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وضوع جدل بني ال تزال ترمجة النص أالديب م

 Rةو ما هو دون ذP من    ما هو ممكن
النظرية و التطبيق، ال سـU عندما يتعلق 
أالمر برتمجة أالعامل اليت يلعب فهيا اجلانب 
امجلايل دورا ُمهّمًا كام هو احلال يف ترمجة 

و العريب منه بشلك    الشعر عىل حنو عام
خاص، عىل غرار ترمجة بعض أالعامل 

و إالحياءات      شـبّعة vخلصائصالروائية امل 
و ثقافات ٔاجنبية اليت    الثقافية ٕاىل لغات

  .أالخرىطاملا اختلفت ٕاحداها عن 
و هبذا الصدد، سأحاول ٔان ٔاتطرق ٕاىل هذا 

ٔاو /املوضوع ا�ي يمتحور حول ٕاماكنية و
تعذر الرتمجة أالدبية من حيث بعض املفاهمي 

 .       و التوRات     و الرؤى
  
  

  

  

  

  ésumé:R  

Le lien entre la langue et les 

mathématiques figure clairement dans la 

pluriel et le singulier ,la comparaison  

entre  le singulier par waw eljamaa  

(groupe de locuteurs) et alif de mouthana 

(duel) ,le genre  et le nombre , ainsi  que 

dans  plusieurs  concepts  d’ingénierie et 

formules  

D’algébre, ou les symboles et les formes 

des lettres  et des nombres se joignent  

pour  forer  une pansée  et une  

méthodologie. 

Nos  ancêtres  ont vécu avec un esprit 

mathématique pour s’exprimer à travers 

le langage, et ont utilisé la langue pour 

expliquer et exprimer les 

mathématiques ,ainsi, s’est fondée la 

théorie analytique des sont ,de la métrique  

arabe et de la morphologie. 

El khalil a rédigé son dictionnaire  elayn  

sur la base des probabilités, et a identifié 

les six mètres de la poésie arabe des 

cercles . 

Des linguistes occidentaux ont fondé des 

théories syntaxiques en basant sur la 

chimie, à l’instar de lucien tésniere 

nommée la valence.  
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        ::::تقدميتقدميتقدميتقدمي
لقد ٔاولت ا�راسات الرتمجية احلديثة دورا كبريا للنص أالديب و من مثة ُعنيت 
vلرتمجة أالدبية ملا يكتسـيه هذا المنط من الكتاvت من ٔامهية vلغة يف احلياة �ج�عية 
لٔالفراد، ليس هذا حفسب، بل راحت النظر¤ت أالدبية يف الرتمجة تقول و تؤكد بأن 

ست علام كام يراها غريمه، فهـي بتª النظرة قد ٔاولت اه�ما كبريا ل©ور الرتمجة فن و لي 
  .  ا�ي يلعبه املرتمج من حيث كيفية مقاربته النصوص أالدبية

و ال شك ٔان اللغة ما فتئت تتغري من زمن الٓخر حسـ± تقتضيه حاجة إالنسان 
، فاختص أالدب ٕالهيا، و من هذا املنطلق تغريت ٔاساليب التعبري و تعددت ٔامناطها

ومما ال شك فيه ٔان . بأسلوبه و الصحافة كذP و كذا �قتصاد  و السـياسة    و غريها
النص بوجه عام و أالديب منه بشلك خاص يسـهتدف قراء يمتتعون حبرية الفهم و التذوق، 

  .  و من مثة يتحدد مصري النص vلنقد ٔاو حىت vلبقاء ٔاو املوت
ملرتمج فهـي متثل صورة Àنية لٔالصل ٔاًعدت لقارىء من طراز و مبا ٔان الرتمجة يه نتاج ا

هذا االٓخر هو ا�ي حيدد مصري النص املرتمج من خالل أالثر ا�ي سـيرتكه فيه .آخر
Ãو مضمو Äٔاهنا ٔاشد عرسا، و مشلكهتا ختتلف " و ٔامه ما تمتزي به الرتمجة أالدبية هو. ش

 شائكة، التساع القول يف ماهية أالدب عن مشلكة الرتمجة العلمية، و قضية النص أالديب
و فهمه و توظيفه، حيث ارتبط هذا أالخري vحلياة �ج�عية لٕالنسان، ا�ي عرب عن 

و عليه فٕان وجوده مل يعرف ركودا بل شهد تطورا و . مشاغÏ و ٔاحاسيسه   و اه�ماته
ملرتمج عامة ال ميكنه منوا،و ميثل هذا �طراد عقبة ٕاذا تصدى الباحث ٕاىل الرتمجة، ٔالن ا

             " 1 .ترمجة النص ما مل يدرك خصائص اخلطاب التلفظي وفق ما حتدده سـياقاته
و من هذا املنطلق، يبدو جليا ٔان املرتمج ا�ي يسعى ٔالن تكون ترمجته ٔاثرا ٔادبيا ينافس 

عن  أالصل، يتعني عليه ٔان يمتتع بسامت ذP أالديب ا�ي ٔاصبح أالدب جزءا ال ينفصم
و ال يكفي ٔان يكون ملام ٔاحسن ٕاملام vللغتني، بل يتوجب عىل مرتمج أالدب ٔان . حياته

  . يشاطر أالديب ٔاحاسيسه   و مشاعره
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و عليه، صارت الرتمجة أالدبية أصعب من الرتمجة العلمية، بل يه ٔاصعب الرتجامت عىل 
  .إالطالق

        :  :  :  :      مشالك الرتمجة أالدبيةمشالك الرتمجة أالدبيةمشالك الرتمجة أالدبيةمشالك الرتمجة أالدبية
و يقول ٕادوارد سابري . خشيص ٔالننا نسجل هبا جتربة خاصةٕان اللغة أالدبية يه تعبري 

Edward Sapir   لك لغة يف ذاهتا فن مجعي يف التعبري، و تنطوي  "يف هذا الشأن ٔان
عىل عدد معني من العوامل امجلالية و الصوتية و إاليقاعية   و الرمزية و الرصفية اليت ال 

  .2"تشاركها هبا ٔاية لغة ٔاخرى
ال يضع نصب عينيه القارئ ٔاثناء كتابته  "ق اكن اكتب النص أالديب و من هذا املنطل

النص أالديب، بل يرتك للقارئ حرية الفهم و التذوق، و املرتمج قارئ يف ٔاول أالمر مث 
مبدع يف ترمجته، ٔالنه ينقل ما فهمه من قراءاته للنص ا�ي ينوي ترمجته و هو غري ملزم 

     3."نصوص أالخرى ذات الغرض إالخباريبقصدية الاكتب فهو ٔاكرث حرية من ال 
انطالقا من هذه السامت اليت تتصف هبا الرتمجة أالدبية اكن القول بتعذر نقل النص أالديب 

  . ا�ي يعترب ٔاكرب مشلك من مشالك الرتمجة
  :تعذر الرتمجة

  : يف كتابه     J.C. Catfordلقد حدد اكتفورد 
 « A Linguistic Theory Of Translation »  نوعني من احلاالت اليت تتعذر فهيا

  : الرتمجة و هام
  L'intraduisibilité Linguistique:  تعذر الرتمجة اللغوي"  -/1
  L'intraduisibilité Culturelle "4:     تعذر الرتمجة الثقايف -/2

ٕان احملور اللغوي يشـمتل يف احلقيقة عىل حمورين ٔاساسـيني هام احملور الرتاكييب و احملور 
حبيث حيدث التعذر اللغوي حسب اكتفورد عندما ال يكون هناك بديل لفظي  . ٔالسلويبا

ٔاو تراكييب للغة أالصلية يف اللغة املسـهتدفة و هنا يرجع السبب يف تعذر الرتمجة من الناحية 
  . اللغوية ٕاىل �ختالفات املوجودة بني اللغتني

غة و الثقافة العربية اكلعم و اخلال ٔاو و مثال ذP ما جنده يف مسّميات ص� القرابة يف الل
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ٕاخل اليت ال جند لها يف ...العمة و اخلا� و ابن العم   و ابن العمة و ابن اخلال و ابن اخلا�
    .Oncle/ uncleاللغة و الثقافة الفرنسـية ٔاو �جنلزيية ٕاال تسمية واحدة يه 

Tante/aunte. Cousin(e)/cousin....        
 24مبعىن (يوم : بيوض يف هذا الشأن مثاال حيًّا عن لكميتو قد رضبت ا�كتورة ٕانعام 

اليت تُرتمج �هام ٕاىل اللغة إالجنلزيية بلكمة واحدة يه ) مبعىن عكس الليل(و هنار ) ساعة
Day  .و مثاال آخر يتعلق بلكميت Sky  وHeaven تنقالن ٕاىل اللغة العربية بـنياللت   :
  : عىل حنو قولنا. سامء

For heaven’s sake حبق السامء.  
Birds fly high in the sky 5.حتلق الطيور عاليا يف السامء  

ٔاّما النوع الثاين من تعذر الرتمجة ا�ي يعود ٕاىل �ختالفات الثقافية بني اللغة املصدر و 
ٕان تعذر الرتمجة الثقايف يرجع ٕاىل غياب السامت : اللغة الهدف فميزيه اكتفورد كام ييل

  . يف لغة النص املسـهتدف) فؤات املوقفيةالتاك( املوقفية
كام ٔان هناك من التعابري اليت تعمتد عىل الطباق و اجلناس اليت تصعب معها الرتمجة و 
تتعذر و يه كثرية يف اللغة      و الثقافة العربية نذكر مهنا عىل سبيل المتثيل ال احلرص ما 

  : 6ييل
  متينفلام لك متين لك * طرقت الباب حىت َلك& متين 
  فقلت لها ٔا¤ ٔاسام عيل صربي* فقالت يل ٔا¤ اسامعيل صربا 

  :ٔاو
  و ليس قرب قرب حرب قرب*    قرب حرب يف ماكن قفر    

  : و يف إالجنلزيية مثال

- Are you training for a race? 

- No, I’m racing for a train. 
و اقرتح Catford نفس الطريق ا�ي اتبعه اكتفورد  Popovicلقد سª بوبوفيتش 
  . يتشاهبان ٕاىل حد كبري مع ما جاء به اكتفورد يف هذا الشأن نوعني من تعذر الرتمجة
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  : تعريف هذين احلالتني حيث حيدد أالول عىل النحو االٓيت  Popovicلقد قدم 
« A situation in which the linguistic elements of the original 
cannot be replaced adequately in structural, linear, functional or 
semantic terms in consequence of a lack of denotation or 
connotation. »7.  

ٕاهنا احلا� اليت ال ميكن فهيا استبدال مالمئ للعنارص اللغوية لٔالصل بألفاظ تركيبية أو " 
  ).ترمجتنا( ".إالحيائية خطية ٔاو وظيفية ٔاو داللية من جراء نقص املعاين إالشارية و املعاين

 :و يعرف النوع الثاين عىل ٔانه
«A situation where the relation of expressing the meaning, i.e. the 
relation between the creative subject and its linguistic expression 
in the original does not find an adequate linguistic expression in 
the translation. »8 

يه احلا� اليت ال جتد فهيا العالقة بني املوضوع إالبداعي و تعبريه اللغوي يف أالصل ما "  
  ).ترمجتنا. ("يناسـهبا من تعبري لغوي يف الرتمجة
يف حتديد  كبريا لعامل الزمن اه�ماSusan Bassnett كام قد ٔاولت سوزان vسـنيت 

ة حيث ٔاشارت ٕاىل صعوبة نقل النصوص الÄسـيكية ال ٕاماكنية ٔاو عدم ٕاماكنية الرتمج
  : سـU أالدبية مهنا حيث تقول

« The greatest problem when translating a text from a period 
remote in time is not only that the poet and his contemporaries 
are dead, but the significance of the poem in its context is dead 
too »9. 

ٕان ٔاعظم مشلك �ى ترمجة نص يعود ٕاىل حقبة زمنية بعيدة ال يمكن يف كون الشاعر و  "
معارصوه قد رحلوا حفسب، بل و ٕان دال� القصيدة الشعرية يف سـياقها ما عاد لها وجود 

 Pترمجتنا. ("كذ(  
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ة عامة، سوف ٔاحاول بعد ٔان تناولت بعض االٓراء الوجزية حول تعذر الرتمجة أالدبية بصف
االٓن ٔان ٔاتطرق ٕاىل الشعر، ٔالن عقبات الرتمجة أالدبية اكنت و ال تزال تتجسد من الناحية 
النحوية و أالسلوبية يف النص الشعري دون النص النرثي ا�ي تعترب ترمجته ممكنة ٕاىل حد 

ض ما ٕاذا ما قورنت برتمجة الشعر و خصائص ترمجته، حيث سأجهتد يف ٔان ٔادرج هنا بع
  . االٓراء و املواقف اليت ختص هذا المنط أالديب

  .  و سأحاول هبذا الصدد ٔان ٔادرج بعض االٓراء اليت تقول بتعذر الرتمجة
  : هبذا الشأن Joëlle Redouaneتقول جوئيل رضوان 

« L'intraduisibilité est souvent un problème de goût... W. Winter 
souligne que le traducteur est comme le sculpteur auquel on 
demande de faire la réplique exacte d'une statue de marbre, mais 
sans lui fournir de marbre, en bois ou en métal, peut être belle et 
représenter le même sujet, mais elle ne sera pas la même 
chose ».10 

 W. Winterونرت . حيث يشـبه و... يكون قضية ذوقٕان تعذر الرتمجة غالبا ما ""
املرتمج vلناحت ا�ي يطلب منه القيام بنسخة دقيقة لمتثال رخايم تطابق أالصل دون 

حىت و ٕان ٔاجنز معv Ïخلشب ٔاو املعدن، فقد يتصف هذا العمل . ٕامداده مبادة الرخام
  . )ترمجتنا(. "vمجلال و ميثل نفس املوضوع بيد ٔانه لن يكون أالصل نفسه 

  :يف شأن تعذر الرتمجة ما ييل Jean-René LADMIRAL و يقول الدمريال 
« Une bonne part des problèmes métaphysique de 
l'intraduisibilité, tiennent, autant et plus qu'à un désir d'éternité 
idéologique substantialisant les langues, à des métaphorisations 
illicites, au maintien simultané d'exigences contradictoires, à des 
doubles sens qui font contre-sens. »11                                                           
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تافزييقية لتعذر الرتمجة ٕاىل رغبة يف اخللود إاليديولوH يعود جزء كبري من املشالك املي "
ا�ي يضفي طابعا ماد¤ عىل اللغات ٔاكرث منه عىل نقص يف دقة مفهوم الرتمجة و عىل 
�سـتعارات الالمرشوعة و احلفاظ املزتامن للمتطلبات املتعارضة و ازدواج املعاين ا�ي 

 . )ترمجتنا(".يؤدي ٕاىل ٔاخطاء يف املعىن
  :لية ترمجة الشعرٕاشاك

منظوم القول، غلب عليه لرشفه " :ٕان الشعر كام جاء يف لسان العرب البن منظور هو
و الشعر هو القريض احملدود بعالمات ال جياوزها و امجلع ٔاشعار          ... vلوزن و القافية

  .  "12و قائÏ شاعر ٔالنه يشعر ما ال يشعره غريه ٔاي يعمل 
  :Le Petit Larousseلفرنسـية و جاء يف قاموس اللغة ا

« La poésie est un art de combiner les sonorités, les rythmes, les 
mots d'une langue pour évoquer des images, suggérer des 
sensations, des émotions »13.                                               

و إاليقاعات و اللكامت يف لغة ما من ٔاجل اسـتدعاء الشعر هو فن جيمع بني أالصوات  "
  ).ترمجتنا. ("صور و ٕاحداث ٔاحاسيس     و انفعاالت

يف الشعر يتعلق أالمر بتوضيح بعض خلجات النفس بطريقة " :كام يقول جورج موÃن
جلية، و vٕعادة بناء معدل لها ميكن تلقيه من خالل جسد اللكامت، ٔاو املهمة اخلاصة 

  . 14"يقدم ماكÃ تتلقى فيه ٔاوحض اللكامت بأمغض املواقف للشعر هو ٔان
من خالل هذين التعريفني الوجزيين، يبدو لنا جليا ٔان ٔامه ما ميزي الشعر ٔاو vٔالحرى 

  .القصيدة الشعرية الوزن  و إاليقاع ٕاىل جانب إالحساس و الشعور
ماكن و من مثة اكن ٔامهها قضية �سـتحا� و االٕ . ٕان ترمجة الشعر تثري العديد من القضا¤

  هل ترمجة الشعر ممكنة؟: السؤال االٓيت
ٕان الرتمجة موجودة بل ممكنة ما دامت النصوص املرتمجة موجودة، بيد ٔان اسـتحا� الرتمجة 
تطرح حبدة يف جمال الرتمجة الشعرية و السبب يف ذP يعود ٕاىل خصائص التعبري 

. ن يف ترمجة هذا النوع من أالدبو من هذا اجلانب، اكن هناك اجتاهان vرزا. الشعري
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فالرٔاي أالول يرى الرتمجة ٔامر مسـتحيل، و ٔاما الرٔاي الثاين فريى عكس ذP متاما   و ٕان 
 . اكنت ٔاصعب من سابقهتا

  :الرٔاي القائل بتعذر ترمجة الشعر
من ٔاولئك ا�ين يقولون vسـتحا� نقل الشعر  اجلاحظ  ا�ي يعترب معيد منظري الرتمجة 

 الرمغ من ٔانه مل يتلكم لغة ٔاجنبية و لكنه اكن هيمت بقراءة الرتجامت و من مثة العرب عىل
  .اكنت آراؤه مسـمتدة

يربر ٔاحصاب هذا املوقف ٔان الشعر حمكة العرب و روعة هذا الشعر و ٕاجعازه يف ٔاوزانه و 
  .و ملا اكنت هذه أالوزان ال ميكن نقلها ٕاىل لغة ٔاخرى فٕان الرتمجة تفسد الشعر. ٕايقاعه

و قد نقلت كتب الهند، و ترمجت حمك اليوÃنية، و حولت آداب  ": و قد قال اجلاحظ 
الفرس، فبعضها ازداد حسـنا، وبعضها ما انتقص شيئا، و لو حولت حمكة العرب لبطل 

    15."... ذP املعجز ا�ي هو الوزن
 Paulلريي و من ٔاولئك ا�ين يقولون vسـتحا� ترمجة الشعر، جند الشاعر الفرنيس بول فا

Valery  ٔان الشاعر ال يفهمه فهام معيقا شامال و ال يشارك شعوره ٕاال  ":   ا�ي يؤكد
ٕان اكتب النرث و الروايئ . فالشاعر ال ميكن فصÏ عن لغة قومه. ٔاولئك ا�ين ينطقون بلغته

ٔاما الشاعر . و الفيلسوف ميكن ترمجهتم و كثريا ما حيدث ذP دون ٕاحلاق رضر كبري هبم
تاز عن غريه ٔان ٕانتاجه ال ميكن ٔان حيول ٕاىل النرث ٔاو ينقل ٕاىل لغة ٔاخرى، فالشاعر فمي 

   16."احلقيقي ال ميكن ترمجته 
ميثالن حمك   contenu/formeو ميكن ٔان نلخص �سـتحا� يف كون احملتوى و الشلك 

هذا  القصيدة و ال ميكن فصل ٔاحدهام عن االٓخر، بل و ال ميكن نقلهام ٕاىل لغة ٔاخرى، ومن
تصعب معلية الرتمجة ٔالهنا ]ام اكنت براعة املرتمج فٕان الشعر يأىب النقل، و ٕاذا " املنطلق 

ما حول عن لغته أالصلية، فٕانه يفقد قميته و يصري يف اللغة املنقول ٕالهيا نصا ممسوخا 
 فٕاذا اكنت ترمجة الشعر معلية عبثية ميئوسا مهنا، فليس ذP راجعا ٕاىل املرتمجني،. مشوها

  17."و ٕامنا ٕاىل طبيعة الشعر نفسه ا�ي ال حيمتل التحويل
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و الرتمجة تمت عندما تتطابق الرسا� أالوىل من الناحية املعنوية، ٔاي " :و يقول جون كوين
ٕاذا اكنت املعلومة املنقو� واحدة، و الرتمجة ]مة شاقة تتجمع ضدها االهتامات اليت 

لكن املرتمج ال خيون ٕاال النص ,  Traduttore tradittore: يلخصها املثل إاليطايل
أالديب، ٔاما اللغة العلمية فهـي تبقى قاب� للرتمجة و حىت يف بعض احلاالت للرتمجة الشديدة 

   18."ا�قة مما يربهن ٔانه لكام زاد جترد الفكر قل ارتباطه vللغة 
  :لقد حدد رومان جاكوبسون ثالثة ٔانواع من الرتمجة يه 
  Traduction Intralinguale:    نفس اللغةالرتمجة مضن "  -/1
  Traduction Interlinguale:  الرتمجة من لغة ٕاىل ٔاخرى -/2
    Traduction Intersémiotique "19: الرتمجة من نظام سـمييايئ ٕاىل نظام آخر -/3

ا جاكوبسون، ٔاكد عىل ٔان التاكفؤ التام ال وجود _ و  من خالل هذه أالنواع اليت اق̀رت
ل ٔان ترمجة الشعر تتعذر تقنيا و ما هو ممكن هو ما ٔاطلق عليه امس إالبدال راح يقو 

   Creative Transpositionاخلّالق  ٔاو ما يسمى 
        ::::الرأي القائل vٕماكنية نقل الشعرالرأي القائل vٕماكنية نقل الشعرالرأي القائل vٕماكنية نقل الشعرالرأي القائل vٕماكنية نقل الشعر

ىل أن التطابق يرى ٔاحصاب هذا املوقف ٔان ترمجة الشعر عسرية لكهنا ممكنة، و يتفقون ع
  . ر مسـتحيلو ترمجهتا ٔام التام بني القصيدة

  Jackson Mathewsو يف هذه املسأ� جيدر بنا ٔان نشري ٕاىل ما جاء به جاكسن ماثيوز 
]ام قلنا يف ترمجة الشعر يبدو يل ٔان مثة شيئا ال يقبل : " يف ترمجة الشعر حيث يقول

فالرتمجة الاكم� تكون ٔامينة . فرتمجة القصيدة ترمجة اكم� يعين تأليف قصيدة ٔاخرى: الشك
توى القصيدة أالصلية    و لكهنا مقاربة لشلكها و سـيكون للقصيدة املرتمجة روح خاصة حمل 

فالفرق بني التأليف و الرتمجة يمكن بصورة رئيسـية يف ٔان العملية . هبا، متثل صوت املرتمج
  .20"الثانية تعمتد عىل مادة قررها النص أالصيل

و قد . الرتمجة النرثية و الرتمجة الوزنية و ٕاذا ما ٔاراد املرء نقل الشعر، فمثة طريقتني و هام
يكون هناك عدم تأييد لفكرة الرتمجة النرثية للشعر، حيث يفقد هذا أالخري عنرصا من بني 

  . ٔامه العنارص اليت تبىن علهيا القصيدة و جاملها و هو الوزن
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من انطالقا من وRة النظر هذه، اكن من أالجدر ترمجة الشعر، عىل الرمغ من ٔان هناك 
يرى ٔان الوزن ال ٔامهية كبرية _ و منه ميكن غض الطرف عنه و نقل القصيدة نرثا، حيث 

  .يكون الرتكزي عىل املعاين  و إاليقاع ال غري
ٕان نقل القصيدة شعرا ليس vٔالمر الهني، و ٕامنا يتطلب من صاحبه قدرات و معارف 

: جاكسن ماثيوز قائالو عالوة عىل ذP، يضيف . خاصة ليست يف متناول ٔاي مرتمج اكن
ٕان القصيدة اجلديدة ال ميكن ٔان تكون مطابقة للقصيدة أالوىل، بل يه نتاج جديد " 

فكيف ميكن للمرتمج ٔان يكون ٔامينا . يشـبه أالصل يف ٔامور و خيتلف عنه يف ٔامور ٔاخرى
للمؤلف؟  جييب جاكسن ماثيوز عىل هذا السؤال ٔانه ال بد عىل املرتمج ٔان يقدر منذ 

ما يه أالمور اليت يكون فهيا ٔامينا، و لكن أالمانة يف معÏ يه ٔان ال يظهرها، فٕاذا  البداية
فعل اكنت نتيجة ذP وخمية، مث ٕان قصيدته ٕاذا ٔاوحت vٔالمانة فقدهتا ٔالن أالصل ال 

فاملرتمج ينبغي أن يكون ٔامينا دون ٔان توc قصيدته بذP و يف . يوc مبثل هذا الشعور
و منه فالتقارب يف الشلك بني القصيدة أالصلية و الرتمجة يعين ٔان  .ذP يمكن رس املهنة

املرتمج ينبغي _ ٔان يبتكر الشلك ا�ي خيلق أالثر ا�ي خيلقه النص أالصيل يف القارئ ٔاو 
و السبيل ٕاىل ذP هو اسـتخدام النص أالصيل قياسا يسـتوc منه أالثر و ليس . السامع

. اخلطأ ا�ي يقع فيه كثري من مرتمجي الشعر هو احملااكة ٔالن. حمااكة املمزيات الواحضة فيه
فٕاذا ٔاراد املرتمج مثال ٔان ينقل قصيدة فرنسـية تتألف التفعي� فهيا من اثين عرش مقطعا ٕاىل 

و هذا هو اخلطأ ا�ي يرتكبه املرتمج . إالجنلزيية، اسـتعمل التفعي� نفسها يف اللغة اجلديدة
    21."شلك القصيدة أالصلية لكيا احلريف، كام ٔانه ال جيب ٕاهامل 

انطالقا مما سـبق تبيانه ميكننا القول ٕان هذه اخلصائص  و املزيات اليت اتسم هبا و انفرد هبا 
و أالدب ال تعين vلرضورة اجلزم بأن ترمجة الشعر ٔاو االٓداب مسـتحي� ٔاو ال قدرة  الشعر

ٕاتقاÃ كبريا ٕاىل حد كون املرتمج لٕالنسان علهيا، و ٕامنا تتطلب Rدا كبريا و دراية fمة  و 
ٔالن اللغة أالدبية عىل وجه . يتحمك يف Ãصية اللغة اليت ينقل مهنا و اليت ينقل ٕالهيا

اخلصوص تكون مشحونة vلعواطف و أالحاسيس اليت قد تتجاوز معانهيا و دالالهتا 
منا نفسه بني و مك عديدة يه املرات اليت جيد فهيا الواحد . أاللفاظ اليت قد نستنجد هبا
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املطرقة و السـندان كام يقال، عاجزا عن التعبري عن ما جيول يف خلجات صدره ٔاو غري 
Pٔالن أاللفاظ تعجز يه كذ ،Pذ . ªبيد ٔان أالديب هو وحده القادر عىل سرب ٔاغوار ت

  .  املعاين و ٕادراكها
نت vلتحديد املعيار قابلية الرتمجة رمبا اك "النظرية الشعرية  ٕان : يقول جون كوين يف كتابه

ا�ي يسمح vلتفريق بني منطني من اللغة، و املشلكة الرئيسة تمكن يف معرفة ٔاسـباب عدم 
و ال بد هنا ٔان نفرق بني شلك احملتوى و جوهره، فرتمجة . قابلية اللغة الشعرية للرتمجة

ني يوجني و يقول ٔاحد كبار املتخصص. احملتوى ممكنة  و ترمجة الشلك يه فقط غري املمكنة
الرتمجة هتدف ٕاىل ٔان تنتج داخل لغة الوصول معادال طبيعيا ٔاقرب " نيدا يف هذه القضية 

، من Ãحية املعىن ٔاوال و أالسلوب )ٔاي لغة �نطالق(ما يكون ٕاىل الرسا� يف لغة القيام 
 و عندما. و حنن هنا مع املسـتويني، جفوهر احملتوى هو املعىن و شلكه هو أالسلوب" Àنيا 

تكون لغة القيام و لغة الوصول نرثيتني، تنتفي عىل املسـتوى الشلكي صفة اللزوم، حيث 
و ميكن دامئا ترمجة نص علمي ترمجة دقيقة من .      ٕان النرث هو درجة الصفر يف أالسلوب

لغة ٕاىل ٔاخرى أو داخل نفس اللغة و ذv Pلتحديد ٔالن التعبري هنا يظل خارجيا vلنسـبة 
   22."للمحتوى 

حسب ما جاء به جون كوين نسـتنتج ٔان اسـتحا� ترمجة الشعر تكون يف شلكه ٕاذا اكن 
موزوÃ مقفى ٔالن نقل هذه اخلصائص مسـتحيل من نظام لساين ٕاىل نظام لساين آخر 

و رمبا هذا . و ٔاما ٕاذا كتبت القصيدة نرثا فٕان ترمجهتا تعد ٔامرا ممكنا جدا. خيتلف عنه لكيا
ٕان لك قافية ال بد ٔان تكون ٕاما ذات :" قول يف شأن الشلكما جعل رومان جاكوبسون ي

ٔاما القافية اليت ال هتمت vلنحو ٔاي vلعالقة بني . معىن حنوي ٔاو غري ذات معىن حنوي
الصوت و البناء النحوي فهـي تنمتي كلك ٔالوان التعبري اليت حتذو هذا احلذو ٕاىل جمرد 

   ". 23ختلخل ذهين
مهنا ما ال حتمل دال� و مهنا ما :  هذا ٔان القوايف نوعانو يقصد رومان جاكوبسون من قو_

Ãوعليه جيب عىل املرتمج ٔان ال . حتمل يف طياهتا معان قد تفوق رمبا معىن اللكامت ٔاحيا
  .خيلط بني هذه و تª و يعطي للك حقها حىت ال ختتلط أالمور
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  : يعرب أالسـتاذ عيل ٔادمه عن ظاهرة ترمجة الشعر فيقول
يع املرتمجون البارعون مغالية صعاب نقل املؤلفات النرثية من لغة ٕاىل ٔاخرى، و قد يسـتط  "

و قد يوفقون ٕاىل حد ما، و لكن صعوبة الرتمجة و ٔاسـتطيع ٔان ٔاقول اسـتحالهتا تظهر يف 
  .24"حماو� نقل الشعر من لغة ٕاىل ٔاخرى ]ام تقاربت اللغتان يف أالصل و النشأة 

يف ترمجة   L. Robel et J. Roubaud:ف لك منو يف أالخري ٔاود ٔان ٔاشري ٕاىل موق
  : 25الشعر عامة حيث وضعا فرضيتني هام

  . ال توجد قصائد غري قاب� للرتمجة و ٕامنا يوجد مرتمجون غري قادرين عىل الرتمجة - - - - ////1111
 ت اخلطاب و مقومات الوزن الشعريال حتقق الرتمجة نقال اكمال للك الصور و جماال - - - - ////2222

القصيدة الواحدة ترجامت عديدة و خمتلفة، و قد يوجد بيهنا النص و �ا ميكن ٔان نرتمج 
  .  أالصيل

        ::::خامتةخامتةخامتةخامتة
يف  Jean Claude Bernard و صفوة القول يف هذا  املقام ما ذكره جون لكود برÃرد 

مشلكة الشاعر أالوىل يه ٔان عليه ٔان  "ا�ي يرى ٔان ' مالحظات حول الشعر'كتابه  
 عامله اخلاص مع احتفاظ اللغة  حبريهتا يف التعامل مع يتوصل ٕاىل اسـتخدام اللغة ليوحض

عاملها العام، و مشلكته الثانية أن عليه ٔان ينجح يف ٔان يقول بطريقة تسمح _ بأن يقول ما 
ال ميكن ٔان يقال، و مشلكته الثالثة يه ٔان عليه ٔان ينتج رضv من اللغة، تسـتطيع خالل 

خلق هذه اللكامت بطريقة ٔاخرى، مث ٕاىل ٔان انطالقها من اللكامت ٔان تدعو ٕاىل ٕاعادة 
تتواجه هذه اnلوقات ليك تفلت من ٔاسوار احلدود املألوفة و ليك تصبح �هيا القدرة عىل 
املعرفة و الفعل،      و عىل تكيل عالقة طازجة دامئا مع الواقع و مع التارخي،  و مشلكته 

يف الوقت ا�ي اكن قد اجتاز هبا  الرابعة يه ٔان يسمح للغة بأن تظل قادرة عىل االتصال
  v".26لتأكيد حدود االتصال
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  .1989.تونس.  عداد مجموعة من أالساتذةإ . الرتمجة نظر¤هتا و تطبيقاهتا: املنصف. اجلزار -
 . 2000.ا�ار البيضاء. املركز الثقايف العريب. الرتمجة و التواصل: محمد. ا�يداوي -
جم� حممكة تعىن بقضا¤ : جم� املرتمج. الرتمجة أالدبية و املقارنة: حفناوي. بعيل -
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 .102ص . 1966.الرتمجة
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