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 الترجمة للمسرح وهظريات الترجمة

 (2) دمحم أحمد طجو

 مةد  مق

خىا هزه بحن الىق اإلاعشحي اإلاّذ للٝشاءة والىق اإلاعشحي اإلاّذ للّشك،  همحز في وٜس

مىي جخجلى  خه في أبّاد ِذةوهش٠ض ِلى الىُى الثاوي ٘هى هق خُىي ِو وجخخلٚ  ...ِمٍى

مال حماُِا وإِادة الترحمت  ئر ؛ ألاخشي ه ًِ ألاهىاُ ألادبُت جشحمخ جخىلب ئبذاِا وحّاوها ِو

فّب ِلُىا هىا ؤلاخاوت بجمُْ هزه الجىاهب ، لزل٤ ٘اهىا أو ئِادة ال٢خابت باظخمشاس. ٍو

ً ظٗى هدىاو٥ مىلُى الترحمت للمعشح مً خال٥  ا ئؼاسة موظٗى هشي ٘يه، حنسةِعمدىٍس

ئلى مٍّم خفاةق الىق اإلاّذ للّشك وجشحمخه. ًٝىم املحىس ألاو٥ ِلى حٍّشٚ الترحمت 

دىاو٥ املحىس الثاوي جأخش الخىٍحر  اهىالٜا مً وحهاث هٍش بّن اإلاترحمحن والباخثحن. ٍو

 للترحمت اإلاعشخُت في الىٝاػ الىٍشي، ومً زم بذاًاجه اهىالٜا مً جمُحز ٠حر ئًالم 

Keir Elam ،وهى ، اإلاىٍش العُمُاتي ؤلاهجلحزي للمعشح، بحن الىق الذسامي وهق الّشك

ٕاجان  ٚ ِىذه يالشباع  Fabio Regattinجمُحز أدي ئلى جفيُٚ ٘ابُى َس ، الزي ظٗى هخٜى

 بص يء مً الخٙفُل.

 جعريف الترجمة املسرحية

  Jean-Michel Déprats ميشيل دًبرا-جان

انبٝلم مِؽُل ١ى  الٝامىط اإلاىظىعي للمعشحفي ًٝترح دًبرا    Michel Corvin٘س

ٙا للترحمت اإلاعشخُت ًٝىم ِلى زالر هٝاه "، و"ئًجاد ١لماث اٜخباظا: "لِعذ الترحمت  حٍّش

,Corvin) ج٣ىن بمثابت خش١اث"، و"ِملُت مخجذدة باظخمشاس"
 
1995, p. 900)ا ز. ًىىىي ه

                                                           
(2)  Université du Roi-Saoud, faculté des langues et traduction, Riyad, Arabie Saoudite. 
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وهٝل ؛  الاٜخباطاللٕىي وألاخالقي بحن الترحمت و : الخمُحز  الخٍّشٚ ِلى زالر وحهاث هٍش

ٝذم دًبرا، ٜبل الذخى٥ في حىهش الخُّٝذاث،  وإِادة الترحمت.؛ الىق اإلاعشحي للحش٠ت ٍو

اما ٙا واضحا ِو بّحن جأخز الترحمت للمعشح . و ": "اهخٝا٥ هق مً لٕت ئلى لٕت أخشي  حٍّش

خباس الىابْ اإلاعشحي للىق اإلاشاد جشحمخه ومفحره  الخمثُلي، وسظمه في حعذ اإلامثل الِا

ىجه. وهذ٘ها هى الذٜت وألاماهت. وبفٙتها جل٤،  جٝابل الترحمت داةما الاٜخباط باِخباسه "ـو

ال وحُٕحرا"   .داةما جدٍى

تالترحمت ِملُت  ألن اللٕت جيخٝل أو حّبر مً لٕت ئلى لٕت أخشي، وهي بهزا اإلاّنى  ؛ لٍٕى

 ؛ ج٢شاس ل٢ٙشة جشي في الترحمت اهخٝاال أو حعشا للّبىس بحن الثٝا٘اث. والىق اإلاعشحي هىعي

ألهه ًىىىي ِلى مؽشُو ججعُذه أو أداةه ِلى خؽبت اإلاعشح. ٘الترحمت اإلاعشخُت جخخلٚ 

ألاماهت لألـل، وال ًدشؿ ِلى  ،مً لٕت ئلى أخشي عشحي الزي ًىٝل الّمل اإلا الاٜخباط ًِ

دزٗ  مُٚ ٍو الخَ دًبرا أن الاٍو  ٜخباطبهذٗ الخ٢ُٚ مْ اللٕت والثٝا٘ت الهذٗ. ٍو

ذ  حر أمُىت. ٜو ال مً الضمً ١اهذ الىفىؿ ألاحىبُت جفل ُ٘ه مٝلذة ٔو اظخمش سدخا وٍى

بت "جٝذًش الترحمت اإلاعشخ :ٕحر الىلْ مىز ظىىاث ِذة، ئر ًخمح  ُت مً خال٥ الٔش

نها اإلاعشحي".  في ")ئِادة( ا٠دؽاٗ ]اإلاعشخُاث ألاحىبُت[ في جٙشد ٠خابتها ٘و

مثل رل٤ ِالٜت حذًذة مْ الىق ألاحىبي ال جٝىم ِلى اإلاالءمت مْ البِئت املحلُت  ٍو

بت في الاهٙخاح ِلى آلاخش ولُا٘خه وا٠دؽا٘ه، وهي أمىس جىحه  والّفش، وإهما ِلى ٔس

  .الاٜخباط جّلها مخخلٙت ًِالترحمت، وج

 ومْ رل٤، ًيبغي للترحمت اإلاعشخُت أال جدُذ لىا أن هٙهم ٘دعب، بل أن هشي وأن 

 أخاظِعىا وجذاِب ٘ال٣لماث التي جىىٞ ِلى خؽبت اإلاعشح جذٔذٓ مخُلخىا ؛ وعمْ

حمُْ الىفىؿ اإلاعشخُت حؽتٟر في ٜفذًت ":  ٘خىٝلىا ئلى ِالم مدعىط. ًإ٠ذ دًبرا أن

شلا خش٠ُا، بدُث أن الترحمت اإلاعشخُت  زمُىت ىجا في الٙماء ِو : أن ج٣ىن حعما ـو

 وؽاه دسامي أ٠ثر مىه لٕىي".

ىجا. وإن دًبرا ًشي في اإلاعشح  : ئن مفحر الىق اإلاعشحي الخمثُل، أي أن ًفبذ حعما ـو

ى٥. ٘الىق اإلاعشحي ًٝىم ِلى مادة  لٕت زالثت جخذخل بحن لٕت الاهىالٛ ولٕت الـى

ذدها،  معشخُت، خباس لٕت اإلاعشح التي جخ٣ىن مً جشجِب ال٣لماث ِو أخز اإلاترحم بّحن الِا ٍو

ٙاتها، ولحنها، أو حشظها وهي أمىس جذِم أو جىحه خش٠ت الجعم والخٕحر في مٝام  ،وٜو

الفىث. ٘اإلاعشح ال ًٝىم ِلى الجاهب الؽٙهي ٘دعب، بل أًما ِلى الجاهب الجعذي 
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"الجعم، والفىث، وجمثُل اإلامثل.  : ئر ٌعخذعي ١ل هق معشحي خمىسه الحي في ؛والحش١ي

ت، ًيبغي أن ٤ًٙ حعم اإلامثل ؼٙشتها. ٘ال ٢ًٙي هىٞ  ل٣ي ًٙهم اإلاؽاهذ ال٣لمت اإلالٌٙى

يبغي أن ٌؽاٟس الجعم ١له في الّٙل ال٢المي. ل٢ً حعماهُت الىق هزه التي  ال٣لمت، ٍو

ت بأِلى دسحاتها"، physicalityٌعميها ؤلاهجلحز    جمل٢ها اللٕت الؽ٢عبحًر

(Deprats, 1987, p. 53) . 

شي دًبرا أن الىق الؽ٢عبحري ًخىلب خش٠ت الجعم ل٢ىه ال ًٙشك خش٠ت بُّنها،  ؛ٍو

وال ًدذد خش٠ت وخُذة للجعم ومٝاما واخذا للفىث. ٘الىق ال ًٝى٥ ١ل ش يء، وال ًدل 

ادة١ل ش يء. ولزل٤ ٘اهه ًٙمل الترحمت بالىٝفان ِ "ِالٜت ال٣لمت  ألن ؛ لى الترحمت بالٍض

 بالحش٠ت والحش٠ت بال٣لمت ِالٜت حذلُت، ومٙخىخت". 

ًىىىي الىق اإلاعشحي ِلى ئم٣اهُت معشخُت ظىاء حّلٞ ألامش باإلاٙشداث ووصن  ،وه٢زا

دًبرا أن هق ؼ٢عبحر هق معشحي ٌّخبر . rythmeباًٝاِها  أم-زُٝلتخُٙٙت أو -الجملت

خه في ٘هى هق حي ،الزي ًذِى ُ٘ه ئلى الىىٞأوال باإلاّنى  "جىٙغ، وجُّٙلت،  جخجلى خٍُى

 جىىٞ" ثاظماُ أـى وإًٝاُ. جشحمت ؼ٢عبحر للمعشح هي في اإلاٝام ألاو٥ 

(Corvin,
 
1995, p. 900) . 

ظماُ ـىث ٌععى ئلى ئًجاد مٝامه.  : وما ًىحه اإلاترحم اإلاعشحي في مخاهت الُٝىد هى

ٝا للؽاِش والىاٜذ الٙشوس ي هجري مِؽىه٤ُ  ؛٘اإلاترحم مىالب بترحمت ؤلاًٝاُ ألهه ٘و

Henri Meschonnic ،""ّ٘ملُت . )250 .، ؿ0220)الىجاس،  مدخن وخامل للمّنى

  "البدث ًِ مّنى الىق اإلاشاد جشحمخه وإًجاده "هي داةما ِملُت البدث ًِ اإلاّنى

(Pavis, 2004, p. 385). 
شي أن املخشج  ججذس ؤلاؼاسة ئلى أن دًبرا ٌعخخذم مٙهىم الترحمت بمّىاه الىاظْ، ٍو

ًمل٤ داةما ِذدا ٠بحرا مً الّىاـش ٔحر ال٢المُت )الذ٣ًىس، واللباط، والحش٠ت( التي ال 

ًترحم دالالث جٍهش في الترحمت. ٘اإلاترحم ًٝذم جشحمت أولى ٔحر ٠المُت، في خحن أن ؤلاخشاج 

أخشي. لزل٤ ٌؽحر دًبرا ئلى ئِادة الترحمت. ئن الترحمت، مثل ؤلاخشاج، هي ً٘ الخٕحر. وإن 

ما٥ الٍُّمت ال ًىٙذ زشاؤها، وجخىلب ئِادة الترحمت ٝا  ؛ ألِا ألن الترحمت جخىىس ٘و

ت لّالٜت حذًذة  دذد ١ل ِفش الترحمت هٙعها، وجمثل الترحمت بزل٤ ٘ـش للّفىس. ٍو

 الّمل اإلاعشحي. وخُت مْ 
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ز٠ش دًبرا بّن الفّىباث التي جثحرها الترحمت اإلاعشخُت : جشحمت الؽّش،  ٍو

خ أم الّفشهت، وجشحمت لٕت مدلُت ئلى لٕت مىخذة مثل اللٕت  ت، والخأٍس اث اللٍٕى واإلاعخٍى

ؽذد مشة أخشي ِلى الاخخالٗ بحن  ذِى ئلى الترحمتالاٜخباط الٙشوعُت. َو  ؛ والترحمت، ٍو

ذ أؼاس الّذًذ مً الاٜخباط ألن  بادسة ججاه الزاث في خحن أن الترحمت بادسة ججاه آلاخش. ٜو

حرها. هز٠ش هىا مىخجب ـٝش الزي ًشي أن جشحمت الّمل  الباخثحن ئلى هزه الفّىباث ٔو

الخأهٞ ومضج سوح اإلاترحم بشوح  جدخاج ئلى"ئر  ؛ اإلاعشحي أـّب ٠ثحرا مً الترحمت الّلمُت

، 0222ـٝش، ) اج أًما ئلى دساًت ِمُٝت باإلاىلُى وباللٕت اإلاىٝى٥ منها"اإلاإلٚ. وهي جدخ

ال٢خاب اإلاعشخُحن واخخالٗ مؽاسبهم أن اخخالٗ ئًمان دمحم ظُّذ جىوس ي  جشي و . (98 .ؿ

ِلى اإلاترحم "ؤلاإلاام باإلاذاسط املخخلٙت التي ِاـشها اإلاعشح ِبر "ًٙشك ومىاهجهم 

  .(222، ؿ. 0222 )دمحم ظُّذ جىوس ي، الّفىس وألاصمان"

لترحمت للمعشح التي ًىٍش ئليها ِلى أنها في اوتهخم بّن الذساظاث بالبّذ الجمعي 

بي"، وبالخالي مجخمْ ًٙمل الحىاس بحن اإلاهىُحن في اإلاعشح والباخثحن اإلاماسظحن  "مجخمْ ججٍش

بي، هاجج ًِ الحىاس مْ مخخلٚ الهُئاث والشخفُاث:  للترحمت  "اهىالٜا مً مجخمْ ججٍش

 .(Manning, 2017) اإلاّىُت الٙاِلت، ًيبغي ظإا٥ الترحمت اإلاعشخُت في بّذها الخّاووي"

  Patrice Pavis باثريس بافي

وسأي أهه ًيبغي، لٙهم ِملُت الترحمت . ِلى البّذ الخّاووي، هى أًما، يفس٠ض با

أو اإلامثل، والخأ٠ذ مً حّاونهم، ودمج ِملُت  الترحمت واملخشجاإلاعشخُت، اظدىىاٛ مىٍش 

الترحمت بالىٝل ألاوظْ ٠ثحرا، أال وهى ؤلاخشاج. واِخبر أهه مً المشوسي أن هأخز بّحن 

خباس الىٝىخحن الخالُخحن "أوال، جمش الترحمت في اإلاعشح مً خال٥ حعم اإلامثلحن وآران :  الِا

لٕت أخشي، بل هىاحه وهىٝل مىاٜٚ  زاهُا، ئهىا ببعاوت ال هترحم هفا مً ؛ اإلاؽاهذًً

ت، مىٙفلت في الضمان واإلا٣ان" ُت وزٝا٘اث مخىِى   (Pavis, 2004, p. 385).ملٌٙى

ٌؽحر بافي هىا ئلى الىابْ اإلاضدوج لجعماهُت الترحمت اإلاعشخُت التي جمش ِبر حعم 

ّني رل٤  ٕاء ئليها. َو أًما أن اإلامثلحن وآران اإلاؽاهذًً. ٌّني رل٤ جمثُل الترحمت وؤلـا

ُت الشخفُاث / ُت اإلاإلٚ ًدبّها ملٌٙى ئر ال ًم٢ً اختزا٥  ؛ اإلامثلحن واملخشححن ملٌٙى

ُت في اإلاعشح مخّذدة : ٢ًخب  اإلاإلٚ ئلى ـىث واخذ أو خىاب مدعٞ ومىخذ. ٘اإلالٌٙى

جّل الشخفُاث جخ٣لم، ولهزه الشخفُاث ـىث: ٌّىي اإلامثل  اإلاإلٚ معشخُخه ٍو

ّىي املخشج ـىجه لفىث الىق. وأما اإلاترحم ُ٘يبغي ِلُه  ـىجه لفىث الشخفُت، َو
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أن ًممً الخىاـل بحن اإلاىاٜٚ التي ٌّشلها الىق واإلاىاٜٚ التي ًٝذمها املخشحىن، و٠زا 

ل الاهخٝا٥  يبغي ِلُه أًما أن ًلجأ ئلى خُاساث جدُذ للىق ألـا الخىاـل بحن الثٝا٘اث. ٍو

ذ هٙعه ِلى مم مىهه، ٘هى ًٝٚ وهق جشحمخه ِىذ ئلى لٕت أخشي واملحاٍ٘ت في الٜى

خحن ًيخمُان ئليهما بذسحاث مخخلٙت الىق : الىق اإلاترحم حضء مً  جٝاوْ وٛش بحن مجمِى

والثٝا٘ت اإلافذس والىق والثٝا٘ت الهذٗ في آن واخذ، باِخباس أن الىٝل ًخّلٞ بالىق 

هذٗ اإلافذس مً خُث دالةل ألٙاٌه وبّذه ؤلاًٝاعي والعمعي والخلمُحي، وبالىق ال

 باألبّاد راتها اإلاخ٢ُٙت بالمشوسة مْ اللٕت والثٝا٘ت الهذٗ. 

ت ٔالبا، باِخباس أن  ت، وهي ٌاهٍش مال ًِ رل٤، هىاٟ ِالٜت اإلاىاٜٚ اإلالٌٙى ٘و

اث مً هق م٢خىب، وأخُاها أو هادسا مً خال٥ ئخشاج مدذد،  اإلاترحم ًىىلٞ في أٔلب ألاٜو

ٚ ملٌٙى :أي ، ختى في الحالت الثاهُت، أن جشحمخه  ؛مىٙز يمداوا بمٜى ل٢ً اإلاترحم ٌّٗش

ٚ لً جداَ٘ ِلى  ٚ ملٌٙىي ألاظاس ي، اإلالٌٙىاإلاٜى  يوأن مفحرها مشجبي بمٜى

ه بّذ، أو لِغ حُذا. ٘ٙي خالت ؤلاخشاج املحذد للىق اإلاترحم،  معخٝبلي، ال ٌّ٘ش

ٚ اإلالٌٙىاإلاظى٢دؽٚ جماما  ٚ، باليعبت في اللٕت والثٝا٘ت الهذٗ. ول٢ً اإلا يٜى  ٜى

ي ٌاهشي  ؛ئلى اإلاترحم، أـّب ب٢ثحر ٚ ملٌٙى  ؛ألهه ًيبغي ِلُه خحن ًترحم ج٢ُُٚ مٜى

ه بّذ مْ ه أو لم ٌّ٘ش ي خالي : ل٢ىه ماك، ال ٌّ٘ش ٚ ملٌٙى ه، أو لِغ  ؛ "مٜى ل٢ىه ال ٌّ٘ش

  .(Pavis, 2004, p. 385) بّذ"

اإلاترحم حعشا بحن زٝا٘خحن : هل ٌؽ٣ل  بىاء ِلى ما ظبٞ، ًم٢ىىا وشح العإا٥ الخالي

؟ ًٍهش، هىا أًما، خي ًخذاخل ُ٘ه ً٘  ِىذما ًبذُ اإلاإلٚ ٠مىها ًجّله املخشج خالُا

اإلاعشخت والترحمت. ٘اإلاترحم الزي ٌّمل ِلى جشحمت لفالح املخشج ًمُل، مً وحهت هٍش 

ل ى٥ ول٢ً أًم بافي ئلى جٙمُل الهذٗ أ٠ثر مً ألـا ا : الهذٗ اإلاخمثل في زٝا٘ت الـى

 الهذٗ اإلاخمثل في الّشك ِلى خؽبت اإلاعشح. 

لي ًخىلب اظخخالؿ بّن الخىىه الٍّشمت  ًشي بافي في الىاْٜ أن الترحمت ِمل جأٍو

ملُت  للىق اإلافذس جخدٝٞ في ظلعلت appropriation" "جمل٤ اإلاترحمت ئلى لٕت أخشي، ِو

هق (، و 0)ني اإلاعشح(، والىق 2(، وهق الترحمت )ن0مً الخجعُذاث: هق البذاًت )ن

ٕاجان2)ن الّشك . ومْ رل٤، لم جيخه ظلعلت )اهٍش الخٝا( ( الزي ر٠شه لذي َس

ًيبغي أن ًخلٝى اإلاؽاهذ ئر  ؛ الخجعُذاث بّذ، ٘هىاٟ مشخلت سابّت أو ججعُذ سابْ

ئر جخدٝٞ  ،(، وأن ًمخل٢ه بذوسه. ًخّلٞ ألامش بخلٝي الخجعُذ أو اإلالًٙى2الخجعُذ )ن
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ل مً  : الثٝا٘ت  خال٥ ئخشاج ملمىط، ًخىحه ئلى اإلاخلٝحن الهذٗأهذاٗ الىق ألـا

 واإلاؽاهذ. 

خحن مخٝابلخحن:  ىضح بافي الّالٜت بحن الترحمت وؤلاخشاج ُ٘محز بحن مذسظخحن ٢ٍ٘ش ٍو

ىن ِلى اظخٝاللُتهم، والزًً ٌّخبرون أن ِملهم ال ًخّلٞ  مذسظت اإلاترحمحن الزًً ًدـش

ت اإلاىلٝت  ؛ باخشاج مّحن ئر ال جدذد الترحمت بالمشوسة ؤلاخشاج ١لُا، بل جتٟر الحٍش

ٚ دًبرا. وأما اإلاذسظت الثاهُت ٘تري أن الترحمت جشجبي  للمخشححن اإلاعخٝبلُحن. وهزا هى مٜى

ت  ٙه بخٝذًم هٍٍش خخم حٍّش ىالب به. ٍو باإلخشاج، وأن الىق اإلاترحم ًخممً ئخشاحه ٍو

ت الّٙل حعذ مّاد٥ -ئر ًيبغي ِلى اإلاترحم أن ًبدث ًِ ّ٘ل ؛ الجعذ"-ٌعميها "هٍٍش

 الجعذ اظم الجمْ بحن الحش٠ت وال٣لمت ]...[-"هىلٞ ِلى الّٙل:  الهذٗ–ومىابٞ للٕت 

ٝت التي ًشبي بها الىق اإلافذس زم الخىُٙز  اإلافذس همىا -اإلاٝفىد ٘هم الىٍش

ُت الحش٠ُت وؤلاًٝاُِت بىق ما؛ زم هبدث بّذ رل٤ ًِ ّ٘ حعذ مّاد٥ -لمً اإلالٌٙى

    .(Pavis, 2004, p. 387) "ومىابٞ للٕت الهذٗ

يبغي أن  ئن الجعذ مىحىد في ال٢الم، وإن ؤلاًٝاُ الجعذي مىحىد ّ٘ال في الىق. ٍو

حعذ الىق الهذٗ، وأن ًٝىم اإلاترحم بىٝل الىاٜت -الجعذ اإلافذس مْ ّ٘ل-ًلخٝي الّٙل

ذ سأًىا أن بافي  ٌؽذد ِلى مخخلٚ حىاهب الترحمت التي الجعذًت اإلاىحىدة في الىق. ٜو

ت مً اإلاىابٝاث والخجعُذاث التي جمش بأسبْ مشاخل، والتي جيخهي بخلٝي  جىىىي ِلى مجمِى

ذ هٙعه جدلُل معشحي)ن ":  اإلاؽاهذ (، 0ن-2ال هبالٖ ئن ٜلىا ئن الترحمت هي في الٜى

" ن آلاخش(، وهي ِىاـش ًخجاهل بّمها الب2ّ(، وجىحه ئلى الجمهىس )ن2وإخشاج )ن

(Pavis, 2004, p. 386). 

ّا ئلى أوحه الؽبه بحن الترحمت و  ال ظُما ئلى الٙماء الزي ً٘ اإلاعشح، ووؽحر هىا ظَش

ئر ظبٞ أن سأًىا أن دًبرا ِٗش الترحمت  ؛ جّٝان ُ٘ه، وهى ٘ماء جخٝاوْ وحؽتٟر ُ٘ه لٕخان

"اهخٝا٥ هق مً لٕت ئلى لٕت أخشي"، وهى حٍّشٚ ال ًخخلٚ ًِ حٍّشٚ  نهاأاإلاعشخُت ب

 .(Danan, 2017, p. 8)"٢٘شة اهخٝا٥ الىفىؿ اإلاعشخُت ئلى اإلاعشح":  داهان

هٝل  :ًخّلٞ ألامش في الحالخحن بدىُٙز الاهخٝا٥. الترحمت في الحالت ألاولى هي الاهخٝا٥، أي

٢٘شة الاهخٝا٥.  ىفي الحالت الثاهُت هً٘ اإلاعشخت هق مً لٕت ئلى أخشي، في خحن أن 

ماء مً الاخخماالث والخُاساثً٘ اإلاعشخت ً٘الترحمت و  ّٝان ًئر  ؛ ىاحهان ٘ماء ١امىا، ٘و

ل ًالمغ الترحمت، ويهذدها ٍِلى الحذود، و  ل. ٘الخأٍو الُٜان معامُاث مدؽابهت، مثل الخأٍو
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الث اإلام٢ىت. ئلا٘ت ععى ئلى ِشك مجً٘ اإلاعشخت ٌأخُاها، في خحن أن  ت الخأٍو  مِى

ٚ المامً للىق ال٣اجب اإلاعشحيئلى الاهخٝا٥، ًلخٝي اإلاترحم و  "لٝذ أحبذ :  أخُاها في مٜى

مبذ،  الث مدذدة خى٥ وحهاث هٍش جٙفُلُت. ٔو ًِ ألاظئلت ِىذما ١ان ألامش ًخّلٞ بخأٍو

ذ ٠ىذ بمثابت المامً الىٍشي،  ال بل ِالهُت، ِىذما ٠ىذ أسي الّشك ًىى٥. ٜو

  .(Danan, 2017, p.33) ألاًذًىلىجي، و١ان هزا أخذ أدواسي"

ٌّني رل٤ أن داهان ١ان خاسظا ًداَ٘ ِلى الاحعاٛ بحن خُاساث ؤلاخشاج، وجمثُل 

ّني رل٤ أًما أهه ًداَ٘ ِلى الخُٝذ بالىق. ٘الىق اإلاعشحي ًدُذ  اإلامثلحن والىق. َو

الث مخخلٙت ال ٌعحر ؤلاخشاج في اججاه مّا٠غ للمّنى ل٢ً ًيبغي أ ؛املجا٥ لٝشاءاث وجأٍو

خفىس  الىٍشي. وبفٙخه ١اجبا معشخُا، ًىٍم داهان الّالٜاث بحن الىق واإلاعشح، ٍو

 الاهخٝا٥ في الاججاهحن، مً الىق ئلى اإلاعشح ومً اإلاعشح ئلى الىق.

 هظريات الترجمة ألادبية

خىا  اإلاعشخُت في الىٝاػ الىٍشي، الخىٍحر للترحمت جأخش هدىاو٥ في هزا الجضء مً وٜس

، اإلاىٍش العُمُاتي ؤلاهجلحزي Keir Elamمً جمُحز ٠حر ئًالم  ومً زم بذاًاجه اهىالٜا

اث  للمعشح، بحن الىق الذسامي وهق الّشك، وهى جمُحز أدي ئلى جفيُٚ سباعي لىٍٍش

 الترحمت اإلاعشخُت. 

 ثأخر الحنظير للترجمة املسرحية في النقاش النظري 

ّذ التر 
ُ
ذ أؼاسث ظىصان باظيذ ح  حمت للمعشح مً أ٠ثر املجاالث ئهماال. ٜو

Susan Basnett  ئلى رل٤ في ٠خابها دساظاث الترحمتTranslation Studiesئر جشي أن  ؛

داث هي  الترحمت ِملُت في اإلاعخخذمت ئلى أن "اإلاىهجُت اإلاعشح ٔالبا ما جلمذ مترحمي جفٍش

 ىابُذ أه .(220 .، ؿ٢١٠٢ ،)ظىصان الشواةُت" الىفىؿ جىاو٥  لذي حعخخذم التي هٙعها

ٝت ال ًترحم اإلاعشحي الىقهشي أن  الىق الىثري ألظباب ِذة.  بها ًترحم التي هٙعها بالىٍش

ٕاجان  إ٠ذ ٘ابُى َس  هزا ؤلاهما٥ والخأخش في الاهخمام بالترحمت  Fabio Regattinٍو

ئر ٌّخبر أن الذاسظحن ًجمّىن ِلى أن الخىٍحر للترحمت اإلاعشخُت ٜذ جأخش  ؛ اإلاعشخُت

الخَ ال مً الضمً. ٍو أن الترحمت ألادبُت أظالذ خبرا ٠ثحرا،  ٠ثحرا، وبٝي في الٍل سدخا وٍى

خدعش ألن  "ٌعخمش مٍّم الباخثحن في الخأظٚ ِلى ُٔاب الاهخمام بهزا املجا٥" : ٍو

(Regattin, 2004, p. 156).  
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ُت اإلاعشح في الترحمت ِ٘ؽحر أوال  خه لٝمُت م٣اهت خفـى ٕاجان جاٍس ّشك َس  َو

ذ وشح في العخِى Babel مجلت بابل، ومً زم ئلى Georges Mouninئلى حىسج مىهان  اث. ٜو

ىن مثل ظىصان باظيذ  . Susan Basnettاإلاؽ٣لت وشخا ّ٘لُا في الثماهُيُاث باخثىن ئهجلحًز

في مجلت  2890وأما في ٘شوعا ٘ٝذ ٌهش الخىٍحر ألاو٥ للترحمت اإلاعشخُت في ِام 

ٕاجان  Théâtre/Public  معشح/حمهىس  ىضح َس التي أـذسث ِذدا خاـا ًِ الترحمت. ٍو

 texte dramatique الىٝاػ الذاةش آهزاٟ اهىالٜا مً جمُحز ٠حر ئًالم بحن الىق الذسامي

الخٝا(. ٘الىق  Texte spectaculaire)أو هق الّشك  performance texteألاداء  وهق

ى٥ ئلى هق ألاداء أو هق الّشك وأما  .الذسامي هى الىق اإلا٢خىب، وهى مىىلٞ للـى

 .(Regattin, 2004, p. 157) "مدفلت الىق الذسامي وهق الّشك"الىق اإلاعشحي ٘هى 

ًيخج ًِ الخمُحز العابٞ أن الىق اإلا٢خىب "هاٜق"، وهى ما جإ٠ذه ١ل مً الىاٜذة 

ت ظىصان باظىِذ  Anne Ubersfeld (2890)الٙشوعُت آن أوبشظُٙلذ  والباخثت ؤلاهجلحًز

Susan Basnett دً ال هخم٢ً مً ئدساٟ ىألهه ش يء ٔحر م٢خمل أو ٔحر مخ٣امل، ٘ ؛

 اإلاثا٥، ظبُل ِلى أوبحرظُٙلذ، آن : "أؼاسث الّشك ئال في أزىاء ١املت الىق ئم٣اهاث

 الازىحن" بحن حذلُت ِالٜت هى اإلاعشح ألن رل٤ ًِ الّشك، الىق ٘فل اظخدالت ئلى 

خباس أبذ  وإهىا هشي أن الّشك اإلاخ٣امل ال. (220 ، ؿ.0220 باظيذ،) ن ًأخز بّحن الِا

خه في أبّاد هق خفاةق الىق اإلاّذ للّشك؛ ٘هى  ِذة: الؽٙاهي جخجلى ِمٍى

ذ أؼاسث الباخثت آن  والجعماوي والحش١ي وؤلاًٝاعي واإلاىظُٝي وؤلاخشاجي والترحمي. ٜو

شلذ أمباسو أوسجادو أمبحر (Maurin, 2012-2013) مىسان  ئلى هزه الجىاهب ١لها، ِو

ت مً ظماث الىفىؿ اإلاعشخُت (0222) : اإلاعشح ٠ىق أدبي و٠ىق جمثُلي،  مجمِى

اًاث الترحمت، والترحمت والحىاس وؤلاواس،  ٙه جشحمت خُُٝٝت، ٔو والؽٙاهُت، واإلاعشح بـى

ٙها حضءا مً هٝل الّمل اإلاعشحي وبالخالي الّالٜت الحمُمت بحن الىق والترحمت.  ،بـى

ُت اإلاخّلٝت بترحمت  ت مً اإلاؽ٢الث الىِى وخخمذ أمباسو أوسجادو أمبحر بخّذاد مجمِى

، وظماث ١ل تهاو وبُّأاللٕت اإلاعشخُت : ظماث  تها٠شها باًجاص ألهمُزِما٥ اإلاعشخُت، هألا 

ىاٗ الىفُت )هق ٠الظ٣ُي، وهق مّاـش، وهق جشاحُذي، وهق ٣٘اهي،  ـىٚ مً ألـا

 وهمىُت الىٝل اإلاعشحي.  ،(وهق ؼّشي أو هثري 

ٝا للّالٜت بحن الىق  ٕاجان الزي ٌؽحر ئلى أسبّت جىحهاث أو ٘ئاث ٘و وّىد ئلى جفيُٚ َس

 :  ًجاص، وهيلىّشلها با والّشك
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 النظريات ألادبية

ٚ الشخفُت لِعذ خاـت بالىق  اث ألادبُت أن الؽٙاهُت وؤلاًٝاُ وـو جإ٠ذ الىٍٍش

ألنها حىاهب هفُت ًم٢ً أن هجذها في خىاساث الىق الشواتي، وال جذ٥ ِلى  ؛اإلاعشحي

ا ٘حرهاهذًش ١اسدو ٕاجان خىظُه ماٍس ُت معشخُت مىلٝت. ًز٠ش َس  José Mariaخفـى

Fernandez Cardo  ز٠ش الزي ًشي أن مهمت اإلاترحم اإلاعشحي واإلاترحم الشواتي هي هٙعها. ٍو

ٕاجان ِذدا خاـا مً مجلت ؽحر في الهامؾ ئلى خالت 2882في ِام  ـذس  Jeuاللّب َس ، َو

م ال٢الم ِلى الترحمت اإلاعشخُت وحعخمذ  : التي Rosemarie Bélisleسوصماسي بُلُل  "جِض

ذ هٙعه مً خ٣اًت ألسوعذ همىٕىاي"   .(Regattin, 2004, p. 159) أمثلتها في الٜى

ٕاجان ئلى مٝاالث أخشي، منها مٝا٥ دًبرا خىٛش َس  -ال٣ىمُذًا د٘اجشفي مجلت   Dépratsٍو

ت ال٢الم  Cahiers de la Comédie-Française الٙشوعُت  الزي ٌؽحر ُ٘ه ئلى أولٍى

ذ هٙعه بأن ال٢خابت  ز٠ش في الٜى في الّمل اإلاعشحي باليعبت ئلى الىق اإلا٢خىب، ٍو

 "ًم٢ً الّثىس ِلى الفىجُت والجعماهُت :  اإلاعشخُت والخُا٥ ًشجبىان الُىم اسجباوا وزُٝا

أي هق في الىفىؿ الشواةُت، وفي  : في هفىؿ أخشي ٔحر الىفىؿ اإلاعشخُت، أي

الخىٙغ ]...[ وؤلاًٝاُ ال ًٝالن أهمُت ًِ اإلاىىٞ أن حجاجي، ]...[ وفي ١ل هق خُث 

 ال٢ٙشي"

  ؛ بىاء ِلى ما ظبٞ، ًٙٝذ الخمُحز بحن الترحمت ألادبُت والترحمت اإلاعشخُت داللخه

 ، وألاظلىب، والؽ٣ل، حؽ٣ل حعم الحالت اإلاعشخُت هٙعها.ؤلاًٝاُ-ألن ظماث الىق

وزمت هٝىت زالثت أزاسث اهخمام الّذًذ مً الباخثحن، وجخمثل في ٜابلُت الىق اإلاعشحي 

لٝىهه ِلى خؽبت اإلاعشح، لزل٤ ًشي مىهان أهه  للخمثُل. ٘هى هق ٠خب لُمثله اإلامثلىن ٍو

خممً حاهبا مىظُُٝا.   ًيبغي املحاٍ٘ت ِلى وابّه الؽٙهي، ئر أهه ًخشج مً الٙم ٍو

 النص الدرامي النظريات املرثكزة على

اث اإلاشج٢ضة ِلى الىق الذسامي، ِلى ظماث  ٝا للىٍٍش ًىىىي الىق اإلاعشحي، ٘و

ألن الجاهب ؤلاؼ٣الي الىخُذ ًخمثل  ؛ اإلامعشختلحن و ثخاـت، أولها الّالٜت بحن ئحاباث اإلام

ا أهذسظً ُٙت :  في أن Laurie Anderson ِادة، بدعب لىٍس "للممعشخت ببعاوت ٌو

ُٙت   .ال جىىىي ِلى أًت مؽ٣لت خاـت باليعبت ئلى اإلاترحم" )جشحمخىا(٘شلُت ]و[ -ـو
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ت الخىاب اإلاعشحي الزي ًخم جمثُله وظماِه، خال٘ا  وأما الجاهب الثاوي اإلاهم ٘هى ٘ىٍس

ٙهمه اإلاؽاهذ في الحا٥ ُ٘تٟر لذًه ـذي  خدٝٞ ٘ىسا في الخمثُل، ٍو للشواًت أو الؽّش، ٍو

ٕاجان سأي حىسج  ز٠ش َس مىهان في جشحمت الّمل اإلاعشحي التي جخٕلب ِلى ١ل مباؼشا.  ٍو

دبنى سأي مىهان  مٝاومت جبذيها زٝا٘ت ما لخٕلٕل زٝا٘ت أخشي، والتي جإ٠ذ أهه ال سحُى ٘يها. ٍو

ت  : بٝىله Stuart Seide هزا اإلامثل ظدُىاسث ظُذ "أٜذم جشحماث لخ٣ىن مىىٜى

ت، اهىالٜا مً خؽبت اإلاعشح، ولِغ لخ٣ىن مٝشوءة؛ جشحماث ال ٣ًىن الشحُى ٘يها  ومعمِى

  (pp. 60-61 ,1982).   مم٢ىا"

 النظريات املرثكزة على هص العرض

اث اإلاشج٢ضة ِلى هق الّشك أ٣٘اسا مخخلٙت ًمثلها مىٍشو العُمُىلىحُا  ججمْ الىٍٍش

ز٠ش  ت للخمثُل. ٍو اإلاعشخُت ومنهم آن أوبشظُٙلذ، والباخثىن الزًً ٌّخبرون أن ألاولٍى

ٕاجان اإلاترحمت لُلي دووي  التي جإ٠ذ أن ِملُت الترحمت في اإلاعشح جشحمت  Lili Denisَس

ٚ أ٠ثر منها جشحم ت. ٘الؽاهذ الجُذ للىق اإلاعشحي ألاحىبي هى الزي ال ًترحم مٜى ت لٍٕى

عمْ situationsال٣لماث وإهما اإلاىاٜٚ  ، وهى الزي ٌؽهذ أهه "سأي وظمْ". ئهه ًشي َو

اث مذسظت ُِ٘ىا التي جذِى ئلى الخّاون بحن  ٙا ًترحمه. وجيخمي ئلى هزه الٙئت مً الىٍٍش مٜى

ِلى اإلاترحم أن ًدمش ججاسب الّشك، وأن ٣ًىن معخّذا  املخشج واإلامثلحن واإلاترحم. ًيبغي

ٝا إلاخىلباث اإلاعشح، وهى مبذأ جبيخه مذسظت ُِ٘ىا:  "ًيبغي ِلى اإلاترحم أو لخّذًل هفه ٘و

ٞ مْ اإلامثلحن واإلاىخجحن ٜبل وأزىاء الخجاسب؛ بمّنى آخش، الُٝام  اإلاترحمت الخّاون في ٍ٘ش

  .بذوس ّ٘ا٥ في ؤلاهخاج اإلاّني"

ٍشذوجىضح م ئر حؽحر ئلى أهمُت خمىس  ؛ِٝذ الخّاون  (Tomachio, 1990) جىماسؼُى أس

ا ِلى الخُٝذ باألماهت التي ظعى ئليها في جشحمخه مً حهت، وجدُٝٝا ل٣ل  اإلاترحم خـش

ؤلام٣اهُاث اإلاعشخُت للىق بالخّاون مْ املخشج واإلامثلحن مً حهت أخشي. ٘دمىس اإلاترحم 

ٞ الّمل اإلاعشحي مؽشُو لعببحن: لمان الخُٝذ بالىق وا٠دؽاٗ ١ل "ئم٣اهُ اث لمً ٍ٘ش

شلذ . (Maurin, p. 17) الىق" ذ أؼاسث مىسان ئلى الخّاون بحن اإلاترحم واإلاإلٚ، ِو ٜو

ً مأىا التي جترحم مإلٙحن ِلى ُٜذ الحُاة،   Séverine Magoisججشبت اإلاترحمت ظُٙحًر

ذ ر٠شث اإلاترحمت أنها جترحم  ألامش الزي ًدث ِلى ِالٜت خاـت مّهم جٝىم ِلى الخباد٥. ٜو

: حعمى اإلاشخلت ألاولى "وسؼت" وهي املحاولت ألاولُت للترحمت، واإلاشخلت ِلى زالر مشاخل

الثاهُت "ٜبل الىبْ" وهي ٘شص ليسخت "الىسؼت" وحؽاوس مْ اإلاإلٚ، واإلاشخلت الثالثت "الىبْ" 
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tirageوجز٠ش مىسان أخالُٜاث الترحمت لذي مأىا التي  ئلى اليسخت النهاةُت. ، أي الاهخٝا٥

ى٥، ٠ما جز٠ش الخدذي الزي ًىاحه اإلاترحم جٝىم ِلى اظخما٘ت  ب في لٕت الـى الٍٕش

والزي ًخمثل في مخابّت مىدىُاث ٠خابت اإلاإلٚ هٙعها، ومثا٥ رل٤ الاخخٙاً باالظخّاسة 

ل  ت ألـا ٤في معشخُت " (Blood is thiker than wateer)ؤلاهجلحًز  "ـمذ ؼٍش

Silence complice  لذاهُِل ٠حنDaniel Keene،  ذم جشحمتها بىاء ِلى هفُدت املخشج ِو

ىشح ٍن ِمل اإلاترحم امخذاد لّمل اإلاإلٚ، و أ. وجشي مأىا Jacques Nichetحاٟ هِؽُه 

ذ   ؛جّل الترحمت أ٠ثر ظهىلت داةماًال  هوحّخبر أهالخّذًل، ِلُه أخُاها بّن ألاظئلت، وجٍإ

  (Maurin, 2013, p. 75-76) ل٢ىه أ٠ثر جىا٘ٝا مْ الخأزحر الي ٌععى ئلُه اإلاإلٚ

اث هق الّشك جٙمل الخمثُل ِلى خعاب الىق الذسامي،  ٕاجان أن هٍٍش شي َس ٍو

ز٠ش أهىىهان آسجى  الزي أ٠ذ أن "ؤلاخشاج هى اإلاعشح أ٠ثر ب٢ثحر مً  Antonin Artaudٍو

"، وحاٟ الظا٥  الزي ٌّخبر الترحمت ؼ٢ال مً  Jacques Lasalleالىق اإلا٢خىب أو اإلاىىٛى

ؤلاخشاج ًدذ مً ئم٣اهُاث الىق اإلاعشحي، والزي ًٝترح ؼشا٠ت زابخت جٝذم جشحمت مً أحل 

ل جىلُذ ِذة ِشوك مخخلٙت، ٘ان هزا لِغ صحُدا :  ؤلاخشاج "ئن ١ان بىظْ الىق ألـا

ت التي أوحذتها: ٌؽبه مفحرها ئلى خذ ٠ [...]في أي جشحمت بحر مفحر ٣٘ل جشحمت جٝذم الٙـش

 ؤلاخشاج".

اهىالٜا مً سأي الظا٥، ئن أي جشحمت ال ًم٢ً جمثُلها مشاث ِذة، ٘هي  ،ًم٢ً الٝى٥ 

لي وخُذ، وحٕلٞ املجا٥ أمام اهٙخاخاث الىق ألاخشي، وجإدي بالخالي  جىىىي ِلى معاس جأٍو

ذ أ٠ذ الظا٥  ئلى ئخشاج وخُذ. وجٙخذ أي جشحمت أخشي املجا٥ إلم٣اهُاث أخشي للّشك. ٜو

 الاسجباه ال٢بحر بحن ؤلاخشاج والترحمت. 

 النظريات ألادبية الجدًدة

خباس حّٝذ مهمت اإلاترحم اإلاعشحي. ومً ممثلي  اث ألادبُت الجذًذة بّحن الِا جأخز الىٍٍش

اث ظىصان باظيذ التي جشي أن جشحمت الّمل اإلاعشحي ًيبغي أن جبٝى مىٙخدت  هزه الىٍٍش

ل، وأن حعخخذم  الاظتراجُجُاث التي جبىتها الترحمت ألادبُت. بُذ أن باظيذ مثل الىق ألـا

ذ باظيذ في الىاْٜ  (Regattin, 2004). لم جخخل ًِ الخّاون بحن اإلاترحم واملخشج جٍإ

ل التي جدُذ املجا٥ ٘شلُا  الترحمت التي جخُٝذ بالفّىباث والالخباظاث في الىق ألـا

ٜشاسا بؽأن الىق  زشاحا مُّىا وال جخخإلخشاج ٔحر مدذود ِذدًا. ٘الترحمت ال جخخاس ئخ

 ًُ  ش يء أهه ِلى بل مخ٣املت، وخذة أهه ِلى ٝشأاإلاعشحي، وال حٕلٝه. ٘الىق اإلاعشحي ال 
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حر  ٘ٝي الّشك أزىاء في ١املت الىق ئم٣اهاث ئدساٟ هخم٢ً مً ئهىا ئر ؛ م٢خمل هاٜق ٔو

 .(0220 باظيذ،)

ُٙت الىق اإلاعشحي. وجٝاسن  لى ٌو  جش٠ض باظيذ في الىاْٜ ِلى الّشك والجمهىس، ِو

عىن  ت الترجمةادراسفي ٠خابها  للمؽهذ ألاخحر مً  Tony Harrisonبحن جشحمت جىوي هاَس

طاهية فيدرابّىىان  Racineلشاظحن  Phèdre "فيدر"معشخُت   Phaedra Brittanicaالبًر

ل 2822التي أهخجذ في ِام   للمؽهذ هٙعه. وجشي أن  Lowell Robert مْ جشحمت سوبشث لٍى

عىن  ىت للمؽهذ، وألاخادًث ألاظاظُت الحش٠ت ِلى خاَ٘ هاَس  للعُذة، املخخفشة الحٍض

 الُىهاهُت بالخلُٙت اظدبذ٥ اإلاٙاحأة، ول٢ىه ئلى رسوة ًٝىد الزي الُاتغ الخادمت وإـشاس

 
 
  هٍاما

 
  أ٠ثر اإلاّنى لُجّل ُ٘ذس ٠الم صاد مً ٠ما آخش، مشحُّا

 
 دالالث حُٕحر جم ٠ما .ولىخا

ت ٔحر ِاوٙت العُذة   اإلاؽشِو
 
معشخُت  في العُذة جىته٢ه الزي املحشم ٘الص يء ؛ أًما

عىن  ت الحذود هى هاَس م رل٤ .الٝشبى ظٙاح ال الاحخماُِت، الىبٝاث بحن الّىفٍش  جم ؤس

  مد٢م ؼّشي  بىاء ئواس في الترحمت اخخىاء
 
 أ٠ثر ،Dridenبذساًذن  ًز٠شها ٌعخخذم ؼ٢ال

عىن  هٝاسن  خحن":  الّادي الحش الؽّش مً ل بترحمت جشحمت هاَس  الؽ٣ل حعخخذم التي لٍى

 الّشك ئلى اإلاىحهت الترحمت بحن أوضح بفىسة الهىة ًم٢ً ئدساٟ أٜل، بمشوهت ل٢ً ؛هٙعه

 .أوضح بفىسة الٝاسب  ئلى اإلاىحهت الترحمت اإلاعشحي وبحن

ل ت الخلُٙت بخٙعحراث ساظحن هق في ًخىظْ وجشي باظيذ أن لٍى سبما  التي ألاظىىٍس

ً. الٝشن  لٝشاء واضحت ٔحر ج٣ىن  مْ ِلى الّؽٍش ُ٘ذسا، مً أحل جىاصن اإلاؽهذ  لعان ٍو

"ألاها" في خالت  ِلى التر٠حز ٘يها بؽذة جم ألاخادًث مً ِلى هدى ري مٕضي، ظلعلت

عىن  ت العُذة ٠الم حّلفي  ساظحن اجبْ خىا الخى٠ُذ، في خحن أن هاَس  خىاباث مً مجمِى

  إلاشا٘ٝتها، مباؼشة
 
ل ئن ِا٥. ختى بفىث جٙصح ِنها وأ٣٘اسا  ألاٗ خُث رل٤، جخىى لٍى

" "هما ُ٘ذسا حملخحن ٠الم ئلى  مً لىا ًتراءي أهه مْ : "باخخفاس، أخب" و"أها ظأخبٟر

ل اجبْ هق ساظحن ُ٘ما ًخّلٞ باإلاممىن اإلاترحم،  عىن الىٍشة ألاولى أن لٍى  هى هجذ أن هاَس

م ِلى في اإلاؽهذ الحش٠ت لخُٕحراث جشحمخه في أٜشب ١ان الزي   الىاضحت الاخخال٘اث مً الٔش

 .(020باظيذ، ) اللٕت" في

ُٙت وجخلق باظيذ ئلى أن الٝمُت اإلاشاد جشحمخه. ٘اخذي  الىق الشةِعت هي ٌو

ت، ومشاِاة الجاهب ألاداتي للىق  اث أخشي ٔحر لٍٕى اةٚ اإلاعشح هي الّمل ِلى معخٍى ٌو

ُت التي أدخلها أمبروط ُ٘لُبغ  الٜخه بالجمهىس، وهزا ال ٌعٓى الخُٕحراث الىِى ِو
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Ambrose Philips أهدروماك ِلى معشخُت Andromaque   عىن ِلى معشخُت أو هاَس

ٙها ٘دعب، ب ُ٘ذس ُٙت الىق بـى ل ًجّلها جٝترح ِلى اإلاترحم أن "ًمْ في خعباهه ٌو

  .(020 .ؿباظيذ، ) ِىفشا مً الّشك وألحل الّشك اإلاعشحي"

 خاثمة 

لى جشحمخه، وسأًىا  خىا ِلى خفاةق الىق اإلاعشحي اإلاّذ للّشك، ِو أهه س٠ضها في وٜس

لِعذ هىاٟ مىهجُت واخذة أو مٝاسبت واخذة لٝشاءة الىق اإلاعشحي وجشحمخه، ومً زم 

م٢ً للمترحم أن ًٙمل مٝاسبت ِلى أخشي أو أن ًجمْ بحن  أداةه ِلى خؽبت اإلاعشح. ٍو

ٝا لألهذاٗ التي ٜذ جخخلٚ بدعب الخىحهاث، ألامش الزي ًدُذ ل٣ل  مٝاسباث ِذة ٘و

اث مّاـشة أخشي، ة". مىهجُت الخ٢ُٚ مْ لشوسة مدذد ووؽحر في هزا العُاٛ ئلى هٍٍش

ت ال ت الٕشك أو الىٍٍش عخُٙذ  ،ٍلُت في الترحمتخأو مثل هٍٍش ًم٢ً للمترحم أن ًىلْ ِليها َو

ٌُ منها.  يبغي ِلى مترحم الىفىؿ اإلاعشخُت في حمُْ ألاخىا٥ أن  عمْ داةما الٝى٥ ٍو

 ًُ خباس "ئًماءة" ىىٞ ووبٝاجه، وأن ًىٝل خش٠ت والفىث الزي  اإلامثلحن، وأن ًأخز بّحن الِا

ٙاث، وباخخفاس أن ٣ًىن مبذِا وأدًبا ٞ  اللٕت، ووٕمت ؤلاًٝاُ، والخٜى ومخّاوها مْ ٍ٘ش

  .الّمل اإلاعشحي

افيا  بيبليوغر

اإلاىىفي ِلي ) .الترجمة وهظرياتها. مدخل إلى علم الترجمة .(0222) أمباسو أوسجادو ألبحر

 .اإلاش٠ض الٝىمي للترحمت :  الٝاهشة ، ث.(.ئبشاهُم

 :  دمؽٞث. وجٞ.(.  اإلاىلب ٘إاد، ِبذ) .الترجمة دراسات. (٢١٠٢)باظيذ، ظىصان 

ت الّامت الهُئت  .لل٢خاب العىٍس

، مجلة آلاداب العاملية .سهاهاث الترحمت اإلاعشخُت الحش٠ُت. (0222)ـٝش، مىخجب 
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