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 المستخلص

 

نظرية وعملية بين علماء  التي أثارات نقاشات   األدبية   الترجمة   منالترجمة الشعرية جزٌء مهٌم 

فمن دونها لن يكون الترجمة  ترجمة األعمال الشعرية بأهمية كبيرة في دراسات  تمتاز الترجمة. في الواقع, 

 وقراءته  والتمتع به . العالميباإلمكان الوصول الى الشعر 

زمن   وقد نـُوقشت ترجمة الشعر منذ كن أن تــُعد الترجمة الشعرية أكثر أنواع الترجمة صعوبة ً. يم

, مع العديد من المحاسن والمساوئ وإنقسام اآلراء تجاه إمكانيتها من عدمها. وهذا نابع ٌ من أسباب  بعيد

للغة  مجازية, والخصائص الموسيقيةللغة العديدة. غالبا ً ما يعتمُد الشعُر على الخيال, تركيب الكلمات, ا

كل والمعنى كليهما. فالتضحية بأي من هما ترجمة الشعر أيضا ً من أهمية الش   وتنشأ تحدياتُ لتحقيق أثره . 

 ترجمة خالية من الخسائر.  سُيفضي الى خسارة  كبيرة في الترجمة. ومع ذلك, فمن المستحيل إنتاجُ 

تحتاج . خسائر   كثيرة   مفادها أن الترجمة ستعاني من قيقة  صعوبات الترجمة الشعرية إلى ح وتشيرُ 

ممكن,  ترجمة تكون قادرة على تقليل هذه الخسائر إلى أقصى حد   ترجمة النصوص الشعرية الى ستراتيجية  

النص الهدف. مكاسب الترجمة في  من بعضالالشكل والمعنى وإيجاد  الحفاظ على أكبر عدد ممكن من أوجه  

ستراتيجية التعويض في ترجمة النصوص الشعرية اإلنكليزية. ستتحقق من  بتوظيفدراسة تـُعنى هذه ال

مكاسب الترجمة وستبحث في نجاح هذه  وإيجادمدى قدرة هذه الستراتيجية في تقليل خسائر الترجمة 

ية في الستراتيجية في الحفاظ على شكل الشعر ومعناه في الترجمة. أخيرا ً ستتحقق من قدرة هذه الستراتيج

لجعل تأثير النص على مستوى كل   من الشكل والمعنى  ازن بين النص المصدر والنص الهدفتحقيق التو

لتأثير النص المصدر على القارئ المصدر. تستند هذه   الدراسة على  ا ً الهدف على القارئ الهدف مشابه

لى التسبب بحصول اية بالشكل أو المعنى في الترجمة خمس فرضيات. االولى, يمكن أن تؤدي التضح

خسائر كبيرة في الترجمة. الثانية, ال يمكن القضاء على خسائر الترجمة خصوصا ً في الترجمة الشعرية 

, تستطيع ستراتيجية التعويض تقليل الثالثةوذلك بسبب وجود العديد من المعوقات الشعرية.  تقليلهالكن يمكن 

مكاسب الترجمة في النص  عدد من ايجادلى مستوى كل   من الشكل والمعنى وتستطيع خسائر الترجمة ع

, يمكن أن تحافظ هذه الستراتيجية على الكثير من أوجه الشكل والمعنى في الترجمة. الرابعةً الهدف. 

ٍ   , يمكن أن تحقق ستراتيجية التعويض توازنا ً بين النص المصدر والنص الهدف على مستوى كلالخامسةً 

 الشكل والمعنى وإنتاج تأثير في النص الهدف يكون مشابها ً لتأثير النص المصدر. من 



وللتحقق من هذه الفرضيات, اُجري  تقييم لترجمات شعرية ونثرية ألربع سونيتات شكسبيرية. 

ح. وقد قـُيمت هذه الترجمات من حيث الكفاءة في ترجمة كل من الشكل والمعنى بناءا ً على األنموذج المقتر

دت خسائر  تتضمنعملت. وقد اقتــُرحت ترجمة بديلة لكل سونيت الترجمة والستراتيجيات التي إستـُ  ُحد 

في حال ث ُبت عجز الترجمات على الحفاظ على الشكل والمعنى في النصوص ستراتيجية التعويض  توظيف

 الجاري تقييمها. 

جد  ان التضحية بالشكل او المعنى قد تسبب وأثبتت النتائج صحة الفرضيات المذكورة أعاله. فقد وُ 

بالكثير من خسائر الترجمة في النص الهدف. إضافة الى ذلك, ال يمكن القضاء على خسائر الترجمة 

خصوصا ً في الترجمة الشعرية بسبب وجود العديد من القيود الشعرية. وقد ُوجد  أيضا ً أن ستراتيجية 

مكاسب الترجمة, وتحافظ على الكثير من أوجه الشكل  وتـُوجدالتعويض يمكن ان تقلل خسائر الترجمة 

تأثير النص المصدر في الترجمة من خالل الحفاظ على توازن بين النص المصدر والنص والمعنى وتصون 

 الهدف على مستوى كل من الشكل والمعنى. 

 

 

 


