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 فيدوح مسينة او

اظعالضةمبنيميفمذبالممايدؼـَةمإغـامغعؿؼدمعنمخاللمػذاماٌوضوعمأنماظدراداِت
مماألدب املقارن والرتمجة سالضةمععؼدة،مصاألدبماٌؼارنممبكؿؾفمعداردهمتشفد

مقب،معنمأػممعقادؼـهمواواػاتهمؼرىميفماظرتذيةمواحدا متوصؾتمإظقهمـؿا ترىمعا
األدبماٌؼارنمتابعمظدراداتماظرتذيةموظقسممأنيفمػذاماجملالمماٌعاصرةماظدرادات
مأدؿاذةمدراداتماظرتذيةميفمجاععةمظـدنم-دوزانمبادـقتمتؼولمحقثماظعؽس،م

ظؼدموظتمأؼاممسظؿةماألدبماٌؼارنمبوصػهمدرادةم»:ميفمعوضػفامعنماألدبماٌؼارن
اطادميقة،موشريتمأحباثماٌـاضػةماظيتمأجرؼتميفمإرارمدراداتماٌرأةموغظرؼةمعام
مبصػةمساعة،موؼـؾغيم ماظدراداتماألدبقة مواظدراداتماظـؼاصقةموجه بعدماالدؿعؿار

ماألطادميقةسؾقـامعنماآلنمصصاسدامأنمغـظرماديمدراداتماظرتذيةمبوصػفاماظدرادةم
م«.سامضقؿامعنمذباالتماظدرادةمبفاديماألدبماٌؼارنمبوصػهمصرإاظرئقلقةمو
داردوماألدبماٌؼارنمواظدراداتماظرتذيقةمـممسـاؼؿفممـمإديمزاػرةمؼوظيموظؽنم

ماظـؼل ماظؿعاعلمععمػذا مبؿػاوتميفمطقػة م" ماظـصماٌصدر معنم،مغؼلم" صإغهمالمبد
مثؼاصاتم"مغصماهلدفم"موعام مبدورمتطوؼر مؼؼوم مأنمطالمعـفؿا األخذميفماالسؿؾار
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م ميفمؼػضيمإظقه مبقـفؿا ماظعالضة متغدو موبفذا ماظـصمعنمأبعادموزقػقةمودالظقة. ػذا
مغظرماظداردنيمسالضةمعدٍّموَجِذٍب.

وممامالمذكمصقهمأنماظدراداتماظرتذيقةمُتَعدُّمواحدةمعنمأطـرماٌػاػقمماٌؿداوظةم
بنيماظؾاحـنيمواٌؤدلاتماٌعـقةمبدورماٌعرصةميفمبـاءماٌـظوعةماظػؽرؼة،موالمؼؽادم

أومودقؾةم،مـمبفامأّيمعػفوممآخرعنمحقثماالػؿؿاممؼفاميفماظؿؾػظمـمسؾىماألضلمؼواز
مواظؿػاسلماظـؼايف،مبنيماألعمموايضارات.،مإجرائقةمأخرىمُتعـَىمباظؿواصل

محيؽؿفؿام ماٌؼاِرغة مواظدرادات ماظرتذيقة ماظدرادات معن مطال مأن متؼدؼرغا ويف
وطالػؿام،مفمواالئؿالفمصقهاظشروعميفمحرطةمغؼلماظـصمواظـظرمإديمأوجهماالخؿال

ُؼِذِسُنماعؿـاالمياجةمغصماهلدفمإديمجينممثرةماظعؾممإديماظغاؼةماٌؼصودة،مطؿامأنم
مطالمعـفؿامُؼلِفمميفمتـظقممإغؿاجماٌعرصة.م

وػلمدخلمحؼلمم؟العالقة بني دراسات الرتمجة واألدب املقارن عام،موظؽن
أنمُسّدمغشاره،معؤخرا،مػاعشقام؟ماألدبماٌؼارنميفمالمععؼوظقةماظؿواصلمععه،مبعدم

م مصقه مغػَله مزالمؼصارعموضعماظؼاظبماظشؽؾيماظذيمَحَصَر وػلماألدبمم؟وػلمعا
ماظرتذيةم؟ وػلمأصؾقتماظرتذيةمدبرتقمماٌؼارنميفموضعمَحِرجمعنمتـاعيمدور

صعاًلمايدَّماظػاصَلمبقـفاموبنيماألدبماٌؼارنم؟موعاماظذيمجعلماظرتذيةمتؿداخلم
اٌؼارغة؟مأممأنمػـاكماػؿؿاعاٍتمزبؿؾػًةميفماٌـففقةمبقـفؿام؟موعامععماظدراداتم
م مميقزػا مواوزاظذي ماظدراداتمميف مأصؾقت موػل م؟. ماٌؼارن مباألدب سالضؿفا

مبقِّـا بػعلممإلشـاءماظؾغةماحملؾقةموتطوؼرػاوحاجةمعادةم،ماظرتذيقةمحؼالمدرادقا
ممالتأثريات ماظورـقة ماظـؼاصة مػيمعؽاغة موعا م؟ ماظؿقوالتماظػؽرؼةماٌؿؾادظة يفمزل

اظيتمتدسومإظقفامثؼاصةماهلدفم؟موػلماظرتذيةموصقةميفمعفاعفام؟مأممأغفامـمسؾىم
م"م ممطـ  Les belles " اًائـاتماىؿقالت"حدمتعؾريماظؼولماظػرغليماٌأثورمـ

infidèlesيفمخقاغؿفامظؾـصماألصؾي
ػوماظعـوانم "ؾةممنوذجاأظفمظقؾةموظق.مإذؽاظقةماظرتذيةميفماألدبماٌؼارن"إنم

اظرؼادةميفماظلؾق،معنمعـطؾقمأنماظدراداتممـاعنمخالظهمأنمتؽونمظاظذيمغطؿحم
م.اظيتمأعؽــاماالرالعمسؾقفامالمَتَؿؾؿَُّسماٌوضوعمإالمعنمضرؼب

مبنيم ماظعالضة مذؾؽة مإذؽاظقة مإدي مباظـظر ماػؿؿاعـا معن مضاسف معا مػذا وظعل
تـاوهلاممبامُؼعَؿَؼدمـمعـامـمأغفامعلأظةمملماظدراداتماٌؼارغةمواظدراداتماظرتذيقةمو

 إنمملمغؼلمأغفامعامتزالمضقدماظدرس.،موالمطػاؼؿفامعنماٌـاضشة،متـلمحظفاماألوصر



 ...إشكالية الرتمجة يف األدب املقارن

49 

مِعِنمععطقاٍتمخاظص االدؿـؾاطمعنمعـطؾقممةمإالموتؤولمإديمغؿائجماحؿؿاظقة،وَعا
مايا مػذه ميف مباٌـفج موظقسماٌؼصود مععقـة. معـففقة مررائق مإدي مغظاعاماٌلؿـد ظة

ماٌؼصودمـميفم مؼعؿؿدمسؾىمبراػنيمدضقؼة،موخيؾصمإديمغؿائجمغفائقة،موإمنا سؾؿقا
مواالبؿؽار.ماإلبداععـظورغامـمػوماظطرؼؼة،مواظطرؼؼةمتؿضؿنمدؾاًلمعنم

مػذام مإناز ميف ماظيتمدـؿوخاػا ماٌـففقة مإدي مؼؼودغا معا ماظؿصور مػذا ميف وظعل
غاتماألدؽؾةماظلابؼة،مواظؿطؾعمإديماظؾقثماظذيمأردغامظهمأنمؼؽونمإجابةمسنمرػا

ععرصةمحؼقؼةماإلذؽالماظدائرمبنيماظدراداتماظرتذيقةمواظدراداتماٌؼاِرغة،مبعقدام
مسؾىم ماالسؿؿاد مدونمضرورة معن ماألحؽام مإصدار مأو ماألحادؼة ماظؿشؾتمباظرؤؼة سن

،موضدمتعؿدغاماإلطـارمعـفا،ميفمعواضَفمععقـٍةم.األدظةماظؽاصقةمباالدؿشفاداتماظواصقة
م مإظقفا، ماٌؿوصل مباظـؿائج ماٌؿؾؼي مإضـاع ميف مظـا مسوغا مععرصةمظؿؽون مادي واظؿطؾع

م"ميفماٌلاواةميفماظػضل.َرَسْي رَهاٍنَفذؽاظقةمهلذؼنمايؼؾنيمبوصػفؿام"اإل
م مظرصدممضلؿـاوضد ماٌؿؾعُة ماًطُة ٌََفا مععا مصصولمهدُد مأربعة مإدي ماٌوضوع ػذا

غامهلامأنمتؼوممسؾىماالدؿػلارمواظؿأعل،مزبؿؾفموؾقاتمعؾادئماظؾقثماظيتمأرد
وإدخالم،مصفاءماظػصلماألولمظقؿـاولم:مإذؽاظقةماظدراداتمواٌؼارغةموصعلماظرتذية

اظـصميفمدقاقماظؿداخلمبقـفؿامعنمخاللماىفدماظرتذييموسالضؿهمباألدبماٌؼارنم
مواًالفماٌرجعيمبقـفؿا.م

مأنمماظـاغيماظػصلمتـاولمحنيميف معـظور معن ماآلخر ماظذاتمووؾقات رػاغت
متأثرم ماظـؼايفمعنمخالل ماظوسي متأػقل ميف مُؼلفم مأن مذأغه معن مثؼايف مصعل اظرتذية
مربطم مسؾى متؼوم ماظيت ماٌعارف معن معؿـوسة معلؿوؼات ماظذات مإطلاب ميف اآلخر

م.بنيماظـصوصممذؽلمسالضةمحوارؼةاظؿواصلميفمم
ماالتص مسؾى مصقه مرطزغا مصؼد ماظـاظث ماظػصل ماظـؼاصاتمأعا مبني مواظؿؾؼي ال

ععمعراساةمضرورةمتردقخمضقممثؼاصةممدورماظرتذيةميفماظؿطورماٌعريف،واظشعوب،مو
ماظذات ماهلوؼة، ماظيتمتشؽل ماظـؼاصقة مظؾكصوصقة مهصني مذظك مويف واالحؿؿاءم،
م.مباألصول

مظ ماألخري ماظػصل مجاء م"قبقـؿا مؿعرضمإدي التلقي يف ترمجة ألف ليلة أوجه
موليلة مبدأغا موضد ماًاظدم" ماظلردي ماٌـفز مظغز مظػك مبعضماظؿلاؤالت ممممبادؿفالء

وطانمم.يفماآلدابماظعاٌقة"ماغطالضامعنماألدبماظػرغليمه]أظفمظقؾةموظقؾة[موتأثريات
وتؾاؼنماآلراءماظعربقةم،مسؾقـامضؾلمذظكمأنمغـظرميفمععضؾةماًالفمحولماالغؿؿاء
مهلذا ماظؾدئقة مواىذور ماألوظقة محولماألصول ميفممواظغربقة اظرتاثماظذيمملمؼلؿؼر
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م مععقـة، مإظقفاوبقؽة مباغؿؿائه مايؽم ماظؿارخيقةمم.ُؼِؿِؽــا ماٌصادر متـؾت ممل طؿا
وظعلمعامؼفؿـاميفمػذاماظطرحمػوماغشغالماظغربقنيمبأػؿقةم،مإغؿلابهمإديمأيمعـفا

ماظـص ماظغرب،مػذا مؼزالمؼشفدمسؾىماغؾفار ماطؿلؾهمعنماغؿشارمساٌيمعا مبهموعا
مبشغفواالنذابمإظ مقه ميفم، ماظػصل مدار موضد ماظػقاض. مدقره مدائرة ميف واظوضوع

وطقفمتلربمذظكماظعاملم،مععظؿهمحولمعؽاغةمأظفمظقؾةموظقؾةميفماآلدابماظعاٌقة
مواٌلرح،م ماظرواؼة، مععامل معن ماظػـقة، ماألوداط مإدي ماىاذبقة متؾك مبؽل اظلقري

،ماِصذًامبروحهماٌرحةواظػنماظؿشؽقؾي،محقثمأثرمتأثريامَغمواظػنماٌودقؼي،مواظشعر،
ميفمأوداطماظـؼاصةماظعاٌقة.مالعجيب / الغروبودقرهم

مػذهوراءمتضؿنمإذؽاظقةماظرتذيةميفماألدبماٌؼارن،مصإنموإذامطانمحبــامضدم
مايؼؾنيمبنيم ميفمتـاصسمػذؼن مغؼدؼا مجدال مزاظتمتأخذ معا مأدؽؾة مسدة اإلذؽاظقة

ماظؿواصل، ميف مامأوماالدؿؿرارؼة معقدان معن مصـاماالغلقاب مؼعؿرب موأؼفؿا ظدرادة،
،مأومصـامأدادقا.موضدموضفمطلمعـفؿامؼؿصدىمٌلاسيماظـاغي،موداسدماصرسقماثاغوؼ

ماظؾقثميفم معلأظة مسؾىمساتؼفا مأنمأخذتماظدراداتمايدؼـة ماٌـاصلة سؾىمػذه
م ميفماالدؿؿرار،موأؼفؿا ؽونمظهماظصالحقةميفماظؿعاؼشمتذأنمطقاغفؿا،موأحؼقؿفؿا

ماظدراداتماألدبقة.ععماظؿقؾقلميفمصؾبم
وظؽنمطانماظؾاحثمضدمُجِؾَلمسؾىمإبرازماظـؿائج،موإصدارماألحؽام،مصؼدمارتأؼـام

ظوصولميفمااظدراداتمايدؼـةمملمتعدمتؿطؾعم عنمبابمَأِوديمتػاديمذظك،محبقثمأن
إديمغؿائجمغفائقة؛مألنمذظكمُؼَعدمعنمصؿقممعِؿنماظؾقث،مبلمأصؾقتماظؾقوثميفم

م ممتقل ماألخرية معلاسقفا مراٌا ماظؿأعل، ماظؾاسثمسؾى مبوصػه ماظلؤال مإثارة أنمإدي
إديمذظكمأنماظلؤالميفمغظرماٌػؽرؼنممباإلضاصةػـاكمإعؽاغقاتمظؾؽشفمالمتـؿفي،م

مطشػه. مسؾى موبعٌث ميؼائؼه، موتؼصٍّ مسؿؼه، ميف موحػٌر ماظؾقث، مصؿقم معن مجزٌء
ةمتعؼقدا،مخباصةمإذامطانمايؼلماظذيماذؿغؾـامسؾقهمُؼعدمعنمأطـرمايؼولماٌعرصق

وعامزالمؼصادفمسوائَقمذيَّة،مدواءمسؾىماظصعقدماٌػفوعيميفمعلائلماالئؿالفمأوم
ماظصعقدم مسؾى مأو ماٌؼارغة، مواظدرادات ماظرتذيقات معصطؾقي مبني االخؿالف
موعنمثم،مجاءم مطلمعـفؿا. موزقػة مأداء ماىدلميفمطقػقة اٌـففي،محقثمؼلؿؿر

ماحؿؿ مسدة مسؾى معؾـقا ماإلذؽاظقة مهلذه مهلذؼنمهؾقؾـا ماظداردني مأراء معن االت
ايؼؾني؛مظـصلميفماألخريمإديمإبداءماظرأيموادباذماٌوضفماٌـادبمحبلبمرؤؼؿـام

ماٌـففقةماالدؿدالظقة.م
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مباظدراداتماٌؼارغةميفم وضدماغطؾقمحبــامعنمصرضقةمحضورماظرتذيةموسالضؿفا
معنمساعلمدقاقماظؿأثريميفمظغة ماغطؾؼـا اهلدف،مماظؿػاسلمععماظـصماهلدف،مطؿا

مضائؿةم مذوضقة معنمدؾطة مؼؿؿؿعمبه موظقؾة،موعا مأشـىمعنمغصمأظفمظقؾة وملمند
م.سؾىماظلردماظعفائيبم/ماظغرائيب،مالدباذهممنوذجامتطؾقؼقامظؾقــا

مويظةممضدو ماظؽشػي، ماظؿأثري مإدي ماظـؼل ماظغربقنيمعن مسـد خرجتماظرتذية
موظقؾ مأظفمظقؾة ميفمترذية معنمخاللموربؿفم مظؾـتمأنماطؿؿالماظػائدة ماظيتمعا ة

مذظكميفماظػصلم ميفماظؿؾؼيميفمطلمأسباءماٌعؿورة،موضدمغاضشـا مأغصارا وجدتمهلا
متؿؾـىمإرارام مأشؾبمعلؿوؼاتماظؿؾؼيمال مأن مووجدغا ماالخؿصار، معن األخريمبؼدر

مثابؿاميفماظرتذية،مأو االضؿؾاس،مأوماظؿأثري،موإمنامطانمذظكمبـوعممعرجعقامواحدا
وػومعامأوضقـاهميفماٌلردمضؿنماٌؾققماٌرصقميفمغفاؼةممعنماألدؾوبماالغؿؼائي،
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