد لكلو   ( األربعة بنيها أرزاق يعطيها اخلطاب بن عمر  وكان «.الرمحة مستقر يف هبم

 1.-رضي للا عنه- قبض

 رَثء يف وتنظم احلداد، ثوب ختلع   أن أتىب حزينة، ابكية؛  موقفنيا اخلرب  ويبدو أن اخلنساء تعيش منذ هذ          

حترك   ل، والعوي ابلبكاء ملةاحمل الطوال القصائد أخويها ال    خرب  تقبل بل ،دمعا تذرف   وال ا،ساكنوهادئة 

ها على أخويها قد استنفد  ؤ رمبا بكا "  ا.مجيع قتلهممب شرفها الذي للا فتحمد رحب، بصدر،  استشهاد أبنائها 

احنراف يف طبيعة متاضر، جعل عاطفة األخوة  حدث    ورمباالدمع من مآقيها، ورَثؤها هلما استهلك مشاعرها.  

األمومة.   أبوا أن   ورمبافيها تطغى على عاطفة  اليت  العريب لشاعرته األوىل، والقصة  اجملتمع  اليت رمسها  الصورة 

الب رمبا  و   2  " طل، مث الشقيق "معاوية"، ومن عدامها فظالل ابهتة أو مهتزة.يفسحوا فيها مكاان لغري "صخر" 

 .خري عزاء لنفسها جدت يف استشهاد أبنائهاو 

اخلنساء  يبدوو            ترثي أخو   ، وهي عجوز كبرية،أن  يعتنقا    هايظلت  احلنيفألهنما ماات ومل  الدين  ،  هذا 

يشكون حاهلا، إذ    إىل عمر بن اخلطاب  واأقبلو   يوما  منها  ذكر أن قومها ضجواإذ يُ ،  فخشيت عليهما من النار

" فقال هلا: إن الذي تصنعني ليس من  .فلعله ينصحها فتنتهي  ،من البكاء يف اجلاهلية واإلسالم  قرحت عيناها

مث أنشدته    . عليهم  زين حل  دعىك ألذلت:  قايف اجلاهلية وهم حشو جهنم.  لكوا  اإلسالم. وإن الذين تبكني هُ 

   3بعض شعرها يف أخويها، فتأثر وقال فيما رووا: دعوها، فإهنا ال تزال حزينة أبدا."

وانقطعت أخبارها، إىل أن توفيت يف البادية. واختلف  وعاشت اخلنساء بعد مقتل أبنائها سنني كثرية.            

إىل قائل يف أول خالفة  ،ه 26م وهو يوافق سنة  646الباحثون يف اتريخ وفاهتا، "فمن قائل كانت وفاهتا سنة 

حممد حمي الدين  ه، وقد حددها الشيخ    24، وحددها البعض بسنة  -رضي للا عنه-سيدان عثمان بن عفان  

 
 .1829، ص 1، جمرجع سبق ذكره أبو يوسف بن عبد للا بن حممد بن عبد الرب،  -1
 .53-51ص .، صمرجع سبق ذكره ينظر: بنت الشاطئ،   -2
 .47، ص نفسه  املرجع -3
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ونلحظ مدى اتساع هذا    م.  670أما لويس شيخو فحدد سنة وفاهتا عام    1ه،"  50سنة  عبد احلميد بنحو  

   االختالف حىت بلغت مسافته ثلث قرن أو يزيد.     

انقطاع أخبار اخلنساء عند األقدمني ملا استشهد أبناؤها يف القادسية، وأن عمر بن اخلطاب   الحظناو           

رضي للا  -أهنا أدركت عثمان    على  دليل. وهذا  2كان "يعطيها أرزاق أوالدها حىت قبض"  -رضي للا عنه-

قد أمتت حياهتا الشعرية قبل  أن الشاعرة    ال يعنينا حقا بقدر ما يعنينا. ومهما كان اتريخ وفاهتا، فاألمر  -عنه

. ومل يبلغنا من أنبائها إال ذلك املروى عن عقلمة بن جرير إذ ذكر أنه رآها وقد هرمت يف  وقت بعيدذلك ب

    *عرس ابنتها.

بن            العباس  وأخاها  مرداسا،  أابها  رثت  "وقد  "عمرة"،  ابنتها  لسان  برَثئها  ينطق  ومل  اخلنساء  ماتت 

 ، رمبا ألهنا وجدت يف موهتا راحة هلا من شقاء احلياة وهناية ألحزاهنا.  3يصر..."مرداس، وابنها األق

       

 اخلنساء  ديوان   4-3

حظي شعر اخلنساء ابإلعجاب والتقدير منذ عصرها إىل حد الساعة. وأمجع أهل العلم ابلشعر على أنه           

 4العرب قبل اإلسالم وبعده امرأة تفوق اخلنساء يف "رصانة شعرها، ورقة لفظه، وحالوة جرسه." عراءليس يف ش

 بل وانفست أشهر شعراء عصرها الرجال.  

 
 .12اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
 .1828، ص 1، جمرجع سبق ذكره أبو يوسف بن عبد للا بن حممد بن عبد الرب،  ينظر: -2
 :هلا فقالت اخلنساء، كرهته  شيء  يف قاولتها زوجها،  إىل لتنقلها البنتها طيبا تصنع  بينما كانت اخلنساء سليم أنه  بين نساء بعض  عن يُروى  -*

بعال. )ينظر: بنت الشاطئ،  منك وأكرم نعال، منك وأرق عرسا، منك وأحسن ورسا، منك عرفا، وأطيب منك  أبسط كنت لقد فو للا  اسكيت،
 (32اخلنساء، ص 

 .56، ص مرجع سبق ذكره بنت الشاطئ،   -3
 .150، ص مرجع سبق ذكره أمحد حسني الزايت،  -4
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وشهدت أبم عينيها هذا التقدير ملا جذبت أمساع شيوخ الشعر وأمراء البيان يف سوق عكاظ، بل حىت            

الستماع إىل شعرها، إذ يروى أهنا "كانت تنشده وهو يقول: هيه اي  الرسول صلى للا عليه وسلم كان حيب ا

    1خناس، أو يومئ بيده."

واعتبارها أشعر شعراء عصرها أن  ويروى أيضا يف إعجاب الرسول صلى للا عليه وسلم بشعر اخلنساء            

طيء،    جاءه بين  من  قومه  مع  مبايعا  الطائي"  حات  بن  الناس، ""عدي  أشعر  فينا  إن  رسول للا،  اي  فقال: 

قال: أما أشعر الناس فامرؤ القيس بن حجر، وأما أسخى الناس الناس، وأفرس الناس. قال: مسهم.    وأسخى

 صلى للا عليه وسلم:  فقال رسول للا  وأما أفرس الناس فعمرو بن معد يكرب.  -يعين أابه–فحات بن سعد  

يعين نفسه صلى    -ليس كما قلت اي عدي، أما أشعر الناس فاخلنساء بنت عمرو، وأما أسخى الناس فمحمد

 2للا عليه وسلم، وأما أفرس الناس فعلي بن أيب طالب."

 . امطلبوال أظن أن للشاعرة بعد هذه الشهادة           

 الناس؟ قال: أان لوال اخلنساء. قيل: مبا فضلتك؟ فراح ينشد بعض أبياهتا: "وقيل جلرير: من أشعر          

 إن الزمان وما يفىن له عجب    أبقى لنا ذنبا واستؤصل الراس

 3إن اجلديدين يف طول اختالفهما   ال يفسدان ولكن يفسد الناس

له: أو كذلك اخلنساء؟ فقال: تلك وكان بشار يقول: مل تقل امرأة شعرا إال ظهر الضعف فيه، فقيل    "          

 4فاقت الرجال."

 
 .1827، ص 1، جمرجع سبق ذكره أبو يوسف بن عبد للا بن حممد بن عبد الرب،  -1
، 4عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط  -2

 .434ص  ،1م، ج1997
 .435، ص نفسه املرجع  :ينظر  -3
أبو  -4 الفضل    ينظر:  أبو  احلريري، حتقيق حممد  مقامات  الشريشي، شرح  القيسي  املؤمن  بن عبد  العصرية، صيدا،  إالعباس أمحد  املكتبة  براهيم، 

 .  350ص  ،4م، ج  1992، (د.ط) بريوت، 
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 من أقراهنا هلا فشهد  ،غالبا معاصريها بعض ِتاوزت مرموقة، شعرية مكانة اخلنساء احتلت وهبذا           

 بني حيكم عكاظ قسو  يف احلمراء قبته يف يومئذ  وكان،  أنشدته ملا  الذبياين النابغة قال الشاعرية، بقوة الشعراء

. ويف 1"لفضلنك على شعراء هذا املوسم  -يعين األعشى  -أنشدين قبلك  هذا األعمى  أن لوال وللا: "الشعراء

 واإلنس.  اجلن أشعر إنك  رواية أخرى لقلت

أنه دُ            الضب  املفضل  فلما ويذكر  إليه ابجللوس،  مثل بني يديه أومأ  فلما  املهدي،  يوما إىل جملس  عي 

فقال: اي أمري املؤمنني قول اخلنساء، فاستوى    اي مفضل، ما أفخر بيت قالته العرب؟سكن جأشه، قال له:  

 جالسا وكان متكئا، فقال: أي بيت هو ؟ فقال قوهلا: 

 وإن صخرا لتأت اهلداة به    كأنه علم يف رأسه انر 

   2قال: الصواب مع أمري املؤمنني –سحاق بن بزيع إ وأومأ إىل -فقال: قد قلت له فأاب علي

ديوا           الباحثون  تناول  احلايل،  عصران  اخلنساءويف  لغته    ن  يف  آراؤهم  هلم  وكانت  والتمحيص،  ابلدراسة 

 شعرها بقوله: الشاعرة ويصف  ؛ فيقدم أبو سويلموصوره

وعربت  »           حزين،  موتور  قلب كل  يف  حفرا  أشعارها  الرقيقة  حفرت  مرارة  أأبشعارها  عن  تعبري  صدق 

وأمل املوت، وصورت التجربة اإلنسانية املؤملة أدق تصوير، فكان شعرها خالدا حنسه، ونتجاوب معه،  الشكل،  

       3«وننفعل به.

يف ِتسيدمها، ومجعت بني القوة والرقة    فيهماأبدعت    ويرى حسني الزايت اخلنساء زعيمة الفخر والرَثء        

 فيقول: 

 
 .350، ص 4،ج مرجع سبق ذكره أبو العباس أمحد بن عبد املؤمن القيسي الشريشي،  -1
 .353، صنفسه املرجع  -2
 .06اخلنساء، الديوان، حتقيق أنور أبو سويلم، ص  -3
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ليس يف شواعر العرب قبل اإلسالم وبعده من تفوق اخلنساء يف رصانة شعرها ورقة لفظه وحالوة   »          

جرسه ولرمبا ضاعت يف هذه الصفات الشعراء الفحول... ملا يف شعرها من قوة الرجولة ورقة األنوثة. وقد غلب  

وأخويها خري مضر قومه،  أمثل  أابها  الفخر فألن  أما  والرَثء.  الفخر  فيهم  يف شعرها  فلفجيعتها  الرَثء  وأما  ؛ 

 1«وطول وجدها عليهم.

  ، م 1888عن شاعرات الرَثء األخرايت، إذ نشر ديواهنا على حدة سنة  اليسوعي وفضلها لويس شيخو          

بعد أن اعتمد على النسختني اخلطيتني املوجودتني يف دار الكتب املصرية. وهناك طبعة أخرى يف بريوت سنة  

  .م  1895

العرب" سنة  وكان             املعنون " رايض األدب يف مراثي شواعر  مراثي إحدى   م1897قد مجع يف كتابه 

 ، كما أشران.اوستني شاعرة من عهد اجلاهلية ما عدا ديوان اخلنساء الذي أفرد له كتااب آخر 

  عن جهده املبذول ، إذ قال معربا  م1888خلنساء سنة  ويعد لويس شيخو أول من حقق وشرح ديوان ا         

العربية إىل شباهبا ونظارهتا، ذلك أن دست ور البالغة العربية هو كالم القدماء، حىت" يساعد على إعادة اللغة 

 : 2واعدا القراء بنشر نفائس القدماء مما يشتاقونه ويشق عليهم الوصول إليه"

ان مجعهما قوم  وهذا الديوان النفيس كان قد أضحى عزيز الوجود وقع إلينا منه حلسن احلظ نسخت  »          

القدماء مشاهري  أفاضل    ...من  بعض  عليهما  وضبطهما  ودلنا  مقابلتهما  على  نقتصر  فلم  الشهباء. 

وتصحيحهما وترتيبهما على القوايف حىت أضفنا إليها مجلة زايدات مهمة مجعناها عن حنو من ستني كتااب من 

يف  قسما  منها  وجدان  القدماء  للشراح  فهي  الكتاب  هبا  حشينا  اليت  التعليقات  أما  األقدمني)...(  مصنفات 

 3« األدابء.األصل وقسما آخر يف كتب 

 
 .150أمحد حسني الزايت، اتريخ األدب العريب، ص  -1
) يعد  م، ص املقدمة.1888ينظر: لويس شيخو اليسوعي، أنيس اجللساء يف ديوان اخلنساء، الطبعة الكاثوليكية لآلابء اليسوعيني، بريوت،    -2

 (.1895شيخو يف هذه املذكرة من هذه الطبعة غري ذلك فهو من طبعة سنة   هذا االقتباس وما بعده الوحيدين للويس
 ، الصفحة نفسها.نفسهاملصدر  -3
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 املوتى أوصاف  بيانت يف ابنفرادها واشتهرت امتازتألهنا    الرَثء   كثريادرس الباحثون يف شعر اخلنساء            

مشاعرها  ، ذلك أن  قلوهبم أبملها الشديد أعماقمن   يشعروا حىت  من جهة  القارئني  قلوب يف بعمق تؤثر قةبطري

ألهنا    وجعلته أساس صورها  ووهبته كل إبداعها، كما أهنا مل هتتم بسواه من املوضوعات الشعرية  كانت صادقة

      وفيما يلي عرض ألغراض الرَثء يف ديوان اخلنساء:  فجعت مبقتل أخويها.

   أغراض الراثء يف ديوان اخلنساء  4-3-1

موضوع "الرَثء" حمور احلديث يف دراستنا لالستعارة والكناية يف ديوان اخلنساء وترمجتهما إىل اللغة يعد           

العاطفة فذلك راجع  ت  شعر اخلنساء  ا من الصور يف تني وغريمهصور ن الهاات  توإن كانالفرنسية.   تسم بصدق 

  1".وبه الصنعة أو التكلفيعد " تعبريا مباشرا قلما تش ه حسب بعض النقادأن، ذلك موضوع الرَثء إىل

والرَثء موضوع خيص الشعر أكثر من النثر لقول    2بكاء على امليت ومدحه وتعداد حماسنه.  والرَثء لغة          

 3نظمت فيه شعرا."و  )...( إذا بكيته رثوت امليت أيضا"ابن منظور 

ومن هنا يعد الرَثء تعبريا عن مشاعر احلزن من خالل البكاء وذكر حماسن امليت وأجماده اليت سيخلدها         

   . الدهر والتاريخ الستثارة احلزن نفسه يف السامع والقارئ

ملعاين  اخلنساء "عاطفيا حبتا، ال يشوبه تكلف، وال يرتفع هبا الفكر إىل ا يف شعر    رَثءالومثة من يعترب          

احلكيمة اليت جندها يف رَثء لبيد ألخيه. فهي حزينة ال تتعزى، وضعيفة ال متلك أن تعض نفسها، واندبة هتيج  

البواكي، وتستحث قومها على إدراك الثأر، وتثري خنوهتم بذكر مناقب أخيها، وإذا خطر هلا أن تتأسى شيئا، 

   4فلكي متنع نفسها عن االنتحار، ال عن التفجع والبكاء."

 
 .311، ص مرجع سبق ذكره ينظر: حيي اجلبوري،  -1
 .309ص ، 14ج، بن منظور، لسان العرب ،  دار صادر، بريوت، )د.ط(، )د.ت(ا   -2
 نفسها.، الصفحة نفسه ينظر: املرجع  -3

 .208ينظر: بطرس البستاين، أدابء العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم، ص  -4
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لرتاثنا العريب، وليس من الضرورة    وإثراءً   اوحنن نرى يف اختالف رَثء اخلنساء عن غريها من الشعراء تنوع        

أن تتشابه طريقة عرض الشعراء ملوضوعاهتم أو تتقارب أهدافهم أو تتماثل صورهم. كما أن "احلكمة ليست 

 1اصة."شرطا يف الشاعرية بعامة، وال هي من مقومات املرثية خب

هي الندب والتأبني والعزاء. وقبل  لرَثء فيه  ل  غراضإن املطلع على شعر اخلنساء يستطيع أن مييز ثالثة أ         

تعكس ما    اننوه إىل أهنا تتداخل تداخال بي نا يف معظم صور مراثيها الفنية، ذلك أهن  غراض التطرق إىل هذه األ 

    وافتخار...إخل.  وشوق متداخلة من حزن وأتسفو ولطاملا اجتاحتها مشاعر متعددة  يسيطر عليها من مشاعر

 الندب   4-3-1-1

     2."كثرية احلزن تستمطر الدموع من العيونبكاء ونواح وعويل على امليت أبلفاظ حزينة مؤملة  هو "        

ألهنن   اللوايت أبدعن فيه ، بل يظهر أنه كان يشيع أكثر بني النساءوكان ينشد هذا الفن النساء والرجال        

ابألكف أو قطع اجللود   هنوصدور   هنعلى وجوه  نلطمويجيتمعن يف مناحة صاخبة،  حيلقن شعورهن و   "كن  

وقد كن  لزايدة اجلو حزان وأسى.    3"وكن يصنعن ذلك على القرب ويف جمالس القبيلة واملواسم العظام  ،أو النعال

القبيلة له.  اصة إذا كان قتيال  ال يزلن يندبن على امليت خ ومل تكن النساء تندبن مواتهن يوما أو  "حىت تثأر 

       4" معدودات.أايما، بل كن يطلن ذلك إىل سنني 

 احلزن  صورالتعبريي لتجسيد    نواستغل هذا الفوتعد اخلنساء أشهر من بكى واستبكى يف اجلاهلية            

وكانت   .عزيز  ان فقد جراء لنفسيةا صدمةلل ا آَثر  تعد  داخلية  عواطف  عن  يعرب  الذي لبكاءوا والنواح واألسى

 
 .76، ص مرجع سبق ذكره بنت الشاطئ،   -1
 . 311، ص مرجع سبق ذكره حيي اجلبوري،  -2
 .207شوقي ضيف، اتريخ األدب العريب، العصر اجلاهلي، ص . وينظر: املرجع السابق، الصفحة نفسها ينظر: -3
 .207اتريخ األدب العريب، العصر اجلاهلي، ص شوقي ضيف،  -4
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، ومن  حاميها ومالذها يف حمنها وظلت تبكيه حىت بعد إسالمهااخلنساء شديدة احلزن على أخيها صخر وهو  

     1:أبياهتا يف الندب

 وفيضي فيضة من غري نزر     أال اي عني فاهنمري بغدر     

   فقد غلب العزاء وعيل صربي     وال تعدي عزاء بعد صخر                              

 يف ما من خالهلا حىت تفرغ )اي(  النداء أداة مستخدمة عينها تنادي هذا مطلعها يف اخلنساء أخذت       

مل يعد   إذ، ينقطع لتأمر عينها ابلبكاء الشديد الذي ال مصاهبا، لعظم من أمل أعماقها ميزق وما حرقة من هاجوف

 هناك بعد هذه املصيبة صرب.  

البكاء    ألفاظهناك           أو  العني  هبا  تقابل  الشاعرة  وفيضياستعملتها  اهنمري  ابكي، حنو والغدر،    ،غري   ،

إضافية    األلفاظهذه    تسكااب،...  ،العويلسرب،    السوابح،  ،مدرارجودي،   مدلوالت  لنا  تعطي  وغريها 

 . للخطاب املباشر للعني بوصفها عنصرا أو مصدرا للبكاء

فؤادها  "الندب"ومن صور           الذي أحدث جرحا يف  احلزن  اخلنساء صورة  يلتئم  عند  ولن  يلتئم  بعد    ال 

 2 :من الدنيا رحيل أخيها صخر

 ال ختل أنين لقيت رواحا          بعد صخر حىت أثنب نواحا 

 من ضمريي بلوعة احلزن حىت    تكأ احلزن يف فؤادي فقاحا 

وهناك من يرى أن اخلنساء يف عدد غري قليل من املراثي املتأخرة تلتفت إىل اجلانب املادي، فإذا بكت           

الفادحة يف الكرمي املعطاء. وإذا ما ِتاوزت مصيبتها   أخاها تعدد ما انهلا من عطائه وتشكو خسارهتا املادية 

 
 .43اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
 .28، ص نفسهاملصدر  -2
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وى اليتامى واألرامل. وقلما بكت يف متأخر  الفردية فإمنا تتجاوزها لتصف مصاب القبيلة يف فتاها الكرمي، مأ

   1مراثيها صبامها املشرتك وملهى طفولتهما وأنس اإلخوة ومجال الصحبة يف أايم اخلوايل.

 . وإىل جانب هذا الغرض من الرَثء جند غرضا آخر وهو التأبني         

 لتأبني  ا 4-3-1-2

امليت هو           على  حياأو    -"الثناء  يكون  عند    -أيضا  قد  ذلك  ويكون  حمامده،  وتعداد  فضائله  وذكر 

    2عقد لذكرى الفقيد."ُُ زايرهتم للقبور أو اجتماعهم يف جملس ي

"ال تأبني"           عن  يعد  مطورة  اجلاهلي صورة  الشعر  اليت عُ يف  النقوش  فيها    ثر "تلك  عليها وكانوا يكتبون 

 3لذكراهم وختليدا هلا."أمساءهم وألقاهبم وبعض أعماهلم متجيدا 

احلميدة         تصور خصاهلما  حىت  واضحا  ومعاوية  اخلنساء ألخويها صخر  أتبني  وجمد    ورد  من شجاعة 

اختذت من أتبينها  قد  . و اليت خسرهتا وقبيلتهاو صرب ومجال وصدق  وشرف وسيادة وكرم وحلم وعزة وفصاحة و 

مثالية    مهاختليدمبناقبهما وأعماهلما و   االعتزاز لالفتخار هبما و هذا وسيلة   أبدعت  وذلك من خالل رسم صور 

يف  فيها يطلبوهنا  واليت كانوا  اجلاهلية  يف  العرب  يقدرها  اليت  والصفات  املعاين  حول  حتوم  اخلنساء  وكانت   .

   4 :أتبينها ألخيها معاويةيف  "الشجاعة"حنو صفة  أشرافهم وسادهتم،

 أال ال أرى كالفارس الورد فارسا            إذا ما علته جرأة وعالنية                    

 وكان لزار احلرب عند شبوهبا                إذا مشرت عن ساقها وهي داكيه 

 
 .77، ص مرجع سبق ذكره ينظر: بنت الشاطئ،   -1
 .314 ،313، ص.ص مرجع سبق ذكره حيي اجلبوري،  -2
 .207شوقي ضيف، اتريخ األدب العريب، العصر اجلاهلي، ص  -3
 .120اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -4
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  راء كان ملجأ الفق  وحسن الضيافة، إذ  ومن الصفات اليت خلدهتا اخلنساء يف أخيها صخر صفة الكرم           

 1تنشد:  ،لن يتأخر صخر عن مد يد العونفيهرعون إليه يف أي وقت حىت لو كان ذلك آخر الليل  نيتاجواحمل

 نعم الفىت كان لألضياف إذا نزلوا            وسائل حل بعد النوم حمروب 

 كم من مناد دعا والليل مكتنع          نفست عنه حبال املوت مكروب 

أجود  عد  و          املرثيا  القدماء  التفجع على  ما مجع  مآثره و   )الندب(  لرَثء  مناقبه ومدح    .)التأبني(  تعداد 

 2تنشد اخلنساء:

 وابكي على أروع حامي الذمار  اي عني جودي ابلدموع الغزار       

 أمناه منهم كل حمض النجار       فرع من القوم كرمي اجلدا                          

 وصرح الناس بنجوى السرار       أقول ملا جاءين هلكه،           

 وحال من دونك بعد املزار        أخي إما تك ودعتنا                              

مث ما    املرثيعلى    بكاءابل  ه، إذ تستهلالتأبنيو   ندب يف هذا النموذج الذي قدمناه ِتمع اخلنساء بني ال         

هذا ما يزيد رَثءها حسنا، ذلك و "من جديد.  بكاءتلبث أن تذكر خصاله احلميدة مث تعود للمعىن األول أي لل

يرافقه    أن العاطفة معا،  اللهجة وصدق  وإمنا هو مشبع بصدق  التكلف واجلفاف،  مدحها لصخر ال يشوبه 

 3التفجع يف مجيع أقسامه."

 بكثرة اترة نفسها  معزية  اخلنساء ه استخدمت إذ ، "العزاء "و هو  آخر  غرضا اخلنساء رَثء يف  جند كما          

 أن بعد هابكاء هايشاركو  نأب قومها تنادي واترة  ،وحبديثها أن املوت حق كل إنسان وال مفر منه  احوهل نيالباك

  .همر ايد وحامي فارسهم، فقدوا

 
 .18، ص اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس -1
 .60، صنفسهاملصدر  -2
 .207العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم، ص   ، أدابءينظر: بطرس البستاين -3
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 العزاء   4-3-1-3

نوازل التفكر يف رحلة  "وهو           اإلنسان أمام  البالء وضعف  األقدار ونزول  الناس وحتمية  احلياة ومصري 

 1الدهر ومصائب الزمان، فيلتمس يف كل ذلك السلوة والصرب والرضا مبا نزل به واالستسالم للقدر."

ويصربها على ما أمل هبا من    مصيبتها فف من هلعوخي أهلها عن يعزيها ما غريها بكاء  يف اخلنساء  ِتدو          

 2: تنشدإذ أ ،مصائب

 ولوال كثرة الباكني حويل    على إخواهنم لقتلت نفسي 

 ولكن ال أزال أرى عجوال       وابكية تنوح ليوم حنس

 عشية رزئه أو غب أمس    أراها واهلا تبكي أخاها      

 أعز النفس عنه ابلتأسي  وما يبكون مثل أخي ولكن   

عاطفتها وتستعمل عقلها يف احلكم أبن املوت قدر حمتوم    يفقليال    تحكمتوقد تعزي نفسها بنفسها ملا           

 3وهناية كل حي: 

 ال شيء يبقى غري وجه مليكنا     ولست أرى حيا على الدهر خالدا

غوار وحامي امل  همفارسأن فقدوا  بعد على صخر بكاءها يشاركوها أن وقد تطلب اخلنساء من قومها          

 دايرهم وحافظ شرفهم:  

 4لى عليكم أمورا ذات أمراسخفارسكم؟    أال تبكون  !بين سليم

 

 

 
 .314، ص مرجع سبق ذكره حيي اجلبوري،  -1
 .72اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -2
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   األسلوب والتصوير الفين يف ديوان اخلنساء  4-3-2

 مجيل  تنظيم األفكار يف نسق أديبلنقل املعاين والدالالت و   اتبعت أسلواب خاصااخلنساء    الشك أن         

سرة هتفوا إليها آ يقاعات موسيقيةمزين إبعواطف و حممل ابلو   واحملسنات البديعية  لصور البيانية واإلنشائيةغين اب

  .خيفق هلا الوجدان املؤهل لتذوق عناصر اجلمال األديبالنفس الشاعرة و 

مقارنة ابلقصائد الطوال اليت عرفناها يف الشعراء اجلاهليني، فأطول قصيدة   قصرية اخلنساء قصائدوردت          

بيتا. ولعل ذلك راجع إىل وحدة   بعينيك أم ابلعني عوار ..." وهي ال تتجاوز اخلمسة والثالثني  هي "قذى 

   .أغراضها، فهي تركز على الرَثءموضوع الشاعرة، وعدم تعدد 

يزات شعرها.  مبل نعتربه ميزة من    ،اء يعد نقصا مادام ال يضر شاعريتهاوال نظن أن قصر قصائد اخلنس           

وال نوافق رأي من يظن أن قصر قصائد اخلنساء يعود لضعف خميلتها، ذلك أن بالغة الصور اليت كانت ترمسها   

 وإبداعها تلغي هذه املالحظة.  

خلنساء وألفاظه ابلغلو، ذلك أهنا مغالية يف حزهنا وولعها ومغالية فيما معاين شعر اومثة أيضا من يصف           

ص به  "خرا  تنعت  أنه  إال  احلسنة،  النعوت  وصفها من  حيث  من  وبريء  تفجعها  حيث  من  صادق  غلو 

. أما الغلو يف األلفاظ فيتجسد يف استعماهلا لصيغ املبالغة بكثرة حنو قوهلا: شه اد أندية، مح ال ألوية، 1ألخيها"

رفيع...، جمدام، قطوب، عتيق، فكهاب حمفلة، خط  هب اط أودية مئة    ،  املدونة  ولقد وردت صيغة "فعيل" يف 

كل صفة    أنعلى  دلت من خالهلا  وعشرين مرة وهي أكثر الصيغ تواجدا من حيث عدد املرات ألن اخلنساء  

من وحي   مصطنعة  ته تزيل أي شك أبن شخصيحىت  خلقة من أخالقه أو ولدت معه    يهمن صفات أخيها  

فيها مبالغ  أو  هذا هو صخرو   عنوة  خياهلا  تقول  من  وهذ  فعال  كأمنا  به  يتسم  ما  و لصفات خ  ا   .قيةُخلقية 

واليت    ،ورودهامن حيث عدد مرات    " فعيل"صيغة    تليوهي   ،مرة  وستني   ستال" يف املدونة  ووردت صيغة "فع  

 
 .207بطرس البستاين، أدابء العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم، ص   -1
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الصويت والصريف والنحوي   كما أهنا  ،من احلزن  اخلنساء مستوى عايلجسدت من خالهلا   اجلانب  حتيل على 

 .املميز رغم خروجها يف غالب األحيان عن املعقول

يف  عاين  ووردت امل  .العبارات واأللفاظ اليت تنسجم مع موضوع الرَثء  ءانتقا  كانت اخلنساء حريصة يفو         

يف    ااخلنساء أن ال تتعدى سوامه  اختارت الذي يدور بدوره حول مفقودين حمددين    هذا املوضوع  لتأدية  جمملها

هي إن خرجت عن هذا  و   .أخيها صخر، واترة يف معاوية واترة فيهما معا  بكاءيف    الرَثء؛ فتارة تقول القصيدة

طلب الثأر    احلض على  أو يف  )التأبني(  ذكر حماسنهما ووصف مجاهلما وقوهتما  الغرض فإهنا تدخل يف غرض

 .  همامن مقتل

مل         شعرها  أن  إال  واعتنقته  اإلسالم  أدركت  اخلنساء  أن  ت   ورغم  ومل  اجلديد،  الدين  هبذا  فيه  يتأثر  درج 

لذلك يصنفها بعض النقاد  اآلخرة  عن  ء شي هفي يكن أغراضا جديدة تصفه أو تدعوا الناس إىل اعتناقه، ومل 

حنو ابن قتيبة وابن سالم اجلمحي وبنت الشاطئ وبطرس البستاين من الشعراء اجلاهليني ويرفضون ضمها إىل 

 املخضرمني، ذلك أن املخضرم هو ذلك الذي أنشد شعرا يف اجلاهلية ومع قدوم اإلسالم أتثر هو وشعره به.

إذاجلمالية لقدرةاب لالفحو  الشعراء  من كغريها اخلنساء تتمتع          اجلياشة  توجهها  ،  واآلالم    األحاسيس 

 طابع ذات ألفاظ إىل املعجمية املفردة   األلفاظ وحتويل خصائصها واستثمار األلفاظ، استعماهلا يف  املوجعة

الصور متي ز .  ير شع اخلنساء    ةت  والبساطةعند  ابلعفوية  الغالب  ابحلدث   ووردت   يف  وثيقا  ارتباطا  مرتبطة 

 . ِتربة الشاعرة وأفكارها أن تعكس ةاستطاعت هذه الصور وابلتايل،  .شعرهااملوضوعي الذي من أجل ه نظم ت 

واالس تعارةيف    جمملها  يف  الصورةتقع  و  التشبيه  على  القائمة  البالغية  الصور  حسية    ووردت  .والكناية إطار 

حييط   الذي  الواقع  من  شكلها  الطبيعة:  مستمدة  من  و املاءابلشاعرة؛  و القمرو   ،الشمس ،    ، الليلو   ،الطيور، 

  إخل....الدعاء ابلسقيا، و الثأرمن عادات قبيلتها: ، و ..: احلربمن اجملتمعو ...، احليواانت املتوحشةو 
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  ذلك أن شعرها   التكرار الصويت ؛يدةعد  ولعل أبرز ما مييز شعر اخلنساء هو التكرار الذي اختذ أشكاال        

، خاصة يف املقاطع الداللية: آخر الكلمات وآخر  تكرارهاو األصوات وِتانسها    تقارب عن  تجت  نغمة نمتيز ب

والفصالت   "األبيات  أن  بدالالهتالدرجة  متيزها  من  أكثر  جبرسها  تتميز  املقطوعات  مظاهر   1".بعض  ومن 

 2ملطالع كثرية، حنو التكرار الصويت اعتماد الشاعرة على ظ اهرة التص ريع 

  رة من غري نز وفيضي عرب      رأال اي عني فاهنمري بغز 

التكرار  و   )تكرار صيغة فع ال وفعيل مثال(   صيغ املبالغة حنو ،التكرار الصريف شهد شعر اخلنساء ظاهرة   و          

  ، ةة صوتية / التطريب، ووظيفة دالليوظيف  ؛ نيوظيفت  اليت تؤدي نوعية القافية  ال ":الذي اختذ أشكاال حنو الداليل

 4: 3" ، حنو األبيات التالية من إحدى مقطوعاهتاالصويت أدى إىل التقارب الداليل التشابه ذلك أن

 نوافل م ن معروف ه قد تولت   هلفي على صخر فإين أرى ل ه           

 ملواله إذ نع ل مبواله زل  ت               هلفي على صخر لقد كان عصمة

 إذا ما املوايل م ن أخيها ختلت        يعود على مواله من ه برأف ة        

   تبل   سحابكترجي نواال م ن             وكنت إذا كف  أتت ك عدمي ة                      

لنا           املقاطع   الصويت   تكرارالتشابه و الالقافية  هذه  من خالل  يبدو جليا   -زل ت -)تول  ت   على مستوى 

 . الذهاب ؛تقريبا مماثلحقل داليل  تنتمي إىل املقاطع ه ذه ذلك أندالل ي التشابه وال (بل ت -ختل ت

، إذ  "العلم س ماال"تكرار الكلمة، وهو أنواع منه تكرار    يف ديوان اخلنساء  ومن مظاهر التكرار الداليل         

تكرار تراكيب إسنادية متعددة،  و   ،كرار املطالعتو   ،أكثر من مخسني مرة يف الديوان  "صخر"تكرر اسم املرثي  

 : الرتكيب اإلسنادي الطلب كقوهل ا ف ي تك رار
 

 .171، ص م2001حممد العمري، املوازانت الصوتية يف الرؤية البالغية واملمارسة الشعرية، دار إفريقيا الشرق، املغرب، )د.ط(،  -1
 .43محدو طماس، ص اخلنساء، الديوان، شرح   -2
 .2006ينظر: مليكة بوراوي، بالغة التكرار يف مراثي اخلنساء، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، مارس  –3
 .23، 22اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص.ص    -4
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 أال تبكيان لصخر الندى       أعيين جودا وال ِتم دا 

 1أال تبكيان الفىت السيدا   أال تبكيان اجلريء اجلميل 

أسلوب   يف ديواهنا شاعف ،بشكل خيدم غرضها الرَثئي وظفتهااخلنساء بعض األساليب و  تاستغل         

 وأسلوب التوكيد.  التمينأسلوب األمر و أسلوب و النداء أسلوب االستفهام و 

و بنت  و         السريع،  وحبر  الطويل،  وحبر  الوافر،  حبر  خمتلفة؛  أوزان  على  وحبر  حبمقطوعاهتا  املتقارب،  ر 

 الكامل، وحبر البسيط، وحبر الرمل.

.  اليسرية  تلك ىل استخدام  إ  أت اخلنساء عن استخدام القوايف الصعبة وجل  ت ابتعد،  لقوايفابوفيما يتعلق          

مبوسيقى  يف كثري من مراثيها وه ي ظ اهرة مرتبط ة ، الذي أشران إليه سابقا،حرصت على استخدام التصريعكما 

 .الرَثئية اهتمامها ابجلانب املوسيقي واإليقاعي يف قص ائدهاالشعر، وهذا دليل على 

قصائد           منها  اخلنساء  وبناء  املراثي  خاصة  اجلاهليات  القصائد  بناء  عن  خيتلف    طلعم  فهي  ؛ال 

  ؛ أن جيو د ابتداء شعره  "وينبغي للشاعر  . 2". واملطلع هو "أول البيت)خروج(  فانتهاء  ،موضوع  مث،  )استهالل( 

 . املوضوعما انسب  ابتداءً  وأحسن .3"وبه يستدل على ما عنده من أول وهلة ،السمع فإنه أول ما يقرع

  أو   العني وترغيبها يف اجلود ابلدموع  وأومن مسات مطالع قصائد اخلنساء االستهالل مبخاطبة الدموع             

 :اخلنساء تنشد حيث النموذج التايلحنو ، بيان حاهلا من فرط البكاءت

 4اي عني جودي ابلدموع    املستهالت السوافح

     

 
 

 .31اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص    -1
 .216، ص 1، جمرجع سبق ذكره ،  ابن رشيق -2
 . 218، ص نفسه املرجع  -3
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 وتنشد:          

 1أهاج لك الدموع على ابن عمرو   مصائب قد رزئت هبا فجودي

اخلنساء اترة   ، وهكذا          نداؤها  الدمع و   ختاطب  عينيها، وكم كثر  فيبدو صدر  »اي عني«اترة عينها أو   ،

ول  على الصدر وحده إذ سرعان ما يتحغالبا    هذا احلكم يسري مع اختالف يف بعض ألفاظه . و   ا البيت مكرر 

  ، حنو قوهلا:بديعةعجز البيت إىل صور فنية 

 2جودا وال تعدا يف اليوم موعودا عيين جودا بدمع منكما جودا   

  وقوهلا:         

 3واعوال إن صخرا خري القبور    عيين جودا بدمع غري منزور   

بدمع« فعجز البيت يتخلى عن   اجود  ن كان صدر البيت مكررا يف ألفاظه أو من مرادفاهتا » عيينإ          

أو   وخطاب الدموع  .هذه الصفة، حبكم شاعريتها اليت تستطيع التعبري عن شعور واحد ومكرر بصور خمتلفة

   .قصيدةاليف مطلع قصيدة الرَثء خري مبني على غرض  العيون

 .لقصيدةا غرض منه  بالغة مطالع اخلنساء تكمن أساسا يف القدرة على اإلجياز يف الكالم بقدر يفهم           

ما ختلص فيه الشاعر من معىن إىل    "   ونعين به  .من مطالب البالغة  اأيضا مطلب  "حسن التخلصيعد "          

غريه" يف  وأخذ  األول  إىل  عاد  مث  امل  .4معىن،  ما  طلبوهذا  به  غالبا  الفقيد    ذكريف    ةالشاعر   تتقيد  مناقب 

  .جود وكرم وسيادة وحمامده وآَثره يف القوم، وفضله عليها، وما يتحلى به من

تظل مسرتسلة " أو "اخلروج"، إذ  اخلتام"أو    "حسن االنتهاءوترد قصائد أو مقاطع اخلنساء خالية من "           

وآخر ما    ، قاعدة القصيدة"  فهو    دور رئيس وجود خامتة تشري إىل انتهاء القصيدة. ولالنتهاء  دون  أبياهتا،    يف
 

 .36اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس،  ص -1
 .37، ص نفسهاملصدر  -2
 .58، ص نفسهاملصدر  -3
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وإذا كان أول  ،وسبيله أن يكون حمكما: ال متكن الزايدة عليه، وال أييت بعده أحسن منه، منها يف األمساع يبقى

تنتاهبا من  وعذر اخلنساء يف ذلك مشاعرها اجلياشة اليت    1".مفتاحا له وجب أن يكون اآلخر قفال عليه  الشعر

الراسبة يف عمق تفكري وقت إىل آخر وأهنا   ها، ليخيل للقارئ أن القصيدة جمرد نزوة عابرة انِتة عن ذكرايهتا 

   سرتثي فقيدها مرة أخرى دون توقف.

  تسهيل  ساهم يف الذي  إجيازها    من التلف والضياع هو   هااخلنساء ومحايت  قصائد وما ساعد على حفظ            

منه،   الكثري  من  ديواهنا  سلمفمساع شعرها وحفظ  والتلف  نسبيا  إىل    .الضياع  اإلسالم وهي أضف  "إدراكها 

كانوا يعتزون هبا    ن الذينيخاصة الس لمي  شعرها يرتدد على ألسنة الرواةفبقي     2ذائعة الشهرة بعيدة الصيت."

عت قصائدها مبكرا بشكل ديوان يف عصر العباسيني  ومجُ  ن مبا نطقته من شعر حىت حل عصر التدوين.و ويتباه

العلماء حنو ابن ال وحفظت شروحهم مع نسختني للديوان  سكيت وابن األعرايب والثعالب. "وشرحه عدد من 

يف نسخة خطية    ه    620لثالث اهلجري ومجعا معا سنة  كتبهما العاصمي والكرماين يف الربع األول من القرن ا

 3اقتنتها دار الكتب املصرية."

مل             ذلك،  إىل  اتصاال  ابين   ادور "خلنساء  ا  دؤ تأضف  وال  السياسية،  األحزاب  معرتك  بصراع   اصرحي  يف 

   4"هواء الدينية واملذهبية اليت تذكر أول ما تذكر دواعي االنتحال.األ

لبحثنا  و            مدونة  اخلنساء  ديوان  اختيار  إىل  دفعنا  تناولت هو  ما  اليت  الدراسات  إطار  من  به  اخلروج 

خصائصه اللغوية أو الفنية أو غرض الرَثء فيه إىل دراسة من نوع جديد تتمثل يف كيفية ترمجة تلك اخلصائص  

املستشرق   أن  ذلك  عريب،  غري  آخر  قارئ  إىل  الغرض  ذلك  وإيصال  أخرى  لغة  ديوان  إىل  منح  دي كوبييه 

 
 .239، ص 1، جمرجع سبق ذكره ابن رشيق،  -1
 .83، ص مرجع سبق ذكره   بنت الشاطئ، -2
 .83، ص نفسه املرجع  -3
 .، الصفحة نفسهانفسه ينظر: املرجع  -4
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كل البعد عن العصرين الذين أنشدت فيهما    ااخلنساء فرصة التحليق يف مساء بيئات أخرى ويف عصر آخر بعيد

 اخلنساء شعرها؛ اجلاهلي خاصة وصدر اإلسالم.  

   العاطفة يف ديوان اخلنساء  4-3-3

لوعة    من  الشاعرة   حرارة املوقف الذي جيتاح يف    ديوان اخلنساء   قطوعات م  غلب أل  يتمثل الدافع الرئيس         

تحكم يف طول القصيدة  ي  ذيلتصنع وا قصر بعفوية دومنا تكلف أويطول أو ي وقد ،والتذكر املفجع واألمل  احلزن

   .وقصرها

مشاعر           أيضا  الشاعرة  على  والوحدة  و   احلب  وسيطرت  واخلوف  والرتدد  والضعفاحلرية    واالنكسار 

فتتضح عزلتها ووحدهتا وانكسارها يف صورة األرق والسهر وجمافاة    ،ا ألخويهااهنفقد اليت تنتاهبا ج راءو   واحلقد

 1 ، حنو قوهلا:الن وم

 اي عني فيضي بدمع منك مغرار     وابكي لصخر بدمع منك مدرار 

 إين أرقت فبت الليل ساهرة                 كأمنا كحلت عيين بعوار                       

 أرى النجوم وما كلفت رعيتها            واترة أتغشى فضل أطماري                     

 2حماسن وبطوالت أخويها، حنو قوهلا:  ذكرتومتلكتها أيضا مشاعر الفخر واالعتزاز ملا         

 منتاابهو الفىت الكامل احلامي حقيقته،             مأوى الضريك إذا ما جاء   

          عيل إذا ضاق السبيل هبم،     هند التليل لصعب لصعب األمر ركاابالر  يهدي   

    والصدق حوزته إن قرنه هااب                   اجملد حلته، واجلود علته           

 

 
 

 .54 ،53اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس،  ص.ص  -1
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 مكانة شعر اخلنساء عند املستشرقني  4-4

يبدو أن اخلنساء مل يتوقف صيتها يف بيئتها العربية وال يف العصور القدمية، إذ بلغ بيئات أعجمية من            

   هو "كارل انلينو " جيعلها يف كتابه " اتريخ اآلداب العربية"  فها .املستعربني هبا ومبا أنشدته بعض خالل اهتمام

به  خاصا  تقسيما  ويضع  اجلاهلي  للشعر  بيئات  أربع  ميز  أنه  ذلك  البادية،  أهل  األول؛ صنف  الصنف  من 

غسان وجالسهم، شعر نصارى احلرية  للشعر العريب القدمي: شعر أهل البادية، شعر من قصد ملوك احلرية وبين  

 ومملكة بين غسان، وشعر أهل احلضر وخاصة احلجاز.

أعضاء Fritz Krenkow  فريتس كرنكوف  وجعل           من  أملاين  مستشرق  وهو  العريب ،  العلمي    ،اجملمع 

 ، قال فيها:  وافيةللخنساء مادة يف "دائرة املعرف اإلسالمية" حيث كتب هلا ترمجة 

 تضف،  املرثية العربية أو مل فيما إذا كانت اخلنساء قد أضافت بسمات إىل من العسري أن نقطع برأي  »           

 1«ولو أننا نكاد نقطع أبن قصائدها أهلمت عددا كبريا من شعراء املراثي املتأخرين ومنهم ابنتها عمرة.  

، فضال  قبيلتها  ع مبكرا من رواة رجالمن النحل، إذ مجُ   نسبيا  وكان له رأيه يف سالمة ديوان اخلنساء          

 فيقول: عن طابع الصدق يف املشاعر الذي مييز شعرها، 

من الطبيعي أن جند قصائد كثرية حنلت للخنساء الستفاضة شهرهتا إبجادة الرَثء. ومع ذلك فلسنا   »          

من   رجال  عن  رويت  إليها،  نسبتها  يف  شبهة  ال  اليت  القصائد  ألن  وخباصة  أخرى،  قصائد  أصالة  يف  نشك 

القصائد غري املنحولة، التعبري عن املشاعر    قبيلتها ومجعت منهم يف زمن جد مبكر. ومما له داللته أننا جند يف 

      2«الصادقة للجاهلية.

وقد عرب    .غوستاف فون غرنباوم  النمساوي  مستشرقلل  وكان للخنساء حظ يف دراسات األدب العريب       

 عن مراثيها بقوله:  
 

 .73، ص مرجع سبق ذكره بنت الشاطئ،   -1
 .84، ص نفسه املرجع  -2

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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وجه يف مراثي اخلنساء أ منا بلغ  إن هذا الفن  أذا كانت املراثي قد نشأت من نياحات النساء، إال  إو   »          

 1«الشاعرة اليت عاشت يف النصف األول من القرن السابع.

 :  أيضا وقال       

وفاة  أ  »            بداعي  تتدحرج  اجلبال  قمم  جعلت  فقد  اخلنساء  واألأما  هتوي،  والنجوم  هتتز،  خيها،  رض 

 2 «.والشمس تظلم 

جربيللي           اإليطالية  كتااب   Gabreile Cheiko  شيخو    وألف  اخلنساء "عن    ابللغة  الشاعرة  عصر 

 .  م1899سنة  يطالياإببع طُ  "وحياهتا

« U.G. Gabrieli, I tempi, La vitae il canzonie della poetessa araba Al-Hansa. »    

رودوكاانكيس             "   Rodokanakisونشر  عنونه  األملانية  ابللغة  فينا  أببع  طُ   "،اخلنساءكتااب  يف  ملانيا 

 . م1904

بيئتها كانت تعرف النساء واستنتج أن يف    "،اتريخ األدب العريب"بروكلمان يف كتابه  كارل  وترجم هلا            

 ابلنواح، ومنه طوروا املراثي واقتصر على النساء، يقول: 

القوالب، وهلذا غلب تعهده بعد ذلك    »            لعل املرثية نشأت نشأهتا األوىل من ندب النوائح اجملرد من 

 3«على النساء. وقد بلغت اخلنساء يف ذلك أقصى مراتب الشهرة.

 
 : موسوعة ويكيبيداي على الرابط التايل -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/اخلنساء# cite_note-    64-137دراسات_يف_األدب_العريب_ص_
 (.136( )عن دراسات األدب العريب، ص  17:00التوقيت:  06.04.2020)اتريخ الدخول:   
 .نفسه املرجع  -2
 . 164، ص مرجع سبق ذكره كارل بروكلمان،   -3
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ديوان اخلنساء بطريقة ختتلف عن    Victor De Coppier  فكتور دي كوبييه    وتناول املستشرق الفرنسي         

وابلتايل فتح له ابب الولوج    ،  م1889ونشر ترمجته سنة    إىل اللغة الفرنسية  تهاملستشرقني اآلخرين، إذ قام برتمج

   مل تتوقعه اخلنساء البتة.   جميطلع عليه قارئ أعبلغة غريبة عن لغته ي عامل خيتلف عن عامله إىل 

"دراسات حول  حبثه املعنون جنزومنح دي كوبييه أيضا ديوان اخلنساء حظه من الدراسة والتمحيص ملا أ          

 م1889من العصور القدمية" سنة  العرب  واعرش

« Etude sur les femmes poètes de l’ancienne Arabie »  

نيكوال بريون             عنوانه    Nicolas Perronوترجم  اللغة الفرنسية ملا ألف كتااب  اخلنساء إىل  بعض قصائد 

"Femmes arabes avant et depuis l’islamisme   "   سنة  " اإلسالم  وبعد  قبل  العربيات  النساء   " أي 

 . م1858

 La poésie  "   يف كتابهإىل الفرنسية    أيضا بعض قصائد اخلنساء   René Basset وترجم روين ابسيت           

arabe antéislamique  م.1880 " أي " الشعر العريب اجلاهلي"  سنة  

 كتابه  ألفحني  إىل خمتارات من قصائدها وترمجها إىل الفرنسية      Albert Lentin    ألبريت لونتنيأشار  و      

" es plus beaux textes arabesl"أي " أمجل النصوص العربية ".   

  femmes arabesبه"يف كتا إىل اخلنساء وترجم بعض أبياهتا Nicolas Perron نيكوالس بورونتطرق و      

 avant et depuis l’islamique  "   " اإلسالم وما بعد اإلسالم". النساء العربيات يف عصور ما قبل أي                                                                   

      

 دي كوبييه وترمجته الفرنسية لديوان اخلنساء 4-5

ومسرية          حلياة  عرض  يلي  فكتور  فيما  املستشرق  الفرنسية    املرتجم  ترمجته  يف  وقراءة  املهنية  دي كوبييه 
 لديوان اخلنساء:
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 ترمجة عن دي كوبييه   4-5-1

 (   Isèreليزار   )    Coublevie  يف كوبلفي  م1836  سنة  Victor De Coppier  ولد فكتور دي كوبييه            

 اكاهنف  ،م 1853سنة    ايسوعيمث صار    .Grenoble  رونوبلق. تلقى تعليمه يف َثنوية  فرنساالواقعة جنوب شرق  

 ب أستاذ وأ  شغل منصبوكان قد    ،م1881سنة    حيث مكث عشرين عاما  إىل بريوت  انتقل  .م1863سنة  

  د تويف بع  .اكاتبكاهنا و و  م9818سنة  سيكنالتاريخ اليف  اأستاذعمل   .(وهران)يف كليات فرنسا واجلزائر  يروح

  :منها  نذكر  ، كتب ساعده يف تعريبها خليل البدوي ورشيد الشرتوين    ألف عدة   1.م1904   سنةمرض أصابه  

التكوين"  كتاب العلم وسفر  ين  املكتوم يف اتريخ  "وكتاب    "،التوفيق  الروم  أخريكشف  و " سالطني  تراجم  ، 

اليسوعيني القديسني  األذهان "  حنو   بعض  واستنسالس كسنكا   رحيانة  غنزاغا  لويس  القديسني  ترمجة  يف 

الرند   "واليسوعيني"،   واهلند"،  نفح  اليابون  رسول  سرية  فم  "  و  يف  يوحنا  القديس  ترمجة  يف  النخب  خنبة 

اليسوعي"و"،  الذهب رودريكس  الفونس  الطوابوي  وتعليم  سرية  يف  الصالح  و "مظهر    وانه عنألف كتااب  . 

القدمية"." العصور  من  عربيات  شاعرات  حول  الفرنس    دراسات  إىل  وأن  ةيوترجم  سبق  ديوان  ، كما  أشران 

  .طبعتُ مل ترمجته  الكرمي إىل اللغة الفرنسية ولكن القرآن أيضا اخلنساء. وترجم

 ة دي كوبييه الفرنسية لديوان اخلنساء قراءة يف ترمج  4-5-2

  األب  املستشرقإىل    ،، كما أشراناليت اخرتانها إلجناز هذا البحث  ديوان اخلنساء الفرنسيةتعود ترمجة           

على يد    م1889وقد نشرت هذه الرتمجة ألول مرة سنة    .Victor De Coppier   le Pèreفكتور دي كوبييه  

 األب لويس شيخو، وحتمل عنوان 

 
" ، وهي صفحة هتتم  Notes du Mont royal أحد أعضاء صفحة  "،    Yoto Yotovرسالة تلقيتها عرب الربيد االلكرتوين من    -1

للمستشرق فكتور بعد أن اتصلت به، كونين مل أتوصل إىل معلومة حوله إال إىل    ا ، إذ أرسل يل تعريفا موجز القدمية واحلديثة لكل األمم   ابآلداب
أي " يسوعيو الشرق األوسط"   Orient"-"Jésuites au Procheمؤلفاته. وقد أشار أنه حتصل على هذه املعلومات املرسلة من كتاب  

 . 82-81 ، ص.ص Henri Jalabertوصاحبه أنري جاالبري  
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 ’LE DIWAN D’Al HANSA   
  شواعر العرب ونشر ترمجته يف نسختني؛ نسخة حتدث يف مدخلها عن  .  1

أخت طرفة بن العبد    من شعراء اجلاهلية  شاعرة وهي  يف العصور القدمية، وترجم يف آخرها بعض قصائد اخلرنق  

أمه   الفرنسيةمن  اللغة  حيثإىل  جزء  جزئني؛  إىل  قسمها  ونسخة  اخلنساء   ،  وديوان  وجيزة  مقدمة  وردت 

ابلفرنسية وبعض قصائد اخلرنق ابلفرنسية، وجزء متثل يف الديوان اخلنساء ابللغة العربية وهي النسخة اليت اعتمد  

 عليها يف الرتمجة.

- Le Diwan d’Al Hansa’ précédé d’une étude sur les femmes poètes de l’ancienne Arabie 

par Le P. De Coppier. S. J. Imprimerie Catholique S. J, Beyrouth 1889. 

- le Diwan d’Al Hansa’ traduit par le P. De Coppier S. J. et suivi des fragments inédits 

d’Al Hirniq sœur du poète Tarafat. Imprimerie Catholique S. J, Beyrouth 1889. 

وليست هذه الرتمجة الوحيدة لديوان اخلنساء إىل اللغة الفرنسية بل توجد أخرى ألنيسة بومدين نشرت       

أي " اخلنساء: أان، شاعرة، وامرأة  "     Khansa  moi , poète et femme d’Arabie"   بعنوانم  1987عام  

 عربية ".  

     ملا ألف كتابه René Basset وقد اكتفى آخرون برتمجة بعض أبيات الديوان وليس كله كروين ابسيت    

"  islamique-la Poésie Arabe Anté  "     أي " الشعر العريب يف فرتة ما قبل اإلسالم" و ألبريت لونتني

Albert Lentin  وضع كتابه العربية"    " les plus beaux textes arabes "  حني  النصوص  أمجل   " أي 

                                                                                      الذي أشار إىل بعض أبيات الديوان بعد ترمجتها يف كتابه  Nicolas Perron  ونيكوالس بورون

Femmes arabes  avant  et depuis l’islamique  اإلسالم وما  " أي " النساء العربيات يف عصور ما قبل

 بعد اإلسالم".  

 
العربية إذا نقلت بعض األلفاظ  قبل أن يعرض ترمجته لألبيات الشعرية للخنساء إىل كيفية كتابة احلرو   املرتجمأشار    -1 اللغة ف  نقال صوتيا إىل 

 .  ’حتتها حيز صغري وحرف األلف ب H الفرنسية يف جدول فرمز حلرف اخلاء ب  

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
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أول من قام برتمجة ديوان اخلنساء برمته رغم بالغته   وقد وقع اختياران على ترمجة فكتور دي كوبييه ألنه    

أشار يف مقدمة كتابه إىل هدفه النبيل من نقل هذا الديوان العريب وهو منحه    وصدق األحاسيس فيه، وألنه

من" تقدير هذا الشعر    رتمجة الفرنسيةومتكني قارئ ال  ،فرصة التحليق يف مساء بيئة غري بيئته ألنه يستحق ذلك

الذي تتدفق منه األعماق الصميمة للروح حيث تطغى عبقرية اللغة البالغة التأثري على الفن األديب كوهنا صدى 

 (تنااالنفعال النبيل واملتأجج." )ترمج

« Le lecteur, à travers   le voile grossier de notre traduction, appréciera par lui-même 

cette poésie jaillissant des profondeurs de l’âme, ou   le génie se passe de tout artifice 

littéraire, toujours émouvant parce qu’l n’est que l’écho d’une passion  noble et ardente. » 1  

إىل اهلدف من تقدمي هذه    ةشار ابإل  ووردت نسخته األوىل يف مائتني ومخس وعشرين صفحة استهلها        

واملتمثل يف التجديد أي طرح غرض آخر جديد مل يتعود عليه القارئ الفرنسي    ة الفرنسياللغة  الرتمجة إىل قارئ  

،  ةالعربي  اديةوخاصة إذا كان من أنشده امرأة فهي فرصة لعرض حياة املرأة ومعاانهتا يف احلقبة اجلاهلية ويف الب

   أول من ترجم ديواان كامال لشاعرة عربية. يقول:  فكان فكتور دي كوبييه 

   « Ce n’est pas sans hésitations que nous offrons aux lecteurs français ce recueil de 

poésies arabes dont le principal mérite est la nouveauté.  »2 

 اليت تكمن قيمتها يف عرض  العريب هذه اجملموعة من الشعر    وحنن مرتددين  يةنقدم لقراء الفرنس  أي: »          

 « )ترمجتنا( شيء جديد.

. وال شك أن تردده هذا انبع  ةيف تقدمي هذا العمل إىل قارئ الفرنسيأشار يف قوله السابق إىل تردده           

تعقيد بناء القصيدة العربية شكال ومضموان بصفة   عن  عن اختالف الثقافتني املنقول منها واملنقول إليها وكذا

و  قوة  عامة  و عن  األسلوب  يف  قصائدها  فكاراأل متيز  الطرح  عرب  الشاعرة  تقدمها  خاصة  اليت  نتيجة    بصفة 

 
1- Le P.  De Coppier S.  J, LE DIWAN D’AL HANSA’, suivi des fragments inédits d’Al HIRNIQ sœur du 

poète TARAFAT, p 28. 
2- Le P.  De Coppier S.  J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p. Avant propos. 
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األمر الذي جعل املرتجم يتساءل    وفجرت عبقريتها.  شاعريتها واليت أَثرت  الظروف الصعبة اليت كانت تعانيها  

 يلي: عما متهيده يف هناية 

    « Ces fragments antiques offriront-ils quelque intérêt aux lecteurs non arabisants ? Ce 

voyage à travers les sables aura-t-il pour eux quelques charmes ? Nous l’ignorons ; mais il 

nous semble qu’il fortifie, et trempe l’âme, et qu’à ce titre il ne sera point sans quelque 

utile résultat pour qui voudra le tenter.»1        

 أي:         

  عرب  الرحلة  هذه   ستمثل هلم  وهل  العرب؟  غري لقراءتحظى هذه املقاطع القدمية ببعض اهتمام اس  هل »          

  ،النحو هذا وعلى .الروح وتروي ستقوي  أهنا لنا يبدو ولكن.  سيحدث جنهل ما حنن من السحر؟ بعضا الرمال

  )ترمجتنا( «ِتربتها.   يف  يرغب ملن  مفيدة نتيجة دون تكون لن

الذي             الدور  عن  حيث حتدث  القدمي"  العصر  يف  العرب  "أتثري شواعر  مساه  فصل  التمهيد  بعد  ويرد 

بعد    ودعوهتا إىل األخذ بثأر من فُقدوا يف احلرب من خالل أشعارها  تؤديه املرأة يف التأثري على قبيلتهاكانت  

ربية وظروفها ينقل بعضا من  وكان دي كوبييه يف كل مرة يتحدث فيها عن شاعرة عبكائها وعويلها عليهم.  

 أشعارها إىل اللغة الفرنسية.  

عن         ابحلديث  استهله  والذي  االستقالل"  "حروب  األول  اجلزء  مسى  أجزاء؛  إىل  الفصل  هذا    وقسم 

، ويقال أهنا كانت ترى  اليمامة من أهل جديس هي امرأة جندية منو ،  اليمامة  زرقاء   تدعى   شخصية عربية قدمية 

 .الشخص من على مسرية ثالثة أايم

اليمامة ذلك             العدو بفروع األشجار ومحلوها أمامهم، فرأت زرقاء  استرت  أنه يف إحدى احلروب  يروى 

  فلم يصدقوها، فلما وصل األعداء إىل قومها أابدوهم وهدموا بنياهنم، وقلعوا عيين   2صيدةيف ق  فأنذرت قومها

 
1- Le P.  De Coppier S.  J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p Avant propos. 
2- Ibid, p XIII )ترجم دي كوبييه هذه القصيدة  إىل اللغة الفرنسية (.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
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حمشوة فوجدوها  اليمامة  هبذا   ابألمثد  زرقاء  اليمامة  زرقاء  ومسيت  به.  وتكتحل  تدقه  أسود كانت  حجر  وهو 

 االسم لزرقة عينها. 

قبيليت طسم وجديس             وما  اليمامة كنتاسقبيلتان    ؛وحتدث يف اجلزء نفسه عن احلرب اليت  كانت بني 

وجعل أن ال تزف بكر من جديس حىت  ،  عمليق طسم حبكم رجل يقال له  لتهاحوهلا، ويذكر أن جديسا ذ

العار أخت سيد جديس  تُ  أن أصاب  بعد  غدرا  انتقمت جديس  أن  فكان  زوجها،  قبل  فيفرتعها  إليه  ساق 

له عفار ويقال  بن  امسهااألسود  وكان  اجلديسية  ،  عفان  بنت  ال  1.عفرية  األبيات  دي كوبييه  ترجم   يتوقد 

وأصبح حاكما على طسم وجديس وحكم  اعمليق األسود بن عفار  قتلف ،2وهي تشكو حاهلا ألخيها  اأنشدهت

، فأجاب له طلبه احلمريي حبسان بن تبع استغاث رايح بن مرة ابلعدل، ولكن رجال من طسم يقال لهبينهم  

 .تنبيه قومها، فلم يصدقوها مامةزرقاء الي ، فحاولتاليمامة وسار معه إىل

الُقر إىل    بعدها  وتطرق           شواعر  شاعرة  هيو  ،ظيةسارة  يف  اليهود من  لقبيلة  .اجلاهلية العرب  بين   تنتمي 

أتى  أنشدهتا  أبياات  دي كوبييه  ذكرو  .قريظة الغساين"   املدينة  حني  الذي و   اليمن أحد ملوكوهو    "أبو جبيلة 

  3.أوقع ابليهود وقتلهم 

من   جاهلية عربية شاعرة  وهي  ،لكيز بن مر ة بن أسدلى بنت  ليالشاعرة   الصفحات املوالية    وتناول يف           

حسن مجال ليلى وأدهبا وأخالقها  . وبلغ خرب  وحبيبته وزوجته الرباق بن روحان وهي ابنة عم ربيعة بن نزار قبيلة

ها إىل ها ومحلاوسب  ها أسر و اختطفها  ملك العجم ف لكسرى وكان ابنا  فارس  أحد أمراء  احلميدة وشعرها وعفتها

وخوفها جبميع  وهددها وتوعدها  مجيع املشتهيات واملرغبات  ا  . مث حاول الزواج هبا وراح يعرض عليها عبثفارس

  وخريته بني أن يقتلها أو يعيدها  .مل يزدها األمر إال رفضا وإصراراو ولكنها أبت ذلك وامتنعت عليه،  ،العقوابت

 
1- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA', précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p XI. 
2- Voir : ibidem.   
3- Ibid, p. p XV- XVI. 
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9_(%D8%AC%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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ابلرباق    يف أبيات من الشعر  جعلت تستصرخ   ،إىل قومها، وملا ضيق عليها العجم وضربوها لتقنع مبراد ملكهم

 1 .وافقوا العجم على سبيهاقد وكانوا  وإايد وإبخوهتا وهتدد بين أمنار

رائسة            توىل  وتزوجها  ليلى  الرباق  أعاد  تغلب قومهبعدما  ربيعة حبسن طويال  زمنا بين  قبائل  ، وصارت 

 2. ه غرساناأخو  فراحت ليلى ترثيهإىل أن وافته املنية،  تدبريه أوسع العرب خريا 

كوبييه            دي  تطرق  ربيع  الزهراء  إىلمث  ق م جاهلية عربية شاعرة   وهي  ،ةبنت  وهي   ،تغلب بيلةن 

ربيعة ختأ بن  ربيعة كليب  بن  املهلهل وعمة واملهلهل  بنت  بن كلثوم أم ليلى  زُ عمرو  وقد  بن    بيدلوجت  . 

أخيها كليب  عنبسة   مدح  يف  شعرا  تنشد  وبينما كانت  يعنوة  بزوجها  فاستنجدت    نهالإذ  ابلضرب.  عليها 

فلما مسع كليب قوهلا ورأى ما هبا من أثر اللطمة أخذته احلمية وسار إىل   3 وأنشدت قصيدة.أبخيها شاكية  

  لبيد فهجم عليه وعال رأسه ابلسيف فقتله. داير

البسوس اليت دامت أربعني  رب  وانتقل دي كوبييه إىل اجلزء الثاين ومساه " حروب بني قبيلتني" واستهله حب          

يضرب املثل   جاهلية عاما. وقد نشبت هذه احلرب بسبب الشاعرة البسوس بنت منقذ التميمية، وهي شاعرة

البسوس.بشؤمها من  أشأم  يقال:  إذ  خالة ،  مرة وهي  بن  بن   الشيباين. جساس  جلارها سعد  )أو  هلا  كانت 

رآها هلا سراب،  يقال  انقة  اجلرمي(  ربيعة  مشس  بن  بسهم كليب  فرمى ضرعها  علمت   .ترعى يف محاه،  ملا 

مث   4جساس بن مرة، فقتل كليبا.  تأَثر ، أنشأت تقول أبياات تسميها العرب أبيات الفناء  انقتهاالبسوس بقتل  

 .ابمسها حرب البسوس  عرفتفابين وائل بسببها أربعني سنة،  وتغلب بكر بني  هاجت حرب 

ل بن شيبان البكرية، ليلة بنت مَرة بن ُذهاستمر دي كوبييه يف نقل أخبار شواعر العرب، فتناول جو           

فلما قتل    ،زوجها()  ُكليب  قاتل جساس ، وهي أختاجلاهلية فصيحة، من ذوات الشأن يف  عربية شاعرة وهي  

 
1 - Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p XX . 
2 - Ibid, p XXI -XXII . 
3 - Ibid, p  XXIV. 
4 - Ibid, p.p XXVII-XXIII . 
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حلة املعتدي وفراق  إىل منازل قومها، فبلغها أن أختا لكليب قالت بعد رحيلها: ر   انصرفت ب  أخوها زوجها كلي

 1يها.ختاطب فيها أخت كليب وتبكي على احلالة اليت آلت إلت قصيدهتا املشهورة أنشفأالشامت. 

  اجلرو وذكر دي كوبييه أبيات صفية بنت اخلرع أنشدهتا ملا رثت النعمان بن جساس بن مرة عندما قتله          

 2.املعروف هبجرس وهو ابن جليلة بنت مرة وكليب بن ربيعة بن كليب

اجلاهلية،   من شواعر شاعرة بنت بدر بن هفان بن مالك البكرية العداننية، وهيمث أشار إىل اخلرنق            

  من قبلهم.  يوم كالب تلالذي قُ  بين أسد سيد مرثد   بشر بن عمرو بن من أمه. تزوجها العبدطرفة بن   وأخت

وقد ترك   .تل معه من قومها. كما رثت أخاها طرفة. هلا ديوان شعر صغريكان أكثر شعرها يف رَثئه ورَثء من قُ 

 فصال.   هلاإىل آخر الكتاب، إذ خصص  هادي كوبييه ترمجة بعض قصائد 

وقد رثت أخاها هرم بن    .إحدى شاعرات ذبيان يف اجلاهلية  ، وهيانجية بنت ضمضموتناول أيضا           

قبت انئحة هرم بن ضمضم لكثرة  ولُ   .تل يف يوم املريقب وهو أحد أايم داحس والغرباءضمضم يف شعرها ملا قُ 

 .ورثت أابها بعد أن قتله عنرتة ببعض شعرها 3.نواحها عليه

 4وتطرق كذلك إىل أبيات أم ندبت يف رَثء ابنها بن حذيفة.         

، وهي ليلى بنت األحوص بن عمرو بن ثعلبة الكلب. بسطام بن قيس الشيباين  وذكر أبيات رَثء ألم          

ابنها   هو فارس جاهلي قَتل سيد بين شيبان، ومن أشهر فرسان العرب يف  و  ،5بسطام بن قيسوعرفت برَثء 

الفروسية   املثل يف  به  )يُ فاجلاهلية ويضرب  ويُ قال  بسطام(  من  فداءأفرس  )أغلى  قيس(  قال  بن  بسطام    . من 

 
1- Le P.  De Coppier S.  J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p. p XXIX- XXX.( Ces vers ont été traduits en français par De Coppier). 
2- Ibid, p XXXI. 
3- Ibid, p.p XXXIII-XXXIV. 
4- Ibid, p.p XXXIV- XXVI. 
5- Ibid, p.p XXXIX-XL. 
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ء أبيها عندما لقي حتفه  يف رَث  أنشدهتا  وترجم فكتور دي كوبييه أبياات لدختنوس بنت لقيط التميمي         

 1 جبلة. يوم شعب

أبياات          أيضا  زوجةل  وترجم  العبسي سمية  وهوشداد  الذي كان  والد    ،  الفارس،  الشاعر  العبسي  عنرتة 

وترجم أبيات أمينة بنت وهب،   2أبيات.  يف    أيضا  رثتهزوجها  ملا مات    .مضرب املثل يف الشجاعة واإلقدام

ونقل إىل اللغة الفرنسية أيضا   3.عبد للا بن عبد املطلب  ، يف رَثء زوجها﴾عليه وسلم  صلى للا ﴿والدة حممد  

املطلب عبد  بنات  والدهن   أبيات  رَثء  أبيها   وهن ستة؛يف  رَثء  يف  أشعار  هلا  مصقولة  شاعرة  وهي  صفية، 

  4وبرة وعاتكة، والبيضاء، وأميمة، وأروى. ،وأخيها محزة والنب حممد

ة   كنان قبيلة  يف اجلاهلية وحصلت بني العرب هي إحدى حروب و وانتقل دي كوبييه إىل حرب الفجار،             

قبائل قريش  ومنها  عيالن وبني  يت  ومسُ  .وفهم وعدوان  وحمارب وثقيف وسليم وغطفان هوازن ومنهم  قيس 

وترجم   .من احملارم بينهم يف األشهر احلرم وملا قطعوا فيه من الصالت واألرحام بينهم   ها حل فيابلفجار ملا استُ 

 5 أميمة بنت عبد مشس ملا رثت أخاها. أبيات رب حنودي كوبييه أبياات يف رَثء ضحااي هذه احل

أبيها مرداس وأخيها وتناول دي كوبييه حرب اإلسالم ونقل أشعار الرَثء لعمرة بنت اخلنساء يف رَثء            

وصفية بنت مسافر يف رَثء أهل والدها، وعمها شيبة بن ربيعة، وأخيها الوليد،  وهند بنت عتبة يف رَثء    ،زيد

احلارث يف رَثء أخيها النضر بن احلارث، وصفية بنت عبد املطلب    القليب الذين أصيبوا يوم بدر، وقتيلة بنت 

عبد بنت  وأم كلثوم  أبيها،  رَثء  أخيها صخر  وديف  رَثء  يف  قيس  رَثء  بن  يف  الصمة  بن  دريد  بنت  وعمرة   ،

 6والدها.

فارس           وبالد  ومصر  سوراي  فتوحات  إىل  انتقل  جمث  بن  خالد  بنت  خلزانة  أبياات  رَثء  وترجم  يف  عفر 
 

1- Le P.  De Coppier S.  J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p. p XLIII, XLIV. 
2- Ibid, p XLVII. 
3- Ibid, p XLVIII. 
4- Voir: Ibid, p. p XLIX- LV 
5- Voir: Ibid, p. p LIX- LX. 
6- Voir: Ibid, p. p LX - LXXXVI. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%BA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D9%85_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
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عاتقة  أبياات ل، و ولة بنت األزور وأخت ضرار بن األزورخلأبياات يف الفخر  يف فتوح احلرية، و املسلمني الذي قتلوا  

العوام،  بنت زيد   الثالث عبد للا بن أيب بكر وعمر بن اخلطاب والزبري بن  وأبياات بن عمر يف رَثء أزواجها 

زوجة معاوية بن أيب  يسون بنت حبدل  قصيدة مل ها عثمان بن عفان، و نائلة بنت الفرافصة الكلب يف رَثء زوجل

هذه القصيدة حيث فضلت حياة البداوة عن قصرها يف دمشق حىت أنه ذاع أن معاوية نسبت هلا   سفيان اليت

بنت   هلند  أبياات  وترجم  البادية.  يف  ليرتعرع  معها  ابنها  أخذت  وأهنا  القصيدة.  تلك  يف  إهانته  بسبب  طلقها 

 1.النعمان يف رَثء ابنها

يف    بعد احلديث عن حياهتا وابشر دي كوبييه بعد هذا العرض لشواعر العرب ترمجته لديوان اخلنساء           

 الكاملكتاب  كتاب األغاين لألصفهاين و   اثنني وعشرين صفحة مشريا أنه اعتمد يف مجع املعلومات حوهلا على

إىل أن هذا    كله  وقد نوه قبل هذا  .األمثال للميداين وغريها من الكتبجممع  كتاب  للمربد و   يف اللغة واألدب

األ من  املرتجم  يتطلب    شعارالنوع  تعليقات. كماتدخل  أن    وإضافة  إىل  حممد"نوه  عن  حديثه  يف    احلاليب 

الدين الل  صاحبه ج  وحيضم مراثي اخلنساء غين ابلتوضيحات والشر   أشار إىل مؤلف  ﴾ عليه وسلمصلى للا﴿

الثمني. على أن املرتجم يف حاجة إىل شروح لألشعار    يدلوهذا    2" السيوطي ولكنه مل يعثر على هذا املؤلف 

 .  وسيلة مساعدة على الفهمبصفتها القدمية 

وال نظن أن إقحام دي كوبييه للفصل التمهيدي حيث تناول شواعر العرب كان عبثا ودون هدف بل            

منه حىت يكو   اليت كانت سائدة يف تلك الفرتة وحول  تصرفا ذكيا  الظروف  ن للقارئ األعجمي خلفية حول 

فهم الديوان فيما بعد    البيئة الصحراوية وحياة العرب وحياة املرأة بصفة خاصة. كل هذه األمور ستساعده على

 نصدامه ابلوقائع واألحداث.  اوِتنب 

 
1- Voir:  Le P.  De Coppier S.  J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p. p LXXXVI - CX. 
2- Ibid,  p3. « Al Halabî, dans sa vie de Muhammad, signale un recueil des élégies d’al Hansâ’ enrichi d’un 

commentaire du célèbre Galâl uddîn is Suyûtî; nous n’avons pu  retrouver ce précieux ouvrage. »   )ترجمتنا( 
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أو اقرتاض  احلروف العربية ابللغة الفرنسية يف حالة ترمجة أمساء األعالم    رسم  وأرفق ترمجته جبدول لكيفية         

 .لفظ ما. واعتمد يف ترتيبه للقصائد على الرتتيب اهلجائي للقافية مث على البحور

 ترمجته هذه برتمجة قصائد للخرنق، مثلما أشران، وفهرس. وختم          

حيث  وعشرين صفحة. تضمنت مقدمة وجيزة    وستمائتني  ووردت النسخة الثانية من هذه الرتمجة يف            

حيث  بعض الصدى من األحلان الراننة املهتزة املؤثرة  تعكس للقارئ األجنب ما إذا كانت ترمجته "تساءل املرتجم

األصوات األخرى املنبعثة من الصحراء وإذا  كل  حيث نظن أحياان أننا نسمع  و   ،قلب جمروحنستشعر خفقان  

   1."ما كان على األقل أصاب يف أتويل ونقل أفكار الشاعرة ابألمانة املنشودة

اللغة   وردت فيه ترمجة قصائد اخلنساء وبعض قصائد اخلرنق؛ جزء  أينوقسم هذه النسخة إىل جز           إىل 

وهو كتاب" أنيس اجللساء يف شرح ديوان اخلنساء" الذي    تضمن ديوان اخلنساء ابللغة العربية ، وجزء  الفرنسية

      والذي اعتمد عليه يف الرتمجة. م1888نشره لويس شيخو اليسوعي أول مرة سنة 

   ترمجة الديوان غرض دي كوبييه من  4-5-3 

النظرية الغرضية،  ونقدان   سنقحم يف حتليلنا         وذلك  لرتمجات فكتور دي كوبييه لالستعارات والكناايت 

ملعرفة إذا حقق املرتجم الغاية اليت نوى الوصول إليها أو أخفق يف ذلك. وسنحدد غرضه من الرتمجة بناًء على  

 لديوان اخلنساء. استخرجناها من نسخيت ترمجته اليت تصرحياته 

فيه من ثقافة  وردويبدو من خالل ما قاله دي كوبييه أن غرضه من الرتمجة هو التعريف هبذا الديوان ومبا        

 لبيئة خمتلفة متاما ويف عصر آخر مضى عليه الكثري والكثري. إذ قال: 

 
1 - Le P.  De Coppier S.  J, LE DIWAN D’AL HANSA’, suivi des fragments inédits d’Al HIRNIQ sœur du 

poète TARAFAT, p3.  « Aurons nous réussi à transmettre au lecteur non arabisant quelques échos de ces 

mélodies sonores et vibrantes, déchirantes parfois, où l’on sent les palpitations d’un ’cœur blessé et où l’on 

croit entendre aussi toutes les voix du désert? Avons-nous du moins saisi toujours et rendu fidèlement toute 

la pensée de notre Sapho arabe? » )ترجمتنا(     
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       »  Ce recueil élégiaque mérite d’être connu  au delà des étroites limites de la presse 

arabe.»1  

اجمل  أي:          هذه  تستحق  الرَثم»  معروفة  ئوعة  تكون  أن  «   وتتجاوز  ية  العريب.  للجمهور  الضيقة  احلدود 

 )ترمجتنا( 

 وقال أيضا:        

      « Le lecteur ne doit pas oublier qu’au désert toute émotion vive se traduisait par une 

improvisation poétique; ce qui serait un pédantisme  ridicule dans notre civilisation 

raffinée, était le cri de la nature chez les peuples primitifs. »
2 

يف الصحراء تُرمجت إىل ارِتال شعري؛ ما ميكن أن   حيةأن كل مشاعر   يتذكرينبغي للقارئ أن  »   أي:    

 )ترمجتنا(   «  الشعوب البدائية.  عند، كان صرخة الطبيعة رهفةسخيفا يف حضارتنا امل أسلواب متكلفايكون 

سيشكل عائقا يف تقبل القارئ    )التباين الثقايف(  ينوه دي كوبييه يف قوله هذا إىل أن اختالف الثقافتني        

ثقافتها قد يبدو اتفها يف لغة وثقافة أخرى. وهذا دليل على أن  و لآلخر، فما يبدو جداي ومقبوال يف لغة ما  

إىل    ، لذا نتوقعرتمجة الفرنسيةاملرتجم سيعمل جاهدا من أجل إيصال هذه الثقافة العربية كما هي إىل قارئ ال

 القصائد املصدر.   ميله عند الرتمجة إىل  حد اآلن

وما يؤكد الفكرة اليت طرحناها أي ميله إىل الثقافة املصدر، تردده الذي عرب عنه أكثر من مرة يف تقدمي      

   ، إذا قال بصريح العبارة:رتمجة الفرنسيةهذا الديوان إىل قارئ ال

شيء    اليت تكمن قيمتها يف عرضهذه اجملموعة من الشعر العريب  وحنن مرتددين  ة» نقدم لقراء الفرنسي         

   3« جديد.

 
1- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 03.  
2- Ibid, p XVII. 
3- Ibid, p Avant propos. )سبق وأن أشران إىل القول األصلي يف امل بحث السابق  ( 
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ختوفه من عدم تقبل قارئه للرتمجة ولثقافة اآلخر، وهذا يثبت نوعا ما ميله إىل الثقافة    نعتردده هذا انبع        

              عما يلي:  متهيدهيتساءل يف هناية  هاألمر الذي جعل . املصدر

 عرب  الرحلة  هذه  مثل هلمست  هلو   العرب؟  غري  لقراءتحظى هذه املقاطع القدمية ببعض اهتمام اس  هل  »       

  النحو   هذا  وعلى  . الروح  وتروي   تقوي س  أهنا  لنا  يبدو  ولكن.  جنهل ما سيحدث  حنن  السحر؟من    ا بعض  الرمال

   1«.  ِتربتها يف  يرغب ملن  مفيدة نتيجة دون تكون لن

 كما يهدف إىل إيصال الصور اليت رمستها الشاعرة بعواطفها وإبداعاهتا ولو بصفة تقريبية، يقول:        

التقريب،  »         احلجاب  هذا  من خالل  القارئ،  الصميمة   سيقدر  األعماق  منه  تتدفق  الذي  الشعر  هذا 

 2«  دى االنفعال النبيل واملتأجج.للروح حيث تطغى عبقرية اللغة البالغة التأثري على الفن األديب كوهنا ص

إشارة املرتجم إىل صعوبة نقل تلك الصور وذلك اإلبداع والعواطف ابلطريقة اليت نبعت من الشاعرة من          

خالل اعرتافه ابلنقل اجلزئي هلا ملا قال" احلجاب التقريب" رمبا هو اعرتاف منه بغرضه املنشود وهو إيصال صور  

األمر الذي جيعلنا يف حرية ما إذا كان سبب هذا النقل اجلزئي هو حقا إبداع  اللغة الفرنسية.الشاعرة جزئيا إىل 

وحماولة إرضائه بشىت الوسائل   ةالفرنسيالرتمجة  ومجال صور اخلنساء والثقافة اليت انبثقت منها أم ميله إىل قارئ  

 ولو على حساب الصور األصلية.

الذي رمسه وهو             ما إذا كان قد وصل للغرض  وعليه، سنكتشف من خالل حتليلنا لرتمجة دي كوبييه 

جزئيا   الشاعرة  وعواطف  وإبداع  وصور  العصر  ذلك  يف  السائدة  الصحراوية  العربية  الثقافة  قارئ إىل  إيصال 

 ذا ما كانت تقنيات الرتمجة اليت اتبعها مرتبطة بتحقيق غرض النص اهلدف. . وإرتمجةال

 
1 - Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p XVII.  سابق(البحث امل سبق وأن أشران إىل القول األصلي يف   ( 
2- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, suivi des fragments inédits d’Al HIRNIQ sœur du 

poète, p 28. 
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من          النوع  وهذا  نصي(.  الداخل  )االتساق  املصدر  النص  مع  متسقا  املرتجم  النص  يكون  أن  البد 

االتساق يستهدف العالقة بني النص املرتجم والنص املصدر، وهو مرتبط هبدف النص وفهمه وأتويله من جهة  

النص املصدر والرسالة اليت أوهلا املرتجم ابعتباره    مؤلفمن الواجب وجود اتساق بني رسالة    هرتجم. كما أنامل

   .متلقيا، وأخريا مع الرسالة اليت أدجمها املرتجم يف النص املرتجم بصفته مساعدا للمؤلف

برتمجة   "الغرض"إن           يتعلق  ال  األمر  فإن  نرتجم،  عندما  أنه  ملخصه  نظريته  يف  فريمري  توخاه  الذي 

 الكلمات، بل جيب على املرء أن يسأل نفسه: ملاذا أترجم وماذا أترجم وملن أترجم؟ 

 

 :  ونقدها  دي كوبييه ترمجةحتليل املنهج املتبع يف  4-6

والنقد اخلطوات اليت سنتبعها لتحقيق هاتني العمليتني واليت ال ترد بصفة  املتبع يف التحليل  نقصد ابملنهج       

بيرت   منهج  على  اختياران  وقع  وقد  به.  ويؤمن  الناقد  خيتاره  معني  منهج  اتباع  خالل  من  بل  عشوائية 

يف اتباع خطوات التحليل    ه نقد الرتمجات ولكن خصصنا منو   حتليل  وانطلقنا منه يف    Peter Newmarkنيومارك

وقبل   تساؤالت الدراسة واختبار فرضياهتا.  نوخيدم إشكاليته بغية التمكن من اإلجابة ع  ناحبث   مئما يالوالنقد  

 رأينا من الضروري االلتفات إىل ميدان "نقد الرتمجات" بقليل من التوضيح.   عرض هذا املنهج 

  ء اء السيما إذا كان املر مترين ممتع وبن  بيقها. وهو  بني نظرية الرتمجة وتطجوهراي  يعد نقد الرتمجات رابطا  "       

بعبارة أخرى، يؤدي    1ينتقد ترمجة اآلخرين، أو أفضل من ذلك إذا كان ينقد ترمجتني أو أكثر للمصدر نفسه."

 نقد الرتمجات دور الوسيط بني النظرية والتطبيق كونه يدرس ِتليات النظري يف عامل الواقع التطبيقي.

ومثة من يستعمل عبارة "نقد الرتمجة" وليس"نقد الرتمجات" على أساس أن املفرد أو اجلمع ال يغري يف            

، إال أنه لفت اجلمعيف صيغة  سواء أكان مصطلح الرتمجة يف صيغة املفرد أو    فيظل النقد نقدا   شيئا  املضمون
 

1- Peter Newmark, A Text Book of   Translation, p 184.)ترجمتنا(   « Translation criticism is an essential link 

between translation theory and its practice; it is also an enjoyable and instructive exercise, particularly if you 

are criticising someone else's translation or, even better, two or more translations of the same text. » 
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فاعترب نقد الرتمجة هو نقد "العملية الرتمجية، أي   ؛حيث أشار إىل الفرق بينهماانتباهنا مالحظة أحد الباحثني  

ه العملية، أي النص النهائي. وهذا  نقد مسار انتقال النص من لغة إىل لغة أخرى. كما قد يعين نقد نتيجة هذ

الرتمجة   نقد  فيتمثل يف  الرتمجات  نقد  أما  الرتمجي.  النقد  الباحث يف  االلتباس على  االزدواج قد يسبب بعض 

." La critique des traductionsكنص هنائي. واستعمال صيغة اجلمع يتماشى مع عبارة 
1 

إذا أخذان بعني االعتبار    اوقدميا يف الوقت ذاته يف عامل الرتمجة؛ جديدويعد نقد الرتمجات جماال جديدا            

ألنه ال طاملا الزم رأي أحدهم    ااملناهج الصارمة اليت ُوضعت لتحقيقه لتفادي العشوائية يف إبداء الرأي، وقدمي

   الرتمجة.

 منهجية نيوماركمن    النماذج املنتقاةيف حتليل ونقد ترمجات    االنطالق  فقد قرران كما سبق وأن أشران           

تُعرف   التحليل والنقد  و   تفحصةاملاءة  البن    مبحاورها وآرائهااليت  منها خطوات  يوافق حبثنا وخيدم  استخلصنا  مبا 

قرران أيضا إقحام مبدأ  فرضياهتا. كما    أتكيد أو نفيتساؤالت الدراسة و  نإشكاليته بغية التمكن من اإلجابة ع

حىت    ه املنشود من ترمجة الديوانغرضإذا ما حقق املرتجم    احلكميف    النظرية الغرضية"الغرض" الذي جاءت به  

التحليل أثناء  املالحظة  االعتماد على منهج واحد ألنه قد يسقط أشياء نقحم هذه  أنه ال ميكن  . كما نرى 

وهذا هو رأي بيرت    منهج آخر أخذها بعني االعتبار.  دمجمن خالل    نراها ضرورية وال يتأتى علينا إقحامها إال

انتقاءمتنوعة وعلى مستوايت خمتلفة  صعوابت  ه مادام املرتجم يواجهيرى أننيومارك الذي    ، فإن احلاجة إىل 

   2.أكثر من نظرية يبقى ضرورة عملية

 
اجلامعة  ينظر: بوخال ميلود، نقد الرتمجات عند العرب من التأسيس إىل التأصيل، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف الرتمجة، قسم الرتمجة،  -1

 .  65، ص 2013-2012السانية وهران، 
2 - Voir :Peter Newmark, Approaches to Translation,  part 1 Aspects of Translation Theory. 
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Peter Newmarkبيرت نيومارك    يعد          
أوىل    والذي  يف القرن العشرينالرتمجة  واحدا من أبرز املنظرين يف     *

بعبارة أخرى،   الصحيح.  لتحديده وأتويله ابلشكل  الثقافية  املرجعية  إىل  اللجوء  ابلغا ابملعىن وضرورة  اهتماما 

 اهتم نيومارك بعنصرين اثنني أكثر من غريمها؛ املعىن والثقافة.

أنه ال يوجد لغة وال ثقافة ليس مبقدورها استيعاب ثقافة اآلخر وما  الثقايف" -"االجتماعيه نهجميقول         

جاء به، رغم أهنما قد ال متتلكا أتثري األصل نفسه. وطاملا كانت الرتمجة فاعلة يف نقل الثقافة يف شروط غري  

لبلدان. واتريخ الرتمجة شاهد على  متكافئة أحياان ومسؤولة عن ترمجات اتئهة ومنحازة منذ بداية االتصال بني ا

 ذلك. 

ال توجد ترمجة كاملة أو مثالية أو ابألحرى "صحيحة"، كما أن املرتجم حياول دائما توسيع آفاق معرفته          

وحتسني وسائل تعبريه، فهو يسعى دائما وراء احلقائق والكلمات. وهو يعمل على أربعة مستوايت؛ الرتمجة أوال  

ميكن هنا حتديد اخلطأ ومغالطات   –معرفة احلقائق والتحقق منها، وكذلك اللغة اليت تصفها    علم، مما يستلزم 

اجليدة   الكتابة  بني  مييز  فن  َثلثا  وهي  مقبوال.  واستعماال  مناسبة  لغة  تتطلب  مهارة،  َثنيا  والرتمجة  احلقائق. 

هي وأحياان امللهم. وهي رابعا مسألة والكتابة غري املتميزة، ويعد هذا املستوى مستوى الرتمجة اإلبداعي والبدي

انعكاس  املمتازة  الرتمجات  تنوع  وإن  هذا  املناقشة.  تُلغى  حني  مفضل،  هو  عما  التعبري  يطغى  حيث  ذوق؛ 

  1لالختالفات الشخصية.

وأسلوب         نفسه  والنص  املصدر  النص  حميط  حول  خلفية  للمرتجم  يكون  أن  ضرورة  إىل  نيومارك  ونوه 

 الكاتب حىت يقدر مدى أرجحية حتمس قارئه خاصة إذا كان أقل إملاما ابملوضوع أو الثقافة.  

 

حيث أسس نيومارك    مدينة سري غلدفورد جنوب لندن،، إحدى اجلامعات الربيطانية يفجبامعة سري ( كان أستاذا للرتمجة 2011   1916 ) -*
   الرتمجة، مزيد من املقاطع عن الرتمجة.هات يف الرتمجة، مقاطع يف امن مؤلفاته: اجلامع يف الرتمجة، اِت .دراسات الرتمجةمركزا ل

1 - Voir: Peter Newmark, A Text Book of Translation, p 06.    

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9
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اللفظ، فإذا قرر  وكما ذكران سابقا، ركز هذا املنهج على ال تأويل الصحيح للمعىن وترمجة املعىن وليس          

السياق معىن لفظ ما بشكل كلي حبيث يبدو بعيدا عن معناه خارج السياق، فإنه جيب أن توجد صلة بني  

 املعنيني.  

وتعد اجلملة وحدة الرتمجة عند نيومارك كوهنا الوحدة األساسية للفكرة يف متثيلها للشيء وما يفعله أو          

 أساسا مجلة جبملة، ويف كل مجلة حيدد الفكرة الكامنة فيها. مبا يتأثر. واملرتجم ينقل ماهيته أو

ويدعو نيومارك إىل االعرتاف ابإلجنازات الثقافية املشار إليها يف النص املصدر واحرتام اآلخر وثقافته.          

اهلدف   واللغة  املصدر  اللغة  معنيا  يكون  عندما  وهي  فقط  واحدة  حالة  يف  احلرفية  الرتمجة  ابستعمال  وينصح 

ال تشري إىل األشياء نفسها فقط،  متطابقني، أو يتطابقان بشكل ألصق من أي بديل آخر، أي أن الكلمات  

 بل هلا دالالت متشاهبة أيضا.   

 1جعل بيرت نيومارك لنقد الرتمجات مخسة حماور:و         

 حتليل قصري لنص املصدر وطريقة ترمجته ومجهور قراء الرتمجة احملتمل.  :احملور األول ➢

 تفسري املرتجم لغرض النص املصدر وطريقة ترمجته ومجهور قراء الرتمجة احملتمل.  احملور الثاين: ➢

 .مقارنة انتقائية لكنها متثيلية مفصلة للرتمجة مع األصل :احملور الثالث ➢

 جهة نظر املرتجم، من جهة نظر القارئ.   يم الرتمجة: مني: تقاحملور الرابع ➢

يم شامل للمكان احملتمل للرتمجة يف ثقافة اللغة اهلدف أو نظامها، حني يتسىن  يتق  احملور اخلامس: ➢

 ذلك.

املرتجم من فهم ما يدور حوله وحتديد الغرض منه. وإبمكان املرتجم    عملية حتليل النص املصدرمتكن           

 طالع على حياة الكاتب أو أعماله األخرى أو خلفيته العامة، فلعلها تعينه يف فهم النص.  اال

 
1- Peter Newmark, a TextBook of Translation, p 186. 
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فقد أمهلته ابقي مناهج نقد  أما احملور الثاين املتمثل يف حماولة رؤية النص من وجهة نظر هذا املرتجم           

مجات. وعند تفسري الناقد ملراد املرتجم وإجراءاته، فإنه ال ينتقدها هنا، بل حياول أن يفهم سبب استعماله الرت 

هلذا اإلجراء دون غريه. فمن السهل جدا على الناقد أن حيدد أخطاء الرتمجة ويصنفها الواحدة تلوى األخرى.  

مييز بني العجز عن الفهم النامجة عن املعرفة  ومن واجب الناقد أن يقرتح األسباب، فيتقمص عاطفة املرتجم و 

 ألذواقغري السليمة للغة املصدر أو املوضوع وطريقة الرتمجة اليت قد تكون اصطالحية جدا أو أكادميية جدا  

   اخلاصة، لكنها تبدو متسقة.  الناقد

الرتمجة ابألصل            املشاكل ويرمي احملور الثالث إىل مقارنة  املرتجم حلل  اعتمدها  اليت  الكيفية  والنظر إىل 

واجهها النص  و   اليت  ختص  تُ ".  املصدراليت  بشكل ؤ وال  جمموعات  يف  توضع  بل  متتال،  بشكل  النقاط  خذ 

وروابط   التفقري   ( والبنية  العنوان،  عامة:  عناوين  حتت  الانتقائي  التبديالت  واالستعارات،  لغويةاجلمل(،   ،

العلم،   ،  غري القابلة للرتمجة   ، والكلماتاملول دات من الكلماتو والكلمات الثقافية، والرتمجات السيئة، وأمساء 

وهذا ما سنعمل 1"، والتأثري الصويت.  تورية، وال  -ن وجدتإ–والغموض، ومستوى اللغة، واللغة الواصفة للغة  

يف نقد ترمجات االستعارات والكناايت، إذ خصصنا فصال لالستعارات وفصال آخر للكناايت   عليه فيما بعد

 ، حتليل، نقد(.الدراسة )مقارنةوِتنبنا اخللط بينهما يف 

يعد هذا احملور لب املخطط النقدي، وهلذا جيب أن تُناقش فيه مشاكل الرتمجة وِتنب االنتقال السريع             

إىل اقرتاح ما هو صحيح أو ترمجة أفضل، كأن يناقش الناقد مثال ملاذا فضل املرتجم اإلطناب هنا؟ وملاذا حذف  

هناكاملرتجم   انتقائ  ؟ ...  لفظا هنا وأضاف آخر  تنحرف من حيث  وجيب أن يكون عادة  يا ألن أي قطعة 

ترتيب   أو  األلفاظ  أو  القواعد  يف  احلرفية  الرتمجة  عن  للكالماملبدأ  مقصود)  مميز  صويت  أتثري  أي  تطرح   (أو 

 طلب منك أن تربر حلك األفضل.  األمر الذي يتمشكلة، وتقدم خيارات، 

 
1 - Peter Newmark, a Textbook of Translation, p 187.   
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وذرائعيا على أساس معايري املرتجم إذا مل تكن الرتمجة نسخة  ويتمثل احملور الرابع يف تقييم الرتمجة إشاراي             

للنص واملؤلف عادة )وليس دائما(    الثابتجيب النظر أوال فيما إذا كان العنصر األساسي    واضحة عن األصل.

 الشكل يف فكرة تغيري  من حقائقه وأفكاره، قد ت ِتسيده بشكل مناسب على أية حال. ويقبل بيرت نيومارك

   املعىن.   تأديةل الرتمجة

  ه على معطيات بناء يقومها الناقد على معطياهتا اخلاصة، فإن كانت الرتمجة انجحة بناء  ما إذا بعد دراسة          

اخلاصة للدقة اإلشارية والذرائعية. جيب ِتنب انتقاد املرتجم لتجاهله مبادئ الرتمجة اليت مل تكن وطيدة األركان  

نوعية العجز املعنوي يف الرتمجة ومداه، وفيما  يف املسألة الرئيسة هناتتمثل "وال حىت متصورة حينما كان يرتجم. 

عن  إذا كان   مستقلة  قطعة مكتوبة  بصفتها  الرتمجة  أيضا  الناقد  ويقيم  املرتجم.  لنقائص عند  عائدا  أو  حتميا 

إقناعيا    إذا كانأصلها.   أو  إعالميا،  أو  وغري شخصي،  اهلوية(  )جمهول  نصا  يُكتب األصل  أن  املتوقع    فمن 

طبيعية رمسيا،  مرت   -بطريقة  أو  النص شخصيا  إذا كان  أما  ومستساغا.  وأنيقا  الناقد فعلبا،  مدى  يُ أن    ى  قوم 

   1"استيعاب املرتجم للهجة األصل اخلاصة، مبتذلة كانت أم طبيعية أم إبداعية.

رواية مثال، أو كتاب مهم، يقوم الناقد بتقومي أمهية العمل احملتملة ضمن    ؛وأخريا، ويف حالة النص اجلاد           

 حماولة انقد الرتمجة "وضع" الرتمجة يف حميطها غري املألوف.  ؛لرتمجةا يستحقثقافة اللغة املصدر هل كان حقا  

وجعل من منهجه اآلنف  بيرت نيومارك منهجه يف النقد ابحلديث عن صعوابت تقومي نص مرتجم. وخيتم            

طر  وحتليليةيالذكر  وظيفية  حاول  قتني:  ملا  املرتجم  مقدار حتقيق  تقومي  حماولة  وهي  عامة،  الوظيفية  فالطريقة  ؛ 

(، يف  االنطباعذه الطريقة شخصية إىل حد ما، وهي موازية ل)منح درجات  فعله، واملواضع حيث فشل. تعد ه

اال الدرجات لورقة  الذي مينح  يُعول عليها.حالة األستاذ  فتفصيلية،    متحان، ولذلك ال  التحليلية  الطريقة  أما 

 
1 - Peter Newmark, a Textbook of Translation, p 189.   
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متييز ترمجة سيئة أسهل من متييز    كوني زء، وأنه يف الوقت الذيجب ترتكز على افرتاض إمكانية تقومي النص جزءا  

 . مناسبترمجة جيدة، فإن من السهل أيضا حتديد خطأ ما أكثر من حتديد جواب صحيح أو  

ومييز نيومارك بني نوعني من األخطاء العلمية؛ أخطاء إشارية وأخطاء لغوية. " أما األخطاء اإلشارية          

يتنفس...  املاء  أسود،  املاء  هواء،  املاء   " حنو  فجمل  ال كلمات.  وافرتاضات  الواقع،  وعامل  حقائق،  فتخص 

استعارات  إشارية )  أخطاء الرغم من أهنا  اإلفعليةعلى  تتواجد األخطاء  القصصي  يف    ،مثال،  شارية(.  األدب 

ري  غأو يف التاريخ على حنو  حالة واحدة فقط وهي حينما يصور العامل احلقيقي اآلن  ( يف  بداعي)أي األدب اإل

، مبا يف أو لفظية  لغويةام املرتجم ابللغة املنقول إليها وقد تكون  أما األخطاء اللغوية فتفضح عدم إمل  1"صحيح.

 ذلك الكلمات واملتالزمات اللفظية واملصطلحات.  

تو           أخطاء  عن مثة  يف   نجم  امل  خلل  الطبيعي وهو  الرتمجة  يف  هارة  عنصر  االستعمال  تتبع  على  القدرة 

عنه االحنراف  أو  للغة  درجات  املناسب  يقيس  وأن  الغريب،  من  الصحيح  االستعمال  مييز  أن  الناقد  وعلى   .

سوء و عدم القدرة على الكتابة اجليدة،  التقبل ضمن سياق ما. وتعود هذه األخطاء اليت يرتكبها املرتجم إىل:  

املعجم،   املزيفةو استعمال  الصديقات  املستمر  و ،  جهل  احلرفيةالسعي  العام.  و ،  للرتمجة  احلس  إن فقدان 

ألسلوب مهما كان نوع وال ينبغي أن يهمل املرتجم ا  ،االستعمال املاهر للغة هو الذي يضمن النقل الناجح

 النص املصدر واألسلوب ليس ابلضرورة اجلمال بل صراع ضد املصطلحات.

األ          الرتمجات  اإلبداعية أو  الرتمجة  الناقد حبذر يف معاجلة  يتسم  الرتمجة ليست وينبغي أن  اليت ِتعل  نيقة 

عم متفوق  اقرتاح  يوجد  ال  أنه  ذلك  أيضا،  مؤثرة  بل  فحسب  الرتمجة   ادقيقة  وتتوقف  واضح.  بشكل  سواه 

 اإلبداعية املقدمة على ذوق املرتجم والذي يعد عامال شخصيا. 

 
1- Peter Newmark, a TextBook of Translation, p189. 
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الدقيق           للنقل  درجات  إبعطاء  إجيابيا  الدقة  تقييم  ميكن  حال،  أي  )الرتمجة وعلى  والفقرات  للجمل 

وهو   اإلجيايب".  الدرجات  "تقومي  هذا  ويدعى  لألخطاء.  درجات  واقتطاع  اإلجيابية(،  العوامل  من  اإلبداعية 

السلب الدرجات  تقومي  "وتكمن  ) عكس  سلبية(.  عوامل  هي  واالستعمال  واللغة  ابحلقيقة  املتعلقة  األخطاء 

الغالب مبصداقية أقل يف تقومي الدرجات اإلجيابياملفارقة يف بنود "الرتمجة اإلبدعية" اليت س   مقارنة   ةتحضى يف 

ألن،  ةالسلبيابلدرجات   التامة،  املرتمجة  ال  نظرا  الدرجة  أتخذ  ما  جلملة  للرتمجة فتمكنة  يتبقى  شيء  ال 

 1"(.نيقة)األ

مقبول؛  لاليت تصل إىل مرادها ترمجة جيدة، "ففي نص إعالمي تنقل احلقائق بشك يعترب نيومارك الرتمجة       

وكالة  مرتجم  فاعلية  مدى  إثبات  ميكن  األقل، كما  على  نظراي  للقياس  قابل  فنجاحها  خطايب  نص  يف  أما 

 لة صتعبريي، فيعترب الشكل مهما كاملضمون، وهناك غالبا    إعالانت من خالل النتائج. أما يف نص رمسي أو

كما   2بني الوظائف التعبريية واجلمالية للغة، لذا تكون جمرد ترمجة مالئمة مفيدة يف شرح ما يدور حوله النص."

     .بني   أن الرتمجة اجليدة هي اليت تكون مميزة ومرتمجها مرهف احلس بشكل

منهجية           تبنتها  واقرتاحات  وآراء  من حماور  ماورد ذكره  ما  وبناء على  والنقد ووفق  التحليل  نيومارك يف 

 الرتمجات:   يقتضيه حبثنا واهلدف منه وتساؤالته وفرضياته جعلنا من اخلطوات التالية طريقتنا يف نقد وحتليل

  منوذجعرض األ ➢

 و الكناية(أحتليل األصل )شرح معىن االستعارة  ➢

 الرتمجة الفرنسية ➢

 عليها املرتجم يف نقل االستعارة أو الكناية. : حتديد التقنية اليت اعتمد تقنية الرتمجة ➢

 
1- Peter Newmark, a TextBook of Translation, p 191.    
2- Ibid, p 192 .   
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: حتديد االسرتاتيجية اليت تنتمي إليها التقنية املتبعة  االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة ➢

 احملددة يف اخلطوة السابقة.

 املتبعة دون أخرى. : حتديد سبب أو أسباب ميل املرتجم إىل اختيار التقنية  دوافع توظيف التقنية ➢

الكناية( ➢ )أو  االستعارة  ترمجة  العاطفي يف  التأثري  وقوة  الفين  والتصوير  املعاين  عليه مآل  أسفرت  ما   :

ترمجة املعروض  عملية  الفين املتبعة يف ذلك  التقنية  و   األمنوذج  والتصوير  يتعلق ابملعاين  فيما  نتائج  من 

 وقوة التأثري العاطفي.

ا ➢ ترمجة  من  الغرض  الرتمجة معرفة  :  الكناية  و أالستعارة  بلوغ  من  املنشود  غرضه  املرتجم  حقق  ما  إذا 

     حممال هبا. وردوالذي حددانه سابقا واملتمثل يف النقل اجلزئي أو التقريب للديوان والصور اليت  

 لألسباب التالية: أن النظرية الغرضية أيضا وضعت منهجا للنقد، إال أنه مل يقنعناإىل وِتدر اإلشارة        

 مراحل عملييت التحليل والنقد. تبني  شاملة  خطة واضحةعدم اشتماله على   ➢

األساسي من ض  قد يعد العدول أو االحنراف عن القواعد النحوية حال مناسبا وكافيا يف نقل الغر   ➢

يف حني أن إعادة اإلنتاج األمني خلطأ فعلي يف النص املصدر قد يعد ترمجة غري    ،النص أو احملاكاة

ذلك. حتقيق  دون  اهلدف  اللغة  قواعد  حالت  إذا  املنشود  الغرض  استيفاء  على  وقاصرة    1مناسبة 

، وإذا كانت األخطاء املرتكبة ال حتول فاملهم عند أصحاب هذه النظرية هو حتقيق الغرض املنشود

 فهي مقبولة نوعا ما.  دون ذلك

أخطاء الرتمجة املقامية الناشئة عن حلول  على أخطاء الرتمجة فصنفها وظيفيا؛    كثريا   ركز هذا املنهج ➢

توجيه املتلقي، أخطاء الرتمجة الثقافية الناشئة عن  ة حنو االفتقار إىل  مجغري كافية حلل مشكالت الرت 

الرتمجة  أخطاء  ابلثقافة،  اخلاصة  التقاليد  تطويع  أو  إنتاج  يتعلق إبعادة  فيما  قرار غري صائب  اختاذ 

 
 .115ص ،  مرجع سبق ذكره كريستيان نورد،  -1
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اللغوية،  الرتاكيب  على  الرتكيز  ينصب  حينما  املنشود  ابلغرض  تفي  ال  ترمجة  عن  الناشئة  اللغوية 

أولوايت حتددها درجة أتثريها على وظيفة النص  . كما جعل لألخطاء  أخطاء الرتمجة اخلاصة ابلنص

فإذا كان الرتمجة،  وغرض  مثال،اهلدف  حينئذ    ،  اللغوية،  املهارة  اختبار  هو  الرتمجة  مهمة  غرض 

  .الثقافية األخطاء تتصدر األخطاء اللغوية قائمة األولوايت دون

 

 الفصل خالصة  4-7

الرئيسة يف حياهتا            واحملطات  اخلنساء  أوال  لغة شعرها وغرضه.  لاو تناولنا  عليها وعلى  أتثري  هلا  يت كان 

يف ترمجته إىل لغة أخرى، وإمنا أيضا صدق فقط اليت تشكل صعوبة    وصوره   لغة شعرها  يستواستنتجنا أنه ل

حظنا . والوتناولنا أيضا سرية مقتضبة عن املرتجم املستشرق دي كوبييه وترمجته  أبياهتا.  هعكست  ذيال  العواطف

الظروف اليت كانت    حتدث عن  حيث   ذكاءه يف حتديد وترتيب حمتوى الرتمجة، إذ استهل دراسته بفصل متهيدي 

الدور الذي كانت تؤديه يف التأثري على قبيلتها ودعوهتا إىل األخذ بثأر  حتيط ابملرأة العربية يف العصور القدمية و 

تصرفا ذكيا    لفصل التمهيدييعد هذا او بعد بكائها وعويلها عليهم.    من فُقدوا يف احلرب من خالل أشعارها

خلفية حول الظروف اليت  من خالل تكوين  لتقبل شعر اخلنساء متأهبا األعجمي لقارئاجيعل  حىت املرتجم من

كانت سائدة يف تلك الفرتة وحول البيئة الصحراوية وحياة العرب وحياة املرأة بصفة خاصة. كل هذه األمور  

 نصدامه ابلوقائع واألحداث.  استساعده على فهم الديوان فيما بعد وِتنب  

ل        ونقدواخرتان  نيومارك  تحليل  بيرت  منهج  ودقته  الرتمجات  وصرامته  حتديد  و   لوضوحه  يف  منه  انطلقنا 

سنتبعها  ا اليت  الرتمجاتيف  خلطوات  ونقد  حتليل  وتساؤالته   عملييت  منه  واهلدف  حبثنا  يقتضيه  ما  حسب 

قرران  وفرضياته الغرضية  إ، كما  النظرية  الرتمجة،  قحام  من  املستشرق  استنتجنا غرض  أن  مابعد  إذا  نرى    حىت 

اوصل   وإبداع إىل  وصور  العصر  ذلك  يف  السائدة  الصحراوية  العربية  الثقافة  إيصال  وهو  رمسه  الذي  لغرض 
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  من  يف النقل  اليت اتبعها  التقنياتو سرتاتيجيات  اال  مكنتهلقارئ الفرنسي وإذا ما  إىل اوعواطف الشاعرة جزئيا  

اإلشارةذلك  حتقيق وِتدر  نيومارك ك  إىل   .  منهج  على أن  التحليل  مرحلة  يف  اشتمل  غرض    كشفذلك 

   إبجراء خمتلف.عنصر "الغرض" ولكن  تناولتاظريتني نأي كلتا ال ،خرىألوإمهاله  ما  تقنيةملستشرق من اختيار ا
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 الفصل اخلامس

ة لرتمجة ة نقديّ دراسة حتليليّ 
 االستعارة يف ديوان اخلنساء

 ةغة الفرنسيّ إىل اللّ 
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 متهيد الفصل  5-1

توظفها  اليت االستعارية  ابلصور  اخلنساء  ديوان  يزخر          أن  رونقا   الغته صبغ  اإبداعي اتوظيف  استطاعت 

 مما وخصبة، عميقة  دالالت  ذات   ية ر شع غةبل اإلبداع مساء ف  حلقت  ل  العادي، التعبي  هبا جتاوزت ،ومجاال

  .هاقصائد  مع  تفاعلدفعه إىل الو  املتلقي، مشاعر حتريك  على رةدقا جعلها

 جتربتها صميم من النابعة وقارئها انفعاالهتا  لسامعهاف قصائدها لتنقل    الستعارةاستعانت اخلنساء ابو        

الضيق إىل  خارجة اب  الذاتية، املعجمي  االمتدادللفظ من إطاره  الدالالت    دائرة واسعة  ف زخرفته    ومتفننةمن 

 تشدو  الوجود، واختزلت  الواقع،  على من خالهلا سيطرتف   ابلداللة اليت أرادهتا لتثبت امتالكها طاقات اللغة،

يجعل عملية اقتالعها من اللغة  س  األمر الذي  .املتلقني انتباه يشد فن  انسجام  ف بعضا بعضها صنال عناصر

لنقلها إىل لغة أخرى بعيدة كل البعد عن هذه اللغة وهذه    اليت ر مست هبا ومن البيئة اليت استمدت منها صورها

نقل العاطفة اجلياشة اليت وردت حمملة    فضال عن البيئة عملية معقدة للغاية قد نعتربها إىل حد ما مستحيلة،  

ل  و هبا واخليال الذي شكلته. كل هذه اخلصائص واملزااي اليت اتسمت هبا استعارة اخلنساء تزيد من تساؤلنا ح

 كيفية تعامل املرتجم املستشرق معها والنتائج املرتتبة عن نقلها إىل لغته الفرنسية. 

 

    للنماذج املنتقاةنقدية والتحليلية الدراسة ال  5-2

 األول:  منوذجاأل  5-2-1

 أخاها صخرا:  بكيأنشدت اخلنساء ت       

 1إذ راب دهر، وكان الدهر راياب    اي عني مالك ال تبكني تسكااب؟    

 

 
 .13اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1



 دراسة حتليلّية نقديّة لرتمجة االستعارة يف ديوان اخلنساء إىل الّلغة الفرنسّية 
 

 
249 

 األصل ) شرح معىن االستعارة(حتليل 

وردت االستعارة ف مطلع القصيدة ف بيت من البحر البسيط ف قول اخلنساء "وكان الدهر راياب". وقد         

سبق وأن أشران إىل أن اخلنساء غالبا ما ختاطب عينيها ف مطلع قصائدها وتدعومها إىل البكاء أو تلومهما على 

وهو مصدر "سكب" وهو    "التسكاب""تسكااب" من    عدم ذرف الدموع وهو احلال ذاته ف هذا البيت. ولفظ

. والرايب "كثي التغي  من راب اللنب تغي شكله   وراب الدهر تغي  1"مفعول مطلق ل"تبكني" من غي لفظه."

 .   3. والريب هو "الشر"2والتقلب"

هلا جانب     وأظهر  الدهر  عليها  تقلب  البيت كيف  هذا  اخلنساء ف  يتاآلخر  ه تربز  الصفة  هذه  هبا  م  س. 

قت على قرينة لفظية ب" وأ  اللنبوحذفت املشبه به "    )املوضوع عند نيومارك(  "  لدهر، فذكرت املشبه " االلنب  

ال  )الصورة(  متنع من إرادة املعىن احلقيقي واملتمثلة ف االسم "راياب " املبالغة داللة على  شديد ال  تغيف صيغة 

هذا   خالل  من  فأبدعت  املكنية،  االستعارة  سبيل  الزمن.على  عن  تظنه  ما  رسم  ف  أيضا   التشخيص  وهي 

لنب  بصفة من صفات ال  معقولالدهر وهو شيء    أحلقتابعتبار استعماهلا، ذلك أهنا    ملعقول  سوسحماستعارة  

املستعار"راياب" اسم مشتحمسوسأي شيء  املرئية   اللفظ  واستعارة أصيلة حسب    ق.. وهي استعارة تبعية ألن 

 نيومارك وديكنز واستعارة خاصة أو إبداعية حسب بروك. 

 الفرنسية الرتمجة 

 إىل ما يلي:   من البحر البسيط البيت هذا  نقل فكتور دي كوبييه        

« Mon œil, que ne pleures-tu à torrents? 

Le siècle est cruel pour nous, quel siècle fut sans Cruauté? »4 

 
 )اهلامش(  01، ص مصدر سبق ذكره األب لويس شيخو اليسوعي،  -1
 ، الصفحة نفسها. )اهلامش( نفسهاملصدر  -2
 .13اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -3

4 - Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 03. 
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 تقنية الرتمجة  

الدهر لو مل   كان   أي" وما Cruauté quel siècle fut sans ? " وكان الدهر راياب" إىل ترجم االستعارة         

)نقل الصورة    الرتمجة التفسيية  تقنية  على  معتمدا أي ترجم االستعارة إىل غي االستعارة   " ) ترمجتنا(؟يكن قاسيا

بروك(( )عند  الصياغة  إعادة  أو  املعىن  إعطاء  خالل  االستعارة  من  تتضمنها  مل  وإضافات  بتغييات  قام  إذ   ،

اب" إذ يالحظ أن    ؛األصلية التغييات    هحتويل فرضت  ؛Cruauté  sansحوال إىل اسم منفي   االسم  املثبت "رايا

فيناي   عند  املباشرة  غي  الرتمجة  تقنيات  من  واحدة  تعد  اليت  التقنية  هذه  وت عرف  برمتها.  العبارة  مشلت  اليت 

"تفاوت ف شكل الرسالة حيدث بسبب تغي    ، كما سبق وأن أشران،وهي  "  modulation" وداربلنيه ابلتطويع

.  . بعبارة أخرى، ال تتضمن هذه التقنية استخدام فئات متناظرة ف اللغة املصدر واللغة اهلدف1النظر"وجهة  

 ف الرتمجة غي املوجودتني ف األصل حىت يستقيم تطويع الفكرة. sans و quelإضافة 

 أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة االسرتاتيجية

 .فئة التقنيات احملايدةالفئة اليت تنتمي إليها التقنية املذكورة أعاله هي          

            ةدوافع توظيف التقني

خاصة وأن لغة الشاعرة متيزت خباصييت اإلجياز  التباعد بني لغة االستعارة األصلية واللغة املنقول إليها  -        

 واإلحكام األمر الذي دفع املرتجم إىل إحداث تغييات وإضافات حىت ينقل املعىن. 

والذي  -         االستعارة  سبقت  اليت  العبارة  معىن  تكرار  لتوكيده   وردت جتنب    غرض لتحقيق    االستعارة 

  )يعد  التكرار من اخلصائص املتفردة ألسلوب اخلنساء(.  تلقي.املمن إنشاد البيت وهو التأثي ف  الشاعرة

   .قارئ الرتمجة الفرنسيةإىل رة واضحة تقدمي صو -        

 

 
 .215ص  ،م 2008، 1مارك شتلوريث ومويرا كووي، معجم دراسات الرتمجة، تر. مجال اجلزيري، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، ط -1
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         مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة

البسيط    « être »ابلفعل    "كان"الفعل    دي كوبييه  ترجم           املاضي  الفعل  .   passé simpleف  ويعد 

األفعال تكرار أقاملاضي ف ديوان اخلنساء   استمرار حز للداللة  املضارع  الفعل  ألهنا متيل إىل تكرار    ا ل  هنا  على 

معلوم  بكائها،وكثرة   هو  اللغة  فكما  يفيد    العربية  ف  وهو  واملستقبل،  احلال،  على  يدل  املضارع  الفعل  أن 

للداللة على استمرار تقلب الدهر    "كان"استعملت اخلنساء الفعل   .الاستمرار احلدث مستقبال ومباشرته حا

ف   وقع  حدث  على  الفرنسية  اللغة  ف  يدل  البسيط"،  "املاضي  املرتجم  استعمله  الذي  والزمن  عليها.  سلبا 

أي أن الدهر انقلب وانتهى. ورمبا يرجع اختيار املرتجم هلذا الزمن حتديدا إىل تفسيه أن حياة    املاضي وانتهى

وأن   ،مبدى تعلقها بهولن تعود مثلما كانت بعد وفاة أخيها لعلمه الشديد  األمر  اخلنساء تغيت سلبا وانتهى  

اختيار املرتجم للزمن صائبا أما إذا فاجعة موته تفوق أي فاجعة أخرى. فإذا اعتمدان على هذا التعليل، يكون  

" وهو زمن   imparfait اعتمدان على استمرار تقلب الدهر سلبا على اخلنساء فنفضل الزمن املاضي الناقص " 

مع   املاضي  ف  فعل  حدوث  على  الفرنسية  اللغة  ف  الفعل  . أثره  دميومةيدل  كبديل  " se montrait ونقرتح 

 . "fut ل"

هبا  . املرتجم هنا أمهل صيغة املبالغة اليت ورد  "   sans cruautéاب" ف صيغة املبالغة ب "االسم "رايا ترجم          

الشر ينقل، إذن، داللة االسم كاملةاالسم للداللة على كثرة  فلم  الصيغة  ،  اخلنساء هلذه  استعمال  ، ذلك أن 

للتنفيس  عادة  يكون  "فعاال"  حتديدا  الوزن  آالم  اعما   هبذا  من  صدرها  الصوت    ف  على  الضغط  خالل  من 

  .adjectifصفة   وكان ينبغي له إضافة    وللداللة على تكرار الفعل أي استمرار الدهر ف قسوته عليها.  )الشد(

 فال يعكس نوعا ما اللفظ األصلي ف داللته ولكنه قريب منه وهو مكافئ للفظ cruauté أما املكافئ املقرتح

 assezونقرتح عبارة "  .)خسارة داللية(  لتعبي عن صفة تتجاوز القسوة"قسوة"، إال أن اخلنساء كانت تريد ا

méchant  "اب رايا "ـكرتمجة ل."  
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ذلك          عن  فنجم  لذلك،  داع  نرى  ال  أننا  مع  استفهام  أسلوب  إىل  لالستعارة  اخلربي  األسلوب  حول 

ليس   واألصل  تساؤال  الرتمجة  هذه  سيفهم  القارئ  املعىن كون  ف  حماولته  احنراف  إىل  ذلك  يعود  ورمبا  كذلك 

نثرا الشعري  البيت  البيت األصلي ألنه ترجم  إيقاع وموسيقى  األقل،فأراد احلفاظ  ،احلفاظ على   على   ، على 

     Le siècle est cruel pour nousالعبارة اليت سبقت االستعارة كانت   ةاإليقاع. ورمبا لتفادي التكرار ألن ترمج

 .ترمجتهقارئ إىل اهتم ابللغة اهلدف وحاول تقدمي ترمجة مفهومة أنه أي  

كوبييه البيت الذي تضمن االستعارة نثرا أي أنه مل حيافظ على شعرية االستعارة، فنجم عن    ترجم دي       

إثر اختفاء التصريع )تسكااب/ راياب( الذي كان   وخسارة مجال صيغة الصورة   لتناغم املوسيقياهذا النقل فقدان  

العاطفي. ختلي دي كوبييه  سيله وقع مميز ف النفس، األمر الذي   التأثي  عن الشكل هو قرار يتخذه  ضعف 

أغلب مرتمجي الشعر حىت يتحرروا من العراقيل اليت يفرضها هذا الشكل ويتفرغوا لنقل املضمون فقط. وابلتايل،  

العاطفي   التأثي  وضعف  الصوتية(  )اخلسارة  الرتمجة  ف  املوسيقي  التجانس  وخسارة  الصيغة  مجالية  خسارة 

 ملستشرق نقل الديوان برمته نثرا.سنشهدها ف مجيع مناذج االستعارات ألن ا

إذ مل ينقل املرتجم معناها بدقة    عن ترمجة هذه االستعارة خسارة داللية  تجنماختصارا ملا ورد ذكره،          

وقدم مكافئا تقريبيا للفظ    عند الشاعرة   )التكرار الداليل(  وأمهل خاصية تكرار املعىن  بعد أن أمهل صيغة املبالغة 

من   وختلص  االستفهام  أسلوب  إىل  اخلربي  أسلوهبا  وحول  منفي  إىل  مثبت  هو  ما  وحول  )الناقل(  املستعار 

  .وإيقاع البيت الذي تضمن االستعارة  نتيجة إمهال صيغة املبالغة والتصريعالتصريع. كما جنمت خسارة صوتية  

هذا فنية  كل  خسارة  إىل  التأثي   أدى  ختميننا    العاطفي  وأضعف  حسب  الفرنسية،  الرتمجة  قارئ  أن  أي 

ذاهتا  األصلي ابحلرارة  البيت  قارئ  مشاعر  تتملكه  لن  ذاته   الشخصي،  حزن    والصدق  عموما  سيدرك  ولكنه 

   .وهي معاين ومشاعر وعواطف تقريبية على شدة قسوته عليها دهرللالشاعرة ولومها 
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    االستعارةبلوغ الغرض من ترمجة 

  ،ملتلقيإىل احرصا منه على تقدمي ترمجة واضحة    ابلنقل اجلزئي )التقرييب( لالستعارة  دي كوبييه  اكتفى          

منه بوجود خسائر ال   وهو اعرتاف   إيصال ما أوردته الشاعرة جزئيا  اعرتف فيما سبق أن غرضه من الرتمجة  إذ

ملا    االستعارةهذه  بعبارة أخرى، حقق املرتجم غرضه املنشود من ترمجة    .وصوره  ديوان اخلنساءحمالة ف ترمجة  

تعرب عن قسوة    الشاعرة  القارئ الفرنسي سيفهم عموما أنختميننا أن    فو   قدم صورة تقريبية للصورة األصلية.

ي  اللوم والعتاب  احلزن    مشاعر   من   نتاهباالدهر عليها وعما  اعتقادان    الدهرعلى  ومشاعر  يتذوق ف  ولكنه لن 

ف البالغية  الفنية  الطالوة  السابق  الصورة  العنصر  ف  إليه  أشران  الذي  العاطفي  الرتمجة   .والوقع  أن  رأينا  وقد 

  للفظ املستعار. شريطة اختيار املكافئ األنسب الشاعرة إىل متلقي الرتمجةإيصال أفكار بغرض  تفي  قداحلرفية 

 

 )اشتمال البيت الشعري على استعارتني(    :الثالثاألمنوذج  و  األمنوذج الثاين  3-2-5و   5-2-2

 دت اخلنساء ف ذكر خصال املرثي:أنش         

 1ذنبف بعض ما أذنبت له،    فيضرهبا، حينا، وليس هلا يعاتبها 

 األصل ) شرح معىن االستعارة(حتليل 

"ف بعض ما    و   "يعاتبهاوردت استعاراتن ف البيت الشعري نفسه من البحر الطويل ف قول اخلنساء "        

الرواح" وهي الناقة السريعة،   أذنبت له". وقد ورد هذا البيت ف سياق حديث اخلنساء عن انقة املرثي "جمذام

 إذ كان املرثي يعاتبها ويعنفها على كالهلا وعجزها.  

البيت        وذكر الشاعرة للناقة هو وصف للبيئة الصحراوية وما   .عالقة املرثي بناقته تربز اخلنساء ف هذا 

  "اهلاء" وهو الضمي    املشبه  اخلنساء  ، فذكرت يوجد فيها من حيواانت. وكان املرثي ي عاتبها كما ي عاتب اإلنسان

 
 .15اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص -1
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وأبقت على قرينة لفظية   ،وحذفت املشبه به " اإلنسان "  الذي ينوب عن "الناقة" وي فهم من األبيات السابقة.

 . " على سبيل االستعارة املكنية ي عاتب" الفعل متنع من إرادة املعىن احلقيقي واملتمثلة ف

اإلنسان     يذنب  تذنب كما  الناقة أيضا  تقديره هي". وكانت  املسترت  املشبه "الفاعل  ، فذكرت اخلنساء 

"وحذفت   اإلنسان   " به  ف  ،املشبه  واملتمثلة  احلقيقي  املعىن  إرادة  من  متنع  لفظية  قرينة  على    الفعل  وأبقت 

  . عالقة املرثي بناقتهفأبدعت من خالل هذا التشخيص ف رسم . " على سبيل االستعارة املكنيةيذنب"

شيء   يوه الناقة شبهت الشاعرة ا، ذلك أنمابعتبار استعماهل حملسوس حمسوس اتأيضا استعار  اومه        

ومها أيضا   . ومها استعاراتن تبعيتان ألن اللفظني املستعارين "فعالن".آخر حمسوسلبشر أي شيء اب حمسوس

 أو خاصتان أو إبداعيتان عند بروك. استعاراتن أصيلتان عند نيومارك وديكنز

 الفرنسية  الرتمجة

 إىل ما يلي: من البحر الطويل  البيتهذا   نقل املستشرق       

 « Il la gourmande, si elle lui résiste, 

il la frappe parfois sans qu’elle ait résisté; »
1        

 تقنية الرتمجة  

  ، وفيما يلي تفصيل ف هذا القول:كافؤ من خالل الت األصيلة األوىل إىل استعارة أصيلةاالستعارة  ترجم         

ذلك أن الفعل  ، Il la gourmande" إىل استعارة ف اللغة الفرنسية يعاتبهاترجم االستعارة العربية األوىل "       

الروس  ستعمل  ي    gourmanderالفرنسي   قاموس  ف  ورد  والتوبيخ.  والتعنيف  التأنيب  على  للداللة  أدبيا 

LAROUSSE  : 

 

 
1- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 36. 
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« Litt. Réprimander sévèrement : gourmander des enfants désobéissants (syn. Admonester 

[litt.], gronder, sermonner; contre : féliciter). »1 

 :   أي        

أنب    »          للفعل  مرادفا  اللفظ  هذا  )يعد  عاصني.  أطفاال  يعاتب  املثال:  حنو  الصارم،  التأنيب  هو  أدبيا 

 )ترمجتنا( « )أدبيا(، زجمر، وبخ، وضد اللفظ  "كافأ"

 Métaphoreوهكذا، نقل االستعارة املكنية العربية إىل استعارة ف اللغة الفرنسية وهي "استعارة مباشرة"        

 directe  تشخيص"  حلذ" ذاته  الوقت  ف  وهي  به.  املشبه  وهو  الطرفني  أحد  ألن   personnificationف 

ألن الفعل دالليا ال يقع    Métaphore verbaleالتأنيب ال يقع إال على البشر. وهي أيضا "استعارة فعلية"  

     .ضا استعارة أصيلةعلى املفعول به املذكور كونه يقع فقط على البشر. وهي أي

، وفيما يلي تفصيل ف هذا  الرتمجة احلرفية االستعارة األصيلة الثانية إىل غي االستعارة من خاللترجم         

  القول:

أي    elle lui résisteأذنبت له" إىل غي االستعارة من خالل الرتمجة التالية    االستعارة الثانية "  ن قلت         

الفعل   أن  ذلك  "قاومته"،  االستسالم    résisterإذا  الذات وعدم  عن  الدفاع  الفرنسية حيمل معاين  اللغة  ف 

 : LAROUSSE)ترمجتنا(. وردت هذه املعاين هبذا الرتتيب ف قاموس الروس  واإلحباط واملقاومة الصمود()

»     1. S’opposer par la force à celui ou à ceux qui emploient les moyens violents (...) 2. Ne 

pas céder sous l’action d’un force, d’un choc(…) 3. S’opposer à la volonté de qqn (…) 4. 

Lutter contre ce qui attire, ce qui est dangereux. »  2 

 

 

 
1- LAROUSSE Maxipoche, p 639. 
2- Voir : Ibid, p 1210. 
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 لفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجةاالسرتاتيجية أو ا

االستعارة األصيلة إىل استعارة أصيلة من تنتمي التقنية األوىل املتبعة ف ترمجة االستعارة األوىل )ترمجة           

هنا وظف املكافئ الطبيعي أو الثابت ف لغة اهلدف،    املرتجم، إذ أن  وطنياسرتاتيجية الت( إىل  كافؤخالل الت

التقنية املتبعة ف ترمجة   ،فتصبح، حسبهما  ،الرتمجة احلرفيةوإن كان تصنيف فيناي وداربلنيه يعدا ذلك من قبيل  

  هخالفتهما في  األمر الذي ،  الرتمجة احلرفية   هذه االستعارة ترمجة االستعارة األصيلة إىل استعارة أصيلة من خالل

 م 2002ف    ه ( ف مقال هلما نشرات Hurtado Alir and Lucia Molinaالباحثتان إيراثدو ألبي ولوتشا مولينا )

سب هاتني املنظرتني  ح  ،ومن مثة فتقنية املرتجم،  1 مبراجعة لتصنيفات تقنيات الرتمجةقامتا    حيث  ف جملة ميتا

التإتصب ف   املكاوطنيطار اسرتاتيجية  الطبيعي هو كلمة ف لغة اهلدف    فئ، ابعتبار أن  املكافئ  الثابت أو 

امل الواردة ف لغة  ف عند بعض الباحثني ف  عر  املعىن، وي  نت أو النص األصلي وتطابقها متاما ف  تقابل الكلمة 

الرتمجة أيضا ابلرتادف، وإن كان نيومارك يستعمل الرتادف للداللة على املقابل التقرييب ف لغة اهلدف لكلمة  

لى مستوى اجلمل  و آلبي ال تتم إال عدفالرتمجة احلرفية ف تصنيف الباحثتني لوتشا مولينا وإيراث  ،. وابلتايلاملنت

 الكلمات أو املفردات.  ىعلى مستو ن تتم وال ميكن أ

الثانية )ترمجة            املتبعة ف ترمجة االستعارة  الثانية  التقنية  االستعارة األصيلة إىل غي االستعارة من  تنتمي 

   .اسرتاتيجية التغريبخالل الرتمجة احلرفية( إىل 

              ةدوافع توظيف التقني

املستعار    يعود        للفظ  دقيق  مكافئ  وجود  إىل  األوىل  االستعارة  نقل  ف  األوىل  للتقنية  املرتجم  اختيار 

   .الفرنسية كما أنه جنم عن االستعانة هبا ترمجة واضحة لقارئ الرتمجة)الناقل( ف اللغة اهلدف.  

 
1- Voir : Lucía Molina and Amparo Hurtado Albir, op. cit, p  510. 



 دراسة حتليلّية نقديّة لرتمجة االستعارة يف ديوان اخلنساء إىل الّلغة الفرنسّية 
 

 
257 

نية احلصول على ترمجة واضحة لقارئ يعود اختيار املرتجم للتقنية الثانية ف نقل االستعارة الثانية إىل إمكا        

تفسياي دورا  تؤدي  اليت  األخرى  التقنيات  إىل  اللجوء  دون  الفرنسية  التفسييةحنو    الرتمجة  ترمجة  أو    الرتمجة 

   .االستعارة إىل تشبيه

     مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة 

فقد ورد معناها دقيقا من خالل اختيار املرتجم ملكافئ دقيق للفظ  االستعارة األوىل  ترمجة  فيما خيص           

الشاعرة رمستها  اليت  الصورة  على  بذلك  حمافظا  )يعاتبها(  )الناقل(  أناملستعار  غي  الرتمجة ،  قارئ  أن  نتوقع  نا 

قد   اليت    يستغرب الفرنسية  شعرها  ختالصورة  ف  وجسدهتا  الشاعرة  أويلتها  لناقته  صخر  خماطبة  ال    وهي  قد 

بيت  لل  ة دي كوبييهترمجعالوة على ذلك،  و يستوعب العالقة الوطيدة بني املرثي وانقته لدرجة حمادثتها وعتاهبا.  

الذي مل توظفه الشاعرة عبثا وإمنا إليصال ما خيتلجها  خسارة اإليقاعنثرا أدى إىل  ة ي الذي ضم االستعار الشعر 

عواطف م  الشوق   من  الذي سيضعفتلقيهاإىل  األمر  العاطفيقوة    ،  حسب  التأثي  الرتمجة  قارئ  أن  أي   ،

ها اخلنساء بذكر صفة من صفات نختميننا، لن تتملكه مشاعر الشوق حبرارة مشاعر الشوق ذاهتا اليت عربت ع

   شودة عاطفة احملبة واأللفة بني صخر وانقته. نكما لن تصله ابلصورة امل  .أخيها

الثانية           فيما خيص ترمجة االستعارة  الذي   (résister) الفعلذلك أن    استحضرت معىن جديدافقد  أما 

املرتجم   األصليال حيمل  اختاره  الفعل  األصلية  داللة  االستعارة  ف  الناقل  أو  املستعار  اللفظ  يكن وهو  ومل   ،

موفقا األمر أتويله  عن    ،  أسفر  األصلية   دالليةخسارة  الذي  الصورة  فنية(  وضياع  بيت    .)خسارة  من  ي فهم 

  :تنيالتالي  تنيوعليه نقرتح الرتمج أو ترفض خدمته. اخلنساء أن الناقة تذنب ملا ترفض االمتثال ألوامر صاحبها

➢ Si elle lui désobéit ة( يل)ترمجة حرفية لالستعارة األص 

➢ Si elle ne le sert plus ( التفسييةالرتمجة) . 
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ابلعودة دائما إىل املعاجم والقواميس من أجل اإلملام بكل املعاين اليت قد يتخذها اللفظ    ينصح نيومارك         

املعاين اجملازية. تساعد ما مبا فيها  الصحيح جاملرت   هذه اخلطوة  كثيا  ف سياق  التأويل  املكافئ    م على  واختيار 

  تقدمي ترمجة صائبة. ،وابلتايل األنسب.

( وهو حرف شفوي  بذن  -اهبيضر   -تنبأذ  -هابكما الحظنا تواتر حرف الباء ف البيت األصلي ) يعات        

الصوتية   اخلسارة  هذه  وتعذهبا.  تعرتيها  اليت  الشوق  مشاعر  من  تتخلص  حىت  تصرخ  اخلنساء  وكأن  جهري 

 . وصدقها شوق املنبعثة ت( من شأنه أن يقلل من مشاعر البها وأذنبخاصة ف اللفظني املستعارين ) يعات

ملا ورد ذكره،            االستعارتني عن خسائر ال حمالةاختصارا  ترمجة  نتيجة خسارة خسارة    ؛أسفرت  صوتية 

السامع    نيؤداي  نالذيو اإليقاع وحرف الباء   التأثي ف  املعىن وذرائعيا من خالل  دورا إشاراي من خالل أتكيد 

الرتمجة قوة   العاطفيوابلتايل أضعفت هذه  األلفة  التأثي  الشوق ومشاعر  تتملكه مشاعر  املتلقي لن  ، أي أن 

ذاهتا  املعرب عنها  والصداقة ابحلرارة  ذاته  واحملبة  داللية  وأسفرت .  وابلصدق  الثانية عن خسارة  االستعارة    ترمجة 

أي أن قارئ    التأثي العاطفيضعف ال حمالة قوة  يس  األمر الذي   وتغيي الصورة   تغيي املعىن نظرا ل  وخسارة فنية

 املشاعر املعرب عنها سابقا.  وابلصدق ذاته الرتمجة لن تصله ابحلرارة ذاهتا

    بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة

وقد نقلها ابلدقة املنشودة إال أنه يعيبها خسارة    االستعارة األوىل حقق املرتجم غرضه املنشود من ترمجة          

مشاعر الشوق    الشاعرة  ترسل  مامن خالهل  نوالذي  الذي بنت عليه الشاعرة بيتها وصوت حرف الباء  اإليقاع

واحلنني ومشاعر األلفة والصداقة بني املرثي وحيوانه، األمر الذي دفعنا إىل التخمني أبن قارئ الرتمجة قد يدرك  

قوة  ق الشاعرة ذاهتا كما أنه لن يدرك  أن الشاعرة من شوقها ألخيها ال تنفك تذكره ولكنه لن يشعر حبرارة شو 

وهو    ، فقد أخفق ف بلوغ غرضه املنشودابالستعارة الثانيةاليت تربط بني صخر وانقته. أما فيما يتعلق    العالقة

    .وابلتايل أضعف مشاعر الشوق واأللفة تقريبيا ملا غيها اليت رمستها الشاعرة الفنية  إيصال الصورة
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 الرابع   األمنوذج  5-2-4

 ها صخر: يأخ ف أتبني اخلنساء أنشدت           

 1كم من مناد دعا والليل مكتنع   نفست عنه حبال املوت مكروب

 األصل ) شرح معىن االستعارة(حتليل 

البسيط   البيت هذا  ف  اخلنساء ترثي         البحر   خصاله  اد بتعد االفتخار  من ثوب  ف  ا صخر  أخاهامن 

فنفست عنه    ؟2قبيل حلول الليل" "دعاك  مكروب  مستغيث من كم تساءل خماطبة إايه:فت ،وبطوالته احلميدة

 . باكهاحول من أرادت أن توقعه ف ش  فككت احلبال اليت اختذهتا املوت وسيلة هلا ولفتهاو  له، استجبت أي

للداللة على شدائد أو   الباحل ، التصرحيية االستعارة  سبيل على . فاستعارت، كانت مهما كربته  عنه فرجتأي  

 وهي املوت، شدائد  نأك  حىت والتنفيذ،  االستجابة ف الفائقة صخر قدرة  تربز   هنا واالستعارة.  املوت أسباب

استعارة حمسوس ملعقول و ا، وابلتايل  صاحبه منها ويفك بيده صخر ميسكها معنوية أمور أيضا  استعارة  فهي 

  املستعار. واستعارة أصيلة أو خاصة عند بعض منظري الرتمجة.أصيلة ابعتبار اللفظ  

 الفرنسية  الرتمجة

 :إىل نثرا  طيمن البحر البس نقل املستشرق هذا البيت الشعري         

« Combien crièrent au secours, à la nuit tombante! 

Tu rompis pour eux les cordes de la mort, quand  ils désespéraient. »3 

 

 

 
 .18اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
 . )شرح الليل مكتنع ب"قريب احللول"( 18، ص مصدر سبق ذكره ينظر: األب لويس شيخو اليسوعي،  -2

3- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 43. 
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 تقنية الرتمجة   

األصيلة          االستعارة  املرتجم  املوت"  نقل  االستعارة" حبال  غي  مستعينا    les cordes de la mort  إىل 

 )وبروك أيضا(  نيوماركوهي الوسيلة اليت يفضلها    (.عند بروك  سانسو سرتيكتو)أو تقنية    الرتمجة احلرفية بتقنية  

 اإلبداعية ولكن ليس دائما، ففي بعض األحيان حتتاج االستعارة إىل تفسي.ف ترمجة االستعارة  

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

     . اسرتاتيجية التغريبتنتمي التقنية املذكورة أعاله إىل           

  ةتوظيف التقني وافعد

عثور  -        ععدم  اللغة  مكافئة    صورة   لى املرتجم  الشاعرة   الفرنسية ف  إبداع  من  االستعارة    وفضل  كون 

مل يتمكن من اقرتاح ما  ابلتايل  و   ف تصوير شجاعة املرثي  اليت تبالغاالحتفاظ ابلصورة اليت رمستها حول املوت و 

       .هو أبلغ من ذلك التصوير ف لغة اهلدف

      وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارةمآل املعاين والتصوير الفين  

أن املرتجم استعان بتقنية الرتمجة احلرفية لنقل االستعارة حىت حيافظ على معناها إال أننا خنشى عدم    رغم       

تدل هذه الصورة على أن املرثي يفك  فهمه للصورة اليت رمستها الشاعرة ف ذهنها وجسدهتا ف هذه االستعارة.  

لى أن املرثي قادر على االستجابة حىت ولو  كربة  كل من انداه وحبال املوت اليت أوردهتا اخلنساء هي مثال ع

له    تضحي  ىتحقارئ من خالل اهلامش  للشرح هذه الصورة    ه من األفضلنرى أنلذا  كان الكرب هو املوت.  

 املراد منها. كأن يقول مثال: 

« Les cordes de la  mort mentionnées par Al Hansa’ montrent que cette personne perdue  

ne se retarde jamais à répondre  aux appels (demandes d’aide) des gens même si l’impasse 

était la mort. » 
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إىل خسارة اإليقاع،    ت عالوة على ذلك، ترمجة دي كوبييه للبيت الشعري الذي ضم االستعارة نثرا أد        

أي أن قارئ الرتمجة ستصله مشاعر فخر الشاعرة واعتزازها أبخيها ،  األمر الذي سيضعف قوة التأثي العاطفي

وذاقت مرارة    أعماق شاعرة عاشت الويالت،من  وال بذلك الصدق النابع    ولكن ليس بتلك احلرارة املعرب عنها

 .الفراق من موت أخيها

    ترمجة االستعارةبلوغ الغرض من 

  ترمجته   إيصاهلا إىل قارئوهو    هذه الصورة   املنشود من ترمجة  هحقق غرض  أبنه  على املرتجم   احلكمكن  مي            

مع  لفكرة الشاعرة    ابلطريقة الالزمةقارئ  هذا ال  عاب ي استإمكانية عدم    كما رمستها الشاعرة غي أننا ختوفنا من

سيتلقى مشاعر الفخر واالعتزاز ولكن ليس كما    .سيدرك عموما أن املرثي يستنجد به كل حمتاجأنه  نظن  أننا  

   أي ستختلجه مشاعر وعواطف تقريبية.ه، املعرب عن وال ابلصدق ذاته ابحلرارة ذاهتا

 

 األمنوذج اخلامس   5-2-5

 اخلنساء لصورة أخرى للموت أنشدت:ف رسم        

 1فاليوم أمسيت ال يرجوك ذو أمل    ملا هلكت وحوض املوت مورود

 األصل ) شرح معىن االستعارة(حتليل 

إذ                   مورود"،  املوت  "حوض  اخلنساء  قول  ف  استعارة  البسيط  البحر  من  الشعري  البيت  هذا  تضمن 

 أن بد ال األمد به طال مهما إنسان يشرب منه اخللق مجيعا مبا فيهم صخر وكل 2صورت املوت "موردا للماء"

املاء التصرحيية، االستعارة سبيل على فاستعارت، يشربه. املوت.   مورد  على   من بشيء إليه  رمزتو للداللة 

أهنا استعارت املاء    ومبا  .املوت ألمر وجتسيد  ختييل " املوت" إىل "احلوض" إضافة وف ، "احلوض" وهو لوازمه
 

 .39اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
 . )شرح احلوض ب منهل املاء(.28، ص مصدر سبق ذكره ينظر: األب لويس شيخو اليسوعي،  -2
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للداللة على املوت فهي استعارة حمسوس ملعقول. وهي استعارة أصيلة ابعتبار اللفظ املستعار ألنه يدل على 

 اسم شيء حمسوس. واستعارة أصيلة عند نيومارك وديكنز وخاصة عند بروك.

املوت واحلياة، وتتجه فيها إىل التفكر ف  حقيقة   نتاجا لتجربة الشـاعرة وأتملهـا فـيتعد هذه االستعارة         

الصرب والرضا مبا نزل هبا واالستسالم  ف هناية املطاف األقدار فتلتمس رحلة هذه احلياة ومصي اإلنسان وحتميـة

    .، وهذا هو غرض العزاءللقدر

 الفرنسية الرتمجة 

 إىل: من البحر الكامل نثرا  دي كوبييه هذا البيتترجم         

 » Et voici que nul en toi ne mettra son espoir! 

Tu as bu aux eaux de la mort où tous s’abreuvent.»1 

 تقنية الرتمجة  

 Tu as bu aux"    غي االستعارة  وحوض املوت مورود" إىل  "  األصيلة  االستعارةهذه    دي كوبييه  نقل       

eaux de la mort où tous s’abreuvent  ،"  التفسيية  بتقنيةمستعينا درج  الرتمجة  الذي  املصطلح  ت  وهو 

استعماله  العادة مبت)و   على  أيضا  لتعدد  عرف  عديدة  ابلدراسةو تناول  ذين ال  املنظرينسميات  إعادة  مثل    ،ها 

بروك،   عند  نسبيا  الصياغة  ولو  تقابل  لوهي  ماراين  عند  التأويلية  الرتمجة  أو  املعىن  اإلطناب  يترمجة  أو  درير، 

 .    (ا من املسمياتوغيهواإلضافة عند انيدا  وداربلنيه عند فينايأو التصريح احلشو 

اللفظيإجياد  وتركز هذه التقنية على            وتنبع من  " .صياغة مالئمة لتوصيل املعىن بعد جتريده من غشائه 

   2.رغبة املرتجم الواعية ف أن يشرح املعىن لقارئ النص اهلدف"

 

 
1- Le P. De Coppier S.J, LE DIWAN D’AL HANSA', précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 72. 
 .121ص  ، رجع سبق ذكره مارك شتلوريث ومويرا كووي، م -2
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 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 . فئة التقنيات احملايدةالفئة اليت تنتمي إليها التقنية املذكورة أعاله هي       

              ةع توظيف التقنيوافد

اهلدفالتباين  -       واللغة  املصدر  اللغة  ثقافت  بني  األص  جعال  همايوتباين  للصورة  اإلتيان مبكافئ  ة  ليمهمة 

تبني لنا من خالل االطالع على ترمجة هذه االستعارة األصيلة أن النتاج عبارة عن مجلة    ، إذعملية مستحيلة

ميزات هذه االستعارة، مثلما متيزان شعر اخلنساء  أطول من األصل، ذلك أن خاصييت اإلجياز واإلحكام اللتني  

والشعر اجلاهلي عامة، تفرضان على املرتجم اللجوء إما إىل احلشو الزائد أو التفسي حىت يقدم ترمجة يستوعبها 

طة ، أما التباين الثقاف فيتجسد ف جتربة الشاعرة ونظرهتا إىل املوت واليت استمدهتا من بيئتها والظروف احمليقارئه

، واليت تصعب على قراء الرتمجة الفرنسية أن يعيشوها أو يتخيلوها )كوهنم يعيشون ف بيئة ثقافية مغايرة( لو  هبا

 نقلت معانيها إبجياز جياري األصل.

إذ ت نتج ترمجة غامضة -      احلرفية على هذه االستعارة،  تطبيق الرتمجة  الرتمجة    ال يصلح  غي مفهومة لقارئ 

(les eaux de la mort sont destinées pour tout le monde  ) األمر الذي دفع املرتجم إىل اللجوء إىل ،

  .ولعل أمهها التعبي عن فكرة ما إبجياز وإحكام نظرا للخصائص املتفردة ألسلوب اخلنساء ،التفسي

 .قارئ الرتمجة الفرنسيةإىل رة واضحة تقدمي صو -      

         وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارةمآل املعاين والتصوير الفين  

التفسييةا         الرتمجة  الشعر مجالي  للجوء إىل  شكلية أو ف )خسارة    عىن املعلى    حمافظتهرغم    هة صور يفقد 

الشكوك    .(املبىن بعض  تراودان  قرارة  كما  ف  يدور  وما  املوت  من  اخلنساء  ملوقف  الفرنسي  القارئ  إدراك  ف 

   نفسها اإلنسانية إزاءه ملا صورت عجزها وعجز اإلنسان وضعفه أمام حقيقة املوت اليت ال مفر منها.
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الشعري الذي ضم االستعارة نثرا أد  عالوة على ذلك، ترمجة دي         إىل خسارة اإليقاع    تكوبييه للبيت 

ما خيتلجها من عواطف إىل سامعها تنقل  الشاعرة قصيدهتا حىت  بنت عليه  وهي عواطف االستسالم   الذي 

الذي حيضر لدى قارئ الشعر الذي تتسم قراءته ابلعواطف   ، األمر الذي سيضعف قوة التأثي العاطفياوالرض

 اشة والغوص ف أعماق مشاعر الشاعرة.  اجلي

    بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة

غي أننا نشك ف إدراك القارئ الفرنسي ملوقف اخلنساء    نقل معىن االستعارة إىل قارئه،باملرتجم    اكتفى         

أخفق ف احملافظة  . كمانصيبه احلتمي من املوتمن املوت والصورة اليت رمستها للداللة على عجز اإلنسان أمام 

وابلتايل قلل من   ،مزين ابإليقاع  على مجال الصورة اليت أبدعت الشاعرة ف رمسها من خالل تعبي موجز حمكم

املنشودالقارئ  درجة أتثر  بعبارة أخرى، حقق غرضه  الصورة )املوت حق( واملشاعر    .  ملعاين  التقرييب  النقل  ف 

   ء هللا وقدره.بقضا ااالستسالم والرض  املرسلة وهي مشاعر

         

   السادساألمنوذج   5-2-6

 هتامجها بعد غيابه:  ليترثي أخاها صخرا مشخصة اهلموم ااخلنساء وهي ت  قالت    

    1  علي مهومها تغدو وتسري      احلاداثت به فأمست  دهتن

 األصل ) شرح معىن االستعارة(حتليل 

    )الدهر نوائب احلاداثت:  :) شرح املفردات    

البيتتربز اخلنساء ف     الوافر   هذا  البحر  اليت  من  مشبهة تروح وجتيء عليها ف الصباح والليل    اهلموم 

وإمنا هذه احلركات يقوم هبا اإلنسان الذي ميزه هللا ابلعقل، فذكرت   نسان، فاهلموم ال تغدو وال تسريإايها ابإل

 
 .44اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص -1
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ملتمثلة ف  وا   اإلنسان" وأبقت على قرينة لفظية متنع من إرادة املعىن احلقيقي املشبه " اهلموم "وحذفت املشبه به "

ة  ا التشخيص ف رسم األبعاد الفني، فأبدعت من خالل هذ املكنيةالفعلني "يغدو ويسري" على سبيل االستعارة  

اخل الساكن  الشعور  وإيقاظ  زعزعة  وف  واألحاسيس  املتلقي.للخواطر  عند  حمسوس   امد  استعارة  أيضا  وهي 

ألن   "تبعية"  واستعار  استعماهلا.  ابعتبار  أو اللفظ  ملعقول  أصيلة  واستعارة  ويسري(.  )يغدو  فعالن  املستعار 

 إبداعية أو خاصة.

 الفرنسية   الرتمجة

 يلي: إىل ما  من البحر الوافر نثرا  نقل دي كوبييه هذا البيت    

«  En lui le malheur m’a frappé, 

Les soucis m’assiègent soir et matin. » 1   

 تقنية الرتمجة  

العربيةترجم           املكنية  وتسري""  االستعارة  تغدو  الفرنسية  باشرة امل  ستعارةاالإىل    مهومها  اللغة   ف 

Métaphore directe   "Les soucis m’assiègent soir et matin "  ،  وهي تشخيصpersonnification   

أن اهلموم ال تتبع وال تلحق بل هي حركة يقوم هبا الكائن  ذلك    أيضا،  métaphore verbaleواستعارة فعلية  

استعارة    ،بعبارة أخرى  احلي. الناقل(أصيلة )ترجم االستعارة األصيلة إىل  تغيي  الفرنسية  من خالل  اللغة    .ف 

أو    traduction obliqueمجة املائلة الرت  تقنيات ضمن هذه التقنية أيضا فصن  ت  و  )تقنية االستبدال عند بروك(.

أو    وقف نفسهخ املستنس  ُ  يإذ  ،  بلنيهر عند فيناي ودا  traduction indirecteمجة غي املباشرة  ف ابلرت عر  كما ت  

ي   األصلي  قاربهما  النص  بينما  ف هذه  عر  وت    م صياغة خمتلفةستخد  ت  بينما    املوجود ف  التقنية عندمها ابلتكافؤ 

الباحثتني  عر  ت   عند  )ف  مولينا  ولوتشا  ألبي  الثابت(  Hurtado Alir and Lucia Molinaإيراثدو   ابلتكافؤ 

 
1- Le P. De Coppier S.J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 77. 
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established equivalence  الثابت املكافئ  "ي    established equivalent   أو  أن  أو ستعم  وهي  ل مصطلح 

     1."ف اللغة اهلدف امكافئبصفته ( املستعملةالقواميس أو اللغة  فتعبي معرتف به )

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 . اسرتاتيجية التوطنيإىل تنتمي التقنية املذكورة أعاله        

           ةع توظيف التقنيوافد

الناقل "الفعلني تغدو وتسري"  فضل          اللغة الفرنسية ومبا يعرب عن املوقف    املرتجم تغيي  مبا هو متوفر ف 

ويستوعبها   ذاته ف اللغة اهلدف جتنبا للرتمجة احلرفية حىت يقدم ترمجة بليغة لقارئ الرتمجة الفرنسية تتوافق ولغته

 بسرعة.

         ي يف ترمجة االستعارةمآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطف

، وإن كان "تغدو وتسري"  عربت عنها اخلنساء  " لرتمجة الصورة اليت  assiégerاملرتجم ابلفعل "  استعان        

ألن  تقريبا  يؤدي املراد  أدبيااملعىن  يستعمل  الفرنسي  )جمازاي(  ه  اللغة  "تتبع وحلق"ف  أنه ال حيمل   ،2ة مبعىن  إال 

اللذين   الفعلني  و خسارة    )خسارة داللية    أبدعت ف رمسهاركة اليتالشاعرة وال يدل على احلهما  مجعتبالغة 

للقارئ ترمجة ال تبدو أهنا ترمجة أو لعدم وجود   حىت ي قدم   assiégerللفعل ورمبا كان اختيار دي كوبييه   .  (فنية

  اللفظني العربيني ف اللغة الفرنسية.فعلني حيمالن داللة وبالغة 

 )ترمجة حرفية لالستعارة(  مكافئني للفعلني تغدو وتسري.  quitter و envahir  الفعلني ونقرتح        

الشعري الذي ضم االستعارة نثرا أد         إىل خسارة اإليقاع    تعالوة على ذلك، ترمجة دي كوبييه للبيت 

التأثي   قوة  سيضعف  الذي  األمر  سامعها،  إىل  أحاسيسها  تنقل  حىت  قصيدهتا  الشاعرة  عليه  بنت  الذي 

 
1-  Lucía  Molina and Amparo Hurtado Albir, loc. cit. 
2 -Voir : LAROUSSE Maxipoche, p 89. 
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ولكنه   تعيش حالة سوداوية وانتكاسة متواصلة ال حدود هلا، أي أن قارئ الرتمجة سيدرك أن الشاعرة  العاطفي

 يت. بقارئ ال تلك اليت شعر هبا تكافئ اليت لن يشعر مبشاعر الشفقة 

    بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة

وما يعيبها عدم تعبيها عن احلركة ذاهتا    ،بليغة وواضحة لقارئ الرتمجة   وردت الصورة اليت اقرتحها املرتجم          

إن دل على شيء إمنا يدل على صعوبة ورمبا استحالة احلصول على ترمجة تطابق   اليت رمستها الشاعرة. وهذا

الصورة األصلية    قق املرتجم غرضه املنشود وهو نقلمل حي. وعليه،  فكرة ومجاال وأتثيا  أي تكافئها  األصل متاما

رقها البتة وستتملكه  سيدرك عموما أن اخلنساء تعيش حياة تعيسة وأن األحزان ال تفا  الرتمجة  قارئ   نإ  .يبياتقر 

 عواطف الشفقة اجتاهها ولكن لن تكون، حسب ختميننا، بتلك احلرارة اليت شعر هبا قارئ البيت.

 

   :سابعاألمنوذج ال  5-2-7

 اخلنساء لغرض إظهار احلزن واألسى: قالت    

 1لصخر بدرة            إذا اخليل من طول الوجيف اقشعرت   أعني أال فأبكي

 األصل ) شرح معىن االستعارة(حتليل 

اللنب/ "     يدر  يدر كما  دمعا كبيا  أرادت:  فاستعارته،  هاهنا  الداموع  أرادت  وإمنا  اللنب،  درة  الدارة: 

لطول  ومسجت  شعورها،  فقبحت  ألواهنا  وتغيت  حاهلا  ساءت  اقشعرت:  الشديد/  السريع  السي  الوجيف: 

   2السفر ذهب خيها من طول الغزو."  

 
 .21اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
 .190الديوان، شرح ثعلب أبو العباس، ص ينظر ملزيد من الشرح اخلنساء،  -2
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البيت  ا          لتعرب عن كثرة الدامع وغزارته وكرب حجمه وحركته  الدستعارت اخلنساء ف هذا  اللنب  ر من در 

"الدام له  املستعار  وحذفت  "الدار"  منه  املستعار  على  التاصرحييفأبقت  االستعارة  سبيل  على  أيضا    ة. ع"  وهي 

 أو خاصة على حد تسمية بعض منظري الرتمجة.  استعارة حمسوس حملسوس. وهي استعارة أصيلة أو إبداعية

   الفرنسية  الرتمجة

 إىل: من البحر الطويل نثرا  دي كوبييه هذا البيتنقل         

« Pleure donc, mon œil, pleure Şahr ! 

Que tes larmes coulent abondantes, quand les chevaux rentrent de la razzia lointaine, 

harassés. » 1  

 تقنية الرتمجة  

 Que tes larmesالكامنة ف لفظ "درة" إىل غي االستعارة    األصيلة  دي كوبييه االستعارة التصرحييةنقل          

coulent abondantes    نقل الصورة من خالل إعطاء املعىن أو إعادة الصياغة    الرتمجة التفسييةبتقنية مستعينا(

 . ) عند بروك((

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 .  فئة التقنيات احملايدةالفئة اليت تنتمي إليها التقنية املذكورة أعاله هي         

        ةوظيف التقنيوافع تد

اللغوي  -       الثقاف التباين  الفرنسية  والتباين  الرتمجة  وقراء  الشعري  الديوان  دون    بني  بصورة  حاال  اإلتيان 

اللغوي  يعود  إذ  ؛  مكافئة التباين إىل  التباين  أما  اللغة اهلدف حيمل داللة لفظ "درة"،  عدم وجود مكافئ ف 

ف أن  الثقاف  إىل  ت  يعود  حيث  الصحراوية  البيئة  من  مستوحى  اللفظ  حجمه  عر  هذا  وكرب  انقاهتا  لنب  بغزارة  ف 

 
1 - Le P. De Coppier S.J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 48. 



 دراسة حتليلّية نقديّة لرتمجة االستعارة يف ديوان اخلنساء إىل الّلغة الفرنسّية 
 

 
269 

شهدها من  فقط  يدركها  اليت  املميزة  هلذه    وحركته  السريع  اإلدراك  خمالفة  بيئة  ف  ترعرع  من  على  ويصعب 

 .  الصورة

 .قارئ الرتمجة الفرنسيةإىل رة واضحة تقدمي صو -      

         االستعارةمآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة  

العبارة  نقل           إىل  "درة"  لفظ  ف  الكامنة  التصرحيية  االستعارة   Que tes larmes coulentدي كوبييه 

abondantes،  الصورة حفاظا على  ف املرتجم عن نقل مجال  اليتتخلى  الصورة  بتعويض   رمستها  املعىن واكتفى 

اليت    abondantesمجة لفظ "درة" وعوضه ابلصفة  أي أسقط عند الرت   غزيرة    abondantes اخلنساء ابلصفة

اللفظ األصلي. ال حتمل روح وبالغة    ا ال تدل على كرب حجمه وحركته أيمع إال أهنوإن دلت على غزارة الد

ف أيضا ابلتغيي أو التكافؤ عر  )ت    فسيالت  تقنية  استعمل  ،وعليه(.  وخسارة فنية  وخسارة معجمية  )خسارة داللية

تقنية    مبا ف ذلك  (،إيراثدو ألبي ولوتشا مولينالنيه وعند الباحثتني  باإلطناب عند فيناي ودار اللفظي عند انيدا و 

إحدى تقنيات الرتمجة غي املباشرة عند فيناي    هي و  رة"ملا ترجم االسم "درة" بصفة "غزيtranspositon اإلبدال

وت استبدال  وداربلنيه  على  بفئة حنويقوم  املعىن.فئة حنوية  تغيي  الف  املرتجم  بسطكما    ة أخرى دون  ة  ينالصورة 

 جعلتها  لبيت ترسم هيكال اتما للناقة اليت  احتوت هذا االقصيدة برمتها اليتن  أذلك    ،ةللقارئ ابللغة الفرنسي

من أضرار وخيمة ما خلفته احلرب  رمزا لوصف  الدرالشاعرة  أبية  انقة  فهي  لدى    .،  ليس  ذلك،  إىل  أضف 

بكل   القيام  من  يتمكن  لن  وابلتايل  األصلية،"  اللغة  متلقي  لدى  اليت  نفسها  الثقافية  اخللفية  الرتمجة  متلقي 

إدراج   من  البد  وهلذا  للصورة،  السريع  الفهم  يتطلبها  اليت  وحتويل االستنباطات  اللغوي،  اإلطناب  من  قدرا 

 عبي. لتاملرتجم على مجال الصورة وقوة اوهبذا قضى 1املعلومات املضمرة إىل معلومات صرحية."

 
 .277، ص مرجع سبق ذكره ينظر: مارك شتلوريث ومويرا كووي،  -1
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الشعري الذي ضم االستعارة نثرا أد         إىل خسارة اإليقاع    تعالوة على ذلك، ترمجة دي كوبييه للبيت 

الذي   األمر  سامعها،  إىل  وتبعثها  أحاسيس  من  خيتلجها  عما  تعرب  حىت  قصيدهتا  الشاعرة  عليه  بنت  الذي 

أن الشاعرة حزينة وتعيسة وكئيبة وال ترغب    عموما  ، أي أن قارئ الرتمجة سيدركسيضعف قوة التأثي العاطفي

تشفي غليلها من إثبات حزن متكامل، وحزهنا على البكاء حىت صارت صفة مالزمة هلا كي  ف التوقف عن  

، ولكنه، حسب ختميننا، لن يشعر حبرارة وعمق وصدق ذلك احلزن الذي شعر به  صخر ال تكفيه إال الدرر

   قارئ البيت. 

    بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة

للصورة           التقرييب  النقل  ف  املتمثل  املنشود  غرضه  املرتجم  للقارئ،  األصليةحقق  بشرحها  اكتفى    عندما 

الفرنسيةب  ذلكونعلل   اللغة  ف  "درة"  للفظ  مكافئ  وجود  حسب    عدم  مرادف  لفظ  ابقرتاح  املرتجم  )اكتفى 

كون القصيدة اليت ورد فيها هذا اللفظ    ، ذلك أنه يعكس الثقافة الصحراوية(أي مقابل تقرييب  تسمية نيومارك

البيئة الصحراوية وجعلتها رمزا لتهويل أمر احلرب. كما نتوقع أن ردة فعل    تناولت وصفا للناقة اليت تتميز هبا 

الرتمجة الشاعرة،قارئ  إدراكه حلزن  رغم  الذي    ،  البيت  قارئ  فعل  لردة  مكافئة  تكون  بعمق وصدق لن  شعر 

 الصورة. 

 

 : مناألمنوذج الثا  5-2-8

 ة:معاويأتبني أنشدت اخلنساء ف          

 1  ةيبداه إذا طرقت إحدى الليايل   ة   ال أرى ف الناس مثل معاويأال

 

 
 .120اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
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 األصل ) شرح معىن االستعارة(حتليل 

 (أشد الليايل أي بداهية  :شرح البيت)    

  تتهافت عليها ليال ساعدهتا ف الشدائد واملصائب اليتة ف مخلنساء ف هذا البيت شهامة معاويتربز ا     

فالليايل ابإلنسان،  إايها  هللا   مشبهة  ميزه  الذي  اإلنسان  هبا  يقوم  احلركة  هذه  ألن  األبواب  تطرق  ال    الشداد 

"الليايل املشبه  به "  ابلعقل فذكرت  املشبه  قرينة لفظية متنع من إرادة  الشداد" وحذفت  اإلنسان" وأبقت على 

ا التاشخيص ف  ة، فأبدعت من خالل هذسبيل االستعارة املكنيواملتمثلة ف الفعل "طرق" على     احلقيقياملعىن 

الفني وهي أيضا   .هوإيقاظ  ة للخواطر واألحاسيس وف زعزعة الشعور الساكن اخلامد عند املتلقيرسم األبعاد 

عند    استعارة أصيلة  واستعارة  فعل )طرق(.  املستعار  "تبعية" ألن  واستعار  استعماهلا.  حمسوس ملعقول ابعتبار 

 نيومارك وديكنز أو خاصة عند بروك.

 الفرنسية  الرتمجة 

 نثرا إىل:الطويل  املستشرق هذا البيت من البحرنقل         

« Non, il n’est pas de guerrier pareil Mu’awiyat, 

Quand, la nuit, le danger fond sur nous. »  1 

 تقنية الرتمجة   

ف    (حتمل انقال خمتلفا)  أصيلة  استعارةإىل  "  ةيطرقت إحدى الليايل بداهإذا    "  صيلةاالستعارة األترجم           

   ، وفيما يلي تفصيل ف هذا القول: danger fond sur nousQuand, la nuit, leاللغة الفرنسية 

 
1 - Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 197. 
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اليت  Fondreاملرتجم ابلفعل "  ستعانا     الصورة  أ  " لرتمجة  اخلنساء، والذي إذا    surرفق ابلظارف   رمستها 

يعن "انقض"،  صار  أو   " الفرنسي  أي "تسارع  اللغة  ف  االستعارة  الشدائد"صارت  علي  "تنقض  ف  ة  ورد   .

 :LAROUSSEقاموس الروس 

«  Fondre v. t .ind in [sur]. Se précipiter, s’abattre sur : l’aigle fond sur sa proie. »1 

 أي:         

ويصبح معناه    "sur» هو فعل متعدي حيتاج إىل مفعول به غي مباشر إذا ما اقرتن ابلظرف على "           

 )ترمجتنا(حينئذ تسارع، وانقض على، حنو انقض الصقر على فريسته. « 

وهكذا نتجت    ن احلي، حركة يقوم هبا الكائال تنقض ف الواقع بل هي صورة خيالية و فالشدائد    ،إذن         

وهي   الفرنسية  اللغة  ف  التشبيه  املستعارة  االاستعارة  طرف  أحد  تعد  باشرة حلذف  اآلخر، كما  على  واإلبقاء 

 أو استعارة فعلية لعدم مالئمة الفعل لفاعله.  اتشخيص

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 .  اسرتاتيجية التوطنيتنتمي التقنية املستعان هبا أعاله إىل         

              ةالتقني وافع توظيفد

يقدم    اختار          بناقل آخر حىت  اليت يرمسها  يعرب عنها والصورة  اليت  الناقل وداللته واحلركة  يغي  املرتجم أن 

 ترمجة بليغة إىل قارئ الرتمجة الفرنسية فيستوعبها بسرعة ألنه متعود عليها.

         مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة

اقرتحها  املكافئة  الصورةوردت           الو بليغة    املرتجم  اليت  لقارئ  تعبيها عن  رتمجةواضحة  عدم  يعيبها  وما   .

ذاهتا ذاهتا(  احلركة  الشاعرة  )الصورة  رمستها  العربية  اليت  اللغة  الفعل "طرق" ف  بني  اختالف داليل  هناك  إذ   ،

الفرنسية اللغة  ف  داللية  و"انقض"  فنية  )خسارة  على    .(وخسارة  استعارهتا  اخلنساء  بناء  ذلك،  إىل  أضف 
 

1- LAROUSSE  Maxipoche, p 585. 
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رتمجة ابللغة قارئ ال  يدرك مغزاه ال    مصدر من مصادر الطبيعة اليت ال طاملا استمدت منها صورها وهو "الليل"

الشاعر طلع علاملغي    الفرنسية املرتامي حول  العامل احلسي  يتضمن  قرأ  سيشعر ابلغرابة كلماو   ةى    هنصا شاعراي 

تعينه عل أداة  من    صادر امل  ذه فهم كنه ه  ىدون  ترمسه  وما  إحياءات  من  ترتكه  وما  من دالالت  إليه  وما حتيل 

 استعانت الشاعرة ابلليل ف هذا البيت ألنه زمن القلق والتوتر والصعاب واملشاكل العويصة. عواطف ومشاعر.

ذلك،           على  "عالوة  داهية(  التصريع"  اختفاء  )معاوية/  الرتمجة  إىل  عند  االنسجام أدى  ذلك  خسارة 

 .هأو قارئ هسامعف  ا مؤثر  اولد طاقة صوتية وإيقاعاملوسيقي الذي 

ولكن ليس  إن قارئ الرتمجة، حسب ختميننا، سيدرك أن الشاعرة تعرتيها مشاعر الفخر واالعتزاز أبخيها        

كما نشك ف إدراكه ملشاعر األمل اليت دفعتها إىل أتبني    رسلته إىل قارئها.بذلك الصدق أو ذلك العمق الذي أ

 املرثي. 

    بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة

نقل         وهو  االستعارة  هذه  ترمجة  من  املنشود  غرضه  املرتجم  حيقق  رمستها    يبياتقر   هامل  اليت  الصورة  غي  ملا 

وحركة اهلموم اليت ختيلتها وأرادت من سامعها أو قارئها إدراكها. إن اخلسائر اليت أسفرت عنها ترمجة   الشاعرة

  الفخر واالعتزاز  مشاعر  هذه االستعارة؛ داللية وفنية وصوتية، ستحول دون شعور قارئ الرتمجة حبرارة وعمق

   ألنه انتابتها مشاعر األمل. رك أن الشاعرة تنشد هذه الصورة أتبينا ألخيهايد وقد القارئ البيت  شعر هبا اليت

 

 :تاسعاألمنوذج ال  5-2-9

 تقول اخلنساء ف وصف بشاعة احلرب:         

 1  فمن للحرب إذا صارت كلوحا     ومشر مشعلوها للنهوض

 
 .76اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
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 األصل )شرح معىن االستعارة( حتليل

وجها   وردت     امتلك  من  على  تطلق  الكالحة  أن صفة  ذلك  "كلوحا"،  ف  البيت  هذا  ف  االستعارة 

إىل احلقل    اإلنساين  هاللفظ من حقل  ااء هذعابسا، فيقال وجه كاحل أي عابس وزاد عبوسه. وهنا نقلت اخلنس

املكنيامل االستعارة  على سبيل  قرينة تدل  عنوي  وتركت  اإلنسان  به  املشبه  احلرب وحذفت  املشبه  إذ ذكرت  ة، 

ت   املراد "كلوحا" حىت  املعىن  املرعبة.على  هذه احلرب  تبعية ألن    صور  واستعارة  استعارة حمسوس ملعقول  وهي 

 اللفظ املستعار اسم مشتق. وهي استعارة أصيلة عند نيومارك وديكنز أو إبداعية أو خاصة عند بروك.

 الفرنسية   رتمجةال

     نقل دي كوبييه هذا البيت من البحر الوافر نثرا إىل:         

Qui maintenant affrontera la guerre, « 
Quand sa face s’assombrit,  

Quand ses fauteurs se ceignent pour la lutte ? » 1 

 تقنية الرتمجة  

ف اللغة   sa face s’assombrit  أصيلة  إىل استعارة  "صارت كلوحا"  األصيلةكوبييه االستعارة    دينقل         

 .الرتمجة احلرفيةمن خالل  الفرنسية

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 . اسرتاتيجية التغريبإىل تنتمي التقنية املذكورة أعاله         

 

 

 
1 - Le P. De Coppier S.J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p128. 
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              توظيف التقنية وافعد

استعارة    -        على  هلا  أصيلةاحلصول  إثراء  ذلك  وف  الفرنسية  اللغة  وخيال    ف  )فكرة  جديدة.  بصورة 

 .جديدان(

         مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة

ابل  استعان           اال  sa face s’assombrit   عبارة املرتجم  لنقل  حماولة  اللفظاألصليستعارة  ف  ف  الكامنة    ة 

اللون" أو "صار مظلم  s’assombrir". وحيمل الفعل  "كلوحا العبوس  ا"،  معىن "صار داكن  كما حيمل معىن 

خاصية من خصائص    ذه، وإمنا هواحلرب ال متلك وجها عبوسا أو مسودا، فهي شيء معقول  هذا  1واحلزن.

 ، أيضا(  ا املباشرة ف اللغة الفرنسية )تعد تشخيص  ستعارة االإىل    املكنية العربية  نقل االستعارةوابلتايل،    اإلنسان.

 .وجها مسودا للحرب  جعله ذلك أن

اإلشارة         املست  إىل  وجتدر  بشأن  أيضا  استعان  اإلبدال  رق  على    عندما  transpositionتقنية  بتغيي  قام 

 ."s’assombritنقل خرب صار "كاحال" إىل "الفعل" " املستوى النحوي، إذ

اليت أرادت الشاعرة إيصاهلا، غي أن األمر  صورة  بليغة ونقلت ال  هلذه االستعارة  ييه دي كوبترمجة  وردت          

ال الذي   قارئ  استيعاب  عدم  إمكانية  هو  الذي    رتمجةيقلقنا  التشخيصي  هذه  لألسلوب  ف  اخلنساء  وظفته 

 الصورةـ، إذ جعلت للحرب وجها عبوسا وهي صفة من صفات البشر. 

إىل خسارة اإليقاع    تعالوة على ذلك، ترمجة دي كوبييه للبيت الشعري الذي ضم االستعارة نثرا أد        

ا بنت عليه  قصيدهتا حىت الذي  قارئها  لشاعرة  أو  إىل سامعها  أحاسيسما    تبعث  من  االمشئزاز من    خيتلجها 

الفخر    احلرب مشاعر  ذاته  الوقت  احلربأبخيواالعتزاز  وف  هذه  بشاعة  يهاب  ال  الذي  الذي  ها  األمر   ،

، أي أن قارئ الرتمجة سيدرك أن اخلنساء مشمئزة من مظهر احلرب وأهنا تفتخر  سيضعف قوة التأثي العاطفي

 
1- Voir : LAROUSSE Maxipoche, p 91. 
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ليس ابلعمق أو الصدق  ولكن  أبخيها الذي رغم بشاعة احلرب إال أنه الوحيد القادر عليها من أبناء عشيته  

 املعرب عنه. 

    بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة

االستعارة    حقق         هذه  ترمجة  من  املنشود  غرضه  قارئ  املرتجم  إىل  الشاعرة  رمستها  الصورة كما  نقل  ملا 

رغم أننا متخوفني    كما أنه أثرى لغته ابستعارة جديدة بليغة  ،ر بشاعة احلرب كما صورهتا الشاعرةوصوا   ترمجته

سيدرك أن الشاعرة    ختميننا،  ، حسب. إن قارئ الرتمجةمن عدم سرعة استيعاب قارئ الرتمجة لتشخيص احلرب

تق العمق أو مشمئزة من احلرب ومفتخرة بشهامة وبطولة أخيها إال أن عواطفه ستكون  بذلك  تتسم  ريبية ال 

         الصدق الذي شعر به قارئ البيت. 

 

  :عاشراألمنوذج ال  5-2-10

 اخلنساء تذكر أخاها صخرا:   أنشدت         

 1 ت محامة      هتوف على غصن من األيك تسجع  تذكرت صخرا إذ تغنا 

 حتليل األصل )شرح معىن االستعارة(

"تغنا ت     الفعل  البيت ف  هذا  استعارة  اإلنسان، لكنكمن  من صفات  الغناء صفة  أن  اخلنساء   ت"، إذ 

بلحن   احلمامة تغنهنا من أمل فراق أخيها صخر صارت تتخيل  أي، ذلك  تها من عوامل اإلنس إىل عامل الطنقل

غنحزين وبناء؛  أملا.  تتخبط  ذاهتا  جيعل  و   اء  ما  مكنيعلى  االستعارة  هذه  فإن  ذكره،  واستعارة حمسوس   ةرد 

 حملسوس واستعارة تبعية. واستعارة أصيلة من إبداع الشاعرة.
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 الفرنسية   مجةالرت 

 كوبييه هذا البيت من البحر الطويل نثرا إىل:  دينقل        

« J’ai pensé à Şahr en entendant une colombe gémir, 

 modulant sur un rameau touffu son roucoulement plaintif. »  1  

 تقنية الرتمجة 

العربية        اللغة  اللغة الفرنسيةإىل    "ت محامةتغنا   "   ترجم االستعارة املكنية ف   une"  االستعارة املباشرة ف 

colombe gémir    "بعبارة أخرى، نقل االستعارة األصيلة إىل استعارة    فعلية أيضا(.استعارة  و   ا)تعد تشخيص

 .الرتمجة احلرفيةمن خالل   ف اللغة الفرنسية أصيلة

 أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة االسرتاتيجية

 .  اسرتاتيجية التغريبإىل تنتمي التقنية املذكورة أعاله         

              ةوظيف التقنيدوافع ت

وخيال    -        )فكرة  جديدة.  بصورة  هلا  إثراء  ذلك  وف  الفرنسية  اللغة  ف  أصيلة  استعارة  على  احلصول 

 .جديدان(

         مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة

يعد      الذي  الفعل "غىن"  الفعل "بؤرة االستعارة"  ترجم  فأبدع ف هذا  gémirإىل  هذا  ،  أن  ذلك  النقل، 

 )ترمجتنا(  أبصوات مبهمة غي مفهومة"مل فرنسي يعن" التعبي عن احلسرة واألالفعل ال

« Gémir : exprimer sa peine, sa douleur par des sons inarticulés. « 2  

 
1 - Le P. De Coppier S.J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p135. 
2 - LAROUSSE Maxipoche, p 622. 
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ال  هلذه االستعارةيه  يترمجة دي كوب  عليه، وردت و         بليغة واضحة لقارئ  ال  رتمجةالعربية  اليت    صورة ونقلت 

ع  إىل خسارة اإليقا   ت االستعارة نثرا أدهذه  غي أن ترمجته للبيت الشعري الذي ضم  ،  أرادت الشاعرة إيصاهلا

قصيدهتا   الشاعرة  عليه  بنت  الذي  الذي  األمر  سامعها،  إىل  وتبعثها  أحاسيس  من  خيتلجها  عما  تعرب  حىت 

ال قوة  العاطفيسيضعف  املعرب  تأثي  األمل  بذلك  ليس  ولكن  الشاعرة حزينة  أن  الرتمجة سيدرك  قارئ  أن  أي   ،

فالتذكر الطامة الكربى اليت حلت  للتعبي عن الزايدة ف األمل  عنه، ذلك أن الشاعرة كثيا ما توظف فعل التذكر  

ارتبط التذكر عندها ابلبكاء،  ا  ملطاو   البقاء، رحل إىل دار  تؤكد تعلقها أبخيها الذىوحىت    ودمرت حياهتا  هبا،

 .يذوب من شدة املعاانة هاقلبف

    بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة

إىل اللغــة  ونقــل الصـورة كمـا عــربت عنهـا الشـاعرة حقـق املـرتجم غرضــه املنشـود مـن ترمجــة هـذه االسـتعارة        

وأثــرى  gémir إىل قارئـه ملـا أحسـن اختيـار املكـافئ الفرنسـي للفعـل " تغنـت" ابلدقـة املنشـودة وأوصـلها الفرنسـية

، هـذا فيمـا خيـص املعــىن، أمـا املشـاعر الـيت ســتعرتي قـارئ الرتمجـة، حسـب ختميننــا، لغتـه ابسـتعارة أصـيلة جديــدة

مكافئـة لتلـك الـيت اجتاحـت قـارئ األصـل  حـزن شـديدة تقريبية حيـول دون كوهنـا مشـاعرحزن فستكون مشاعر 

 كرهبـا، وختفـف أحزاهنـا تـنفس عـنحـىت الشـاعرة  اسـتعانت بـهذلـك أن وزن البيـت ترمجـة البيـت الشـعري نثـرا، 

 الم اليت تعانيها الشاعرة.   فمظاهر احلزن واألسى اليت اكتنفها بيتها تفصح عن املعاانة وجتسم اآل

 

 :ادي عشراألمنوذج ال   5-2-11

 :أخاها صخرا اخلنساء ترثي أنشدت     

 1بسحرة   هلم كذا أخربك ما قد بدا ليا يك املناديدأال أيها ال
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 حتليل األصل ) شرح معىن االستعارة(

الد     البيت  اخلنساء ف هذا  اإلنسان، فدعته  خاطبت  ايك كأهنا ختاطب  لقدوم وكأنه جييب ويسمع إىل 

  ة، وغايتها من ذلك بث مهومها وأحزاهناد أن بنتها على االستعارة املكنيالشعرياة بعويتفاعل، فشكلت لغتها  

، ذلك املشهور ابملناداة وقت  يكوكان أسلوب النداء قوام هذه التشكيلة، إذ جعلت الد  ليعلم هبا مجيع اخللق.

ح  السحر، فقالتطرفا  أوجاعها  له  لتبث  تناديه  "هلم كذايا  أص"  .أخربك  :  استعارة  أو  وهي  إبداعية  أو  يلة 

   خاصة.

 الفرنسية  مجةالرت 

 املستشرق دي كوبييه هذا البيت من البحر الطويل نثرا إىل: نقل        

« Viens, Coq matinier, à la voix sonore, 

Viens que je te conte mon malheur ! »1 

 تقنية الرتمجة 

 .الرتمجة احلرفيةمن خالل  ف اللغة الفرنسية أصيلة استعارةإىل   األصيلة املرتجم هذه االستعارةنقل         

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

   .اسرتاتيجية التغريبضمن التقنية املذكورة أعاله  تندرج        

         دوافع توظيف التقنية

اللغة  -        ف  أصيلة  استعارة  على  وخيال احلصول  )فكرة  جديدة.  بصورة  هلا  إثراء  ذلك  وف  الفرنسية 

          .(جديدان

 

 
1- Le P. De Coppier S.J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p195. 
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         العاطفي يف ترمجة االستعارة مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري 

رمبا    venirوحلظنا أنه كرر فعل املناداة    .ودعاه إىل القدوم  كأنه إنسان  هو اآلخر الديك  املرتجم  خاطب        

نفسك إلينا   هللا سعثه أي مجعه، كأنه أراد مل ا   ، ذلك أن " أصله مل ا، ملم الفعل "هلم" فيه إلزامية القدومظنا منه أن  

لك ألفها  حذفت  وإمنا  للتنبيه،  وها  أقرب،  واحدا.أي  امسا  وجعال  االستعمال  ترمجيت صدر    1"ثرة  وإذا مجعنا 

ف  املرتجم    تصرفوقد    .l’anaphoreوعجز البيت حنصل على أسلوب بالغي ف اللغة الفرنسية وهو التكرار  

 الشاعرة الديك. ماذا ستخربو للقارئ  وضح الصورة أكثر حىت ي malheur   mon نقل عبارة "ما بدا ليا" إىل 

البيئة العربية الصحراوية اجلاهلية وحيواانهتا وطيورها وما ترمز إليه وما متثله اعتماد اخلنساء على مجادات          

ابلنسبة للعريب اجلاهلي حقائق قد تغيب عن قارئ الرتمجة الفرنسية، حنو احلمامة والديك والنمر والفرس والليل 

أ ف بيئة خمتلفة غي مطلع  واملس والقمر واملاء والسماء وغيها خصائص بيئية ثقافية ال يدرك مغزاها قارئ نش

 وابلتايل قد ال تصله الفكرة. . قد يستغرب القارئ الفرنسي من خماطبة اخلنساء للديكاعلى إحياءاهت

الرغم         االستعارة    على  فيه  وردت  الذي  البيت  إيقاع  خلسارة  املرتجم  تعويض  توظيفمن  خالل    من 

التكرار   مل  l’anaphoreأسلوب  ذلك  أن  إال  اخلسارة،  حجم  منها  الصوتية  يعوض  قلل  املرتجم  وإن  حماولة   .

ثناء عاطرا  التقليل من حجم اخلسارة يثىن عليه  اهللع والفزع    لن تصل  ،وحسب ختميننا  .اجتهاد  إىل مشاعر 

 . ك الصدق املعرب عنهلبذقارئ الرتمجة 

    بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة

ملا نقل الصورة    حقق املرتجم غرضه املنشود من ترمجة هذه االستعارة وأثرى لغته ابستعارة أصيلة جديدة        

نقال دقيقا، هذا فيما خيص املعىن، أما مشاعر الفزع واهللع اليت عربت  اليت رمستها اخلنساء وتشخيصها للديك  

 
 .618، ص 12ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيوت، )د.ط(، )د.ت(، ج -1
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أيس وهي ترى من  من شوق و  اال تستطيع كتماهن  اليت   انفعاالهتاتنقل  حىت  عنها الشاعرة واستعانت ابلديك  

 أي ليس بذلك الصدق املعرب عنه. عند قارئ الرتمجة فستكون مشاعر تقريبية    خذته املنيةأحتب قد 

 

 األمنوذج الثاين عشر   5-2-12

وقيل   .1أبرض بن سليم إىل جنب املدينة"  "قالت ترثي أخاها صخرا، حني مات ودفن ف جبل عسيب        

 :2 بل أنشدت هذا ف أخيها معاوية ملا قتله بنو مرة 

 3أال مال عينك أم ماهلا    وقد أخضل الدمع سرابهلا

 (  شرح معىن االستعارةاألصل ) حتليل 

 4) شرح املفردات: السرابل: القميص، أو الغطاء(        

 عليه، ملا سرت السرابل  أن فكما السرت، جبامع العني جلفن "السرابل" البيت هذا ف اءساخلن استعارت         

 اكبي  الابسر  حتول الصغي فاجلفن وكثرته، الدمع  بغزارة  يوحي منه، املستعار مث للعني، راست "اجلفن" كذلك

استعارة تصرحيية  .ابلدموع مغطى اللفظ    وهي  استعارة أصيلة ابعتبار  استعارة حمسوس حملسوس. وهي  حتديدا 

أي ما دل على شيء جمسم وهي ما كان املستعار فيها اسم جنس غي مشتق سواء أكان اسم ذات  املستعار  

 من إبداع الشاعرة. أو خاصة . وهي استعارة أصيلةحمسوس

 الفرنسية الرتمجة 

 كوبييه هذا البيت من البحر املتقارب نثرا إىل:   نقل دي           

» Qu’a donc ton œil, pourquoi donc 

 
 .99اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
 .111، ص مصدر سبق ذكره ينظر: األب لويس شيخو اليسوعي،  -2
 .99اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -3
 )اهلامش(. .111، ص مصدر سبق ذكره . )اهلامش( وينظر: األب لويس شيخو اليسوعي،  99، ص نفسهينظر: املصدر  -4
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ses larmes inondent-elles sa paupière ? »1. 

 تقنية الرتمجة  

االستعارة  نقل         سرابهلا  "  األصيلة  املرتجم  الدمع  أخضل  االستعارة  "وقد  غي    ses larmes  "  إىل 

elles sa paupière -inondent  " الرتمجة التفسيية ) إعادة الصياغة عند بروك(بتقنية  مستعينا. 

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 . فئة التقنيات احملايدةاليت تنتمي إليها التقنية املذكورة أعاله هي  الفئة         

             ةالتقني دوافع توظيف

 قارئ الرتمجة الفرنسية. إىل  ومبسطة رة واضحةتقدمي صو -        

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة        

العربية تفسيا إىل اللغة الفرنسية، غي أن تفسيه مل يكن دقيقا ألنه    دي كوبييه االستعارة التصرحيية نقل         

املنوال   هذا  على  ترمجته  وردت  اخلنساء.  رمستها  الصورة كما  ينقل   ses larmes inondent-elles saمل 

paupière ?    جفوهناهل  ]أي الدموع  ابجلفون  ،  [)ترمجتنا(  ؟ أغرقت  السرابل  فسر  خسارة  أي  داللية  حمداث 

منه حماولة  رمبا    استفهاما   أورد تفسيه   ،وإبداع الشاعرة. أضف إىل ذلك  )خسارة فنية(   مهمال الصورة اخلياليةو 

 . اإليقاع نقلل

كان إبمكانه االستعانة ابلرتمجة الشارحة من خالل نقل االستعارة حرفيا مث شرحها للقارئ ف اهلامش.          

 ويقول ف اهلامش: voileكأن ينقل السرابل مثال إىل  

«La poétesse  a comparé la paupière au voile que les larmes  abondantes construisent. »    

 
1- Le P. De Coppier S.J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p162. 
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خال  املرتجم  ولاحي         الشارحةمن  الرتمجة  قدر    ل  أبكرب  ومضموهنا  األصلية  املادة  إنتاج شكل  يعيد  أن 

واملعىن احلرفية  من  الشارحة  ممكن  الرتمجة  متثل  وبذلك  ويبني  تر   يتال  التقنية .  الشكلي.  العادة ابلتكافؤ  تبط ف 

   1أن الرتمجة من هذا النوع رمبا تستلزم إدراج هوامش عديدة بغية جعل املادة مفهومة لقارئ اللغة اهلدف.  انيدا

خسارة تلك النغمة املوسيقية  جنم عن ضياع "التصريع" ف الرتمجة )ماهلا/ سرابهلا(  عالوة على ذلك،           

املتلقي أذن  تطرب  رون  اليت  األصيلة  االستعارة  أكسبت  وعذوبةواليت  عن  قا  )خسارة    فضال  اإليقاع  خسارة 

 صوتية(. 

  فضال   الذي عربت عنه  الشاعرة  حزنهذه االستعارة إىل إضعاف  ستؤدي اخلسائر اليت شهدهتا ترمجة           

فهي  ،تفصح عن دهشتها من بكائها اة ابلتفجع واإلحساس برهبة املوت السيما أهنوءملاملنفسية حالتها ال نع

ماهلا(واستفهامزهنا وحرقة بكائها من خالل تساؤهلا  حتاول وصف مدى ح عينيك أم  توثر ف  حىت    ها )مال 

 يسمعها.نفس كل من 

    بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة

  رمستها الشاعرة  مثلماالصورة اإلبداعية    املرتجم  نقلي دقيق، إذ مل  ي تفسيا غ  هذه االستعارة   ترمجةوردت           

وحسب ختميننا لن تكون مشاعر احلزن اليت  وابلتايل أخفق ف بلوغ غرضه.    .أو قرب املعىن الصحيح إىل قارئه

مكافئة الرتمجة  قارئ  هبا  عواطف    سيشعر  ستكون  أي  الشدة  حيث  من  األصل  قارئ  انتابت  اليت  للمشاعر 

    .بيةتقري

 

 

 

 
 .144، ص مرجع سبق ذكره ينظر: مارك شتلوريث ومويرا كووي،  -1
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 األمنوذج الثالث عشر   5-2-13

   أنشدت اخلنساء ف مدح صخر:          

 1وعطااي يهزها بسماح     وطماح ملن أراد طماحا

   األصل ) شرح معىن االستعارة(حتليل 

 استعارة اخلنساء من خالل  األكمل  الوجه على وإبرازه صخر، كرم إثبات ف اكبي  رادو  الستعارةا أدت         

اللفظ املستعار  .العطاء أو للتوزيع  الشيء حتريك  وهو  "هتزازلال" واملراد به     "هزا " الفعل  من اشتقت الشاعرة 

 غيه، دون اأحد هبا خيص  ال  عطاايه أن االستعارة  . وتفيدالتبعية ة يالتصرحي سبيل االستعارة على ى"عطوأ وزع"

فيه مكان أي ف  لتقع  يهزها  عطااي هي بل   الوقوع  العطاء. من  وعلى ، ك تب هلا  له ذلك  :  قوهلا وردو  ك تب 

تفريع كالم مالئم للمستعار   االستعارة  ومىت عقبت  .املعىن هذا من ليقل ءشي برازإل "مساح"ب بصفات أو 

 . وهي استعارة أصيلة أو خاصة من إبداع الشاعرة.مسيت مرشحة منه،

 الفرنسية   الرتمجة

 املرتجم هذا البيت من البحر اخلفيف نثرا إىل:  نقل            

« Il répand les dons à pleines mains, 

fier en face du fier. »2 

 تقنية الرتمجة  

يهزها بسماح"   "   األصيلة  املرتجم االستعارة   قلن          Il répand les dons à"  إىل غي االستعارة   وعطااي 

pleines mains   "الرتمجة التفسيية )إعادة الصياغة عند بروك(. خالل من  

 
 

 .29اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
2- Le P. De Coppier S.  J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p58. 

 



 دراسة حتليلّية نقديّة لرتمجة االستعارة يف ديوان اخلنساء إىل الّلغة الفرنسّية 
 

 
285 

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 .فئة التقنيات احملايدةاليت تنتمي إليها التقنية املذكورة أعاله هي   الفئة        

              ةالتقني دوافع توظيف

 قارئ الرتمجة الفرنسية. إىل رة واضحة تقدمي صو -        

         مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة

العربية تفسيا إىل اللغة الفرنسية، غي أن تفسيه مل يكن دقيقا ألنه    دي كوبييه االستعارة التصرحيية نقل           

 Il répand. وردت ترمجته على هذا املنوال  (وخسارة فنية  )خسارة داللية   مل ينقل الصورة كما رمستها اخلنساء

les dons à pleines mains   معىن   مهمال  لنشراب  هتزاز، أي فسر اال[ينشر  العطااي بكلتا يديه )ترمجتنا(]أي  

 النشر غي االهتزاز.  ذلك أن  ،وإبداع الشاعرة وخياهلا األصلية  الصورة

واالهتزاز ف بيت اخلنساء يصور لنا كرم صخر وعدم استئثاره ابلعطااي مبثابة الشجرة اليت هتتز فتصيب         

غاب ف الرتمجة وغابت معه الصورة الفنية البديعة    ،كما نرى  ،من كان حوهلا دون متييز، وهو معىن  مثارها أايا 

ف    صوته له فاعلية  ألن " دون غيه  هزا كما أن الشاعرة فضلت الفعل "  اليت نسجتها اخلنساء ف بيتها الشعري.

دث عند نطقه  وس  حنجــري رخــو مهمــ  الشتماله على صوت "اهلاء" وهو صوت  أتكيد داللته سمع ي    احفيف حي 

  رثيامل   فكأن  التنفسي، زيـــادة فـــي املعنـــى ألن خمرجـــه مـــن أعمـــاق اجلهـــازفذلك  مهسي    وكونه  ف أقصى احللق

 الشاعرة للتنفيس عما يعرتيها من حزن.  كما استعانت به. يقدم عطاايه بنية خالصة من أعماق قلبه

كان إبمكان املرتجم االستعانة ابلرتمجة الشارحة من خالل نقل االستعارة حرفيا مث شرحها للقارئ ف         

" إىل   ويقول ف اهلامش:. secouerاهلامش. كأن ينقل الفعل "هزا

« La poète a utilisé le verbe « secouer » afin de montrer que ces dons touchent quiconque  

et que ce geste sort du fond de son cœur. »   
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إىل خسارة اإليقاع    تعالوة على ذلك، ترمجة دي كوبييه للبيت الشعري الذي ضم االستعارة نثرا أد         

  الفخر واالعتزاز ممزوجة ابألمل والتعب  الذي بنت عليه الشاعرة قصيدهتا حىت تعرب عما خيتلجها من أحاسيس

اهلاء الذي تضمنه الفعل    حرفصوت  كما أسفرت الرتمجة عن خسارة صوتية إثر ضياع    .تنقلها إىل سامعهاو 

ا( والذي  حطما  / حطما   /حالذي تكرر ذكره ف البيت ) مسا   "احلاءز"، كما أشران سابقا،  وصوت حرف "ه"

  ا مهموس  ا رخو   احلقي  هاملعنـــى ابعتبــار   تاجأدى هــذا الــصـوت دورا فــي إنــ  .احللقية املهموسة  يعد من األصوات

يكمـنو   فيه حبة  ا مرقق عمـا  الكـشف  أحاسيس ألن   ساهم ف  من  النفس    ملهموس كالم خافض ضعيف اف 

الـصوت هـذا  األح وعنـد خـروج  اسرتخاءبتتوقف  متاما ف حالة  الصوتية  بهالشاعرة    نوكأ  ال  حىت    استعانت 

 تؤكد أن صفة الكرم ف املرثي جتعله أكثر راحة وكأهنا أيضا تنفس عن حزهنا وأملها وتعبها.

اليت        اخلسائر  هذه  حسبنا،  ا  ستسفر،  التأثي  قوة  إضعاف  عن  الرتمجة  قارئ  شهدهتا  أن  ذلك  لعاطفي 

اليت    األمل والتعبشاعر احلزن و مبلن يشعر    هتوعب أن الشاعرة تنتاهبا مشاعر الفخر واالعتزاز ولكنسسيالرتمجة  

 لراحة النفسية.اب إحساسهأن تصله مشاعر نية املرثي الصادقة املعرب عنها و  . كما نشك فزجت هبام  

    بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة

ملا مل تعرب    ، إذ مل تنقل الصورة اإلبداعية اليت رمستها الشاعرة ة غي دقيقصورة  ترمجة هذه االستعارة    رمست       

  أن  ذلك ابألحرى انقصة    وأأما العواطف فستكون تقريبية    بدقة عن فعل "االهتزاز"، هذا فيما خيص املعىن،  

لن يشعر مبا م زج هبا من مشاعر احلزن    هكنمشاعر الفخر واالعتزاز ول  الرتمجة، حسب ختميننا، ستصله  قارئ  

ويبدو    واألمل والتعب. كما نشك ف أن تصله مشاعر نية املرثي الصادقة املعرب عنها وإحساسه ابلراحة النفسية.

األمر الذي جعله يغي الصورة وابلتايل أخفق ف بلوغ  أن املرتجم حبذ تقدمي ترمجة يسهل على قارئه فهمها،  

 يا. بيو نقل الصورة تقر غرضه املنشود وه
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 األمنوذج الرابع عشر   5-2-14

اجلزئية    فن  تالحم ف  سابقتها مع تتعاضد جديدة  استعارية صورة  اخلنساء ترسم        بصورهتا  منهما  كل 

 : فتقول ،كامال  الشعري  النص خالاي ف  ممتدة صورة شكاللت  

 1تلقى عياهلم نوافله      فتصيب ذا امليسور والعسر

 حتليل األصل ) شرح معىن االستعارة (  

إذ شبهتها الشاعرة    ،( )استعارة حمسوس حملسوس( لهواف  ن) صخر عطاايل يصا تشخ وردت هذه االستعارة          

  هذه  صغار األرامل أو أي أحد تصله هذه العطااي بكل فرح. منحت اخلنساء  فيلتقي هبا ،الذي ي قب ل  إلنساناب

 ،احلميمية على دلي  "تلقى"  اللفظ  ذلك أن  هبا، يفرحون القوم، بعيال تلتقي فهي حياتية،  حركية ةقدف العطااي

صفة من   إىل  انتباههم وشد صخر، بكرم  لقومها تذكي هذا وف . والفقي الغن  من نصيب  العطااي  فتكون هذه 

وهكذا، وردت هذه االستعارة مكنية لذكر املشبه )العطااي( وحذف   .العريب وجدان تالمس اليت صفاته احلميدة

ووردت  )تلقى(.    واملتمثلة ف الفعل   لفظية متنع من إرادة املعىن احلقيقياملشبه به )اإلنسان( واإلبقاء على قرينة  

 تلقى(. وهي استعارة أصيلة من وحي الشاعرة. تبعية ألن اللفظ املستعار فعل )  

 الفرنسية الرتمجة 

 إىل:   نثرا دي كوبييه هذا البيت من البحر الكامل نقل        

» Ses bienfaits vont le chercher lui et les siens, 

ils s’épanchent sur le riche et sur l’indigent.»2 

 

 
 

 .52اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
2 - Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p90. 
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 تقنية الرتمجة  

نوافله"  دي كوبييه االستعارة األصيلةنقل          استعارة أصيلة    "تلقى عياهلم   Ses bienfaits vont leإىل 

chercher lui et les siens الرتمجة احلرفية من خالل ف اللغة الفرنسية. 

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 . اسرتاتيجية التغريبضمن  التقنية املذكورة أعاله  تندرج        

              ةوافع توظيف التقنيد 

)فكرة-         جديدة.  بصورة  هلا  إثراء  ذلك  وف  الفرنسية  اللغة  ف  أصيلة  استعارة  على  وخيال    احلصول 

 .         (جديدان

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة         

 Ses bienfaits vontغة الفرنسية  لنقل دي كوبييه االستعارة املكنية العربية إىل االستعارة املباشرة ف ال         

le chercher lui et les siens    تبحث ترمجتنا([]أي   ( أهله  وعن  عنه  للعطاايعطاايه  جعل  أن  صفة   بعد 

املرتجم    صلية بصلة من حيث املعىن وال الصورة، ذلك أنال متد لالستعارة األ  خاطئة وردت    ولكنها،  الذهاب

األطفال ابلعطااي   ايمل تعرب عن ل ق  عطااي هي اليت تبحث عن صخر وأهله كما أهناجعل ال  ملاأساء فهم املعىن  

 )خسارة فنية(. .وفرحتهم هبا

 .  accueillirونظن أن الرتمجة احلرفية وحدها كانت ستفي ابلغرض. ونقرتح ترمجة الفعل "تلقى" ب       

ال  صيلةاستعارة أإىل    صيلةأن املرتجم جلأ إىل ترمجة االستعارة األ   رغم        اللغة  مل    ترمجته  فرنسية، إال أن ف 

كما  .وقارئها  لسامعهافلم تنقل فكرة وصورة الشاعرة اليت ختيلتها ورمستها  ف الرتمجة؛    يةاألساس  طرافختدم األ

للمعىن الرتابطي الذي يشكله تالحم   رتمجةنشك ف إدراك قارئ الو   الفرنسية  رتمجةواضحة لقارئ الال نظن أهنا  

 الصور اجلزئية ف تشكيل الصورة الكاملة لصفة العطاء اليت يتسم هبا املرثي.  
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و         للصورة  املرتجم  تغيي  نثرا    تهترمجسيؤدي  االستعارة  ضم  الذي  الشعري    إىل   (اإليقاع)خسارة  للبيت 

العاطفياضعإ التأثي  قوة  واعتزاز    ف  فخر  أن مشاعر  أخيها  الشاعرة أي  احلزن    بصفة كرم  واملمزوجة مبشاعر 

 لن تصل قارئ الرتمجة. عطاايه  اومشاعر فرحة األطفال بلقي

    بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة

املرتجم          تقريب معناها إىل ف حتقيق غرضه من ترمجة هذه االستعارة  أخفق  التقرييب هلا أي  النقل  وهو 

كما ستحول ترمجة هذه    .وغي الصورة متاما  يستوعبها وذلك ألنه أساء فهمها فقدم ترمجة خاطئة القارئ حىت  

ومشاعر فرح األطفال املشار إليهم املمزوجة مبشاعر احلزن    االستعارة دون وصول مشاعر فخر واعتزاز الشاعرة 

 ف البيت.

 

 األمنوذج اخلامس عشر   5-2-15

 ابكية ترثي أخاها صخر: أنشدت اخلنساء         

 1لو أن الدهر متخذ خليال     لكان خليله صخر بن عمرو

 حتليل األصل ) شرح معىن االستعارة(  

االستعارة ف قول اخلنساء "لو أن الدهر متخذ خليال"، إذ شبهت الدهر ابإلنسان وأحلقت به  وردت           

 " به  املشبه  وح ذف  "الدهر"  املشبه  ذ كر  املكنية.  االستعارة  سبيل  على  املصاحبة،  وهي  صفاته  من  صفة 

وهذه االستعارة  خرب إن )متخذ(.  واملتمثلة ف    لفظية متنع من إرادة املعىن احلقيقيعلى قرينة  اإلنسان"، وأ بقي  

             تبعية ألن اللفظ املستعار اسم مشتق ) متخذ(. وهي استعارة حمسوس ملعقول ابعتبار استعماهلا.

 
 .44اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
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عمل البناء االستعاري للدهر الذي اختذ التشخيص قواما له على اجلمع بني احلسي واملعقول وإحداث         

ستعارة من جتاوز للدالالت احلرفية، ي بعد اللغة من واقعها وجيعلها لغة تقوم على  غرابة ف املعىن، فما ختلقه اال

 الغرابة، لغة جتمع بني ما ال ميكن مجعه، وابلتايل يتحقق اخليال. وهي استعارة أصيلة من إبداع الشاعرة.

 الفرنسية الرتمجة 

 كوبييه هذا البيت من البحر الوافر نثرا إىل:    دينقل        

«  Ah! Si le siècle se choisissait un ami, 

son ami serait Şahr fils de ‘Amr. » 1 

 تقنية الرتمجة  

العربية          اللغة  ف  املكنية  االستعارة  "  ترجم  خليال  متخذ  الدهر  أن  اللغة "لو  ف  املباشرة  االستعارة  إىل 

فعلية أيضا(. بعبارة أخرى،  استعارة  و   ا )تعد تشخيص  " Ah! Si le siècle se choisissait un ami"الفرنسية  

 .الرتمجة احلرفية نقل االستعارة األصيلة إىل استعارة أصيلة ف اللغة الفرنسية من خالل

 الرتمجة االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية

 . اسرتاتيجية التغريبتنتمي التقنية املذكورة أعاله إىل        

 دوافع توظيف التقنية

 احلصول على استعارة أصيلة ف اللغة الفرنسية وف ذلك إثراء هلا بصورة جديدة.  -        

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة 

مقبولةأنتج           استعارة  للدهر    وواضحة  املرتجم  جعل  أن  بعد  اهلدف  اللغة  الصديق  إف  اختيار  مكانية 

الصورة اخليالية    تقريبا  وهي ف الوقت ذاته تنقل  .Si le siècle se choisissait un ami  مشبها إايه ابإلنسان

 
1- Le P. De Coppier S.J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p77. 
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،  يعكس داللته بدقةذ" ال  الذي اختاره املرتجم مكافئا للفعل "اختا   choisirالفعل  ذلك أن    خلنساءاليت رمستها ا

أخذ الشيء ألمر يستمر فيه مثل الدار يتخذها مسكنا، والدابة يتخذها    هو"  ف اللغة العربية  االختاذذلك أن  

 وابلتايل أسفرت هذه الرتمجة عن خسارة داللية.  1قعدة."

   " الذي اختاره دي كوبييه مكافئا للفعل "اختذ" ب   choisirوجتدر اإلشارة إىل إمكانية تعويض الفعل         

prendre à vie ." 

الذي ضم االستعارة نثرا أد          اإليقاع    تعالوة على ذلك، ترمجة دي كوبييه للبيت الشعري  إىل خسارة 

أي أن قارئ   تؤثر ف سامعها، األمر الذي سيضعف قوة التأثي العاطفيحىت الذي بنت عليه الشاعرة قصيدهتا 

خلقة   واجلمال  رئيس عشيته يتصف ابجلرأةو ه  قوم  سيدفهو  الرتمجة سيدرك أن الشاعرة تفتخر خبصال أخيها  

كل هذه الصفات جتعله مؤهال أن يكون خليل   ،، من أهل اجملد صاحب خنوةالدافقوالعطاء    والكرم ،وخلقا

   وقد ال يدرك أهنا مشاعر ممزوجة ابحلسرة واألمل. احلرارةولكن لن تصله بذلك الصدق وتلك مدى احلياة الدهر 

 بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة  

املرتجم         املنشود  حقق  التقرييب    غرضه  النقل  االستعارةف  الفرنسية  هلذه  الرتمجة  لقارئ  الصورة  قرب  ملا   ،

ذ"  ، هذا فيما خيص املعىن. أما العواطف فستكون هي  )قدم مقابال غي دقيق(  وقدم مرادفا للفظ املستعار "اختا

ذلك أن قارئ الرتمجة سيدرك عموما أن الشاعرة تعتز أبخيها ولكن لن يصله األخرى تقريبية، حسب ختميننا،  

االعتزاز هذه  نشك ف إدراكه أن مشاعر    وتلك احلرارة املنبعثة من بيت الشاعرة كما    عنه ذلك الصدق املعرب  

 ممزوجة مبشاعر احلسرة واألمل.

 

 

 
اللغوية، حققه وعلق عليه حممد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(، ص    أبو هالل العسكري، الفروق -1

138  . 
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 األمنوذج السادس عشر    5-2-16

 ف رسم اخلنساء لصورة أخرى للدهر، أنشدت:      

 1فقلت ملا رأيت الدهر ليس له     معاتب وحده يسدي ونيار

 األصل ) شرح معىن االستعارة ( حتليل 

 2من ني الثوب أي جعله نيا. (   نيار شرح املفردات:  )          

ونيارتقوم          "يسدي  لفظني  على  البيت  هذا  ف  عامل  االستعارة  من  الشاعرة  اقرتضتهما  لفظان  ومها   ،"

الثوب أو نقضه. فوردت   القدرة على تشكيل  احلائك الذي ميتلك وحده  الدهر هو  احلياكة واخلياطة، وكأن 

استعارة احملسوس للمعقول مكنيًة تبعيًة. ويزداد التشخيص بالغة ابجلمع بني األضداد، إذ أن الدهر ميتلك فعال  

وينقض هذه اخلياطة. فورد هذا التشخيص ليحاكي رؤية اخلنساء املتمثلة ف إفراد    الشيء وضده، فهو خييط

 الدهر بفعل ما يشاء. وهي استعارة أصيلة عند نيومارك وديكنز واستعارة خاصة عند بروك. 

 الفرنسية  الرتمجة 

 نقل دي كوبييه هذا البيت من البحر البسيط نثرا إىل:          

« Je l’ai dit : voilà que le siècle, sans qu’une voix 

le flétrisse, tend les fils et ourdit la trame. »3 

 تقنية الرتمجة  

 tend les  ف اللغة الفرنسية  املباشرة  ستعارةاالإىل    يسدي ونيار""  املرتجم االستعارة املكنية العربية  نقل        

fils et ourdit la trame . 

 
 .47اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
 ، الصفحة نفسها. )اهلامش( نفسهاملصدر  -2

3- Le P. De Coppier S.J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p80 
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 .الرتمجة احلرفيةبعبارة أخرى، نقل االستعارة األصيلة إىل استعارة أصيلة ف اللغة الفرنسية من خالل        

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 .   اسرتاتيجية التغريبتنتمي التقنية املذكورة أعاله إىل        

 دوافع توظيف التقنية

 احلصول على استعارة أصيلة ف اللغة الفرنسية وف ذلك إثراء هلا بصورة جديدة.  -       

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة 

الذين            اللفظني  دي كوبييه    ولدتفت  la trame ourditles fils et  tend  إىلاالستعارة    شكالنقل 

وتكليف الدهر    وحذف املشبه به اإلنسان   siècle))    "الدهر"  لغة الفرنسية لذكر املشبهباشرة ف الاملستعارة  اال

خنشى عدم استيعاب أو فهم قارئ    ناغي أن.   اإلنسان وهو تشكيل الثوب ونقضهقيام بعمل ال يقوم به إاللاب

ملا أرادت اخلنساء قوله من خالل هذا التشخيص للدهر. وهلذا، حبذا لو أضاف املرتجم هامشا يشرح    رتمجةال

 فيه مراد الشاعرة كأن يقول مثال: 

« La poétesse voulait dire : le siècle fait tout ce qu’il veut. »    
اتسمت هبما االستعارة األصلية بعد    عالوة على هذا، الحظنا خسارة ف خاصييت اإلجياز واإلحكام اليت        

فعال متعداي آخر  يسدي" و ( كمكافئ للفعل "les filsفعل + مفعول به    tend  متعداي )أن وظف املرتجم فعال 

(ourdit  فعل + مفعول بهla trame)   فنجم عن هذا التوظيف خسارة حنوية.نياركمكافئ للفعل ، 

نثرا أد          الذي ضم االستعارة  اإليقاع    تأضف إىل ذلك، ترمجة دي كوبييه للبيت الشعري  إىل خسارة 

 قارئها  تنقل مشاعر اللوم والسخط والغضب على الدهر إىل سامعها أوحىت الذي بنت عليه الشاعرة قصيدهتا  

ه  مشاعر اللوم والغضب املعرب عن، أي أن قارئ الرتمجة لن يصله عمق األمر الذي سيضعف قوة التأثي العاطفي

 ف حالة إدراكه ملعىن الصورة. أما ف حالة عدم استيعابه للصورة فلن تصله هذه املشاعر البتة.  
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   بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة

الشاعرة   بدا           شكلتها  اليت  الصورة  على  احلفاظ  ف  املبذول  املرتجم  جهد  اخلسارة    ومعناها  جليا  رغم 

النحوية اليت تكبدهتا الرتمجة. أما فيما خيص العواطف فستكون تقريبية ذلك أن قارئ الرتمجة، حسب ختميننا، 

عن املعرب  والغضب  اللوم  مشاعر  عمق  يصله  الصورة  هلن  ملعىن  إدراكه  حالة  استيعابه  ف  عدم  حالة  ف  أما   .

إىل   الشاعرة  وأوصل صورة  املنشود  غرضه  املرتجم  حقق  العموم،  على  البتة.  املشاعر  هذه  تصله  فلن  للصورة 

 قارئه.

 

 األمنوذج السابع عشر    5-2-17

 أنشدت اخلنساء ف رسم صورة أخرى للدهر:           

 1 وحزا     وأوجعن الدهر قرعا وغما ت عرمقن الدهر هنسا

 األصل ) شرح معىن االستعارة(حتليل 

 شرح املفردات: تعرقن: أي أخذ ما على عظمي من حلم أبسنانه. النهس: األخذ أبطراف األسنان. )       

   2احلز: القطع. القرع: الضرب. الغمز: النخس ابليد. (

أفعال         عليه  فأضفت  واهلالك.  العذاب  هلا  عجال  وكيف  الدهر  بشاعة  البيت  هذا  ف  اخلنساء  ت ظهر 

را دة إايه من أبعاده املعنوية )تعرق، هنس، حز، قرع، غمز( وجاعلة إايه وحشا له أنياب ينتف هبا   احملسوسات جم 

مث أكدت الشاعرة بشاعة هذا الوحش   حلم ضحيته وله يدين حادتني كالسكني قادرة على قطع حلم الضحية.

ا أخذ تشخيص الدهر عند اخلنساء ف هذا البيت املعاين إىل  وهكذبفعلي الضرب )القرع( والعصر )الغمز(.  

 
 .69اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
 . )اهلامش(.78، ص مصدر سبق ذكره ، الصفحة نفسها. )اهلامش( وينظر: األب لويس شيخو اليسوعي، نفسهينظر: املصدر  -2
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بقواها أبصناف  ما إن جتمع تدل على أن "الدهر هنكها وذهب  دالالت أمجل وأبعد، وشكل صورا خمتلفة 

 االستعارة هنا مكنية تبعية. وهي استعارة أصيلة.وبناء على ما ورد ذكره وردت  1ضرابته".

 الفرنسية   الرتمجة

 دي كوبييه هذا البيت من البحر املتقارب نثرا إىل :نقل         

« Le Siècle a lacéré ma chair de ses morsures et de ses coupures, 

il m’a criblée des coups de ses fouets et des piqûres de ses dards. »2 

 تقنية الرتمجة  

املرتجم االستعارة األصيلة ) البيت برمته عبارة عن استعارة( إىل استعارة أصيلة ف اللغة الفرنسية من  نقل         

 .الرتمجة احلرفيةخالل 

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 . اسرتاتيجية التغريبالتقنية املذكورة أعاله إىل تنتمي        

 توظيف التقنية دوافع

 احلصول على استعارة أصيلة ف اللغة الفرنسية وف ذلك إثراء هلا بصورة جديدة.  -        

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة 

و  )مزق(    lacérer  هلذين الفعلني  كوبييه هو اآلخر الدهر وجعله وحشا من خالل توظيفه    دي ص  شخا         

cribler   )فرضتها عليه طبيعة اللغة الفرنسية  . وقد ختللت ترمجته احلرفية مجلة من التغيات والتدخالت)خرق  

حىت يكون الرتكيب    ma chairمن خالل إضافة مفعول به    lacéré ma chair a حنو ترمجة الفعل "تعرقن" إىل 

  به  نيمن خالل إضافة مفعولأوجعن  وترمجة الفعل    )خسارة حنوية(.  صحيحا والرتمجة مفهومة ف اللغة الفرنسية
 

 . )اهلامش(.78اليسوعي، مصدر سبق ذكره، ص  األب لويس شيخو -1
2- Le P. De Coppier S.J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 118. 
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 "des coups "و " des piqûres  ."  وهو حال منصوب إىل مجلة من اجلار واجملرور  "هنسا"كما  حول   de ses 

morsures  وهو حال أيضا إىل جار وجمرور"حزا  "و  de ses coupures  "واألمر ذاته ابلنسبة ل"قرعا  de ses 

fouets "و"غما de ses dards على سبيل تقنية اإلبدال transposition   قتصادا  ااألمر الذي جعل الرتمجة أقل

 سارة حنوية(. من األصل )خ

ابلضمي        البيت  من  الثاين  الشطر  ف  "الدهر"  لفظ  املرتجم  تكر   ilوعوض  يتفادى  فعلت   كما  يرهحىت 

، أال اخلنساء، غي أنه أخطأ ف اختاذ هذا القرار ألن تكرار اخلنساء هلذا اللفظ مل يكن عشوائيا أو غي مدروس

يبدو أن اخلنساء تعرب من خالل هذا التكرار عن مشاعر احلقد والغضب إزاء الدهر ألنه آذاها وما أدراك ما 

  )خسارة داللية(. زرية؟  امل تهاالحله السبب الوحيد أن هذا التكرار من خالل   كدؤ ت أهناأال يبدو  ؟ أذية

ال يستوعب قارئ الرتمجة الفرنسية أن هذه الصورة اجلزئية للدهر تتالحم مع الصور اجلزئية األخرى    وقد        

للدهر اليت سبق ذكرها وغيها مل نذكرها لتشكل صورة كاملة له. هذا التالحم يشكل معىن ترابطي قد ال يدركه  

 هذا القارئ. 

انس كوبييه أيضا هلذا البيت االستعاري عن خسارة النغمة املوسيقية اليت شكلها جت  وأسفرت ترمجة دي          

على الصوت الذي تصدره    داليل فقط بل بناءً   لغرض  هذا البيت مل يكنأللفاظ    الشاعرة  األصوات، فاختيار

مواقف احلزن واألمل  تناسب    )اهلاء والسني واحلاء والقاف(  فاملهموسةوردت حبروف مهموسة وجمهورة    إذ  ،أيضا

للداللة على   (والعني والغني)النون وامليم والراء والزاي    واجملهورة  توحي بنفس قلقةو   الداخلي واالنكسار  النفسي

تشكلها  النغمة اليت  أضف إىل    ،شدة للتنفيس عن مشاعر الغضبلووردت كلها اب  احلداة والقطع واالضطراب

، األمر الذي سيضعف قوة  )خسارة داللية(  املعىن  على)خسارة صوتية( والتأكيد الذي تضفيه    عند التحامها

 ، أي أن قارئ الرتمجة لن يشعر بعمق وصدق مشاعر الغضب والسخط على الدهر. التأثي العاطفي
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   بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة

رغم    بدا         ومعناها  الشاعرة  شكلتها  اليت  الصورة  على  التقرييب  احلفاظ  ف  املبذول  املرتجم  جهد  جليا 

اخلسائر اليت تكبدهتا الرتمجة. أما فيما خيص العواطف فستكون تقريبية ذلك أن قارئ الرتمجة، حسب ختميننا،  

ف حالة عدم استيعابه للصورة فلن  ف حالة إدراكه ملعىن الصورة. أما    هلن يصله عمق مشاعر الغضب املعرب عن

تقريبية إىل   الشاعرة بصفة  املنشود وأوصل صورة  املرتجم غرضه  العموم، حقق  البتة. على  املشاعر  تصله هذه 

 قارئه.

 

 األمنوذج الثامن عشر    5-2-18

من كان         حظ   والتفاخر التباهي مظاهر من  امظهر  هاابعتبار  اخلنساء عند االستعارة نطاق للخيل 

 وتفاخروا بفروسيتهم وقوهتم، أنشدت اخلنساء قائلة فيها:  الغنائم انلوانزلوا ساحات املعارك و  فبها والتنافس،

 1يعدو به سابح هند مراكله    إذا اكتسى من جواد الليل جلبااب

 حتليل األصل ) شرح معىن االستعارة(

: الفرس السريع ف اجلري. النهد: الفرس احلسن اجلميل اجلسم. املراكل: مجع )شرح املفردات: السابح       

عظيمة   اجلوف  واسعة  الفرس  أن  بذلك  ويريد  ركلت،  إذا  الدابة  من  الرجل  تصيب  حيث  والسيئ  مركل: 

   2املراكل.(

 األرض، على سريعة حركة فالعدوة اخليل،  حرك للتعبي عن خفة " السابح" صورة   تستعي  اخلنساء ذهبت       

 صفة له استعارت  املاء، ف  السريع السابح حبالة اشبيه عدوه ف الفرس  حال كان وملا املاء، ف حركة والسباحة

أخرى، السابح) بعبارة  له    الفرس جلري  السبح  استعارت  (.  املستعار  )السابح( وحذفت  منه  املستعار  فذكرت 
 

 .13اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
 .، الصفحة نفسها. )اهلامش( نفسهاملصدر    -2
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ستعارة حمسوس حملسوس. وهي استعارة معيارية عند نيومارك أو  )الفرس( على سبيل االستعارة التصرحيية. وهي ا

العرب   لسان  معجم  حنو  الشعراء  بني  متداولة  وكانت  املعاجم  ف  أقحمت  ألهنا  وديكنز  بروك  عند  معجمية 

 1حيث ورد "سبح الفرس جريه وفرس سبوح وسابح يسبح بيديه ف سيه."

 الفرنسية   الرتمجة

 كوبييه هذا البيت من البحر البسيط نثرا إىل ما يلي:  دينقل         

«  Sous lui volait un cheval au flanc robuste, 

couvert des ténèbres de la nuit, comme d’un caparaçon. »
2 

 تقنية الرتمجة  

املعجمية  املرتجم  نقل            أو  املعيارية  استعارة  "    سابح  "االستعارة  أو معجميةإىل   "  volait unمعيارية 

cheval  " ف اللغة الفرنسية.  حتمل انقال خمتلفا 

 ، وفيما يلي تفصيل ف هذا القول: تقنية من تقنيات ديكنز ف ترمجة االستعارة املعياريةال تعد هذه         

" أي "فرس يطي )ترمجتنا("  volait un chevalاملرتجم االستعارة الكامنة ف لفظ" سابح" إىل "    نقل           

للتعبي عن سرعة الفرس، فنتج عن عملية النقل هذه إىل اللغة الفرنسية االستعارة املباشرة، ذلك أن احلصان ال  

ل ف اللغة الفرنسية للداللة على "التنقل  ستعمي    volerكما أن الفعل    يطي وإمنا له سرعة تعادل سرعة الطائر.

وهلذا اعتربان االستعارة الناجتة معيارية أو معجمية لورودها ف املعجم وتداوهلا   3السريع واخلطى السريعة واجلري" 

 . وانتشارها بني الناس. هذا وميكن اعتبار هذه الصورة مكافئا ديناميا

 تقنية الرتمجة االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها

 . اسرتاتيجية التوطنيالتقنية املذكورة أعاله إىل  تنتمي         
 

 .470، ص 2منظور، لسان لعرب، دار صادر، بيوت، )د.ط(، )د.ت(، جابن  -1
2- Le P.  De Coppier S.J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p34. 
3- LAROUSSE Maxipoche, p 1466. 
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 دوافع توظيف التقين

الرتمجة الفرنسية حىت يتجنب شعوره ابلغرابة إزاء الصورة األصلية وفراره  ارئ  تقدمي صورة تعود عليها ق-        

 من الرتمجة. 

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة 

ت           اليت  اإلبدال  بتقنية  العملية  هذه  ف  املرتجم  النحوي، استعان  املستوى  على  تغييات  إبحداثها  عرف 

الفاعل "سابح" إىل   "الفنقل اسم  اللفظ    ".  volaitفعل  املقرتح ال يعكس داللة  املكافئ  اجللي أن هذا  ومن 

ل وفيا  يكن  ومل  الصورة  غي  املرتجم  أن  يدل على  الذي  األمر  " سابح"،  ختيلتها  صورةلاألصلي    اخلنساء  اليت 

رمبا قام املرتجم هبذا التغيي ألنه اعتقد أن الطائر   .(وخسارة فنية  )خسارة داللية   ا ختيلهاوأرادت من متلقي بيته

الصورة يبالغ ف  أن  فأراد  السابح  من  يتجنب    أسرع  قارئه حىت  تعود عليها  اليت  الصورة  تقدمي  فضل  أو ألنه 

   شعوره بغرابة الصورة األصلية.  

احلرفية          الرتمجة  أن  للقارئ كالقول نظن  إمكانية شرحها  مع  الشاعرة  نقل صورة  ستؤدي غرض  كانت 

 « .La poétesse voulait dire que le cheval avait une rapidité incroyable » مثال:

أد          نثرا  االستعارة  الذي ضم  الشعري  للبيت  ترمجة دي كوبييه  ذلك،  إىل  اإليقاع    ت أضف  إىل خسارة 

العاطفي التأثي  قوة  الذي سيضعف  األمر  تؤثر ف سامعها،  بنت عليه الشاعرة قصيدهتا حىت  ، أي أن  الذي 

 . بذلك الصدق وذلك العمقالرتمجة لن تصله مشاعر افتخار الشاعرة واعتزازها بفروسية وقوة املرثي قارئ 

 بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة 

، إال أنه العربية إىل االستعارة املباشرة ف اللغة الفرنسية   رغم أن املرتجم جنح ف نقل االستعارة التصرحيية         

، هذا  الرتمجة  ها مبا يتناسب واللغة اهلدف ومبا يرضي قارئ وغيا مل يكن وفيا للصورة األصلية اليت رمستها اخلنساء  
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  لفخرمشاعر اصدق  فيما خيص املعىن. أما عواطف قارئ الرتمجة فستكون تقريبية، حسب ختميننا، ال حتمل  

 يبيا. تقر صورة الشاعرة  قق املرتجم غرضه املنشود وهو نقلمل حي وعليه،  الشاعرة.  هواالعتزاز اليت عربت عن

 

 األمنوذج التاسع عشر    5-2-19

  أخيها: انأنشدت اخلنساء تعبيا عن مدى أملها بفقد         

 1ففي فؤادي صدع غي مشعوب       إين تذكرته والليل معتكر

 األصل ) شرح معىن االستعارة(حتليل 

 ف القاسي احلزن  أثر بيانتل الصلب الشيء ف  الشق وهو    "الصدع، ف هذا البيت، "اخلنساء استعارت        

 ذلك أبن وتوهم  ابرز، وشق كسر  إىل ابلقلب تعلقة امل  الوجدانية األمور منوهي   واحلزن  األمل ، فحولت  فؤادها

لتجعل من استعارهتا  " منه املستعار" خصائص  من وهو  ملتئم غي أي مشعوب؛  غي  لتق ملا القلب  ف حقيقة

 أثر مبعىن هو  الذي  بابلقل الكائنوتوحي هذه االستعارة أيضا إىل ما هو أبعد من الصدع   استعارة مرشحة.

، ذلك أن الصدع األرض وجه على  اخلنساء حية  مادامت األملدميومة واستمرار هذا   ، إذ توحي إىلواألمل احلزن

 أو الشق دائم ال ميكن إصالحه أو حموه. إذن، وردت هذه االستعارة تصرحيية أصيلة.

 الفرنسية  الرتمجة 

 املرتجم هذا البيت من البحر البسيط إىل: نقل        

« Je me suis souvenue de lui dans la nuit sombre, 

En  mon cœur est une blessure qui ne se ferme  pas.»2 

 

 
 .18اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1

2- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p  43.  
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 تقنية الرتمجة  

 En" " إىل غي االستعارة غي مشعوب ففي فؤادي صدع"نقل دي كوبييه االستعارة األصيلة        

qui ne se ferme  pas   mon cœur est une blessure "  الرتمجة احلرفيةمن خالل. 

 أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة االسرتاتيجية

 .   اسرتاتيجية التغريبتنتمي التقنية اليت استعان هبا املرتجم إىل        

 دوافع توظيف التقنية

معجمية  -          استعارات  وجود  رغم  وبالغتها  األصلية  الصورة  على  املستطاع  قدر  احلفاظ  املرتجم  حماولة 

)حسب تسمية بروك( أو استعارات رائجة أو معيارية )حسب تسمية نيومارك( مكافئة ف اللغة اهلدف، حنو  

avoir un cœur lourd  ،avoir un cœur brisé  ،avoir le cœur gros ،avoir le cœur noir  . 
 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة 

 en mon cœur est une blessure qui ne se  إىلالكامنة ف "الصدع"  دي كوبييه هذه االستعارة  نقل          

ferme  pas  ترمجتنا(.م ئجرح ال يلتأي ف قليب(  

اقرتح         الذي  اللفظ  "الصدع"    blessure  املرتجم  ه إن  للفظ  مكافئ  الصورة  مبثابة  يعكس  أرادت  ال  اليت 

 الشق هوذلك أن الصدع  ،  إذ أن الصدع خيتلف عن اجلرح  رغم اجتهاده ف احلفاظ عليها،    الشاعرة إيصاهلا

اليت تكون ف جسم طري كجسم املثال سبيل علىكالزجاج   الصلب الشيء ف ، خبالف اجلرح أو اإلصابة 

)خسارة   الصورة الفنية اليت رمستها اخلنساء ف بيتها الشعري   ياعض  األمر الذي أسفر عن اإلنسان أو احليوان،  

الثاين  .داللية( اإلحياء  عبارة    وضحته  وإمنا  blessureفلم يعكسه لفظ  املتمثل ف دميومة إحساسها ابألمل    أما 

qui ne se ferme  pas  (ملا ترجم ال يلتئم )  فظ  املكافئ املقرتح للفغطت عن عجز    "غي مشعوب"   دي كوبييه

   املستعار.
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 مكافئا للصدع.    crevasseونقرتح لفظ           

« En mon cœur est une crevasse qui ne se réforme pas. » 

 االستعارة تشبيها كأن يقول مثال: كما كان إبمكانه أن ينقل هذه        

«   Mes  maux et ma tristesse sont comme une crevasse dans mon cœur qui ne se réforme 

jamais. »  

أد        نثرا  االستعارة  الذي ضم  الشعري  للبيت  ترمجة دي كوبييه  ذلك،  إىل  اإليقاع    تأضف  إىل خسارة 

واليت أرادت    من مشاعر األمل واحلرقة اليت تعاين منها الشاعرة   توابلتايل قللالذي بنت عليه الشاعرة قصيدهتا  

أي أن مشاعر احلزن اليت سيدركها قارئ الرتمجة   األمر الذي سيضعف قوة التأثي العاطفي  ،إيصاهلا إىل سامعها

     لن تكافئ مشاعر األمل واحلرقة اليت شعر هبا قارئ األصل. 

 بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة 

يرسم            بدقةمل  األصلية  الشاعرة  صورة  ذلك  املرتجم  حتقيق  إىل  سعيه  اب  أي  رغم  التقرييب  اكتفى  لنقل 

فستكون، حسب ختميننا، تقريبية    احلزن اليت ستعرتي قارئ الرتمجة  . أما عواطف املعىنهذا فيما خيص    ،للصورة

تلقاها  أيضا،   اليت  األمل واحلرقة  ما ورد ذكره، ميكن احلكم على  األصل.  قارئ  ولن تكافئ مشاعر  وبناء على 

 املرتجم أبنه حقق غرضه املنشود من النقل التقرييب للصورة األصلية. 

 

 

 األمنوذج العشرون   5-2-20

 فتخرة أبخيها:  أنشدت اخلنساء م         

 1مشى الساب نيت إىل هيجاء معضلة       له سالحان: أنياب وأظفار

 

 
 .45اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
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   األصل ) شرح معىن االستعارة(حتليل 

 1شرح املفردات: الساب نيت: اجلري والصدر وهو ف األصل النمر( )         

اسم حيوان للداللة على قوة ورابطة جأش صخر ذلك البطل  وهو    الساب نيت"  ستعارت اخلنساء لفظ "ا         

املغوار. وأتبعت املستعار منه مبزااي ميتلكها أتكيدا لقوته وشراسته وهي "األنياب واألظفار"، فجعلت استعارهتا 

الشرسة وانقضاضه على أعدائه دون  لتبيان مشاركته صفاته  الشاعرة أخاها ابلنمر  رمحة أو   مرشحة. وصفت 

 شفقة، فهو ذلك الفارس الذي ال ي هزم. وابلتايل، وردت هذه االستعارة تصرحيية أصيلة. 

 الفرنسية  الرتمجة

 نقل املرتجم هذا البيت من البحر البسيط نثرا إىل:     

«  Il bondissait comme le tigre dans l’âpre mêlée, 

ses armes sont ses dents aiguës et ses griffes tranchantes. »2 

 تقنية الرتمجة  

  Il bondissait comme le"  إىل تشبيه   " مشى الساب نيتالعربية  "  االستعارة األصيلة نقل املرتجم هذه          

tigre إذ شبه اإلنسان ابلنمر ف حركته وشراسته وطريقة هجومه لعدوه.    ،" ف اللغة الفرنسية 

 :   LAROUSSEوالتشبيه ف اللغة الفرنسية كما ورد ف قاموس الروس        

   «   Figure de style qui rapproche explicitement dans le discours deux réalités présentant 

des caractéristiques communes. » 3   

 :    أي      

 
 . )اهلامش( 45اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1

2- Le P.  De Coppier S.J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 79. 
3- LAROUSSE Maxipoche, p.p 274, 275. 
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أسلوب من أساليب البالغة والذي جيمع بشكل صريح ف اخلطاب بني حقيقتني مبينا املزااي املشرتكة   »         

 )ترمجتنا(    «بينهما. 

ف          ثالث  وي شرتط  يتضمن  أن  الفرنسية  اللغة  ف  )الضمي    ةالتشبيه  املشبه  على   ilعناصر  يعود  الذي 

 أما وجه الشبه بني الطرفني فهو صفة القوة والشراسة.  ( (comme التشبيه   وأداة  (tigre)  صخر( واملشبه به 

   .على ما ورد ذكره، أتكدان أن نتاج الرتمجة تشبيها والغلبة. وبناء

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 .فئة التقنيات احملايدةالفئة اليت تنتمي إليها التقنية املذكورة أعاله هي         

 دوافع توظيف التقنية

الصورة  -         أن  فيعتقد  أتويلها  الرتمجة  قارئ  يسيء  ال  حىت  االستعارة  هلذه  احلرف  النقل  املرتجم  جتنب 

 .   le tigre bondissait)حقيقية ) 

املرتجم -           رأى  ابلنمر  املرثي  تشبيه  أي  املشاهبة  على  تقوم  الصورة  أن  األحسن    مبا  من  هذ أنه    هجعل 

    يستوعبها بسرعة. حىت لقارئل ةواضح شاهبةامل

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة 

 : املرتجم االستعارة التصرحيية الكامنة ف لفظ "الساب نيت"  وهو النمر تشبيها ف اللغة الفرنسيةنقل         

Il bondissait comme le tigre . 
ابلتشبيه أنقص من قوة الصورة، إذ أن ذكر "سبنيت" على سبيل االستعارة إحالة لصخر  ترمجة االستعارة           

داللةً  )وقعا( وعاطفةً   وإحياءً   أقوى  "هو كالنمر  وأتثيا  التشبيه  استعمال  وإن كانت  ،  هو كالسبنيت""أو    "من 

أن   يفهم  الفرنسية  الرتمجة  وقارئ  )صخر(  املشبه  تبيان شجاعة  ف  وتشرتكان  املشاهبة  على  تقومان  الصوراتن 
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الشجاعة.   هذه  تبيان  هو  تشبيه( ألنه و املقصود إمجاال  إىل  االستعارة  )ترمجة  اإلجراء  هذا  نيومارك  يفضل  ال 

  يقضي على مجالية الصورة األصلية. 

 فإن ،اإلنسانية االنفعاالت  مثوى هو الالشعور كان وملا والالشعور،  الشعور بني متزج  ارةاالستع إن"       

 على مساعدة من متتلك ومبا االنفعاالت، من هذه حتمل مبا الوجدانية القوى تنشيط بعملية تقوم االستعارة

ومن مثة فإن   ، 1"الالشعور صدى  هي  ا مب احلقيقية اإلنسان  طبيعة  تكشف عن مث  ومن الفن،  العمل استيعاب

الرتمجة   منها ف  أدىن  بيانية  بصورة  أو  االستعارة حرفيا  مثال-نقل  بني    -كالتشبيه  املزج  يضيع  أن  شأنه  من 

 . الشعور والالشعور الذي خيتلج جوانب القصيدة ف أصلها

)وهو اسم قد جيهل معناه حىت العريب املعاصر غي املطلع على   كما أن استعمال اخلنساء السم سبنيت        

على    tigreنذاك قد ال جياريه وقع اسم  آمعاين السباع( له رمبا وقع خاص على أهل البيئة الصحراوية اجلاهلية  

 . باع ابإلنسانوا ف بيئة مدنية غربية مل أتلف التغن ابلطبيعة وحيواانهتا وال املشاعر اليت تربط السأقراء ترمجة نش

أن اإلحالة إليه ف   ، ولذلك نعتقد ما تتحدث اخلنساء عن أخيها صخر من دون أن تذكر امسه  كثياو        

.  ا، إذ سيتساءل إن كانت ترثي معاوية أم صخر قد يصعب الفهم على قارئ الرتمجة أحياان  ilالرتمجة الفرنسية بـ  

 . النفسها وكأهنا ختاطب شخصا آخر األمر ذاته ينطبق على خماطبة اخلنساء 

وف   ،  2"قفز ووثبومعناه "    bondissait  (bondir ")أضف إىل ذلك نقل املرتجم الفعل "مشى" إىل "       

      الوثب. حركة املشي غي  حركة ذلك أن هذا النقل خسارة داللية 

عليه    ترمجة دي         بنت  الذي  اإليقاع  إىل خسارة  أدت  نثرا  االستعارة  الذي ضم  الشعري  للبيت  كوبييه 

أرادت إيصاهلا إىل اليت  و   املمزوجة ابألمل   الفخر واالعتزاز واحلماسوابلتايل قللت من مشاعر    ،الشاعرة قصيدهتا

، أي أن مشاعر الفخر اليت سيدركها قارئ الرتمجة لن تكون األمر الذي سيضعف قوة التأثي العاطفي   سامعها،

 
 .620م، ص 7200، 1ط عمان، األردن،  يوسف أبو العدوس، مدخل إىل البالغة العربية، دار املسية للنشر والتوزيع، -1

2- LAROUSSE Maxipoche, p 153. 
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الذي ش الصدق  الشاعرة ألغلى إنسان ف به قارئ األصلعر  بذلك  األمل واحلسرة جراء فقدان  . أما مشاعر 

حياهتا األمر الذي دفعها إىل أتبينه وتبيان خصاله احلميدة وشهامته وفروسيته فلن يدركها قارئ الرتمجة، حسب 

 . انختمين

 بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة  

من خالل ما مت عرضه تبني لنا أن املرتجم بلغ غرضه املنشود من ترمجة هذه االستعارة وهو النقل التقرييب          

  "، هذا فيما يتعلق ابملعىن.    دون نقلها بدقة اقرتاح مكافئ تقرييب للفعل "مشى" واالسم "السبنيت  ل، وما حاهلا

مشاعر الفخر اليت سيدركها لن تكون   إذ أن  أما العواطف اليت ستجتاح قارئ الرتمجة فنتوقع أن تكون تقريبية 

فعت الشاعرة إىل أتبني املرثي فلن  بذلك الصدق الذي شعر به قارئ األصل. أما مشاعر األمل واحلسرة اليت د

 يدركها. 

 

 األمنوذج الواحد والعشرون    5-2-21

العني         اخلنساء  إايها  خاطبت  إىل    امخس  منادية  دعوهتا  ف  متثلت  واحدة  وغايتها  مرة    سكبوثالثني 

 النداء على األداة "اي " ف األغلب. وقد بنت أسلوبتارة ترتجاها واترة حتفزها على ذلك. فالدموع 

  دية وي رجع أحد الباحثني ميل اخلنساء إىل حث عينها أو عينيها على سكب دمع غزير إىل ظاهرة عق       

"هو ذهاب ملاء احلياة إذ خيرج  يعتقدون أن املوت    كانوا  كانت سائدة ف اجملتمع اجلاهلي. ر وي عن العرب أهنم

القتيل طائر يطل الروح  من هامة  الروح ورغبتها ف املاء، واعتقدوا أن  املاء مسوه "هامة" داللة على عطش  ب 

   1تستقر ف املاء."

 
 . حبث متوفر على الرابط:   27،26حممد خليل اخلاليلة، التشخيص قراءة ف ديوان اخلنساء، ص.ص  -1

4%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5.pdffile:///C:/Users/user/Desktop/%D8%A7%D9%8  

 ( 12:12التوقيت:  2020. 05.  12 )اتريخ الدخول:

file:///C:/Users/user/Desktop/Ø§Ù�ØªØ´Ø®Ù�Øµ.pdf
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هذه              أو  العقدية  اخللفية  هذه  من  وصورها  أفكارها  اجلاهليني  الشعراء  من  اخلنساء كغيها  استمدت 

هبا اخلاصة  االستعارية  بنيتها  وشكلت  وشخصتها  ، األسطورة  عينها  املاء    فخاطبت  لسقي  مصدرا  وجعلتها 

 تنشد: إذ ، المها وحزهناآتتغلب على و  حىت تروي روح املرثي الدموع()

 1ف األمساط مثقوب  دي بدمع منك مسكوب    كلؤلؤ جالاي عني جو 

  األصل )شرح معىن االستعارة(حتليل 

نادي اخلنساء ف هذا البيت عينها وكأهنا إنسان يسمع وتطلب منها أن جتود ابلدموع، مسقطة بذلك  ت         

أن   ذلك  مرشحة  وهي  تبعية  مكنية  االستعارة  هذه  فوردت  اجلماد.  على  "جاد"  وهو  اإلنسان  به  يقوم  فعال 

بفعل تناثر اللؤلؤ من   الشاعرة فصلت أكثر ف عملية اجلود ابلدموع ملا وظفت اللفظ "مسكوب" وملا شبهتها

 وهي استعارة أصيلة أو خاصة من إبداع الشاعرة. 2السمط وهو "اخليط الذي ت نظم فيه اخلرز والآللئ."

وقد جسدت اخلنساء من خالل هذا التشخيص للعني ذلك املعتقد اجلاهلي، "وما غايتها هنا إال توايل         

امل أتمني  أي  صخر  موت  على  املاء   = النقي  نقيالدمع  ماء  وهو  له،  وماء  مل   اء  األرض  بشوائب  خيتلط   

 3مسكوب ال انقطاع فيه، أي دميومته، وف دميومة املاء حماولة حلفظ احلياة للميت."

 الفرنسية الرتمجة 

 : إىل نثرا نقل دي كوبييه هذا البيت من البحر البسيط       

«Mon œil! Verse libéralement tes larmes, 

comme des perles glissant sur les fils d’un collier.»  4   

 
 .18اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
 ، الصفحة نفسها. )اهلامش( نفسهاملصدر  -2
 .27، صمرجع سبق ذكره حممد خليل اخلاليلة،  -3

4- Le P.  De Coppier S.  J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 43. 
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 تقنية الرتمجة  

 Mon"   " إىل غي االستعارةاي عني جودي بدمع منك مسكوب" األصيلة   نقل دي كوبييه االستعارة       

œil! Verse libéralement tes larmes  " الرتمجة التفسيية. من خالل 

 أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة االسرتاتيجية

 . فئة التقنيات احملايدةاليت تنتمي إليها التقنية املذكورة أعاله هي  الفئة        

 دوافع توظيف التقنية

فكرهتا -        عن  تعرب  إذ كانت  اخلنساء  لغة  ميزات  اللتني  واإلجياز  اإلحكام  خلاصييت  املرتجم  جماراة  صعوبة 

رمستها   اليت  تغييات  ف  والصورة  وإحداث  التفسي  إىل  املرتجم  دفع  الذي  األمر  األلفاظ،  من  ابلقليل  خميلتها 

 وإضافات حىت ينقل تلك الفكرة وتلك الصورة إىل قارئه.

 قارئ الرتمجة الفرنسية. إىل تقدمي صورة واضحة -       

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة

العربية   ديرجم  ت        املكنية  االستعارة  الفرنسية،    تفسياكوبييه  اللغة  الفر للم  أضاف  إذإىل  نسي  كافئ 

verser  "اظرف  الذي اقرتحه للفعل العريب " جودي  "libéralement    "اجلود، ذلك أن  حىت حيافظ على داللته  

معاين العربية حيمل  اللغة  والغزارة  ف  واإلطالة  والسخاء  العني جنود جودا وجؤودا: كثر "    1"."الكرم  وجادت 

   .2دمعها"

 
 137،136ص.ص  ، 3ج ينظر: ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيوت، )د.ط(، )د.ت(، -1
 .137، ص نفسه املرجع  -2
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و  verserأما          "سكب  معىن    libéralement  ظرفالوحيمل  .  1"   بكى   larmesverser des  فمعناه 

الفرنسي املتوفر ال حيمل    وقد اضطر دي كوبييه إىل هذه اإلضافة ألن املكافئ    avec générosité. "2 "  "بكرم"

 . داللة اللفظ األصلي

والذي أوردته اخلنساء    )خسارة داللية(  حظنا أيضا أن املرتجم حذف لفظ "مسكوب" أثناء الرتمجةوال       

ميكن التخلص منه دون   إطنااب  ألنه اعتربهرمبا    ،)تكرار داليل(  انسكابهوتواصل  ؤكد صفة غزارة الدمع  حىت ت  

، وهذا اعتقاد غي صحيح ذلك  إحداث مشكلة ف املعىن خاصة وأنه تصرف حبرية ف نقل البيت الشعري نثرا

اخلنساء. عند  الصورة  مجال  سر  هو  التكرار  هذا  احلالتني    أن  ف  احلذف  من  النوع  هبذا  نيومارك  ويسمح 

 3التاليتني: 

 ت رمسية النص، كثرت التغييات اللغوية اليت ميكن إجراؤها(.رمسية اللغة املصدر )أي كلما قلدرجة  ➢

 معايي اللغتني املصدر واهلدف. ➢

 ، كما أن طبيعة اللغة  اليت قدمها واضحة ال حتتاج إىل أتكيددو أن دي كوبييه رأى أن العبارة ويب   

الفرنسية تفرض عليه هذا اإلجراء. وينبغي للمرتجم أن ال يتخذ قرارات االختزال أو احلذف دون مربرات، كما  

وكما أن احلذف املتكرر دون البحث عن حلول أخرى للرتمجة يعد تكاسال من املرتجم وخيانة للنص األصلي.  

الذي  والتكرار الصرف والتكرار الداليل(    )التكرار الصوت سبق وأن أشران يتميز شعر اخلنساء أبسلوب التكرار  

   . سرد جتربتهااختذته وسيلة مجالية تساعد على تصوير مشاعرها واإلحلاح على 

ذلك،           على  التصريععالوة  تلك    اختفاء  على  يقضي  أن  شأنه  من  مثقوب(  )مسكوب/  الرتمجة  عند 

  وظفته غالبا ف   ، ذلك أن اخلنساءالطاقة الصوتية اليت ولدها ف الصورة األصلية وعلى اإليقاع املؤثر ف سامعها

 
1- Voir : LAROUSSE Maxipoche, p 1447. 
2- Voir : Ibid, p 804. 
3- Peter Newmark, A TextBook of Translation, p 210.  
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كل األحزان    من خالل هذا الرتكيب  يالزم أمساء وأفعاال حتقق غرض البكاء حىت تفرغ  جعلتهاملطالع البكائية و 

  :، حنو(...-ا )جودي(جود -دمع –عربة   -فيضي  -اهنمري –عني )قرارة نفسها  واآلالم املكبوتة ف 

 1رمن غي نز عربة فيضيو     ر غزب هنمري فا عني أال اي 

 و 

 2 رإن صخرا خي مقبو أعوال و       رغي منزو  دمع ب ا جود عينا 

 و

 3ردر دمعهامن هدوءا   فالعني     رأىن أتوبن األحزان والسه

ال          البيئة العربية اجلاهلية    عادات قارئ الرتمجة الفرنسية ليس من السهل عليه أن يدرك  اليت كانت تطبع 

التوق إىل سقوط املطر وهو ما    معاستمرار البكاء على امليت والدعاء ابلسقيا وهو الدعاء للميت ابلرمحة  ك

على قرب املرثي وامليت، وكأن ف خضرة    والندى  يعكس أيضا بيئة صحراوية متعطشة للغيث حىت تبقى اخلضرة

حيا يرزق، وهي حقائق ال تنقلها ترمجة املرتجم    ااحلشيش الذي يعلو القرب مدا له ف حياته وجعله دائما حاضر 

 )خسارة ثقافية(. بطبيعة احلال

 ينتج مما ،الشعر املصدر  تلقيم ف  وعاطفيا فكراي تيارا يولد "أسلوب حث العني على البكاء، أن كما      

ف متلقي   ، حسب ختميننا،ذلك االنفعال الذي سنفتقده ، 4"العاطفة تركيب ف  تدخل اليت  انفعاالته إاثرة عنه

 الرتمجة. 

 

 
 

 .43اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
 .58،  ص نفسه  املصدر -2
 .الصفحة نفسها،  نفسه املصدر -3
 .112م،ص 2009مؤتة،  اخلنساء، رسالة ماجستي، جامعة  شعر ف الفنا يمة السالمي، الصورة  ساعد بن ينظر: سليم  -4



 دراسة حتليلّية نقديّة لرتمجة االستعارة يف ديوان اخلنساء إىل الّلغة الفرنسّية 
 

 
311 

 بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة  

  . أمانقل من خالهلا الصورة اليت رمستها الشاعرةقارئ الرتمجة الفرنسية  كوبييه ترمجة واضحة لقدم دي           

عنه   عربت  الذي  العمق  بذلك  تكون  لن  أي  تقريبية  تكون  أن  فنتوقع  الرتمجة  قارئ  ستجتاح  اليت  العواطف 

 غرضه املنشود وأوصل صورة الشاعرة إىل قارئه.   عموما إذن ميكن احلكم على املرتجم أنه بلغ الشاعرة.

 

الثاين والعشرون    23-2-5  و  5-2-22 الثالث والعشرون  األمنوذج  البيت على  واألمنوذج  اشتمال   (

 استعارتني(

 تشخيص آخر للعني، أنشدت اخلنساء ترثي أخاها صخرا:  وف         

 1أعين فيضي وال تبخ لي    فإنك للدمع مل تبذ يل 

   األصل ) شرح معىن االستعارة(حتليل 

الدموع من خالل ر وتطلب منهما البكاء جمددا وذرف  اخلنساء مرة أخرى عينيها وكأهنما بشختاطب         

وابلتايل، تضمن هذا البيت استعارتني؛ االستعارة املكنية التبعية األوىل حيث اللفظ   الفعلني؛ فيضي وال تبخلي.

تبخلي"،  "ال  الفعل  هو  املستعار  اللفظ  الثانية حيث  التبعية  املكنية  واالستعارة  "فيضي"،  الفعل  املستعار هو 

وتشكل  على   أصيلة.  االستعارتني  وكلتا  هو.  هبا  يقوم  أبفعال  ومطالبتها  ابإلنسان  العني  تشبيه  أساس 

االستعارتني ومها جمتمعتني ظاهرة التوكيد املعنوي )فيضي/ال تبخلي( وهي تكرار املعىن دون تكرار اللفظ. هذا  

 ارتني.ويضفي التصريع )تبخلي/ تبذيل( نغمة موسيقية على البيت الذي يضم االستع

 الفرنسية الرتمجة 

 نقل دي كوبييه هذا البيت من البحر الوافر نثرا إىل:           

 
 .98اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
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 «O mes yeux, yeux insensibles, épanchez, 

épanchez vos larmes, redoublez vos pleurs!  »1  

 تقنية الرتمجة  

 épanchez, épanchez vosإىل غي االستعارة "  أعين فيضي" " املرتجم االستعارة األصيلة األوىل نقل       

pleurs   التكرار نطاق  ضمن  يندرج  الفرنسية  اللغة  ف  بالغي  أسلوب  إىل  التام  التكرار  يدعى    حتديدا 

l’épizeuxe       بشكل جماور ف  وهو نفسه  اللفظ  "تكرار  يقوم على  بالغي  أسلوب أسلوب  نفسها.  اجلملة 

 . 2 بسيط وفعال ي ستعمل عادة ف احلوارات"

 .  redoublez vos pleurs ترمجة تفسيية"ال تبخ لي" فرت مجت أما االستعارة األصيلة الثانية        

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 . فئة التقنيات احملايدةأعاله هي  ناتاملذكور  ناتتنتمي إليها التقني  اليت الفئة        

 دوافع توظيف التقنية

 إثراء ترمجته للديوان أبساليب بالغية خمتلفة. )التقنية األوىل(و تقدمي ترمجة بليغة   املرتجم حماولة-       

الفرنسيةإىل  صورة واضحة  تقدمي  -        الرتمجة  البيانية واالهتمام    قارئ  الصورة  نقل  العدول عن  من خالل 

 )التقنية الثانية( .املعىن لقارئ الرتمجة لإبيصا

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة 

يندرج    نقل         الفرنسية  اللغة  ف  بالغي  أسلوب  إىل  "فيضي"  الفعل  ف  الكامنة  األوىل  االستعارة  املرتجم 

الفعل ورمبا حىت يساهم ف بناء    أداءكرر مكافئ "فيضي" الفرنسي حثا للعني على  إذ    ،ضمن نطاق التكرار

 
1- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 151. 
2 – 10 figures de style de répétition à connaitre absolument, article disponible sur ce lien: 

https://narrationetcafeine.fr/figures-de-style-de-repetition/  (consulté le 15.05.2020 à 23:00) 

https://narrationetcafeine.fr/figures-de-style-de-repetition/
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ف    1"كث ر"أما املكافئ الفرنسي للفعل "فاض" الذي حيمل معىن    إيقاع داخلي أو إضفاء اجلمال على الكالم.

 :LAROUSSE، ورد ف قاموس الروس فله داللة معنوية أكثر منها ملموسة اللغة العربية

« Épancher : Donner libre cours à un sentiment. »2  
 )ترمجتنا(      «أطلق العنان لشعور ما.   »  أي:        

أفصحا، أفصحا "وابلتايل فاملكافئ الفرنسي حيمل معىن اإلفصاح عن شعور أو أمر ما. فوردت الرتمجة            

حث الدموع أي أن هذا املكافئ  ال حيمل معىن الكثرة الذي ركزت عليه اخلنساء ف . )ترمجتنا(" دموعكماعن 

  .)خسارة داللية( على البكاء

الثانية            االستعارة  تفسأما  من خالل  االستعارة  غي  إىل  اقرتح دي كوبييه    يهافن قلت  الفرنسية.  ابللغة 

  ، modulationالتطويع    خلي" مستعينا بتقنية"ال تبفرنسي للفعل  مكافئ  مبثابة  redoublez vos pleurs   عبارة

وهو البخل ف ذرف    نهالكف عن عمل يعمال  همامن  تاخلنساء عينيها وطلب  ذي خاطبت بهالفعل النقل    إذ

  redoublerما عن داللة الفعل املكافئ املقرتح  أ"ال تبخلي" إىل فعل مؤكد ال تسبقه أداة هني أو نفي.    الدموع

 . )خسارة فنية( الشاعرة املرتجم الصورة اليت رمستها وعليه، غيا  3".ف تكرار البكاء والزايدة من حدته"فتتمثل 

 soyez وهي ترمجة سبق وأن اقرتحها دي كوبييه أو  libéralement versez ونقرتح ترمجة "فيضي"            

généreux و .ne soyez pas radins  ال تبخلي". ـترمجة ل" 

املعىن   اوقد ال يصل قارئ الرتمجة إىل هذ .تكرار ذكر العني والبكاء يدل على النفسية املفجوعة للخنساء       

االرتباطي بسهولة، كما أنه قد يستغرب أسلوب اخلنساء التشخيصي ف خماطبتها لعينيها ف مواضع عدة من  

ن عنها وهلما إرادة مستقلة  لتاساء منفصقصائدها وحثهما على البكاء وكأهنا تتعامل مع إنسان، وكأن عين اخلن

 عن إرادهتا هي وهلذا فهي تلح ف طلبها منهما ذرف الدموع والبكاء. 

 
 . 210، ص 9ابن منظور، لسان لعرب، دار صادر، بيوت، )د.ط(، )د,ت(، ج -1

2 - LAROUSSE Maxipoche, p 503. 
3 - Voir: ibid, p 1178. 
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فتضافرت  عن  الناجتة واحلية الرتدد أسبابه من والتكرار  تفجعية، عاطفة العاطفة" إن          العاطفة احلزن، 

احلزينة نفسية ظهروت  مؤملة، ايئسة جتارب رسم على والتكرار  وخطوطها القامتة ألواهنا خالل من اخلنساء 

وهلذا حيمل التكرار ف طياته معىن ارتباطي يتمثل ف احلية واحلزن املخيمني على حياة اخلنساء،   1".املتشابكة

فهم   ملكة ف  لديه  ليست  الذي  العريب  القارئ  أيضا  يدركه  وقد ال  الفرنسية،  الرتمجة  قارئ  يدركه  ما ال  وهو 

القدمي.  العريب  يو   الشعر  أن  عليه  السهل  من  ليس  الفرنسية  الرتمجة  اليت كانت  قارئ  االجتماعية  الروابط  درك 

العربية اجلاهلية كاحلب األخوي الصادق والعنيف والثأر وطول احلزن واستمرار البكاء على امليت   البيئة  تطبع 

اخلنساء  نفسية  فهم  على  تساعد  ولكنها  احلال  بطبيعة  املرتجم  ترمجة  تنقلها  والدعاء ابلسقيا وهي حقائق ال 

 .وشعرها

من شأنه أن يقضي  )اخلسارة الصوتية(  ذلك، اختفاء التصريع عند الرتمجة )تبخلي/ تبذيل(    عالوة على        

األمر الذي سيجعل  ،  على تلك الطاقة الصوتية اليت ولدها ف الصورة األصلية وعلى اإليقاع املؤثر ف سامعها

ة تفتقد لذلك الصدق والتفجع والرتدد واحلية والذهول يبيعواطف احلزن اليت ستجتاح قارئ الرتمجة عواطف تقر 

 . البكاء ومجدت العيونأذهبت  والصدمة النفسية القاسية اليت

 بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة  

املنشود          بلوغ غرضه  قارئ ترمجته ملا  ترمجة االستعارة األوىل    منجنح املرتجم ف  واملتمثل ف إيصاهلا إىل 

، أما مشاعر احلزن اليت سيدركها قارئ الرتمجة فستكون مشاعر  معناها واجتهد ف جعلها أسلواب بالغيافسر  

 تقريبية تفتقد لذلك الصدق والتفجع والرتدد واحلية ومتاثل وال تكافئ مشاعر قارئ األصل.

 
 .31ص  السالمي، مرجع سبق ذكره، ساعد بن سليم  -1
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ملا غي الصورة   فق ف بلوغ غرضهوابلتايل أخ فقد أخفق املرتجم ف إيصاهلا إىل قارئهأما االستعارة الثانية          

اليت رمستها الشاعرة. وفيما يتعلق مبشاعر احلزن اليت سيدركها قارئ الرتمجة فستكون مشاعر تقريبية تفتقد لذلك  

          الذهول والصدمة النفسية القاسية ومتاثل وال تكافئ مشاعر قارئ األصل.

 

والعشرون   األمنوذج  25-2-5  و  5-2-24 والعشرون  األمنوذج  و  الرابع  البيت )اخلامس  اشتمال 

 ( استعارتنيالشعري على 

 لصخر:  راثءاخلنساء خماطبة عينيها  نشدت أ        

 1أعين جودا وال جتمدا   أال تبكيان لصخر الندى؟

   األصل ) شرح معىن االستعارة(حتليل 

البيت على استعارتني؛ االستعارة األوىل وهي مكنية تبعية حيث خاطبت اخلنساء عينيها    اشتمل           هذا 

الشيء،  من  والتكثي  والكرم  اجلود  ف  واملتمثل  هو  إال  به  يقوم  ال  بفعل  القيام  إىل  ودعتهما  إنسان  كأهنما 

الثان االستعارة  ذلك. ووردت  وأن تكوان كرميتني ف  غزيرة  بذرف دموع  أيضا حيث  فطالبتهما  تبعية  مكنية  ية 

األسطوري،  معتقدها  عن  التعبي  إال  التشخيصني  هذين  من  غايتها  وما  الدموع.  ذرف  توقف  من  حذرهتما 

موته. بعد  وحياته  نداوته  على  حتافظ  جفافه كي  فكرة  ورافضة  والكرمي  السخي  صخر  سقي  وكلتا  طالبة 

 االستعارتني أصيلتني من إبداع الشاعرة. 

 ة  الفرنسيالرتمجة 

 نقل دي كوبييه هذا البيت من البحر املتقارب نثرا إىل:        

  « O mes yeux, soyez prodigues, ne laissez point se figer vos larmes. 

 
 .31اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
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 Ne pleurez-vous pas sur Şahr, prodigue toujours de la rosée de ses bienfaits? »1 

 تقنية الرتمجة  

ف اللغة   " soyez prodigues"  إىل صورة بيانية"  أعين جودا  "  األوىل  األصيلة  االستعارةكوبييه    نقل دي       

 اإلنسان وهو "اإلسراف".  ملا كلف العني بفعل يقوم به   personnificationالتشخيصسمى تالفرنسية 

 ne laissez point se figer" إىل غي االستعارة  ال جتمدا  األصيلة الثانية "  نقل دي كوبييه االستعارة        

vos larmes   الرتمجة التفسييةمن خالل.    

 أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة االسرتاتيجية

التقني        نقل االستعارة األصيلة األوىل تنتمي  التوطنيإىل    ة األوىل املستعان هبا ف  التقنية  اسرتاتيجية  أما   .

 .فئة التقنيات احملايدة فتنتمي إىلأعاله  ة املذكور  الثانية

 دوافع توظيف التقنية

 خمتلفة. )التقنية األوىل(  بصور بيانية إثراء ترمجته للديوان و تقدمي ترمجة بليغة   املرتجم حماولة-       

 )التقنية الثانية( واخلضوع إىل طبيعة اللغة الفرنسية. قارئ الرتمجة الفرنسيةإىل صورة واضحة تقدمي -       

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة 

أي "كوان   soyez prodiguesدي كوبييه اللفظ املستعار "جودا" الذي سبق وأن تطرقنا إليه إىل  نقل            

غي   يرتك أثرا سلبيا الشك فيه أن نتاج الرتمجة شهد خسارة داللية، ذلك أن اإلسرافومما . مسرفتني" )ترمجتنا(

لف أثرا إجيابيا  اجلود إذ سبق     verser libéralementتفادى املرتجم اقرتاح الرتمجة السابقة ذاهتا  رمبا  .  الذي خي 

حىت  و  ظنا منه أن القارئ قد يسأم من ذلك حىت يتفادى التكرار سابقة ف استعارة أخرى وأن تناولنا هذا الفعل

     .ملونةقدم ترمجة ي  
 

1- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA', précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 61. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnification
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إىل             جتمدا"  "ال  الفعل  ف  الكامنة  الثانية  املكنية  االستعارة   ne laissez point se figer vosونقل 

larmes  تتحجر األلفاظ حىت حيافظ على  ،  ")ترمجتنا(  " ال ترتك دموعك  نقل لفظا واحدا إىل مجلة من  أي 

وهي زايدات تستوجبها   vos larmesوزايدة املفعول به    laisserمن خالل زايدة بعض األلفاظ كالفعل    داللته

نبغي ووردت واضحة لقارئ  ي فكرة اخلنساء كما    عن  ترمجة االستعارة الثانية  عربت وعليه  معايي اللغة الفرنسية.  

   تزينت ابإلجياز.االستعارة األصلية اليت مال رغم أهنا مل حتتفظ جب رتمجةال

 فهي ألخيها، األ خت راثء ف انفعاال وأكثر ليةج خوةاأل رابطة" له تتجلى القدمي العريب للشعر املتتبعو          

 وجودها فيه ترى كانت  الذي خاأل  جتاها  ،احلساسة  ومشاعرها  عواطفها  حبكم عليه وتتفجع  لندبه تتصدى 

  جراء  قلبها؛ على  تسيطر اليت  والالوعة احلسرة  مدى  عن اجلاهلي الشعر أابن  ولذلك  وكرامتها، ع رضها وصون

اليت تعكس    1".الزمان عثرات هبا عصفت ما إذا املأوى  بيته ف  جتد كانت من فقدها الرابطة األخوية  هذه 

اك لدرجة تغليب العاطفة على العقل ف االنتصار لألخ والثأر  ذنآنسيجا اجتماعيا طبع البيئة العربية اجلاهلية  

له قد ال يدرك دالالهتا قارئ الرتمجة الفرنسية الذي نشأ ف جمتمع يفتقد مثل هذه الرابطة األخوية وما هلا من  

 مغاز ودالالت.  

(  تكرار املطالع البكائية لقصائد اخلنساء قد يستغربه قارئ الرتمجة الفرنسية )هذا إن مل يصدمهكما أن            

غي املتعود على هذه الطريقة ف عرض أغراض الندب والعزاء والتأبني اليت تعج هبا مراثي اخلنساء وقد حيدث له  

 . على قارئها ف أصلها العريب لقصائد ه اأحدثتفيا ونفسيا غي األثر الذي أثرا عاط

استعمال اخلنساء املفرط ألسلوب األمر )السيما وهي أتمر عينيها ابجلود ابلدمع( زد على ذلك، إن           

 أو ما، حقيقة  لتوكيد  املتلقي؛ انتباه جذب ف سهمت أتثيية أسلوبية قيمة من األسلوب هذا به "ملا يتصف

 إىل الدخول ف  الشاعرة  يساعد ومتابعة  جذب  من األسلوب هذا  يكتنفه  وملا  الشاعرة، تفكي يشغل مطلب

 
 .36، صمرجع سبق ذكره السالمي،   ساعد بن سليم  -1
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أمر قد يستغربه قارئ الرتمجة الفرنسية وال ينفعل أو   1أخيها" على  ابلبكاء نفسها عينها أتمر حينما موضوعها،

 يتجاوب معه مثلما يفعل القارئ العريب املتعود على هذا النوع من الشعر.

عالوة على ذلك، اختفاء التصريع عند الرتمجة )جتمدا/ الندى( )اخلسارة الصوتية( من شأنه أن يقضي           

، أي أن مشاعر احلزن  على تلك الطاقة الصوتية اليت ولدها ف الصورة األصلية وعلى اإليقاع املؤثر ف سامعها

ذهول اليت متكنت من قارئ األصل ابلصدق نفسه لن تكون مكافئة ملشاعر احلزن وال الرتمجة  اليت ستعرتي قارئ

 واحلرارة نفسها.

بصورة بعيدة   هي نربة تودد وتلطف والطلب  نربة الشاعرة وهي ختاطب عينيها "أعين" أضف إىل ذلك            

جتعل   واليت"   Ô"  النداء أداة . وحسب ختميننا غي املرتجم هذه النربة ملا استعملكل البعد عن الشدة والعنف

    2النربة حادة ذلك أهنا، حسب ما ورد ف قاموس الروس، " تعرب عن شدة اإلعجاب والدهشة واألمل ." 

 بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة 

املرتجم غرضه املنشود ف النقل التقرييب لالستعارة األوىل وما حال دون نقلها بدقة استعماله فعل   حقق          

أ الرتمجة سيدرك عموما  قارئ  البكاء."أسرف" بدل "جاد" غي أن  عينيها على  الشاعرة حتث  أما مشاعر    ن 

الرتمجة   قارئ  سيدركها  اليت  الصدق  فاحلزن  لذلك  تفتقد  تقريبية  مشاعر  تكافئ ستكون  وال  ومتاثل  والتفجع 

 مشاعر قارئ األصل.

غي أن    ف إيصاهلا إىل قارئ ترمجته ملا فسرها بدقةغرضه املنشود    املرتجم فقد حققأما االستعارة الثانية            

واحلالة النفسية السيئة اليت سيدركها قارئ الرتمجة ستكون تقريبية وليست بذلك العمق املعرب  مشاعر الذهول  

  البيت.عنه ف

 
 

 .39، 38السالمي، مرجع سبق ذكره، ص.ص  ساعد بن سليم  -1
2-  LAROUSSE Maxipoche, p 953. 
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 األمنوذج السادس والعشرون   5-2-26

 أنشدت اخلنساء:             

 1ف يسر أاته أم بعسر إذا القى املنااي ال يبايل:     أ

 األصل ) شرح معىن االستعارة(حتليل 

جعلت اخلنساء ف هذا البيت املنااي عنصرا ميكن االلتقاء به، وهذا اللقاء مستحيل ألنه ال حيدث إال ف         

احلقل احليات بني اإلنسان واإلنسان وبني احلي واحلي، وهنا تربز روعة التشخيص إذ نقلت هذا اللفظ )القى(  

ذه االستعارة مبا متتلكه من قدرة إحيائية وقدرة أتثيية  من حقلها املعنوي إىل احلقل احليات الواقعي، فأكسبت ه

 البيت شعرية خاصة. وعليه، وردت هذه االستعارة مكنية تبعية. وهي استعارة خاصة من إبداع الشاعرة.

 الفرنسية   الرتمجة

 كوبييه هذا البيت من البحر الوافر نثرا إىل:   دي نقل           

« Si la mort est devant lui, il n’en tient nul compte. 

L’aisance et la détresse lui importent peu. »2 

 تقنية الرتمجة  

   est devant luiSi la mort   إىل استعارة أصيلة"إذا القى املنااي  "    االستعارة األصيلةترجم دي كوبييه          

 .مل انقال خمتلفاحتف اللغة الفرنسية 

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 .اسرتاتيجية التوطنيتنتمي التقنية اليت استعان هبا املرتجم ف نقل هذه االستعارة إىل         

 
 

 .63اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
2- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p  107 . 
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 دوافع توظيف التقنية

 وإثراء هذه اللغة بصورة جديدة.  وثقافتها غة اهلدفللااحلصول على استعارة أصيلة واضحة ومقبولة ف -       

   مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة 

إىل    نقل دي         املنااي"  العبارة "القى  اليت جسدهتا  االستعارة  "إذا    Si la mort est devant luiكوبييه 

إجراء تغيي  تقنية التطويع اليت سبق وأن أشران إليها واليت تقوم على  من خالل    ")ترمجتنا(  كانت املوت أمامه

 . نفسها  لنقل الفكرةف اللغة اهلدف عن املصدر  بعبارة أخرى االستعانة أبلفاظ خمتلفة، دون تغيي املعىنلفظي 

داللية؛          خسارة  حدوث  حلظنا  أنه  إال  اإلنسان،  أمام  ميتثل  حمسوسا  مرئيا  شيئا  املوت  املرتجم  جعل 

اقرتحها اليت  تلك  عن  اخلنساء ختتلف  اليت رمستها  الصورة  لكن  الفكرة  نقل  أنه  فنية(  صحيح  وكان   )خسارة 

 .  rencontrerيكفي لو نقل العبارة حرفيا مستعينا ابلفعل 

رسوال "  املنية  بيد أن مثة من يفرق بني املوت واملنية ويعترب،  la mortترجم دي كوبييه لفظ "املنية" إىل           

 يعرفها خليل الرفوع ب:   1يقبض األرواح."

 القوة إهنا مهمتها، لتنفيذ  أ رسلت إن قوة  أي  تردها وال امجيع  البشر حياة إليها تؤول حتمي قدر»          

  قدرها يقدر  الذي  املعبود قوة لعلها منها أعظم قوة من يكون وإرساهلا وجدت، أينما املوت جتلب اليت ملطلقةا

 2« هرة.القا حتميتها مرسلها من أتخذ الغالبة فقوهتا الروح، من العابد  جسد بتخليص  وأيمرها

ملواضع         انتقائها  دقة  على  دليل  آخر  موضع  ف  و"املنية"  موضع  ف  "املوت"  للفظ  اخلنساء  توظيف 

األلفاظ؛ دقة تغيب عن املطلع العريب على ديواهنا غي املتعمق ف اللغة العربية فما ابلك ابملرتجم املستشرق أو 

 
 .115، ص، مرجع سبق ذكره ساعد بن سليم ينظر:  -1
 األردنية اجمللة ، "االستعارية وصورها داللتها ف دراسة"اجلاهلي الشعر ف املنية سامل الرفوع، ، الصفحة نفسها. )نقال عن خليل عبدنفسه املرجع  -2

 (130 ص م، 2007 متوز /ه 1428 مجادي اآلخرة، ، 3 العدد ،3 اجمللد مؤتة، جامعة  وآداهبا، العربية اللغة ف
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دقة والتساؤل ف كل مرة والبحث، مثال، قارئ الرتمجة الفرنسية. األمر الذي يؤكد ضرورة أن يتسم املرتجم ابل

    عن سبب استعمال لفظ املنية هنا وعدم استعمال لفظ املوت. 

دي        عليه    ترمجة  بنت  الذي  اإليقاع  خسارة  إىل  أدت  نثرا  االستعارة  الذي ضم  الشعري  للبيت  كوبييه 

قصيدهتا،   أرادت  صدق  أضعفتوابلتايل  الشاعرة  اليت  واالعتزاز  الفخر  إىل سامعها  الشاعرة  مشاعر   إيصاهلا 

اء األبطال. ونشك فاملنية مرعبة ومغرورة يتجلى غرورها ف استهدافها ضحااي ذات شأن وال تصيب إال الشرف

 أن يدرك قارئ الرتمجة أن مشاعر الفخر واالعتزاز هذه ممزوجة مبشاعر احلزن الشديد واألمل.  ف 

 بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة  

وهو إيصاهلا إىل قارئه بصفة تقريبية ملا غيها وإن  قق املرتجم غرضه املنشود من ترمجة هذه الصورة  مل حي         

. أما عواطف الفخر واالعتزاز اليت  الصورة اليت اقرتحها تنقل املوت من عامله املعنوي إىل عامل حمسوسكانت  

 عنه. كما ال نظن أنه سيشعر مبشاعر احلزن  رب قارئ الرتمجة فستكون تقريبية تفتقد لذلك الصدق املع  ستجتاح

    الشديد واألمل اليت دفعت الشاعرة إىل أتبني أخيها.  

 

)اشتمال البيت على  واألمنوذج الثامن والعشرون  األمنوذج السابع والعشرون    28  -2-5و    5-2-27

 استعارتني(

   : خاطبت اخلنساء أخاها صخر       

 1كأجنم ليل، وسطها قمر   جيلو الدجى، فهوى من بيننا القمر  كنا

 

 

 
 .63اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
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   األصل ) شرح معىن االستعارة(حتليل 

هذا  استعاراتن    وردت          الشاعرة  بيتالف  قول  ف  األوىل  قمر؛  الدجى   "وسطها  استعارة    "جيلو  وهي 

تصرحيية، إذ شبهت اخلنساء أخاها صخرا ابلقمر، فذكرت املشبه به )القمر( وحذفت املشبه )صخر(، وأبقت  

كالنجوم الالمعة ف الليل واليت   الشاعرة وقومها  أن  ومعناها،  ""وسطها  على قرينة متنع من إرادة املعىن احلقيقي

أي أنه كان يزيل كل املصاعب ويتحمل   عنهم  يل ظالم الليل وعتمتهره يز بنو   وإن صخرا  )صخر(  حتيط ابلقمر

مكانته بني أبناء عشيته فهو سيدهم    لتشبيه اجلميل فهو كالبدر ف علواألمور اجلمة عنهم وهلذا شبهته هبذا ا

. وقد وردت  مكانة صخر العليا ف عشيتهكان غرض الشاعرة من هذه الصورة إبراز  ف  ،الذي يرعاهم وحيميهم

" منه  املستعار  فيها  بعبارة تصف  أحلقتها  الشاعرة  الد  هذه االستعارة تصرحيية مرشحة ألن  . وهي جى"جيلو 

  إبداع الشاعرة.استعارة أصيلة ذلك أهنا من 

القمر"         بيننا  الثانية ففي قوهلا "فهوى من  اخلنساءأما  استعارة تصرحيية، إذ شبهت  أخاها   أيضا  وهي 

به املشبه  فذكرت  ابلقمر،  املعىن    صخرا  إرادة  من  متنع  قرينة  على  وأبقت  )صخر(،  املشبه  وحذفت  )القمر( 

أبناء عشيته  كالقمرأن صخرا كان    ومعناهااحلقيقي "وسطها"،   الظلم  بني  ف سقط  يكشف  عن  ة  غاب  أي 

 وهي استعارة أصيلة انجتة عن إبداع الشاعرة. هم.عينأ

   الفرنسية  الرتمجة

 كوبييه هذا البيت من البحر البسيط نثرا إىل:   دينقل 

« Nous étions comme les étoiles d’une nuit sereine, cortège d’une lune éclatante: 

Elle illuminait les ténèbres; mais la voilà disparue du milieu de nous. »1 

 

 
1- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p  10 8 . 
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 تقنية الرتمجة  

األوىل    االستعارة  نقل         قمر"  "األصيلة  االستعارةوسطها  غي    cortège d’une lune éclatante  إىل 

 . الرتمجة التفسييةمستعينا بتقنية  

الثانية           األصيلة  االستعارة  القمر  "نقل  بيننا  االستعارة    "فهوى من   la voilà disparue duإىل غي 

milieu de nous   التفسيية.الرتمجة من خالل 

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 . فئة التقنيات احملايدةتنتمي التقنيتان املذكوراتن أعاله إىل         

 دوافع توظيف التقنية

عرب -         إذ  اخلنساء  لغة  ميزات  اللتني  واإلجياز  اإلحكام  خلاصييت  املرتجم  جماراة  فكرت  ت صعوبة  ها  يعن 

خميلتها ابلقليل من األلفاظ، األمر الذي دفع املرتجم إىل التفسي وإحداث تغييات  ف ا مرمسته لتنيلا تنيوالصور 

 وإضافات حىت ينقل الفكرتني والصورتني إىل قارئه.

  ا.من خالل تفسيمه إىل قارئ الرتمجة الفرنسية تني واضح تني تقدمي صور -        

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة 

إىل          قمر"  "وسطها  األوىل  العبارة  دي كوبييه    اواضح  يبدو و.  cortège d’une lune éclatanteنقل 

األصلية  éclatante     فظ "ساطع" لل  املرتجم  زايدة  للعيان العبارة  املوجود ف  أراد  .  غي  ي لفت  رمبا  أن  املرتجم 

وحنن ال حنبذ مثل هذه الزايدات دون    أساس صورة اخلنساء.  "البدر"  أن  ألنه أدرك  " البدر"إىل     أكثر االنتباه 

مربر، ذلك أن الصورة األصلية كانت واضحة ملا جعلت اخلنساء كل أفراد القبيلة جنوما وخصت صخرا فقط  

كما أن الصورة اليت شكلها تتمثل ف أن دون غيه ابلبدر وف ذلك داللة على متيزه وتفرده ف بعض الصفات  

 البدر ب  أ ستعارة الكامنة ف العبارة الثانية فنقلها من خالل التطويع ملا كافأما اال  النجوم تشكل موكبا للقمر.
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la voilà ذي"  "ها البدر  ]    هي  أن  الفرنسيةla luneذلك  اللغة  ف  تفاداي   .[مؤنث  اإلجراء  هبذا  قام  ولعله 

العليا  ورد لتأكيد  ومما ال شك فيه أنه غي موفق ف هذا اإلجراء ذلك أن تكرار القمر  للتكرار   مكانة صخر 

حىت    )التكرار الداليل(  استعانت اخلنساء كثيا هبذا النوع من التكرار أي التكرار اللفظي.  وقيمته بني عشيته

دالالت    ثناايه فالتكرار حيمل ف  قوة أتثيية،    هاوتكسب  وتؤكد فكرة ما تسيطر على خياهلا وشعورها  تغن املعىن 

وس وي عدا  السياق،  طبيعة  تفرضها  خمتلفة  وانفعالية  تشكينفسية  وسائل  من  ظاهرة  و ة.  يالداخل  قىياملوسل  يلة 

 .التكرار من الظواهر املهماة واملثية ف ديوان اخلنساء 

، disparue والذي يعن سقط أو ابألحرى مات فنقله من خالل تقنية اإلبدال إىل صفةما الفعل هوى أ       

أن   االختفاء غي  غي  اهلاوية  وبلوغ  السقوط  الشاعرة  فعل  رمستها  اليت  الصورة  غيا  املرتجم  أن  أن  أي  ذلك   ،

املرحلة اليت كان املرثي    أرادت الشاعرة من خالله أن تعرب عناالختفاء حيدث فجأة أما السقوط فيأخذ وقتا و 

 وحيتضر أي كانت الشاعرة تراه ميوت رويدا رويدا.  فيها مريضا  

التصريع         اختفاء  ذلك،  يقضي    عالوة على  أن  من شأنه  الصوتية(  )اخلسارة  القمر(  )قمر/  الرتمجة  عند 

والذي أتثر أصال عند    ة وعلى اإليقاع املؤثر ف سامعهاعلى تلك الطاقة الصوتية اليت ولدها ف الصورة األصلي

   .ترمجة البيت الشعري إىل نثر

ر واالعتزاز املعرب عنها ف الصورة األوىل  بناء على ما ورد ذكره، نتوقع أن تصل قارئ الرتمجة مشاعر الفخ       

وستصله من خالل ترمجة ولكن ليس بذلك الصدق املعرب عنه.  إذ اعتربت الشاعرة أخاها مميزا وذا شأن عظيم  

ال مشاعر  الثانية  وإمنا الصورة  الشاعرة  ترسلها  مل  اليت  املشاعر  اختفى وهي  بينهم وفجأة  القمر  إذ كان  ذهول 

أي    "هوى" والتفجع واليت رافقتها طيلة مرض املرثي واحتضاره ذلك أهنا استعملت الفعل    زعأرسلت مشاعر اجل

 كان يسقط وميوت وهي تنظر وتتأمل من ذلك املنظر.
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 بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة  

التقرييب للصورة          النقل  املرتجم غرض  بينما    األوىل  حقق  قليال إذ جعل النجوم موكبا للقمر  فيها  ملا غي 

جدا ذلك أن النجوم حتيط ابلقمر. أما عن املشاعر اليت ستعرتي قارئ  الصورة األصلية للشاعرة كانت واضحة  

 املشاعر اليت اجتاحت قارئ األصل. ،الرتمجة فهي مشاعر فخر واعتزاز تقريبية ال تكافئ، حسب ختميننا

الثانيةومل حيق        الصورة  املرتجم غرضه من ترمجة  تقريبيا  ق  قارئه ولو  غيها  عندما    واملتمثل ف إيصاهلا إىل 

اليت    اجلزع والتفجع وابلتايل غيا مشاعر    الذي ب نيت عليه الصورة   هوى" "الفعل  متاما جراء تغيي اللفظ املستعار  

    أرسلتها اخلنساء إىل مشاعر الذهول. 

 

 والعشرون   تاسعاألمنوذج ال  5-2-92

 :أنشدت اخلنساء تبكي أخاها صخر          

 1صخر وللدهر إحالء وإمراءيوما أبوجد من يوم فارقن     

   األصل ) شرح معىن االستعارة(حتليل 

  2)شرح املفردات: أبوجد: أكثر وجدا وحزان(        

ت ف عجز هذا البيت استعارة مكنية حيث شبهت الشاعرة الدهر )أمر معقول( ابلشراب )شيء ورد        

الدهر أيت ابحمل املرارة. وتريد أن  الذي يتصف ابحلالوة أو  البناء  بوب )احللو( واملكروه )املر(.  حمسوس(  وهذا 

وهي استعارة أصيلة  املعجم.  االستعاري داللة على عبقرية الشاعرة ف نقل األلفاظ إىل غي ما و ضعت له ف 

 من إبداع الشاعرة.

 
 

 .46اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
 ( ، الصفحة نفسها. )اهلامشنفسه املصدر – 2
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 الفرنسية  الرتمجة 

 إىل :   نثرا بسيطنقل دي كوبييه هذا البيت من البحر ال         

« Non, la douleur de cette mère n’a point surpassé ma douleur au jour où je perdis 

  mon Şahr! Ah! Le siècle verse dans nos coupes le doux et l’amer »  1 

 تقنية الرتمجة  

  Le siècle verse dans nos coupes"للدهر إحالء وإمراء " إىل      األصيلةاالستعارة  دي كوبييه    نقل       

  )ترمجتنا(".الدهر ف كؤوسنا احللو واملر "يصب  أي  ف اللغة الفرنسيةاستعارة أصيلة 

 أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة االسرتاتيجية

 .   اسرتاتيجية التوطني إىلتنتمي التقنية املذكورة أعاله        

 دوافع توظيف التقنية

 احلصول على استعارة أصيلة ف اللغة الفرنسية وف ذلك إثراء هلا بصورة جديدة.  -        

               .تقدمي صورة واضحة إىل قارئ الرتمجة من خالل بعض اإلضافات اليت شهدهتا عملية الرتمجة-       

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة

  Le siècle verse dans nos coupes"للدهر إحالء وإمراء " إىل     االستعارة األصيلةدي كوبييه    نقل        

أصيلة   الفرنسيةاستعارة  اللغة  واملر  "يصب  أي    ف  احللو  ف كؤوسنا  عامله  الدهر  من  الدهر  فنقل  )ترمجتنا("، 

مبا   يقوم  وجعله  اإلنسان  ومنحه صفة  احلقيقي  العامل  إىل  ف املعنوي  السكب  وهو  غيه  دون  اإلنسان  يفعله 

 dans nos  اجلار واجملرور " ف كؤوسنا يرد ذكره ف الصورة األصلية و الذي مل  verseأضاف الفعل    .الكؤوس

coupes  "إىل خسارة خاصييت اإلجياز    تني اإلضاف  اتني أدت ه  .رمبا توضيحا وتقريبا للصورة إىل القارئ الفرنسي

 
1- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p79. 
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إذ مل    )خسارة فنية(  وتغيي الصورة األصلية للشاعرة  واإلحكام اللتني متيزت هبما الصورة األصلية )خسارة حنوية(

تشبه الدهر ابإلنسان وإمنا شبهته ابلشراب الذي يكون اترة حلوا واترة مرا أي أن الدهر متقلب أيت ابحملبوب 

 .  حينا وابملكروه حينا آخر

عليه          بنت  الذي  اإليقاع  خسارة  إىل  أدت  نثرا  االستعارة  الذي ضم  الشعري  للبيت  دي كوبييه  ترمجة 

  إيصاهلا إىل سامعها  الشاعرة  مشاعر العتاب واللوم على الدهر اليت أرادت  أضعفتوابلتايل  الشاعرة قصيدهتا،  

 أو قارئ بيتها حىت تؤثر فيه.

   بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة

اللغة الفرنسية بصورة    أثرى          ها ملا شبه غيا ، غي أنه  جديدة ملا ترجم هذه االستعارة  بالغيةدي كوبييه 

ابلشرابالدهر   الشاعرة  شبهته  بينما  اليت ابإلنسان  واللوم  العتاب  مشاعر  ختميننا،  حسب  ستكون،  ، كما 

البيت األصلي. وعليه مل حيقق املرتجم غرضه   ستعرتي قارئ الرتمجة تقريبية تفتقد لذلك الصدق املعرب عنه ف 

     إىل قارئه.  يبيااملنشود ف إيصال الصورة تقر 

 

 اشتمال البيت على استعارتني()واألمنوذج الواحد والثالثون  األمنوذج الثالثون  13-2-5و 5-2-30

 أنشدت اخلنساء:        

 1ته فليس بسائم    إذا مل عنها ذات يوم ضجروهامن احلرب ربا 

 حتليل األصل ) شرح معىن االستعارة(

ب        البيت  هذا  ف  الشاعرة  حمسوسمجعت  وفعل  )احلرب(  معقول  شيء  ربا ني  غي  ته()  اجلمع  وهذا   ،

معقول، فاحلرب ال ميكنها أن تريب إنساان، بل الرتبية تكون فقط بني األحياء، فأسندت الفعل ربته إىل احلرب  

 
 .67اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
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منذ   عليها  متعود  فهو  املعارك،  ف ساحات  ومنى  ترىب  أن صخرا  القول  وتريد  املكنية.  االستعارة  سبيل  على 

 أنشدها.  الصغر. وهي استعارة أصيلة كوهنا من إبداع من

من           "سائم"  لفظ  أن  ذلك  بسائم"،  "فليس  قوهلا  خالل  من  ماداي  شيئا  احلرب  الشاعرة  جعلت  كما 

، أي ال يبيع صخر احلرب لغيه. "تريد أنه ال يتخلى عنها إذا ما ضجر منها يوما غيه من  1"الساوم مبعىن البيع"

     ها.تيضا استعارة أصيلة من إبداع قائل، فوردت هذه االستعارة مكنية تبعية.  وهي أ2الفرسان"

 الفرنسية الرتمجة 

 نقل دي كوبييه هذا البيت من البحر الطويل نثرا إىل :         

« Nourrisson de la guerre, il ne saurait la haïr, 

quand y renonce le lâche aux abois. »3 

 تقنية الرتمجة  

 Nourrisson de la" إىل غي االستعارة ف اللغة الفرنسية تهمن احلرب ربا االستعارة األصيلة األوىل " نقل       

guerre  الرتمجة التفسييةمستعينا بتقنية  . 

  il ne saurait la haïrف اللغة الفرنسية  " إىل غي االستعارة فليس بسائماالستعارة األصيلة الثانية "نقل         

    . الرتمجة التفسييةمستعينا بتقنية  

 لرتمجةااالسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية 

 احملايدة.  فئة التقنيات أعاله هي  اتن املذكور  تانالفئة اليت تنتمي إليها التقني         

 

 
 

 . )اهلامش(.75، ص مصدر سبق ذكره األب لويس شيخو اليسوعي،  -1
 ، الصفحة نفسها.نفسهاملصدر  -2

3- Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p117. 
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 دوافع توظيف التقنية

اإلحكام  -        خلاصييت  املرتجم  جماراة  فكرتيها صعوبة  عن  عربت  إذ  اخلنساء  لغة  ميزات  اللتني  واإلجياز 

تني رمستهما ف خميلتها ابلقليل من األلفاظ، األمر الذي دفع املرتجم إىل التفسي وإحداث تغييات  لوالصورتني ال

 وإضافات حىت ينقل الفكرتني والصورتني إىل قارئه.

  من خالل تفسيمها. إىل قارئ الرتمجة الفرنسية تني واضح تني تقدمي صور -        

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة 

مستعينا    أي رضيع احلرب   Nourrisson de la guerreاملرتجم االستعارة األوىل "احلرب رباته" إىل  نقل         

النتاج،رضيع(  Nourrissonاسم )بتقنية اإلبدال، إذ نقل الفعل )رىب( إىل   حسبنا، ال يعكس    ، غي أن هذا 

ختلفة إىل أن داللة الفعل "رىب" الذي يعكس العالقة الوطيدة بني صخر واحلرب على مدى مراحل حياته امل

، إذ كان إبمكان املرتجم أن يستعني ابلرتمجة  وخسارة فنية جنم عن هذه الرتمجة خسارة دالليةابت فارسا مغوارا. 

هبا نيومارك وبروك ف حال ترمجة الصور اإلبداعية األصيلة، وي قصد   ى احلرفية ألداء املعىن، وهي الطريقة اليت اند

  ، وابلتايل .  la guerre l’a élevéابألصيلة تلك اليت رمسها وجاء هبا كاتب أو شاعر ما دون غيه. فيكون النتاج 

 تقريبية.  دي كوبييه ت ترمجةكان

أي " ال يستطيع أن يكرهها"   il ne saurait la haïrإىل    "فليس بسائم"ونقل املرتجم االستعارة الثانية           

أن املرتجم وقع ف فخ التأويل  ، غي  "haïr إذ نقل اسم الفاعل "سائم " فعال "  ،بدال أيضااإلتقنية  ب  مستعينا

دون العودة إىل   سئم مبعىن ضجر وملا أنه فهم أن سائم من    ، إذfaux sensوأنتج ترمجة خاطئة معنواي  اخلطأ  

مل ي وفق ف نقلها إىل اللغة    وابلتايل،شرح لويس شيخو لديوان اخلنساء وهو النسخة اليت استعان هبا ف الرتمجة.  

التأويل مرحلة رئيسة قبل الشروع أو  الفرنسية البتة ألنه أساء التأويل. ومما ال شك فيه تعد عملية فهم االستعارة

  ف الرتمجة ألنه يتوقف عليها بشكل كبي طبيعة النتاج.
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ذلك أن الرتمجة احلرفية قد تؤدي إىل غموض  ،  التفسييةالرتمجة  لية اعتمادا على تقنية  ونقرتح الرتمجة التا       

 il ne l’abandonneraف حالة تعذر النقل احلرف:    إجراء  أوصى به نيومارك  وهي  ف املعىن ابلنسبة  للقارئ، 

plus    
 على الرتمجة املقرتحة لالستعارتني، تكون ترمجة صدر البيت كما يلي: وبناء          

« Tant que la guerre l’a élevé, il ne l’abandonnera plus. » 

عليه    ترمجة دي         بنت  الذي  اإليقاع  إىل خسارة  أدت  نثرا  االستعارة  الذي ضم  الشعري  للبيت  كوبييه 

. ونشك ف  إىل سامعها  لهمشاعر االفتخار والتباهي اليت أرادت إيصا  أضعفت عمق  وابلتايلالشاعرة قصيدهتا،  

 جلزع والتفجع اليت دفعت الشاعرة إىل أتبني املرثي.اأن يدرك قارئ الرتمجة مشاعر 

 بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة  

، ملا قرب الصورة نوعا ما إىل  حقق املرتجم غرضه من ترمجة االستعارة األوىل واملتمثل ف النقل التقرييب هلا       

 ن احلرب. ابقارئه وعرب عن أن املرثي 

تقريبيا ملا غي الصورة متاما   وأخفق ف بلوغ غرضه املرجو من ترمجة االستعارة الثانية وهو إيصاهلا إىل قارئه       

 .جراء أتويله اخلاطئ للفظ سائم

مشاعر الفخر والتباهي اليت تعرتي قارئ الرتمجة تقريبية تفتقد لذلك العمق الذي شعر    ونتوقع أن تكون         

ابه قارئ األصل     جلزع والتفجع اليت دفعت الشاعرة إىل أتبنيونشك أيضا ف أن يدرك قارئ الرتمجة مشاعر 

 املرثي. 
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   الثاين والثالثون  األمنوذج  5-2-23

 أنشدت اخلنساء:         

 1إذا ما احلرب صلصل انجذاها     وفاجأها الكمات لدى الربوق

 األصل ) شرح معىن االستعارة(حتليل 

 2)شرح املفردات: انجذاها: مثىن انجذ، وهو أقسى األضراس(       

االستعارة ف صدر هذا البيت مكنية حيث شبهت الشاعرة احلرب بكائن حي له أضراس تصدر    وردت         

صوات للتعبي عن اضطراب احلال وشدة الصراع بني طرف احلرب؛ صخر وعدوه لذا استعملت لفظ "انجذيها" 

فيه ترجيع "صلصل" وهو فعل دال على الذي  الصوت  الصراع هذا  يعمق فكرة هذا  املثىن. وما  الصوت   ف 

 الذي ي صدره وقع السيوف، ومن هنا تتجلى بشاعة احلرب.   

 الفرنسية  الرتمجة 

 دي كوبييه هذا البيت من البحر الوافر نثرا إىل: نقل         

« Et quand les dents de la guerre ont grincé, 

quand les braves fondent sur elle et font jaillir l’éclair, » 3 

 تقنية الرتمجة  

 الرتمجة احلرفية. دي كوبييه االستعارة األصيلة إىل استعارة أصيلة من خالل نقل        

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 . اسرتاتيجية التغريبالتقنية املذكورة أعاله إىل تنتمي        

 
 .88اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
 ، الصفحة نفسها. )اهلامش( نفسهاملصدر  -2

3 - Le P. De Coppier S.J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p143. 
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 دوافع توظيف التقنية

 وإثراء هذه األخية بصورة فنية جديدة. لى استعارة أصيلة ف اللغة اهلدف احلصول ع-       

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارة.

 Et quand  املباشرة   " إىل االستعارة إذا ما احلرب صلصل انجذاها  كوبييه االستعارة املكنية "  دي نقل          

les dents de la guerre ont grincé   مستعينا ابلرتمجة احلرفية، )ترمجتنا(  أسناهنا  أي " وإذا ما صرات احلرب "  

فذكر املشبه )احلرب( وحذف املشبه به )اإلنسان( وذكر شيئا من ذلك أنه شبه احلرب بكائن حي له أسنان  

نقل    .(  les dents ont grincé)لوازمه   ف  أمينا  يظل  أن  إىل  املرتجم  خالهلا  من  يسعى  اليت  الرتمجة  وهي" 

أقصى حد ممكن." إىل  األصلي وشكله  النص  نصا،  كلمة   فينقل  1مضمون  أم  األصلية، مجلة كانت  املادة 

 بكلمة لكن مع مراعاة قواعد وخصائص اللغة اهلدف.

جذيها" مل يكن دقيقا، ذلك أن "أسنان" مكافئا للفظ "ان  dentsأن اختيار املرتجم للفظ    الحظناوقد         

 . .molaires وهو  الفرنسيةكما سبق وأن أشران أقسى األضراس، وال شك أن له مكافئ ف اللغة    النجذ

عليه          بنت  الذي  اإليقاع  خسارة  إىل  أدت  نثرا  االستعارة  الذي ضم  الشعري  للبيت  دي كوبييه  ترمجة 

الالشاعرة قصيدهتا،   ونشك ف أن    .اليت أرادت إيصاهلا إىل سامعها  عتزاز واال  فخروابلتايل قللت من مشاعر 

 إىل تبيان شجاعة وشهامة وفروسية وبطولة املرثي.يدرك مشاعر احلزن واألمل اليت اعرتت الشاعرة واليت دفعتها 

 بلوغ الغرض من ترمجة االستعارة.

ترمجة          من  املنشود  غرضه  هلاهذه  حقق دي كوبييه  التقرييب  النقل  نقلها    االستعارة وهو  وما حال دون 

أما املشاعر اليت مكافئا ل"انجذيها" األمر الذي أدى إىل تغيي طفيف ف الصورة.     dentsبدقة اختيار لفظ  

 
 .98، ص مرجع سبق ذكره ينظر: مارك شتلوريث ومويرا كووي،  -1
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ستعرتي قارئ الرتمجة فنتوقع أن تكون مشاعر فخر واعتزاز تقريبية ينقصها الصدق والعمق. كما نتوقع عدم  

 رة واليت دفعتها إىل أتبني املرثي. شاعر احلزن واألمل اليت اعرتت الشاعإدراكه مل

 

 

    ل خالصة الفص 5-3

لالستعارة  ال      مناذج  عرض  خالل  من  اخلنساءاملحظنا  ديوان  من  الفرنسية  وترمجاهتا  نتقاة    أن   ابللغة 

التغريب    ة سرتاتيجياتندرج ضمن  تقنيات خمتلفة  على    اللغة الفرنسيةإىل    هانقل  ف   اعتمد  املستشرق دي كوبييه 

 متثلت فيما يلي:   ،فئة التقنيات احملايدةاسرتاتيجية و  التوطني اسرتاتيجية و 

 غريب تقنيات اسرتاتيجية الت ➢

 .ترمجة االستعارة األصيلة إىل غي االستعارة من خالل الرتمجة احلرفية )سانسو سرتيكتو عند بروك(-

 من خالل الرتمجة احلرفية. أصيلةترمجة االستعارة األصيلة إىل استعارة -

 تقنيات اسرتاتيجية التوطني ➢

    حتمل انقال خمتلفا. أصيلةترمجة االستعارة األصيلة إىل استعارة -

 أصيلة من خالل التكافؤ. ترمجة االستعارة األصيلة إىل استعارة -

 حتمل انقال خمتلفا. إىل استعارة معيارية أو معجمية عجميةامل عيارية أو امل ترمجة االستعارة -

 .التشخيص-

 )فئة التقنيات احملايدة( تقنيات االسرتاتيجية احملايدة ➢

 الرتمجة التفسيية. -

 ترمجة االستعارة األصيلة إىل تشبيه. -

 .epizeuxe ة االستعارة األصيلة إىل التكرار التاممجتر -
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 التقنيات حسب اعتقادان:هذه  املرتجم  وكانت دوافع اتباع       

 التباين اللغوي والتباين الثقاف بني الديوان الشعري وقراء الرتمجة الفرنسية.   ➢

 االنتقاء الدقيق لأللفاظ وأصواهتا. و التكرار و  ازجياإلحكام واإل ؛ اخلصائص املتفردة ألسلوب اخلنساء ➢

 تقدمي ترمجة واضحة إىل قارئ الرتمجة الفرنسية. تهحماول ➢

 واقرتاحات خمتلفة ومتنوعة خاصة ملا تتشابه الصور.  بيانية خمتلفة صور إثراء ترمجته للديوان ب  ➢

 وإثراء هذه األخية هبا. احلصول على استعارة جديدة ف اللغة اهلدف  ➢

   كوبييه التقنيات التالية حىت حيقق التقنيات السابقة:  دي  درجوأ       

 .رتمجة كلمة بكلمة مع مراعاة تراكيب اللغة اهلدف وقواعدهاال :الرتمجة احلرفية ➢

   .لتوضيح الصورةمن خالل إضافة ألفاظ   :طناب أو الزايدةاإل ➢

 .خمتلفةتدعو إىل فهم املعىن وإعادة التاعبي عنه بطريقة : تقنية عالتطوي ➢

   ة أخرى دون تغيي املعىن. فئة حنوية بفئة حنويتقوم على استبدال   تقنية  :اإلبدال ➢

 . والتكرار اللفظي احلذف: حنو حذف التكرار املعنوي ➢

   ترمجة دي كوبييه هلذه النماذج املنتقاة:فكان نتاج          

إىل  قد   ➢ اخلنساء  وأفكار  صور  لالستعارة  احلرفية  الرتمجة  يشعر توصل  قد  ولكن  اهلدف،  القارئ 

 ألنه جيهل بيئة الشاعرة اليت استمدت منها صورها.   بغموضها

داللية ➢ ما حتدث خسارة  فنية  غالبا  املستعار وخسارة  للفظ  املرتجم  يقرتحه  الذي  املكافئ  أن  ذلك   ،  

يعكس   ال  الشاعرة)الناقل(  رمستها  اليت  تقري  ،الصورة  مكافئا  يقرتح  تسمية    يابوإمنا  حسب  )مرادفا 

ال  نيومارك( لقارئ  الفرنسيةواضحا  متاما  رتمجة  الناقل  يغي  تغيي  .  أو  عن  تنجم خسارة معجمية  كما 

 الناقل الذي يعرب عن البيئة الصحراوية للشاعرة أو تعويضه مبا يقاربه ف البيئة الغربية. 
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التكرار ➢ املرتجم  ما يهمل  الداليلالصوت والتكرا)التكرار    أبنواعه  غالبا  الصرف والتكرار   الذي مييز   (ر 

مل   لهداللية، ذلك أن توظيف اخلنساء  صوتية وخسارة  عنه خسارة    صور اخلنساء، األمر الذي ينجم

 . والتأثي يكن دون سبب وإمنا لغرض أتكيد املعىن 

يضعف من و   صيغ املبالغة اليت وردت االستعارات حمملة هبا من شأنه أن حيدث خسارة داللية  إمهال ➢

 . جراء اخلسارة الصوتية قوة التأثي العاطفي

  ادور   أدىالذي    " التصريع"لفاظ خاصة  الناجم عن االنتقاء الصوت الدقيق لألخسارة التناغم املوسيقي   ➢

النفس)  اصوتي وقع ف  بدقة حىت    اداللي  اودور   (له  الشاعرة  اختارته  الذي  اإليقاع  فضال عن خسارة 

   (.وخسارة أتثيية )خسارة صوتية تؤثر ف سامعها.

املستعار ➢ الذي يقرتحه املرتجم للفظ  املكافئ  ينجح  الشا  )الناقل(  قد  نقل فكرة  الصورة عف  رة، لكن 

 .)خسارة فنية( عن تلك اليت ختيلتها الشاعرة ختتلف

قارئه  قد   ➢ االعتبار  بعني  وآخذا  مجاهلا  على  حمافظا  الشاعرة  رمستها  اليت  الصورة  إببداع  املرتجم  ينقل 

 وخصائص لغته، ولكن ال حيدث هذا إال اندرا. 

  اتستعار اقد يكون النتاج أطول من األصل لصعوبة جماراة صفيت اإلجياز واإلحكام اللتني تتميز هبما   ➢

 )خسارة حنوية(. واعتقادا من املرتجم أن النتاج األطول يكون أكثر فهما اخلنساء

من شأنه   -كالتشبيه مثال-صورة بيانية أدىن منها ف الرتمجة  إىل غي االستعارة أو إىل  نقل االستعارة   ➢

 من خالل استعاراهتا. أن يضيع املزج بني الشعور والالشعور الذي خيتلج جوانب القصيدة ف أصلها

عادات  ➢ من  عادة  تعكس  األصلية  الصورة  إذا كانت  خاصة  النتاج  الرتمجة  قارئ  يستوعب  ال  قد 

 اجلاهلي ) خسارة ثقافية(.

 ، لذا يستحسن االستعانة ابلشروح واملعاجم.أتويل االستعارة إىل ترمجة خاطئةيؤدي سوء  ➢
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عواطف الشاعرة بتلك احلرارة    ل دون نقلو حيمهما كان نوع اخلسارة اليت تتكبدها عملية النقل فهو   ➢

 ...إخل(  األملعاطفة   -نفسها. )عاطفة احلزن

استعانة    ➢ أجل شرح    دي كوبييهعدم  من  واحلواشي  فهمها ابهلوامش  القارئ  على  يصعب  قد  ترمجة 

كعادة سقي القبور    غريبة عن القارئ األعجمي  أو شرح عادة ما  ، النقل احلرفتقنية  ع  السيما إذا اتب

 عند اجلاهليني حىت تظل روح الفقيد ندية...

ال          ف  االستعارة  مع  التعامل  متشعب  رت إن  تعمجة  إذا  ابلك  فما  أحياان،  ابستعارات  ومتباين  األمر  لق 

درك قارئ الرتمجة ، فقد ال يالتصوير  فعد ديواهنا منوذجا راقيا   ي الشعر العريب القدمي عامة واخلنساء خاصة اليت

الروابط  حنو    استعارات اخلنساء  اتسمت هبا  مجلة من األموردالالت    ،حىت ولو كانت الرتمجة جيدة  الفرنسية،

لدرجة تغليب العاطفة على العقل ف  املتينة  الروابط األخوية  اليت كانت تطبع البيئة العربية اجلاهلية ك االجتماعية  

كما قد يستغرب    ..إخل. .ما  والتالحم بني الصور اجلزئية لتشكيل صورة كاملة ملوضوعاالنتصار لألخ والثأر له  

   .والطي...إخلتكرار املطالع البكائية وخماطبتها لعينها واحليوان 
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 س ادسالفصل ال

 الكنايةة لرتمجة ة نقدي  دراسة حتليلي  
 يف ديوان اخلنساء

 إىل الل غة الفرنسي ة
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 متهيد الفصل   6-1

التعبري عن أمور كانت ال ترغب يف اإلفصاح  و   داللة على املعن لل  رمزية ال  هتاقو   الكنايةجعلت اخلنساء          

  مكنوانت نفسها وعواطفها ومهومها، وهو ما تعجز اللغة العادية عن تصويره.  بشكل غري مباشرنقلت  ف  ،عنها

املواضع اليت وظفت فيها الشاعرة الكناية كثريا فهي تلك اليت تبكي فيها وتنوح على فقدان عزيز، وهذا   أما عن

، وتلك اليت تذكر فيها )الندب(  فيه  بالعر   شواعرضرب من ضروب شعر الراثء الذي تعد اخلنساء من أبرز  

 . )التأبني( فضائل هذا العزيز امليت وتعد حمامده

للراغب يف نقلها إىل لغة أخرى    اومما ال ريب فيه أن الكناية يف ديوان اخلنساء قد شكلت مشقة ومتاعب       

قارئ عمله ألنه قد يشعر  فرار  ألن الشاعرة أبدعت يف رمسها فأبقته حائرا يف طريقة ترمجتها واعرتاه اخلوف من  

ال تتجاوز حدود اللغة اليت نشأت فيها  وابلرغم من أن الكناية عادة  بضعف ما اقرتحه أو نقصه أو رمبا رداءته.  

بذل قصارى جهده يف ترمجتها كأي  قد    دي كوبييه   فإن املرتجموما إن تتجرأ على ذلك يتغري معناها أو يضيع،  

املمكنة    والتقنيات  دفعنا إىل البحث فيها حماولني إماطة اللثام عن االسرتاتيجيات. هذا ما  رىخأ  ةبياني  صورة

  ونقدان  مناذج منتقاة من ترمجة لديوان اخلنساء ابللغة الفرنسية. وحنن يف حتليلنا  ونقد  لرتمجتها من خالل حتليل

ونكررهلا نعيد  اليسري    ،  من  فليس  املبذول،  اجلهد  من  نقلل  الال  هذه  مع  وأهنا  التعامل  البيانية خاصة  صورة 

. أضف إىل ومستقاة من ثقافة هذه اللغة  متعلقة فقط ابللغة العربية وال توجد صورة تكافئها يف اللغة الفرنسية

  ،هو املراد وهو اجلوهر  ا آخرً   قد تعتقد أنه املقصود وهي ُُتفي من ورائه معًن   اصحيحً   ا واقعيً   أهنا تُظهر معًن 

 سينقل املرتجم؟  معن   فأي
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 الدراسة التحليلية والنقدية للنماذج املنتقاة  6-2

الثالث    3-2-6و    2-2-6و  6-2-1  الثاين واألمنوذج  األول واألمنوذج  البيت  األمنوذج  اشتمال   (

 على ثالث كناايت(

 قالت اخلنساء يف صخر:           

 1أمردارفيع العماد، طويل النجا            د ساد عشريته  

   األصل ) شرح معىن الكناية( حتليل 

أي "كان بيته طويل   " رفيع العماد"  ل اخلنساءعن صفة، فاألوىل يف قو   ثالث كناايتيف هذا البيت          

  املرثي.  كناية عن شرف وجمد  ابلتايل فهي و ،  2العمد واسعا، أي هو شريف ورجل موسع، يُطعم حتته ويقري"

كانت محائل سيفه  جناد املرثي وهي    ، ذلك أنكناية عن الطول  ، وهي"طويل النجاد"  يف قول الشاعرة  والثانية

  ، وهي"ساد عشريته أمردا"يف    والثالثة  .حممودة عند العربدليل على طول قامته اليت كانت صفة  وهذا  طويلة  

   إذ أصبح سيدا مقدما يف قومه وحليته مل تنبت بعد. وكرم أخالقه كناية عن جنابته

 الفرنسية  الرتمجة

 نثرا إىل: املتقارب  دي كوبييه البيت الشعري من البحر نقل           

« Au long baudrier, Aux tentes élevées, 

Qui, imberbe, commandant à la tribu. »3 

 

 

 
 .31اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
 .144، 143، شرح ثعلب أبو العباس، ص.ص ملزيد من الشرح اخلنساء، الديوان ينظر  -2

3- Le P.  De Coppier S.  J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p61. 
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 تقنية الرتمجة  

مه   اأي "خي Aux tentes élevées  إىلترجم املستشرق فكتور دي كوبييه الكناية األوىل "رفيع العماد"         

   الرتمجة احلرفية.مستعينا بتقنية  عالية )ترمجتنا("

 .  الرتمجة احلرفيةمعتمدا على "  long baudrier Au  إىل "" طويل النجاد "  الكناية الثانيةترجم و        

معتمدا على    Qui, imberbe, commandant à la tribuالكناية الثالثة " ساد عشريته أمردا" إىل    ونقل        

 .  الرتمجة احلرفيةتقنية 

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 . اسرتاتيجية التغريبتنتمي التقنية املذكورة أعاله إىل        

 دوافع توظيف التقنية

ظنا منه    ة عدم إدراك املرتجم لوجود معاين مضمرة أو فضل ترمجة املعاين الظاهرة وضحى ابملعاين املضمر         

 أن القارئ سيدركها.       

 العاطفي يف ترمجة الكناية مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري 

بنقل           الفرنسية. وهي طريقة هتتم  اللغة  الثالثة إىل  الكناايت  نقل  ملا  املرتجم طريقة الرتمجة احلرفية  فضل 

ف الرتاكيب بني األنظمة أكثر من اهتمامها بنقل املعن مع األخذ بعني االعتبار اختال  عبارات واجلملالشكل  

 اللغة اهلدف.لقواعد  خاضعة  لكنها    الشكليف   مع األصل سة وواضحة ومتطابقة، أي صياغة مجلة سلاللغوية

وسيادته القبيلة منذ الصغر.  وقد أمهل ما تضمنته هذه الكناايت من معاين الشرف والكرم وقامة املرثي الطويلة  

   .(املضمرة) االرتباطية عاينوأمهل امل (الظاهرة الواقعية) اإلشارية  بعبارة أخرى، نقل املعاين

  الضمنية اليت ُُتفيها هذه املعاين الظاهرة.   عايناملومل يرفق املرتجم ترمجته بتعليق حىت يشرح من خالله            

ينتبه إىل وجود معاين ضمنية،    ولعل السطحي للبيت ومل  الكناية هذا راجع إىل فهمه  نقل  قرار  اُتاذ  أو إىل 
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الفهم للقارئ الفهم صحيح  ،حرفيا وترك خيار  السطحية فهذا  املعاين  املعاين    ،فلو فهم  ولو متكن من أتويل 

ألنه ليس على   املضمرة  هذه املعاينسيستنتج من تلقاء نفسه    رتمجةالضمنية فهذا أحسن. وال نظن أن قارئ ال

العربية اللغة  الكناية يف  لاد  ما  دراية بوجود  قارئ    الكناية  ته. وحىت وإن أدرك وجودغمت ليست موجودة يف 

 .هلالصعوبة التفطن   املعاين املضمرةيتوصل إىلفإننا ال نعتقد أنه سمثقف مطلع على اللغة 

كانت ال   ألهنا    "رفيع"  هبيت السعة يفو   "طويل"  املرثي  يف طول"فعيل"    املبالغة  استعملت اخلنساء صيغة        

من أوسع  منه وال  أطول  والبعد   اجتياح مشاعر  جراء ، وهذاغريهوال سيدا شااب    بيته  ترى  مشاعر الفقدان   ،       

انتقاؤها هلذه الصفات عشوائيا بل شكلت حقال دالليا ملفهوم    زادت من صورة املرثي حسنا وهباء، ومل يكن 

 الذي لن يدركه قارئ الرتمجة.  املعن الرتابطيوهو  ،أمرد( -ساد -رفيع–طويل ) الرجولة يف اجلاهلية

أرفق دي        لو  يقول   وحبذا  البيت، كأن  هذا  بقوهلا  الشاعرة  عنته  ما  يشرح  هبامش حيث  ترمجته  كوبييه 

 مثال:

« La poétesse  voulait montrer la gloire de son frère, qu’il avait une grande taille préférée 

par les arabes, et qu’il jouait un rôle important dans sa tribu depuis son plus jeune âge. »       

وال نظن أن تكرار استعمال اهلامش كلما صادفتنا الكناية يف الرتمجة حل انجع، ذلك أننا جنعل الديوان           

 مثقال ابلشروح.

العاطفي          ختفاء اإليقاع  نظرا الاليت شهدانها يف األصل    عالوة على ذلك، أضعف املرتجم قوة التأثري 

من شخص أخيها   مضختُ حىت  الذي وظفته  سارة وزن صيغ املبالغة "فعيل"خلالشاعرة بيتها و الذي بنت عليه  

يرى املساوئ حماسنا وهذا يعكس لنا   احلالةاألمل فيصبح اإلنسان يف مثل هذه  الفقدان والبعد واحلسرة و جراء  

اخلنساء الكبرية  ؛مشاعر  النجاد(  .اجلياشة مشاعر احلب  )العماد/  الصويت )رفيع/ طويل(  )اخلسارة   والتجانس 

واالعتزاز  ،  الصوتية( الفخر  مشاعر  أن  األخوي  أي  تفتقد  واحلب  تقريبية  ستكون  الرتمجة  قارئ  ستصل  اليت 
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أتبني   إىل  الشاعرة  دفعت  اليت  والفقدان  واألمل  احلزن  مشاعر  يدرك  أن  يف  ونشك  عنه.  املعرب  الصدق  لذلك 

 املرثي. 

 غ الغرض من ترمجة الكناية بلو 

العماد  "عبارة    أن    استيعاب من    ابللغة الفرنسية  الرتمجة  كن قارئميإن النقل احلريف للكناايت الثالثة لن           

  "أمردا"ُتفي وراءها معن طول جسمه وأن لفظ    "محائل السيف الطويلة"تدل على جمد املوصوف و  "الرفيعة

إيصاهلا  وابلتايل ضاعت  يعرب عن صغر سنه، الشاعرة  أرادت  اليت  ال  معن و   األفكار  من    ذيالرجولة  جسدته 

أما العواطف اليت ستعرتي  .  اتقريبيالصور  هذه     نقليفقق املرتجم غرضه  مل حيوعليه،   .الصورهذه  خالل انتقاء  

الرتمجة فستكون، حسب ُتميننا، عواطف فخر واعتزاز   املعرب عنه  وحب  قارئ  الصدق  تقريبية ينقصها ذلك 

 كما نشك يف إدراكه مشاعر احلزن واألمل والفقدان اليت دفعت الشاعرة إىل أتبني املرثي. 

 

 )اشتمال البيت على كنايتني(واألمنوذج اخلامس  األمنوذج الرابع 5-2-6و 6-2-4

 قالت اخلنساء وهي ترثي الفقيد وتظهر صفاته:           

 1صلب النحيزة وهاب إذا منعوا      ويف احلروب جريء الصدر مهصار 

 األصل ) شرح معىن الكناية( حتليل 

النحيزة، "الطبيعة وأصلها طريقة من الرمل سوداء ممتدة كأهنا خط مستوية مع األرض    :شرح املفردات)          

 .2". مهصار: هو الذي يدق األعناق ويهصرهاخشنة

 
 .45اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
 .)اهلامش( 45اء، الديوان، شرح محدو طماس، ص )اهلامش(. واخلنس 380ثعلب أبو العباس، ص  اخلنساء، الديوان، شرح -2
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"صلب النحيزة" أرادت التعبري عن    اجلاهليةفلما قالت الشاعرة    ،عن صفة  تنيتضمن هذا البيت كناي          

أعدائه على  حربه  مغوارا يف  قواي  القلب  حادا اثبت  بطبعه  صلبا  ألنه كان  ومتاسكه  املرثي  قالت شدة  وملا   ،

 جريء الصدر كناية عن شجاعته وجرأته. 

 الفرنسية  الرتمجة 

 : حر البسيط نثرا إىلبنقل دي كوبييه هذا البيت من ال        

« Fort nature ! Donnant quand tous refusent ;  

Cœur intrépide dans le combat, moissonnant les têtes.  » 1 

 تقنية الرتمجة  

النحيزة"          "صلب  عبارة  دي كوبييه  فكتور  املستشرق  "جريء  Fort nature إىلترجم  عبارة  وترجم   ،

 .إىل اللغة الفرنسية تنيعندما نقل الكناي الرتمجة احلرفيةمرة أخرى طريقة ، فاختار Cœur intrépideالصدر إىل 

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 . اسرتاتيجية التغريبتنتمي التقنية املذكورة أعاله إىل        

 دوافع توظيف التقنية

ظنا منه    ة إدراك املرتجم لوجود معاين مضمرة أو فضل ترمجة املعاين الظاهرة وضحى ابملعاين املضمر   عدم        

 أن القارئ سيدركها.   

 

 

       
 

1- Le P.  De Coppier S.  J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p78. 
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 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة الكناية 

احلرفيةأدى          الرتمجة  تقنية  الكنايتني  اتباع  نقل  حجب    يف  ابللغة   يناملقصود  املعنيني إىل  القارئ  على 

عبارة   أن  يفهم  لن  الذي  شدته   هي  Fort natureالفرنسية  عن  وتعبري  للمرثي  مباشرة  غري  بطريقة  وصف 

 هي  تعبري عن شجاعته وشهامته.   Cœur intrépideوأن عبارة  وصالبته

 لو أرفق ترمجته هبامش حيث يشرح ما عنته الشاعرة بقوهلا هذه العبارة، كأن يقول مثال: وحبذا       

« La poétesse voulait montrer que son frère était robuste et brave.  »   

أدت إىل خسارة اإليقاع الذي عربت من خالله   نثرا ترمجة دي كوبييه للبيت الشعريعالوة على ذلك،          

العاطفي ويف طبيعة استجابة قارئ   قوة التأثريوهذا ما سيؤثر ال حمالة يف  واالعتزاز    فخرمشاعر ال  نالشاعرة ع

 سامع النص األصلي. قارئ أوستجابة مكافئة الالرتمجة اليت لن تكون 

 بلوغ الغرض من ترمجة الكناية 

  "صلب النحيزة"عبارة  أن    من استيعاب ابللغة الفرنسية  كن قارئ الرتمجةميالنقل احلريف للكنايتني لن    إن          

على   املرثي  تدل  ومتاسك  الصدر"وشدة  معن    " جريء  وراءها  وجرأتهُتفي  ضاع  ،شجاعته    معن   وابلتايل 

ال ه  الشاعرة  جسدته  ذيالشهامة  انتقاء  خالل  مل   .تنيالصور   اتنيمن  نقل  وعليه،  يف  غرضه  املرتجم  حيقق 

واعتزاز    تنيالصور  فخر  عواطف  ُتميننا،  حسب  فستكون،  الرتمجة  قارئ  ستعرتي  اليت  العواطف  أما  تقريبيا. 

تقريبية ينقصها ذلك الصدق املعرب عنه كما نشك يف إدراكه مشاعر احلزن واألمل والفقدان اليت دفعت الشاعرة  

 إىل أتبني املرثي. 
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ال  8-2-6و  7-2-6و  6-2-6 ال   سادساألمنوذج  البيت    ثامن واألمنوذج ال  سابع واألمنوذج  )اشتمال 

 على ثالث كناايت(

  :قالت اخلنساء واصفة أخاها صخرا يف صور كنائية أبدعت يف رمسه          

 1 اد أندية للجيش جراراط أودية     شهم ال ألوية هبم محم 

 األصل ) شرح معىن الكناية( حتليل 

ال ألوية" وهي كناية عن ، فاألوىل جتسدت يف قول الشاعرة "محم عن صفة  ثالث كناايتهذا البيت    يف          

سيادته وتقدمه يف اجليوش اليت يقودها، ذلك أن الراية ال حيملها إال من تقدم يف اجليش. ووردت الكناية الثانية 

اد أندية" الكناية الثالثة فتضمنتها عبارة "شهم اط أودية" تعبريا عن مغامراته وشجاعته يف احلرب. أما يف قوهلا "هبم 

 مجالية ومن خالل هذه الكناايت، تربزويراد هبا علو مقامه ألنه حيضر جمالس الشورى وال يتخلف عنها أبدا.  

  مباشر. غري بشكل املعن عن التعبري يف الكناية

 الفرنسية  الرتمجة

 كوبييه هذا البيت من البحر البسيط نثرا إىل ما يلي:    دي نقل          

 « Il tient haut l’étendard,  se jette dans la vallée sanglante, 

Prend place aux assemblés, entraine les combats. » 2 

 تقنية الرتمجة  

دي            فكتور  املستشرق  األوىل  نقل  الكناية  ألوية"  كوبييه  "أي   Il tient haut l’étendardإىل    "محمال 

 .املعن اإلشاري )املعن الظاهر(( تفسري) الرتمجة التفسريية  بتقنية مستعينا "حيمل عاليا الراية )ترمجتنا(

 
 .46اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1

2-Le P.  De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p.p 79, 80. 
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 املعن اإلشاري )املعن الظاهر(.( )تفسري    الرتمجة التفسريية" من خالل  اط أوديةهبم "  الثانيةنقل الكناية  و        

 أي "يرمي بنفسه يف وادي الدم )ترمجتنا(".  se jette dans la vallée sanglanteإىل 

املعن اإلشاري )املعن    تفسري)  أيضا  الرتمجة التفسرييةنقلها من خالل  ف   "اد أنديةشهم "  أما الكناية الثالثة         

 . )ترمجتنا("يتخذ مكاان يف جمالس الشورة "أي  Prend place aux assemblés  إىل الظاهر((

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

   فئة التقنيات احملايدة.الفئة اليت تنتمي إليها التقنية املذكورة أعاله هي          

 توظيف التقنية دوافع

خاصة خاصييت اإلحكام واإلجياز إذ تعرب اخلنساء عما خيطر يف  اخلصائص املتفردة ألسلوب اخلنساء  -       

 ذهنها بقليل من األلفاظ، األمر الذي يدفع املرتجم إىل إجراء زايدات وتغيريات حىت حيافظ على املعن. 

   .الفرنسية صورة واضحة إىل قارئ الرتمجة تقدمي-        

 الكناية مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة  

األوىل           الكناية  فكتور دي كوبييه  األب  املستشرق  ألوية"  نقل    Il tient haut l’étendardإىل    "محمال 

حول اسم الفاعل يف صيغة املبالغة "محمال" على وزن  إذ  ،بتقنية اإلبدال"أي حيمل عاليا الراية )ترمجتنا( مستعينا 

أن صيغة املبالغة حتمل يف    إىل  . وجتدر اإلشارة " حيمل عاليا"  hautمصاحبا ابلظرف    tenir"فعمال" إىل الفعل  

واملبالغة،   الكثرة  العربية داللة  أهنا  اللغة  الرم أي  أن صفة  على  مالزمة لصخر وال  تدل  والتقدم يف اجليش  ايدة 

وهذا املعن الدقيق قد غاب على املرتجم   مبالغ فيها كلما كانت هناك معركة.وبصفة تنقطع عنه وميارسها بكثرة 

 الضمين )سيادة صخر(.  عن املعن  فضال، )خسارة داللية( نقله

الكناية  و          أوديةهبم "  الثانيةنقل  التفسرييةاط  الرتمجة  خالل  من   se jette dans la valléeإىل    " 

sanglante  عن عدم خوف تعبريا  )ترمجتنا("  الدم  وادي  بنفسه يف  "يرمي  نزول من  تردده  عدم  و   صخر  أي 
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ساحة املعارك املليئة ابلدماء، مستعينا مرة أخرى بتقنية اإلبدال أي ترمجة اسم الفاعل يف صيغة املبالغة "هبماط" 

الكثرة واملبالغة يف القيام ابلشيء، أي أهنا  . وقد أمهل أيضا ما تدل عليه صيغة املبالغة من  se jetteفعل  الإىل  

زمة لصخر وال يتجرد منها. وهكذا، مل ينقل املرتجم هذا املعن  مال تدل على أن صفة الشجاعة واملغامرة واجلرأة

 ، وجتاهل أيضا املعن املضمر.) خسارة داللية( بدقة

  Prend place aux assemblés   نقلها من خالل التفسري أيضا إىلف  "اد أنديةشهم "   أما الكناية الثالثة         

مستعينا بتقنية اإلبدال، إذ نقل اسم الفاعل يف صيغة املبالغة إىل   )ترمجتنا("يتخذ مكاان يف جمالس الشورة  "أي  

أمهل أيضا ما تدل عليه صيغة املبالغة من الكثرة واملبالغة يف القيام ابلشيء، أي أهنا تدل    وقد .  Prendالفعل  

حقيقة أن النوادي  كما ضاعت كذلك    .)خسارة داللية(  على صفة مواظبة صخر احلضور يف جمالس الشورى

الرتمجة الفرنسية الذي ال    وهو ما ال يدركه قارئ  اكنذآكانت تعقد للفخر واملباهاة يف البيئة العربية الصحراوية  

 .احلقائق البيئية والثقافيةذه يعلم هب

 .)االرتباطي( بدقة، وجتاهل أيضا املعن املضمر )اإلشاري( الظاهر وهكذا، مل ينقل املرتجم املعن        

حنافظ    ونقرتح         املبالغة حن  لصيغ  مكافئات  مبثابة  املرتجم  اقرتحهم  الذين  الثالثة  لألفعال  إضافة ظرف 

 وغريمها. أما املعاين املضمرة فنقرتح اإلشارة إليها يف اهلامش:  toujoursأو   souventعلى داللتها حنو 

« La poétesse voulait dire que Şahr était un leader, courageux et toujours présent dans les 

assemblées. » 

 كما شهدت الرتمجة خسارة حنوية ذلك أن النتاج أطول من األصل يف احلاالت الثالثة.        

عالوة على ذلك، شهدت الرتمجة خسارة صوتية إثر فقدان التجانس الصويت الذي شكلته األلفاظ )          

وإيقاع   شهماد/ جرمار( )ألوية/ أدوية/ أندية( وقوة الصوت املنبعثة من وزن صيغة املبالغة )فعمال(محمال/ هبماط/ 

أي أن استجابة قارئ الرتمجة ومشاعر الفخر  األمر الذي سيضعف قوة التأثري العاطفي ، الفخر واالعتزاز

  استجابة ومشاعر قارئ الـأصل. واالعتزاز اليت ستجتاحه لن تكافئ 
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 الغرض من ترمجة الكناية بلوغ  

الظاهر  إن           املعن  ترمجتها  الثالثة   تللكنااي  تفسري  الرتمجة  عند  قارئ  ميكن  الفرنسية  لن  من   ابللغة 

اد  شهم "و  شجاعتهُتفي وراءها معن    "اط أوديةهبم "واملرثي    سيادةتدل على    "ال ألويةمحم "عبارة  أن    استيعاب

  ذي جسدتهال  قيادةال  معنو   األفكار اليت أرادت الشاعرة إيصاهلا  وابلتايل ضاعت  ،تدل على علو مقامه  "أندية

ه انتقاء  نقل   .الصور  ذه من خالل  يف  غرضه  املرتجم  حيقق  مل  الصور وعليه،  اليت    هذه  العواطف  أما  تقريبيا. 

ة ينقصها ذلك الصدق املعرب عنه  ستعرتي قارئ الرتمجة فستكون، حسب ُتميننا، عواطف فخر واعتزاز تقريبي

 كما نشك يف إدراكه مشاعر احلزن واألمل والفقدان اليت دفعت الشاعرة إىل أتبني املرثي. 

          

   )اشتمال البيت على كنايتني( عاشرواألمنوذج ال األمنوذج التاسع 10-2-6و  6-2-9

 :لأخيها صخر يف صورة كنائية، فتقو  وتظهر اخلنساء صفة الكرم يف          

 1طلق اليدين بفعل اخلري ذو فجر      ضخم الدسيعة ابخلريات أمار 

   األصل ) شرح معىن الكناية( حتليل 

امل )         هو  :فرداتشرح  أي  اليدين  ابخلري،  طلق  اليدين  ضخم    مطلق  ابملعروف.  ينفجر  فجرات؛  ذو 

 ( 2 احملتمل ملا محل. والدسيع: اخللق العظيم الشريف."الدسيعة أي عظيم اخللق واخلطر، 

وأنه على خلق عظيم   الكرم يف قول الشاعرة "طلق اليدين"  ؛ صفةعن صفةتني  تضمن هذا البيت كناي          

 يف قوهلا "ضخم الدسيعة". الفقراء  مشاعر من حتط ال ةبطريق الكرم  هذا إدارة  يفشريف 

 الفرنسية  الرتمجة

 إىل:   نثرا نقل دي كوبييه هذا البيت من البحر البسيط         

 
 .48اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
 .390اخلنساء، الديوان، شرح ثعلب أبو العباس، ص  -2
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« Sa main s’ouvrait toujours pour bien agir, ses dons jaillissaient, 

Il chargeait la table de l’hôte, il commandait tout bien. » 1 

 تقنية الرتمجة  

اليدين"    ترجم          "طلق  عبارة  تقنية    معتمدا Sa main s’ouvrait toujoursإىل  املستشرق  الرتمجة  على 
 (.اإلشاري)تفسري املعن  التفسريية

الدسيعة"        الثانية "ضخم  الكناية  املرتجم  بتقنية     Il chargeait la table de l’hôte  إىل  ونقل  مستعينا 

  ) تفسري املعن اإلشاري(. الرتمجة التفسريية

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 . فئة التقنيات احملايدةالتقنية املذكورة أعاله إىل  تنتمي         

 دوافع توظيف التقنية

 اخلصائص املتفردة ألسلوب اخلنساء )خاصييت اإلجياز واإلحكام(.-        

 . صورة واضحة إىل قارئ الرتمجة الفرنسية تقدمي -        

     ةمآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة الكناي

اليدين" ب  ترجم         عبارة "طلق  تقني معتمدا علSa main s’ouvrait toujours املستشرق    اإلبدال  يتى 

للداللة على   toujours  وأضاف ظرف"  s’ouvrait فعل "ال"طلق" إىل    الصفةإذ نقل    ،واإلضافة )اإلطناب(

 )كرم صخر(. مثلما هو بني  املعن الضمين  اإلشارة إىل . وقد أمهلدميومة قيام املرثي هبذا الفعل

متمسك و           املستشرق  أن  للكناية  إما  يبدو  احلريف  الظاهر  تفسري  بأو    ابلنقل  عبارات  املعن  وجود  رغم 

حنو والكرم  اجلود  على  تدل  الفرنسية  اللغة  يف   avoir un cœur d’or  ،avoir un bon    اصطالحية 

mouvement  ،desserrer les cordons de la bourse  ،faire largesse  ... ُعرف الطريقة اليت تبحث يف  وت
 

1-  Le P.  De Coppier S.  J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 81. 
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وهي كما سبق وأن  ،  يالدينام  ؤاملفردات حبرفيتها ابلتكافاللغة اهلدف عما يعرب عن الفكرة نفسها دون نقل  

ال  أشران تقنية من تقنيات التوطني، اليت تعرف    la traduction interprétative"  تأويليةوفرع من فروع"الرتمجة 

 la traductionأو "ترمجة املعن"   la traduction libre ou obliqueأبمساء خمتلفة من قبيل "الرتمجة بتصرف"  

du sens    "اإلبداعية الرتمجة  ويتصرف    la traduction  créativeأو"  املعن  أو  ابلفكرة  املرتجم  يلتزم  حيث 

بطريقة حرة يف أسلوب الكتابة ويف األلفاظ املستخدمة ويف الصور اجلمالية، كما قد يضيف ألفاظا لإليضاح أو  

يراه غري ضروري. ما  ينجم  إ  حيذف  أنه  الكناية   عنال  العبارات االصطالحية عند ترمجة  املرتجم على  اعتماد 

عن التحام املعن الظاهر  ةالناجتالداللة صورة شخص طلق اليدين( و )ضياع مجالية الصورة اليت شكلتها اخلنساء 

 )طلق اليدين( واملعن املضمر )الكرم(. 

الثانية "ضخم الدسيعة " تفسريا إىل            معتمدا    Il chargeait la table de l’hôteونقل املرتجم الكناية 

خلق يف  مهمال املعن  املضمر املتمثل    chargeait    ضخم " إىل الفعل  " الصفة  اإلبدال، ملا ترجم    تقنية  على

   حىت يستقيم املعن. hôteو   tableوتقنية اإلطناب ملا أضاف األلفاظ التالية  وشرفهاملرثي العظيم 

 ونقرتح شرح هذه املعاين الضمنية يف اهلامش، كأن نقول مثال:        

« La poétesse voulait dire que son frère était munificent et vertueux. »  

الكنايتني   نقل           املعاين  معتم  املرتجم  أن  نعين  وال  التفسريية.  الرتمجة  على  فسرها  االرتباطية  دا  اليت  هي 

 االرتباطية، فلحظنا عدم تقدميه ترمجة دقيقة إذ أمهل املعاين  شاريةاملرتجم ابللغة الفرنسية، وإمنا فسر املعاين اإل

النتاج أطول   لتشكل مجالية الكناية.شارية  مع تلك اإل  حد تتاليت   كما شهدت الرتمجة خسارة حنوية ذلك أن 

 من األصل يف احلالتني. 

نثرا عن خسارة            الشعري  البيت  ترمجة  ذلك، أسفرت  الذي    صوتيةعالوة على  اإليقاع  نتيجة خسارة 

، أي أن استجابة قارئ الرتمجة، حسب ُتميننا، وابلتايل أضعفت قوة التأثري العاطفيبنت عليه الشاعرة بيتها  
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ستكون تقريبية تفتقد إىل ذلك لن تكافئ استجابة قارئ األصل. كما أن مشاعر الفخر واالعتزاز اليت ستعرتيه  

. ونشك يف إدراكه مشاعر أمل وحزن الشاعرة اليت دفعتها إىل التغين بصفات املرثي احلميدة اليت  العمق املعرب عنه

 يعتز هبا العرب آنذاك. 

 بلوغ الغرض من ترمجة الكناية 

  أن  من استيعاب  ابللغة الفرنسية  لن ميكن قارئ الرتمجة  عند ترمجتهما  للكنايتني  تفسري املعن الظاهر  إن        

وابلتايل    ،حسن خلقه وشرفه ُتفي وراءها معن      "ضخم الدسيعة"وكرم املرثي  تدل على    "اليدين  طلق"  عبارة

ال  معن   ضاع الصورتني  الشاعرة   ذي جسدته اجلود  انتقاء هاتني  املرتجم غرضه يف   .من خالل  وعليه، مل حيقق 

الصورتني تقريبيا. أما العواطف اليت ستعرتي قارئ الرتمجة فستكون، حسب ُتميننا، عواطف فخر واعتزاز  نقل  

تقريبية ينقصها ذلك الصدق املعرب عنه كما نشك يف إدراكه مشاعر احلزن واألمل والفقدان اليت دفعت الشاعرة  

 إىل أتبني املرثي. 

 

   ادي عشراألمنوذج ال   6-2-11

 :ألخيها أتبيناأنشدت اخلنساء         

 1بساحتها    لريبة حني خيلي بيته اجلار مل تره جارة ميشي

 حتليل األصل ) شرح معىن الكناية( 

بساحتها لريبة"، وهي كناية عن صفة    مل تره جارة ميشيوردت الكناية يف هذا البيت يف قول اخلنساء "         

العفة واملروءة والشهامة، فكان صخر عفيفا حيرس على شرف جاره إذا غاب، وحىت وجوده يف الساحة ال يثري  

 
 .47اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
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العفيف احملافظ على حرمات  خلق أخيها  مجال    الشكوك أبدا. أرادت اخلنساء من خالل هذه الكناية أن تبني 

 غيابه. بل هو حمافظ على بيت جاره يف ، غريه بريبة ال يدنس عرضه وال عرض  ، فهوالقوم

 الفرنسية   الرتمجة

   هذا البيت من البحر البسيط إىل:نقل دي كوبييه         

« Nulle voisine ne le vit roder dans sa cour, éveillant  des soupçons, 

alors que le voisin avait laissé sa maison vide. » 1  

 تقنية الرتمجة  

 Nulle voisine ne le vit roder dansبساحتها لريبة" إىل     مل تره جارة ميشي  دي كوبييه عبارة " نقل         

sa cour, éveillant  des soupçons,     على للعيان  يبدو  احلرفيةمعتمدا كما  لفظا   الرتمجة  العبارة  نقل  أي 

   بلفظ مع احرتام قواعد تركيب اجلملة يف اللغة الفرنسية.

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 . اسرتاتيجية التغريبتنتمي التقنية املذكورة أعاله إىل        

 دوافع توظيف التقنية

 أرادت الشاعرة إيصاله من خالل املعن اإلشاري.مل يدرك املرتجم املعن االرتباطي الذي         

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة الكناية 

من املعروف أن اإلنسان العريب اجلاهلي كان معروفا ابلغرية على أهله والعفة وحفظ الشرف لدرجة أنه            

ومن مثة    اخلصال.  رئ الرتمجة الفرنسية الذي جيهل هذهها قايقتل من أجله وبسببه، وهي إمياءات قد ال يدرك

املرتجم من ترمجة املعن اإلشاري   اال  sens dénotatifوإن متكن  املعن  البيت إال أن   sens  رتباطييف صدر 

 
1- Le P.  De Coppier S.  J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 80. 
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connotatif   ُكما أن املرتجم  نقل يف الرتمجة الفرنسية.  )غرية العريب على أهله وحساسية الشرف وصونه( مل ي

لي منها ما فيها  أساء فهم عجز البيت ومن مثة نقله يف معن خاطئ، إذ فهم من عبارة خيلي بيته أن اجلار خي

هو من يغيب عن البيت، وهو    من متاع أو أغراض إال أن اخلنساء كما هو واضح تقصد من العبارة أن اجلار 

ما قد يولد لدى قارئ الرتمجة أتويالت خاطئة تتعلق بفهم معن الكناية وغريها من العناصر يف البيت. التساؤل  

كما يعرفها قارئ الرتمجة الفرنسية أم حتيل إىل شيء آخر    courالذي يطرح كذلك هل كلمة "ساحة" تعين  

  يف بيت اخلنساء.

ونقرتح على سبيل التنويع وتفاداي لالستعمال املكرر للهامش إقحام هذا املعن الضمين يف النص، على           

حد اقرتاح نيومارك يف ترمجة التورية، كأن نقحمه آخر الرتمجة املقرتحة بعد وضع فاصلة منقوطة؛ على سبيل 

ي نثرا، األمر الذي يسمح ابُتاذ هذا  شرح ما ورد يف البيت، ذلك أن املرتجم تصرف حبرية ونقل البيت الشعر 

 اإلجراء، فنقول مثال:  

« ...; il était connu par Chasteté, virilité et  galanterie. »           

العاطفي         التأثري  البيت عند الرتمجة من شأنه أن يضعف قوة  ، أي أن  عالوة على ذلك، اختفاء إيقاع 

استجابة قارئ الرتمجة، حسب ُتميننا، لن تكافئ استجابة قارئ األصل. كما أن مشاعر الفخر واالعتزاز اليت  

ستكون اليت    ستعرتيه  الشاعرة  وحزن  أمل  مشاعر  إدراكه  يف  ونشك  عنه.  املعرب  العمق  ذلك  إىل  تفتقد  تقريبية 

 املرثي اليت يعتز هبا العرب آنذاك.    شرف دفعتها إىل التغين بصفة

 بلوغ الغرض من ترمجة الكناية 

مل تره جارة ميشي "عبارة  أن    من استيعاب ابللغة الفرنسية  لن ميكن قارئ الرتمجة  يةالنقل احلريف للكنا  إن          

من خالل   الشاعرة   جسدته  ذي ال  عفةال معن  وابلتايل ضاع  ، غرية وعفة وشرف املرثيتدل على    "بساحتها لريبة

الصور  . ذه الصورةهلها  انتقاء قارئ    ة وعليه، مل حيقق املرتجم غرضه يف نقل  اليت ستعرتي  العواطف  أما  تقريبيا. 



ة غة الفرنسي  ة لرتمجة الكناية يف ديوان اخلنساء إىل الل  ة نقدي  دراسة حتليلي    
 

 
354 

الرتمجة فستكون، حسب ُتميننا، عواطف فخر واعتزاز تقريبية ينقصها ذلك الصدق املعرب عنه كما نشك يف  

 إدراكه مشاعر احلزن واألمل والفقدان اليت دفعت الشاعرة إىل أتبني املرثي. 

    

 األمنوذج الثاين عشر     6-2-12

 أنشدت اخلنساء ترثي أخويها صخرا ومعاوية :         

 1قذى بعينك أم ابلعني عوار   أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار

   األصل ) شرح معىن الكناية( حتليل 

بعينك أم ابلعني عوار"، وهي كناية عن صفة           الشاعرة " قذى  البيت يف قول  الكناية يف هذا  وردت 

 ن عينها مل تعد تبصر أحدا بعد صخر أواملقصود    ،مرض يصيب العني فال تكاد تبصر النوراحلزن. والقذى  

هو وجع يف العني وهو   لعوار مث أكدت حزهنا ملا استمرت يف قوهلا "أم ابلعني عوار"، وا. ومعاوية من شدة احلزن

أخويها وهذا  خال من الناس بعد موت    قد  ترى أن الكون؛ إذ  الدار"  أهلها  ذ خلت من إ" تقول. مث  مثل الرمد

 .سبب حزهنا الشديد، إذ أضحت وحدها

احلزن نساان ُتاطبه وتبكي له  إجردت من نفسها  ، إذ  يسمى "اجلريد"  خماطبة اخلنساء لنفسها فن أديب        

 .حىت ُتفف من لوعتها وحرقتها واألمل

 الفرنسية الرتمجة 

 البسيط نثرا إىل:  البحر دي كوبييه هذا البيت من نقل           

« Ton œil est-il blessé? Est-il malade? 

Ou bien épanche-t-il ses larmes quand tu es seule à la maison? » 2  
 

 .45اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
2- Le P.  De Coppier S.  J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 78. 
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 تقنية الرتمجة  

   ?Ton œil est-il blessé? Est-il malade قذى بعينك أم ابلعني عوار " إىل  الكناية "املرتجم  نقل            

    .لرتمجة احلرفيةاب مستعينا

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 . اسرتاتيجية التغريبالتقنية املذكورة أعاله إىل تنتمي        

 توظيف التقنية دوافع

 عدم إدراك املرتجم للمعن االرتباطي الذي أرادت الشاعرة إيصاله من خالل املعن اإلشاري.         

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة الكناية 

   ?Ton œil est-il blessé? Est-il malade قذى بعينك أم ابلعني عوار " إىل  الكناية "املرتجم  نقل          

النتيجة أن أمهل املعن امللرتمجة احلرفيةاب  مستعينا القارئ الفرنسي لن يفهم أن الشاعرة  ضمر، فكانت  ، إذ أن 

وقد حلظنا أن املرتجم حذف أثناء الرتمجة حرف العطف "أم"، ومثل هذا  تريد أن تقول "إن احلزن اعرتاين".  

اخلنساء له ليس عشوائيا وإمنا   استعمال  القارئ حق    السامعوكأهنا تعطي  احلذف غري مسموح؛ ذلك أن  أو 

    ما أصاهبا. التخيري في

وعوضه          عني(  )عينك/  عني  يف  اللفظي  التكرار  حذف  املرتجم  أن  أيضا  وهذا  ilابلضمري  والحظنا   ،

  ،أن التكرار يف شعر اخلنساء له غرض التأكيد والتأثري يف املتلقيعلى الرتمجة، ذلك    له آاثره البالغيةتصرف  

 والعني ابلنسبة هلا وسيلة لإلفصاح عن حزهنا من خالل البكاء. 

الدار(         )عوار/  "التصريع"  نثرا خسارة  الصورة  تضمن  الذي  البيت  ترمجة  عن  يعد    كما جنم  أحد  الذي 

واستثارة العواطف والدخول إىل القصيدة    خمتلف املشاعراستحضار    توظيفه  والغرض من   أركان التنغيم املوسيقي

 ويهيئ اإلمساع.إبيقاع مؤتلف يزيد من العذوبة 
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ونقرتح على سبيل التنويع وتفاداي لالستعمال املكرر للهامش إقحام املعن الضمين يف النص، وهذا ما            

املقرتحة؛   بينهما، كأن نقحمه آخر الرتمجة  معناه ذكر املعنيني والفصل  فيما  التورية،  نيومارك يف ترمجة  اقرتحه 

التق  هذه  اُتاذ  على  يُساعد  وما  البيت.  يف  ورد  ما  شرح  سبيل  للبيت على  ونقله  حبرية  املرتجم  تصرف  نية، 

 الشعري نثرا، فنقول مثال:  

« … es seule à la maison? La  tristesse m’a envahi. »  
اللغة الفرنسية مهمال املعن املضمر  )اإلشاري(  دي  كوبييه بنقل املعن الظاهر  اكتفى،  ابختصار            إىل 

  عواطف نقل  تكما أمهل عنصرين تضمنتها الكناية ومها التكرار والتصريع وظفتهما الشاعرة حىت  .  (رتباطي)اال

"ليست األلفاظ يف بساطتها أو   .أي حىت حتقق الغرض اإلشاري والغرض الذرائعي  احلزن واليأس وحتقق التأثري

وهلذا   1جالهلا هي احملك، ولكن الطاقة أو العاطفة أو احلركة اليت يسبغها الشاعر عليها هي اليت حتدد قيمتها."

  عند الرتمجة هو خسارة للداللة وخسارة لعامل التأثري.فأي إمهال لعاطفة الشاعرة أو احلركة اليت وهبتها ألبياهتا  

 .اارئ الرتمجة خماطبة اخلنساء لنفسها وكأهنا ُتاطب شخصا آخر كما قد يستغرب ق

       بلوغ الغرض من ترمجة الكناية 

قذى بعينك أم    عبارة " أن    من استيعاب   ابللغة الفرنسية  النقل احلريف للكناية لن ميكن قارئ الرتمجة  إن        

  الشاعرة  جسدته   ذيال  زن الشديداحل  معن  وابلتايل ضاع  ،الشاعرة لوعة وشدة حزن  تدل على  ابلعني عوار"   

الصورة هلذه  انتقاءها  خالل  اليت  .من  العواطف  أما  تقريبيا.  الصورة  نقل  يف  غرضه  املرتجم  حيقق  مل  وعليه، 

البكاء ف  نهتقريبية ينقصها ذلك الصدق املعرب ع  حزن عواطف  ستعرتي قارئ الرتمجة فستكون، حسب ُتميننا،  

عند اخلنساء تساؤالت تعطي لنا صورا شعرية    هوو   العاطفة اليت تتفوق يف بعض األحيان على العقلمصدره  

   .عما نعانيه من حزن وبكاء ومعاانة اآلن ألناتسسألت حاهلا قدميا و  قائمة على السؤال واجلواب وكأمنا اخلنساء

 
م، 1961، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، تر. حممد إبراهيم الشوش، منشورات مكتبة منيمنة ومؤسسة فرنكلني، بريوت، )د.ط(،  إليزابت درو  -1

 .89ص 
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 األمنوذج الثالث عشر    6-2-13

 أخاها صخرا:  وهي تؤبمنأنشدت اخلنساء          

 1يف البيت أيكله    لكنه ابرز ابلصحن مهمار وال تراه وما

 األصل ) شرح معىن الكناية(  حتليل 

كناية عن صفة العطاء والكرم، إذ يُقبل صخر على ضيفه بكل ما ملكت يداه من  شكل هذا البيت            

 أكل وال يبخل عنه شيئا. 

 الفرنسية الرتمجة 

 هذا البيت من البحر البسيط نثرا إىل: دي كوبييه  نقل          

« Il ne touche point aux aliments qu’il tient préparés à la maison,  

mais sort, offrant le large plat des hôtes, toujours généreux. »2  

 تقنية الرتمجة  

 Il ne touche point aux aliments إىل  "وال تراه وما يف البيت أيكلهدي كوبييه صدر البيت "  ترجم         

à la maison squ’il tient préparé    البيت    .الظاهر()تفسري املعن    الرتمجة التفسرييةمن خالل ونقل عجز 

 الرتمجة التفسريية  تقنيةمن خالل    mais sort, offrant le large plat des hôtes" إىل  لكنه ابرز ابلصحن"

 .أيضا )تفسري املعن الظاهر(

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 .  فئة التقنيات احملايدةتنتمي إليها التقنية املذكورة أعاله هي  الفئة اليت         

 
 

 .47اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
2- Le P.  De Coppier S.J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 80. 
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 دوافع توظيف التقنية

 تقدمي صورة واضحة إىل قارئ الرتمجة الفرنسية.        

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة الكناية 

 Il ne touche point aux aliments إىل  "البيت أيكلهوال تراه وما يف  "  صدر البيت دي كوبييه    ترجم          

qu’il tient préparés à la maison  عن الفعل "أيكله" بعبارة طويلة  ربمن خالل الرتمجة التفسريية، إذ ع :

qu’il tient préparés  ne touche point aux aliments  ، أكثر واضحا  املعن  ليجعل  ألفاظا  أضاف  أي 

ويسمح انيدا هبذا النوع من اإلضافات ويُطلق عليه "التوسع من الوضع املفهوم ضمنا    .الرتمجة الفرنسيةلقارئ  

   1إىل الوضع الواضح املفهوم." كما يسمح حلاالت أخرى من اإلضافة هي:

ال جيوز و ، ا ما أو لفظاتعبري  للزوم اللغة األصليةقد حتذف على وجه املء الفراغات ابلتعابري احملذوفة:  ➢

 . اللغة اهلدف بل ُيضاف ويرتجم لزوما أيضاحذفه يف 

اللغات املتلقية. أو   ➢   لتجنبالتفصيل اإللزامي: ويقوم به املرتجم لتفادي الغموض املوجود يف بنيات 

 تضليل فهم القارئ.  

ضيها إعادة البناء النحوي: حنو إجراء حتويالت يف صيغ األفعال، أو التحول من  اإلضافات اليت تقت ➢

 احلديث غري املباشر إىل احلديث املباشر. 

   .اإلجاابت على األسئلة البالغية ➢

 املصنفات: تستعمل لتعيني هوية أمساء العلم وشرح التعابري املستعارة. ➢

 حروف العطف. ➢

 
 .443-435 ص ص.ينظر: يوجني انيدا، حنو علم الرتمجة، -1
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بلغة   أبواب ➢ املكتوب  النص  يف  وجود  هلا  ليس  معينة  أبوااب  املتلقي  لغة  متلك  عندما  املتلقي:  لغة 

ووزن  املصدر، سواء أكانت هذه األبواب إلزامية أو اختيارية، فمن الضروري إضافة األبواب اإللزامية  

    مدى الرغبة يف إضافة األبواب االختيارية.

 يف هذه احلالة جيب أن تماثلتني مستمدتني من أصل واحد: التعابري اللغوية املكونة من مفردتني م  ➢

 دخل املرتجم التعبري التكميلي املناسب يف النص املرتجم إىل لغة املتلقي.يُ           

، وإمنا تفسريا للمعن  كن عنهاملرتجم ابلرتمجة التفسريية ليس إلظهار املعن املوما هو جلي أن استعانة            

  الواقعي.الظاهر 

من خالل   mais sort, offrant le large plat des hôtes" إىل لكنه ابرز ابلصحن"ونُقل عجز البيت          

امل وليس  الظاهر  للمعن  التفسريية  الرتمجة  عنهتقنية  نُ كن  إذ  من  ،  مجلة  إىل  واحد  لفظ  وهو  "الصحن"  قل 

وقد ساعد لفظ "مهمار" الذي أضافته .  واضحة لقارئهحىت يقدم ترمجة    le large plat des hôtesاأللفاظ  

امل املعن  لتأكيد  عنهالشاعرة  ويعين  كن  املعن يف جعل    "اوجواد  اكرمي"،  نقله دي    هذا  ملا  الرتمجة واضحا  يف 

يف   كن عنهؤكد املعن امللفظ يإضافة    وهذا يدفعنا إىل االستنتاج أنه يف حالة.  toujours généreuxكوبييه إىل  

 يف الرتمجة واضحا للقارئ.  كن عنهالعبارة األصلية، فإن نقله حرفيا جيعل املعن امل

العاطفي         التأثري  البيت عند الرتمجة من شأنه أن يضعف قوة  أي أن  ،  عالوة على ذلك، اختفاء إيقاع 

ا تلك  تكافئ  الرتمجة، حسب ُتميننا، ال  قارئ  اليت ستجتاح  واالعتزاز  الفخر  اجتاحت مشاعر  اليت  ملشاعر 

خصال أخيها احلميدة    يانقارئ األصل. كما نشك يف إدراكه مشاعر احلزن الشديد اليت دفعت الشاعرة إىل تب 

   والتغين هبا.
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       بلوغ الغرض من ترمجة الكناية 

الكنا  نقل            تفسريادي كوبييه  جنح،  ية  املعنيني  ولكنه  نقل  واملضمر(   معا   يف  نقل    )الظاهر  من خالل 

  هذه املرة غرضه املنشود من نقل وابلتايل حقق    ،كن عنهاملعن امل  ليؤكدعبارة املكن هبا  اللفظ الذي ورد بعد ال

قارئه  الصورة  إىل  والكرم  العطاء  إيصال صورة  القصيدة  وهو  الذي طبع أصل  على حساب اإلجياز  أما    .ولو 

ينقصها ذلك الصدق املعرب عنه كما نتخوف من مشاعر قارئ الرتمجة فستكون مشاعر فخر واعتزاز تقريبية  

 عدم إدراكه مشاعر احلزن الشديد اليت دفعت الشاعرة إىل أتبني أخيها.

 

 )اشتمال البيت على كنايتني( عشر امسواألمنوذج اخلعشر   رابعاألمنوذج ال  51-2-6و 6-2-41

   :أنشدت اخلنساء         

 1جهم احمليا تضيئ الليل صورته    آابؤه من طوال السمك أحرار

 األصل )شرح معىن الكناية( حتليل 

البيت كنايت  تورد        الشاعرة "ن؛  ايف هذا  احمليا"الكناية األوىل يف قول  ، وهي  2الوجه، أي عابس  جهم 

 كناية عن صرامة وجدية املرثي.  

 "، وهي كناية عن النسب الرفيع. آابؤه من طوال السمكأما الكناية الثانية فوردت يف قوهلا "         

 الفرنسية  الرتمجة

 نقل دي كوبييه هذا البيت من البحر البسيط إىل:            

 

 
 

 .47اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1
 ، الصفحة نفسها. )اهلامش( نفسهاملصدر  -2
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   « Terrible est son aspect, la nuit s’illumine devant sa face.  

Guerriers à la taille haute, tous ses pères furent libres. »
1 

 تقنية الرتمجة   

احمليا" إىل        " جهم  األوىل  الكناية  منظره   Terrible est son aspect   نقل دي كوبييه  "رهيب يف    أي 

   الرتمجة احلرفية.مستعينا بتقنية  ")ترمجتنا(

الثانية "          مستعينا بتقنية  "    Guerriers à la taille haute" إىل "آابؤه من طوال السمكونقل الكناية 

 الرتمجة احلرفية.  

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 . اسرتاتيجية التغريبتنتمي التقنية املذكورة أعاله إىل        

 دوافع توظيف التقنية

اهتم فقط بنقل املعن اإلشاري ، وهلذا  املعن اإلشاري  صاحبالذي  عدم إدراك املرتجم للمعن االرتباطي        

 .املقصود من الصورةظنا منه أن قارئ الرتمجة سيدرك 

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة الكناية 

إىل         حرفيا  احمليا"  جهم   " األوىل  الكناية  دي كوبييه  "رهيب يف    Terrible est son aspect   نقل  أي 

اإل")ترمجتنا(  منظره املعن  النقل أوصل  الإىل  فقط    شاري، وهبذا  الثانية "  .رتمجةقارئ  الكناية  آابؤه من    ونقل 

مع    Guerriers  إال أنه نقل لفظ آابؤه إىل  ،"   Guerriers à la taille haute"" حرفيا أيضا إىل  طوال السمك

غري مسموح ملا أحدثه من تغيري يف الصورة اليت  ، وتصرف كهذا  الشاعرة مل تذكر هذا اللفظ مطلقا يف بيتها  أن

يعد خيانة. الشاعرة، كما  اخلنساء  أضف إىل ذلك،    رمستها  املوضع حتديدا   للفظ " آابئه "توظيف      يف ذلك 
 

1- Le P.  De Coppier S.  J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 80. 
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، ابلرغم من أن عشوائيا  توظيفا  وليسهلا هيبتها يف قبيلتها  من عائلة مرموقة معروفة  تبيان أن املرثي    كان لغرض

 وأشار إليه فيما بعد حىت يعطي مجالية للصورة غري أنه غري فكرة الشاعرة.  املرتجم استدرك  

 :ونقرتح إضافة هامش للتعبري عن املعن املكن عنه كالقول مثال       

«  La poétesse voulait dire que Şahr était sévère, appartenait à une famille digne et connu 

ayant une haute place dans la tribu. »     

العاطفيتللبيت الشعري نثرا  ترمجة دي كوبييه  عالوة على ذلك،           التأثري  قوة  أي أن ردة فعل    ، ضعف 

وستكون مشاعر الفخر واالعتزاز اليت ستعرتيه تقريبية مع إمكانية  قارئ الرتمجة لن تكافئ ردة فعل قارئ األصل

 عدم إدراكه حزن الشاعرة الشديد الذي دفعها إىل أتبينه.

                     بلوغ الغرض من ترمجة الكناية 

وابلتايل    رتمجة الفرنسيةقارئ الإىل  فقط    شاريكوبييه الكنايتني حرفيا واكتفى إبيصال املعن اإل  دي  نقل          

إيصاهلما  و  يت اجلدية والنسب الرفيعقق غرضه من ترمجة صور  حيملوعليه،. ضيع عليه فرصة إدراك املعن االرتباطي

الفخر    يبياتقر  الذي نظن أن عواطف  قارئ ترمجته  تفتقر إىل ذلك إىل  تقريبية  واالعتزاز اليت ستنتابه عواطف 

 ونشك يف إدراكه مشاعر احلزن الشديد اليت دفعت الشاعرة إىل أتبني املرثي.  الصدق

 

 عشر   دساألمنوذج السا  6-2-61

 الكناية اليت ذكرانها أخريا وليس آخرا يف موضع آخر يف قوهلا:كررت اخلنساء          

 1الدهر مرجوم،    وكل بيت طويل السمك مهدوم كل امرئ آباثيف
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   األصل ) شرح معىن الكناية( حتليل 

"، وهي كناية عن شرف العائلة وكل بيت طويل السمك"هذا البيت يف قول اخلنساء    وردت الكناية يف        

 اليت تقطنه، أي أنه بيت العز والشرف. 

 الفرنسية  الرتمجة

 كوبييه هذا البيت من البحر البسيط نثرا إىل:    نقل دي       

 « Tout homme est frappé par les pierres brûlantes du Siècle, 

toute maison au faîte superbe s’écroule. »1 

 تقنية الرتمجة  

الكناية        هذه  السمك"  نقل دي كوبييه  بيت طويل  " toute maison au faîte superbe "  " إىلوكل 

 . لرتمجة احلرفيةمستعينا اب

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 .اسرتاتيجية التغريبتنتمي التقنية املذكورة أعاله إىل          

 دوافع توظيف التقنية

االرتباطي              للمعن  املرتجم  إدراك  أو  عدم  لتبليغه  اإلشاري  املعن  جاء  املعن  الذي  بنقل  فقط  اهتم 

 اإلشاري ظنا منه أن قارئ الرتمجة سيدرك املعن االرتباطي. 

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة الكناية 

الكناية           السمك"  نقل دي كوبييه هذه  بيت طويل  " toute maison au faîte superbe "  " إىلوكل 

 ابلرتمجة احلرفية ومكتفيا إبيصال الصورة الظاهرة إىل قارئه.مستعينا 

 
1- Le P.  De Coppier S.  J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 173. 
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وهذا دليل على صعوبة  جماراة الكناية   فقط   قدم املرتجم ترمجة تقريبية نقل من خالهلا املعن اإلشاري          

" فعال  بدور  تضطلع  اليت  تعبري، أبدق وتصويرها املعاين استكشاف يفاألصلية   الداللة قوة  يف يتمثل أوىف 

اإلنسانية، من اخلفية اجلوانب عن وكشفها الوجدانية  ال الذي املادي الواقع حبركة اقرتاهنا من أكثر النفس 

 1."الصور تداعي أساس على تقوم الكناية إن لذلك وقوة استيحاء؛ أتمل مزيد يتطلب

من شأنه أن يضعف قوة التأثري    )مرجوم/مهدوم(والتجانس الصويت    اختفاء التصريع   عالوة على ذلك،           

الصدق  العاطفي ذلك  إىل  تفتقر  تقريبية  الرتمجة ستكون  قارئ  اليت ستصل  واالعتزاز  الفخر  مشاعر  أن  أي   ،

 املعرب عنه.  

كوبييه حىت ننقل    للرتمجة اليت اقرتحها دي  de dignité عبارةب  au faîte superbeنقرتح تعويض عبارة           

 املعن املضمر، على النحو التايل: 

« Toute maison de dignité s’écroule. » 

       بلوغ الغرض من ترمجة الكناية 

كل بيت طويل   عبارة "أن    من استيعاب   ابللغة الفرنسية  النقل احلريف للكناية لن ميكن قارئ الرتمجة  إن         

ذي ال  مكانة العائلة املرموقة  معن  وابلتايل ضاع  ،بيت العز والشرف  أن املرثي ينتمي إىل  تدل علىالسمك "  

الصورة  الشاعرة   جسدته انتقاءها هلذه  أما   . من خالل  تقريبيا.  الصورة  نقل  املرتجم غرضه يف  مل حيقق  وعليه، 

ُتميننا،   حسب  فستكون،  الرتمجة  قارئ  ستعرتي  اليت  ذلك   واعتزازفخر  عواطف  العواطف  ينقصها  تقريبية 

 من عدم إدراكه مشاعر احلزن الشديد الذي دفعت الشاعرة إىل أتبني املرثي. كما نتخوفالصدق املعرب عنه  

 

 

         
 

 .107م، ص  1985بغداد، جامعة منشورة، غري دكتوراه  رسالة املتنيب، شعر يف اجملازية الصورة  رشيد فاحل، جليل  -1
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 البيت على كنايتني()اشتمال  عشر ثامن عشر واألمنوذج ال سابع األمنوذج ال  81-2-6و 6-2-71

 احلميدة:أنشدت اخلنساء تربز خصال صخر         

 1 ال مينع القوم إن سألوه خلعته   وال جياوزه ابلليل مرمار

 األصل ) شرح معىن الكناية( حتليل 

"، أي أن صخرا كان  ورد صدر البيت كناية عن صفة يف قول اخلنساء " ال مينع القوم إن سألوه خلعته          

وال    الكناية الثانية يف عجز البيت يف قول الشاعرة "سخيا كرميا ال يبخل أبي شيء ميلكه عن السائل. ووردت  

 جياوزه ابلليل مرمار "، وهي كناية عن حسن ضيافته واستقباله لكل من ميرون ببيته ليال.

 الفرنسية الرتمجة 

 نقل دي كوبييه هذا البيت من البحر البسيط نثرا إىل:         

« Il donne à qui le lui demande ce qu’il a de meilleur. 

Il ne permet point au voyageur égaré dans la nuit de dépasser sa demeure. »2 

 تقنية الرتمجة  

 Il donne à qui le lui demande ال مينع القوم إن سألوه خلعته "إىل    نقل دي كوبييه الكناية األوىل "       

ce qu’il a de meilleur   تفسري املعن الظاهر( .الرتمجة التفسريية من خالل(. 

 Il ne permet point au voyageur égaré dans laوال جياوزه ابلليل مرمار" إىل  ونقل الكناية الثانية "        

de dépasser sa demeure nuit   تفسري املعن الظاهر(. .الرتمجة التفسرييةمستعينا بتقنية( 

 الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجةاالسرتاتيجية أو 

   .فئة التقنيات احملايدة تنتمي التقنية املذكورة أعاله إىل        

 
 .48اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص  -1

2- Le P.  De Coppier S.  J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 81. 
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 دوافع توظيف التقنية

  تقدمي ترمجة واضحة إىل قارئ الرتمجة الفرنسية.       

          مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة الكناية

 Il donne à qui le lui demande ال مينع القوم إن سألوه خلعته "إىل  نقل دي كوبييه الكناية األوىل "        

ce qu’il a de meilleur " ال مينع" إىل   نقال تفسرياي للمعن الظاهر مستعينا بتقنية التطويع ملا نقل الفعل املنفي

أي لفظا واحدا    ce qu’il a de meilleur  االسم "خلعته" إىل عبارة طويلة  وترجم .  Il donne  فعل غري منفي

 إىل مجلة من األلفاظ شرحا. 

 وال جياوزه ابلليل مرمار" إىل                                                                                  ونقل الكناية الثانية "        

Il ne permet point au voyageur égaré dans la nuit de dépasser sa demeure،    وقد أقحم عليها

 إضافات كثرية على سبيل اإليضاح.مثلما هو ظاهر 

 ونقرتح وضع فاصلة منقوطة يف هناية ترمجة العجز وإضافة شرح بسيط كالقول مثال:        

« …sa demeure; il l’accueille chaleureusement. »    

اللغة الفرنسية معتمدا على تفسري املعن اإلشاري. وإن كانت ترمجة   الكنايتني إىل   كلتا  نقل دي كوبييه         

 صفة الكرم اليت يتصف هبا صخر وأنه ال يرد سائال. فإن   عموما  عل القارئ الفرنسي يُدركالكناية األوىل قد جت

ترمجة الكناية الثانية ال تعكس املعن املكن عنه واملتمثل يف حسن ضيافة صخر وإلزامية تقدمي إكرامية الضيافة  

 لكل من مير به. 

نستبعد رمبا أن يفهم قارئ الرتمجة أن الصورة والبيت الشعري عموما حييالن إىل حقيقة وهي أن اجلود       

يتحلى هبا العريب اجلاهلي ويتهافت لكي ينال من خالهلا املناقب  والسخاء من الصفات احلميدة اليت كان  

وعزة الشرف يف قومه، ومن مثة لن يتلفت قارئ الرتمجة يف اعتقادان إىل حقيقة أن اخلنساء إمنا ذكرت هذه  
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فيه وقتل، وهو   يثأر ملن كانت  يتسابق من أجلها ويهتز هلا، وقد  الذي  العريب اجلاهلي  املنقبة ألهنا مطلب 

 يف الرتمجة. )الذرائعي( ال صخر هنا. ومن مثة ضاع املعن االرتباطيح

نقص من قوة مشاعر االفتخار واالعتزاز اليت تريد الشاعرة  تعالوة على ذلك، ترمجة البيت الشعري نثرا           

 . إيصاهلا إىل سامعها

       بلوغ الغرض من ترمجة الكناية 

املعاين    من استيعاب  ابللغة الفرنسية  نقل الكنايتني تفسريا للمعنيني الظاهرين لن ميكن قارئ الرتمجة  إن         

الضيافة  وحسن  والعطاء  الكرم  يف  املتمثلة  هبذه    ،املضمرة  الشاعرة  تتغن  ملاذا  الرتمجة  قارئ  يستغرب  قد  كما 

اليت  املعاين    وابلتايل ضاعتالتباهي هبا،  الصفات ألنه جيهل أهنا من الصفات املطلوبة يف اجلاهلي وتستدعي  

تقريبيا.    تنيوعليه، مل حيقق املرتجم غرضه يف نقل الصور  .تنيالصور   اتنيمن خالل انتقاءها هل  الشاعرة  جسدهتا

أما العواطف اليت ستعرتي قارئ الرتمجة فستكون، حسب ُتميننا، عواطف فخر واعتزاز تقريبية ينقصها ذلك  

 الصدق املعرب عنه كما نشك يف إدراكه مشاعر احلزن واألمل والفقدان اليت دفعت الشاعرة إىل أتبني املرثي. 

 

   تاسع عشر األمنوذج ال  6-2-19

 اخلنساء:أنشدت         

 1ارفرع لفرع كرمي غري مؤتشب    جلد املريرة عند اجلمع فخم 

 حتليل األصل ) شرح معىن الكناية( 

 2شرح املفردات: فرع لفرع: رأس لرأس. املؤتشب: املخلوط احلسب ( )         

 
 .47اخلنساء، الديوان، شرح محدو طماس، ص -1
 ، الصفحة نفسها. )اهلامش( نفسهاملصدر  -2
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"ورد          قوهلا  يف  البيت  البيت كناية يف صدر  هذا  يف  مؤتشبت  غري  لفرع كرمي  وهي  فرع  عن "،  كناية 

" للداللة على صرامة رأي صخر يف جلد املريرة  النسب األصيل. مث أتبعت اخلنساء أتبينها صخرا يف قوهلا "

      اُتاذ القرارات ورجاحة عقله، وهو بذلك فخمار أي كثري الفخر يف جملس الشورى . 

 الفرنسية الرتمجة 

 : كوبييه هذا البيت من البحر البسيط نثرا إىل  دينقل        

« Rejeton de noble souche, pur de toute mésalliance,  

ferme en ses décisions, les assemblées l’entendent redire ses exploits. »1 

 تقنية الرتمجة  

 Rejeton de noble souche, pur de" إىل  فرع لفرع كرمي غري مؤتشب"  ترجم دي كوبييه الكناية          

toute mésalliance تفسري املعن االرتباطي( الرتمجة التفسريية مستعينا بتقنية(. 

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

 .  فئة التقنيات احملايدةتنتمي التقنية املذكورة أعاله إىل        

 توظيف التقنية دوافع

   تقدمي ترمجة واضحة إىل قارئ الرتمجة الفرنسية.       

 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة الكناية 

الكناية            Rejeton de noble souche, pur de" إىل  فرع لفرع كرمي غري مؤتشب"  ترجم دي كوبييه 

toute mésalliance    إىل  "  غري مؤتشب"مستعينا بتقنية التطويع ملا ترجمpur   "فرع لفرع  "  وملا عرب عن      "نقي

نفسه  كرمي املعن  على  لكن ابحملافظة  خمتلفة  بطريقة   "Rejeton de noble souche   من ساللة منحدر  "أي 

 
1- Le P.  De Coppier S.  J, LE DIWAN D’AL HANSA’,  précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 81. 
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الذي عربت عنه اخلنساء   كن عنه، إذ أظهر للعيان املعن املضمرامل. يف هذه املرة، فسر املرتجم املعن  نبيلة"

األمر  "فرع لفرع كرمي غري مؤتشب"، وبذلك أمهل املرتجم هذه الصورة الظاهرة اليت تؤدي معن مجايل.    بصورة

وإمهال املعن الظاهر يقضي على مجالية الصورة اليت أبدعت الشاعرة   كن عنهأن ترمجة املعن امل على الذي يدل

 يف رمسها.

 نفسها ومكنوانت وعواطفها  عن مشاعرها مباشر غري  بشكل للتعبري  الكناية اخلنساء خدمت است لقد        

 يف رمزية قدرة فيها وجدتذلك أهنا   الشاعرة، عند جلي برزت بشكل وقد تعيشها، اليت واهلموم واألزمات

 اليت اجلميلة الفنون من فالكناية "،عنها اإلفصاح تتجنب أمور عن التعبري من  ومكنتها املعن، على الداللة

 خيتار ذكي، لغوي مرهف، حس إىل حتتاج وهي واالجتماعي، الثقايف وتطورهم وأذواقهم الناس متمس حياة

 ابتكاراي أو اعرفي أو امنطقي الزوم له الالزمة املرتتبة عليه، منه، املنبثقة املعاين أبحد إليه ا مشري  خيفيه مث املعن 

ه برتمجة املعن املكن عنه  ءوال شك أن عدول املرتجم عن ترمجة املعن الظاهر واكتفا 1".نفسه الفنان صنع من

املعن من   الداللة على  الرمزية يف  القدرة  ما من شأنه أن يقضي على  املباشر ابملباشر، وهو  هو ترمجة لغري 

 عنها.  اخلنساء اإلفصاحخالل التلميح املقصود كونه يفصح مباشرة عن أمور حتاشت 

لنقل عواطف         اخلنساء  اليت اُتذهتا  نثرا والوسيلة  الشعري  اإليقاع عند ترمجة دي كوبييه للبيت  اختفاء 

قارئ الرتمجة   يؤثر يف استجابة    نأ  نه الفراق بطريقة غري مباشرة من شأخر واالعتزاز املمزوجة ابحلزن وأملالف

صاف املرثي  ابنفرادها يف بيان أو   اخلنساء  امتازت  قارئ أو سامع األصل.الفرنسية اليت لن تكافئ استجابة  

د كما  ا الشديهنالقارئني حىت يشعروا أبعماق عاطفتها وانفعاهلا وحز السامعني أو  بطريقة تؤثر بعمق يف قلوب  

العربية  تأثر  فيها    البيئة  ترعرعت  بصفات  صورهارسم    يفاليت  العرب  اعتزاز  والعز  مثل  الشجاعة و   الشرف 

 
 .101ص م،  2002مصر، اإلسكندرية،  ،املعارف منشأة  والتعريض،  الكناية  املتنيب شعر يف الفنية الصورة  منري سلطان،   -1
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، كل هذه األمور عند نقلها إىل  والصالبة يف احملن والتفوق يف القتال وحسن اخللقة والسيادة والكرم والنجدة

   وقد ال يستوعبها القارئ األجنيب. لغة أخرى وثقافتها ال تصل كاملة

       بلوغ الغرض من ترمجة الكناية 

تلمح إىل املعن املضمر  نقل املرتجم املعن املضمر مهمال املعن الظاهر الذي استعانت به الشاعرة حىت            

أي أمهل الصورة اليت نسجتها حىت تنقل معن العزة والنبل والشرف بطريقة غري مباشرة.  بطريقة عبقرية وفنية  

 ا تقريبيا إىل قارئ الرتمجة. وابلتايل مل حيقق غرضه املنشود من ترمجة هذه الصورة وهو إيصاهل

ب كـر  يعـرب عنـه بوسـائل خمتــلفة وطرائـق متعـددة، للتنفـيس عـنو  القلـب، احلـزن شـيء معنـوي يسـري إىل         

العرب تفصح عن املعاانة وجتسم سى اليت اكتنفتها قصائد شعراء فمظاهر احلزن واأل ، ولتخفيف أحزاهنمالشعراء

ابلكنايــة والـــتأبني حــىت تــنفس عــن أحزاهنــا ومشــاعر  اخلنســاء هنــا وقــد اســتعانتالم الــيت يعانيهــا شــعراء الــراثء اآل

يـؤثر يف طبيعـة اسـتجابة قـارئ مـن شـأنه أن . االحتفاظ أبحد املعنيني وإمهال اآلخـر االشوق اليت ال تكاد تربحه

 الرتمجة اليت ستفتقر إىل الصدق واحلرارة. 

 

 األمنوذج العشرون   6-2-20

 أنشدت اخلنساء:       

  1وخرت السماء على األرض فطبقت    ومات مجيعا كل حاف وكل انعل
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   األصل ) شرح معىن الكناية( حتليل 

الكناية يف هذا البيت يف قول الشاعرة "كل حاف وكل انعل". "كل حاف" هي كناية عن الفقري،  وردت        

كناية عن امليسور احلال وكال الكنايتني جتتمعان للداللة على أن املوت مصري كل كائن أما "كل انعل" فهي  

 حي ولن ينجو منها أحدا. 

 الفرنسية الرتمجة 

 دي كوبييه هذا البيت من البحر الطويل إىل: نقل        

« Que la voûte du ciel se brise et couvre la terre de ses débris! 

Que tout noble et tout vilain périsse! »1 

 تقنية الرتمجة  

، إذ الرتمجة التفسريية" من خالل    tout vilainنقل دي كوبييه الكناية الكامنة يف "كل حاف" إىل"         

 نقل املعن املكن عنه وأمهل املعن الظاهر أي ترجم غري املباشر ابملباشر.

"كل  و         يف  الكامنة  الكناية  إىلنقل  خالل  "  tout noble"  انعل"  الرتمجة   التفسريية  الرتمجةمن   حتديدا 

 .معن املكن عنه وأمهل املعن الظاهر أي ترجم غري املباشر ابملباشرللباشرة امل

 االسرتاتيجية أو الفئة اليت تنتمي إليها تقنية الرتمجة

   .فئة التقنيات احملايدةتنتمي التقنية املذكورة أعاله إىل        

 دوافع توظيف التقنية

 تقدمي ترمجة واضحة إىل قارئ الرتمجة الفرنسية.       

 

 
1 - Le P. De Coppier S. J, LE DIWAN D’AL HANSA’, précédé d’une étude sur les femmes poètes de 

l’ancienne Arabie, p 154. 
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 مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة الكناية 

أسفر عن خسار         الذي  األمر  املضمر،  املعن  بنقل  واهتم  الظاهر  املعن  املرتجم  الصورة  ة يف  أمهل  مجال 

، ذلك أن الشعر " تركيب لفظي له وخسارة يف الشحنة الداللية النامجة عن احتاد املعن الظاهر واملعن املضمر

يبلغنا رسالة هي خالصة جتاوبه الذايت مع احلياة،    رسالته مبعن أن الشاعر ال يعطينا زخرفة جرسية فقط، ولكن

      1وكال األمرين ال ينفصم عن اآلخر."

غري            بطريقة  الشاعرة  عنها  أفصحت  اليت  العاطفة  يف  خسارة  أيضا  املباشر  إىل  املباشر  غري  نقل  ويف 

النواح مصدرها  عاطفة صادقة  ،  مباشرة إىل درجة  الذي وصل  على    احلزن  إىل مصري كل كائن حي  والتفطن 

 حماولة التأثري   أو ابألحرى االستسالم إىل قضاء هللا وقدره   اليأس احلزن، وعاطفة   فمزجت بني، عاطفة األرض  

 . يف اآلخرين، مبا تشعر وحتس به

ظهرت فيه هذه الصورة، فمثال ترمجة    ذييف ترمجة الكناية تضيع مالمح البيئة اجلغرافية والزمن ال  أحياان        

بـ    كن عنهاملعن امل الفرنسية  الكرم" إىل  الرماد" وهو "السخاء أو شدة  الصورة     généreuxمن "كثري  يفقد 

بري غري مباشر، وزايدة عليه، فهي تفقد  من خالل تع  خصلة محيدة اجلمالية اليت تكتنف التعبري العريب املعرب عن  

العريب  طهي  طريقة  وهي  طياهتا  يف  الصورة  حتملها  اليت  البسيطة  اجلاهلية  البدوية  احلياة  مظاهر  من  مظهرا 

اإلشعال، وكثرة  عملية  من  رمادا  بذلك، خملفا  للقيام  احلطب  إشعال  على  يعتمد  أين كان  للطعام،  اجلاهلي 

ومن مثة على سخاء من طها هلم الطعام. وابلتايل تكون الرتمجة قد قضت على الرماد تدل على كثرة األكلة  

   .، زايدة على إضاعتها للمعن الظاهرهذا اجلانب البيئي والزماين أيضا

 

 

 
 .105، ص مرجع سبق ذكره إليزابت درو،  -1



ة غة الفرنسي  ة لرتمجة الكناية يف ديوان اخلنساء إىل الل  ة نقدي  دراسة حتليلي    
 

 
373 

       بلوغ الغرض من ترمجة الكناية    

املرتجم املعن املضمر مهمال املعن الظاهر الذي استعانت به الشاعرة حىت تلمح إىل املعن املضمر    نقل          

بطريقة غري مباشرة. وابلتايل مل حيقق   املضمر  عن املبطريقة عبقرية وفنية أي أمهل الصورة اليت نسجتها حىت تنقل  

احلزن واالستسالم   واطفعكما أن  قارئ الرتمجة.    غرضه املنشود من ترمجة هذه الصورة وهو إيصاهلا تقريبيا إىل

 تفتقر إىل ذلك الصدق املعرب عنه.اليت ستجتاح قارئ الرتمجة ستكون عواطف تقريبية  إىل قضاء هللا وقدره و 

     

   خالصة الفصل  6-3

 الداللة قوة  جتسيد ويف  عبري،تصويرها املعاين يف أدق وأوىف ت يفدورا فعاال   يف شعر اخلنساء أدت الكناية        

 يتطلب ال الذي  املادي  الواقع  حبركة اقرتاهنا من أكثر  ،نفس الشاعرة من اخلفية  اجلوانب  عن  وكشفها الوجدانية

 وتدقيق.   أتمل مزيد

 ؛ فاستعانتقنيتنين خالل استعانته ب م  له املستشرق يف نقل الكناية إىل لغتهبدا جليا اجلهد الذي بذو           

احلرفيةاب التغريب(  لرتمجة  اإل  مكتفيا،  )اسرتاتيجية  املعن  الذي كانت   االرتباطياملعن    اسقطمو   شاريبنقل 

ولعل ذلك راجع لفهمه السطحي للعبارات اليت وردت كناايت وعدم    .الشاعرة تنوي إيصاله إىل متذوق عملها

انتبه إليها ألشار إىل ذلك يف اهلوامش أو احلواشي  انتباهه لوجود معاين خمفية هي املراد إيصاهلا ألنه لو كان 

ىل قول هذا  ما يرفق ترمجته هبا ليشرح فيها بعض األلفاظ الغريبة أو ليبني الظرف الذي دفع الشاعرة إ  عادةاليت  

 ، أو ظنا منه أن قارئ الرتمجة الفرنسية سيستوعب املعن الضمين. أو ذاك البيت أو ليقرتح ترمجة أخرى

التفسرييةواستعان          احملايدة()  ابلرتمجة  التقنيات  الظاهر    فئة  املعن  تفسري  أوهلما  وجهني؛  اُتذت  واليت 

، على سبيل كأن ينقل مباشرةا تفسري املعن املضمر وجعله واضحا للعيان  موابلتايل إمهال املعن املضمر، واثنيه

النجاد" إىل"  املثال، الذي    ،"il est grand de tailleعبارة "طويل  اليت  سفر عن ضياع  ياألمر  الصورة  مجال 
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املعن املضمر والعاطفة مع وضياع يف الشحنة الداللية النامجة عن احتاد املعن الظاهر  لشاعرة يف رمسها  أبدعت ا

الذي ظهرت فيه    مالمح البيئة الصحراوية والزمن الحظنا أن  كما    عنها الشاعرة بطريقة غري مباشرة.  عربتاليت  

 .يف الرتمجة املعربة قد تضيع  الصورة

لتلك التقنيات املشار إليها حالت دون حتقيقه لغرضه املنشود من ترمجة صور الديوان وهو    املرتجم  اتباع        

 إيصاهلا إىل قارئ ترمجته تقريبيا.

وتصريع وصيغ املبالغة واليت تضطلع بوظيفتني،    داليلهذا وأمهل املرتجم ما تضمنته الكناايت من تكرار           

 وظيفة إشارية ووظيفة ذرائعية. 

 واحلذف.  التقنيات التالية: التطويع واإلبدال والزايدة وظفكما         

وامل         الظاهر  املعنيني  ينقل  قد  املرتجم  أن  عنهوخلصنا  عبارة    كن  أو  بلفظ  األصلية  الكناية  أحلقت  إذا 

 .تثبتهو  كن عنهتصف املعن امل

إما اإلشارة إىل ا من توصيات نيومارك لرتمجة التورية؛  لرتمجة الكناية استنتجنامه  تقنيتنيوخلصنا أيضا إىل          

حلواشي أو ثقلة ابألنه جيعل الرتمجة مُ كثر املرتجم من هذا اإلجراء  يف اهلامش شريطة أن ال يُ   املكن عنه املعن  

 يف الرتمجة مع اختيار املوضع املناسب لذلك. درجهالتفسريات، أو يُ 

ومعناها وقوة أتثريها يف الوقت ذاته عند نقلها إىل  الكنائية    أن احلفاظ على مجال الصورة  خالصة القولو          

 .لغة أخرى أمر صعب جدا 



 

 

 

 

 خامتة البحث
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تؤدي دورا تنويراي ابمتياز، فالثقافة  ترمجة الشعر، رغم أهنا عملية معقدة جدا، إال أنه البد منها ألهنا    إن       

تساهم يف ترسيخ ثقافة األمة وحتقيق التكامل وجتسيد  . كما  اآلداب عامة واألشعار خاصةاإلنسانية خمتزنة يف  

لذا وجب على املرتمجني األدبيني جتاهل فكرة استحالة ترمجة   فهم ثقافة اآلخر.  من خاللاحلوار بني الثقافات  

، ترمجتهالشعر ورفع شعار التحدي مثلما قام به املستشرقون العجم الذين مل متنعهم بالغة ورقي شعران العريب من 

تلك اليت يدركون    ن يتبعو ف   كيفية نقلهأما عن      بل تغلب عليهم حب معرفة اآلخر ومتلكتهم الرغبة يف اإلبداع.

 أهنم سيبدعون من خالهلا.

املستشرق         ديوان   دي كوبييه   تصرف  نقله  عند  حيث    ترمجتهاستهل  ملا    اخلنساء  بذكاء  متهيدي  بفصل 

ابملرأة العربية يف العصور القدمية والدور الذي كانت تؤديه يف التأثري على الظروف اليت كانت حتيط    حتدث عن

  جيعل  حت   قبيلتها ودعوهتا إىل األخذ بثأر من فُقدوا يف احلرب من خالل أشعارها بعد بكائها وعويلها عليهم 

سائدة يف تلك  خلفية حول الظروف اليت كانت  من خالل تكوين    لتقبل شعر اخلنساء  متأهبا األعجمي  القارئ

املرأة بصفة خاصة العرب وحياة  البيئة الصحراوية وحياة    كهذه   أمور.  وإن مل يشر إىل كل شيء  الفرتة وحول 

      نصدامه ابلوقائع واألحداث.ا ختفف من حدةستساعده على فهم الديوان فيما بعد و 

يلي    وكنا         وفيما  الفرضيات،  من  واقرتحنا مجلة  الدراسة  هذه  مقدمة  التساؤالت يف  من  قد طرحنا مجلة 

            التساؤالت:   نإثبات الفرضيات الواحدة تلوى األخرى أو نفيها واإلجابة بدقة ع

 ات الستعار ل  ته كوبييه يف ترمج  اعتمد عليها فكتور دييكون قد  هي التقنيات اليت    ما  التساؤل األول:-

قد وظف التقنيات اليت اقرتحها  فكتور دي كوبييه نتوقع أن يكون التالية:  الفرضية وكنا قد اقرتحنا  ؟توالكنااي

البيانية الصور  لنقل  الرتمجة  اضطرارا  ،منظرو  أو  االستعارة  ،  اختيارا  واالستعارة  إىل  كرتمجة  تشبيه  إىل  استعارة 

  .تفسري معناها وعدم نقل اجملاز أصال وغريها من التقنيات و وترمجتها حرفيا  ة االستعار  إىل غري واالستعارة 
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اقرتحها           اليت  ابلتقنيات  املرتجم  استعان  إذ  االستعارة  ترمجة  خيص  فيما  صحيحة  الفرضية  هذه  وردت 

ترمجة االستعارة    يف:   هذه التقنيات   متثلت   .بعضهاإال    ك وديكنز(و )انيدا ونيومارك وبر   املنظرون الذين تناولناهم

ترمجة االستعارة األصيلة    ،األصيلة إىل غري االستعارة من خالل الرتمجة احلرفية ) سانسو سرتيكتو عند بروك(

  التكافؤ، من خالل    أصيلةترمجة االستعارة األصيلة إىل استعارة    ،من خالل الرتمجة احلرفية  أصيلةإىل استعارة  

ترمجة االستعارة املعيارية أو املعجمية إىل استعارة    ،ترمجة االستعارة األصيلة إىل استعارة أصيلة حتمل انقال خمتلفا

املنظرون  التشخيص    ،(تقنية ديكنز)  معيارية أو معجمية حتمل انقال خمتلفا إليها  التقنية مل يشر  الذين    )هذه 

بروك(،  (  تناولناهم عند  الصياغة  إعادة   ( التفسريية  تشبيه  ،الرتمجة  إىل  األصيلة  االستعارة  ترمجة و   ، ترمجة 

 .( الذين تناولناهم )هذه التقنية مل يشر إليها املنظرون  Epizeuxe  االستعارة األصيلة إىل التكرار التام

لنقلها من خالل    ةترمجتها وقد حاولنا استخالص تقني  إشكالية  أما الكناية فلم نعثر على نظرية تناولت         

الرتمجة املعنيني يف  أحد  إمهال  عدم  واليت مفاذها  التورية  لرتمجة  نيومارك  اقرتحه  ما  اإلشاري )الظاهر(    ؛تطبيق 

شريطة أن ال يُكثر املرتجم من هذا اإلجراء ألنه  -يف اهلامش  االرتباطيواإلشارة إىل املعىن  واالرتباطي )املضمر(  

التفسريات أو  ابحلواشي  ُمثقلة  الرتمجة  لذلك.-جيعل  املناسب  املوضع  اختيار  مع  الرتمجة  يف  يُقحمه  أو  ومل    ، 

التقنية   هذه  على  دي كوبييه  مستعينا  يعتمد  الكناية  وجهي  أحد  مرة  يف كل  يهمل  الرتمجة بتقنيتني؛  وكان 

اإل املعىن  بنقل  اكتفى  وهكذا  املعىن    شاري احلرفية،  إىل   االرتباطيوأسقط  إيصاله  تنوي  الشاعرة  الذي كانت 

عملها وابلتايل  متذوق  الظاهر  املعىن  تفسري  أوهلما  وجهني؛  اختذت  واليت  التفسريية  والرتمجة  املعىن  ،  إمهال 

 املضمر، واثنيهما تفسري املعىن املضمر وجعله واضحا للعيان وإمهال املعىن الظاهر.

  ،تنتمي إىل اسرتاتيجية التغريب  توالكنااي  اتالستعار ا  ةيف ترمج   عتمدةهل التقنيات امل  التساؤل الثاين:-

وكنا قد اقرتحنا    ؟أكثر من فئة  بني  عت مجأم أهنا    ، أم إىل فئة التقنيات احملايدة،أم إىل اسرتاتيجية التوطني
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مبا أن نقل االستعارة والكناية عملية شائكة، فإننا نتوقع أن جيمع املرتجم بني تقنيات تنتمي  التالية:    الفرضية

 التوطني وفئة التقنيات احملايدة(.   ةإىل أكثر من فئة واحدة )اسرتاتيجية التغريب واسرتاتيجي

الثالثة يف ترمجة االستعارة؛     وظفالفرضية صحيحة، إذ  وردت هذه           املستشرق االسرتاتيجيات  املرتجم 

التغريب ) الرتمجة احلرفية ) سانسو سرتيكتو  اسرتاتيجية  ترمجة االستعارة األصيلة إىل غري االستعارة من خالل 

ترمجة التوطني ) تيجيةاسرتاو (، من خالل الرتمجة احلرفية أصيلةترمجة االستعارة األصيلة إىل استعارة و  ،عند بروك(

خمتلفا انقال  أصيلة حتمل  استعارة  إىل  األصيلة  االستو ،  االستعارة  استعارة  ترمجة  إىل  املعجمية  أو  املعيارية  عارة 

وترمجة االستعارة األصيلة إىل استعارة أصيلة    ،والتشخيص  ،()تقنية ديكنز   معيارية أو معجمية حتمل انقال خمتلفا 

التكافؤ التفسريية )  احملايدة   فئة التقنيات و (،  من خالل  الصياغة عند بروك(  الرتمجة  ترمجة االستعارة  و   ،) إعادة 

 (.   Epizeuxe ترمجة االستعارة األصيلة إىل التكرار التام و ، األصيلة إىل تشبيه

فئة الرتمجة احلرفية للكناية، و من خالل  أما يف نقله للكناية فقد استعان هباتني االسرتاتيجيتني؛ التغريب         

 للكناية.الرتمجة التفسريية  من خالل التقنيات احملايدة 

الثالث: - توظيف    التساؤل  التقنيات؟  فكتور دي كوبييهما دوافع  اقرتحنا    لتلك  قد     التالية  الفرضيةوكنا 

ف  ميكن ا  دي كوبييهكتور  عزو توظيف  التقنيات إىل  اللغوي و لتلك  الشعري  التباين  لتباين  الديوان  الثقايف بني 

 .  من جهة أخرى املتفردة ألسلوب اخلنساءوقراء الرتمجة الفرنسية من جهة، وإىل اخلصائص 

املستشرق بذل ما يف وسعه    جليابدا  ، إذ  فرضية صحيحة         املرتجم  من نقل االستعارة والكناية  يف  أن 

الثقايف بني الديوان وقراء الرتمجة التباين  يدفعه إىل اختيارها التباين اللغوي و   خالل االعتماد على أكثر من تقنية

الفرنسية، إذ قد تبدو بعض االستعارات، مثال، غامضة ابلنسبة لقارئ الرتمجة خاصة إذا كانت تعكس عادة  

خاصة إذا ورد اللفظ املستعار    لبيئة الصحراوية اب  يتعلق أو طابعا    اجلاهلييف العصر    العربية   القبائل  من عادات 

الطابعهل  حامال  )الناقل( الذي    ،ذا  تقنية    املرتجم  دفعياألمر  اختيار  التفسرييةإىل  مبا   الرتمجة  الناقل  تغيري  أو 
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وثقافتها اهلدف  واللغة  اخلنساء كان  .يتناسب  املتفردة ألسلوب  أن اخلصائص  ما    ت كما  تقنية  دافعا الختياره 

يف أخرى  معينة  ترمجة  وإمهاله  للصورة    استعارة  املشكلة  لأللفاظ  الدقيق  اختيارها  أب  واليتحنو  صوات تتمتع 

حنو تغيري الناقل يف ترمجة بعض    . ومثة دافع آخر وهو دافع اإلبداعمتجانسة تساهم يف تشكيل داللة الصورة

ذاته األصلي  ابلناقل  االحتفاظ  إمكانية  رغم  أصيلة    االستعارات األصيلة  اهلدف ابستعارة  اللغة  إثراء  دافع  أو 

أما فيما خيص  أيضا دافع تقدمي صورة واضحة إىل قارئ الرتمجة.  جديدة انمجة عن الرتمجة احلرفية لألصل. ومثة  

السطحي لصورة نعتقد كذلك أن فهمه  ما ورد ذكره من دوافع  فإىل جانب  مل  ما  الكناية    عناها وعدم إدراكه 

 دافع الختياره النقل احلريف للكناية. ترك إدراكه لقارئ الرتمجة أو املضمر 

  املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارات والكناايت؟ ما مآل    الرابع:التساؤل  -

)عدم متاثل   فنيةو نتوقع وقوع خسائر داللية )نقل جزئي للمعاين يف الرتمجة(    التالية:الفرضية    وكنا قد اقرتحنا

التصوير الفين بني األصل والرتمجة( وأتثريية )عدم ترك أثر عاطفي على قراء الرتمجة يكافئ األثر الذي تكون قد 

 تركته االستعارات والكناايت على قراء األصل( يف ترمجة االستعارات والكناايت.

صحيحة         اليت  فرضية  والكناايت  االستعارات  أغلب  ترمجة  أسفرت  من ،  داللية  خسارة  عن  تناولناها 

ومن خالل   ،يف حالة ترمجة االستعارة أو تغيري الناقل متاما  األصلي  خالل اقرتاح املرتجم ملكافئ تقرييب للناقل

االستعارات وردت  اليت  املبالغة  لصيغ  جيب    والكناايت  إمهاله  ال  ما  وحذف  التكرار  وأسلوب  هبا  حمملة 

يتوافق والبيئة  كما جنمت خسارة معج   .حذفه...إل  الصحراوي مبا  البدوي  الطابع  األلفاظ ذات  ملا غري  مية 

   .الغربية

  أو ترمجتها إىل تشبيه  تقنية الرتمجة التفسرييةللناقل أو تغيريه أو ترمجة االستعارة من خالل    ةاجلزئي  رتمجةال        

شأهن  تقنيات  نسجتأن    امن  اليت  البديعة  الفنية  الصورة  أن  تضيع  الشعرية. كما  أبياهتا  يف  الشاعرة  عدول  ها 

واكتفائه برتمجة املعىن املكىن عنه هو ترمجة لغري املباشر ابملباشر، وهو ما    للكناية  املرتجم عن ترمجة املعىن الظاهر
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مباشرة  من شأنه أن يقضي على القدرة الرمزية يف الداللة على املعىن من خالل التلميح املقصود كونه يفصح  

 عن أمور حتاشت اخلنساء اإلفصاح عنها.

أنه وجد صعوبة يف جماراة            املرتجم ترمجات أطول من األصل ذلك  اقرتح  ملا  كما جنمت خسارة حنوية 

وخسارة صوتية ملا أمهل املرتجم اإليقاع والتصريع والتجانس   الديوان   خاصييت اإلحكام واإلجياز اللتني ميزات صور 

 فاظ الصور.  بني أصوات أل

تعتمد            اليت مل  الشاعرة  نقل عاطفة  التأثريية فنجمت عن عوامل عديدة لعل أمهها صعوبة  أما اخلسارة 

بينها و"التصريع"   األلفاظ وتالحم هذه األصوات فيما  نقلها وإمنا على أصوات  األلفاظ يف  فقط على داللة 

حنو  املبالغة  صيغ  خالل  من  االست.  ال""فع    والشد  الرتمجة  نقل  يف  منها  أدىن  بيانية  بصورة  أو  حرفيا  -عارة 

من   من شأنه أن يضيع املزج بني الشعور والالشعور الذي خيتلج جوانب القصيدة يف أصلها  -كالتشبيه مثال

  روابط االجتماعية اليت كانت تطبع البيئة العربية اجلاهليةلاكما قد ال يستوعب قارئ الرتمجة    خالل استعاراهتا.

امليت    واليت جسدهتا يف صورها   البكاء على  الصادق والعنيف والثأر وطول احلزن واستمرار  كاحلب األخوي 

ابلرمحة للميت  الدعاء  وهو  ابلسقيا  ثقافية(  والدعاء  تغليب  )خسارة  لدرجة  املتينة  األخوية  والروابط  ...إل، 

له   والثأر  لألخ  االنتصار  يف  العقل  على  الالعاطفة  بني  ملوضوع والتالحم  صورة كاملة  لتشكيل  اجلزئية  صور 

        ما...إل. كما قد يستغرب تكرار املطالع البكائية وخماطبتها لعينها واحليوان والطري...إل.  

من بلوغ هدفه من الرتمجة يف نقله لالستعارات   فكتور دي كوبييههل متكن املرتجم    التساؤل اخلامس:-

اقرتحناها كالتايل:    الفرضيةوكانت    والكناايت؟ توقعنا لوقوع خسائر دالليةاليت  وفنية وأتثريية يف ترمجة    رغم 

سيتمكن عموما من بلوغ هدفه من الرتمجة    فكتور دي كوبييهاالستعارات والكناايت، إال أننا نعتقد أن املرتجم 

والكناايت،   لالستعارات  نقله  هدفه    ذلكيف  لرتمجته    -أن  تقدميه  يف  املعىن    -كما صرح  تقريب  يف  يكمن 

   والصورة لقارئ الرتمجة الفرنسية، ال نقلهما بدقة.
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غرضه من ترمجة الديوان وعّب  عنه يف مقدمة ترمجته    املستشرق رسمذلك أن  ،  مل تكن يف حملهافرضية          

وهو إيصال الثقافة العربية الصحراوية السائدة يف ذلك العصر وصور وإبداع وعواطف الشاعرة للقارئ الفرنسي  

وجعلها حتلق يف مساء أخرى غري مساء بيئتها العربية بصفة جزئية وكأنه اعرتف بطريقة غري مباشرة أبن ترمجته  

حمالة.    ختللتها ال  لبعض  خسائر  ترمجته  يف  املرتجم  تناولناهامتكن  اليت  املنشود    االستعارات  حتقيق غرضه  من 

ذلك   غالبا  اتم  بشكل  النقل  حتقيق  من  مينعه  وما كان  الفرنسية  الرتمجة  قارئ  إىل  تقريبيا  نقلها  يف  واملتمثل 

عواطف الشاعرة اجلياشة واقرتاح مرادف  التالحم بني املستوايت اللسانية؛ الصوت والصرف والرتكيب واملعجم و 

كما  جنح يف إيصال بعضها كما رمستها الشاعرة.    )مقابل غري دقيق( للفظ املستعار )الناقل( يف اللغة اهلدف.  

تغيريه للصورة من خالل، ويف غالب األحيان،    استعارات أخرىمل حيقق غرضه يف ترمجة  و  والسبب يف ذلك 

فقد أخفق يف حتقيق غرضه املنشود    ةأما يف حالة ترمجة الكنايورة األصلية أحياان.  تغيري الناقل وسوء أتويل الص

انتقينا  يف معظم اليت  لـأنه كان يكتفي إبيصال معىن  النماذج  املعىن اآلخر ها  املعنيني يف حالة    إال  مهمال    نقل 

 فقد حقق غرضه.  وتثبته املضمرإذا أحلقت الكناية األصلية بلفظ أو عبارة تصف املعىن   ،املضمرالظاهر و  ؛معا

استبياان  انعتماداعدم  يف  الدراسة  هذه  حدود  وتتمثل           الرتمجة   نامتكن  تعلى  قراء  فعل  ردة  معرفة  من 

املكافئ يف  و الفرنسية   األثر  قياس  الرتمجة عليهم، وصعوبة  الرتمجة، مما إفصاحهم عن مدى أتثري  ذاته يف  حد 

 . ملدى فهم قراء الرتمجة الفرنسية وأتثرهم ابلرتمجةننا جعل حتليل املدونة يف هذا اجلانب يعتمد فقط على ختمي

 وهي كالتايل:  مكنتنا هذه الدراسة من اخلروج جبملة من النتائج           

و"الكناية" وتصويرمه  إن  - "االستعارة"  البيانيتني  الصورتني  وقوهتاالحتفاظ مبعىن  الفين  الوقت    اما  التأثريية يف 

 وإن وقع ذلك فهو اندر.  نفسه أمر صعب جدا

كانت    ذاعن صورة غامضة ابلنسبة لقارئ الرتمجة خاصة إتسفر اسرتاتيجية التغريب يف نقل االستعارة  قد    -

ر  سفأما يف حالة ترمجة الكناية فت.  قبائل العصر اجلاهلي أو طابعا للبيئة الصحراويةتعكس عادة من عادات  
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املعىن   ضياع  التصريح    االرتباطيعن  الشاعرة  حتاشت  ال  بهالذي  امل توذلك  بني  والتكامل  الداليل  ىن  عالحم 

 .  االرتباطيواملعىن  شارياإل

مكافئ تقرييب للناقل )اللفظ املستعار( يف حالة ترمجة االستعارة إىل استعارة من شأنه أن يسفر عن    اختيار  -

 خسارة داللية وتغيري للصورة. 

تغيري الناقل يف حالة ترمجة االستعارة إىل استعارة من شأنه أيضا أن حيدث خسارة داللية وتغيريا للصورة وإن   -

 ة.واضحة لقارئ الرتمج الرتمجة وردت

خسارة    - إىل  يؤدي  الغربية  والبيئة  يتوافق  الذي  ذلك  إىل  صحراواي  بدواي  طابعا  حيمل  الذي  الناقل  تغيري 

 معجمية.

للناقل ترمجة جيدة شريطة أن ال تكون   - املناسب والدقيق  الرتمجة احلرفية لالستعارة مع االختيار  ينجم عن 

 لقارئ الرتمجة.ابلنسبة غامضة 

 شأنه أن يقضي على مجال التصوير.ترمجتها تفسريا من االستعارة إىل تشبيه أو  نقل -

املعىن    - الكناية من خالل تفسري  اليت أبدعت    خسارةيسفر عن  من شأنه أن    االرتباطينقل  الصورة  مجال 

العاطفة  ضياع و  االرتباطيواملعىن  شارييف الشحنة الداللية النامجة عن احتاد املعىن اإل خسارةو الشاعرة يف رمسها 

 اليت أفصحت عنها الشاعرة بطريقة غري مباشرة.  

عنه    - املكىن  املعىن  إىل  اإلشارة  واملتمثلة يف  الكناية  ترمجة  عند   " "التورية  ترمجة  نيومارك يف  اتباع اسرتاتيجية 

اهلام يف  أو )االرتباطي(  ابحلواشي  ُمثقلة  الرتمجة  جيعل  ألنه  اإلجراء  هذا  من  املرتجم  يُكثر  ال  أن  شريطة  ش 

 التفسريات، أو يُقحمه يف الرتمجة مع اختيار املوضع املناسب لذلك.

ترمجتهما   عملية  تتميز االستعارة والكناية يف ديوان اخلنساء بصفيت اإلجياز واإلحكام األمر الذي صعب من  -

 اإلطناب. دفع املرتجم إىل  و 
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حيدث خسارة    نمن شأنه أ  أبنواعهصيغ املبالغة والتكرار  من    ملا ورد يف االستعارات والكناايت  إمهال املرتجم  -

 يف النقل.  أتثرييةخسارة و  داللية

  -احلسرة  -األمل  -بعواطف الشاعرة )احلب األخوي  ةيف ديوان اخلنساء حممل  توالكنااي  اتوردت االستعار   -

عنها واليت    ...(الفخر  -الغضب  -الوحدة خالل    عّبت  اليت  لأل  الدقيقنتقاء  االمن  األصوات  ذات  لفاظ 

العواطفس  تعك تسلسلالنغمة  ال)  هذه  عن  املتقاربة  األلفاظ  نامجة  األصوات  البيت    واملتجانسة  ذات  يف 

 .األمر الذي شكل عائقا عند نقلهاولإليقاع ( التكرار -املبالغةصيغ  -التصريع -الشعري

عصر اجلاهلية  يف شرح عادة من عادات العرب    ضرورة استعمال اهلامش لشرح صورة ما قد تبدو غامضة أو  -

 يف حالة ترمجة املعىن الظاهر للكناية. االرتباطي  أو شرح املعىنما   أو طابع صحراوي

 الشروح واملعاجم والقواميس لتفادي سوء التأويل وابلتايل تقدمي ترمجة خاطئة. ضرورة اللجوء إىل  -

الرتمجي  ت  أسهم        البحثي  اجملال  البحث يف  العريب    يفنتائج هذا  الشعر  ترمجة  مسألة  إىل  االنتباه  لفت 

ت اليت يواجهها الصعواب  توضرورة منح ترمجات الدواوين الشعرية حقها من الدراسة والتحليل. كما بينالقدمي  

الشعريتني   والكناية  االستعارة  نقل  يف  نقلاملرتجم  تندرج ضمن صعوابت  والتأثري  امل  واليت  الفين  والتصوير  عىن 

والعواطف اجلياشة   ذرائعيادورا  اليت تؤدي دورا إشاراي و   األلفاظخاصييت اإلجياز واإلحكام وأصوات    املتمثلة يفو 

أح هبا. كما  االستعارة    اطتاحململتني  ترمجة  تنجم عن  اليت  للحد و ابخلسائر  احللول  الشعريتني وبعض  الكناية 

 منها. 

Al Mohd Nour موحد نور الساملنتائج دراسة    معالنتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة    تتشابهو         

Salem    يف بعض النقاط حنو اختيار التقنية غري املناسبة يف النقل يؤدي إىل ترمجة اليت أشران إليها يف املقدمة

الرتمجة من شأنه أن يسفر عن ترمجة  ،مشوهة الوضوح يف    واالحتفاظ ابلناقل عند  جيدة ولكننا أضفنا شرط 

ضرورة اللجوء إىل الشروح واملعاجم. وختتلف  الصورة الناجتة، وصعوبة فهم املرتجم للصورة األصلية وهلذا اقرتحنا  
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اكتفى بذكر صعوبة  عنها يف عدم حتديده خلصائص االستعارة يف قصائد حممود درويش وصعوابت نقلها إذ 

لول للحد  عن ح عن اخلسائر اليت تتكبدها عملية نقل االستعارة أو  ائج  ترمجة االستعارة املكنية كما مل خيرج بنت

ابإلشارة   واكتفى  االستعارةمنها  ترمجة  من  اإلجيايب  اجلانب  إ  إىل  وهو  استعارة  بصور    ثراء إىل  اهلدف  الثقافة 

 جديدة. 

يف نقطة   هشام. ت.ب. عبيدات Hisham T.B.Obeidetوتشرتك نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة         

 واحدة وهي إمكانية احلصول على ترمجة غامضة من خالل الرتمجة احلرفية لالستعارة. 

فلم    سارة بن لعريب   Sara Ben Larbiأما عن الدراسة الثالثة اليت أشران إليها يف املقدمة واليت تعود إىل         

فيهنتمكن من احلصول عليها كاملة حت   اختلفت  بدقة ما  نقاط   دراستنا  نتائج   نتائج دراستها عن  نبني  أو 

الفرنسية ومن  اللغة  من اللغة اإلجنليزية إىل    االستعارة   يمرتمجوكانت قد أشارت يف ملخصها أن    .التشابه بينها

  ر نفسها تتمحور حول دقة اختيار األلفاظ، فإن كان األمكل  ا املش  ماالفرنسية قد واجهتهاللغة العربية إىل  اللغة  

 ".املكافئ كذلك قد نشرتك يف نقطة "اختيار الناقل

آفاق        ونتائجه  البحث  هذا  مت  ايفتح  مواضيع  يف  آخرين ألحباث  ابحثني  هذا    دإلمكانية خوض  لبحثنا 

يف اآلاثر    ، على سبيل املثال،البحثدعو الباحثني إىل  ن  وعلى هذا األساس،  ،بصلة وتنطلق من حيث انتهى

العاطفية اليت ترتكها ترمجات ديوان اخلنساء على قرائها أو مدى فهمهم لصوره الفنية والبيانية ابلكشف عنها  

للمعاين  ب استبياانت توزع عليهم قصد سّب فهمهم  العواطف واملشاعر و طريقة أكثر عملية وعلمية من خالل 

قراءهتم تولدت لديهم من  البحثية األخرى، وابملقابل   اليت  الفنية والبيانية أو غريها من اجلوانب  الصور  لرتمجة 

لديهم من قراءهتم    تاستبياانت على قراء عرب لسّب فهمهم لتلك املعاين وعواطفهم ومشاعرهم اليت تولد  زعو تُ 

األخريين  لرتمجة وأثر هذين  ء األصل وقراء األصل تلك الصور الفنية والبيانية، ومن مثة املقارنة بني ردة فعل قرا

   .على قرائهما
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األخري،            مصادفتهميف  حالة  يف  املرتمجني  الرتمجة  ننصح  الشعرية    يف  خاصة  والكناايت  لالستعارات 

التامة     وا وأن أيخذ  ،من صعوبة نقلها  وا ابلشاعر وخصائص شعره وأسلوبه التصويري الفين حت حيدابإلحاطة 

 ؛ االستعارات والكناايت األصلية وقارئ الرتمجة. دون إمهال أحدمها الرئيسني يف الرتمجة بعني االعتبار الطرفني 

           

. 
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 املصادر واملراجع قائمة 

 املصادر   :أوال

 القرآن الكرمي  

 املدونة  

  .م2004، 2الطبعة ، شرح محدو طماس، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الديوان اخلنساء، -

-Le P. Victor De Coppier  , Le Diwan d’Al-Hansa’ précédé d’une étude sur les femmes 

poètes de l’ancienne Arabie, Imprimerie Catholique S. J, Beyrouth, 1889. 

- Le P. Victor De Coppier, le Diwan d’Al- Hansa’ traduit par le P. De Coppier S. J. et 

suivi des fragments inédits d’Al Hirniq sœur du poète Tarafat, Imprimerie Catholique 

S. J, Beyrouth, 1889. 

 بقية املصادر 

اليسوعي،  األب    -1 شيخو  يف  لويس  اجللساء  اخلنساءشرح  أنيس  املديوان  لآلابء ،  الكاثوليكية  طبعة 

 .م1888اليسوعيني، بريوت، 

اليسوعي،    -2 شيخو  لويس  اخلنساءاألب  ديوان  شرح  يف  اجللساء  بريوت،  ،  أنيس  الكاثوليكية،  املطبعة 

 م. 1895

حتقيق أنور أبو سويلم، شرح ثعلب أبو العباس أمحد بن حيىي بن سيار الشيباين النحوي،  الديوان، اخلنساء،-3

 م.1988، 1الطبعة دار عمار للنشر والتوزيع، األردن،  
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 ابللغة العربية اثنيا: املراجع 

 الكتب  -(1

،  حتقيق حممد حمي الدين  حماسن الشعر وآدابه ونقدهيفالعمدة  يب علي حسن القريواين،  أابن رشيق    -1

 . 1، اجلزء م1981، 5الطبعة عبد احلميد، دار اجليل للنشر والطباعة، 

، فصله وضبطه زكي مبارك، زهرة اآلداب ومثرة األلبابأبو إسحاق إبراهيم بن علي احلصري القريواين،    -2

 .1اجلزء ، دون اتريخ، 4الطبعة دار اجليل، بريوت، لبنان، 

 . دون اتريخ، 2الطبعة ، دار املعارف، القاهرة، شرح القصائد السبع الطوالأبو بكر األنباري،  -3

،  قرأه وعلق عليه   كتاب دالئل اإلعجاز،  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين النحوي -4

مبصر،  السعودية  املؤسسة  املدين  مطبعة  ابلقاهرة،  اخلاجني  مكتبة  شاكر،  حممد  حممود  فهر  ،  3الطبعة    أبو 

 م. 1992

، صححها أسرار البالغة يف علم البيان أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين النحوي،    -5

، 1الطبعة  رضا منشئ املنار، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  حممد عبده وعلق حواشيه السيد حممد رشيد  

 م. 1988ه_  1409

، حتقيق حممد احلبيب بن خوجة، الدار العربية  منهج البلغاء وسراج األدابءأبو احلسن احلازم القرطاجين،    -6

 م. 2008، 3 الطبعةللكتاب، تونس، 

اليسابوري،    -7 القشريي  للنشر والتوزيع، الرايض،  صحيح مسلمأبو احلسني مسلم بن احلجاج  ، دار طيبة 

 . 1اجلزء  ،م2006، 1الطبعة 

القسطاوي،    -8 مخيس  ورمضان  السعود  أبو  سالمة  السعود  العصورأبو  خمتلف  يف  العريب  العلم  األدب   ،

 .م2007، ون طبعةواإلميان للنشر والتوزيع، القاهرة، د
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الشريشي،    -9 القيسي  املؤمن  عبد  بن  العباس أمحد  احلريريأبو  مقامات  الفضل      ،شرح  أبو  حتقيق حممد 

 .4 اجلزء  ،م 1992، دون طبعة إبراهيم، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، 

،  1الطبعة  ، دار ابن كثري، دمشق، بريوت،  صحيح البخاريأبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري،    -10

 م. 2002-ه1423

، حتقيق حممد  املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراءأبو عبد هللا حممد بن عمران بن موسى املزرابين،    -11

 م. 1995، 1الطبعة حسني مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

املثىن،    -12 عبيدة  القرآن أبو  عارضه  جماز  اخلاجني،  ،  مكتبة  سزكني،  فؤاد  حممد  عليه  ،  2  الطبعةوعلق 

 . م 1970-ه 1390

،  حتقيق د.عبد احلميد هنداوي، إصدارات  الكامل يف اللغة واألدبأبو عباس حممد بن يزيد املربد،    -13

جملد    ،دون اتريخ،  دون طبعةواألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية،    وزارة الشؤون االسالمية

2. 

اجلاحظ،    -14 حبر  بن  عمرو  عثمان  والتبيأبو  مكتبة نيالبيان  هارون،  حممد  السالم  عبد  وشرح  حتقيق   ،

 .1اجلزء   ،م 1998، 7الطبعة اخلاجني، القاهرة، 

حبر    -15 بن  عمرو  عثمان  احليوان ،  اجلاحظأبو  شركة كتاب  هارون،  حممد  السالم  عبد  وشرح  حتقيق   ،

 . 1اجلزء  ،م1965 -ه 1385، 2الطبعة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر، 

اجلاحظ   -16 بن حبر  عمرو  عثمان  احليوان ،    أبو  ، شركة  كتاب  هارون  السالم حممد  عبد  ، حتقيق وشرح 

 . 3اجلزء ، م1965 -ه 1385، 2الطبعة ده، مصر، ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوال

 ه. 1302،  1، طبع يف مطبعة اجلوائب، قسطنطينية، طكتاب نقد الشعر أبو فرج قدامة بن جعفر،  -17
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الشايب،    -18 القاسم  العربأبو  الشعري عند  ،  دون طبعة، كلمات هنداوي عربية للرتمجة والنشر،  اخليال 

  دون اتريخ.

العلمية،  سر الفصاحةأبو حممد عبد هللا بن حممد بن سعيد بن سنان اخلفاجي احلليب،    -19 ، دار الكتب 

 م.  1982-ه 1406، 1الطبعة بريوت، لبنان، 

اث،  رت صقر، دار ال  أمحد، حتقيق  أتويل مشكل القرآن أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري،    -20

 م. 1973، 2الطبعة القاهرة،  

العسكري  -21 اهللا بن سهل  براهيم  إ، حققه وعلق عليه حممد  الفروق اللغوية،  أبو اهلالل احلسن بن عبد 

 دون طبعة، دون اتريخ.سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 

العسكري،    -22 بن سهل  اهللا  عبد  بن  احلسن  اهلالل  والشعرأبو  الكتابة  الصناعتني  علي  ، حتقيقكتاب 

العربية، عيسى ابيب احلليب اإلحياء للكتب  إبراهيم، دار  الفضل  أبو  الطبعة   حممد جباوي وحممد  ، 1وشركاه، 

 م. 1952-ه1371

كتب هوامشه وعلق ، ضبطه و مفتاح العلومأبو يعقوب يوسف بن أيب بكر حممد بن علي السكاكي،    -23

 م. 1987، 2الطبعة ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، غليه نعيم زرزور

الرب،    -24 عبد  بن  بن حممد  عبد هللا  يوسف بن  ، حتقيق علي حممد  االستيعاب يف معرفة األصحابأبو 

 .1اجلزء  ، م1992، 1الطبعة البجاوي، دار اجليل، بريوت، 

 م.1969،  10 الطبعة ، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، فجر اإلسالمأمحد أمني،  -25

الزايت،    -26 العريب أمحد حسني  األدب  القاهرة،  اتريخ  الفجالة،  والنشر،  للطباعة  دار هنضة مصر  دون  ، 

 طبعة، دون اتريخ.
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درويش،    -27 العريب أمحد  واألدب  الفرنسي  للكتاب،  االستشراق  العامة  املصرية  اهليئة  طبعة،  ،  دون 

 م. 1997

 م.  2013، الطبعة األوىل، دار األمان، الرابط، من الرتمجة إىل التأثريأمحد صاحل الطامي،  -28

الصاوي،    -29 السيد  اللغويني والنقاد والبالغينيأمحد عبد  املعارف،  مفهوم االستعارة يف حبوث  منشأة   ،

 م.1988، دون طبعةسكندرية، اإل

 م.1986، دون طبعة، ، دار طالس للنشر، دمشقالبالغية عند اجلرجان الصورة أمحد علي دمهان،  -30

املراغي،    -31 مصطفى  والبديعأمحد  واملعان  البيان  البالغة  لبنان، علوم  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار   ،

 م. 1993، 3الطبعة 

، منشورات مكتبة منيمنة ومؤسسة  ، تر. حممد إبراهيم الشوشالشعر كيف نفهمه ونتذوقهإليزابت درو،  -32

 م.1961، دون طبعةفرنكلني، بريوت، 

، تر. علي إبراهيم املنويف، املركز القومي  الرتمجة ونظرايهتا مدخل إىل علم الرتمجةأمبارو أوراتدو ألبري،    -33

 م. 2007، 1الطبعة للرتمجة، القاهرة، 

، 2الطبعة وصححه عبد الرمحان املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، لبنان،  ، اعتىن بهديوان ال امرؤ القيس،  -34

 م. 2004

برمان،    -35 البعدأنطوان  العربية،  الرتمجة واحلرف أو مقام  الوحدة  الدين اخلطايب، مركز دراسات  تر.عز   ،

 م. 2010، 1الطبعة بريوت، 

 م.  2003، 1الطبعة وت، لبنان، ، دار الفارايب ،بري الرتمجة األدبية مشاكل وحلولإنعام بيوض،  -36

أمربتو،    -37 اللغةإيكو  لبنان، السيميائية وفلسفة  بريوت،  للرتمجة،  العربية  املنظمة  األصمعي أمحد،  تر.   ،

 م. 2005، 1الطبعة 
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عاصي،    -38 ميشيل  يعقوب،  بديع  واألدبإمييل  اللغة  يف  املفصل  بريوتـ، املعجم  للماليني،  العلم  دار   ،

 .1اجلزء ، م1987، 1الطبعة لبنان، 

الصري ديوان ال   البحرتي،  -39 عليه حسن كامل  والتعليق  وشرحه  بتحقيقه  عىن  القاهرة،  يف،  املعارف،  دار   ،

 .1جملد، دون اتريخ، 3الطبعة 

للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر،    ، مؤسسة هنداوي أدابء العرب يف األعصر العباسيةبطرس البستاين،    -40

 م. 2014، 1الطبعة 

البستاين،  -41 العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم  بطرس  للتعليم والثقافة، مصر،  أدابء  ، مؤسسة هنداوي 

 م. 2014، 1الطبعة 

 م.1963، 2الطبعة دار املعارف، القاهرة،  اخلنساء،بنت الشاطئ،  -42

، ترمجه وقدم له د. حممد الويل، مراجعة وتقدمي جورج زيتاين، دار الكتب  االستعارة احليةبول ريكور،    -43

 . 2016 ، آذار1الطبعة اجلديدة املتحدة، بريوت، لبنان، 

الشعريةجان كوهن،    -44 اللغة  توبقالبنية  دار  ،العمري حممد،  الويل حممد  تر.  البيضاء،   ،  الدار  للنشر، 

 م.  1986، 1الطبعة املغرب، 

 .9اجلزء ، م1993، 2الطبعة ، جامعة بغداد، املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالمجواد علي،  -45

دار توبقال للنشر، ، تر. عبد اجمليد جحفة،  االستعارات اليت حنيا هباجورج اليكوف ومارك جونسون،    -46

 م. 2009، 2الطبعة 

 م.2012، دون طبعة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، اتريخ آداب اللغة العربية جورجي زيدان،  -47

  م.2002، 7الطبعة، دار املشرق، بريوت، دراسات يف أصول الرتمجةجوزيف نعوم حجار،  -48
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القزويين  -49 الرمحان بن عمر بن أمحد بن حممد،    اخلطيب  الدين حممد بن عبد  اإليضاح يف علوم  جالل 

بيضون لنشر كتب  ، وضع حواشيه ابراهيم مشس الدين، منشورات حممد عليالبالغة املعان والبيان والبديع

 .م 2003 -ه1424 ،1بعة طالالسنة واجلماعة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

 .دون طبعة، دون اتريخحتقيق عمر عبد الرسول، دار املعرف، القاهرة،  الديوان،الصمة، دريد بن  -50

مرجوليوث،    -51 صمويل  العريب ديفيد  الشعر  ضمن كتاب:  نشأة  صحة  ،  حول  املستشرقني  دراسات 

 . م1979، 1الطبعة ، تر. عبد الرمحان بدوي، دار العلم للماليني، الشعر اجلاهلي

سكندرية ، جالل حزى وشركاه، ، منشأة املعارف، اإلفلسفة البالغة بني التقنية والتطور  رجاء عيد،  -52

 .    دون اتريخ، 2 الطبعة

اجلرجاين،    -53 القاهر  وعبد  واخلطايب  القرآن الرماين  إعجاز  يف  رسائل  حممد  ثالث  عليها  وعلق  ، حققها 

 م. 1976، 3الطبعة خلف هللا أمحد وحممد زغلول سالم، دار املعارف،  

معوض،    -54 العريب سليمان  األدب  إىل  للكمدخل  احلديثة  املؤسسة  لبنان،  ،  طبعة،تاب، طرابلس،   دون 

 . م2008

الرتمجةسوزان ابسنت،     -55 فدراسات  تر.  اهليئة    ؤاد،  منشورات  املطلب،  للكتاب، عبد  السورية  العامة 

 م. 2012، دون طبعة دمشق،

ليفيفري،    -56 وأندريه  ابسنيت  األدبيةسوزان  الرتمجة  يف  مقاالت  الثقافات  املركز  بناء  عناين،  تر.حممد   ،

 م.2015، 1الطبعة القومي للرتمجة، القاهرة، 

، ضبط وتوثيق يوسف الصميلي، املكتبة  جواهر البالغة يف املعان والبيان والبديعالسيد أمحد اهلامشي،   -57

 م.  1999،  1الطبعة العصرية، صيدا، بريوت، لبنان،

 م. 1988، 1الطبعة ، دار املعرف، سوسة، تونس، الرتمجة قدميا وحديثاشحاده اخلوري،  -58
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 ملخص البحث 

 ترمجة"االستعارة والكناية"يف ديوان اخلنساء إىل اللغة الفرنسية عند فكتور دي كوبييه

التحديد  الدراسة إىل لفت االنتباه إىل مسألة ترمجة الشعر العريب القدمي إىل اللغات األعجمية و   هدفت        

اخلنساء  الدقيق ديوان  يف  والكناية  االستعارة  نقل  يف  املرتجم  عليها  اعتمد  اليت  والتقنيات  إىل   لالسرتاتيجيات 

ذلك   واجهها  اليت صعوابت  لوا الفرنسيةاللغة   تندرج ضمن صع  يف  وقوة  نقل    وابتواليت  الصور  املعىن ومجال 

ت اليت  اخلسائر  طبيعة  وحتديد  اخلنساء  هاكبد تالتأثري  ديوان  يف  والكناية  االستعارة  ترمجة  خاصة   عملية  بصفة 

   .عامةبصفة  والشعر العريب القدمي  

 التالية:  التساؤالتوكنا قد طرحنا        

  ؟توالكنااي اتالستعار ل تهاعتمد عليها فكتور دي كوبييه يف ترمجيكون قد هي التقنيات اليت  ما -

امل  - التقنيات  ترمج  عتمدةهل  التغريب  توالكنااي  ات الستعار ا  ةيف  اسرتاتيجية  إىل  اسرتاتيجية    ،تنتمي  إىل  أم 

 ؟  أكثر من فئة بني مجعت أم أهنا  ، أم إىل فئة التقنيات احملايدة،التوطني

 لتلك التقنيات؟ فكتور دي كوبييهما دوافع توظيف  -

 ما مآل املعاين والتصوير الفين وقوة التأثري العاطفي يف ترمجة االستعارات والكناايت؟ -

 من بلوغ هدفه من الرتمجة يف نقله لالستعارات والكناايت؟ فكتور دي كوبييه هل متكن املرتجم  -

 التساؤالت السابقة: جنيب عن   حىتالتالية  الفرضياتاقرتحنا كنا قد و    

اختيارا   ،قد وظف التقنيات اليت اقرتحها منظرو الرتمجة لنقل الصور البيانيةفكتور دي كوبييه نتوقع أن يكون  -

وترمجتها حرفيا    ةغري االستعار إىل  تشبيه واالستعارة  إىل  ستعارة واالستعارة  إىل اكرتمجة االستعارة  ،  أو اضطرارا

   .تفسري معناها وعدم نقل اجملاز أصال وغريها من التقنياتو 
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مبا أن نقل االستعارة والكناية عملية شائكة، فإننا نتوقع أن جيمع املرتجم بني تقنيات تنتمي إىل أكثر من فئة  - 

 التوطني وفئة التقنيات احملايدة(.  ةواحدة )اسرتاتيجية التغريب واسرتاتيجي

الثقايف بني الديوان الشعري  التباين  لتباين اللغوي و لتلك التقنيات إىل ا  دي كوبييهميكن عزو توظيف فكتور    -

   .من جهة أخرى إىل اخلصائص املتفردة ألسلوب اخلنساءو  وقراء الرتمجة الفرنسية من جهة،

)نقل    - داللية  خسائر  وقوع  األصل  نتوقع  بني  الفين  التصوير  متاثل  )عدم  وفنية  الرتمجة(  يف  للمعاين  جزئي 

االستعارات   تركته  قد  تكون  الذي  األثر  يكافئ  الرتمجة  قراء  على  عاطفي  أثر  ترك  )عدم  وأتثريية  والرتمجة( 

 والكناايت على قراء األصل( يف ترمجة االستعارات والكناايت. 

املرتجم  رغم توقعنا لوقوع خسائر داللية وفني  - نعتقد أن  أننا  ة وأتثريية يف ترمجة االستعارات والكناايت، إال 

–أن هدفه ذلكسيتمكن عموما من بلوغ هدفه من الرتمجة يف نقله لالستعارات والكناايت،  فكتور دي كوبييه

 ما بدقة.يكمن يف تقريب املعىن والصورة لقارئ الرتمجة الفرنسية، ال نقله -كما صرح بذلك يف تقدميه لرتمجته 

نكتشف        أن  الصورتني    تقنياتالو   االسرتاتيجيات  وقبل  هاتني  نقل  يف  املستشرق  عليها  اعتمد  اليت 

بني االستعارة والكناية يف اللغة العربية    ،الفصل األول  من خالل،  ائج املرتتبة عن ذلك، وازاننتالبالغيتني وال

بينها   واالختالف  الشبه  أوجه  حتديد  من  مكنتنا  مناظرة  الفرنسية،  اللغة  يف  بالغية  أساليب  من  يناظرمها  وما 

 كان أسلواب بالغيا أو غري ذلك.  وساعدتنا كثريا يف حتديد طبيعة نتاج الرتمجة إن  

أحطنا بكل ما أن  إىل ترمجة الشعر العريب القدمي إىل اللغات األعجمية بعد    ،يف الفصل الثان ،  وتطرقنا       

 يتعلق ابلشعر العريب القدمي تعريفا واترخيا )من نشأته حىت العصر األندلسي( وبيئة ولغة.

  الصور البيانية بعض املفاهيم النظرية اليت ترتبط ارتباطا وثيقا مبسألة ترمجة  توضيحا ل  الفصل الثالث وورد           

الشعر الثقايفوترمجة  والتباين  اللغوي  التباين  الرتمجة  ،؛  يف  وتقنياهتا   ،واخلسارة  الرتمجة  واألثر   ،واسرتاتيجيات 
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املماثلاملك واألثر  الرتمجة  ،افئ  أيضا  و   .وغرض  لورد  االستعارة    بعض حتديدا  ترمجة  تنظريا يف  قيلت  اليت  اآلراء 

 . وترمجة الشعر وترمجة الكناية

بكل ما يتعلق بدراستنا التطبيقية، فتناولنا أوال    حىت حنيط التطبيقي  جانب  متهيدا لل  الفصل الرابع وورد           

الرئيسة يف حياهتا   واحملطات  لغة شعرها وغرضهو اخلنساء  عليها وعلى  أتثري  هلا  عند   اليت كان  ومكانة شعرها 

ترمجته.    املستشرقني. تضمنته  وما  دي كوبييه  املستشرق  املرتجم  عن  مقتضبة  سرية  أيضا  تطرقنا  وتناولنا  مث 

وانطلقنا منه    لوضوحه وصرامته ودقته  اخرتانه  نقد الرتمجات والذيحتليل و يف    منهج بيرت نيوماركابلتفصيل إىل  

املنتقاة للنماذج  ونقدان  حتليلنا  مراحل  رسم  قرران  يف  النظريإ، كما  غرض  قحام  استنتجنا  أن  بعد  الغرضية  ة 

 .  حددهوصل إىل الغرض الذي   املستشرق من الرتمجة، حىت نرى إذا ما

بييه يف ترمجة اليت اعتمد عليها دي كو   التقنياتاالسرتاتيجيات و ،  الفصل اخلامس  من خاللواكتشفنا،         

ترمجتها خمتلفة حىت    تقنياتعلى اختيار مناذج تكون    وحرصنا  .مناذج من االستعارة انتقيناها من ديوان اخلنساء

   .وانتقدان ما ينبغي انتقاده ترمجاهتا وحللنا  املعتمدة تقنيات حنيط أبكرب قدر ممكن من ال

السادسومكننا،          معرفة  الفصل  من  يف    تقنياتالو االسرتاتيجيات  ،  املستشرق  هذا  عليها  اعتمد  اليت 

  .النامجة عن ذلك النقلالنتائج   وحتليل ونقد إىل اللغة الفرنسيةترمجة الكناية 

يف          الوتوصلنا  ومجال   بحث هناية  اخلنساء  ديوان  وكناايت  استعارات  معىن  على  احملافظة  صعوبة  إىل 

عند   ذاته  الوقت  يف  التأثريية  وقوهتا  فيها  داللية  التصوير  نقلها خسارة  عملية  عن  ينجم  ما  غالبا  إذ  ترمجتها، 

مل  أن املرتجم    كما.  خسارة ثقافيةخسارة فنية وخسارة أتثريية و و خسارة صوتية  وخسارة معجمية وخسارة حنوية و 

  .  هيف حتقيق حينا آخر  جنحو  هلاواملتمثل يف النقل التقرييب  هذه الصورغرضه املنشود من نقل   حينا ققحي
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 ملخص البحث ابللغة الفرنسية 

Résumé 

La Traduction de la Métaphore et de la Périphrase ou de l’Euphémisme dans le 

khansa en Langue Française par Victor De Coppier-Diwan d’Al 

 

        L'étude visait à attirer l'attention sur la question de la traduction de la poésie arabe 

classique en langues étrangères et à identifier avec précision les  stratégies et les techniques 

utilisées par le traducteur afin de traduire la métaphore et la périphrase ou l'euphémisme du 

Diwan d’Al-khansa et les difficultés confrontées, et qui relèvent des difficultés de 

transmettre le sens, la beauté des images et l'intensité de l'effet, et à déterminer la nature 

des pertes dues à la traduction de la métaphore et de la périphrase ou de l'euphémisme dans 

la poésie d' Al-Khansa en particulier et la poésie arabe classique en général.    

         Nous avions soulevé les questions suivantes: 

-Sur quelles techniques Victor de Coppier s'est-il appuyé pour traduire les métaphores et 

les périphrases ou les euphémismes? 

-Les techniques adoptées afin de traduire les métaphores et les périphrases ou les 

euphémismes appartiennent-elles à la stratégie d’étrangéisation, à la stratégie de 

domestication, à la catégorie des techniques neutres, ou combinent-elles plus d'une 

catégorie? 

-Qui est-ce qui a poussé Victor De Coppier à s’appuyer sur ces techniques ? 

-Que s’est il passé aux sens, l’image esthétique et l’intensité de l'effet émotionnel après la 

traduction des métaphores et des périphrases ou des euphémismes? 

-Le traducteur Victor de Coppier a-t-il pu atteindre son objectif de traduction (le skopos) 

après la traduction des métaphores et des périphrases ou des euphémismes? 

      Nous avions proposé les hypothèses suivantes pour répondre aux questions 

précédentes: 
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-Nous prévoyons que Victor de Coppier utiliserait les techniques proposées par les 

théoriciens de la traduction afin de transmettre les figures de style, par choix ou par 

contrainte, telles que la traduction de la métaphore par une métaphore, la traduction de la 

métaphore par une non métaphore, la traduction de la métaphore par une comparaison, la 

traduction littérale, la traduction du sens (La conversion de la métaphore en une explication 

de son sens), l’Omission et d'autres techniques.  

-La transmission de la métaphore et de la périphrase ou de l’euphémisme étant un 

processus épineux, nous prévoyons que le traducteur combinerait des techniques qui 

appartiennent à plus d'une catégorie (l’étrangéisation, la domestication, la catégorie des 

techniques neutres). 

-L'utilisation de ces techniques par Victor de Coppier est liée, d'une part,  à la différence  

linguistique et culturelle entre le Diwan et les lecteurs de la traduction française, et, d'autre 

part aux caractéristiques particulières du style d'Al-Khansa. 

-Nous pensons qu’il y aurait une perte sémantique (la transmission  grossière du sens), une 

perte esthétique (les images esthétiques obtenues ne seront pas identiques aux images 

originales) et une perte de l’effet (ne pas avoir un effet sur le lecteur de la traduction 

équivalent à celui effectué par l'original sur son lecteur) dans la traduction des métaphores 

et des périphrases ou des euphémismes. 

-Bien que nous prévoyions des pertes sémantiques et des pertes esthétiques et des pertes de 

l’effet dans la traduction des métaphores et des périphrases ou des euphémismes, nous 

pensons que le traducteur Victor de Coppier pourrait généralement atteindre son objectif de 

traduction dans son transmission des métaphores et des périphrases ou des euphémismes, 

car son objectif - comme il l'a déclaré dans l'introduction  de sa traduction - est d’offrir une 

traduction approximative du sens et de l'image au lecteur non arabisant, et ne pas les 

transmettre parfaitement. 
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         Avant de découvrir les stratégies et les techniques sur lesquelles l'orientaliste s'est 

appuyé pour transmettre ces deux images rhétoriques et les résultats de cet acte, nous 

avions comparé, à travers le premier chapitre, la  métaphore et la périphrase ou 

l’euphémisme en langue arabe avec les styles rhétoriques équivalents dans la langue 

française.  Cette  comparaison nous a permis d'identifier les similitudes et les différences 

entre eux et nous a beaucoup aidés afin de  déterminer la nature du  produit de la 

traduction, qu'il s'agisse d’un style  rhétorique ou non. 

        Dans le deuxième chapitre, nous avons abordé l’histoire de la traduction de la poésie 

arabe classique  en langues étrangères  après avoir présenté tout ce qui concerne  la poésie 

arabe classique ; ses définitions, son 'histoire (de sa parution jusqu’  à l'époque andalouse), 

son environnement et sa langue.  

        Le troisième chapitre a pour but l’explication de certains concepts théoriques 

étroitement liés à la question de la traduction des figures de style et de la poésie ; la 

différence linguistique, la différence culturelle, la perte en traduction, les stratégies et les 

techniques de la traduction, l’effet équivalent et l’effet similaire et le skopos, et 

l’identification de certaines théories de la traduction de la métaphore et de la traduction de 

la périphrase ou de l'euphémisme et de la traduction de la  poésie. 

         Le quatrième chapitre se considère comme étant une introduction à la partie 

pratique afin d’avoir connaissance de tout ce qui concerne notre étude pratique. Donc, nous 

avons abordé la biographie d’Al-khansa et ces circonstances marquées qui l’ont affectée 

ainsi que la langue de sa poésie et son thème, et le statut de sa poésie chez les orientalistes. 

Ensuite, nous avons mentionné une courte biographie du traducteur  orientaliste Victor De 

Coppier et le contenu de sa  traduction. En outre, nous avons enrichi ce chapitre par une 

étude bien détaillée sur  l’approche de la critique des  traductions de Peter Newmark, que 

nous avions choisie en raison de sa clarté,  son organisation constructif  et sa  perfection, et 



 
416 

de laquelle nous avons déduit le plan de l’analyse et de la critique des modèles 

sélectionnés. Nous avons aussi décidé d’introduire la théorie de Skopos après avoir 

identifier la visée de l’orientaliste à travers cette traduction afin que nous puissions juger  

s’il est parvenu au but désiré.  

          Nous avons découvert, à travers le cinquième chapitre,  les  stratégies et les 

techniques utilisées par De Coppier dans la traduction  des exemples de la métaphore que 

nous avons bien choisis afin de saisir différentes manières utilisées. Nous avons  analysé 

les traductions proposées et critiqué ce qui devait être critiqué.  

        Le sixième chapitre nous a permis de découvrir les stratégies  et les techniques 

utilisées par cet orientaliste afin de traduire la périphrase ou l’euphémisme en langue 

française, et d’analyser et critiquer les résultats de cet acte traduisant.  

        Nous sommes parvenus, à la fin de cette recherche, à la difficulté de maintenir le 

sens des métaphores et des périphrases ou des euphémismes du Diwan d' Al-Khansa, la 

beauté de leurs  images et l'intensité de leur effet  en même temps lors de la traduction car 

cet acte traduisant entraîne souvent une perte sémantique, une perte lexicale, une perte 

grammaticale, une perte phonique et prosodique, une perte esthétique, une perte de l’effet 

et une perte culturelle. En outre, le traducteur n'a pas parfois atteint son objectif désiré de 

transmettre approximativement ses  images et a réussi  parfois à le réaliser. 
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 ملخص  البحث ابللغة اإلجنليزية

Abstract 

The Translation of the Metaphor and the Periphrasis or the Euphemism in the Diwan 

of Al-khansa to French Language by Victor De Coppier 

 

        The study aimed to draw attention to the issue of translating classical Arabic poetry 

into foreign languages and to identify precisely the strategies and the techniques used by 

the translator in order to translate the metaphor and the periphrasis or the euphemism of 

Diwan of Al-Khansa and the difficulties faced, and which are related to the difficulties of 

conveying the meaning, the beauty of the images and the intensity of the influence, and to 

determine the nature of the losses caused by the translation of the metaphor and the 

periphrasis or the euphemism in the poetry of Al -Khansa in particular and classical Arabic 

poetry in general.     

        We have raised the following questions: 

-What are the techniques used by Victor de Coppier to translate metaphors and periphrases 

or euphemisms? 

-Do the techniques adopted in order to translate metaphors and periphrases or euphemisms 

belong to the strategy of foreignization, to the strategy of domestication, to the category of 

neutral techniques, or do they combine more than one category? 

- What prompted Victor De Coppier to rely on these techniques? 

-What happened to the senses, the aesthetic image and the intensity of the emotional effect 

after the translation of metaphors and periphrases or euphemisms? 

-Has the translator Victor de Coppier been able to achieve his translation objective (the 

skopos) after the translation of the metaphors and periphrases or euphemisms?         
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         We have hypothesized the following answers to the previous questions: 

-We hypothesized Victor de Coppier would use the techniques proposed by theorists of 

translation  in order to transmit figures of speech, by choice or by constraint, such as the 

translation of the metaphor by a metaphor, the translation of the metaphor by a non-

metaphor, the translation of the metaphor by a comparison, the literal translation, the 

translation of the meaning (conversion of  metaphor to sense), Omission and other 

techniques. 

-As The transmission of metaphor and periphrasis or euphemism is a thorny process, we 

expect the translator to have combined techniques that belong to more than one category 

(foreignization, domestication, the category of neutral techniques). 

-The use of these techniques by Victor de Coppier is linked, on the one hand, to the 

linguistic and cultural difference between the Diwan and the readers of the French 

translation, and, on the other hand, to the particular characteristics of the style of Al-

khansa. 

-We supposed that there would be semantic loss (the approximate transmission of 

meaning), aesthetic loss (aesthetic images obtained will not be identical to the original 

images) and loss of effect (not having an effect on the reader of the translation equivalent 

to that realized by the original on its reader) in the translation of metaphors and periphrases 

or euphemisms. 

-While we anticipated semantic and aesthetic losses and a loss of effect when translating 

metaphors and periphrases or euphemisms, we thought that the translator Victor de 

Coppier would generally be able to achieve his translation goal in his transmission of 

metaphors and periphrases or euphemisms, because his goal - as he mentionned in the 

introduction of his translation - is to bring meaning and image closer to the non-Arabic 

reader, and not to convey them perfectly. 
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     Before discovering the strategies and the techniques on which the orientalist relied to 

transmit these two rhetorical images and the results of this act, we compared, through the 

first chapter, the metaphor and the periphrasis or the euphemism in Arabic language with 

the equivalent rhetorical styles in the French language. This comparison allowed us to 

identify the similarities and differences between them and helped us a lot in determining 

the nature of the product of translation, whether it was a rhetorical style or not. 

          In the second chapter, we tackled the history of the translation of classical Arabic 

poetry into foreign languages after presenting everything relating to classical Arabic 

poetry; its definitions, its' history (from its appearance till Andalusian times), its 

environment and its language. 

         The third chapter aims to explain certain theoretical concepts closely related to the 

question of the translation of the figures of speech and the poetry; linguistic difference, 

cultural difference, loss in translation, strategies and techniques of translation, equivalent 

effect and similar effect and skopos, and the identification of some theories of the 

translation of the metaphor, the translation of the periphrasis or the euphemism and the 

translation of poetry. 

        The fourth chapter is considered to be an introduction to the practical part in order 

to know all that concerns our practical study. So, we touched on the biography of Al-

khansa and the marked circumstances in her life that affected her as well as the language of 

her poetry and its theme, and the status of her poetry among orientalists. Then we 

mentioned a short biography of the orientalist translator Victor De Coppier and the content 

of his translation. In addition, we have enriched this chapter with a very detailed study of 

the approach of translation criticism of Peter Newmark which we had chosen for its clarity, 

constructive organization and perfection and from which we have deduced the plan of 

analysis and criticism of the selected models. We also decided to introduce the Skopos 
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theory after identifying the Orientalist's aim through this translation so that we can judge 

whether he has achieved the desired goal. 

        We discovered, through the fifth chapter, the strategies and the techniques used by 

De Coppier in the translation of the examples of the metaphor that we chose well in order 

to grasp the different ways used. We analyzed the proposed translations and criticized what 

should be criticized. 

          The sixth chapter allowed us to discover the strategies and the techniques used by 

this orientalist in order to translate the periphrasis or the euphemism in the French 

language, and to analyze and criticize the results of this translating act.  

          We concluded, at the end of this research, that it is so difficult to maintain the 

meaning of the metaphors and periphrases or euphemisms of the Diwan of Al-Khansa, the 

beauty of their images and the intensity of their effect at the same time in translation 

because this translating act often results a semantic loss, a lexical loss, a grammatical loss, 

a phonic and a prosodic loss, an aesthetic loss, a loss of effect and a cultural loss. Also, the 

translator sometimes did not achieve his desired goal of translating approximately these 

images and sometimes managed to achieve it. 
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