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 الملخص
تتنراق  تختلر،, و آخرر,  قراءة في شعر الشاعر ترجمةول , شعر دمحم إقبالموضوع الترجمة يعالج هذا البحث    

قرل الترجمرة فري نهرذ  ومرا  قيمرة . أبراا   لنرا اصلرل المترجم الشاعر كما تتناق  قراءة التأويل , و ال ينقل  أحيانا

ظ إيقرا والمستويات اإليحائية في ,والقافية ,والوزن ,والجناس ,على المعاني ةعتمامبولفها إلينا الصورة الشعرية 

 هنررا  ضررافة إلررى  يررا  رونررا الليررة الشررعرية فرري نصررو  إقبررال المترجمررة ,نحرراولحاسرري , إواص ,االنطباعررات

ن الترجمرة تقروب بسفسرا  أ, والسريما  في نقل النصو  الشعريةالمترجمين على أبرز العقبات التي تواجه  الوقوف

عروضري جامرا محرا  سرلفا , وقارية اصمانرة والتحويل والتأويل , وفرر  قالر   ,شاعرية النص من خالل النقل

 والخيانة التي أعر  عنها جورج مونان في الشعر المترجم . 

 

 

 

The Expression Dimension and Tools of Speech 

Functioning of Mohammad Iqbal ..Wide Vision and 

Narrow Terms 
 
 

ABSTRACT 
  The research deals with the subject of poetic language and the poetic of translation in 

the translated poetry of Mohammed Iqbal , and in its value in conveying  the poetic 

image from the original language to the target language, especially when it depends 

on the meanings, paronomasia, rhythm, rhyme, inspiration scales in awaking 

impressions and sensations. The translation of poetry in its general nature corrupts the 

poetics text through transfer, conversion and interpretation ; and its reading in poetry 

differs and has sometimes been contradicted as contradictory reading of the 

interpretation; on the other hand we try to identify the most important obstacles that 

faces translators in the transmission of poetical texts ; including the issue of honesty, 

betrayal and the prosody patterns of the host language. 
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 المقدمة
 العبارة والمحتو  حسر  هلمسرلي، أو,  والمالولهما الاال أمرين من اللية مكونة  أن ير  سوسير   

(1 )
فالليرة . 

فتأويرل  وفلسفته المطروحرة , ,ماب فكرة الرمزحيا في تشريح المعاني , والمثول أماب معنى المعنى , وأالعامل  الو

 ,ال بعرا التأويرلتظهرر إ العقالنيرة فري المعراني ال, صن يرةنااثتها اآلء مرن  يالكتيرا الليرة بحرلرى شريالرموز يؤ ي إ

والتشريح 
(2)

ا , ال ن المرا ة تقراوب , فرال برا مرن النارال ضراهقالنية على معرفة الما ة . وبمرا أ))وقا تمحورت الع

بالارورة  و موضوعا , يقو شيئا أوتحويلها .وتحويل الما ة بولفها  ,جل فهمهاكتشاف خصائصها , وذلا من أ

لى تحويل الذات ((إ
(3.)

التري تتكرون منهرا عالئرا  ,نحو المختل، الكامن فري عنصرر الاهشرةتتجه وتجار  تحويل  

مرن بأفكرار يقظرة  ,لى القول الفلسفي, فالنص الشعري هو ذلا المنقرا  نحرو المجهرولالذي يقو نا إ, خلا  الشعري 

ع المطلااباواإل ,الخلاأجل 
(4)

. 
, وتبحرث نها تطرح وجو  لية شرعريةأ أسلوبية النوع  من اللية , وتعرف الشعريةأن الشعر نوع  ويبقى التأكيا   

 , وهذا الشذوذعر يتحاث بلية شاذةن الشاأوبما  عن مقوماتها التأسيسية . فيها

عرن و ,وتبحرث فيهرا ,الليرة الشرعرية وتطررح وجرو  هرذ  ,سرلو  الشرعري بها أسلوبا , فالشرعرية هري علرم اصيكس

يعررف     انحرراف  مرا وأخالة بالكتابة أي طريقة  ,ياحيان انزياحا فر اصأ ل  في  بما عاا التأسيسية وماتهمق

اللهجة الفر ية 
(5)

   . 

فري  قراتهم التعبيريرةبطاعليهرا الشرعراء اعتمرا تشرتر  بمجراالت عايراة ,  بحت اللية الشعرية العليرالومن هنا أ   

خر   ير ليتهرا , ا الخيالي  ير قابل للتشكل بلية ألصورة الشعرية كون عالمهخالية تمتاز بها ا))م هأوالشعر, 

مرر  فر  وهرذا اص والتمثل مالم تنامج في لميم تأمالتها الشاعرة , وتعيا تخيلها بوجاان حرالم . ,ويتعذر على الفهم

أن ن وحا  الشاعر يمكرن لها ص لية الشعرية  ير قابلة للترجمة إال بلية شعرية مماثلةن الألى التنبيه على باشالر إ

ويفهم ليته (( ,يفسر الشاعر
(6)

. 

نواع الترجمات إطالقا , صن الالتينيين ترجموا هروميروس , بت تاريخيا أن الترجمة الشعرية أقاب أكان من الثا    

 ,هروراس انتكيونوفرجيرل , ونقرل اصلمران الرومر ,وهروراس ,وكما ترجم الفرنسيون منذ القرن الثالث عشر أوفيا

 نمرروذج االكثررر تررر  ا فرري ترجمررات عصررر النهاررةاإلأو المنظومررة هرري وظلررت الترجمررة الموزونررة وشكسرربير , 

فرري ترجمررة  البسررتانيشررهر الترجمررات الترري أنجررزت تحررت جلبررا  العرررو  هررو لررني  سررليمان الشررعرية , ومررن أ

المارتين و يرهالاة البحيرة , والترجمات المتعا ة لرباعيات الخياب, وترجمة نقوال فيا  لقصي اإللياذة
(7)

 . 

) تلرا المتعلقرة بنقرل المصراع  سرواء ) بعر   مرنفسنهرا لرم تخرل   بالترجمرة, الشرعر مرن قراب عهرا ر م وعلى ال  

ن الشكل في الشعر يتارمن قيمرة فري ذاتره ,  يرر أن هرذ  القيمرة ال ومعلوب أ الشكل أو اصسلو  أو جوهر النص .

والمناخ الثقافي الذي أنتجها . ومن هنا لرعوبة  ,ل يكون لها تعالا وطيا م  السياقب ,ترتبط بذاتيه الشاعر فحس 

فقرا كران مشركل ترجمرة  ,يفقا الرنص بعر  مقوماتره, ومرن هرذ  الناحيرةأن  إعا ة أ ائها بأمانة في لية أخر   ون 

وزان العررو  واصة  يرر مرنرة , مرن قبيرل ن شركلينيلرى قرواالمقراب اصول إلرى خاروعه الالفرت إ الشعر يعو  في

ساس في تحايا بنيته وخطابه((عنصر الشكلي تحاياا هو المكون اصوالقافية , لكون ال
(8)

. 

, والعنالرر الصروتية فارال والوزن والقافيرة ,والجناس ,ولما كانت الوظيفة الشعرية ترتكز على تعا  المعاني    

كثرر ممرا تقررر واصحاسري  أ ,يقراظ االنطباعراتي إ, التي تكون مهمتهرا هريحائية  ير المفهوميةعن المستويات اإل

واإليقراع و يرهرا مرن  ,وحا  الذي يمكنره أن يؤ يهرا, صن اإلحسراس قلنقل الخاَل و تعبر عن معنى , فسن امفهوما أ

مور الجمالية ال تخا  للعقلاص
(9). 
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ن والسياسرية, كمرا أ ,يانرات العرقيرةلكوا ,ن حاو  العقياة الشعرية تتجاوز اللياتفي أ يتسنى لنا الفهم ومن هنا     

يقررر حراو   ن مراق لية واحاة , ومن المناسر  ذكرر  أ   في نطاالنظاب اإلسالمي نفسه عقم  محاوالت حصر اص

و بوساطة تعاق  و تفر  بالقوة , أعبر الفتوحات أ تنتشرما  , التي  البا بية االيايولوجيات المشتركةاصنظمة اص

خرر  , و خلرت و عرا كرل ذلرا إلرى أن  تنبرت الشرعرية ليرات أ ,نظمرة االجتماعيرةاص أنشأتهاالتي  ,االيايولوجيات

 ا  وهي لية سامية بنجاح في اللية الفارسية وهي اللية هناوـــــ اوربية, وانتزعت جنس ,الشعرية التي تالئم العربية

والهناية ,زيج من الفارسيةر ية وهي م, واللية اصهو الرباعية ثم  خلت اللية التركية بيا  جاياا  أ
(10)

   . 

لي  فقط بنجاحها في   بية الحاو  ,اختراق اصنظمة اص, بعما في))ساسا  الكتابة , والترجمات منها أ تؤثر إعا ةو  

لشرعرية مرا ,  في ذلا ,  بس خال محسنات جاياة إلى المكون المخزون هاقاخفإو و عمل في أ   آخر أتقايم كات  أ

الروظيفي لهرا(( ماب حاوث تيييررات فري المكرونوتمهيا الطريا أ
(11)

ن نفهرم النظراب الرااخلي , لتصربح الترجمرة ))أ

ن نظراب النصري يمكنهرا تحرت ولر، مرا , أن  نصرن  نسرخة مرن الية النص المكترو  فري تلرا الليرة, وأللية ما وبن

, والنظررر الرمررزي وبيسررلو اصأ ,و الرراالليأ ,لررى المسررتو  التركيبرريحاسرري  مماثلررة سررواء عالقررارإ إ تخلررا لررا 

يها النص المصار ((لعاطفية التي كان يهاف إل, وجمي  المؤثرات االصوتي
(12)

. 

وهو يقررأ هرذ  الترجمرات ,  ,جماليكش، بأي قارإ المعالر المترجم لم يخرج لل   يصح القول إن اصوهنا    

شرعرية العربيرة , هرا بليرة مقبولرة  اخرل العرا ة كتابتالذين حراولوا إ ,للرثاء لا  اولئا ن سب  هذ  الحالة المثيرةوإ

الشعريتين العربية االوربيرة  بة , بل في عاب التوافا بين نظابعا ة الكتاإبمن وال يكمن السب  أو الخطأ أو كالهما 

وال يرجر  الفشرل فري هرذا  ة بشركل خرا  ,اصر يرة  وية أومنهرا  الفارسر ,شررقيةالبشركل عراب و اصمرريكيتين أوـــ 

يعرو  ذلرا  وإنمراكو  حرول معررفتهم بتلرا الليرات , , كما ال يمكن إثرارة الشرالكتابة أعا واقارات الذين اصمر إلى 

الكتابة لم يجاوا   الموقر    الرذي يناسر  القصرياة فري الشرعرية العربيرة . كمرا  أعا وان الذين أإلى  مر ببساطة اص

واسرتاعت هرذ  المكانرة  ,فري العرالم العربريثقافرة اصر يرة لمتانية التي تحتلها الامتزج عاب التوافا هذا م  المكانة ا

تعررف علرى خرر  فري التعررف علرى تلرا الثقافرة , ور برة اصكثرر تطرفرا فري رفر  الفعرل اصر ات النوعين من 

والمحكوب, ساس الحاكم    الهناي ولكن على أاص
(13)

. 

فقرا قبرل الليرات اليربيرة المستاريفة ,  ومعالجرات متعجرفرة مرن ,سالمية نالرت ترجمراتاآل ا  اإلن وال يخفى أ  

قرائال  فيتزجيرالا الى لايقه أي . . كويل بما يخص موضوع شعراء الفرس في ترجمته لرباعيرات الخيراب كت  

الرذين يشرعر  ,عتقا نمرط الشرعراءكما أ ال يمثلونهؤالء الفرس الذين )) يروق لي ممارسة كل ضرو  الحرية م  

القياب بهرذ  الخرروق , والرذين يقتارون فري الواقر  , شريئا مرن الفرن ليمرنح تصرويرهم المرء معهم برهبة تمنعه من 

شكال((
(14)

. 

مرا , ولكرن تما هن يشبهأ ير نيم موزون بأخر مثله ,ويمكنوعلى هذا المنوال يكون  نظاب شعرية الترجمة هو تيي  

ر  فري خرو تكرون كتابرة أعيفة , أمخففرة وضر نسرخة مشرابهة, إال أنهراومن هنا تكون الترجمة  نفسه,. لن يكون هو

هرري نسررخة  كثررر ممررانفرر  الموضرروع أ
(15 )

ملمررا ن يهترراي إلررى معرفررة كيرر، يبرراو شرراعرا, أ .ولهررذا علررى المترررجم 

ونظراب  ,كرل العنالرر , بمرا فيهرا القافيرة المحافظة على لى شعري ))فترجمة الشعر تسعى  ائما إبحيثيات النص ال

نفر  الروزن   اءن يرتم أامرا اخرتالف الليرات , فلري  المهرم أن تقر، عراجزة والبنيرة الصروتية, وال يجر  أ ,الصور

لل , ولكن البحث عما يقار  ذلا الشركل الروزني فري التعبيرر(( الشعري الذي ينتظم اص
(16)

 .  ونخلرص مرن ذلرا

هري ووالرمروز  ,خرر مرن الكتابرة فري اسرتعمال المجرازآع  راقرا مرن أي نروالكتابة الشرعرية بالرذات أكثرر إ إلى أن 

 باإلمكانررراتتوظيررر، الرمررروز والمجررراز جعرررل الرررنص الشرررعري زاخررررا فقرررل شرررفافية للتأويرررل, , واصكثرررر قابليرررةاص

التأويلية
(17)

 . 
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حيانرا كمرا تتنراق  قرراءة التأويرل, , فرالتعبير وهي تختل، وقا تتناق  أ,ءة في شعر ن ترجمة الشاعر هي قراإ   

 ,زاحرة التري تميرز برين حيرزيناإللرنعة  واسطة الصرور , فهرينقل من الافة إلى الافة ب ةلصورة الترجميعن ا

ين ,ويتم هذا من قبيل التأويل الذي يستحار المعنى من حيز  ير لصيا بالذاكرة اآلنية , بل يو ل بع  ولعيا

 تفراق أوه قولره هامشرا لالائر يفسرح فري انبنكران الشرعر ال التهرا الحيويرة , وإذاالشيء في استقصاء المفرر ة فري تحو

ن ال يسر  الترجمرة عنائرذ إال أفرموس , مصا فة وال يستارج الكالب من الحيز المستعمل كما تال عليهرا نيافرة القراال

تقرأ هذا الشعر بمفر اتها الخالة مستعينة بتالوين الفروق
(18)

 . 

ليرة  لرىحن اقتصررنا اثنراء ترجمرة قصرياة إوياي، افيم إتكنيا وهو من أنصرار ترجمرة الشرعر الفكررة ))إذا مران   

فلن يبقى هنا  شيء من الترجمة ,  ,والتركي  ,يقاععنى الكلمات والصور, وتركنا جان  اإلخر  على ترجمة مأ

مصره القصرياة , وتؤسر  عليره وظيفتهرا تقتبالجوهر الشعري الرذي  اإلمسا ليه يكون رهان مترجم الشعر هو وع

((ر  من كل  اللة شكل الخارجي المجوعالقتها بالمتلقي ولي  فقط نقل ال ,الشعرية
(19)

. 

عررا ة لرريا ته فرري الليررة يجرر  علررى المترررجم التقاطرره, وإ حررول جرروهر مررا سرراس يطرررح التسررا لوعلررى هررذا اص  

هرذ   ب كرلالرااخلي أب السرياق والتروتر ب الليرة والصرور وأشركال التخييرل أيقاع والموسيقى , أهل هو اإل,المستقبلة 

 شياء معا  اص
(20)

. 

الررذي مرر  الفعاليررة النقايررة , وقبررل ذلررا مرر  الجانرر  الفلسررفي للمترجمررات  الكبيررر للترجمررةتبعررا لهررذا التحررول و   

مرن  برأكثرفرا , ينفرتح اصةلمتررجمين فري ترجمرة  واوينره التسرعالمنظومة للشاعر دمحم إقبال التي تنراو  عرا  مرن ا

و مرا يرة للرنص وهري الشرعرية أبنيرة الااخلمر  ال همنهجهرا المتررجم فري تعاملرخذ اتجان  في الممارسة العملية التي 

لريلم  القرارإ  خرر ,آبرااع إة وهو مأزوب الر ية في تكثيفها  أما بحرفية أو إعا ة ليا ة أو يسمى شعرية الترجم

عنى والتأثير الصريح , فالمترجم أماب استهال  الموضوع الحصي، من شياف النص المترجم  الفكرة وجمالية الم

شخصرري  هرو ممارسرة أحسراس  وثرر المفتروح شرعرية اص مبريترو إيكرو أ يسرمى عنراالجمرالي ,أي اصثرر الفنري الرذي 

طررار منظررور خررا  , ومررن هررذا يكررون الشرركل قبليررة توجرره متعترره فرري إ وأحكرراب   ,واتجاهررات ,ذواق  وثقافررة معينررة وأ

المجرازي  لمعنىثار مفتوحة براا منظورات متعا ة, وبهذا تكون اآلوف , وفهمهفيكون ممكنا تصور  ,جماليا   مقبوال  

 , اعيرة  للمرؤول علرى حرا قرول بوسرورهميرة لــرـ أفعرال الحريرة الون تعطري اصوبالمعنى الملموس أكثر , وتحاول أ

فهرري نجرراز الشرركل الخررا   ون أن تررؤثر فيرره إعررال لشرربكة ال تنتهرري مررن العالقررات أي ن تجعررل منرره المركررز الفوأ

ا يعيا اكتشافه من خرالل نرص المؤلر، ابااعي   با  ن يعطي جواها التنظيم نفسه للعمل , بل يج  أضرورة يفرض
(21)

 

قرل ابوطة باقرة ,هرو أثرر مفتروح علرى اصبنيته الم اكتمالوميلقا من خالل  ن كان مكتمال  ))أثر فني حتى وأكل , ف

ن تختزل((يمكن أ أن تتأثر خصوليته التي ال من كونه يؤول بطرق مختلفة  ون
(22)

. 

لسرنا بصررا  المقارنرة بررين الررنص قبررال المترجمرة , فسننررا عرية مررن نصرو  إيررا  رونرا الليررة الشرنلمرح  ونحرن    

بمرا  , وبلورتره ,فكرارلنص الشرعري وجماليتره فري لريا ة اصتأثير ابراز فاعلية إنما نحن بصا  إلل والهاف اص

وال ييير  الشعرية الااخلية يوفقوا بنقل  المترجمون أن ي ما  استطاع وإلى أ ,ا م  النص المطروح أمامنايتناس

قرراءة هكرذا ترجمرة والتأويرل. و ,والتحويرل ,شراعريته مرن خرالل النقرل وإفسرا عن أذهاننا لعوبة ترجمرة الشرعر 

لى قالر  عروضري جامرا ومحرا  سرلفا, تلفري لى االستجابة إنفسها سعيا منها إ سئلة التي تفر محكومة ببع  اص

علرى حسرا    وما     , كما أن إطالته وإيجاز  يتمانجازية القول الشعري أو إالترجمة نفسها  وما مجبرة على إطال

مرن أحراهما إلرى  االنتقرالباصلرل متمرايزة , فرسن ظم العروضرية لمختلر، الليرات هري ن الرن  بنيته اصللية , وبمرا أ

وجررو ة المعنررى اللررذين تنتجهررا  ,الشررعري نفعررالاإلفرري طبيعررة  امباشررر تررأثيران يررتم  ون أن يررؤثر يمكررن أ خررر الاآل

جمة التر
(23 )

كرون المتررجمين كرانوا ملرزمين  و الروحري ,فارال عرنالمترجم يركز على العامل الرايني أ نأ , كما
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والتحرويرات الكثيررة التري طالرت  ,يفسرر التراخالت كرل هرذا, باإلسرالبمرتبط  ,في نشر نظاب فكري جايا باإلسهاب

النصو 
(24)

 . 

وال  لرري  مقررروءا   لميتررا ــررـ شررعري  أي الفكررر والنظررر مسررتو  الثرراني  ان الكتابررة الشررعرية علررى الوالسرريما أ   

ل,  عمرا للتأويرنرؤول العمرل الشرعري علرى المسرتو  اص أن فيره إلرى نحتراجفسننرا ولرامت  ,مارمر وإنما مسموعا  

حنة شاعريةلى اللية الهاف بشإ هيلمسه وينقل نت الااخلي الذي يج  على المترجم ألياء للصووهو أ
(25)

. 

فسنهرا برذلا وتصربح ذات طبيعرة ولرفية ,  ,معياريتهراما إن تتخلى عرن شعرية الترجمة ن هنا إومما يج  قوله    

قويرا  فري  ثررالمتاحة للمترجمين, ونلم  ذلا اص لالستراتيجياتويصبح قوامها ولفا  ,ولاياهاعن سلسلة تتخلى 

يقراب لنرا ترجمرة  إذ ح جبريرل ومنها ترجمة زهير ظاظرا فري  يروان   جنرا ,فا الترجمات العربية لشعر دمحم إقبالأ

ت الرنص لمكون الليوي الذي يخلرو مرن المجراز الشراعري فري فرا طبقرالعطت االمتياز , أعلى المستو  التعبيري

لمكرون لى مجر  معنى مباشر يا  كلمة مقابرل كلمرة , كمرا يخترزل اإ  الااللي ويختزل المكون اصلل  ,الااخلي

ا يعا مكافئا فري معتما و يستبال به بحرا  ة خلا بحر شعري أو مقاربته أمحاوالت إعا  لى مجر لل التولياي إاص

للالنظم الشعري اص
(26)

. 

 كبان  م مع الر  ق  المسير ف   بدء            معلنا    نداء على القوافل  ى ال  دو  

 نأوا     رحال  كل  ت  ال    ع ذي            يتوق  الساري   ال   ماذا يفعل   اواه  

 عك فان  طب   رك غير  وعص   ديرا    تناسب هاهنا          ك الر  م  فخ   انهض  

 لطان  س   من     للعقل   أو لم يدع            طائعا   عبدا   لب  الق   ان كان  ي  س  

 جان  االش     وكثيرة    وطويلة            صعبة   هذا المسافر   يا رب  فالد  
(27) 

 , اللرة ليويرة لرنصابسلبراس  بحر الكامل  تسرببتمن ال ن التحويرات الترجمية التي طيت على النص الشعريأ   

وهري تقراب نرااء  ,السرر ية العبراراتوتختفي برين  تذو  الفكرة ,وسمات  اللية لريحة , وتكا   ,تعبيرية واضحة

علرى حالرة التقطير  , ))المشها السرر ي لره مسرالكه الخالرة , ويعتمرا االلرة الشرعرية فــرـلمن  ا  خالي ا  مشهاي ا  سر ي

والمعالجرة الاراميرة التري تراخل ضرمن الجمرل  ,لى حكائية المشرهالة تؤ ي إمن المشاها يخبرنا عن حاكل مشها و

التواللية ((
(28)

والبحرث  ,وعبر هذا الفااء المشهاي تنعقا مقارنة وجلة بين السير والتوق، وبين العقل والقل  ,

وكررل المترر  الترري تعررا بهررا الحيرراة  ,اقارراتوالتن ,نسرران تقرر  فريسررة التسررا التن ذات اإلأفالشرراعر يريررا أن يخبرنررا 

حررزان واص ,فالررارو  طويلررة ,عبثيررة اليربررة, ولررى اليقررينعليررا االسررتمرار فرري البحررث للولررول إ فيجرر  ,زائلررة

سرجم مر  روح الثقافرة التري لرى تكير، الرنص حترى ينالنرزوع إ وعاب استجابة , ويظهر جليرا خموال   تز ا  المتأللة

  .ينتقل إليها 

 االنتقرالة فري التركير  والصريا ة , فيرتم ومرونرة كبيرر ,بااع الليرويا في اإليستلزب جهاا كبير نشاط   ن الترجمةإ 

فلسرفي فري فري  الالتعبيرية فري توظير،  حالهإفاإلحالة هي لى الفهم لتنعك  التحوالت لا  المتلقي , من المعنى إ

الرذات  لرىت المحبوسرة إعينري تتييرر الليرة مرن الرذاشياء العينية هي الناطقة , وعناما ينطرا الاص عا, وت تعيينهلية 

خرينالمفتوحة تنتقل بواسطة اآل
(29)

. 
 

 د    الشريدها العو  تبكي         أي    أوتارك   كل                      

 ير    ما  تريد فتخ             ميراثك   حب   كل                   

 ت      بعيــــــــدوقـــــــــــ   د   منسرار في المعب  األ د  س                 

جديد    وتبلى          تمتطي كل   تنفق الذات                 
(30) 
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 في نص الشعري وهرو مرن مجرزوء الرمرل, فيمرا يخرص ماهيرة المعنرى شاعرال اعتما  االمتاا  الليوي الذي إن   

المجر ة عنرا المتررجم بذهنيرة  نزياحاتهاإتنعك   ,نجزها الشاعر لية ذهنيةن اللية التي أأ وباعتبار, امتاا  قصير 

خر لكلمات التي وظفها المترجم بلية أوهذا ما  لت عليه ا ,نفعاالتإلا بار ة خارج
(31)

 المترجم الجيرافالشاعر ,  

, ولكرن اختيرار  يكرون مجرر ا ومطوقرا وسرط الليرويال وات التي تالئمه ضرمن ن يختار اص))أ من يتمكنهو الذي 

مره أماللي , لكن يبقى سفر عنه عمل المباع اصما ألروح وتفاليل ن يخا  صنه يكون من واجبه أ ,باإلكراهات

مهمترره   معرفررة معمقررة لمصررا ر ليترره الخالررة , وتخيررل قرروي للمررؤثرات الممكررن  إلنجرراحشرررطان ضررروريان 

استخراجها منها((
(32)

شرعري وتوظيفره بليرة اإلمسرا  بالمشرها ال يحراول المتررجم مرن خاللهراالمزالا  , ووفا هذ 

لكنهرا  ,طفيفرة بمسرحة لروفيةنلمر  شرعرية ومن خرالل الرنص المرذكور  ,خر  تعطي الطاب  المؤثر نفسه تقريباأ

تررار  وأو ,ترزامن الشرعوري بررن خلجرات العرو المعنررى وال ليرالحالرة تو ا  تعبيريرر / ا  تفقرا شراعريتها فهرري تقرايم ولرفي

و تقايمره اإليحراء الفلسرفي أ اختفراءش، الوجو ي لماهيتها , يؤ ي إلى فهذا الك , وتجليات الذات اليارقة ,ااربةال

التاار  فري الممارسرة  واالسها  الصوري المقيا , ليؤكا هذا ,لفاظة سطحية يذو  جوهر الفكرة بين اصنفعاليبس

لرى ليرة الكرالب مرن ليرة إ ضيا مرن نقرل, وألع أخر , آحل الشعر هو نقل المعنى من لفظ إلى لفظ   نأالترجمية 

خر  , صن اصلفاظ تختل، بين الليتين , وعليه فسن ناقل المعنى من لفظ إلى لفظ يحتاج إلرى معرفرة أخرر  فوقهرا أ

 ,النثرري حرالالذي هو متص، بأولاف البال ة , أما في الكالب  ,المترا فةفاظ اصحسن من اصل اصلفاظ اختيارأي 

قله ن ريالتعبير عما ي المترا فةاصلفاظ نختار ف
(33)

. 

وحاة المعنرى المتعاليرة علرى الجسرا اللفظري لليرات المختلفرة ,   بيةرسة النصية للترجمة اصالمما هذ  تطيى في    

 ,اللحظرة الشرعرية لية في بنيرة الرنص الشرعري واقتنرا  وحكم الترجمة الااخلية ينص  في اختيار التلوينات الاال

علرى  امتراتالتري ت الاكتور حسين مجي  المصرري نعو  لترجماشفافية ممكنة, ونحن  بأكثروترميزها المجازي 

هررو يلررتقط وومفر اترره  ,لررابعهنررزالق الشررعرية مررن بررين أ, وإشررباع التقشرر، الليررويحرراول إوهررو ي ,ثررالث مجررامي 

ونظامهررا  ,مفراهيم النصرو  واسرتيعا  ,ويعكسرها فري مرحلتره المعرفيرة ,الفلسرفية فري شرعر دمحم إقبرال المارامين

 .وظيفتهرا الحسريةوإ را   ,اولرة فري تقرير  الصرورة الشرعريةشربه بمحأ فالمباعراات الترجميرةوالفلسفي . ,الليوي

 عنصررسرقطها بحكرم خزينره الليروي بمفرر ات ذات جماليرة فعالرة مر  أالتري   ,وهي نابعة من ذات الشاعر وعقليته

والخيال في تكوين الصورة الشعرية  ,الاهشة
(34) 

كمن ت وإنماعاب , ة في الوجو  الشعري ال))ليست المعاناة كامنفــ

ل تعا يات ال نهائية تكون اصنسقة  القارة فري الرزمن , هذ  العملية ومن خال وباستمرارفي عملية الابط والبناء , 

ساسها تتكون القصياة ((والتي على أ
(35.)

   

 بل أين الوجيب وح  فأين الر          اك  اللهيب  ذي   شرق  خبا  في ال  

 لديها    ترنو  إليها         وما للعيش من ذوق   رة  وأضحى صو

 غانياأل   ه رجع  كت ناي  ماني          ويس  األ به طيف  يجافي قل  

 أجبت     لمحمـــــــــود   عن المقصود  من قولي أبنت     على سفر  

 غيري  شعاري ماري       وليس لشاعر  خ   ترى بال كأس   ألست  

 لقها      بدوتاأخ لد  الخ  بدنيا         خلوت     ها قد بذاتي برهة  

ر الــــــــــــبقاء ي  ى غ  أرال  مع الفنــــــــــاء      صراع   للحياة   بروحي  
(36) 

  
ليرة وهري الصرورة الشرعرية الذكيرة التري لاليرة  اخرل لفاللية الااخلية  في النص الشعري من البحر الروافر أي ا    

تيذي الذهنية بطرق متعا ة 
(37)

هي لية قارة فري ذاتيرة الشراعر  ,مسا  بهاحتى يصع  على المترجم الشاعر اإل ,
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 اإلشرارةو محاولة للتعوي  عرن مة بولفها محاولة مقنعة للتوضيح ألتكون الترج, تحمل عصارة الموق، بكليته 

 , ن الرروحتطررح تسرا لها عرن مكمر حرول مناجراة  اخليرة  ويتمحور الطراب  الولرفي للرنص اص بية التي تحتويها.

والتسرا ل  ,البحث الاائمفي  عا ة شعراء المتصوفة هوون لفة بارزة في شعر  يكوهذا السياق الااللي الذي يكا  

انتقراالت مرن خرالل  والروحيرة التري تنفلرت شراعرياتها عنرا المتررجم  ,يسرر  انعطافاتره الفكريرةفالشراعر  ,الرقيا 

بقية سر, وأالفنراء,والحياة  ,تكوينات الوجو ية الذات حم في بعث الومن خالل هذا التكري  المز, الشاعر المتعا ة 

عري لرى التخيرل الشرشر  الترجمة العسيرة فهو يحتاج إ وهنا يق  المترجم في الطبيعة . لىع نتصارواال ,الصراع

طلقرا لرل منمن اصلل, وال يتخذ مرن الرنص اص نطالقاإأن يصن  قصياة جميلة  لهلي   صنه ؛, لكنه تخيل مراق 

ومطوقا بواج  النقل  ,بل مقياا ,يكون المترجم حرا حرية المباعال  ملتصقا به , ولهذافقط , بل يظل 
(38)

. 
 مامهجسمي من أ ات  ذر   زئبق     من كالمه     فتور   في روحي   دب  

 جينكالل    في   غمام   ماء  الخافقين         الس   بين   بغته شاهدت  

ل في البياض   والقتام م          طلعتاه  من هذا   الغما هبط  ي   ك  م 
(39) 

ور قارايا وهري تبلر ,مجاميعره امتراا ترجمري تكرا  تكرون واضرحة علرى االنعطافة الفلسفية فري شرعر دمحم إقبرال ال  

لرى والتعبيرية لا  الشاعر تقو نا إ ,ةنسان, ومن خالل التراكمات الليويواإل ,الوجو  والميتافيزيقا وإلالح الذات

ا إذ التي تنسراق مرن وعري الشراعر مباشررة برااللته ,ى ذات عبر مشاها شعرية ذاتية بواسطة ماهية الليةلالاخول إ

الحا  علرى المسرتو  التعبيرري الرذي  سقاطفاإل, من خالل التماهي التاب في يقين وجو  يقاب تصويرا  حسيا  إ راكيا  

ة التري يحائيلاالالت اإللا  واضح ا  نجا  يابإذ  يستخامه المترجم في نقل  اللة النص يخفي الجوهر الشعري للنص,

وبهرذا تصربح مهمرة المتررجم هري المحافظرة  ,تنتج تقابالت بين الصروت والمعنرىو ,  المتن الشعري ايتأس  عليه

ن اكالشعرية قار اإلم محافظة على المؤثرات الجزئية كالصورعلى التوتر الحيوي للقصياة م  
(40)

  .
 

هو نجرح فري  يحائية اذا ماأن )) بوس  المترجم أن يحافظ على المعاني اإل  أكتافيو باز  وير  الشاعر والمترجم  

 بية معنى تكون الترجمة بولفها وظيفة أوالسياق الشعري الذي تنارج فيه, وبهذا ال ,إعا ة إنتاج الموق، التلفظي

متخصصة ((
(41)

. 

والصرعو  بتقريريرة  ,لهبوطفرا ,ختلر، كثيررامرر ال يتررجم الشريض ضراوي شرعالن المصرري اصوم  ترجمات الم   

ن كثيررة عرن ذاتره يحايأ لالحية عملية تبتعا فيمواضي  التي يكت  بها الشاعر هي إلى تكرار الضافة إإالترجمة 

ي تلملرم شرتاتها ة علرى شرعر الفكررة التر, فجاءت الترجمات منصبَ , وفلسفتهوقايته ,لتتحاث بلسان قومه ة الشاعر

 ,رهرا الترجمراتفرا رات العروضرية أالن حشرو الكلمرات المتكلر، لسرا أو فري جرزء منهرا , فرسمن هيكل القصرياة 

وترجمررة متكلفررة فرري تقريرر  المعنررى  ون  ,وجعلهررا عبررارة عررن عررر  ولررفي سررر ي لحرراث مررا يفتقررر للرمزيررة

 شرعرية وهروماب نص خارج االشرتباكات الليويرة التري تخرص النفعاال  لا  القارإ, فنحن أإشحنات جمالية  ال تولا 

مر  القرارإ وهرو فري تاري  ثابرت لكرل إشراراته لرى الليرة التوالرلية نره يفتقرر إ يرر , كمرا أ يحمل  اللة المعنرى ال

ليره نصل إ ال براز رمزية فكر الشاعر الذي نكا , في إبااعية التعينية المكونة من عالقة اللفظ بالمعنىواإل ,اص بية

 لى ليته.إ عالية  المترجم بتحويلهضيعته ف شاعر لير  ما  إلرا ةسها  مكرر ,عبر إ

يحمرل مرن الترأويالت  ا  خرر انسرجاميا  ال يحمرل ترأويال , وآمباشرر ا  وترجمة النص الشعري يحمل هافين   هراف إن  

شررياء المتقاربررة منقررول مررن اص ,ذهنرري ,االنسررجامي هرراف تصررويريملررة الشررعرية الواحرراة , والهرراف العايرراة للج

ساحة مفتوحة الجوان  لكل مرن   بعا   النص الشعري على  لفاظلوسيلة الوحياة في برهنة اصاللشاعر, والشاعر هو 

, والمتلقيالشاعر
(42 )

ليصرل  ؛يا مرن حركيرة الليرةويسرتف ,ن يتالعر  بتعا يرة المعرانيكان متاحا للشراعر ))أ فسذا .

كون علرى لجاماة للقصياة , ولرذلا وسرياللية ا لمترجم تكون الما ة الخاب لاية لى سكونية العالمة , فسن ابقصايتة إ

لرى مكمرن عالمرات التري تكونره لكري يعرو  بهرا إن يقوب بعزل عنالر النص , ويحرر  الالمترجم في مقاربة أولى أ

مهمتره شربيهة بمهمرة و الناقرا ,وفري المرحلرة الثانيرة تكرون شربه بعمرل القرارإ أهنرا يكرون عملره أاللية الشعرية , و
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ن الشراعر يكرون جراهال بالمسرار الرذي سرتؤول صر المعنى , م  الفرق الوحيا هو أبي بح الشاعر, أي اإلبااع اص

للي ((عالما بأن هافه هو بلوغ النص اصإليه قصياته , بينما المترجم يكون 
(43)

 . 

خرر , يرا  لها أال تق، إلرى جروار شريء آ ساس يعرف   بنتنتج  الترجمات الحقيقة ))الترجمات التيومن هذا اص  

لرى مرجعيرة علرى االسرتنا  إ ا وال يجبرهرا شريءتي هي أعمال أ بية في ليتها تق، على قاب المساواة م  ألولهوال

فهرري نصررو  تطالرر  لنفسررها باالسررتقاللية ومسررؤولية هرري جررزء ال يتجررزأ مررن حياتهررا ,تلررا اصلررول وسررلطتها 

الخالة((
(44)

 . 

 بال عناء   ه القلوب  رك  د  ري        وت  س  رواح ي  وح لألالر   كالم     

 اء  ه صدر الفضأنين   وشق          ر بال جناح  به فطا   هتفت    

 السماء   ة لغة  جرت في لفظ       ولكن       رابي  ت    ه ومعدن     

 ءدا الن     ي  لو  كان ع   حديثا    ي   من   شق  الع   لقد فاضت دموع  

على بكائي أهاج العالم األى      فالك حت  ق في ربا األفحل  
(45) 

سر  المنهجيرة للمتررجم ليا ته في مخزونه الليوي يعا من أهم اص عا ة اكتشاف المعنى من قبل المترجم وإ إن  

يجر  معرفرة  الرذي النص يحمل البعا الميترافيزيقيأن  في تصوير المقياس الجمالي في اللحظة التصويرية ,السيما

عرا ة سر  بصررية ذهنيرة فنيرة مرن خرالل إعلرى أوماحوله من حركات ومؤثرات , ويكرون التعامرل معهرا  ,حيثياته

 االنتقرالواتصراله بالخرالا اصعلرى مرن خرالل  ,بايرةلروح اصايعاز الحسي في تجربة شة في نقل إخلا عنصر الاه

والسماء       ر بين اص العكسي
(46)

 . 

فري سلسرلة قرا تمترا واالختالفات بين تلرا العالمرات الاالرة التري ترنظم  ,ن المعنى هو نتاج العالقاتوير   رياا أ  

 ير حاضرر ككيران واحرا  باا  والتنا  , ويبقى متفاوتا وهو أ , ةقوامها تعا  معاني الكلمات المفر ,بشكل ال نهائي

أليل
(47)

لريا ة عرا ة تكون هنا  إعا ة ليا ة مالئمرة فرسن تعبيررا  يحراث علرى تيييرر جروهر العبرارة وإ. ولكي 

تشكيل المعنى  أي ,جوهر المامون نفسه
(48 )

وهي تنرازع نفسرها ,ليقو  هذا اصثر المتاافر في شعرية الترجمة  .

وهررو يحررافظ علررى الشرركل ولرري   , واتررهومررزاج المترررجم الررذي قررا تنحرررف أ ,اففرري البقرراء فرري سررجن ليررة الهرر

لية تفسريرية , يتولر استنسراخيهوالهراف بولرفها ترجمرة  ,لرلتبقى الترجمرة متأرجحرة برين ليرة اصف ,المامون

ن طالر  أسرتقاللية الرنص المتررجم , ويا راسته عن الترجمة الحايثة    بينتج  فيأكا مستقلة بينما وليست ترجمة 

 بيرة برل يجر  مقارنتره بالنصرو  اصلرلي فحسر  , خالة به, ال بمعزل عن الرنص اص يحكم عليه طبقا لشروط

مة وفرا ن الترجلتلا اللية , ص  بيةلمصطلحات اصمسؤولية التميز في إطار اوعلى وفا  للية المكتوبة بليته ,اص

مكتوبة بلية محملة بقيم ثقافية تختل،  صنهان تكون نفسها يمكنها أن تكون عمال مستقال ,وال يمكنها أ هذا السياق ال

 جنبية.قيم المتااولة في اللية اصاختالف جوهريا عن ال

ن تتيحه تلا الترجمة مرن ولية فيما يج  أ, وتكمن تلا المسؤوتؤمن الحااثة بمسؤولية الترجمة بولفها مستقلة    

والثقرافي للرنص  ,الختالف الليرويلى حا ما اإ مسؤولة , وهو ما يمحو بشكل  ير وتحقيا قوة ثقافي ,سهولة الفهم

جنبياص
(49 )

يرؤ ي الرى نرص  ا  عن نف  المفهوب الحااثي بولفه الترجمة تقريب مريكي إليوت, وقا عبر الشاعر اص

جنبي , أو شيء يبعا عنا زمنيا يعيش حياتنا((ترجمة هي جعل شيء أال))مهمة  قالمستقل 
(50)

. 

وفي ترجمات الاكتور عبا الوها  عزاب التي شملت ثالث مجامي  جاءت الممارسة الترجميرة علرى النصرو     

عرا ضرياع نمسرا بخريط الفكررة ببتقريرية تامرة , فبالكرا   لوسائل الحسيةلال تختل، عن سابقتها , في تقايم تعبيري 
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 هرري ,را  الشرراعر تقررايمها أ عري نفسره بولررفه  نتيجررة نهائيرة الشررالصرورة الشررعرية ومعالمهررا حترى يرررمم الحرراث 

 وقال من بحر الكامل   , الذات المنتجة لنفسها عبر لقلها بخبرات الحياة نتيجة 

 الصدفات  ر من نيسان  في كالقط        لنا هذه الحياة وذاتنا      ف  صد  

 ات  ر  ذ     الى  قطرات         حيلي   ع    الص دف الذي اليستطي        ما قيمة 

مات   أعي ت على االيام  كل           المتينة نفسها     الذات   إن صانت   م 
(51) 

تسرتهاف مرن لرايهم  ن الترجمرات الذلا تكون الترجمرة هري القرراءة اصقرر  للرنص اصلرل , وبمرا أ وبناء على   

لررل بالارربط أهررم مررن تمثيررل اص تكررون فررسن الترجمررة الهرراف,  لررلمعرفررة بررالنص اص
(52)

. ويقرراب جررورج سررتاينر 

ن إنتاج ذاتي , فسن ترجمته ال با أ في ترجمة الشعر وهو العنصر الذاتي , فما اب النص الشعري هو ا  مهم ا  عنصر

موجره نحرو الرااخل ,  خطرا لايره فالشرعر الشراعر,  إلبرااعكون مفعمة بذاتيرة المتررجم الرذي يقراب قرراءة خالرة ت

نتاج الذاتية يحتاج المترجم إلى  ة إمر في إعايسلم اصولكي السلم الحلزوني للذات , قل في نحاار جزئي على اصوإ

مررة الشررعر, لررلح لترجا تكررون السرريرورة التأويليررة هرري اصلررى الليررة , ومررن هنررذوقرره وتجربترره أكثررر إذ مررا يحترراج إ

علرى  حاسي  الذاتية التي يزخر بها النص الشعري , ويجري تأكيرا هرذا القرولبوسعها نقل الشحنات االنفعالية واص

الوظرائ، الشرعرية والترأثيرات التري يتركهرا إذ ال نترجم الشكل أو بنيته  في ترجمة النص الشعري  مونان  لسان 

لا  المتلقي 
(53)

. 

  

 الخاتمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بررل ,   مرررآة عاكسررة للررنص اصلررلرفهرري ليسررت مجرر ,ن الترجمررة تعمررل علررى الليررة بالليررةا ماررى أممرر ونفهررم    

بين ليتين أو أكثر . بولفها تجربة معقاة واستحالة التعبير عن المعنى نفسه التوالل ممارسة ليوية هافها تحقيا 

ووسرائل تعبيريرة  ,نرات بنيويرةمكومرن يصع  اإلمسا  بها وال سيما ترجمة الشعر لما يتامنه  ,بمالوالت مختلفة

 ,والتحويرل ,لصعوبة ترجمرة الشرعر وإفسرا  شراعريته مرن خرالل النقرل ن كان شاعرا . عن نقلها وإيعجز المترجم 

 .إقبال وهذا ما جاء واضحا في نصو  دمحموالتأويل 

ة محرا  سرلفا . ن بقوال  عروضرية جامراوله المترجمة التي قامها المترجموفي نص نلمح  يا  اللية الشعرية   

وهي تنازع نفسرها  شعريته الااخلية,وضيعت  ,فقات النص طاقته التعبيريةمة اص بية أوهكذا ممارسة نصية للترج

منحرى واحرا إلرالحي  , وال سريما أن شرعر دمحم إقبرال ذووأ واتره  ,في البقاء في سجن لية الهاف ومزاج المترجم

 اوإعرا ة لريا ته أمرر ,وهذا ما جعل اإلمسا  بالمشرها الشرعري ه الشعرية تكا  تكون باتجا  واحافنصول ,ذاتي

يفتقا إلى اللية التوالرلية مر  القرارإ , لهرذا  فقرا و المعنى فجاءت النصو  تقايما ولفيا  تعبيريا إلظهار ا,لعب

قر، يحائيرة مرن خرالل إعرا ة الموترنجح الترجمرة فري نقرل المعراني اإل ولرم ,وليته الشعرية ,النص المنظوب  وجو  

  التلفظي في السياق الشعري . 
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  ار ابررن كثيررر., الطبعررة الثانيررة , -بيررروت –  سرريا عبررا الماجررا اليرروري ,  مشررا إعرراا   الجررزء االول ,

 . ب7112

سوريا , -قافة والنشر . ار الما  للث  راسة فلسفية في شعر أ وني    عا ل ضاهر, -و الشعر والوج .12

 .ب7111الطبعة اصولى , 

 إقبال , لا ه إلى العربية شعرا  الشيض الصراوي شرعالن المصرري , ضرمن  يروان دمحم  للصة جرس .11

 ار ابرن كثيرر ,الطبعرة  -بيرروت –,  مشرا     سيا عبرا الماجرا اليروريإعاا  ,الجزء االول  دمحم إقبال ,

 .ب7112 الثانية ,

آفراق عربيرة بيراا  , -في التشكيل الشعري     سرمير علري سرمير الراليمي,  ار الشرؤون الثقافيرةالصورة  .11

 ب .1991 الطبعة اصولى ,

 .ب7111سوريا , الطبعة الثالثة , -الصوفية والسريالية   أ وني  ,  ار الساقي  .12

 يوان دمحم إقبال , الجرزء  ضمن عربية شعرا     عبا الوها  عزاب ,دمحم إقبال, نقله إلى ال ضر  الكليم   .18
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 ب.  7112  ار بن كثير, الطبعة الثانية ,-بيروت .–   سيا عبا الماجا اليوري ,  مشا إعاا  الثاني ,

 

الطبعرة اصولرى  -قاهرة شكالت الليوية في قصياة الحايثة  عالء حما .,  ار النخبة , الالت -عربة الشعر  .19

 .ب7118 ,

 ب. 712 بيروت ,–بياا   -نشورات الجمل خالاة حاما , م في الشعر وترجمته   .71

القرراهرة ,   - راسررات فرري شررعرية الترجمررة   حسررن بحرررواي ,المركررز القررومي للترجمررة  -ليريرر مررأو  ا .71

 .ب7111 الطبعة اصولى ,

 ب.1992 بيروت ,  الطبعة اصولى , -بي ب حجار , المركز الثقافي العربسا مايح الخيانة   .77

ا , عرالء حمر الشاعر العراقي سلمان  او  دمحم  هبات الفقاان حركة الخيال والبنى  القصائاية في تجربة  .73

 ب. 7112القاهرة , الطبعة اصولى ,- ار النخبة للنشر والتوزي  

–ملة  عالء حما , ار النخبة اصعمال الشعرية الكا –حايث الوظائ، التصويرية في الشعر العربي ال .72

 ب.7118السو ان , الطبعة اصولى , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


