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  شكر وعرفان
  
  

الحمد هللا عز وجل أوال أشكره على عظیم نعمتھ والصالة والسالم على سیدنا 
  صحبھ وسلممحمد وعلى آلھ و

فرحات أتقدم بخالص الشكر وعظیم التقدیر واالمتنان إلى األستاذ الدكتور 
 الذي شرفني بقبولھ المتابعة واإلشراف على ھذه المذكرة وصبره معمري

  طوال مدة إنجاز العمل رغم مشاغلھ الكثیرة بحكم مسؤولیاتھ
 جامعة -رئیس قسم الترجمة عمار ویس كما أتقدم بالشكر الجزیل للدكتور 

 ولجمیع الزمالء في الدراسات العلیا بمدرسة الدكتوراه في -قسنطینة 
الترجمة وشكري الخاص إلى كل من ساھم في إعداد وإثراء ھذا العمل 

  خاصة األصدقاء 
ھشام بوقدح وأمین صیفور واألستاذ نعمان بوكروح وغیرھم ممن أفادونا 

  بوثائق أو معلومات
 الخاص إلى لجنة المناقشة الموقرة التي تبنت كما ال یفوتني أن أسھب بشكري

 مسؤولیة مناقشة ھذا العمل
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  اإلھـــــــــداء
  
  

والدي "أنحني إجالال وتقدیرا إلى من ال یرضى القدیر إال برضائھما 
  "الكریمین

   أمیرة ومدیحة:  وأخواتيباسم: إلى أخي
   خیر الدینوزوجھا رجاء أختي إلى

 الذي كان نبراسا علمیا، محجة للعطاء فرحات معمريور إلى أستاذي الدكت
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 إلى كل أصدقائي وزمالئي
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  :مقدمة

 –كانت الترجمة وما تزال من أھم العوامل في نھضة األمم؛ حیث ارتبطت ممارستھا 

حداث االجتماعیة والسیاسیة وبالتحوالت العمیقة في تاریخ  باأل–في تاریخھا الطویل 

الثقافات والحضارات، كما انّصب عمل المترجمین في بدایة األمر على نقل النصوص 

القانونیة والدینیة ثم خرجت ممارستھا الحًقا من المجال الدیني إلى المجال المعرفي أي 

 مناّص منھا في عالم تشّعبت لغاتھ األدبي والعلمي واالقتصادي، وأضحت بذلك ضرورة ال

  .وخلفیاتھ الثقافیة واالجتماعیة

فلم تعد الترجمة مجرد نقل لنص من نسق لساني إلى آخر، بل تجاوزت ھذا األفق 

لُتصبح فعال معرفیا أساسیا في الترجمة الفكریة والثقافیة لألمم، فلقد استخدمتھا الشعوب حین 

ا ویتواصلوا، وأدركوا بذلك ما للترجمة من إسھام في اقتضت منھم الحاجة ذلك كي یتفاھمو

 یجعل مھمة المترجم شاقة ألنھ وأثناء أدائھ ما تطویر اللغات وارتقاء اآلداب والعلوم، وھذا

الفعل الترجمي یكّف عن كونھ مجرد وسیط بین لغتین لیكتسي دوًرا أكثر فعالیة یأخذ بعین 

م علیھ فیھ، وبالواقع الذي ُینقل إلیھ، األمر الذي یحّتاالعتبار عالقة النص بالواقع الذي ُأنتج 

 والعوامل التي قد تؤثر على مسار ، ظاھرة كانت أم ضمنیةفھم الدالالت الواردة فیھ

  .الترجمة

فعالقة اإلنسان بالنصوص عالقة مركبة ال تخلو من عوائق وصعوبات في الفھم لما 

ر علیھ أحیاًنا إدراك معظمھا،  یتعّذ Connotationsتكتنزه األلفاظ والعبارات من إیحاءات

  .ولعّل أكثر النصوص احتواًء وتضمًنا لھذا النوع من المعنى ھي األعمال األدبیة

ت مراًسا، فھي تعتمد ال یخفى على أحد كون ترجمة األعمال األدبیة من أعقد الترجما

ب بحد ذاتھ روًحا  وھذا ما یتطل،على التذوق والجمال والولوج لخیال الكاتب بصورة كبیرة

فالنّص األدبي لھ میزات قد ال نجدھا في غیره من . إبداعیة لتكون صورة الترجمة إبداعیة

ھ النصوص، إذ أن كل نص یتضمن رؤیة للحیاة، بل ھو رؤیة الكاتب الخاصة للعالم، ثم إّن

  :إیحاء وإیماء، وھذا ما یؤكده إبراھیم أنیس عندما قال
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سئولة عن روائع اآلداب، وھي التي خلقت علًما یسمى بالنقد الداللة الھامشیة ھي الم" 

  .)1( "األدبي

 ومعاني عبارات ھذا النوع من النصوص نابعة من أحاسیس المؤلف وتخییالتھ، فال 

ة المترجم لألعمال األدبیة في نقل داللة األلفاظ، أي إحالة القارئ على ذات مھّم" تتقّزم " 

بل أضحى مسؤوال على تحقیق التأثیر الذي یعتزم الشيء الذي یقصده صاحب النص، 

  .المؤلف إحداثھ في القارئ، حیث یصبح الشكل غایة ال تتجزأ من المضمون

زیادة على ذلك فإن النص األدبي یحتمل عّدة قراءات لتعّدد معانیھ، فھو یندرج من  و
ینھ لدى كافة الحاالت النفسیة واالنفعالیة للمؤلف األصلي والتي قد ال تفّسر بالشكل ع

  :المتلقین، ویقول شحاذة الخوري في ھذا الصدد
إن النص األدبي لیس فكرة أو أفكار فحسب، بل ھو ینطوي على إحساسات المؤلف " 

  .)2( "األدیب وعواطفھ وتخیالتھ
ولھذا فترجمة نص أدبي ال تعني فقط البحث عن المقابل اللفظي في القاموس، ولكن 

 والفھم لمقتضیات النص وبعملیة الغوص في متاھات التعبیر األمر یتعلق بعمق اإلدراك

واستغالل القدرة على التخییل، كما أّنھ یّعج بألفاظ وعبارات ذات طاقات داللیة مّشعة، تكّون 

  .مشكلة في نقلھا إلى الضفة األخرى

 إلىإشكالیة ترجمة اإلیحاءات " في ھذا المقام بالذات یأتي ھذا البحث الموسوم بـ

إذ سنسعى لتحلیل المنھاج  " لرشید بوجدرة أنموذجا" الحلزون العنید" روایة ة العربیةالّلغ

المعتمد في نقل اإلیحاءات من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة في إطار الروایة التي ُتعّد 

  .قا یشتمل على طاقات إیحائیة ھائلةعمًال تخییلیا خّال

 في الروایة الجزائریة إلى رغبتي في ویرجع اختیاري لموضوع ترجمة اإلیحاءات

 حول ھذا الموضوع، إذ الحظت أنھ ال یزال – على ّقلتھا –اإلسھام في الدراسات المنجزة 

موضوًعا بكًرا لم یطرق كبحث مستقل ضمن مجال الترجمة، فما وقع بین أیدینا من كتابات 

  .غویة دراسة اإلیحاءات حدود الدراسة الّلىلم تتعّد

                                                
  .117، ص 1992 إبراھیم أنیس، داللة األلفاظ، مكتبة األنجلومصریة، القاھرة، )1(
  .96،   ص 1988 دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، سوسة، ة الخوري، الترجمة قدیما وحدیثا،دشحا )2(
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اختیاري لھذا الموضوع أیضا ھو إدراكي العمیق لمدى أھمیة اإلیحاءات  ومن دوافع 

وحساسیتھا في ھذا المجال، إذ تقع على عاتق المترجم مسؤولیة مزدوجة؛ فعالوة على 

 للمحافظة على اإلیحاءات الواردة في النص دوماالتزامھ بنوعیة الترجمة وجودتھا، یسعى 

  .األصلي

           ة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة ولقد وقع اختیاري على الروای

"L’escargot entêté  "الكاتب        للروائي رشید بوجدرة والتي تّمت ترجمتھا من قبل 

، لتّمیز ھذا النوع من األدب الجزائري "الحلزون العنید"الصحفي التونسي ھشام القروي بـو

 ملتقى للثقافة اإلسالمیة التي یمثلھا العرب بمیزة قّلما نجدھا في بقیة آداب العالم، من حیث أّنھ

والثقافة الالتینیة التي یمثلھا المستعمر الفرنسي زیادة على الثقافة المحلیة الجزائریة، فھذه 

الفسیفساء الثقافیة الغنّیة والمتناغمة البّد وأن تحمل في ثنایاھا كما ھائال من اإلیحاءات 

  .تھ وإلثراء موضوع روایتھیوظفھا األدیب لزخرفة ألفاظھ وعبارا

كما أّن الضّجة التي أحدثتھا ھذه الروایة من خالل محاكاتھا للواقع مما أدى إلى 

 لما رشید بوجدرة لغة أجنبیة، وكذا إعجابي الشدید بأعمال الروائي 34ترجتھا ألكثر من 

ى تحملھ من تنّوع ثقافي ولغوي وتفّتح على حضارات اآلخر، كّلھا عوامل حّفزتني عل

  .اختیارھا كمدّونة لھذا البحث

 حول مختلف القضایا التي تطرحھا ترجمة للبحثوتمحورت اإلشكالیة العامة 

اإلیحاءات في الروایة الجزائریة المكتوبة بالّلغة الفرنسیة، فكیف حافظ المترجم على 

لترجمة إیحاءات النص إّبان ترجمتھ من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة؟ وأي المقاربات ل

ھي أنسب لنقل اإلیحاءات؛ االتجاه الحرفي أم الترجمة بالمكافئ؟ وما ھي األسالیب 

واإلجراءات الترجمیة الكفیلة بنقل الشحنات اإلیحائیة المتضمنة في كنھ النص؟ وبما أّن 

المترجم عبارة عن وسیط فّعال بین المؤلف والقارئ الذي قد ال یشارك المؤلف نفس اللغة 

ة، فما ھي الصعوبات التي واجھھا مترجم الروایة في نقل المعنى وتبلیغھ للمتلقي وال الثقاف

  بأمانة ال تبدیل فیھ وال تحریف؟

على تلك  (Connotations)اإلیحاءات وقد ارتضى البحث إطالق مصطلح 

ھا النص؛ من دالالت نضّمتالمعاني التي تكمن وراء المعنى الحرفي للكلمات أو الجمل التي ی
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 فسوف نستعملھ (Dénotation)الّتعیین أّما مصطلح  متناھیة،  وتضّمنیة محتملة الرمزیة

  .حصرا للّداللة على المعنى الرئیسي لعناصر الخطاب

ولمعالجة اإلشكالیة التي عرضناھا في البحث، سنعتمد المنھج التحلیلي النقدي قصد 

ل الطریقة أو الطرائق التي اإللمام بالجوانب اللغویة والداللیة في إطار الترجمة، وتحلی

اعتمدھا المترجم في نقل اإلیحاءات من الّلغة الفرنسیة إلى الّلغة العربیة وذلك باستخراج 

  .  وتحلیلھا وفق النظریات الترجمیة،األلفاظ و العبارات التي تحمل في طیاتھا ھذه المعاني

 L’escargotایة إّن تناولي إلشكالیة ترجمة اإلیحاءات إلى الّلغة العربیة في رو

entêté لم یكن ھینا، حیث وجدت صعوبة بالغة في تجمیع الكتب والمصادر التي یدور 

موضوعھا حول مفھوم اإلیحاءات، إذ تكاد تنذر المراجع التي عالجت ھذا المفھوم كموضوع 

 تناولتھ في فصل أو مبحث من موضوع مستقل بذاتھ، فأغلب الدراسات في ھذا الموضوع

  .لغوي ما

ا أّنھ ال یخفى على أحد مدى صعوبة تحدید اإلیحاءات ودراستھا ضمن الدرس كم

  .یتعّذر بالّدارس اإللمام بھا" زئبقیة  " يالترجمي، باعتبارھا معان

و اقتضت طبیعة البحث على أن أقّسم بحثي إلى مقدمة وقسمین أحدھما نظري 

  .ائجواآلخر تطبیقي، وخاتمة تضمنت أھم ما توصل إلیھ البحث من نت

إذ تطرقنا في مقدمة البحث إلى تقدیم الموضوع وطرح اإلشكالیة العامة التي سنحاول 

اإلجابة عنھا من خالل ھذه الدراسة، كما ذكرنا أھم األسباب التي دفعتنا إلى تناول ھذا 

  .الموضوع في إطار الترجمة والمنھج المّتبع في البحث

  :فقد قّسمنا الجانب النظري إلى فصلین

 : فبحثنا في المبحث األول" الداللة واإلیحاءات " فصل األول تحت عنوان جاء ال

تعریف الداللة وعرض عناصرھا، كما تطّرقنا إلى صعوبة المعنى وأھّم أنواعھ، وعالوة 

على ذلك فقد أشرنا إلى الّتعیین بصفتھ نوعا من أنواع المعنى وقمنا بعدھا مباشرة بذكر 

  .خصائصھ

فخّصصناه لتعریف اإلیحاءات لغة واصطالحا؛ وذلك باالعتماد  أّما المبحث الثاني 

على القوامیس والمعاجم العربیة واألجنبیة،  كما قمنا بعرض تعاریف كثیرة لھذا المصطلح 
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منظور الغرب، أو بالنسبة لمنظري الترجمة الذین أولوه من  من منظور العرب، أو ءااسو

وانتقلنا في ھذا . د اتجاھات الباحثینالتعاریف بتعّدعنایة كبیرة في دراساتھم، فقد تعّددت تلك 

المبحث نفسھ إلبراز عوامل الشحن العاطفي وخصائص اإلیحاءات باإلضافة إلى تسلیط 

الّضوء على أھّم أنواعھ، إذ تكمن أھمیة معرفة ذلك في أنھا  ضروریة للمترجم كي یلّم بھا 

 على الكثیر منرجم أن یكون مّطلعا تطلب من المت صعبة المنال، مما یيخاصة وأنھا معان

  . جوانبھا

والذي قسمناه بدوره إلى " الترجمة بین النظریة والتطبیق " واختص الفصل الثاني بـ

مبحثین، عرضنا في المبحث األول ماھیة الترجمة ومن ثّم تطرقنا إلى ترجمة النصوص 

 اإلیحاءات التي یوّظفھا ترجمة النصوص األدبیة التي تحتوي على العدید من كذا العلمیة، و

األدیب من خالل إدراجھا في ألفاظھ وعباراتھ، كما تحّدثنا عن أھمیة المترجم وخاصة 

مترجم األعمال اإلبداعیة باعتباره عنصرا فّعاال في العملیة الترجمیة، عالوة على ذلك قمنا 

  .بطرح بعض األسالیب التي یمكن اعتمادھا في ترجمة اإلیحاءات

ث الثاني، فقد خّصصناه لعرض بعض المقاربات الترجمیة وذلك من خالل بینما المبح

وھدفي من عرض موازنة بین ھذین .  وأصحاب المآلاتجاھین بارزین؛ ھما أصحاب المتن

االتجاھین ھو استخالص ما قد یفید المترجم من المقاربات النظریة التي یمكن األخذ بھا أثناء 

  .الفعل الترجمي

  :یقي فقد تضّمن مبحثینأّما القسم التطب

للتعریف بمدونة البحث، حیث " تقدیم الروایة " وجاء المبحث األول المعنون بـ

تطرقنا إلى ترجمة الروایة الجزائریة المكتوبة بالّلغة الفرنسیة، كما قمنا بتسلیط الضوء على 

ترجمات، إذ  ال بد االقتضاء بھ أثناء تحلیل الامؤلف الروایة ومترجمھا باعتباره عنصرا مھم

یتمّثل الغرض من ذلك في معرفة اتجاھات ومرجعیات األدیب والمترجم التي تؤثر في 

  .أعمالھم األدبیة، وبالتالي في طریقة اختیارھم لأللفاظ والعبارات

لدراسة " دراسة تحلیلیة لترجمة لإلیحاءات " بینما خّصص المبحث الثاني الموسوم بـ

للروایتین األصلیة ) صورة الغالف+ العنوان(لخارجي اإلیحاءات الواردة ضمن الغالف ا



  مقدمة
 

 

 و  

 حیث تعّد ھذه العتبات كعناصر إخباریة مھّمة ومكّملة لصورة العمل اإلبداعي ،والمترجمة

  .كما أّنھا تضفي علیھ بعدا جمالیا یوازي ما جاء في كنھ النص

ذج وذلك  أما فیما یخص القسم الثاني من ھذا المبحث، فقد قمنا باختیار بعض النما

استنادا إلى التأسیس النظري، إذ تعّرضنا بالتحلیل والنقد للطرائق التي اعتمدھا المترجم في 

تعاملھ مع اإلیحاءات التي وردت ضمن ألفاظ وعبارات الروایة، وال ریب في أّنھ واجھ 

 كما سنرى كیفیة تخطیھ للحواجز والمطّبات ومدى ،العدید من العقبات إّبان الفعل الترجمي

  .توفیقھ في ترجمة اإلیحاءات

وبعد رحلة شاقة وممتعة في الوقت نفسھ مع اإلیحاءات، خلص البحث بذكر أھّم 

 كما أدرجنا قائمة .النتائج التي توصلنا إلیھا في مسألة اإلیحاءات وترجمتھا إلى الّلغة العربیة

 ،فھرس الموضوعاتالمراجع والمصادر المعتمدة باللغة العربیة واللغتین األجنبیتین ویلیھا 

   ).إنجلیزیة-فرنسیة-عربیة(باإلضافة إلى ملخصات البحث باللغات الثالث 

الذي أرشدني فرحات معمري       وفي األخیر، أوّد الّتنویھ بدور األستاذ المشرف الدكتور 

وخّصص لي الوقت من أجل إثراء ھذا البحث، وذلك بتقدیمھ النصائح القّیمة والتوجیھات 

 .سدیدة، فكان نعم الّناصح والموّجھواآلراء ال
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   الّداللة والّتعیین: المبحث األول

  :مقدمة

إن اھتمام اللغویین بدراسة الداللة كان مقتصرا على الناحیة التاریخیة االشتقاقیة 

تى یتسنى إرجاعھا إلى أصل لأللفاظ، كأن تقارن الكلمة بنظائرھا في الصورة والمعنى ح

، إال أن التطور الھائل الذي حققتھ اللسانیات قد أدى تخصیص موضوع الداللة بعلم )1(معین

  ".علم الداللة " بـ   مستقل بھ سمي 

 على ید اللغوي الفرنسي )1883(سع عشر اظھر ھذا المصطلح في أواخر القرن الت

 Essai de ل مرة في مقال لھ بعنوان عندما استخدمھ ألو Michel Bréalمیشال بریال

sémantiqueر عن فرع من علم اللغة العام ھو  لیعّب "Sémantique" ، فقد انصّبت 

األوروبیة مثل الیونانیة والالتینیة -دراسة المعنى بالنسبة إلیھ على اللغات الھندیة

ة خاصة تناولت والسنسكریتیة حیث اعتبر بحثھ آنذاك ثورة في علم الّلغة وأّول دراسة حدیث

 بمشاكل الداللة تحت اھتم ظھر كتاب آخر 1923تطور وتغّیر معاني األلفاظ، وفي سنة 

 Richards ریتشاردز  و Ogdenأوجدن  لمؤلفیھ The meaning of meaningعنوان 

وأحدث ضّجة كبیرة في البحث الداللي حیث تساءل العالمان عن ماھیة المعنى، كما عالجا 

ن الناحیة االجتماعیة والنفسیة من شعور وعاطفة ونّبھا إلى أھّمیة العوامل موضوع الداللة م

  .)2(الخارجیة الفاعلة في تطور المعنى

والعرب مثلھم في ھذا مثل األمم الغربیة، جاءت مباحث الداللة عندھم منثورة 

م وموزعة في مختلف علومھا وتراثھا، حیث أعتبر المعنى ھو الركیزة األساسیة في أعمالھ

فقھ الّلغة وسّر "والثعالبي في " الخصائص"وأولوه عنایة كبیرة؛ فقد عني ابن جنّي في 

بالعدید من المسائل الداللیة حیث تطّرقوا إلى نشأة اللغة " المزھر"والسیوطي في " العربیة

 وداللة ألفاظھا، وفطنوا إلى أسباب اكتساب ألفاظھا لمعاني ثانویة كما اھتموا بالعالقة القائمة

  .)3(بین األلفاظ ومعانیھا

                                                
  .7، ص 1991 إبراھیم أنیس، داللة األلفاظ، مكتبة األنجلومصریة، القاھرة،  )1(
  .8و7 المرجع نفسھ، ص ص  )2(
  :  الموقع اإللكتروني التاليفي التفكیر الداللي عند العرب، :  دراسة للدكتور عبد القادر سالمي بعنوان )3(

www.diwanalarab.com/spip.php?article1354 
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وال بّد من اإلشارة أخیرا إلى أّن أّول كتاب عربي حدیث تناول موضوع الداللة إّنما 

 الذي یعّد كتابا جامعا 1958من تألیف إبراھیم أنیس الصادر عام " داللة األلفاظ"ھو كتاب 

 : رى نذكر منھاملّما بما كتب في موضوع الّداللة آنذاك، وتوالت من بعده أبحاث وكتب أخ

  .)1(إلخ...1973لمراد كمال عام " داللة األلفاظ العربیة وتطورھا"كتاب بعنوان 

  

  : تعریف علم الداللة-1- 1

 على أن موضوع علم الداللة ھو بغة العرب والغرأجمع المحدثون من علماء الّل

 یكون دراسة المعنى، أو ذلك الفرع الذي یدرس الشروط الواجب توافرھا في الرمز حتى

  )2(.قادرا على حمل المعنى

 :  في تعریفھ للداللة بقولھJohn Lyonsوجاء على لسان جون الینز 

  )3("تعرف الداللة بمادة كدراسة للمعنى وھذا التعریف المؤقت الذي نرتضیھ حالیا"

 اتجھ علم الداللة إلى العوامل الخارجیة ذات األثر في األلفاظ قد ومن ناحیة أخرى، ف

یة واجتماعیة، بل ونفسیة وعاطفیة وما لھذه العوامل من أثر في انكماش بعض من إنسان

األلفاظ في داللتھا أو انحدار في سموھا، ألنھا قد تظّلل بعض األلفاظ بظالل خاصة حین 

  .)4(یستعملھا الفرد، وتختلف ھذه الظالل باختالف الناس وتجاربھم في الحیاة

 البعض من المتخصصین في مجال الّلغة على نخلص من تعاریف الداللة التي أدرجھا

أّن ھّمھم الوحید ھو إدراك العالقة القائمة بین الّلفظ والمعنى، والبحث عن كیفیة اكتساب 

 األلفاظ لدالالت متشّعبة ودراسة اآللیات والقواعد التي قد تتحكم في إنتاج المعنى في الّلغة،

  .ا في تحدید داللة األلفاظووجود عناصر غیر لغویة قد یكون لھا أثرا كبیر

  

                                                
  .6، ص1998 أحمد مختار عمر، علم الداللة، عالم الكتب، القاھرة،  )1(
  .11 المرجع نفسھ، ص  )2(
  .48، ص2007جاسم محّمد عبد العّبود، مصطلحات الّداللة العربیة، دار الكتب العلمیة، لبنان،   )3(
  .8 و7، ص ص 1991، مكتبة األنجلومصریة، القاھرة،  إبراھیم أنیس، داللة األلفاظ )4(
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  : عناصر الداللة-2- 1

من خالل تعریف الداللة، یتضح أن ھناك ارتباطا وطیدا بین اللفظ والمعنى، بحیث 

  :متى ُعرف اللفظ أمكن فھم معناه، ولذلك نالحظ ثالثة عناصر

  :Signifiantالدال - أ

بھ، فأحیانا یكون لفظا عبارة عن تتابع األصوات التي تسمح بنقل رسالة؛ أي ما یتلفظ 

 .)1()جمل وعبارات(وأحیانا مجموعة من األلفاظ 

  :Signifié المدلول -ب

، فاأللفاظ المختزنة في أذھان الجماعة قد ارتبطت يالفكرة التي یحملھا القالب اللفظ

  .)2( بالرجوع إلى القوامیس-غالبا–بمعان خاصة لھا تعرف 

  :  Référent المرجع-جـ

 .)3(المة اللسانیة والشيء المشار إلیھ في الواقعالعالقة بین الع

ما یساعد على ممن خالل ما سبق، یّتضح أن ھناك ترابطا وطیدا بین ھذه العناصر 

إنتاج المعنى الذي یعّد المجال الخصب لعلم الداللة، فیصبح المعنى عنصرا أساسا في كیان 

  .الّلفظ

  :  صعوبة المعنى-3- 1

عوبة المعنى وكیفیة تحدیده، ومنطلقھم في ذلك كون تطّرق علماء الداللة إلى ص

 وال تؤدي إلى إدراك معنى )4(معاني األلفاظ المدونة في المعاجم ال تفي بالغرض المطلوب

الكالم بسبب تداخل عناصر خارجیة تجعلھ مستعصیا وبعید المنال؛ كاختالف البیئات 

 ...لمتكلم والمتلقي من عالقةوتركیب الكالم وما یحیط بھ من ظروف ومالبسات، ومابین ا

  : على صعوبة إدراك المعنى قائالستیفن أولمانویؤكد . إلخ

  .)5( "المعنى ھو المشكلة الجوھریة في علم اللغة" 

                                                
  .192، ص 2007 محمد علي عبد الكریم الّردیني، علم الّلغة العام، دار الھدى، الجزائر، عین ملیلة،  )1(
  .192نفسھ، ص   المرجع )2(
  .73ص ، 2007 جاسم محّمد عبد العّبود، مصطلحات الّداللة العربیة، دار الكتب العلمیة، لبنان،  )3(
  .36، ص 1998 أحمد مختار عمر، علم الداللة، عالم الكتب، القاھرة،  )4(
  .85، ص 1997 ستیفن، أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال بشر، دار غریب، القاھرة،  )5(
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ألن المعنى یمكن أن ُیفھم من قبل المتلقي بمعان غیر التي یقصدھا المتكلم، وبالتالي 

بتفسیرات مختلفة، لذلك سعى الباحثون یصبح المعنى عرضة للتأویالت واالجتھادات فیفّسر 

في ھذا المجال للحفاظ على وضوح المعنى ودراستھ، ففرقوا بین المعنى البسیط والمعنى 

المتعّدد، وتطرقوا إلى موضوع المترادفات وقضیة المشترك اللفظي وغیرھا من القضایا 

داولة والتي ال یعرفھا إال اللغویة، واألسالیب البالغیة كاالستعارة واستعمال األلفاظ غیر المت

، فكل ھذه األمور قد تؤدي إلى "السیف " بدل " الحسام " الخاّصة، مثال ذلك استخدام لفظ 

  .طمس المعنى وصعوبة تحدیده

 : لذلك لجأ علماء الداللة القدماء والمحدثین إلى تقسیم الّداللة إلى عدة أنواع نذكر منھا

الداللة النفسیة، والداللة األسلوبیة السیاقیة، والداللة ، والداللة المركزیة، والداللة الھامشیة

، والداللة الفلسفیة وغیرھا من الّدالالت التي أضحت تنسب )داللة المخالفة(االنعكاسیة 

  .)1(لمصطلحات أخرى من العلوم المختلفة لتصبح بذلك علما مستقال بذاتھ

 وذكر Dénotationیین  فلمقتضیات دراستنا، سنقتصر اإلشارة إلى تعریف الّتع

  وسنخّصص المبحث الثاني من ھذا الفصل في شأن اإلیحاءات،ض من خصائصھعالب

Connotations.  

  

  :  Dénotation تعریف الّتعیین-4- 1

المعنى :  التي استخدمھا علماء الّداللة مثلDénotationعیین تعّددت مصطلحات الّت

    Conceptual meaning نى المفھومي األساسي والمعنى المركزي والمعنى األول والمع

 بالنسبة  وتنّوعت ، وبالتالي تشّعبت تعاریفھ)Cognitive meaning )2و المعنى اإلدراكيأ

 .  لعلماء اللغة العرب والغربیین

  : على أّنھأحمد مختار عمرعّرفھ فقد 

                                                
  .130-118 ص، 2007جاسم محّمد عبد العّبود، مصطلحات الّداللة العربیة، دار الكتب العلمیة، لبنان،   )1(
  .36، ص 1998 أحمد مختار عمر، علم الداللة، عالم الكتب، القاھرة،  )2(
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ة، ھو العامل الرئیسي لالتصال اللغوي، والممثل الحقیقي للوظیفة األساسیة للغ" 

وھي التفاھم ونقل األفكار، ومن الشرط العتبار متكلمین بلغة معینة أن یكونوا متقاسمین 

  .)1("للمعنى األساسي 

  : الذي یقولبیل.ت.روجرونجد في تعریف 

معنى مرجعي موضوعي وإدراكي، وبالتالي فھو ملكیة عامة تتقاسمھا المجموعة " 

  .)2("لكلمة أو الجملة جزءا الكالمیة التي تستخدم اللغة التي تشكل فیھا ا

 ھو القدر المشترك Dénotation  الّتعیینمن خالل ھذین التعریفین یّتضح بأّن مفھوم

من الّداللة الذي یسجلھ اللغوي في المعجم ویتفق علیھ أفراد البیئة والثقافة الواحدة، كما أّنھ 

 لذي یصدر بین الدالیتولد ضمن آلیة المرجع الخارجي أي أّنھ یحیل إلى ذلك االرتباط ا

  .والمدلول

  

  : خصائص الّتعیین-5- 1

 ال بّد لنا من  التياستنادا إلى تعاریف الّتعیین، یمكن أن نمّیز البعض من خصائصھ

  :)3(اإلشارة إلیھا

         تقاسم واشتراك أفراد المجموعة الكالمیة في فھمھ باعتباره معنى غیر مبھم  -
  .ال یستدعي العناء في تحصیلھ

 .اكھ عقلي محض یتوّقف على معرفة الوضع أو االستنباط المنطقيإدر -
 .یؤدي وظیفة اإلبالغ -
، )4(معنى ثابت وشامل ال یتغّیر بتغّیر الزمان أو المكان وال بتغّیر الثقافة أو الخبرة -

 : التي تحتوي على المالمح األساسیة اآلتیة" امرأة"ومثال ذلك كلمة 
 الثالثة المعیار المتفق sèmesتمّثل ھذه السمات بالغ، إذ +  ذكر-إنسان= + إمرأة 

 )5(.علیھ لالستعمال الصحیح للكلمة
 

                                                
  . المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا )1(
  .214، ص 2001بیل، الّترجمة وعملیاتھا، ترجمة محي الدین حمیدي، مكتبة العبیكان، الریاض، . روجر، ت )2(
  .79، ص 2004ب، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، لبنان،  محّمد محّمد یونس علي، مقدمة في علمي الداللة والتخاط )3(
  .38، ص 2001 شاھر الحسن، علم الداللة السمانتیكیة والبراجماتیة في اللغة العربیة، دار الفكر، عمان، )4(
  .37، ص 1998 أحمد مختار عمر، علم الداللة، عالم الكتب، القاھرة،  )5(
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   : خاتمة

 كما أنھ ،     یتبین لنا من خالل ھذا العرض الوجیز بأن علم الداللة یولي أھمیھ كبیرة للمعنى

لغویة  الةعلم مستقل بذاتھ یدرس العالقة بین دوال ومدلوالت األلفاظ اعتمادا على الظاھر

  .وغیر اللغویة التي قد تساھم في إدراك الدالالت الواردة ضمن األلفاظ

واستنادا إلى تقسیم المعنى من قبل الدارسین في مجال الداللة، یّتضح ارتباط ھذا العلم 
بعّدة مجاالت مثل الفلسفة وعلم النفس وغیرھا، لذلك فقد أضحى علم الداللة ضرورة البّد 

 ولعّل مجال الترجمة یعّد من بین أھم المیادین التي استفادت من ھذا منھا في شتى الدراسات
 في J. Darbelnet و داربلني J-P. Vinayالعلم ونھلت منھ؛ حیث یقول المنظران فیني 

  : ھذا الشأن
   ینطلق من المعنى، ویجري كل عملیات التحویل داخل مجال علم ]... [المترجم" 

  )1("الداللة 
لقول أّن الترجمة عبارة عن نقل الّدالالت المعّبر عنھا في اللغة ویستشّف من ھذا ا

 والبحث عن المقابالت الداللیة التي تحافظ على المعنى ،المنقول منھا إلى اللغة المنقول إلیھا
  .العام للنص األصلي

 ي كونھا معانDénotationویبدو من خالل التعاریف التي خّصھا الباحثون للتعیین  

 علیھا من طرف األفراد والجماعات، زیادة عل أّنھا موجودة سلفا في المعاجم وضعیة ومتفق

فھل . والقوامیس فھي بذلك ال تشّكل عقبة أمام المترجم أثناء قیامھ بالعملیة الترجمیة

  المعلومات التي تقّدمھا المعاجم كافیة إلدراك معاني األلفاظ واإلحاطة بھا؟

یسقط في خطأ اختیار المقابل الدقیق  أو ن أمره فغالبا ما یقع المترجم في حیرة م
لأللفاظ التي یوّد ترجمتھا، ومرّد ذلك ھو كثرة مرادفات اللفظ الواحد، مثل لفظ الرسالة الذي 

، فكیف یكون الحال Lettre, Epitre, Message : قابلھ عّدة ألفاظ في الّلغة الفرنسیة نحوی
   تزاحم التعیینات وتقاسمھا نفس العالمات اللسانیة؟ إذا انتقلنا إلى ترجمة تلك المعلومات التي

                                                
، 1994، دار المنتخب العربي، بیروت، 1لّترجمة، ترجمة لطفي زیتوني، طمونان، جورج، المسائل النظرّیة في ا  )1(

  .67ص
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 Connotationsاإلیحاءات تعریف مفھوم  : المبحث الثاني

  : مقدمة

 حیث استعمل كمرادف Scolastiqueیعود مفھوم اإلیحاء إلى المنطق المدرسي 

 من طرف المناطقة اإلنجلیز أمثال جان ستیوارت  Compréhensionلمصطلح المفھوم 

       والذي یؤكد بدوره على أّن المفھوم سواء كان كلیا أو نھائیا، ضمنیا  J.Stuart Millمیل

ذاتیا، یتم إدراكھ دائما انطالقا من حاالت الوعي المتحققة أو المحتملة التي یمكن بناؤھا  أو

إذ ، إّال أّنھ بالمقابل مفھوم حدیث في مجال اللسانیات )1(انطالقا من اسم ُیمنح لموضوع ما

 فأصبح بذلك من المفاھیم )2(1933 للمرة األولى عام Bloomfieldاستخدمھ بلومفیلد 

الخصبة التي القت نجاحا كبیرا في شتى المیادین، وھذا ما جعلھ واسع التداول لدى طائفة 

مھمة من المؤلفین والكّتاب والمثقفین إذ خّصھ الباحثون بالدراسة وأولوه عنایة فائقة، ما 

تغلیف المصطلح بطبقات من الفوضى والعشوائیة التي قد تؤدي إلى طمس معالمھ ترتّب عنھ 

الدقیقة، لذلك ارتأینا إلى ضرورة إلقاء نظرة فاحصة على جملة من اآلراء واألقوال حول 

المفھوم معتمدین بذلك على تعاریف المعاجم وبعض اللسانیین الغربیین والبالغیین العرب 

ساتھم، باإلضافة إلى تعاریف منظري الترجمة وما قّدموه من جھود الذین تطرقوا إلیھ في درا

وبحوث قد تساعد المترجم على إدراكھ وتحدیده ومن ثم السعي إلى ترجمتھ بكل دقة 

 .وموضوعیة

  : Connotation المفھوم الّلغوي لإلیحاء-1- 2

 للمفاھیم دور محوري في عملیة بناء الھویة، فھي ما یتحصل في الذھن من معان

عناصرا بوصفھا وأفكار، كما أنھا تتضمن عناصر مختلفة ومتنوعة ال یمكن رؤیتھا إال 

في الّلغة العربیة " إیحاء "  تعكس تركیب الواقع وتطوره، فلكلمة  باأللفاظ والعباراتمرتبطة

                                                
  .185، ص1994، دار المنتخب العربي، بیروت، 1مونان، جورج، المسائل النظرّیة في الّترجمة، ترجمة لطفي زیتوني، ط )1(

(2) KERBARAT-ORECCHIONI, Catherine., La connotation, Presses Universitaires de Lyon, 
Lyon, 1977, p.11. 
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ح ذلك من خالل تعاریف ستقر على مفھوم أو مفھومین، وسنوّضتدالالت لغویة متنوعة ولم 

  :حسب ما جاء في القوامیس اللغویة" اإلیحاء " 

  

  : المعاجم والقوامیس العربیة-أوال

  :البن منظور عن الوحي واإلیحاء " لسان العرب" جاء في 

     . اإلشارة والكتابة والرسالة واإلبھام والكالم الخفي وكل ما ألقیتھ إلى غیرك: الوحي

 تقول أْوحى و َوَحى و أْومى و والعرب  كّلمھ بكالم یخفیھ من غیره،: وحى إلیھ وأوحى و

  .)1(َومى بمعنى واحد

ألحمد بن فارس " معجم مقاییس الّلغة" قارب واضحا فیما یخص تعریفھ فيویبدو الّت

 : بن زكریا، حیث یقول

أصٌل یدلُّ على إلقاء ِعْلٍم في إخفاء أو غیره إلى : الواو والحاء والحرف المعتّل

 .)2(ألقیَتھ إلى غیرك حتَّى عِلَمُھ فھو َوحٌي كیف ما كانوكلُّ ما . اإلشارة : غیرك، والوحي

 وتبعا لھاذین التعریفین، یّتضح أن اإلیحاء ھو المعنى المضمر والخفّي أو 

االنعكاسات اإلشعاعیة والوجدانیة التي تحیط بالكلمات، ولیس باستطاعة كل متلقي للّرسالة 

  .عین دون سواه لفرد ماّن الكالم موّجھألأن یحّصل معناھا كامال 

 A dictionaryفي معجم األسلوبیة والبالغة " Connotation " وقد ورد مفھوم 

of stylistics and rhetoricلحسن غزالة، من خالل جملة من المرادفات، نذكر منھا  :

 معنى داللي : وإیحاء، وظل معنى، باإلضافة إلى مقابالت أخرى متمثلة في معنى ضمني،

  .ومعنى مرافق

 على المفھوم نفسھ بمصطلحات مختلفة، سنعرض البعض منھا غة العربیة تدّلّل فال

  :حسب ما جاء في القوامیس والمعاجم

تعریف التضّمن أو الّداللة  " عجم الموسوعي لمصطلحات التربیةالم" ورد في 

  :على الّنحو الّتالي) معنى داللي(

                                                
  :  التالي الموقع اإللكترونيفي، )ى /ح/و(   لسان العرب البن المنظور، مادة  )1(

www.baheth.info 
  . الموقع اإللكتروني نفسھفي، )ى /ح/و( معجم مقاییس الّلغة ألحمد بن فارس بن زكریا، مادة   )2(
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 .)1("اھا األصلّيھو المعنى اإلضافي الذي  توحیھ الكلمة عالوة على معن"

أي اإلشارة إلى وجود معنى فرعي إلى جانب المعنى األساسي لّلفظ، فھو بذلك قیمة 

  .إضافیة للمعنى األصلي

  :كاآلتي " علم الّلغة الّنظري" في معجم " ظّل المعنى " بینما عّرف 

ھو المعنى اإلضافي الذي توحي بھ كلمة ما زیادة على معناھا األصلي، وغالبا ما " 
 .)2( " المعنى من شخص إلى آخر ألنھ یرتبط بالخبرة الشخصیةختلف ظّلی

یّتضح من خالل ھذا التعریف بأن لظالل المعاني عالقة بذاتیة األفراد كونھا تضیف 

  . للكلمات معان جدیدة نابعة من تجاربھم الخاصة في الحیاة

  : المعاجم والقوامیس األجنبیة-ثانیا

لقوامیس األجنبیة، فیالحظ أن ھناك اتفاقا من حیث اختیار أّما فیما یخّص تعریفھ في ا

 .المصطلح إال أن ھناك اختالفا في تحدید مفھومھ

  : یتمثل فيConnotation تعریفا لمفھوم " Le petit Robert " ورد في معجم 

« Le sens particulier d’un mot, d’un énoncé qui vient s’ajouter 

au sens ordinaire selon la situation ou le contexte »(3).  

وظ ما حسب الموقف لفالمعنى الخاص الذي یضاف للمعنى العادي للكلمة أو م" 

  )ترجمتنا(  ".یاقوالّس

 le dictionnaire encyclopédique Larousse " وحسب ما ورد في 

 : ھوConnotationفإّن المقصود بمفھوم "  2000

« Valeur particulière, élément de sens qui affectent un mot en 

fonction du contexte où il apparaît, et qui s’ajoutent à sa signification 

fondamentale (ou dénotation) »(4).  

                                                
، 2003، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، )عربیة/انجلیزیة(تربیة  نّجار، فرید، المعجم الموسوعي لمصطلحات ال )1(

  .255ص
  .54، ص1991 الخولي، محمد علي، معجم علم الّلغة الّنظري، مكتبة لبنان، بیروت،)2(

(3) ROBERT, Paul., Le petit Robert. Rédaction dirigée par A. REY et J. REY-DEBOVE, 
nouveau Littré, Paris, 1982, p.368. 
(4) Dictionnaire Encyclopédique Larousse, Larousse-Bordas/HER, 1999, p.361. 
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قیمة خاصة وعنصرا من المعنى یلحقان بكلمة ما من خالل السیاق الذي تتواجد " 

  )ترجمتنا( ". )عیینأو الّت(ضمنھ، ویضافان إلى مفھومھا الرئیسي 

  یتبّین من خالل ھذه التعاریف بأن اإلیحاء عبارة عن عنصر من المعنى یضاف لكلمة 

  .أو تركیب ما، كما أن للسیاق دورا مھّما في تحدیده وإدراكھ

لجون دلیل  " مصطلحات تعلیم الترجمة"  في    connotationو قد عّرف مفھوم

Jean Delisle بأّنھ  : 

ھي مجموعة العناصر الّذاتیة والحمیمة والمتبّدلة ) connotation(لضمنیة الّداللة ا" 

  .)dénotation(" )1( التي تحملھا داللة المفردة وتقترن ھذه العناصر بالّداللة المباشرة

أي أن اإلیحاء معنى غیر قار یختلف من فرد آلخر، باعتباره مقترنا باألحاسیس 

ا بتعیین الكلمات، وبالتالي تصبح ھذه الكلمات قادرة والعواطف الشخصیة التي یمكن إلحاقھ

  .على الّتعبیر واإلیحاء

كما تحتوي الّلغة اإلنجلیزیة على تعاریف مماثلة لمفھوم اإلیحاء في الّلغة الفرنسیة، 

 : خّص بالذكر منھا حسب ما جاء فين

« Longman Dictionary of American English »مفھوم أّن  

Connotationھو : 

« A feeling or an idea that a word makes you Think of, in addition to 

its basic meaning »(2).  

                      )ترجمتنا(. "رئیسي معناھا الزیادة علىما توحي بھ كلمة ما من إحساس أو فكرة " 
 :  "Oxford"قاموس  و نجد التعریف ذاتھ تقریبا في

« An idea suggested by a word in addition to its main meaning »(3) 
   )ترجمتنا". ( فكرة توحي بھا كلمة ما إضافة إلى معناھا األساسي  "

ما یعني أن اإلیحاء مرتبط بالمشاعر واألحاسیس واألفكار التي تضاف إلى المعنى المّتفق 
  .علیھ

                                                
، 2005 دلیل، جون وآخرون، مصطلحات تعلیم الترجمة، ترجمة جینا أبو فاضل وآخرون، مكتبة لبنان، بیروت،  )1(

  .87ص
(2)  Longman Dictionary of American English, Pearson Education Limited, UK, 2004, p.188.  
(3)  HORNBY, A.S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, sixth edition, 
Oxford University Press, 2000, p.260. 
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 Dictionary of Literary Terms and Literary Theory" في وحسب ما جاء
 :یتأرجح بین طرفین  ّن مفھوم اإلیحاءإف "
" A connotation may be personal and individual, or general and 

universal " (1)  
     )ترجمتنا(". یمكن أن یّتسم اإلیحاء بالّذاتیة والفردیة كما یمكنھ أن یكون شامال وعالمیا " 

یحاء ال یتعلق بالّتجارب الفردیة فقط، وإنّما لھ انطالقا من ھذا التعریف، یّتضح بأن اإل

عالقة بالّتجارب الجماعیة أیضا، لذالك یتوّجب الّتمییز بین اإلیحاءات المنبثقة من استعمال 

اللغة على اعتبار أنھا داللة تدركھا وتتقاسمھا الجماعة، وبین اإلیحاءات الفردیة التي تخّص 

  .          أفراد دون سواھم

                         م إلى ھذه التعاریف، یّتضح أن ھنالك تقاربا فیما یخص مفھوواستنادا

 "Connotation " إذ أنھم )الفرنسیة واإلنجلیزیة (تین األجنبیتینبین الّلغة العربیة واّللغ ،

یّتفقون على كونھ معنى یضیف داللة خاّصة لملفوظ ما، كما أّنھ عبارة عن مجموعة قیم 

  .صور، وأفكار مصاحبة للمعنى الحقیقي توحي بھا الكلمات أو العبارات للمتلّقيشعوریة، و

فداللة الكلمة أو العبارة إذن یجب أن ال تتوّقف على تحصیل المعنى الحرفي، بل 

یقتضي على المترجم أن یسعى إلى فھم وإدراك اإلیحاءات، فھنا یكمن مربط الفرس، إذ 

العوامل غیر الّلغویة؛ من سیاق المقال والمقام، ونفسیة یتوّجب علیھ األخذ بعین االعتبار 

المبدع وحتى الظروف المحیطة بالمتلّقي، ألنھ قد یدركھا بطریقة مختلفة حسب تجربتھ 

  .وأحاسیسھ، كما یتوّجب علیھ نقلھا باعتبارھا جزءا من الّنظام الّلغوي

  

  : Connotationالمفھوم االصطالحي لـ

 نورد بعض اإلیضاحات التي قد تساعد على فھم یمكن تحت ھذا العنوان أن

  باإلضافة إلى منظرّي الترجمةالمصطلح، حیث أولى بعض الباحثین الغربیین والعرب

فتناولوه من عّدة جوانب، كل واحد حسب اختصاصھ  " Connotation "  اھتمامھم بمفھوم 

 .وتوجھاتھ

                                                
(1)  CUDDON, J.A., Dictionary of Literary Terms and Literary Theory , Penguin Books, 1998, 
p.176 
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  : اإلیحاء من المنظور الغربي-2- 2

حیث سنذكر "اإلیحاء "غة الغربیین بقسط وافر في البحث في أمورلقد أسھم علماء الّل

، و L. Bloomfieldلیوناربلومفیلد :  أعمال– على سبیل المثال ال الحصر –في ھذا الشأن 

  .Roland Barthesروالن بارت  ، و L. Hjelmslevلویس ھلمسلیف 

  : Bloomfield Leonardبلومفیلدلیونار  اإلیحاء بالنسبة ل- 2-1- 2

مصطلحا طارئا على الّلسانیات الحدیثة، إذ یرجع الفضل األكبر " اإلیحاء " یعّد 

          حیث استخدمھ للمّرة األولى في كتابھ " بلومفلید " إلدراجھ في ھذا المجال إلى اللساني 

 "Language "  وھو یشیر بصدد اتساع داللة 1933عام " Widening meaning  " 

  : فعّرفھ على أّنھ إیحاءا،  تسمىضافیةإم الكلمات إلى وجود قی

« The second important way in which meanings show instability is the 

presence of supplementary values which we call connotations » (1)  

یم ة الثانیة التي تظھر فیھا المعاني عدم استقرارھا تتمّثل في تواجد قالطریقة الھاّم"

  )ترجمتنا( ."إضافّیة نسّمیھا إیحاءات

  :كما یشیر إلى صعوبة واستعصاء تعریف اإلیحاء، قائال

« The varieties of connotation are countless indefinable and, as a 

whole, cannot be clearly distinguished from denotative meaning »(2). 

زه بوضوح عن یریفھ مستحیال كما یتعّذر عموما تمی، وتعإن تنّوع اإلیحاء ال یعّد" 

  )ترجمتنا(". الّتعیین 

 إھمالھ وكما انصب اھتمام بلومفیلد على دراسة اإلیحاء من خالل الظواھر الجماعیة 

لتلك الّظواھر التي ال تخّص سوى الفرد المعزول، حیث یتداخل اإلیحاء مع مستویات الّلغة 

        باعتباره منبعا رئیسا لإلیحاء؛ معّلال ذلك بأّن ھناك كلمات والمستوى االجتماعي للمتكّلم 

  .أو عبارات تستعملھا طبقة اجتماعیة دون سواھا

                                                
(1) BLOOMFIELD. L., Language, Henderson and Spalding, London1955,  p.151. 
(2) Ibid., p.155. 
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التعابیر المحظورة التي تتضّمن  :  كما یصّنفھ أیضا حسب مستویات تعبیریة، مثل

ا إلى ألفاظ عامیة إیحاءات سلبیة ال ُیحبَّذ استعمالھا إذ أنھا منبوذة من طرف المجتمع، وصّنفھ

یستعملھا أفراد طبقة اجتماعیة معّینة، باإلضافة إلى التكوینات التي تصاحب التعابیر 

؛ فإذا تفّوه المتكلم "Papa " و" Mon père "  على ذلك بكلمتي الم مثاوالكلمات، حیث قّد

ء  حیث یتمّثل ھذا الشي)1(فإّننا نعلم شیئا إضافیا" Mon père"بدال من " Papa "بـ

  .مع العلم أن الّلفظتین مترادفتین من حیث الداللة" الصبیانیة"اإلضافي في 

      اإلیحائیة الخاصة فاألمر نكھتھ  speech-form وحسب بلومفیلد، فإن لكل خطاب

 Special(ستعمالیة وتجربة خاصة إوإّنما یعود إلى قیمة  ،یتعّلق بداللة كلمة ما ال

expression (مستمع الذي ال ینتمي إلى المجموعة التي ینتمي إلیھا ال یدركھا إّال ال

  .)2(المتكلم

ما یمكن استخالصھ من ھذا العرض المبسط لتعریف اإلیحاء أن ھناك غموضا في 

 إذا كان ظاھرة فردیة أم اجتماعیة، ویعتبره بلومفیلد قیما مضافة حول ما مفھومھ

supplementary valuesمفھومھ یتداخل مع مفھوم  للمعنى المتعارف علیھ، كما أّن 

  .مستویات الّلغة وسجّالتھا

  

  :Hjelmslev Louis اإلیحاء بالنسبة للویس ھلمسلیف - 2-2- 2

 Prolégomènes à une théorie du " تطرق ھلمسلیف من خالل كتابھ 

langage "3(إلى ما وصفھ بسیمیاء اإلیحاءات() Sémiotique connotatives ( باعتبار

ال أكثر شموال من اللسانیات، حیث أنھ یبحث في الرموز الّلغویة وغیر أن السیمیاء مجا

  .الّلغویة

"  الموحیات"إّن كما یلّح على دراسة اإلیحاء من منظور سیمیائي، ف

"Connotateurs"  بالّنسبة لھلمسلیف عبارة عن عناصر موجودة في الوحدات الّلسانیة وال

  :، وھذا ما یؤّكده عندما كتبContenuمون  والمضExpressionیمكن فصلھا عن الّتعبیر 
                                                

(1)BLOOMFIELD. L., Language, op.cit., p.152. 
(2) Ibid, p.155. 
(3) HJELMSLEV, Louis., Prolégomènes à une théorie du langage, les éditions de Minuit, 

1971, p.144. 
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«Il semble donc légitime de considérer l’ensemble des 

connotateurs comme un contenu dont les sémiotiques dénotatives sont 

l’expression, et de designer le tout formé par ce contenu et cette 

expression du nom de sémiotique ou plutôt de sémiotique 

connotative ».(1) 

عیینیة، إنھا ما یعني أن الموحیات تعّد مضموًنا یتحّقق تعبیره من خالل السیمیائیات الّت

تشكل بذلك مضموًنا سیمیائًیا ولیس مضموًنا لّلغة، ذلك أّن مستویي الّتعبیر والمضمون 

 ھناك تطابقا بین وحدات الّتعبیر ووحدات یتطابقان خالًفا لما ھو موجود في الّلغة، أي أن

  .المضمون

 عن الّلغوي ھلمسلیف عددا من الّدوال الموحیة على خوسیھ ماریا إیفانكوسویذكر 

   : )2(معنى النّص والتي تّتصل بدورھا بالمبدع والّظروف المحیطة بھ، والمتمّثلة في

 .الّنغمة وأسلوب الخطاب -

 .عصر المبدع -

 .نشؤه االقتصادي والّثقافيطبقتھ االجتماعیة، وم -

 ).إلخ...كالكنیسة أو اإلدارة(المجموعة االجتماعیة التي ینتمي إلیھا -

 .المنطقة الجغرافیة التي یعیش فیھا، ولھجتھ الّلغویة -

 من حیث الجنس ذكرا أو أنثى، ومن حیث العمر؛ ھل ھو في سن : البیولوجیا -

 .الصبا أو الّشباب أو الّنضج والكھولة أو الشیخوخة

فكّلھا عوامل ذات تأثیر ظاھر في تحصیل مفھوم النّص ومعناه، كما تساھم في طریقة 

اختیار المبدع أللفاظھ وعباراتھ التي یشحنھا بأحاسیس وأفكار ومعاني إلى جانب معناھا 

  .  األصلي ویودعھا في نّصھ من خالل توظیفھا ضمن وسائل الّلغة وأدواتھا وصورھا

ة لھمسلیف من طریقة عمل خاّصة للعالمات الّلغویة، حیث أن یتحّدد اإلیحاء بالّنسب

 أو ما  Langage de dénotationوالتي تشكل لغة التعیین) مدلول+ دال (العالمة اللسانیة 

                                                
(1) Ibid, pp.149-150. 

، األردن،  9، العدد25 علي توفیق الحمد، مفھوم النص بین الداللة الحرفیة والداللة التضّمنیة، مجلة جامعة البعث، المجّلد )2(
  .58، ص2003
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، )1(ھي التي تصبح دلیال لإلیحاء) Expression et contenu(سماه بالّتعبیر والمضمون 

  : الّتالیینویمكن توضیح ھذا الّنظام من خالل الّشكلین

  
 

  لغة الّتعیین     مدلول  دال

  مدلول  دال    لغة الّتعیین

              اإلیحاء                التعیین     

  :Barthes Roland اإلیحاء بالنسبة لروالن بارث - 2-3- 2

 Eléments de sémiologie"عناصر السیمیاء "  اإلیحاء في حاول بارث تعریف

  :بالّنسبة لھمسلیف، حیث یقول" الّنظام " مستنًدا إلى مفھوم 

ھناك بعض اإلشارات في تمھید (إن الّظواھر اإلیحائیة لم تدرس بشكل منھجي بعد  " 

  .)2() "ھلمسلیف

 Eléments de"و" Mythologies "بارثمن خالل تصّفح البعض من أعمال 

sémiologie " یّتضح أنھ قد أولى عنایة كبیرة لإلیحاء، واعتبره الّركیزة األساس

للسیمیولوجیا، حیث عّرف اإلیحاء على أّنھ نظام سیمیائي من الّدرجة الثانیة مرتبط بالنظام 

 :األول، إذ یقول
«La société développe sans cesse, à partir de système, qui lui 

fournit la langue, des systèmes de sens second ».(3) 

انیة انطالقا من النظام األول الذي ُتكسبھ أن المجتمع یطّور باستمرار أنظمة ث: "أي

  )ترجمتنا(". إّیاه الّلغة

                                                
(1) KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine., La connotation, Presses universitaires de Lyon, 

1977, p.80. 
(2)  BARTHES, Roland., Eléments de sémiologie, in communications n°4, 1964, p.131. 
(3) GALISON, R et COSTE, D., Dictionnaire de didactiques des langes, Hachettes, 1986, 
p.119. 
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بمعنى أن كّل ما ھو دلیل ضمن الّنسق األّول یصبح مجرد دال ضمن الّنسق الثاني 

  : الّتالیة)1(ویمكن تمثیل ذلك من خالل الخطاطة

  
 

      دال. 1

    مدلول. 2  ّتعیینال

  الدلیل. 3  

  

  

  اإلیحاء

  المدلول. ب  الدال. أ  

  الدلیل. جـ    

  

 :  المتمّثلة فيھلمسلیفأّن بارث یستعمل فعال مفاھیم یّتضح من خالل ھذه الخطاطة ب

مستوى الّتعبیر ومستوى المضمون؛ إذ أّننا أمام نسق أول یشمل داّال ومدلوال وعالقة داللیة 

 الّنسق الثاني  یؤدي إلى داللة مباشرة وواحدة؛ أماDénotativeلذلك فھو جانب تعییني 

فیّتخذ من األول بمجموعھ داال لمدلول آخر لتتوّلد عنھما مًعا داللة أخرى غیر مباشرة أي 

 .)Langage de connotation)2"لغة اإلیحاء "كیوني بـریأو كما تسّمیھ أو     إیحاء 

  : اإلیحاء من منظور العرب-3- 2

 عن مفھوم اإلیحاء بل تباینت غة العرب مصطلحا واحدا للّتعبیرلم یستخدم علماء الّل

وتدل كثرة  والداللة اإلیحائیة، لّداللة الھامشیة، ومعنى المعنى،ا : الّتسمیات وتشّعبت مثل

المصطلحات على أھمیتھ في البحث الّداللي، لذلك ارتأینا وجوب التطّرق إلى مفھوم كل 

 . الغربیةغویة التوّصل إلیھ في الدراسات الّلمصطلح على حدى، ومقارنتھ مع ما تّم

                                                
  .34، ص 1996 لذة النص أو مغایرة الكتابة لدى بارث، إفریقیا الشرق، ،أوكانعمر   )1(

(2) KERBARAT-ORECCHIONI, Catherine., La connotation, Presses universitaires de Lyon, 
1977, p.80. 
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  :  اإلیحاء3-1- 2

  :  اإلیحاء على أّنھصالح الدین محمد عبد التوابیعّرف 

ما للكلمة الواحدة من تأثیر في النفس والحس بما تبعثھ من المعاني وتثیره من " 

  )1(".األفكار والمشاعر 

نالحظ أن صالح الدین یرّكز على الموقف االنفعالي الذي توحي بھ الكلمة سواء 

 يلّنسبة للمتلقي أو بالّنسبة لمستخدمھا، كما أّن إدراكھ إدراك ذاتي إذ تشّع الكلمات بمعانبا

  . األحاسیساتؤّثر في النفوس وتنفعل بھ

وضرب لنا مثاال عن الحجاج الذي لم یحّبذ من لیلى األخیلیة وصفھا لھ بالغالم عندما 

   : قالت

  إذا ورد الحجاج أرضا مریضة              
   تتبع أقصى دائھا فشفاھا                              

  شفاھا من الداء العضال الذي بھا             
  غالم إذا ھز القناة سقاھا                             

  
فرغم ھذا القول الطّیب وروعة األلفاظ وجمال التركیب، إّال أّنھ لم یقبل منھا كلمة 

  .)2(عث في النفوس معاني الطیش والصبوة والجھلغالم لما تحتویھ من إیحاءات تب

 حیث اّتضح لھ بأّن مدلول الكلمة العام كما ،كما تطّرق أیضا إلى مصادر اإلیحاء

أوجدتھ كتب الّلغة یعّد مصدرا في حّد ذاتھ، باإلضافة إلى أّن التنغیم واإلیقاع الصوتي الذي 

ن لإلیحاء، كما أّن ھناك مصدرا تشتمل علیھ بعض الكلمات أو العبارات یعتبر مصدرا ثا

آخر یتمّثل في االستعماالت المجازیة للكلمات بحیث یترك المعنى الخفي أثرا متباین 

األوضاع في النفوس، باإلضافة إلى أّن موضع الكلمات في السیاقات المختلفة وكذا الظروف 

 المصادر، یرى وزیادة على  مجمل ھذه. التي تصدر فیھا لھ دور كبیر في جالء اإلیحاءات

صالح الدین بأّن األفراد أو الجماعات مصدرا من مصادر اإلیحاء وذلك مرّده إلى اختالف 

 .)3(الرؤى والتجارب
                                                

 دراسة نقدیة وأدبّیة حول إعجاز القرآن، دار الكتاب الحدیث، : صالح الّدین عبد التواب، النقد األدبي )1(
  .163، ص2003الجزائر، /الكویت/القاھرة

  . المرجع السابق ذكره، الصفحة نفسھا )2(
  .164، ص  السابق ذكرهمرجع  ال )3(
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  : الّداللة الھامشیة- 3-2- 2

 أثناء تناولھ لداللة األلفاظ بین داللتین؛ فسّمى الّداللة األولى بالّداللة إبراھیم أنیسمّیز 

  :، حیث عّرفھا على أّنھاDénotationمصطلح الغربي المركزیة وھو ما یقابل ال

  .)1( "القدر المشترك من الّداللة الذي یسّجلھ اّللغوي في معجمھ" 

بمعنى أّنھا الّداللة التي یتّفق علیھا ویتقاسمھا المتكلمون، أّما الداللة الھامشیة فقد عّبر 

  :عنھا قائال

اربھم وأمزجتھم وتركیب أجسامھم تلك الّضالل التي تختلف باختالف األفراد وتج" 

  .)2("وما ورثوه عن آبائھم وأجدادھم 

 للّداللة الھامشیة على أّنھا داللة غیر قاّرة، إبراھیم أنیسیّتضح من خالل تعریف 

فھي متغّیرة بمرور الزمن وتطور الّثقافة، كما تعتمد على نفسیة ومزاج األفراد وعلى ثقافتھم 

  . وتشارك في تحدید الّداللةوجنسھم، فكلھا عوامل تتداخل

  : فبعد عرضھ لمفھومي الّداللة الھامشیة والّداللة المركزیة، خلص إلى القول بأّن

  .)3( "بینما تجمع الّداللة المركزیة بین الناس، تفّرق بینھم الّداللة الھامشیة" 

  :ثم یمضي قائال

شرا مستطیرا لبني وتسود الداللة الھاشمیة في بعض مجاالت الحیاة، وتصبح حینئذ " 

  .)4( "اإلنسان

فیؤخذ على إبراھیم أنیس قولھ ھذا، ألن الّلغة بتنوع أسالیبھا وبحقیقتھا ومجازھا 

سعت لخلق االتصال بین أفراد المجتمع حیث یستعملھا اإلنسان للّتعبیر عن رغباتھ وحاجاتھ 

و المتكلم یوّظفھا حسب وعواطفھ بل حتى آثامھ وشروره، فما الّلغة إّال وسیلة في ید الكاتب أ

  .أھوائھ ومتطّلباتھ

                                                
  .106، ص 1991، القاھرة إبراھیم أنیس، داللة األلفاظ، مكتبة األنجلومصریة،  )1(
  .107، ص نفسھ المرجع  )2(
  .108، ص المرجع نفسھ  )3(
  .109، ص  ذكره  السابق المرجع )4(
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  : معنى المعنى- 3-3- 2

  :قائال" معنى المعنى "  إلى مفھوم عبد القاھر الجرجانيتطّرق 

  .)1( "أن تعقل من اّللفظ معنى، ثم یفضي بك ذلك إلى معنى آخر" 

" ى معنى المعن" و" المعنى " فاستنادا إلى قولھ، یّتضح بأن الجرجاني قد فّرق بین 

 عند الغرب، بینما Dénotationفالمعنى ھو ما ندركھ من ظاھر الّلفظ، وھو ما یقابل لفظ 

، إذ أّنھ یمّثل المعنى الخفّي Connotationالمصطلح األجنبي " معنى المعنى"یقابل 

 .والمضمر الذي یحتاج المستمع أو القارئ إلى بعض من القدرة المعرفیة والفطنة إلدراكھ

  :ة اإلیحائیة الدالل- 3-4- 2

  :على أّنھا" علم الّداللة "  في كتابھ أحمد مختارعّرفھا 

  .)2("المعنى الذي یتعّلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على اإلیحاء نظرا لشفافیتھا" 
فمن خالل ھذا التعریف، یّتضح بأن ھناك كلمات لھا تأثیرات خاصة على النفوس 

لنوع من الكلمات ویسعى إلیجاد ما یقابلھا في لذلك یتوّجب على المترجم االنتباه إلى ھذا ا
 الذي أحدثتھ الكلمة األصلیة من ھالّلغة المنقول إلیھا من حیث التأثیر، وأن تؤدي الغرض ذات

  .خالل موضعھا في السیاق
  : قائالمحمد محمد یونس علي للداللة اإلیحائیة یتحدث عنھا ا آخراوھناك تعریف

  .)3(" المعنى العاطفي الّزائد عن المعنى اإلدراكيالّداللة اإلیحائیة فیقصد بھا" 
ویعني بھا، تلك المعلومات المضافة إلى المعنى األول ذات الحمولة العاطفیة، وھو ما 

 الذي وصفھ بالقیم اإلضافیة التي Connotation لمفھوم بلومفلید.لیتشابھ مع تعریف 

  .تشحن تعیین الكلمات

 عالقة المعنى اإلیحائي بالمعنى الحرفي  القول فیما یخّصشاھر الحسنویختصر 

  :قائال

  .)4( "المعنى اإلیحائي متّمم للمعنى الحرفي ولكل منھما أھمیتھ في الّدراسات الّلغویة" 

  
                                                

  .179، ص 2005كتاب العربي، لبنان،  عبد القاھر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تعلیق وشرح محمد النوجي، دار ال )1(
  .39، ص 1998 أحمد مختار عمر، علم الداللة، عالم الكتب، القاھرة،  )2(
  .79، ص 2004 محّمد محّمد یونس علي، مقدمة في علمي الداللة والتخاطب، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، لبنان، )3(
  .44، ص 2001یة في اللغة العربیة، دار الفكر، عمان،  شاھر الحسن، علم الداللة السیمانتكیة والبراجمات )4(



  إشكالیة ترجمة اإلیحاءات إلى اللغة العربیة
 

 22 

ما یعني أن ھناك عالقة تكامل بین المعنى اإلیحائي والمعنى الحرفي، فھو ینحدر منھ 

  .عتباره عنصرا من الّداللةوال وجود لھ بدونھ، كما نّوه إلى ضرورة دراستھ با

ھو "  Connotation" ما یمكن أن نستخلصھ من خالل ھذا العرض المبّسط لمفھوم 

أّن المتخّصصین العرب لم یتبّنوا تسمیة موّحدة بل اعتمدوا مصطلحات متعّددة لتعریف 

 الحسن شاھر وعلي محّمد محّمد یونسمفھومھ، كما نالحظ أن ھناك تطابقا بین تعریفات 

، ویشتركون "Supplementary values "  القیم اإلضافیة بلومفلید ما ألقى علیھ مع

جمیعھم في كونھ معنى عاطفي یثیر االنفعاالت لدى الكاتب أو المتلقي، وأّنھ عبارة عن 

مجموعة المفاھیم الّناتجة عن تجارب سواء كانت شخصیة أو اجتماعیة تقاسمھا أو لم 

 .الواحدةتتقاسمھا المجموعة السكانیة 

  

  : اإلیحاء من منظور منظّري الترجمة-4- 2

تطّرق المنظرون في میدان الترجمة إلى عدة قضایا قد تعیق العملیة الترجمیة، ولعل 

بة تعّد جزءا من ھذه األمور؛ فلطالما صاحب ّعاإلیحاءات باعتبارھا مسألة شائكة ومتص

من الّلغة المنقول منھا إلى الّلغة الحدیث عن نقل اإلیحاءات قول بتعّذر واستعصاء ترجمتھا 

  قابلة للّترجمة أم ال؟" اإلیحاءات " المنقول إلیھا، فھل 

والمعلوم أن جّل منظري الّترجمة ھم من علماء اللسانیات، إذ نجد أّنھم قد خّصصوا 

بعض الصفحات من دراساتھم یتناولون من خاللھا مفھوم اإلیحاءات وعالقتھا بالفعل 

 .جورج مونان، و جون روني الدمیرال، و یوجین نایدا: نھمالترجمي، نذكر م

  

  :Georges Mounin اإلیحاء بالّنسبة لجورج مونان - 4-1- 2

 من أوائل مؤسسي نظریة الترجمة، حیث قامت نظریتھ حول جورج مونانیعّد 

 Les Belles"تضارب اآلراء بین إمكانیة العملیة الترجمیة واستحالتھا، كما طرح في كتابھ 

Infidèles "1(ھل الّترجمة ممكنة؟: إشكالیة(  

                                                
(1)MOUNIN, Georges., Les belles infidèles, Presses Universitaires de Lille, 1994. 
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 Les problèmes théoriques "  من خالل كتابھ الموسوم بـ مونان عرض ولقد

de  la traduction " مفھوم اإلیحاء ضمن العملیة الترجمیة، واعتبره من بین أھّم

  .الّصعوبات التي قد یواجھھا المترجم

  : اإلیحاء كونھجورج مونانیعّرف 

 « Il s’agit de l’ensemble des valeurs affectives d’un signe, de 

l’effet non dénotatif qu’il produit sur l’interlocuteur ou le 

lecteur… »(1). 

     یتعّلق األمر بمجموع القیم العاطفیة لعالمة ما، بأثرھا غیر الّتعییني على المستمع" 

  )ترجمتنا(". أو القارئ 

قیما  " ّفق مع ما ذھب إلیھ بلومفیلد الذي عّرف اإلیحاءات على أّنھا وھو تعریف یت

 االنفعاليعیین، كما رّكز مونان على الموقف للّت) Supplementary values" (إضافیة 

الذي توحي بھ كلمة أو عبارة ما سواء بالّنسبة لمستخدمھا أو بالّنسبة لمتلّقیھا زیادة على أّن 

 .ّدث إلى متحّدث آخرھذه القیم تختلف من متح

 على أن كل لغة تقوم على نظرة مختلفة تفرض على مونانفضال عن ذلك، یؤّكد 

متلقیھا رؤیة محّددة للعالم، ومرّد تحلیلھ ھو الخبرات البشریة والعناصر المحیطة بھا، إذ أن 

ن في ما یمّیز الترجمة ھي تلك العملیة التواصلیة بین مختلف األنظمة الّلغویة، ما یعني أ

  .اإلیحاء جزءا من الفردیة وجزءا یشترك فیھ المتواصلون

  :)2(  یقّسم جورج مونان اإلیحاء إلى ثالثة أقسام

  .ملفوظ وھي نابعة من موقف المتكلم الشعوري/ العالقة بات - 1

 أم امتلقي وھي مرتبطة بالموقف الشعوري سواء كان شخصی/ العالقة ملفوظ - 2

 .ااجتماعی

مّثل في حالة اإلیحاءات التي تكون فیھا القیم الشعوریة متلقي وتت/ العالقة بات - 3

  .مشتركة بین المتكلم والمخاطب

                                                
(1)MOUNIN, Georges., Le dictionnaire de linguistique, Presses Universitaires de France, 

Paris, 1974, p.79. 
  .200، ص 1994المسائل النظریة في الترجمة، ترجمة لطیف زیتوني، دار المنتخب العربي، لبنان، مونان، جورج،  )2(
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فالعالقة الثالثة ھي التي تعني الفعل الترجمي باعتبار أن اإلیحاء یتأرجح فیھا بین 

 إلى القول بأن ھذه اإلیحاءات قابلة للترجمة ألنھا تنتمي إلى مونانالذاتیة والجماعیة، ویذھب 

، كما یحّث المترجم )1(لة وبالتالي إلى نظام الّلغة والبّد من ترجمتھا كما تترجم الّتعییناتالّدال

 .على إیجاد معادالت تتضّمن نفس القیم التي تحملھا الكلمات في الّلغة األصل

  :Jean René Ladmiral اإلیحاء بالنسبة لجون روني الدمیرال - 4-2- 2

جال الترجمة، فھو مدافع بامتیاز عن الّلغة  من أھم المنظرین في مالدمیرالیعّد 

والثقافة الھدف، كما أّنھ ال یسعى إلى عرض نظریة ترجمیة خالصة بل قام بصیاغة أفكار 

انطالقا من ممارستھ الّشخصیة للعملیة الترجمیة فعرض خالصة تجاربھ في جملة من 

  :ھا، حیث عّرفھا على أّنThéorèmes" تنظیرات "       القضایا سّماھا 

« Des acquis théoriques que l’on peut retirer de disciplines 

comme la linguistique pour conceptualiser les aléas de la pratique 

traduisante »(2).  

سانیات من أجل بلورة مكتسبات نظریة یمكن استخالصھا من شتى العلوم كالّل: " أي

  )ترجمتنا(". مفاھیم حول آلیات العمل الترجمي 

ما یعني أن الترجمة لیست عملیة لغویة فحسب، بل تتعداھا لتشمل االعتماد على 

  .المعارف المتنوعة بغرض إنتاج نص واضح ال إبھام فیھ

ق تطّر" Traduire : théorèmes pour la traduction " ففي كتابھ المعنون بـ

 سألة تطبیقیة منتقدا بذلك رأي إلى إشكالیة ترجمة اإلیحاءات، حیث اعتبرھا مالدمیرال

  . الذي یدرجھا ضمن القضایا الّنظریة في الترجمةمونان جورج

  :ویعّرف اإلیحاء قائال

 «  Elle est un élément d’information comme un autre […] un 

moment sémantique de l’énoncé – source »(3). 

  
                                                

  .207، ص  السابق ذكره المرجع )1(
(2) LADMIRAL, Jean-René., Traduire : théorèmes pour la traduction, Gallimard, Paris, 1994, 
p.203. 
(3) Ibid, p.172. 
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".  لحظة داللیة للعبارة األصل وھو[...] ھو عنصر إخباري كغیره من العناصر" 

  )ترجمتنا(

ین یعتبرون أن اإلیحاءات جزءا من ذفھو یحذو بذلك حذو جورج مونان و بلومفیلد ال

الّداللة، إّال أّنھ ینتقدا الّطرح القائل بأّن اإلیحاءات مجرد معلومات إضافیة للّتعیین حیث 

  .دة ضمن المعاني األصلیةاعتبرھا عنصرا فّعاال إلیصال األفكار والمعلومات الوار

  

تطّرق الدمیرال أیضا إلى إشكالیة ما إذا كانت اإلیحاءات ظاھرة فردیة أم اجتماعیة 

  :  في الصددحیث یقول

" la connotation n’est pas, sans plus, un phénomène strictement 

individuel… il y a seulement un problème posé de savoir quelle est la 

part de l’individuel dans le jeu des connotations "(1). 

یطرح مشكل واحد فقط یرمي إلى معرفة ...لیست اإلیحاءات ظاھرة فردیة قطعا"

  )ترجمتنا(". مدى تدّخل الفردیة في التالعب باإلیحاءات

 مونان بتحلیل العالقات الثالث التي خّصھا الدمیرالانطالقا من ھذه اإلشكالیة، قام 

متلقي التي تشّكل عالقة / في دراستھ لھذا المفھوم مؤّكدا على ضرورة االھتمام  بالعالقة باث

اتصالیة حقیقیة قابلة للترجمة، أّما فیما یخّص العالقتین األولى والثانیة فاعتبرھما حاالت 

ة  ال تتحّقق من خاللھما العملیة االتصالیة وھي حینئذ غیر قابل modes déficientsناقصة 

 .)2(للترجمة

الّداللیة –كما طرح الدمیرال إّبان حدیثھ عن اإلیحاءات ما یسمیھ بالّنظریة السیمیائیة 

 :في الترجمة، حیث قّسم اإلیحاءات إلى قسمین

  

                                                
(1)LADMIRAL, Jean-René., Traduire : théorèmes pour la traduction, op.cit., p.140. 
(2) Ibid., p.142. 
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  :Connotations sémantiquesداللیة ال اإلیحاءات -أوال

مترجم، فیمكن یعّرفھا على أنھا ما ھي إال جوانب ذاتیة للمدلوالت من وجھة نظر ال

تعّبر عن مشاعره وأحاسیسھ  أو إیحاءات " affectives " أن تكون إیحاءات عاطفیة 

أو إیحاءات  ائھ ومرجعیاتھ في طریقة التفكیر، آربین ُت"idéologiques " إیدیولوجیة 

یفرضھا السیاق العام للنص حیث تكتسب األلفاظ أو العبارات  "  Situationnelles"سیاقیة 

  .)1(مختلفة حسب تموقعھا فیھ دالالت 

ما یعني ارتباط اإلیحاءات الّداللیة بأحاسیس وأفكار یمكن تحدیدھا من خالل الّسیاق 

  .الذي وردت من خاللھ

   اإلیضاح: فكثیرا ما یجد المترجم نفسھ تائھا بین خیارین إّما

Incrémentialisation النص أي إضافة بعض المعلومات الّداللیة اإلضافیة إلى متن 

 فقد الھدف سواء على مستوى الدوال أو على مستوى المدلوالت لتجّنب الّلجوء إلى الھوامش،

 أن یختار  أو،ُتحدث ھذه المعلومات المضافة تشویھا ُیضّر بالمعنى العام للنص األصلي

بمعنى تجاھل نقل المعلومات الواردة على مستوى المدلوالت  Entropieارة خسالالمترجم 

جزء من الخطاب أو كّلھ واستبدالھ بآخر أقل كثافة یؤدي نفس المعنى على مستوى و إسقاط 

 المترجم في الفعل الترجمي ھو تمریر ونقل المعنى مھما كّلف ذلك، ، غیر أّن ما یھّم)2(الدوال

باعتبار أّن اإلیحاءات شدیدة االرتباط بالّصیغة الحرفیة للكلمات والعبارات التي وردت من 

  :قائالDaniel Moskowitz دانیل موسكووتیز ذا ما ذھب إلیھ خاللھا، وھ

« On ne traduit pas des mots mais des idées »(3).  

 )ترجمتنا(". ّإننا ال نترجم كلمات بل أفكار " 

                                                
 (1)LADMIRAL, Jean-René., Traduire : théorèmes pour la traduction, op.cit., pp.199-200. 
(2) Ibid., pp.219-220. 
(3) Ibid., p.220. 
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  :Connotation sémiotique اإلیحاء السیمیائي -ثانیا

+ دال (المضمون فھو طریقة خاّصة تتمثل في اتحاد مستوى الّتعبیر مع مستوى 

لتكّون دلیال یضاف إلیھ مدلوال آخر لینتج عن ذلك إیحاء، وھو بذلك یّتفق مع مفھوم ) مدلول

  :، حیث یقولHjelmslevاإلیحاء الذي أدرجھ ھلمسلیف 

" Notre « Connotation sémiotique » est donc essentiellement 

hjelmslévienne "(1).  

  

ق بالنسبة لوجھة النظر الترجمیة لكونھا إیحاءات فھي بالتالي ال تشكل أي عائ

مشتركة، إذ یتیّسر ترجمتھا بإیجاد مقابالت طبیعیة، وھو ما یؤّكد الترجمة الّتامة على حّد 

  .)2(قول الدمیرال

 تقدم معلومات كغیرھا من اتما یمكن استنتاجھ من خالل ما سبق، ھو أّن اإلیحاء

ولیھا اھتماما كبیرا، وأن یترجمھا كما یترجم العناصر لدى اقتضى على المترجم أن ی

  .الّتعیینات باعتبارھا جزءا ال یتجّزأ من داللة الكلمات  أو العبارات

  : Eugéne Nida اإلیحاء بالنسبة لـ یوجین نایدا- 4-3- 2

 إلى مجال  Scientificité"العلمیة "  من خالل كتبھ إلى إلحاق صفة نایداسعى 

  C. Taberھذا الموضوع في كتابھ المشترك مع شارل تابیر الترجمة، حیث تطّرق إلى 

 :عندما قال

البّد من اعتبار الدراسة العلمیة للنشاط الترجمي نوعا من فروع اللسانیات المقارنة  " 

  .)3( "والتي تحمل بعًدا تأثیریا واھتماما خاصا بعلم الّداللة

یصال مغزى اإلنجیل وتقریبھ إّال أن الغرض المتوّخى من الترجمة بالنسبة إلیھ ھو إ

من مدارك الناس في لغاتھم ألسباب تبشیریة، كما أّنھ یحرص دوما على أن تكون الترجمة 

  .في متناول المتلّقي وتطّلعاتھ

                                                
(1) Ibid,  p.201. 
(2)LADMIRAL, Jean-René., Traduire : théorèmes pour la traduction, op.cit., pp.200-201.  
(3) NIDA, E et TABER, C., The Theory and Practice of Translation, Leiden, Brill, 1969 p.495. 
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  :فقد نال اإلیحاء اھتمام نایدا وتابیر حیث عرفاه على أّنھ
« Les connotations sont des valeurs supplémentaires non 

référentielles et socialement observables ».(1)  

". اإلیحاءات عبارة عن قیم إضافیة غیر مرجعیة یمكن مالحظتھا اجتماعیا " أي 

  )ترجمتنا(

  فما یمكن مالحظتھ من خالل ھذا التعریف،  ھو أّنھما یتقاسما مفھوم اإلیحاء مع ما 

 Supplementary   " إضافیةقیما جاء بھ بلومفلید في تعریفھ للمفھوم ذاتھ، حیث اعتبره

values  "للّتعیین.  

 referential meaningفقد ضاّد نایدا بین ما یسمیھ بالمعاني المعجمیة المدلولیة 

  :  قائالemotional meaningوبین المعاني االنفعالیة السلوكیة 

بینما تعتبر المعاني المعجمیة المدلولیة معاني لغویة فوق مضافة " 

extralinguistic وجسدیة فوق مضافة extrasomatic وموضعیة situational تعتبر ،

  .)2("المعاني االنفعالیة السلوكیة معاني فوق لغویة وجسدیة وسلوكیة

كما یسمیھ نایدا، أي المعاني المّتفق " المعنى القاموسي"فالمعاني المرجعّیة ھنا تعني 

اني العاطفیة فھي غالبا ما تكون علیھا من طرف األفراد والمنظومات الجماعیة، أّما المع

  .نابعة من شعور وأحاسیس المتكّلم كما أّنھا تستند إلى عناصر غیر لغویة

        " قیما إیحائیة " ومن وجھة نظر نایدا وتابیر، فإّن الكلمات أو التعابیر قد تتضّمن 

" Valeurs connotatives ")3(ـ لھا عالقة ب:  

فالكلمات التي قد یستعملھا الرجل غالبا ما تختلف : شریحة معّینة من المتكّلمین -

 أنھ غالبا ما تّتسم لغتھا باأللفاظ والعبارات العاطفیة إذعن التي تستعملھا المرأة، 

  .واألسلوب المرھف

                                                
(1) LAROSE. R., Théorèmes contemporaines de la traduction, Presses de l’université du 

Québec, Canada, 1989, p.157. 
 .147، ص 1976 نیدا، یوجین، نحو علم الّترجمة، ترجمة ماجد النجار، مطبوعات وزارة اإلعالم، العراق، )2(

(3)LAROSE. R., Théorèmes contemporaines de la traduction, Presses de l’université du 
Québec, Canada, 1989, p.157. 
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الّظروف التي تستخدم فیھا وھذا حسب الوسط االجتماعي الذي ینتمي إلیھ  -

 .ّنفسیة والصحّیة والعاطفّیةالمتكّلم، باإلضافة إلى ثقافتھ وفكره وحالتھ ال

 .السیاق الّلساني الذي یمّیز كل كلمة -

 les connotateursما یمكن مالحظتھ ھو وجود تشابھ بین ھذه العوامل والموحیات 

ي تطّرق إلیھا ھلمسلیف أثناء تناولھ لمفھوم اإلیحاء، كما یرّكز نایدا على الموقف االنفعالي الّت

فال مناص من ترجمة .  أو بالّنسبة لمتلّقیھاالّنسبة لمستخدمیھالكلمات سواء بالذي توحي بھ ا

  .اإلیحاءات فھي موجودة وال یمكن تجاھلھا

  

  : عوامل الّشحن العاطفي-5- 2

، حیث أّنھا ُتشحن Dénotationتكتسي األلفاظ والعبارات قیما ثانویة مضافة للّتعیین 

  :امل التي تساعد على ذلكبعدة طبقات وظالل تزید من قوة إیحائھا، ومن بین العو

  : عامل االستخدام-أوال

إن استخدام الّلفظ وتداولھ بین األفراد یلونھ بعواطف مستعملیھ، ویزیده رصیدا انفعالیا 

، كما قد یستخدمھ بعض الناس حسب )1(قد یثیر في ذھن المتلقي دھشة أو غرابة أو طرفة

ماعیة والثقافیة، ومن أمثلة ذلك الّتجارب التي مروا بھا، وحسب اختالف أوساطھم االجت

 بسبب إلحاقھ -فنجد أن لفظ جثمان اكتسى معاني إضافیة " جسم " و" جثمان  "  :لفظي

  ".جسم "  مّیزتھ عن مرادفھ -وتخصیص استعمالھ لجسم المیت

  

  : الطبیعة العاطفیة للمدلوالت-ثانیا

م في الّتعبیر لكل لفظ مدلول خاص بھ، فقد یحمل في طّیاتھ وظیفة عاطفیة تساھ

وإیصال االنفعاالت وإثارة المشاعر والعواطف، فیكتسب الّلفظ بذلك مضمونا عاطفیا من 

بعض المواقف المعینة، كما أن بعض الكلمات بطبیعتھا مشحونة باالنفعاالت واألحاسیس 

                                                
  .81، ص 2004علمي الداللة والتخاطب، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، لبنان، محّمد محّمد یونس علي، مقدمة في  )1(
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طیب، جمیل، دنيء، حقیر، : القویة كالصفات التي تستخدم في المدح أو الذم ومن أمثال ذلك

  .)1(حریة، عدل، كرامة: كلمات التي تدّل على القیم األخالقیة مثلوال

ومقابلھا " Suffixe " ( isme(وعالوة على ذلك، فالكلمات التي تنتھي بالّالحقة 

غالبا ما تشحن المصادر الصناعیة بقوة عاطفیة مؤّثرة، ومن أمثلة ) یة(العربي ینتھي بـ 

  .)Capitalisme )2 ورأسمالیة Socialismeاشتراكیة: ذلك

  كما قد تلتصق اإلیحاءات ببعض الّصیغ الصرفیة، كصیغ التصغیر الّدالة على التحقیر 

  .Jardinet, maisonnette: أو التعظیم التي تضفي على الّلفظ إیحاءات عاطفیة، نحو

وبالتالي فإّن الطبیعة العاطفیة للمدلوالت تشحن الّلفظ بإیحاءات انفعالیة ترتبط بھ 

  : حینما قالستیفن أولمانوطیدا، وھذا ما أشار إلیھ ارتباطا 

  .)3( "ألفاظ یصعب تخلیصھا أو تجریدھا بما فیھا من إیحاءات عاطفیة كّلھا" 

  

  : التركیب الصوتي للفظ والعبارة-ثالثا

تحمل األصوات وبعض التراكیب الصوتیة في جوفھا قوة عاطفیة مؤثرة، وقوة 
كاتب أو المتكلم ألفاظا ذات إیقاعات صوتیة وإمكانیات تعبیریة عن المعنى، فقد یستغل ال

موسیقیة لإلیحاء بالمعنى الذي یرید إیصالھ، وتوظیفھ عبر أسلوب ونمط تركیبي مؤّثر 
بغرض خلق صورة معینة قادرة على اإلیحاء بالصورة التي تُحوُم ذھنھ، ومحاولة تمریرھا 

ل مقاطع أو حركات قصیرة، كما إلى خیال المتلقي عبر أسلوب سلس وحس مرھف باستعما
قد یعتمد على بعض الحروف الموحیة بأصواتھا والمحاكیة لألحداث المعّبر عنھا قصد خلق 

  : عندما قالستیفن أولمانتأثیر عاطفي، وھذا ما یؤكده 
  .)4("كلھا قد یكون لھا نصیب في إحداث التأثیر[...] فالّنبر واإلیقاع والّتنغیم "  

عندما قام بتحلیل Roland Barthes روالن بارث  استخلصھ ومن أمثلة ذلك؛ ما

على اعتبار أنھا ال تمّثل الّشركة المنتجة للمعّجنات فحسب بل ذھب إلى " Panzani " كلمة 

أبعد من ذلك كون أن ھذا االسم یحمل في طّیاتھ مدلوالت إضافیة، عالوة على أّنھ یستذكر 

                                                
  .112، ص 1997 أولمان، ستیفن، دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال بشر، دار غریب، القاھرة،  )1(
  . المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا )2(
  .، الصفحة نفسھانفسھ المرجع  )3(
  .112، ص  السابق ذكره المرجع )4(
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والّنمط التركیبي " i "  في كون الحرف األخیر معّلال ذلكItalianitéالّطابع اإلیطالي 

Séquence consonantiqueالمتمّثل في  " nz " یوحیان باألجواء اإلیطالیة، وأن تذّوق

  .)1(ھذا النوع من المعّجنات یذّكرنا ال محالة  باألجواء االیطالیة الّساحرة

    ز على حرف الّتركی... " مكر مفر مقبل مدبر معا: " ونالحظ في شطر امرئ القیس

المشّددة المكّررة، مّما خلق جرسا موسیقیا وصورة قادرة على اإلیحاء بتلك " الّراء " 

ألبس   الصورة التي تخّیلھا الّشاعر والمتمّثلة في وصف حركة ونشاط وقوة الحصان، ما

  .)2(طلعنا على نوعیة الجري والّركضالمعنى قوة إیحائیة ُت

  

  : االرتباط النفسي-رابعا

 استخدام ألفاظ في سیاقات معینة قد یضفي علیھا ظالال توحي عّما بداخل الفرد من إن

  مونان جورجأحاسیس ومشاعر، فغالبا ما یكون االرتباط النفسي باأللفاظ ذاتیا، وضرب لنا 

Georges Mounin  ؛ فعالوة على معناه المعروف أي مجموعة من "قطار " مثاال بكلمة

ھاب في العطلة، وتثیر الّشعور رة، فقد توحي لشخص ما بیوم الّذالعربات التي تجرھا قاط

بالھلع من كارثة عند شخص ثان، أما بالنسبة لشخص آخر فھي تذكره بالّرتابة الیومیة 

  .)3(والتنّقل من البیت إلى المصنع عن طریق القطار

 فاالرتباط النفسي باأللفاظ یختلف من فرد إلى آخر ومن مجموعة سكانیة ألخرى،

  : قائالروجر بیلوھذا ما یشیر إلیھ 

    تقترن الكلمات التي نختارھا بروابط تعني شیئا خاصا بالنسبة لنا كمستخدمین  " 

  .)4("أفراد 

ویّتضح ھذا االرتباط النفسي في اختیار األدباء لدالالت خاصة بھم واستعمالھم 

ال عدیدة وألوانا عاطفیة لكلمات دون غیرھا یستمدونھا من خیالھم الواسع، وُیلبسونھا ظال

                                                
(1) KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine, La connotation, Presses  Universitaires de Lyon, 

1977, p.16 
  .95، ص 1997أولمان، ستیفن، دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال بشر، دار غریب، القاھرة،  )2(
  .208، ص 1994ربي، لبنان،  جورج، مسائل نظریة في الترجمة، ترجمة لطفي زیتوني، دار المنتخب العمونان، )3(
  .216، ص 2001بیل، الترجمة وعملیاتھا، ترجمة محي الدین حمیدي، مكتبة العبیكان، الریاض، . روجر، ت )4(
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وجمالیة مرھفة، كما أن استعمال بعض الكلمات األجنبیة أو غیر المتداولة یعكس لمستخدمیھا 

 .)1(إحساسا بالتعاظم والتكّلف واالمتیاز

  

  : خصائص اإلیحاء-6- 2

 تنّبھ علماء اللغة الغربیین منھم والعرب إلى اإلیحاء؛ فعّرفوه على أّنھ قیما إضافیة

 للّتعیین، وبأنھ معنى عاطفي زائد عن المعنى الرئیسي، كما أّنھم اتفقوا في كونھ مالزمة

ظاھرة البد من دراستھا لما یحتلھ من مكانة مھمة في عملیة إنتاج الكالم عموما وفي اإلنتاج 

  :بین اإلیحاء و الّتعیین قائلة  Orecchioniأوركیوني األدبي خصوصا، ومیزت 

" Nous appellerons « dénotatif » le sens qui intervient dans le 

mécanisme référentiel … toutes les informations subsidiaires seront 

dites connotatives "(2). 

 أما كل ]...[ المعنى الذي یتأّتى ضمن اآللیة المرجعیة" الّتعییني " إننا ندعو بالمعنى : " أي

  )ترجمتنا(". ال لھا معلومات إیحائیة المعلومات الثانویة األخرى فیق

 ،فاستنادا إلى ھذا التعریف والتعاریف السابقة الّذكر فیما یخص مفھوم اإلیحاء

  :نستخلص جملة من خصائصھ والمتمّثلة في

 اإلیحاءات باختالف األفراد؛ أي أن كل لفظ یحمل مدلوال إیحائیا على حسب اختالف-

 bagages مخزونھم الّلغويطریقة توظیفھم ل أومستخدمیھ والتجارب التي مروا بھا، 

linguistique ویذكر  Christian Baylon و Paul Fabreفي ھذا الّصدد أّنھ:  

" Nous n’apprenons pas les mots dans des situations identiques; 

Cela explique que chacun de ces mots porte une charge affective qui 

varie d’individu à individu "(3). 

                                                
  .114، ص 1997أولمان، ستیفن، دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال بشر، دار غریب، القاھرة،  )1(

(2) KERBRAT-ORECCHIONI., Catherine., La connotation, Presses  Universitaires de Lyon, 
1977,  p.16. 

(3) BAYLON, Christian et FABRE., Paul., Initiation à la linguistique, Armand Colin,  p.152. 
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 الكلمات في سیاقات مماثلة أو ظروف مشابھة وھذا ما ُیفسر سبب بمعنى أننا ال نتلقّى

اكتساب الّلفظ إیحاءا مغایرا لما قد یكتسبھ شخص آخر، ألن كل فرد تجول في بالھ أفكار 

  .ومشاعر یلّخصھا ویوظفھا في اختیاره للفظ معین

ألیة قوانین، كما أّنھ لیس حكرا على لفظ دون سواه،  ال یخضع اإلیحاء في استعمالھ -

  : عندما قالبیل. ت.روجروھذا ما ذھب إلیھ 

  .)1( "من المھم إدراك أن كافة الكلمات تمتلك نمطي المعنى في الواقع" 

ما یعني أن أي لفظ مھما كان ُیمكنھ أن ُیشحن بإیحاءات یلبسھ إیاه فرد أو مجموعة 

  .یة مامن األفراد أو جماعة بشر

  :  وانطالقا من ھذا التعریف یمكن استخالص خاصیة أخرى تتمثل في

  : على أّندلیلة مرسلياالرتباط الّشدید بین اإلیحاء والّتعیین، إذ تؤكد  -

  .)2( "التعیین دائما یكون مصحوبا باإلیحاء" 

، ومثال  "Registres de langue"  یتداخل مفھوم اإلیحاء مع مستویات الّلغة -

ا یشیران إلى نفس وسیلة النقل لكنھما مفھ ؛Bagnoleو  Automobile لفظتي  : ذلك

محملتین بشحنات إیحائیة مختلفة؛ إذ یقّدم كل لفظ معلومات إضافیة تتعلق بالبیئة االجتماعیة 

  .)Situation de communication)3أو وضعیة التواصل      للمتكلم 

لقاه كل فرد حسب حالتھ النفسیة ومشاعره  إن إدراك اإلیحاء إدراك عاطفي، إذ یت-

  .)4(مورألالّخاصة اّتجاه ا

 ھذا المعنى وتأثیره في ثالثة جوانب مرتبطة أولمان لإلیحاء وظیفة التأثر، وحصر -

  :)5(بمستویات الّلغة وھي

                                                
مرسلي، دلیلة وآخرون، مدخل إلى السیمیولوجیا، ترجمة عبد الحمید بورایو، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )1(

  .19، ص1995
  .114، ص 2001الترجمة وعملیاتھا، ترجمة محي الدین حمیدي، مكتبة العبیكان، الریاض، :  بیل. روجر، ت )2(

(3) KERBRAT-ORECCHIONI., Catherine., La connotation, Presses Universitaires de Lyon, 
1977, pp. 69-70. 

  .79، ص 2004 والتخاطب، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، لبنان، ، مقدمة في علمي الداللةعلي محّمد محّمد یونس  )4(
  .92 و91، ص ص 1997 أولمان، ستیفن، دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال بشر، دار غریب، القاھرة،  )5(
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  : ویقّسمھ إلى قسمین: التأثیر الصوتي- 1

  :تأثیر مباشر  -  أ

و الّضجیج الذي یحاكیھ الّتركیب وھو ما تدّل بھ الكلمة على بعض األصوات أ

خریر المیاه وصلیل السیوف؛ : ، مثلPrimary onomatopoeiaالّصوتي لالسم، ویسمى 

  .أي أّن الّلغة قد أخذت ألفاظھا ودالالتھا من ھذه األصوات

 :Secondary onomatopoeiaتأثیر غیر مباشر  - ب

الذي یرتبط في أذھان  "  I"مثل القیمة الّرمزیة للكسرة ویقابلھا في اإلنجلیزیة حرف 

  .الناس بالّصغر أو األشیاء الصغیرة

ربة :  مثلCollocations وھو خاص بالكلمات المرّكبة : الّتأثیر الصرفي- 2

  . تركیبا موّلدا بدافع الحاجةأولمان إذ یعتبره  hot plateبیت،

ذ أنھ غالبا ما  ویتعّلق بالمجاز ودوره في التأثیر على المتلقي، إ: الّتأثیر الّداللي- 3

یترك المعنى األكثر شیوعا فیھ أثره اإلیحائي على المعنى اآلخر، ویصبح بمجازیتھ متداوال 

  .أكثر من غیره

 كالّصور والحركات : یمكن أن یتجلى اإلیحاء في بعض العالمات غیر الّلغویة

 Roland Barthes ثروالن بارواأللوان واإلشارات، ومثال ذلك الدراسة التي قام بھا 

 Paris " عندما حّلل صورة الزنجي الذي یؤدي التحیة العسكریة الفرنسیة على غالف مجلة 

Match " وما توّصل إلیھ من معلومات، إذ اّتضح لھ على أن الصورة تحمل معلومات

 وطابع اإلمبریالیة Militarité وطابع  العسكریة Francitéإضافیة توحي بالّطابع الفرنسي 

  .)Impérialité Française)1الفرنسیة 

، ما یعني أّنھ معنى non conventionnelالصطالحي لیتمّیز اإلیحاء بطابعھ ا -

؛ فقد یتقّبلھ الفرد بصفة معینة وفي من شخص إلى آخر غیر مستقر، إذ تختلف طریقة تلقیھ

                                                
(1) KERBART-ORECCHIONI, Catherine., La connotation, Presses Universitaires de Lyon, 

1977,  p.215 
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حلیلھا وفھمھا یظل مرتبط ظروف وحاالت معینة مغایرة لما قد یتقبلھ فرد آخر، لذلك فإن ت

 .)1( ضمن القول أو العبارةمكان تموقعھاب

  

 : أنواع اإلیحاءات-7- 2

من  انطالقا من تعاریف الّلغویین والبالغیین، یمكن استخالص ثالثة أنواع

  : والمتمثلة في)2(اإلیحاءات

 إیحاءات - إیحاءات مرتبطة بمستویات الّلغة،   جـ- اإلیحاءات السوسیوثقافیة، ب-أ

  .عاطفیة

 : Connotations socioculturellesت السوسیوثقافیة اإلیحاءا- 7-1- 2

فظ بضالل وھي ما یتضمنھ اللفظ من إیحاءات لدى الجماعة، إذ یمكن أن ُیّلون الّل

  :تختلف من مجتمع ذو ثقافة معینة إلى مجتمع آخر ذو ثقافة مغایرة، ومن أمثلة ذلك

فظ في الّلغة العربیة  الحیوان نفسھ ولكن الّلاللذان یمّثالن "chien"و" كلب" تيلفظ

یوحي بالّدناءة والحقارة عند العرب، " كلب"والّلغة الفرنسیة لھ إیحاءات مختلفة؛ إذ أّن لفظ 

  .)3( فھو یوحي باإلخالص والوفاء عند الفرنسیین "chien" أّما لفظ

 من حیث اإلیحاءات المتضّمنة "jésus"یختلف عن " عیسى"كما أن الّلفظ القرآني 

بالنسبة للبیئة والثقافة الغربیة والّدین  قیما إضافیة" Jésus " ذ یتضّمن لفظ إ: سمینإلفي ا

 باإلضافة ضحى بنفسھ من أجل المسیحیین المسیحي تتمّثل في كونھ إلھًا، وعلى أّنھ ابن اهللا،

" عیسى"على أّنھ صلب ومن ثّم قتل، أّما بالّنسبة للبیئة والثقافة والدین اإلسالمي فإن لفظ 

 كونھ نبّي اهللا، فھو یحمل معلومات وصور مخالفة لما یحملھ اّللفظ ذاتھ في البیئة عالوة عن

  .)4(الغربیة تتمثل في أّنھ لم ٌیقتل بل رفعھ اهللا سبحانھ وتعالى، وعلى أّنھ إبن مریم إلخ

                                                
،  ص 2003، 08ة المترجم، مخبر تعلیمیة الترجمة وتعدد األلسن، جامعة السانیة، دار الغرب، وھران، العدد  مجل)1(

218.  
(2) De Grève, Marcel., Connotation, Etude dans la rubrique : Etymologie/ Etude sémantique/ 

Commentaire, sur le site Internet suivant :  
www.flsh.unilim.fr/ditl/fahey/CONNOTATIONconnotation_n.html. 

 
(3) LANTRI, Elfoul., Traductologie littérature comparée, casbah édition, Alger, 2006, p. 154. 
(4) MAMERI, Ferhat, Traduire l’altérité: Le cas des noms propres dans la traduction du Coran, 

in Revue Sciences Humaines, n°25, Juin 2006, pp. 70-71. 



  إشكالیة ترجمة اإلیحاءات إلى اللغة العربیة
 

 36 

كما أن ھناك بعض األلفاظ ذات إیحاءات مشتركة بین جمیع المجتمعات والثقافات، 

 )1()األفكار الجماعیة المسبقة (Stéréotypesطة مرتبطة بتعابیر منّمبمعنى أن إیحاءاتھا 

 ھذا الّنوع من الكلمات على إذ أّنھ غالبا ما یحتويإلخ؛ ...المخّدرات، والبطالة: ومثال ذلك

  .إیحاءات سلبیة یّتفق علیھا األفراد وباقي المجموعات الّلسانیة

الھم من خالل توظیفھم أللفاظ معقد یستخدم بعض األدباء اللھجات المحلیة في إ

 وعن طبیعة ثقافاتھم وأفكارھم، كاستخدام )2(وعبارات توحي بانتماء معین لرقعة جغرافیة ما

 فكّلھا Poke, Bag, Sack : األمثال الشعبیة أو ألفاظ خاصة بمنطقة سّكانیة معّینة، مثل

 فترتبط ھذه )3(ة المتكلم ولكّنھا تعكس اختالفا في بیئdénotationألفاظ تملك نفس الّتعیین 

الّداللة باعتبارھا جزءا من اإلیحاء بالمتكلم ودرجة ثقافتھ ومستواه االجتماعي ومقامھ، فقد 

 یقصد بھا نوع األسالیب المستخدمة من  الّداللة األدبیة التي: أطلقت علیھا عّدة تسمیات مثل

  .)4( زه عن غیره من األدباءطرف األدیب وطریقة اختیاره لأللفاظ ومعانیھ الّخاصة التي تمّی

  

 Connotations attachées aux اإلیحاءات المرتبطة بمستویات الّلغة - 7-2- 2

niveaux de langue:  

من المعروف أن مستویات اللغة تحتوي على معومات إضافیة فیما یخّص االنتماء 

ي المتلقي، ویتضح ھذا االجتماعي للمتكّلم أو الكاتب، إّال أّنھا قد تستخدم إلحداث أثر معین ف

  .ذات اإلیحاءات البغیضة التي تخدش الحیاءTaboos (5) األثر في األلفاظ المحظورة

 متباینة المستویات الّلغویة تتضّمن معلومات إضافیة، كالكلمات اكما أن ھناك ألفاظ

 : مثل تعكس بدورھا الطبقة التي ینتمي إلیھا المتكّلم،التي التي تدل على معنى األبّوة و

  .لغة األرستقراطیین والمتفرنجین: داد

  .أدبي فصیح: والدي-الوالد

                                                
(1) www.Lessard.iquebec.com/textelitleraire/lex_cs.htm.  
(2)De Grève, Marcel., Connotation, Etude dans la rubrique Etymologie/ Etude sémantique/ 

Commentaire, sur le site Internet suivant :  
www.flsh.unilim.fr/ditl/fahey/CONNOTATIONconnotation_n.html. 

  .38، ص 1998، علم الداللة، عالم الكتب، القاھرة،  عمر أحمد مختار )3(
  .126، ص 2007 جاسم محّمد عبد العّبود، مصطلحات الداللة العربیة، دار الكتب العلمیة، لبنان،  )4(
  .40، ص 1998 أحمد مختار عمر، علم الداللة، عالم الكتب، القاھرة،  )5(
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  .عامي راق: بابي- بابا

  )1 (.عامي مبتذل: آبا- أبویا

: ن إیحاءات ألفاظ أخرى، مثلموقد تكون إیحاءات بعض األلفاظ أخف اجتماعیا 

 ما یترك المعنى ، إذ غالبا)2(لجعل الّلفظ أكثر قبوال واستساغة" حامل " بـ" حبلى "  استبدال

 . األكثر تداوال أو األكثر ألفا أثره اإلیحائي على المعنى اآلخر

 

  :Connotations affectives اإلیحاءات العاطفیة - 7-3- 2

غالبا ما ترتبط األلفاظ بمشاعر وأحاسیس مستخدمیھا إذ تكتسب شحنات عاطفیة 

، كما یمكن للفرد )3(لمتكلمیلحقھا بھا الشخص كصیغ التصغیر مثال، فھو بذلك معنى خاص با

أن یعّبر عّما یلج صدره بأسالیب مختلفة عن غیره من األفراد فیصبغ األلفاظ بظالل من 

الدالالت ال تكاد تخطر في ذھن اآلخرین، عالوة على ذلك فإّن ھناك ألفاظا غالبا ما تكون 

 األحاسیس التي ، ما یعني أن جملة)4( ألفاظ الحب والكره: مشحونة بإیحاءات عاطفیة، مثل

  .تحملھا األلفاظ ھي المسؤولة عن إحداث إیحاءات عاطفیة

من خالل ھذه األنواع الثالثة لإلیحاء، یّتضح أن ھناك تتداخال فیما بینھا وخاصة فیما 

  .یخّص اإلیحاءات السوسیوثقافیة واإلیحاءات المرتبطة بمستویات الّلغة

ك تصنیفات أخرى تخّص اإلیحاءات  وثّمة أمر آخر یجب اإلشارة إلیھ، وھو أن ھنا

، وتصنیف آخر Georges Mouninقد تطرقنا إلیھا في البحث كتصنیف جورج مونان 

  .J-R Ladmiral لجون روني الدمیرال 

                                                
  .38، ص سابق ذكره ال المرجع )1(
  .128، ص 2007 جاسم محّمد عبد العّبود، مصطلحات الداللة العربیة، دار الكتب العلمیة، لبنان،  )2(

(3) www.ditl.info/arttest/art14173.php. 
(4) www.Lessard.iquebec.com/textelitleraire/lex-cs.htm. 
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 : خاتمة

تأسیسا على ما سبق، یتّضح أّننا أمام تعاریف متعّددة ومتباینة لمفھوم اإلیحاءات، 

 واختالف المنطلقات أو المرجعیات الصادرة عن كل تباینا یجد تفسیره الطبیعي في تنّوع

  .توّجھ

 ففیما یخص الباحثین الغربیین نالحظ أن ھناك إجماع حول استخدام مصطلح 

connotation كما اّتفقوا في كونھ معنى عاطفي یشحن األلفاظ أو العبارات بانفعاالت تثیر 

ت المفھوم بالنسبة للباحثین النفوس وتحرك المشاعر، ینما یوجد تباین في اختیار تسمیا

 اإلیحاء والداللة الھامشیة ومعنى المعنى وغیرھا، كما :  نحو،العرب فقد لجئوا لمقابالت عّدة

 ما وبأّنھ یثیر إجماال االنفعاالت عّرفوه على أّنھ معنى خفّي مصاحب لتعیین كلمة أو عبارة

  .مستمعویترك انطباعات مختلفة سواء بالنسبة للقارئ أو بالنسبة لل

وما یمكن استخالصھ كذلك أن معظم الدارسین قد اتفقوا على صعوبة تحدید 

اإلیحاءات وأجمعوا حول مصادرھا وتشّعب أنواعھا؛ فالمتكلمون أنفسھم زیادة على 

إلخ كّلھا عوامل ...الظروف المحیطة باستعمالھم للغة وكذا حاالتھم النفسیة والفیزیولوجیة

صاقھا بمعانیھا األساسیة، كما طرحوا اإلشكالیة ذاتھا في كون تتداخل لخلق اإلیحاءات وإل

  . اإلیحاءات ظاھرة فردیة أم جماعیة

أّما فیما یخص تعاریف وآراء منظري الترجمة، یّتضح بأّنھم یؤّكدون على صعوبة 

تحدید اإلیحاءات وإدراكھا باعتبارھا معان لصیقة باأللفاظ والعبارات، وكذا ارتباطھا بعوامل 

لغویة إّال أنھم یلّحون على ضرورة االلتفات إلیھا وترجمتھا ضمن السیاق الذي وردت غیر 

 ال تتجّزأ من داللة الكلمات، وأّنھا تقّدم معلومات كغیرھا من العناصر عناصرضمنھ لكونھا 

األخرى وتثیر انفعاالت لدى مستخدمیھا، لذا استوجب على المترجم أن یولیھا عنایة كبیرة 

 الذي یجتھد في نقلھ من لغة إلى لغة أخرى لكي ال Dénotationاملتھ للتعیین ویعاملھا مع

  . یخّل بالمعنى العام للنص

وارتباطا بما تقّدم، یمكن أن نطرح التساؤل حول كیفیة ترجمة اإلیحاءات؟ وما ھي 

ما الطرائق الترجمیة األنجع التي یمكن أن یعتمدھا المترجم للحفاظ على األثر الذي تحدثھ، عل

  أن النصوص األدبیة تعّج بالكلمات والعبارات ذات اإلشعاعات المختلفة؟
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   ماھیة الترجمة: المبحث األول

  :مقدمة

ارتبطت ممارسة الترجمة في تاریخھا الطویل باألحداث االجتماعیة والسیاسیة الفاصلة 

؛ حیث كانت الرائدة في تواصل األمم عبر وبالتحوالت العمیقة في تاریخ التفافات والحضارات

العوائق اللغویة والثقافیة، وقد باتت ضرورة قیاسا إلى التقدم الذي تنعم بھ البشریة حیث فتحت 

  .مجاالت التواصل والتحاور واالندماج مع اآلخر

ونقل ما لدى " الغیریة " على " اآلنیة " ومن ھذا المنطلق تعمل الترجمة على فتح 

لینا كي نستطیع االستفادة من تجاربھم ونقل أفكارھم ومعارفھم، وبالتالي أضحت اآلخرین إ

الترجمة حافزا البد منھ، یدفع اإلنسان إلى الغوص في أسرار الكون من خالل نقل المعارف 

والعلوم وصّبھا في أوعیة اللغة التي تعتبر األداة األھم في عملیات التواصل واالندماج داخل 

نھا األداة األساسیة لتحدید الھویة والتعرف على الثقافة الخاصة عند الفرد كما المجتمع، كما أ

 لما تحملھ من تراث وفكر وعادات وتقالید، فبفضلھا یترجم اإلنسان عن )1(عند الجماعة

  .أحاسیسھ وأفكاره ویترجم الواقع إلى رؤى بغیة فھمھ

شكل عالمات أو كلمات مكونة غة تظھر في ھناك عالقة وطیدة بین اللغة والثقافة؛ فالّل

من أصوات تحمل دالالت معینة، أّما الثقافة فتظھر في شكل صور مادیة لھا قیمة داللیة من قبل 

، وھنا یكمن دور الترجمة في نقل وتفسیر ھذا الكّم من العالقات من لغة إلى أخرى )2(الجماعات

ور جس في خلق ة الترجمةممھتتجلى ومن ھذا المنطلق ، وبالتالي من ثقافة إلى ثقافة أخرى

 .التواصل والتفاھم بین األفراد واألمم أي أّنھا وسیلة للفھم واإلفھام على حد تعبیر الجاحظ

 

 

 

 

                                                
 الترجمة بین المعرفة والثقافة، اللغة العربیة في أوروبا نموذجا، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب بّسام،  بركة،)1(

  .5 و4، ص ص 2007األخضر، 
  . 58، ص 2001الثقافة، دار غریب، القاھرة، واللغة   كریم زكي حسام الدین،)2(
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  : مفھوم الترجمة-1- 1

      إّن كافة التعریفات التي حظي بھا مفھوم الترجمة والتي أوالھا لھ المختصون ینصب حول 

معنیان " ترجم "  في لسان العرب البن منظور أن لكلمة النقل والتفسیر واإلیضاح، فلقد جاء

ترجم عن غیره ونقل عنھ " والثاني بمعنى " بّین الكالم ووّضحھ "  األول بمعنى : مختلفان

     من یترجم الكالم، أي ینقلھ من لغة إلى " وھو أیضا " المّفسر للسان " والترجمان ھو 

  :جاء فیھ لترجمة في المعجم الوسیط، وعلى شاكلة ذلك، ورد مفھوم ا)1( "أخرى 

ترجم الكالم، بّینھ ووّضحھ وترجم كالم غیره وعنھ، أي نقلھ من لغة إلى أخرى وترجمھ "  

كر ترجمتھ، والترجمان ھو المترجم وجمعھ تراجم وتراجمة ذ: وترجم عنھ، وترجم لفالن

  .)2(  "وترجمة فالن؛ أي سیرة حیاتھ

  : ھاعلى أّن " J.Dubois" ّرفھا ّلغة الفرنسیة، حیث یعویشبھ ذلك تعریف الترجمة في ال

" Traduire c’est énoncer dans une autre langue (ou langue cible) 

ce qui a été énoncé dans une autre langue source, en conservant les 

équivalences sémantiques et stylistiques " (3). 

، مع المحافظة )لغة ھدف(من اّللغة المصدر إلى لغة أخرى الّترجمة ھي نقل النص " 

  )ترجمتنا ". (على التكافؤات الّداللیة واألسلوبیة

نالحظ بأن جّل التعاریف ترّكز على عملیة الّشرح والّتفسیر والّنقل؛ أي تفسیر ما یقولھ 

  . ویكتبھ اآلخر من لغة إلى لغة أخرى ونقل مضمون النص إلى المتلقّي

لترجمة في اصطالح المتخّصصین نقل نص من لغة مصدر إلى لغة ھدف، ویراد با

 :  معّرفا الترجمة J.Catfordكاتفورد یقول 

" Translation is the replacement of textual material in one 

language (SL) by equivalent material in another language (TL)" . (4) 

  
                                                

  www.baheth.info  : التاليلكتروني الموقع اإلفي لسان العرب البن منظور،  )1(
  .16، ص 1988 شحاذة الخوري، الترجمة قدیما وحدیثا، منشورات دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس،  )2(

(3) DUBOIS, Jean et autres., Dictionnaire de linguistique, Librairie Larousse, Paris, 1973, p.490 
(4) CATFORD, J.C., A linguistic Theory of Translation, Oxford University Press, London, 1980, 
p.20 
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بمادة نّصیة مكافئة لھا في لغة ) لغة ھدف(دة نّصیة في لغة ما الّترجمة ھي استبدال ما" 

  )ترجمتنا(  ". )لغة ھدف(أخرى 

كما یتسنى لنا مالحظتھ، فھذا التعریف یوحي بأّن الترجمة عبارة عن عملیة لغویة بحتة 

 .أي تعویض رموز لغویة من الّلغة المنقول منھا بنظیراتھا في اللغة المنقول إلیھا

 ال یعني بالمطلق أن جمیع التعریفات تصّب ضمن القالب اللغوي، بل إّن ھناك بید أّن ھذا

  Edmon Caryإدمون كاري من یعتبرھا عملیة تمّس كافة النواحي األخرى، ولعّل تعریف 

  :  إذ یقول یوّضح ذلك،

" La traduction est une opération qui cherche à établir des 

équivalences entre deux textes exprimés en des langues différentes, ces 

équivalences étant toujours et nécessairement fonction de la nature des 

deux textes, de leur destination, des rapports existant entre la culture 

des deux peuples, leur climat moral, intellectuel, affectif " (1). 

الترجمة ھي عملیة تسعى لتحقیق مكافئات بین نّصین معّبر عنھما بلغات مختلفة، إذ " 

لھذه المكافئات ارتباطا دائم وضروري بطبیعة النّصین وتوجھھما، وبالعالقة الموجودة بین ثقافة 

  )ترجمتنا( ". الّشعبین، وطبیعة عقلیاتھم، وتفكیرھم، وأحاسیسھم

 أّنھ تعریف شامل نوعا ما، ملّما بجّل الجوانب التي قد فاستنادا إلى ھذا التعریف، یّتضح

 فالمترجم ھو تتداخل أثناء العملیة الترجمیة سواء كانت لغویة، أو ثقافیة، أو فكریة، أو نفسیة،

الذي یصوغ األفكار المترجمة في كلمات موّجھة موصلة ھذه األفكار إلى القارئ، وبھذا یمكن 

  .عود بنفس الوقت إلى صاحب النص وإلى المترجم في آن واحدالقول بأن الكالم في الترجمة ی

فترجمة نّص ما من لغة إلى لغة أخرى یعّد في الحقیقة اندماج عالم في عالم آخر 

  : A.Berman أنطوان بیرمانواحتكاك ثقافة بثقافة أخرى، حیث یقول 

"La visée même de la traduction, ouvrir au niveau de l’écrit un 

certain rapport à l’autre  " (2) 
                                                

(1) LEDERER, Marianne., La traduction aujourd’hui : le modèle interprétatif, Hachette, Paris, 
1994, p.11. 
(2) BERMAN, Antoine., l’épreuve de l’étranger, Gallimard, Paris, 1984, p.16. 
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". یكمن الھدف الرئیسي للترجمة في إنشاء عالقة مع األخر على مستوى النص"  : أي
  )ترجمتنا(

إذ أن حركة الترجمة كانت وال زالت مالزمة لتاریخ اإلنسان، ألن تعّدد األلسن واألقوام 
ي األداة الوحیدة لسّد حاجة واختالفھا أسھم في الحضارة اإلنسانیة، مّما جعل الفعل الترجم

  :التواصل بین األفراد والجماعات، ولعّل قولھ تعالى
ومن آیاتھ خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إّن في ذلك آلیات  " 

 خیر دلیل على الحاجة إلى وسطاء یعرفون أكثر من لغة أو تفسیر لتیسیر عملیة )1("للعالمین 
 .تى بین عناصر األمة الواحدةالتفاھم بین األمم وح

  
 : أنواع الترجمة-2- 1

ص المراد ترجمتھ، وھنا نمّیز بین ن طبیعة الّنعإن صعوبة العمل الترجمي قد تنجم 

النصوص األدبیة والنصوص العلمیة وكیفیة ترجمتھا : نوعین رئیسیین من األعمال المترجمة

  .دون اإلخالل بالشكل والمضمون معا

البد لنا بأن نشیر باختصار إلى ارتأینا أّنھ عریف الترجمة األدبیة، قبل التطّرق إلى ت

ترجمة النصوص العلمیة فالحدیث عنھا یفیض متعة ومعرفة، وال مناط لنا للتطرق إلیھا بشكل 

  .دقیق ألن ما یھم دراستنا ھذه، ھي ترجمة األعمال األدبیة وخاصة ترجمة الروایة

  : ترجمة النصوص العلمیة-أوال

بترجمة النصوص العلمیة، ترجمة كتب العلوم الّتي تمتاز بالّطابع العلمي البحث نقصد 

كتب الریاضیات، والفیزیاء، والكیمیاء، وباقي العلوم األخرى؛ كالطب : في شتى المجاالت، نحو

  .والھندسة وما شابھ ذلك

لدقة  كما ھو معلوم فإن النص العلمي یبتعد عن االستعماالت البالغیة، كما یتمیز با

واالقتصاد في المفردات، والخلو من العاطفة، فما یمّیز ھذا النوع من الترجمة ھو التخلي عن 

مالي، والتفّنن في صوغ العبارة، أو زخرفة الكالم لصالح ضرورة الوضوح ودقة جاالقتضاء ال

ر  وبالتالي یكمن دو)2(العبارة ومراعاة قواعد الكتابة، ألن المعرفة العلمیة تخاطب العقل

                                                
  .22/ سورة الروم )1(
  .93 و92، ص ص 1988 الترجمة قدیما وحدیثا، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، ة الخوري،دشحا )2(
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 وما یحتویھ من مصطلحات دقیقة، وصیاغتھ بدون تعقید أو تكّلف  العلميالمترجم في نقل النص

  .ألن داللة األلفاظ فیھ محدودة مضبوطة وبعیدة كل البعد عن شعور أو عاطفة شخصیة

  : األدبیةالنصوص  ترجمة-ثانیا

مؤھالت ثقافیة مما الشّك فیھ أن الفعل الترجمي عمل شاق یتطلب جھدا فكریا مرّكزا، و

خاصة، ومعرفة عمیقة في الّلغة األم والّلغة المترجم إلیھا، إذ للترجمة األدبیة ما یمّیزھا عن 

الترجمات األخرى الرتباطھا المباشر بالّلغة وبالعوامل غیر الّلغویة؛ أي االھتمام  بالمفردات 

ت التي تحّدد كیانھا والصیاغات والمعاني المتشّعبة زیادة على الرؤى واألفكار والتخییال

  .وجوھرھا

تعّد ترجمة األجناس واآلثار األدبیة وخاصة الروایة عملیة معقدة وشائكة، ذلك أن نص 

الروایة لیس فكرة أو جملة أفكار فقط، بل إّنھ نص مفتوح على قراءات مختلفة یعتمد على 

 Fonctionsیة أحاسیس المؤلف وعواطفھ وتخییالتھ، باإلضافة إلى أنھ یتسم بوظائف تعبیر

expressives وجمالیة Esthétiques وعاطفیة Émotionnelles وتواصلیة 

Communicationnelles1( تخرج عن مألوف اللغة العادیة(.  

 كما یعتبر األثر األدبي عمال تخییلیا خالقا یشتمل على إیحاءات جّمة تتجّلى في معاني 

 الغرض من ذلك و،ھا من المحسنات البدیعیةمفرداتھ وطبیعة تراكیبھ، وأسالیبھ البالغیة وغیر

فكیف یتّم نقل ھذا الكّم الھائل من الخصائص والمیزات إلى .  إحداث األثر في ذھن المتلقيھو

الّلغة المترجم إلیھا؟ وما ھي المقّومات والوسائل التي یتوّجب على المترجم اتخاذھا إّبان أدائھ 

  الفعل الترجمي؟

جمة األدبیة لیست عملیة نقل آلي من لغة إلى أخرى، ألن ال یخفى على أحد بأن التر

م ، بل إّنھا تعّبر عن شبكة من القی)لغویة معجمیة(داللة ألفاظ النص األدبي لیست دالالت ذاتیة 

 عن ذلك Mounin نمونا وتلّونھ بالخیال والعواطف، إذ یعّبر ھالداللیة واإلیحائیة التي تشحن

  :قائال بأن اللغات

 

 

                                                
 .4، ص 2002، 1العدد، دار البعث، قسنطینة،  TraLL  حمادي، عبد اهللا، حولیة مخبر الترجمة في األدب واللسانیات)1(
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« Ne sont pas des listes de mots qui correspondraient à des réalités 

toujours les mêmes et données d’avance. La traduction serait facile si 

c’était le cas »(1) 

. لیست جداول كلمات تقابل حقائق ھي ھي دائما وكانت موجودة سلفا" بمعنى أن اللغات 

  )ترجمتنا( ". ت الترجمةولو كان األمر كذلك لتیّسر

إذ أن النص یتألف من كلمات وما تحملھ من ظالل ومعان إضافیة قد تعرقل عملیة 

الترجمة، ألن مشقة البحث عن اإلیحاءات لیست بالھّینة، فقد یوفق المترجم إلى الوصول  

  .لمبتغاة وقد ال یوفق إّال أّنھ یسعى دائما إلى األفضل

األدبیة لیست عبارة عن نقل نصوص فحسب، بل ھي عملیة وبالتالي فإن عملیة الترجمة 

 من - من خالل اللغة-إبداعیة تمثل إطارا فریدا لتالقي الفكر اإلنساني واستفادة الجنس البشري

 فتصبح الترجمة بذلك إعادة إنتاج، وتحویل، وتولید للنص وما یحملھ من )2(علم وفن اآلخر

  .فعالطاقات تصوریة تخییلیة مكثفة وتأثیر وان

فلتحقیق الّترجمة والمحافظة على ھیكل النص ومتنھ، ینبغي أن تتوفر عدة شروط في 

  .المترجم وخاصة مترجم األعمال األدبیة، البّد لنا أن نشیر إلى البعض منھا

  

  : مترجم األعمال األدبیة-3- 1

یعّد النص األدبي نصا غنیا بالممیزات والخصوصیات التي تمیزه عن باقي النصوص، 

ھو نص متعدد القراءات ال یحیل إلى فكرة واحدة وذلك لما یحملھ من خلفیات ثقافیة وحضاریة ف

ا في تحدید اإلیحاءات التي قد یتضمنھا النص، فھنا یكمن دور یوتاریخیة تلعب دورا رئیس

ضافة إلى نقل قصد الكاتب  للّضفة األخرى إلوخفي، با "مبّطن " المترجم في نقل كل ما ھو 

  .ل بركائز النص األصليدون اإلخال

 : أنمحمد عنانيجاء في تعریف 

   

                                                
(1) MOUNIN, Georges., Linguistique et traduction, Dessart et Mardaga, Bruxelles, 1976, p. 61. 

  .84، ص 2001، الترجمة إلى العربیة قضایا وآراء، دار الفكر العربي، القاھرة، ىالعیسو  بشیر)2(
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المترجم كاتب أي أن عملھ ھو صوغ األفكار في كلمات موجھة إلى قارئ والفارق بینھ " 

  . )1( "وبین الكاتب األصیل ھو أن األفكار التي یصوغھا لیست أفكاره بل أفكار سواه

ا، یعّد مبدعا شریكا یساھم في إنتاج ھذا یعني أن المترجم بوصفھ قارئا قبل كونھ مترجم

نص جدید، فھو مطالب بإنتاج نص مرادف للنص األصلي ال أكثر وال أقل، لذلك فقد یصادف 

  .عوائق عّدة في مساره تحول دون تحصیل معاني النص األصلي

 : باعتبارهJ. Houseھاوس       وعّرفتھ أیضا 

  . )2( "للغة في تجمعین لغویین مختلفینعامل وساطة ثنائي اللغة بین متواصلین أحادي ا "

من خالل التعریفین السابقین یّتضح بأن الدور المنوط بالمترجم ھو تأمین انتقال نص وثقافة ما 

  .من لغة إلى لغة أخرى، وبأنھ جسر تعبر من خاللھ النصوص

عل  فّعاال على اعتبار أنھ شخصیة مركزیة ذاتیة في الفا ففي حقیقة األمر، للمترجم دور

ن الفعل الترجمي ال یقتصر على نقل نظامین لغویین أو ثقافتین بل ھو عمل یقوم بھ ألالترجمي، 

  . وشائكاComplexeبا  ومرجعیتھ مما یجعل عملھ متصّعSubjectivitéكائن بشري لھ ذاتیتھ 

لذلك ینبغي على المترجم أن یكون مبدعا خالقا بإمكانھ الولوج إلى خفایا النص وفھمھ 

أي الكلمات والمتالزمات  ()3(بھ، ما یعني أن المترجم ال یبحث فقط عن المقابل اللفظيواستیعا

بل یتعّلق األمر باإلدراك والفھم لمقتضیات النص، وبعملیة ) اللفظیة والعبارات االصطالحیة

الغوص في متاھات التعبیر وما یحملھ من قیم داللیة وشحنات عاطفیة وأحاسیس ومعاني قد 

 النص كیفما شاء من خالل اختیاره لمفردات وتراكیب تعّبر عما یجول بداخلھ یوظفھا صاحب

  .وما یدور بمخیلتھ من أفكار ورؤى

على األدنى، بمعنى أن یكون Bilingue  یتعّین على المترجم أن یكون ثنائي الّلغة 

ھم عارفا باللغة المصدر واللغة الھدف معا وملما بثقافات وحضارات الشعوب وطریقة تفكیر

  .وأن یكون ذا ثقافة موسوعیة

  

  
                                                

  .6 و5، ص ص 2004مة، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، القاھرة، محّمد عناني، فن الترج )1(
  .60، ص 2001بیل، الترجمة وعملیاتھا، ترجمة محي الدین حمیدي، مكتبة العبیكان، الریاض، .  روجر، ت )2(
  .39، ص 2006 نیومارك، بیتر، الجامع في الترجمة، ترجمة حسن غزالة، دار مكتبة الھالل،  )3(
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كما یحتاج المترجم إلى معرفة وقدرة لغویة تمّكنھ من نقل اآلثار والمحافظة على 

، إذ )1(النص والقدرة على إیضاح الغوامض وفّك الرموز وتحدید المعاني وظاللھا " روح"

ن ألوالمعنى معا، یتعّین علیة فھم النص فھما دقیقا وشامال آخذا في الحسبان جانبي المبنى 

الترجمة الجّیدة للنص ھي التي تتعامل مع النص المراد ترجمتھ باعتباره وحدة قائمة على 

  : محمد دیداويالترابط بین الشكل والمضمون، ویقول 

إن المترجم یھتم عادة بالمعنى أكثر من المبنى، وال یلجأ إلى الشكل إّال لیفھم فیفھم " 

ھذه الوحدة إذن ستكون وحدة . شكلیة تماما اجة إلى وحدة ال تكونلذلك فھو في ح. غیره ویبّلغھ

عقلیة أو فكریة، بما أنھ ترجمان لألفكار والخواطر والعواطف، ال للكلمات والحروف، التي ھي 

   .)2( "مجرد أدوات

ومن ھنا یقتضي على المترجم األخذ بعین االعتبار السیاق العام للنص المترجم 

  .حیطة بھ، وأن یحرص على مالئمتھ لّلغة المنقول إلیھاوالظروف المختلفة الم

كما یتوجب علیھ أیضا أن یحاكي أثر النص األصلي، ویبقي على رونقھ وجمالھ وسحره 
وتأثیره وأن یأخذ في الحسبان إیحاءات األلفاظ ودقة العبارة واكتشاف ما خفي عن صاحب 

  .ب النصالنص، وأن یجھد في نقل إنسانیة وجمالیة الّلغة وأسلو
- Traduttore(ثمة قول إیطالي شھیر البّد من اإلشارة إلیھ، والمتمّثل في 

Tradittore ( أي أن المترجم خائن خوان، ألّنھ مھما ارتقى بالنص إلى مستواه األصلي فثمة
دائما معنى مفقود ال یمكن نقلھ العتبارات لغویة وسوسیوثقافیة ونفسیة، إذ یتوّجب علیھ إنتاج 

اثل إلبداع المؤّلف في الّلغة األصل، فدوافع العمل عند الكاتب األصلي كانت بظروف إبداع مم
وبیئة وأحاسیس معّینة قادتھ إلى ھذا اإلبداع إّال أن المترجم یفتقد لھذه المعطیات، ما یحّتم علیھ 
أن یعید خلق ظروف وبیئة مشابھة لتلك التي عاشھا العمل األصلي ولكن بخصوصیات وثقافة 

  .غة المنقول إلیھاالّل
فخالصة القول أّنھ مھما حاول المترجم لألعمال األدبیة التي غالبا ما تكون مفعمة 

باإلیحاءات واألسالیب المنّمقة أن یكون أمینا وصادقا ومخلصا للنّص األصلي، فإن خلفیاتھ 

وعي، ومرجعیاتھ وأفكاره ورؤیتھ كلھا عوامل تتداخل في الفعل الترجمي دون أن یدري ودون 
                                                

؟، مجلة كلیة الدعوة اإلسالمیة، طرابلس، لیبیا، "من ھو مترجم النص األدبي وما ھي خصائصھ " جمال محمد جابر، مقال   )1(
 .329، ص 1998، 15العدد 

  153، ص1992 محمد دیداوي، علم الترجمة بین النظریة والتطبیق، دار المعارف، سوسة،  )2(
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 وقراءاتھ الخاصة التي ال یمكن أن یستغني عنھا، ھمر ھو إنسان لدیھ أحاسیسألففي نھایة ا

وھدفھ أن ینتج نصا موازیا للنص األصلي روعة وجماال واتقانا وأن یخلق ذلك األثر المنشود، 

 یمكن أن تكون ھناك ترجمات عدیدة لألصل الواحد لذلك یبقى مفھوم األمانة في الّترجمة اكم

 ".نسبیا " مفھوما 

  :  أسالیب  الترجمة-4- 1

طابق في قد یستعمل المترجم عدة مستویات في ترجمة نص واحد، ونظرا النعدام الّت

 بین الّلغات عامة فقد یتعّذر أحیانا نقل الخطاب من لغة إلى أخرى بسبب ما یحملھ من )1(الرموز

توى معین بینما عبارة أخرى قد  قد ینسابھا مسعبارة ماإیحاءات وتضمینات، إذ أن ترجمة 

تحتاج إلى مستوى آخر أو أسالیب مختلفة، إال أن الغرض النھائي ھو الوصول والحصول على 

  .أفضل ترجمة ممكنة للنص

 :مستویات الّلغة - 4-1- 1

م اللغویون مستویات اللغة إلى عّدة  مستویات لذلك یتوجب على المترجم مراعاتھ قسی

  :أثناء الفعل الترجمي، نذكر منھا

 : المستوي الصوتي-أوال

 برناتھا ووقع لغة الضاد عرفت یرى علماء الّلغة أن لألصوات دالالت نفسیة وإیحائیة، ف

 فربطوا بین )2(كلماتھا الذي تستلذ لھ اآلذان أو كما یسمیھا البعض الكلمات المشعة الموحیة

ھا متجّلیة في الحروف الصفیریة كالسین والصاد والزاي بمعان مثل الخلسة والدس، فنجد

 فنجد  الفرنسیة اللغة في أّما، ھذا فیما یخص اللغة العربیة"یستر "، " جاسوس " : كلمات مثل

 لذلك یتوجب على . : Spy, Sneakوفي اإلنجلیزیةEspionnage, sexe  : كلمات نحو

مل مماثلة لكلمات النص األصلي من حیث دالالتھا الصوتیة و التي تح المترجم أن یأتي بكلمات

  .اإلیحاءات نفسھا الواردة فیھ

                                                
  .303 ص ،1967د النجار، مطبوعات وزارة اإلعالم، العراق،  ترجمة ماج یوجین، نحو علم الترجمة،ا نید )1(
، 2003 صالح الدین محمد عبد التواب، النقد األدبي، دراسة نقدیة وأدبیة حول إعجاز القرآن، دار الكتاب الحدیث، القاھرة،  )2(

  .163ص 
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 : المستوى اللفظي-ثانیا

یعتبر تحلیل الّلفظ من أھم قضایا الترجمة سواء في فھمھ أو في إیجاد مقابل لھ، فمثال 

للّداللة على الساتر " الخمار " للّداللة على السائل المسكر، ونطلق لفظ " الخمر " جاء لفظ 

  .  في اإلنجلیزیةCoverفي الفرنسیة وCouverture   للمرأة وھو معنى قریب من

 في ونالحظ أن عالقة األلفاظ ببعضھا إّنما ھي من ناحیة الستر وھكذا تتداخل اإلیحاءات

  . )1( لذلك ال نجد في القرآن الكریم ترادفا ألن كل كلمة فیھ تحمل معنا جدیدا،بعضھا البعض

 : المستوى الصرفي-ثالثا

لترجمة، فمن واجب المترجم أن یحاول الحفاظ على الطبیعة وھو أقل المستویات تأثرا با

  .التركیبة الغالبة للنص الذي یعالجھ طبقا للغتھ ھو ولیس للغة المصدر

  أنالتي توحي بأن الشخص محتاج مادیا وفقیر، فال یمكنناPoor man : مثال ذلك

 من ولد مسكین، إذ للسیاق یا لھ:  یا لھ من ولد فقیر في موقف الشفقة، وإّنما یقال:نترجمھا إلى

  .دور كبیر في تحدید إیحاءات التراكیب

  : المستوى الداللي-رابعا

ویقصد بھ المعاني التي یحملھا النص مرورا بتحلیل األلفاظ للوصول إلى المعنى 

المنشود، لكّن األمر أوسع من ذلك، فقد یكون المترجم مدركا لمعنى األلفاظ، ولكنھ غیر واع لما 

  .Dénotationإیحاءات ودالالت أكثر عمقا من الّتعیینات تحملھ من 

  :وداللتھا في المواقف المختلفة" صلي على الّنبي " ومثال ذلك، عبارة 

  .معنى دیني مباشر -

 .افتتاحیة للحدیث -

 .للّصلح بین المتشاجرین -

 . للّتعبیر عن اإلعجاب -

  

  

                                                
  .164 المرجع نفسھ، ص  )1(
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 :(1) والترجمة التواصلیة  الترجمة الداللیة  - 4-2- 1

ھي أن یحاول المترجم في حدود القیود  Semantic Translation لیةالترجمة الدال

النحویة والداللیة لّلغة الھدف أن یعید تقدیم المعنى السیاقي الدقیق للمؤلف، أما حین یتدّخل 

اإلبداع في الصیاغة فإن الترجمة تأخذ أبعادا أخرى، حیث أّن الكاتب المبدع ال یكتفي بالتعبیر 

  . ة بل یحیطھا بإیحاءات ودالالت خفیة تساھم في جالء المعنىعن المعاني المباشر

 فھي أن یضع Communicative Translation الترجمة التواصلیةأما معنى 

المترجم قارئھ في نفس الموقف النفسي والعقلي الذي یكون فیھ قارئ النص األصلي؛ أي یحاول 

یحدثھ األصل لقراء اللغة المصدر المترجم أن یحدث لقراء اللغة الھدف نفس التأثیر الذي 

ا النوع من الترجمات ممكنا دائما، ذلك أن الغرض منھ ھو تحقیق شرط التواصل و ذویكون ھ

  .نقل الرسالة دون االكتراث بالجوانب الشكلیة واللسانیة

 الترجمة التواصلیة ضمن الترجمة Peter Newmarkوبذلك یصّنف بیتر نیومارك 

، بینما یدرج التقنیة والعلمیةو تطّبق في ترجمة النصوص " la sous-traduction"باالختزال 

 في ترجمة تطّبقو" la sur-traduction"الترجمة الداللیة في خانة الترجمة بالزیادة 

  .النصوص األدبیة

یجب " فتقودنا ترجمة المعنى إلى He must sent be to justice لنأخذ مثال عبارة 

ورود حروف صفیریة وھو ما   الّترجمة التواصلیة تؤدي إلى مالحظةإّال أن" أن یقدم للعدالة 

 یوحي بالتشّفي، لذلك یتوجب على المترجم مراعاة كل العناصر، وبالتالي تصبح ترجمتھا إلى 

  . أفضل ألنھا تؤدي الوظیفة اإلبالغیة واألثر المراد إحداثھ" یجب أن یرسل للقصاص " 

 :Adaptation culturelle الثقافیة المالئمة - 4-3- 1

قد یتضّمن النص بعض المفاھیم التي یمكن استخدامھا في الشيء وضده لما تحملھ من 

     ، "Armée Israélienne جیش إسرائیل : " سحر أّخاذ ومعنى مرن، ومثال ذلك عبارات

 كما ھو مالحظ فإن ھذه العبارات )2("الدولة العبریة " " Etat D’Israël دولة إسرائیل " 

                                                
ة الترجمة، ترجمة محمود إسماعیل صیني، دار المریخ للنشر،  نیومارك، بیتر، اتجاھات في الترجمة، جوانب من نظری)1(

 .50، ص 1986، 1الریاض، ج
  .135، ص 2004دار العلم للمالیین، لبنان،  حسن غزالة، مقاالت في الترجمة واألسلوبیة،  )2(
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اینة إذ یستعملونھا باعتبارھا مشحونة بشحنة عاطفیة عالیة جدا، ألنھا تعّزز كیانھم مادحة للصھ

 المزعوم وتاریخھم المزور، وفي آراءنا نحن العرب یتوجب علینا أن نكسبھا إیحاءات سلبیة 

Connotation Péjorativeّّجیش " ق في اختیار العبارات، فیمكن أن نستبدل وأن ندق

ئیة  إیحاات تلوینالتي تحتوي على Armée Sionisteعساكر الیھود /وبقوات العد" إسرائیل

  .مناھضة لھذا العدو

 Etat colonial sioniste "الدولة العبریة " و" لدولة إسرائیل " أما بالنسبة 

d’Israëlھا بالكیان الصھیوني والكیان ل فھي عبارات مستفّزة مثیرة لألعصاب یمكن أن نستبد

ففیھا أقوى شحنة تعلي وترفع من شأن " الدولة العبریة " ھذه المفاھیم ھو الیھودي، ولعل أسوأ 

، لذلك یتوّجب على المترجم االنتباه إلى ھذه المفاھیم )1(الیھود وتعكس صدى مزاعمھم العبریة

  .أثناء أدائھ الفعل الترجمي لما تحملھ من إیحاءات مكثفة قد ال یتقّبلھا المجتمع العربي

 یكون األسلوب الذي استخدمھ الكاتب في إثارة مشاعر معینة لدى من جھة أخرى قد ال

قارئھ غیر مجدي لدى القارئ المستھدف، كأن تحتوي بعض العبارات على ما یعتبر شتیمة 

وسبابا وكلمات ذات دالالت منفرة وذات حساسیة ألنھا مرتبطة بمعاني أو بعض المعاني التي 

لي على المترجم أن یعي حساسیة الترجمة فیما یتعلق ال یحسن التعبیر عنھا بصراحة، وبالتا

بھذه المواضع، وذلك باللجوء إلى استخدام أسالیب لغویة تساعده على تجاوز ھذه المحظورات 

 . وغیرھا من األسالیبallusion و التلمیح euphémismeمثل التوریة 

حیث أن الكلب " ! Fils de chien " مثال ال یصلح مقابال لھا ! " ابن الكلب" فعبارة 
من الحیوانات المحببة في المجتمع الفرنسي وال یوحي بالتحقیر، ولكن البدیل المقبول ھو 

  . كونھ یتضّمن إیحاءات غیر مستحبة بالنسبة للمجتمع الفرنسيCochonالخنزیر 
      فكلما ابتعدت الّلغات عن بعضھا البعض ازداد االختالف في سیاقھا االجتماعي، ما یؤدي 

لى صعوبات یكابدھا المترجم وھي دون شك قد تخلق معاني خاصة في النص الجدید، ومثال إ
 ا رمزOWLفھو یوحي بالشؤم بالنسبة للعرب أما بالنسبة لإلنجلیز فیعّد " البوم " طائر : ذلك

، فإذا ما أراد المترجم نقلھ من اللغة اإلنجلیزیة إلى اللغة العربیة توّجب علیھ  والنبلحكمةلل
  .لكي ال یخّل بالمعنى األساسي" الھدھد " تبدلھ بطائر اس

  

                                                
  .136، ص السابق ذكرهالمرجع   )1(
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ولو نظرنا إلى بعض العبارات التي تستخدم في سیاقات مختلفة، فقد یقصد بھا المعنى 

ارفع رأسك یا : " المباشر كما قد یقصد بھا في بعض األحیان معنى مناقض لھ تماما، مثل شعار

على السعي وراء التطّلع والتحّرر، وقد ُیستخدم في لوجدنا أنھ قد اسُتخدم بوصفھ دلیال " أخي 

الوقت نفسھ بتأویل آخر؛ أي یجب علیك أن ترفع رأسك وتستعد لوضع حبل المشنقة حول 

عنقك، فإذا ما تغافل المترجم عن ھذا الفرق وترجمھ ترجمة مباشرة في الموقف الثاني لخرجت 

لسیاق دورا كبیرا في فھم األلفاظ ترجمتھ تحمل تناقضا غیر مفھوم، من ھنا یّتضح بأن ل

  .والعبارات، ما یعني ضرورة االقتضاء بالمقال والمقام أثناء العملیة الترجمیة

 :االستعماالت المجازیة واألمثال الشعبیة - 4-4- 1

سب داللة األلفاظ من تجارب وأحداث اجتماعیة كثیرة یمّر بھا اإلنسان، فتتلون داللة تك ُت

 محمود السعرانف التي عایشھا صاحب النص، و ھذا ما یؤكده األلفاظ بتلك األحداث والظرو

المعنى القاموسي أو المعنى المعجمي لیس كل شيء في إدراك معنى الكالم فثمة : " قائال

عناصر لغویة ذات دخل كبیر في تحدید المعنى، بل ھي جزء من معنى الكالم وذاك كشخصیة 

 وما یحیط بالكالم من مالبسات وظروف المتكلم وشخصیة المخاطب وما بینھما من عالقات

 وبالتالي فقد ُتظّلل تلك األلفاظ بالتجارب الخاصة لإلنسان في حیاتھ، غیر أن )1("ذات صلة بھ

ھناك قدرا لداللة الكلمات في كل بیئة ھو الذي یكون على أساسھ التعامل باأللفاظ وعلى مستواه 

  .یكون التفاھم بین األفراد

ر الّلغة الوعاء الضخم الذي تكتنز فیھ جل االستعارات والمجازات تعتب ،زیادة على ذلك

والتشبیھات واألمثال، ألنھا مستمّدة من البیئة والتجارب التي غالبا ما تكون مشتركة بین أفراد 

  .الجماعة الواحدة أو بین الشعوب

                                                
   :  الموقع اإللكتروني التاليفي صیاغة المعنى،  أثر العناصر غیر اللغویة في:  مقالة لرشید بلحبیب بعنوان )1(

www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1029 
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  :االستعارة وعالقتھا باإلیحاء-أوال

قافة والبیئة، فھي تنبع من أعماقھما لتشكل ذلك ثالإن االستعارة مرتبطة ارتباطا وطیدا ب

القالب المتمدد على مدى جزء من الّلغة یتراوح بین الّتالزم اللفظي والنص ككل على حد قول 

  .)1(بیتر نیومارك

   في االستعارات؟لواردةفكیف سیتعامل المترجم مع نقل اإلیحاءات ا

 إیحاءات من ثقافة لغة االنطالق یبدو أن مشكل الترجمة الحقیقي یكمن في صعوبة تمریر

باستعمال وسائل لسانیة من ثقافة لغة الوصول مع اآلخذ بعین االعتبار اإلمكانات ) المصدر(

  .الّتعبیریة لكّل منھما ألن الكالم قد ینزاح عن المعیاریة

  فالن یتفّیأ الظل؛ بمعنى: یمكن استحضار التعبیر المتداول في اللغة العربیة والمتمّثل في
أن الظل یقترن بالبرودة المنعشة في البیئة العربیة وھي إیحاءات قد ال تكون بمثل ھذا الوضوح 

غة الفرنسیة وبیئتھا التي ترتبط فیھا الشمس الدافئة بمثل ھذه اإلیحاءات، وبالتالي ینبغي في الّل
  .استبدال الظل وتعویضھ بالشمس

والّتعبیر عنھ دون التقید الحرفي فعلى المترجم تجاوز الكلمات والنفاذ إلى المعنى 
  .باأللفاظ ألن المعنى ھو ما ینبغي أن یلتمسھ المترجم من وراء األلفاظ

  ׃بـ " ھذا الخبر أثلج صدري"و ترجمة االستعارة 

  Cette nouvelle m’a réchauffé le cœur األلفاظ فوق" القفز "  خیر دلیل على 
  .المتلقيو البحث عن أقرب مكافئ في ثقافة و بیئة 

 )2(كما أن ھناك رأي آخر یدعو إلى نقل االستعارة كما ھي أي ترجمتھا ترجمة حرفیة
 للشرح والتفسیر وذلك للمحافظة على أثر Notes de bas de pageمع االستعانة بالھوامش 

  .االستعارة وما تحملھ من دالالت مضمرة تزید من قیمتھا الجمالیة

                                                
  .143، ص 2006، الجامع في الترجمة، ترجمة حسن غزالة، دار ومكتبة الھالل، بیتر نیومارك، )1(
  .153، ص ذكره المرجع السابق  )2(
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  :یحاء الكنایة وعالقتھا باإل-ثانیا

األول واضح یدّل :  ضربین من المعنىمن تتّضكما أّنھا، )1(تعّد الكنایة جزءا من المجاز
علیھ ظاھر الّلفظ بحسب شیوع استعمالھ، أّما الثاني فھو خفي یتعّدى الّداللة األولى إلى أخرى 

  .)2()الداللة الھامشیة(متمّثلة في اإلیحاء 
یحاءات المتضّمنة في ألفاظھا لما تحملھ  من  فترجمة الكنایة تقتضي المحافظة على اإل

فالن كریم : تأثیرات نفسیة فھي أبلغ من التصریح؛ مما یعني زیادة في الشحنة اإلیحائیة، كقول
، إذ أن السّیاق وحده الكفیل الذي "إنھ كثیر الرماد " بمعنى داللي یتعدى ویتجاوز الّداللة األولى 

ا یضیف إلى الّلغة دالالت جدیدة ویساعد على نمّوھا ویرفد یھدي العقل إلى المعنى المجازي مم
  .تطورھا الداللي بمعاٍن ُیستعصى الوصول إلیھا

 :األمثال الشعبیة وعالقتھا باإلیحاء-ثالثا
تعتبر األمثال وسیلة تعبیریة مكثفة المعاني، كما أنھا شائعة التداول تتسم باإلیجاز 

جسدة للعادات والتقالید في المجتمعات إذ ُیستعصى واالقتصاد في األلفاظ، وھي الصورة الم

         ثقافة أخرى بنفس االقتضاب أو الصور-ثقافة إلى لغة-على المترجم نقل األمثال من لغة

  .أو اإلیحاءات التي تحتویھا ألن لكل شعب تجاربھ الفكریة والتاریخیة الخاصة بھ

ظة على إیحاءاتھ السوسیوثقافیة ھي ولعل أفضل طریقة لترجمة مثل ما إلى اللغة والمحاف

                         أن نترجمھ بمثل آخر یكافئھ تماما، ذلك بالضبط ما یشیر إلیھ أنطوان بیرمان

 A .Bermanلاق عندما: 

" Traduire le proverbe serait donc trouver son équivalent (l’expression 

différente de la même sagesse) " (3) 

)" التعبیر المغایر عن الحكمة نفسھا(ترجمة المثل تتّطلب إذن إیجاد مكافئ لھ " 

 )ترجمتنا(

  

                                                
 دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث، دار الكتب العلمیة، بیروت،  جاسم محّمد عبد العّبود، مصطلحات الداللة العربیة،)1(

  .215، ص 2007
  .208 المرجع نفسھ، ص )2(

(3) BERMAN, Antoine., La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, Paris, 1999, 
p.14. 
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وإذا تعّذر ذلك، یلجأ إلى ترجمتھ كسائر النصوص، شریطة التقید بعمق المعنى وبقدر 

  :Maryse Privat ماریز بریفا اإلمكان في الصیاغة، تقول 

  " La plupart des proverbes sont volontairement polysémiques" )1( . 

  )ترجمتنا(".  متعّددة المعاني أغلب األمثال إن: " بمعنى

فاألمثال تحمل في طیاتھا إیحاءات ال یتسّنى لغیر الملم بثقافتھا األصلیة تحصیل جل 

 فھي تعبر عن طریقة تفكیره وطبیعتھم الفیزیولوجیة ،معانیھا وإدراك جمیع القیم التي تتضمنھا

 لذلك یتوجب على المترجم أن یحافظ على جّل خصائصھ التركیبیة والداللیة أثناء ،نفسیةوال

  .الفعل الترجمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
(1) Maryse Privat : « A propos de la traduction des proverbes », In Revisita de Filologia 

Romanica, n°5, 1998, p.283. 
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  : خاتمةال

لقد تبین لنا من خالل تصفحنا للقوامیس العربیة واألجنبیة على أن أغلب تعاریف 

 كما أنھا تنصب ، التفاھم فھي تفید التفسیر ما یعني أنھ ضرورة من ضرورات؛الترجمة متقاربة

 أّما یخص آراء بعض منظري ،في إطار عملیة التحویل ونقل الدالالت من لغة إلى أخرى

الترجمة والمتخصصین في قضایا اللغة اّتضح بأنھم یّتفقون على أن الترجمة عمل شاق 

ومسارھا وعر یتطلب جھدا فكریا مرّكزا و مؤھالت خاّصة ألن میدانھا متداخل العناصر 

 لذلك من الخطأ اعتبار الترجمة عملیة لغویة محضة ترّكز على الجانب ،ومتشابك المواضیع

والعبارات وإّنما تعّد نقال لألفكار واألقاویل واألحاسیس والرؤى من لغة  اللغوي فقط للكلمات

  .إلى لغة أخرى مع المحافظة على روح النص المنقول

ملیة معقّدة تقوم في كنھھا على الفھم والتأویل  تكون الترجمة ع،وانطالقا من ھذا االعتبار

 وتجدر اإلشارة إلى أّنھ ال یوجد ھناك ،بغرض إنتاج نص یوازي إلى حّد ما النص األصلي

 لذلك فترجمة نص ما ،تطابقا تاّما بین لغتین فلكل لغة عبقریتھا الخاصة في التدلیل على األشیاء

بیة لما فیھا من تعقیدات جّمة كالھسھسات الصوتیة قد تتعذر أحیانا ال سیما ترجمة النصوص األد

 حیث ،واالستعماالت المجازیة والفنیة التي تضیف قیما مضافة على دالالت الكلمات والعبارات

ویتوجب على . یستعمل المؤلفون كلمات مشعة ذات دالالت توقظ انطباعات وأحاسیس القارئ

 وأن یتحّلى ،المنقول منھا و اللغة المنقول إلیھامترجم األعمال األدبیة أن یكون ضلیعا في اللغة 

  .بالذوق الفني المرھف لیلتمس مواطن البالغة والسالسة والجمال في كلتا اللغتین

 إذ ،یكاد یتفق معظم الدارسین على أن األدب یبقى مستعصیا دائما على الترجمة األمینة

 لذلك ،قاع الكلمات وھسھساتھایستحیل على المترجم اإللمام بكل خصائصھ مثل األحاسیس وإی

یجد نفسھ أمام صعوبات عّدة تكّلفھ جھدا عظیما یوزعھ بین النقل أحیانا واإلبداع أحیانا أخرى 

من أجل إیصال تلك اإلیحاءات والمضامین الخفیة إلى القارئ لتحدث بداخلھ األثر المراد إحداثھ 

فھي أیسر وأسھل نوعا ما ألن داللة أّما في ما یخص ترجمة األعمال األدبیة  .من طرف الكاتب

األلفاظ فیھا محّددة ودقیقة ولیست محل جدال في غالب األحیان على اعتبار أنھا مجّردة من 

  .العواطف و األحاسیس الذاتیة
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یتبین مما تقّدم أّن الترجمة ممكنة السیما في النصوص العلمیة التي تكون فیھا اللغة 

 في ما یتعلق بالنصوص األدبیة التي ال یقتصر دور اللغة فیھا  أّما،مجرد وعاء لنقل المعلومات

على إبالغ مضمون معین یمكن القول أن ترجمتھا صعبة ومتعّذرة إن لم یتم تذلیل بعض 

 لذلك یسعى المترجم إلى استعمال وسائل و تقنیات ،العقبات اللغویة والحضاریة أو األسلوبیة

 من ترجمة ھذا النوع من النصوص الذي ال یكتفي فیھ تساعده على تجاوز ھذه العقبات وتمكّنھ

 بل یحیطھا بإیحاءات ودالالت خفیة تفتح بدورھا مجاال ،المؤلف بالتعبیر عن المعاني المباشرة

 إذ لكل شخص قراءتھ الخاصة والمترجم یترجم قراءتھ على ھواه وحسب ،واسعا للتأویالت

  . إلخ...خلفیاتھ الثقافیة والفكریة

أن نتساءل عن الطرائق والسبل األنجع التي یمكن أن یعتمدھا المترجم للمحافظة ولنا ھنا 

   على إیحاءات النص األصلي أثناء الفعل الترجمي؟
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  : نظریات الترجمة:المبحث الثاني

  :مقدمة

 أساسیا في التفاعل بین الشعوب والحضارات، وأداة تعبیر عن قوة اتعّد الترجمة عنصر

ع في استیعاب أكبر قدر من حصاد المعارف اإلنسانیة؛ فال یوجد عصر ازدھرت فیھ المجتم

دولة ما إّال وكانت الترجمة ردیفا لنھضتھا بل عمودا من أعمدتھا الرئیسیة، فقد عرفت النھضة 

العربیة حركة ترجمة نشیطة في العصر العباسي، حیث ثم نقل علوم الیونان، وفارس، والھند 

بیت " ى ید علماء ومترجمون أفردوا لھا مؤسسات ومدارس لعل أشھرھا ذكرا إلى العربیة عل

  .ببغداد " الحكمة

حنین  تنّوع طرق الترجمة في نقل اآلداب والعلوم، فقد شغف  ھوتنویھ بھ ھناوما یجدر ال

 بالترجمة، حیث اعتمد على تحصیل معنى -الذي یعّد شیخ المترجمین العرب-ابن إسحاق

ترجمة حنین " بیر سلس ودقیق متحاشیا الغموض ومتجّنبا التحویر، فكانت النص، ونقلھ بتع

وافیة ودقیقة تكشف عن حریة تصریف الترجمة، ومقدرة عجیبة في اللغة العربیة وأسلوب سھل 

، فاختلفت )1("خال من التعقید، إذ ما قورن بأصلھ مع دّقة في الّتعبیر وخلو من الحشو والّركاكة 

 الذي كانت تمیل ترجماتھ إلى التقّید بحرفیة النص یوحنا ابن بطریقریقة طریقة ترجمتھ عن ط

                 فھي من ھذا المنظور عبارة عن جرد ) Traduction littéraleترجمة حرفیة (

 " Inventaire "من الكلمات.  

لقد اھتم الغرب من جھتھم بالترجمة وخاصة إّبان حمالت التنصیر، حیث قاموا بترجمة 

إلى ترجمة  Cicéronشیشرون اإلنجیل استنادا إلى التأویل وتحصیل المعنى، حیث ینّوه 

 كما اعتمد ،)Verbum pro verbo")2 " كلمة بكلمة واالبتعاد عن الترجمة معنى، الالمعنى ب

 والجسد ) أو المعنى(L’âme  المبدأ ذاتھ، حیث قابل بین الروح Saint Paul القّدیس بول

Le corps)في ھذا  یقولوى النص أھم من التقید بحرفیتھ، إذ أن تحصیل معن) حرفأو ال 

  :الّصدد

                                                
، 2، العددالجزائر، نظرة تاریخیة عن حركة الترجمة عند العرب، مجلة دفاتر الترجمة، معھد الترجمة،  علي تابلیت،)1(

  .27ص ، 1996
(2) OUSTINOF, Michaël., La traduction, Ed Que sais-je, PUF, Paris, 2007, p28. 
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« L’esprit qui vivifie et la lettre qui tue »(1). 

 یدعو إلى الترجمة الحرفیة للكتاب المقدس، من رواده مارتن غایرا ماكما أن ھناك اتجاھ

  .االستحسان اإلعجاب و  نالتطریقةالذي ترجمھ ب) Martin Luther)1483-1548 لوتر 

من ھنا یظھر الدور المنوط بالمترجم ومدى حجم المسؤولیة الملقاة على عاتقھ، 

فالترجمة علم وفن لھا قواعدھا وأصولھا التي یجب أن یكون المترجم ملّما بھا، حتى یأتي ما 

  .یترجمھ أقرب إلى العمل األصلي ولیس إنقاصا أو تشویھا لھ

قضایاھا أفضى بالمختصین والدارسین في ھذا المجال الخصب إن االھتمام بالترجمة و

             إلى وضع أسس ومقاییس یجب أن تتوفر في الفعل الترجمي، ومن ھنا ظھر مصطلح 

 " Traductologie " على ید 1972الذي استعمل بصورة جلیة سنة " علوم الترجمة " أو 

مة ملتقى العدید من العلوم إضافة إلى باعتبار أن الترجBrian Harris(2) بریان ھاریس 

  . تجتمع وتتضافر فیھ اختصاصات أخرىFoyer Multidiscipliné كونھا حّیزا متشّعبا 

 Objectivitéسم بالموضوعیة  إلى أن تّتعلوم الترجمةراسات القائمة في فتطمح الّد

یمكننا أن نتحدث عن ، فبحكم مرّكبات وتعقیدات فعل الترجمة فإنھ ال Scientificité والعلمیة 

نظریات الترجمة، وإنّما نتحدث عن مقاربات أو مجموعة من المبادئ التي تساعد على فھم 

  .المسار الترجمي وتساعد على تفكیكھ وتحلیلھ جزئیا

ومن ھنا، اختلفت ھذه المقاربات في تناولھا للدرس الترجمي؛ فھناك من ینّوه على أن 

من ینفي ذلك بل ویذھب لتجاوز اللغة وبالتالي ترجمة الترجمة عملیة لغویة بحتة وھناك 

  .المعنى

 یسعى المترجم دوما إلى تأمین وضوح الرسالة وصیاغتھا بأسلوب یتماشى وطبیعة 

الّلغة المنقول إلیھا، فھناك عالقة وطیدة جدا بین النص وكلماتھ وما تحملھ من إیحاءات سواء 

یحاءات التي قد یوّظفھا صاحب النص في صیاغة كانت ذاتیة أو سوسیوثقافیة أو غیرھا من اإل

أفكاره، وبالتالي ضرورة نقلھا والمحافظة علیھا لتحدث نفس األثر الموجود في النص األصلي، 

المترِجمة والمترَجمة، زیادة : ما یقتضي على المترجم امتالك مھارات لغویة في كلتا اللغتین

                                                
(1) BERMAN, Antoine., La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, seuil, Paris, 1999, 

p.32. 
(2) OUSTINOF, Michaël., La traduction, Ed Que sais-je ?, PUF, Paris, 2007, p62. 
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كي یتمّكن من إنتاج نص مترجم مماثل للنص على المعارف غیر اللغویة وفي شتى المجاالت ل

  .األصلي الذي یجب فتحھ على قراءات أخرى متعددة تغنیھ وتخصبھ

الترجمة : وتناولت الترجمة لدى األدباء المثقفین ودارسي الّلغات محورین أساسین

 الذي - J.R. Ladmiral الدمیرال نيوجون رالحرفیة وترجمة المعنى، ولعّل تصنیف 

 یعّد من التصنیفات التي اھتمت بالعمل الترجمي؛ حیث قابل من جھة بین من - بحثناسنعتمده في

 الذین تھدف ترجمتھم إلى Les sourciers  أصحاب المتنأو اّللغة الھدفیسمیھم أنصار 

 واإلخالص لھ بھدف تكریس مبدأ األمانة في Texte sourceالمحافظة على النص األصلي 

 Henri ك ونیش وھنري میA. Berman ن بیرمان أنطوا: الترجمة، نذكر منھم

Meschonnicركوبیتر نیوما Peter Newmark.  

  أصحاب المآل             أواّللغة المصدرومن جھة أخرى بین من یدعوھم بأنصار 

Les ciblistes الذین یدعون إلى شيء من الحریة لمصلحة النص في اللغة المترجم إلیھا 

 فمبدأ األمانة بالنسبة لھم یكون للمعنى على حساب الجانب Texte cibleوإنتاج نص ھدف 

جون روني الدمیرال وأوجین نایدا ومدرسة باریس : ، من أصحاب ھذا التیار)1(الشكلي

)ESIT) (دانیكا سلیكسفیشDanica  Selescovitchماریان لیدریر   وMarianne 

Lederer .(  

  

                                                
(1) LADMIRAL, Jean-René., Sourciers et ciblistes, Revue d’esthétique, n°12, 1986, pp.33-42. 
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I- أصحاب المتنLes sourciers:  

الطرح في الترجمة إلى االھتمام بلغة النص المصدر ومضمونھ، من خالل یستند ھذا 

ائي وكذلك إیقاعھ وبالغتھ اللفظیة والمعنویة، فقد اعتمد العدید من المنظرین ناحترام شكلھ الب

 حیث میز بین  Friedrich Schleiermacherبفریدریك شالیرماخرھذا االتجاه تأثرا 

  :طریقتین في الترجمة قائال
" Ou bien le traducteur laisse le plus possible l’écrivain en repos et 

fait se mouvoir vers lui le lecteur ; ou bien il laisse le lecteur le plus 

possible en repos et fait se mouvoir vers lui l’écrivain ". (1) 

لقارئ یتوجھ للقائھ، وّإما أن یدع إّما أن یدع المترجم الكاتب وشأنھ ما أمكن ویجعل ا" 

 )ترجمتنا(".  یتوجھ للقائھ الكاتبالقارئ وشأنھ ما أمكن ویجعل

 یحاول إنزال المؤّلف إلى القارئ أو رفع القارئ إلى المؤّلف ففي شالیرماخربمعنى أن 

  .الحالة األولى یخون المترجم العمل األدبي وفي الحالة الثانیة یجعل لغتھ تبدو أجنبیة

 یحّبذ حركة تقریب القارئ من الكاتب قدر المستطاع ما یعني اعتماد أن شالیرماخر إال

ة الّلغة المستخدمة في النص  وإظھار طبیعة وھوّیL’étrangetéالمترجم ألسلوب التغریب 

  .المترجم

 الطریقة ذاتھا متأثرا باألسس التي قام علیھا  A. Bermanأنطوان بیرمانفقد اعتمد 

 وفي ھذا – فدافع بشدة عن ھذا المنھج وعن النص األجنبي من خالل أعمالھ –ي االتجاه الحرف

 وغیرھم من المنّظرین الذین  Henri Meschonnicونیكشھنري میالسیاق نفسھ، ینتھج 

یسعون دائما إلى إیجاد الحلول المناسبة لإلشكالیات والمعضالت التي یواجھھا مؤدي الترجمة 

  . تعرقل عملھقد والتي

  

                                                
(1) F. Schleiermacher : Des différentes méthodes des traduire, in BERMAN, A., L’épreuve de 

l’étranger, Gallimard, Paris, 1984, p. 235. 
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 : نظریة أنطوان بیرمان- 1

 : الترجمة الحرفیة-1- 1

) Mot à mot( ال تعني الترجمة كلمة بكلمة بیرمانإن الترجمة الحرفیة التي ینادي بھا 

  .وإّنما مراعاة أسلوب الكاتب والحفاظ علیھ دون اإلخالل بالمعنى
" Traduire la lettre d’un texte ne revient aucunement à faire de mot 

à mot "(1).  

  )ترجمتنا(". ة النص ال تعني أبدا الترجمة كلمة بكلمةترجمة حرفّی"

فأثناء القیام بالعمل الترجمي، یقتضي على المترجم صیاغة تراكیب واضحة وسلسة 

على قالب اللغة المترجم منھا، واألخذ بعین االعتبار االختالفات الموجودة داخل البنى الّلغویة 

 المعنى مع عدم اإلخالل بذلك الّرابط الذي یصل الترجمة باألصل للمحافظة من أجل أن ال ُیّشوه

  .)2(على نسیج النص األصلي

 إلى توسیع األفق المعرفي لّلغة والّثقافة المستھدفة على اعتبار أّن بیرمانكما یسعى 

  .يالنص األصل" نھّمش"الّترجمة الحرفیة تسمح بمقارنة الذات باآلخر، وبالتالي یجب أن ال 

  

 : الترجمة اإلثنومركزیة والترجمة ما فوق نصیة-2- 1

 ھذین النوعین من الترجمة حیث اعتبر أن الترجمة اإلثنومركزیة أو بیرمانانتقد 

 تطمس الھوّیة الّثقافیة للّنص األصلي لحساب النص  Traduction ethnocentriqueالعرقیة

صیات اآلخر بوقائع وحقائق نص اللغة المستھدف، حیث یمیل المترجم أحیانا إلى استبدال خصو

  :المترجم إلیھا، إذ یقول
" Ethnocentrisme qui ramène tout à sa propre culture, à ses 

normes et valeurs, et considère ce qui est situé en dehors de celle-ci -

                                                
(1) BERMAN, Antoine.,  La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, Paris, 1999, 

p.34. 
(2) Ibid, p.13. 
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l’étranger- comme négatif ou tout juste bon à être annexé, adapté pour 

accroître la richesse de cette culture ". (1) 

اإلثنومركزیة جلب كل شيء إلى الثقافة الخاصة وإلى ضوابطھا وقیمھا واعتبار "تعني 

 سلًبا أو قابال ألن یكون إلحاقیا ومكّیفا من أجل – بالغریب –كل ما ھو متوقع خارجا عنھا 

  )ترجمتنا(". ازدھار ھتھ الثقافة

 فتقوم على إدخال تغیرات  Traduction hypertextuelleا فوق النصیةأما الترجمة م

على مستوى بنیة نص موجود مسبقا یقّدم للقارئ على أنھ النص األصلي، فتنشأ ھذه النصوص 

ة سرق وال Déformationشویھ، والت Parodieعن طریق المحاكاة، والمعارضة

 .)2 (النصوصھات التي تطال ی، وغیرھا من التشو Plagiatاألدبیة

 لذلك فھذین النوعین من الترجمة تربطھما عالقة تالزم وترادف حیث یتداخل مفھومي 

  .)3(بیرمانالترجمة في بعضھما البعض على حد قول 

فبما أن الھدف األسمى للترجمة ھو فتح حوار مع اآلخر وتمازج معھ عبر النصوص 

تي تؤدي إلى مفھوم الخیانة وتدفع بكل  ھاتین الطریقتین وخاصة اإلثنومركزیة البیرمانانتقد 

  .ثقافة للّشعور بأنھا عریقة

  

 :األسالیب التشویھّیة للترجمة-3- 1

 La traduction et la lettre ou l’auberge du"ّدد بیرمان من خالل كتابھ ح

lointain " ثالثة عشر أسلوبا یؤدي إلى تحطیم حرفّیة الّنصوص األصلیة لصالح المعنى

 والھدف المرجو منھا ھو اكتساب أدوات تحلیلیة تساعد المترجم على  ء األصلي،ورونق البنا

 : إظھار التلقائیة اإلثنومركزیة الموجودة في األعمال المترجمة، وتتمّثل ھذه االتجاھات في

  

                                                
(1)BERMAN, Antoine.,  La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, op.cit.,p. 29. 
(2) Ibid, p. 36.  
(3) Ibid., p. 30. 
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  : La rationalisation  الترشید- 1

 وعالمات ترقیم یتجّلى الترشید من خالل إعادة ترتیب البنى اللغویة و تركیب عبارات

ponctuation ،النص األصلي، كما یسعى ھذا األسلوب إلى قلب مفاھیم الشكل والالشكل 

  )1(.والمحسوسات والمجردات ما یؤدي إلى تشویھ نظام النص األصلي

 :Clarificationالّتوضیح  - 2

ویقصد بھ إیضاح كل ما ھو مضمر في النص األصلي والتصریح بھ من خالل النص 

 .)2(المترجم

  :L’allongement اإلطالة - 3

وذلك عن طریق استخدام الجمل التفسیریة وشرح ما كان خفیا أو مضمرا حیث تصبح 

 )3(.الترجمة أكثر طوال من األصل

 : L’ennoblissement االرتقاء - 4

لجوء بعض المترجمین إلى طرائق متنوعة تؤدي إلى االرتقاء بمستوى أسلوب النص، 

 .)4(إنتاج ترجمة تتضمن عبارات أكثر تأنقا من عبارات النص األصليما یعني حسب بیرمان 

  :L’appauvrissement qualitatif اإلفقار النوعي - 5

ویعني بھ تغییر كلمات أو عبارات ذات قوة صوتیة و أیقونیة بأخرى تفتقر لھذه الشحنة 

 )5(.وإدراجھا ضمن النص المترجم

  :L’appauvrissement quantitatif  اإلفقار الكّمي- 6

ویقصد بھ استخدام وسائل لغویة أقل مّما ھي موجودة في النص األصلي للتعبیر عن 

 )6(.نفس الفكرة

 :L’homogénéisation التجنیس - 7

 )7(.أي إضفاء جنسیة الّلغة المستخدمة وخصوصیاتھا على النص المترجم
                                                

(1)BERMAN, Antoine.,  La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, op.cit.,pp.53 et54. 
(2) Ibid., pp. 54 et55. 
(3) Ibid., p.56 
(4) Ibid., p.57. 
(5) Ibid., p.58. 
(6)  BERMAN, Antoine.,  La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, op.cit.,pp.59 et60. 
(7)  Ibid., p.60. 
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  :La destruction des rythmes تدمیر اإلیقاع - 8

 )1(. الكلمات والعبارات الواردة في النصوص سواء كانت شعرا أو نثراتشویھ نبر وإیقاع
 La destruction des réseaux signifiants تدمیر شبكات الداللة الباطنة - 9

sous-jacents: 
التعابیر ذات الدالالت  وابط غیر المباشرة بین الكلمات وویعني بھا إسقاط تلك الر

  )2(.فیة النص ومعناه ما یؤدي إلى اإلخالل بحرالضمنیة
 : La destruction des systématismes تدمیر األنساق اللغویة-10

 أنواع الجمل : ، ھناك أنواع أخرى تتمثل في signifiantsباإلضافة إلى نسق الدوال 

type de phrasesوینتج عن تدمیر ھذه األنساق ترجمة غیر .  والتراكیب واستعمال األزمنة

 .)3(متماسكة

 :میر شبكات الداللة العامیة أو تغریبھا تد-11

La destruction ou l’exotisation des réseaux langagiers 

vernaculaires : 

ویقصد بھا تغییر مستویات الّلغة الواردة في النص األصلي من سیاقھا الفصیح إلى 

  )4(. المنقول إلیھاالسیاق العاّمي أو العكس، باإلضافة إلى تغریبھا بھدف إیجاد بدائل في الّلغة

 La destruction des locutions تدمیر التعابیر االصطالحیة -12

 بمكافئ لھما في الّلغة الھدف یعتبر ویعني بھ بیرمان إبدال عبارة اصطالحیة أو مثل ما

  )5(.تشویھا في حّد ذاتھ كما یمّثل وجھة نظر إثنومركزیة

                                                
(1)  Ibid., p.61. 
(2)  Ibid., pp. 61 et62. 
(3)  Ibid., p. 63. 
(4)  Ibid., p.64. 
(5)  BERMAN, Antoine.,  La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, op.cit., p.65. 
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 L’effacement des superpositions des طمس تداخل اللغات -13

langues : 

قد یتضمن العمل الروائي تداخال بین مستویات متعددة في اللغة أو من لغات دخیلة، 

وفي ھذا طمس لداللة . فغالبا ما تنقل الّتعابیر األجنبیة في الفرنسیة إلى نظائرھا في الفصحى

  .)1(ھذه الّتعابیر الّدخیلة في مواقف بعینھا من العمل الروائي

 األسالیب تؤدي إلى تشویھ الترجمة وبالتالي اإلخالل بحرفّیة النص األصلي، لذلك فجّل ھذه

 أنسب في التعامل مع النصوص ھو الترجمة الحرفیة؛ ألّنھا الّسبیل بیرمانفاألسلوب الذي یراه 

األمثل الذي قد یّتبعھ المترجم في سبیل تحقیق األمانة للنص األصلي المصدر من جھة، وللقارئ 

 : حیث یقول ي من جھة أخرى،المتلّق

 " la traduction est traduction-de-la-lettre, du texte en tant qu’il est 

lettre" .(2) 

  )ترجمتنا(  ".الّترجمة ھي ترجمة الحرف، ترجمة الّنص بوصفھ حرفا" أي 

  

 :ونیكش مینظریة ھنري - 2

ر للنص األصلي ی وتغی Mutation أن عملّیة الّترجمة ھي عملیة تحّولمیشونیكیرى 

   لما یتضّمنھ من ألفاظ وعبارات ذات دالالت تسمو بھ إلى الشعریة سواء تعّلق األمر بالشعر 

  .أو النثر

 كما یؤكد على أن للّترجمة قیمة مساویة لقیمة الّنص األصلي، ما یحّتم على المترجم أن 

 على متن النص اإلبداعي الذي ، إذ ینصّب اھتمامھ)3(یأتي بنص كما لو أنھ كتب بلغة طبیعیة

یعتمد على لغة بّینة تنقل تلك الشحنات والظالل التي یحملھا القالب الّلغوي للنص الھدف، 

وبالتالي إنتاج ترجمة شفافة تجّنب المتلّقي عناء البحث واستقصاء المعاني والدالالت من النص 

بإبراز خصائص النص األصلي بتقدیمھ نصا یغنیھ عن قراءة النص األصلي، كما تسمح 

                                                
(1)  Ibid, p.66. 
(2)  Ibid, p.25. 
(3) MESCHONNIC, Henri., Pour la poétique de la traduction, vol II, Gallimard, Paris, 1973, 

p.308.  
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 مفھوم میشونیكاألجنبي؛ ما یعني تقّبل الغرابة واحترام الغیریة، فقد استمّد 

  : حیث یقول W. Benjamine من مفھومھ لدى بنجامین Transparenceالشفافیة
" La vraie traduction est transparente, elle ne cache pas l’original, 

n’offusque pas sa lumière, mais c’est la pure langue, comme renforcée 

par son propre médium, qu’elle fait tomber d’autant plus pleinement sur 

l’original, cela est dû principalement dans la syntaxe, ce qui démontre 

amplement que l’élément originaire de traducteur est le mot ". (1) 

 الّترجمة الحّقة ھي ترجمة شّفافة، ال تحجب األصل وال تعوق ضوءه ولكنھا تسمح إّن" 

ّللغة النقّیة أن تظھر، فكأنما تستمد القوة من اللغة الجدیدة لتسطع سطوعا أقوى على النص 

األصلي، وأھم ما یلزم لتحقیق ذلك ھو النقل الحرفي للتراكیب البنائیة، فھي تؤكد أن الكلمات ال 

  )ترجمتنا( ".ھي العناصر األولیة للترجمةالجمل 

بمعنى أن الترجمة األنسب التي ینادي بھا میشونیك ھي الترجمة الحرفیة التي تسمح 

  .بإظھار میزات النص األجنبي، وبالتالي تقّبل الغرابة واحترام الغیریة

 الّشكل كما ترّكز ھذه النظریة على أن النص قابل للّترجمة والنقل باعتباره تداخال بین

  .والمعنى، وبین الحرفیة والداللة، وتجانس بین اللغة األصل واللغة الھدف

یمكن ترجمة الكلمات والعبارات التي یتضّمنھا النص، إذ یجد المترجم نفسھ أمام و

خیارات كبیرة في تعاملھ مع بعض األلفاظ المشحونة بإیحاءات ثقافیة كانت أو اجتماعیة أو حتى 

ھا بحذر لكي ال یشّوه النص، وأن یمنح لترجمتھ معھ التعامل فردیة، فیقتضي علی

 في ھذا  Meschonnicمیشونیك ویجعلھا یسیرة الفھم، ویقول  Intelligibilitéوضوحا

  :الشأن
" La langue-la littérature, ou la langue-la culture, ou le sens-la 

forme, il n’y a pas deux choses dissociables, hétérogènes. Quand il y’a 

un texte, il y’a un tout traduisible comme tout "(2). 

                                                
(1)  OSEKI-DÉPRÉ, Inês., Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand Colin, Paris, 
1999, p.82. 
(2) MESCHONNIC, Henri., Pour une poétique du traduire, verdier, Paris, 1999, p. 349. 
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الشكل؛ ال یمكن فصل عنصر عن اآلخر وال -الثقافة، أو المعنى-األدب، أو اّللغة-اّللغة" 

  )ترجمتنا(". اختالف بینھما، بل إن ھناك نصا یمكن ترجمتھ كلھ

وإبداعیة، وثقافیة شاملة تجمع بین جل ما یعني أن الترجمة عبارة عن عملیة حركیة، 

ھذه الخصائص لتؤدي وظیفتھا المتمّثلة في احترام اآلخر وتقّبلھ، فال یمكن للعملیة الترجمیة أن 

تنحصر في ذلك االنتقال من نظام لغوي إلى نظام لغوي أخر بل ھي  تداخل بین الحرفیة 

Littéralité،واألدبیة   Littéraritéعلى حد تعبیره .  

  :Décentrement والّالمركزیة Annexion اإللحاق -1- 2

 المقابلة بین مفھومي اإللحاق والّالمركزیة، فانتقد ھنري میشونیكة بُتدرج مقار

أي " Ennoblissement: "مجموعة من االّتجاھات المشّوھة التي ترمي إلى اإللحاق أھمھا

  .النصاالرتقاء الذي قد یضر الترجمة من خالل المبالغة في شعریة 

 الذي یؤّدي إلى تحطیم إیقاع Allongementأما األسلوب التشویھي اآلخر فھو اإلطالة 

  .النص، وبالّتالي إضعاف الخاصیة الّشعریة في النص

  : اإللحاق- 1-1- 2

  :ھ على أّناإللحاقفقد عّرف 
" L’annexion est l’effacement de ce rapport, l’illusion du naturel, le 

comme si, comme si un texte en langue de départ était écrit en langue 

d’arrivée, abstraction faite des différences de culture, d’époque, de 

structure linguistique ". (1) 

بمعنى أّنھ طمس لھویة النص األصلي وتجاھل للفوارق واالختالفات الثقافیة والزمنیة 

ّضل میشونیك الّالمركزیة التي تھدف إلى الّتجانس بین الترجمة وبین النص واّللسانیة، لذلك یف

األصلي، فمن شأنھا أن تمنح للترجمة وضوحا یجعلھا مفھومة إذ یرتكز ھذا الوضوح أساسا 

  .على احترام اآلخر

                                                
(1)  MESCHONNIC, Henri., Pour la poétique de la traduction, vol II, Gallimard, Paris, 1973, 
p.308. 
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  : الالمركزیة- 1-2- 2

  : ویعرف ھنري میشونیك الّالمركزیة بأنھا

 تجمع بین نّصین ینتمیان إلى لغتین وثقافتین مختلفتین مما  ھي تلك العالقة النصّیة التي"

  .)1("یفرض اختالف البنى اّللسانیة لكل منھما

إذن الترجمة التي یدعو إلیھا میشونیك ھي الترجمة الحرفیة التي تحفظ خصوصیات 

لحاقیة إلوینتقد بالمقابل النزعة ا  النص األصلي، كما أّنھ یكّرس مفھوم الالمركزیة

annexionnismeر من االتجاھات المشّوھة التي قد تطال بنیة كما أّنھ یحّذ.   في الترجمة

  .شعریتھ عند ترجمتھ النص و

  

    : خالصة

 حول الطرح الحرفي في میشونیك وبیرمانمن خالل ھذا العرض المبّسط لمقاربتي 

نص وبالغتھ مع األخذ بعین االعتبار بنیة ال" الحرفیة"الترجمة، تبّین أنھما یرّكزان على 

اللفظیة والمعنویة، وبالتالي الحفاظ على الدالالت المتضمنة في ألفاظ وتراكیب النص، واعتماد 

فالمعنى یكمن، حسب ھاتین النظریتین، في اللغة . أللفاظاالتطابق الشكلي الذي ال یّضر معنى 

  .ذاتھا ولیس في العوامل غیر اللسانیة

ویھیة التي قد تطال النص، وبالتالي قد تؤثر على كما أنھما یحّذران من االتجاھات التش

اللة الباطنة وغیرھا من األسالیب التي معناه من خالل التوضیح، واالرتقاء، وتدمیر شبكات الّد

  ".الحرف"تؤدي إلى طمس الدالالت المتجّلیة في 

 الدینامي ومبدأ كافؤوالت" الترجمة بتصرف" نتقدان من جھة أخرى، نجد أن المنظران ی

التأویل من خالل رفضھما للترجمة اإلثنومركزیة، والترجمة ما فوق نصیة الّلتان تھدفان إلى 

  : A. Bermanبیرمانإلحاق النص األصلي بلغة وثقافة المتلقي، حیث یقول 
" Dès qu’une traduction se veut « libre », elle est taxée de 

trahison ". (2) 
                                                

(1)MESCHONNIC, Henri., Pour la poétique de la traduction, op.cit.,p. 308. 
(2)  BERMAN, Antoine., La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, Paris, 1999, 

p.40.  
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  )ترجمتنا(". ، إال وكانت موسومة بالخیانة"حرة "كلما أرادت أیة ترجمة أن تكون"

ما یعنى أن ھناك ضیاع في المعنى المرافق لحرفیة النص وبالتالي خیانة وتشویھ للنص 

 .األصلي

II- أصحاب المآلLes ciblistes : 

یستند أصحاب ھذا الطرح إلى االھتمام بلغة النص الھدف، من خالل المحافظة على 

 والسعي إلى إحداث نفس األثر الذي لتقید باألنظمة اللسانیة الصارمةالمعنى وصیاغتھ دون ا

  .ُیحدثھ النص األصلي في قارئھ

  

  : النظریة السوسیولسانیة لیوجین نایدا- 1

 من أبرز المفّكرین في علم الترجمة وتطبیقاتھ، فقد تجّلت أعمالھ من  NIDA نایدایعد 
 خالل ھذا النوع من الترجمات، كما اھتم خالل الترجمة الدینیة واألفكار التي صاغھا من

في إطار " تقوقعھا " بدراسة البعد الثقافي في العملیة الترجمیة محاوال إخراج الترجمة من 
اللسانیات؛ التي حلّلت الظاھرة الترجمیة تحلیال علمیا ومحّصت وقائعھا على مستوى الّلغة 

  .مھملة السیاق السوسیوثقافي
 modèle de ترجمتھ للكتاب المقدس نموذجا ترجمیا اقترح نایدا انطالقا من

Traductionالتحلیل -أ:  متمثلة في)1( یرتكز على ثالثة إجراءات L’analyseالنقل -، ب Le 
transfertإعادة التركیب - ،   جـ La restructuration.  

  ):L’analyse( عملیة التحلیل - أ

قات النحویة بین وحدات النص یقوم المترجم بتحلیل النص األصلي مع إظھار العال

وتبیان المعاني المرجعیة للوحدات الداللیة ما یمّكنھ من تحصیل القیم اإلیحائیة للتراكیب النحویة 

  .والوحدات الداللیة، وسعیھ مبدئیا إلى إیجاد ما یطابقھا في الّلغة المستھدفة

  ): Transfert( النقل -ب

ل المستخرجة أثناء عملیة التحلیل وتوظیفھا أي نقل فحوى الرسالة، اعتمادا على العوام

  .إلیصال المعاني المتضمنة فیھا بحرص وبشكل مناسب

  

                                                
(1) NIDA, E. et TABER, C., The theory and practice of translation, Leiden, Brill, 1969, p.202. 
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  ):Restructuration( إعادة التركیب - ج

تتم ھذه العملیة عن طریق إعادة صیاغة وتشكیل النص مع احترام االختالف بین الّلغتین 

ضرورة تكییف الرسالة المتضمنة في وإجراء تعدیالت لتوافق ثقافة اللغة الھدف، ما یعني 

  .غویة والتوقعات الثقافیة للمتلقيالنص للوفاء باالحتیاجات الّل

یرى نایدا ضرورة أن تحدث الترجمة إلى اللغة المستھدفة نفس األثر الذي یجده القارئ 

للنص األصلي في لغتھ األصیلیة، وھذا ما سماه نایدا بمفھوم التكافؤ ) المرسل إلیھ(

Equivalence.  

استنادا إلى ھذه اإلجراءات، یتضح أن نایدا یولي عنایة كبیرة فیما یخص الجوانب 

الثقافیة، مؤكدا أن معرفة اللغات ال تخدم العملیة الترجمیة ما لم تقترن بمعرفة أعراف وعادات 

  :وتقالید وحضارة المجتمعات التي تتكّلمھا، حیث یقول

" […] Only a socio–linguistic approach to Translation is ultimately 

valid ".(1)  

  )ترجمتنا(". ال یصلح للترجمة في النھایة إال المقاربة السوسیوثقافیة: "أي

بمعنى أنھ یتوجب على المترجم أن یأخذ بعین االعتبار العوامل الثقافیة واالجتماعیة التي 

تتباین التصورات والرؤى من قد تؤثر في الفعل الترجمي، فعلى غرار االختالف في اللغات، 

 .السوسیوثقافي مجتمع إلى آخر، ما یستدعي االھتمام بالسیاق

 على ضرورة البحث عن أقرب وأضمن مكافئ لضمان نقل المعنى نایدا وتابیركما یؤكد 

بدقة وأمانة في اللغة المستھدفة، واالھتمام بتكافؤ القیم الداللیة الواردة ضمن النص األصلي مع 

ى نقلھا لتحدث نفس االستجابة في المتلقي، ألن المجتمعات أو المجموعات الكالمیة الحرص عل

 وألن بعض الكلمات قد تكتسب معان حسب السیاق )2(ال تصوغ نفس المدلوالت اللفظیة

 الذي ترد ضمنھ، لذلك البد من المترجم مراعاة ھذه االختالفات وأن یكون على سوسیوثقافيال

  .المتلقي لیتمكن من إنتاج نص یتفق مع لغتھ وثقافتھمعرفة سابقة بمرجعیات 

                                                
(1) NIDA. E. A., A Frame Work for The Analysis and Evaluation of Theories of Translation, in 

BRISLIN, R., Translation, Application and Research, Gardner Press, New York, 1976, p. 77 
  .194، ص 1976 وزارة اإلعالم، العراق،  یوجین، نحو علم الترجمة، ترجمة ماجد النجار، مطبوعاتنیدا، )2(
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 L’équivalence التكافؤ الشكلي: ویمیز نایدا بین أسلوبین في الترجمة، یتمّثالن في

formelle والتكافؤ الدینامي L’équivalence dynamique .  

 : التكافؤ الشكلي-1- 1

لفاظ ما یعني االحتفاظ بنفس  ویقصد بھ االھتمام بشكل الرسالة ومضمونھا ونقل داللة األ

أقسام الكالم وترتیبھ، إذ یقتضي على المترجم الحفاظ على التطابق بین عناصر النص األصلي 

  .)1(وعناصر النص المترجم، فھذا الصنف من التكافؤ موّجھ أساسا نحو المصدر

ات قد یّتسم ھذا النوع من الترجمات بالغموض، ویستدعي االستعانة بالھوامش والمالحظ

التفسیریة لتوضیح النص وتحدید معناه، ألن المترجم ینقل فیھا شكل الرسالة األصلیة 

ومضمونھا حرفیا ومعنویا قدر اإلمكان؛ بمعنى أّنھ یحرص على موازنة الرسالة المنقولة إلى 

  .لغة المتلقي بكّل مكوناتھا في اللغة األصل

  

 : التكافؤ الدینامي-2- 1

فؤ على استجابة قارئ الترجمة وینبغي على النص الھدف أن  یرّكز ھذا النوع من التكا

یستحضر في قارئ اللغة الھدف استجابة مكافئة أو تأثیر مكافئ لما فعل نص اللغة المصدر 

  .)2(بقارئھ

ما یعني أّن ھذا النوع من الترجمات ال یجعل من الرسالة نفسھا موضوع الترجمة، كما 

 ومضمون الرسالة األصلیة بقدر ما تھدف إلى تحقیق مبدأ أّنھ ال یسعى إلى المحافظة على شكل

التكافؤ، إذ یعمل المترجم على أن تكون العالقة بین المتلقي والرسالة المترجمة ھي نفسھا بین 

  .المتلقي األصلي وبین الرسالة األصلیة

 أن المعنى المؤثر ألیة رسالة ھو ذلك الجزء من المعنى الذي Nidaكما یعتبر نایدا 

من خالل إحداث أثر " دینامي " ل إلى المتلقي، لذلك یتوجب على المترجم إیجاد مكافئ یص

  .موازي لألثر الذي أحدثتھ النص األصلي

  :ویذھب نایدا و تابیر إلى إمكانیة الترجمة، حیث یقوالن
 

                                                
  .318، ص السابق ذكرهالمرجع  )1(
  .309ص   المرجع نفسھ، )2(



  إشكالیة ترجمة اإلیحاءات إلى اللغة العربیة
 

 73 

 

"  Tous ce que est dit dans une langue peut être reproduit dans une 

autre ". (1) 

  )ترجمتنا(".  ما یقال في لغة ما یمكن إعادة صیاغتھ في لغة أخرى : "أي

لذلك یتوجب على المترجم االھتمام بالشكل والمضمون، إلحداث األثر ذاتھ المتضمن في 

الرسالة األصلیة، باعتباره المعیار الوحید الذي یسمح لنا بالحكم على الترجمة ألّن عملیة 

ن الّتعبیر طبیعیا تماما وعدم اإلحساس بغرابة أثناء قراءة الترجمة تھدف باألساس إلى أن یكو

  .النص المترجم

  .النحو والمعجم: على حد تعبیر نایدا تتطلب التمكن في مجالین" فالترجمة الطبیعیة " 

 إّنھا من الناحیة المعجمیة فالتكییف في الجانب النحوي بالسھولة في التطبیق، أّم یتصف
  :)2( من دالالت في لغة المتلقي، وھي تتمثل في ثالثة مستویاتیتسم بالصعوبة لما یتطلبھ

المصطلحات الّلغویة التي ال تسّبب أي عائق إّبان النقل بسبب تطابقھا مع  - 1
  .نھر، حجر: مصطلحات الّلغة األخرى، مثل

المصطلحات الّلغویة التي تدل على األشیاء ثقافیا ولھا وظائف مشابھة لذلك یقتضي  - 2
 .الذي یعني الوظیفة المكافئة على حساب التطابقاختیار المصطلح 

  .المصطلحات الّلغویة التي تدّل على الخصوصیات الثقافیة - 3
وتتجلى طبیعة الّتعبیر في النص المترجم في درجة التّالؤم مع طبیعة التعبیر في النص 

ي تختلف طبقات الكالم وما تدل علیھ، والبیانات الثقافیة الت: األصلي على عدة مستویات منھا
عند الشعوب؛ فمثال الجلوس على األرض للتعّلم مقبول عند العرب لكنھ مرفوض عند الغرب، 

  .)3(باإلضافة إلى طبقات دالالت األلفاظ وأشكال الحدیث
یقتضي على المترجم أن یھتم بسیاق الرسالة ألن صعوبات الترجمة ال تكمن في 

لى خصائص أخرى كاألداء وإیقاع الجملة الخصائص النحویة والمعجمیة، بل علیھ أن یلتفت إ

  .ألنھ إذا التزم بالكلمات سیقضي على روح النص األصلي

  

                                                
(1) LAROSE, R., Théories contemporaines de la traduction, 2eme édition, Presses de l’Université 
de Québec, 1989, p.80. 

  .323 و322، ص ص 1976د النجار، مطبوعات وزارة اإلعالم، العراق، ، نحو علم الترجمة، ترجمة ماجیوجین نیدا،  )2(
  .325 و324 المرجع  نفسھ، ص ص )3(
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فمن خالل عرض مبادئ الترجمة ذات التكافؤ الدینامي، یّتضح أن نایدا یھتم بالمعنى 

  .)1(دون إھمال الجانب الشكلي، كما یعتبر التكافؤ الدینامي بمثابة الحّد الفاصل في تقییم الترجمة

  

  : La théorie interprétative النظریة التأویلیة- 2

 أّم النظریة التأویلیة، وقد  Danica Selescovitchدانیكا سیلسیكوفیتشتعتبر 

، وطالبھا  Marianne Ledererلدیریر ماریانشاركھا في وضع أسسھا زمالؤھا؛ أھّمھم 

  . ترمي إلیھ الترجمةالذي" المعنى"، فكان شغلھم الشاغل ھو * ESITفي مدرسة باریس

كما اعتمد أصحاب ھذه النظریة على المنھج التأویلي أثناء العمل الترجمي باعتباره 

  Marianne Ledererماریان لدیریرالوسیلة األنجع لتحصیل المعنى وإدراكھ، وتؤكد 

  :قائلة
" Il s’agira ici de dire qu’on ne pourra pas traduire sans 

interpréter ".(2)  

الولوج إلى " كفؤ"بمعنى، أن كل ترجمة تقوم على مبدأ التأویل وأنھ على كل مترجم 

المعنى لكي یتسنى لھ أداء الترجمة عن طریق إزالة الغموض عن العالمات اللغویة وبالتالي 

  .تصبح مدلوالتھا واضحة مفھومة ال غبار علیھا

لھ عن طریق التأویل سواء كان المعنى بسیطا أم معقدا، یتوجب على المترجم تحصی

  . Le vouloir direالمبني على التفسیر وعلى معرفة قصد الكاتب

رغبتھ في الترجمة : تعتبر ھذه النظریة، أن المترجم شخص متنازع بین مسؤولیتین

بصدق وأمانة، التي ال تعني الوفاء للحرف وإنما الوفاء لقصد كاتب النص األصلي، دون حذف 

م إقناع قارئ ترجمتھ من ناحیة أخرى مما یحتم علیھ في بعض أو إضافة من ناحیة، ولزو

األحیان إضافة بعض المعطیات في مسعى إلقناع ھذا القارئ دون اإلخالل بمعنى النص 

  .األصل

                                                
  .14، ص 1998محمد شاھین، نظریات الترجمة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، عمان،    )1(

*  ESTI :المدرسة العلیا للترجمة التحریریة والترجمة الفوریة.  
(2) LEDERER, Marianne., La traduction aujourd’hui: le modèle interprétatif, Hachette, Paris, 

1994, p.15. 
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  :ھو  Danica Selescovitchفالمترجم حسب
" Le traducteur, tantôt lecteur pour comprendre, tantôt écrivain 

pour faire comprendre le vouloir dire initial, sait fort bien qu’il ne 

traduit pas une langue en une autre mais qu’il comprend une parole et 

qu’il la transmet à son tour en l’exprimant qu’elle soit comprise ". (1) 

م المقصد المبدئي، كما یعرف المترجم ھو الذي یكون تارة قارئا لَیفھم، وتارة كاتبا لُیفھ"

را عنھ بطریقة تجعلھ جیدا أنھ ال یترجم لغة إلى لغة أخرى، وإنما یفھم كالما وینقلھ بدوره، معّب

  )ترجمتنا(". مفھوما

كد على أن للمترجم دورا مزدوجا، فھو ال یعتمد على إحالل نسق من الرموز ما یّؤ

اتب من خالل عملیة تحصیل المعنى ومن اللغویة مكان نسق آخر، بل إدراك النص ومقصد الك

  .ثم نقلھ بأمانة للقارئ من خالل إعادة صیاغتھ

  :ووفقا للنظریة التفسیریة، فإن عملیة استخالص المعنى تتم في ثالث مراحل

 :عملیة فھم النص-أوال

حیث یعتمد المترجم على قدراتھ المعرفیة، سواء كانت لغویة أم غیر لغویة لغرض فھم 

، ألن مھمتھ ال تقتضي نقل نظام لغوي إلى نظام آخر بل تتمثل في نقل ما یكمن النص أصلیا

وراء الكلمات من إیحاءات وغموض، ما یمكّنھ من تحدید مقصد الكاتب وبالتالي إدراك المعنى 

الذي ال یتحّصل إال إذا كان المترجم مزودا بمعارف لغویة واسعة ومعارف موضوعاتیة 

في الحسبان العامل السیاقي الذي ورد من خاللھ النص األصلي حیث مكتسبة مسبقا، مع األخذ 

  :لدیریرتقول 
" Plus les connaissances sont étendues plus le sens de l’énoncé 

prend de précision ". (2) 

  )ترجمتنا(". لما اّتسعت المعارف ّكلما اكتسب معنى الملفوظ دقة ووضوحاّك" 

                                                
(1) SELESCOVITCH, D et LEDERER, M., Interpréter pour traduire, Didier érudition Coll 

« traducotologie », Paris, 2001, p.19. 
(2)  Ibid., p.21. 
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الّلغویة التي یمتلكھا المترجم تساعد في استخالص مدلول ما یعني أن المعارف غیر 

  .الكلمات التي یتضّمنھا النص األصلي

 :تأطیر النص-ثانیا

تنحصر ھذه العملیة بین عملیة فھم النص وبین إعادة صیاغتھ، إذ یقتضي على المترجم 

حیان مع وضع النص في إطاره العام ومعرفة موضوعھ، مع العلم أنھ قد یتعامل في أغلب األ

  . إذا ألّم بكل جوانبھ لغویة كانت أم غیر لغویةنص ال یتمكن فیھ من المعنى بعفویة وتلقائیة إّال

 :إعادة صیاغة المعنى-اثالث

إن التمّكن من نقل المعنى یستوفي من المترجم المحافظة على النص األصلي وإعادة 
مقابالت الالزمة والوسائل صیاغتھ في قالب جدید دون المساس بالمعنى، و دلك بإیجاد ال

  .التعبیریة المتاحة التي تنقلھ إلى المتلقي في اللغة الھدف
على المعنى باعتباره " Théorie du sens" ینصّب اھتمام أصحاب نظریة المعنى 

العنصر المحوري للترجمة وتجاوز العناصر اللغویة، بمعنى أن عدم التطابق اللغوي قد یكون 
 النص األصلي،  intentionnalitéدیة و ألن استنباطھ وتحدید مقصتطابقا من حیث المعنى

  .)1(ریرلدیوبالتالي قصد الكاتب باالستناد على العملیات الذھنیة على حد قول 
ولیس " Les équivalences"كما یدعو أنصار ھذا التیار الترجمي إلى إیجاد مكافئات 

غات ال تعّبر عن الواقع واألشیاء بنفس فالّل" Les correspondances"بالّلجوء إلى مقابالت 
  .الوسائل، ألن لكل لغة أدواتھا الخاّصة في التعبیر

  : نوعین من المكافئات Lederer لدیریرفقد میّزت 
  : L’équivalence cognitiveالتكافؤ اإلدراكي- أ

وھو تفاعل وانصھار دالالت النص مع عناصره المفھومیة المتوّفرة لدى المترجم عل 

غة األصل ر أّن كل لغة تستدعي استخدام وسائل لغویة مغایرة عن الوسائل التي تعتمدھا الّلاعتبا

  .)2(من أجل الّتعبیر عن واقع ما

                                                
(1) LEDERER, Marianne., La traduction aujourd’hui: le modèle interprétatif,  Hachette, Paris, 
1994, p.11. 
(2) Ibid, p. 52. 
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  : L’équivalence affectiveالتكافؤ العاطفي-ب

یسعى المترجم من خاللھ إلى بلوغ مقصد الكاتب، وبالتالي صیاغة مكافئات تحمل 
ھیم وأحاسیس مماثلة لما تتضّمنھ العناصر الّلغویة في النص شحنات عاطفیة وأفكار ومفا

 لخلق نفس األثر الذي )1(األصلي ثّم یقوم بتكییفھا مع السیاق االجتماعي والثقافي لّلغة الھدف
تتضّمنھ مدلوالت العالمات اللسانیة على اعتبار أنھا ال تحمل نفس اإلیحاءات من لغة إلى 

ل ھذه المعاني المصاحبة ونقلھا للنص الھدف عن طریق أخرى، ما یقتضي بالمترجم تحصی
  .اللجوء إلى وسائل لغویة موجودة سلفا في الّلغة الھدف

  
 : خالصة

بعد استعراض سریع ومقتضب لبعض أنصار الترجمة الحرة، نستخلص أنھم یعتبرون 
 لدیھم لجد ثانوي الترجمة على أّنھا عملیة تفسیر، وإعادة صیاغة األفكار وأمّا دور اّللغة بالنسبة

إذ یعتبرونھا مجرد وعاء حامل للمعنى، لذلك یتوّجب على المترجم التقّید بمقصد الكاتب ونّصھ 
  .من أجل تحقیق العملیة التواصلیة وإفھام القارئ والتأثیر فیھ

یأخذ أصحاب ھذا االتجاه على الترجمة الحرفیة كونھا تنحصر وتتقّید بالتراكیب الّلغویة 

؛ باعتبارھا تمرین یتناول لغتین ویقوم على إیجاد الكلمات والتراكیب النحویة للنص المصدر

المتقابلة من لغة إلى أخرى، كما أنھا قد تحرم المترجم أحیانا، من التأّمل الالزم الستخالص 

  : قائلة لدیریرالمعنى المقصود، حیث عّقبت على ذلك
" Etre fidèle à la langue de l’auteur n’est pas être fidèle à 

l’auteur ".(2) 
بمعنى أنھ ال یجب على المترجم أن یكون وفیا للحرف ألنھ سیّخل حتما بقصد الكاتب 

 .وبالتالي تحریف معناه
  معاٍن ثانیة مرتبطة بالتعیینعبارة عن  Connotationsفبما أن اإلیحاءات

Dénotation)3( فإنھ یتوّجب ترجمتھا ألن تصبغ األلفاظ والعبارات بألوان ودالالت متعددة، و
ما یھم في الترجمة ھو الوفاء لمقصد كاتب النص، وبالتالي نقل جل المعاني سواء كانت ظاھرة 

                                                
(1) Ibid, p. 55. 
(2)LEDERER, Marianne.,  La traduction aujourd’hui: le modèle interprétatif, op.cit,, p.84. 
(3)  LADMIARL, Jean-René., Traduire : théorèmes pour la traduction, Gallimard, Paris, 1994, 

p.168. 
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 لدیریرإلحداث ذلك األثر الذي خلقتھ العالمات اللسانیة األصلیة، حیث تؤكد " مبّطنة"أم 
Ledererقائلة  :  

" Le traducteur non seulement dit la même chose que l’original, 
mais il dit en produisant le même effet ". (1) 

 ."ال یقول المترجم نفس ما یقولھ النص األصلي فحسب، بل یقولھ محدثا األثر نفسھ" 

  )ترجمتنا(

                                                
(1)  LEDERER, Marianne.,  La traduction aujourd’hui: le modèle interprétatif, Hachette, Paris, 

1994 , p.46. 
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  :الخاتمة

اختلف الكثیر من المنظرین حول إمكانیة إنتاج نص یتطابق والنص األصلي، فمنھم من 
ة على أساس التركیب اللغوي، ومنھم من یعتمد على نقل المعنى من لغة یقول أن الترجمة مبنی

  .إلى أخرى
ومن صعوبات الترجمة؛ تباین أنظمة اللغات وطرق التعبیر عن المفاھیم والحقائق التي 

 یجد – وخاصة مترجم األعمال األدبیة –یوظفھا صاحب النص في أعمالھ وكتاباتھ، فالمترجم 
ت مشحونة بفیض من الصور واألخیلة نابعة من المرجعیات الثقافیة نفسھ أمام ألفاظ وعبارا

واالجتماعیة والنفسیة للكاتب، حیث یوظفھا األدیب حسب التجارب التي مّر بھا، ویقرنھا 
بأحاسیس توحي بخلجات فؤاده، ما ینتج عنھ خروج الكلمات عن داللتھا الذاتیة مما یقتضي 

یحائیة ونقلھا بكل أمانة ودقة إلى اللغة الھدف مع مراعاة بالمترجم على إدراك ھذه المعاني اإل
أغراض الكالم ومعانیھ وإیجاد مكافئات أو معادالت تتساوى من حیث الداللة مع داللة األلفاظ 

  .في النص المصدر
فالمترجم یتأرجح بین كّفتین، فتارة یلجأ إلى الترجمة الحرفیة وإیجاد المقابل الشكلي 

 اإلیحاءات التي تتضمنھا ألفاظ وعبارات النص األصلي، وتارة أخرى الذي یحتوي على نفس
  .یعتمد على ترجمة المعنى بإیجاد مكافئات تحمل اإلیحاءات ذاتھا

فغایة المترجمین ھي صیاغة نص مترجم واضح العبارة والمعنى یماثل إلى حد كبیر 
  :Jean René Ladmiralجون رنیھ الدمیرال النص األصلي حیث یقول 

" Sourciers n’ont raison que pour des raisons ciblistes "(1).  
ما یعني سعي االتجاھین إلى ھدف وحید ومشترك، یتمثل في التوفیق بین النظامین 

  . مع إحداث األثر المنشود من طرف الكاتبیھااللغویین المختلفین ونقل المعاني والحفاظ عل
ي فقدان المعنى أثناء الترجمة، لكن وھناك مسلمة مھمة توصل إلیھا المنظرون وھ

الواجب الرئیس الذي یقع على عاتق المترجم ھو تقلیص فقدان المعنى من خالل العمل 
الترجمي، وھذا یعتمد على كفاءة المترجم ومدى قدرتھ في الولوج لثنایا النص ونفسیة الكاتب 

األصلي، فلكل حرف الستنباط تلك التضمینات والظالل التي ترافق ألفاظ وعبارات النص 
  .داللتھ وقیمتھ وخلفیتھ التاریخیة التي تخص لغة دون غیرھا

فھل استطاع ھشام القروي نقل دالالت النص وإیحاءاتھ من الّلغة الفرنسیة إلى الّلغة 
العربیة؟ وما ھي األسالیب والطرائق التي اعتمدھا في ترجمة األلفاظ والعبارات ذات الشحنات 

  المكّثفة؟

                                                
(1) Ladmiral, Jean-René., « Sourciers et ciblistes », Revue d’esthétique, N°12, 1986, p. 39 
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 :دراسة تحلیلیة نقدیة لترجمة اإلیحاءات: الفصل التطبیقي

  

 : تمھید

  إلى اللغة العربیةسنتطرق في الجانب التطبیقي للبحث إلى إشكالیة ترجمة اإلیحاءات

وذلك استنادا إلى التأسیس النظري الذي یعّد الحامل الرئیسي لجملة القضایا التي طرحھا 

كون ھذا القسم التطبیقي بمثابة اختبار لمدى نجاعة السبل النظریة البحث، وبالتالي سی

  .لموضوع البحث وفعالیتھا

 لرشید بوجدرة L’escargot entêtéوتبعا لذلك، عمدنا إلى اختیار روایة 

المترجمة إلى اللغة العربیة على ید ھشام القروي، فكما ھو مالحظ فإن مدونة بحثنا تندرج 

 Littérature algérienne deري المكتوب باللغة الفرنسیة ضمن خانة األدب الجزائ

langue française والتي تثیر إحدى أبرز القضایا الشائكة في فترة السبعینات والمتمّثلة 

  ".البیروقراطیة"في 

والحقیقة أن مدونة البحث تحتوي على كّم ھائل من األلفاظ والعبارات المشحونة 

 على النص قیمة أدبیة خاّصة، زیادة على أنھا تعّد مفترقا بجملة من اإلیحاءات التي تضفي

یتالقى فیھ الفكر العربي المغاربي مع لغة المستعمر الفرنسي، كما سنلتفت إلى عتبات 

 ومدى أھّمیتھا ودورھا الفعال في إكساب الروایة لمعاني معّینة ألّنھ قد تحمل Seuilsالروایة 

اءات مختلفة مفتوحة على العدید من التأویالت إّال أّن صورة وعنوان الروایة في طیاتھما إیح

  .متن النص وحده كفیل بتحدید وضبط المعاني التي قد یتضّمنھا الغالف الخارجي للروایة

 فقد أضحى الحدیث عن نقل اإلیحاءات محل نقاش وقبلة دراسة وبحث العدید من  

 ترجمة اإلیحاءات تعتبر من الّدارسین في مجال الترجمة، إذ یؤكد معظمھم على أن عقبة

  : وقد عّبر أحد الّدارسین عن ھذا قائالأصعب العقبات تجاوزا ومن أعسر العناصر تعامال، 

إن لغة كل أّمة وبخاصة اّللغة األدبیة متحملة بعواطف خاّصة، ال تدركھا األلفاظ،  " 

  .)1(" ولكن یدركھا األدیب وحده

                                                
 .184، ص1991 إبراھیم أنیس، داللة األلفاظ، مكتبة األنجلومصریة، القاھرة،  (1)
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قضیة اإلیحاءات ال سیما إّبان ترجمتھم  إذ أّنھ كثیرا ما یصادف المترجمون 

للنصوص اإلبداعیة التي تعّج كلماتھا وصیغھا بمعان خفّیة تحكمھا خلفیات نفسیة 

إلخ یتعّذر على غیر الملّم بالجوانب اللغویة وغیر اللغویة تحدیدھا ...وسوسیوثقافیة وجغرافیة

ت الواردة في النص فھل یمكن أن یحافظ المترجم على اإلیحاءا. بكل دّقة وموضوعیة

  ؟ نقصان األصلي وتمریرھا إلى الضفة األخرى دون تشویھ وال
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  ةـم الروایـ تقدی: المبحث األول

  : مقدمة

سنقوم في بدایة ھذا الفصل بتسلیط الضوء على خصوصیات ترجمة األدب الجزائري 

مترجمھا باعتبارھا المكتوب باللغة الفرنسیة، ومن بعدھا سنقدم نبذة عن مؤلف الروایة و

عناصرا فعالة یتوّجب اإلشارة إلیھا أثناء تحلیل الترجمات، فقد ألّح أنطوان بیرمان 

Berman Antoine عل ضرورة قراءة النص األصلي ومختلف ترجماتھ إن وجدت 

باإلضافة على لزوم معرفة إطاره العام ونوعیتھ وااللتفات إلى خلفیات المترجم ومقّوماتھ قبل 

في استخراج النماذج المراد دراستھا ومجابھتھا بما یقابلھا في النص المترجم قصد الشروع 

الناقد في مجال الترجمة   دور المحّلل أوأنتحلیلھا وتقییم اختیارات المترجم، كما ینّوه على 

  )1(.ال یتمّثل في تقدیم حلول جاھزة بقدر ما یسعى إلى إثارة قضایا وطرح تساؤالت

 : الفرنسیةالّلغة ایة الجزائریة المكتوبة ب ترجمة الّرو-1- 1

 Le roman algérien deإّن الحدیث عن الّروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة

langue française یفضي بنا إلى استحضار مرحلتین بارزتین كان لھما األثر األكبر 

ستعمار علیھا وساھما بشكل كبیر في تشكیل صورة األدب الجزائري، وھما مرحلة اال

ر من والصراع بین الّلغتین والثقافتین العربیة والفرنسیة، ومرحلة ما بعد االستعمار والتحّر

  .ھیمنتھ وقیوده

 جیل الخمسینات المؤسس الحقیقي للروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، حیث قام یعّد

وھویتھم الجزائریة ما عن شخصیتھم  أھم كّتاب ھذه المرحلة باستعارة الّلغة الفرنسیة للتعبیر

 فمنھم من رفض انتماء :أدى إلى إثارة جدل كبیر بین النّقاد والّدارسین في مجال األدب

األعمال الروائیة المكتوبة بالفرنسیة إلى األدب الجزائري وحجتھم في ذلك كون الّلغة وحدھا 

امینھا الفكریة فیصًال في بنیة األدب وھویتھ، ومنھم من عّدھا روایة جزائریة باعتبار مض

  .واالجتماعیة والثقافیة

                                                
1 BERMAN, Antoine., Pour une critique des traductions :John Donne. Gallimard, Paris, 1995, 
pp64-94. 
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 االتجاھات، ُتعّد الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة تباینفرغم تضارب اآلراء و

ن المؤلف الذي  أل)1(أدًبا جزائرًیا مكتوًبا بلغة أجنبیة ولكنھ معّبر عن ثقافة جزائریة أصیلة

 األمور واإلحساس بالمشاكل التي كتبھا جزائري الھویة لدیھ أسلوبھ الخاص في النظر إلى

یعاني منھا المجتمع، ما یمّكنھ من التعبیر عن المشاعر التي تلج صدره، والخصوصیات 

الثقافیة واالجتماعیة التي یتمّیز بھا مجتمعھ بالّلغة فرنسیة، وإذا كان ھناك من یدعم ھذا 

  :بقولھ" الدار الكبیرة " القول، فھو ما أشار إلیھ ناقٌد فرنسي ۥیقّدم لروایة كاتب یاسین 

یجب علینا أن نعّد ھذا الكتاب روایة عربیة مترجمة إلى اللغة الفرنسیة، ال ألن "

أبطالھا عرب، وال ألن أحداثھا تجري في أرض عربیة، وال ألن مدارھا على اآلالم التي 

كل أوًال وقبل -یتحملھا العرب في الجزائر، وال على اآلمال التي تجیش في صدورھم، بل

في النظر إلى : كل شيء ألن العقل الذي أنجبھا عقل عربي لھ أسلوبھ الخاص في -شيء

         األمور، في اإلحساس بالمشكالت، في معاناة الحیاة، بل حتى في تصّور الزمان 

  .)2("والمكان 

قام بوضع ھذا األدب الذي یصّور حیاة الشعب الجزائري عّدة أسماء كتبتھ 

رشید  مولود فرعون، ومحمد دیب، وآسیا جبار، و: بالذكر منھابموضوعیة ، نخّص 

 قام حیث  le nouveau roman الذي ُیعّد من أھّم ممثلي تیار الروایة الحدیثةبوجدرة

جعلتھ في مصاف كبار  ״L’escargot entêté״ بانجاز مدونة روائیة بلغة فولتیر

ھا ناقال طبیعة الروح المتمّزقة الروائیین، حیث استنطق ذاتیة اإلنسان وتغلغل في أعماق

ھز االج" خلخل " والمتشّككة، مستثمرا في ذلك أسلوبًا وشكًال جدیدًا في السرد والكتابة، كما 

  .األدبي والثالوث المقدس في العدید من روایاتھ

فانكّب كبار النّقاد على تحلیل ودراسة الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، من 

وغیرھم، كما حضیت بعض الروایات بعنایة " شكري عیاد " و" دراج فیصل : " أمثال

خاصة لدى المترجمین الذین تھافتوا لنقلھا إلى الّلغات األخرى، ولعّل المترجم والصحفي 

                                                
  .86، ص 2007،  المجلس األعلى لّلغة العربیة، أھمیة الترجمة وشروط إحیائھا، دار الھدى، الجزائر )1(
  : الموقع اإللكتروني التاليفي مقالة لمحمد صالح الشنطي، إشكالیة االنتماء في الروایة العربیة المكتوبة بالفرنسیة،  )2(

www.diwanlarab.com/spip.php?article 8336 



  إشكالیة ترجمة اإلیحاءات إلى اللغة العربیة
 

 85 

یعّد من بین المترجمین الذین أولوا عنایة كبیرة لنقل ھذا الّنوع من  " ھشام القروي" التونسي

كما لجأ إلى الّلغة العربیة،  " الحلزون العنید" رجمة روایة بداع الجزائري، حیث قام بتإلا

 لنقل إبداعاھم وأعمالھم Autotraduction بعض الروائیین إلى الترجمة الذاتیة أیضا

  .الخاّصة، مثل الروائي رشید بوجدرة

فترجمة الروایة الجزائریة المكتوبة بالّلغة الفرنسیة لیس باألمر الھّین، ألن نقلھا یتم 

فھذا االختالف یقف حجر عثرة أمام المترجم أثناء ) العربیة/الفرنسیة(ن لغتین متباعدتین بی

  .)1(أدائھ الفعل الترجمي

كما أّنھا تعتبر ترجمة من الدرجة الثانیة؛ یحدث من خاللھا صیاغة األدیب الجزائري 

لكم الھائل من أفكاره وتصوراتھ بالّلغة الفرنسیة ومن ثم یأتي دور المترجم في إرجاع ذلك ا

على بنیة ومحتوى النص، ألن األحاسیس والرؤى إلى الّلغة العربیة وسعیھ وراء المحافظة 

  .)2(ھذا االنتقال المزدوج البّد من أن ُیفقد بعض المفردات والّتعابیر إلیحاءاتھا ودالالتھا

 مع األلفاظ" الحلزون العنید "  فكیف تعامل ھشام القروي أثناء ترجمتھ لروایة 

والعبارات ذات اإلیحاءات المتنوعة؟ وھل حافظ على أدبّیة الروایة وما تتضمنھ من متغیر 

  ورمزیة ورؤى فنیة وجمالیة؟

  

  : تعریف الكاتب-2- 1

 ببلدیة عین البیضاء والیة أم البواقي، )3(1941 سبتمبر 5ولد رشید بوجدرة یوم 

أت احل طفولتھ وشبابھ، وھّیدا في مختلف مریعاش في كنف بیئة مترفة ضمنت لھ تعلیما ج

زاول دراستھ االبتدائیة بمسقط رأسھ الّتربة الخصبة لتحرك كوامن موھبتھ في الكتابة، فقد 

ناضل في صفوف جیش م، كما أنھ )1959-1952( والمرحلة الثانویة بالّصادقیة بتونس

في مجال ) 1962(  وأكمل دراساتھ الجامعیة بجامعة الجزائر منذ تأسیسھاالتحریر الوطني

، 1977مستشار بوزارة الثقافة سنة : تقّلد عدة مناصب نذكر منھاالفلسفة والریاضیات، 

  .1981وأمین عام التحاد الكتاب الجزائریین سنة 
                                                

  .92، ص2007ة العربیة، أھمیة الترجمة وشروط إحیائھا، دار الھدى، الجزائر،  المجلس األعلى لّلغ )1(
  .93 المرجع نفسھ، ص )2(

)3(  BOUDJEDRA, Rachid., L’escargot entêté, édition Denoël, collection Folio, Paris, 2005, 
p.5. 
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   " من أجل إغالق نوافذ الحلم" بدأ تجربتھ األدبیة شاعرا بمجموعتھ الشعریة 

"Pour ne plus rêver "  ستار عن أول روایة لھ بعنوان وقد رفع ال ،1965الصادرة سنة

"La Répudiation " زنى ( التي تناول من خاللھا كل ما ھو محضور 1969سنة

لتستّمر تلك الظاھرة مع نصوص أكثر جرأة نذكر منھا ...) ةیالمحارم، االستنطاقات البولیس

 Topographie idéale pour une agression"  طوبوغرافیة مثالیة العتداء موصوف"

caractérisée  " كّنھ صنع الفارق بروایتھل، 1975عام L’escargot entêté   

 التي جّرب فیھا الكتابة على طریقة الواقعیة السحریة، ،1977سنة" الحلزون العنید"

 محمد دیبوأضحى بوجدرة من خاللھا أحد أھم صوت روائي جزائري من جیل ما بعد 

 لغة واقتبس 32روایة الحلزون العنید إلى  وأكثرھم إثارة للجدل، فقد ترجمت یاسین كاتبو

  .)1(2008سنة  نّصھا في المسارح العالمیة ولعل آخرھا في المسرح الجزائري

        كما كانت لھ تجربة سینمائیة من خالل مشاركتھ في كتابة سیناریو وحوار فیلم 

 ھا على من خاللالذي نال" chronique des années de braise" "وقائع سنین الجمر" 

 .1975السینمائي عام " كان"لمھرجان  الّسعفة الذھبیة

یر للجدل باعتباره نموذجا للمثقف الصدامي ثوالجدیر بالذكر أن بوجدرة الم
" خلخل"واإلشكالي ورائد الروایة الحدیثة في الجزائر، كشف بلغتھ المدّنس الذي یتسّتر كما 

          :لمتنّوعة األلسن، لعّل أھّمھا ثنائیتيعّدة طابوھات من خالل آثاره األدبیة الغزیرة وا
  ."الحداثة - التراث  "و"  مفرنس -معّرب" 

، وروایات عدیدة ومتنّوعة )1994(Timimoun و ،)1982(التفكك : من إبداعاتھ
  .2008سنة الصادرة  " Hôtel Saint Georges" آخرھا روایة 

  

                                                
(1) www.aljahidhiya.asso.dz. 
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  : نبذة عن مترجم الروایة-3- 1

اذج التحلیلیة للترجمة، ارتأینا ضرورة تسلیط الضوء على مترجم قبل استعراض النم
واإلشارة إلى البعض من أعمالھ وتوّجھاتھ الفكریة التي قد "  L’escargot entêté "روایة 

تمّكننا من فھم وتفسیر اختیاراتھ الترجمیة وبالتالي تحلیلھا ضمن الّدرس الترجمي، وھذا ما 
 "Pour une critique des:  كتابھ الموسوم بـ فيA. Bermanأكّد علیھ بیرمان

"traductions  )1(.  
  :ھشام القروي

یعتبر ھشام القروي من أھم وأنشط الصحفیین والباحثین السیاسیین في تونس، حیث 
     روایة : سمھ بنزعة ما بعد الحداثة في الكتابة الروائیة في تونس من خالل روایتیھإارتبط 

، لدیھ )2(1985عام " أعمدة الجنون السبعة "  ورایة ثانیة بعنوان 1983الصادرة سنة " ن " 
  .*)عربیة وفرنسیة وإنجلیزیة(عّدة أعمال متشّعبة المواضیع وبلغات مختلفة 

َعاَلم " فقد سمحت ھذه المقومات الّلغویة واإلبداعیة لھشام القروي بالولوج إلى 
سات في شّتى المیادین من وإلى الّلغة حیث قام بنقل العدید من المقاالت والدرا"الترجمة 

            العربیة، كما اھتم بترجمة األدب العالمي والمغاربي إلى لغة الضاد، فترجم روایة 
" Romeo et Juliette et ténèbres " لـJan, Otchenachek ) بان، أوتشیناشیك (    

، كما قام بترجمة 1981ام التي أصدرتھا دار ابن رشد ع" رومیو وجولییت والظلمات " بـ 
لرشید بوجدرة الصادرة عن الشركة ) الحلزون العنید" ( L’escargot entêté "روایة 

  ).1981(الوطنیة للنشر والتوزیع في السنة ذاتھا 
فمن خالل ھذه الّلمحة المقتضبة عن المترجم، یّتضح أنھ یتقاسم ورشید بوجدرة  البیئة 

  .ا ینتھجان نفس التیار األدبي تقریباوالثقافة ذاتھا إضافة إلى أّنھم
  
  

                                                
(1) BERMAN, Antoine., Pour une critique des traductions : John Donne, Gallimard, Paris, 

1995, p.73. 
 : التالي الموقع اإللكترونيفيمن مظاھر الكتابة الروائیة ما بعد الحداثیة في تونس، : عبد اهللا أبو ھیف بعنوان. مقالة لـ د )2(

www.awu-dam.net/templates/journals_save.php?id=2268 
  : التاليالموقع اإللكترونيفي  ، أنظر أعمال ھشام القروي *

 www.sociale-sciences-and-humanities.com 



  إشكالیة ترجمة اإلیحاءات إلى اللغة العربیة
 

 88 

  
 یبقى الفعل الُترجمي مرھوًنا بالظروف المحیطة بالمترجم وكیفیة ترجمتھ وطریقة 
توظیفھ لألفكار، فقد تؤثر ھذه العوامل بالسلب أو اإلیجاب على عملھ، وھذا ما سّماه 

  : على أّنھ، إذ عّرفھ L’horizon de traducteurأفق المترجم:  بـ Bermanبیرمان
"L’ensemble des paramètres langagiers, littéraires, culturels et 

historiques qui « déterminent » le sentir, l’agir et le penser d’un 
traducteur ")1(.  

تحّدد " األفق ھو مجمل المعاییر اللغویة واألدبیة والثقافیة والتاریخیة التي " أن بمعنى

  )ترجمتنا(".  وتفكیر المترجمإحساس وعمل" 

فعالوة على المعرفة الجیدة لّلغتین، یقتضي على المترجم أن یتحلى بقدرات وكفاءات 

غیر لغویة تمّكنھ من تحدید اختیاراتھ الترجمیة، وبالتالي ترجمة قراءتھ الخاصة لنص 

روفا الروایة مع مراعاة الظروف التي كانت تحیط بالكاتب لحظة التألیف سواء كانت ظ

خارجیة أم داخلیة، فھنا تكمن جسامة المھّمة الملقاة على عاتق المترجم في نقل اإلیحاءات 

التي تعّج في الروایة لكثرة توظیفھا من طرف الُكّتاب والمحافظة علیھا دون اإلخالل بتركیبة 

  : النص، وقد عّبر أحد الّدارسین عن ھذا قائال

بیة متحملة بعواطف خاّصة، ال تدركھا األلفاظ، إن لغة كل أّمة وبخاصة اّللغة األد " 

  .)2(" ولكن یدركھا األدیب وحده

  

  : ملخص الروایة-4- 1

تدور أحداث الروایة في ستة أیام، یرسم من خاللھا رشید بوجدرة یومیات موظف في 
من العمر قضى حیاتھ في خدمة اإلدارة، توفي والداه لكن جسدیا فقط؛ إذ أّن  العقد الخامس

ت ترافقھ طوال الحرام والحالل والحیاء وعدم اإلفصاح عن مكبوتاتھ وأوجاعھ ظّلعقدة 
حیاتھ، فكّلما أراد التحّدث عّما یجول بداخلھ وما ینتابھ من أحاسیس تترآى لھ صورة والدیھ 
لیسترجع من خاللھا ذكریات طفولتھ البائسة مع أب مریض لم یعره أي اھتمام، وأم أّمیة 

                                                
(1) BERMAN, Antoine., Pour une critique des traductions : John Donne, Gallimard, Paris, 

1995, p.79. 
 .184، ص1991 إبراھیم أنیس، داللة األلفاظ، مكتبة األنجلومصریة، القاھرة،  (2)
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كل ما یشعر تقلیدیة و متسلطة لم تحّسسھ أبدا بالحنان، وھذا ما یفّسر سبب لجوئھ إلى كتابة 
  .بھ وما یشمئز منھ على وریقات

یعیش بطل الروایة مكّبال بالوحدة معزوال عن المجتمع، لیست لھ عالقات اجتماعیة 
وال حتى عائلیة، إذ أن لھ أخت واحدة فقط ال یزورھا إال أربع مرات في السنة، كما أنھ ال 

الوحید في ھذه الدنیا یتمّثل یحتّك بالمواطنین وال یفضفض مع أحد، و مرّد ذلك ھو أّن ھمھ 
 مالیین جرذ المتواجدة في المدینة التي یقطنھا في حین أّنھ یشغل منصب 5في القضاء على 

مدیر مصلحة إبادة الجرذان إّال أّن ھناك دائما ما یعیق عملھ ویعرقلھ؛ فالمحیط االجتماعي 
ھ كیانھ ووجوده والسیاسي الذي یعیش فیھ یرفض اإلصغاء إلیھ واإلحساس بھ كإنسان ل

واختیاراتھ الخاصة، عالوة على ذلك فإّن جمیع الناس یتھّكمون علیھ بل ویسعون إلبعاده 
وإزاحتھ عن ھدفھ بشتى الطرق والوسائل، فھذا التواطؤ على شخص اإلداري المواظب 
والمثابر أدى بھ إلى العزلة والعیش وحیدا لیتحول بذلك إلى شخص مھووس بائس مبحر في 

  . البیروقراطیة وشأفتھاكوالیس 
  

  : خاتمة
إن تقدیم لمحة مقتضبة عن الّروایة ومؤّلفھا ومترجمھا كّلھا عوامل من شأنھا أن 
        توّضح لنا بعض المعالم التي قد تمّكننا من إدراك سبب اختیار المترجم لبعض األلفاظ

 یمكنھا أن تساھم في أو العبارات دون غیرھا وتسمح لنا بتحلیلھا وفق الدرس الترجمي، كما
  .تشكیل صورة واضحة عن العمل الُمراد تحلیلھ
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   دراسة تحلیلیة للترجمة: المبحث الثاني

 

  : إیحاءات غالف الروایة تحلیل-1

 : مقدمة

فھمھ وإدراكھ من خالل الكشف عن اإلیحاءات  سنقوم بتحلیل غالف الروایة بغرض

 أضحى  إذالعنوان وصورة الغالف، الواردة في عنصرین من عناصره والمتمثلین في

الفضاء الخارجي للروایة حدثا ثقافیا أكثر من كونھ حدثا طبیعیا شكلتھ الصدفة یتوّجب 

 .دراستھ

وما "  Seuils" فالبّد وأن تولي دراسة النصوص عنایة كبیرة لدالالت العتبات 

أساسیا في قراءة تحملھ من ظالل قد تیّسر عملیة الفھم وإدراك المغزى، باعتبارھا مدخال 

 لیوھویكا ما یؤكده ذوھ ّن الكتاب یقرٲ من خالل عنوانھ وغالفھ،ألاإلبداع األدبي والتخییلي 

Leo Hoek عندما كتب :  

" Il faut commencer l’étude du texte par celle de son titre " (1)  
علومات فدراسة أي نوع من النصوص یستلزم التطّرق إلى عناوینھا لما تحتویھ من م

قد تساعد على فھم متن العمل ومقصدیتھ، وبالتالي األخذ بعین االعتبار أھمیة العنوان في 
  .األعمال األدبیة عاّمة واألعمال الروائیة خاّصة

  

  : الغالف الخارجي للروایة-1-1

 مسارا جدیدا، وذلك من - العربیة عاّمة والجزائریة خاّصة–اّتخذت الروایة الحدیثة 

 الخارجي للعمل األدبي، إذ یحتوي الغالف الخارجي للروایة على عدة عناصر خالل المظھر

تخبرنا بما قد یتضّمنھ متن العمل من أحداث وقضایا باعتباره خطابا موازیا وعتبة ضروریة 

للولوج إلى طّیات النص واستنطاق أبعاده الفنیة، واإلیدیولوجیة، والجمالیة، فھو بمثابة بطاقة 

                                                
(1)  HOEK, Léo.H., La Marque du titre,  Mouton, Paris-la Haye, 1981, p.1. 
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ساعد القارئ على فھم الروایة وتفسیرھا قبل الغوص في أعماق النص التعریف التي ست

  .)1(وثنایاه

كما یحمل الغالف الخارجي للروایات رسومات تشكیلیة ولوحات فنیة متنوعة تزیده 

، إذ أّن لھذه الرسوم "L’escargot entêté "*روعة وجماال كالتي یحملھا غالف روایة

تحملھ من إیحاءات ورسائل مبطنة یتلقاھا ویؤولھا كل فرد تأثیرا كبیرا على المتلقي بسبب ما 

حسب ذاتیتھ ومرجعیتھ الثقافیة واالجتماعیة، وقد یقتصر على خطوط بسیطة أو فراغ 

  ".الحلزون العنید " تشكیلي وھو ما نجده في غالف الروایة المترجمة 

ر ما یتضمنھ من  األساسیة لفھم العمل األدبي وتفسی Seuilیعّد الغالف بمثابة العتبة

رسومات، (وأخرى غیر لغویة ) الخ العنوان، كاتب الروایة، دار النشر،(مؤشرات لغویة 

تعّبر عن ھویة العمل وما قد یحملھ من رموز وعالمات مشحونة بجملة من ) أشكال

  .اإلیحاءات

وانطالقا مّما سبق، یّتضح بأّن غالف الروایة لیس أمرا اعتباطیا بل مقصودا یخضع 

  .راتیجیة معّینة أساسھا التجّدد من حیث الشكل والمضمونإلست

  :تحلیل إیحاءات عنوان الروایة-2- 1

والمترجم إلى L’escargot entêté یرتبط عنوان النص الذي بین أیدینا والموسوم بـ 

ارتباطا وثیقا بمتن الروایة، إذ یحمل في طیاتھ دالالت " الحلزون العنید " الّلغة العربیة بـ 

ائم بین اإلنسان والدولة وذلك المّد والجزر بموضوع الروایة؛ والمتمثل في الصراع الّدتوحي 

الحاصل بینھما، كما یخبرنا العنوان عن طبیعة ونوعیة التحّدي الذي یتمّیز بھ اإلنسان في 

من خالل إسقاطھا على " العناد " ات حیث استخدم بوجدرة صفة مواجھة الصعاب والمطّب

عّد الوجھ اآلخر للموظف الھستیري ومرآتھ التي یرى من خاللھا كل حركاتھ الحلزون الذي ی

  .وتصرفاتھ

                                                
  :  اإللكتروني التاليموقعال في  دالالت الخطاب الغالفي في الروایة،: جمیل حمداوي بعنوان.  دراسة لـ د )1(

www.doroob.com/?p=31015 
  صورة روایةL’escargot entêté للفنان التشكیلي  Pierre Michaud فيالھ یمكن اإلطالع على بعض من أعم، و 

 :لكتروني التاليالموقع اإل
www.allposters.com. 



  إشكالیة ترجمة اإلیحاءات إلى اللغة العربیة
 

 92 

، یتبّین لنا أن ھناك تداخال "L’Escargot entêté " فعند مالحظتنا لعنوان الروایة 

بین حروفھ التي تشمل أسماء الحیوانات التي اعتمدھا الكاتب في روایتھ والمتمثلة في 

 ویمكن أن rat وEscargot :   یتضّمن علىEscargotى أن لفظ الحلزون والفئران بمعن

  .)escARgoT)1: نوّضح ذلك بالطریقة التالیة

 Le découpage syllabique  عالوة على ذلك، نالحظ بأّن التقطیع المقطعي

من ھنا  وEs/ Car/ got, en/ tê/ té  :  مقاطع6  یتكّون من "escargot entêté"لـ 

 أیام، وھذا ما نالحظھ أیضا 6 العنوان وأحداث الروایة التي تتّلخص في عالقة بینال تتجلى

الذي قد یضیف معلومات عن  )2( المرفق بالروایةTable des matières فھرسالمن خالل 

  .طبیعة بطل الروایة والمتمّثلة في المواظبة وحب العمل

، فھو عبارة  " العنیدالحلزون"  بـأما فیما یخّص عنوان الروایة المترجم إلى العربیة 

عن مقابل شكلي حیث قام المترجم بنقلھ حرفیا قصد الحفاظ على الشحنات اإلیحائیة التي 

یحتویھا الحلزون، فزیادة على أّنھ حیوان رخوي فھو یوحي بالوحدة والعزلة، كما أّنھ متقوقع 

 بوجدرة ، ھذه الصورة التي وّظفھا رشید)على قوقعتھ(على نفسھ یحمل بیتھ فوق ظھره 

لوصف انطواء البیروقراطي على حالھ، كما یوحي أیضا بالخصب والتوالد الموسمي بالنسبة 

یستذكر تحّرر الموظف المواظب من القیود المفروضة علیھ من طرف و، )3(لشعب اآلزتیك

  .)4(مرؤوسیھ 

وّفق إلى قد  خالل كل ھذه المعلومات المضافة إلى الحلزون، یتبّین بأن المترجم فمن

حّد ما في ترجمة عنوان الروایة الذي یتماھى فیھ البعد المرجعي مع البعد اإلیحائي محافظا 

 .لك على الوظیفة اإلیحائیة للعنوانذب

بّما أن العنوان ما ھو إّال خالصة لما حواه النص من أفكار ومشاعر ورؤى، نالحظ 

ان األصلي أثناء أدائھ أن المترجم قد أخذ بعین االعتبار بالغة، وشاعریة، وخصائص العنو

                                                
(1)  BENRAIS, Dounia., L’escargot entêté : Roman de la rupture, étude sémiotique et 
intersémiotique (texte/image), 1987-1988, p.95. 

 )2( BOUDJEDRA, Rachid., L’escargot entêté, édition Denoël, collection Folio, Paris, 2005, 
p.151. 
(3)  OLDRICH, Kaspar, Contes Aztèques, édition Gründ, 1995, p.170. 
(4)  http://dico.reves.Free.Fr/ALPHBET/ESCARGOT.htm. 
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 الذي أدرجھ رشید jeu de motsالعملیة الترجمیة، إال أّنھ أغفل ذلك التالعب بالكلمات 

  .بوجدرة ضمن عنوان روایتھ

  :تحلیل إیحاءات صورة الروایة-3- 1

یمكن القول بأن  " L’escargot entêté" من خالل مالحظة صورة غالف الروایة 

 . و ألوانھا یكاد یتطابق مع متن النصا للروایة بأشكالھما توحي بھ الصورة المصاحبة

فالصورة تشتمل على حلزونیین؛ أحدھما متطّلع إلى األفق والثاني متوّجھ في االتجاه 

، كما أن للحلزونیین ظل مشترك عّبر عنھ L’Entêtement المعاكس وھذا ما یوحي بالعناد

إذ أّن بطل الروایة مقید ومالحق  )Je L’ai Vu")1 " الكاتب في متن النص من خالل عبارة 

 ما یوحي بأنھ غالبا ما یرتبط الفرد بمرجعیات وثقافات وتقالید تحكمھ من طرف المجتمع،

  .وتعیق مساره ونوایاه على اعتبار أّنھ لیس حرا مھما عمل صالحا أم طالحا

بنفسجي أّما فیما یخص ألوان الّلوحة، فنجد امتزاج لونین متضاربین ھما األصفر وال

إذ یحمالن قیما شعوریة تتجاوز حدود الّلون ذاتھ إلى مستویات عاطفیة وإیحائیة كما تحمل 

ون األصفر ال یحیل على ھذه األلوان في جوفھا طاقات تعبیریة متعّددة ومثیرة؛ بمعنى أن الّل

لھ طبیعة الّلون إال في الوھلة األولى، أّما في اللحظة الثانیة یصبح الّلون داال لمدلول ثان 

إیحائیة، على اعتبار أّن الّلون األصفر یوحي بالنشاط والیقظة الّتامة باإلضافة إلى الّصفاء 

  .، و ھو ما جّسده الكاتب من خالل انضباط البیروقراطي وحبھ لعملھ)2(الذھني

 )3(أّما الّلون البنفسجي فیوحي بالغموض والعراقیل التي قد یصادفھا اإلنسان في حیاتھ

وھذا ما یّتصف بھ بطل الروایة  )4(ة إلى ذلك فإّنھ یدّل على الحزن والحداد والكآبةباإلضاف

ما یعني تواجد طرفین متمایزین یعّبران عن تضارب في اآلراء  ،الذي یكتنفھ الغموض

  .واختالف في المفاھیم

                                                
)1(   BOUDJEDRA, Rachid., L’escargot entêté, édition Denoël, collection Folio, paris, 2005, 

p.10. 
(2) www.Paintcafé.com 

  .لكتروني نفسھ اإلالموقع  )3(
 .30ص ، 2006ترجمة حسن غزالة، دار ومكتبة الھدى، الترجمة،  الجامع في بیتر،  نیومارك، )4(
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إذ اكتفت دار  " الحلزون العنید" وھذا ما ال نالحظھ في غالف الروایة المترجمة 

شر بوضع بعض الخطوط البسیطة واالستغناء عن الّلوحات التشكیلیة التي تكّمل الفضاء الن
فعلى غرار الدور الجمالي الذي تحملھ الرسومات والّلوحات لتسویق  الخارجي للروایة،

المنتج أو لفت انتباه القارئ، توّجب على المترجم ودار النشر أخذ بعین االعتبار ھذا العنصر 
 في خدمة الروایة، باعتباره الواجھة األولى التي ترشد على متن النص ووسیلة الھام وتوظیفھ

لتساعد المتلقي القارئ على الفھم؛ إذ ) العنوان ومتن الروایة(إیضاح ترافق الكلمة المكتوبة 
أضحت للّصورة أھمیة كبیرة في األعمال األدبیة فھي تزاحم الّلغة في أھم وظائفھا 

  .التعبیریة-التواصلیة
 Traductionسیمیائیة-وبالتالي كان من األحسن أن تكون ھناك ترجمة بین

intersémiotiqueلكنھ النص، تزید من جمال و روعة الروایة المترجمة .  
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  : خاتمة

استنادا إلى تحلیلنا إلیحاءات غالف الروایة، یّتضح بأّن المترجم قد سعى إلى الحفاظ 
روایة ونقلھا بأمانة إلى الّلغة العربیة حیث قام بترجمة على اإلیحاءات المتضّمنة في عنوان ال

العنوان ترجمة حرفیة مراعیا بذلك بنیتھ وحرفیة داللتھ، وكذا محافظتھ على األثر المنشود 
  .من طرف مؤلف الّروایة

الحلزون  " بـ " l’escargot entêté" إّن ترجمة ھشام القروي لعنوان روایة 
یحاءات االجتماعیة والسیاسیة المتضّمنة في العنوان األصلي بدا معقوال كون اإل" العنید

كانت مقصودة، إّال أّن العنوان غامض غموض البیروقراطیة التي اكتنفت الجزائر خالل 
  .فترة السبعینات وقت كتابة رشید بوجدرة لروایتھ

 أّما فیما یخص صورة الغالف، یالحظ أّن دار النشر لم تولي اھتماما كبیرا بالصورة

د یحّفز  ما أفقد غالف الروایة المترجمة ذلك التوّھج واإلشعاع الذي ق،المرافقة للروایة

 بوضع خطوط بسیطة تخلو فقد اكتفت الشركة الوطنیة للنشر والتوزیعالمتلقي على قراءتھا، 

  .من اإلیحاءات التي تتواجد في صورة غالف الروایة األصلیة

لى نشر األعمال المترجمة االنتباه إلى عتبات وعلیھ، البّد من المترجم والقائمین ع

النص، واألخذ بعین االعتبار الدور المنوط بھا نظرا لكونھا مدخال أساسیا في قراءة اإلبداع 

األدبي إذ تحمل في ثنایاھا كما ھائال من الوظائف الداللیة، والتأثیریة، والبصریة واإلیحائیة 

 . وإحداثھا أثناء ممارسة الترجمةوغیرھا من الوظائف التي یتوّجب مراعاتھا
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  : تحلیل إیحاءات متن الروایة- 2

  :مقدمة

اعتمادا على المھاد النظري، قمنا باختیار بعض األلفاظ والعبارات والّصیغ الخاّصة 

التي تحتوي على إیحاءات ذات ارتباطات ثقافیة، واجتماعیة، وفردیة قصد تحلیلھا ضمن 

وقد . ن بذلك على أراء المنّظرین والمتخّصصین في مجال الترجمةالّدرس الترجمي، مستندی

أّكد على كون اإلیحاءات جزءا من الّلغة وأنھ جورج مونان أشرنا آنفا إلى أّن البعض مثل 

  . یجب ترجمتھا كما تترجم الّتعیینات

فسنحّلل الطرائق التي اعتمدھا ھشام القروي في نقلھ لإلیحاءات الواردة في متن 

یة، ومدى نجاعة الّسبل التي سلكھا المترجم للحفاظ على األثر الذي تحدثھ ھذه الروا

اإلیحاءات ال سیما وأّن المھمة الملقاة على عاتقھ لیست بالیسیرة، على اعتبار أّنھ أمام نص 

  .أدبي تخییلي مليء باإلیحاءات تمتزج فیھ الثقافة العربیة بالّلغة الفرنسیة
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 :entêté L’escargotكالیة ترجمة اإلیحاءات في روایة نماذج تحلیلیة إلش -1- 2

 

« Si tout le monde était aussi strict que moi, la ville ne serait 

pas dans cet état de saleté. C’est pour quoi ma vie est précieuse 

Plus que celle du chauffeur d’autobus » (pp.10-11) 

ولذلك  .لما كانت المدینة على ھذه الحال من القذارة. يلو كان لكل الناس دقت" 

  )6ص " ( الباصأنفس من حیاة سائق . فحیاتي نفیسة

 و

« Les rats, eux, ne perdent pas le leur. Ils sont 5000000 à 

consommer et à se reproduire. En voilà un chiffre.  Me secrétaire 

ne me croit pas. Elle pense que je fabule.  » (p. 11) 

 یا. تستھلك وتتناسل. إنھا خمسة مالیین. فھي ال تضیع وقتھا. أما الجرذان" 

  ).7ص  "(.تعتقد أنني أخرف.   ال تصدقنيسكرتیرتي  ! للرقم

  

  "autobus"ما یتسنى لنا مالحظتھ من الوھلة األولى، ھو إبقاء المترجم على لفظتي 

 فقد قام باقتباس الّلفظین الفرنسیین والمقتبسین بدورھما من على حالھما، " secrétaire " و

، "سكرتیرة"و " الباص): "بحروف عربیة(الالتینیة ووضعھما في قالب لغوي عربي 

والمثیر للتساؤل لماذا أبقى المترجم على ھاذین الّلفظین وقام بإعادة كتابتھما بأحرف الّلغة 

   المنقول إلیھا؟العربیة رغم وجود ما یقابلھما في الّلغة

إن اللفظین في ھذا السیاق یحمالن عدة معاني إیحائیة غیر معناھا المباشر فمن خالل 

السیاق یتضح أن داللة الباص والسكرتیرة تتجاوز المعنى األصلي لیحمال في طیاتھما 

لفظ یستعمل للداللة على " autobus "دالالت مصاحبة ضمن وجودھما في الروایة؛ فـ 

إال أن المترجم أراد اإلبقاء " الحافلة " ل، ولّعل المقابل لھ في الّلغة العربیة ھو  وسیلة النق
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   ، وكذلك فیما یخص لفظ L’Emprunt "  االقتباس" على إیحاءات الّلفظ باعتماده طریقة 

" secrétaire " متوّفر ویوفي " أمینة سر " إّال أن المقابل العربي " سكرتیرة " وترجمتھ بـ

 جون داربلني  وJean Pierre Vinay جون بیار فیني  حیث یقول المنظرانبالغرض،

Jean Darbelnet  في ھذا الشأن لدى عرضھما للمبادئ السبعة للترجمة إذ یعرفون 

  :  كونھL’Empruntاالقتباس 

" L’emprunt est le plus simple de tous les procédés de la 

traduction. Ce ne serait même pas un procédé de nature à nous 

intéresser, Si le traducteur n’avait besoin, parfois, d’y recourir 

volontairement pour créer un effet stylistique […] pour introduire une 

couleur locale "(1)  

 لوال أن یعتبر االقتباس أسھل طرائق الترجمة وال یستحق أن نعیره اھتماما كبیرا،" 

   .״  وطابعا محلیا]...[بعض المترجمین یستخدمونھ في بعض األحیان إلضفاء صیغة أسلوبیة 

 )ترجمتنا(

باللجوء إلى  "  Secrétaire " و " Autobus " فعندما ترجم ھشام القروي لفظتي 

 نھذاأسلوب االقتباس أراد من خالل ذلك المحافظة على كل اإلیحاءات التي قد یحتویھا 

ھي كلمات متداولة لدى الشعب المغاربي عامة  " bus" أو  " Autobus " ن؛ إذ أن الفظال

التي "  الّرتابة الیومیة" لك توالجزائري خاصة، فخالفا عن معناھا األصلي فھي تمثل 

یقضیھا بطل الروایة في انتقالھ من مقر سكناه إلى عملھ، زیادة على أّنھ المكان العام الذي 

ھ البیروقراطي مع الّناس، كما یوحي أیضا باالزدحام داخل وسیلة النقل، زیادة یحتّك من خالل

بالحافلة لما  " Autobus " على أّنھ یعد رمزا لحیاة أكثر إنسانیة، فلو قام المترجم بترجمة 

  .حافظ على ھذه اإلیحاءات وعلى األثر المنشود من قبل الكاتب

رغم " سكرتیرة  " ھشام القرويجمھا أو كما تر " Secrétaire " ا فیما یخص أّم

ّنھ قام أإال ) كاتمة األسرار (أو) أمینة سر(أن البدیل في الّلغة العربیة متوفر والمتمّثل في 

                                                
(1) VINAY, J. P. et DARBELNET, J., Stylistique comparée du français et de l’anglais, 

méthode de traduction, Didier, Paris, 1977, p. 47. 
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نظرة " السكرتیرة"باقتباس الّلفظ الذي یحتوي على شحنات أقوى، إذ أن المجتمع ینظر إلى 

ھتمام بالعمل داخل المصلحة وكثرة سلبیة وحتى بطل الروایة یرى فیھا الالمسؤولیة وعدم اال

 .ن أفكاره مناھضة لإلخصاب ما یفّسر سبب كرھھ لھذه الموّظفةألالغیابات بسبب الحمل، 

 لم یكن محط صدفة، وإّنما أراد Empruntولذلك فاستعمال المترجم طریقة االقتباس 

لوقت نفسھ  واإلفصاح في اSociogéographiqueأن یعلم القارئ بالھویة السوسیوجغرافیة 

كبقایا استعماریة " عن المجتمع الجزائري الذي تأّثر بلغة المستعمر وأضحت بعض األلفاظ 

 " " Résidus colonial  " تداولھا عامة الناس وأدرجوھا ضمن قاموس مفرداتھم، وھذا

  باإلیحاءات الملفوظیةCatherine Kerbrat -Orecchioniأوریكیوني ما وصفتھ 
(1)Les connotations énonciatives  الخطاب(التي لھا عالقة بصاحب الملفوظیة (

  .ولیس بالمعلومات المرجعیة

و قد أضفى المترجم على ھاتین الّلفظتین إیحاءات وشحنات أكثر كثافة مما كانتا 

تحمالنھ في النص األصلي، ما ضمن المحافظة على تلك القیم الخاّصة الواردة في األلفاظ و 

  . أراد إیصالھ صاحب النصإحداث األثر الذي 

  

 «Je laisse les prouesses sexuelles aux bellâtres 

cosmétiques…celles de l’escargot sont répugnantes. Ma mère 

ignorait ce phénomène. Moi aussi. Les rats m’ont accaparé. »     

(p. 90) 

  أميكانت. ثر الحلزون، فھي مقرفةأما عن مآ...إنني أترك المآثر الجنسیة للمجاملین"  

  )60ص (  " .ستئثار الجرذان بيإلوأنا كذلك، . تجھل ھذه الظاھرة

  

 Mère "ما یلفت انتباھنا في ترجمة ھذه العبارة ھو كیفیة ترجمة ھشام القروي لفظ 

التي وردت في النص األصلي، فال شك أن ھناك ما یعیب ھذه الترجمة ویجعلھا ترجمة " 

                                                
(1) KERBRAT–ORECCHIONI., Catherine, La connotation, Presses Universitaires de Lyon, 
1977, p.104. 
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ال یحمل " أمي " حیث أن المترجم نقل ھذا الّلفظ كما لو أنھ لفظ عادي إذ أن لفظ غیر دقیقة، 

، فمن خالل السیاق العام للنص یّتضح بأن  "mère" في طیاتھ نفس اإلیحاءات الواردة في 

بطل الروایة یكّن حقدا لوالدتھ كما یعتبرھا قاسیة المالمح ومجّردة من العواطف وبدون 

 :شید بوجدرةأحاسیس، حیث یقول ر

" Ma mère, par contre avait de vilains traits […] Si elle ne 

m’avait pas mis en nourrice, je n’aurais pas été assailli par les rats " 

p. 86 

لو لم تعھد بي إلى المربیة، لما (...) فقد كانت أمي بالمقابل قبیحة القسمات " 

  .57ص  " ...ھاجمتني الجرذان

  حیث أّن " mère" مغایرة لما ھي موجودة في " أمي " لمعاني التي تحویھا كلمة فا

ھي التي تربي وتحمي، فقد أطلقھا اهللا عز وجل على األصل الكریم الذي یوحي " األم " 

  :بالتضحیة، والفداء، والطھر، والنقاء، والحب، والحنان، كما في قولھ تعالى

  )1(" وال تحزن  عینھافرجعناك إلى أمك كي تقّر " 

 وعلى ھذا النسق یفرق القرآن الكریم بین األم والوالدة من حیث أن اهللا عز وجل 

على المرأة التي تضع المولود بغض النظر عن مواصفاتھا وصفاتھا " الوالدة " یطلق لفظ 

  :، كما قال تعالى)2(الحسنة أو القبیحة

  .)3(" أن یتّم الرضاعةوالوالدات یرضعن أوالدھّن حولین كاملین لمن أراد " 

 للمولود من والدة، ومن ناحیة التربیة والرعایة والتنشئة فمن الناحیة البیولوجیة البّد

البّد لھ من أم، وھو حال بطل الروایة الذي أخذتھ والدتھ للمربیة لتعتني بھ ما ترّتب عنھ 

  .فقدان بطل الروایة لحنان وإحساس األم التي أغفلت دورھا في تربیتھ

ن لھذا األمر لكي یتمكن من نقل ھذا الكم الھائل من ھذا توجب على المترجم التفّطول

  ".والدة " اإلیحاءات التي تتضّمنھا مفردة 

                                                
   .40/  طھ سورة )1(
 :  الموقع اإللكتروني التاليفي ، األم في القرآن:  مقالة لرائد المعاضیدي بعنوان )2(

www.arab-eng.org/vb/t131656.html 
  .233/  سورة البقرة )3(
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  ". تجھل ھذه الظاھرة  والدتيكانت: " وتحسینا للترجمة أقترح

ألنھا توفي بغرض صاحب النص ولعّلھا تحدث األثر المنشود في ذھن القارئ، إذ 

ور المنوط بالمترجم في محاولة نقل معنى التعبیر األصلي نقال دقیقا دون اإلخالل یكمن الّد

 ׃Fortunato Israëlفورطوناطو إسرائیل بتركیبة النص، حیث تقول 

إن عملیة الترجمة الھادفة إلى نقل المعنى ال تعمل على نقل الكلمات فحسب، وإنما "

 .)1("یة والتصوریة لألثرإعادة إنتاج السحر المتضمن في المكونات العاطف

ما یعني لزوم البحث عن المكافئات األقرب التي تحمل نفس اإلیحاءات التي تتوّفر 

علیھا كلمات النص األصلي، لذلك توّجب على المترجم إیجاد المكافئ األكثر ضمانا لنقل 

 .المعنى العاطفي بدقة وأمانة وإحداث األثر ذاتھ في الّلغة المستھدفة

 

« Les Américains ont raison, Mickey Mouse est un snob qui 

danse sur du velours couleur garance » (p. 85) 

 ّوةف راقص على مخمل بلون النفاج لیس سوى میكي ماوس مع األمریكان الحق "

  )57 و56ص ص " (

  

  قد التقى باسم خاص بالثقافة الغربیةھشام القرويفي ترجمة ھذه الجملة، یتضح بأن 

         حیث قام باللجوء إلى ھامش الصفحة  " Mickey Mouse" والمتمثل في شخصیة 

" Note de bas de page " ׃فعرّفھ كاآلتي  

  ).57ص  (میكي ماوس عبارة عن رسوم متحركة شھیرة لوالت دیزني 

لیس لدیھ ما یقابلھ في الفضاء الثقافي العربي نالحظ  " Mickey Mouse"  فبّما أن 

المترجم قد لجأ إلى الحرفیة، حیث ال وجود لسبیل أضمن منھا فیما یتعلق بنقل المعاني بأّن 

                                                
، 02، عدد05مجلدمجلة الترجمان، ئیل، فورطوناطو، الترجمة األدبیة ونظریة المعنى، ترجمة عبد النبي ذاكر،  إسرا )1(

 .88،ص1996
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وھو فأر مشّخص طبقت شھرتھ اآلفاق، كما  یتضّمن  " Mickey Mouse" )1(كاملة، فـ

إیحاءات سلبیة بسبب ظھوره في بعض األعمال على أّنھ شخصیة متمّردة تمیل إلى الشغب 

  . بین المحیطین بھ، وكذلك معاقرتھ للخمر وتدخین السجائروإثارة المشكالت واإلیقاع

" الفأر " والمتمّثل في  " Mouse" وكما ھو مالحظ فإن المترجم لم یقدم مقابل ل

 مرّكبة من إسمین Walt Disneyوذلك مرّده إلى أن أغلب ألقاب شخصیات والت دیزني 

      وصیات االسم بإبقائھ على ، ما یعني أّنھ قد حافظ على خص*یبدآن بنفس الحرف التاجي

دون اإلخالل بروح الّدعابة والتمّرد التي تكتسیھا شخصیتھ وما قد تحملھ من " ماوس " 

  .معلومات إضافیة ال یعلمھا رّبما إّال مبتكرھا

فقد لجأ المترجم إلى التفسیر من أجل إفھام القارئ العربي عن الخصوصیات الثقافیة 

یث أن اإلشارة التي قام بھا أسفل الصفحة تساعد القارئ على التي یحملھا ھذا االسم؛ ح

  : قائالPaul Bensimonبول بنسیمون تحصیل المعنى وإیصالھ، ھذا ما یؤكده 

" C’est par rapport à la totalité de l’œuvre que le traducteur 

décide d’expliquer, soit dans le texte même, soit en bas de page, une 

allusion ou un fait culturel dont l’opacité risque de nuire à 

l’intelligibilité du récit "(2). 

بالنسبة للنص كامال، یقّرر المترجم شرح تلمیح أو حقیقة ثقافیة من شأن الشفافیة " 

  )ترجمتنا(". التأثیر على مصداقیة الروایة سواء في النص نفسھ أو أسفل الصفحة 

یظھر الدور المنوط بالمترجم في نقل اإلیحاءات الثقافیة التي كثیرا ما تكون ومن ھنا 

عسیرة التصور واإلدراك الستنادھا على خلفیات إیدیولوجیة وحضاریة مختلفة، 

 فإیدیولوجیات الغرب غیر إیدیولوجیات العرب خاصة الدول اإلسالمیة، ففیما یتعلق بمفردة 

وقات ّضارة زیادة على أّنھا تحمل  إیحاءات سلبیة فھي تعّد مخل" Mouse " ، "فأر " 

                                                
)1( Mickey Mouse :الباخرة "   في شریط بعنوان1928نتصف نوفمبر یذكر أن أول ظھور لھ في أول فیلم ناطق كان م

  .1937رجمة لقصصھ المصورة باأللمانیة في سویسرا عام وكان ظھور أول ت " Steamboat Willie" ، "ویللي 
  . وغیرھا من الشخصیات,Donald Duck, Beagle Boys, Becky Burg یمكن أن نالحظ ذلك في شخصیات ك*

(2) BENSIMON, Paul., Palimpsestes: traduire la culture, Presses universitaires de la Sorbonne 
nouvelle, Paris, n°11, 1998, p.12. 
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Connotations péjorativesصّلى اهللا علیھ  باعتبارھا وسیلة الّشیطان إلحراق بیت النبّي 

وسلم، كما أّنھا سبب رئیسي إلفساد األطعمة ونقل مرض الطاعون، وعن القاِسَم ْبُن ُمَحمٍَّد 

يِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ وَسلََّم َتُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َیُقوُل َسِمْعُت َعاِئَشة َزْوُج النَّب

" وَسلََّم َیُقوُل َأْرَبٌع ُكلَُّھنَّ َفاِسٌق ُیْقَتْلَن في الِحلِّ والَحَرِم الِحَدأُة َوالُغَراُب والَفْأَرُة والَكْلُب الَعُقوُر 

  .)1(رواه مسلم

ا النوع من القوارض إیحاءات إیجابیة باعتباره رمزا للقوة ھذوخالفا لذلك، فان ل 

 في أمریكا، فدالالتھ مغایرة لدالالتھ في العالم اإلسالمي الذي یطلق على الفأر إسم )2(والفطنة

ب األطفال للفأر عن طریق حبی وبالتالي فال داعي لالستغراب عن سبب ت*"الفویسق " 

  .لعاب ومدن المالھي وغیرھا في األ" میكي ماوس " الترویج لشخصیة 

ولھذا نجد أن المترجم قد حافظ في ترجمتھ على اإلیحاءات التي یحویھا الّلفظ فلو قام 

  ".ماوس "  ألفقدھا تلك التلوینات التي تغطّي لفظ " الفأر میكي " بترجمتھا بـ

 

« Moi, Je suis arrivé en retard à mon bureau, pour autant Je 

n’ai pas inventé la théorie de l’inflation importée.La propreté de 

la ville me donne assez de soucis mais je me mets au courant »    

(p. 11) 

  

 . في التضخم المستوردال ناقة لي وال جمل بالرغم من أن .وصلت مكتبي متأخرا "

  ).7ص  " (غیر أني أواكب األحداث. ھمي األكبر نظافة المدینة

  

ما یلفت انتباھنا في ترجمة ھذه العبارة، ھو لجوء المترجم إلى أسلوب المبالغة 

Overstatement وتنمیق العبارة، وذلك مرّده إلى البیئة الثقافیة واالجتماعیة التي فرضت 

                                                
  : الموقع اإللكتروني التاليفيٌینظر   )1(

 www.al-islam.com 
(2)  BOUDJEDRA, Rachid., L’escargot entête, Édition Denoël, collection folio, 2005, p.136. 

أنھ سمي الفأرة فویسقة تصغیر فاسقة لخروجھا من حجرھا : یثوفي الحد) الفأرة: الفویسقة" (فسق " مادة .  لسان العرب*
  .على الناس وإفسادھا
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على المترجم استخدام لغة وأسلوب مغایر لما ھو موجود في النص األصلي، واعتماده على 

صبغت ترجمتھ بالّطابع connotations socioculturelles سیوثقافیة إضفاء إیحاءات سو

العربي اإلسالمي، وزادت من شاعریة العبارة حیث أظھرتھا بحّلة أكثر رونقا وجماال وھذا 

  :قائالHenri Meschonnic ھنري میشونیك ما یؤكده 

" En plus du sens matériel et littéral du texte, le traducteur doit 

rendre le sens moins apparent qui crée chez le lecteur l’impression 

esthétique voulue par le poète"(1). 

ب على المترجم جعل المعنى باإلضافة إلى المعنى المادي والحرفي للنص، یتوّج" 

  )ترجمتنا(". قلیل الظھور والذي یخلق لدى القارئ االنطباع الجمالي المرجو 

ونیك ال یقصد بھا الشعر بل كل ما ھو أدبي ش متعارف علیھ فالّشعریة لدى میوكما ھو
، ومن ھنا یتجلى دور المترجم ومدى حریتھ في اختیار العبارات )2(فھو شعري بالنسبة إلیھ

  .األنسب واألنجع دون اإلخالل بداللة النص األصلي
و شاعري فكما ھو مالحظ فإن عبارة النص األصلي جاءت خالیة من كل ما ھ

وأسلوبي ومجردة من الضالل التي قد تتلون بھا، ما أّدى بالمترجم إلى إضفاء نوع من 
اإلبداع الذي زادھا سموا وروعة، ومثل ھذا االختیار من شأنھ التأثیر إیجابیا على العمل 

الطابع "و" العروبة " الترجمي وجودتھ، حیث أضفى على ترجمتھ إیحاءات تتمثل في 
  ".الشرقي

تالي لم یعد المترجم مجرد جسر تعبر من فوقھ األفكار، وإّنما أضحت لھ أھمیة وبال
جون رویني كبیرة خالل اإلنتاج الترجمي وفرض ذاتیتھ باعتباره كاتبا ومؤلفا مبدعا، ویعبر 

 : عن ھذه الفكرة قائال Jean-René Ladmiralالدمیرال 
" Ce n’est qu’au prix d’un investissement de la subjectivité du 

traducteur, qui fait dès lors figure d’interprète mais aussi de « co-
auteur » ou « réecrivain » "(3). 

                                                
(1) MESCHONNIC, Henri.,  Pour une poétique du traduire, Verdier, Paris, 1999, p. 352. 
(2) Ibid, p.10. 
(3) LADMIRAL, Jean-René., Traduire: Théorème pour la traduction, Gallimard, Paris, 1994, 
p.22. 
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كاتبا " أو  " شریكاومؤلفا " البّد للمترجم أن یستثمر ذاتیتھ من خالل كونھ مسؤوال " 

  )ترجمتنا(". معیدا 

ھشام بداع دون اإلخالل بالمعنى، ولعّل ما یعني أن للمترجم الحریة المطلقة في اإل

 الذي إن كتب النص بالّلغة العربیة لكتبھ رشید بوجدرة مكان نفسھحاول أن یضع  قدالقروي 

 :عن الكتابة بالّلغة العربیةبوجدرة بالطریقة نفسھا، حیث یقول 

 " Ecrire en arabe, cela me facilite les choses car (…) est une 

langue extrêmement exquise et subtile ; et en même Temps 

extrêmement riche et subversive "(1). 

 بمثابة ترجمة إبداعیة وأن المترجم قبل وعلیھ فترجمة ھذا النوع من النصوص، یعّد

أن یكون مترجما ینبغي أن یكون كاتبا مرھف اإلحساس، ملّما بثقافة وخصوصیات كل لغة 

ثر المنشود من خالل إنتاج نص جدید یوازي أو یفوق النص األصلي لیتمّكن من إحداث األ

من حیث داللتھ، فغالبا ما یشحن اختیاراتھ الترجمیة بإیحاءات متنوعة قد ال ترد في ألفاظ 

 .وعبارات النص األصلي

 لھذه العبارة بھذه الكیفیة كان مقصودا ومعّبرا في نفس الوقت، ھشام القرويفترجمة 

ة األعمال األدبیة المترجم على اإلبداع حیث یعّد المترجم عنصرا مؤثرا في إذ تحّفز ترجم

، فھناك من یؤكد  لھ قراءتھ الخاصة للنص األصليالممارسة الترجمیة بوصفھ مؤّلفا مبدعا

  ׃ Inês Oseki-Dépréأوزكي دیبري  إیناسذلك إذ تقول 

" La traduction, quant à elle, part toujours d’un texte écrit et sa 

difficulté provient de ce que le traducteur ne peut se limiter à traduire 

simplement d’une langue à une autre dans la mesure où, surtout pour 

la traduction littéraire, il doit produire un autre écrit "(2). 

  

  
                                                

(1) GAFAITI, Hafid., Boudjedra ou la passion de la modernité, Édition Denoël, Paris, 1987, 
p.147. 
(2) OSEKI-DÉPRÉ, Inês., Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand Colin, 

Paris, 1999, p.14. 
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تابة أخرى، وتتجلى صعوبتھا في كون من جھتھا، تنطلق الترجمة من خالل ك" 

المترجم ال یمكنھ التقید ببساطة بالنقل من لغة إلى أخرى، إذ أنھ مطالب بإنتاج كتابة أخرى، 

  )ترجمتنا(". السیما بالنسبة للترجمة األدبیة 

 كي یصیب ھدفھ Génie de la langueل المترجم عبقریة الّلغة العربیة فقد إستّغ

نة في النص األصلي،  إنتاج عبارة موحیة تعبر عن نیة القول المتضّم فيالترجمي والمتمثل

ره ویمكّنھ یثیومن ثم إعادة صیاغتھا في النص الھدف بأسلوب سلس یتغلغل في ذھن القارئ ل

من فھم النص المترجم، أو باألحرى یحسسھ كما لو أنھ أمام نص أصلي أي ال یشعره بأنھ 

  .بصدد قراءة ترجمة

  

 « Les photographies l’ennuyaient beaucoup. Elle avait 

horreur du narcissisme : le combattait chez son époux, qui portait 

toujours sur lui sa propre photo, prise à vingt ans. » (p. 86) 

 

 وتقاومھا في زوجھا الذي  النرجسیةكانت تبغض .فقد كانت الصور لتضجرھا جدا" 

  )57ص  ("ما صورة التقطت لھ وھو في العشرین یحمل معھ دو

  

وذلك للحفاظ على  "  narcissisme" لقد التزم المترجم الحرفیة في ترجمة كلمة 

كلمة مشتقة من زھرة " النرجسیة"المعنى المقصود من صاحب الروایة؛ وكما ھو معلوم فإن 

ا أنھا تتضمن التي تدّل على حب الشخص لذاتھ، كم " Narcissus Flower" النرجس 

، یمكن إدراج مقارنة زھرة النرجس مع كنھ رشید بوجدرةمعلومات عّدة تتوافق وروایة 

  :النص في الجدول التالي
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  الحلزون العنید  )1(زھرة النرجس

   الفئران متواجدة في كل المعمورة-   أحد أكثر الزھور شعبیة في العالم-

" الجزائر العاصمة " دور أحداث الروایة في  ت-  منطقة البحر األبیض المتوسط:  موطنھا-

بالّرغم من أن رشید بوجدرة لم یصرح بذلك إال أّنھ قام 

بإدراج معطیات وتلمیحات تدل على ذلك في الصفحات 

  : التالیة

  p.43, p.61, p.12, p.38 et p.39.  

   

  انتقلت بواسطة المستعمرین األوائل إلى-

  .أمریكا

لكن األوروبیین . في أمریكا لم یكن الفأر موجودا -

 p.36 . نقلوه معھم في القرن السابع عشر

 من شھر ا تزھر عادة في الخریف ابتداء-

  . نوفمبر

  p.118 تدور أحداث الروایة في شھر نوفمبر -

  . أیام6 تدور أحداث الروایة في -  . أوراق6 تتكون من -

  

ة لم یختر ھذا الّلفظ عن عبث من خالل ھذه المقارنة البسیطة یّتضح بأن رشید بوجدر

تحمل في طیاتھا كّما ھائال من " نرجسیة"وإّنما كان اختیاره مقصودا ومدروسا، إذ أن 

اإلیحاءات، لذلك نجد أن المترجم قد لجأ إلى الترجمة الحرفیة للمحافظة على جل اإلیحاءات 

  .یةوما یحملھ الّلفظ من شحنات مكّثفة ومعلومات إضافیة تخدم موضوع الروا

 – Extra ھي ولیدة ظروف غیر لغویة  "  narcissisme" ومما الشّك فیھ أن كلمة 

linguistique )فقد تنّبھ إلیھا المترجم أثناء الفعل الترجمي* )ظروف تاریخیة واجتماعیة  

Acte de traduire جویل لما تكتسبھ من أھمیة في تحصیل المعاني المرجّوة على حّد تعبیر

 :عندما كتبت Joëlle Redouaneرضوان  
                                                

 :لتاليلكتروني اإلموقع االُینظر في   )1(
 www.alhadeeqa.com/vb/showthread.php? t=2989. 

آیة في الجمال وقد " Narcissus " أو  "  Narkissos" تروي األساطیر الیونانیة أن زھرة النرجس كانت فتى اسمھ *
   .ء فتحولت الصورة إلى زھرة النرجسعشق نفسھ عندما رأى انعكاس صورتھ في الما
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" Le traducteur doit tenir compte des facteurs non - linguistiques 

imposés par le milieu et les conditions sociales de production "(1). 

یتوجب على المترجم األخذ بعین االعتبار العوامل غیر اللسانیة التي یفرضھا " 

  )ترجمتنا(". التي حققت من خاللھا الترجمة الوسط والظروف االجتماعیة 

التي  "  narcissisme" في كلمة " isme " وما یشّد انتباھنا أیضا، وجود الالحقة 

 إذ أّن لھا نصیب في إحداث  connotations affectivesتشحن الكلمة بإیحاءات عاطفیة 

ت بفضل المضمون  التعبیر عن االنفعاالما یمّكنھا مناألثر المقصود من صاحب النص، 

الذي اكتسبتھ من خالل سیاق النص؛ والمتمّثل في البغض " Contenu affectif " العاطفي 

  .والكره وما إلى ذلك من أحاسیس

بإضافة ) الحقة+ كلمة (استنادا إلى ھذا، حرص المترجم على احترام البنیة التركیبیة 

ما ھو موجود في " یوازي " مؤثرا ب اللفظ رصیدا انفعالیا سلنرجس مما أك" یة " الالحقة 

الترجمة " ، فانتقالھ من لغة إلى أخرى ال یتحقق إّال من خالل  "narcissisme" الكلمة 

التي تكون وفیة قدر اإلمكان للنص المصدر، ووفیة بالضالل العاطفیة التي تحویھا " الحرفیة 

كامال ھي الترجمة الحرفیة، الترجمة األمینة في نقل المعنى  Alainآالن كلماتھ، كما یعتبر 

 :حیث یقول

" Le littéralisme est le cœur passionnant et difficile du 
traduire "(2). 

  )ترجمتنا(". الحرفّیة ھي القلب الشّغوف والّصعب للترجمة " 

من ھنا تبرز ضرورة محافظة المترجم على اإلیحاءات التي تلّون معاني الكلمات 

 .Intentionمع إحداث نفس األثر وذلك بمراعاة قصد الكاتب والتمّكن من نقلھا 

  :فیما یلي صورة أخرى للمشكلة ذاتھا

 
                                                

(1) REDOUANE, Joëlle., la traductologie: Science et philosophie, office de publications 
universitaires, Alger, p. 38. 

(2) BERMAN. Antoine., La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, Paris, 1999, 
p.25. 
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« C’est certainement un communiste ou un syndicaliste »    

(p. 104) 

  )67ص ( "  أو نقابي بالتأكیدشیوعي إنھ "

  

 أخرى بكلمات  قد التقى مرةھشام القرويأثناء ترجمة ھذه الجملة، نالحظ بأن 

 أنھ عادة ما یشحن ھذا النوع من الكلمات إذ" iste" مرتبطة باللواحق والمتمّثلة في الالحقة 

بإیحاءات إیدیولوجیة وسیاسیة تصل إلى درجة التخوین والعمالة، فقد تعامل معھا المترجم 

البیولوجیة اآللة " بحساسیة فائقة، فعلى غرار المعنى المباشر لكلمة شیوعي فھي توحي بتلك 

التي تستجیب لما حولھا من مثیرات فحسب، أّما المشاعر واألحاسیس فھي ھامشیة ال " 

 لھا، وھو ما یتجلى في صورة بطل الروایة الذي یتلقّى األوامر من مرؤوسیھ، كما أّنھ ةمكان

وكما ھو معروف فالّلون ( إلبادة الجرذان )1("العنصل األحمر " یستخدم السموم من نوع 

  ). بالشیوعیةيحمر یوحاأل

وبالتالي فقد استطاع المترجم نقل تلك الصورة التي أراد إیصالھا الكاتب بكل 

محافظا بذلك على "  Communiste "حذافیرھا عن طریق إیجاده المكافئ الطبیعي لكلمة 

  ). ي( حیث ترجمھا بصیغة عربیة مشابھة تنتھي بیاء النسب(nom+iste)الصیغة الفرنسیة 

  Eugene et Taber charlesنایدا أوجین وتابیر شارل المنظران و یذكر 

Nidaفي ھذا الخصوص  :  

" Translating consists in reproducing in the receptor language, 

the closet natural equivalent of the source language message, first in 

terms of meaning and secondly in terms of style ".(2) 

إن الترجمة ھي إعادة صیاغة المكافئ الطبیعي في اللغة المستھدفة، والذي یكون "

األقرب إلى رسالة اللغة المصدر أوال من ناحیة المضمون وثانیا من ناحیة الشكل 

 )ترجمتنا()". األسلوب(
                                                

  69، ص1981 الحلزون العنید، ترجمة ھشام القروي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  رشید بوجدرة،  )1(
(2) NIDA, E et TABER, C., The Theory and Practice of Translation, Leiden, Brill, 1969, p.12. 
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لذلك یجب دوما الحرص على أن تكون الترجمة في متناول القارئ، وأن یكون 

 وتأثره مطابقا إلى حد كبیر لتأثر قارئ النص األصلي، من خالل اھتمام المترجم تجاوبھ

بالرسالة التي تتضّمنھا األلفاظ والعبارات من حیث شكلھا ومحتواھا، ما یستدعي نقل أكبر 

قدر من اإلیحاءات إلى لغة الترجمة وتمكین المتلقي التمّثل بشخصیات الّلغة األصل ومعایشة 

  .داتھا وأسلوب تفكیرھا من خالل استخدام وسائل التعبیر الخاصة بھاواقعھا وفھم عا

  
« Je pense à ma chance. Je la dois à ma mère. J’ai une petite 

maison pimpante. Un jardinet que je soigne amoureusement ». 

(p.46) 

"  ة عاشق أولیھ عنایبسیتنو. لدي صغیر أنیق. أنا مدین بھ ألمي. أفكر بحظي "

  )32ص (

  

من خالل ھذا النموذج، نالحظ توظیف الكاتب لجملة من الكلمات ذات القیم االنفعالیة 

التي ترافق معانیھا، فكیف تعامل المترجم مع ھذا النوع من الكلمات أثناء الفعل الترجمي؟ 

   العبارة؟ن فيمتضّموھل تمّكن من إحداث ذات األثر ال

رفي في ترجمتھ لھذه العبارة، حیث حرص على إظھار لتزم ھشام القروي النقل الحإ

التي وّظفھا ) بسیتن(التصغیر" ي"من خالل إضافتھ لـ) Jardinet(الصیغة الّلفظیة للتصغیر 

  .الكاتب في وصف الحالة الشعوریة لبطل الروایة إّزاء بستان منزلھ

من   Connotations affectivesتنطوي الصیغة الّلفظیة على إیحاءات عاطفیة

ُحُنوٍّ وَتَعطٍُّف : شأنھا التعبیر عن الشعور واألحاسیس التي تلج صدر بطل الروایة من

وَتَحبُِّب، فالمقصود من استعمالھ لھذه الصیغة ھو تقریب مكانة البستان إلى نفسھ، وھذا ما 

)  Suffixe diminutifالحقة تصغیریة+ اسم (حافظ علیھ المترجم بإدراج صیغة التصغیر 

لعلمھ  " بستان صغیر :" حیث أنھ لم یلجأ إلى ترجمتھا بـ) بسیتن(غة العربیة في الّل

، فانطالقا من السیاق العام "بسیتن "والشحونة العاطفیة التي یحتویھا لفظ " بالحرارة"
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للروایة، یّتضح أن للمنزل عاّمة والبستان خاّصة مكانة متمیزة على اعتبار أّنھما یمّثالن 

  .كینة والّراحة ونسیان متاعب العمل وھمومھالمكان األنسب للّس

فقد حافظت الترجمة الحرفیة لصیغة التصغیر على اإلیحاءات المرتبطة بالموقف 

الشعوري لبطل الروایة، وبالتالي تم نقلھا إلى الّلغة العربیة في صیاغة تصغیریة محّملة 

 .J. Rمیرالالدبنفس المحتوى العاطفي الموجود في لغة النص األصلي، حیث یقول 

Ladmiral:  
 

" Le contenu affectif est une autre façon, plus discrète, d’appeler 

la connotation" ) 1(   

  

". إن المحتوى العاطفي طریقة أخرى، أكثر غموضا للّتعبیر عن اإلیحاء " 

  )ترجمتنا(

ا، وھذا ما ما یعني أن تداخل المشاعر والعواطف وإلحاقھا إلى الكلمات یعد إیحاًء

یّتضح جلّیا من خالل العالقة الموجودة بین العالمة ومستخدمھا والمعّبر عنھا في نظام الّلغة 

  ).suffixe diminutif (et)الالحقة التصغیریة  + Jardin(المتمثل في حالتنا ھذه ب

قد ) بسیتن(بالمثیل العربي ) Jardinet(بناءا على ما سبق، فإن الّنقل الحرفي لكلمة 

ى المعنى جیدا، كما راعى المترجم الصیغة الّلفظیة والقیم الشعوریة المتمثلة في اإلیحاءات أّد

التحّبب والتوّدد والتلّطف، وھو ما یتطابق مع معنى الصیغة الّلفظیة : العاطفیة التي تتجسد في

غة في النص المصدر، وتجدر اإلشارة إلى أن ھشام القروي تّنبھ إلى إلحاق اإلیحاءات بالصی

التصغیریة حیث لجأ إلى إیجاد مقابل لألسلوب اللفظي وظاھرتھ الصرفیة التي تعمل على 

  .توضیح المعنى

                                                
)1(   LADMIRAL, Jean-René., Traduire: théorèmes pour la traduction, Gallimard, Paris, 1994, 

p.126.  
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 : عبارةإّن

J’ai une petite maison pimpante. Un jardinet que je soigne 

amoureusement. 

 كما ھو واضح، فإن ھذه العبارة مثقلة بكلمات ذات طبیعة موحیة مسبقا، فكل كلمة

مرتبطة بحالة عاطفیة بالنسبة لبطل الروایة إّزاء منزلھ وبستانھ وتحتوي على إیحاءات 

بموطنھ، ما " البیروقراطي "  تعّبر عن مدى تعّلق  Connotation positiveإیجابیة

اقتضى على المترجم إیجاد مقابالت في الّلغة الھدف ذات طبیعة إیحائیة وحمولة عاطفیة 

 مماثلة، 

ال أصال بإیحاءات ال یمكن ھذا النوع من الكلمات محّمOrecchioni وریكیوني حیث تعتبر أ

تجریدھا وال فصلھا ألن المیزة العاطفیة الموجودة في الكلمات عبارة عن میزة تعیینیة 

  .)1 (وإیحائیة في نفس الوقت

والحّق أن ترجمة ھشام القروي لھذا النوع من الصیغ والكلمات كانت موّفقة، حیث 

لى نقل اإلیحاءات العاطفیة التي تعّبر عن الموقف الشعوري لبطل الروایة كما أدى حرص ع

المعنى وأثار نفس الوقع الذي یتركھ النص األصلي في قرائھ األصلیین من خالل العملیة 

  .الترجمیة

بعبارة أخرى، مھارة ودرایة المترجم بخصائص الّلغتین مكناه من الولوج إلى 

ي الصیغة التصغیریة واإلیحاءات الواردة في الكلمات العاطفیة  ونقلھا اإلیحاءات المتضمنة ف

دون تشویھ وال تحریف، ما نتج عنھ جملة مترجمة تعّبر عن معنى األصل بدقة كما أنھا جّیدة 

  .من ناحیة نقل التركیب والمفردات
  

  

  

 

                                                
(1) KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine., La connotation, Presses universitaires de Lyon, 

1977, p.108. 
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«  Je ne suis pas n’importe qui pour laisser traîner mes 

secrets derrière moi. La nuit est tombée. Elle vient raser mes 

joues. Barbe moins rugueuse ». (p.28) 

  

وجاء یالمس . حل اللیل. ي لست أیا كان حتى أترك أسراري منتشرة خلفينإن" 

  )19ص  " (ویملس ذقني. خدي

  

ت التي بوّدنا التوقف للحظة عند ھذه الترجمة لنتساءل ھل نفذ المترجم إلى اإلیحاءا

تكمن وراء المعاني في االستعارة؟ و ھل قّدم ترجمة بّینة وواضحة توفي بالغرض المتوخّى 

  من الكاتب؟

من خالل ترجمة ھذا األسلوب البالغي، یّتضح بأن ھشام القروي قد حاول إعادة 

 في الّلغة العربیة على نحو یمّكن القارئ من إدراك نفس  Métaphoreإنتاج االستعارة

 الجمالیة التي تثیرھا االستعارة في قارئ النص األصلي، فقد لجأ المترجم إلى إیجاد المشاعر

المقابل األقرب لینقل المعنى المرتبط بحرفیة االستعارة، ویصّور لنا فكرة الكاتب والغرض 

حّل اللیل وجاء یالمس خدي ویمّلس " من استعمالھ لھذا األسلوب البالغي، حیث ترجمھا بـ

المس الخد، حیث حذف الید وأبقى على تنت االستعارة تشبیھ الّلیل بالید التي فتضّم" ذقني 

صفة من صفاتھا وھي الّلمس، إذ تعّد صورة مجازیة مطابقة لحد بعید لصورة االستعارة 

  .الموجودة في النص المصدر

ما یمكن مالحظتھ من خالل ترجمة كلمات االستعارة ھو اعتماد المترجم النقل 

قد تعني حلق الّلحیة "  Raser "فقد قام بترجمة معناه ألن "  Raser "ا الفعل الحرفي ماعد

 أن – وھذا ھو المعنى الموحى بھ ھنا -أو أن ُیقطع قطعا دقیقة، أو یشّذب تشذیًبا رقیًقا، أو 

كانت ترجمة موّفقة تساعد على " اللمس " بـ"  Raser "یلمس أو یحتك بشيء، فترجمة 

، واستناًدا إلى شخصیة بطل الروایة، ُیالحظ بأنھا شخصیة منطویة جالء معنى االستعارة

 الّلیل، فصّور الكاتب الّلیل وكأنھ الحبیب الذي یؤنس اعلى نفسھا ال مؤنس وال رفیق یشاركھ
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بطل الروایة ویرافقھ، وھذا ما یتجلّى من خالل ترجمة ھشام قروي ما جعل ترجمتھ مطابقة 

  .لمقتضیات األحوال

تعارة في الروایة ال تتحّقق إّال بجعلھا عنصًرا فعاًال في بناء األسلوب فقیمة االس

وإنتاج الّدالالت وكذا تفاعلھا مع السیاق الذي وردت فیھ، حیث أن الحدیث عن االستعارة ھو 

 Michel Le Guern میشال لوقارنإلى حد بعید حدیث عن اإلیحاء، و ھذا ما یؤكده 

 :قائال
" La puissance de connotation de la métaphore croît à mesure 

que la précision de la dénotation diminue ". (1) 

  

  )ترجمتنا(". نتتضاءل دّقة الّتعیی في حین تتزاید قوة اإلیحاء في االستعارة،"

  :ویوافقھ الرأي جاسم محمد عبد العبود، عندما كتب

  .)2( "ائیةتعّد االستعارة جزءا من المجاز ولھا دالالت إیح" 

ب على المترجم الحرص على نقلھ فاإلیحاء موجود ال محالة في االستعارة، ما یتوّج

إلى اللغة المنقول إلیھا، وبالتالي المحافظة على جّل القیم التي قد تتضمنھا االستعارة  من 

شحنات مكثفة وصور شاعریة، بحیث تكتسي االستعارة لباًسا أنیًقا من المعاني من خالل دال 

اإلیحاء المتمّثل في األسلوب البالغي الخاص إلى جانب القیم الداللیة التي توحي بھا أصوات 

  .ین المھموسةالّس

 لالستعارة یعّبر  Equivalence connotativeفقد قام المترجم بإیجاد مكافئ إیحائي

 كما تنّبھ عن نفس الشحنات اإلیحائیة التي ُتلحق بكلماتھا و المتمّثلة في  المؤانسة والعطف،

 التي تتضّمنھا االستعارة  Connotation ameliorativeأیضا إلى نقل اإلیحاءات اإلیجابیة

                                                
(1) PERRIN-NAFFAKH, Anne-Marie., Le cliché de style en français moderne, nature 

linguistique et rhétorique, fonction littéraire, Presses universitaires de Bordeaux, 1985, 
p.154. 

  .24، ص 2007جاسم محّمد عبد العّبود، مصطلحات الداللة العربیة، دار الكتب العلمیة، لبنان،  )2 (



  إشكالیة ترجمة اإلیحاءات إلى اللغة العربیة
 

 117 

بخلق استجابة مشابھة لتلك ) Poésité) 1األصلیة بمحافظتھ على قوة االستعارة  وشاعریتھا 

  .االستجابة التي قد یبدیھا قارئ النص في لغتھ األصلیة

نطقة الجغرافیة للكاتب والمتمّثلة في منطقة المغرب بحكم انتماء المترجم لنفس الم

وإّیاه الثقافة ذاتھا، نالحظ أّنھ قد تمّكن من الولوج إلى عمق تقاسمھ العربي باإلضافة إلى 

االستعارة وما تحملھ من إیحاءات لفظیة، حیث قام بإیجاد المقابل الطبیعي للّتعبیر األصلي 

، ونقل نفس الوضعیة )العطف، المؤانسة(تعارة من حیث الظالل المرتبطة بمفردات االس

والتأثیر العاطفي بما یتوافق وأنماط التعبیر المتعارف علیھ  في الّلغة المستقبلة، مع المحافظة 

على وظیفة النص وقصده، وھو ما یبّرر الخیار الذي لجأ إلیھ المترجم، ویقول أحمد أمین في 

  : ھذا الخصوص

تطابقتا دّقت الترجمة، وكلما تباعدتا أو انفصلتا صعبت كلما تقاربت الثقافتان أو "

  )2("الترجمة واستحالت

استناًدا إلى ما سبق، یّتضح بأن المترجم قد قام بنقل االستعارة حرفیا، إذ أّنھا 

 فیما یخص ترجمة بیتر نیوماركإستراتیجیة تفي بمبنى ومعنى األسلوب البالغي، حیث یقول 

  :االستعارة

 نھایة المطاف نقل حرفي، وقّراء كل ترجمة في نھایة المطاف أمام االستعارة في" 

  .)3( "صعوبات التفسیر نفسھا

ما یدل على أن أحسن طریقة للحفاظ على خصوصیات ودالالت االستعارة ھي 

الترجمة الحرفیة ألن االستعارة تسمح بتعدد الصور اإلیحائیة، فالكلمة واحدة لكن المدلوالت 

بین الكاتب والمترجم تیّسر على المترجم تفسیر " لمعرفة المشتركة ا" متعددة، فبحكم 

  .االستعارة وبالتالي سھل علیھ نقلھا مع المحافظة على إیحاءاتھا

  

  

  
                                                

(1) BALLARD, Michel et EL KALADI, Ahmed., Traductologie, linguistique et traduction, 
Artois presses Université, Arras, 2003, pp. 138-139. 

  .278، ص1998 أحمد مختار أمین، علم الداللة، عالم الكتب، القاھرة،  )2(
  .153 ص ،2006دار ومكتبة الھالل،  حسن غزالة،: نیومارك، بیتر، الجامع في الترجمة، ترجمة وإعداد  )3(
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« Je comprends les habitants d’Uqbar – une ville d’Irak- qui 

au VIIe siècle musulman avaient organisé un état indépendant » 

(p. 40) 

 

الذین أقاموا في القرن السابع .  العراقیة* "أقتبر  "أفھم سكان مدینة  أنني" 

  ) 28 ص( " الھجري دولة مستقلة الكیان

  

ھو لجوئھ إلى  " Uqbar " ما نالحظھ انطالقا من ترجمة ھشام القروي لمدینة 

 ):28ص (الھامش مّرة أخرى، حیث یقول المترجم في الصفحة ذاتھا 

 من وجود ھذه المدینة، غیر أن الروائي األرجنتیني بورغیز یذكرھا في لست واثقا " 

  ."إحدى قصصھ

سم المدینة في إوالتأّكد من ) Documentation(یؤخذ على المترجم عدم التوثیق 

      والمتمثل فيUqbarالمعاجم الجغرافیة، إذ یالحظ أّنھ قام باقتراح مصطلح جدید لمدینة 

  .*"ُعْكَبَرا " سم المتعارف علیھ موجود، وھو في حین أن اال" أقتبر " 

ترجمة إسم المدینة بھذه الطریقة یطمس اإلیحاءات المضافة إلى ھذا االسم، فقد كانت 

تعّد ھذه المدینة رمزا للتكاثر والتناسل، كما أّنھا تعّج باألخادید التي تعتبر المقّر المفّضل 

المستلھم من عنق الرحم لكثرة " عنق الھوا "  بـ بالنسبة للفئران، لذلك یمكن ترجمة ھذا االسم

فكّلھا أسماء قد تؤدي المعنى والضالل التي تحیط " الّسمیجة"، أو "اإلبراھیمیة"الوالدات، أو 

بإسم المدینة، وتحافظ نوعا ما على القیم المرتبطة بالّلفظ من خالل وروده ضمن سیاق 

 .النص

 األدب التخییلي الحتوائھا على إیحاءات تبقى مسألة أسماء المدن ذات مدلوالت في

 :یجب مراعاتھا إّبان الفعل الترجمي، حیث یقول محمد الدیداوي

  
                                                

" عنق الھوا " ین والخضرة والجمال، كما أنھا عرفت باسم بلدیة بینھا وبین بغداد عشرة فراسخ، معروفة بالبسات:  ُعْكَبَرا*
 ).السمكة الصغیرة" (الّسمیجة " أو " اإلبراھیمیة " أو " عكبرا " ثم باسم 
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وفي بعض أسماء المدن واألماكن إیحاء وتاریخ ال یعرفھ إّال من اّطلع علیھ  " 

  .)1( "وعرف القصة المقترنة بھ

لھ السم المدینة بناءا على ھذه المعطیات، نالحظ بأن المترجم لم یراعي في نق

اإلیحاءات المرتبطة بھا، فابتكر إسما جدیدا للمدینة یخّل بالمعنى العام للروایة وال یؤدي 

الغرض المنشود من طرف الكاتب في إیصال فكرة التناسل إلى القارئ، وال یقّدم معطیات 

م أن مضافة تساعد على فھم المغزى من إدراج المدینة في الروایة، ما یقتضي على المترج

یكون حذرا بشأن أسماء المدن قدر حذره من الكلمات المعجمیة، فقد ال یعني إسم المدینة 

المقترح من طرف المترجم شیئا للقارئ العربي الذي قد یجھل تاریخ المدینة والمعلومات 

  .اإلضافیة التي تتضمنھا

للحفاظ على  " ُعْكَبَرا" لذلك ارتأینا أنھ من األنسب ترجمتھا باالسم المتعارف علیھ 

  .اإلیحاءات المرتبطة بھ كي نسمح لقارئ الترجمة بفھم المقصد كامال

 

 « Les employés ont regardé l’horloge quand je suis entré. La 

secrétaire a même souri… Elle peut toujours sourire, c’est quand 

même le chef. Ma mère disait le chameau ne voit pas sa bosse »  

(p. 10) 

... بل وابتسمت السكرتیرة. عندما دخلت، نظر الموظفون إلى ساعة الحائط" 

"              *الجمل ما یرى حدبتھ: كانت أمي تقولألست الرئیس؟ . ولتواصل ھي ابتسامتھا

  )6ص (

أّن ھشام القروي قد صادف مثال عامیا خاص بمنطقة بیتبّین من خالل ھذه الترجمة 

 حتى ال : غرب العربي، حیث قام بتعلیل ترجمتھ بالّلھجة المحلیة في ھامش الصفحة قائالالم

 :عندما كتبMichel   Ballard میشال بالر ، ما یؤكده )2(یفقد حرارتھ

 
                                                

  .30، ص 1992، علم الترجمة بین النظریة والتطبیق، دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، سوسة، محمد دیداوي )1(
  .6، ص 1981نید، ترجمة ھشام القروي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  رشید بوجدرة، الحلزون الع )2(
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" La note, permet à la traduction d’assumer pleinement sa 

fonction : préservation de l’identité et de l’étrangéité dans le texte et 

le transfert des effets de sens en note "(1). 

 للترجمة أن تأخذ في الحسبان وظیفتھا المتمثلة في الحفاظ على ھامشیسمح ال" 

  )ترجمتنا(". الھویة والغرابة في النص، ونقل تأثیرات المعنى في ھامش الصفحة 

ة حرفیة تؤدي معنى األصل بدقة، إّال وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا المثل، مترجم ترجم

ھ یؤخذ على المترجم عدم ترجمة الشطر الثاني من المثل، فكاتب الروایة لم یورد إال جزءه أّن

  .األول، رّبما مرّد ذلك أّنھ یفترض في قارئ الروایة معرفة الجزء المحذوف من المثل

برز ما ترك مقّدرا كي ما یكون من األنسب أن نكمل ما حذف و ن وبناءا على ھذا، رّب

  :نسمح لقارئ الترجمة بفھم الفكرة كاملة، وترجمة المثل كاملة ھي

  "البعیر ما یشوفش حدبتھ ویشوف حدبة خوه " 

والمالحظ من خالل ترجمتنا المقترحة، اعتمادنا الّلھجة العامیة باعتبار أن المثل ورد 

ال تتقن الّلغة العربیة الفصحى، كما أن وبالتالي فإنھا )2(على لسان األّم التي لم تكن متعّلمة

 Registre deاإلیحاءات التي یتضّمنھا المثل الشعبي تتداخل مع مفھوم السجل اللغوي 

languesعلى حد قول جورج مونان Georges Mounin )3( فھي إیحاءات عامیة أردنا ،

  .إظھارھا بسبب وجود فكرة ثانیة إلى جانب المعنى األصلي للّتعبیر

ي نفس الفكرة في ترجمة مثل آخر، أدرجھ رشید بوجدرة في روایتھ والمتمثل وتنطو

 :في

)  p.53( " La tête du chauve est proche de dieu " حیث قام المترجم

  :بنقلھ حرفیا إلى

                                                
(1) BALLARD, Michel., Le nom propre en traduction : anglais – français, Gap, Paris, Ophrys, 

2001, p.180  
  ،60، ص1981توزیع، الجزائر،  الحلزون العنید، ترجمة ھشام القروي، الشركة الوطنیة للنشر والرشید بوجدرة، )2(

  .78صو
  .200، ص 1994 مونان، جورج، المسائل النظریة في الترجمة، ترجمة لطیف زیتوني، دار المنتخب العربي،  )3(
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محافظا بذاك على الّطابع الشعبي للمثل ) 35ص " (رأس الفرطاس قریب لربي " 

الحیاة العادیة العامة، فألفاظ المثل المترجم معبرة عن الذي یتضمن فلسفة بسیطة نابعة من 

واقع الحیاة والخبرة المعاشة، بحیث قام ھشام القروي بمشاكلة الّلفظ والمعنى ما منح المثل 

  .طریقة المنشئ وتجربة ومعرفة قائلھ الشعبي معاني إضافیة تخّص

متناھیة، كما أنھا جیدة من تعّبر الّترجمة الحرفیة لھذا القول المأثور عن المعنى بدّقة 

ناحیة نقل التركیب، والمفردات، والمستوى الّلغوي، ومراعاة البالغة الّلفظیة، والقیمة 

  .الفرطاس/الجمالیة مّما أضفى على المثل إیقاعا حسنا یتجسد في السجع بین رأس

 عالوة على ھذا، فانتماء المترجم إلى نفس بیئة وثقافة الكاتب مّكنھ من تحقیق 

إیصال المقصد المتضّمن في النص، ألن ثقافة األمم والمجتمعات تتجلى من خالل ھذا و

 التي تعّد الّناقل األمین للقیم Expressions figéesالنوع من الّتعابیر االصطالحیة 

واألحاسیس والتجارب التي تمّر بھا الشعوب، وبالتالي تیّسرت علیھ الترجمة بحكم قربھ من 

، ووجود تواصل بین الكاتب والمترجم بالرجوع إلى المواقف المشتركة بیئة المثل ومنبعھ

  .بینھم

إّن لجوء المترجم إلى الترجمة الحرفیة مّكنھ من نقل اإلیحاءات المصاحبة لكلمات 

 ذات الّدالالت االجتماعیة والثقافیة والدینیة، حیث زاوج بین النقل Expressionالّتعبیر 

أنطوان من قصر وإیقاع، وُیلح ) La forme(فظة على شكلھ الحرفي لكلمات المثل والمحا

على ضرورة ترجمة األمثال ترجمة حرفیة، ألن الترجمة Antoine Berman بیرمان 

 بالمكافئ تؤدي إلى تدمیر المثل الشعبي ومن ثم إلى تدمیر شبكات الّداللة العامیة أو تغریبھا 

La destruction ou l’exotisation des réseaux langagiers vernaculaires  

وھو أحد االتجاھات الواجب تجّنبھا عند ترجمة المثل الشعبي، حیث یقول عن ترجمة 

  :المثل

" Les équivalences d’une Locution ou d’un proverbe ne les 

remplacent pas. Traduire n’est pas chercher des équivalences. En 

outre, vouloir les remplacer est ignorer qu’il existe en nous une 



  إشكالیة ترجمة اإلیحاءات إلى اللغة العربیة
 

 122 

conscience de proverbe qui percevra tout de suite dans le nouveau 

proverbe, Le frère d’un proverbe du cru "(1). 

فالّترجمة ال تعني البحث عن . اممكافئات العبارة االصطالحیة أو المثل ال تعّوضھ" 

 تعّد محاولة تعویضھما الجھل بأنھ یوجد في داخلنا وعي بالمثل عالوة على ذلك،. المكافئات

  )ترجمتنا(". یدرك على الفور في المثل الجدید مثیال للمثل المحلي 

 Le sens connotéفإذا أردنا أن نترك لقارئ الترجمة استخالص المعنى اإلیحائي 

  .وایةفالترجمة الحرفیة توفي بالغرض، وھي جّیدة كما اقترحھا مترجم الر

 

« A Savoir si toute cette affaire n’a pas montée par le chef de 

l’équipe n°1. Il ne m’aime pas beaucoup et je lui rends bien »      

(p. 63). 

  

 إنھ ال 1ومن یدرني إذا كانت ھذه القضیة برمتھا كذبة لفقھا قائد الفرقة رقم " 

  .42ص  " العین بالعینوأنا بدوري، أقایضھ . یحبني كثیرا

 

إن أول ما یشد انتباھنا في ترجمة ھذه الجملة، ھو لجوء ھشام القروي إلى ترجمة 

، ما یعني أنھ لم یلتزم بحرفیة "أقایضھ العین بالعین : " بـ "  je lui rends bien"التعبیر 

العین " ر النص الفرنسي وإنما یتجاوز ذلك لیقوم بترجمة المعنى، فاستخدامھ للقول المأثو

قین یلم یأت بالصدفة وإنما جاء بعد تفكیر وتأمل عم" بالعین والسن بالسن والبادئ أظلم 

 الذي ال 1 الموقف الذي وقع فیھ الموظف والشعور الذي انتابھ حیال رئیس الفرقة مئلیال

 Connotations(إیحاءات دینیة " العین بالعین " یحبھ؛ وعالوة على ذلك لعبارة 

religieuses (َواْلَعْیَن ِباْلَعْیِن َوَكَتْبَنا َعَلْیِھْم ِفیَھا َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس: "مستمدة من قولھ تعالى 

                                                
(1) BERMAN, Antoine., La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, Paris, 1999, 
p.65.  
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 َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمن َتَصدََّق ِبِھ َفُھَو َكفَّاَرٌة لَُّھ َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواُألُذَن ِباُألُذِن َواَألنَف ِباَألنِف

 .)1("م ِبَما َأنَزَل اللَُّھ َفُأْوَلِئَك ُھُم الظَّاِلُموَنَوَمن لَّْم َیْحُك

وكما یتسنى لنا مالحظتھ، اعتماد المترجم على التأویل في ترجمة ھذه الجملة وجالء 

أثناء أدائھ العملیة الترجمیة حیث یتضح أن تأثیر التفكیر بواسطة ) Subjectivité(ذاتیتھ 

 بواسطة اللغة الفرنسیة لدى ترجمتھ لمعاني العبارة لغة القرآن فاق بكثیر تأثیر التفكیر

  .المحملة باإلیحاءات الدینیة والسوسیوثقافیة وھو ما ال نجده في جملة النص األصلي

فلو سلمنا بأن الترجمة ھي علم وفن وذوق، یتضح لنا سبب اختیار المترجم لھذه 

وجب علیھ انتفاء مفردات الصیغة، باعتبار أن النص مفتوح لتأویالت وقرارات مختلفة، فت

وصیاغة أجمل وأكثر تعبیرا وتأثیرا في نفسیة المتلقي حیث استطاع أن ینتج عبارة لیست 

 تنطوي على تلوینات مرافقة للمعنى – الختالف عبقریة اللغة –بالضرورة نفسھا في األصل 

 Georgeجورج ستانیر ُتنتج وقعا أكبر مما كانت تستنتجھ الترجمة الحرفیة حیث یقول 

Steiner:  

فأي نموذج للتواصل في الوقت نفسھ أنموذج للترجمة، إنھ ذو أھمیة تحویل عمودیة " 

أو أفقیة، إذ ال یمكن لحقبتین تاریخیتین، وال لطبقتین اجتماعیتین، وال لمجموعتین سكانیتین 

ستدالل أن تستخدما كلمات وقواعد بناء لإلشارة إلى األشیاء نفسھا، وأن ترسال رموز تقییم وا

  .)2( "متطابقة، وال یمكن أن یتحقق ذلك عند إنسانین أیضا

؛ "acte de communication "ما یعني أن الكتابة األدبیة عبارة عن فعل تواصلي

األثر الذي تتركھ (وفعل ) القارئ(ومتلقي ) النص(وأداة نقل الرسالة ) كاتب(فھناك مرسل 

لھ أفكاره ومرجعیاتھ وكیانھ الخاص فلھ حریة ، فباعتبار المترجم إنسانا مستقال )الرسالة

  : التصرف حیث یقول الدمیرال في ھذا الشأن
)3( " Nous sommes condamnés à être libres "  

                                                
   .45 / سورة المائدة )1(
  .60، ص 2001، 1 الترجمة وعملياتها، النظرية والتطبيق، ترجمة محي الدين حميدي، مكتبة ط،ت بيل. روجر )2(

(3) LADMIRAL, Jean-René., Traduire ; théorèmes pour la traduction,  Gallimard, Paris, 1994, 
p.230. 
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  )ترجمتنا(" نحن محكوم علینا بأن نكون أحرار" 

ما یعني حریة التصرف دون اإلخالل بالمعنى طبعا، وذلك بغرض إنتاج نص یعد 

لنص األول، یستمد حیویتھ من إحساسھ ومشاعره واستكناه الدالالت والصور اكتشافا جدیدا ل

 .التي توحي إلیھا الرموز النصیة لتجسدھا لغویا من خالل توظیفھا في النص المترجم

التي من واجب المترجم احترامھا أثناء تحقیقھ " عبقریة اللغات " لقد ذكرنا فیما سبق 

على أن ما Vinay et Darbelnet ي وداربلنينفیعل الترجمي حیث یؤكد المنظران الف

ر عنھ في لغة معینة بكلمة أو أسلوب ما، قد یعبر عنھ بأسلوب مغایر في لغة أخرى ویؤكد یعّب

  :قائلینE, Nida et C, Taber  تابیریوجین نایدا وشارل 

" To communicate effectively, one must respect the genius of 

each language ; one must respect the features of the receptor 

language and exploit the potentialities of the language to the greatest 

possible extent "(1). 

كي نتواصل فعًال، یجب أن نحترم عبقریة كل لغة، كما ینبغي احترام خصوصیات " 

  )ترجمتنا(".ستطاع اللغة المستھدفة واستغالل قدراتھا على قدر الم

فمن الواضح، أن لكل لغة سماتھا وأسالیبھا في التعبیر عن األشیاء، مما یعطي 

للمترجم حیزا من الحریة یستفید منھ لتوظیف ھذه الخصائص إلنتاج إبداع مشابھ أو على 

 جھنعتبر النص المترجم بالضرورة الواألقل مقاربا إلبداع الكاتب في اللغة األصلیة، ألننا ال 

بأصول اللغة المنقول إلیھا réécriture اآلخر من السجاد فالترجمة عبارة عن إعادة كتابة 

ال توافق الشحنات اإلیحائیة المتضمنة في  كلماتھا مشحونة بإیحاءات، قد توافق أو) العربیة(

لغة النص المنقول منھ، ما یتطلب من المترجم توفره على كفاءة لسانیة وغیر لسانیة وأن 

في منتھى األمانة، فأي تعامل غیر أمین مع النص یقود بالنتیجة إلى االنحراف في یكون 

  .عملیة نقل النص األصلي

  
                                                

(1) NIDA, E et TABER C., The theory and practice of Translation, Leiden, Brill (helps for 
translators, Vol II, 1969, p. 4. 
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فقد كان المترجم حریصا على إیصال الفكرة عن طریق عبارة ذات إیحاءات قرآنیة 

  .تزید من جمال وإبداع النص المترجم، تعّبر عن ثقافتھ ورقعتھا الجغرافیة

طریقة التي استخدمھا المترجم فقد كانت ذكیة جدا، حیث قام بتكییف أما فیما یخص ال

 Vinay et Darbelnetفیني وداربلنيوح اللغة العربیة، حیث یقول العبارة على حسب ر

 «Stylistique comparée du français et de l’anglais » في كتابھما المشترك

  :نأ" األسلوبیة المقارنة بین الفرنسیة واإلنجلیزیة"
" La modulation se justifie quand on s’aperçoit que la traduction 

littérale ou même transposée aboutit à un énoncé grammaticalement 

correct mais qui se heurte au génie de L.A" .1  

وظ نلجأ للتكییف عندما نرى أن الترجمة الحرفیة أو حتى المحّورة قد تفضي إلى ملف"

  .)ترجمتنا(" صحیح نحوًیا وإنما ال تتناسب مع عبقریة لغة الوصول

فاعتماد ھشام القروي ھذه الطریقة كان حرصا منھ على إیصال الفكرة ألن أسلوب 

 ال یقوم على التغییرات الشكلیة في أنواع الكالم، أي أن ھذه الطریقة  Modulationالتكییف

نظور أو زاویة اإلضاءة لیناسب طرائق التعبیر في تعمل على صعید الفكرة وذلك بتغییر الم

اللغة العربیة، ما نتج عنھ عبارة ذات إیحاءات قرآنیة تخبر المتلقي عن المتكلم وبیئة وثقافة 

 .زادت من إبداع النص المترجم) إسالمیة/ مغاربیة(المترجم 

  
 
  

  

                                                
1 VINAY, J-P et DARBELNET, J., Stylistique comparée du français et l’anglais, Méthode de 

traduction, Didier, Paris, 1972, p.51. 



  إشكالیة ترجمة اإلیحاءات إلى اللغة العربیة
 

 126 

 

       « Déploiement circulaire de l’horizon orangé. Il pleut 

toujours » (p.23)  

  )15ص  " ( ال یزال المطر یتساقط. دائریاا یرسم خطالوردياألفق " 

  

     "برتقالي " ما یلفت انتباھنا في أول نظرة ھو لجوء المترجم إلى استبدال كلمة  

، والفرق شاسع بین إیحاءات الّلون البرتقالي وإیحاءات اللون الوردي، إذ تشّكل "وردي " ـب

اھرة داللیة الفتة للنظر، فقد ارتبطت بمظاھر الحیاة ونشاطاتھا المختلفة مما یدّل األلوان ظ

على أّن اللون وإیحاءاتھ یكوِّنان معاِدًال فنیا للحیاة حیث تضاف األلوان إلى المظاھر اإلنسانیة 

، فقد استخدمھ للّتعبیر عن  " l’horizon orangé"والطبیعیة، نحو قول رشید بوجدرة 

البیروقراطي " لنفسیة المراد إیصالھا للمتلقي، والمتمثلة في حالة األرق التي یعیشھا الحالة ا

ّن الّلون أل، فالّترجمة العربیة ال تطابق المعنى المقصود من الكلمة الفرنسیة )بطل الروایة" (

البرتقالي یعكس شعورا باإلحباط والحرمان والطیش عكس الّلون الوردي الذي یوحي 

  .)1(وداعةبالعذوبة وال

زیادة على ذلك، فإن صورة األفق الوردي مغایرة لما تمّثلھ صورة األفق البرتقالي؛ 

إذ تمّثل الصورة األولى لحظات الغروب ألن الشمس ترسو باسطة لتواصل مع الشاطئ 

جسرا بلوریا یتألأل على صفحة البحر في حین یمّثل األفق البرتقالي  عناق الشمس مع األفق 

  .عن لحظات الشروقالذي یعّبر 

لذلك توّجب على المترجم أن یتمّعن في المعنى المقصود وأن ال یتصّرف إلى حد 

الّتشویھ، فإیحاءات األلوان تختلف من موقف ألخر، حیث أن الكاتب عند توظیفھ للون ما فإنھ 

رئ حتما ال یرمي إلى توظیفھ كما منحتھ الطبیعة، وإّنما یخلق منھ صورة تخییلیة تؤثر في قا

النص عن طریق وضعھ في سیاق مخالف عما ھو في أصلھ وذلك لما تحملھ األلوان من 

  .كثافة وشحنات عاطفیة جّمة

  
                                                

  :لكتروني التاليقع اإل الموفي ،)اختصاصي الطب النفسي(جمال الخطیب، . د:  دراسة لـ )1(
 www.hayatnafs.com 
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لدى عرضھ لألسالیب التشویھیة Antoine Berman أنطوان بارمان فقد تطرق 

 la destruction des réseaux في ترجمة النصوص إلى تدمیر شبكات الّداللة الباطنة 

de signifiance sous-jacents)1( التي یقصد بھا تدمیر العالقات غیر المباشرة بین 

وه بعض الخصوصیات شالكلمات أو الّتعابیر ذات اإلیحاءات الخاصة، حیث أن المترجم قد ی

  .التي یحویھا النص عن طریق تغییره للقیم الّداللیة التي قد تتضّمنھا األلفاظ

" لون "یحاءات الّلون الوردي، فلیس دائما لكلمة فإیحاءات الّلون البرتقالي مغایرة إل

 :قائالبیكاسو  ثابتا وإّنما یختلف مفھوم الّلون حسب الموقف، و ھذا ما عّبر عنھ اإیحاء

ّللون قدرة إیحائیة عالیة لما لھ من بعد فكري ونفسي فقد یوظفھ الشاعر لیجعل  " 

مؤلفة نظاما بنائیا ... عالئقاألشكال واأللوان واألفكار تترابط جمیعھا مع بعضھا ب

  )2(".طوبولوجیا 

فتوظیف رشید بوجدرة لّلون البرتقالي كان مقصودا لما یحملھ ھذا الّلون من إیحاءات 

إیلینا ، ولقد تحدثت "فصل الخریف " مرتبطة بحالة الجو السائدة في الروایة والمتمثلة في 

 : عن الّلون البرتقالي قائلةCames Elena كومس

" […]L’orange est considérée comme la couleur la plus vibrante 

et la plus stimulante, ayant des rapports étroits avec la nature : C’est 

la couleur des fruits comme les pêches et les agrumes et c’est surtout 

la couleur de l’automne "(3). 

المتمثلة في فصل -كر مرحلة االنتقال والتغییرذلي یستما یعني أن الّلون البرتقا

فصل ( من حالة إلى حالة أخرى، أي مرحلة االنتقال من الھدوء والسكینة -"الخریف"

  ).فصل الشتاء(إلى مرحلة االنفعاالت واالضطرابات ) الصیف
                                                

(1) BERMAN, Antoine., La traduction est la lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, Paris, 1999, 
p.61. 

  :لكتروني التالياإل  الموقعفي ،اتزمن عبد زید، داللة اللون عند الجواھري، مركز النور للدراس:  مقالة لـ )2(
www.alnoor.se/arlicle.asp?id=40145 
(3) CAMES, Elena., connotation des couleurs dans le langage médiatique : la couleur orange 

dans le discours politique roumain. Signes, Discours et société en ligne, 2. Identités 
visuelles, 1 Février 2009, site internet : 
www.revue.signes.infodocuments.php?id=743 
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 مّما الشك فیھ، فإن ألفاظ األلوان ولیدة ظروف نفسیة ینبغي على المترجم احترامھا

واالنتباه إلیھا أثناء تحقیقھ الفعل الترجمي، ألن استبدال الّلون البرتقالي بالّلون الوردي یرافقھ 

بالضرورة تغییر في اإلیحاءات، وبالتالي عدم تحقیق األثر المنشود وعدم التمّكن من تحصیل 

ا كانت الصورة التخییلیة التي أراد أن یرسمھا رشید بوجدرة في ذھن القارئ، فالمترجم مھم

قدرتھ ومھارتھ فھو قطعا واقع في حیرة، فھل علیھ أن یلتزم بما أمامھ أم یجري تعدیالت 

  للمحافظة على جوھر النص؟

ال یمكن أن " وردي " واستنادا إلى ما سبق ذكره، فإن اإلیحاءات الكامنة في كلمة 

" برتقالي" بـ" وردي " ، فلو قام المترجم باستبدال "برتقالي " تتوافق مع إیحاءات كلمة 

  : لكان واثق الخطوة في ترجمتھ، حیث تصبح الترجمة

، وبالتالي سیوفي بالمعنى ویحافظ على إیحاءاتھ " یرسم خطا دائریا البرتقالياألفق "

دون تغییر ألن المترجم مطالب في المقام األول بإخراج المعنى كامال قدر المستطاع، فإذا 

  .معّینة فالبد من صونھا ونقلھا بأمانة انفعاالت أو أحاسیس الّلفظ تضّمن

  

  ":لفظ اللون " ولنأخذ بعد ذلك ترجمة أخرى لكلمة 

.148» P  noirdans le , longtemps, je suis resté «  

  .95ص  "  طویال العتمةظللت قابعا في" 

 

 Noirوالمتمثل في اللون األسود " لفظ اللون " الواضح أن ھذه الجملة تحتوي على 

    المترجم إستراتجیة ترجمتھ لھذا النوع من األلفاظ، إذ جرى العرف على ترجمة  فقد غّیر

بصورة غیر مباشرة  "  le noir" بلفظ لون آخر یقابلھ، إّال أنھ قام بترجمة " لفظ اللون " 

بمعنى أّنھ لم یذكر الّلون وإّنما أحضر قرینة استدل من خاللھا علیھ والمتمّثلة في العتمة ما 

  .أّن الّلون األسود حاضرا ذھنیا من خالل داللة الجملةیعني ب
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فالّلون األسود یوحي بالقتامة والبرود والشر كما یعتبر من ألوان الصمت والكبت 

 في كتابھGeorges Mounin ، فاستنادا لما أدرجھ جورج مونان )1(والغموض
"Problèmes théoriques de la traduction " في الترجمة المسائل النظریة" أي  "

  :حول ضرورة ترجمة اإلیحاءات قائال
، حیثما صنفت وكیفما سمیت تشكل جزءا من اللغة connotations)* (تالتضمینا" 

  .)Dénotations(" )2(وأنھ یجب ترجمتھا كما تترجم التعیینات 
ما یعني أن اإلیحاءات جزء من الّتعبیر ویجب ترجمتھا، وھو ما قام بھ ھشام القروي 

ووّظفھا في ترجمتھ ) العتمة(ء أدائھ العمل الترجمي، حیث أتى بداللة من إیحاءات اللون أثنا

لتالءم الموقف السیاقي الذي وضعت فیھ، فالعتمة موحى بھا وإن لم تكن مذكورة في النص 

  .الفرنسي

 قدر الطاقة – ومن ھذا المنطلق یّتضح بأّن المترجم قد حاك أثر وقصد الكاتب بإیجاد 

  .ابل األنجع لجالء الصورة المرجوة ما أضفى على ترجمتھ نوعا من الحیویة واإلبداع المق–

 

« Je m’affole à tort. Mais l’hiatus est évident. Le pan-mur-blanc. 

Le tic-tac-temps. Le calendrier-dispositif »  (pp.139 et140) 

 

تكتكة . األبیض-شقة الجدار. لیةلكن الفجوة ج .ا الفزع الذي تملكنيذما من مبرر لھ" 

 )90ص ." (الجھاز-الروزنامة. الوقت

  

الخاص بصوت عقارب الساعة كما ھو " tic-tac"في ترجمة ھذه الجملة، ورد لفظ 

، حیث لجأ المترجم إلى إیجاد مقابل لھ في الّلغة العربیة contexteمبین من خالل السیاق 

  .ابع الصوتي وما یوحي بھ من إزعاج وضجیجالذي یتضمن نفس التت" تكتكة"والمتمثل في 

                                                
  :لكتروني التالي الموقع اإلفي ،)اختصاصي الطب النفسي(جمال الخطیب، . د:  دراسة لـ )1(

www.hayatnafs.com. 
* C’est nous qui ajoutons 

  .207،  ص 1994 المسائل النظریة، ترجمة لطیف زیتوني، دار المنتخب العربي، لبنان،  جورج،  مونان، )2(
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وكما ھو واضح، فالمعنى محصل بكاملھ ال غبار علیھ حیث حافظ المترجم على 

سلسلة األصوات الّلغویة المنسجمة ودّقة اختیاره للحروف المناسبة، كما قام بمحاكاة أصوات 

  .الّلفظ وجرسھ الموسیقي لما یقابلھ في الّلغة المنقول إلیھا

تأّمل المتأني واألمانة والّدقة التي تتطلبھا الترجمة، تقتضي على المترجم أن یأتي إن ال

بیتر نیومارك بلفظ لھ نفس الوقع الصوتي ذو القوة التعبیریة التي تالءم المعنى، حیث یقول 

Peter Newmark׃  في ھذا الصدد 

الجملة، لیس یجب أخذ التأثیرات الصوتیة بعین االعتبار حتى على مستوى ما وراء "

 .)1("في الشعر فحسب، بل في الجلجالت الكالمیة أیضا

یحمل إیحاءات صوتیة توقظ انطباعات وأحاسیس القارئ " تكتكة"وبالتالي، فان لفظ 

وترسم في مخیلتھ ذلك الصوت غیر المالحظ الذي ال یسمع إّال في مكان یّتسم بالھدوء 

 .اإلزعاج والقلق في النفوسوالسكینة، كما أنھ صوت غیر متصل ومتقطع یثیر 

ونقلھا إلى " tic-tac"ریب فیھ، انتباه المترجم لألصوات التي یتضمنھا لفظ  ومما ال

" لشفافیة"الّلغة العربیة من خالل المحافظة على الجرس الصوتي لّلفظ، فكان تأثیره مباشرا 

" ات اإلیحائیةالكلم"الّلفظ الذي یملك خاصة إیحائیة في نفسھ، وھذا ما یطلق علیھ إسم 

Onomatopoeia")2( .  

ولعل نظرة فاحصة إلى كلمة سلسبیل في القرآن الكریم تظھر لنا ھذا االقتران بین 

 حیث نالحظ ذلك الّتناسب )3("عینا فیھا تسمى سلسبیال: "اإلیقاع وإیحائھ، من ذلك قولھ تعالى

السة والسھولة الّلذان المقصودة، إذ أن لفظ سلسبیل یوحي بالس بین إیحاء الصوت والداللة

 " .ل"و " س ":یشتركان مع لفظ سلسبیل في بعض الحروف مثل

" ت"و" T"استنادا إلى ترجمة ھشام القروي، یّتضح مدى تطابق أصوات الحروف 

" تكتكة"باعتبارھما صوتان یجمعان بین الشّدة والّتفخیم، وبھذا أدى لفظ " كـ"و" C"وبین 

اإلیحائي باعتبار أن ھذا اللفظ ذو داللة مزدوجة إحداھما صورة اإلزعاج من جانبھ الصوتي 

                                                
  .75، ص 2006 دار ومكتبة الھدى،  إعداد حسن غزالة، نیومارك، بیتر، الجامع في الترجمة، ترجمة و )1(
 .267، ص19998 أحمد مختار عمر، علم الداللة، عالم الكتب، القاھرة،  )2(
  .18/  سورة اإلنسان )3(
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أحدثھا " Connotation" والداللة األخرى إیحائیة  "Dénotation"لغویة وھي التعیین 

  .إیقاع الّلفظ

 )2("Zézaiement" و)Cliquetis")1"واألمر نفسھ یمكن تسجیلھ فیما یخص لفظتي 

بإیجاد مقابلین صوتیین لھما والمتمّثلین  حیث تصدى المترجم لھذا النوع من اإلیحاء 

  . الّلذان یحدثان ذات األثر المتضّمن في الّلفظین األصلیین)4("زأزأة" و)3("طرطقة"في

ومن ھنا تظھر تلك العالقة التي تؤكد أن الترجمة عملیة ال تخص الجانب اللساني فحسب بل 

ي المقصودة، باعتبار أن تتعداه لتشمل جوانب صوتیة وشعریة تساعد على تحصیل المعان

 Henriھنري میشونیك، ویؤكد ذلك ما ذھب إلیھ "معنى"اإلیقاع في الحقیقة 

Meschonnic عندما قال :  

"Le rythme constitue des paradigmes de significations qui débordent 

le sens lexical".  (5) 

  )ترجمتنا(". ميیشكل اإلیقاع نماذج الّداللة التي تتعدى المعنى المعج"

بعبارة أخرى لألصوات واإلیقاع أھمیة كبیرة في استنباط اإلیحاءات من األلفاظ      

ترتبط بمعانیھا ) األصوات(والعبارات لما تحملھ من دالالت شعوریة ونفسیة، حیث أنھا 

ارتباطا وثیقا كما یعّد أیضا الجانب الصوتي ركنا أساسا في بناء التعبیر وتصویر المعنى 

لموجود في السیاق بدقة وأن كل الّلغات تحتوي على داللة لفظیة وإیقاع إیحائي، وھذا ما قام ا

 أثناء ترجمتھ لأللفاظ بإیجاد مرادفات قریبة من حیث الصوت ومطابقة إلى ھشام القرويبھ 

حّد بعید فیما یخص اإلشارات الصوتیة المصاحبة، محدثا بذلك األثر نفسھ في سمع المتلقي 

  .ھووجدان

                                                
(1) Boudjedra, Rachid., L’escargot entêté, Édition Denoël, collection folio, paris,  2005, p.16.  
(2) Ibid, p.94. 

  .10، ص 1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،   رشید بوجدرة، الحلزون العنید، ترجمة ھشام قروي، )3(
    .63 المرجع نفسھ، ص  )4(

(5)  MESCHONNIC, Henri., Pour une poétique du traduire, Verdier, Paris, 1999, p.107. 
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  :خاتمة

ومّما سبق ذكره فیما یخص تحلیل اختیارات المترجم، یتجلى لنا بوضوح اعتماده 

فقد لجأ إلى الترجمة . على اإلستراتیجیین المتمثلین في الترجمة الحرفیة والترجمة بالمكافئ

الحرفیة سعیا منھ للحفاظ على أغلب اإلیحاءات الواردة ضمن عناصر الخطاب دون اإلخالل 

والتركیب " سكرتیرة " بـ "  Secrétaire "ى أو المعنى، ومثال ذلك ترجمتھ لـ بالمبن

               : ون من لواحق نحووبعض األلفاظ التي تتّك" تكتكة " بـ"  Tic-tac "الصوتي 

" Narcissisme  "و" Communiste  " نرجسیة " حیث ترجمھما بمقابلیھما الطبیعیین "

ى اإلیحاءات التي تلّون ھذه األلفاظ، كما راع في ترجمتھ تلك محافظا بذلك عل" شیوعي"و

التي قام " Jardinet"الصیغ التي تنطوي على ظالل من المعاني، مثل صیغة التصغیر

  ".بسیتن"بالمحافظة على صیغتھا التركیبیة و اإلیحاءات الوردة فیھا حیث ترجمھا بـ 

غالل ھامش الصفحة لتبریر  یالحظ في بعض الحاالت بأّن المترجم قد قام باست

اختیاراتھ الترجمیة وسعیا منھ إلى الحفاظ على معني الكلمات والمعلومات اللصیقة بھا، 

     فاتضح لنا أن ترجمتھ لإلیحاءات ترجمة حرفیة ساھمت في الحفاظ علیھا وبالتالي نقلھا   

  .إلى الّلغة العربیة دون اإلخالل بالسیاق العام للروایة" بأمانة " 

   كما اعتمد ھشام قروي أثناء نقلھ لإلیحاءات الترجمة بالمكافئ، فقام بترجمة العبارة 

" Je lui rends bien  "تخّص – ولو ضمنیا –مضیفا لھا معلومات " العین بالعین " بـ 

ذاتیتھ و تعّبر عن انتمائھ لرقعة جغرافیة معّینة حیث استدعى أھلیات یتحّلى بھا وقام 

جمتھ، إذ أن استعمال عبارات معّینة یكشف عن طریقة خاصة في التفكیر بإسقاطھا على تر

 .)1(أي إیدیولوجیات التي تعّد بدورھا إیحاءا على حد قول أوریكیوني

ال ناقة لي وال " إلى "  Je n’ai pas inventé "وعلى شاكلة ذلك قام بترجمة عبارة 

إیحاءات (صلیة حیث أضاف إیحاءات لم تكن متواجدة ضمن العبارة األ" جمل

  ).سوسیوجغرافیة، وثقافیة

  
                                                

(1)KERBARAT-ORECCHIONI, Catherine., La connotation, Presses Universitaires de Lyon, 
Lyon, 1977, p.212. 
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فقد كانت ترجمتھ موّفقة إلى حّد ما، إذ قام بتكییف العبارات حسب التوقعات الّلغویة 

  والثقافیة للمتلقي محافظا بذلك على وظیفة النص ومقصدیتھ، فكلھا اعتبارات منحت المترجم 

بإظھار قدراتھ اإلبداعیة نوعا من الحریة أثناء ممارسة العمل الترجمي وسمحت لھ 

  .من خالل توظیفھ الختیاراتھ الترجمیة وتبریرھا أحیانا

كما أن ھناك بعض الحاالت التي لم یّوفق فیھا المترجم في اختیاراتھ ولعل ترجمتھ 

خیر دلیل على ھذا اإلخفاق في تمریر " أقبر " بـ "  Ukbar "السم المدینة العراقیة 

 فقد عّزز ترجمتھ ھذه بإرفاق شرح مبّسط في - ھذه المدینة اإلیحاءات التي تكمن في إسم

ما  " اُعْكَبَر" في حین أن اإلسم المتداول والمّتفق علیھ موجود والمتمثل في -ھامش الصفحة 

  .یعني أنھ قد طمس جّل اإلیحاءات المتضّمنة في ھذا اللفظ

    ة في لفظ الّلون  إضافة إلى ذلك، لم یتمّكن ھشام القروي من نقل اإلیحاءات الوارد

فزیادة على تباین إیحاءات الّلونین اّتضح من خالل " الوردي " الذي ترجمھ بـ " البرتقالي " 

  .السیاق العام للروایة أن ھناك إخالال بفكرتھا ما أدى إلى تشویھ المعنى المراد نقلھ

 من متن لقد اّتضح من خالل ما سبق أن ترجمة ھشام القروي لبعض النماذج المختارة

فكونھ " أمینة"المدّونة كانت موّفقة نوعا ما، إذ أنھ لیس بغریب أن تأتي ترجمتھ لھذه الروایة 

روائي ومبدع في تخّصصھ باإلضافة إلى الخبرة التي اكتسبھا من خالل ممارستھ الترجمة، 

تبّین أنھا عوامل ساھمت في تعزیز قدرتھ على تجاوز المطّبات ومراعاتھا أثناء العمل 

 المطابقة الّتامة بین النص األصلي والنص المترجم أمر الترجمي، ولكن من المعروف أن

- غیر وارد البّتة ال سیما في النصوص األدبیة ذات الّصبغة اإلبداعیة واإلیحاءات المتشّعبة

التي یوّظفھا المبدع حسب حاالتھ النفسیة ومرجعیاتھ -الواردة ضمن ألفاظھا و تعابیرھا

ت الّترجمة ودّقت ومھما ق إرتتھ السوسیوثقافیة وأھدافھ المرجّوة، لذلك فمھماالفكریة وبیئ

  .انتھج المترجم من إستراتیجیة ھناك دائما جزءا من المعنى مفقودا
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  :خاتمة

 إشكالیة اإلیحاءات من أبرز اإلشكاالت التي تظھر وتطفو كلما أردنا مباشرة ترجمة تعّد

النصوص األدبیة، فاختیار األدیب صیغا معینة دون غیرھا من الصیغ المحتملة لھ أثر كبیر في 

فھم رسالتھ، لذلك یتّوجب على المترجم مراعاتھا لما قد تحملھ من إیحاءات والسعي لنقلھا أثناء 

  .قیامھ بالعملیة الترجمیة

رجمي، توّصل البحث فبعد التطّرق إلى موضوع اإلیحاءات ومعالجتھا ضمن الّدرس الت

  :إلى جملة من النتائج أعتقد بأھمیتھا

                "  ما یقابل مفھوم دعدد من البالغیین العرب جاھدین على إیجا لقد أَكبَّ -

Connotation  " إال أن نتائج مساعیھم كانت متباینة، فصار المفھوم ملفقا بالعدید من

  .الخ...في، والمعنى الضمني، والمعنى الدالليالمعنى العاط: التسمیات، ومن أمثلة ذلك

البعض من علماء اللغة ومنظري الترجمة بصعوبة التمییز بین التعیین واإلیحاء  إقرار -

  .نظًرا الرتباطھما الوطید

 استعصاء تحدید اإلیحاءات وترجمتھا، خاصة اإلیحاءات التي ُیلون بھا األدیب ألفاظھ -

تجاربھ الذاتیة ورؤیتھ الخاصة في إدراك األمور، ویتعذر في وعباراتھ الرتباطھا بمشاعره و

  . حال من األحوال استنباطھا

 إن أنواع اإلیحاءات عدیدة ومتباینة، فھي غیر منتھیة من حیث المبدأ بسبب ارتباطھا -

بعوامل لغویة وأخرى غیر لغویة ألن إدراكھا یختلف باختالف مستخدمیھا وحالتھم النفسیة 

كذا تجربتھم الشعوریة سواء كانت ذاتیة أم اجتماعیة، عالوة على طبقاتھم والوجدانیة و

  .االجتماعیة وانتماءاتھم الجغرافیة وجنسھم وغیرھا من العوامل المتشّعبة

 احتواء األعمال األدبیة على إیحاءات متنوعة تزید من قیمة وجمال النص، كما أنھا -

ص األصلي ما یقتضي بالمترجم ضرورة نقلھا تثیر انفعاالت وتترك انطباعات لدى قارئ الن

  . Secondaire ولیست ثانویة Secondeباعتبارھا معاٍن ثانیة

 تتطلب ترجمة روایة تزخر باإلیحاءات، اإللمام بالخصائص اللغویة وغیر -

  ا ـــــ كي یھتدي بھا المترجم ویراعیھا إّبان الفعل الترجمي لكونھ Extralinguistiquesاللغویة
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اق العام الذي وردت من خاللھ األلفاظ سی ال یتجّزأ من الّلغة، وضرورة االقتضاء بالجزءا

والعبارات لتحدید إیحاءاتھا بدّقة حسب المقال والمقام، إذ یساعد اإللمام بالسیاق العام للنص 

  . المترجم من فھم معان أوسع أو دالالت وإیحاءات محتملة من ترابط أجزاء النص برّمتھ

  :نى لنا مالحظتھ انطالقا من تحلیلنا لنماذج متعددة من المدونة ھووكما یتس

على العدید من اإلیحاءات +...) الصور + العنوان ( الغالف الخارجي للروایة احتواء -

 - التي تقدم للقارئ االنطباعات األولیة على ما قد یلج في متن الروایة، وضرورة اھتمام البیئة 

 بالمظھر الخارجي لألعمال المترجمة لتأمین إیصال اِلنتاج –ترجمین التي ُتترجم، أو تھتم بالم

  .إلى المتلقین

 عدم تبّني المترجم منھجیة واحدة في نقل اإلیحاءات، فتارة یلجأ إلى الترجمة الحرفیة -

التي تحفظ لأللفاظ والعبارات المعلومات المضافة بإیجاد مقابالت معجمیة تحافظ على 

 "ثھا اإلیحاءات المتضّمنة في النص األصلي، كما ھو الحال في ترجمة االنفعاالت التي تحد

Mickey Mouse  "المثل" وProverbe  "  واستعانة المترجم ببعض أسالیب الترجمة

والمالحظ أنھ قد تیسر على المترجم استیعاب اإلیحاءات ونقلھا ومردُّ ذلك . المباشرة كاالقتباس 

  .فتین متقاربتینن مختلفتین لكن الثقایأن الّلغت

وتارة أخرى، یعتمد المترجم على مبدأ التكافؤ وتطویع األلفاظ والعبارات محافًظا بذلك 
على المعنى األصلي واالنطباع الذي تخّلفھ اإلیحاءات لدى قارئ النص المتن وتجاوزه للمقابل 

ل ذلك المعجمي لینصب اھتمامھ على رؤیة كل لغة وعبقریتھا في تفسیر نفس الواقع، ومثا
 ".أقایضھ العین بالعین"بـ" je lui rends bien "ترجمتھ لعبارة 

ذلك " إعادة إبداع "  لیست الترجمة مجرد نقل عمل أدبي من لغة إلى أخرى، بل ھي -
العمل، ویّتضح ذلك من خالل توظیف المترجم إلیحاءات لم تكن موجودة في كنھ النص ألنھ 

رة، فإلمامھ الكافي بالّلغة العربیة وتالبیبھا جعلھ أكثر أعطى للنص الجدید من روحھ أشیاء كثی
إحساسا وخبرة بحدود وسائل وإمكانیات الّتعبیر الخاصة بھا، ما مّكنھ من تفجیر طاقات الّلغة 

  .المنقول إلیھا بخلقھ لمعان ودالالت زادت النص المترجم رونقا وجماال
، تبّین لنا أنھ لم یترجم )بیئة مغاربیة(تب  نظًرا النتماء المترجم إلى نفس بیئة وثقافة الكا-

الّلغة الفرنسیة فحسب، بل تعامل مع الّروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة على أّنھا أدًبا 
جزائرًیا لھ عبقریتھ الخاصة في طریقة الّتدلیل على األشیاء، واحترامھ لألحاسیس والرؤى 
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" نقل البعض من اإلیحاءات المتجّلیة في متن النصالفنیة والجمالیة للّنص األصلي ما یّسر علیھ 
، فكان بمثابة صنو الكاتب في معرفة دقائق األلفاظ والعبارات ویتجّلى ذلك في قدرتھ "بأمانة 

على الولوج إلى ما كان یرید الكاتب أن یقوم بإیصالھ للقارئ، حیث استطاع أن یصل إلى ما 
  .وراء الحرف من معاني إیحائیة

ّنتائج التي توّصل إلیھا البحث كما تجدر اإلشارة إلى وجود نتائج أخرى في ھذه أھّم ال

  .ثنایاه، فإن أصبت فما توفیقي إال باهللا، وإن فاتني شيء من ذلك فجّل من ال یسھو

وفي األخیر، نأمل في أّننا قد وفقنا إلى حّد ما في معالجة ھذه اإلشكالیة التي تحتاج إلى 

سات المكّثفة، فموضوع بحثنا ھذا ال یسعى إلى تقدیم إجابات كاملة الكثیر من األبحاث والدرا

واقتراح طرائق محّددة لترجمة اإلیحاءات بقدر ما یسعى إلى إثارة قضایا وإشكاالت بحث قد 

فاق جدیدة للحوار العلمي حول إشكالیة اإلیحاءات وتدارك آتكون منطلقا لغیرنا في محاولة فتح 

 .ة البحث في مجال الترجمةما غفلنا عنھ والدفع بحرك
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 1 

ص البحثملخ  

  

تعّد الترجمة عنصرا أساسیا في التفاعل بین الشعوب و الحضارات لما   

 فأضحت بذلك أحد أھم قنوات ،تكتسیھ من أھمیة كبیرة في جمیع مجاالت الحیاة

التواصل و المعرفة بین األمم حیث مارسھا الناس منذ القدیم لسد حاجة التحاور 

 باعتبارھا أداة فعالة في إحالل التحاور بین األقوام بتباین ،والتفاھم فیما بینھم

 مما أدى إلى انعكاف المھتمین بنقل ما لدى اآلخر من علوم ،لغاتھم وثقافاتھم

 فاكتشفوا المعضالت والعوائق ؛وآداب على اللجوء إلى ھذه األداة الفكریة واللسانیة

 التي قد یواجھھا المترجمون  ولعّل أحد العقبات،التي تحیل دون القیام بالترجمة

أثناء أدائھم الفعل الترجمي ھي تلك اإلیحاءات التي یوظفھا المؤلفون في كتاباتھم 

 فیصبح العمل األدبي الواحد مفتوحا على عّدة ،ویرفقونھا بألفاظھم وعباراتھم

  .قراءات وتأویالت تختلف من قارئ إلى قارئ آخر

 ،ھي من أصعب الترجمات ممارسةوال ریب في أن ترجمة األعمال األدبیة 

وخاصة ترجمة األدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة الذي تندرج في إطاره 

 والمتمثلة في ذلك ، والتي تتمیز بخاصیة قّلما نجدھا في روایات العالم،مدونة بحثنا

التمازج بین الثقافة اإلسالمیة والثقافة الالتینیة زیادة على الثقافة المحلیة 

 فھذا الكم الھائل من التنّوع الثقافي سیؤدي حتما إلى صعوبات في ،زائریةالج



 

 2 

التأویل وفھم النص لما یحملھ من معاني ودالالت مختلفة ومتنّوعة تساھم في 

 كما أنھا روایة تنطوي على أحاسیس المؤلف وتخییالتھ وثقافتھ ومرجعیاتھ ،إثرائھ

عّدة مقومات وأن یتسّلح بالوسائل  لذلك توّجب على المترجم أن یّتسم ب،الفكریة

 ،واألسالیب التي تساعده في إنتاج نص إبداع یوازي إلى حّد بعید اإلبداع األصلي

 وأن یسعى جاھدا للحفاظ على جوھر النص ،ھذا ما یجعل مھمتھ  شاقة ومتصّعبة

وما یحملھ من معاني وأحاسیس وتراكیب لغویة منمقة وأفكار نابعة من أعماق 

  .لك فإن أي اختالف في التعبیر ینتج حتما اختالفا في التأثیر لذ،المؤلف

إشكالیة ترجمة اإلیحاءات إلى " ومن خالل ما أسلفنا في بحثنا الموسوم بـ

اّتضح لنا بأن اإلیحاءات عبارة "  - روایة الحلزون العنید أنموذجا- اللغة العربیة

للغة الغربیین منھم والعرب  إذ أجمع علماء ا،یتعّذر اإللمام بھا" زئبقیة"عن معان 

وكذا منظري الترجمة على صعوبة تحدیدھا تحدیدا علمیا واستعصاء ترجمتھا 

باعتبارھا معان نابعة من خلفیات نفسیة واجتماعیة وثقافیة  لمستخدمیھا یستمّدونھا 

من خالل تجاربھم الفردیة أو الجماعیة وحاالتھم النفسیة والوجدانیة باإلضافة إلى 

   كما أّنھم ،االجتماعیة ومناطقھم الجغرافیة وجنسھم وغیرھا من المصادرطبقاتھم 

ینّوھون على ضرورة االقتضاء بالسیاق إلدراك اإلیحاءات اللصیقة بألفاظ 

 فأي كلمة مھما كانت بمقدورھا أن ُتصبغ بدالالت مبّطنة تنطبع ؛وعبارات النص

 فھي بذلك تشكل ،ھابأحاسیس ومشاعر ورؤى تعّبر عن نفسیة وطبیعة مستعملی

 ومن ، عثرة تعترض مھمة المترجم بحكم أنھا تختلف من فرد إلى فرد آخرحجر

جماعة إلى جماعة أخرى وبالتالي من قارئ إلى قارئ آخر بحیث یكتسبھا كل 
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ویقّر أغلب الدارسین والمختّصین في مجال . واحد حسب تجربتھ ونفسیتھ وثقافتھ

 یتجزأ من اللغة ما یعني لزوم ترجمتھا كما الترجمة على أن اإلیحاءات جزءا ال

 وأن یولیھا المترجم عنایة كبیرة أثناء الفعل Dénotations  تترجم التعیینات

  .الترجمي

 بأن أنواع اإلیحاءات  فقد تبّین لنا من خالل ھذه الدراسة،وعالوة على ذلك

بعّدة عوامل متشّعبة بل ومتباینة كما أنھا غیر منھیة من حیث المبدأ الرتباطھا 

 مثال إلى Jean-René Ladmiral فقد صنفھا ؛لغویة كانت أم غیر لغویة

 فقد قّسمھا Georges Mounin أّما ، إیحاءات داللیة وإیحاء سیمیائي: صنفین

 وإیحاءات مرتبطة بالموقف ،إلى إیحاءات نابعة من موقف المتكلم الشعوري

 إلى إیحاءات ذات قیم شعوریة  باإلضافة،الشعوري سواء كان شخصیا أم اجتماعیا

  .مشتركة بین المتكلم والمخاطب

وباالعتماد على " الحلزون العنید"وفیما یتعلق بترجمة اإلیحاءات في روایة 

 تحتوي على إیحاءات Seuils فقد اّتضح لنا بأن عتبات النص ،التأسیس النظري

 ،ت النص كما أنھا تحمل معلومات تساعد على فك شفرا،شأنھا شأن كنھ النص

لذلك توّجب على دور النشر والمترجمین أن یولوھا عنایة وأھمیة كبیرة باعتبارھا 

 المؤسس Leo Hoek وھذا ما یؤّكده ،مدخال أساسیا في قراءة اإلبداع األدبي

  : عندما قال" Titrologie"الفعلي لعلم العنوان 
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"Le titre désigne, appelle et identifie un texte "1  

 تبین لنا بأّن مترجم ،ا على تحلیلنا للنماذج المختارة من متن النصواعتماد

لم یعتد طریقة معینة في ترجمة اإلیحاءات ونقلھ إلى اللغة " ھشام القروي"الروایة 

 فتارة یترجم األلفاظ والعبارات المشّعة ؛العربیة وإّنما انتھج طریقا وسطا

 الحفاظ على تلك المعاني باإلیحاءات ترجمة حرفیة التي غالب ما تؤدي إلى

 وتارة أخرى یقوم بترجمة المعنى بما یكافئھ في اللغة العربیة ،المصاحبة للحرف

ولجوئھ إلى كلمات أخرى تعّبر عن نفس الوضعیة إال أنھا تساھم في الحفاظ على 

 وزیادة على ذلك فإن ترجمة ھشام القروي لبعض من النماذج المختارة ،اإلیحاءات

 ومثال ، ما أدى إلى تشویھ المعنى المراد نقلھ وتحویلھ عن وجھتھلم تكن موّفقة

ذلك عندما قام بترجمة اللون البرتقالي باللون الوردي إذ الحظنا بأن إیحاءات 

 ، للقارئااللونیین متباینة وبأن ھناك إخالل بالصورة التي أراد المؤلف أن یوصلھ

لعبارات تجّلي البعض من واّتضح لنا كذلك من خالل ترجمتھ لبعض األلفاظ وا

 ومن أدّلة ذلك ترجمتھ ،أنفاسھ وآثاره وذاتیتھ ولكن من دون المساس بجوھر النص

التي تتضمن معلومات "  أقایضھ العین بالعین " بـje lui rends bienلعبارة 

  . إضافیة عن طبیعة ثقافتھ ومرجعیتھ في التفكیر

ترجم إال أن ترجمتھ كانت بالرغم من بعض الھفوات التي وقع فیھا الم     

 حیث حافظ على المعنى العام للنص كما تمّكن من نقل أكبر عدد ،موفقة نوعا ما

 مشكلة اإلیحاءات من أكبر المشكالت التي یصادفھا تعّد حیث ،من اإلیحاءات
                                                

1 HOEK, Léo, H., La marque du titre : dispositifs sémiotiques d’une pratique textuelle, 
Édition Mouton, Paris-la Haye, 1981, p.292. 
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 فھو واقع في حیرة اختیار أي األلفاظ أو العبارات ھي ،مترجم األعمال األدبیة

 أفكار وأحاسیس لیست ملكا لھ وإّنما  بصدد ترجمةت ألنھأنسب لنقل اإلیحاءا

 و مع ذلك فھو مطالب بأّن ینتج نصا یوحي بأّنھ كتب أصال باللغة المترجم ،لغیره

  .إلیھا

یجب أن تعكس روح المعنى " األمینة"وتجدر اإلشارة إلى أّن الترجمة     

 محدثة بوضوح وأن ُتصاغ بأسلوب طبیعي وسلس ال غموض فیھ وال إبھام

 كما یتوّجب على المترجم إیجاد معادلة متوازنة ،استجابة مشابھة في ذھن قارئھا

لكي یتمّكن من إنتاج نص ) بتصرف(بین الترجمة الحرفیة والترجمة بالمكافئ 

 على -بقدر اإلمكان- وأن یسعي للمحافظة ،یوازي إلى حّد ما النص األصلي

 ،ھ مھما كانت مؤھالت المترجم كبیرة مع العلم أّن،اإلیحاءات الواردة في النص

 واكتسابھ لمعارف غیر لغویة ،وإلمامھ الواسع باللغتین المنقول منھا والمنقول إلیھا

  .إال أّن ھناك دوما ضیاع في المعنى
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Résumé 
La présente étude, qui entre dans le cadre de 

l’analytique de la traduction, aspire à étudier les 

procédés souvent employés dans la traduction des 

connotations. Le roman sur lequel porte notre 

analyse a pour titre « l’escargot entêté » de Rachid 

Boudjedra, traduit en Arabe par Hichem Karoui. 

La problématique de notre recherche étant  

de s’interroger de quelle manière doit-on traduire 

les connotations ? et comment le traducteur a pu 

préserver les connotations du texte lors de sa 

traduction du français vers l’arabe ?  

Cette étude vise également à mettre en 

évidence laquelle des approches, à savoir la 

traduction littérale ou la traduction par 
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équivalence, est la mieux appropriée pour traduire 

les connotations ? 

Nous tentons également de savoir comment le 

traducteur opère pour faire passer les connotations, 

et si elles doivent ou peuvent être rendues dans la 

traduction. 

Nous essayons aussi de relever certaines 

difficultés de la traduction auxquelles sont souvent 

confrontés les traducteurs travaillant sur les textes 

littéraires, car les problèmes de la traduction 

littéraire sont immenses, il serait à peine exagéré de 

dire que la traduction est faite entièrement de 

difficultés et qu’ils sont par essence insolubles ; 

l’acte de traduire est un effort pour tenter 

d’approcher une solution qui sera toujours 
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inaccessible, car il s’agit de faire passer un texte 

littéraire d’une langue à une autre. 

Tout le monde s’accorde à dire donc que le 

roman exprime les sentiments et l’opinion de 

l’auteur, en plus, il offre la possibilité de faire 

différentes lectures grâce à l’ambigüité et les 

connotations qui sont essentiellement dans le 

roman. Ce sont elles, qui font sa richesse, car 

l’écrivain fait vivre les mots et leur donne un sens 

qui lui est propre et en renouvelle l’emploi, comme 

l’indique J-R Ladmiral : 

 "la connotation est assez largement utilisée par 

les littéraires1". 

C’est pour cela que traduire un roman est un 

défi lancé au traducteur car c’est ici que le signe 

                                                
1 . LADMIRAL, Jean-René., Traduire : théorèmes pour la traduction, Gallimard, 
Paris, 1994, p.119. 
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linguistique perd sa stabilité et prend plusieurs 

valeurs. 

On notera que la connotation est un concept 

utilisé par les scolastiques, elle renvoie à l’idée de 

compréhension (ou signification globale) mais 

actuellement, ce concept est à nouveau devenu 

un concept-clé grâce à la linguistique américaine 

et surtout grâce à son fondateur Leonard 

Bloomfield. La connotation est devenue un sujet de 

controverses parmi les linguistes, théoriciens de 

traduction et autres. 

  

La connotation a fait couler beaucoup d’encre 

et donne lieu à de multiples interprétations chez les 

linguistes, à savoir L. Bloomfield, L. Hjelmslev, R. 
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Barthes et autres ou les théoriciens de la traduction 

à l’exemple de J.R. Ladmiral, G. Mounin, et E. Nida. 

On trouve d’ailleurs toutes sortes de définitions 

différentes de la connotation qui désigne : une 

valeur suggestive, une association émotionnelle, 

une valeur supplémentaire comme le confirme 

Bloomfield, ou des images véhiculées par les 

mots,…etc. Le trait commun entre ces appellations 

est l’idée d’élément ajouté à la dénotation des 

mots. 

Dans l’intention de répondre au 

questionnement relevé plus haut, nous avons 

scindé notre travail en deux parties principales : La 

partie théorique et la partie pratique. 

La partie théorique se subdivise  en deux 

chapitres; le premier est consacré pour la 
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sémantique qui est considérée comme l’étude 

scientifique du sens, de ses éléments qui sont : le 

signifiant (la forme sonore ou l’image acoustique), 

le signifié (la partie conceptuelle du signe) et le 

référent (l’objet ou le phénomène concret auquel 

renvoie le signifié).On a également parlé de 

l’ambiguïté du sens i.e. les mots ou les phrases sont 

susceptibles d’être interprétés de plusieurs manière 

chez les récepteurs en constatant que l’ambigüité  

demeure  une donnée irréductible du langage. On 

a parlé très brièvement et superficiellement de la 

dénotation qui  désigne le sens premier, ou sens 

propre d’une  unité  lexicale, telle que proposé par 

les dictionnaires ci-après cités, ce sens est compris 

par tout les utilisateurs de la langue, et  qu’il ne 

pose aucun problème pour la traduction. 
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Dans la deuxième sous partie, on a levé le voile 

sur le concept de la connotation tout en essayant 

de le revisiter dans le temps et à dégager ses 

caractéristiques ainsi que ses  différents types. 

Cette sous-partie est consacrée à la définition 

de la connotation dans les dictionnaires arabes, 

français et anglais ; tels que "معجم علم اللغة ","عربلسان ال

 ,"Le Petit Robert", "Larousse", "LDAE" ," النظري

"Oxford" …etc. 

En ce qui concerne sa définition dans les 

dictionnaires arabes, on a constaté qu’il n’y a pas 

une seule appellation pour désigner cette notion, 

mais il y’en a beaucoup comme, ظل  ,التضمن ,اإلیحاء

 etc, par contre il y’a un accord sur… المعنى

l’appellation de ce concept dans les dictionnaires 

français et  anglais. Toutes les définitions de la 
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connotation soit en arabe, en français ou en 

anglais se penchent sur le fait que c’est un sens 

particulier, des valeurs particulières ou des 

sentiments qui viennent s’ajouter à la dénotation 

des mots. 

De même cette sous-partie est consacrée à 

l’étude des connotations d’un point de vue des 

différents linguistes : 

- Le linguiste Américain L.Bloomfield a défini la 

connotation comme des " valeurs 

supplémentaires", bien qu’il laisse dans l’ombre le 

point de savoir si la connotation est un phénomène 

individuel ou un fait social de la langue. 

- Le linguiste Danois Louis Hjelmslev  a situé, 

pour sa part, la connotation dans une perspective 

sémiotique. Pour lui en effet, le connotateur n’est 
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pas distinct du mot dénotateur, il fait simplement 

partie d’un système où ne peuvent  être  séparés  

plan  du contenu et plan d’expression. 

- Quant à, Roland Barthes, se fondant sur la 

notion de "système" chez Hjelmslev, il rattache les 

connotations à des systèmes de sens seconds par 

rapport au système premier que fournit à la société 

le langage humain. Le système de sens second est 

lui-même composé de signifiants et de signifiés, le 

processus qui les unit est la signification. 

En revanche, la connotation chez les linguistes 

arabes tels que Ibrahim Aniss إبراھیم أنیس, Ahmed 

Mokhtar Omar أحمد مختار عمر et Abdelkader Djurjani  عبد

 est un sens affectif ou émotionnel qui ,القادر الجرجاني

vient s’ajouter au sens fondamental selon la 

situation, l’expérience des individus ou des 
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communautés sociales ou selon le contexte. On 

signalera que ces linguistes n’ont pas opté pour un 

seul terme pour définir la connotation ; par 

exemple A.O.Mokhtar  a choisi الداللة اإلیحائیة, Ibrahim 

Aniss a opté pour الداللة الھامشیة, et Abdelkader Djurjani 

a utilisé معنى المعنى . 

Concernant les théoriciens de la traduction, ils 

ont également abordé le concept de connotation 

dans une perspective traductive. 

- Georges Mounin a défini les connotations 

comme des valeurs affectives d’un mot, ainsi qu’il 

les a considérées comme une partie du langage et 

que le traducteur doit les traduire aussi bien que les 

dénotations. 

- S’agissant de Jean-René Ladmiral, on a vu 

qu’il a défini la connotation comme un "moment 
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sémantique" et qu’elle est un élément 

d’information comme un autre, dont le traducteur 

doit les faire passer quoi qu’il en coûte, car il est 

souvent placé devant l’alternative de 

l’incrémentialisation ou l’entropie. 

- les deux théoriciens Nida et Taber, par contre, 

considèrent la connotation comme des "valeurs 

supplémentaires non référentielles et socialement 

observables", ils ont également mentionné les 

sources de la connotation ; tels que : l’individu lui-

même, son expérience, l’environnement où il 

habite, le dialecte…etc. 

Au vu de ces différentes définitions, on a pu 

dégager quelques caractéristiques de la 

connotation comme suit : 
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La connotation se présente comme un 

langage instable, elle peut être véhiculée par des 

facteurs phonétiques ainsi que par d’autres 

éléments extralinguistiques comme les images, les 

gestes…qui peuvent également avoir un sens 

connotatif. La connotation et la dénotation sont 

très attachées et  n’importe quel mot peut avoir les 

deux sens.  

Il y’a aussi des facteurs qui relèvent du registre 

de la langue. Ainsi, si les mots Papa et Mon père 

désignent le même être humain, ils changent de 

sens connotatif distinct, et peuvent ainsi nous 

renseigner sur l’origine sociale du locuteur ou sur la 

situation de communication. 

Quant au deuxième chapitre, il porte sur la 

traduction littéraire, ses enjeux et ses problèmes, 
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nous avons abordé également le rôle du 

traducteur et sa tâche importante en tant que 

réecrivain créateur. 

En raison de l’ouverture du texte littéraire et de 

la possibilité que celle-ci offre d’en faire différentes 

lectures, grâce à l’ambigüité des connotations, le 

traducteur d’un texte littéraire est censé savoir qu’il 

a beau réalisé une lecture objective, son 

interprétation ne sera pas la seule possible, car 

dans cette interprétation sont en jeu son 

expérience, son savoir, différents facteurs 

psychologiques, linguistiques et culturels, qui font 

que cette interprétation soit subjective. C’est 

pourquoi le traducteur doit avoir du talent littéraire, 

de la sensibilité, de la capacité d’interprétation, de 

la facilité pour saisir des idées associées aux mots. Il 
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doit également posséder de la créativité, de 

l’habileté pour bien s’exprimer et transmettre des 

idées d’une langue à une autre avec exactitude, 

car la traduction doit être plaisante à lire, et susciter 

les mêmes émotions que l’original. 

 

A l’initiative du théoricien J.R Ladmiral, on 

appelle désormais « Sourciers » ceux qui prennent 

partie de la langue source dans l’objectif de 

préserver les particularités de la langue étrangère, 

et « ciblistes » ceux qui prennent la partie opposée, 

c’est-à-dire la langue cible. 

Nous avons exposé le courant traductologique 

dit littéral représenté par A. Berman qui défend une 

visée éthnique positive de la traduction (c'est-à-

dire ; l’étrangeté, le décentrement et l’ouverture sur 
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l’autre) contre une visée négative de la traduction 

(c'est-à-dire ; une traduction cibliste, un 

éthnocentrisme), il a également attiré l’attention sur 

treize tendances déformantes, opérant dans toute 

traduction, et qui les empêchent d’atteindre sa 

visée et formant tout une systématique, dont la 

finalité est la destruction de la lettre des originaux 

au seul profit du sens, et de la belle forme. Les 

tendances évoquées par Berman sont : la 

rationalisation, la clarification, l’allongement, 

l’ennoblissement, l’appauvrissement qualitatif, 

l’appauvrissement quantitatif, l’homogénéisation,  

la destruction des rythmes, la destruction des 

réseaux signifiants sous-jacents, la destruction des 

sémantismes, la destruction ou l’exotisation des 

réseaux langagiers vernaculaires, la destruction des 
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locutions, l’effacement des superpositions des 

langues. 

En ce qui concerne H. Meschonnic, il considère 

la traduction comme une mutation modifiant 

l’œuvre originale. Il a également dénoncé un 

certain nombre de tendances  visant à annexer le 

texte, tels que l’ennoblissement et l’allongement. 

 On peut dire que le courant littéraliste 

accorde énormément d’importance à la lettre, et 

que la forme et le contenu sont intimement 

indissociables. 

En outre, on a traité les idées des ciblistes, à 

savoir Nida qui défend un point de vue opposé à 

celui de Berman. Il propose une théorie 

d’équivalence dynamique basée sur le principe de 

l’effet équivalent. Son objectif est que le lecteur du 
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texte source ainsi que le lecteur du texte traduit 

réagissent de la même manière au message 

véhiculé. 

Nida envisage deux types d’équivalence ; la 

première est l’équivalence formelle qui accorde 

une importance à la forme et au contenu du 

message, quant à la deuxième, qui est 

l’équivalence dynamique, vise à exprimer de la 

façon la plus naturelle possible le message en 

prenant compte la culture du destinataire, elle 

cherche à produire chez les destinataires du texte-

cible un effet équivalent à celui produit chez les 

destinataires du texte-source. 

 Ensuite, nous avons abordé la théorie 

interprétative dont les précurseurs sont D. 

Selescovitch et M. Lederer. Selon ce courant, 
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l’objectif de toute traduction c’est le sens, étant 

donné qu’il est l’élément central de toute relation 

humaine. Cette théorie est basée sur la 

compréhension, la déverbalisataion et la 

réexpression du sens du texte. Lors du processus de 

traduction, en première étape, le traducteur 

essaye de comprendre le texte, s’éloigne des 

signes linguistiques pour atteindre leurs sens (la 

déverbalistaion), cherchant à les reformuler au sein 

de la langue d’arriver en tenant compte du vouloir 

dire de l’auteur, et en dernière étape, il les 

réexprime conformément aux règles langagiers de 

langue-cible. 

 Quant à la partie pratique, elle comporte deux 

sections, la première est réservée à la présentation 

du corpus ; le roman « L’escargot entêté » en 
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l’occurrence. Cette présentation inclue la 

biographie de l’auteur et celle du traducteur ainsi 

qu’une esquisse sur la traduction du roman algérien 

de langue française. 

Il est clair que, pour analyser un texte littéraire, il 

est indispensable de connaitre, d’abord tout ce qui 

concerne l’auteur et son œuvre, car dans celle-ci il 

exprime ses sentiments et son opinion, nous devons 

également savoir ou connaitre le traducteur pour 

bien comprendre ses choix traductifs. 

La deuxième partie est consacrée à une étude 

analytique critique de la traduction. D’abord des 

connotations qui se situent sur la couverture du 

roman (Titre et image) et ensuite des connotations 

qui se trouvent dans les mots et les phrases du 

texte. 
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 En effet, avant d’analyser la traduction, il 

convient de lire le texte, cette lecture commence 

par le titre et l’image présents sur la couverture du 

roman que l’on doit analyser car contenant 

diverses connotations. 

Nous avons vu dans cette partie que texte et 

seuils sont très attachés, car titre/image sont liés à 

un monde fonctionnel autonome, parallèle à celui 

produit par un texte littéraire et que ses seuils font 

circuler des connotations, cependant ce n’est pas 

le cas pour l’image du roman traduit qui ne 

comporte aucune  information additionnelle. 

Ensuite, on a analysé des connotations qui se 

trouvent dans le texte littéraire, à l’aide de 

quelques exemples tirés du roman "L’escargot 

entêté" et en relevant leurs traductions pour les 
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analyser. Ce travail vise à vérifier les choix de 

Hichem Karoui, ainsi que la possibilité d’application 

de l’une ou l’autre des approches des traductions 

déjà exposées. 

On a noté que le traducteur du roman 

« L’escargot entêté » a opté pour les deux 

stratégies afin de mieux rendre les connotations 

indispensables à l’effet de conserver le caractère 

de l’œuvre originale. On aura constaté quelques 

maladresses, voire des traductions, qui seraient 

dues quelques peu à une  incompréhension de 

l’original. D’autre part, il y’a eu des bonnes 

traductions qui réussissant à conserver le même 

effet et à transmettre exactement presque les 

mêmes connotations, ceci peut être grâce a 

l’appartenance au même environnement 
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sociogéographique et culturel de l’auteur de 

l’œuvre originale. 

Pour conclure, on peut dire que chacune des 

deux grandes stratégies présentées a ses mérites 

respectifs, car la traduction des textes littéraires, 

nous le savons bien, n’est pas seulement un 

transfert linguistique, mais se veut tout un transfert 

d’émotions et de pensées de l’auteur.  
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Abstract 
 

    The present research comes within the framework of 

the analytic on the review of translation. It aims to study the 

process often used in the translation of connotations, and to 

recognize the best and the most efficient method for 

translating meaning. 

We have chosen the novel "L’escragot entêté" written by 

Rachid Boudjedra, as a corpus, and its translation into Arabic 

"الحلزون العنید"  by Hichem Karoui. 

     The main purpose of our study is to examine how can 

we translate connotation? And how the translator has managed 

to preserve connotation of the text, when he translates it from 

French into Arabic? 

This study also aims to identify which of the approaches, 

namely literal translation or translation equivalence, is the 

most adequate and efficient for translating connotation? 
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      We will attempt to link the practice of translation to 

theoretical aspects in order to shed light on the difficulties of 

translating connotations. 

      Intending to find an answer to these questions, our 

research is divided into two parts. The first part is theoretical 

and the second one is practical. 

        The first theoretical chapter is devoted to semantics 

and its elements which are: signifier, signified and referent. 

We also talked about the ambiguity of meaning, and spoke 

very briefly and superficially of denotation. This concept tends 

to be described as the definitional, literal, obvious or 

commonsense meaning of a sign, in the linguistic signs, the 

denotative meaning is what the dictionary attempts to provide. 

   We have also seen that linguistics usually divide the 

concept of meaning into two notions: denotation and 

connotation. 
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Concerning connotation, it has been much discussed and 

gives rise to multiple interpretations as; an association 

(emotional or otherwise which the word evokes, additional 

meaning that a word or phrase has beyond its central meaning, 

supplementary values...etc 

          We have also noted that the connotative meaning 

show people’s emotions and attitudes toward what the word or 

phrases refer to; for example, both "house" and "home" have 

the denotation "building or structure in which people live", but 

the word "home" suggests or is associated with concepts and 

feelings of family and security, while "house" brings to mind a 

picture of residential structure. For these reason the context, in 

which a word or phrase is used, is very important to determine 

connotations. 

        We tried to trace back the concept of connotation in 

both arabe and western world, also in the translation studies. 

Translation theorists such as; Nida and Taber, J-R Ladmiral 
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and Georges Mounin also discussed this concept in their 

studies, they considered connotations as a part of the language 

and translator must translate it as well as he translates 

denotations. 

     The second chapter of this study deals with translation 

of literary texts, its issues and problems. Everyone agrees that 

the novel expresses the feelings and opinions of its author. 

That is why it offers the possibility of different readings. We 

also discussed the role of translator and his important work. 

In the second section of this chapter, we have exposed the 

different translation theories that are really inherent to the 

connotation. 

        On the initiative of the theorist J-R Ladmiral, there 

are two tendencies, source oriented translators and target 

oriented translators; both of them take translation from a 

different view.  
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Source oriented translators insist always on the 

prevalence of the source text i.e they recommended translation 

to keep the strangeness of the source text and to transfer it as it 

without make any change. The protagonists of this tendency 

are: A.Berman and H.Meschonnic. 

       The other approach, the target oriented translators are 

opposed to the first view, they consider that the meaning is 

most important than its form, and they prefer to give the whole 

importance to the receptor of the translation. The theoricians 

of this doctrine are: Nida and Interpretative theory which is 

established by D. Selescovitch and M.Lederer. 

As for the practical part, it is also divided into two 

sections, we have devoted the first one to the presentation of 

the novel "L’escargot entêté" this presentation includes the 

biography of the author and the translator, we have also shed 

the light on the Algerian novel written in French. 
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        In the second section, we tried to analyse and 

criticize the translation made by Hichem Karoui. We first 

analyse the title and image situated on the cover of the novel 

because they contain several connotations, then we have 

analysed the connotations that are in the text, using some 

examples from the novel and raising their translation for 

analysis. This work aims to verify the translator’s choices and 

the possibility of practicing one or other of the translation 

approaches already exposed. At the end, we propose 

appropriate alternatives. 

       We noticed that Hichem Karoui has opted for the two 

strategies to translate connotations from French into Arabic. 

We can also say that each of the two major strategies 

presented has its merits. 

  

 


