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Abstract: 

 Literary translation is one of the most difficult and complex types of 

translations, especially when it comes to translating poetry and the 
graphic images it carries, as these images are an expressive tool, as 

we find that the metaphor tops the verses of the Spanish 27-

generation poets, the generation that emerged after the celebration of 

the three hundredth anniversary of the death of the poet Louis De 

Gongra, because of the conditions in which they lived and the 

censorship they were subjected to during the period of General 
Franco's regime, the metaphor was a means of expressing the lived 

reality, which links the tangible with the abstract, and calls the 

reader to the realization of thought as a result of implicit sayings 

difficult to understand. If the original text is difficult to understand, 

how The transfer to the other language, in which the matter will 
become more complicated to decode the content of each borrowing 

and reformulate it in the language transferred to it, and thus the 

translation of the metaphor is among the most important issues that 

occupy translation in its theoretical and practical parts. Through this 

intervention, we touched upon the study of the pragmatic dimension 

of translating a metaphor in the poetry of the 27th generation, 
focusing in that on studying the competencies of the translator when 

transmitting it, and we raised the following problem: What are the 

linguistic and translation tools that help to investigate the pragmatic 

dimension in decoding the content of the metaphor in the original 

text And to achieve the goal of the writer? Our aim of this research is 
to finally highlight these tools that help the translator in his work 

and convey this type of images with the same meaning and effect. 
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ي ترجمة ال 
 
ي شعر جيل  تستعرة البعد التداولي ف

 
ي  27ف

 
 اإلتسبرن

 

 3تينهينرن أيت حد   

 4 مريم فالق عريوات

 

 الملخص
جمة  جمات، خصوصا ما إذا تعلق األمر بتر جمة األدبية من أصعب وأعقد أنواع التر تعد التر

ي يحملها، كون هذه 
ية. إذ نجد أن ال الشعر والصور البيانية التر  تسععارةالصور أداة تعبتر
، الجيل الذي برز عقب ال  27تعصدر أبيات شعراء جيل  ي

بالذكرى المئوية  تحعاا اإلتسبان 
ي 
ي كانوا يعيشونها والرقابة التر

الثالثة لوفاة الشاعر لويس دي غونغرا. فبسبب الظروف التر
ا  فرانكو، كانت ال  ة نظام الجت  وتسيلة للععبتر عن الواقع  رةتسععاخضعوا لها خال  فتر

ي تربط الملموس بالمجرد، كما تسعدعي القارئ إىل إعما  الاكر نتيجة األقوا  
المعاش. والتر

ة عن الاهم. فإذا كان النص األصلي صعب الاهم فكيف يكون النقل للغة  المضمرة العستر
داد فيها األمر تعقيدا لاك ترمتر  محعوى كل  ي تستر 

ي ، و اتسععارةاألخرى، التر
 
إعادة الصياغة ف

جمة  تسععارةاللغة المنقو  إليها، وب  هذا فإن ترجمة ال  ي تشغل التر
من بير  أهم المسائل التر

ي 
 .بقسميها النظري والعطبيقر

جمة  ي شعر جيل  اتسععارةومن خال  هذا البحث فإننا تطرقنا إىل دراتسة البعد العداوىلي لتر
 
ف

جم عند نقله ولقد طرتحنا اإلشكالية العالية: 27 ي ذلك عل دراتسة كااءات المتر
 
، مركزين ف

ي فك ترمتر  
 
ي تساعد عل تقصي البعد العداوىلي ف

جمية التر ما هي األدوات اللغوية والتر
ي  تسععارةمحعوى ال 

 
ي النص األصلي وتحقيق غاية الشاعر؟. وهدفنا هو هو الوصو  ف

 
ف

ي عمله ونقل هذا النوع من الصور بناس األختر إ
 
جم ف ي تساعد المتر

ىل إبراز هذه األدوات التر
 .المعت  والعأثتر 

جمة األدبية، ال : الكلمرت المفترحية ، العداولية، جيل تسععارةالتر ي
 27، األدب اإلتسبان 

ي 
 .اإلتسبان 

 
 المقدمة: 

جمة تسععارةتعد مسألة ال  ي شدت إنتباه الدراتسات اللغوية والتر
تضايه من رونق  وذلك لما  .من بير  أهم المسائل التر
ي عموما والشعر خصوصا ي النص األدن 

 
ي الحديث تسنة  .وجما  ف

ي مجا  البحث اللسان 
 
تحيث  1976فكان لها أو  ظهور ف

ي مجلة تسععارةقام داجوت بنشر دراتسعه "هل يمكن ترجمة ال 
 
جمةالمعني Babel؟" ف صورة  تسععارةال ف .ة بقضايا التر

همأدبية للععبتر عند العرب  يير  األتسلوب فقط بل أيضا لنقل خاصية ثقافيةواإلتسبان وغتر  
كما    .، فهم ل يسععملونها لتر

ي 
 
  .أنها تعد عنرصا مهما للعأثتر وتحقيق العواصل الثقاف

 :والغرب عند العرب تستعرة ال -1

وهناك فهناك من يراها تشبيها لوجود عالقة مشابهة  وتباينت آراءهم، تسععارةال لقد تعددت الععاريف عند العرب لكلمة 
 يراها مجاز عقلي ألن العرصف فيها يعم عل مسعوى العقل.   من

شخص من شخص آخر لمعرفة ما  اتسععارةمعروفة أي  العارية وهي من عل أنها: " تسععارةمنظور ال  ولقد عرف إبن
انهم األمععة  "الزبيدي: ". بينما جاء عل لسان بينهما ون من جتر ون والثياب هم يععتر ، ). "أي يسععتر  .(1971محمد علي

ي ومن جهة أخرى يقو  ي  الدهر "وأرى :الزمخشر
ن  ، يسععتر ي " يأخذه أي شبان  ي

 .(1997دزيرة تسقا ، ) .مت 

ي كعب البكما 
 
ي قالب واتحد  إذ أن كلالغة القديمة والحديثة، تعددت الععرياات ف

 
ي المعاجم تصب ف

 
ي اللغوية لها ف

 ،المعان 
ي  وذكر األخذ والطلب.  ،أل وهو العداو  والعطاء  ي وقا  كالم نقال عن الخااج 

ي  الّرمان 
 
هف  واشععل" :وجلّ  عز قولهل تاستر

ي  يوضع لم للنار  شععا ال  ألن اتسععارة (.1971)أنعام فوا  عكاوي،شيبا"  الرأس
 
 كان الشيب لّما ألن.للشيب اللغة أصل ف

لة كان األو  لونه غتر  إىل يحيله تحتر  فشيئا شيئا الرأس من يأخذ ي  النار بمت  
ي  التر

 
 غتر  إىل تحيله تحتر  الخشب تشي ف
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ي مسععار، والشيب مسععار له.  شععا المعقدمة. فالنار مسععار منها، وال  تحاله
ي  تسععارةال  فق 

 المسععار يظهر أل ينبغ 

  .الحسن والرونق من الكالم عل ما ذهب ظهر وإذا له،
  .أرتسطو تاليس واللغويير  أمثا محور الدراتسة عت  العاري    خ عند الكثتر من الاالتساة  تسععارةكانت ال   أما عند الغرب فلقد 

ي الجملة
 
ي مخعلاة وما يعوافق معها ف

ي  Metáforaجاء تعريف كلمة ف .فهي صورة بيانية تعمتر  بعوظيف الكلمات بمعان 
 
ف

:    La Real Academia الملكي لألكاديمية اإلتسبانية قاموسال ي
 كاآلنر

"Traslación del sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita, como en 

las perlas del rocío, la primavera de la vida o refrenar las pasiones". Diccionario de la Real Academia 

ver, (https://dle.rae.es). 
:" تسععارةأي أن ال  ي  هو كما  منطوقة، غتر  مقارنة باضل مجاز، آخر إىل صوت من السليم الحس ترجمةهي

 
 لؤلؤ ف

 ".المشاعر كبح أو الحياة ربيع الندى،
 :تسععارةأن ال  Carmen Serrano Begega الباتحثة كارمن رسانو بخيجاكما جاء عل لسان 

« No es una sustitución, sino una relación semánticamente interactiva entre dos términos…. Y sugiere 
al lector un nuevo sentido que él debe hacer coherente y compatible con su interpretación del texto” 

)Carmen Serrano Begega,2012(.     
ح عل القارئ معت  جديد تو … مصطلحير  باألتحرى عالقة تااعلّية بير   اتستبدا ،" هو ليس أي أن  يسعوجب عليهقتر

ه هيجعل  للنص".  متسقا ومعناتسقا مع تاستر
ي تطرتحها عند نقلها من لغة إىل  بسببوذلك  ،إهعمام النقاد والمنظرين تسععارةلقد نالت مسألة ترجمة ال 

اإلشكالت التر
 .ير  خصوصا ما تعلق بثقافة لغع ،أخرى

 :ةتداوليمن منظوة ال تستعرة ال -2
 ، المفهوم والتطوة: التداولية 2-1

العداولية لغة من العداو  والعااعل، وكل تااعل يلزمه طرفان عل أقل تقدير: مرتسل ومسعقبل، معكلم وتسامع، كاتب 
عل معت  أن مدار اشعغا  العداولية هو مقاصد وغايات معكلم، وكيف تبلغ مسعمعا أو معلقيا. وكل تداو  تحكمه  .وقارئ

اجماتيكية.  رها، واتسعقرت عل تحساب الت  جمة لها ما يت 
بهاء الدين )ظروف وآليات وعوامل تحيط به، ولهذا فإن التر

 .(2010محمد مزيد، 
، ل من الجانب تسعخدامغة قيد اإلتسععما  أو ال أما اصطالتحا فيقصد بها دراتسة الل ، أي دراتسعها داخل السياق الواقغي

ي أو النحوي اكيت 
، التر ي  .المعجمي

 
هي أيضا تلك الدراتسة لكل تلك الكلمات والجمل كما نسععملها ونقصدها ل كما نجدها ف

 القاموس. 
داولية الع وعرفها عل أن " Maurice Charles ويعود أو  إتسععما  لمصطلح العداولية إىل الايلسوف تشارلز موريس

ي تعالج العالقة بير  العالمات 
لقد تطورت (. 2011)باديس لهويمل، ".العالمات ومسععملي هذهجزء من السيميائية التر

 .| الكالموتحليل الخطاب تحليل النص، تحليل الحوار  العداولية ضمن مجموعة من المقاربات اللغوية أهمها: 
 التداولية:  أتسس2-2

 : ي دراتساتها للغة عل عدة أتسس مهمة وهي
 
 تععمد العداولية ف

 أفعرل الكالم:  -1

ي بها  Austinأوتسعير   الكالم معكان أو  ظهور لنظرية أفعا  
أن تباد  المعلومات والقيام باعل خاضع لمجموعة  ، ونعت 

ليست مجرد جملة إنشائية بل  "،مطرود أخرج أنت :"فقولنا مثال .والعواصل مرهون بإنجاز تلك األفعا  .من الضوابط
ي أن الموظف أنهيت مهامه

و لقد متر   .فأفعا  الكالم ليست مجرد جمل وصاية أو إنشائية فقط .هو أداء قوىلي يعت 
 الكالم: أوتسعير  بير  ثالثة أفعا  من أفعا  

ي هذ، فعل القو 
 
ي القو  وهذه النقطة محور إهعمامنا ف

 
 الناتج عن القو . الاعل ا البحث، الاعل المعضمن ف

 متضمنرت القول: -2
ي كالمه ذلك لسبب ظروف خضع لها، فيضطر إىل العلميح إىل أشياء لم إ

 
ن المعلاظ قد يلجأ أتحيانا إىل عدم العرصي    ح ف

اض مسبق، أو أقوا  مضمرة.  .يرصح بها ي إما عل شكل إفتر
ي أقواله وهي تأنر

 
بلعكرمي مريم، ) ولكن نجدها معضمنات ف

2017). 
 الحواةي:  تلزامتس ال -3

ي بو  غرايس الايلسوف قام
يطان  فالناس عند تحديثهم فحسب رأيه: "، الحواري تسعلزامفكرة ال  بعأتسيس  Paul Griceالت 

ح ".قد يقولون ما يقصدون، وقد يقصدون أكتر مما يقولون، وقد يقصدون عكس ما يقولون نظرية  غرايس ولقد إقتر

https://dle.rae.es/
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لكي يعمكن المرتسل من الععبتر عن مقاصده، وأن يملك  .الععاون بير  الطرفير   ماادها أن العواصل الكالمي محكوم بمبدأ 
ي تلك الكااءة والقدرة عل اتستيعاب تلك المقاصد

 عل أربعة قواعد:  الحواري تسعلزامال مبدأ و يقوم  .المعلقر

  .ي الحوار تحسب الحاجة ل تجعلها أكتر مما يجب
 
 قاعدة الكم: لعكن إفادتك ف

    :ل تقل ما تععقده كذبا ول تقل ما ياعقر إىل الدليل.  قاعدة النوع 

  :كن عل صلة بالموضوع.  قاعدة العالقة 

  :(2017بلعكرمي مريم، ). وتجنب اإللعباسكن واضحا  قاعدة الكيف. 
اقأن  ،ويرى غرايس  .بل ينقل ما تم العلاظ به إىل اإلضمار ،هذه القواعد ل يكون له تأثتر عل العملية العواصلية اختر

ي لم يعم العرصي    ح بها لعقصي المقاصد الضمنية عن 
ي رصد المقاصد التر

 
جمي فهذا المبدأ يسهم ف لكن من الجانب التر

ي اللغة الهدف إشارات لعقصي تلك المقاصد.  
 
جم بععديالت توفر للقارئ ف  طريق قيام المتر

 :تستعرة ال  التداولية وترجمة-3
كة فلكال جمة نقاط مشتر كة وهي السيميوطيقاإن للعداولية والتر وكالهما يقومان عل مبدأ العواصل كما  .هما طبيعة مشتر
ي فيقو  الباتحثان تحاتم  .أنهما يعالجان اللغة من جانبها اإلتسععماىلي 

 
 هذا الصدد:  وميسوم ف

 
« A translation should be primarily pragmatic because pragmatics and translation share common 
features. They are semiotic in nature, aiming at increasing understanding an facilitating 
communication ».(Bahaa-eddin Abulhassan Hassan,2011) . 

ات، وكالهما ذو طبيعة أي أنه ي ناس المتر 
 
ي المقام األو  تداولية، فكالهما يتشاركان ف

 
جمة ف "ل بد أن تكون التر

 قية، تهدفان إىل تسهيل الاهم والعواصل".  تسيميوطي
3-1 :  السيرق والمعن 

، ال  السياق نقطةيعد  ي فهم جذور الخطاب السياسي
 
ي العداولية، لما له من أهمية ف

 
ي جعماعي أتساتسية ف

 
كما نجد   . والثقاف

إذ أن كل الملاوظات ليمكن تحديد معناها إل  .أن السياق عل عالقة وطيدة بالمعت  ويمكننا القو  أنها عالقة معكاملة
"فالسياق هو عبارة عن إتجاه مجرى األتحداث".  Vandijk. فحسب رأي فانديك بمعرفة ذلك السياق الذي وردت فيه

ي كما ورد  (.2000)فان دايك، 
 
و عند  صدد فكرة السياق ف ن الغموض الذي أ: " Pierre Giraudالباتحث الارنسي بيتر غتر

ي تسياقها".  يلف العال 
 
 . ( 2000علي أيت أوشان،)مة المععددة الدللت يزو  تحير  توضع ف

؟ ما هو موضوع النص؟ وماهو  تسععارةوفهم ال فلعحليل  ي
ي النص؟ من هو المعلقر

 
ل بد من التساؤ  أول، من المعكلم ف

ي وقع عليها إخعيا ا يؤطره؟ خصوصزمانه؟ وما هو المكان الذي 
رنا تسعدعي ذلك لنعمكن من فهم أن القصائد الشعرية التر

والعطرق إىل السياق الناسي  ،عل هذه األتسئلة تعطلب تجاوز ماهوم السياق بمعناه الضيق فاإلجابةمقاصد الشعراء. 
ي والعخيلي جعماعي وال 

 
جمة تعد مهمة معقدة . والثقاف جمي فإن عملية التر كونها تعطلب فهم النص   ،أما من الجانب التر

ي النص األصلي  وفك ذلكاألصلي 
 
ي اللغة الغموض ف

 
جم ه العملية تإل أن هذ الهدف. وإعادة الععبتر عنه ف عطلب من المتر

ي تععلق بثقافة با المرتبطة ،معارفال بجملة من ملماأن يكون 
. مجعمع اللسياق كالتر ي

بيتر  وجاءت دراتسات المنظر  المعلقر
ي تقوم عل ف  Peter Newmark نيومارك

جم كلمات، ألنه ليس  كرة نقل الثقافات قائال تحو  هذه الاكرة والتر :"إننا نتر

ة بسياقاتها النحوية والعالزمية  ة أو صغتر جم كلمات مناردة بل ملعصقة بدرجة كبتر
جمه...ول نتر ئ آخر نتر هنالك شتر

 .( 2006بيتر نيومارك، ) .والوصاية والثقافية واللهجة الشخصية"
ي  :فمثال 

 
واألكل والعادات  نقصد به تحليل الكلمات لثقافة مجعمع ما كاللباس، والذيالحديث عن السياق الثقاف

ي لفالسياق الشخصي بينما  والعقاليد. 
 
إذا تحدثنا عن ف األخرى.  غاتالكاتب وطريقة كالمه المغايرة عن الل غةيعمثل ف

ي نيويورك Poeta En Nueva Yorkقصائدديوان 
 
هذه  فإن ،  Federico García Lorcaلوركالاديريكو غارتسيا  شاعر ف

ي   فالشاعر  كعنديد للظلم ولاهم ما كعبه ل بد من دراتسة هذا السياق.   جاءت القصائد
 
 جامعة كولومبياكعبها أثناء وجوده ف

ي 
 
ة من عام  نيويوركف ي الاتر

 
ي عام . 1930تحتر عام  1929ف

 
ي كوبا إل 1929غادر لوركا إتسبانيا ف

 
ات ف لقاء بع  المحار 

لكن رغم هذا إشمتئ   .ويمكن أن يكون تسبب تساره هذا تحاجعه لعغيتر الجو والهروب من الظلم المحيط به  .ونيويورك
 .من طريقة تعاملهم مع األقلية السود، فلطالما طالب بالحرية، ولقد تأثر الشاعر بالمجعمع األمريكي 

ي  المضمر مقرصد 3-2
 
 : تستعرة ترجمة ال ف

ي هذا الصدد الصور البيانية شكل من أشكا  المضمر وتعد 
 
:"قد John Searleتستر جون يقو  الايلسوف األمريكي  ف

ي يعاوه بها كما هو الحا  مع ال 
، أو قد يود قو  عكس ما تنطوي تسععارةيقصد المعكلم معت  مغايرا عن معت  الجملة التر

ي العالقات العضمينية عليه الجملة من معت  عل غرار العهكم أ
 
و قد يود أن يايد بمعت  الجملة مضافا إليه معت  آخر كما ف

ة".  ، )العحادثية وأفعا  الكالم غتر مبارسر ي
ات أوركيون  جم عمله وينعج نص عل أكمل  .(2008كاترين كيت  فليؤدي المتر

 تقصي المقاصد لبد أن تعوفر فيه مجموعة من الكااءات.  ويعوصل إىلوجه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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ي ترجمة ال  3-3
 
 :تستعرة كفرءات تحليل مقرصد المضمر ف
جم عند ترجمعه للنصوص  منها، يعطلب منه تحديد المقاصد خاصة أمام الصور البيانية   وخاصة األدبيةإن المتر

ي ضمنية ومضمرة .تسععارةكال 
ي طياتها معان 

 
ي تحمل ف

 وإنعاج نصفعليه تطبيق جميع كااءاته ليعمكن من فهم النص  .التر
ي اللغة 

 
 .الهدفآخر بناس المعت  ف

ي أفعا  الكالم كاترين
 
ات  فعقو  األتسعاذة المخعصة ف ي  كت 

ي هذا الشأن:" إننا  Catherine Kerbrat Orecchioni أوركيون 
 
ف

ي إنشاء 
 
ي ف

نعجز عن فك ترمتر  المحعويات المضمرة ما لم نلجأ باإلضافة إىل المعلومات المععلقة بالنظام اللغوي المعت 
: القو     )أي الكااءة األلسنية اللغوية(، إىل بع  المعلومات المععلقة بمايلي

 ،)السياق الخارج عن الكالم )أي الكااءة الموتسوعية 

 ،)طريقة عمل القواعد العحادثية أو قوانير  الخطاب )أي الكااءة البالغية العداولية العواصلية 

  المنطق الطبيغي )أي 
ي تمتر 

ا بع  اآلليات التر ، ) الكااءة المنطقية(". وأختر ي
ات أوركيون   .(2008كاترين كيت 

 الكفرء  اللغوية: -
ويقصد بها قدرة المعحدث بلغة ما عل فهم  التسمية،أو  من أطلق هذه  Noam Chomskyم تشومسكي ايعد نع

ها. النصوص  ي قاموس اللسانيات: " أنها  وإنعاج غتر
 
فهذا النوع من الكااءة تعد صاة مكتسبة وليست فطرية، ولقد جاء ف

 والععرف علعدد ل معناهي من الكلمات والجمل،  وترجمة وإنعاجماهوم أتساسي يشتر إىل قدرة المعكلم عل فهم 
 (1995 ،جورج مون  )األخطاء المرتكبة بعد إصدار األصوات والكلمات". 

ي  الكااءة هذه ثل محور إهعمامويعم
 
 من للغة اللغوي لمعجماو ٬النحو وعلم ٬تةالصوا لدللة، وعلما من علم كل معرفة ف

نانديث   .اللغات...الخ  عن الكااءة اللغوية:  Marina Mernandezوتقو  الباتحثة مارينا متر
"La competencia lingüística, designación introducida por Noam Chomsky, hace referencia a la habilidad 

de los hablantes de una lengua para interpretar y producir textos. Consiste en el conocimiento de la 

semántica, la fonología, la sintaxis y el léxico de una lengua dada". (Marina Menéndez  , s.f.) 
، إىل قدرة المعحدثير  باللغة  "Noam Chomsky ة"، وهو تسمية أدخلها "نعام تشومسكي "يشتر مصطلح "كااءة اللغأي 

". عل تاستر النصوص وإنعاج النصوص. وهي تعكون من معرفة علم الدللت، علم الاونولوجيا، بناء الجملة للغة معينة
 فهذه الكااءة تعطلب اإللمام بعدة قدرات لغوية. 

 الكفرء  الموتسوعية: -
هذه الكااءة من فرد إىل آخر، فلكل واتحد منا رصيد موتسوعي مغاير وكل واتحد يقوم بعطوير هذه الكااءة تحسب تخعلف 

ي الحياة وما يكتسبه مع الوقت
 
جم، فهي تساعد عل فك المحعوى  .تجاربه ف ي عمل المتر

 
فنجد أن هذه الكااءة تسهم ف

ي هذا الصدد:" و للكااءة ا
 
ي ف

ي المضمر فعقو  كاترين أوركيون 
 
ها عل مخعلف الصعد، فهي تدخل أصال ف لموتسوعية تأثتر
ي عملية فك ترمتر  المحعويات 

 
 بكثتر ف

 المحعويات البينة......ولكنها تعدخل عل نحو جلي ومكثف أكتر
عملية فك ترمتر 

ات  )المضمرة، فغالبا ما يععير  اللجوء بغية فك شيارة المضمن أو العلميح إىل معرفة خارجية".  ،  كاترين كيت  ي
أوركيون 

2008) 
ي وال 

 
ي هذه الكااءة يكون عن طريق العااعل الثقاف

 
ي  . للاردجعماعي فالرصيد الذي يعم اكتسابه ف

 
ويعد هذا األمر أتساتسيا ف

جمة.  وكل هذا  والشعرية خاصةفهم النصوص األدبية عامة  جم عل تأويل النصوص أثناء التر  يساعد المتر
 الكفرء  التداولية: -

ي العداولية ما يسم ب  منطق المحادثة، وتحعل موضوعا مهما تعضمن الكااءة 
 
نظرية األداء. فالدراتسة الحقيقية ألي لغة  ف

ي ظل ظروف معينة
 
ورة باألداء أو بما ياعله شخص ما ف ة بالكااءة  .تععلق بالرص  ولذلك فإن معطيات األداء تععلق مبارسر

فإذ كنا نعرف أن اللغة تعألف من كلمات وجب علينا أن ندرس اإلشارات اللغوية وخصائصها الدللية والصورية.  .ناسها
ي فهم طبيعة اللغة وقدرات اإلنسان اإلبداعية. 

 
ابراهيم )فدراتسة األداء تساعدنا عل فهم الكااءة، وهما معا يععاونان ف

 (2017طلبه، 

جم ناسه عاجز عن فهم  ي قد يجد المتر
 
المقاصد إذا تم فصل اللغة عن مسععمليها، وبالعاىلي تكون للكااءة العداولية دور ف

فهذه الكااءة تععلق أتساتسا بالقدرة عل تحديد قوانير   .تحديد مقاصد ذلك الكالم باإلنطالق من مبادئ العخاطب
 الخطاب، مثل مبدأ الععاون الذي تحدثنا عنه تسابقا. 

    :(تستدللال  )الكفرء  المنطقية-

جم إن وذلك لاهم المراد من  .تسعدل عند ترجمعه لنص ما يحاو  الوصو  إىل مقاصد الكاتب عن طريق عملية ال  المتر
ولقد كان العرب من  .هذه عن طريق إتسعقراء منطلقات معينة تسعدل ال  وتكون عمليةالكالم وتحقيق عملية العواصل 

ي السباقير  إىل هذا الموضوع فقا  الباتحث عمر 
 
لته أن لعند األصوليير  وتطور د  تسعدل ال  مقاله ماهوم المحمودي ف

ي عرف
 .”تقرير الدليل إلثبات المدلو  ": عل أنه تسعدل ال  الجرجان 
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ي اللغة هو المرشد إىل المطلوب. 
 
ء طلب دللة عليه والدليل ف ي

ء .يقا  اتسعد  فالن عل السر ي
ء عل السر ي

 واتسعد  بالسر
  .وجد فيه ما يرشده إليه اي واتسعد  عل األمر بكذا اتخذه دليال عليه،  أي
ي شعر جيل  تستعرة نمرذج عن ترجمة ال -4

 
 : 27ف

ات والخصرئص )الفنية واللغوية(: Generación del27 ، 27جيل 4-1  ، الممي  

ا  فرانكو، ظهرت مجموعة من الشعراء الشبان. 1927قرابة عام  ي إتسبانيا ورقابة الجت 
 
، ووتسط الحرب الدكعاتورية ف

ي  27عرف باتسم جيل 
بالذكرى المئوية الثالثة لوفاة الشاعر  تحعاا ، وكان ظهورهم عند ال  Generación del 27اإلتسبان 
ي لويس دي غونغرا

ي غيير  شعراء:   08ت المجموعة مؤلاة من . فكان Luis de Góngoraاإلتسبان 
 Jorge خورج 

Guillén(1893-1984) بيدرو تساليناس ، Pedro Salinas  (1891-1951) ي
نر -Rafael Alberti (1902 ، رافائيل ألبتر

 Dámaso Alonso(1898-1990، داماتسو ألنسوFederico García Lorca (1898- 1936) ، فيديريكو غارتسيا لوركا(1999
اردو دييغو، ( نودا) Gerardo Diego 1896)-1987 ختر ي ألكسندري Luis Cernuda (1963-1902) ، لويس ثتر

 ، فيسنتر

Vicente Alexandre -1898)1984 .(  برزوا بأعمالهم أين وظاوا تعابتر مسعحدثة، وإتسععارات غامضة، نتيجة ذلك
ة للاهمالحلم والخيا  الاياض اللذان يدخالن القارئ عالم الدهشة وتجع وهذا كله راجع لعأثرهم  .ل النصوص عستر

ي تالت من 
ي تدعو إىل الكعابة اآللية وهي الكعابة العاوية الغتر مدروتسة التر

ي فرنسا والتر
 
ي ظهرت ف

بالحركة الشيالية التر
ي هذا الصدد الباتحث أمنية أتحمد محمود تسالم  يقو و  اإلكراهات اآلتية من العقل. 

 
ي أعمالهم، تظهر اف

 
ألولويات أنه: "ف

ي تعىط للحلم، 
الصورة. هناك بع   اتسعخدامالسخرية أو  اتسعخدامللشيالية الارنسية، رؤيعهم للعالم، األهمية التر

ي نيويورك 
 
ي كعاب شاعر ف

 
ة ف  Poeta en Nueva York.» ( Omniaاألمثلة لممارتسة لوركا ل  "الكعابة العلقائية" الشهتر

Ahmed Mahmoud Salem, 2015 ) 

، 27عرف جيل  ي الععبتر
 
ي أرجاء العالم، كما تحرصوا عل خلق أتسلوب جديد ف

 
ي بإنعاجهم الشعري وذاع صيعه ف

 اإلتسبان 

ة.  ي تعيشها إتسبانيا خال  تلك الاتر
 وكل ما يخعلج الناس محاولير  إنعقاد األوضاع السياتسية التر

ي ترجمة لال  4-2
 
جم ف  :تستعرة نمرذج عن كفرء  المير

ي الضمنية عن-
 :27د شعراء جيل تصنيف المعان 

ي 
ي الضمنية موضوع المعت  الضمت 

 قصدية الشاعر نماذج عن المعان 

 الربيع أبريل  فصو  السنة

 الموت القمر امرأة ميعة

ي  العيون العالم الداخلي 
تاصل العالم  األبواب التر

ي عن عالم األفكار  .الخارج 

 القمر الدف العامبور

 
 نموذج عن الكفرء  اللغوية: -

 األصلي النص 
Oh luna! Cuánto abril!  
Qué vasto y dulce el aire!  
 Todo lo que perdí 
Volverá con las aves.  
(Federico García Lorca, “Advenimiento”). 

)Israel Rodríguez, 2014(.  

 

جم  النص المتر

 يا قمر! يا لروعة أبريل! 

 يا لرتحابة الجو وتحالوته! 
 كل ما ضيعت

 تسيؤوب مع الطيور.  
 . (قصيدة "إرتقاء" )فيدريكو غارتسيا لوركا  
 
( ،     (.1992خلياة محمد العليسي
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 التحليل: 
ي مخعلف مراتحل الحياة، مع لمسة من القلق من طرف  Advenimientoإن موضوع قصيدة 

 
إرتقاء للوركا، هو األمل ف

ي ال 
 
ي وقع عليها إخعيارنا تحمل معت  مضمر. فلقد إتسععار الشاعر كلمة تسععارةالشاعر. وف

أبريل ليقصد بها   Abrilالتر
ي السطر الذي يليه. وجاءت الجملة، جملة 

 
ح مغاير  أتسميةالربيع وهذا ما يؤكده ف . كما ورد رسر ي النصير 

 
إنشائية ف

، عل أنه الشهر الرابع  Abrilلكلمة ي
ي القاموس الملكي اإلتسبان 

 
يوما. كما تحمل الكلمة  30من السنة الذي يسعغرق أبريل ف

 أيضا معت  أبريل الحياة أي تسن الشباب. ولها أيضا دللة للجما  والنضارة. 
ي السطر قبل األختر ليبير  ما تم ضياعه ويؤكد أنه تسيعم تعويضه مسعقبال بعوظياه  

 
ي ف

لقد وظف الشاعر الماض 
ي هذا 

 
. فيظهر لنا ف ي السطر األختر

 
ي اللغة  للمضارع ف

 
جم عند إنعاجه نص بناس العنار ف المثا  الكااءة اللغوية للمتر

الهدف. وهذا دليل عل إلمامه بعلم الدللة والنحو والمعجم اللغوي. فعند نقله لجأ إىل الطريقة الحرفية فأبقر عل كلمة 
ي قالها الشاعر، وهي شهر من فصل الربيع تحااظا عل المعت  وقصد الشاعر

 . أبريل التر

 النص األصلي 
La luna vino a la faragua      
Con su polisón de nardos. 

 (Federico García Lorca, “Romance de la luna, luna”). 

)Israel Rodríguez, 2014(.  

 

جم  النص المتر

 جاء القمر إىل دكان الحداد
ي.   بشجه العنت 

  ."(تحكاية القمر، قمر"قصيدة )فيدريكو غارتسيا لوركا، 
( ،    (.1992خلياة محمد العليسي

 
 التحليل: 

، قمر"، هو الطاولة، الموت وعالم الغجر واألندلس. تحكاية القمر     Romance de la luna, lunaإن موضوع قصيدة " 
ي ال 

ة. فق  ي الجدو  أعاله تحمل كلمة  تسععارةإذ نجد أن لوركا إتسععمل الرمز بكتر
 
ي ذكرناها ف

قمر، معت  مضمر  Lunaالتر
ي القمر الصناعي الطبيغي الوتحيد عل كوكب األرض. 

، والذي يعت  ي
ي القاموس الملكي اإلتسبان 

 
 غتر معناها الذي ورد ف

جم يظهر أنه غتر مطلع عل ثقافة  أتسميةجملة  تسععارةفجاءت ال 
ي اللغة الهدف. فالمتر

 
ي اللغة األصل وجملة فعلية ف

 
ف
جم الكلمة بطريقة تح ، إذ أنه الغجر، فتر ي قصدها الشاعر. وهذا ما أدى إىل ضياع المعت 

رفية ولم يلجأ إىل لاظة الموت التر
ي النموذج. 

 
ي فك ترمتر  محعوى كلمة قمر الواردة ف

 
ي تسهم ف

جم التر  ل تظهر الكااءة الموتسوعية للمتر
 نموذج عن الكفرء  التداولية: -

 النص األصلي 
“El alma vuelve al cuerpo, 
 se dirige a los ojos y choca  
Esplendor aploma”   
(Jorge Guillén, "Poema más allá"(. 
(Khalid Raissouni,2006).  
 
 

 

جم  النص المتر

 تؤوب الروح إىل الجسد،
 تقصد المقلعير  وترتطم ضياء! 

 !بغمر كيانه كله.دهشة 
ي األبد"(. 

 
ي غيير  "قصيدة بعيدا ف

 )خورج 
،)خالد  ي

   (2006الريسون 
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 التحليل: 
ي األبد" Más allá موضوع القصيدة "

 
ي غيير  هو فرتحة الحياة عندما يبدأ اليوم. إنها قصيدة فلساية ، بعيدا ف

لخورج 
 
ً
، ليال ح بشكل ملموس رتحلة روتحه  .يحدث له بينما يحلم ما هذا العمل  ونهاًرا. يصفتهدف إىل تقسيم العالمير  ويشر

ي عن  ي تاصل العالم الخارج 
( تحتر العيون )وهي األبواب التر  بعالم األفكار )العالم الداخلي

ً
ثم يستيقظ  .عالم األفكار(بدءا

ي )عل اتصا  مع  هعندما تكون روتح ي  ojos(. فلاظة العالم الخارج 
 
المقلعير  تحمل معت  مضمر عكس الذي ورد ف
ي اللغعير  )األصل 

 
. والذي هو عضو البرص لدى البشر والحيوانات. فجاء النموذج جملة فعلية ف ي

القاموس الملكي اإلتسبان 
ي تاصل والهدف(، وبطريقة تحرفية. و 

ي قصد بها األبواب التر
ي لاظة المقلعير  والتر

 
جم إىل قصد الكاتب ف لم يذهب المتر

ي هذا المثا  غياب
 
ي الذي ورد فيها. فيبدو لنا ف

متر  للمعت  الضمت 
. إذ لم يحاو  فك التر ي كااءة ال عالمي األفكار والخارج 

ي لها العداولية 
جم. والتر ي تحديد مقاصد ذلك للمتر

 
  الكالم. دور ف

 (:تستدللنموذج عن الكفرء  المنطقية )ال -

 النص األصلي 
Su luna de pergamino 

Preciosa tocando viene.  
)Federico García Lorca poema “preciosa y el aire”.(  
)Israel Rodríguez, 2014(. 
 

جم  النص المتر

 كانت الغالية تدق الدف 
 وهي مقبلة. 

 الغالية والري    ح")فيدريكو غارتسيا لوركا، قصيدة 
( ،    (.1992خلياة محمد العليسي

الغالية والري    ح، هي قصة طالة غجرية تمر ليال تااجأت بعاصاة قوية باعل  preciosa y el aireإن موضوع قصيدة 
ق. تبحث عن مكان آمن تحتر تهدأ العاصاة. وهناك تسيعلقاها ثالثة جنود يسعمعون إىل قصعها وهم يععنون  الرياح والت 

ي المحيط. 
 
 بها. وينعهي األمر بالغضب الذي تجسده الرياح ويظهر موضوع الحب ف

ي ووردت عل أنها جلد لحم بقري. وهي  Pergaminoلاظة إن 
ي القاموس الملكي اإلتسبان 

 
تحمل معت  مضمر غتر دللعها ف

ي األرجنعير  معروفة بصناعة الدف. وجاءت ال 
 
ي اللغة  أتسميةجملة  تسععارةأيضا مدينة ف

 
ي اللغة ف

 
األصل وجملة فعلية ف

ي هذ الهدف. وعنرص الهوية
 
هو اتسعدارة العامبور أو الدف واتسعدارة القمر ولون القمر والعامبور أيضا عنرص  تسععارةه ال ف

"، لوركا يعطينا معت  preciosa tira el pandero هوية. نحن نعلم أن القمر هو العامبور ألن لوركا يقو  لنا فيما بعد: "
ي جزء آخر من القصيدة ةاتسععار 

 
فبالععماد عليه، نعوصل إىل فهم  تسعدل تسابقا وهو ال  هما ذكرناوهنا يدخل  .ف

جم لجأ ف .تسععارةالمقصود من هذه ال  اتيجي الجمع بير   إىل المتر حاو  الوصو  إىل مقاصد ف .وبعرصف الحرفية عير  إتستر
متر  و وذلك  .تسعدل عن طريق عملية ال  شاعر ال

ي  منطلقات معينةلتسعقراء اإل طريق فعن  هالمراد من كالمفهم لاك التر
 
ف

ي اللغة الهدف، وهذا دليل عل توفر الكااءة المنطقية )ال 
 
( لدى تسعدل القصيدة تمكن من وضع المصطلح المناتسب ف

جم.   المتر
 

 الخرتمة: 
ي الخعام و 

 
ي ترجمة ال  من خال وف

 
ي قصائد شعراء جيل  تسععارةدراتستنا للبعد العداوىلي ف

 
 توصلنا إىل النعائج العالية:  27ف

جمعها تعطلب إمعالك   تسععارةإن ترجمة ال - ، فتر اتيجيعير  أو أكتر
ل تقعرص عل نمط واتحد، وإنما عل الجمع بير  إتستر

ي عدة مجالت. 
 
 كااءات وقدرات متسعة وعميقة وف

ي ترجمة ال إن عمل -
 
جم ف كيب والدللة مع  تسععارةالمتر ل يقعرص عل نقل بت  النص فقط بل يعوجب عليه أن ينقل التر

 .والجما تحااظه عل مقاصد الكاتب ليكون النص الذي أنعجه بناس أتسلوب النص األصلي وبناس األهمية 
ي قصائد جيل  تسععارةإن ترجمة ال -

 
ي  27ف

تحليل المضمر  تسعوجب توفر كااءات يعم اإلرتكاز عليها للوصو  إىلاإلتسبان 
وري ألن ليس كل قارئ لنص  ، ويعد هذا األمر ر  ي

جمشعري والمعت  الضمت   قادر عل فهم ما قصده الكاتب.  ،متر
ي تحليل مقاصد -

 
جم أن ينقل  27إتسععارات جيل يعد السياق عنرص مهم ف بأمانة، فال يمكن تأويل  القصائد ويسمح للمتر
 القو  بعيدا عن السياق. 

 
 

https://www.poeticous.com/jorge-guillen/mas-alla-el-alma-vuelve-al-cuerpo?locale=es
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