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 هىية الاهتماءالترجمة و  وإشكاليات ص املسرحيالن

 (1)سعيدي دمحم 

مة  مقد 

اإلاهشفُت،  نذدا مً الدعاؤالث أخشي لغت  ئلىؿشح نملُت هلل الىظ اإلاعشحي مً لغت ج

تو  ت الاهخماء والعُاكُت ،والخلىُت ،والىلذًت ،والفىُت ،اللغٍى ا بهٍى  اإلاشجبؿت اسجباؾا نػٍى

لِغ هطا والفىُت  ألادبُتن الىظ اإلاعشحي مً خُث الفانلُت ؛ ل  فشاصاتهاإبيل أبهادها و 

ت و  فهى مىغللا نلى هفعه،أو بىاء مغللا و  حامذا وخشهت  ،هظو  وحىدي ظإاٌهٍى

ما اإلاهني ونً ظإاٌ البدث نً  ،هفعه آلانفي  الثلافُينداةمت في الضمً واإلايان  دًىامُىُت

ا  خُا واحخمانُا وظُاظُا واكخطادًاوفىُا  اوأدبًُجب أن ًيىن لغٍى ا و  وجاٍس خػاٍس

اجُتؾش وفم أ ،وأخالكُا   حي ًخدشنهما أهه هظ هاؾم و  ،مخميزة وخاضتو  مدذدة هٍى

ت الفىُت الخمثُلُت  العُاكاثفي فػاء نذد مً  حمخه جش  نفا اليوبالخ حُت،وؤلاًذًىلى اللغٍى

ما بو  اهب الخىفل العلمي والعلُم والععي مً أحل  ،وهزه العُاكاث ظللت،ألا  بهزه مشهىهت

اإلاترحم له  ؤلاؾاسفي  أوالزي شهذ نلى والدجه  ألاضلي ظىاء في ئؾاسهحشُهه مً دالالث 

ت خوشعانت اإلاعا ؤلابذانُتوالزي كذ ًػمً له الحُاة والفانلُت  ت الثلافُت والفىٍش

ت وألادبُت بت َعافش و و  ،واللغٍى  مً مطذساإلاعافت ٍىدسح معاخاث حذًذة كذ جيىن كٍش

ا، مو دحأو بهُذة  مً مىؾىه ألاضلي،و   أن ًبلىحل ًمىمت الععي مً أغشافُا وزلافُا وبشٍش

خه  ،والىفعُت ،افُت والاحخمانُتلالثو  ،والفىُت ،ألادبُت مدافكا ومدخفكا له نلى هٍى

ت اللغت والثلافت والجمهىس اإلاترحم له ئغافت ئلى حُتوؤلاًذًىلى  خين  ،هٍى لُطبذ هطا بهٍى

ت ت اللغت ألاضلُت، :مخخلفخين مً خُث اإلاشحهُت اللغٍى ت اللغت الثاهُت  هٍى لغت اإلاطذس وهٍى

ت الهذف ئليهااإلاترحم  ألادب  ئلىشوس ي كذ جشحم لهم مً هظ معشحي مً ألادب ا ... وهٍى

                                                           
(1) Université de Tlemcen, Faculté des Sciences humaines et sociales, 13000, Tlemcen, Algérie. 



 سعيدي دمحم 

60 

  ،الفشوس ي ألادب ئلى، وهم مً هظ ضُني كذ جشحم ي...والتروي والفشوس ي وألاإلااو الهشبي

لي، وهم مً هظ ...أو الهىذي ،التروي أو ،ًؿاليأو ؤلا  وظافش  ،لغاث ناإلاُت ئلىكذ جشحم  ئفٍش

 ...كشاء مً مىاؾم مخخلفت مً الهالملى إبلذان و  ئلى

 والتحليل الدراسة

ت سظالتو  هظ فهى ،فلـ أدبُالِغ هطا  اإلاعشحيالىظ  ئن بهذد  مدمل خؿابو  وهٍى

  : هى وأبذان العإاٌ الجىهشي والزي قل ًػغـ نلُىا دوما وبالخالي فا ،مً اللُم

ت والفىُت آلالُاث ما أو مخشج الهشع  يهخمذها مترحم الىظ اإلاعشحالعلُمت التي ٌ اللغٍى

ت الىظمً أحل الحفاإلاعشحي   ما حشُهه مً مهاوي والتي أسادهاونلى سظالخه و  ،اف نلى هٍى

ٌ  همبذنله  ٌ ي ظُاكه ف ألاو وفم مترحم الىظ اإلاعشحي  وهل وألاضلي؟ ؤلابذاعي ألاو

ت الىظ مخشحهو   وألاخالكُتوالفىُت  ألادبُتونلى ملاضذه  ،في الحفاف نلى هٍى

 ؟ حُتوؤلاًذًىلى والاحخمانُت والىفعُت 

 جشحمت الىظ اإلاعشحي  ئشيالُاثاإلامىىت إلاا جؿشخه  ؤلاحاباثوكبل بذاًت البدث نً 

بُذاغىجي واإلانهجي الىكىف لمً خُث الؿشح ا ابذا لىا غشوٍس واإلاخهذد، لخهذديا ئؾاسهافي 

اإلاذاخلت  هزؤلاؾاس اإلاىغىناحي واإلاهشفي واإلانهجي لهكذ جدذد  أظاظِخين مدؿخين نىذ 

 : همامفخاخين و حعاؤلين  ورلً نبر

 ؟ مهنى الترحمت ما

ت  ؟ ما مهني الهٍى

 مفهىم الترجمة ثحدًد

فه في أهثر مً مشة وفي  الترحمت مفهىمن ئخطش اإلاعافت لىلٌى ظىف هخ  أهثرجم حهٍش

فاث اللذًمت منها والجذًذة ،مً مىاظبت  وأن هخب الترحمت جضخش غىُت بهزه الخهٍش

 ت واإلاهاضشة والتي اظخجابذ للمشاخل اإلاهشفُت الجذًت معخفُذة مً نذد والحذًث

الفُىىمىلىحُت فلعفت و سأظها اللعاهُاث والوالاحخمانُت ونلى  ؤلاوعاهُتمً الهلىم 

 خاضت.
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زه هذسج بهؼ مً ه أنولػشوسة اإلاىهجُت والبُذاغىحُت اسجأًىا  أمشمهما ًىً مً و 

فاث لىطىو منها جىؾلت ل ذه بدثا في لبدثىا االخهٍش الهشع اإلاعشحي  جشحمتزي هٍش

 بالظاط. وإشهاناجه

لغت أخشي وفم  ئلىما مً لغت أو مهنى هظ هلل هظ  هي:عـ مهاهيها بفالترحمت في أ

ت وضشفُت و  ومبادبأظغ  ت وهدٍى خطىضُاث المو اخترام  داللُت للغت الهذفلغٍى

   وفاء مهشفي وجلني جخؿلبه الترحمت ونلم الترحمت. مو للىظ اإلاطذس الذاللُت

ن الترحمت ونلم الترحمت هي غشوسة ملحت في مجاٌ الثلافت ومهما ًىً مً أمش فا

ظُاظُت و ت واحخمانُ ئوعاهُتمً نلىم  ،مخخلف أهىانها وفشونهابوالفىش وألادب والهلىم 

ت وجىىىلى  فيل الهلىم  وغيرها.وؾبُت وهىذظُت وفالخُت وظُاخُت حُت وبُىلىحُت وإداٍس

والتي جبلى همضة وضل بين  ،متوول الهلىم حعخفُذ مً الترح ،الترحمت ئلىجدخاج 

 خلذ واسجدلذ مطاخبتوحذث و  خُثماالهلىم و  والشهىب والثلافاث ،الحػاساث

نبر  والحىاس والخىمُت والخؿىس والاصدهاس ،اإلافىش اإلابذم الباخث نً اإلاهشفت ؤلاوعاوي

مً ًىابُو مهشفُت  لإلوعانفالترحمت هي وظُلت الغزاء اإلاهشفي  .الضمً واإلايان جىلالجه في

ًفالترحمت جىلل مىه  .أو ًيخمي ئليها ًبذنها أوغير جلً التي ًمخلىها   وجىلل  ،لآلخٍش

ًمً   والخفانل والخيامل والاظخفادة اإلاخبادلت  ،وبالخالي جػمً له الغزاء ،ئلُه آلاخٍش

  ؤلاوعاويضادق نلى الخفانل والخيامل اإلاهشفي  ئنالنفالترحمت هي  خز والهؿاء.مً خُث ألا 

وجىىىلىحُا واكخطادًا وفلعفُا وأخالكُا ذًا نلمُا وزلافُا وأدبُا وظُاظُا ونلاة

فهي جىلل . وألاخالقيالهلمي  وؤلاؾاسجىفشث لها الىظاةل والعبل ما متى  ؛ واحخمانُا وفىُا

ت حمهاء امشترو  اكاظماإلاهاسف   وششكا وغشبا. ،شماال وحىىبا ،بين أبىاء البشٍش

لحذًث نً الترحمت هي هُف هترحم ومارا هترحم ألاظللت التي قلذ جؿشح في ا ولهل

 ؟ مً هى اإلاترحموإلاارا هترحم و 

ظىف هداٌو الحذًث نً هزه الدعاؤالث نبر مكهش مً مكاهش الفً  ،في هزه اإلاذاخلت

  ،أخشي لغت  ئلىجشحمخه وهلله مً لغخه ألاضلُت  وؤلابذام اإلاعشحي وإشيالُت وألادب

لين الحذًث نً و مدا خشآزلافي واحخماعي  ئؾاس ئلىالثلافي والاحخماعي ألاضلي  ئؾاسهمً و 

زم مارا فلذ في سخلخه الترحماهُت  ،الىظ اإلاعشحي اإلاترحم ئلى أغافذمارا و  ،هزه الترحمت

احي الفني  خي  وألادبيمً خُث الخفانل الهٍى والاحخماعي والثلافي والعُاس ي والخاٍس

 .والحػاسي 
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 مفهىم الهىية ثحدًد

ت مىغىنا خطبا لهذد مً الهلىم واإلاهاسف خُث اهخم بها الىلاد  ؛شيلذ الهٍى

 واإلاإسخىن  هثروبىلىحُىن وألا ونلماء العُاظت  والفالظفت ونلماء الىفغ ونلماء الاحخمام

ت  أهخجللذ  الىسازت وغيرهم. اءونلم ،البُىلىحُاونلماء  هزا الاهخمام الىبير بمىغىم الهٍى

فاث شة حهٍش  .هثيرة وأدبُاث غٍض

فاث هلىم نشفتها هزه الوكذ   : منها هزهش مخخلفت، حهٍش

 مثُله مً ول الىحىه، أوهي وىن الص يء هفعه " : ما ًلينشفها معجم نلم الىفغ ب

 (55. ص ،5985)ناكل،  "الاظخمشاس والثباث ونذم الخغير

ت هي " :لهلىم الاحخمانُت أنهما نشفها معجم مطؿلحاث ا نملُت جمُيز الفشد الهٍى

 .(585ص. ، 5977)بذوي،  جدذًذ خالخه الصخطُت" : أي لىفعه نً غيره،

وحعمى أًػا  ،خلُلت الص يء مً خُث جميزه نً غيره"أنها باإلاعجم الفلعفي هما نشفها 

 .(208، ص. 5979)الفلعفي،  وخذة الزاث"

ت هي مف ت نلُه الص يء وخلُلخه اإلاشخمل مأخىر مً هى" بمهنى أنها حىهشهىم فالهٍى

ت  .زماسهاالصجشة و  ىاشخماٌ الىىاة نل الحػاسة هي حىهشها  أو... ...أو الثلافت ؤلاوعانفهٍى

 خغيراث،خػاسة الثىابذ واإلا أو ،زلافت أو ،ئوعاها...وإلاا وان في ول ش يء مً ألاشُاء  وخلُلتها

ت فا جخلي ميانها  أنوجفصح نً راتها دون  الص يء هي زىابخه التي ججذد وال جلغى،ن هٍى

 ًخميز بها  لإلوعان،والبطمت باليعبت  ئنها ...لىلُػها ؾاإلاا بلُذ الزاث نلى كُذ الحُاة

لذ مً فىكها  ،نً غيره خجلى وحهها ولما أٍص والحجب  الؿمغ ؾىاسب وجخجذد فانلُتها ٍو

 .(529 ص.، 5999)نماسة،  "ن جخلي ميانها لغيرها مً البطماثدون أ

ت  ا ب ؤلاوعانفهٍى خه  يشئخه الاحخمانُت خُثخمشجبؿت اسجباؾا نػٍى  "ٌشُذ هٍى

لتي ًبىيها نً هفعه فالطىسة ا مً الىالدة وختى ظً الىضج. جبذأ نلى مشاخل خالٌ ضيروسة

حعمذ له و  حشيل نلى الذوام بيُت هفعُت شذًذة ألاهمُت،ومهخلذاجه وجمثالجه نً الزاث 

 .(2050)بىسباالن،  "الاحخمانُتخخُاس أفهاله ونالكخه با

ت هى أضال خذًث نً الاهخماء ئن  ناةلخه  ئلى اهخماء الفشد :أي ،الحذًث نً الهٍى

خه  وأخُه  ئلىأو   اإلاإظعت التي ٌشخغل بها  ئلىحمانخه وصمشجه أو  ئلىمذًيخه أو  وأكٍش

اض ي أو الفني أو الحضبي وإ م الٍش  الثلافت  ئلىأو  ،ًيشـ في سخابهالزي أو الذًني لى الفٍش

خ والهلُذة  لىوإ خه وس  ،مشانشهوإخعاظه و التي كذ جطلل ونُه  ذًىلىحُتًوؤلا الخاٍس ٍؤ
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اإلاإظعاث التي كذ جدخػىه  أوشاهض أو الجماناث اإلا غير رلً مً لىوإ ،للحُاة ولألشُاء

  .هم في حشىُل شخطِخه وزلافخه وفىشه ونلُذجهوحع

 الاهتماءاملسرحي وهىية  الترجمة والنص العرض

ت الىظ اإلاعشحي  الهشع اإلاعشحي أو اإلاترحم غير أهىا في هزا الطذد ظيخدذر نً هٍى

تهل للىظ ألادبي نامت والىظ اإلاعشحي  .اإلاترحم خه ؟ خاضت هٍى نىاضشها  ماو  ؟ وما هٍى

ت ت والثلافُت والفىُت وما ججلُاتها ؟ البيٍُى ت والخهبيًر  والجمالُت والاحخمانُت اللغٍى

ت ،والعُاظُتالىفعُت و  خُت والحػاٍس  ؟ ذًىلىحُتًوؤلا  والخاٍس

ت هطُت خاضت وميزةهزا الهشض ي اإلاعشحي بظ اإلاعشحي و ًمخاص الى ن فا وبالخالي ،هٍى

في هُانها  فهي مخخلفت خُث الجىذس، مً واخذ  أدبيحيغ  ئلىالىطىص سغم أنها جيخمي 

ال ًىحذ ف ،اإلاعيىث ننهاأو  نالهُت اإلاهبر ننها دالةلُتها ظىاءالذاخلي الباؾني وفي ظش بىاء 

ت ت الىطىص أوال وكبل ول ش يء .هظ بذون هٍى   : أي ،مىز الهخبت ألاولى وكذ جخجلى هٍى

لهه وبيل بعاؾت  ؛ هثيرة اأوكاجبذنىن واخمخشحىن إلامً نىىاهه والزي كذ ٌشخغل نلُه ا

خهالىظ و  كذ ًخخطش الهىىان دالةلُتو  دالالث افخخاخُت مهمت وأظاظُت. فهى خامل  هٍى

ت الهشع اإلاعشحي  .الزي جميزه نً غيره مً الىطىص ت الىظ اإلاعشحي وهٍى هما جخجلى هٍى

بطفت نامت مً خُث اخخُاس الذًيىس والصخطُاث والحىاس والهشع  ؤلاخشاجمً نملُت 

 وألاغىاء والشمىص وغيرها مً الهىاضش صمً الهشعشُاء وألادواث اإلاشافلت للهشع و وألا 

ت ذها الىظ واخمخشج وفلا لزوق التي حع البيٍُى هم في حشىُل الهشع اإلاعشحي هما ًٍش

افي الزي ٌععى ل، وهزا ما كذ ٌشيل خلُلت اإلايىن الثوزلافت الجمهىس اإلاخللي اإلاشاهذ

خه  ئلى ؤلاظاءةالاشخغاٌ نلُه والحفاف نلُه لحماًت الىظ اإلاعشحي مً ئلى اإلاترحم  هٍى

حل همل مً أال أخشي،مً حهت و  ،هزا مً حهت ،والفني ؤلابذاعيألاضلُت مً خُث الهمل 

"حشيل نملُت  مً هزا اإلاىؿلمو  .روق الجمهىس اإلاترحم له وإسغاءالفشحت والدعلُت  غمان

 أن، وهبذي مالخكت فدىاها ؤلاؾاسهلف نىذها في هزا  أخشي ت جشحمت اإلايىن الثلافي نخب

غمىع  ئلىالانخماد نلى الترحمت الحشفُت أو الاكتراع في هلل اإلاذلٌى الثلافي ًإدي 

 .)فلـ( فاإلايىن الثلافي ال ًلخض ي مً اإلاترحم مهشفت اللغت الترحمت في هثير مً ألاخُان.

هفعه  ئلى جدلُم ألازشالزي ًطبى  اإلايافئ ئًجادمهشفت ما ًدُـ باللغت لُخمىً مً  وإهما

ت الثلافُت جبطم الىظ ببطماتها، الهشع اإلاترحم./جه في مخللي الىظوالاهؿبام را  فالهٍى



 سعيدي دمحم 

64 

 جمىىه مً الحفاف  ظتراجُجُاثؤلا غمً مجمىنت مً  ئظتراجُجُتواإلاترحم ًدبو 

 ٌ  .(2058)فشكاوي،  "نلى اإلاذلٌى الثلافي في هكام لغت الىضى

الؿشح اإلاُياهُيي العارج في حهٍشف الفهل الترحماوي الزي  جخهذي الترحمت اإلاعشخُت

ولمت مً لغت بيلمت مً لغت  ئبذاٌأوكف وشاؾها نىذ خذود الهملُت الخلىُت اإلاخمثلت في 

الترحمت ف دىي والطشفي والذاللي والىقُفي.ُهت الحاٌ العُاق الىبؾمو مشاناة أخشي 

 ،لغت الىظ اإلاعشحي اإلاطذس اشخغاٌ نلى اللغخين: نملُت  وكبل ول ش يء أوالاإلاعشخُت هي 

لُت دالاإلاترحم وبيل ما حشُهه اللغخان مً أبهاد فىُت و  أوولغت الىظ اإلاعشحي الهذف 

ت توأدبُت  وسمٍض خُت وهفعُت وخػاٍس ت وجاٍس  واحخمانُت وزلافُت وظُاظُت وخػاٍس

ت وأظالُ لإلوعان"فاللغت وناء ًدمل  ،ذًىلىحُتوإً خ البشٍش  ؾمىخاتها،ب جفىيرها و جاٍس

ًخُاة احخمانُت مو  ئكامتفي  ؤلاوعانهزه اللغت هي أداة  أنهما  واللغت جدمل ول  ،آلاخٍش

فهى ًشر مهها ما  ،وما وان الفشد ًشر هزه اللغت .أفشصتهامانت التي أو مهكم خطاةظ الج

مً خالله و  ،ما هما في هفعه ئليهاوهى بذوسه ًفشصها مػافا  جدمله مً خطاةظ الجمانت،

الىظ اإلاعشحي في أٌو صمً والدجه ًيىن  ئن .(5990ة، س )خىى  هُب حذًذة"اجش  أو أفياسمً 

ا باللغت ألاضلُت  أضال وبالخالي فان  ،مػمىهاشىال و التي اخخػيخه مشجبؿا اسجباؾا نػٍى

خه مىبثلت و  تمعخمذة نىاضشها هٍى اللغىي الزي جيلف باخخػان  ؤلاؾاسمً  البيٍُى

تها و  في هفغ الىكذ خاملفهى ابنها الششعي و والدجه، ت لهٍى البششي والثلافي  ئؾاسهاهٍى

خيو  والفني وألادبي والاحخماعي  ذًىلىجي.وؤلاً الىفس ي والعُاس ي والحػاسي والخاٍس

 الترحماوي  ئؾاسهأو في  ئبذانهوصمً  ألاولىوالدجه  ئؾاساإلاعشحي ظىاء في  الهشع ئن

مىحه ئلى  فهى هظ ،خشآلا والجمهىس  ،ألاخشي والثلافت  ألاخشي اللغت  ئلىوفي صمً اهخلاله 

خه أو حيعِخه   ،الجمهىس اإلاشاهذ اللغت التي جشحم  أواللغت التي هخب بها والزي جدذد  هٍى

 .ئليها

في خعبانهما نملُت  أن ًػهان بمؿالبا واخمخشج اإلاترحم مً ن هالفا ،مً هزا اإلاىؿلمو 

ت مً حمهىس   وألبعت وإهععىاساث وأغىاءيىس ًدو  ولغخه الخمثُل ونىاضشها البيٍُى

خمذة أضال مً زلافت الجمهىس عم وأضىاثوخشواث وسمىص وألىان  وأدواث ومىظُلى

مً خُث الهاداث  بالزاث مو مشاناة نذد مً اإلاكاهش الثلافُت لهزا الجمهىس  ،ترحم لهاإلا

وهي الهىاضش  ...واإلاماسظاث الثلافُت والاحخمانُت والشمىص والؿلىط والخلالُذ واإلاهخلذاث 

ت الت تحل ملء الفجىاث اإلامىىت ي كذ جفخذ اخمجاٌ واظها لهما مً أالبيٍُى  وإجاخت خٍش
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جدىاظب وروق الجمهىس  عاخاثغشافُت الىظ للعفش به نبر مالخدشن داخل حو  ؤلابذام

الىظ اإلاعشحي هظ كابل لالختراق بىاظؿت الفخداث والفجىاث أو الثغشاث  ئن" ترحم له.إلاا

كشاءة اخمخشج  أو ؤلاخشاحُتلمهالجت ئمياهُت ظذها لجدُذ  اإلاىحىدة في بىِخه، وهي التي

الزي  مهىا ًلخلي اخمخشج مو اإلاترحىاث، و لعذ هزه الفج ئمياهاثاإلاعشحي الزي ًلترح 

بل  مخباًىت ئخشاحُتنشع واخذ وسؤي و  نذة، هظ واخذ وجشحماث ذ له بالخهذدًت،ٌعم

 .(2058)فشكاوي،  " مخهاسغت

هشع ًمثل هي هظ théatralité و اإلاعشاخُتأ و اإلامعشختأ اإلاعشخُت ئن ًترحم  :أي ،َو

 لعشد واكهت "فاإلاعشخُت لِعذ هطا مىخىبا  نملُا مً خُث الخمثُل والحشهت اإلاعشخُت.

 أمامت اإلاعشح بل ئهه هظ مفشوع فُه أهه ظىف ًمثل فىق خشب ،أو وضف مىكش

وهزا ما ًخؿلب بالػشوسة أن ًىغو في الانخباس نىذ جألُف هزا الىظ ول  الجمهىس،

ً ممثلي ئغاءةمً  مشاسهت في الهشعالهىاضش ألاخشي التي ظخيىن   نأو ضىث وجدٍش

ٌشاهذ هزه اإلاعشخُت وؾاكخه  أوي ٌعخمو الزوالجمهىس  إالء اإلامثلين نلى الحشهتوؾاكت ه

لُت  .(2058)فشكاوي،  الثلافُت والفيًز

نً  اللغىي والفني واإلاهشفي ؤلاؾاسباجذ الترحمت اإلاعشخُت مخخلفت مً خُث  كذو 

ت   رلً ٌهىد أضالو  خش،آنلمي أو فني اللططُت أو أي نمل  أوالشواةُت  أوالترحمت الشهٍش

ت والخاضت به بيل خم وفي ،ذ راجهؾبُهت الىظ اإلاعشحي في خ ئلى ها ئفاىىىهاجه العٍش

ت وججلُاتها خُت والحػاٍس ت والثلافُت والاحخمانُت والىفعُت والاكخطادًت والخاٍس  اللغٍى

  .وؤلاخشاجبالىظ وبالهشع  ،ىلىحُتذًوؤلاً

 ومغامشةمخهبت وخعاظت و  ت شاكتإلاعشخُت نملُن الترحمت افا ،مً هزا اإلاىؿلمو 

 الىظ  ئلىالهدشاف الزي كذ ٌس يء مهشغت لو  خؿيرة مهشفُا وفىُا كذ جيىن مهذدة

خهوإ  وجمثُال ئبذاناالشحل اإلاعشحي  ئال اًىجضه ال ًلىم بها وال وبهزا فان الترحمت .لى هٍى

دساًت نلمُت ومهىُت  فلُىً نلى ،مماسظا أوممثال مدترفا  لم ًىً ئراوختى  وزلافت سهدُت،

ت،و  مماسظاث مادًتمً نىاضش و ما ًذوس في فلىها بو  وجؿبُلُت بالهملُت الخمثُلُت  مهىٍى

ت وقُفخه ومذسوا  حُتدًىلى وؤلا  وألاخالكُت والعُاظُت الفىُت والجمالُت والثلافُت والتربٍى

   .مً معشخُخهمً سوهله اإلاعشحي و  هزه الترحمت دون أن جفشغه
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 وسحاٌ اإلاعشح للذ جدذر نلماء الىفغ ألادبي ونلماء الاحخمام ألادبي وهلاد ألادب 

والششوؽ والخلىُاث اإلاهشفُت والجمالُت  اإلابادبنً نذد مً  اإلاعشحي ؤلابذامفي مجاٌ 

  اسط للفهل اإلاعشحي  وهي:مواإلا ال بذ مً جىفشها في شخطُت اإلابذم  وؤلادساهُتوالخلىُت 

 الهامت للياجب. ؤلاظتراجُجُت -5

 الُلكت والخيبه. -2

 الخخؿُـ. -3

 .ؤلادسان -4

 الخزهش. -5

 الخذاعي. -6

 الخخُل. -7

 الفهم والاظخذالٌ. -8

 .وؤلاششاق)الحذط(  البذاهت -9

لت والؿالكت واإلاشوهت واظدشفافه اإلاشىالث اوالض ؤلابذانُتبهؼ اللذساث  -50

  (5990)خىىسة،  ومىاضلت الاججاه.

 ،اإلاعشخُتجشحمت  في نملُت واإلابادبدبني هفغ الششوؽ أن اإلاترحم مؿالب ب وهخلذو 

العإاٌ الزي قل  أمام أهفعىاوهىا كذ هجذ  صمً نشغه نلى الجمهىس. الىظ اإلاعشح :أي

هل الىظ اإلاترحم هى هظ  مفاده:و خاضت  اإلاعشخُين نامت واإلاترحمين ًدير اإلاترحمين

كذ و  هظ نلى هظ، : أي méta textuelleمُخا هطُت حذًذ نلى الىظ ألاٌو وفم ملاسبت 

 وهل ًمىً انخباس ؟ هثيرة وكذ ًخخلف نىه في بهؼ ألاحضاء أحضاءًلخلي مو الىظ ألاٌو في 

أم أن اإلاترحم  ؟ جشحمت باإلافهىم الخللُذي للترحمتالهملُت وهزه اإلاماسظت الىطُت هزه 

ن بذا نً الىظ ألاضلي ختى وإًدُذ أ مؿالب بىلل الىظ بدشوفه وولماجه ومهاهُه ال

زم  ؟ مبىاهاوالزي كذ ًفلذ الترحمت مهىاها و  ياهُييُاإلا مش الىثير مً الخهعفكخض ى ألا ا

دلل ليي ًترحم  ذسط ٍو دلل أمهل اإلاترحم ًلشأ ٍو لشأ ٍو وهل الترحمت  ؟ ًترحم ليي ًفهم ٍو

لُت لىظ في  ؟ ئؾاسههي كشاءة جدلُلُت وجأٍو لخذود  وما ألاٌو   ؟ والترحمت الخأٍو
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 أخشي لغت  ئلىمً لغخه ألاضلُت  ما للىظهلله أزىاء ومخشحه مترحم الىظ اإلاعشحي ئن

وبالخالي فهى مشهىن بهذد مً  ؤلابذام،اإلاهخمذ نليها صمً  واإلابادببىفغ الششوؽ  انمؿالب

 جلً اإلازوىسة ظلفا وهي: ئلى ئغافتالششوؽ 

زالر ششوؽ  ئلىىلعم والتي كذ جخُت مً خُث الششوؽ اإلاهشفُت الترحمت اإلاعش  -5

 : وهي أظاظُت

 وأدبياإلاهشفت اإلاعشخُت الهامت والشاملت مً خُث حيغ اإلاعشح همكهش هفي  -أ

 حمالي.و  حهبيري و 

اللغت ألاضلُت للىظ صمً  : أي ،ُت بلغت هظ اإلاطذس ولغت هظ الهذفاإلاهشفت الهلم -ب

 .ئليهالغت الىظ اإلاترحم  وهيولغت الترحمت  ئبذانه

اث واإلاىاهج  واإلابادباإلافاهُم الترحمت مً خُث  ماإلاهشفت الهلمُت بهلى  -ج والىكٍش

 والخلىُاث وألاهذاف.

 الترحمت اإلاعشخُت مً خُث الششؽ الىحذاوي والىفس ي. -2

 الترحمت اإلاعشخُت مً خُث الششؽ الىلذي. -3

 الترحمت اإلاعشخُت مً خُث الششؽ الثلافي. -4

 اإلاعشخُت مً خُث الششؽ الاحخماعي والخيشلت الاحخمانُت. الترحمت -5

خي والحػاسي. -6  الترحمت اإلاعشخُت مً خُث الششؽ الخاٍس

 ذًىلىجي.عشخُت مً خُث الششؽ العُاس ي وؤلاًالترحمت اإلا -7

واإلاخفدظ في نملُت الترحمت ظُالخل أهىا خين هلىم "اإلاخأمل  نمً هزا اإلاىؿلم فاو 

 زلافت أخشي، ئلىبل مً زلافت  فلـ، أخشي لغت  ئلىمً لغت  ال هترحم فاهىابهملُت الترحمت 

فهملُت الترحمت نلى هزا ألاظاط  ،ورلً لالسجباؽ الهػىي الزي ًجمو بين اللغت والثلافت

ت،زلافُت  نملُت لخؿاٌ مجمىنت مً  بل جخهذي ال جىدطش فلـ في مجاٌ الىخذاث اللغٍى

  .(2000، نبذ الشصاق) ر التي جدملها اللغت وحهبر ننها"ساث الاحخمانُت وؾشق الخفىيالخطى 

هلذي و  اإلاعشحي وجشحمخه هي أضال جشحمت لىناء مهشفي ووحذاوي وهفس ي ن الهشعفا

خي وزلافي واحخماعي ا بمإ جمشجبـ اس  جيذًىلى وإً خػاسي وظُاس يو  وجاٍس لف باؾا نػٍى

زم حمهىسه ألاٌو والزي  ئبذانهلغت  لغخه  ألاولى والتي هي أضالفي  :أي ،مخشحهالىظ ألاٌو و 
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ٌ  ونشغه أمامهله ئخشاحه الىظ اإلاعشحي وجم  هخب له هزا  الىظ  ، ومترحممشة لو

 الخمثُلُت. أواإلاعشحي  والجمهىس الثاوي اإلاترحم له الهشع مخشحهو  اإلاعشحي الهشعأو 

 اإلاعشحي أو الخمثُلُت اإلاعشخُت نملُت  هزا ألاظاط جبلى نملُت جشحمت الهشعونلى 

فان الترحمت  ،ومً حهت أخشي  ،، هزا مً حهتاإلاعشحي ؤلابذامنً نملُت  أهمُتال جلل 

راث  ًلتزم اإلاترحم بهزه الششوؽلم  ئراكذ جلخل الىظ  ،ت وضهبت وخؿيرةنملُت خعاظ

ن فا مً زمو  .والفني مً خُث البهذ ألاخالقي الهلمياإلاعشحي الطلت بالفهل الترحماوي 

وأظهل ما فيها أن حهشف  ولىنها مغامشة خؿشة،مت الىظ اإلاعشحي "لِعذ نمال هُىا جشح

فهم هزه اليلماث بطىستها الصحُدت وأضهب ما فيها أن ج اليلماث هما وسدث في اللامىط،

 ًؿالُين كىلهم اإلاأزىس ولإل  ن اخخلفذ نً اللامىط،التي حاءث في العُاق وإ

 (275. ،  ص5985)الشفلي،  اةً"اإلاترحم خ"

ت الهشع اإلاعشحي خ ئن  وال ًمىً فهم ضيروسجه ،ًث مهلذ ومدشابًذالحذًث نً هٍى

ٌ  ئبذانهصمً  ئلىاظخؿهىا أن وهىد بالىظ اإلاعشحي  ئرا ئالومعيرجه وجفانالجه    ألاو

ت بهذد مً الهىاضش الفانلت واإلاخفانلت في الفهل اإلاعشحي  وفي نالكخه الاجطالُت الهػٍى

فهل  ئلىفهل الهشع والخمثُل ألاٌو زم  ئلىًطل مً ؤلابذام ئلى أن ، لنهاًتا ئلىمً البذاًت 

 الهشع والخمثُل في صمً الترحمت.

ٌ  بذأج اجُت التي ى خُث ال بذ مً الحذًث نً اإلاعخ ؛هزه الهملُت مو اإلابذم ألاو ٍاث الهٍى

اث كذ جيىن مخىاكػت هما كذ جيىن  ؤلابذانُت،في مماسظخه جخجلى  فهى كذ ًخفي زالر هٍى

ت  وهي: مخياملت  الهمل  ئلىٍمص ي و له ناةلت وأضذكاء  ،مً لحم ودم ؤلاوعانهٍى

 وعان نادي وهفشد ًيخمي والاحخماعي والثلافي وا الؿبُعيَهِش واكهه و  لى العىق،وإ

ت الاحخمانُتئلى صمشة احخمانُت. و  ت ، و هي الهٍى اإلابذم الياجب الزي ٌهِش صمً  ؤلاوعانهٍى

،الىخابت مىفطال نً الضمً  ت اإلاهىُت :أي ألاٌو ت الياجب الزي ًماسط الىو  ،الهٍى خابت هٍى

أو كذ  ،وكذ جخىشس  وكذ جلخطش ،كذ جؿٌى هزه اإلاذةآخش  ئوعاهاالزي كذ ًيىن و  ؤلابذام

ت الصخظ  .ؤلابذاعيجيخهي بنهاًت الضمً جيىن مشة واخذة و  الصخطُاث التي جدمل  أوهٍى

ت  ت الياجب ؤلاوعانهٍى بر ضىهها مً خو وخللها ها اإلابذم هي الصخطُاث التي جخُلو  ،وهٍى

ت الاحخمانُت كذ جدمل شِلا مً و  ،ووسق  ت اإلاهىُت ،اإلابذم لإلوعانالهٍى  أو مً الهٍى

خين.هما كذ جيىن مخخلفت بل مخىاكػت و  اإلابذم، لإلوعان وكذ جزهشها  مخطاسنت مو الهٍى

 : سوالن باسث: Roland Barthes هزه الاخخالفاث بملىالث 
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 « Celui qui parle dans le récit, ce n’est celui qui écrit,  

et celui qui écrit ce n’est pas celui qui est dans la vie. »... 

اجُت للهشع اإلاعشحي مو اإلاترحم الزي خه خش آلا هى  جخجلى  وكذ جدعو اإلاعاخت الهٍى هٍى

الوجدلُال  اهلذتي ٌشخغل فيها لفي جلً الترحمت ا وحذاها ولغت ومىكفا فىشا وزلافت و و  وجأٍو

لت ول ئن .واحخمانُا ًىلىحُاًذئ  ذ نمال جشفيهُا ِعجشحمت الهشع اإلاعشحي لِعذ بٍش

ت اإلاترحم .هي نمل وام ومعإوٌ وملتزم وإهما ،أو نبثا فىُا اث هٍى ت هٍى اث  ،فالهٍى والهٍى

ذها للصخطُاث التي ًدملها ألادواس غمً العُاق الهشض ي والخمثُلي هزه  .التي ًٍش

الصخطُاث التي ًذًشها وفم العُاق الاحخماعي والثلافي والفني واللغىي والعُاس ي 

هشع له الهشع اإلاترحم. والىفس ي  للجمهىس الزي ًترحم له َو

اث الهذًذة واإلاخىىنت لِعذ  غير اث مخؿاخىتأن الهٍى   مخلاجلت هما ًخدذرو  هٍى

ت هي ف  ...(les identités meurtrières) مألىفنً رلً أمين  اث مخياملت جطب في هٍى هٍى

ت الىظ  وهي ،واخذة ت و  ،اإلاعشحيهٍى هي وأًػا  ،نىاضشهالهشع اإلاعشحي بيل هي هٍى

ت ال اث مخياملت  ،س اإلاخللي اإلاشاهذ للهشع اإلاعشحيلجمهى لالعاهخت والطامخت هٍى فهي هٍى

والثلافُت  ألاخالكُتوفم الشظالت و  ،شحي والفني والجمالي الهام والشاملعغمً العُاق اإلا

ت والعُاظُت  ؤلابذاعي ئؾاسهذًىلىحُت التي جأظغ مً أحلها الىظ اإلاعشحي في وؤلاً والتربٍى

 والخمثُلي والترحماوي.

ت اإلاخياملت كذ  ئن  ئؾاسهمً أخشحذ اإلاخللي اإلاشاهذ مً نضلخه و الحذًث نً الهٍى

ولىً ما  ،لجمهىس ألاٌو وألاضليونىذ ا في الىظ والهشع العلبي،اإلاعتهلً الجامذ اإلاخللي 

اإلاخللي اإلاترحم وبهذ الترحمت للىظ وللهشع ونىذ الجمهىس وكبل في مطير هزه الطيروسة 

ت الهامت والشاملت للىظ  له؟ ت الجمهىس ومعاهمخه في بىاء الهٍى هل ًىمً الحذًث نً هٍى

 ؟ اإلامىًالياةً و  اإلاعشحي وللهشع اإلاعشحي

خياملت جلً الهالكت الياملت واإلا ئبشاص ئلىالخالُت التي حععى  اإلاعاساثهذسج  ؤلاؾاسوفي هزا 

 .La théâtralisationت شخُاإلاع بين اخمحؿاث اإلاشيلت للهملُت

 ىاملحطة ألاول

 املسرحية الجمهىر املتلقي العرض املسرحي النص املسرحي

 تهاجح ساع حُذ حُذ
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 املحطة الثاهية

 املسرحي للمترجمالعرض  املترجم النص املسرحي
الجمهىر املتلقي واملترجم 

 له
 املسرحية

 هاجحت اعس  حُذ حُذ

 املحطة الثالثة

 العرض املسرحي املترجم املترجم النص املسرحي
ترجم قي وامللتالجمهىر امل

 له
 املسرحية

 فاشلت غير ساع س يء حُذ

 املحطة الرابعة

 العرض املسرحي املترجم املترجم النص املسرحي
الجمهىر املتلقي واملترجم 

 له
 املسرحية

 هاجحت ساع حُذ س يء

مُتواإلابادب شاءاث لهزه الجذاٌو مً خُث اإلاخغيراث لكذ جخخلف ال للمعشخُت  الخلٍى

هزا مً خُث الؿشح الثلافي والاحخماعي والىفس ي و  الؿشح الىلذي الفني والجمالي ثمً خُ

مُت مشهضة بشيل هبيرالواهذ  ئراوخاضت  والاكخطادي. هىس منلى نىطش الج هملُت الخلٍى

لهه لم ًجذ  ؛مً هزا الهشع أو ران ، وبين هفىسهالزوق  وإسغاءاإلاخللي بين جدلُم الشغبت 

دلم له الشغبت واإلاخهت الىفعُتف  في هزا الطذد  ؤلاشاسةوال بذ مً  .ُه ما ًشض ي روكه ٍو

وبىنُه  ،وؤلابذانُتالزي كذ ٌعدبم ألاخذار ببطيرجه الفىُت  ودوسه فانلُت اإلاترحم ئلى

والهلمُت والفىُت  والىلذًت وألاخالكُت ألادبُت ه ٍلخًخذخل بؿش خُث كذ ؛  الجماهيري 

الث ئدخاٌ والجمالُت مً أحل  شاث والخدٍى  تالترحم أهلهما ًلٌى  أووؤلاغافاث الخدٍى

والتي كذ حهؿي نشغا  ،نلى الهشع اإلاعشحي "مىً حعمُخه مً "نىذًاث اإلاترحمًما  ئغافت

ت الىظ  ئلىأو ببهؼ الاخخالفاث الشيلُت والتي كذ ال حس يء  ألاضليشبيها بالهشع  هٍى

ت  ئلُهمػافا  ،ألاضلي مً خُث البهذ الذاللي والشمضي الهام والشامل أشُاء فىُت وحهبيًر

خه  همىغىناجُت مً نىذو  والىفعُت  والفلعفُت وجطىساجه الفىُت والجمالُتووفم سٍؤ

 واإلاترحم له. وروكهم وزلافتهم الجمهىس اإلاخللي والثلافُت جماشُا مو سغبت
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أن نذدا مً الىطىص اإلاعشخُت هالذ شهشة هبيرة بفػل  ئلىفي هزا الطذد وشير و 

خُث نشفذ  ةش حذًذؾأ ئلىالخاص  ئؾاسهااإلاترحمين الزًً أبلىا بالء خعىا في هللها مً 

 الىجاح والشهشة.

مً ججاوب  وأهثرخللي اإلاترحم له مو نشع معشحي أخعً اإلاوكذ ًخجاوب الجمهىس 

 اإلاعشخُت له ولحله. وأخشحذخبذ زي هوألاضلي الالجمهىس ألاٌو 

في جلً  أو للهشع اإلاعشحيملُت الترحماهُت ظىاء للىظ اإلاعشحي وجخجلى كُمت اله

 زاهُت.وللمخشج  ،الخلىُت والفىُت والجمالُت للمترحم أوال اخمحؿاث

الذوس الفانلي للجمهىس الزي بهالكخه الاجطالُت  ئلىفي هزا الطذد أًػا ووشير 

احي للىظ وباعجابه ن وان الىظ : ختى وإ أي ،وبخهلله بالهشع اإلاعشحي في كىة البىاء الهٍى

ٌ وأن الهشع اإلاعشحي  ،حلهاإلاطذس لم ًإلف أضال له مً أالىظ اإلاعشحي  لم ٌهشع  ألاو

ت  أهعبخهتهت ن الترحمت الىاجحت والشافا ،ولم ًىجض له ت وسمٍض  مىىخه وفىُت كىة حهبيًر

ت ال مً اإلاعاهمت في بىاء هزه والزي  ت والهامت للىظ اإلاعشحي وللهشع اإلاعشحيلمشاالهٍى

إلاترحم ظىاء مترحم ئلى اولى والفػل ول الفػل ٌهىد بالذسحت ألا  مىه. ًخجضأال  اأضبذ حضء

 باخشاجاخمخشج الزي انخمذ الترحمت وكام  أو ،أو مترحم الهشع اإلاعشحي ،الىظ اإلاطذس

ت مً دًيىس و  هوأضىل اإلاعشخُت وفم أظغ الهشع والخمثُل سمىص مػُفا نىاضش حهبيًر

 ؛ اإلاترحم لهو ىس اإلاخللي هماش ى وزلافت الجمخجمعشخُت  وأحىاءمىظُلى وأغىاء وإشاساث و 

أن الفهل  ئلىوشير و  نمل مترحم. أمامأو  خُث كذ ال ًدغ بأهه أمام نشع أو هظ أحىبي

 : أي référence باإلخالتلفاف أو ما أظمُه هىا ال ًىدطش همه في هلل داللت ألاالترحماوي "

بل  اإلاإلف أو ضاخب الىظ ألاضلي، هفغ الص يء الزي ًلطذه ئلىالعامو  أو اللاسب  ئخالت

 ئخذازهأن اإلاإلف ًلتزم  الزي ًفترع effetلى الخأزيرإو  signifianceاإلاغضي  ئلىًخجاوص رلً 

ت بجمُو حىاهبهاولزلً فهى ال ًدعلح  أو العامو، اللاسب في هفغ   فلـ باإلاهشفت اللغٍى

 بالثلافت والفىش، ؤلاخاؾتال غنى فيها نً  أدبُت وهلذًتبل ًدعلح أًػا بمهشفت  العابلت،

 .(6 ، ص.5997)نىاوي،  بها." ؤلاخاؾتالهلمي مً  كذ ٌهفي اإلاترحم ئوعاهُت بجىاهب :أي

 خاثمة

هلؿت مهمت وأظاظُت في نملُت جشحمت الىظ  ئلى ؤلاشاسةال بذ مً  اإلاؿاف وفي النهاًت

ت وفم  التي لم حهذ نملُت ظهلت وبعُؿت،الهشع اإلاعشحي و  أواإلاعشحي  فهي نملُت جداوٍس

 وس ن اإلاترحم ًخدائخُث Bakhtine)  ؛ le principe du dialogisme) اإلابذأ الباخخُني
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 ومو الىلذ اإلاعشحي ومو الثلافت اإلاعشخُت  مو الفً اإلاعشحي ومو الجيغ اإلاعشحي

تو    مو جلىُاث الهشع والخمثُل ومو الجمهىس واللانت والخدػيراث اإلاادًت واإلاهىٍى

ت ألاؾشومو  لهه وبيل ؛  والاحخمانُت والثلافُت والعُاظُت والاكخطادًت والهلاةذًت ؤلاداٍس

هشع نمله نلى فػاء بششي نام ومخىىم  ُث الترهُبت مً خ مهلذو بعاؾت ًترحم َو

ت والفىُت وؤلاً وبالخالي  ،ذًىلىحُت والاحخمانُت والثلافُت والاكخطادًت والهلاةذًتالبشٍش

ت الث مخخلفٍوأداللي مفخىح نلى جحل كٌى الاخخالفاث مً أئلى جدلُم الخىاصهاث و ٌععى 

 وكذ ًبلى اإلاترحم للهشع اإلاعشحي  باخخالف العُاكاث اإلاخللُت للمعشخُت اإلاترحمت.

اإلاهىىي الزي كذ ًلشب ًبدث نً اإلاهنى اإلامىً أو اإلاشترن  أو اخمخشج لىظ معشحي مترحم

اث الكاهشة والباؾىتٍىخذ بين و   . في الهمل اإلاعشحي اإلاترحم منها الهٍى

افيا بب  يليىغر

الهُلت الهامت لشإون  اللاهشة : .املعجم الفلسفي .(5979) .الطادس نً مجمو اللغت الهشبُت

ت   .اإلاؿابو ألاميًر

(. بيروث : مىخبت 5ؽ. ) ،معجم مصطلحات العلىم الاجتماعية .(5977)أخمذ صوي  ،بذوي 

 لبىان. 

ً وسواهى بىسباالن ،البيرن   .املجتمع-الزمرة-الهىية والهىيات الفرد(. 2050)حان ولىد  ،واجٍش

ا : وصاسة الثلاف-دمشم ، ث.(.ئًاط خعً( ت للىخاب–تظىٍس  .الهُلت الهامت العىٍس

(. أيها اإلاترحم5985دمحم نبذهللا ) ،الشفلي ً الاٌو   .275 ،مجلة العربيأيها الخاةً.  ... ، حشٍش

 .بيروث : داس الهلم للمالًين .معجم علم النفس .(5985) فاخش ،ناكل

غمً ]أشغاٌ هذوة  .مسلك مشاكل ثرجمة املصطلح النقدي الحدًث .خاجي نبذ الشصاق

الجضء الثاوي،  ،2000ماسط 55-50-9أًام كػاًا اإلاطؿلح في آلاداب والهلىم ؤلاوعاهُت[، 

 .39ص.  اإلاغشب : جىكُم ولُت آلاداب والهلىم ؤلاوعاهُت، حامهت مىلى ئظمانُل،-مىىاط

(. ظلعلت في الخىىٍش 5)ؽ.  ،مخاطر العىملة على الهىية الثقافية، فبراًش(. 5999دمحم ) ،نماسة

و32ؤلاظالمي سكم   .، مطش : نهػت مطش للؿبانت واليشش والخىَص

ت 5)ؽ.  ،الترجمة ألادبية بين النظرية والتطبيق .(5997) دمحم ،نىاوي (. الششهت اإلاطٍش

 .الهاإلاُت لليشش لىهجمان : مىخبت لبىان هاششون



 النص املسرحي وإشكاليات الترجمة وهىية الاهتماء

73 

ت ،فشكاوي نمل  .نلىلت بين غفخينجشحمت الىظ، جشحمت الهشع، معشح . (2058) حاٍص

 ،502) ضظ. .مسرح عبد القادر علىلة بين النص والخشبة ،)جدذ ئششاف( داود ،دمحم حماعي

مشهض البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخمانُت ميشىساث الجضاةش : -وهشان. (553،554 ،507،508

 .والثلافُت، وخذة البدث خٌى الثلافت والاجطاٌ واللغاث وآلاداب والفىىن 

 .(2ؽ. ( .ألاسس النفسية لإلبداع الفني في املسرحية .(5990) مطشي نبذ الحمُذ ،خىىسة

 .(236 ،507 ،506) ضظ.مطش : داس اإلاهاسف، -اللاهشة


