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 مقارنة الترجمات الصينية لـ"األرواح المتمردة" لجبران خليل جبران
 من حيث الفراغات الداللية

 
  (Wang. Jia)وانغ جيا الباحث/ 

   ملخص:ال
تعترب رواية "األرواح املتمردة" من األعمال التمثيلية جلربان خليل جربان، وهي من أشهر  

العربية يف الفرتة املبكرة، وتتكون الرواية من أربع قصص حتدد مشاهد من  رواياته املكتوبة باللغة 
املآسي االجتماعية بكلمات دقيقة وألفاظ مجيلة، وتثري القراء أن يفكروا يف اجملتمع والدين والعالقة  
بينهم وبني البشر. يوجد حالًيا أربع ترمجات للرواية يف الصني، وكلها من علماء مشهورين معاصرين،  

الرتمجات األربعة هلا خصائصها اخلاصة. نظرًا ألن الدوائر األكادميية تركز عموًما على الداللة  و 
األيديولوجية ألعمال جربان أو جربان ذاته، فهناك القليل من األحباث حول ترمجة أعماله. يف هذا  

اسرتاتيجيات  البحث، استخدمت الباحثة عدًدا كبريًا من األمثلة من مبحث فراغات الداللة لتعكس  
الرتمجة وأمناط الرتمجة للمرتمجني األربعة، ولديهم أوجه تشابه واختالف، لكن بشكل عام مت االكتمال  

 من أعمال الرتمجة يف هذا اجلزء. 
   الكلمات المفتاحية: 

 األرواح املتمردة، جربان خليل جربان، الفراغات الداللية 
 

Abstract:  
The novel "Rebellious Souls" is considered one of the 

representative works of Gibran Khalil Gibran, and it is one of 
his most famous novels written in the Arabic language in the 
early period. The novel consists of four stories that define 
scenes of social tragedies with accurate words and beautiful 
words, and provoke readers to think about society, religion 
and the relationship between them. And among humans. 
There are currently four translations of the novel in China, all 
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of which are from famous contemporary scholars, and the four 
translations have their own characteristics. Since academic 
circles generally focus on the ideological connotation of 
Gibran's work, or Gibran himself, there is little research on 
translating his work. In this research, the researcher used a large 
number of examples from the semantic spaces study to reflect 
the translation strategies and translation patterns of the four 
translators, and they have similarities and differences, and in 
general the translation work has been completed in this part . 

Key words:    
rebellious spirits, Gibran Khalil Gibran, semantic spaces 

 
 تمهيد: 

الكلمة هي وحدة اللغة األساسية، كما أهنا عامل أساسي لبناء اللغة، والقائل أو الناطق  
يعتمد عليها يف بناء أو نظم كالمه، أي إنشاء اجلمل اليت يتم هبا التبادل واإلفهام والتفاهم. وال  

كلمات  توجد لغة إذا مل تكن الكلمات موجودًة، والكلمات تعكس تطور اللغة، وكلما زاد  ثراء ال
زادت قوة التعبري يف اللغة. ويف الوقت نفسه ختتلف اللغة باختالف اجملتمع والثقافة واملكان اجلغرايف  
... إخل، حىت يف اللغة نفسها تكون خمتلفة عما كانت عليه يف األوقات املختلفة، لذلك من الصعب  

 قة املباشرة أو احلرفية.  أن ينقل املرتجم املفردات من اللغة األصلية إىل اللغة األخرى بالطري 
ا املصطلحاُت   واللغة العربية من أقدم اللغات املوجودة يف العامل، وتُعرَُّف اللغُة العربية على أهنه
واملرادفاُت اليت دوههنا العلماُء يف املعاجم. وهي إحدى اللغاِت السامية املنتشرة على نطاق واسٍع  

ة أحرٍف هجائيةٍ  ي مبصطلح   حول العامل كله. وتركيب عده بعضها إىل بعض يف اللغة العربية يُسمَّ
"كلمة"، وهي تُفيد معىن جزئيا، واتفق علماء النحو على أهنا أصغر وحدٍة يف البناء اللغوي، وُُتمع  
كلمة إىل كلمٍة أخرى إىل غريها إلنشاء أو تركيب اجلمل االمسية والفعلية، وتوصف أية كلمٍة بعدة  

 لى املعىن والنُّطق؛ فمن حيث العدد تكون إما مفردًة أو مثىن أو مجًعا. صفاٍت كاإلفراد والداللة ع
وهذا الفصل يسلط الضوء على أقسام املعجم اللغوي يف رواية "األرواح املتمردة" والرتمجات  

 (. vacancyاألربعة من حيث نظرية الفراغات ) 
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 . الفراغات الداللية: 1
ليت حتتوي على دالالت متعددة، وبعض  عبارة عن بعض الكلمات ا والفراغات الداللية

 الدالالت غري موجودة يف لغات أخرى.  
طرح العامل اللغوي السويسري فرديناند دي سوسري املصطلحني "الدال" و"املدلود" ألول  

(  Course in General Linguisticsمرة يف كتاب ))حماضرات عامة حول اللسانيات(( )
، بعده نقل العلماء اللغويون الرمزيون هذه املصطلحات  1916م  الذي كتبه تالميذه بعد وفاته يف عا 

ا احتاد الدال   على نطاق واسع يف خمتلف جماالت البحث. وبنظرية سوسري تُعرهف العالمة بأهنه
(signifier( واملدلول )signified  ال الصورة الصوتية املادية واملدلول إنه املفهوم (، ويُعترب الده

هو ال يشري إىل الشيء بل يشري إىل الصورة الذهنية أو الفكرة عن الشيء  يف أي اجلانب الذهين ف
عند اإلنسان الذي وصل إليه هذا الدال، وهذا يعين أن معىن كل كلمة ممكن مع الظروف واألحداث  

 يتغري. مثال:  
الدال: "أسود"، عندما نسمع كلمة "أسود" سيظهر اللون األسود أى نقيض األبيض، يف  

دلول هو هذا اللون، لكن يف املناسبات األخرى، ميكن لنفس الكلمة أن حتمل معاين  هذا احلال امل
خمتلفة كثرية، مثال " األمحر واألسود" يشري إىل "مجيع الناس، "الذهب األسود" يشري إىل "البرتول"،  

طق،  "املوت األسود" يعين "الطاعون". ألن الرابط بني الدال واملدلول اعتباطي، غري منسوب إىل من
بل معتمد اعتمادا كليا على االتفاق اجلمعي. واجملتمع يتفق معا يف هذه العبارة من حيث اإلشارة،  

 لذلك الدال الواحد أحيانا يكون له مدلول خمتلف حسب كيفية استخدامه وظروفه. 
أحيانا  واللغة العربية واللغة الصينية مها من جمتمعني خمتلفني؛ فاالتفاق واالحتاد يف املدلول 

يكون خمتلفا، ويف هذا البحث سأستعني مبفهوم" الدال واملدلول" لتحليل أحوال فراغات الداللة يف  
 املعجم اللغوي يف متوالية "األرواح املتمردة" جلربان خليل جربان. 

 . نماذيج لمقارنة األصل العربي والترجمات الصينية من حيث الفراغات الداللية: 2
ل المؤلف قبل أن يلتقي بالسيد "رشيد بك" في رواية "وردة  ( هذه العباره هي قو 1)

 الهاني"، يقول: 
   (1"عرفت رشيد بك نعمان منذ حداثتي.") 

 الرتمجة)أ(: 
)2(贝克结识了。努埃曼·时，我便与拉希德少年 
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 )عرفت رشيد بك نعمان منذ طفوليت.( 
 الرتمجة)ب(: 

)3(努埃曼。·贝克·认识拉希德就自幼我 
 )عرفت رشيد بك نعمان منذ الصغر.( 

 الرتمجة)ج(: 
)4(尔曼。努·认识拉希德贝克就从小我 

 )عرفت رشيد بك نعمان منذ الصغر.( 
 الرتمجة)د(: 

)5(贝克。努阿曼·认识拉希德就时代青年我打 
 )عرفت رشيد بك نعمان منذ الشباب.( 

(.  6الكلمة "حداثة" تعين صغر السن، كما يقال: أخذ األمر حبداثته أي بأوله أو ابتدائه) 
ترتمجها الرتمجات)أ(، )ب(، )ج(  بكلمة "الطفولة" أو "منذ  يف النص األصلي يقصد ِصَغري. 

الصغر"، تكون متفقة مع معين املدلول. أما الرتمجة )د( فترتمجها بالكلمة "الشباب"، أحيانا ُتستخدم  
 " الشباب" لتدل على "احلداثة " أيضا، ولكنها أبعد من الرتمجات السابقة. 

"وردة الهاني" قبل أن يقابل صديقه  ( هذه الكلمات هي كالم المؤلف في قصة 2)
 رشيد بك ويصف للقراء أحوال عائلة رشيد. 

"فكان مولعا بسرد احلوادث التبني نبالة آبائه وجدوده، متبعا مبعيشته عقائدهم وتقاليدهم  
 املرفرفة كأسراب الطيور يف فضاء الشرق." األزياء الغربية منصرفا إىل تقاليدهم يف العادات و 

 الرتمجة)أ(: 
他继承了他们的信仰和传统，效法他们的习惯和衣

着，穿上了似鼓双翼的西服，像是翱翔在东方天空的鸟

)7(雀。 
)ورث معتقداهتم وتقاليدهم، وقلهد عاداهتم ومالبسهم، وارتدى بدلة جبناحني، مثل طائر  

 يطري يف السماء الشرقية.( 
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 الرتمجة)ب(: 
他接受祖先的信仰，遵循他们的传统，仿效他们的

习惯，乃至穿上如同东方天空鸟儿展翅般飘舞的奇异服

)8(。装 
تقاليدهم، وقلهد عاداهتم، حىت يرتدى أزياء غريبة مثل  )لقد قبل معتقدات أسالفه، وتبع 

 ترفرف أجنحة الطيور يف السماء الشرقية.( 
 الرتمجة)ج(: 

他追随先人的信仰，遵循先人的传统，沿袭先人的

习惯，效仿先人的奇异服装，那服装飘扬飞舞就像东方

)9(天空中的一群鸟。 
)اتبعت معتقدات األسالف وتقاليدهم وعاداهتم، وقلهد ارتداء أزياء األجداد الغريبة، اليت  

 الطيور يف السماء الشرقية.( ترفرفت مثل 
 الرتمجة)د(: 

在自己的生活中一直沿用他们的信仰和传统，效仿

着先辈的生活习惯，身着西式燕尾服，简直就像飞翔在

)10(东方天空的鸟儿。 
)يف حياهتم اخلاصة استمروا يف اتباع معتقداهتم وتقاليدهم، وتقليد أمناط حياة أسالفهم،  

 الشرقية.( وارتداء البدالت الرمسية الغربية مثل الطيور اليت تطري يف السماء 
"األزياء الغربية" يف وقته أكثر ثوب املساء الرمسي، وتتكون من معطف ذيل داكن وسروال  

أصبح اخلصر أقصر، مع جيوب يف الطيات.    1865مع ربطة عنق بيضاء، كان اخلصر طوياًل، بعد  
فهنا يشري إىل هذا النوع املعني إلظهار رشيد بك هو الشخص املتماسك باألعراف القدمية.  

لرتمجة)ب( والرتمجة)ج( ترتمجاهنا ب"األزياء الغريبة"، فخسرتا الداللة األصلية عند النص، أما  ا
 الرتمجة)أ( والرتمجة)د( فهما متفقة مع الداللة األصلية. 
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( هذه الكلمات من كالم الكاتب في بداية قصة "صراخ القبور" وهو يصف البيئة  3)
 والظروف للقراء: 

"تربع األمير على منصة القضاء فجلس عقالء بالده عن يمينه وشماله وعلى وجوههم  
المتجعدة تنعكس أوجه الكتب واألسفار، وانتصب الجند حوله ممتشقين السيوف رافعين  

 (  11الرماح.") 
 الرتمجة )أ(: 

酋长盘坐在审判席上，左右坐着这地方的智囊，他

们那皱皱巴巴的脸就象是一张张古籍、经典的书皮。长

官四周，士兵列阵，腰配短剑，手持长矛。 )12( 
أمري القبيلة على مقعد القضاء وجلس حوله عقالء بالده، وكانت وجوههم املتجعدة  )تربع  

مثل أغلفة الكتب القدمية والكتب الكالسيكية. وحول األمري اجلنود الذين يصطفون، اخلنجر يف  
 خصرهم، والرمح يف يدهم.( 

 الرتمجة )ب(: 
国王端坐在法官席上，国内的智者分列左右，他们

满是皱纹的面孔，反映出他们经典烂熟于心。周围的士

兵持剑肃立，高举长矛。 )13( 
)جلس امللك على مقعد القضاء جلوسا معتدال، عقالء البالد حوله، ووجوهم املتجعدة  

 تعكس استيعاهبم الكالسيكي. وقف جنود حميطيون ممتشقني السيوف رافعني الرماح.( 
 الرتمجة )ج(: 

酋长端坐在审判台上，他的两旁坐满了手下的智者

和贤人们，他们满面的皱纹正是饱读诗书经典的结晶。

酋长身后是一群剑拔弩张肃立待命的士兵。 )14( 
)جلس أمري القبيلة على مقعد القضاء جلوسا معتدال، واملقاعد جبانبيه مليئة بالعقالء  
واحلكماء، وكانت ُتاعيدهم متبلورة من خالل الكتب واألشعار الكالسيكية. وخلف األمري جمموعة  

 ن يقفون حاملني السيوف اجملردة واألقواس املشدودة.( من اجلنود املستعدين الذي



                                    جلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةم     مقارنة الترجمات الصينية لـ"األرواح المتمردة" لجبران خليل جبران

71  

 

 الرتمجة )د(: 
头领端坐在主审席上，国家的智士们分坐在左右两

厢，他们那皱巴巴的脸面恰似圣书和经典著作的封皮。

武士们肃立在左右，一个个手握着宝剑和长矛。 )15 ( 
)جلس الرئيس يف مقعد القضاء جلوسا معتدال ووحوله عقالء البلد، ووجوههم املتجعدة  

والكالسيكية. وقف احملاربون على اليسار واليمني حاملني السيوف  تشبه أغلفة الكتب املقدسة 
 والرماح واحدا خلف اآلخر.( 

كلمة "تربع" تشري إىل وضع اجللوس، أى ثىن قدميه حتت فخذيه خمالًفا هلما، لكن  
الرتمجات)ب()ج()د( الثالث ترتمجها بكلمة "جلس جلوسا معتدال" فهذا الشكل خمتلف عن قصد  

رتمجة)أ( فهي تنقل هذه الكلمة بنفس املعين وتكون متفقة مع الداللة املعجمية  الكاتب، أما ال
 األصلية. 
( هذه الكلمات هي أقوال العروس في قصة "مضجع العروس" وهي تتكلم لنفسها  4)

 وجثة حبيبها بعد أن أغمدت الخنجر في صدرها:  
وتحمينا في  "دعوا هذه األرض الجائعة تلوك جسدينا لقمة واحدة، دعوها تخفينا 

 ( 16صردها مثلما تحمي البذور من ثلوج الشتاء حتي يجيء الربيع.") 
 الرتمجة)أ(: 

 ( 94فُقد هذا اجلزء يف الرتمجة)أ(.) ص
 الرتمجة)ب(: 

让这饥馑的大地一口吞下我们的躯体，让大地像保

护种子免受寒冬冰雪的侵害直至春天到来那样，把我们

隐藏和保护在它的胸口里吧。 )17 ( 
ودعوا األرض ختفينا وحتمينا يف  )دعوا هذه األرض اجلائعة تبتلع جسدنا يف لقمة واحدة، 

 صدرها مثلما حتمي البذور من ثلوج الشتاء القاسي حىت جييء الربيع.( 
 الرتمجة)ج(: 
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让这饥饿的大地把我俩的身体一口吞食吧，让她把

我俩隐藏和保护在她的胸膛里吧，就像她保护种子不受

严冬风雪的侵害直至春天的降临一样。 )18( 
وحتمينا يف  )دعوا هذه األرض اجلائعة تبتلع جسدينا يف لقمة واحدة، ودعوا األرض ختفينا 

 صدرها مثلما حتمي البذور من ثلوج الشتاء القاسي حىت حلول الربيع.( 
 الرتمجة)د(: 

就让这饥饿大地将我们的遗体一口吞下去吧！让这

大地把我们掩藏、保护在它的胸中，就像保护种子免受

冬日的大雪冻死一样，等待着春天的降临。 )19( 
)دعوا هذه األرض اجلائعة تبتلع جثماننا الفقيد يف لقمة واحدة! دعوا األرض ختفينا وحتمينا  

 ا حتمي البذور من الثلوج الكثرية يف الشتاء بانتظار حلول فصل الربيع.( يف صدرها مثلم
كما ذكر د.أشرف حممود جنا يف هامش رواية "األرواح املتمرة" أن كلمة "تلوك" مصدرها  

ْضِع، كما قيل: هو مْضُع شيٍء ُصْلب يف الفم) 
َ

(. وقال املعجم الوسيط:  20َلْوُك، هو َأْهَوُن امل
فمه. تبتلع أى بَ َلَع الطعام بدون مضٍغ، أنزله من حلقه إىل جوفه، فالرتمجات  أداره يف  -"الكه"

 الثالث كلها تنقل هذه الكلمة إىل "تبتلع"، فال تكون متفقة مع الداللة األصلية. 
(هذه الجمل التي يصف الكاتب فيها حال خدام الشيخ عباس بعد سماع كالم  5)

 خليل، يقول: 
"سمع الرجال هذا الكالم، فجمدت عيونهم واقشعرت أبدانهم وبهتوا بالشاب هنيهة  
كأن عذوبة صوته قد انتزعت الحركة من أجسادهم، وأيقظ الميول العلوية الهاجعة في أعماق  

 ( 21قلوبهم.") 
 الرتمجة)أ(: 

听到这话，这几个人的眼睛都发愣了，他们浑身直

哆嗦。他们为这个青年感到吃惊，半天说不出话来。青

年的声音似乎夺去了他们体内的活力，又唤醒了沉睡于

的高尚意向。们内心深处他 )22( 
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)مجدت عيون هؤالء الناس عندما مسع هذه الكلمات، وارتعشت أجسامهم مجيعا. فوجئوا  
هبذا الشاب وظلوا عاجزين عن الكالم لفرتة طويلة. بدا أن صوت الشاب أزال حيوية أجسامهم،  

 وأيقظ النوايا النبيلة النائمة يف أعماق قلوهبم.( 
 الرتمجة)ب(: 

那几个人听到这番话，眼睛僵滞了，身体发颤，他

们惊呆了。这青年甜美的声音停止了他们身体的动作，

的天性。沉睡唤醒了内心 )23( 
)مسع الناس هذه الكلمات، وشددت عيوهنم، وارُتفت أجسادهم، وذهلوا كلهم. أوقف  

 الصوت اجلميل هلذا الشاب حركة أجسادهم وأيقظ الطبيعة النائمة بداخلهم.( 
 الرتمجة)ج(: 

三个仆人听了这些话，个个两眼发直，浑身打战，

被这个青年的行为吓呆了。好像他感人的声音，夺去了

他们身体活动的能力，唤醒了他们内心深处沉睡的天性

。 )24( 
)بعد االستماع إىل هذه الكلمات، مجدت عيوهنم مجيعا وارُتفت أجسامهم، وصدموا  
بسلوك الشاب. يبدو أن صوته املؤثر حرمهم من نشاطهم البدين وأيقظ طبيعتهم النائمة يف  

 أعماقهم.( 
 الرتمجة)د(: 

仨奴仆听海里勒这样一说，眼神发呆，周身战栗，

一时惊恐不已，仿佛青年的甜润声音已经使他们的躯体

动能力，唤醒了他们心灵深处的崇高意向。失去了活 )25( 
)استمع العبيد الثالثة إىل كالم خليل، فجمدت عيوهنم وارُتفت أجسادهم، وكانوا خائفني  
للغاية، كأن صوت الشاب احللو قد جعل أجسادهم تفقد قدرهتم على احلركة، وأيقظ النوايا النبيلة  

 يف أعماق قلوهبم.( 
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ة ُسبات أو مخول تتهسم بتوقُّف العمليهات  كلمة "اهلاجعة" معناها ساكن، غري نشيط، يف حال
 (. تويه ، كالبذرة، أو كاحليوان أثناء بياته الشِّ ( وتؤكد على حالة هادئة تتوقف  26البيولوجيَّة أو النُّموه

فيها كل األشياء عن التطور والنمو، وداللتها ال تقتصر على حالة النوم؛ الرتمجات  
إىل كلمة "النائمة" فهي خمتلفة عن داللة الكلمة  الثالث)أ()ب()ج( كلها ترمجت هذه الكلمة 

األصلية، داللتها أقل من الكلمة األصلية يف اإلشارة؛ أما الرتمجة)د(، وهي حذفت هذه الكلمة يف  
 الرتمجة، وفتنقصت الداللة بل ضاعت. 

(هذه الكلمات كالم الكاتب، يصف األحوال الخارجية قبل وصول خدام الشيخ  6)
 راحيل للقبض على خليل. عباس منزل 

"توارى النهار وقدم الليل ناشرا خياالته بين تلك األكواخ المكتنفة بالثلوج، وظهرت  
المظلم البارد ظهور األمل بالخلود من وراء أوجاع النزع   الفضاء  النجوم في ذلك 

 ( 27والموت.") 
 الرتمجة)أ(: 

白日渐逝，夜晚来临。夜色将它的影子投向大雪覆

盖的茅舍。星星出现在这寒冷漆黑的夜空，像永恒不灭

亡之后。和死挣扎的希望出现于 )28( 
)توارى النهار وقدم الليل، وألقى بظالله على الكوخ املغطى بالثلوج. وظهرت النجوم يف  

 مساء الليل البارد واملظلم مثل األمل األبدي الذي يظهر بعد الكفاح واملوت.( 
 الرتمجة)ب(: 

白昼逝，黑夜至。夜晚将其幻影投向裹着银装的房

舍。在这寒冷和伸手不见五指的夜晚，星星从死亡的恐

惧后面闪现出来。 )29 ( 
)مر النهار وأتى الليل، ألقى شبحه على املنزل ملفوفًا بالثوب الفضي. يف هذه الليلة الباردة  

 وغري املرئية، ظهرت النجوم من وراء خوف املوت.( 
 الرتمجة)ج(: 
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白天过去了。被大雪覆盖的茅棚草屋笼罩在夜幕里

。星星出现在漆黑寒冷的夜空中，好像是挣扎和死亡的

现的永生的希望。痛苦之后出 )30 ( 
ليوم. كان الكوخ املغطى بالثلوج يكتنفه الليل. ظهرت النجوم يف مساء الليل احلالك  )مر ا 

 والبارد مثل أمل احلياة األبدية بعد آالم الكفاح واملوت.( 
 الرتمجة)د(: 

白日隐去，黑夜来临。夜将阴影撒遍大雪覆盖着的

茅舍，黑暗寒冷的夜空出现了繁星，酷似永恒期盼出现

与死亡的痛苦之后。挣扎在 )31( 
الكوخ املغطى بالثلج، وظهرت النجوم   )توارى النهار وقدم الليل. ألقى الليل بظالله على

 يف مساء الليل املظلم والبارد مثل األمل األبدي الذي يظهر بعد آالم الكفاح واملوت.( 
كلمة "النزع" مصدرها نَ زَع، ونَ زََع عن األمر: كفَّ وانتهى. كتب الكاتب "ظهر األمل  

صر مما يكون متماشيا مع كلمة  باخللود من وراء أوجاع النزع واملوت" هنا ليشري إىل حالة احملت 
"املوت"، لكن الرتمجات الثالث)أ()ج()د( كلها ترمجتها بكلمة "الكفاح"، وذلك خمتلف عن الداللة  
األصلية؛ أما الرتمجة)ب( فحذفت هذه الكلمة ومل ترتمجها. فالرتمجات األربع كلها ضاع داللة كلمة  

، أى الكلمة الثانية "موت" تالية للكلمة األوىل  "نزع" يف الرتمجة، ومما يفقد التعبري اخلاص للكاتب 
 "النزع". 

(هذه الكلمات كالم الكاتب وهو يصف رد فعل الناس وحالهم بعد أن تكلمت  7)
 راحيل. 

"وبينما راحيل تتكلم صارخة وألفاظها تنقض كالصواعق على رأس الشيخ عباس،  
والكبريت حول دماغه، ووقف الكاهن  وضجيج الرجال وزفرات النساء تتموج كشعالت النار  

 (32وأخذ بساعده وأجلسه على المقعد") 
 الرتمجة)أ(: 

拉希勒大声说着，他的话语就像霹雳一样在阿巴斯

谢赫头上轰鸣。男人们的大喊大叫，女人们的长吁短叹
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，此起彼伏，就像烈焰和硫磺围着他的脑袋熏烤。就在

这时，神甫站起来，扶住阿巴斯谢赫的胳膊，让他坐在

椅子上。 )33( 
)تكلمت راحيل بصوت عال، وكلماهتا تزأر على رأس الشيخ عباس مثل الصواعق. صاح  

لرجال، وتنهدت النساء، وتتموج األصوات واحدة تلو األخرى مثل اللهب والكربيت حول رأسه  ا
 لتدخنه. يف هذه اللحظة، وقف الكاهن، ودعم ذراع الشيخ عباس، وأجلسه على املقعد.( 

 الرتمجة)ب(: 
当拉希勒大声诉说，字字句句如闪电一般砸向谢赫·

阿巴斯的头上，男人们的嘈杂声和妇女的尖叫声如火苗

烧向谢赫的头脑时，神父用手扶着谢赫的胳膊，让他坐

下。 )34 ( 
)حينما تكلمت راحيل بصوت عاٍل وكلماهتا ومجلها تضرب برقًا على رأس الشيخ عباس،  
وصوت صراخ الرجال والنساء يشتعل يف ذهن الشيخ كشعالت، أمسك الكاهن ذراع الشيخ، حبله  

 جيلس.( 
 الرتمجة)ج(: 

莱喜儿大声控诉着，一字一句如霹雳落在阿巴斯村

长的头上。男人的喧嚣，女人的叹息，又如烈火烧着他

的脑浆。这时，神父站起来，拉住村长的手臂，扶他坐

在座位上。 )35 ( 
)اشتكت راحيل بصوت عال، وسقطت كلماهتا مثل الصواعق على رأس رئيس القرية  
عباس. ضجيج وصخب الرجال وتنهدات النساء كنار ضارية أحرقت دماغه. يف هذه اللحظة،  

 وقف الكاهن، وأخذ ذراع رئيس القرية، وساعده على اجللوس على املقعد.( 
 الرتمجة)د(: 
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拉希勒声音洪亮高昂，就像雾霭一样直轰阿巴斯谢

赫的脑袋。男子汉们的喧闹声和女人们的叹息声像火舌

和火把一样在他的头周围翻腾波涌。这时，神父站起来

，伸手架住谢赫的胳膊，扶他坐下。 )36 ( 
)كان صوت راحيل مرتفعًا وعالياً، وزأر فوق رأس الشيخ عباس مثل الضباب. تدحرج  

اللحظة، وقف  صوت الرجال وتنهدات النساء حول رأسه مثل ألسنة النار واملشاعل. يف هذه 
 الكاهن، ومد ذراعيه ليساعد الشيخ على اجللوس.( 

(.  37كلمة "زفرات" مفردها زفرة، وهي التنفس تنفسا حارها فيه آهة وحرارة) 
الرتمجات)أ()ج()د( كلها ترمجتها إىل كلمة "تنهد"، وهذه الكلمة خمتلفة عن الكلمة األصلية من  

ا أو ُحزنًا، التنهد من احلزن، أما الزفرات  حيث الداللة، تنهد الشخص أي أخرج نَ َفَسه بع
ً

ه أمل د َمدِّ
من الغيظ؛ والرتمجة)ب( فنقلتها إىل "صرخة"، وهي بعيدة عن الداللة النصية، فالرتمجات كلها ال  

 تتفق مع الداللة األصلية. 
(هذه األلفاظ كالم الكاتب يحكي مشهد دخول خدام الشيخ عباس منزل راحيل  8)

 ول: للقبص على خليل، يق
"في تلك الساعة بينما كانت راحيل وابنتها مريم وخليل جالسين حول مائدة خشبية  
يتناولون العشاء طرق الباب ودخل عليهم خدام الشيخ عباس فالتفتت راحيل مذعورة وشهقت  
مريم مرتاعة، أما خليل فلبث هادئا كأن نفسه الكبيرة قد تنبأت وعلمت بمجيء هؤالء الرجال  

 (38قبيل مجيئهم.") 
 الرتمجة)أ(: 

在这一时刻，当拉希勒和她的女儿玛利亚同哈利勒

围坐在木桌边共进晚餐时，门敲响了。阿巴斯谢赫的那

几个奴仆闯了进来，拉希勒吃惊地望着，玛利亚吓得叫

出声来，但哈利勒仍然保持平静，好像他那颗宽阔的心

在这些人到来之前已经预告过，已经得知消息。 )39 ( 
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)يف هذه اللحظة، عندما جلست راحيل وابنتها مرمي وخليل حول الطاولة اخلشبية لتناول  
الشيخ عباس، ونظرت إليهم راحيل مذعورة، وصرخت مرمي  العشاء، طُرق الباب. واقتحم عبيد 

 خائفة، لكن مازال خليل هادئا، وكأن قلبه الوسيع قد تنبأ وعلم مبجيء هؤالء الناس قبل وصوهلم.(
 الرتمجة)ب(: 

此时，拉希勒和她的女儿玛丽亚，同赫里勒同坐在

饭桌边吃饭。有人敲门，随后进来的是谢赫·阿巴斯的三

个仆人。拉希勒吃惊地望着他们，玛丽亚吓得叫唤起来

。赫里勒平静如初，好像他宽阔的胸怀早已预见到此事

，早就等候他们的到来似的。 )40 ( 
)يف هذا الوقت، جلست راحيل وابنتها مرمي على مائدة العشاء مع خليل. طرق أحد  
الباب، مث دخل خدم للشيخ عباس الثالثة. نظرت راحيل إليهم مذعورة، وصرخت مرمي خائفة.  

ر وصوهلم منذ  كان خليل هادئًا كما كان من قبل، كأن صدره الواسع قد توقع األمر، وكان ينتظ 
 فرتة طويلة.( 

 الرتمجة)ج(: 
就在这个时候，莱喜儿和她的女儿玛丽娅及哈利勒

正在吃晚饭。突然，门响了，随后阿巴斯村长的仆人们

闯了进来。莱喜儿惊慌地转过身去望着他们。玛丽娅害

怕地吸了一口凉气。而哈利勒，却十分镇静。好像他那

崇高的心灵早已有了预感，在这些人没有到来之前，就

会来的。已预知他们 )41( 
)يف هذا الوقت، كانت راحيل وابنتها مرمي وخليل يتناولون العشاء. فجأة دق الباب، مث  

خدام رئيس القرية عباس. أصاب راحيل الذعُر والتفتت للنظر إليهم. وأخذت مرمي نفسا  اقتحم 
طويال وهي خائفة. كان خليل هادئا جدا. يبدو أن نفسه النبيلة قد توقعت ذلك، وعلمت مبجيء  

 هؤالء الناس قبل وصوهلم.( 
 الرتمجة)د(: 



                                    جلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةم     مقارنة الترجمات الصينية لـ"األرواح المتمردة" لجبران خليل جبران

79  

 

拉希勒和女儿玛丽娅以及海里勒正坐在餐桌上吃完

饭时，忽听有人敲门。紧接着，阿巴斯谢赫的奴仆闯了

进来，拉希勒慌忙地回头望去，玛丽娅害怕地惊叫一声

，而海里勒却依然镇静自若，仿佛他那宽广的心灵对此

早有预感，他们到来之前，就料定那些人会来找他的麻

烦。 )42 ( 
)كانت راحيل وابنتها مرمي وخليل جيلسون إىل طاولة الطعام ويتناولون األكل، فجأة مسعوا  
شخًصا يطرق الباب. مث اقتحم عبيد الشيخ عباس، نظرت راحيل إىل اخللف مذعورة بسرعة،  

ال يزال هادئا، كأن نفسه الواسعة لديها إحساس، وتوقعت  أن  صرخت مرمي خائفة، لكن خليل 
 هؤالء الناس سيأتون إلزعاجه قبل وصوهلم.( 

كلمة "شهق" تشري إىل تردد النفُس يف حلقه ومُسع له صوٌت عندما ُتستخدم يف "شهق  
الشخُص" وفقا لتفسري د.أشرف حممود جنا يف كتاب "األرواح املتمردة" ومعجم: اللغة العربية  
املعاصرة. فهذا الفعل خمتلف عن الصرخ. الرتمجات الثالث)أ()ب()ج( ترمجت "شهقت" بكلمة  

ضرخ" جزء من معىن )شهق( وذلك ال يتماشى مع الداللة األصلية للكلمة مائة  "صرخت"، كلمة "
باملائة؛ أما الرتمجة)ج( فهي ترمجت إىل "أخذت مرمي تنفسا طويال وهي خائفة"، وذلك جزء آخر  
من معىن "شهق"، فهي قريب من الداللة، لكنها مل تعرض كل معاىن للكلمة، فلم تكن متفقة مع  

 يضا. الداللة األصلية ا
 . الخاتمة: 3

تتمتع الرتمجات األربع بفهم جيد للمفردات العربية بشكل عام، لكن بعض املفردات يساء  
تفسريها أو يُفقدها. ويف الوقت نفسه، ال ميكن استبدال بعض الرتمجات باملفردات األصلية مائة  

من   باملائة، وتوجد اختالفات بني الكلمة األصلية والكلمة املرتمجة. جوهر الرتمجة هو تقدمي ثقافة
عامل اللغة املصدر إىل عامل اللغة املستهدفة من حيث األساس، ويعتمد جناح عملية التقدمي على  
فهم املرتجم للثنائية اللغة وثنائية الثقافة؛ إن من أبرز مسات املفردات العربية عالقتها الوثيقة بالثقافة  

مصدر املعلومات، فهو يعمل   العربية اإلسالمية، حيث ُتاوز دور املرتجم يف عملية الرتمجة نطاق 
على تعزيز التبادل الثقايف والتواصل، وهو مسؤول أيًضا عن املهمة اهلامة للسفري الثقايف؛ ميكن  
للمرتمجني واملرتمجني فقط بناء إطار نظرية ترمجة عملي وقيِّم بشكل تدرجيي يف عملية ممارسة الرتمجة،  



 ي ثانء الالجز                                                                        ثالثون    ال بع و العدد السا

 

80     

 

جيب على املرتجم أن يركز الرتمجة على تلبية   وحتسني إطارهم النظري بشكل مستمر يف املمارسة. 
احتياجات القراء، واستكشاف طرق فعالة لتلبية احتياجات القراء على أساس الفهم الكامل للقراء  

 واحتياجاهتم. 
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