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جٓذف ْزِ انذساسة إنى جسهٍظ انضٕء عهى يفٕٓو انحششًة انرقبفٍة ٔاسحشاجٍصٍبجٓب ٔأذشْب ٔدٔسْب فً  :الملخض

انحجبدل انرقبفً ٔانًعشفً ٔثُبء شسٕس انحٕاصم ٔانحالقح ثٍٍ انهغبت ٔانرقبفبت ثٍٍ انشعٕة. كًب جٕضح أًٍْة 

ششًة فً عصش انعٕنًة ٔانحقذو انحكُٕنٕشً. اْحًث انذساسة ثبَذبس انحً جُحس عٍ انحششًة انرقبفٍة ٔدٔس انح

انًحششى انزي ٌحٕشت عهٍّ اإلنًبو انحبو ثبنرقبفبت ٔانحضبسات ٔانجٍئبت انًخحهفة نكً ٌؤدي أداًء يحًًٍضا فً َقم 

أْى األسبنٍت انًسحخذية فً انحششًة انرقبفٍة ٔانحً األفكبس ٔانًعبسف ٔانرقبفبت ثٍٍ األيى. ٔأٔضحث انذساسة 

دٔس انًحششى، ٔاسحخذو انجبحد انًُٓس االسحقشائً انٕصفً نًُبسجحّ نٓزِ انذساسة، ٔاخححًث ٔجسٓم يًٓة 

 .ثبنُحبئس انحً سأت أَٓب سثًب جسبعذ فً جحقٍق جششًة ذقبفٍة دقٍقة ٔأيٍُّ

 

 .انحقذو انحكُٕنٕشً -انعٕنًة –بفة إسحشاجٍصٍبت انحششًة انرق الكلمات األساسية:

 
 
 

Cultural Translation Strategies 

Siddig Ahmed Ali* 

Abstract: This study aims to highlight the concept of cultural translation strategies, 

their impact and role in cultural exchange and knowledge and build bridges of 

communication between the nations. It explains the significance of translation in the 

era of globalization and technological progress. The study focused on the effects that 

result from cultural translation and revealed  translator's role. The translator needs 

to have thorough knowledge of cultures and awareness of civilizations and diverse 

environments to ensure outstanding performance when transferring ideas and 

knowledge between cultures and Nations. The study showed the most important 

strategies used for cultural translation, which facilitate task of the translator. The 

researcher used the descriptive inductive approach because of its relevance to study. 

Finally, the study concluded with some findings that might help to achieve and 

conduct accurate and honest cultural translation. 
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 المقدمة:  -1
مث١ سكٝك١ ٫ خيتًف عًٝٗا اثٓإ، ٖٚٞ إٔ ع٬ق١ ايًػ١ بايجكاف١ ع٬ق١ ٚطٝد٠ ٚزاضد١ أغب٘ 

َا تهٕٛ نع٬ق١ ازبطد بايسٚح، ٚتعد نًتاُٖا ثٓا٥ٝا غري قابٌ ي٬ْفصاٍ، فايًػ١ ذبٟٛ ايجكاف١ يف 

يًتٛاصٌ ٚايتبادٍ املعسيف َطُْٛٗا، ٚايجكاف١ َسآ٠ ايًػ١. ٚتعسف ايًػ١ عَُٛا بأْٗا ايٛض١ًٝ ايطسٚز١ٜ 

ٚايجكايف بني ايػعٛب. ٚميهٔ ايكٍٛ إٕ ايًػ١ نُا عسفٗا فريَري

1

"دص٤ًا ٫ ٜتذصأ َٔ ايجكاف١، ٚايجكاف١  

تتُجٌ يف َهْٛات اسبٝا٠ ا٭ضاض١ٝ يإلْطإ ٚاييت تػٌُ ا٭فهاز، ا٭عساف، ايعادات ٚايتكايٝد ٚاملعتكدات 

ايب١٦ٝ...إخل. ٜٚعسفٗا يف َٛضع آخس بأْٗا" صبُٛع١ ايطسم اييت ٚايًػات ٚايكإْٛ ٚاجملتُع ٚاسبطاز٠ ٚ

تٓتٗذٗا صبُٛع١ َا يف سٝاتٗا ٚتٓتكٌ َٔ دٌٝ إىل آخس". ٚتعسف أٜطا بأْٗا "صبُٛع١ نا١ًَ َٔ 

 ايطًٛنٝات ٚأضايٝب اسبٝا٠ اييت ٜتػازنٗا ايٓاع". 

 

 أوال: الترجمة والثقافة

 مفكوم الترجمة (أ 
 بني ايعًُا٤ يف ٖرا اجملاٍ، فُِٓٗ َٔ ٜس٣ إٔ ايرتمج١ ساد١ ظٌ َفّٗٛ ايرتمج١ ضبٛز دد٫

إْطا١ْٝ يٓكٌ ا٭فهاز ٚاملعًَٛات بني ايًػات املدتًف١ بػ١ٝ إسداخ ايتبادٍ ايجكايف بني ايػعٛب ٚتكسٜب 

املفاِٖٝ ٚايجكافات بني ا٭َِ. ٖٚرا جيطد ازتباطٗا ايٛثٝل بايجكاف١. ٜٚعّسف(إدَْٛد نازٟ)ايرتمج١ 

يع١ًُٝ اييت تطع٢ ايٞ اجياد ْظا٥س بني ْصني َعرب عُٓٗا بًػتني طبتًفتني، حبٝح تساعٞ ٖرٙ ا بأْٗا:

ِٝٔ. مجٗٛزُٖا، أٟ َطتكبًِٞ ايٓصني، ٚنريو ايع٬قات  ايٓظا٥س بػهٌ دا٥ِ ٚضسٚزٟ طبٝع١ ايٓص

حملٝط١ ايها١ٓ٥ بني ثكاف١ ايػعبني َٚٓاخُٗا ايٓفطٞ ٚايفهسٟ ٚايعاطفٞ، باإلضاف١ إىل مجٝع ايظسٚف ا

ُٜرتدِ َُٓٗا ٚإيُٝٗا". ٜٚسٟ ايبعض اآلخس أَجاٍ دٕٛ "زْٚٞ ٭دَرياٍ:" إٕ  بايعصس ٚاملهإ ايًرٜٔ 

ايرتمج١ عبٛز بني ثكافات أٚ ٖٞ تٛاصٌ ثكايف، ٚذيو إٔ ايًػ١ َتطا١َٓ َع ضٝام ثكايف حيتِ إضاف١ 

ٔ يًه٬ّ. ٫ٚ تعتُد فكط ا٭فل اشبازز يطاْٞ إىل ْظس١ٜ ايرتمج١. ٚايرتمج١ إذٕ يٝطت ٖٞ يًػ١ ٚيه

عًٞ املطا٥ٌ ايًػ١ٜٛ فشطب بٌ ع٢ً ايطٝاقات ايجكاف١ٝ. يرا ذبتاز ايٞ َرتدِ أْجسٚبٛيٛدٞ يًجكافات 

سيت ٜطتطٝع ايتعاٌَ َع ايكطاٜا بني املصدز ٚايًػ١ املطتٗدف١، ٖٚرا ٜعين أْ٘ َطايب بإٔ ٜهٕٛ ًَُا يف 

ػ١ اهلدف َٔ د١ٗ اخس٣ايٛقت ْفط٘ باملصدز ايجكايف َٔ د١ٗ ٚثكاف١ ايً

2.

 

 مفكوم الثقافة  (ب 
ايرٟ ٜطِ املعازف، ٚاملعتكدات،  ايهٌ املسنبٜسٟ تاًٜٛز إٔ ايجكاف١ مبعٓاٖا ا٭ٚضع ٖٞ 

ٚايفٕٓٛ، ٚايعادات، ٚا٭خ٬م، ٚايكٛاْني، ٚا٭عساف، ٚنٌ تًو ايكدزات ا٭خس٣، ٚايعادات اييت ٜهتطبٗا 

اإلْطإ بٛصف٘ عطٛا َٔ أعطا٤ اجملتُع.

3

  

                                                 
1
 Vermeer, H.(1989) Skopos and Commission in Translational Activity. In: L. Venuti. The Translation 

Studies Reader. London: Routledge.  
2
 Jean René Ladmiral: Traduire, théorèmes pour la traduction, Payot, Paris 1979, pp. 13 - 146. 

3
Primitive culture 1871 cite' par: Pemeau Pascal , op. Cit., pp. 946 -968.  



 صذٌق أحًذ عهً....اسحشاجٍصٍبت انحششًة انرقبفٍة                            82

 

ٔ َٓظٛز بٟٓٝٛ فإ يٝفٞ ضرتاٚع ٜعسف ايجكاف١ بأْٗا صبُٛع١ َٔ أْظ١ُ زَص١ٜ تكع يف َ

املستب١ ا٭ٚيٞ فٝٗا ايًػ١ ٚقٛاعد ايصٚاز ٚايع٬قات ا٫قتصاد١ٜ، ٚايفٕٓٛ، ايعًّٛ، ٚايدٜٔ. ٚتٗدف نٌ 

ايع٬قات ٖرٙ ا٭ْظ١ُ إيٞ ايتعبري عٔ بعض دٛاْب ايٛاقع املادٟ ٚايٛاقع ا٫دتُاعٞ، بٌ ٚنريو عٔ 

اييت تٛدد بني ٖرٜٔ ايُٓطني َٔ ايٛاقع، ٚاييت تٛدد بني ا٭ْظ١ُ ايسَص١ٜ فُٝا بٝٓٗا. ٚذنس ٚذبدد 

ايجكاف١ بايعٓاصس اآلت١ٝ

4

 : 

 ايجكاف١ غري فطس١ٜ بٌ َهتطب١ غأْٗا غإٔ ايًػ١.  -1

ايجكاف١ ٖٞ َظاٖس َتعدد٠، تهٕٛ يف صبُٛعٗا ْظاَا َتها٬َ ٚتهٕٛ ايًػ١ ا٭ّ ايسنٝص٠  -2

 ضاض١ٝ يف ٖرا ايٓظاّ. ا٭

تػازى َعٗا يف خصا٥ص اييت تايًػ١  غأْٗا غإٔ ، ازتباطا ٚثٝكا باهل١ٜٛايجكاف١  ستبطت -3

 َتعدد٠. 

 ايجكاف١ َػرتن١ بني أفساد اجملُٛع١ ايٛاسد٠، ٚتهٕٛ َٝصتِٗ اشباص١.  -4

 

 بين الترجمة والثقافة (ج 
ٛ اسبكٌ ايرٟ ازتبط بايكطاٜا إٕ ايرتمج١ ايجكاف١ٝ َصطًح ازتبط بدزاض١ ا٭ْجسٚبٛيٛدٝا، ٖٚ

ايجكاف١ٝ بني ايبػس، ٚتستهص ايرتمج١ ايجكاف١ٝ ع٢ً ا٫خت٬فات ايجكاف١ٝ بني ايػعٛب ع٢ً ايسغِ َٔ 

ٚايًػ١ ٚايفهس ايجكاف١ ٚدٛد متاثٌ بني ٖرٙ ايجكافات، يرا فايرتمج١ ٖٞ ْكٌ يًشطاز٠

5

 . 

ا، ٖٚٞ ازبطس ايرٟ َٔ خ٬ي٘ ٜتِ تعد ايرتمج١ َٔ اِٖ ايظٛاٖس ايجكاف١ٝ ٚزافدًا َٔ زٚافدٖٚ

ايتٛاصٌ ٚايتبادٍ اسبطازٟ ٚايجكايف، ٚبدْٚٗا ٫ ٜتأت٢ ذيو. ٜٚعسفٗا ايهجريٕٚ أَجاٍ ايكشطاْٞ

6

بأْٗا: "  

(". ٫ٚ ميهٔ ْكٌ common groundع١ًُٝ َكازب١ يػ١ٜٛ تعتُد عًٞ ايكاضِ املػرتى بني ثكافتني )

َج٬ً إ٫ بكدز َا تطُح ب٘ اشبًف١ٝ ايجكاف١ٝ املػرتن١ بني َستهصات ازبُاٍ يف ايعٌُ ا٭دبٞ املرتدِ 

ايًػتني. ٚتعد تسمج١ ايجكاف١ َٔ املعط٬ت ا٭ضاض١ٝ يف ايرتمج١ ٭ٕ نٌ يػ١ هلا ثكاف١ ذات خصا٥ص 

ٚمسات خاص١ تتبأٜ ٚربتًف اخت٬فا دٖٛسٜا عٔ ا٭خس٣، فكد تٛدد أغٝا٤ يف ثكاف١ ٫ٚ تٛدد يف 

( ٜٛدد يف ايجكاف١ ايػسب١ٝ ٫ٚ ٜٛدد يف ايجكاف١ ايعسب١ٝ، Thanksgivingsأخسٟ، فُج٬ عٝد ايػهس)

( َٛدٛد يف ايجكاف١ ايعسب١ٝ ٫ٚ ٜٛدد يف ايجكاف١ ا٭دٓب١ٝ. ٖٚٓا ٜتطح ٚدٛد Eid Fitrٚعٝد ايفطس )

" ٖٚٛ عدّ قاب١ًٝ ايرتمج١ يعدّ ٚدٛد "Untranslatabilityتبأٜ ثكايف، ٖٚرا ايتبأٜ خيًل َا ٜطُٞ  

صطًح أٚ ايعباز٠ يف ايًػ١ اهلدف، مما خيًل َعط١ً، ٜٚصعب ع٢ً املرتدِ إجياد املعين املساد يف ايًػ١ امل

 املصدز.

غهًت ايرتمج١ يف عصس ايعٛمل١ دطسا َٓٝعا يًتٛاصٌ ٚايت٬قح بني ايًػات ٚايجكافات ٖٚرا 

٢ً ايسغِ َٔ ايتبآٜات ازبطس خًل تفاع٬ )اقتصادًٜا، ثكافًٝا، ٚادتُاعًٝا( غري َطبٛم بني ا٭َِ ع

ايعسق١ٝ ٚايد١ٜٝٓ ٚايًػ١ٜٛ ٚاملعسف١ٝ، ٚيعبت ايرتمج١ دٚزًا َُٗا يف إثسا٤ اسبطازات ٚايجكافات. َٚٔ ٖٓا 

( ٭ٕ نًتُٝٗا ٜبشح ٜٚطع٢ عبٛ ازتٝاد Acculturationٜكاٍ إٕ ايرتمج١ أصبشت زدٜف١ ايجكاف١ )

                                                 
4

 (06-00( دٔس انحششًة فً جعضٌض انرقبفة ٔثُبء انٌٕٓة، يصهة ججٍٍ، انًشكض انعشثً نألثحبخ ٔدساسبت انسٍبسبت )2012ثسبو ثشكة ) 
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املتعدد٠ يف ظٌ ايتعاٜؼ اسبطازٟ ٚايتٓٛع ايجكايف.  آفام َػاٜس٠ ٭غهاٍ ايجكاف١ املدتًف١ ٚأض١ً٦ ايٛدٛد

نُا خيتص٫ٕ ٚاقع تعاٜؼ اسبطازات املدتًف١ يف سبظ١ َٔ سبظات اإلبداع اييت ٜتُدض عٓٗا دبدد 

اسبطازات ٚمنا٩ٖا. ٚيف ٖرا ايطٝام، ميهٔ اعتباز ايرتمج١ َجاقف١ نُا سّددٖا ايباسح ا٫دتُاعٞ 

بازٖا "صبُٛع ايتفاع٬ت اييت ذبدخ ْتٝذ١ أٚ غهٌ َٔ أغهاٍ ( باعتDe costerايفسْطٞ دٚنطرت )

ا٫تصاٍ بني ايجكافات املدتًف١: نايتأثري ٚايتأثس، ٚا٫ضترياد، ٚاسبٛاز، ٚايسفض، ٚايتُجٌ ٚغري ذيو، مما 

ٜ٪دٟ إىل ظٗٛز عٓاصس ددٜد٠ يف طسٜك١ ايتفهري ٚأضًٛب َعازب١ ايكطاٜا ٚذبًٌٝ اإلغهايٝات، ا٭َس 

-بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ -ٕ ايرتنٝب١ ايجكاف١ٝ ٚتسنٝب املفاِٖٝ ٫ ميهٔ إٔ تبك٢ أٚ تعٛد ايرٟ ٜعين أ

إىل َا ناْت عًٝ٘ قبٌ ٖرٙ ايع١ًُٝ"

7

. 

 

  Translation and Globalizationايرتمج١ ٚايعٛمل١: 

ٚذيو بتٛسٝد املفاِٖٝ ٚايجكافات، نُا  ايعامل١ٝ طابع ايػ٤ٞ إنطاب عسف ايعٛمل١ بأْٗاُت

ايعاملٞ ٚاسد خب٬ف ايرتمج١  ايجكايف ٞ خًل تٛاصٌ ثكايف بني ايػعٛب املدتًف١ َٔ خ٬ٍ ضٝامتعٌُ عً

اييت تطعٞ ايٞ ايتٛاصٌ بني ايػعٛب ٚاسبفاظ عًٞ ايه١ْٛٓٝ ايجكاف١ٝ يهٌ أ١َ فايعٛمل١ ْكٝض ايرتمج١، 

ت ٚايجكافات، اَا ٚميهٔ ٚصفٗا بعًُٝيت بٓا٤ ٖٚدّ. فايرتمج١ بٓا٤ دطٛز ايتٛاصٌ َٔ خ٬ٍ تعدد ايًػا

ايعٛمل١ فتطعٞ ايٞ ايتفسد يف نٌ غ٤ٞ ٚتطعٞ ايٞ ٖدّ نٌ ايًػات ٚايجكافات ٚبٓا٤ ثكاف١ ٚاسد٠ ٚيػ١ 

ٚأْبٝا٤  ايٛط١ٝٓ اهل١ٜٛ ٚتدَري ايجكايف إىل ا٫ضت٬ب تفطٞ ايعٛمل١ ٚاسد٠. ٜٚس٣ َعازضٞ ايعٛمل١ إٔ

 َٓاقط١ بأْٗا ِٖٚ ٜصفْٛٗا ايػسب١ٝ غري خس٣ا٭ يًجكافات ا٫ستكاز ض٣ٛ ّٜهٕٓٛ ٫ ٚف٬ضفتٗا ايعٛمل١

ٚيًعًِ.  يًتكدّ

8

 

ٜٚعسف )ٚاتسش(

9

بكصد أٚ َٔ دٕٚ  -ايعٛمل١ بأْٗا سص١ًٝ املطتذدات ٚايتطٛزات اييت تطع٢  

إىل دَر ضهإ ايعامل يف صبتُع عاملٞ ٚاسد ٖٚرا ايعامل ٜهٕٛ َصٚدا بجكاف١ ٚاسد٠ َستبط١  -قصد

اإلع١َٝ٬ مما جيعٌ دٚز ايرتمج١ ايجكاف١ٝ غري َ٪ثس يف ظٌ ١ُٖٓٝ بأدٚات اهل١ُٓٝ ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚ

ثكاف١ ٚيػ١ ايعامل ايٛاسد٠. ٚمما ٫غو فٝ٘ إٔ دٚز ايرتمج١ ضًٝػ٢ متاَا ٚتت٬غٞ ايفذ٠ٛ بني ايجكافات 

ٚتطٝطس ايجكاف١ ايٛاسد٠ مما ٜ٪دٟ إىل ايػا٤ اهل١ٜٛ اييت ٫شايت ايرتمج١ ايجكاف١ٝ ذباٍٚ اسبفاظ عًٝٗا 

 ػذع عًٞ ايتٓٛع ايجكايف. ٚت

 

  (Cultural Untranslatability)صعوبات الترجمة الثقافية  (د 
تٛاد٘ املرتدِ ايعدٜد َٔ ايصعٛبات عٓد تسمج١ أٟ ْص َٔ يػ١ ايٞ اخسٟ، ٚميهٔ تصٓٝف 

ٖرٙ ايصعٛبات ايٞ ايصعٛبات ايًػ١ٜٛ، صعٛبات تسنٝب١ٝ، صعٛبات ضٝاق١ٝ، صعٛبات اضًٛب١ٝ، 

ٛبات ثكاف١ٝ. ٫ٕٚ ضبٛز ٖرٙ ايدزاض١ ٖٛ ايرتمج١ ايجكاف١ٝ فكد زنصْا عًٞ صعٛبات صٛت١ٝ ٚصع

ايصعٛبات ايجكاف١ٝ. ٚملا ناْت ايرتمج١ ايجكاف١ٝ ذات أ١ُٖٝ بايػ١ يف ْكٌ املعًَٛات ٚاملعسف١ ٚايتبادٍ 

عدد٠ ايجكايف ٚاملعسيف بني طبتًف ايًػات ٚايجكافات بني ايٓاع، نإ ٫بد إ تٛاد٘ املرتدِ صعٛبات َت

 عٓد ايكٝاّ بع١ًُٝ ايرتمج١ ميهٔ إٔ ظبًُٗا فُٝا ًٜٞ: 

 صعٛبات َستبط١ بايعكٝد٠.  -1

                                                 
7
 Michel de coster: L’acculturation, diogène (Revue) N° 73 1971 p 28 et suite 

1
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 صعٛبات َستبط١ بايب١٦ٝ ٚايع٬قات اجملتُع.  -2

 صعٛبات َستبط١ بايعادات ٚا٭عساف ٚايتكايٝد.  -3

 صعٛبات َستبط١ ايًػات ٚايكإْٛ.  -4

 صعٛبات َستبط١ ايتكدّ ايتهٓٛيٛدٞ.  -5

عٓدَا ربتًف املٝص٠  Cultural Untranslatability يرتمج١ ايجكاف١ٝتظٗس عدّ املكدز٠ عًٞ ا

ايظسف١ٝ يًٓصٛص ايجكاف١ٝ عًٞ ضبٌٝ املجاٍ عٓد ايتشدخ عٔ حمل١ تازخي١ٝ أٚ عٓد ذنس أمسا٤ بعض 

امل٪ضطات ٚامل٬بظ ٚا٭غر١ٜ ٚاملفاِٖٝ اجملسد٠، اٚ َعتكد ٚغريٖا َٔ اجملا٫ت اييت زمبا ربتًف أنجس 

 يف ايجكافات املدتًف١. مما تتُاثٌ 
 

 ثانيا: نظريات واثر الترجمة الثقافية 
 ْظسٜات ايرتمج١ ايجكاف١ٝ:  .أ 

ايٓظس١ٜ ايطٛضٝٛثكاف١ٝ يبٝرت َْٝٛازى (1

10

 Socio-cultural Translation Theory:   ٙاٖتُت ٖر

ْظس١ٜ  ايٓظس١ٜ باملع٢ٓ ايجكايف َعترب٠ إٔ ايًػ١ ٖٞ ايجكاف١، ٚايرتمج١ تعبري عٔ ايًػ١ َطتٓد٠ إىل

ْطب١ٝ ايًػات يـ"ضاٜرب ٚٚزف". ٚتكٍٛ فسض١ٝ "ضابري ٚٚيف": إٕ نٌ يػ١ ٫ تكدّ ٚضا٥ٌ ا٫تصاٍ 

ملتشدثٝٗا فشطب بٌ تفسض عًِٝٗ ز١ٜ٩ طبتًف١ عٔ ايعامل. ٖٚٞ طسٜك١ طبتًف١ يتشًٌٝ 

١ ايتذسب١، مما دعٌ "ناشغساْد" بكٍٛ: إٕ اإلْطإ ٫ ٜرتدِ ايًػات بٌ ايجكافات ٖٚٞ ع١ًُٝ صعب

بايٓطب١ يًُرتدِ زمبا ٜٓتر عٓٗا فٛازم ثكاف١ٝ بطبب ايب١ٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚا٫ٜديٛد١ٝ 

يًجكافتني. َٚٔ ٖٓا ٜتطح إٔ ٖرٙ ايٓظس١ٜ أندت تسمج١ ثكاف١ إىل ثكاف١ أخس٣ ٚاٖتُت 

 ث٬خ ثٓا٥ٝات:  ٢باملع٢ٓ املباغس. ٜٚس٣ "بٝرت َْٝٛازى": إٔ ايرتمج١ َب١ٝٓ عً

 ص١ًٝ ٚا٭دٓب١ٝ.ايجكافتإ ا٭ 

   .ايًػ١ املصدز ٚايًػ١ اهلدف 

  .ايهاتب ٚاملرتدِ ٚظ٬ٍ ايكسا٠٤ 

ٚأٚضح "َْٝٛازى" إٔ َٔ أِٖ ايصعٛبات اييت تٛاد٘ املرتدِ ٖٞ املكازب١ بني ايجكاف١ ا٭ص١ًٝ 

ا ا٭دٓب١ٝ، فايجكاف١ ايعسب١ٝ َج٬ َب١ٝٓ عًٞ أضظ أُٖٗا ايدٜٔ ٚايعادات ٚايتكايٝد ٚاييت ربتًف متاَ

" هلا َديٍٛ ٚتداخٌ ثكايف ٚسبٌ alms – charityعٔ ْظريتٗا ا٭دٓب١ٝ. فه١ًُ شنا٠ اييت ترتدِ ب "

ٖرٙ املعط١ً ٫ ٜهفٞ ايتعسف يف إطاز َكاب١ً ايجكافات إىل خصا٥ص نٌ ثكاف١; بٌ ٜفرتض ايًذ٤ٛ 

َكابًٗا يف إلظباش بطاق١ تسمج١ٝ تأتٞ يف صٛز٠ دبُع نًُات ملصطًشات ربص ثكاف١ ايًػ١ املصدز ٚ

 ايًػ١ اهلدف اْط٬قا َٔ ا٫خت٬ف ايجكايف.

 

تعد ْظسٜات ايرتمج١ ايٛظٝف١ٝ َٔ أِٖ ايٓظسٜات اييت طٛزت يف َطًع ايٓظسٜات ايٛظٝف١ٝ:   (2

ضبعٝٓٝات ايكسٕ املاضٞ ْٚكًت َفّٗٛ ايرتمج١ َٔ نْٛٗا ظاٖس٠ يػ١ٜٛ صبسد٠ إىل ثكاف١ٝ تع٢ٓ 

ات ٖٞ ْظس١ٜ بايتٛاصٌ ايجكايف. َٚٔ أِٖ ٖرٙ ايٓظسٜ
11

Skopos Theory  يصاسبٗا فريَري
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 NEWMARK, Peter, A Textbook of Translation, 8th ed., Edinburgh, Longman, 2003. 
11

 Vermeer, H. Skopos and Commission in Translational Activity. In: L. Venuti. The Translation 

Studies Reader. London: Routledge, 1989. 
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Vermeer  ٚاييت تعترب َ٪ثس٠ ددًا ٭ْٗا تكسز إضرتاتٝذ١ٝ ايرتمج١ بٛاضط١ ٚظٝف١ ايٓص اهلدف يف

ايرٟ  translational actionثكاف١ اهلدف. ْٚظس١ٜ اهلدف ٖٞ دص٤ َٔ منٛذز ايفعٌ ايرتمجٞ 

طع ايرتمج١ ايتذاز١ٜ امل١ٝٓٗ ضُٔ ضٝام " ٚايرٟ Holz-Mänttäriٜاقرتست٘ "ٖٛيص َاْتازٟ 

ادتُاعٞ ثكايف َطتع٬ُ َصطًشات ايعٌُ ٚاإلداز٠. ٜٚٓظس يًرتمج١ بٛصفٗا صفك١ تٛاص١ًٝ 

تػتٌُ ع٢ً املٓػ٧ ٚاملفٛض ٚاملٓتذني ٚاملطتددَني َٚطتًُٞ ْصٞ ا٭صٌ ٚاهلدف. ٚيف ٖرا 

ل تهاف٪ املع٢ٓ بٌ عٔ يٝظ عٔ طسٜ -ايُٓٛذز، ٜٓصٍ ْص املصدز عٔ عسغ٘ ٚتكِٝ ايرتمج١ 

َٛقف ْص اهلدف نُا ٜعسف٘ ايتفٜٛض. ٜٚبكٞ منٛذز ْٛزد  -طسٜل نفاٜتٗا طبكا هلدف 

Nord  ُّٜطُٔ منٛذز يتشًٌٝ ْص املصدز املصُِ يتدزٜب املرتمجني ع٢ً ايطٝام ايٛظٝفٞ يهٓ٘ 

 أنجس مشٛي١ٝ.

 

 أثس ايرتمج١ يف ايجكاف١:  .ب 

تصاد١ٜ. فعٓدَا تكّٛ ايرتمج١ بٓكٌ َفاِٖٝ تعٌُ ايرتمج١ ع٢ً إسداخ ْٗط١ ثكاف١ٝ ٚاق

ثكاف١ٝ َٔ ايجكافات ٚعًَٛٗا ٚتكٓٝاتٗا إىل ثكاف١ أخس٣ فإْٗا ت٧ٝٗ ايب١٦ٝ يت٬قح ايجكاف١ املتًك١ٝ 

بػريٖا، َٚٔ ثِ منٖٛا ٚاشدٖازٖا ٚاْتػازٖا. ٚيريو ٬ٜسظ ايباسجٕٛ تٓاضبًا طسدًٜا بني ايتكدّ 

ييت ترتدِ أنجس ٖٞ اييت ذبكل تكّدَا أنرب، ٚإٕ أغ٢ٓ عصٛز اسبطازٟ ٚن١ُٝ ايرتمج١. فايبًدإ ا

ايفهس ٖٞ تًو اييت تصدٖس فٝٗا ايرتمج١ ٚتتٛضع. أَا ظاٖس٠ ايًػ١ ايعامل١ٝ فٗٞ يٝطت تًو ايًػ١ اييت 

ٜتهًُٗا أنرب عدد َٔ ايٓاع، بٌ ٖٞ تًو ايًػ١ اييت ُتسدِ إيٝٗا أنرب عدد َٔ ا٭عُاٍ َٔ طبتًف 

 ايًػات.

أثس ايرتمج١ يف ايتفاعٌ ايجكايف عٓد إثسا٤ ايجكاف١ املتًك١ٝ مبعازف اآلخس ٚعًَٛ٘، ٫ٚ ٜتٛقف 

ٚإمنا ميتد نريو إىل تطٜٛس ايًػ١ املتًك١ٝ ذاتٗا. فايرتمج١ يٝطت ْك٬ً بطٝطًا يًٓص، أٚ َسآ٠ عانط١ 

ً٘ ٚتطٜٛسٙ سطب ي٘، أٚ اضتٓطاخًا ضبطًا ملطُْٛ٘، ٚإمنا ٖٞ إعاد٠ إْتاٍز يًٓص ٚدبدٜدٙ ٚذبٜٛ

قدزات املرتدِ، ٭ْٗا تستبط بفِٗ املرتدِ يًٓص ٚتأًٜٚ٘ ي٘ ٚتطٜٛع٘ ايًػ١ املتًك١ٝ ٫ضتٝعاب َفاِٖٝ 

ايٓص ٚد٫٫ت٘. فايرتمج١ ع١ًُٝ سٛاز بني امل٪يف ايرٟ أْتر ايٓص ا٭صًٞ; ٚبني املرتدِ ايرٟ ٜعٝد 

 ُٓٗا. إْتاد٘ ع٢ً ايسغِ َٔ ُبعد ايػك١ ايصَا١ْٝ أٚ املها١ْٝ بٝ

ٚايرتمج١ نريو ع١ًُٝ سٛاز بني يػتني باإلضاف١ إىل نْٛٗا سٛازًا بني ثكافتني. ٜٚ٪دٟ 

ّٛاز فّعاٍ إىل تػٝري ٚتبدٌٜ ٚتعدٌٜ يف َٛاقف املتشاٚزٜٔ. ٚهلرا ٜٓتر عٔ سٛاز ايرتمج١ بني  نٌ س

اتٗا ٚتسانٝبٗا ٚد٫٫تٗا يػتني، تػٝري يف َفاِٖٝ ايًػ١ املٓكٍٛ َٓٗا، ٚتطٜٛس ايًػ١ املٓكٍٛ إيٝٗا، يف َفسد

 ٚأضايٝبٗا باإلضاف١ إىل اضتٝعابٗا ملفاِٖٝ ددٜد٠ تطع٢ بٗا ايرتمج١ إىل تطٝل اشب٬فات بني ايًػات.

 دٚز املرتدِ .ز 

إٕ تبأٜ ايجكاف١ ٜ٪دٟ إىل تبأٜ ٚتٓٛع َفسدات ايًػ١ املٓكٍٛ إيٝٗا; يرا ظبد املرتدِ ٫ ٜٛاَد٘ 

عٓدَا ٜبدأ ع١ًُٝ ايرتمج١. نُا حيتاز إىل اإلملاّ بايًػتني  بًػتني فكط ٚإمنا بجكافتني أٚ أنجس

ٚايجكافتني يٝبدأ ع١ًُٝ ايرتمج١، ٖٚٛ ضبتاز إىل تصٜٚد ْفط٘ بايجكاف١ ا٭دٓب١ٝ أنجس ٚاييت تتِ 

باملُازض١ ٚا٫ط٬ع ٚاملٛانب١. ٖرا باإلضاف١ إىل َعسف١ نٝف١ٝ ايرتمج١ ايجكاف١ٝ يٝتُهٔ َٔ ْكٌ 

 تعبري آخس ثكايف َٛاٍش يف ايًػ١ اهلدف، ٚعًٝ٘ إٔ ًِٜ بايتكٓٝات ا٭ضاض١ٝ ٚاملطاعد٠ يف ايتعبري ايجكايف إىل
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ع١ًُٝ ايرتمج١ ايجكاف١ٝ. ٚخيتًف دٚز املرتدِ يف ايرتمج١ ايجكاف١ٝ نًٝا عٔ أٟ دٚز ٜكّٛ ب٘ يف أْٛاع 

 ايرتمج١ ا٭خس٣، يرا فٝذب إٔ ٜتصف املرتدِ باآلتٞ: 

 كاف١. اإلساط١ ايتا١َ بايًػ١ ٚايج 

  .ا٭َا١ْ يف ْكٌ احملتٟٛ بهٌ دق١ 

 .احملافظ١ عًٞ تسابط ايٓص ٚزٚس٘ يف يػت٘ ا٭ص١ًٝ 

  .املٛانب١ ٚاملعسف١ ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ يًُصطًشات ازبدٜد٠ ٚزٚافد ايجكاف١ اسبدٜج١ 

  .املكدز٠ عًٞ خًل تٛاصٌ ثكايف َٔ خ٬ٍ ايرتمج١ 

 ًف١.املكدز٠ عًٞ إثسا٤ عًِ ايرتمج١ بايجكافات املدت 

إٔ ٜهْٛٛا قادزٜٔ ع٢ً متٝٝص -َجًِٗ يف ذيو َجٌ عًُا٤ ايًػ١ -يرا ٜتعني ع٢ً املرتمجني 

ايفٛازم ايدقٝك١ بني ايًػات، ٚايبشح يف املصطًشات ٚايًٗذات ايعا١َٝ ٚايتعاٌَ َع ايتطٛزات ازبدٜد٠. 

ايفٛازم ايجكاف١ٝ  نُا ٜتعني ع٢ً املرتمجني غأِْٗ يف ذيو غإٔ ايدبًَٛاضٝني إٔ ٜهْٛٛا فطٓني بػإٔ

ٚا٫دتُاع١ٝ اييت تٛدد بني ايًػات ٜٚهْٛٛا قادزٜٔ ع٢ً َٛاد١ٗ ٖرٙ املطا٥ٌ عٓدَا ٜكَٕٛٛ 

ا٭ضاضٝات ٚبعض  -ع٢ً غساز اهلٛا٠ املجكفني-بايرتمج١; ٜٚٓبػٞ ع٢ً املرتمجني نريو إٔ ٜعسفٛا 

 ايتفاصٌٝ عٔ املٛضٛعات اييت ٜتٓاٚيْٛٗا.

 

 : 12الثقافية ثالثا: استراتيجيات الترجمة
ٖٚٛ أنجس ا٭ضايٝب اضتدداَا ٜٚتِ بإجياد (:(Cultural Equivalenceاملعادٍ اٚ املهاف٧ ايجكايف  (1

هلا َكابٌ ، .Once bitten twice shyففٞ ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ ايعباز٠ ايجكاف١ٝ:  املكابٌ ايجكايف املباغس.

 ستني. ثكايف َباغس يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ٖٛ: ٫ ًٜدغ امل٪َٔ َٔ دشس َ

يف ٖرا ا٭ضًٛب ٜكّٛ املرتدِ بإجياد املكابٌ  :(Cultural Correspondenceايتطابل ايجكايف ) (2

 Toايدقٝل ٚاسبسيف ايجكايف يف ايًػ١ اهلدف )ايًػ١ ايعسب١ٝ(. ففٞ ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ ايعباز٠ ايجكاف١ٝ: 

hit two birds with one stone  سب عصفٛزإ حبذس ٚاسد. هلا َكابٌ ثكايف يف ايًػ١ ايعسب١ٝ: ٜط

 ( هلا َكابٌ: صبًظ ا٭َٔ. Security councilٚنريو عباز٠ )

بعض املصطًشات اإلظبًٝص١ٜ  :(Accepted Standard Translationايرتمج١ املعٝاز١ٜ املكبٛي١ ) (3

 the end justifies theأصبشت َتداٚي١ َٚف١َٛٗ ٚهلا َكابٌ ثكايف يف ايًػ١ ايعسب١ٝ. فُج٬ عباز٠: 

means  ٚاييت ٜكابًٗا ثكافٝا: ايػا١ٜ تربز ايٛض١ًٝ. ٖٚرٙ ايعباز٠ َتداٚي١ غأْٗا غإٔ ايعبازات

املستبط١ بايتهٓٛيٛدٝا َجٌ اسباضب اآليٞ ٚاإلْرتْت باإلضاف١ إىل ايتعابري ايجابت١ ٚاملعسٚف١ 

 جملاش١ٜ. ٚاملتداٚي١ مبا فٝٗا ايعبازات اإلصط٬س١ٝ ٚا٭َجاٍ ٚاملت٬شَات ايًفظ١ٝ ٚايعبازات ا

ٖٓاى بعض ايتعابري ايجكاف١ٝ اإلظبًٝص١ٜ ظًت بني ايًػتني : Naturalization) ايتطبٝع ) (4

ا٫ظبًٝص١ٜ ٚايعسب١ٝ ع٢ً ايسغِ َٔ زغِ أصٛهلا اإلظبًٝص١ٜ غري أْٗا تأثست بكٛاعد ايًػ١ ايعسب١ٝ 

ٚأصٛاتٗا ٖٚذا٥ٗا ٚطبعت ع٢ً ذيو فصازت َأيٛف١ َٚعسٚف١ بريو. َٚجاٍ ذيو ن١ًُ 

(. Hercules( ٚن١ًُ ٖسقٌ )Olympicsٚن١ًُ ا٭يعاب ا٭ٚملب١ٝ ) Democracyميكساط١ٝ ))د

( ا٫ْتفاض١ Intifadahٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ ايتطبٝع يف مجٝع ايًػات، يف ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ َج٬، ن١ًُ )
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( Hajj(،)alcohol( )Jihadأصبشت َأيٛف١ بعد تطبٝعٗا يف ايًػ١ ا٫ظبًٝص١ٜ ٚباملجٌ ن١ًُ )

 (. ٜٚعد ايتطبٝع َٔ أنجس ا٭ضايٝب اضتدداَا يف ايرتمج١ ايجكاف١ٝ. ١ُZakat )ٚنً

ٖٛ أسد ا٭ضايٝب املطتدد١َ يًرتمج١ ايجكاف١ٝ ٖٚٛ ايرٟ ٜتذاٌٖ  :(General Senseاملع٢ٓ ايعاّ ) (5

قد  Congressازباْب ايجكايف متاَا يًػ١ املصدز ٚذيو يعدّ ٚدٛد َكابٌ ثكايف دقٝل. فه١ًُ " 

٪متس ايعاّ ا٭َسٜهٞ ٚيهٔ املعين املكابٌ ٚاملأيٛف يف ايجكاف١ ايعسب١ٝ ٖٛ " ايهٛظبسع تعين امل

 ا٭َسٜهٞ". 

ٖٛ ْطخ ايهًُات اإلظبًٝص١ٜ حبسٚف  :(Transliterationايسضِ ايًفظٞ )ايٓطخ/ايتشٌٜٛ( ) (6

) تهتب حبسٚف عسب١ٝ سطب صٛتٗا يعدّ ٚدٛد  cricketعسب١ٝ اعتُادا عًٞ أصٛاتٗا. فه١ًُ )

 ملكابٌ ايجكايف يف ايًػ١ ايعسب١ٝ. ا

ٖٚٞ إسد٣ ايطسم  :( Literal Translation of meaningايرتمج١ اسبسف١ٝ يًُعين: ) (7

املطتدد١َ يف تسمج١ ايهًُات ٚايعبازات ايجكاف١ٝ اشباص١ ٚاييت ميهٔ فُٗٗا بطسٜك١ َا يف ايًػ١ 

عباز٠ "ايفان١ٗ اسبص١ٜٓ" يف ( ترتدِ بPassion fruitاهلدف بايسغِ َٔ صعٛب١ فُٗٗا. فعباز٠ )

 ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاييت ٫ تٛدد يف ايجكاف١ ايعسب١ٝ. 

ٍٕ ٚاسد، فُج٬ : ((Translation Coupletايجٓا٥ٝات يف ايرتمج١  (8 ٖٚٞ اييت ذبٟٛ طسٜكتني يف آ

( بٓتاغٕٛ )ٚشاز٠ ايدفاع ا٭َسٜه١ٝ( مت اضتدداّ ايسضِ ايًفظٞ ٚايػسح  Pentagonن١ًُ )

 يرتمج١ ايجكاف١ٝ. إلنُاٍ ع١ًُٝ ا

ٖٞ إدسا٤ حيٟٛ ث٬خ طسم إلنُاٍ ع١ًُٝ : ( Translation Tripletايج٬ثٝات يف ايرتمج١ ) (9

( ترتدِ باضتدداّ ايرتمج١ ٚايتطبٝع ٚايه١ًُ ايػازس١ فتصبح  Acid Rainايرتمج١. فعباز٠ )

 أَطاز محط١ٝ/أضٝد١ٜ ًَٛث١. 

ايطسم اضتدداَا يف ع١ًُٝ ايرتمج١، ٚمتتاش ٖرٙ أنجس : ( Classifierاملصٓف/ ايه١ًُ ايػازس١ ) (10

بأْٗا طسٜل ع١ًُٝ، ًٜٚذأ إيٝٗا سني ٜصعب فِٗ ايتعبري ايجكايف; فٗٞ اييت تٛضش٘ برنس ْٛع٘، 

( تػسح ٚتٛضح بعباز٠ )ضٌٗ اضتٝبظ ايسٚضٞ( عٓدَا Steppesٚغسس٘ يٝطٌٗ فُٗ٘; فه١ًُ )

 ترتدِ إىل ايًػ١ ايعسب١ٝ. 

 Neutralization/ Deculturalization: Functionalٚ ايٛصفٞ )ايتشٝٝد: املهاف٧ ايٛظٝفٞ أ (11

descriptive Equivalent  : ٞتعٌُ ٖرٙ ايطسٜك١ عًٞ ذبٝٝد املصطًح ايجكايف بإجياد َهاف٦

( إٕ ُتسمجت سسفٝا ضتفكد َعٓاٖا يريو ع٢ً A can of wormفعباز٠ )ٚظٝفٞ ٚٚصفٞ ي٘. 

سٚف يف ايًػ١ ايعسب١ٝ، فتصبح املكابٌ هلا )َػه١ً املرتدِ إجياد َسادف هلا يف قايب َأيٛف َٚع

 عٜٛص١. 

ٜس٣ َْٝٛازى إٔ ذبًٌٝ املهْٛات ٖٛ غطس ايٛسد٠ : Componential analysisذبًٌٝ املهْٛات  (12

ايًفظ١ٝ إىل َهْٛات َعٓاٖا، ٚغايبا َا تهٕٛ ايرتمج١ ٚاسدا باثٓني أٚ ث٬ث١ أٚ أزبع١. بٓا٤ ذبًٌٝ 

ٖٚٞ طسٜك١ تٛصف بايدق١ ٚأسٝاْا أنجس اختصاز َٔ ايًػ١ اهلدف. املهْٛات املع١ٜٛٓ يًهًُات 

 ( ترتدِ عًٞ أْٗا "فطٛز أٚزبٞ" ٖٚٛ غاٟ ٚق٠ٛٗ ٚخبص ضبُص. continental breakfastفُج٬ )

ٖٚٞ طسٜك١ تطتددّ يف ايرتمج١ ايجكاف١ٝ يتكدّ غسسا َكتطبًا  :  Paraphraseايػسح املكتطب:  (13

( ترتدِ بايػسح املكتطب إيٞ steakأخس٣ يتٛضٝح املع٢ٓ. فه١ًُ ) ًُٜذأ هلا عٓدَا ٫ تٛدد طسٜك١

 )غسحي١ سبِ ايبكس(. 
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ٖٞ تسمج١ َ٪قت١ َكرتس١ غري َعٝاز١ٜ : (Translation Labelايرتمج١ امل٪قت١ أٚ املػسٚط١ ) (14

( ترتدِ ع٢ً أْٗا televisionتٛضع داخٌ أقٛاع يتدٍ عًٞ أْٗا َػسٚط١ ٚقاب١ً يًتػٝري. فه١ًُ )

ٚيهٓٗا بٗرٙ ايطسٜك١ ترتدِ ع٢ً أْٗا )ايسا٥ٞ( ٖٚٞ ايرتمج١ املكرتس١. عًُت إٔ صبُع ايًػ١ تًفاش 

 ايعسب١ٝ أداش تًفصٜٕٛ. ٚايسدٛع ملٓتذات اجملاَع قد ٜفٝد يف اثسا٤ ايبشح.

ذبرف بعض ايهًُات ايجكاف١ٝ َٔ ايرتمج١ ٚذيو يعدّ أُٖٝتٗا يًكاز٨ : ( Deletionاسبرف ) (15

ص، ٖٚرٙ ايطسٜك١ ٫ تعين بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ سرف املهٕٛ ايجكايف نا٬ًَ. ٚعدّ تأثريٖا عًٞ ايٓ

( ٫ ترتدِ بعباز٠ )أضسع نايطِٗ أٚ َجٌ ايطِٗ( ٚإمنا ترتدِ As fast as an arrowفايعباز٠ )

( ٫ ترتدِ )َسض ْكص املٓاع١ املهتطب١( بٌ Aids)أضسع َٔ ايطِٗ(. ٚنريو اسباٍ يف ن١ًُ )

 ٓاع١(.ترتدِ )َسض ْكص امل

 ايٓص يف ايجكايف ا٫دتُاعٞ ايٛاقع ٚاضتبداٍ ايرتمج١ يف ايتصسف ٖٞ: (Adaptationا٭ق١ًُ ) (16

 ايظسف املٛصٛف نإ إذا املع٢ٓ ع٢ً سسّصا إيٝٗا املرتدِ ايًػ١ ثكاف١ يف ي٘ َكابٌ ٖٛ ا٭صًٞ مبا

َّا غسّٜبا ا٭صًٞ ايٓص يف  ٖٛ املهاف٧; َٔ ع خاصْٛ ٖٞ ا٭ق١ًُ إٔ أٟ .إيٝٗا املرتدِ ايًػ١ عٔ متا

َجاٍ ا٭ق١ًُ "  .املفسدات أٚ ايبٓا٤ ايٛضع ٚيٝظ تسمج١ ٖٚٞ .املٛصٛف يًظسف أٟ ايطسيف املهاف٧

أثًر صدزٟ". ْكٍٛ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚسطب ثكاف١ ايعسب: "إٕ ٖرا اشبرب أثًر صدزٟ" ٚترتدِ ايٞ 

 .(this news warms my heart)ايًػ١ ا٫ظبًٝص١ٜ مبكابٌ ثكايف آخس ٖٛ 

ازتبط َفَٗٛا  : (domestication ٚايتٛطني (Foreignization strategy)ايرتمج١ بايتػسٜب   (17

ايتػسٜب ٚايتٛطني بايرتمج١ ايجكاف١ ٚأخ٬قٝاتٗا، فايتػسٜب اضًٛب ٜطع٢ ايٞ ا٫يتصاّ ايٛثٝل 

ٜتطِ  بايٓص ا٫دٓيب، ٚاضترياد اغهاٍ ايجكاف١ ا٫دٓب١ٝ، ٚتطٜٛس هلذات ددٜد٠ َٚتٓٛع١، يرا

غايبا يإلغاز٠ إىل تهٝٝف  ايٓص بايػهٌ ايػسٜب عًٞ ايًػ١ اهلدف. ٜٚطتعٌُ َصطًح ايتٛطني

ايطٝام ايجكايف أٚ َصطًشات ثكاف١ ضبدد. أَا َصطًح ايتػسٜب فٝػري إىل اسبفاظ ع٢ً ايطٝام 

ت ايجكايف ا٭صٌ َٔ سٝح َهْٛات احملٝط ٚا٭مسا٤، إخل. ٚتػري ايدزاضات ايرتمج١ٝ ٚنرا خ٬صا

( 74: 1977ٖرٙ ايدزاضات اىل إٔ اٍٚ َٔ ذبدخ عٔ َفَٗٛٞ ايتٛطني ٚايتػسٜب ُٖا غ٬ٜريَاخس )

(127: 1991ٚفٝٓٛتٞ )

13

. ٚقد ٚدس٣ تطبٝل ٖرٜٔ املفَٗٛني أٜطا يف دزاض١ ايٓصٛص ايطٝاس١ٝ، 

َا َجاٍ ٚاسبهاٜات ايػعب١ٝ، ٚايدبًذ١، َٚكا٫ت ا٭خباز ٚايدزاَا ٚنرا ا٭عُاٍ ايٛاقع١ٝ ايػعب١ٝ. أ

ميهٔ تٛطٝٓٗا بعباز٠ " اغتعٌ ايسأع  my hair turned greyايتٛطني ٜتطح يف تسمج١ ايعباز٠ 

 غٝبا" ٚقد ٚطٔ املعين بإ دا٤ بًفظ ازتبط بايجكاف١ ايد١ٜٝٓ، فكد ذنس ايًفظ يف ايكسإ ايهسِٜ. 

 

 : االستنتاجات
 ى اخت٬ف ٚتبأٜ بٝٓٗا. ايجكاف١ َعط١ً سكٝك١ٝ يًرتمج١ فُُٗا متاثًت ايجكافات فإ ٖٓا -1

ايعٛمل١ ْكٝض ايرتمج١ فتطعٞ ايرتمج١ ايٞ اسبفاظ عًٞ اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ يهٌ صبتُع، أَا ايعٛمل١  -2

 دَر اهلٜٛات ٚإبساش اهل١ٜٛ ايعامل١ٝ ايٛاسد٠. 

 يٓظسٜات ايرتمج١ ايجكاف١ٝ دٚز فاعٌ يف املكازب١ بني ايجكافات.  -3

 قتصاد١ٜ ٚتك١ٝٓ ٚسٝات١ٝ. تعٌُ ايرتمج١ ع٢ً إسداخ ْٗط١ ثكاف١ٝ ٚا -4
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حيتاز املرتدِ يًتدزٜب ٚا٫ملاّ ايتاّ باضرتاتٝذٝات ايرتمج١ ايجكاف١ٝ ست٢ ٜتُهٔ َٔ تكدِٜ  -5

 تسمج١ ثكاف١ٝ دٝد٠. 

 

 الخاتمة 

إٕ ايرتمج١ ايجكاف١ٝ َٔ أِٖ أْـٛاع ايرتمجـ١ زغـِ عـدّ قابًٝـ١ ايرتمجـ١ يف بعـض ا٭سٝـإ يعـدّ          

ايٓـٛع َـٔ ايرتمجـ١ تـأثرّيا َباغـّسا يف ايٓٗطـ١ ا٫قتصـاد١ٜ ٚا٫دتُاعٝـ١          ٚدٛد املكابٌ ايجكايف. ٚأّثس ٖـرا 

ايجكافٝــ١ يف ظــٌ ايعٛملــ١ ٚايتكــدّ ايتهٓٛيــٛدٞ ممــا أد٣ ذيــو إىل ايتٛاصــٌ بــني ايػــعٛب املدتًفــ١           

ٚا٫ضتفاد٠ َٔ ٖرا ايتٛاصٌ يف خًل زٚابط ٚع٬قات َٚٓافع َتباديـ١ يف ْـٛاسٞ غـت٢. يـرا اٖـتِ ٖـرا       

ايٓظسٟ ٚايتطبٝكٞ يًرتمج١ ايجكاف١ٝ ع٢ً سٍد ضٛا٤. َٚٔ ثـِ اختـتِ ايبشـح بـأنجس     ايبشح بازباْب 

ا٭ضايٝب اضتدداَا يف ايرتمج١ ايجكاف١ٝ. ٜٚٛصـٞ ايباسـح املٗـتُني بايرتمجـ١ بإتبـاع ايطـسم املـرنٛز٠        

 اييت دبعٌ تسمج١ املديٍٛ ايجكايف ممهًٓا.

 

 

******************** 


