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 يو  و  والضؤال اله   حعريب املصطلح املضرحي  

 (1)رمضان العوري

  (4، م. 1531)نلُبا،  خهىن اإلاٗاوي" ألالٟاّ"

ت  ٢لٗت ِخهنها الث٣اٞت وؾُاحها اللٛت" "الُهىٍّ

  .(259، م. 0212)اإلاؿّضي، 

 م٣ّضمت

 ًُ ِ ٣ْ خحن 
ّ
لى جغحمت اإلاهُلح  ُو ٟاْي اإلاخمّدِ ضم الل ت ٖمىما ٖو ُّ ٖلى الترحمت الانُالخ

  ،اإلاؿغحي جدضًضا
 
 ،٢ض جبضو في ْاَغ بًٗها بضيهُت ؤو مؿتهل٨ت ٖضة جيكإ لضًه ؤؾئلت

 ها نّ ببط  ؛ حغاثُت بم٩انول٨نها مً ألاَمُت ؤلا 
ّ
ةنها جاصي ًَ وجًاٞغث ٞبطا ما جىاعصث في الظ

ُت حؿاٖض ٖلى بٖاصة َغح ألاؾئلت وحٗم٤ُ الؿا٦ً ونُاٚبلى زلخلت  ت مغحُٗاث مٗٞغ

بًجاص بٌٗ حٗمل ٖلى و  ،اوما ًخًمىه مً م٣هضًاث وإًضًىلىحُ الىٓغ في ٞٗل الترحمت

ً ْٖ  .ل  الخلى٫ إلاا ؤُ

الٗىاث٤  َاهاث؟ و٠ُ٦ وّٗغب وما: إلااطا وّٗغب وما الٛاًاث والغّ مً َظٍ ألاؾئلت

ل ُٞٗل  ؟ والاو٩ٗاؾاث غ ٖلى مىا٠٢ ؤبٌُ بغيء  الترحمت ؤو الخٍٗغب ٞٗل   َو ؤم ًخٞى

الٗال٢ت م٘ آلازغ  ؟ زم ما َبُٗت مىُل٣اتها ؟ وما ًضًىلىحُاث؟ وإن ٧ان ٦ظل٪ ٞما هيوإ

ّٗغب نؾىدبحّ  ااإلاترحم ٦م اإلاؿغحي ال٩امً  في قٟغة اإلاهُلح
ُ
ل ٌؿخُُ٘ اللٟاْي اإلا  ؟ َو

تراٝ  يمىُتمً زال٫ ٞٗل الترحمت نُاٚت مثا٢ٟت خ٣ُ٣ُت   ٢اثمت ٖلى الخىاػن والٖا

 

                                                           
(1) Université de Jendouba, Tunisie. 
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ت اإلاخباص٫ ُٖ  ؤم ؤن َىال٪ هٓغة صوهُت جد٣حًر ت هغحؿُت جاصي بلى حُُٗل الخىاع في م٣ابل  لٍى

   لى ُٖالت في الخٟاٖل والخإزحر والخإزغ؟اإلاإمى٫ وإ الث٣افي اإلاٟترى

ا ٦ثحر جخ٩از حَر ظا ما ؾيؿعى  ،٠ بةلخاح وجغوم بحابتَظٍ ألاؾئلت ٚو في مٗغى  بلُهَو

٢ض ٢ضمىا مٗاًىت ؤو ٦كٟا لىي٘ الترحمت الانُالخُت  َظٍ اإلاضازلت بٗض ؤن ه٩ىن 

 .ولى ٖلى عجل وما آلذ بلُه في الى٢ذ الغاًَ اإلاؿغخُت

بما ْهغ  الٗغبُت الانُالحي ووكُذ الخغ٦ت اإلاعجمُت اإلاؿغخُت  اإلاكُٛل  جُىع   ْن إل 

ً وبضاًت ال٣غن  ً باٖخماص مً مٗاحم زانت في ؤوازغ ال٣غن الٗكٍغ الىاخض والٗكٍغ

ظا مجهىص مدمىصوهدذ اإلاهُلخاث  الترحمت ، ٞةن ال ٌؿتهان به وجإل٠ُ اإلاضازل َو

 الترحماث حكىبها في حؼء منها 
 
بت ل٩ي ال ه٣ى٫ قاطة ْاَغة ا ٍٚغ و٢ض ق٩لذ وال جؼا٫  ،وٗخبَر

اإلاُغوخت  باألؾئلت ز٣ىماصة للجض٫ ؤال وهي الُعجمت. وهدً بط هىُل٤ منها ٞؤلنها ٖلى نلت وُ 

ت زم بن الضزُل همىطج مىٟغص في الترحمت ًُغح بق٩االث ،في نضع َظٍ الىع٢ت ، ما مخىٖى

دهه  .ًخىحب الخى٠٢ ٖىضٍ ٞو

 املضرحيتالاصطالحيت الغثاثت و الترجمت وطفرة العجمت 

غ لىا مً ٢غاءاث في بٌٗ م٩ىهاث اإلاضوهت اإلاعجمُت بن ما ًلٟذ الاهدباٍ في ما جِّؿ 

لى -مهُلخاث مترحمت ٞيها  َى حؿغُب  -ؤ٧اهذ ٦خبا ه٣ضًت ؤو مٗاحم-اإلاؿغخُت الٗغبُت ٖو

اهت٦ثحر مً العجمت ، -هدى الٞذ ا ٖلى ألالٟاّ ألاحىبُت ؛والَغ  ٦ما هي بط خاٞٔ وايَٗى

ا ٖليها مً ًخىؾل بها لّٗل  ولهظٍ العجمت ؤؾباب ًغج٨ؼ لباؽ خغٝو ٖغبُت. وإن ؤلبؿَى

 : ؤَّمها

الهىي الظي وفي  ،اإلاهُلح ألاحىبي وبجغؾه وإ٣ًاٖهؾبب طاحي ًخمثل في الاٞخخان ب - 

البا ما ًٟض ي طل٪ بًجضٍ في هٟـ اإلاخل٣ي  الخُمُت الانُالخُتً لى يغب م، ٚو

(fétichisme terminologique) اإلاغض ي. هٕى مً الخهيُم لىوإ 

ؿغ وَُ  ؾبب مىيىعي مًا٠ٖ ؤو مؼصوج ًجض جٟؿحٍر ؤوال في قُٕى الاؾخٗما٫ - 

 ىحه ًبرٍع الخٗىص ٖليها ج لضزُلت َى في هٓغ اإلاضاٞٗحن ٖنهااالٟهم، ٞاؾخجالب اإلاهُلخاث 

ى يمان لؿهىلت اؾدُٗابها ل٨ثرة ما جضاولتها ألالؿً. "ل٩إنهافي ؤنلها  - عؤيهمفي  - ، َو

ىعي، ( جماثم جٟخذ الُالؾم وجامً هجاٖت الخٍٗغ٠" ُٗ  .(8 م. ،0213ال
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بُٗت اإلاهُلح وحكٗبه، ٞهى ٞاالؾخجالب ٖلى َظا الىدى جٟغيه َ باإلياٞت بلى طل٪

 (0214، الٗغوي) ح اإلاؿغحي"ٍب اإلاهُلفي ٖىذ حٗغ مضازلت  لىا بٗىىان " فيىا ٦ما بِ

ومخىالج ومهُلخاث ؤزغي مىٟخذ و  مغ٦ب ومترا٦ب في طل٪( لئلٞايت)واإلا٣ام ال ٌؿخجُب 

ى .عخلذ بلُه  ... بلى طل٪ مىٛل٤ مىا٠٦ َو

 ّٗ ب ؤمغا ٖؿحرا بلى خّض ماَظا الدك ؛ لظل٪  ب الظي ؤومإها بلُه ًجٗل ٖملُت الخٍٗغ

ؿ٣ُىن في الاؾدؿها٫ًُ  ب اإلاهُلخاث اإلاؿخٗهُت َو ، ِٞؿخيبخىن حجم َاالء ٖلى حٍٗغ

 .ألالٟاّ ٦ما هي

 جمتيرورة الغثاثت والع  ص

اهت َظٍ ًدبحن اؤّن لها ؾ واإلاخإمل في ْاَغة الَغ ٖىض الٗغب  حروعة وؤّنها ياعبت بجظوَع

ؤمثا٫ متى بً  "لًٟ الكٗغ" ألعؾُى الكغاح واإلاترحمحن ال٣ضامى مىظ ال٣ضًم في ؤٖما٫

الى٣اص َظٍ ول٣ض عنض ال٨ثحر مً  .(1537 ،بضوي ) ًىوـ والٟاعابي وابً ؾِىا وابً عقض

ؼة ،العجمت في قغوخهم  ئ٪ؤولٞل٣ض ؤب٣ى  .ودمحم ٚىُمي َال٫ ودمحم مىضوع  ومنهم دمحم ٍٖؼ

ألالٟاّ ولم ٌؿخٗملىا   و"٢ىمىطًا"،" َّغاٚىطًا" مهُلخيالكّغاح ٖلى ؾبُل الظ٦غ ٖلى 

 الى٤ُ. ٦ُُٟت ٖلى ؤًًا خاٞٓىا  بل  ٞدؿب  ألاعؾُُت

اجه؛ ٧اهذ ٚاثمت  واإلاٟاَُُم  ،ٞاإلاؿغح ٧ان و٢تها ٚحر مٗغٝو جماما و٧ان لظل٪ مؿٚى

جغحمه  بط ؤزظ الٟالؾٟت الكّغاح ٖما؛  نت وهي مخإجُت مً جغحمت ًٖ جغحمتويبابُت زا

اهُت.  والّخىؾل بالضزُل  الغاَب متى بً ًىوـ مً ٦خاب ؤعؾُى آلاه٠ الظ٦غ بلى الؿٍغ

 ،ا٣ٞض ؤزُإو خاولىا بُٖاء بضاثل في الٗغبُت  وختى خُىما ؛َى الخل آلامً في َظٍ الخالت

ظا ؾىٗىص بلُه في خُىه ًّ َو ًُ  . ل٨ ًىا مً ٢ُمت َاالء الٟالؾٟت اإلاترحمحن ى٣و في عؤطل٪ ال 

ب اإلاؿغحي والاهٟخاح ٞهم عوّ ، ن هيس ى ؤنهم ٢امىا بمهمت حلُلت؛ بط ال ًجب ؤفي ش يء اص الخٍٗغ

إل ٖلى ؤزغ٦م ٖلى الخًاعاث والخٟاٖل والخإزحر والخإزغ.
ّ
ىىها مً الَا

ّ
 عاثض  ا ؤنهم م٨

ى  ت ألاصب ؤال َو ا. "ًٞ الكٗغ"في حمهىٍع ت اإلاؿغح ولى هٍٓغ  ألعؾُى ومً زمت بضاًت مٗٞغ

ظا ش يء ًدؿب لهم -نهم ٞة ٖالوة ٖلى طل٪ ه٣ل اإلاٗاٝع  ٢امىا بضوع زُحر في جِؿحر -َو

ت ٦خاب "ًٞ الظي لم ًدؿً له  بلى الٛغبالخ٣ا ألاعؾُُت  )٦ما ؤزبخه  "الكٗغمٗٞغ

اثو  مً مهُلخاثالضاعؾىن الٛغبُىن ؤهٟؿهم( بال بى٣ل ما جغحم الكغاح   وطل٪ مدخٍى

مً الٗغبُت بلى اللٛاث الٛغبُت، وفي طل٪ ٨ًمً جال٢ذ الخًاعاث والخىاع الث٣افي والخإزحر 

  ن.البحّ 
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واإلاترحمحن ٞالعجمت ؤٖتى وؤقّض، وهي خايغة  ُحنؤّما بسهىم املخضزحن مً اللٟاْ

ها في اإلاضوهت اإلاعجمُت ،وب٣ىة
ّ
  واإلاؿاخت التي جدخل

 
مًاٖٟت صون مبالٛت لؤلؾباب  ؤيٗاٝ

 املعجم املضرحي : البٌٗ منهم مثل  التي ط٦غها آهٟا، وهي جدبىؤ م٩اها ممحزا في مٗاحم

ا ،عي بلُاؽاإلا (0222، و٢هاب بلُاؽ) املصطلحاث  معجمو ،وخىان ٢هاب مً ؾىٍع

نها ج٩اص جخدى٫ لىا ب. ولىال زكُت اإلاًىاث ل٣ألخمض بلخحري مً اإلاٛغب (0222) املضرحيت

ُت بمى٤ُ  لى عصوص ٞٗلب مً ٍٞغ الاٞخخان بالضزُل في بٌٗ ألاخُان ؤو او٩ٗاؾاث قَغ

 و٧ىمُضًا "ُضًاجغاح"و "ؤ٦ؿؿىاع" : مثل ؤَل الٗلم. ٞالضاعؽ حؿخى٢ٟه ؤلٟاّ ٦ثحرة

اتها ألاحىاؾُت  وباهخىمُم ومىهىلٙى، صعاما، ومُلى ٦مباعؽو  ٧ىمُضًا وجغاجي بخٟٖغ

حر٧اجاعؾِـو  ٦ؿُمُا وؾِىٛغاُٞاو وبغ   .٦ثحر طل٪ ، ٚو

ىا م٣اعهت بخهاثُتَوختى ال ًازظ ال٨الم ٖلى ٖىا معجم بحن في َظا الهضص  ىه ؤحٍغ

ٞخبِىا  ،مً جىوـ بلخحري ومعجم اللٛت اإلاؿغخُت لغمًان الٗىعي والخُجاوي الهلٗاوي 

إة ٫  في خحن ؤههزغ ألاوّ ؤن خًىع الضزُل ٞا٢٘ في ألا بالىٓغ  في ألازغ الثاوي ؤ٢ل خًىعا وَو

ِّ ا ج٦م بلى ٖضص اإلاهُلخاث اإلاترحمت ت فىه  اليؿب ب  : الجضو٫ الخالي ياإلائٍى

عدد املصطلحاث  عىاويً املعاجم
 
 
 ترجمتامل

عدد ألالفاظ 
 الدخيلت

 املئويتاليضبت 

 ُّ  8.08 22 071 تمعجم اإلاهُلخاث اإلاؿغخ

 ُّ  2.212 18 503 تمعجم اللٛت اإلاؿغخ

ًُ ِلالضاعؽ بن   ،لبضاثل مم٨ىت٧اهذ ا ما زانت بطا الضزُل وال ًجض مبرعا له ؿخهج

 جام ًٖ هدتها ٚحر م٣بى٫ ؤنال.حؤلا٩ُٞىن 

والاؾخٛغاب ؤن العجمت والٛثازت َالذ ختى بٌٗ  لالهدباٍ واإلاثحر للضَكتوالالٞذ 

 التي اعجدلذ بلى الخ٣ل اإلاؿغحي ووُ والدك٨ُلُت  اإلاهُلخاث ألاصبُت
ّ
 وهي  ،ٟذ ُٞهْ

مً طل٪  ،لىيىح مٟاَُمها واإلاغح٘ الظي جدُل ٖلُه جُغح البخت بق٩اال في الخٍٗغب ال

 .٩اجىع ٍباعوصًا و٧اع  امهُلخ

 ها ضزحن ًم٨ً جلخُهإزىطة ًٖ اإلاترحمحن ال٣ضامى واملخاإلا الىماطج وألامثلتَظٍ 

م ؤنها ُم  في الجضو٫ الخالي وؤنها قاُٞت  ِؿغةالظي ٌكمل الضزُل وما ه٣ترح مً بضاثل هٖؼ

ٛىِ ياُٞت
ُ
  .جمتوججىبىا الُع  ًٖ الضزُل ىاح
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 العجمت عىد القدامى

 ألاؾباب اإلاغاصٝ الٗغبي اللٟٔ الضزُل

 َغاٚىطًا

 ٢ىمىطًا

 مإؾاة

 ملهاة

يبابُت  مٟاَُم َالمُت،

باليؿبت بليهم وطل٪ هاحم ًٖ 

 جغحمت ٖلى جغحمت

 العجمت عىد املحدثين

الاٞخخان بالضزُل 

واؾدؿاٚخه وجهيُمه 

 بضٖىي بخاَخه بالضاللت 

 قُٕى الاؾخٗما٫و 

ؤلٟاّ 

 مؿغخُت

 ؤ٦ؿؿىاع

 جغاحُضًا

 ٧ىمُضًا

 بيخىمُم

 بغو٦ؿُما

 ؾِىٛغاُٞا

 مخمم ع٦خي

 مإؾاة

 ملهاة

 اإلالهاة الاًماثُت

 بُتغُ ال٣ُ 

 الخهمُم الغ٦خي

ؤلٟاّ 

ؤصبُت 

 ٞىُتؤو 

 حك٨ُلُت

 باعوصًا

٩اجىع   ٧اٍع

 مدا٧اة ؾازغة

ٟي غ جدٍغ  جهٍى

غومىن الجضا٫ ً ال ًبٛىن ًٖ الضزُل ِخىالؾ٣ُى٫ اإلاىا٦ٟىن الظً  ر وما الًح : ٍو

 واهٟخاخا لها  طل٪ بزغاء للٛت الٗغبُت ٗضٌُ ؤن ال ؟ ب في اؾخٗما٫ ألالٟاّ ألاعجمُت

٣ُت والٟغوؿُت وؤلا  ٖلى اللٛاث ألازغي  ٍغ تؤلٚا ا هجلحًز حَر ًُ  ٚو  ٟض ي في هُا١ خىاع لٛىي 

 ؟ بلى اإلاثا٢ٟت

خظاعم٘  الء ه٣ى٫ بلى َا  بت في الّس  الٖا  لؤلقُاءجا٫ املجاوي، َظٍ م٣اعبت وصون ٚع

بط َى بزغاء  ؛ؾمفي الّض  َى الؿّم  بهما الخانل والخال٢ُذ  ؛رها ػواًا الىٓغجبؿُُُت بطا ما ٚحّ 

ٍغ ب٣ٞاع للٛت الٗغبُت في ْاٍَغ ج٩لِؿها وججمُضَا بطا ما  هه ًاصي بلى، بل بول٨ىه في حَى

طل٪ ما وؿدكٟه  مً ؾعي املجام٘  .اللٛت ألام واحب ،وجدهحن .َظٍ الكا٧لتجىانل ٖلى 

بخ٨َغـ مهُلخاتها والاهٟخاح  في الظوص ًٖ لٛاتها املخمىم ألا٧اصًمُت الٗاإلاُت والهُئاث

 .بك٩ل ٚحر ؾالب

ىاثضٍ وؤصهاَا ؤهه ٞله مىاٞٗه ،زُل في اإلاُل٤ضيض ال ازم بهىا لؿى الباب  ًٟخذ ؤوال ٞو

 )مثل اإلاؿغح( ٞاحتهض واؾخيبِ وؤ ٗاٝع التي هجهل والتي ؾب٣ىا بليها ٚحرهاٖلى اإلا
ّ
وزاهُا  .٠ل

 بطا ماللىلىج بلى َظٍ اإلاٗاٝع في بٌٗ ألاخُان الك٩ل الانُالحي الىخُض ؤهه ٩ًىن 
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مس يًجاص بضاثل لٟاُْت في الٗغبُتاؾخدا٫ ب ًُ الؿبُل ألاوخض لالهٟخاح  . وفي َظٍ الخا٫ 

 .ٖلى آلازغ

 ٌُ  بٟٗل املجهىص ألاصوى، ؿٝغ في اؾخٗماله ول٨ً ه٩ىن يضٍ بطا ما الخٓىا ؤن البٌٗ 

بطا ؤًًا  ؛ ه٩ىن يضٍ في اللٛت الٗغبُت عةى ومِؿمخاخت م٩اهاث هدذ البضاثل في خحن ؤن ب

ت  و ما٦غ  ؤ ؤٍٞغ  في اللجىء بلُه ٚغ  ٢ض ، و ٧ان ٖىىاها للٛؼو الث٣افي واإلا٩اثض وتهضًض الهٍى

 ًُ ا وز٣اُٞاَظٍ ا فيالخهضي له و  .مللٛت ألا  ًمغ ؾىءامخىاَئ   .لخالت ًهبذ واحبا خًاٍع

ق٩االث ج٨ك٠ َبُٗت الخىحه ُغح بالخىؾل بالضزُل ً هيس ى ؤن نَظا صون ؤ

ت التي حؿىضٍ  ؤلا ، و٦ظل٪ والخلُٟت ال٨ٍٟغ
ُ
ىخهجت ومضي او٩ٗاؾها ٖلى اإلاضي ؾتراجُجُت اإلا

ب والبُٗض ُّ ٌُ  ؤهه ٦ما ،ال٣ٍغ  ال٩امىت  مً ٞٗل الترحمتوعي اإلا٣انض  ٚحر ب ًٖ وعي ؤوٛ

  ؟ ٞما َظٍ اإلا٣انض ًا جغي  ،في ٚىع اإلاهُلح

 اث الهويتوججلي  املصطلح املضرحي املترجم 

ىا َاحؿان في خ٣ُ٣ت ألامغ ترحم ؤو وّٗغب ًدىاٖػ
ُ
  خحن ه

لىم  * َاحـ مٗغفي نٝغ ُت ٖو هجهلها مثل ٖلىم ًدضو بىا بلى ولىج خ٣ى٫ مٗٞغ

٨هااإلاؿغح، هغوم ؤلا 
ّ
تها في ص٢اث٣ها وجمل إلاام بها والخٟاٖل مٗها بُٛت بٗض ؤلا  خاَت بها ومٗٞغ

ىا ولٛخىا وز٣اٞخىا وخًاعجىا خذ بزغاء مٗاٞع غ اإلايؿىب ؤلا ٞو بؿدُمي آٞا١ مً قإنها جٍُى

 
ّ
واإلاماعؾاث التي صؤبذ  ماثوال٨ٟغي بهٟت ٖامت. َظٍ خ٣اث٤ بضيهُت ؤضخذ مً باب اإلاؿل

، ٣ٞض ؤزظ اإلاٗغفي والخًاعي  ُم ا٦ر تخهل ال ها الكٗىب مىظ ؾال٠ الٗهىع، وبهاٖلي

اهُت  خلٟتٖلى ؾبُل اإلاثا٫ في مُاصًً مس الٗغب والهىضًت  وآلاعامُتًٖ الخًاعاث الؿٍغ

٣ُت...والٟاعؾُت وؤلا  ٞغ ٍٚغ ُت ٖلى ٧اٞت ألانٗضةىٖو خحن شج٘ الؿاؾت  ا ٢ٟؼة هٖى

وعنضوا لها ألامىا٫ الُاثلت  ،ٖلى الترحمت في الٗهغ الٗباس ي والخلٟاء ؤمثا٫ اإلاإمىن 

ت والٟلؿٟألاٞظاطضوا لها اإلاترحمحن وحىّ  ايُاثُ، ٞخُىعث الخغ٦ت ال٨ٍٟغ  والُب ت والٍغ

اث اء والٟ والبهٍغ ش والجٛغاُٞا حًز لىم الٟل٪ وزُا٫ الٓل.والخاٍع  دضزذواؾخُ  ..ٖو

٣ُا ال٨خب الٗغبُت وؤلا ى و٦ظل٪ ٞٗل ألاوعوبُىن خحن جغحم .اإلاهُلخاث اإلاالثمت  تٍٚغ

 
ّ
ا وجمل حَر  ٩ىا ؤؾباب النهًت.ٚو

 ومغب  
ُ
ُتفي  الٟغؽ ِ  "ٞاأللٟاّ خهىن اإلاٗاوي"، َى اإلاهُلح َظٍ اإلا٣هضًت اإلاٗٞغ

ت الض٢ُ ٖلى خض حٗبحر د٤٣ مالم جخم ت التي ال جخ٣حمُل نالُبا، وهي الؿبُل بلى اإلاٗٞغ
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ُت  ٕ  الٗلمُت وما لم ًدهل ب ٩ل الكغٍولالترحمت اإلاؿخٞى ؿها ٞٗلُا ٍخم ٖليها و  حما  ج٨َغ

 ب وهي قبيهت ؛ في الى٣ض والخىانل
ُ
الخٟاَم طل٪ ؤن " ،ٚحر ٢اعة ال٣ُمت الٗملتب ضىّخ طا لم ج

مً الخٗامل بى٣ىص مخبضلت ال٣ُم، ٞال بض للٗلماء بطا مً  بإلٟاّ مخبضلت اإلاٗاوي ؤنٗب

ختى ال  (صبُتألا و )ُت مً جثبُذ الانُالخاث الٗلم بض لهم الاجٟا١ ٖلى ٢ُمت ألالٟاّ، وال

ذ ٞيها  .(5-4نو. ، 1531 ،نالُبا) "جدبض٫ الخ٣اث٤ بدبض٫ ألالٟاّ التي ؤٞٚغ

الظي وحب جثبُخه  ٖمىما ٌسخب ٖلى اإلاهُلح اإلاؿغحي وما ٣ًا٫ ًٖ جغحمت اإلاهُلح

 اإلاٗاوي و  جخٛحر ختى ال
ُ
اث ؤو ج  باإلاٟهىم ٖىا ، زانت وؤن ًٞ اإلاؿغح ٍٚغبٝدغّ املخخٍى

ت الخبلى باألبٗاص الضعامُت مىظ ال٣ضًم، وإ ،٦ما ؤؾلٟىا الٛغبي ن ٧اهذ لىا ْىاَغها الٟغحٍى

٤ ماعون ت مً ال٣غن الخاً، ولم هخٗٝغ ٖلُه بال بضا٣ٞض اؾخيبذ اؾخيباجا ؾ٘ ٖكغ ًٖ ٍَغ

 .ال٫ الا٢خباؽ والترحمت زم حاءث مغخلت ال٨خابت الضعامُت والغ٦دُت الخ٣االى٣اف مً ز

خي *َظا ملمذ   ٗٓمه لضي الباخثحن،في ُم ، م٣خًب ومٗغٝو جاٍع
ُ
مًٗ ُٞه ول٨ً ما لم ه

ًضًىلىجي، َى الهاحـ ؤلا  اإلاخٗل٣ت بترحمت اإلاهُلح اإلاؿغحي الىٓغ في الضعاؾاث الٗغبُت

ب ألا ئا ؤو مداًضا ٦ما ٞخٍٗغ لٟاّ ٖمىما واإلاؿغخُت منها بالخهىم لِـ ٞٗال ؤبٌُ بٍغ

ت  بًضًىلىحُت هما َى مغجبِ بم٣هضًتوإ ،ًم٨ً ؤن ًدباصع للظًَ ًم٨ً ازتزالها في الهٍى

ًت جسالُٟت جدضص جمُحز  ٢اعة ؤو زابختمخىاعزت  : بٗىانغ ، ؤيببٗضيها الث٣افي والخًاعي 

ظٍ ت ؤو قٗب. َو  الخ٣ُ٣ت جىنل بليها الىا٢ض َجري مِكىهُ٪ الاهخماء لضي مجمٖى

Henri Mechonnic.ى مً َى في ص٢ت الخدلُل والٗم٤ والخمدُو طل٪  ًٖ رو٢ض ٖبّ  ، َو

٣ت ٢ُُٗت ف خحن  الظي ٌٗض ٖالمت ٞاع٢ت في َظا اإلاُضان في شعريت الترجمت مالٟه يبٍُغ

 ضًىلىحُا زانت باإلاترحم، ول٨ًًوعاء ٧ل ٞٗل جغحمت ج٨مً ال ٣ِٞ ب ؤن"الثابذ  بّن  : ٢ا٫

تها في الترحمت بال ؤها ؤًًا سُت جدًغ ٍَى  .(Meschonnic, 1999, p. 32) "٦ُضـإخجاٍع

تو جٓهغ في الؿُا٢اث الث٣اُٞت هي آلازغ ًٞضًىلىحُا بإما ٞ  اٞت باإلاهُلحالخ الخًاٍع

سُت" ٞهي  وؤما .اإلاترحم والتي ال ًم٨ً ٞهلها ٖىه  في لٛخه  حروعة اإلاهُلحؾ"ألاها الخاٍع

ش مً صالالث خاٞ لىو ؤو لٛاجه ألا  هاحمت ًٖ  تلاإلاخىاشجت، وما ا٦دؿب في جغخاله ٖبر الخاٍع

ىه باألبٗاص  ت التي ط٦غهاجلٍى  ب. وبسهىم الهىٍو
ُ
ِٗغب ٞهي جبرػ في ما هغي ًضًىلىحُا اإلا

مً اإلاهُلح في اللٛت اإلاىُل٤ ومً اإلاهُلح في اللٛت الهضٝ، ووٗني بها  بىاؾُت مى٢ٟه

ا التي ًًّم  ،اللٛت الٗغبُت في م٣امىا َظا حَر ت ٚو نها و٦ظل٪ مً زال٫ ألابٗاص ال٨ٍٟغ

خه لٛخه َى في ما ٣ًترح مً بضاثل فيبالًغوعة  خًىع َظا وألامثلت الضالت ٖلى  .ٖىىان ٍَى

باألبٗاص  ٞهى خاٞل ،ماإلاؿغحي اإلاترح   اإلاهُلح ٦ثحرة في باب بن حاػ ال٣ى٫  الغنُض الهىوي
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. هتربىز٣اُٞتألا  ت والؿُاؾُت وهدٍى  ثا٫ مهُلخي ظها ٖلى ؾبُل اإلاٞلى ؤز وال٨ٍٟغ

œil du prince وplace aveugle  الظًً ؤوعصتهما  ؤهُاؽ بُاعونAgnes Pierron  

 هظٍ الؿُا٢اث بَما جباٖا آزظًً في الخؿبان ىاجغحمو  (Pierron, 2002) في معجمها

 احخماُٖا ٓحن اإلاخٗاعيحن عاشخانؤن َظًً اللٟ ، لخبِىان الٛكاوة"ام٩"و "ٖحن ألامحر" ــب

ُػى ٞيها الىبالء  امجخمُٗت ب٢ُاُٖت ًد٨مه جخهل ببيُت ،بضالالث ٦ثحرة الخٟاوث الُب٣ي ٍو

لى بيُت اإلاٗماع اإلاؿغحي طاجه ما ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى الٗال٢اث بحن ألاٞغاص ،تٖلى الٗاّم   ،ٖو

سُت مدض لظي و٫ اُلح ألا اإلاهٞ صة في الؼمً هي ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ؛وطل٪ في ٞترة جاٍع

غخه للخضاو٫ ه٩ُىال ٌٗني م٩ان  ،ًُاليباجُني اإلاهىضؽ ومهمم الؼزاٝع ؤلا نا احترخه َو

في اإلاؿغح اإلال٩ي صازل ٢هغ ٞاعؾاي  مم زهُها وبٗىاًت ٞاث٣تمكاَضة ؤو ٞغحت نُ 

ـ الغاب٘  ٤ ٢ىاهحن َىضؾُتللمل٪ لَى ت مً خُث اإلاىٓىع وال٣غب  ٖكغ، وطل٪ ٞو مًبَى

ت الىٓغ مً الغ٦ذ دت لجاللخه وػاٍو  "بهه ٖباعة ًٖ "ه٣ُت ٞغحت .لُم٨ً مً مكاَضة مٍغ

 اإلاغ٦ؼي إلا٣اٖض اإلاخٟغححن ألامامُت، جىحض في املخىع ألاوؾِ  إلاخٟغج مٟترى،زُالُت 

لى مؿاٞت زمؿت ٖكغم م2.22 ٖلى ٖلى نها جخىؾِ مدىع : ب ؤي ،مىه مترا ً الغ٦ذ ٖو

ًٖ مؼاًا َظا  …و٢ض ٦خب ناباجُني هل  ًٞاء ال٣اٖت بلى ههٟحن بالدؿاوي.وجٟ اإلاىٓىع،

 باإلاى٢٘، ٞ
ّ
الغ٦ذ بىيىح ؤًٞل مً و٧ل اإلامثلحن ٖلى  مكاَضة ٧ل ألاقُاءً مً حن ؤهه ًم٨

ا بٗحن ألامحر .ؤي مى٢٘ آزغ  و٧ان ًجلـ في َظا اإلا٩ان اإلالى٥ وألامغاء ٞؿمي اؾخٗاٍع

 .(0213، الٗىعي(

ى ال٨ٗـ مً ٖحن ألهه ٖل ؛ ه٣ٌُ ٞهى ٖلى َٝغ "الٛكاوة م٩ان" اإلاهُلح الثاوي اؤمو 

ذ للم بُٗضا ًٖ الغ٦ذ ألامحر ٌٗني مى٢ٗا ًُ ٚحر مٍغ  اسهو للٗامت الظًً ًجضون جبٗكاَضة 

 ...لظل٪ ٖىخا في الٟغحت

ى ًدُل  ٍالظي جغحمىا "préciosit" ألابٗاص طاتها هغنضَا في مهُلح  بالخظل٣ت، َو

 ال٨ٟغ واإلاماعؾت وهمِ في الِٗل والخساَب في ؤوؾاٍ الىبالء الٟغوؿُحن  يغب مً بلى

 ،ٛت الٗامتً اؾخٗما٫ حٗابحر لٌٖؿدى٨ٟىن  اطل٪ ؤنهم ٧اهى  ٖكغ،في ال٣غن الؿاصؽ 

خهىعون ؤنها جدِ مً م٣امهم ت   ىا لظل٪ َغاث٤ٞاؾخٗمل ،ٍو  في الخٗبحر م٣ٗغة زاٍو

 .بغاػا للبهغج والٟسامتب (0213الٗىعي، (

 ا،صون ٚحَر اإلاهُلخاثخايغة ب٣ىة في بٌٗ  ؤزغي ٢ُمُت َظٍ اإلاغةَىال٪ ؾُا٢اث 

ت هاخُتهامىنىلت مً   ،والظي ٖغبىا باللُا٢ت "bienséance" ؛ ٞلى و٢ٟىا ٖىض لٟٔبالهٍى
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 اؾُت في حمالُت اإلاؿغح ال٨الؾ٩ُيؤٞغػث ٢اٖضة ؤؾ هه ًدُل ٖلى مىٓىمت ٢ُمُتؤىا لخبِ

غاٝ في املجخم٘ الؿاثضة في اخترام اإلاىا٠٢ جخمثل التي ٧اهذ  مدل بحمإ مؿب٤  وألٖا

 وبمىحب َظا ال٣ٗض ؾعى اإلاال٠ اإلاؿغحي  .بحن اإلاال٠ اإلاؿغحي والجمهىع   ويمني

جٟاصي ٧ل ما مً قإهه ؤن ًسضف  لىإبلى جُاب٤ مًمىن اإلاؿغخُت م٘ طاث٣ت الجمهىع و 

ب خُاءٍ ٧ل مكاَض  )لظل٪ ؤ٢هِذ مً اإلاإؾاة )٧الخٗغي ٖلى الغ٦ذ( ؤو ًثحر ُٞه الٖغ

 .جذ ؾغصا(ؤال٣خل والضماء و 

ت اإلاهُلح  ت ٖلى ؾبُل الظ٦غ ال الخهغ ال٩امىت في حظٍع َظٍ بٌٗ الٗىانغ الهىٍو

م ترح 
ُ
ا وهدً هترحم. اإلا  واملخضصة لظاث آلازغ والتي وؿخدًَغ

ت  للمٗغِّ ًخٗل٤ ب ما ؤما في  اشخت في ما ًسخاع مً مغاصٞاثب ٞهي ع الٗىانغ الهىٍو

ٗ   ؤو بضاثل ًخجلى ٞيها بعزه الخًاعي والث٣افي   )ال
 
حٍر٣ ٞلٟٔ  ،..(. ضي واإلاٗغفي واللؿاوي ٚو

ا  مثال "ػزٝغ" سُت جًغب بجظوَع الظي ا٢ترخىا لخٟاصي عجمت ص٩ًىع جدًغ ُٞه ؤها جاٍع

  بُٗضا
ُ
حؿخٗمل صالالث ٖضًضة منها "ػزٝغ  ختى جهل بلى وكإة الىو الضًني ال٣غآوي خُث

1ال٣ى٫"
ظٍ ألابٗاص واإلاغحُٗاث خ .  ن ايغة ُٞه جغجدل مٗه، ختى وإَو

ُ
  غث ؾُا٢اجههُ ٢

ٖلى الخهمُم الغ٦خي  )في طًَ مً ًترحم ومً ًخل٣ى الخ٣ا َظٍ الترحمت(، في باب اإلاؿغح

غاُٞا   وختى وإن ،اإلاغاصٝ للؿِىٚى
ُ
سبر ًٖ وكإة مٗنى اللٟٔ الٛغبي خًغث ُٞه ؤها آلازغ ج

٤ زم الضّواعة ٞالؼزاٝع بضؤ بالؼزاٝع الثابخت في ٖهض ؤلا  في الؿُا٢اث املخخلٟت اإلاخىا٢خت، ٍٚغ

 ...في الٗهغ الىؾُِ ٞاإلاخخابٗت

ْغحت اإلا٣ابل ل َِ ت "Farce" ــلٟٔ  سُت خًاٍع و٢ُمُت  َاٞذ مً حهخه بإبٗاص جاٍع

ت، ٞاللٟٔ مخإنل في لٛت الًاص في ماصة ٌ واحخماُٖت ًدترم  ج-ع -ولؿاهُت ٖغبُت نٞغ

ُت الخانت بها ٗلت( الهُٜ الهٞغ ِٞ بلى  باإلياٞت منها. ؽ مضلىال هابٗا٨غّ وٍُ  )ٞهى ٖلى وػن 

غحمخه والظي ال ًم٨ً ج "Fou" ــاإلاغاصٝ ل طل٪ ٞهى ًدُل صاللُا واقخ٣ا٢ُا ٖلى لٟٔ اإلاهغج

٪ ت بؿُا٢اث ي ببلٜ وؤوفى للمٗنى وهؤج ألن ٧لمت مهغّ  ؛ ال باملخبى٫ وال باإلاطّخِ لى طل٪ مدٟٞى

  الٗغب خُثلٟاء والؿالَحن واإلالى٥ خججٗلىا وؿخدًغ ؤحىاء بالَاث ال ومغحُٗاث
ُ
غ ج َؼ

مً ؾمج  ًإجىههوما ٧اهىا  ؤمثا٫ الؿّماحت في الٗهغ الٗباس ي الصخهُت الؿازغة َظٍ

ئت وج٣لُض لبٌٗ الصخهُاث   والخُىاهاث ألا٢ىا٫ وألاٞٗا٫ في ٖهض اإلاٗخهم، مً ه٩اث حٍغ

 

                                                           

م، ؾىعة ألاوٗام، مً آلاًت  . 110 : ال٣غآن ال٨ٍغ 1  
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ًُ  ٦ما بحن الجاخٔ. ٫ َم ؤوّ ن بٌٗ الى٣اص ّٖض ببضٖىن في املخا٧اة والخمثُل ختى و٧اهىا 

 اإلامثلحن ٖىض الٗغب.

ا الهىعة وإهما ًستز٫ ؤًً ،غحُٗاث ٣ِٞاإلاهّغج ال ًلٟذ الاهدباٍ بلى َظٍ اإلاومهُلح ُ

م ٖلى خّض الّؿىاء ً َظٍ الصخهُت ٖىض الٗغبالىمُُت اإلاخٗاٝع ٖليها ٖ حَر كتٍر  ؛ٚو ٌُ بط 

ا الخاعجي مطخ٩ا، و٦ظل٪ َُئتهاؤن ٩ًىن مٓه ٢ؼما وزُابها؛ ٞٛالبا ما ٩ًىن اإلاهغج  َغ

صاللت  ٧٥لما جدغّ  غّن و٢ليؿىة مدالة بىىا٢ِـ ج ًغجضي لباؾا مؼع٦كا بإلىان ػاَُت ومخىاٞغة

 خم٤لول٨ىه ًخهى٘ ا ،٘ ألامغ قضًض الُٟىتألهه في وا٢ ؛ٖلى خم٣ه وبالَخه ؤو ٨َظا ًسُل

خإطي في بٌٗ ألاخُان بالٜ ُٞه لُطخ٪ ٍو ًّخيبل ٍو ُُ  ، ًخٗغى لالؾدُالب ٍو سغج ؾُضٍ ل

تمً  .ٖلى خّض حٗبحر عوالن  الضاثغة اإلاإؾاٍو  باٍع

ا٨َظا ه حَر ًُ  مخٗضص ؤن اإلاهُلح اإلاؿغحي دبحن مً زال٫ َظٍ ألامثلت ٚو ىدذ اإلاترحم ال 

اء للضاللت .مً ٞغاٙ ى لِـ مجغص ٖو َى غي واإلاغح٘؛ بٗباعة ؤزاء في ٖال٢تها بدؿمُت ألاقُ َو

ُا للمٟهىم لُصال ٣ِٞ مدخىي  مىذ ًال ض ٍوٖىه ٚجٕز لُا ومٗٞغ  ٖلُاٍجزله مً اللت الخجٍغ

ت   ، وإهما ٨ًك٠ ؤّن في حٗايض الضا٫ باإلاضلى٫  الغمٍؼ
 
 خه ٞٗل ز٣افي ٢هضي جخجؿض ُٞهنُاٚ

 ًُ ٢ضع   ُلح اإلاٗغبهوجًمُنها في ٖالمُت  اإلا  إلاام بهابليها وؤلا ؤبٗاص بًضًىلىحُت وحب الخُٟ

 .ما ؤم٨ً

َل ؤن ٧ل مً ًترحم ؤو ٌّٗغب ٖلى وعي  : ٞاصة٣ىة مً مىٓىع ؤلا بُغح جالتي ُ وألاؾئلت

غاث٤ والُ و٠ُ٦ ًى٨ٗـ طل٪ ٖلى اإلاىهجُاث ؟بهظٍ ألابٗاص ؤم هي ٚاثبت ومُمىؾت لضًه

ً اإلاخبٗت
ُ
ب ٖلى يىء ما جىنلىا بلُه ٠ُ:؟ واؾخدباٖا لظل٪ ه ٤ مجغص  َل الخٍٗغ  جٞى

ظٍ الؿهىلت بلى مغاصٞاث باعصة نماء ًُ  ؤم ؤن اإلاؿإلت لِؿذ بهظا الك٩ل َو  ٟترى وإهما 

 َا٢ت  ،التي ؤقغها بليها تى ًخىنل بلى خهغ َا٢ت جٟغيها ؤلا٦غاَاثؤن ًجتهض اإلاٗغب خ

م٣ُتج ت وصا٣ٞت ٖو  صون  جم٘ بحن ػزم لٟٔ اللٛت ألانل واللٟٔ اإلاغاصٝ وج٩ىن خاعة زٍغ

 ؟ ؤن ًخ٣لو اإلاٗنى ؤو ًجتزؤ

ول٨ً ما َى زابذ ؤن اإلاؿإلت جسخل٠ بازخالٝ  ،رةحالغاجح ؤن ألاحىبت لِؿذ بالِؿ

 جىّح 
ُ
٤ في اؾخٗغايىا لُغاث  ظا ما ؾىدبحن، َووبالٛاًاث التي حؿىض َظا الخىحه ٗغبه اإلا

 .الخٍٗغب
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  الطرائق املخبعت في حعريب املصطلح املضرحي واوعكاش املقصدًاث

خايغة في ٞٗل  بًضًىلىحُاترحم هُ٪ ؤن ل٩ل ُم ى بما طَب بلُه ماق اؾخئىاؾال٣ض ط٦غها 

ٗني طل٪ ؤن ٖلى اإلاٗغب َو الخىنل بلى َا٢ت جدىيها ال٩لماث.ؤن طل٪ ٌؿخىحب الترحمت و 

ا وحىبا بلى الضالالث ٖلى الضالالث ألانلُت وإهما ًخٗضاَ ،ال ٣ًخهغ في البضاثل املخخاعةؤ

ه الٗالمت الانُالخُت  الخاٞت التي جىضعج في مؿخىي وؿ٣ي ؤٖم٤  في ٖال٢ت بما جدٍى

٨غي وخًاعي  وطل٪ ؤًا ٧اهذ َغاث٤  ،ومً مىا٠٢ للمترحم ؤو اإلاٗغب مً وقم ز٣افي ٞو

ا في زال   ر:الترحمت والتي ًم٨ً خهَغ

 مور الهوويحعريب والض   حعريب الال

ب صون  ضزُل الظي جدضزىا ٖىه في البضاًتَى مىهج خهغهاٍ في ال ى حٍٗغ ب  ؤو  ،َو حٍٗغ

ب ب (version sans version) بضون حٍٗغ   ،صعحت نٟغ في خ٣ُ٣ت ألامغ ؤو ٢ل َى حٍٗغ

 .حىبيداٞٔ ٖلى اإلاهُلح ألا بما ؤهه ً

٣ت  بوحٗ ُٖالت، في عؤًىا بن َظٍ الٍُغ ب واهخهاع للخٍٛغ وهي ٚحر مىخجت  ،ُُل للخٍٗغ

ًُ نها مًغة بالٗغبُتؤجماما، ٦ما    ٚحر وإ ٖليها ٣ضم، وإن مً 
ُ
ؿببه لها مً ج٩لِـ بما ح

ا وإٚىائها بمٟغصاث مؿخدضزت هابٗت منها، وجضمحر ممىهج َغ ٞاللٛت  ٖىى الٗمل ٖلى جٍُى

 الٗغبُت م  
ُ
ً  ٧ل اللٛاث ٖلى ازخالٞها ها مثُل ثل ىمى  حي   ، ٧اث ًُ  وهي جخُىع  ؛ًيخٗل ٍو  طّخ بما 

 
ُ
ا الهجغ ختى جخإنل؛ وما لم ًخم طل٪ ٩ًىن ىدذ مً صازلها ٞيها مً مهُلخاث ج مهحَر

اهُت، ا  والالجُيُت  وآلاعامُت والخحجغ واإلاىاث ٧الؿٍغ حَر  .ٚو

الغصًٟت،  ب٣هىع اللٛت الٗغبُت ٖلى هدذ اإلاهُلخاث ه ب٢غاعاغ َظا الخىّح ًمِ وٍُ 

ُت َُٗتوالخا٫ ؤن ألامغ لِـ ٦ظل٪ ٞهي لٛت اقخ٣ا٢ُت  لها الهُٜ الهٞغ  ، ما ًَا

بالخهىم وإٚىاء اإلاضوهت وفي اإلاؿغح  اإلاُاصًً،بلى اؾخيباٍ مهُلخاث ٦ثحرة في قتى 

بٗض  ، وحٗلها مؿدؿاٚتوجثبُذ اإلاٗاوي مهُلخاث ٢اصعة ٖلى ٩َُلت اإلاٟاَُم اإلاعجمُت

لُه اخترام ؤقغاٍ الترحمت الؿلُمت َبٗا.  مً جيكُِ ٢ابلُتها الاقخ٣ا٢ُت بض٫ٞال بض   ٖو

ا  ز٣اُٞا وانُالخُا ؤًا   ٧اهذ ٢ُمت اإلاهُلح الضزُل.ٚؼَو

التي ًم٨ً بن جىانلذ ؤن ججٗل منها لٛت  جمتٞغاٍ في الُع بُت َى ؤلا غ بن ما ًتهضص الٗ

اإلاىمىمت ب٩لماث  هجُىت  مثلما َى خا٫ اللهجاث املخلُت الضاعحت في ألا٢ُاع الٗغبُت

تبٞغوؿُت ؤو   ٣ًإ الٗهغب بضٖىي جِؿحر الخىانل ومؿاًغة مدكىعة خكغا بال مبرع هجلحًز

مهم،  و الغ٢مي مً ٚثازت.ؤالخىانل الاحخماعي  وؾاثِ وما جٟغيه و"الخضازت" خؿب ٖػ
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ً  ًٞضًىلىجي ؤلا ؤما ٖلى اإلاؿخىي  مىع الهىوي ظل٪ ًاصي خخما بلى ما ًم٨ً حؿمُخه بال

اث الظي ًيؿا١ وعاء اٞخخاهه بالضزُل، مٗغبلل الث٣اُٞت  ِٞؿخجلب مٗه املخخٍى

ُمـ ت لآلزغ، ٍو عنُضٍ الهىوي بما ؤهه ال ٌؿخٗمل مغاصٞاث مخإنلت  في اإلا٣ابل والخًاٍع

 ، والىدُجت الخخمُت هي َُمىت ز٣اٞت آلازغ وما جٟغٍػ مً اؾدُالب.في لٛخه  معجمُا

 حعريب الخمثل والخورم الهووي

٣ت الثاهُت و٢ض وؾمىاَاو  ب الخمثل، ؤما الٍُغ ٣ٞض  (version assimilation) بخٍٗغ

الظي َغخخه للخضاو٫ صحاًً Koustas, 1988) ) "جغحمت الخمثلاؾخلهمىاَا مً حٗبحر "

لؤللٟاّ. طل٪ لترحمت الىهىم الضعامُت ولِـ  ؤنها ج٣ترح، ولى Jane Koustas ٧ىؾخاؽ

و٢ض ؤُُٖىا اإلاهُلح مٗنى مسهىنا ٨ًمً في اؾدبُان اإلاهُلح اإلاُغوح للخٍٗغب 

ب الهىة بِىه وبحن اإلاغاصٝ الٗغبي ختى وإن ٧اها مخباٖضًً وإزغاحه  وجمثله في مداولت لخ٣ٍغ

التي  ما ًبُل ٖملُت الترحمت ،في لٟٔ ؤنُل ومٗغٝو مىحىص مؿب٣ا في الغنُض اللٛىي 

اصي طل٪ في بٌٗ ألاخُان  جبضو و٧إن ال َاثل مً وعائها. بٟهل  بلى هٕى مً الخٗؿ٠ ٍو

له  في ترحم ًٖ ؾُا٢ه الؿىؾُىاإلاهُلح اإلا ؾُا١ آزغ في هٓام  ز٣افي الظي ؤهخجه وججًز

لي لٟاثضة هٓام جىاػن هٓامه اإلاعجمي والبالغي والضالما ًٟض ي بلى ٣ٞضان  ،اللٛت الٗغبُت

ىجّغ في اللٛت الٗغبُت امغاصٞاإلاهُلح اإلا٣ترح    ، ٍو
ّ
ومدضوصًت  في الضاللت ه ٢هىع  ًٖ طل٪ ٧ل

  بٗباعة ؤزغي وجِؿحرا للىيىح و  .في مغصوصًت اإلاهُلح
ُ
ًجض ٞيها اإلاٗغب طاجه  ؤلٟاّؿخٗمل ح

خه، ولى ؤن بًٗها  األنها ياعبت بجظوَع ؛ُٞدهل ما ٌؿمى بالخّٗغٝ في لٛخه عمؼ ٍَى

حر مىا٦ب لخُىع الظاث٣ت ٧لٟٔ  ت"مهجىع ٚو  الظي هجضٍ في قٗغ ؤبي الُُب اإلاخىبي "الخٍُغ

ٚحر مهجىعة  َظٍ ألالٟاّ وإن ٧اهذ ىُاج. وختوالظي ٣ًترخه البٌٗ في م٣ابل ٧لمت ما٦

 الظي مثال  مً صاثغة اإلاٗنى ٦مهُلح اإلاماَلتج٣لو  ل٩ىنها ٚحر ص٣ُ٢ت، ٞةنها

ؿخٗمل   في خحن ؤهه ٌٗني َغاث٤ جمُُُُت (1532 ،اإلاىُعي) "suspens" ــل امغاصٞ ٌُ

"procédés dilatoires". 

٩ىن َظا الخمثل في بٌٗ ألاوحه بمثابت  وإن ح٨ٗـ بٌٗ  التي اإلاغآة املخّغِٞت لؤلنلٍو

ظا م الضاللت إلاؿىاٍ مثال ٖىض الكغاح واإلاترحمحن  اٞهي حكّىٍ ٖىانغ ؤزغي وجُمؿها، َو

ٖىض ؤعؾُى والظًً حٗغيىا بليهم ؾاب٣ا في مٗغى َظٍ الضعاؾت،  لفً الشعرال٣ضامى 

 .وؾيخى٠٢ ٖىض بٌٗ ألامثلت في َظ اإلاًماع
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ــ ًٞال ٖما ط٦غها مً  في جغحماتهم هاحم في عؤًىا الخدٍغ٠ الظي قاب بٌٗ ما ٣ًترخىن  بن

ظا ما ًّٟؿ  لُبُٗت اإلاؿغح، صعا٥ًٖ عجؼ في الٟهم وؤلا  .٢بل ٖلى مىهج  َمٖخماصاٍ غ َو

ل وؤصواث البالٚت والى ؛ بط اؾخٗملىاال ٖال٢ت له بهظا الًٟ زاَئ ٣ض الٗغبُحن مىاٍو

عابي ا، ٞالٟٚحر مى٣ُيبن لم ه٣ل  ًٖ طل٪ جٟؿحر مٛلٍى ، واهجّغ في م٣اعباتهم ال٣ضًمحن

ًخٗل٤ بالٟٗل " طل٪ ؤن ٧ليهما اإلاضًذ" ٦مغاصٝ "لُغاٚىطًا"،ًىعصون " وابً ؾِىا وابً عقض

ٞهى هٕى مً الكٗغ له وػن مٗلىم ًلخظ به   ؤما َغاٚىطًا". ٣ًى٫ الٟاعابي يل الىبُل"االٟ

 ًُ  مدحً  و ظ٦غ ُٞه الخحر وألامىع املخمىصة املخغوم ٖليها٧ل مً ؾمٗه مً الىاؽ ؤو جالٍ، 

 .(52ص.  ،1542 ،الٗلىي ) به مضًغو اإلاضن"

ًُ ىّ بن َظا الخه غاى وألاحىاؽ، ٞاإلاضًذ ع  ٓهغ بجالء ؤن َىال٪ زلُا في اإلاٟاَُم وألٚا

 ص بالىّ ًخدّض  ،ى مً ؤٚغاى الكٗغ الٗغبي ال٣ضًمفي البالٚت ٚغ  
ُ
عجم اإلاىخسب ٟـ واإلا

م٣اَ٘  اإلاإؾاة وإن حكمل اؤم .بلى ٚحر طل٪ما  خىؾل به إلاضح شخو مغمى١ ؤو ٢بُلتوٍُ 

 و٢ىاٖض هحيـ ؤصبي مؿغحي ٢اثم الظاث له م٣ىماج هي وإهما الِؿذ ٚغي ٞهيمضخُت 

  ٟ ى اإلاإؾاوي(ه الخام ُؿ بىاثه وه  للمضًذ  صٞاوال ًم٨ً في َظٍ الخا٫ ؤن ٩ًىن مغا )َو

 ؤو نىاٖخه.

  ،بالهجاءالكغاح  هاطًا ٣ٞض جغحممى ال٣ى ب وفي ما ًخٗل٤
 
، ولى ؤنهم بؿا ُٞٓٗاما ًسل٤ ل

 ًُ ظا  غ ٖلى م٣ىماث ؤو زهاثوجُٟىىا َو غاث٤  دؿب لهم، بلى ٧ىنها جخٞى صازلُت َو

 
ُ
ت ج  ؛ ٞال٣ىمىطًا خؿب ابً ؾِىا للُغاٚىطًابضيها مىا٢ًت مً خُث الٛاثُت والىٟـ حٗبحًر

ى مسال٠ هجاء هجى به "يغب مً الكٗغ يُ  ٣هض به بوؿان َو ت، ٍو ا بُجز وسخٍغ مسلَى

 .(125 م. ،1537، بضوي ( لُغاٚىطًا"

 بٌٗ ألاخُان اح فيصعا٥ َى ا٦خٟاء َاالء الكغّ الؿبب الثاوي اإلاخإحي مً ٢هىع في ؤلا و 

 
ُ
ُٛب ٗهم بلىما صٞ اقخ٣ا٢ُا،ٙ ؿىّ باإلاٗنى الٓاَغ اإلا

ُ
ُت ح ٍاث املخخى  ج٣ضًم جغحماث خٞغ

التي جغحمها الى٣اص اإلاٛاعبت  "comédien"، ٩ٞلمت الضاللُت للمهُلح في لٛخه ألانلُت

 
ُ
ا باإلاىا٤ٞ بّؿ باإلا ِ وؿبت بلى َغحت البؿاٍ وؾلُان َلبت ٧ان الكغاح ال٣ضامى جغحمَى

خا ٖلى الجظع الُىهاوي  في جغحماتهم اٖخمضواطل٪ ؤنهم  الظي ًدكاع٥  "hypocrita"َُبى٦ٍغ

 خهىم، ومنهااملٗنى اإلا طي "hypocrite" ُٟٓا م٘ ألانى٫ الاقخ٣ا٢ُت ل٩لمتل

 "jouer la comédie" و٢ض جغحم متى بً ًىوـ هدُجت لهظا الخلِ  جيغامؤو  ،زاصٕ : ؤي
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ًخ٣مهىن واإلاىا٣ٞىن ؤو اإلاغائون َم الظًً  (.074 م. ،1537بضوي، ) "اإلاغاجي"ـ اللٟٔ ب

 ألاصواع ٖلى الغ٦ذ.

في لٟٔ  طي  والضاللُت )بما َى ٖالمت مخٗضصة( مُاثُتخهغ اإلامثل ب٩ل ؤبٗاصٍ الؿُ بّن 

ه ىمٗنى ؤزالقي له  ٦بحر للضاللت. حكٍى

بسهىم بٌٗ اإلاهُلخاث ٖىض املخضزحن مً  وؿى٢ه ؤن الُغح طاجه ًم٨ً

 ؤو بضًال امغاصٞ "غ٨٦تلٟٔ "الخ (0222 ،بلخحري ) ؾخٗملٞثمت مً ااإلاعجمُحن الضعامُحن، 

٣ت لُضلل ًٖ اإلاٗنى الظي ًخٗل٤ ب  "gestus" ًٖ الجاؾخىؽ البرقتي اؾخٗما٫ الجؿض بٍُغ

)َُئاث  في مجا٫ خغ٧ي مٗلىم ججاٍ آلازغ بىاؾِ َُئاث مى٠٢ احخماعي ػابغ ببُٛت  مُٗىت

 .(مى٠٢ احخماُٖت لٗاب بخٗابحر الىحه ؤو السخىت  مدضصة بدغ٦ت  ؤحؿضًت، نىجُت و 

 ما وعص  وإن الجاؾخىؽ،و  ٨تالخغ٦ي يبحن مٗىالجضًغ باإلاالخٓت ؤن ال ٖال٢ت ؤنال و 

غاث مً  ، ٞلٟٔ الخغ٨٦ت ٌٗني في لؿان حر ؾلُمٚوفي َظا الؿُا١ بضا لىا اٖخباَُا  جبًر

"الخغ٢ٟت، والجم٘ َى الخغا٠٢ ؤو الخغا٦٪ والخغا٦ُ٪ وهي عئوؽ  الٗغب البً مىٓىع 

 ًضًىلىجيبحن َظا اإلاٗنى واإلاٗنى ؤلا  ضعي ٠ُ٦ جم الغبِه ، وال(211 ، م.1524) الىع٦حن"

ٌكتر٧ان في بٌٗ   همانّ أِل ؤ؟ ىؽخبط ما ٖال٢ت عئوؽ الىع٦حن بالجاؾ ؛ للخغ٦ت اإلاى٠٢

ا َظا الاؾخٗما٫ ب٣ىلهالخغٝو ٦ما  الخغ٦ت " ط٦غ بلخحري في مٗغى جدلُله مؿٚى

ٖلُه و  gestusو gesteحكتر٧ان في ٖضص مً ألانىاث و٦ظل٪ الكإن باليؿبت  والخغ٨٦ت

 :ؾخٗما٫ الجضًض مٗىُانال٢ا مً َظا الا ًُهحر لها اه بالخغ٨٦ت التي  gestusًم٨ً جغحمت

ومٗنى انُالحي َى اإلاخٗل٤ بخدضًض حاؾخىؽ في معجم  ،ضصٍ ابً مىٓىع مٗنى لٛىي خ

 .(32 ، م.0222)بلخحري،  ؟ "باِٞـ

مجاٝ لها ض ٧ل البٗض ًٖ الخ٣ُ٣ت الضاللُت بُٗ َظا الُغح ٖلى ما ُٞه مً احتهاصبن 

ى قبُه  ،بٗغّ ُم  ٝ الدغّ ُم   .عاصوافي ما ؤ عؾُىؤقغاح  بٌٗ َغوخاثب جماماَو
 

 مرادفاث حعريب الخمثل صلياملصطلح ألا 

 َغاٚىطًا

 ٢ىمىطًا

 ؾ٩اهاي

 اإلامثل

 الجاؾخىؽ

 نىاٖت اإلاضًذ

 ٖت الهجاءنىا

 اإلاؿ٨ً

 اإلاىا٤ٞ

 الخغ٨٦ت
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ب الخمثل بىاء  ن حٗؤ بلى هسلو َهىا   ،ٖلى ما ؤوعصها مً ؤمثلت ٍغ
ُ
٣ت ٚحر مدؿىبت  ٍَغ

بلٗىا٢با ب بضون حٍٗغ ى بلى طل٪ مىا٢ٌ للخٍٗغ ، ٞةطا ٧ان ألاقُاء(وبًضَا جخمحز ) ، َو

ى الكٗىع بالى٣و والخىاء ٞاإلاىهج ٖل (وعبما ًٖ ٢لت وعي) ًضًىلىحُاب٣ىم اإلاىهج ألاو٫ ً

ب الخمثل ،الثاوي ٍغ ،ووٗني بها حٍٗغ ٖاء جب والاصّ ى الامخالء والهل٠ والُع لٖ ًنهٌ في حَى

ى بلى طل٪ هاب٘  .ستٟوالٟس ُّ َو ت حؿىضَا هٓغة مً به ُيُت لٍٛى ت ؤو ٢ل قٞى ت مَٟغ

ًه،  اؾخٗالثُت وما ًم٨ً ؤن هىٗخه بالخىعم الهىوي الظي ًاصي بلى الخِ مً آلازغ وٞع

ُّ  ؾ٣اَابغاصٞاث الٗغبُت مؿ٣ُت زانت بطا ما ٧اهذ اإلا ت بخُاء الٟاّ بخٗلت الخإنُل وبي

ا ٖلى مؿخىي اإلاٗنى اللٛىي.ٖغبُت ٢ضًمت وا٦ؿابها مٗاوي انُالخُت لِـ لها ما ًبّر   َع

 الخعريب الشامل و"مولداث الترجمت"

٣ت الثالث ب الكامل وفي ما ًخٗل٤ بالٍُغ  ٞةهىا ،"version totale"ت والتي وؾمىاٍ بالخٍٗغ

ب، هدبظَا وهىصح بها ٞهي ًٞال ًٖ ٧ىنها حامٗت جإزظ  إلاا لها مً هجاٖت وحضوي في الخٍٗغ

ٞةنها جدغم في ٧ل مغة ٖلى جىاػن  ،وحٗمل ٖلى ببغاٍػ في الخؿبان ٧ل ما جُغ٢ىا بلُه،

اجه و٦ظل٪ ٖلى جىاػن اإلاهُلح في اللٛت الهضٝ اإلاترحم اإلاهُلح  دترمٞهي ج ،في ٧ل مؿخٍى

 : ما ًلي

... وصاللت  وحظوع  مً ؤؽ لٟٓي وؾىاب٤ ولىاخ٤) اإلاؿخىي اإلاعجمي في اللٛخحن :ؤوال  -

 .(الظي ٖلى يىثه ًدك٩ل اإلاهُلح اإلاٗنى في جدضًض ٧ل طل٪

اث الضاللُت التي جمثل اإلاؿخىي الضاللي  : زاهُا  - بغنض اإلاضلى٫ اإلاالثم بٗض جغحمت املخخٍى

 .مضاع اإلاهُلح في ٖال٢خه بدؿمُت ألاقُاء

ر التي جىهب في ال٣ىالب وكاء ونُٜ مالثمت في الخٗبحبمً  اإلاؿخىي البالغي : زالثا -

ُت والتي جازغ في حك٩ل اإلاٗنى اإلاعجمُت لؿُا١ الظًً ًٟغيان وطل٪ خؿب اإلا٣ام وا الهٞغ

. اهخساب مهُلح  مغاصٝ صون ٚحٍر

٣ت بظل٪ بل حؿاٖض اإلاترحم ؤو اإلاٗغب ٖلى عنوال ج٨خٟي  ل َظٍ الٍُغ  ما حؿمُهض وجدٍى

وهي  matrices de traduction" (Brisset, 1988, p.14)" مىلضاث الترحمتؤوي بَغؿاي ب

 بطا ما ّٖغٞىاَا بال٣ُاؽ  ت ماصاَاٞغيُّ 
ّ
ُل  ضاث الٗغىبلى مىل  ؛ احتهاصها الى٣ضي مً )والخإٍو

 ٧ل مهُلح مؿغحي ًدمل في صازله ٖىانغ ٦ثحرة نامخت ؤّن  ألهىا ؤُُٖىاَا مٗنى آزغ(،

تمخهلت في ما جخهل باإل  ًداء به و ؤلا ؤوه٣لها  ٤ بليهاُبطا ما و٢٘ الخٞى ، وهيًضًىلىجي والهٍى

 .وإلى جغحمت مىخجت  ٞةن طل٪ ًم٨ً مً الخىنل بلى الخحز الضاللي ألاؾلمفي اإلاغاصٝ الٗغبي 
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وما  ُاجه، وبدحروعة اإلاهُلح ألانلي التي حٗغيىا بليها ؾاب٣اومً َظٍ اإلاىلضاث ما ًخٗل٤ بؿ

 مً مٗاوي حضًضٍ ؤزىاء ِخ  ا٦دؿب
ّ
 .ه وجغخالهل

 ًٞال ج٨ك٠ الٟغوؿُت، ٞمىلضاث الترحمت ٞيها "mime" ولىًغب لظل٪ مثل ٧لمت

س اث  ،ُت التي جدٟل بهاًٖ ألابٗاص ألاهتروبىلىحُت والث٣اُٞت والخاٍع ٢ابلُتها لخٗضص املخخٍى

م   .بخٛحر اإلاٗنى واخض ال ًخٛحر ن اللٟٔؤالضاللُت واإلاٗاوي خؿب الؿُا٢اث املخخلٟت، ٚع

ش الكٗىب مٗاوي مسخلٟت   ٣ٞض ا٦دؿب جباٖا في خ٣ب ٦ثحرة مخخالُت ش اإلاؿغح وجاٍع مً جاٍع

٣ُتالٟترة ؤلا  ٞمىظ؛  ٢بل ؤن ٌؿخ٣غ ٖلى اإلاٗنى الخضًث ؾُخٗمل لٟٔ "مُمىؽ" ٍٚغ
ُ
بك٩ل  ا

ؼاعة مٗاهُه ً املخا٧اة ًا٦ض احؿإ خ٣له الضاللي وزغاءٍ ٚو  وهي جباٖا م٣لض ألانىاث  ٞو

(. وفي الٟترة الغوماهُت ًسخل٠ ًٖ ملهاة ؤلاًماء حيـ صعامي طو َاب٘ مإؾاوي  : ؤي) واإلائماة

 نبدذ ٧لمتوؤ في اإلاأجم، ؛ بط اهضعج الخ٣لُض ؤلاًماجي ا٦دؿب اإلاٟهىم مٗنى آزغ جسهُهُا

"mime" ال٣ضاؽ ٧ان ٌؿمى اإلاىمئ  ولى فيألا  باألصواع ًًُل٘"، طل٪ ؤن الظي جُٟض اإلاىمئ

اجه ؛ ألا٦بر ٣لضٍ في ٧ل جهٞغ  ، 0213،الٗىعي( "ألهه ًلبـ اإلاالبـ اإلامحزة للمخىفي ٍو

 .(771م. 

 ؤما في الٗهغ الىؾُِ ٣ٞض ؤنبذ ٌٗني بياٞت بلى الخ٣لُض البهلىان الغا٢و.

ىٌكُب ب٣ُت الضالالث وبسهىم الٗهغ الخضًث ٣ٞض َػى مٗنى اإلاىمئ صون ؤن   َو

ل  خماص ٖلى ٦ٟاءجه الخىانلُتاإلا ٚحر اإلاغجي بلى"اإلامثل ال٣اصع ٖلى جدٍى  ٚحر اإلاغثُت" غجي بااٖل

 .(771م. ، 0213،الٗىعي(

 م٣لض ألانىاث

 ًٞ املخا٧اة

 mime                            اإلائماة

 البهلىان الغا٢و

 اإلاىمئ

ما طا بًضلل بجالء ٖلى وحه مً ؤوحه مىلضاث الترحمت وما جخًمً مً زغاء َظا اإلاثا٫ 

وما ًىجغ ًٖ طل٪ مً جيكُِ وخغ٦ُت لٟٗل  ،م٩اهاثبجدىي مً  ٖما  ٞهاحو٢٘ ؤلا 

ب.  تدضزذ ٞيها زمؿ٣ٞض اؾخُ  ،معجمُا مً وعاء طل٪ ال٨ثحر الٗغبُت و٢ض حىذ الخٍٗغ

 .اهُال٢ا مً لٟٔ ٞغوس ي واخض مهُلخاث
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ت اث التي ؤوعصهااإلاغاصٞ مً وإن ل٩ل مهُلح ؤو مغاصَٝظا  والث٣اُٞت  ؾُا٢اجه ال٨ٍٟغ

ت له واملخضصة في ْهىٍع ت اإلاؿٚى وحىص بٗض َىوي وخًىع  ظا ًٟصح ًٖ، َووالخًاٍع

جم٨ً مً عنض البهماث  ما هترحم، وفي طاث الى٢ذ ٞةن َظٍ اإلاغاصٞاثزغ في لآل 

 .اجهللمترحم الىابٗت مً ازخُاع  ًضًىلىحُتؤلا 

  هحو مثاقفت حقيقيت وحوار قائم على الخكافؤ

في اللٛت اإلاهضع وفي اللٛت  وآلان وبٗض َظا الخُىاٝ في ؤُٖاٝ اإلاهُلح اإلاؿغحي

اهاث اإلاخٗل٣ت بالثالىر املخىعي لهظٍ الىضوة  الهضٝ )الٗغبُت( ماطا وؿخيخج؟ وما الَغ

ت ووٗني به: الترحمت / ت/الخإزحر والخإزغ؟ال٨ٍٟغ  الهٍى

ت هسلو في البضاًت بلى بغوػ زىاثِخحن مً ٧ل ما ؾب٤ ؤن ًم٨ً  ،ؤوالَما اإلاهُلح /الهٍى

م ٖىهغان مخالػمان ال ًىٟهمان ما ٞهما في " ألن اإلاهُلح "م٩ىن خس ي ماصي للٛت ؛هٖؼ

ت وما ٌؿغ  ىُب٤ ٌؿغي ٖلى اإلاهُلحواللٛت ٖىىان الهٍى و٢ض ؤومإ ٖبض الؿالم  .ي ٖليها ٍو

ً مً خُث اإلااَُت( في جدضًض اإلاؿضي بلى َظا الخالػم م ازخالٝ الٗىهٍغ لٗال٢ت اللٛت  ٍ)ٚع

ت خحن ٢ا٫: " ت ٖلى اللٛت في ٖباعة جغ٦ُبُت واخضة ًخًمً جباًىا بالهٍى  بن اوُٗاٝ الهٍى

غ غاٝ البدثُت  في الجَى  ؤٖاهذ ٖلى بزٟاثه الٗاصة مً خُث هي َب٘ مالػم وؤ٦ضجه ألٖا

  هي اصطالحيت بامخيازٞاللٛت ْاَغة احخماُٖت و ،في مٗٓم ججلُاتها
ُ
ؿخمض مً م٩ىهحن ح

ت مجغصة لِـ  ت ٞٓاَغة عمٍؼ مخالػمحن م٩ىن ماصي خس ي وم٩ىن طَني ٚحر ماصي، ؤما الهٍى

ت اهخماء بِىما اللٛت ا٦دؿاب" ٤ ماصيلها ؤي جد٣ّ    لٗىالم الخـ الىحىصًت، الهٍى

  ججلُاث لالهخماء ٞةن َىال٪ والترابِ، . وهٓغا لهظا الخىاشج(085، م. 0212، اإلاؿضي)

ة ؤزغي بن ػوجي بٗباع و . واإلاهُلح اإلاؿغحي جدضًضا خُامُل اإلاهُلح ٖمىمافي قٟغة 

تاإلاهُلح اإلاؿغحي/ ت ٞةنهما مخًاًٟان ، وإن حٗاعيا مً مىُل٤ الخ٣اثالهٍى ٍغ ٤ الجَى

 ًى٠ُٗ ؤخضَما ٖلى آلازغ.

/ ؾخ٣غاء واإلاى٤ُ ٞهي زىاثُت ألاهاألاولى مً باب الا وؤما الثىاثُت الثاهُت والتي حؿخدبٗها 

، طل٪ ؤن ٞٗل الخٍٗغب الانُالحي اإلاؿغحي ًىضعج في ٖملُت جىانل زُٟت ٢ُباَا ؤها آلازغ

ت التي ط٦غها. اإلاترحم  والجلي للُٗان  وؤها آلازغ الخايغ ب٣ىة في ما ًترحم  باألبٗاص الهىٍو

غاث٤ في الترح ما في اث َو  ؤن الٗال٢ت بحن ،وفي اإلاخىا٢ٌ منها بالخهىم متبُيىا مً مؿٚى

جىضعج صون مٛاالة في الخغب  بامخُاػ، لى ؤمٗىا الىٓغ ٖال٢ت نغاُٖتوهي  ال٣ُبحن مإػومت

ت الخ ت الُاخىتًااللٍٛى و٢ض  .اإلاٟغويت ٖلى الكٗىب الىامُت  ومً يمنها الٗغب ولٛتهم ٍع
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بنها خ٣ُ٣ت ال مغاء ٞيها بال إلاً ؤعاص ؤن  .وال جؼا٫ جخىانل ختى آلان صاعث عخاَا مىظ ٣ٖىص

 ُّ ُه ؤو ٌؿخٛص ى. ومضاع الهغإٌٛ َى الهُمىت ٖلى ألامت الٗغبُت مً ٢بل ال٣ىي  ب ٖو

ت ا الؿُاصي، والؿبُل بلى طل٪ َى بيٗاٝ   الاؾخٗماٍع لنهب زغواتها الهاثلت وإلٛاء ٢غاَع

 
ّ
ت وؤول   هاعمىػ الهٍى

ُ
ت اللٛت، والخ٨ث٠ُ باع٥ ال٨ثحرون مً التي ً مً اإلاهُلخاث الٛاٍػ

ٍغ الالٞذ و  واؾخمغاءَا. اؾخٗمالها ،ًٟٞايت بغا٢ت ٧الخضازت ً ب٩لماثالٗغب اإلاخٛٚغ

 آهٟى الظ٦غاإلاث٣ٟىن ٞ صعا٥،اهٟهاما بحن آلُاث الخٗبحر وآلُاث الا لالهدباٍ ؤن َىال٪ 

ؿٗىن حاَضًً بلى الاهٟخاح ٖلى اللٛاث والخًاعاث ألازغي في خحن  ٌٗبرون بما ال ٌٗىن، َو

و٦ظل٪ ما آلذ بلُه الٗغبُت مً  ،لهظا الاهٟخاح  الؿلبُت الىاؾمتو ثٖنهم الخها حُُٛب 

ً وما جغصث ُٞه مً ي٠ٗ في ػمً َٛذ ُٞه ٖىإلات ٞاخكت نهمت ذ ٧ل ش يء ُحؿخب َو

 وي.بضٖىي الاهٟخاح ٖلى ال٩ى 

ٖلى اإلاؿخىي  صازلُا ًٞال ًٖ الخاعج، ولِـ طل٪ م٘ الٗغبُت ٖال٢ت مإػومت والٗال٢ت

م ؤصخاب ال٣غاعمهوإ ٣ِٞ، ال٨ٟغي  ٌِٗكىن  ا ؤًًا ٖلى اإلاؿخىي الؿُاس ي، ٞالؿاؾت َو

ٗملىن ع بضو  تَم اهٟهاما َو ٖبض  الٗغبُت ٦ما بِىه بةؾهاب صون وعي منهم ٖلى يُإ ٍَى

في ٖال٢ت الٗغب بلٛتهم،  ٢ا٫ في َظا الكإن:" ٦ثحرا ما ًداع اإلاخإمل و٢ض الؿالم اإلاؿضي.

 ًُ ت في الخُاة الاحخماُٖت بلى مثل َظٍ ألاويإ التي و٧إهما ٠ُ٦  ٍغ هاع بالخُاعاث الجَى

ٖضوا ٖلى هٟؿه. وألاوح٘ ؤن ؤصخاب ال٣غاع ًخبىىن خى٫ اإلاؿإلت  ًخدى٫ ٞيها الٟاٖل

ت زُابا ٌؿخىفي ٧ل ؤقغاٍ الى  م الٟجىة بحن ًجّؿ  اعي الخًاعي زم ًإجىن ؾلى٧ اللٍٛى

" ى جىحه بن جىانل .(020م. ، 0213،الٗىعي( الظي ًٟٗلىهه والظي ٢الٍى   ُٟض يؾ َو

ُاؾُيهم  مسضعون بُمإهِىت . ٖلى ؤن الٗغب في حلهم بمث٣ٟيهم وؾلى مىاث اللٛت الٗغبُتب

  ػاثٟت
ّ
ـّ ً   ال خؿب عؤيهم االه٣غاى، ٞي٦ما ٢ا٫ اإلاؿّض   ،بزل ال لٛاث ألا٢لُاث اإلاٗؼولت ب م

مىن  ،التي ال خى٫ لها وال ٢ىة ٖؼ ان ال زٝى ٖلى الٗؤٍو لى مهحَر ت جدبىؤ اإلاغجب بط ؛ غبُت ٖو

 
ُ
، ًٞال ًٖ ٧ىنها مم اإلاخدضةماؾؿاث ألا لىاثذ ؿخسضم ٧لٛت ٖاإلاُت في الؿاصؾت ٖاإلاُا وح

خٗا٠َ مٗها ملُاع وهه٠ اإلالُاع  ماثت ملُىن وؿمت مً الٗغبًى٤ُ بها خىالي ؤعبٗ  ٍو

غصٝ َاالءألنها اللٛت التي هؼ٫ بها ال٣غآن ؛مً اإلاؿلمحن ؤن مً ًض٢ىن ؤحغاؽ الخُغ  ؛ وٍُ

اتهمال ٌؿ َاب  ها ؤو عِ ٌٗاهىن مً ٞىبُا وحب ٖالُح  ٢اج٘ الى ؤن  دىض بلى خ٣اث٤ في الىا٢٘، ٞو

 جٟخّ  ، وؤّن مسالٟت وؤن املخُُاث حهىمُت
ّ
٨ها ٢ض بضؤ بٗض، و٢ض هجم ال ًٖ ذ الٗغبُت وج٨ٟ

ضؤ ًهُبها مً الضازل وإهما بخٟجحر ب ٣ِٞ ؤزُاع مخإجُت مً الخاعج ومً الٗىإلات

ت خلُت اإلاخّٟغٖت ٖنها، والتي نها ؤوال باللهجاث املباالؾخٗايت ٖ  ج٨دسح مجاالتها الخٍُى
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اث ٖضة  المٖلى مؿخٍى ت واإلاؿغخُاوالىمًاث ؤلا  ٧اإٖل اث ٍَى وؾِىاع  ث واإلاؿلؿالثقهاٍع

حر طل٪. و  اوي ٚو ؤن الٗامُت بضؤث ج٨دسح آزغ مٗا٢ل الٟهخى  مً طل٪ ألاه٩ىالؿِىما وألٚا

ى املجا٫ ؤلا  ُت اؾخهجاها بضاعي الغواجي، ٞهىال٪ مً ؤل٠ ؤزحرا عواًت بالضاعحت الخىوؿؤال َو

بت ًٖ املجخم٘ وؤنها ٚحر نالخت ال لئلبضإ وال للخىان للٗغبُت وإ٢غاعا بإنها والاهٟال١  ل.ٍٚغ

، ولً هخٗب ؤو همل مً ج٨غاع طل٪ وإن بضا ألامغ الضزُل اؾخجالبًخإحى ؤًًا  مً  الضازلي

ًُ ممجىحا، ٦ما بِىا في مجا٫ جغحمت اإلاهُلح اإلاؿغحي  ها.ٍِد غِ جهؼ ٖلى الٗغبُت لُظَب بِ ، ما 

ى ج٨َغـ ؾمخُ  ل ل٣لىاَو    ه الاؾدؿها٫ ولىال اإلاًىاث واهٟالث الخإٍو
ّ
 ه اؾدؿها٫ ًاصي به

 .بلى بؾها٫

والٛؼو ًدؿغب مً ق٣ى٢ىا ومً زُاعاجىا اللؿاهُت ومماعؾاجىا  ،الخُغ صاَم بطن

ى اإلاى٧ى٫ له م٘ ٚحٍر ى٫ بمىحبها ٞاٖلالتي ًخد الهىحاء ٚحر مدؿىبت الٗىا٢ب ب َو  الخٍٗغ

ٌُ  ،الخٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت   ،ل ٞيها مٗى٫ الهضم صون وعي مىه عبماٗمِ بلى مىاوت 

ؿخدُل بظل٪ بلى خل٠ُ مىيىعي ؛ؤو باؾخسٟاٝ هجحن   َو
 
 ل ٗم  إلعاصاث صولُت هاٞظة ح

 ٖلى الؿُُغة مً زال٫ اللٛت.

ت ؤن َظٍ ؤلاعاصاث وألازُغ مً َظا ٧له في  املخُُاث ال٨ُضًت الضولُت  اإلاؿدكٍغ

 ضا الكغر وؤنبذبٞ ،للؿ٩ان ألانلُحن لؤل٢ُاع الٗغبُت البًُٛت ٢ض خغ٦ذ وٗغاث ٖغ٢ُت

ت َاوإهما ٌٗخبر  ،بًٗهم ال ٌؿتهحن ٣ِٞ بالٗغبُت صون  -ؿمىههٌما  حاءث م٘  لٛت ٚاٍػ

ْٗ حب لٟٓها ٦ما جلٟٔ الىىاةوو  ،ؤلاؾالمي الاؾخٗماع -خغج ون ٖليها اللٛاث ُض ، لظل٪ ٌؿخ

م ال ًضعون ؤنهم ٌؿ٣ُىن في ٞسار اإلااامغاث التي صُ ألازغي و  بغث بلُل والتي مهُلخاتها َو

ت الجضًضة بةخ٩امزُُذ لها ا   ،ل٣ىي الاؾخٗماٍع
ُ
 وؤنهم ؤ

ُ
 .٧ل الثىع ألاؾىص٧لىا ًىم ؤ

ُبتَظٍ هي الٛاب التي جسٟيها شجغة الترحمت، ٞإًً مى٢٘ اإلاترحم ؤو اإلاّٗغب مً ٧ل  ت الَغ

 َظا ؟

، بُضٍ جخدضص َبُٗت الٗال٢ت م٘ آلازغ ولى زخهاع قضًض ٢ُب الغحى في اإلاؿإلتبهه با

ى ناخب اإلاى٠٢ وؤلاًضًىلىحُا وؤلا اإلاتر في مًماع مدضوص، ٞهى  ى  عاصةحم واإلاٗغب، َو َو

ٕ للخ٣ى٢٘ ٕ لالؾدُالب وإن قاء قغّ بظل٪ لِـ بىؾٗه ؤن ٩ًىن مداًضا، ٞةن قاء قغّ 

ت ومخُلباث ألامً الث٣افي والهىوي بةعاصة  ،والاه٨ٟاء وإن قاء واػن بحن مخُلباث اإلاٗٞغ

ت. ت جدغٍع  َىٍو
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ى ؾاصن مٗبض اللٛت الٗغبُت  ،ٍ املخىعي الخُحر َظاٖلُه ؤن ٩ًىن واُٖا بضوع  ال ؤو َو

بشرة صوداء وقىاع جدضر ٖىه ٞغاهتز ٞاهىن في ٦خابت   الظيًظًٖ لالؾدُالب الث٣افي 

مسخلٟت  والظي ٌؿدكغي بهُٜ،  Peau noire et masque blanc (Fanon, 1952)أبيض

ا ب٨ٍٟغ الٛاػي ى جغبىا في خًىه وج٨ُٟ؛ طل٪ ؤن بٌٗ اإلاث٣ٟحن  الظًً  بٗض عخُل الاؾخٗماع

ُمىت آلازغ وال ًبٛىن ٖنها خىالثٌؿخمغ  ٞخه ؤنبدذ لضيهم مثاال ألن ز٣ا ؛ىن الخبُٗت َو

 .ؤٖلى وعمؼا

ى ًجٕز بلى الخإنُل الانُالحي ول٨ً في اإلا٣ابل ٖلُه ا و  َو ؤن ؤال ٌؿخٗمل زُابا ٢هىٍو

ه مً ال٨الم  اإلاخإعجح بحن اإلاهجىع لٟٓي ال ؾ٣اٍ الخ٣ى٢٘ وؤلا  ًخداش ى في ما ٌٗغب ُّ وخىق

لُه ٦ظل٪ ٌ ن ًؤ بضٖىي الا٦خٟاء الانُالحي، ٖو ٖال٢ت بحن  اؾخٗما٫ ؤلٟاّ ٢ضًمت الٞغ

ى جىحهمٗىاَا اللٛىي ومضلىلها الانُالحي ت ما . َو ت مٛغ٢ت في الهٍٟى ًمى٘  مد٩ىم بجٖز

 . والاؾخٟاصة مً ز٣اٞخهآلازغ ٖلى الاهٟخاح 

ت ٖلى اإلاٗغب ؤًًا ت ؤال حُٛب ٖىه اإلاؿإلت اللٍٛى اهاث الخًاٍع وؤن ٩ًىن ممً  ،والَغ

ا مخىاؾ٣ا واضح اإلاٗالم،  ا لٍٛى ت ومكغٖو اًدملىن عٍئ اؾدكغاُٞا واٖضا، ًدمي وال  مكغٖو

اناحؼثُا بلى  ، ًىٟخذ  ٖلى آلازغ وال ًلػي، ُٞخهضي بظل٪ ولىيهضم  .لُٞى

ىؤن ٩ًىن مخ٣ُٓا ختى ال ٌؿ٣ِه ُفي ٧لمت ٖل ٌٗغب اإلاهُلح اإلاؿغحي  في اإلاؼال٤  ، َو

جل٪ هي  .ؤحٝى وال بسُاب هًالىي ال ًدؿغبل ال بسُاب اإلاهاصهت والًٗت ؤو  واإلاُباث

ت واللؿاهُت.  الهىعة الىانٗت اإلاإمىلت للمٗغب الىاعي بسُىعة اللخٓت الخًاٍع

 خاجمت 

 : وزالنت ما هيخهي بلُه

ب  ؤن  - ت ختى ًضًىلىحُا و اإل ٞٗل ٢هضي مىنى٫ بالخٍٗغ  ٣ى٫ الهه ًهض١ ُٞه بالهٍى

   غب وؤ٢ى٫ ل٪ مً ؤهذ".٢لي ٠ُ٦ حٗ" : الخالي

 ؤههو  تاإلاؿغحي زهىنا ٖلى ٚاًت مً ألاَمُ يؤن ٞٗل الخٍٗغب ٖمىما والانُالح -

ُتًٟض ي  غث ُٞه ألاقغاٍ اإلاٗٞغ ل٣ٗل والىعي اإلاخجظع والخهاهت وعحاخت ا بطا ما جٞى

اهاث  .والخىاػن  في اإلابني ٖلى الخ٩اٞاالٗاصلت والخىاع الث٣اً اإلاثا٢ٟت بلى يغب م بالَغ
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ت ال بخدهحن اللٛتبؤن ألامً الث٣افي ال ًخٗؼػ  -  بما هي ع٦ً ؤؾاس ي مً ؤع٧ان الهٍى

 واؾخدضار اإلاهُلخاث الالػمت  الاقخ٣ا٢ُت لٗمل ٖلى بخُائها وجيكُِ خغ٦ُتهاابو 

 .جلبُت أل٤ٞ اهخٓاع مؿخٗمليها مً صازلها

خباعي للٗغبُت لضي الىاقئت واإلاترحمحن ٖلى خض الؿىاءؤن بٖاصة  - ؤمغ  الىػن الٖا

ت، ا ضاو٫ في ٧اٞت املجاالثقٗاٖها بجٗلها ؤصاة للخبها يُٗض بلمكغٕو ٌم٘ جبني  يغوعي  لخٍُى

ت اإلاؿُجت باإلاهُلح ؤالتي ج٨دسح  الث٣اُٞت" ت ال٩ىهُوجٟاصي الؿ٣ٍى في بهغج " ؾىاع الهٍى

حن ٖلى ما ٌؿمى َهىا هىا هؼاًضؤ الًٓ ببًٗهم وال ًظَبن . واللٛت ت،  ٖاٞػ بالىٗغة الخًاٍع

وؤهىا هغمي بلى ُٖالت  ،في ما ٖغيىا مً مساَغ  ٖلل الٗغبُتهىا هخمترؽ وعاءَا مستزلحن ؤو 

 ًيخٓم الخدٟحز ٖلى الىعي ب٩ل ما مً قإهه ؤن  ض وإهما صًضهاهاإلاثا٢ٟت، ٞما طل٪ ه٣

ىعا آزغ ؾاٞغة جإحي َىعا م٣ىٗت ،في ق٩ل خمالث ٦ُضًت ممىهجت للٗمل ٖلى َمـ  َو

ت وتهضًض ألا  ، حظاب في ْاٍَغ ٞالخىاع ال٩ىوي مىاوع مساجل ،مً الث٣افي واللٛىي الٗغبيالهٍى

ؤصبُاث  ٖلى الهُمىت الُاخىت التي حاَضث خ٩اٞا وباٖثول٨ىه م٣ىى في صازله  لل

 .الخُاب ال٩ىوي في بزٟائها ختى ًخم الخىمُِ والخٗلُب وال٨ٟغي والث٣افي

غاٝ واإلاىاز٤ُ  ماهإو  ؤال ج٩ىن يبابُتبليها هضٖى  اإلاثا٢ٟت التي ىؤن ٖل - جىًبِ بلى ألٖا

خىاع الث٣اٞاث  مبضا)الظي ٌكضص ٖلى  1541ؾىت ءا بماجمغ اإلا٨ؿُ٪ الضولُت بض

لى ؤخ٣ُت الكٗىب في الخمؿ٪ بلٛاتها وجدهُنها( "الخال١الخىٕى واملخاٞٓت ٖلى "  ٖو

توونىال بلى " التي ؤيُٟذ بلى مُثا١  (0228 ،مٗاَضة الُىوؿ٩ى) "وز٣ُت الخ٣ى١ اللٍٛى

ذ صًباحخه، و٢ض حاء ٞيها بن اللٛت لِؿذ ؤصاة لالجها٫ وا٦دؿاب " الخىٕى الث٣افي ونٚى

ت  ت ٞدؿب بل هي ؤًًا مٓهغ ؤؾاس ي  للهٍى ا ؾىاء باليؿبت اإلاٗٞغ َؼ الث٣اُٞت ووؾُلت لخٍٗؼ

 .(0228)مٗاَضة الُىوؿ٩ى،  "للٟغص ؤو الجماٖت

افيا   بيبليوغر

  .لبىان : َبٗت صاع ناصع-بحروث (.12.ج). لضان العرب (.1524)ابً مىٓىع، 

  .لبىان : هاقغون-. بحروثاملعجم املضرحي (.0222)خىان  ،ماعي و٢هاب ،بلُاؽ

ى مال٠ ًخًمً قغوخاث متى  .فً الشعر ألرصطوطاليط (.1537)ٖبض الغخمان  ،بضوي  )َو

 .ث.(. بحروث : صاع الث٣اٞت .جذ ،بً ًىوـ والٟاعابي وابً ؾِىا وابً عقض
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: البى٦ُلي  اإلاٛغب -ال٣ىُُغة .املصطلح املضرحي عىد العرب (.1555) اخمض ،بلخحري 

 .٘  للُباٖت واليكغ والخىَػ

الضاع البًُاء :  مُبٗت . (0 ، )ٍ.املصطلحاث املضرحيتمعجم  (.0222)ؤخمض  بلخحري،

 .الىجاح الجضًضة

 .5-4. نوبحروث : صاع ال٨خاب اللبىاوي، (. 1)ج. ،املعجم الفلضفي. (1531) حمُل ،نالُبا

 اإلاٛغب : -(. الضاع البًُاء1)ٍ. ،املتن الراشدي (.1542)حما٫ الضًً  ،الٗلىي 

 .صاع جىب٣ا٫

اى اإلامل٨ت الٗغبُت معجم اللغت املضرحيت. (0213)عمًان  ،الٗىعي . )ٖمل مكتر٥(، الٍغ

ؼ لخىمُت اللٛت الٗغبُت، نو. ، 125،147 ،8) الؿٗىصًت : مغ٦ؼ اإلال٪ ٖبض هللا بً ٖبض الٍٗؼ

020 ،771). 

ب  .جرجمت مصطلحاث الفىون ؾبخمبر(.  04-03-02 ،2018)عمًان  ،الٗىعي "في ٖىذ حٍٗغ

ضمذ في بَاع ٞٗالُاث الىضوة الضولُت[مضازلت ]اإلاهُلح اإلاؿغحي"، 
ُ
ني  : جىوـ ،٢ اإلاٗهض الَى

 .للترحمت

٘بح-لبىان. 110آًت  .ؾىعة ألاوٗام، القرآن الكريم  .روث : صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىَػ

اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار  . بحروث :الهويت العربيت وألامً اللغوي . (0212)ٖبض الؿالم  ،اإلاؿّضي

 .والضعاؾاث الؿُاؾُت

 .0228ؤ٦خىبغ  02مٗاَضة الُىوؿ٩ى الهاصعة في 

اإلاٛغب:   -. ٞاؽاملضرح املغربي مً الخأصيط إلى صىاعت الفرجت (.1532) ،خؿً ،اإلاىُعي

 ميكىعاث ٧لُت آلاصاب ْهغ اإلاهغاػ.
Brisset, A. (1988). Le public et son traducteur, profil de la traduction 

théâtrale au Québec, T.T.R, 1(2), 14, deuxième semestre. 

Fanon, F. (1952). Peau noire et masque blanc. Paris : Seuil, (coll. Point).  

Koustas, J. (1988).Traduire ou ne pas traduire le théâtre ? Approche 

sémiotique.  TTR, 1(1), 128, érudit.org. 

Meschonnic, H. (1999). La poétique du traduire. Paris : Verdier, p. 32 

Pierron, A. (2002). Dictionnaire de la langue du théâtre. Dans le Robert, 

Paris.  


