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  اإلهــــداء

  
  

إلى من غمرني بالحب والحنان وغرس في نفسي حب العلم 
  ...والمعرفة والـدي ووالـدتي العزيزين
  ...إلى اخـوتي وأخـواتي األكـارم

ـّر   …إلى كل أفراد عائلتي الكريمة آل منص
  ...إلى كل أصدقائي األعزاء 

  
  ...ــمــدإلى مح

  
  ...أهدي ثمرة جهدي

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شكر وتقدير
  
  

 إلى األستاذ المشرف ، األستاذ الـدكتور  ن   أتقدم بجزيل الشكر والتقدير واالمتنا 
، الذي قّدم لي المساعدة ولم يبخل علي بوقته الثمين فـي سـبيل              " مختار محمصاجي "

ادي في المثابرة واجتياز جميع ولم يّدخر جهداً في توجيهي وإرش. إنجاز هذا البحث
  .الصعاب التي اعترضتني أثناء القيام بهذا العمل

  
  كما أتوجه بالشكر إلى كل من قّدم لي يد المساعدة من بعيد أو من قريب وأخذ 
بيدي وأنا أقطع مختلف مراحل البحث واإلنجاز وكانوا لي أحسن عون لتذليل 

  .الصعاب وقطف الثمار
  

بخالص عبارات التقدير واالحترام إلى كل من وقف إلى جـانبي             كما أتوجه أيضاً    
وأخص بالذكر جميع منتسبي    . ليمدني بالدعم المعنوي وتشجيعاً منه التمام هذا العمل       

قسم الترجمة كلية اآلداب واللغات بجامعة الجزائر مـن أعـضاء هيئـة التـدريس               
  .وإداريين وعلى رأسهم السيدة مريم بجاوي
  

  ..                                             عبده احمد منّصـر               
  

  



  
  جامعــة الجـزائـر
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  :مقدمة 
 ىقدم المهن التي مارسها عل    أ     تعتبر الترجمة نشاطاً ضرورياً مواكباً لوجود اإلنسان ومهنة من          

ال تزال تكتسب أهمية بارزة خاصة أنها برزت كناقل لتراث وثقافـة مختلـف              هي  ف .وجه األرض 
 لمـشكلة   وبذلك ظهرت الترجمة كحل وسيط     . اختالف أنواعها وأشكالها   ىالحضارات اإلنسانية عل  
 فهي  . سطح األرض وكوسيلة حتمية للتفاهم بين مختلف األجناس البشرية         ىتعدد اللغات وتنوعها عل   

  .ذلك الجسر الرابط بين األمم والحضارات المختلفة 
  

ـ   شروط ومتطلبات أشار إليها      ىتحتوي الترجمة أساساً عل   و        المنظـرين وعلمـاء     نالكثير م
غيرهم وذلك  وNida نيدا و  Edmond Cary وادموند كاري Fedorov  فيدوروف ،الترجمة أمثال 

 بعد التطـور    قد اهتمت الترجمة بعملية تنوع الخطاب خاصةً      لو. بحسب ميدان كل ترجمة ونوعها    
الذي شهدته اللسانيات وعلم الترجمة الذي اثبت وجود أنواع من الخطابات مرتبطة بوضعية معينة              

  . تلقي الخطاب مى من خاللها إلى التأثير علىتسع
 من قبل المترجم فال تقتصر معرفتـه         مرهفاً  فنياً ،فهي تتطلب حساً   تعتبر الترجمة عملية إبداع   كما  

 ذلك إلى المعرفـة بـالفكرة       ى أن يتعد  هلنص فحسب بل علي   ،اللغة األصلية واللغة الهدف،ل   باللغتين  
  .الن المترجم ينبغي ان يكون كاتبا بالدرجة األولى .الرئيسية للنص

  
الشعر والمسرحية والقصة والقصة القـصيرة والروايـة        ة على اختالفها  ك     األدبي وص     فالنص

صعب من النـصوص    أعتبر  ت من أنواع النصوص األدبية      اً خاص اًالقصة الرمزية التي تعتبر نوع    و
ـ      اًرأو أفكا ن النص األدبي ال يمثل فكرة       ألالعلمية من ناحية الترجمة       ى فحسب بل يحتوي كذلك عل

 والتـي    مختلفة حاسيس المؤلف وتخيالته إلى جانب ما قد يحويه النص من إيحاءات وصور بيانية            أ
 . ومثيـراً   ناثر قصد أن يكون جمـيالً      وشاعر أ هو نص نسجته يد     فتعتبر جزء ال يتجزأ من النص       

ما   المترجم أن يأتي بنص مقابل بحيث يتوفر فيه إلى جانب األمانة األدبية في النقل،              ىلذلك كان عل  
  .يبرز النص األصلي وال يضعفه وال ينقص من جماله

            عملية آليـة يـتم فيهـا اسـتبدال كلمـات وعبـارات بكلمـات                ةاعتبار الترجم لذلك من الخطأ    
 لكنها تتطلب معرفة ودراية من قبل المترجم للـنص األصـلي            .عبارات مقابلة في اللغة األخرى    و

  .كاتب من إنتاج هذا لنصوالنص الهدف إلى جانب معرفة قصد ال



المـشاكل  أي  Problèmes Théoriques de la Traduction) 1963(فمنذ ظهور كتاب جـورج مونـان   
:  دافعت كل األعمال النظرية حول الترجمة عن فكرتين متناقضتين تماما هما           النظرية في الترجمة،  

 ةأم شـعري   كانت نثريـة     اًية سواء لذا فترجمة األعمال الفنية اإلبداع     . أو استحالتها  إمكانية الترجمة 
ليست باألمر السهل فكثيراً ما يجد المترجم نفسه في حيرة في كيفية التصرف أمام دور األصـوات         

 المترجم أن يكـشف     ىفكان عل  . واألساليب البالغية والرموز   ةوالصور البياني والصيغ والتراكيب   
  . لبعض يقول باستحالة الترجمةا صعباً جعل اوكون ذلك يعد أمًر .عن كل ذلك عند الترجمة

  
ستخدم في كثيـر مـن األغـراض الـشعرية           اختالفها تُ  ىمن الواضح أن الصور البيانية عل     ف    

فكـان للـصور    .  تدعيم فكرة الكاتب وتزيد من تأثيرها في نفس القـارئ          ىتعمل عل فهي  .والنثرية
أسـلوب الكاتـب    إلى  الجمال  و  كبيرة في إضفاء الرونق    ةورموز أهمي واستعارة   البيانية من تشبيه  

من لغة  ترجمة هذه الصور البيانية     تطرح  ولكن غالباً ما     .وزيادة في التأثير والتشويق لقارئ النص     
، إشكالية للمترجم بحيث يصعب عليه نقلها إلى لغة الهـدف         ،  ة،تختلف عنها في أمور عد    أخرىإلى  

  .مثلما هو الحال بالنسبة لإلنجليزية والعربية
هي لدراسة هذا الموضوع هو االهتمام القليل من قبل الباحثين فـي ترجمـة الـصور                وما شد انتبا  

البيانية الموجودة في النصوص األدبية بوجٍه عام والنصوص األدبية الرمزية بوجٍه خـاص حيـث             
  .تعتبر من األشياء التي تطرح إشكالية عند ترجمتها

ستعارات والرموز التي اسـتخدمها      فكيف على المترجم أن يتصرف إزاء مختلف التشبيهات واال         -
  الكاتب في النص لكي يصل بالقارئ العربي إلى تأثير مماثل كالذي أثار قارئ النص األصلي ؟

 كيف يتسنى له نقل مثل هذه الصور البيانية من لغة إلى أخرى ومن شعب إلى آخر؟ خاصةً وأن                   -
 أومـن   هحيث األصل الذي تنحدر من    هذا النقل يتم من وإلى لغتين تختلفان كل االختالف سواء من            

 سياسية واجتماعيـة وبيئيـة مختلفـة، فاللغـة          لحيث المفاهيم الثقافية والدينية التي تحكمها عوام      
 في حين أن اللغة العربية تعود بأصلها إلـى          ةاإلنجليزية تنتمي إلى مجموعة اللغات الهند وأوروبي      

  .اللغات السامية 
 ستعارات والرموز رغم ما بين اللغتين من اختالف؟  فهل يمكن ترجمة التشبيهات واال-
   وإذا كان هذا ممكناً فماهي الوسائل والحلول التي يلجأ إليها المترجم في عملية الترجمة؟ -

  :كل هذه التساؤالت تضع المترجم أمام عدة خيارات منها



إن كان ذلك على  هل يترحم ترجمة حرفية متوخياً من وراء  ذلك تحقيق األمانة األدبية حتى و-

  حساب المعنى والشكل؟

   هل يتجه إلى إبراز المعنى قبل أي شئ آخر؟-
 هل عليه التقيد بالنص األصلي أم يطلق العنان لقلمه بالتقديم والتأخير والحذف واإلضـافة كلمـا    -

  رأى ذلك ممكناً حتى يناسب ذوق المتلقي العربي؟
  حالة عدم وجود المقابل ؟  هل عليه االتجاه إلى استخدام وسائل أخرى في -

فمن خالل هذه األسئلة وغيرها يجد المترجم نفسه في حيرة من أمره بحيث يصعب عليـه تحديـد                  
ـ       . االختيار المناسب  آراء نظرية في صعوبة الترجمة     (وعليه سأقوم من خالل بحثي هذا المعنون ب

أن ) دراسة تحليليـة مقارنـة   .لجورج اورويل نموذجاً" مزرعة الحيوان"الصور البيانية في   :األدبية
 مستعيناً في ذلك ببعض     ةأتبين الحلول التي لجأ إليها المترجمان في ترجمة مثل هذه الصور البياني           

  .النظريات اللسانية والترجمية التي تخدم هذا الموضوع وحل معضالته
لرموز ذلـك   وعليه فقد قمت بحصر عملية التحليل والمقارنة في ترجمة التشبيهات واالستعارات وا           

  .لما لها من أهمية خاصة أثناء عملية ترجمة النصوص األدبية الرمزية
لذلك ارتأيت تقسيم هذا البحث إلى خمسة فصول ثالثة منها تخص الجانب النظري واثنين الجانـب                

 األول يتعلـق بـالنص      لالفـص :وقد قمت بتقسيم فصول الجانب النظري بالشكل التالي         . التطبيقي
 والفصل الثاني يخص البيان في اللغتين اإلنجليزية والعربية والفـصل الثالـث             األدبي وخصائصه 

  :يخص دراسات لسانية وترجميه وقد جاءت على النحو اآلتي 
  

نه ال مجال إلى الحـديث عـن        أ بالنص األدبي وخصائصه ارتأيت     المعنون الفصل األول ففي      
اص دون التطرق إلى تعريـف الـنص        الترجمة بوجه عام وترجمة النص األدبي الرمزي بوجه خ        

بـين  مختلـف النـصوص        والتمييـز  .ما يميزه عن الـنص العلمـي       وإبراز) I-2مبحث(األدبي
والقـصة   القـصيرة   القـصة   كالرواية والشعر والمسرحية والخطابة والقصة و     )I-3مبحث  (األدبية

ونة التي نحن بـصدد     ن المد  أل ونظراً. من أنواع النصوص األدبية    اً خاص اًالرمزية التي تعتبر نوع   
  في فقـرة منفـصلة ضـمن هـذا            الرمزية ةذكر القص  التطرق إلى    ارتأيتدراستها نص رمزي    

 الخـصائص اللغويـة لمختلـف النـصوص         نوفي فقرة أخرى قمـت بتعيـي      ) I-3-7جز(الفصل
 وتبيين ما بينها من اختالف أو تقارب من حيث الكلمات أو الصور والمحـسنات           )I-4مبحث(األدبية
  . ية والبالغية التي يزخر بها كل نوع من أنواع النصوص األدبية المختلفةالبيان



وفي الفصل الثاني المعنون بالبيان في اللغة اإلنجليزية والعربية قمت بدراسة علم البيان في كل من                
حيث بدأت بتعريفه   . تنحصر ضمن علم البيان    ةاللغتين اإلنجليزية والعربية وذلك كون الصور البياني      

 ثم انتقلت إلى ذكر أنواع الصور البيانيـة المختلفـة فـي اللغـة               )II-2مبحث(للغة اإلنجليزية في ا 
وبما أن هذا البحث يأتي في      . حيث قمت بذكر أنواعها الشائعة االستعمال      )II-2-1جزء  ( اإلنجليزية

إطار ترجمة بعض الصور البيانية فقد ركّزت على التشبيهات واالستعارات، حيث قمت بتعريـف              
وبالمثل قمت بتعريف االستعارة وذكـر       )II2-1-1-جزء  (تشبيه وذكر أنواعه الشائعة االستعمال      ال

  ).II2-1-2- جزء(أنواعها الشائعة االستعمال 
وبعد ذلك قمت بـذكر أنـواع       .)II-3مبحث  ( في اللغة العربية   نثم تطرقت إلى دراسة وتعريف البيا     

مع التركيز على التشبيهات واالسـتعارات      )II-3-1ءجز(الصور البيانية المختلفة في اللغة العربية       
وبالمثل قمت   )II-3-1-1جزء  (لالشائعة االستعما  هحيث تعرضت إلى تعريف التشبيه وذكر أنواع      

 ولكون المدونة عبارة عـن      )II-3-1-2جزء  ( بتعريف االستعارة وذكر أنواعها الشائعة االستعمال     
 )II-4-1جـزء (خدام الرمز في اللغـة اإلنجليزيـة      قصة رمزية فقد ارتأيت التطرق إلى دراسة است       

   .)II-4-2جزء(واللغة العربية 
وفي الفصل الثالث المعنون بدراسات لسانية وترجميه تطرقت لترجمة النصوص األدبية من خالل             

 De Beaugrande & Dressler, 1981ودرسلر  مع دي بوغراند )III-2مبحث (لسانيات النصوص
دي بوغرانـد ودرسـلر وإمكانيـة       نصية السبعة على ضوء دراسات       ال رحيث استعرضت المعايي  

  .الموقفية  والمقصودية معياريتوظيفها أثناء عملية الترجمة، خاصةً 
 في تخطّّي عقبات الترجمة     )III-3مبحث  (وما من أحد ينكر الدور الذي قامت به األسلوبية المقارنة         

ـ   من لغة إلى أخـرى لـذلك تطّرقـت إلـى أسـاليب الترجمـة ا                 فينـي وداربلنـي      لـسبعة لـ
Vinay&Darbelnet,1958             حيث حاولت تطبيقها في القسم التطبيقي من البحث والسيما أسـاليب  

  .الترجمة الحرفية والتطويع واإلبدال والتقابل
ونظراً ألهمية العوامل االجتماعية والثقافية والدور الذي تقوم به في ميدان الترجمة خاصةً ترجمة              

 ه وتوضيح ما قدمت   )III-4مبحث( ارتأيت التطرق إلى النظرية االجتماعية اللسانية      النصوص األدبية 
   .)III-5مبحث(ثم قمت بتحديد مفهوم رؤية العالم المختلفة. من خدمات كبيرة في حقل الترجمة

ففي الفصل الرابـع المعنـون بـالتعريف        . أما الفصل الرابع والخامس فيخصان الجانب التطبيقي      
ت أنه قبل الشروع في تحليل المدونة ان أقوم بتقديم نبذة مختـصرة عـن شخـصية                 بالمدونة ارتأي 

حيث حاولت تسليط الضوء على الظروف      )IV-2مبحث  (وأعمال الكاتب البريطاني جورج اورويل    
 )IV-3مبحث(ثم تطرقت إلى عرض القصة      .السياسية واالجتماعية وانعكاسها على أعماله وكتاباته     



مبحـث  ( وشخصياتها )IV-4مبحث( ونوعها وأسلوبها   . يعتها ومضمونها إلعطاء فكرة عامة عن طب    
IV-5(       وهما ترجمة عبد الحميد الكاتب ا وبعد ذلك قمت بتقديم الترجمتين اللتين وقع االختيار عليهم 

 التي لم يذكر فيها اسم المترجم لذلك كنت أشير إليها بترجمة دار             1998 وترجمة دار البحار     1978
أما الفصل الخامس المعنون بدراسة تحليلية ومقارنة للمدونة فقـد تطرقـت      ). IV-6مبحث  (البحار

 ونظراً لتعدد الزوايا التي يمكن من خاللها تحليل المدونة ارتأيت           )V-2مبحث(إلى منهجية التحليل    
ــشبيهات   ــة الت ــي ترجم ــصرها ف ــث (أن أح ــتعارات  )V-3مبح ــث ( واالس )     V-4مبح

  ).V-5مبحث(الرموزو
إلى اإلتيان بأمثلة من النص األصلي تخص كل صنف أي من التشبيهات واالستعارات              لقد عمدت   

والرموز ومقارنتها بالترجمتين المقترحتين وتحليل األصل مع ذكر السياق الذي ورد فيـه المثـل               
وتطرقت إلى األساليب المـستعملة     . خاصةً مع التشبيهات واالستعارات وتبيين قصد الكاتب وهدفه       

حيث أنه عقب ترجمـة     . ن واستخدمت في ذلك نسباً مئوية تخص كل إسلوب مستخدم         في الترجمتي 
وانتهيت إلى تقـديم    . كل صنف قمت بإلحاقها بجدول يوضح النسب المئوية المستخدمة لكل أسلوب          

خاتمة عامة قمت فيها بحوصلة أهم النتائج التي توصلت إليها وتبيين أساليب الترجمة التي لجأ إليها                
المصطلحات والكلمات الواردة في المدونة والتي رتبتها         ثم قمت بإدراج ملحقين لبعض     .المترجمان

 بالعربية وما يقابلهـا     )2ملحق( بالعربية و  ا باإلنجليزية وما يقابله   )1ملحق( حسب الحروف األبجدية  
  .ةباإلنجليزية وذلك مساهمةً مني في إثراء مكتبة معهد الترجم

 عليها في البحث صنفتها إلى مراجع باللغة اإلنجليزية         تلتي اعتمد  وقد أدرجت قائمة من المراجع ا     
وأخرى باللغة العربية، كما أتَبعتُ ذلك بقائمة للقواميس والمعاجم التي استعنت بها أيضاً في عملية               

كما أننـي اسـتعنت بـبعض       . البحث حيث صنفتها إلى قواميس أحادية اللغة وقواميس ثنائية اللغة         
باللغة اإلنجليزية واللغة العربية وكذلك بعض المجالت العلمية حيـث أدرجتهـا            الرسائل الجامعية   

كما تجدر اإلشارة إلى أنني استعنت في عملية البحث ببعض مواقع اإلنترنت قمت              . ضمن المراجع 
  .بإدراجها ضمن مواقع اإلنترنت

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  :مالحظة
سكسونية لسهولتها بحيث سأكتفي بـذكر اسـم المؤلـف          فيما يخص المراجع فقد انتهجت تقديمها بالطريقة االنجلو       

 وسنه الطبع والصفحة عند االقتضاء وللقارئ الرجوع إلى قائمة المراجع لالطالع على المرجع              ةباألحرف الالتيني 
  .كامالً

وفيما يخص الجانب التطبيقي، عند إدراج كل مثال مقترح، كنت اعمد إلى كتابة المرجع برموز فضالً عن كتابـة                  
  :  وتسهيل لعملية اإلحالة مثلرلمرجع كامال وذلك  لالختصاا

Orwell George,2003:84)             ( O.G,84 )(   
  )152:ب . د  )                    ( 152: 1998دار البحار ،( 
   )56: ك . ع )              (84: 1978عبد الحميد الكاتب ،( 

ـ  وعندما كان يتكرر نفس المرجع كنت ا       للمرجـع باللغـة    ) ibid(للمرجع  باللغة العربيـة  و      ) ن. م  (رمز إليه ب
رقم الصفحة عند االقتضاء كمـا فـي        ) + ibid(أو  ) ن. م  +(، بحيث كنت اعمد إلى ذكر اسم الكاتب         اإلنجليزية

  :المثال التالي
  )5:ن.زغلول محمد ،م(  

De Beaugrande & Dressler, ibid: 4 )  (  
  . فقط نظراً لطول الموقع)ibid(رنت فقد كُنت أعمد إلى كتابة  أما في مواقع اإلنت

 
 
 
 
  
  
  
  

  النص األدبي وخصائصه: الفصل األول
  
I-1 -تقديم الفصل :  

   يتناول هذا الفصل النصوص األدبية من حيث أنواعها وخصائصها حيث سـأقوم فـي البدايـة                
ه والى ابرز المـشاكل التـي         وخصائصه ومميزات   )2-1مبحث(بالتطرق إلى تعريف النص األدبي      



يطرحها عند ترجمته والتفريق بينه وبين النص العلمي وما يميز النصوص األدبية عن النـصوص               
  .العلمية، ألنتهي إلى تبيان اوجه االختالف والتشابه القائم بينهما

 المختلفة محاوالً تمييز بعضها عـن     )3-1مبحـث (ثم سأتطرق إلى تعريف أنواع النصوص األدبية        
عض وذكر خصائص كل نوع، ومن بين هذه النصوص القصة الرمزية والتي تعتبر نوعاً خاصـاً    ب

 حيث سأتطرق إلى خصائص ومميزات القصة الرمزية        )I-3-7جزء  (من أنواع النصوص األدبية     
مع اإلشارة إلى نشأة القصص التي تحكي عن طريق الحيوانات، والتي لهـا ارتبـاط  بموضـوع                  

ثم خالصـة للفـصل     . سأقوم بدراسة الخصائص اللغوية للنصوص األدبية      )4-1مبحث(وفي.الدراسة
  .)I-5 مبحث(

  
I-2 -تعريف النص األدبي :  

 األدبي نصاً معرفياً تتالقى فيه جملة من المعارف اإلنسانية أهمها علي اإلطـالق              ص     يعتبر الن 
. اتـب أو الـشاعر     عن كتابة شخصية تتحدث عن أمور جرت مـع الك          ةوهو عبار .المعرفة األدبية 

ة والقصة القـصيرة والروايـة      صوالنص األدبي يضم عدة أجناس أدبية مثل الشعر والمسرحية الق         
وهو يمتاز بعدة مميزات وخصائص منها احتوائه على المحسنات         . والخطابة وكذلك القصة الرمزية   

اً فحسب  رفكره أو أفكا  البديعية واألساليب البيانية من تشبيه واستعاره ومجاز إلي جانب أنه ال يمثل             
لذلك كان على المترجم أن يأتي بنص مماثـل         .بل يحوي كذلك إحساس المؤلف وتخيالته وعواطفه      

في لغة الهدف يتوفر فيه إلى جانب األمانة األدبية في النقل أن يبرز جمال األسلوب وروعته، وهو                 
  :هما يشير إلية محمد عوض بقول

لمترجم الذي سيكون إنتاجـه أثـراً       إن أول شرط يخطر إلى أذهاننا أن ا       " 
أدبياً يحاكي األثر المترجم يجب أن يكون هو نفسه أديبا راسخ القدم فـي              
التأليف األدبي وال يكفي أن يكون ملماً احسن إلمام باللغتين، فاألدب روح            
واستعداد وسليقة وهذه أشياء تستند إلى طبـع فـي الـنفس وال تكتـسب               

ب من مترجم األدب أن يكون أديبـا أو         أن نطل ...فليس من المستغرب  ...
  )29:1969عوض محمد ،" (ممن يترجم الشعر أن يكون شاعراً 

 للمترجم أن يكـون ملمـاً بـاللغتين    ي   حسب هذا التعريف يتبين لنا انه عند ترجمة األدب ال يكف  
ما يجب أن   ،اللغة األصلية واللغة الهدف، فقط بل عليه أن يتذوق األدب وأن يكون ذا موهبة أدبية ك               

مدركاتـه  لذلك فإن معـارف المتـرجم التـي تتجـاوز           .يكون ُمِلماً بمعارف لسانية وغير لسانية     



extracognitives               هي التي تسمح له بمعرفة النص بالشكل المطلوب إلى جانب تأويله وإظهار مـا 
  : بقوله.Hornby Sوهو ما يؤكده  سنيل هورنبي. فغاية النص هي البالغ والتبليغ.يخفيه

إن النص بالنسبة للمترجم ليس مجرد ظاهره لسانيه بل يجب أن يعتبر أن             " 
الد "  ( ثقافية أوسع نطاقاً     -وكجزء من خلفية اجتماعية   ... له وظيفة تبليغية  

  )  15: 2000 محمد عن سنيل هورنبي ،ييداو
   

ن لزامـاً علـى     ولذلك كا .      فغاية النص هي التبليغ فإن أنعدم التبليغ أنعدمت معه أهميه النص          
المترجم قبل اإلقدام على ترجمة أي نص أن يقوم بتفسيره أوالً أي ترجمته في لغته األصلية ومـن                  

ـ                   ةثم ترجمته إلى لغة الهدف، متوخياً في ذلك ما قد يحويه النص من صيغ وتراكيب وصور بياني
ـ             . وأساليب بالغية ورموز   ف العناصـر   وهو ال يقف عند هذا الحد بل كان عليه النظر فـي مختل

 في إنتاج النص األدبي والمتضمنة السياق والعوامل الثقافية واالجتماعية وطبيعة المتلقي و             ةالداخلي
  .فهمه للنص

 وغالباً ما تكون خالية من األرقام والمصطلحات        ة فالنص األدبي يتحدث عن موضوعات غير علمي      
 والتأنق فـي األسلوب،فباسـتخدامه      كما أن الكاتب يمعن في اختيار األلفاظ      . واإلحصاءات العلمية 

إلى جانب ذلـك ُيظِهـر الـنص      . للصور البيانية والمحسنات البالغية يزيد األسلوب رونقاً وجماالً       
وإضافة إلى ذلك يهدف    . األدبي عاطفة الكاتب ومشاعره كما ُيظِهر شخصية صاحبة وآرائه وثقافته         

  .اطفة والوجدان قصد التأثير واإلقناع النص األدبي إلى إثارة القارئ وإمتاعه كما يخاطب الع
  

لذلك فان نجاح عمليـة الترجمـة       . وعليه يندرج النص األدبي ضمن إطار زماني ومكاني محددين        
ومطابقة الكالم للمقام هو أساس النص األدبـي        . األدبية هو فهم المترجم للخطاب في سياقه الدقيق       

راعاته لهذه المواقف يهدف إلى أن يتجاوز الكـالم         ألن األديب بم  . بل إنه يعتبر غاية البالغة    .البليغ
  . من سمات النص األدبيهمن غرض اإلفهام إلى التأثير واإلقناع وهذه سم

  
فالنص األدبي ُيعبِّر عن تجربة     .    وما من شك أنه يوجد اختالف بين النص األدبي والنص العلمي          

ب  تقديمه لها بأسلوب منمق فيه موسيقي        شخصية انفعالية فيها كثير من التشبيه واالستعارة إلى جان        
العاطفة ، والخيال، والفكرة،    :وهو يعتمد علي أربعه عناصر أساسية هي      . وعناية، أو أوزان وقافية   

وتتفاوت النصوص األدبية من حيث العاطفة التي تشتمل عليها وحـسن التعبيـر             . وأخيًرا الصورة 
 اللغة  لفالشكل يقاب . هما الشكل والمضمون  :يين   فتنقسم بدورها إلى عنصرين أساس     ةأما الفكر . اعنه



كوسيلة ألداء المضمون، وتعبير عن الحقائق والمشاعر،في حين أن المضمون يقابل الفكرة،وكـل             
وبالتـالي تتـأثر    .  والمضمون يتمم اآلخر،فال شكل بال مضمون وال مضمون بال شكل          لمن الشك 

كمـا أن   . الوظيفة التبليغية واالتصالية للنص   عملية الترجمة بعدة عوامل تحكمها طبيعة المترجم و       
 التعبيرية أي نقـل العواطـف واألحاسـيس         ةهناك عوامل أخرى إلى جانب ذلك تتمثل في الوظيف        

  .والوظيفة الفنية والجمالية 
  

وما اتفق عليه المنظرون    .     ونتيجة لذلك تُصَّنف النصوص إلى نصوص أدبية ونصوص علمية        
ي أصعب من ترجمة النص العلمي وذلك كون النص األدبي مفعماً بكثير            هو أن ترجمة النص األدب    

أما من ناحية النص العلمي فان ترجمته تتوقـف علـى           . من اإليحاءات والصور البيانية والرموز    
بحيث يراعي فيه المترجم صحة التعابير من الناحيتين اللغوية والتركيبيـة           . طبيعة المادة المترجمة  
وهكذا فالعالقة بين الشكل والمضمون فـي       . يح للمصطلحات العلمية والتقنية   إلى جانب النقل الصح   

النص األدبي تجعل من ترجمته محفوفة بكثير من المشاكل بينما نجد هذه العالقة قليلة في الـنص                 
  .العلمي، وبالتالي تكون ترجمته أسهل نوعاً ما من ترجمة النص األدبي

  
فهو فـي   . ص األدبي اختالفاً كليا، ويكاد يكون عكسه تماما         وبالتالي يختلف النص العلمي عن الن     

المربع يتكون مـن أربعـة أضـالع        : حد ذاته يعبر عن حقيقة علمية ال يوجد فيها اختالف، مثالً          
فالخطاب العلمي ُيقدِّم حقـائق     . فهذه الحقيقة مستمدة من التجربة والمالحظة الموضوعية      . متساوية

 شخصاً معينـاً، وال  ففهو ال يص.ينون في ذلك بوسائل مادية محددة   علمية يتفق عليها الناس ويستع    
ومعايير الحكم على هذه الحقائق ال تتـرك        .مشاعر ذاتية، بل يتحدث بشكل عام للناس أوعن الناس        

مجاالً للجوانب الخاصة التي تميز هذا الفرد من ذك و إنما لها واقعية يؤكـدها المنطـق وتثبتهـا                   
  .التجربة العلمية

فكاتبه يقدمه لنا مجرداً من أي انفعـال،وهو        .  أو تشويق  ل العلمي ال نحس بانفعا    صن نقرأ الن     حي
وهو يتوخى فـي    . يهدف إلى تقريب الحالة من أذهاننا،بجمل غير منمقة وليس فيها موسيقي لفظية           

ال أسلوبه الوضوح وعدم اإلطناب، إلى جانب حديثه عن حقيقة علمية مسلم بها،معتمداً على العقل و              
والنصوص العلمية كثيـرة ومتنوعـة منهـا مـا يتنـاول العلـوم        . لموضع فيه للعاطفة أو الخيا    

والرياضيات والفيزياء والكيمياء واألحياء كما يندرج ضمنها العلوم اإلنسانية كاالقتصاد والقـانون            
  .    وغيرها



م شـعرية محفوفـة        لذلك كانت ترجمة األعمال الفنية األدبية سواء كانت قصصية أم مسرحية أ           
بكثير من المشاكل،فكثيراً ما يجد فيها المترجم نفسه في حيرة من أمره في ترجمة الصيغ البيانيـة                 

لذلك كان عليه قبل اإلقدام على ترجمـة أي نـص أدبـي أن يقـوم           . واألساليب البالغية والرموز  
ختالف بـين ترجمـة     وهنا يبرز اال  .بتفسيره أوال في لغته األصلية ومن ثم ترجمته إلى لغة أخرى          

النص األدبي والنص العلمي، لذلك كان على المترجم إدراك خصائص الخطاب التلفظي قبل األقدام              
  .علي الترجمة

   أن االختالف القائم  بين  الترجمة  الفنيةNewmark )1982(وعليه يذكر نيومارك 
   artistic translation  والترجمة غير األدبية  non-literary  translation   يكون في أن الترجمة

  .الفنية رمزية مجازية والترجمة غير األدبية تبليغية 
  
I-3- أنواع النصوص األدبية:  

واألديب الفني هو الـذي     .    ُيعّد األدب فناً من الفنون التي تخاطب المشاعر واألحاسيس والوجدان         
فغاية األدب فـي حـد      . ومه وتطلعاته يستطيع أن يقدم عمالً فنياً  ُيعبِّر فيه عن مشاعر الشعب وهم           

. ذاته هي إثارة المشاعر واألحاسيس وذلك باستخدام العبارات السليمة والكلمات المعبرة الواضـحة            
فأي نص سواء كان نثراً أو شعراً يكون اهتمام الكاتب فيه باللغة،حيث يحرص على أن يكون عمله                 

 والعبارات المجازية والتي تعتبر من الـسمات        محتوياً على األساليب البالغية والمحسنات البديعية     
الهامة في كتابة النصوص األدبية المختلفة،كما تكون النصوص األدبية مفعمة بعناصـر التـشويق              

وأنواع النصوص األدبية كثيرة ومتنوعة، فمنها القصة والروايـة والمـسرحية           . واإلمتاع والتسلية 
ــا ــرات التا  . وغيرهــ ــي الفقــ ــا فــ ــوف أتناولهــ ــي ســ ــةوالتــ .                                                 ليــ

               
I-3-1- القصة: 

 أنواع النصوص األدبية األخرى،فناً له مكانته في اآلداب المعاصرة          ن     تعتبر القصة ،كغيرها م   
الم وهي عبارة عن فكرة مرت بمخيلة الكاتب، أو صورة ظهرت في ذهنه فأراد أن ُيعبِّر عنها بالك                

وقـد كـان كُتَّـاب      . في نفوسهم مثل أثرها في نفسه      رمحاوالً الوصول بها إلى أذهان القراء والتأثي      
. القصة األوائل يعتبرون القصة سرًدا واقعياً لألحداث سواء أكانت هذه األحداث واقعية أم خياليـة              

. يعالج في األولى  وهي تتوسط بين القصة القصيرة والرواية، ففيها يعالج الكاتب جوانب ارحب مما             
 على مجرد المتعة وملء الفراغ أو طرد الملل بل أصبحت وسـيلة يـستخدمها               طفلم تعد تقتصر فق   



 االتجاهات االجتماعية والسياسية والدينية وغيرها وذلك راجع إلـى قـوة            نكبار الكُتَّاب للتعبير ع   
  .تأثيرها واتساع انتشارها

  
رآة للمجتمع وصورة يتم فيهـا إظهـار مختلـف                فالقصة على وجه الخصوص ما هي إال م       
مما دفع بعض الكُتَّاب لمعالجة مشكالت الحيـاة        . الجوانب النفسية واالجتماعية ألفراد هذا المجتمع     

فاألساس في القصة هو المعالجة ومتـي  فقـدت القـصة عنـصر              . المختلفة في صورها المألوفة   
  :محمد تيمور بقولهوهو ما يشير إليه . المعالجة صارت سرداً للوقائع

فالكاتب الذي ينتقل من مكان إلى آخر، ومن حادثة إلى أخرى ، دون  " 
استخراج األهداف وتعليل األحداث أشبه بمن يسجل أنباء حادثة يتخيل 

  "أبطالها في معارك، فيعز من يشاء و يذل من يشاء
  )95:تيمور محمد، بدون تاريخ(
   

ـ                   ,Walter Allen) 1995-1911(ال والتـر ألـن     فهي كما يراهـا الكثيـر مـن الكتـاب أمث
 اكثر األنواع األدبية فعالية في العصر الحديث وذلك لما فيها من            ,Forster) 1970-1879(وفورستر

ولكونها من أكثر الوسائل التـي      . القوه لجذب القارئ وإدماجه في الحياة المثلى التي يراها الكاتب         
  . الحياة اإلنسانيةتَِهب المعرفة وتُبسِّط

  
ولقـد  .   والقصة في حد ذاتها عبارة عن حكاية تحتوي على أحداث متسلسلة ومترابطة فيما بينها             

  :ُعرِّفت بعدة تعاريف منها قول تشارلتن
إن القصة حكاية تروي نثراً وجهاً من وجوه النشاط و الحركة في حيـاة              " 

" الواقع المتكرر كل يـوم    اإلنسان العادي الحقيقي كما تجري حياته في عالم         
  )4 :1973تشارلتن عن زغلول محمد ،(

  
     فتعريف تشارلتن هذا يوحي لنا بأن الحياة االجتماعية وأوجه النشاطات اإلنسانية في الحقيقـة              

فهي تتوغل في أدق التفاصيل للفرد والمجتمع التي تحدث كل          . هي األرضية التي تقوم عليها القصة     
  :فيصفها بأنها أما محمد زغلول . يوم



،فهي تعطـي اللـذة الفنيـة       ...نموذج فني يتصل بكثير مما يهم الناس         " 
والمتعة الجمالية التي يعطيها كل عمل فني إلى جانب ما لها هي من خاصية      

  "أخرى تتصل بما يشغل الناس ويهمهم في الحياة 
  )5:ن.زغلول محمد ،م ( 
  

 القصة على أنها قطعة نثرية تدور حـول حادثـة أو            انفبالنظر إلى هذين التعريفين نجد أنهما يعر      
  .وجًه من أوجه النشاط اإلنساني

 وبذلك أصبحت القصة وسيلة من وسائل تصوير المجتمع والواقع تتوغل في نفـوس األشـخاص               
وإن الزمن وتتابع األحداث من أهم الركائز       .معتمدة على الدراسات الفلسفية وعلم النفس االجتماعي      

وهي تختلف عن القـصة     .يها القصة من أجل معالجة وتصوير األحداث االجتماعية       الذي ترتكز عل  
القصيرة والرواية في كونها تحاول إن تقف على كثير من جزئيات الواقـع ومـشكالته واضـعًه                 

 مشاهدين أو نظـارة ولكنهـا       بكما تختلف عن المسرحية في كونها ال تتطل       . الحلول المناسبة لها  
كما . اتهم وتقاليدهم ومدركين لما يدور حولهم من تغيرات اجتماعية وثقافية         تتطلب قراء واعين لعاد   

  .ُيعد مجالها أكثر اتساعاً من المسرحية التي تكون مرتبطة بالمسرح بمكان وزمن محددين
  

 فان القصة بخالف ذلـك      ة   فإذا كانت المسرحية تُعنَى بعرض الخطوط العريضة للفعل أو الحكاي         
 الكاتب المسرحي أن يذهب فـي       عوبذلك ال يستطي  .  بشرح مختلف جوانبها   تسمح للكاتب القصصي  

 دل على شئ فإنما     إنوهذا  .عرضه وتمثيله إلي ما يذهب إليه الكاتب القصصي من تحليل وتفصيل          
يدل على أن المسرحية ليس فيها الحرية الكاملة في تصوير العمل أو الحكاية بخالف ما يقوم بـه                  

  .يم لمختلف جوانب العمل الفنيكاتب القصة من شرح وتقد
     كما أن براعة القاص تتجلى في قدرته على أن تكون القصة مصاغة صياغةً جيدة وذلك مـن                 
خالل اللغة والعبارات والصور البيانية واألساليب البالغية والحوار وما إليها من عناصر الصياغة             

لذلك تعد الصور البيانية   . قصة أو العكس  فجودة األسلوب والعبارة تؤدي حتماً إلى جودة ال       . األخرى
  .  من التشويق والمتعةءوالمحسنات البديعية من الدعائم األساسية في تقديم العمل القصصي بشي

  
  
I-3-2- القصة القصيرة:  



 تعتبر لوناً من ألوان النصوص األدبيـة  حيث short Story وباإلنجليزية Conte  وتسمى بالفرنسية 
أي أنها فن حديث ال يزيد عمـره عـن قـرن            .في أواخر القرن التاسع عشر    الحديثة التي ظهرت    

فلقد مرت كتابتهـا    .ونصف القرن من الزمن،ولكن جذورها تمتد إلى ما قبل هذا القرن بفترة طويلة            
ـ                   ثبعدة مراحل ومحاوالت قبل هذا التاريخ التي كان أولها في القرن الرابع عشر في إيطاليـا حي

ي حياة بعض األفراد في حجرات قصر الفاتيكان في رومـا وكانـت             كانت عبارة عن قصص ترو    
 التي تشير إلـى القـصة القـصيرة المـسلية أو            Faceta الفاشيتا أو   مصنع األكاذيب تعرف باسم   
) 1313-1375(أما المحاولة الثانية فكانت أيضاً في إيطاليا قام بها جيوفاتي بوكاتـشيو           . المضحكة

 حيث كانت اكبر بكثير من تلك التـي  المائة قصة  أو مرونقصص الديكاوالمعروف باسم صاحب    
  1964)،رشاد رشدي( .   كانت تحكى في مصنع األكاذيب

  
في   Maupassant,(1850-1893)   لقد ظلت القصة القصيرة على هذا الحال إلى أن جاء موباسان

مها فـي اآلداب    فرنسا وانطون تشيكوف في روسيا حيث كانا على رأس الكُتّاب الذين أرسوا دعائ            
 Emile )1902-1840(فقد كان موباسان ينتمي إلى مدرسة الطبيعيين أمثال اميـل زوال  . الغربية

Zola,   وغوستاف فلوبير Gustave Flaubert,(1821-1880)    صاحب رواية مـدام بوفـاري  
Madam Bovaryًاسان ولكن موب. الشهيرة وغيرهم ممن حاولوا أن يصوروا الحياة تصويراً واقعيا

كان يختلف عنهم في شئ واحد وهو أن الرواية في نظره ال تصلح للتعبير عن هذه الواقعية والتي                  
ترى أن الحياة عبارة عن لحظات عابرة وأن القصة القصيرة هي الوسيلة التي يمكن بها التعبيـر                 

  .  العابرةتعن هذه اللحظا
ج فيها الكاتب جانباً واحداً من الحيـاة،          وتقوم القصة القصيرة على فكرة واحدة ال تتجاوزها يعال        

فهو يقوم بسرد حادثة أو بضع حوادث تتكون من موضوع مستقل مركزاً علـى العامـل الزمنـي               
زمنها بفترة قـد تتطلـب     ,Edgar Allan Poe )1849-1809(بو  إدقر ألن دواألشخاص، فقد حد

ترة زمنية طويلة ولكن في هـذه       وأحيانا قد تصل قراءتها إلى ف     . نصف ساعة إلى ساعة أو ساعتين     
 التي تمأل كل يوم وكل ساعة كمـا تـصنع           تالحالة ال حاجة للكاتب في سرد التفصيالت والجزئيا       

 من ناحية األشخاص فالقصة القصيرة تُفضِّل أقل عدد من األشخاص بخالف القـصة              أما. الرواية
 حالة واحدة عندما يـتم التعبيـر       والرواية فليس فيها مساحة لرسم هذا العدد من الشخصيات إالَّ في          

  .عنها في مجموعة واحدة  يجمعها غرض واحد



 أو طبقة مـن     ة حادثة أو فكرة معينة أو شريح      ن القصيرة وسيلة يتم بها التعبيرع     ة   وتعتبر القص 
المجتمع فهي تعمل على التقاط جانب صغير من الحياة االجتماعية بحيث تعكس اهتمـام وتفكيـر                

  . لجانب صاحبها نحو هذا ا
   

   ومن هنا ندرك بأن كاتب القصة القصيرة يهتم بالدرجة األولى بالفعـل نفـسه دون المقـدمات                 
. والنتائج، فتظهر قصته حكاية متسلسلة من الحوادث تم اختيار محور لها تدور حوله تلك الحوادث              

ـ                 ن بقيـة   ولذلك تُعتبر القصة القصيرة وحدة عضوية ال يجوز دراسة أي جزء منها في معـزل ع
زغلول . (األجزاء وإن كل عنصر يجب أن يسهم بشكل كامل في سبيل الوصول إلى التأثير النهائي              

  )1973محمد،
. الموقف والحدث والتنـوير   :   وتقوم القصة القصيرة في حد ذاتها على ثالثة عناصر أساسية هي            

 أن يكون   بة،  كما يج    بداية ووسط ونهاي   هفأي قصة قصيرة البد وأن تصور حدثاً ما، هذا الحدث ل          
فكاتب القصة القصيرة ينظر إلى الحدث من زاوية معينـة ال مـن عـدة               .لهذا الحدث معنى وقيمة   

وهـو مـا    . زوايا،فهو يهتم بتجسيد موقف معين في حياة فرد أو أكثر وليس بتجسيد الحياة بأكملها             
  :تشير إليه فاطمة الزهراء الموافي بقولها 

ة يكون القاص مكتفياً باالهتمام بحادثة معينـة        ففي مجال القصة القصير   " ...
 ودوافعها و مقدماتها، وال يهتم القاص فيهـا         ادون التفصيل في ذكر نتائجه    

بالوقوف على باطن الشخوص وسبر أغوارها،وفيها يجب أن تكون الفكـرة           
منطقية ضمن التركيب ذاته، وتصبح جزءاً ما في العمل كلـه،مثلها مثـل             

    " األشخاص و الحوادث
  ) 61: 1981الموافي فاطمة الزهراء، (

            
  ويتضح لنا من خالل ذلك أن القصة القصيرة قادرة على مواكبة روح العصر بأسلوب قد يكـون                 

 وقتاً طويال في القراءة ،كما يمكن نشرها في مجلـة  قأفضل إلى حد ما من الرواية، فهي ال تستغر    
اية فتحتاج إلى تأمل وتعمق وقراءة متواصـلة مـن ِقَبـل            أما الرو . أسبوعية أو حتى جريدة يومية    

  .       القراء 
  
I-3-3-الرواية  :  



وهي تحظى بشعبية كبيـرة لـدى جمهـور          Novel وباإلنجليزية   Roman      وتسمى بالفرنسية   
 من القراء بحيث أصبح من السهل على أي قارئ عادى أن يتعرف إلى هذا الشكل الروائي                 ضعري

 مجسداً فيها بحياة    رويتناول فيها الكاتب موضوعاً متكامالً أو اكث      . كال األدبية األخرى  من بين األش  
فـال  .ويعتبر مجال الرواية أوسع مما هو عليه في القصة والقصة القـصيرة           . رتامة واحدة أو أكث   

 من   وسرد الحوادث مهما استغرقت    لتنتهي الرواية إال وقد كشف الكاتب وألمَّ بحياة البطل أو األبطا          
وتعتبر الرواية من أكثر األنواع األدبية فعاليةً في العصر الحديث وذلك لما تتميز بـه مـن                 . وقت

كما ينظـر إليهـا علـى أنهـا إنتـاج           .جذب القارئ ودمجه في الحياة المثلى التي يتخيلها الكاتب        
حـب  أرستقراطي يوحي بالهرب من الواقع والعيش في عالم القيم والمثـل العليـا والـشهامة وال               

  .والفروسية
  

  وقد أصبح مركزها في الصف األمامي لألجناس األدبية وذلك ألن الكاتب عمل على أن تحتـوي                
الرواية على كل األجناس األدبية األخرى، فأخذ من المسرح المونولوج ومـن الـشعر موسـيقي                

  :الكلمات واالستعارات وغير ذلك وهو ما أشار إليه محمد براده بقوله 
ل منفرد و متميز يجب، بالطبع، أن تتوفر له كل مقومات العمـل             الرواية عم " 

بمعنى أن الرواية، في ظني، هي اليوم الشكل الذي يمكن أن يحتوي            ... الفني،  
على الشعر و على الموسيقى وعلى اللمحات التشكيلية، باإلضافة إلى ما يمكـن             

برادة "    (دايتهاالتي عرفناها منذ ب    أن تحتويه من خصائص الرواية التقليدية     ...
  )304:1981،محمد 

                  
    كما أن الكاتب استطاع بواسطتها تصوير الحياة بكل تفصيالتها،متتبعاً الجزئيات مهمـا كانـت              
عميقة ومحاوالً في ذلك أن تبدو الحياة أكثر وضوحاً،كما أنه قام برسم الشخصيات بكثير من الدقة                

  .اخلي لألفرادوالتعمق ُمظِهراً السلوك الد
ويعتبر الزمن العنصر الرئيسي في توسعة الرواية من حيث سرد األحداث والشخـصيات وغيـر               

إالّ أن الكاتب يعتمد على عناصر فنية أخرى في عمله فكان لميوله واتجاهاته وأفكاره ووجهة               . ذلك
ائيين فـي    الـرو  لوهو ما جع  .  عرضها ة في عملية تحديد مسارها وأهدافها وطريق      منظره دور ها  

عصرنا الحديث يتحررون من عنصري الزمان والمكان بشكل واضح واتجهوا إلى الولـوج فـي               
المـوافي  (                              .النفس البشرية ذلك العالم غير المحدود الزمان والمكـان        

  )1981فاطمة الزهراء ، 



ـ          ويتطرق الروائي في الرواية إلى موضع واحد يلم فيه بحياة             ركاملة لجيل من األجيـال أو أكث
وبسبب مجالها الواسع يصبح لدى الروائي متسع من الوقت لسرد التفصيالت وتـصويرها بـشكل               

وما يميز الرواية عن القصة والقصة      .  القصيرة ةواضح وذلك خالفاً لما يتاح لكاتب القصة أو القص        
 والزمان والمكان واللغة والصور      عناصر العمل بشكل واضح كالبيئة     رالقصيرة هو أنها تقوم بإظها    

وكلها تعمل بطريقة منسجمة ومترابطة من أجل تسيير الحـدث وتسلـسله بـشكل              . والشخصيات
  .منطقي

  : وينظر اسنو إلى الرواية على إنها 
 ءعبارة عن تنظيم كلمات، وال يمكن الحكم على قيمة هذا التنظـيم بـشي             " 

 ،فتنظيم الكلمات هذا، إما أن      ويوجد معيار واحد فقط   . سوى المعيار الجمالي  
،كمالزم للرؤيا الشخصية فإذا نظمت الكلمات تنظيماً جيداً        ديوجد أو ال يوج   

ـ       ويـست  عـن   اسـنو   " ( جيـدة    ةبحيث تكون مالزما دقيقـا،تكون الرواي
   )  64:1986بول،

  
   فيمكن القول أن الكاتب في الرواية يتنـوع فـي اسـتخدام األسـاليب البالغيـة كالتـشبيهات                  

االستعارات والمجازات، أو نستطيع القول بأنه عمل على دمج خصائص األنواع األدبية في عمله              و
وهو بذلك  .، فَُجل اهتمام الكاتب ينصب في أن تكون الكلمات منظمة ومصاغة صياغة جيدة            يالروائ

يذهب إلى ما ذهب إلية كُتّاب القصة والقصة القصيرة من تنظـيم الكلمـات والعبـارات الـسليمة               
  .المؤثرة في نفس المتلقيو
  

ومن أهم خصائص الرواية عدم مطابقتها للواقع سواء في رسم الشخوص أوفي سرد الحوادث كما               
تتميز بعدة مميزات منها وصف رذائل الطبيعة البشرية أو وصف الفضائل بصورة مثالية ووصف              

حليـل الشخـصيات     غريب و رائع، إلى جانب اإلغراق في الخيال وخوارق الطبيعية وت           وكل ما ه  
  )1964،طه محمود طه. (بطريقة نموذجية ورمزية

   وما من شك في أن الرواية استطاعت أن تُشكِّل ركناً هامـاً فـي الحـضارة اإلنـسانية التـي                    
تعاصرها، وذلك لكونها تتمتع بإمكانية أشمل وأوسع من إمكانية األنواع األدبية األخرى ففي ذلـك               

   :بيقول نبيل راغ
اعت أن تشمل الحياة اإلنسانية بكل تناقضاتها والتي تتراوح بين          فقد استط " 

  "أعلى قمم العظمة وأعمق سفح التفاهة 



  )181:1996،راغب نبيل( 
  

I-3-4- المسرحية :  
فهو فن ثقافي وظاهرة حضارية     .    يعتبر النص المسرحي من الفنون القديمة التي عرفها اإلنسان        

ومشاعره وأحاسيسه وذلك من أجل التواصل مع مظاهر الطبيعـة          ابتكرها اإلنسان للتعبير عن ذاته      
فقد َعَرفَـُه القـدماء     .ولقد ُعِرفَ قبل اليونان بفترة طويلة     . وخفاياها بواسطة مسائل مادية وبصرية    

  .المصريون والعرب القدامى وذلك من خالل الشعائر والطقوس الدينية واالجتماعية
األدبية األخرى في كونها ال تعتمد على السرد أو الوصف             وتختلف المسرحية عن باقي األنواع      

فقد كانت في البدء تقوم على وحدة الزمن والمكان والممثل الواحد، باإلضافة إلـى               .بل على الحوار  
أمـا مـن ناحيـة    .ذلك كانت تعتمد على األسلوب الشعري والحوار الفردي حول موضوع محـدد       

لكن األمـر لـم     .  منذ بدء العرض حتى النهاية     رال يتغي المشاهد فقد كانت تعتمد على مشهد واحد        
يقتصر على ذلك بل تعداه إلى أبعد من ذلك بحيث نزل إلى خشبة المسرح ممثل آخر يشارك األول                  

ومـع مـرور الوقـت      . في الحوار الغنائي فظهر الحوار بين اثنين ثم بين ثالثة إلى اكثر من ذلك             
التو (.  بأسلوب نثري وتم إهمال شرطي الزمان والمكان       أصبح األدباء يرغبون في كتابة المسرحية     

  )1995،  محمدينج
والمسرحية في حد ذاتها عبارة عن عرض لحادثة مستوحاة من الحياة فهي إما أن تكون عاطفية أو                 

  .نفسية أو اجتماعية بحيث يحرص فيها الكاتب على تأثير وإقناع المشاهدين
  

  : المسرحية على أنها )84: 1984(بية ويعرف معجم المصطلحات اللغوية واألد
  نص أدبي يأتي في شكل حوار، يصور فيه المؤلف قصة هزلية " 
 Comedy    أو مأساوية Tragedy         ويقوم الممثلون بتمثيل ذلك الـنص بقاعـة 

وتقترن المقومات الفنيـة للمـسرحية بمقومـات        . المسرح ضمن إطار فني   
 السرد فـي حـين تعتمـد        القصة فكالهما حكاية غير أن القصة تعتمد على       

كما أن الحبكة ضرورية في المسرحية دون الرواية        . المسرحية على الحوار  
   "إذ تفقد المسرحية معناها وقيمتها إذا خلت من الحبكة

  
  : على أنها 259:1971)(،   ويعرفها معجم المصطلحات المسرحية والدرامية



خشبة المسرح  قطعة إنشائية لغوية مصاغة صياغة خاصة كي تؤدى فوق          " 
أمام النظارة على أن تستعين في األداء بوسائل أهمها الممثل وكمـا تكـون              
المسرحية كالمية أي تقوم في طبيعتها على الحوار والمحاكاة الفردية، تكون           

  "   أيضاً إيمائية 
  

 نجد أن فيهما نواٍح من التقارب في كثير مـن األمـور منهـا أن                ن   وبالنظر إلى هذين التعريفي   
لمسرحية عبارة عن حوار، يؤديها فريق من الممثلين على خشبه المسرح،بينما ال نجد ذلـك فـي                 ا

فالمسرحية تشترك مع القصة في      .Poeticas فن الشعر  في كتابه    والقصة، وهو ما أشار إليه أرسط     
ام  عن القصة إال طريقتها في اسـتخد ااشتمالها على الحادثة والشخصية والفكرة والتعبير وال يميزه     

  : بقوله  الدينزالحوار ألنه ُيعتبر األداة الوحيدة للتصوير وهو كما يعرفه الدكتور إسماعيل ع
 المظهر الحسي للمسرحية والمظهر المعنوي له هو الـصراع          والحوار ه " 

  ) 238:1978  إسماعيل،نعز الدي"(وكلمة دراما تعني صراعا داخليا 
لحوار موجزاً ومركزاً وذلك ألن اإلطالة والحشو       كما أن كاتب النص المسرحي يتحرى أن يكون ا        

  :وهو ما يقوله توفيق الحكيم .يفسدان ويقلالن من روعته وجماله
إن الصفة الضرورية للحوار هي التركيز واإليجاز واإلشارة و ألد أعدائه            " 

"  اإلطالة والحشو فهو كالشعر ال مكان فيه للكلمة الزائدة والمعني المكـرر             
  )47: 1952يق ،الحكيم توف(

  
   ففي الفن المسرحي تُعّد األلفاظ اللغوية من أهم وسائل الكاتب التي يستخدمها لنقل ما شاء مـن                 
أفكار،فيتم اختيار الكلمات المناسبة التي تحمل إيقاعات خاصة كما تكون ذا طول وقصر محـددين               

. ية والبالغية في المـسرح    وفقاً لما يقتضيه المقام والشخصيات، إلى جانب إستخدام الصور المجاز         
فالمسرحية محددة بـزمن ومكـان محـددين        . وتختلف لغة المسرح عن لغة القصة ولغة القصيدة       
 اإليجاز واإلحكام واالختيار الـدقيق للكلمـات        هوبالتالي يتحدد الحوار وفق هذا الزمن فيسيطر علي       

سيلة هامـة مـن وسـائل       والجمل والتي قد تتضمن التشبيهات واالستعارات والرموز حيث  تُعد و          
  .  األسلوب المسرحي

أن المسرحية تُبنى على مجموعة من األحداث المترابطـة فيمـا            ) 1962(   ويرى محمد غنيمي    
  .بينها ترابطاً حيوياً أوعضوياً بحيث تسير في حلقات متتابعة حتى تؤدي الدور المناط بها



 أن يتحكم تحكماً    علنص المسرحي ال يستطي     وهي تعتبر فناً جماعياً تعاونياً بشكل واضح، فكاتب ا        
 عوامل واعتبارات منها الممثلون     ةتاماً في عمله الفني كما يفعل كاتب القصة وهو بذلك يراعي عد           

واإلمكانيات المادية لإلخراج ثم الجمهور الذي يصعب إرضائه إلى جانب اللغة التي يجب أن تكون               
اب المسرحيين على أن فن كتابة المسرحية من أصـعب          وقد أجمع أغلب النقاد والكت    . أدبية وواقعية 
  :وهو ما يشير إليه توفيق الحكيم بقوله. الفنون اللفظية
وما أبجل شيئاً تبجيلي للفن الذي يصمد، كالصخرة في طريق الفنان، فما يزال             " ... 

ذلـك  ... بالصبر الطويل والكد المضني؛ حتى يفجر منه الماء السلـسبيل         : به يعالج 
 كالقصيدة الشعرية، نوع من األدب صعب       - المسرحية التي هي فيما اعتقد     رأيي في 

دقيق؛ألن المتعرض له يجد نفسه أمام طائفة من القيود،قيود صارمة بـل عوائـق              
... قاسية تجعل نصيبه من حرية العمل قليالً فهو ليس حراً في اختيار الموضـوع             

... الذي يعرض فيه عملـه    ليس حراً في الحيز الذي يصب فيه فنه، وال في الوقت            
 : ن.الحكيم توفيق، م" (أما الموضوع فليس كل موضوع يصلح للتأليف المسرحي 

143-142 (  
  

فمن خالل هذا التعريف يتضح لنا أن العمل المسرحي ليس باألمر السهل كونه عمالً فنياً يحتاج                   
ومما الشك فيه   .نية األخرى إلى دقه في اختيار الموضوع والوقت والمكان وغير ذلك من األمور الف           

ـ     . أن المسرحية تعمل على دمج آداب الشعوب المختلفة         األغـراض   نوتعمل على اقتباس الكثير م
فصار من السهل اقتباس مسرحيات ذات أصول غربية يتم ترجمتها وعرضها           . والمواضيع المختلفة 

في أوروبا لها أصول    وبالمثل نجد الكثير من المسرحيات التي تعرض        . على خشبه المسرح العربي   
  .شرقية

  
I-3-5-النص الشعري :  

فهو قلبه النابض   .  أو السامع  ئ   يعد النص الشعري من النصوص األدبية التي تؤثر في نفس القار          
وهو لغة اإليحاء بالمشاعر والخيال، فإذا أردنا مثالً . يشحنه بطاقات وأحاسيس يتمتع فيها بلذة الحياة      

انتعلـت   فهذا كالم عادى، أما إذا قلنا        انتصف النهار الظهر، فإذا قلنا    أن نعبر في كالمنا عن وقت       
  :وللشعر عده تعريفات منها قول حازم بأنه .   لندل على وقت الظهر فهذا هو الشعراألشجار ظلها
" كالم مخيل موزون، مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلـى ذلـك              " 
   ) 22 : 2002 محمد الحاج ،رحازم عن قو يد(



  :أما  ابن سيناء فيعرفه بقوله 
الشعر كالم مخيل مؤلف من أقوال وإيقاعات متفقة،متساوية متكـررة          " 

  "على وزنها، متشابهة حروف الخواتم
  )  22: ن . م محمد الحاج ،رحازم عن قو يد(

مـا  فه. حازم وابن سيناء  نجد أنهما يتطابقان إلى حد كبير في تعريفهما لـه              ه   فبالنظر إلى ما قال   
  .  يتفقان في أن الشعر عبارة عن كالم موزون مقفى

  "قول موزون مقفى يدل على معني : " وقد َعرَّفه قدامه بقوله انه 
  )160:2004قدامه عن جودة فخر الدين،(

 ذلك الكالم الموزون المقصود به      وفما يرمي إليه هذا التعريف والتعاريف األخرى هو أن الشعر ه          
 أن يكون الشعر موزوناً بل يجـب أن يـضم معنـي             يولكن ال يكف  . قافيةالوزن المرتبط بمعني و   

  .متميزاً عن معني العامة وموافقاً لذوقهم
   

 ال يقفون   مالوزن والقافية ولكنه  : هما ن و يرى النقاد واألدباء أن الشعر يقوم على خاصتين رئيسيتي         
ليس ما يحدثه الشعر من تـأثير       عند ذلك ألن وظيفة الشعر هو التأثير في نفس القارئ أو السامع، ف            

في نفس المتلقي راجعاً إلى الوزن والقافية بل يرجع إلى عوامل أخري تتمثل فيما يتضمنه الـشعر                 
ولهذا فالشعر بشكل عـام     .  شهرته أو بمجموع ذلك    ةمن حسن تخييل ومحاكاة أو قوة صدقه أو قو        

  :يتكون من جزأين أساسيين هما
  . والمشاعروهو لغة الخيال: الجزء الداللي

  .وهو الجرس اللفظي سواء أكان وزناً أو قافية: الجزء الموسيقي
اً أن يكون التيـار الموسـيقي كافيـاً لـصنع قـصيدة تُعِجـب النقـاد             موقد كان من الممكن قدي    

وهو المعـروف اآلن    . فيكفي التيار الداللي لصنع القصيدة     اوالقراء على حد سواء أما في وقتنا هذ       
 ىوبالتالي فإن الشعر الصافي الممتاز هو الذي يتعانق فيه التيار الداللي والموسيق           . لشعر المنثور با

 هو الناقد األول واألخير، وهو ما أشار إلية     التأثرولكن في نهاية األمر يكون      . معاً في بناء القصيدة   
ا   الشاعر األسباني  يا لورآ ر غارس حيـث  ,Garcia Lorca )1936-1898(                     الكبي

   .ء في النفس هو الشعر الرديريرى أن الشعر الذي يؤثر في النفس هو الشعر الجيد وما ال يؤث
فيعد الشعر من األجناس األدبية التي تحتاج إلي رعاية ودراية في اختيار األلفاظ والكلمات المعبرة،               

ب احتوائه على السجع والطباق     فالشاعر يتوخى أن يكون في النص الشعري الوزن والقافية إلي جان          
 البيانية المختلفة فتعد سمة من سـمات القـصيدة          رأما الصو . وما إلى ذلك من المحسنات البديعية     



والواقع أن الشعر مثلـه مثـل       .  أي نص شعري منها    والشعرية، والتي نستطيع القول أنه قد ال يخل       
ففي . إليه الكثير من النقاد واألدباء     عند ترجمته وهو ما ذهب       إشكاليةبقية النصوص األدبية يطرح     

  :يقول الجاحظ" كتاب الحيوان" 
الشعر ال يستطاع أن يترجم،ومتي حول تقطع نظمه، وبطل وزنه، وسقط           " 

موضع التعجب منه، والكالم المنثور المبتدأ أحسن وأوقع من المنثور الذي           
  "تحول من موزون الشعر

  )   77):بدون تاريخ(تيمور محمد عن الجاحظ، ( 
 يوما ينطبق على الشعر ف.  خيانةافالجاحظ هنا يؤكد على استحالة ترجمة الشعر ويعتبره

صعوبة ترجمته ينطبق على بقية أنواع الخطابات األخرى مثل اإلشارات أو الشعارات السياسية 
 لتحقيق تأثير خاص على rhyme  القافية وعلى allitration الجناس االستهالليالتي تعتمد على 

 let :فمثالً هذا الشعار البريطاني لعمال السكة الحديدية. لمتلقي،والتي قد تعجز الترجمة على نقلها

the train take the strain  ولكن رغم  .دع القطار يجر العربات  فترجمته الحرفية هي
قائمة محاولتنا ترجمة هذه الجملة فإننا لم نتوفق في نقل الصورة البيانية والمتضمنة التورية ال

  . على الجناس وبالتالي فان نقل المعني قد يؤدي إلى التضحية بالمبني
  
I-3-6- الخطابة:    

وتعتبر صفة من صفات المـتكلم بحيـث تمكنـه مـن            .      الخطابة من يخطب أي صار خطيباً     
يراد  والعمل على إقناعهم للقيام بما       م السامعين وشد انتباهه   يالتصرف في فنون القول بغية التأثير ف      

وبذلك يهدف الخطيب في خطبته إلى التأثير في نفس السامع ومخاطبة وجدانـه وأحاسيـسه               . منهم
  .ودفعه إلى القيام بما يراد منه

أما تعريف الخطابة فقد اختلف األدباء والنقاد في تعريفها بحيث صار كل واحد يعرفها بالطريقـة                
  :ه،فقد َعّرفها أشرف محمد موسى بقولفمن بين تلك التعاريف نختار البعض منها. التي يراها

هي فن من أقدم فنون الكالم غايته إقنـاع الـسامعين،واستمالتهم، والتـأثير              "
فيهم،بصواب قضية أو بخطأ أخرى،والخطيب الماهر من يستطيع أن يلعـب           
بهذه العناصر لعباً فنياً فهو يتخذ الوسائل المختلة القناع السامعين ويـستعين            

  "دلة والبراهين على اإلقناع باأل
  )8:1978موسى اشرف محمد،(



  أما تعريف اليا حاوى فقد يكون قريباً من التعريف السابق إال أنه يرى أن على الخطيب أن يمتلك                  
معارف تمكنه من تحويل األفكار إلى عواطف تؤثر بشكل كامل على المتلقـين واسـتمالتهم إلـى                 

  :حيث يقول.الخوض في األمر المطلوب
ة هي أشد األنواع األدبية التزاماً،ألنهـا تهـدف ،أبـداً،إلى التـأثير             والخطاب" 

فغايتهـا  ... واإلقناع،معبرة عن عقيدة الخطيب،ورأيه في مـشكالت الوجـود        
الكبرى هي أن تحول األفكار الذهنية الجامدة إلى عواطف ينفعل بها الـسامع،             

    )8: 1997حاوي اليا،".(ويتصرف بتأثيرها تصرفاً ال قبل له به 
  فيمكن القول من خالل ذلك بأن الخطابة نوع من األنواع األدبية التي ارتبطـت باإلنـسان منـذ                  

فغالباً ما تُستخدم في مـواطن      . القدم،وفن من فنون الكالم لما فيها من سحر البيان والتأثير واإلقناع          
ـ .كثيرة ومتشعبة،فال يوجد فيها موضع محدد و ثابت،فهي تدخل في جميع الفنـون       اك الخطبـة  فهن

القضائية والخطبة السياسية والخطبة الحربية والدينية وغير ذلك ولذلك كان على الخطيب أن يكون              
  .ملماً ومطلعا على كثير من المعارف والوسائل التي تمكنه من الخوض في هذا المجال

   ومن اجل ذلك كانت الخطابة وما تزال هي الدعامة التي قامـت عليهـا الكثيـر مـن الثـورات                   
فكان القادة و زعماء الجيوش هم الخطباء، فمنهم على         .واالنقالبات سواء في الماضي أو في الحاضر      

فـي فرنـسا وفالدميـر     Mirabeauسبيل المثال  مسلون في أثينا و ششرون  في روما و ميرابـو     
 في إنجلترا وسعد Lioyd George في روسيا و لويد جورج Vladimir Lenin )1924-1870(لينين
  )1978موسى أشرف محمد،. (في مصر وغيرهم) 1927-1859(ول زغل

  
  ومما الشك فيه أن الشعر والخطابة صناعتان تهدفان إلى تعليم وتأديب العامة من الناس، ولكنهما               

ـ  . يختلفان في صورتي التخيل واإلقناع ويشتركان في مادة المعاني          للتخيـل، أمـا     عفالشعر يوض
بل إن الشعر كان يحتوي في أحيان كثيرة على الخطابة،          .  المشاعر الخطابة فتوضع لإلقناع  وإثارة    
 التراكيب والصور واإليحاءات المنتظمة وغيرها، إلى جانـب أن          نالتي بدورها أصبحت ال تخلوم    

الخطابة كانت الفن والعلم الذي يدرس وسائل توظيف األلفاظ والمفردات والكلمات فـي تراكيـب               
ب قدرة الخطيب على التالعب باأللفاظ  لنقل المعنى أو اإلحـساس            لغوية وبالغية ونحوية إلى جان    
  .في صورة ناصعة وواضحة

  
    فالخطابة في حد ذاتها تحتاج إلى دقة في اختيار األلفاظ والتعابير ويكون للكلمات قـوة إقنـاع                 

ـ  . وتأثير، لكون عامة الناس يتأثرون بمشاعرهم اكثر مما يتأثرون بعقولهم     ون فجمال األسـلوب يك



فالتأثير واإلقناع والبعد عـن الغمـوض مـن سـمات           . إليه الخطاب  يحسب المقام والجمهور الذ   
الخطابة، إلى جانب ما تحويه من الصور البيانية المستخدمة ابتداء من النعوت واألوصـاف إلـى                
 التشبيهات واالستعارات والكنايات، كما أن السجع يعد من أهم الظواهر األسلوبية في النثـر وفيـه               

  :يقول محمد العمري
كمثل القافية في الشعر، وان كانت القافيـة غيـر           ...مالن السجع في الكال   " 

  )113: 2002العمري محمد،".(مستغنى عنها، والسجع مستغنى عنه 
  
I-3-7 –القصة الرمزية :  

 كما عرفتها أغلب الموسـوعات األدبية حركة أدبية فنية ظهرت  Le Symbolisme     الرمزية 
 التي كانت عبارة عن فن تصويري يرتبط ةأواخر القرن التاسع عشر كرد فعل ضد البر ناسيفي 

وعليه فقد .  للمشاعريوكانت أيضاً رافضة للرومانسية في اتجاهها نحو االنسياب التلقائ. بالواقع
  :فهي كما يعرفها نبيل راغب بقوله.كانت روح الرمزية الغموض والتجريد

 التصوف، والصلة في إبـداعاتها بـين        ة مثالية لدرج  فالرمزية حركة روحية  " 
" الدال والمدلول تحتاج إلى حس مرهف ونظرة ثاقبـة لرصـدها وتفـسيرها              

  )299: 2003راغب نبيل،(
 ومشاعره إلـى إشـارات تعّبـر عـن المعـاني            ه األديب يتجه إلى ترجمة أفكار     و فالشاعر أ 

  . والعواطف بالصورة الرامزة فقط
القصة الرمزية نوعاً خاصاً من أنواع النصوص األدبية حيث نجد الكاتـب ال يبتعـد                   كما تعتبر   

 السهل ولكنه يحتاج إلى فهـم       ءعن الواقع ولكنه يلبسه بعداً رمزياً ال يكون معرفة مضمونة بالشي          
فما يالحظ في النص الرمزي أن الكاتب يعتمد على الغموض الذي يجعـل             . وجهد من قبل القارئ   

ا مغطاة بوشاح من الضباب وإلبهام يكون فيها تأويل معنى الرمز إلى أكثر من وجهة               القصة وكأنه 
  .وللقصة الرمزية عدة أبعاد كالبعد السياسي واالجتماعي والتعليمي وغير ذلك. نظر

 ا     فعلى سبيل المثال عندما يتناول الكاتب جانباً من الجوانب السياسية فإنه ال يفصح عن ذكر هذ               
وهو السبيل الوحيد الذي ركَّـز  . صة حقيقية ولكنه يتجه إلى الرمز في سرد تلك الوقائع  الواقع في ق  
فكثيراً ما يلجأ الكاتب إلى هذا النوع من الرمز بسبب ضـغوط            .  الكتاب المعاصرين  نعليه كثير م  

ـ   صسياسية، يريد فيه التوجيه و لفت األنظار دون التعرض للعقاب أو القصا             مـن قهـر     اً أو خوف
ي مغبة ما قد يثيره من سخط عليه، أو يقصد في ذلك إلى التربية الخلقية وتزويد المجتمـع                  اجتماع

لذلك كان األدب الرمزي هو ذلك األدب الذي يقرأه القارئ          .بالخبرة التي تقيهم االستغالل واالحتقار    



ف عنده، بـل    العادي فال يفهم منه إال ظاهره، أما القارئ المتأمل فيفهم منه هذا الظاهر ولكنه ال يق               
   )1979بن ضياف محسن ،. (يمعن فيها حتى يكشف ما تحت سطحها من مدلوالت ومعاٍن

  
فللقصة الرمزية شروط وسمات يجب أن تتوفر فيها،منها أن المغزى منها ال يجوز أن يخترع بـل                 

عي يجب عليه أن يكون متوافقاً ومشابهاً لحقائق موجودة في الواقع إلى جانب أنها تُروى بشكل طبي               
  .ومن وجهة نظر واقعية كما لو كانت حادثة حدثت في الواقع

  
 يعرض شخصيات وحوادث في حين يريد ر   فما توحي به القصة الرمزية هو أن الكاتب أو الشاع      

بحيث أن القارئ يستشف شخـصيات      . ةشخصيات وحوادث أخرى عن طريق المقابلة أو المناظر       
مزرعة لباً ما تحكى على لسان الحيوان مثل قصة         وهي غا . أخرى تظهر خلف الشخصيات الظاهرة    

 قد تُحكى كذلك علـى لـسان   ا أو تُحكى عن طريق النبات أو الجماد ولكنهAnimal Farm الحيوان
 على لـسان الحيـوان      ةفأدب الحيوان أو الحكاي   . شخصيات إنسانية تتخذ رموزاً لشخصيات أخرى     

والهدف من ذلك هـو    .اء، وينطقها بما يريد   عبارة عن قصص رمزية يحرك كاتبها حيواناته كما يش        
  . القول بما ال يستطيع قوله على لسانه أو على لسان أي إنسان آخر

  
فمـنهم  .   وقد اختلف النقاد في تحديد أي الشعوب كانت السبَّاقة في استخدام هذا الرمز القصصي             

ن يعد اليونان، والسيما    ومنهم م . من أرجع ذلك إلى قدماء المصريين كما دلت عليها أوراق الُبردي          
  اإلغريقي الذي عاش في القرن السادس قبـل المـيالد، ومـن              Aesopos ايسوبوسفي حكايات   

وقد تأثر باألساطير التـي     . الواضح أن ايسوبوس  ترك بصماته الواضحة في هذا النوع من األدب           
ها فـي   فكانت له مجموعة من  قصص الحيوانات التـي كـان يقـص            .كانت سائدة في ذلك الوقت    

وبذلك أصبحت قصـصه هـي      . المهرجانات والحفالت العامة السنوية، لتسلية الزوار والمتفرجين      
وقد كانت تهدف في حقيقتها إلـى       . المصدر الحقيقي الذي ينبع منه هذا الفن األدبي شكالً ومضموناً         

ية قائمة  تصوير السلوك اإلنساني في الحياة الواقعية وذلك من خالل رموز فنية ومعادالت موضوع            
فهي .على الخيال والخرافة مؤداة بطريقة ظريفة ومشوقة من خالل األفعال التي تقوم بها الحيوانات             

وما تهدف إليه هذه القصص الرمزية      .  أنها تنطق وتتكلم   ءتتصرف كما تمليه عليها طبيعتها باستثنا     
قائية وتقمصه بما يتنافى    هو السخرية من الحماقات اإلنسانية، كحماقة تخلي اإلنسان عن طبيعته التل          

  )1996راغب نبيل،(مع تكوينه



 الذي يحكي فكـرة     جاتاكا  وفريق آخر يرجعه إلى الهند كمهد ألدب الحيوان، وال سيما في كتاب             
  .تناسخ روح بوذا من أدنى الحيوانات

 وقد عرف العرب هذا الفن قبل أن تُنقل إليهم كليلة ودمنة الذي ترجمه عن الهنديـة ابـن المقفـع                   
. فأدبنا العربي يضم أشتاتاً من الخرافات عن الحيوانات والجمادات والنباتـات          ) م720(المولود في   

ـ    . ( للراغـب وغيرهـا     األدباء   ت محاضرا  للجاحظ، أو  الحيوانفنجد ذلك في كتاب       يالتـو نج
  ).1999محمد،

  
الجماليـة إلـى    ركَّزت الرمزية عبر مسارها التاريخي على استخدام األساليب الفنيـة و               ولقد

جانب اهتمامها بالقضايا الفكرية والفلسفية، وذلك ألن األديب في المذهب الرمزي يتخلـى عـن               
فكان الغموض واإلبهام من أهم القـضايا التـي         .اإليضاح واإلفصاح ويتجه إلى اإلشارة والتلميح     

مـاال  وقد أشـار    . ويعد اإليحاء عنصراً أساسيا في األدب الرمزي      . أولتها الرمزية اهتماماً كبيراً   
 باسمه يفقده ثالثة أرباع لذته،فعملية التخمين       ء إلى أن تسمية الشي    Mallarmè,1842-1898ةرمي

تتيح للقارئ الشعور بسعادة غامرة في قدرته على الخلق واإلبداع، ألن األديـب فـي المـذهب                 
ي، وأن المطلـق ال     اً للمطلق غير المرئ   سالرمزي يعتقد أن العالم الملموس المتغير ليس إال انعكا        

يمكن أن يوصف وصفاً مباشراً بل يمكن تتبعه عن طريق نظام من الرموز الموجهة وهـو مـا                  
  :ه إليه ماال رميه بقولريشي
  )245: 1975 ، الخطيب حسام عنه ماال رمي( ".التسمية تدمير واإليحاء خلق  " 
  

 الرمزية يتفـنن الكاتـب فـي           و قد عبَّر الرمزيون باأللوان واألصوات عن الفكر، ففي القصة         
وقد يعمد الكاتب إلى استعارة أحـداث قـصة         . استعمال الرمز ويجعله يعمل على مستويات عديدة      

معينة وشخصياتها ومضمونها فهو يجري أحداث قصته بين أشخاص من طبقة معينة أو من عصر               
رى كالحيوانـات أو    وقد يستعير لقصته أبطاالً من كائنات أخ      . معين ليرمز بها إلى طبقته وعصره     

  . التي نحن بصدد دراستها مزرعة الحيوان أو الجن، ومن أمثال ذلك قصة ح أو األشبارالطيو
  

    فالرمزية في القصة مماثلة لما هي عليه في الشعر في طريقة التعبير بحيـث يـدرس فيهـا                  
ز فـي حـد     فالرم. األديب أو الكاتب اإلحساس بما هو غير منظور وال تعتمد على حاسة البصر            

وبذلك أصبح الرمز سواء في الشعر أو القصة        . ح، ويوحي وال يشر   مذاته يظهر ويكشف وال يقد    



فقد يعتمد الكاتب فـي  . أو المسرحية، طريقة تعبير ال يمكن االستغناء عنها بأي حال من األحوال       
ـ  . كتابته للقصة الرمزية على الغموض واإلبهام ويبتعد عن التصريح واإليضاح          ر عـن   لكنه ُيعّب

واقع حقيقي وملموس ال ُيرى لكثير من القراء بل يحتاج إلى فهم ودراية بما توحي إلية رمـوز                  
وهو بذلك  . القصة، والى إدراك دالالته وإيحاءاته وإشاراته وعالماته المتعددة غير المفصح عنها          
  .ايستهوي طبقة خاصة من الناس، أما عامتهم فال يستسيغون الرمزية إال بقدر فهمهم له

    وعليه إن إدراك الفكرة التي تدور حولها القصة الرمزية ال يتم إال من خالل الصور الشعرية،                
فالكاتب في  . والتشبيهات، واالستعارات، والتي بدورها تساعد القارئ على استيعاب المغزى وفهمه         
اسات قـد ال    لجوئه إلى إستخدام الرمز في القصة إنما يهدف إلى التعبير عن أشياء وتجارب وإحس             

لذلك اصبح الرمز، من جانـب      .تكون منطقية ألول مرة أوأنه في الواقع ال يستطيع اإلفصاح عنها          
 مثل العنكبوت في مركز بيته، ال يحدث فيه شئ إال           هاألديب، محاولةً ليمسك بخيوط الحياة كلها مثل      

  )1964،هطه محمود ط.(وهو يعرفه ويدركه
 أن ُيخلّصوا الشعر من األغالل التي تقيده إلى المـضمون أو                 فإذا كان الشعراء قد استطاعوا    

المعنى الدقيق، فان القصاصين عملوا على أن تفوح الكلمات، عن طريق اإليحاء، بعطرها مثلها              
ــو     ــي الج ــذاها ف ــشر ش ــي ينت ــسحق لك ــي ت ــرة الت ــل الزه ــل             . مث ــارة مث فعب

whorled without aimed. جويس جيمس للقصصي James Joyce,(1882-1941)   فـي قـصته 
فيها تعبير عن فكرته ونظرته إلى العالم أو الكون على  Finnegans Wake  فينيجانزويكاألخيرة 

 تعني أن الكون يدور حـول  whorlفكلمة   ، world without end. أي أن الكون . انه النهاية له
هدف وبذلك اصبح معنى العبارة هو أن الكـون  تعني غرض أو  aim نفسه كالحلزون، وفي كلمة

  . إلى ما النهاية بدون هدفبيدور حول نفسه كالحلزون أو اللول
 الرمز العامل الوحيد الذي يشدنا إليه، ولكنه يساعد الكاتب إلى           ن    ففي القصص الرمزية ال يكو    

 يكون للرمز معنى في     فربما. حد بعيد على تنظيم أفكاره وتوصيل الفكرة أو الهدف المراد إيصاله          
أي أنه يظهر مرة أو مرتين في القصة بعد أن يقوم بالغرض الذي مـن أجلـه                 . موقف واحد فقط  
وربما يوحي الرمز بكثير من األغراض ويعمل على عدة مستويات بحيث تدور            . استخدمه الكاتب 

لمـاء والطيـر     يكون أثره كبيراً سواء في الشكل أو المضمون، كا         كحوله أحداث القصة كلها وبذل    
  صورة للفنان،والسحاب في قصة 

Portrait of the Artist. Aالماء الذي يبلل  بـه  افالماء هنا يوحي بأشياء كثيرة منه.  لجيمس جويس 
الطفل الفراش، والماء القذر في الحفر إلى جانب الطريق، والماء المتسخ فـي الحمامـات وفـي                 



 كذلك إلى ايرلندا نفسها، والى األسرة، والى الكنيسة والماء يرمز.  ماء الحياة  كاألحواض، وهو كذل  
  )1964،هطه محمود ط( .والى حياة الطبقة الوسطى، يرمز إلى كل شئ يريده البطل

  
I-4-الخصائص اللغوية للنصوص األدبية :  

وعليه تهـدف   .  أفكاره ومشاعره ونشاطه وما إلى ذلك      -يتناول األدب حياة اإلنسان بشكل عام          
 نوع من هذه األنواع األدبية يتميز       لفك. ألدبية في حد ذاتها إلى إثارة المشاعر والخيال       النصوص ا 

  . كل نوع ةبخصائص لغوية قد تتشابه فيما بينها أو قد تختلف طبقاً لخصوصي
 كبيرة  ة األدبية لوجدنا أن المترجم يواجه صعوب      ص    فإذا تأملنا اللغة التي تكتب بها مختلف النصو       

 فهو أحيانا يواجه نصوصاً تتضمن مستويات لغوية ال يمكن أن يتقبلها القـارئ الـذي                عند ترجمته، 
 تكون لغة النص قد مرت عليها فترة طويلة مـن الـزمن             ااعتاد اللغة الجزلة أمثال األدباء، أو عندم      

حيث أن اللغة التي كانت مستخدمه      .  القصصية والروائية األخرى   ل مسرحيات شكسبير واألعما   لمث
 عن مقابل يناسب متكلمي     ثك الفترة قد اندثرت ولم تعد موجودة، فهل يتعين على المترجم البح           في تل 

ذلك العصر أوعن مقابل يساير العصر الذي يترجم فيه؟ كما أن للعوامل الثقافية واالجتماعيـة دوراً                
 هي الشمس    تبقى سهاماً في عملية إيجاد المقابل من لغة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال نجد أن الشم              

   شمس منتصف الليل عند كل المجتمعات ولكن قد تختلف تفسيراتها من مجتمع إلى آخر فهناك 
le soleil de minuit الشمس المحرقة  وle soleil de plomb  وغيرها.  

  
  وبالمثل بالنسبة لفاكهة التفاح حيث يختلف ما ترمز إليه من مجتمع إلي آخر فنجد أنها في 

 ترمز إلى الدخول المدرسي، وعند المجتمع الفرنسي ترمز إلى إغواء حواء آلدم، المجتمع الكندي
:                                                  أما عند اإلنجليز فتوحي إلى  رمز الصحة بدليل المثل الشهير

"An apple a day keeps the doctor away" بعد الطبيب تفاحه في النهار ت وترجمتها الحرفية هي
                     .الوقاية خير من العالج، أما المقابل لها في اللغة العربية هو من الدار

وهو ما يضع المترجم في موقف صعب من حيث إيجاد المقابل أومن حيث نقل الـصور البيانيـة                  
  .واألساليب البالغية والرموز

س وذلك مـن خـالل العبـارات الـسليمة           يهدف إلى إثارة المشاعر واألحاسي     رفالكاتب أو الشاع  
 الجماليفكثيراً ما يهتم في اختيار اللغة المناسبة إلى جانب  التركيز على الجانب . والكلمات المعبرة 

والداللي، وذلك من خالل اختيار الصور البيانية من تـشبيه واسـتعارة ومجـاز أو مـن خـالل                   
فالنصوص األدبية التي أشرنا إليها في      . ذلكالمحسنات البديعية من إطناب وجناس وتورية وما إلى         



 تكون متقاربة إلى حد بعيد في طريقة استخدام اللغة السليمة والمعبرة وكذلك استخدام             )I- 3(مبحث
  .ةمختلف المحسنات البديعية واألساليب البالغية المختلف

  
يقـة جيـدة ،      الرمزية  يعمل الكاتب على أن تـصاغ بطر         ة القصيرة والقص  ةففي القصة أو القص   

ومحتوية على العبارات والصور البيانية المختلفة والمحسنات البديعيـة، إلـى جانـب االقتـصاد               
إلى جانـب أن الكاتـب فـي        . واإليجاز في اختيار الكلمات والبعد عن اإلسهاب في سرد األحداث         

ي الروايـة   أما ف . القصة الرمزية  يبتعد عن التصريح في ذكر الحقائق ويتجه إلى اإليحاء والرمز            
فيعمل الكاتب كل جهده على أن تكون محتوية على الكلمات المعبرة الموزونة إلى جانب التنوع في                

ـ  . استخدام الصور البيانية والمحسنات البديعية المختلفة       الـنص المـسرحي عـن بقيـة         دوال يبتع
طالـة  النصوص األخرى، فنجد الكاتب يعمل على أن يكون الحوار موجزاً إلى جانب تحاشـي اإل              

كما أن الكاتب يعمل على إثارة مشاعر السامعين بالصور         . وذلك لكونه مقيداً بزمن ومكان محددين     
  .البيانية والمحسنات البديعية المختلفة 

وكذلك النص الشعري ال يذهب بعيداً عن كل هذه الخصائص اللغوية، فالشاعر يتوخى أن يكون في                
  .ك من أنواع المحسنات البديعية والبيانيةالقصيدة الشعرية الوزن والقافية وغير ذل

أما الخطابة فتكون الكلمات فيها دقيقة وقوية ومؤثرة، لكون الخطيب يعمل علـى إثـارة مـشاعر                 
السامعين بكلمات واضحة وبينة ومبتعدة عن الغموض واإلبهام ، مستخدماً في ذلك السجع والجناس              

  .والصور البيانية المختلفة
I-5-خالصة الفصل :  
 نص معرفي يمتاز بعدة مميزات      )I-2مبحث(   وخالصة ما قد نستنتجه هنا هو أن النص األدبي           

 تشبيه واستعارة وكناية والمحسنات البديعية مـن        نمنها احتوائه على المحسنات البيانية والبالغية م      
 علـى  سجع وجناس وتورية وما إلى ذلك من بقية األساليب البالغية المختلفة والتي بدورها تعمـل        

  . كما انه يعبر عن مشاعر وأفكار الكاتبيإثارة خيال ومشاعر المتلق
والنصوص األدبية كثيرة ومتنوعة منها القصة والقصة القـصيرة والروايـة والـشعر وغيرهـا                        

 البالغية من   ت المحسنا م من استخدا  وحيث قد يوجد اختالف فيما بينها إال أنها قد ال تخل          )I-3مبحث(
ومن بين النصوص نجد القصة الرمزية والتـي تعتبـر نوعـاً            . تعارة وكناية وغير ذلك   تشبيه واس 

 والتي تمتاز بعدة مميزات عـن بـاقي         )I-3-7(خاصاً من أنواع النصوص األدبية كما في مبحث       
 )I-4مبحـث   (  اللغوية للنصوص األدبيـة    صكما تطرقت إلى الخصائ   . النصوص األدبية األخرى  



 مر يستخدم فيها اللغة السليمة والمعبرة إلى جانب التفـنن فـي اسـتخدا             حيث أن الكاتب أو الشاع    
  .المحسنات البيانية والبالغية المختلفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البيان في اللغتين اإلنجليزية والعربية: الفصل الثاني
  

II -1-تقديم الفصل :  



والعربية حيث سأتناول البيان    يتناول هذا الفصل أسلوب البيان في كل من اللغتين اإلنجليزية 

ونظراً لكثرة الصور البيانية وتشعبها في اللغة  )II-2مبحث(في اللغة اإلنجليزية 

بحيث سيكون االهتمام األكبر في شرح . اإلنجليزية سأحاول التطرق إلى أكثرها شيوعاً واستخداماً

شبيهات واالستعارات الصور البيانية التي نحن بصدد دراستها في الجانب التطبيقي وهي الت

ثم أقوم .)II-2-1جزء( والرموز، لذلك سأقوم بتعريفها وذكر أنواعها المختلفة

 والذي سوف أتطرق إلى تعريفه ثم أقوم )II-3مبحث(بدراسة البيان في اللغة العربية

 والتي قُّسمت إلى أربعه )II-3-1جزء(باستعراض أنواع الصور البيانية المختلفة 

 أهميتها ودورها الحاسم إلىه واالستعارة والحقيقة والمجاز والكناية، مشيراً أنواع وهي التشبي

  .في خدمة الشكل والمضمون في بناء النص األدبي

  

  وبعد استعراض البيان والصور البيانية في كل من اإلنجليزية والعربية انتقلت بعد ذلك إلى 

في العربية ثم استعماله  )II-4-1جزء(استعمال الرمز في اإلنجليزية 

 األدباء الرمزيين في كل من ضحيث حاولت التطرق إلى ذكر بع )II-4-2جزء(



ثم . اللغتين اإلنجليزية والعربية وذكر بعض من أعمالهم الرمزية الروائية منها والقصصية

  .)II-5مبحث( انتهيت إلى خالصة للفصل

  
II -2-البيان في اللغة اإلنجليزية :  

  والذي ُيّعد من الـسمات  figurative languageلغة اإلنجليزية بمصطلح     ُيعرف لفظ البيان في ال
 األدبية المكتوبة منها والمقروءة، وذلك لكونها تعمل على نقل المعنـى            صاألساسية لمختلف النصو  

فعندما يقوم الكاتب بسرد قصته يترتب عليه أن تكـون لغـة            . إلى جانب أحاسيس ومشاعر الكاتب    
 واألحاسيس، إلى جانب ما تحويه من أساليب بيانية وبالغية مثل           فن العواط القصة مفعمة بكثير م   

 الكاتـب   مفعندما ال يقو  . التشبيهات واالستعارات وغير ذلك من أنواع األساليب المجازية المختلفة        
 عقول القراء ، فهو بذلك سيفقد انتباههم وشرودهم من الموضوع، ولـذلك             يبتجسيد هذه الصور ف   

  .لكاتب وهدفه األساسي هو اإلبقاء على شد انتباه القراء فُّجل اهتمام ا
والصور البيانية ليست مقتصرة على لغة دون أخرى بل هي موجودة في كل لغات العالم، واللغـة                 

فكثيراً ما يستخدمها الكُتّاب والشعراء والخطباء في كثير        . اإلنجليزية من بين اللغات التي تزخر بها      
فعلى سبيل المثال   . ى جانب أنها تَُستخدم في كثير من مظاهر الحياة اليومية          أعمالهم المختلفة، إل   نم

 فهـو تعبيـر    it is raining heavily: ه اإلنجليزي عن غزارة هطول المطر بقوللعندما يعبر الرج
 raining cats and المطر، ولكنه يعبر عن  المشهد نفسه بصورة أخرى بقولـه لحقيقي لحالة هطو

dogs.  it is  في الواقع أنهـا عبـارة   . إنها تمطر قططاً وكالباً يوالترجمة الحرفية لهذه العبارة ه
مجازية، ألنه من المستحيل أن حيوانات مثل القطط والكالب تسقط من السماء ، ولكن ما ُيعبِّر عنه                 

  .هذا اللفظ هو أن هناك هطوالً غزيراً للمطر
  : بأنهاFigurative language وُيعّرف  

"...The use of nonliteral constructions which delight the mind or 

make us think about what a writer is getting at."            
(htt://online.milwaukee.tec.wi.us/eng_201/figures.htm)                   

 
ننـا   استخدام تراكيب مجازية تعمل على إدخال السرور في أذها         ...أي معناها 

  )ترجمتنا. ( التفكير فيما يقصده الكاتبوأ



  :كما ُينظر إليها على أنها 
"...a collection of poetic devices which provoke imagery, or the making of 

mental pictures." 

(www.promotega.org/msc00010/figlang1.htm 

 صور  لال أو تشكي  مجموعة من األدوات الشعرية تعمل على إثارة الخي       ... أي
  )ترجمتنا.( ذهنية

واستناداً إلى هذين التعريفين نجد أن البيان عبارة عن مجموعة من األدوات المجازية تعمل على                 
 يقصده الشاعر أو الكاتب من اجل بنـاء صـورة ذهنيـة             اتحريك مشاعرنا وخياالتنا  للتفكير فيم     

 .  متكاملة حول موضوع معين

ة اإلنجليزية كغيرها من اللغات األخرى يحتوي على الكثير مـن الـصور               وبذلك فالبيان في اللغ   
.   الكنايـة وغيـر ذلـك   metonymy االستعارة وmetaphorالتشبيه و simile : البيانية المختلفة مثل 

وسوف أقوم بذكر بعض الصور البيانية الشائعة االستعمال بكثرة في اللغة اإلنجليزية فـي الجـزء                
  :التالي

II-2-1-نواع الصور البيانية في اللغة اإلنجليزية  أ:  
ـ   علـى  figures of speech ة تزخر مختلف النصوص األدبية النثرية منها والشعرية بالصور البياني

ففـي األدب   . اختالفها، وذلك لما فيها من قوة تأثير على المتلقي وإظهار رونق األسلوب وجمالـه             
فعلى سبيل المثال، تعد . تواجد هذه الصور البيانية بكثرةاإلنجليزي ، كما في بقية اآلداب األخرى، ت

 في كثير من المعامالت اليومية      م الشائعة االستخدا  ةاالستعارات والتشبيهات من أكثر الصور البياني     
  .إلى جانب وجودها في سياقات النصوص البالغية واألدبية

  :ا  الصور البيانية بأنهWebster' s 424: 1971)( فُيَعِرف قاموس 
"  A form of expression (as a simile or metaphor) used to convey meaning 

or heighten effect often by comparing or identifying one thing with 

another that has a meaning or connotation familier to the reader or 

listener." 

  
، تستخدم لنقل ة مثل التشبيه أو االستعار من أساليب التعبير،بهي أسلو:أي 

 شئ مع شئ آخر ق التأثير غالباً عن طريق مقارنة أو تطابةمعنى أو لزياد

  )ترجمتنا.(له معنى أو إيحاء مألوف لدى القارئ أو السامع 



  

  :فيعرفها بأنها )191: 1990(أما معجم المصطلحات اللغوية 
عناها العادي المتـداول لغـرض   كلمة أو عبارة مستخدمة استخدام يتجاوز م  " 

   واالستعارة simile بالغي، واكثر أنواعها تداوالً التشبيه
            Metaphor".   

نجد أن الصور البيانية عبارة عن أساليب بالغية يستخدمها الكاتب أو            وبالنظر إلى هذين التعريفين   
  . ب وجماله المتلقي إلى جانب زيادة رونق األسلوىالشاعر إلحداث تأثير عل

ـ                 ةوفي األدب اإلنجليزي الكثير من الصور البيانية المختلفة ولكن سوف نقوم بذكر الـصور البياني
  :الشائعة االستعمال بكثرة وهي كاآلتي

 
II-2-1-1- التشبيه  simile  

 آخر وذلك باسـتخدام     ءأحد الصور البيانية التي يتم فيها مقارنة شئ بشي         simile    يعد التشبيه     
  :ففي هذا المثال. مثل والتي تعني  asأو   likeات مثل كلم

some dogs are like wolves ليس فيها تشبيه لكـون  بعض الكالب تشبه الذئاب  والتي تترجم إلى 
: أما في عبـارة مثـل  . المقارنة فيها حقيقية وذلك ألن بعض الكالب تشبه الذئاب في شكلها وقوتها   

she is as beautiful as the moon فيها تشبيه لجمال المـرأة  أنها جميلة كالقمر والتي تترجم إلى  
 ويوجـد   .مثـل  أي   as، أما أداة التشبيه فهـي       moonالقمر والمشبه به    she المرأةبالقمر، فالمشبه   

:  كما يوجد في كثير من المعامالت اليوميـة،مثل       . التشبيه بكثرة في النصوص األدبية على اختالفها      
ox  as strong as an  وذلك تشبيه للشخص القوي جـداً أو  قوي كالثور أي run like the wind  أي 

  .وعليه تكون التشبيهات بشكل عام قصيرة.  تشبيه للشخص السريع االنفعاليجري كالريح 
  

  التشبيه على النحو ,Dictionary of literary Terms and Literary theory )1991(وُيَعِرف قاموس 
  :اآلتي

"Simile: A figure of speech in which one thing is linked to another in such 

away as to clarify and enhance an image."           

  
التشبيه صورة بيانية يكون فيه ارتباط شئ بآخر بطريقة ما كنوع من : أي 

  )ترجمتنا. (التوضيح وزيادة في جمال الصورة



  

 علـى النحـو   The Cambridge Encyclopedia of Language,(1997:70) موسوعة كما ُيَعرَّف في
  :اآلتي

"Simile: Two unlike things are explicitely compared, to point a similarity, 

using a marker such as like or as."                                      

ريحة لتوضيح تشابه بينهما    التشبيه هو مقارنه شيئين مختلفين بطريقة ص      : أي 
  ) ترجمتنا .(as  و  likeك باستخدام أدوات 

  
فمن خالل مقارنة التعريفين السابقين نالحظ أن التشبيه هو إبراز أن شيئين مختلفين يتشابهان فـي                

  .وجه من الوجوه
  

II-2-1-1-1أنواع التشبيهات :  
واع حيث يمكن ان نميز هنا بين نوعين        يوجد في التشبيه كغيره من الصور البيانية المختلفة عدة أن         

  :من أنواع التشبيهات وهي 
1-  Complete Simile )التشبيه التام(  

  :حيث  يشتمل على أركان التشبيه األربعة 

  )المشبه  (the subject of comparison - أ 
  )المشبه به (the object to be compared -ب
 )أي وجه الشبه(the properties of both  -ج

  )أداة التشبيه( the particle - د
http://www.buddhismtoday.com/english/buddha/Teachings/023-tnt-simile.htm)(  

  
  :كما في المثال التالي

my love is like a red, red rose. حيث اشتمل هذا حبي احمر كالوردة الحمراء أي   
أي   red rose  والمشبه به حبيأيmy love المشبه:المثال على أركان التشبيه األربعة وهي 

  ).ك( أي like وأداة التشبيه اللون األحمر أي red   وجه الشبةالوردة الحمراء
  



2-  elliptical simile)  التشبيه الناقص(  
أما إذا بقي المشبه وحذفت األركان الثالثة األخيـرة         .    وهو التشبيه الذي فقد أحد أركانه األربعة      

  .حبي احمر أي  .My love is red :كما في المثال السابق. بح استعارةفان التشبيه يص
  

II-2-1-2-االستعارة  metaphor     
وتعتبر كذلك فنـاً مـن      .     تعد االستعارة عنصراً أساسياً في أي لغة وركيزة من ركائزها الهامة          

تضح الـصورة الفنيـة     فبدون االستعارة ال ت   . فنون القول يستخدمها الكُتّاب والشعراء على السواء      
المراد نقلها، إلى جانب أن كثيراً من المفاهيم في حياتنا اليومية من أقوال أو أفعـال تكـون فـي                    

  فتُعّرف في قاموس اوكسفورد . طبيعتها قائمة على االستعارة 
      Oxford Student’s  Dictionary of Current English, (1987:400)   بأنها:  

"... the use of words to indicate something different from the literal 

meaning."  

.  استخدام كلمات تشير إلى شئ مختلف عن المعنـى الحقيقـي          :...  أي أنها   
  )ترجمتنا(
  

  :كما تُعرف بأنها 
"...,a rhetorical trope or a figure of speech , where a comparison is made 

between two seemingly unrealated objects without using 

( like) or( as)." 

                 (www.Metaphor - Wikipedia, the free encyclopedia.htm.) 

  
 فيمـا يبـدو     ن،عبارة بالغية أو صورة بيانية تقوم على مقارنة شيئي        ...أي هي   

  )ترجمتنا(as.   وlike غير مترابطين بدون استعمال عبارات ك اأنهم
  

   وبمقارنة هذين التعريفين نجد أن االستعارة هي لفظ وضع في غير موضعه الحقيقي لمقارنة 

.                                            شيئين مختلفين وذلك بخالف التشبيه  



 حيث أنها تعمل على تسوية أشياء مختلفة بـدون اسـتخدام أدوات    simileوهي تختلف عن التشبيه
 والتـي  my love is like a burning flame :ففي عبارة مثل. التي تستخدم في التشبيه asأو  likeمثل 
 أمـا فـي هـذه       likeلكونها تحتوي على أداة التشبيه       تعد تشبيهاً     حبي مثل الشعلة المتوهجة    تعني

ذلـك  تعد اسـتعارة و   .الشعلة المتوهجة لحبي والتي تعني the burning flame of my love: العبارة
  )115 :2001إغيل زكية،.(لغياب أداة التشبيه

  

 إلى أن االستعارة عبارة عن Richards ,) (1936ريتشاردز كما يشير 

حبي احمر  أي my love is like a red,red rose :تشبيه ضمني، ففي العبارة السابقة  

 فبوجودها تكون likeه  تشبيه لتواجد أركان التشبيه المختلفة ومنها أداة التشبي كالوردة الحمراء

أما في العبارة . المقارنة واضحة وصريحة والمتمثلة في المقارنة بين حبي و الوردة الحمراء

my love is a red red rose  تعد استعارة لكونها تختلف عن التشبيه في كون المقارنة في حالة 

ى الفاعل الذي تنطبق ويسم. التشبيه تكون صريحة وواضحة أما في حالة االستعارة فهي ضمنية

   أما العبارتان المجازيتان.My love وهو في المثالين السابقين tenorعليه االستعارة 

  the burning flame و الشعلة المتوهجة a red red rose فيطلق عليها    احمر كوردة حمراء

vehicle). Malmkjaer K.1991(  

  

II -2 -1-2-1 -أنواع االستعارات :   



للغة اإلنجليزية الكثير من أنواع االستعارات المختلفة ونظراً لتعددها فان المقام ال    يوجد في ا

  : بان نذكرها جميعها فمنهاايسعن

  

1- The Implicit Metaphor االستعارة الضمنية  

كما في هذا المثال عندما يعّبر الفرد .  ال يصرح به و إنما يكون ضمنياtenorً  لأن الفاعحيث 

  .وقاصداً بذلك أن الشعلة المتوهجة هي الحب ، اني احترقأي  .I am burning  عن حبه بقوله

  

2 - The Extended Metaphor االستعارة الموسعة .  

ومثال على ذلك . وفيها  يتم تعيين موضوع رئيسي أو مقارنته مع مواضيع فرعية أخرى 

  :لشكسبير حيث يقول  As you like itهذا االقتباس من  

  
All the world's a stage,  

And all the men and women merely players  

They have their exits and their entrances. 
                                   

(www.Metaphor - Wikipedia, the free encyclopedia.htm.) 

    
  العالم كله مسرح: أي 

  وكل الرجال والنساء مجرد العبين

  )ترجمتنا.(ون و خارجونفهم داخل

 المسرح في حين يمثل  tenor الفاعل العالم، حيث يمثل العالم بالمسرحففي هذا المثال قارن 

 بالعبين حيث انهم الرجال والنساءأما في البيت الثاني فقد  قارن  .vehicleالعبارة المجازية 



 vehicleارة المجازية  تمثل العبالعبينكلمة   في حين أن  tenorيمثلون الفاعل الثاني  

  .للفاعل الثاني

  

وهذا النوع من االستعارات استخدمه جورج اورويل في القصة كما في هذه االستعارة في 

الفصل الثامن وهي عبارة عن مطلع قصيدة وضعها مينيموس في صدق المشاعر حول 

 :الرفيق نابليون 

Friend of the fatherless!  
Fountain of happiness!  
Lord of the swill-bucket! Oh, how my soul is on.  
Fire when I look at thy 
Calm and cammanding eye, 
Like the sun in the sky, 
Comrade Napoleon.          (Orwell George,2003 :118) 

  

  :وترجمتها دار البحار كما يلي

  !صــــــــدیــــق اليـــــتـــــــــــــم
  !ــوع الســــــــــــــعادةینبــــــــــ

  سيد القــــوت كــم تهتاج روحي

  حين انظر في مقلتيك

  تشعان وداعة وجالالً،

  كالشمس في السماء



  )201 :1998دار البحار، ( .     أيها الرفيق نابليون

  

 السعادة ينبوع وصديق اليتيمففي هذه األبيات وصف مينيموس نابليون بعدة استعارات فرعية هي 

 tenor للفاعل vehicleحيث تمثل جميعها عبارات مجازية تشعان وداعة وجالال ، و القوتسيدو

  .الرفيق نابليون

  

 في الواليات المتحدة األمريكية اختارت 1966ففي سنة .    وقد تُستخدم االستعارة في األسماء

أسست في  حركة توهي عبــارة عــن. النمر األسودأي Black Panther جماعة من السود اسم 

Oaklandبـد أوكال ن California كاليفورنيا على يد كل من Bobby 

Seale)بوبي سيل ( وHuey Newton )    وغيرهم ) هيوي نيوتن

عدم حيث كان من أهدافها القيام بحماية الجماعات المحلية من بطش البوليس كما نادت أيضا إلى 

 الشرطة  له كان الناس الذين يكرهون رجاوفي الوقت نفس. التمييز العنصري بين السود والبيض

 Black Panthers hate.ونتيجة لذلك أصبحت عبارة .  أي الخنازيرPigsيطلقون عليهم اسم 

pigs  شائعة االستعمالالنمور السود تكره الخنازير أي .   

 

 فقد كانت أسماء الخنازير ترمز إلى أفراد النظام Animal Farm مزرعة الحيوانأما في قصة 

وكون القصة عبارة عن قصة رمزية فإنها .  فقد كانت ترمز إلى البوليسبالشيوعي، أما الكال

   تقوم على أساس االستعارة



(1996) Language The Oxford Companian to the English(  

              

II-2-1-3 الكناية  Metonymy  
 لفظ أريد به الزم معناه وليس       وهو عبارة عن  .   في العربية بالكناية    Metonymy    يعرف لفظ 
  :على أنها ) s,’Webster (1971:720فُيعرفها قاموس . معناه األصلي

"figure of speech that consists in using the name of one thing 
for that of something else with which it is associated."   

ـ   ءصورة بيانية تكمن في استخدام اسم شئ لشي       :أي   .    ارتبـاط  اآخر بينهم
  )ترجمتنا(
أمـضيت  والتي تعنـي   as spent the evening reading shakespeareالمثال على سبيل 

 هنا ال تعني اسم شكسبير ذاته بل تعنـي          shakespeareفكلمة     روايات شكسبير  دالليلة اقرأ أح  
  .أحد أعماله
  : فيعرفها بقولهLanguage The Oxford Companian to the English (1996:590)أما قاموس

 " A figure of speech which designates something by the name of 
something associated with it."  

  )ترجمتنا. (صورة بيانية تشير إلى شئ بواسطة اسم شئ له ارتباط معه:  أي        
  

كبير في أن الكناية لفظ اسـتخدم       فمن خالل التعريفين السابقين نجد  أنهما قد يتشابهان إلى حد            
 ء نفسه مع الرمز له إما بما له صلة به أو بذكر جزء من ذلك الـشي                ءعند عدم التعريض للشي   

  . ليدل على الكل
  The Combridge Encyclopedia of Language (1997 :70)كما ُيعّرف في موسـوعة  

  : بأنه
"Metonymy: The use of an attribute in place of the whole."  

 )ترجمتنا.(هي استخدام صورة في مكان الكل :الكناية : أي            

     والمـسرح  تشير إلى الخشبة stage، وكلمة الملكية تشير إلي التاجthe crown  كلمة فمثالً 

the white houseيشير إلى رئاسة الواليات المتحدة.  



مثـل             م بطريقـة مجازيـة فـي طبعتهـا           المفردات التي تـستخد    نإلى جانب أن هناك الكثير م     
 A Red Letter Day. و التي يشير إلى يوم عيد الفصح، حيث يكتب بحروف حمراء في تقويم 

  تشير إلى نوع من المرض يقضي على األسماك حيث ُأخذ هذا Red Tideكلمة وكذلك . الكنيسة
  .االسم من لون ورم أحد النباتات الموجودة في الماء

,1996) Language The Oxford Companian to the English(  
  

هذا المعنى الجديد   . وبذلك يتضح لنا أن المجاز هو لفظ استعمل بمعنى جديد وليس معناه األصلي            
والمجاز المرسل قريب من الكناية، ولكن الفرق بينهمـا هـو أن المجـاز        ) معنى مجازي (يسمى  

  وهو يختلف عن االستعارة، حيث أن. بداً أي به المعنى الحقيقدالمرسل ال يقص
كل مجاز بني على التشبيه فهو استعارة  وكل مجاز بني على غير االسـتعارة               "

  )Hajjar Joseph N.  .1977 :223  (" يسمى مجازاًً مرسالً 
  
  
II-2-1-4-المجاز المرسل  Synecdoche   

  :بـ Synecdocheالـ ) 490: 1990(   يعرف معجم المصطلحات اللغوية
مجاز مرسل عالقته الجزئية أي تسمية الكل باسم الجزء والكلية أي تسمية             "

  . "الجزء باسم الكل
  

  : بقوله.Cumming Mكما يعرفه 
"figure of speech in which a reference to a part or aspect of a 
person,object, etc is meant to refer to the whole person, object. 
"  

 (Cummings M.,1983 :925)                                                  
  

 شخص أو شـئ،الخ،     رصورة بيانية حيث ما يشير إلي عضو أو مظه        : أي  
  )ترجمتنا.(ءفان معناه يعود على كل  ذلك الشخص أو الشي

  God bless the hands which prepared this food :على سبيل المثال
 تعود على  كامـل الـشخص        األيدي hands فكلمة   بارك في األيدي التي أعدت هذا الطعام      اهللا ي أي  

  .الذي أعد الطعام والتي هي جزء منه



  
II-2-1-5 الغائببالمناجاة أو خطا   Apostrophe  

  :بأنها Apostrophe    تُعّرف 
"A figure of speech in which someone absent or dead OR something 

nonhuman is addressed as if it were alive and present."          

(www.forstfriends.org/figurative.html) 

صورة بيانية يكون فيها مخاطبة شخص غائب أو ميت أو جماد : بمعنى 

  )ترجمتنا. (وكأنه موجود أو حي

  

  :بأنها) 52: 1990(معجم المصطلحات اللغوية كما ُيعِرفها 

 يوجه إلى شخص أو شئ أو معنى مجرد كما لو كان أسلوب بالغي" 

  ) "،أيتها الحريةليا لي: موجوداً في حضرة المتكلم، مثالً

               

 التعريفين نجد انهما يتفقان في تعريف المناجاة بأنها أسلوب من نبالنظر إلى هذي

  .األساليب البالغية بحيث يخاطب المتحدث شيئاً غائباً وكأنه قائما أمامه

  

II -2 -1-6-السخرية Irony     
  : بأنهاIrony  تعرف السخرية 

 "A figure of speech when an expression used is the opposite of 
the thought in the speaker's mind."  

( www. forstfriends.org/figurative.html.)  



. متكلمصورة بيانية يستخدم فيها تعبير بعكس ما يفكر به ال: وتعني 

  )ترجمتنا(

  

  :بأنها  )261: 1990(  كما تُعّرف في معجم المصطلحات اللغوية

 الحرفي للكلمات بقصد ىاستخدام الكالم للتعبير عن معنى مغاير للمعن" 

  . "السخرية

 والقصد في السخرية من طاهية لعدم إجادته  ما أشهى هذا الطعامفعلى سبيل المثال عندما نقول 

هذين التعريفين نجد أن الكاتب أو الشاعر يلجأ إلى هذا النوع من الصور فمن خالل . للطهي

األمر الذي يبث .البيانية عندما يريد أن يبين حقيقة أمر ما بطريقة فكاهية وهزلية قصد السخرية 

  .في نفس القارئ شيئاً من المتعة والفكاهة

  

II-3-البيان في اللغة العربية :  
من العلوم التي نستطيع بها إيراد المعنى الواحد بصور مختلفة وتراكيـب            ُيّعد البيان بأنه علم          

هو كثيـر    أو   هو رجل حاتم  فلو أردنا أن نصف شخصاً بالكرم نقول        . متفاوتة في درجة وضوحها   
    ) Hajjar Joseph N :1977: 94.(الرماد

أي افـصح   .ن فـالن    فالن ذو بيان، أي فصيح، وهذا أبين م       : الفصاحة فعندما يقال    :والبيان لغةً   
ويقال فيه أيـضاً هـو      . كما يعد البيان المنطق الفصيح الذي يعبر عما في الضمير         . وأوضح كالماً 

  : أن)563: 1993(وقد جاء في لسان العرب. الكشف والتوضيح والظهور
والبين من  ... فصيح، والبيان اإلفصاح    : البيان الفصاحة واللسن، وكالم بين     "

 الفصيح الظريف، العالي الكالم، القليل الربح، وفـالن         السمح اللسان، :الرجال
   ."فصيح: أي افصح منه لساناً أوضح كالماً، ورجل بين: أبين من فالن



  
   :و لقد َعرَّف البالغيون البيان بعدة تعريفات منها قول الجاحظ أن البيان

اسم جامع لكل شئ كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجـاب دون الـضمير،              "
 السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كأنما مـا كـان ذلـك              حتى يفضي 

، ومن أي جنس كان ذلك الدليل، ألن مدار األمر والغاية التي يجـرى              نالبيا
إليها القائل والسامع، إنما هو الفهم واإلفهام، فبأي شئ يلفت اإلفهام وأوضحت            

  )82 :1992الجاحظ، ." (عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الوضع
  

  :أما السكاكى فيقول إن البيان 

." إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالزيادة فـي وضـوح الداللـة عليـه             "
  )21: 1989السكاكي عن سعد محمود ،(

   فما نالحظه من ذلك هو أن البيان يعنى به التعبير بجملة تراكيب قد يكون بعضها واضح الداللة                 
فيكـون أداء التعبيـر     .  أو كنايات  تر تشبيهات أو مجازا   من بعضها اآلخر،سواء أكانت هذه التعابي     

محمد كـالبحر   يمكن التعبير بها عن طريق التشبيه كقولنا الجودالواحد بطرق مختلفة كما في كلمة   
 هو الجود، ولكـن     د فهذه التراكيب تدل على معنى واح      محمد بحر  أو   محمد كالبحر  أو   في السخاء 

، أوضحها المثل األول المـصرح فيـه التـشبيه واألداة،           بعضها أوضح في الداللة عليه من بعض      
  .وأقلها وضوحاً المثال األخير الذي لم يصرح فيه بواحد منها



 ونريد به محمد مثالً حيث رأيت بحراً في بيتنا عن طريق االستعارة فنقول هكما يمكن التعيير عن
 فكثير جبان الكلب وير الرمادمحمد كثشبه بالبحر في اإلمداد وتارة أخرى بواسطة الكناية فنقول 

  .الرماد يدل على كثرة حرق الحطب للضيوف، أما جبان الكلب فلكثرة ما يزوره من ضيوف
فما ندركه هنا هو ان اتصاف محمد بصفة الجود والكرم قد تم التعبير عنها بصيغ مختلفة  

ستخدمت الكناية كما أما عندما ا.  بالبحر في اإلنفاقف االستعارة عندما اتصوبواسطة التشبيه أ
في األمثلة التي تلت ذلك  فإن كثرة وجود الرماد دل على كثرة الزائرين أو العابرين على منزل 
محمد، وعليه فان كثرة الخطى والتردد على منزله جعلت من كلبه حيواناً يألف المارين والزائرين 

رق مختلفة وهو ما يختص به وعليه يكون إيراد المعنى الواحد بط. له فال ينبح أو يصدر صوتاً
  .علم البيان وذلك باستخدام عدة أساليب مثل التشبيهات واالستعارات والكنايات

 "في كتابه) هجرية255(ولقد  نشأ علم البيان بجهود الكثير من البالغيين  واألدباء منهم الجاحظ
- 310(ري            وأبى هالل العسك" العمدة "وأبى حسن القيرواني في كتابه" البيان والتبيين

 روقد ظل األمر على ذلك حتى ظهر     عبد القاه" كتاب الصناعتين" في كتابه)  هجرية393
، حيث استعان بجهود هؤالء )هجرية471 (ي المولود فالهجري في القرن الخامس يالجرجان

" . البالغةأسرار " و" دالئل األعجاز"العلماء ووضع نظريته في علم البيان وذلك من خالل كتابه 
 الواضع لعلم البالغة العربية والمشيد ألركانها والموضح لمشكالتها والذي يولذلك يعد الجر جان

" المفصل" في كتابه ) هجرية538( سار على نهجه المؤلفون من بعده، أمثال الزمخشرى 
  .وغيرهم" مفتاح العلوم" والسكاكي في كتابه

  
  
II-3-1-ة العربية أنواع الصور البيانية في اللغ:  

   تزخر اللغة العربية كغيرها من أنواع اللغات األخرى بمختلف الصور البيانية المختلفة والتي تعد         
وقد ميز علماء البالغة بين أربعة أنواع من أنواع         . سمة من سمات النصوص األدبية على اختالفها      

. رة والحقيقة والمجاز والكنايـة    التشبيه واالستعا : الصور البيانية المتواجدة في اللغة العربية وهي        
  .ةوالتي سوف أتناولها في الفقرة التالي

  
II-3-1-1-التشبيه :  

  .     التشبيه هو مشابه أمر ألمر آخر لما بينهما من معان أو صفات مشتركة



ويعرف على أنه عبارة عن أن شيئاً . التمثيل، وهو مصدر اشتق من الفعل شبه:  فهو في اللغة 

 ر مع شئ آخر أو صورة أخرى في معني أو صفة، بواسطة أداة ظاهرة أو غيأو صورة تشترك

  .ظاهرة 

أما التشبيه في االصطالح فهو الداللة على مشاركة أمر ألمر آخر في وجه أو أكثر من الوجوه 

أو في معنى أو اكثر من المعاني، بعبارة أخرى يمكن القول بأنه عبارة عن أن شيئاً أو أشياء 

وهو عادًه يتكون . في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو كأن أو مثل وما في معناهاشاركت غيرها 

من أربعة أركان أساسية هي المشبه والمشبه به ويسميان طرفي التشبيه وأداة التشبيه ووجه 

 أنتففي هذا المثل . أنت كالشمس في الضياء: الشبه وهو الصفة التي تجمع بين الطرفين كقولنا 

 فهي تمثل وجه الشبة بين في الضياء المشبه به أما عبارة الشمسيمثل المشبه و ضمير مخاطب 

  .الكافأما األداة فهي . طرفي التشبيه

  : في جوهرها ومضمونها، فيعرفه علماء البيان بقولهمفوللتشبيه تعريفات كثيرة قد ال تختل

ات  أدوبإحدىهو الداللة على مشاركة أمر ألمر، في معنى مشترك بينهما، "

  ."التشبيه المذكورة، أو المقدرة المفهومة من سياق الكالم

  )13 :1998بكري أمين، (
  : بقوله ق كما ُيعّرفه عبد العزيز عتي



 في صفة أو أكثر، بأداة هي االتشبيه بيان أن شيئاً أو أشياء شاركت غيره" 

الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدرة، تقرب بين المشبه والمشبه به في وجه 

  )62 :1974 ،زعتيق عبد العزي." (بهالش
فقد . فما يوحي به هذان التعريفان هو أن التشبيه عملية اشتراك بين شيئين في صفة أو أكثر

  .يكون ظاهراً أو مقدراً باستخدام أحد أدوات التشبيه 

   وقد يلجأ الكاتب أو الشاعر إلى استخدام أسلوب التشبيه وذلك لشعوره بأنه أكثر من غيره من 

وهو من الميادين الواسعة التي يتبارى . األساليب البالغية في إصابة الغرض ووضوح المعنى

فيها الشعراء والبلغاء، ولعله إلى جانب االستعارة من أكثر أساليب البيان داللةً على عبقرية 

وهو في الوقت ذاته يعد أساس االستعارة ألنه يدل على . األديب وقدرته على الخلق واإلبداع

 المعاني في صور رائعة نصب الخيال وسموه وعمقه، كما أنه يظهر القدرة على التعبير عخ

  .وخالبة

  ويعد التشبيه من األساليب البيانية التي تجري في الكالم البليغ وأكثرها استعماالً في كل عصر 

استعملته من العصور، فاألديب يستعمله لتحقيق ما يريد من الكشف واإلبانة أو المبالغة، لذلك 

  : أبو هالل العسكري بقولههمختلف الشعوب و بمختلف اللغات، وهو ما يشير إلي

ولهذا أطبق جميع المتكلمين . التشبيه يزيد المعنى وضوحاً ويكسبه تأكيداً" 

من العرب والعجم عليه، ولم يستغن أحد منهم عنه وقد جاء عن القدماء 

فه وفضله وموقعه من أهل الجاهلية من كل جيل ما يستدل به على شر



: 1977أبو هالل العسكري عن طبانه بدوي ،." (البالغة بكل لسان

41(  

  وهي تتفاوت في )II-3-1(وللتشبيه أنواع مختلفة سأحاول التطرق إليها في الجزء

، كما أن للعوامل البيئية التي يعيشها الكاتب ومظاهر الطبيعة دوراً ءدرجة الوضوح أو اإلخفا

  . صياغة التشبيههاماً في عملية

 فإذا كان البد أن يكون في التشبيه نواح لالتفاق بين المشبه والمشبه به، فإنه كلما زادت جهات 

 الطرفيين كان التشبيه ذا جودة عالية، وذلك لكون األديب يستطيع أن يتفطن إلى ناالختالف بي

تشبيه إلى اختراع الصور لذلك يؤدي ال.  إليها غيره من الناسنعالقات بين األشياء قد ال يتفط

فكلما كان التشبيه متباعداً كان شديداً . التي الوجود لها، والجمع بين المتباعدات والمتباينات

  .وأعجب إلى النفس وأكثر إثارةً ومتعة

فاألديب ، كاتباً كان أم شاعراً، قد يحتاج إلى ذكر الكثير من الصفات لنقل ما يريد من الوصف،  

 اإليجاز من سمات التشبيه نه للتشبيه يقيه من تكرار األلفاظ والعبارات فيكولذلك فهو باستخدام

  :ففي قوله تعالى . وفضائله التي جعلته من أعظم مقاصد البالغة

واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات "

   )45:الكهف"(األرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح 



الكريمة اشتملت على تشبيه أشياء بأشياء بكلمات قليلة وموجزه بحيث لو فُصلت نجد أن اآلية 

  .ألحتاجت إلى شرح طويل

كما أن تأثير التشبيه في النفس يكون أوقع وأبلغ عندما تحذف أداه التشبيه من المشبه به أو 

ليس سواء فالصورة المنقولة تتدرج بحسب ما تحذف من األدوات ف.  حذف األداة والوجه معاًدعن

 .( .الطفل كالزهرة في اللطف ، وانه زهرة في اللطف، وانه كالزهرة ، وانه زهرةأن : قولنا 

  )1995يموت غازي،
ورغم ما يقدمه التشبيه من اإلثارة واإلمتاع، إال أن هناك مرتبة أعلى منه في ذلك، عندما 

كقولنا  . خدام االستعارةيستغني الكاتب أو الشاعر عن أحد الركنين األساسيين أي عن طرق است

لذلك . حيث نريد به الجو الذي يحدثه الطفل في البيت. فاح في البيت عطر الزهرة اليانعة

وذلك راجع إلى قوة . فاالستعارة أبلغ من التشبيه وأشد قرباً من النفس وأكثر إثارة للخيال

ل الواسع والقدرة على التأمل تأثيرها، إلى جانب أنها تتطلب الموهبة األدبية والفكر العميق والخيا

  .والتأويل

  

  

II -3 -1-1-1 -أنواع التشبيهات:  

  يشتمل التشبيه، كغيره من أنواع الصور البيانية،على عدة أنواع حيث جرى البالغيون على 

  :  تقسيم التشبيه باعتبار حذف األداة أو إثباتها أو حذف وجه الشبه أو إثباته كما يلي



 "وهو التشبيه الذي ذُِكرت أركانه األربعة، نحو): التشبيه التام(لالتشبيه المرسل المفص -1

 " في الجمالةالجزائر كالجن

له "  األداة و حذف منه وجه الشبه، نحو  هوهو ما ذكرت في: التشبيه المرسل المجمل -2

  )بإذا غض(فوجه الشبه المحذوف هو " جرأة كجرأة الليث

"  منه األداة وذكر فيه وجه الشبة، نحو           وهو ما حذفت: التشبيه المؤكد المفصل -3

  "الجزائر جنة في الجمال

رأي الحازم "وهو ما حذفت منه األداة ووجه الشبه،نحو ): المؤكد المجمل(التشبيه البليغ -4

 "ميزان

 بأركان التشبيه وإنما يستنتج من سياق الكالم أن هناك حوفيه ال يصر:  التشبيه الضمني-5

التين، فالكاتب أو الشاعر قد يلجأ عند التعبير عن بعض أفكاره إلى أسلوب تشابه بين ح

يوحي بالتشبيه، وذلك من غير أن يصرح به بأي صورة من صورة المعروفة، ومثال على 

  :ذلك قول أبى فراس الحمداني

  سيذكرني قومي إذا جد جدهم        وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر

 أوقات األزمات كحاجة الناس إلى ضياء يم يشبه حاجة قومه إليه ففالشاعر في هذا البيت ل

البدر في الليالي الحالكات، ولكنه بدالً من ذلك ألمح إلى هذا المعنى إلماحاً وذكر التشبيه دون 

  . أن يصرح بالمشبه أو المشبه به

  
II-3-1-2-االستعارة :  



، فيقال استعار فالن سهماً من كنانته أي         وتحويله من مكان إلى آخر     ء     االستعارة لغة رفع الشي   
كما يمكن القول أن إنساناً استعار من إنساناً آخر شيئاً، وبذلك يمكن أن             . رفعه وحوله منها إلى يده    

  :فهي في رأي أمين بكري. ندرك أن عملية االستعارة ال تتم إال بين متعارفين تجمع بينهما صلة ما
" الرائعة والعنصر األصيل في األعجـاز     قمة الفن البياني، وجوهر الصورة      " 
  )100 :1998 بكري أمين ،.(

  :ولقد ُعرِّفت االستعارة بعدة تعريفات من قبل البالغيين منها قول الجاحظ  
  ) 25: 1992الجاحظ،"(  باسم غيره إذا قام مقامهءهي تسمية الشي             "

كالم، وعليها المعول في التوسع والتصرف،  إلى أنها تعد أحد أعمدة الي الجرجان يوقد أشار القاض   
وبواسطتها يتوصل الكاتب أو الشاعر إلى تزيين اللفظ وتحسينه سواء كان نثراً أم شعراً ، فيعرفها                

  : بقوله
االستعارة في الجملة أن يكون لفظ األصل في الوضع اللغـوي،  معروفـاً               " 

اعر وغير الشاعر تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الش     
."      في غير ذلك األصل وينقله إليه نقالً غيـر الزم فيكـون هنـاك كالعاريـة               

  )23: 1999الجرجاني عبد القاهر،(
                             

 يشترط في اللفظ المـستعار أن يكـون         ي  فما نخلص إليه من هذا التعريف هو أن اإلمام الجرجان         
إالّ أن اإلمـام    .  على تداوله بينهم واستقره في أذهانهم      ديث تدل الشواه  معروفاً لدى عامة الناس بح    

:                          عند هذا بل ذهب إلى التحدث عن كيفية حدوثها وتكوينها حيث قالف لم يقيالجر جان
 ، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره       ء بالشي ءاالستعارة، أن تريد تشبيه الشي    " 

: لمشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه، وتريـد أن تقـول            ، وتجئ إلى اسم ا    
رأيـت  ( فتدع ذلـك وتقـول    . رأيت رجالً  كاألسد في شجاعته وقوة بطشه         

  )239: 1995يموت غازي،()." أسداً
  

 واالختـصار   ل نالحظ أن االستعارة تقوم بدور االختزا      يفبالنظر إلى المثل الذي أشار إليه الجرجان      
ت الصورة بكلمات كثيرة مجتمعة، في حين أن الصورة نفسها تجسدت فـي             ففي المثال األول شكل   

  .     المثال الثاني في كلمتين فقط ولهذا يعد اإليجاز من خصائص االستعارة
   : العسكري فُيعّرفها بقولهلأما أبو هال



االستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في اصل اللغة إلى غيره لغرض،            "
ن يكون شرح المعنى وفضل اإلبانة عنه، أو تأكيده، والمبالغة  وذلك لغرض إما أ   

  ."فيه، أو اإلشارة إليه بالقليل من اللفظ
  )99: 1989،أبو هالل العسكري عن سعد محمود ( 

، عالقته المشابهة، أي أنه لفظاً      ياصطالحاً فقد عّرفها علماء البيان بأنها نوع من المجاز اللغو         أما  
  .له، لعالقة المشابهةاستعمل في غير ما وضع 

  
 س   فاالستعارة في حد ذاتها فن قولي، تساعد على كشف إيحاءات الكلمات والعبارات التي ال يح              

بها السامع في االستعمال الحقيقي، وهي تعد من أبرز صور البيان العربي تداولته األعمال النثرية               
رفية أو هي عبارة عن تـشبيه        األمر تشبيه حذف أحد ط     ةوهي في حقيق  . والشعرية على حد سواء   

   )1996عبيب حورية،.(مختصر لكنها أبلغ منه ألنه مهما بالغنا في التشبيه فال بد من ذكر الطرفين
وهي . ولذلك ال يذكر طرفيا التشبيه معاً في االستعارة و إنما يذكر منهما إما المشبه به أو المشبه

  :على نوعين

  

  

  

II -3 -1-2-1 -أنواع االستعارات :  

  . وهي التي حذف فيها المشبه أي المستعار له وذكر المشبه به أي المستعار منه: يحيةتصر -1
  . من لوازمه  ءوهي التي حذف فيها المشبه به ، ورمز له بشي: مكنية -2

وإذا كان التشبيه يستعمل لبيان المعنى وإيضاح الفكرة فان االستعارة تستعمل في شد انتباه السامعين         
ملكـة  كانت من المواد األساسية في الدراسات البالغية حتى أنها اكتسبت لقب            والتأثير فيهم وبذلك    

  . لما لها من داللة على اإلبداع الفني وذلك)63: 1996عبيب حورية، .(الصور البيانية
  

II-3-1-3-الحقيقة والمجاز :  



ى لقد حدد علماء اللغة بأنها ،أي اللغة، عبارة عن أصوات تصدر من قبل مـستخدميها فـي شـت                  
ـ     . أغراضهم المختلفة، فكان لكل معنى وذات لفظ موضوع له          المعنـى   نفإذا وضع اللفظ وعبَّر ع

المقصود الذي وضع من أجله فذلك هو الحقيقة أما إذا وضع وأريد به غير المعنى الموضوع لـه                  
  . في أصل اللغة فذلك هو المجاز

  .قة عقليةحقيقة لفظية وحقي:في البيان إلى قسمين       وتنقسم الحقيقة
 ونقصد به   الشمسمثالً  . فالحقيقة اللفظية هي ذلك اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له أصالً           

ولقد تعرض السكاكي إلـى الحقيقـة       .  كل يوم  ب المعروف الذي يشرق ويغي    ءذلك الكوكب المضي  
  :اللفظية وعرفها بأنها

  ." وضعالكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في ال" 
  )198 :1995السكاكي عن يموت غازي ،(
  

  : فيعرف الحقيقة بقوله هي يأما عبد القاهر الجرجان
كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع وقوعاً ال يستند فيـه إلـى                 " 

   )138 :1974 عتيق عبد العزيز ،نعبد القاهر الجرجاني ع." (غيره
 ونقـصد بـه   زأر األسـد عنى إلى صاحبه الحقيقي، كقولنا        أما الحقيقة العقلية فهي عملية إسناد الم      

  .الزئير الصادر من صاحبه الحقيقي وهو األسد
كل كلمة أريد بها غير ما وقعت لـه فـي وضـع             : "أما المجاز فيعرفه عبد القاهر بقوله     

           )198: 1995، يموت غازي نع عبد القاهر الجرجاني." (واضعها
               . فهو مجازالوجه المليحذلك الكوكب العظيم فهو حقيقة، وأن أردنا به   أردنا به الشمسفلو قلنا 

  : تعريف الجرجاني إذ يقول نالسكاكي بعيداً في تعريفه  للمجاز م بوقد ال يذه
 قوالمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما هـي موضـوعة لـه بـالتحقي              " 

استعماالً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة من أرادته في ذلك              
  )138:1974 عتيق عبد العزيز ،نالسكاكي ع" (النوع 

  
II -3-1 -3-1 -أنواع المجاز :  

فاألول يكون . المجاز العقلي والمجاز اللغوي :    لقد قسم علماء البالغة المجاز إلى قسمين هما 
 إال في التركيب نوهو ال يكو.  أي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو لهاإلسنادفي 
 نفسها ولكن في ربحتمة فليس المجاز في كل ) 16:البقرة( "فما ربحت تجارتهم:"  تعالى هكقول



أما المجاز الثاني فهو يكون في نقل األلفاظ من حقيقتها اللغوية إلى معنى . التجارةإسنادها إلى 
وهذا النوع يكون في المفرد كما يكون في التركيب المستعمل . آخر يكون بينهما صلة ومناسبة
  :نفي غير ما وضع له، وهو نوعا

ونضيف إلى ذلك   )  II-3-1-2(سبق أن تعّرضت لها في الجزء والذي : الستعارةا: النوع األول
جاء كقولنا . أنها عبارة عن مجاز لغوي يكون العالقة بين المعنى الحقيقي والمجازي المشابه

 لم تستعمل في معناها الحقيقي للداللة على ذلك الكوكب الذي يضئ ا هنالقمر فكلمة القمر يتثنى
أما القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي . ة الوجه المليحفي الليل، ولكن لتدل على صاحب

  . والتي تشير إلي أن المقصود هنا إنسانيتثنىفهي كلمة 
  

وهو .  بعالقة واحدة محددةد أي ال ُيقّيمطلقفكلمة مرسل تعني  : المجاز المرسل: النوع الثاني
 المشابهة، مع قرينه مانعه من إرادة  المستعمل في غير معناه األصلي لكون العالقة فيه غيرظاللف

" ففي قوله تعالى . وهو يعد من أساليب التوسع في اللغة ، وفن من فنون اإليجاز. ذلك المعنى
أطلق لفظ المكان وأريد به أهله، وكأنه يريد استجواب )82:يوسف"(واسأل القرية التي كنا فيها

  . بتلك القريةفهو في حد ذاته قوة في االحتجاج. أهالي القرية كلها
    والمجاز العقلي أولى باالستعمال من الحقيقة في باب الخطابة والبالغة وذلك لما له من قوة 

فقولنا . تأثير في نفس المتلقي، ولكونه يساعد على إثبات الغرض المقصود بالتخييل والتصور
صوير والتخييل من  ولكن يوجد اختالف بين العبارتين في التزيد شجاع هو في الحقيقة  زيد أسد

ففي العبارة األولى يتخيل السامع صورة األسد وهيئته . أجل رسوخ المقصود في نفس السامع
 السامع فيها سوي شخص ل والبطش، في حين أن العبارة الثانية ال يتخيةوما يتصف به من القو

  .جرئ ومقدام
  

II-3-1-4-الكناية :  
أمـا فـي    .  وتريـد غيـره    ءا أي عندما تتكلم بشي        الكناية في اللغة مصدر كنيت بكذا عن كذ       

  :اصطالح علماء البيان فهي
."              لفظ أطلق وأريـد بـه الزُم معنـاه، مـع جـواز إرادة ذلـك المعنـى                   "
  )201 :1974،عتيق عبد العزيز (
  



        ، فكان أبو عبيـده معمـر ابـن المثنـى سـنة                 ر على مر العصو   ةوقد اهتم علماء البالغة بالكناي    
حيث قدَّم أمثله من القرآن الكريم، ففـي        ) مجاز القرآن (هجرية أول من تعرَّض لها في كتابه      )209(

 اكال إذ " وقوله   )32:ص"(حتى توارت بالحجاب  " وقوله )26:الرحمن"(كلَُ من عليها فان   " قوله تعالى 
، وفـي   األرضة األولى عن     فاهللا سبحانه وتعالى كنى بالضمير في اآلي       )26: القيامة"(بلغت التراقي 

  )ن.عتيق عبد العزيز ، م .         (الروح وفي الثالثة عن الشمس،الثانية عن 
ـ                عنـه وال    رثم يأتي من بعده الجاحظ حيث يعدها من األساليب البالغية التي يتطلبها المعنى للتعبي

نه يعـد أمـراً مخـالً       يصح إال فيه، وال يجوز التصريح بالقول في المكان الذي تتطلبها الكناية أل            
  .بالبالغة

ومـن دون   . ولذلك تعد الكناية من أساليب البيان التي ال يقوى عليها إال كل بليغ متمرس بفن القول               
شك أنها ابلغ من اإلفصاح والتعريض وتأثيرها في النفس أقوي من التصريح، إلـى جانـب أنهـا                  

درتها على تجـسيم المعـاني فـي        فهي كاالستعارة من حيث ق    . تضفي على المعنى الحسن والبهاء    
  .نفوس السامعين وإخراجها في صور محسوسة 

ومما الشك فيه هو أن أسلوب الكناية من األساليب البيانية الوحيدة التي يـستطيع بهـا المـرء أن                   
يتجنب التصريح باأللفاظ البذيئة والكالم الحرام، ففي اللغة العربية كما في بقية لغات العالم توجـد                

بارات تعد غير الئقة حيث يكون التصريح فيها أمراً قبيحاً و باعثاً إلى االشمئزاز، لـذلك                ألفاظ وع 
كانت الكناية هي الوسيلة التي تيسر للمرء أن يقول كل شئ وان يعبر بالرمز واإليحاء عن كل مـا        

  .يجول بخاطره سواء كان ذلك حراماً أم حالالً، حسناً أم قبيحاً، وهو غير محرج أو ملوم
  
  تعطي   اوللكناية فضل وفائدة كبيرة فهي تعمل على إلباس المعقول ثوب المحسوس، إلى جانب أنه              

 الكناية يكون الكاتب أو الشاعر قد       موباستخدا.  التصوير ةاً لدى السامع بين لطف التعبير ودق      سإحسا
. ي الـنفس   أجمل وأوقع ف   واحتال عند استخدامه لأللفاظ فنراه يترك بعض األلفاظ ويتجه إلى ما ه           

  .كما أنها تعد طريقة من طرق اإليجاز واالختصار في الكالم
  
  

II-4-1-استعمال الرمز في اللغة اإلنجليزية :  
ـ                     ىُيعّد الرمز ظاهرة من ظواهر الحياة التي احتلت مساحة كبيرة من تفكير الكُتَّاب والنقـاد عل

 أو إشارة قد تكون صورة      ةعالموهو معروف منذ آالف السنين وفي مختلف اآلداب، وهو          . السواء
  .أو كلمة أو نغمة



  : بأنه)97: 1987( في قاموس المصطلحات اللغوية واألدبية Symbolولقد ُعّرف الرمز
اإلشارة بكلمة إلى معنى غير محدد يتفاوت القراء في فهمه وإدراك معناه بتفاوت             "

  ."   ثقافاتهم
  

عنوية التي يعتمدها الرمز والتـي يطغـى عليهـا          فالكاتب أو األديب يقوم بابتداع تلك الصورة الم       
المجاز على الحقيقة والتلميح على التصريح، إلى جانب أنه يستمد عناصر الرمز مـن المـصادر                

وبـذلك يـستمد    . الذاتية أو من التراث بحيث يتواءم مع حالته النفسية وينسجم مع رؤيته الخاصـة             
وهو يعد تعبيراً غير مباشر عن      . صة أو القصيدة  الرمز أهميته من خالل أسلوب توظيفه في بناء الق        

  .فكرة بواسطة استعارة أو حكاية بينها وبين الفكرة مناسبة
وهكذا يكمن الرمز في التشبيهات و االستعارات والقصص األسـطوري          "

موهـوب  ." ( وفي المأسـاة والقـصة وفـي أبطالهـا      يوالملحمي والغنائ 
  )138 :1981مصطفاى،

  
دى اللغات التي تواجد فيها استخدام الرمز في مختلف األعمال األدبية، فكانـت  واللغة اإلنجليزية إح  

األعمال الشعرية هي أولى األعمال األدبية التي اعتمدت على الرمز، ثم انتقل إلى المسرحية حيث               
شـو   انتشرت المسرحيات الرمزية انتشاراً واسعاً على أيدي كبار الكُتّاب أمثال جـورج برنـارد               

)1950-George Bernard Shaw (1856وهنريك ابسن Henrik Ibson(1828-1906)  وغيرهما
فقد استعان هذا األخير في مسرحياته بشخصيات غريبة رمز بها إلى قوى الشر الكامنة في نفـس                 

حيث كان يتطرق في  مسرحياته إلى قضايا فكرية وإنسانية خالدة مثل قضية ماهية الحقيقة                اإلنسان
 ذلك إلى   دثم انتقل بع  . قة والواقع أو الصراع بين الواقع وقضية النفاق االجتماعي        والفارق بين الحقي  

الرواية فالقصة واتسع نطاقه ليشمل كافة الفنون األدبية األخرى، فمن القصص الرمزية في األدب              
 التـي  George Orwellاورويـل    للكاتب جورج Animal Farm الحيوان ةاإلنجليزي قصة مزرع

ستها حيث قام بتوظيف الحيوانات كرموز لقادة النظام الشيوعي وتصوير الوضـع            نحن بصدد درا  
 Aو) فينيجـانز ويـك  (   Finnegans Wake وقصة  .  القائم في االتحاد السوفيتي في تلك الفترة

Portrait of the Artist. ) للكاتـب جـيمس جـويس   ) صورة للفنانJames  Joyce (1882-1941) 

 وغير ذلك مـن القـصص       .Banyanللكاتب بانيان   )  تقدمات الحاج  (Pilgrim’s  Progressوقصة    .
أما األعمال الرمزية في الروايات اإلنجليزية  فهي موجودة في أعمـال هنـري              . الرمزية األخرى 

 Thomasتومـاس هـاردي     و دورثي ريتـشاردسون و  Henry James,(1843-1916)جيمس



Hardy(1840-1928)   لورانس    .ة. وفي أعمال دD.H.Lawrence,1885-1930  وتشارلز ديكنز )
1870-1812 (Charles Dickens,  (1961-1899)همنغواى . و ا  Hemingway.E وغير ذلك 

  .يالشهيرة في األدب اإلنجليز من األعمال الرمزية
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

II-4-2- استعمال الرمز في اللغة العربية:  
 أهمية عما القته من اهتمام في اآلداب الغربية         ل يق    إن عملية استخدام الرمز في اللغة العربية ال       

فقد اهتم الروائيون العرب اهتماماً كبيراً بالرمز حيث عملوا علـى           . وخاصة في األدب اإلنجليزي   
 الرمـزيين   نتوظيفه في أعمالهم الروائية، وأصبح إنتاجهم الروائي يضاهي أعمال بعض الـروائيي           

، ويوسـف إدريـس،     )1878( الحصر توفيق الحكيم                     فمنهم على سبيل المثال ال    . الغربيين
  .وغيرهم من كبار األدباء العرب)1929( والطيب صالح،)1911(ونجيب محفوظ

 والكنايـة   ي هي الرمـز التـشبيهي واالسـتعمار       ةوكما هو واضح  أن من أشكال الرمز المعروف        
  )67: 1986ل خالدة ،شيخ خلي(  .والصورة والحكاية على لسان الحيوان والطير واألسطورة

  
 في الحكاية على لسان الحيوان والـذي        بمن أشهر ما كت   "كليلة ودمنة "وفي أدبنا العربي يعد كتاب      

إلى جانب  . ترجمه عن الهندية ابن المقفع حيث بث من خالله آراءه السياسية في النهج القويم للحكم              
حي بـن   ( و ) هجري 363( المعري        ألبي العالء   ) رسالة الغفران (الحكايات الرمزية المتمثلة في     

  ). هجري581-494(ألبن طفيل) يقظان
  



 مـن القـرن     ت الغربية في األدب العربي الحديث في بداية العشرينا        ةولقد كانت بداية تأثير الرمزي    
 من أوائل رواد الرمزية العربيـة ومؤسـسها         )1931ـ   1883(العشرين، وكان جبران خليل جبران    

ن الدراسات على أن الرمزية لم تتضح معالمها في األدب العربي إال في             وقد أجمعت كثير م   . األول
 في عدد من األقطار العربية ففي لبنان  كان  سعيد عقل، وبشر فارس زعيم الرمزية في                  1936عام

  ) 1993:البصير محمد( مصر وغيرهم
 من رواياتهم وبـشكل     وبذلك اهتم كتاب الرواية العربية بالرمز اهتماماً كبيراً فاستخدموه في العديد          

واسع وذلك من خالل معالجة مختلف القـضايا االجتماعيـة والـسياسية والمـشاكل االقتـصادية                
  .واألزمات النفسية التي تعصف بالفرد والمجتمع على حد سواء

  :ويمكن تقسيم الروايات العربية الرمزية إلى ثالثة أقسام
  .علمالروايات الرمزية التي تجسد الصراع بين الدين وال -1
 .الروايات الرمزية التي تجسد قضايا الدين -2
 .الروايات الرمزية التي تجسد قضايا العلم -3

" كما يمكن اإلشارة إلى أن أول رواية عربية رمزية َجسَّدت الصراع بين الدين والعلم هي روايـة                  
اً لما  حيث كانت الرواية تعبيراً صادق    . 1944للكاتب  يحيي حقي والتي نشرت عام        " قنديل أم هاشم  

  . الشرقةتواجهه الحياة الثقافية المصرية بين مادة الغرب وروحاني
" القـاهرة الجديـدة   " إلى جانب الكثير من الروايات الرمزية للكاتب الكبير نجيب محفوظ أمثـال               

اللص " له عدة روايات رمزية حول قضايا الدين كما في             أن كما   ).1946("خان الخليلي " و   )1945(
قـصر  "أما ما كتـب حـول قـضايا العلـم فيتجـسد فـي                  )1964"(الطريق" و )1961"(والكلب
  .وغيرها) 1965"(الشحاذ" و )1957"(قالشو

  
والقارئ لروايات نجيب محفوظ الرمزية يستطيع أن يدرك الرمز ويفهم مغزاه، وذلك ألن رمزيـة               

 رغبته في   كما أن هذا الوضوح في رمزيته يرجع في       .  اإلبهام والغموض  انجيب محفوظ ال يسوده   
أن يكون كاتباً مقروءاً، فهو يهتم بالقاعدة العريضة من القراء وال يقتـصر علـى الفئـة القليلـة                   

  )1981،محمد سعيد فاطمة الزهراء( المتخصصة
  
  

II-5-خالصة الفصل :  



   مما الشك فيه بأن البيان في كال اللغتين أو في أي لغة أخرى له دور أساسي وبارز في إظهـار               
. حيث تعمل على شد انتباه القارئ مع مجريات أحداث الـنص          . نية بأسلوب بالغي رائع   الصور الف 

 واللغـة   )II-2-1جـزء   ( في اللغة اإلنجليزية     ةومن خالل استعراض مختلف أنواع الصور البياني      
 وجدت أنه قد يوجد تشابه إلى حد ما في استخدام الصور البيانية في كـال                )II-3-1جزء  (العربية  

التشبيهات مثالً تكون قصيرة في مجملها إلى جانب أنها تتكون من أربعه أركان أساسـية               اللغتين، ف 
إال أنها قد تختلف فـي عمليـة التـسمية، ففـي            .هي المشبه والمشبه به ووجه الشبة وأداة التشبيه       

 ،أما في العربية فقد   )II-2-1-1-1جزء( اإلنجليزية عند تواجد هذه األركان يسمى التشبيه تاماً انظر        
أما إذا فقد التشبيه أحد هـذه األركـان         .)II-3-1-1-1جزء(يسمى تشبيهاً مرسالً أو مفصالً انظر       

 وفي العربية يسمى تشبيهاً مؤكداً أو       ،)II-2-1-1-1جزء(فيسمى في اإلنجليزية تشبيهاً ناقصاً انظر     
  ) .II-3-1-1-1 جزء (مجمالً أو بليغاً أو ضمنياً، بحسب ما يفقد من أركانه كما أشرنا سابقا انظر

أما االستعارة فتعد من أهم الصور البيانية وأكثرها استخداماً من قبل الشعراء واألدباء إلى جانـب                
.  بها السامع في االستعمال الحقيقـي      سفائدتها في كشف إيحاءات الكلمات والجمل والتي قد ال يح         

وهـي بهـذا    .  المشبه بـه   وهي في حد ذاتها تشبيه حذف أحد طرفية وما يذكر فيها إال المشبه أو             
التركيب تكون متشابهة في كال اللغتين إال أن االختالف يكون مرتبطاً مـع الكلمـات الثقافيـة أو                  

وهي في مجملها عبارات قصيرة أو ممتـدة        . االجتماعية التي تخص المجتمع اإلنجليزي أو العربي      
  .قد تصل إلى عدة جمل أو سطور

بالكناية إال أنه تُرجم في معجـم  المـصطلحات اللغويـة             فيعرف في العربية     metonymyأما لفظ   
 أن المجاز المرسل ال يقـصد بـه         وبالمجاز المرسل، وهو قريب من الكناية إال أن الفرق بينهما ه          

 والسخرية فهي تعد من أساليب البديع       ب أو خطاب الغائ   ةأما أسلوب المناجا  . المعنى الحقيقي مطلقاً  
  .في العربية

اك بعض الصعوبات قد تواجه المترجم عند ترجمة التشبيهات أو االستعارات من            وفي الواقع أن هن   
لغة إلى أخري، خاصةً عندما يكون النقل بين لغتين مثل اإلنجليزية والعربية اللتين تنتميـان إلـى                 

   فاإلنجليزية تنتمي إلى العائلةنعائلتين لغويتين مختلفتي
ومن هنـا يفتـرض مبـدئياً أن اللغتـين          . لعائلة السامية الهندو أوروبية، بينما تنتمي العربية إلى ا      

 المعجمية والداللية والنحوية أو أن هذه الصعوبة بين اللغتين          امختلفتان تمام االختالف في مستوياته    
بسب أنهما تمثالن ثقافتين جد مختلفتين فاإلنجليزية تمثل الثقافة والحضارة اإلنجليزيـة والغربيـة              

 قد يـؤدي إلـى عـدم        يربية تمثل الثقافة العربية واإلسالمية، األمر الذ      بشكل عام في حين أن الع     
ولكن قد يوجـد بعـض      .  شتى مظاهر الحياة والسيما في المظاهر االجتماعية والدينية        يالتقائهما ف 



التشابهات متمثلة في التجربة اإلنسانية حيث تعبران عن نفس التجربة بطرق مختلفة وهذه الطـرق               
وسوف أقوم بدراسة ترجمـة التـشبيهات       . البيئة االجتماعية التي يعيشون فيها    المختلفة هي صورة    

 القسم التطبيقي مشيراً إلي الطرق والحلول التي استخدمها كـل متـرجم        يواالستعارات والرموز ف  
  .عند الترجمة

 أما استخدام الرمز في كلتا اللغتين فهو موجود في كثير من األعمال الروائية والقصصية سواء في               
  . األعمال القديمة أم الحديثة

  
  

  
  
  
  

  دراسات لسانية وتُرجمية: الفصل الثالث 
  

III- 1 – تقديم الفصل :  
وفـي هـذا الفـصل      .    لقد احتلت الترجمة مكانة مرموقة ضمن العلوم اللسانية لفترة من الزمن          

علم قـائم بذاتـه     سأحاول الربط بين الترجمة واللسانيات وذلك ألن الترجمة قبل أن تستقل بنفسها ك            
ود آل من       كانت فرعاً من فروع اللسانيات حيث استفادت بما أتت به اللسانيات وذلـك                بفضل جه

ان دا و  Mounin(1963) مون اتفورد و Nida(1964) ني ــCatford(1965)آ ــي ودار بلن  ي و فين
Vinay&Darbelnet(1958)وغيرهم .  

مة رأيت توظيف نظرية لسانيات النـصوص        في الترج  ت الذي قامت به اللسانيا    مونظراً للدور الها  
  قام به كل من  دي بوغراند ودرسلريمن خالل اإلصدار الذ

 Beaugrande & Dressler (1981) De  لدراسة النص حيث سأقوم باستعراض المقاييس النصية
ـ         )II-2مبحث    (السبعة    . والمقـصودية  ةمحاوالً تطبيقها في الجزء النظري السيما أسلوبي الموقفي

اتخاذ النص كوحدة أساسية للتحليل والبحث وربطه بعوامل غيـر          كون هذه الدراسة ركَّزت على      ل
ولكون هذه الدراسة قائمـة     .  إال انعكاس لثقافة صاحبة    ولسانية كالثقافة والبيئة، ألن كل نص ما ه       

ــي      ــي وداربلن ـــ فين ــة ل ــلوبية المقارن ــي األس ــرق إل ــت التط ــة ارتأي ــى المقارن عل



)Vinay&Darbelnet(1958سبعة         من اليب ال وإمكانيـة  )III-3مبحث(للترجمة خالل استعراض األس
 أمـا العوامـل     .توظيفها في عملية الترجمة خاصة أساليب الترجمة الحرفية والتطويـع واإلبـدال           

االجتماعية والثقافية فلها دور بارز وهام في عملية فهم الخطاب واإلحاطة بكل أبعاده عند النقل من                
ـ      )II-4مبحث( االجتماعية ةذلك سأتطرق إلى النظرية اللساني    ل. لغة إلى أخري    ه  مشيراً إلى ما قدمت

  . مساهمات بناءه في عملية الترجمةنم
ونظرناً لالختالفات القائمة بين المجتمعات البشرية ونظرتها إلى الواقع من زوايا مختلفة رأيت أن              

 وانتهيت بخالصـة للفـصل      )III-5(أسلط الضوء على ذلك من خالل رؤية العالم المختلفة مبحث         
  )III-6 مبحث(
  

III-2- لسانيات النصوص:   
     لقد ظهرت لسانيات النصوص في أواخر ستينات القرن العشرين كتيار جديد حيـث أعـادت               
النظر في الدراسات التي كانت تعتبر الجملة أساس التحليل اللساني فجاءت لتقر أن الـنص لـيس                 

وهي بذلك حولت االهتمام من الجملة البسيطة إلـى         . ةاللية وبنيوي مجرد تتابع جمل بل هو وحدة د      
حيث نادت بضرورة دراسة النص وربطه بعوامل غير لسانية منها الثقافة والبيئـة             . النص بكامله 

  . إال انعكاس لثقافة وبيئة الكاتب أو الشاعروباعتبار أن كل نص ما ه
ـ       وكما هو واضح أن للنص وظيفة تبليغية واتصالية، ف          ففيما كانت اللسانيات التقليدية تهـتم بوص

القواعد النحوية للنص بدون أن تهتم بالبعد االتصالي الذي يحمله النص، جاءت اللسانيات الحديثـة               
وعلى رأسها لسانيات النصوص لتربط النص بعوامل غير لسانية مثل العوامل الثقافيـة والبيئيـة               

  .النص من جميع جوانبهواالجتماعية وغيرها والتي تساعد على تحليل 
ولذلك ظهرت لسانيات النصوص كاتجاه جديد أعاده النظر في الدراسات القديمة التي كانت تنظـر               

 أنها أساس التحليل اللساني واهتمت بالعناصر التي تساهم فـي تحديـد الموقـف               ىإلى الجملة عل  
ص والسياق هي دراسة    ومن بين تلك الدراسات التي حاولت تحليل االتصال في مجال الن          . والسياق
 دي ة دراستوكان من رواد هذه الدراساVan Dijk(1977 ( و فان ديك Werlich(1976) ورلش

 وربطـه بالـسياق   ص حيث تناوال تحليل النDe Beaugrande & Dressler(1981(بوغراند ودرسلر
وذلـك مـن خـالل كتابهمـا المعنـون          . ضمن ظروف اجتماعية وعوامل ثقافية وبيئية معينـه       

  .مدخل إلى لسانيات النصوص أي  Introduction to Text Linguistics:بـ
 



   فكان لظهور لسانيات النصوص الدور الهام في اإلجابة على  التساؤالت التي طرحها اللسانيون              
وتشجيعها في مهمة البحث في اللغـة المـستعملة         . حول العالقة بين اللسانيات والواقع االجتماعي     

وكذلك البحث في الغاية من إنتاج النص والهـدف         . ن أشكال التفاعل االجتماعي   باعتبارها شكالً م  
 أي Text Linguisticsوقد أصر معظم الدارسين على  تسمية هذا  االتجـاه بــ    . من استعماله

 ت لكون اتجاههم كان منبثقاً مـن الدراسـات اللـسانية التقليديـة أو اللـسانيا               لسانيات النصوص 
 خـاص بلـسانيات     Linguistics اللسانياترى البعض اآلخر أن مصطلح      في حين ي  . السوسورية

ونظـراً الشـتمال    .  دراستها مع لسانيات النصوص و إنما تتكامل معهـا         ضالجملة التي ال تتعار   
لسانيات النصوص على جوانب خارجة عن الجوانب اللغوية فّضل بعض اللغويين تسمية هذا العلم              

  .    بعلم النصوص
  )5: 1993 ،.جي ممحمصا: انظر (
  

   فكان البحث الذي أولته لسانيات النصوص اهتماماً كبيراً هو معرفة لم أنتج النص، والغاية منـه                
.  نص وما ليس نصاً هو البعد االتصالي والتبليغي لـه          وفأبرز ما يميز ما ه    . والهدف من استعماله  

قواعد النحوية ليـست نـصوصا      فكثيراً من الجمل االفتراضية التي يستخدمها اللغويون لتوضيح ال        
  : هو Halliday & Hassenفالنص كما عرفه .  هدفاً اتصالياً مباشراًملكونها ال تخد

A text is... a semantic unit: a unit not of form but of meaning."    "  

( Halliday & Hassen,1976:2)       

  
  )ترجمتنا(بل في المعنىليست وحدة في الشكل : وحدة داللية...  أن النص :أي

فقد يكون النص كلمة أو عبارة أو جملة أو كتاباً يقوم أساساً على عدة عناصر أهمها الشكل 

  .والبنية

 فهو عبارة عن نظام مفتوح Julia Kristeva(1991)لباحثة جوليا كريستيفا بالنسبة لصأما مفهوم الن
حيـث  . لي أو ما سمته بالتحليل السيميائي     يحتوي على معان متغايرة معقدة قائمة على التحليل الدال        

  :تقول



نحدد النص على انه جهاز للنقل اللساني الذي يعيد نظام اللسان       " ... 
بوضعه الكلمة الموصلة في تعالق، وبقصده إلي المعلومة المباشرة في 

  ."عالقتها مع مختلف الملفوظات السابقة والمتزامنة
   )36: 2001 عن بن غبريد ياسين ،ستيفاجوليا كري                   (

فالنص في طبيعته يحتوي على عدة قنوات تساعد في تشكيله ولتحقيق االتصال التبليغي بين 
  : في تعريفه للنص بقوله)1997(وهو ما يشير إلية سعيد حسن بحيري . المرسل والمستقبل

عل اللغـوي   النص إذا مجموعة من األحداث الكالمية، التي تتكون من مرسل للف          "
ومتلق له وقناة اتصال، وهدف يتغير بمضمونه الرسالة، وموقف اتصال اجتماعي           

   )110: 1997بحيري سعيد حسن، (."يتحقق فيه التفاعل
  

 السابقين للنص نجد أنه مجموعة من الملفوظات الكالمية التـي تعمـل فـي               نفبالنظر إلى التعريفي  
  . جتماعي محدد ووحدة فيما بينها ضمن إطار ثقافي وامانسجا

      والنـصوص الظاهريـة    covert text النـصوص الخفيـة  : وتنقسم النصوص إلي نوعين همـا 
overt textكما  في .  فالنصوص الخفية هي تلك النصوص التي ال تظهر بأكملها في التعبير اللغوي
ات، حيث   التي  تتواجد  بكثرة  في محطات المحروقممنوع التدخين    No smoking:عبارة مثل

تشير إلى إن هذا المكان مكان تخزين المحروقات، ونظراً لسرعة قابليتها لالشتعال فانه يرجى عدم               
وكون مثل هذه المعـاني أصـبحت       .  ذلك إلى اندالع حريق في المحطة      ي ال يؤد  ىإشعال النار حت  

. ( التـدخين ممنـوع    بعبارة   اوُرِمز له . مفهومة لدى عامة الناس، فلم تعد هناك حاجة إلى ذكرها         
    )7: 1993،.محمصاجي م

أما النصوص الظاهرة فهي تلك النصوص العادية، ونظراً ألن النص في الخطاب االتـصالي قـد                
 جمل فنرى أن نحفل بالنصوص الطويلة ألنها توضح لنـا سـائر             ة أو عد  ةيتكون من كلمة أو جمل    

لقول أن النصوص الظـاهرة     كما نستطيع ا  .  التي تعرضت لها لسانيات النصوص الحديثة        االقضاي
  :تقوم على نوعين من أنواع الترابط هما 

  .ـ الترابط والتناسق النحوي 1
  )   8-7 :ن .،م.محمصاجي م.( ـ الترابط الفكري أو الترابط المعنوي2

وهذا يفسر لنـا    .  نص وما هو غير نص     و لذلك يعد البعد االتصالي هو الميزة التي تميز بين ما ه          
ـ             أن العديد من ال     رجمل االفتراضية التي يستخدمها اللغويون لتوضـيح القواعـد النحويـة ال تعتب

وعليه يمكن التفريق بـين اللـسانيات ولـسانيات         .  غاية اتصالية مباشرة   منصوصاً لكونها ال تخد   



 فيها بعد اتصالي، تكون     دالنصوص، ففي حين أن األولى تعنى بوصف القواعد النحوية التي ال يوج           
  .بوصف الوحدات اللغوية التي يشترط فيها أن تكون ذات قيمة اتصاليةالثانية مهتمة 

دي  بوغراند     وقد ظهرت العديد من الدراسات في هذا المجال أهمها الدراسة التي قام بها كّل من                  
  حيث وضعا األسس التي تقوم عليها النصوص De Beaugrande & Dressler(1981) ودرسلر 

  والتي إذا لم يتم احترام إحدى هـذه          textuality النصيةالمقاييس  سم  وهي سبعة معايير تُعرف با    
  :وقد عرفا النص ،استناداً إلى هذه المعايير،بأنه. المعايير يفقد النص بعدة التبليغي

  حدث اتصالي تتحقق نصيتُه إذا اجتمعت له سبعة معايير وهي الـربط           " 
بحيري " (.ة والتناص والتماسك والقصدية والمقبولية واإلخبارية والموقفي    

  )110: 1997سعيد،
  

  :وتتلخص هذه المعايير النصية فيما يلي

III-2-1- الترابط النسقي Cohesion  
دي   يتناول هذا المعيار النص من حيث خضوعه للقواعد النحوية المتعارف عليهـا حيـث يعرفـه          

  :   بوغراند   ودرسلر بقولهما 
"Cohesion concerns the ways in which the components of the surface text, 

ie .the actual words we hear or see, are mutually connected within a 

sequence.the surface components depend upon each other according to 

grammatical forms and conventions,such that cohesion rests upon 

grammatical dependencies."              (De Beaugrande & 

Dressler,1981:3 )  

                                          
يهتم الترابط النسقي بالطرق التي تكون فيها الوحدات الـصغرى، أي           : أي 

. ، مرتبطة بشكل تبادلي في تسلـسل      نقرأهاالكلمات الفعلية التي نسمعها أو      
بحيث تعتمد الوحدات الصغرى على بعضها البعض بموجب القواعد النحوية          

لحقـات  واألعراف، كما هو الحال في الترابط النسقي الذي يستند علـى الم           
  )  ترجمتنا.(النحوية



 تعني خضوعه للقواعد النحوية المتعارف عليها  بحيث تكـون           صفعملية الترابط النسقي في الن      
اء     الوحدات الصغرى مرتبطة بالوحدات الكبرى بواسطة أدوات الربط والضمائر           والتي تساهم في بن

 children play فعبـارة مثـل    supra-sentential relation  بالعالقات الجملية الكبرىوخلق ما یسمى 

slow at قد ال يمكن استخدامها كإشارة مروريه كون عناصر الجملـة   "أطفال يلعبون بطئ عند" أي
فكـون هـذه العبـارة      . مختلطة وغامضة إلى درجة أنه من الصعب على السائق أن يدرك معناها           

فهي إذاً  . ها للقواعد النحوية  مكونه من عناصر إال أنها ليست مرتبطة ببعضها البعض لعدم خضوع          
  .ال تحقق شرط الترابط النسقي

 بحيـث  children at play و  Slowولكن كرد فعل من السائق نحو هذه العبارة يمكن تقسيمها إلـى 
فيكون ترتيـب العبـارة   . يدرك السائق الهدف من العبارة هو إنقاص السرعة لوجود أطفال يلعبون      

  .تمهل أطفال يلعبون أي  Slow,children at play :بالشكل اآلتي
  للحصول على نـص اتـصالي        يدي  بوغراند   ودرسلر أن  الترابط النسقي ال يكف             ولذلك يرى 

ولكن يجب ان يكون هناك تفاعل بينه وبين بقية المقاييس النصية األخرى حتى تقوم بدورها علـى                 
  :حيث يقوالناكمل وجه، 

  A science of texts should explain how AMBIGUITIES like this 
one are possible on the surface ,but also how people preclude 
or resolve most ambiguities without difficulty.The surface is, 
as we see, not decisive by itself; there must be INTERACTION 
between cohesion and the other standards of textuality to 
make communication efficient .                                 

)De Beaugrande & Dressler,1981: 4  (  

يجب على ِعلُم النصوص ليس فقط معرفة غموض الوحدات الصغرى          : أي  
 ةلنص مثل الذي أشرنا، بل أيضا كيف يتم حل معظم هذا الغموض أو استحال             

فكما نرى، فان الوحدات الصغرى، ال تكون فعالة وحدها، لكن          . من قبل الناس  
ة األخرى   النصي سيجب أن يكون هناك تفاعل بين الترابط النسقي وبقية المقايي         

  )ترجمتنا. (حتى يكون هناك فعالية في التبليغ
  

  
III-2-2- الترابط التكاملي Coherence  



يختص الترابط التكاملي بالطريقة التي يتم فيها تحديد العالقات بين عناصر النص، بمعنى أن تكون               
  : بقولهما دي  بوغراند   ودرسلر مترابطة من الناحية المعنوية، وهو كما أشار إليه

concerns the ways in which the components of  the                   ]Coherence" [ 

TEXTUAL WORLD,i.e. configuration of CONCEPTS and RELATIONS   which   

underlie the surface text, are mutually accessible and relevant."       

          )De Beaugrande & Dressler,ibid:3  (  

  
ية صيهتم بالطرق التي تكون بموجبها العناصر الن] الترابط التكاملي[ أي أن 

 تقع تحت الوحدات يالخارجية، أي المفاهيم والعالقات المرتبة           الت
  )  ترجمتنا.(الصغرى،سهلة المنال ووثيقة الصلة بالنص

ولكن الفرق بينه وبين    . ة فيه  وما ُيشار إليه هنا هو ترابط النص من حيث المعاني واألفكار الوارد           
 مترابطاً من الناحيـة     نالترابط النسقي هو أن النص قد يكون مترابطاً من الناحية النحوية وال يكو            

والقصد من هذا أن الناس يحملون في أذهانهم معرفة سابقة تمكنهم من ربـط وضـعيات                . الفكرية
  :سلر بقولهما وهو ما أشار إليه دي  بوغراند  ودر. جديدة بوضعيات قديمة

" A text does not make sense by itself but rather by the interaction of the 

TEXT PRESENTED KNOWLEDGE with people's STORED 

KNOWLEDGE OF THE WORLD." 

 (De Beaugrande & Dressler ,1981:6   )                        

فرده ولكن بتفاعل معلوماته الحاليـة      ال يمكن لنص ان يكون مفهوماً بم      :أي  
  )ترجمتنا.( مخزون في ذاكرة الناس من معلومات عن العالمومع ما ه

  
الترابط التكاملي من أهم المقاييس النـصية ألنهمـا يـشكالن           الترابط النسقي و     وبذلك يعد مقياسا  

  . الركيزة األساسية بالنسبة للمقاييس التي تليهما
  

III-2-3- المقصودية Intentionality  
دي   حيـث يعرفهـا   .   تتعلق  المقصودية بمنتج النص ونيته والهدف من  وراء إنتاجه لهذا النص            

  : بقولهمابوغراند   ودرسلر
concerns the text producer's attitude                    ] Intentionality[ "  



that the set of occurrences should constitute a cohesive                                
and coherent text instrumental in fulfilling the producer's intentions."       

                                                   

(De Beaugrande & Dressler ,ibid :7 )            

  
 بحيث يجب على    تخص من يصدر النص وموقفه    ]  ةالمقصودي[ بمعنى أن   

مجموعة الحوادث أن تحتوي على وسائل النص المساعدة من ترابط نـسقي            
  )ترجمتنا.(وترابط تكاملي إلتمام مقصد منتج النص

  
إلى جانب أن عليـه     .  فتتعلق المقصودية بمنتج النص وسلوكه والهدف من وراء إنتاج هذا النص          

ملي في الوصول إلى قصده آخذاً بعين االعتبار        االعتماد على معياري الترابط النسقي والترابط التكا      
 ة تكون هذه العبـار  .Slow,children at play ففي المثال السابق. نطبيعة المتلقي وفي موقف معي

 في حين أن هذا الخطاب ال  يعني شئياً بالنسبة للراجلين الذين قد يفهمون بأن هناك            نموجهة للسائقي 
 تحديد النوايا يعتمد على علم االجتماع وعلـم الـنفس والفلـسفة             إلى جانب أن  . أطفاالً يلعبون معاً  

  .وغيرها
 

III-2-4- المقبولية Acceptability  
 أن في النص ر فالمقبولية تخص مستقبل النص وموقفه والى أي مدى يتم قبوله حتى انه ال يشع

دي  ي ذلك يقو وف. نقصاً أو عيباً من حيث احتوائه على األسس العامة التي يرتكز عليها النص

                        :بوغراند   ودرسلر

concerns the receiver's attidude that  the                    ]Acceptability" [  

set of  occurrences should constitute  a cohesive and  
coherence text having some use or relevance  
for the receiver." 

(De Beaugrande & Dressler,1981:7 )  



موقف المتلقي بحيث يجب على مجموعة الحوادث       ] المقبولية[تخص  : أي    
أن تشتمل على نص مترابط ترابطاً نسقياً وتكاملياً إلى جانب أن هناك بعض             

  )ترجمتنا.(االستخدام أو الصلة من المتلقي
 

رطان أساسيان هما التـرابط النـسقي          فلكي يكون النص مقبوالً لدى القارئ يجب أن يتحقق ش          
فما لم تكن هناك مقبوليـة محـددة        .  هوالترابط التكاملي، فالقارئ بطبيعته يرفض أي نص ال يفهم        

في حين أن . وواضحة من قبل المتلقي فإن ذلك يؤدي إلى انحراف التواصل بين المرسل والمستقبل            
. ية، إلي جانـب رؤيتـه الخاصـة للعـالم         موقف المتلقي في حد ذاته يتأثر بعوامل اجتماعية وثقاف        

مثاالً على ذلك عندما تحذر شركة الخطوط الهاتفية المـواطنين           دي  بوغراند   ودرسلر        ويضرب
  :بهذه العبارة

Call us before you dig. You may not be able to afterwards. 

  )ترجمتنا.(فربما لن تستطيع بعد ذلك. اتصل بنا قبل الحفر: والتي تعني

  :أو عندما تُستخدم هذه العبارة
  Call us before you dig.There might be an underground  cable.If you 

break the cable, you won't have phone service, and you may get a 

severe electric shock. Then you won't  be able to call us.          (De 

Beaugrande & Dressler,ibid :8)     
  

ر     : بمعنى ل الحف ون أرضية           . اتصل بنا قب ل تلف اك آواب د یوجد هن إذا  . فق ف

ى    د تتعرض إل ا ق صال، وربم ه االت ى خدم ن تحصل عل ل ل قطعت الكاب

  )ترجمتنا.(اومن ثم لن تستطيع مهاتفتن. صدمة آهربائية

  
 قليل من الكلمـات ولكنهـا     فبالنظر إلى هاتين العبارتين نجد أن العبارة األولى اشتملت على عدد      

 إعالم الشركة سيؤدي إلى قطـع كوابـل         نتحمل الرسالة نفسها حيث قد يفهم الناس أن الحفر بدو         
التلفون األرضية وبالتالي لن يتمكنوا من استخدام التلفون أو تفادياً لحدوث إصابات لدى المواطنين              

 علـى عـدد كبيـر مـن         اة باحتوائه في حين أن الرسالة في العبارة الثانية أتت مفصل        .عند الحفر 
وبالتـالي تكـون   . المعلومات، حتى أن كثرة التفاصيل قد تؤدي إلي تمويه الفكرة الرئيسية للـنص    



وهذا يؤدي بنا إلى دراسة المقياس      . الرسالة األولى اكثر تأثيراً على القارئ لكونها مختصرة ومفيدة        
  .الخامس من المقاييس النصية وهو المعلوماتية

  
III-2-5-المعلوماتية  Informativity  

 فما يقدمه النص من معلومات      . يتناول هذا المعيار المعلومات التي يحملها النص لقارئه أو سامعيه         
دي   إليـه  وهو ما أشـار   .  طبيعة النص  بمعينه لسامعيه أو لقارئيه تختلف من نص إلى آخر بحس         

  : في تعريفهما للمعلوماتية بقولهمابوغراند   ودرسلر
concerns the extent to which the occurrences] Informativity" [ 

of the presented text are expected vs. unexpected or known 

vs.unknown/certain." 

 (De Beaugrande & Dressler,ibid :9)     

 متوقعة مقابل أن    نفي النص الحالي بمدى ما تكو     ] المعلوماتية[تختص  : أي  
  متوقعـة أو معروفـة مقابـل أن تكـون غيـر معروفـة أو               تكون غيـر  

  ) ترجمتنا.(حقيقية
 ففي حـين تكـون      يتفاوت حجم هذه المعلومات في النصوص الخفية مقارنةً بالنصوص الظاهرة         و

ويالحظ أنهـا تقـل فـي       . كميه المعلومات قليلة في النصوص الخفية تكثر في النصوص الظاهرة         
توى إذا تعلق األمر بنص قصيدة شـعرية كمـا أن كميـة             النصوص األدبية وتصل إلى أدني مس     

 بل يمكـن لـنص قـصير أن ينقـل           ىالمعلومات ليست مرتبطة بعدد الكلمات أو بأية رموز أخر        
  )1993،.محمصاجي م.(معلومات أكثر من نص طويل

  
III-2-6- الموقفية Situationality  

جميع العناصر التي تـدخل فـي       يقصد بالموقفية مطابقة النص لمقتضى الحال بحيث تشتمل على          
  :    بأنها دي  بوغراند   ودرسلرحيث عرفها. إنتاج النص

concerns the factors which make a ]Situationality" [ 

text RELEVANT to a SITUATION of occurrence."  
( De Beaugrande & Dressler,1981:9)  

                                



العناصر التي تجعل النص وثيق الصلة بموقـف        ] الموقفية[تخص  : بمعنى 
  )ترجمتنا.(حدوثه

  
      )9: 1993،.محمصاجي م(لكل مقام مقال:  تتطابق الموقفية مع المقولة البالغية القائلة بأن

بمعنى أن يتساوى الـنص مـع الموقـف         . أي انه يجب على النص أن يتطابق مع مقتضى الحال         
يشمل كل العوامل التي تدخل في إنتاج النص والتي هي عبارة عن ثقافة             وطبيعة المشتركين  بحيث     
وهذا يؤدي إلى حتمية تساوي النص مع السياق لكون الخروج عن هذه         . ومعتقدات وأعراف المتلقي  

  .األنماط واألعراف تفقد النص مصداقيته وتخرجه عن مقتضى الحال
ـ ق فبالنظر إلى المثال الساب  يكـون الكـالم   .Slow,children at play لر لـ دي  بوغراند   ودرس

موجهاً إلى سائقي السيارات الذين يسوقون بسرعة كبيرة بحيث أن الرسالة التي تنقلها هي التقليـل                
من السرعة وبذلك اقترنت الرسالة بهذه الوضعية المعينة، في حين انه لو كانت الرسـالة موجهـه                 

  .ن األطفال للخطر في مشيتهمللراجلين لفقدت مصداقيتها حيث أنهم ال يعرضو
كما يشير كٌُل من دي  بوغراند ودرسلر إلي أن الرسالة السابقة بهذه الوضعية المختصرة مترابطة                

  :أما لو كُِتبت الرسالة نفسها بالطريقة التالية. نسقياً
"  Motorists should proceed slowly, because children are 
playing in the vicinity and might run out into the 
street.Vehicles can stop more readily if they are moving 
slowly."                                

                ) ( De Beaugrande & Dressler,1981:10  

انه يجب على سائقي السيارات السير ببطء ألن هناك أطفـاالً           : والتي تعني 
وتـستطيع  .  فربما قد يجري أحـدهم إلـى الطريـق        يلعبون في الجوار،    

  )ترجمتنا.(المركبات التوقف بسهولة إذا كانت تسير ببطء
  فبمقارنة الرسالتين نالحظ أن الرسالة الثانية احتوت على عدة عبارات وجمل بحيث تطرقت إلى              

يه الوقت الكـافي    الموضوع بالتفصيل وهذا ال يعد أمراً مناسباً لقراءته من قبل السائق الذي ليس لد             
لذلك .  من الفتات وإشارات مرورية أخرى على الطريق       دلقراءة كل هذه الرسالة إلى جانب ما يوج       

 األولى كـان    ةكلما كانت الرسالة محددة ومختصرة بحيث تتالءم مع مقتضى الحال كما في الرسال            
  . النص اكثر مالءمةً و تأثيراً على المتلقي

  



III-2-7-تداخل النصوص  Intertextuality  
  تقوم فكرة تداخل النصوص على قدرة المتحدثين في إنتاج نصوص جديدة وفهم نصوص 

وذلك عن طريق المعرفة المسبقة المخزنة والتجربة المكتسبة  . قديمة تم سماعها ألول وهلة
  :حيث يشير دي  بوغراند   ودرسلر إلى هذا المقياس بقولهما. لدى الفرد منا

concerns the factors which make          ] Intertextuality" [ 

the utilization  of one text dependent upon knowledge   

of one or more previously encountered texts. " 

( De Beaugrande & Dressler, ibid:10)                          

ـ    ] تداخل النصوص [أي أن مقياس     ل علـى جعـل     يخص العوامل التي تعم
 ) ترجمتنا(االستفادة من نص تقوم على معرفة سابقة لتالقي نص أو أكثر 

  
.   فنحن عندما نواجه نصوص جديدة نفهمها ألننا اكتسبنا خبرة من خالل قراءة نـصوص سـابقة               

 ينتج بها المتحدثون نصوصاً جديدة ويستقبلون بها نصوصاً لم يسمعوها من  يفبالنظر إلى الكيفية الت   
فالسائق الذي أدرك وجـود إشـارة       . ي األساس الذي أوجب االهتمام بفكرة تداخل النصوص       قبل ه 

ة أن        وخفف الـسرعة عند قراءتها، .Slow,children at playالمرور األولى أي  ســـهل علي من ال
ـوب   ما یستأنف الســـرعة عنــد ـرى مكتــ  Resume Speed علـــيها یواجـــه إشــــارة مــرور أخـ

   . فيهاء وتطبيق ما جا يكون  فهم السائق لإلشارة الثانية قائما على فهمه لألولىالتاليوب
)1981: 11   (De Beaugrande & Dressler,  
  

وعليه تقوم فكرة تداخل النصوص على عدة عوامل تجعل النص الواحد متوقفاً على معرفة نص أو                
 أن إنتـاج أو تلقـي أي نـص يـستوجب     نصوص أخري سابقة له، إال أن الحقيقة القائمة هنا هي         

االختيار المسبق لنصوص أخرى وال سيما تلك التي تكون من نفس النوع ومـن نفـس المجـال                  
  )1992 محمد ، يالد يداو(الخطابي

 كمـا أسـماها دي  بوغرانـد       grammatical dependenciesالنحويـة  إلى جانب أن الترابطات 
  :تحقق لكي  يحقق النص بعده االتصالي حيث يقوالنودرسلر تعد أحد الشروط التي يجب أن ت

 Grammatical dependencies in the surface text              " 
are major signal for sorting out meaning and uses."           

)Widdowson  in Mehamsadji M. ,1988: 27(  



هامـة مـن حيـث      تعد الترابطات النحوية في النص الظاهري إشارة        : أي
  )ترجمتنا.(انسجام المعنى واالستخدام

   ورغم الدور الهام التي تقوم به هذه الترابطات النحوية في جمع شمل النصوص وجعلها متـسقة               
إال أن المقاييس النصية السبعة ال تؤدي وظيفتها المعنوية مستقلة عن بعضها البعض، بل تعمل في                

  : بوغراند ودرسلر بقولهماوهو ما يشير إلية دي . ترابط وانسجام
"The APPROPRIATNESS of a text is the agreement between 
its setting and the ways in which the standards of textuality 

are upheld."                    ( De Beaugrande & 
Dressler,1981:11)  

  
والطرق التي تعمل بها     اتفاق بين وضعيته     ةانسجام النص هو عملي   : أي أن 

  ) ترجمتنا.(المقاييس النصية
ـ                دوره  دوبالتالي يكون لعامل الربط في عملية التحليالت النصية الدور الهام والفعال والذي ال يتأك

كما أكـد فـان  ديـك        . إال من خالل المعايير النصية السبعة التي وضعها دي  بوغراند ودرسلر           
)1977 Van Dijk ( نص يعتمد في مجمله على رصد مختلف اوجـه التـرابط   على أن تحليل  ال

بحيـري سـعيد    .( واالنسجام والتفاعل بين األبنية الجزئية الصغرى واألبنيـة الكليـة الكبـرى             
  )1997حسن،

  
III-3-األسلوبية المقارنة :  

   إن الترجمة في طبيعتها هي عملية نقل المحتوي واألسلوب، فالمحتوى يتشكل من المعاني أمـا               
لذلك يعد األسلوب سمه هامة وأساسية في الترجمـة وبخاصـة ترجمـة             . ل فيحدده األسلوب  الشك

 الوظيفة الترابطيـة فقـط بـل        ىفوظيفة الشكل في النص األدبي ال تقتصر عل       .  األدبية صالنصو
  .والوظيفة الجمالية أيضا

 ثم تلى ذلك  .1944لقد ظهرت األسلوبية المقارنة ألول مرة في حقل الترجمة بواسطة ألفرد مالبالن             
ـ اإلصدار الذي نشره كل مـن فينـي و     : بعنـوان 1958 سـنه  Vinay & Darbelnet يدار بلن

Stylistique Comparée du Français et de l'Anglais.  ــسية أي ــة للفرن األســلوبية المقارن
 اإلنجليزيـة   نحيث تعرضا في هذا الكتاب إلى دراسة أسلوبية مقارنـة بـين اللغتـي             .واإلنجليزية



لذلك ظهرت هـذه الدراسـة      . على مستويات عديدة مستخدمين األساليب اللسانية الحديثة       الفرنسيةو
   اللسانية حيث خرجت هذه الدراسة بحلول تضمن إطار الدراسا

  
وقد ظهرت هـذه الحلـول علـى ثالثـة          . تساعد المترجم في عمله عند النقل من لغة إلى أخرى         

  :مستويات لغوية هي
 lexiqueات المفردـ على مستوي 

  agencementـ على مستوي التراكيب 
  messageـ على مستوي البالغ

حيث استنبطا سبعه مقاييس للترجمة مقسمة إلى فئتين، األولى تسمى بأساليب الترجمـة المباشـرة               
أما الفئة الثانية فهي أساليب غير مباشرة       . وعددها ثالثة هي االقتراض والمحاكاة والترجمة الحرفية      

  :وسأقوم باستعراضها كما يلي. أربعة أساليب هي اإلبدال والتطويع والتقابل والتصرفوعددها 
  

  :األساليب المباشرة للترجمة

  

III-3-1-االقتراض  Borrowing  
ويظهر غالباً على   .     يلجأ المترجم إلى هذا النوع عندما يفتقر إلى إيجاد مقابل في اللغة المستهدفة            

الكلمة كما جاءت في اللغة األصلية ثم إعادة كتابتها بأحرف اللغـة            مستوى المفردات، حيث تؤخذ     
كما يعد من ابسط أساليب الترجمـة       . وتضم األسماء واألعالم والمصطلحات الثقافية    .  إليها ةالمنقول

وكلمه قلم المأخوذة من األلمانية      technique وتقنية   technology تكنولوجيا: ةكما في الكلمات التالي   
kalamos  وفي ذلك يشير   . وغير ذلك من الكلمات الدخيلة على اللغة العربية       . قصبةالتي معناها     و

  : يقولثإبراهيم أنيس إلى أن االقتراض سمة من سمات عالمية اللغة العربية حي
فهي في أوج نهضتها قد رّحبت بكثير من األلفاظ التي اقترضـتها مـن               " 

إبـراهيم  ." (ية ولغة الكالم  اللغات األخرى واستغلتها في المصطلحات العلم     
  )53: 1998أنيس عن نعماني حفصة ،

 
III-3-2- المحاكاةCalque   



  : يقول فيني وداربلني في المحاكاة 
 Un emprunt d' un genre particulier: on emprunte" 

 à la langue étrangère le syntagme , mais on traduit littéralement les 

éléments qui le composent."  
(Vinay & Darbelnet ,1972:47) 

نقترض من لغة أجنبيـة     : نوع خاص من االقتراض   ] المحاكاة[ أن   : بمعنى
  )ترجمتنا.(مقطعاً لغوياً،ولكن نترجم حرفيا العناصر التي تشكله

  
  محاكاة بنيوية أو إلي Un calque d'expression  تعبيريةمحاكاة وهذا يؤدي إما إلى 

  Un calque de structure يتم فيها احترام ترتيب عناصر جملة اللغة المتـرجم إليهـا    األولى ففي
 تعـد  he played a role  .لعب دوراً : كما في هذا المثال. وهو يحدث بين اللغات الغير متجاورة 

 أما في الثانية فينتج عنها ترتيب في عناصر الكالم غير معهود وهو يحدث عـادةً                تعبيرية محاكاة
 التـي تـستخدم فـي اإلنجليزيـة      science- fiction :كما في هذه العبارة  . للغات المتجاورةبين ا

   )53: 1998نعماني حفصة . (علم الخيالوالتي تترجم إلى العربية بـ . والفرنسية على حد سواء 
 

III-3-3-  الترجمة الحرفية Literal Translation   
ة هي االنتقال من لغة إلى أخرى وذلك عن طريق استبدال             الترجمة الحرفية أو الترجمة كلمة بكلم     

النص الهدف للحصول على نـص صـحيح مـن           عناصر النص األصلي بنفس عدد الوحدات في      
 إليـة فينـي     رما يـشي   وهو. الناحيتين التركيبية والداللية ودون اإلخالل بمضمون النص األصلي       

  :وداربلني بقولهما
"La traduction littérale ou mot à mot désigne le passage de LD à  

L'aboutissant à un texte à la fois correct et idiomatique sans que le 

traducteur ait eu à se soucier d'autre chose que des.  

) :48 1972Vinay& Darbelnet,( ."    servitudes  linguistiques 

                 
 كلمة بكلمة ذلك النقل مـن       ةترجمة الحرفية أو الترجم   نقصد بال : بمعنى      

لغة النص األصلي إلى لغة النص الهدف والذي يؤدي إلـى إنتـاج نـص               



 آخر سوى الضغوطات    ءصحيح ومتعارف عليه دون ان ُيعنى المترجم بشي       
  )  ترجمتنا.(اللغوية

  : منها اآلتيوقد ذكرا عدة أمثلة من اللغة اإلنجليزية مع ترجمتها إلى الفرنسية نذكر
I left my spectacles on the table downstairs. 

J' ai laissé mes lunettes sur la table en bas.  

  .تركت نظارتي فوق الطاولة في األسفل: أما ترجمتها الحرفية إلى اللغة العربية فهي كاآلتي

  :أما المثال اآلخر الذي ذكراه فهو
This train arrives at union station at ten. 

Ce train arrive à la garre centrale a 10 heures.  

)48: Vinay& Darbelnet,1972(  

  .يصل هذا القطار إلى المحطة المركزية على الساعة العاشرة: أي 
وبذلك تشكل الترجمة الحرفية حالً مبدئياً خاصةً عندما تكون لغة النص األصلي ولغة النص الهدف              

حيث . بتان من حيث الثقافة والحضارة كما في اللغتين اإلنجليزية والفرنسية         من أصل واحد ومتقار   
مـثالً هـذا    . أي فاعل و فعل ومفعول بـه       .s.v.o: يكون ترتيب الجملة بشكل ثابت بهذا الترتيب      

  :المثال
 The man was in the street.  باإلنجليزية

 .L'homme était dans la rueوبالفرنسية 

 العربية فان األمر يختلف لكون اللغة العربية تنتمي إلى مجموعـة            إلىهذا المثال   أما في حالة نقل     
أي  v.s.o:اللغـات السامية والتي يكون صيغــة الجـملة فـــيها على النـــحو التــالي           

  .كان الرجل في الشارع: فتكون الترجمة بالشكل التالي. فعـــل وفــاعــل ومفعول به
ـ          : رجمة الحرفية هما     كما يوجد نوعان من الت       نترجمة حرفية مقيدة أي مقابلة كـل عنـصر م

أما النوع اآلخر فهو الترجمة المطلقـة       . عناصر النص األصلي بعنصر واحد في نص اللغة الهدف        
. أي أن كل عنصر من عناصر النص األصلي يقابل إما عنصر واحد أو اكثر في النص المترجم                  

  :كما في هذا المثال



He               works         

       in            the  house 

                now                

      
اآلن                 المنزل                في                         

  يعمل                  هو    
          في              یشتغل                 هو                حاًال                   الدار         

             في الوقت الحالي            البيت                 في                یخدم                 هو 
  )48: 2001انظر بن غبريد ياسين، (

و أن كل كلمة فـي المثـال        فما نالحظه هنا ه   .  األسهم إلى اتجاه القراءة باللغة العربية      هيشير اتجا 
باإلنجليزية تقابلها كلمة واحدة في العربية مع مالحظة أن بعض الكلمات في اللغة اإلنجليزية لهـا                

   بمعنى يعمل أو يشتغل أو يخدم وكـذلك   worksأكثر من مرادف في اللغة العربية كما في كلمة  
  والتي تعني اآلن أو حاالً أو nowكلمةالتي تعني البيت أو الدار أو المنزل وأيضا  house في كلمة

  . في الوقت الحالي
  

وبعد استعراض أساليب الترجمة المباشرة سأنتقل إلى أساليب الترجمة غير المباشرة وهي بالترتيب             
  :التالي

  
III-3-4-  اإلبدالTransposition   



ـ               ي المعنـى،      اإلبدال هنا يكون على مستوى جزء من الخطاب بجزء آخر دون إحداث تغيير ف
وهو ما يشير إليه دي      . كتغيير فئة نحوية بفئة نحوية أخرى أو كترجمة صفة بفعل أو فعل بمصدر            

  :بقولهما  بوغراند   ودرسلر
consiste à remplacer une partie  ]Transposition[La "  

du discours par une autre sans changer le sens     

du message."                                                         

                        )50: 1972Vinay& Darbelnet,(  

في تعويض مقطع من الخطاب بمقطع آخر       ] اإلبدال[يكمن  :... أي  
  ) ترجمتنا.(دون تغيير في معنى الرسالة

   يإبدال إجبار  وtransposition facultative إبدال اختياري: وهو على نوعين
transposition obligatoire مثال  :after he comes backوالتي تترجم إلى الفرنسية بـ    après qu'il 

sera revenuعبارة  و after his return فتترجم بـ  après son retour              
)   50: Vinay& Darbelnet,ibid(  

عنـد   بمـصدر  أو عندما يرجـع عل فتكون   على التوالي إما بفحيث  يمكن ترجمتهما إلي العربية   
  .رجوعه

  
III-3-5- التطويع  Modulation   

 يعـرف  فينـي وداربلنـي        و. هو عملية تنويع أو تغيير في الخطاب بسبب تغيير في وجه النظر           
  :التطويع بقولهما 

"La modulation  est une variation dans le message , obtenue en changeant de 

point de vue, d'éclairage.Elle se justifie quand on s'apperçoit que la traduction 

littérale ou même transposée aboutit a un énoncé grammaticalement correct, 

mais qui se heurte au génie de L.A." 

          )51: 1972Vinay& Darbelnet,(  

رسالة، يتم بواسطة تغيير في الـرأي       التطويع هو عملية تنوع في ال     : بمعنى
 تـؤدي إلـى قـوِل       لويكون مقبوالً عندما تكون الترجمة الحرفية أو اإلبدا       

 ) ترجمتنا.( وعبقرية لغة النص الهدفقصحيِح نحوياً ولكن ال يتواف



 تعطي ترجمة ةوالتطويع يجد مبرره عندما يرى المترجم أن الترجمة الحرفية أو الترجمة االبدالي           
فقد تكون هذه الترجمة صحيحة من الناحية التركيبية ولكنها تتنافى مع طبيعـة لغـة               . مرضيةغير  

والتغيير هنا يكون على عدة مستويات كتغيير النتيجة بالسبب وتغيير الكل بـالجزء             . النص الهدف 
  . بالحقيقةدوتغيير المجر

                        أكل خفيف fast food: مثال 
  )السبب )                         ( النتيجة      ( 

 modulation libre ouاختيـاري  تطويـع : إلى جانب ا نهما يميزان بين نوعين من التطويع هما 

facultative  و تطويع إجباري modulation figée ou obligatoire  .  ومن األمثلة التي ذكراها في
 عنها في اللغتـين  ر حيث يمكن التعبي...it is not difficult to show:التطويع االختياري هذه العبارة

  وبالعربيـة    ... il est facile de démontrer:الفرنسية والعربية  وذلك بحذف عبارة النفي كما يلي
 حيث ... the time when:أما المثال الذي ضرباه في التطويع اإلجباري فهو... من السهل أن نبّين
نعمـاني  ... ( فـي الوقـت الـذي   ويقابلهـا فـي العربيـة      le moment oùيقابلها في الفرنسية 

  )56: 1998حفصة،
  

III-3-6-التقابل   Equivalence  
  :يعرف فيني وداربلني التقابل بما يلي

" Il est possible que deux textes rendent compte d'une  même situation en 

mettant en œuvre des moyens stylistiques et structuraux entièrement 

différents.Il s'agit alors d'une équivalence." 

            )52: 1972Vinay& Darbelnet,(  
 

يمكن لنصين أن يعبرا عن نفس الوضعية باسـتعمال وسـائل أسـلوبية             : بمعنى
  )ترجمتنا.(ويتعلق األمر إذاً بالتقابل. وبنيوية مختلفة تماماً

 
 أساليب الترجمـة األخـرى حيـث يكثـر          ممستخدمة عندما يتعذر استخدا   وهو يعد أحد الحلول ال    

  .استخدامه في ترجمة األمثال والحكم والتعابير المجازية
  )عجلة أكثر، سرعة أقل( more haste,less speed: كما في هذا المثال

  :فالمقابل لها في اللفة العربية هو
  .الخطأ زاد العجول



  .العجلة من الشيطان
  )67: 1993:المورد.(السالمة، وفي العجلة الندامةفي التأني 

ترتدي زوجتـه   التي ترجمتها الحرفية إلى العربية his wife wears the trousers كذلك عبارة مثل
 الشكل في اللغة العربية ال تعطي نفس المعنى المراد به في اللغة ا فمعنى هذه العبارة بهذ   الـسروال 

لكن بإيجاد المقابل لها فـي اللغـة        .  أحدثه األصل  ي نفس التأثير الذ    له ناإلنجليزية وبالتالي ال يكو   
  . كما األصلل والتي لها تأثير مماثتسيطر زوجته عليهالعربية نحصل على هذه العبارة 

 في استخدام هذا األسلوب يحتاج إلى ثقافة عالية من قبل المتـرجم إلـى               ضفمن المالحظ أن الخو   
انية وغير لسانية إلى جانب أن مسألة التقابل هذه مرتبطة بشكل           جانب أن يكون مزوداً بمعارف لس     

ولكن أصـبح    .untranslatability أو تعذرها    translatability أو بآخر مع إشكالية إمكانية الترجمة     
من الممكن الوصول إلى درجة عالية نسبياً من التقابل بين اللغات في المحتوى واألسلوب وبخاصةً               

.  مقارنة التجـارب البـشرية     ةبة من حيث األصل والثقافة الذي يؤدي إلى إمكاني        بين اللغات المتقار  
  .                     التصرفواألمر الذي يؤدي إلى اتباع حالة خاصة من التقابل وه

  
III-3-7- التصرف  Adaptation  

  : إلي التصرف بقولهماي فيني ودار بلنيشير 
Nous arrivons à la limite extrême de la traduction ; il s'applique à des cas 

où la situation à laquelle le message se réfère n'existe pas dans LA, et doit 

être crèe pur rapport à une autre situation, que  "   l'on juge équivalente." 

)52-53: 1972Vinay& Darbelnet,(  

 
 إلى الحد األقصى للترجمـة، ويطبـق هـذا          نصل] بهذا األسلوب [أي أنه   " 

المعيار على الحاالت التي ال يمكن إيجاد مقابل للموقف الذي تحيـل إليـة              
  )ترجمتنا( ."لذا ينبغي إيجاد موقف مقابل. الرسالة في اللغة المستهدفة

 
وعليه يمكن استخدام أسلوب التصرف في حالة عدم وجود وضعية غير معروفة في ثقافـة اللغـة                 

تهدفة مما يستدعي إيجاد موقف يقابله في ثقافة اللغة المترجم إليها وعند أيجاد المقابـل يجـب                 المس
الخـامس  "  التي يقابلها في العربية the fourth Julyمثالً في .المحافظة على المعنى المقصود نفسه

إمـا لعـدم    وهناك بعض الحاالت الثقافية يصعب نقلها إلى اللغة المستهدفة وذلك           " من شهر جويلية  
فمـثال  .  مع سلوك وآداب هذه اللغة     م ال تنسج  ا إليها أو عندم   ة الظاهرة في الثقافة المنقول    هوجود هذ 



 kissed his daughter on:يعبِّر الرجل اإلنجليزي عن حبة العميق البنته بعد طول فراق بهذه العبارة

the mouth. heومثل هـذا التعبيـر ال   . رراًض و معبراُ عن اشتياقه لها، وال يجد في ذلك حرجاً أ
  إلى الفرنسية بهـذا       ترجمة هذه العبارة   يفيني ودار بلن  وبالتالي يقترح     . يوجد في الثقافة الفرنسية   

  :الشكل
il serra tendrement sa fille dans ses bras .   وعدم ترجمتها حرفياً بهذا الشكل :  

 il embrassa sa fille sur la bouche. أما لـو  . مع عادة وثقافة المجتمع الفرنسي فاقهاوذلك لعدم ات
 . قبل ابنته على جبينهاأردنا إيجاد مقابل لها في ثقافتنا العربية لحصلنا على هذه العبارة 

  
III-4-النظرية اللسانية االجتماعية :  

غم أهمية  بر.     من المالحظ أن اللغويين األوائل لم يهتموا  بعالقة اللغة بالمجتمع الذي تتواجد فيه             
فالظواهر اللغوية مـا    . معرفة البيئة والثقافة والسلوك البشري في فهم واقع اللغة وتفسير مشكالتها          

هي إال انعكاس للجوانب الثقافية ألي مجتمع ،إلى جانب أن هناك عوامل أخرى لها أثرها الكبيـر                 
  . فهم التغيرات اللغوية كالعوامل النفسية والجغرافية يف

اتها هي الوسيلة التي تستخدمها الشعوب في تـدوين علومهـا وآدابهـا وتـسجيل               فاللغة في حد ذ   
 أفراد هذا المجتمع أو     نوهي وسيلة للتفاهم والتخاطب وتبادل اآلراء واألفكار والمشاعر بي        . تاريخها

األمـر  . لذلك تعد اللغة من أهم وسائل االطالع على ثقافة وحياة الشعوب األجنبية المختلفـة             . ذاك
فكان من أولويات النظرية اللسانية االجتماعية هـو        . ؤدي إلى دراسة اللغة وربطها بالمجتمع     الذي ي 

 في سياقها االجتماعي، وذلك من منظور أن اللغة إنتاج إنساني لجماعة تـشترك فـي                ةدراسة اللغ 
وبـذلك تعـرف النظريـة اللـسانية        . العادات والتقاليد والتجارب والتي ُيعبَّر عنها بطرق مختلفة       

  .  االجتماعية بأنها ذلك العلم الذي يدرس اللغة في عالقاتها بالمجتمع
 قد فشلت في عدم قدرتها على التعامل مع المعنى، وأهملت البعد ةفإذا كانت النظرية البنيوي

فانه . االجتماعي للغة حيث لم تربط بين البنى اللغوية و البنى االجتماعية والثقافية لمجتمع اللغة

 الذي فسر المعنى بالبنية Chomsky(1957(يمسكبخالف  تشو 

 كانت النظرية اللسانية  transformation  وبالتحويالت deep structureالعــميقة 

  .االجتماعية تنظر إلى المعنى في سياقه االجتماعي



  : هوJ.R.Firth(1935(ر فيرث.والسياق كما يعرفه ج
عتبار لدراسة العالقـات    مجموعة الظروف االجتماعية التي تؤخذ بعين اال      " 

الموجودة بين السلوك االجتماعي والسلوك اللساني، ويسمى هـذا بالـسياق           
  ."االجتماعي

  )121: 1997فيرث عن عمران مصطفى  ،            (
هذه الظروف اإلجماعية ما هي إال العوامل النفسية واالجتماعية والثقافية والتاريخية التي تسود في              

وبالتالي فان كل خطاب يكون غير مفهوم إذا عولج خـارج الـسياق             . معينوقت معين وفي مكان     
  :بقوله  Nida الذي يقع فيه وهو ما يشير إلية نايدا ياالجتماع

  
"A communiction is not intelligible if it is treated as an event 
abstracted from the social context of which it is a part."               

   )122: ن. نيدا عن عمران مصطفى ، م(              
انه ال يمكن فهم الخطاب إذا عولج كحدث  مجرد من السياق            :  والتي تعني 

  )ترجمتنا.(الذي ينتمي إلية
فالسياق في مفهومه الشامل يمتد ليشمل جميع الظروف غير اللغوية التي تتحكم في إنتاج النص 

  .  الثقافة الذي تكون لدينا نتيجة رؤيتنا للحياةوفهمه، أهم هذه الظروف عامل
و مالنوفـسكي              Levi-Straussإلى جانب أن الدراسات التي قام بها كـٌل مـن ليفـي سـتراوس                

Malinowski                  في األنثربولوجيا قـد ذكَّـرت اللـسانيين بأهميـة البعـد الثقـافي فـي اللغـة              .
)Abachi A. ,1993: 20(  
  

 William  همبولـت م في المعنى على المستوى الثقافي راجعة إلـى ولـي  ثولقد كانت فكرة البح

Humboldtيقول الذي :  
"The diffrernces between languages is not...one of sounds and 
signs but rather in the view of the world itself."                           

   

  ) 20: 1997  عمران مصطفى،عنهمبولت (                  
في األصوات أو الرمـوز     ... أن االختالفات بين اللغات ليست      :أي بمعنى   

  )ترجمتنا.(لكنها اختالفات  في النظرة إلي العالم



إلى جانب أن النظريـة اللـسانية االجتماعيـة فـي الترجمـة قـد تـأثرت بفكـرة كازاغرنـد             
Casagrande        وقـد أكـد              .  اللغـات بـل الثقافـات   م والذي يرى فيها أن الواحـد منـا ال يتـرج

 هو اآلخر على الدور الذي يقوم به السياق في عملية الترجمة لكون المتـرجم ال                )1972 (رسوسي
 الـضمني   يكتفي بالداللة فقط بل عليه أن يتعداه إلى المعنى، لذلك كان عليـه أن يفهـم المعنـى                 

  . إال بالسياقىواإليحائي الذي يحتوي عليه النص وأن يستخلص مقصد الكاتب وهذا كله ال يتأت
 إلى أهمية السياق عند دراسة أي لغة كون ذلك ) 2000Peter Trudgill( كذلك أشار بيتر ترادجل

  :يؤدي إلى فقدان الكثير من مظهرها حيث يقول
"A study of language totally without refernce to its social 
context inevitably leads to the omission of some of the more 
complex and interesting aspect of language."                              

    

(Trudgill P.,2000 :21)            

 تـؤدي   دراسة اللغة بشكل عام بدون الرجوع إلى سياقها االجتماعي        : أي أن 
  ) ترجمتنا.(حتمياً إلى حذف بعض مظاهرها المركبة والممتعة 

 اللغة في سياقها وأشار إلى أن كل عملية اتصال تقع في            Bloomfield(1969(  كما درس بلوم فيلد   
نطاق اجتماعي، على الرغم من أن صعوبات الترجمة في أساسها ناتجة عن االختالفـات الثقافيـة                

فصعوبة الترجمة القائمة هنا من كون األشـياء        .  األصلية وثقافة اللغة الهدف    القائمة بين ثقافة اللغة   
  :بقوله. وهو ما يشير إلية عيسي أ. التي نترجمها قد ال يوجد لها مقابل في اللغة الهدف

"Often, the diffculties emerge because things to be translated from one 

language do not exist in corresponding culture of the         )35 :1993 

, Aissi A"(other language .  

غالباً ما تنبثق هذه الصعوبات كون أن األشياء التي تترجم من لغـة             : أي أنه 
  )  ترجمتنا.(ال يوجد لها مقابل في ثقافة اللغة األخرى

    
بحياة وبيئة أشخاص ضـمن        ولهذا تظل بعض التعابير غير قابلة للترجمة وخاصة عندما ترتبط           

 وهـو   أثلج صدري فمثالً، عندما يسمع العربي أخبار تسره فانه يستعمل عبارة          . إطار ثقافي معين  
فاختيـاره   . تعبير كثيراً ما يستخدمه إلظهار السرور والبهجة التي تغمره عند سماع هذه األخبـار             



في حين أن     .  يعيش في بيئة حارة     إنما ينبع من رغبته العارمة إلى كل ما هو بارد لكونه           اثلجلفظ  

   التجربةاإلنجلــيزي عنــدما یعــبر عن نفــس
ـ هذا أدفأ قلبيهي  ةالحرفـي والتي ترجمـتها It warms my heart:  نراه یســتخـدم هذه العبــارة  ا أم

  . قلبيهذا أدفأوالتي تترجم إلى   Ça m'a rèchauffè le cœur :الفرنسي فانه قد يستخدم هذه العبـارة 
فالحقيقة القائمة هناهي أن تواجد الرجل اإلنجليزي والفرنسي في بيئة باردة يعكس رغبتهما بكـل               

وبذلك فرضت البيئة اسـتخدام وسـائل لـسانية         . شئ حار األمر الذي أدى إلي استخدام لفظة ادفأ        
ة وال يمكـن    وعلية فان غياب السياق الثقافي في النص يؤدي إلى الحد من إمكانية الترجم            . مختلفة

  :بقوله )1986Edmond Cary( كاريدوهو ما أشار إليه أدمون. الحقيقينقل المعنى 
... the linguistic context constitutes the primary material " 

of the translation   process."                                              

)                    35 :1993, Edmond Cary in Aissi A.( 

السياق اللغوي يحتوي على األدوات األولية لعملية : أي أن

  )ترجمتنا.(الترجمة

  كما يمكن أن نجد هذا التباين بين متحدثين باللغة نفسها فيطلق الرجل اإلنجليزي علـى الطـابق                 
.  األمريكـي  في ثقافة الرجـل دفي حين أن هذا المفهوم ال يوج    ground floorلفظة   األرضي 

وبالتالي عندما نترجم لفظة مثل الطابق األرضي يجب مراعاة first  floor   ولكن ما يوجد هو لفظة
فما نستنتجه من ذلك هو أن الثقافـات تختلـف          .  ما إذا كنا نخاطب الرجل اإلنجليزي أو األمريكي       

عيين إلى أن اللغـة      االجتما ضوقد أشار بع  . فيما بينها حتى وان كانت متقاربة من بعضها البعض        
حيث كان هناك ارتباط أو تالقـي بـين         .جاءت مسايره لظروف وعوامل اجتماعية وثقافية خاصة      

مـن بـين    " أي اللهجـات  "وقد أكد بعضهم إلى أن التنوع اللغوي        . البنية اللغوية والبنية االجتماعية   
برناردشـو  .  قـال ج   العوامل التي فرقت بين اإلنجليز واألمريكان وفصلت بينهما إلى أمتين حيث          

)1950- 1856(  G. Bernard Shaw  في ذلك :  
England and America are two nations separated by the same           " 

  language  ".)183: 1997 ،بشر كمال (

  )ترجمتنا.(أمريكا وإنجلترا أمتان فرقتّهما اللغة نفسها:                     أي أن



 وجهات النظر حول استخدام اللغة، فاختالف البيئات وما يجـري           ف الهام في اختال     فللمكان دوره 
فيها من اختالف األجناس والنظم سواء أكانت سياسية أم اجتماعية أم ثقافية البد أن ينعكس علـى                 

  .طريقة تفكير وتعامل مستخدميها
ني التي تعكس عـادات      إلى أنه يوجد أيضا الكثير من المعا       )1995(وكما يشير احمد مختار عمر      

 لها مقابل في لغة أخرى      داجتماعية مألوفة في بيئة ما حيث تعبر عنها تلك البيئة بكلمات قد ال يوج             
فالمتمرسين بالترجمة هم الذين يحسون بمدى االرتباط الثقافي        . وقد يكون مستحيالً أو غير متطابق     

ـ  . ماعية والثقافية بعينها  واالجتماعي للكلمات التي من خاللها تعكس تلك الحياة االجت          تفكلما تقارب
  .الثقافات أو تطابقت دقت الترجمة، وكلما تباعدت أو انفصلت صعبت الترجمة 

  يوجد لها الكثير من المقابالت في اللغة العربية المعاصرة فقد تعنـي المـدام،                wife  فكلمة مثل   
 أما عندما يتحدث إلى الغيـر       .زوجتي، مرآتي، المرة، الست وذلك عندما يتحدث المتكلم عن نفسه         

  )88: 1995، مختاردعمر احم ( .فقد تكون عقيلته، حرمه، زوجته
  

   ويتضح جلياً أن للعامل الثقافي واالجتماعي دوراً هاماً في تفاوت اللغات في اهتمامهـا بمجـال                
ذا المجال   يكون له  اداللي دون آخر وذلك قد يكون راجعاً إلى ارتباطها الوثيق بهذا المجال أوعندم            

ألفاظ الطهي فـي    :فمن المجاالت الداللية التي يمكن ذكرها هنا هي       .  في البيئة المعينة   ةالداللي أهمي 
اللغة الفرنسية، وألفاظ السيف والجمل واألسد في اللغة العربية، وألفاظ الثلج فـي لغـة اإلسـكيمو          

  . وغير ذلك من األمثال األخرى
  
  
  

III-5- رؤية العالم المختلفة:  
 فحـسب   ة أو اللغوي  ة ال يعد االختالف القائم بين الشعوب مبنياً على الفروق الثقافية أو االجتماعي             

لذلك تعد اللغة األداة الفاعلة في رؤية       . بل يتعداه إلى فروق أخرى أهمها رؤيتها المختلفة إلى العالم         
. نظمة اللغوية األخـرى   فكل نظام لغوي يحتوي على رؤية مختلفة للعالم تميزه عن بقية األ           . العالم

 هذا الموقف تختلف من نظـام       نفالموقف قد يتشابه بين منظومتين مختلفتين ولكن طريقة التعبير ع         
 سبيل المثال سيارة    ى المادي الواحد له داللة تختلف من لغة إلى أخرى فعل          ءفالشي. لغوي إلى آخر  

  . ن لغة إلى أخرى، منزل ، بحر وما إلى ذلك من الكلمات التي تختلف في داللتها م



هـذه النظـرة أو     .وبذلك تعد مسألة تعذر لترجمة قائمة على مبدأ أن لكل لغة نظرة مختلفة للعـالم              
 هي التي تجعل الرجل العربي يعبر بألفاظ مختلفة عند وصفه للجمل أوالسيف وما إلى ذلك                ةالرؤي

هذه النظـرة هـي التـي    كذلك  . من األلفاظ التي يستخدمها لوصف ما يقابله في حياته الصحراوية         
  . تجعل رجل اإلسكيمو يعبر بألفاظ وتعابير متنوعة عن حاالت الثلج المختلفة

 قد تضع المترجم في إشكالية عنـد  ابيض كالثلجوالتي تترجم إلى  As white as snow فعبارة مثل
ها في اللغة   ترجمتها بما يقابل   Nidaوفي مثل هذه الحالة يقترح نيدا       . ترجمتها لشعب ال يعرف الثلج    

 أو ترجمتها بعبارة غير اصطالحية كـ أبيض كـالفطر  أي as white as fungus كـ   المستهدفة  
very very white .  ناصع البياضأي .   

)Abachi A.,1993:21(  
 يعيش فيها الرجل العربي بما يميزها من مناخ حار وصحراوي تفـرض عليـه أن                التي   فالبيئة  

ات لها ارتباط وثيق بطبيعة هذه البيئة كما أشرنا في المثال السابق حينما عبر              يستخدم ألفاظاً وعبار  
 في أن الرجل اإلنجليزي أو الفرنسي يعبـر         هذا أثلج صدري  عن فرحته لسماع أخبار سارة بعبارة       

فالعبارات التي يختارها أي فرد للتعبير عن تجاربه في  . هذا أدفأ صـدري   عن نفس التجربة بعبارة     
كذلك عندما يعبـر عـن عـدم        . ون في أساسها قائمة على تأثير البيئة والمحيط من حوله         الحياة تك 

 ، حيـث أن      هجر ىكمن يحمل التمر إل   : جدوى القيام بعمل فانه قد يستخدم عبارة اصطالحية مثل        
أما الرجل اإلنجليزي فانه قد يعبر عن نفس الموقف         . اهذه منطقة مشهورة بكثرة التمور فيه     " هجر"

 حيـث أن  كمن يحمل الفحم إلى نيوكاسـل، والتي تعني  to carry coal to Newcastle  :بمصطلح
  . مدينة مشهورة بإنتاجها للفحم في بريطانيا Newcastleنيوكاسل 

فكلما كانت العبارة االصطالحية المترجمة لها بعد ثقافي أدى ذلك إلى صعوبة ترجمتها لعدم وجود               
ترجمة هـذه العبـارة       عفعلى سبيل المثال قد ال نستطي     . والهدفتقابل ثقافي بين اللغتين األصلية      

إلى العربية إذا لم نأخذ بعـين االعتبـار   من اإلنجليزية   it's raining cats and dogsاالصطالحية  
 االجتماعي والثقافي بين اللغتين وطريقة تفكير كل من الرجل اإلنجليزي والعربي وأسـلوب              قالفار

 الحرفية لهذه العبارة ال تنقل لنا المعنى الـصحيح           ةألحداث اليومية فالترجم  تعبيرهما عن مختلف ا   
لذلك لتحاشي ذلك يجب علينا أن نأتي بمقابل في اللغة العربيـة            . بل قد تؤدي إلى سوء فهم النص      

ة  يكون له تأثير مماثل كتأثير النص األصلي على متلقيه، وهو ما يشير إليه نيـدا فـي هـذه                     الحال
ـخدام  ـؤ باستـ  يـصبح  ث في الشكل والمضمون بحيfunctional  equivalence الوظيــفي  التكافـــ

وبالتالي يعد إيجاد المقابل نوعاً من الحلول التي        . إنها تمطر كأفواه القرب   المكافئ لهذه العبارة هو     



عادات به السبل، خاصةً عندما توجد اختالفات في ال        يلجأ إليها المترجم في عمله وذلك حينما تتقطع       
  .والقيم والتقاليد بين مجتمعين مثل المجتمع اإلنجليزي والعربي

  
فيكون هذا التقريب كما أطلق عليه محمد الديداوي  وسيله يستخدمها المترجم للتغلـب علـى هـذا        

  :الموقف حيث يقول
عندما ال يوجد موقف لغة األصل في لغـة         ) التقريب(تستعمل هذه الطريقة    " 

يما حينما تختلف العادات والتقاليد، كما هو الحـال فـي           والس... النقل إطالقا 
 يحيـي   وفاألمريكي قليالً ما يصافح باأليدي، واإلسكيم     . ممسألة التحية والسال  

والعربي يعانق ويقبل على الوجنتين،عادة بعد طول الفراق، واإلنجليزي         . بأنفه
...  حرجـاً  قد يقبل ابنته على فمها تلطفاً وتودداً وال يرى في ذلك ضـرراً أو             

 من الرياضة تعرف في بلدان أو أقاليم معينة ال تتجاوز حدودها            عوهناك أنوا 
 لم يسبق لـه  ي، والقارئ أو المستمع العربي الذ     ... في بريطانيا  Cricketمثل    

أن سمع بهذه الكلمات أو عرف هذه الرياضة، قد يستغرب ويقطب الجبـين،             
ها إليه ويكفيها في لغتـه، حتـى      وقد يخفى عليه المعنى، ولهذا يحاول أن يقرب       

 أيضا التقريـب مـن      ايتسنى له فهم الغرض، ولكن مثل هذه الترجمة ونسميه        
  ."شأنها أن تسبب سوء الفهم

  )178: 1992محمد الديداوي (
هو في حد ذاته تعبير عن رؤية العالم، فاألديب سواًء كان كاتباً أم شاعراً جـزء                    فأي عمل أدبي  

لذا ينظر إلى المجتمع على أنه      . عليه يتأثر به في أفكاره ومشاعره وأسلوبه      من مجتمعه ال ينفصل     
ألن األديب العبقري وفق وجهة نظـره الثاقبـة وملكتـه           . الخالق الحقيقي لألعمال األدبية العالية    

التعبيرية وإحساسه المرهف هو الذي يستطيع أن يعكس في عمله كل ما يدور فـي المجتمـع وأن                  
  .القضايا االجتماعية المختلفةيعالج الكثير من 

  
     وجورج اورويل هو أحد الكتاب المشاهير في األدب اإلنجليزي الذي تتسم كتاباتـه بتـصوير               
المجتمع ومعانات األفراد من بطش الحكام كما هو الحال في قصته مزرعة الحيوان، التـي جـّسد                 

فكانت شخـصية تتـسم     . وفيتي سابقاً فيها دكتاتورية استالين وبطشه ألفراد مجتمعه في االتحاد الس        
 المتشردة فـي شـوارع      ةباالزدواجية كمعظم الكتاب، فهو قبل أن يصبح كاتباً عاش حياة البوهيمي          

باريس، وعرف حياة اإلنسان البوليسي في المستعمرات البريطانية، وعاش حيـاة الفالحـين فـي               



نجليزية كما عرف معنى الحرب     الريف اإلنجليزي، وتعرَّف على الظروف البائسة في المصانع اإل        
األهلية المدمرة من خالل الحرب األهلية األسبانية ثم لخَّص كل ذلـك فـي قصـصه ورواياتـه                  

  .ومؤلفاته
 
 

III-6-خالصة الفصل :   
    ما من شك في أن النظريات اللسانية والترجمية قامت بدور هام في حل مشاكل الترجمة 

د تطرقت في هذا الفصل إلى بعض النظريات اللسانية ولق. وبخاصةً ترجمة النصوص األدبية

والترجمية التي أثبتت وجودها ومكانتها في ميدان الترجمة وذلك بما قدمته من إسهامات وحلول 

للكثير من مشاكل الترجمة التي أّرقت تفكير الكثير من الباحثين والمترجمين على حد سواء 

لى الكثير من الصور البيانية والبالغية وبخاصة ترجمة النصوص األدبية التي تحتوي ع

كالتشبيهات واالستعارات والرموز والتي تعد سمة من سمات أسلوب الكاتب، حيث يواجه 

المترجم  إشكالية ترجمة هذه الصور البيانية خاصة عندما يكون النقل بين لغتين مختلفتين من 

د كان من بين النظريات التي قمت وق. حيث األصل والثقافة كما في اللغة اإلنجليزية والعربية

 لـ دي )III-2مبحث (لسانيات النصوص : بدراستها ثالث نظريات هامة هي 

 Beaurgande & Dressler,1981  بوغراند و درسلر
De التي ظهرت في نهاية ستينات القرن العشرين  كتيار جديد أقرت بأهمية دراسة النص 

وهي بذلك .  أو الشاعربمثل انعكاساً لثقافة وبيئة الكاتوربطه بسياقه االجتماعي والثقافي كونه ي

. حولت الدراسة التي كانت تعتبر الجملة أساس التحليل اللساني إلى دراسة النص ككل متكامل



وذلك وفق أسس . وآخذةً بعين االعتبار السبب من إنتاج النص والغاية منه والهدف من استعماله

ي بوغراند و درسلر في سبعة معايير عرفت باسم ومعايير تقوم عليها النصوص حددها د

الترابط النسقي والترابط التكاملي والمقصودية :  وهي textuality المقاييس النصية

 وظيفتها المعنوية يحيث أنها ال تؤد.والمقبولبة والمعلوماتية والموقفية وتداخل النصوص

 تعد هذه المقاييس األسس التي وبذلك. مستقلة عن بعضها البعض، بل تعمل في ترابط وانسجام

فالمقصودية تسمح لنا معرفة مقصد الكاتب من وراء إنتاج . يقوم عليها النص مهما كان نوعه

 نصاً رمزياً كقصة مزرعة الحيوان  كما أن معيار الموقفية له أهميته نالنص خاصة عندما يكو

وهو يعد نقطة التقاء مع السياق . في فهم النص وبالتالي ترجمته ونقله بكل أمانه إلى لغة الهدف

  . وبخاصة السياق الثقافي

  

لـ  فيني  و دار  )III- 3  مبحـــث(أما النظــریة الثانيـة فـهي األســلوبية المقـارنة 

 واللذين حدداها في Vinay & Darbelnet(1972) يبلن

وأربعة غير . االقتراض والمحاكاة والترجمة الحرفية:سبعة أساليب ثالثة منها مبشرة وهي

فما من أحد ينكر الدور الذي لعبته األسلوبية . اإلبدال والتطويع والتقابل والتصرف: مباشرة هي

المقارنة في التغلب على صعوبات الترجمة ومساعدة المترجمين بحلول عند النقل من لغة إلى 

  .الرسالةالمفردات والتراكيب و: أخرى، حيث ظهرت هذه الحلول في ثالثة مستويات لغوية هي

  



-III مبحث(والنظرية الثالثة التي أشرت إليها هي النظرية اللسانية االجتماعية

التي بدورها أولت اهتمامها بدراسة العوامل االجتماعية والثقافية وبينت دورها في عملية )4

فجاءت هذه النظرية لربط المعنى بسياقه االجتماعي . الترجمة خاصة ترجمة النصوص األدبية

فدعت من جانبها إلى .  أن الخطاب قد يكون غير مفهوم إذا عولج خارج سياقه االجتماعيمبينةً

ضرورة اإللمام بالعامل الثقافي عند اإلقدام على الترجمة حيث أن ثقافة الشعوب متباينة فيما 

 من فوهذا ما جعل النظرة إلى العالم تختل. بينها فال يمكن نقل ثقافة شعب إلى  ثقافة شعب آخر

 لكل نظام ث حي)III-5مبحث( ب إلى شعب، هذا ما رأيته في  رؤية العالم المختلفةشع

لغوي رؤية خاصة إلى العالم األمر الذي أدى إلى تعذر الترجمة و صعوبة إيجاد المقابل في ثقافة 

  .اللغة المستهدفة

المترجم إلى فترجمة الصور البيانية والرموز تتطلب معرفة سياقها  الثقافي واالجتماعي من قبل 

  . جانب إيجاد المقابل الذي يتماشى مع ثقافة اللغة المنقول إليها

  

  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  التعريف بالمدونة : الفصل الرابع 
  

IV-1-تقديم الفصل :  
مزرعـة    يتناول هذا الفصل التعريف بالمدونة حيث ارتأيت أنه قبل الشروع في تحليـل مدونـة                

 أن أقوم بتقديم نبذة مختصرة عن شخصية وحياة ،1945 والتي نشرت عام Animal Farm الحيوان
الكاتب جورج اورويل مشيراً إلى الظروف السياسية واالجتماعية التي مر بها خالل كتابة قـصته               

لما لذلك من أهمية فـي       )IV-2(هذه أو قصصه األخرى والذي تطرقت إليه في مبحث                                
  .ب كتاباته وتأثره بمظاهر وأحداث الحياة السائدة في ذلك الوقتفهم وإدراك طبيعة وأسلو

ثم بعد ذلك ارتأيت ان أقوم بعرض أحداث القصة والمتكونة من عشرة فصول حتى أعطى فكـرة                 
 وبعد ذلك قمت بتبيين نوع القصة كون ذلك         )IV-3(عامة عن طبيعتها ومضمونها وذلك في مبحث      

ثم انتقلت بعد ذلـك     ).IV-4مبحث(ا وكيفية تسلسل أحداثها     يساعد في تحديد نوعها وطبيعة أسلوبه     
بعد ذلك  قمت بتقـديم التـرجمتين اللتـين وقـع          ) IV-5مبحث(إلي استعراض شخصيات القصة     

 والصادرة عن مؤسسة أخبار     1978االختيار عليهما وهما ترجمة عبد الحميد الكاتب المنشورة سنة          
 والصادرة عـن دار ومكتبـة الهـالل         1998ورة عام   اليوم بالقاهرة، وترجمة دار البحار  المنش      

    ).IV-7مبحث (وانتهيت بخالصة للفصل) IV-6مبحث (بيروت
   

IV-2-  جورج اورويل حياته وأعماله:  
   يعد الكاتب اإلنجليزي جورج اورويل ظاهرة متميزة في عالم األدب، حيث كانت حياته متـسقة               

المبادئ التي يدعو إليها فيما يكتب، لذلك صـار قلمـه           مع مبادئه وأفكاره، فكان يطبَّق على نفسه        
البارع والساخر سهماً مصوباً  إلى الحكام  كاألنظمة االشتراكية الدكتاتوريـة التـي تتـستر وراء                 

ورغم أن إنتاجه األدبي كان قلـيال إال أنـه تـرك بـصماته              . عبارات وشعارات بّراقة و خّداعة    
  جعله أحد الكتاب الذين احتلوا القمة في األدب اإلنجليـزي        الواضحة على الفكر واألدب األمر الذي     

 إلى جانب مجموعة من المقـاالت  )1984(وقصه  مزرعة الحيوان وذلك من خالل قصته الشهيرة
وقد تعزى قلة إنتاجه األدبي إلى عدة أسباب منها حياته المضطربة           . في األدب والسياسة واالجتماع   

  .لرزق أو بسبب مرض السل الذي الزمه طويالً الصعبة وذلك من خالل سعيه وراء ا
  



   وُيعد جورج اورويل من أشهر المفكرين الذين اهتموا بقضايا اإلنسان بحرص وعنايـة فعـاش               
همومهم ومعاناتهم وحاول جاهداً ان يسهم في إصالح شأنهم والعمل على تحريرهم مـن التـسلط                

لى في حياة البشر ألنه يذل الناس ويلغي عقـولهم          لذلك َعدَّ الطغيان السياسي اآلفة األو     . واالمتهان
فدفعه تعاطفه مع الكادحين والمظلومين وإيمانـه بالمـساواة وتكـافئ           . ويقلب المفاهيم إلى ضدها   

 وذلك في مراحل حياته األولى فدافع عنها بفكـره وقلمـه ولكنـه              ةالفرص إلى التحمس لالشتراكي   
سكر االشتراكي في االتحـاد الـسوفيتي سـابقاً ال          اكتشف ان القابضين على زمام السلطة في المع       

يعنيهم من المعوزين إال الوصول إلى السلطة حيث أن الثورة البلشفية التي وعدت الفقراء بالرخاء               
فمن بين الشعارات التي نادت بها االشتراكية       . لم تقدم لهم سوى المزيد من البؤس والشقاء والرعب        

في الحقوق و الواجبات لكـن لـم تكـن إال شـعارات زائفـة               فكل األفراد متساوون     هو المساواة 
 عنة اورويـل    رحيث صار البعض  يتمتع بامتيازات وحقوق اكثر من غيرهم وهو ما عبَّ            .وخادعة

  :  في قصة مزرعة الحيوان بقوله
All animals are equal but some animals are more equal than others. 

  :والتي ترجمتها دار البحار إلى
  )288:ب . د.( جميع الحيوانات متساوية لكن بعضها متساٍو أكثر من اآلخر
 . فصار يرى االمتيازات بين األفراد فهناك سادة وعبيد أغنياء وفقراء

في كتابه  و ُيعدَّ جورج اورويل ضمير القرن العشرين وذلك بشهادة بعض األدباء أمثال جالل أمين               
  :حيث يقول "شخصيات لها تاريخ"

وبيكاسو   آينشتاينإلىصانعي القرن العشرين كثيرون من ستالين وهتلر ان «
الذين كرهوا العنـف وشـجبوا      : ولكن قليلين هم من عّبروا عن ضمير القرن       

 جانب الفقراء واحتقروا الكذب والدعاية السياسية وغضبوا        إلىووقفوا   الحرب
 أو واألسود األبيضالناس ولم يروا أي مبرر للتمييز بين  ألي مساس بكرامة

 للرجل على المرأة وحلمـوا      أو األفريقي  أو  على اآلسيوي  األوروبيلتفضيل  
بفصاحة مؤثرة وفعالة ان هـؤالء   بمستقبل جميل للجميع وعّبروا عن كل ذلك

قريباً جداً مـن رأس   هم ضمير القرن العشرين والبد ان يأتي جورج اورويل
  »...القائمة

http://www.alriyadh.com/2005/05/15article64506.html 
 في 1903 في سنه Eric Arthur Blair    وقد ولد جورج اورويل واسمه الحقيقي اريك ارثر بلير 

ولد في الفترة التي كانت الهند مستعمرة بريطانية، وعنـدما          . موتيهاري بالهند من أبوين إنجليزيين    



ا أبوه فظَّل في الهند يتقاضى مرتباً       أم. بلغ سنه الرابعة عاد مع أمه إلى إنجلترا حيث دخل المدرسة          
كبيراً يرسل جزء منه إلى أسرته في إنجلترا لتعيش عيشه هنيئة، وحتى تتمكن من إرسال  ابنهـا                   

الشهيرة كون المتخرج من هذه المدرسة يستطيع االلتحاق بالدراسات العليا           Etonإلى مدرسة ايتون    
 عاد إلى   1922ايتون سنة   مدرسة  ك دراسته في    في جامعة اكسفورد أو كامبردج، وعندما أنهى أري       

الهند ليعمل موظفاً في اإلدارة اإلنجليزية حيث ُيعد هذا العمل بمثابة اللبنة األولى من تجاربه مـع                 
.  الذي أدى به إلى االستقالة من منصبه والعودة إلى إنجلتـرا           األمرحياه هؤالء المواطنين البؤساء     

ريس حيث أصبح كاتباً ولكنه عاش فيها أيضا مع طبقة الفقـراء             انتقل اريك إلى با    1928وفي عام   
إالّ أنه لم يلبث طويال فعاد إلى إنجلترا في السنة الموالية ليعيش عيشة المتسكعين قبل               . والمحتاجين

  .أن يجد عمالً في إحدى المدارس الخاصة
  

أي  Down and out in Paris and London ,)1933(هذه الوضعية جعلته يكتب أولى كتاباتـه وهـي  
   ،حيث كتب عن حياة الصعلكة والتشرد في أحياء لندن الفقيرةجولة في باريس ولندن
ورأى أنه من الالئق أن ال يعرف عنه خاصة عنـدما أخـذ             .  في باريس  نوأحياء الفنانين البوهيميي  

اء مـستعارة   فاقترح للناشر ثالثة أسم   . يمارس مهنة التدريس في إنجلترا حيث مازالت بلداً محافظاً        
ورغـم  .  واورويل هو اسم نهر صغير كانت عائلته تقيم على شـاطئه           جورج اورويل فاختار منها   

 المحدد لكتابه األول إال أنه استمر في القراءة والكتابة والتي أثمرت عن إصـدار كتابـة                 راالنتشا
 كتابـة   نـشر 1935وفي عام. 1934 وذلك في عام أيام بورما أي Burmese Days الثاني بعنوان

 Keep the Aspidistra وأتبعه بكتاب آخـر   ابنة رجل دين .A Clergy man's Daughterالمسمى 

Flying. 1936 وذلك عام دع الزنبقة تطير.  
حيث كانـت تعمـل   )  ألين مود ( Eileen Maudفي هذه الفترة بدأت حياته تستقر قليالً فتزوج من 

ذا الهدوء خالل هذه الفترة حتى بداية نشوب الحـرب          استمرت حياته به  . مثله في التدريس والكتابة   
  فكانت بمثابة نقطة تحول في حياته كما في حياة عدد من كبار األدباء               1936األهلية األسبانية سنه    

واألديب األمريكي الكبير   Andrè Malraux (1901-1976)أمثال األديب الفرنسي اندريه  مالرو  
فكان اندفاعهم للحرب إما لتعاطفهم مع . Ernest Hemingway (1899-1961)  ارنست  همنجواى

  . أو كراهيتهم للفاشية والنازيةنالجمهوريين والشيوعيي
ولقد ظهر اورويل في هذه الفترة وقد تكونت أفكاره السياسية واتخذت اتجاهاً معارضاً للـشيوعية               

ل كان يرى فيها أسوء ما في       ب. السوفيتية حيث كان يراها الخصم الحقيقي لالشتراكية والديمقراطية       
فذهب اورويل  إلى أسبانيا     . الرأسمالية من استغالل  وأسوء ما في الديكتاتورية من تسلط واستبداد          



ليكتب عن هذه الحرب ولكنه رأى ان ال بد من حمل السالح واالشتراك في الحرب، فما كان منـه                   
حاً بليغاً في رقبته أقعده فترة من الزمن        إال ان انظم إلى الفرقة البريطانية المحاربة ولكنه جرح جر         

 الحرب التي   هومن خالل هذه التجربة التي عاشها في أسبانيا قام بتصوير هذ          . ثم عاد إلى بريطانيا   
تحيـة إلـى     أي ,Homage to Catalonia )1938(أتت على األخضر واليابس في كتابه المسمى

همنجواي الذي سجل تلك األيام العظيمة التي عاشها        مثله مثل   .  وهي البلدة التي ُجرَح فيها     كاتالونيا
    . وداعاً للسالحفي أسبانيا في قصته العظيمة 

  
   في خالل هذه الفترة بدأ يعاني من مرض السل الذي الزمه طويالً وبعد فتـرة النقاهـة قـرر                   

 التحـق بهيئـة اإلذاعـة       1941وفـي   . االستقالة من عمله في الجيش وانـصرف إلـى الكتابـة          
ولكن هذه الوضعية لم تستمر طويالً حيـث        .  ليعمل كمذيع للقناة الموجهة إلى الهند      BBCريطانيةالب

 وفـي هـذا الوقـت توفيـت زوجتـه           مزرعـة الحيـوان   توقف عن العمل ليبدأ في كتابة قصة        
Eileen.                وعندما أكمل كتابة القصة لم يجد من ينشرها ال في بريطانيا وال في أمريكا وذلك ألسباب

ون بريطانيا وأمريكا واالتحاد السوفيتي كانوا يمثلون جبهة واحدة وهي جبهة الحلفاء إبان             سياسية ك 
  .الحرب العالمية الثانية حيث رفض الناشرون نشرها لكونها كُِتبت عن النظام في االتحاد السوفيتي

كان من  وعندما انتهت الحرب صار حلفاء األمس أعداء اليوم وبدأت شرارة نار الحرب الباردة فما               
هؤالء الناشرين إال الجري وراء اورويل أيهم ينشرها فهي تعد الوقود لهذه الحرب البـاردة بـين                 

 وأصبح اورويل مشهوراً بـين      1945فنُِشرتْ القصة في    .  السوفيت ةديمقراطية الغرب وديكتاتوري  
  .عشية وضحاها

ـ     لوواصل اورويل كتاباته ليتمخض هذه المرة على عم        قـصته الـشهيرة     و أدبي سياسي آخر ه
نظام الحزب الواحـد الـذي       وقد يكون أول كتاب بريطاني يحدد مالمح النظام الشمولي،         )1984(

حيث وضعته في مقدمة الكتاب العظماء، وكانت هي آخر أعمالـه األدبيـة         يحكم بطريقة استبدادية  
  .1950حيث تدهورت صحته وتوفي عام 

   http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5800F369-7C68-4D22-9A4E-
4F947773CEF0.htm 

  
IV-3-عرض القصة :  

  : تتلخص أبرز أحداثها فيما يلي تتألف قصة مزرعة الحيوان من عشرة فصول



وقعت أحداث القصة في إنجلترا في مزرعة السيد جونز الذي يعيش مع زوجته حيث كانت تـدعى      
ميجور العجوز الحيوانـات إلـى   بدات أحداث القصة عندما دعا ال .Manor Farm رمزرعة ما نو

اجتماع سري ليالً بعد ما  يخلد السيد جونز للنوم وذلك للتداول فيما بينها عن شؤون عيشها وسبب                  
وفـي نهايـة    . وإخبارهم عن الحلم الذي شاهده الليلـة الماضـية        . اظلمها وتسلط بني البشر عليه    

وبعد ثالثة أيام من    . لى الحرية والعيش بأمان   االجتماع تُقِرر الحيوانات تأليف أغنية تُعبَّرعن توقها إ       
وفاة الميجور العجوز أخذت الخنازير مهمة التخطيط للعصيان كونها أذكى حيوانات المزرعة حيث             

  .ليترأسها خنزيران هما نابليون واسنوبو
ان لديـه   وكان نابليون خنزيًرا  كبيًرا لكنه لم يكن متحدثا لبقاً فيما كان اسنويول متحدثا جيدا، فقد ك                

الكثير من األفكار، ومفعم بالحيوية والنشاط، وبمساعدة خنزير أخر يدعى سكويلر، الذي كان هـو               
 وبعد عدة اشـهر قامـت الثـورة         animalism الحيوانيةاألخر متحدثا لبقاً، قاموا بصياغة ُأسس       

وفي غضون ذلـك قامـت      . وتخلصت الحيوانات من السيد جونز ومن ثم طردته خارج المزرعة         
لخنازير بتغيير اسم المزرعة إلى مزرعة الحيوان وقامت كذلك  بصياغة عدة وصايا تمت كتابتها               ا

 على أربعة أقدام أو له أجنحة هو صديق، وكل ما     رفوق باب بيت المزرعة ذُِكَر فيها ان كل ما يسي         
 والنوم فـي سـرير، وتعـاطي       ارتداء الثياب   ويحظر على الحيوانات  قدمين هو عدو،    يسير على   

  . الكحول ،وقتل أي حيوان آخر، وفي األخير كل الحيوانات متساوية
  

وهذه هي األهداف التي وضعتها الحيوانات واتخذتها شعاراً لها لنبذ العنف واأللقاب فال سيد بينهـا                
ولكن شيئاً فشيئاً تحولت بعض الحيوانات إلى مستبدة، كما هي حالة القائد نابليون، وراحت تحمـل                

 ءضها البعض وهكذا ولي عهد المساواة واصبح الجميع في رتبتين سادة وعبيد مد را             السياط ضد بع  
وعمال تماماً كما كان أيام السيد جونز، فاليوم يملكها عدة حيوانات هي الخنازير بقيـادة نـابليون                 

  . يحكمونها بمزاج السادة بينما تعيش البقية حياة العبيد كما كانت في السابق
   

IV-4- وان نوعها وأسلوبهامزرعة الحي:  
   تعد قصة مزرعة الحيوان نوعاً  خاصاً من أنواع  النصوص األدبية وهي القـصص الرمزيـة                 

 رحيث ان الكاتب أو الـشاع     . التي يتم فيها استخدام رموز لتقوم مقام شخصيات موجودة في الواقع          
كـام والـسلطات،     حتى يكون في مأمن من بطش الح       هيتجه إلى هذا النوع من األدب ليتستر وراء       

.  افضل من التصريح واإلبانة في كثير من األغراض األدبية المختلفة          حوكما يرى الكاتب أن التلمي    
فجاءت هذه القصة بأسلوب رمزي رائع لتصوير ونقد األنظمة الديكتاتورية في شتى بقـاع العـالم                



فكما يشير جورج   . صةالمعمورة بصفة عامة ونقد النظام االشتراكي في االتحاد السوفيتي بصفة خا          
  :حيث يقول) لماذا اكتب( أي  Why I Write بعنواناورويل عن أسلوب كتاباته في مقاله 

" Every line of serious work that I have written since 1936 has been written, 

directly or indirectly, against totalitarianism...Animal Farm was the first book 

in which I tried, with full consciousness of what I was doing, to fuse political 

purpose and artistic purpose into one whole." 

http://www.gradesaver.com/ClassicNotes/Titles/animalfarm/about.html    

ء كُتب ، سوا1936عام  العمل الجدي الذي  كتبته منذ ن مسطران كل :أي 
فكانت مزرعة ...بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،فهي مناهضة للديكتاتورية

الحيوان أول  كتاب حاولت فيه، وبكل ثقة لما أقوم به، دمج الغرض السياسي 
  )ترجمتنا. (مع الغرض الفني في بوتقة واحدة

  
لفاته، حيـث كـان     فما نستشفه من هذه المقولة هو أن أفكاره السياسية كانت تظهر في أعماله ومؤ             

فحاول فـي مزرعـة الحيـوان       .  أحياناً أخرى  تيفصح عنها أحيانا أو يتجه إلى الرموز واإليحاءا       
الكشف بالرمز عن مساوئ النظام االشتراكي القائم في االتحاد السوفيتي  وتسلط حكامها وظلمهـم               

  .لشعوبهم وعلى رأسهم القائد استالين
ولعـل هـذه    .  كانت الجمل قصيرة وبسيطة التركيب     ولقد جاءت لغة القصة سهلة وواضحة حيث      

 السواء إلى جانـب  ىالسهولة في لغة القصة نابعة من قصد اورويل بان يفهمها الصغار والكبار عل   
والى جانب الطابع السياسي واالجتماعي الذي يغلب على أسلوب         . سهولة ترجمتها إلى لغات أخرى    

فنالحظ . لتنوع في استخدام المحسنات البالغية والبيانية     اورويل في كتاباته فان أسلوبه هنا امتاز با       
انه كثيراً ما استخدم التشبيهات تقريباً في كل الفصول والتي سوف أتطرق إليها في الفصل التـالي                 

أو  extended metaphor  كاالستعارة الموسعةت جانب استخدامه لالستعاراىعند تحليل  المدونة، إل
  .استعارات األسماء

رموز فإنها حاضرة هنا بقوة حيث نجد أن كل اسم إنسان أو حيوان يرمز إلى فرد من أفـراد                   أما ال 
ـ   )  كازار(النظام االشتراكي في االتحاد السوفيتي، مثالً السيد جونز يرمز إلى             ىونابليون يرمز بل

ولقد اختـار جـورج     . وغير ذلك من الرموز األخرى    ) تروتسكي( و سنوبول يرمز إلى   ) استالين(
قـصة  أي  A Fairy Storyويل لهذه القصة اسم مزرعة الحيوان إال ان االسم الفرعي لها هـو  اور

ايـسوبوس    ان أحداثها مثل  كل القصص التي كتبت مثل هذا النوع أمثال قـصص      ث حي خرافيـة 



Aesopos              جزء ( التي ظهرت في القرن السادس قبل الميالد أو قصة كليلة ودمنة البن المقفع انظر
I-3-7( وقد ُيفهم منها علـى     . يوانات هنا تتحدث كما اإلنسان وتقوم  بتنفيذ األعمال مثله تماماً           فالح

.  وقعت في مزرعة للحيوانات والمتكلمون هم الحيوانات أنفسهم        اأنها كُتبت لألطفال حيث أن أحداثه     
تحـاد  لكن المعنى العميق لها هو أنها عبارة عن قصة رمزية  كُِتبتْ عن النظام االشتراكي في اال                

  . استالينفالسوفيتي بزعامة جو زي
  

 من أنواع الكتب الرمزية السياسية، والذي       )1984(لذلك تُعّد هذه الرواية إلى جانب روايته الشهيرة       
:  لتحقيق أغراضـه   نيدور محورها األساسي حول االستبداد السياسي الذي يستخدم أداتين أساسيتي         

ففي مزرعة الحيوانات   . بة مع اإلرهاب والقمع البوليسي    اإلعالم الذي يروج الشعارات البراقة الكاذ     
يبني اورويل عالماً متخيالً من الحيوانات يسرد فيه تاريخ الثورة البلشفية بقيادة استالين وما حصل               

  .فيها من ظلم وإرهاب للناس 
  أسلوب اختياره للكلمـات    يوعلية يمكن إدراك أن أفكار جورج اورويل ومواقفه السياسية تظهر ف          

ـ . والعبارات فيؤكد انه قد يعدم الشخص حتى ولو بدون سبب أو ان يعترف بجرم لم يرتكبـه                  ىإل
جانب  ان من األفكار التي قد تَثُبت في ذهن البعض هو أن القائد دائماً على حـق فـي أقوالـه و                       

  : وهي حالة الجواد بوكسر الذي كان دائماً يردد شعاره القائل. أفعاله
I will work harder, Napoleon is always right.  ( O. G ,2003: 98) 

 
  )135: 1998 .ب .د.(سأعمل  بجد أكثر، نابليون دائما على حق:  أي

إلى جانب نظرته إلى األعمال التي يقوم بها القادة االشتراكيون، حيث يوهمون الناس بأنهم يقومون               
س ذلك تماماً فيقول اورويـل  بمختلف األعمال من أجل مصلحتهم ومصلحة الوطن ولكن الواقع عك         

  :في ذلك 
The pigs had to expend enormous labours every day upon mysterious things 

Called" files" ,"reports" ,"minutes" and "memorands".This were large sheet of paper 

which had to be closely covered with writing ,and as soon as they were so covered, 

they were burnt in the furnace.This was of the hights important for the benefit of the 

farm, Squealer said.         (O. G ,2003 : 138) 

  :حيث ترجمتها دار البحار إلى
 جهد كبير كل يوم على أمور غامـضة         لأوضح سكويلر، ان على الخنازير بذ     

وهي عبارة عن   " مذكرات"و" تمحاضر جلسا " و" تقارير"و  " ملفات "يطلق عليها 



أوراق كبيرة ينبغي ملؤها بالكتابة، وبعد ملئها تحرق في الفرن، وذكر ان هـذا              
  )278: 1998ب،.د .         ( هو في غاية األهمية لمصلحة المزرعة

  
  

IV-5-شخصيات القصة :   
  
   Mr Jonesزـ السيد جون1

 يكن مهتماً بواجباته تجاه المزرعة بـل كـان سـيداً            مز مالك المزرعة ولكنه ل      يعتبر السيد جون  
وكما وصفه جورج   . متعجرفاً وكثير الشراب، مثله مثل الخنزير نابليون ولكن بطريقة غير مباشرة          

 المزرعة التي كانـت  ياورويل بأنه كان في وقت من األوقات السيد الفعلي المؤدب لكل حيواناته ف  
ء واألمن ولكن ما لبثت المزرعة أن مرت بظروف قاسية بسبب إهمالـه مـع رجالـه                 تنعم بالرخا 

كانت شخصية السيد جونز ترمز إلى مساوئ االشتراكية، وفـي الوقـت            . لواجباتهم تجاه المزرعة  
القائد قبل ستالين فكان يمثـل الحكومـة    Czar  Nicholas  نفسه كان  يرمز إلي القيصر نيكوالس

  إالّ انه فقد حدته وقوته كما كـان الحـال بالنـسبة            Czar قائمة في أواخر حكم       التي كانت  ةالقديم
  .للقيصر

 وأن إدارته قائمـه     ت العجوز بأنه العدو األول للحيوانا     جوريلما أما في اجتماع المزرعة فقد وصفة     
على الفساد لذلك تم إبعاد السيد جونز والقضاء على الحكومة القديمة ولكن لم تمـر سـوى فتـرة                   

يرة حتى أعاد التاريخ نفسه وأصبح الوضع في المزرعة كما كان عليه سابقاً أيام حكم الـسيد                 قص
  .جونز ولكن هذه المرة بقيادة نابليون والخنازير
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   Major  Old العجوز ر الميجو-2

فهو الخنزير العتيق   . ها جورج أورويل في هذه القصة      العجوز أول شخصية وصف    ر يعتبر الميجو 
 وهو Karl Marxويعد استعارة واضحة لكارل ماركس . الطيب القلب والفيلسوف والجد للحيوانات

 اقترح الحل لما صارت إليه حالة الحيوانات في المزرعة تحت إدارة السيد جونز عندما حث                يالذ
 أيام حتى يبقى راسخاً     ة يحدد، فقد يكون بعد يوم أو عد       الحيوانات على  العصيان، مع أن الوقت لم       

كما أوصى الحيوانات بعدة وصايا ولكن بمجرد ما        . في ذاكره األجيال القادمة ويعملون على تحقيقه      
استحكم نابليون و اسكويلر على السلطة في مزرعة الحيوان تبدلت الوصـايا وتحـورت لتخـدم                



 العجوز ال يذكر منه إال اسمه الذي ما لبثـت ان نـسيته   رمصلحه الخنازير أنفسهم وأصبح الميجو    
  )ibid. (الحيوانات مع مرور الوقت، واصبح جزءاً من الماضي في ذاكرتها

  
  Moses موزز -3

   موزز من أكثر الشخصيات التي أثارت االهتمام في القصة فهو أول بالغرا  يعتبر
 للسيد جونز وهو الحيوان الـذي ال  especial pet الخاص نأو الحيوا  بـ الحيوان المدللفما وص

  . العجوز عن العصيانريعمل ولم يستمع إلى حديث الميجو
لقد واجهت الخنازير الكثير من الصعوبات حول اإلشاعات واألخبار التي كان ينقلها مـوزز إلـى                

ـ               اعات حيوانات المزرعة والى جانب كونه الحيوان المدلل للسيد جونز فقد كان عميالً وحامالً لإلش
ولكنه كان متحدثاً لبقاً، فقد ادعى معرفته بوجود المدينة الغامضة التـي تـسمى جبـل الحلـوى                  

Sugarcandy Mountainواقعة في مكان ة التي ينتقل إليها جميع الحيوانات بعد مماتها وهذه المدين 
  .ما في السماء، على مسافة قريبة خلف السحاب 

 سبعة أيام والبرسيم متواجد على مدار فصول الـسنة وتنمـوا            في هذه المدينة يكون يوم األحد فيها      
كانت الحيوانات تكره موزز لكونه يحكي الحكايـات وال         . حبات السكر وبذور الكتان على أطرافها     

يعمل ولكن البعض منها كان يعتقد في ما يقوله وبخاصة حديثه عن جبل الحلوى، حيـث كانـت                  
  .حيوانات بعدم وجود مثل هذه المدينة على الواقع الخنازير تجد صعوبة كبيرة في إقناع ال

ويمثل موزز وجهه نظر اورويل حول الكنيسة فهي بالنسبة له أداة تستخدمها األنظمة الدكتاتوريـة               
  .لإلبقاء على طبقه العمال مفعمين باألمل ومنتجين

ي كان يرددهـا   ولقد واجهت الخنازير أوقاتاً صعبه للتخلص من موزز بسبب اإلشاعات الكاذبة الت     
ولكن بمجرد ان صـارت القيـادة للخنـازير         . حول تلك المدينة المزعومة التي يعتقدون بوجودها      

بواسطة نابليون أصبح األمر أكثر تشابهاً لما كان عليه أيام السيد جونز وبذلك وجد موزز مكانتـه                 
 أدركـت أن المـساواة      ثانيةً في إطالق اإلشاعات ولكن هذه المرة لم تقلق الخنازير ألن الحيوانات           

  . هراءتالتي نادى بها العصيان قد أصبح
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  Snowball سنوبول -4

فكالهمـا أراد القيـادة     . وصف اورويل اسنوبول بأنه خنزير يشبه  الخنزير نابليون إلى حد كبير           
ولكن مع مرور الوقت أدرك االثنان بان أحدهما        . مزرعةووضع نظام اقتصادي وسياسي جديدين لل     



ففي الوقت الذي يوافق أحدهما على أمـر يكـون          . يجب ان يتنحى جانباً فكان الجدال قائماً بينهما       
ولقد بلغ االختالف بينهما ذروته عند بناء الطاحونة وفي هذه المـرة قـرر              . األخر معترضاً عليه  

حيث استخدم صغار الكالب التي أخذها في فتـره مـن           . لمزرعةنابليون إبعاد سنوبول تماما عن ا     
  .الفترات ورباها لتقوم بدورها وهو ازاله اسنوبول خصمه المنافس 

وبمقارنة وضعية  سنوبول و     . ويرمز اسنوبول إلى تروتسكي ، الخصم المنافس لستالين في روسيا         
 من المزرعة، نُِفـَي     ل نُِفَي اسنوبو  ففي حين . تروتسكي نجد انهما يتفقان في أن كليهما نفي خارجاً        

تروتسكي إلى المكسيك حيث أصبح يشن هجماته الكالمية ضد استالين لذلك عمل اسـتالين علـى                
  )ibid. (وهو في منزله بمكسيكو  KGBالتخلص منه فاغتالته الشرطة السرية الروسية  

  
  
  :Napoleon   نابليون -5

فهـو يعـد    . ي المزرعة مثله مثل نابليون دكتاتور فرنسا      يمثل الخنزير نابليون رمز الدكتاتورية ف     
وهو استعاره لستالين حيث كان قائدا جيداً أولًا، ولكنه ما لبـث أن             . الشخصية األساسيه في القصة   
مبادئ االشـتراكية التـي      وهو بذالك يشابه استالين الذي تخلى عن      . تحول إلى قائد جشع ومتسلط    

لنفسه القوة والرخاء وترك العامة من أفراد المجتمع يعـانون          نادت بالمساواة وراء ظهره وأعطى      
             .الفاقة والعوز

حتى انه اسـتأجر أحـد      . ولقد ظهرت قسوة نابليون بكثرة التي الحيوانات اعدمها مخافة المكيدة له          
وهـو نفـس   .الخنازير ليتذوق طعامه قبل ان يأكله مخافة ان أحدهم قد يدس له السم فـي الطعـام   

سيناريو الذي سار عليه استالين حيث أعدم أعداداً كثيرة من الذين كـانوا يعارضـونه أو كـانوا                  ال
  .متعاطفين مع تروتسكي 
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   : Boxer بوكسر   -6

. ر القرن العشرين  استعار اورويل اسم الجواد بوكسر من ثورة عصيان بوكسر في الصين في أواخ            
  هذه . حيث كان هذا العصيان اإلشارة األولى لالشتراكية في الصين الحمراء

االشتراكية التي تشبه إلى حد بعيد نظرة استالين الُمحّرفة لالشتراكية حيث مازالت موجودة  تُطبقها               
  .الحكومة الصينية 



ة العمال غيـر المتعلمـين فـي        ولقد استخدم اورويل الجوادين  بوكسر و كلوفر  ليرمزا إلى طبق           
لكونها اعتقـدت أنهـا     ) نابليون  ( هذه الطبقة السفلى انجذبت بطبيعتها الساذجة إلى استالين         .روسيا

فكان بوكسر وبقية الحيوانات التـي      . ستحصل على الرخاء واالستقرار من خالل هذا النظام الجديد        
ن حكومة نابليون والحياة التي كانوا يعيشونها       لم تعتد على هذه الحياة الجيدة ولم تستطيع المقارنة بي         

فهذه الطبقة الوضيعة ليس لديها الذكاء الكافي حيث مـن          ) السيد جونز   ( نيكوالس أيام حكم القيصر  
  )ibid( .الصعب إقناعها للتفكير في حياة مثلى وجيده

  
 Squealer سكويلر-7

 وِصفَ ببراعتـه فـي معالجـة        حيث.   يعد الخنزير سكويلر الشخصية المخادعة في هذه القصة       
 أي .He could turn black into whiteوكما يقول اورويل عنـه . األمور وحجته الفائقة في اإلقناع

بمعنى ان لديه قدرة كبيرة في تغيير األمور وقلب الحقـائق          . انه يستطيع تحويل األسود إلى ابيض     
عدة الكثير من النقاد بعالقتـه بــ        ولقد  .  حتى ولو كانت تسير في طريق الخطأ       األحداثومعالجة  
Pravda       حيث وكانت الدعاية مفتاحاً للكثير من المنشورات كون        .1930  الصحيفة الروسية في عام

 ذلك الوقت فكانت الصحيفة أول الوسائل المستخدمة لنقـل ونـشر            يأنه لم يوجد تلفاز وال راديو ف      
  .األخبار

فقـد كـان همـزة      .  في نشر األخبار   ةور الصحيف فهنا في هذه المزرعة كان دور سكويلر يعادل د        
  .وصل بين نابليون وبقية الحيوانات 
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    Mollie مولي -8
تعتبر العنزة مولي من بين الشخصيات الثانوية التي اختارها اورويل في هذه القصة ولكن دورهـا                

فكانت تعرف بموقفها المناوئ ضد الحكومة الجديـدة        . قل أهمية عن بقية الشخصيات األخرى     ال ي 
 لم تلق باالً إلى ما يحدث في المزرعة من أمور سياسية، لكن ُجل ما               اإلى جانب أنه  . بقيادة نابليون 

فشخصية مولي تمثل طبقة العمـال الوسـطى        . كانت تريد هو ربط شعرها بالشرائط وأكل السكر       
فجاء استخدام اورويل لشخصية مولي ليبين      . تعلمة التي عانت من هذا النظام االشتراكي الجديد       الم

  .شخصية الناس بعد أي ثورة حيث قد ال يتفقون مع الحكم وال الوضع االقتصادي الجديد
  
    Penjamin بنجامين -9



ة وخداعاً، ويعرف   وهو أحد الشخصيات األكثر مراوغ    .   يعد بنجامين الحمار العنيف في المزرعة     
ولم يكـن   . بشخصيته الثابتة على ما كانت عليه قبل العصيان حيث استمر في عمله بالمنوال نفسه             

ويرمز بنجامين إلى الجيل القديم الناقـد ألي ثـورة          . يكترث إلى أي شيء كان يدور في المزرعة       
.  إلى ما يعمله نابليون    كما يعد الحمار الوحيد الذي لم يكترث إلى ما يجري في المزرعة أو            . جديدة

وهو أيضاً الوحيد الذي لم يتوقع أي شيء إيجابي للعصيان ولذلك لم يتأثر بالدعايات التـي كانـت                  
ومع مرور الوقت عندما نسيت الحيوانات السيد جـونز         . تصدر من نابليون كما كان حال اآلخرين      

         .    وتاريخه السابق ظل بنجامين يتذكر كل شيء حتى أدق التفاصيل 
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     Muriel موريل -10
  كانت موريل  العنزة المثقفة التي تقرأ الوصايا لكلوفر فقد كانت تمثل طبقة العمال المثقفين وهـم                 

لقائمة مع الحكـام فـي      أقليه إال أنه كان باستطاعتهم تدبير أمورهم ونقد األوضاع ومشاكل النفاق ا           
  .المجتمع

  
    Pigs الخنازير -11

فهم يمثلون الحزب االشـتراكي     . استخدم اورويل الخنازير كحاشية وفي الوقت نفسه كدعم لنابليون        
الموالي وأصدقاء لستالين، فبخالف بقية الحيوانات كانت الخنازير تعيش في ترف ورخاء بـسبب              

زرعة وبالتالي ظهرت في المزرعة عدم المـساواة بـين          سيطرتها المحكمة على األوضاع  في الم      
   .، وبدت مظاهر النفاق قائمةً في ظل هذه االشتراكيةالخنازير وبقية الحيوانات
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    Dogs  الكالب -12
ـ   . KGBاستخدم اورويل الكالب في هذه القصة لتمثل الـ          شكل أدق الحـراس الشخـصيين      أو ب

  ةفهم ال يتكلمون وفي نفس الوقـت أدا       . فهي هنا تمثل الحماة الرئيسيين له ولبقية الخنازير       . لستالين



وهذه الكالب التي أحضرها نـابليون يومـا وهـي          . تخويف لكي يستمر الوضع على ما هو عليه       
ه طرد سنوبول مـن المزرعـة       صغيرة، لم تعلم الحيوانات أين ذهبت، ولكن في الوقت الذي تم في           

ظهرت الكالب وقد بدت أكثر وحشية وشراسة وكأنها ذئاب،حيث طاردت اسنوبول وأخرجته مـن              
المزرعة، وبالتالي يمكن أن ندرك ان دور الكالب كان مهما جداً لنابليون لكي يحكم سيطرته على                

الفرار أو الخروج عـن     المزرعة وفي نفس الوقت كانت بمثابة تخويف لبقية الخنازير من محاولة            
ولقد بدأ استخدام الكالب بطريقة سيئه حينما اعتمد عليها نابليون في إحكام سيطرته علـى               . أوامره

المزرعة فكانت تقوم باألعمال الخسيسة إلى جانب أنها كانت تؤمر بإعدام الحيوانات الخائنة، ولقد              
دم البـوليس الخـاص إلبعـاد كـل         كانت هذه األحداث موازية لما قام به استالين حيث كان يستخ          

 .(المعارضين من طريقه أو حتى إعدامهم ومنها حالة تروتسكي الذي تم اغتياله فـي المكـسيك   

ibid(  
  
  

     Animals الحيوانات  -13
فكانت الخيـول والخـراف     .   كانت الخراف وبقية الحيوانات تشابه إلى حد بعيد بوكسر و كلوفر          

حيث أن هذه الحيوانات كثيًرا ما تستخدم ظهورها وليس عقولها          .ين  تمثل طبقة العمال غير المتعلم    
وقد ُعرفت بعنادها ولكنها كانت سهلة      . لهذا السبب وقعت في أسفل الطبقات االجتماعية      . في العمل 

الخير أي  ,two legs bad. Four legs good   :اإلدارة والسيطرة  وكثيراً ما كانت تردد عبارة مثل
 )140:ب.د.           ( بعة، والسوء في القدمينفي األقدام األر

  
                                                        

    : Frederick فريدريك  -14
 التي تمثل ألمانيا، قد ظهر في القصة كصديق   Pinchfield  فريدريك هو صاحب مزرعة بينشفلد

وقد عمل عـدة    . لبث أن تحول من عدو إلى صديق      لنابليون، ثم ما لبث أن أصبح عدوه، ولكنه ما          
صفقات تجارية مع نابليون فكانت أعظم المشاكل التي ظهرت بين المزرعتين بسبب تجارة الخشب              

  .فقد كان نابليون يبيع الخشب إلى فريدريك بأوراق بنكية حيث اصبح لديه الكثير من األموال 
  

    : Pilkington بلكينغتون  -15



التي تمثل دول الحلفاء إبان الحرب العالمية        Foxwood مزرعة فوكسوود    بو صاح    بلكينغتون ه 
فكان االتحاد السوفيتي قبل الحرب العالمية الثانية ال يـدري أي           . الثانية والتي تضم بالطبع روسيا    

قـرر  ) ألمانيـا   ( ولكن بعدما انهارت الصداقة بين نابليون وفريـدريك         . دولة سوف يكون حليفها   
  .أن يكون صديقاً لـ بلكينغتون ويتحالف معه نابليون 
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   :  Rats الفئران -16

استخدم اورويل الفئران و بقية الحيوانات األخرى أمثال األرانب لتمثل المعارضـة حيـث كانـت                
حزاب السياسية األخرى المتواجدة في الساحة الـسياسية        وهي تمثل األ  . حاضرة بقوة في العصيان   

  .لالتحاد السوفيتي 
  

  :   Pigeon الحمام  -17
، ليست لدول االتحاد السوفيتي فحسب بل لبقية   soviet propagandaيمثل الحمام الدعاية السوفيتية 

ـ      ادول العالم مثل ألمانيا، إنجلترا وفرنس      فكانـت الحكومـة    . ة، وحتى الواليات المتحـدة األمريكي
االشتراكية تتكلم بحماسة بالغة عن إنجازاتها ومشاريعها التقنية المستقبلية ولكنها لـم تـسمح ألي               

  . من فحص مشروعاتها والتأكد منهاةخبرات أجنبية أو علمي
ونظراً لوصول هذه الدعايات إلى المزارع المجاورة ظهر القلق والخوف على المزارعين خاصـة              

   .Beasts of Englandيواناتهم تردد أغنية حيوانات إنجلترا عندما بدأت ح
 http://www.novelguide.com/animalfarm/characterprofiles.html  
  

IV-6- تقديم ترجمتي مزرعة الحيوان Animal Farm:  
   تعتبر قصة مزرعة الحيوانات للكاتب اإلنجليزي جورج اورويل من بين القصص التي حظيـت              

فلقد تُرجمت إلى اللغة العربية أكثر من ترجمـة منهـا           . ى عدة لغات منها اللغة العربية     بالترجمة إل 
  :ترجمة عبد الحميد الكاتب وترجمة دار البحار واللتين سوف أتطرق إليهما في الفقرة التالية

  
  :ترجمة عبد الحميد الكاتب: أوال



 والتـي صـدرت عـن     1978 الكاتب لقصة مزرعة الحيوانات فـي        د  ظهرت ترجمة عبد الحمي   
 من التصرف، فقد قام بحـذف       ءولقد جاءت ترجمته لهذه القصة بشي     . مؤسسة أخبار اليوم بالقاهرة   

إلى جانب أنه لم يضيف إلى القصة شـئياً         . بعض األجزاء القليلة، وهو حذف ال يخل بسياق القصة        
مؤلف وتأكيـداً   من عنده سوى بعض العبارات وذلك حرصاً منه في إبراز الصورة التي رسمها ال             

  .للمعنى أو المغزى الذي أشار إليه من بعيد حيث أشار إلى ذلك في مقاله في آخر ترجمته للقصة
وقد غلب على ترجمته التـأثر      . وقد استخدم لغة سهلة وبسيطة مراعياً في ذلك ذوق القارئ العربي          

التـي   Mr Jones كلمـة  أحيانا باللغة اإلنجليزية وأحيانا أخرى بالفرنسية منها على سبيل المثـال 
  الخنزيـر ميـدل وايـت   التي ترجمها إلى  Middle wight boar أو عبارة مستر جونزترجمها إلى 

تلفـظ   Major حيـث ان كلمـة   لماجور العجـوز التي ترجمها إلى  ا Old Majorوكذلك عبارة  
   [             ]بالفرنسية بالشكل اآلتي 

)202 (larousse,2002: 

ن هذه الترجمة قد مر عليه قرابة سبعة وعشرون سنة وعليـة يمكـن إدراك أن                إلى جانب ان زم   
فقد تتأثر اللغة بالظروف الـسياسية      . اختالف المقام يؤدي إلى اختالف في اللغة الن لكل مقام مقال          

 التي يعيش فيها ومسايرة     ةاألمر الذي يؤدي بالمترجم إلى التأثر بالبيئ      . واالجتماعية في ذلك الوقت   
  .   الذي ينتمي إليه وهوهنا بالنسبة لعبد الحميد الكاتب جيل السبعيناتل والجيالعصر

  
  :رترجمة دار البحا:ثانياً 

تعتبر دار البحار من بين دور الترجمة العربية القديمة التي لها باع كبير في عملية ترجمة األعمال                 
وهذه القصة نموذج مـن هـذه       . ربيةاألدبية العالمية ومنها ترجمة األعمال اإلنجليزية إلى اللغة الع        

  .الترجمات التي تصدرها الدار
  للناشر دار ومكتبـة      1998 سنة   ي لدار البحار، الطبعة األخيرة، ف     مزرعة الحيوان صدرت ترجمة   

 و  ظففي هذه الترجمة حاول المترجمون تبـسيط القـصة، فجـاءت األلفـا            . الهالل بيروت، لبنان  
وقد تأثرت الترجمة باللغة اإلنجليزية في ترجمة بعـض         .تركيبالمفردات سهلة والعبارات بسيطة ال    

 تلفظ  في  Major حيث ان كلمة) الميجور العجوز(والتي  ترجمت إلى  Old Major :األلفاظ مثل 
وكما يبدو أن مترجم دار البحار قـد        ,Oxford)1978:383([             ] اإلنجليزية بالشكل اآلتي  
ـ  أو عند ترجمته موسىإلى  Mosesا ترجمته للغراب تأثر بالثقافة المسيحية منه  Midsummerلـ

Day  عيد مار يوحنا  إلى.  
  



  
IV-7-خالصة الفصل :  

بعد النظر إلى سيرة حياة الكاتب اإلنجليزي جورج اورويل وإلى قصته الشهيرة مزرعة الحيـوان               
يعيش فيه فكان يعكـس مـا       يتضح لنا ان كتاباته كانت متأثرة كثيراً بحياته وبالجو العام الذي كان             

فقد عاش حياة التسكع والتشرد وعانى الجوع والفقـر مثلـه           . يالحظه ويعيشه ويصوره في كتاباته    
مثل الكثير من الطبقات الفقيرة التي عانت القهر والظلم وعاشت في بؤس وشقاء فصور ذلك فـي                 

والحـظ الـدمار     األسـبانية    بوعايش نار الحر   . جولة في لندن وباريس   قصصه كما في قصته     
 حياته بهذا المنوال رافضاً للظلم      ت فاستمر تحية إلى كاتالونيا  واإلبادة  فصور ذلك أيضا في قصته        
 إال نمـوذج رائـع جـسد فيهـا مـساوئ            مزرعة الحيوان والقهر واالستبداد  وما قصته الخيالية       

فكـان  . وسالماالشتراكية وكشف عن زيف شعاراتها البراقة من مساواة وحرية والعيش في أمان             
فجاءت قصته هذه  تجسيداً لمواقفه المناهضة للدكتاتورية في شتى بقاع           . ُيظهر كل ذلك في كتاباته    

ومن خـالل شخـصيات     . العالم بصفة عامة وللنظام االشتراكي في االتحاد السوفيتي بصفة خاصة         
ى جانـب ان    إل. القصة يكون اورويل قد عمل على ان تتناسب كل شخصية مع الدور المناط منها             

 عمل المترجمان على ان تتالءم مع ذوق وطبيعة القارئ العربي إلى            داللغة جاءت بسيطة وسهلة فق    
  .  جانب إضفاء النكهة الفرنسية أو اإلنجليزية عليها

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  دراسة تحليلية ومقارنة للمدونة: الفصل الخامس
  
V- 1-تقديم الفصل :  
  

  أتطـرق    نلفصل دراسة تحليلية ومقارنة للمدونة وقبل القيام بعملية المقارنة ارتأيت أ             يعد هذا ا  
لذا سأتناول في هذا الفصل     .  التي اتبعتها خالل عملية التحليل هنا      )V-2مبحث(إلى منهجية التحليل    

 ويليه ترجمة   )V-3مبحث( ترجمة بعض الصور البيانية حيث وقع اختياري على ترجمة التشبيهات         
 ألنتهـي بخالصـة   )V-5مبحـث ( ثم أصـل إلـى ترجمـة الرمـوز        )V-4مبحث  ( ستعاراتاال

 ).V-6مبحث(للفصل
  
  
V-2-منهجية التحليل :  
  

  لقد اعتمدت هنا في عملية المقارنة على استخدام األمثلة المناسبة من النص اإلنجليزي ثم اتباعها               
لتـي تحمـل التـشبيهات أو    بترجمتها كما ترجمها مترجما العمل مع وضع خط تحت العبـارات ا       

حيث سأقوم باستعراض التشبيهات المتواجـدة      .  كل من النص األصلي والترجمتين     ي ف تاالستعارا
  .في المدونة مع ترجماتها وبالمثل سوف أقوم بنفس اإلجراء مع االستعارات والرموز



 قـام كـال      التـي  ةوعليه سأقوم من خالل استعراض هذه التصنيفات المختلفة بالوقوف على الكيفي          
لذلك سأعمد في تحليلي للمدونة إلى تقديم       . المترجمين بترجمتها والُسبل التي لجأ إليها عند الترجمة       

مجموعة من األمثلة والتي تخص كل صنف أي من التشبيهات واالستعارات والرموز مع اإلشـارة    
 الفصل الذي ذكـر      واالستعارات مع ذكر   تإلي أنني سأقدمها في سياقها اللغوي خاصةً مع التشبيها        

كون أن التحليل قد يتعذر بدون ذكر       ) III-2-6(فيه المثال ألهميته كما أشرت إلى ذلك في الجزء            
  .قالسيا

وترجمـة دار البحـار     ) 1978( بعد ذلك أقوم بعرض الترجمتين أي ترجمة عبد الحميد الكاتـب          
ـ   . لكاتبلكل مثال مقترح مع  شرح المثال وتحليله وتبيان قصد وهدف ا            ) 1998(  اكما سأشير هن

ـ    ي ربما العتبارات زمانية أبرزها تاريخ ترجمته الت       بإلى أن ترجمة عبد الحميد الكات       ا مـر عليه
قرابة سبعه وعشرون سنة قد عمد إلى حذف بعض المقاطع وهذا يؤدي بنا إلى التساؤل عن أمانـة           

  .الترجمة
أبرز االختالفات والفوارق في النقـل       بعد ذلك سأقوم بمقارنة الترجمتين المقترحتين للوقوف على         

وفي نهاية كل   . والتي قد يستخف بها المترجم عند الترجمة إلى العربية، و أيهما اقرب إلى األصل             
صنف سأقوم بحوصلة عامة لتبيين األساليب التي اعتمدها كل مترجم مع التوضيح بجـدول يبـين                

  . النسب المئوية لكل أسلوب مقترح
   

V-3- هاتالتشبي ترجمة:  
  

 آخر بينهمـا    ءعبارة عن صورة بيانية يتم فيها مقارنة شئ بشي        ) simile )II-2-1-1    التشبيه  
  .وغيرهما  asو   likeارتباط وذلك باستخدام كلمات مثل 

:  فنقـول  قد نطلقها على شخص يتصف بالمكر والخدع مثل الثعلب As sly as a fox :فعبارة مثل 
 ،فنحن هنا نصف الشخص قليل يأكل كالطير أي .eat like a bird :نا كذلك في  قول. ماكٌر كالثعلب

  .األكل
 روالتشبيهات على اختالفها قصيرة وهي قبل كل شئ عبارة عن صورة يستخدمها الكاتب أو الشاع              

وقد قمت بجرد كـل التـشبيهات التـي         . وذلك إلضفاء الواقعية وزيادة في جمال األسلوب ورونقه       
وسـأكتفي هنـا بـذكر     وحللتها وقارنتها بترجماتها في النص المتـرجم وردت في النص األصلي  

أروعها وأهمها وسأحاول معرفة طرق ترجمتها وكيف عمد المترجمان إلى نقلها وقد جاءت فـي               
  :القصة على النحو التالي



  
في الفصل األول تظهر الحيوانات وهي تتوافد إلى مخزن الحبوب الكبيـر حيـث   :  األول  جالنموذ
 بها الميجور العجوز ويقص عليها حلمه الغريب الذي شاهده الليلة الماضية ويتناقش معهـا               سيلتقي

فكان بوكسر أحد الواصلين إلى هذا االجتماع       . أيضاً في مسألة التخلص من تسلط بني البشر عليها        
  :ففيه قال.حيث كان حيواناً طويالً وقوياً فقد كانت قوته تساوي قوة جوادين معاً

  
as strong as and ,  an  enormous beast nearly eighteen hands highBoxer was

.any two ordinary horses put together  

O.G.:68)                           (  

  
وتعـادل   أما بوكسر فكان  حيواناً ضخماً يبلغ ارتفاعه نحو ثمانية عشر ذراعاً،              :ترجمة دار البحار  

  )10: ب .  د ( .قوته قوة جوادين معاً 
  

  .، قوته قوة حصانين معاًوكان بوكسر حيواناً ضخماً قوياً: ب الحميد الكاتدترجمة عب
  )14: ك . ع ( 

 as strong as any two ordinary horses putفالتشبيه في الجملة اإلنجليزية متضمن  في عبـارة  

together.ًبحيث شبه بوكسر في قوته بقوت جوادين معا  .  
 فقد احتـوى علـى أركانـه     )II-2-1-1-1جزء(complete simile ه هنا تشبيهاً تاماً  يعد التشبي

حـصانين     two ordinary horses put together والمشبه بهبوكسر Boxerاألربعة وهي المشبه  
  . في وجه الشبهالتساوي التي تفيد as … as وأداة التشبيه لقوةا strong  ووجه الشبه  معاً

 بوكسر وقد اصبح لديه من القوة والصالبة ما يعادل          ررويل من هذا التشبيه هو تصوي     فما أراده او  
  . قوة وصالبة جوادين معاً

 الصورة وذلك بمقابلة التشبيه اإلنجليزي هففي هذا التشبيه عمد مترجم دار البحار إلى إظهار هذ
حتوي على أركان التشبيه بحيث اوتعادل قوته قوة جوادين معاً بتشبيه في اللغة العربية حيث قال 

 وغيرها حيث تفيد ل أو مثل يقوم بوظيفة أداة التشبيه كما في يماثتعادل أن الفعل راألربعة باعتبا
                     )II -3-1-1جزء(انظرفالتشبيه هنا تشبيه مرسل مفصل .التساوي



وذكر فيه وجـه الـشبة       بتشبيه مؤكد مفصل حيث حذفت منه األداة         ء الحميد الكاتب فقد جا    دأما عب 
في كال الترجمتين على أنهـا      قوته قوة   كما يمكن النظر إلى كلمتي      .  قوة حصانين معاً   ه قوت بقوله

  .توكيد لفظي ومعنوي لظهور التشابه بين بوكسر والجوادين في القوة
 ويبدو أن األسلوب المعتمد هنا هو الترجمة الحرفية حيث أشار التعبيران إلى نفس الواقعة بـنفس               

 فـي اإلنجليزيـة      horseمع مالحظة ان كلمة     .  الرمز وهو صورة الحصان    سالعامل المؤثر وبنف  
ففي حين استخدم متـرجم دار البحـار كلمـة          .  جواد أو حصان أو فرس     تقابل في العربية  كلمة    

  .حصانين استخدم عبد الحميد الكاتب كلمة جوادين
  

 خبرتـه   ت هذا االجتماع حيث يسرد للحيوانا      يواصل الميجور العجوز حديثة في      : الثاني جالنموذ
فقد كان لزامـاً    .الطويلة في هذه المزرعة وما اكتسبه خالل فترة حياته السابقة من الحكمة والدراية            

  : الحيوانات حيث يقولن لديه من الخبرة والدراية بشؤومعليه ان ينقل للحيوانات ما تراك
  

             . O( I understand the nature ofat And I think I may say th  ...

)  69:G .life on this earth as well as any animal now living      

أنني أفهم طبيعة الحياة على هـذه األرض كـأي   وأظن ان بوسعي القول :... دار البحـار    ترجمة
  )14:ب . د           ( .حيوان آخر

  
 أنني افهم طبيعة الحياة على هـذه األرض فهمـاً           ولأستطيع ان أق   ...: الحميد الكاتب  دترجمة عب 

  )25:ك . ع    (.عميقاً
  

  I understand the nature of life on this earth     as يكمن التشبيه في الجملة اإلنجليزية في عبارة 

.well as any animal now living ًحيث يعتبر تشبيهاً تاما complete simile   وذلك الحتوائـه علـى  
 فهـو   الميجـور العجـوز     الذي يعود على   أنا Iأركان التشبيه المختلفة وهي المشبه وهو الضمير        

  .understand the nature of life  ووجه الـشبه أي حيوان  any animal والمشبه به .المتحدث هنا
  .والتي تفيد التماثل  as …as  أما أداة التشبيه فهيفهم طبيعة الحياة

 أورويل نقلها من خالل هذا التشبيه هي أن الميجور العجوز لدية من الحكمـة               فالصورة التي أراد  
  . الفترة نفسها شوالدراية ما لدى أي حيوان عا



 استخدم الترجمة الحرفية وعمد إلـي إظهـار         ثهذه الصورة استطاع مترجم دار البحار نقلها حي       
على أركان التشبه المختلفة وهي       فجاء بتشبيه مرسل مفصل وذلك الحتوائه         كالتشبيه بذكر األداة    

 ووجـه   الكـاف  وأداة التشبيه    أي حيوان    به   ه التي تعود على الميجور العجوز والمشب      أننيالمشبه  
وذلك قـصد   .  التي لم تفصح عنها الجملة اإلنجليزية      آخرمع إضافة كلمة    . افهم طبيعة الحياة  الشبه  

   )III-2-3 جزء(التوفيق بين المعنى والصورة
حميد الكاتب فقد جاءت عبارته خالية من التشبيه حيث لم يقابل التـشبيه فـي اإلنجليزيـة                 أماعبد ال 

وقد استخدم  . بتشبيه في العربية واتجه إلى شرح العبارة بكلمات خالية من رسم صورة التشبيه هذه             
   مع إدخال عنصرٍِ جديٍد وهو عبارة       فهماً... افهم  أسلوب المفعول المطلق وذلك من خالل عبارة        

ً رغم عدم وجودها في الجملة اإلنجليزية  فربما كان اتجاهه هذا للداللة على معرفة الميجور                عميقا
  . العجوز العميقة بطيعة الحياة 

  
 في الفصل الثاني تظهر جميع الحيوانات وهي مسرورة بالنصر الذي حققته بعـد              : الثالث جالنموذ

في هذا الوقـت بـدأت الحيوانـات        . رعةالتغلب على السيد جونز مع رفاقه وطردهم خارج المز        
. بالتخلص من السالسل وحلقات األنوف واأللجمة والسكاكين وكل ما كان يخص الجنس البـشري             

فما كان من سنوبول إال أن قام برمي الشرائط التي كانت تزين بها أعراف الجياد وأذيالها وهو بهذا         
حيث .  بعدم لبس المالبس   لتي جاء فيها القو   العمل يكون قد اتَّبع ما في وصيه الميجور العجوز وال         

  :قال 
 which are the make of a should be considered as clothes" he said " Ribbons"

human being .    (O. G: 77) 

 

  )44:ب.د(.الشرائط يجب اعتبارها كالثياب التي تميز بني البشر:  وقال:ترجمة دار البحار
فهي من صفات الجنس البشري     . ان الشرائط تعتبر مثل المالبس    :وقال  : بترجمة عبد الحميد الكات   

  )41:ك . ع . (
  

 .Ribbons" he said " should be considered as clothesفالتشبيه في النص اإلنجليزي متمثل في عبارة 
 ي أ  as وأداة التـشبيه       المالبس clothes والمشبه به    الشرائط Ribbonsحيث احتوى على المشبه     

ـ   .  أما وجه الشبه وهو ارتداء الشرائط فهو محذوفمثل،  اًصوبالتالي يعتبر التـشبيه تـشبيهاً ناق

elliptical simile .   



فما أراده أرويل في هذه الصورة هو ان ارتداء الشرائط التي كانت تـزين أعـراف الحيوانـات                  
  .يجور العجوز الحيوانات منه المروأذيالها تعتبر بمثابة مالبس تشابه مالبس بني البشر وهو ما حذ

 ك أتى بتشبيه مماثل حيث استخدم أداة التشبيه         دفبالنظر إلى الترجمتين نجد أن مترجم دار البحار ق        
مع عدم ظهور وجه الشبه، وبذلك يـسمى هـذا التـشبيه            . المالبس والمشبه به     الشرائط والمشبه

  .  األداة وحذف منه وجه الشبةوهو ما ذُِكَر فيه  ) II-3-1-1جزء(بالتشبيه المرسل المجمل
 الحميد الكاتب فقد جاء هو اآلخر بتشبيه مماثل لما ذكر في النص اإلنجليزي حيث حـافظ                 دأما عب 

مع مالحظة االختالف القائم بين الترجمتين فـي        . على التشبيه نفسه حيث أتى بتشبيه مرسل مجمل       
 أما المشبه به فهـو      لكافانت األداة هي ا   ففي ترجمة دار البحار ك    . اختيار أداة التشبيه والمشبه به    

 مـع   .المالبس والمشبه به هي     مثل في حين كانت في ترجمة عبد الحميد الكاتب األداة هي            بالثيا
 بمعنى مالبس أو أغطية     )186: 1993(في قاموس المورد                   قد جاءت  clothesكلمة  العلم ان   
ي هذا السياق ال تعنـي أغطيـة الـسرير بـل            لكنها ف . في حين أنها قد تأتى بمعنى ثياب      .السرير
  )  6-2ـIII جزء(المالبس

وبالتالي نستطيع القول بأنهما قد وفقا في نقل الصورة المتضمنة التشبيه، كمـا يمكـن القـول ان                  
استخدامهما هنا للترجمة الحرفية قد حقق الجانب اإلبداعي فيها وهـو المحافظـة علـى المعنـى                 

  .انب المحافظة على اإلبداع الجماليإلى ج) III-2-3جزء (المقصود
  

في الفصل الثالث سار العمل في المزرعـة طـوال الـصيف بانتظـام ونعمـت          :  الرابع جالنموذ
ـ                  خالحيوانات بمزيد من السعادة رغم ما كان يواجهها من مصاعب مثل حصاد القمح ودرسه أو نف

الهائلة فكان محطة إعجاب الجميع القش بأنفاسها لكن الخنازير كانت تجد الحل بذكائها وقوة بوكسر        
  : حيث قال عنه  

  Boxer was the admiration of everybody .He had been a hard worker even in 

              (  .he seemed more like three horses than onebut now , s time 'Jones

O. G: 82) 

                           

فهو عامل نشيط حتى إبان أيام جـونز،  . كان بوكسر محط إعجاب الجميع  :بحارترجمة دار ال    
  )62:ب .د  ( .لكنه اليوم بدا بقوة ثالثة جياد

  



وكان بوكسر بالذات معروفاً حتى في عهد مستر جونز بأنـه حيـوان             : ترجمة عبد الحميد الكاتب   
  )47:ك .ع (. أما اآلن فقد زادت قوته واشتدت عزيمته على العملمثابر صبور،

  
حيـث     .he seemed more like three horses than oneيكمن التشبيه في النص اإلنجليزي في عبارة

 وأداة ثالثـة جيـاد    three horses التي تعني بوكسر والمشبه به وهي هو heيحتوي على المشبه 
. ل قوة ثالثة جياد   أما وجه الشبه فهو محذوف وهي قوة بوكسر التي تماث         . مثل أي   likeالتشبيه هي   

  .elliptical simile وبالتالي يعد هذا التشبيه تشبيهاً ناقصاً 
  

ففي هذه الصورة أراد اورويل أن يبين أن بوكسر مازال عامالً نشيطاً، فرغم الصعاب التي كانـت         
تواجه الحيوانات في المزرعة إال أنه ظل محتفظاً بقوته التي أصبحت اآلن تعادل قوة ثالثة جيـاد                 

  .عاًم
لكنه  مرسل مفصل وذلك من خالل عبارته        ه مترجم دار البحار بتشبي    ههذا التشبيه الموجز عّبر عن    

" الهـاء "  وهي هنـا      لكنه حيث ذكر أركان التشبيه األربعة وهي المشبه         اليوم بدا بقوة ثالثة جياد    
 بقوة الشبه   هووج والتي تعني ظهر     بدا وأداة التشبيه    ثالثة جياد التي تعود على بوكسر والمشبه به       

  .فبإضافة وجه الشبه اصبح التشبيه مرسالً مفصالً وبالتالي اكتملت الصورة من وراء  هذا التشبيه
في حين أن ترجمة عبد الحميد الكاتب لم َيظهر فيها أسلوب التشبيه حيث لم ُيقابـل التـشبيه فـي                    

ثة جياد فيها نوع من المبالغـة       اإلنجليزية بتشبيه في العربية ربما لكون مشابه قوة بوكسر بقوة ثال          
 أما اآلن فقـد زادت قوتـه         القارئ العربي لذلك اكتفى  بشرح العبارة حيث قال           االتي قد ال يتقبله   

  .  موضحاً أن قوة بوكسر قد زادت عما كانت علية في السابقواشتدت عزيمته على العمل
 حيث احتوت على عناصر     دفيوعليه يمكن إدراك أن ترجمة دار البحار قد جاءت بتشبيه مختصر م           

جانب حـذف    التشبيه المختلفة في حين أن ترجمة عبد الحميد الكاتب قد جاءت طويلة وشارحة إلى             
 ثالثة جيـاد  وزيادة لبعض الكلمات التي لم تكن موجودة في النص األصلي حيث حذف المشبه به               

 قوتـه   كلمة   لفّضل إدخا وقد     .اشتدت عزيمته على العمل    و قوته وأضاف كلمة    مثلوأداة التشبيه   
 أسلوبية وجمالية منها تحقيق السجع بينهما إلى جانب قصد التوفيق بـين             ت ربما العتبارا  عزيمتهو

وعليه يمكن النظر إلى أن ترجمة دار البحار قد جاءت ترجمة حرفية قريبة من              . المعنى والصورة 
 الكاتب قد جاءت قريبـة      دلحميالتشبيه كما ورد في النص األصلي، باإلضافة إلى أن ترجمة عبد ا           

  .   من المعني
         



 في الفصل الرابع قام جونز برفقة مجموعة من رجالـه وسـتة آخـرين مـن                  :النموذج الخامس 
فوقعت معركـة عنيفـة شـاركت فيهـا الخنـازير           . فوكسوود وبنشفلد محاولين استعادة المزرعة    

 ولكن اكثر المشاهد رعباً كان منظر بوكسر        .واألحصنة والحمام  واإلوز واألبقار وباقي الحيوانات      
  :وهو يضرب بقوائمه ضرباً قوياً، وهذا ما ورد في هذه العبارة

  rearing up on his , BoxerBut the most terrifying spectacles of all was 
 .like a stallion shod hoofs -his great ironhind legs and striking out with 

         (O.G: 89) 
 

كان منظر بوكسر وهـو يرفـع قوائمـه الخلفيـة            لكن اكثر المشاهد رعباً      :ترجمة دار البحار  
  )90:ب .د .           (ويضرب بحوافره الحديدية مثل الفرس

  
فكان منظر الجواد بوكسر وهو واقف علـى قدميـه          أما المنظر الفظيع    :ترجمة عبد الحميد الكاتب   

   )61:ك.ع (.         يفة بحوافره الكبيرةالخلفيتين موجهاً ضربات عن
 Boxer, rearing up on his hind legs and strikingفالتشبيه في النص اإلنجليزي يكمن في عبـارة 

out with his great iron- shod hoofs like a stallion.  . ًوهو يعتبر تشبيهاً تاما complete simile 
 الفحـل  stallion والمشبه به  بوكسر Boxerاألربعة وهي المشبه  وذلك الحتوائه على أركان التشبيه      

الضرب بعنف  striking out with his great iron- shod hoofs ووجه الشبه مثل likeوأداة التشبيه  
  .بحوافره الحديدية

 ضرب بوكسر بحوافره الحديدية مثله      ةفما أراده اورويل من هذه الصورة المتضمنة التشبيه هو قو         
 بان )555: 1997(حيث جاء في قاموس المورد الوسيط      . )III-2-3ءجز( stallion لفحلمثل ا

stallion   701: 1985(في المعجم الوسـيط   و".حصان غير مخصي يستخدم لالستيالد    : الفحل" هو (
  ".الذكر القوي من كل حيوان: " جاء تعريف الفحل بأنه

 فقـد ُعـرف   s Dictionary of Current English,(1978: 646) ,Oxford Studentأما في قـاموس 

stallion بأنه: 
uncastrated fully grown male horse,especially used for  
breeding.                                                                          

 مخصي مكتمل النمو يستخدم خاصةً    رحصان ذكر غي: أي انه
  )        متناترج.(لالستيالد

  



 غير المخصي   ي فمن خالل هذين التعريفين نجد أنهما يتفقان في أن الفحل هو الحصان الذكر القو             
  .       والذي يستخدم لالستيالد

مرسل مفصل وذلك الحتوائـه علـى أركـان          ههذا التشبيه التام عّبر عنه مترجم دار البحار بتشبي        
يـضرب   ووجه الـشبه     مثل وأداة التشبيه    الفرسشبه به    والم بوكسرالتشبيه المختلفة وهي المشبه     

 وهو بذلك قابل التشبيه اإلنجليزي بتشبيه في اللغة العربية حيـث عمـل علـى                بحوافره الحديدية 
استبدال عناصر النص األصلي بعدد الوحدات بنفسها في النص المستهدف وحافظ علـى الرمـوز               

إال إذا اسـتثنينا ترجمتـه لكلمـة    . جمة الحرفيـة  قد استخدم الترنوالعبارات نفسها وهو بذلك يكو    
stallion     جزء  (  كنوع من التطويع    فرسالتي ترجمها بـII-3-5 (      حيث عمل على تغيير الرمـز

 وبالتالي يكون استخدامه للفرس لتقوية الصورة وذلك لما للفرس من           الفحلومعناه كما أوردنا سابقاً     
وقد جاء في المعجـم     . م في أيام الحروب والغزوات    طاقة هائلة وسرعة كبيرة حتى أنه كان يستخد       

أما الفحل فربمـا    ]". الذكر واألنثى في ذلك سواء    [ واحد الخيل : " بان الفرس )706: 1985(الوسيط
ففضل استخدام الفـرس علـى الفحـل        . استخدامه لالستيالد وهي التي تقلل من قوته وطاقته        لكون

  .إلبراز الصورة وتقبلها لدى القارئ العربي
 الحميد الكاتب فقد جاءت ترجمته شارحة للنص اإلنجليزي حيث لم يأت بتشبيه وإنما اكتفى               دأما عب 

هذا وقد جاءت عبارتـه  . بنقل صورة بوكسر وهو واقف على قدميه موجها ضربات عنيفة لألعداء 
طويلة محتوية على بعض الكلمات التي لم ترد في النص األصلي إلى جانب تحقيقه للسجع كما في                 

إلـى  . مراعياً في ذلك جمال األسلوب وما يتناسب مع ذوق القارئ العربـي           كبيرة   و عنيفةكلمتي  
في  striking outوذلك عندما ترجم الفعل يضرب  ) III-3-4جزء(جانب أنه استخدم أسلوب اإلبدال

  . في النص الهدفضرباتباسم    النص األصلي
  

الف بين نابليون وسنوبول ذروتها خاصةً حول       في الفصل الخامس بلغت حالة الخ      : السادس جالنموذ
وقد بـدا فـي األخيـر أنهـا         .  منقسمة في تصويتها   تحيث كانت الحيوانا  . موضوع بناء الطاحونة  

ستصوت لسنوبول ولكن في هذه اللحظة وبصوت من نابليون بدا أمر مرعب وهـو ظهـور تـسعة         
 لم ُيشاهد بعد ذلك وبالتالي تـم        كالب كبيرة انقضت على سنوبول وطردته بعيداً عن المزرعة حيث         
فقد ظهرت هذه الكالب متوحشة     . حل اللغز الذي كان يشغل الحيوانات حول اختفاء الكالب الصغيرة         

  :كالذئاب وهو ما نقله هذا المثال
  

)96: G.O( .slooking as wolve-and as fierce, they were huge dogs...            



  
  )90:ب. د .(ت كالباً ضخمة وشرسة الطلعة كالذئابكان لكنها :ترجمة دار البحار

ع (.   ظهرت هذه الكالب وقد صارت كالباً ضخمة ضارية مثل الذئاب          :ترجمة عبد الحميد الكاتب   
  )71:ك . 
  
  

 they were huge dogs, and as fierce-looking asفالتشبيه في النص اإلنجليزي يظهر في عبارة 

wolves.  وهو تشبيه تامcomplete simile  وذلك الحتوائه على أركان التشبيه األربعة وهي المشبه
dogs والمشبه بهالكالب wolves وأداة التشبيهالذئاب  as  ووجه الـشبه  مثل  أي  fierce-looking 
   .       شرسة الطلعةأي  

رتها فما قصد إليه اورويل من هذا التشبيه هو تصوير الشكل المرعب للكالب التي أصبحت في صو               
  . وشراستها مثل الذئاب

 مقابلة هذا التشبيه اإلنجليزي بتشبيه في اللغـة العربيـة           ىففي هذا التشبيه عمد مترجم دار البحار إل       
فقـد أتـى    . لكنها كانت كالباً ضخمة وشرسة الطلعة كالذئاب      : وذلك من خالل عبارته التي قال فيها      

 الذئاب والمشبه به كالباه األربعة وهي المشبه بتشبيه مرسل مفصل وذلك الحتوائه على أركان التشبي      
  .شرسة الطلعة  التي تفيد المماثلة، ووجه الشبه  كوأداة التشبيه

ظهرت هذه الكالب وقد    : أما عبد الحميد الكاتب فقد أتى هو اآلخر بتشبيه مرسل مفصل حيث يقول              
ألربعـة وهـي المـشبه      حيث احتوت على أركان التشبيه ا     .صارت كالباً ضخمة ضارية مثل الذئاب     

  . ضارية ووجه الشبه مثل وأداة التشبيه الذئاب والمشبه به الكالب
فبمقارنة الترجمتين نجد انهما قد اتفقتا كثيراً في اختيار األلفاظ حيث اتفقتا في المشبه والمـشبه بـه                  

ووجه الـشبه،   ، في حين نجد انهما اختلفتا في اختيار أداة التشبيه           الكالب والذئاب وهي على التوالي    
في حين اسـتخدم عبـد الحميـد        شرسة الطلعة    ووجه الشبه    كفقد استخدم مترجم دار البحار األداة       

  . وجه الشبهضارية أداة تشبيه ومثلالكاتب 
وعليه يمكن القول أن األسلوب المعتمد هنا هو الترجمة الحرفية فقد عبَّر كل مترجم عـن الـصورة                  

إالّ إذا استثنينا ترجمة عبد الحميد      .الب التي صارت مثل الذئاب    نفسها بالرمز بنفسه وهي صورة الك     
 في حين ترجمها متـرجم دار البحـار بــ           ضاريةبـ   التي ترجمها  fierce-lookingالكاتب لكلمة     
شرسـة    تبين سلوك الكالب الشرس والمتوحش في حـين ان كلمـة               ضارية فكلمة. شرسة الطلعة 



 مـن   ابالنظر إلى كلتا الترجمتين  نجد ان المترجمين قد اقترب         ف.  تبين هيئة الكالب وصورتها    الطلعة
  .التشبيه اإلنجليزي 

  
.   كانت هذه بعض األمثلة التي اخترناها من المدونة على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحـصر               

فمن خالل مقارنة الترجمتين الحظت أن هناك اختالفاً بينهما في اختيار العبارات والجمل وكذلك في               
حيث كانت نسب استخدام هذه األساليب متفاوتة فيما بينها والجدول التالي           . ستخدام أساليب الترجمة  ا

  :يبين النسب المئوية المستعملة في ترجمة هذه التشبيهات 
  

 عبد الحميد الكاتب دار البحار أساليب الترجمة

  االقتراض
  لمحاكاةا

  الترجمة الحرفية
  اإلبدال
  التطويع
  التقابل
  التصرف

 عدم الترجمة

/  
/  

88.8%  
2.7%  
5.5%  
/  
/  
0% 

/  
/  

33.3%  
8.8%  
2.7%  
/  
/  
36% 

  النسب المئوية المستعملة في ترجمة التشبيهات: 1جدول رقم 
  

 لجأ إلى استخدام الترجمة الحرفية بـشكل  واسـع           دفمن خالل الجدول نجد أن مترجم دار البحار ق        
 ة وهي نسبة معتبرة مقارنةً بالنسبة المؤوي      %88.8حيث حاول التقيد بالنص األصلي فقد بلغت نسبتها         

 أما عبد الحميد الكاتب فقد لجـأ        %.5.5و  % 2.7 اللذين بلغا على التوالي      عألسلوب اإلبدال أو التطوي   
 حيث حاول تكييفها مع وجهة نظر المتلقـي العربـي           %33.3هو اآلخر إلى الترجمة الحرفية بنسبة       

لك التي استخدمها في أسلوبي اإلبدال والتطويع والتـي بلغـت            مقارنة بت  ةوطبيعته وهي نسبة معتبر   
ولكنه أحجم  في كثير من األماكن عن نقلها إلى العربية حيث وصلت             . %2.7و  % 8.8على التوالي   

 ربما كونه لم ير داعياً إلى ترجمتها أو ألنها جاءت في مقاطع محذوفة حيث               %36نسبة إحجامه إلى    
  .مانية ومكانية خاصة به قد يرجع ذلك إلى اعتبارات ز



هذا فيما يخص ترجمة التشبيهات من اإلنجليزية إلى العربية وتبيين الطرق المعتمـدة مـن قبـل                 
  :أما فيما يخص االستعارات فقد جاءت على النحو اآلتي. المترجمين في النقل

  
  
  
  
V-4- ترجمة االستعارات:  
  

فن من فنون القول يتبـارى فيـه الكتـاب          تعتبر االستعارة من الركائز األساسية في أي لغة و           
وهي تختلف عن التشبيه في كونها تساوي بين أشياء مختلفة دون اسـتخدام             . والشعراء على السواء  

 واالستعارة قبل كل شئ  صورة يعمل الكاتـب أو           .)II-2-1-2( انظر asو   likeأدوات ربط مثل    
قعية والعمـق وكـشف إيحـاءات        تجسيدها في صورة  كلمات تعمل على إضفاء الوا         ىالشاعر عل 

وقد قمت بجرد كل االسـتعارات التـي        . الكلمات التي ال يحس بها السامع في االستعمال الحقيقي        
وردت في المدونة وحللتها وقارنتها بترجماتها وسأكتفي هنا بذكر أهمها والتعرف على الطرق التي              

  :لتاليلجأ إليها المترجمان عند النقل، وقد جاءت في القصة بالشكل ا
  

في الفصل األول تظهر الحيوانات وهي تتوافد إلى مخزن الحبوب حيـث سـيعقد              :  األول جالنموذ
 فيه األوضاع المتردية التي آلت إليها المزرعة على يد          حاجتماع لها يترأسه الميجور العجوز يشر     

وعنـدما  . يةالسيد جونز مالك المزرعة إضافة إلى حديثه عن الحلم الغريب الذي رآه الليلة الماض             
اكتمل وصول الحيوانات إلى مكان االجتماع بدأ الميجور العجوز حديثة عن أحوال الحيوانات فـي               

لذلك كان عليها أن تعمـل بجـد        .المزرعة وما تالقيه من تعسف وسوء معاملة من قبل بني البشر          
ـ   . جسداً وروحاً من أجل اإلطاحة بالجنس البشري وطرده من المزرعة          ايا ثـم   فأوصاها بعّدة وص

خلص إلى حلمه حيث ألقي على مسامعهم أغنية  قديمة كانت الخنازير ترددها والتي كانت تعـرف         
  :  فما كان من الحيوانات إال أن حفظتها وراحت تنشدها حيث يقول فيها حيوانات إنجلتراباسم 

  
,Rings shall vanish from our noses  

.harness from our backAnd the  

)72 :G . O( .   r shall rust foreveBit and spur 



 :ترجمة دار البحار

  ستختفي الحلقات من أنوفنا
  والسرج من على ظهورنا 

  )26:ب . د (    .سيصدأ المهماز والشكيمة إلى األبد
   

  :ترجمة عبد الحميد الكاتب
  تمشي وقد اختفت الحلقات من رقابها

   من فوق ظهورهاعوسقطت البراد
  )33: ك . ع (       .هما الصدأ إلى األبداللجام والسرج يأكل

   
  

 حلقـات فـي     ده اورويل من هذه االستعارة هو أن الحيوانات ستصبح حرة طليقة ال توج            دفما قص 
  .أنوفها أو رقابها وال تضع أسرجه وال الجمة 

 التـي  الحلقـات Rings    حيث يمثـل   extended metaphorوتعد هذه االستعارة استعارة موسعة 
 vanish from our noses,andأما عبارة   tenor الفاعلالسرج  harnessي أنوف الثيران وتوضع ف

from our back.  المجازية فهي تمثل العبارةستختفي من على أنوفها وظهورهاأي  vehicle . أما
  فـي حـين ان   ي والمهماز حيث يعد الفاعل الثانم اللجاBit and spurفي البيت الثالث فالفاعل هو 

rust forever  فهي تمثل العبارة المجازية تصدأ إلى األبد   vehicleللفاعل الثاني .  
  

 عمل على ترجمة هذه االستعارة ترجمة حرفية        دفبمالحظة الترجمتين نجد ان مترجم دار البحار ق       
سـتختفي،  حيث قابل كل عنصر في النص األصلي بعنصر واحد في اللغة الهدف أما في كلمتـي                 

) 395: 1994( والصرف واإلعـراب  و والسين بحسب موسوعة النحسبدأتا بحرف  فقد  وسيصدأ
المثبت، مبني على الفتح      إال على الفعل المضارع    لحرف تنفيس أي توسيع واستقبال، ال يدخ      بأنه  

وفي ذلك إشارة الى وجوب زوال الحلقات       . كما يفيد تكرار الفعل وتوكيده    . ال محل له من اإلعراب    
في النص اإلنجليزي، حيث انه يفيـد        shall إليه الفعل المساعد       رمة وهو ما أشا   واالسرجة وااللج 

  )III-2-6جزء (المستقبل والوجوب وهو في هذا السياق يفيد الوجوب
أما عبد الحميد الكاتب فقد اقتربت ترجمته من ترجمة هذه االستعارة حيـث انـه اسـتخدم أيـضاً                   

 تمـشي، ات لم تفصح عنها الجملة اإلنجليزيـة مثـل          إال أنه أضاف بعض الكلم    . الترجمة الحرفية 



وهو في إضافته لهذه الكلمات عمل على أن تتضح الـصورة وهـي الحريـة               .يأكلهماووسقطت،  
 نجد فيها تصويراً للـصدأ      يأكلهما الصدأ وبالنظر إلى عبارة    . الكاملة التي ستصير إليها الحيوانات    

ى اللجام والسراج فيه داللة على أنها لم يـستخدما    بكائن حي يأكل اللجام والسراج فتواجد الصدأ عل       
 نجـد أنـه اسـتخدم        )III-3-3جزء(وإلى جانب استخدامه للترجمة الحرفية      . منذ فترة من الزمن   

  our back وour nose   حيث أبدل ضمير المـتكلم فـي  عبـارة     )III-3-4جزء (أسلوب اإلبدال 
  فربما كان اتجاهه هذا إلى تغيير في       بها، ظهورها رقاضمير الغائب حيث قال      إلي   أنوفنا ، ظهورنا  
 ترجمانه الحيوانات، مع مالحظة  يتالءم مع ذوق القارئ العربي كون أن المتكلم هي الضمير حتى

our noses رقابها   إلى  
 ه كان اختياره لـ رقابها من منطلق أن الحيوانات عادةً تربط إلى رقابها، وهو بترجمته هـذ                افربم

 الن بعض الحيوانات مثل الثيران ىالرمز من أنوفها إلى رقابها، كما وقع تغيير في المعن  قام بتغيير   
 حيـث   اللجام والسراج يأكلهما الصدأ إلى األبد      إلى جانب اإلبدال الواقع في عبارة     .تُجَّر من أنوفها  

 إلى   سيصدأ المهماز والشكيمة   وهو بعكس مترجم دار البحار الذي بدأت عبارته بفعل        . بدأت باسم 
فإذا كانت اللغة اإلنجليزية تنتمي إلى مجموعة األنجلوسكسونية حيث يكون فيها ترتيب الجملة             .األبد
أي فاعل وفعل ومفعول به فان اللغة العربية تنتمي إلى مجموعة اللغات السامية حيث               s+v+oبـ  

ية للغتـين    أي فعل وفاعل ومفعول به، فبمالحظة هذه الخاص        v+s+oيكون ترتيب الجملة فيها هو    
اإلنجليزية والعربية نجد ان مترجم دار البحار قد اتبع ترتيب الجملة كما في اللغة العربية في حين                 
ان عبد الحميد الكاتب اتبع ترتيب الجمل كما في اللغة اإلنجليزية ولكن هذا االختالف في الترجمتين     

إلى تفسير المتـرجم الخـاص      واقع داخل اللغة نفسها وهي العربية ولعل السبب في ذلك قد يرجع             
للنص، هو الذي يدفعه إلى اللجوء إلى بعض اإلضافات والحذف أو التقديم والتأخير حين يجد ذلك                

  . وعليه يمكن إدراك أن الترجمتين قد جاءتا قريبتين من المعنى. ضرورياً
  
  

 سوف تـؤول      في القصيدة نفسها يواصل الميجور العجوز حديثه عن  الحالة التي           :النموذج الثاني 
   :حيث يقول. إليها أرض إنكلترا بعد زوال بني البشر أي بعد العصيان

  
)73:G .O(     ,Bright will shine the fields of England 

  )28:ب . د (    .   ستبتهج إنجلترا:ترجمة دار البحار
  



ك . ع  .  ( يوم تشرق حقولنا بالضياء:ترجمة عبد الحميد الكاتب
 :33(       

  

ارض إنكلترا   الحالة التي سوف تصير إليها        تصويره ومن خالل هذه االستعارة ه    اورويل  ا أراده   فم
 حـصول العـصيان     موحقولها وقد آلت إلى حالة أفضل وأحسن من ذي قبل في ذلك اليوم وهو يو              

  . ستعم أرض إنكلتراةفهي توحي بأن الفرح والسرور والبهج.والتخلص من بني البشر
 shine the fields of England في حـين ان عبـارة   tenor  الفاعلbright ة يمثلففي هذه االستعار

  . vehicle تمثل العبارة المجازية
سـتبتهج   للمعنى المقصود من هذه االستعارة حيث قال         هفقد جاءت ترجمة مترجم دار البحار ناقل      

له على أن الضياء هو دليل       ففيه دال  ستبتهج فقد عبَّر عن الضياء الذي سيعم إنجلترا بالفعل          إنجلترا
كما أن فيها نوع من اإلبدال حيث أن اإلبدال تم باالنتقال من عبارة اسمية فـي الـنص                  . االبتهاج

  فقد حذفها ربما لكونهـا       fieldsأما الحقول   .ستبتهج إلى عبارة فعلية في الترجمة       brightاألصلي    
  .جزء من أرض إنجلترا

 حيث  يوم تشرق حقولنا بالضياء   اءت ترجمة حرفية حيث قال      أما ترجمة عبد الحميد الكاتب فقد ج      
إلى .  مع ذكر شئ من لوازمها وهو اإلشراق       الشمس وحذف المشبه به وهي      حقولناصرَّح بالمشبه   

  إنجلترا  وأبقى على الجـزء الحقـول          Englandجانب أن في ترجمته تطويعاُ حيث استبدل الكل         
fields. الحميد الكاتب قد جاءت قريبة من المعنى إلى حد بعيد وعلية يمكن إدراك أن ترجمة عبد  .  

  
في الفصل الثاني راحت الخنازير تقيم اللقاءات سراً في مخزن الحبـوب وذلـك              :  الثالث جالنموذ

وبالفعل وقع العصيان وتم طـرد الـسيد        . لشرح مبادئ الحيوانية لبقية الحيوانات تمهيدا للعصيان      
نظراً لدراستها لمبادئ الحيوانية فقد نجحت الخنازير في تلخيصها         و. جونز مع ُعّماله من المزرعة    
  :ألى سبع وصايا حيث ذُِكَر منها

   .whatever goes upon two legs is an enemy -1 
.is a friend, or has wings, whatever goes upon four legs -2 

)80-79:G .O(   .all animals are equal  -3 

  :رترجمة دار البحا
 .  كل ما يسير على قدمين هو عدو -1



  . كل ما يسير على أربعة أقدام، أو له أجنحة، هو صديق-2
  )52:ب . د .               ( جميع الحيوانات متساوية-3
  

  :ترجمة عبد الحميد الكاتب
 . كل من يسير على قدمين عدو-1

  . كل من يسير على أربعة أقدام أو له أجنحة صديق-2

  )44: ك . ع                      (.وانات متساوية كل الحي-3

  

في هذه االستعارة الموسعة يصور اورويل بان من يمشي على قدمين أي اإلنسان  بأنه العدو 

 كما أنه من يمشي على أربع أرجل أو له أجنحة وهي الحيوانات والطيور فهو تاألول للحيوانا

  .حقوق والواجباتكما ان جميع الحيوانات متساوية في ال. صديق

 وتمثل كلمة عدو العبارة tenorففي الوصية األولى يمثل اإلنسان الذي يمشي على قدمين الفاعل 

، في حين أن في الوصية الثانية تمثل الحيوان الذي يمشي على أربع أو الطير  vehicleالمجازية 

أما في . اعل الثاني للفvehicleفي حين أن كلمة صديق تمثل العبارة المجازية tenorالفاعل 

 في حين أن كلمة متساوية تمثل العبارة  tenor فتمثل الحيوانات الفاعل  ةالوصية الثالث

  . للفاعل الثالثvehicleالمجازية 

وعليه فقد جاءت ترجمة دار البحار لهذه االستعارة ترجمة حرفية حيث عمل على نقل الرموز 

  isمع مالحظة أنه استبدل فعل الكينونة . هدفنفسها الموجودة في النص األصلي إلى النص ال

  . في النص الهدفهوباسم إشارة في النص األصلي 



أما ترجمة عبد الحميد الكاتب فقد كانت هي األخرى  ترجمة حرفية حيث عمل على استبدال عدد 

  .الوحدات نفسها في النص األصلي بعدد الوحدات بنفسها في نص اللغة المستهدفة

جمتين نجد تشابهاً بينهما إلى حد بعيد ولكن يوجد بعض االختالفات بينهما كما في فبمالحظة التر

التي   whateverكذلك كلمة . وهما كلمتان مترادفتانكل وجميع التي ترجمت إلى allكلمة 

 في ترجمة عبد الحميد الكاتب مع أنها أتت "كل من" في ترجمة دار البحار و" كل ما"تُرجمت إلى 

 وهذا ما اتّبعه مترجم دار البحار، كل مابمعنى ) 1057: 1993(وردفي قاموس الم

 كنوع من اإلبدال داخل اللغة الواحدة وهي اللغة كل منفكان استخدام عبد الحميد الكاتب لـ 

: 1985(وقد جاء في المعجم الوسيط . العربية والذي لم يغير من معنى الرسالة

أما الضمير " .ل ، وربما تستعمل ما في موضع منما تجئ بمعنى الذي لغير العاق"  بان )885

 فانه لم يظهر في هو عدو وهو صديق قوله ي الذي ظهر في ترجمة دار البحار فهوالمنفصل 

فربما كان هذا الحذف للضمير ناتجاً من أنه حشو زائد في الجملة . ترجمة عبد الحميد الكاتب

  .بة لترجمة دار البحارفيمكن االستغناء عنه أوأنه قد يفيد التوكيد بالنس

     

 الخنازير على عاتقها التخطيط     ت في الفصل الثاني وبعد وفاة الميجور العجوز أخذ        : الرابع جالنموذ
فكان من المتفوقين من الخنازير     . للعصيان كون أن جميع الحيوانات كانت تعتبرها أذكى الحيوانات        

 هذا األخير من أكثرها شهرةً حيث وصفه        فكان. ثالثة خنازير يافعة هي نابليون وسنوبول وسكويلر      
  :أورويل  بقوله 

  



   The best known among them was a small fat pig named 
 nimble ,twinkling eyes, cheeks with very round, uealerqS

the ... , He was a brilliant talker, and a shrill voicemovements 
              .at he could turn black into whitethuealer qother said of S

(O. G:74) 

  :ترجمة دار البحار
وعينـين  ،  ، وكان يمتاز بوجنتين مستديرتين    و أكثرها شهرةً كان خنزير صغير بدين يدعى سكويلر        

ان مما حـدا بـاآلخرين علـى القـول          ...،كان محدثاً لبقاً،  وصوت حاد  ، وحركة رشيقة     المعتين
  )34:ب . د ( .  ر تحويل األسود إلى األبيضباستطاعة سكويل

  
  :ترجمة عبد الحميد الكاتب

، وكـان   وفي عينيه بريـق جـذاب     ،  ، له وجه مستدير وسيم    هناك خنزير ثالث اسمه سكويلر     وكان
وكانت الحيوانـات تقـول   ....وفي صوته رنة جذابةسريع الحركة ال يستقر أبدا، وكان متحدثاً لبقا      

  )36: ك . ع . ( بأن األسود أبيض واألبيض أسودبأنه يستطيع ان يقنعنا
  

فما أراد أورويل تصويره من هذه االستعارة هو أن سكويلر لديه من صفات الخدع والمراوغة مـا                 
-IIIجزء  ( حقيقتها وإقناعها بصدقها انظر    نجعل بقية الحيوانات تؤمن بأنه يستطيع قلب األمور ع        

  .حول المقصودية) 2-3
  Squealerيمثل  ) II-2-1-2-1جزء (  extended metaphorلموسعة  ففي هذه االستعارة ا

 و عينين المعتين round cheeks  وجنتين مستديرتين  في حين ان العبارات   tenorسكويلر الفاعل

twinkling eyes  وصوت حاد   a shrill voiceتحويل األسود إلى األبيض  و turn black into 

whiteازية  تمثل العبارات المج vehicleللفاعل سكويلر .  
و .  والتـي تـشير إلـى الـسمانة    very round cheeks  فاالستعارات التي استخدمها اورويل هي 

twinkling eyes  والتي تعني أن له عينان متأللئتان جذابتان و a shrill voice  والتي تعني الصوت
لديه قدرة كبيـرة فـي اإلقنـاع    عني أن والتي ت  he could turn black into white الحاد العالي و

  . وضدهءبالشي
 قام باستبدال عناصر النص األصلي بعبـارات        دومن خالل الترجمتين نجد أن مترجم دار البحار ق        

وعلى ما يبـدو انـه اسـتخدم        . في النص الهدف حيث احترم فيه ترتيب الجملة في النص الهدف          



مقيدة حيث عمل على مقابلة كـل عنـصر مـن           الترجمة الحرفية وبشكل أدق الترجمة الحرفية ال      
وهو بذلك قد حافظ على ترتيبها كمـا        . فعناصر النص األصلي بعنصر واحد في نص اللغة الهد        

  .وردت في النص األصلي
أما ترجمة عبد الحميد فقد جاءت ترجمة شارحة لهذه االستعارة حيث عمل على إضـافة بعـض                 

 وذلك ربما أنه    ألبيض اسود  و ا  جذّاب  و  وسيمي مثل     الكلمات التي لم يفصح عنها النص اإلنجليز      
  .قصد إلى تقوية المعنى وتوكيده فجاء بعبارات مطولة حتى تفي بالمعنى 

  round cheeks إلى كلتا الترجمتين نجد اختالفهما في ترجمة بعض الكلمـات مثـل   كوبالنظر كذل
رجمها عبد الحميد الكاتب بقوله      في حين ت   بوجنتين مستديرتين حيث ترجمها مترجم دار البحار بـ       

. وجنـة  أو   خد بمعنى   )170: 1993(  جاءت في قاموس المورد     cheeks فكلمة   وجه مستدير وسيم  
  .انه من كان سميناً كان خده مستديراً ومن كان خده مستديراً كان وجهه مستديراً وعليه يمكن القول

 في حين أن عبد الحميد الكاتب قـد          وعليه يمكن القول أن ترجمة دار البحار جاءت ترجمة حرفية         
 ةقابلها بالوجه وذلك انطالقا من الجزء إلى الكل كنوع من التطويع حيـث عبَّـر عـن االسـتدار                  

وهو بعملـه هـذا     .  مترجم دار البحار   اوالوسامة في الوجه ككل وليس في الخد فقط كما عبر عنه          
 turn black intoذا نظرنا إلى عبـارة  وإ. ربما حفاظاً منه على ذوق القارئ العربي وتقبله للعبارة

white                 يـستطيع ان   (لوجدنا أن ترجمة عبد الحميد الكاتب قد تكون قريبة من المعني حيث قـال
فعملية ...) تحويلباستطاعة سكويلر   ( في حين أن مترجم دار البحار قد قال                                 ...)يقنعنا  

 الذي قد يكون فيها مبالغٌـة       ءتحويل الشي ن عملية   ومصداقية م  تقبالً قد تكون أكثر   ءإلقناع بالشي ا
   .ونسبة المصداقية فيها ضعيفة

    
وبخاصة سكويلر في التحدث عن طيبة قلـب         تستمر الحيوانات  في الفصل الثامن  :النموذج الخامس 

. نابليون وعن حكمته وعن حبه العميق الذي يكنه لكل الحيوانات سواء في المزرعـة أو خارجهـا          
 Comrade الخنـازير،بعنوان  ددق هذه المشاعر في قصيدة وضعها مينيموس، أحوقد تجسدت ص

Napoleon حيث يقول فيهاالرفيق نابليون  :  
  

  !Friend of fatherless  
!Fountain of happiness  

 .how my soul is on,Oh!bucket-willLord of the s 

……………………… 



)118:G .O(                        ! Comrade Napoleon 

 

 !  صديق اليتيم:ترجمة دار البحار

  ! ينبوع السعادة                   

  .  كم تهتاج روحيسيد القوت                   

..................                    

  )200:ب  . د(             .أيها الرفيق نابليون                   
  
  

  ق المحروم من األب صدي:ترجمة عبد الحميد الكاتب

  يا مصدر الخير والسعادة                             

............................                            

  )104: ك . ع(.          أيها الرفيق نابليون                               
  

ات التواضع والطيبة مـع  كـل        في هذه االستعارة أراد أورويل  تصوير نابليون وهو متحل بصف          
الحيوانات وبخاصةً الحيوانات اليتيمة حيث أصبح صديقاً لها ومـصدراً للـسعادة والخيـر لكـل                

 يعمـل علـى     يالحيوانات وقد أصبح من الكرم في إسعاد كل الحيوانات ما يساوي الينبوع فهو الذ             
  .إطعامها والمتصرف في قوتها وهو أيضاً السيد والمالك لكل الطعام

  Friend of fatherlessأما العبـارات    tenor الفاعل  نابليون Napoleonففي هذه االستعارة يمثل  
 سيد القوت Lord of the swill-bucket و  ينبوع السعادةFountain of happiness  و صديق اليتيم

  . للفاعل نابليونvehicleفهي تمثل العبارات المجازية 



 لبحار ترجمة حرفية حيث قابل كل عنصر مـن عناصـر الـنص            لقد جاءت ترجمة مترجم دار ا     
األصلي بعنصر في النص الهدف، فقد حافظ على الرموز نفسها كما جاءت في األصل حيث كـان                 

 فهي تمثل العبارات المجازيـة      صديق اليتيم و ينبوع السعادة وسيد القوت       أما   نابليونالفاعل هو   
 نقل الصورة المتضمنة هذه االستعارة حيـث كـان وفيـاً            للفاعل نابليون، وعليه فقد كان قريباً من      

  . ىللمعن
أما ترجمة عبد الحميد الكاتب فقد جاءت هي األخرى ترجمة حرفية مع أنه لم يترجم السطر الثالث                 

صديق المحـروم مـن      أيضا أما العبارات المجازية فهي       نابليونفالفاعل هنا هو    . فقد كان محذوفاً  
وعليه فقـد ترجمهـا ترجمـة فيهـا     .   فهي محذوفة  سيد القوت أما  دة  األب ومصدر الخير والسعا   

عبـرت عنـه     fatherlessتصرف لكنها ترجمة شارحة  إذ ما عبر عنه اورويل في لفظة  واحدة               
 التي لـم يفـصح عنهـا الـنص          الخير وأضاف كلمة    المحروم من األب  الترجمة في ثالث كلمات     

  . األصلي
بهما من المعنى األصلي الذي أراده أورويل إالّ أنه يوجد بعـض            فبالنظر إلى الترجمتين نجد اقترا    

ففي حين ترجمها مترجم دار البحار بكلمـة          fatherless االختالفات في ترجمة بعض الكلمات مثل     
 فجاءت األولى مختصرة في كلمة واحدة في        المحروم من األب   ترجمه عبد الحميد الكاتب بـ       يتيم

الث كلمات وكلتاهما تحمل المعنى نفسه حيث يعتبر هذا نوعاً مـن            حين جاءت الثانية مفصلة في ث     
 في ينبوعفقد ترجمها مترجم دار البحار بـ      fountainأما كلمة   .التطويع المعجمي داخل اللغة نفسها    

 )934: 1985(فالينبوع كما جاء في المعجم الوسـيط        . مصدرحين ترجمها عبد الحميد الكاتب بـ       
. وهو يعتبر أيضا نوعاً من التطويـع      نها كلمة مجازية تفيد الفيض والعطاء،       أي أ "  عين الماء  :"بأنه

  . أن كلمة مصدر عامة وقد تكون أضعف في التصوير من ينبوع دوبمقارنه ينبوع  مع مصدر نج
  

في الفصل الرابع تظهر الحيوانات وهي مبتهجة بالنصر الذي حققته على السيد            :  السادس جالنموذ
مت بتوزيع وسام الحيوان من الدرجة األولى، ووسام الحيوان مـن الدرجـة             جونز ورفاقه حيث قا   

وقد قررت الحيوانات تسمية هذه المعركة بـ       . الثانية على الحيوانات التي قاتلت ببسالة في المعركة       
 وقد عثر على بندقية السيد جونز ملقاة في الحديقة حيث تقرر إطالقها مرتين              معركة زريبة األبقار  

  :  وهو ما أشارت إلية هذه العبارةفي العام،
  

and to fire it ...,It was decided to set the gun up at the foot of the flagstaff

the anniversary of the Battle of the , elfthonce on October the tw-twice a year



.      llionthe anniversary of the Rebe, and once on Midsummer Day, Cowshed

         ( O. G : 91) 

  
  :ترجمة دار البحار

مرة في الثاني عشر من     ،  ، و إطالقها مرتين سنوياً    ...فتقرر وضع البندقية عند اسفل سارية العلم       
ـ      ىومرة أخر ، ذكرى معركة زريبة األبقار،      )أكتوبر(تشرين الثاني   ذكـرى   ا في عيد مـار يوحن

  )96 :ب .د ( .                 العصيان
  

  :ترجمة عبد الحميد الكاتب
، كما تقـرر أن     يوتقرر أن توضع في الحظيرة البندقية التي تركها مستر جونز وراءه وهو يجر             

المعركة ومـرة فـي     في ذكرى   مرة في فصل الخريف     .تطلق منها ثالث طلقات مرتين في السنة      
  )64: ب . ع (  . في ذكرى قيام الثورةفصل الصيف

  
ل من هذه االستعارة هو تصوير حالة الفرح واالبتهـاج التـي صـارت إليهـا                  فما أراده أوروي  

الحيوانات وذلك من خالل إطالق البندقية مرتين في العام، إلى جانب أن رفع العلم هو اآلخر يدل                 
  . على االبتهاج بالنصر بعد التغلب على السيد جونز ورفاقه في معركة زريبة األبقار

وهـذا  . لنص اإلنجليزي متمثلة في إطالق البندقية إلى جانب رفع العلـم          وعليه فإن االستعارة في ا    
  . النوع من االستعارات يكون في األسماء

فمن خالل مالحظة الترجمتين نجد أن مترجم دار البحار قد ترجمها ترجمة حرفية حيث قابل كلمه                
gun     فقد ذكر أن إطالقها في      أما في يخص إطالق البندقية    .  في العربية  بندقية في اإلنجليزية بكلمة 

شهر أكتوبر ولم يحدده بالثاني عشر منه بحسب النص األصلي أما في المرة الثانيـة فقـد ذكـر                   
 تفيـد  Mid  أي  يوم منتصف الصيف حيث أن كلمة on Midsummer Dayأورويل أنها تطلق في 

 فنهار ومنتصالتي تعني على التوالي منتصف ال  midnight و  midayاالنتصاف وهي مثل كلمة 
 الذي لم يفصح عنه النص اإلنجليـزي وربمـا كانـت             اعيد مار يوحن  إالّ أنه ترجمها إلى     . الليل

   .نترجمته هذه نابعة من تأثره بالثقافة المسيحية كون هذا اليوم يمثل عيداً بالنسبة للمسيحيي
 أما فـي مـا    . بندقية أما عبد الحميد الكاتب فقد ترجمها هو اآلخر ترجمة حرفية حيث قابلها بكلمة            

يخص إطالق البندقية فقد جاءت ترجمته شارحة للعبارة حيث أن إطالق البندقية في المرة األولـى                
ـ        فصل الخريف   ترجمها بـ    كلمات  وهي فصل الصيف     أما إطالقها في المرة الثانية فقد ترجمها ب



 Octoberصة فلم يترجم  في النص األصلي وعليه فإن عبارته جاءت ناقءما جا عامة لم تنقل بدقة

the twelfth   ولم يتـرجم كلمـة  فصل الخريفأي الثاني عشر من أكتوبر بل اكتفي بقوله Mid  أي
  .وبترجمته هذه يكون قد ابتعد قليالً عن النص األصلي. منتصف

  
وكانت هذه بعض النماذج من االستعارات على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر قمت فيهـا                

 عبد الحميد الكاتب حيث الحظت أن المتـرجمين  ةرجمتين أي ترجمة دار البحار وترجم  بمقارنه الت 
 جانب استخدام أسلوب التطويع والتقابل ولكن       ى بشكل كبير إل   ةقد استخدما أسلوب الترجمة الحرفي    

والجدول التالي يبين النسب المئوية الخاصة بكل أسلوب مـن أسـاليب الترجمـة              . بنسب متفاوتة 
  .في الترجمتينالمستعملة 

   
 عبد الحميد الكاتب دار البحار أساليب الترجمة

  االقتراض
  المحاكاة

  الترجمة الحرفية
  اإلبدال
  التطويع
  التقابل
  التصرف

 عدم الترجمة

/  
/  

84.6%  
/  
/  

11.5%  
/  
/ 

/  
/  

61.5%  
/  

19.2%  
15.3%  
/  
7.6% 

  النسب المئوية المستعملة في ترجمة االستعارات: 2جدول رقم
  

ل الجدول نالحظ أن نسبة استخدام الترجمة الحرفية من قبل مترجم دار البحار قـد بلغـت                 من خال 
أما عبد الحميد الكاتب    . %11.5 الذي بلغت نسبته     لوهي نسبة معتبرة مقارنه بأسلوب التقاب      84.6%

  وهي نسبة ال بأس بها مقارنةً بالنسبة       %61.5  ةفقد بلغت نسبة استخدامه ألسلوب الترجمة الحرفي      
 فقد عمـل علـى      %.15.3 و   %19.2 والتي بلغت على التوالي      لالمئوية ألسلوب التطويع أو التقاب    

تقريب المعنى وتكييفه مع وجهة نظر المتلقي العربي وبيئته إالّ أنه أحجم في بعض المواضع عـن                 
نيـة  فربما يعزو ذلك اإلحجام إلى اعتبارات زما      %. 7.6نقلها إلى العربية حيث بلغت نسبة إحجامه        

  .أو مكانية خاصة به



  
هذا عن ترجمة االستعارات إلى العربية وتبيين الطرق التي عمد إليها كل مترجم من المتـرجمين                

أما المبحث التالي فهو حول ترجمة الرموز حيث سأقوم بتعيين الطرق واألساليب التـي              . في النقل 
  : ت على النحو التالياستعملها كل من المترجمين في عملية النقل إلى العربية وقد جاء

  
V-5- ترجمة الرموز:  

 إلى ان األدب الرمزي هو ذلـك األدب الـذي إذا            )I-3-7جزء  (    لقد أشرت في الجانب النظري    
قرءه القارئ العادي فانه ال يفهم منه إال ظاهره أما إذا قرءه القارئ المتأمل فإنـه يفهـم ظـاهره                    

  .وباطنه وما يخفي تحت سطحه من مدلوالت ومعاٍن
وعليه فالشخصيات والحوادث التي يستخدمها الكاتب أو الشاعر ما هي إال رموز لها مغزى تعبـر                

وعليه فإن . عن شخصيات وحوادث أخرى موجودة في الواقع وذلك عن طريق المقابلة أو المناظرة         
وفي قصة مزرعة الحيوان وظّـف      . الرمزية في القصة أو الشعر تكون متماثلة في طريقة التعبير         

. )IV-5 مبحـث (ورويل الحيوانات لتكون رمزاً ألفراد النظام االشتراكي في االتحاد الـسوفيتي            أ
وعليه هـل   . وسأحاول هنا التعرف على الطريقة التي اتبعها كل مترجم حيال ترجمة هذه الرموز            

 ء وهل الرمز في اإلنجليزية يرمز إلى الشي       تكون ترجمة الرمز بإيجاد رمز مقابل في لغة الهدف؟        
ولقد قمت بجرد كل الرموز المتواجدة في القصة وحللتها وقارنتها بترجمتها فـي             نفسه في العربية؟  

 سأحاول معرفة طرق ترجمتهـا وكيـف        ثالنص المترجم وسأكتفي هنا بذكر بعضها وأروعها حي       
  :عمد كال المترجمين إلى نقلها وقد جاءت في القصة كاآلتي

  
  

    Mr Jones : األولجالنموذ
القيـصر نيكـوالس         مالك المزرعة و يرمـز إلـى       و جونز أحد شخصيات القصة فه     دسييعتبر ال 

Czar Nicolas  الذي طرد عقب قيام العصيان، باإلضافة إلى انه  يرمـز إلـى    القائد قبل استالين
حيث كان كثير الشراب وال يهتم بواجباته نحـو حيوانـات           . مساوئ االشتراكية واالنحالل الخلقي   

  .المزرعة
  . السيد جونز: البحاررمة داترج

  . مستر جونز:بترجمة عبد الحميد الكات



حيث عبر عن نفس الرمز في النص األصلي وأعطى         . فقد جاءت ترجمة دار البحار ترجمة حرفية      
أخذه كما  فقد حافظ عليه حيث      Jones، أما     السيد إلى    Mrفقد ترجم     .  في النص الهدف   هما يراد ف  

 فوكما هو معـرو   . يزية ونقله إلى العربية مستخدماً في ذلك النقل الكتابي        هو عليه في اللغة اإلنجل    
ـ       وهـو  . وأحياناً يأتي اللقب ثم اسم الشخص ثم اسم العائلة         Mrبان اللقب اإلنجليزي  يسبق دائماً ب
 تـوحي   سيدوكلمة  .  الذي يستعمل عندما يخاطب رجل ما      سيدبترجمته هذه استعمل اللقب العربي      

فقد جاء فـي    . لط وأن بيده األمر والنهي، كما تدل على ان الشخص من وجهاء القوم             والتس ةبالسياد
ـ     "بأن الّسيد هو     )575: 1992(معجم الكافي   األرض يكـون سـيد      كمولى العبيد والخدم وهو مال
قريبه من وظيفة جونز كونه صـاحب       سيد  وبالتالي تأتى كلمة    ".  والجمع منها سادة  .العاملين فيها 

  .  كان يعاملها بقسوة وظلم، فجاء اسماً على مسمىث عليها حيوالمتسلطالحيوانات المزرعة ومالك 
 إلى العربيـة    Mr أما عبد الحميد الكاتب فقد استخدم هو اآلخر أسلوب النقل الكتابي  حيث نقل                 

 فربما كان اتجاهه هذا إلى اإلبقاء على هذه الكلمة كما هـي وذلـك إلضـفاء                 مستركما هي بقوله    
ـ              النكهة    باإلنجليزية على العربية أو المحافظة على اإلطار الثقافي لهذا األثر األدبي، حيث هو لق

جـونز   ونقله إلى العربية بــ        Jonesوبالمثل فقد حافظ على االسم      . يطلق على الرجل اإلنجليزي   
 عبد الحميد الكاتـب فقـط فهـاهو         لكن هذه النكهة لم تقتصر على ترجمة      . مستخدماً النقل الكتابي  

 This bon mot set the table:الفرنسية على النص اإلنجليزي حيث قال أورويل نفسه يضفي النكهة

in a roar.  (O.G:143) فاهتاج الحضور لهذا القول البـارع  حيث ترجمها مترجم دار البحار بـ. 
  )296:ب.د (.

هدف نابعاً مـن أن     فربما كان هذا االتجاه من إضفاء النكهة الفرنسية على النص األصلي والنص ال            
  .اللغة الفرنسية  لغة حية وعالمية إلى جانب أنها لغة األدب والمثقفين

فمن خالل الترجمتين نجد أن هناك وجوها من التشابه واالختالف بينهما فقد اشتركتا في ترجمـة                 
 فـي   حيث تم نقله إلى العربية كما هو وذلك باستخدام النقل الكتابي، في حين اختلفتـا              Jonesاالسم  

ـ           Mrترجمة اللقب    ،نجد السيد ففي حين استخدم مترجم دار البحار الترجمة الحرفية حيث ترجمه ب
  .بـ مسترأن عبد الحميد الكاتب قد استخدم أسلوب النقل الكتابي حيث ترجمه 

  
   Old Major : الثانيجالنموذ

 حيث يعتبـر أول  .ماركس أبو االشتراكيين كارلKarl Marx  الميجور العجوز إلى ريرمز الخنزي
فقد عمـل   . شخصية وصفها أورويل في هذه القصة، فهو الخنزير الطيب القلب والفيلسوف الكبير           

على ان تتحرر الحيوانات من إدارة السيد جونز الفاسدة وذلك بحثها على العصيان والعمل جـسداً                



يوانيـة التـي      تأسيس مبادئ الح    ىوروحاً من أجل اإلطاحة بالجنس البشري، إلى جانب عمله عل         
  .  إالّ أنه توفي قبل قيامها. تكفل المساواة والحرية لجميع الحيوانات

  
  .ر العجوزالميجو :ترجمة دار البحار

  .الماجور العجوز :بترجمة عبد الحميد الكات
 oldكلمـة   : فبالنظر إلى الترجمتين نجد أن مترجم دار البحار قد ترجم هذا الرمز على النحو اآلتي              

 إلى العربية كما هو مـستخدماً   Major في حين نقل االسم.  وهي ترجمة حرفيةعجوز إلى ترجمها
مع مالحظة ان األسلوب الذي يطبع على هذه الكلمة هو اللفظ           . الميجورفي ذلك النقل الكتابي بقوله      

  :  [               ]  اآلتيتنطق بالشكل Oxford(1978:383)ففي قاموس اوكسفورد . اإلنجليزي
  

 old استخدم هو اآلخر أسلوب الترجمة الحرفية حيث ترجم كلمة             دترجمة عبد الحميد الكاتب فق    أما  
 وهو بذلك يكـون     الماجورإلى العربية بقوله     Major في حين قام هو اآلخر بنقل االسم         عجوزإلى  

م  مالحظة ان اللفظ المستخدم في هذا االس       عاختلف عن مترجم دار البحار في ترجمة هذا الرمز، م         
د جاءت في       Majorحيث ان ُنْطق      هو اللفظ الفرنسي الذي يعكس احتمال تأثره باللغة الفرنـسية             ق

 Larousse  قاموس
   [                ]لبهذا الشك (2002:202)

   Moses:  الثالثجالنموذ
يعرف موزز بالغراب المدلل للسيد جونز فهو الحيوان الوحيد الذي ال يعمل فـي المزرعـة إلـى                

جبل  جونز وحامالً لإلشاعات واألكاذيب مثل ادعائه بوجود جبل يسمى           دأنه كان عميال للسي   جانب  
يمثل وجهة نظـر    ويرمز موزز إلى الكنيسة  حيث       . والذي تنتقل إليه الحيوانات بعد موتها     الحلوى  

عمـال  أورويل حول الكنيسة فهي بالنسبة له أداة تستخدمها األنظمة الدكتاتورية لإلبقاء على طبقة ال             
 the tame  قد  ذكر في النص األصلي بــ   Mosesمع اإلشارة إلى أن . مفعمين باألمل ومنتجين

raven أما مترجم دار    .)37:ك  . ع   (.بالحدأة الكاتب قد عرفة      إال أن عبد الحميد    الغراب األليف  أي
   )26:ب .د .( األليفبالغراب عّرفه بـ دالبحار فق

  موسى : ترجمة دار البحار
  موزز:  عبد الحميد الكاتبترجمة

 لـ  اإلسالمية أعطى المقابل في الثقافة العربية       دومن خالل الترجمتين نجد أن مترجم دار البحار ق        
Moses حيث أن موسى عليه السالم يعتبر رمزاً دينيـاً يرمـز إلـى الديانـة               ) النبي( موسى وهو



ترجمه إلـى   عبد الحميد الكاتب فقد      ا قد استخدم أسلوب التقابل أم     كوهو بذل . المسيحية والنصرانية 
حيـث قـام بالنقـل    )563: 1993:المورد(  [             ]Mosesهو اللفظ الذي ينطق به موزز و

الكتابي لهذا االسم وذلك بمقابلة وحدات الكالم المنطوق في النص األصلي بوحدات صوتية مكتوبة              
استخدام هذا األسلوب تحاشياً مـن      فربما كان هدفه من     . في شكل وحدات كتابية في النص الهدف      

  . الحدأةل الذي يشير إلى النبي موسى علية السالم وعدم تشبيهه بطير مثموسىترجمته إلى 
.  فنجد أن الغراب طير مقيت متطفل يأكل الجيف واألجساد الميتـة           والحدأةوإذا قارنا بين الغراب     

  : بأن الغراب هو )575: 1992(افي وقد جاء في معجم الك. كما انه يرمز إلى الشؤم وسوء الطالع
جنس طير من فصيلة الغرابيات أنواعه عشرة منتشرة في جميع أنحاء العالم            "

قُوتَها الديدان والحشرات واألسماك والقشريات والحبوب والجمـع منـه          ... 
ويضرب بالغراب المثـل فـي الـسواد والبكـور          . غربان وأغُرب وأغربة  

  "ه إذا نعق قبل الرحيلوكان العرب يتشاءمون ب...والحذر
وكما يبدو أن هناك تشابهاً بين تطّفل الغراب وتطّفل الكنيسة حيث أنها تتدخل في الحريات الشخصية                

 يقوم به   ي وعليه يكون رمز الغراب اقرب إلى تصوير ما أراده اورويل فالدور الذ            تواتخاذ القرارا 
Moses هو الدور نفسه الذي تقوم به الكنيسة.  

وقـد جـاء فـي معجـم الكـافي             . فهي طير من الجوارح تمتـاز بمنظـر مرعـب         أما الحدأة   
  :بان الحدأة) 360:1992(

جمـع  . طائر من عمارة الحداء وفصيلة الصقريات ينقض على الجرذان والدواجن         
  . ِحَدأ وِحَداُء وِحْدَأُنِِ:

يل يظهر بـشكل مثلـث      وتعتبر من أدكن طيور الجوارح لوناً، وتتميز بأجنحة عريضة وذيل طو          
  . بكميات كبيرة بالقرب من النفايات وأماكن نحر الحيواناتاًكما أنها تتواجد أحيان.عندما يطير

  Alcohol :النموذج الرابع
. جاء استخدام اورويل للخمر ليدل على روسيا القديمة التي كان أفرادها غارقين في الشراب

 ةانات وأفقده السيطرة على المزرعة هو كثرفالسبب الذي جعل السيد جونز قاساً على الحيو

فيرمز الخمر إذاً إلى رخاء الحكومة القديمة التي كانت غارقة في الشراب وإلى . شربه للخمر

  .الفساد واالنحالل الخلقي

  الكحول:ترجمة دار البحار



  . الخمر:ترجمة عبد الحميد الكاتب
فقد . د أرجعها إلى أصلها أي إلى العربية      ومن خالل الترجمتين نجد أن ترجمة مترجم دار البحار ق         

فقد جاء في معجم    . أخذها العرب عن الفرنجة التي كانت تسمى األلكول لكنهم حوروها إلى الكحول           
  :بأن الكحول  ) 826: 1992 (الكافي

 سائل بال لون وله رائحة خاصة ينجم عن تخمر السكر والنشاء ويصطنع كيماوياً،             
الروحية ويستعمل وقوداً أو مطهـراً أو فـي إذابـة            هويدخل في صناعة األشر ب    

األ لكـول فأخـذناها      :ةدخيلة على العربية حرفها الفرنج    (العطور وبعض الطالء    
  .الكحول:عنهم

  . تفيد أنها كلمة عربية وأنها دخيلة على اإلنجليزيةال  Al التعريف ةكما ان أدا
،والخمر كما جـاء فـي   الخمـر ترجمه إلى أما عبد الحميد الكاتب فقد استخدم أسلوب التقابل حيث     

  :بأنه )  422: ن.م(معجم الكافي 
  .خُُمور:جمع) مؤنثة وقد تذكر(ما اختمر والسكر من عصير العنب وغيره
  . إلى جانب أنها كلمة عربية ذكرت في القرآن الكريم

ـ                   رب وعليه يمكن إدراك أن ترجمة عبد الحميد قد كانت قريبة من المعنى حيث ما يترتب مـن ش
 الفساد واالنحالل الخلقي وفقدان السيطرة على العقل وهو ما قصده أورويل، في حين أن               والخمر ه 

  . الكحول قد يستخدم في أغراض طبية مثل مداواة الجروح
  

  Windmill :النموذج الخامس
وما نالحظه هنا .   استخدم اورويل الطاحونة لترمز إلى النشاط الصناعي في االتحاد السوفيتي

 للطاحونة حيث ترمز إلى انهيار االتحاد السوفيتي ي أن جورج أورويل لم يكتب االنهيار النهائهو

  .فقد انهارت دول االتحاد السوفيتي االشتراكية  1990أمافي . في الحرب الباردة

  . الطاحونة:ترجمة دار البحار
  .طاحونة الهواء: ترجمة عبد الحميد الكاتب

ترجم دار البحار قد أعطى المقابل لما توحي إليه الكلمة في الـنص             فمن خالل الترجمتين نجد أن م     
األصلي ولكنها لم تحدد طبيعة نوع الطاحونة كون أن بعض الطواحين تحرك بواسطة قـوة دفـع                 

  . أو الخيولتالماء أو الحيوانا



نة أما ترجمة عبد الحميد الكاتب فقد جاءت هي األخرى ترجمة حرفية ولكنها شارحة لمعنى الطاحو              
أراد تقريـب   الهـواء   وهو بإضافته كلمة    .  أي التي تدار بالهواء    طاحونة الهواء حيث عرفها بأنها    

  .المعنى من المتلقي وتوضيح نوعها
فكما هو واضح بأن الطاحونة تعمل على تقليل العبء على اإلنسان وتوفير الجهد والوقـت حيـث                 

وبالتـالي  . ي الري أو في أغراض أخـرى      توجد الطواحين في كثير من بلدان العالم فقد تُستخدم ف         
وعليه يمكـن القـول بـأن       . تكون ترجمة عبد الحميد الكاتب قريبة من المعنى الذي أراده أورويل          

 الذي ُرِمَز إليه بالطاحونة في النص األصلي يكون مقارباً إلى مـا ترمـز إليـه                 يالنشاط الصناع 
  .الطاحونة في النص الهدف

  
  
  
  

  Comrade: السادسجالنموذ
تتداول كلمة رفيق بين أفراد المجتمعات االشتراكية، فعندما نسمع هذه الكلمة يتبادر إلى أذهاننا أن               

 422: 1992(فقد جاء في معجم الكافي                    . هذا الشخص أو ذلك ينتمي إلى الحزب االشتراكي       
  :بأن الرفيق هو   )

  ."شتراكيةالفرد في المجتمع الشيوعي وفي بعض األحزاب اال           " 
  . وعليه تكون كملة رفيق رمًزا  للشخص المنتمي إلى أي حزب من األحزاب االشتراكية

   الرفيق :ترجمة دار البحار 
   الرفيق:ترجمة عبد الحميد الكاتب

حيث استخدما  . الرفيقففي كلتا الترجمتين نجد أن المترجمين قد استخدما الكلمة نفسها وهي كلمة             
 ُيطلق علـى    Comradeُيطلق على الرجل االشتراكي في البيئة الغربية بلفظ         فما  . الترجمة الحرفية 

وبالتالي يرمز لفظ الرفيق في النص الهدف إلـى         . الرفيقالرجل االشتراكي في البيئة العربية بلفظ       
  .ما يرمز إليه في النص األصلي

التمثيل وليس علـى    ولقد كانت هذه بعض األمثلة من الرموز التي انتقيتها من المدونة على سبيل              
سبيل الحصر، فبعد عملية التحليل والمقارنة نجد أن المترجم قد يواجه صعوبة في ترجمتها إلـى                

. العربية وذلك راجع إلى االختالف الثقافي واالجتماعي بين المجتمع اإلنجليزي والمجتمع العربـي            
نقل هذه الرمـوز حيـث       تكاد أن تكونان متقاربتين في       نومن خالل المدونة الحظت أن الترجمتي     



والجـدول التـالي    . كلتاهما قد استخدمتا أسلوب الترجمة الحرفية وأسلوب النقل الكتابي بشكل واسع          
  :يبين النسب المئوية المستخدمة في ترجمة الرموز

  أساليب الترجمة
  ضاالقترا

  المحاكاة
  الترجمة الحرفية

  اإلبدال
  التطويع
  التقابل
  التصرف
 النقل الكتابي

  دار البحار
/  
/  

45.2%  
/  
/  
2.8%  
/  
40% 

  عبد الحميد الكاتب
/  
/  

52.4%  
/  
/  
2.8%  
/  
40% 

  النسب المئوية المستعملة في ترجمة الرموز: 3جدول رقم 
  

فمن خالل الجدول نجد أن مترجم دار الحار قد استخدم الترجمة الحرفية بشكل كبير حيث وصلت                
 النقل الكتابي الـذي وصـل إلـى نـسبه           وهي ترجمة معتبرة مقارنة بأسلوب     %45.2إلى نسبه     

 وهي نسبه قليلة مقارنه  بالنسبة المئويـة         %2.8 في حين أن أسلوب التقابل قد ُأستُخِدم بنسبة       %.40
أما ترجمة عبد الحميد الكاتب فقد جاءت هـي األخـرى مقاربـة        . للترجمة الحرفية والنقل الكتابي   

 في حـين بلغـت النـسبة المئويـة          %52.4ة  لترجمة دار البحار حيث بلغت نسبة الترجمة الحرفي       
وهي النسبة المئوية نفسها      %2.8و       %40على التوالي    ألسلوب النقل الكتابي وأسلوب التقابل    

  .المستخدمة في ترجمة مترجم دار البحار
وما يمكن استخالصه مما سبق هو التشابه الكبير في ترجمة الرموز والمتمثلة في أسماء األعـالم                

ات الثقافية، حيث ان الرموز المتمثلة في أسماء األعالم قد تم اتباع النقل الكتـابي لمعظـم                 والعبار
  : النقل الكتابي حيث قاللوهو ما أشار إليه عبد السالم يخلف حو. األسماء

وتتباين هنا التسميات التي تطلق على هذه الكيفية، فهناك من يصطلح عليها بنقـل              
حروف أو تصوير الحروف أو المعّرب الكتابي أو         بالتعريب أو رسم ال    والحروف أ 

  )73: 1999سعيد علوش عن يخلف عبد السالم ،. (الرسم اللفظي
   



  فغالباً ما يلجأ المترجم إلى نقل بعض األسماء التي ال تقبل الترجمة حيث ال يرى وذلك في إطار                  
ـ      . ما يسمى باالقتراض الضروري     والتي جاءت   Transliterationوقد يعرف هذا النوع من النقل ب

  .ُينقَِحر أي ينقل حروف لغة إلى حروف لغة أخرى  بمعنى )985: 1993( في قاموس المورد 
 حيث Transliterateلـ  Webster's(1971:2429)هذا التعريف بعيداً عن تعريف وقد ال يذهب

  : بالشكل التاليتجاء
Transliterate: to represent or spell( words, letters or characters) of one 

language in the letters or characters of an other language . 

كلمات ،حروف أو (النقل الكتابي هو عملية تصوير أو تهجئة : بمعنى ان 
  )                  ترجمتنا.(في لغة بأحرف أو أسماء أشخاص في لغة أخرى) أسماء أشخاص

  
  
V-6-خالصة الفصل :  

 من تحليل ومقارنة لترجمة التشبيهات واالستعارات والرموز يبدو أن األسلوب            ما تقدم    من خالل 
إلـى  . المعتمد بكثرة كان ممثالً في الترجمة الحرفية، حيث كانت نسبة تداولها كبيرة في كل صنف              

 إلى أسلوب اإلبدال والتطويع والتقابل في كثير من الحاالت، حيث جاءت نسبها قليلة              ءجانب اللجو 
  .ومتفاوتة

ففي ترجمة التشبيهات وجدت أن مترجم دار البحار قد لجأ إلى استخدام أساليب الترجمة المباشـرة                
 التقيد بالنص األصلي إلى     ل حيث حاو  %88.6وخاصةً أسلوب الترجمة الحرفية والتي بلغت نسبتها        

 الترجمـة   وهي نسبة كبيرة مقارنة باستخدامه ألسـاليب      . جانب حرصه على سمات أسلوب الكاتب     
و % 2.7غير المباشرة كأسلوب اإلبدال والتطويع اللذين بلغت نسبة اسـتخدامهما علـى التـوالي               

5.5.%  
 الترجمة المباشرة وبخاصةً الترجمة الحرفيـة       بأماعبد الحميد الكاتب فقد استخدم هو اآلخر أسالي       

بيعتـه وهـي    حيث حرص على ان تتالءم مع ذوق المتلقي العربي وط          %33.3حيث بلغت نسبتها    
نسبة قليلة مقارنةً بنسبة استخدامها عند مترجم دار البحار، إال أنه اتجه إلـى اسـتخدام أسـاليب                  

 كاإلبدال أحياناً والتطويع أحياناً أخرى وإن كانت نـسبتهما قليلـة مقارنـةً              ةالترجمة غير المباشر  
 ومع ذلك فقـد     %.2.7و         %8.8  على التوالي  ابأسلوب الترجمة الحرفية حيث بلغت نسبتهم     

سجلت عدة حاالت أحجم فيها عن الترجمة إما لكونها كانت في مقاطع محذوفة أو أنـه رأى عـدم                   
  %.33 ذوق القارئ العربي وطبيعته والتي بلغت نسبتها نجدوى ترجمتها البتعادها ع



ين قد     هذا فيما يخص ترجمة التشبيهات أما عن ترجمة االستعارات فقد الحظت أن كال المترجم             
في حين بلغت نسبة التقابـل فـي ترجمـة دار     .  النص الهدف  يحاول أيجاد المقابل لهذه الصور ف     

وان كانت هذه النسب قليلـة مقارنـةً         %15.5كانت نسبته عند عبد الحميد الكاتب       % 11.5البحار  
 ففي حـين بلغـت نـسبة      . بأسلوب الترجمة الحرفية التي بلغت نسبة كبيرة في كٍل من الترجمتين          

  %.61.5كانت عند عبد الحميد الكاتب  %84.6الترجمة الحرفية عند مترجم دار البحار 
وما وجدته أيضاً أنه في حين كان اعتماد مترجم دار البحار، إلى جانب  الترجمة الحرفية، علـى                  

 جانب أسلوب الترجمـة الحرفيـة،على أسـلوب         ى التقابل كان عبد الحميد الكاتب يعتمد، إل       بأسلو
وهو بذلك كان يقصد إلى تهذيب األسلوب وتقبله %.19.2 والتطويع حيث بلغت نسبة التطويع      التقابل

إال انه أحياناً أخرى كان يحجم عن ترجمة بعض االستعارات حيث بلغت نسبة             . لدى القارئ العربي  
  .وهي نسبة قليلة مقارنةً بنسب بقية األساليب %7.6إحجامه 

وجدت أن المترجم قد يواجه بعض الصعوبات في ترجمتها وقد             أما بالنسبة لترجمة الرموز فقد      
فأغلب الرموز التي تتمثـل فـي       .  النص الهدف  ييرجع ذلك إلى عدم وجود المقابل لهذه الرموز ف        

وعليه فقد اسـتخدم    .  العربية إال إذا استثنينا بعض الحاالت      ة لها مقابل في اللغ    داألسماء قد ال يوج   
ابي لمعظم األسماء ولذلك كانت نسبة النقل الكتابي متساوية فـي كلتـا       النقل الكت  بالمترجمان أسلو 

أما فيما يخص استخدام الترجمة الحرفية فقد كانت نسبة اسـتخدامها           . %40الترجمتين حيث بلغت    
أما .  في ترجمة عبد الحميد الكاتب     %52.4 في حين كانت تمثل      %45.2من قبل مترجم دار البحار      

قليلة جداً مقارنةً ببقية األساليب األخـرى       وهي نسبة   % 2.8 كانت   دقابل فق  أستخدام أسلوب الت   ةنسب
  .المستخدمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :خاتمـة 
  

من خالل ما سبق يمكن استنتاج أن ترجمة النصوص األدبية بوجه عام والرمزية بوجـه خـاص                 
. ئص ومميزات متنوعـة    نظراً لما تنفرد به من خصا      ةتختلف عن غيرها من النصوص غير األدبي      

 قالب جمالي يكثر فيه اسـتخدام األسـاليب المجازيـة           يفهي نقل للمشاعر واألحاسيس واألفكار ف     
فكان على مترجم القصة الرمزية، باعتبارها تندرج ضـمن         . والبالغية واإليحاءات وتعدد المعاني   

المحسنات البالغية، أن    والتي يكثر فيها استخدام الصور البيانية و       ) I-3-7جزء(النصوص األدبية   
 االهتمام بنقل مثل هذه األساليب التي ُبنيت عليها أفكار الكاتـب إلـى              ةيأخذ بعين االعتبار ضرور   

  .جانب كونها تعد من الوسائل التي تمكنه من عملية التبليغ وإيصال الرسالة إلى المتلقي والتأثير فيه
وي على المعاني والدالالت الخاصـة التـي        وعليه تزداد ترجمة القصص األدبية تعقيداً كونها تحت       

لذلك فالمترجم الُمقـِدم علـى      . ترتبط بمعطيات ثقافية واجتماعية وسياسية وزمانية ومكانية محددة       
ترجمة القصص الرمزية منها وغير الرمزية ال يكفيه تمكنه من اللغتين اإلنجليزية والعربية فحسب              



ـ    بل عليه أن يغوص إلى أعماق النص األصلي ومع          يرفة معاني ودالالت الكلمـات والرمـوز الت
ومـع  .  من إنتاج هذا النص     )III-2-3جزء  (تحويها القصة إلى جانب معرفة قصد الكاتب وهدفه         

 على المترجم ان يكون ملماً بمثل هذه العوامل الداخلية في إنتاج النص فقط بل كـان                 يذلك ال يكف  
نظمة الـسياسية واألفكـار االجتماعيـة الـسائدة         عليه اإللمام بعوامل خارجية والتي تتمثل في األ       

والمعتقدات الدينية والمعطيات الحضارية وهو ما أكدته النظريـات اللـسانية، خاصـةً اللـسانية               
التي ركزت بشكل خاص على عنصر الثقافة بمختلف جوانبهـا حيـث             ) III-4مبحث  (االجتماعية

 فالموقف قد يتشابه بين مجتمعين      )II-5مبحث( بيَّنت أن لكل مجتمع طريقته الخاصة في رؤية العالم        
وهو مـا أشـارت إليـه       .مختلفين لكن طريقة التعبير عن هذا الموقف تختلف من مجتمع إلى آخر           

 De( بوغراند ودرسـلر  مع دي) III-2مبحث (نظريات لسانية أخرى ال سيما لسانيات النصوص 

Beaugrande & Dressler,(1981 ـ   والمعايير النصية السبعة الت  ةي جاءت بهـا خاصـةً الموقفي
  .والمقصودية 

ومن هنا تبرز أهمية توظيف     . المترجم كلمات أو جمالً وإنما نصوصاً      مففي عملية الترجمة ال يترج    
فهي تنظر إلى النص كوحدة متكاملة من العناصر تعمل جميعهـا           . لسانيات النصوص في الترجمة   

 شرط االتصال والتبليغ يتعين على النص أن        ولكي يتم تحقيق  . في تكامل لتشكيل ما يسمى بالخطاب     
فمتى فقد النص أحد هـذه المقـاييس فقَـَد بعـده االتـصالي      .يخضع لهذه المقاييس النصية السبعة   

  .والتبليغي
 تمتاز بخصائص وسمات أهمها احتوائهـا       )3-1مبحث  (فالقصة كنوع من أنواع النصوص األدبية       

عارات ورموز والتي تعد جزء ال يتجزأ من أسلوب         على مختلف الصور البيانية من تشبيهات واست      
لذلك كان لخصائص القصة أثـر      .الكاتب وذلك لما لها من قوة تصوير وتأثير على مشاعر المتلقي          

مباشر في عملية الترجمة حيث أصبح لزاماً على المترجم أن يعمل على إبراز هـذه الخـصائص                 
 كمـا   لاستعارات ورموز يكون لها تأثير مماث     والمميزات عند الترجمة فكان علية إيجاد تشبيهات و       

أحدثه النص األصلي على متلقية وهو في ذلك يتجه إما إلى استخدام الترجمة الحرفية والمحافظـة                
على سمات القصة وإن كان ذلك على حساب المعنى أو كـان عليـه اسـتخدام أسـاليب أخـرى                    

  . قد ال تفي بالغرض المطلوب وذلك عندما يرى أن الترجمة الحرفيةعكاالقتراض أو التطوي
ـ                 بـأن   هفما يجب على المترجم الوقوف عليه، عند ترجمة أي نص أدبي مثل القـصة،هو معرفت

وعليه يلتقي الكاتب والمترجم في     .ترجمته هذه موجهة لفئة القراء مثلما أرادها كاتب النص األصلي         
كاتب حتى يتسنى له النقـل       ال ة، فعلى المترجم ان يبحث في مقصو دي       ةنقطة واحدة وهي المقصودي   

  . متلقي النصىبأمانة وإحداث تأثير مماثل عل



  
 فيما اومن خالل عملية المقارنة والتحليل للمدونة حصلت على جملة من االستنتاجات يمكن تلخيصه    

  :يلي 
  ففي ترجمة التشبيهات عمد مترجم دار البحار إلى التقيد بالنص األصلي وذلك من خالل إظهـار                

بيه في النص األصلي بتشبيه في النص الهدف، معتمداً كثيراً على أسـلوب الترجمـة               صورة التش 
أما عبد الحميد الكاتب فقد عمل هو اآلخر        .الحرفية وفي مرات قليلة على أسلوبي التطويع واإلبدال       

على تكييف ترجمته مع ما يناسب وجهة نظر المتلقي العربي حيث عمد إلـى اسـتخدام الترجمـة             
مرات كثيرة أو كان يقابل التشبيه في النص األصلي بعبارة شارحة في النص الهـدف                يالحرفية ف 

 ة إالّ انه اتجه إلى استخدام أساليب الترجمـة غيـر المباشـر            . عن المعنى األصلي   دبحيث ال يبتع  
كاإلبدال أحياناً والتطويع أحياناً أخرى وإن كانت نسبة استخدامهما قليلة مقارنةً بأسلوب الترجمـة              

ومع ذلك فقد رصدت عدة حاالت أحجم فيها عن الترجمة ربما لشعوره بعـدم مالءمتهـا                .رفيةالح
  .لذوق القارئ العربي أو أنها كانت في مقاطع محذوفة

  
  أما فيما يخص االستعارات فقد عمد المترجمان إلى استخدام الترجمة الحرفية بشكل واسع وذلـك          

إلخالل به، إلى جانب استخدام أسلوب التقابل من        بهدف المحافظة على روح النص األصلي وعدم ا       
إالّ أن نسبة استخدامها  . قبل مترجم دار البحار وأسلوب التقابل والتطويع من قبل عبد الحميد الكاتب           

كانت قليلة مقارنة بنسبة أسلوب الترجمة الحرفية، إلى جانب لجوء عبد الحميد الكاتب إلى إضـافة                
 العبارات وذلك ربما انطالقاً من رؤيته إلى إبراز الصور الفنيـة            أو حذف أو تقديم أو تأخير بعض      

ومع ذلك فقد عمد إلى حذف بعـض االسـتعارات          . آخذاً في حسبانه ذوق القارئ العربي وطبيعتة      
  . ربما لعدم جدوى ترجمتها أو أنها أتت في مقاطع محذوفة

   
ترجمة الحرفية والنقـل الكتـابي      أما فيما يخص الرموز فقد عمد المترجمان إلى استخدام أسلوب ال          

حيث كانت أغلب الرموز تتمثـل فـي أسـماء          . حيث ظهرت بنسب كبيرة مقارنةً بأسلوب التقابل      
ففي أسماء األعالم استخدما أسلوب النقل الكتابي ألغلب األسـماء إلـى            .  ثقافية تاألعالم أو عبارا  

فيها النسب المئويـة لألسـاليب       جداول بينت    مهذا وقد قمت برس   .جانب استخدام الترجمة الحرفية   
  .المستعملة في ترجمة التشبيهات واالستعارات والرموز 

  



ويتجلى لنا من خالل ما سبق أن ترجمة القصص بشكل عام والقصص الرمزية بشكل خاص تكون                
 من صور بيانية كالتـشبيهات واالسـتعارات        تحويهمشبعة بعاطفة الكاتب ومشاعره إضافة إلى ما        

يب بالغية أخرى حيث تعد جزء ال يتجزأ من أسلوب الكاتب قاصداً من ذلك التأثير               والرموز وأسال 
وحيث أن كل هذا يكـون مهمـاً فـي          .  السرور والبهجة إلى قلبه    لعلى القارئ وشد انتباهه وإدخا    

القصة كان على المترجم أن يضع نصب عينيه ما تحويه القصة من األساليب البيانية والبالغية وأن       
إظهارها في الترجمة حرصاً منه على األمانة األدبية التي يجب أن يتـصف بهـا كـل                يعمل على   

فمن خالل عملية المقارنة والتحليل للمدونة وجدت أن مترجم دار البحار قد عمـل علـى                . مترجم
المحافظة على النص األصلي بشكل واسع حيث التزم به فلم يحذف شيئاً من فصولها ولم يضف أي       

 اتبع أسهل أساليب الترجمة المباشرة وهي الترجمة الحرفية إالّ ذلك لم يمنعه من              مقاطع أخرى لكنه  
 ببعض األساليب األخرى مثل اإلبدال والتطويع والتقابل كلما رأى ذلـك ضـرورياً وإن               ةاالستعان

 مفربما كان قصده من عدم الحذف أو اإلضافة هو عـد          . كانت نسبها قليلة مقارنةً بالترجمة الحرفية     
وهو بترجمته هذه يكون قد بذل جهداً كبيراً في االلتزام باألصل والعمل على نقله              .ل بالترجمة اإلخال

  .بشكل دقيق
ـ  ر الحذف واإلضـافة أو االختـصا      ةأما ترجمة عبد الحميد الكاتب فما لفت انتباهي هو عملي           ي الت

ساسية ألي مترجم   فإذا كانت األمانة األدبية هي الركيزة األ      .طالت عدة مقاطع مختلف فصول القصة     
فما تمتاز به القصة هـو سـهوله ألفاظهـا ووضـوح            . فهو بعمله هذا يكون قد أخل بهذه األمانة       

 فترة كبيرة من الزمن ولكن قد يعزى ذلك إلـى         ا إلى جانب أنه لم تمر عليه      )IV-4مبحث( مفرداتها
علـى إدراجهـا    رؤيته بما يناسب ذوق القارئ العربي وما يؤثر فيه من كلمات أو ألفاظ فيعمـل                

فهو بعمله هذا كـان     . وترجمتها، وإن كانت تتنافى مع أفكار القارئ ومعتقداته كان يتجه إلى حذفها           
ينظر بالدرجة األولى إلى ما يناسب المتلقي وذلك بالحذف أو اإلضافة أو التقديم والتـأخير حتـى                 

وعليه رغم استخدامه   .ا التي أرادها كاتب النص األصلي وما يقصده من ورائه         ةتتجلى الصور الفني  
وقد برر عبد   . أسلوب الترجمة الحرفية كان يلجأ إلى أسلوب التطويع أو االقتراض أو إيجاد المقابل            

الحميد الكاتب طريق ترجمته بمقاله في أخر ترجمته يقول فيها إنها لم تكن ترجمة حرفية مطلقـة                 
التأخير ليسهل تقـديمها للقـارئ      وكل ما فعله هو التصرف في الترجمة وذلك بالحذف أو التقديم و           

العربي حيث يرى ان هذا  األجراء ال يخل بسياق القصة وان الترتيب الذي ألحقه بفصولها لتكون                 
  .اكثر اتساقاً مع ذوق القارئ العربي

فما يمكن قوله هنا عن ترجمة النصوص األدبية بشكل عام هو ان يكون المتـرجم المقـدم علـى                   
نصوص األدبية ملماً إلماما كبيرا باللغتين اللغة األصلية واللغة الهـدف           ترجمة أي نوع من أنواع ال     



وأن يكون ملماً أيضا بالثقافة الخاصة بكل لغة آخذاً في الحسبان العوامـل اللـسانية واالجتماعيـة                 
وهذا ال يعنـي أن يكـون       . والسياسية المتعلقة بكاتب النص األدبي وان يكون ذا حس فني مرهف          

 تتجه بأسلوب صحيح وسليم ومتفقه مع النص األصلي ومتفاديـاً           هبل أن تكون كتابات   المترجم أديباً   
إلى جانب أن عملية االهتمام واإللمام بالموقف والسياق تـساعدان علـى وضـع              . أخطاء الترجمة 

العوامل الثقافية والبيئية والسياسية المؤثرة علـى       النص في سياقه األصلي كي يتسنى فهم وإدراك         
تالي فان رؤية كل مترجم للنص وتصوره للسياق هما اللذان يحددان معايير اختيار هذه              وبال. النص

فالترجمة الحرفية لالستعارات أو التشبيهات أو الرموز تكون في بعض األحيان           . المفردات أو تلك  
أسلم من المغامرة باستحداث استعارات أو تشبيهات أو رموز أخرى أو البحث عنهـا فـي اللغـة                  

وعليه فقد يكون من األفضل إجماالً في       . ة إليجاد المكافئ لتلك الموجودة في اللغة األصلية       المستهدف
النصوص األدبية ذات الجودة العالية أن تُترجم االستعارات والتشبيهات والرموز بأسلوب الترجمة            

د تبعد الـصورة  الحرفية، إالّ إذا كان ذلك يؤدي إلى نتيجة تتنافى مع ثقافة اللغة المستهدفة أو أنها ق            
الشعرية وفي هذه الحالة يكون على المترجم االتجاه إلى البديل وهو إمـا التطويـع أو اإلبـدال أو        

  . االقتراض أو غير ذلك عندما يجد ذلك ضرورياً
وعليه فإن النصوص األدبية تضع المترجم أمام جملة من االختيارات قد ال تكون سـهلة التعيـين                 

ته وتمرسه في حقل الترجمة يستطيع أن يحافظ على رونـق األصـل             ولكن بفطنه المترجم وبراع   
ويحقق شروط الترجمة األدبية وعلى رأسها األمانة في النقل إلى جانب اجتهاده في نقل خـصائص    

  . بالغية متنوعةبأسلوب الكتابة القصصية من صور بيانية أو أسالي
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  I:ملحق 

طلحات قائمة ببعض المص
والكلمات التي وردت في 
المدونة من اإلنجليزية إلى 

  :بالعربية
  

A  
 Acceptability..................................................................مقبولية
  Actor............................................................................ممثل 
 Adaptation....................................................................تصرف
 Allitration......................................................................جناس

  Ambiguity....................................................................غموض



  Animal.........................................................................حيوان
 Animalism....................................................................ةحيواني

  Apostrophe...................................................مناجاة أو خطاب الغائب
  Aristocratic...............................................................أرستقراطي
   Artistic Translation......................................................ترجمة فنية

B  
  Barn....................................................................مخزن الحبوب

  Beast...........................................................................وحش 
  Bit............................................الحديدة المعترضة في فم الفرس: الشكيمة

  Borrowing..................................................................االقتراض
C 

  Calque .............................................................................المحاكاة
...................................................................رأسمالية

Capitalism 

 Capitalist.....................................................................رأسمالي

  Carthorse...............................................................حصان العربة
   Character......................................................................شخص
 Church..........................................................................كنيسة

  Coherence............................................................ليالترابط التكام
رابط  الت

سقي ..................................................................الن
...Cohesion  

  Comedy...............................................................مسرحية  هزلية
   Commandment................................................................وصية
 Compare........................................................................يقارن

  Comparative Stylistics ............................................األسلوبية المقارنة



 Complete simile............................................................تشبيه تام

  Comrade.........................................................................رفيق
  Connotation.....................................................................إيحاء

  Cow-shed........….....................................................زريبة األبقار
  Croak...................................................نقيق الضفدع أو نعيب الغراب

   Culture .........................................................................ثقافة  
D  

   Drama ....................................................................... مسرحية
  Dramatist...............................................................كاتب مسرحي

 Dung.............................................................................روث
E  

  Elliptical simile..........................................................تشبيه موجز
  Enlightenment..................................................................تنوير

 Equivalence....................................................................التقابل
 Event............................................................................حدث

   Extended metaphor..................................................استعارة موسعة
F 

 Fable..........................................................................أسطورة

 Farm house.............................................................رعةبيت المز

  Figurative language......................................................علم البيان 
    Figure of speech......................................................صور ببيانية  

 Foal...............................................................................ُمهر

 Foe................................................................................عدو
آالب صيد 

..............................................................الثعالب
Foxhounds  

H 
  Hatch.....................................................................فقس البيضي

   Hero............................................................................بطل  



  Hint..............................................................................تلميح
 Hoof.....................................................................حافر الحيوان

  Horn..............................................................................قرن
 Horse..............................................................حصان،جواد ،فرس

  Horsehair....................................................شعر ذيل الفرس: الّسبيب
I 

  Idea...............................................................................فكرة
  Imagery..........................................................................خيال

 Implicite metaphor...................................................استعارة ضمنية

   Incident........................................................................ حادثة
  Informativity..............................................................المعلوماتية
  Intentionality..............................................................المقصودية

 Intertextuality.......................................................تداخل النصوص
  Irony...........................................................................سخرية

K 
 Knacker...............................................................تاجر الحيوانات

L  
  Listener........................................................................مستمع

  Literal Translation ..................................................الترجمة الحرفية
 Literary Text............................................................النص األدبي

 Low.......................................................................خوار البقرة
M 

  Mane................................................شُعر عنق الفرس وغيره: الُعرف
  Mare...............................................................أنثى الخيل:الفرس 

  Mental picture ..........................................................صورة عقلية
  Metaphor .....................................................................استعارة
  Metonymy.......................................................................كناية
 Misery..........................................................................تعاسة

 Modulation...................................................................التطويع



  
N  

   Narrate.....................................................................َسَرَد ،قّص
 Non_Literary Translation.........................................ترجمة غير أدبية

  Novel...........................................................................رواية
O  

  Orator..........................................................................خطيب
 Oratory....................................................................فن الخطابة

  Orchard.........................................................................بستان
P  

 Paddock.........................................................................مرج

  Pasture............................................................................كأل
  Philosophy...... ...............................................................فلسفة
 Pig..............................................................................خنزير

 Pile..............................................................................كومة

 Plot..............................................................................حبكة

 Poem..........................................................................قصيدة 

  Poet.............................................................................شاعر
  Poetic devices..........................................................أدوات شعرية

  Poetry............................................................................شعر
   Point of view...............................................................وجه نظر
 Pork........................................................................لحم خنزير

  Porker.....................................................................نخنزير بدي
  Prose..............................................................................نثر 

  Public..........................................................................جمهور
  Pun..............................................................................تورية

  Purr...........................................................الهرةصوت : الخرخرة 
 
Q 



 
  Quack.....................................................................صوت البط

R 
  Reader.......................................................................... قارئ
   Real............................................................................ واقعي
  Realism.......................... ..............................................واقعية
  Rebellion.....................................................................عصيان
 Rhetoric.........................................................................بالغة

  Rhyme...........................................................................قافية
  Ribbons........................................................................شرائط

S 
  Short story..............................................................قصة قصيرة 

 Sign.............................................................................إشارة

   Simile...........................................................................تشبيه
 Situationality.................................................................الموقفية

  Slaughter.............................................................مذبحة للحيوانات
  Slogan...........................................................................شعار

   Social class............................................................طبقة اجتماعية
  Socialism.................................... ...............................اشتراكية
   Socialist......................................................................اشتراكي
  Society........................................................................ مجتمع

 Sociolinguistics...........................................النظرية اللسانية االجتماعية
  Soil...............................................................................تربة

 Source Language.......................................................اللغة األصلية
  Sow............................................................أنثى الخنزير:اِلخنزيرة 
  Spur.............................................................................مهماز
  Stage............................................................................مسرح



 Stall............................................................................حظيرة

  Stallion..........................................................................الفحل
  Stockbreeder............................................................مربي الماشية

  Story.............................................................................قصة
  Straw........................................................................تبن ، قش
   Style......................….………..........……………………………أسلوب

 Synecdoche..............................................................مجاز مرسل
T 

  Tale.............................................................................حكاية
 Target Language.........................................................اللغة الهدف

  Text...............................................................................نص

 Text Linguistics...................................................لسانيات النصوص
 Tragedy.........................................................................مأساة

 Translation.....................................................................ترجمة
 Translator......................................................................مترجم

 Transposition.................................................................اإلبدال 
  Treatment......................................................................معالجة

قدم الخروف أو 
  Trotter..............................................................الخنزير

W  
 Whinny........................................................................صهيل

 Whip............................................................................سوط

 Wild creature...........................................................مخلوق برَّي

 Windmill..............................................................طاحونة الهواء

   Writer...........................................................................كاتب



  
  

 II:ملحق

  
  :قائمة ببعض المصطلحات والكلمات التي وردت في المدونة من العربية إلى اإلنجليزية

  

  أ
  

 Poetic devices..........................................................أدوات شعرية

   Aristocratic...............................................................أرستقراطي
 Fable..........................................................................أسطورة

   Style.......…………...........…………………............……………أسلوب
 Sign.............................................................................إشارة

  Connotation.....................................................................إيحاء
 Implicite metaphor...................................................استعارة ضمنية

   Extended metaphor..................................................استعارة موسعة
  Metaphor.....................................................................استعارة
   Socialist......................................................................اشتراكي
  Socialism........... ........................................................اشتراكية

 Comparative Stylistics............................................األسلوبية المقارنة
 Transposition.................................................................االبدال 

 Borrowing..................................................................االقتراض
  Quack............................................................صوت البط:البطبطة 

 Coherence............................................................الترابط التكاملي

 Cohesion...............................................................الترابط النسقي

  Literal Translation ..................................................الترجمة الحرفية
 Adaptation..................................................................التصرف
 Modulation...................................................................التطويع
 Equivalence....................................................................التقابل



 Animalism...................................................................ةالحيواني

 Purr...........................................................صوت الهرة: الخرخرة 

 Sow............................................................أنثى الخنزير:اِلخنزيرة 

 Horsehair....................................................شعر ذيل الفرس: الّسبيب

 Bit............................................الحديدة المعترضة في فم الفرس: الشكيمة

 Mane.................................................شُعر عنق الفرس وغيره: الُعرف

 Stallion..........................................................................الفحل

  Mare...............................................................أنثى الخيل:الفرس 
 Source Language.......................................................اللغة األصلية
 Target Language.........................................................اللغة الهدف

  Calque .......................................................................المحاكاة
 Informativity..............................................................المعلوماتية
 Acceptability................................................................المقبولية

 Intentionality..............................................................المقصودية
 Situationality.................................................................الموقفية

 Literary Text............................................................النص األدبي

  Text............................................................................النص

 Sociolinguistics...........................................النظرية اللسانية االجتماعية
  ب

 Orchard.........................................................................بستان

   Hero............................................................................بطل  
 Rhetoric.........................................................................بالغة

 Farm house.............................................................بيت المزرعة

  ت
 Knacker................................................................تاجر الحيوانات

 Straw.........................................................................تبن ، قش
 Intertextuality........................................................تداخل النصوص



  Soil...............................................................................تربة
  Translation.....................................................................ترجمة

 Non_Literary Translation.........................................ترجمة غير أدبية
  Artistic Translation......................................................ترجمة فنية

 Complete simile.............................................................تام تشبيه

 Elliptical simile...........................................................موجز تشبيه

   Simile.............................................................................تشبيه 
 Misery............................................................................تعاسة
  Hint................................................................................تلميح
   Enlightenment...................................................................تنوير
  Pun................................................................................تورية

  ث
  Culture .........................................................................ثقافة 

  ج
  Public.........................................................................جمهور
 Allitration......................................................................جناس

  ح
   Incident........................................................................ حادثة

 Hoof.....................................................................حافر الحيوان

 Plot..............................................................................حبكة

   Event............................................................................حدث
 Carthorse...............................................................حصان العربة

 Horse.............................................................حصان،جواد ،فرس

 Stall............................................................................حظيرة

  Tale.............................................................................حكاية
 Animal.........................................................................حيوان

  خ



 Orator..........................................................................خطيب

  Porker....................................................................نخنزير بدي
  Pig..............................................................................خنزير

 Low.......................................................................خوار البقرة

  Imagery..........................................................................خيال
  ر

...................................................................رأســــــــــــمالية

Capitalism 

 Capitalist.....................................................................رأسمالي

 Comrade.........................................................................رفيق

  Novel............................................................................رواية
 Dung.............................................................................روث

  ز
 Cow-shed...............................................................بقارزريبة األ

  س
  Irony...........................................................................سخرية

   Narrate.....................................................................َسَرَد ،قّص
 Whip.............................................................................سوط

  ش
 Poet.............................................................................شاعر

   Character....................................................................شخص 
 Ribbons.......................................................................ئطشرا

  Slogan..........................................................................شعار
  Poetry............................................................................شعر

 ص

     Figure of speech....................................................ور ببيانية  ص 



 Whinny........................................................................صهيل

  Mental picture .........................................................صورة عقلية
  ط

 Windmill..............................................................نة الهواءطاحو

   Social class............................................................طبقة اجتماعية
  ع

 Foe.............................................................................. عدو

 Rebellion.....................................................................صيانع

  Figurative language......................................................علم البيان 
  غ

 Ambiguity....................................................................غموض

  ف
  Idea............................................................................. رةفك

  Philosophy.................................................................... فلسفة
 Oratory....................................................................فن الخطابة

 ق

  Reader........................................................................ قارئ 
 Rhyme...........................................................................قافية

 Trotter........................................................قدم الخروف أو الخنزير

 Horn..............................................................................قرن

  Short story..............................................................قصة قصيرة 
 Tragedy........................................................................ مأساة

 Comedy................................................................مسرحية هزلية

  Story.............................................................................قصة
 Poem..........................................................................قصيدة 

  ك
  Dramatist...............................................................كاتب مسرحي

   Writer............................................................................كاتب



 Pasture............................................................................كأل

 Foxhounds........................................................كالب صيد الثعالب

 Metonymy......................................................................كناية

 Church.........................................................................كنيسة

 Pile..............................................................................ومةك

  ل
 Pork........................................................................لحم خنزير

 Text Linguistics...................................................لسانيات النصوص
  م

 Translator......................................................................مترجم
 Synecdoche..............................................................مجاز مرسل

  Society........................................................................ مجتمع
 Barn....................................................................مخزن الحبوب

 Wild Creature..........................................................مخلوقات برية

  Slaughter.............................................................مذبحة للحيوانات
 .Stockbreeder...........................................................بي الماشيةمر

 Paddock..........................................................................مرج

 Listener........................................................................مستمع

 Stage............................................................................رحمس

   Drama ....................................................................... مسرحية
  Treatment.....................................................................معالجة

 Actor............................................................................مثل م

  Apostrophe...................................................مناجاة أو خطاب الغائب
 Foal...............................................................................ُمهر

  Spur.............................................................................مهماز
  ن

  Prose ..............................................................................نثر



  Croak...................................................نقيق الضفدع أو نعيب الغراب
  و

  Real............................................................................ واقعي
  Realism........................................................................ واقعية

   Point of view...............................................................وجه نظر
  Beast...........................................................................وحش 

   Commandment................................................................وصية
  ي

 Hatch.....................................................................يفقس البيض

 Compare........................................................................يقارن
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  للجامعات المصرية،ردار النش ، وتطبيقاتهاأصولهاالترجمة  ،)1995(معبد العليمنسي  •

  .مكتبة الوفاء 
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I القواميس أحادية اللغةـ:   

    I -1 -باإلنجليزية اللغة أحادية :  

  

Longman Companion to  . 

 ,)1970(Twenties Century Literature
Ward A.C       Longman group 
Ltd.London.                                       
                         



The Combridge Encyclopedia of   .

  , David Crystal, )1995(Language
Combridge and New York, Oxford 
University Press.                              

       

s Third New 'Webster   .

International Dictionary of the 
English Language 

Marriam ,USA, )1971(Unabridge
Company Puplisher.                         

        
By        .ed edition3,)1991(iterary Terms and Literary TheoryDictionary of L. 

J.A.Cuddon .Penguin Books.                                                                         

Oxford Studen’s Dictionary of . 

.S.A,Hornby,)1987(Current English 



Oxford University Press.                  
                                                            

    
The Oxford Companion to the . 

Edited by ,)1996(English Language
Tom          McArthur ,Oxford 
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ا، ط  )1992(الكافي   •  شر،     1، معجم عربي حدیث ، محمد الباش ع والن ، شرآة المطبوعات للتوزی

 .بيروت، لبنان

مجمع اللغة العربية،  ،)1985(المعجم الوسيط •

 .شركة اإلعالنات الشرقية، مصر



 ،)2000(المنجد في اللغة العربية المعاصرة  •
   .بيروت  ،دار المشرق،1ط
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 .، دار العلم للماليين، بيروت3ط
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  . ، در الكتب العلمية، بيروت1،جي، محمد التو نج)1999(المعجم المفضل في األدب • 

 ، إنجليزي،فرنسي، عربي، المنظمة العربية للتربية)1998(المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات •
  .الثقافة والعلوم، تونسو

عربي ، منير البعلبكي ،دار العلم للمالیين /إنجليزي، قاموس )(1993 لموردا •

  .، بيروت

 إنجليزي/مزدوج عربي، )1997(طالوسيالمورد  •
منير البعلبكي وروحي  عربي،/إنجليزي –

  .بيروت  دار لعلم للمالیين، البعلبكي،



وب وآخرون،     ،1ط،  )1987(قاموس المصطلحات اللغویة واألدبية    •  ل یعق ين،   ،رامي م للمالی  دار العل

  .بيروت  

ة  •  صطلحات اللغوی م الم زي)1990(معج ي، ط/،إنجلي ي، دار العل1عرب ر البعلبك زي مني  م ، رم

  .للمالیين، بيروت

ة •  ة واألدبي صطلحات اللغوی م الم ة)1984(معج ع،  ، علي شر والتوزی ریخ للن اد، دار الم زت عب ع

  .الریاض 

  .  حماده إبراهيم، دار الشعب، القاهرة،)1971(لمسرحية والدراميةمعجم المصطلحات ا • 

  . عربي، مجدي وهبه، مكتبة لبنان، بيروت - فرنسي-إنجليزي،)1974 (معجم مصطلحات األدب • 

, Français/ Anglais, Anglais/Français,)2002(Larousse Dictionnaire de Poche. 
/VUEF.                                                                                      
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.http://www.alriyadh.com/2005/05/15article64506.html 

.http://www.buddhismtoday.com/english/buddha/Teachings/023-tnt-simile.htm(3/5/2000)  

.http://www.gradesaver.com/ClassicNotes/Titles/animafarm/about.html(13/8/2005)  

.http://www.novelguide.com/animalfarm/characterprofiles.html 

www.forstfriends.org/figurative.html(21/8/2005)  .  
. www.Metaphor - Wikipedia, the free encyclopedia.htm.(5/3/2005) 

.www.promotega.org/msc00010/figlang1.htm 
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