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أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة املصطفى العاملية ،قم
(تاريخ االستالم 2017/4/4 :؛ تاريخ القبول)2018/1/7 :

امللخّص
استعرض هذا املقال قضـية شـائكة اسـتحوذت علـى مسـاحات واسـعة مـن االهتمـام يف أروقـة الدراسـات الترمجيـة وهـي
قضـية اجلــدل امتــدم يف الشـعر بــني التحــرر والتبعيـة مــن منظــار مدرسـتني مــن أبــرز املـدارس الــل ظهــرت يف احلقــل
الترمجي اال ومها املدرسة اللغوية واملدرسة التاويلية .حي قام املقال بتغطية جوانب مهمة من ذلك اجلدل والـل تتمثـل
يف جانب الشكل أ و املضمون وجانـب االلتـزام باسـلوب الشـاعر وصـور الشـعرية او التحـرر منـها وجانـب االنتمـاء الثقـايف
والتارخيي لألصل أو االنعتاق من ؟ إن اهلدف من وراء عقد هذا املقال هو بيان احللول املقترحة من قبل كـال املدرسـتني
حلسم ذلك اجلدل بأسلوب حتليلي تطبيقي؛ إذ جنح املدرسة التأويلية إىل القـول بـأن اجلـدل حمسـوم بفضـل الـتالزم
بني التقابل يف الشكل والتعادل يف املعىن وهذا ما مييز بنظرها الترمجة الناجحة ،أما املدرسة اللغويـة فاقترحـ التكـافؤ
الدينامي كأسلوب أجنع لتجاوز ذلك اجلدل ،وهذا ما سنقوم ببيان مبزيد من التفصيل يف هذا املقال.

الكلمات الرئيسة
الترمجة الشعرية ،التكافؤ الدينامي ،املدرسة اللغوية ،املدرسة التاويلية ،التوطني.
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مقدمة
الشك أن للشعر تأ رياا كبرياا يف تاريخ احلضارة االنسانية وليس هناك مـن يشـك فيمـا أفـاد
بأنغام الساحرة وموسيقا املؤ رة ،فهو يربز اجلمال يف أهبـى حلـة وأمجـل تعـبري ،لـذا الغـرو
أن يكون نقلـ بوجـ عـام أصـعب أنـواع النقـل وأكثرهـا ارهاقـ اا وغالبـ اا مـا يـتم االستشـهاد بـان
الشعر هو ما يضيع يف الترمجة البراز صعوبة تلك املهمـة ،وال خيفـى علـى املتتبـع ملـا يكتـب او
يقــال يف ترمجــة الشــعر ان هــذا البحـ مل تســتقر االراء بشــأن علــى قــرار فثمــة مــن يــرى ان
الترمجة النثرية سبيل أجنع وأمثل حفاظاا على الشكل ،وهناك من يرفض ذلك ومييل اىل ان
الترمجة الشعرية هي الكفيلة بالتأ ري على القارئ بقدر النص االصلي نفس .
أسئلة البح :
يتمحور البح حول اإلجابة عن سؤال حموري وأساسـي علـى ضـوء احللـول الـل قدمتـها كـال
املدرستني اللغوية والتأويلية ،وهو هـل ينبغـي علـى املتـرجم للشـعر أن يكـون متحـرر اا أم أمينـاا؟
ويتفرع عن هذا السؤال االستفسارات التالية:
 .1هل حنافظ على الوزن والقافية أم على املضمون؟ أو هل يترجم الشعر شعراا أم نثراا؟
 .2هل جيب التقيد بالصور الشعرية أم البد من تغيريها مبا يالئم اللغة اهلدف ؟
 .3هل جيب التقيد باالنتماء الثقايف والتارخيي للشعر ؟ أم البد من التحرر من طوق
االنتماء هذا يف اللغة اهلدف.
هدف البح :
إن اهلدف مـن وراء كتابـة هـذا املقـال رصـد احللـول عـن كـل تلـك االستفسـارات الـل تلـف
تبعا الختالف املناهج الل هنجتها املدارس يف حقل الترمجة الشعرية خاصة املدرسة اللغوية
الل تذهب إىل أن اللغة ليس إال وسيلة ألداء املعىن ،واملعىن خاصية مـن خـواص اللغـة ،وان
نقل هذ اللغة ال يتم إال عرب العثور على أقرب مكافئ طبيعي لرسالة لغة املصدر حيدث ذات
االستجابة.
واملدرسة التاويلية الل ترى ان اللغة ليس اداة كافية لنقـل املعـىن والينبغـي ترمجتـها يف
حد ذاهتا بل البد من امتام عملها مبكمالت معرفية كـاملخزون املعـريف والسـياق املعـريف ،ومـا
الترمجة اال عملية نقل معىن املرسالت الل حيتوي عليها نص ما.
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خلفية البح :
لقد تناول مقاالت الحصر هلا الصعوبات الل واجه النقل الشعري.
 .1فقد أشار الدكتور عبد الصاحب مهدي علي (1987م) يف مقال حت عنوان (يف ترمجة
الشعر) إىل تلك االستفسارات امورية الل تتلخص حسب وجهة نظر يف اخلصائص
البنائية واالسلوبية والداللية واملوسيقية للشعر ،مث أبدى احللول على ضوء اجتاهني:
االجتا القائل بامكانيـة نقـل الترمجـة الشـعرية اىل نثريـة ذلـك ان القصـيدة متثـل وحـدة
عضوية ليس باالمكان الفصل بني حمتواها وشكلها الذي ميثل االصـوات واملوسـيقى .واالجتـا
الذي يرى خالف ذلك وان الترمجة املذكورة البد ان تكون شعرية شـريطة التنـازل عـن مبـدأ
الوحدة العضوية وان ترمجة القصيدة تعين انشاء قصيدة اخرى تقترب من مضـمون االصـل
دون الشكل ومتتلك حياة خاصة هبا ،وخرج بنتيجة مفادها ان مـن الصـعب ابـداء حكـم علـى
الترمجــة الشــعرية الهنــا غالبــا مــا تكــون متــا رة بعوامــل ذاتيــة كــذوق املتــرجم وحسـ اللغــوي
ودرجة قافت .
 .2وقد عكس الدكتور عدنان خالد عبد اهلل (1417هـ) يف مقال (يف الترمجة الشعرية)
االستفسارات ذاهتا وعاجلها بوج آخر من خالل التمييز بني نوعني من الترمجة:
التوض ــيحية الــل تس ــتخدم إللق ــاء الض ــوء عل ــى مظه ــر م ــن مظ ــاهر القص ــيدة وتتمي ــز
حبرفيتــها وال تنتمــي إىل جــنس الشــعر ،واإلبداعيــة الــل تعــد قطعــة أدبيــة يف اللغــة اهلــدف
وتتمتع بسمات جتعلها شعراا وترتفع إىل مصاف األدب الرفيع.
 .3نعم قد اعتمدنا يف حبثنا على ما ذكر عبد الغفار مكاوي (1989م) يف مقال ل حت
عنوان (ترمجة الشعر :مع مناذج من شعرنا اجلديد) حي بذل وسع لإلجابة عن تلك
االستفسارات على ضوء النظرية اللغوية للترمجة من خالل اقتراح أربعة أساليب لترمجة
الشعر وهي :الدخيل ،واماكي ،واملناظر ،والعضوي.
مث خلص اىل القول ان حتقق التكافؤ التام فيها ضرب من امال ذلـك ان املتـرجم مهمـا
حــرص علــى ترمجــة الشــعر فاهنــا ســتبقى مــرآة غــري مســتوية وال صــافية بشــكل مطلــق الن
الصورة املنعكسة يف املرآة تشب االصل و تلف عن .
وكما ترى فان معظم تلك املقاالت تطرق اىل جانب مـن جوانـب املوضـوع الـذي تناولنـا
بالبح ـ يف مقالنــا هــذا اال ان اجلديــد في ـ هــو اســتعراض وجهــات نظــر املدرســتني اللغويــة
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والتأويلية إزاء الصعوبات املطروحة ،وهذا حب فريد من نوع مل يدون يف مقـال أو كتـاب أو
أطروحة على حدة.
أسلوب البح :
اتبعنا يف هذا البح األسلوب التحليلي -املقارن املرفق بنماذج تطبيقية ،من أجل بيـان كيـف
أن هــذا التحليــل يعطــي القــارئ انطباعـاا واضــحاا عــن الترمجــة الشــعرية ومعيــار أمثــل لتقيــيم
جــودة تلــك الترمجــة ،كمــا أن وفــرة النمــاذج التطبيقيــة تتــيح للقــارئ رنيــة بينــة عــن األشــكال
واألساليب املتبعة يف الترمجة الشعرية والل تكاد يستغلق فهمها علي لوال تلك النماذج.

جدلية العالقة بني االبداع واالنصياع يف الشعر
احتدم اجلدل منذ القدم بني األمانة والتحرر يف الشعر وجتلى ذلك يف اجلوانب التالية:
األول« :إن القصيدة األصل البد أن تنصهر يف أوزان وتدخل حبـور الشـعر بأقـدار ،جيعـل
من ترمجتها كما هي يف لغتها األصـلية ضـرباا مـن االسـتحالة ،إذ لكـل لغـة موازينـها الشـعرية
اخلاصة وموسيقاها اخلاصة ،وحماولة فرض الوزن الشـعري لقصـيدة األصـل علـى القصـيدة
اهلدف هي حماولة للتكليف مبا ال يطاق» (عبد الغين20 :1986 ،؛ عناين.)96 :2004 ،
وهذا ما دعا اجلاحظ إىل االعتقاد باستحالة نقل الشعر العريب:
«الشعر ال يستطاع أن يتـرجم وال جيـوز عليـ النقـل ،ومـىت حـول تقطـع نظمـ وبطـل وزنـ
وذهب حسن وسقط موضع التعجب» (اجلاحظ :1955 ،ج.)215/1
حيــدد اجلــاحظ يف هــذا املقطــع اخلصــائص الــل تفــي مــن الشــعر يف عمليــة الترمجــة وهــي
تقطع النظم وبطالن الوزن واختفاء مجال القصيدة وأخرياا اضمحالل عنصـر التعجـب واملفاجـأة يف
بنية القصيدة ومفرداهتا فإذا اختف  ،اختفى معها الشعر وأصبح نثراا والنثر أقل شأناا من الشعر.
الثــاين :أســلوب صــوال األفكــار والعواطــف يف صــور شــعرية ومــا خيتــار هلــا مــن اســتعارات
وجمازات وتشبيهات ذلك؛ ألهنـا قـد تلـف أحيانـاا مـن بيئـة إىل أخـرى ومـن شـعب إىل آخـر
ومن لغة إىل أخرى ،مثالا :عادة ما يشب الشاعر الفارسي حبيب اجلميل بالصنم "ب ":
لدي صنم "حبيـب" تكلـل السـنابل طـوق وجهـ اجلميـل ،ووجهـ النضـر ميلـك أمـرا خطيـا
بقتل زهر األرجوان.
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إال أن هذا التشبي غري مألوف يف اللغة العربية ذلـك أن مفـردة الصـنم حتمـل يف طياهتـا شـحنة
سالبة وهي غريبة على املتلقي العريب الذي اعتاد على وصف امبوب بالقمر او البدر املنري مثال.
الثال  :االنتماء الثقايف والتارخيي لقصيدة األصل الل قد تأيت متضمنة يف نسيج معقد
من العادات والتقاليد والقيم األدبية واجلمالية واالجتماعية اخلاصة مبجتمع تلك اللغة والل
قد اليتفاعل معها املتلقي للغة اهلدف ،فقد ترد إشـارات إىل شخصـيات أسـطورية ،مثـل آرش
يف البي التاي:
أطلقوا على آرش بالنابل؛ ألن رمى بقوس نبالا من مدينة آمل حىت وصل إىل مدينة مـرو
مع ما بينهما من البون الشاسع.
قد يكـون مـا تـرجم غامضـا علـى املتلقـي العـريب جلهلـ بشخصـية آرش االسـطورية الـذي
كان من أفضل الرماة وكان سهم الذي يرمي يقطع مسافات شاسعة ويصيب اهلـدف بدقـة
فالبــد م ـن اســتبداهلا بشخصــية أخــرى حــني الترمجــة أقــرب إىل ذهــن املتلقــي كــأن نشــبه
بشنفرى الذي كان سريع العدو ال تدرك اخليل حىت قيل "أعدى من شنفرى".
وقد ترد إشارات إىل ملبس خاص ،مثل "كال مند" يف البي التاي:
كيف أرفع عن رأسي الطاقية فكل ما أملك أمام حد ان الدهر هو هذا الدرع.
والطاقية ليسـ معـادل مناسـب ل ـ"كـال منـد" واألحـرى إبـداء توضـيح هلـا وأهنـا نـوع مـن
الطاقية املعدة من الصوف الطبيعي املضغوط.
وقد ترد إشارات إىل أناء أزمنة ،مثل " " وهو من األشهر الفارسية:
حل الربيع ورحل شهر اسفند ،فأرم أيها احلبيب احلرمل يف النار تيمناا بقدومـ  .واألوىل
استبدال شهر "اسفند" الفارسي بشهر "شباط" العريب.
وقد ترد إشارات إىل مراسم فارسية خاصة مثل "هف سني":
ضع السينات السبعة على مائدة من تشاء وارم الشينات السبعة يف دار خبي الطينة.
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هذ الترمجة قد ال تكون مفهومة للمتلقي العريب مامل ترفق مفردة مائـدة السـينات السـبعة
بتوضيحات كافية لغياب املعـادل الـدقيق هلـا كـأن نقـول هـي سـفرة تقليديـة حتضـر إلحيـاء عيـد
النوروز واالحتفاء مبقدم الربيع وتضم سبعة من األطعمة تبدأ مجيعها حبرف السني.
كما قد ترد إشارات إىل أمثال فارسية ،كما يف البي التاي:
إذا متا ل للشفاء فال تعرض بوجهك عن الطبيب ،احتفظ هبذا املصباح للقادم من الظالم.
فهذا البي قد تعرض إىل أحد األمثال الرائجة واملشهورة يف الفارسية والترمجة العربية
ال توحي بـذلك وهـذا مـا يسـتدعي العثـور علـى معـادل مناسـب مـن األمثـال العربيـة كـأن نقـول
مثال :القرش األبيض ينفع يف اليوم األسود.
ونقل هذ العناصر الثقافية من أكثر األمور صعوبة يف ترمجـة الشـعر إذ يواجـ املتـرجم صـعوبة
يف نقلها بأمانة للمتلقي اهلدف ،األمانة الل إن حتقق فإهنا سوف تشو املعىن ال حمالة.
وهذا «ما جيعل التحرر يف الشعر أكثر جوازا ـ علـى حـد تعـبري الـدكتور خلوصـي ـ ـ إذ مـن
اخلطأ الفادح يف ترمجة الشعر املغاالة يف األمانة.
األمانة الل إن صح يف احلقائق العلمية فال تصح يف الشعر ،فمـن أبتغاهـا أدى بـ إىل
اإلخفاق يف حتقيق غرض  ،فليس مهمت مقتصرة على ترمجة لغـة إىل أخـرى ،بـل شـعر إىل
شــعر ،وأن روح الشــعر شــفافة رقيقــة حبي ـ إذا مــا صــب الشــعر مــن قالــب لغــة إىل أخــرى
تبخــرت وضــاع  ،فـإذا مل تضــف اليـ روحـاا جديــدة أ نــاء النقــل مل يبــق منـ ســوى الوعــاء»
(خلوصي.)38 :1982 ،
ومل يقتصر تأ ري الثقافة على الصور الشعرية فحسب بل عم األوزان الشعرية أيضا حي
جتد أن الذوق العريب يفضل البحر الطويـل والكامـل والـوافر والسـريع والبسـيط مـن األوزان،
بينمــا األوزان الشــائعة واملفضــلة لــدى الفارســية هــي اهلــزج والرمــل واخلفيــف باإلضــافة إىل
املتقارب ومن بينها مجيعا حبر املتقارب وحد هو األكثر شيوعاا يف الفارسية وهـذا مـا جيعـل
التقابل بني تلك البحور واإليقاعات يف اللغتني أمراا بعيد املنال.
هذا إىل جانب االنتماء التارخيي الذي قد يفرض على الصور الشعرية قيوداا خاصة علـى
الفاظهــا وصــورها وأســاليبها وتفضــيل أوزان علــى أخــرى ومــا إىل ذلــك مــن عناصــر تلــف
باختالف الزمن.
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فقد تعكس القصيدة «ذوقاا مجالياا سائداا يف حقبة تارخيية قد خيتلف عن الذوق السائد
يف حقبة املترجم ،وهذا ما جيعل الشعر أمراا غري مستساال إذ جيد املترجم نفسـ غـري قـادر
على االختيار بني قيود معاصرة تسود اللغـة اهلـدف وقيـود تعـود للحقبـة الزمنيـة نفسـها الـل
نظم فيها القصيدة األصل» (حداد.)349 :2006 ،
ومع كل ذلك يتضح أن مظاهر اجلدل آنفة الذكر ال تقتصـر علـى اجلانـب الشـكلي للشـعر
بل تعم اجلانب الـدالي أيضـا ،وعلـى هـذا فادعـاء احنسـارها باجلانـب الشـكلي فقـط (كـوين،
 )5 :2000ادعاء ال يعضد الدليل.

املدرسة التأويلية وثنائية التقابل والتكافؤ
وقد راح املدرسة التأويلية للترمجة تنفي اجلدلية املزعومة بني اجلانب الشـكلي والـدالي؛ ألن
كل ترمجة باعتقادها تنطوي على التناوب بني التقابالت لنقل احلرف والتكافئات لنقل الروح.
تقــول ماريــان لــودورير( )1يف هــذا الشــأن« :إن التكــافؤ والتقابــل متصــالن اتصــاال و يقــا
بعملية الترمجة وال يتغلب أحدمها على اآلخر متاما» (لودورير.)117 :2012 ،
وتقول يف موضع آخر« :ينبغي االستجابة معا إىل شرطني متناقضـني يف الظـاهر "احلـرف
واملعــىن" ولكنــهما وجهــان لشــرط واحــد ،جيـب احلــرص يف آن علــى األمانــة واألناقــة ،والــروح
واحلرف» (لودورير.)115 :2012 ،
وقد أدل باملزيد من التوضيح حينما قالـ « :الترمجـة بالتقابـل بـني اللغـات بالنسـبة إىل
بعض العناصر اللغوية الل ال تؤ ر فيها السياق مثل أناء العلم واألرقـام واملصـطلحات مـن
جهـة ،والترمجــة بـاللجوء إىل التعــادل بـني املــدلوالت اللغويــة ألجـزاء مــن النصـوص الــل تقــع
فيها املدلوالت اللغوية حت تأ ري السياق وتفقد معناها املتعدد والل توضح مـا يعنيـ املـتكلم
بفعل معرفة املترجم غري اللغوية» (لودورير.)31 :2010 ،
وترى أن السؤال املطروح آنفا وهو هـل ينبغـي للمتـرجم أن يكـون متحـررا أم أمينـا؟ سـؤال خـاطئ
ألن كال من هذين املصـطلحني األمانـة والتحـرر يطمـح إىل مالءمـة الـنص مبجموعـ ؛ ألن األمانـة ان
كان للغة املؤلف فهي ليس أمانة للمؤلف والتحرر إن كان من تلك اللغة فهو ليس أمانة للمعىن.
( )1ماريان لودورير :ولـدت عـام  1934م اسـتاذة يف علـم الترمجـة يف جامعـة السـوربون منـذ عـام 1979م،
شارك مع دانيكا سلسكوفيتش يف تطوير نظرية يف املعىن عرف فيما بعد بالنظرية التاويليـة يف الترمجـة الـل
انطلق من الترمجة الفوريـة وطبقـ علـى الترمجـة التحريريـة ،ترأسـ املدرسـة العليـا للترمجـة يف بـاريس مـا
بني االعوام  ،1999-1990من آ ارها :الترمجة النموذج التاويلي ،التاويل سبيال اىل الترمجة.

484



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الثالثة عشر ،العدد الرابع ،شتاء 1439

وقد وجه هذ املدرسة األنظار إىل أن األمانة جيـب أن تكـون للمعـىن ال للفـظ «واألمانـة
الل تعنيها ال ية األبعاد :مقصد املؤلف ولغة الوصول واملتلقي ،عالقة ال ميكن فصلها إذ إن
الوفــاء ألحــد هــذ األبعــاد دون البعــدين اآلخــرين يلحــق خلــال بأمانــة للمعــىن» (لــودورير:2012 ،
113؛ بنام.)55 :1433 ،
وتعتقد هذ املدرسة أن مترجم الشعر ميارس حريت حيال شـكل القصـيدة األصـل ولـيس
جتـا األ ــر الـذي تولــد هـذ القصــيدة ،وهـذ احلريــة هـي االنعتــاق مـن األوزان الشــعرية مــن
خالل ابتكار التكافؤات والتعادالت إال أن ال ميلك هذ احلرية جتا املعىن «وما يالزم التحرر
يف الترمجة هو األمانة للمعىن» (لودورير.)116 :2012 ،
وهكذا أبدت املدرسة التاويلية موقفها عرب االحتفاظ مبدلول القصـيدة األصـل إىل جانـب
رعاية الذوق األديب السائد على القصيدة اهلدف.
وهذا ال مينع مـن تعاقـب التقابـل والتكـافؤ علـى الصـور الشـعرية يف القصـيدة األصـل ومـا
يالزم ذلك من التقيد بتلك الصور والتحرر منها تبعاا لتأ رها بالسياق وعدم .
كما تعترب أن قوام النقل الثقايف هو أن جيلب إىل قارئ الـنص اهلـدف معـارف عـن عـامل
لــيس عاملـ ويفــتح النافــذة علــى الثقافــة األصــل وال يتيســر ذلــك بــالتوطني بــل بتوصــيل الــنص
األصل حت أ شكال مفهومـة ،ومـن الواضـح ان التقـارب بـني الثقافـات عـرب الترمجـة ال ينجـز
بواسطة كلمة واحدة أو نص واحد فمن الضروري توفر عدد من النصوص املترمجة من أجـل
إبداع صورة تدرجيية تتمكن من التقريب بني الثقافات.
ويف هــذا الصـدد تقــول لــودورير« :ميتنــع املتــرجم اجليــد عــن تــوطني الثقافــة األصــل كمــا
ميتنع عن أن يترك يف الظل ما جيدر إفهام » (لودورير.)171 :2012 ،
وعلي يتضح أن بصمة االنتمـاء الثقـايف والتـارخيي للقصـيدة األصـل جيـب أن تتـرك علـى
القصيدة اهلدف حت عبارات مفهومة.
وهذا مـا تفطـن إليـ الصـايف النجفـي فقـد دأب عنـد نقلـ لرباعيـات اخليـام علـى حتقيـق
األمانــة يف النقــل واالحتفــاظ بــاملعىن األصــلي ،إىل جانــب االقتــراب مــن الــذوق العــريب مهمــا
أمكن ،وقد كـان ذلـك يـدعو أحيانـا إىل إفـراال الرباعيـة الواحـدة يف أكثـر مـن عشـرين سـبكا
حــىت يعثــر علــى الســبك الــوايف بـأداء املعــىن واملطــابق للــذوق العــريب وكــان كــثريا مــا يضــحى
خبيال الشعري يف سبيل حتقيق تلك املهمة.
نظري:
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فقد ترمج بالنحو التاي:
لـ ـ ــئن جالس ـ ـ ـ مـ ـ ــن هت ـ ـ ــوا عم ـ ـ ـرا
فسـ ـ ـ ـ ــوف تفـ ـ ـ ـ ــارق الـ ـ ـ ـ ــدنيا كـ ـ ـ ـ ــأن
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وذقـ ـ ـ ـ ـ مجي ـ ـ ـ ــع ل ـ ـ ـ ــذات الوج ـ ـ ـ ــود
ال ـ ـ ــذي ش ـ ـ ــاهدت حل ـ ـ ــم يف هج ـ ـ ــود
(الصايف النجفي ،دون تا)85 :

ومثل ما ترمج فكتور الكك ملثنوي مولوي:

فقد ترمجها على النحو التاي:
انـ ــع الشـ ــكوى مـ ــن النـ ــاي احلـ ــزين
قطعـ ـ ــوا القصـ ـ ــباء فالتـ ـ ــاع القصـ ـ ــب
ليـ ـ ـ ـ صـ ـ ـ ــدري يتشـ ـ ـ ــظى بـ ـ ـ ــالفراق

قصـ ـ ـ ــة الفرقـ ـ ـ ــة حيكيهـ ـ ـ ــا األنـ ـ ـ ــني
واسـ ـ ـ ــتحال للـ ـ ـ ــورى بـ ـ ـ ــوق العتـ ـ ـ ــب
ك ـ ـ ــي أب ـ ـ ـ الك ـ ـ ــون س ـ ـ ــر االش ـ ـ ــتياق
(الدراسات األدبية :2003 ،العدد )42

وال خيفى ما يف هذا النوع من الترمجة من صعوبة وإرهاق تكاد تكـون أصـعب مبكـان مـن
إ نشاد الشعر نفس حي يتطلـب أن يكـون املتـرجم شـاعر اا كـي يتغلغـل يف روح الـنص الشـعري
وروح شاعر ويفىن في ويتقمص حىت ينجز ما كان يريد أو ماكان ينبغي علي أن ينجز .

املدرسة اللغوية والتكافؤ الشكلي والدينامي
أما املدرسة اللغوية فقد أقرت بتلك اجلدلية حي كتب يوجني نيـدا( )1رائـد املدرسـة اللغويـة،
يقول « :مـن الواضـح ان هنـاك يف الشـعر تركيـز انتبـا علـى العناصـر الشـكلية أكـرب مـن ذلـك
( )1يــوجني نيــدا ( ،)2011-1914( )Eugene Nidaمتــرجم ولغــوي امريكــي معاصــر،كان قــد عمــل بترمجــة
االجنيل ،وكان رائد اا يف جماي نظريات الترمجة واللغويات ،ومن أهم االجنـازات الـل توصـل اليهـا هـي فكـرة التكـافؤ
الدينامي الل تبتين على ضرورة ترمجة مقاصـد الـنص األصـلي بـدل اللجـوء اىل ترمجـة الكلمـات واجلمـل ،مـن أهـم
مصنفات  :حنوعلم للترمجة ،الترمجة نظرية وممارسة ،ومبادئ الترمجة ،وبنية اللغة والترمجة ،ورسالة ومهمة.
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التركيز الذي نلمس يف النثر وهذا ال يعين ضرورة التضحية بـامتوى عنـد ترمجـة قصـيدة»
(نيدا .)305 :1976 ،وسارت تلك املدرسة إزاء رفعها يف مسارين خمتلفني:
التكافؤ الشكلي:
يرى هذا التكافؤ أن ترمجة الشعر ال تلـف عـن ترمجـة النثـر؛ ألن مهمـة الترمجـة هـي نقـل
املعاين وإقامة قنوات الفهـم املشـترك والتواصـل عـرب نقـل الشـعر الفارسـي بصـور وعناصـر
الثقافية والتارخيية إىل اللغة العربية دون أدىن تغيري.
وعلي يكتفي بالترمجة النثرية ونقل الصور الشعرية وامافظة علـى طابعهـا كمـا هـو دون
أن تعـين الكـثري لقــارئ الترمجـة وهـذا الــنمط مـن الترمجــة عـاجز عـن توليــد الـوزن وااليقــاع
املوسيقي ،واليك هذا النموذج التطبيقي:

عما قريب ستعبق ريح الصبا برائحة املسك ،والدنيا العجوز ستعود شابة مرة أخرى.
إن الــورد عزيــز فــاغتنم صــحبت  ،فإنـ جـاء اىل احلديقــة مــن هنــا وســيذهب مــن هنــاك.
(الشواريب)89 :2004 ،

وقد انتقد معظم املنظرين هذا الشكل من الترمجة ،فقد ذكر سليمان البستاين (-1856
 )1925رائد الترمجة الشعرية إىل العربية «إن الشعر إذا ترجم نثراا ذهب هبان وضاع روان
وهب رونق حىت لو كان شعراا منثوراا» (عبد الغين.)206 :1966 ،
كما كتب نوفل نيوف يف مقال ل حت عنوان "الشعر والترمجة" يقـول« :إن ترمجـة الشـعر
ال لفكــرة ،أو أفكــار ُيظ ـ ّن أن القصــيدة إنــاء يضــمها أو ــوب يزينــها أو
ال جيــوز أن تكــون نق ـ ا
يسترها ،ويكمن سر الشعر يف قدرت على شحذ اخليال وتوليد املشاعر باستمرار وعلى النحو
الــذي يناســب كــل جيــل بكلمــات أخــرى ،...أي أن الشــعر علــى حــد قــول الشــاعر الرومــاين
هوراس :ال يضرم ناراا يتصاعد منها الدخان ،بل من دخان ينبلج النور ،فقيمة الشعر ليسـ
يف أفكار  ،وإمنا يف مجال الصياغة ،فلو كان وظيفة الشعر تقتصر على التعـبري عـن األفكـار
لكنا يف غىن عن  ،ولكان النثر كافياا لبلوال تلك الغايات» (نيوف.)138 :1994 ،
وقــد أدىل نيــدا بــدلو يف هــذا املوضــوع قــائال« :عنــدما يتوجــب نظــم الشــعر فــان ترمجــة
امتوى مبرادفات معتادة ومألوفة يعترب شيئا نادراا ،لقد أحس هوراس هبذ املشـكلة قبـل قـرون
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وحذر املترمجني ضد أية ترمجة تقوم على النقل كلمة بكلمـة» (نيـدا .)340 :1976 ،بـل «مثـة شـب
امجاع على أن الشعر إذا ترجم نثراا يفقد كثرياا من خصوصيت ورونق » (فاخوري.)507 :2005 ،
ومثــة منحــى اخــر للترمجــة وفــق التكــافؤ الشــكلي وهــو «الشــكل امــاكي الــذي يــتم في ـ
احلفاظ على شكل القصيدة األصل يف القصيدة اهلـدف» (شـتلويرث ،)212 :2007 ،وطبيعـي أن
هذ اماكاة ال يصح أن تكون آلية اذ ينبغي على املترجم أن يسـتلهم شـكل القصـيدة اهلـدف
من شكل القصيدة األصل ،نظري ما قام ب عبد احلق فاضل حني ترمجت للرباعية التالية:

فقد ترمجها شعراا على النحو التاي:

إف ــرض ال ــدهر مب ــا ت ــأمر م ــرا ،مث م ــاذا؟
هبك قد عش سعيد القلب عصراا مث مـاذا؟

إفرض ان قد قرأت الكون سـفراا ،مث مـاذا؟
مث بعد العصـر عصـراا أو فـدهراا ،مث مـاذا؟

وقد حرص املترجم يف تلك الرباعية على استعمال إيقاع من االيقاعات الفارسية الغريبـة
على الذوق العريب حني استخدم ما يسمى يف الفارسية بـالرديف ،الـذي يلـي القافيـة األصـلية
ويتكرر يف كل األبيات ،فالقافية هنا هي الراء والرديـف هـو مث مـاذا ،وهـذا النـوع مـن اإليقـاع
وإن كان غريباا على العربية شائع يف الفارسية( .مجال الدين)45-44 :2009 ،
وقد أحسن الصايف النجفي صنعاا حينما نقل حمتوى تلك الرباعيـة وصـب يف وزن يتـواءم
مع ذوق القارئ العريب ملا ترمجها بالنحو التاي:
هـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ــدنيا كمـ ـ ـ ــا هتـ ـ ـ ــوا كان ـ ـ ـ ـ
وهبـ ـ ـ ـ ـ ــك بلغتـ ـ ـ ـ ـ ــها مئـ ـ ـ ـ ـ ــتني حـ ـ ـ ـ ـ ــوال

وكن ـ ـ ـ ـ ـ قـ ـ ـ ـ ــرأت أسـ ـ ـ ـ ــفار احليـ ـ ـ ـ ــاة
فم ـ ـ ـ ــاذا بع ـ ـ ـ ــد ذاك س ـ ـ ـ ــوى املم ـ ـ ـ ــات

التكافؤ الدينامي:
يذهب هذا التكافؤ اىل أن ترمجة الشعر تلف عن ترمجة النثر يف أهنا تقدم صورة شعرية
للقصيدة األصلية بلغة اهلدف ،اذ تتجـ فيهـا الترمجـة اىل أن تكـون العالقـة الديناميـة الـل
تـربط املتلقــي بالرسـالة املتضــمنة يف القصـيدة اهلــدف هــي العالقـة نفســها الـل كانـ تقــوم
بينها وبني متلقيها يف القصيدة األصل حبي تثري يف نفس القارئ انطباعاا مما الا لالنطبـاع
الذي أ ار األصل يف قارئ مهما ابتعد ب الزمان واملكان أو اقترب.
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هذا التكافؤ وخالفاا للتكافؤ الشكلي الذي يركز على املقارنة اللفظية بني القصيدة األصل
وترمجتها ،قد انتقل من االهتمام بشكل القصيدة اىل استجابة املتلقي ،اي اهنا ترمجة تضـع
نصب عينيها القـارئ يف املقـام االول ويشـترط علـى املتـرجم يف هـذ الترمجـات اعـادة متثيـل
دقيقة للعالقة الدينامية الل ينبغي أن تكون يف جوهرها نفس العالقة الل كان بني املتلقي
والقصــيدة األصــل وهــو مــا يتطلــب تعــبرياا سلسـاا وصــياغة طبيعيــة ملكوناتـ وحتــاول أن تــربط
املتلقي بامناط السلوك املتصلة بالسياق اخلاص و قافت .
من الواضح اذن أن التا ري ال يتم اال بانتهاج التكافؤ يف الترمجة وينبغي علـى املتـرجم أن
يقوم بوضع حد لالختالفات اللغوية والثقافية والتارخيية عرب اسـتبداهلا مبكافئاهتـا يف اللغـة
اهلدف حىت يتمكن املتلقي من رنية االشياء الو يقة الصلة بالنص.
هذا هو مغزى ما اقترح نيدا الذي جنح إىل االعتقاد بضـرورة ترمجـة القصـيدة االصـل
على أساس التكـافؤ الـدينامي أي أنـ ينبغـي علـى املتـرجم أن حيـاول حتقيـق التـا ري املكـافئ،
وقال « :مجيع عملية الترمجة سواء ترمجـة الشـعر أو النثـر جيـب أن تعـىن باسـتجابة املتلقـي،
ال اساسـي اا يف
ومن هنا يعترب الغرض األ قصى يف ضوء مـا يتركـ مـن أ ـر علـى مسـتمعي عـام ا
أي تقييم جيري للتراجم» (نيدا.)313 :1976 ،
وبنـاء علــى هــذا املنـهج «فترمجــة القصــيدة شـعراا تقتضــي ضــمنا نظــم قصــيدة اخــرى يف
الواقع» (نيدا .)340 :1976 ،وتعين «خلق صورة أدبية يف اللغة اهلدف تتمتع بتلك السمات الل
جتعل ــها ش ــعراا كاخلي ــال واللغ ــة الش ــفافة واملوس ــيقى واإلحي ــاء أو م ــا يع ــرب عن ــها بالترمج ــة
اإلبداعية» (عبداهلل.)413 :1417 ،
وهـذا ال يتيســر إال إذا كــان املتــرجم شــاعراا؛ ألنـ أكثــر التصــاقا بالشــعر مــن حيـ كونـ
إهلاماا من غري  ،فهو حباجة إىل ملكة اخليال عالوة على تلـك الشـحنة العاطفيـة واالنفعاليـة
الل خيتزهنا القلب ويعمل فيها الفكر ومن مث يصوغها الشاعر صياغة منفردة.
وعلي فان أفضل الترمجات هي ما تترك أ راا يف املتلقي نفس أقرب ما يكون لأل ر الذي
تترك القصيدة األصل يف متلقيها.
وال يتحقق ذلك «إال إذا انطلق الترمجة من املادة الداللية الل تتخـذ أشـكاهلا الشـعرية
املناسبة ال من شكل القصيدة االصل ،وهذا يتم خلق عندما يبدأ املترجم من املادة الدالليـة
تاركــا اياهــا تبلــور شــكلها الشــعري الفريــد ا نــاء تشــكل الترمجــة ،ومبعــىن اخــر اليعتــرب شــكل
القصيدة املترمجة انعكاسا لشكل القصيدة األصل باي حال من االحوال فهو شكل مت السماح
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ل ـ بــالتطور عضــويا مــن أعمــاق التجربــة الشــعرية والشــعورية ،وهــذا مــا يعــرب عن ـ بالشــكل
العضوي» (شتلويرث.)75 :2007 ،
فهذ الطريقة ال تعمد على نقل األفكار وحدها وإمنـا تضـع يف حسـباهنا اإليقـاع املوسـيقي
الــداخلي والقافيــة والــوزن رغــم أن ـ يــؤدي إىل ضــياع املنــاخ الشــعري للقصــيدة األصــل؛ ألن
حماولة فرض الوزن تكاد تكون مستحيلة نظراا النفراد كـل لغـة مبـوازين شـعرية خاصـة ،وألن
العالقات اللفظية والنظام الصويت واإليقاعي يف النص اهلدف هي من نات اللغة اهلـدف،
أي أن املنــاخ الشــعري للقصــيدة املترمجــة جديــد وخمتلــف عــن منــاخ القصــيدة األصــل ،وهــو
مناخ لغة و قافة غري مناخ لغة القصيدة األصل و قافتها.
وهــذا يتطلــب اللجــوء إىل إبــداع القصــيدة األصــل إب ـداعاا جديــداا يف قصــيدة مترمجــة،
واســتخدام كلمــات وتراكيــب بعيــدة عــن الكلمــات والتراكيــب األصــلية ،ويكــون لقصــيدة األصــل
مادة لبناء نص جديد ،ممـا يقتضـي البعـد عـن األمانـة مبعناهـا التقليـدي ،وال يتفـق ذلـك اال
للمترجم املوهوب الذي يكون يف الغالب من كبار الشعراء يف لغت .
نظري ما ترمج حممد الفرايت للشاعر اإليراين حافظ الشريازي:

وترمجها:
إيـ ـ ـ ـ فج ـ ـ ــر اآلم ـ ـ ــال اطل ـ ـ ــع وزح ـ ـ ــزح
واغ ـ ـ ـ ـ ـ ــثين شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ اخلرائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب إين
فاسـ ـ ــقين الـ ـ ــراح كـ ـ ــي تعيـ ـ ــد شـ ـ ــبايب

ليـ ـ ـ ـ ــل هجـ ـ ـ ـ ــري مبـ ـ ـ ـ ــدداا اظالم ـ ـ ـ ـ ـ
م ـ ـ ــع ش ـ ـ ــيا لق ـ ـ ــد س ـ ـ ــئم االقامـ ـ ـ ـ
فتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريين جبرعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أحالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
(الفرايت ،دون تا)268 :

ومع ذلك فقد تتحول تلك الترمجة املبدعة للقصيدة يف اللغة اهلـدف إىل أعمـال إبداعيـة
مكتفية بذاهتا ،وهذا ما يدعو إىل طرح السؤال التاي:
هل يكفي أن يكون املترجم مبدعا يستخدم حدس الفين يف انشاء القصيدة املترمجة؟
مما الخالف في أن على املترجم أن يتميز بدرجة رفيعة من اإلبداع لكن ال ينبغي أن تكون
شــاعريت هــي الركيــزة الوحيــدة الــل ينطلــق منــها إىل الترمجــة ملــا يف ذلــك مــن إلغــاء ألســلوب
الشاعر األصل ،وإبراز أسلوب الشاعر املترجم ،بل البد من األخذ بنظر االعتبـار املعـىن وصـور
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الشعرية الواردة يف النص األصل وأسلوب الشاعر والتقيد هبا مهما أمكن ومـن دون ذلـك ميكـن
أن تكــون مغــامرة خطــرة وغــري مأمونــة العواقــب ذلــك أن ـ إذا هــيمن أســلوب الشــاعر املتــرجم
و قافت كان القصيدة اهلدف جديدة وتكون خيانة للقصيدة األصل والشاعر معاا.
لكن «ترمجة الشعر مهما بلغ حظها من الدقـة واألمانـة واجلمـال ،فهـي التسـتطيع أن تعكـس
القصــيدة األصــل بصــورة كاملــة أو أن تغــين عــن تــذوق ذلــك األصــل يف لغتـ حــىت لــو قــدر هلــا
املتــرجم العبقــري املوهــوب فســتبقي بلــورة تقتــنص أطرافـاا مــن مجــال القصــيدة األصــل وتفــرد
فتلون بلو ن زجاجها وتضفي عليـ مـن طبيعتـها ،ولـوال هـذا مـا وجـدنا تفسـري اا لتعـدد الترمجـات
لعمل أديب واحد واختالف انعكاسات على ذوات املترمجني والقراء» (مكاوي.)181 :1989 ،
ومن ـ يتض ــح ص ــعوبة ب ـ الت ــأ ري ذات ـ يف ق ــراء اللغ ــة اهل ــدف وترمج ــة الت ــأ ري ال ــذي أحد ت ـ
القصيدة على املترجم نفس ؛ ألن من العسري حتقيق تأ ري مكافئ يف الشعر على مجيع املستويات.
وقد أزاح نيو مارك ـ أحد أبرز املهتمني بالدراسات الترمجية ـ ـ القنـاع عـن هـذ احلقيقـة
ملــا قــال« :إن متــرجم الشــعر خياطــب قرائـ فحســب حمــاوال بـ التــأ ري نفسـ يف قــراء اللغــة
اهلدف ،كـذاك الـذي بثـ الشـاعر يف قرائـ  ،حماولتـ الرئيسـية هـي أن يتـرجم التـأ ري الـذي
أحد ت القصيدة علي هو نفس لكن هيهـات أن يسـتطيع املتـرجم أن حيقـق تـأ رياا موازيـاا يف
الشعر يف كل حال» (نيومارك.)128 :2006 ،

النتائج
وهكــذا انتــهى بنــا املطــاف إىل أن املدرســة التأويليــة تــرى أن اجلــدل حمســوم بفضــل نائيــة
التكافؤ والتقابل ،وذلك عرب احلفاظ على مدلول القصيدة األصل من جانب وانتمائها الثقايف
وبصــمات شــاعرها مهمــا أمكــن مــن جانــب آخــر ،إضــافة إىل رعايــة الــذوق األديب واملوســيقى
الشعرية للقصيدة اهلدف.
أما املدرسة اللغوية فتجد أن هذا اجلدل قائم ميكن جتاوز عرب منهجني:
أ ما امافظة على املـدلول والصـور الشـعرية واالنتمـاء الثقـايف وبصـمات الشـاعر يف قالـب
نثري أو يف قالب حماكي للقصيد األصل ما دام كفيال بإقامة قنوات التواصل.
أو إبــداع قصــيدة يف اللغــة اهلــدف حتمــل مــدلول القصــيدة األصــل تقــوم بوظيفــة مشــاهبة
لوظيفــة القصــيدة األصــل ،وينطــوي هــذا اإلبــداع علــى التــوطني واســتبدال الصــور الشــعرية
واالنتماء الثقايف والتارخيي مبا يتناسب والقصيدة اهلدف.
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