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 : امللخص
   

تًى للخطسف ألاًد جخطدي هره الدزاطت   لىجي في الترظمت بحن الهسبُت وؤلاهجلحًز
ً
مطؿلخا

 
ً
مبِىت ؤن هرا اإلاطؿلح اطخخدم بداًت في طُاق جدلُل الخؿاب كبل ؤن ٌظخهحره خلل ، ومفهىما

 ما مً خالٌ زضد مداًد للمهلىماث 
ً
الترظمت. فمً ظهت، ًمىً للمالف ؤن ٌهالج مىغىنا

خالنب بهره و وألافياز هما ًددر في الىطىص الخىغُدُت،  مً ظهت ؤخسي، ًمىىه ؤن ًىاوز ٍو

اإلاهلىماث وألافياز مً خالٌ الخلُُم والىلد هما ًددر في الىطىص الجدلُت. ؤما في الترظمت، 

و للىظ : جإحي مً خازط الىظ نلى وظهحن الخطسففهملُت  ًىػىي الىظه ألاٌو نلى نملُت جؿَى

اجه املخخلفت  لظت وفطُدت جدافل نلى مهنى الىظ الخسوط بترظمت ط بهدفاإلاترظم بمظخٍى

 
ً
ت اإلاخللي مها ل َمَهمَّ ِّ

)مىغىم هرا ألاًدًىلىجي  الخطسفوؤما الىظه آلاخس، وهى  ،ألاضلي وحظه 

 وزاء جدلُم ؤهداف  الفىسي ، فُمشل الخدخل اإلابدض(
ً
للمترظم ؤو للجهت اإلاىولت للترظمت طهُا

اث مخخلفت منها: اإلاعجمي  سفالخط هرا خجلىٍومأزب ال ٌهىظها مدخىي الىظ ألاضلي. و  في مظخٍى

ت  والترهُبي والخؿابي والشلافي. وكد كمىا باطخخدام هماذط هشحرة ومخىىنت مً ألامشلت َُ الخ

في  الخطسف الفىسي الخىغُدُت في زىاًا هره الدزاطت، وذلً مً ؤظل طبر ؾبُهت نملُت و 

ت.املخخلفت مً الىاخُخحن ال اوبللاء الػىء نلى ؤبهاده ،الترظمت  هملُت والىكٍس

 أ.د. محمد فرغل -بقلم 

 :يف الرتجمة التصرف األيديىلىجي
 مصطلحًا ومفهىمًا
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 : متهيد 
   

 مطؿلخ Managingالخطسف ٌهىد اطخخدام
ً
 de Beaugrande بىغساهد دي في الخؿاب بلى ا

ظلس  في الىطىص الجدلُتDressler (1981 ودَز
ً
 مخإضال

ً
ٌ   ،( بانخبازه نىطسا ر الىظ ظح  خُض 

كىام والدخؼ وما بلى ذلً. هدى جدلُم ألاهداف التي ًيشدها الياجب مً خالٌ الشىاء والىلد وؤلا

الىطىص الخىغُدُت، خُض ًلىم الياجب بالىضف والخدلُل والظسد وما بلى ذلً،  ىبري باإلالابل، ج

مً خالٌ ؾسح مداًد إلاىغىم ما. ومً هىا،  Monitoring Situation اإلاىكف هللنملُت  بلى

 ؤو  والىلل هما بهدان خؿابُان ًخىافلان مو ظيع الىظ مً خُض وىهه لخطسففا
ً
ظدلُا

 .
ً
 جىغُدُا

  39، ص 1984) دي بىغساهد ًىضح
ً
"ًخجلى الىلل نىدما ٌظعى  :( هرًً اإلافهىمحن كاثال

نىدما ٌظعى الىظ بلى جىقُف  الخطسفخجلى ًالىظ بلى بنؿاء وضف مداًد للمىكف، في خحن 

بما و  الخطسف بمانملُت بهخاط الخؿاب  الياجب فياإلاىكف لخدمت ؤهداف الياجب". لرا، ًخخاز 

ظت   للخطسفالىلل في غىء ظيع الىظ وهصناجه الصخطُت. فبِىما ًلو مالف الىظ الجدلي فَس

س بخبازي مخخلفتبدزظاث  نلى طبُل  ،، كد جلىده هصناجه الصخطُت لخلً هظ جىغُحي هخلٍس

ت ؤو  .الخطسفبجسنت مً  ،اإلاشاٌ  نلى مترظم مخدحز جلىده هصناجه الفىٍس
ً
وهرا ًيسخب ؤًػا

  ُت بلى الخالنب بمدخىي الىظ مً خالٌ الجزوم بلى الخطسف بدٌ الىلل.ًدًىلىظألا 

 فرهب بلى ؤنوالىلل وؾبلهما نلى نملُت الترظمت،  الخطسف مفهىمي( 1986اطخهاز شىاق )

خجلى خحن ًلسز ً لخطسفاإلاترظم ولِع اإلاالف مً ًخىلى الظُؿسة نلى هرا البهد الخؿابي. فا

اإلاترظم جسظمت ؤمُىت للىظ. مً  ًلدم، بِىما ًخجلى الىلل نىدما اإلاترظم الخدخل الفىسي في الىظ

ونملُت  Source Languageلغت اإلاطدز الت بهخاط الخؿاب في ُهىا ًإحي الخلـ نىد شىاق بحن نمل

التي ًلىم به  الخطسف. فهى ًمخدح Target Languageلغت الهدف اللغت اإلاطدز بلى الالترظمت مً 

هىرا جخخلـ ألامىز نىد و في الىطىص الخىغُدُت.  ٌهُبهُت، لىىه اإلاترظم في الىطىص الجدل

. بن ؤ ىدى بالىظ باججاه ؤهداف اإلاترظم طىاء  ً الخطسفشىاق، ألن 
ً
 ؤم جىغُدُا

ً
وان الىظ ظدلُا

والىلل ًخطل بهملُت بهخاط  الخطسفالفسق بحن الىطىص الجدلُت والخىغُدُت مً خُض 
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بغؼ الىكس  ،الىللبما و  الخطسف بما ُو اإلاترظم ؤن ًخخازرظمت، بذ ٌظخؿتبهملُت ال الالخؿاب 

. فالفسق الىخُد هىا هى ؤن الىظ الخىغُحي طُىدظب، 
ً
 ؤو جىغُدُا

ً
نً وىن الىظ ظدلُا

 
ً
 ؤو جػمُىا

ً
دا  بن اخخاز الخطسفنىاضس ظدلُت هاججت نً  ،جطٍس

ً
، بِىما ًبلى الىظ الجدلي ظدلُا

 بن ؤكدم اإلاترظم نلى حهؿُل الطبغت الجدلُت في ى ، غحر ؤهه طُإخر مىًح الخطسفاإلاترظم 
ً
جىغُدُا

 الىظ اإلاترظم.

 ،في ؤدبُاث الترظمت الخطسف الفىسي مفهىم  ىخىفجإحي هره الدزاطت لخىغُذ الالخباض الري ً

ت.  ،وزطم ألابهاد الخلُلُت لهرا اإلافهىم ِّق وشسح ججلُاتها في الترظمت بحن الهسبُت وؤلاهجلحًز
ًفس 

 Intrinsic Managingالداخلي  الخطسف: الخطسفبحن هىنحن مً  (2008، 1993فسغل )

و الىظ(  ملخخىي ألاًدًىلىجي  الخدٍسف) Extrinsic Managingالخازجي  الخطسف و ،)جؿَى

بلى الخغُحراث التي ًلىم بها اإلاترظم في اللغت الهدف مً  ،الداخلي، مً ظهت الخطسفشحر و ٌالىظ(. 

و الاخخالفاث اإلاىظ اثوح بحن االهدف، وهي جتر و  اإلاطدز تيىدة بحن لغؤظل جؿَى ت  اإلاظخٍى اللغٍى

هد َالدهُا والهلُا، بما في ذلً اإلاظخىي الطىحي والترهُبي والداللي والخداولي والىص ي والشلافي. و 

 ال غنى نىه في نملُت الترظمت، بذ في اإلاىاطب  الخطسف
ً
هها بهره الاخخالفاث مخؿلبا ن ندم جؿَى

ؤكل جلدًس، مما ًلىد في خاالث  نلىؤو جسظمت زهُىت  ،ط بترظمت ال ًمىً فهمهاًادي بلى الخسو 

د، اهكس فسغل  ندًدة بلى حهؿُل نملُت الخىاضل اإلاسظىة . وفي الجهت اإلالابلت، (2012)للمٍص

هدف بلى جىقُف الىظ يس في نملُت الترظمت فطا يًدًىلىجؤالخازجي نلى جدخل  الخطسف ٌشخمل

مىً لهرا ب بلُه ذلؤو الجهت التي ؤوو ،هصناث اإلاترظم الصخطُت لُالءمفي اللغت الهدف  الترظمت. ٍو

ت مخخلفت، بما  ، وهى اإلاىغىم كُد البدض،خل الفىسي اإلالطىددالخ اث لغٍى ؤن ًخجلى في مظخٍى

 الشلافي. الخداولي و الترهُبي والداللي و فيها اإلاظخىي الطىحي و

 : في الترجمة األيديولوجي التصرف 
    

و الىظ ألاًدًىلىجي  ٌهد الخطسف و الىظ في الترظمت، فهى ال يهدف بلى جؿَى الىلُؼ لخؿَى

 لُىاطب الىىامِع اإلاخهازف نليها في اللغت الهدف، بل بهه يهدف بلى الخدخل الفىسي 
ً
 وزلافُا

ً
ا لغٍى

س ذلً املخخىي لُخفم مو ؤغساع اإلاترظم ؤو الجهت التي ؤوولذ  للمترظم في مدخىي الىظ، وجدٍى

مىً ؤن وهس   لىظُت نلى ؤنها هكام كُمي جساهمي ًازس في الظلىن ًى ف ألاًدنملُت الترظمت. ٍو
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ٍّ طىاء ختى ًطبذ نلُدة ؤو شبه نلُدة. ًسي فان 
ىظهه في املجخمهاث وألافساد نلى خد  ؤلاوظاوي ٍو

ُاث نبازة نً ؤهكمت ؤطاطُت ججظد مفاهُم ًدًىلىظ( ؤن ألا 1996 ،7) Van Dijkداًً 

اظخمانُت مشترهت وحظخؿُو الخإزحر في مهخلداث ظماناث مهُىت وجىظيهها مً خالٌ غسض هماذط 

مً الظلىن ؤلاوظاوي، فهي حشخمل نلى نملُت  اث مخخلفت. وبما ؤن الترظمت ظصء  إلاىاكف وخبر 

 جفاوغُت بحن ظهاث مخخلفت، بما فيها اإلاترظمىن واإلاالفىن والىلاد والىاشسون واملخسزون واللساء

د، اهكس جاهس ُت بىعيٍّ ؤو ًدًىلىظ(، وجىظهها مهاًحر ؤTahir-Gűrçağlar 2003غسوغالز -)للمٍص

د، اهكس هىزد  ( ؤن 2003) Tymoczko(. وهرلً ًسي جُمىطيى Nord 2003بغحر وعيٍّ )للمٍص

ُت الترظمت ال جىمً في الىظ اإلاترظم فلـ، بل بنها جخجلى في ضىث اإلاترظم ومىكفه ًدًىلىظؤ

د، اهكس مِظىن ونالكتها   (. Fandi 2005وفىدي  Mason 1994باإلاخللحن )للمٍص

 ًلىم به اإلاترظم ويهدف بلى جلدًم نالم فىسي في الىظ ألاًدًىلىجي  ٌهد الخطسف
ً
 مخهمدا

ً
نمال

الهدف ٌغاًس الهالم الفىسي في الىظ اإلاطدز بدزظاث مخخلفت. وبما ؤن هرا الخدخل نمل ممىهج، 

ً ألافساد )اإلاترظمىن في هره الخالت( مً السبـ بحن ؤفةهه ٌهد بطتراجُجُت جم ِّ
 
ُتهم ًدًىلىظى

د اهكس   في جبهاث نملُت الترظمت )للمٍص
ً
 مشازوا

ً
وألاهداف التي ًيشدونها، ومً زم ًطبدىن ؾسفا

 Baker 2006بُىس 
ً
ا َُّ  ؤداث

ً
 نمال

ً
لُت فلـ، بل بنها ؤًػا (. ومً هىا، فالترظمت لِظذ نملُت جإٍو

د، اهكس  في Muhawi 2007؛ مهىي Behl 2002بيهل  )للمٍص
ً
 فانال

ً
(، خُض ًطبذ اإلاترظم مشازوا

  الخىاضل بحن لغخحن.

ه، غحر ؤن ألاخحر ًدًىلىجوالخطسف ألا  ِّ
 
و الىظ، نمل وامٍّ وملطىد في ظل ي، مشله مشل جؿَى

يهدف بلى حظهُل ألامىز نلى اإلاخللي مً خالٌ جلدًم جسظمت طلظت وؾبُهُت، بِىما يهدف ألاٌو بلى 

حغُحر وظهت اإلاخللي وجػلُله مً خالٌ زطم نالم فىسي مخخلف نما هى مىظىد في الىظ ألاضلي. 

و الىظ مدمىد بِىما الخطسفلرا، وبذا ما حظاوث  مرمىم. ألاًدًىلىجي  الهىامل ألاخسي، فةن جؿَى

ولىً جبلى نالكت الىظ اإلاطدز بالىظ الهدف في نملُت الترظمت كػُت شاثىت جازق مىكسي نلم 

 الترظمت نلى اخخالف مشازبهم. 

ً ٌهخلدون ؤن الىظ اإلاطدز هى  مً خُض الشيل واملخخىي ’ هظ ملدض‘فبهؼ اإلاىكٍس

د، اهكس هاًدا )لل ، Newmark 1982؛ هُىمازن Catford 1965؛ واجفىزد Nida 1964مٍص

سي هُىمازن de Waard and Nida 1986؛ دي وازد وهاًدا 1988 ً(. ٍو ، ص 1982) وآخٍس
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( في ؤخد ؤزاثه الطازمت ؤن مهمت اإلاترظم هي ؤن "ًىلل الىظ ألاضلي بإنلى دزظت مً 389

 مشانسه الصخط
ً
 هما ًخهامل مو اإلاىغىنُت وابخا

ً
 جماما

ً
 جاما

ً
 مو هظ ًخفم مهه اجفاكا

ً
ُت ومخهامال

". ومو ذلً، فالطىزة الخلُلُت في الترظمت لِظذ بدزظت الىغىح 
ً
 جاما

ً
هظ ًخخلف مهه اخخالفا

ً ممً ٌهخلدون ؤن مهمت اإلاترظم  التي ًخددر ننها هُىمازن هىا، بذ بن هىان الهدًد مً اإلاىكٍس

د، اهكس شافجر  السثِظُت هي ججظُد هدف  Schäffnerالىظ اإلاترظم ال هدف الىظ ألاضلي )للمٍص

سي  Vermeer 2000؛ فحرمحر Hönig 1998؛ هىهُغ 1998؛ 2003 ً(. ٍو ؤصخاب هرا  وآخٍس

السؤي ؤن نلى الترظمت ؤن حظخلهم الهدف الري ٌظعى بلُه الىظ الهدف في اللادم مً ألاًام ال 

( 238ؤ، ص 1998الهدف الري ظظده الىظ اإلاطدز في اإلااض ي. في هرا الظُاق، جىكس شافجر )

ت للىظ بلى اإلاترظم همالف جدسز مً "املخدداث واللُىد التي ًفسغها مىكىز غُم إلافهىم ألاماه

 اإلاطدز وخده". 

في الترظمت بحن الهسبُت ألاًدًىلىجي  ويهدف هرا البدض بلى اطخىشاف فػاء وؾبُهت الخطسف 

ِّ هره الهملُت، بذ بن الخدخل 
ت بمهٌص نً مدح ؤو ذم  لفىسي في الىظ اإلاترظم هى اوؤلاهجلحًز

 Bassnetباطيذ  ممازطت شاجهت وحظخدعي حظلُـ الػىء نليها وطبر ؤغىازها. وهلخبع هىا مً

 للىظ 22، ص 1996)
ً
افا  شف 

ً
( التي جلٌى "بن الترظمت التي واهذ حهد في اإلااض ي خادمت واوهياطا

 ."
ً
ا  ألاضلي كد ؤضخذ آلان نملُت ٌهدُّ الخدخل فيها غسوٍز

همل الخطسف  في فػاء واطو ًخجلى في اإلاظخىي الطىحي واإلاعجمي والترهُبي في ألاًدًىلىجي  َو

اجه الهلُا، غحر ؤهه، في بهؼ ألاخُان، كد ؾبلاجه الدهُا ، وفي اإلاظخىي الخؿابي والشلافي في مظخٍى

ت والشلافُت. ومً ًدًىلىظٌظخهص ي نلى الخددًد الدكُم ألهه مسجبـ باأل  ُت ال بالىىامِع اللغٍى

ي، بغؼ الىكس نً ضغسه، كد ًىػىي نلى خسهت ًدًىلىجهىا، فةن ؤي فهل في الخطسف ألا 

ق ؤهمُتها حجمها بىشحر. ومً ألامشلت البازشة في هرا الظُاق الطجت التي ؤزحرث ُت جفى ًدًىلىظؤ

. 1967بهد الخسب الهسبُت ؤلاطساثُلُت طىت  242خٌى الترظمت الهسبُت لىظ كساز ألامم اإلاخددة 

( باالوسخاب ؤلاطساثُلي مً ًدًىلىجفلد هادي الىظ ؤلاهجلحزي )الري خػو لخطسف ؤ
ً
ي مظبلا

ت نلى الىدى آلاحي )1967اخخلذ طىت ؤزاعٍّ نسبُت (  withdrawal of“، والري ظاء باإلهجلحًز

Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict” وهى هظ ًدخمل ،

، قهسث مشيلت انخماد بخدي اللساءجحن، 
ً
كساءة ولُت وؤخسي ظصثُت. ونىدما جسظم بلى الهسبُت الخلا
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ب باللساءة اليلُت، بِىما ؤضس ؤلاطساثُلُىن نلى اللساءة الجصثُت. وكد ؤدي هرا بذ حشبض الهس 

ي في الىظ ؤلاهجلحزي مً وظهت الىكس الهسبُت، بذ ظاءث الترظمت ًدًىلىجالالخباض بلى جطسف ؤ

"، وما 1967الهسبُت نلى الىدى آلاحي "الاوسخاب ؤلاطساثُلي مً ألازاض ي الهسبُت التي اخخلذ طىت 

.شاٌ ال
ً
  جدٌ مظخمسا

ل اإلافسؽ في الىظ بلى مشىالث ؤ  ٌ خان وهاللي ًدًىلىظوكد ًادي الخإٍو ُت. اهكس هُف ؤوَّ

مت الظابهت في طىزة الفاجدت خحن جسظماها بلى:1999)  ( آلاًت الىٍس

 

  

ل اإلاترظَمحن للملطىد مً نبازة  شيل جإٍو  ’ وال الػالحن‘و’ غحر اإلاغػىب نليهم‘َو
ً
جدخال

 في الىظ اللسآوي، بذ بنهما اطدبدال الخإشحر الخاص مً خالٌ الخمشُل ًدًىلىظؤ
ً
 ملطىدا

ً
ُا

مت. ومً اإلااهد ؤنهما كاما بهرا ؤلافطاح لص يء في  بالىطازي واليهىد بالخإشحر الهام في آلاًت الىٍس

هفع ٌهلىب، ش يء  مً كبُل بقهاز الهداوة اإلاظخدىمت بحن اإلاظلمحن واليهىد مً ظهت، وبقهاز 

الهداوة اإلاخجددة بحن اإلاظلمحن والغسب اإلاظُحي، مً ظهت ؤخسي. باإلالابل، التزم مترظمىن آخسون 

دان وشٍدان Picthall 1980؛ بُىتهٌى Arbery 1980؛ آزبسي Ali 1934)نلي   Zidan and؛ ٍش

Zidan 1996 دان وشٍدان ل. اهكس، نلى طبُل اإلاشاٌ، جسظمت ٍش  نً الخإٍو
ً
( بالىظ اللسآوي بهُدا

مت:  لهره آلاًت الىٍس

  

اث املخخلفت للخطسف ألاًدًىلىجي  وكبل ؤن هلىم فُما بلي مً هرا البدض باطخىشاف اإلاظخٍى

 للخطسف
ً
 ضازخا

ً
ت، هىزد مشاال في ألاًدًىلىجي  في جسظمت هطىص مخىىنت بحن الهسبُت وؤلاهجلحًز

ً مً ظهت ؤخسي. فلد ظاءث  الترظمت ؤدي بلى ؤشمت طُاطُت بحن بًسان مً ظهت ومطس والبدٍس

الترظمت الفازطُت للخؿاب الري ؤللاه السثِع اإلاطسي دمحم مسس ي في ماجمس دٌو ندم الاهدُاش 

 في مدخىاه لدزظت ؤن مهاظمخه للىكام الظىزي ووضفه له بالىكام 30/8/2012ؾهسان(
ً
فا ( مدس 

لفازطُت بلى هجىم نلى الىكام الظُاس ي في الكالم الري ال بد ؤن ًسخل جدىلذ في الترظمت ا

س ف الخؿاب ؤ ً. للد خ   لُىاطب اإلاىاكف الظُاطُت واإلاهخلداث الدًيُت للجمهىز ًدًىلىظالبدٍس
ً
ُا
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 انخراز بًسان السطمي ليل مً مطس 
ً
ؤلاًساوي هما ًساها الىكام ؤلاًساوي. وكد اطخدعى ذلً الخلا

ً لت ما خدر بإخؿاء غحر ملطىد والبدٍس
 
ة في الترظمت. ومهما ًىً ألامس، فلد ؤوضل الىكام مهل

السطالت التي ؤزادها لجمهىزه باللغت اللىمُت )الفازطُت(، وهى ما طعى بلُه في اإلالام ألاٌو بغؼ 

  الىكس نً جبهاث ذلً.

 :املستوى املعجمي
    

 بىغىح في اإلاظخىي اإلاعجمي نىدما ًخخاز اإلاترظم لفكت ألاًدًىلىجي  ًبرش الخطسف
ً
جمشل نلُدة

ت مخخلفت نما جمشله لفكت ؤخسي. ونادة ما جخدىم بهملُت الاخخُاز نىامل ندة، منها  فىٍس

س  هد الخلاٍز
 
الالتزاماث الاظخمانُت والظُاطُت واإلاهخلداث والخلفُت الشلافُت. فهلى طبُل اإلاشاٌ، ح

ت التي ًفترع ؤن جلخطس نلى الىلل ألامحن للخبر مادة خطبت للخطسف في ألاًدًىلىجي  ؤلاخباٍز

ح الترظمت الهسبُت للىظ ؤلاهجلحزي آلاحي، والتي جمشل الخؿاب الهسبي الهام  ِّ
اإلاظخىي اإلاعجمي. جىض 

ي في بهؼ الدواثس الهسبُت اإلاىاوثت لهملُت  في خلبت ما كبل اجفاق ؤوطلى للظالم وما شاٌ لها ضدًّ

 ؤ
ً
 ًدًىلىظالظالم، جطسفا

ً
 في اإلاظخىي اإلاعجمي للى ُا

ً
ت زاظهت  ظمىشفا )مسفم جسظمت بهجلحًز

 : للترظمت الهسبُت ألغساع اإلالازهت(

    
 

   

الاطدشهادًت   ادعى وشٍس الخسب الطهُىوي في ملابلت مو مجلت الىُىشًٍ ؤمع ؤن الهملُاث -  

للمدن الفلظؿُيُت في   الفلظؿُيُت هي الظبب السثِع في اظخُاح كىاث الاخخالٌ الطهُىوي

 الػفت الغسبُت املخخلت. 
     

  
   

 الخدخلبن بظساء ملازهت بظُؿت بحن الىظ ؤلاهجلحزي والترظمت الهسبُت ًبحن بىغىح مدي  

. فبِىما ًىدى الخؿاب ألاًدًىلىجي 
ً
ا في اإلاظخىي اإلاعجمي الري ؤدي بلى حغُحر جىظه الخؿاب ظرٍز

 في الىظ ؤلاهجلحزي، ًىػىي الىظ الهسبي نلى خؿاب مشلل باألًد
ً
اإلاىاضسة  الىظًُى مىًحى خُادًا

للخم الهسبي واإلاهادًت إلطساثُل، وهى خؿاب مخىكو وملبٌى نىد اإلاخللي الهسبي. ؤما الترظمت 
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ت الساظهت للىظ الهسبي، فهي غحر مخىكهت وال ملبىلت في خؿاب مىظه بلى اإلاخللي الغسبي،  ؤلاهجلحًز

شللها الخدح لت ًىلطها اإلاىغىنُت ٍو مىً اللٌى بن بذ بنها، مً وظهت هكسه، هلل لخبر بؿٍس ز. ٍو

الخؿاب الصخفي الري جخبىاه ماطظت ما ٌهىع جىكهاث الجمهىز منها، فالخؿاب، في نهاًت 

اإلاؿاف، هى طلهت واإلاخللي هى مظتهلً لهره الظلهت، وال بد للمىخج ؤن ًإخر زغباث اإلاظتهلً بهحن 

د، اهكس فحرولف   (. Fairclough 1996الانخباز )للمٍص

ت ألاًدًىلىجي  سفومً ؤبسش نىاضس الخط  في اإلاظخىي اإلاعجمي هى حغُحر ألافهاٌ الخإؾحًر

 ) وغحرها نىد هلل الخبر  هددو أهكسو أكدو اعترفو ادعىو قالمشل  framing verbs)ؤفهاٌ اللٌى

ت 106، ص 1994الصخفي. فُما ًلي مشاٌ جىغُحي مإخىذ مً شىاق ) ( بسفلت جسظمت بهجلحًز

ت مخخلفت:   جإؾحًر
ً
 جخػمً ؤفهاال

مىاكو   ( كالذ وشازة الدفام الفسوظُت بن ؾاثساث الجاكىز اللاذفت اإلالاجلت كد كطفذ2) 

ذ ونادث بلى كىاندها طاإلات.  خطِىت للمدفهُت الهساكُت في اليٍى

  
 

 

مً اإلاالخل ؤن الىلل املخاًد للىظ ؤلاهجلحزي مىظىد فلـ نىد اخخُاز الفهل الخإؾحري   

said ت ألاخسي. فالفهل  مً الشً  ادعى، بِىما ٌغُب نىد اطخخدام ألافهاٌ الخإؾحًر
ً
ًللي قالال

بلى بهياز طابم إلاا ظاء بالخبر.  concededو  admittedنلى مطداكُت الخبر، بِىما ٌشحر الفهالن 

، فِشحر بلى ؤن مطدز الخبر ألاٌو لم ًىً وشازة الدفام الفسوظُت. مً confirmedؤما الفهل 

ُت الفهل الخإؾحري ًدًىلىظلى ؤالىاضح ؤن كساز اإلاترظم في اخخُاز بما الىلل وبما الخطسف ٌهخمد ن

  الري ًىقفه في الخبر الصخفي.

(، هما 2ؤكل مباشسة مما هى نلُه في اإلاشاٌ )ألاًدًىلىجي  وفي بهؼ ألاخُان، ًيىن الخطسف 

س اإلاشاالن آلاجُان بسفلت جسظمخيهما:   ًكهِّ
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هجىم ظىي   في خبر ناظل لىوالت ألاهباء الفسوظُت، كخل وظسح نشساث الهساكُحن اإلادهُحن في 

يي نلى مدًىت الفلىظت.   ؤمٍس

  
 

  وظسح نشساث الفلظؿُيُحن اإلادهُحن في  اسخشهدفي خبر ناظل لىوالت ألاهباء الفسوظُت،   

 هجىم ظىي بطساثُلي نلى كؿام غصة.

حلبلى  were killedبن جسظمت نبازة  
ُ
في  اسخشهدهفظها بلى  ( وجسظمت الهبازة3في اإلاشاٌ ) ق

ي نمُم لدي هاكل الخبر. فبِىما جخفم وطاثل ؤلانالم الهسبُت ًدًىلىج( ًىمُّ نً مىكف ؤ4اإلاشاٌ )

، جخخلف هره الىطاثل ؤلانالمُت نىد ؤلاشازة بلى كشهداءوافت نلى ؤلاشازة بلى اللخلى الفلظؿُيُحن 

يي للهساق ؤو ب لى اللخلى الظىزٍحن هره ألاًام، بذ ٌشحر اللخلى الهساكُحن ببان وبهد الغصو ألامٍس

 بليهم 
ً
سة مشال  بليهم كقحلىبهػها هلىاة الجٍص

ً
 قحلى ؤوكشهداء ، بِىما حشحر كىاة اإلاىاز اللبىاهُت مشال

 لخلفُتهم الظُاطُت. والاخخالف في هره اللسازاث هابو مً اإلاىكف
ً
الري اخخازجه ألاًدًىلىجي  جبها

الىطُلت ؤلانالمُت ججاه ألاخدار التي ججسي مً خىلىا. ووظىق فُما ًلي ؤمشلت ؤخسي جخػمً 

 في اإلاظخىي اإلاعجمي: ألاًدًىلىجي  ُت هاججت نً الخطسفًدًىلىظمىاكف ؤ

 الىكام الظىزي: ( الخيىمت الظىزٍت5) 

 

 السثِع اإلاطسي املخلىم: ي الظابم( السثِع اإلاطس 6)

 

 خسب ألاًام الظخت: ( خسب الظبهت وطخحن7)

 نملُت بزهابُت: ( نملُت فداثُت8)

 الدٌو اإلاخخلفت: ( الدٌو الىامُت9)

 ؤنماٌ شغب: ( مكاهساث10)



 

 

 
      

 

) 411 ( 

 كىاث الاخخالٌ في الهساق: ( كىاث الخدالف في الهساق11)

 نلى مطسالهدوان الشالسي : ( ؤشمت الظَىع12)

 الخلُج الفازس ي: ( الخلُج الهسبي13)

 

ُت واضخت، بذ بن اخخُاز ًدًىلىظجىػىي ألامشلت الىازدة ؤناله نلى اخخُازاث ذاث ضبغت ؤ

ي مً اإلاشاز بلُه. ولغاًت ؤلاًجاش هىا، وظلـ ىجًدًىلحهبحر دون آلاخس في ول منها ٌهبر نً مىكف ؤ

 The(، ٌهبر اخخُاز نبازة الخيىمت الظىزٍت 5( فلـ. ففي اإلاشاٌ )13( و)5الػىء نلى اإلاشالحن )

Syrian Government  نً مىكف ًدظم بالخُادًت واإلاىغىنُت، بِىما ًىم اطخخدام نبازة الىكام

 ًصدزي اإلاشاز بلُه. ؤما اخخُاز نبازة ًدًىلىظؤنً مىكف مخدحز  The Syrian Regimeالظىزي 
ً
ُا

فُت (، فُهبر نً مىكف طُاس ي نمُم الجروز ًخطل بالخبهُت الجغسا13اإلاشاٌ ) دون ألاخسي في

 
 
في جىقُف نبازة دون ألاخسي بلى هخاثج واززُت باليظبت للمترظم، بذ  إلاىؿلت الخلُج، وكد ًادي خؿإ

ظت التي ٌهمل لديها وهرلً الجمهىز الهدف بهحن الانخباز. ًخدخم نلى اإلاترظم ؤخر طُاطت اإلااط

بلى الخلُج الفازس ي في جسظمت ميشىزة في صخُفت نسبُت نمل  The Persian Gulfفترظمت نبازة 

 ؤ
ً
 في نبازاث ًدًىلىظكد ال جدمد نلباه. ومً هىا، كد حظخلصم بهؼ اإلاىاكف في الترظمت جطسفا

ً
ُا

 لهبازاث  مهُىت وذلً لخجىب نىاكب وخُمت.
ً
 ؤمُىا

ً
ومو ذلً، كد حظخدعي بهؼ اإلاىاكف هلال

ُت. فهلى طبُل ًدًىلىظجخالف كىاناث اإلاترظم وظمهىزه مً ؤظل ببساش مىكف له جدانُاث ؤ

اإلاشاٌ، نىدما خلَّ السثِع ؤلاًساوي ؤخمدي هجاد غُف شسف نلى ماجمس اللمت لدٌو مجلع 

م في خؿابه بلى اللمت نبازة الخلُج الفازس ي ، اطخخد2007الخهاون الخلُجي في كؿس في الهام 

نً دزاًت ألن جىقُفها ًىم نً مىكف  The Persian Gulfمساث ندة وهللها اإلاترظم الشفىي بلى 

طُاس ي للسثِع ؤلاًساوي ال بد مً هلله للصنماء الخلُجحن في اإلااجمس. ومً الالفذ ؤهه لم ٌهترع 

د وظه بهؼ اإلاهللحن اللىم لهم نلى طيىتهم في كػُت ؤخد مً هاالء الصنماء نلى جلً الهبازة، وك

اطت ههره.   خظ 
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لىجي في ًى للد اشخملذ مهكم ألامشلت التي طلىاها في هرا الجصء مً الدزاطت نلى جطسف ؤًد

 
ً
 شاجها

ً
ؤلفاف جػم ؤطماء ظيع وؤفهاٌ ووهىث، وهرا ال ٌهني ؤن ؤطماء الهلم لِظذ هدفا

في هشحر مً ألاخُان، ًىم اطخخدام اطم نلم دون آخس في في الترظمت. فألاًدًىلىجي  للخطسف

الترظمت بالسغم مً ؤنهما ٌشحران بلى الص يء هفظه نً مىكف فىسي واضح مشل اطخخدام فلظؿحن 

وغحرها،  Jerusalemبدٌ  Al-Qudsو  Hebronبدٌ  Al-Khalilبدٌ بطساثُل وداود بدٌ دًفُد و 

 ؤ
ً
ت ًدًىلىظبذ ٌشيل ججىب ؤطماء الهلم التي لها ضبغت جىزاجُت مىكفا  يهدف بلى الترهحز نلى الهٍى

ً
ُا

  الهسبُت ؤلاطالمُت لهره ألاطماء وألاشُاء التي حشحر بليها.
ً
 ضازخا

ً
خُض ًلىم  ووظىق فُما ًلي مشاال

كص ى ال ظبل الهُيل في ؤخد بلى اإلاسجد ألا the Temple Mountاإلاترظم الهسبي بترظمت نبازة 

ت: س ؤلاخباٍز   الخلاٍز

   
 

  
. 

كبل  ألاقص ى  املسجدبهد ؤن اضؿدمذ الشسؾت ؤلاطساثُلُت واإلاخكاهسون الفلظؿُيُىن في  

، فلد اهخلم ندد مً الفلظؿُيُحن
ً
بالهجماث بالظياهحن نلى   طىت، وكخل واخد ونشسون نسبُا

 (1992، 27اليهىد داخل بطساثُل هفظها. )السؤي، ًىاًس 

 نىدما جسظم نبازة  
ً
ال  املسجد ألاقص ىبلى  the Temple Mountللد ؤخظً اإلاترظم ضىها

اثه الهسب بهحن الانخباز. فمً غحر اإلاهلٌى ؤن ٌظخخدم في حبل الهيكل ، بذ بهه ؤخر ؾبُهت كس 

س بخبازي نبازة  التي حظخخدمها بطساثُل وؤلانالم الغسبي في ؤلاشازة بلى هفع  حبل الهيكلجلٍس

فحن نىد اإلاظلمحن. املسجد ألاقص ىان الري ًػم اإلاي ، وهى ؤولى اللبلخحن وزاوي الخسمحن الشٍس

مظخخدمت في هظ ظدلي  the Temple Mountولىً، في الىكذ هفظه، وظخؿُو ؤن هخخُل نبازة 

بحن مصدوظحن مً ؤظل بشهاز اإلاخللي بمىكف ؤلادازة  حبل الهيكلزطمي ٌظخىظب جسظمتها بلى 

ىُت ججا  ؤلاطساثُلُت.  الادناءاثه ألامٍس

 ًىػىي نلى جطسف ؤ 
ً
 مشابها

ً
، وظىق مشاال

ً
ي له نالكت باطم نلم بالسغم مً ؤن ًدًىلىجوؤخحرا

 غحر مبرز. ففي جسظمت نبد الطبىز )
ً
ىيلظخىن  (1999البهؼ كد ٌهخبره جصوٍسا لهىىان هخاب فٍس

، هجد : وهم الحدديالساداتبلى  Anwar Sadat: Visionary Who Dared( اإلاىطىم 1996)
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مغاًسة واضخت بحن الهىىان ألاضلي الري ًلدم الظاداث هلاثد ٌظدشسف اإلاظخلبل وبحن نىىان 

له. وهرا الخدخل الظافس في جسظمت ألاًدًىلىجي  الىخاب اإلاترظم الري ًلدمه هلاثد غلَّ ؾٍس

. وكد ًيىن كساز الهىىان ًيسخب نلى الترظمت بسمتها، بذ بنها جلدم ضىزة طلبُت ألهىز الظاداث

 
ً
 مً اإلاىكف الهسبي الشهبي الهام مً ؤهىز الظاداث بظبب جىكُهه مىفسدا

ً
اإلاترظم هرا هابها

فه إلاىحى الىظ ألاضلي 1979الجفاكُت طالم مو بطساثُل في الهام  ، بذ ؤزاد اإلاترظم مً خالٌ جدٍس

ًىظب حهاؾف  الري ًسطم ضىزة هاضهت ألهىز الظاداث بلى مىًحى ًسطم ضىزة كاجمت له ؤن

اللازت الهسبي، غحر مىترر بمبدؤ ألاماهت في الترظمت، وهى اإلابدؤ الري فلد الىشحر مً كُمخه بكهىز 

حن في نملُت الترظمت. وفي خلُلت ألامس، وبمهٌص نً الىلد  َُّ اإلاترظم والجمهىز هالنَبحن ؤطاط

 ًلىم بtranslation criticismالترظمي 
ً
 نادًا

ً
ملازهت الترظمت بالىظ ، ًطهب ؤن هخخُل شخطا

 
ً
ألاضلي. فاللازت الهادي ًبدض بما نً الىظ ألاضلي ؤو نً الترظمت، ولِع نً وليهما جبها

ه نمل ؤوادًمي ًلىم به مخخطىن  ِّ
 
ملخصوهه اللغىي. ؤما ملازهت الترظمت بالىظ ألاضلي، فهى في ظل

 ألهداف بدشُت. 

 :املستوى التركيبي  
    

ت مخخلفت منها   الفاعليةكد ًخجلى الخطسف الخازجي في اإلاظخىي الترهُبي في نىاضس لغٍى

agency الىحىب/الظنيةو modality الحىكيدو evaluativeness حشحر الفانلُت بلى . وغحرها

س  بقهاز الفانل ؤو بخفاثه في نملُت الترظمت، بذ كد ًلسز اإلاترظم ؤن ًخفي اإلاظئٌى نً نمل شٍس

فانل بالسغم مً قهىزه في الىظ ألاضلي. فُما ًلي مشاٌ جىغُحي بسفلت جسظمخحن له جم بؿمع ال

: ًدًىلىظالخطسف فيهما ؤ
ً
 ُا

ان في اللدض الشسكُت هرا الطباح.15)   ( كخلذ اللىاث ؤلاطساثُلُت زالزت شب 

    
   

 
 مً الخدخل  

ً
في الىظ. فمً ظهت، ؤخفى اإلاترظم ألاًدًىلىجي  جكهس الترظمخان ؤناله هىنا

 خٌى اإلاظئٌى نً
ً
لو خاثسا

 
 اإلاخللي غحر اإلاؿ

ً
هرا الهمل. ومً ظهت  الفانل في الترظمت ألاولى جازوا
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ؤخسي، ؤللذ الترظمت الشاهُت باإلاظئىلُت نلى الؿسفحن ؤلاطساثُلي والفلظؿُني بالسغم مً ؤن الىظ 

 ألاضلي ٌشحر بلى مظئىلُت الؿسف ؤلاطساثُلي وخده نً نملُت اللخل.

مىً للخطسف  ؤن ًكهس في هُفُت الخهامل مو الكىُت والىظىب في الىطىص ألاًدًىلىجي  ٍو

ظمت، بذ ٌظخؿُو اإلاترظم جلدًم نالم مخخلف نما ًؿسخه الىظ ألاضلي بظبب مىكفه مً اإلاتر 

خالٌ الهبض بإفهاٌ الكىُت والىظىب. اهكس اإلاشاٌ ؤلاهجلحزي الخىغُحي آلاحي بسفلت جسظمخه 

 الهسبُت:

    
 

 
سي بن  كاٌ زثِع لجىت الخدلُم الدولُت في اغخُاٌ زثِع الىشزاء اللبىاوي الظابم زفُم   الخٍس

 ٍمت.بهؼ اإلاظئىلحن الظىزٍحن مخىزؾىن في هره الجس 

 مً خالٌ حغُحر خالت الشً في الىظ ألاضلي بلى ًدًىلىظهما هى واضح، للد جدخل اإلاترظم ؤ 
ً
ُا

 خالت مً الُلحن في الىظ اإلاترظم بهدف بداهت الخيىمت الظىزٍت نبر فهل الترظمت. 

بلى مظاز  epistemic modalityوكد ٌظعى اإلاترظم في بهؼ ألاخُان بلى جدٍسف مظاز الكىُت  

مً ؤظل بقهاز هبرة ندواهُت ال حهىع الىبرة اإلاخدفكت في الىظ  deontic modalityُت الىظىب

ت بسفلت ؤضلها الهسبي لسطالت مفخىخت وظهها  ألاضلي. فُما ًلي هظ ملخبع مً جسظمت بهجلحًز

دة  نً اإلالف اللبىاوي )ظٍس
ً
ني بلى الدهخىز بشاز ألاطد الري وان آهران مظئىال النهاز  ظبران جٍى

د، اهكس بدزان 23/3/2000  (: Badran 2001(، )للمٍص

 

 
 

 بحن اللبىاهُحن والجِش الظىزي في لبىان، وحهسف ؤن ظُلىا
ً
وزر الخسب  ؤهذ حهسف ؤن زمت دما

 ؤو نداءاث ؤبدًت.  ؤبدًت  ولم ًىً طببها، وؤهىا لظىا هىاة خسوب، وؤهه لِع هىان مً خسوب

 في الىظ الهسبي )ؤهذ حهسف ؤنمً الىاضح في اإلاشاٌ ؤناله ؤن 
ً
.( كد نىمل .. ما ٌهامل قىُا

ت )نلًُ ؤن جفهم ؤن  في الترظمت ؤلاهجلحًز
ً
.(، مما ؤدي لكهىز هبرة ندواهُت في الترظمت .. وظىبُا
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ت بدٌ الىبرة اإلاخدفكت في الىظ الهسبي بالسغم مً املخافكت نلى مدخىي الىظ بشيل  ؤلاهجلحًز

 نام. 

ٌهبض اإلاترظم بالكىُت/الىظىب دون وعيٍّ برلً، مما ًازس نلى  في خاالث ؤخسي، كد 

ُت التي ًجظدها الىظ اإلاترظم. اهكس اإلاشاٌ آلاحي إلالؿو شهسي ملخبع مً كطُدة "بذا ًدًىلىظألا 

الفلظؿُني مدمىد  للشانس If I were to Start All Over Againوان لي ؤن ؤنُد البداًت" 

"ضخاًا خازؾت" جسظمها نبد هللا الهكسي  Victims of a Mapدزوَش مً مجمىنت بهىىان 

(1984:) 

  ولىىني ال ؤنىد بلى كسؾبت.  ( ؤنىد بذا وان لي ؤن ؤنىد، بلى وزدحي هفظها وبلى خؿىحي هفظها18) 

   

ت )ؤهكس فسغل وهاجي   ًىػىي اإلاشاٌ ؤناله، بمهٌص نً اإلاشىالث في هلل السمىش الشهٍس

Farghal and Naji 2000 نلى حغُحر ظىهسي في الكىُت التي كدمها الشانس. فبِىما ًىكس ،)

(، ًلدم If I were to returnدزوَش بلى الهىدة واخخمالُت بهُدة اإلاىاٌ )بذا وان لي ؤن ؤنىد 

بن وان نلي ؤن ؤنىد(، ووإهه مجبر  If I have to returnهىدة" مً كبُل الىظىب الهام )اإلاترظم "ال

رث الترظمت زغبت الشانس الجامدت للهىدة بلى  نلى الهىدة بلى وؾىه الظلُب )فلظؿحن(. للد غحَّ

 .
ً
 الىؾً املخخل زغم ضهىبت جدلُلها بلى نبء كد ًلىم به مىسها

  
ً
 جىغُدُا

ً
، وظىق مشاال

ً
ن هُف ًمىً للمترظم ؤن ًػهف دزظت الخىهُد في الىظ  وؤخحرا ِّ

ًبح 

ت  ت مً خالٌ ججاهل ؤدواث الخىهُد الىدٍى  مً الهسبُت بلى ؤلاهجلحًز
ً
 ظدلُا

ً
اإلاترظم نىدما ًىلل هطا

د، اهكس فسغل    (:1991واإلاعجمُت )للمٍص

ً الهسب الرًً هاظسوا مً ؤوؾانهم ألاضلُت واطخلسو 19)  في الغسب  ا ( بن الهلماء واإلافىٍس

ت ظمهاء.  وما شالىا ًقدمىن كدمىا   بطهاماث مهسفُت هامت للبشٍس

 -  
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سي  
 
ِّد اإلاترظم  بن ملازهت بظُؿت بحن الترظمخحن ج

الاخخالف في دزظت الخىهُد بُنهما. فبِىما ًجس 

الترظمت ألاولى مً هبرة الخىهُد التي ًخػمنها الىظ ألاضلي، ًدافل في الترظمت الشاهُت نلى هبرة 

الخىهُد اإلاخطاندة التي ٌهىظها الىظ ألاضلي. مً هىا، ٌظخؿُو اإلاترظم الهبض بهىطس الخىهُد في 

ٌ هصم ؤدواث الخىهُد اإلاىظىدة في الىظ ألاضلي ؤو مً خالٌ بغافت ؤدواث نملُت الترظمت مً خال

هدُجت ألاًدًىلىجي  جىهُد ال ًدخىي نليها الىظ ألاضلي. وفي ولخا الخالخحن، ًىدسف نالم الىظ

 جطسف مىظه مخهمد ًلىم به اإلاترظم. 

 :املستوى اخلطابي والثقافي
    

حن اإلاعجمي والترهُبي، ًطهب الخددًد الدكُم ألاًدًىلىجي  بخالف الخطسف في اإلاظخٍى

حن الخؿابي والشلافي بظبب نالكتها بالىظ هيل  ت التي جم الخطسف بها في اإلاظخٍى للهىاضس اللغٍى

ت واضخت اإلاهالم. ومً ألامشلت اإلاهمت نلى الخطسف اإلاىظه في هرا املجاٌ  مخيامل ال بىخداث لغٍى

ز  لسبانُاث الخُام Edward Fitzgeraldزد فُدسجسالد جسظمت الشانس ؤلاهجلحزي بدوا خُض خىَّ

ٍّ مادي وماظً في الترظمت 
ٍّ دًني وضىفي بلى ظى 

اإلاترظم الجى الهام في الىظ ألاضلي مً ظى 

ٌ الخب والخمس ؤلالهي في اللطُدة الفازطُت بلى خب وخمس آدمي في الترظمت  ت. فلد خىَّ ؤلاهجلحًز

ت. ومً الىاضح ؤهه اجخر مشل هرا اللساز لُجازي الخلالُد ألادبُت الغسبُت والراثلت الفىُت  ؤلاهجلحًز

ي نً هلل اللُم الشلافُت في اللغت اإلاطدز، بذ بن فُدسجسالد هفظه هخب في 
ً
لللازت الهدف بمىإ

 ٌ د، اهكس لُفُفحر E. B. Cowell زطالت بلى ضدًله بي بي واو (: 77، ص Lefevere 1992 )للمٍص

ت مؿللت وؤها ؤجسظم هاالء الشهساء الفسض ألاغساز الرًً )هما ؤنخلد( لم "للد زاق لي ؤن ؤ جمخو بدٍس

 ."
ً
 خلُلُا

ً
ت لُطىو مً شهسهم فىا ًطلىا بشهسهم بلى دزظت جخُف اإلاترظم مً ؤن ًىؿلم بدٍس

هلم ت لى وان ًخهامل مو ألادباء 1992لُفُفحر ) َو  "ما وان لفُدسجسالد ؤن ًخمخو بخلً الخٍس
ً
( كاثال

 ألن هىان الُ
ً
 فدظب، بل ؤًػا

ً
ىهاهُحن والسوماهُحن اللدماء، ال ألنهم ًمشلىن زلافت ؤهثر جلدما

 اإلائاث مً الخبراء ممً طِخدللىن مً جسظمخه". 
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اإلاطسي ؤخمد زامي،  للشانس الغىاجياإلاشهىزة  زبانُاث الخُامومً اإلاشحر لالهخمام ؤن جسظمت  

للذ بدوزها نً الترظمت والتي غىتها الظُدة ؤم ولشىم، انخمدث نل
َ
ى الترظمت الفسوظُت التي ه

ت، ال الىظ الفازس ي. اهكس الدشابه الىاضح في اإلالؿو آلاحي بحن الىظ ؤلاهجلحزي ) ( 20ؤلاهجلحًز

 (: 21والىظ الهسبي )

  
 
 
 

 في السخس21) 
ً
 هاجفا

ً
ــــــ    ( طمهذ ضىجا ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  غفاة البشس :لخاناهادي مً ـ

 .  جمأل وإض الهمس هف اللدز   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نكبل ؤ  وإض اإلانى ا او هبىا امل       

ًيبغي، نلى وظه الخطىص، مالخكت الجى اإلاادي واإلااظً الري جىػىي نلُه الترظمت الهسبُت، 

ـــت. وفـــي  الترظمـــت ؤلاهجلحًز
ً
 ؤ والتـــي حهىـــع جمامـــا

ً
حن ًـــدًىلىظولخـــا الخـــالخحن، وشـــهد جطـــسفا  فـــي اإلاظـــخٍى

ً
ُا

بي والشلــــافي للــــىظ الفازســــ ي، آخــــرًً بهــــحن الانخبــــاز ؤن الخطــــسف اإلاىظــــىد فــــي الــــىظ الهسبــــي الخؿــــا

 مً ألاضل الفازس ي. 
ً
 مىلٌى نً الىظ ؤلاهجلحزي، ولِع هابها

 للخطسف 
ً
ت ألاهثر حهسغا س ؤلاخباٍز في اإلاظخىي الخؿابي، بذ نادة ألاًدًىلىجي  وكد جيىن الخلاٍز

س ؤلاخبازي مً خالٌ الخغُحر والخرف وؤلاغافت لبهؼ  ما ًخدخل اإلاترظمىن واملخسزون في الخلٍس

ُت للجهاث السطمُت التي ًمشلىنها. ًدًىلىظالهىاضس مً ؤظل ظهل الىظ ًلخلي مو الخىظهاث ألا 

 ألاًدًىلىجي  وإلاشاهدة الفسق بحن الىلل والخطسف
ً
ت، اهكس ؤوال س ؤلاخباٍز في الخهامل مو الخلاٍز

ؿا س هُئت ؤلاذانت البًر ت والهسبُت خُض الىلل املخاًد  BBCهُت جلٍس ؤلاخبازي بيسخخُه ؤلاهجلحًز

د، اهكس الشمالي   (:Shunnaq 1994 ؛ شىاقAl-Shamali 1992)للمٍص

 
  

  
 

 
ـس الفلظـؿُيُت اظخمانـاث23) املجلـع الـىؾني   ( افخـخذ الظـُد ًاطـس نسفـاث زثـِع مىكمـت الخدٍس

مـاجمس الظـالم اإلالتـرح  اإلاشـازهت الفلظـؿُيُت فـي الفلظؿُني في جىوع الُىم. وطىف ًىـاكش املجلـع
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ــد فــي الشــهس اللــادم. هــرا   ألاوطـــ خــٌى الشــسق    واإلاخىكــو اوهلــاده فــي الهاضــمت ؤلاطــباهُت مدٍز

س الفلظؿُيُت في اإلااجمس وجطـس نلـى ؤنهـا لـً جخدـدر بال مـو   وجسفؼ بطساثُل ؤي دوز إلاىكمت الخدٍس

 .ممشلحن فلظؿُيُحن مً ألازع املخخلت

  
 
ؿاهُت مً ًالخل اللازت بظهىلت الىلل املخاًد الطازم لألخباز الري جد بهه هُئت ؤلاذانت البًر

( نلى الخىالي. وكد ؤهظبذ هره 23( و)22اإلاشالحن )خالٌ ملازهت الىظ ؤلاهجلحزي بالىظ الهسبي في 

ت  س ؤلاخباٍز الظُاطت الهُئت شهسة هبحرة في ظمُو ؤهداء الهالم. ومً اإلااطف ؤن الخُاد في الخلاٍز

حن آلاجُحن اللرًً ٌهالجان  ً ؤلاخباٍز ٍس هى الاطخصىاء واللاندة هي الخدٍسف، هما ًخطح مً الخلٍس

 طساثُلُت وؤلاذانت ألازدهُت نلى الخىالي:الخبر هفظه مً خالٌ ؤلاذانت ؤلا 

فـي جـىوع الُـىم   ( افخخذ ًاطس نسفـاث زثـِع اإلاىكمـت اظخمانـاث املجلـع الـىؾني الفلظـؿُني24)

اإلالترح خٌى الشسق ألاوطـ واإلاىـىي   وطـ خالفاث خٌى مشازهت الفلظؿُيُحن في ماجمس الظالم 

ــــــد فــــــي الشــــــهس اللــــــادم، ىكمــــــت ؤي دوز فــــــي اإلاــــــاجمس وطــــــُمشل الجاهــــــب ولــــــً ًيــــــىن للم اوهلــــــاده فــــــي مدٍز

 مً طيان اإلاىاؾم.   الفلظؿُني ممشلىن 

الفلظؿُني في   ( افخخذ الظُد ًاطس نسفاث زثِع دولت فلظؿحن اظخماناث املجلع الىؾني 25)

فـي مـاجمس الظـالم اإلالتـرح خـٌى الشـسق   جـىوع الُـىم وطـىف ًىـاكش املجلـع اإلاشـازهت الفلظـؿُيُت

د في الشهس اللادم.  لد في الهاضمتألاوطـ والري طُه  ؤلاطباهُت مدٍز

ي ال ًخفى نلى ؤخد. بداًت، جم ًدًىلىجللد ؤخػهذ ؤلاذانت ؤلاطساثُلُت الىظ لخطسف ؤ 

نىد ؤلاشازة بلى ًاطس نسفاث، وهرلً جم اخخطاز اطم  Mr السيدخرف ؤداة الخخاؾب السطمُت 

س الفلسطينية ً يهدفان بلى جدلحر اإلاشاز بليهما وندم املنظمة، بلى  منظمة الحدٍس وهال ألامٍس

، ٌهؿي الىظ الاهؿبام بإن هىان اخخالفاث بحن الفلظؿُيُحن بشإن 
ً
بغفاء الشسنُت نليهما. وزاهُا

اإلاشازهت في اإلااجمس، مما غُب خلُلت ؤن بطساثُل هي مً حهازع مشازهت الفلظؿُيُحن في اإلااجمس. 

س الفلظؿُيُت في والهدف مً ذلً هى اطدباق ألاخد م نلى مشازهت مىكمت الخدٍس ار بلؿو الؿٍس

، جم جىقُف اإلاطؿلح ؤلادازي 
ً
وهي الهبازة ألازاض ي املححلة، بدٌ نبازة  املناطقاإلااجمس. وؤخحرا

اإلاظخخدمت في الخؿاب الدولي بشيل نام وخؿاب ألامم اإلاخددة بشيل خاص. وكد خللذ هره 

 طُا
ً
 ٌهىع الظُاطت ؤلاطساثُلُت ججاه اإلاىغىم الشبىت مً نىاضس الخطسف خؿابا

ً
طُا

  الفلظؿُني بشيل نام ومداولت بًجاد خل طلمي بشيل خاص.



 

 

 
      

 

) 414 ( 

س ؤلاذانت ألازدهُت في )  ، 25ؤما جلٍس
ً
( ؤناله، فُهىع مىكف الخيىمت ألازدهُت بيل وغىح. ؤوال

س نبازة   بلى زثِظها ًاطس نسفاثدولة فلسطين ًىقف الخلٍس
ً
لُاهد اإلاىكف  املخخلف نليها مشحرا

 للمىكف الدولي اإلاهلً. وبإطلىب ؤهثر دهاًء، ًخجاهل الىظ ؤي 
ً
السطمي للخيىمت ألازدهُت، خالفا

س الفلظؿُيُت في اإلااجمس، وكد ًىم هرا نً زغبت نىد اذهس لسفؼ بطساثُل مشازهت مىكمت  لخدٍس

، ًبدو ؤن الخيىمت الخيىمت ألازدهُت في حشىُل وفد مشترن مو الفلظؿُيُحن بلى اإلااجمس. لرلً

 في ؤن جيىن ألامىز في 
ً
ألازدهُت آزسث ندم اجخاذ مىكف ججاه هرا ألامس مً خالٌ ججاهله، ؤمال

 ؤ
ً
ُت ٌعجص ًدًىلىظضالخها نىدما جىجلي الطىزة. فالطمذ هىا، هما هسي، ًمىً ؤن ًدلم ؤهدافا

 الىالم نً جدلُلها. 

 لىحران 
ً
، جطبذ اإلافاهُم الشلافُت هدفا

ً
اإلاترظم. ففي الظُاق الهسبي ؤلاطالمي، نادة ما  وؤخُاها

ه اإلاظدشسكحن وبهؼ اإلاالفحن الغسبُحن للشلافت ؤلاطالمُت. فهلى طبُل اإلاشاٌ، زبما  وظمو نً حشٍى

ت الدهمسهُت اإلاظِئت للسطٌى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص )فبراًس  ياجحًر (، والتي ؤزازث 2006جيىن السطىم الياٍز

 ٌ الهالم وخللذ ؤشمت ناإلاُت، كد جؿىزث في نلٌى مالفيها مً خالٌ كساءتهم  خفُكت اإلاظلمحن خى

 ًدًىلىظلىطىص نً الشلافت ؤلاطالمُت جم الخطسف فيها ؤ
ً
 بشيل طافس، طىاء ؤواهذ هطىضا

ً
ُا

 بسفلت جسظمخحن جمشالن الىلل املخاًد والخطسف
ً
 جىغُدُا

ً
 ؤضلُت ؤم مترظمت. وفُما ًلي وظىق مشاال

 شلافت ؤلاطالمُت نلى الخىالي: للألاًدًىلىجي 

ؤو كبُــل  مــً اللُــل فــي شــهس زمػــان اإلابــازن ًــنهؼ اإلاظــلمىن مــً هــىمهم فــي طــانت مخــإخسة ( 26) 

ـــل كبـــل ؤلافؿـــاز نىـــد اإلاغُـــب. وبهـــد  الفجـــس لخىـــاٌو وظبـــت الســـخىز التـــي حهُـــنهم نلـــى ضـــُام ًـــىم ؾٍى

  الفجس. بلى اإلاسجد ألداء ضالة  جىاٌو السخىز ًخىظه مهكم السظاٌ
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 في الخؿاب بُنهما. فبِىما28( و)27بن ملازهت بظُؿت بحن الترظمخحن في ) 
ً
 شاطها

ً
ن فسكا ِّ

 ( جبح 

جىلل الترظمت ألاولى اإلافاهُم ؤلاطالمُت بدُادًت ومىغىنُت، جصدزي الترظمت الشاهُت هره اإلافاهُم 

 مً خالٌ خؿاب طلبي ومخدحز مخهمد جبىاه اإلاترظم غد ؤلاطالم. 

 في الخطسف
ً
 مهاهظا

ً
مً خالٌ اخخُاز خؿاب بًجابي في ألاًدًىلىجي  وكد ًدبنى اإلاترظم اججاها

ى خؿاب طلبي ججاه بهؼ اإلافاهُم الشلافُت. فهلى طبُل اإلاشاٌ، كدم جسظمخه لىظ ًىػىي نل

"خُاة الىبي دمحم"  The Life of Mahomet( جسظمت لىخاب 1960/1966) Khurbutliخسبؿلي 

 بالسغم مً الىكسة  Washington Erving للمالف واشىؿىن بًسفُىغ
ً
 بًجابُا

ً
جدمل خؿابا

د، اهكس ؤًيبىدن الظلبُت الىاضخت غد ؤلاطالم ومفاهُمه   Einbodenفي زىاًا الىظ ألاضلي )للمٍص

 (. وفُما ًلي اكخباض مً الىخاب بسفلت جسظمخه الهسبُت: 2009

 
 

 
  

 

جخهلم باإلاالثىت  اة وؤلاهجُل، وبخاضت آلاًاث التيبهؼ ما ظاء في اللسآن طبم ؤن ظاء في الخىز 

 ألاولى ًدترمىن الدًً اليهىدي.  وألاهبُاء، والجً ألاخُاز وألاشساز. ولرا وان اإلاظلمىن في الفترة 

للد غحر خسبؿلي الىكسة الظلبُت إلًسفُىغ بلى هكسة بًجابُت في الترظمت. فبِىما ًدعي اإلاالف ؤن  

م مىل ٌى نً ؤلاهجُل والخىزاة، ًلٌى اإلاترظم بن بهؼ ما وزد في اللسآن ظاء مهكم اللسآن الىٍس

ذهسه في الدًاهاث التي طبلخه. هرلً، ًدعي الىظ ألاضلي ؤن اخترام الىبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص للدًاهت اليهىدًت 

هص نلى زبما ٌهىد ليىن والدجه، هما ًدعي الىظ، حهخىم الدًاهت اليهىدًت، في خحن ؤن الترظمت جس 

خطح مً هرا  لالدناءاخترام اإلاظلمحن للدًً اليهىدي دون ؤي ذهس  بإن والدة الىبي واهذ يهىدًت. ٍو

س الىبحر في ؤ د ؤن ًلدم لللازت الهسبي ضىزة بًجابُت نً ًدًىلىظالخدٍى ُت الىظ ؤن اإلاترظم ًٍس

بالسغم مً  هرا اإلاالف )هىمىذط مخخلف نمً طبله مً اإلاظدشسكحن الرًً ؤطائوا لإلطالم(،

الظلبُت الىاضخت التي ًخددر بها بًسفُىغ نً ؤلاطالم في الىخاب بسمخه. والظااٌ الري ًؿسح 

هفظه هىا هى: هل خدم اإلاترظم ؤبىاء ظلدجه ؤم غللهم بخلدًمه مشل هره الترظمت؟ طااٌ ؤجسهه 

 بسطم ؤلاظابت. 



 

 

 
      

 

) 411 ( 

، جلىم وطاثل ؤلانالم بخدخل ؤًد 
ً
نىد جسظمت اإلافاهُم الدًيُت مً لغت  لىجي طافسًى وؤخُاها

ىُت )الس ي ؤن ؤن  ىهُت ألامٍس  ABCوألاي بي س ي  CNNألخسي. اهكس هُف جسظمذ الشبياث الخلفٍص

( 2001الجصء الافخخاخُت في خؿاب شنُم اللاندة ؤطامت بً الدن )ؤهخىبس  FOX)وفىهع 

 مشفىنت بالىظ ألاضلي: 

 
 

وطــــِئاث  ( بن الخمـــد ح هدمــــده ووظــــخهحن بــــه ووظــــخغفسه ووظـــخهُر بــــه مــــً شــــسوز ؤهفظــــىا31) 

ً له وؤشهد ؤن.. ؤنمالىا   . و ؤشهد ؤن ال بله بال هللا وخده ال شٍس
ً
  ... نبده وزطىله،دمحما

 في ؤلاطالم، بذ جدعي الىخداهُت للىبي دمحم 31هما هى ظليٌّ في ) 
ً
 مهما

ً
ِّف الترظمت مفهىما

(، جدس 

نلى لظان بً الدن دون وظه خم. فالىظ ألاضلي ٌشحر لىخداهُت هللا نص وظل فلـ والىبىة ملخمد 

ه الظافس للىظ ألا  ضلي كد ًلىد بلى جإلُب ؤصخاب بحن غحره مً ألاهبُاء، لِع بال. وهرا الدشٍى

الدًاهاث ألاخسي غحر اإلاؿلهحن نلى ؤلاطالم نلى اإلاظلمحن ألنهم ًىىسون الىبىة ألهبُائهم هما جلٌى 

الترظمت. كد ًلٌى كاثل بإن ما خطل في الترظمت هىا لِع بال شلت لظان للمترظم الشفىي ولىً 

س الالخم لهره الترظمت بشيل مىاطب ًىفي مش مىً ملازهت هره الترظمت ندم الخدٍس ل هرا السؤي. ٍو

 :ألاطىشِخد بَسع Associated Press اإلاشىهت بالترظمت الخُادًت آلاجُت التي كدمتها

 
ت، بال ؤنها هللذ اإلافاهُم وبالسغم مً ؤن هره الترظمت كد خرفذ بهؼ الهبازاث السوجُيُ

( ؤناله، وهى ؤنها جلدم "شهاداث" بً 31ي. وزمت ؤمس آخس في الترظمت )ًدًىلىجالدًيُت دون جدخل ؤ

 مً الشً مً الىاخُت الخؿابُت. 
ً
الدن مً كبُل "الانخلاد" ال "الشهادة"، مما ًللي نليها قالال

الري ًلابل الفهل  testifyؤو  bear witness toال ٌهادٌ الفهل  believeفالفهل ؤلاهجلحزي 

 في اللغت الهسبُت.  أشهد

في بهؼ الخاالث مً الخطسف اللغىي في الترظمت في خػم ألاًدًىلىجي  وكد ًلترب الخطسف 

. اهكس هُف حهامل لي غاطًُ 
ً
و الىظ زلافُا و ( م1975) Le Gassickمداولت اإلاترظم جؿَى

 (: 1947) كاق اإلادقش  الىظ آلاحي مً زواًت هجُب مدفىف 
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الشازم ألاشهس.   . ال حظسعي هىرا ًا خمُدة. مُلي بىا بلىسيدها الحسينؾاهس الىُت و –( 32) 

د ؤن ؤكٌى لً ولمت هامت. ًيبغي ؤن جطغي بلي   د ؤن ؤكىله. ؤال   . ؤهذِّ ؤٍز حهلمحن وال شً بما ؤٍز

ً؟ كلب   (p.46) ... دلُله  املؤمنحهلمحن؟ ؤال حشهٍس

   
 

  

هى مالخل، ًدخىي الىظ ألاضلي نلى بشازجحن دًىِخحن بطالمُخحن. ؤلاشازة ألاولى، وهي  هما 

َظم  مطسي مإلىف بإخد السمىش الدًيُت ؤزىاء الخدًض )وطُدها الخظحن(، تهدف بلى جىهُد 
َ
ك

ب. ؤما ؤلاشازة الشاهُت، فخاهد 
َ
الىلؿت مداز الخدًض واطدبهاد ؤي شيىن خىلها مً ؾسف املخاؾ

جىقُف اإلاشل الهسبي ضدق مشانس ما ًدع به اإلاامً )كلب اإلاامً دلُله(. بهه إلاً  مً خالٌ

اإلااطف ؤن حظدبدٌ هاجان ؤلاشازجان بهبازجحن نامخحن في اللغت الهدف، بذ جم مدى الىبرة الدًيُت 

م الخدًض الري ًىػىي نلى الخىهُد. وكد ًلٌى البهؼ بن اإلاترظم كام برلً مً  ظِّ
َ
التي نادة ما ح

ت، نلى طبُل اإلاشاٌ، ال ًاهد ما كبُ ل ججىِع الترظمت في اللغت الهدف، بذ بن الىاؾم باإلهجلحًز

َظم. بن هرا لصخُذ، ولىً هلل هىهت الىظ وزوخه بالخدود التي حظمذ 
َ
م الل ًلٌى نادة نً ؾٍس

 بها اللغت الهدف ًبلى الهامل ألاطاض في جسظمت ألانماٌ ألادبُت. 

 مً  
ً
، هىاكش هطا

ً
ع 1984جسظمت خظً مشهل )وؤخحرا  Thomas( لىخاب جىماض هاَز

Harris Black Sunday ( "خػو لخطسف مىظه طافس. للد بدؤ جدخل 1975"ألاخد ألاطىد )

يي ضهُىوي للهمل ألاًدًىلىجي  اإلاترظم مو جسظمخه لهىىان الىخاب بلى "ألاخد ألاطىد: جطىز ؤمٍس

خت للخدخل في مدخىي الىخاب. الفداجي الفلظؿُني"، بذ ًاشس الهىىان الفسعي بل َِّ ى هُت اإلاترظم اإلاب

( وجسظمت 34( بسفلت الىظ ؤلاهجلحزي ألاضلي )33وفُما ًلي الىظ اإلالخبع مً الترظمت الهسبُت )

 (: 36( وجسظمت مداًدة للىظ ألاضلي )35زاظهت للىظ الهسبي )

اطترظام فلظؿحن  وان خافل هكحر وهى آلامس الخلُلي لجهاش زضد فخذ ًامً بدم( 33) 

 (p. 9) ...... شهبه ؾىاٌ الظىحن اإلااغُت،  خالطت للهسب، والاهخلام مً ول الرًً نربىا

   

   



 

 

 
      

 

) 411 ( 

 
  

ٌظـــمى "كػــُت الشـــسق  وــان هكحـــر آمــس هخِبـــت "ؤًلــٌى ألاطـــىد". وهــى لـــم ًىــً ًـــامً بمفهــىم( 36)  

الــدم الــري  -للهــسب. فيــل مــا وــان ٌهىُــه هــى بزاكــت الــدم  ألاوطـــ"، ولــم جىــً لدظــسه نــىدة فلظــؿحن

 ٌشفي الغلُل.

ــــى    هت نلــ ـــــَس ـــــسة طـ ـــــسفبن هكـ ـــهذ للخطـ ــ ـــي خػـ ــ ـــــت التـ ـــــدًىلىجي  الترظمـ ــــي )ألاًـ ىــــــا الفــــــسق 33فــ ٍس
 
( ج

، وهــى ًــدًىلىظ(. فــاإلاترظم ًخــدخل ؤ36الشاطــو بُنهــا وبــحن الترظمــت املخاًــدة فــي )
ً
لــدم لىــا هكحــرا  ٍو

ً
ُا

 ٌظعى الطترظام فلظؿحن املخخلت والاهخلام ممـً شـسدوا شـهبه. 
ً
آلامس إلاىكمت ؤًلٌى ألاطىد، مىاغال

 همخؿسف ال ٌهىُه نىدة فلظؿحن املخخلت بإي شيل مـً باإلالابل، فةن ا
ً
لترظمت املخاًدة جلدم هكحرا

 ألاشياٌ، بذ بن الص يء الىخُد الري ًخملىه هى السغبت في كخل ول ؤولئً الرًً نربىا شهبه. 

 نىطس آخس مً نىاضس الخطسف 
ً
(، ؤال وهى ججىب اإلاترظم 33في )ألاًدًىلىجي  وهىان ؤًػا

، بذ اطدبدلها بهبازة منظمة أًلىل ألاسىدلرهس الاطم الخلُلي للمىكمت الخابهت لخسهت فخذ وهى 

بدو ؤن اإلاترظم، وهى ؤزدوي مً ؤضل فلظؿُني، ؤزاد ؤن ًخجىب هرا الاطم حهاش زصد فحذ . ٍو

 بظبب خظاطُت بًداءاجه الظُاطُت في اإلاشهد ألازدوي. 

ان مً الخدخل ألا  وبهرا، ، وهى ألاهم، ؤن مشهل )اإلاترظم( ًدًىلىجًيىن لدًىا مظخٍى ي. ألاٌو

الري ًلدمه هاَزع )اإلاالف( بإطلىب ًجهله ًدىاغم مو ما ألاًدًىلىجي  ؤناد ضُاغت الهالم

يي و/ؤو الطهُىوي  ر بشيل طافس اإلاىكف ألامٍس ٌهخلده هى، ال اإلاالف. وبرلً، ًيىن اإلاترظم كد غحَّ

خف بدم الىػاٌ الفلظؿُني اإلاشسوم غد بطساثُل وخلفائها. ومً ظهت ؤخسي، فةن اإلاترظم اإلاج

 للخظاطُاث الظُاطُت في الظُاق ألازدوي
ً
الفلظؿُني، مما خدا به بلى حغُحر نبازة -مدزن جماما

، بن لم ًىً الىشحر، مً كساثه. منظمة أًلىل ألاسىد
ً
 التي كد حظخفص بهػا

بلى الظااٌ الري ؾسخى اه مً كبل: هل خدم اإلاترظم اللازت نىدما زطم ضىزة بًجابُت ٍو

(، بالسغم مً ؤهه 33إلاىكف اإلاالف جىماض هاَزع مً اللػُت الفلظؿُيُت )اهكس الاكخباض في 

 لللػُت الفلظؿُيُت. مً الىاضح ؤن اإلاترظم لم ٌظخؿو 
ً
 مىاوثا

ً
 لترظمخه ٌهىع مىكفا

ً
اخخاز نىىاها

يي اإلاخطهحن ججاه الىػاٌ الفلظؿُني اإلاشسوم  ؤن ٌهٌص هفظه نما ٌهخلد نىد زطم اإلاىكف ألامٍس

 لُصدح ما انخلد ؤهه مجخف بدم ؤبىاء ظلدجه. بهىا في ًى الري ًؿسخه اإلاالف، فخدخل ؤًد
ً
لىظُا
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خػسة مترظم ًخطسف هالنب ؤطاس ي ًلخفي ؤهدافه بغؼ الىكس نً وىنها جدىاغم ؤو جدىافس مو 

  جىكهاث ظمهىزه مً اللساء.

:  
    

في الترحمة من حىاهبه املخحلفة، ألاًدًىلىجي  لقد هاقشنا في هره الدزاسة الحصسف

 من فضاء هرا الحصسف الري  وقدمنا هماذج ال جشكل إال عينة محىاضعة و
ً
 ٌسيرا

ً
حصءا

هم هرا الجهد في سبر أغىاز هره سىاء شئنا أم أبينا، آملين أن ٌسًثقل عملية الترحمة، 

ٍّ سىاء. 
 العملية وخلق وعي ثسحمي لدي املترحم املحدزب واملحترف على خد 

 من خالل ألامثلة التي أوزدهاها أن الحصسف
ً
يهدف في ألاًدًىلىجي  لقد بدا واضحا

للمترحم أو الجهة التي ألاًدًىلىحية كنهه إلى حعل النص املترحم ًخناغم مع الحىحهات 

 في أوك
ً
ا لد له الترحمة. وزأًنا أن الحدخل الفكسي في النص ًمكن أن ًحجلى مىضعيَّ

ين الخطابي والثقافي. وبغض النظس عن   في املسحٍى
ً
ا ين املعجمي والتركيبي أو كليَّ املسحٍى

 ما ثكىن الحسكة ألاًد
ً
لىحية ذات دالالت ًى املسحىي الري ًحم فيه هرا الحدخل، فغالبا

 ة. واضحة وهحائج ملمىس

ًفقد الكثير ألاًدًىلىجي  ن هقاشنا أن السؤال املطسوح عن مشسوعية الحصسفلقد بي  

قه عندما هحفدصه عن قسب في سياقاثه املخحلفة. فمن حهة، ًمكن النظس إلى  من بٍس

 على النص ألاصلي خيث ال ًحعدي دوُز 
ً
الترحمة كمشسوع ًنقل املعنى بأماهة معحمدا

املترحم دوَز الىسيط بين لغحين وثقافحين. ومن حهة أخسي، ًمكن النظس إلى الترحمة 

 على ألاهداف التي جسعى إليها الترحمة خيث ًكىن املترحم 
ً
كمشسوع ًؤلف املعنى معحمدا

ة واسعة. وبين السأًين، ثمة العدًد من الحاالت التي ثدحاج إلى ال   ًحمحع بدٍس
ً
 أساسيا

ً
عبا

لىجي في مقام ًى أخكام مخحلفة، فلكل مقام مقال، فما ًمكن الثناء عليه من ثدخل أًد

  ما، قد ٌسحدعي إداهة صازخة في مقام آخس.
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