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 جزجمت الخطاب املطزحي بين مطزقت 
 الخصزف وضىدان الخكافؤ

 (1)فزقاويجاسيت 

ت ن حهددث الشهىب و اللباثل بفما  ،حهد الترحمت ولُدا شسنُا للكاهسة اللغٍى

والخهاٌش  بىضفها وطُلت للخفاهموازخلفذ ؤلظىتها ختى قهسث الحاحت بلى الترحمت 

"جيىن  نلى مىجصاث بهػها بهؼ، وبهرا لً لالؾالمألامم، والخىاضل بحن الشهىب و 

الترحمت مىهجُت بال بذا واهذ نملُت جىاضلُت وهاكلت لسطاثل لغت الاهؿالق اإلاظماة باللغت 

)بسمان،  langue cible اللغت الهدفبلى لغت الىضٌى اإلاظماة ب langue sourceاإلاطدز 

وآلُاث إلًجاد الخىاشن بُجهما بإكل  وكد حهلدث مهمت اإلاترحم الباخث نً وطاثل .(0222

 بجحاف ؤو غسز ممىً.

صداد ألامس حهلُدا خحن ٌهىف اإلاترحم نلى جسحمت الخؿاب اإلاظسحي   ٍو

ؤن ًادي نلى السهذ بىاطؿت ؤهاض  ىاث اإلامحزة، فالهدف مً الترحمت هذي الخطىضُ

ًفهلىن ال بىاطؿت الحياًت نلى خد حهبحر اإلاهلم ألاٌو ؤزطؿى، ختى وإن نسف هرا اإلاهؿى 

 الىكسي جطدناث نلى مس الهطىز ؤهمها ما حاء به اإلاىكس ألاإلااوي بسجىلدبَسشذ

Bertold Brecht . نملُت الىلل لهرا فةن اإلاخفسج املحخمل الري ًىغو في الحظبان ؤزىاء

وجحرة  مً لغت بلى ؤزسي ًفسع نلى مترحم هرا الىىم مً الىطىص الاشخغاٌ نلى وجحرجحن:

وحد الخىىم فحها ي الخطسف اإلالُد ووجحرة الخيافا اإلاخػمً في مسخلف ؤطالُب الترحمت الت

َهُد حشابها غمً ازخالف، لهرا جخإزجح نملُت جسحمت الخؿاب  ٌُ لخدمت الخيافا الري 

بحن خدي الخطسف والخيافا، جطسف ٌشخغل فُه اإلاترحم نلى متن الخؿاب  اإلاظسحي

                                                           
(1) Université Oran 1, Ahmed Ben Bella, Institut de traduction, 31 000, Oran, Algérie. 
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ت/ مشاهدة مدللا برلً  وشيله هادفا بلى بًجاد جيافا ًسدم مخللي الترحمت لُػمً ملسٍئ

 . Robert De Beaugrandeمهاًحر الىطُت التي دنا بلحها دوبىغساًد

جسحمخه ًػهىا ؤمام الدظاٌئ  بن هره الاشدواحُت في الخهامل مو الخؿاب اإلاظسحي ؤزىاء

ل والىلل، : ؤًا آلاحي هل حظهم زطىضُت هرا الىىم ألادبي  لىطُلخحن ؤهجو في نملُت الخدٍى

اخاثالا  وهل ًمىً الىكس بلى؟ في جسشُذ هفت اإلاحزان ألطلىب دون آلازس  التي حهسفها  هٍص

مهمت اإلاترحم في حهامله مو هرا الىىم مً الىطىص هل جطبذ جسحمت الخؿاب اإلاظسحي 

وهل مداولت اإلاترحم جدلُم الخىاشن بحن هظ الاهؿالق وهظ الىضٌى ؟  له بنادة هخابت

ت ت والغحًر الخىؾحن  طتراجُجُخاب. ومً هىا هل حظخؿُو ؟دنىة غمىُت بلى الانخداٌ بحن الهٍى

ب ؤن ججد لها مجاال جؿبُلُا في جسحمت اإلاظسح ؤم ؤن الىكام الخهددي ؤو اليظم والخغٍس

والخيافا في جسحمت الخؿاب  اإلاخهدد لجدنىن جىزي وإًفُجزوهاز ًجد خال إلاهُازي الخطسف

 هل الجزاناث الدشىيهُت التي جددر نجها بسمان والتي جػفي بلى الحدًث  زم ؟ اإلاظسحي

 ؟غمً هرا ؤلاؾازنً ؤزالكُت الترحمت جدزل 

 ؤن حىهس الترحمت ًىمً في ؤنها اهفخاح وخىاز وجماشج.(7333)ًسي ؤهؿىان بسمان 

« L’essence de la traduction est d’être ouverture ; dialogue, 

métissage et décentrement » (pp. 13-14). 

وطعى بلى فخذ  للد كاد ؤهؿىان بسمان خملت هلد واطهت غد الترحمت اإلاخمسهصة نسكُا،

ب ومدى  ب دون ؾمع هرا الغٍس خىاز مو آلازس نبر الىخابت، وجللُذ الراث بىاطؿت الغٍس

بذا وان فخذ الحىاز  بطماجه وي ًبدو الهمل اإلاىخج ؤضُال مىهما اإلاخللي ؤهه كد هخب بلغخه.

مت ممىىا في الترحمت ألادبُت، فةن هره الخؿىة مدؿت ؤولى في الترح مو آلازس نبر الىخابت

اإلاظسخُت التي جلخض ي مىهجا زاضا ووطاثل جسخلف نً جسحمت الىطىص ألادبُت. فالىخابت 

وكد جػمً الىظ اإلاىخىب  ،: هخابت لىظ اإلاظسخُت، وهخابت بزساحُت له في اإلاظسح هخابخان

 ، بغافت بلى جأشز مسخلف الىطاثل الظِىىغسافُتles didascaliesبشازاث بزساحُت جدعى 

غسافُت  حهاغدها مو الىظ اإلاىخىب ألداء اإلاظسخُت نلى السهذ.و  واليىَز

ل ألاضىاث  فةذا وان الاطخمام واللساءة بىابتي الترحمت، فةن الىكىف نلى فهل جدٍى

بلى خسواث وإًماءاث وحهابحر حظدًت بىابت ؤزسي في جسحمت  واليلماث وألالفاف والجمل

ليي  ظسحي زم ًلسؤه بطىث ناٌالىظ اإلا بهه ًىخب ؿاب اإلاظسحي، ًلٌى ؤخد اإلاترحمحنالخ

ًطل بلى هىم مً ؤلاًلام لِظاند اإلامثل نلى الىؿم بيلماث دوزه. لهرا ًبدو مترحم الىظ 
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فاإلاظسح هى  ،ألهه ٌظعى جطىز الصخطُاث وهي جفهل ؛ اإلاظسحي واجبا مً هىم زاص

 الجامو بحن مسخلف الفىىن ختى ُدِعَي بإبي الفىىن.اليلمت/ الفهل، و 

 "اإلاترحم وطُـ بحن مالف الفظُفظاء التي جمحز حشىُل الخؿاب اإلاظسحي، وبما ؤن بن

لغت ألاضل اإلاسطلت، ولغت الترحمت اإلاخللُت، وطُـ بحن  ؤحىبي وكازت وؾجي، وطُـ بحن

فهى ( 701.ص ،0272)حدًس، الثلافت التي هخب فحها الىظ والثلافت التي هلل بلحها الىظ"

وألاماهت هىا لِظذ مسهىهت باإلاػامحن فدظب،  ،وغاًاجه وملاضدهب بىلل زوح الىظ مؿال

لت  وإهما بىلل ألاطالُب ؤًػا، فداضل اإلاهجى ًخإحى مً الجمو بحن دالالث ألالفاف وؾٍس

 بًطالها. وإذا وان اإلاظسح هما كلىا فظُفظاء فالحفاف نلى اوسجام ميىهاث اللىخت 

ٌ  واحظاق نىاضسها مً مهام اإلاترحم الري نلى خد الخهبحر  ٌظعى بلى" ولخحر بىجامحن  كى

ت اللاثمت بحن لغخحن فهي جىشف نً الهالكاث اإلاخإضلت التي  ؛نً الهالكت الخبادلُت اإلاسهٍص

وهي حهمل ذلً لِع مً زالٌ  زازج هؿاق الترحمت، جيىن خاغسة ولىً جبلى مسفُت

الجمو بحن اللغخحن لخيىن مدشابهت للىظ ألاضلي، وإهما مً زالٌ "الخىفُم" ؤو  الظعي

اللخحن طىف جدللان الخهاٌش والخيامل بحن  (Benjamin, 2000, p. 17) املخخلفخحن"

اللازت خُث ٌظمذ لألحىبي بالدزٌى بلى لغت الترحمت، وهلل  ؛ألاضلي الترحمت والىظ

ا بلى بلغاء الازخالف و بهما بلى جىقُفه  ،اإلاشاهد بلى الىظ ألاحىبي
ً
فال ًسمي اإلاترحم بذ

ت ال ًيبغي ؤن ًىكس بلى الترحمت ؤطاطا ههملُت لخلم اللسابت وإهما  وزناًخه. مً هره الصاٍو

زىاثُت جبدو حلُت في جسحمت ( 17. ، ص0222)بىهبد الهالي،  هفهالُت لخىَسع الغسابت"

 ؤن ألازس آوي في الهسع اإلاظسحي.:  كاثمت نلى آلان والهىا ؤي ألن الهالكت فُه ؛ اإلاظسح

 نً الخىؾحن في جسحمت الخؿاب اإلاظسحي هى جطسف، وكد ؤهد نلى ذلً بن الحدًث

واطدبداٌ لها  تزاٌ لللُم الثلافُت للغت اإلاطدزهرا اإلاىهج از بن خُث كاٌ فُىىحي لىزاوع

ألن الخؿاب  ؛ذاجه باللُم الثلافُت للغت الهدف، جىؾحن ًادي بلى ازخفاء اإلاترحم في خد

 الهدف.  لغت في هخب طِبدو ووإهه

 ن جىؾحن الخؿاب اإلاظسحي ذي مطادز البث اإلاخباًىت والىثحرة نبر الترحمت طُادي ب

ت التي جلف وزاء هرا الخؿاب. ؾمع الهىاضس الثلافُت و  ال مدالت بلى اإلايىهاث الحػاٍز

فاإلاظسح لِع هغحره مً الفىىن ألادبُت ألازسي ًسخفي وزاءه واجب، وإهما الياجب اإلاظسحي 

مسسحا لُلدم كساءة بزساحُت للخؿاب جىبثم نجها واجبا/ ج بذا لم ًىًسس م ٌههد بةبدانه بلى

نلى مسخلف هره الخؿىاث  باالؾالموبىاًء نلى ذلً فةن اإلاترحم مؿالب  ؤزسي، هخابت
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التي ًجب ؤن ًخبىاها بذا ما ؤزاد ؤن ًترحم هطا  طتراجُجُتالا لُطل بلى اجساذ كساز في 

ب كادز نلى خمل نبء اإلاػمىن و الشيل هل الخىؾحن  مظسخُا، ؤطلىب هاحو ؤم الخغٍس

ب   وحهله( 0270)غُدًس،  ٌظعى بلى ججىِع الهمل ألاحىبي اؤطلىب بىضفهنلما ؤن الخغٍس

 ؤداة ًمىً هما ؤهه  ،لدي الجمهىز اإلاخلليبالخالي ملبىال ؾبُهُا طلظا في الثلافت الهدف و 

الظماث اإلامحزة للهمل ألاحىبي ونلى زطىضُاجه وكد خافل نلى جبىحها وطُلت لهبىز الىظ 

خه، لت فـ  واهخماثه وهٍى بُت والتي ًؿلم نلحها  "الؿٍس مطؿلح اإلاىانت ؤطلىبا  "فُىىحي"الخغٍس

ا ؤن ًجهل خػىز اإلاترحم مسثُا مً زالٌ حظلُـ  غحر طلع في الترحمت هدفه جىفحًر

ت ألاحىبُت للىظ اإلاطدز وخماًتها مً اله ُمىت ؤلاًدًىلىحُت لثلافت الػىء نلى الهٍى

مفهىم الترحمت  فُىىحي ونلى هرا ألاطاض فلد اكترح ،(027. ص، 0272)مىدي،  الهدف"

 ؛ الظاثدة واإلاهاًحر الساسخت في  الثلافت اإلاظخلبلت اإلالاومت التي حظعى بلى ملاومت الىماذج

ب ؤخد ضىزه.  ولً ًخإحى لها ذلً بال بالخطسف الري ٌهد الخغٍس

هىدطت الخؿاب اإلاظسحي كاثمت نلى مىغىم وخبىت وشخطُاث ًدملىن وإذا واهذ 

نبء اإلاػمىن وذزوة وخىاز ووطاثل مػافت، فةن الهسع مخػمً في الىظ اإلاىخىب 

ى خُاة نلى السهذ بىاطؿت اإلامثل الري ًدخاج بلى حهاغد وطاثل ؤزسي هي 
َ
ل
ْ
ل
َ
واليلمت ج

وبالخالي بن اهخلاء  ،إلًطاٌ ؤفيازهخلف ؤهىام الخهبحر الدًيىز واإلاىطُلى وؤلاهازة ومس

ت وؤلاًداثُت اإلاىحىدة في هظ  اإلاترحم واهخسابه أللفاف دالت وجساهُب جدمل الصحىت الخهبحًر

الاهؿالق الري كد ًدىي لغت دازلُت غحر مىخىبت ًجب نلى اإلاترحم الىضٌى بلحها وهللها 

لى حىب مو الخطسف وهى بىطاثله، بما الخطسف وإما الخيافا الري ال ًىفً ٌظحر حىبا ب

 وحه مً ؤوحهه.

ؿاوي حشو الحهىد   بن مظسخُت جاحس البىدكُت لشىظبحر والتي ًطف فحها اإلاالف البًر

لت ولم ًخم بزساحها نلى اإلاظازح  شاًلىن لم جمثل في شخطُت اإلاسابي مىر مدة ؾٍى

ت الىكس كد ازخلفذ ؛ألاوزوبُت الخؿاب  واإلاترحم الُىم بداحت بلى جطسف في ،ألن شاٍو

 ؛ خدر فهال ما اإلاظسحي ؤلالحزابُثي ؤو بًجاد مىافر جيافا إلنؿاء شسنُت إلنادة نسغها وهرا

له لت ججهل مً شاًلىن ضحُت مجخمو ًمازض الخمُحز  ألن املخسج وفٍس كدمىها بؿٍس

لئُما  الهىطسي غده بظبب دًىه ؤو نسكه وؤن مدامي ؤهؿىهُىبدا في هره اإلاظسخُت زحال

)حدًس،  ماللىاهحن مً ؤحل الظماح إلاىوله ؤهؿىهُى بهدم حظدًد دًىه اإلاظخدًدخاٌ نلى 

 (.703-702 ظ.ض ،0272
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ْدُدر فحها  ًَ للد ُنسغذ اإلاظسخُت واملت غحر مىلىضت بجمُو ولماتها ونبازاتها ولم 

ؤلازساحُت التي حهد جسحمت مً هىم زاص، جسحمت  وكو الخطسف والخيافا في الىخابت حغحر،

بحن  - اللغت : دازل دازل اللغت هفظها التي ؤشاز بلحها حاهظبىن غمً ؤهىانه الثالزت

 البحن طُمُاثُت. - اللغاث

مً هرا اإلاىؿلم ًمىً ؤلاشازة بلى ؤن الترحمت ماشس واضح نلى ؤلاًدًىلىحُت الظاثدة 

 الخىُُف والحرف وؤلاغافت ولها جلىُاث جىقف في فترة مهُىت وفي مجخمو مهحن، ف

نلى السغم مً ؤهه  في الترحمت ألغساع مهُىت ًيىن الجمهىز اإلاخللي نىطسا ؤطاطُا فحها،

ا وحيظُا وزلافت واهخماء وإًدًىلىحُت لىً جسبؿه ؤواضس نالكت آهُت  ؛حمهىز مخباًً نمٍس

غحر مخجاوع ًخابو نسغا هي نالكت كىامها الاجفاق نلى مخابهت نسع مظسحي، حمهىز 

 مظسخُا واخدا، ول نىطس مً نىاضس هرا الجمهىز حاء لخدلُم غاًت زاضت به  جسفحها 

ؤو جػُِها للىكذ ؤو غحرها مً الغاًاث، للد ؤدزن شىظبحر هرا الالججاوع  ؤو جثلُفُا،

الالججاوع بدُث ًام مظسخه الظىحر  وزطم زؿت ؤنماله وفم هىدطت جدلم هرا

لىت بداشُتها وختى ذان الري ال ًمخلً ماال، ومً هىا ًلف مترحم الخؿاب والهسبُد واإلا

ألن  ؛ الري ًجب نىظه في الترحمت ي ؤمام هرا الخىىم وهرا الخماشجاإلاظسحي الشىظبحر 

اث اللغت نىد شىظبحر واضحت ووحب نلى مترحم ؤنماله الىكىف نلى هرا الخىىم  ،مظخٍى

وهىا ًيىن الخيافا وطُلت  ،ألاطلىبي الداٌ نلى جىىم في الجمهىز اإلاخللي للهسع اإلاظسحي

س وغهُت حهبر نً واكو  اإلاترحم الري ًلجإ بلى وطاثل ؤطلىبُت وجساهُبُت مسخلفت لخطٍى

 .(Vinay & Darbelnet,1967, p. 52) واخد بحن ألاضل والترحمت

وؤمثاٌ وخىم ؤو حهابحر اضؿالخُت ًدفو  حهابحر حاهصة بن جػمحن الخؿاب اإلاظسحي

مً وحهت هكس بوهام  ًمُىت هالٌ باإلاترحم دفها بلى اطخسدام ؤطلىب الخيافا الري جسي فُه

هاث اإلاتراهبت جددر جإزحر  "حملت مًبُىع  بحمالُا بهُدا ول البهد مً الىاخُت  االخؿَى

 فحها الفىس الحسف بمساخل هبحرة" ؤهه الهلبت التي ًخسؿى : ؤي ضل،اللظاهُت نً ألا 

 (.721. ضظ ،0222 بُىع،)

 زشبت نلى نلىلتلهبد اللادز  "ؤزلىوان زادم الظُدًً" بن اإلاخدبو لهسع مظسخُت

ًدزن ال مدالت ؤن الياجب/املخسج كد هلل للمشاهد الجصاثسي شىال  الجهىي لىهسان اإلاظسح

ؤو وىمُدًا الشازم ؤو هما  زاص مً ؤشياٌ الىخابت اإلاظسخُت وهى اليىمُدًا دي الزحي،
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ًؿالُا ببان نطس بًا الالفىُت، وهي شيل فجي نسفخه ًؿلم نلحها ؤًػا مطؿلح اليىمُد

 ًدة في فً اإلاظسح.ؤشياٌ حدًدة حاءث لخبهث زوح حد الجهػت غمً

ألن هلل الىظ وبتره مً  ؛اشخغل نلىلت نلى الىظ مخطسفا خُىا، ومىُفا خُىا آزس

ًخؿلب ذلً، فالخهابحر الجاهصة والحىم وألامثاٌ طىف  حروزه إلنادة شزنه في بِئت ؤزسي 

جسػو للبدث نً اإلايافئ ال مدالت وال ًمىً هللها خسفُا، فهى ًطبى بلى جدلُم غاًت مخهت 

سخُاشاهدة ومخهت الخللي اإلا ه فظىف ًبدث نً حفي جفىحره وفي بزسا وبىضفت بٍس

ت  ،اإلاخهت ومً هرا اإلاىؿلم طُيىن الخطسف ؤداجه الخهلُمُت بلى حاهب وطُمىذ له خٍس

و إلزغاء اإلاخللي ذي ؤفم الاهخكاز ت ماؾسة ختى ال ًجزاح اإلاترحم  ؛الخهدًل والخؿَى لىجها خٍس

ده ول مً الدمحراٌ ،الىظنً الدالالث اإلاخػمىت في   Ladmiral وهرا الؿسح ًٍا

 الري  Y. Gambier غامبُِه فبًوختى  Newmark وهُىمازن Michonic ومِشىهًُ

 ٌ  : ًلى

«  L’adaptation semble impliquer une certaine liberté 

 au traducteur à qui il serait alors permis des modifications,  

des ajouts, des ajustements des omissions au texte de départ 

pour mieux le plier aux récepteurs visés (spectateurs 

consommateurs) à leurs habitudes et à leurs normes de 

réception. » (Guidère, 2008, p. 85). 

 هلل السطالت وبالخالي جدلُم الخىاضل بهُدا نً الازخالفاث بلىيهدف الخطسف بذن 

وميسجما مو  إلغافت لجهل الىظ ملسوءا ومفهىمامهما وان مطدزها، والخطسف با

 : آلاجُحن وليي ًخإحى هرا البد ؤن ًدلم الخطسف الشسؾحن ،ؤطالُب اللغت اإلاترحم بلحها

ي ؤو بغافت مهلىمت لم جىً ؤن ال جادي بغافت اإلاترحم بلى حغُحر اإلاػمىن ألاضل"

 مىحىدة في ألاضل.

: ؤن ال حغحر بغافت اإلاترحم مً مالمذ ؤطلىب اإلاالف ألاضلي ؤو جفظس  زاهُا

 (.723 .ص ،0272 )حدًس، جلىُاجه"

ىقف الخطسف في جسحمت الخؿاب اإلاظسحي بىضفه جلىُت نىدما ًىدطس اطخهماله  ٍو

دعى وكد ًىقف في الىظ بسمخه  adaptation ponctuelle في حصء ؤو ملؿو مً الىظ ٍو

 اإلاترحم  .باطىِذ وجدنى طىشان .adaptation globale اطتراجُجُتفُدعى خُيئر 

: غسوزة اللجىء بلى الخطسفبلى   ٌظخؿُو اإلاترحم " ختى ال ًلو في فهل الخظازة خُث جلٌى

مظاز  في (72. ص، 0270باطيذ، ) "في بهؼ ألاخُان ؤن ٌغجي ؤو ًىضح الىظ ألاضلي
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ظهم في ب الفسوكاث بحن اللغاث والثلافاث، نملُت الترحمت بما ًدفل اإلاخللي َو للل  جلٍس  ٍو

 ؤزسي. مً غفت بلىا نملُت الىلل مً لغت بلى ؤزسي و مً فهل الخظازة التي حهاوي مجه

 الحفاف الهىامش مىفرا ووطُلت ًخىطل بها اإلاترحم الري ٌظعى بلى  لؿاإلاا واهذ

 (7312) وكد ؤهد ًىححن هاًدا مخللُه في لغت آلازس، مدافكا نلى إلاخىه،نلى ألاضل، ؤمُىا 

بلى وشىء  "نىدما جلخض ي الترحمت الحسفُت ؤو ألامُىت لألضل، : نلى هره اللػُت كاثال

ت ججسي نادة في الىظ، حهبحر لِع له مهجى ؤو جفظحر زاؾئ، ولىً  فةن الخىُُفاث الػسوٍز

با في الىظجدفل فحها الترحماث ال هىان قسوف  الخىُُفاث اإلاؿلىبت  وحشسح حسفُت جلٍس

التي جفظس وحشسح جلً الهخباث  (120-127. ضظ) ؤو في هىامش" حاهبُت في مالخكاث

 وجسفف مً وؾإة غُام نىاضس الثلافت ومحزاتها.

دخاج مترحم الخؿاب اإلاظسحي بلى ؤلاغافت بىضفها شىال مً ؤشياٌ الخطسف ألاهثر  ٍو

ض ي هره الهملُت بغافت مهلىماث غحر مىحىدة في الىظ ألاضلي خوجل ،جداوال في الترحمت

وهما هى مهلىم ٌعج الخؿاب اإلاظسحي بالىثحر مً ؤلازشاداث  ،ؤو شسح ظحرفنلى شيل ج

 التي كد ًدخاج اإلاترحم بلى جىغُدها وشسخها مدافكا نلى السطالت اإلاخػمىت  ؤلازساحُت

  ترحماإلاوهرا هى الشسؽ ألاطاس ي في حهامل  ،في الىظ ألاضلي ووضىلها بلى اإلاخللي واملت

هدى بنادة الىخابت فُدُد نً الخؿاب  اوظُاكهمما ٌظاند نلى ندم  ،الخطسف جلىُت مو

بدم هطا ًفلد وشاثج اجطاله بالىظ ألاضلي.اإلاظسحي ألاضلي  ، ٍو

ن ؤلابداٌ في جسحمت الهىاضس ذاث الحمىلت بلحرف خُث لخلىُت االش يء هفظه باليظبت 

فترحمت نىاضس الثلافت جلخض ي الحُؿت والحرز  الثلافُت اإلاخػمىت في الخؿاب اإلاظسحي،

ؤن ًيىن الهىطس مً  فالبد بهىطس آزس، ازلافُ افي الخهامل مهها، فةذا ما اطدبدٌ نىطس 

ألن اإلايافئ في هره الحالت طىف ًيىن مثال  ؛لىً لِع ملابال ؛الري ًلىم ملامه ميافئا له

مثل هرا اإلاسوز بحن  را حاهصا ؤو غحرها مً الىطاثل التي حظمذؤو خىمت ؤو حهبح

س . (Guidère, 2008, p. 86)اللغخحن ان لُدًٍس بلى بشيالُت جسحمت الثلافت  وكد جؿسكذ ماٍز

ٌ و  الاهؿالقم الهىة بحن هظ زدوكفذ نلى ؤزبو جلىُاث حظهم في و  :  هيو  هظ الىضى

مً زم وبالخالي الىظ و  ،وزد فُه اللفلللظُاق الري طىي كالخطسف الري ٌهؿي ؤهمُت 

ل الري ًلىم فُه الظُاق بدوز الفاضل في فهل اجساذ  ،الغاًت مً الترحمت زم الخدٍى

ًلُه الخفظحر و الشسح ختى ال ًبلى الىظ مبهما غامػا ًدىي ؤلفاقا وحهابحر  بترث  اللساز،

حرا الخمسهص الهسقي زم ؤز مً حروزها وولجذ الىظ بإضىاتها ألاحىبُت دون طابم بهراز،
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ولً ًخإحى  ختى ًللى ملبىلُت، فُه اإلاترحم نلى جؿبُو الىظ في اللغت الهدفالري ًدسص 

ػها بإشُاء ؤزسي را الخؿبُو بال بخغُحر ألاشُاء و له ه   دافكاٌ مزلافت الىضى  فيحهٍى

 .(Lederer, 1994, pp. 124-126) املحخىي اللغىي نلى الهالكت بحن الشيل اللغىي و 

 ن البدث في دوافو لجىء اإلاترحم بلى اطخهماٌ الخطسف نلى خد كٌى حىزج باطتنب

 : ًمىً خطسها في ما ًلي

 بن بزػام الخؿاب اإلاظسحي ذي ألاطالُب الجمالُت ، حعذر الترجمت املباشزة -1

 ،بلى الترحمت اإلاباشسة زسق له وغُام إلاهىاه اإلاخهددة واإلاخىىنت كىانُتؤلاوألادواث 

الحسفُت وإن واهذ في بهؼ ألاخُان كادزة نلى جدمل نبء اإلاػمىن في الىطىص فالترحمت 

جسحمت فةن الخىطل بها في  ،ذاث ألاضٌى اإلاشترهت وخُث الخلازب بحن اللغاث البراغماجُت

هدم له  مً خُث الىىم والىقُفت، لبث اإلاخهددة واملخخلفتباكىىاث  ذيالخؿاب اإلاظسحي 

 ث ؤلازساج اإلاخهددة نلى خد حهبحرإلمياها اإلاخػمًفهى الخؿاب  زسق لخطىضِخه،و 

 ًىححن ًىوظيى.

للىظ ألاضلي في لغت الهدف  الىاكهُت، بن غُاب الىغهُت عدم جكافؤ الوضعياث -2

ؼ هرا الىاكو  بىاكو آزس ًدخػً الهدف لغت زلافت في الغاثب ًدفو باإلاترحم بلى حهٍى

خماش ى وواكو الجمهىز اإلاخللي، الىظ شخطا باطخؿانخه ؤن  ًيىن اإلاترحم"ًجب ؤن  ٍو

ت والثلافُت ختى ًخمىً حمهىز اللساء  ذ طخاثس الازخالفاث اللغٍى مً ؤن  - اإلاشاهدًً –ًٍص

ألاضلُت وؤن جيىن هره الطلت بالؿبو وفم زلافت اللغت  ًسي بىغىح الطلت مً السطالت

 الهدف".

« The translator must be a person who can draw aside 

curtains of linguistic and cultural differences ; so that 

people may see clearly the relevance of the original 

message. » (Venuti, 2004, p. 21). 

ال ًدزل هرا الخطسف في مجاٌ الترحمت بل هى ذاحي بالدزحت ، جحويل الجيظ ألادبي-3

د  فُطب  ،مخللي ًساه شغىفا باإلاظسح بلى بًطالهألاولى فلد ًلو اإلاترحم نلى هظ زواجي ًٍس

 را الىظ السواجي في كالب مظسحي، فسواًت الؿاهس وؾاز الشهداء ٌهىدون هرا ألاطبىم"ه

كد مظسخذ وكدمذ نلى السهذ مظاًسة ؿاف التي اكخبظها مسىر بىبىس وؤزرها دمحم بً ك

لت فىُت واشفت نً اوشغاالجه وهمىمهو  املجخمو   ميىهاتها ضهسث ومهالجتها بؿٍس

طدشسافُت لُخللاها وججسبخه الا  وزُاله مبدنها وخىىت هوخسهُخ الفىىن  ؤبي دًىامُىُت في
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ل هظ كطص يوكد ، الجمهىز   ًفُؼلداللت بلى زؿاب مظسحي  ؤخادًا جم فحها جدٍى

بذ كام باخخىاء الىظ  ؛زالكت زُاهت ألن دمحم بً كؿاف كد زان الىظ؛ بالدالالث والسمىش 

 ضُاغخه وإهخاحه بما ًخماش ى ولغت آلازس و زلافخه. وجمثل زطاثطه وزطالخه زم ؤناد

 ازخلًلجإ اإلاترحم بلى الخطسف ؤًػا بذا ما ، اخخالل الخواسن في جحقيق الخواصل -4

يخج هرا الا  التي  زخالٌ نادة نً الترحمت اإلاباشسةالخىاشن بحن ؾسفي الهملُت الترحمُت، ٍو

حظعى للحفاف نلى شيل الىظ بمهٌص نً مػمىهه والىظ اإلاظسحي زؿاب جىاضلي 

مً زغبت ملحت في زلم الخىاضل بهد الخدسز مً  جسحمخه" بامخُاش ًيبو الخطسف ؤزىاء

ظ حدًد ًإزر بلى خد هالىظ ألاضلي ومداولت ضُاغت ببهؼ ميىهاث  الىزُم الازجباؽ

 .ث( د. )هظىف، الهدف" تبهُد بهحن الانخباز هىنُت اإلاخللي وقسوف الخللي الجدًدة في اللغ

بن هره الهىاضس اإلاشيلت للهملُت الخىاضلُت في الخؿاب اإلاظسحي جفسع نلى اإلاترحم 

بذ ًخدٌى اإلاظخلبل بلى ؛  لفهل جبادٌ ألادواز بحن كؿبي هره الهملُت اؤن ًىلي اهخماما زاض

الجمهىز بشيل فانل زاضت في  ألن اإلاظسح كاثم نلى مشازهت؛  مسطل واإلاسطل بلى مظخلبل

خُث جدٌى مهىدطى  ؛ بهده مً Brecht بَسشذو الظُاس ي Pisctor  مظسح بِظياجىز 

خد حهبحره حصءا فهلُا  ىلُطبدىا نل-نادة مً بحن مطادز بنالم غحر مىكىزة موه-ؤلاهازة 

 ًلكا مظهما في الهسع و لِع مظتهليا طلبُا له. الجمهىز  ببلاء في اًادي دوز  ،مً الهسع

 ،ألهه هظ مهد للهسع ؛ الىظ اإلاظسحي هظ هاكظ بن. زطفُلد ؤوب نآ جلٌى الىاكدة

ًُ  بدزان اإلاترحم بدزان الؿبُهت الخاضت له،نلى ب ولهرا الظبب بالراث وح ترن بىِخه التي 

م الهمل مألها اث اللغت  ،فحها فساغاث نلى املخسج وفٍس واإلاخىىنت  اإلاخباًىتبغافت بلى مظخٍى

ؤهىام الخهبحر املخخلفت ازخالف ؾباجهه واهخماءاجه وما ًيخج نً ذلً مً بدىىم الجمهىز و 

السطالت  بًطاٌخأشزة مً ؤحل جدلُم وقُفت واخدة مسخلفت مً خُث الىىم م واإلاخأشزة،

 اإلاخللي في لغت الهدف. بلى اإلاخػمىت في الخؿاب اإلاظسحي

ً نمال مظسخُا  نبد السخمً بدوي  للد جسحم "وكد  ً اللغت ألاإلااهُتمهدى نشٍس

ً  شيلذ جسحماجه  ؤزروا نلُهبذ خاحصا للمسسححن، ونالماث اطخفهام نىد مسسححن آزٍس

في ألاإلااهُت وواهذ هره  وفي ؤخُان ؤزسي بًساده للمهاوي نلى ما لم جىً نلُه اإلالهسة" خه"لغ

لت نملخألانماٌ جدمل الس ت التي لم جدىاطب وؾٍس  )الشلحري، في الترحمت""بدوي  "ٍس

واهذ جطس نلى جلدًم ؤنمالها في  "بَسشذ"التي ؤطظها  "وظامبلؤن البرلح" ففسكت ،(0272

 بًطاٌألن اإلاىغىم لِع في  ؛ الترحماث اإلاظازح الفسوظُت باللغت ألاإلااهُت مو جلدًم بهؼ
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ت ال ًمىً جدللها نلى في السطالت وإهما  خظب زؤي -جلدًم هرا املحخىي الفىسي بشانٍس

 بال باللغت ألاإلااهُت.  -هره الفسكت

 ٌ ًيبو ؤلاشياٌ مً بدزان ي اإلاظسحي مىغىم بشيالبن جسحمت الخؿاب  وضفىة اللى

ُت التي جفسع نلى اإلاترحم البدث في هره مزطىضُت هرا الشيل الفجي وبىِخه الدزا

هى فً مسهب ًخيىن مً نىاضس ندة  بذ؛  ألاضٌى كبل ولىج نالم جسحمت الخؿاب اإلاظسحي

 حن اللغاث والثلافاثُؿا بطجخػافس مها للىضٌى بلى الترحمت اإلاظسخُت بانخباز اإلاترحم و 

 كُامه بهملُت الترحمت ؤزىاء مدالت حهًىا طىف ؤلاوظاهُتوطفحرا للحػازة  ،واملجخمهاث

ت وزلافُت جصزس بسطاثظ آلازس حهىع البِئت التي  الىطىصن أل  ؛ نلباث ونىاثم لغٍى

مهمخه  وإهما  ولً ًلف اإلاترحم ناحصا نً ؤداء اخخػىتها والحػازة التي ولدث هىفها،

لخرلُل هره الطهىباث طِخىطل بألُاث وجلىُاث لُدلم ملبىلُت وملسوثُت لدي 

لخجاوش  ،كىامها الخطسف والخيافا غمىه بطتراجُجُتاهخهج  الترحمت وكد مشاهد/كازت 

وما وحىد الىاخد  ،نلبت الخطىضُاث الثلافُت وألاطلىبُت التي ًصزس بها الخؿاب اإلاظسحي

 التي جاطع الخجسبت بانخبازها بالالترحمت نً اإلاترحم ال ًخددر  ؤن نلى اإلاخهدد بال دلُل

ا وزلافُا" هُاهه ت  الازخالف حظىً كلب ففي وذاجه بانخبازه هُاها مخهددا وخىاٍز  الهٍى

م و  زلم الخباند وفي ضمُم ول هجسة وجىلل ًلؿً الاطخلساز والهمازة وفي كلب كىة الخفٍس

 ألن الخؿاب اإلاظسحي في هصوخه؛  (12. ص ،0222، الهالي )بىهبد هىان دوما كىة الػم"

للد جمذ اطخػافخه نىد آلازس نبر  ا.ولغت حدًدة ومىؾىا حدًد ،اطُىدظب حظدا حدًد

ل الدزُل بلى هُان فىسي ًيخمي بشيل ؤو بأزس بلى ضلب جلً  الترحمت التي حظهس نلى جدٍى

 .الثلافت

مظسخت ٌهُد جسجِب الخازؾت "فهل  ومً هرا اإلاىكىز ًمىً انخباز نملُت الترحمت

ظلً فحها خُاجه الثلافُت الخاضت  الثلافُت وي ًجد فحها الىظ اإلاترحم مىؾئ كدم َو

ت والىحداهُت والظفس في ذاهسة آلازس" كداثللخالباطخيباث حروز ممىىت   الفىٍس

دُذ الخؿاب اإلاظسحي نبر الترحمت بمياهُت لخجاوش طمت الىظ ( 22 .ص ،0272)حدًس، ٍو

بلى هثافت الخجاوش واهفخاح الثلافت لدظخػُف ألاحىبي  ألاخادي وضىال نبر الخطسفألاضل 

 اطخىشاف ذاجه  بلى آلازس وجيسج زُىؽ وحىده الجدًد في شيل فهل جسطُبي ًلىده

 ومو آلازس. هفي نالكخه مو هفظ
  



 ...جزجمت الخطاب املطزحي بين مطزقت

01 

 مقابالث املصطلحاث وفوض ى جزجمتها

  text book of translationخظً غصالت في جسحمخه لىخاب هُىمازن -7

   adaptationالترحمت الاكخباطُت -

  toward a science of translationماحد الىجاز في جسحمخه لىخاب هاًدا -0

 adaptation  الخىُُف -

 بوهام بُىع في خدًثها نً ألاطلىبُت اإلالازبت -2

  adaptationالخطسف -

 بزمان الترجمت و الحزف أو مقام البعد عش الديً الخطابي في جزجمت كخاب -1

  adaptationاقخباص -

اقترح  Jean Delisleيعد -7  tradaptation الترجمت والخصزف وجهان لعملت واحدة و

 لكل ألاعمال التي جزجمت بالخصزف.

افيا  بيبليوغز

: الهُئت الهامت  فااد اإلاؿلب. ث.(. دمشم). دراضاث الترجمت. (0270) طىشان ،باطىِذ

ت للىخاب  .الظىٍز

نص  (. )الخؿابي7. )ؽ .الترجمت والحزف أو مقام البعد (.0222) بسمان، ؤهؿىان

 .32ص. . الدًً، ث.(. بحروث : اإلاىكمت الهسبُت للترحمت

(. اإلاغسب: داز 2)ؽ.  :  كمال الخومي. في الترجمت(. 0222) بىهبد الهالي، نبد الظالم

 .جىبلاٌ

 .:  داز الفسابي الجصاثس الترجمت ألادبيت مشاكل وحلول.(. 0222)بُىع، بوهام 

ا-دمشم في ممارضت الترجمت. (.0272) حدًس، دمحم : داز الفسكد للؿبانت واليشس  طىٍز

و  .والخىَش

:  جسحمت اإلاظسح بإشمُل  هىفمبر(. نبد السخمً بدوي  27، 0272الشلحري، نّماز ؤخمد )

 .مجلت العزبي الجديد. الفلظفت

 )ؾجى دمحم، ث.(. اإلاملىت الهسبُت . مدخل إلى علم الترجمت (.0270) ماجُى، غُدًس

 .الظهىدًت : داز حامهت اإلالً طهىد



 جاسيت فزقاوي
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  .مدخل إلى دراضاث الترجمت : هظزياث وجطبيقاث. (0272) مىدي، ححرمي

 .هُئت ؤبىقبي للثلافت والترار .)حىاد هشام، ث.( .(7. )ؽ

: مؿبىناث وشازة  الهساق ث.(. الىجاز،احدم). هحو علم الترجمت (.7312)هاًدا، ًىححن 

 .ؤلانالم

 .مبادئ يجب مزاعاتها في الترجمت الصحفيت )د. ث(. هظىف، نبد اللؿُف
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