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  ةـــــمدـقـم                  
  

ىـإل دفـيه راـحاض رهانا الترجمة دراسات مع اللساني البحث التقاء لشكّي 

 اللسانيات رثا من االستفادة على القادرة المنهجية والوسائل اتــاآللي ضبط

 الممكنة الطرق أفضل عن البحث في استثماره لأج من واألبعاد األطراف المترامي

  .متطاولة عقود عبر الترجمة دراســات طبعت التي اإلشكاليات ليللتذ

 فنية بالغية عناصر على عموما اإلبداعيةو األدبية النصوص اشتمال أن كما

 ترجمتها على اإلقدام جعل وحضارية ثقافية اعتبارات إلى أصلها في ترتد وجمالية

" للترجمة القابلية عدم" بصفة ينعتونها المترجمين من كثيرا جعلت ةجم  قائعو يعرف

"l’intraduisibilite". البالغية العناصر أنواع كلَّ ليشكّ ما على ينسحب الوصف وهذا 

س إشكاليتنا على فرضية وهو ما أدى إلى أن تتأس. وكناية وتشبيه استعارة و مجاز من

رافدا  المعاصرة اللسانية الدراسة عرفته الذي المنهجيو النظري الضبط مستوىاعتبار 

 المدرسةمن  إسهامات كّل وخصوصا ، األدبية الترجمة إشكاليات هاما في دراسة

 التي اراتالتي بمجمل مرورا و ،"تشومسكي ومنع" رائدها عند التحويلية التوليدية

 اللساني اإلطار تأثيرها وزتجا التي و ةاللساني المدرسة لهذه ةالنظري األطر استثمرت

أن نهشأ من ؛ والذياللسانية للظاهرة لةالمشكّ والنفسية الذهنية العناصر إدراج إلى ليمتد 

   .التداخل و التقاطع نحو اإلنسانية العلوم اتجاه يثبت

 أن ،بانفتاحها على النظريات اللسانية المعاصرة ،فهل بإمكان نظرية الترجمة

  ؟ اإلنسانية انتقال الدالالت المجازية بين اللغات  لياتإشكااستجالء  إلىتطمح 

 باالعتماد الترجمة بطريق المجازية الدالالتهذه  انتقال اتكيفي دراسة جلأ من

 عنها رتتطو التي اللسانية والتيارات التحويلية التوليدية اللسانيات إطار على



 ب 

 من المجازية الترجمة" :سالةالر هذه عنوان كان ،"اإلدراكية اللسانيات" ارتي وخصوصا

  ".المعاصر اللساني الفكر خالل

 اإلنسانية العلوم خارطة ضمن اللسانيات موقع من يتهأهم تنبع الموضوع ذاوه 

 تاستقر التي البحتة العلوم جملة تطبع التي ةالصرام من العلمية نتائجها تقترب التي

 أيضا ةاألهميهذه  تنبع و. رمةالصا المنهجية والدقة الموضوعية على النظرية أسسها

 علمية آفاق على انفتاحا يشهد الذي اإلنساني النشاط خارطة ضمن الترجمة موقع من

التي الرقمية الطفرة بفضل دةمتعد بعض من بعضها البشرية أجيال بتقر دتومه 

 اللغات بمختلف واألساليب واألنماط األحجام دةالمتعد النصوص من سيل أمام السبيل

     .  األلسنةو

 على- الموضوع هذاإن نالمستفيض والبحث الدراسة من حقه ينل لم -تهأهمي؛ي 

 ؛ومدارسه تياراته بوتشع الغربي اللساني البحث خطوات تسارع إلى ذلك سبب ويعود

هذا وسط لها قدم موطئ عن تبحث العصر هذا في العربية اللغة جعل امم الهائل الكم 

 التي الجوانب من جانبا ليشكّ األمر الذي دة،تجدالم و دةتعدالم انيةاللس اتالنظري من

 اتالنظري كّل من االستفادة إلى جاهدا يسعى المواضيع هذه مثل في الباحث تجعل

    . الصلبة العلمية بالروافد كليهما واللسانيات الترجمة يدرس إمداد على القادرة

    فإ الترجمة دراسات ةوألهميمجال يناسب الذي "التحليلي المنهج" ستخداما ن 

 من االستفادة على المنهج هذا لقدرة ذلك و وفاعال؛ مشروعا يبدو وهدفها الدراسة

ةــــالنظري  بوصفها إطارا ةاللساني امرجعي ا؛أساسي دراسات على ذلك تطبيق ثم 

 وجودها ضفيي لتيا واالستعارية المجازية الدالالت ترجمة وخصوصا ةاألدبي الترجمة

  .راقية فنية و جمالية مسحة األدبي صالنّ على

 المعاصر اللساني الفكر خالل من المجازات ترجمة يتناول الذي الموضوع وهذا    

ظريةالنّ األطر عرض مجال من تنتقل ومباحث فصول خالل من دراسته تتم لةمثّالم 

 الترجمة دراسات على أسسهاو امبادئه تطبيق إلى التحويلية التوليدية المدرسة في



 ج 

 من نتضم قد ،وخاتمته متهمقد إلى باإلضافة ،الموضوع هذا نفإ وبالتالي. المجازية

  :يلي ما والمباحث الفصول

 ، وقد "الداللة المجازية في حقول البحث اللساني"حمل عنوان : األول الفصل  -

 اأمو .ةالمجازي والداللة ةحقيقيال الداللة بين للتمييز انظري تأسيسا األول همبحث تناول

 المجاز وظيفة ذكر إلى ضفتعر اللساني والتواصل المجاز عنوانه الذي الثاني المبحث

 المجاز عنوانه الذي الثالث المبحث تناول حين في .في إثراء العالقات الداللية هدورو

 البالغة في لمجازوا األدبي النقد في المجاز :هي ةهام نقاطا اإلنساني البحث حقول في

 ةــاألدبي الترجمة نظرية في والمجاز الداللة علم في والمجاز

 للترجمة اللسانية الدراسة"ه االهتمام من خالله صوب فقد توج: الثاني الفصل  -

 التوليديـة النظريـة" ب نعنوالم األول همبحث ؛ وهو العنوان الذي تعرض" المجازية

 المدرسة في اللسانية اتليالكُ مبدأ :تتمثل في  ةاللساني اياالقض من جملةإلى " التحويليـة

 أسس تناولقد فمنه  الثاني المبحث اوأم. بالترجمـة ـاتليالكُ وعالقـة التحويلية،

 الذي الوقت في .التحويليـة التوليديـة اللسانيات في الليالد نكوالمو التوليدي المنهج

 شتملا الذيو ؛المجازية للترجمة اللساني المنظور ةدراس إلى الثالث المبحث فيه انتقل

 للملفوظ المجازية القيمة سرد إلى باإلضافة المجازية الالتالد خصائص ذكر على

 .اللساني

 فيه؛ و"المجازية الترجمة ودراسة اإلدراكية سانياتاللّ" هوسمنا :الثالث الفصل  -

 يقسم الذي اإلدراكي ورالمنظ وهو ؛"اليكوف جورج" عند االستعارة نظريةل  عرض

 اإلدراكي النظام آلية فتناول الثاني المبحث وأما .المجازية للوحدات اإلدراكية المراتب

 لالتمثّ مفهوم عرض يفرض ما وهو ،المجازية لترجمةا دراسة في استثماره مكني الذي

 راي" عند ةليالدال ةالمعجمي العالقات ةنظريل تناول ففيه الثالث المبحث أما .اإلدراكي

 الداللي التحليل في منها االستفادة منظور من وذلك ،"Ray Jackendoff"" جاكندوف

 .ةالمجازي ةالمعجمي للوحدات



 د 

 "المجازية الترجمة دراسة في التأويلي النموذج" عنوان حمل :الرابع الفصل -

 ةتأويلي ولتنا ثم ،يةالتأويل و التأويل  يمصطلح ةتأسيسي إلى األول همبحث  فعرض

 النموذج نشأة ةتاريخي دراسة إلى الثاني همبحث في حين عرض. المجازية الصور

 التأويل شروطو المجازية الوحدات دالالت حدود عن الحديث إلى باإلضافة ،التأويلي

 وكذلك ،المعرفية والحقول والتأويل الترجمة فتناول الثالث المبحث اوأم. وحدوده

الكفاءة وأخيرا ،الثقافية صرالعنا ترجمة ةتأويلي التأويلية الترجمة عملية في ةالنصي. 

 ما االهتمام و الرعاية من لقَي لم إذا ورالنّ يبصر أن علمي بحث ألي يمكن ال

بإشراف العلمي البحث هذا ظفر ولقد العلمي؛ البحث آفاق في االنطالق من مكّنهي 

 اهتماما أبدى الذي" شريفي واحدال عبد" الدكتور األستاذ قبل من زمتمي علمي

 هذا إنجاز من المنشودة العلمية الثمرة تحقيق إلى أوصلها و فكرته وتبنّى ،بالموضوع

 أساتذة من جلّة قبل من المناقشة بشرف البحث هذا يحظى أن وهي ؛البحوث من النوع

  .الجاد األكاديمي االختصاص

 المساعدة و العون بيد بعيد وأ قريب من ناأمد من كّل نشكر أن يفوتنا ال كما

 تخصصه موقع من كّل إداريين و أصدقاء و أساتذة من العلمي البحث هذا نجازإل

 حال صالح فيه ما إلى المخلصين جميع قوفّي أن لنسأ العظيم واَهللا. الفني و العلمي

 .القصد وراء من اهللا و ؛وإصالحها العربية اللغة
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  :الداللة الحقيقية والداللة المجازية - :المبحث األول

ب والغنى حتىشمل كثيرا من الحقول  لقد حظي الدرس اللساني المعاصر بالتشع

يرا من جوانب الحياة العلمية واالجتماعية والتعليمية المعرفية المتنوعة، بل ودخل كث

وما دام أن موضوع اللسانيات هو اللغة اإلنسانية، وأن أداة الترجمة . والنفسية والثقافية

ووسيلتها هي اللغة؛ فال ريب أن تصبح الترجمة موضوعا من موضوعات التطبيق 

ني من خالل المدارس اللسانية التي دة التي أفرزها الدرس اللسااللساني للنظريات المتعد

ظهرت عبر مسيرة اللسانيات في تطورها الحديث والمعاصر؛ وكان من نتائجها جملة 

من المناهج اللسانية التي أكسبت الدرس اللساني المعاصر صرامة في النظرية 

  .والتطبيق

خما الحظ زلمناهج التي تناولت الترجمة فإنّه يجملة ا إذا ما استطلع أي باحث

كبيرا يتناول بالدراسة والتحليل فاعلية الترجمة وتحققها في ثنايا النصوص األدبية 

المومن ضمن هذه المناهج . ة للترجمةعدالمنهج النقدي : اإلشارة إلى كل من يمكن

 ؛والمنهج العملي والمنهج الثقافي االجتماعي والمنهج الحاسوبي والمنهج اللغوي النفسي

  .لساني وأخيرا المنهج ال

عليه أمر البحث اللساني  معرفة مدى ما استقرهو  البحث هذا في إطار يهمما  و

في معالجة فعالية الترجمة باستثمار أطره النظرية وإجراءاته المنهجية وتطبيقها على 

تسليط الضوء على أهم  نحو السعي ينصب وبالتالي فإن .دراسات الترجمة األدبية

من  ها في هذا الجانب؛ وهو ما سيمكّنمعاصرة التي يمكن استثمارالنظريات اللسانية ال

معرفة الكيفيبواسطتها تفسير فعل ترجمة اآلثار األدبية قراءة وإنتاجا  ة التي يتم

ق المعنى في ظل النص األدبي ظل دائما مناطا كما يجدر الذكر إلى أن تحقُّ. واستقباال

التقاطع التي تجمع بين اللسانيات واألدب من  للبحث لدى طائفة المشتغلين بدراسة نقاط

باعتبار " علم الداللة"ز إطار البحث في ولذلك يتركّ. منظور داللي على وجه الخصوص

 هذا ة التي خضع لهازا، بسبب التطورات الهامفي اللسانيات مكانا متمي هذا العلم يحتّل

  .للداللة ومظاهرها  العلم والتي دفعت به إلى آفاق أرحب سعيا نحو تناول علمي
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دراسة خصائص المعنى بطريقة علمية : "منهج علم الداللة يهدف إلى وما دام أن

 ، وألن)1("مونهامة وموضوعية وذلك بالرجوع إلى المستنطقين واللغات التي يتكلّمنظّ

، فإن االستناد إليه المعنى خضع هو اآلخر للدراسات التي حاولت ضبطه وكشف حقيقته

معرفة القوانين اللغوية التي تساعد على معرفة العالقات را؛ وذلك سعيا إلى يبدو مبر

وبين أجزاء المعاني المختلفة بطرق  ،التي تربط بين أجزاء المعنى الواحد من جهة

وأيضا األحوال التي تعرض للوحدات المعجمية  .الترادف أو االشتراك أو التضاد

؛األسباب الداخلية والخارجيةل بسبب من فتجعلها تتطور وتتغير وتتبد ا يثبت الحاجة مم

إلى هذه الدراسة الداللية لتأسيس إطار لورود الوحدات المعجمية في ظل النص األدبي 

؛للترجمة المعد بواسطتها رصد الكيفيات التي تُ من أجل معرفة الطريقة التي يتمل سه

  . انتقال الدالالت والمعاني بين اللغات بطريق الترجمة

على الدرس الداللي في إطاره اللساني النظري منه  هذا ما يجعل العبء ينصب

والتطبيقي؛ وهو ما يمكّنه أن ية علم الداللة نفسهلخّص مهم" .ة علوم الداللة فليست مهم

لها ووجودها، والكشف عن ا وإحصاء، وإنما اطالعنا على شروط تشكُّقتل الداللة عد

  .   )2("في ذلك، ووصف العالقات الرابطة بينها مختلف المظاهر التي ساهمت

في  ؛ وذلكالسمت العلمي األظهر في علم الداللة وهو ما يمكّن من استخالص

ر اإلنساني كونه يبحث عن حقيقة المعنى وكيفية الوصول إليه باستدالالت من التصو

  :يعلم الداللة ينشطر البحث في إطاره إلى أقسام ه وهذا يعني أن .للمعنى

  ".ما هي"و " ما هو"قسم تحليلي يبحث عن الماهية بـ -أ"

  .ة والسبب والكيفية قسم تعليلي يبحث عن العلّ -ب

 .)3("قسم يربط الظاهرة بدليلها -ج

مات اشتركت فيها وفي دراستها كثير من المباحث والحقول المعرفية هذه الس

ا المباحث وأم. ت والسيميائياتكالفلسفة والمنطق وعلم الداللة وفلسفة اللغة واللسانيا

أنواع الدالالت : عليها البحث عند علماء الداللة في إطار هذا العلم فهي التي استقر

                                                           

 .31ص، 2001 ،المتنبي دار دمشق، سوريا،دراسات نحوية في ضوء اللسانيات المعاصرة، : مازن الوعر - 1
 .17، ص 1996 مركز اإلنماء الحضاري،سوريا، األدب والداللة، تر محمد نديم خشفة، : تزيفتيان تودوروف - 2
 .257، ص 2005، 1ط الحديثة، عالم الكتباألردن،اللسانيات، : سمير شريف أستيتيه - 3
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ومن  لة وعوامله؛فظ وداللته، والمركز والهامش في الداللة، وتطور الداللة بين اللّوالص

  ".المجاز"و" الحقيقة" موضوعا ضمن مظاهر التطور الداللي

ه مترامي األطراف يحتاج وع واسع سعة الفكر اإلنساني ذاته، إنّوهذا الموض

ب االهتمامات التي حاولت تسليط إلى الجهد والعناء لضبطه وحصره وذلك لتشع

أصول النحو وأصول الفقه وفقه الشريعة وفقه اللغة : "الضوء عليه؛ فهو موجود في

الصرف وفي الجدل وفي الوضع وفي المعاجم وفي األدب والبالغة وفي النقد و

  .)1("والمنطق وفي التفسير

إن ب يجعل هذا التشعف عليه حصر إطار البحث في علم الداللة بما هو متعار

في ظل اللسانيات المعاصرة، والتي اكتسبت دفعا قويا بعد إدراج المبحث الداللي الذي 

كان مغيبا في ظالل اللسانيات الحديثة التي يدي سوسير"تاب خ لظهورها بنشر كؤر" 

Ferdinand de Saussure" العمل وهو . 1916سنة " محاضرات في اللسانيات العامة"؛

ة التي طرحها ؛ نظرا لقيمة األفكار الهام)2("اللسانيات الحديثة أب"الذي اعتبر بواسطته 

  . رت في مجمل المدارس اللسانية التي جاءت بعدهو التي أثَّ

ع أشهر يجعل استطالوهذا ما " اللة اللسانيعلم الد"إذن إطار البحث هو 

 ةحاولم ، ثميبدو ضروريا "الداللة المجازية"النظريات اللسانية التي تناولت موضوع 

تطبيق هذه النظريات اللسانية على موضوع نقل هذه الداللة المجازية إلى لغة أخرى 

حرفية للكلمات بطريق الترجمة، أي ترجمة الدالالت المجازية في مقابل الداللة ال

  .والجمل

حقيقا ضعت له تة اللغة في غير ما وها استعمال لمادتمتاز الداللة المجازية بأنّ

األدب  أن ن منظورملك األدب؛ وذ مجالفي ، و يكثر تواردها ألغراض جمالية عادة

 يردما  يوسيلة هذا التعبير الجميل ه كما أن .هو التعبير الجميل عن شعور اإلنسان

بيانية من تشبيهات واستعارات  اصورمن تراكيب لغوية تعكس لب النص األدبي في ص

وهي الصور البيانية التي ال . مساحة معتبرة في لغة كل أمة ومجازات؛ والتي تحتلُّ
                                                           

 ،1986، 1طدار النهضة العربية،  بيروت، ن،لبناالمجاز وأثره في الدرس اللغوي، :محمد بدري عبد الجليل - 1
 . 07ص

ديوان  الجزائر،مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة، تر المنصف عاشور، : بيار لي قوفيك –كاترين فوك  - 2
 .13ص  ،1986المطبوعات الجامعية، 
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نجاز ترجمة يطمح إلى أن تقاصها حينما يكون المترجم بصدد إيمكن اختزالها و ال ان

 كما أن. عن النص في اللغة األصل" صادقة"و" أمينة"تقترب من أصلها وتصير نسخة 

ها ويستفيد القراء ق الترجمة  من شأنه أن يجعل آداب األمم تتالقى وتتالقح نصوصتحقُّ

  . من هذه الترجمات زادا ثقافيا معتبرا

تحقيق هذا العمل تعترضه جملة من العوائق تجعل تحققه أمرا عسيرا،  غير أن

ا يفرض ة المجازية بالحقل الثقافي الذي نبتت فيه ممويرجع ذلك إلى ارتباط الدالل

إعادة هذا االنتقال إلى  مراعاة خصوصية الصورة البيانية األصلية في اللغة األصل؛ ثم

اللغة الهدف، حتى ال يخلق هذا االنتقال لدى المتلقي ارتباكا أو تشويشا مفهوميا من 

ة االتصال التي هي القصد من شأنه أن يصيب الصورة بالغموض فتفشل بالتالي عملي

  .إقامة الترجمة وعليها مدار العملية التواصلية

الدالالت المجازية يتم  وقبل عرض النظريات اللسانية التي اهتمت بدراسة 

قصد بهذه وي. ض المصطلحات التي تشكّل مفاتيح لفهم ودراسة الدالالتاستعرا

، وعالقة هذا بالترجمة "لة المجازيةالدال"، و"الداللة الحقيقية"من  الّالمصطلحات كُ

  .المجازية

  

 : الداللة الحقيقية -

قسم من أقسام استعمال  يعتبر االستعمال الحقيقي لمفردات اللغة وأللفاظها أوَل

ومن المصطلحات المتداولة في هذا اإلطار . ال المجازيالكالم باإلضافة إلى االستعم

ك الوصف الذي يجعل الكلمات التي تستعمل ويقصد به ذل ".لة الحقيقيةالدال" مصطلح 

للتداول اللساني تبقى على حالها المعروف والمشتهر، أي بدون استعماالت لدالالت 

: ة الفرنسيةـوهذا المصطلح يطلق عليه باللغ. تبتعد بها شيئا فشيئا عن أصل وضعها

"La signification dénotative  ."مصطلح الحقيقة هو مقابل للمصط لح الفرنسيأي أن 

"Dénotation."  

غير أن الالّفت للنظر أن هذا المصطلح سواء في اللغة العربية أو اللغة الفرنسية 

اختالف زوايا النظر إلى داللة كّل مصطلح في  ىعرف اختالفات متشعبة تعود إلي

  :ولذلك تورد بعض المعاجم الترجمات التالية لهذا المصطلح. اللغتين
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  .sf   :Denotation:إشارة ، عالمة،)1(تأشير -

كلُّها تدور في حقل داللي " اإلشارة"و" العالمة"و " التأشير: "وبالتالي فإن مصطلحات

  .يجعل دالالتها تدّل على أصل الوضع

" La dénotation se définit par opposition à connotation, la dénotation est 

l’élément stable, non subjectif et analysable hors du discours de la 

signification d’une unité lexicale )2( " . 

، أنّها العنصر Connotationها تُعرف في مقابل إنّ ،تُعرف الحقيقة في مقابل المجاز"

الترجمة {" أية وحدة معجمية الثابت غير الذاتي، والقابل للتحليل خارج الخطاب لداللة

  .}لنا

"La dénotation d’une unité se définit aussi parfois par opposition à la 

désignation )3(."  

تُعرف أحيانا بمقابلتها بالداللة ) الوحدة المعجمية(إن الداللة الحقيقية لوحدة ما "

  . }ت ل{ "La désignation: اإلشارية أي

تفريق بينهما فكأن الداللة الحقيقية لوحدة ما تختلف عن الداللة اإلشارية، وهذا ال

خصوصا ما تعلّق منه أي بين ما هو حقيقي وما هو إشاري تعترضه جملة من العوائق 

تتطابقان أحيانا عند بعض  ]الحقيقة، واإلشارة[إن هاتين الكلمتين  إذ. بالترجمة

ولتوضيح ذلك  ؛المعجميين، مما يجعل التعريف الذي يفصل بينهما تعريفا غير دقيق

   :في بعض القواميس ثنائية اللغة بالشكل التالي "  Désignationورد مصطلح 

  . Désignation de l’objectif :جهاز تعيين الهدف ،sf :Désignation:تعيين  - 

  .Mode de désignation: طريقة االختيار -

  .vt :Désignation:عين، أشار إلى، سمى، لقّب، عنى -

  .Désigner l’heure: حدد الوقت -

  Désigner qqn par son nom:باسمه ناداه -

  .Désigner un endroit :دّل على موضع -

                                                           

 .376ص ،1999 ،23، طدار اآلداب بيروت،لبنان، هل قاموس فرنسي عربي، المن :سسهيل إدري - 1

2 - Jean Dubois : Dictionnaire de la linguistique, France, Larousse 1er édition, 2001, P135. 

3 - Jean Dubois : ibid, P 135.  
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  .Désigner un objectif: خصص هدفا -

  .Désigner un successeur: اختار خلفا -

  ".Ses qualités le désignent pour ce rôle: )1(صفاته تؤهله للقيام بهذا الدور -

إذ إن  ؛بينهما اشتراك داللي" Dénotation"و" Désignation" يالحظ أن مصطلحي

وهي نفس الداللة المتضمنة في ". اإلشارة"بالترجمة تدّل على  Désigner داللة الفعل

مما يفرض على الباحث نوعا من االنتباه أثناء االستعمال بمحاولة ؛ Dénotation مادة

اذبان االشتراك ففي اللغة الفرنسية إذن هناك مصطلحان يتج. تحديد مجال كل منهما

من جهة، وهناك من جهة أخرى داللة هذا )  أي فعل اٌإلشارة(الداللي وهي التأشير 

  . المصطلح على الحقيقة اللسانية للوحدات اللغوية المستعملة في التواصل اللساني

ومع ذلك فالبد من المضي في إطار هذا البحث اللساني بغية التمييز بين هذين 

  .ا اللسانية الفرنسية لتمييز الفوارق المفهومية بينهماالمصطلحين في بيئتهم

"La dénotation renvoie à la classe des objets répondant à un concept 
constituant le signifie de la classe)2(" . 

يحيل إلى صنف من األشياء تعكس مفهوما مؤسسا لمدلول  Dénotation إن مصطلح"

  ". الصنف

بالصنف طائفة األشياء في العالم الخارجي التي يستعملها اإلنسان  ويقصد     

لضرورات التخاطب و التواصل، والتي يمكن أن تشترك مع كلمات أخرى وتتقاطع 

تتقاطع دالليا مع داللة " وصل"فداللة كلمة الفعل . معها ضمن دالالت متجاذبة

تُبقي على مفهوم خاص به، " لوص"؛ إال أن داللة الفعل "و أقبل" أتى"ومع " جاء"الفعل

وهذا ما ينطبق على دالالت . على الرغم من إمكانية اشتراكه مع األفعال األخرى

  . في اللغة" األسماء"لى صنف ينطبق ع ونفس الشيء ،في اللغة" عالاألف"صنف 

المفهوم الذي يجعل داللة هذه األلفاظ  أن - من جهة أخرى -  ةالحظيمكن مكما      

صورته الذهنية التي تنطبع في  ري؛ أي أنيبرز إلى الوجود هو مفهوم تصواللغوية 

ويمكّن أفراد البيئة  ،الفكر هي التي تجعل تحقُّقه في عالم األشياء واضحا وجليا وآليا

                                                           

 .389ص م س،: سهيل إدريس - 1

2 - Jean Dubois: ibid, p135. 
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ومسألة اقتران الداللة بالمفهوم . اللغوية من تداوله بعد فهمه و االتفاق على داللته

عيين المراد من الوحدات اللسانية أثناء تفريقها بعضها عن الذهني تعتبر حاسمة في ت

بعض، ورصد الفروقات الداللية بينها؛ سواء في ذلك ما تعلّق بداللة الوحدة اللسانية في 

ذاتها وما تعلّق باشتراكها مع غيرها من كلمات اللغة وألفاظها في دالالت تقترب أو  حد

  .  تبتعد عن المعنى العام المركزي 

"Par exemple le signe chaise étant une association du concept « siège » à 

quatre pieds avec un placet, avec un dossier et de l’image acoustique [f £z] la 

dénotation sera : a,b,c … N sont des chaises" )1( .  

: له أربعة أرجل مع'' مقعد''وم تشكّل اقترانا لمفه'' كرسي''العالمة : على سبيل المثال"

؛ فإن داللتها الحقيقية الذاتية هي أن ''كرسي''موضع ومسند؛ مع الصورة السمعية 

  ". ن، كلها تعتبر كراس... أ، ب، ج : العناصر

وهذا ما يبين أن اتحاد واشتراك العناصر المذكورة اآلنفة لهذا المفهوم واجتماعها      

أربعة : "شيء اجتمعت فيه العناصر وهي على كّل'' كرسي''س إلطالق لفظ معا يؤس

  ".الصورة السمعية+ مسند + موضع + أرجل 

" Désignation" وبالتالي يتمحض الفرق بين المصطلحين المذكورين وهما

فإن داللته تنصرف إلى طائفة "  Dénotation" ففي حالة المصطلح".  Dénotation"و

وهي العناصر التي ال تختلف . تجعله مشتركا مع غيرهاألشياء التي تُكون الشيء و

أينما وجد الشيء ألنها تمثل عناصر تكوينه الداللي؛ مع مالحظة هامة وهو أنّه في هذه 

  . الحالة ال يشار إلى شيء بعينه حتى ولو اجتمعت العناصر الداللية السابقة

تعيين الشيء الذي يدّل على "   Désignation" وهذا على الخالف من مصطلح

وبالتالي فمن يشير إنّما يشير إلى واحد بعينه؛ والمثال هنا لفظ . المراد اإلشارة إليه

؛  Désignation بعينه فإن المصطلح المستخدم هو" كرسي"فحينما يشار إلى ". الكرسي"

ا حينما يوأماللفظ المستعمل هو لفظ" كرسي"قصد به من لفظ راد إطالق ما ي  فإن 

"Dénotation."  

                                                           

1 - Jean Dubois:  Op.cit, p135. 
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إلى التعرف  دافعاوع من الدالالت للساني لهذا النّفي إطار التحليل االسعي  يشكّل

هو ما يجعل تمييزه عن باقي و ؛على العناصر المركّبة والمشكّلة لبنيته المفهومية

  .المفاهيم في إطار اللغة الواحدة يظهر أثره في تصور المجموعة اللسانية له

"Alors que, par la dénotation, ce concept renvoie à la classe des objets. Dans 

la désignation le concept renvoie à un objet isolé (ou un groupe d’objet) 

faisant partie de l’ensemble" )1( . 

بالداللة الحقيقية فإن المفهوم يحيل إلى صنف من األشياء، في حين أنّه في الداللة "

المفهوم يحيل إلى شيء معزول التعييني ة فإنن (ة أو اإلشاريأو قسم من األشياء تكو

  )".كُليتّه

التمييز بين الداللة الحقيقية والتعيينية يتبي ن من استخالصا من هذا التفصيل فإن

مثال، فإن داللتها '' كرسي''كرت العالمة اللسانية الل هذا المثال؛ بحيث إنّه إذا ذُخ

بق على كل ما يندرج تحت هذا الصنف من األشياء باستيفاء العناصر التي الحقيقية تنط

مع اإلشارة إلى '' كرسي''وأما التعينية فإن ذكر العالمة اللسانية . يمثّلها هذا المفهوم

، فإنّه في هذه الحالة يكون المتكلم  بصدد تعيين ''هذا الكرسي''كرسي بعينه حينما يقال 

  .على حقيقة هذا الكرسيلكرسي ما وليس تدليال 

وبذلك يتمحض الفرق بين الداللة الحقيقية والتعيينية؛ باالستناد إلى داللة 

ومع سهولة التفريق بين الداللتين في إطار البنية اللسانية . المصطلحين السابقين

فإن نقل هذين المصطلحين إلى اللغة  ؛"Dénotation et Désignation"الفرنسية 

المصطلحين  من لت في تقاسم أدوار كّلعض العقبات والصعوبات، تمثّالعربية واجه ب

 مصطلح تعيين كترجمة بعض الباحثين استعمل ذلك فإنمن . في  اللغة العربية

Dénotation)2( ، ورد ترجمة لمصطلح آخر وهو'' تعيين''ونفس هذا المصطلح وهو 

Identification )3(.  

                                                           

1 - Jean Dubois :  Op.cit, p 135. 
 18التعيين والتضمين في علم الداللة، الفكر العربي المعاصر، مركز اإلنماء القومي العدد : جوزيف شريم - 2

 .72، ص1982شباط آذار 

 .21، ص2000، 1ط ،دار توبقالالمغرب، مدخل إلى الداللة الحديثة، : عبد المجيد جحفة - 3
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إلى اللغة Dénotation   ل هذا المصطلحوتنوعت إسهامات الباحثين في سبيل نق

  : ها اختلفت ولَما تتفق؛ وعلى سبيل المثال ال الحصر ما يليالعربية ولكنّ

  .)La dénotation)1  المعنى المباشر -

  .)Dénotation )2 الماصدق أو عدد األفراد -

  .)Dénotation)3  الداللة ذاتية، المعنى الحرفي -

  .)Dénotation / connotation  )4 مقابل الداللة اإليحائيةالداللة التقريرية، في   - 

ن وهذه األمثلة كلُّها تبين صعوبة نقل هذه المصطلحات إلى اللغة العربية، كما يبي

الجهد المبذول من المترجمين في فهم دالالت المصطلحات في بيئاتها األصلية ومحاولة 

  . األصلي الذي أنبت هذا المصطلحاستنباتها في واقع لساني يختلف عن واقع اللسان 

في اللغة الفرنسية، ويتمDénotation     فيما سبق عرضت داللة مصطلح 

ويمكن التساؤل عن موقع هذه . االنتقال اآلن إلى دراسة هذه الداللة في اللغة العربية

لنسبة فبا. الداللة بين أصناف الدالالت أو المعاني كما استقر عليه البحث الداللي العربي

وليس هناك من داع إلى )5("الداللة الحقيقية هي منزلة من منازل المعنى" للسانيات فإن ،

ة إلى التعبير عن مكنونات نفسه وخوالج ضميره التأكيد على حاجة اإلنسان الماس

  . باأللفاظ التي يراها حاملة لهذه المعاني

عنى إلى مستمع في لغته غير أن المتكلم يضع في اعتباره أنّه ينقل بالكالم الم

داخل المجموعة اللسانية الواحدة؛ وأن اتفاق الداللة واشتمالها على ما تدلُّ عليه أصال 

ويتم ذلك بواسطة كلمات . وحقيقة يمهد للمتكلم وللسامع كليهما أرضية للتواصل بينهما

. امعاللغة وألفاظها التي تكتسب معنى واضحا وثابتا ومشتركا بين المتكلم والس

فاشتراكهما في فهم الداللة الواحدة للوحدة اللسانية المستعملة في التواصل يجعل اتجاه 

وهو الذي  La dénotation المعنى المباشر: "الداللة بينهما يسير في خط متصل ومباشر

 ،لى اآلخرين تكون الجمل والتراكيبمن أجله وضعت الكلمات، ومن أجل توصيله إ
                                                           

 .282، صم س: يتيهسمير شريف است - 1

 .204، ص2000 ،1ط، إفريقيادار  المغرب،لمرجع والداللة في الفكر اللساني الحديث، ا: عبد القادر قنيني - 2

 ،1ط ،مركز دراسات الوحدة العربية بيروت،لبنان، عنف اللغة، ترجمة محمد بدوي، :جان جاك لوسركل - 3
 .467ص، 2005

 .41، ص2000، 1كمة، طدار الحالجزائر،  للنصوص، يقاموس مصطلحات التحليل السيميائ: رشيد بن مالك - 4

 .282، صم ن: سمير شريف استيتيه - 5
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سميته المعنى الحقيقي وهي تسمية مرجوحة في نظري، ألنها ذهب بعضهم إلى توقد 

وهي تسمية غير '' المعنى الداللي''تجعل قسيمه غير حقيقي، وذهب آخرون إلى تسميته 

فبعيدة مثلما أن الذاتية '' داللة ذاتية''ة أما تسمي... ها تجعل الشيء وصفا لذاتهموفقة ألنّ

ة المباشرة لأللفاظ والكلمات يوجد تعبير آخر لها هذه الدالل. )1("توحي بعدم الموضوعية

. Dénotation:ـترجمة ل" داللة مركزية"؛ فيصبح مصطلح "الداللة المركزية"بأنّها 

أقصى ما يطمح فيه اللغوي هو أن يجعل تلك الداللة المركزية واضحة في أذهان "

مستعينا في هذا  الناس، ولذا يعمد إلى ذلك القدر المشترك فيحدده ويشرحه في معجمه

  .  )2("بطبقة المثقفين من جمهور الناس ومتخذا منهم نماذج داللية في ذلك المعجم

لتطلق على الداللة الذاتية قد يوجد له تبرير من " الداللة المركزية"وإيراد صفة 

وجهة نظر معجمية؛ ألن الداللة الحقيقية للوحدة اللسانية اكتسبت صفة المركزية 

ن المعاجم والقواميس والموسوعات؛ فتصبح ثابتة ومتداولة لدى بوضعها في بطو

  .المجموعة اللسانية ويتم تسليمها بصيغتها وداللتها إلى  األجيال الالحقة

معناها المتداول يجعل " الداللة المركزية"االستناد إلى المعجم في إكساب  غير أن

وهذا في الوقت الذي تشهد فيه  ها؛المعجم حاكما على الدالالت وبالتالي على اللغة كلّ

را يصيب في كثير من األحيان داللتها المركزية هذه؛ ويفسح المجال اللغة تطورا وتغي

أمام داللة مركزية أخرى تصبح باالستعمال علَما على الداللة الجديدة التي حلّت محّل 

  .  والمكان الداللة القديمة، وهذا ما يؤكّد حيوية اللغة ومسايرتها لعوامل الزمان

وبدون غمط لحقّ الدالالت المعجمية التي توفرها المعاجم و القواميس على 

اختالفها فإن اإلشارة إلى أن االعتماد الكلي على المعاجم لوحدها في حفظ الدالالت؛ 

يجعل اللغة قوالب جامدة ال تتطور وال تتغير؛ ألنّه كما سبقت اإلشارة إليه فإن الواقع 

هد بأن اللغة تتفاعل مع المحيط االجتماعي والثقافي وتتغير؛ فهي كائن حي اللساني يش

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المعاجم ليست . تعتريه عوامل النمو والتطور

مخازن للدالالت المركزية فقط؛ ألن المعجميين ما فتئوا يطورون أداءهم ويسايرون 

                                                           

 .282، ص م س:  سمير شريف استيتيه - 1

 .107، ص1991، 6ط مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة،مصر، داللة األلفاظ، : إبراهيم أنيس - 2
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غير الحقيقية في معاجمهم إلى جانب الداللة  الواقع اللغوي فيقومون بإدراج الدالالت

  . المركزية

ا من خالل هذه األمثلة كلّها مدى تكاثر المصطلحات الدالة على حقيقة يبدو جلي

، وعند البعض اآلخر "الداللة المركزية"واحدة وهي الداللة الحقيقية؛ فهي عند بعضهم 

  .ضافة إلى وصفها بالحقيقيةإ" الداللة المباشرة"وعند آخرين " الداللة الذاتية"

لقد ألقت هذه االختالفات في الصياغات المصطلحية لهذا النوع من الداللة على 

ظاللها عند كثير من الباحثين أو على األقل غياب اإلجماع حول مصطلح بعينه يكون 

. انتقلت هذه االختالفات إلى حقول معرفية متعددة؛ Dénotation مقابال للوحدة المعجمية

قرب هذه الحقول وأكثرها لصوقا بهذه الدراسة هو حقل الترجمة ذاته خصوصا وأ

مبحث نظريات المعنى في الترجمة، حيث يشكّل هذا المبحث دعامة أساسية في 

دراسات الترجمة؛ بما يعمل على إمداد نظرية الترجمة بمفاهيم ومبادئ يمكن االعتماد 

  .دبية خصوصاعليها في ميدان الترجمة عموما والترجمة األ

"الترجمة األدبية نشاط يتضمن جانبين الجانب األول جانب إعادة اإلنتاج  إن

Reproduction  والجانب الثاني جانب العمل الخالقCréative labour  الذي يهدف

لفئات مظاهر النص التي  إلى إحداث تأثير جمالي معادل وهو يقدم أيضا تقسيمات 

وظالل  Dénotative meaningهي المعنى المحدد تتطلب معادلتها في الترجمة و

  . )Stylistic arrangement ")1والترتيب األسلوبي  Connotationالمعنى 

هي التحديد، فالمعنى المقصود هو المعنى   Dénotation إذن داللة مصطلح

المحدد والمحدود الذي ال يمكن أن يفلت المعنى من إطاره، واإلنسان بحاجة ماسة إلى 

هذه الكلمات التي ال تتعدى معانيها وال تثير ظالال للمعاني بما يشتّت ذهن المستمع؛ 

فبدال من الفهم المباشر للعالمة اللغوية في ارتباطها بالدال والمدلول فإن المستمع وهو 

  .يدرك الدال تذهب به الظنون وهو يلهث وراء المدلول سعيا القتناصه واستيقافه

يعتريها كما  -على أهميتها–س كذلك ألن الدالالت المعجمية غير أن األمر لي 

هو معلوم من التبدل ما تنتفي معه صفات الثبات والتحديد التي تعرفها الوحدات 

                                                           

 .101ص ،2003، 1طناشرون،  مكتبة لبنانبيروت، ، لبناننظرية الترجمة الحديثة، : محمد عناني - 1
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 -غالبا  –المعجمية؛ كما أن المترجم حينما يصادف هذا النوع من الوحدات المعجمية 

د تاريخي لتطورات هذه ويبحث عن معانيها في بطون المعاجم ال يعثر على رص

الوحدات المعجمية؛ بل إنّه يجد المداخل المعجمية ودالالتها المعروفة والمشتهرة في 

ه يحرم المترجم من معرفة وافية وكافية وهذا كلّ. ظالل اللغة بدون سياقات تاريخية لها

 بطرق انتقاء أي االختيارات المعجمية يكون أقرب من غيره إلى روح المعنى الوارد

  .في وحدات النص األصل

ومع ذلك فإنّه ال بد من تحديد نقطة البداية للمعنى منها ينبثق لكي يكون عالمة  

على الداللة الذاتية التي يتم تحميلها في إطاره؛ وبالتالي ينفي دخول غيره في مجاله 

ويؤسس لدائرة داللية تكون قادرة على اإليفاء بالمعني الذاتي والمباشر والمركزي 

والمحدد من جهة؛ وتمنع دخول غيره من وحدات اللغة الكثيرة في مجالها، وتُقدم خدمة 

جاهزة للمترجم تعينه على مجابهة صور التشتت الداللي الذي يعتري وحدات اللغة 

دة للوحدة اللسانية الواحدةويجعله يقف حائرا أمام هذه األحوال الداللية المتعد.  

 أي أنّها ال سبب وال دافع لها Aribtraryتوقيفية إن العالمة تعسفية أو " 

Unmotivated  كلمة العربية هي الدال الصوتي'' الجبن''وهكذا فإن Acoustic signifier 

على مفهوم الطعام المصنوع من مضغوط األلبان المتخثرة  Denotes الذي يدّل تحديدا

وهذه . )1("على ذلك المدلول دون أن يكون ثمت سبب كامن إلطالق هذا الدال) المدلول(

ما يطلق عليه اعتباطية الدرس اللساني؛ وهي " دي سوسير"الفكرة هي التي أسس عليها 

في بحوثه، والتي تُمثل مظهر التميز " دي سويسر"فكرة عرض لها بالشرح والتفصيل 

  .حينما باشر عرض األفكار الجديدة التي أتى بها" دي سويسر"عند 

التحديد وليس التعيين؛ ومع   Dénotation داللةب قصدعرضه ي فيما سبق 

صعوبة االتفاق أو االجتماع على مصطلح واحد بعينه فإن المصطلح الذي يفرض نفسه 

الذي بإمكانه أن يعكس الحقائق الموجودة " الحقيقة"باالستعمال واالنتشار هو مصطلح 

جارب األشخاص في صلب وحدات اللغة بدون أن يكون لهذه الحقائق نصيب من ت

  . إلى غيرها" الجواز"الحياتية أثر عليها؛ فهي وحدات قارة وثابتة ال تقبل 

                                                           

 .102، صم س:  محمد عناني - 1
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الذي يفتح المجال أمام تجارب شخصية لألفراد يحملون بها " الجواز"وهذا 

يشيع استعماله في واقع اللغة وفي واقع " غير حقيقية"فتصبح " الحقيقية"وحدات اللغة 

  ".المجاز"استقباال؛ وهذا التحميل الداللي هو ما يطلق عليه النصوص األدبية إنتاجا و

  

  :  La signification connotative الداللة المجازية -

بعد عرض الداللة الحقيقية فإن عرض الفرع الذي ينتج عن الداللة الحقيقية 

يسوغ ذكر ما أصبح يطلق عليه في عرف اللسانيين والنقاد الداللة المجازية أو 

، مع بعض االختالفات بين كل فريق حول المصطلح ذاته و حقيقته ''المجاز''صارا اخت

  .ومعناه

 ل إليه من خالل الدالالت الحقيقية فقط ألنتوصالنشاط الداللي للكلمات ال ي إن

هذه الكلمات تخفي في ثناياها مشاعر المتكلم وأحاسيسه وثقافته وبيئته مما يجعل السامع 

س المفهومي إذا لم تتوفر قاعدة يحتكم إليها لتعيين المعنى المراد من يقع في االلتبا

فال غرو أن نجاح عملية االتصال اللساني . الوحدة الداللية في رحاب اللغة الواحدة

  .المعنى للوحدات اللغوية وعدم تعدد معانيها أثناء االستعمال" واحدية"يتوقف على 

تكلم نفسه يقصد داللة معينة، بينما السامع قد فإذا ما انتفى هذا الشرط ألفى الم 

وتداول الوحدات . يفهم داللة أخرى غير مقصودة وغير مدرجة في سجل المتكلم أصال

اللسانية بمعان قارة ثابتة أي حقيقية، لئن كان شائعا في بعض الوحدات إال أن البعض 

ز معانيها الحقيقية إلى األخر يند عن هذا الحصر؛ مما يسمح لوحدات اللغة أن تتجاو

وهذا التجاوز . دالالت أخرى متجاوزة أصل االستعمال ومبتعدة عن حقيقتها المتداولة

  ". المجاز"أو التجوز الذي يطرأ على وحدات اللغة هو ما يطلق عليه 

ولتحقيق داللة هذا المصطلح كما ورد في بطون المعاجم والقواميس ثم في اللغة 

 األجدىم البنية التصورية له و محاولة تمييزه عن غيره كان من واألدب سعيا إلى فه

  .التعرض لمجمل دالالت هذا المصطلح في بطون المعاجم العربية

  :في اللغة العربية، والتي منها" مجاز"يورد ابن منظور عدة استعماالت لكلمة  : المجاز

  .زا وجاز بهجزت الطريق وجاز الموضع جوزا وجؤوزا وجوازا ومجا" مادة جوز  -

  .وجاوزه وأجازه وأجاز غيره -
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  .الذي يحب النجاء: والمجاز والمجازة الموضع واالجتياز السلوك والمجتاز -

  .صك المسافر، وجوائز األمثال واألشعار: والجواز -

  .والجواز ما جاز من بلد إلى بلد -

  .أمضاه: وأجاز له البيع -

  .ر اليتيمبأمالولي أو الوصي أو المقيم : والوجيز -

  .مقدار ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل: والجيزة من الماء -

  .)1(تجوز  بكالمه أي تكلّم بالمجاز -

الحظ أناشتراكات داللية متنوعة تتداخل فيما بينها لتدّل على حقل داللي لهذه  ي

". جوز"و" أجاز"و" جوز"و" جاز: "المادة التي تندرج تحت المادة المعجمية لكّل من

" الجيزة"وتلتقي بعض استعماالت هذه المادة في العبور من مكان إلى مكان، كما في 

" المجازة"و" المجاز"وهو مقدار ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل؛ وكذلك 

وهذه االستعماالت المادية تؤدي إلى . وهو السلوك من موضع إلى موضع" المجتاز"و

؛ "من يتجوز في كالمه"أسوار هذه االستعماالت لتطلق على  نقل الداللة الكامنة خلف

وال عجب فموضع االجتياز هنا هو العبور . فكأنّه عبر واجتاز من موضع إلى موضع

  ".     مجاز الكالم"إلى " حقيقة الكالم"من 

في إطار علم من " للمجاز"فإن االقتصار على تعريف واحد : وأما اصطالحا

ويعود سبب ذلك إلى طابع . التي درسته؛ يبدو سبيال غير منهجيالعلوم اإلنسانية 

االنتشار الذي يعرفه استعمال مصطلح المجاز في عدة علوم ومباحث علمية ومعرفية 

منه لمعرفة مفهوم . دةمتعد االستعانة بآليات الدرس اللساني يبدو ال مفر ومع ذلك فإن

، وخير سبيل إلى ذلك هو إيراد تعريفات في إطار هذا البحث اإلنساني الهام" المجاز"

  .القواميس و المعاجم المتخصصة في اللسانيات لتعريف هذا المصطلح

 “Connotation: (n .) A term used in Semantics as part of a classification of 

types of meaning; opposed to Denotation. Its main application is with 

reference to the emotional associations (personal or communal) which are 

                                                           

 المعارف دارمصر، القاهرة،  ، المجلد الخامس،"جوز"لسان العرب، مادة : بن منظورأبو الفضل جمال الدين  - 1
 .326ص ،والتوزيع النشر و للطباعة
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suggested by, or are part of the meaning of a linguistic unit, especially a 

lexical item”  )1( .  

مصطلح مستعمل في علم الداللة كقسم من تصنيفات أنواع الدالالت، في : المجاز"  

) فردية أو جماعية(ساسي هو مرجعيته على ارتباطات عاطفية مجاله األ. مقابل الحقيقة

  ". تثيرها الوحدات اللسانية أو تكون جزءا منها؛ وخصوصا الوحدات المعجمية

في إطار اللسانيات المجاز في مقابل الحقيقة؛ فإذا كان كالّ منهما ينطبق على يذكر      

وحدات اللسانية؛ فإن الفرق بينهما قسم من أقسام المعاني التي تتحملها و تشحن بها ال

". الحقيقة"يتمثّل في اإلبقاء على المعنى المباشر والذاتي  للوحدة اللسانية فيما يخص 

وأما المجاز فإن داللته على ارتباطات عاطفية لألفراد والجماعات وتحميلها للوحدات 

هذا االنتقال من الحقيقة و". المجاز"إلى " الحقيقة"اللسانية يجعل معنى الكلمة ينتقل من 

إلى المجاز ليس وليد عصر من العصور أو هو شائع عند بعض الناس مفقود عند 

آخرين؛ ولكنّه حاضر مع اإلنسان منذ أن اكتسب القدرة على ممارسة اللغة واستعمالها 

عة في يد اإلنسان وهو ما يجعل اللغة اإلنسانية أداة طي. ألغراض التواصل اإلنساني

كيفها حسب احتياجاته ومتطلباته، ويعكس أيضا الجانب الحيوي من اللغة، وأنّها ليست ي

غة التي تتسم بالحياة والحيوية تكون لها القدرة على فاللّ. لياآقوالب جامدة تكرر نفسها 

  . التعبير عن حال اإلنسان ومآله بدقة وإتقان

وغير متناهية في  وما دامت تجارب اإلنسان الحياتية والواقعية غير محدودة

الوقت الذي تتناهى فيه وحدات اللغة المعجمية كثرة أو قلة بحسب اختالف اللغات 

اإلنسانية؛ فإن هذا يفرض على اللغة أن تساير إرادة اإلنسان في التعبير عن مكنوناته 

وتجاربه حتى ولو اضطر إلى تكرار استعمال الوحدات اللسانية بدالالت أخرى غير 

ومن هنا تظهر الحاجة إلى المجاز اللغوي ودوره في تزويد اإلنسان . يهاالمتعارف عل

   .بحاجته من الوحدات اللسانية التي يستعملها ألغراض التواصل اللساني

  

     

                                                           

1 - David Crystal : A dictionary of linguistics and phonetics, , USA,  Blackwell publishing2008, 6 
edition, P128. 
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  :المجاز والتواصل اللساني: المبحث الثاني -    

  :وظيفة المجاز  -

حقيقية ضمانا لتداول تُمثّل الدالالت اللسانية في حال اشتمالها على دالالتها ال

لوال أن األمر ال يسير على هذه الوتيرة دائما، فيجنح اإلنسان .  سليم وفعال بين األفراد

وهذا ما يجعل . نحو العدول عن الدالالت الحقيقية إلى استعمال الدالالت غير الحقيقية

. بسواء المجازات تصبح متداولة في سياقات اللغة مثلها مثل الدالالت الحقيقية سواء

كما يجعل المجازات تحمل إلى اآلخرين تجارب األشخاص في الحياة؛ وهذا الجنوح 

حينما فداللة الشجاعة . اإليماء نحو المجاز تمليه ضرورة ترك التصريح واالتجاه نحو

، تكون أظهر من تصريح ذلك بألفاظ اللغة "أقبل األسد" :هذه العبارة عن شخص ما يقال

ويظهر ذلك في جنوح األفراد نحو استعمال المجاز بدال من تداول  وأساليبها المباشرة،

  .الدالالت الحقيقية

سطته يتمكّن كلُّ متكلم إن وظيفة المجاز تقع في صلب وظيفة اللغة ككل؛ إذ بوا 

يختار من ضروب الكالم ما هو أبين لغرضه، فيقرب ما بين متباعد األلفاظ، : "من أن

ولّد منها معاني شتى بحسب ما هو من فطنة وما اكتسب من ويؤلّف ما بين مختلفها، وي

  . )1("تجربة ومران

ن به وبواسطته من إظهار المعنى الواحد بأوجه وطرق وبالتالي فالمجاز يتمكّ

دة، ويجعل اللغة تُتداول بين المتخاطبين بكفاءة و مهارة؛ وهذا في الوقت الذي متعد

أن هذا الحضور تزاحمه االستعماالت  دا؛ إالّتمارس فيه الداللة الحقيقية حضورا أكي

  .  المجازية للكلمات في صلب اللغة الواحدة

« The feelings or evaluations we associate with a word, its connotation, color 

the meaning we give it. Thus, our perception of a word connotation may be 

even more important than its denotation in how we interpret the meaning of 

the word”  )2( .  

                                                           

 .   171، ص 1987، 1دار الفكر، طسوريا، دمشق، اللباب في قواعد اللغة، : محمد علي السراج - 1

2 - Rudolph F, Verderber, Kathleen S. Deanna D. Sellnow : The challenge of effective speaking, 
USA, Thomson, 2008, P 190. 
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"ن المعنى الذي  إنإحساساتنا وتقييماتنا التي نقرنُها مع الكلمات، أي مجازاتها، تُلو

ية من داللتها الحقيقية من و من ثم إدراكاتنا لمجاز الكلمة يكون أكثر أهم. نسنده لها

  ". ا لمعنى هذه الكلمةمنظور كيفية تأويلن

وهذه المجازات التي تشحن بها بعض كلمات اللغة تكون أقدر على حمل الشحنة 

العاطفية التي يريد المتكلم أن يوصلها إلى السامع لكي يتفاعل معه بواسطة نفس كلمات 

ويعود سبب ذلك إلى طابع المجازات الذاتي . اللغة وألفاظها التي يعرفها كل منهما

وحينما يعرض   . لذي يعلم حالها ومآلها من تكلّم بها وطرحها للتداول اللسانيوالفردي ا

وظيفة الدالالت  -بالطبع - لدور المجاز ووظيفته في التواصل اللساني ال ينفي ذلك 

الحقيقية في اللغة و مركزيتها في الفكر اإلنساني و قدرتها على حمل األفكار والمشاعر 

ل إلى معرفة الدور الذي تلعبه الداللة المجازية أو الداللة وهذا ما يوص. إلى اآلخرين

يشترك فيها  -كما سلف -اإليحائية؛ وهو قدرتها على تجاوز الدالالت الحقيقية التي

  . أفراد البيئة اللسانية الواحدة، وإدراكها يخضع للعقل والفكر اإلنسانيين

مل خصائص تُميزها عن أما الداللة المجازية اإليحائية الهامشية فهي أيضا تح

الداللة الحقيقية، ويمكن ذكر من ضمنها داللتها على المعنى العاطفي الزائد عن حد 

  :كما أن من خصائصها. الداللة الحقيقية

  .أنّها تختلف باختالف األفراد – 1"

  .أن إدراكها إدراك عاطفي – 2

  .)1("أنّها تؤدي وظيفة التأثير – 3

جامع بإمكانه رصد هذه الدالالت المجازية من أجل  وهذا ما يفسر غياب معجم

معرفة معانيها وتيسير سبل الوصول إليها بواسطة قاموس أو معجم يكون في متناول 

وهذا يعود إلى الطابع الفردي للوحدات المجازية مما يتعذّر معه على أي . األفراد

وحدها ويجمعهاأن يقدر على ضبط هذه الوحدات اللسانية في إطار معجم ي معجمي   .  

  

  
                                                           

، 1دار الكتاب الجديد المتحدة، طلبنان، بيروت، مقدمة في علمي الداللة و التخاطب، : يمحمد محمد يونس عل - 1
 .81، ص 2004
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  :دور المجاز في إثراء العالقات الداللية -

بأضربه المختلفة، ما تعلّق منه باألصناف " المجاز"ل اللجوء إلى استعمال يمثّ

البالغية كاالستعارة والمجاز المرسل والعقلي، أو ما تعلّق بالدالالت الهامشية أو الحافّة 

يدة وربط عالقات داللية أللفاظ اللغة لم تكن نوعا من استعمال الكالم لخلق معان جد

  . معروفة سلفا في إطار استعمال الدالالت الحقيقية

دراسة العالقات الداللية التي تربط  ومثلما استقر عليه أمر البحث الداللي فإن

كلمات اللغة ليست جامدة وال بين ألفاظ اللغة يغدو مبحثا هام ا، وذلك من منظور أن

. قبل التبديل والتغيير بموجب قوانين تضبط هذه التطورات الداللية المتالحقةثابتة بل ت

د الحقائق المقررة لدى علماء اللغة المحدثين، وتتعد: "ويعد التغير الداللي من

المصطلحات الدالة على طرق التغير ر الداللي بينهم، فمنهم من يطلق عليه مظاهر التغي

  .  )1( "ر الدالليانين التغيالداللي، وبعضهم يسميه قو

ومن ضمن صور التطورات الداللية التي تصيب ألفاظ اللغة وكلماتها ما يطرأ 

، وهذا النقل ال يكون اعتباطا أو "المجاز"إلى " الحقيقة"على الوحدة اللسانية فينقلها من 

تبدى من هنا ي و .عشوائيا، وإنّما يحكمه في حالـة المجاز قانون التجاور و التماثل

واضحا دور الخيال خصوصا في تيسير سبيل هذا االنتقال الداللي بين وحدات اللغة 

وانتقاالت االسم عبر تماثل المعاني أكثر تبدالت المعاني . "الحقيقية لتصير مجازية

ورودا، ولعّل االستعارة خير شاهد على ذلك، وقد يكون تماثل المعاني ماديا في الشكل، 

جرة، وورقة الدفتر، كما قد يكون تزامنيا، كما في تداعي الصوت، أو كما في ورقة الش

  .)2("اللون، أو الرائحة

والضرب الوارد هنا هو االنتقال الداللي لوجود تماثل أي تشابه بين األصل 

أما في حالة المجاز كضرب من . والحقيقة والصورة المنقول إليها وهو االستعارة

وقد يكون انتقال االسم عبر تجاور "ل بسبب التجاور؛ أضرب البالغة؛ فيكون االنتقا

المعاني، وهذا ما نراه في المجاز والكناية، وهذا االنتقال قد يكون زمانيا، أو مكانيا، أو 

                                                           

 .71، ص2005مكتبة اآلداب، مصر، القاهرة، علم الداللة، : فريد عوض حيدر - 1

 .14، ص1999 ،1مطبعة اإلشعاع، طمصر، القاهرة، العالقات الداللية، : عبد الواحد حسن الشيخ - 2
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وهذا ما يثبت أن التجاور والتماثل بين وحدات اللغة اللسانية من شأنه أن . )1("سببيا

دالالت جديدة ومتجددة تمكّن المتكلم من  يكون باعثا على تفجير طاقة اللغة واستنساخ

 ؛أللفاظ ما شاء من عواطفه ومشاعرهأن يصبغ عليها ما يشاء من فكره وعقله، ويلبس ا

ية والتصاقا بفكر اإلنسان وهو ما يجعل اللغة تغدو من أكثر األنشطة اإلنسانية إنسان

   .وشعوره

التشابه والتماثل وإنّما يتيسر له ذلك إذا استعمل اللغة بوعي منه لصور 

إذا استقريت التشبيهات . "والتجاور التي تجمع بين وحدات اللغة وأساليبها في التعبير

وجدت التباعد بين الشيئين كُلّما كان أشد؛ كانت إلى النفوس أعجب، وكانت النفوس 

إليها أطرب، وكان مكانها إلى أن تحدث األريحية أقرب، وذلك أن موضع االستحسان، 

الستظراف، والمثير للدفين من االرتياح، والمتألف للنافر من المسرة، والمؤلّف ومكان ا

  . )2( "ألطراف البهجة، أنّك ترى الشيئين بها مثلين متباينين، ومؤتلفين مختلفين

هي داللة حقيقية على القطعة من الزمان التي " الليل"فداللة الوحدة اللسانية 

لى نفسها لتنتج النهار المشرق المضيء والليل تحتسب بحساب دورة الكرة األرضية ع

المظلم الحالك؛ لكنّها بحساب المشاعر واألحاسيس تصبح ميدانا للحالمين أو اآلرقين أو 

  .  فيبثه شكواه وأحالمه" ليله"الساهرين يناجي كّل 

وبالتالي فالمجاز يمتح من الخيال زادا معرفيا ولسانيا يمكّن اإلنسان من تنشيط 

لغوي بما يسمح له من التعامل مع اللغة بالكفاءة والمهارة التي يتطلبها حيازة الفعل ال

اإلنسان نفسه على هذه المقدرة التي يفقدها غير النوع اإلنساني، كما تعكس جوانب عند 

  . اإلنسان غير الجانب الجسدي المادي

فوجود اإلنسان في قلب الكون الواسع المترامي األطراف واألبعاد يجعل 

دودية الوحدات اللسانية تقف عائقا أمام اندماج فاعل مع منظومة الوجود؛ وهذا مح

في صلب هذه المنظومة اللسانية التي يتوجب عليها " المجاز"يظهر الحاجة إلى إدراج 

أن تنفتح على مجمل السياقات والظروف واألحوال والمقامـات التي تدفع اإلنسـان  

                                                           

 .14، ص م ن: الواحد حسن الشيخ عبد - 1

دار المعرفة،  بيروت، لبنان،محمد رشيد رضا،  قيق، تحفي علم البيان أسرار البالغة: عبد القاهر الجرجاني - 2
 .63، ص 1987
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: وهذا يؤدي إلى تقرير واقع، وهو أن. الحقيقةنحو المجاز بدال من االتجاه نحو 

المعنى المجازي ال يمكن ألبناء اللغة العاديين فهمه للوهلة األولى، حيث يحتاج إلى "

سياق أو إلى مقام يبين أن المقصود ليس هو المعنى الحقيقي، أي المعنى الذي يتبادر 

  .  )1("إلى الذهن عند سماع الكلمة ألول مرة

قد شُغل البحث اإلنساني بقضية المجاز في اللغة شغال يعكس أهميته وبالتالي ف

ولذلك تشعبت سبل البحث . عبر العصور وفي مختلف االختصاصات اإلنسانية العلمية

يتفرع ليشمل " المجاز"أمام محاولة حصر موضوع بهذا الشكل الذي يجعل موضوع 

أهم العلوم والمباحث التي ه يفرض االقتصار على عرض وهذا كلّ. عدة علوم مختلفة

  .   درست المجاز كّل من وجهتها الموضوعية ووفق طرائقها المنهجية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

دار مصر، القاهرة، التراث اللغوي العربي، ترجمة محمد حسن عبد العزيز، : كولوغلي -جيوم –بوهاس  - 1
 .194،  ص 2008والنشر و التوزيع، الطبعة األولى،  السالم للطباعة
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  .المجاز في حقول البحث اإلنساني: المبحث الثالث

مثلما سلف بيانه فإن هذا المصطلح يتداول استعماله في رحاب الكثير من 

يمكن التعريج على االختصاصات التالية االختصاصات والمباحث الفكرية والفلسفية؛ و

  :والتي من ضمنها

  ."األدبيةالترجمة "و  "م الداللةعل"و" البالغة"و" يالنقد األدب"      

  :الداللة المجازية في النقد األدبي -

يهدف النقد األدبي باعتباره شكال من أشكال المعرفة اإلنسانية إلى إضاءة 

 باعتبارها عمال لغويا باالستعانة بمباحث علوم اللغة؛وتفسير شروط إنتاج اآلثار األدبية 

  . وكذا معرفة اآلليات والوسائل التي تضبط أسرار القول اللساني اإلنساني

في البداية البد من استقصاء ورود هذا المصطلح في أدبيات النقد لمعرفة تصور 

ابه أو التوافق بين نظرية النقد األدبي لظاهرة الداللة المجازية ولمعرفة أيضا مدى التش

في " المجاز"في تناولهما لظاهرة " علم البالغة"و" علم الداللة"المبحثين اآلخرين وهما 

  .اللغة

فإن من المواد التي أدرجها الكاتب للعرض والشرح كالّ من : ففي المعجم األدبي

 Sens propre et sens" "الحقيقة والمجاز" المصطلحين المترادفين؛ وهما مصطلحا 

figuré " فهما على الشكل اآلتي؛وقد عر :  

الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أصال، وعليها مدار علم المعاني للبحث  – 1"

 .فيه عن مطابقة الحال

المجاز هو اللفظ  المستعمل في غير موضعه الحقيقي لتحسين المعنى أو توضيحه  - 2

  .)1("أو ترسيخه في ذهن السامع أو القارئ

فهذا التعريف يسير مع اإلطار العام لداللة المصطلحين في االستعمال اللغوي        

لهما، وإن كان هذا التعريف بصورته هذه يعتبر مقتضبا إلى حد بعيد، مما ينتج عنه 

ومعنى ذلك أن اعتبار الحقيقة وحدها مدارا لعلم . غياب الضبط المفهومي لكل منهما

                                                           

 .96ص ،1984، 2ط دار العلم للماليين، ،بيروت لبنان،المعجم األدبي، : جبور عبد النور - 1
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ة التي تثبت من خالل العرض السابق لمفهوم المجاز في المعاني تنقصه الدقة العلمي

  . اللغة أهميته وفعاليته  في اللغة بمختلف مستوياتها وأصنافها الداللية

       المجاز الذهني"مصطلح  يمكن العثور علىا في موسوعة المصطلح النقدي فوأم" 

"The conceit")1( ،دب معا في محاولة دراسة مستفيضة تستطلع التاريخ واأل إلى جانب

؛ وهي الترجمة التي  اقترحها وارتضاها الكاتب "المجاز الذهني"لتتبع مصطلح 

ففي هذا اإلطار أي إطار النقد األدبي ما يهم في . "The conceit" للمصطلح االنجليزي

في لغته األصلية أي  "The conceit هذا السياق هو معرفة الداللة التي يحملها مصطلح

ومن خالل معرفة هذه الداللة يمكن التوصل إلى استشفاف السبب وراء . االنجليزية

الموسوعة االنجليزية "أوردت ". المجاز الذهني"ترجمة هذه الداللة إلى مصطلحي 

  :المداخل المفهومية التالية لهذا المصطلح األجنبي" العربية

  .رأي أو تقدير شخصي؛ خداع -1

 .ن من تشبيه أو استعارةيدة أو مقطع يتكواستعارة أو تشبيه مبالغ فيه؛ قص -2

 .فكرة، رأي؛ فكرة وهمية أو خيالية -3

 .)2("حيلة صغيرة؛ بناء مبالغ فيه -4

كما هي في لغتها األصلية ال ترتبط باصطالح ثابت "  Conceit" يالحظ أن مادة

رها وعلى هذا األساس يظهر أن الدافع وراء اختيا. لفن من فنون القول أو البالغة

كمصطلح من مصطلحات النقد األدبي هو اشتمال مدلوالتها على كّل من االستعارة أو 

جد أيضا معنى الحيلة؛ وال يومن هذين الفنين كما  نة لكّللمتضمالتشبيه أو القصيدة ا

شك أن المجاز هو تأنق لفظي يخرج بأصل الوضع عن حقيقته باإلضافة إلى معنى 

  .المبالغة في البناء

بما يمكن أن يقابله في اللغة االنجليزية لتبين " المجاز"ن استطالع ورود لفظ أ إالّ

  : وجود المصطلحات التالية

  Metaphor, trope, Figuration, imagery, allegory )لغة: (مجاز  -

                                                           

المؤسسة العربية للدراسات  بيروت، لبنان،موسوعة المصطلح النقدي، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، : ك رثقن.ك - 1
 .415، ص1983، 2ط ،والنشر

2-Atlas Encyclopedic Dictionary English –  Uk, Arabic Atlas Publishing house, 2002 , p260. 
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  Metonymy, syncdoche : مجاز مرسل -

  Figuratively, Metaphorically: )1(مجازا؛ على سبيل المجاز -

  ؟ ''المجاز الذهني''ا الذي  حدا بالمترجم إلى اقتراح مصطلح فم

وهو ما ) المجاز الذهني(بعبارة  Conceit ترجمة مصطلح'': يجيب المترجم قائال

وألن المصطلح مولّد في اإلنجليزية؛ فال . يختلف عن المجاز العقلي في البالغة العربية

في ذلك أن المجاز يشتمل على  وحجتي) المجاز الذهني(بأس أن أقول في العربية 

ا عدل فيه أنواع كثيرة كاالستعارة والمبالغة واإلشارة والتمثيل والتشبيه وغير ذلك مم

  . )2(''عن الحقيقة الموضوعة للمعنى المراد

يتبين أن المجاز بهذا االعتبار هو دائما عدول عن أصل الوضع إلى معان 

فيصير المجاز واسعا في داللته على كّل . ئنأخرى يستشفها القارئ من السياق والقرا

ما يتجاوز أصل الوضع في اللغة إلى معان أخرى تصير باالستعمال هي األخرى 

وهذه الداللة الفضفاضة لهذا . أصلية بعد تفرعها عن الدالالت األصلية الحقيقية

  . المصطلح جعلت كثيرا من المعاجم تقترحه ترجمة أللفاظ مختلفة في اللغة

والذي ترجم هو ، "Allegory" ضمن هذه المصطلحات المصطلح األجنبي ومن

  ".المجاز"اآلخر إلى مصطلح 

طريقة في العرض حيث يرمز شخص أو حدث أو فكرة : Allegory :المجاز"

مجرعةدة لنفسه و لشيء آخر معا، وبهذا يمكن تعريف المجاز بأنّه استعارة موس .

وأفعالها تفهم على أساس مختلف عن ظهورها ونحن نجده في القصة حيث الشخصيات 

السطحي ومعانيها السطحية فهناك معان موسعة تحت السطح تمتلك تصورات خلقية أو 

  .    )3("روحية أكبر داللة من الحكاية نفسها تجعل الشخصيات رموزا ألشياء أخرى

فقط على مقابلته لمصطلح  يبدو واضحا أن مصطلح المجاز أصبح ال يدّل

عة التي تجعل االتفاق على قة؛ بل أصبح ينطبق على كثير من الدالالت الموسالحقي

                                                           

،  3ط دار العلم للماليين،بيروت،  لبنان،المورد الوسيط، قاموس عربي انجليزي، : روحي البعلبكيينظر  - 1
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ومع وجود هذه الكثرة لهذه المفاهيم التي يدّل عليها . مصطلح واحد بعينه عسير المنال

هوم واحد وموحد يكون جامعا يبدو عسيرا اجتماع المعجميين على مف" المجاز"مصطلح 

  .يق مجالفي أض" المجاز"يحصر داللة  مانعا

وعلى الرغم من هذا االختالف المصطلحي إال أنّه من األهمية محاولة تعريف  

إذ يقارن الشاعر : "يقول الكاتب. في إطار نظرية النقد األدبي" المجاز الذهني"معنى 

عيني حبيبته بنجمتين وأسنانها بالآلليء إنّه يستخدم المجاز الذهني أو اإلشارة إلى 

كخزانة ثياب، وإلى كفن المسيح كمنديل؛ ولو جمعت ضروب  الجرح في جنب المسيح

  .)1( ''المجاز الذهني في مسرد لغدا كتابا ذا حجم

إن استعمال المجاز يرتبط بمهارة لغوية وبراعة أدبية وسمت األدب الغربي في 

تشتمل على صنوف من المعاني ترتد إلى '' المجاز الذهني''عمومه وكانت عبارة 

ففي القرون . را عن فكرة أو مفهوم أو صورة فكرية أو مثال ذهنياعتباره تعبي

الوسطى دأب الشعراء على استخدام الصور البالغية؛ غير أن هذا االستعمال لم يكن 

فعندما كانت عبارة '': بالصورة التي يصطلح عليها اليوم في إطار فنون النقد األدبي

الميل إلى استعمالها بصيغة المفرد  تستعمل في عالقتها بالشعر كان" المجاز الذهني

  .)2("لتعني الفكرة وراء القصيدة أكثر من األفكار واالستعارات في القصيدة 

من االستعارة وصار المصطلحان " المجاز الذهني"ولكن بمرور الزمن اقترب 

في أوروبا خالل القرن السادس سح المجال في بدايات عصر النهضة مترادفين مما ف

ومن مميزات هذا العصر الشعر  .ز الشاعر بلغته وأسلوبه وفصاحتهيعشر إلى تم

مواضيع جريئة مستمدة من واقع  إلىالتي تطرقت  قصائد الهزلية الفكاهي والهجائي وال

تقدمها الحياة، ويعالجها الكاتب بفكره  أولىمادة  فاألدب. "أبعادهابكل  اإلنسانيةالحياة 

ووحدة، فتخرج به و معه في  ة ويسكبها سبك نظاموشعوره، ثم بناء فني يتناول الماد

  . )3("شكل خاص، وصورة فنية خاصة

                                                           

 .416، صم س: نك ك رتق  - 1
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وهذه الموضوعات حتى على اعتبار تفاهتها فتحت الباب الحقا لعصر األنوار 

ولجملة من األدباء في بدايات عصر النهضة سمحت لهم باكتساب مهارات تعبيرية 

كار وتصورات ال تقف بهم عند إلبراز كل ما تجيش به نفوسهم وخواطرهم من أف

حدود الحواس وإمكانياتها المحدودة؛ وتمكّنهم من االنطالق في آفاق الكون دون وازع 

  .أو رادع يمليه عليهم سلطان الكنيسة الذي كان سيفا مسلطا على الرقاب والضمائر معا

دفعت الروح الجديدة األدباء إلى مسايرة العصر بابتكار طرائق في التعبير لم 

من المألوف في عصر االنبعاث القول بأن العالم  يشبه "تكن مألوفة قبل ذلك؛ فقد كان 

صحيفة عامة مشاعة؛ فإن كان اهللا قد خلق الشعراء على صورته كان عليهم أن 

يصبحوا صنّاع مجازات ذهنية يمسكون بالمرآة في وجه الطبيعة لكي يحملوا أشعارهم 

  .)1("لهم أو يصنعونها على شاكلة ما يجدونبمجازات يأخذونها من الكون حو

من هنا بدأ النظر في الكون من حيث دقته وانسجامه ثم ارتداد ذلك النظر إلى 

عالم اللغة لربط هذه األشياء باأللفاظ التي تحسن في موقعها من الكالم للحصول على 

راعة أن إنّها داللة ب"حسن استعارة أو مجاز يؤهل األديب لمكانة بين من حوله؛ 

وهذا االختيار هو . )2("يتخطى المرء أشياء واضحة فيختار أشياء غيرها بعيدة المنال

عين االستعارة؛ وحقيقتها أنّها تجد تبريرا لها في حاجة اإلنسان للجمال والفن؛ مما 

  .يضفي َألَقا على األسلوب ونضارة في الكالم 

ليهما الحتالل مكان لدى المبدع ال ريب أن فتح المجال أمام االستعارة والمجاز ك

المعنى أو قد  والمتلقي قد يفتح الباب أمام استعارات وتشبيهات ومجازات خالية من

تجاوز االستعارة أصال أم  خدش أو تكون غير مستساغة، وعلى هذا االعتبار فهل يتمت

  تلطيفها للمحافظة على جماليتها؟

ن أقوى فنيا من الصور الوصفية ال بد من االعتراف بأن  الصورة المجازية تكو

منهم المباشرة، وهذا ما يفسر سبب لجوء الشعراء كثيرا وخصوصا شعراء الرمز 

فقد تكون '': أن تكون األلفاظ أو العبارات مجازية ذلك زمليللصور المجازية، ولكن ال 
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، )1(''العبارات حقيقية االستعمال وتكون مع ذلك دقيقة التصوير دالّة على خيال خصب

كما يمكن أن تتجاور الصور المجازية مع الحقيقة، وقد تكون العبارات مجازية 

  . االستعمال مع وضع كلمة أو كلمات فيقوم السياق بتعيين المعنى المراد

ما يستوقف في محاولة رصد لظاهرة المجاز في األدب الغربي خصوصا هو 

ية المتالحقة، وبالتالي د الفلسفات التي بنيت عليها المدارس والمذاهب األدبتعد

وقد . اصطبغت فلسفة الجمال الفني وتلونت بتعاقب هذه المدارس الواحدة تلو األخرى

كانت األسئلة التي تشغل بال نقاد األدب هي أيتعلق الجمال وتعبير الفنان عنه بالعقل 

  وعملية اإلدراك أم باإلحساس والعاطفة والذوق؟

ة الجمالية والواقعية تختلف اختالفا كبيرا هذا السؤال فإن الفلسف نلإلجابة ع

نّها إة كبيرة من الدراسات يمكن القول وبينا؛ وهذا االختالف أغنى النقد األدبي بمجوع

أغنت ساحة النقد األدبي بطائفة من اإلسهامات سعت إلى استكناه الظاهرة األدبية التي 

زيد من االجتهادات بقيت مستعصية على الشرح والتفسير وفتحت المجال أمام الم

  .واإلضافات أثرت ساحة النقد األدبي

فقد يكون األدب صورة لحياة كاتبه أو صورة لحياة المجتمع، وقد يكون األدب 

أ بها األديب مثلما فعل الرومانتيكيون، وقد تعبيرا عن هرب أو شوقا إلى مثالية يتنب

قد يجعل األديب من األدب و ،يكون األدب تعبيرا عن قيم جديدة يتطلّع إليها الجمهور

  .وسيلة للتطهير؛ أي تطهير الكاتب لنفسه أو لآلخرين

ومهما يكن من أمر فإن األديب يتوسل اللغة دوما في تعبيره؛ وبالتالي تكون 

فلغته وعباراته خيالية ''حمل فكره وشعوره إلى اآلخرين؛ ألفاظه وتراكيبه هي التي ت

لمجازات والتشبيهات واالستعارات، وهي تصويرية، تسكنها أرواح ال تحصى من ا

  .)2(''أرواح وأشباح ال تنبع في خياله من الهواء، وإنما تتراءى له رؤية في كل شيء

وباختالف األجناس األدبية التي عرفها اإلنسان اختلفت درجة استعانة األديب  

أو  التعبير عن المحسوساتب ق منهابالصور والخيال في نظرته للكون سواء ما تعلّ

في رحاب النص األدبي " المجاز"المتوصل إليها تعتبر  فإن النتيجةوبالتالي . المعنويات
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مؤشرا قويا على حيوية العقل اإلنساني وأيضا حيوية العاطفة اإلنسانية؛ بما يثبت قدرة 

  .المجاز على تشكيل وجود اإلنسان الواقعي والتصوري

  

  :  المجاز في البالغة -

المجازي للغة قرين االستعمال الحقيقي للغة، وهو استعمال  يعتبر االستعمال

فرضته عدة عوامل ومتغيرات تصدى الدرس البالغي العربي لدراستها في إطار علم 

البيان العربي الذي يحوز قدما راسخة في بنيان البيان يعود إلى حقب ضاربة جذورها 

ان اللساني؛ حتى إنهم أنشأوا في أعماق التاريخ بما كان للعرب من اهتمام بملكة البي

تشتمل .  وغيرهما" عكاظ"و" مربد"أسواقا للكالم يتبارون فيها األشعار ويتجاذبونها في 

الذي يثبت التطور الداللي؛ " الحقيقة والمجاز"على البالغية العربية  هذه المنظومة 

اللغة فتطور الداللة ظاهرة شائعة في كل اللغات يلمسها كل دارس لمرحلة نمو ''

  . )1(''وأطوارها التاريخية

فقد ورد في التراث العربي ضمن حقول معرفية متعددة '' المجاز ''فأما مصطلح 

ارتبطت بمنظومة القرآن وتفسيره في بداياتها ثم انتقلت إلى غيرها من العلوم المجاورة 

  .كالبالغة والمنطق

ع محاولة لمد أقدم وأوس) ه210ت(يعتبر كتاب مجاز القرآن ألبي عبيدة "

الجسور بين النص القرآني والعربية عبر النص الشعري وتقاليد القول العربي؛ ذلك 

على السبب الذي ألجأه '' أبي عبيدة''يعثر القارئ لكتاب . )2("الجسر الذي سمي المجاز

و قد . إلى وضع هذا الكتاب؛ وهو ما يفسر الحاجة العلمية أو الفنية الداعية إلى ذلك

  : ك في فاتحة كتابه؛ حيث يقولورد ذل

ما أنزل القرآن بلسان عربي مبين فلم يحتـج السلف، وال الذين أدركوا وحيه إنّ''

أن يسألوا عن معانيه ألنهم عرب األلسن فاستغنوا بعلمهم به  -صلى اهللا عليه وسلم-

في عن المسألة عن معاينة عما فيه مما في كالم العرب مثله من الوجوه والتلخيص، و
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غير أن ما . )1(''القرآن ما في الكالم العربي من وجوه اإلعراب ومن الغريب والمعاني

صطلحات أخرى عند أبي يتداخل ويتقاطع مع م'' المجاز''مصطلح  يلفت االنتباه أن

كما سيتأسس '' المجاز'' التأويل؛ وبالتالي فإن -الغريب -المعاني - التفسير :عبيدة منها

" أبي عبيدة"س البالغي لم يكن بنفس التمييز والتدقيق كما هو عند الحقا في ظل الدر

  .باعتباره رائدا من رواد البالغة العربية

التاريخية هي التي تجعل من يأتي من بعده ينسج على " أبي عبيدة"إن أسبقية 

ولكن حتى يمكن تمييز الجوانب المتعلقة ". القزويني"و " السكاكي: "منواله؛ وذلك مثل

تاريخ ظهور الدراسات المتعلقة بالمجاز؛ لتمييزها عن الجانب التأسيسي لنظرية  برصد

؛ من أجل "مجاز القرآن " يمكن أن يعتمد على كتاب أبي عبيدة " المجاز"بالغية في 

لتنقيته عما يمكن أن يعلق به من الحقول الداللية التي ال " المجاز " تحقيق مصطلح 

  .في التراث" المجاز " إطار البحث عن داللة يمكنها أن تكون مستندا  في 

  :ففي كتاب أبي عبيدة يمكن التمييز بين نوعين من المجازات 

ها تتعلّق باللغة مجازات ال تتعلق بالبحث الداللي بصفة مباشرة؛ ألنّ: النوع األول -

ا العربية وبتطورها؛ كما تتعلّق أيضا بأثر اللهجات في مسيرة اللغة العربية منذ فترة م

قبل اإلسالم؛ وصوال إلى الفترات األولى للعصور اإلسالمية وما شهدته من ظهور 

العلوم اللسانية العربية المستندة في األصل إلى القرآن الكريم ومحاوالت تفسيره 

  .وتأويله

مجازات نصية أي أنها تدخل في نسيج النص و تسافر معه عبر : "النوع الثاني -

إنّها إشكاالت ناتجة عن عمل في اللغة نفسها، . للمؤول تاريخه و تفسح المجال واسعا

 .)2("و في عالقتها بالعالم) النحوي و الداللي (في تركيبها الداخلي 

لقد استوت البالغة العربية على سوقها وبلغت أشدها حينما صنّف علماء البالغة 

ى األخص ما العرب تصانيف تشهد لهم بالباع الطويل في ميدان البيان والتبيين، وعل

  .؛ وربطوا ذلك كله بوروده في القرآن الكريم تحقيقا وتقديرا"بالحقيقة و المجاز"تعلّق 
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ولقد أنكر جمع من علماء اللغة األقدمين وقوعه في القرآن ابتداء ثم سحبوا ذلك 

المجاز أخو الكذب، والقرآن  وشبهتهم أن. على اللغة؛ فأنكروا وقوعه في اللغة ككل

المتكلم ال يعدل إليه إال إذا أعجزته الحقيقة فيستعير، وكّله عنه، ومنز ذلك ال يجوز  أن

وهذه شبهة باطلة، ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن، "في حق اهللا، 

المجاز أبلغ من الحقيقة فقد اتفق البلغاء على أنالقرآن من المجاز  ، ولو وجب خلو

1("وتثنية القصص وغيرهاه من الحذف و التوكيد وجب خلو(.  

ولقد ألقت هذه األفكار بظاللها على الدراسات البالغية التي انقطعت لدراسة 

البالغة وفنونها؛ والتأسيس بالتالي لفصلها عن سائر أنواع العلوم اللسانية في بدايات 

" المجاز"إلى إفراد " عبد القاهر الجرجاني"ظهورها وتشكّلها؛ وهو الشئ الذي دفع 

وهو بهذا االعتبار؛ وبواسطة هذه الدراسة ". أسرار البالغة"درس والتحليل في كتابه بال

سا للبالغة العربية؛ وتظهر بصمته الحقيقية في دراساته حول كل مناعتبر مؤس :

ا تعريفه وأم .التشبيه، والتمثيل، واالستعارة، وعالقة كل ذلك بالمجاز و الحقيقة كليهما

كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها  المجاز فكّلوأما :"للمجاز، فيقول

كلمة جزت بها ما وقعت  كّل: ن شئت قلتإو. ة بين األول والثاني فهي مجازلمالحظ

له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعا لمالحظة بين 

  .)2("ا فهي مجازما تجوز بها إليه وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعه

 ما ييعتبر وقوع المجاز في اللغة " الجرجاني " الحظ من خالل هذا التعريف أن

أمرا مفروغا منه ابتداء، ثم يبين أن وقوع المجاز إنّما مستنده أصل الوضع أي 

ال ثم يعرض لها المجاز فينقلها من أصلها إلى ما تدّل عليه ؛ فالحقيقة تكون أو"الحقيقة"

أي تجاوز به " متجوز"بأنه " الجرجاني"االستعمال المجازي الذي وصفه  في رحاب

  .المتكلّم من أصل الوضع إلى الداللة المجازية المنقول إليها
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 من يتبين مما سبق مدى ما توصلت إليه البالغة العربية منذ عصورها األولى 

وثراءها  العربية بالغيةالتفات إلى مسائل البالغة وأسرارها بما يثبت تكامل المنظومة ال

  .  الداللي

  

  :المجاز في علم الداللة  –

المعنى اللغوي للكلمة المفردة أو الكلمات في مستوى الجملة، " علم الداللة"يدرس 

علم : "وهو يعتبر أحدث فروع الدراسة اللسانية بالقياس إلى العلمين اآلخرين وهما

دالالت كلمات  وتعتبر دراسة". النحو علم التراكيب اللغوية أي"و" األصوات ووظائفها

بوسائل علمية  اإلنسانيةاللغة وجملها معبرا هاما يمكّن من استجالء نظام اللغة 

  . وموضوعية

"إن بحلقة  علم الداللة كمبحث من المباحث اللغوية حسب ماهية اللسانيات، يهتم

غي وما يتعلّق به، من حلقات علم اللسان البشري، هذه الحلقة تكمن في المظهر اإلبال

فالرسالة االبالغية هي التي تضطلع بنقل داللة الخطاب إلى المتلقي بحيث يتم في 

  . )1("الحاالت العادية استيعابها استيعابا كافيا

هذا الفرع من البحث العلمي يتمي ز باشتغاله يظهر من خالل هذا التعريف أن

موضوع علم الداللة هو الكلمة من  نوهذا يظهر أ. على الكلمات ومعانيها ودالالتها

حيث معناها؛ ألن الكلمة تعتبر من أهم الوحدات اللسانية الحاملة للداللة والمستعملة في 

فهي تشكّل أهم مستوى لساني من ضمن المستويات اللسانية؛ فإذا ما وضع . التواصل

ة تستعمل في في االعتبار أن الجملة اللغوية السليمة نحويا هي أكبر وحدة داللي

التواصل؛ فإن الكلمة أو اللفظة هي وحدة لسانية داللية ال يمكن بناء الوحدة الداللية 

كما أنّها تدخل في بناء الجملة والجمل المتتابعة؛ وبالتالي تدخل في بناء . الكبرى بدونها

  . النص في كليته وشموليته
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هو مباحثه التي وما يهم من علم الداللة إلى جانب الموضوع الذي يدرسه 

التطور : وهذه المباحث الداللية هي. يتناولها مما يكون له حتما ارتباط بموضوعه العام

  .الداللي، العالقات الداللية، الحقول الداللية، الحقيقة و المجاز

 ؛ "بالحقيقة والمجاز" قة في إطار هذا العلم المبحث المتعلّومن المباحث الهام

ا باستعمالها فيما وضعت له أصال؛ هذا المبحث يظ حيث إنهر ارتباط استعمال اللغة إم

أو باالنحراف بها عن أصل الوضع إلى استعمال دالالت يقصدها المتكلم استجابة لدواع 

نفسية أو اجتماعية أو سلوكية أو حضارية، كما يرتبط هذا المبحث أيضا بدراسة 

ى هذا األساس استنبط علماء اللغة وعل. ر الداللي الذي يصيبهاالمعنى من خالل التغي

قوانين تنطبق على الكلمات وما يصيبها من تطور داللي خالل االستعمال في فترات 

فاستعمال اللغة يقتضي تصريفا مزدوجا لأللفاظ بين داللة بالوضع . "زمنية مختلفة

عتبر األول وهي الداللة الحقيقية وداللة بالوضع الطارئ وهي الداللة المجازية التي ت

  .  )1("داللة منقولة ومحولة

لها يتقاطع من حيث وهذا االنتقال الذي يعتري وحدات اللغة فينقل دالالتها ويحو

المحتوى المعرفي مع الدراسة الداللية التي تهتم برصد قوانين التغير الداللي؛ ويتمثل 

  :هذا التغير في قوانين ثالثة هي 

  .تخصيص الداللة  -1

  .ة تعميم الدالل -2

  .نقل الداللة  -3

ومما يرتبط أشد االرتباط بهذه الدراسة هو العنصر الثالث أي نقل الداللة، فهذا 

ما يخرجها من داللتها األولى المتداولة و المعروفة االنتقال الذي يصيب داللة الكلمة إنّ

الداللي وقد قام العلماء بدراسة هذا النوع من االنتقال . أصال لكي تصب في داللة جديدة

هذا االنتقال ال يحدث بطريقة عشوائية،  الذي يجري عادة بين الكلمات، والحظوا أن

وإنّما يخضع بعد الفحص والتمحيص إلى وجود عالقة داللية تربط بين المعنى األول 

والمعنى الجديد، وتتم غالبا هذه االنتقاالت بين كلمات تربط بينها وبين معناها عالقة 
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وقد ميز اللغويون بين . أسماء األلوان وأعضاء الجسم وأسماء الحواسداللية معينة ك

نوعين من انتقال معنى كلمة إلى معنى آخر على أساس العالقة التي تربط بينهما أي 

  :المعنيين، وهاتان العالقتان هما 

انتقال مجال الداللة لعالقة المشابهة بين المدلولين؛ وهو ما يطلق عليه في  -1

  ".االستعارة"غة عرف البال

انتقال مجال الداللة لعالقة غير المشابهة بين المدلولين، وهو ما يطلق عليه  -2

واستعمال الكلمة بالمعنى الجديد على سبيل المجاز ال ". المجاز المرسل"، و"المجاز"

  . يلبث مع كثرة االستعمال أن ينتشر بين الناس، وتتحول الداللة المجازية إلى حقيقية

من خالل نقل  تغير الدالالت غالبا ما يتم ت اللغويون مالحظاتهم بأنوقد أثب

الدالالت من طابعها الحسي إلى طابع الدالالت المعنوية فتصبح مجازية؛ والمسافة بين 

تمثّل رحلة تغير الكلمة من ) المعنوي(والمعنى المجازي ) الحسي(المعنى الحقيقي 

ن يمة بحث المجاز في رحاب البحث الداللي، ويبيق ظهري وهذا ما. لحقيقة إلى المجازا

السبب الذي جعل علماء الداللة يفردونه بدراسات متخصصة تبحث في إطاره بحثا 

التغير والتطور "؛ وتارة مبحث "الحقيقة والمجاز"مستفيضا يتناول تارة مبحث 

  ".الدالليين

ى مرونة النظام مبحثا خصبا لعلم الداللة، إذ فيه تتجلّ يعد:" ولذلك فالمجاز

اللغوي وانفتاحه على كل تغير للمعنى، وهو يؤكد من جانب آخر على مطاوعة اللغة 

في صلب النظام اللغوي استحداث أنظمة  ألساليب التعبير التي يفرضها الموقف ويتم

إبالغية جديدة تحافظ على نقل الرسالة اإلبالغية، وهي غاية ما يرمي إليه أي نظام 

  . )1("لغوي

ن قيمة اإلشكاليات التي يطرحها تناول مسألة المجاز و على األخص هذا ما يبيو

ذاته نقل  جانب ترجمته إلى لغات أخرى؛ وهذا النقل بواسطة الترجمة هو في حد

 ومادام أن. لكلمات اللغة الواحدة أي اللغة األصل إلى لغة أخرى أي اللغة الهدف

ج نص أدبي؛ فإن الترجمة األدبية تصبح ملزمة المجازات يشيع استعمالها في ثنايا نسي
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بالبحث في كيفيات انتقال الدالالت المجازية إلى اللغات األخرى بواسطة الترجمة؛ 

د سبل هذا االنتقال من منظور تحققه أو فشله في اإلبقاء على الصور المجازية وترص

لصالح استعماالت األصلية أو تحويلها وتحويرها بما يعمل على تشويهها أو تجاوزها 

  . لغوية حقيقية أو مجازية

   

  : المجاز في الترجمة األدبية –

ممأنوا ىأرقالتواصل اللساني يعتبر  ا ال شك فيه أن ع االتصال اإلنساني؛ حتى

الحاضر حضورا قويا ألنواع أخرى منها الصورة والصوت واإلشارة  العصرشهد  وإن

  .بشتى أنواعها الرمزية والداللية

وعلى . ذلك فال تزال اللغة اإلنسانية قطب الرحى في سلسلة التواصل اإلنساني ومع 

السيميولوجيا جزءا من اللسانيات و ليس العكس كما " روالن بارت"هذا األساس جعل 

  . )1("دي سوسير"كان الحال عند 

فعالية وأمانة لجأ اإلنسان لضرورات التقارب  إذن لتحقيق التواصل اللساني بكّل

غير أنّه أثناء هذا النقل . ايش إلى ترجمة هذا الفعل اإلنساني المتمثل في اللغةوالتع

تختفي بعض الدالالت؛ وتظهر دالالت أخرى بسبب االختالف الكائن بين النظامين 

ولدراسة فعالية هذا النقل وتحققه الفعلي تدلي نظرية الترجمة بدلوها في هذا . اللسانيين

لة استثمار اإلسهامات اللسانية وتطبيقها على دراسات المجال باالستناد إلى محاو

؛ -ال شك في ذلك-وذلك من منظور أن الترجمة عملية متعددة الجوانب . الترجمة

ولكنّها في عمقها وأساسها عملية لسانية، ألنّها تتعامل أول ما تتعامل مع آليات اللغة 

ة اللسانية أو إغفال قيمتها ووحداتها وأنساقها، فال يمكن بالتالي تجاوز هذه األنظم

  . ووضعها على الهامش

فاللغة بمستوياتها اللسانية الصوتية والصرفية والتركيبية والنصية تتآزر فيما 

بينها لتحقق المستوى الداللي، ولذلك فإن تحقق الداللة من خالل النظام اللساني هو 
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جمة في اشتغالها على غاية ما تطمح إليه نظرية التواصل اللساني وهنا تلتقي التر

  .الداللة مع التواصل اللساني

ومثلما سبق بيانه فإن وجود الدالالت الحقيقية والمجازية في اللغة الواحدة ينتج 

عنه بعد إجراء الترجمة دالالت حقيقية ودالالت مجازية، ولكن في نسيج النص 

عنه نوعين من  اإلجراءات تختلف الواحدة عن األخرى، مما ينتج غير أن. المترجم

والترجمة المجازية تكون . الترجمة أيضا؛ وهما الترجمة الحرفية والترجمة المجازية

هذا النوع من الترجمة يتعامل مع الصور  أليق وألصق بالنصوص األدبية، ألن

والمفاهيم الواردة في النص األدبي تعامال خالّقا يخرج بها عن مجرد الوضع  

التركيز على هذا النوع  وهذا ما يفرض. قول وروائعهانين الواالستعمال إلى تلمس أف

  .من الترجمة ودراسته في ضوء النظريات اللسانية األكثر جدة و حداثة

من  انظامبوصفها  ي الترجمة هو على اللغة ولذلك فإن أساس العمل ف

اللغة اإلشارات والرموز، ولكن تبرز أثناء الدراسة مجموعة من العوائق تتعلّق بأنساق 

ذاتها بوجه عام؛ وبأنماط النصوص األدبية التي تخضع للترجمة في حالة الترجمة 

من هذا النوع تنطوي بالضرورة على  -أي الترجمة األدبية-فكل ترجمة : "األدبية

ما كان العمل األدبي عظيما وكلّ. خسارة شكلية أو مضمونية، أو على الخسارتين معا

أما التعادل أو التكافؤ المطلق في الترجمة األدبية فهو  .ما كان عصيا على الترجمةكلّ

أمر مستحيل التحقيق، ولذا أخذ علماء الترجمة يستعيضون عنه بمفهوم التعادل 

  .)1("الديناميكي أو النسبي، بل إن بعضهم استبدل مفهوم التعادل بمفهوم التقارب

ق أساسا ـها تتعلة في مجال الترجمة المجازية؛ ألنّوتبرز هذه الصعوبة جلي

 "داللة اللسانيـلم الـع"االستناد إلى  رفي للمعاني والدالالت؛ كما أنـل غير حـبنق

"La sémantique linguistique"،   في إطار وضع إشكالية الترجمة المجازية في يصب

  .مجالها الصحيح، و هو إطار التعبير اللساني

والترجمة نتائج بارزة تمثلت في  وقد كان لهذا االحتكاك الحديث بين اللسانيات

 ؛والتي أصبحت مسلمات علمية راسخة صرامة القواعد التي توصلت إليها اللسانيات
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مكّن اللسانيين والمترجمين من التآزر والتساند لتحقيق ترجمة مجازية ممناجحة"ا ي ."

ماد الحرفية ما يتم ذلك باالبتعاد قدر اإلمكان عن النقل الحرفي للنصوص؛ ألن اعتوإنّ

لنقل صور مجازية في لغة أخرى يصيب هذه الصور بالتشويه والبتر، ويبتعد  بالتالي 

عن روح الداللة في أصلها؛ وربما أحدثت من سوء الفهم لدى اللغة المصدر ما يخرج 

بها عن داللتها األصلية إلى ما ال يقصده ال المترجم وال صاحب النص نفسه؛ وذلك 

عملي مة معقدة تتجاذبها عدة عوامل تتآزر فيما بينها لتحقيق المعنى والداللة، ة الترجألن

فهناك الجانب اللغوي البحت، وهناك الجانب الثقافي الحضاري، وهناك المجال التداولي 

  .التواصلي

أي " المعنى"قطب الرحى الذي تدور حوله عملية الترجمة هو  ومع ذلك فإن

الدراسات التي جاءت  غير أن .دون خيانة أو تشويهألخرى بكيفية نقل المعنى من لغة 

لتثري نظريات الترجمة أدلت بدلوها في هذا المجال، وكان من  ثمرة هذا الدرس 

 ىلفتُة من المصطلحات العلمية التي الترجمي كم من النظريات والمفاهيم إلى جانب ثرو

  .حاضرة بقوة في كتابات المنظّرين للترجمة وأصولها

ت اللسانيات تطورات كبيرة وخطيرة في نفس الوقت بدءا من أعمال لقد شهد   

ري ممثلّة في يست التي خرجت من بوتقة الفكر السوإلى مدارس اللسانيا" دي سوسير"

المدرسة "، و"المدرسة الوظيفية"، و"حلقة كوبنهاغن"، و"حلقة براغ: "أعمال كل من

عند نعوم " نحو التوليدي والتحويليال"وعي في مجال ؛ وانتهاء بالتطور النّ"التوزيعية

  .)1(سكيمتشو

نقل اللسانيات من مستوى التركيب اللساني كما شهد البحث اللساني تطورا بارزا       

وكان لهذا التطور . على مستوى الجملة إلى مستوى أكبر هو مستوى الوحدات النصية

جيب لكل تطور على المستوى اللساني أثره في نظرية الترجمة التي ما فتئت تست

إلكسابها مزيدا من الوفرة  لتقوم بتطبيق وتطعيم الترجمة به يحصل في اللسانيات

ويظهر هذا التطور في االنفالت من أسر معاني الكلمات والجمل واالتجاه . والثراء

                                                           

 مطابع مؤسسة الوحدة،سوريا، دمشق، علم اللغة في القرن العشرين، تر نجيب الغزاوي، : جورج موناننظر ي - 1
 .1982 ،1ط



37 

وهذه النقلة النوعية للسانيات فتحت المجال الستثمارات متعددة . صوب معاني النص

  .ص بمختلف أشكالها و أنماطهافي عالم ترجمة النصو

ولكن ما نعني بعالم . ينبغي على عالم الترجمة أن يكون عالم معنى قبل أي شيء آخر" 

إن . وليس مجرد عالم بمعاني الكلمات والتراكيب والجمل. المعنى عالم بمعنى النص

  .)1("المفهوم األساسي للمعنى في الترجمة هو المعنى النصي

مة المجازية يستهدف المعنى النصي ولكن ليس أي معنى نصي في مجال الترج      

إنّه معنى مشحون بصور وأشكال من الرؤى والمفاهيم الجمالية الخاصة التي يتميز بها 

وعلى هذا األساس تكون الترجمة المجازية هي حاملة أدب أمة ما إلى . أديب عن آخر

مجازية وورودها في النص وال يكون هذا النقل إال بدراسة الصور ال. أمم أخرى

تحقق نفس هذه الصورة أو ما يضارعها في النص الهدف األصلي ثم.  

«  Les connotations sont partout dans le langage. Certes le lien privilégie de 

leur déploiement, c’est le discours littéraire, et décrire un texte littéraire, c’est 

essentiellement dépister les réseaux connotatifs qui le traversent et le 

structurent, mais elles investissent même le discours scientifique »  )2( . 

حقيقة، فإن رابط وجودها المميز هو الخطاب . المجازات موجودة في كل كالم"  

ت المجازية التي تعبره وتهيكله، األدبي، ووصف نص أدبي ما هو باألساس فرز للشبكا

  ". والتي تتوارد حتى في الخطاب العلمي

تعامل مع هذه الصور واألفكار واألخيلة التي ال تخلو لغة أمة من أمم الفكيف        

ي ـياء؛ وففلكل لغة عبقريتها ورؤيتها الخاصة للعالم والحياة واألح. األرض منها

د ـق ازيةـورة مجـصلرجمة ـتديم ـجم تقرـمتروم ـيما ـر من األحيان حينـكثي

مة الجملة ـترج إذا ما حاولـف. جانـوربما لالسته رابـارا لالستغـذلك مث يكون

إلى اللغة الفرنسية '' ر على قدم وساق ـتواصلت أشغال المؤتم'' : ربية التاليةـالع

  . Les travaux du congrès se poursuivent sur jambe et pied: مثال

                                                           

 .177، ص2001، 1مكتبة العبيكان، طالسعودية، ها، ترجمة محي الدين حميدي، الترجمة وعمليات: روجر بيل - 1

2 - Catherine Kerbrat : La connotation, France, Lyon, Presses universitaires, 1977, P199.      
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الناتج من الترجمة صورة غير مستساغة في الثقافة الفرنسية، وهذا يحرم لكان 

المتلقي من نواح بالغية هي مدار عدول القائل في جملته هذه عن الداللة الحقيقية إلى 

اآلداب تعتمد على التصوير والعاطفة والتأثير واالنفعال إلى جانب  إن: "الداللة المجازية

وال يكون األدب أدبا إال بخروج الكلمات عن . أفكارما يمكن أن تشتمل عليه من 

ومترجم األدب ال يقنع أبدا إال . داللتها اللغوية وشحنها بفيض من الصور واألخيلة

ر ممكن بترجمة أدبية تبرز نواحي الجمال في النص المترجم كي يتذوق القارئ أكبر قد

  .)1(''على عناصر المهارة فيه يمن جمال النص األصلي ويبق

فإذا كان هناك سعي نحو فهم دقيق وصائب لعملية الترجمة فإن تمييز الحقيقة 

العثار والزلل  هنفس المترجم جنّبينص يبدو أمرا بالغ األهمية حتى من المجاز في ال

ضع األمور في مواضعها؛ ولذلك فهذا التمييز يبدو ضروريا من أجل تبين سبيل يو

  .التعامل مع النصوص

مسألة ليست حديثة في الفكر اإلنساني " الحقيقة والمجاز"بين ومسألة التمييز 

برمته ألن لهذه المسألة الداللية أصل عميق في التاريخ، حتى إن العالم اللغوي العربي 

هذه اللغة أكثرها جار على المجاز، وقلّما يخرج الشيء منها على : "يقرر أن" ابن جني"

  .)2(''الحقيقة

ها تحمل معاني وإن استعملت للتداول بين الناس إال أنّ فكلمات اللغة وألفاظها

مخصوصة ومحدودة؛ كما أن الواقع اللغوي يظهر حيوية األلفاظ وبالتالي يعتريها 

ومنه فإن علماء الداللة أفردوا بحوثا تصب في هذا اإلطار فيما يتعلق . التطور والتغير

غير يجعل الحقيقة والمجاز وهذا التطور والت. بأعراض التطور الداللي ومظاهره

تتبادالن األدوار فيما بينهما فتأخذ الحقيقة مكان المجاز والمجاز مكان الحقيقة، ومن 

األمثلة على ذلك ألفاظ كالصالة والزكاة والصيام والحج فإن حقيقتها على التوالي قبل 

  . الدعاء والنماء والكف والقصد: اإلسالم

انيها فأصبحت حقيقتها هي الشعائر التي يطالَب ولكن لما جاء اإلسالم تغيرت مع

فقد تتغير المصطلحات التي . المسلم بأدائها، ويمكن قياس كثير من ألفاظ اللغة على ذلك
                                                           

 .174، صم س: إبراهيم أنيس - 1

 .305، ص1كتبة العلمية، ج الممصر، القاهرة، ار، جتحقيق محمد علي الن الخصائص،  :ابن جني - 2
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ذاتها ومدى تحققها  ها تتفق في دراسة الداللة في حدتتناول هذا المبحث الداللي إال أنّ

  . في القول والكالم وبالتالي في نظام اللغة

صطلحم إنر عنه في الكتابات المتأخرة بالداللة " الحقيقة والمجاز" يّعبقد ي

المركزية وبالداللة الهامشية تارة، وبالتعيين والتضمين تارة أخرى، وقد يعبر عنه 

وما يهم في مجال الترجمة المجازية أن القدرة اإليحائية ". بظالل الداللة"أو " باإليحاء

تراكيبه وألفاظه هي ميدان اشتغال المترجم لتحقيق ترجمة للفن من خالل عباراته و

 ويعد''مجازية مقبولة، ولذلك كان األسلوب األدبي هو الذي يبرز هذه الطاقة في اللغة، 

وهي ظالل (األدب بنوعيه الشعري والنثري تربة خصبة الستغالل الدالالت الهامشية 

بي، والتأثير في المخاطبين وإشراكهم لغرض تحقيق المتعة الفنية في الفن األد) المعاني

وجدانيا في الترجمة الشعورية ويتفاوت األثر الوجداني الذي يحس به المتلقون باختالف 

  .)1(''درجة اكتناز النص المقروء أو المسموع باإليحاءات العاطفية

ن حضور الدالالت المجازية يعتبر حضورا الفتا وبارزا، مما إ وخالصة القول

يته القصوى في مسار التخاطب اإلنساني، ومثلما إفراده بالدرس والتحليل ألهميستدعي 

ين لهذا النوع من الدالالت هو مبين فإن كثرة المصطلحات المقترحة من قبل الباحث

كما أن  ،"لمجازالحقيقة وا"بإيراد أكثرها شيوعا وانتشارا وهما مصطلحا  االكتفاءيجعل 

د أسس المنهج اللساني في اعتما برراللساني المعاصر ي قة للفكرالتطورات المتالح

  . تحليل ظاهرة النقل الداللي للمجازات في ثنايا النصوص األدبية المعدة للترجمة

                                                           

 ، 1طدار الكتاب الجامعي،  العين،اإلمارات العربية المتحدة، جمال محمد جابر، منهجية الترجمة األدبية،  - 1
 .20، ص 2005
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  :النظريـة التوليديـة التحويليـة: ث األولالمبح

تتبوأ هذه النظرية مكانا متميزا في الدراسات اللسانية المعاصرة وذلك لجدتها 

في محاولة إماطة اللثام عن القواعد العالمية التي " تشومسكي" وللجهد الذي بذله رائدها 

رة ثانية في صلب الدراسة النظرية التوليدية التحويلية تعتبر ثو تنظم اللغات؛ إذ إن

ثورة في التفكير " دي سوسير"جهود ت فيه برعتُففي الوقت الذي ا  .اللسانية المعاصرة

ورة في ـث أيضا وـه" ومسكيـتش"اللغوي وفي النظر إلى اللغة، فإن عمل 

د العالمية ـث عن القواعـويتأكّد دوره الريادي في محاولته البح .انيات ذاتهاـاللس

التي تنتظم اللغات كلّها إن وجدت؛ بل و أكثر من ذلك " universal grammar"الكلية 

حاولت هذه النظرية أن تثبت إمكانية النفاذ من خالل دراسة النظام اللغوي إلى دراسة 

وهي القضايا التي تقود إلى التساؤل عن أصل . ومعرفة طبيعة العقل البشري ذاته

شري ملتحم باللغة، وليس ثمة إنسان مجرد من اإلنسان واللسان معا، ألن الوجود الب

هذه الملَكة فهو يقطع سنوات من عمره في سبيل اكتسابها؛ فإذا اكتسبها أصبحت 

  .المصاحب الدائم لجميع مظاهر السلوك اإلنساني

 على االندماجتُمثّل اللغة وسيلة التواصل االجتماعي التي تيسر لإلنسان القدرة 

وهذا ال يتعلّق فقط بقدرة . ية التكيف مع متطلبات بيئته وواقعهاالجتماعي وتمنحه إمكان

اإلنسان على اكتساب لغته األم بل بما يمكن لإلنسان أن يتعلّمه من لغات أخرى؛ إذ  

ت قدرته على االندماج دانسان على اكتساب لغة ثانية كلما زادت قدرة اإلدزاكلما 

لمجرد اإلشارة إلى حاالت شعورية أو ال تستخدم اللغة : "االجتماعي لم تكن من قبل

فاللغة جهاز مهندس بإتقان لوصف . ادعاءات أرضية بل لتشكيل عقول بعضهم بعضا

  . )1("األماكن و الناس و األشياء األخرى و األحداث و حتى األفكار والمشاعر

ولذلك ال ينفك الوجود اإلنساني متمثال إال في رحاب لغة تعين اإلنسان على 

سر له سبل التواصل وآلياته وتحقق إنسانيته ومفارقته لألجناس واإلفصاح وتياإلبانة 

ها أبعاد أخرى ال تقل أهمية عنها؛ كما يضاف إلى هذه األبعاد كلّ .األخرى بواسطة اللغة

د تميز الجنس اإلنساني وتساميه وهي األبعاد البيولوجية والنفسية والثقافية والتي تؤكّ

                                                           

 .16، ص 2006، 1عالم المعرفة، طالكويت، نشأة اللغة، ترجمة محمود ماجد عمر، :  مايكل كورباليس - 1
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رمت منها أنواع الموجودات سطة اللغة؛ فقد أوتيها اإلنسان وحعلى بقية األجناس بوا

كما أن قدرة اإلنسان على ممارسة اللغة ال تتعلّق باللغة الواحدة فقط؛ بل إن . األخرى

وهي . قدرته تتعدى ذلك إلى قدرته على تعلّم أكثر من لغة واحدة إلى لغات متعددة

جود الترجمة وتحققها في عالم األشخاص القدرة التي تجعل مشروعية االحتكام إلى و

  . مبررة ومشروعة، وذلك باعتبارها وسيلة من وسائل االتصال اإلنسانية المتميزة

ولقد بينت تجربة اإلنسان مع اللغة سهولة االنتقال بين اللغات لدى البعض 

وافتقادها لدى البعض اآلخر؛ وبذلك تجد الترجمة بين اللغات فسحة للبروز والظهور 

  .    بما يحقق مشروعيتها الواقعية

في خضم هذه التساؤالت الكثيرة التي تفرضها طبيعة اللغة وقيمتها فإن فحص و

موقع الترجمة كنشاط لغوي إنساني من هذه النظرية يجد مشروعيته في االتجاه صوب 

ساني الجانب الداللي أي انتقال الدالالت وخصوصا المجازية منها التي تُميز النشاط الل

  . عن بقية أنواع العالمات المستعملة داخل المجتمع

وبالتالي فإن الوسيلة المعتمدة نحو استكناه عالم الترجمة هو اآللية اللسانية ممثلة 

الذي دشنت نظريته عهدا جديدا  ؛"نعوم تشومسكي"عند " النظرية التوليدية التحويلية"في 

تشعب الظاهرة اللسانية وعدم اقتصارها في الفكر اللساني المعاصر يأخذ في الحسبان 

. على النظام النحوي لوحده، بل يشرك المظاهر النفسية والذهنية في العملية اللغوية

دة استطاعت أن تدفع وبهذه األفكار يكون تشومسكي فتح المجال أمام أفكار لسانية متعد

ي هو أفضل نظرية النحو التحويل"البحث اللساني أشواطا متقدمة ومعتبرة، بحيث يعتبر 

 ريقة منهجيةـلسانية ظهرت حتى اآلن لوصف تركيب اللغة اإلنسانية وتفسيرها بط

Systematic  ؛ضرورة أساسية  ومعنى هذا أيضا أن معرفة النحو التحويلي وفهمه يعد

  . )1("ألي فيلسوف أو عالم نفس أو عالم أحياء يرغب في دراسة القدرة اللغوية

ار في إطار هذه النظرية هو اعتبار أن أفضل وسيلة للنفاذ ومن بين أهم األفك

تعامل دماغنا مع  يةفهم كيفليس باإلمكان  وأنّه. م عمل الفكر هو فهم عمل اللغةإلى فه

فهم كيفية تعامل اإلنسان مع اللغة و معطيات و. عمل اللغة يةالمعلومات بدون فهم كيف

                                                           

 .32، ص 1995دار المعرفة ، مصر، القاهرة، ومسكي اللغوية، ترجمة حلمي خليل، نظرية تش: جون ليونز  - 1
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ت بالترجمة ألن عمل الترجمة هو عمل الدماغ يؤدي إلى التساؤل عن عالقة اللسانيا

وهذا الموضوع ال يزال يشغل الباحثين بمختلف توجهاتهم ومشاربهم . عقلي واع

من أشهر المنظّرين للعمل الترجمي " جورج مونان"الفكرية والفلسفية، حيث يعتبر 

  : "جورج مونان"ويعتبر أيضا من الفئة التي تؤيد ارتباط اللسانيات بالترجمة، يقول 

"اللسانيات األمريكية هي األولى التي تحقق االحتكاك بين اللسـانيات   حقيقة، إن

والترجمة على المستوى النظري وتوضح خاصة المشاكل كأمثلة أمريكيـة وإفريقيـة   

كثيرة ومتنوعة التي تبرز بصورة جيـدة العـائق الناشـئ عـن االختالفـات بـين       

  .)1("الحضارات

ت الكثيرة التي تفرضها طبيعة اللغة وبنيتها ما يهم في خضم هذه التساؤال

ونظامها هو محاولة فحص موقع الترجمة كنشاط  لغوي إنساني انطالقا من النظرية 

التوليدية التحويلية، وعلى األخص ما تعلّق بجانبها الداللي أي انتقال الدالالت 

للسانية المتوفرة  هذه الوسيلة ا وبالتالي فإن. وخصوصا الدالالت المجازية واالستعارية

تهدف إلى محاولة دراسة تحقُّق الترجمة باالحتكام إلى هذا اإلطار اللساني الذي يوفّر 

للدارس األساس الذي بإمكانه تفسير هذه األبعاد كلها، ويجعل استكناه عالم الترجمة 

وم نع"مبنيا على أساس من اآللية اللسانية ممثلة في النظرية التوليدية التحويلية عند 

، كما تقصد أيضا إلى  التدليل على قيمة هذه النظرية اللسانية في تناول هذه "تشومسكي

  .اللسانيات والترجمة الدراسة لها واالستناد إليها  لدراسة قضايا

 structures » "البنى التركيبية"وم ـوسـالم" وم تشومسكيـنع"ر كتاب ـظه

syntaxiques »   د السب. 1957سنةيل أمام المدارس اللسانية أن تظهر وبواسطته مه

بداية من أواخر الخمسينيات إلى  "تشومسكي"وتتطور مستفيدة من األفكار التي طرحها 

أوائل الثمانينيات بما يشكّل دفعا قويا للنظرية اللسانية في أطرها النظرية والمنهجية 

ليدية وقد توالت كتبه بعد ذلك تصب معظمها في إطار عرض النظرية التو. معا

  . التحويلية؛ وهي النظرية التي مرت عبر أطوار من المراجعة المستمرة

                                                           

، 1996ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اللسانيات والترجمة، ترجمة حسين بن زروق، : جورج مونان - 1
 .06ص 
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رفية التي بإمكانها إمداد الدرس اللساني ـول المعـكما أنّها استفادت من الحق

رد ـاني وليس مجـول اللسـالق" رـتفسي" دة نظرية صلبة تكون قادرة علىـبع

دة على ـة المعتمـيات األوروبيديات اللسانـاع في أبجـلما شـط مثـف فقـالوص

و ـرية اللسانية هـذه النظـر في هـت النظـومما يلف". وسيرـدي س"ار ـأفك

مشروعها الطموح الذي انبرت لتحقيقه في إطار التوليد والتحويل مثلما يدل على ذلك 

  ".la théorie générative et transformationnelle " اسمها

تجاه نحو محاولة تفسير المقدرة اللغوية الكامنة لدى كما تمتاز هذه النظرية باال 

كّل فرد و التي  تمكّنه من التعامل مع التراكيب النحوية بطريقة إبداعية؛ و هي المقدرة 

التي تجعل كل إنسان قادرا على تمثُّل أي نظام نحوي مهما بلغت درجة تعقيده، مما 

هذا . درة على تفسير النظام النحوييضفي طابع الشمولية على هذه النظرية ويجعلها قا

 Rules" استعمال العالقات التحويلية المشكَّلة في صورة قواعد"النظام الذي يعني 

ووصف الفروق بين جمل لها أنماط مختلفة موضحة بأمثلة من االنجليزية ولكنّها قابلة 

  . )1("في األساس للتطبيق على كل اللغات

ليدات في اللغة  يمكّن من فهم القواعد الكلية فاستعمال سلسلة التحويالت و التو

بوجودها " نعوم تشومسكي"التي تنظم اللغات جميعها، هذه القواعد الكلية التي يعتقد 

ويدافع عنها بوحي من اإلطار الفكري الفلسفي الذي تشبع به وهو إطار الفلسفة 

قضايا قَبلية يولد  العقالنية؛ التي ترى أن العقل مصدر كل معرفة، وبالتالي فهناك

وخصوصا " برومان جاكبسون" كما تأثر أيضا تشومسكي. اإلنسان وهو مزود بها

فهو يرى أن . بفكرته حول الكليات الصوتية الوظيفية أي المشتركة بين اإلنسانية كلها

األبنية الصوتية المختلفة الموجودة في لغات العالم ما هي إال مجرد تنوعات ظاهرية "

  . )2("م أساسي عامتخضع لنظا

قد  أبرز قيمة الدراسة اللسانية في التحام مستوياتها " تشومسكي"وبذلك يكون 

المكونة لها والتي ال تسعى إلى إغفال أي مستوى لساني على حساب آخر، فكما يالحظ 

بالجانب الصوتي الفونولوجي وذلك لدور هذا الجانب في تنظيم " تشومسكي"اهتمام 
                                                           

 .337، ص 1997 عالم المعرفة،الكويت، موجز تاريخ علم اللغة في الغرب، تر أحمد عوض، : روبنز.ه. ر - 1

 .161، ص 1995، 1عالم الكتب، طلبنان،  بيروت، محاضرات في علم اللغة الحديث، : أحمد مختار عمر - 2
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الم البشري مع إيالء جانب النظم النحوي حصة األسد واعتباره قطب عملية إنتاج الك

  . الرحى الذي يسخّر المستويات اللسانية األخرى لخدمته

بمختلف وحداتها  -وهي اللغة-المادة اللسانية " تشومسكي"إلى جانب ذلك اعتبر 

هذه ف. وسيلة من الوسائل التي يمكن اعتمادها لمعرفة كيفية اشتغال العقل البشري

النظرية التوليدية التحويلية أسهمت في إماطة اللثام عن كثير من القضايا اللسانية التي 

؛ "الكليات اللسانية"ومن ضمن هذه األفكار فكرة . كانت قيد البحث والدراسة اللسانية

كما  تكشف جهود . والتي مكّنت العلماء من االستفادة منها في تعميق الدراسة اللسانية

أيضا عن عمق التحوالت الفكرية والفلسفية الحاصلة في العالم وخصوصا " تشومسكي"

في أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، وبداية ُأفُول نجم الدراسة اللسانية البنيوية لصالح 

  .أفكار جديدة تماما

  

  :مبدأ الكليات اللسانية  في المدرسة التحويلية -

ء نظرية لسانية صلبة قادرة على  من  خالل أبحاثه إلى بنا" تشومسكي"سعى 

اكتشاف القواسم المشتركة بين األنظمة النحوية، وهو الجهد الذي حاول أن يصرفه نحو 

وملخّصها أن اللغات اإلنسانية يشبه بعضها بعضا في ". الكليات اللغوية"البحث عن 

أن اختالف أنماط  البنية األساسية إلى حد التماثل والتطابق، فالطبيعة الرمزية للّغة تبين

اللغات على مستوى الشكل واألداء كليهما إنّما هو دليل على انتظام هذه الرموز في 

ام تظهر على مستوى النحو وآلية هذا االنتظ. عالم تصوري مطابق لعالم واقعي

وبالتالي يتوجه البحث اللساني  .بإمكانها وصف معطيات اللغة الطبيعية والتي وقواعده

تأخذ بالحسبان إمكانية وجود هذه القواعد ثم رصفها وتفسيرها لتبسيطها نحو وجهة 

  . وتيسيرها

وهذا ما حدا بالباحثين إلى التوجه صوب البحث في هذه الكليات اللسانية التي 

يمثّل الوصول إلى الكشف عنها واكتشافها خطوة مهمة نحو فهم وظيفة اللسان 

حالة الفطرية األولى للكائن البشري؛ مادام أن واكتشاف النحو الكلي الكوني الممثل لل

إثبات وجود هذه الطبيعة المشتركة بين البشر يؤدي إلى اإلعالن  بأن الطبيعة اللغوية 

  .واحدة عند الناس جميعا
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« The job of linguistics is to establish the universal design. Characteristics 
which define human languages” )1(  

وهي الخصائص التي تميز اللغات . إن مهمة اللسانيات هي تأسيس النموذج الكوني"

  ". اإلنسانية

هذا النموذج الكوني العالمي الذي يشرك مستويات اللغة المختلفة من نحو وصوت     

وصرف الكتشاف القواعد الشاملة والمجردة التي تُطبق على جميع اللغات بما هي 

  .عالمية وشاملة ظاهرة إنسانية

« Each grammar is related to the corpus of sentences in the language it 
describes in a way fixed in advance for all grammars by a given linguistic 

theory » )2( . 
كّل نحو مرتبط بمدونة من الجمل في اللغة ويوصف بطريقة معدة سلفا لكل األنحاء "

  ".  قبل نظرية لسانية معطاةمن 

فطريقة االكتساب اللغوي كما درسها علماء النفس أدت إلى تلمس الخطوط 

العامة التي يشترك فيها األطفال في سن االكتساب واختلفت الرؤى في ذلك؛ لكن 

بمنظور النظرية التوليدية التحويلية فإن الطفل يتناول مادته اللغوية من لغة كلية محددة، 

تصر عمله على تحديد لغته من ضمن مجموعة اللغات المحتملة أي من ضمن ما فيق

إلى تنظيم من الضوابط " تشومسكي"، وهي ما رمز به "اللغة الكلية"يمكن تسميته بـ

                                    :                        تخضع لها القواعد بصورة عامة

" On appelle universaux du langage les similarités existant dans toutes les 

langues du monde .Certains universaux relèvent de la psycholinguistique, 
pour autant qu’ils dépendent du rapport entre langue et pensée humaine ; 
d’autres relèvent de l’ethnolinguistique, pour autant qu’ils dépendent du 
rapport entre langue et culture " )3(

.  
  

فبعض هذه الكليات يتعلّق . نُسمي الكليات اللغوية النظائر الموجودة بين كل لغات العالم"

بعلم النفس اللغوي كلّما ارتبط ذلك بالعالقة بين اللغة والفكر اإلنساني، والبعض اآلخر 

  ". يتعلّق بعلم اللغة اإلناسي كلما ارتبط ذلك بالعالقة بين اللغة والثقافة
                                                           

1 - David crystal: linguistics. , UK, PenguinP 228. 
2 - Noam Chomsky: Syntactic structures, Germany,  Mouton, 2000, P14. 

3 - Jean Dubois : Op. cit. P 500.  
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يجة أن قواعد اللغة األم أو اللّغات محفورة في الخريطة البشرية وأن وهذا يعكس نت    

هناك ُأسساَ يعتمد عليها اإلنسان في مرحلة االكتساب اللّغوي تُشكّل زادا فطريا جاهزا 

  .لالستعمال

 

  :ثالثة أنواع من الكليات اللغوية" تشومسكي"َأورد : أنـواع الكليـات -

ون الكليات الجوهرية من مجموعة فئات تضم تتك: الكليات الجوهرية. 1

ويمكن ذكر من بين هذه العناصر السمات . العناصر الخاصة بكل لغة من اللغات

والعناصر الفونولوجية الخاصة، والتي أماطت الصوتيات العامة والصوتيات الوظيفية 

ا انتسب إلى كلتيهما الكثير من أوجه الشبه والتالقي بين اللغات المتعددة؛ سواء منها م

ويضاف إليها . ساللة لغوية مشتركة أو ما اختلفت أصولها وتباعدت مكانيا وتاريخيا

فئات االسم والفعل وهي فئات تحتوي عليها كل اللغات البشرية التي يمكن وصفها 

فكل األلسن لها صياغم، ويمثل ازدواج التمفصل إلى صواتم وصياغم كليا "، وتحليلها

  .)1("ووظيفيا

تضم هذه الكليات كّل ما يمكن أن يشترك بين اللغات وإن  :كليات الصوريةال. 2

اختلفت أشكال التعبير؛ فهي إذن تختص بالقوانين المؤلّفة لقواعد اللغة على الرغم من 

  .   التباين بينها واختالف تراكيبها النحوية

ية وهي كليات باإلمكان رصدها لتعلّقها بقواسم لسانية مشتركة تجعل النظر

يفسر هذا  .سباللسانية برمتها تستفيد منها وليس النظرية التوليدية التحويلية فح

  . االشتراك بين هذه اللغات إمكانية وصفها و تصنيفها تمهيدا لتفسيرها وتعليلها

تتعلّق هذه الفئة بكيفية انتظام قواعد كل لغة وعالقة هذه  :الكليات التنظيمية -3

ويات الفعل اللغوي فهي تختص إذن بكيفية ارتباط القواعد بكل مستوى من مست

. المستويات اللغوية فيما بينها وتعالقها بالشكل الذي يجعل منها أداة حقيقية للتواصل

إن قواعد البنية الصوتية تعتمد في جزء كبير منها على مبادئ تحكم ": "تشومسكي"يقول 

اصر المكونة لها الطريقة  التي د العناألنظمة الصوتية الممكنة للغات البشرية وتحد
                                                           

لعربية للترجمة، المنظمة البنان، بيروت، مدخل لفهم اللسانيات، ترجمة عبد القادر المهيري، : روبرت مارتين – 71
 .93، ص2007، 1ط
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تتألف منها والتغيرات التي تحدث لها في السياقات المختلفة وهي جزء من الملَكَة 

  . )1("اللغوية الفطرية

يتبين أن االختالفات الموجودة بين أنواع األبجديات اإلنسانية إنّما هي تنوعات 

اء األصوات إلى دراستها نطقية تخفي نمطية متواترة لدى البشر جميعا، يسعى علم

استنتاج القواعد العامة و  الستنباط هذه الخصائص المشتركة بينها والوصول بالتالي إلى

الشاملة ؛ سعيا إلى استثمار ذلك كله في مجال الترجمة و تعليم اللغات لقدرة البحث 

ي درب اللساني على اقتراح الحلول العملية التطبيقية للمشاكل التي تعترض الناطقين ف

  . التعلم اللغوي، وهي المشاكل المتعلقة بخصوصيات كل لغة على حدة

وفي هذا السياق فإن اللسانيات التطبيقية عبر المناهج واإلجراءات المختلفة ما        

فتئت تركّز على االستفادة من اإلرث اللساني رغم اختالفه وتنوعه القتراح األصلح 

ولقد شكّلت . المتنوعة لتسهيل عملية التعلم اللغويواألصوب من التطبيقات اللسانية 

حول أولوية المنطوق اللغوي وهيمنته على المكتوب دعامة  )2("دي سوسير"أفكار

أساسية في مجال التعلم اللغوي؛ ألن مدار العملية التواصلية إنّما يتحقق بالسماع الذي 

  . يعكس قدرة اللغة التفاعلية في المحيط الطبيعي لها

وهذا يمكّن أي متعلم للغة أجنبية من اكتسابها وفهمها و ييسر له سبل استعمالها         

وبالقدر الذي تنجح فيه . استعماال سليما في المواقف االجتماعية والنفسية المختلفة

اللسانيات في فهم أسس االكتساب اللغوي ينعكس ذلك على عملية الترجمة، ألن وشائج 

العلميين تجعل منجزات اللسانيات العامة والتطبيقية كلتيهما تجد ما بين هذين الحقلين 

لها صدى في مجال الترجمة، وتمكّن العلماء من اقتراح القواعد التي بإمكانها تفسير 

العملية اللغوية ورصد القواسم المشتركة لها بما يجعل اقتراح الحلول لإلشكاليات 

كّزون على األسس المتعلقة باالكتساب اللغوي اللسانية أمرا في متناول الباحثين الذين ير

  .وي وعلى عملية الترجمة تبعا لذلكثم انعكاس ذلك كلّه على عملية التعلم اللغ

وليس . وهذا بدوره يؤكّد مرونة العلوم المتعلقة باإلنسان وحيوية االتجاه اللساني      

ة الظاهرة اللغوية لدى تكاثر المدارس اللسانية في أقطار األرض إالّ دليال على أهمي
                                                           

 .40، ص  2002، دار الشروقاألردن، عمان، مقدمة في نظرية القواعد التوليدية، : باقر مرتضى جواد -1

2 - Ferdinand De Saussure : Cours de linguistique générale, Algérie,  Enag Editions,  1990, P 62. 
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دة، وهو ما يؤكّد مشروعية اإلنسان سواء ما تعلق باللغة الواحدة أو باللغات المتعد

االستفادة من المدارس اللسانية المختلفة لفهم كيفيات انتقال الدالالت بين اللغات؛ وهو 

م أسس االنتقال الذي يرجح كفة الترجمة باعتبارها وسيطا حضاريا هاما ويمكّن من فه

حيث  ؛م واالكتساب اللغويين من خالل البحث عن هذه األسس في لغة األطفالالتعلّ

تُمثل آلية اكتساب اللغة في سنوات االكتساب ميداناً للفحص والتحري عن هذه القواعد 

  . الكلية العالمية

 بل إن علم النفس المعاصر وجد ،دور اللسانيات مع علم النفسمن هنا يتقاطع         

ميدانا تطبيقيا للتدليل ) الكليات اللغوية(عن المعرفة اللغوية أي " تشومسكي"في أفكار 

نفسه بأن تلحق اللسانيات كفرع معرفي " تشومسكي"ولقد نادى . على صحة هذه األفكار

بعد إثبات طرح مسألة الكليات اللغوية كما ت. بعلم النفس ألنّه ذاك هو ميدانها الطبيعي

فمسألة . سألتين في غاية األهمية وهما مسألة اإلدراك ومسألة اإلنتاجوجودها طبعاً؛ م

اإلدراك تنصرف إلى معرفة الكيفية التي يَؤول بها اإلنسان ما يسمعه من اآلخرين 

  . فيفهمه داخل المنظومة اللغوية المتجانسة

لمعرفي وأما المسألة الثانية فهي مسألة اإلنتاج أي استثمار جانب اإلدراك ا        

وهذا الشق يرتبط في صلب . إلنتاج الفعل اللغوي ضمن الظروف واألحوال االجتماعية

وال شك أن فاعلية الترجمة تعتمد على هذين ". اإلبداعية"النظرية التحويلية بمفهوم 

العنصرين اعتماداً وثيقاً وإن كان اعتمادها على مسألة اإلنتاج أكثر باعتبار أن الترجمة 

ول ملفوظ  في مقابل ملفوظات  قيلت أو صيغت في رحاب لغة و لغات هي إنتاج ق

  .أخرى

  

  :عالقـة الكليـات بالترجمـة -

إن اعتماد الكليات اللسانية يجعل تحقيق الترجمة أمراً يسيراً على األقل من 

أخرى تمثّل روافد مهمة لعمل  وأبعادالوجهة اللسانية، وإن كان يضاف إليها بعد 

وما دامت المحاولة هنا يراد منها . لحقل الثقافي والجانب التداولي وغيرهماالترجمة كا

االقتصار على تحقيق الترجمة من الوجهة اللسانية فإن اعتماد الكليات يسهل من أمر 
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الترجمة على اعتبار أن القواعد التي تنتظم في إطارها اللغات واحدة أو على األقل 

  . متشابهة

رجمة تعتمد على مسألة الترميز أي كيف يتم نقل رمز لغوي وبالتالي فإن الت

  .مع محاولة اإلبقاء على نفس الدالالت األصلية صيغَ في لغة معينة إلى لغة أخرى

« La manière dont se comporte les énonces est spécifique à chaque langue, 
alors que la manière dont fonctionne l’esprit est universelle ».  )1(  

 
إن الطريقة التي تنتظم بها الملفوظات هي خاصة بكل لغة، بينما الطريقة التي يشتغل "

  ؛ "بها الفكر فهي كونية

واعتماد الترجمة بهذا المفهوم يخفف من سطوة القائلين باستحالة تحققها؛ أو      

ال بِنَوع من التحايل القائلين بأن أنظمة كل لغة هي أسوار حصينة ال يمكن اختراقها إ

  . بزخرف من القول

إن اعتماد المنهج اللساني في تحقيق الترجمة أثبت جدواه؛ بل ولربما كان المنهج 

اللساني في مقاربة الترجمة هو أكثر الميادين نشاطا وإنتاجا على اعتبار القاسم 

فقد يؤخذ على . ج؛ وهو اللغة ذاتها كمادة عمل وإنتا المشترك بين اللسانيات والترجمة

 المنهج اللساني إغفاله لكثير من األمور الخارجية التي تحكم سير الترجمة ولكن

استخدام اللغة بطريق الترجمة أظهر إمكانيات أكثر ثراء في مهارة االستخدام اللغوي 

  . وصارت الترجمة نفسها تكتسب جذباً يقترب بها إلى ضفاف اإلبداع

لباِل أن الترجمة بكل مناهجها إنّما تعتمد على نقل كما ال يجب أن يغيب عن ا

المعاني والدالالت، وهي إنّما تصيب أو تخطئ بمقدار ما تنجح في نقل هذه المعاني 

. ون بالترجمة بكيفية نقل المعاني من لغة إلى أخرىيبحث اللغويون المهتم" .والدالالت

عادة الترميز اللغوية؛ وحسب وجهة وتُفهم إعادة بناء المعنى على أنّها شكل من أشكال إ

  .)2("النظر هذه تكون الترجمة نشاط بحث وإعادة كتابة أساساً

                                                           

1 - Georges Garnier : linguistique et traduction, France,  Paradigme, 1985, P09. 

مكتبة الملك فهد، السعودية، الرياض، الترجمة وعلوم النص، ترجمة محي الدين حميدي، : ألبرت نيوبرت -2
 .27،  ص 2002
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إن اإلمكانية التي تُتيحها الكليات اللسانية في مجال الترجمة تجعل اعتماد 

المبادئ الهامة التي أفرزها الدرس اللساني في إطار المدرسة التحويلية التوليدية من 

خصوصا ما تعلّق بمفاهيم البنية السطحية والبنية العميقة؛ حيث إن وجود  األهمية بمكان

هاتين البنيتين في إطار اللغة الواحدة يفتح المجال واسعا أمام المترجم ليمارس دوره في 

وبالتالي فليس هناك بنية . انتقاء أكثر البنى ترجيحاً في نقل الدالالت إلى لغة أخرى

  .لمترجم إما أن يصيبها وإما أن يخطئهالغوية واحدة  يتصيدها ا

ومما الشك فيه أن اعتماد الترجمة بهذا المفهوم يجعل إقبال المترجم على 

الترجمة يضفي على عمله صورة فنية إبداعية؛ وال يضير المترجم تعدد المعاني 

الداللة  الفرعية إذا ما أقبل على الترجمة مدركا لبنية النّص الكلية غير ساع إلى تشويه

المركزية للنص األصل؛ ألن الملكية الفكرية لصاحـب النص إنّما تتعلق بالنص كلّه 

فإذا ما ُأخذ في الحسبان جانب الداللة الذي يند عن الحصر حتى إنّها . شكال ومضمونا

لتشكّل مادة زئبقية ال تثبت على حال يمكن إدراك عمق المعاناة التي يعانيها المترجم 

 .يطالب بإصابة المعني بدقة وإال اعتُبر عمله خيانةً وخرقاً وتشويهاًحينما 

« S’il est bon, d’une part, que les traducteurs soient conscients des traits qui 
distinguent les langues les unes des autres, il est également bon, d’autre part, 
qu’ils apprennent a reconnaître des traits qui se retrouvent dans toutes les 
langues et qui fondent la possibilité même de la traduction, à savoir les 
universaux linguistiques » )1( . 
 

"ز اللغات بعضها عن إذا كان على المترجمين أن يكونوا على وعي بالمالمح التي تمي

لهم من جهة أخرى أن يتعرفوا على  المالمح الموجودة بعض من جهة؛ فمن األحسن 

اللغات، والتي تُؤسس إلمكانية الترجمة في حد ذاتها، وهي التي يطلق عليها  في كّل

  ."الكليات اللسانية"

تاريخ الترجمة يبي ن تحقق الترجمة عبر مسار تاريخ اإلنسانية الطويل، بداية إن

هذه . بعصور التاريخ واكتشاف اإلنسان للكتابةمن عصور ما قبل التاريخ ومرورا 

الكتابة التي استطاعت أن تدخل اإلنسان إلى عصر أنوار العلم واالكتشاف بواسطة 

                                                           

1 - Jean-Claude Margot : Traduire sans trahir, Suisse,  L’age d’homme, 1990,  P74. 
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. الكتابة نفسها وبواسطة الترجمة التي لوالها لما كان لحركة التاريخ تطور نحو األمام

ات التوليدية التحويلية من فالنظر إلى اإلنسان في كليته وشموله مما أكّدت عليه اللساني

  . خالل هذه الفكرة أي فكرة الكليات اللسانية

إن هذه اإلمكانية التي أوردتها اللسانيات التوليدية تُسهِم في حل نقاش طويل بين 

ويضاف إلى ما سبق بعد يكتسي . دعاة استحالة الترجمة وبين من يدافع عن إمكانيتها

كانت تعتمد على نقل المعاني والدالالت إالّ أن  أهمية قصوى وهو أن الترجمة وإن

ففي بعض األحيان . األمر ليس على ظاهره ألن الدالالت تنقسم إلى حقيقية ومجازية

يكتفي بنقل الدالالت الحقيقية وذاك هو ميدانها؛ وفي مجال آخر ال يمكن اعتماد الداللة 

" تشومسكي"م هذا العائق عبر وأما. الحقيقية إالّ بضرب من ضروب المجاز واالستعارة

  :قائال

     « To study actual linguistics performance, we must consider the 
interaction of a variety of factors, of which the underlying competence of the 
speaker-hearer is only one. In this respect, study of language is no different 
from empirical investigation of other complex phenomena »  )1(  

 
تُمثل  لدراسة األداء اللساني اآلني يجب أن نهتم بالتفاعل بين مختلف العوامل التي"

ومن هذا المنظور فإن دراسة اللغة ال يختلف عن . وحدة الملكة بين السامع و المتكلم

   ".دة األخرىالبحث التجريبي للظواهر المعق

فتحقيق التواصل بين أطراف العملية التواصلية يتم عبر إشراك عوامل متعددة       

ونقل الوحدات اللسانية . تصب في إطار فهم الداللة الكامنة في ثنايا القول اللساني

بطريق الترجمة سواء في ذلك الدالالت الحقيقية أو المجازية يجد إمكانيته في السعي 

  . حول الكليات اللسانية" تشومسكي "من قبل الباحثين لالستفادة من أفكار الدائب 

فبالرغم من التسليم بوجود نموذج نحو عالمي بما يبشِّر بتيسير أمر الترجمة          

وتحقُّقَها فإن إمكانية وجود إجراءات محددة للترجمة يبدو أمراً مستبعداً؛ وما ذلك إالّ 

  .            ة تتحكم في اتجاه الترجمة مدا وجزراًألن الدالالت المجازي

                                                           

1 - Noam Chomsky: Aspects of theory of syntax, USA, MIT, 1965, P04. 
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على الرغم من إمكانية الرصف النحوي بين لغتين إال أن الواقع اللغوي يعكس        

تفاوتا واضحا في تحقيق الترجمة بين اللغات التي بإمكانها تحقيق درجة من التكافؤ 

هم اإلطار المكاني والزماني للنص وهذا األمر مرده إلى قدرة المترجم على ف. والتعادل

ن فإ "a warm welcom" :األصل في سياقه الثقافي الذي يرد فيه؛ مثال الملفوظ التالي

غير أن العقل الثقافي العربي ال يستسيغ مثل هذا ". دافئ استقبال"ترجمتها الحرفية هي 

 Hot" تي تقابل في اإلنجليزيةال" استقبال حار"التعبير ألنّه يعبر عن هذا االستقبال بعبارة 

welcome" ، جبراً على تلطيف أجواء الصورة المجازيةرى المترجم نفسه موبالتالي ي

  .بما يخدم ما بين اللغتين من وشائج االتصال والقرابة

إلى اللغة  فإن ترجمته This landed them in prison": "الملفوظ التاليمثال      

وألول وهلة تكون الترجمة إلى   ". Cela les fit atterrir en prison  : الفرنسية تكون كالتالي

، فيالحظ أن الناتج من العبارة "هذا هبط بهم أرضاً إلى السجن: "العربية كالتالي

االنجليزية والفرنسية ال يستقيم على أي نحو بالعربية كما أن ترجمة العبارة نفسها إلى 

أما بتغليب جانب الداللة المتضمنة في صلب النص . ركيزالفرنسية تستدعي التأنّي والت

األصلي؛ فإن ترجمة الملفوظ االنجليزي إلى اللغة الفرنسية  يمكن أن تكون على الشكل 

وهنا تتدخل فكرة الجزاء والعقوبة، وعلى هذا  "Cela leur valut la prison": التالي

  ".هذا أودى بهم إلى السجن: "األساسُ تترجم العبارة إلى العربية بالشكل اآلتي

وإليالء جانب الداللة المتضمنة في صلب النصوص اللسانية فإن تسليط الضوء      

عليها باعتماد المنهج التوليدي يجعل الدراسة اللسانية إلشكاليات الترجمة تأخذ منحى 

  .علميا منضبطا
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  : المنهـج التوليـدي: المبحث الثاني 

يفرق بين قدرة المتكلم للّغة وبين استعماله لها، هذا االستعمال  هو المنهج الذي

الذي يثبت الجانب اإلبداعي و اإلنتاجي لدى الفرد أثناء استخدامه للغته في اإلطار 

ومن هنا انبرت النظرية التوليدية لتضع مجموعة من الضوابط تمثّل بالفعل . االجتماعي

المبادئ التي توصلت إليها والتي ال زالت لحد اآلن إنجازا لسانيا رائدا بفضل األفكار و

ولقد . موضع قبول عند الباحثين في مجال اللسانيات وحقول البحث اإلنسانية األخرى

درج مؤرخو النظرية التحويلية التوليدية على التأريخ لها بمراحل متعددة؛ حيث بدأ 

لقرن العشرين على يد ا للغة نهاية الخمسينيات من التوليدية النظريةهذه  ظهور

الذي يعتقد  أن نحو اللغة وقواعدها األساسية يتألّف من قواعد معينة تسمح " تشومسكي"

  .بتكوين عدد غير محدود من الجمل

وقد دعاه إلى تبنّي هذا االتجاه أن بعض التصورات البنيوية للنحو أضحت في  

" تشومسكي"حلة أساسا بنشرويمكن أن تتميز هذه المر .وقته غير مالئمة لوصف اللغات

، وهو الكتاب الذي بظهوره اطّلع جمهور )1("البنى التركيبية"لكتابه سالف الذكر 

الباحثين على أفكار ورؤى جديدة سمحت باحتالل النظرية التوليدية التحويلية المكانة 

ة الالئقة لها في المدارس اللسانية المعاصرة؛ ففي هذا الكتاب عرض للقواعد التوليدي

  . وللقواعد التحويلية

 مجال اشتغال اللسانيات على اللغة؛ فإن أيضا هو عمل عمل الترجمة وما دام أن

أسهم في دفع حركة الفكر إلى األمام عبر العصور سجل حضورا قويا ومتميزا لغوي 

محققا تراكمية الفكر اإلنساني بما يخدم مصلحة اإلنسانية جمعاء في استفادة األجيال 

ة من إرث األجيال السابقة بواسطة الترجمة التي نقلت التجارب والخبرات بين الالحق

هؤالء وأولئك ومكّنت من تحقيق ترجمات اقتربت من الدقة واإلتقان في بعض األحيان؛ 

وهو الشيء الذي يحدو الباحثين في هذا العصر إلـى . وجانبتهما في أحيان أخرى

يس لعلم للترجمة يأخذ بالحسبان تطور البحث محاولة تجنّب األخطاء القديمة، والتأس

  . اللساني وتطور العلوم اإلنسانية على العموم كعلم النفس وعلم االجتماع واالنثربولوجيا
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إن اإلقبال على تبنّي هذا الطرح يؤكد أن الظواهر اإلنسانية في تفاعلها مع 

ى اختالفها لإلسهام في المحيط اإلنساني واالجتماعي يثبت ارتباط العلوم اإلنسانية عل

دراسة نشاط الترجمة باعتباره نشاطا إنسانيا، كما يؤكّد من جهة أخرى عدم االقتصار 

على بعد واحد في دراسة إشكاليات الترجمة حتى ولو كان هذا البعد اللغوي اللساني 

  .رغم أهميته القصوى

حليالتها لت هاالرموز في عرض باستخدام تمتاز النظرية التوليدية التحويلية

كانوا يميلون إلى ؛ الذين "Harris"" هاريس" مثلالتوزيعيين ب تأسياً في ذلكاللسانية 

المستخدمة في هذا الرموز ومن هذه . رموز حرفية اختصار عرض أنماط الجمل في

للمكون أو المركب   "VP"للمركب أو المكون االسمي، و "NP": اإلطار ما يلي

و هي المصطلحات التقليدية المألوفة في اإلشارة ؛ "لحرفيللمكون ا  "ART"الفعلي، و

  .  )1("إلى أقسام الكالم

لبنية اللسان  اتصورهت هذه النظرية إلى دراسة ضعرتوعلى هذا األساس 

النحوية من خالل افتراض وجود ثماني قواعد نحوية باإلضافة إلى القواعد المعجمية 

   .التي تعمل كلّها مشتركة على إنتاج الجمل

التي  التحويالت ووفقا لهذه النظرية فإن األدوات النحوية تُسهم في إجراء سلسلة 

لتقديم  وتعتبر هذه التحويالت ضرورية. بإمكانها إظهار عالقة الجمل بعضها ببعض

 أما في النظرية البنيوية، فلم يكن لألدوات النحوية من. وصف كامل لكثير من الجمل

لكن في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، برزت . رهذا القبيل أي دور يذك

كبيرة بين علماء اللغة التوليديين في إطار مساعيهم للوصول إلى تحديد  خالفات

؛ و هذا في الوقت الذي يالحظ أن هذه القواعد وأساسية للغات خصائص عالمية

  .التوليدية التحويلية اكتسبت شهرة وقبوال

لقدرتها على التطبيق على أكثر اللغات، وهذا يخدم طبعاً ومرد ذلك لبساطتها و 

في القواعد الكلية العالمية؛ كما يعكس هذا أيضا األثر العلمي البارز " تشومسكي"اتجاه 

ألقطاب اللسانيات المعاصرين في بلورة األفكار التي من شأنها إثراء رصيد الفكر 
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ليدي خضع للتعديل على مر المراحل كما ال يفوت التذكير بأن النموذج التو. اللساني

  . التي  مرت بها مع المحافظة على الهيكل العام والمبادئ العامة

وإنما يركّز في هذا البحث على ما له صلة وثيقة بموضوع الدراسة؛ وهو 

كان  - سبق ذكره -بشقيها الحقيقية وغير الحقيقية؛ ألن المكون الداللي كما " الداللة"

حيث قام بالتركيز . على نظريته" تشومسكي"لسلة التعديالت التي أجراها حاسماً في س

بعد اعتراضات كّل من " النموذجية الموسعة"على المكون الداللي في إطار نظريته 

إنّما  ركّز على المكون " تشومسكي" فإذا كان". فودور"و " كاتز"تلميذي تشومسكي 

ن إطار الترجمة يتعامل مع كيفيات النقل الداللي الداللي في إطار بنية اللغة الواحدة؛ فإ

  .بين لغتين فأكثر ثبتَت بينهما قرابة أو لم تثبت لهما هذه القرابة

  

  :المكون الداللي في اللسانيات التوليديـة التحويليـة -

أن المدرسة اللسانية البنيوية أقامت الدراسة اللسانية فكرة عالجت النقاط السالفة 

عزل المعنى عن تحليل اللغة؛ ألنّه ال توجد في رأيها عالقة تقابلية بين على أساس 

فيمكن للعناصر الصوتية أن تختلف فيما بينها ثم هي تعني الشيء . المعنى والشكل

  . أي يمكن للوحدات اللغوية أن تأخذ أشكاال مختلفة لمعان متشابهة. نفسه

ر أن إحدى التغيرات ؛ غي"تشومسكي"وعلى الطريق نفسها أول األمر مضى 

التي طرأت على فكره بشكل واضح هو أن مفهومه للقواعد اللسانية توسع ليشمل 

وهكذا أصبحت . ، وبقي مركَّبه النحوي كما كان عليه سابقاً"مركَّباً أو مكوناً داللياً"

ر أن غي. لتمثيل الجمل القواعدية" المورفيمات"القواعد النحوية تشير إلى توارد سلسلة 

كل جملة أصبحت تُفسر داللياً، أي أصبحت الداللة تحكم على أي جملة من الجمل 

بالصحة والمقبولية، فحيثما تعذَّر قبول الجملة داللياً حتى ولو صحت قواعدياً فإنّها 

وبالتالي أصبحت السالمة النَّحوية ال تشفع من حيث القَبول إذا . تُصبح حينئذ مستبعدةً

  . لداللة سبيلهاما اعترضت ا

تم إدراج المكون الداللي في صلب النظرية اللسانية التوليدية هذا االعتبار وب

إن األشياء التي ولَّدتها هي جمل بالمعنى القديم ولكن بها ": "تشومسكي"الموسعة عند 
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فقد أصبحت الجمل مؤلَّفة من ازدواجية من التمثيل . معان تلتصق بها اآلن وبِدقَّة

  . )1("صوتي والتمثيل الدالليال

 بالحاجة إلى إدراج التحليل الداللي في صلب النظرية " تشومسكي"ولقد أحس

اللسانية؛ ألن عزل المعنى عن النحو قد ضيق من مجال اشتغال اللسانيين الذين تشكّل 

التحليالت النحوية لوحدها عندهم نواتج ملفوظية تكون صحيحة من الناحية النحوية 

بسب احترامها الشديد لقواعد النحو الصارمة؛ ولكنّها بمعياري المعنى والداللة ال  وذلك

  . تكون مستساغة وال مقبولة

والتحام النحو ومستوياته مع الداللة شكّل محور المراجعة التي أجراها 

المكون "على مجمل النظرية التوليدية التحويلية؛ وكان ذلك سببا في بروز " تشومسكي"

الذي يجمع بين هذين القطبين لتحقيق فاعلية "   La composante interprétative"التأويلي

  :القول اللساني 

«En grammaire générative, on donne le nom d’interprétative aux deux 
composantes phonologique et sémantique, parce que la composante 
sémantique  attribue un sens à la structure profonde générée par la 
composante syntaxique»)2( . 

  

" في النحو التوليدي نعطي اسم التأويالت للمكونين الفونولوجي والداللي ، وذلك ألن

  ".المكون الداللي يربط معنى بالبنية العميقة المتولّدة من المكون النحوي

ظام اللساني في شموليته وكُليته، إن التحام الداللة مع النحو يمكّن من فهم الن

وألهمية دور الداللة . وهذا ينطبق على كل اللُّغات التي تتوافر على نظام نحوي ثابت

ة؛ ـفي عملية اإلنتاج اللساني ظهرت عدة محاوالت لدراستها دراسة علمية منهجي

ين ربيـلحين شائعين لدى الباحثين الغـلة يالحظ توارد استعمال مصطـفألول وه

ذان المصطلحان ـوه". المعنى والداللة" أي"  significationو  sens, meaning " وهما

  .يستعمالن جنبا إلى جنب لدى هؤالء الباحثين بطريقة ترادفية غالبا

                                                           

جامعة الملك سعود  ،المملكة العربية السعودية ،الموسوعة اللغوية، ترجمة محي الدين حميدي: ماثيوز. ه.ب - 1
 .120، ص  1999الفيصل، 

2- Jean Dubois : Op. cit.  P254. 
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تمثِّل عملية إدخال الداللة في صلب النظرية التوليدية التحويلية تحوالً منهجياً مهماً   

به  داللي تم إقصاؤه سابقاً، فحتى التوليدية التحويلية لم تهتمجدا؛ وذلك ألن المكون ال

أول األمر إال بعد التطور الحاصل في رحاب اللسانيات المعاصرة؛ وهذا ما يقود إلى 

التساؤل عن الكيفية التي يتم بواسطتها اعتماد المكون الداللي؟ وفي أية مرحلة يتم ذلك؟ 

  وما هي اعتبارات هذا االعتماد؟ 

ب بادئ ذي بدء التذكير أن اجتماع اللسانيين على اعتماد المكون الداللي لم يج

وذلك بسبب  المعاصر؛يكن متيسرا بصفة آلية منذ اإلرهاصات األولى للتطور اللساني 

النظرة إلى علم الداللة على أنّه علم تتجاذبه عدة علوم واختصاصات لغوية وغير 

قبل اللسانيين وفتحت اللسانيات المجال أمام علم  ولكن هذه النظرة تغيرت من. لغوية

الداللة لإلدالء بما يمكن أن يسهم في تناول علمي للمشكالت اللسانية وعلى رأسها 

  .و أكثر إلحاحا التي تبدو الحاجة إليه أشد مشكالت الترجمة

« Du point de vue linguistique, la signification tient à la fois de syntaxe et de 
sémantique, elle en est la résultante, et ne saurait appartenir exclusivement a 
aucune d’elle ».  )1(  
 

إنّها ناتج  .من وجهة النظر اللسانية فإن الداللة ترتبط بالنحو وأيضا بعلم الداللة"

  ". عنهما ولكنّها ال تنتمي إلى أي واحد منهما

يه أن هذا االرتباط بين الداللة والنحو كليهما وإن خفي ومما تجدر اإلشارة إل

لدى بعض الباحثين المعاصرين إالّ أن التراث اللساني العربي القديم حفل بإشارات 

ا لبناء نظرية لسانية في الداللة العربية؛ وعلى رأس هذه استباقية شكّلت إطارا هام

  :اإلشارات ما يلي

ويجعله على ذكر أنّه ال يتصور أن يتعلق الفكر  و مما ينبغي أن يعلمه اإلنسان"

فهذا النّص واضح في داللته على . )2("بمعاني الكلم أفرادا ومجردة من معاني النحو

أهمية االنسجام بين مستويات اللغة الصوتية والصرفية والمعجمية و النحوية والداللية 

                                                           

1-  Mustapha Zaoui : Sémantique et étude de langue, Algérie,  OPU, 1993,P122 . 
مكتبة الخانجي، قاهرة، مصر، الدالئل اإلعجاز، قراءة وتعليق محمود محمد شاكر، : عبد القاهر الجرجاني -  2
 .410، ص 2004، 5ط
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من جهة أخرى ثراء  كما يعكس. لرصد شبكة المعاني التي يحفل بها نظام اللغة

النظرية اللسانية في أطر مكانية وزمانية خارج إطار اللسانيات الغربية وخارج إطار 

  .العصر الحديث؛ وهذا من شأنه إثراء ساحة اللسانيات والفكر اللغوي برمته 

يتم إدماج المكون الداللي بإضافة المداخل المعجمية وربطها بالبنى التركيبية 

ر داللي لجملة من الجمل الممكنة؛ وبواسطة قواعد اإلسقاط يمكن اعتبار إلعطاء تفسي

مفردات: "اللغة نسقاً من المفردات والقواعد التي يشترك فيها متكلِّمو تلك اللغة؛ ذلك أن 

رق تجميع هذه األلفاظ مع بعضها قصد تكوين الجمل اللغة أو ألفاظها هي المداخل وطُ

واعد مضبوطة؛ ذلك أن الخروج عن هذه القواعد ينتج بنيات ليس عشوائيا بل تحكمها ق

  . )1("الحنة

وتتم عملية الربط الداللي هذه بين البنية العميقة وبين البنية السطحية بواسطة 

وهذا كلّه بقصد إقامة التفسير الداللي الذي يمكِّن المتكلِّم للغته من . قواعد اإلسقاط

لغوية الممكنة وبين ما هو أداء لغوي يخرج إلى السطح التمييز بين ما هو من كفايته ال

وهنا يشار إلى كّل من . وينتقل منه إلى السامعين داخل المجموعة اللسانية الواحدة

؛ ويعني به أن المتكلم المثالي بعدما يختار "السالمة النحوية والمقبولية الداللية"مفهومي 

جمل؛ ينتقي من الجمل ما هو مقبول داللياً في إطار لغته بين ما هو سليم نحوياً من ال

  . فتتزاوج بالتالي السالمة النحوية مع المقبولية الداللية

فالمتكلِّم قادر على الحكم على جملة ما تحتوي على التباس داللي بالنظر إلى 

فألغراض التواصل اللساني يمتلك . عدم انتظامها نحويا أو عدم مقبوليتها الداللية معا

المنسجم مع لغته آليات داللية تمكّنه من تمييز الجمل التي يتفاعل معها دالليا المتكلم 

فكفاية . "ألنّها توافق أفقه الداللي و يستبعد تلك التي تشكل خرقاً لمبادئ المقبولية الداللية

متكلم بإمكانها التقاط االلتباس أي بإمكانها تحديد التفسيرات الممكنة بالنسبة للجملة 

ة تحليل الجمل غير المقبولة من حيث الداللة تعود على المكون الداللي مهمالواحدة ف

  . )2("والتي ال يمكن تحليلها من خالل تراكيبها

                                                           

 .59، ص م س: عبد المجيد جحفة - 1
لبنان، بيروت،  المكون الداللي في القواعد التحويلية التوليدية، مجلة الفكر العربي المعاصر،: ميشال زكريا - 2

 .15ص ،1986تموز آب  40مركز اإلنماء القومي، العدد 
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و هذا ما يجعل المالحظة تتجه إلى أن هذه التفسيرات تظهر مدى استفادة 

، والتي تجعله اللسانيات من علم النفس؛ ألن هذه اإلمكانيات اللسانية التي بحوزة المتكلم

قادرا على االختيار بين الجمل الممكنة والمحتملة ثم الحكم بعد ذلك بالسالمة والمقبولية 

  .عليها، إنّما هي إمكانيات ذهنية وفكرية تدخل في مجال اختصاص علـم النفـس

و يتقاطع بالتالي ما هو لغوي مع ما هو نفسي؛ وهمزة الوصل في هذا اإلطار 

طة قواعد اإلسقاط، هذه القواعد تَقرِن بين المفردات المعجمية وبين الذهني تُنجز بواس

المعجم والتركيب "البنية التركيبية قصداً إلى إقامة النموذج الداللي الذي يجمع بين 

  .ضمن سيرورة  ذهنية آلية" والداللة

وهذه األطراف التي تتدخل كلها وتتآزر فيما بينها إلنجاح عملية التواصل  

 يمكن النظر إليها على أنها منفصلة ومتمايزة إال على فرض دراستها و اللساني ال

الواقع اللساني يبي فحصها علميا؛ ألنن أن بصفة آلية وال  هذه العمليات العقلية تتم

كما يمكنها . تستغرق زمنا طويال تيسيرا لعملية التخاطب اإلنساني في المواقف المختلفة

راسات الترجمة المعاصرة لوجود أوجه شبه متعددة أن تلقي بظاللها أيضا على د

وواضحة بين اختيارات المتكلم المثالي قبل إقدامه على الكالم وبين اختيارات المترجم 

  . قبل إقدامه على إنجاز الترجمة

إن المفردات في اللغة ال حصر لها والبنى التركيبية في اللغة محدودة؛ وعملية 

توليدية التحويلية تستند على فرضية اإلسقاط ألنّها قادرة على اإلنتاج اللغوي في إطار ال

  . إعطاء التفسير المنطقي لمجمل العمليات الذهنية التي بموجبها يلتحم النحو مع الداللة

وهذا االلتحام بين كّل من البنية المنطقية والبنية اللسانية يجعل النظرية التوليدية 

ي الفكر سابقا أو الحقا للعملية اللغوية لدى اإلنسان؛ ز بهذا االتجاه الذي ال يرى فتتمي

تقوم نظرية الداللة التوليدية على : "وإنّما متداخالن يعكس أحدهما وجود اآلخر حيث

إن  ثم. مفهوم يذهب إلى أن هناك بنية منطقية تستتر تحت كل جملة مفترضة في اللغة

1( "ن معنى الجملةهذه البنية المنطقية تتضم( .  

                                                           

 .62ص  ،م س: زن الوعرما -1
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هذا االلتحام الذي اختلفت زوايا النظر فيه من قبل كل المدارس اللسانية بين و

ره تفسيراً ينزع عنه صفة اللسانية ويرتدبالتالي إلى  مثبت لوجوده أصالً وبين من يفس

مباحث فلسفية أو رياضية دون اعتبار للطابع اللساني الواضح في مثل هذه المباحث 

سانيةز هذه النظرية الليعكس تمي.  

تقضي بأن هذا المبدأ يقوم بتمثيل البنية " تشومسكي"فقواعد اإلسقاط كما أوردها  

  .المعجمية في كل مستوى نحوي

  "درس العالـم نظريـة: "و للتمثيل يرد المثال اآلتي

  /+ ...متعدي /+ تام /+ فعل /      درس  

  /...مذكر أو مؤنث /مفرد أو جمع /+ محدْد /+ تعريف /      ال

  /...راشد /+ ذكر /+ إنسان /حي /+ اسم /      الم ع

  /...معنوية /+ مادي  - /طبيعي  - /اسم /      نظرية

فهذه المشيرات الداللية ترتد إلى المجال المعجمي الذي يتميز بِسمات فونولوجية 

ا لكل كلمةوتركيبية وداللية ويقوم في هذا اإلطار المعجم بإسناد معنى أولي.  

  :ليل إلى مجال قواعد اإلسقاط وهنا يالحظ ما يليثم ينتقل التح

وجود التوافق بين المشيرات التركيبية والداللية ألركان الجملة، أي ارتباط أركان  -

 ."العالم"الفعل درس مع الركن االسمي 

التوافق الداللي يقوم على استبعاد كل ما ليس له صلة مع المميزات التركيبية، فمثال  -

، ال تتوافق في المداخل المعجمية مع جملة أخرى "رس العالم النظريةد"هذه الجملة 

، فاجتماع "هضم"يتصدرها فعل آخر نسب استعماله اإلحصائية مرتفعة جدا، وهو الفعل 

ينتج بنيات " النظرية –العالم "هذا الفعل مع االسميين اآلخرين في هذه العبارة وهما 

 .الحنة دالليا و ليس نحويا

للغوي السليم يرتد إلى حفظ اللغة قواعديا من حيث الرتبة  و اإلسناد فالتركيب ا

و الموقع وسائر القرائن النحوية التي ال يمكن لمتكلم اللغة أن يتجاوزها أو أن يعدل 

غير أنّه  . فيها، أو أن يعدل عنها إلى غيرها، ألنّها موجودة بالقوة بدون إرادة الناطقين

خل عوامل من نوع آخر تجعل القول اللساني مقبوال، ويؤدي على مستوى الداللة تتد

هذه اإلشارات تؤدي بدورها إلى اإلسقاط على . دوره في عملية االتصال اإلنسانية
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عملية الترجمة لتشابه ما بين العمليتين؛ حيث إن المترجم قد يعتقد أنّه قد أنجز ترجمة 

ن اللغتين األصل والهدف؛ لكن مقبولة بمجرد االنتهاء من عملية الرصف النحوي بي

ن له بعد المراجعة الداللية لما كتب أن مجرد االقتصار على الرصف النحوي بين يتبي

  .اللغتين ليس مسلكا سليما

فإن " أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا: " فلو ُأخذ هذا المثال الوارد في الملفوظ التراثي

  : ليترجمته إلى اللغة الفرنسية تكون بالشكل التا

« La plus rapide en me suivant  sera celle qui a la plus longue main ». 

 

يمكن مالحظة أن متلقي النص باللغة الفرنسية سوف يغيب عنه إدراك الداللة 

الكامنة في صلب هذا النص؛ والتي تشكّل فرادة هذا النص الفنية؛ ألن المتلقي سوف 

ه الداللة الظاهرية للنص ليست هي المقصودة؛ وإن وهذ. يفهم هذا التركيب على ظاهره

هو " أطولكن يدا: "فالمقصود من عبارة. تمت بواسطة وحدات معجمية يسيرة التناول

أكرمكن أو أجودكن، وهما يشكالن بنية النص العميقة؛ والتي يتوقف على فهمها تحقيق 

للغة الهدف؛ وهذا يوجب العملية التواصلية بين صاحب النص األصلي وبين متلقيه في ا

على المترجم نفسه أن تكون له القدرة على إدراك البنى العميقة للنصوص وعدم 

  . االقتصار على القراءة العابرة التي تشوه جمال النصوص األدبية

وعلى هذا األساس يكون التركيز على االهتمام بعملية الفهم واإلدراك معبرا 

للترجمة بصفة عامة و الترجمة األدبية على وجه  ا نحو السعي إلى دراسة جادةمهم

إذا كانت الشفرة اللغوية هي مناط البحث في علوم اللغة بصفة عامة، "الخصوص؛ ألنّه 

ونعني بها مجموعة القواعد واألعراف السائدة في تراث أدبي  –فإن الشفرة األدبية 

  . )1("هي مناط البحث في فنون الترجمة األدبية -معين

هر أن الترجمة ظاهرة لسانية متشابكة األجزاء ال يمكن لحقل علمي وهذا يظ

النظرية "ولقد استطاعت . لوحده أن يدعي تفسيرها أو اإلحاطة بجوانبها المتشعبة

أن تحقق هذا االنفتاح من خالل االستفادة من منجزات علم النفس " التوليدية التحويلية

                                                           

 .08، ص 2004مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، الترجمة األدبية بين النظرية والتطبيق، : مد عنانيمح -1
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ئ اللسانية التي كانت تعرضها عبر وأيضا من خالل المراجعات للقضايا والمباد

التوليدية محطات زمانية، وكانت سببا في ضبط المبادئ العامة لنظريـة اللسانيات 

بواسطة جهاز من المفاهيم والمصطلحات واإلجراءات أغنت ساحة الدرس  التحويلية

اللساني المعاصر على مستوى التنظير للملَكة اللغوية والذهنية معا والتي بسطها 

وكّل ذلك يبين مقدار ما أوتيه من ". التوليدية التحويلية"في صلب نظريته " شومسكيت"

  . قدرة على النفاذ إلى مشكالت تكتسي طابع التعقيد والتشظي

وفي إطار استثمار مفاهيم هذه المدرسة اللسانية يمكن اإلشارة إلى أن  تطبيقات 

جملة من العقبات تتعلّق أساسا  هذه النظرية على المستوى الداللي يمكن أن تعترضه

السالمة النحوية والمقبولية "مفهومي  وهنا يمكن اإلشارة  إلى أن. بالتحام النحو بالداللة

وإن خضع للدراسة والتحليل، إال أن هذه الدراسة يمكن أن تجد لها ميدانا " الداللية

ازية فإن الدراسة للتطبيق، ولكن على مستوى الدالالت الحقيقية؛ أما الدالالت المج

  . المتفحصة المتأنية هي وحدها الكفيلة بتذليل صعوباتها وعوائقها

؛ و إن كان غير مقبول من جهة "هضم العالم النظرية"فالمثال السابق ذكره 

 - ه مقبول من جهة الداللة غير الحقيقيةالداللة الحقيقية بتطبيق قواعد اإلسقاط؛ إال أنّ

أي : شكال الذي يطرح نفسه على مستوى الترجمة هوولذلك فإن اإل. -المجازية

  . الدالالتين يتم انتقاؤها للترجمة الحقيقية  منهما أم المجازية؟

ال شك أن انعدام المقبولية الداللية للملفوظ السابق يجعل منه ملفوظا غير ذي 

يا بسبب اعتبار من الوجهة اللسانية؛ ولكنّه في ثنايا نص أدبي يكتسي طابعا فنيا وجمال

التي تختلف عن سائر " الترجمة األدبية"وهذا ما يؤهله إلى . منحاه البالغي المجازي

  .  ألوان الترجمة

وعلى الرغم من ذلك فقد أنتج  ظهور اللسانيات العامة والتطبيقية معا وانفتاحهما 

على العلوم اإلنسانية اتجاها نحو وضع هذه األفكار كلّها أو بعضها ميدانا لتنفيذ 

اإلجراءات التي تُيسر دراسة مجمل هذه اإلشكاليات وذلك منذ ظهور هذا النوع من 

  . البحث اللساني إلى اآلن

والذي يهم هو ميدان التطبيق اللساني على دراسات الترجمة وخصوصا الترجمة 

و ذلك لمعرفة مدى ما حققته هذه النظرية من تناول علمي لقضايا الترجمة . المجازية
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لتي تقع على تخوم الدرس اللساني والبالغي واألسلوبي بما تمثله هذه الحقول األدبية ا

ا مع ممن زخم معرفي ومنهجي يكتسب يوما بعد يوم صرامة ودقة منهجِيين في تعامله

  .قضايا الترجمة

و بهذا االعتبار يمكن استخالص الفائدة العلمية التي يمكن أن تجنيها نظرية 

ة للترجمة؛ عدلمهارة اللسانية القولية في تناول النصوص المالترجمة حينما تدرج جانب ا

علمية تستند في أصلها النظري تطبيقية و مدى ما يحصل عليه المترجم من إجراءات 

 إنتاجالفة في مقاربتها للظاهرة اللغوية مدارس اللسانيات المخت تهأقرما  إلىو المنهجي 

اد إلشكاليات الترجمة المجازية من الوجهة ؛ بما يمهد السبيل أمام تناول جواستقباال

  .اللسانية
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  :المنظور اللساني للترجمة المجازية  :المبحث الثالث

تشكِّل ترجمة االستعارات والمجازات والتشبيهات تحديا أمام المترجم الذي يقدم 

رق للتعامل معها؛ على مواجهة نص أدبي مثقل بهذه الحمولة الجمالية فيتخير أنسب الط

ففي الترجمة األدبية طبعا يتم الحديث عن النص األدبي الذي يغلب على طابعه وجود 

هذا النوع من الزخرفة البيانية؛ وإن كان الكالم العادي نفسه ال يخلو عادة من المجاز 

ألن النص األدبي إنّما يسمى أدبيا لغلبة هذا المنحى على أسلوبه؛ بل إن ورود هذا 

هو ما يشكّل أدبية النص األدبي وشاعريته، أي من حيث  ب البيانيةليااألس لنوع من ا

سيطرة الوظيفة التعبيرية والقدرة اإليحائية الكامنة وتعدد معانيه وقابليته للتأويل 

والمركزية المعنى واللعب الحر للدوال؛ وهي كلّها صفات تزيد من صعوبة قراءة 

؛ فما بالك بترجمة للنص األدبي يرجى منها أن ة الواحدةص وتأويله في إطار اللغالن

  .تحقق المعادلة  على جميع مستوياته اللسانية وغير اللسانية

« The « poetic » of a text becomes the function of the author’s skill in 
selecting units of various degrees of conventionalization in order to symbolize 
particular semantic contents » )1( . 

  

إن شعرية نص ما تغدو وظيفة لمهارة الكاتب من خالل انتقاء الوحدات لدرجات " 

دة من االتفاقات من أجل ترميز محتويات داللية محددةمتعد ."  

يرتبط الخطاب في النص المعد للترجمة ارتباطا وثيقا باللغة التي صيغ في       

والدالالت في هذا اإلطار اللساني تلتحم مع قواعد اللغة ونحوها لتشكّل . ها النصإطار

وهنا يقوم المترجم بفهم هذا الخطاب على . الفكرة أو األفكار المراد إبالغها للقارئ

المستوى القواعدي لتمييز المعاني النحوية التي ترتبط بالمستويات اللغوية المختلفة 

ور في فلك النص، وبين سائر المعاني التي يمكن لنص ما أن وتتآزر فيما بينها  وتد

  . يعكسها

وهذه المعاني هي مناط البحث لدى المترجم، ألنّه ال يمكن بأي حال إغفال      

الدالالت التي تحفّ بالنص قبل ترجمته وتجعل المترجم يجتهد إلدراكها وفهمها تمهيدا 

                                                           

 1- Elezabieta Tabakowska : Cognitive linguistics and poetics of translation, Germany,  ED : GNV, 
1993 P:24. 
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في ف ؛"ثقافة النص"ما يطلق عليه  التي تشكّل وهذه الدالالت الحافّة هي. لترجمتها ونقلها

المستوى الثقافي للنص تشكّل المحافظة على أفكار الكاتب الواردة في النص هذا رحاب 

مترجم" نفسها"نقل هذه األفكار  األصل ثم ا أليحكم على . إلى اللغة الهدف تحديوإنّما ي

األبعاد الظاهرة والخفية  تحقق ذلك مدى ما يتوصل إليه المترجم من إدراك لجملة

  ".              العميقة والسطحية"للنص أي دالالت النص 

يستطيع المترجم أن يتسلّح بعدة منهجية تجعل إجراءاته نحو تحقيق الترجمة 

تتآزر مع مهاراته اللغوية لفهم ثقافة " ثقافة لسانية"تكتسب يسرا وسهولة؛ وذلك بتكوين 

لسانية في معرفة ما يكون بين اللغات من أواصر القربى تتمثل هذه الثقافة ال. النص

بمبادئ  زود الباحث اللساني و المترجم كليهما ولذلك فإن الدرس اللساني ي. والتعالق

لسانية يسيرة لتمييز زمر اللغات التي تتشابه قواعدياً وتركيبياً أو على األقل تتشابه من 

   .حيث األصل واألرومة

ودارسو اللغات البشرية بتقسيم اللغات إلى فصائل وأسر  فلقد قام اللسانيون

وظهرت لسانيات تنهج . فصيلة عددا من اللغات تنتمي إلى أصل واحد تتضمن كّل

وهكذا يميز . مناهج متعددة تبعا للتصانيف التي أوردها علماء اللسانيات للغات البشرية

  :méthode comparative المنهج المقارن مناهج متعددة منها؛ بين

الذي يهتم بدراسة وتصنيف الظواهر الصرفية والصوتية والنحوية المتشابهة " 

إجراء في هذا اإلطار يمكن و .)1("في اللغات التي تنضوي تحت أسرة لغوية واحدة

حاد الفصائل بين مقارنة بين االنجليزية واأللمانية أو بين العربية والعبرية؛ وذلك الت

  .اللغات المذكورة

المنهج الذي يقارب بين : "؛ وهوالمنهج التقابلي أو التجريبيإلى جانب  وهذا

وواضح أن اللغتين المعنيتين في . )2("لغتين فأكثر إلبراز أوجه الشبه واالختالف بينهما

 أن سرة لغوية واحدة، وبذلك يتبينإطار هذا المنهج مختلفتان، أي ال تنتميان إلى أ

اللسانية يخدم عمل المترجم ويؤهل عمله للدقة العلمية االطِّالع على هذه التصنيفات 

المتوخاة؛ ألنّه حين اإلقدام على الترجمة فإن تمييز أواصر القربى بين اللغات يمكِّن 
                                                           

 .66، ص م س: محمد خليفة األسود - 1
 .67، ص م ن: محمد خليفة األسود - 2
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 المترجم من معرفة أوجه التشابه بين اللغات على األقل على مستوى القواعد ألن

ما يظهر االختالف على المعجم وروحه هو قاسم مشترك بين اللغات جميعا؛ و إنّ

  .مستوى البنية والتركيب

األنماط والخصائص التي تمتاز بها  تأبرز ة للغات البشريةاللساني ةسالدرإن ا

تكاد ال توجد  اإلعراب، وهي خاصية فمن خصائص اللغة العربية. خرىكل لغة عن األ

  . يق الترجمةفي كثير من اللغات التي تنقل عنها العربية أو تنقُل عن العربية بطر

كذلك خاصية االشتقاق والتعريف واإلسناد الذي يمثِّل نواة الجملة العربية التي  و

البسيطة تنقسم إلى اسمية وفعلية الجملة و ؛تنقسم إلى جملة بسيطة وأخرى مركبة

. من فعل وفاعل أو نائب فاعل تتكون الفعليةالجملة و. من مبتدأ وخبرتتكون واالسمية 

في اللغات األخرى،  في اللغة العربية قد تكون مفقودةالتركيبية  هذه الخصائص

وخصوصا من أكثر اللغات المعاصرة التي تنقل عنها العربية بالترجمة وهي االنجليزية 

  . وباقي اللغات األوروبية

د األصوات للحرف الواحد فمن خصائص االنجليزية على المستوى الصوتي تعد

وأما . وهناك ما يكتب وال ينطق وهناك ماال يكتب وينطق  .-cat- special   cent مثل

ة الذي ال يخضع ألية قاعدة  على المستوى النحوي فإنّها لغة لصيقة جدول أفعالها الشاذّ

قياسية يمثل عالمة مميزة في قواعدها؛ باإلضافة إلى جدول من األزمنة واألفعال 

فظ عن ظهر قلب مما ال يتسع المساعدة وآليات تعالق الزمن مع الفعل في صيغ تح

  .المجال لذكره

لعربية واالنجليزية إنّما يتوسل ا مثل ق يتبين أن المترجم بين لغتينمما سب

منهجيا بالمنهج التقابلي؛ ثم يبحث عن اآلليات التي تمكّنه من تلطيف حدة االختالف بين 

المترجمون على  اللغتين على المستوى النحوي باعتماد جملة من اإلجراءات دأب 

وألن اتجاه البحث إنّما يتعلق بالجانب الداللي في رحاب النحو . استثمارها في ترجماتهم

أحس منذ الفترة األولى " تشومسكي" التحويلي، فال شك أن النحو التحويلي التوليدي عند

 أن االعتماد على النحو وحده ال يحّل اإلشكاالت المفهومية التي يمكن أن تظهر على

  .سطح جملة واحدة ناهيك عن محاولة نقل داللتها إلى لغة ولغـات أخرى
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كما  –إلى مراجعات دورية " تشومسكي"ـ بوهذا اإلحساس هو الذي حدا  

النظرية "لموقفه من الداللة؛ وأضحت بالتالي تكون جانباً مهما من جوانب  -سبق

  .تسب دقة منهجيةالذي مكّن لنظريته أن تك يء؛ الش"التوليدية التحويلية

«  Le mouvement de sémantique générative se caractérise cependant par 
l’extrême diversité des formulations qu’il propose. En outre, aucun des 
linguistes que nous avons cités n’a élaboré de model grammatical aussi 
complet que ceux de Chomsky »/

)1(
. 

 
إضافة إلى . ات التي يقترحهاإن تيار الداللة التوليدية يتميز بتنوع كبير في اإلجراء"

ال يوجد لساني من المذكورين استطاع أن يقدم نموذجا نحويا متكامال مثلما فعل ذلك 

  ". تشومسكي

د مجمل فهذه األفكار تجعل االستفادة منها في مجال الترجمة أمرا متيسرا باعتما      

اإلجراءات التي أصبحت قاسما مشتركا لدى جميع المدارس المنضوية تحت 

على التطورات  الالحقة للدرس  -كذلك-؛ و باالنفتاح "اللسانيات التوليدية التحويلية"تيار

ومادام أن هذه المدارس اللسانية قد أحست بقيمة العنصر الداللي في . اللساني التوليدي

صفة عامة و أولته االهتمام الالئق به؛ فال شك أن ذلك سينسحب التواصل اإلنساني ب

  . على تناول المترجم لمجمل هذه اإلجراءات وتعامله معها

إنّما يدين في " علم الداللة"فمن نافلة القول التذكير بأن التطور الحاصل في        

كما ال يفوت  . على العنصر الداللي" اللساني التوليدي"جانب منه إلى انفتاح الدرس 

 ة في الفكر " علم الداللة"التذكير أنأ مكانة هامنفسه قد استفاد من هذه التطورات، وتبو

بالتالي مناطا للبحث لدى أقطاب المدارس " الدالليات"اللساني المعاصر؛ وأصبحت 

وبهذا االعتبار أصبحت المفردة اللسانية الواحدة جزءا من شبكة من األنساق . اللسانية

  . لتي تتقاطع فيما بينها في عالقة تكامليـة لتحقيق المعنى الكامن في ثنايا نسيج النصا

فالمفردة الواحدة هي ما ينتج عن الصورة الذهنية، وعن جزئيات المعاني      

، التي تضم معان متضمنة مثل "منزل"المنضوية تحت معنى المفردة نفسها؛ مثل كلمة 

؛ ثم يضاف إلى ذلك معناه المعجمي؛ ثم معناه . . ."باب - أرضية-جدار -نافذة -سقف"

                                                           

1- Jean-Paul Bronckart : Théories du langage, France, Editions Mardaga, 1995,  P212. 
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وهي المعاني التي يتوقف على ضبطها ورصدها قدرة المترجم على االختيار . السياقي

فإذا ما أضيف إلى ذلك جانب المهارات اللغوية الذي يجعل المفردة اللغوية . واالنتقاء

لي في النظرية اللسانية؛ مثال تستعمل استعماالت ال حصر لها تُدرك قيمة العنصر الدال

فقد تستعمل بطريقة استعارية لتؤدي داللة متجددة مثلما ورد في البيت " منزل"كلمة 

  :التالي

  )1(رت أنت و هن منك أواهلـأقف     منـازلفي القلوب  منازللك يا             

 .هنا تدل على معنيين اثنين أحدهما حقيقي واآلخر مجازي "منازل"فكلمة 

أما الكلمة . المعنى المعجمي للكلمة األولى يدلُّ عليه" منازل"كلمة  فالمعنى الحقيقي وهو

الوداد والحب واأللفة؛ وهي معان ال عالقة : فهي تدلُّ على معان منها" منازل"الثانية 

إن معنى " " :جون ليونز"يقول .  معجمي لهابالمعنى ال -من الوجهة الظاهرة -لها 

 خراآلون منها تلك الجملة، والعامل جزئيا على معنى الكلمات التي تتك الجملة يعتمد

والشك تركيبها النحوي، إذ يمكن أن تتكون جملتان من الكلمات ذاتها، ومع ذلك تختلف 

    .)2("الجملتان الواحدة عن األخرى

ومن هنا يقع العبء على المترجم في قدرته على االختيار بين بدائل متعددة 

من المعجم، والسياق، واالستعمال اللغوي، ويجعله ينقل المعنى دون إخالل  كّليقترحها 

بالداللة أو إنقاص منها مع مراعاة لقواعد النحو وضوابطه؛ ألن الحد األدنى الذي ال 

فال يمكن التفريط في  ؛يمكن التفريط فيه هو أن االلتزام بقواعد النحو هو من المسلَّمات

ها صمام األمان في كل لغة من اللغات؛ وبالتالي فإن مجال اشتغال القاعدة النحوية ألن

  . المترجمين إنما ينصب على الداللة ال على النحو لوحده

إن العنصر الداللي لكل جملة من الجمل في إطار النظرية التحويلية يشتق كلية 

جال أمام التأويل ومن هنا فإن فتح الم. من بنيتها التحتية عن طريق التأويل الداللي

. الداللي ليمارس حضوره إنما هو اقتناع بمركزية المكون الداللي وقيمته الكبرى

وسوف يتم التأكيد على أن االعتراف بوجود القدرة التأويلية لدى المترجم تجد لها 

                                                           

 .263، ص1997، 1، ط3دار الكتب العلمية، ملبنان، بيروت، شرح ديوان المتنبي، : البقاء العكبري أبو -1
دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  العراق،ترجمة عباس صادق الوهاب، ، اللغة والمعنى والسياق: جون الينز -2

 .24ص ،1987
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الذي " اللسانيات اإلدراكية"صدى في التطور الالحق للنظرية اللسانية بظهور تيار 

ه بالبنية اشتغاله على رصد البنية الذهنية لمتكلم اللغة وعالقة ذلك كلّمجال  ينصب

على  –وبالتالي يتبين أن التركيز إنّما يكون على  الداللة ال على النحو لوحده . اللسانية

يتهأهم-  .  

ومن هنا فالمترجم بعد ضبط الجملة تركيبيا ينتقل إلى المكون الداللي فَيوليه 

كثيرا من الجمل التي يعتبرها اللساني جمال نحوية ال تجد لها مكانا  إن: "عناية خاصة

وإذا كانت هذه الجمل قد بنيت على صورتها التي هي عليها بشكل مقصود . في الواقع

وندرك بهذا أن الجمل . فإنّها ستكون مستحيلة على فَهم المتكلم أو سيضطر إلى تأويلها

المتكلِّم تختلف ألسباب نفسية مع العلم أن عندما تدخل في حيز الواقع عن طريق 

  . )1("اللساني يصفها جميعها بأنها قاعدية

وبهذا الفهم تتيح النظرية التوليدية التحويلية بإدراجها للمكون الداللي للمترجم 

مجاال لممارسة عمله الترجمي بدون قيود ضاغطة؛ ما دام أن األمر ليس بيد المترجم 

وهذا كلّه . ملت الجمل من المعاني والدالالت ما ال يقدر على حصرهوال حيلة له إذا تح

 في مجال الجمل العادية في مواقف التخاطب المختلفة فكيف يكون األمر إذا انصب

نشاط الترجمة على اآلثار األدبية التي تزخر بضروب شتى من صور التفنن القولي 

  والبراعة البالغية؟

نتج عنه االتجاه " المدرسة التوليدية التحويلية"لدى  إن االهتمام بدراسة الداللة

السائد حاليا نحو إشراك العناصر الخارجية والداخلية معا للغة في البحث عن ترجيح 

ومن هذه األبعاد الهامة . الداللة التي يتوقف على فهمها فهم النص في كليته وشموليته

  : البعد االستعاري للملفوظ اللسانيفي النص األدبي المعد للترجمة هو البعد المجازي و

« Connotation in language involves the semantic or deep-structure of words, 
expressions, and texts and is, therefore strongly, related to literature and 
culture » )2(  
 

                                                           

، تموز آب 40النظرية التوليدية و مناهج البحث عند تشومسكي، الفكر العربي المعاصر، العدد : منذر عياشي - 1
 .43، ص1986

2 - Salih Salim Ali : Connotation and cross-cultural semantics, Translation journal,volume 
10,number 4, October 2006, P 03. 
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ت والتعابير والنصوص كما أنّه المجاز في اللغة يشرك الداللة أي البنية العميقة للكلما"

  ".مرتبط أيضا باألدب وبالثقافة

فإذا كانت النظرية الداللية اكتسبت هذا القبول العلمي بفضل األفكار اللسانية  

التي عرضت سابقا فإن الترجمة تستفيد بدورها عدة نظرية تجعل تطبيق هذه 

وباالستناد إلى . ية المختلفةاإلجراءات كلها أو بعضها مما تحفل به النظريات الدالل

منجزات المناهج العلمية الحديثة فإن إخضاع هذه األفكار إلى الدراسة يستدعي التحلي 

ولتيسير ذلك  وتذليل هذه الصعوبات  .بالموضوعية والدقة في عرض هذه القضايا

لة والعوائق لجأ علماء الداللة المعاصرون إلى اعتماد تقسيم للدالالت يتمثل في الدال

تعددت المصطلحات لهذين النوعين من الدالالت  ولقد. المركزية والداللة الهامشية

أشهر هذه المصطلحات هما ولكن":Dénotation et Connotation."  

ففي اللغة العربية لم يقع اإلجماع على مصطلح بعينه كما سبق بيانه؛ فمن 

الحقيقة : "مصطلحاهما  البحثن مادة هذا تقترب مالتي المصطلحات المتداولة و

  .آفاق أرحب وأوسع ويشكّل البحث في إطارهما مادة خصبة تنفتح على. والمجاز

وبالتالي فالمترجم إما أن تكون ترجمته تجنح نحو الدالالت الحقيقية فينقلها إلى  

و إما أن يجنح نحو الدالالت المجازية  فيوليها عناية  ؛اللغة الهدف نقالً أميناً حقيقياً

واستناداً إلى مبدأ الكليات اللسانية عند . اصة  لكي يكتسب عمله الترجمي ثقة وقبوالًخ

  .فإن التعامل مع الدالالت المجازية ال يبتعد كثيرا عن هذا المبدأ" تشومسكي"

وذلك من منطلق أن المترجم خصوصا مترجم النصوص األدبية اإلبداعية 

ة يحتاج إلى جهد للحصول على ما يناظرها المثقلة بصور المجاز واالستعارة والكناي

بيئة هو الذي يطلق  في اللغة الهدف، إال أن هناك قدراً مشتركاً  لداللة الكلمات في كّل

وبمقدار ما يوفّق المترجم في تحديد ما هو عام و مشترك بين ". المعاني الكلية"عليه 

راب مـن السمات الداللية البشر جميعا على المستوى اللغوي فإنّه يوفق إلى االقتـ

المركزية التي هي جوامع مشتركة ال ينفك الوجود اإلنساني عنها استعماال في إطار 

الموجودة في كل اللغات بدون استثناء مثل " الكليات الداللية"وهي . التخاطب اليومي

؛ فهذه الكليات ...الحرية -الحسد - المرض -الصحة -الحب -الموت - الحياة: كليات
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جهلها إنسان في إطار لغته مهما ارتقى في سلم الحضارة أو تردى في دركات ال ي

  . التخلف

وهذا كلّه إذا حافظت هذه الكليات الداللية على داللتها الحقيقية؛ أما في حالة 

الشحن الداللي الذي يضيف سمات داللية أخرى عليها فهنا يجد المترجم نفسه أمام 

عمال داللة حقيقية ترتبط بها دالالت إضافية أخرى مما دالالت إضافية قد تغدو باالست

ومن هنا تتأرجح . م عليه التحلي بنصيب من التركيز لضبط مجمل هذه الدالالتيحتّ

الداللة بين الداللة المركزية الحقيقية وبين الدالالت المجازية التي يطلق عليها الهامشية 

ن دراسة هذه الدالالت في مجال كما أ. واإلضافية والحافّة وغيرها من األوصاف

نظرية الترجمة يعتبر من البحوث المتأخرة بالمقارنة مع دراسات الترجمة األخرى 

  .والبحث في إطارها ما يزال يسعى حثيثاً للوصول إلى مستويات أرفع وأضبط

وسائر أشكال التحول الداللي " المجاز"ولقد اتجهت البحوث الداللية نحو دراسات 

المفردة اللغوية ضمن شبكات من الدالالت المترادفة والمتعاكسة  الذي يعتري

التي بنت " اللسانيات اإلدراكية"من إسهام  -على وجه الخصوص -والمشتركة مستفيدة 

. نظريتها اللسانية على إحالل البنية الذهنية المتضمنة في صلب اللغة مكانة مركزية

اتها إلى دراسة المفاهيم المحركة إلنتاج وتحول مجال اهتمام المترجمين من اللغة وأدو

  .    اللغة

« The foreign words are transformed into concepts, and these concepts 
become the basis for a translator’s producing essentially the same meaning in 
another language")1( . 

 "ل إلى الكلمات إنمفاهيم، وهذه المفاهيم تغدو أساسا إلنتاج المترجم  األجنبية تُحو

  ". لنفس المعنى في اللغة األخرى

وهذا ما يجب البحث في إطاره؛ وهو إطار الدالالت المجازية في اللغة الواحدة      

والبحث في خصائص هذه الدالالت المجازية في التركيب اللغوي؛ وعمليات التحول 

 . حدات اللغويةالمفهومي الذي يطرأ على  الو

  
                                                           

1 - Eugine A Nida : Contexts in Translation, Netherlands, Amsterdam,  John Benjamins 
Publishing Company, 1984, P78. 
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  :خصائص الدالالت المجازية -

وموقعه " المجاز"تطرح مسألة الترجمة المجازية جملة من العوائق تتعلّق بطبيعة 

وتم التأكيد على . من خارطة البحث اللساني؛ وهي المسألة التي عرضت أسسها سابقا

زية أن تدلف إلى ن للداللة المجاأن انفتاح الدرس اللساني على العنصر الداللي مكّ

كما تتعلّق . ساحة البحث اللساني وتكتسب مشروعية في االنتماء إلى رحاب اللسانيات

العوائق من جهة أخرى بطبيعة الترجمة ذاتها التي تعرف وفرة في اإلجراءات 

كما تتعلّق أيضا بمهارة المترجم وقدرته على النفاذ إلى تحقيق . والنظريات المتعددة

إن المترجم ال يقوم بالمحاكاة وحسب، ولكنه يشارك المؤلف . "ودةالداللة المقص

األصلي في مسئوليته في العمل اإلبداعي والكتابة اإلبداعية، وعليه أن يلجأ 

لالستراتيجيات المختلفة باستخدام حدسه الشخصي ومهارته وذكائه وغير ذلك من 

  . )1("القدرات الفنية، وذلك من أجل الوصول إلى ترجمة جيدة

  :ومن الخصائص التي يمكن إيرادها عن الدالالت المجازية ما يلي

- استعمال المجازات ليس له أي ضابط لغلبة الطابع الذاتي المستمد الحظ أني 

الكلمات داخل المجال المعجمي  من تجارب الفرد وأحاسيسه، وهذا ينسحب على كّل

  .التي يمكن تحميلها وشحنها بهذه الطاقات التعبيرية

يالحظ أن الدالالت المجازية يشيع استعمالها لدى فئات اجتماعية معينة  -

معجم الحرفيين، معجم الطبقة : نة مثلمعيالبدالالت مقصودة ضمن أطرها الخاصة 

وهؤالء يوظفون ألفاظ اللغة بطريقة مجازية في إطار رتبهم . المثقفة، معجم السياسيين

إن جاز تمييزهم في طبقة  - ئك فئة األدباءواألظهر من هؤالء وأول. االجتماعية

الذين يجنحون إلى استخدام الدالالت المجازية ألغراض فنية وجمالية  - اجتماعية

في إطار هذه الجماعة اللسانية  فك ترميزها إالّ تعكس بنيات عميقة للقول اللساني ال يتم

؛ تعبيرية للدالالت المجازيةوهذا من شأنه أن يخلق تعدد المراتب ال. المتجانسة اجتماعيا

وتعمل  هذا ما يجعل هذه الفئات االجتماعية تستخدم معجما لغويا تتداوله فيما بينها و

  .ل ألفاظ اللغة بطريقة معينة قصدا إلى تحقيق أهداف مختلفةاستعما على

                                                           

 .78ص  ،1997، 1، ط األمريكيةالجامعة لبنان، بيروت، كيف تترجم؟ : محمد حسن يوسف  - 1
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ى من منظار يالحظ أن الدالالت المجازية تكتسب صعوبة في الدراسة تتأتّ -

فردت درس والبحث والتنقيب على غرار باقي المباحث الداللية التي ُأعدم خضوعها لل

و بالتالي فهو موضوع بكر يحتاج . بالدرس مثل عالقة الدال والمدلول وأنواع األدلَّة

إلى اإلقبال على دراسته وبحثه وتيسير سبل االستفادة من النظريات التي تطرح للبحث 

  . على حد سواء ق ذلك بالبحث اللساني و اإلنسانيلتعلّ

يالحظ أن االنتباه إلى وجود المجاز ذاته في ثنايا القول اللساني وفي ثنايا  -

النصوص اإلبداعية ليس متيسرا لدى طائفة من المشتغلين بالترجمة نفسها لتعلّق ذلك 

  .بمهارات التفنن في القول و اإلبداع فيه

مجاز وسائر أضرب يالحظ أن تطبيقات النحو التحويلي على دراسات ال -

الفنون البالغية لم يجد له مجاال للتطبيق والدراسة؛ الشتغال النظرية اللسانية التوليدية 

بالتنظير للقول اللساني ضمن أكثر البنى النحوية أصالة وبساطة لضبط األصول 

فمن المعلوم أن مجال التطبيق . النحوية ورصد امتداداتها و تفرعاتها النحوية المحتملة

على الجمل البسيطة ذات الدالالت  لساني للنظرية اللسانية التحويلية إنّما ينصبال

؛ بينما ترتد دراسة المجاز واالستعارة وأضربهما نحو علوم لغوية - غالبا – الحقيقية

في الوقت الذي تتجه فيه األبحاث اللسانية المعاصرة . البالغة والمنطق: أخرى أشهرها

من  -خصوصا - النحوية للمجاز واالستعارة كليهما باالستفادةنحو الدراسة اللسانية 

  .العلوم النفسية والعصبية

حث في لسانية المجاز من اتجه صوب الباللسانيين ولقد وجد من الباحثين 

 :رصد األسس النحوية لهما وواالستعارة 

« My main audience is therefore the community of linguists at large, 
including other students of language who are interested in the identification 
and study of metaphor grammar and usage, with special interest into its 
cognitive nature, function, and effects. » )1(  

  

                                                           

1- Gerard J. Steen : Finding metaphor in grammar and usage, Netherlands, Amsterdam, John 
Benjamin publishing, 2007, p 04. 
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 "ائي  إنهم -عموما  – قر ن، ومن ضمنهم  طالب امن  اللسانييين أساسا للغة المهتم

، مع تركيز خاص على طابعها اإلدراكي التهاعد االستعارة واستعمابتمثل ودراسة قوا

  ". وعلى وظيفتها و على وقعها

ما دراسة لسانية إنّ" المجاز"وال يغيب عن البال أن الفضل في االلتفات إلى دراسة       

ليات اللسانية، و مفاهيم كل من في مجال الحديث عن الك" تشومسكي"يعود إلى إشارات 

  .   البنية العميقة و البنية السطحية، إضافة إلى إدراج المكون الداللي في النظرية اللسانية

ظهر في ظل المدرسة التوليدية التحويلية إمكانية الترجمة كفاعلية لسانية أتاحها  

اطه بالمكونات األخرى ن الداللي وارتبإمكانية القول بالكليات اللسانية في إطار المكو

غير أن الترجمة الهادفة إلى تحقيق التعادل الموضوعي إنّما تركّز . الصوتية والنحوية

  . على المكون الداللي؛ الذي ينشطر إلى مكون داللي حقيقي وآخر مجازي

ل ترجمة الدالالت المجازية وسبل التعامل معها إشكاال مطروحا للبحث؛ تشكّ 

م أن هذا النوع من الدالالت المجازية كما سبق ذكره ينتصر لوجوده خاصة حينما يعل

ويدافع عنه ثلَّة من الباحثين والمؤلفين حتى أن منهم من يرى أن تفكيرنا كلّه يسير على 

ألنّنا ال يمكن أن نفكر إال على نحو مجازي والمجازات تشكِّل أطرا . "نحو مجازي

التشبيهات واالستعارات (أي أنّنا نفكر بالمجازات نتلقى من خاللها األشياء ونفهمها، 

التي تتيح لنا فهم األشياء باتساع يتوفر على الطالقة ) والقصص والكنايات واألمثال

  . )1("واألصالة والمرونة

ومن هنا يمكن للبحث أن يدلف رويدا نحو مبحث لساني جديد في ساحة الفكر 

ما تتوفر  إلى الدرس اللساني بتطبيق كّل اللساني المعاصر و يكتسب مشروعية االنتماء

  . عليه اآللية اللسانية من إجراءات ومفاهيم تحليلية

 وبذلك تُعلن الدالالت المجازية عن وجودها ليس كقسيم ثانوي هامشي وإنما ترتد

نا عبر أو ما يمكن أن نسميه بالتفكير المتجسد أو إنّ. "وأصيلة إلى مرتبة مركزية أصلية

                                                           

  ، 2001، 1المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ط،لبنان، بيروت، مجازات بها نرى، : علي أحمد الديري - 1
 .13ص 
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ستعاري أو التفكير المجازي، نتخيل ونتوقع ونستنتج ونقرر ونفهم ونفسر التفكير اال

  . )1("ونُقنع ونقتنع ونُحاجج

ز على هذا النوع من وهذا ما يفرض التأكيد مع إضفاء شرعية الوجود والتمي

الدالالت أن يتسلّح الباحث بالنظريات اللسانية التي تُدلي بدلوها في هذه الدراسة لتذليل 

  .النقل لهذه الدالالت المجازية صعوبات

  

  : القيمة المجازية للملفوظ اللساني -

يخضع نقل الصور المجازية لعدة اعتبارات تتعلّق أساسا بالقدرة على تحديد 

البحث عن آليات التحول الداللي الذي يعتري الوحدات  الصورة المجازية ذاتها؛ ثم

من  - بالتالي- المعجمية؛ فينقلها المعجمية، لتقبل إجراء الشحن المجازي للوحدة 

االستعمال المعجمي المتداول والمتعارف عليه إلى أجواء مجازية واستعارية وكنائية 

  . تبتعد شيئا فشيئا عن المعنى المركزي األولي

نقل الصور المجازية  ال بد من معرفة تصنيف الصورة المجازية على  من أجل

زات الداللة الحقيقية أنها تشتمل على المالمح أنّها مجازية أي ليست حقيقية؛ فمن ممي

ا الصورة المجازية فهي على الخالف من ذلك تشتمل على مالمح غير أم. التمييزية

  .تمييزية

«La connotation d’un terme recouvre un ensemble de traits non distinctifs »)2(  

 

 ما فتئ يطور " لداللة األلسنيعلم ا"  فإنالحديث عن المالمح التمييزية  وبمناسبة

بداية " ودورـف"و " زـكات" "تشومسكي"شرحها وبسطها تالميذ سبق أن األفكار التي 

إلى إعادة النظر " تشومسكي"كانت هذه األفكار هي الدافع الذي حدا . 1963من سنة 

  .الدرسفي نظريته التوليدية التحويلية وإحالل الداللة المحّل الذي تستحقه من العناية و

                                                           

 .109، ص م س: عبد المجيد جحفة - 1

2 - Jean Rene Ladmiral: Traduire: Théorèmes pour la traduction, France, Gallimard, 1994; page 
139. 



77 

 ة خالفا طرأ بين  غير أنوتالميذه فيما يخص العالقة بين البنية " تشومسكي"ثم

اتجه  ومن هنا. التي تصدر عنها اللغة الداللية للكلمات والجمل وبين البنية التصورية

فالبنية  البحث الداللي نحو محاولة إثبات مركزية التصور الذهني في عملية التدليل؛ 

من البنية التصورية وخصوصا البنيات التصورية التي يعبر عنها  الداللية هي فرع

ة تحترم حالة خاص الداللة في اللغة ما هي إالّ: "والدليل على ذلك أن .بواسطة اللغة

مبادئ عامة تتحكم في السلوك البشري غير اللغوي أيضا، حيث تعتبر البنية الداللية 

   .)1("جزءا من البنية التصورية

التصور للبنية التصورية يجعل الملفوظ اللساني ال يعتمد على اللغة وهذا 

ة أخرىلوحدها؛ وإن كان يتحقق بها، بل يشرك جوانب هام  . ن أنوبهذا الطرح يتبي

اللغة جزء من الذهن وأن ما ليس فيه فكر ليس فيه لغة على اإلطالق وأن المعاني 

وبهذا األساس فإن حدود . البنية الذهنية الفكرية والدالالت تمثالن بنية لسانية معبرة عن

اللغة هي حدود الفكر وأنه خارج حدود الذهن ليس ثمة لغة ألنَّه ليس هناك ما يمكن أن 

  . يعبر عنه

وفريقه العامل في " تشومسكي"هذه األفكار تتناسق مع التجارب التي أجراها 

العام للنظرية التوليدية التحويلية التي  مجال علم النفس اإلدراكي كما تتناسق مع اإلطار

فحلُّ شفرة ."لي على المستوى البنيوي العميقتنتصر إلى أهمية إدماج المكون الدال

الجمل إلى جمل نواة أو بنية عميقة وواقع سيكولوجي معين، يبدو فيها أساساً ضرورياً 

تلك العمليات كبير على اإلطال لتقييم معنى الجمل وما ثبت بشكل واضح إلى حد ق أن

التي ينفِّذ بها الناس هذه الشفرة الجملة تتناظر مع القوانين المعطاة في النحو 

  . )2("التحويلي

وقابليتها " لسانية الداللة المجازية"وبهذا اإلجراء تستطيع اللسانيات أن تعلن عن 

دراج المجاز لإلخضاع للدرس اللساني بتوفير اآلراء اللسانية التي تفتح المجال أمام إ

  .وأضربه في إطار اللسانيات المعاصرة

                                                           

 .109، ص م س: عبد المجيد جحفة - 1

الهيئة مصر، القاهرة، علم اللغة النفسي، تشومسكي وعلم النفس، ترجمة مصطفى التوني، : جوديت غرين - 2
 167، ص 1993المصرية العامة للكتاب، 
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وأضحت " تشومسكي"وما فتئت األبحاث في هذا المجال تتقاطع مع ما قرره  

تكتسب صفة العلمية بعد ما كانت مباحث فلسفية منطقية، وفي أحسن األحوال مباحث 

 .أدبية ونقدية و بالغية

«C’est par un acte de langage, une pratique, que s’exprime une pensée. Cet 
acte est le fait d’un sujet. Ce sujet parlant inscrit cet acte de langage dans la 
temporalité et se représente dans cet acte, il en est le pivot autour duquel se 
construit un spatiotemporel »  )1( .  

  

هذا . هذا الفعل هو صنيع فاعل. مارستها يعبر عن الفكرةإنّه بواسطة فعل اللغة وبم" 

الفاعل المتكلم يدرج هذا الفعل اللغوي في الزمان كما يتمثل بواسطة هذا الفعل، فهو 

  ". المحور الذي ينبني به إطاره المكاني والزماني

       ن شدإلنسان ة ارتباط اللغة بالفكر وبالصور الذهنية التي تتيح لوبالتالي يتبي

استخدام لغته في مواجهته لعالم األشياء، ألنّه بالطريقة التي تنتظم بها األشياء ينتظم 

فكره ولغته تَبعاً لذلك، فال مفَر إذن من دراسة عالم الذهن ألنّه المرجع في دراسة 

فلقد ركّزت المدارس اللسانية على اللغة ومستوياتها وأبنيتها وتراتبية أنظمتها . المعاني

لصوتية والصرفية والمعجمية والنحوية؛ ولكن لم يكن في اإلمكان تصور اتجاه للبحث ا

اللساني ال يرى في اللغة موضوع اللسان الوحيد واألوحد؛ وإنّما يشرك الفواعل 

  .    الحقيقية الكامنة التي تجعل فعل اللغة يتحقق في الواقع ويمارس دوره االبالغي

 
« The consistency of human behaviour, such as it is, is due entirely to the fact 
than men have formulated their desires, and subsequently rationalized them in 
terms of words »  )2( . 

  

إن ثبات السلوك اإلنساني مثلما هو عليه يرجع أساسا إلى واقع أن الناس كيفوا "

  ". ة الكلماتأهواءهم ثم عقلنوها بواسط

. وهذا ما يعيد إلى الدالالت المجازية موقعها من خارطة النظام اللساني برمته     

والحقيقي يدّل . وكما سبق فإن استعمال الكلمات منها ما هو حقيقي ومنها ما هو مجازي
                                                           

1 - André Dédét : Structure de langage et de l’inconscient, France, Ed L’harmattan, 2003 P 10. 

2 - Dan Slobin: Psycholinguistics, USA Scot  foresman, 1991; p.90 
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ة على البنية التصورية الذهنية لدى اإلنسان، والمجاز بدوره أيضا يقوم دليالً على البني

التصورية حتى وإن كان المجاز يستعمل بطريقة إبداعية وفنية جمالية تجعل اإلنسان 

 . يجنح بالحقيقة نحو المجاز

ولئن كانت األلفاظ والكلمات الحقيقية تتطابق مع الواقع الخارجي، فإن المجاز        

بنية بجنوحه نحو اختراق الحقيقة إلى ما هو مجازي يكون بهذا االعتبار ألصق بال

التصورية؛ وبالتالي يبحث عن داللة الكلمة المجازية ليس على مستوى الواقع والحقيقة 

هل معنى ذلك أن المجاز بأضربه من مجاز عقلي ف. ولكن على مستوى الذهن واإلدراك

واستعارة وتشبيه مبتوت الصلة بالواقع والحقيقة وال نصيب له منهما؟ بل كيف يمكن 

  قة له في الواقع؟الحكم على ما ال حقي

إن اإلجابة تكمن في التمثيل ألن المجاز دوماً هو صورة مأخوذة من صور 

االستعارة، ألن  و ما يطلق عليهشتركة بينهما بطريق المشابهة وهواقعية تكون م

اللفظ المستعمل في "االستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه؛ أو بطريق المجاز الذي هو 

  . )1("ة مع قرينة دالّة على عدم إرادة المعنى األصليغير ما وضع له لعالق

والتشبيه هو تمثيل صورة بصورة مأخوذة من الواقع الذي تراكم في ذهن 

 ،ذكورة على التمثيل في كّل منهاوبالتالي تقوم شُعب المجاز الم. اإلنسان عبر الزمان

فمثال . لمجازية ممكناوهذا التمثيل هو الذي يجعل افتراض البنية التصويرية للكلمات ا

. وهي كلمة تطلق على الرجل الذي يستمع لكالم الناس كثيرا" ُأذُن" يقال عن إنسان بأنّه

  فما الذي دفع إلى إطالق هذه الكلمة عليه؟ 

أي إطالق الجزء على " عالقته الجزئية"مجاز " ُأذُن"في البالغة يقال إن كلمة   

وال شك أن اُألذُن آلة السمع . ّل وهو اإلنسانواُألذُن هنا جزء ُأطلق على الك. الكّل

فهذا اإلطالق . ولكن ألن هذا اإلنسان غلب عليه استعمال هذه اآللة كثيرا فأطلقت عليه

  . ليس مقطوع الصلة مع الواقع، إنّه تضخيم لجزء من الواقع فقط

ن الوجود وذلك أل. وبالتالي فالعالقة الخارجية في المجاز ليست منعدمةً تماماً       

اإلنساني ملتحم بعالم األشياء ال يستطيع منه فكاكا؛ وإنّما يستثمر اإلنسان كل الحواس 

                                                           

 .102ص   مؤسسة المعارف، بدون تاريخ،لبنان، بيروت، جواهر البالغة، : السيد أحمد الهاشمي - 1
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التي بحوزته في سبيل فهم العالم المحيط به ثم استعمال هذا الفهم بإشراك المجموعة 

وهي المعطيات التي تجعل . اللسانية التي ينتمي إليها فيما هو بصدد إدراكه عن الواقع

ة تقع في مركز االهتمام مجددا؛ ألن ألفاظ اللغة وكلماتها هي نواقل هذه الصور اللغ

  . واأليقونات واالنطباعات الذهنية

وعلى الرغم من أن اإلشارة سبقت إلى أن المجاز واالستعارة وغيرهما وإن         

والعصبية؛ غير  كانا يتحققان باللغة؛ فإن طابعهما ليس خالصا لتعلّقهما بالعملية النفسية

وهكذا فالمجاز وتوابعه . أن من الباحثين من يصر على احتفاظ المجاز بطابعه اللغوي

دة عملية لغوية تعمل على إنتاج بنيات لغوية من نوع معين، هي البنيات المسماة مولّ"

على مستوى التمثيل  بناءها يتم ري وبذلك فإنم في إنتاجها ما هو تصوويتحكّ

  )1(".الذهني

هذه المقاربات وإن كان ميدانها النصوص األدبية واإلبداعية عموما الرتباطها        

التوليدية "بالبالغة واألسلوبية إال أن الفتوحات العلمية المعاصرة في استثمارها للنظرية 

تجاوزت اإلطار األدبي لكي تجعل دراسة المجاز واالستعارة وضروب " التحويلية

فمنذ الستينيات أصبحت . من صميم البحث العلمي النفسي واللسانيالصور البيانية 

االستعارة المجازية رائدة في تطوير نظريات اإلدراك، هذه النظريات التي تشكّل 

وهي تنظر إلى الذهن البشري على أنّه ". علم النفس اإلدراكي"مبحثا مهما من مباحث 

معلومات فيه وإخراجها منه باإلضافة إلى يشكل جهازاً حاسوبياً مزوداً بوسائل لتغذية ال

تزويده ببرامج مختلفة تعمل على توجيه عمل هذا الجهاز بواسطة بيانات منة في خز

  . قاعدة بيانات الدماغ البشري

وبذلك تجد الدراسة اللسانية نفسها تتعامل مع مبحث في غاية التعقيد والجِدة؛        

هم في بناء المعنى وإنتاجه ويتدخل في إبداع الداللة ألن المجاز أضحى بمكانته هذه يس

  .إلى حيز الوجود والتحقُّق وإخراجها

وهذا مكَّن من مراجعة النظر في فلسفة العالمة من جذورها؛ فبينما كان الدليل 

اللساني يتكون من دال ومدلول وأن اتحادهما معا هو ما يشكِّل الداللة؛ أصبح المجاز 

                                                           

 .110،  صم س: حفةعبد المجيد ج -1
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مدلول "وإلى  " le signifiant de la connotation" دال المجاز"هو اآلخر إلى بذاته ينقسم 

وكالهما مظهر من مظاهر الفكر الذي يصبغ ". le signifié de la connotation "المجاز

ومن  عليهما ما يشاء من قوالب وتعابير تَمتَح من البيئة ومن الفطرة ومن الخبرة

  .التجارب الحياتية المتالحقة

ندما نتعامل مع االستعارة باعتبارها مظهرا فكريا وأنّها تنبني على تفاعل ع" 

فكرين نشيطين فإنَّنا نتصورها مركزية في الفكر البشري، وفي طريقة الناس في 

التفكير والنظر إلى الموضوعات داخل شبكات من العالقات التي تقوم على مسوغات 

ذا االعتبار أصبحت الصور المجازية وبه. )1(مثل المشابهة والمجاورة والتضمن

واالستعارية تكتسب مجاال خصبا يظهر أهميتها؛ و يقف بواسطتها أي إنسان على 

مكامن الجمال األدبي والمهارة اللسانية التي تجعل بعض المبدعين يتمكّنون من 

احتراف اللغة واستنزاف طاقاتها التعبيرية؛ ويعكسون شغفا بالقول اللساني يتجاوز 

دود اللغة نفسها إلى إشراك عوامل الثقافة والتاريخ واالجتماع اإلنساني إلخراج ح

روائع من األدب اإلنساني  تتعدى حدود الزمان و المكان و تسجل حضورا الفتا يظهر 

  .إمكانيات اللغة الضخمة وقدرتها على التواصل اإلنساني المبدع

تعمال القولي ال تتعلّق بكون الشخص إالّ أنّه من الالفت التذكير أن مهارات االس 

ها؛ فقد يأديبا أو مبدعا أو كاتبا أو خطيبا مفوف في مواقف التخاطب اليومي من صاد

العبارات ما يمكن أن يعج بوفرة من استخدامات للمجاز واالستعارة بشكل الفت؛ 

بارزا  وتصدر من أناس ال نصيب لهم من العلم والتعلم، مما يعكس حضورا اجتماعيا

للمجاز لدى كل الطبقات االجتماعية على اختالف توجهاتها؛ حتى وإن كان هذا 

  . االستعمال متفاوتا بشكل واضح بين شخص وآخر

كما تشير المالحظة الفاحصة لنسب استخدام المجاز داخل المجتمع إلى جانب 

خدام المجاز ية وهو جانب الفهم واإلدراك؛ فحتى الشخص الذي يقّل استآخر ال يقل أهم

  . عنده فإنّه يستطيع أن يفهمه ويدركه و ينخرط بالتالي في دورة تخاطبية مكتملة

                                                           

 .64ص ،2001، 1طدار توبقال،  ،المغربشابهة في اللغة العربية، بنيات الم: عبد اإلله سليم -1
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فإذا كانت اللغة يظهر فيها الجانب الفطري فهل معنى ذلك أن التفكير االستعاري 

  يظهر فيه تبعا لذلك الجانب الفطري أيضا؟

ي أن األطفال في ما يمكن مالحظته من خالل معاينة الواقع اللغوي االجتماع  

؛ الذي يساير "التشبيه"وأضربه وخصوصا " المجاز"سن االكتساب يميلون إلى استخدام 

كما يالحظ أن . عملية االكتساب اللغوي ابتداء، ثم عملية التعلم اللغوي في درجة الحقة

ل تطور البنية المعرفية للطفل هذه العمليات اللغوية تعكس مهارات فكرية وذهنية تمثّ

  .   في مرحلة االكتساب اللغوي بطريقة آلية والشعورية

يظهر من هذا القول إذن أن التفكير االستعاري فطري في اإلنسان ألن مجال 

االكتساب  استخدامه ليس مقصورا على الشعراء والمبدعين حتى ناألطفال في س

عند اإلنسان وفي والتشبيه واالستعارة وهي بذلك فطرية   يميلون إلى استخدام المجاز

  .لغته خصوصا؛ وبإيجاز فإن المجاز من خصائص التفكير البشري

غة نفسها فطري وبذلك يمكن الوصول إلى نتيجة مفادها أن المجاز مثله مثل اللّ

حول فطرية اللغة وحول " تشومسكي"في اإلنسان؛ وهذا يتالقى بدقة مع ما قرره 

بنظريته التوليدية التحويلية فتح المجال أمام  فال غرابة أن تشومسكي. الكليات اللغوية

المجاز ِليدلَفَ إلى ساحة البحث والدراسة اللسانية ليحّل كثيرا من اإلشكاليات التي تتعلّق 

بالمفاهيم واالدراكات وهي القضايا التي كانت محّل أخذ ورد؛ و في أحيان كثيرة قد 

غير أن ما تم انجازه في ظل علم . ال طائل من ورائها" سوفسطائية فكرية"تنعت بأنها 

النفس اإلدراكي وفي اللسانيات التحويلية التوليدية عند تشومسكي يدحض هذا الرأي 

األخير ويفتح المجال أمام تفسير علمي للعمليات العقلية التي تتم على مستوى الدماغ 

  . مما له ارتباط وثيق بتكوين الملكة اللُّغوية لدى اإلنسان

ول تشومسكي أن يصوغ نظريته اللسانية انطالقا من مستوى االكتساب وقد حا

اللغوي عند األطفال ثم ارتقاء حتى تصل اللغة إلى درجة الكمال واالكتمال كما هي 

عند المحترفين من هواة األدب واإلبداع، فحتّى ولو تحملت كلمات اللغة من الدالالت 

واحدة؛ فإنّ  سنَن التخاطب اللساني بما استقر المتكاثرة على مستوى الوحدة المعجمية ال

عليه العرف واالستعمال يستطيع تمييز الداللة  المقصودة بااللتجاء إلى السياق  

  .  وباالستناد إليه
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« De nombreux mots possèdent plus d’une signification mais, en général, cela 

ne nous trouble pas parce que le contexte dans lequel apparait un mot nous 

informe sur la signification appropriée ».  )1(  

، غير أن هذا بصفة عامة ال يخيفنا ألن السياق الذي من داللة أكثرتمتلك كلمات كثيرة "

   ".   تظهر فيه الكلمة يعلمنا عن داللتها التقريبية

معجمية يظهر قدرة اللغة على تشكيل فهذا التصور الذي تعكسه وحدات اللغة ال

. العقل اإلنساني بالشكل الذي يؤمن لإلنسان أسباب االندماج االجتماعي بواسطة اللغة

وهذا التأسيس الجماعي للغة ال ينفك عن اللغة وجودا وعدما، ويصبح عامال أساسيا في 

ى الطفل وهو في وبهذا االعتبار تصبح اللغة لد. تكوين التصورات اإلنسانية االجتماعية

مراحله األولى نافذته المطلّة على العالم الرحب و الواسع الذي يشكّل إدراكه وفهمه 

  . بالنسبة له رهانا حقيقيا لتحقيق وجوده واثبات انتمائه إليه

كما تظهر وظيفة اللغة األساسية أيضا في احتياج الطفل لها لإلبالغ عن 

المهارات األخرى كالحفظ والتذكر والعمليات الحاجات البيولوجية، وترافقه في سائر 

العقلية والحسابية بل وحتى المهارات الحركية و الحسية المختلفة؛ فكلها تستدعي 

إن تكوين اللغة يبدأ بمجموعة من األحرف . حضورا لغويا ألنها تتم بها وبواسطتها

ا نحو يستعملها الطفل بتوجيهه التي تؤدي فيما بعد إلى أحرف موجهة ومقصودة

إن األحرف والمفردات ترتبط ارتباطا وثيقا في البنى المعرفية . "المواقف التي تحيط به

التي تشكّل في المحصلة النهائية الصور الذهنية، وهذا بعد مرحلة بدائية للنمو المعرفي 

  .)2("اللغوي

وبعد اكتساب اإلنسان لهذه اللغة فإنّه يستعملها في كل حين، تصاحبه في كل 

وبمقدار إتقانه في استخدام لغته بما يحملها . ظهر من مظاهره الحياتية واالجتماعيةم

من الدالالت الحقيقية والمجازية يكون إفهامه لآلخر ويكون فهم اآلخر له، وهذا الفهم 

وهذا كلّه مما . مشروط بما يقتسمان معاً من داللة الكلمات وإالّ فشل التواصل بينهما

دراكات التي تعكس اتجاه الفرد نفسه في تلوين إلل وحدات اللغة من ابت قيمة تحمييث
                                                           

1 - Stephen K .Reed : Cognition, Théories et applications, traduction Etienne Verhasselt, Bruxelles,  
Belgique, De Boeck, 2 ed, 2007, P281. 

 .47، ص 2005، 2دار المسيرة، طاألردن،  اللغة والتفكير،  مهارات في: نبيل عبد الهادي -2
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هذه الوحدات اللغوية بما يكسبها من تجاربه وخبراته وتوحي في ذهنه بظالل من 

  . الداللة قد ال تخطر في ذهن فرد في نفس البيئة والمجتمع

عان لمة من ما يبين قيمة االنصراف إلى دراسة كّل ما يمكن أن يحفّ بالكمم

كما يبين اختالف تجارب األفراد مع الكلمات ودالالتها قيمة النقل  ؛حافّة ودالالت ذاتية

غير أن هناك قدرا مشتركا لداللة الكلمات في كل بيئة هو : "اللغوي لها بطريق الترجمة

  .)1("الذي على أساسه يكون التعامل بالكلمات وعلى مستواه يكون التفاهم بين األفراد

عتبار يمكن الوصول إلى ما يسمى التحام الترجمة بالحقل الثقافي وبهذا اال

فإذن هناك من جهة الكليات اللغوية وهناك من . باالعتماد على وجود الكليات اللغوية

 يمكن فكيف. جهة أخرى االستعمال الفردي الخاضع للحقل الثقافي للوحدات اللُّغوية

  التوفيق بينهما؟ 

في نظريته التحويلية " تشومسكي"هام النوعي الذي قدمه انطالقاً دائما من اإلس

يمكن التمييز بين مستويين من التعبير يشيع استعمالهما لدى كل فرد متكلم للغة، وهما 

وهما يعمالن من جهة على إمداد . ما يتعلّق بمستوى التعبير و مستوى المحتوى

المادة اللسانية بالفكر وبالمحتوى اإلنسان بالمادة اللسانية في حد ذاتها؛ وعلى شحن هذه 

من جهة أخرى، وليست ألفاظا جامدة تتكرر  الذي يجعل األلفاظ نابضة بالحياةاإلدراكي 

  .    بصفة آلية ورتيبة

سانية المعاصرة بحثا عن حقيقة األدلة اللسانية ومع تكاثر هذه النظرات اللّ

أن يكْبِر تلك النظرات اإلرهاصية  وعالقة التواشُج التي تربط بينها ال يسع الباحث إالّ

في التراث العربي اإلسالمي التي سعت هي األخرى إلى البحث في أسرار القول 

  : ومنه هذا النص الذي يرد في هذا اإلطار. اللساني البشري

الحقيقة في وضع األلفاظ إنّما هو للداللة على المعاني الذهنية دون الموجودات "

على ما قلناه هو أنّنا إذا رأينا شَبحاً من بعيد وظننّاه حجراً سميناه والبرهان . الخارجية

بهذا االسم فإذا دنونا منه وظننَّا كونه شجراً فإنّنا نسميه بذلك، فإذا ازداد التحقّق بكونه 

طائراً سميناه بذلك، فإذا حصل التحقيق بكونه رجال سميناه به، فال تزال األلقاب تختلف 

                                                           

 .173صم س، : براهيم أنيسإ -1
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فدلَّ ذلك على أن إطالق األلفاظ إنّما يكون . ار ما يفهم من الصور الذهنيةعليه باعتب

  . )1("ولهذا فإنّه يختلف باختالفه. باعتبار ما يحصل في الذهن

ت إليه اللسانيات في إن هذا النص المذكور آنفا يعكس دقة التطابق بين ما توصلّ

ى هذا النص الواضح في داللته ر لها وهو اللسانيات اإلدراكية؛ وبين محتوأحدث تطو

على رصد العالقة بين البنية اللسانية والبنية الذهنية اإلدراكية؛ والذي ينتمي إلطار 

إلى مراحل زمانية متقد مة عن إطار العصر الحديثزماني يرتد.  

دور الذهن و الفكر في صياغة دالالت األلفاظ والكلمات وتحكّمه  هذا كلّهيؤكّد  

نسان للوحدات اللغوية؛ وتعتمد درجة إتقان اإلنسان لهذا االختيار بمقدار في اختيار اإل

  . إدراكه لواقعه الطبيعي ومهارته في استخدام اللغة التي يمتلكها

شكّل المرجعية العلمية لمدرسة اللسانيات يوهذه األفكار هـي اإلطـار الذي 

  .   رجمة المجازيةإطارا مرجعيا لدراسة الت - بدورها -اإلدراكية؛ والتي تصبح 

  

                                                           

الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق إلعجاز، تصحيح رشيد بن علي : يحيى بن حمزة العلوي -1
 .36، ص 1994،  مطبعة المقتطفمصر، المرصفي ،
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  :اللسانيات اإلدراكية : المبحث األول

لفاظ تَدور المعاني في ذهن اإلنسان وتجول في خاطره ثم بعد ذلك يلبِسها من األ   

ما يعينه على نقل أفكاره إلى اآلخرين من أقصر طريق وأخصره، غير أن اإلنسان 

يعلم محدودية األلفاظ على نقل ما يدور في ذهنه فيستعيض عنها بِصور مأخوذة من 

الواقع تكون مساعدة له على تقريب ما في نفسه لضرورات الفن والجمال أو 

نرى  أن اإلنسان يذكر معنى فال يلوح كما  ونحن: "لضرورات اجتماعية أو سياسية

ينبغي، فإذا ذكر المثال اتضح وانكشف وذلك أن من طبع الخيال حب المحاكاة، فإذا 

ذكر المعنى وحده أدركه العقل ولكن مع منازعة الخيال، وإذا ذُكر التشبيه معه أدركه 

  . )1("العقل مع معاونة الخيال، وال شك أن الثاني يكون أكمل

في الفكر اإلنساني لما  إن إيضاح المعنى بالصور هو أصيلعلى هذا األساس فو

وهذا يظهر دور الذهن في قَولبة صور . له من دور في تفصيل المعنى وتوضيحه

العوالم واألشياء المحيطة باإلنسان وتُكيف تفاعله معها، بل وتتحكم في أحكامه القَيمية 

مثيل بواسطة اللغة عند اإلنسان هو دور التمثيل في والدليل على أصالة الت. والفعلية

اكتساب اللغة وتعلّمها منذ المراحل األولى للنمو عند اإلنسان؛ حيث تتناوب األشياء 

حضورا وعدما في العالم المحيط بالطفل فيلجأ إلى التعبير عما غاب عنه بواسطة 

  . كلمات جاهزة وإسقاطها على أشياء حاضرة

ر اإلنساني كانت جميعها تمثيلية؛ أي تحاول استحضار المعبر إن وسائل التعبي"

أن فهم ن يبيهذا  و). 2"(بإبراز بعض لوازمه كالشكل أو البنية أو الحركة أو الصوت

وإدراك عالم اللغة؛ التي تعكس عالم اإلنسان الداخلي الذي يموج باألحاسيس 

  . م العالم الكبير الشاسعوالتصورات المختلفة هو معبر حقيقي نحو فه والمشاعر

فَفَهم هذا العالم الصغير ينجر عنه فهم العالم المترامي األطراف الذي يعيش في 

  :رحابه اإلنسان حتى قال أحدهم

                                                           

� زآ���: ا������ري -1��  .195ص ،1، ج1996، 1دار ا�01$ ا�/.'�-، ط�+��ن، ���وت، )'��ان،  &�ا%$ ا���#ن،  �
2- -��.( 6��9 7�� ا�.��ن و7�� ا�7 : ،�18/� -�، 2ا�'@?�- ا�<�=/�- �.�>� وا��0ز�;، ط�+��ن، ���وت، ���ث ���7
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  وفيك انطـوى العالـم األكبـر  ـك جرم صغـير    وتحسب أنّ

 وتحمل هذه الفكرة في ثناياها اهتماما مركزيا باإلنسان على الرغم من ضآلة

حجمه بالقياس مع اتساع الكون وأبعاده الساحقة؛ فاإلنسان يستخدم مهاراته في تطويع 

كّل ما يحيط به؛ في الوقت الذي ال يتيسر ذلك لبقية المخلوقات؛ وهذه الفكرة عبر عنها 

  :بقوله" مورلو بونتي"

« Our own body is in the world as the heart is in the organism it keeps the 
visible spectacle constantly alive, it breathes life into it and sustains it in 
wardly and with it forms a system” . )1(  

 "فهو يجعله منظورا . جسمنا الذاتي بالنسبة للعالم هو بمثابة القلب من الجسم إن

ا؛ وينفخ الحياة وحيل معه وحدة منسجمةشكّفيه؛ كما ي ."  

تمثل وسيلة تزال ها كانت وال يكشف واقع التجربة اإلنسانية مع اللغة الطبيعية أنّ      

اإلبالغ األسرع واألفضل عبر مسيرة الوجود اإلنساني؛ فبواسطتها استطاع اإلنسان أن 

يراكم الخبرات والتجارب؛ وتنتقل منه إلى اآلخرين فيشاركهم ويشاركونه هذه الخبرات 

تنتقل هذه الخبرات إلى اآلخرين بطريق  ثم ،للسانية المتجانسةطار المجموعة افي إ

  . الترجمة رغم اختالف المكان والزمان

عنها وجود اإلنسان عبر  التجسيم والتشبيه أدوات ال ينفَك ل وسائلفلذلك تمثّ

قه بالناحية الوجدانية اإلنسانية؛ وهي هذه األدوات هو األدب لتعلّ ؛ وأهمالتاريخ

  .ت التي حدت بالفكر اللساني المعاصر إلى االتجاه صوب هذه المباحثاالعتبارا

  دراسات المجاز واالستعارة والتشبيه كانت حكرا على البالغيين  والدليل على ذلك أن

بحث ودراسة من قبل حقول معرفية شتى وأظهرها  واألسلوبيين فإذا بها تصبح محّل

بفضل اإلسهامات التي أولَتها النظرية إلدراكي اعلم الداللة الحديث وعلم النفس 

وال ريب . "ن الداللي بشقَّيه الداللة الحقيقية والداللة المجازيةالتوليدية التحويلية للمكو

الشيئية"االستعارة، إذ تصبغ تفكيرنا بصبغته الحقيقية فتنزع إلى إعالء الحدث على  أن "

                                                           

1- Maurice  Merleau-ponty : Phenomenology of perception, UK, Routledge, 1962, p235. 
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 ء دقيق من العالم، أن توحي بامتدادالمستقرة الجامدة، في وسعها، إبان تعبيرها عن جز

ال ينتهي، ذلك أنَّنا حينما نتعمق ما لدينا من تجربة عن ذواتنا البد لنا أن نحصل على 

  .)1("تجربة باطنة عن الواقع بأكمله

ه يقصد بها إلى جانب داللتها االستعارة فإنّ يتم التطرق إلى الحديث عن وعندما       

دراسة  ية كما هو متعارف عليه عند علماء الداللة، ولذلك فإنالبالغية الداللة المجاز

االستعارة في الداللة الحديثة أضحت تتبوأ مكانتها المتميزة وليست انحرافاً داللياً كما 

الفعل الداللي القائم على الربط بين الرمز ودليله يجنح إلى عملية  كان ينظر إليها؛ ألن

  .يتخير من األلفاظ ما يعينه على إبالغ مقصوده لة ثمتَمثُّل ذهني لسيرورة هذه الدال

« According to cognitive semantics, metaphor is not simply as matter of 

figure of speech but a matter of cognition. It should be regarded as a “process 

of thought” not merely as a piece of language”
 )2(.  

االستعارة ليست أداة صورية أو قوليه بل هي أداة  نإبمنظار الداللة اإلدراكية ف" 

  ". ها صيرورة فكرية وليس قطعة لغويةويجب أن ينظر إليها أنّ. إدراكية

هذه األفكار فتحت المجال واسعا لالستثمار المعرفي في هذا المجال ومكّنت 

برهن  سبق أن ففي الوقت الذي؛ والتنقيبى أفكار جديرة بالتأمل إل العلماء من التوصل

 من العلماء المعاصرينمن جد يوعلى شرعية وجود الكليات اللغوية " تشومسكي"فيه 

وهذا انطالقا من الكليات اللغوية عند  ؛"التفكير االستعاري"إلى الحديث عن كليات  يجنح

" الستعاري والمجازيالتفكير ا"واستثماراً لها وتجاوزا إلطارها إلى إدراج " تشومسكي"

  .في صلب الكليات اللغوية عند اإلنسان

ومثلما ورد سابقا؛ فإن فرادة الظاهرة اللغوية جعلت البحث في فكرة الكليات    

اللغوية يتجاوز إطار استخالص القواسم المشتركة بين اللغات؛ إلى محاولة إثبات 

غير أن علماء . والدةفطرية اللغة وجاهزيتها لالستعمال منذ المراحل األولى لل

                                                           

1- AB�7 C8DE= :-� .150ص ، 1983، 3ط ،دار ا�H�I7F+��ن، ���وت، ، ا��Eرة اFد�
2  - Michel Santacroce : Faits de langue, faits de discours, France, Ed l’harmattan, 2002. P 34. 
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الكليات الداللية التي يتوقف على كية سعوا إلى محاولة إثبات وجود اللسانيات اإلدرا

 :إثباتها ما يتعلق بالحقيقة والمجاز، ألن عليهما مدار العملية الداللية

“The intuition behind the semantic decomposition approach is that there is a 
universal set of primitive semantic concepts, innately given, for which any 
particular language provides a language-specific label”  )1(

.    

    "إن ن أنالحدس من خالل مقاربة التحليل الداللي يبي ة من هناك مجموعة كلي
ن أية لغة من إمداد ي بواسطتها تتمكّالمفاهيم الداللية األولية الجاهزة والفطرية؛ والت

دةنفسها بعالمات لغوية محد ."  

جليا في تسلسل األفكار  الذي يظهرهذه األفكار تعكس حجم التراكم المعرفي 

د إلى ما يليها وتفتح المجال واسعا إمام إثراء الفت لالنتباه للنظرية الداللية التي تمه

جد الباحث اللساني يومن هؤالء الباحثين و. ء الباحثينواستفادتها من تجارب وآرا

: مؤلفاته وهو أستاذ اللسانيات اإلدراكية بأمريكا، ومن أهم" جورج اليكوف"

وهو . 1980الصادر سنة  " Metaphors we live by" االستعارات التي نحيا بها"

 يهمالنظريت هذان المؤلفان وفي هذا الكتاب يعرض". مارك جونسون"مؤلَّف كتبه مع 

 أحدثَ ضجة في األوساط العلمية حيث؛ عن االستعارة ودورها في التفكير اإلنساني

من علماء الداللة اللسانيين  وهو في الوقت نفسه يعتبر. بصدوره منذ أوائل الثمانينيات

وتحمسوا لها ودافعوا عنها؛ ويظهر هذا األثر في " تشومسكي"الذين تأثروا بأفكار 

  .االستعاري كما سلف اإلشارة إلى كليات التفكير

  ": جورج اليكوف"نظرية االستعارة عند   -

خص نظريته في أن أمر االستعارة والمجاز كليهما ليسا هامشيين وإنّما تتلّ

يحتالَّن مكانة هامة في حياتنا اليومية على اعتبار أن جسم اإلنسان وقواه الفطرية وقواه 

الوجود اإلنساني  ل فيما بينها؛ لتعكس أنالذهنية والتصويرية واإلبداعية كلّها تتفاع

  . منسجم مع العالم الذي يتواجد فيه اإلنسان

                                                           

1  - Vyvyan Evans, Melanie Green : Cognitive Linguistics, Edinburgh university press , 2006, P 62. 
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عن طريق ه وهذا ما يفرض عليه إحداثَ التفاعل اإليجابي مع هذا العالم؛ إذ إنّ

اإلنسان صور األشياء ويخزنها  يستكشفع العالم المحيط به تفاعل الجسم اإلنساني م

د له السبيل الستعمالها الحقاا يمفي عقله وإدراكه، ممه.  

 ن استعاريا، أي أنبنيكبير من نسقنا التصويري العادي م دافعنا عن كون جزء"

  .)1(" جّل التصورات تفهم، جزئيا، بواسطة تصورات أخرى

قدرة  على محاولة ربط" اليكوف"وبهذا الشكل تُركِّز الدراسة الداللية عند 

بعمليات التحويل المجازي، وهذه القدرة متَأتِّية أصال من الوحدات الداللية لدى المتكلم 

  . فرد والتي يوظفها لحاجات التواصل اللغوية عند كّل الملَكة

يشكّل إدراج الملكة اللغوية عند الحديث عن االستعارة والمجاز كمعطيين 

إلدراكية اللسانيات ا غير أن". تشومسكي"عند " الكليات اللسانية"لسانيين  إدراجا لفكرة 

؛ ألنّه اللغات" أنحاء"جودها في كل تجاوزت اإلطار النحوي الذي يشرك أقسام النحو وو

ث عن الملَكة اإلبداعية المجازية التي من يحديتم الإطار اللسانيات اإلدراكية  في

مظاهرها استخدام الوحدات الداللية بصفة التعدد وإكساب العالقات المجازية د والتمد

 نسبيةها من الواقع ويفتح الباب أمام صلت ات الداللية مظهراً ذاتياً تستمدبين الوحد

  .الواردة في صلب النصوص األدبية الشخصية أو الثقافية واضحة في فهم هذه الرموز 

ال يعتبِر الكاتبان االستعارة زخرفة فنية وال خصوصية أدبية وإنما يعتبرانها 

مثلها مثل الماء والهواء ومنه جاء اسم الكتاب  ؛إنسان أي حياين األمور التي بها أمراً م

سهم في تكوين تصورات اإلنسان وبهذه الطريقة تتواشَج عوامل عديدة تُ. المشار إليه

حول العالم فهناك الجسد والدماغ والعقل وكلُّها تشترك في إنتاج داللة الفكرة االستعارية  

  . التي تصب في نسق لغوي

                                                           

  .77، ص2009، 2دار )��'�ل، طا�$#"ب، ا� ���رات ا��� ���� ���، : 	�رج ����ف و �رك 	����ن -1
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البنية الداللية بالبنية التصورية؛ وذلك لوجود عنصر الرمز وبالتالي ترتبط 

ه ن لنا أنّقنا النظر في هذا االرتباط الجزئي تبيوإذا عم."والتمثيل في االستعارة والمجاز

في الحقيقة ليس جزئيرية، فكّلا، فالبنية الداللية هي البنية التصو ما يتصور ير عنه عب

ومن هنا فالبنية . ر في الذهنتصوني أي كما هو مة كما بر عنه اللغعبفي اللغة، وتُ

)1( ."الداللية هي البنية التصورية أو أنها إسقاط للبنية التصورية في مجال اللغة
   

ارتباط اللغة بعالم األشياء الذي يحيط باإلنسان؛ وال يستطيع منه   ما يثبتوهذا 

ما عالم األشياء نفسه يعيش في فاإلنسان يعيش في رحاب عالم األشياء؛ بين. فكاكا

وبالتالي يقع على اللغة . ما يظهر ويتحقق بواسطة اللغةهذا العالم إنّ اإلنسان أيضا، ألن

  . عبء إعادة صياغة هذا الواقع بنفس الطريقة الوجودية التي يتحقق بها العالم

وعية هذا القول معناه فتح المجال أمام ذاتية تغيب معها الوقائع الموض غير أن

ويصعب معها إدراك داللة األشياء كما هي في الواقع؛ ويظهر ذلك جليا في تلك 

. الرموز الثقافية التي ال يمكن فهمها إال ضمن جماعة لسانية متجانسة ثقافيا واجتماعيا

  : فعلى سبيل المثال كيف يمكن إدراك هذه الصورة المجازية الواردة في البيت التالي

وبخـال كـاد يـه    ل حـج  لـو كـان ي2(ـل أســودهقب(  

ي؛ قد "أسوده -يقبل -يحج  -الخال: " اجتماع الوحدات المعجمية التالية الحظ أن

ضحة في ورموزها الثقافية وا ؛أنتج صورة مجازية شديدة الخصوصية بالحقل الثقافي

يمكن  الذي هو عالمة من عالمات الجمال الذي" فالخال" .إطار مرجعية األدب العربي

 الحجر"رؤيته على وجه الحسناء يغدو في هذا البيت معبرا عن رمز ديني؛ وهو 

لون السواد في كليهما، وإرادة : ؛ و يجمع ما بينهما شيئان مشتركان وهما "األسود

تقبيلهما ؛ فأما الخال فمن قبل العاشقا الحجر األسود فمن قبل العابد، وأم .  

« Lakoff mentionne aussi la technique de l’imagerie cérébrale, qui permet de 
visualiser différentes localisations spécifiques dans le cerveau et de mesurer 

                                                           

1- -8�J I� . 109ص  س، م: )+I ا�'<
 .102، ص 1998، 1دار ا�<�R، ط�+��ن، ���وت،  د��ان اNO�P I'Q،: زآN =+�رك - 2
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leur activité. D’un point de vue neuronal, il y a des parties du cerveau qui sont 
plus proches des imputes corporels et d’autres plus éloignés »  )1(.  

دة إلى تقنية التصوير الدماغي التي تسمح بإظهار مواقع مختلفة ومحد" اليكوف"يشير"

هناك أجزاء من الدماغ تكون  نإمن وجهة النظر العصبية ف. نشاطهافي الدماغ وقياس 

  ". أقرب إلى المداخل الجسدية و أخرى تكون أبعد

ما انعكس ذاتية والحياتية كلّما اقتربت الصورة المجازية من تجربة اإلنسان الفكلّ       

. ذلك حتما على انتقائه للوحدات المعجمية التي يتوقف على فهمها فهم عالم المتكلم نفسه

قارئ حينما يطالع ما وردذي في هذه الفكرة هو ال" اليكوف"ه وما يؤكد على  يجعل أي

  :في قوله  "بشار بن برد"لسان الشاعر 

2(وأسيافنـا ليل تهاوى كواكبـه  مثـار النقع فوق رؤوسنـا    كأن(  

ى لبشار أن ينفذ إلى تأتّكيف سوف يتوقف عند صورة هذا التشبيه، وقد يتساءل ف     

   ؟ليس بصيرابهذه الدقة على الرغم من أنه تشبيه 

    ز عمل الدماغ يوفّر إطار اللسانيات اإلدراكية رؤيته بإثباته أنبواسطة  يتعز

؛ ليس البصر وحده منفذ اإلحساس واإلدراكومعنى ذلك أنّه . كلّها المداخل الجسدية

ن من إنتاج صور ونسخ عن مكّها في تفاعلها فيما بينها هو ما ير الذي تتيحه كلّلتصوفا

عالم األشياء تلتقي معها في بعض التفصيالت وتتجاوزها في تفصيالت أخرى، ومن 

  . طة اللغةى قدرة اإلنسان على اإلبداع التصويري بواسهنا تتأتّ

وتغدو اللغة لغة تصويرية رمزية حاملة للفكر تعكس الفهم الثاقب والعقل 

فهنا يتم التعبير بواسطة التشبيه الذي هو تصوير شيء بشيء آخر باستخدام . الصريح

ف عليه في أدبيات علوم البالغة واألسلوبياتأدوات التشبيه أو بحذفها كما هو متعار.  

ر عن جنوح نحو استخدام ها تعبو المجاز أو االستعارة كلّستخدام التشبيه أإن ا 

ما لضرورة حياتية أيضا كما نبه وإنّ ،لغة مجازية ليس للحاجة الفنية الدافعة إلى ذلك

                                                           

1  - Ignace hoaz : Nietzche et la métaphore cognitive,    France, l’harmattan, 2006 P 177. 
2-  9�Iا� �B�7 I'�= يIS= : ،ح د��ان �>�ر �9 ��د�P ،وت�� .146دار ا�01$ ا�/.'�-، �Iون  �ر�U، ص�+��ن، �



94 

ا ما في التعبير عمدهم بإمكانهم المضي قُيعتقد معظم الناس أنّ" :بقوله" اليكوف"إلى ذلك 

في الحياة  االستعارة أمر عام على العكس أنبداخلهم بدون االستعارة، ولقد وجدنا 

اليومية ليس فقط في مجال اللغة بل في الفكر واآلراء أيضا فنظامنا االستيعابي العادي 

)ي بهاوفقا للمعايير التي نفكر بها ونؤد (استعاريا بطبيعته يعد")1(.  

            :التالي  التعبير االنجليزي وللتمثيل على ذلك يرد في مواقف الوصف

   "In the wave sea, the ship sliced "  فهذا الملفوظ االنجليزي يمكن ترجمته ؛

الجامع ما يمكن مالحظته أن ". السفينة تمخر موج البحر:"يلي إلى  اللغة العربية كما

؛ فهو " sliced"ا فأم". مخر"، والفعل"sliced:"بين التعبيرين هو الفعل االنجليزي 

شريحة قطعت " على والتي تدّل"  slice"االسم من هذا الفعل هو نبمعنى قطع أل

صورة السفينة بسكين يقطع موج "تشبيه : الصورة الداللية هنا هي ؛ فكأن"أجزاء

على  على القطع والشق هو كذلك مثلما يدّل فيدّل" مخر"ا التعبير العربي فأم".  البحر

  ...). رنخر، دخر، ذخر، زخ( ذلك حقل اشتراكه الداللي

وسبب هذا االلتقاء بين اللغتين هو التقاط صورة في الواقع وربطها بأقرب ما 

هذا ما و  .لتجربة الحياتية هذه عن تلكعليه في الحياة اليومية، فلذلك ال تختلف ا تدّل

 إلى كلية مجازية موجودة عند كّل الفكرة االستعارية المستوحاة من الواقع ترتد أن يثبت

  .الشعوب والثقافات أي كل الناس

«The word « metaphor » has come to mean a cross- domain mapping in the 
conceptual system. The term metaphorical expression refers to a linguistic 
expression (a word, a phrase, a sentence) that is the surface realization of such 
a cross domain mapping ” )2( . 

 "أضحت تعني مجاال متقاطعا ضمن خطاطة في النظام الذهني" استعارة"كلمة  إن. ا أم

الذي هو ) كلمة، عبارة، جملة(فيشير إلى التعبير اللساني " تعبير استعاري"مصطلح 

  ". التحقق السطحي لتقاطع مجال ذهني

                                                           

 .12، ص م س: �1�Wف و��7�Jن -1
2  - Georges lakoff : The contemporary theory of metaphor, UK,   Cambridge  university press, P203. 
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بهذه المفاهيم من أجل استثمارها  الباحثين اللسانيات اإلدراكية وبهذه الطريقة تمد

الحقا في مجال  تذليل صعوبات الترجمة المجازية بعد تأكيد اإلمكانية اللسانية التي 

اللسانيات اإلدراكية هي سليل  وعلى الرغم من أن .حققتها اللسانيات التوليدية التحويلية

مبدأ الكليات السابق اللسانيات التوليدية وعنها أخذت كثيرا من المبادئ اللسانية مثل 

عن اللسانيات التحويلية وتبنى لنفسها  اللسانيات اإلدراكية تطورت لتستقّل أن إالّ ؛ذكره

وهذان البعدان معا يؤكدان تفرد اإلنسان . نظرية لسانية واضحة المعالم واألبعاد

 سلطة لتطويع العالم بواسطة هذين العاملين بخاصيتي اللغة والفكر يمنحانه وتميزه،

ينالهام .  

يظهر االختالف بين هاتين اللسانيتين في مركزية التركيب اللساني من النظام      

ل اللسانيات التوليدية على اللغة نفسها لتفسير النظام اللغوياللغوي، فبينما تعو 

اللسانيات اإلدراكية تشرك الفواعل الحقيقية التي تثبت  نإبمستوياته اللسانية المختلفة، ف

ربة دورها الحاسم في إنشاء القول اللساني وإنتاجيته الخاضعة لتجربة اإلنسان التج

وقدرة اإلنسان بعد ذلك على استعمال اللغة  ؛الذاتية بما يمتلك من حواس وذهن ودماغ

بالحركة بواسطة  نابضةة ورموزا نفسها إللباس األشياء الجامدة في الواقع صورا حي

ل لدى اإلنسان عبر مسار نموه لنموذج الذهني الذي يتشكّم في ااستعارات وكنايات تتحكّ

  . المعرفي اإلدراكي

. على الذهن والتصور لتفسير اللغة "اليكوف"اإلدراكية عند  ز اللسانياتتركّ       

فالتركيب  .فمجال اشتغالها إذن على الفكر وما اللغة إال انعكاس مباشر للعملية اإلدراكية

بطريقة معينة بعملية خلق  لدى قائله يرتبط  نمعياجتماعي  اللغوي الذي قيل في موقف

ر عن هذا الموقفتصو .  

وعلى هذا األساس تستفيد الترجمة من هذا المعطى وتستثمره في سبيل تحقيق        

اللسانيات اإلدراكية تعتبر  وما دام أن. نوعية أفضل للترجمة سواء منها األدبية وغيرها

 رة التي تكتسب أنصارا وأعوانا في حقول معرفية شتى؛ فإنمن االختصاصات المعاص

كون بحاجة تباللغة واستعماالتها فال ريب أن الترجمة وهي من ألصق االختصاصات 

المترجم ال يمكنه البقاء  نأل. ة الستثمارها في مجال الترجمةإلى اللسانيات اإلدراكي
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ة لغة وال أي لها ال لغته األمال تشكّ ،على الحياد ورؤيته للعالم هي رؤية إنسانية مشتركة

وجوده في مجتمع بعينه هو الذي يكون سببا  غير أن. أخرى يتقنها لضرورة الترجمة

وتكون  ،منخرطة في إطار مجموعته اللسانيةفي أن يصطبغ ذهنه بصور وانطباعات 

  .سببا أيضا في تأثره بها وتأثر نص الترجمة تبعا لذلك

يهم هذا االتجاه إلى القول بعدم إمكانية ض الباحثين انطالقا من تبنّو لذلك رأى بع       

هم صيروا اللغة حاكمة على الترجمة وعلى على نطاق ضيق؛ ألنّ ق الترجمة إالّتحقّّ

  .الثقافة واإلبداع

« La langue, en dehors de toute concrétisation par le langage consacre un 
vaste chapitre à l’existence de visions du monde différentes ; la différence 
étant sensible à travers les langues en général et, plus particulièrement entre 
certaine paires de langues ; la langue est alors véhicule d’une civilisation et 
d’une culture, au sens très large de terme ».

 )1(  

"قها بواسطة الكالم تنتج مجاال واسعا إليجاد رؤى مختلفة قّغة خارج إطار تحالل إن

وبالتالي . و بين بعض اللغات األخرى هو أظهر ،واالختالف واضح بين اللغات. للعالم

 ".فاللغة حاملة لحضارة ولثقافة بالمعنى الواسع للكلمة

نفتاح على ما يجد في يظهر مما سبق بيانه دور اللسانيات المعاصرة في اال

غير لغوية من أجل إمداد نظرية الترجمة بالوسائل الكفيلة المعينة  مجاالت بحثية

بالحقل الثقافي  تلك المرتبطةصوص األدبية خصوصا النللمترجم في مجال ترجمة 

  .  غاتم في الداللة بين اللّوالحضاري الذي يتحكّ

  :    للترجمة اإلدراكيالمنظور  -

بيق العلمي لدراسة الترجمة من وجهة نظر إدراكية فإنّا التطوأمز بين ها تمي

فهناك ما . غة والفكر عند اإلنسانكتي اللّلَنوعين من االستعارة ينتجان عن التمييز بين م

يق بقدرة كّلى االستعارة الذهنية التي تتعلّسم ره للعالم وللواقع؛ إنسان مهما كان تصو

                                                           

1  - Hellal Yamina : La théorie de la traduction, Algérie, OPU,  1986, p25. 
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ترجم هذه اإلدراكات إلى تُ ر لهذه اإلدراكات على ذهنه؛ ثموبكيفية االنعكاس المباش

مفردات وجمل ير عنها باالستعارة اللغويةعب.  

ما يربط بينهما؛ إذ  وستعارة اللغوية فهناك من جهة االستعارة الذهنية وهناك اال

االستعارة اللغوية هي ناتج عن االستعارة الذهنية إن .الوجود اإلنساني عن وال ينفك 

استعمال هاتين االستعارتين وسائر أساليب التصوير البياني األخرى تلبية لدوافع حياتية 

وجود االستعارات في  نإوعلى هذا األساس ف. وفنية خالصة أو استجابة لنواح جمالية

االستعارة  ز اهتمامهم علىمات عند الباحثين الذين تركّلغات العالم أصبح من المسلّ

  .حثنفسها كمادة عمل وب

« In learning the vocabulary of another language, we may well notice that 
items are metaphorical, even if the metaphors are conventional: we may also 
analyse compound items, and think of their literal, compositional 
meanings » )1(

. 

غم نا نستطيع تمييز الوحدات االستعارية، على الرغات أخرى فإنّم كلمات لعندما نتعلّ"

ستطيع أيضا أن نحلل الوحدات المشتركة معها، مثلما ننا إنّ. من طابعها االصطالحي

نفكر في حرفية معانيهاتها وتركيبي ."  

ر ها تعتبر إعادة تركيب وفهم وتفسيا ألنّاالستعارة الذهنية للمترجم تحدي لال تشكّ     

عاده التي يعيشها المترجم ك بكل أبوهي صور العالم المدر. إلدراكات إنسانية مشتركة

فال تختلف التجربة هذه عن . مع الواقع الذي أنتج الكاتب النص في ظالله تهومعايش

ا يضعنا مم. "األمور خصوصية ثقافية و حضارية ق األمر بأشدبمقدار ما يتعلّ تلك إالّ

ما أمام لعبة مرايا يغدو فيها األصل نسخة و األنا أصل ونسخة، وإنّ في النهاية ال أمام

ه نّإ. خر سرعان ما يلحق الذات نفسهاالتحول الذي يسري على اآل آخر بحيث إن

2("ها آخر بالنسبة لذاتهاالذات في بعد عن نفسها، وأنّ يكشف أن( .  

                                                           

1  - Muray knowles and rosamund moon : Introducing metaphor, London , Uk,  Routledge, 2006, 

P62. 

 .68، ص2006، 1وزيع، طتوبقال للنشر والت دارالمغرب، الدار البيضاء، في الترجمة، : عبد السالم بنعبد العالي-2
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ن الشعوب قائقه كثيرا بيلذلك فاالستعارة الذهنية هي عمل إنساني ال تختلف د        

التجارب اإلنسانية المشتركة تجعل وقائع األمور متشابهة  نألبمقدار ضئيل جدا؛  إالّ

مستعمل هذا التعبير الالحظ على ما ي. "حبل األفكار: "الستعارة التاليةمثال ا. ومتشابكة

" فكاراأل"إحداهما معنوية  ؛بط بين صورتين إدراكيتينرأنّه يفي اللغة العربية؛ 

مستعمل بنفس الصيغة واإلطار في اللغة الفرنسية  وهذا التعبير. "الحبل"األخرى مادية و

؛ فالتعبير العربي يستسيغ "خيط األفكار"أي  « Le fil des idées »    :التالية عبارةالب

للتعبير عن تسلسل األفكار؛ بينما يستسيغ التعبير الفرنسي استعمال " الحبل"استعمال 

  .  "الخيط"

« Repérer le fil des idées dans le paragraphe, l’enchaînement des idées et des 

éléments grammaticaux »
 )1(
. 

 "ع حبل األفكار في الفقرة، وتسلسل األفكار والعناصر النحويةتتب ."  

د النّاريمكن إيا في اللغة العربية فأمتشأ أن ها ابتسمت ولم ولكنّ:" وائي التاليص الر

 الحظ أني. )2("لذا بدأت في جمع أطباق العشاء وذهبت للمطبخ... تقطع حبل أفكاره 

بمقدار ضئيل  الصورة المجازية بين هاتين اللغتين ال تبتعدان كثيرا عن بعضهما إالّ

ه حاسم ألا؛ ولكنّجدن ما يوافق أفقه الداللي في إطار  صين ال يقبل إالّالنّ القارئ ألي

ص فالقارئ الفرنسي ال يقبل النّ. ية أصال من وجوده داخل مجتمعهالنصية المتأتّ ثقافته

عبارة  للداللة على تسلسل األفكار بينما العربي ال يقبل إالّ" خيط"إال بإدراج تعبير 

صوص اء للنّرها حاسمة في اختيارات القُوهي خصوصيات دقيقة ولكنّ. األفكار" حبل"

  .المترجمة

  :ضا بإيراد الملفوظ االنجليزي التالييمكن التمثيل أي

« The White house has declared that the negotiations will start soon ». 

                                                           

1  - Joëlle Redouane : Stylistique comparée du Français et de l’Anglais, Algérie, OPU, 1996, P 13. 

2- I+( ل ا��ه�ب# N(�= :دي�S� ،2ط ا�/+��1ن، ا��/�د�-، ا�]��Iة، ا��$ EO- ا�/���-، وا��08ة ا�
 .270 ص ،2007
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  :الفرنسية على الشكل التالي اللغة إلى تترجميمكن أن 

« La maison blanche a déclaré que les négociations débuteront 

prochainement ». 

اللغة العربية فتكون على الشكل التاليا الترجمة إلى وأم" :أعلن البيت األبيض أن 

  ". المفاوضات ستنطلق الحقا

      يالحظ أن االنتقال  ترجمة المجاز الوارد في هذه العبارة ال تطرح إشكاال؛ إذ إن

البيت (قى يفهم مقصود الجملة ويفهم عبارة لتفالم. بكل سالسة بين هذه اللغات تم

ها مجاز عن سادة البيت األبيض وليس المقصود به البيت األبيض لى أنّع) األبيض

  .نفسه

ن ق هذا التعادل الداللي على المستوى المجازي فهذا يبيوإذا استطاعت الترجمة أن تحقّ

أن النظرة إلى المجاز تتغير األساس اإلدراكي الذي  يجعل المجاز وأضربه ر بتغي

ن بواسطتها صور البيان من مجاز دراسة لسانية تتمكّالبالغية األخرى يغدو مجاال ل

واستعارة وغيرهما من تكوين بنية ذهنية وتركيبية شاملة تسقط معها الحواجز العرقية 

ق وتحقيق الترجمة المجازية على هذا الشكل يجيب على سؤال طالما أر. والبيئية

للتين يعتمد  الترجمة من الباحثين يتعلق باعتبار المترجم وهو يقف على حدود اللغتين ا

وبالتالي  كليهما، هل يعتبر المترجم مدركا للواقع انطالقا من لغته وتصويرها للعالم؟

ر نظرته للواقع والعالم إذا أتقن لغة أخرى وباشر الترجمة منها أو إليها؟فهل تتغي  

لفكر وتعاليه عالمية ا إلى ما أرسته اللسانيات اإلدراكية فإن حينما يتم االستناد       

ما اللغة محايدة وإنّ نأية تجعل األولوية للرأي القائل بعلى الخصوصيات الفردية والثقاف

في ذهن المترجم بعد إتقان نظام اللغتين  هو الذي يوجه اللغة االتجاه الذي يستقر الفكر

والشيء الجديد في هذه النظرية بالطبع هو إحالل االستعارة والمجاز . وتراكيبهما

هما يقولبان الفكر بطريقة ال فكاك عنها وعلى األرفع في دائرة الفكر؛ بل إنّ لمحّلا

  . فهمها يعتمد فهم وتفسير الحقل االجتماعي والثقافي الواردتين في ظالليهما
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كل  من الناحية الواقعية أن تكون هناك ترجمة مثلى ألشكال الثقافة؛ وذلك ألن ال يمكن

الواحدة تحمل بصمات المعاني السابقة التي تدخل في  الوحدات اللسانية في اللغة

محاورة مع المعاني التي تنتقل إليها مع المحافظة على طابع التمثيل أي صور 

ة المترجم هي التفسير والقراءة حتى وإن كانت هاتان العمليتان وتبقى مهم. المشابهة

تتمت متوفرة دائما في بطون المعاني المجازية ليس ان على مستوى الذهن واإلدراك ألن

  .المعاجم والقواميس وهذا ما يزيد من صعوبة حصر مجال دراستها وإخضاعها للتحليل

      الترجمة المجازية تحتّل وما دام أن هذه المكانة الهاماللسانيات اإلدراكية  ة فإن

في  بتأكيدها على الجانب اإلدراكي في عملية الترجمة تجعل المترجم يتمتع بالحرية

التفسير والفهم من أجل تطويع مادة الترجمة ويجعلها قابلة للنقل بدل الحكم عليها بعدم 

  .القابلية للترجمة

اإلطار الذي تمارس فيه الوحدات المجازية  ر في هذا المجال أنيذكالتومن المفيد       

 ن أيضا وجودااللغة تتضم أنمعه  ىنسمعا عليه ال يجب أن يحضورا شرعيا مج

و هي الوحدات اللغوية الحاملة لدالالت  ،ال لنوع آخر من الوحدات اللغويةمتأص

. كليهما يسيران جنبا إلى جنب في ظالل اللغة الواحدة" المجاز"و" الحقيقة" ألن ؛حرفية

وبالتالي فالترجمة المجازية ال . وهذا ما يجعل المترجم يتريث قبل اإلقدام على الترجمة

الترجمة الحرفية ال تزال  كل الوحدات المقترحة للترجمة ألنيجب أن تنسحب على 

وهذا من شأنه أن يدفع المترجم إلى تمييز الوحدات . حاضرة وتمارس وجودها المادي

  . الحرفية والتي يمكن أن تترجم حرفيا وتلك التي تكتسي طابعا مجازيا

مات لمبادئ والمسلّاكتسبت نظرية الترجمة عبر العقود األخيرة مجموعة من ا        

 الترجمة الحرفية"ومن هذه المبادئ قواعد  .التي يتوجب على المترجم معرفتها

"Translittération " نت المنظرين للترجمة من تمييز الوحدات اللسانية الحرفية التي مكّ؛

بطريقة حرفية؛ وبالتالي ال يمكن إخضاعها للمجاز أو  التي ال يمكن ترجمتها إالّ

  . االستعارة
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 alkhabar" "جريدة الخبر: "ت فإنها تنقل حرفيا مثلوذلك مثل أسماء الجرائد والمجالّ

journal" محمد علي" :وأيضا أسماء األعالم تنقل حرفيا؛ "Mohammed ali   " ويضاف

ق بموسوعات أو قواميس أو آثار أدبية أو روائع إليها األسماء األجنبية التي  تتعلّ

 Kalila et "كليلة و دمنة"" Larousse "الروس: "مثل .ياعالمية فكلها تنقل حرف

Dimna" نوبل: " ورة والجوائز العالمية ـوكذلك أسماء الجامعات والمؤسسات المشه؛ "

" Nobel " القرآن الكريم" :باإلضافة إلى الخصوصيات الثقافية والدينية" "Coran" ؛

)1("اللوبي"؛ "congres" "لكونغرسا"؛ "la Kaaba" "لكعبةا"
 le lobby."  

أم؛ فيتوجب على بها ا سوى هذه األنواع المذكورة وهو كثير في اللغة وغاص

المترجم الحذر من أن يتعامل مع الوحدات الحرفية بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع 

نقله بصورته الحرفية  وذلك ألن .سائر أنواع الوحدات األخرى الحاملة لدالالت مجازية

 ملفوظلوللتمثيل يرد هذا ا. كر طرف منهارة واالضطراب والتي ذُفي الحي يوقع

فهذا المثل ال يمكن ترجمته حرفيا ". It is raining cats and dogs: "االنجليزي المشهور

وبالتالي يتوجب اللجوء إلى ترجمة تأخذ ". ها تمطر قططا وكالباإنّ:" بالصيغة التالية

مأخذ الجد النص نة في صلبالداللة المتضم .  

ولذلك يقترح المنظرون للترجمة طرقا للتعامل مع هذا النوع من الدالالت  يجنح 

ها روح النص وسره الكامن وراء أسوار هذا معظمها إلى نقل الداللة المتضمنة ألنّ

نة والداللة المتضم. التركيب اللغوي، وهكذا تلتقي معظمها عند إصابة المعنى الكامن

  ". ها تمطر بغزارةإنّ:"ص السالف وهوفي النّ

اعتماد الترجمة بهذا الفهم  يؤكد الطابع  الخاص لعملية الترجمة من حيث  إن

ة هي مرآة فلغة كل أم. ها ترتبط بالفكر والثقافة الخاصتين بكل أمة وبكل شعبإنّ

والمترجم الذي ينقل كلمة إلى لغة أخرى يضع في حسبانه ثقافة اللغة المصدر  ثقافتها

أن يتصور الكلمة في منبتها  سعفه الكلمات في عملية الترجمة فما عليه إالّفإذا لم ت

اللغة المستهدفة في  األصلي ويحاول أن ينقل  تصور صاحب الكلمة األصلية إلى

                                                           

 ..` ه_^ ا�S(�'0J��-'.1'� =/�  >1ّو " ا���R و ا���ف" ا���\N آ.'- =��� -  =9 آ.'0�9 و ه'�  ا���R: ا�����ة -1
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االعتبارات الثقافية واالجتماعية ال تقف حائال أمام تحقيق  وذلك بسبب أنالترجمة، 

  :بقوله" اليكوف"عليه  وهذا ما أكد ؛ريةالترجمة ونقل صورها المجازية واالستعا

“Cultural assumptions, values and attitudes are not a conceptual overlay that 
we may or may not place upon experience as we choose. It would be more 
correct to say that all experience is cultural. we experience our world in such 
a way that our culture is already present in the very experience in it self”  )1(."  

 

"االفتراضات الثقافية و القيم و المواقف ليست ستائر ذهنية نستطيع أو ال نستطيع  إن

ا نإنّ. كل اختياراتنا هي ثقافية فمن المفيد أن نذكر أن. وضعها لالختبار حينما نختار

ذاتها نختبر عالمنا بطريقة تجعل ثقافتنا حاضرة آنيا في كل تجربة في حد  ."  

هذا التأكيد على جانب الثقافة هو الذي يجعل التصور لدى فرد داخل المجموعة اللسانية 

الواحدة يندمج في إطارها ويكتسب منها شعاراتها وقوالبها ويظهر ذلك لدى ردود 

ت اللسانيات الجانب ما يستحقه من الدرس والتمحيص تصدوإليالء هذا . أفعاله وأقواله

 la sémantique" "ثقافي - بين -علم الداللة"اإلدراكية لدراسة ما أصبح يعرف مصطلح 

transculturelle" وبالتالي يجعل تناول الترجمة من وجهة ثقافية يجد إمكانيته في اتجاه ؛

المترجم بمعين يستند إليه في تحقيق  إدماج العنصر الداللي مع العنصر الثقافي إلمداد

  .الترجمة المجازية بطريقة لسانية إدراكية ثقافية

الوقت "وترجمته  ”time is money”:د المثل المشهور التالياريمكن إيوللتدليل على ذلك 

  ". هو المال

فهذا المثل المشهور في ظل الثقافة الغربية يرتبط حتما بحقل ثقافي معروف 

الت اقتصادية وتاريخية عرفتها الثقافة الغربية بعد الثورة الصناعية تجذّر بين تحو

آدم "واالقتصادية  وإطاللة عصر النهضة وما حمل من فكر اقتصادي وليبرالي حر مع 

على بروز النزعة نحو  عوهو ما شج ؛"دعه يعمل، دعه يمر"وقولته المتداولة " سميث

                                                           

1  - Lakoff Georges, Mark Johnson : Metaphors we live by, university of Chicago press, USA, 1980, 
P 57. 
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فرة رؤوس المال وحركة الكشوف وشيئا فشيئا وبفعل و. جمع المال واستجالبه

الجغرافية وما تبعها من نشاط اقتصادي وتجاري ترسخت  لدى الشعوب الغربية فكرة 

من اكتساب المال، وبالتالي  فالوقت هو  الوقت جزء مهم أوروبي وهي  أن يدركها كّل

  .المال

“Time in our culture is a valuable commodity. It is a limited resource that we 
use to accomplish our goal. Thus we understand and experience time as the 
kind of thing that can be spent, wasted, budgeted, invested wisely or poorly, 
saved or squandered” )1(.  

"نّإ. الوقت في ثقافتنا سلعة مقومة إنوبهذه . أهدافنا دة نستعملها لتحقيقه ثروة محد

ه شيء بإمكاننا إنفاقه وتبديده و تثمينه وصرفه بحكمة نّأونختبر الوقت على الصفة نفهم 

  ".  أو بتهور و توفيره أو تبذيره

الثقافة الغربية تعتبر الوقت سلعة من السلع التي يتوقف على درجة  أن يتضح

اس به درجته االجتماعية االهتمام بها ما يمكن أن يحصل عليه الفرد من عائد مادي تق

؛ وهذا ما ينسجم مع ولذلك فالوقت هو المال. ويختزنه من خالل حجم المال الذي يملكه

  . حطات التاريخيةالثقافة الغربية عبر الم صيرورة

وبالتالي فالحديث عن القيمة المادية للوقت واعتباره ماال أو سلعة أو منفعة أو 

الغربي للوقت والذي ظهر أثره في تداول الملفوظ ه منسجم مع التصور فائدة ال شك أنّ

مات ترديد ذلك وإعالنه السابق لدى جميع شرائح المجتمعات الغربية، وأصبح من المسلّ

في ثنايا األحاديث اليومية العابرة وفي ثنايا استشهادات السياسيين ورجال األعمال 

  . والتجار والحرفيين وكل الطبقات االجتماعية

ترسيخ هذا المبدأ في عقول األجيال  فيحضارة المعاصرة لة الوقد أسهمت عج

من الغربيين؛ وامتد أثر ذلك إلى سائر الشعوب األخرى بدرجات متفاوتة تظهر حجم 

ع به بل واعتباره عقيدة ومبدأ حياتيا ثابتا ال محيد اإلقبال على اعتناق هذا المبدأ و التشب

  .عنه
                                                           

1  - lakoff ; Op. cit. P08. 
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بنفس  في رحاب الثقافة العربية اإلسالمية ليس متداوالهذا التصور نفسه  ولكن

ا يظهر حجم البون ل الداللة التي سبق سردها؛ مميتحم التصور الذهني، أي أنّه ال

و ال يمكن معرفة قيمة ". الوقت" الشاسع بين نظرتين مختلفتين لشئ واحد؛ وهو هنا 

عت به إلى أفق بمعرفة الثقافة التي أنتجت هذا التصور ودف الوقت لدى شعب ما إالّ

  .التحقق والبروز

فالثقافة اإلدراكية تصير بهذا االعتبار عنصرا حاسما في فهم دالالت الوحدات  

ية البعد الثقافي في رحاب الدرس اللساني؛ إذ ن أهموجميع هذه االعتبارات تبي. اللسانية

ف وهذا االختال. التصور العربي للوقت يختلف عن التصور غير العربي للوقت إن

 بطريق الترجمة إلى" الوقت هو المال"ينعكس على الترجمة؛ ولذلك فنقل هذا المثل  

ال أو سلعة ال يتالءم مع التصور العربي اإلسالمي لهذا اللغة العربية واعتبار الوقت ما

البعد الهام ؛ ألن فالوقت هو الحياة"ه الحياة نفسها ر عن الوقت بأنّالثقافة العربية تعب."  

القاسم المشترك بين الثقافتين العربية والغربية يتقاطعان في  لرغم من أنعلى ا

هما يفترقان في تصورهما لهذه القيمة فإحداهما إعالء شأن الوقت وتثمينه وتقييمه إال أنّ

الحكم على أفضلية تصور على  ال يمكنوطبعا . دةمادية بحتة واألخرى معنوية مجر

ما هو ناقل يبتغي أن يصيب نحاز إلى هذه أو تلك؛ وإنّله أن ي والمترجم ال يحقّ ،آخر

  . كبد الصواب وال يلحق اإلجحاف بما أؤتمن عليه من الترجمة

مه في فعل الترجمة بوضوح فاعلية السياق الثقافي وتحكّهذه األفكار  ظهرتُ 

كما يظهر من جهة أخرى  .لتحقيق التواصل الحضاري ونقل المعرفة والثقافة اإلنسانية

  .المترجم كوسيط في حوار الحضارات والثقافات دور

« Cultural models provide frame works for understanding the physical and 
social worlds we live in. these models are implicitly and explicitly transmitted 
through language. Therefore, linguistic analyses, particularly of words and 
expressions reveal underlying assumptions, interests and values”  )1(.  

                                                           

1  - Nancy Bouvillain:  Language, culture and communication, Prentice hall new jersey, USA, 2003, 
P 73. 



105 

 

"ر اإلطار لفهم العالم الفيزيائي و االجتماعي الذي نحيا فيهـالنماذج الثقافية توف إن .

التحليالت اللسانية  نإلذلك ف. أو صراحة من خالل اللغة وهذه النماذج تُتداول ضمنا

  ". ا للكلمات والتعابير تكشف التوقعات والمصالح والقيم الكامنةوخصوص

د الثقافي في الترجمة يجد أثره في تلقي القارئ لهذه التعابير اللسانية وقيمة المحد

" الوقت هو المال"" time is money" فالملفوظ السابق ذكره. و فهمه لها بسهولة ويسر

مسألة اتصال القارئ في اللغة  غير أن هو ملفوظ خضع ظاهريا للترجمة اللسانية؛

نة الحقيقية مسألة فيها نظرالهدف بالداللة المتضم .التصور الوجودي  ومعنى ذلك أن

د إطار الفهم لدى شعب أو طائفة معينة ال ينتقل بالضرورة مع الترجمة الذي يحد

 time is"بيفالوقت هو المال هو المقابل اللساني للملفوظ األجن. للوحدات اللسانية

money"؛ وقد يكون ذلك مصدرا . التصور اإلدراكي ال ينتقل مع الترجمة ولكن

  .  لالستهجان الختالف الثقافتين بين القارئ في اللغة األصل والقارئ في اللغة الهدف

ظهر الحاجة إلى إدراج المكون الثقافي جنبا إلى جنب مع وهذه االعتبارات تُ

كما تظهر . بناء نظرية للترجمة تشرك هذه العناصر المتداخلةالمكون اللساني والداللي ل

أهمية المحدة الترجمة شرعية وجود المنهج الثقافي االجتماعي د الثقافي في عملي

دات تركيزه على الثقافة والمحد ل من شأن المنهج اللساني ألنوهذا المنهج يقلّ. للترجمة

  . داللةاالجتماعية؛ نظرا لدورها في ترجيح كفة ال

ويمجموع الممارسات التي يقوم بها "دات الثقافية واالجتماعية قصد بالمحد

دتها قيم الثقافة وااليدولوجيا السائدة ؛ مثل الطبقة االجتماعية، الشخص والتي شي

الن األفراد إلى ذوات، ويأتي اللسان االيدولوجيا والثقافة تحو ألن...والجنس، والدين

1("ه هو الذي يضمن للثقافة استمراريتها عن طريق الخطاباتل ألنّر عن هذا الفعليعب( .

؛ امل مع اللغة وتراكيبها وأبنيتهاها تتعالترجمة فاعلية لسانية ألنّ فإنسابقا  ريأش مثلماو
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رجمة للتّصوص المقترحة ظر إلى النّالنّ المنهج الثقافي االجتماعي يتم ه في ظّلأنّ إالّ

  .ية تحمل طابعا اجتماعيا فريدا  لتاريخ ثقافة معينةها انتاجات فردعلى أنّ

ظرات إلى الترجمة بين القابلية هذا المنهج دائما اختلفت النّ ه في ظّلومع ذلك فإنّ

الحظ الم ه منأن إالّ. وعدم القابلية استنادا دائما إلى تغليب العنصر الثقافي واالجتماعي

القادر على الفهم واإلدراك لعمق الثقافة  ها يكمن عند المترجمجوهر المشكلة أو حلّ أن

صوص فالنّ. المنقول إليها والناقل عنها وأيضا في تلك النصوص المقترحة للترجمة

تحديد مجال  وهنا يقع التنافس مع المنهج اللساني، غير أن. ليست نسخا ثقافية متشابهة

على  لتي تتعالىعن تلك النصوص ا كل منهما يسهم في تمييز النصوص الحاملة للثقافة

  .واالجتماع معطيات الثقافة

. دة من النصوصعلى أنواع محد ال يمكن تطبيق المنهج الثقافي االجتماعي إالّ" 

فهو مفيد في المواقف حيث انتهاك التقاليد النصية في اللغة الهدف يسوغه قلق بالغ 

فهذا القول . )1( "حول قيمة الشكل اللغوي للنص المصدر بوصفه ناقال للقيمة الثقافية

د أيضا ه يؤكّية المنهج الثقافي االجتماعي في الترجمة من جهة؛ ولكنّد على أهميؤكّ

المنهج اللساني قادرا  محدودية هذا المنهج من جهة أخرى؛ وعلى هذا األساس يظّل

على حمل أمانة الترجمة ومحاولة تذليل مجمل هذه الصعوبات  والتعامل  معها بآلية 

  . نقائص منهج كل مدرسة علمية تستفيد

لثقافة وال المعطيات االجتماعية إغفال دور ا ال يصحفي  ة الترجمةفي عملي

معطيات اللسانيات ولكن بواسطة . يتها التي ال تنكرألهم اللسانيات اإلدراكية رحاب

لة حامل لتصور وإدراك  اإلدراكية فإنالنص المترجم الحامل لثقافة معينة هو بالمحص

هذه الثقافة أينما د يقوم على أساس احترام أبجديات ن ولكن ضمن إطار ثقافي محدمعيني

 تصبح العالمة ومن ثم" ؛بواسطة اللغة وتراكيبها اللسانية ذلك يتم وكّل ،حلّت و ارتحلت

اللغوية مركز استقطاب لفكرة ثقافية، وأداة توسل داخل الخطابات، وبواسطتها تمرر 
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المتلقي، ليعاد إنتاجها مرة أخرى؛ ومن ثم تكتسب المصداقية  الثقافة أنساقها إلى

  .)1("واالستمرار، وتكتسب الفكرة الثقافية قيمتها داخل العالمة اللسانية

واإلدراك كلتيهما؛ وليس  القصيد في محاولة فهم عمليتي التصور بيتيتمثّل  

المترجمة التي النصوص  االقتصار على عرض الرموز الثقافية واالجتماعية من خالل

ها تعمل على تعميق الخالف نجاز ترجمة متداولة لدى جمهور القراء؛ ولكنّإبإمكانها 

 من منظور أن ؛واالختالف بدل أن تكون وسيلة من وسائل التقريب بين بني اإلنسان

  . حاجة فنية وجمالية فطرية وأصيلة لدى كل فردلالرموز الثقافية تستجيب  هذه

ة إدراك هذه ر دور المترجم الذي تلقى على كاهله مهموفي هذا اإلطار يظه

فالمترجم . الصور الثقافية في منبتها األصلي ثم محاولة نقل ذلك كله إلى اللغة الهدف

  :هو الذي يألف هذه الصور الذهنية بمعايشته لواقع اللغة المصدر ثقافة وأدبا ومعتقدا

 "إيجاده في اللغة الهدف ما زال فالنص الذي يتم  ه  ا على أية  حال، إنّنص

  .)2("صورة  لنقل القيم الثقافية

هذا  عرضيفحينما  ،"هقرت عينُ: "العربي التالي يمكن التمثيل على ذلك بالتعبير

سوف بالغي العربي اتصال ومعرفة؛ فشخص ليس له بأساليب القول ال التعبير على أي

 المعجم هذا القارُئ ما استطلع فإذا. عبيريفوته فهم الداللة المقصودة من هذا الت

قرت " فعبارة وبالتالي. يدل على االستقرار والثبات في المكان" قر"الفعل يكتشف أنفس

إذا فها عن الحركة؛ والعين على استقرار العين أي توقّ من الناحية المعجمية  تدّل" هعينُ

عليه هذه  تدّل اوهذا الفهم يقع على النقيض تماما مم .توقفت عن الحركة  عميت

على  التي تدّل". قرت عينه" إلنتاج عبارة" عين"في اشتراكها مع كلمة " قرت"الكلمة

الحظ فالداللة المعجمية تختلف عن الداللة الثقافية يوكما . الفرح والسرور واالستبشار

أن تورد  غروفال .  ي فهم الوحدات اللسانيةإدراج العنصر الثقافي ف التي تدور حول

  .    لمن تقال له العبارة في معرض الدعاء هذه
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تحمل فكرة أو إنما ن أو حدث معي في معرض موقف اتالعبارفما يقال من 

أو تعكس رؤية طبيعية أو صناعية  ،تعكس حقال ثقافيا معينا ،نا من قائلهاتصورا معي

ن قالهامم .وهذا يبيداللة عبارة معينة تحمل في طياتها كامل الفكر ا ن أنر لذي تعب

  .عنه الجملة

القضية األساسية التي يفرضها تقاطع البحث في مجال الترجمة مع  نغير أ

العنصر الثقافي في الداللة اللسانية هو موضع المجاز واالستعارة من دائرة البحث في 

تناول االستعارة في رحاب اللسانيات اإلدراكية أصبح  فغني عن القول أن. كليهما

  . آنفا المذكورةلك لألسباب ما به؛ وذمسلّ

وهذا في الوقت الذي يترسخ اتجاه نحو االستعانة بدراسات المجاز واالستعارة 

فاللسانيات اإلدراكية أقامت . اللسانيات والترجمة والدراسات الثقافية: في حقول كل من

صرحها الموضوعاتي على دراسة االستعارة تحت تأثير من علوم النفس المعرفية 

اإلشكال الذي يخلقه تأرجح الداللة بين الداللة  نإا نظرية الترجمة فوأم. يةوالعصب

الحقيقية والمجازية يفرض اتجاها نحو نحو إيالء الجانب المجازي للملفوظات اللسانية 

ما تتحملّه الدالالت اللسانية من معان بتأثير  ا الدراسات الثقافية فإنوأم. مكانة مركزية

مع والتاريخ يجد مشروعية له في دراسة المجاز واالستعارة من من البيئة والمجت

  . منظور لساني إدراكي ثقافي

وهذا يبيالترجمة -اللسانيات" نقطة االلتقاء بين هذه األقطاب الثالثة  ن أن - 

ظرة التي جعلت منظري الترجمة وهذه النّ. دراسة االستعارة و المجاز: هو" الثقافة

العقد األخير من القرن العشرين شهد حقيقة اتجاها نحو الربط  يجنحون إلى القول إن

ل التي ويظهر ذلك من خالل مظاهر التحو. بين هذه االتجاهات لخلق التكامل بينها

ما طرأ من تطور على نظرية الترجمة في العقدين األخيرين من "عرفها حقل الترجمة و

  :القرن العشرين في مظهرين

ل منها إلى المصدر؛ والتحو- الموجهة إلى النصاطّراح النظريات : ألولا

  .النظريات الموجهة للنص المستهدف
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التحول إلى استيعاب العوامل الثقافية وإعالء قيمة الغايات االتصالية : الثاني

  .           )1("والعملية من الترجمة بما يحقق المقاصد المنوطة بها

لمعرفية المجاورة يجعل إمكانية من الحقول انظرية الترجمة  استفادة يظهر أن

االجتماع حول نظرية جامعة لمجمل هذه األفكار في متناول الدارسين لهذا الحقل 

اإلقبال على دراسة االستعارة والمجاز في عصر تشهد فيه  كما أن. العلمي الهام

اإلنسانية نقلة نوعية في تقنيات التخاطب وآليات التبليغ اإلنساني بمختلف الوسائل 

  . لمتاحة يجعل موضوع ترجمته من أفيد الموضوعات اإلنسانية اللسانية المعاصرةا

دور االستعارة في رصد رمزية الوحدات اللسانية بطرق التمثيل أو  نإوبالتالي ف

المشابهة أو التصريح أو الكناية يجعل المعنى ينشطر ليجمع بين األشياء المختلفة 

يكون اتصاله مع هذه االستعارات سلسا ومقبوال في أمام القارئ؛ الذي  منشئهايسوقها و

ع بها وعايشها؛ وقد يكون اتصاله مع هذه االستعارات نافرا إطار ثقافته التي تشب

وغريبا غربة الثقافة التي يطالعها؛ فتقف هـذه الرموز الثقافية حجر عثرة أمام فهمه 

امن الجمال فيه إذا غاب عنه الي أن يستشف مكى لقارئ البيت التّولذلك فأنّ. وتلقيه لها

  :إدراك الثقافة التي دفعت به إلى الوجود؛ وذلك في قول القائل

2("العيون التي في طرفها حور    قتلننـا ثـم لم يحيين قتالنا إن(  

. تدور االستعارة في هذا البيت على اعتبار اتساع حدقة العين من صفات الجمال

فاستعار اإلنسان العربي هذه الصفة . قر الوحشوهي ب" المها"وهذه الصفة أصيلة لدى 

  . وأسبغها على النساء 

على صفة  -الذي اعتبر أغزل بيت قالته العرب- مدار الجمال في هذا البيت ف

"الحات الجمال األنثويفي العين واعتبار ذلك من عالم" رو. ما يمكن مالحظته أن 

في العين كصفة من صفات " رالحو"القارئ العربي المعاصر يغيب عنه معرفة رمز 
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. الجمال المتعارف عليه عند العرب في ذلك الزمان؛ ناهيك عن إدراك غير العربي له

ه نّإل من منظور داللي، فالرمز يتشكّ"؛ ما ارتباط الرمز بالحقل الثقافيا يؤكد دائمم

ة معنى أوليا، وحرفيا، واجتماعيا، فيه ثم ألنذلك . طريق معنى يعطي معنى عن

 نإوروحي، ووجودي في الغالب، ولذا فماديا في الغالب، يحيل إلى معنى مجازي، و

  . )1("ا ال يقوله يقول أكثر ممالرمز إذ يفسح المجال للفكر، ويستعين بالتأويل، فذلك ألنّ

ل من صورة تشكّ" حور العين"فتكوين الشبكة الداللية لهذا الرمز االستعاري       

 ثم ؛"صورة العين لدى المرأة العربية"مع " ة العين لدى البقرصور"إدراكية واقعية 

  ". إفراغ محصلة الصورتين في ملفوظ لساني"

      ما تتشابك هذه نظر إليه من منحاه البالغي فقط؛ وإنّوبالتالي فأمر االستعارة ال ي

ساني إلى العوامل في عقد داللية متداخلة إلنتاج االستعارة القادرة على حمل الفكر اإلن

فاالستعارة أضحت قادرة على الربط بين أشياء العالم ". مراتب داللية متنوعة ومتفرقة

االستعارة "؛ كما أضحت قادرة على الربط بين أشياء النص" االستعارة المفهومية"

؛ كما أصبحت لها اإلمكانية على الربط بين عوالم مختلفة داخل النص "النصية

  . )2("الواحد

القيمة التي اكتسبتها االستعارة تجعل عمل المترجم يزداد صعوبة في ظل  وهذه       

اإلحساس بوجوب المحافظة على روح النص األصلي؛ وإفساح المجال للصور 

اء اآلخريناالستعارية أن تنتقل بين اللغات لتمارس دورا معرفيا وإدراكيا لطائفة القر.  

« Comme l’œuvre le faisait dans son milieu d’origine, mais, ici, avec la 
difficulté supplémentaire du double éloignement dans le temps et dans 
l’espace. Emporte par le flux entropique, le traducteur rame à contre-
courant ».

 )3(
 

بتعاد مزدوج ه مع الصعوبة اإلضافية المثلما يعمل األثر األدبي في بيئته األصلية، فإنّ"

  ". المترجم يسبح ضد التيار نإكانه ومع اجتياح المد التشويهي فعن عصره وم
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ه يستجيب لواجب األمانة الذي يجعله يقف في فالمترجم يسبح ضد التيار ألنّ

ضفاف لغتين تفترقان أكثر مما تتقاطعان؛ وتعكس كل واحدة منهما نظرة خاصة 

الهدف هو ما  -األصل واللغة-شظي بين اللغة ونقطة الت. للوجود والحياة واألحياء

له الوحدات اللسانية من دالالت غير حقيقية استعارية ومجازية تقولب الفكر تتحم

  . وتصبغه بصبغة داللية خاصة

إذا رسمت الحدود  لن تستطيع اللغة ممارسة دورها في اإلبالغ و االتصال إالّ      

في اللغة الواحدة؛ تمهيدا إلجراء عملية النقل الفاصلة بين دالالت الوحدات اللسانية 

والمقصود بهذه الحدود الفاصلة مجمل اإلمكانيات التي . اللغوي بطريق الترجمة

تحتويها اللغة من ألفاظ وعبارات وجمل ونصوص تستعمل كوسائط لترجمة العالم 

حيط ن لدى كل فرد؛ وما رسخ في مخيلته من تصورات عن كل ما يالداخلي الذي يتكو

  . من حوله به

      التعبير عن هذا اإلدراك بواسطة اللغة هو الذي  ولذلك فإدراك اإلنسان لواقعه ثم

ل من أصناف الدالالت ومراتبها ما يحمل على البحث الحثيث في يجعل اللغة تتحم

  .      إمكانية رصد هذه المراتب الداللية من منظور اللسانيات اإلدراكية

  

  

  

  

  

  

  

  



112 

  : اللسانيات اإلدراكية ومراتب الداللة: حث الثانيالمب  -

  :أصناف الدالالت

سجل البحث الداللي في العقود األخيرة اهتماما الفتا بدراسة مراتب الداللة 

اللسانية؛ وذلك من خالل إسهامات تعتبر دفعا قويا للنظرية الداللية في بحثها عن تحقيق 

 -ما إلى حد -أسفر هذا البحث عن تقسيم يعتبر المعنى داخل نظام اللغة اإلنسانية؛ ولقد

ويقوم هذا التقسيم على تفريع قطبي الداللة إلى . كالسيكيا ومتداوال على أوسع نطاق

رة عن هذين وبالطبع فلقد اختلفت الكلمات المعب. داللة حقيقية وأخرى غير حقيقية

  . القطبين اختالفا بينا وواضحا

من  ذكريداللية إدراكية ما سوف ها تراتبية ومن المصطلحات التي تعكس بدور

  : أقسام داللية هي

   :Dénotation  المعنى الذاتي - 1

؛هو المعنى المذكور في بطون المعاجمالمعنى الذاتي  يرى اللسانيون أن 

ته أنّوخاصيوبالتالي . الموضوعي بصفة آليةفهم لدى الطائفة اللسانية الواحدة بمعناه ه ي

ه بمثابة ملكية عامة تتقاسمها المجموعة الكالمية مشترك عندهم؛ إنّ" ي فالمعنى الذات

   .)1("ل فيها الكلمة أو الجملة جزءاالتي تستخدم اللغة التي تشكّ

المعاني الذاتية"الداللة في إطار  واعتبار أن "ة عامة يتقاسمها أفراد ملكي

ر ه ال يمكن تصوبدئية؛ ألنّالمجموعة اللسانية سوف ييسر سبيل الترجمة من الناحية الم

له إلى آخره؛ ومن ألفه إلى يائه على مجازات للترجمة يحتوي من أو نص معد

  . واستعارات مرصوفة بعضها إلى جانب بعض

وهذا يبيمساحة الدالالت الذاتية في نظام اللغة هو اآلخر ثابت وحاضر في  ن أن

دات اللغة؛ فهو اتجاه يعرض ا مسالة طروء المجاز على وحوأم. ثنايا كل النصوص
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للوحدات اللسانية استجابة لعدة دواع وأسباب تدفع إلى ركوب سبيل المجاز واإليحاء 

  . وتوظيفه في التعابير اللغوية

الحكم على ذاتية المعنى في الوحدات اللسانية ليس  إلى أن اإلشارة يمكن

ي يطرأ على كلمات ر الداللـالتغي مقطوعا به بصفة نهائية؛ وذلك من منطلق أن

 "لم الداللةـع"ل ـدارسين في حقـي ظاهرة معلومة لدى الـا؛ وهـة وألفاظهـاللغ

"La sémantique."   

نا نعطي اسما عن عمد لمفهوم ما من أجل غايات إدراكية أو يتغير المعنى ألنّ"

ى معن(إحدى المشتركات الثانوية  ويتغير المعنى ألن. نا نسمي األشياءإنّ. تعبيرية

محله،  تنزلق تدريجيا إلى المعنى األساسي وتحّل) سياقي، قيمة تعبيرية، قيمة اجتماعية

أهمية بالغة بالنسبة  وهذه المسألة المتعلقة بالتغير الداللي تكتسب. )1("ر المعنىفيتطو

تحديد المعنى األساسي من جملة المشتركات التي عرضت له عبر  نألللترجمة؛ 

ر خطوة في اتجاه فهم سليم لداللة اللفظة والكلمة تمهيدا لترجمتها الزمان والمكان يعتب

وبالتالي فمعرفة المترجم بكيفية تمييز المعنى الذاتي للكلمة عن غيرها . ترجمة سليمة

. من الدالالت المصاحبة يساعده في تحديدها وتحييدها عن باقي الدالالت غير الذاتية

  .        جازيةالدالالت االيحائية الم المقصود بهاو

  : sens connotatif  )اإليحائي(المعنى المجازي  - 2

ق المعنى اإليحائي للوحدة اللسانية بالجانب الذاتي والشخصي الذي يحمله يتعلّ

  . الشخص للكلمات من معان ثانوية

يرورة صه ضمن محلّ وهذه المعاني تضاف إلى المعنى الذاتي للكلمة وقد تحّل

إلى أصول شخصية أو ثقافية أو  ني اإليحائية والمجازية قد ترتدوهذه المعا. زمانية

) اقتراني(يشير إلى معنى ليس بمرجعي ولكن ترابطي "فالمعنى اإليحائي . أدبية أو فنية
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ووجداني، ويمكن لهذا المعنى كونه شخصيا، أن تتقاسمه ) أي شخصي وفردي(وذاتي 

  . )1("أو ال تتقاسمه المجموعة السكانية برمتها

ه ال يعاملها كما فالفرد يكتسب اللغة وأنظمتها النحوية والصرفية والداللية؛ ولكنّ

ها قوالب جاهزة تصلح لكل حال ومقال، بل يخضعها للتوليد واالشتقاق؛ ويستعملها لو أنّ

بطريقة تظهر إمكانيات اللغة الهائلة في ميادين البراعة اللغوية من جهة؛ وتظهر أيضا 

حاالت الفردية الذهنية في التعامل مع اللغة، واستعمالها في كل الإمكانيات اإلنسان 

يكون في المجتمع وعند الفرد عوالم مفضلة للتفكير، وأنواع من . "واالجتماعية

ويعود السبب في هذا إلى الوسط من جهة، والى النشاط من جهة . المواضيع المستأثرة

وكذلك . تفكير الفالح واهتماماتهأخرى؛ فاألرض والفصول مثال تحتل مكانا كبيرا في 

  . )2("شأن البحر والمالحة عند الصياد

مه في ا سبق المكانة التي يحتلها الجانب اإلدراكي لدى اإلنسان وتحكّيظهر مم

فبينما أكدت اللسانيات على دور العقل والفكر في إمداد اإلنسان . إنتاج اللغة ودالالتها

كما سلف في  -ذلك الجمل التي لم يسمعها من قبل بالقدرة على إنتاج التراكيب بما في

د على دور الفكر واإلدراك علم الداللة المعاصر يؤكّ نإ؛ ف-ية التوليدية التحويليةالنظر

ف االجتماعي مع واقعه عين اإلنسان على تحقيق درجة التكيفي إنتاج الدالالت التي تُ

  . تخاطبية مكتملة العناصر المكاني واالجتماعي؛ وتجعله بالتالي ينخرط في دورة

« Connotative meaning as just one aspect of associative meaning, all those 
elements of meaning that attach in some way to a word without being a ‘real’ 
or central part of its meaning and which can vary enormously from person to 
person or culture to culture” 

)3(
. 
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3  - Peter Fawcett : Translation and language, St Jérôme publishing, 2nd Edition, Paris, France, 2003, 
P 23. 
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عناصر المعنى التي ترتبط  كّل. المعنى المجازي هو أحد مالمح اشتراكات المعاني"

بطريقة أو بأخرى بالكلمة من غير أن تكون حقيقية أو مركزية في معناها، والتي 

  ". يمكنها أن تختلف كثيرا من شخص آلخر ومن ثقافة ألخرى

 لمعاني االستعارية والمجازية ؛ وذلك من منطلق أند على مركزية اما يؤكّم

ثقافة "ق عليه المعنى اللساني نفسه ال يمكن تحييده عن مؤثرات البيئة والمجتمع؛ بما يطل

  . ه يمثل حضورا الفتا وبارزاألنّ "النص

ف إسهام اللسانيات اإلدراكية بالنسبة للمعاني المجازية استكشاوهذا ما يجعل 

فكيف يمكن التوفيق بين . مبررا و مقبوال لب األحيان استعارية كنائيةالتي تصبح في غا

على  ) ثانوية، غير حقيقية، ليست مرجعية(المسعى السائد الذي يطلق أوصافا من قبيل 

مع  األوصاف هتناسق هذتهل و وبين اتجاه الفكر اللساني المعاصر؟ المعاني المجازية؛

تعارة في الفكر اللساني بالشكل الذي عرضه االتجاه الذي يسند مكانة مركزية لالس

  في نظريته اللسانية؟" الكوف"

لإلجابة على هذا السؤال يجدر الوقوف عند اإلجراء الذي اعتمدته اللسانيات 

الحقيقي؛ وهو إدراجها لداللة  اإلدراكية للتمييز بين المعنى المجازي والمعنى الذاتي

دئ النظرية اللسانية لمعنى الجديد مع مبامعنى يشملهما معا وال يقصيهما ويتناسق ا

  ".المعنى اإلدراكي" قصد بهياإلدراكية و

  :  المعنى اإلدراكي  - 3

البنية "اتحاد اللغة مع اإلدراك أي  أن" المعنى اإلدراكي"يقصد بهذا المصطلح 

قان ه متطابلألشياء وللعالم من خالل تجربة كل فرد وتصور" البنية المادية"مع " اللسانية

األمر إلى مباحث فلسفية  وحتى ال يرتد. لمعنوية بينهماإلى درجة تغيب فيها الفوارق ا

ما يتعلق بالذهن  والتي تعني فيما تعنيه كّل ؛"إدراكي"ال بد من تحديد داللة كلمة 

تعبيره عن هذه  واإلدراك؛ أي إدراك اإلنسان لواقعه المكاني والزماني أو الفيزيائي، ثم

   .بيعية بألفاظ اللغة وتراكيبهاالتجربة الط
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اإلدراك، : (هي الذهنية عتمد في مجال اإلدراك على مجموعة من العملياتي

ها عمليات عقلية ذهنية قبلية سابقة على وكلّ . . . )االستدالل، القرار ل،التذكر، التخي

في  معاني األلفاظ. "التنفيذ الذي يمارسه اإلنسان من خالل سلوكه الكالمي التداولي

ف التقاطنا اللغة لها داللة معجمية وهذه الداللة نابعة من المستوى الذهني الذي يكي

رد مثلما تتسق القواعد وهذا المستوى متسق ومطّ. ر عنها في اللغةللتجربة، فيعب

النحوية وتطّرد، بل إن ة التي هذا المستوى نفسه يدخل في إطار المعرفة النحوية العام

  .)1("تتوافر لإلنسان

 طرائقبو ةالذهني ياتمستوالب اإلنسان اد وعيدزاه كلما ويتضح من هذا أنّ

ى لإلنسان وعلى اإلنسانية التي تتأتّ ل ذلك معرفة األنشطةما سهاإلدراك اإلنسانية كلّ

اللسانية هي أرقى وأكمل أنواع  العالمة اللساني؛ على اعتبار أن القول رأسها فاعلية

  . العالمات

ال كما أنلى الداللة إاطقة وعلماء الداللة إلى الداللة الذاتية ومه المنتقسيم الذي قس

ظهر حجم اإلشكالية التي يطرحها المعنى والتي مازالت إلى تُ) المجازية(اإليحائية 

 سبل البحث وآلياته بهذا تفرض نفسها على بساط البحث على الرغم من تشعيومنا 

م الداللة المعاصر إلى االستعانة بمعطيات العلوم وهو الشيء الذي حدا بعل. المتنوعة

  . لعملية التدليل وإنتاج المعنى المعاصرة من أجل فهم أدقّ

عتمد على المعنى اإلدراكي لصلته بالواقع أي إدراك الواقع كما هو ولصلته يو

ل صورة الواقع في ب في ذهن اإلنسان حينما تتشكّبالذهن أي االنطباعات التي تترس

عنى الذاتي الحقيقي أو فالمعنى اإلدراكي يجمع بين المعنيين معا سواء الم .ذهنه

؛ "الحقيقة والمجاز"الوحدات اللسانية تتأرجح من حيث االستعمال بين ألن . المجازي

عنهما وجود اللغة ذاتها فهما صنوان متالزمان ال ينفك.   

غير أن تعارة يبدو أكثر من ل إلى المجاز و االسخضوع الوحدة اللسانية للتحو

ل هذا التغيرحيث االستعمال؛ وهو بدوره يخضع إلى العرف االجتماعي الذي يتقب 

                                                           

1- � .100، ص س م: J I�I+(-8 ا�'<



117 

فرد أن يصبغ المجاز على المعاني الحقيقية ويخرجها  الداللي أو يرفضه؛ فبإمكان أي

المتلقي لها سواء كان فردا أو  عن معانيها الذاتية والمركزية والمعجمية بشرط أن

اوب معه وينخرط في دورة تخاطبية تجعله يفهم عنه سياق التحول الداللي جماعة يتج

   . حقيقة نحو المجاز و االستعارةمن ال

. بعد ذلك يشيع هذا االستعمال و يشتهر لدى المجموعة اللسانية المتجانسة ثقافيا

"غوي األفعال اللغوية تنجز داخل الجماعة اللغوية وفق قواعد قد تعلّمها كل شريك ل إن

فه االجتماعي تعلّفي عملية تكييمتلك شركاء االتصال إذن . قّلأا بدرجة أكثر أو ما تام

معرفة مشتركة عن أي قواعد يمكن أن تجرى أفعال لغوية معينة في  الشروط ووفق أي

  .)1("مواقف التواصل

وسائر ضروب التحول الداللي التي تعكس " المجاز"ف حقيقة كتشتُ وبالتالي

ا األشياء أم" ؛واقع و مستنسخة عنه بواسطة اللغةراكية ملتقطة من الصورا إد

الوضع للشيء فرع  الموضوعة لها هذه األلفاظ فهي المعاني الذهنية دون الخارجية ألن

رهعن تصو .مثال في الذهن عند إرادة  -اإلنسان –من استحضار صورة  فال بد

لها لفظ اإلنسان ال الماهية الخارجية وهذه الصورة الذهنية هي التي وضع . الوضع له

وذلك ألن 2("ا في الذهن وليس للماهيةاللفظ قد وضع للتعبير عم( .  

هذه المعاني اإلدراكية سواء منها الذاتية أو  أن بالالال يجب أن يغيب عن 

عمل  ما تدرس  في هذا اإلطار لصلتها بعملية الترجمة على اعتبار أناإليحائية إنّ

والشيء . يجعل من نقل دالالت األلفاظ وسيلة إلنجاز العمل الترجمي المتقنالترجمة 

استخدام المجاز واالستعارة وسائر ضروب  دت عليه اللسانيات اإلدراكية أنالذي أكّ

منذ عقود  التشبيه ليس حكرا على أرباب  القلم ومحترفي اإلبداع كما كان عليه األمر

م يستعمل اللغة فرد متكلّ بطريقة عفوية و الشعورية كّلإليه و  ألجما يو إنّ. من الزمان
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ر اللغة أداته ووسيلته نحو الفهم صياألحوال و الظروف الحياتية و المعيشية وي في كّل

  .واإلفهام

ل إعادة النظر في مرتبة االستعارة والمجاز من الفكر اإلنساني واللساني يمثّ 

ان إلى مرتبة تطور الذي جعلهما يرتدخطوة نحو تغيير زاوية النظر لهما؛ وهو ال

استخدامهما في الكالم العادي ليس  وبالتالي فإن. مركزية لم يكونا يحظيان بهما سابقا

ما هو تعبير عن حاجة فقط؛ وإنّ جنوحا نحو التأنّق في الكالم وسعيا إلى الجمالية والفن

تدرس أساليب القول يومية وضرورة حياتية؛ تبرر دراسة االستعارة والمجاز مثلما 

  .العادية

ان تجعل اللسانيات هذه التأكيدات على مركزية الفكر االستعاري لدى اإلنس إن

حة طرحت أمام اإلجابة على أسئلة ملّ حاولتبدلوها في هذا المجال و يدلتاإلدراكية 

 ه لم تخل أمة من أمم األرض من النظر في لغتهاالفكر اإلنساني منذ فجر التاريخ؛  ألنّ

  . والتمكين لها ودراستها دراسة تضمن لها الديمومة  واالستمرار

 به في محاولة حّل سهمتللسانيات اإلدراكية بالقسط الذي ا د على أنوهذا يؤكّ

به من معطيات العلوم األخرى وخاصة علم  النفس اإلدراكي  عشبتهذه اإلشكالية وبما ت

وتياراتها؛ يجعل النظرية اللسانية  والمنطق وفلسفة اللغة واللسانيات بكل أطيافها

  .المكانة الالئقة بها في الوقت  المعاصر اإلدراكية تحتّل

المعنى اإلدراكي يثير هو اآلخر إشكاال يتمثل في  واستعانة بمعطياتها دائما فإن 

ما هي ألفاظ اللغة إنّ نأكم به إذا حأي أنّ ،دا مركزيا أم هامشيامحد اعتبار عامل الثقافة

فهنا تصير  ؛لة لهبقة على القول اللساني ومحصرة من ثمرات العمليات اإلدراكية الساثم

هذه المعاني اإلدراكية تكتسي طابعا  كونيا إنسانيا تغيب فيه الفوارق العرقية والثقافية 

وال يصير للعامل الثقافي دور كبير في تحديد المعنى المراد من الوحدة  اللسانية أو 

  .يالتركيب اللسان

ما يتبلور من خالل وجوده في الذهن إنّ أنهي  حقيقة هامة ال يمكن إغفالولكن  

دة وال وجود في حقيقة األمر من الناحية الواقعية إلنسان عالمي يتعالى علىبيئة محد 
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بإمكانه أن يجعل من ممارسة  ر شخصتصو كما ال يمكن. معطيات الثقافة واالجتماع

  . لآلخرين فيه؛ فيصير هو نفسه باثا ومتلقيا في اآلن نفسهاللغة عمال فرديا ال دخل 

وعدم إمكان تصور ذلك يرتد اللغة عمل جماعي تفاعلي تظهر قيمته  إلى أن

وفعاليته في تداول األشخاص له فيما بينهم؛ فتنطبع صورهم في لغتهم؛ وتظهر لغتهم 

  . في صورهم الثقافية واالجتماعية

"ر الحكماء عن هذا بقولهم اإلنسان مدني . رورياالجتماع اإلنساني ض إنويعب

له من االجتماع الذي هو المدنية في اصطالحهم، وهو معنى  بالطبع، أي البد

. حياته األولى التي تطبعه بطابعها فاإلنسان ابن بيئته وخصوصا في سني. )1("العمران

درك بواقع الثقافة التي ما يدرك ما يوبالتالي فال فكاك من أسر الثقافة؛ واإلنسان إنّ

فتصير اللغة هي . ينتمي إليها؛ وهذا ينعكس على ما يختار من ألفاظ اللغة وأساليبها

غة وتجاوبه مع ألفاظها وبمقدار إدراك اإلنسان للّ. وعاء الفكر اإلنساني الخاص والعام

عة في يده في كل األحوال والمناسباتوتراكيبها تغدو اللغة أداة طي. 

تناول مشكلة  هانقطة التشظي والمفارقة التي يتوقف على حلّ فإنكل وبهذا الش

المترجم يبحث عن معنى إدراكي للملفوظ اللساني لكي هي أن . الترجمة المجازية

ه مجبر على االختيار بين معنيين إدراكيين نّأه يضع في حسبانه يترجمه، و لكنّ

ومشترك يتعالى على حواجز  حدهما فهو معنى إدراكي إنساني عامأا أم. مختلفين

الثقافة و التاريخ يفهمه وينقله ويحضره جاهزا أمام القارئ في اللغة الهدف؛ ويحقق 

ا اآلخر وأم. مهمته في ترجمة الوحدات المجازية الواردة في صلب النصوص األدبية

  .ه مثقل بحمولة الثقافة والسياسة واالقتصاد واالجتماعفمعنى إدراكي ولكنّ

« Establishing the conceptualization on which a particular metaphorical 
expression is based is relevant to translation, too. Such a perspective provides 
a different answer to the question of translatability of metaphors »)2(

. 

                                                           

 .53، ص2004دار ا��18، �+��ن، ���وت، ا�'�I+( : ،-=I ا��Q'�ن �I.f 9ون -1
2  - Christina Schaffner : Journal of pragmatics, 36 (2004) Metaphor and translation, P 1258. 
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"إن ر ما إلنشاء تعبير استعاتأسيس تصووهذا . هو أيضا ن مرتبط بالترجمةري معي

  ". ر أجوبة مختلفة لمسألة قابلية االستعارة للترجمةالمنظور يوفّ

إاب اللسانيات اإلدراكية؛ ولذلك فهذه الفكرة هي فكرة محورية في رح إنن 

ن من استجالء اآللية التي بحوزة هذا االتجاه في إخضاعها للبحث اللساني اإلدراكي يمكّ

   .ه لفكرة قابلية الوحدات المجازية للترجمةيتبنّ

ط أمر الترجمة ويجعلها في متناول المترجم واألخذ بهذا القول على عالّته يبس

الواعي المدرك والذي يكفيه أن يتصون ر به الكاتب الواعي ليتمكّر العالم بنفس ما تصو

ترجمة بهذه واعتبار ال. المترجم بعد ذلك من صياغة ما هو بصدده من الترجمة

مة، ولن  يكون الناتج من الصورة كفيل بتسيير سبيلها وبسطها بطريقة علمية منظّ

  . الترجمة مشوها لألصل الذي ورد فكرة حاضرة في ذهن الكاتب األصلي

وهذا يبياختالف اللغات ال يكون عائقا أمام ترجمة نافذة لعمق البنية  ن أن

رين للترجمة اعتماد مفهوم دا بكثير من المنظّوهذا ما ح. نة في النص األدبيالمتضم

الشكل  وهذا الثابت يبقى ثابتا رغم اختالف اللغات فال يهم"؛ "ثابت الترجمة" يطلق عليه

البحث عن  اللغوي الذي صيغت في إطاره النصوص المقترحة للترجمة؛ ما دام أن

1("ير فيهاراد نقله وإن تباينت األشكال والتعابمضمون وروح النص هو ما ي(.  

      القول السابق يؤكد على إعالء أهمية الفكرة الكامنة وراء أسوار اللغة فإذا ما  إن

تصية لغة عن مضمون هذه األفكاردها المترجم سهل عليه بعد ذلك التعبير في أي .

وبالتالي فاأللفاظ والتراكيب اللغوية تصير أوعية وأبنية للمعاني والدالالت والتي عليها 

  . يتمحور الفعل الداللي للنص

) األصل والهدف(ويكفي في هذه العملية الترجمية معرفة ما تعنيه الكلمات في اللغتين 

سر عمله ويوفق للصواب؛ فالنفاذ إلليتيى الدالالت في أيسر ة لغة من اللغات يتي

                                                           

 .35ص م س، : �'�=N.B�IJ�= I' ا -1
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فاذ إلى عمق المعاني المتداولة لدى طائفة المتخاطبين للمترجم القادر على النّ

   . المتجانسين ثقافيا واجتماعيا وحضاريا

كافية باإلطار الثقافي  ى له إذا اكتسب قبل اإلقدام على الترجمة معرفةما يتأتّوإنّ       

ر نص الترجمة في اللغة األصل؛ وأيضا باإلطار الثقافي والحضاري الذي يؤطّ

ر النص الذي سينتج بعد إجراء الترجمة؛ وهذه اإلمكانية والحضاري الذي سوف يؤطّ

ما يكون منبعها المعرفة المترسبة في ذهن اللسانية المستندة على عنصر الثقافة إنّ

  . هماية من معايشته للغتين األصل والهدف كلتيالمترجم المتأتّ

« Deux partenaires sont en effet mis en relation par l’acte de traduire, 
l’étranger- terme couvrant l’œuvre, l’auteur, sa langue- et le lecteur 
destinataire de l’ouvrage traduit. Et entre les deux, le traducteur qui transmet, 
fait passer le message entier d’un idiome dans l’autre ».

 )1(
 

وهو مصطلح يشمل  - الغريب: هناك شريكان مرتبطان حقيقة بفعل الترجمة وهما"

وبين االثنين هناك  .والقارئ المستهدف بواسطة العمل المترجم -األثر و الكاتب ولغته

ر خطاب العبارة الكامل إلى عبارة أخرىالمترجم الذي ينقل ويمر ."  

ه ينتمي إلى تشمل غربة الكاتب ألنّ" ربول ريكو" ث عنهاالتي يتحد فالغربة

ق ق الغربة باللغة التي كتب بها األثر المراد ترجمته، وتتعلّمجتمع آخر، وأيضا تتعلّ

نة في بالثقافة التي يتوقف على فهمها تفكيك شفرة النص المتضم -وهو المهم - أخيرا 

حا بالمعرفة التي بإمكانها أن ى له متسلّيتصد الخطاب النصي الذي ارتأى المترجم أن

بدون أن ينتقص منهما ما  - األصل والهدف -ده بالقدرة على التوسط بين اللغتين تزو

ما تكون التصاقا بالحضارة  شدأكل واحدة منهما من رموز ثقافية  ورد في ظالل

  .واآلداب والسلوك االجتماعي والتاريخ

ممالحديث عن المعنى اإلدراكي  يتيح للمترجم أن يعي إدراج  ا ال شك فيه أن

إنسان تجعل  لكالمه معنى  القوانين التي تخص التفكير والتي تعتبر برمجة راسخة ألي

ق منها المهارات هي المهارة اللغوية ما تعلّ ولسلوكه فائدة في واقعه االجتماعي وأهم
                                                           

1  - Paul Ricœur : Sur la traduction, Bayard éditions, France,  1997, P 06. 
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اشتغال المترجم على هذه أو تلك وسواء كان . ق منها بلغة الهدفبلغة  األصل وما تعلّ

الفكر هو الذي يقوم بصنع ملفات الذاكرة في العقل  أن يعرف فيما يعرف أن فيجب

  . ويصنع االستراتجيات العقلية التي تثبت تأثير توارد المعلومات على العقل الباطن

فالمعلومات التي يحصل عليها اإلنسان من الواقع تسلك سبيال آليا؛ حيث يتم 

قبالها وإخضاعها لعمليات ذهنية معقدة من ضمنها  التخزين والتكرار واالسترجاع است

من . "ل اإلنسان ألن يكون ناطقا متكلماوالتركيز وغيرها من العمليات التي تؤه

تخزين المعلومات في الدماغ يتطلب ثالثة أمور أساسية هي المعروف أن:  

  .اسأي تلقي الدماغ للمعلومات من الحو: التسجيل"

أي تخزين تلك المعلومات وذلك إما في الذاكرة القصيرة : الترسيخ و التثبيت

  .األجل أو الطويلة األجل

  .)1( "أو القدرة على تذكر تلك المعلومات عند الحاجة إليها: االسترجاع

فائدة االهتمام بالناحية الذهنية اإلدراكية لدى الحديث عن  تضحتوبهذا الشكل 

دارسين إشكاليات الترجمة القائمة على تحقيق معادلة النص و الداللة إجراء ييسر أمام ال

  . والثقافة

خ االتجاه القائم على الجانب اإلدراكي في مجاالت اللغة وعلومها لقد ترسف

غات الجديدة م اللّتعلّ إن" ؛م أو الترجمةق منها بالتعليم أو التعلّواهتماماتها سواء ما تعلّ

ن مراكز الذاكرة والكتابة والكالم فيه، كما يفيد الدماغ ويمريحرض مناطق واسعة من 

الوجود اإلنساني  يثبت دور الكالم في خضما فهذا مم. )2("القدرات اإلدراكية بشكل عام

من القدرات  المرتكز على ممارسة اللغة في الوسط االجتماعي بطريقة إبداعية تستمد

  . خالقالدماغية زادا معرفيا للتواصل اللغوي ال
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إنّحقيقة اإلنسان الكالمية  وال عجب أنما تثبت تميكة عن لَز اإلنسان بهذه الم

سائر الموجودات؛ كما تثبت أن ا اللغة تعكس مستوى اإلنسان ورتبته االجتماعية مم

ى ال يكون لكالمه وقع غير مرغوب فيها قبل أن يقدم على الكالم حتّيجعله يفكر ملي .

 ما يعرف أيى من خالل كالمه، فهو بال كالم مجهول؛ وإنّان يتأتّفالحكم على اإلنس

ف إذا ابتدأ الكالمويصنَّ فإنسان ويعر .  

"it seems that meaning must be something that exists in the mind rather than 
the world and that it must be more abstract than pictures and that there is 
more to it than just features" )1(.  

"يبدو أن ه أكثر تجريدا نّأمن الذهن وليس من الواقع، و المعنى هو شئ مستمد

  ". فيه أكثر من مجرد مالمح وأن ،من الصور

وهذا اإلعالن يرتبط أساسا باإلشكالية الكالسيكية لدراسة اللغة اإلنسانية؛ حيث 

وعلى هذا األساس مضى . اقع ومرجعياته المختلفةة من الوكانت تعتبر اللغة مستمد

في القرون الوسطى، ) السكوالئية(إسهام الفلسفة اليونانية القديمة، والفلسفة المدرسية 

ها ربطت زعة السيكولوجية القديمة، والنزعة العقالنية، والنزعة التجريبية؛ فكلّوالنّ

  . )2(مرجعيات اللغة بالواقع والعالم فقط

ية الواقع والعالم في الربط بين األلفاظ ومرجعياتها أهم رة إلى أنوتجدر اإلشا

ه لوحده ال يجيب على كثير من الطاقات التعبيرية نّأي الواقع قضية محسومة سلفا؛ إال ف

سر سبل التخاطب بين البشر، وتتجاوز بالتالي مجرد أن التي تحتويها اللغة؛ والتي تي

ألحداث واألشياء، وتمكّن اإلنسان من استعمال تكون األلفاظ صورا عاكسة لشخوص ا

ن تتجاوز الواقع المرئي والمحسوس تجاوزا اللغة بطريقة إبداعية فيها مهارة وتفنّ

  .واضحا

                                                           

1  - William Ogrady : Op cit, P275 
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وهذا ما مهد السبيل أمام النظرة المعاصرة للغة ومعانيها ودالالتها؛ والتي ترى  

المعنى ينتج في الذهن عبر تراكم من المعلومات والمع أنة من الواقع طيات المستمد

  .التي تخضع للتحليل والترشيح على مستوى الذهن

« Previous philosophers of thought and language have simply been ignorant 

of one important modern fact : thought happens in the brain ! » 
)1(
.  

الفكر : ة هي أنبساطة واقعة معاصرة هام الفالسفة السابقون للفكر واللغة تجاهلوا بكل"

  ". موجود في الدماغ

وبالتالي فاللغة حاملة لفكر اإلنسان ووعيه بواقعه وعالمه؛ وبمقدار فهم آلية عمل 

واشتغال الدماغ ينعكس ذلك على فهم كثير من العمليات الذهنية المقترنة والمرتبطة 

والمكتسبة في اآلن نفسه لدى اإلنسان ها القدرة اللغوية الفطريةببنية الذهن؛ وأهم.    

وبذلك اكتسب الذهن قابلية لصنع المعنى اللغوي وإنتاجه؛ والمعنى اإلدراكي 

الذي يتجه صوبه االهتمام في ظل اللسانيات اإلدراكية هو المعنى اإلدراكي المجازي 

 لهألخيرة حتى غدا بؤرة تركزت حوالذي ما فتىء يكتسب من االهتمام في العقود ا

  .مجموعة من الحقول المعرفية

  : آلية النظام اإلدراكي -

إن المفاهيم التي ير عنها بواسطة اللغة ليست وحدات معزولة بعضها عن عب

البعض بل تخضع لشبكة معقدة من االرتباطات واالشتراكات بين أقسام متعددة من 

االستعارة تفهم بواسطة  نل االستعارة مفتاحا لفهم هذه اآللية ألوتشكّ ؛العمليات الذهنية

دهاعوامل أخرى تحد . 

س بالدراسات السابقة على الدالليات اإلدراكية والتي ئناستاال ي إلىؤدوهذا ي

زت في دراستها على االستعارة والمجاز والتشبيه وسائر ضروب القول سواء من ركّ

ز واالستعارة تشترك جميعها في اعتبار المجا ة بالغية  أو منطقية  أو أسلوبيةوجه

                                                           

1  - Donald Loritz : How the brain evolved language, Oxford university press, USA, 1999, P O4. 
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ا القسم األول فهو الحقيقة؛ والحقيقة هي األصل أم. قسيما ثانيا من أقسام المعنى

وهو  – والمرجع، وبالتالي ال تفهم االستعارة إال على ضوء الحقيقة؛ وكذلك المجاز

المجاز هو تجاوز للحقيقة إلى معان  على ضوء الحقيقة؛ ألن ال يفهم إالّ -القسم الثاني 

  .أخرى

 ي ظل اللسانيات اإلدراكية أصبح المجاز واالستعارة يتبوآن مكانة مركزية  ولكنف

األلفاظ  والعبارات التي  ل هذه اآللية اإلدراكية في أنتتمثّ  .ضمن آلية إدراكية معينة

على  دم هي محصلة لعمليات ذهنية قادرة على تصنيف وتنظيم كل ما يرِمها المتكلّيتكلّ

م مع ما يحس به من مشاعر وما يرد إليه ا يشكل تجربة المتكلّمم الفكر من أمور الحس

من إدراكات وما يعايشه في واقعه الثقافي واالجتماعي ضمن الفضاء الفيزيائي 

كالمدر.  

 شحن بها األلفاظ في اللغة ليست معزولة المفاهيم التي تُ وفي ظل هذه النظرية فإن

تشابكة فيما بينها ولوال ذلك لكان اللفظ يحمل ها متعالقة ومبعضها عن البعض اآلخر إنّ

األلفاظ تشترك مع غيرها من  بينما الواقع غير ذلك إذ إن. اهاداللة معينة ال يتخطّ

االستعارة  الوحدات الداللية بل وقد تأخذ مكانها أحيانا بطريق التشبيه أو المقارنة أو

  : التاليان ناالتعبير درِيمثال 

 .المعرفةواسع  سألت عالما -       

  :الفضاءواسع  سافرت في بحر -

يالحظ أن صفة العالم هي سعة المعرفة، ولذلك  صفة البحر هي سعة الفضاء وأن

يلجأ الناس إلى إدراج هذه الصفة وإسقاط التشبيه المحتمل بين العالم والبحر بجامع ما 

  .إحداهما مكان األخرى بينهما من السعة؛ فتحّل

س فيمكن للعبارة التالية أن تظهر وتستعمل وتشتهر وتعرف بين وعلى هذا األسا 

والعبارة . الناس بدون أن يشكل ذلك خرقا أو تشويها لدى القائل أو المتلقي كليهما

  ."سألتُ بحرا": المقصودة هنا هي 



126 

 البحر"المشبه به وهو  ففي هذه العبارة استعارة بالغية تصريحية، ألن "مح صر

في  "سألتُ"صلي هي الوحدة المعجمية صارفة عن إرادة المعنى األبه؛ والقرينة ال

ل فيجيب، فهي ليست من أسي أن؛ بحيث ال يمكن للبحر "البحر"اجتماعها مع لفظة 

  .  ل حقيقة فيجيب هو اإلنسانأسما من يوإنّ. خصائصه وال من لوازمه

هو إنسان عالم  ولالمسؤ ه حتى العامي البسيط يفهم من هذه العبارة أنالحظ أنّيو

في هذا التشبيه وربما  من الثقافات قد تشترك كثير .سع  المعرفة وال يفهم غير ذلكوا

جد يوففي هذا المثال . ر على ساحل بحرال يستثنى منها إال تلك الشعوب التي ال تتوف

". يسأل" ووحدة االشتراك هي  بين وحدتين دالليتين هما العالم والبحر ق وترابطتعلّ

لماذا لم تشتهر وحدة داللية أخرى  ؟ما الذي جمع بين هاتين الوحدتين لؤتسان اليمكو

  ؟انا على سعة المعرفة لدى العالمبدال من كلمة البحر لتصير عنو

الداعي إلى ذلك هو العملية الذهنية التي تقوم بإدراك الواقع بطريقة تجعل  يبدو أن

ولكن مع إيالء جانب الثقافة . ىانتقاء وحدة داللية معينة على حساب وحدات أخر

  .والمشاعر الشخصية أحيانا دورا في عملية االنتقاء

« Words in figurative expressions connote additional layers of meaning. 
When the human ear or eye receives the message the mind must interpret the 
data to convert it into meaning” )1(.  

تستقبل  فحينما. الكلمات في العبارات التصويرية توحي بطبقات إضافية للمعاني" 

  ". العقل يترجم وجوبا هذه المعطيات لتحويلها إلى معان نإالعين أو األذن الخطاب ف

اللغة ليست فاعلية مستقلّ ويتبين بذلك أنر ة بذاتها حيث يرى اإلنسان األشياء فيعب

ما سلسلة االدراكات الحسية التي يتلقفها اإلنسان وإنّ. سيطةة بصفة آلية بعنها بألفاظ اللغ

من واقعه تدخل في سلسلة متشابكة مع العمليات الذهنية الفكرية واالستداللية ومختلف 

ى انتقاء لفظ يحمل داللة معينة بالقياس إلى وحدات طرق التحليل ومستوياته حتى يتسنّ

  . تدعيه مثلما سبق بيانهداللية تجاوره أو تشبهه أو تس

                                                           

1-Wikipidia : The free encyclopaedia : literal and figurative language. 
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االستعارة كما هو معروف بالغيا  شابهة هو االستعارة؛ ألنل الموأشهر ما يشكّ

 األصل في االستعارة المجازية: "وقد عرفها ابن األثير بقوله ؛هي ضرب من المجاز

مأخوذ من العارية الحقيقية التي هي ضرب من المعاملة وهي أن يستعير بعض الناس 

  .)1("وال يعرفه حتى يستعير منه. ئا من األشياءمن بعض شي

استعارة أحد من آخر شيئا من األشياء  تقتضي أن يعرف  ومعنى هذا الكالم أن

وهذا الحكم جار في "من يستعير ما يستعير، وهذا ينطبق على األلفاظ في اللغة؛ 

ن أحدهما  استعارة األلفاظ بعضها من بعض، فالمشاركة بين اللفظين في نقل المعنى م

  . )2("إلى آخر كالمعرفة بين الشخصين في الشيء المستعار من أحدهما إلى اآلخر

ها تتفق في اعتبار ت التعاريف االصطالحية لالستعارة غير أنّولقد تعدد

ة شيء باسم آخر إذا قام مقامه؛ أو هي استعمال اللفظ في غير ما وضع االستعارة تسمي

نى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه مع قرينة صارفة له لعالقة المشابهة بين المع

  . عن إرادة المعنى األصلي

ر عمل االستعارة كمنتوج لغوي هي استنادها إلى اآللية التي تسي أن وبهذا يتبين

م في عملية معرفية يقوم بها ذهن اإلنسان الواعي المدرك لواقعه ووجوده، والتي تتحكّ

ال تمليه حاجة جمالية فقط؛ بل  وهذا االتجاه. حقيقةبدل الاتجاه اإلنسان نحو المجاز 

  .ضرورة معرفية، تجعل اإلنسان يلجأ إلى االستعارة والمجاز بطريقة آلية الشعورية

"تتصدعامال رئيسا في  ر االستعارة بشكل كبير بنية الكالم اإلنساني؛ إذ تعد

لمعنى، ومتنفسا للعواطف د االحفز والبحث، وأداة تعبيرية، ومصدرا للترادف وتعد

  .    )3("والمشاعر االنفعالية الحادة، ووسيلة لملء الفراغات في المصطلحات

                                                           

1- NOدرا ��  ،2004، 1د��ان ا�'D+�)�ت ا�<�=/�-، طا�<dا%�، ا�<dا%� ا�/�B'-، ، &-اN\ -p�Qs ).�م ا�+e: ز�
 .145ص 

2- NOدرا �� .145، ص م ن: ز�
اFه.�- �.�>� اFردن، )'�ن، اW?0/�رة \N ا���I اFد�N ا��t�I، ا�F/�د ا�'/�\�- وا�<'���-، : ��?A أ�� ا�/Iوس -3

 .06، ص1997، 1وا��0ز�;، ط



128 

ولكن على الرغم من أن موضوع االستعارة سجزا في رحاب ل حضورا متمي

األبعاد الحقيقية  ت التراثية في معظمها لم تفسرأن اإلسهاما الثقافة العربية القديمة، إالّ

المقاربة اإلدراكية التي أولت االهتمام  وهذا راجع إلى أن. غال االستعارةلكيفية اشت

ما تبحث عن قابلية الذهن إلنتاج المعنى اللساني القائم على المركزي لالستعارة إنّ

  . تحقيق التواصل اإلنساني بواسطة اللغة حقيقية كانت أو مجازية

يتها وجماليتها غي الذي يرسخ فنّا االستعارة العربية فيغلب عليها االتجاه البالأم

ق وليس باعتبارها وسيلة معرفية قادرة على بناء صرح المعرفة اإلنسانية بطريقة تحقّ

  . الجانب المعرفي والجمالي معا

ما تتحقق في االستعارة القائمة على الدراسة وهذه القابلية المعرفية الجمالية إنّ

معظم  استفادت من حقول معرفية متعددة؛ إذ إنألنها  اللسانية اإلدراكية، وما ذلك إالّ

ما تبلورت مؤخرا بعد االكتشافات العلمية والتقنية في مجاالت بحثية هذه األبحاث إنّ

علم األعصاب، علم النفس اإلدراكي، علم الحواسيب، علم اإلناسة، أبحاث : دة منهامتعد

دة عند ها المتعدالذكاء االصطناعي، هذا فضال عن اللسانيات ومدارسها وفروع

التي كانت تبحث عن القواعد النحوية التي تضبط الشكل الخارجي من " تشومسكي"

البنية السطحية، التي أصبحت " تشومسكي"اللغة، وهذا المستوى هو الذي أطلق عليه 

  . تستجيب لبنية عميقة ذهنية

بحث إلى فنقلت مجال ال"  تشومسكي"ا اللسانيات اإلدراكية واستثمارا ألبحاث أم

  .البنية العميقة والتي هي العملية الذهنية التي تمكّن من إنتاج المعنى

على ما أنجزته اإلسهامات الغربية البالغية في  االطالع ويمكن في هذا المجال

الجمع بين الرؤية التراثية العربية والرؤية الغربية من  ألن" االستعارة والمجاز"دراسة 

شكل يجعل تناول جوهر الموضوع شامال بدون اإلفاضة ب المفاهيم بشأنه أن يقر

  .واإلطالة في تلك الشروح والحواشي التي امتألت بها بطون الكتب المدرسية البالغية

ألول وهلة مصطلحات بالغية كثيرة تدور حول فكرة تجاوز  الباحث تصادف 

تعارة االس  :هذه المصطلحات هما همأة غير حقيقية؛ والحقيقة إلى وحدات لغوي
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الباحثين سواء في مجال العرض  ل هاجسا عند جّلمثّتالمصطلحات  وهذهوالمجاز؛ 

ق منه بالترجمة أو بغيرها من حقول معرفية اللساني النظري أو التطبيقي ما تعلّ

رصد وهذا يوجب . تحديد المصطلحات بدقة يبدو عسير المنال فإن مجاورة؛ ولذلك

  . اتـه المصطلحذـه هـي الذي تحملـالمحتوى المعرف

ة األلسنيـم الداللـعل" وما دام أن" "La sémantique linguistique" على  استقر

ي يفرض نفسه ف" المجاز"مصطلح  فإن". الحقيقة والمجاز"اعتبار التقسيم الشائع وهو 

متداولة لدى باحثين آخرين في اختصاصات  ىلفتُاالستعمال ليقوم مقام مصطلحات 

تيارات المصطلحية األخرى ؛ ولكن ال بمصداقية هذه االخ ا ال يمسوهذ. بحثية أخرى

 - التعيين -الهامش -المركز -اإليحاء -اإليماء -التصريح: ها؛  مثلاستعمالها كلّ يمكن

  .التضمين

ها تذكر االستعارة وضروبها والكناية كلّ عن المجاز فإنيعرض للحديث  وحينما

لى ضرب بالغي يجعل المجاز عبارة عن تبعا لذلك؛ حيث يشير مصطلح المجاز إ

. يق المشابهة أو المجاورةصورة تحمل داللة  ترتبط بداللة وحدة لغوية أخرى بطر

 Dumarsais جد تحديد ديمرسيهيو" االستعارة"دات الغربية لمصطلح التحدي ضمنفمن 

بها إال االستعارة صورة ننقل بواسطتها الداللة الخاصة بكلمة إلى داللة أخرى ال تناس:"

  .)1("موجود في الذهن بوجه شبه

يالذهن دائما يلعب دورا محوريا في تحديد  الحظ من خالل هذا التعريف أن

فمحصلة . داللة وحدة لغوية معينة، وهذا بدوره يتقاطع ما قررته اللسانيات اإلدراكية

القول اللساني قائمة على اعتبار أن به الذهن مع ما تعامل  ما سبق في الذهن إدراكه ثم

معطيات الواقع والثقافة كليهما تسهم في اختيار المتكلم لوحدة لغوية عوضا عن وحدة 

  . داللية أخرى

                                                           

�>�ل ��&�ن -1= :?WاR?�'0/�رة وا�'<�ز ا�،  ،�+�.B eQ -'J�  ،وت��، 1988، 1=�>�رات )��Iات، ط�+��ن، �
 .32ص 
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جد تعريف يو" أي الثقافة الغربية" وفي ظلها هذا هو التعريف الغربي لالستعارة،

وصورة نضع بواسطتها . المجاز المرسل لفظة بالغية: "على الشكل التالي" المجاز"

وبهذا المعنى يصبح المجاز المرسل اسما مشتركا . مكان أخرى توحي بداللتها كلمة

في ظالل الثقافة الغربية يجمع " المجاز"ولقد أصبح مصطلح . )1("لكل الصور البالغية

األخرى؛ وعلى رأسها االستعارة وأيضا " Les Tropes"" أشتات الصور البالغية

  :فسه المتعددة واستعماالته البالغية المتنوعة وهين" المجاز"الكناية، باإلضافة إلى أقسام 

عالقة السبب بالنتيجة، وعالقة النتيجة بالسبب، وعالقة الحاوي بالمحتوى، 

المشار إليه،  يءنفسه، وعالقة اإلشارة بالش يءبالش ءيوعالقة اسم مكان حدوث الش

مراكز وعالقة االسم المجرد باالسم المحسوس، وعالقة أجزاء الجسم المعتبرة 

اإلحساس أو العواطف بهذه العواطف واألحاسيس، وعالقة اسم سيد البيت بالبيت نفسه، 

وهذه العالقات المجازية الكائنة بين الوحدات اللغوية تفرض . )2(وعالقة السابق بالالحق

" اآلخر"لى على المترجم معرفة وافية بكيفية انتظام هذه العالقات تمهيدا إلعادة نقلها إ

ها هي المترجم يعيد نقل هذه الصور البالغية ألنّ نإالحظ فيترجمة، وكما بطريق ال

المترجم يعيد تشكيل هذه العالقات  وبالتالي فإن. أصال منقولة عن معان حقيقية سابقة

  .    الداللية بجهد مضاعف موظفا إمكانيات الداللة البالغية بين اللغتين

مجموعة من االستعارات  يمكن ذكرراكية أوردته اللسانيات اإلد واستنادا إلى ما

تعبير الوحدات اللسانية  وكيفية إدراك الذهن ألبعاد الفضاء ثم) المكان(ق بالفضاء تتعلّ

  :يقترن معه أوعن هذا الفضاء بما يوازيه أو يقاربه أو يشبهه 

Metaphorical use of spatial terms: 

Emotions: 

 happy is up:                                        sad is down: 

I’m feeling up                                      I’m feeling down   

That boosted my spirits                      he feel into a depression 
                                                           

 .33، صم س :&�رن=�>�ل �� -1
 .33، صم ن: =�>�ل ��&�رن -2
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My spirits rose                                    her spirits sank 

The height of ectasy                            the depths of misery 

That gave me a lift                              that depressed me )1(
 

التعبير االنجليزي عن االنفعاالت النفسية وتعبيره عنها بوحدات لسانية  أنيتبين       

ع والسقوط يظهر انطباع صورة المكان من حيث الصعود والنزول واالرتفا ر عنتعب

الواقع على الذهن وتدخلها في إسقاط هذه األبعاد الفضائية على معطيات نفسية ال 

  .عالقة لها ظاهريا بهذه األبعاد المكانية

: ال تبتعد اللغة العربية عن هذه التعابير بل وكأنها صورة منسوخة عنها مثل

ولكن مع هذا ". جحيم الشقاء والبؤسحطّم معنوياتي، بلغ ذروة السعادة، تردى في "

أن اللغة  التقاطع بين اللغة العربية واالنجليزية في هذا المعطى اإلدراكي الفيزيائي إالّ

العربية بما تشتمل عليه من اتساع طرائق التعبير تضيف إلى هذا الجانب اإلدراكي 

ا يتعلق بالداللة  الصوتية وارتباطها بالداللة اللسانيةجانبا هام.  

ر عن السعادة والفرح وتعبيره عن المكان بطريقة المثال السابق المعب خذفلو ُأ 

نا؛ هذا إبداعية وتفنّ ال يقّل جانبإلى   يوصلية عن الصعود واالرتقاء؛ فسوف إدراك

صبحي "وعرض لشرحه " الخصائص"في كتابه  "ابن جني"ن له باكرا الجانب تفطّ

  ".ناسبة حروف العربية لمعانيهام"هذا الجانب  يسمالذي ي" الصالح

ق بكيفية انتظام األصوات اللغوية فيما بينها بطريقة داللية وهذا الجانب يتعلّ

   .بها القيمة التعبيرية الموحية ىعنيبيانية البالغية للحرف الواحد؛ وتظهر القيمة ال

ه ما عناهم من صوت هذا الحرف أنّه صوت، وإنّإذ لم يعنهم من كل حرف أنّ"

ببيان معنى  خاص ما دام يستقل بإحداث  حرف منها يستقّل ر عن غرض؛ فكّلبمع

   )2(."حرف له ظل وإشعاع إذا كان لكل حرف صدى وإيقاع كّل. صوت معين

                                                           

1  - William O’grady : Op cit, P 279. 
2- u��Eا� N�+B : ،-m.ا� v�\ N\ وت، درا?�ت���9، طدار ا�/�+��ن، ��e'.� 6.11، 1986،  142ص. 
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 نأالحظ يحيث ) صعد وسعد(ابن جني للفعلين تحليل  درِيوتطبيقا لهذا القول 

االختالف "وهذا  ؛)والسينالصاد (ما هو على مستوى حرفي الخالف بين الفعلين إنّ

فما وقع في أول الكلمة صعد وسعد، فجعلوا : "بينهما ينجر عنه اختالف داللي" الصوتي

الصاد ألنها أقوى لما فيه أثر مشاهدُ يرى وهو الصعود في جبل وحائط ونحو ذلك، 

 ه مع ذلك فيه صعود الجد الوجعلوا السين لضعفها لما ال يظهر وال يشاهد حسا، إال أنّ

شاهد من األفعال المعالجة المتجشمة وجعلوا صعود الجسم، فجعلوا الصاد لقوتها فيما ي

  . )1("السين لضعفها فيما تعرفه النفس وإن لم تره العين

وما سبق بيانه من خالل هذه اإلشارات يؤكد الحاجة للترجمة المجازية ال 

طرائق التعبير تلزم المترجم  الحرفية، كما يعكس هذا االختالف بين اللغتين اختالفا في

فمن خالل المثال السابق . على الحرص على المحافظة على هذه الخصوصيات اللسانية

عن السعادة  اتالماديبالتعبير  ها تستعملفي التعبير في اللغة العربية ألنّ جد اتساعيو

دة ولكن جرعن المعاني الم جد تعبيريوالمكان كاالرتفاع واالرتقاء كما بألفاظ دالة على 

  ).صعد وسعد(بداللة أصوات اللغة 

دات مرحلة متأخرة من والعلماء اللسانيون يجعلون التعبير في اللغة عن المجر

ما كان التعبير ألصق بالواقع وأنسخ له دّلوكلّ .ر اإلنسان ونشأة مداركه واتساعهاتطو 

مة لم تكتمل ولم تنضج بعدذلك على مرحلة متقد .  

وهذا يبيهناك مقاييس للمفاضلة بين اللغات والتي تختلف في طرائق  ن أن

اللغة الراقية هي اللغة التي بلغ الكالم السوي فيها : "التعبير سعيا إلى االرتقاء والكمال

حد الكمال فكريا أو كاد والتي كاد يتالشى فيها مدى المعنى الصوري أو المحسوس؛ 

ينبثق بصرامة متزايدة وتحتجب عن  وحين تنمو اللغة وتتطور ويغدو الكالم فكريا

  . )2("العيان حفافي الشيء الصورية ينبثق الشعر

                                                           

1- u��Eا� N�+B :144، ص م ن. 
2- h=��7ن آ�ور أ�J : ،ا�+J 6�ا�'@?�- ا�/���- �.Iرا?�ت �+��ن، ���وت، اFد�$ وJ -'J�  ،v0(��B+�ا إ��اه

 .85ص  ،1983 ،2وا��>�، ط
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على ضرورة االنصراف إلى االهتمام بهذه المباحث اإلدراكية  هذا كّل يؤكد

 نإالحظ فيإدراكا واستقباال وإنتاجا، فكما فاذ إلى أسرار القول اللساني لقدرتها على النّ

ق بادراك لغة واحدة فقط، دة األوجه واالتجاهات ال تتعلّات متعدأمام المترجم مهم

  . مها وإتقانهاوتعلّ

فيه اللغة ضاف إليها إدراك لغة أخرى و إتقانها بنفس المقدار الذي يتقن ما يوإنّ

، التي يشكل تعلمها ثم استعمالها بعد ذلك  في المواقف الحياتية و االجتماعية األولى

ية نحو تعلم استخدام لغة ثانية تتأسس على وجود حتمي المختلفة مرتبة أولى و أساس

المتوفرة  واإلدراكنفس شروط وقواعد الفهم  -غالبا–للغة األولى التي ينطبق عليها 

  .الراغب في هذا التعلم اإلنسانكقاعدة ذهنية لدى 

االكتساب اللغوي  آلياتفيه فهم  وبنفس المقدار الذي يتمالتعلم اللغوي للغة  ثم

فهم بصفة تبعية آليات إدراك المترجم للدالالت اللغوية السائدة في ظالل لغة  ؛ يتمثانية

  ".    المنظور اإلدراكي في دراسة الترجمة المجازية"وبالتالي تظهر قيمة  أخرى،
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  :المنظور اإلدراكي للترجمة المجازية: المبحث الثالث -

  :ل اإلدراكيمفهوم التمثُّ -

لمقاربة اإلدراكية على تفكيك التمثل الذهني الراسخ في تعتمد الترجمة في ظل ا

معرفة الكيفية التي بواسطتها يقوم  نإفمثلما سبق شرحه ف. اسب في الفكراإلدراك والر

محاولة إعادة التعبير عن هذا العالم  الذهن البشري بإدراك الواقع الموضوعي ثم

. وهر النظرية اإلدراكية للغةيمثل ذلك جالتعبيرية بواسطة وحدات اللغة وأساليبها 

: حاورـالثة مـبر ثـية عـاطات اإلدراكـة بالنشـرات الخاصـت التنظيـنم"

 ر مستويات المعالجةتصو( اظ المعجميةـة األلفـا بمعالجـق األول منهـّلـيتع

Conception des niveaux de traitement(، بالعمليات البنوية لمجموعات  والثاني يهتم

واألخير منها يتعلق باليات فهم  ،)Théorie de l’organisationنظرية التنظيم(األلفاظ 

  .)Compréhension du langage" )1 اللغة

عمل المترجم يشمل هذه المحاور مجتمعة في  ظرية يتبين أنومن خالل هذه النّ 

إطار اللغة الواحدة؛ ويضاف إليها إعادة التعبير في ظالل لغة أخرى؛ وهذا يعكس 

  .جهد المضاعف الذي يبذله المترجمال

الترجمة في ظل المقاربة اإلدراكية على تحليل البنية الذهنية التي صيغ تعتمد  

في إطارها القول المجازي، بعد تحليل البنية الذهنية الكامنة خلف أسوار الوحدات 

الشكل التعبير عنها في لغة الهدف مع المحافظة على الفكرة الواردة في  اللسانية يتم

  .اللساني

امله معها على الرغم من حاجة المترجم األساسية إلى إتقان األشكال اللغوية وتع 

البنية الذهنية التي تؤطر القول اللساني وتدعمه هي األساس ن بمهارة واقتدار، إال أ

المعاني التي عليها مدار عملية  وذلك ألن. الذي يراعيه المترجم ويوليه عناية معتبرة

ز في مظهر التمي مة ال تمنح نفسها من أول اتصال أو قراءة للقول اللساني؛ بل إنالترج

                                                           

 .60ص ،1993، 1دار ا��1'-، طا�<dا%�،  �I+( -'J ا��زاق )+�I،  ا�_اآ�ة وا�.m-،: آ���0��ن آ�1+�ش -1
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المعاني أن ن التخاطب بين نَتداخل العوامل اللسانية وغير اللسانية باإلضافة إلى س

ها تسهم في بناء وإنتاج المعنى؛ وبالتالي ال يتحقق النجاح في المرسل والمرسل إليه كلّ

  .وصا المجازية بعزل هذه العوامل بعضها عن البعض اآلخرعملية الترجمة وخص

 ألن ؛العوامل إلنجاح الترجمة المجازيةوهذا يوضح أهمية التجانس بين هذه 

الترجمة تصير بهذا االعتبار عبارة عن فاعلية ذهنية تتدخل فيها مهارة المترجم وذكاؤه 

المباحث ويربط بينها وال ا يدعم الحاجة إلى علم يشتمل على مجمل هذه مم. ونباهته

علم الداللة بفعل التطورات التي خضع لها  وال شك أن. يقصي جانبا دراسيا عن آخر

عتمد عليه في هذا المجالمرشح ألن ي ":علم الداللة غني بالقضايا اللغوية الناتجة  إن

عن استعمال اللغة في ظروف مختلفة، وفي سياقات لغوية وغير لغوية حسب شركاء 

  .)1("تصال معرفة وخبرة، وحسب الظروف المعتمدة في تقييم أي تعبير لغوياال

د االهتمام يوما بعد يوم بمتابعة الكشوفات العلمية في المجاالت التقنية يتجد

المختلفة الستثمارها في استكناه جوانب العمل اإلبداعي الجمالي عموما واألعمال 

ا يسند المبدعين والقراء بزاد من ل الترجمة رافدا هاماألدبية خصوصا، وتشكّ

  . ثري الرصيد المعرفي ألفراد المجتمعات اإلنسانيةالنصوص المترجمة التي تُ

ويعزى الفضل في تحريك عجلة البحث العلمي في مجال دراسات الترجمة إلى 

وكان من . لى تشعباتها المختلفةإو، " Sciences cognitives"" العلوم اإلدراكية"تطورات 

وهذه . هذه اإلسهامات بروز مفاهيم جديدة في نظرية الترجمة بمختلف أنواعها نتيجة

وبالتالي صار . ة من اللسانيات اإلدراكية وعلم النفس اإلدراكي خصوصاالمفاهيم مستمد

التي تدعم اإلنتاج النصي " المهارات اللغوية"و" األفعال الذهنية"من الشائع الحديث عن 

وبهذا الشكل تلتقى . ا يكون له وقع ملموس على دراسات الترجمة؛ مم"الكفاءة الداللية"و

مجموعة من المباحث المعرفية المتشعبة التي تخدم الفعل اإلبداعي وتعمل على 

  .تجسيده

                                                           

1- '��� h7ا�\� :-�WI6 ا�.( Cإ� RfI=، -'J�  -/'J د�'�= I��f، `��1286ص ، 1997، 1ط ،=01+- ا�/�و�- ،ا�. 
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وقدرتيهما " بالذهن و اإلدراك"قة وعلى هذا األساس فقد أصبحت الدراسات المتعلّ

 من اللسانيين واإلدراكيين اهتمام كّل طّمح" ليالتمثيل التخي"و" التفكير المجازي"على 

ها ونقاد األدب؛ وقد ألقت نتائج هذه الدراسات على تطبيقات معرفية شتى؛ ومن أهم

 "اللسانيات التطبيقية"حقل الترجمة باعتبـار الترجمة ميدانيا تطبيقيا لما أصبح يعرف 

"La linguistique appliquée ."  

ج يعرالت وجبللترجمة حقه من الدراسة  اكيوإليفاء موضوع المنظور اإلدر

على االتجاهات اللسانية اإلدراكية التي تتقاطع مباحثها مع اللسانيات اإلدراكية من جهة 

ومع إمكانية استثمارها لدراسة الترجمة المجازية من جهة أخرى، ومن ضمن هذه 

  :النظريات ما يلي

  : "Ray Jackendoff" :"ندوفراي جاك: "نظرية العالقات المعجمية الداللية   - 1 

من مواليد جانفي (وهو لساني أمريكي " راي جاكندوف"صاحب هذه النظرية هو 

 مبادئ اللسانيات التوليدية التحويلية؛ ثم" نعوم تشومسكي"درس على يد ) 1945

 "براندي"في الجامعة األمريكية " لسنيألالداللة ا"تخصص في دراسات علم 

"Brandies ."عالقة البنية "و" الداللة في اللغات الطبيعية: "اله على دراسةأعم تنصب

عالقة اإلدراك بالنظام "و" عالقة اإلدراك بالتعبير المعجمي"و" اللسانية باإلدراك

. كما أنجز عدة بحوث حول عالقة اإلدراك باللغة وبالبنية الذهنية عموما". النحوي

 "علم الداللة اإلدراكي"وخصوصا في يظهر ذلك من خالل إسهاماته في الميدان العلمي 

"la sémantique conceptuelle." 

الصادر سنة "الدماغ، المعنى، النحو، التطور: أساسيات اللغة: "مؤلفاته من أهم ،

2003علم الداللة واإلدراك: "م لكتابه األول؛ وهو كتاب متم "semantics and 

cognition  1983. بصر في عملية بناء المعنى في اللغات في هذا الكتاب إيالء  لدور ال

الطبيعية؛ وهي األفكار التي جعلت عمله يتمحور حول عدم التفريق بن اللسانيات 

  .التوليدية و اللسانيات اإلدراكية 
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يطرح انتقاء المتكلم لمجموعة من األلفاظ  داخل لغته مجموعة من االعتبارات 

مجمل هذه االعتبارات تتمثل في  تجعل المتكلم يقدم على استعمال اللغة بمراعاة

فيما يعرف بمحور االستبدال " دي سوسير"رها العالقات االستبدالية العمودية التي قر

بالسالمة "والتعاقب؛ ثم قامت النظرية التوليدية التحولية بشرح هذه الطريقة فيما يعرف 

  ". النحوية والمقبولة الداللية

ر نظري يختص بإرساء دعائم تصو" جاكندوف"واستثمارا لهذه النظرية قام 

وعلى هذا األساس حاول أن . بالعالقات المعجمية الداللية في ارتباطها بالنظام النحوي

. معا في ارتباطهما بالبنية اإلدراكية لدى متكلم اللغة" النحو والداللة"يتبنى اتجاها يخدم 

ريقة داللية إدراكية هذه النظرية تقوم على دراسة المعنى المعجمي بط وبالتالي فان

الوحدة  فما دام أن". تشومسكي"رته التوليدية عند مستعينة باألساس المنهجي الذي وفّ

تحديد العالقات  نإعن التركيب النحوي الذي يضمها ف المعجمية في اللغة ليست معزولة

ا للغايةالمعجمية يبدو مهم .  

تقوم به العالقات المحورية  إطارا تنسيقيا للعالقات الداللية"  جاكندوف"يقترح 

ويقصد . ف في إطارها الوحدة المعجميةبين المدلول، وبين األدوار المحورية التي تُوظَّ

: باألدوار المحورية مجموع الحاالت التي يمكن أن تستعمل الكلمة في إطارها ومنها

  . المكان والزمان والهدف واألداة

اد الفيزيائية وغير الفيزيائية؛ أي بتمثيل األبع أيضا تقوم األدوار المحورية 

دوار تقوم ألصالح  دة والتي هي إمكانيات داللية ولسانيةالعمليات المحسوسة والمجر

لعالقات المعجمية في ر إمكانية استثمار نظرية اوهذا ما يبر. على المشابهة فيما بينها

  . داخل اللغة ى المجازي االستعاري الذي تأخذه بعض الوحدات المعجميةتفسير المنح

الكلمات واأللفاظ داخل اللغة قدرة على حمل األفكار والتصورات التي  تمتلك

ل بالتعريف إلى صور للكلمات وحدات لغوية تتحو"ترد على عقل المتكلم وإدراكه فهي 

فأينما وجدت كلمة وجد ما يقابلها من تصور، والتصور هو . من تفسيرها التي البد
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التصور يعني الداللة هو التعريف األكثر شيوعا للداللة الستناد  إن .الكلمة والقول داللة

1(" ا لهااألخيرة إلى حدث يعتبر في كثير من األحيان تسويغا ذهنيا و آلي(.  

وهذا يظهر االتجاه الذي أخذته الدراسة الداللية المعاصرة في اعتبار عامل 

يل، ووصل األمر في إطار هذه اإلدراك و الذهن يلعبان دورا محوريا في عملية التدل

أن جعلت البنية الداللية مع البنية الذهنية ملتحمتان إلى درجة " جاكندوف"النظرية عند 

التطابق التام.  

« Semantic structure and conceptuel structure denote the same level of 
represen tation » )2( . 

 "يعكسان نفس مستوى التمثيل البنية الداللية والبنية الذهنية إن ."  

ما يمكن أن تحمله األلفاظ  هي كّلو -للغة يستعمل الدالالت المعجمية م افمتكلّ

المعجمية  المداخل نإولذلك ف. ة عن االستعمال النحويمستقلّ - من معان أساسية

هللوحدات اللغوية تنب األصل في اللغة أن يوضع المدلول الواحد بإزاء اللفظ إلى أن 

  . الواحد

دة لفاظأجد توحيث  ؛اللغوي ال يسير مع هذا االتجاهالواقع  غير أنمتعد اللة للد

وفي إطار هاتين . دة بلفظ واحدوقد يعبر عن المدلوالت المتعد .على مدلول واحد

الترادف "اللة بالدراسة المتشعبة لهما تحت مسمى كتب الدحفلت  غة وألفاظهاالنظرتين للّ

  ". اك اللفظيواالشتر

اعتبار  الذي يتناسق مع ما قررته اللسانيات االدراكية فيتمثّل في اإلطار أما

تمثيل   تشتمل على؛ " perceptuel codes" "شيفرة داللية"فظ الواحد يحمل في طياته اللّ

ظرية عند فباالستناد إلى هذه النّ. عرفي مأخوذ من الواقع االجتماعي والثقافي والبيئي

الوحدة المعجمية الواحدة في اللغة تخضع لتحليل داللي يأخذ في  فإن" وفجاكند"

 "محوري الداللة األفقي  والعمودي ة تركّز علىالمعجمية بطريق الحسبان تحديد الوحدة
                                                           

1- �'��� h766ص س،  م:  \�ا. 
2  - Ray jackendoff : Semantics and cognition, MIT press, USA,1985, P95. 
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syntagmatique et paradigmatique  "تمثيل معنى الوحدة المعجمية، ليأتي بعد  ، ثم

  .ة بالوحدات المجاورة لهاذلك  تمثيل عالقة الوحدة المعجمي

  ":جاكندوف"التحليل الداللي عند 

في تحليله المعجمي الداللي من مجموعة من األمثلة في اللغة " جاكندوف"ينطلق 

  :وهي " المكان"اإلنكليزية تتعلق بألفاظ 

   Here هنا.  

   That way  بهذه الطريقة.  

  On the table  على الطاولة.  

  In the park  حديقةفي ال. 

كما أن من . "جمل"ق بالمكان تستعمل في ففي هذه األمثلة توجد أسئلة تتعلّ

ها مخديست التي "جمليةالقضايا ال"االمكانيات اللغوية التي تعكسها اللغة هو استعمال 

  :          هاأنّ" جاكندوف"هذه الوحدات يرى وي المواقف االجتماعية المختلفة؛ م فالمتكلّ

 « Semantic of spacial prepositionnel phrases can function referentially, being 
used to pick out places and paths in the projected word »

 )1(
.  

"داللة التراكيب الجملية المتعلّ إنا حيث تستعمل لتعيين قة بالمكان يمكن توظيفها مرجعي

  ". األماكن والمسارات في العالم الموضوعي

من خالل هذا التحليل إلى جرد مواضع استعمال هذه األدوات " جاكندوف"سعى ي

في اللغة اإلنجليزية قصدا إلى الوصول إلى تصنيف لحاالت " المكان"الة على الد

  . استعمال هذه األدوات في الجمل وأشباه الجمل

لساني سبق للفكر اللخلفية المعرفية التي في تحليله الداللي من ا" جاكندوف"ينطلق

 وخصوصا مفهوم اإلبداعية وقدرة المتكلمأن أشار إليها؛ " اللسانيات التوليدية"في إطار 

                                                           

1  - Ray jackendoff : Ibid, P 161. 
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في " دون الجملةما "إلى  وهذه اإلبداعية ترتد .من قبل على توليد جمل لم يكن قد سمعها

إلى مادون ذلك، أي  في اللغة العربية؛ بل ويمكن أن ترتد" شبه الجملة" اللغة؛ مثل

نفسها سواء استعملت داخل التركيب اللغوي أم بقيت محايدة " أللفاظ والكلماتا"مستوى 

   .في المستوى المعجمي المعزول

إجراء التحليل باستخراج األدوار الداللية  في المستوى النحوي المعجمي يتم

للوحدات المعجمية داخل التركيب باالستناد إلى قواعد التحويالت التي تعتمد على إعادة 

الوحدة  م أنوعلهو م فمثلما. اد الوظائف النحوية لهاب الوحدات المعجمية بإسنترتي

ها أو بعضها في المعجمية يكون لها من الدالالت المتكاثرة ما يستحيل معه إدراجها كلّ

التركيب اللغوي، وهنا يقوم المتكلم بانتقاء دور داللي واحد لتوظيفه في الجملة ويستبعد 

  .البقية 

وحدة داخل التركيب مثل  حوية إلى كّلبإسناد الوظائف النّ مستوى النحويال يقوم     

 أما. لحالية والنعتية والشرطية وغيرهاالفاعلية والمفعولية والظرفية واالسمية وا

اللية لهذه الوحدات زيادة على وظائفها قوم بإسناد الوظائف الدفيالمستوى الداللي 

   .  لتي ال ينفك كالم المتكلّم عن واحدة منهاية اوروهي األدوار المح ،النحوية

 "   proposition"التركيب اللغوي في الجملة التالية من الناحية الداللية قضية  يحمل

  .كتابا تصفح علي:  ل كاآلتي فهذه القضية الداللية تحلّ

  :تركيب القضية  

  .2موضوع + 1موضوع+ ـــ   محمول    قضية  

  .ح+ف+ص+المحمول     ـــ    ت 

  ).علي(ـــ    المنفذ   1الموضوع 

  ).كتابا(الشيء     ـــ  2الموضوع 
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 ما ترتديم الداللي ألدوار الوحدات المعجمية ليس تقسيما حصريا؛ وإنّسوهذا التق

وبالتالي يمكن ألدوار . أغلب التراكيب إلى هذه الصورة البسيطة في اللغة العربية

حسب الدواعي إلى ذلك؛ وخصوصا في حاالت داللية أخرى أن تتدخل في الجملة ب

  :ق باألشخاص واألماكن والهيئات والحاالتاإلشارة إلى تنويعات داللية تتعلّ

 Thing, Event, State  Action , Place , Path, Property,   

  ).، الحدث، الحالة، الفعل، المكان، المسار، الملكيةيءالش(

ق بنوع من للغة اإلنجليزية تتعلّأورد جاكندوف أمثلة عن هذا النوع في ا

 إذ إنprépositionnel phrase   "" "شبه الجملة"الوظائف النحوية شائع االستعمال وهو 

في تعبيرها عن المكان " الوظيفة النحوية"إضافة إلى " دورا دالليا"بعضها تؤدي 

داللة " دة؛ تتقاطع كلها في تأدية دور داللي واحد وهوبواسطة طرق في التعبير متعد

  ":المكان

«  - (Thing) occupies (place): 

a-john is in the room 

b.The Lamp is  standing  on the floor 

c-The mouse stayed under the table »
 )1(
. 

  ):مكان(يحتل) يءش" (

 .جون في الغرفة  -  أ

 .المصباح فوق األرضية   - ب

  ".الفأر تحت الطاولةبقي     - ت

شبه "تبيان للقيمة الداللية التي يكتسبها " جاكندوف"ها في هذه األمثلة التي أورد

تتحقق بإيراد شبه الجملة في آخر للساني، فاألدوار الداللية في التركيب ا" الجملة

                                                           

1  - Jackendoff : Ibid, P 161. 
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بإدراج شبه الجملة  قام المتكلّمنفس الدور الداللي يتحقق ولو  التركيب النحوي، غير أن

  . في دوره الداللي في بداية التركيب، فتأخيره أو تقديمه ال يؤثر

« This PP may come at either the beginning or the end of the sentence »
 )1(
. 

  ". أشباه الجمل هذه بإمكانها التموقع سواء في نهاية الجملة أو في نهايتها"

المستوى  وهذا ما يعكس القيمة الداللية التي تكتسبها الوحدات داخل النظام اللساني ألن

ولذلك يعتمد . ي لوحده ال يمكنه إيفاء العنصر الداللي حقه من التحليل المتكاملالنحو

على تمييز دالالت الوحدات المعجمية داخل التركيب " جاكندوف"التحليلي الداللي عند 

القائمة على أساس " التوليدية التحويلية"اعتماده على  القواعد  ومع ذلك فإن. اللساني

أكسب عمله مرونة في التعامل مع التركيب اللساني؛ الذي هو  تمييز الوظائف النحوية

في ذهن المتكلم في البنية العميقة قبل أن  محصلة لعدد من المستويات التعبيرية تتم

  .تصبح بنية سطحية

والمقصود بهذه المستويات المستوى الصوتي الفونيتيكي والفنولوجي والمستوى 

ه ليس على أنّ وهذا يدّل. ستوى الدالليلمالمعجمي والصرفي والمستوى النحوي وا

ر آليات القول البشري بمراعاة تفس أنقة نظرية لسانية واحدة مهما بلغت من الد بإمكان

  .كل هذه الخصوصيات اللسانية

البحوث اللسانية تشهد تطورا وانفتاحا على الحقول المجاورة لضبط  ومع ذلك فإن

في هذا اإلطار الساعي إلى رصد  تصب" جاكندوف"وفرضية  ؛مجمل هذه التصورات

م جاكندوف فرضية المدخل المعجمي للفعل، جمع صم. "آليات القول اللساني اإلنساني

-فعل –اسم : فيها بين خمس قواعد، قاعدة تصنيفية تصنف الوحدة المعجمية إلى

اعدة للوحدة المعجمية، وقوقاعدة تكوينية، وقاعدة داللية توضح الدور الداللي ...حرف

 ح هذه القاعدة الوظائف التركيبية التي قد تشغلها الوحدة المعجميةتوض ،تركيبية

                                                           

1  - Jackendoff : Ibid, P 163. 
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د ه;: ا�'�2.ة ا��#�"ات ا��9)�/ ا��� )8"أ 562 ا��4.ة ا�$.رو /، و3�2.ة �0)�/ )�ّ.

�2"=�  .)1("ا�$�@$�/ �4? ���2�  ا���م و���2� ا

ة لقدرتها على إضاءة ظريإلى إيراد هذه النّهنا إنّما يهدف  سعىالم غير أن

قة باستعمال التعابير المجازية في الكالم سعيا إلى فهم أفضل لكيفية الجوانب المتعلّ

  . انتقال المجازات بطريق الترجمة

ى سمفي إطار ما ي" جاكندوف"هذا الجانب من االستعمال المجازي للكالم درسه 

إلشارة المرجعية التي افتتحها اتلك له في  جد أساسيو؛ وهذا المفهوم "الشذوذ الداللي"

  : وهو بالمثال المشهور الذي أورده" تشومسكي"

« Colourless green ideas sleep furiously »
 )2(
. 

  ". األفكار الخضراء عديمة اللون تنام في غضب"

المقبولية الداللية تقع في مستوى أبعد من مجرد  وهو المثال الذي يشهد على أن

 .يضبط السالمة النحويةالرصف النحوي الذي 

« Sentences that break selectional rules can often be interpreted 

metaphorically »  )3(
 . 

  . ")مجازية(الجمل التي تخرق قيود االختيار بإمكاننا تأويلها بطريقة استعارية "

ساس ل في إطار نظرية العالقات المعجمية الداللية إلى توفير األصيتووبالتالي 

من وجهة لسانية داللية وليس " االستعارة"و" المجاز"اللساني الذي يبرر تناول مسألة 

 .يةبالغية فنّ

وعلى هذا األساس مضى اللسانيون يعتبرون القول اللساني الخاضع لسالمة 

كل الجمل الصحيحة في  يمكن حيث .البحث في مقبوليته الدالليةنحوية منطلقا في 

فإن  وافقت الداللة من جميع زواياها فهي جملة  ؛ةمقبوليتها الداللي بحث فيأن ي نحويا 
                                                           

1-  9���Q حeB : ، -�WI6 ا�.( Cإ� RfI'ه�ة، ا��� .226، ص  2008ا��t�I،  بدار ا��E=�01، ا�
2  - Chomsky Naom : Aspects of the theory of syntax, USA,Cambridge, mars 1965,  P149. 
3  - Chomsky  Naom :Idem, P149. 
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فإذا انحرف مستواها الداللي عن . مكتملة وجاهزة لممارسة دورها االبالغي والتخاطبي

الشذوذ الداللي الذي يصيب الجملة ليس عائقا أمام تحليلها والبحث عن  التحقق؛ فإن

ة هذا الشذوذالمخارج الداللية التي تلّطف من حد.  

االنحراف الداللي الذي يصيب تعبيرا ما يجعله يدلف رويدا إلى  نإولذلك ف

دراجه ضمن ن النقاد واألدباء من استثماره إلمما يمكّ" االستعارة"و" المجاز"ساحة 

قدرة اإلسهام اللساني المعاصر في إضاءة  نتبيتومنه . نمهارات القول واإلبداع والتفنّ

ق عليه االنحراف أو الشذوذ الدالليين فهذا طلوإن ُأ دبي اإلبداعي، حتىجوانب العمل األ

  .ال ينفي عن هذا التركيب صفته اللسانية وطابعه التواصلي

  :االنحراف الداللي -

يقصد باالنحراف الداللي اقتران وحدتين معجميتين ليس من شأنهما التجاور 

عدم االقتران ما يشيع في االستعمال  حكم علىما يغالبا داخل التركيب اللساني، وإنّ

  :اللغوي بطريق الحقيقة، مثال

  .م المعهدسلّصعد الطالب  - 

  .م النجاحسلّ صعد الطالب - 

الفعل  ؛ ليس من شأنهما االقتران، ألن"النجاح"و" مسلّ"فالوحدتان المعجميتان 

م سلّ"و هنا على مفهوم فيزيائي لألشياء، وهفي مجال الحقيقة اللّغوية يحيل " صعد"

وإن كان الواقع  ؛ال شذوذا دالليفهو اقتران تركيبي يشكّ" سلم النجاح"ا أم". المعهد

 Le sens dénotatif et"  "المعنى المجازي"و " المعنى األساسي"اللغوي يشملهما معا أي 

le sens connotatif  ."  

خرق قيود "": جاكندوف "هو الذي يطلق عليه  وهذا المثال المذكور وأشباهه

وهذا الخرق قائم . دبواسطة االنتقال من المحسوس إلى المجر وهو قد يتم ؛"االختيار

على  أساس االختالف بين الوحدات المعجمية وعدم قابليتها االندماج مع الوحدات 

 تجدر اإلشارة  إلى أن. "األخرى على المستوى الداللي المركزي أي الداللة المعجمية
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، تعتمد ن االنحراف في نطاق شبكة تصويريةكاالمنحرف مجازي إذا  ركيب الدالليالت

على األنساق الثقافية للغة معينة تقوم هذه الشبكة على سلسلة من التقابالت كالتقابل بين 

  .)1("مجرد /محسوس 

العالم الخارجي هو عالم فيزيائي واحد في أبعاده وأحجامه غير  وهذا يعني أن

لخارجي يخضع لدى األقوام والشعوب المختلفة إلى إمكانيات إدراك هذا العالم ا أن

بها كل فئة عن األخرى وتمتاز عنها تبعا لهذا اإلدراك الجمعي أو ذلك تختص.  

طلق على الرجل يتعبير فهو  ؛"ه أذنإنّ: "سابقا رداوالعلى ذلك المثال الذي  يدّل        

ويقولون هو : "كريم مثل هذا التعبيروقد ورد في القرآن ال. قهمتى بلغه شيء فهو يصد

ى اهللا صلّ - ين من كان يعيب النبي من المنافق إن: "وتفسيره". أذن، قل أذن خير لكم

فأعلم اُهللا تعالى   ؛"أذن"ه ي ألنّمتى ما بلغه شيء حلفتُ له فيقبُل منّ: ويقول - معليه وسلّ

  .)2("ه أذن خير ال شرأنّ

هو مستعمل في اللغات األخرى مثلما هو وارد ا التعبير بإطالق لفظ األذن فأم

  « I’m all ears»: في اللغة اإلنجليزية بتوظيف هذه الوحدة المعجمية في التعبير التالي

فيزيائي الذي هو عالمة لسانية عن واقع " آذان"لفظ  الحظ أنيفهنا ". كلي آذان مصغية"

في العالم الخارجي يللغات، التي تختلف تبعا الختالف ق مختلفة باختالف ار عنه بطرعب

البنية  األقوام والشعوب على الرغم من إتحاد الواقعة الفيزيائية وعدم اختالفها، لكن

  . اإلدراكية كيفت هذا الواقع الخارجي بما يعمل على تأكيد  اختالف الشعوب والثقافات

ع مع ما والتأكيد على الطابع المعرفي اإلدراكي لدى الوحدات المعجمية يتقاط

ره البحوث اللسانية االجتماعية المعاصرة التي تجعل التنوع اللغوي دليل صحة تقر

دة للبشر يحمل في طياته مخاطر شتى وأن استنساخ لغة واحدة موح. للعقل البشري

كل لغة هي عبارة عن منظار إدراكي  تصيب العقل البشري بالتراجع والجمود ألن

  .معرفي خاص بها 
                                                           

1-  9��Q حeB :140ص ، م س. 
2-  I'Q9 أ� I'�= ر�E�= زه�ي أ��Fدة : ا�= ، -m.ا� $�_S "9، "ذان���� =<'�)- =9 ا�'���ا�Iار 296 ،  �
�A وا��E -� ،-'J�0'ا��l0.71ص  ،1965، 5ج�. 
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«Les conséquences de la disparition des langues sont  graves à plus d’un 
titre. si nous devenions tous uniformément monolingues, notre  cerveau en 
serait affecté, au  point de perdre une partie de notre créativité linguistique 
innée »  )1(

. 

"م لغة نا نتكلّإذ لو أنّ. قراض اللغات خطيرة لعدة اعتباراتاآلثار التي تنتج عن ان إن

  ".نا نفقد جزءا من إبداعيتنا اللسانية المكتسبةر إلى درجة أنّدماغنا يتأثّ نإواحدة ف

يتبيف  ن أناللغة تمارس حضورا قويا يجعلها أداة طيعة تمكّن اإلنسان من التكي

فاللغة ليست وسيلة تواصل واتصال  وبذلك .مع عالمه واالندماج في منظومة وجوده

 نأيضا أالحظ ي. تهمؤشر حيوي يضمن وجـود بقاء النوع اإلنساني برم هي فقط بل

د الحاجة إلى دراسة غة على مستوى الذهن البشري يؤكّاألثر الخطير الذي تلعبه اللّ

هم اآلليات ذلك من أجل ف لسانية ونفسية وعصبية للغة اإلنسانية تتكامل فيما بينها؛ وكّل

غة في إطارها الذهني فهم اللّما يتحقق ذلك حينما تُوإنّ. التي يشتغل بها الفكر البشري

ة وحضارتهاالذي بدوره يعكس ثقافة خاصة ورموزا اجتماعية ترتبط بتاريخ األم.  

«  Les langues ne sont pas seulement le moyen privilégie de communication 
entre les humains, elles  incarnent la vision du monde de leurs locuteurs, 
leurs imaginaires, leurs façons de véhiculer le savoir. Malgré toutes leurs 
parentes, elles reflètent différemment la réalité » 

)2(
. 

ها تتضمن رؤية نّبل إ. لة لالتصال بين البشر فقطغات اإلنسانية ليست وسائل مفضاللّ"

فرغم تشابه . ول المعرفةالعالم المختلفة للناطقين بها، ومخيالهم، وطريقتهم في تدا

  ". اللغات تعكس الواقع بطريقة مختلفة نإأصولها ف

إذا كان األمر على هذا النحو فماذا عن محاولة نقل الوحدات المعجمية إلى لغات       

  أخرى بطريق الترجمة؟

الوحدات ال إنتحميلها من المدلوالت والمعاني ما  معجمية داخل اللغة الواحدة يتم

 . اطقة باللغةيتالءم مع المنحى اإلدراكي المعرفي للفئة االجتماعية النّ

                                                           

1  - Philippe Franchini : Année des langues 2008 /commission suisse pour unesco.WWW.unesco .eh 
/actualité/années internationales. 
2  - Philippe Franchini : Op cit. 
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ولقد لوحظ كما يشهد بذلك الواقع اللغوي تزاحم المدلوالت على مستوى الدال 

لداللة؛ لكن في إطار النظرية عليه دراسات المشترك اللفظي في علم ا الواحد مثلما تدّل

نظر إلى ترجمة الوحدات المعجمية باعتبارها حاملة للمعاني اللسانية المعاصرة ي

  . األساسية والمجازية

ن بادئ ذي بدء  ولتسهيل عمل الترجمة فإنالمترجم يعي"ة الوحدة مجازي

غوي تطرأ عليها األلفاظ في الواقع الل وذلك من منطلق أن". تهاأساسي"أو " المعجمية

األلفاظ ال تحافظ  ودراسات التطور الداللي أثبتت أن. تغيرات عميقة وسطحية مختلفة

بساحة المدلول الحقيقي ال يلبث أن  المجاز إذا حّل كما أن .على طابع الحقيقة  فيها أبدا

لتي نة مع تناسي داللته الحقيقة ايتحول إلى حقيقة في أذهان الناس في حقبة زمنية معي

  . منها انبثق

ال "وهذا يجعل نقطة االرتكاز هي االقتصار على بيئة معينة وزمن خاص؛ 

نة إذا اقتصر على بيئة معي يكون الحكم صحيحا على الحقيقة والمجاز في األلفاظ إالّ

فالمجاز القديم مصيره إلى الحقيقة والحقيقة القديمة قد يكون مصيرها إلى  ،وجيل خاص

ر لها البقاء تنتقل من مجال إلى آخر جيال بعد د، وتبقى األلفاظ إذا قُالزوال واالندثار

  .)1(" جيل وذلكم هو التطور الداللي

ودراسات اإلدراك فتحت المجال أمام المترجمين لالعتناء بهذه الناحية فبدال من 

 قّه ما يستحءيالإار وجود المجاز في اللغة واعتب نإتهداف الداللة الحقيقية لوحدها فاس

وهو بعمله هذا ال  .كتسب قبوال واستحساناياية واالهتمام يجعل عمل المترجم من العن

ها؛ ذلك أنالداللة الحقيقية نفسها في اللغة األصل ليست ثابتة  يعتبر خائنا وال مشو

ال تترك وحدة معجمية مستعملة في  -  كما سلف - أعراض التطور الداللي  دوما، ألن

وعملية التطور هي عملية صحية وليست . ها للتطور والتبدلضعختو إطار اللغة إالّ

ه يعكس حيوية اللغة ومسايرتها للواقعرضية، ألنّم.   

                                                           

1-  H� .131، ص م س:إ��اه�6 أ7
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 التركيب اللغوينقل هذا  فهل يصح ؛« sang froid » العبارة التالية حينما تُقرأ

صفة ن يتصف بللداللة على شخص معي" دم بارد: "العبارة التاليةإلى اللغة العربية ب

  . عليها مدلولها في اللغة األصل وهي اللغة الفرنسية الهدوء والرزانة مثلما يدّل

ال يتناسب مع العقلية العربية في هذا المجال، " الدم البارد"إطالق صفة  يظهر أن

ل على مدلولها وال تشكّ وهنا يستعيض المترجم عن هذه العبارة بعبارة أخرى تدّل

ثابت "أو " رابط الجأش: "قى في البيئة العربية، مثل عبارةلدى المتل" خرقا إدراكيا"

 ي، فهو يثير لدى المتلق"دم بارد" ا حقن اللغة العربية بتركيب مترجم مثلأم". الجنان

ة مما ال يحتمله ق بالعزة والكرامتتعلّ ؛ « sens péjoratifs » "تحقيريـة معان"العربي 

 ...".الالمباالة، عدم الغيرة، الدياثة" معنى التركيب اللساني في لغة األصل مثال

اللسانيات المعاصرة ممثّلة في علم الداللة  ولتفادي مثل هذه االنحرافات فإن

تدخل ضمن آلية التحليل الترجمي إدراج معرفة المترجم " جاكندوف"اإلدراكي عند 

ولتحصيل ذلك . ن اللساني المتمثل في واقع الثقافة في لغة األصل والهدف كليهمانَبالس

ى له ذلك إذا اكتسب من المعارف المترجم يتأتّ أي إدراك الواقع بطريقة سليمة؛ فإن

  :ل هذه المعارف فيما يلينه من اإلجادة في عمله الترجمي، وتتمثّوالمهارات التي تمكّ

« four different but complementary « mémories » need by tranlators for their 
work :  

1-Knowledge  o f the language system ;  

2- Knowledge  o f the language usage ;     

3-  Knowledge  o f the world and ; 

4- Knowledge  o f the situation »)1(
.    

: ها متكاملة فيما بينها يجب أن تتوفر للمترجمين في عملهممختلفة لكنّ" ذاكرات"أربع "

  ". ومعرفة استعمال اللغة، ومعرفة العالم، ومعرفة الموقف معرفة نظام اللغة،

                                                           

1- Nili Mandelblit: Human and machine translation, perspectives, national resource center for 
translation  http://citeseerx.ist.psu.edu. 
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D ه;: ا�$�"�G /G وL�2 �$� �'.م �B  L.ا ودD'� �G �$2 ؛ و��. ذ�K �'�م ��$Jّ/وإدراآ�

�6#/ اM. ه;: ا�$�"G/ إ�5 ا�6#/ ا��.ف�G /���ن"ذن إ����$� ���ول ؛ وإّ�"$ّ4��/ أو	L و

9��O ا�GN�ر وا /#6��رات ا��� �G R#�0 اQM�ر ا�$�"	P أن �.رك � )�L6$ ا

  ". ا�6#/"و��T " ا�$�""�� L"/G	P وه;ا �B�: أّ� ،ا�6#�ي

6ّ�G �������;: ا��B�0" اNر��/ @�$�/ آ6ّو�� P	"�$�$� ا �8�ع أن $� آ�ن إدراك ا

Dّ�� VB�  :#/ ا��.ف W / و ���/ إ�5 ا�D'B� 6ّ ا

« The point of translation between languages is to preserve the thought 

behind the expression »
 )1(
. 

 "6ّ�#�ت ه� 3.ر)�� 562 ا�$��YG/ 562 ا�=�" ا�$��اري �'8/ ا���'�ء �G ا��"	$/ ��O ا

"�Z���  ".  6F] ا

"�$�O أ[��ل ا���اD0 #/ 562 أّ�	P إ�5 ا�6ّو562 ه;ا اN �س �YB" ا D�] ��

�ت ا��6���/ وأآ$�6� إّ� ا��M��� وه;ا �B�: أّنW��أن ه;ا  ا�6#/ وإن آ��R أر53 أ��اع ا

^ي؛ أي أّ�"�� اW���� ر�ز [��6/ )�ا`_ ��62� ا�O2 �=B� � "EZ ا�6#/ ا�8��_ ا

 P�(�	�4 O2 ���8 وا ��� و��ا"Zّ���  . و)�9را)�P ا��ا3��Z2/" ا���9ر 

$ّ /�����M6#/ ا� �6�E�� اW�� � �bدي إ�5 ا�'�ل أّنوا��ا3_ ا�6#�ي ��b. ا�8��_ ا

� �@$_ ا�EZ" ه� 3.رة آG D"د 562 ا�=�" وا�E��ر؛ ذ�K أّن  �G ن وإن آ�ن وا4.ا���ا

"L��c��^�G "�ّر: إ��وا4. و[ Dآ "�G �G K���T آ; Lأ� .�B�س وه;ا �4d 562 eZ8B�د ا

�K إذا )�6ّ�� �$G PNه� 92ُ�رة )@�رب ا ����$�/ ا���" ��"	$/ رواc_ اgداب اNا e

 O2 ون"Zّ�� _$�@$�و�OQ ا��^ وا�=h�ر �.��� وه� ���G D$2 /69ّ�$"د أو أG"اد O ا

  . رأي ا�$@$�2/ و�G"ه�

 /$	"��O2 i�Z� O اM	�دة �G ا _3� �G L6�@� P	"�$�وه;ا �jZ2 �'6� 562 ا

P	"�$�Bk �G /B��� ا�VB ا����$Z.ع ا�;ي أ3.م 562 إF"اج . WF Oل إدراك ا�$�"G/ ا�G

                                                           

1  - Jackendoff : Op cit, P 183. 
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Bّ6��L ذ��E2 O�� K/ و`��ه�؛ وإّ�اkN" اNد��  "��ّ�� P��L ذ�س  "��ّ( �$K���G�ت   "Z2

 e�"8� ��� L62�=( O���L�E ه� �4m.اث أو  O /���� /�9h] ة���� "Z2و /�Bز

و562 ه;ا . JG$"ة ه;ا ا�����o ه� اkN" اNد�� ا�Z�رز �.ى ا�$Z.ع. /ا��$�ع وا�"وا�

�"	P اkg�ر اNد��/ �L��Z�4 �G _q ه;: ا�Z�2�رات و� ��$D ه;:  اN �س pGّن

��q�� 0" أو�B��  . ا

���ول �.ور: أن �WF ;=Bل �� اkN" اNد�� O�� "`�4 �.ي ا�$�"	G P و� دام أّن

.Z$�/ إ�5 ا4N.اث وا��hEص ا��� هr�ّت �Z$6.ع أر`ّ� ع �=�Pّk LاkN" اNد�� إ�5 ا

�/ اMدراآ�. FM"اج ه;: ا�$�k �G "2�Eب اkN" اNد���.� Sémantique"وP62 ا

cognitive " .B2"وف.Bآ�	 " P	"�$���Gّ" أر`�/ ا���'�ء ��O ا�$Z.ع �km" اNد�� و��O ا

��  .  ;ا اkN" اNد��

Jّ$�(d �G /�`"=�اW�Fف ا�6#�ت ��O ا�EZ"  / اMدراك B2. آ��6$�، أي أّن�D�ّ ه;: ا

6ّ�)�'D$2 e ا��"	$/  #��O؛ آ$� أّن��c�2 T'� أ�م )"	$ـ/ )@$_ أ[��ت ا�$���� ��O ا

�e'��6؛  O	�eRZJ �ّ6��3 / �ه;ا ا���ّ' B2. ا�$�"	$�O ا�$�"ة ��Y" أّن /$	"��/ D$2 ا

( �G O�$	"�$�O ا "Fgا t�Z��/ �Zّ�وأّن DEG ا�Z'O 	�/ أF"ى أّن"	$/  O  "Nا

6ّ��� �6ّ��� e6ّ��� D� ؛H'G /����6�WF Oل � ُذ#/ وأ�Y$��� ا e"آ Bّ��	u �'.رة ا�$�"	P ا

��8�ت �G�'k/ وq4�ر�/ وا	�$��2/ O /#6�  . 562 إدراك � ه� 6F] ا

 /'�$��؛ و� - 5أ�أم  �ء ا�$�"	P[ –وه;: ا�$��8�ت ا�$;آ�رة 4�`"ة �G ا��BZ/ ا

62L� �ّ^را إ	ا و.ّ /��.���	�ده� و)�kr"ه� �G ا LZ�B� أن:  

« In particular, we would like to be able to account for the way that (more 

or less) the same thought can be mapped into expressions of different 

languages, allowing for the possibility of reasonably good translation »
 )1(
. 

�T=B ا�=�" �8"�'/ أو أF"ى أن ( �G O$ّq�ُ����BB�$� "� ا�����D 562 أّ�"  O�$� L

6ّ���"	$/ 	ّ�#�ت، ّ$�$6�h] ا /����p� u$�� �/��W'2ة و. ."  

                                                           

1  - Ray Jackendoff : Foundations of language, Oxford university press,  2003, P 273. 
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e$2 ا��@"�/ ا��M���/  ا��� ������� ا�$Z.ع �km" اNد��  ه;ا ا�'�ل إ�5 أّن b�ِدي

�$� L�G"/ ["وط وا D2�=ع و��.Z$���� آ��G�4 R^ا ��M�ج أ@( :"k�D ا�$�"	P�=� P ا

  . ^ ا��@"�/ ا�x�$/�9hE)�ارد ا�GN�ر 562 ذهO ا�$Z.ع e�� �G ا��3W�ت ا�J���/ ا�;ي ُ�

�D9 إ�5  وه;ا ا�=�P وا��=�@� � D2�D ا�$�"	P ��$�ه�G 5 ذات ا�$Z.ع 5ّ�4

�B�: أن ��E"ك آDّ;ر؛ وإّ�ه;ا �� در	/ ا��.�ج Nّن �$  Pه��=$�O ا /6$	 �G �$�B

�ّE��D وا���9رات و�G ا�"وا�H ا��� )"�K6( H ا�$=�ه�P �#�"ه� O ا�$=�ه�P اFN"ى 

�$�B�� /��@�O ا��M���/ ا �4�� "Fgأ4.ه$� ا P�=�  . أ � � 

�ّE(ّ�وG"� �Z��	 :;ء ه�'��.G�ع O2 `"ورة � �$�O ا� �B�د إ���G L ا�b� Dرة ا�

6ّ��"ورة 0" ا��O�� O��Z ا�EZ" و)���$�G L ا� �B�د إ�9B2 5 #�ت Nّنا��"	$/ ��O ا

/$	"��O�$� � L وذ�K �.�2ى أّ� ؛ا��"	$/ 	�D ا�Z�uB@� t إ�5 ا���P 562 ا ����/ ا

 D� ،�$�� H��$��P ا����O�9hE أن ��E"آ� T=� �G ا�$=�ه�P وا���9رات O2 اN[��ء وا

Fd ?5 أّنوذه��`�L و4�`": أو ه�  "ون إ O�� L$ه��= Oا�VhE ا��ا4. �#ّ�" 

@Z" 562 ه;ا ا��#��" �=�D ا��@.�. و ا���8ر . 

« Si l’on admet l’interprétation structurale, c’est-à-dire si l’on reconnaît que 

chaque langue a une structure sémantique qui lui est propre, la traduction 

apparait effectivement comme une tentative d’avance  vouée à l’échec »
 )1(
.  

  

�# آDّ أّن� اZ�2"��  إذا أيا���BZي  ا��rو�Dا�2$.��  إذا" ،��� /0�F /��/ )�B� K6�$/ د�

Gpّن DE=����م ��62� �� /�  ".ا��"	$/ ��;ا ا�Z�2�ر )#.و ��و

�G ف"� P���	�ا�? أF"ى  �$Dو�د�2ا: L�ّN � �"ى إّ� 	�ا�? ا�W�Fف  إّن ه;ا ا

Jّ$(���$	 "EZ�  .D ا[�"اآ� وا��'�ء ���B� O ا

L �"ى WFف ه;: ا�"ؤ�/ و ���5 إ�5 � ا�=�" ا��6��� وا��M��� ا�$��pG "0ّ�أّ

ّ�2 /���$] /G"�WF Oل /؛ �B�ء  uq�� i�4 ه"ة�z 562 ^آ�"���5"ا�.� "ا�E$�ل ا

                                                           

1  - Zaoui Mustapha : Sémantique et étude de langue, Algérie, Opu, P34. 
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L�ّأ .ّ��4�6.ات ا O�$� /���Wّ أن� uZ9(  /����6�)�E"ك L$�G �G ا�$@$�2�ت ا

/�"EZ���و)�ّ' ؛ا����� e ����6��/ �G ا��ا3_ ا�.��� ��E" إ�5  إّن" ،و	�د ا�.�ا�E$�ل ا

ا�6#/ ��0=�� ُآWّ أو ا�YB"��ت ��0=�� ُآWّ أو أ���ق  ا�$;اه? ا��� )'r� �qّن

�ر ا��� �uّ9ا��2'�دات ��0=�� ُآWّ هNأّ��أن  � و4.ه� ا ��B2 5'�لB�� أّ. �� ذات 

آ���6$�ت أو ا�@$D أو ا�="وض أو ا�8h���ت أو ا���ارات أو  ���� ا��4.ات ا�9#"ى 

Bّ��5B ا��Dّ� �9ص أو ا�GN�ر أو ا O /'�E ����  .))1"[�آ( WG D�.و أن )��ن 

 �6$���� ا��6ّ�أّ /Z�B��$'�9د ���� ���G / Dّآ ���G ك"�E� �ا�B�س �.ون ا �BJ�ء  

 DJ��ن T=� �G /$c�3 آVh] D، وإّ�" ا�$�ت"و" ا����ة" ��G O$� �r)� ا�W�Fف 

 O��B�$���/ 4'�'/ أو @�زا ��;�O ا�.�  .	�/ ا�Z�B/ ا

"ّ'��$���/ ا��� )e�6 ا�$��B ا���6 ا�.��G ذهO ا�="د ه� B�ط  وه;: ا�Z�B/ ا

�$2�ا�B2 i�Z. اMدرا O؛آ�� �ّN�ّ=���" ا�$���� ا�@^��G e"/�c� / ا��� )��O�ّZ( ��6ّ ا

�6���$�5B ا�� "/#6���689  إّن. 562 ���ى ا�B�Z/ ا��$�'/ )$��.ا � ��$���� �G ا

�O��B آ6ّ�إن Q �G W$4ّ�" ا�$�ت"و" ا����ة" �$�(�Dّرآ�$� 4'�'/ آ.� O� Dّآ �G س�B� ا

��ورا)�P  ا���" ا�$���� ا�@^�c/" أّن ا���9ر واNز�ن؛ إّ� �G س�B�����$�6�  ا

/  )rBى �@� L�D ا ��$���$� ��M _qh.اG /�2"دّ�" ا�$�ت"و" ا����ة"O2 P�(�ZQ�h و

 O2"�6��LB و)9.ر LB2؛ Nّن " ا�$�5B ا u�$( R���6"وإن آ��� �#�? �G " ا�$�5B ا

ا��G  R�Z ه;ا ا�Q�ر "د�����؛ �G WJ إQ�ر: ا�'�ل ا�6 دec�3 أ	^اء ا�$�5B ا�;ي �9ّ?

�����  :ا

  )2(ا! �ـ�ءـ� ـ�      إ��� ا���ـ� ����ّ� ��� �� ��ت ����ـاح       

�G }4W  O ه;ا ا�R�Z أّنُ� e682" ا��E��6$�ت وا����ة آ��6$� " ا�$�5B ا���6"ا

�=�ظ Nا ��� O�E( �����ن )�B�و��ن �B�� �$�G$� ا�$���� ا �$��62 �BZ�� Dِ'ْBوِ�. �G آ$��6�

�#�ت أF"ى ��ا 8/ ا��"	$/ pGّن 5�ا��6$�ت  ا�$�"	L��Z�4 �G _q� P أّن ه;ا ا�R�Z إ

                                                           

=�دة   //: in mustafahadad.blogspot .com http، 1992ا���=�س ا�N8�.8 ا�'/��B، : \�دور و����ر -1
"Semantics." 
�I أI'Q ا�N'P�Sا - 2�� : ،-&e+اه� ا��J ،وت�� .325=@?�- ا�'/�رف، �Iون  �ر�U، ص�+��ن، �
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 ��689��;ا ا�R�Z )�$��ر �4ل  /6�ّE$�وه;ان ". ا�$�ت"و" ا����ة"ا�$=���4/ ا

Oّ���� 4$�6�  إ�.ا2ّ� ا�$�689�ن ��$Wن �O�ْ�B آO�ْ�6 و  �Bه �$�=�z�( /'�"Q'ّ4 / R'

@�ز�/ . ��$�@�زّ� P�G O�$� � ة"إذ�����G ه;ا ا�R�Z إّ� �BZ�ء �5B آ�6 " ا�$�ت"و" ا

��$� وه� �5B ا����ة وا�$�ت آ$� �=�$�� ا�B�س �G آD ز�ن و��ن.  

"�Y( �ا�="���/ وا��@�6^�/ إ�����ت د���/ )�rر	O�� u  5)"	$/ ه;ا ا�R�Z إ

�� ا�;ي �8"أ L�62و��O ا��@�وز ا�." ا�$�5B ا���6"و	�ب �: 

"�#�  :ا��%�" ا�$

*Ce n’est pas le mort qui est mort et est en répit. 

mais est celui qui est « mort-vivant ». 

"&'�()� :ا��%�" ا*

*The dead is not, who dies and is in respite 

But who is « living-dead ». 

     u689 /$	"��O ا ��B� "Mort-vivant " و "living-Dead " �$هWوآ� �G نW$���

�$�5B ا�;ي أراد: 0�4? ا�VB ا�60N و ه� �� T�� O��ا�6#/ ا�="���/ وا�6��M^�/؛ و

�G D ا����ة Nان ا.'G"سr���)� DZ3 ا�$�ت"ا "2�E�  . ؛ و3. اZ�2": ا

��	�"  mort-vivant" � ا��4.ة ا�$�@$�/أّ�J� T��� ي�#�/ ��G ا ��$�ل 

Bّ�� ورا�c�ت ا��hEص وا4N.اث، � D�ّh��G�t ا�EZ" ا�$�h�ل اNور�� �G ا 5�Y" إ

�ّ4 o���:.�	 L4ر3/ رو�=DJ ر�ز آDّ ؛� ��O ا�B�س ��.  O: " �0�9ا�.راآ�� و

�ء.�  ". Dracula et vampire" "ا

 u�=( Bّ��"O�ْG إده;: ا O�ْ��B O�� /6$�از�� P	"�$�راآ�O�ْ $�ذج ا�$@�ل أ�م ا

Dّآ D�ّE� �ّا إدراآ"�G �$�B وه;ا ��Y" . ��" ا�'�ل ا��Y� �����6"ان Bk �G��� و)��وا4. 

 T���3$/ ا��9"اف إ�5 درا / د��ت ا��4.ات ا�$�@$�/ O�4 ا3M.ام 562 ا��"	$/ و

و ه;ا � 4.ا �Z�ZQ L�� . t��ا�9�3�ر 562 ا�@��? ا��"آ��Z ا���Bي ��4.: 562 أهّ$



154 

YّB$�p� eه$�ل 	��? O إ�5 ا��2"اف �@��? ا��G V'B درا �ت ا��"	$/ ا�$��6ّ"�ا

/�$@�$� :د��ت ا��4.ات ا

« La typologie linguistique s’occupe surtout des structures grammaticales et 

phonologiques des langues. L’aspect lexical est le plus souvent laissé de 

côté, d’une part probablement par ce qu’on s’imagine qui les lexiques de 

différentes langues se correspondent plus ou moins – les mots équivalents 

de deux langues sont souvent censés avoir le même sens de l’autre à cause 

de la complexité des phénomènes qui relèvent du lexique »
 )1(
. 

�6ّا�B$�8/ ا��6���/ اه�ّ$ إّن" /�(�9� � ا�@��? ا�$�@$�#�ت، أّR أ � � ���5BZُ ا����B/ وا

O 	�/ إّ� ،�Z��	 _و`ـ .'G�9ر أّن�� �B 6ّ�#�ت 6�h=/ ر�$� )��G e��8$� ا�$�@$��ت 

?Z�� 5B�$�O وا	�Z� أن ���ن ��� �=T ا O��#� O��  /jG���$���6$�ت ا�G ،��B��  /�Zآ�"(

/�$@�$�  ". ا�Y�ه"ة ا

O ا�i�Z �="ض 562 ا�i4�Z ا���=�ت إ��B9( 5=�/ ا��4.ات  e8B$��G;ا ا

/��.��B�] HZq�ت ا /�$@�$������ت )B��( /�=�B9. إ�5  وه;ا ا�Pّ�� HZq. ا "Z2

�/ ا�$�@$�/ وا ��$��)���.�  .ا

"�Y� أّن /�	 O ���O ا�6 هB�ك ا)��دا د� /#� �G /�$@�و اGW�F� د����  #�ت

���=� /�$@�$��$�YBراMدراآ�. "O 	�/ أF"ى �G ا��4.ة ا�G " ?��	 562 د.ّE�

Oّ���P ا�h�ر	�؛ و����� L��$�M ��)��د ا��ا3�/ ا�=�^���G /�c ا�.�ا� ��$�ل  ا�)��د ا

�$�5B ا���6 ا�$"آ^ي، و3. �="ض د��ت )��6ّ�� e� $�ل�ه;ا ا� � D�@( /��.��Z  O2�.ا

  . ا�$�5B ا���6 اMدراآ�

�� pGّن���O ا�.��ت ا�$���k"ة ا�$��6ّ و�� /�$@�$�'/ ���، وا�آ�=�ء )ـB'ّ�/ ا��4.ة ا

Dّ�@$D ا�.��ت ا��� )��ّ$ �$� ه�  .�"@��و)$��^  ،�6� ا��4.ة ا�$�@$�/إ	$�ع )$��.ا 

6ّ��D$2 `"وري  O ا�$�$D ه�وا�$���$O،  D ا�h�ّص وا���ّم ،� O ا�@^�cا

�ّ6$2 L`"=(و i�Z�  ".  Abstraction" "ا��@"�."/ )="`�ZQ L�/ ا

                                                           

1  - Michael Herslund :Aspects linguistiques de la traduction, France, presses universitaires de 
Bordeaux,  2003, P 05. 
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���ى ا��4.ة و6$2ّ� 562 ��q�� أو ����$�D9G O ه;: ا O�ّ$( :;ه .�"@��/ ا

D "وه�  ،ا�$�@$�/ ا��ا4.ة�������ى ا���� ا��"اآ$� وO ا OO ا���'�ل  .2��(

(����_ H�6F ا�Zh"ة، و).اB2 DF�0"ه� و ��) ،/9hE��4/، 4"آ�/، إدراآ�/، 

"ّ@K�Y"ي ا�'�Pc 562 إدراك � ه� �E"ك ��O إ�5 ا�$���ى ا�$�"�G ا�Bّ) دة، و��" ذ

و� )^ال )")'� O )@"�. أد�5 إ�5 )@"�. أD9( 5�4 562 إ�5 )�9ر . أ��اع ا�Zh"ة

�ت ا�"ا�3/��=$�  .)1("ا�$���� ا���6/، وا
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  :  le model interprétatif: النمـوذج التأويـلي: المبحث األول

لقد فتحت دراسات اإلدراك الباب أمام الباحثين لتناول مجمل البحوث التي 

قات العلوم قاطع مع علم النفس واللسانيات وعلم االجتماع واالنثربولوجيا، وسائر متعلّتت

 اإلنسانية التي تجعل من تناول أسس البنية الذهنية عند اإلنسان أساسا متينا لدراسة كّل

 . ما يتعلق باإلنسان؛ وعلى رأسها فاعلية القول اللساني

حات السابقة؛ يتم تناول التطبيقات بعد عرض أسس اللسانيات اإلدراكية في الصف

ففي رحاب . ة التي استفادت من هذا اإلرث اإلدراكي؛ وهو ميدان الترجمة األدبيةالعملي

الترجمة األدبية يستطيع الباحث أن يتلمس صعوبة اإلقدام على إنجاز ترجمة تستجيب 

ن ترجمة الشروط الممكنة التي يفرضها البحث العلمي؛ ويؤكد هذا المسعى أ لكّل

دة تلقي بظاللها الساعة تطرح جوانب إشكالية متعد لحد زالتالنصوص على اختالفها ال

وعلى األخص إذا ما تعلّق األمر بإنجاز الترجمة .  على مباحث الترجمة بصفة عامة

أرفع من غيره من  - غالبا –األدبية التي تقع في مستوى من التعبير األدبي يكون 

دة كاالستعارة بصوره المتعد" المجاز"ة من حيث كثرة استعمال األساليب المستخدم

  . والكناية والمجاز المرسل والتشبيه

 يمارس دوره األساسي في تركيبية الفكر واإلدراك " المجاز"وكما سبق بيانه فإن

في ظل التطور  إالّ" المجاز"وهذه األهمية لم يتبوأها . معا فهو ليس ثانويا وال هامشيا

ظر إليه فيما سبق نُ لقداكية بمختلف شعبها ومدارسها، ففي اللسانيات اإلدر الحاصل

ه ثانوي وهامشي وغير حقيقي؛ وهذا الحكم ينسحب على دراسات اللغة والبالغة على أنّ

  .  والفلسفة والمنطق وفقه اللغة وفلسفة اللغة

علم النفس  لكن مع ظهور دراسات التداولية واتجاه اللسانيات نحو التشبع بأفكار

" المجاز"وخصوصا ما أضحى يعرف باللسانيات اإلدراكية؛ فقد تغير األمر لصالح 

أي التي تحفّ " الدالالت الحافّة"طلق عليها ولصالح كل أنواع الدالالت التي كان ي

  . بالمعنى األصلي المركزي

أكيد فلقد فتحت هذه المباحث الجديدة أمام الترجمة أبوابا واسعة نحو شرعية الت

على وجوب وجود دراسات ترجمية  تأخذ بالحسبان ما جد في هذه المجاالت 
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 نإمباحث العلمية في العصر الحاضر فوكما يشهد عليه تقاطع كثير من ال. المستحدثة

  . هذا التقاطع مكّن من استفادة هذه العلوم من المنجزات العلمية الحاصلة في كل منها

تقاطع المعرفي بمحاولة تطبيق هذه األفكار نحو واستفادت اللسانيات من هذا ال

كما شغل ارتباط اللغة بالسنن اللساني . غة ومستوياتها التعبيرية المختلفةفهم أفضل للّ

ل في الحقل الثقافي مركزا مهما من جملة هذه التطورات اللسانية الحاصلة في المتمثّ

البحث في دالئلية النصوص وهو الشئ الذي سيفتح الباب أمام . اللسانيات المعاصرة

" الفهم"يجعل الفعل التأويلي القائم على  ها التعبيرية لتمارس حضورا الفتابمختلف أنماط

س الطريق نحو تبرير شرعية الحضور في كل األفعال يتلم" التفسير"و" اإلدراك"و

  .اللسانية المعدة للتخاطب اللساني

النص وفنونه، وتعتبر علوم  لومتعتبر قضية التأويل القضية المشتركة لكل ع" 

وارتكازا على ذلك تحاول داللة . د لهاالحقل المعرفي الموح اللغة

أن تصيغ بلغة مشتركة بعضا من مكتسبات هذه "  Sémantique des textes"النصوص

  . )1("المواد المعرفية

نة في النص المعد صية المتضموعلى هذا األساس أصبح البحث في الداللة النّ 

للبنية العميقة للنصوص؛ وليس مجرد القراءة " اإلدراك"و" الفهم"على  قائم مةترجلل

فالغرض التخاطبي الذي يقصده صاحب . العابرة التي تشوه جمال النصوص األدبية

النص داخل لغة موحدة بين الكاتب والقارئ؛ يجد صداه لدى قارئه ويتم بينهما  

  . ورة تخاطبيةالتواصل؛ مما يكون سببا في إنتاج د

وهذه الدورة التخاطبية على بساطتها تعمل على إدراج عدد كبير من العوامل 

أي -والسبب في ذلك هو اشتراكهما معا . على األغلب األعم -طبعا -المساعدة؛ وهذا 

تنصب مر يختلف كثيرا حينما أن األ إالّ. في خلفية ثقافية واحدة -القارئ والكاتب 

اكتمال أو عدم اكتمال هذه الدورة التخاطبية بين أقطاب ثالثة  تفسير ة نحوحاولالم

  . وليس بين طرفين اثنين

                                                           

1- N0?ب، : \�ا��7ا را�D[ا� Hإدر� -'J�  ،v=�.(و gب\��ن ا���m'ل �.�>� و ا��0ز�;، ط ،ا��� ،2010، 1دار  ��
 .05ص
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. القارئ –المترجم  –كاتب النص األصلي : والمقصود باألقطاب الثالثة هم

ل في ذهنه وإدراكه ثقافة ه يتمثّنّإترجم على ترجمة النصوص األدبية فقدم المفحينما ي

وهذه الثقافة تشكّل اإلطار الذي يصدر عنه . رموز النص نة تعينه على قراءة وفكمعي

 فإذا ما هو أقدم على ترجمة عمل أدبي يكون حامال لنوع آخر من الثقافة؛ فإن. المترجم

المترجم يحس بصعوبة العمل الذي يجابهه، وهذا ما يطلق عليه من الوجهة اللسانية 

 اص في الترجمة، حيث يهتمسمة الترميز اللغوي هذه واضحة بشكل خ". "الترميز"

 PUBليست  BIBISTOالمرء بإيجاد نظائر مناسبة بين اللغة األولى والثانية، فالفرنسية 

أو االشتقاقات  Le drugstoreاإلنجليزية التي تفسر جزئيا تلك الكلمات المستعارة مثل 

 .)Discothèque ")1: "الهجينة مثل

انيها ودالالتها فقط ق بالكلمات ومعاألمر ال يتعلّ واضح  أن- يتهاعلى أهم- 

ق برؤية معينة للواقع والحياة ولكن ما يكمن وراء هذه الكلمات من صور إدراكية تتعلّ

ترسخت عبر العصور لدى طائفة من الناس فظهرت في ثنايا كلماتهم وتعابير لغتهم 

ا خالصاوأصبحت مع تقادم الزمن إرثا جماعي.  

لتعابير والتراكيب من هذا النوع باالعتماد على المعجم وبالتالي فنقل الكلمات وا 

ة ويؤهل عمله الترجمي لكثير من لوحده يبعد المترجم عن هذه االعتبارات الثقافية الهام

اللي الذي يعمل على إبعاد القارئ من االتصال بالمترجم زوايا الغموض واإلبهام الد

  .واحد عن اآلخر وبالكاتب األصلي ويبعد كّل

لسانية "الترجمة تعتبر تقنية   من خالل عرض مجمل األفكار السابقة أن نتبي لقد

. بين هذه األبعاد الثالثة ضاف إليها البعد التأويلي الذي يخلق االنسجامي" إدراكية ثقافية

 بعد ذلك إليها فية الترجمة وأضفيما سبق إلى الفعالية اللسانية لعملي عرض البحث

حقيق االنسجام بين الفاعلتين اللسانية واإلدراكية تتجه البحوث ولت .البعد اإلدراكي

بة في ظالل إلى االنفتاح على عناصر كانت مغي في مجال الترجمة  المعاصرة اللسانية

المدارس اللسانية األولى لغلبة الطابع الشكلي على الدراسات اللسانية وإلقصاء المعنى 

  . والداللة من اللسانيات

                                                           

�Iي، :  �J'-) ا�.m- وا��.�ك(ا�'�?�)- ا�.��m- :آ���y. ي -1'Q 9�Iا� N�= ،-ا��/�د� -��J=/- ا�'.h ا�''.1- ا�/��
 .461ص، 1999  ?/�د،
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ة النصوص؛ لعناصر العنصر التداولي الذي يفتح المجال أمام تأويليبهذه ا يقصدو

وبالتالي فالتأويل ينبني على . الحسبان أفكار المترجم وليس لغته فحسبفي والتي تأخذ 

د إعادة الكتابة؛ وهذا يؤكّ أي القراءة ثم" التفسير"و" الفهم"ويتجاوزها أيضا إلى " لغةالّ"

أن عنصرا لغويا وعنصرا غير لغوي" التأويل"عملية  في  عملية الترجمة تضم .  

في فهم النصوص " التأويل"ولقد وجدت الحاجة إلى الوصول إلى إدراج عنصر 

قاد إلى إفساح المجال أمام التأويل ليمارس األدبية نتيجة لمعطيات وتبريرات دفعت النّ

دبي وكذا مجمل حضورا بارزا في مجمل األدبيات المرتبطة باإلنتاج األدبي وغير األ

  . حقول المعرفة اإلنسانية

و سبل ممارسته وطرائق " التأويل"وعبر محطات زمانية متتابعة خضعت عملية 

بالنشاط " التأويل"دة وفي بعض األحيان متضاربة الرتباط استقصائه إلى اجتهادات متعد

  . اإلنساني الساعي إلى اكتشاف أغوار المعاني في كل جزئية من أجزاء الوجود

وتبدو االتجاهات التأويلية متناثرة بشكل الفت يعكس عدم القدرة على ضبط 

دعت إلى إقصاء "المصطلح نفسه وخصوصا لدى ممارسي النظريات الحديثة التي 

" المحدد"كما ترفض مفهوم المعنى . ونفي المؤلف كنظرية االستقبال والتقويض وغيرها

واعتماده على " نسبيته"لمعنى أو على األقل ا" المحدودية"والتأويل الصحيح، وتدعو إلى 

  .)1("المنهجية أو اإلستراتيجية التأويلية التي يتبناها كل قارئ

" التفسير"و" الفهم"هذه األفكار المجال أمام حرية الباحث ليمارس إجراءات تفتح       

هذين وبين . ص األدبي في حدود الثقافة المعرفية المتداولة بين الكاتب والقارئللنّ

ب الكاتب من يتدخل المترجم ليدلي بدلوه في الربط بين قطبي العملية اإلبداعية فيقر

ب القارئ من الكاتبالقارئ و يقر .  

ال بد تؤطر االختالفات المصطلحية ف وسعيا إلى استجالء الخلفية المعرفية التي      

 ".   ةالتأويلي"و" التأويل"من مصطلحي  ظري لكّلاألساس النّ عرض من 

  

  

                                                           

1- ،N.ن ا��و��>�= N(ا�+�ز I/? :53، صم س. 
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    ":التأويلية"و " التأويل" بين -

دة تدعي انتسابها إلى مدرسة بروز مدارس فكرية متعد الحاضر العصر شهدي

ودراسات النقد  .ة هذا المصطلحوهذا ما يثبت أهمي وأحقيتها في استعماله" التأويل"

ألدبيية هذا المنحى المعرفي في استجالء جوانب النص ااألدبي حافلة بمدى أهم .

 ليست خالصة كمصطلح علمي ثابت في اللسانيات والنقد األدبي؛ ألن" تأويل"فكلمة 

دة تستخدم هذا المصطلحهناك حقوال معرفية كثيرة متعد.  

وأبرز حقل علمي يشيع استعمال هذا المصطلح في رحابه، وإن كان يكتسي 

ساني ضارب بالقدم في فالترجمة كنشاط إن. صبغة محددة جدا؛ هو ميدان الترجمة ذاته

، "Traduction écrite" "المكتوبة"الترجمة التحريرية : جذور التاريخ تنقسم إلى قسمين

  ". Interprétariat"والترجمة الشفوية 

« Au sens strict, la traduction ne concerne que les textes écrits ; quand il 

s’agit de langue parlée, on parlera d’interprétariat »  )1( . 

بالنصوص المكتوبة؛ فإذا ما تعلّق األمر  الترجمة ال تتعلّق إالّ نإحصري، فبالمعنى ال" 

  ". باللغة المنطوقة فهنا نذكر الترجمة الشفوية

 -  الذي يفرق بين الترجمة المكتوبة والترجمة الشفوية -ص هذا النّ ركذُ

يصير ترجمة عربية لمصطلح ل" التأويل"ض الفرق بين اقتراح مصطلح ليتمح

"interprétation" ؛ وبين شيوع مصطلح"interprétation  " ذاته كمقابل في اللغة العربية

  ". للترجمة الشفوية"

كترجمة  "النموذج التأويلي"فلقد شاع لدى المنظّرين ألبحاث الترجمة استعمال 

ي هذا اتجاه تبنّ د االستعمالوبذلك يحدmodèle interprétatif  .""عربية لمصطلحي

" الترجمة الشفوية" فإذا كان مصطلح . المصطلح أو ذاك تبعا للحقل العلمي المتداول

لَما على فرع من فروع الترجمة، فإنلَما على " التأويل"مصطلح  عيغدو هو اآلخر ع

" الترجمة المكتوبة"ة الترجمة بنوعيها في تفسير آلي" التأويل"نظرية معينة تستعمل 

  ". ترجمة الشفويةال"و

                                                           

1  - Jean Dubois : Op cit, P 486. 
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"ا في مجال الترجمة فنالحظ وجود عدة مقابالت لهذا المصطلح وكذلك أم

حمل : "والذي يدل على" التأويل"ففي اللغة العربية نجد هذا المصطلح . استخدامات

جه فهذا التعريف يتّ. )1("اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتمال له بدليل يعضده

اللة عملية فكرية تستعمل اللغة وسيلة لغاية هي تعيين المعنى والد" لالتأوي"نحو اعتبار 

في صلب التركيب اللغوي؛ وذلك إذا ما تحمل هذا التركيب من الدالالت المتكاثرة ما 

  .يصعب من مهمة تحديد الداللة المقصودة

وتخير ها التركيب فاذ إلى الدالالت التي يحتلّن قدرة التأويل على محاولة النّتبيت

بتعد  فاعلية الترجمة ت وبهذا اإلجراء ال. فةأنسبها وأليقها مع واقع اللغة وواقع الثقا

  .ذاتها عن هذه الداللة المستهدفة

  ذاتها ولكن مع صياغة لهذا الواقع  فالترجمة هي تأويل لواقع اللغة في حد

ا ل للمترجم ممكمقاب"  Interpréter"وورود المصطلح األجنبي . اللغوي في لغة أخرى

 :يعزز هذا المعنى

  Interpréterمترجم شفوي ــــــ "         

  .)Interpreting ")2ــــــ    ترجمة شفوية 

توارد مصطلحين باللغة  رباللغة الفرنسية يظه" Interpréter"ومن مصطلح        

وصلت إليه  ن مدى ماوهذا يبي. فكأنّهما بمعنى واحد" تأويل"و " ترجمة": هماالعربية 

 و. التأويليةاالختالفات الحاصلة  في ميدان الداللة المعجمية لمصطلحي التأويل و 

" التأويل"د ما تعارف في رحاب الخطاب اللساني من إجماع على اعتبار إيرايمكن 

  :ينسحب على هذه الداللة أو تلك؛ حيث ورد في القواميس اللسانية ما يلي

         -"Semantic interpretation   interprétation sémantique "تأويل داللي.  

Interpretership      interprétariat- "  "مهنة ترجمة شفوية." 

Interpretive       interprétatif      3("تفسيري -تأويلي(.  

                                                           

��ب -1/� R���9+��ن، ���وت، �O=�س ا�'DE.��ت ا�.��m- واFد��-، : أ=�e'.� 6./167ص، 1987ط ،دار ا�. 
2- N+1/.� ����9+��ن، ���وت، ت ا�.��m-، =/<6 ا�'DE.��: ر=dي =��e'.� 6./258ص، 1990 ط، دار ا�. 
 .155 ، ص2009، 1دار ا��01ب ا�<I�I، ط�+��ن، ���وت،  �O=�س ا�'DE.��ت ا�.��7�-،: )+I ا���در \�?N ا��S8ي -3
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يجنبا إلى جنب في  يستعمالن" الترجمة الشفوية"و" التأويل"مصطلح  الحظ أن

د القطاع ا يجعل دوما السياق اللساني الذي يرد ضمنه هو الذي يحد؛ مماللغة األجنبية

  . العلمي الذي يستعمل في إطاره

هو محاولة معرفة إسقاط ذلك على نظرية الترجمة؛ أي  يهم في هذا اإلطارما و

صوص موذج المعاصر في ترجمة النّمصطلح التأويل الذي أصبح علَما على النّ هل أن

ى بهذا االسم لعالقة تكون سمظرية وأصبحت تُما أطلق على هذه النّاألدبية خصوصا إنّ

عملية  عملية الترجمة من قترابا ل فيالعالقة تتمثّ أقرب إلى الترجمة الشفوية؟ أم أن

هذين العنصرين كليهما يكمنان وراء اختيار هذا  التفسير و الشرح و الفهم؟ أم أن

  المصطلح ليصبح علما على هذه المدرسة؟ 

اإلجابة على مجمل هذه األسئلة إنّ إنة في إقدام نظرية الترجمة ما تجد لها شرعي

ها المعاصرة على اعتماد تسمية توهم تناول األمرين معا؛ أي الترجمة من حيث إنّ

اختصاص علمي ينصرف خصوصا إلى الترجمة الشفوية باستعمال مصطلح 

"interprétariat" من اهتمام بجانبي " نيات اإلدراكيةاللسا"؛ واعتماد ما توصلت إليه

  ". التأويل"لة النهائية في بالمحص الذي يصب" الفهم و التفسير"

على  ليدّل" موذج التأويليالنّ"ه ال غضاضة من اعتماد مصطلح أنّ وبذلك يظهر

الترجمة والتأويل معا؛ وهذا في الوقت الذي تشهد فيه اللسانيات المعاصرة اهتماما الفتا 

ة النصوص األدبية من خالل االستفادة من تطورات المباحث النقدية األدبية بتأويلي

 اتجاها نحو تطورات نظريات الترجمةوهذا في الوقت الذي أظهرت فيه  .والفلسفية

  .بروز نظريات أظهرت مدى اتساع نشاط البحث العلمي في مجاالت الترجمة

جد من ضمنها يودة؛ فدة ومتعدظريات أن تفرز أفكارا متجدوأمكن لهذه النّ

، "catford linguistic theory of translation" 1965عند كاتفورد " النظرية اللغوية"

عند نيومارك " نظرية الترجمة الداللية والخطابية"، و1964عند نايدا " نظرية الترجمة"و

Newmark "1988 "Communicative translation . يضاف إلى هذه األنواع نظريات

"  "Functional theories of translationعرف بالنظريات الوظائفية للترجمة أخرى ت
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" نظرية المستوى الداللي للسياق والخطاب في الترجمة"، و"نظرية العمل الهادف"منها 

1997  .  

The semiotic level of context and discourse" "نظرية اللعبة في الترجمة"و" 

"Game theory" "  ظام المتعددونظرية الن"Poly system theory  ."  

د هذه النظريات فإناستقاللية الترجمة كعلم قائم بذاته له موضوعه  ومع تعد

  .ومناهجه المتعارف عليها؛ الزال لم تتضح معالم هذه االستقاللية بالشكل الكافي

 يعتبر علم الترجمة أحدها ال تعرفمن كون العلوم اإلنسانية والتي  وهذا يتأتّى 

الحدود الفاصلة بين موضوعاتها بالشكل الذي تعرف به العلوم الطبيعية والتجريبية 

وأثناء تبلور النظريات المعاصرة للترجمة . حيث تتسم باالنفصال بين بعضها البعض

بدأت تظهر مالمح نظرية أخرى تعمل من جهتها على تقديم نموذج من الترجمة يكون 

  . هاالتي يمكن أن تسهم في إضاءة جوانب النص كلّقادرا على اإليفاء بكل األبعاد 

يث ح ؛خصائصها ومميزاتها ما يتجه البحث اللساني في ظرية هي النّ وهذه

 Le model interprétatif de la" التأويلي في الترجمةالنموذج "ُأطلق عليها مصطلح  

traduction ."ة تأخذولعملية  كياألساس اإلدرا"في الحسبان  المعاصرة هذه النظري

ترجمة وخصوصا األدبية ية في عملية الوتوليه أهم ؛"La base cognitive"الترجمة 

ال يخلو من المسحة البيانية التي  -أي نص أدبي - النص وذلك من منطلق أن. منها

 تظهر في تضاعيفه وتكسبه رونقا وجماال بفضل االستعارات والمجازات التي تَسم

  . األعمال األدبية

  

  : ويلية الصور المجازيةتأ -

ية عملية التأويل في همبأ كلتيهما تي الترجمة واللّسانياصرح الباحثون في مجال

الترجمة  إن"بأن الترجمة والتأويل صنوان ال ينفصالن بل ، وتحقيق الترجمة الفاعلة

    .)1("تستحيل بدون تأويل

                                                           

8�d، : ا�J�0'- ا���م وا��'�ذج ا�l0و�.J�  ،N'-: =���ن ��د��ار -1Q -ا%��7د�d>16ص، 2008 ،1طدار ه�=-، ، ا�. 
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، فضال عن "دراكيةعملية إ"على اعتبار الترجمة ظرية هذه النّ تولذلك تأسس

وبالتالي ففهم الواقع من خالل المعطيات الحسية المتوفرة من شأنه أن . كونها لسانية

 يوافق دائما اإلدراك"يفك شفرة النص ويخلق الفهم الصحيح لداللة التركيب اللغوي؛ 

 د لشكل ما،أي إدراك المعنى المجر -هذه الترجمة التأويلية  .الحسي بالترجمة التأويلية

ن في منظورنا هي التي تسمح بإدماج اإلدراك الحسي والتي تكو -شفويا كان أم مجازيا

ه يبقى اإلدراك الحسي واع في درجة بدائية فإنّ انتشار الوعي حقا؛ على الرغم من أن

  .)1("بدونها متالشيا

ص المترجم في عملية التأويل للنّ" المكون اإلدراكي"ظهرت الحاجة إلى إدراج 

ة غالبا ال يتم تلطيف الصورة المجازية األصلي ته الحاسمة كما سبق بيانه؛ وألنألهمي

س من يقدم على ترجمة أدبية يستطيع أن يتلم فكّل. بدون اللجوء إلى عملية التأويل

واستعصاءها على النقل الحرفي على الرغم من " الصورة المجازية"بنفسه خصوصية 

   .التي تُؤدى به بساطة التعبير

االعتماد على الجوانب المعجمية أو  قل المجازي فانتسهيل هذا النّمن أجل 

رة لدى المترجم بدون إدراج عنصر الفهم المتأتّي أصال من الثقافة النحوية المتوفّ

اللغة  كالّ من اإلدراكية التي تتكون لدى المترجم من معايشته لإلطار الثقافي الذي يحفّ

طر داللية جمة، دو مسلكا غير سليم ويحمل في طياته مخااألصل و اللغة الهدف، يب

ألثر األدبي على ا ته أثناء قراءةعن حقيقة الداللة بدل مساعد القارئ تعمل على إبعاد

اختراق طبقة التراكيب السطحية والغوص في أغوار التراكيب العميقة التي تحمل 

  . ر األدبيألثهذا ادالالت أرادها الكاتب األصلي من خالل إنجازه ل

« lorsqu’un poète arabe parlera d’un paysage en neige il dira : le paysage est 

si blanc qu’il semble de toutes parts sourire avec des dents blanches, ce qu’un 

grec ou un Romain aurait trouvé bien bizarre » . )2(   

األفق شديد البياض بشكل : ه يقولنّإو بالثلج، فبي عن أفق مكسحينما يتحدث شاعر عر"

  ". يعكس صورة ابتسامة بأسنان بيضاء، وهو ما يراه يوناني أو روماني غريبا

                                                           

 .24ص م س،: =���ن ��د��ار -1
Carl Grimberg : Histoire universelle. Marabout université.  France, 1963, P57. 2 - 198 
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في حالة " األفق"فهنا يتحدث الكاتب عن مجاز شائع عند العرب وهو تشبيه 

صورة صورة كهذه ال وال شك أن. يبتسموج البيضاء بأسنان بيضاء إلنسان اشتماله بالثل

فصورة . الواردة في ثنايا هذا القول تؤكّد فرادة الصور المجازية وخصوصيتها الشديدة

الثلج هي صورة إدراكية منتزعة من واقع طبيعي يراه العربي كما يراه غير العربي؛ 

دمج صورة الثلج مع صورة األسنان البيضاء عند اإلنسان حال ابتسامته والجمع  لكن

  . ه الصورة تختص بالحقل الثقافي الذي ترد في إطارهبينهما هو ما يجعل هذ

ها تثير غرابة عند سالسة فإنّ تلقي هذه الصورة في الحقل العربي بكّل فبينما يتم

ه ال يمكنه أن يتلمس جوانب الجمال األدبي في فإذا قرأها غير العربي فإنّ. غير العربي

  . النص األدبي

"C’est une affaire bien délicate que de vouloir donner au moyen de 

traductions une idée de la plus ancienne poésie des arabes. Les idées en sont 

si typiquement nationales, la couleur locale si particulière et le style si 

spécifique que ces poèmes ne peuvent pas réellement être transposés. Ils 

vivent dans un monde à part ou seul l’initié trouve accès " )1( .       

هي قضية شديدة الحساسية حينما نسعى بواسطة الترجمات إعطاء فكرة عن أشعار "  

ا زا ممم نماذج وطنية، و طابعا محليا خاصا، وأسلوبا متميفاألفكار تقد. العرب القدماء

فهؤالء يعيشون في عالم خاص ال مكان فيه إال . لة للنقليجعل هذه األشعار غير قاب

  ". للمنتمي

وع ة المترجم الذي يتعامل مع هذا النّمهم ف بأنص يعكس إحساس المؤلّفهذا النّ

من النصوص تكتسي صعوبة بالغة تقترب من االستحالة الملموسة في مجال نقل هذه 

من الشعوب  شعب  كّلل واإلدراكية الثقافيةخصوصيات الالرموز الثقافية التي ترتبط ب

  .األرض ظهر هذه على

المترجم يستشرف السبيل المنهجي الذي يمكّنه من الجمع  هذه االعتبارات تجعل

بين المحافظة على هذه الخصوصية الثقافية وبين ممارسة عمل الترجمة الذي تحقّق 

                                                           

  200- Carl Grimberg : Op cit, P. 57.  
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ئل الكفيلة بمحاولة البحث في الوسا ضوهذا ما يفر. يخ اإلنسانيةوجوده عبر مسيرة تار

  . االلتفاف على النص ومحاولة تبييئه بنقل األفكار والصور الكامنة فيه إلى لغة أخرى

إن كثرة النظريات التي سبق عرضها في مجال الترجمة تبيعمل المنظّرين  ن أن

ر واختيار السبل الكفيلة البحوث المتواصلة تؤكّ لم يتوقف، وأند الرغبة في محاولة تخي

الذي يعتمد " النموذج التأويلي"ومن هذه النظريات . بالتعامل مع هذا النوع من المباحث

ليس . "على اإلحاطة بالخطاب األصلي للوصول إلى تأويل المعنى المقصود لدى الكاتب

ا في ما هو المسعى الوحيد للفكر، ال نفهم نصالتقاط المعنى نتيجة مراحل متابعة وإنّ

على مستوى الخطاب ولكن نفهمه دفعة واحدة على  غة ثماللّ أول األمر على مستوى

  .)1("مستوى الخطاب

الفكر واإلدراك كليهما يعمالن على اختراق المعنى؛  في ظل هذه النظرية فإن

وأن وسيلة  ا، فالتركيب اللغوي بكلماته وألفاظه ليس إالّمبه فك شفرة المعنى أيضا يتم

ليس مسلكا  فإنّه الوقوف عند أسوار التركيب اللغوي لوحدها أمو .ى بها هذه المعانيؤدتُ

سليما ومأمونا دائما؛ ألن الوحدة اللغوية ربما تبقى هي نفسها صوتيا ومعجميا غير أن 

س خط التطور الداللي الذي يصيب هذه دالالتها تتكاثر بالشكل الذي يصعب أحيانا تلم

ن أمره أمام سيل الدالالت التي تتزاحم من الوحدة المعجمية، ويوقع القارئ في حيرة م

الوجهة الداللية المعجمية بما يوفّره المعجم من دالالت مختلفة في بعض األحيان؛ وفي 

  . أحيان أخرى تظهر دالالت أثناء االستعمال ليست واردة في اإلطار المعجمي لها

ها طابع الجمود ة اللغة أثناء استعمال اإلنسان لها وينفي عنحركي ههذا كلّ يعكس 

ن لة بدون تفنّالذي يجعل اللغة تكرر نفسها بنفس الوحدات المعجمية المتداو والقولبة

مجال يجعلها أداة االتصال اإلنسانية األكثر فعالية و استعماال  وإبداع يرقى بها إلى

  . وتداوال

عتماد قاد يدركون صعوبة حصر داللة الوحدة اللسانية باالوال يزال الباحثون والنّ

ل في غة المتمثّوبالتالي ال يمكن تجاوز هذا الطابع الحركي للّ. على المعجم لوحده

المجازات الشائعة في كالم  بعض الشعراء العرب  في ، ألن هذه "المجاز"استعمال 

                                                           

 .26صم س، : ر=�ر��ن ��د��ا -1
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انطباع صورة الواقع بأبعاده  كيفيات فهم مكّن منجال الوصف لظواهر الطبيعة يم

  .الشاعر لوحدات لسانية دون البعض اآلخر الفيزيائية على مدى انتقاء

غة وتعامل شاعر امتلك ناصية اللّ غة تصير أداة مرنة لدى أيوهو ما يجعل اللّ 

مع أساليبها بمهارة واقتدار؛ وعكست أيضا اإلرث المشترك للمجوعة اللسانية في 

 ستعملها حينما ي تجاوبها مع شاعرها في إيراده لهذه الصور المجازية بدون نكير عليه

  . تفاعلالستحسان و لال يكون ذلك مدعاة  بل

ن تفاعل البيئة مع الصور المجازية البيت التالي الذي يبي اإلطار في هذارد ي       

يعة من صور واقعية و المنتزفي إطار لساني بالغي ها الشاعرصب  :  

  .)1( بشيبان وملحان واليوم أشيب  إذا أمست اآلفاق غبرا جنوبها

فهنا تشبيه . اآلفاقالذي يكسو  بياض الثلجيوم أبيض لأي " اليوم أشيب"ه فقول

 وهما أشد -" كانون الثاني"و" كانون األول"وهما " ملحان"و" شيبان"اآلفاق في شهري 

  .في بياض الثلج وتساقطه في هذين الشهرين بالشيب يغزو شعر اإلنسان -الشهور بردا

ة هي التي تجعل هذه الصورة الواقعية التي ورؤية اإلنسان لهذه الصور الطبيعي 

فرد في المحيط الطبيعي لها ينفذ إلى مواطن الجمال فيصوغ كل ذلك في  يشاهدها كّل

  . قالب جمالي بديع

ا شاع استعماله عند العرب في لغتهم ولذلك فالمجاز الوارد في هذا البيت هو مم

المجازات في ثنايا تعابيرهم  ذا النوع مناستخدام العرب له شاعفقد  .أشعارهم فيو

. )2("شابت رؤوس اآلكام ورأيت الجبال شيبا؛ يريد بياض الثلج والصقيع: "وأشعارهم

  مسجلين بذلك نمطا خاصا في التعبير   هذا المعنى أيضالم الشعراء ااستخد توارد ولقد

من ينضب من الصور العالقة في ذهن الشاعر  من الواقع معينا ال يستمد اإلنشاءو

  : ومنه قول عدي بن زيد" .الحياتية األحداثمخالطته و معايشته لهذه الشخوص و 

  

  .بوارق يرتقين رؤوس شيب  أرقت لمكفهر بات فيــه   

                                                           

� أI+( I'Q ا��8mر )�Dر،: ا�<�ه�ي ا?'�)�Q 9� Rّ'�د -1���9، ط�+��ن، ���وت،  ا�E��ح،  ��e'.� 6./4دار ا� ،
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ضة من جبال مبي: "الشيب هنا سحائب بيض واحدها أشيب، وقيل معناه: قال بعضهم

  . )1("الثلج أو من الغبار

اتها دالئل حول صور مأخوذة من في طي صوصهذه االستشهادات من النتحمل        

غير  هها ببياض األسنان فإنفبينما العربي يشب .واقع وهي صورة الثلج على األرض

وعلى هذا . ويكون ذلك مدعاة للنفور واالستهجان ،العربي ال يستسيغ هذا التشبيه

نة من األساس فعمل الترجمة ليس بالشيء اليسير إطالقا فهو بصدد نقل صور مستحس

  .جهة ومستهجنة من الجهة األخرى

؛ فكيف يكون األمر لمعجمية الواحدة وتكاثر دالالتهافإذا كان هذا حال الوحدة  ا

حينما يتم تناول تراكيب لسانية متعدا توفره اللغة من عشرات اآلالف من دة؛  فضال عم

اكية التي يتمكّن كل ذلك بواسطة الحمولة المعرفية اإلدر يتم. وحدات اللغة المعجمية

نة في صلب النص المترجم من اكتسابها من خالل المعايشة المباشرة مع الثقافة المتضم

األدبي المعد الصور المجازية الثقافية تحمل خصوصيات محلية وإقليمية  للترجمة؛ ألن

  . وحضارية متميزة

الع على ما ل لالطواكتساب هذه الحمولة المعرفية ال يتسنّى إال للمترجم المؤه

وهذه الحمولة المعرفية . يميز هذه اللغة عن تلك وتفرد كل لغة بعبقرية خاصة بها

"Bagage cognitif " للترجمة كما يلي" النموذج التأويلي"يمكن تعريفها في إطار:  

« Bagage cognitif : Ensemble des connaissances et des expériences acquises 

par une personne, qui constituent son savoir permanent. Le bagage cognitif 

relève de la mémoire a long terme ; il est actualise lors de la réception d’un 

discours ou d’un texte »  )2( .  

مجموع المعارف و الخبرات المكتسبة من قبل الشخص، والتي : الحمولة اإلدراكية"

تحيينها  تنتمي الحمولة اإلدراكية إلي الذاكرة بعيدة المدى؛ ويتم. دائمةل معرفته التمثّ

  ". باستقبال أي خطاب أو نص

                                                           

1- = 9� I'�=يI��dا� I'�:،648ص  م ن. 
2  - Monique  C. Cormier: Glossaire de la théorie interprétative de la traduction et de l’interprétation 
Meta; journal des traducteurs, vol. 30, N 04, 1985, P 353. 
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النص" ينبع االهتمام من دور هذه الحمولة اإلدراكية لدى المترجم من أن "

ب على المترجم إيالءها ما تستحق من الدرس بمختلف أبعاده يعكس أنساقا ثقافية يتوج

اللسانيات "ر اتجاه النموذج التأويلي بمفاهيم كشف هذا التعريف مدى تأثّوي. واالهتمام

ر ها تولي اهتماما بالغا للبنية الذهنية التي تؤطّالتي سبق اإلشارة إلى أنّ" اإلدراكية

  . فاعلية القول اللساني

 للترجمة باللسانيات " النموذج التأويلي"تأثر  من خالل ذلك كلّه مدى نيتبي

يصب في إطار تراكمية الفكر اإلنساني التي تبدو  - بال شك –وهذا كله  .اإلدراكية

من مفاهيم المدرسة التوليدية " اللسانيات اإلدراكية"واضحة المعالم في استمداد 

انيات الستثمار مبادئ اللس" للنموذج التأويلي"والتحويلية، والتي فتحت المجال بدورها 

و إعادة " الفهم"في إطار االعتماد على  ي يصب؛ والذاإلدراكية في مجال الترجمة

الترجمة ظاهرة لسانية معقدة تشترك فواعل معينة في تحقيقها  للتأكيد على أن" التعبير

  . وإخراجها إلى حيز الوجود

ص األدبي ليس بارزا بالشكل الذي يمكّن من ن في صلب النّفالمعنى المتضم

بهذه الصورة  بسهولة ويسر؛ ولو كان األمر يتم ق المعنيتمرير الداللة بصورة آلية تحقّ

لما احتيج أصال إلى أنواع من الدراسات المنصبدة ة حول اقتراح مستمر آلليات متجد

وبالتالي الستطاعت الترجمة الحرفية أن تحقق التعادل الداللي بين . في مجال الترجمة

  .ضفاف لغتين

غير أن ق لترجمة األدبية ال يمكنها أن تتحقّا واقع الترجمة و الترجمات يشهد أن

. وع من النصوصبواسطة تناول علمي لقضية الترجمة ال يستجيب لخصوصية هذا النّ

البدائل المعجمية التي يمكن استشفافها من القراءة العابرة ال يمكن  والدليل على ذلك أن

  .   أن تنجح في إصابة الداللة المستهدفة من قبل النص قبل ترجمته

« Ce qui veut dire "ciel" dans une langue, veut dire nuage, brouillard, voûte, 

dans les autres, le mot "dieu" dans certains dialectes signifie bon, très – haut ; 

dans d’autres, soleil ou feu » . )1(   

                                                           

1  - Fréderic Baudry : De la science du langage et de son état actuel (Extrait de la revue 
archéologique). Paris, 1864. P06. 
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كلمة  لغات أخرى؛ى سحاب، ضباب، نجم في في لغة ما، يسم’ ’سماء’’ما يطلق عليه "

 ". نار ، شمس أواآلخرر، متعال، وفي البعض على خي في بعض اللهجات تدّل ’’رب’’

 هذه الكلمة وهذه الدالالت التي تعلق بالوحدة المعجمية هي التي تحفُّ بها فتصبح داللة

مستعملة في سياق ومهملة في سياق آخر، وهي ما يطلق عليه بالدالالت الحافّة 

  . Les connotations"" والمجازية والتضمينية 

ما  على حركية اللغة وفاعليتها؛ غير أن ووجود هذه المجازات داخل اللغة يدّل

ا يخلق صعوبة االختيار ، ممقها بالوحدة المركزية األميثير غرابتها هو تكاثرها وتعلّ

اتجاه  نين مترجم وآخر ألق بوهذه االختيارات المعجمية هي ما يفر. لدى المترجم

 االختيار هو الذي يطبع ثقافة المترجم الذي يسعى إلى تحييد الوحدات التي تحفّ

صية بالمعنى المركزي و انتقاء أكثر الوحدات ترجيحا و انخراطا في خدمة الداللة النّ

نا وواضحاالتي يتوقف عليها إصابة الداللة التي تقترب من األصل اقترابا بي.  

ص المترجم يحمل من مجهودات االختيار في النّ" التأويليةالداللة "أمر  أن يتبين

ة الوعي بمجمل هذه الوسائط المعرفية ناط على إثره بالمترجم مهمواالنتقاء ما تُ

في إطار تفعيل اآلليات الذهنية التأويلية لنص الترجمة األدبية اإلدراكية التي تصب .

قات التاريخية التي كانت سببا في وهذه االعتبارات هي التي ألقت بظاللها على السيا

  .في الترجمة" النموذج التأويلي"ظهور 
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  ":النموذج التأويلي" تاريخية نشأة: بحث الثانيالم

ب سبل شهدت السنوات المتأخرة في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات تشع

ا بلغت به الذي تكاثرت فيه النظريات والمناهج اللسانية  البحث اللساني إلى الحدحد

مستوى من الوفرة في العدة النظرية والمنهجية كان له األثر البالغ في تغيير خارطة 

وكان من نتيجة هذه الوفرة تفاعل الحقول المعرفية التي . البحث اللساني المعاصر

تتجانس مباحثها مع الدرس اللساني وعلى رأسها دراسات الترجمة والترجمة األدبية 

  .خصوصا

لقت نتائج البحث اللساني وخصوصا تيار اللسانيات اإلدراكية بظاللها على ولقد أ

النموذج " جة هذا التأثر وهذا التفاعل ظهوروكان من نتي. دراسات الترجمة األدبية

في بداية عقد الثمانينات في فرنسا وامتداد أثره إلى ساحات البحث األكاديمي " التأويلي

  . الجامعي

ويرها في المدرسة العليا للتراجمة والمترجمين تط تم"فهذه النظرية 

خالل األعوام الخمسة والثالثين المنصرمة على أيدي دانيكا ) ESIT(بباريس

) Marianne Lederer(وماريان لودورير) Danica Seleskovitch(سيليسكوفيتش 

وهما وانطالقا من المصطلحين اإلشكاليين السابقين، . )1("مؤسستي مدرسة باريس

  .كال منهما يجد له موطئ قدم في رحاب هذه المدرسة نإ؛ ف"التأويلية"و " أويلالت"

يجد له مكانا في " interpretation"فالترجمة الشفهية بما تترجم به لمصطلح  

؛ وكان القصد منه تيسير سبل ضبط قواعد هذا ل األمرنطالق البحوث من رحابه أوا

بما هو ترجمة للمصطلح الغربي " التأويلية" ا المصطلح اآلخروأم .وع من الترجمةالنّ

"herméneutique "ية معتبرة لعمل الفكر فيرتبط باتجاه فكري وفلسفي يولي أهم

 . هااإلنساني في توليد المعاني  والبحث عن الدالالت الكامنة في مظانّ

وتوضيح دالالت هذه المصطلحات يكتسي أهمإيراد  ية معتبرة؛ من منطلق أن

القارئ غير  نه أن يبعدأمن ش طلحات بدون تبيان لسياقها المعرفي العامهذه المص

  . عن ارتباطاتها العلمية الخاصة المتخصص

                                                           

��1\0{ –=�ر��ن ��د����  -1.�? �1��e إ�C : دا7+? Rو�l06 ، ا�?��=�آd ن، ���وت، �+��ا�d��\ -'J�  ،-'J�0ة ا�
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، وهي مترجمة الكتاب االفتتاحي للنموذج "قاسمالفايزة "هذه الرؤية عن لم تغب 

أويل الت"بعنوان " دانيكا سيلسكوفيتش"و" ماريان لوديرير"من  التأويلي في الترجمة لكّل

فقد أوردت هذه ". interpréter pour traduire" عن النسخة الفرنسية "سبيال إلى الترجمة

قـة بالحيرة التي صادفتها حينما كانت بصدد اإلشكاليـة المتعلّالباحثة المترجمة 

 ، فقد ذكرت األسباب التي جعلتها تبدأ بهذا"interpreter" المصطلح محاولة ترجمة هذا

  ."المفتاح المصطلح"عليه أطلقت المصطلح؛ والذي 

ى النظرية ب سموال تُ) التفسير(وخالفا لما ورد هنا وهناك، ال تعني الكلمة " 

، فالتفسير هو تفسير المعنى المباشر، أي شرح الكلمة الغامضة من )النظرية التفسيرية(

في ضبط المصطلحات الواردة في أي حقل معر ا الشك فيه أنومم. )1( "أجل التوضيح

من شأنه أن يزيل االلتباسات المفهومية والداللية التي تثيرها االستخدامات العشوائيـة 

  . لهذه المصطلحات

على االتجاه الفكري يثير هذا اإلشكال لتأرجح داللته " التأويل"ومصطلح 

ائد في بعض حقول المعرفة اإلنسانية، والذي تتقاطع استخداماته مع والفلسفي الس

إلى  أيضا كما يعود السبب  ؛لما ذكرمث" hermeneutique" "نيوطيقاالهرم"مصطلح 

  .كمقابل للترجمة الشفوية" التأويل"مصطلح شيوع استعمال 

ومن أجل ضبط منهجي لتوارد الدالالت المجازية يتطلب ذلك فحص الحدود 

  .الفاصلة بين الدالالت المجازية تمهيدا لتأويلها و ترجمتها

  

   :ات المجازيةحدود دالالت الوحد  -

 أضحىتناول قضايا الترجمة األدبية  هو أن الجديدة األفكارهذه ما يتقاطع مع 

لصور المجازية واالستعارية في ثنايا النص األدبي؛ ااستخدام اتجاها نحو دراسة  شهدي

عن باقي أنواع النصوص  ازههو ما يكرس فرادة هذا النوع من النصوص وتميو

نا في الترجمة يستجيب هو اآلخر لخصوصية لك اتجاها معياألخرى؛ ويفرض تبعا لذ

  . النص األدبي
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فترجمة نص أدبي ال ينطبق عليها ما ينطبق على ترجمة نص ذا طابع تقني أو 

والترجمة التي تسعى إلى استهداف هذا النوع من المجازات . علمي أو قانوني

اكية عن جزء من جانبها اإلدرواالستعارات تستجيب آللية تأويلية كشفت اللسانيات 

قصب السبق في محاولة الفهم " النموذج التأويلي"يرورتها الفكرية؛ وأحرز صومن 

والتفسير لهذه الظاهرة المعرفية اإلدراكية الهامة في حياة كل فرد وفي مساره 

  .االجتماعي والبيئي

لت صوبالتالي فالتطور الحاصل في اللسانيات المعاصرة مكّن من استثمار ما تو 

إليه هذه المدارس اللسانية ألجل غاية واضحة المعالم واألبعاد وهو الوصول إلى 

. قصي جانب الداللة المجازية الحاضرة دوما في ثنايا الملفوظات اللسانيةترجمة ال تُ

فبينما كانت مدارس الترجمة المختلفة ونظرياتها تعامل هذه الصور المجازية معاملة 

انوية، بسبب هيمنة النظرة البالغية التي ترى في المجاز وأضربه ترتد بها إلى مرتبة ث

صورة فنية خالصة وليس أداة معرفية وإدراكية؛ وبالتالي كانت اآلليات المستعملة في 

  . تذليل صعوبات الترجمة األدبية تنبع من التوجه البالغي وتبقى في إطاره

نتباه إلى جانب التأويل اإلقدام على ترجمة وحدات معجمية بدون اال نإولذلك ف

من شأنه أن يبعد المترجم عن فهم سليم ومقبول لداللة الوحدات المعجمية الواردة في 

  . صلب النص األدبي

كوسيط في حوزة المترجم يستطيع بواسطته أن " التأويل"ب ذلك يبرز دور ولتجنّ

معنى وتقريبه فاذ إلى اليدرك الداللة التي يتوقف على فهمها قدرة المترجم على النّ

ما ينتج عن الترجمة ال  نإمسلكا وأداة ف" التأويل"ن اتخاذ وبدو. للقارئ في اللغة الهدف

يعكس الداللة المرجوة، وتصل الداللة بعيدة عن المقصود وعن المطلوب إيصاله إلى 

  . القراء بطريق الترجمة

الواردة في النص " رب"للوحدة المعجمية  تُذكر الترجمة التاليةوعلى سبيل المثال 

فلقد توارد ذكرها في كثير من نصوص القرآن الكريم بصفة ". القرآن الكريم"س المقد

وداللتها المعجمية مشتهرة لدى جميع الناس لتكون علًما على اإلله المتعالي . مستفيضة

  . إذا وردت بصفة إطالقية، أي بدون ارتباط مع وحدة معجمية أخرى
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البيت،  رب: "دة مثلعلى معان متعد ر المعنى لتدّلتغيوفي حال ارتباطها فهنا ي

رب األسرة، رب االستعمال اللغوي يشملهما معا  وما دام.. ". القبيلة، الخ المال، رب

فحينما يطالع . اآلخر يوقع في االلتباس المفهومي محّل استبدال أحد المعنيين ليحّل نإف

ومن . يةدة لهذه الوحدة المعجممتعدالمترجم نصوص القرآن يقف على استعماالت 

داللة  فإن. )1("ك ارجع إلى رب: "في اآلية التالية  جديوضمن هذه االستعماالت ما 

من المفروض أن يفهم منها المعنى األول وهو إطالقه على اإلله " رب"الوحدة المعجمية 

  . المتعالي

ياق فتترجم إلى اللغة وتكون الترجمة تابعة لهذا االختيار الداللي في هذا الس

  ."  Dieu- Seigneur- Créateur- idole:" باختيار إحدى البدائل التالية  الفرنسية

بصفة اإلطالق وبدون ارتباط " رب"واقتراح أحد هذه البدائل المذكورة سببه ورود كلمة 

  . مع وحدات معجمية أخرى

فهم سليم لداللة  ترجمة بهذا الشكل ال تستجيب بحال من األحوال إلى غير أن

ي إلى الفشل في وعدم فهمها فهما سليما يؤد. هذه الوحدة المعجمية في اللغة األصل

  . ترجمتها ترجمة سليمة تبعا لذلك

ما تطلق في اآلية الوارد ذكرها إنّ" رب"وبالتالي فالداللة المقصودة من كلمة 

الحاكمة لمصر وقت وقوع راد بها الملك الحاكم للبالد في ظالل األسرة الفرعونية وي

ا يحيل على شخص ؛ مم"ارجع إلى"والدليل على ذلك وجود الوحدة المعجمية . األحداث

  . فيزيائي يسأل فيجيب ويؤتى من عنده ويرجع إليه

في معناها وداللتها بواسطة فهم " رب"وهذا ما يجعل االتجاه نحو استبدال كلمة 

نتقاء من الوحدات المعجمية االه، هو ما يمكّن من هذا النص ذاتعليه في ثنايا  ما تدّل

وهذا . ا في اللغة األصلفي اللغة الهدف ما يمكنه أن يتقاطع مفهوميا ودالليا مع نظيرته

الداللة الواردة في هذا النص القرآني تنصرف إلى  إلى نتيجة مفادها أن ما يوصل

  . نةمعي العتبارات تاريخية و دينية" الرب"شخص أطلق عليه لفظ 
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وهو المطلق  - عادة –عليه  ما تدّل" رب"فهم من كلمة يففي هذه اآلية ال 

1("تدركه األبصار وهو يدرك األبصار ال"ف في الوجود الذي التصر( .  

ع ترجمتين لهذه الوحدة المعجمية لورودها في القرآن الستطلتبيان ذلك يتم ا و

ى أو حاول أن يقالكريم عند بعض ممن تصددم على ترجمة نص س كالقرآن مقد

  . الكريم

ارجع إلى  ا جاءه الرسول قالوقال الملك ائتوني به؛ فلم: "يقول القرآن الكريم

ولقد ترجمت . )2("بكيدهن عليم ربي إن ،هنيفاسأله ما بال النسوة الالتي قطعن أيدربك 

  :هذه اآلية على الشكل التالي

« Et le roi dit : « Amenez – le moi », puis lorsque l’émissaire arriva auprès de 

lui, [Joseph] dit : « Retourne auprès de ton maître et demande – lui « quelle 

était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains ? Mon seigneur 

connait bien leur ruses » )3(   

       نية لنص اآلية فقد وردت على الشكل التاليا الترجمة الثاأم :  

« Le roi dit: « Amenez, le moi ». Quand l’émissaire fut venu Joseph lui dit : 

« Retourne à ton seigneur lui demander la confession des femmes qui se sont 

coupé les doigts ? Mon Seigneur de leurs astuces est connaissant » )4(     

       يصاحب الترجمة األولى استعمل مصطلحين للداللة على نفس الوحدة  الحظ أن

والثانية  « Maître »؛ فاألولى مصطلح "رب"المعجمية في نفس اآلية وهي كلمة 

« seigneur » اللة على ترجمة كلمة للد"في الموضعين" رب .  

استعمال القرآن الكريم لكلمة  لكن"على  في نفس اآلية في موضعين يدّل" رب

 ن أنوهذا يبي. ونفي هذا االشتراك من جهة أخرى ،اشتراكهما في داللة من جهة

اختالف الداللتين لنفس الوحدة المعجمية من خالل فهم  دركص األول أالمترجم في النّ

ون فرع"في السياق األول وهو داللتها على حاكم البالد " رب"ما تدل عليه كلمة 
                                                           

 .103: ا~�- ر6O. ?�رة ا7F/�م: ا���#ن ا�6��1 -1
 .6O :50ا~�- ر. ?�رة ��?A: ا���#ن ا�6��1 -2

3  - A. Harakat : le saint coran (traduction du sens de ses versets) : Beyrouth, Liban,   Dar El Fikr, P 
637. 
4  - Jacques Berque : le Coran, Paris, France,  sindbad, 1990, P 250.                                               
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؛ و ما أصبحت تدل عليه في السياق الثاني وهو داللتها على اإلله الواحد الذي "مصر

  . يعبده يوسف

اللية أن ينقل المعنى وليس ولذلك اختار المترجم بعد فهمه لهذه االختالفات الد

الواردة في السياق األول لآلية إلى كلمة " رب"فقد قام بترجمة كلمة . الوحدات المعجمية

"Maître" ؛ بينما اختار أن يترجم الكلمة الثانية"الواردة في السياق الثاني لآلية إلى " رب

  ". Seigneur"كلمة 

على الحكام " رب"وهذا يدفع إلى محاولة معرفة السبب وراء إطالق كلمة 

المصريين  ن أنالسياق التاريخي يبي نإف. عهد األسر الفرعونية الحاكمة والملوك في

يوسف خاطب الرسول  ون الملوك آلهة ويعتبرونهم أربابا؛ ولهذا السبب فإنكانوا يتخذ

ن تعالي ه يريد أن يبيفي هذه اآلية بما يعرف من كالم وما يعتقد؛ ولكنّ" الملك"من عند 

الذي يحكم مصر والذي تجري " الملك اإلله"عن  -عليه السالم-اإلله الذي يعبده يوسف 

استعمال  على داللة  مقصودة ثم مال تعبير لغوي ليدّلاستع إن. عليه صفات البشرية

على استعمال بديع  على داللة أخرى تكون هي األخرى مقصودة يدّل نفس التعبير ليدّل

؛ "المشاكلة"والنظرية البالغية تطلق على هذا النوع من التعبير مصطلح . غة وأساليبهاللّ

ه لوقوعه في صحبته تحقيقا أو هي ذكر الشيء بلفظ غير:" والتي تُعرف بما يلي 

  .)1( "تقديرا

 "رب"في النص القرآني السابق ذكره في استعمال كلمة " المشاكلة"ويتمثل وجود 

على الملك الحاكم مجازا ثم انتقال الكالم بعد ذلك إلى استخدام نفس  في اآلية لتدّل

ي الكالم ليبدأ في حقيقة؛ فهو نوع استدراج ف" اإلله السرمد"ولكن بمعنى " رب"الكلمة 

تقرير شيء وليتوصل إلى تقرير خالفه بنفس الوحدة المعجمية التي يتداولونها فيما 

بينهم وتجري على ألسنتهم وتواضعوا على استعمالها، فهذا نوع من استعمال اللغة 

  .وتوجيهها نحو خدمة أغراض المتكلم ومقاصده

ما استعمال يخضع لمهارة نفسها وإنّوبالتالي فاللغة ليست قوالب جامدة تُكرر        

وعلى هذا . واستعماالتهاقائله ويسمح ألفكاره ومداركه أن تمارس حضورها عبر اللغة 

                                                           

1- Nو��d� .360دار ا�01$ ا�/.'�-، �Iون  �ر�U، ص�+��ن، ���وت، ، م ا�+�o�-&eح \N ).�اeJ :sل ا�9�I ا�
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م فيه استعماالت فردية تنقل الداللة من الحقيقة غة تتحكّتوارد األلفاظ في اللّ نإاألساس ف

الحقيقة والمجاز كليهما  غة أن تتجاوزإلى المجاز ومن المجاز إلى الحقيقة؛ بل ويمكن للّ

  . إلى استخدامات فنية وبالغية تعكس الطاقة التعبيرية المتضمنة في صلب اللغة

فمن ذلك . اللفظ يجوز خلوه عن الوصفين؛ فيكون ال حقيقة وال مجازا لغويا"        

ضع له، أو في غيره، ليس بحقيقة وال مجاز فظ في أول الوضع قبل استعماله فيما واللّ

شرط تحقق كل من الحقيقة والمجاز االستعمال، بحيث إذا انتفى االستعمال انتفيا ألن ...

ه واسطة بين الحقيقة فذكر أنّ .ذلك اللفظ المستعمل في المشاكلةوقد ألحق بعضهم ب

  . )1("والمجاز

       ما تُدرس في إطار النظرية البالغية العربية في أن هذه األفكار إنّ والشك

ق باألطر وما يتعلّ. رها واستوائها على سوق البراعة الفنية الخالصةعصور ازدها

. الفنية في ظالل البالغة العربية ليس موضعا للتطبيق على أطر بالغية غير عربية

يا وتركيزا في تناولها وهذا ما يعكس جوانب إبداعية في البالغة التراثية تستدعي تأنّ

لبنية الذهنية التي دفعت لفنون القول البالغي ه في سبيل استجالء اودراستها، وذلك كلّ

  . أن تبرز لدى الطائفة اللسانية المتجانسة

         ن بألوان الثقافة والتاريخ الخاص للشعوب و األمم؛ فالكلمات في اللغة تتلو

فّ  والمثال السابق ذكره حول المعنى الحقيقي أو المجازي يثبت أنالمعنى الذي يح

على ثقافة  ؛ يدّل"ارجع إلى ربك"ذهن المصريين كما تعكسه اآلية  في" رب"بكلمة 

  . إدراكية ترسخت عبر قرون من الزمان لديهم جعلتهم يرون الحاكم بمنزلة الرب اإلله

        سرا دوما؛ ألوتغيير الثقافة اإلدراكية لدى شعب من الشعوب ليس متياعتزاز  ن

ذلك فعمل المصلحين وأرباب القلم واإلبداع الذين ول. طائفة بتراثها أمر مفروغ منه كّل

تُناط بهم مهمة اإلصالح للمجتمع أن يعملوا على استعمال اللغة ذاتها بألفاظها وتراكيبها 

ما من شأنه أن يتناقض  في سبيل تشكيل البنية الذهنية التي يراد تحقيقها؛ واستبعاد كّل

  . مع  مسار هذا التشكيل

                                                           

1- 9�Iل ا�eJ Np��� =�'N.( I ا�+�<�وي، =�'I أ�� ا�Ro8 إ��اه�6، ا�'dه� \N ).�م ا�.m- وأ�7ا)�S: ا�����  ،
 .113ص ،1جدار ا�<�R، �+��ن، ���وت، 
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يستعمل كلمة  -عليه السالم–فهم السبب الذي جعل النبي يوسف  وبالتالي يمكن       

"رب "هذا االستعمال هو  في مخاطبته لمن ال يؤمنون بالتوحيد؛ وذلك من منطلق أن

بواسطة اإلبقاء  -عز وجل–خطوة أولية نحو االنتقال من الوثنية إلى توحيد الخالق 

الثقافة اإلدراكية السابقة وإحالل ولكن مع تغيير " رب"على نفس الوحدة المعجمية وهي 

ه في الوقت وهذا كلّ. إلى مقام فوق مقامات البشرية" الرب"الثقافة اإلدراكية التي ترفع 

أن يختار كلمة واحدة وهي  الذي لم يستطع المترجم في النص الثاني لآلية القرآنية إالّ

"Seigneur " لترجمة كلمة"في السياقين معا" رب .  

ة باالستناد إلى ثقافته اإلدراكية التي ص األصليرجم األول فهم دالالت النّفالمت       

س تمهيدا لترجمتها ترجمة مقبولة تعكالتأويل للوحدة المعجمية  لته إلى تحقيق هذاأه

له  ا المترجم في نص الترجمة الثاني فلم يتسنوأم .المعاني الواردة في النص األصل

ة إلدراكية التي ال  تأخذ في االعتبار مجمل هذه المعاني الحافّذلك؛ الستناده إلى ثقافته ا

  .بالنص

«When words become associated with particular types of speakers, they 

almost inevitably acquire by this association a connotative meaning closely 

related to our attitudes towards those speakers » )1(     

مين، فيلزمهم تقريبا ربط هذه قة بأنماط خاصة لدى المتكلّحينما تصبح الكلمات متعلّ"

". التعلقات بدالالت مجازية تقترب إلى حد االلتصاق مع توقعاتنا تجاه هؤالء المتكلمين

وهذا يظهر أن اتها ثقافة شعب ما ورؤيته وإدراكه الوحدات المعجمية التي تحمل في طي

   .ة من خالل لغتهاما تكون حاملة لعبقرية هذه األمإنّ

ولذلك فالترجمة التي تطمح إلى التعادل المعجمي من خالل عملية النقل هذه يبدو        

عملها تعسفيا إلى حد خصوصية الصورة المجازية ال تقبل االختزال  بعيد؛ ألن

والتشويه للفكر الذي يتوارى فالترجمة ليست قائمة على الخيانة . واالنتقاص من شأنها

  . خلف أسوار الوحدات المعجمية

                                                           

1  - Eugène Albert Nida: The theory and practice of translation, Brussels,  Tuta sue Aeigi, 2003, 
P91.    
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هذا يفرض على المترجم المحافظة على هذه الخصوصية وعدم انتهاكها  وبالتالي فإن

 .والتعامل معها بنوع من ضروب التحويل الذي ال يشوهها وال ينتقصها

جمة التر إن. "وبالترجمة إلى هذا المسعى حفاظا على تراث األمم والشعتجنح         

فيما بين اللغات الذي تتوخاه  التقريب  اآلخر، معنى ذلك أن ’’ألخرية’’عملية إدراك 

الترجمة إذ توحد بين اللغات تعمل بالفعل ذاته  الترجمة هو في الوقت ذاته إبعاد وأن

ما هي ته فليست الترجمة خلقا للقرابة فحسب وإنّعلى خلق االختالف بينهما وإذكاء حد

  . )1("تكريس للقرابة ذاتها

غات أمر فاالختالف قائم بين الشعوب واألمم وال سبيل إلى إنكاره واختالف اللّ        

 وال. ويشهد له عشرات اآلالف من اللغات على امتداد تاريخ اإلنسانية. واقع هو كذلك

أن تبتعد عن  يجعل الترجمةدون على هذا االختالف الذي يزال دأب المترجمين يشد

  . تكون نسخة أصلية عن النص

« L’existence d’une multiplicité de traductions différentes (à des degrés 

divers) des mêmes textes conforte l’idée que la traduction comme simple 

translation (transport) d’un même message d’une langue à une autre est une 

illusion » )2(.                                     

لنفس النصوص يعزز الفكرة بأن الترجمة ) إلى حد ما(إن وجود تعدد ترجمات مختلفة "

  ."باعتبارها مجرد نقل لنفس خطاب لغة ما إلى لغة أخرى هو مجرد وهم

       االجتهاد في مهمته في الترجمة تجنح نحو  وهذا يفتح المجال للمترجم ليدرك أن

نة في النص وإدراكها ومحاولة نقلها إلى اللغة الهدف مدركا فهم الرسالة اللغوية المتضم

فيعمل على ترجمة الوحدات المعجمية بما يخدم الداللة في اللغة  ؛ألبعاد هذا النقل

الهدف مع المحافظة على األصل في اللغة األصل؛ ممة العسيرة التي ا يثبت المهم

  ".التأصيل"و " التأويل"ترجم في تأرجح عمله بين تنتظر الم

  

 

                                                           

1- N��/ا� I+( 9� مeا�� I+( :I� .34ص 2006. =�ي/أ���I(80/79 Rد ا�'�mب، ،ا�J�0'- أداة �.0�t�I، =<.- \�1 و7
2  - Lantri Elfoul : Traductologie, littérature comparée Alger, Casbah Editions, 2006, p35.  
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    :بين التأويل والتأصيل -

إثبات تأويل الوحدات المعجمية تمهيدا لترجمتها قد يفتح الباب أمام سيل من  إن

قها مقدار ما يحكم على نجاحها وتحقّقيمة عمل الترجمة؛ إنّ االنتقادات التي ترى أن

ق نسخة الترجمة مع أصلها النصي من حيث كل اقتراب الترجمة من األصل وتطاب

  . األبعاد اللسانية المحتملة

ظرة طغت وسادت في العالم العربي عند كبار النقاد في بدايات النهضة وهذه النّ

قبل الترجمة يجب أن تكون نسخة صحيحة عن ه حتى تُفلقد تصور هؤالء أنّ. العربية 

ه ال نّأاالقتراب من أصل العمل األدبي و درجة المهارة الحقيقية هي في أصلها؛ وأن

في إطار العمل األدبي في أصله الذي كتب فيه؛ مهما  ته إالّمجال لحركة المترجم وحري

ما هو تأصيل الترجمة كانت مهارة المترجم ودرجة اقتداره البيانية؛ فعمل المترجم إنّ

  .وليس تأويلها

نقاد في بدايات عصور الحداثة وهذه النظرة كانت سائدة لدى كثير من الرواد وال

لطريقة حافظ إبراهيم في " طه حسين"د نقد ارإيولذلك يجدر في هذا المقام  العربية؛

طه "؛ حيث أشار "Victor Hugo" "فيكتور هوجو"للكاتب الفرنسي  "البؤساء"ترجمة 

  : قائال" حسين

"ر إلى ي مضطا ألنّأيسمح لي حافظ بعد هذا أن آخذه بعيبين عظيمين، آسف جد

هما من هذا اإلنصاف للعلم والنقد حقّ اإلنصاف، ولكن أخذه بهما؟ فله علينا حقّ

معددا ما أسماه عيبين عظيمين في مالحظاته حول " طه حسين"يمضي  .)1("أيضا

  : فيقول" حافظ إبراهيم"من قبل " فيكتورهوجو"لـ" البؤساء"ترجمة 

"األويترجمص وال ترجمته ليست كاملة فهو يلخّ ل أن ...والعيب الثاني أن 

ليست  –ترجمته على فخامة ألفاظها وفخامة أساليبها وعلى ما لها من بهجة وجمال 

ليست للترجمة  ي أرى أندقيقة وال حسنة األداء، وقد يكون لحافظ في ذلك رأيه، ولكنّ

ولكن . )2("وليست ترجمة حافظ كذلك. إذا كانت صورة صحيحة لألصل ا إالّقيمتها حقّ

والذي يعكس اتجاها كان سائدا في فترة " طه حسين"ية الرأي الذي يعكسه قول مع أهم

                                                           

1- 9��Q vp :NO�Pو �\�Q -(�'>= ،ل�'(Fوت، ا��1=.-،  ا�� .128ص  ،1981، 1دار ا��01ب ا�.+��N7، ط�+��ن، �
2- 9��Q vp :،129ص  م س. 
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التطور الحاصل في نظرية الترجمة  نأ من الفترات عن الترجمة وقيمتها، إالّ

المعاصرة بفضل سلسلة التطورات الحاصلة في ميدان العلوم اإلنسانية التي ترتبط 

الباحث العلمي ال يسلّم بهذا الرأي على  بحقل الترجمة وخصوصا اللسانيات يجعل

  . إطالقه

الرأي اآلخر الذي يرى  إلى أن م بهذا الرأي على عالَّتهيسليعود سبب عدم التو

أن يبدو بفضل هذا  ؛ فإنّهب عليها أن تكون نسخة صحيحة عن األصلالترجمة ال يتوج

ظهر فضلها في نقل المعاني ما يالترجمة إنّ التطور العلمي يكتسب قبوال واستحسانا؛ ألن

التركيب اللغوي ليس حياديا وال  والدالالت التي يحتملها التركيب اللغوي، وما دام أن

الجنوح نحو داللة بعينها يترجمها وينقلها المترجم  أحاديا في معناه وفي دالالته؛ فإن

ذاته نوع من اإلجحاف والتجنّي وإغفال الذكر عن باقي الدالالت هو بحد .  

فال يمكن تصور مدى العسر الذي يجابهه المترجم حينما يعمد إلى صورة بيانية 

صيغت في إطار لغة معينة تحمل ثقافة معينة ثم أ ويقوم بمحاولة نقلها إلى لغة يتجر

ما هو بعمله هذا ينتزع نبتة أخرى تخالفها تركيبا لغويا وتخالفها ثقافة وإدراكا؛ فكأنّ

وينقلها إلى أرض غير أرضها وإلى هواء غير هوائها، ناضرة من منبتها األصلي 

  . ويمكن تخيل مصير هذه النبتة بعد ذلك

السبب الذي يجعل هذا األمر عسيرا هو الوقوف عند أسوار الوحدات اللغوية  إن

م في اتجاه ل ثقافة النص وتتحكّبدون فهم المالبسات واألحوال والمقامات التي تشكّ

، والباحث الذي ألف بعضا من مواد علم الداللة يدرك مدى التشعب الداللة فقدا واكتسابا

  ".المعنى"الذي اكتسبته نظرية الداللة المعاصرة في سبيل استكناه عالم 

بل  ظهرت تقسيمات أخرى فقط؛ و معنى الوحدة المعجمية فالمعنى ليس ه 

 Cognitive"للمعاني من ضمنها المعنى الجملي والمعنى النصي والمعنى اإلدراكي 

meaning ."  

إيالء عنصري الفهم واإلدراك قيمتهما في ضبط فاعلية القول اللساني من  يمكّن

فليس مجرد حفظ .  إجراء التأويل الناجح للوحدة المعجمية بدون تشويه وتحريف

؛ -يتهماعلى الرغم من أهم-المعاني والدالالت الواردة في بطون المعاجم والقواميس 
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االعتماد على المعجم لوحده من شأنه أن يجعل  ي مجال الترجمة؛ ألنمسلكا مأمونا ف

  . اللغة  تتجمد  في أطر وقوالب ثابتة ال تسير مع حركية اإلنسان في هذا الوجود

ولقيمة فهم الوحدات المعجمية قبل تأويلها أكّد كل من ينقطع للترجمة تنظيرا     

ه ال يمكن ترجمة ا نؤكد البدهي عندما نقول أنّنربما بدا أنّ"يته وقيمته؛ وتطبيقا على أهم

أن استتباعات  إالّ. مجرد تأكيد هذه الحقيقة أمر تافه وفي الواقع، إن. النص قبل فهمه

ما هو ذلك الشيء الكامن في النص الذي يجب . ذلك بعيدة كل البعد عن كونها كذلك

  . )1( "؟)المعنى(ل إليه ماذا يعنـي النص وكيف يتمكّن القارئ من الوصو: أي –" فهمه"

        ه أساسا إلى أهمية ذلك وقيمته لوال ما أقدمت ولم يكن لنظرية الترجمة أن تتنب

ق القائم على إدراج مجاالت بحثية عليه اللسانيات المعاصرة من تسليط البحث المعم

نفسه "الفهم"آليات القول اللساني اإلنساني من خالل محاولة فهم " فهم"دة في متعد .  

      وكان من نتيجة ذلك أن نظرية الترجمة استفادت من هذا االتجاه البحثي الثري 

وأقدمت على تطبيق هذه النظرة الجديدة على دراسات الترجمة بمختلف أنواعها وعلى 

الهائل من الصور االستعارية  األخص الترجمة األدبية التي تحفل نصوصها بهذا الكم

تد وجودها إلى بنية ذهنية وإدراكية ومعرفية تتوارى خلف ستار من والمجازية التي ير

من تمكّن من إعداد العدة المعرفية والمرجعية  الكلمات والتعابير ال يستطيع فهمها إالّ

  .  الالزمة لمجابهة النص األدبي

ظرية التأويلية في الترجمة ومجمل هذه االعتبارات تعتبر األساس المرجعي للنّ

لت تخليص نظرية الترجمة من األسس الفلسفية التقليدية بواسطة االنفتاح على التي حاو

اللثام عن كثير من " اللسانيات اإلدراكية"دراسات اإلدراك والبنى المعرفية التي أماطت 

  . هازوايا الغموض الذي كان يلفّ

. وأصبح الحديث عن اإلدراك والفهم من أولويات النموذج التأويلي في الترجمة

"عبر مخطط إدراككل  لقد رأينا أن ه تمثيل لحقيقة ، ألنّتأويلي لغويا كان أم ال، يمر

اإلدراك ينتج الفهم الذي  ة تتمثل في أنإلى نقطة هام وهذا ما يوصل". فهمهالمدرك و

ر هذه العناصر مجتمعة يصبح النص المترجم عبارة يوصل إلى التأويل؛ وبدون توفّ

                                                           

1- �Jت.رو .R� .258 ، صم س: �
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فة بعضها إلى جنب بعض بدون روابط داللية صلبة فيما عن وحدات لسانية مرصو

  .بينها

" النموذج التأويلي"وهذا التأكيد على عناصر اإلدراك والفهم والتأويل لدى  

. ي هذا الطرح واعتماده في مجال الترجمةللترجمة يثبت أسبقية هذا النموذج إلى تبنّ

المترجم المؤهل لذلك؛ فهو القادر  ما يحققها ة التأويلية وتذليلها إنّوتحقيق هذه المهم

على فهم أواصر القربى ما بين اللغتين المعنيتين بالترجمة؛ فيفهم عن هذه اللغة  

يحاول أن يصل بفكره إلى القارئ  الدالالت الواردة في النص قبل ترجمته؛ ثم

  .إدراج الفهم في صلب اللغة الهدفالمستهدف فيقوم بتأويل ما فهمه ب

تقديم تأويل ناجح للداللة من  ص األدبيءة العابرة والسريعة للنّقراالبإمكان  ليس

  .     ها قد ال تتمكن من استهداف الداللة المقصودةمنطلق أنّ

« Envisager la traduction, non comme une opération a la communication, 

comme s’il s’agissait de la transmission directe et relativement limpide du 

texte étranger, mais plutôt comme un travail d’interprétation » . )1(                                           

التواصل، كأن األمر يتعلّق بتمرير مباشر  إلىاعتبار الترجمة ليس كعملية تهدف "

  ".وشفاف للنص األجنبي، ولكن كعمل تأويلي

      ون اعتماد النظرية التأويلية منفذا لحرية فردية قد تؤثر على سالمة ال يك وحتى

من ضبط شروط التأويل وحدوده المحتوى الفكري للنص األصلي البد.  

  

 : شروط التأويل وحدوده  -

يمكن للتأويل أن يلعب دوره في حصر الداللة وضبط المفهوم المقصود من 

نبع من حاجة دافعة إلى وجوب ضبط ص المترجم، وهذا يالوحدة المعجمية في النّ

حدوده حتى ال يكون مدعاة لتحميل القول ما ال يحتمله ويفتح المجال أمام ذاتية مفرطة 

ينبغي الرجوع بادئ ذي بدء إلى المرجعية . تقوم على تحريف القول بدل تأويله

لمقصود ي الداللة التأويلية في رحاب الترجمة؛ واالنظرية التي أفرزت االتجاه نحو تبنّ

                                                           

1  - Lawrence Venuti : Traduction, intertextualité, interprétation, in palimpsestes, N18, Presses 
Sorbonne nouvelle, Paris, France, P24.          
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ت هذه فبعد سلسلة التعديالت استقر". نظرية اللسانيات التوليدية التحويلية"بها إطار 

ة على للملفوظ اللساني بدال من االعتماد كلي" التأويل"النظرية على إدراج عنصر 

  .   األنظمة النحوية لوحدها في فهم داللة التراكيب اللسانية

« Dans la théorie standard de la grammaire générative, on appelle 

interprétation l’attribution d’un sens à une structure profonde (interprétation 

sémantique) ». )1(           

ي تأويال إسناد داللة ما للبنية العميقة سمحو التوليـدي؛ نُموذجيـة للنّظرية النّفي النّ" 

   ".-تأويل داللي-

وهذا . ر هنا من الوجهة اللسانية بالتأويل الداللي للتركيب اللغويق األميتعلّ

البنية العميقة هي التي ينبغي تأويلها دالليا وليس البنية السطحية،  النص يركّز على أن

ألن قة على تحليل البنية العميقة للتركيب اللساني هو المدخل القواعد التحويلية المطب

الدالالت متموقعة لدى  ألن من خالل نصه، وما ذلك إالّاألساسي لفهم مقصود الكاتب 

ا البنية السطحية فهي تعكس البنية الذهنية وتأخذ الكاتب في ذهنه ووعيه اإلدراكي؛ و أم

  .الشكل الخارجي لهذا الملفوظ 

« Lorsque les interprètes affirmaient ne pas traduire les mots, ils voulaient 

dire que le sens des discours qu’ils comprenaient et restituaient dépassait de 

loin les significations lexicales ou grammaticales des phrases »  )2( .  

هم يقصدون أنهم ال يترجمون الكلمات؛ فإنّ) للنصوص الشفوية(عندما يعلن التراجمة "

ها تتجاوز كثيرا الدالالت المعجمية معاني  الخطابات التي يفهمونها ويسترجعون أن

   ."والنحوية للجمل

وهذا يبين أن بواسطة إسهامات علمية  الوصول إلى تبنّي التأويل واكتشافه تم

وبحثية متعدإومن جهة أخرى ف. يلي يشيرون إليهدعاة النموذج التأو دة ال ينفكن 

افع عنه وتبنّاه وخصوصا في وجد من الباحثين من د" التأويل"التحليل اللساني لمفهوم 

                                                           

1  - Jean Dubois :Op cit, P254. 
2  - Marianne Lederer : La traduction aujourd’hui, Paris, France,  Hachette, 1994,P21. 
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هذه النظرية التي تطورت عنها مجموعة من . إطار النظرية التوليدية التحويلية

  ". التأويل الداللي"النظريات اللسانية المعاصرة والتي اختلفت فيما بينها بسبب قضية 

لغوية  جد علومتوبل " التأويل"ين فيما يخص ظاهرة لم يقتصر األمر عند اللساني

متعد؛ "النقد األدبي"ة دة درست هذه الظاهرة دراسة مستفيضة؛ ومن هذه العلوم الهام

ألن اعتبار النقد األدبي ممارسة علمية للنص األدبي جعل البحوث المعاصرة تتجه نحو 

  ". الهرمينوطيقا"؛ ولكن ضمن مصطلح آخر هو "التأويل"ظاهرة 

" التأويل"عرض مصطلح ستيا المصطلح في إطار النقد األدبي وقبل عرض هذ

  . وشروط وروده في إطار العلوم المنضوية تحت مجال العلوم العربية

ة في استخدام ففي إطار الثقافة العربية اإلسالمية اشتركت عدة مباحث معرفي

ر عليها هذا المصطلح منذ القدم؛ ن الثروة الداللية التي يتوفّ؛ مما يبي"التأويل"مصطلح 

 : توارد وجوده في اختصاصات معرفية شتى ومتباينة، منهاوال أدّل عل ذلك من 

 . )1(يستخدم في إطار تفسير القرآن الكريم: علوم القرآن الكريم -      

 . )2(يستخدم التأويل في إطار الجدل والمناظرة: )علم الكالم(علم العقائد  -

 . )3(يستخدم في إطار دالالت األلفاظ على األحكام الشرعية: علم أصول الفقه -

 . )4( لةبين األدى بالجمع سمدم في إطار ما ييستخ: علم الحديث النبوي -

، ومن ضمن هذه "ويلالتأ"أما علوم اللغة العربية فاستخدمت هي بدورها مصطلح 

  : ذكرن العلوم يمك

وقد استخدم هذا المصطلح في إطار ما يطلق عليه مفهوم التقدير ومفهوم : النحو -1

  .)5(يالعامل في النحو العرب

ة اإلنسانية ح التأويل بهذا الجانب من المعرفوقد ارتبط مصطل: النقد األدبي -2     

ق بارتباط النقد األدبي العربي الحديث والمعاصر ما تعلّ ارتباطا وثيقا؛ وعلى األخص

                                                           

1-  �jوي���o��: �B�7 ا�9�I ا�+�+� .y ،1847أ�7ار ا�R�d�0 وأ?�ار ا�l0و�R، ط �
2-   �j��Nا�dmا� I=�Q أ�� : ،Rو�l0�7ن ا��O ،وت�� .  1988، 1دار ا�01$ ا�/.'�-، ط�+��ن، �
3-  �j��-+�0O 9� ا� I+( : ،ن#�� .1973، 2دار ا��0اث، طا���ه�ة،  lو�R1<= R ا�
4-  �j��Nا�dmا� I'�= : ،t�I�وا� v� .1989، 3دار ا�>�وق، ط�+��ن، ���وت، ا���- ��9 أهR ا�8
5-  �j��Np���  9�Q إ?'�)�R ا�>�\/N، اeJ :OWل ا�9�I ا����دار �+��ن، ���وت، �0اح \N ).6 أ�Bل ا����،  �

 ،R� .1991ا�<
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، وهي المصطلحات المتداولة "الهرمنيوطيقا"بالنظرية الغربية الحديثة فيما يطلق عليه 

  .)1(واسعة من المثقفين الغربيين و العرب على حد سواء لدى قطاعات 

منها الحقيقية أو المجازية؛  ونتيجة إلجراء التأويل على الوحدات المعجمية سواء

ترجمة  بالمجاز وأضربه، على اعتبار أن" التأويل"هو معرفة ارتباط  حقيقة ما يهم نإف

ي الوقت الذي تطرح فيه ترجمة الوحدات الحقيقية ال تطرح إشكاالت داللية ضخمة؛ ف

المجاز وأضربه من اإلشكاالت ما يجعل كثيرا من النظريات اللسانية وغير اللسانية 

  . تدلي بدلوها في هذا المجال

 من الفظنقل ي ي اعتبار كل منهماك فاشتريمكن لهما اال التأويل والمجازفإذا كان       

بأنه  زيتميأن المجاز  ؛ غيرداللية أخرى لةمنزإلى معينة داللية  منزلة ألفاظ اللغة من

يتوافر ال بينما الحقيقة إلى داللة غير حقيقية،  نقل من حالة الوضع اللغوي التي تسمى

  . لتأويلرط في اشهذا ال

كال منهما  يشتركان فيما يخص النقل الداللي؛ إذ إن" المجاز"و " التأويل" أن يظهر      

فالمجاز ينقل الداللة من الداللة الحقيقية . نة إلى داللة أخرىيينقل الداللة من داللة مع

على نقل الدالالت جميعها سواء  ينصب" التأويل"إلى الداللة غير الحقيقية، بينما 

مترابطان " المجاز"و" التأويل"وبالتالي فهذان المصطلحان . الحقيقية منها أو المجازية

  . في الفكر اللساني العربي

االستعمال يباعد  هما مترادفان لوال أنة االرتباط بينهما فكأنّشد ةالحظم يمكن      

يقتصر على علوم البالغة ويشتهر في إطارها، وال يتعدى هذا " المجاز"بينهما فيجعل 

فبعد المستوى المعجز للقرآن . الدور الذي أسند إليه الحقا بعد عصور التقعيد البالغية

ة سالم ؛ توالت حركية البالغة العربية ووصلت إلى قمفي عصر البالغة في صدر اإل

  ."عبد القاهر الجرجاني"االزدهار البالغي مع 

لالنحراف والجمود بفعل القيود والحدود  بعد عصور ازدهارها البالغة تعرضت

وأضربه أحد " المجاز"الذي يعد " علم البيان"التي كُبلت بها علوم البالغة وخصوصا 

                                                           

1-   �j���B�7 رة�'( : N��/ا� Rو�l0و ا� -���mا� ���p���=�Sا� N\ ر��ت��= ،Rو�l0و ا� -m.ا�N=e?sا%�، ، اd>ا�
 . 2007، 1=�>�رات اe0fWف، ط
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مفتاح "في كتابه " لسكاكيأبو يعقوب ا"وهو الشئ الذي أنجزه . علومهمباحثه و أهم

  ."العلوم

"السكاكي كان متأثرا بثقافته النحوية والمنطقية والكالمية، وعرفنا  فإذا عرفنا أن

ه صبغ البالغـة  في كتابه بصبغة هذه العلوم، عرفنا سبب طغيان القوالب والحدود أنّ

ب التعقيد الذي أصابها عنده وعند من قلّده وحذا على علوم البالغة، وعرفنا سب

ه كان سببا في ظالل الثقافة العربية اإلسالمية أن نّإو مع وجود هذا المنحى ف. )1("حذوه

رة، إلى مرتبة هامشية وثانوية؛ وفي بعض األحيان منفّ يتسبب في جعل المجاز يرتد

  . تنظيريوعدم القبول بالمجاز وإقصائه من ساحة الفكر العربي ال

والسبب الدالقبول بالمجاز هو قبول بالتأويل؛ وهو ما يفتح  اعي إلى ذلك هو أن

ومع ذلك فقد . ر النص بدون ضوابط وحدودالمجال أمام حرية فردية تفس -بدوره-

خصوصا علماء  راح أوائل اللغويين يستعملون المجاز مرادفا للتأويل؛ ومن العلماء

األلفاظ التي يمثّل فهمها و  تأويلتفاديا لالستناد إلى  جازمن أنكر وجود الم األصول  

وقد علّل بعض علماء األصول رفضهم ". تفسيرها إشكاال حقيقيا أمام العقل العربي

  .)2(" للمجاز بأن الحقيقة و المجاز وجدا معا في زمن واحد

التأويل"ية التي يحظى بها مصطلح ونتيجة لألهم "ا حصر شروطه وتحديده فإن

فأما شروط التأويل عند القائلين بجوازه فهي. ايبدو ضروريا وهام :  

 "1- أن ية، وذلك بتوفير القرينة الداعية إليهصار إليه عند الحاجة الملح .  

  . القواعد اللغوية والنحوية للغة العربية" التأويل"أن يوافق  -2 

  .)3("أال يحمل النص المؤول أكثر مما يحتمل -3 

الفكر العربي منذ العصور األولى لنشأته انتبه إلى خطورة  ما سبق أنيبدو م

على نسيج النص وعلى بقاء هذا النص وصموده، وعلى محافظته على أصله " التأويل"

 وهذا ما يفسر سبب استهداف وضع هذه الشروط و الحدود؛ ليعلم كل فرد أن. وأصالته

                                                           

 .111، ص 1981،  دار ا��18?�ر��،د=>�، &-، ا�'�N\ dJ  �ر�U ا�+e: =�زن ا�'+�رك -1
�- و ا�'<�ز، : ?'�� أI'Q =/.�ف -2���9 ا��� -m.ا� -���Q ،� ،1996=�>�رات ا ��د ا��01ب ا�/�ب، ?�ر��، د=>

 .425ص
3- I�P9 ا���Iد ا��'(:  ،-� .332ص، 2008، دار ا��18?�ر��، د=>�، ا�'�?�)- ا�/��
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ة يتسلل إلى ساحة النص بدون عدة بأطر تعمل على تصفية من محمي" النص"ساحة 

  .كافية لمجابهة فرادة النص وتميزه في الزمان والمكان

بين ثقافتين عربية وغربية ليستا متفقتين على الرغم من " التأويل"فلسفة 

د وهو التأويلاشتراكهما في مصطلح موح "Interprétation" . وفهم هذه  الفلسفة التي

واء أي منهما يظهر الحاجة إلى معرفة أبعاد كل يعتمد عليها كل من ينضوي تحت ل

من خارطة الفكر اإلنساني عبر عصور الوجود اإلنساني " التأويل"منهما ومعرفة موقع 

  .الحضاري

بمسح شامل لنقاط االختالف والتشابه بين الثقافتين؛  القيامال يحتمل هذا البحث 

الالفت للنّ لكنالتأويل"ة تعتمد بصورة أساسية على ظرية التأويلية للترجمالنّ ظر هو أن "

في حين أن عند الحاجة  صار إليه إالّمن شروط التأويل في الثقافة العربية أن ال ي

لحكما ال يمكن رصد أسباب هذا االختالف . ة مع إعمال باقي الشروط األخرىالم

رجعي اإلطار الم – زالت وال –ة شكلت الرتباط ذلك بظروف ومالبسات تاريخية هام

  . الفكري و الفلسفي لكل من الثقافتين

"ي في كنفها، وحاالت االستنبات  يمكن القول أنالفرد يتماهى مع الثقافة التي ترب

لورانس العرب كان يلبس  إن. الجذري إذا كان هناك فعال استنبات فهي حاالت قليلة

  .)1("ه عاد في النهاية إلى وطنهبنفس طريقة العرب، لكنّ

ما تفرضه ضرورة المولد واالنتماء ي ثقافة معينة إنّفاتجاه الفرد نحو تبنّ وبالتالي

شكّل ذلك إطارا مرجعيا يويرد إليه من أفكار  ر به الفرد في إطار جماعته كّلفسما ي

  . ورؤى حول العالم المحيط به

الوقوف عند  ب لها على اعتبار أنتجد من يدافع عنها ويتعص" التأويل"فشرعية 

وضمن الصيرورة التاريخية التي عرفها الفكر الغربي . معاني الحرفية يشوه المقصودال

وما سجان القرون الوسطى له من دورات قوة وضعف وصعود وهبوط وخصوصا إب

ما تبع ذلك من ثورات  وهيمنة الفكرة الدينية على مناحي تلك الحياة في تلك الفترة ثم

ها السبيل إلى الثورة الفكرية التي أطلقت العنان كلّدت اقتصادية وصناعية وعلمية مه

                                                           

�I ���1اد�IEد ا��80ق ا��m: ا��1 أ=+� � -1/? -'J�  ،N� . ةI��JLe Monde  ر�/�ءF2001أآ10���0ا. 
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. لكل األفكار أن تتالقح وأن تنفي وجود دائرة محظورة ال يصل إليها فكر اإلنسان

إنسان أن يؤول النصوص وأن يقتحم عالم النص وأن يدلي بدلوه  وأصبح من حق أي

  . في كل القضايا التي تطرح على بساط البحث

عانيه هو تحديد المعاني اللغوية في العمل األدبي من خالل م التأويل في أدقّ"

مثل هذا . التحليل وإعادة صياغة المفردات والتركيب من خالل التعليق على النص

  .)1("ر فهمهاز عادة على مقطوعات غامضة أو مجازية يتعذّالتأويل يركّ

عمل التأويل ينصب في ن صورا مجازية على التراكيب اللغوية التي تتضم

تذليلها بواسطة التفسير  النص األدبي قد تلقي بظالل الغموض على النص إذا لم يتم

وهذا المنهج القائـم على تفسير ما غمض في النص وتبسيطه وشرحه يطلق . والشرح

ا مصطلح وأمHermeneutics ». " »" الهرمينوطيقا"عليه في عرف الثقافة الغربية 

ية التأويل وممارسته، ولذلك ال حدود تؤطر مجال فهو باختصار نظر" الهرمينوطيقا"

  .)2("هذا المصطلح سوى البحث عن المعنى والحاجة إلى توضيحه وتفسيره

نيتبي نظرية تأويلية في الترجمة لم تُ أنمن فراغ بل هي وليدة صيرورة  بن

فكرية تاريخية في الفكر الغربي أنتجت حرية في التفسير والفهم بعد عصور الكبت 

وأصبحت تقاليد البحث والتحليل تقوم على دراسة النصوص في ارتباطها . االضطهادو

  . بعقلها الثقافي واالجتماعي والسياسي

ما النص منتج ثقافي واجتماعي ولذلك لم يعد النص يتعالى على القراء؛ وإنّ

يسعى الباحث إلى استكناه داللته من خالل فهمه واستنباط المعنى الكامن فيه؛ وهذا 

 المعنى الثابت للنص ال وجود له، ألن أند يؤكّلجال أمام نسبية الداللة وبدوره يفتح الم

معناه يختلف باختالف األمكنة واألزمنة واللغات والثقافات الرتباط النص بمجمل هذه 

  : االعتبارات

"هناك فجوة عظيمة بين معنى النص المكتوب في الماضي ومعنى نفس  إن

را كبيرا من قارئ آلخر تبعا ر تغيالنص تتغي" داللة" نشير إلى أنالنص في الحاضر، ف

                                                           

1- N.ن ا��و��>� .47صم س، : �+�ز)I/?N ا، =
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د عدم امتالك الحقيقة وهذا ما يؤكّ. )1("لزمن القارئ وظروفه الشخصية واالجتماعية

فاعلية إنسانية تسير مع مسيرة اإلنسان الوجودية " التأويل"المطلقة لدى فرد بعينه ما دام 

ة و المعيشية زادا معرفيا لمجابهة نص أدبي يمتاز وتمتح من خبرات اإلنسان الحياتي

  . بخصوصيات تركيبة و لسانية وفنية معينة

« Le critique à la recherché d’un code secret essaie probablement de définir 

la stratégie produisant des mondes infinis et de comprendre ce texte d’une 

manière sémantiquement juste »  )2(.  

"إن ي يحاول احتماليا ضبط اإلستراتيجية التي تنتج نقد السعي إلى البحث عن قانون سر

  ". عوالم ال متناهية و فهم هذا النص بطريقة داللية صائبة

ه بإمكان القائم به أن ينصت إلى النص الذي يسعى إلى نّأوفضل التأويل هو 

ر من بين ه وألفاظه و أساليبه وأشكاله فيتخياستشفاف المعنى من بين ركام تراكيب

ص أكثرها إصابة للمعنى واقترابا من روح النص نفسه وليس ة بالنّالالت الحافّالد

 نة فإنما يحمل داللة معيإنّ" أي نص"ص ص؛ فلئن كان النّمجرد الهيكل الخارجي للنّ

قراءته من قبل أي د قراءاشخص تنتج دالالت بمقدار ما تتعدته و يتعداءهد قر .  

"ليس  إذ. تأويالتهص من خالل لغته خير ضمان لسبر معانيه و قراءة النّ إن

من خالل  وأفكارهمالقارئ سواها ليقرأ، وهو ليس منجما يستقرئ بواطن البشر  أمام

ينبش القارئ معاني النص من خالل  إنّمابصلة شخصية مباشرة لهم،  يمتّ قد ال نص

3 "اللغة ته الوحيدة،ماد(  

وهذه اإلمكانيات التأويلية موجودة لدى كل شخص داخل المجموعة اللسانية 

 نإصابة الداللة من خالل التأويل ألل إلى ة فقط من يتأههناك قلّ غير أن. الواحدة

ا التأويل يفتح المجال أمام تكاثر الداللة وتناسلها بشكل تتضاعف معه الداللة أضعافا عم

  . ل مرتكزا صلبا لنفي أي خالفلتالي تضيع النقطة المرجعية التي تشكّكانت عليه؛ وبا
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2  - Umberto Eco: les limites de l’interprétation, Paris, France,  Ed qrasset, 1992, P38.                               
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ر لتبيان البنية الذهنية التي تؤطّ عرضإنّما تُهذه األفكار  تجدر اإلشارة إلى أن

في " للتأويل"رة البنية الذهنية المؤط في نسختها الغربية بعد عرض" يلالتأو"نظرية 

رق واضحا بين التأويلين؛ فأحدهما يضع شروطا وهنا يظهر الف. ربيةغظالل الثقافة ال

ا اآلخر وأم. العربي" التأويل"لضبطه ورصد أبعاده و امتداداته وهو " التأويل"أمام 

فيطلق العنان لحرية فردية تعكس ثقافة غربية قائمة على حرية تأويلية يراها البعض 

اللعب الحر "، و"شاملالشك ال"منفلتة من الحدود والضوابط؛ ويراها آخرون قائمة على 

  ". غياب المركز المرجعي"، و"النهائية الداللة"، و"للعالمة

مات التي كانت ترى على وهذه األفكار تعيد النظر باألساس في كثير من المسلّ

   ".القارئ"، "المؤلف"، "النص: "أنها مكتسبات نقدية قارة؛ مثل مفاهيم كل من

ل على نص أو هي قراءة تنصبدراسة الترجمة التي ينعكس على ما وهذا 

ال و ف وقارئ، ويغدو المعنى بينهما مؤجيؤدي بدوره إلى نص ثان يربط بين مؤلّ

  . منتشرا إلى حين

غياب المركز االحالي للنص وعن "وهذه المفاهيم تعكس في ظل الثقافة الغربية 

دة، حيث المتعدوهو أيضا ال يبتعد عن القراءات . لته النهائيةنهائية الداللة في محصال

  . )1("قراءة إساءة قراءة تكون كّل

القراءة هي إساءة قراءة إالّ وعلى الرغم من أن واجب الترجمة يجعل اإلقبال  أن

عليها يفرض على المترجم متابعة البحث في هذه اإلمكانية اللسانية مع االستفادة من 

البحث في العالقة بين ا يوجب هيدا لترجمته؛ وهو مإمكانية التأويل فيما يمكن تأويله تم

  ".الترجمة"و " التأويل"

                                                           

 .389، ص 1998، 1)��6 ا�'/�\-، طا���1`، +����- إ�C ا�180�h، ا�'�ا�� ا�'��I-  =9 ا�: )+I ا�/Q d�d'�دة -1



193 

  :نصيلترجمة والتأويل والا: المبحث الثالث -

تطرح إشكالية العالقة بين التأويل والترجمة بعدا هاما ال يتعلق باللغة وقواعدها 

ميتا لغوية"ى ذلك إلى أبعاد وأنظمتها فقط، بل يتعد" "Métalinguistique"ة ، تتعلّق بالثقاف

  . واالجتماع واالقتصاد والسياسة

حاولة استشفاف دالالت إدراج هذه العناصر المقامية والسياقية في ميعكس 

عدم قدرة المعرفة اللغوية لوحدها إذا تجردت من االعتبارات الثقافية  صوصالنّ

ق بالفهم إذا ارتبط بقراءة النص في فهذا ما يتعلّ. والحضارية في فهم دالالت النصوص

ر اللغة الواحدة، فإذا ما تعلّق األمر بنقل الدالالت إلى لغة أخرى بطريق الترجمة إطا

ص األصل نة في صلب النّفهنا تتضاعف جهود المترجم نحو إدراك الدالالت المتضم

والمقصود بهذه الدالالت المتضمنة ما  .وأيضا تضمين الدالالت في النص الهدف

وصور اجتماعية و أحداث تاريخية خاصة بكل تعكسه وحدات اللغة من رموز ثقافية 

     .شعب وبكّل أمة

  :تأويلية ترجمة العناصر الثقافية -

ترجمة نص ما إلى لغة أخرى هو نقل للخطاب الكامن ضمن تراكيب اللغة  إن

د لغتها  إلى لغة أخرى تكون غالبا مختلفة عن اللغة األصلية، وما دام أنكل أمة تمج

ا وهي ال تسمح بالتالي لآلخرين أن يخترقوا هذه الخصوصية أو أن وتاريخها وثقافته

اقتراح اإلجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه الخصوصية يبدو واجبا  يشوهوها فإن

  .قوميا و وجوديا

« Where a cultural or historical practice is likely to be misunderstood by the 

intended reader, the translator should reconstruct the context to make it 

understandable » )1(   

ه يجب على حينما يظهر سوء فهم للعنصر الثقافي أو الحضاري لدى القارئ، فإنّ"

". المترجم أن يعيد بناء السياق ليجعله مفهوما لديه  

                                                           

1  - Marym. F. Massaud: Translate to communicate, USA,  David coole, 1988, P22. 
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دراكية وسوء الفهم للعنصر الثقافي أو الحضاري يتأتّى من غياب الثقافة اإل

صل المترجم للفهم السليم للمجازات الواردة في النّوالمعرفية التي تؤه .تأويلها  كما أن

  . بعد فهمها وإدراكها يطرح إشكالية الترجمة من جوانب متعددة ومختلفة

وعن العشق " الحب"فمن المجازات الشائعة في ظل الثقافة الفرنسية التعبير عن 

، راء المنظومة اللسانية الفرنسيةبيرات مختلفة تعكس ثوعن االنجذاب نحو اآلخر بتع

  :ضمن التعبيرات المستعملة و الشائعة التعبيـر التالـي  فمن

 " Le coup de foudre:" 

 « Le coup de foudre est une expression francophone qui désigne le fait de 

tomber subitement en admiration amoureuse pour une  personne ou pour une 

chose »  )1( .  

صعقة الحب هي عبارة فرنسية تشير إلى الوقوع فجأة في إعجاب وحب لشخص ما أو "

  ". لشئ ما

تها الشديدة في إطار فت في هذه الصورة المجازية هو خصوصيالالّ يءفالش

يعية تحدث في ظاهرة طب" البرق"الثقافة الفرنسية؛ فبينما تُمثّل رؤية الصعقة الناتجة عن 

ربط لذلك بالمشاعر  كل األزمان واألمكنة ولدى كل األقوام والشعوب بدون أي

الفرنسيين رأوا في ذلك ربطا بين  نفإ ؛سيس وعلى األخص منها الحب والعشقواألحا

رعة هذه الصورة اإلدراكية الطبيعية التي تدّل على سرعة الوقوع في الزمان نتيجة الس

وهو ما يفسر عملية  .، وبين سرعة الوقوع في الحببها البرقالفائقة التي يحدث 

االنتقال الداللي حينما يعجب شخص بآخر ألول وهلة وبدون سابق معرفة أو لقاء؛ 

  . فيحدث هذا االنجذاب بينهما

وبالتالي فما يشكّل فرادة هذه الصورة المجازية وتميزها ليس تعبيرها عن الحب 

ة زمنية ال يمكن تميزها في تعبيرها عن سرعة الوقوع في مدأو االنجذاب و لكن يظهر 

: الذي بموجبه احتيج أصال إلى هذا االنتقال الداللي بينهما هواللي فالجامع الد. احتسابها

  ". سرعة الوقوع من حيث المدة الزمنية في كل منهما"

                                                           

1  - Wikipédia : Fr. wikipédia .org. /wiki/ coup de foudre 



195 

ل فالمترجم الذي يصادف مثل هذا النوع من الصور المجازية ليس له من سبي

ص أمامه سلسلة من التراكيب وحده؛ وبدونه يرى النّ" الفهم"سبيل  إلنجاح ترجمته إالّ

ها تفتقر إلى اللغوية المتراصة والمتراصفة تَصح نحويا وصرفيا ومعجميا وصوتيا؛ ولكنّ

  ". الداللة"ما يمثلها ويحققها تداوليا وتخاطبيا وهو 

 ه األكيد في فهم متكامل لكّلده وتثبت دوروهو ما أضحت دراسات الترجمة تؤكّ

للتراكيب اللسانية تمهيدا إلمداد المترجم " الفهم"األطراف المتشابكة التي تسهم في عملية 

ة التأويلية التي بها يستطيع الوصول إلى درجة من اإلصابة في ترجمتهبالعد .  

« The new thinking drew inspiration from such disciplines as communication 

theory, comparative littérature and litterary theories, anthrology, history and, 

most recently, gender studies and cultural studies. The new emphasis is on 

context rather than text » )1( . 

تصال واألدب يستلهم من اختصاصات مماثلة كنظرية اال) في الترجمة(التفكير الجديد "

جنسية، -المقارن والنظريات األدبية واالنثروبولوجيا والتاريخ، ومؤخرا الدراسات البين

  ". فالتركيز الجديد هو على السياق بديال عن النص. والدراسات الثقافية

محدودية االقتصار  جمة على مجمل هذه االختصاصاتانفتاح دراسات التر يثبت

نحو تبنّي عنصر واحد من عناصر الدراسة  هالوحد على دراسة للترجمة تتجه

  . و االستغناء عن سائر العناصر المشكّلة لظاهرة الترجمة  الترجمية

وهذا االنفتاح هو نفسه أثر من آثار االنفتاح اللساني على دراسات إنسانية كانت 

الذي ُأقصي من " الليالد"وهذا ما ينطبق على العنصر . مغيبة في وقت من األوقات

" النظرية اللسانية التوليدية"رحاب الدراسة اللسانية؛ وُأعيد له االعتبار في رحاب 

هذا التركيب الذي يكمل البناء النظري لدى تشومسكي، يضع  أن"د وهذا يؤكّ. التحويلية

جملة من القضايا، فمن جهاز توليدي تركيبي بسيط انتقل النحو التوليدي التحويلي إلى 

  . )2("م من الداللة إلى الصوتنظرية شاملة للكال
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وبعد ذلك تم دة التي تسهم في  فهم تطعيم الدراسة اللسانية باالختصاصات المتعد

دةاللغة من جميع جوانبها اللسانية والتداولية والتخاطبية المتعد .  

االستفادة  أن ها؛ غيرولقد استفادت دراسات الترجمة من مجمل هذه األفكار كلّ

، الذي كان اتجاها حاضرا في "التأويلي"في تطعيم نظرية الترجمة باالتجاه الحقيقية هي 

اختصاصات بحثية متعددة؛ في الوقت الذي لم يكن للسانيات وال لنظرية الترجمة شأن 

اعتماد  نإل إنجازا مهما ففي اللسانيات تمثّ" اللةالد"فإذا كانت  عملية إدراج . به

ات تمهيدا الستثمار اللسانيات التطبيقية له في دراسات في اللساني" التأويلي"العنصر 

الترجمة يمثّل بدوره إنجازا من أكثر االنجازات خصوبة وثراء وإفادة للترجمة 

  .وللسانيات كلتيهما

 وقد مثّل ذلك نقطة االنفصال بين قطبي الدراسة اللسانية المعاصرة؛ أي بين كّل 

؛ "جورج الكوف"، وبين "التوليدية التحويليةاللسانية "؛ رائد الدراسة "تشومسكي"من 

منهما  أشغال كّل وكان من نتيجة هذا االنفصال أن". اللسانية اإلدراكية"رائد الدراسة 

"الدالليات التوليديةت شيئا فشيئا إلى تشكيل جديد للمنوال حسب وجهتين األولى في أد 

والثانية يدافع عنها  الكوف،. ئيسي تلميذ منشق عن تشومسكي هو جلها الروممثّ

  .)1("أو النظرية النموذجية الشاملةالدالليات التأويلية تشومسكي ذاته تسمى 

وبالتالي فاعتماد العنصر التأويلي في الدراسة اللسانية خضع هو اآلخر لسلسلة         

 لة أساسا في طابعهقة به؛ و المتمثّمن االجتهادات الفكرية حاولت تذليل العوائق المتعلّ

صوص تتعدى حدود القول والخطاب الذاتي غير المنضبط والذي يسمح بتأويلية للنّ

وتنتهك الدال إلى حيناللة الضمنية انتهاكا يجعل الوصول إلى المعنى وإدراكه مؤج .  

        والتأكيد على أهمره إلى الدراسة ية عنصر التأويل يدين في وجوده وتطو

الدراسة اللسانية  س اللساني اإلدراكي في تطعيمالساعية إلى إقحام ثمرات الدر

 Sémantique" "الداللة اإلدراكية"على وجه األخص مباحث بها  المقصودللترجمة؛ و

cognitive ."  
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 في ظّل" تعبير مفهوم"هو " Coup de foudre"وبالتالي فالتعبير السابق سرده 

نقل هذه الصورة المجازية إلى  ؛ غير أن"الفرنسية"الثقافة اإلدراكية األصلية وهي هنا 

ه في هذه ؛ ألنّ"ضربة برق"نقله نقال حرفيا أي  اللغة العربية ال يكون مفهوما إذا تم

الحالة يعكس صورة إدراكية واقعية دون أن يكون لها أي ربط بصورها الداللية التي 

ها يمكن للناس أن يستثمروها إلسقاطها على حاالت داللية يكون بينها وبين صورت

  . األصلية ارتباط داللي من جهة أو أخرى

وهنا يجد المترجم نفسه بين اتجاهين أحدهما يجعله يسلك مسلكا أمينا في 

المحافظة على التعبير في اللغة األصل فينقله نقال حرفيا؛ وهو بعمله هذا يحرم القارئ 

ت هذه في اللغة الهدف من صورة مجازية تعكس عبقرية الثقافة القومية التي أنتج

ة الواردة ة مع الصورة المجازييتعامل بصورة فنيواالتجاه اآلخر . الصورة المجازية

يحرم القارئ من معرفة وشائج االتصال بين صورة  هنّإف ، ومع ذلكفي الملفوظ اللساني

نة إلى داللة أخرى يكون بينها وبين ما انتقلت مجازية وتعبير لساني انتقل من داللة معي

  . ا اتصال وقرابةإليه داللي

أن يعمل على االستفادة من إمكانيات اللغتين معا  وهكذا ال يمكن للمترجم إالّ

فإذا كانت الترجمة الحرفية للملفوظ اللساني ال يمكنها أن تخدم اتجاه . األصل و الهدف

"اللةالد"ي االتجاه نحو تأويل الصورة المجازية بعد فهمها وإدراكها هو الكفيل بتبنّ ؛ فإن

وما . إجراء علمي يخلق انسجاما بين األنظمة اللسانية والعناصر الثقافية بين اللغتين

ة ارتباطها بحقلها الثقافي توجب حذرا خصوصية الصور المجازية وشد ألن ذلك إالّ

بربطها بالشروط  ال يمكن فهم المجازات إالّ. "ووعيا فائقا حفاظا على جمالياتها وفنيتها

  .)1("المحاكاتي وبوظائفها الهرمنيوطقية الجينية وبأثرها

دورها في صلب اللغة فهما يتيح تسليط ت ولمجازاافهم  يتحقّق اإلجراءذا هبو

غات ه ال تخلو  لغة من اللّالضوء عليها وعلى آلياتها المنتجة لها؛ وذلك من منطلق أنّ

 خصوصا –وهي مع وجودها وتكاثرها في النص األدبي . من المجازات قليال أو كثيرا

- ص في نفس اللغة فرد نفس النّ تجعـل المترجم يقـرأ هذه المجازات مثلما يقرأ أي
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قارئ  قارئ مثله مثل أي - أي المترجم -التي ينتمي إليها؛ فهو في المرحلة األولى 

  . آخر للنص

بهذا االعتبار يخضع لنفس شروط القراءة و المقروئية التي تطبق على  وهو

 نإص فوبواسطة هذه الممارسة التفاعلية مع النّ. ص األصلفي لغة النّالقارئ العادي 

ص بوحي من الحمولة المعرفية المترجم يتحرك في هذا اإلطار ويكون تفاعله مع النّ

التي ترسخت لديه عبر االحتكاك المباشر مع الثقافة األصلية ويكون أيضا استقباله لهذا 

النصوص ليات القراءة التي تنتظم قراءة آب جمالمتر وبمقدار وعي. ص وتلقيه لهالنّ

  .القراءة للنص األدبي للكيفية التي تنتظم سير عملية هبصفة إجمالية يكون إدراك

ة التي سعت إلى الكشف قدية الهاموالمقصود بهذه األفكار مجمل التصورات النّ 

بمراعاة " راءةجمالية الق"عن أقطاب عملية القراءة؛ والتي باجتماعها تعمل على تحقيق 

اء المقبلين على قراءة اآلثار األدبيةأفق التوقعات لدى القر .  

"فق التوقع األصيل هذا يتكون من ثالثة عوامل رئيسيةأ إن:  

التجربة القبلية التي يملكها الجمهور عن الجنس األدبي الذي ينتمي إليه النص  –1

  .األدبي

تي يفترض العمل الجديد معرفتها؛ أي ما وال. شكل األعمال السابقة وموضوعاتيتها – 2

  . يسميه اآلخرون القدرة التناصية

  . )1("المقابلة بين اللغة الشعرية واللغة العملية، وبين العالم التخيلي والواقعية اليومية – 3

من خالل عرض هذه الشروط األساسية لمباشرة عملية القراءة قيمة معرفة  يبدو

ه في فهم استثمار ذلك كلّ دة ألفق التوقع لدى القارئ ثمحدهذه العوامل الرئيسية الم

عملية الترجمة التي هي بدورها تنطلق من عملية القراءة لتتجاوز ذلك إلى عملية 

  . صي بواسطة كتابة نص جديد في اللغة الهدفاإلبداع النّ

وبالتالي فموقع عملية القراءة من عملية الترجمة موقع أساسي ويكتسي صفة 

إذ ال يمكن تصور . ا يؤكد هذا المسعىية جوهرية، والعوامل السابق ذكرها مممبدئ

صوص بدون إدراك نجاح عملية الترجمة األدبية القائمة على تأويلية هذا النوع من النّ
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اس األدبية وأغراضها و ص األدبي القائمة أصال على فهم األجنخصوصية النّ

ية القائمة بين اللغة المجازية التمثيلية وبدون إدراك الفروقات الدالل ،موضوعاتها

  . التصويرية وبين اللغة الحرفية اإلشارية التعيينية

وهذا ما يفرض على المترجم معرفة خصوصيات النص األدبي الذي سوف 

أثناء مطالعته يستكشف  يترجمه من حيث تحديد جنسه األدبي وموضوعه وغرضه ثم

هذا النص األدبي تمهيدا لتأويلها وترجمتها  ويصنّف الصور المجازية التي يحفل بها

به من دالالت  ق بعد معاينة ما يحيط بالنص ويحفّوإخراجها إلى حيـز الوجود والتحقّ

  . ص وإدراكهم في فهم النّتتحكّ

وهذه المرحلة األولية تتبعها مرحلة اإلبداع النصي بواسطة نقل المعنى إلى اللغة 

ه يقوم بإفهام اآلخرين نّإفهم دالالت النص األصلية ف جم منالهدف، فحيثما تمكّن المتر

ة أن َأفهم، ال يكفي للترجم. "ما فهمه في النص األدبي من خالل قراءته للنص األصلي

تنقسم عملية الترجمة على التحديد إلى قسمين، فهم المعنى . مفهِبل ينبغي كذلك أن ُأ

ف من قبله م كما فعل المؤلّنية، ويتكلّر المترجم في هذه المرحلة الثايعب. والتعبير عنه

ص األدبي في ن تقاطع دور المترجم للنّوهذا ما يبي .)1("ل الذين يعبرون بلغتهموككّ

  . كونه قارئا مع دوره ككاتب ومبدع في نفس الوقت لنص الترجمة

شفع ذلك بالحديث أيضا عن شروط اإلبداع يعرض شروط القراءة أن بعد  يجب

والمقصود بهذه الشروط مجمل اإلجراءات اللسانية التي . لدى المترجم األدبي وتحققها

إذ من المعروف أن . اكتسبها المترجم عبر مسار تكوينه في مجال القراءة و الكتابة

 Roland" "روالن بارت"ليات الكتابة مرتبطة باإلنتاج النصي الذي يطلق عليه آ

Barthes  " ناصيةالت"تخلّق النص، وذلك في إطار رصد" "Intertextualite " الحاضرة

  .ز إلنتاجية النصوص وتخلقهافي صلب النصوص األدبية والتي تكون بمثابة المحفّ

 "2("ه يطرح العمليات المنطقية الخاصة ببنية فاعل اللفظنّإص فق النّا تخلّأم( .

 هكاتب تنطبق علي -أي المترجم –ه نّأالحظ يبإسقاط هذه األفكار على المترجم و
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صي ه في مرحلة اإلبداع النّنّأ ا إالّن لم يكن كاتبا أصليإفهو و. شروط الكتابة والتناصية

ال يعدو أن يكون كاتبا ينتج نصا بمقدار ما قرأ ووعى من نصوص سابقة على القراءة 

  . ل زادا معرفيا يستند إليه في إنتاج نص الترجمةواإلنتاج معا تشكّ

كيف تختلف الترج روهذا ما يفسنة وواضحة باختالف مات اختالفات بي

  .ة ترجمته واقترابها من النص األصليواحد منهم عن أحقي المترجمين الذين يدافع كّل

مثلما سبق  –" األدبية" فبينما تُقر النظرية النقدية المعاصرة على نسبية الداللة 

معرفية اإلنسانية نظرية الترجمة نفسها حينما تنفتح على هذه اإلسهامات ال نإف -بيانه

تستطيع أن ترى في النص المترجم انعكاسا لذات الكاتب األصلي من جهة؛ وانعكاسا 

هذه الذات التي تكونت عبر عمليات قراءة وفهم . لذات المترجم نفسه من جهة أخرى

  .للموروثات األدبية سعيا إلى امتالك المهارة التي يستثمرها في إنتاج نص الترجمة

ترجمات المترجمين أنفسهم تختلف زمانيا ومكانيا؛ والسبب  أن ةالحظميمكن  

وراء ذلك هو استقبال المترجم من محيطه من المعلومات و المعطيات التي تفرض 

فالمترجم الذي . جديدا يستجيب لحجم المعطيات الواردة إلى ذهن المترجم" فهما"عليه 

ر له أن يم له نفس النص األأقدم على ترجمة أدبية تصيب أو تخيب لو قُددبي قد

  . في الترجمتين اختالف واضحظهر لترجمته الحقا بعد مدة ل

وخضوعها لسنن وأعراف متباينة عن تلك  ةد نسبية الداللة األدبيوهذا ما يؤكّ

لنص األدبي؛ وذلك على ا وهذا ال ينطبق إالّ. التي تشيع في بقية أنواع النص األخرى

لة أنواع النصوص األخرى ال تستجيب لنفس هذا دال الحظ أنيفي الوقت الذي 

المالحظة ما أمكن إلى ذلك سبيال اإلبقاء على  - في هذه الحالة –المنطق؛ بل يجب 

  . وع الذي ينتمي إليه هذا النصثبات الداللة النصية في إطار النّ

تي ال" الغبن"ص القانوني التالي الذي يستعمل فيه داللة لفظة عن النّ خذ مثالفلو ُأ

حجم التباين بين القارئ لمس يفسوف  ؛ اإلجحاف و الظلم والضرر :أدبيا على تدّل

  . االستعماالت المختلفة لدالالت هذه اللفظة
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يزيد عن الخمس فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن  بغبنإذا بيع عقار  :358المادة "

عن الخمس أن يقوم  يزيد الغبن ويجب لتقدير ما إذا كان. إلى أربعة أخماس ثمن المثل

 . )1("العقار بحسب وقت البيع

« art 358 : lorsqu’un immeuble a été vendu avec lésion de plus d’un 

cinquième, le vendeur a une action en supplément de prix pour obliger 

l’acheteur a parfaire les quatre-cinquièmes du prix normale. Pour savoir s’il 

y’a lésion de plus d’un cinquième, il faut estimer l’immeuble suivant sa 

valeur au moment de la vente »  )2( . 

يغبن"لفظة  الحظ أن" "lésion "ّداللة مقصودة لذاتها  ص القانوني تدّلفي هذا الن

لي فال يمكن إخضاعها وبالتا. مسق ببيع العقارات بأثمان تزيد عن الخاها تتعلّال تتعد

تأويل يبعدها عن هذه الداللة القانونية المقصودة؛ ما دامت ترتبط باإلطار القانوني  يأل

   .الذي يحدد هذا االستعمال في رحابها

وهذا في الوقت الذي يمكن فيه لهذه اللفظة أن تتباين دالالتها بشكل يجعل من 

التالشي في دالالت أخرى في رحاب تتماهى إلى حد " غبن"الداللة المتداولة للفظة 

يستعملها ألغراض تواصلية  أدبيوذلك حينما تدرج في ظالل نص . النص األدبي

  :وفنية وجمالية؛ مثل قول الشاعر في هذا البيت التالي

   )3(األيام ينسـون ما عواقبـها     غبــنولم أر مثل الفتيـان في          

نص الذي تختلف استعماالتها تبعا لنوع ال" غبن"مية داللة الوحدة المعج أنيتضح       

للتأويل الداللي " الغبن"عدم قابلية لفظة  يمكن ألي قارئ أن يلمسو. تدرج في إطاره

د داللتها في إطارها القانونيفي ظل النص القانوني الذي حد .  

حديد ن مجال التمتخرجها  داللة في ظالل نص داللي تكتسب" غبن"بينما لفظة       

؛ أي يفتح المجال أمام القارئ ليمارس دوره في إعطاء الداللة لهذه "التأويل"إلي مجال 

  .  اللفظة تبعا ألفقه الداللي وتبعا لوقعها لديه
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  :هذا المثل الشائع في اللغة اإلنجليزية خذمثال لو ُأ

 "The last of the big spenders"  

هذا  نأالحظ يحيث " قين العظامإنّه آخر المنف " :والذي يترجم حرفيا إلى 

  . التركيب اللغوي يقال في مواقف التهكم والسخرية عن رجل يتسم بصفة البخل والشح

                      Spender: [ nm – depensier (gaspilleur)  مسرف -مبذر - 

  Spender: [ n mf – avare                                               -منفق

.شحيح  -بخيل    

Compound forms / formes composées النحوي فيقال با استعمالها في التركيوأم  :

             

Be a spender: dépenser sans compter.  

The last of the big spenders.   

  : ترجم إلى الفرنسية بالشكل التاليتُ

Le dernier des grands dépensiers.  

ه بسيط ومألوف بين اللغتين اإلنجليزية ذا التجاور الذي يبدو أنّولكن مع ه

إيراد هذا التركيب في المواقف االجتماعية المختلفة يجعل التركيب  أن والفرنسية إالّ

اللغوي يعكس داللة تداولية متعارف عليها في ظل الثقافة األصلية وهي الثقافة 

  .اإلنجليزية وجنيستها الثقافة األمريكية

«Last of the big - time spenders: this play fully ironic C.P is applicable either 

to one self, and it has nourished in U.K since 1945.In the u.k and the common 

wealth, also of the big spenders, and in U.S and Canada great spenders»  )1( . 

هذه العبارة المتداولة الساخرة تنطبق على شخص، وقد انتشرت  :آخر المنفقين العظام"

وفيها وفي رابطة الكومنولث المنفقون العظام، وأما في . 1945في المملكة المتحدة منذ 

  ". كندا المنفقون الكبار

                                                           

1  - Eric Partridge: A dictionary of catch phrases, USA,  Ed Paul Beale, 1986, P281. 
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غوي صورة ساخرة عن رجل بخيل يرى نفسه قد أنفق يعكس هذا التركيب اللّ       

تدال إلى اإلسرافاالع الكثير وتجاوز حد، وربنا يسيرا؛ فلذلك ما يكون ما بذله شيئا هي

يا ترى كيف يمكن نقل هذا التركيب للغة العربية؟ . ساق هذا القول للتهكم والسخريةي  

التفضيل للداللة على مثل هذه المواقف " أفعل"فاللغة العربية تشتهر باستعمال 

أخلف من "؛ و"أوفى من السموأل: "ل أيضا؛ ويقا"أهدى من قطاة وأكرم من حاتم: "فيقال

ذه المواقف االجتماعية ففي مثل ه". أبخل من مادر"؛ و"أبطأ من فند"؛ و"عرقوب

  .الحظ تواردها لدى طائفة المخاطبين في إطار الثقافة العربيةيالمختلفة 

ا المثل الذي يرصد صفة البخل فمضربه الداللة على رجل يتسم بصفتي أم

وهما صفتان وإن كانتا إنسانيتين ال يخلو منهما مجتمع من المجتمعات؛ البخل والشح؛ 

ز هذا المجتمع عن ذاك ويجعل المترجم ال يقصد أن تكييف هذه الصفة هي ما يمي إالّ

ما يعمل على تكييفها وتطويعها أثناء الترجمة، النقل الحرفي للصورة المجازية؛ وإنّ

ية ويسوق هذه الصورة المجازية في لغة فيفهم عن اللغة األصلية صورتها المجاز

القارئ للنص المترجم  الهدف بما يعرفونه وما يألفونه والمترجم إذا لم يفعل ذلك فإن

يجد نفسه مجبرا على السعي وراء الصورة المجازية األصلية والتي سيقت له في 

األدبي ومجرد هذا االستيقاف يحرم القارئ من مواصلة قراءة األثر . إطارها الحرفي

  . أو يحرمه من الفهم الصحيح إن كان بصدد مطالعة ذلك في أي وسائط نقل ممكنة

وآلية الفهم والتفسير هي عملية تأويلية في الترجمة تستند في شرعية وجودها 

ف النصوص المترجمة حينما تقصي الجانب الثقافي من الترجمة إلى الغموض الذي يلّ

نظرية  هذه التراكيب اللغوية، وبهذا المسعى فإنغة لوحدها في نقل وتعتمد على اللّ

الترجمة المعاصرة بانفتاحها على هذه التيارات اللسانية المعاصرة تجد في نظرية 

التأويل مستندا إلثبات مرونة نظرية الترجمة واستقبالها لهذه اإلسهامات البحثية التي ال 

وإمداده بما يدفع البحث ما تعمل على إثرائه تتناقض مع عمل الترجمة أصال؛ وإنّ

  . الترجمي نحو آفاق أرحب وأشمل

في نظرية الترجمة المعاصرة يعرف إقباال من الباحثين " التأويل"إدراج  إن

فه لضبط آلياته ودراسة أسسه وميادينه حتى ال يكون مدعاة لنزعة ذاتية مفرطة تحر
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كل  ويل ذاتي، شأنه شأنأية داللة تحقيرية، فالتأ" تأويل"ال تحمل كلمة "عن مقاصده؛ 

  .)1("زاته موسوم بتحيفعل بشري، غير أنّ

من يقدم على الترجمة تجد تبريرا لها  زات الذاتية التي تنطبق على كّلهذه التحي

فالقائم بعمل الترجمة بشر تجري عليه سنن البشرية؛ . في إنسانية النشاط الترجمي ذاته

مترجم أن يتحلى بالموضوعية التي تؤهل لكن في رحاب العمل األكاديمي يطلب من ال

عمله للقبول واالستحسان ببذل الجهد في إدراك الواقع اللغوي على ما هو عليه؛ وهذه 

الخصوصية من ذاتية وموضوعية تظهر بوضوح في عمل الترجمة كنشاط إنساني 

  : ضروري وهام

  «Every individual and unique act of translation is preceded by an individual 

and unique act of reception and interpretation. But at the same time both 

stages of the process are restricted by convention – linguistic, social 

historical. Thus the subjective combines with the objective to give a unique 

product»  )2(  .  

ه وفي نّأغير . فردي ووحيد تأويلكّل فعل للترجمة فردي ووحيد يسبق بفعل تلق و "

وبذلك . دان بمواضعات لسانية و اجتماعية وتاريخيةمن المرحلتين تتحد نفس الوقت كالّ

    ".إلعطاء منتوج واحد يتشابك ما هو موضوعي و ما هو ذاتي

        ون إيجابية ولكن عند المترجم الواعي صفة الذاتية في عملية التأويل تك غير أن

والقادر على الفهم واالستنباط والذي يكون بحكم تكوينه وتدريبه ألف ثقافة النص 

  .جمع بين هذين القطبين المتجاذبينالمترجم وتمكّن من ثقافته؛ وبالتالي استطاع أن ي

ي هذا العمل من يقرأ ف من يكتب وكّل فإنتاج نص وفهمه نشاطان ذاتيان إذ يساهم كّل" 

برؤيته الخاصة للعالم واإلحساس به وبتجربته المعاشة بتحديد خاص، وبجمع أفكار 

  .)3( "شخصية إلى غير ذلك

تستند هي األخرى إلى ثقافة المترجم " التأويل"هذه الذاتية في عملية  لكن

ذه ص المترجم بكل مالبساته وأبعاده ومقاماته وأحواله؛ وبالتالي فهومعرفته حول النّ
                                                           

 .107ص س،  � \��dة ا���?6،  م: =���ن �� د��ار -1
2  - Elzbieta Tabakowska: Op cit,  p73. 

 .107ص ،  � \��dة ا���?6،ن م: =���ن ��د��ار -3
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ص الذي يريد ترجمته فليس كّلنها المترجم عن النّالذاتية منضبطة بالثقافة التي يكو 

  .مترجم قادر على الترجمة وعلى الوصول بها إلى درجة من الجودة واإلتقان

نة في النص ص يحتوي على لغة وعلى أحداث وعلى داللة متضمفإذا كان النّ

خبرة "و" خبرة تاريخية"و" ةبرة لغويخ" :في هذه الحالة تجتمع ثالث خبرات هيف

شفرة  هذه األبعاد الثالثة تجتمع في ذهن المترجم وهو بصدد محاولة فكو ؛"نصية

  .د اتجاه فهمه للنصص المترجم وهي التي تحدالنّ

في الترجمة نتموضع في المستوى الثالث وهو مستوى الكفاءة النصية إذ " 

ل على كفاءة في لغته إنسان، وبفضلها يتحص يكسب المترجم المهارة الكالمية شأن كل

ه يترجم وهو يستعمل كفاءته ولغة أخرى وباألحرى في عدة لغات أخرى إنّ األم

  . )1( "النصية

في الترجمة يعترف بالكفاءة النّ" التأويلي"النموذج  ومادام أنصية فهو يؤكد أن 

لسانيات الذي يشهد اتجاه نظرية الترجمة المعاصرة أصبحت تساير التطور في ميدان ال

البحوث نحو لسانيات النص والتي أرست دعائم الكفاءة النصية والمعايير النصية 

ما تدرج عناصر غة لوحدها وإنّوغيرها من المفاهيم الجديدة التي ال تقتصر على اللّ

ها لتحقيق فعل التخاطب وتيسير سبل التواصل بين بني الة في الخطاب تجتمع كلّفع

  . اإلنسان

  

  : الكفاءة النصية في عملية الترجمة التأويلية  -

مته لسانيات النص من تناول علمي جديد للغة اإلنسانية بمختلف نظرا لما قد

دة ومن هذه الميادين استعماالتها، فقد غدت مفاهيمها تغزو ميادين إنسانية بحثية متعد

  . الترجمة

دة ومن هؤالء ضايا المتجدولقد أدلى زعماء النصية بدورهم في مثل هذه الق

  . صية في الغرب وفي العالمالذي يعتبر من رواد النّ" روبرت دى بوجراند"

                                                           

 .109ص ن،  م: =���ن ��د��ار -1
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على دور لسانيات النص في تقديم إسهام لدراسات الترجمة " بوجراند"يؤكد  

ص نفسه التي تنبني على مجموعة من المعايير النصية التي نظرية النّ وعلى األخص

  . ننص مهما كا ر أيتؤطّ

التناص"المعايير النصية معيار  ومن ضمن أهم "Intertextualité   الذي يجعل

يمكن بدال  ". من أمر الترجمة قابال للتحقق بسبب تشابك األنظمة بين اللغات المختلفة

ة في مقابل الترجمة الحرفية أن نجد تقابال حقيقيا بين من الجدل حول الترجمة الحر

  .)1("قبل النص وترجمة مبنية على فهم المترجمترجمة مبنية على فهم مست

غة مع النموذج التأويلي للترجمة في نقطة مشتركة إذن تلتقي الممارسة النصية للّ

من  ق في كّلالمعنى إلى البروز والتحقّبهذه العملية الذهنية التي تدفع . بينهما وهو الفهم

  .شل عملية التواصل اإلنسانيللترجمة وبدونه تف ص المعدللتخاطب والنّ ص المعدالنّ

«La compétence est donc le résultat d’une abstraction et d’une idéalisation 

des données linguistiques directement accessible à l’observation. Il s’agit des 

actes de parole individuels, des textes, discours, etc»  )2(.  

نتاج تجريد و تمثيل المعطيات اللسانية التي يمكن مالحظتها بطريقة الكفاءة هي "

  ".  …فردية ونصوص وخطابات الخ بأقوال األمرمباشرة، ويتعلق 

فرد على إنشاء اللغة و على  ل الكفاءة في مفهومها اللساني في قدرة أيتتمثّ       

وهي  ؛أو غيرهاصوص أو الخطابات فهمها أثناء التخاطب بواسطة الكالم أو النّ

العناصر التي تظهر في الكفاءة اللسانية وتكون حاملة بدورها لمجموعة من العناصر 

  .األخرى المرتبطة بها والتي تتحكم في فاعلية القول اللساني

ق فاعلية القول اللساني بمراعاة العناصر التي ال يمكن إغفالها وال تتحقّ

للساني وفي استعدادات األفراد النفسية وتتمثل هذه العناصر في الموقف ا ،تغيـيبها

ها اللسانيات النصية أضحت تتآزر كلّ وأحوالهم التخاطبية؛ فهذه العناصر في ظّل

س لما أصبـح يعرف بالكفاءة النصيةلتؤس .  

                                                           

1- I7ا�J�� رو��ت دى :sب وا�D[وا� gن، ا����Q م�'  -'J�  ،اء�J،�E= ه�ة��، 2007، 2ط ،)��6 ا�01$، ا�
 .577ص

2-Jean Dubois : Op cit, P101.   
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        "مفهوم المقدرة النصية إنTextual compétence   قد تدعو الحاجة إليه ليضمن

معرفة رصيد :  Procéduresواإلجراءات  Knowledgeة المجموعة التالية من المعرف

خاصة ظم الالنّ Constraintsمعرفة قيود ، وظم االفتراضيةفي النّ  Optionsالبدائل 

  knowledge beliefsمعرفة المعتقدات والمعلومات ، وبانتقاء البدائل أو تالفيها

المجتمع عن العالم  الشائعة في المجموعة االتصالية أو  expectationsواإلرهاصات 

  .)Real world ")1الحقيقي 

  إن الكاتب أو المترجم [ اص صية لدى النّن المقدرة النّهذه الشروط التي تكو [

امل مع ى للتعمن يتصد هي شروط أساسية تدخل في صلب الثقافة اإلدراكية لدى كّل

ية عن أهم تقّلضاف إليها عند زعماء النصية شروط ال يالنصوص مهما كان نوعها؛ و

؛ ويمكن ذكر و أنماطها لنصوص بمختلف أشكالهاق باتتعلّ -سالفة الذكر -هذه الشروط 

  :من بينها

 ،ظم االفتراضيةالنّ إجراءات استخدامو ،texte typesصوص معرفة أنواع النّ"

إجراءات المحافظة على و ،إجراءات استقبال النصوصو ،إجراءات إنتاج النصوصو

إجراءات ، ومإجراءات استكمال معايير التصمي، وات تنظيم إعالميةإجراءو ،النصية

عرف في الت ، وإجراءات المراقبة، والمعلومات التي اشتمل عليها النصإعادة استعمال 

  )2( ..".إجراءات بناء الخطط ، والمواقف باستعمال النصوص

إن هذه الشروط على اختالفها وتنوعها تظهر أهمإنسان على  يتها حينما يقدم أي

مجابهة نص بعينه فتظهر صعوبة تطويع هذا النص لخدمة أهداف القارئ باستجالء 

الالفت في النظر في هذه الشروط هي  غير أن. الداللة الكامنة ومحاولة فهمها وإدراكها

ما تطور هذا العلم ليحاول ص إنّلسانيات النّ شدة ارتباطها بعلم الترجمة أساسا؛ ولو أن

  . غوار القول اللساني بصفة عامةاستكشاف أ

والقول اللساني يخضع لشروط إنتاج وإرسال واستقبال؛ وعلى هذا األساس 

ة إلى علوم الصوتيات والصرف والمعجمية والنحو؛انقسمت اللسانيات العام ظهرت  ثم

  . صية لتدرج المستوى التداولياللسانيات النّ

                                                           

1- I7ا�J�� 110ص س، م: رو��ت دى. 
2- I7ا�J�� 111ص ،ن م: رو��ت دى. 
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ثه تبعا لتخصصه اللساني إذا كان ما يتجه في بحفإذا كان الدارس اللساني إنّ

المترجم يتوجب عليه أن يهتم بهذه  أن إالّ. صوتيا أو صرفيا أو دالليا أو نحويا

ص بواسطة التقاليد مفاهيم لسانيات النّ وعلى هذا األساس فإن. هاالمستويات اللسانية كلّ

لمية أساسية البحثية التي أرستها تكون أقدر من غيرها في إمداد المترجم بمرجعية ع

  .لتأكيد شرعية انفتاح عمله الترجمي على مجمل هذه المستويات

أو  Effet esthétique"مدرسة الوقع الجمالي "تكون نظرية القراءة متمثلة في  قد

سر على المترجم سبل ؛ قادرة على أن تيRéception esthétique"مدرسة جمالية التلقي "

جانب اإلنتاج النصي يبدو غير متناول  إال أن فهم كيفية استقبال النصوص وقراءتها،

  . في رحاب هذه النظرية

المترجم هو قارئ للنص األصلي وبالتالي فهو يحتاج إلى مطالعة ودراسة ما إن 

. ةم قراءته للنص األصلي بمجمل هذه األفكار الهامجد في مجال نظرية القراءة ليدع

اللغة الهدف وبالتالي فهو أحوج إلى فهم  المترجم هو أيضا منتج للنص ثان في غير أن

مبحث اإلنتاج النصي كمبحث  ومادام أن. شروط اإلنتاج النصي وآلياته وإجراءاته

د وجد شرعيته في رحاب لسانيات النّلساني جديد ومتجدص فإن هذا ممية ا يثبت أهم

  . انفتاح الترجمة على ما جد في رحاب لسانيات النص

لنموذج التأويلي مع لسانيات النص يبدو واضحا من خالل تحديد مسار والتقاء ا       

  : الترجمة في ظل النموذج التأويلي وهي

  

 .التأويل ــــ فك الشكل الشفوي ـــــــــــــ إعادة الكتابة

-Interprétation ______ De verbalisation______ Réexpression. 

  

روط القراءة التي تدرج عناصر ص ضمن شفالتأويل يعتمد على قراءة النّ 

مثل في النص اللغوية وعناصره غير اللغوية؛ ثم وصوال إلى إعادة الكتابة والذي يت

  . ى قراءة نص الترجمةإلإنتاج نص جديد باالستناد 

« La théorie interprétative a établi que le processus de traduction consistait à 

comprendre le texte original, à déverbaliser sa forme linguistique et à 
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exprimer dans une autre langue les idées comprises et les sentiments 

ressentis » )1(    

شكله  ، وفي فكاألصلص ل في فهم النّالترجمة يتمثّ إجراء أن أثبتت التأويليةالنظرية "

األفكارنفس  خرىأالتعبير في لغة  إعادةفي  اللساني، ثم رةو المشاعر المعب."  

 يبدو أن نظرية النص تلعب دورا هامص النّ ا في إطار النموذج التأويلي، ألن

للترجمة يحتوي على وحدات معجمية وتراكيب نحوية المعد .هذه  ومع ذلك فإن

وهذا . ل وحدات تدخل في تركيب نسيج النص ككلالوحدات المعجمية والنحوية تشكّ

ترجمة المفردة في الجملة الواحدة وترجمة الجملة الواحدة في التركيب اللساني  اه أنمعن

صية تعتمد على النص وليس على هي ألصق بالترجمة اللسانية؛ بينما الترجمة النّ

  . أجزائه فقط

في هذا المستوى النصي التعامل مع اللغة لوحدها فقط صوتيا وصرفيا  ال يتم

عالم "ى ص ما يسمنظرية النص تدرج في مفهوم النّ أي أن. يضاونحويا ولكن سياقيا أ

م نص وتتحكّ ؛ وهي مجموع السياقات التي يرد في إطارها أيTextual world " النص

  ". النص"من موقعها في فهم  هذه العناصر كّل

النموذج التأويلي" وعلى هذا األساس فإن "عنصر من  ال يهدف إلى إبعاد أي

الذي يمكّن المترجم من تفكيك " الفهم"شأنه أن يسهم بوجوده في إزجاء العناصر من 

أجمع بين . تحت تسمية الترجمة اللغوية. "في أي مستوى من المستويات" نصال"شفرة 

ي الترجمة التفسيرية، أو الترجمة وأسم. ترجمة الكلمات وترجمة الجمل خارج السياق

فسه علي في دراسة ترجمة المحاضرة باختصار ترجمة النصوص، هذا التمييز فرض ن

  .)2(»من تصفيفات السمات اللغوية وتفرض على المترجم مسعى تأويليا

ظهر قيمة تطعيم نظرية تلتأويلية لدى منظري هذا النموذج هذه التجربة ا

  . الترجمة بكل المبادئ اللسانية المتطورة والمتجددة

                                                           

1  - Mathieu Guidere : Introduction à la traductologie, Hollande,  de bœck université, 2008, P70. 
 .15ص س، م: =�ر��ن ��د��ار -2
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صلب الدراسات اللسانية  مكانة في ومن المبادئ اللسانية التي أضحت تحتّل

هذا المفهوم هو عنصر غير لغوي ولكنه يتشابك مع العناصر ف ؛"السياق النصي"مفهوم 

المعنى يعتمد عليه اعتمادا أساسيا اللغوية ألن .  

. ف من إعادة بناء السياق من كلمات النصالفهم نفسه يتألّ د هنا أيضا أننؤكّ"

صلي جانبا ورؤية الصورة بوضوح، وبعدما هو وضع كلمات النص األ والشيء الهام

اللغة المترجم (ل المترجم الصورة تماما، عليه أن يكتب ما يراه في أبسط لغة يتخي

عليه أن ينقل الفكرة أو الصورة وليس مجرد مناظرات الكلمات الحقيقية في  إن). إليها

   )1(»اللغة األصل

ا هي كلمات كثيرة االستعمال الصالة، والزكاة، والدعاء وغيره: كلمات مثل إن

للترجمة يستدعي من  إيراد هذه الكلمات في نص معد غة قديما وحديثا لكنفي اللّ

دالالت هذه الكلمات على بساطتها وكثرة استعماالتها قد  المترجم التأني والتركيز؛ ألن

لحقها من التبداني الذين ر ما يفرض على المترجم تحديد السياق الزماني والمكل والتغي

  . ي تاريخية النص وتاريخية قائلهوردت فيه أ

داللة  نإالجاهلي أي عصر ما قبل اإلسالم ففإذا كان الشاعر ينتمي إلى العصر 

مثال تختلف عنها عند شاعر ينتمي إلى العصر اإلسالمي وما بعده؛ " الصالة"كلمة 

يقته الخاصة في تختلف من دين إلى آخر فلكل دين طر" الصالة"ونفس داللة كلمة 

  . الصالة

، وآخرون ىؤدد، وآخرون يرونها أفعاال تُردفهناك أديان ترى الصالة أقواال تُ

تحديد ف ؛ن الصالة على أصل الوضع فهي دعاءيرون أنها أفعال وأقوال، وآخرون يبقو

السياق المكاني والزماني قبل اإلقدام على الترجمة يبدو ضروريا لفهم إيراد مجمل 

دل أن تعين ت الفهم باللغوية حتى ال تصير الترجمة مجرد نظائر لغوية تشتّ الوحدات

  .على تجليته وتوضيحه

  I will pray for you :يلي يقول االنجليزي في ثنايا كالمه ما

 Je prierai pour vous: أيضاويقول الفرنسي في ثنايا كالمه 

                                                           

1- �Jرو .R� .  237صس،  م: ت �
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 إلى العربية فإن ينالنص ينفي هذ" الصالة"جم أن ينقل داللة إذا ما حاول المتر        

الصالة بما  نأل.شخص ما بالصالة ألجل إنسان آخرالعربي ال يستسيغ أن يقوم  المتلقي

ا إيراد الصالة في هذا النص  أم ؛جهة إلى الخالقهو مفهوم منها في العربية تكون متو

كلمة  فالمفهوم من. فالمقصود به هو الدعاء لشخص آخر في الصالة أو في غيرها

على الصالة إال بطريق المجاز؛ و  ؛ حتى ليمكنها أن ال تدّل"الدعاء"في النص " الصالة"

  : الدليل على ذلك هذا التركيب اللغوي

“She hasn’t a prayer of winning the competition”.   

   ."يس لها رجاء في الفوز بالمنافسةل"   

على صورة مجازية تجعل األمر  ما تدّلة وإنّبداللتها المعهود" الصالة"على  فهنا ال تدّل

  ". النجاح غير متوقع أو مستحيل" استحالة أي أن موضوع الحديث محّل

ال ص أوص بكل أبعاده هو عتبة أولى تواجه المترجم في سبيل فهم النّفهم النّف 

على  هذا الجهد التأويلي الذي يبذله المترجم ينعكس. إفهامه لآلخرين بطريق الترجمة ثم

  . عمله الترجمي أمانة واقتدارا

النموذج التأويلي وإن وجد ضالته وتطبيقه في عملية الترجمة الشفوية في  إن

الباحثين لم يقصروه على ميدان الترجمة التحريرية  أن إالّ ؛المؤتمرات والمحاضرات

ةقوه على ميادين أخرى من الترجمة ومنها الترجمة األدبيلوحدها؛ بل نقلوه وطب .  

وفي هذا المستوى من الترجمة األدبية ال يمكن إغفال دور لسانيات النص في 

 - طبعا –هذا المجال من التطور الذي تعرفه نظرية الترجمة؛ وإن كان األمر ال يخلو 

وهو األمر الذي يجعل دور المترجم كوسيط بين الكاتب والقارئ حاسما؛ . من المزالق

رجى منها أن تكون لقيام بواجبه لتقديم ترجمة يويفرض عليه أن يمارس دوره في ا

  .ن األصل ال أن تكون األصل نفسهصورة ع

وإلنجاح الترجمة والمحافظة على جوهر النص ومعطياته ينبغي فهمه "

فكّل. النص األدبي له خصوصيات قد ال نجدها في غيره من النصوص واستيعابه؛ ألن 
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ه إيحاء وإيماء الكاتب الخاصة للعالم ثم إنّ ن رؤية للحياة بل وهو رؤيةنص أدبي يتضم

  .)1("ه ضرب من المجاز والكناية واالستعارةوبخاصة أنّ

لدى بعض المترجمين األكفاء للنصوص األدبية،  جد جدارة واقتدارتوولذلك فقد 

اإلقدام على ترجمة النصوص األدبية  أن آلخرين؛ وما ذلك إالّ جد إخفاقيوفي المقابل و

فالمترجم العربي يستوعب النص ."موضوعية ال تتعلق بمهارة اللغتين فقط  يفرض ثقافة

األجنبي بعد دراسة أعوام وأعوام ثم م ما يراه المقابل الذي يستطيع أهل العربية أن يقد

  .)2("يتذوقوه

تذوق أهل العربية للنّ إنبعد تطويعه وتكييفه بما ال يتصادم مع  ص المترجم يتم

ربية من خالل لغتهم وما ثبت في أذهانهم عبر الزمن من مبادئ ما يعرفه أهل الع

  . نص عربي حينما يكون بصدد قراءة أي ل مرجعية جمعية يصدر عنها كّلوأفكار تشكّ

ما يصدر عنها القارئ ضمن وهذه الثقافة اإلدراكية لدى كل شعب من الشعوب إنّ

ما هو ذه الثقافة اإلدراكية إنّالمجموعة اللسانية التي ينتمي إليها، وهذا الصدور عن ه

  . ما هو أمر حتمي الزمصدور غير شعوري فكأنّ

فاإلنسان الذي هو ابن بيئته ال يمكنه أن ينسلخ عن هذا االنتماء الجمعي وال 

ه عملية القراءة ما يقف على أرضية صلبة توجه بذلك إنّأن يصدر عنه ألنّ يمكنه إالّ

وتحدفالقارئ كما نعرف من دراسات . "ورؤى وإدراكاتا يستقبل من أفكار د فهمه مم

فيه العمل األدبي  ىجدانا يشبه الصفحة البيضاء ليتلقم عقال أو والنقد الحديثة ال يقد

ته الشخصية ى دون أن يعتمد الترجمة يرجع دائما إلى لغته وتجربالجديد، بل هو حتّ

  )3("نه من تراث الخبرة األدبيةزخصوصا ما اخت

إدراكيتين بين ثقافتين " الحب"داللة الوحدة المعجمية  تختلف مثالفعلى سبيل ال

  .الفرنسية والعربية: همافي ظالل لغتين 

  Amour: الفرنسية

  ".حب: "العربية

                                                           

�'�ن  -1= h.�= :-� .J�  .http.ll MASLAK.MAK toobblog.com'- اF)'�ل اFد�
2-  N7��( I'�= :J�0ا���+D0وا� -��j9 ا���� -� .40ص، '- اFد�
3- N7��( I'�= :218ص ،م ن. 
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في ظالل الثقافة العربية تحيل على معنى من السمو والتعالي " حب"فبينما كلمة 

في اللغة الفرنسية  « Amour » كلمة أن عن شبق الجسد ونزواته في أغلب األحيان إالّ

تلتصق بفعل الجسد فتقصر هذا اإلحساس اإلنساني النبيل أثناء االستعمال على 

  . الممارسة الجسدية

Amour : [Amur] a n.m :  

- Sentiment très fort de tendresse mêlée d’attirance physique que l’on 

éprouve pour une personne ___ Passion.    

- Faire L’amour : avoir des rapports sexuels. Ils ont fait L’amour.  

- Relations sexuelles : C’est la saison des amours, chez les animaux  .)1(   

       يحب"استعمال كلمة  الحظ أن "« Amour » على االتصال الجسدي وعلى  لتدّل

  . ثلةالعالقة الحسية يبدو واضحا من خالل هذه األم

بين  حتى ، تحمل هذا التوجه الجسدي الخالصفي العربية ال" حب"بينما كلمة        

عليه ألفاظ أخرى كثيرة منها ما هو  فعل المباشرة في اللغة العربية تدّل ألن. المتحابين

  .صريح ومنها ما هو كنائي

تعمل كلمة ولذلك فقد تحصل البلبلة المفهومية حينما يقدم المترجم لنص فرنسي يس

« Amour » ّبمعنى االتصال الجسدي؛ فهنا ال يسع المترجم إال ف هذه الوحدة أن يكي

  .المعجمية بمعناها الوارد في النص وليس مجرد النقل الحرفي

د من خالل تؤكّ –صفة التقاطع التي اتسمت بها العلوم اإلنسانية وال تزال  إن

ة الترجمة من كثير من العلوم التي تمتّ النموذج التأويلي في الترجمة استفادة نظري

فلقد استفادت نظرية الترجمة من لسانيات النص . بعض مباحثها بصلة بعضها البعض

واستفادت لسانيات النص من اللسانيات اإلدراكية وخصوصا ما  ،ةومن اللسانيات العام

ق الحواس ت إليه معالجة المعلومات الواردة من طرييتعلق بآلية اإلدراك وما توصلّ

وصوال إلى تحليلها في الدماغ؛ وهي األفكار التي يعالجها علم األعصاب وكذلك تخزين 

  . المعلومات في الذهن

                                                           

1  - Josette Rey, de bove : Dictionnaire du Français, France, Ile international, 2001, P27. 
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فمجمل هذه العلوم تتقاطع مباحثها ومجاالت بحثها وبالتالي فالتطور الحاصل في 

  . بعضها تستفيد منه األخرى

ص بأنّه لسانيات النّريعتمد النموذج التأويلي على الفهم، هذا الفهم تفسعلى  ه يتم

 ،استيعابها في الذهن صوص يتمشكل نصوص وليس على شكل أجزاء منفصلة، هذه النّ

وهذا التخزين  ؛طويلة المدى وذاكرة قصيرة المدى والذهن ينشطر إلى ذاكرة

  . للمعلومات النصية يكون له دور كبير في فهم وتحليل المعلومات الداللية الواردة إليه

ه متلق فقط، بل يبني فهمه لما يقرأ على ا ما ليس على أساس أنّلقارئ يقرأ نصفا

و من هنا تدخل النصوص . في ذهنه من مطالعات سابقة أساس ما قرأ سابقا وما استقر

بمختلف أشكالها في لعبة حوارية يكون مسرحها ذهن القارئ الذي يعمل على تزويد 

  . نه من تفكيك شفرة النصكّالقارئ بالمعلومات الداللية التي تم

"ال يمكن أوال يجب أن تختزن بشكل  –كما افترضنا  –المعلومات الداللية  إن

فهذه . )1( )"ط. م. ذ(فتحال إلى ذاكرة المدى الطويل الداللية ) ذ م ط د (أطول في الـ 

التي األبنية النصية المتواجدة على مستوى الذاكرة الداللية في ذاكرة المدى الطويل هي 

ص المقروء أو ينوء بها تفسير سبل الفهم واإلدراك وتكوين الصورة المطلوبة عن النّ

  .المترجم

 هذه الذاكرة الداللية وإن كانت تتدخل في فهم ما يقرأ وإدراكه على أساس  إن

ها تتدخل أيضا فيما يقدم عليه المترجم أنّ ة في ذهن المترجم إالّمن ذاكرة داللية مستقر

وهو المبحث الذي تناولته لسانيات النصوص  réexpression" إعادة الكتابة"و الحقا وه

  ". إنتاج نصوص وإعادة بنائها وإنتاجها"في إطار إعادة 

اهتمام للجانبين معا وهما جانبا نظرية الترجمة تبرز أهمية إيالء في إطار 

 القراءة على كّلفهو قارئ يستفيد من آليات  ،فالمترجم قارئ وكاتب. ة والكتابةالقراء

هو كاتب لنص ثان يستفيد من  المستويات اللسانية والنفسية والعصبية واالجتماعية، ثم

وبهذا التكامل يتأهل عمله  ؛ات النصية في مجال اإلنتاج النصيمقررات اللساني

                                                           

1- hن دا��\ :gي، ).6 ا������ 9��Q I�/? -'J�  ،ت�B�E0fWا RfاI0= RfI= ، ،ه�ة��دار ا���ه�ة =�E، ا�
 .189ص،  2000، �01.�1ب،  ط
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الترجمي إلى درجة من الجودة واإلتقان وال يقصي أي عامل وال أي جانب في 

  .  إطارها

ي أثناء استرجاع معلومات نصية سلسلة من العمليات، فليس من تستخدم ف" 

عند إعادة ... اليسير إعادة إنتاج أو إمكان إعادة إنتاج معلومات مسترجعة في حد ذاتها

الحذف واإلضافة والنقل (إنتاج معلومات يمكن أن تستخدم سلسلة من التحويالت 

  .)1( )"واإلحالل وإعادة التأليف

ل هذا العرض أن مطالبة المترجم باألمانة والنقل الحرفي ا من خاليبدو جلي

للوحدات اللسانية ال يمكن أن يكون مقبوال في ظل الفتوحات العلمية التي أدلت بها 

دها مجمل هذه العلوم اإلنسانية التي تدرس الظاهرة اللغوية على الرغم من تعقّ

بهاوتشع .  

إذن بعلمية إعادة التأليف فالبحث العلمي في مجال اإلنتاج النصي يعترف 

قائمة على  تهذه المفاهيم ليس ويعترف بالحذف ويعترف باإلحالل وباإلضافة وكّل

، وإنّما تقوم على اللسانية من لغة أصل إلى لغة هدفمجرد النقل الحرفي للوحدات 

النص المعد للترجمة كما هو بما يحمل من ضروب االستعمال للدالالت  إلىالنظر 

  .وشعوره اإلنسانفي فكر  األدبي يعكس أصالةتي يعتبر  ورودها في النص المجازية ال

النموذج التأويلي للترجمة قد ضرب بسهم وافر في فهم واستجالء  أن يتبين       

 ن، ألزاا متميجمة نشاطا إنسانيا لسانيالعمل الترجمي بمختلف أبعاده وجعل من التر

ز الفت لطائفة معتبرة من الصور المجازية تغدو التي تقوم على اكتنا األدبيةصوص النّ

مهارة المترجم في فهم النّص، و في فهم الرموز الثقافية  الترجمة ميدانا يبرز أثناء

  .و في كل نص األدبيالحضارية الواردة في نسيج النص 

وبذلك يتبين أن ملمح التميز الحقيقي لدى المترجم هو في مدى استفادته حقيقة        

ما من شأنه  مجمل إسهامات العلوم اإلنسانية التي تجتهد إلمداد نظرية الترجمة بكّل من

تسليط الضوء على العوائق النظرية و المنهجية التي تحول دون االرتقاء بعمل 

الترجمة؛ ويمكّن من تجاوز هذه العقبات وبناء نظرية لسانية صلبة في مجال الترجمة 

                                                           

1- h201، صنم  :\�ن دا�. 
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مدرسة حدود رث اللسانيات ال يقف عند هي التي تجعل إهود البحثية وهذه الج .األدبية

يظهر أن توارد هذه اإلسهامات وتكاثرها هو دليل صحة  ماوإنّلسانية واحدة ووحيدة؛ 

يمكّن اللسانيين من اختيار األنسب دائما بما يعزز توفّر البدائل العلمية المنفتحة على 

  .سواء على حد اإلنسانيةالدراسات اللسانية و 

        ن وبهذا يتبينموذجا تأويليا في ترجمة الدالالت المجازية بإمكانه أن يسند  أن

عملية الترجمة بروافد علمية قيمة و نافعة في إطار البحث عن ترجمة تستجيب لشروط 

          .البحث العلمي الجاد لمتطلبات المقبولية بما يستجيب
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        ـــــــةـــــــةـــــــةـــــــةخلامتخلامتخلامتخلامتاااا

  

 العلمية النتائج نُجمل أن العلمية الرسالة لهذه المشكّلة الفصول هذه خاتمة في يمكننا  

 المعاصر اللساني الفكر منظور من المجازية الدالالت دراسة إطار في إليها المتوصل

  :التالية النتائج في

 الفكرين يف للمجاز المشكّلة الفلسفة بين التشابه و االختالف أوجه استخالص يمكن -

 ثنايا في وجودها يشيع التي البالغية أضربه بواسطة المجاز دور و والغربي، العربي

 على َألَقا يضفي مما مباشرة؛ غير بطريقة اللسانية الرسالة إبالغ في األدبية صوصالنّ

 المرجعية الحمولة إلى دوما االنتباه مع ولكن. كليهما الكالم منشئ و الكاتب أسلوب

 أن موقع من ذلك و عامة؛ واللسانية خصوصا األدبية صوصالنّ صلب في يةالمنضو

 ذلك ويظهر. اللسانية للمجموعة الحضاري و الثقافي اإلرث تعكس النصوص هذه

 من وكان. منه اإلبداعي أي العادي وغير العادي الكالم في المجاز استعمال في جليـا

ـّا يعرف معه الجنيسة أضربه و المجاز دراسة أن كلّه ذلك نتائج  لدى انتشارا و تشظي

  - البالغة ودراسات – األدبي النقد: " وهي اللسانية، غير و اللسانية المباحث من كثير

 وجود نسيان بدون كلّه وهذا". األدبية الترجمة نظرية دراسات و -الداللة وعلم

. الجدلو  هـقالف أصول علم و ةـوالفلسف التفسير و المنطق علوم في المجاز دراسات

 تحقيق يخدم بما اإلنساني اللساني التواصل في المجاز يلعبه الذي الدور يثبت مما

 تشكيل من بدوره المجاز ويمكّن. ويسر سالسة بكل المتخاطبين بين التواصلية العملية

 إلى سعيا الواحدة اللغة داخل في المعجمية الوحدات بين الداللية العالقات من شبكة

 .الداللية المعجمية عالقاتال إثراء

في ساحة الفكر اللساني " التحويليـة التوليديـة النظريـة" يشكّل ظهور - 

 منهج تبنّي نحو اللساني الدرس عجلة دفع مكّن من حاسماالحديث  والمعاصر منعطفا 

 في البنيوية اللسانيات زخم فيه بدأ الذي الوقت في البشري؛ وللسان للّغة تفسيري
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 الحسبان في تأخذ لدراسة التأسيس في التوليدية المدرسة أثر يظهر و. األفولو التراجع

 وأنشطتها باللغة التصاقا األكثر اإلنسانية العلوم جملة على اللسانية الظاهرة انفتاح

 أن المعاصرة اللسانية المدرسة هذه وأسس مبادئ عرض خالل من لنا وتبين. اللسانية

. وفعلية واقعية بصفة الترجمة وقوع إمكانية يثبت اللسانية الكليات وجود على تأكيدها

عها على الدالالت لحمل وقابليته اللساني النظام مرونة إلى ذلك ومردواختالفها تنو 

 قديمها اإلنسانية اللغات من كثير في ذلك توارد عن ناهيك الواحدة، اللغة داخل

 . وحديثها

 لها قدم موطئ لتجد الترجمة دراسات أمام المجال المدرسة هذه فسحت وبذلك

 فاعلية هي الترجمة عملية أن منظور من وذلك المعاصر؛ اللساني الدرس رحاب في

 األعمال روائع من الهائل الكم العصور عبر لتحققها شهد باألساس؛ إنسانية لسانية

 األحيان ضبع في الترجمة نسخة جعل حد إلى ترجماتها تعددت التي اإلبداعية األدبية

ة الترجمة نص على قتتفوات استثمار عن الحديث الممكن من وصار. األصلينظري 

 التي لإلشكاليات اللسانية الدراسة دعائم إرساء في حداثة و جدة األكثر العامة اللسانيات

 درس يعرفها التي اإلشكاليات ومن. األدبية الترجمة خصوصا الترجمة دراسات تعرفها

 وبتطبيق. البالغية األضرب وسائر المجازية الدالالت ترجمة عوائق دبيةاأل الترجمة

 تبين المجازية الدالالت ترجمة إشكاليات استجالء في التحويلية التوليدية اللسانيات أسس

 الدالالت صلب في المتضمنة والحضارية الثقافية العناصر فهم جانب إيالء قيمة لنا

 .وسديدا سليما فهما المجازية

 التي الذهنية البنية فهم عنصر على اإلدراكية اللسانيات تركيز أن ستخلصن  -

جعل استفادة هذه النظرية من  والبروز قالتحقّ ميدان إلى بها وتدفع اللسانية البنية تُؤطّر

ويتمثّل  .منجزات النظرية التوليدية التحويلية يبعث الروح في الفكر اللساني المعاصر

 نحو إنسان أي اتجاه إدراك فهمها على فيتوقّالتي   الذهنية بنيةالإحالل  ذلك في 

 يشكّل التي الحقيقية غير بالدالالت عنها االستعاضة أو الحقيقية الدالالت استخدام

 إنشاء إلى الدافعة اإلنسانية الحاجة صعيد على يمثّلهما من أبرز واالستعارة المجاز

 متميز اعتبار أمام المجال اإلدراكية انياتاللس دراسات فتحت كما. اللّساني القول
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 كل لدى والعقلية الذهنية البنية تشكيل في أصال داخال واعتبرته وأضربه للمجاز

 اللساني الفكر تركيبية في مركزية مرتبة احتالل إلى المجاز بدراسات دفع مما شخص؛

 ثانوية مرتبة بقةالسا الدراسات في يحتّل المجاز كان الذي الوقت في وهذا. اإلنساني

 مما األدبية، النصوص نسيج في الواردة اللفظية بالزينة اإلنسان إحساس تعكس هامشية

 تعكس المجازية الداللة جعل ما وهذا. واألسلوبية البالغة دراسات على سابقا قصرها

 ثقافية رموزا تحمل متطاولة وبيئية زمانية مسافات عبر تشكيلها تم ذهنية بنية

  .المتجانسة اللسانية المجوعة أبناء عليها يتواضع وحضارية

 هذا قدرة لنا تبين الترجمة في التأويلي النموذج إطار الستثمار ونتيجة -

 التي ةوالمنهجي ةالمعرفي البدائل واقتراح وإشكالياتها الترجمة عوائق تذليل على النموذج

 اللغة إلى األصل اللغة من الداللة نقل في فاعلة تكون الترجمة في إجراءات تطرح

 تعتبر الترجمة أن موذجالنّ هذا مبادئ مجمل عرض خالل من لنا تبين لقدف. الهدف

 فاعلة ترجمة تحقيق إلى يصل أن المترجم على يتوجب" ثقافية إدراكية لسانية" تقنية

 المعد األدبي النص نسيج في الواردة المجازية للعناصر التأويل إجراء بواسطة

 كما بمعجميتها أو بحرفيتها حالها على المجازية العناصر هذه إمرار أما. مةللترج

 الصورة هذه تشويه على يعمل أن ذلك شأن من فإنّه األصلي صالنّ في وردت

 تعكسها التي الحضارية و الثقافية للعناصر فهم سوء ينتج و وينتقصها ويبترها المجازية

 األمانة عنصر جانب إلى يفرض والتي ؛األدبية النصوص في المجازية الدالالت

 .تشويه ال و تفريط بدون الجمالي و الفني بتراثها أمة كل لدى االعتزاز عنصر العلمية

 الصورة فرادة يعكس أن يجب التّرجمة نص أن نستخلص يجعلنا ما وهذا

 األمة بتاريخ االلتصاق شديدة والحضارية الثقافية وخصوصيتها وتميزها المجازية

 التأويل عنصر استبعاد على القائمة فالترجمة. التأويل بواسطة ذلك يتأتّى وإنما وتراثها،

 للترجمةصلبة  لسانية أسس إرساء نحو الترجمة دراسات اتجاه تخدم أن يمكنها ال

 .األدبية
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 موضوع بأي الشاملة اإلحاطة عن البشري العقل قصور أن نُعلن أن يمكننا األخير وفي

 فهم إلى سعيـا أخرى دـعـب ةـلبن فـتضي ةـالحق بحوث أمام المجال يفتح كان

  .برمته اإلنساني اللساني القول ألسرار و األدبية للترجمـة و المجازيـة للداللة أفضل
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