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هيدف البحث ٕاىل دراسة ٔامهية ختمني 
نص فg يتعلق املرتمج، بصفته قارئا ٔاوال، لقصدية ال 

برموزها اخلاصة اليت ال ميكن فهمها خارج عامل 
الرواية، ورضورة التفاوض فg يتعلق بعواملها 
املمكنة بلك خصائصها الرضورية واجلوهرية 
والعرضية وذ} من خالل دراسة بعض الwذج من 

لصاحهبا هرمان ملفيل برتمجة  Moby Dickرواية 
ا�راسة ٕاىل خلصت . رحاب عاكوي ٕاىل العربية

الصعوبة البالغة اليت تواجه مرتمج الرموز اخلاصة من 
الرواية أالمريكية ٕاىل العربية و كذا ٔامهية المنوذج 
التأوييل ا�ي يقدمه ٔامربتو ٕايكو املبين عىل التعضيد 

  .التأوييل
التعضيد التأوييل، العوامل املمكنة، : اللكامت املفتاحية

  .ان ملفيلالرمز اخلاص، ٔامربتو ٕايكو، هرم
  
  

  
  

Abstract:  

The research aims at studying the 

importance of interpreting in the 

work of the translator as being a first 

reader of the Intentio Operis with 

regard to its private symbols that 

cannot be understood outside the 

realm of the novel, and the need to 

negotiate with regard to its possible 

worlds with all its Necessary, 

essential and accidental 

characteristics through studying some 

examples from Herman Melville’s 

novel Moby Dick, translated by 

Rehab Akkawi into Arabic. The study 

exposes the difficulties faced by 

translators in translating private 

symbols from American novels into 

Arabic, and the importance of Echo’s 

interpretative model and its 

cooperative interpretation. 
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مفهوما مفصليا يف نظرية  (Interpretative Cooperation)يعترب التعضيد التأوييل 

التأويلية، و هو يتعلق بقدرة القارئ عىل ختمني  (Umberto Echo)املفكر إاليطايل ٔامربتو ٕايكو 
، واليت يه التأويل ا�ي يتيحه النص عرب اسرتاتيجياته (Intentio Operis)قصدية النص 

يصبح بدوره ) Ideal Reader(هذا التعضيد هو ا�ي من شأنه خلق قارئ منوذ± ٕان . ا�اخلية
  .البوريس) Semiosis(جزء رئيسـيا من معلية التأويل الالمتناهية وفق مفهوم السـمييوزيس 

يفرق ٕايكو بني اكتب النص احلقيقي والاكتب المنوذي، والقارئ احلقيقي و القارئ المنوذ± 
عري كبري ٔامهية للاكتب والقارئ احلقيقيني، فأالول ال يكون حارضا عادة ليفرس ففي واقع احلال هو ال ي

قصديته من خالل نصه بل ٕان النص يفرض قصديته عىل قصدية املؤلف     و يتحمك فهيا من خالل 
اسرتاتيجياته و عوامله، أالمر ا�ي جيعل الاكتب المنوذ± ا�ي ميكن اسـتخالصه من تأويل النص 

ا عن اكتب النص احلقيقي احملسوس، ٔاما أالخري وهو القارئ احلقيقي فهو قارئ براغاميت خمتلفا متام
يبحث عن تأويل واحد مبارش  مناسب للنص، يف حني ٔان القارئ المنوذ± يبحث عن التأويالت 
املمكنة اليت يسمح هبا النص من خالل اسرتاتيجيته وهذا ما يفتح الباب ٔامام تأويالت ال متناهية 

  . وÙ للنصومعق
و )      2008بن بوعزيز،(ٕان هذه التأويالت ختلق عوامل خمتلفة ممكنة تو� من رمح الرسد 

ترتكز عىل عامل مرجعي يساعد عىل تفسري و متتني Ýيق العوامل املمكنة اليت يسـتخلصها القارئ المنوذ± 
فنحن ال نفهم بأن هناك " ã مشسامل"و غالبا ما تفهم هذه العوامل املمكنة جمازا، حفني نقول . من النص

 ãازي فاملåه اæعىل هيئة كوكب ملهتب، بل نفهم هذا التشبيه البليغ عىل و ãعاملا يتجسد فيه امل
  . مثال حيجب من سواه بذكره كام حتجب الشمس Ýيق الكواكب بنورها

ا ٔاو قليال عن العامل يعترب العامل كام نعرفه هو العامل املرجعي Ýلنسـبة للقارئ، وقد خيتلف كثري 
الرسدي الروايئ لكنه يف الهناية ال بد ٔان يشرتك معه يف بعض اخلصائص حىت يسـتطيع القارئ تفعيل 

  .موسوعته
ال تعترب العالقة بني العامل الواقعي والعامل الرسدي عالقة ٔاسايس بثانوي لكهنا óمة من ٔاجل 

ل بعضها وٕايالء أالمهية لبعضها االٓخر، وميكن تبيني وٕادراج خاصيات العامل املمكن، اليت ميكن جتاه
لها من أالمهية Ýلنسـبة لعامل ) Necessary(ٕاىل خاصيات رضورية ) 2013،39: ترفاس(تصنيفها 

óمة يه أالخرى يف تأويل ) Essential(الرواية ما جيعل ٕاهاملها ٔامرا مسـتحيال ؤاخرى جوهرية 
ويه üنوية ال ) Accidental(صائص عرضية مقاطع من النص والنوع أالخري من اخلصائص يه خ

  .يتأثر عامل الرواية ٕان ٔامهلت
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ٕان هذا التعضيد التأوييل املبين عىل تفاعل القارئ المنوذ± مع قصدية النص ٔامر ٔاسايس 
للفهم، والفهم ٔاو التأويل هو ٔاول مراحل الرتمجة فال ميكن الوصول ٕاىل ترمجة سلمية من دونه، و املرتمج 

شأنه شأن القارئ يف اللغة أالم، ينطبق عليه ما ينطبق عىل غريه وهو مطالب Ýلتأويل  هو قارئ ٔاول
  .وولوج عامل الرسد وحتديد خاصياته مبختلف ٔانواعها

ٕاال ٔان óمة املرتمج أالديب ال تقترص عىل تأويل النص حفسب بل هو مطالب بنق� ٕاىل لغة 
مع النص وهنا ) Negotiation(عىل التفاوض  ٔاخرى وٕاىل ثقافة ٔاخرى، وغالبا ما جيد نفسه جمربا

تربز ٔامهية فهم خاصياته وحتديد ما جيب نق� وما ميكن ٕاهام�، فالتفاوض ٕاذا ينطوي عىل خسارة حمتية 
و مكثال عىل التفاوض ا�ي واæه هو مكرتمج . يف املعىن، ويعترب ٕايكو جلوء املرتمج للحاشـية فشال �

نسـية و اليت ال وجود لها يف لغته إاليطالية، ومتتã هذه اللكمة Ýلفر ) chaumières(يورد لكمة 
سقفه من ) 4(مبين من احلجر، ) 3(صغري، ) 2(مزنل فالحني، ) 1(مخس خاصيات يه ٔاهنا 

و لغياب املاك�، اضطر ٕايكو للتفاوض فهو ال يسـتطيع ٔان يرشح لك . متواضع) 5(حشف، 
Ýلنظر لعامل الرواية ا�اخيل وسـياقه فضل ترمجهتا  اخلاصيات ٔالن ذ} يرض Ýلنسق العام للنص، و

وبرمغ اسـتعام� لثالث لكامت فٕانه قد خرس بعض اخلاصيات، لكنه ) بيوت صغرية من احلجارة: (ب
 )2013،46: ترفاس. (ٔاوصل اجلوانب االٔكرث ٔامهية لقصدية الرواية قصد نقل نفس أالثر

هو ما يتيح لنا ٔان نتأمل "مع الرمز ا�ي ٕاذا اكن هذا مع اللغة العادية فكيف يكون أالمر 
هو ٕاضاءة للوجود املعمت و اندفاع ...شيئا آخر وراء النص، فالرمز قبل لك يشء معىن خفي، و ٕاحياء

فالرمز كيان � ال يرتبط مدلو� بشلك مبارش ) 2000،84: ٔادونيس يف بوصالح" (حنو اجلوهر
عىل التأويل، وهذا ما ميزيه عن إالشارة ذات ا�الÙ  وهنايئ بدا�، يمتزي Ýلعمق وإالحياء و نفتاح

الوحيدة وإالطار احملدود اجلامد ا�ي يتفق عليه ٔاعضاء جامعة لغوية ما ٕاكشارات املرور وبدل 
  )1975،27: ٔاوملان، تر برش. (الرشطة

 يسـتعمل الرمز للتعبري عام ال يراد � ٔان خيرج مبارشا، ٕاما حلاجة يف نفس الاكتب ٔاو لعجز 
اللغة عن القيام بذ}، ؤامه عنارصه إالحياء ا�ي هو ضد الترصحي والتعبري املبارش، فهو يعمتد 
الغموض ا�ي يكتنف دالالته البعيدة اليت حتتاج æدا لسرب ٔاغوارها وبيان مكنو'هتا اليت تتجاوز 

ده يزيد من �ة بكثري املعىن املبارش اجلاهز، والغموض ٔايضا هو ٕاحدى خصائص الرمز الفنية، فتواج
وتراسل احلواس اليت تعين ٕاعطاء ) 2002:القعود( كتشاف اليت ال تغيب ما توافر هذا العنرص 

صفات تدرك حباسة معينة حلاسة ٔاخرى مما خيرج عن  سـتعامالت املعتادة ٕاىل ميادين جديدة تزيد 
  .من متعة التلقي والتذوق الفين
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دميا قدم البرشية فٕانه لكون ومذهب فين مل يظهر ٕاذا اكن اسـتخدام هذا اللون من اخلطاب ق
عىل يد خنبة من ٔادÝء فرنسا ورسعان ما تبعهم البقية، وتعد روا*ت أالمرييك هرمان  1886ٕاال سـنة 

تدور ٔاحداث . ملفيل البحرية وخباصة رائعة مويب ديك موردا ال ينضب للرموز وإالحياءات وأالساطري
) Ishmael(ٔابطالها الراوي ويدعى ٕاسامعيل) Pequod(اقوطة الرواية عىل منت سفينة تدعى الب

) Moby Dick(واحلوت مويب ديك ) Queequeg(واملتوحش كويكوج ) Ahab(والقبطان آخاب 
وغريمه من الشخصيات اليت رمزها الاكتب ملفيل عن طريق اسـتعامل  سـتعارة وغريها من رضوب 

  .مجة ونقوم بتحليلها عىل ضوء ما سـبقاåاز، وسـنورد بعض أالمث� من الرواية والرت 
وامسه يف أالصل امس نيب ورد يف إالجنيل يرمز ) Ishmael(بطل الرواية أالسايس هو : رمز البطلرمز البطلرمز البطلرمز البطل

للمسـيحي العادي، طيب القلب، حيب االٓخر وحيرتمه، تضيق نفسه Ýلر9بة فريكب البحر حبثا عن 
يع أالوامر حىت ٕان خالفت هواه، تدفعه انطالقة جديدة، يشهد ٔاحداü عظمية دون رغبة منه، يط 

أالحداث و تؤثر فيه وال يؤثر فهيا، ويف الهناية يكون النا± الوحيد من غرق السفينة بفضل طفوه 
  .داخل حلد صنعه � املتوحش كويكوغ

 Call me Ishmael. Chapter 1 p 22: املثال
  19بدا*ت ص . وليكن امسي ا�ي ٔاعرف به هو اسامعيل: الرتمجة

و أالصل ٔان ٔاسامء ) اسامعيل(قد ترمج ٕاىل ) Ishmael(نالحظ يف هذا املثال ٔان امس 
  ).ٕاشاميل(العمل ال ترتمج بل تكتب مثلام تنطق، و Ýتباع هذه القاعدة سـيكون تعريب  مس 

لٕالمس خاصية رضورية ويه خاصيته ا�ينية إالجنيلية، فاختيار امس البطل مل يأت اعتباطا 
ال الرواية اكنت تعرض فكر املسـيحي أالمرييك العادي و�} وجب الترصحي ٔالن الشخصية طو 
مث ٕان هناك فرقا جوهر* يتعلق Ýلشخصية نفسها، فلك ا�*'ت الساموية تنسـبه . بذ} يف الرتمجة

Ýٕعطائه بعدا دينيا و ظهرت د*نته  Ýلرمغ مما قيل فٕان الرتمجة قد حافظت عىل قصدية النص. لنفسها
  .يف مواضع ٔاخرى كثرية وعليه فقد وفق املرتمج يف اختياره

سفينة صغرية نوعا ما، عتيقة ٕاىل درجة ٔان جانهبا اسوّد، مرتبة و ) Pequod(الباقوطة : رمز السفينةرمز السفينةرمز السفينةرمز السفينة
ل و أاليتام الفقراء ال تعود ملكيهتا ٕاىل مجموعة من أالرام. نظيفة وقد مت تغيري بعض ٔاجزاهئا اليت حتطمت

ميلكون مصدر دخل غريها، يبتسم احلظ لها فتحقق نتاجئ تفوق التوقعات بشلك يسـتطيع ٔان جيعل 
من ٔاحصاهبا و حبارهتا ٔا'سا ٔاثر*ء ٕاال ٔان قبطاهنا يغامر هبا وحيملها ما ال طاقة لها به ما يؤدي هبا ٕاىل 

رحج للوال*ت املتحدة أالمريكية اليت اكنت يف وترمز عىل االٔ . الغرق وموت الطامق وخيبة ٔامل مالكها
ذ} الوقت تكتشف ذاهتا فيتنبأ لها ملفيل بأن حتقق جناحا وماكنة مل تكن حتمل ٔان تصلها، مث يؤدي هبا 
حاكóا ٕاىل اخلراب وا�مار وفقدان املاكنة وهذا ما حدث تقريبا ٕاذ ٔاصبحت الوال*ت املتحدة القوة رمق 
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ويسـتعمل امس السفينة اليوم للحديث عن ٔاي . عام عن نرش الرواية 100قل من واحد يف العامل بعد أ 
  .مؤسسة ٔاو æة تفلس ٔاو خترس بعد جناح بسبب رعونة مالكها ٔاو قادهتا

 The Ship. Chapter 16 p 141: املثال
  77ص . الباقوطة: الرتمجة

هذا الرشح مل حيرتم قام املرتمج برشح عنوان الفصل فالسفينة املقصودة يه الباقوطة، لكن 
قصدية النص، فذكر صعود البطل ورفيقه عىل منت السفينة املذكورة اكن صدفة، ٕاذ اكن هلام ٔان خيتارا 
من بني ثالثة سفن، ولو اختارا سفينة ٔاخرى لاكن مصريهام خمتلفا، وعليه فٕانه اكن عىل املرتمج 

  .ٕاعطاء إالجابة من العنوان مبارشةيسـتعمل التعضيد التأوييل بأن حيافظ عىل الغموض املقصود بدل 
وترمز ٕاىل قبي� هندية Ýئدة، ) Pequod(ٔامر آخر هو امس السفينة نفسها، فهـي Ýٕالجنلزيية 

) الباقوطة(ٔاما الرتمجة املقرتحة . ٕاذ نلحظ يف امسها حتذيرا رصحيا عىل املصري ا�ي ختبئه لها أالقدار
وهو امس  امت 'عورة و شاكوشة عىل سبيل املثال،فقد جاءت عىل وزن الفاعوÙ مثلام جنده يف لك

مؤنث مفرد ال دالÙ � يف اللغة العربية، وهنا ٔايضا ٔاخفق املرتمج يف احلفاظ عىل قصدية النص أالصيل 
  .جفاءت الرتمجة مشوهة ال تفي Ýلغرض املقصود

 معه دامئا، يأمتر بأمره إال� يوجو ٕا� وثين ٔاسود صغري، يعبده املتوحش كويكوغ وخيم�: رمز إالرمز إالرمز إالرمز إال���� يوجو يوجو يوجو يوجو
Ýلرمغ من خمالفته للعقيدة املسـيحية وازدراء البحارة � فٕان البطل . وال يقدم عىل ٔامر حىت يستشريه

. اكن حيرتمه بلك صدق ويف الهناية يطلب إال� من املتوحش صنع نعش للبطل يكون سببا يف جناته
  .ورمز للتسامح وإالخاء وهو يرمز للحمكة املغيبة عن احلضارة املادية الغربية

 he had been diligently consulting Yojo-the name of his black little…: املثال
god- Chapter 16 p 141 

ٕا� من آلهة الوثنيني يف : يف الهامش--- ٕالهه أالسود الصغري(*) اكن مثابرا عىل استشارة يوجو : الرتمجة
  .أالساطري

احضة ال غبار علهيا مVشـية مع قصدية النص اليت تقتيض جاءت الرتمجة مبارشة حرفية و 
الترصحي بلك ما يتعلق هبذا إال� ا�ي ال يعرفه القارئ املثايل غري العلمي بآلهة اجلزر املتوحشة، ٕاال ٔان 
املرتمج ارتأى ٕاضافة حاشـية يوحض فهيا ٔانه ٕا� �*نة وثنية ؤانه ٔاسطوري مبعىن ٔانه خيايل ما ٔانزل هللا 

سلطان، واحلاشـية مثلام يقول ٕايكو دالÙ عىل اهنزام املرتمج، مث ٕان املعلومات اليت جاءت يف  به من
احلاشـية ال تضيف جديدا بل ٕاهنا تقحم معلومات ال ختدم سـياق النص وقصديته واكن من أالوىل عدم 

  .ٕادراæا من أالساس
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سع عرش عندما اكنت السفن تدور ٔاحداث الرواية يف عرشينيات القرن التا: رمز ٕاعصار التايفونرمز ٕاعصار التايفونرمز ٕاعصار التايفونرمز ٕاعصار التايفون
بدائية وقوى الطبيعة مدمرة ال قبل للبرش هبا، ويف البحر، فٕان ٔاكرب خطر عىل السفن والبحارة هو 

وهنا يرمز التايفون ٕاىل ا\اطر . ٔاعاصري التايفون اجلبارة اليت متزتج فهيا الر*ح العاتية وأالمواج الضخمة
  .سبيل امليض قدما حنو الهدف املنشود والصعاب اليت يضطر البرش ٕاىل جماهبهتا يف

 During the most violent shocks of the Typhoon. Chapter 123 p 935: املثال
  468البندقية املعبأة ص . يف ٔاثناء ٔاعىت الصدمات اليت اكنت حتد[ا الر*ح: الرتمجة

تص جغرافيا خت ) 3(لكمة آسـيوية ) 2(ٕاعصار، ) 1: (عدة خاصيات) Typhoon(للكمة 9يفون 
نالحظ ٔان . متزتج فيه الر*ح الشديدة Ýٔالمواج الهائ�) 4(مبنطقة احمليط الهادي والبحار املتعلقة به 
مل يلزتم Ýٔالمانة للنص أالصيل ٕاذ ٔاوصل جزء ) Typhoon(املرتمج Ýختياره لكمة ر*ح لرتمجة لكمة 

ولرمبا خاف ٔاال يفهم القارئ العريب معىن يسريا و عرضيا من املعىن مما يثبت ٔان ختمينه مل يكن صائبا، 
لكمة 9يفون وحىت يف هذه احلاÙ اكن أالجدر به ٔان يضيف لكمة ٕاعصار حىت وٕان تسبب ذ} يف 
تكرار املعىن ٕاذ ٔان لكمة 9يفون ترادف لكمة ٕاعصار Ýللغة الياÝنية، لكنه تكرار ال بأس به من æة ٔانه 

  .فهو مل يوفق يف ترمجة هذا الرمزال خيل بنسق النص وال قصديته، ولهذا 
من لك ما سـبق يتبني لنا ٔان ترمجة الرموز ٔامر معقد للغاية ويتطلب قدرة فائقة عىل 
التخمني والتأويل، وهنا يربز دور آليات التحليل السـمييايئ اليت يقرت_ا ٕايكو يف نظريته اكلتعضيد 

النص من ٔاجل حتديد اخلاصيات الرضورية  التأوييل الناجت عن قدرة القارئ املثايل عىل تأويل قصدية
واجلوهرية والعرضية مما يساعد املرتمج عىل التفاوض جيدا واختاذ القرارات الصحيحة ٔاثناء نقل النص 

  .ٕاىل اللغة الهدف
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