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حممد رحيمي

*
**

امللخص
يقوم هذا البحث الذي ينتهج املنهج التحليلي الوثائقي بعرض عابر لنظريات الرتمجة مبيّنا أن هذه النظريات تعتمد يف الكلّّ عللى مبلدأ
الت كافؤ الرتمجي بأنواعه املختلفة؛ ويهدف إىل تقديم نظريّة جديدة يف جمال دراسات الرتمجة معتمداً على مناذج من الرتمجلة املنظوملة ملن
العربية إىل الفارسية اليت مل يهتمّ بها الدارسون ومل يعاجلها رغم أهميتها وقيمتها.
تتأسس هذه النظريّة على دور التناصّ يف عمليّة الرتمجة الذي أشري إليه عابرة يف بعض الك تب الرتاثية البالغية .يتمظهر هذا التناص فيما
بني النصني املصدر واهلدف كما ينصع فيما بني النص اهلدف والنصوص املماثلة يف اللغة املنقول إليها.
الكلمات املفتاحية :الرتمجة ،التناص ،العربية ،الفارسية ،النص املصدر ،النص اهلدف.

1ل املقدمة
مع أن الرتمجة ل ودراساتها فيما بعد ل عرفت تطوّرا كبريا على مرّ الزمن ،ومع أن للرتمجة يف الغرب نظريات كلريرية تكلاد ترافل
كّّ نظرية لغوية نظرية ترمجية إال أنها يف الرر وااةة يف اللبالد اسسلالمية مل تطلتطع بعلد أن تكتطلب آراء قيملة تعلاق قيلاياها
بركّ يفيد أبناء اللغات الررقية .وكّ شيء حصلنا عليه يف أفيّ تقدير هو تكرار مللا قالله علملاء الغلرب وتغافلّ علن الور تراثنلا
الزاارة.

1لل تاريخ التطلم1393/3/11 :هل .ش؛ تاريخ القبول1393/10/7 :هل .ش.
* أستاذ مطاعد يف قطم اللغة العربية وآدابها جبامعة إةفهان.
** أستاذة مراركة يف قطم اللغة العربية جبامعة إةفهان.

Email: mohammadrahimi_65@yahoo.com
Email: Nargesganji@yahoo.com
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نظرا إىل هذا الفراغ العلمي ،يطعى هذا البحث من وراء هذه األلفاظ إىل الكرف عن عالقة التناص بالرتمجة من وجلوه تتلفلة
معتمدا على مناذج من ترمجات الرعر شعرا من العربية إىل الفارسية اليت قلّما عين بها الباحريون وعاجلهلا الدارسلون رغلم أهميتهلا
البالغة.
فيما خيص خبلفية البحث تتوجّلب اسشلارة إىل مقاللة «بينامتنيت وپييامتا اوىوآنودروترجمت و  /التنلاص وتأثرياتله يف الرتمجلة»
لعلريضا اان جان وزهرا مريزا؛ يف العدد  20من جملة «مطالعات ترمجة  /دراسلات الرتمجلة» (بطهلران؛؛ وهلي تعلاق التلأثريات
النظرية للتناص على تيار دراسات الرتمجة واليت تتخلص نتائجها يف «نفي أةالة النص األةلي»« ،تعريف الرتمجة كعامّ خلللود
النص األةلي» و«رفع مكانة املرتمجة» ،وغريها .مل ترر املقالة إىل رابطلة الرتمجلة والتنلاص وال إىل تناةلية الرتمجلة أبلدا (ااجنلان

وملريزا1386 ،ش ،ص  5ل 29؛ .ويلدر بالللذكر مقالللة «نقللد ترمجلله ،ارائلله مللدىل سلله وجهللي  /نقللد الرتمجللة ،اقللرتاي منللوذج ثالثللي
اجلوانب» للباحرية فرزانله فرحلزاد املطبوعلة يف جمللة يژپ شتنام و ،العلدد  88سلنة 1390ش ،بطهلران ،أشلارت الباحريلة إىل مطلألة
التناص يف الرتمجة واقرتي على ناقدي الرتمجة أن ينقدوا النصوص املرتمجة من منظور حتليّ اخلطاب النقدي الذي يتمريّّ يف ثالثة
جوانب هامة؛ هي «اخلطاب» ،و«التناص» و«ااتيارات املرتجم يف عملية الرتمجة» (فرحزاد ،1390 ،ص 35؛.

يتميّز ارينا هذا عن هذين البحريني بأنه يلتناول املوضوع أوالً فيما بني اللغتيني العربية والفارسلية اللتني قلملا نلرى دراسلة ترمجيلة
علمية فيما بينهما ويبحث ثانيا عن جذور هذه النظرية يف الرتاث الفارسي ويقدّم ثالريا مناذج تطبيقية هامّة سيياي املعنى.
نظرة عابرة إىل نظريات الرتمجة
مل تكن خترُج نظريات الرتمجة يف مرحلة ما قبّ العلمية من دائرة اجلدل املتكرّر والعقيم فيما بني أفيلية الرتمجة احلرفية (كلملة
بكلملة؛ « »Word for Wordوأفيلليّة نظريتله احللرّة (معنلى )عنلى؛ « ،»Sense for Senseاجللدل اللذي بلدأه بصلورة ااةلة
القديس جريوم « »Saint Jeromeيف ترمجته للكتاب املقدس إىل الالتينية .وكان اجلدل حول ترمجة الكتاب املقدّس وكتب دينيلة
أارى وكيفية ترمجتها إىل تتلف اللغات حيث تنتقلّ معانيهلا املقدسلة بأحطلن قريقلة كنلة (مونلدي ،1389 ،ص  12ل 15؛ .اجللدل
الذي بات يعتكف عليه دارسو الرتمجة يف البالد اسسالمية بعد أن قرده علماء الرتمجة الغربيني.
مهما يكن من األمر فيمكنُنا افرتاض مراحّ ثلالث لنظريلات الرتمجلة العلميلة منلذ بلداياتها :املرحللة ملا قبلّ اللطلانية ،املرحللة
ّ القلرن التاسلع عرلر واسلتطاع البلاحريون فيهلا عللى تعميل
اللطانية ،املرحلة ما بعد اللطانية ،واألوىل هي اليت اشلتملت عللى كل ّ
معرفتهم يف الرتمجة وأهميتها وقيمتها ودرسوها كعلم جديد؛ أملا املرحللة الريانيلة فابتلدأت يف مطللع القلرن العرلرين وداملت حتلى
الطتينيات من هذا القرن حيث درس الدارسون الرتمجة كظاهرة لطلانية وهلذا ملع ازدهلار اللطلانيات اجلديلدة ،أملا الريالريلة فهلي ملا
كانت بدايتها يف الطبعينيات واليت استمرّت حتى الوقت الراهن مع اجلمع بني املرحلتني الطلابقتني باسضلافة إىل تأكيلد الاصّ عللى
النظريات التواةلية والتداولية واخلطابية اجلديدة.
قد سبقنا علماء الرتمجة األروبيني يف االهتمام ب نظريلات الرتمجلة العلميلة واملداقّلة فيهلا ويف أاطارهلا الليت حتليص بهلا ااةلة يف
«ورشة الرتمجة األمريكية» « »American Workshop translationبوةفها بدايةً لالهتملام العلملي بالرتمجلة .ترعلرع يف هلذه
الورشة علملاء كبلار كلل«إزرا باونلد »Ezra Loomis Pound/وهلو اللذي علزّز نظريلة الرتمجلة عاملة وترمجلة الرلعر عللى وجله
اخلصوص باعتقاده أنه ال يوجد معنى معني يف أي نص كان؛ فالنصوص كلها مفتوحة للرتمجة وكلّها جمموعة من قطعلات متجلزّأة
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وليس على املرتجم إال أن ينقّ هذه األجزاء املتجزّأة وتركّبها مرّة أارى تركيبا منطقيا وف اللغة املنقول إليهلا (گنتزلتور ،1380 ،ص
28؛ .وعلى حدّ قول البعض «إن الرتمجة عنده كنموذج لفنّ الرعر» (كنِر ،نقال عن گنتزلر ،1380 ،ص 29؛.

استمرّت حركة الرتمجة العلمية )زجها مع نظرية اللطانيات احلديرية وبظهور بدايات نظرية «عللم الرتمجلة» للدى «يلوجني نايلدا
 »Eugene Nida/واعتمللاده عل لى نظريللة «شومطللكي »Chomsky/التحويليللة للنحللو ونظاملله املرتكللز عل لى «البنللاء الطللطحي/
 »Surface structureو«البناء العمي ( »Deep structure/عناني2003 ،م ،ص 13؛ .يعتقد نايدا أن املرتجم إذا حتصّّ على البنلاء
العمي جلمالت النص املبدأ وحوّهلا إىل مرييلها أو مكافئها يف النص املقصد فليمكن لله أن يرتجلم كلّ نلص (نايلدا :نقلال علن گنتزلر ،

 ،1380ص  71ل 75؛ ومنه النص الرعري .ومعروف قوله «كّ معنى إذا متّ البيان عنه يف لغة ميكن بيانه يف لغة أارى قبعا ،هذا لو مل
تكن الصلورة جلزءا ال يتجلزّء ملن املعنلى» (نايلدا نقلالً علن منلايف أنلاري ،1383 ،ص 144؛ .وملراده ملن الصلورة هلي الرلكّ الظلاهري
للكلمات واجلمالت اليت تصنع هي بنفطها معاني إحيائية ااةة وهذه املعاني متحي من االل النقّ قطعاً .اعتمد نايلدا عللى نظريلة
شومطكي اليت تقدّر نواة مررتكة لكّ اللغات العاملية فأبدع مصطلح «التكافؤ» « »Equivalenceيف الرتمجة وقري نايدا مصطلح
«التكافؤ الدينامي» وهو أن خيل النص اهلدف نفس األثر والتفاعّ الذين نراهما حينما يقرأ املتلقي النص املرتجم (شاهني2008 ،م،

ص 7؛ ،ولكنه )ا اهتم برتمجة النص املقدس (اسجنيّ؛ فلم يتمكّن من ترديد عود نظريّته وتعميمه إىل سائر أنواع النصوص وبقيت
جمرّد أقوال مبعريرة استفاد منها النقاد اآلارون.
أاذ «كاتفورد  »Catfordمفهوم التكافؤ وبذل جهده يف توسيع املعنى ،واقرتي يف البداية أربعة أنواع من الرتمجات على أساس
املطتويات اللغوية وهي :الصوتية والكتابية والنحوية واملعجمية مطتغال نظرية «سلَّم الدرجات النحوية» لل«هاليدي» ليصّ إىل نلوع
من التكافؤ الرياضي والتطاب الركلي بني النصني املبدأ واهلدف (كحيّmohamedrabeea.com ،؛ .والرتمجة يف رأيه هلي «أن
يعّ املرتجم وحدات اللغوية ل يف النص اهلدف ل تعادل وحدات لغوية النص األةلي» و)لا أن كلّ نلص ميكلن هزئتله إىل وحلدات
لغوية فكّ نصّ ل ولو كان شعرا لل ميكن ترمجته.
ومن أنصار النظرية اللغوية للرتمجة (علم الرتمجة؛ هو «بيرت نيومارك  »Peter Newmarkالذي يؤمن بلغويّة الرتمجة إذ يلرى
أن الكلمللات هللي اللليت ترتجللم وال شلليء آاللر سللوى الكلمللات« .ونظريللة الرتمجللة عنللده البلدّ أن حتلدّد املبللادخم والقواعللد وتتلللف
األساليب املتّبعة لرتمجة النصوص وكلذا لنقلد الرتمجلات ،أي إن اهتمامهلا ينصلبّ عللى الكرلف علن احلللول ملرلكالت الرتمجلة
ويركز نيومارك على قريقتني ةاحلتني للرتمجة يف نظره ،لكّ أنلواع النصلوص ل شلعرا ونريلرا ل وهملا :الرتمجلة االتصلالية :حيلاول
املرتجم عن قريقها إحداث نفس األثلر اللذي حيدثله اللنص األةللي يف قرّائله يف متلقلي الرتمجلة ،وهلذا ملا هلاه «نايلدا» بالتكلافؤ
الدينامي .والرتمجة الداللية اليت يعمّ وفقها املرتجم على نقّ األلفاظ وحنو النص األةلي كما هي إىل لغة الرتمجة (نيوملارك ،نقلال

عن بوحالسة2012 ،م ،ص 40؛( .وبهذا الركّ ةار من هواة الرتمجة احلرفية كل«والرت بنجامني»؛.
أما يف سبعينيات القرن التاسع عرر فأاذ يتمظهر تيّار ترمجي جديد فتح آفاقا بديعة أمام باحريي الرتمجة .حينما كان اجلدل فيما
بني ورش الرتمجة وعلمها أو نظريتها جاء منظّر بلجيكي اهه «جيمز هومز »James Holmes/فأزاي لفظي «نظرية» و«علم» من
جانب الرتمجة وأضاف إليها «دراسات» وأبدع مصطلح« :دراسات الرتمجلة( »Translation studies/هلومز ،نقلال علن گنتزلت ور،

 ،1380ص 97؛ الذي حتبّذه العرب بصورته الوةفية «الدراسات الرتمجية» .فالدراسات خترج الرتمجلة ملن نطلا لطلاني ضلي إىل
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نطا الريقافة واخلطاب .يعتقد هومز بأن «التكافؤ» الذي حتدّث عنها نايدا ال يتحقّ يف ترمجة الرعر أبداً .يطلتند هلومز يف قولله هلذا
إىل ااتالف الرتمجات املختلفة لنص واحد ،ويقول إذا ترجم نفر من املرتمجني نصا واحدا فالنصوص املرتمجة ختتلف من شخص
إىل آار .يرى هومز أن ترمجة الرعر نوع من التفطري والنقد األدبيني ويرى مرتجم الرعر يف مكانة أعللى ملن سلائر املرتمجلني إذ إنله
يفطر وحيلّ ويرتجم ويعيد بناء النص الرعري.
يقطم هومز الرتمجة عامة وترمجة الرعر ااةة إىل أربعة ضروب ،األول هلو أن حيفلا املرتجلم ةلورة اللنص األةللي (بنيتله
النحوية والركلية؛ ويف هذه احلالة ال ميكن أن يكون النص املرتجم عني النص األةلي لكنه يقلرب منله ويرلاركه يف بعلض املالملح.
والرياني هو أن يتميّز الدور الريقايف للنص األةلي ويعاد ةوغه يف النص اهلدف مرة أارى وهذا النوع يعتمد على إياد الدور املرابه
للرتمجة (يربه بنظرية الرتمجة الوظيفية؛ .أما الريالث فهو ترمجلة تأالذ املعنلى ملن اللنص األةللي وتعيلد سلكبه يف قاللب جديلد يف
النص اهلدف .واليرب الرابع هو ترمجة مل يهتم املرتجم فيها بالنص األةلي أقّ اهتمام فيصري النص املرتجم بعيلدا علن األةلّ.
ففي كّ هذه اليروب ال ميكن أن تعادل الرتمجة النص األةلي أبدا (هومز :نقال عن گنتزلر ،1380 ،ص  119ل 120؛.

من أهلمّ منظلري ترمجلة الرلعر هلو «أندريله للوفيفر »Andre Lefevere/يف كتابله «ترمجلة الرلعر» حيلث يلبني إسلرتاتيجيات
املرتمجني اسنكليزين يف ترمجلة قصليدة «كلاتولوس» 1الرابعلة والطلتني «شلعر شصلت و چهررم كلاتولوس» وأحصلى سلبع منلاهج
ترمجية حطب ما يلي1 :؛ الرتمجة الصوتيمية (Phonemic translation؛ وهي الليت ختلص اهتمامهلا بتقريلب البنلى االشلتقاقية
ولكنها تُهمّ املعنى 2؛ الرتمجة احلرفية ( Literal Translation؛ وهي درج معادل يف اللنص اهللدف لكلّ لفلا ملن ألفلاظ اللنص
األةلللي  3؛ الرتمجللة الوزنيللة وهللي اللليت تقللرب مللن الصللوتية ولكنهللا تعللتين بللالوزن دون النحللو والداللللة 4؛ الصلليا النريريللة
(ProseVersion؛ ،وهي ترمجة الرعر إىل البنى النريرية 5؛ الرتمجة املقفّاة (Rhythming؛ وهي ترمجلة حتلتفا بقافيلة الرلعر يف
عملية الرتمجة 6؛ الرعر املرسّ (Blank Verse؛ وهي حتتفا بأدبية النص ومعناه إىل حد بعيد ولكنها تبيد الوزن إىل حد بعيد 7؛
التفطري (Interpretation؛ « شامال الصور املطتنطخة واحملاكاة ،حيث يتمّ تفطري موضوع النص ليكون أيطلر يف التلقلي» (غينتطللر،

2009م ،ص 236؛ ،وحصّ على أن منهج «الرتمجة التفطريية» هو أفيّ منهج لرتمجلة الرلعر بواسلطة ملا فيله ملن احتفلاظ جبميلع
اجلوانب الرعرية من الوزن إىل الداللة واملعنى« ،يناقش لوفيفر ما يسميه «النُّسخ املعدَّلة» حيث يتمّ االحتفاظ مبادة نص اللغة األصل ولكن
الشكل يتغيّر ،كما يناقش ما يسيمه احملاكاة حيث ينظُم املرتجم قصيدة من إنتاجه يشرتك فيه العنوان ونقطة االنطالق فقط مع النص األصل ،هذا
إذا اشرتكوا» (باسنت2012 ،م ،ص 117؛.
وعلى حدّ قوله «إن مهمّة املرتجم هي على وجه التّحديد أن ينقل النص املصدر؛ أي تفسري املؤلَف األصلي ملوضوع معني ،معربا عنه بعدد من
التنوعات ،إىل قارئ ليس له ألفة بتلك التنوعات ،ويكون ذلك بأن يستبدل بتنوعات املؤلّف مكافئات من لغة وزما ن ومكان وتراث خيتلف مجيعها
عن نظائرها يف النص املصدر ،وهي أن املرتجم عليه أن يضع يف مكان «مجيع» التنوعات املشمولة يف النص املصدر املكافئات اليت هلا» (غينتطلر،
2009م ،ص 236؛.

 .1غايوس والريوس كاتولوس من شعراء الروم القدماء.
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أمّا املنظّر اآلار «جي .بي .سوليفان» « فناقش يف مقالته «الشاعر مرتمجاً» موضوع اإلي قاع الصوتي للرتمجة وكيف أنه يتبدد منن النالل

الرتمجة ،وسوليفان يوافق ترمجة الشعر ولكنه يعتقد بأن الرتمجة تبيد الوزن والصوت قطعا» (باسنت2000 ،م ،ص 119؛( .يقرب سوليفان
يف رأيه هذا من رأي اجلاحا إىل حدّ ما؛.
استمرّ تيّار دراسات الرتمجة يف الغرب يف عصر ميكن تطميته «العصر ما قبّ التفكيكية »1وكانت الطمة األكرير بروزا هلذا العصر
هلو اعتمللاد نظريللات الرتمجللة عللى نللوع مللن مفهللوم التكلافؤ ،فلللم يكللن يللتمكن لللوفيفر أو هللومز أو أي دارس آاللر مريللّ «كتفللورد
 »Catfordمن أن ينزي نفطه عن مصطلح التكافؤ وكانوا يعتمدون يف نظرياتهم عليه والطبب يعود إىل شلرقهم للل«غايلة» الرتمجلة
أن تكون «مكافئةً» للنص األةلي مهما كان معنى التكافؤ عندهم.
قبّ التطرّ إىل التفكيكية البدّ لنا أن نلقلي اليلوء عللى نظريلة «بنجلامني  »Walter Benjaminيف األدب والرتمجلة املؤسطلة
على أهميّة وظيفة املرتجم يف مقالله «مهمّلة املرتجلم» ،فهلو يف مقالله هلذا يقلارن بلني عمليّلة قلول الرلعر وعمليلة الرتمجلة ويقلول:
« للشاعر نيّة آنيّة شخصية ول لمرتجم نية تقليدية نهائية نظرية ،وهذه النية عظمية جدا إذ تتمحور حول دَمْجِ اللغنات يف لغنة واحندة» (جنوميلان،

 ،1383ص 44؛ وبهذا القول يرتقي )قام الرتمجة إىل درجة تفو على قول الرعر وهو أفيّ أنواع األدب .ال يتوقف بنجامني عنلد
هذا احلدّ ويتاز احلدود التقليدية للرتمجة ويقول « :إن الرتمجة هي العامل الرئيس خللود النص األصلي وهي اليت تصونه عن التبدد والنووال

وبالرتمجة يدالل النص األصلي يف مرحلة البلنو والتطنور» (املصلدر نفطله ،ص 46؛ وهلذه اآلراء جعللت التفكيكليني فيملا بعلد أن ينزعلوا
مفهوم األةّ عن النص األةلي األوّلي ويفتحون آفا جديدة يف الرتمجة.
أارجلت «التفكيكيّلة »Deconstruction /نظريلات الرتمجلة ملن أزملة التكلرار وفتحلت أمامهلا آفلا فكريلة جديلدة تتطّللب
باسحلاي أن ينطى املرتجم مصطلح «األةّ» والنص األةلي ويطري تطاؤال عجيبا هو «ما هو قبّ األةّ؟» أ هلو فكلرة أم شلكّ
أم شيء آار؟ ينظر التفكيكيون إىل الرتمجة من منظور جديلد وقرحلوا « فرضلية تقلول :إن اللنص األةللي هلو اللذي يعتملد عللى
الرتمجة  ...ماذا إذا كان حتديد معنى نص ما غري حمكوم باألةّ ،بلّ بالرتمجلة؟ ملاذا إذا كلان األةلّ فاقلدا ألي هويلة ثابتلة ميكلن
حتديدها مجاليا أو علميا ولكنه يتغري يف كّّ حلظة زمنية يعربها إىل الرتمجة؟ (غينتطلر2009 ،م ،ص 345؛.
و على االف مجيع النظريات اليت مرّ ذكرها « جند أن الفرض الذي يستقر أساسا لفكر دريدا هو أنه ال وجود لبنية نواة ( )Kernelأو
بنية باطنة ( ) Deepأو لعامل ثابت يكون أساسا للمقارنة؛ إن ذلك شيء ال ميكن استبانته البتة ،فضال عن إمكان تصويره أو ترمجته ،أو وجود
نظرية ملعاجلته ،وعلى العكس من ذلك يؤسّس دريدا نظريته على التقويضية وعلى عدم املطابقة وعدم احلضور وعدم القابلية للتمثيل ،إن املاثل يف
ما يرى دريدا هو سالسل من الداللة تضمّ األصل وترمجاته يف عالقة تكافلية تكاملية ،يرفد فيها بعضها بعضا ،يف حتديد وإعادة حتديد» (املصدر
نفطه ،ص350؛.

بناء على قول دريدا ميكننا القول :من قبيعة التفكيكية أنها متيّ إىل األاذ باألمور البعيدة إىل حدّ تتجاهّ الكاتب ل نظرية موت
املؤلف ل وتركّز على النصّ؛ تعتقد أن املعاني اجلديلدة البعيلدة ةلحيحة ولكلن لليس ملن اليلروري أن يقصلدها الكاتلب؛ إن أراد
املرتجم أن يقدّم هذه املعاني فليقدّمها بصفته ناقدا وليس بصفته مرتمجا يف ترمجة النص نفطها؛ يعتقد دريدا اعتقادا ازدواجيا حيث
يلوّي إىل أنه ليس يوجد نصّ أةلي ل إذ إن اللغة نفطها ترمجة ملن نلوع ملن النظلام العالملاتي للعلامل اخللارجي أو العلامل اللداالي

 .1استخدم «سعد مصلوي» يف ترمجته لكتاب «إدوين غينتطلر» مصطلح «التقوييية» بدال عما تعودت عليه العرب فهو «التفكيكية» األكرير استعماال.
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الذهين ل كما يعتقد أن كّّ النصوص أةلية ألن كّ ترمجة حتمّ يف ثناياهلا مالملح وميلزات ااةلة .ال يهلتمّ دريلدا )طلألة إمكلان
الرتمجة أو عدمه ويعتقد بأن املرتجم إذا سعى من وراء نقّ معاني النص لل الرعري مريال لل ال يتمكن من هذا األمر أبدا ولكنّه يفيّّ
معنى ويهمّ اآلار ولكنه حني يطكب املعنى يف لفا آار خيل معاني جديدة مل تكن يف النص األةلي (جنوميلان،1383 ،ص 46؛،

وهذه هي عملية الرتمجة كنة من جانب ومطتحيلة من جانب آار.
معاني النص اهلدف

معاني النص املصدر
عملية الرتمجة

A.b.c.d

c,b,e,f

فاملرتجم أاذ من املعاني « .»c,bوال « »e,f
التناص ،نظرة عابرة
سب أن ذكرنا كيف أن مفهلوم التكلافؤ أو التعلادل أو التنلاظر كلان مفهوملا أساسليا لدراسلات الرتمجلة يف مرحللة ملا قبلّ دريلدا
وتعرضّنا ملعنى الرتمجة عند دريدا التفكيكي اللذي يلرتك املعلاني األةليلة يف الرتمجلة ويبحلث علن آفلا جديلدة تتمظهلر يف أغللب
األحايني يف إقال املرتجم عن قيود النص األةلي ومفاهيم كاألمانة ،واألةلّ ،والتكلافؤ وغريهلا .واآلن حلان دور تبيلان نظريلة
التناص يف الرتمجة باالستناد إىل ترمجات شعرية.
ص الوافد من الغرب دوره يف دراسلة النصلوص والسليّما يف الطلنوات األالرية حيلث فلرض حيلوره يف معظلم
ال شك أن للتنا ّ
دراسات األدب يف البالد الررقية ،هذا ولبديله لل لو ةحّ التعبري لل «الطرقات األدبية» دور هامّ فيما بلني دراسلات البالغليني القلدماء
حيث كانوا يعتنون )ا ضمّنه النصّ لل الرعري ااةة للل من لفتات النصوص األارى ويكاد ال خيلو كتاب بالغي قلديم علن مبحلث
الطرقات بأنواعها املختلفة اليت ااتلطت أقطامها عند الكريري ااتالقا غريبا.
والفر بني مبحث الطرقات التقليدي (بأنواعها املختلفة؛ والتناص احلديث كالفر بني البالغة الكالسيكية واألسلوبية اجلديلدة
أو سلائر مظللاهر الدراسللات النقديللة ،فالبحللث هللذا ال يهللدف إىل تبيللان هللذا الفللر وال إىل تفيلليّ أحللدهما عللى اآلاللر .ونكتفللي
باسشارة إىل أن الدراسات الكريرية اليت تكتب وتُنرر يف اجملالت العلميّة حول التناص ال تفرّ بني التيمني واالقتباس والتناصّ من
حيث املاهيّة واملصداقية.
ظهر مصطلح التناصّ « »Intertextualitéألوّل مرّة على يد الباحرية الفرنطية «جوليا كريطلتفا» « »J. Kristevaيف علدّة الوث
بني سنة  1966وسنة  1967للميالد (عبداملطلب1995 ،م ،ص 137؛ ،ترّكب املصطلح ملن لفظلني « »Interاللدااّ ،و«»Textual
النصّي .وهلذا ميكن ترمجته إىل «التدااُّ النصي» .تقول الباحرية معرّفة هلذا املصطلح« :هو ذلك التقاطع داالل التعبري مأالوذ من نصوص
أالرى» (املصدر نفطه؛ .وهي ترى «بأن املدلول الشعري حييل إىل مدلوالت الطابية مغايرة ،بشكل ميكن معه ق راءةُ الطابات عديدة داالنل القنول
الشعري .هكذا يتمّ اللق فضاء نصيّ متعدد حول املدلول الشعري» (املناةرة2006 ،م ،ص 139؛.
وهذا املصطلح شبيه مصداقا ومفهوما )صلطلح «احلواريّلة» الليت قدّمله «ميخائيلّ بلااتني» «« :»Mikhail Bakhtinهني تقناطع

النصوص وامللفوظات يف النص الروائي الواحد» (احلمداني2001 ،م ،ص 67؛ .واحلوارية تقول إن كّّ نصّ مزيج أو حصيلة للنصوص اليت
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سبقته واألديب ال ميكن أن يرى نفطه مطتغنيا عنها؛ ولو سعى إىل ذللك للذهب جهلده ملع أدراج الريلاي قطعلا؛ فالتنلاص أساسله
التفاعّ بني النصوص واملراركة فيما بينهما وهذا يقتيي بدوره املعرفة بالنصوص الطابقة والتأمّّ فيها «ألنّ النص يعتمد علنى حتوينل
النصوص السابقة ومتثيلها بنص موحّد جيمع بني احلاضر والغائب» (الطعدني1991 ،م ،ص 8؛.

يتناول التناص النصوص من حيث اشرتاكها مع سائر النصوص مطتكرفا األاذ واالسلتقراض األدبليني يف بيئلة اللفلا والتعلبري
واألسلوب؛ ولعلّه ال فائدة يف هذا االستكراف إال تبيان ما عند األديب من املادّة األةيلة اليت أضافته هلو كلبنلة إىل لبنلات األدب
وما عنده من املواد التقليدية.
جذور الرتمجة التناةية يف الكتب البالغية الفارسية
ال شك أن الرتمجة تتميّز عن بعض النصوص التناةيّة األارى بأن فيها ال يطعى املرتجلم إىل كتملان تلدااالت نصّله ملع سلائر
النصوص أبداً بّ حيمّ نصّه دوماً عنوان النص األةلي بدون أن خياف عن تهمة الطرقة واالقرتاض وما يرابه ذلك.
إن أوّل من اهتمّ )عاجلة مطألة الطرقات الرعرية يف الكتب البالغة الفارسية هو «مشس قيس الرازي» يف كتابه القيم «املعجم يف
معايري أشعار العجم» حيث تفرّد باباً ااةا هلا وقطمّها إىل أربعة أقطام :االنتحلال وهلو أن ينتطلب أحل مد كلالم شلخص آالر لفظلا
ومعنى إىل نفطه؛ والطلخ هو أن يأاذ املعنى ويغري جانبا من اللفا؛ واسملام هو أن يأاذ املعنى ويلبطه لباسا جديدا ويقدّمه بلفلا
آار؛ والنقّ هو الذي يأاذ فيه املعنى وينقله من موضوع إىل موضوع آار مريال تبديّ امللدي ذمّلا أو العكلس (رازي1314 ،ش ،ص

 464ل 475؛ ،كما هو املعلوم أنه ملن املمكلن أن نعتلرب الرتمجلة يف ضلمن مفهلوم «اسمللام» إذ ليطلت الرتمجلة إال أالذ املعنلى وتغليري
األلفاظ وتقدميها بلباس جديد؛ بعبارة أارى إن الرتمجة من هذا املنظور نوع من الطرقات األدبية والفر بينهما يعود إىل أن الطرقة
تُرةدُ فيما بني النصني يف لغة واحدة وهي ل غالبا ل عملية حتدث يف اُفية وعلى الالف األةلول األاالقيلة بينملا نعللم أن الرتمجلة
هي عمّ أاالقي وعملية يرار فيها إىل ةاحب املعنى والنص األةلي.
واحلقيقة مثة مرابهة تامّة بني الطرقة األدبية والرتمجة األدبية « ،فكالهما يؤدّيان إجنازاً أدبياً خيصّ مبدعاً آالر ،ولكن السارق يقوم بذلك
الُفيةً وبدون أن يرجع الفضلُ ألصحابه ،أما املرتجم فهو يقوم بعمل مشروع وبإذن وتصريح له بذلك العمل .فلنفرتض جدالً أن أحدهم أتى برواية أو
قصيدة كتبت بلغة أجنبية ،ثم ترمجها بأسلوبه اخلاص مضيفاً عليها ومغيّراً ملا جاء فيها كما طاب له ،ثمّ ادّعى بأنه قدّم عمالً أدبياً فذّاً ظانّاً أن أحداً
لن ينتبه لفعلته» (الريركلي2013 ،م ،ص 69؛.

إن أوّل من أدرج الرتمجة يف قطم الطرقات األدبية هو العالمة «جالل الدين همائي» ،ولعّّ للمرابهة اليت مرّ ذكرها تأثريها يف
هذا العمّ؛ يعتقد همائي بأن هناك  11نوعا من أنواع الطرقات األدبيّة وتوابعهلا؛ وهلي النطلخ واالنتحلال ،واسغلارة ،والنّقلّ،
حلّّ ،والعقد ،والرتمجة ،واالقتباس ،والتوارد ،والتتبع والتقليد ،ثم يعرّف الرتمجة قائال« :هي أن يُنقل معنى
واملكر ،والطَّلخ ،وا َ
من لغة إىل أالرى وهي من الفنون القيّمة ال يت هلا فضلها يف النظم والنثر» ،فينتزع من الرتمجة «ةنعة الرتمجة» 1ويعرّفها بقوله« :هي صنعة
كانت شائعة بني األدباء وهي أن يُنقل الشعر العربي إىل الشعر الفارسي أو الفارسي إىل العربي  ...وليست من بناب السنرقة الشنعرية إذا راعنى

الشاعر املرتجم فكرة النص األصلي وبالغته» (همائي1389 ،ش ،ص 374؛.
 .1ك انت والتزال تعترب الرتمجة ةنعة بالغية عامة وبديعية ااةة يف كتب البالغة الفارسية .ال يطل هذا املصطلح إال على ترمجة الرعر العربي إىل
الرعر الفارسي.
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فيالً عن املرابهة بني الرتمجة والطرقة األدبية هناك واقعية تارخيية يف األدب الفارسي (نرى هلذا األملر يف األدب العربلي أييلا
ولكن البحث هنا عن الفارسي؛ وهي أن الرعراء الفرس القدماء كانوا يرتمجون بعض األبيلات العربيلة ومل يلذكروا اسلم ةلاحبها
وكأن املعنى هلم (مل يكن هذا العمّ عن سوء النية يف األغلب بّ كان عن ظنّهم أن الرعر املرتجم مرهور وال حيتاج إىل ذكلر اسلم
شاعره ،وهكذا عن تعوّدهم على عدم ذكر اسم الرعراء ،األمر الذي نلراه اليلوم يف الكتلب القدميلة برلكّ واضلح؛ ولوجلود هلذه
الظاهرة اعترب همائي الرتمجةَ من زمرة الطرقات .وقد ظّّ األمر هكذا حتى عصر النهية الدستورية إذ قام شعراء هذا العصر بلذكر
أهاء الرعراء الذين يُنقّ الرعر منهم (مشيطا ،د.ت ،ص 158؛.
وهكذا احلال عند حممد رضا حكيمي حيث يقول « :تعترب الرتمجةُ من ملحقات البالغة وهذا يعين أنه على املرتجم أن يتعلّم علوم البالغة

ومن ثمّ يهتمُّ بالرتمجنة» (حكيملي ،1373 ،ص 60؛ ،معللوم أن حكيملي اتّبلع هملائي يف هلذا القلول ويعتقلد أن افلرتاض الرتمجلة ملن
ملحقات البالغة يوحي بوضوي وجوب تعلّم العلوم البالغية قبّ ارسة الرتمجة.
قبعاً إذا قبلنا أن التناص الغربي هو نفس مباحث الطرقات الررقية أو قبلنا ل على أقّّ تقدير ل أن جذور التناص تصّ إىل مطألة
الطرقات القدمية فمن املمكن اعتب ار العالمة همائي أوّل من نظر يف قيايا الرتمجة من رؤية تناةية وله يف هذا األمر فيّ الطب .
الرتمجة عمليّة تناةيّة
سب أن ذكرنا أن التناصّ يرةد اآلثار األدبيّة من حيث األاذ واالستقراض وأشلرنا إىل أن األثلر األدبلي يطتطلقي وجلوده ملن
املاضي ومن الرتاث األدبي الذي سبقه .مل يعنت الدارسون بالرتمجة من منظور تناةي إال «جريار جينيت» إذ يلربهن عالقلة تكامليلة
تناةية بني النص والنصوص الطابقة هّاها «االتطاعية النصية» اليت تؤدي على حدّ قولله إىل إمنلاء اللنص الطلاب وإحيائله بصلورة
مبتكرة ،وقد وضع الرتمجة كواحدة من أشكال هذا التصنيف التناةي (جينيت ،نقالً عن الريركلي2013 ،م ،ص 67؛ يقول جينيت:
« كلّ عالقة توحّد نصاً بنص سابق وينشب النص املتسع أظفاره من النص املنحسر ،دون أن تكون العالقة ضربا من الشرح» (املناةرة2006 ،م،

ص 148؛ .بعبارة أارى يتصوّر جينيت فيما يتصلوّر ملن عالقلات تناةلية بلني اللنص والنصلوص الطلابقة ،عالقلة تكامليلة توسّلعية
مبتكرة ،ويعين بها أنه من التناص من يقوم النص اجلديد بتنمية النصوص الطابقة وإحياءها ملن بعلد أن كانلت مرتوكلة مندرسلة أو
غري مطابقة للريقافة اجلديدة .للمريال ميكننا أن نرري إىل قصص منوعّة انتررت أارياً ملهما من قصص «كليلة ودمنة» لنصر اهلل املنري
( 555ل  583مقتوال؛ بلغة ساذجة سلطة االية من الغموض .معلوم أن الرابص التناةي فيما بني هذه النصوص ليس إال من النوع
اسحيائي االبتكاري ،فالرتمجة أييا إحياء للنص األةلي يف اللغة اهلدف وابتكار فيها وهي عملية تناةية قبعا.
واخلالةة أنه إذا كان النص األدبي عبارة عن مقتباسات وتيمينات وحماكات لنصوص ةنّفت من قبلّ ل وهلذا هلو التنلاص أو
احلوارية ل وإذا كان كّ نصّ أدبي وليدا شرعيا المتزاج النصوص الطابقة وإذا اعتربنا نصا مرتمجلا نصّلا مطلتقال ذا مالملح وميلزات
ااةة ،فمن املمكن أن نعترب الرتمجة عامة والرتمجة األدبية على وجه اخلصوص عملية تناةية اتة.
تقول فرحزاد ما ترمجته «:من املمكن أن جنعل مبدأ التناص كحلقة وصل بني النص األصلي والنص املرتجم بدال من التعادل (التكافؤ) .وهذا
يعين أن النص األصلي نصّ مستقلّ ينقل املرتجم من الالله معاني النص األصلي وبنياته ومضامين ه يف قالب جديد ملتلقّي اللغة اهلدف ومع أن النص
اجلديد ميتلك بعض مالمح النص األصلي ولكن النصّ اجلديد يَتمتّع مبيوات ختصّ به دون النص األصلي» (فرحزاد ،1390 ،ص 37؛.
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بناء على هذا الرأي ميكن افرتاض ثالثة أنواع من التناصّ بني النصّ الرعري وترمجتله وفقلا ملطلتويات الدالللة الرلعرية وهلي:
«التناص املعنوي الداللي» ،و«التناص املوسيقي» ،و«التناص اللفظي ل الرتكيب» .أما التناص املعنوي فيمكننلا القلول إنله ملن أظهلر
أنواع التناص فيما بني النصني األةلي واهلدف إذ نعلم أن املعنى هو أظهر ما يربص بني النصني األةلي واهلدف بركّ واضلح وال
حيلة للمرتجم أن يفرّ منه ألنه رهني معاني اللنص األةللي .أملا املرتجلم يف املطلتوى املوسليقي أو اللفظلي فأمامله ايلاران ،ف ملا أن
يذهب مذهب من يبذلون قصارى جهودهم يف أن حيتفظوا )وسيقى النص األةلي ل الوزن والقافية وغريهما لل وتراكيبه وألفاظه ولو
انزاي النص اهلدف عن اللغة املنقول إليها وإن تنكّر املتلقي على ترمجته ،وهذا هو الرتمجة اللفظية أو احلرفيلة .فنيلرب املريلال ملن
ترمجة الربدة حملي الدين حممد (املتواجد  870؛:
وَاسْننننتفرِ ِ النن ندّمعَ مننننن عننننني قنننند امننننت ت

مننننن احملننننارِمِ والننننوَمْ حَميَننننةَ النَّنننندَمِ
(البوةريي2002 ،م ،ص 422؛

والرتمجة:
خالی كن اشك را تو ز چشمى كه پر شده است

از ديتتدح اتترامه اتتى تتا

تتا تتدمه

(بوةريي ،1361،ص 20؛

والتناص الرتكيب أو النحوي يتحصّّ فيما بني النصني واألمر ل كما سب ذكره ل يردّ إىل درج املرتجم الكلمات الفارسية يف النحو
العربي على سبيّ الرتمجة احلرفية (كلمة بكلمة؛.
وإما أن ينتهج منهج من مييلون إىل تريقيف النص بريقافة اللنص اهللدف أي ااتيلار املوسليقى الليت تناسلب اللنص اهللدف ولغتله،
وانتقاء ألفاظ وتراكيب وبنيات تقرب من اللغة اهلدف حيلث تلأنس بهلا آذان املخلاقبني وتطلتمتع بهلا وهلذا هلو الرتمجلة املعنويلة أو
احلرّة .فلننظر إىل البيت التالي للطغرائي وترمجته:
فننننال صننننديقَ إليننننه مُشنن نتَكى حَوَننننني

وال أنننننننيس إليننننننه مُنتَهننننننى جَننننننذَلي
(الطغرائي1983 ،م ،ص 84؛

والرتمجة لباويّ:
ادمى كو تا د از غم شكاي هتا ترمه

مو سى كو تا گويم شاديم را تر ى؟

( حمق  ،1379 ،ص 1؛

معلوم أنه ليس التناص فيما بني البيتني إال من النوع املعنوي الداللي إذ نرى األساليب يف اللنص اهللدف كللها فارسلية والبنيلات
كلها تتعل بها .لو كانت الرتمجة حرفية (مع أنه ال ميكن ترمجة منظومة للرعر على منهج احلرفية؛ لكان التناص أظهر:
پس يس د ستى كه ه ا شكاي

رمه از ا د هم

أو هذا البيت للراعر اسيراني حممّد حطني شهريار (1988- 1906م؛:
بتتتتتودی متاشتتتتتا ك تتتتتى ا؟ پتتتتتری

كتته چتتوح پ رتته كتتردمه تته شتت تتری

(شهريار ،1369 ،ج ،2ص 963؛

يف ترمجة بيت من برر بن عوانة العبدي 1املذكور يف مقامة اهلمذاني البررية:
 .1يروي لنا اهلمذاني قصيدة له يف مقامته األارية باسم «املقامة البررية» ،يقال إنه شخصية ايالية من ةنع اهلمذاني كما يقال إنه شخصية حقيقية.
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أَفَنننناطَمَ لَننننوْ شَننننهِدْتَ بَننننبَطنِ الَبْنننننت

وَقَننن ندْ الَقنننننى اهلَوَبْننن نرُ أَالَننننناك بَشْننن نرَا
(اهلمذاني2005 ،م ،ص282؛

نراهد بوضوي أن شهريار ُيريقّف النصّ املرتجم )ظاهر الريقافة الفارسية ويبعدُه عمّا كلان يف اللنص األةللي فيبلدأ ترمجتله بلفلا
« َپ ى» معادالً لل«فاقمة» والطبب يعود إىل أمرين يلتصقان بريقافة الرعر الفارسي :األول أن هذا اللفا يلأنس بله الفلرس وحيبّذونله
لفظاً وإيقاعاً .والرياني أنّ الرعراء الفرس االفاً للرعراء العرب ال ومل يذكروا اهلاً ملن «أحبلاءهم» يف أشلعارهم ويكتفلون بألفلاظ
مريّ «يار»« ،دوست» و«حبيب» و «

» و:...

آح يتتار كتتا خا تته متتا بتتا؟ پتتر؟ تتود

ى تا قدمش چوح پر؟ از عيب ر؟ تود

(حافا شريازى ،1381 ،ص 216؛

وقبعا ال يدر برهريار أن ينادي «فاقمة» أو أي اسم آار االفاً للتقليد الرعري الفارسي .بناء على هذا الواقع رأينا أن للتناص
بني النص األةلي واهلدف درجات وفقا للمنهج الرتمجي الذي اةطفاه املرتجم ،وهو إذا ااتار الرتمجة احلرفيلة فطبيعلي أن نلرى
التناص أكرير وضوحا يف البنيات النحوية والرتكيبية واألساليب البالغيلة مللا يف هلذا امللنهج الرتمجلي ملن علدم اكلرتاث ببنيلات اللغلة
اهلدف من جانب واهتمامه البالا ببنيات النص األةلي من جانب آار؛ والعكس ةحيح إذ رأينا التناص يف الرتمجلة احللرّة افيلة
ت نحصر يف أغلب األحايني يف التناص املعنوي الذي ال مفرّ منه يف الرتمجلة قبعلا .والطلبب معللوم يعلود إىل اهتملام أةلحاب ملنهج
الرتمجة احلرّة إىل إعادة البنيات والصيا والطيا وفقا للنص اهلدف.
النص اهلدف مزيج من النصوص املماثلة
فيالً عن التناص بني النصني املبدأ واملقصد ،هناك تناص بني النص املقصد وسلائر النصلوص املماثللة يف اللغلة اهللدف .تنقطلم
هذه النصوص إىل قطمني :نصوص متعددة مرتمجة لنص واحد ونصوص اثلة للنص املرتجم يف اللغة اهلدف؛ للمريال واسيياي
هدر اسشارة إىل ترمجة رباعيات اخليام لل«أمحد رامي» إذ هلا تناص مع النص األةلي للرباعيات الفارسية كما هلا تناص مع سائر
ّ وأييلا هللا تنلاص ملع سلائر أشلعار األدب العربلي اللذي يتنلاول
نصوص مرتمجة للرباعيات اليت تبلا سلتّ ترمجلات عللى األقل ّ
موضوعات فلطفية مريّ أشعار «أبي العالء املعرّي» والرباعيات العربيلة ااةلة وهلذا يعنلى أن اللنص املرتجلم ملزيج ملن النصلوص
الطابقة.
لعّّ أفيّ شاهد للتناص فيما بني الرتمجات للنص الواحد هو ترمجة الربدة للل«حممد حافا شرف» إذ ينصع فيه التناص مع ترمجة
«حمي الدين» الذي سبقه:
أمرتُكنننناخلَيْرَ لكنننننن مننننا ائتَمَننننرْتُ بنننننه

ومننا اسْننتَقَمْتُ فمنننا قَننولي لَنننك اسننتَقَمِ
(البوةريي2002 ،م ،ص 422؛

والرتمجتان:
 -1آمتتر شتتدمه تته خ ت
 -2آمرت گشتم ه خ

كتتردمه تتداح عم ت
من كردمه هيچ خ

خود راس

شدمه ،ز چه ر گويم استقم

چوح كردمه راستتى بتود ارتر در گنتت م

(بوةريي ،1361 ،ص 19؛
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فناةعم أن املرتجم الريلاني أالذ ألفلاظ الرتمجلة األوىل وغيّلر جانبلا منهلا عللى سلبيّ االقتبلاس أو التنلاص .وإلليكم أمريللة أالرى
لرتمجات الربدة إذ نرى يف البعض يتجاوز التناص حدّ األاذ والتعامّ إىل الطرقة أحيانا (الرتمجة األوىل للجامي والريلاني لرلخص
جمهول؛:
والننننننالفَ النننننننّفسَ والشّننننننيطانَ واعصَننننننهِما

وإن هُمنننننا مَحَضّننننناك النُّصْننن نحَ فننننناتّهِمِ
(البوةريي2002 ،م ،ص 422؛

 -1ر خالف نس شيطاح ا

فرما شتاح متر

ر صيح مىك دت هر د ت متت م

(بوةريي ،1361 ،ص 18؛
 -2ر خالف نس شيطاح كن مر فرما شاح

گر چه پ د خالص گوي د آح هتم

داح

(املرتجم اجملهول ،تطوقة مكتبة اسمام رضا ،الور 17؛

أو البيت التالي:
رَدَّتْ بَالغَتُهننننننننننننا دَعننننننننننننوى مُعارضَننننننننننننها

رَدَّ الغَيننننورِ يَنننندَ اجلنننناني عننننن احلُننننرُمِ
(البوةريي2002 ،م ،ص 430؛

از الغتت دعتتو؟ معتته مرتتار

كتترد رد

چوح غيور؟ كا ك د رد دس با ى از ارمه

(بوةريي ،1361 ،ص 45؛
از الغ هر مرار

را چ اح كرده اس رد

چوح غيور؟ رد دس فاسق از خود حمرماح

(املرتجم اجملهول ،تطوقة مكتبة اسمام رضا ،الور 29؛

ال حنتاج إىل املزيد من التوضيح ما بني أساليب الرتمجات املنظومة وألفاظها وتراكيبها وموسيقاها من الترابه فيالً عن التنلاص
املعنوي .واجلدير بالذكر أن التناص املوسيقى يتجلّى يف ااتيار كال املرتمجني البحر الرمّ املريمن احملذوف.
أما أمريلة التناص مع النصوص املماثلة فكريرية واضحة يف أكرير الرتمجات ااةة إذا كانت الرتمجة منظومة؛ فلننظر إىل ترمجة
«حممد حطني شهريار» احلرّة لقصيدة برر بن عوانة العبدي .يصف بررم يف هذه القصيدة قصّة مالقاته مع األسد واحلرب اليت جرت
بينهما .و يصف شهريار كيف أنه قلب من األسد أن يطتطلم بغري مصارعة ،األمر الذي يذكّر املتلقّي على الفور برتاجيدية «رستم
وإسفنديار» املرهورة يف «الراهنامة» للفردوسي الطوسي ( 329ل  411؛:
د

دلتتتتر؟

لتتتتيكن تتتته ى تتتته فرمتتتتاح متتتتن

كتتتته ايتتتتن رفتتتتته

يتتتا تتتتا تتته هتتتم تتتاد دختتت شتتتويم

تتتد گتتتو بتتتا از چ تتت شتتتوهر؟

فر تتتر تتته پتتتا؟ ايتتتن بتتتا كتتته متتتن

تتتتتتوا م تتتتتترآ ردح آح بتتتتتتا ى؟

(شهريار ،1369 ،ج ،2ص 963؛

إذ يطلب إسفنديار من رستم أن يرضي بالقيد ويُنجي كليهما من الصراع الدامي:
تتتو ختتود تتد تتر پتتا؟ تته تتىدر تت

باشتتتتتد ز تتتتتد ش شتتتتتاه تتتتت

تتتو را چتتوح تترمه ستتته اديتتك شتتاه

ىاى تتتتتتد تتتتتتازگردد گ تتتتتتاه
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زيتتتن ستتتتگى متتتن بگتتتر خستتتتهامه

تتته پتتتيش تتتتو ا تتتدر كمتتتر ستتتتهامه

تتتى تتته تتتد

گتتتر تتتر تتتتو آيتتتد ز چيتتتا؟ گا تتتد

از آح پتتس كتته متتن تتتام تتر ى تتم

ب تتاح را تته دستت تتتو ا تتدر دهتتم

تتتم كتتته تتتتا شتتتب

(فردوسي ،1379 ،ص 726؛

وكما أن األسد مل يقبّ الذلّ متبخرتا متكبّرا:
ىل شتتت  ،از فتتتر خشتتتم غتتتر ر

كرا چشتم گوشتى كته كتور كتری

كتتترد

يتتتتتا ا تتتتته عتتتتتابا م تتتتتطری

رباهتتتا؟ متتتن يتتتا ها؟ فتتتر

(شهريار ،1369 ،ج ،2ص 964؛

ف ن رستم يردّ نصح إسفنديار الذي ينطوي بالذُلّ:
مگتتتر تتتد كتتتا تتتد عتتتار؟ تتتود
بي تتتد متتترا ز تتتده تتتا تتتد كتتتس

شكستتتتى تتتود زشتتت كتتتار؟ تتتود
كه ر شن ر ا تم تر ايتن است

تس

(املصدر نفطه؛

وكما نراهد أن التناص يتجلّى يف املعنى والصورة إذ يترابه النصان يف تقديم ةورة واضحة المشئزاز اللبطلني ملن احللرب ملن
قرف وتبخرتهما وعزّتهما اليت ستتبدّد إثر القيد من قرف آار .الصورة اليت تنطوي بالقل والرتديد يف اختاذ قرارٍ خيلّص كليهما من
احلرب الرعواء ،كما يتمريّّ يف املوسيقى بركّ واضح جدّا إذ ااتار شهريار البحر املتقارب املريمن احملذوف لقصليدته متّبعلا ملذهب
الفردوسي:
فعننننننننولن فعننننننننولن فعننننننننولن فَعَننننننننل

فعننننننننولن فعننننننننولن فعننننننننولن فَعَننننننننل

اخلامتة
1ل تأسطت النظريات الرتمجية يف املرحلة اللطانية وما بعدها على نوع من مفهوم التكافؤ؛ املصلطلح اللذي أبدعله نايلدا وقلوّر
معناه كاتفورد وقدّم منوذجا تطبيقيا توةيفيا له لوفيفر ،لكن احلقيقة هي أن نظرية التكافؤ تعاني ملن علدم وضلوي املعنلى
وتعددّية القراءات ااةة يف مفهوم «األثر املكافئ» الذي ال ميكن حتديده قبعاً.
2ل يراف هذا البحث دريدا يف اسلتقاللية اللنص اهللدف ولكلن خيالفله يف علدم وجلود رابلص بلني النصلني أو علدم أةلالة اللنص
األةلي .بيّن هذا البحث أن الرتمجة عملية تناةية كما بيّن أن التناص هو الرابص بني النصني.
3ل إذا كان التناص يربص بني النصني املصدر واهلدف فهذا يعين أن النص اهلدف نص مطتقّ يطتقرض من النص األةلي شيئا
ويييف من تلقاء نفطه شيئا آار.
4ل ال ينحصر دور التناص يف الربص بني النصني املصدر واهلدف بّ يربص بني النصوص املرتمجة املختلفة لنص واحد كما يفطّلر
مدى استقراض النص اهلدف عن سائر النصوص املماثلة يف اللغة املرتجم إليها.
5ل لنظرية التناص يف الرتمجة جذورها اليت تصّ إىل كتب البالغة الفارسية؛ إذ أدرج العالّمة همائي الرتمجة يف حيّز الطرقات
األدبية إىل جانب االقتباس والعقد واحلّّ وغريها.

الرتمجة والتناص
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