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 مقدمة
 

لتكون عتبة نعرب هبا حنو اآلخر  الرتمجة و تواصل و التعامل و التبادل،للداة أكاللغة   جاءت
و . بدورها أداة استرياد بقدر ما هي حرفة للتصدير لتصبح لى اختالف حضارته و ثقافتهع

ولدت مع التاريخ أو ليست هذه األداة وليدة اليوم أو حىت مئات السنني، بل هي صنعة 
.تسهل التواصلم أفكاره برموز حىت قبل ذلك عندما كان املرء يرتجالكتابة أو   

و احلقيقة أن هذه الرموز مل ختتف و مل يستغن عنها اإلنسان حىت بعد وجود الكتابة، فقد 
.بقي دائما يف حاجة ملا يعرب به عن ما خيتلج يف نفسه من فرح و حزن و غريمها  

إهنا تنقل . رادت الرتمجة أن تنقل هذا اإلنسان الذي هو حباجة دائمة للتواصلو لطاملا أ
 فهي. اإلنسان ألن الرتمجة ال تقتصر على نقل فكرة أو مفهوم حضاري من لغة ألخرى

بشكل عام، و الرتمجة األدبية بشكل خاص، تعىن بنقل تأثري الفكرة املصدر و اإلنطباع 
أن الشعور الذي يولد بعد قراءة النص املصدر جيب أن  أي. من لغة إىل أخرىالذي تعطيه 

و إن قلنا أن الرتمجة األدبية تتنبه . يكون هو ذاته الشعور الذي يولد بعد قراءة النص اهلدف
فالنص األديب . بشكل خاص إىل هذه الناحية، فألن اجلهة اجلمالية تأخذ حيزا كبريا فيها

ية دون و يكون للنصوص األدب. اليب البالغيةعادة يكون مليئا بالصور اجلمالية و األس
.سواها وقع خاص على قارئها  
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و احلرص على نقل هذا الواقع أدى بنا إىل التنبه إىل وظيفة ميكن أن ترتبط بالرتمجة، أال و  
القاريء أو  يفها و تأثريها أحرف الكلمة و معناها، و( صوت)رنني  هي إجياد عالقة بني

ى إجياد العالقة بني الشكل الصويت للكلمة و معناها، و األهم من أي بعبارة أخر . املستمع
.ذلك هو اإلبقاء على هذه العالقة أثناء عملية الرتمجة  

و ال شك أن صيغ التعجب هي أمر ينطبق عليه ما سبق، خاصة و أن وجودها يف 
اعر ألننا حنس أن األدب قد جاء ليخرج جمموعة من املش. النصوص األدبية ال إجحاف فيه

 .interjectionsأحسسنا أن بعضها موجود يف صيغ التعجب أو  اليت احلبيسة
إشكالية ترجمة صيغ التعجب و "و من هنا جاءت فكرة حبثنا هذا الذي جاء بعنوان  

، "لألديب فيكتور هوغو’ آخر يوم في حياة محكوم عليه باإلعدام‘اف في رواية الهت
كيف ميكن أن نتعامل مع صيغ التعجب اليت   :و ذلك للرد عن تساؤالت أوهلا و أمهها

 جتسد حوار اإلنسان مع ذاته يف نص أديب؟

 ترمجة صيغ التعجب بأنواعها يف النص اآلديبموضوع إمكانية  يف و تبحث هذه الدراسة
 . لألديب فيكتور هوغو" آخر يوم يف حياة حمكوم عليه باإلعدام"وبالتحديد يف رواية 

 . الرتمجة قيد الدراسة مع صيغ التعجب يف تعاملالكيفية   عن  وهتدف الدراسة إىل البحث
  Victor Hugoلألديب الفرنسي  "Le dernier jour d’un condamné"و قد اخرتنا رواية 

كان أثناء القراءة، حيث الحظنا  امأوهل  رئيسينيلسببنيل الظاهرة كنموذج ملعاجلة و حتلي
ة بالنسبة لصيغ التعجب، فأردنا أن نعرف طغيان الرتمجة احلرفية بشكل كبري، و خاص
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و بغض النظر عن هذه  .األسباب اليت أدت باملرتمجة للجوء إىل هذا احلل يف ترمجتها للرواية
، "آخر يوم يف حياة حمكوم عليه باإلعدام"األخرية، يظهر أثر الرتمجة احلرفية يف عنوان الرواية 

 .1"مدان آخر أيام"الذي وجدنا من خالل حبثنا أنه ترجم كذلك بـ 
من أشهر األعمال األدبية لكاتب  أما السبب الثاين فيكمن يف كون الرواية نصا أدبيا، و

هي " آخر يوم يف حياة حمكوم عليه باإلعدام"ترك بصمته يف األدب الفرنسي، لذا نرى بأن 
  .رواية تستحق اإلهتمام، و أن أقل شيء ميكن تقدميه هلا هو حبث كالذي نقوم به

ربعة فصول تليها خامتة، و يأيت كل من الفصلني د قسمنا حبثنا هذا إىل مقدمة و أقو 
 .األول و الثاين بنقاط تكمل بعضها يف الفصل الرابع أي النقد و التحليل

فأما عن الفصل األول فقد جاء للتمهيد و الكالم حول صيغ التعجب كظاهرة لغوية، و 
بدءا بتعريف اللغة و التطرق ألهم شكلني ميكن أن . البحث عن العالقة اليت تربطها باللغة

 .تتخذمها هذه األخرية، و مها الشكل الشفهي و الشكل الكتايب
كما أردنا التعرف على خصائص اللغة الشفهية و أهم ما مييزها عن اللغة الكتابية، و 

 نقصد بذلك الصوت الذي باختفائه يعجز النص الكتايب عن نقل العديد من األشياء إىل
رتكه انتقال يو لكننا مل نتوقف هنا، فقد حتدثنا عما ميكن أن يعوض الفراغ الذي . القاريء

كعالمات الرتقيم اليت " وسائل الكتابة"الشفهية للكتابة، و هي عناصر أطلقنا عليها اسم 
م أمهيتها نتخيل النص بدوهنا لكي نتمكن من فه أن تعد احملرك األساسي للنص، و يكفي

                                                 
1http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A3%D9%

8A%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86 
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و أشرنا أنه مبا أن صيغ التعجب تضم عالمة . حىت و لو كان مجلة ودها فيهو ضرورة وج
.، فهي تدخل ضمن العناصر اليت حتيي الصوت يف النص الصامت(عموما) تعجبال  

و بعد ذلك تطرقنا إىل حملة تارخيية عن صيغ التعجب و ذلك منذ احلقبة اإلغريقية إىل يومنا 
علماء اللغة الذين اعتربوها أول الكلمات اليت هذا، حيث أهنا حظت باهتمام كبري من 

فيما  عكس النحو الذي مل يوليها اهتماما. نطق هبا اإلنسان و أصل اللغة البشرية األوىل
.، حىت أنه أخرجها متاما من دائرة حبثهبعد  

 interjectionمث تطرقنا إىل الفرق يف التسمية بني اللغتني الفرنسية و العربية، و أهنا تدعى 
األخرية عن  لذا مت استبعاد،  onomatopée الفرنسية، و أن ال عالقة هلا بـما يسمى يف

أما يف اللغة العربية فهي صيغة تعجب مساعية، و لكننا مل نسمها كذلك . دائرة البحث
لذا فقد ارتأينا أن ترد يف العنوان . لكي ال نستبعد صيغ التعجب القياسية عن دائرة البحث

ألن بعض صيغ التعجب الفرنسية ترتجم إىل العربية بالقياسية، و أثناء  بصفة عامة و ذلك
ها للعنوان و ذلك أيضا، فأضفنا 2قراءيت عن صيغ التعجب، وجدت أهنا تنعت اهلتاف

و كما  –حيت نضفي عليها نوعا من الشمولية و خنرجها من دائرة التعجب املغلقة، ألهنا 
 .حسب، بل هلا العديد من الدالالتال تدل على التعجب ف  -سنرى فيما يلي 

و بعد أن أشرنا إىل أن تصنيف صيغ التعجب مل حيظ حبقه يف علم النحو الذي مل خيرجه 
و كذا بالنسبة لعلم اللسانيات الذي مل يتفق . من دائرة الظروف و احلروف و األمساء

                                                 
2 Traité de Traduction, Joseph N Hajjar, Dar El-Machreq, Liban, 1986 , 

p 247 
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فئات أو  أصحابه على تصنيف هنائي هلا، و نعين بالتصنيف هنا تقسيم صيغ التعجب إىل
جمموعات تسهل على دارسها و خاصة مرتمجها أن جيد هلا آلية يتعامل هبا معها أثناء 

 .ترمجة تقريبية –إن صح القول  –الرتمجة، أو 
و من أجل هذا فقد ربطناها بعلمني تكاد ال تنفصل عنهما إذا ما تعلق األمر باللسانيات 

ا من اخلروج يف النهاية بتقسيم لصيغ و هذا ما مكنن. و مها علم األصوات و علم الداللة
ت، فبالنسبة لعلم األصوا. التعجب إىل ثالثة أنواع مثلناها يف خمطط ختمنا به الفصل األول

، و هي تلك اليت  interjections accoustiquesأو  عيةحصلنا على صيغ التعجب السم
: صلنا على نوعني و مهاأما بالنسبة لعلم الداللة فقد حت.  « ! ah »تعترب جمرد أصوات حنو 

، و هي تلك اليت ليس هلا  interjections dénotativesصيغ التعجب أحادية الداللة أي 
و النوع الثالث هو صيغ التعجب متعددة .  ! bravoو  ! hélasغري مدلول واحد حنو 

ك اليت متلك عدة دالالت أو ، و هي تل interjections connotativesالدالالت أي 
 ...و غريها ! cielو  ! diableإحيائية حنو  داللة

أما فيما خيص الفصل الثاين، فقد خصصناه للكالم عن النص األديب و الرتمجة األدبية أو 
و قد بدأنا بتعريف للنص مث النص األديب . إن صح القول نظرية الرتمجة األدبية و صعوباهتا

 .و خصائصه و مميزاته عما هو غري أديب
عن نظرية الرتمجة و ما قدمته للرتمجة األدبية، مع اإلشارة إىل أن النظريات مث يليه ملخص 

كما . اليت تنتمي اىل الفرع السوسيولساين هي تلك اليت اهتمت بشكل بارز بالرتمجة األدبية
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توجبت اإلشارة إىل أن ما شد انتباه منظري الرتمجة األدبية هو مفهوم التكافؤ 
l’équivalence . 

ى ملخص ألهم صعوبات الرتمجة األدبية، و اليت خلصناها يف ثالث نقاط مث عرجنا عل
الصعوبات اليت تتعلق باللغة كالرتكيب اللغوي و الصوت و غريمها، و : مهمة و هي

تتعلق مبا وراء اللغة، و ركزنا على الثقافة و اإلحياء كعنصرين مهمني يف  اليت صعوباتال
 .جه اخلصوصالنص األديب و الرتمجة األدبية على و 

و أخريا الصعوبات اليت تتعلق مبا هو غري لغوي، و نقصد بذلك الثالثي املتألف من 
القاريء و الكاتب و املرتجم، و كيف أن الرتمجة ترتبط هبؤالء بشكل مباشر أو غري مباشر 

 .يف آن واحد
فصل ميكن أن نعتربال و عن الفصل الثالث و الرابع فقد خصصنامها للجزء التطبيقي، أما

الثالث كجانب نظري للجزء التطبيقي، و مت فيه التعريف باملؤلف و املرتجم و الرواية، مع 
فيكتور هوغو، و كتابات و خيتم هذا الفصل بأهم مميزات  . إدراج ملخص لفصوهلا برتمجتها

، و هذا لكي نصل يف النهاية إىل أن وجود  le monologue interieurهو احلوار الداخلي 
ب يف روايته هذه و غريها، و بكثرة ليس باألمر العشوائي، و إمنا ميكن قراءهتا صيغ التعج

بعد أن كان جيول يف  –ذلك احلوار الذي . يف الرواية على أهنا جتسيد للحوار الداخلي
 .ؤلف و القاريء، و كذا املرتجمأصبح حقيقة يتقامسها امل –الذات 

ل كلي للتحليل و النقد، و قد مت الرتكيز بشك فصل الرابع فهو املرحلة اليت خصصتأما ال
 :على خمطط الفصل األول، و لذلك فقد قسمنا التحليل إىل ثالث مراحل
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 interjectionsاملرحلة األوىل اليت مت فيها حتليل و نقد صيغ التعجب الصوتية 

phonétiques  . و تلتها صيغ التعجب أحادية الداللةinterjections dénotatives  و ،
و اليت هي يف معظم األحوال  interjections connotativesها صيغ التعجب اإلحيائية بعد

ثقافية و ذات بعد ديين، و هذا ما جعلنا يف كل مرة نعود إىل مفهوم التكافؤ لدى يوجني 
 نايدا 
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 تقديم الفصل األول:
 

ضمن هذا الفصل من املعلومات أكثر مما يتضمن من التوضيحات لبعض النقاط اليت ال يت
.ميكن اعتبارها يف غاية األمهية و اليت سرتافقنا يف بقية الفصول  

:و ينشطر هذا الفصل إىل قسمني أساسيني  
خصص القسم األول للعالقة و الفروق املوجودة بني اللغتني الشفهية و الكتابية، و 

ليت تتخلل اللغة املخطوطة مقارنة باملنطوقة، و ما ميكن أن يعوضها يف نفس اللغة النقائص ا
يتم  –و بالضبط عالمة التعجب  –من وسائل للكتابة كعالمات الرتقيم اليت من خالهلا 

.ربط املوضوع بصيغ التعجب  
غ أما الشطر الثاين فهو توضيحي، و سبب كتابته يكمن يف اإلختالف القائم يف تسمية صي

صيغ التعجب و "ير الستعمال و هو أيضا ترب . التعجب بني اللغتني الفرنسية و العربية
.هذا البحث للتعبري عن الظاهرة يفكعبارة " اهلتاف  

و نظرا لقلة اهتمام النحو هبذه الظاهرة، و ذلك تقريبا يف معظم اللغات، فالبد من البحث 
ألخرى و ذلك الكتشاف أمهيتها و عن العالقة بني صيغ التعجب السماعية و العلوم ا

و يتم بذلك التوصل إىل أنه الثنني من مستويات اللغة عالقة . توسيع حقل البحث فيها
.وطيدة هبا، و مها املستوى الصويت و املستوى الداليل  

و خيتم الفصل مبخطط هنائي يتضمن تقسيم صيغ التعجب السماعية حسب علم 
.ةول الالحقملا سيأيت ذكره يف الفصمتهيد  خطط دوريلعب امل األصوات و علم الداللة، و  
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  أوال . صيغ التعجب: نقطة التقاء المنطوق و المخطوط
 

 :اللغة بين المنطوق و المخطوط .1
 

أداة تواصل بني الناس، فهي توجد حيثما كان هناك أناس يعيشون يف جمتمع، كما اللغة 
حىت تلك اليت تعد . ل البشريأن توجد دون أن يكون هدفها التواص هلاأنه ال ميكن 

.ميتة اآلن، فقد كانت يف القدمي وسيلة للتواصل  
و اللغة متعددة يف جتلياهتا، فهي تتحقق يف أشكال جد متنوعة يطلق عليها يف 

  argotأو  (باتوا) patois أو( هلجات)  dialectesأو( لغات)  3langues الفرنسية
 (.تستعملها جمموعة معينة جمموعة من الكلمات الشفهية غري التقنية)

غري أهنا تبقى واحدة تقوم أساسا على اجلمع بني مضامني فكر و أصوات ناجتة عن 
.طريق الكالم  

إذ تكون مسعية إن  : و اللغة متس كل حواسنا، فكل حاسة ميكن أن يقابلها نوع لغوي
...كانت موجهة لألذن و بصرية إن كانت موجهة للعني اخل  

و . ت شكالن متمايزان مها الشكل املنطوق و الشكل املكتوبو لكل لغة من اللغا
على عكس ما يعتقد البعض فإن هناك اختالفا كبريا بني اإلثنني، إذ يصعب القول أن 
                                                 

 أندريه مارتيني  91ص ، 9111، مباديء في اللساتيات العامة، دار األفاق، الجزائر، 3
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خلطا  اللغة املكتوبة ليست إال جمرد جتسيد للغة املنطوقة، ذلك ألن ذلك حتما سيولد
.كتابة/ بني الثنائية السابقة و الثنائية لغة   

: عجم الروس للسانيات و علوم اللغةم حسب  
 

 4« L’écriture est une représentation de la langue parlée au moyen de signes 

graphiques » 

 

 "الكتابة هي جتسيد للغة املنطوقة بواسطة عالمات كتابية"
ى لغة يبني هذا التعريف أن ال جمال للخلط بني اللغة املكتوبة و الكتابة، فاللغة تبق

مهما اختلفت طريقة جتسيدها، و املكتوبة هي نفسها الشفهية، إمنا يكمن وجه 
اإلختالف الوحيد بينهما يف طريقة تواصل كل منهما و اليت نتج عنها تفاوت يف 

و كذا اهلدف الذي  السياق استعماالت كل منهما و ذلك باختالف نوع اخلطاب و
 .أنشيء من خالله اخلطاب

هنا إىل وظائف اللغة اليت درسها عديد اللسانيني أمثال رومان ارة و جتدر اإلش
اكوبسون و كارل بوهلر، و ذلك بغض النظر عن الوظيفة األساسية هلذه األداة و ج

فهناك ما يقتضي استعمال اللغة الشفهية و هناك ما يقتضي استعمال . هي التبليغ
 .الكتابية

                                                 
4 Larousse de linguistique et des sciences du langage, édition Larousse, 1996, 

p 666 
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ة للتعبري عن نفسه، أي أنه حيلل ما من جهة أخرى، فاإلنسان غالبا ما يستعمل اللغ
و هذا حال بعض النصوص املكتوبة  . خيتلج قي صدره دون أن يكرتث بوجود مستمع

 .كالشعر و األدب و ما إىل ذلك من نصوص يعرب فيها اإلنسان عن مشاعره
فإنه نوع يهدف إىل إيصال الرسالة بشكل مباشر   –مثال  –أما اخلطاب السياسي 

، لذا يعمد صاحبه يف كثري من األحيان إىل (املتلقي بصفة عامة أو) إىل السامع 
:  و يف هذا اجملال يوضح هتلر الزعيم األملاين املشهور، (تأثري و تأثر كوهنا عنصر)الشفهية 

 .5"الناس يتأثرون بالكلمة املنطوقة أكثر مما يتأثرون بالكلمة املكتوبة"
سعت أكثر يف اللغة الشفهية، و يعود إضافة إىل ذلك فإن اجملتمعات البشرية قد تو 

اليت ينتجها اإلنسان عن طريق اهتزازات كتلة ] ذلك إىل اعتماد األخرية على األصوات 
 [.اهلواء اليت حيوهلا يف عملية التنفس 

و من مث ميكن القول أن هته اللغة السمعية املؤسسة على الكالم قد استدعت لغة 
 .املكتوبة بصرية ما هي يف احلقيقة سوى اللغة

 
 «  On apprend à parler avant d’apprendre à lire : la lecture vient doubler la 

parole, jamais l’inverse »6 

 
                                                 
5
عاطف مذكور، دار الثقافة للنشر و التوزيع، جامعة القاهرة، سنة . د: علم اللغة بني الرتاث و املعاصرة 

91، ص9191 . 
6
  Andret Martinet, éléments de linguistique générale, Armand Collin, 1980, p 8 



ة | 15 ح ف ص ل ا  

 

 . "إننا نتعلم الكالم قبل القراءة، و تلك تأيت لتضاعف الكالم و ليس العكس"
ال ( و النرب الصورة و الصوت و اإلمياءات و التنغيم)إن العناصر اليت ذكرت سابقا 

 .ميكن هلا إال أن تكون قنوات متر عربها الرسالة من الباث إىل املتلقي
إذن فوجود هذه األخرية يف اللغة الشفهية و انعدامها يف املكتوبة يعين أن اللغة األوىل 

ن اجلانب املنطوق من اللغة إالثانية يف خاصية تعدد القنوات، لذا ميكن القول   تفوق
 .رب من اجلانب املكتوبميارس حبرية أك

و إذا كانت الطبيعة الصوتية هي األساس يف اللغة فهذا يفسر السبب الذي أصبحت 
 .من أجله املدارس احلديثة توحي بضرورة اعتناد الشكل الشفوي يف تعليم اللغات

. يقوم به اإلنسان التصال والتفاهم( أي يتمثل يف األصوات) لغة سلوك لفظي إذن فال
وتعترب من امليزات األساسية للسلوك . املفهوم تضم الشكل واملضمون واللغة هبذا

.البشري  
رمبا متتلك بعض احليوانات لغة لكن لغة اإلنسان تتميز بقدرهتا التوليدية أي أن و 

اإلنسان باستطاعته أن يتكلم مستعمال مجال جديدة مل يسمعها من قبل أما احليوان 
.فلغته منطية غريزية  

فإن اإلنسان يفوق  ان يشرتكان يف هذا السلوك اللفظي،نسان واحليو وإذا كان اإل  
فهذه العملية غري معروفة عند . احليوان يف جانب آخر من السلوك اللغوي وهو الرتمجة 

.حليوان ألهنا خاصة باإلنسان وحدها  
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"الكتابة هي جتسيد للغة املنطوقة بواسطة عالمات كتابية"   
جمال للخلط بني اللغة املكتوبة والكتابة، فاللغة تبقى لغة  يؤكد لنا هذا التعريف أن ال

منا ميكن وجه االختالف اواملكتوبة هي نفسها الشفهية  مهما كانت طريقة جتسيدها،
.الوحيد بينهما يف طريقته اليت يعرب هبا عن كل منهما  

ها صل أكثر يف اللغة الشفهية ويرجع هذا لكون اللغة صوتية يفو توسعت اجملتمعات أ
.(الصوت الذي ال وجود له يف اللغة املكتوبةهذا )  
 

 :خصائص اللغة الصوتية -

 
.من الكتابة أال وهي الصوت اكثر تعبري غة خاصية جتعل من الشفهية ألل  

رتباطا وثيقا باللغة والدليل على ذلك نشأة او وجودما يسمى بعلم إيرتبط الصوت 
ثر ألبل حىت ا نطق بالنسبة للغة ما،صوات وهو علم ال يكتفي فقط بدراسة طريقة الألا

 .صوات وخمارج احلروف يف نفسية السامعألخمتلف ا النفسي الذي ترتكه

ثر وضوحا يصال الرسالة بشكل أكإخرى متكنها من مث إن للغة الشفهية دعامة أ
تضم حركات )جمموعة من احلركات اجلسدية مياءات وهي وفعالية وهي مايعرف باإل

دراك حالته النفسية إثناء الكالم واليت متكن املتلقي من نسان أإلا االيت يقوم هب( الوجه
 ( .يف بعض األحيان)وذلك حىت ولو مل يتكلم 
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ثاين سيدخل ال حمالة ضمن الصورة فان ال ،ي الصوت مسعياوإذا كان العنصر األول أ
مقابل ذلك فإن اللغة ال  (.بالنسبة لرومان جاكوبسون تنتمي لوظائف اللغةوهي )
 يتالجليا غياب الصوت والصورة  فيها ويتضح .لك إال قناة واحدة وهي الكتابةمت

ختالف بني اللغة املنطوقة سدية وميكن القول أن هذه نقطة اإليقصد هبا احلركات اجل
 .اللغة املكتوبة

أي أن . و للغة الشفهية ميزة جتعل منها تتفوق على اللغة الكتابية و هي الصوت
ويصبح القارىء يف حاجة ( التبليغ) يزيد من صعوبة وظيفتها (تابةأو الك) صمت اللغةف
 .ىل فحوى الرسالةكرب للوصول إجهد أ ىلإ

لى احلالة النفسية للمتكلم الذي إن يتعرف السامع بسهولة ع أما يف اللغة الشفهية،
 .ن فرح بدت الفرحة على وجهه حىت دون كالمغضب ثار وإن حزن بكى وإ

فوق ن األوىل توقة و انعدامهايف املكتوبة يعين أابقة يف اللغة املنطإن وجود العناصر الس
كرب من اجلانب عل اجلانب املنطوق ميارس حبرية أجي و هذا ما. الثانية يف عنصر التبليغ 

الكالم قد استدعت اللغة وقد يصح القول أن هته اللغة السمعية املؤسسة على .
 .ها يف القراءةواليت تكمن شفهيت( املكتوبة)ي البصرية أ

 
 (اإلنتقال من الشفهي إلى الكتابي) :ى الصمتمن الصوت إل .2
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ال شك من أن اللغة الشفهية هي أكثر و أسهل استعماال مقارنة باللغة املكتوبة، و 
ي يتفاوت لكن لكل استعماهلا الذذلك لكوهنا تضم العديد من القنوات، و 

 . باختالف أنواع اخلطاب و أشكاله
اليت ميكن التطرق إليها مرتكزة ضمنيا   رة هنا إىل أن جل التصنيفاتدر اإلشاو جت

و تاله  ،يف بداية األمر هبا Karl Bühler كارل بوهلرعلى وظائف اللغة اليت أتى 
يف فنجد اجلانب املكتوب من اللغة .   Roman Jakobsonرومان جاكوبسون اللساين 

اإلنسان عن وجوده و يتعايش  فيهاالشعر و األدب و ما إىل ذلك من نصوص يعرب 
 .فيها مع ذاته

رسالة الو جند اجلانب املنطوق منها يف اخلطابات السياسية اليت هتدف إليصال 
، لذا يعمد صاحبها يف الكثري من (أو املتلقي بصفة عامة)بشكل مباشر إىل السامع 

ي سبق الذ Adolf Hitler  أدولف هتلر، و هذا ما يفسر قول  األحيان إىل الشفهية
 .ذكره

و لكن، مل يكن أي نوع من النصوص حكرا على أي شكل من أشكال اللغة، فليس 
جيرب رجال السياسة على نقل خطاباهتم شفهيا، أو مينع أصحاب الشعر الشفهي مثة قانون 

 .من كتابة مقطوعاهتم  بدل إلقائها على مسامع اجلمهور( كالشعر امللحون)
، و ميكن للخطاب أن ينتقل من الشفهية إىل الكتابة فالنص ينتقل من و إىل أية هيئة

 .بكل سهولة
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هل سينتقل كل اخلطاب أو جزء منه؟ و هل : و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو
 ثر الذي تركه السابق يف نفس املتلقي؟سيرتك الشكل اجلديد نفس األ

 .إىل حد ماقد تكون اإلجابة على هذا السؤال باإلثبات أو النفي، ألن كالمها صحيح 
صحيح أن اللغة املكتوبة تنحصر يف قناة واحدة و هي الكتابة و ال ميكن هلا أن تعرب 

و تفرتض . اإلميائية اللغة املنطوقة اليت تشمل النواحي اللفظية و الصوتية وعما تعرب عنه 
 .التبادالت الشفهية وجود اآلخر يف حني تتوجه التبادالت الكتابية إىل شخص غائب

اإلشارات احلركية و اإلمياءات اليت تستخدم يف احلالة األوىل غري قابلة ألن  لذا فإن
 .تستخدم يف احلالة الثانية

من )لكن ما جيدر بنا قوله هنا هو أن الكتابة، و رغم نقص القنوات اليت ختدم هبا اللغة 
ية حىت ، فهي ال ختلو من الوسائل اليت جتعل النص يتمتع مبيزة صوت(اكوبسويناجلنظور امل

 .ولو كان صامتا
 .غتني الشفهية و املكتوبةل  قاء لو ميكن أن نسميها نقاط الت

تنظم الصوت الغائب،  إذن متلك الكتابة وسائل و تلجأ إىل جمموعة من التقسيمات اليت
 .و ذلك حىت ختلق نفس األثر الذي ختلقه اللغة املنطوقة

قد ال ينتبه إلبها أي قاريء أثناء  و من بني هذه النقاط وسائل الكتابة البسيطة اليت 
 .معاينته النص، و هي عالمات الرتقيم
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استخدام عالمات الرتقيم، القدرة الفنية على  ن بديهيات النص أن ميتلك القاريءفم
أو )و إيصاهلا للقاريء ( املضمون)تلك اليت من شأهنا أن تساهم يف إيضاح الرسالة 

 .من النص ابتداًءا بيسر و سهولة، ليتحقق اهلدف( املتلقي

 
 عالمات الترقيم

 
و تستخدم عالمات . يعرف الرتقيم بأنه وضع العالمات بني أجزاء الكالم املكتوب

الرتقيم بشكل منتظم لكي ختدم العديد من اجلوانب، منها اجلانب األسلويب و الداليل و 
و يتفاوت . ةإذن فهي ال تستعمل عشوائيا و لكل منها دوره و داللته يف اجلمل. النحوي

 .استعماهلا باختالف أنواع النصوص

و رمبا جتدر اإلشارة إىل اختالف استعماهلا يف اللغتني الفرنسية و العربية، فهي تكثر يف 
األوىل و تقل يف الثانية، مما خيلق بعض الفجوات و املعاين الضائعة أثناء الرتمجة، و اليت 

 .البد من تعويضها بالكلمات و احلروف

« Punctuation marks7… are graphological ; grammatical and stylistic tools 

used to perform particular functions and convey meanings in writting. They 

are then, indispensable to any written text, a part of text, or even sentence. 

They are used to achieve organization, clarity, ease of reading and of 

comprehension; and to avoid possible ambiguity of structure and meaning. 

                                                 
7 Essays in translation and stylistics. Professor Hassan Ghazalah. Dar al Ilm lil 

Malayin. 2004. Page 253 
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These are functions or implicit meanings. Some punctuation marks have 

explicit meanings which cannot be expressed if they are omitted” 

 

تستخدم ألداء وظائف خاصة  عالمات الرتقيم هي أدوات كتابية، وحنوية و أسلوبية"
و ... و هي ضرورية لكتابة أي نص، أو فقرة أو حىت مجلة. بإبالغ املعىن يف الكتابة

تستعمل من أجل نظام ووضوح و سهولة القراءة و الفهم و الكتابة، و كذا جتنبا لوقوع أي 
و . و هذه هي الوظائف أو الدالالت اخلفية لعالمات الرتقيم. لبس يف البنية و الداللة

 ".لبعضها وظائف ظاهرة يتغري املعىن كليا باختفائها
تظهر يف الفرق بني نص بعالمات ترقيم و نص خال  و ال شك أن أمهية عالمات الرتقيم

جاين و نأخذ على سبيل املثال قول اجلر . منها، سواء أكان ذلك متعمدا أو بدافع التقصري
 ":أسرار البالغة"يف كتابه 

إذا كان اإلسم مبندأ بنفسه أو فاعال أو مفعوال به أو مضافا إليه فأنت واضع   8فأما"
 ".كالمك إلثبات أمر آخر غير ماهو معنى اإلسم

المات الرتقيم، و قد يكون املعىن أوضح بالنسبة ملن يقرأ هنا نالحظ استغناءا عن بعض ع
لذا ميكن إعادة كتابة هذه اجلملة بعالمات . حىت بالنسبة ملن يرتجم العربية كلغة أجنبية أو

 .وقف تتناسب و اللغات األخرى كالفرنسية و اإلجنليزية
مفعوال به، أو مضافا إليه، فأنت فأما إذا كان اإلسم مبتدأ بنفسه، أو فاعال، أو "

 ."واضع كالمك إلثبات أمر آخر غير ما هو معنى اإلسم
                                                 
8
  Ibid. 
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األساسي بني اجلملة األوىل و الثانية من خالل املعىن الذي مل يتغري بتغري قد يالحظ الفرق 
فالثانية تقرأ بشكل أصح و ذلك إلسهام . الكتابة، إمنا يكمن يف اختالف قراءة اجلملتني

 .عالمات الوقف يف إثراء اجلانب الصويت من اللغة، حىت و إن تعلق األمر بنص مكتوب
قف، كيف ال و قد قيل فيما سبق أهنا من أحد الوسائل و هنا تكمن أمهية عالمات الو 

 .اليت جتسد اجلانب الشفهي يف اللغة
و ال بد أن تتضح عالقتها بصيغ التعجب أكثر إن حتدثنا عن الوظائف الداللية اليت 

 .تؤديها هذه العالمات كما ذكر سابقا
اجلملة حمايدة أو  تتحكم بعض عالمات الوقف يف داللة الرسالة املرغوب إيصاهلا، فتكون

يف اللغة  باألحرى جمرد فكرة، و سرعان ماتتحول إىل سؤال إذا أضفنا عالمة استفهام
 :، حنوعلى سبيل املثال الفرنسية

  ? Il a plu aujourd’hui= هل أمطرت اليوم؟ 

 :أو يف اإلجنليزية، حنو
 ? You are listening to me= أتصغي إلي؟ 

يف معظم األحيان أساسا لداللة الكلمة إن كان األمر  أما عن عالمة التعجب، فتشكل
و احليطة و اإلنتباه و كل  9احلذر  attentionفقد تعين كلمة . يتعلق بصيغ التعجب

بإضافة عالمة التعجب فهي  ! attentionو لكن عبارة أو صيغة . مرادفات هذه الكلمات

                                                 
9 Antoine C.Mattar, Exercices d’application de la traduction pratique, Dar El-

Machreq, Liban, 2003, p 54. 



ة | 23 ح ف ص ل ا  

 

رتمجة لفعل األمر حتما تعين شيئا آخر غري كل الذي ذكر، و هي تتحول عند ال
 ".! إحذر"

اليت تعين الشيطان، و ذلك دون عالمة تعجب  diableو كذلك احلال بالنسبة لكلمة 
أحد عبارات السخط و التذمر  ، و هي"! تبا"بطبيعة احلال، ألن إضافتها تغري معناها إىل 

 .اليت يكثر استعماهلا يف اللغة العربية
قيم هي احملرك األساسي للنص املكتوب، و الذي و بالتايل ميكن القول أن عالمات الرت 

يساهم بشكل كبري يف تنظيمه و تزويده مبا يعوض األصوات و احلركات و اإلمياءات اليت 
يتمتع هبا املنطوق، كما ميكن اعتبارها أحد العوامل األساسية يف حتديد دالالت الكلمات 

ال تستغين عن عالمة التعجب يف اليت و العبارات، مثلما هو احلال بالنسبة لصيغ التعجب 
 .بعض اللغات حىت ال نقول كلها، ألن هناك استثناءات

 
 صيغ التعجب و العلوم األخرى: ثانيا

 

 
 :ظاهرة متواجدة في جميع اللغاتصيغ التعجب  .1

 

 لمحة تاريخية -
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بشكل طبيعي يف   وجودةهي ظاهرة م interjectionsأو  ال شك و أن صيغ التعجب
قد حىت إن بعضا من الباحثني يف اللغة ، ي قدمية قدم اللغةكل اللغات، بل و ه

 .اعتقدوا أهنا قدمية قدم احلضارة و اإلنسان، ذلك ألن اللغة ذات أساس صويت

، و ذلك لكون تصنيفها قدم موضوع حبث شائكو قد شكلت صيغ التعجب منذ ال
كانت تشكل   تساءل علماء اللغة عم إذا القدمفمنذ  .لطاملا اعترب إشكاال اللساين

 .جزءا من اخلطاب أو أهنا فئة حنوية مستقلة
وية تدخل يف إطار الظروف، كما أشار إليه غريق فئة حنو قد اعتربها اإل

Appollonius Dyscocle10  . و كان الرومان أول من بدأ يعتربها جزءا من اخلطاب
مرة عند ألول  و ظهرت هذه العبارة.  Particula interjecta11فأطلقوا عليها إسم 

Varron12  الذي عرفها على أهنا جمموعة مورفيمات ذات نربة صوتية متميزة« des 

morphèmes qui génèrent une forte émotion »  . و مساها فارونInteriectio 
 .للتعبري عن الطريقة اليت يتميز هبا نطق هذه العبارات أو الصيغ Interiectaو 

                                                 
10 Apollonius ou Apollonios Dyscole (en grec Απολλώνιος ὁ δύσκολος / 

Apollốnios o dúskolos) fut un grammairien grec d'Alexandrie,  in  

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Apollonius_Dyscole) 

 
11 Revue Langages , numéro 161, Didier –Larousse , 2006 , P :3 

 

12  Varron (Marcus Terentius Varro), écrivain et savant romain de rang 

équestre, né à Reate (auj. Rieti) en 116 et mort en 27 av. J.-C.  In  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Varron_%28%C3%A9crivain%29 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_m%C3%A9di%C3%A9val
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apollonius_Dyscole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chevalier_romain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chevalier_romain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rieti
http://fr.wikipedia.org/wiki/-116
http://fr.wikipedia.org/wiki/-27
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و لكن . ذلك لكي يدرجوها ضمن دائرة األفعال ، ومث عاد إليها اإلغريق من جديد
هذا ال يعين أن علماء اللغة قد توقفوا عن تصنيف صيغ التعجب، فقد عادوا هلا يف 

ليدرجوها ضمن ما يسمى  théories médiévales13نظريات العصر الوسيط 
préposition  احرفأهنم اعتربوها أي. 

و فعل و ظرف طوال العصر  و بقيت صيغ التعجب ترتاوح بني جزء من اخلطاب
 .الوسيط

و ليس التصنيف بالشيء الوحيد الذي استهوى علماء اللغة، بل إن إشكاالت 
عديدة كانت تطرح أصل هذه الصيغ، و هذا ما شكل موضوع حبث يف القرن 

  J.Pinborgو قد قام .  la renaissance  أثناء عصر النهضة السادس عشر
عشر، أين دخلت ألول مرة يف  ىل غاية القرن السادسبدراستها من العصور القدمية إ

 . problèmes des origines du langage14  اث املتعلقة بأصول اللغاتاألحب

مث إن هناك من وجد فيها الوسيلة الكفيلة بالتعبري عن الصوت، و أعين بذلك 
 .لكتابيةاإلغريق القدامى الذين استخدموها يف نقل املسرح اليوناين من الشفهية إىل ا

كما أن الالتينيني مل يستغنوا عنها هم أيضا، حيث جند فصال خمصصا هلا يف كل  
كتبهم اليت تعلم اللغة الالتينية و خاصة القدمية منها، و كذا قائمة لصيغ التعجب 

                                                 
13

 Revue Langages, numéro 161, Didier –Larousse , 2006 , P :4 
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و  heu، و "عجبا"مبعىن  15للتعجب proو  o :األكثر شيوعا و استعماال، حنو
eheu  و، "! وا أسفاه"للحسرة مبعىن en  وecce  أنظر"و " انتبه"للنداء مبعىن !" . 

أما عن عصرنا هذا، فحىت و إن مل يعترب النصف األول من القرن العشرين العصر 
الذهيب لدراسات صيغ التعجب السماعية، فإن القرن الثامن عشر قد شكل مرحلة 

بشكل كبري بالنظريات اليت تبحث يف أصول اللغات، و اليت تفاعل علماء اللغة فيها 
مع صيغ التعجب السماعية و اعتربوها الكلمات البدائية، بل و أكثر من ذلك، فقد 
اعتربوها عالمات ظهور اللغة البشرية، و هذا ما جعل دراستها تارخيية أي 

diachronique . 

 

بالنسبة للدراسة التارخيية لصيغ التعجب السماعية  و من أهم اجملهودات اليت ذاع صيتها
يف كتابه   Ferdinand de Saussureاليت قدمها اللساين فرديناند دي سوسري  الدراسة

16« Cours de linguistique générale » . 

و قد حتدث دي سوسري معتربا إياها ذات أمهية ثانوية بالنسبة للغة، و ذلك نظرا 
 :لألسباب التالية

                                                 
15 La deuxième grammaire latine (programme de 1906), Riemann & Goelzer. 

Librairie Armand Colin. 1915, page 255 

  

16
 Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Volume 1, 

Deutschen Bibliotek, 1989 
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 ةال تدخل يف النظام اللغوي، أي ال مكان هلا بني عناصر اللغ_ 
 عددها قليل جدا، أو على األقل أقل مما نضن_ 
العالقة بني الصوت الصادر و الشكل هي عالقة اعتباطية ال تستدعي احلاجة _ 

 للتوغل يف دراستها
و لعل اللساين قد أصاب يف حكمه هذا عليها، إال أن ارتباط الظاهرة بالرتمجة قد 

 .البحثجتعل منها أمرا ذا أمهية قصوى و يستدعي الدراسة و 
 غ التعجب في الفرنسية و العربيةيص -

 

 :في العربية
  
، عن الشعور الداخلي لإلنسان  17تعبري كالمي يدل على الدهشة واالستغراب هي       

 . عند انفعاله حني يستعظم أمرا نادرا ، أو صفة يف شيء ما قد خفي سببها 

 . ما أعظم التضحية ، وأعظم بالفضيلة : حنو 

 . ل السماء ، وأمجل بالسماء وما أمج      

 . "فما أصربهم على النار": ومنه قوله تعاىل 

 : وقول الشاعر 
                                                 
17 http://www.drmosad.com/index70.htm 
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 ولكنهم يف النائبات قليل     فما أكثر اإلخوان حني تعدهم      

 : أنواع األساليب التعجبية 

 : للتعجب صيغ كثرية منها السماعي ، ومنها القياسي       

   :أساليب التعجب السماعية  _ أ

هي األساليب اليت وضعت يف األصل لغري التعجب ، واليت ال وزن ، أو قاعدة        
قياسية هلا ، ولكنها تدل عليه باالستعمال اجملازي ، وال عالقة هلا أصال به ، وألفاظها ال 

 . تدل عليه صراحة ، وإمنا دلت عليه داللة عارضة عن طريق النطق هبا جمازا 

 : يت ومن تلك األساليب اآل

 . مضافا إىل لفظ اجلاللة إلظهار التعجب والدهشة " سبحان " ـ استعمال املصدر  1

 . سبحان اهلل : حنو 

فسبحان اهلل بلفظها ومعناها وضعت أصال للدعاء والعبادة ، مت استخدمت يف التعجب 
 . على غري األصل 

  ! سبحان اهلل : "  عليه وسلم ـ ومنه قول الرسول ـ صلى اهلل

 " . املؤمن ال ينجس حيا ، وال ميتا  إن
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  . هلل دره من فارس : أو . هلل دره فارسا : ومنه قوهلم 

 : ومنه قول عمرو بن العاص عن عمر بن اخلطاب 

 " .  ! در ابن حنتمة أير رجل كان هلل" 

 " . هلل أنت من رجل : " ما ورد عن العرب قوهلم  و

ب ، ولكن لورود هذا األسلوب غالبا يف مواقف فالنسبة املخاطب هلل ال تدل على التعج
 . اإلعجاب والدهشة أفاد معىن التعجب 

 . االستفهام الذي تضمن معىن التعجب  و هناك

 .  "كيف تكفرون باهلل وكنتم أمواتا فأحياكم": حنو قوله تعاىل 

دلت بلفظها ومعناها تفيد يف األصل االستفهام ، ولكنها يف هذا املقام  "كيف " فكلمة 
 . على التعجب داللة عارضة على سبيل اجملاز 

  ،بالنداء التعجبيللداللة على التعجب، وهو ما يعرف  استعمال صيغة النداء و ميكن

 : كقول الشاعر 

 بكل مغار الفتل شدت بيذبل       فيالك من ليل كأن جنومه      
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 : كقول الشاعر   أيضا، استعمال اسم فعل األمر و جيوز

 !ها لسلمى مث واها واها او        

  

 :صيغ التعجب القياسية _ ب

تلك الصيغ اليت وضعها الصرفيون لتدل بلفظها  ويقصد بصيغ التعجب القياسية         
 : ومعناها على التعجب والدهشة ، ومها صيغتان 

 . ما أكرم العرب ، وما أعظم اإلسالم : حنو . ـ ما أفعله  1

 . بالعرب ، وأعظم باإلسالم أكرم : حنو . ـ أفعل به  2

  

 : ها في العربيةتركيب

 : ترتكب هذه الصيغة من مكونات ثالثة هي : ما أفعله 

 . ما التعجبية ، وفعل التعجب ، واملتعجب منه 
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، ولكنه شيء عظيم ، فهي يف قوة املوصوفة ، لذلك " شيء " نكرة تامة مبعىن : أ ـ ما 
 . صح االبتداء هبا 

ليس " فعل ماض جامد ال يتصرف ، مثله مثل بقية األفعال اجلامدة :  ب ـ فعل التعجب
 . ، وغريها " ، وعسى ، ونعم ، وبئس 

 . ما أكرمين ، وما أحوجين إىل املساعدة : فإذا دخلت عليه نون الوقاية تقول 

 . وما إىل ذلك . وما أفقرين إىل عفو اهلل 

يف حمل رفع " ما " ب ، واجلملة كلها بعد اليت هي أداة التعج" ما " وفيه ضمري يعود على 
 . خرب 

 . وهو االسم املنصوب الواقع مفعوال به بعد فعل التعجب : ج ـ املتعجب منه 

 . وما أجنب العدو ، وما أقبح النفاق . وما أروعه . ما أعذب الشعر : حنو 

وقد جاء فالشعر ، وضمري هاء الغائب ، والعدو ، والنفاق كلها ألفاظ متعجب منها ، 
 .مكملة للجملة الفعلية ، وحكمها النصب دائما على أهنا مفاعيل هبا 

 : وتتكون هذه الصيغة أيضا من مكونات ثالثة هي : أفعل به 

 . فعل التعجب ، والباء ، واملتعجب منه 
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 . هو فعل ماض مبين على السكون ، جاء على صيغة األمر : أ ـ فعل التعجب 

 : صورتني مها " أفعل " يالحظ أن لفعل التعجب  ومن خالل التعريف السابق

 . ـ أن يعرب هو نفسه على أنه فعل أمر مبين على السكون  1

 . ـ أن يعرب ما بعده على تقدير أنه فعل ماض  2

 . حرف جر زائد ، واالسم املتصل هبا جمرور لفظا مرفوع حمال على ألنه فاعل : ب ـ الباء 

ملتصل حبرف اجلر الزائد لذلك يعرب جمرورا لفظا ، مرفوعا وهو االسم ا: ج ـ املتعجب من 
 . على احملل ألنه فاعل لفعل التعجب باعتباره فعال ماضيا 

 : ويقال إن اهلمزة يف األفعال املاضية تقديرا للصريورة ، فإذا قلنا 

 : كان أصلها تقديرا . أعذْب بالقرآن أدبا وهتذيبا 

 . صار القرآن ذا عذب أدبا وهتذيبا : ناها ومع. أعذَب القراُن أدبا وهتذيبا 

 . أمجَل الطبيعُة ماًء وخضرة : كان أصلها . أمجْل بالطبيعة ماًء وخضرة : وحنو 

   .صارت الطبيعة ذا مجاٍل ماًء وخضرة : ومعناها 

 النداء التعجبي _ ج
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من أساليب التعجب ما يعرف يف اللغة بالنداء التعجيب وهو جيري جمرى أسلوب   
 . الستغاثة مع فارق يف املعىن ا

اليت هي حرف نداء وتعجب ، وال يستعمل غريها من  "يا " يتكون النداء التعجيب من 
أحرف النداء هلذه الغاية ، ومن املنادى املتعجب منه على أن يكون جمرورا بالالم املفتوحة ، 

 . وقد حتذف تلك الالم أحيانا ، وله ما للمنادى من أحكام إعرابية 

 .يا هَلدوء البحر ، ويا لصفاء السماء ، ويا لرقة اهلواء : حنو 

 . يا للهول ، ويا للفاجعة : ومنه قوهلم 

  .يا مجال الطبية ، ويا عبق أنسامها : وحنو 

إذن، ما ميكن فهمه هنا هو أن مفهوم صيغ التعجب بالنسبة للغة العربية يرتاوح بني صيغ 
 .ماعية و كذا النداء التعجيبالتعجب القياسية و صيغ التعجب الس

، و هي تنتمي  voixأو  sonsصيغ التعجب يف اللغة العربية أصواتا أي  و لطاملا اعتربت
 ...اخل" أف"و " آه"و " آخ"غالبا إىل صنف أمساء األفعال مثل 

و يدرج بعض علماء اللغة العرب ضمن ذلك بعض األصوات اليت تقل أمهيتها عن 
 .يوانات و خطواهتاسابقتها، مثل أصوات احل
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أنا : و اليت تعين hélas Zaydكصيغة وا زيدا " اإلسم+ وا "و تكون صيغتها يف العربية 
 . je pleure le sort de Zayd 18أبكي حظ زيد

 hélas ! toi qui a creusé le puits de Zemzem, jeوا من حفر بئر زمزم، أنا أبكيك : أو

te pleure . 

دون دائما إىل فكرة أنه ال ميكن دراسة صيغ التعجب بشكل مطول إال أن علماء اللغة يعو 
التحفة السنية يف علم "و قد لفتت انتباهي العبارة اليت ذكرت يف كتاب يف اجملال النحوي، 

 :19"العربية

« Les interjections, n’appartenant pas à la grammaire, je n’en dirai pas 

davantage » 

 ".لتعجب ال تنتمي إىل النحو، فلن أزيد عما قلته شيئاو نظرا لكون صيغ ا"

و هي العبارة اليت ختم هبا الفصل الذي خصص للكالم عن صيغ التعجب يف اللغة 
 .العربية

 

                                                 
18

 Antoine Isaac Silvestre de Sacy, التحفة السنية يف علم العربية كتاب  Grammaire Arabe, 

L’imprimerie impériale, Paris,  1869, p 504 – 506 

 
19 Ibid 
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 :الفرنسية في

تعرف اللغة الفرنسية صيغ التعجب على أهنا كلمات ثابتة هتدف إىل التعبري عن املشاعر و 
 ...األمل و اإلعجاب و غريهااألحاسيس، كاحلرية و الدهشة و 

ال يعرقل اجلملة عن  –إن أثر يف املعىن  –و هي ال متلك وظيفة لغوية يف اجلملة، ألن عزهلا 
هو  intonationارتفاع الطبقات الصوتية أو و يف اللغة الشفهية فإن . أداء وظيفتها النحوية

 .الذي حيدد معناها و وظيفتها يف اخلطاب

  :شكلها

، locution interjective 20مركبةأو  interjection بسيطةصيغ التعجب  ميكن أن تكون
و مركبة إذا اركبت من  ... اخل ! ha !  ،oh !  ،oufفهي بسيطة ملا تكون كلمة واحدة مثل 

: ، حنوكما أشرنا سابقا locution interjectiveكلمتني أو أكثر، و تسمى باللغة الفرنسية 
ma parole !  ،ma foi !  ،mon Dieu ! و غريها ،... 

و ميكن باختصار أن نلخص أهم ما جاء به علماء النحو فيما خيص تصنيف صيغ 
 :21وايلالتعجب يف املخطط امل

                                                 
13 http://www.aidenet.eu/grammaire28.htm 
21

 « Sur le statut linguistique de l’interjection », article de Miguel Gonçalves, 

Universidade Católica Portuguesa – Braga, Centro de Estudos Humanísticos, 

2000, p 3 
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أما بالنسبة لرأي علماء اللغة الفرنسيني يف صيغ التعجب فإنه ال خيتلف عن رأي علماء 
و ذلك إذا مت تناوهلا من وجهة هم اللغة العرب، ألن وزن هذه األخرية يبقى خفيفا يف نظر 



ة | 38 ح ف ص ل ا  

 

و . نظر علم النحو، كما أنه ال بد من دراستها يف اجملاالت األخرى من علم اللسانيات
اهلدف من ما قيل هو وضع عبارة ثابتة تصف صيغ التعجب يف اللغتني الفرنسية و العربية 

 . interjection، أو باألحرى البحث عن العبارة الدقيقة اليت تقابل كلمة على حد سواء

بالنسبة  onomatopéeو  interjectionو هنا جند أنفسنا بني أربع عبارات، و هي 
 .للفرنسية، و صيغ التعجب القياسية و السماعية بالنسبة للعربية

، فهي أصوات ال عالقة هلا  interjection ـألن ال عالقة هلا ب onomatopée22نستغين عن 
س و السعال، أو احليوان كمواء القطط و نباح الكالب، بالتعجب يصدرها اإلنسان كالعط

أو األشياء كصوت قطرات املياه املتساقطة على سطح ما و خمتلف األصوات اليت تصدرها 
 الطبيعة بشىت عناصرها

يف  interjectionأما يف اللغة العربية، فإن صيغ التعجب القياسية هي اليت ال تتوافق مع 
 (.صيغ ما أفعل و أفعل به)النحو العريب اللغة الفرنسية، فهي ختص 

                                                 
22

 Une onomatopée (du grec ancien ὀνοματοποιία (onomatopoiía), « création de 

mots » ) est une catégorie d'interjection émise pour simuler un bruit 

particulier associé à un être, un animal ou un objet, par l'imitation des sons 

que ceux-ci produisent. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Onomatop%C3%A9e 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nature_%28grammaire%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interjection
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Son_%28physique%29
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بأنواعها   interjectionو بذا فإن صيغ التعجب السماعية هي املقابل الصحيح لكلمة 
كلمات مل تكن للتعجب أو أكثر من كلمة، أو كلمة واحدة، سواء أكانت  )اليت سبق ذكرها 

    ...(و أضيفت هلا العالمة

 
 صيغ التعجبل من أجل تصنيف .2

 

 
ور اللساين و من بني املشاكل اليت تطرحها صيغ التعجب السماعية كظاهرة، من املنظ

 .تكمن اإلشكالية األساسية يف تصنيف هذه األخرية
علم النحو و ذلك إىل جانب الفعل  باهتمامجديرة  صيغ التعجب كنيف الواقع، إذا مل ت

اللسانيات الذي و اإلسم و الصفة، فإنه البد من أن هلا مكانا و مكانة مهمني يف علم 
 .حاول بنظرياته و منظريه تناول هذه الفكرة أكثر من مرة

 
“Of all the problems put foward by interjective phenomena, the most 

important one is that of its own characterization and classification”23 
 

                                                 
23

 « Sur le statut linguistique de l’interjection », article de Miguel Gonçalves, 

Universidade Católica Portuguesa – Braga, Centro de Estudos Humanísticos, 

2000, p 2 
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املرحلة من البحث، ملا يف  و هلذا فإن هذا التصنيف هو ما سأتوقف عنده يف هذه
 .ذلك من فائدة، و خاصة بالنسبة لرتمجة صيغ التعجب السماعية

 
هي حتما إذا كانت كل ظاهرة لسانية تستحق اهتمام الباحث، فإن صيغ التعجب 

أحد الظواهر األكثر جدلية رغم قلة تناول اللسانيني هلا، و لكن ليست هذه القلة 
ميكن تقاطع و كذا احتاد اغلب فروع اللسانيات، حيث  إمهاال، إمنا لكوهنا تعد نقطة

و يعترب هذا نقطة إجيابية بالنسبة هلا، ألن الدراسة هبذا . يع اجلوانبدراستها من مج
 .الشكل ستكون عميقة و مثمرة

 leو قد تناوهلا العديد من الباحثني يف املواضيع املتعلقة بالبحث يف أصول اللغات 

problème de l’origine du langage و مل خيش العديد من هؤالء من ترشيحها ، 
 .اليت أراد اإلنسان هبا تأسيس أحرف و كلمات بدائيةاللغة ألن تكون ال

“le trait principal d’un état du langage primitif” 

 
كما اختذها آخرون على أهنا مبثابة شيء او فكرة تنفي العالقة اإلعتباطية املتواجدة 

 . signifiéو املدلول  signifiantبني الدال 

 
«… ils présentent l’interjection comme la négation même de l’arbitraire 

qui caractérise le signe linguistique… » 
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سابري سنة  Sapirإضافة إىل ذلك فإنه ال ميكن أن نتجاهل الدراسات اليت قام هبا 
و صيغ   onomatopéesبني األصوات أي و اليت ختلص إىل الفرق الشاسع   1891

 :و الذي خلصه فيما يلي  interjectionsالتعجب السماعية أي 

 
« Seules les interjections intègrent le système de communication des 

idées, c'est-à-dire la parole… »24 

 

التعجب جمرد  إن جممل هذا القول يلخص الفكرة القائلة بأنه حىت و إن كانت صيغة
صوت فإهنا تنتمي ال حمالة إىل الكالم، و ذلك عكس العطس الذي هو صوت و ال 

لذا فإننا نصنفه ضمن ما يسمى يف . يدخل يف دائرته حىت و لو أصدره إنسان
 . onomatopéeالفرنسية بـ 

لذلك ميكن القول بأن الدراسات اليت أجرهتا فروع اللسانيات فيما خيص صيغ 
 .اعية ال يستهان هبا حىت و إن كانت قليلةالتعجب السم

و من أجل أن ال حنصر صيغ التعجب السماعية يف اجملال أو املستوى النحوي، 
سنتحدث عن عالقتها باملستويات األخرى، أو باألحرى ما ميكن أن يكون له عالقة 

 .هبا من مستويات

                                                 
24

 Ibid 



ة | 42 ح ف ص ل ا  

 

للمستوى الصريف و  و لعله من الواضح وجودها يف املستويني الصويت و الداليل وليس
 ينفصل عن سوف لنتصنيفها  لذا فإن. املعجمي األمهية اليت ميلكها ما سبق ذكره

 .علم األصوات و علم الداللة أيفرعني من اللسانيات هذين ال
 

 عالقة صيغ التعجب بعلم األصوات_ 
 

من أجل التوصل إىل العالقة املباشرة الكائنة بني علم األصوات و صيغ التعجب 
 .ماعية البد من التطرق إىل هذا العلم بالتفصيلالس

 :كالتايلعلم األصوات   25يعرف معجم الروس للسانيات و علوم اللغة
« C’est la science qui étudie les sons du langage du point de vue de leurs 

fonctions dans la système de communication linguistique. Elle étudie les 

éléments phoniques qui distinguent, dans une même langue, deux messages 

de sens différent »  
 

علم األصوات هو علم يدرس أصوات اللغات من وجهة النظر اليت حتدد لنا وظيفتها "
و هو يدرس العناصر الصوتية اليت حتدد لنا رسالتني خمتلفتني . يف النظام التواصلي اللغوي

واحدة، و العناصر اليت تسمح لنا بالتعرف على رسالة واحدة عن طريق مصادر يف لغة 
 ..."خمتلفة

                                                 
25

 Larousse de linguistique et des sciences du langage, édition Larousse, 1996, 

p. 362 
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و يقتضي املستوى الصويت التحدث عن العلم الذي يرتبط بشكل مباشر به و هو 
 .« phonologie »  علم األصوات أو

، و لكن هذا ال مينع من واضحا phonologieو   phonétiqueالفرق بني  و يبدو
 .د من اإليضاح و ذلك نظرا للخلط الذي يقع بني اإلثنني يف معظم احلاالتاملزي

هو شائع، هو أحد كما  phonologieالفونولوجبا أو علم األصوات الوظيفي 
، و  morphologieهو مكمل لنظام تركيب اجلملة أو املورفولوجيا مستويات اللغة، و 

و يعين هذا العلم البحث يف . ، و غريها من املستويات  sémantiqueعلم الداللة 
هذه األصوات يف لغة من غوي ووضع األسس العامة اليت حتكم وظيفة الصوت الل

 أو اإلجنليزية الفونولوجيا عن متيزها اليت العامة أسسها هلا العربية فالفونولوجيا ،اللغات

 اهب املسموح الرتاكيب يف يتمثل خاص صويت منط لغة لكل و .ذلك غري أو الفرنسية
 لغة تكون اليت األصوات جمموعة هي و ،(ما لغة يف املمكنة األصوات) األصوات هلذه

 .ما
 كل متيز اليت الصوتية األمناط و النظم بدراسة خيتص علم  -أسلفنا كما– الفونولوجيا و

 بعضها عن املتمايزة اللغوية األصوات مجيع هو الصويت النظام و) 26غريها عن لغة

 مع اشرتاكها إىل إضافة هبا، اخلاصة الصوتية أمناطها لغة لكل و ".ما لغة يف البعض

  ".موحدة ألمناط يف أخرى لغات

                                                 
26

 http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=03b2fcbc46ccbfac 
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 عن مبعزل تصنيفا و وصفا اللغوية األصوات يدرس الذي العلم فهو الصوتيات أما

 البحت الفيزيائي أو الطبيعي اجلانب تدرس الصوتيات أن أي ،الفونولوجية وظيقتها

 تستعمل اليت األصوات إنشاء آلية بدراسة هتتم أهنا يعين اهذ و اللغوية، لألصوات

 معرفة و ،(عام بشكل أي) اللغة عن النظر بغض الصويت، النظام طرف من للكالم

 وظيفة الفونولوجيا تدرس بينما .الصوتية األمواج تشكل و بالنطق، تسمح اليت األعضاء

 .معىن ذات تركيبات يتعط لكي تضبطها اليت القواعد و اللغة، يف األصوات تلك

 من فهناك األصوات، علم و التعجب صيغ بني املوجودة العالقة مالحظة تسهل و

 .الصوت غري شيء ال و الصوت، عن داللتها عن التعبري يف تعتمد اليت تلك الصيغ
 بصلة متت ال عادية ككلمة رؤيتها حاولنا ما إذا هلا داللة ال مثال  « ! AH » فالصيغة

 أي صوتية، األخرية هذه لكن و داللة متلك فإهنا كذلك ياعتبارها أما .التعجب لصيغ

 حني نصدره الذي للصوت ترمجة إال ليست فهي منه، مستخرجة أو بالصوت متعلقة

 .الصيغة تصدره الذي الصوت و تتوافق أخرى حالة أو دهشة، حالة يف نكون
 متلك -اللغات باقي غرار على و أيضا هي – اليت العربية، للغة بالنسبة الشيء نفس و

 .مثال " ! آه" التعجب كصيفة وحده، الصوت من معناها تستمد صيغا
 أن – املنظور هذا من و – التعجب لصيغ ميكن فإنه بالذات، النقطة هذه من انطالقا و

 .األصوات لعلم بالنسبة مهم حبث موضوع تشكل
 

 بعلم الداللة عالقة صيغ التعجب_ 
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وم نفسه يف احلقل اللساين بصفته جماال لدراسة اللغات، و قد يفرض علم الداللة الي

 .أصبح يعد بعدا يف غاية األمهية بانسبة للثقافة اللسانية
. مل يعد علم الداللة اآلن يف حاجة إىل من يدافع عن وجوده، أو يربر اإلهتمام به

م و ماتاإله من فقد ختطى هذه املرحلة منذ نصف قرن أو يزيد، و صار اآلن يلقى
 .ما يلقاه سائر فروع علم اللغة الدراسة يف كل أحناء العامل

و لكن هذا ال مينع من التطرق للمحة تارخيية سريعة عن هذا العلم، و ذلك نظرا لألمهية 
.اليت سيكتسيها يف موضوع حبثنا هذا  

  Semanticsالفرنسية أو  sémantiqueهو اصطالح حديث لكلمة  27علم الداللة

 Michel Bréal وأصل الكلمة الفرنسية هو اصطالح وضعه اللغوي الفرنسي . اإلجنليزية

مقاالت يف علم ) Essai de sémantiqueوورد يف كتابه  1981سنة ( بريالميشيل )
ومما جيدر ذكره هنا أن  ". عالمة"اليت تعين  semaوالكلمة تعود إىل الكلمة اليونانية ( الداللة
قريبة الشبه من اجلذر العريب املؤلف من     s ، mحلرفني املؤلفة من األصلني ا semaكلمة 

 :األصلني س ، م  اللذين يرافقهما حرف لني، فهناك
.املشتقة من األصل، و السمة هي العالمة" عالمة"مسة  -  

                                                 

27 Abel Hovelacque, Julien Gerard de Rialle, Emile Picot, Julien Vinson, Revue 

de linguistique et de philologie comparée, Volumes 33 à 34, Page 321 

 
 

http://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Abel+Hovelacque%22
http://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Julien+Gerard+de+Rialle%22
http://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Emile+Picot%22
http://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Julien+Vinson%22
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وبعضهم  بعلم المعنىصطلح، فبعضهم يقابله املوقد اختلف املؤلفون العرب يف مقابلة 
.علم الداللةولكن املقابل األكثر شيوعا اآلن هو  اظداللة األلفيقابله باصطالح   

 
 موضوع علم الداللة:

 
 أ - معاني المفردات:

 

ففي بدايته كان حمط اهتمامه هو . لقد تطور موضوع علم الداللة عرب تارخيه احلديث
وهذا املفهوم التصق بتعريف هذا . البحث يف أصل معاين الكلمات وطرق تطور تلك املعاين

:د عدد من الدارسنيالعلم عن  
يُعىن بدراسة "موضوع هذا العلم بأنه  « La sémantique   »  يف كتابه  28يبني  بيري جريو -

 ".معىن الكلمات
 " دراسة معاين الكلمات"بأهنا  semantics و يعرف أوملان 

و ممــا ال شــك فيــه هــو أن الظــواهر الــيت ذكــرت ســابقا ال تعــين أن موضــوع علــم الداللــة هــو 
 .ة فقط ، بل إنه يتعدى ذلك إىل الرتاكيب و اجلمل الكلم

 

                                                 
28 Pierre Guiraud, La sémantique, Que Sais-je, 1975, p 5 

http://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Pierre+Guiraud%22
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 ب – معاني المفردات والتراكيب:

 
مع تطور العلم أصبح واضحا أن حل مشكلة معاين املفردات ما هو إال خطوة بداية من و 

وإذا كان اهلدف من علم الداللة . سلسلة طويلة من اخلطوات اليت تؤدي إىل كشف املعىن
ومن  ،من اللغة جبانب املستوى املعجمي عليه أن يعاجل مستويات أخرىالوصول إىل املعىن ف

  .أهم هذه املستويات هي الرتاكيب واجلمل
هنا، أي بالنسبة للجمل، ال خيتلف دور علم الداللة يف اللغة العربية عنه يف الفرنسية، و 

يت تتعرض هي عرضة لإلشكاالت ال –و يف اللغات األخرى  –اجلملة يف كلتا اللغتني ألن 
.هلا الكلمات  

:يف اللغة العربية اجلمل التالية و مثالنا على ذلك  

"أطعمت عشرين رجال وأطعمت امرأة"أطعمت عشرين رجال وامرأة، اليت أصلها  -  
أطعمت مخسة عشر رجال، "أطعمت عشرين رجال وامرأة، اليت قد يكون أصلها مثال  -

".وأطعمت مخس نساء  
أطعمت عشرين رجال، "ة، اليت قد يكون أصلها مثال أطعمت عشرين رجال وامرأ -

".وأطعمت عشرين امرأة  

ه إذا كـان ماعية فإنه مـن البـديهي أن نقـول أنـعلم الداللة بصيغ التعجب الس أما عن عالقة
و الـذي هـو فـرع  – ، فإن لعلم الداللة اللسانيات تصنيف صيغ التعجب هدفا من أهداف

 هـــذا ، فهـــو يـــدرس اخـــتالف دالالت الكلمـــات الـــيت دورا كبـــريا يف -مـــن علـــم اللســـاتيات 
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و  damnationو  diableكــ  . مـثال تصبح صيغ تعجب حني تضـاف إليهـا عالمـة تعجـب
و كـــذلك احلـــال . غريهـــا مـــن الكلمـــات الفرنســـية الـــيت هـــي ليســـت صـــيغ تعجـــب يف األصـــل

: نـــذكر منهـــابالنســـبة للغـــة العربيـــة يف كلمـــات حنـــو تلـــك الـــيت ذكـــرت يف األمثلـــة الســـابقة، و 
 .سبحان اهلل و احلمد هلل

أنه بفضل علمي األصوات و  القول و كخامتة هلذه الدراسة البسيطة، ال ميكن إال
الداللة فإن صيغ التعجب ميكن أن تكتسب تصنيفا و بالتايل نظرة أخرى خترج هبا من  

.كوهنا جمرد مجلة ال وزن هلا حنويا  
:و ميكن توضيح ذلك يف املخطط التايل  
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 مخطط تصنيفي لصيغ التعجب حسب علمي األصوات و الداللة
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 خاتمة الفصل األول
 

إن التطرق للغة الكتابية و الشفهية يف بداية املطاف ما هو إال مقدمة لنستخلص يف النهاية 
  -و كذا لرتمجتها –أنه ال ميكن فصل صيغ التعجب عن الصوت، و أنه ميكن لدراستها 

. صواتأن تعتمد على علم األ  
ميكن إذن أن جنزم بأن دراسة  عالقة صيغ التعجب السماعية بعلمي األصوات و الداللة 
قد مسح لنا بتصنيفها بطريقة أخرى ختتلف عن الطريقة اليت صنفت هبا يف العناوين السابقة 

مع الرتكيز على اللغة الفرنسية، ألن صيغ التعجب اليت سندرسها يف اجلانب التطبيقي هي )
 (.فرنسية

داللتها  ية، أي أنفبالنظر إىل علم األصوات نستطيع أن نستخلص صيغ تعجب مساع
مع ضرورة اإلشارة أن ليس لـ ) interjections d’ordre phonétique تكمن يف صوهتا 

phonétique أو  ،(هنا صلة البتة بالعلم، إمنا هي جمرد صفةinterjection dépourvue 

de contenu sémantique حنو ، ah ! و أف . 
 interjectionsأما بالنظر إىل علم الداللة فإننا جند صيغ تعجب حتمل داللة لغوية 

d’ordre sémantique   مثلhélas !  وgrace ! . 
قد  ! hélasو لكن فيما خيص النقطة األخرية، يبقى هنالك فرق بني هتني الكلمتني، فـ 

تأت لذلك، و إمنا اكسبتها عالمة فهي مل  ! graceجاءت أساسا لغرض التعجب، أما 
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: لذا فإن صيغ التعجب اليت متلك داللة هي يف حد ذاهتا نوعان. التعجب هذه الوظيفة
تفهم من سياق الكالم، و تلك اليت dénotatives  و واحدة  تلك اليت دالالهتا عادية

كما تتحكم ، وختتلف هذه األخرية من لغة إىل أخرى،   connotativesدالالهتا إحيائية أي 
 .يف دالالهتا جمموعة من العوامل سنتطرق هلا يف الفصول الالحقة
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 الفصل الثاني

 صيغ التعجب و النص األدبي
 

 

 

 
 

 

 

 



ة | 53 ح ف ص ل ا  

 

 تقديم الفصل الثاني: 
 

الذي يتناول صيغ التعجب كظاهرة )بني الفصلني األول  ارابط اهذا الفصل جسر يعترب 
و القاسم املشرتك (. حتليل و نقد صيغ التعجب يف املدونةتناول الذي ي)و الثالث ( لغوية

.بني اإلثنني هو النص األديب  
، لكن الشروع يف الكالم مث إن موضوع هذا البحث بتمحور أساسا حول الرتمجة األدبية

عن الرتمجة مباشرة يعد نوعا من اإلجحاف يف حق النص األديب الذي بدوره حيتاج إيل 
لذا يظهر أنه من الضروري الكالم عن النص . ه مبعزل عن الرتمجةصفحات للكالم عن

لدراسته، و ذلك بالنسبة إىل نقطتني  كاملاألديب و إظهار أمهيته و سبب ختصيص فصل  
:أساسيتني  

.األوىل هي نوع املدونة، اليت هي نص أديب حمض و الذي يقتضي دراسة خاصة  
عملية استقصاء لصيغ التعجب السماعية، و ستتحول إىل  أما الثانية فهي أن هذه الدراسة

و هذا ما يزيد من أمهيته بالنسبة . ذلك هبدف إثبات وجودها بكثرة يف النص األديب
.للبحث  

 و من أجل هذا و ذاك، فإن الفصل الثاين قد قسم إىل ثالثة مباحث
ا و الفرق بينه و بني ما هو غري أديب، و كذ يدرس املبحث األول خصائص النص األديب

و ذلك بعرض بعض تعريفات النص و ( صيغ التعجب السماعية)مؤشرات النمط األديب 
.اخلطاب و مميزات النص األديب عن غريه من النصوص  
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عالقة صيغ التعجب بالنص األديب و نتوغل بذلك  مث يأيت شق آخر للحديث حول 
.ظيفة التعبريية كوهنا الوظيفة األساسية للنص األديبيف الو   

..ىل أن صيغ التعجب هي أحد املؤشرات األساسية هلذه الوظيفةمث نصل إ  
يف اجلانب  و اهلدف من هذه النقطة بالتحديد هو إيضاح نوعية الصيغ اليت ستتم دراستها

 .التطبيقي للمذكرة
النص األديب مع إجراء مقارنة صغرية  صيغ التعجب يف وظائفمث يأيت شق ثالث ليبني 

ستويات اللغة الثالث اليت خيتلف استعمال و تطرق إىل عالقتها مبمث ال. بينها ووظائف اللغة
 .داللة صيغ التعجب يف كل منها على حد سواء

أما املبحث الثاين فيأيت ليظهر عالقة النص األديب بالرتمجة، و ميكن اعتبار العالقة بينهما 
، مع (ألديب و الرتمجةأو أن الرتمجة األدبية هي نتاج العالقة بني النص ا)هي الرتمجة األدبية 

 .ذكر أهم نظريات الرتمجة اليت تتعلق هبذا النوع من النصوص
 .دبية مبا ميس و يعين صيغ التعجبو يسرد املبحث الثالث صعوبات الرتمجة األ

يف األخري أن الغوص يف ترمجتها فيه شيء من الصعوبة بالنسبة للمرتجم، و أنه  يظهرو 
وية و غري اللغوية يف إجياد ترمجة مناسبة و اليت سرتد يف البد من تدخل بعض العوامل اللغ

 .شكل حلول فيما يلي من اجلانب التطبيقي
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 أوال: النص األدبي: خصائصه و الفرق بينه و بين النص غير األدبي
 

 بين النص والخطاب .1

 تعريف النص  -

وهي تقصد   texteعندما نقرأ بعض الدراسات جند كثريا منها قد استعملت مصطلح النص 
ولـــذلك . ، وجنـــد كثـــريا منهـــا قـــد اســـتعملت اخلطـــاب وهـــي تقصـــد الـــنصdiscoursاخلطـــاب 

 نتساءل ما الفرق بني النص واخلطاب ؟ أين يلتقيان وأين يفرتقان ؟ 

إن مصــطلح اخلطــاب متعــدد املعــاين، فهــو وحــدة تواصــلية إبالغيــة، ناجتــة عــن خماطــب معــني 
لسـانيات "سياق معينني يدرس ضمن ما يسمى اآلن بـ وموجهة إىل خماطب معني يف مقام و 

 . "Linguistique de discours"  "اخلطاب

مـا تكـو ن مـن ملفـوظ ومقـام ختـاطيب "    P. Chareaudeau 29بيـار شـارودو"وهو علـى رأي 
يســتلزم اســتعماال لغويــا عليــه إمجــاع، أي قــد تواضــع عليــه املســتعملون  énoncéوأن امللفــوظ 

   .ستعمال يؤدي داللة معينةللغة وأن هذا اال

 : وميكن أن نبني الفرق بني اخلطاب وبني النص كما يلي
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يفــرتض اخلطـــاب وجــود الســـامع الــذي يتلقـــى اخلطــاب، بينمـــا يتوجــه الـــنص اىل متلـــق  - 1
كل  أوال وقبل -غائب يتلقاه عن طريق عينيه قراءة أي أن اخلطاب نشاط تواصلي يتأسس 

 . بينما النص مدونة مكتوبةعلى اللغة املنطوقة  -شيء 

اخلطـــاب ال يتجـــاوز ســـامعه اىل غـــريه، أي أنـــه مـــرتبط بلحظـــة إنتاجـــه، بينمـــا الـــنص لـــه  -2
 .. دميومة الكتابة فهو يقرأ يف كل زمان ومكان

روبري "اخلطاب تنتجه اللغة الشفوية بينما النصوص تنتجها الكتابة، أو كما قال  -3
بينما الكتابة تنتج   des discoursفوية تنتج خطابات اللغة الش" R30 .Escarpitاسكاربيت 

وكل منهما حيدد مبرجعية القنوات اليت يستعملها اخلطاب حمدود بالقناة  ، textesنصوصا 
النطقية بني املتكلم والسامع وعليه فإن دميومته مرتبطة هبما ال تتجاوزمها، أما النص فإنه 

 . سية يف الزمان واملكانيستعمل نظاما خطيا وعليه فإن دميومته رئي

تواصـل لسـاين ينظـر إليـه كـإجراء بـني املـتكلم  - 31إن اخلطاب عن رأي ليتش وزميله شورت
أمـا الـنص فهـو . واملخاطب، أي أنـه فاعليـة تواصـلية يتحـدد شـكلها بواسـطة غايـة اجتماعيـة

وتبعــــا هلــــذا فـــإن اخلطــــاب يتصــــل باجلانـــب الرتكيــــيب والــــنص . أيضـــا تواصــــل لســــاين مكتـــوب
 اجلانب اخلطي كما يتجلى لنا على الورق ب

ولكــــن علــــى الــــرغم مــــن هــــذه الفــــروق فإنــــه يوجــــد مــــن ال يفــــرق بــــني اخلطــــاب وبــــني الــــنص 
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 Robert Escarpit, Le littéraire et le social, Flamarion, 1970, p 13 
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ال مييــــزون " فــــاينريش"و" تــــودوروف "و" جينيــــت : "ويســــتعملهما بــــاملعىن نفســــه، الســــرديون
 بينهما 

 

 أنواع النصوص.2

واآلداب والفنـون ولـيس مـن السـهولة أن  تتعدد النصوص بتعدد املعـارف اإلنسـانية يف العلـوم
نقرأها كلها، بل ليس يف اإلمكان ذلك وإمنا نتواصل معها تبعا لتخصصاتنا وميكن أن نقـدم 

 : األنواع التالية

 :النص العلمي -

زوايا املثلث تساوي قـائمتني أو أن : ويتميز بكونه يقدم حقيقة ال يوجد فيها اختالف مثل 
  151طئ البحر األبيض املتوسـط وهـي تبعـد عـن مدينـة قسـنطينة بــ مدينة عنابة تقع على شا

فاخلطـاب العلمـي يقـدم حقـائق علميـة يتفـق عليهـا النـاس ويسـتعينون يف ذلـك باختيـار . كم
نتائجهــا بوســائل ماديــة حمــددة، ومعــايري احلكــم علــى هــذه احلقــائق ال يــرتك جمــاال للجوانــب 

 . ا واقعية يؤكدها املنطق وتثبتها التجربة العلميةاخلاصة اليت متيز هذا الفرد عن ذلك وإمنا هل

 

 :النص األدبي -
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هو نقيض للنص العلمي، ألنـه غـري ثابـت وال يقـدم حقيقـة علميـة دقيقـة وإمنـا يقـدم حقيقـة  
 . فنية تنبع من الذات

وهذه الفرديـة أو الذاتيـة الـيت متيـز  ،هو نتيجة ما يف الفنان من تباين وفردية"إن النص األديب 
الفــن علــى العلــم، عنــد النقــاد وعلمــاء اجلمــال هــي العنصــر األساســي الــذي جيعــل الفــن عنــد 

 . ..صائص الفردية املميزة لألشخاصاليت هي جمموعة اخل يتسم بسمة األصالةخلقه 

: أو مجلــة" جئــت إىل العــامل جبــرح فــاغر وذلــك كــل متــاعي" "فرانــز كافكــا"فعنــدما نقــرأ مجلــة 
 ".اللحن الذي مل يعزف بعدلو كنت موسيقارا لعزفت "

فــإن قراءتنــا تكــون بنــاء علــى خصوصــياتنا النفســية واالجتماعيــة واملعرفيــة، وكــل منــا ســيتلقى 
اجلملتني بشكل خاص خيتلف عن اآلخرين، وقد حيدث تشـابه ولكـن لـن يكـون أبـدا صـورة 

نسـان فالنص األديب مبا فيه من حساسـية فنيـة وطاقـة مجاليـة خالقـة خياطـب اإل. طبق األصل
إن ": "الــدوس هكســلي"الــذي يرقــد يف أعماقنــا مجيعــا ويعمــل علــى إيقاظــه ورمبــا لــذلك قــال 

أحد ردود الفعل الطبيعية اليت تعرتينا عقب قراءتنـا ملقطوعـة جيـدة مـن األدب ميكـن أن يعـرب 
هذا هو ما كنت أشعر به وأفكر فيه دائمـا، ولكنـين مل أكـن قـادرا علـى : عنه باملسلمة اآلتية

 . 32"حساس يف كلمات حىت وال لنفسيوغ هذا اإلأن أص
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 5، ص9111قضايا النقد األديب بني القدمي واحلديث ،  -حممد زكي العشماوي   
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تعين هنا النص األديب كما يدل على  اإىل أهنأما فيما خيص لفظة نص ، جتدر اإلشارة 
 و قتصادية،اإل و علمية،ال و ذلك خالفا للنصوص اإلخبارية أي. تهذلك عنوان البحث ذا

عىن مبضمونه، فاألمر ، حيث يتحد ظاهر املية وما إىل ذلك من جماالت متخصصةقانونال
ريف او من أجل ذلك فإنه البد من استعراض بعض تع. جلد خمتلف بالنسبة للعمل األديب

".الال أديب"النص األديب و ما مييزه عن غريه من النصوص اليت ميكن اإلشارة إليها بعبارة   
نظام  جهاز عرب لساين يعيد توزيع"  33إىل أن النص بصفة عامة هو اتذهب جوليا كريستيف

اللسان عن طريق ربطه بالكالم راميا بذلك إىل اإلخبار املباشر مع خمتلف أمناط امللفوظات 
".السابقة واملعاصرة  

طاملــا مت اعتبــار هــذا لولكــن ،  34فقــد عــد الــنص نســيجا" R. Barthes"روالن بــارت "أمــا 
.. خمتفيـا احلقيقـي املعـىن  -نوعـا مـا  -ب جـاهز يكمـن وراءه، النسيج على أنه منتج وحجـا

إن النص يتكون ويصنع نفسه من : فإننا سنشدد داخل النسيج على الفكرة التوليدية القائلة
ة خالل تشابك مستمر، ولو أحببنـا عمليـات اسـتحداث األلفـاظ السـتطعنا أن نصـف نظريـ

 .النص بكوهنا علم نسيج العنكبوت

فهو نص معـريف تتالقـى  -و بصياغة أخرى غري تلك اليت قدمناها سابقا  -أما النص األديب
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 (. 9) ط  -انفتاح النص الروائي املركز الثقايف العريب  -سعيد يقطني   

91ص  - 9191  
. 91لذة النص، ترمجة حممد الرفرايف وحممد خري بقاعي، جملة العرب والفكر العاملي العدد  -روالن بارث  -34
 55ص  - 9111سنة 
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فيـــه مجلـــة مـــن املعـــارف اإلنســـانية أمههـــا علـــى اإلطـــالق املعرفـــة األدبيـــة، لكنهـــا ليســـت كافيـــة 
وحــدها ولــذلك فــإن قــارل األدب الــذي يكتفــي مبعرفــة األدب فقــط تكــون قراءتــه غــري كافيــة 

د يف عليــه أن ينــزع إىل معــارف أخــرى ألننــا قــد جنــلــذا . ومعرفتــه بــالنص هــي أيضــا غــري كافيــة
الــــنص األديب املعرفــــة التارخييــــة والنفســــية واالجتماعيــــة والسياســــية وحــــىت املعرفــــة االقتصــــادية 
والعلمية وغري ذلك من املعارف اإلنسانية وهو ما يلقي مسؤولية إضافية على كاهل املشتغل 
بــــاألدب كتابــــة وقــــراءة يف التــــزود مــــن هــــذه املعــــارف قــــدر اإلمكــــان لالســــتعانة هبــــا يف قــــراءة 

  .و املرتجم معين باألمر هنا .صوص األدبية وكتابتهاالن

إن ما جيعل من هذا الشق من البحث شبه إجباري هو جل األسئلة اليت تطرح حول سبب 
و . اختيار نص أديب كمدونة لدراسة هذا النوع من اجلمل و هي صيغ العجب السماعية

و ذلك باليحث  من أجل إيضاح ذلك فقد فكرت يف ربط صيغ التعجب بالنص األديب
و بالتايل فإنه ميكن دراستها بالنظر إىل وظاثف اللغة عند رومان جاكوبسون . عنها فيه

Roman Jakobson 
 
 

 صيغ التعجب و وظائف اللغة .3
 

      منوذجا أطلق عليه منوذج األجهزة   Karl Buhler قدم العامل اللغوي األملاين كارل بوهلر
Organonmodell ،  املقصود هنا أجهزة النطقو رمبا يكون 
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  .حيث إن هذا العامل يشبه اللغة نفسها باجلهاز، ويعتربها إحدى أجهزة احلياة

ز وقد أشار يف حبوثه إىل ثالثة مكونات أساسية تظهر على األقل عند احلديث عن أي رم
ْرَسل إليه واملوضوع الذي جيري احلديث من رموز اللغة وهي الشخص املرس

ُ
ل و الشخص امل

  .نهع

 .وإنطالقا من الطريقة اليت يتم بواسطتها الكالم، أي إيصال اخلرب، يتم حتديد وظيفة اللغة
 

 Roman Ossipowitschأما العامل اللغوي والناقد األديب الروسي األصل رومان جاكبسون 

Jakobson   وأحد  1821، فقد كان أحد أعضاء احلملة العلمية السوفيتية إىل براغ عام
غادر براغ عشية احلملة الفاشية األملانية على . 1833رسة براغ اللغوية عام مؤسسي مد

توجه إىل  1891تشيكوسلوفاكيا إىل الدامنارك ومنها إىل النرويج مث إىل السويد، ويف عام 
أمريكا للعمل يف جمال علوم اللغات يف اجلامعة الفرنسية يف املهجر، ويف أمريكا نفسها عمل 

معات أيضاً مبا فيها هارفارد ونيويورك، باإلضافة إىل مسامهاته اللغوية يف العديد من اجلا
الكبرية يف خمتلف اجلوانب، وإليه يعود الفضل يف إكتشاف القوانني اليت تعمل مبوجبها 

 .اللغات البشرية
والذي مسي بإمسه، يرى فيه بأن للغة وظائف  1891النموذج الذي قدمه جاكبسون عام  

وزع بني وظائف اللغة بنظره تت إليها بوهلر، وأنظاف اليت تطرق أخرى غري تلك الو 
خاَطب وأجزاء الر سالة الل غوية من الوظائف الداخلية لل

ُ
غة نفسها من جهة وبني املتكل م وامل

جهة أخرى، وهو بذلك يضيف إىل العالقة بني املرسل واملستقبل اليت أتى عليها بوهلر 
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ىل الوظائف اجلمالية اليت تشع هبا اللغة عند وظائف إجتماعية جديدة باإلضافة إ
 .اإلستخدام املبدع ملفرداهتا

 
من أجل الغوص يف وظائف اللغة و اجياد عالقتها بصيغ التعجب، البد أن نعود إىل و 

 « la parole » 35خمطط التواصل الذي يوضح لنا ما ميكن فعله إذا ما اعتمدنا على الكالم

 

 « à chaque terme constitutif du procès linguistique est attachée une 

fonction » 36 

 

 

 أصناف النصوص و أنماطها : وظائف اللغة _

 

الوظيفة التعبريية و الوظيفة : وظائف اللغة الرئيسية الثالثة هي حسب رأي بوهلرفإن
و سآخذ نظرية . و هذه هي األغراض الرئيسية الستعمال اللغة(. أو املناشدة)اخلطابية 

بوهلر هذه كما اقتبسها جاكوبسون باعتبارها النظرية املطبقة بشكل حيقق الفائدة القصوى 
 .يف التعامل مع أي نص

                                                 
35

 Christian Baylon & Paul Fabre, Initiation à la linguistique (cours et 

applications corrigés), Arman Colin, 6004, p 65 

  
36 Ibid 
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نركز عليها، خاصة بعد أن أثبتنا أن النص و سيكون ذكرها باختصار ما عدا التعبريية اليت 
 األديب هو نص تعبريي، لذا سيكون الرتكيز هنا على الوظيفة التعبريية

 
 a fonction référentielleL املرجعيةلوظيفة ا_ 1

 

تدور النصوص اإلعالمية حول أي موضوع يف جمال املعرفة متعلق مبوضوعات أدبية ألهنا 
غالبا ما تعرب عن أحكام القيمة، و قابل لإلحندار باجتاه التعبريية، أما صيغة النص اإلعالمي 

فين أو مقالة صحفية أو دورية أو ورقة حبث املقرر الدراسي أو التقرير ال: فهي غالبا معيارية
 ...علمي أو أطروحة أو حمضر جلسة أو جدول أعمال اجتماع

 .و ال حيمل طابع اللهجة الشخصية و يكون األسلوب حديثا و غري إقليمي أو طبقي
 

 a fonction impressiveLالوظيفة اخلطابية _ 2

 

املخاطب، و اخلطاب يعين النداء على إن جوهر الوظيفة اخلطابية للغة مجهور القراء أي 
أي أن يظهروا ردة . مجهور القراء من أجل أن يفعلوا شيئا أو يفكروا بشيء أو حيسوا به

كون موجهة إىل مجهور تو يف أغلب األحيان فإن النصوص اخلطبية .  فعل كما يريد النص
و تتحقق من  و جوهرها العالقة بني الكاتب و مجهور القراء،. قراء عوض قاريء واحد

 ,Tuأو ... أنت، أنتم: خالل أنواع عديدة من العالقات القواعدية، أو ضيغ املخاطبة حنو
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Vous, Votre  .و " كن فخورا بدينك: "و مثالنا على ذلك« gardez-vous d’une 

blessure narcissique » 

 

 a fonction poétiqueL لشعريةالوظيفة ا _3

 

املخصصة إلمتاع احلواس، أوال من خالل وقعها الفعلي  هذه الوظيفة إشارة إىل اللغة
هذا و يلعب اإليقاع و التوازن املفارقات بني اجلمل و . ، و ثانيا من خالل استعاراهتااخليايل

و تتألف التأثريات الصوتية من التوافق بني اللفظ و املعىن . العبارات الفعلية و دورها أيضا
onomatopée و هي . القافية و البحر و التنغيم و التفعيلة ، و السجع و اجلناس و

كاألغاين املقفاة و إعالنات اإلذاعة املرئية )جوهرية يف الشعر و بعض أمناط اإلعالن 
 (التجارية

 
  a fonction phatiqueL تنبيهيةالوظيفة ال _9

 

تستعمل الوظيفة اإلجتماعية للحفاظ على العالقة الودية مع املخاطب، أكثر مما هي 
عبارات "يف شكل  -باستثناء النغمة الصوتية –و ترد هذه الوظيفة . فصاح عن معلوماتإ

 "اجتماعيات"أو " معيارية
اجلو حار هنا، أليس  "، "كما تعلم"، "كيف حالك؟"يف اللغة احملكية أو احلوار : مثال

 "كذلك؟
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« Tu sais ? Il a fait vilain toute la semaine » 

 

 fonction métalinguistique aLالوظبفة الذاتية _ 5

 

، و ذلك من خالل كل ما تشري هذه الوظيفة إىل قدرة اللغة على شرح مظاهرها اخلاصة هبا
أما بالنسبة للفرنسية "... ألن"و " يعين: "يؤدي و يهدف إىل شرح اللغة يف حد ذاهتا، حنو

و  « parce que »و  « ce qui explique »و   « c'est-à-dire »: نذكر العبارات التالية
 ...غريها
 

 La fonction expressiveالوظيفة التعبريية  _9

وتســمى كــذلك الوظيفــة االنفعاليــة وتتأســس علــى املخاطــب فتبــدي عواطفــه ومواقفــه جتــاه   
قضـــية مـــا ويتجلـــى ذلـــك مـــثال يف طريقـــة النطـــق ويف بعـــض األدوات اللغويـــة الـــيت تـــدل علـــى 

 . االستفهام أو التعجب أو االنفعال

و قــد تعمــدنا تــرك هــذه الوظيفــة أخــريا، و هــذا مــن أجــل أن نــتكلم عــن العالقــة بينهــا و بــني 
، فصـــيغ صـــيغ التعجـــب الـــيت تظهـــر جليـــة مـــا إن حاولنـــا ربـــط هـــذه األخـــرية بوظـــائف اللغـــة

التعجــب يف هنايــة املطــاف مــا هــي إال وســائل شخصــية يعــرب هبــا اإلنســان عــن نفســه هــو، و 
 . وجوده هو وجده يف اخلطاب
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 نظريات الترجمة األدبية: ثانيا
 

 األدبية الرتمجة_ 1

ويقصد هبا ترمجة اآلثار واملؤلفات األدبية مثل الرواية والقصة واملسرحية والشعر 
، وسطال كتب النقد األديب فهي تقع يف  أما. واملقاالت والدراسات ذات الطابع الفين األديب

نسانية من جهة أخرى، سواء من حيث بني اآلداب من جهة والعلوم االجتماعية واإل أي
احلقيقة، أن الرتمجة األدبية جتمع حتت سقفها كل مايكتب و . األسلوب  أو املوضوع

حىت  ال هو علممث أي حنو من األحناء، فالتاريخ بأسلوب أديب أو حيمل طابع األدب على
 اريخ أي علم، فهو ت37اريخ الطربي املعروفت فإن ومن ذلك،. يأيت به القلم يف هيئة أدب

وقد ينطبق ذلك على . من ناحية أخرى حبكم أسلوبه ، وهو أدبمن ناحية حبكم مادته
ويعتقد أكثر امللمني مبشكالت . والنص املرتجم عنه أداء وأسلوبا وتناوال النص املرتجم

الرتمجة أن الرتمجة األدبية أصعب من الرتمجة العلمية، ذلك أن النص األديب ليس فكرة أو 
ديب وعواطفه وختيالته، كونه فكار فقط بل هو ينطوي على إحساسات املؤلف األمجلة أ

ى جممل من حاكه شاعر أو مثقف موهوب قصد أن يكون مثرياً لألحاسيس حاوياً عل نصا
من أجل هذا يتوجب على املرتجم أن يأيت بنص مقابل يتوفر فيه، و . الصورالبديعة األخ اذة

.ايربز النص األصلي وال يضعف أثره أو ينتقص من روعتهإىل جانب األمانة يف النقل، م  

                                                 
37

911، ص 9111م العيس، الترجمة في خدمة الثقافة الجماهيرية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سال   
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إن أول شرط خيطر إىل أذهاننا أن املرتجم الذي يعمل بإنتاج ذات أثر أديب، أن حياكي 
وال . وراسخ القدم يف التأليف األديب 38األثر املرتجم وأن يكون هو نفسه أديباً متمكناً 
األدب استعداد وسليقة تستند إىل تأصل  يكفي أن يكون ملم اً أفضل إملام باللغتني، ألن

يف النفس، وال تكتسب بالدراسة واحلفظ فقط، وهبذا يتطلب ممن يرتجم كتاباً يف الطب أن 
يكون طبيباً، وممن يرتجم األدب والشعر أن يكون شاعراً، وهذا مما ال ميكن اشرتاطه أو أن 

ولكن ال يصح أن جترد . كار بني الناسجتعله دستوراً علمياً ثابتاً نظراً لتشابك املصاحل واألف
األثر األديب من صفته األدبية وحتوله إىل كالم عادي بعيداً عن كنه تسميته، بل ينبغي أن 

 املنقول إليها أثرا أدبياتبقى عليه رونقه ومجاله وسحره وتأثريه، وذلك لتكسب اللغة العربية 
.يزيد يف ثراء اللغة، زيادة تستحق التقدير  

 

 يكون ما أقرب مقروء بنص اخلروج مجيًعا منها واهلدف وتتشعب الرتمجة دراسات تتفرعو 

 أو احلرفية الرتمجة اعتماد خالل من هذا يكون وقد. األصلي النص إىل

 ذاك أو األسلوب هذا إىل املرتجم اضطر ما إذا االثنني، من مزيج أو احلرة، الرتمجة

 حول الرئيسية النظريات الفصل هذا يف وسنتناول .الشكل على أو املعىن على للمحافظة
 نظرية من تنبع شائكة ومفاهيم قضايا سنتناول كما ختدمها، اليت واألغراض الرتمجة األدبية

 .والثقافة واملكافئ األدبيةكاملعىن  الرتمجة

                                                 
38

 Ibid 
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 الترجمة األدبية و الترجمة غير األدبية_ 2
 

األول هو : عن سببني أساسيني  و ينجم الفرق بني الرتمجة األدبية و الرتمجة العلمية
اإلختالف بني النصوص األدبية و النصوص العلمية ، و الثاين هو اإلختالف بني طبيعة 

 .عمل مرتجم النصوص األدبية و غايته و طبيعة عمل مرتجم النصوص العلمية و غايته 
عية و التزام فاملرتجم األديب غايته مجالية أما املرتجم العلمي فهو يسعى دائما إىل املوضو 

الدقة و األمانة ، مع مراعاة ترتيب عناصر النص بالطريقة اليت رتب هبا يف االصل حىت لو 
و من الواضح أن هذا السعي . تناىف ذلك مع مجال األسلوب و منطق اللغة اليت يرتجم هبا 

يقيد إىل حد كبري حرية املرتجم يف التعامل مع النص ، و يطمس كل مايدل على شخصيته 
و يكفي التدليل على . غري أن التزام الدقة و األمانة شرط من شروط الرتمجة العلمية  .

تركيب دواء ما أو طريقة تب على الرتمجة اخلاطئة لطريقة ذلك أن نشري إىل اآلثار اليت قد ترت 
 .تشغيل جهاز كهربائي ما 

و . نص الذي يرتمجه أما مرتجم النص األديب فيتمتع بقدر كبري من احلرية يف التعامل مع ال
شيئا هنا و يضيف  هو إن كان يراعي الدقة يف التعامل مع النص الذي يرتمجه فيحذف

 .نه يستطيع أن يرتب الكالم و فقا للغة وقواعدها شيئا هناك بل إ
أما مرتجم النصوص العلمية املطالب بالدقة و األمانة يف الرتمجة فيحتاج إىل أن يكتب يوميا  

صطلحات ، و إىل إجياد مقابل هلا يف اللغة اليت يرتجم إليها ، بل يف كما هائال من امل
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بعض األحيان هو يف حاجة إىل خلق ما يقابلها و مع ذلك فإن مرتجم النصوص األدبية 
يستطيع أن حيسد مرتجم النصوص العلمية ألن هذا األخري ال يواجه غري مصاعب تتعلق 

و  ،إىل معرفة اللغة اليت يرتجم إليها معرفة عميقةمبفردات اللغة ، يف حني أن األول حيتاج 
فالنص األديب ليس بالنص  .هو حيتاج أيضا إىل خيال خصب ميكنه من تصور نتائج الرتمجة

و هذا . املوضوعي بل هو نتاج وحدة الذايت و املوضوعي اجملسدة حبسب قوانني اجلمالية 
 .ما يتطلب من املرتجم حسا عاليا 

أي أن تكون نصا . ديب مدعوة إىل أن تكون أمينة و وفية للنص األصلي إن ترمجة النص األ
اإلمكان ، حبيث يتوهم قارل هذه الرتمجة أنه أمام النص األصلي ال أمام  ريشبهه بقد

و لكنا هنا ال نطالب برتمجة كاملة و هنائية للنص األديب ، فمثل هذه الرتمجة ، . مرتمجه 
ناحية العلمية و هذا ما يتيح إمكانية ترمجة نص واحد إىل املطلوبة نظريا ، مستحيلة من ال

 .من هنا نصل إىل تعدد ترمجة النص الواحد . اللغة نفسها مرات عديدة 
و  .و من النصوص األدبية نصطدم بأصعب اللنصوص للرتمجة و هي النصوص الشعرية

و يف  ؟هل على املرتجم أن يكون شاعرا كي يتمكن من ترمجة نص شعري :نطرح سؤاال
 : و حتت عنوان صعوبة ترمجة الشعر العريب  39هذا الصدد يقول اجلاحظ يف كتابه احليوان

وقد نقلت كتب اهلند ، و ترمجت حكم اليونانية و حولت آداب الفرس ، فبعضها ازداد " 
ب لبطل ذلك املعجز الذي حسنا ، و بعضها ما انتقص شيئا ، و لو حولت حكمة العر 

، اليت ها شيئا مل تذكره العجم يف كتبهملو حولوها مل جيدوا يف معانيمع أهنم  ،هو الوزن
                                                 

39
 9111اجلاحظ، كتاب اجليوان، اجمللد األول، منشورات حممد الداية، بريوت، 
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و قد نقلت هذه الكتب من أمة إىل أمة و من . وضعت ملعاشهم و فطنهم و حكمهم 
. قرن إىل قرن و من لسان إىل لسان حىت انتهت إلينا و كنا آخر من ورثها و نظر فيها 

 " .لبيان و الشعر فقد صح أن الكتب أبلغ يف تقييد املآثر من ا
 

تتخلص أوال يف أن الرتمجة من هنا نرى أن هنالك اشكاليات رئيسية ختص ترمجة الشعر 
أشبه باملخاطرة يف أرض حرام ، يف منطقة تقع على احلدود الغامضة أيضا بني  "الشعر 

 إهنا حماولة إبداع عمل 40"اإلنشاء و اإلبداع اخلالص بني النقل احلريف الدقيق و األمني 
اليت أكدها الكثريون من " اإلستحالة"سبق إبداعه فال عجب أن يكون قد وقع يف دائرة  

اجلاحظ إىل شيللي و غريه من الشعراء الرومنسيني و انتهاء بالعديد من النقاد و علماء 
املعطيات احلضارية الراهنة مث ما يتصل بفعالية الرتمجة ضمن . الرتمجة يف عصرنا احلديث 

فالشعر عتبة حوار بني الواقعي و . ساين و احلواري بني الشعوب و الثقافات ل اإلنللتواص
لذا ، نقول كيف ميكن أن يهاجر الشعر إىل جهات  .املتخيل لدى الشعوب و احلضارات

 و لغات أخرى من العامل يف الشكل و املضمون ؟
املفسر و ترمجة  كما راينا سابقا و نقال عن لسان العرب إن الرتمجان يف اللغة العربية هو

أما يف الفرنسية مثال فكلمة ترمجة تتسم مبعىن أمشل مبعىن . الكالم هو تفسريه بلسان آخر 
 .   أمشل و أوسع 
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 15، ص 9111،  9&  1ترمجيت للشعر، جملة اآلداب، العدد  عبد الغفار مكاوي، عن 
 



ة | 71 ح ف ص ل ا  

 

 
 (أو نظرية الترجمة األدبية)النص األدبي و نظرية الترجمة _ 3
    

 مفهوم نظرية الترجمة 
 

ي نفسها ترمجة، و من مث بل رمبا ه ،تعترب نظرية الرتمجة سوء تسمية و اصطالحا عاما
فنظرية الرتمجة .  Übersetzungwissenschaft 41تسمية ترمجة من التعبري األملاينجاءت 

جمموعة من املعلومات اليت لدينا، و سنظل  هي هي يف الواقع ليست بنظرية و ال علم، بل
، فقد  logieفهي واحدة من فروع املعرفة اليت تضاف إليها . حنتاج إليها، عن عملية الرتمجة

 . « Vasquez « traductology، و فاسكيز  « Harris « transtology أمساها هاريس
على طرائق  و رغم اختالف التسميات يبقى اهتمام نظرية الرتمجة ينصب بشكل رئيسي

كما تقدم لنا هذه النظرية . الترتمجة املناسبة ألكرب عدد من أنواع نصوص الرتمجة و فئاهتا
املبادلء و القواعد احملدودة و التلميحات لرتمجة النصوص نقد الرتمجات، إطار عمل من 

و يف هذه اجملاالت تبني لنا خمتلف . اي أهنا تعطينا خلفية حلل املشكالت املتعلقة بالرتمجة
النظريات أساليب الرتمجة املمكنة و تقدم لنا احلجج املؤيدة الستخدام ترمجة بدال من 

 .أخرى يف سياق معني

                                                 

35، ص 9191بيتر نيومارك، اتجاهات في الترجمة، جوانب من نظرية الترجمة، دار المريخ 
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دير باملالحظة أيضا أن تعىن باخليارات و القرارات، و ليس بآليات أي من اللغتني و ج
 . املصدر و اهلدف

حتاول نظرية الرتمجة أن تقدم لنا افكارا مفيدة حول العالقة بني الفكرة و املعىن و  ،أخرياو 
، أي فهم للغة و السلوك اللغة، و حول املظاهر أو اجلوانب العاملية و الثقافية و الفردية

كما تقدم لنا نظرية الرتمجة أفكارا مفيدة حول تفسري النصوص اليت ميكننا   .الثقافات
 .توضيحها بل و حىت استكماهلا أو اإلضافة إليها عن طريق الرتمجة

 
 

و هكذا تغطي نظرية الرتمجة مدى واسعا من اجملاالت و حتاول دائما أن تثبت فائدهتا، و 
ى الكتابة بصورة افضل، و على اقرتاح النقاط املتفق عليها حول أن تعني املرتجم حبفزه عل

ة ال تنبع عادة إال من مشكالت الرتمجة العامة، فاإلفرتاضات و األفكار حول الرتمج
مع  كما جيب أال تطرح هذه األمثلة و املقرتحات دون أمثلة من نصوص أصلية  .املمارسة
 .ترمجتها

 
 جمة الحرة و الترجمة الحرفيةبين التر : نظريات الترجمة األدبية 

 
 الرتمجة مها رئيسيني نوعني إىل الرتمجة نظرية تتناول اليت األدبيات خمتلف يف الرتمجة تقسم

، و يذكر يف بعض  traduction libreو الرتمجة احلرة  traduction littérale احلرفية



ة | 73 ح ف ص ل ا  

 

 درجة على تنطوي اليت الرتمجة ، و هيimitationأو  42و احملاكاةوهالدراسات نوع ثالث 

 . الرئيسية فكرته إال األصلي النص من يبقى ال حبيث التصرف من كبرية
 إلنتاج نوعني من مزيج استخدام من مفر ال أنه إىل الرتمجة دراسات ختلص ما و لكن كثريًا

 من قدر بأقل أخرى إىل لغة من النص األديب نقل وهو األساسي بالغرض تفي ترمجة

 .من األمانة، سواء أكان ذلك يف املعىن أو الشكل اخلسارة و أكرب قدر
 وبالطبع فإن آراء املنظرين و أفكارهم و وجهات نظرهم ختتلف، ففي نفس الوقت الذي

 

 
 األديب العمل من43 املقصود األثر التماس هي املرتجم وظيفة يؤكد فيه بنجامني على أن 

 بني اللغوي الفاالخت إبراز أمهية ، و كذا علىالرتمجة يف صداه وإظهار

 . املرتجم، يأيت منظر آخر برأي خيالف سابقه والنص األصلي النص

 
“Translation is so far removed from being the sterile equation of two dead 

languages that of all literary forms it is the one charged with the special 

mission of watching over the maturing process of the original language and 

the birth pangs of its own”44 

                                                 

9، ص 1115عهد شوكت سبول، الرتمجة األدبية بني النظرية و التطبيق، بريوت ،  42  
43 Walter Benjamin. "The Task of the Translator" In: Lawrence Venuti. 

The Translation  Studies Reader. London and New York: Routledge, 

2000, p. 18 
44 Ibid, p. 19 
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ة التفسريية أو كأما شتاينر فهو يصف عملية الرتمجة بأهنا فهم النص و تفسريه باتباع احلر 
األوىل الثقة بأن هناك يف : اليت تتألف من أربعة مراحل l’herméneutique اهلرمنوطيقا

 وتعاطفه الكاتب يف املرتجم ثقة على املرحلة هذه وتتوقف ه و ترمجته، النص ما ميكن فهم

هجوم عليه، و يذكر  هو األصلي للنص تفسري أي العدوان، ألن هي الثانية واملرحلة معه، 
، إذ يصور شتاينر  45هذا بالصورة القدمية لعملية الرتمجة واليت نقلت عن القديس جريوم

و املرحلة الثالثة هي استرياد املعىن و إدخال . ج منه املعىناملرتجم بعامل يف املنجم يستخر 
أما . النص األصلي يف ثقافة و لغة النص املرتجم إليها و جتنيسه حبيث يصبح جزءا منها

 املرحلة اخلرية فهي مرحلة التعويض، و هي مرحلة هامة جدا يف رأي

 

 النص األصلي و النص املرتجم، بعد شتاينر، ألهنا املرحلة اليت يعيد فيها املرتجم التوازن بني 
 .ان تدخل املرتجم يف النص األصلي هبدف ترمجته

 
  

 صعوبات الترجمة األدبية_ 9
 

                                                 

93، ص1115عهد شوكت سبول، الترجمة األدبية بين النظرية و التطبيق، بيروت، 
45
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هي، مذ  ف. له أصوله و تقنياته اخلاصة به ،الرتمجة هي علم و فن يف آن واحدال شك و أن 
روب املعرفة  كانت، وسيلة مهمة من وسائل اإلتصال بني األفراد و الشعوب و األمم يف ض

إذ تفتح جمال احلوار بني احلضارات، و  .كافة، و وسيط حضاري و معريف ال مندوحة منه
تثري اآلداب املختلفة بعناصرها احلداثة و التجديد، و تفتح اآلفاق الثقافية على مصراعيها 

و لقد كانت و  .لألدباء و املفكرين حىت يطلعوا على ثقافات الشعوب و عبقريات األمم
اليت تطرحها بعض القضايا عمل ترجم  تبحث عن اإلجابة لعدد من األسئلة األبديةالت ماز 

 .و يرتجم و كيفية الرتمجة و حقيقتها و كذا صعوباهتا و عوائقها
و مما ال شك فيه هو أن الرتمجة، أيا كان نوعها، ال ختلو من املشاكل و الصعوبات، إال أنه 

عروض هنا، فإن موضوعنا يعىن مبشكالت الرتمجة حبكم ما يتطلبه هذا العمل الذي هو م
عامة، و ذلك حىت نستطيع أن نربط بينها و بني صيغ التعجب السماعية يف  األدبية

و قد حرصت على أهم مشكالت الرتمجة األدبية عامة مثل خصوصيات . اجلانب التطبيقي
ه من دور أساسي يف و كذا املرتجم مبا يلعب ،اللغة يف الرتمجة و فوضى الرتمجة و السياق

 .مهمني و مها القاريء و الكاتب يف آن واحدالرتمجة، وذلك بأدائه لدورين 
، و  46"اتجاهات في الترجمة"و سأدعم ما قلته بنقطة أشار إليها بيرت نيومارك يف كتابه 

على الرتمجة مبنية على ثالثة اقسام : "اليت تقسم حماور الرتمجة إىل ثالثة أقسام، حيث يقول
و اللغتني، مث الكاتب و املرتجم على التوايل، مع ظل  الثقافتني األجنبية و األصلية، :قلاأل

                                                 

للنشر، الرياض، جوانب من نظرية الترجمة، دار المريخ : يتر نيومارك، اتجاهات في الترجمةب

.59ص.9191
46
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و . و تتطابق هذه النقاط كليا مع ما سبق". قراءة الرتمجة الذي خييم على العملية بأكملها
 .بناء على هذا ميكن دراسة صعوبات الرتمجة من هذا املنظور

 
 tés linguistiquesdifficulصعوبات تتعلق باللغة _ أ

 

لكن، كيف تكون . ال شك يف أن كل ما قيل عن الرتمجة فيما سبق صحيح و متفق عليه
للرتمجة كل تلك األمهية و املكانة لو انعدمت اللغة؟ تلك اليت تتغري بتغري الزمن و املكان، و 

عل جت حىت أهنا... ية و قانونية و صحفيةختتلف باختالف التخصص من سياسية و اقتصاد
 .من الرتمجة أمرا دقيقا و شبه رياضي

فالرتمجة . إال أن اتساعها يف النوع األديب جيعل منها اكثر صعوبة منها يف األنواع األخرى
و صراع إلقحام حضارة يف حضارة  47حوار"دبية كما وصفها أنطوان املقدسي هي األ

 ".اخرى
ية أو املرتجم أو بالغ و تبليغ دبمث إنه ال ميكن اعتبار اللغة ككل مشكال يعيق الرتمجة األ

و نقصد بالنقطة  .إشكاال –حقا  –معىن يف اللغة اهلدف، بل جيب حتديد ما جيعل منها لل
هو ما يعد إشكاال يف " ة اهلدفنقل خصائص اللغة املصدر إىل اللغ"األخرية أن نقر بأن 
 .هذا النوع من الرتمجة

                                                 

 1119يوسف حسن بكار، دار الفارس للنشر و التوزيع، األردن، .د الترجمة األدبية إشكاليات و مزالق،

99ص 
47
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عة اخلصائص اليت متيزها عن غريها من و ميكن أن نعرف خصوصية لغة ما على اهنا جممو 
، من ترتيب حنوي للجمل، و طرق يف التعبري، و تها و خصوصيتهاياللغات و تصنع عبقر 

و  expressions idiomatiques، و تعابري اصطالحية  jeux de motsتالعب باأللفاظ 
 ...غريها

نصوص األدبية بطريقة أمينة، و حيتار املرتجم يف اختيار الطريقة املثلى اليت ميكن أن تنقل ال
يشري إىل أن النظرية العاملية تقول  مثال نيوماركف. و ذلك امام هذا الكم مما تزخر به اللغات

أنه ال جيب على الناس أن جيدوا صعوبة يف اإلتصال ببعضهم البعض، مهما كانت اللغة 
بإن أفكار  نسبية فتقولأما النظرية ال. اليت يتكلموهنا، ألن لديهم أفكارا و أحاسيس مشرتكة

ن ؤو ينشأالناس و أحاسيسهم حتددها اللغات املختلفة، و من مث الثقافات املختلفة اليت 
إال أننا إذا نظرنا إىل األمر من  .فيها، و نتيجة لذلك فإن اإلتصال بينهم ليس ممكنا

ام مع اجلهتني، فإننا جند أن اللغة ليست عائقا بشكل تام، كما أهنا ال تتطابق بشكل ت
ة اللغات األخرى، و إمنا هناك من اإلختالفات بني اللغات ما جيعل منها عائقا أثناء الرتمج

غة من ميزات و خصوصيات لطاملا اختصر جلها فيما و خاصة األدبية منها، ملا لكل ل
 .le génie de la langueيسمونه عبقرية اللغة أو 

 Aspects of » 1895 "رية النحوجوانب من نظ"يف كتابه  Chomskyو يشرح تشومسكي 

the theory of syntax »  يشرح ذلك باعتبار الرتمجة املعقولة تعتمد على كفاية عامليات ،
 . substantive universalاحملتوى 
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و يف الواقع، و على الرغم من أن هنالك الكثري مما يدعونا إىل اإلعتقاد بأن اللغات إىل حد  
، فليس ذلك مربرا الفرتاضنا أن إجراءات الرتمجة املعقولة  48بة يف نفس القالبكبري مصبو 

و السبب الرئيسي الذي يقدمه تشومسكي هو ذلك اإلختالف بني . ممكنة بصورة عامة
 .اتنقطة بنقطة بني اللغ « correspondance »اللغات الذي يكمن يف عدم وجود تقابل 

ال  –بطبيعة احلال  –لرتمجة األدبية و هي مالحظة جديرة باإلهتمام تدعونا للتفكري يف أن ا
بل تتعدى ذلك إىل  اعد اللغتني املصدر و اهلدف فحسب،تتوقف على معرفة املرتجم لقو 

ضرورة املعرفة خبصوصيات اللغتني و الداللة ، أي داللة العبارات و األلفاظ اليت متكن 
للغتني هو ما يشكل املرتجم من أن يكون أمينا يف ترمجته، و أن عدم اإلملام خبصوصيات ا

 .أحد صعوبات الرتمجة األدبية
ففي بعض األحيان عندما نقرأ نصا عربيا يف صحيفة ما، فإننا نتصور أنفسنا و كأننا نقرأ 

 .لغة أجنبية بكلمات و أحرف عربية، و ما اكثر هذا يف النصوص األدبية
ب أن تكون و لكن نفس املالحظة السابقة قد توحي بأن تشومسكي يضن أن الرتمجة جي

ذلك اإلجراء  "إجراء معقول"، و هو إذن يعين بعبارة  one to one translationحرفية 
 إجراءات بأن  –كما يبدو   –اللغة، غري مدرك  وراءالذي ال يتطلب معلومات 

و هو حمور اهتمامنا يف النقطة الالحقة من . الرتمجة اللغوية جيب أن تكون مدعومة بالسياق
     .األدبية صعوبات الرتمجة

 
                                                 

48
جوانب من نظرية الترجمة، دار المريخ للنشر، الرياض، : بيتر نيومارك، اتجاهات في الترجمة 

 .955ص.9191
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 tés métalinguistiquesdificulصعوبات تتعلق بما وراء اللغة _ ب

 

ال تنفصل عن وظائف  –أو أصبحت  –تكاد  métalangueأو " ما وراء اللغة"إن عبارة 
تنتمي إليه و توحي ، حىت أهنا أصبحت  1893اللغة اليت أسسها رومان جاكوبسون سنة 

غم أهنا ال متت بصلة له إن وضعت يف سياق آخر، أو دلت إليه يف كل مرة نذكرها فيها، ر 
 laأي عدا وظيفة ما وراء اللغة، أو اللغة الشرحية )على شيئ آخر مل يشر إليه جاكوبسون 

fonction métalinguistique  .) 
 :على أهنا métalangueففي معناها العام تعرف ما وراء اللغة أو 

 
« La métalangue49 est le langage dont on se sert pour décrire le 

fonctionnement de la langue : c’est la langue dont l’auteur de dictionnaire se 

sert pour les définitions des mots » 

 

، مبعىن أهنا اللغة هبا اللغة اللغة اليت نستخدمها لوصف اآللية اليت تعمل اللغة الشرحية هي"
 "القواميس لتعريف الكلماتاليت يستخدمها كاتب 

أي هي قدرة اللغة على شرح نفسها، أو هي عناصر يف اللغة هتدف إىل شرح اللغة  
 .نفسها

 :كاآليت Hachetteو يعرفها قاموس 

                                                 
49

 Larousse de linguistique et des sciences du langage, édition Larousse, 

1996, p 301 
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« La métalangue50 ou métalangage est un langage utilisé pour décrire un autre 

langage ». 

 
دة أو اكثر من واح شرح ا وراء اللغة هي قدرة اللغة علىإذن كما ذكر سابقا فإن وظيفة م

، أو هي قدرهتا على التمثيل لتلك اخلصائص، و يشمل ذلك كل ما هدفه خصائصها
لغرض احلصول على معلومات، ال لغرض   questionأو السؤال   explicationالتفسري 

 fonction هية أواإلنتبا و هو ما يدخل يف إطار الوظيفة)السؤال عن احوال شخص ما 

phatique ). 
يف هذا البحث، إذ أنه ميكن أن يكون هلذه  "ما وراء اللغة"لكن ليس هذا هو املراد من 
يف كتاب ( اليت فكرت فيها من قبل)و قد صادفت إحداها . العبارة معان و وظائف اخرى

« stylistiques comparée du français et de l’anglais »   يف "ربليندا"و " فيناي"لـ ،
. فصل يتحدثان فيه عن ما وراء اللغة كوظيفة ال متت بصلة إىل ما اشار إليه جاكوبسون

 فهي إذن ميكن أن تكون جمموعة من العوامل و العناصر غري اللغوية و 

اليت تتعلق باللغة و تتصل هبا بشكل غري مباشر، و ذلك لكوهنا غري ظاهرة فيها، و اليت 
أي  –فهي . ا لنفس السبب، و هو عدم ظهورها أو كوهنا خفيةميكن للمرتجم ان يهمله

                                                 
50 Mini dictionnaire Hachette de la langue française, Hachette livre, 6003, p 

466 
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ا تساهم بشكل كبري يف بناء األفكار و الدالالت ختتفي وراء اللغة رغم أهن  –هذه العناصر 
 .اليت حتملها الكلمات و العبارات

و ميكن القول أن دراسة هذه الظاهرة لن تكون مثمرة يف النصوص املتخصصة و العلمية، 
و هي ليست حىت حباجة إىل تقصي . لغتها مباشرة و واضحة ال مضمر فيهاذلك ألن 

على عكس النصوص األدبية اليت . املعاين احلقة، ألن كل شيء يفهم من سياق الكالم
حىت و إن كانت قصرية  –فيها من اإلتساع و الشمولية ما جيعل للجملة أو العبارة الواحدة 

 . plusieurs interprétationsالعديد من التأويالت   -
و ال ميكن أن تقتصر دراسة ما وراء اللغة كصعوبة للرتمجة األدبية، على عنصر واحد، بل 

 العناصر سنتطرق ألمهها فيما يلي هي جمموعة من
 

 :العنصر الثقافي_ 
 

من منظورها السطحي و الذي تعين من خالله " ثقافة"من غري الالئق فهم كلمة 
فالعنصر الثقايف املتناول هنا قد أشري إليه ". ي و غري لغويالتمتع مبخزون معريف لغو "

 : كاآليت  « Essays in transaltion and stylistics »يف كتاب 
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« It should be pointed out first that culture51 here is not meant to be 

understood in the narrower sens of man’s general intelectual background, 

but the broder… sens to refer to all socially conditional aspects of human 

life… It does not consist of things, people, behaviour, or emotions. It’s 

rather an organization of these things… it’s the form of things that people 

have in mind, their models of perceiving, relating, and otherwise 

interpreting them” 

 
. منتشرة قلما يعطيها مستعملوها معىن مركزا واضحا و مقصودا مركبة مفردةإذن فالثقافة 

أفراد  من األفكار و األفعال اليت ينم عنها 52تشكيلة ملقنة"إهنا عند علماء اإلنثروبولوجيا 
 .فهي إذن نظام منسق من املعاين و الرموز اليت جيري التفاعل اإلجتماعي هبا .مجاعة ما

وعلى من ينوي امتهاهنا الغوص  ،ة ظاهرة ثقافية، ولكوهنا كذاك فهي متتلك ماضياو الرتمج
ويعلمنا تاريخ الرتمجة ليس فحسب تنوع الطرق العملية . فيه وفحصه ووصفه ودراسته

و يعد . املتعايشة أو اليت توالت بل أيضا ألن املرتمجني ما فتئوا يكتبون ويفكرون يف نشاطهم
ت واختالف استخدامات الكلمات تبعا للهجة  العقبة الكربى كل من اختالف الثقافا

وأدرك العلماء ذلك من قدمي الزمان و خرجوا بأقوال  .اليت تواجه املرتجم أثناء الرتمجة األدبية
ونظريات تفتح الباب لنا لنناقش املشكالت وحلوهلا اليت تساعد املرتجم لينتقي األفضل 

.هي مهمة املرتجم األديب األوىل ي تركه األصلي وهذهويرتك لدى قراءه نفس االنطباع الذ  

                                                 
51 Essays In Translation and stylistics, Hassan Ghazala, dar al Ilm Lil Malayin, 

2004, p 52  
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 :connotation اإليحاء _ 

 

، و  dénotationتأيت كمقابل لكلمة  connotationحسب علم اللسانيات فإن كلمة 
 :يعرف اإلثنان كالتايل

« Le sens ou signifié dénotatif, la dénotation, s'oppose au sens ou signifié 

connotatif, la connotation. La dénotation désigne ce à quoi le signe fait 

référence et que l'on peut trouver dans le dictionnaire. La connotation 

désigne tous les éléments de sens qui peuvent s'ajouter à cette référence »53. 

الداللة املقصودة إن كانت الكلمة إحيائية، و خاصة يف النصوص اليت  حتديد من الصعب
يشمل  ألن اإلحياء .تتسم ياإلتساع و الشمولية، و نقصد هنا األدبية منها بطبيعة احلال

 .هاوغري ،  مثال الثقافية، كغري املباشرة العديد من الدالالت
ولة مشكال أو عائقا يف وجه املرتجم عليه أن و ال شك أن هذه النقطة ميكن أن تعترب بسه

يواجهه بدءا بأخذ السياق بعني اإلعتبار، مث باحرتام خصوصية كل لغة، و خاصة الثقافية 
فالكلمة الواحدة ميكن أن تشري إىل معنيني خمتلفني إن تعلق األمر بلغتني بعيدتني عن . منها

ف، كما هو احلال بالنسبة للفرنسية بعضهما بشكل يسمح للثقافة و منط التفكري باإلختال
 .و العربية

                                                 
53 http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9notation_et_connotation#cite_ref-0 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dictionnaire
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كل لغة حتمل يف طياهتا العديد من املرادفات اليت ختتلف   لذا جيب األخذ بعني اإلعتبار أن
يف معانيها اختالفا طفيفا عن بعضها البعض، ويقول الكثريون بأنه لو مل خيتلف املرادف أ 

 .ال هيئتهاعن املرادف ب ملا وجد االختالف يف شكل الكلمة و 

ن كل لغة ال بد وأهنا تنتمي إىل ثقافة معينة، وبالتايل فإن املرتجم قد ينقل الكلمة إىل مث إ
لغة أخرى ولكنه لن يستطيع أن ينقل ثقافة هذه الكلمة بشكل فعال حبيث ينقل تصور 

وقد تؤدي تلك االختالفات  .صاحب الكلمة األصلية إىل اللغة املستهدفة يف الرتمجة
اليت لن يتفاداها على مستوى املفردة إىل إشكاليات كبرية، ( أو حيت اللهجية)ة اللغوي

املرتجم إال إذا عرف ثقافة كل من اللغتني، زيادة على القواعد النحوية اليت ال تكفي 
مثال ال ينطبق اإلحياء الذي متلكه يف اللغة العربية غلى بعض " محار"فكلمة . وحدها
إليه و التفكري به ختتلف من لغة إىل أخرى، أو باألحرى من ألن طريقة النظر . اللغات

 .ثقافة إىل أخرى

 

 difficultés extralinguistiquesصعوبات تتعلق بغير اللغة _ ج

 

 المترجم بين كاتب النص و قارئه 
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. منذ زمن بعيد مع والدة النقد األديب -إن صح القول -ولدت قضية ملكية النص األديب 
صاحل الكاتب الذي كان يعد املالك األوحد للنص، و أن القارىء ال و كانت حمسومة ل

عليه أن يقرأ النص ال كما . ينبغي أن يقرأ إال ما يراه الكاتب و يقصده و يعنيه و يرمي إليه
ربته جت، و عليه أن يسري أغوار الكاتب و مقاصده و  حيلو له، بل كما حيلو للكاتب
بكل شاردة وواردة ختص الكاتب، حبيث ال يقرأ شيئا  لنصاخلاصة و معاناته الشخصية يف ا

و بعبارة أخرى، يبدأ . إال من خالل وجهة نظره و منظوره املهيمن على النص و ما فيه
بالكاتب و من الكاتب و إىل الكاتب، و : القاريء حيث ينتهي، و ينهي حيث يبدأ
  .داخل الكاتب و بني دهاليز أغوار الكاتب

على عرش النص منذ األزل و من أيام أرسطو حى عهد قريب ال  خريهذا األربع تو لكن 
ز شيئا فشيئا مع مطلع تيعين بقاء النظرة القدمية على حاهلا، فسرعان ما بدأ هذا العرش يه

يف روسيا و  54القرن العشرين، و ذلك بظهور أول احلركات أال و هي احلركة الشكالنية
. حركة النقد التطبيقي يف اجنلرتا يف العقد الثالث مث تلتها. مدرسة براغ يف تشيكوسلوفاكيا

أما احلركة األكثر أمهية ووزنا فيما خيص هذه القضية بالذات، فهي حركة النقد اجلديد يف 
. أمريكا، و هي اليت قضت متاما على هذا الفكرة القدمية، أي ملكية الكاتب املطلقة للنص

و جاءت البنيوية و من مث األسلوبية . تهكائنا قائما بذا  -أي النص –األخري و اعتربت 
 .فالتفكيكية لتؤكد ما أتت به حركة النقد اجلديد

                                                 
54

 955مقاالت يف الرتمجة و األسلوبية للدكتور حسن غزالة، دار العلم للماليني، ص  
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ل من هتة املدارس و اهلدف و من أجل فهم ذلك، ال بد من استعراض جل ما قامت به ك
 .من ذلك

الشعر على وحه )جدار الطرق التقليدية يف قراءة النص األديب  55اخرتق الشكالنيون
فوها من أسسها، من خالل تناوهلم للغة املتميزة من اللغة العادية اليومية ، و نس(التحديد

كان ال م. و السياسية املألوفة، وليس من خالل مؤلفه أو خلفيته التارخيية و اإلجتماعية
ه يف قراءهتم للنص، ألن دوره هذا قد انتهى بانتهائه من  للمؤلف يف منهجهم، و ال دور ل

 نص مصنوع من مادة واحدة هي اللغة، فال أمهية ألي شيء آخرو مبا أن ال. كتابة النص
و لذلك صبوا اهتمامهم كله على حتليلها و دراستها، و قراءة النص من خالهلا، . سواها

باعتبارها منحرفة عن لغة احلديث اليومية و خمتلفة عنها و تفوقها مكانة من حيث متيزها و 
 .دخل للكاتب بشيء على اإلطالقال  ،بعبارة أخرىأي . مسوها مقارنة معها

 ،اللصيقة للنص، و الرتكيز على كلماته جه النقاد التطبيقيون أنظارهم إىل القراءةو و 
امتدادا للنقاد التقليديني، مع بعض  هلكنهم مل يتخلوا متاما عن مكانة الكاتب، إذ يعتربون

إلتكال على اإلنطباعات الفروق يف الرتكيز على قراءة النص و اعتمادا على لغته، أكثر من ا
 .الشخصية اهلزيلة

                                                 

55 Le structuralisme est un courant des sciences humaines qui s'inspire du 

modèle linguistique et appréhende la réalité sociale comme un ensemble 

formel de relations. (de Wikipédia) http://fr.wikipedia.org/wiki/Structuralisme 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_humaines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
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، فقد اختدت "النقد األمريكي اجلديد" ظهر يف أمريكا حتت اسم يتو أما احلركة النقدية ال
علت منه هالة هلا خصوصيتها و من النص منطلقها و أساسها و مرجعها، إىل درجة أهنا ج

أو اإلجتماعي أي دخل يف قدسيتها املستقلة بذاهتا، ليس للكاتب و ال للعمق التارخيي 
إهنا قراءة النص بوصفه كيانا قائما بذاته، يثبت . فهمه و قراءته ال من قريب و ال من بعيد

لذا . ذاته ووجوده و قيمته و معانيه و أبعاده من داخله دون حاجة ألي شيء من خارجه
ىل املغالطة اجلدد بإسهاب عن ما أمسوه باملغالطة املقصدية، مشريين بذلك إحتدث النقاد 

و ما هذه املقاصد إال هراء و سراب ال . القائلة باألخذ مبقاصد الكاتب عند قراءة النص
 .ينبغي السعي وراءه

مث أتت البنيوية لتجهز على أي أثر للكاتب يف قراءة النص إذ أعلن روادها و على رأسهم 
يكليته النابعة من ال وجود إال لنص له بنيته و هو حسب هؤالء . بارت موت املؤلف النرو 

. و ال دخل للكاتب يف قراءتنا له. عن نفسها بنفسها، و تنطق بإمسهذاته و اليت تتحدث 
 .فالنص نظام مغلق مسقل، كما هي حاله عند الشكالنيني و النقاد اجلدد

. البنيوية حركة ما بعد البنيوية اليت ابتدأت يف فرنسا كردة فعل على نقائصها مث انشقت عن
ا وسعت آفاق البنيوية لتشمل السياق اإلجتماعي و التارخيي للنص الذي يتغري و مع أهن

 .بتغري هذه املعطيات، فإهنا مل تلق باال للمؤلف
لكن التفكيكية أو التقويضية و اليت ال ختتلف كثريا عن ما بعد البنيوية، فقد نسفت أسس 

دائمة غري تغريات إذ اعتربت النص غري ثابت، و خيضع مل. النص و كاتبه من جذورها
يف تفجري مكنوناته و مكبوتاته و معانيه احملتملة اليت  و ترى أن قراءة النص تكمن. مستقرة
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و رغم أهنا . ال هناية هلا، و اليت تتحرك يف فضاء واسع حر طليق، دومنا اسقرار و ال ثبات
ل عالقته أي قراءة النص من خال" )بالتناص"تفسح اجملال ملا اصطلح عليه يف العربية 

بل النص أيضا، و  ،، فإهنا تكاد تلغي ال املؤلف فحسب(بالنصوص األخرى املماثلة له
و سياقه و قراءه و كل ما حييط به، إىل درجة أن تسميها باإلحناللية أو التحللية رمبا قراءته 

فهي قائمة غلى حل كل شيء و احنالله و عدم استقراره أو ثباته عند . أدق من التفكيكية
 .طة حمددةنق

أما األسلوبية، فمنهج قائم برمته على اللغة، مادة النص الوحيدة اليت يتم حتليلها و تأويلها 
من جهة أخرى ركزت . و دراستها و قراءة وظائفها و مضامينها و معطياهتا الكامنة فيها

اآلنية ربته جت، على القاريء و "تأثرييةاألسلوبية ال"بعض املناهج األسلوبية، و على رأسها 
يف القراءة، و تفاعالته مع النص و طرق استجابته له و معاجلته له، و عملياته العقلية أثناء 
سري القراءة، و املؤثرات اليت يتعرض هلا من النص، و ردود أفعاله على أسلوب النص من 

يف مثل هذا ال أثر للكاتب . خالل كلماته و لغته و مساته الشكلية من وجهة نظر أسلوبية
فقد سلطت األضواء بشكل كلي على القاريء باعتباره العامل األهم . ملنهج على اإلطالقا

. فال الكاتب و ال النص ذاته و تأويله و سري معانيه حيضى باإلهتمام. يف عملية القراءة
القاريء و ما يفعله و حيس به و يتفاعل معه و يدور يف ذهنه، هو املهم و ال شيء سواه 

م من تعديل دعاة هذا املنهج ملنهجهم و حصره لقراءة النص و تأويله و على الرغ. مهم
مبعايري اجتماعية و ثقافية حيددها اجملتمع الذي ينتمي إليه، فإن الكاتب بقي مهمشا متاما، 

 .و مت استبدال القاريء به
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إن احلديث عن القراءة خيتلف باختالف اإلطار النظري الذي ينطلق منه كـل دارس ولـذلك 
 : 56دت تعريفاهتا فمنهاتعد

ــــات وأحــــالم تعقبهــــا : القــــراءة" - ــــة افرتاضــــات وآمــــال وخيب فعــــل ملمــــوس يتكــــون مــــن مجل
 ..". يقظات

 ". جزء من النص، فهي منطبعة فيه حمفورة عليه، تعيد كتابته: القراءة" -

ظـاهرة اجتماعيـة وأيديولوجيـة مبعـىن أهنـا تـرتبط أساسـا بسـلم : "وهي من منظور اجتماعي -
يم اجلماعية وعلى أن اجلمهور ليس كتلة متجانسة، بل تتدخل املصاحل الفئوية أو الطبقية الق

لــن نســتمر يف تعــداد التعريفــات اخلاصــة "  املتعارضــة غالبــا، لتتمفصــل علــى مســتوى القــراءة
بالقراءة ألهنا كثرية، كما سبقت اإلشـارة بـل ميكـن أن نـورد تعريفـا ظهـر لنـا مـن عـدة قـراءات 

قــراءة فعــل متشــابك ومعقــد يعمــل علــى إخــراج العمــل األديب مــن حالــة اإلمكــان أن ال: وهــو
إىل حالة اإلجناز خيرجه من نطاق الكمون اىل نطاق التحقق، أي انتقالـه مـن املوجـود بـالقوة 
إىل املوجود بالفعل على رأي علمائنا العرب القـدماء وهـي تالقـي القـارل بـالنص يف مسـتوى 

 . ما

لكل قراءة خصوصياهتا وأهم ما مييز القراءة األدبية أهنا حتاول البحث يف إن القراءة قراءات و 
                                                 
56 http://www.startimes.com/f.aspx?t=15980814 



ة | 90 ح ف ص ل ا  

 

املسافة الفاصلة بني الدال واملدلول وتعمل على فـك أسـرار التعـدد الـداليل الـذي مييـز الـنص 
ارحتال وهجرة وعبور بني الدالالت بشكل دائم وهذا كاف  -إن صح التعبري  -األديب إهنا 

 . دد باستمراروحده جبعلها تتعدد وتتج

  لماذا تتعدد قراءة النص األدبي؟ 

هل يعود ذلك إىل كون بعض النصوص يفرض على املتلقي نوعا معينا من القراءة ؟ أم يعود 
إىل تعـــدد القـــراء واخـــتالف معـــارفهم وثقـــافتهم ؟ وعليـــه فـــإن القـــراءة مســـتويات كمـــا القـــراء 

لـيت يسـتثمرها النقـاد يف قـراءة األدب أنفسهم مسـتويات؟ أم يعـود إىل تعـدد املنـاهج النقديـة ا
 وحتليله ؟ 

 ،توجد لـبعض النصـوص قـدرة علـى توجيـه القـارل إىل أمـر مـا أكثـر مـن بقيـة األمـور األخـرى
 . فللنص سلطة ميارسها على القارل إن صح التعبري وهو موضوع مستقل بذاته

لنفسية واالجتماعية إن النص األديب ميكن أن يقرأ قراءات متعددة بالنظر إىل اخلصوصيات ا
ولذلك تتباين مستويات القراءة وتتعدد من حيث  فية اليت متيز قارئا عن قارل آخر،واملعر 

العمق تبعا خلربة القراء وأساليبهم، حىت قيل إن هناك عددا من القراءات يساوي عدد القراء 
ه املختلفة النفسية ، مث إن القارل الواحد سيقرأ النص الواحد قراءات خمتلفة بالنظر إىل أحوال

واالجتماعية واملعرفية فهو يف هذه القراءة ليس هو يف تلك القراءة للنص نفسه تبعا للمقولة 
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 . 57"أنا اآلن لست أنا بعد حلظات : "الشائعة

 .Rإســــكاربيت "إن القــــراءة مســــتويات كمــــا أن القــــراء أنفســــهم مســــتويات فعلــــى رأي 

Escarpil   "توجد : 

لقــراءة املســتهلكة، فــاألوىل تتجــاوز العمــل األديب لتــدرك الظــروف احمليطــة القــراءة العارفــة وا -
وحتلــل أدواتــه وتعيــد تشــكيل نظــام اإلحــاالت الــذي يعطــي العمــل . بإنتاجيتــه وتفهــم نوايــاه

أو )والثانيــة قــراءة تذوقيــة تنبــين علــى اإلعجــاب . إهنــا قــراءة حكيمــة حمفــزة... بعــده اجلمــايل
 ". قرر املصري التجاري للكتاب مبدى إقبال اجلمهور عليهبالعمل وال غرو أن يت( عدمه

 تتعدد القراءة بتعدد المناهج المتبعة في ذلك   

 

 :قراءة النص طبقا لوظائف اللغة الست : مثال

 

 :الوظيفة المرجعية - 1

                                                 
57 http://www.nokiagate.com/vb/showthread.php?t=354929 
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وتتأســس علــى املخاطــب ومــن خالهلــا ميكننــا معرفــة املرجعيــات املعرفيــة والثقافيــة الــيت ينطلــق  
يت تبـديها اللغـة يف الـنص، فتبحـث يف حـاالت املصـطلحات واألفكـار الـيت تعـود إىل منها وال

 إطار مرجعي واحد، فنعرفها ما إذا كانت مرجعيات 

 .. نفسية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو تارخيية

، نالحظ «موسم اهلجرة إىل الشمال»فمثال عندما نقرأ الفقرة التالية من رواية الطيب صاحل 
 . وضوح أن مرجعيتها تارخيية حضاريةب

إنين أمسع يف هذه احملكمة صليل سيوف الرومان يف قرطاجة وقعقعة سنابك خيل النيب "... 
وهــــي تكــــأل أرض القــــدس، البــــواخر خمــــرت عــــرض النيــــل أول مــــرة حتمــــل املــــدافع ال اخلبــــز، 

" نعـم"نقـول وسكك احلديـد أنشـئت أصـال لنقـل اجلنـود وقـد أنشـئوا املـدارس ليعلمونـا كيـف 
إهنم جلبوا إلينا جرثومة العنف األورويب األكرب الذي مل يشهد العامل مثيله، جرثومـة . بلغتهم

نعـــم يـــا ســـاديت إنـــين جئـــتكم غازيـــا يف عقـــر . مـــرض فتـــاك أصـــاهبم منـــذ أكثـــر مـــن ألـــف عـــام
 ... ". قطرة من السم الذي حقنتم به شرايني التاريخ. داركم

 :الوظيفة التعبيرية -2

مى كــذلك الوظيفــة االنفعاليــة وتتأســس علــى املخاطــب فتبــدي عواطفــه ومواقفــه جتــاه وتســ  
قضـــية مـــا ويتجلـــى ذلـــك مـــثال يف طريقـــة النطـــق ويف بعـــض األدوات اللغويـــة الـــيت تـــدل علـــى 

 . االستفهام أو التعجب أو االنفعال
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 :الوظيفة االفهامية -3

لتـأثري حريـة القـاريء بأقصـى وتتعلق باملتلقي، فالنص يكملـه علـى أحسـن وجـه، فهـو خيضـع 
إن للقــــارل قــــدرة مشــــروطة وهــــو يف ذلــــك ال خيتلــــف عــــن . مــــا يف هــــذه احلريــــة مــــن شــــفافية

 . الكاتب

 :الوظيفة االنتباهية -9

وتتعلق بقناة التخاطـب وتتجلـى كثـريا يف احملـاورات الشـفافية، ولـذلك ميكـن أن نـدرج فيهـا   
 .. رارات وتأكيدات أو إطنابكل ما من شأنه أن يثري انتباه املتلقي من تك

 :  الوظيفة ما وراء لغوية -5

وتعمـــل علـــى التأكـــد مـــن أن طـــريف اخلطـــاب ينطلقـــان مـــن  "code" وتتأســـس علـــى الوضـــع 
 : فهناك عالقات وثيقة بينهما وميكن أن تراعى يف القراءة وهي. األوضاع نفسها

 يعــرب هبــا جمتمعــه عــن فالكاتــب يســتثمر يف إبداعــه الكلمــات واجلمــل الــيت: وحدددة اللغددة ●
 . أغراضه املختلفة

 . أي الرتاث الثقايف املشرتك والعقيدة الفكرية العامة املشرتكة: وحدة الثقافة ●
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أي جممـــوع األفكـــار واملعتقـــدات وأحكـــام القيمـــة الـــيت يفرزهـــا الوســـط، : وحددددة البداهدددة ●
 . فيتقبلها كأمور بديهية ال حتتمل التربير أو االستدالل

 :ة الشعريةالوظيف -9

غايــة يف ذاتــه فيصــبح اخلطــاب بــذلك هــو  اخلطــاب/ وهــي الوظيفــة الــيت يكــون فيهــا الــنص  
 . املعين بالدراسة

مث إن هــذه القــراءات ال ختتلــف إال لتــأتلف، وتتــداخل وتتنــوع لتتكامــل وذلــك مــا مييــز قــراءة 
الـيت حيملهـا األدب عن غريها من القراءات، فهي تبحث دائما يف تعـدد الـدالالت املختلفـة 

فـــالنص ال يتحقـــق إال بـــالقراءة . الـــنص، ألنـــه ال ميكـــن أن يقـــدم املعـــىن هكـــذا جـــاهزا وهنائيـــا
  .وكلما كان النص كانت القراءة وكلما كانت القراءة كان النص

 :تعقيب

يطــــرح اإلســــتعراض الســــابق ملكانــــة كــــل مــــن الكاتــــب و القــــاريء يف الــــنص األديب يف أهــــم 
 :ية و النقدية عددا من التساؤالت منهااحلركات و املناهج األدب

 ما هو دور الكاتب يف النص و ما موقعه منه؟

هـــل اللغـــة هـــي مـــادة الـــنص الوحيـــدة؟ و هـــل قـــراءة الـــنص مـــن خـــالل كتابتـــه تســـتلزم إغفـــال 
 الكاتب؟
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يف النص فإننا نكـون قـد أسسـنا نظريـة جديـدة تفضـي  إذا قلنا أو اعتربنا أنه ال دور للكاتب
هــي مــادة الــنص الوحيــدة، مــع أنــه قــد ســبقت اإلشــارة إىل أن الــنص األديب هــو  أن اللغــة إىل

 ...(الدينو الثقافة، و البيئة، )و غري اللغوية  جمموعة من العوامل اللغوية

 ملاذا ال يكون الرتكيز على القاريء يف النص إال مبعزل عن الكاتب؟

اتــب و القــاريء ال ميكــن أن إذا اعتربنــا أن هــذا القــول صــحيح فــإن ذلــك يفضــي إىل أن الك
 و لكن، أليس يف هذا تناقض؟ فلمن يكتب الكاتب إذن؟ و ملن يقرأ القاريء؟. يلتقيان

 :و استنادا على هذا و ذاك، ميكن اإلجابة على هذه األسئلة من خالل النقاط التالية

، و هذا بديهي. ال أحد يستطيع أن ينكر الدور األول و األساسي للكاتب يف وجود النص
 .إذ ال وجود لنص من دون كاتب يكتبه

و صــحيح أن الكاتــب هــو موجــد الــنص و منتجــه و مصــممه و مبدعــه، غــري أن هــذا لــيس 
، و لـو كـان كـذلك لبقـي الـنص حبـيس أدراج كاتبـه و ملـات مربرا كافيا لكـي يعتـرب حمتكـرا لـه

 .مبوته

فـــرتض، لـــيس و قبـــل أن يكتـــب الكاتـــب نصـــه يفـــرتض أصـــال أنـــه يوجهـــه إىل مجهـــور قـــراء م
و )للكاتــب أن ميلــي شــروطه عليــه يف قراءتــه، و إال لــرفض هــذا اجلمهــور الــنص مــن أساســه 

و إذا مـا جـاز لنـا أن نضـرب مـثال ماديـا لـذلك، فإننـا خنتـار (. حيدث هذا يف بعض األحيـان
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مـن حقـه أن يصـمم سـيارة و سصـنعها كمـا يشـاء، و ف منتجا أو مصنعا إلحدى السيارات،
أن يرغم أحدا على شرائها أو استعماهلا بشكل معني، أو لغرض معني، لكن ليس من حقه 

 . وضع أو حالة نفسية و صحية معينةأو يف
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 خاتمة الفصل الثاني

أن الرتكيز على النص األديب بشكل عام يف الفصل الثاين هو مبثابة تعريف أويل للمدونة 
عراض خصائصه ما هو إال استعراض اليت هي يف حد ذاهتا نص أديب، و بالتايل فإن است

.خلصائصها  
مث إن التطرق لصعوبات الرتمجة األدبية هبذا الشكل، أي بفصلها نوعا ما عن صيغ التعجب 

سيجعل من الدراسة يف املرحلة التطبيقية تعتمد على مقارنة الصعوبات اليت سنجدها يف 
.املدونة بتلك اليت مت تناوهلا من قبل  

ت كاللغة و ما وراء اللغة باملفهوم الذي تطرقنا له، و ما ال عالقة له كما أن اختيار صعوبا
و ذلك ألن الرتكيز على اللغة . الرتمجة صعوباتباللغة يكون قد غطى مجيع أشكال 

وحدها ال يكفي و ال يفي بالغرض، كون الثقافة أيضا جزءا ال يتجزأ من الرتمجة و خاصة 
.األدبية منها  

القاريء و الكاتب الذين يشكلون ثالوثا مهما يف الرتمجة األدبية،  أما بالنسبة للمرتجم و
فقد و صلنا يف النهاية، و رغم اختالف النظريات، إىل أن كال منهم مهم، و لكل لكل 

و على املرتجم الذي جيمع بني القاريء و الكاتب، أن ال . واحد دوره يف عملية الرتمجة
، و أن هذا الدور يؤدي دور اإلثنني يف آن واحد يكون قارئا أو كاتبا فحسب، بل عليه أن

املزدوج الذي يلعبه املرتجم هو ما سيمكنه من احلصول على ترمجة أقل ما يقال عنها هو 
. أهنا ال تبتعد عن الصحة  
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ال جيب على املرتجم  هذا الفصل هي أنه ضروري أن نشري إىل أن أهم فكرة يفإذن من ال
و إمنا أن يفي كالمها حقه، ألن الرتمجة األدبية تعين نقل  أن يهمل القاريء و ال الكاتب،

      .النص بروحه
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 الفصل الثالث
 تمهيد الدراسة

 و تقديم المدونة
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 تقديم الفصل الثالث
 

هي حتول فحسب، و إمنا الرتمجة من الفرنسية إىل العربية ليست انتقاال من لغة إىل أخرى 
و هذه احلقيقة العامية تكشف عن نفسها لكل ذي عينني . ضارة إىل أخرىإبداعي من ح

بشكل أكثر وضوحا عندما يتعلق األمر باحلضارة الغربية و احلضارة العربية، و ذلك يف جمال 
 .األدب على وجه اخلصوص

بالرتمجة فحسب، و إمنا إن ترمجة رواية فرنسية إىل العربية ال تتطلب إتقانا للغتني املعنيتني 
. معرفة مقبولة باملفاهيم األولية اليت تسمح للمرتجم بالغوص يف أعماق الكتاب املرتجم

فاملرتجم جيد أمامه كلمات و مصطلحات متعددة مقرتحة يف مقابل الكلمة األصلية 
ا يف لذا عليه أن ميتلك منهجية خاصة قي هذه العملية اإلنتقائية، و أبسط مبادئه. الفرنسية

و يف حالة التعارض بني اخليارين، على . نظرنا هي اإلختيار األبسط مبىن و األقرب معىن
 .وفق سياقاهتا و خصوصياهتااملرتجم أن يتعامل مع كل حالة 

و ما هذه إال مقدمة سيبني ما يأيت بعدها أن صيغ التعجب معنية كذلك هبذه األقوال، و 
ل ال طغيان لنظرية فيها على األخرى، و ال ميكن أن الرتمجة األدبية ككل، هي كل متكام

أن تقنن ترمجة أي نوع من الكلمات فيها باي حال من األحوال، ذلك ألن األدب و اللغة 
 .األدبية مها يف تغري مستمر

و قبل أن ندخل يف صميم املوضوع، ال بد من التطرق إىل املدونة و أهم ما حييط هبا من 
 .ط مبدى فهمها، أو معرفتها إن صح القولمعلومات، ألن حتليلها يرتب
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 التعريف بالكاتب .1
 

، و هو ابن ليوبولد هوغو  Presançonيف  1802فرباير من عام  26ولد فيكتور هوغو يوم 
Léopold Hugo  و صويف تريبوشي Sophie Trébuchet  . كان والده جنراال أثناء إبان

 .الثورة و اإلمرباطورية
، فقد زار إيطاليا و عمره مخس سنوات و إسبانيا و 58يف صغرهسافر فيكتور هوغو كثريا 
ن انفصل أبواه سنة خلالف فقد عاىن الصيب كثريا إىل أكثريا اه  اعمره سبعة، و كان والد

1818 . 
و كان منذ نعومة أظافره ذا طموح أديب، فقد كان يشارك يف املسابقات الشعرية و غريها 

من آديل  1882فل بالنجاحات، تزوج سنة دراسي حاو بعد مشوار . من النشاطات
، صديقة طفولته، و واكب ذلك نشره ألول مرة اجملموعة الشعرية  Adèle Fouchetفوشي 

Les odes  اليت أصبحت فيما بعدOdes et ballades  و لكن يف تلك الفرتة.  1929سنة 

لرومانسية، يف احلقبة ا اورسام اشاعر ا فحسب، بل كان أديب كما مل يكن فيكتور هوغو  

أنا الذي ألبست األدب " :أث ر فيكتور هوجو يف العصر الفرنسي الذي عاش فيه وقال
أي قبعة اجلمال ،"الفرنسي القبعة احلمراء  

                                                 
58 Victor Hugo, le dernier jour d’un condamné, Maxi-Livres, 2001, p7 
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حىت عام  1955عشر عاما، خالل حكم نابليون الثالث، من عام  عاش يف املنفى مخسة 
1911 

تويف يف باريس .  1919 العاملية عام أسس مث أصبح رئيسًا فخريُا جلمعية األدباء والفنانني
 . 1995مايو  22يف 

 و كانت ."الكتب قضيت طفوليت مشدود الوثاق إىل"ال كان يتحدث عن طفولته كثريا قائ
: الشهري كثريا "أحدب نوتردام"ب اتما يهتم به األديب، فهي تتكرر يف كاحلرية من أهم 

وإذا يجة أن يصاب اإلنسان باملرض، الدم يف شريان فستكون النت إذا حدث وأعقت جمرى"
بل فالنتيجة املاء يف هنر فالنتيجة هي الفيضان، وإذا أعقت الطريق أمام املستق أعقت جمرى

 ."هي الثورة
مث ل هوجو الرومانسية الفرنسية بعيونه املفتوحة على التغريات االجتماعية مثل نشوء 

وسطى والثورة الصناعية واحلاجة إىل القة طبالالربوليتاريا اجلديدة يف املدن وظهور قراء من 
إصالحات اجتماعية، فدفعته هذه التغريات إىل التحول من نائب حمافظ بالربملان الفرنسي 

شرتاكي الذي سيجيء يف القرن مفكر اشرتاكي ومنوذج للسياسي اإل مؤيد للملكية إىل
 .العشرين، بل أصبح رمزا للتمرد على األوضاع القائمة

أحدب نوتردام، : من أهم أعماله .ة خالل حياته رواية ومسرحيمن مخسني مت نشر أكثر
 .البوساء، رجل نبيل، عمال البحر، وآخر يوم يف حياة رجل حمكوم عليه باإلعدام

 
 األعمال الضخمة
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: جند فيها. إن أعمال هوغو واسعة و متنوعة، تناول فيها كل األنواع و الفنون األدبية
كما أنه عاجل فيها كل املواضيع و . رح و أدب الرحالت و غريهاالشعر و الرواية و املس

 .على مجيع األصعدة و املستويات
و هذا . هذا الشاعر وعي ال ميكن حتديده بالضبطإن وعي " :اد الفرنسينييقول أحد النق

يعين أنه ال ميكن أن نعد فكرة وحدة متناسقة، بل هو يتخذ كل األشكال و يظهر يف كل 
يت يبدو شاسعة و متعددة يف أول ما يدل على ذلك هو ضخامة أعماله الو . األنواع

و بني غياب . فهي تتضمن كل شيء و ال حيدها أي شيء. كما يف اخلارج  الداخل
التحديد و غياب الشكل الواحد، ينتصب ظل الشاعر ليخيم على كل ما يراه أو حيلم به، 

 .59"عة لكل تأمالتهو كأنه يوجد يف كل مكان و يندمج يف اآلفاق الواس

 
 الشاعر

إذا طرحنا مسألة مكان الشعر يف أعمال هوغو، لتبني لنا أنه بدأ يف كتابة الشعر يف فرتة 
كتب بعض القصائد اليت يطمس فيها اإلهتمام باألسلوب و الصور متأخرة نسبيا، فبعد أن  

ت معها أعمال  اجملازية، بدأ الشعر احلقيقي يظهر عنده ببطيء، و ذلك حبركة بطيئة انبثق
 .و تبدت العناصر اخلالقة العظيمة اليت جلبت له اجملد و اخللودكيانه 

و الواقع أن قصائد هوغو ال تزال مشهورة حىت اآلن، أكثر من أي فن من فنونه األدبية 
فهو يعاجل فيها مواضيع خمتلفة و متنوعة، مثل احلب و املوت، و الطبيعة و . األخرى

                                                 
59
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فهي تستقي مادهتا من كل جوانب احلياة،  ...األساطري، و غريها كثريخ و باملدينة، و التار 
ن هكذا، جند أ. لحمية، أو حىت هزليةو جتد تعابريها يف أشكال غنائية، أو هجائية، أو م

 .قصائده تتناول كل الوان الشعر يف دواوينه اليت زاد عددها عن الثالثني

 
 الكاتب المسرحي 

و هو يعد رائد الثورة الرومانسية يف جمال املسرح . ي أيضاإن فيكتور هوغو هو كاتب مسرح
و إذا كان الفن املسرحي اجلديد قد ولد مع ظهور أعمال رائعة لكتاب مثل . الفرنسي

. ، فإن هوغو هو الذي يعد منظر املسرح و ممثله"ألفريد دي موسيه"و " ألفريد دي فينيي"
، و يقدم يف الوقت نفسه النظرية "رمويلك"فهو ينتقد املسرح الكالسيكي يف مقدمة كتابه 

و من أهم اهدافه يف هذا اجملال حترير الكتابة املسرحية من . باملسرح الرومانسياخلاصة 
 .القواعد الكالسيكية اجلامدة كي تصبح قريبة من الطبيعة و مفعمة باحلياة

م على خشبة لذلك جند أنه يدمج املأساة باهلزل، و يوسع إطار الزمان و املكان، و يقد
و بكلمة . املسرح شخصيات عادية و ليس أبطاال، و مواضيع تنتمي إىل عصره و بالده

خمتصرة، هو يريد مسرحا يسطع بالبساطة و التماسك الداخلي و التلقائية يف معاجلة نفسية 
 .الشخصيات و أعماهلم

فيهما النفحة و جند ". هرناين"و   Rui Blas" روي بال"هوغو املسرحية،  عمالأهم و من أ
عماله املسرحية و غري العناصر األساسية  اليت متيز كل أالغنائية بشكل واضح، كما جند 
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اهلزل و الضحك،  ايصاحبه اليتاملسرحية، مثل النفي امللحمي املمزوج باملواضيع الدرامية، 
 .و املأساة اليت تتخللها العناصر الكوميدية

 
 الروائي

يف هذا النوع من النصوص فقد استطاع . بفضل رواياتهو يف عصره لقد شاعت شهرة هوغ
ن يصور كل مظاهر احلياة البشرية، فدمج فيها كل األلوان و املواضيع، كما هي األدبية أ

و إذا كان قد استطاع ان يكسب عددا كبريا من . احلال يف حياة الناس العادية وواقعهم
، فإنه أبدع كذلك يف تصوير بؤس "مأحدب نوتر دا"القراء بفضل رواياته التارخيية، مثل 

شخاص املنبوذين، و تعسف أصحاب السلطة، و ظلم القواعد احلياة، و عذابات األ
و ". اليوم اخلري يف حياة حمكوم عليه باإلعدام"و " البؤساء"كما هي احلال يف   ،اإلجتماعية

فكان  ة،وق اإنسان اإلجتماعية و السياسياخنرط هوغو يف معركة الدفاع عن حق ،هكذا
عزة اإلنسان و ظروف املرأة و : صارع من أجل ثالث قضايا أساسية شغلت عصره و هيي

 .حقوق الطفل
" حداثة"معظم النقاد الذين تناولوا أعماله بالنقد و التحليل يؤكدون على  لذلك، جند

مال هوغو و يقول أحد النقاد إن أع. أدبه" دخلو "هوغو، أو هم يركزون باألحرى على 
إذ تتغذى من الزمن . قدم العامل و فتية مثله، و هي حتمل يف طياهتا بذور مستقبلهاقدمية 

 .الذي مير و تتجدد بتجدد اجملتمع البشري
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كما يف ن موضوع مصري اإلنسان و قدره يكون احملور األساسي يف روايات هوغو  و الواقع أ
اء احلب و بكاء هو عادة و األحزان، و تعذب قلبه يف أسفهو عاش شخصيا يف ال. شعره

و استطاع من خالل  . شهد أحداث عصره و اخنرط يف صراعاهتا و ثوراهتا كمااألموات،  
و استطاع أن . كل ذلك أن يستخلص الظواهر األساسية اليت متيز حياة الكائن البشري

، و الروائي املبدع، و  اعرينقل يف كتاباته كل هذه األفكار، و كل تلك الرؤى، من موقع الش
 .الفيلسوف و ن موقع املفكرم كذا

 
 المفكر

فكر فيكتور هوغو ينبع من عواطف متأججة تصب يف رؤية فلسفسة واحدة، و هذه إن 
 .الفلسفة ليست نظاما فكريا جمردا، بل هي فكر فلسفي لشاعر كبري

فاملوت ليس مصري اإلنسان و حسب، بل هو يعمل . لقد عاجل هوغو موضوع املوت احملتم
ء مير و يتغري، و لوجود و يف كل حلظة من حلظات الزمن، ألن كل شييف كل شيء يف ا

لقد أصيب هوغو بفاجعة كبرية . يف النهاية أهنا تؤدي إىل املوتيصبح بذلك معىن احلياة 
و بقي يتعذب طيلة حياته هبذة الذكرى .  Léopoldineعندما ماتت ابنته ليوبولدين 

اإلنسان البد و أن يلتقي يف هناية األمر مبن كان يؤمن باحلياة اآلخرة و بأن . األليمة
رتاب أو يوضع يف نعش ن يدفن املرء يف الو لكن فكرة أ. املوت من بني يديه خطفهم

ر بذهنه به دائما رعشة هتز كيانه كلما خطخشيب كانت تالزمه على الدوام، و كانت تصي
 .رجاء القبورالظالم الدامس الذي يلف أ
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و كان يرى أن . تشعباتهان هوغو يؤمن باهلل، بعيدا عن الدين و و لكن يف هناية األمر، ك
بأحسن ما لديه، أي أعماله احلسنة و  لقائهل قدر و أن اإلنسان جيب ان يسعىاهلل سيد ال

 .نيته اخلالصة
 

 تقديم الرواية .2
 

 البطل فيها ما عاشه األديب هذه الرواية هي قصة رجل حكم عليه باإلعدام، يروي لنا
مل يذكر الكاتب شيئا عن اسم الرجل و ال عن اجلرمية . ابيع األخرية من حياتهخالل األس

 ،و لكن األديب بفضل عبقريته. اليت ارتكبها لينتهي به األمر يف آخر املطاف إىل اإلعدام
بكل ما حتمله من  "إعدام"قد جعلنا نتعايش مع البطل و نفهم و إياه ما تعنيه كلمة 

 .معان
اته يف السجن و يعرب لنا عما حيس و يشعر من خماوف و آمال، كما يروي لنا السجني حي

 .أنه يذكر عائلته اليت تتألف من أمه و زوجته و ابنته
و  ياته يف الزنزانةحب مرة، مقارنا بذلك حياته السابقةكثر من و يعرج البطل على ماضيه يف أ

 .اليت يصفها بالتعيسة
حظ حيني موعد تنفيذ احلكم فيه، و نلإال عندما و ال يتوقف هذا الرجل عن كتابة مذكراته 

 ...".الساعة الرابعةإنها " :ذلك من خالل الطريقة اليت تنتهي هبا الرواية
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 L’Hotel Deسجن بيسرت و الكونسيريجري و  :تدور أحداث الرواية يف ثالث أمكنة هي

Ville  . و ينتقل  .مجيعها سجون بباريسو هي ال ختتلف عن بعضها ألهنا يف النهاية
السجني يف البداية إىل بيسرت، أين حياكم و يسجن لفرتة، مث ينقل إىل الكونسيريجري، و 

 .من مث إىل لوتال دو فيل
 ألن هذه الرواية هي) نادرا ما تظهرو  ،أما الشخصيات اليت نصادفها يف الرواية فهي قليلة

: هي جمملها يف و الشخصيات. (  monologue intérieurحوار داخلي  األساس يف
القسيس، و  و احملكوم عليه باإلعدام، و السجانون، و رؤساء السجون، و ابنة السجني،

 .ري يف ساحات اإلعداملفينة و األخرى للتعليق على ما جيتظهر بني ا لناس اليتحشود ا
فهي مل تتجاوز الستة أسابيع منذ إصدار  ،أما عن املدة اليت مكث فيها البطل يف السجن

  .إىل غاية تنفيذه و احلكم
 

 ملخصات فصول الرواية .3
 

 :فصال، و جاءت فيها كما يلي 98تتألف هذه الرواية من 
 :1الفصل 

 
 Depuis cinq semaines, un jeune prisonnier vit constamment avec l'idée de la 

mort. Il est doublement enfermé. Physiquement, il est captif dans une cellule 
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à Bicêtre. Moralement, il est prisonnier d'une seule idée : condamné à mort. 

Il se trouve dans l'impossibilité de penser à autre chose. 

 

وهو أسري يف زنزانة  .السجني باستمرار مع فكرة املوت منذ مخسة أسابيع، شاب يعيش يف
فهو غري قادر على التفكري يف . ه باإلعدامحكم علي: ، حبيس فكرة واحدة . Bicêtre يف

 أي شيء آخر
 

 :2الفصل  

  
De sa cellule, le narrateur se souvient de son procès et de sa condamnation à 

mort. Il relate les circonstances de son procès et sa réaction au verdict fatal. 

 

وهو يسرد ظروف حماكمته وله رد فعل على . اكمته وفاتهمن زنزانته ، يتذكر الراوي مجلة حم
 .قرار الوفاة

 
  :3الفصل

 
Le condamné semble accepter ce verdict. Il ne regrette pas trop de choses 

dans cette vie où tous les hommes sont des condamnés en sursis. Peu importe 

ce qui lui arrive. 
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و هو مل يندم على عديد األشياء يف هذه احلياة، حىت أنه أصبح ال . القرار املدان قبل
 .يكرتث ملا يصيبه

 

  :9الفصل

 
Le condamné est transféré à Bicêtre. Il décrit brièvement cette hideuse 

prison. 

 

 

 .هذا السجن القبيح يصفوهو  Bicêtre إىلاملدان نقل 
 

  :5الفصل

 
Le narrateur nous parle de son arrivée à la prison. Il a réussi à améliorer ses 

conditions de prisonnier grâce à sa docilité et à quelques mots de latin. Il 

nous parle ensuite de l'argot pratiqué en prison. 

 

 

اهلدوء كأسري بفضل نه جنح يف حتسني أوضاعه   أالئقا. عن وصوله إىل السجنالراوي خيربنا 
 .يتحدثها السجناءاللغة العامية اليت  قام بوصفوبعد ذلك . التينيةوبضع كلمات 
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 :9الفصل

  
Dans un monologue intérieur, le prisonnier nous dévoile sa décision de se 

mettre à écrire. D'abord, pour lui-même pour se distraire et oublier ses 

angoisses. Ensuite pour ceux qui jugent pour que leurs mains soient moins 

légères quand il s'agit de condamner quelqu'un à mort. C'est sa contribution à 

lui pour abolir la peine capitale. 

 

ي يتغلب كأوال، لنفسه،  . الكتابة السجني كيف قرر أن يبدأيف املناجاة الداخلية، يكشف 
و  .ما تعلق األمر بإدانة شخصيكرتثون إن  م المث ألولئك الذين يشعرون بأهن. القلق على

 .إلغاء عقوبة اإلعدامهي مبثابه مسامهته له يف 
 

  :1الفصل

 
Le narrateur se demande quel intérêt peut-il tirer en sauvant d'autres têtes 

alors qu'il ne peut sauver la sienne. 

 

 

 .إقرار الراوي بعجزه املطلق عن إنقاذ نفسه
 

  :9الفصل
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Le jeune condamné compte le temps qui lui reste à vivre. Six semaines dont il 

a déjà passé cinq ou même six. Il ne lui reste presque rien. 

 

 

 

مل يتبق . مخسة قضت منهاانستة أسابيع و هي . له من وقت ب ما تبقىاسقيام املدان حب
 .شيء تقريبا

 
 :8الفصل

  
Notre prisonnier vient de faire son testament. Il pense aux personnes qu'il 

laisse derrière lui : sa mère, se femme et sa petite fille. C'est pour cette 

dernière qu'il s'inquiète le plus. 

 

والدته، : بذلك فقد فكر يف األشخاص األكثر قربا منه و هم و. كتابة السجني وصيته
 .وزوجته وابنته

 
 :11الفصل
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 Le condamné nous décrit son cachot qui n'a même pas de fenêtres. Il décrit 

aussi le long corridor longé par des cachots réservés aux forçats alors que les 

trois premiers cabanons sont réservés aux condamnés à la peine capitale. 

 

للزنزانات، و املمر الطويل  كما يصف. ةافذ، واليت ال تتوفر حىت على ناملدان الزنزانةيصف 
 .باإلعدام معليه نيمو حكملل خصصت الثالث األوىل

 
  :11الفصل 

 
Pour passer sa longue nuit, il se lève pour nous décrire les murs de sa cellule 

pleins d'inscriptions, traces laissées par d'autres prisonniers. L'image de 

l'échafaud crayonnée sur le mur le perturbe. 

 

 

و  جدران زنزانته كاملة،  و ألنه أحس أن الليلة ستكون جد طويلة، قام السجني بوصف
و أثناء ذلك، . و هي آثار السجناء السابقني كذا الكتابات اليت كانت على اجلدران،

 .على اجلدار املقصلةصورة لفتت انتباهه 
 

  :12الفصل
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Le prisonnier reprend sa lecture des inscriptions murales. Il découvre les 

noms de criminels qui ont déjà séjourné dans cette triste cellule. 

 

ء اجملرمني الذين سبق هلم أن نزلوا يف تلك أمسا ا على اجلدران منيقوم السجني بقراءة م
 .الزنزانة املخيفة

 
  :13الفصل 

 
Le narrateur- personnage se rappelle d'un événement particulier qui a eu lieu 

il y a quelques jours dans la cour de la prison : le départ des forçats au bagne 

de Toulon. Il nous rapporte cet événement comme un vrai spectacle en trois 

actes : la visite médicale, la visite des geôliers et le ferrage. Il nous parle du 

traitement inhumain réservé à ces condamnés. A la fin du spectacle, il tombe 

évanoui. 

 

 

 نقل احملكومني إىل: ضعة أيام يف باحة السجن وقعت قبل ب ةمعين ةدثاح الراوي يتذكر
، نهايةالويف . للمداننينسانية الالإ كما خيربنا عن املعاملة". تولون " مستعمرة العقوبات
 .يسقط مغمى عليه

 
  :19الفصل
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Quand il revient à lui, il se trouve dans l'infirmerie. D'une fenêtre, il peut 

observer les forçats partir tristement sous la pluie au bagne de Toulon. Il 

préfère plutôt la mort que les travaux forcés. 

 

من مشاهدة احملكومني كان بإمكانه و . عندما يستيقظ السجني جيد نفسه يف املستوصف
 .العمل الشاق و كان يفضل املوت على. النافذة

 
 :15الفصل

 
 Le prisonnier est dans sa cellule. Il avait senti un peu de liberté dans 

l'infirmerie mais voilà qu'il est repris par l'idée de la mort qu'il pense à 

s'évader. 

 

 ل من احلرية يف املستشفى ولكن سرعان ما عاودتهشعر بقليبعد أن . زنزانتهعاد السجني ل
 .فكرة املوت

 
  :19صلالف

 
Le narrateur se rappelle de ces quelques heures de liberté à l'infirmerie. Il se 

souvient de cette jeune fille qu'il a entendu chanter de sa vois pure, veloutée 

une chanson en argot. 
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 . ساعات القليلة من احلرية يف املستشفىالتلك الراوي يتذكر 
 
  :11الفصل 

 
Il pense encore à s'évader. Il s'imagine déjà en dehors de la prison dans le 

port pour s'embarquer vers l'Angleterre mais voilà qu'un gendarme vient 

demander son passeport : le rêve est brisé 

 

 

يستعد للذهاب إىل  و أنهمليناء قد ختيل انه خارج السجن يف او . اهلرب الراوي يريدال يزال 
 .فتحطم حلمه : اجنلرتا ولكن الشرطي طلب منه جواز سفره

 
  :19الفصل 

 
Il est six heures du matin. Le guichetier entre dans le cachot. Il demande à 

notre condamné ce qu'il désire à manger. 

 

 .أن يأكل ذا يريدزانة وسأل املدان ماالزنالشباك  دخل حارس. السادسة صباحاالساعة 
 
  :18الفصل 
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Le directeur de la prison vient en personne voir le condamné. Il se montre 

doux et gentil. Le jeune comprend que son heure est arrivée. 

 

 

أن اب الشفهم ف. ظريف و وقال انه لطيف مأمور السجن مع شخص، نظر إىل املدانأتى 
 .وقته قد حان

 
  :21الفصل 

 
Terrifié, le narrateur imagine la prison comme une sorte de monstre à moitié 

humain, à moitié objet qui le torture, le boire et le tue. 

 

 .رب الكاتب عن ذعره واصفا السجن و مشبها إياه بالوحشيع
 
 :21الفصل 

  
Le condamné reçoit deux visites. D'abord celle du prêtre et puis celle de 

l'huissier. Ce dernier vient lui annoncer que le pourvoi est rejeté et que son 

exécution aura lieu le jour même place de Grève. Il reviendra le chercher 

dans une heure. 
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ويأيت هذا األخري لكي يعلن أن . املأمور رة الكاهن مثزيا مهاأوال. زيارتان ملدانيتلقى ا
عود نه سيوقال أ. يوم نفسه بدال من اإلضرابيف ال إعدامه سيتمالطعن قدرفض وأن 

 .ساعة ليأخذه خالل
 
 :22الفصل 

 
Le prisonnier est transféré à la Conciergerie. Il nous conte le voyage et sa 

discussion avec le prêtre et l'huissier pendant le trajet. Il se montre peu 

bavard et parait plutôt pensif. A huit heures trente, la carriole est déjà devant 

la Cour. 

 

مع الكاهن واملأمور إثناء  حوارهالرحلة و  عن خيربنا وهنا الكونسيارجري، إىلالسجني نقل 
 .احملكمة أمامالعربة  وقفتتملا  صف،الساعة الثامنة والن كانت. ذلك

 
 :23الفصل 

  
L'huissier remet le condamné aux mains du directeur. Dans un cabinet voisin, 

il fait une rencontre curieuse avec un le condamné à mort qui séjournera 

dans la même cellule à Bicêtre. Ce dernier, fils d'un ancien condamné à mort 

lui raconte son histoire et s'empare de sa redingote. 
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 .بيسرتيف الزنزانة ذاهتا يف ممن سبقوه الذين بأشباهه باإلعدام  يلتقي احملكوم عليه
 
 :29الفصل 

 
 Le narrateur est enragé parce que l'autre condamné lui a pris sa redingote. 

 

 .سرتته ن املدان اآلخر قد أخد لهالراوي ألضب غ
 

  :25الفصل

 
Le condamné est transféré dans une autre cellule. On lui rapporte, sur sa 

demande une chaise, une table, ce qu'il faut pour écrire et un lit. 

 

اولة، ولوازم  و ط،  احيث طلب كرسي ،وقد أكد على طلبه.  زنزانة أخرىإىلاملدان  مت نقل
 .اسرير كذا   و كتابة من ورق و أقالم،

 
 : 29الفصل 
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Il est dix heures. Le condamné plaint sa petite fille qui restera sans père. Elle 

sera peut être repoussée, haie à cause de lui. 

  

 .بابنته اليت ستبقى دون أحزنه على  املدانيصف . الساعة العاشرةإهنا 
 

  :21الفصل

 
Le narrateur se demande comment on pouvait mourir sur l'échafaud. 

 

 .يتقبل فكرة أن تنتهي حياته حتت مقصلةأن  الراوي كيف ميكن لشخصيتساءل 
 
 :29الفصل 

  
Il se rappelle avoir déjà vu une fois monter une guillotine sur la place de 

Grève. 

 

 .ملقصلة على ساحة اإلضراباوي أنه قد رأى من قبل مشهدا الر يتذكر 
 
  :28الفصل 

 



ة | 122 ح ف ص ل ا  

 

Le jeune détenu pense à cette grâce qui ne vient toujours pas. Il estime 

maintenant que les galères seraient la meilleure solution en attendant qu'un 

jour la grâce arrive. 

 

 .أل و هي نعمة احلرية و النجاة. أبدايف النعمة اليت لن تأيت  الشاب السجنييفكر 
 

  :31الفصل

 
Le prêtre revient voir le condamné. Celui-ci est loin d'apprécier sa présence. 

Ce prêtre parle machinalement et semble peu touché par la souffrance du 

prisonnier. Ensuite, et bien que la table soit délicate et bien garnie, il ne peut 

manger. 
 

الكاهن تأثر . يكلم ميكانيكيا. السجني الذي مل يرد حىت رؤيته لكي يرىالكاهن يأيت 
 .عاناة السجنيقليال مب

 
 :31الفصل 

 
 Le narrateur est surpris de voir un monsieur prendre les mesures de la 

cellule. Ironie du sort : la prison va être rénovée dans six mois. 

  

 .كل ستة اشهر  فالسجن جيدد. الزنزانةقياسات  يأخذ رجال الراوي برؤيتهفوجئ 



ة | 123 ح ف ص ل ا  

 

 
  :32الفصل

 
Un autre gendarme vient prendre la relève. Il est un peu brusque. Il demande 

au prisonnier de venir chez lui après son exécution pour lui révéler les trois 

bons numéros gagnants à la loterie. Le condamné veut profiter de cette 

demande bizarre : il lui propose de changer ses vêtements avec lui. Le 

gendarme refuse ; il a compris que le prisonnier veut s'évader. 

 

حماولة اهلرب اليت كان السجني خيطط هلا يف إحدى احملادثات اليت دارت شرطي يكشف 
 .بينهما

 
  :33الفصل 

 
Pour oublier son présent, le narrateur passe en revue ses souvenirs d'enfance 

et de jeunesse .Il s'arrête longuement sur le souvenir de Pepa, cette jeune 

andalouse dont il était amoureux et avec qui il a passé une belle soirée d'été. 

 

يستعرض  أن -و ككل مرة  –لكي يتمكن الراوي من نسيان احلالة اليت مير هبا، حياول 
 .الفتاة األندلسية و صديقة طفولته، واصفا هذه املرة بيبا طفولته وشبابه ذكريات

 
  :39الفصل
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Au milieu de ses souvenirs de jeunesse, le condamné pense à son crime. Entre 

son passé et son présent, il y a une rivière de sang : le sang de l'autre (sa 

victime) et le sien (le coupable) 

 

هد و بني ماضيه وحاضره يقبع مش. وسط كل ذكريات الشباب ، يتذكر املدان جرميته
 .ضحيتهاء دم مننهر رهيب ل

 
  :35الفصل 

 
Le narrateur pense à toutes ces personnes qui continuent toujours à mener 

leur vie le plus normalement au monde. 

 

 .العامل كل هؤالء الناس الذين ما زالوا يعيشون حياهتم بصورة طبيعية يفيف   الراوي يفكر
 
 :39الفصل 

  
Il se rappelle ensuite du jour où il est allé voir la grande cloche (le bourdon) 

de Notre-Dame (cathédrale à Paris) 

 

 .يوم ذهب إىل رؤية اجلرس العظيم يف كاتدرائية نوتردام بباريسوقال انه يتذكر 
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Le narrateur décrit brièvement l'hôtel de ville. 

 

 . يصف الراوي قاعة املدينةمث 
 

 :31الفصل
 

 Le narrateur revoit l’Hôtel de Ville dont l’aspect triste lui rappelle la Grève 

au moment des exécutions avec les rassemblements des spectateurs. 

 

يرى الراوي جمددا لوتيل دو فيل، و يذكره مظهره احلزين باإلضراب و جتمعات احلشود و 
 .غريها من األشياء املضجرة

 
 :39فصلال

 
 Il est une heure le quart. Le condamné éprouve une violente douleur. Il a 

mal partout. Il lui reste deux heures quarante cinq à vivre. 

 

 

. كان يرى وجه الشر يف كل مكان. بآالم عنيفة شعر احملكوم عليه. الربعواحدة و ال الساعة
 .على تنفيذ احلكميقة دق وأربعون بقيت ساعتان ومخس
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  :38الفصل 

 
On dit que sous la guillotine, on ne souffre pas, que cela passe vite. Le 

narrateur se demande comment on peut savoir une telle chose puisque aucun 

condamné déjà exécuté ne peut l'affirmer. 

 

كل شيء . ر بآالمه و هو حتت املقصلة، وأنه ال يتنفسيقال أن املرء ال يتعذب و ال يشع
 .بسرعةر مي
 
  :91الفصل 

 
Le jeune détenu pense au roi. C'est de lui que viendrait la grâce tant attendue. 

Sa vie dépend d'une signature. Il espère toujours. 

 

 

 .صدار العفو يف حقهوقدرته على مساعدته و إيف امللك الشاب السجني يفكر 
 

  :91الفصل

 
Le condamné se met dans la tête l'idée qu'il va bientôt mourir. Il demande un 

prêtre pour se confesser, un crucifix à baiser. 
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 .يطلب املدان صليبا
 
  :92الفصل 

 
Il se laisse dormir un moment. C'est son dernier sommeil. Il fait un 

cauchemar et se réveille frémissant, baigné d'une sueur froide. 

 

 .مث يستيقظ مذعورا. ، بل آلخر مرةبعض الوقتيغفو املدان ل
 

  :93الفصل

 
La petite Marie vient rendre visite à son père. Ce dernier est choqué devant la 

fraîche et la belle petite fille qui ne le reconnaît pas. Elle croit que son père 

est mort. Le jeune condamné perd tout espoir. 

 

 .قد تويف هتعتقد أن مل تتعرف حىت عليه، فهي .الذي صدم ملا رآها لزيارة والدهاماري تأيت 
 
 :99الفصل 
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Le détenu a une heure devant lui pour s'habituer à la mort. La visite de sa 

fille l'a poussé dans le désespoir. 

  

 .بقيت ساعة على تنفيذ احلكم
 
  :95الفصل 

 
Il pense au peuple qui viendra assister au « spectacle » de son exécution. Il se 

dit que parmi ce public enthousiaste, il y a des têtes qui le suivront, sans le 

savoir, dans sa fatale destination. 

 

ستلقى نفس املصري دون أن  هناك رؤوسة ،تحمسامل اجلماهريمن بني تراود املدان فكرة أنه 
 .تعلم ذلك

 
  :99الفصل

 
La petite Marie vient de partir. Le père se demande s'il a le temps de lui écrire 

quelques pages. Il cherche à se justifiez devant les yeux de sa fille. 

 

 .لكتابة بضع صفحات الوقت األب عما إذا كان ميلكيتساءل  ، وماريستذهب 
 



ة | 129 ح ف ص ل ا  

 

 :91الفصل 

  
Ce chapitre comporte une note de l'éditeur ; les feuillets qui se rattachent à 

celui-ci sont perdus ou peut être que le condamné n'a pas eu le temps de les 

écrire. 

 

مالحظة للناشر يقول فيها أنه مل يتم العثور على ما كتب يف هذا يتضمن هذا الفصل 
 .الفصل

 
 :99الفصل 

 
 Le condamné est dans une chambre de l'hôtel de ville. A trois heures, on 

vient l'avertir qu'il était temps. Le bourreau et ses deux valets, lui coupent les 

cheveux et le collet avant de lier ses mains. Le convoi se dirige ensuite vers la 

place de Grève devant une foule de curieux qui attendent l'exécution. 

  
 

ص اثنني من اخلدم، وقة حبجاء اجلالد بص. الوقت قد حان أهنا الساعة الثالثة، و
كانوا    الذينم حشد من املتفرجنيحنو مكان اإلضراب أما اجتهوا. ربط يديهقبل  شعراملدان

 .ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام بدورهم

 
  :98الفصل



ة | 130 ح ف ص ل ا  

 

 
Le condamné demande sa grâce à cette personne qu'il croyait juge, 

commissaire ou magistrat. Il demande, par pitié, qu'on lui donne cinq 

minutes pour attendre la grâce. Mais le juge et le bourreau sortent de la 

cellule. Il reste seul avec le gendarme. Il espère encore mais voilà qu'on vient 

le chercher... 

 

لكن لشفقة ، و ا وسأل. املفوض و القاضيمستنحدا بالقاضي،  يطلب العفو، املدانأخذ 
 .و فات األوان.. .س دقائقبقيت مخ

 
الحوار الداخلي كخاصية أسلوبية في روايات فيكتور هوغو و عالقته بصيغ  .9

 التعجب

 

. يتعرض اإلنسان بشكل يومي إىل حاالت عاطفية خمتلفة من غضب وتوتر وفرح ومحاسة
وهذه احلاالت العاطفية يتأثر هبا اإلنسان من األشخاص الذين من حوله ومن خالل البيئة 

عن  ء للطبيعة لالستفراد بذاته بعيداوحيب اإلنسان من وقت آلخر اللجو . فيها اليت يعيش
الضوضاء للتقليل من الشحنات السالبة اليت ميكن أن يشحن هبا نفسه من خالل تعامله 

ا عواقب ما نضطر إىل إخفاء مشاعرنا حىت ال يرتتب على إظهاره وكثريا. مع اآلخرين
على ذلك التصرف بأسلوب عدائي يف ساعات الغضب، ، ومثال سلبية، نندم عليها الحقا

فاإلنسان بطبيعته يشعر  .أو التعبري بأرحيية عن مشاعرنا أمام الناس، فيسيئون احلكم علينا
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بارتياح عند إخفاء مشاعره اخلاصة، وخباصة مشاعر االنتقاد والكراهية، واحلب واإلعجاب 
 .اليت يكنها إىل شخص ما
 .اإلنسان ما هو إال حوار أو صراع مع الذاتإن كل ما خيتلج يف كيان 

عات و اضطرابات ما يف اإلنسان من أحاسيس و صرا األدب و األدباء أن خيرجواحاول و 
 -كما يسميه البعض–مع نفسه و نفسيته، فلجأوا إىل ما يسمى باحلوار الداخلي أو 

 .املناجاة الداخلية
 :و تعرفه قواميس الفرنسية على أنه

Scène à un personnage qui se parle à lui-même60  

 

 .أي أنه متعلق مبشهد، ففيه صورة و صوت حىت و لو كان مكتوبا يف شكل أدب
إىل جعل هذا األسلوب عنصر  احلوار الداخلي غالبا بكلية حدث القصة، مؤديايرتبط و 

 على حنو مشويل 61انتماء وانبثاق يف داخل النص

ري وعارم يف زئياً يرتبط حبدث طارل ليس له تأثري جوهو ميكن أن جند حواراً داخليرا ج
 واضحة من املمكن تشخصيها بني احلوار عن أن عالقة ممكنة و فضال. سياق النص كله

 

                                                 
60 

http://dictionnaire.reverso.net/francaisdefinition/monologue%20int%C3%A9rie

ur 
61http://www.study4uae.com/vb/study4uae72/article9568/  02.03.2011 
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اخلارجى الظاهر، واحلوار الداخلي املرتبط بالعامل الداخلي للشخصية وهنا تربز عالقة  
ء زمين وحركي للشخصية داخل الداخل باخلارج جلية من خالل التعبري املشهدي يف جز 

 .النص
أما عن فيكنور هوغو، فقد عرف باحلوار الداخلي و ركز عليه يف كتاباته، و ذلك حيت 

 .يسلط الضوء أكثر على الشخصيات املهمة بالنسبه إليه
بل و . نسب طريفة إلبراز احلوار الداخلي هي أن خنرج للعلن ما تشعر به الشخصيةو لعل أ

 .حيس و يتأثر بهأن جنعل القاريء 
و إن تأملنا الرواية لوجدنا أنه يف كل مرة يريد الشخص أن يعرب عن نفسه، أو باألحرى يف  

كل مرة يريد الكاتب من القاريء أن حيس بشخصيته، جنده يلجأ لصيغ التعجب و 
 :و ميكن أن نستنجد باألمثلة التالية. اهلتاف

Hélas ! Qu’est ce que la mort fait de notre âme ? 
Ah ! Mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe ! 

 
أذن ميكن القول أن صيغ التعجب هي جتسيد للحوار الداخلي يف النص األديب بطبيعة 

 .احلال، و مبكن أن نتأكد من ذلك أكثر يف الفصل الرابع، أي النقد و التحليل
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 الفصل الرابع
 دراسة المدونة
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 الفصل الرابعيم تقد
 

يف هذه املرحلة الثانية من اجلانب التطبيقي نتناول التحليل و النقد بالنسبة للصيغ اليت 
سيتم انتقاؤها من املدونة، و البد من ملخص قصري يتم فيه شرح طريقة التحليل و 

 .آليات العمل اليت اعتمدت عليها
. عتمد عليهمااين، فإن التحليل سيمبا أن الفصل الرابع هو جزء ال يتجزأ من األول و الث

فصل األول باملخطط التصنيفي الذي وصلنا إليه و ذلك بالبحث عن عالقة و يفيدنا ال
 .صيغ التعجب بعلم األصوات و علم الداللة

أما الفصل الثاين فإنه يفيدنا من خالل صعوبات الرتمجة األدبية اليت تطرقنا هلا فيه، و 
 .اء التحليلالثي لن خنرج عن نطاقها أثن

 :و ال شك أنه من املهم التذكري باملخطط السابق هنا
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 :المخطط التصنيفي لصيغ التعجب حسب علمي األصوات و الداللة
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 النقد والتحليل

 

تقدون أن املشكل األساسي الذي يواجه املرتجم يكمن يف ال يزال العديد من الناس يع   
قواعد النحوية للغة فإنه لن يتمكن من الرتمجة، و ، مع أن املرتجم إن جهل ال املفردات

 .إمكانية تغيري املعىن بشكل كلي المها الرتمجة احلرفية، والثانيةسيقع حتما يف مشكلتني، أو 
و حىت يف حالة ما . فإن املشكل يبقى مطروحا ،و إن كان النص بسيطا و الكلمات سهلة
، ذلك ألن دف فإن املشكل يبقى دائمادر و اهلإذا كان املرتجم متمكنا من اللغتني املص

 .اإلختالف بني اللغتني املصدر و اهلدف يعد أساسا أحد صعوبات الرتمجة األدبية
و بناءا على هذا ميكن أن نقول أن الصعوبات اليت ختص الرتمجة األدبية بشكل عام هي 

 .فقطاملفردات ذات صلة باللغة و السياق و املرتجم ال 

، و هذا ال ينطبق عليها فقط، و ال كاليات ترمجة صيغ التعجبت أحد إشالصو يعد و 
 .اللغات كل  على اللغتني الفرنسية و العربية فقط، بل على كلمات

ت و املعاين اليت تدل عليها تلك األصوات صلة طبيعية و ال صلة عقلية فليس بني األصوا
يأيت األلباين من بالد ، بينما 62للداللة على التأخر spätالبتة، فاألملاين يقول شبايت 

عالمة على  ofالبلقان بالصوت نفسه للحث على السرعة، و اإلجنيزي يأيت باحلرف  
" نور"و يستخدم العرب الصوت .  oاإلضافة، بينما يعين قريبه اهلولندي بذلك احلرف 

 ."فقط"للداللة على املصدر األصلي للضياء، و يعين اللفظ نفسه يف األملانية 
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أللفاظ تكتسب يف الواقع دالالهتا من قرائن اجتماعية ختتلف باختالف فاألصوات وا
 .اجلماعات البشرية و باختالف حاجات تلك اجلماعات

و بالتايل فإن الصوت يشكل عائقا يف وجه املرتجم يدفعه يف معظم األحيان للنسخ 
ونيمات يف نفس ترتيب الف"الصويت، و ميكن تلخيص هذه اإلشكالية يف العبارة القائلة أن 

ذلك فإن الكلمة مشرتكة تتداوهلا  ، و إن حدث"لغتني خمتلفتني ال يعطينا نفس الداللة
 .اللغات

 : و هذا ما سنالحظه يف املرحلة األوىل من النقد و اليت تتألف من جدولني
 
 

 :العينة األولى .1
 :الجدول األول 
 

و قد ارتأينا .  « ! ah »يضم اجلدول األول العبارات اليت وردت فيها صيغة التعجب 
 . دراستها على حدى نظرا لكثرهتا يف املدونة

 
العبارة التي تضم الصيغة في  الصفحة

 الفرنسية
 الترجمة إلى العربية
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21 Ah ! ce n’est qu’un rêve إنه ليس إال حلما! آه 
91 Ah ! n’importe, c’est horrible مهما يكن هذا  ! آه

  أمر فضيع
111 Ah ! oui, plutôt mille fois la 

mort 
نعم، املوت عندي  ! آه

 خري ألف مرة
115 Ah ! que la prison est quelque 

chose d’infâme ! 
كم أن السجن   ! آه

 ! مقزز
118 Ah ! malheureux rêveur ! أيها احلامل  ! آه

 ! البائس
123 Ah ! misérable ! يايل من بائس ! آه ! 
121 Ah ! misérable ! أيها البائس ! آه ! 
138 Ah ! savez-vous la grande 

nouvelle de Paris aujourd’hui ? 
هل تعرف اخلرب  ! آه

 الكبري يف باريس اليوم؟
191 Ah ! Ah ! monsieur vousailles 

êtes un marquis ! 
 ! إنك ماركيز ! آه ! آه

195 Ah ça ! ne vous trompez pas ال ختلطوا  ! آه يا هؤالء
 ينناب

198 Ah ! grand Dieu ! يا إهلي العظيم ! آه 
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113 Ah ! mes cheveux blanchiront 

avant que ma tête ne tombe ! 
إن شعري  ! آه

سيشيب قبل أن يسقط 
 رأسي

115 Ah ! cette fois malheureux ! يايل من بائس ! آه ! 
185 Ah ça ! ce n’est pas pour sortir 

d’ici ? 
هذا ليس  ! هذا ! آه

 لتخرج من هنا؟
185 Ah bien non ! tiens ! كال إمسع  ! آه ! 
221 Ah ! enfin ! répondras-tu vieille 

sorcière ? 
أخريا، هل  ! آه

ستجيبني ايتها العجوز 
 الساحرة؟

233 Ah bien non ! حقا ال ! آه ! 
235 Ah ! vous ne savez donc pas ? أال تعلم إذن؟ ! آه 
295 Ah ! les misérables ! Il me 

semble qu’on monte l’escalier… 
يبدو  ! ياللتعساء ! آه

يل اهنم يصعدون 
 ...السلم

 
فحسب،  « ! Ah »يوضح لنا اجلدول السابق كثرة استعمال صيغة التعجب الفرنسية ال 

 .نه يبني لنا تعدد السياقات اليت استعملت فيها نفس الصيغةبل إ
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 :وردت يف السياق الدال على التعجب حنو و حسب اجلدول فقد
 

Ah ! N’importe ce n’est qu’un rêve __  page 21 

Ah ! Savez-vous la grande nouvelle de Paris aujourd’hui ? _ Page 139 

 

 :السياق الدال على احلسرة و األمل حنو و وردت يف

 
Ah ! Que la prison est quelque chose d’infâme ! – page 115 

Ah ! Mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe ! – page 173 

 

 :كما وردت مرة واحدة يف السياق الدال على الضحك أو السخرية يف املثال املوايل
 

Ah ! Ah ! Monsieur vousailles êtes un marquis ! – page 161 

  

، إال  « ! ah »د احلاالت اليت وجدت عليها إال أن ما يلفت اإلنتباه هنا هو أنه رغم تعد
 ".! آه"أن الرتمجة كانت نفسها يف كل مرة و هي 

ال حتمل إال معىن واحدا من املعاين الثالثة اليت توجد يف " آه"اإلشكالية هنا هي أن 
« ah ! » و هي احلسرة و األمل. 

 :يف اللغة الفرنسية كالتايل « ! ah »و تعرف 
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Ah63 : /interj/ et /n.m inv/ : 1. Exprime une vive émotion morale ou 

physique ; ah ! quel bonheur, ! ah ! que je souffre. 2. Redoublée ; exprime la 

raillerie, l’ironie ; ah ! ah ! je vous y prends ! 

 

 :كاآليت"  ! آه"الصيغة  64و يعرف القاموس املنجد يف اللغة و األعالم
 .و أوه و تأوه، أي شكا و توجعأوها : آه

هي بعيدة نوعا "  ! آه"ن صيغة التعجب العربية يف كل األحوال فإنه ميكن القول أ إذن
، ملهي احلسرة و األما عن الصيغة الفرنسية، كوهنا ال تشرتك معها إال يف داللة واحدة و 

وجود بديل أكثر يغة الفرنسية يف هذا السياق، فالفرنسية تستغين عنها لو قلما ترد الص
 . « ! hélas » ، أياستعماال

إذا ربطنا التحليل مبا ورد سابقا من صعوبات الرتمجة، فإننا جند هذا النوع من الصعوبات 
، ألن الصوت هو جزء من  difficultés d’ordre linguistiqueضمن تلك املتعلقة باللغة 

 Jean Claude  65" غوجان كلود مار "و قد أشار إىل ذلك ، (الفصل األول)اللغة 

Margot و ذلك يف دراسة له حول اإلختالفات بني اللغتني املصدر و اهلدف كصعوبة ،
   « les différences d’ordre phonétique » للرتمجة

 

                                                 
63

  Dictionnaire Hachette de français, édition Hachette, 1993, p 

 

11، ص 1111دار املشرق بريوت،  فاموس املنجد يف اللغة و األعالم، 
64

  

 
65

 Traduire sans trahir, Jean Claude Margot, éditions l’Age d’homme, 

1979, page 58 
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« Certes, on ne peut exiger du traducteur qu’il soit au courant de tous les 

aspects de la Phonologie, dont nous avons fait qu’esquisser certains. Mais il 

doit être conscient de l’existence du problème et de la façon dont il se 

pose ; il doit se rendre compte que chaque langue présente dans son code 

un nombre limité et restreint de phonèmes qui se combinent 

succesivement, le long de la chaine parlée, pour constituer les signifiants 

des messages » 

 

جوانب بطبيعة احلال فإنه ال ميكن أن نفرض على املرتجم أن يكون على دراية بكل "
علم األصوات، الذي تطرقنا له بشكل عام، و لكنه جمبور أن يكون على وعي بوجود 

إذ عليه أن يعلم أنه لكل نظام لغوي عدد متناه . تعامل معهاو كذا كيفية ال ،اإلشكالية
و حمدود من الفونيمات اليت باحتادها تعطينا يف كل مرة مدلوالت خمتلفة للرسائل و 

 ".الكلمات
 

" آه"انطالقا من املقولة السابقة، جند أن املشكل الذي جعل املرتمجة تلجأ إىل استخدام 
، فقد كانت ترتجم  calqueا يسمى النسخ الصويت أو كرتمجة يف كل مرة هو اعتمادها م

مل  le conceptاملفهوم ، و لكن l’image acoustique الصوت، أي الصورة السمعية
 .يكن موجودا يف أغلب صيغ التعجب املرتمجة

كيف ميكن أن نعرب عن الدهشة و اإلستغراب : و السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو
اجلملة يف اللغة املصدر، أي  ألمل؟ فهذا يبعدنا كليا عن معىنا بعالمة تدل على احلسرة و

إذ يف كل مرة جند مجال . ، فضال عن كونه يضر باجلانب اجلمايل للغة العربيةالفرنسية
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. عربية متقطعة تتخللها العديد من عالمات التعجب، األمر الذي ال حتتمله لغة كالعربية
تستغين عن عالمة التعجب، هذا ما يبني أن الرتمجة مث إننا نعلم أن اللغة العربية ميكن أن 

 .هنا هي حرفية بأمت معىن الكلمة
 :هي صيغة فرنسية حمضة « ! ah »زيادة على ذلك فإن صيغة التعجب 

 
“Thus the presence of the typically french ‘Ah!’ in the dialect of Henri 

Poirot in Agatha Christie’s novels is a constant reminder…” 66  

 

، صيغة التعجب الفرنسية البحتة هلجة هنري بوارو يف روايات آغاثا   « ! ah »إن وجود "
 ."كريسيت، هو مبثابة عامل ثابت ينعش ذاكرة القاريء

يف نصوص غري فرنسية ما هي  « ! ah »و قد اقتطفت هذا املثال كي أوضح أن الصيغة 
 la présence du françaisفيما هو غري فرنسي  إال عامل للتذكري بالوجود الفرنسي

dans le non-français . 

لن تذوب يف  ! ah كيف ذلك؟ يقصد بإنعاش ذاكرة القاريء هنا بأن صيغة التعجب
اللغة اهلدف مبجرد نسخ صويت، بل يف كل مرة يراها القاريء فإنه حيس بوجود اللغة 

 هنا، من الرتمجة احلرفية و النسخ الصويت فإنه ال جدوىلذا . الفرنسية فيما هو قاريء له

                                                 

66 Routledge encyclopedia of translation studies, Mona Baker & Gabriela 

Saldanha, Taylor & Francis library, 1998, p 82 
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ا يف اللغة العربية، و اإلهتمام باملعىن بدال من نقل بل إنه علينا البحث عما يقابلها حق
 .جمرد أصوات ال داللة هلا

إذن فاملشكل احلقيقي الذي يواجه املرتجم هو كون بعض صيغ التعجب الصوتية حتمل 
كما هو . حدا ميكن أن يعرب عن العديد من األشياءالعديد من الدالالت، أي أن صوتا وا

يف كل مرة، بل إن ذلك ميكن "  ! آه"اليت ال ميكن أن نرتمجها بـ  « ! ah »احلال بالنسبة لـ 
 .فقط يف حال توفر سياق يسمح بتطابق يف العربية و الفرنسية على حد سواء

اجلدول هي فقط احلاالت لذا نالحظ أن مجيع احلاالت اليت ترمجت فيها بشكل الئق يف 
 :على احلسرة حنو « ! ah »اليت دلت فيها 

 
Ah ! Que la prison est quelque chose d’infâme ! – page 115 

 ! كم إن السجن شيء مقزز  ! آه
 :و

 
Ah ! Malheureux rêveur ! – page 119 

 ! أيها الحالم البائس ! آه
 :و

 
Ah ! Grand Dieu ! – page 169 

 ! إلهي العظيميا  ! آه
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 :و

 
Ah ! Mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe ! – page 173 

 ! إن شعري سيشيب قبل أن يسقط رأسي ! آه

 

غ التعجب حني بقة نلمس شيئا من احلسرة اليت عرب عنها األديب بصيففي كل األمثلة السا
يكن كذلك ملا عرب عن املشاكل  شف أنه حامل حبرية مستحيلة، و ململ يكن فرحا ملا اكت

 .اليت يواجهها بشيب رأسه
أما احلاالت األخرى فيمكن أن نتعامل معها بأشكال أخرى، فبالنسبة للتعجب مثال، لسنا 

، فعدم الرتمجة  implicite جمربين على ترمجته، خاصة يف احلاالت اليت يكون فيها مضمرا 
 :لن يؤثر على املعىن، حنو

 
Ah ! Ce n’est qu’un rêve ! – page 27 

 

 :و اليت ميكن ترمجتها بـ
 ! و لكن ذلك مجرد حلم

 

بصيغ عربية أخرى تؤدي نفس  – expliciteإن كان ظاهرا –كما ميكن ترمجة التعجب 
 :املعىن، حنو
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Ah ! N’importe, c’est horrible ! – page 47 

 ! إنه ألمر فضيع ! عجبا
 :و

Ah ! Vous ne savez donc pas ? – page 235 

 أوال تعلم ذلك؟ ! عجبا
، فيمكن أن (يف الرواية و هي واحدة)أما يف احلالة اليت تدل فيها على السخرية و الضحك 

 :ترتجم على النحو التايل
 

Ah !ah ! Monsieur vousailles êtes un marquis ! 

 ! و لكنك ماركيز يا سيدي: فانفجر ضاحكا و قال
 

 ".هاها"الضحك كاليت نستعملها يف بعض األحبان، أي  أو بعبارة بسيطة دالة على 
 

 :الجدول الثاني
 

العبارة التي تضم الصيغة في  الصفحة
 الفرنسية

 الترجمة إلى العربية

109 On eût dit qu’ils me حلايل  لقد بدا يل أهنم يرثون
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plaignaient, tant ils étaient 

empressés autour de mon 

chevet. Bah ! curiosité ! 

. لكثرة ما كانوا يهرعون إيل
 ! جمرد فضول ! آه

161 Hein ! dis, veux-tu 

d’amitié ? 
أفال تريد  ! قل يل إذن

 الصداقة؟
169 Oh ! si ces jurés l’avaient 

vue, au moins, ma jolie 

petite marie. 

آه لو كان هؤالء احمللفون 
قد رأوها على األقل ابنيت 

 اريالصغرية اجلميلة م
171 Oh ! il est bien vrai que je 

vais mourir avant la fin du 

jour ? 

هل حقا سأموت قبل  ! آه
 هناية هذا اليوم؟

213 Eh ! qu’est-ce donc cette 

agonie de six semaines et ce 

râle de tout un jour ? 

إذن ما هذا اإلحتضار  ! آه
الذي يدوم ستة أسابيع؟ و 

اليت تدوم هذه احلشرجة 
 يوما بكامله؟

265 Oh ! l’horrible peiple avec 

ses cris d’hyène ! 
يا هلذا اجلمهور  ! أوه

الرهيب بصياحه الذي هو 
 ! عواء الضباع
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يف مجيع " ! آه"مل ختتلف ترمجة هذه الصيغ عن سابقتها، إذ أن املرتمجة قد عمدت إىل 
 .احلاالت

الواردة يف هذا اجلدول تعرب عن التعجب و لكن ما نالحظه هنا هو أن كل الصيغ 
 عجبا، و اليت ميكن أن ترتجم بـ  ! bah !  ،hein !  ،oh !  ،Ehالدهشة رغم أهنا خمتلفة 

 :، حنويالأو 

 
Eh ! Qu’est-ce donc cette agonie de six semaines ? 

 
  ! عجبا من احتضار يدوم ستة أسابيع

 
اجلدول  أن ميلك العديد من الدالالت، أما دا ميكنن صوتا واحرأينا يف اجلدول األول أ

يبني لنا أن داللة واحدة ميكن أن متلك عدة أصوات، و أنه ال ميكن حتديد  فإنه الثاين
. العالقة بني الصوت و الداللة إذا أمهلنا السياق الذي تتواجد فيه صيغ التعجب الصوتية

ألن  باعتماد النسخ الصويت، كما ال ميكن احلصول على الرتمجة األقرب إىل األصل
 :الصيغ تتغري بتغري السياق، كما يف املثال الذي ورد يف املدونة

 
Oh ! Mourir dans quelques heures. – page 205 

 :و الذي ترجم بـ
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 سأموت خالل بضع ساعات ! آه
 :و الذي كان من املمكن ترمجته أيضا بـ

 
 سأموت خالل بضع ساعات ! تبا

 
أهنا إن دلت يف بعض األحيان على التعجب، فهذا ال يعين أهنا ال  و ذلك حىت نفهم

 .تدل على شيء آخر، و أن كل داللة تتعلق بالسياق
 

 العينة الثانية .2
 

العبارة التي تضم الصيغة في  الصفحة
 الفرنسية

 الترجمة إلى العربية

21 Hé bien ! avant même que mes 

yeux lourds aient le temps de 

s’entrouvrir 

 مل ترتجم

95 Eh bien ! pourqoui non ? و مل ال ! حسنا ! 

11 Vive l’empreur ! حييا اإلمرباطور ! 
88 Bonjour ! Bonsoir ! me crient-

ils avec leur ricanement atroce 
مساء  ! صباح اخلري
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صرخوا  ! اخلري
 بسخريتهم الشرسة

88 Adieu camarade ! وداعا أيها الرفيق ! 

131 Hélas ! lui et d’autres ! هو و آخرون  ! وياله
 ! معه

131 Au revoir ! إىل اللقاء ! 
139 Eh bien ! monsieur l’abbé, 

qu’est ce que vous avez de 

nouveau ? 

إذن يا سيدي 
ماذا لديك  ! القسيس

 من جديد؟
143 Eh bien ! à quoi pensez vous 

donc ? 
فيم تفكر  ! حسنا

 إذن؟
145 Eh bien ! ne suis-je pas 

malheureux ? 
أولست سيء  ! حسن

 احلظ؟
155 N’importe ! j’ai fait mon temps قضيت مدة  ! ال يهم

 العقوبة هناك
185 Hélas ! ce n’est pas ma faute الذنب  ! يا لألسف

 ليس ذنيب
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185 Eh bien ! j’ai essayé de manger لقد حاولت  ! حسنا
 أن آكل

209 Eh bien ! il me semble que je 

suis encore dans la tour de 

bourdon 

يبدو يل اآلن  ! حسنا
أنين ال أزال يف برج 

 اجلرس
215 Horreur ! ياللفظاعة ! 
221 Hélas ! qu’est ce que la mort fait 

de notre âme ? 
ماذا يفعل  ! يالألسف

 املوت بأرواحنا
221 Mon Dieu ! toujours le même دائما القسيس  !يا إهلي

 ! نفسه
253 Bravo, Mardi ! أحسنت يا ماردي ! 

 

     

اإلطــالع علــى اجلــدول و قــراءة الرتمجــات أن هــذا النــوع مــن صــيغ التعجــب  ال يظهــر لــدى
نظــرا لكــون الرتمجــة واضــحة بشــكل عــام و لــيس هبــا العديــد مــن ، و صــعب الفهــم و اإلدراك
 .الصوتية و املعجمية و الداللية اسة الصيغ من النواحياألخطاء، فقد تقررت در 

ســوف يكــون عبــارة عــن دراسـة لطبيعــة هــذه الكلمــات أو الصــيغ، و ذلــك  بــدوره التحليـلو 
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 .الناحية الصوتية، و الناحية الداللية، و الناحية املعجمية: من ثالثة نواح

 الناحية الصوتية - أ

مثــل الــيت صــادفناها يف )صــويت حمــض نالحــظ أنــه رغــم أن هــذه الصــيغ ليســت ذات طــابع 
، ســواء  une forte intonation، فإننــا نالحــظ قــوة اهلتــاف و التشــجيع (اجلــدول الســابق

 . ! bravo، و  ! encore !  ،chapeau bas: للداللة على التشجيع أو اإلستياء، حنو

يظهـر أن صـيغ كل هذه األلفاظ تتطلب أن تنقل معهـا اهلتافـات إىل اللغـة العربيـة، لـذا فإنـه 
 ....النداء اليت مث التطرق إليها يف الفصل األول

Vive l’empreur !  وhélas !  وadieu camarade !  وhorreur !  وbravo mardi !  و
فسواء أكانت هذه األخرية تدل على الفرحة أو احلزن، ففـي كلتـا احلـالتني نالحـظ ... غريها

ت، و ذلك ألهنا تعـابري تنبـع مـن األعمـاق و حتتـاج أهنا البد و أن ترفق مببالغة يف وقع الصو 
 اإلنفعال للتعبري عنهاإىل 

 

   :الداللية من الناحية -ب
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ليســـت داللـــة هـــذه الكلمـــات يف الصـــوت فقـــط، بـــل إن الكلمـــة يف حـــد ذاهتـــا حتمـــل معـــىن 
 ، كما نالحظ يف اجلدولواحدا و واضحا و ليس حباجة إىل تأويل

و هواحلــال . أن تعــين شــيئا آخــر عــدى احلســرة و األســفمــثال   hélasفــال ميكــن لكلمــة 
 .بالنسبة لبقية الصيغ

« Un seul signifié explicite qui n’exige pas une interprétation au dela du sens 

réel » 

 

ـــان  جنـــد بعـــض الكلمـــات  -و هـــي نـــادرة –إال أنـــه ال بـــد مـــن اإلشـــارة أنـــه يف بعـــض األحي
الفرنســـيون مـــثال، و الـــيت يســـتعملها  Bravoاهـــا، كصـــيغة تســـتعمل للداللـــة غلـــى عكـــس معن

لـذا علـى املـرتجم أن جيـذر مـن مثـل هـذه . أحيانا للتعبري عن اسـتيائهم مـن فشـل شـخص مـا
 .العبارات، اليت قد تبعده متاما عن املعىن

 

 :من الناحية املعجمية_ ج 

و لكن ما نالحظه . ويل تأ فهي سهلة الرتمجة و ال حتتاج إىلاأللفاظ سهلة الفهم و بالتايل
جنبية، أي أهنا ذات األصول األالكلمات  أنه ميكن أن ترد بعضيف اجلدول السابق هو 

اليت هي  bravo: ، حنوl’empruntإمنا جاءت و انتقلت عن طريق اإلقرتاض  ليست فرنسية
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 :ذات أصل إيطايل، و اليت وردت يف موسوعة ويكيبيديا كالتايل

‘Bravo67, en français, est une exclamation d'origine italienne marquant 

l'enthousiasme et utilisée pour féliciter une personne ou applaudir un 

spectacle’. 

مل لغرض ذات أصل إيطايل تعرب عن احلماس، و تستع يف الفرنسية، هي صيغة تعجبية'
68'هتنئة شخص ما أو تشجيع جمموعة من األشخاص  

ىت و إن مل نرها يف املدونة فإهنا تدل على نفس الشيء، من الصيغ اليت ح و هناك العديد
 .أي التشجيع و اهلتاف

قد يدفعنا هذا املثال لإلشارة إىل أمثلة أخرى ذات أصول أجنبية، حىت و إن مل ترد هذه 
 ,« ! basta ! », « Bravissimo ! », « Ciao ! », « Euréka »: املدونة، حنواألخرية يف 

« halte ! »  و غيرها... 

 

 العينة الثالثة .3

 

                                                 
67 http://fr.wikipedia.org/wiki/Bravo 24.02.2001 

 

(من الناحية الداللية -ب)و قد أشرنا إىل استثناء يف الصفحة نفسها    68
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bravo%2024.02.2001
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العبارة التي تضم الصيغة في  الصفحة
 الفرنسية

 الترجمة إلى العربية

111 Les galères ! juste ciel ! األشغال الشاقة املؤبدة،  ! آه
 ! أيتها السماء العادلة

128 O rage ! démons ! 

malédictions ! 
 ! ياللشياطني ! ياللغضب

 ! ياللعنة
191 Où diable avez-vous pu 

apprendre ces nouvelles ? 
و أىن حبق الشيطان أن 

 تعرف أخبارا؟
195 Diable ! cela ne 

m’arrangerait pas 

maintenant que j’ai de quoi 

avoir du tabac ! 

د هذا مل يع ! ياللشيطان
يالئمين، اآلن و قد أصبح 

معي ما أستطيع أن أحصل 
 ! به على النشوق

115 O ma grace ! ma grace ! العفو عين ! العفو عين ! 
221 Mon dieu ! toujours le 

même ! 
دائما القسيس  ! يا إهلي
 ! نفسه

255 Chapeaux bas ! chapeaux 

bas ! 
انزعوا  ! انزعوا قبعاتكم

 ! قبعاتكم
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295 Ma grace ! ma grace ! أعف عين ! أعف عين ! 
295 Eh, par pitié ; une minute 

pour attendre ma grace ! 
دقيقة واحدة  ! الرمحة ! آه

 ! ألنتظر وصول العفو

 

إال احلقيقية  هي عبارات ال تربطها بصيغ التعجب إن الكلمات اليت تؤلف اجلدول الثالث
ارة عن كلمات ذات أبعاد ثقافية، و هي يف معظمها عالمة التعجب، فهي من دوهنا عب

و   .، و يلعب اإلحياء فيها دورا مهما و أساسيامتيل إىل اجلانب الديين أو الروحي من اللغة
ذلك على عكس الصيغ السابقة اليت أتت خصيصا ل لغرض التعجب، فإن هته مل تكن 

تؤدي عدة وظائف،  فكلمة  يف األصل صيغا تعجبية، بل إن هلا من الدالالت ما جيعلها
bravo مثال ال ميكن أن تعين شيئا آخر خبالف التشجيع و اهلتاف. 

و  ! malédictionو  ! démonsو  ! rageو  ! ciel: فلنمعن يف الصيغ اليت وردت يف اجلدول

diable ! و grace !  وdieu !  وpitié ! . 

هي عبارات ذات بعد  ! chapeau pasإن معظم هذه األلفاظ، بل تقريبا كلها باستثناء 
مث إنه لكل من هذه . ثقايف ديين، و ميكن أن ندرجها ضمن الكلمات ذات الداللة الثقافية

الكلمات أسطورة يف اللغة املصدر حتملها معها أثناء الرتمجة للغة العربية، إال أن هذه 
ا اللغة العربية، و األساطري اليت ترافق الكلمات السابقة ليست نفسها األساطري اليت عهدهت
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إال أن الرتمجة احلرفية . هنا يكمن املشكل الذي يستدعي حله النفي املطلق للرتمجة احلرفية
 .هي احلل الوحيد الذي شهدناه طوال قراءة النسخة العربية للمدونة

و ال بد من البحث يف معاين هذه الكلمات و الكيفية اليت اكتسبتها هبا، أي تتبع التاريخ 
و هذا ما سيؤكد لنا أن إجياد مقابالت هلذه الكلمات ليس باألمر . هلذه الصيغ الثقايف

ألن كل اللغات متلك نفس األفكار و )السهل، و بالرغم من وجود املقابل يف اللغة العربية 
و هنا ميكننا أن نستدل بعبارة . فإنه ليس من السهل إجياده( تبقى التعابري اليت ختتلف

لألديب يامسينة خضراء، أين  l’écrivainإنعام بيوض يف ترمجة كتاب استخدمتها املرتمجة 
و تعين كلمة ".  ! واستغفر اهلل"و ترمجت بـ  O blaspheme ! 69وردت صيغة التعجب 

blasphème و قد  . ، أما الرتمجة احلرفية للعبارة األصلية فتعين ياللشتيمةسب الدين احلنيف
عن حهل للنيب صلى اهلل عليه و سلم، و ألن يف كتب خضرة هذه العبارة عقب قول نسبه 

و تعبريا عن أسف . ذلك خطأ ينايف تعاليم اإلسالم فقد استعملت املرتمجة لفظ اإلستغفار
ملقتضى  الكاتب ملا تلفظ به و مبا أنه مسلم و عريب فقد جاءت هذه الرتمجة مناسبة متاما

 .احلال و مؤدية ملقاصد الكاتب

أن يتخطاه املرتجم أثناء نقل النص، أي جتاوز احلواجز الثقافية و أضن أن هذا ما جيب  
 . اليت ميكن أن تؤدي به لإلحنراف عن املعىن

                                                 

، إعداد الطالبة رمجة زقادة، "إنعام بيوض، ترمجة رواية الكاتب ليامسينة خضراءمنهجية الرتمجة األدبية عند "مذكرة 
955ص 

69
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–إن هذا القوس الذي فتحناه يقودنا مباشرة للتفكري يف مشكل املكايفء يف الرتمجة الذي 
نايدا و   تطرق له كافة املهتمني بالرتمجة األدبية على وجه اخلصوص كـ -كما رأينا سابقا

نطبق و دراساته اليت اجتهت بشكل مباشر بالنسبة لنايدا فإن هذا املوضوع يو . كاتفورد
 .على صيغ التعجب حنو الثقافة و الدين

ات، و لذا تسهل مالحظة أن نظرية يوجني نايدا قد تكون احلل األمثل هلذا النوع من الرتمج
التعجب، ألن كل ترمجة غري هذه رمجة هذا الصنف من صيغ ذلك ملا هلا من فعالية يف ت

تما إىل احلرفية و بالتايل اإلبتعاد عن النص األصلي متاما كما سنالحظ يف ستقودنا ح
 .التعليق املوايل على اجلدول

بـ  ! ô rage ! démons ! malédiction، ترمجت عبارة (أنظر اجلدول) 128ففي الصفحة 
رمجة حرفية بأمت معىن الكلمة، أين مل ، و هي ت" ! ياللعنة ! ياللشياطني ! ياللغضب"

و بالنسبة للعبارة، فحىت و . يف اللغة العربية" ياللغضب"تكرتث املرتمجة لعدم وجود عبارة 
ألهنا تعرب عن شيء واحد و هو  ،إن كانت تتألف من ثالث صيغ، فإن املعىن واحد
أو غريها من "  ! نةاللع"أو "  ! تبا"الغضب و السخط، و بالتايل فإنه ميكن ترمجتها بـ 

 .عبارات السخط اليت تدخل يف سجل اللغة العربية و تؤدي نفس معىن العبارة السابقة

و أضن أنه من ". حبق الشيطان"بـ  ? où diableأين ترتجم  191و يتكرر ذلك يف الصفحة 
غري املمكن أن يتجاوب القاريء العريب مع هذه العبارة يف أي حال من األحوال، فزيادة 
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 إن فسرت كما جاءت –لى أن ال وجود هلا يف اللغة العربية حبكمها ترمجة حرفية، فهي ع
و تنتمي الصيغة السابقة . تعين القسم بالشيطان، و هذا ما يتناىف متاما و املنطق العريب -

إىل الثقافة الغربية، و هي أحد العبارات اليت هلا قصة ترتبط بالتقاليد و تعود إىل ماض بعيد 
 .و أرواحهمانت األرواح و الشياطني تثري خوف البشر و تسيطر على عقوهلم أين ك

و للنظرية التأويلية حظور يف هذا السياق، أين لن يستطيع املرتجم أن حيصل على املقابل 
الصحيح إن مل يقم بتأويل العبارة يف اللغة األصلية، و ذلك بالبحث عن داللتها احلقة، أو 

اولنا فإذا ح. ديها العبارة عينهاعديد املعاين اليت ميكن أن تؤ استخالص فحواها من بني 
 je vous supplie de me dire oùتأويل الصيغة السابقة يف اللغة املصدر، وجدنا أهنا تعين 

avez-vous appri ces nouvelles   . و كأنه حيلفه باهلل أن يقول له من أين حصل على
 :لعبارة ميكن أن تكون كالتايلو بالتايل فإن ترمجة ا. تلك األخبار

 أستحلفك باهلل أن تقول لي كيف حصلت على هذه األخبار

 :أو

 كيف حصلت على هذه األخبار بحق السماء؟

اليت ميكن تعويضها بالعبارات  مع نفس الرتمجة 195يف الصفحة  ! diableو تتكرر صيغة 
 ... ! أو سحقا ! أو اللعنة ! تبا



ة | 160 ح ف ص ل ا  

 

انزعوا "و اليت ترمجت حرفيا بـ  295يف الصفحة  ! chapeaux basو وردت الصيغة 
 :، رغم أنه كان من املمكن أن ترتجم بـ"  ! قبعاتكم

 " ! احنوا رؤوسكم"أو  "  ! انحنوا"

هو حركة تدل على اإلحرتام و اإلعرتاف بالوقار ( أي نزع القبعة)ألن املشار إليه هنا 
révérence ها حركة اإلحنناء يف ثقافات أخرى منها لشخص ما يف الثقافة الغربية، و تقابل

 .الثقافة اهلدف

و سأرفق هذه . بوضوح - الذي أشار إليه نايدا - و هنا يظهر املكايفء الديناميكي
 :قرأته و نال إعجايب ألنه يتطابق و هذا السياق 70املالحظة مبثال

«L'interjection ne prend ni l'inflexion du genre, ni celle du nombre. Elle est 

donc invariable. Cependant, fait observer Domergue, quand elle s'annonce 

par un substantif, elle subit la loi des substantifs, et prend le nombre 

qu'indique la pensée. Une personne, par exemple, ne reconnaissant qu'un 

Dieu, écrira toujours grand Dieu ! au singulier ; mais dans le système de la 

religion païenne, où l'on reconnaissait plusieurs dieux, on écrit au pluriel, 

grands dieux ! »  

اليت ال تعىن اآلهلة  ! grands dieuxفلنتخيل إذن كيف يكون وقع الرتمجة احلرفية لـ  
جمرد عبارة  القدامى على سبيل املثال، إمنا هي ليست إال العظيمة لدي اإلغريق أو املصريني

                                                 
70 http://www.espacefrancais.com/mots-invariables/interjections-definition-

emploi.html  26.02.2011 

http://www.espacefrancais.com/mots-invariables/interjections-definition-emploi.html
http://www.espacefrancais.com/mots-invariables/interjections-definition-emploi.html
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للداللة على الدهشة و اإلستغراب، لذا، ال جمال لرتمجتها حرفيا، إمنا يتوجب البحث عما 
و "  ! يا إهلي"تعنيه حقيقة يف النص األصلي لنتوصل يف النهاية إىل أهنا ميكن أن ترتجم بـ 

 .بكل بساطة

 :تعقيب على نقد الترجمة .9

 

إن ما ميكن قوله كمالحظة أخرية و إمجالية عن طريقة و نوعية ترمجة صيغ التعجب اليت 
عمدت هلا املرتمجة يف هذه الرواية، هو أنه مهما اختلفت صيغ التعجب بأنواعها الثالثة، 

يف مجيع  فإننا نالحظ أن الرتمجة احلرفية هي أسوأ أو آخر حل ميكن أن يلجأ إليه املرتجم
أعين بذلك كل الصيغ، ألن الرتمجة احلرفية للصيغ ذات الطابع الصويت، أو ما  احلاالت، و

. فهي ترمجة حرفية للصوت بطبيعة احلال. هو أيضا يعد ترمجة حرفية" نسخا صوتيا"أمسيناه 
وألن ترمجة صوت يف لغة ما بنفس الصوت يف لغة أخرى هو ضرب من الرتمجة احلرفية، و 

ل حريف للصوت، حبكم الداللة مضمرة و مسترتة داخل النسخ الصويت ما هو إال نق
 .الصوت عينه

اإلحيائية، فقد الحظنا أن اشرتاك النظرية /أما بالنسبة لصيغ التعجب ذات الطبيعة الثقافية
التأويلية و نظرية املكايفء الديناميكي جدير بأن يعطي نتيجة ال بأس هبا مبدئيا، ألن معاين 

ت أخرى أكثر سطحية، و نفس الدالالت مقرونة بأفكار و تلك الصيغ خمفية وراء دالال
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 . ! diableمعتقدات قدمية كما رأينا بالنسبة لـ 

تعتمد فيه الرتمجة احلرفية كأسوأ حل هو الصنف الثاين أما النوع الوحيد الذي ميكن أن 
للصيغ، أي الصيغ ذات الداللة الواحدة، أين ال حيتاج املرتجم لبذل جمهود كبري لكي 

إال أنه ال . لفاظ سهلة و متداولةفهي أ.  يف اللغة اهلدفيستخرج الداللة و جيد هلا مقابال
جيب أن نتخذ من الرتمجة احلرفية قاعدة رياضية، ألنه حىت و أن مل تتغري الرتمجة فهناك 

 .شيء يتغري من حني آلخر و هو السياق

 

 

 

 

 

 ةخاتم
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 الخاتمة

ور الذي تلعبه يف أي مشروع تنويري، فالثقافة اإلنسانية تتجسد أمهية الرتمجة األدبية يف الد
خمتزنة يف اآلداب، لذا فإن اإلهتمام هبا ال يكون فقط عن طريق ممارستها، بل يتعدى األمر 

ليست جمرد أداة للتعبري عن الفنون  والرتمجة األدبية. بتحليلها و نقدهاذلك إىل اإلهتمام 
  .األدبية بل هي فن يف حد ذاهتا

ن الرتمجة األدبية تساهم يف ترسيخ ثقافة األمة وهلا دور هام يف حتقيق التكامل وجتسيد إ
احلوار بني الثقافات، وهي أداة ميكن من خالهلا فهم ثقافة اآلخر، وهذه هي بعض 

 .األسباب اليت جعلت الرتمجة األدبية تزدهر ويتزايد االهتمام هبا

 هذا اإلطار، نظرا لألمهية اليت ذكرت سابقا،تعد دراستنا عن لذا فقد حاولنا أن ال تب

آخر يوم يف حياة 'إشكالية ترمجة صيغ التعجب يف رواية "فقد أتت هذه الدراسة املوسومة بـ 
و الـــيت تعـــد حماولـــة أردت مـــن خالهلـــا تقصـــي املنهجيـــة الـــيت اتبعتهـــا  'حمكـــوم عليـــه باإلعـــدام

 .مرتمجة الرواية يف التعامل مع صيغ التعجب

لكوهنـا عمـال أدبيـا بـالغ األمهيـة، بـل و ال يقـل أمهيـة عـن األديــب يف  اختيـار املدونـةو  يعـود 
 .حد ذاته

صـيغ و من أجل الوصول إىل منهجية مثلى للرتمجة، قمت يف القسم النظري بدراسة مفهـوم 
تـني و مهـا الفرنسـية و بـني اللغتـني املعنيالتعجب و الفرق الـذي يظهـر يف التسـمية و الوظيفـة 
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قد أتى ذلك بعد حملـة تارخييـة أكـدنا فيهـا قـدم و كـذا أمهيـة الظـاهرة و الطـرق الـيت  و .ةالعربي
طوقـة و املخطوطـة، ذلـك نمث حتـدثنا عـن عالقتهـا بـاللغتني امل .نظر إليها هبا على مـر العصـور

ألهنـــا ال تنتهمـــي ال هلــــذه و ال لتلـــك، فهــــي تظـــم اإلثنــــني و تشـــكل نقطــــة تقـــاطع بالنســــبة 
  .لإلثنني

يف هذا الفصل كاستنتاج فيما خيص صـيغ التعجـب هـو أهنـا ال تنتمـي  ما ميكن قوله  فإنلذا 
هية و ال كتابيـة، بـل هـي رأيناهـا مـن قبـل، أي أهنـا ليسـت شـف كليا ألي من أوجه اللغة الـيت

 .تنتمي لإلثننيفهي جتسد اجلانب الشفهي يف اللغة املكتوبة، و هذا ما جيعلها . بني البينني

مــن هــذا الفصــل ككــل و بغــض النظــر عــن التعــاريف، هــو التوصــل إىل  تفدناهأمــا عــن مــا اســ
طريقــــة لتصــــنيف صــــيغ التعجــــب، و ذلــــك مــــن خــــالل املخطــــط الــــذي اقرتحنــــاه، و الــــذي 

قصـد بـذلك تلـك الــيت ناسـتطعنا مـن خاللـه أن نعـرف الفــرق بـني خمتلـف صـيغ التعجــب، و 
داللــــة الواحــــدة، و صــــيغ ، و صــــيغ التعجــــب ذات ال، أي صــــيغ التعجــــب الصــــوتيةذكرناهــــا

 :التعجب ذات الداللة اإلحيائية، وهي على التوايل

Interjections phonétiques, interjections dénotatives, interjections 

connotatives. 

أما فيما خيص الفصل الثاين فإننا متكننا من خالله من التعرف على أهم ما تتسم به الرتمجـة 
و مـــن خـــالل ذلـــك اســـتنتجنا أن الرتمجـــة . ه اخلصـــوصرياهتـــا علـــى وجـــالرتمجـــة األدبيـــة ونظو 

األدبيــة ال ميكــن أن تبتعــد عــن مفهــوم املكــايفء، و ذلــك ألهنــا تتســم مبجموعــة مــن العناصــر 
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حــىت نــذكر أو نلفــت  هــذاو . خلصــناها يف نقطتــني مهمتــني و مهــا العنصــر الثقــايف و اإلحيــاء
لـذا فقـد .   يسـلكها املـرتجمالتـأثري يف املنهجيـة الـيت نه للنص األديب القدرة علـىاإلنتباه إىل أ

 .بعرض ملخص ألبرز النظريات يف هذا اجملال قمنا

صــعوبات تتعلــق باللغــة، و صــعوبات ) مث إن صــعوبات الرتمجــة الــيت خلصــناها يف ثــالث نقــاط
 كفيلــة بــأن تـذكر املــرتجم أنــه يف( تتعلـق مبــا وراء اللغـة، و صــعوبات تتعلــق مبـا هــو غــري لغـوي

هــذا النــوع مــن الرتمجــة علــى وجــه اخلصــوص، أي الرتمجــة األدبيــة، ال ميكــن أن نعتمــد علــى 
رتجم للغتني املصدر و اهلـدف و خصـائص كـل منهمـا عنصر اللغوي فقط، أي أن معرفة املال
لـيس بـاألمر الكـايف، ألن ، (  le génie de la langueو الـيت ينعتهـا الـبعض بــعبقرية اللغـة )

ال ميكن أن يتواجد دون الظروف الـيت حتـيط بـه، و كـذا العنصـر الثقـايف  -نصأي ال –اللغة 
 أحـــد العوامـــل املتحكمـــة يف معـــىن الـــنص لـــذا أشـــرنا إىل. اريء و الكاتـــبالـــذي يتعلـــق بالقـــ

 .القراءة :األديب

و هـو وظـائف اللغـة السـت الـيت  يف قـراءة الـنص األديب و قد استعرضنا عامال مهما يـتحكم
باإلضـافة إىل بعـض العوامـل األخـرى الـيت .  Roman Jakobsonجاكوبسـون جاء هبا رومـان 

 . مل تذكر يف البحث

ي القســم التطبيقــي، البــد ستخلصــناه مــن الفصــلني املتبقيـني، أو قبـل أن نســتعرض أهــم مـا ا
من أن نشري إىل أن الدراسة يف الفصل الرابع قد اعتمدت على خمطـط الفصـل األول و كـذا 

 .ليت مت استعراضها يف الفصل الثاينصعوبات الرتمجة ا
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ام أول جبمع كل املعلومات يقي من هذا البحث، فقد قمنا يف مقو فيما خيص اجلانب التطب
و أعمالـه و سـريته  Victor Hugoالواردة حول املدونة يف الفصل الثالث، أين عرفنا األديب 

 .كبرية يف مسريته األدبية  ، و اليت تعترب نقطة حتولما كتبو كذا املدونة اليت هي من أهم 

إضــافة نقطتــني مهمتــني و مهــا ترمجــة الروايــة الفرنســية للعربيــة الــيت   كمــا أن هــذا مل مينعنــا مــن
 و. يف الســنوات األخــرية نظــرا النتشــار هــذا النــوع مــن الرتمجــةكانــت و ال زالــت حمــل نقــاش 

 leار الـداخلي فيـه عـن أهـم مـا مييـز كتابـات فيكتـور هوغـو و هـو احلـو  ناحتـدثشـقا  خصصنا

monologue interieur  الــذي أصـبح عنصــرا مهمــة دراســته بعـد وفــاة الكاتــب بســنوات، و
 . stream of consciousnessخاصة بالنسبة لألدب الربيطاين الذي مساه 

أن نلفـت  امث إن إدراج هذه النقطة بالذات يف البحـث مل يكـن صـدفة، إمنـا أردنـا مـن خالهلـ
صــيغ التعجــب هــي وجــه مــن أوجــه احلــوار الــداخلي، إن تعلــق األمــر انتبــاه القــاريء إىل أن 

 .بالنص األديب بطبيعة احلال

أما الفصل الثاين من اجلانب التطبيقي فقد خصصناه لتحليل و نقد ترمجة صيغ التعجب يف 
و هنا البد أن نشـري إىل نقطـة مهمـة جتلـب انتبـاه أي قـاريء للرتمجـة ، وهـي الرتمجـة . املدونة

 .اليت اعتمدهتا املرتمجة يف األنواع الثالثة لصيغ التعجباحلرفية 

و انطالقا من الدراسة الواردة يف هذا البحث، استخلصنا جمموعة مـن النتـائج تـتلخص فيمـا 
 :يلي
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إن التطــرق للغــة الشــفهية و الكتابيــة، و البحــث عــن عالقتهــا بصــيغ التعجــب جيعــل   .1
كــم اللغــة الشــفهية ، حبداللــةمــن الدراســة تتجــه بشــكل آيل لعلمــي األصــوات و ال

 .تتعلق بعلم األصوات، و الكتابية بعلم الداللة

إن تصــنيف صــيغ التعجــب إىل ثالثــة أنــواع قــد مكننــا مــن الــتفطن إىل أهنــا ال حتظــى   .2
. ترمجــة خاصــة بــهمجيعهــا بنــوع واحــد أو طريقــة واحــدة للرتمجــة، بــل إنــه لكــل نــوع 

حــــدة ميكــــن أن تتغــــري بتغــــري هــــذا و ال ميكــــن أن ننســــى أن صــــيغة التعجــــب الوا
 . le contexteجمموعة من العوامل أمهها السياق 

انطالقا من التطرق للحوار الداخلي، استنتجنا أن صيغ التعجب يف روايات فيكتور   .3
 .هوغو ما هي إال جتسيد له

أمــا عــن التحليــل و النقــد مــن منظــور نظريــات الرتمجــة فهــو يقودنــا إىل اســتخالص أن  .9
، أوال ألن الــنص أديب، أي ة هــي حــل مســتبعد إن مل نقــل مســتحيالالرتمجـة احلرفيــ

 .أن اتساعة جيعل من وجود املقابل الثابت أمرا مستحيال

    

ن نفكـــر يف منهجيـــة لرتمجـــة صـــيغ التعجــــب دو و ال ميكـــن بـــأي حـــال مـــن األحــــوال أن 
الـــنص  نظريـــات الرتمجـــة الـــيت تلتـــزم األمانـــة و مجاليـــات التفكـــري يف اإلملـــام جبميـــع جوانـــب

و أنــه ال ميكــن اإلحنيــاز أليــة نظريــة علــى حســاب األخــرى . األديب و القــاريء و الكاتــب
ألن النص األديب هو نـص واسـع و شـامل و متكامـل، و البـد مـن أن تلـم ترمجتـه جبميـع 
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فــاألدب هــو ســرد حليــاة البشــر و لــيس جمــرد لغــة . جوانــب األدب و مجيــع جوانــب احليــاة
 .فحسب

ن أدعـي انـين قـدمت عمـال كـامال، و ال أعتقـد أن دراسـيت قـد أملـت فـإنين لـ و يف األخـري
جبميــع جوانــب الرتمجــة األدبيــة فيمــا يتعلــق بصــيغ التعجــب، و لكنــين أمتــىن أن أكــون قــد 
أســهمت و لــو بالقليــل يف طــرح بعــض النقــاط و إضــافة بعــض اإلســتنتاجات إىل مــا قــد 

ركت يف إضـافة بعـض األفكـار كما أمتىن أن أكـون قـد شـا. قيل من قبل يف هذا املوضوع
إىل مكتبة الرتمجة، هذه املكتبة الفثيـة الـيت هـي حباجـة آلرائنـا و أفكارنـا، و الـيت لـن تكـرب 

 .إال بكربها و زيادة اهتمامنا هبا

و كاملعهود، علينا أن ال ننسى أن هـذا الفـرع، أي الرتمجـة، هـو بوابـة مفتوحـة علـى العـامل 
 .و سيبقى دائما لنا فيها ما يقال

صلى اهلل على سيدنا حممد و آله و صـحبه و سـلم، و آخـر دعوانـا أن احلمـد هلل رب و 
 .العاملني
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 ملحق
 

 

 

 

 



ة | 170 ح ف ص ل ا  

 

 

 ملحق
 

جلدولني يصنفان أهم صيغ  يف هذا امللحق أن نقوم بعرض مبسط يف األخري أردنا 
 التعجب، األول حسب علم النحو الفرنسي، و الثاين حسب املخطط الذي اقرتحناه يف

 الفصل األول
 

  71الجدول األول .1
 

 

Interjections 

 

 

Locutions interjectives 

 

Ah ! 

Adieu ! 

Alerte ! 

Allez ! 

Allo ! 

Arrière ! 

Attention ! 

Au secours ! 

Bah ! 

Basta ! 

 

Bon sang ! 

Bonté de dieu ! 

Ça suffit ! 

Dis donc ! 

Enfer et damnation ! 

Fouette cocher ! 

Juste ciel ! 

Chapeau bas ! 

La ferme ! 

Ma foi ! 

                                                 
71 http://www.espacefrancais.com/mots-invariables/interjections-definition-

emploi.html 
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Bravissime ! 

Bravo ! 

Ciao ! 

Ciel 

Damnation ! 

Diable ! 

Dommage ! 

Eh ! 

Eh bien ! 

Enfin ! 

Euréka ! 

Grâce ! 

Ha ! 

Hein ! 

Hélas ! 

ô ! 

oh ! 

pardieu ! 

sacredieu ! 

salut ! 

tonnerre ! 

vive ! 

Ma parole ! 

Tant pis ! 

Tonnerre de dieu ! 

Vogue la galère ! 

 
 

 2 . الجدول الثاني
 

 يضم هذا اجلدول نفس صيغ التعجب السابقة، بنظرة علمي األصوات و الداللة
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Interjections 

d’ordre  

Phonétique 

 

 

Interjections 

dénotatives 

 

Interjections 

connotatives 

 

Ah! 

Allo! 

Bah! 

Eh! 

Ha! 

Hein! 

Ô! 

Oh! 

 

Alerte ! 

Allez ! 

Arrière ! 

Attention ! 

Au secour ! 

Basta ! 

Bravissimo ! 

Bravo ! 

Ça suffit ! 

Ciao ! 

Dis donc ! 

Dommage ! 

Eh bien ! 

Euréka ! 

Hélas ! 

La ferme ! 

Salut ! 

Tant pis ! 

Vive ! 

 

 

Bon sang ! 

Bonté de Dieu ! 

Chapeau bas ! 

Ciel ! 

Damnation ! 

Diable ! 

Enfer et damnation ! 

Fouette cocher ! 

Grace ! 

Juste ciel ! 

Ma foi ! 

Ma parole ! 

Pardieu ! 

Sacredieu ! 

Tonerre ! 

Tonerre de Dieu ! 

Vogue la galère ! 
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 ملخص البحث

 

 :يقوم موضوع حبثنا الذي نقدمه لنيل شهادة املاجستري حول املوضوع التايل

آخر يوم في حياة محكوم عليه 'إشكالية ترجمة صيغ التعجب و الهتاف في رواية "
 ".لألديب فيكتور هوغو' باإلعدام

حيث تكمن إشكالية البحث يف صعوبة ترمجة صيغ التعجب يف النص األديب، و يعود 
الذي هو نوع من الرتمجة  calqueديدة أمهها اإلعتماد على النسخ الصويت ذلك ألسباب ع

كما أن إشكالية صيغ التعجب هي من أحد . احلرفية و اليت تتم على مستوى الصوت
هتتم هبا اإلشكاليات اليت مل يتم التطرق هلا بشكل كبري، فالدراسات قليلة، أما تلك اليت 

 .دمةيف الفرنسية و العربية فهي شبه منع

ملا فيها من أمور تتعلق مبوضوع  « le dernier jour d’un condamné »و قد اخرتنا رواية 
غنية بصيغ التعجب، ألهنا مبنية على احلوار  Victor Hugoحبثنا، فهي ككل كتابات 

كما أهنا نص أديب، و النص األديب ال . الداخلي، و هذا ما يربر وجودها بكثرة يف الرواية
حال من األحوال، و مهما كان نوعه، أن خيلو مما يعرب عما خيتلج يف صدر ميكن يف أي 

كما . الكاتب من مشاعر و أحاسيس، و يعترب هذا مبثابة تربير ثان لوجود صيغ التعجب
ال خيفى أن الرتمجة احلرفية لصيغ التعجب قد جلبت انتباهنا إىل ضرورة البحث يف هذه 
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 .االظاهرة، و كذا أسباب صعوبة ترمجته

فصالن للجانب النظري و فصالن آخران : و عليه فقد قسمنا حبثنا هذا إىل أربعة فصول
 .للجانب التطبيقي

 "اللغة بين المنطوق و المخطوط" :الفصل األول

اهلدف من هذا الفصل هو توضيح بعض النقاط اليت ميكن اعتبارها يف غاية األمهية و اليت 
.واليةو اليت تعترب مبثابة متهيد للفهول امل  

:إىل قسمني أساسيني و ينشطر هذا الفصل  
قسم أول خصص للعالقة و الفروق املوجودة بني اللغتني الشفهية و الكتابية، و النقائص 

اليت تتخلل اللغة املخطوطة مقارنة باملنطوقة، و ما ميكن أن يعوضها يف نفس اللغة من 
يتم ربط  –لضبط عالمة التعجب و با –وسائل للكتابة كعالمات الرتقيم اليت من خالهلا 

.املوضوع بصيغ التعجب  
و قسم ثان توضيحي، و سبب كتابته يكمن يف اإلختالف القائم يف تسمية صيغ التعجب 

كعبارة موحدة " صيغ التعجب"و هو أيضا تربير الستعمال . بني اللغتني الفرنسية و العربية
قياسية و مساعية يف العربية، و  حيث ختتلف صيغ التعجب يف اللغتني بني. يف هذا البحث
interjection  وonomatopée و ما خلصنا إليه هو أن ما يقابل . يف الفرنسية
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interjection فاظ بصيغ التعجب من ب السماعية، إال أننا قررنا اإلحتهو صيغ التعج
 .املنظور العام، و ذلك ألن ترمجة بعض الصيغ الفرنسية ال تكون إال بصيغ تعجب قياسية

كما خصص جزء من هذا البحث لعرض دراسة صيغ التعجب و اإلهتمام هبا عرب التاريخ 
أحد و العصور، و وجدنا أن هلا من األمهية ما جعل من بعض علماء اللغة يعتربوهنا 

 . la langue originelleمقومات اللعة األوىل أو البدائية 
وم األخرى و ذلك الكتشاف عن العالقة بني صيغ التعجب السماعية و العل ناحبثمث 

بذلك إىل أنه الثنني من مستويات اللغة  توصلناو . أمهيتها و توسيع حقل البحث فيها
.عالقة وطيدة هبا، و مها املستوى الصويت و املستوى الداليل  

و خيتم الفصل مبخطط هنائي يتضمن تقسيم صيغ التعجب السماعية حسب علم 
الث خالله إىل تصنيف صيغ التعجب إىل ثنا من و الذي خلص األصوات و علم الداللة

صيغ التعجب الصوتية، و صيغ التعجب ذات الداللة الواحدة، و صيغ التعجب : فئات
. متعددة الدالالت  

و استخلصنا من هذا الفصل يف النهاية أنه ال ميكن فصل صيغ التعجب عن الصوت، و  
. ى علم األصواتأن تعتمد عل  -و كذا لرتمجتها –أنه ميكن لدراستها   

مث إن دراسة  عالقة صيغ التعجب السماعية بعلمي األصوات و الداللة قد مسح لنا 
و نقصد بذلك علم ) سابقابتصنيفها بطريقة أخرى ختتلف عن الطريقة اليت صنفت هبا 

 (.اللغة
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داللتها تكمن يف  فبالنظر إىل علم األصوات نستخلص صيغ تعجب مساعية، أي أن
مع ضرورة اإلشارة أن ليس لـ ) interjections d’ordre phonétique صوهتا 

phonétique أو  ،(هنا صلة البتة بالعلم، إمنا هي جمرد صفةinterjection dépourvue 

de contenu sémantique  حنو ،ah ! و أف . 
 interjectionsأما بالنظر إىل علم الداللة فإننا جند صيغ تعجب حتمل داللة لغوية 

d’ordre sémantique . 
 

 الفصل الثاني: "صيغ التعجب و الترجمة األدبية"
 

لذا فقد كان من . قة صيغ التعجب هبايهتم هذا الفصل بالرتمجة األدبية و كذا عال
الضروري الكالم عن النص األديب و إظهار أمهيته و ذلك مبجموعة من التعاريف للنص و 

لنص األديب عن غريه من النصوص، أو ما هو غري النص األديب و الرتمجة األدبية و ما مييز ا
. أديب  

 و قسم الفصل الثاين إىل ثالثة مباحث
يدرس املبحث األول خصائص النص األديب و الفرق بينه و بني ما هو غري أديب، و كذا 

و ذلك بعرض بعض تعريفات النص و ( صيغ التعجبأي )مؤشرات النمط األديب 
.عن غريه من النصوصاخلطاب و مميزات النص األديب   
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مث يأيت شق آخر للحديث حول عالقة صيغ التعجب بالنص األديب و نتوغل بذلك  
كما جتدر اإلشارة إىل القسم   .يف الوظيفة التعبريية كوهنا الوظيفة األساسية للنص األديب

الذي حتدثنا فيه حول وظائف صيغ التعجب يف النص األديب، أين أشرنا إىل الوظيفة 
.ة بشكل عام، و الوظيفة التعبريية بشكل خاصاإلتصالي  

و اهلدف من هذه النقطة بالتحديد هو إيضاح نوعية الصيغ اليت ستتم دراستها يف اجلانب 
 .التطبيقي للمذكرة

صغرية بينها ووظائف  مقارنة، فقد أجرينا ظائف صيغ التعجب يف النص األديببالنسبة لو  و
ات اللغة الثالث اليت خيتلف استعمال و داللة صيغ إىل عالقتها مبستوي ناتطرقمث . اللغة

 .التعجب يف كل منها على حد سواء
قة بينهما هي عالقة النص األديب بالرتمجة، و ميكن اعتبار العال فيدرسأما املبحث الثاين 

 كما. و الرتمجةأن الرتمجة األدبية هي نتاج العالقة بني النص األديب  فقلنا ،الرتمجة األدبية
 .أهم نظريات الرتمجة اليت تتعلق هبذا النوع من النصوص فيه ناذكر 

و يسرد املبحث الثالث صعوبات الرتمجة األدبية مبا ميس و يعين صيغ التعجب، و يظهر يف 
األخري أن الغوص يف ترمجتها فيه شيء من الصعوبة بالنسبة للمرتجم، و أنه البد من تدخل 

 وردت يف شكل حلول يفإجياد ترمجة مناسبة و اليت  بعض العوامل اللغوية و غري اللغوية يف
 .اجلانب التطبيقي
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و ما ميكن قوله عن النقاط املستخلصة من هذا الفصل هو كون الرتكيز على النص األديب 
مل يكن إال تعريفا أوليا للمدونة اليت هي يف حد ذاهتا نص أديب، و بالتايل فإن استعراض 

 .صهاخصائصه ما هو إال استعراض خلصائ
أما التطرق لصعوبات الرتمجة األدبية، فقد مكننا من حتديد النقاط املدروسة يف اجلانب 

.التطبيقي من البحث  
و . أما اختيار صعوبات كاللغة و ما وراء اللغة فقد غطى مجيع أشكال صعوبات الرتمجة

فة جزء ال ذلك ألننا أردنا من األول أن ال يكون الرتكيز على اللغة وحدها، مبا أن الثقا
.يتجزأ من األدب و بالتايل الرتمجة األدبية  

، فقد و صلنا يف النهاية إىل أن كال منهم مهم، و القاريء و الكاتبأما بالنسبة للمرتجم 
و على املرتجم الذي جيمع بني القاريء و الكاتب، أن ال . و لكل دوره يف عملية الرتمجة

ي دور اإلثنني يف آن واحد، و أن هذا الدور يكون قارئا أو كاتبا فحسب، بل عليه أن يؤد
املزدوج الذي يلعبه املرتجم هو ما سيمكنه من احلصول على ترمجة أقل ما يقال عنها هو 

. أهنا ال تبتعد عن الصحة  
هذا الفصل هي أنه ال جيب على املرتجم أن يهمل القاريء و ال الكاتب،  و أهم فكرة يف

.لرتمجة األدبية تعين نقل النص بروحهو إمنا أن يفي كالمها حقه، ألن ا  
 

 أما عن الفصل الثالث و الرابع فقد خصصنامها للجزء التطبيقي
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 الفصل الثالث: "تقديم المدونة"   
 

ميكن أن نعتربالفصل الثالث كجانب نظري للجزء التطبيقي، و مت فيه التعريف باملؤلف و  
و خيتم هذا الفصل بأهم مميزات  . تهااملرتجم و الرواية، مع إدراج ملخص لفصوهلا برتمج

، و هذا لكي  le monologue interieurكتابات فيكتور هوغو، و هو احلوار الداخلي 
نصل يف النهاية إىل أن وجود صيغ التعجب يف روايته هذه و غريها، و بكثرة ليس باألمر 

ذلك احلوار . خليالعشوائي، و إمنا ميكن قراءهتا يف الرواية على أهنا جتسيد للحوار الدا
أصبح حقيقة يتقامسها املؤلف و القاريء، و كذا  –بعد أن كان جيول يف الذات  –الذي 
 .املرتجم

 
 النقد و التحليل: الفصل الرابع

 
أما الفصل الرابع فهو املرحلة اليت خصصت بشكل كلي للتحليل و النقد، و قد مت الرتكيز 

 :لتحليل إىل ثالث مراحلعلى خمطط الفصل األول، و لذلك فقد قسمنا ا
 interjectionsاملرحلة األوىل اليت مت فيها حتليل و نقد صيغ التعجب الصوتية 

phonétiques  . و تلتها صيغ التعجب أحادية الداللةinterjections dénotatives  و ،
و اليت هي يف معظم األحوال  interjections connotativesبعدها صيغ التعجب اإلحيائية 

 .افية و ذات بعد ديينثق
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إن ما ميكن قوله كمالحظة أخرية و إمجالية عن طريقة و نوعية ترمجة صيغ التعجب اليت 
 :عمدت هلا املرتمجة يف هذه الرواية، هو جمموعة من النقاط ميكن أن نوجزها فبما يلي

تعد " نسخا صوتيا"ن الرتمجة احلرفية للصيغ ذات الطابع الصويت، أو ما أمسيناه إ .1
وألن ترمجة صوت . فهي ترمجة حرفية للصوت بطبيعة احلال. ضا ترمجة حرفيةأي

يف لغة ما بنفس الصوت يف لغة أخرى هو ضرب من الرتمجة احلرفية، و النسخ 
الصويت ما هو إال نقل حريف للصوت، حبكم الداللة مضمرة و مسترتة داخل 

 .الصوت عينه

 

اإلحيائية، فقد الحظنا أن اشرتاك /يةأما بالنسبة لصيغ التعجب ذات الطبيعة الثقاف .2
النظرية التأويلية و نظرية املكايفء الديناميكي جدير بأن يعطي نتيجة ال بأس هبا 
مبدئيا، ألن معاين تلك الصيغ خمفية وراء دالالت أخرى أكثر سطحية، و نفس 

 . ! diableالدالالت مقرونة بأفكار و معتقدات قدمية كما رأينا بالنسبة لـ 

 

 

ا النوع الوحيد الذي ميكن أن تعتمد فيه الرتمجة احلرفية كأسوأ حل هو الصنف أم .3
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الثاين للصيغ، أي الصيغ ذات الداللة الواحدة، أين ال حيتاج املرتجم لبذل جمهود  
فهي ألفاظ سهلة . كبري لكي يستخرج الداللة و جيد هلا مقابال يف اللغة اهلدف

 .و متداولة

ه ال جدوى من البحث عن الطريقة املثلى أو النظرية األصح و يف األخري ميكن القول أن
ألنه . للرتمجة، ذلك ألن الرتمجة الوفية هي احتاد لكافة نظريات الرتمجة و ليست تقاطعها

 .يف األخري، لكل نظرية أمهيتها و لكل منها مسامهاهتا يف حقل الرتمجة بأنواعها
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Résumé 

 

Le sujet du présent mémoire de Magister en Traduction s’intitule : 

 

« Problématique de traduction des interjections dans le roman  ‘Le dernier 

jour d’un condamné’ de Victor Hugo. Traduit par Fatmé Al Tabbal » 

 

’ آخر يوم في حياة محكوم عليه باإلعدام‘رواية إشكالية ترجمة صيغ التعجب و الهتاف في " 

"ترجمة فاطمة الطبال. لألديب فيكتور هوغو  

 

Ce présent mémoire est une exploration générale du phénomène 

interjectif, étrange et paradoxal, qui –déjà compliqué du point de vue 

grammatical- se complique davantage du point de vue traductif. 

Etrange, parce que l’interjection elle-même, par son statut marginal que 

lui donne un consensus grammatical, entre véritable cri et improbable 

langage, n’est pas un objet d’étude clairement définit par les linguistes, 

ni une réalité langagière manipulée de manière consciente par le 

traducteur. 

Avant que le problème de ce phénomène ne soit résolu par les 

traducteurs, nous croyons qu’il aurait pu être réglé par les linguistes. Un 
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classement ou une division des interjections en catégorie, loin des 

efforts mince qu’a faits la grammaire vis-à-vis du même sujet, pourrait 

être considérable ou plutôt fructueux. Quand le traducteur arrive à 

repérer le type de l’interjection à laquelle il a affaire, ou, qui lui pose 

problème, il arrive de ce fait à restreindre les champs vastes dans 

lesquels se perd l’interjection. Et ce, en suivant un prototype 

approximatif de traduction pour chaque catégorie. 

 

L’étude que nous menons ici est à la fois plus limitée et plus ouverte.  

 

Le présent travail se compose donc d’une introduction, quatre chapitres 

(deux consacrés à la théorie et deux à la pratique), une conclusion, et 

trois résumés. 

En appendis, nous avons ajouté deux glossaires, des interjections 

françaises classées différemment. Le premier selon la grammaire, et le 

deuxième selon la linguistique (sémantique et phonologie). Et ce dans le 

but de permettre au lecteur d’apercevoir –de près- la différence entre les 

deux. 

 

Chapitre I : La langue entre l’oral et l’écrit 
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Dans ce chapitre nous avons essayé de définir la langue, de trouver le 

point commun, ou plutôt le pont qui relie l’interjection à la langue. 

D’abord parce que la première est incluse dans la deuxième, sinon parce 

que toutes les deux tournent autour du même axe qui est l’homme, être 

différent de l’animal par le phénomène langagier. Contrairement à 

l’onomatopée, qui s’occupe des sons non-linguistiques produits soit par 

l’homme ou par un objet… 

 

Beaucoup de ceux qui ont étudié l’origine des langues croient que 

l’interjection est le premier essai que l’homme a fait pour s’exprimer. 

 

Sans oublier que dans ce chapitre, nous avons essayé de mentionner la 

différence entre la langue écrite à travers le passage de la langue orale à 

la langue écrite, où on remarque le manque d’un élément très important 

qui est le son, chose qui se récupère automatiquement par d’autres 

éléments tels que les Signes de ponctuation et les interjections. 

 

A la fin de ce point, nous arrivons à confirmer que l’interjection est le 

moteur qui gère le son dans un texte écrit, dépourvu de la voix dont 

dispose le discours oral. 
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Dans un texte écrit ou silencieux, l’interjection, les signes de 

ponctuation sont les éléments restaurateurs du son. 

 

Le troisième point traité dans ce premier chapitre s’agit des différentes 

approches adoptées pour aboutir à une catégorisation des interjections. 

Nous avons parlé des minces efforts qu’a fourni la grammaire, qui a 

terminé par écarter l’interjection de du champ de ces études, chose qui à 

laissé cette dernière en marge. 

Quand à la linguistique, elle n’a pas fourni des efforts considérables, 

mais cela n’empêche que certains linguistes se sont interessés à ce 

phénomène dans les dernières années, comme Ferdianand De Saussure. 

 

De ce fait, nous avons essayé de chercher l’interjection dans les 

différentes branches de la linguistique. Elle s’est manifestée dans la 

phonologie et la sémantique. 

 

Du point de vue linguistique, parmi tous les problèmes posés par le 

phénomène interjectif, le principal, est sans doute celui de sa 

catégorisation et de son classement. En effet, si l’interjection ne peut 

mériter un traitement grammatical (morphologique, syntaxique, et 

sémantique) identique à celui du substantif, de l’adjectif, du verbe, voire 



ة | 197 ح ف ص ل ا  

 

même de la préposition, quelle doit être la ligne de recherche la plus 

adaptée à son analyse? De l’ensemble des différents apports que la 

linguistique actuelle essaie de présenter pour l’élucidation d’une telle 

problématique, nous verrons, et cela indépendamment du cadre 

théorique adopté, de quelle manière le point de départ pour la 

délimitation et la définition du concept d’interjection conséquente 

semble passer, obligatoirement, par la propre notion de phrase.  

 

A la fin de ce chapitre, nous sommes parvenus à un schéma (différent de 

celui des grammériens) de catégorisation des interjections en fesant le 

rapport entre phonologie et sémantique. Ce qui nous a donné trois 

catégories d’interjections : 

 

1. Interjections d’ordre phonétique : 

 

C’est l’ensemble des interjections dont la signification se trouve dans le 

son, c'est-à-dire celles dépourvues de contenu sémantique. « Ah ! » est 

un cri qui ne manifeste aucun contenu sémantique. Premièrement parce 

que ça peut signifier plusieurs choses (selon le contexte), et 

deuxièmement parce que tous les sens qu’elle peut signifier se basent 

uniquement sur l’intonation, ou la tonalité de sa prononciation. Sur le 
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plan linguistique on peut définir ce cas par ce qui suit : « l’interjection 

phonétique est celle dont le signifié tire son sens du signifiant ». C’est 

donc un cas qui peut nier l’arbitraire du signe, puisque là il y a une 

relation entre  image acoustique et concept. Contrairement à ce que l’on 

a l’habitude d’entendre en ce sujet. 

 

2. Interjections d’ordre dénotatif : 

 

Nous avons hésité entre monosémique et dénotatif pour garder les deux 

à la fin, car l’une est incluse dans l’autre, sinon les deux construisent un 

yin/yang (dans ce contexte) et se complètent. 

Les interjections faisant partie de cette catégorie sont celles qui n’ont 

qu’un seul signifié, c'est-à-dire un sens dénotatif, clair, explicite, et qui 

ne demande pas une interprétation au dela du sens réel. « Eh bien ! » ne 

veut pas dire autre chose que حسن en arabe. D’ailleurs dans l’analyse, 

nous avons constaté que c’est le seul genre –parmi les trois- qui a été 

traduit comme il se doit. 

 

3. Interjections d’ordre connotatif : 

Pour qu’un mot soit polysémique, il est nécessaire qu’il ait plusieurs 

sens, c'est-à-dire plusieurs connotations : c’est le cas de cette catégorie. 
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Ceci dit qu’une interjection connotative doit d’abbord etre interprétée 

dans le texte source (en prenant le contexte en considération), pour que 

son sens soit élucidé puis traduit dans la langue cible. 

Une charge culturelle (parfois religieuse) est à remarquer dans cette 

catégorie. La traductrice Inaam Bayoudh72 nous a donné une bonne 

illustration dans la version arabe du roman « l’écrivain » de Yassmina 

Khadra. Elle a traduit l’interjection «Ô blasphème ! » par «  وا أستغفر هللا! ». 

Deux expressions qui formeraient un paradoxe s’ils ne se terminaient 

pas par un point d’exclamation. Pourtant la traduction est juste dans le 

contexte du roman. 

Il est à noter que ce genre d’interjections est d’origine non-interjective : 

ceux sont des mots et expressions qui sont devenues interjections avec 

l’ajout d’un point d’exclamation. Dans certains livres de grammaires on 

les appelle « interjections accidentelles » ; car « Diable », « ciel », 

« tonerre », « grace », et d’autres se sont transformées en interjection par 

usage… 

 

                                                 
72

، ليامسينة خضراء أمنوذجا l’écrivainرمحة زقادة، منهجية الرتمجة األدبية عند إنعام بيوض، ترمجة رواية _  

 955، ص 1111
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Chapitre II 

 

Sans doute, il n’est pas judicieux de mener une recherche sur le 

phénomène interjectif sans avoir recours à quelques généralités 

concernant le texte littéraire, ses caractéristiques, ce qui le diffère du 

non-littéraire, et les problèmes de sa traduction. 

La littéralité est donc ce qui caractérise ce genre de textes… 

Nous avons consacré la premère partie à la différence entre le texte et le 

discours en mettant la lumière sur le texte littéraire et ses 

caractéristiques résumés dans ce qu’on appelle littéralité. 

Ensuite nous avons mis l’accent sur les théories de traduction qui ont 

une relation avec le texte littéraire, et ce en considérant que l’opération 

traductive se divise en deux : traduction libre et traduction littérale. 

Pour arriver à la fin a la déduction suivante : les théories 

sociolinguistiques sont celles qui se sont interessées le plus à la 

traduction littéraire. 

 

Chapitre III: présentation du corpus 

Le troisième chapitre porte sur le corpus, un espace dans lequel il est 

indisponsable de faire une de présentations du roman, de l’écrivain, et 

des caractéristiques de son style. 
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Mais avant tout cela, nous avons préféré de consacrer quelques lignes 

pour traiter la littérature française du IX eme  siècle, et sa traduction en 

arabe, le mouvement romantique, auquel on doit la mondialisation de la 

littérature française. 

 

L’œuvre de Victor Hugo est immense, elle touche à tous les genres 

littéraires. C’est pourquoi il faut mentionner qu’il est possible de 

rencontrer tous le genre dans un roman comme « le dernier jour d’un 

condamné ». La principale caractéristique de ce roman et ce qu’on 

appelle monologue intérieur. D’ailleurs c’est la caractéristique qui 

marque la plupart des écrits de Victor Hugo. 

 

Ce monologue intérieur y est présent. une preuve frappe aux yeux … 

On ouvre « le dernier jour d’un condamné à la premiére page : un roman 

qui commence par l’expression « condamné a mort ! ». Cette expression 

n’est pas seulement interjective. C’est l’incarnation du monologue 

interieur, chose qui se répete plusieurs fois dans le roman. 

 

 

Chapitre IV : l’analyse 
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Un schéma de catégorisation des interjections dans le premier chapitre 

(avec trois catégories) ; plus trois difficultés de la traduction littéraire, 

ont servi d’éléments sur lesquels nous nous sommes basés dans l’analyse 

des interjections qui figurent dans « le dernier jour d’un condamné ». 

 

De ce fait, nous avons travaillé sur trois tableaux ; le premier s’agit des 

interjections d’ordre phonétique ou émotionnel73, et nous avon 

précisément choisi l’interjection « ah ! » car c’est celle dont la présence 

frappe aux yeux. 

 

Après une petite méditation du tableau qui porte les expressions et leurs 

traductions, nous avons remarqué que « Ah ! » a été traduite -dans tous 

les contexte- par l’interjection arabe « آه ! » ; pourtant cette dernière ne 

peut exprimer qu’un des trois sens (la peine) que rend l’interjection 

française (exclamation, peine, et marque de rire quand elle est doublée : 

ah !ah !). 

Il n’est donc pas faux de dire que la traductrice a fait une sorte de calque 

ou ce que nous avons appelé en arabe النسخ الصوتي , et ce en traduisant 

« Ah ! » dans tous les contextes par « آه ! », interjection qui ne marque 

que la peine. 

                                                 
73 http://fr.wikipedia.org/wiki/Interjection 
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Nous avons pris trois contextes, le rire, l’exclamation, et la peine, trois 

sens qui ont tous été traduits par une même signification. Et nous 

remarquons que le seul exemple qui peut accidentellement être 

considéré comme une traduction juste est le deuxième, celui dans lequel 

l’interjection française exprime la peine. 

 

Nous avons fait exprès de séparer les autres interjections d’ordre 

phonétique –et qui ne sont pas nombreuse- de l’interjection « Ah ! », et 

ce dans le but d’aboutir à la conclusion suivante : un seul son peut avoir 

plusieurs significations (la cas de l’interjection « Ah ! »), en même temps 

une seul signification peut être exprimée par plusieurs sons (le cas des 

interjections « Oh !, Eh !, Bah ! »…) 

« Ah ! » est un son qui exprime trois choses, en même temps 

l’exclamation est un sentiment qui peut être exprimé par plusieurs 

interjections ou sons. 

 

La deuxième partie du chapitre a été consacrée à l’étude des 

interjections d’ordre monosémique/dénotatif, là où l’interjection n’a 

qu’une seule signification explicite qui n’exige pas une interprétation 

au-delà du sens réel. C’est pourquoi la traduction n’était pas compliquée. 
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En même temps beaucoup d’expressions interjectives dans le tableau ont 

été traduites comme il se doit.  

Aucune critique ne s’y est imposée, c’est pourquoi nous avons proposé 

d’étudié la nature des interjections formant cette catégorie. L’étude a été 

faite sur trois plans : phonologique, lexical (étymologique), et 

sémantique. 

 

Sur le plan phonologique, nous avons remarqué que les mots dans cette 

catégorie portent une forte intonation d’encouragement et 

d’enthousiasme dans la plus part des cas tels que : « Bravo ! », 

« courage ! », « chapeau bas ! »… Et même dans le cas de …. (Tel que 

« hélas ! ») , une forte intonation est toujours remarquable. 

 

Sur le plan lexical/étymologique, nous avons remarqué qu’il pourrait y 

figurer des interjections d’origine non française telles que l’interjection 

« Bravo ! ». Le mot est d’origine italienne et signifie « courageux » ou 

« brave ». En tant qu’interjection il exprime l’encouragement, le 

remerciement, ou la félicitation ; et a été traduit par « أحسنت ! ». Nous 

nous permettons de citer d’autres exemples d’interjections non 

françaises74 du même genre, et qui ne figurent pas dans le tableau tels 

                                                 
74
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que : « basta ! », « Bravissimo ! », « Ciao ! » d’origine italienne, 

« Euréka ! » d’origine grecque, « halte ! » d’origine allemande… 

En ce qui est du plan sémantique, nous avons essayé d’étudier le nombre 

de signifiés que porte chacune des interjections précédentes, chose qui 

nous a permise de constater que chacune des expressions ne peut avoir 

qu’un seul sens, même dans le cas des mots d’origine non française tels 

que « Bravo ! » qui ne peut signifier autre chose à part l’encouragement. 

 

Néanmoins, nous avons fait quelques remarques sur la traduction –

toujours littérale- de cette catégorie, et qui a pu se cacher derrière le 

signifié unique qui n’a pas d’alternatif. 

Donc, la traduction littérale n’est pas un choix, c’est plutôt un réflexe 

automatique qu’impose l’unicité du signifié. En plus, il y a une forte 

conformité entre les signifiés arabes et français, c’est ce qui assure une 

traduction acceptable a priori. 

 

Quand à la troisième partie de l’analyse, qui porte sur la troisième 

catégorie : interjections d’ordre polysémique/connotatif, une petite 

observation du troisième tableau nous a permise de constater que toutes 

les interjections citées dans le tableau sont d’ordre culturel, et ont un 
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penchant vers la religion, telles que juste ciel ! , démons ! , malédiction !, 

ô ma grace !,  mon Dieu ! Et d’autres… 

 

Même l’interjection « chapeaux bas ! » -qui n’a rien à voir avec la culture 

ni avec la religion- porte en elle une histoire culturelle et traditionnelle 

de tout un peuple, car tirer son chapeau est –dans le monde occidental- 

un geste que l’on fait pour saluer quelqu’un. C’est un geste de respect, 

tout à fait comme le fait de s’incliner devant quelqu’un qui est digne de 

respect. 

On constate –encore- l’impossibilité d’adopter la traduction littérale 

comme démarche pour ce genre d’interjections. Ceux sont des 

expressions interjectives qu’il faut d’abord interpréter dans la langue 

source, histoire de se rendre compte que prononcer le mot « diable ! » -

par exemple- dans une telle situation ne veut pas dire que le diable est 

concerné par se qui se produit comme message ; cela exprime 

l’indignation et se rend tout simplement par « تبا ! » ; et non « ياللشيطان! » 

comme nous l’avons vu dans la traduction du corpus. 

 

Conclusion 

Enfin, nous constatons que nous ne pouvons traiter toutes les 

interjections de la même sorte, et que dans la plupart des cas, la 
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traduction littérale reste à écarter des solutions, sauf en ce qui concerne 

la deuxième catégorie d’ordre monosémique/dénotatif, et ce non pas 

parce que la traduction littérale est la solution, mais plutôt parce qu’il 

n’y a qu’un seul choix. 

Quand à la première catégorie, chercher la signification du son dans la 

langue source, et traduire par l’équivalent de la signification, et non du 

son, car un seul son peut avoir plusieurs significations tels que « Ah ! » 

qui exprime douleur, rire et exclamation. Et plusieurs sons peuvent 

avoir une seule signification telles que « Eh ! » et « Oh ! » qui expriment 

l’exclamation. 

Une catégorie délicate comme la troisième nous pousse à réfléchir à la 

théorie interprétative. En même temps il ne serait pas possible d’écarter 

la théorie de l’équivalence de cette réflexion, car ici, tout se base sur 

l’effet que produit l’interjection française. Un effet attaché à une 

culture, à une spiritualité qui doit certainement avoir un autre 

équivalent -en langue arabe- loin de la traduction littérale. 

De ce fait, nous ne pouvons dire qu’une telle traduction est la solution, 

car dans la traduction il n’y a qu’une seule démarche à suivre. Une 

démarche qui change de forme, de nom, selon le contexte et le genre de 

texte, sous forme de différentes théories. Cette théorie ou démarche ne 

serait pas le croisement de l’ensemble des théories précédentes, mais 
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plutôt leur union, car il ne peut y avoir un point commun entre toutes 

les théories, mais la tâche est toujours la même. C’est le fait de rendre le 

texte le plus fidèlement possible, et cela ne se pourra que lorsque chaque 

théorie exprime sa présence dans une même traduction. 
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Summary 

 

The present work is entitled: 

 

 “The problem of interjection translation in Victor Hugo’s novel ‘Le 

dernier jour d’un condamné’. Translated by Fatmé Al Tabbal” 

 

It’s an exploration of the interjective phenomenon, strange and 

paradoxical, also complicated both in the grammar point of view, and in 

translation one.  

Before treating the problem of this phenomenon by the translators, we 

think that it could have been solved by linguists. A classification or 

division of interjections in class, far from the few efforts made by 

grammar, is necessary, to allow the translator to identify the type of 

interjection he deals with. This can be only if we try to find an ideal 

translation for each kind of interjection, through the classification. 

 

The present work therefore consists of an introduction, four chapters 

(two for the theory and two for practice), a conclusion, and three 

abstracts. 

we added un appendix: two glossaries of  French interjections classified 
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differently. The first, according to the grammar, and second according 

to linguistics (semantics and phonology). This in order to allow readers 

to note the difference between the two kinds. 

 

Chapter I: interjections between oral and written language: 

 

In this chapter we have tried to  find the common points  between the 

interjection and the language. First, because the first is included in the 

second, if not because both revolve around the same axis which is the 

human being, different from the animal by the phenomenon of  

language. Not like onomatopoeia, which deals with non-linguistic 

sounds produced either by man or by things… 

 

Many of those who have studied the origin of language believe that the 

interjection is the first effort towards a spoken language. 

 

Concerning interjections, linguics has not made considerable efforts. 

Nevertheless, some linguists studied this phenomenon in recent years, 

as Ferdianand De Saussure. 
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We tried to find the interjection in the various branches of linguistics. It 

appeared in phonology and semantics. 

 

 

At the end of this chapter, we have achieved a schema of the different 

interjections kinds as a result of  the relationship between phonology 

and semantics. That provided us three categories of interjections: 

Phonetic, denotative, and connotative interjections. 

 

 

Chapter II: interjections and literary translation 

 

undoubtly, it is unwise to do a research in the phenomenon interjective 

without speaking of few ideas about the literary text, its characteristics, 

and the differences between the literary translationand the non-literary 

one. 

Literalism is what characterizes this type of text. 

 

In the first part, we treated the difference between text and discourse , 

the literary text. We also summerized it’s caracteristics. 
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Then we focused on theories of translation that have a relationship with 

the literary text, and this considering that the translative operation is 

divided into two: free translation and literal one.  

 

In the end of this chapter, we prefered to speak about the fact of reading 

a literary text, and it’s contribution in providing a meaning to it. 

Because the meaning of the text is different from reader to reader, why 

not if each reader has it’s own way to understand the message. That’s 

why understanding the text is one of the most important elements 

which determine the meaning of a literary text. 

 

 

Chapter III : Before The critical Analysis 

 

This chapter presents an introduction to the critical analysis of " يوم آخر

"في حياة محكوم عليه باإلعدام  , the arabic translation of Hugo’s novel, done by 

Fatmé Al Tabbal. The introduction opens with a short remark on novels 

translation from French into Arabic and its importance. 

After that, we provided a useful biography of the writer with details 

conserning his origin, academic career, and works. We also  
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added the other domains in which we can always find Victor Hugo, like 

poertry, philosophy and even politics, without forgetting a short 

biography of the translator fatmé Al Tabbal. 

In addition, we provided a short summary of the novel, and the 49 

chapters, in French and Arabic. 

In the end of this chapter we chose to speak of internal monologue or 

“stream of consciousness” (as It’s known in the british literature) as a 

characteristic of Hugo’s writing, and its relashionship with interjections. 

We finally deduced that “in a literary text, interjection can be the 

incarnation of the stram of consciousness”, especially when there is only 

one character who soliloquizes alone in the whole novel from the 

beginning to the end. 

 

Chapter IV: the critical analysis 

 

The fourth chapter is the critical analysis. 

We have devided it into three parts, each one is devoted to a kind of 

interjection. The examples containing interjections has been listed in 

tables. 
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The first table has been devoted to the interjection “ah!” which has been 

translatd in all the cases –and without exception- into “ !آه ”.  

The ‘typically french’ “ah!”, as they point it out in the translation 

Encyclopedias, has three meanings in french (pain, exclamation and 

laughing). At the same time we find one meaning of « آه ! » has one 

meaning of the the three which is pain. 

 

According to this, we can say that the translator had not to use the same 

translation of “ah!” using what we call in arabic النسخ الصوتي , the literal 

translation of sound in the source language by the same sound in the 

target language. 

 

 

The second part of the chapter is the study of denotative interjections, 

where the interjection has only one meaning which does not express an 

interpretation beyond the real meaning. That is why the translation was 

not complicated. At the same time many interjections in the table have 

been translated as it should be. 

 

We proposed to study the nature of interjections forming this category. 

The study was done on three levels: phonological, lexical (etymology), 
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and semantics. 

 

Phonological terms, we noticed that the words in this category are a 

high intonation of encouragement and enthusiasm in most cases such 

as: "Bravo! "" Courage! "," chapeaux bas! "... there is a strong intonation. 

 

On the lexical / etymological level, we noticed that interjections might 

include non-French such as the interjection "Bravo! . The word is 

Italian and means "brave" or "courageous”, and has been translated by 

 in french there are many other non-French interjections like . !أحسنت"

that, not listed in the table such as: "basta! "" Bravissimo! "" Ciao! ", " 

Eureka! " " Halte! ". 

 

 In regard to the semantic level, we tried to study the number of 

meanings carried by each of the previous interjections. This allowed us 

to note that each expression can have only one meaning, even in the 

case of non-French words such as "Bravo!  

 

So the literal translation here was  not a choice but rather an automatic 

reflex imposed by the “one meaning” of each interjection. In addition, 
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there is  a certain compatibility between the French and Arabic 

meaning. That’s why the literal translation was good. 

 

The third part of the analysis concerns the third category: connotative 

interjections. An observation of the third table has allowed us to see 

that all interjections listed in the table has a relationship with culture, 

and have a religious tendency, just like rage! Démons! , diable!, mon 

Dieu ! And so forth… 

 

and here, it’s strictly impossible to use literal translation as an approach 

for these interjections. First, we should find the real meaning in the 

source language, and then the cultural meaning in both source and 

target language. So we can find the dynamic equivalent (according to 

Eugène Nida). 

 

Conclusion: 

 

Finally, we find that we can not treat all the interjections in the same 

way, and that in most cases, the literal translation is not the best 

solution, except in the second category: denotative interjections. This is 
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not because the literal translation is the solution, but rather because 

there is only one choice. 

 

In the first category, searching  for the meaning of sound in the source 

language and translated into the equivalent of the meaning, end not the 

sound, because a single sound can have several meanings, such as "Ah! 

"which expresses sorrow, laughting and exclamation. At the same time, 

many sounds can have one meaning such as "Hey! "And" Oh! «which 

both mean exclamation. 

 

The  third category leads us to think of the interpretive theory. It’s 

based on the effect produced by the french interjection. An effect 

which expresses a culture, a spirituality that surely must have an 

equivalent in Arabic-near-literal translation. 

 

the best  translation approach of interjection is a method which is not 

one of all the previous theories, but rather their union, because there 

can be a common point between all the theories, and the task remains 

the same. A theory which guarantees a faithful translation and this is 

the most important thing. 
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