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Abstract: 

 
 The profound transformations in linguistics during the early 20th 
century contributed to great investment in linguistic theories and 

their applications in translation, whose theorizing problems were 

linked to the development that raised cognitive, linguistic and 

cultural issues. This relationship was reflected in Peter Newmark’s 

research, who founded the semantic and communicative approache. 

He built his translation theory on the idea of not isolating the 
transmissive act from communication. Newmark provided a 

definition of communicative translation as it seeks to influence its 

readers as much as possible with the effect on the readers of the ST. 

While the semantic translation attempts to convey the exact 

contextual meaning of the ST as the semantic and grammatical 
structures of the TL permitted. Translation is also adept in the era of 

globalization with its influence on the boundaries between many 

Nations and civilizations. It is a tool for unifying them, and one of the 

most important means of facilitating the deepening and expansion of 

people's views toward other cultures. 

We aim in our research to introduce Newmark's approach to 
translation, and the disclosure of the potentials it offers to establish 

a bridge of scientific, human and civilizational communication 

between academic research and societies. We will focus on defining 

the criteria and priorities proposed in analyzing texts to highlight 

how communicative translation makes on the target recipient an 
effect equivalent to the ST has on the source recipient. And how to 

achieve accurate communication and its extent by revealing what 

makes it possible to benefit from the mechanisms of discourse 

analysis. 

Key words: Communicative & Semantic Translation-Culture-

Globalization-Discourse Analysis. 
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جمة التواصلية والعولمة الثقافية  التر
ي تصور بيتر نيومارك

 
 قراءة ف

 
 2 لطيفة دمحم ألحيان

 

 الملخص
ي إستثمار 

 
ين ف ي بدإية إلقرن إلعشر

 
ي عرفتها إللسانيات ف

أسهمت إلتحوإلت إلعميقة إلت 
ي إرتبطت ؤشكاإلت إلتنظتر لها بالتطور 

جمة إلت  ي مجال إلت 
 
إلنظريات إللسانية وتطبيقاتها ف

ي 
 
أبحاث 'بيت  نيومارك' إلذي طرح قضايا معرفية ولغوية وثقافية. وقد تجلت هذه إلعالقة ف

جمة عىل فكرة محورها  ي إلت 
 
إلذي أسس للمقاربتير  إلدإللية وإلتوإصلية، فشيد نظريته ف

جمة إلتوإصلية باعتبارها تسىع  جمي عن إلتوإصل. فقد قدم تعريفا للـت 
عدم عزل إلفعل إلت 

إ شبيها، قدر إلمستطاع، باألثر إلذي يقع عىل قر  ي قرإئها تأثتر
 
، ؤىل إلتأثتر ف إء إلنص إألصىلي

ي إلمضبوط للنص إألصىلي بقدر ما 
 
جمة إلدإللية أن تنقل إلمعت  إلسياف بينما تحاول إلت 

جمة وإلثقافة  تسمح به إلبت  إلدإللية وإلنحوية للغة إلهدف. ومن جهة أخرى إل شك أن إلت 
ي زمن إلعولمة، إلحدود بير  إلعديد من إألمم وإلحضارإت؛ باعتبار إلت  

 
جمة يكشإن معا، ف

ي تيش تعميق إلناس وجهات نظرهم نحو إلثقافات 
أدإة لتوحيدها، ومن أهم إلوسائل إلت 

 .إألخرى وتوسيعها
جمة، وإلكشف عما تتيحانه من ؤمكانات  ي إلت 

 
ي نيومارك ف

ي بحثنا إلتعريف بمقاربت 
 
نروم ف

ي وإلحضاري بير  إألبحاث إألكاديمية 
وإلمجتمعات. ؤلقامة جش إلتوإصل إلعلمي وإؤلنسان 

حه من معايتر تحليل إلنصوص وأولوياته ؤلبرإز كيف 
ي ذلك عىل إلتعريف بما يقت 

 
كز ف وست 

ي 
 
ي إلهدِف أثرإ معادإل لألثر إلذي يحدثه إلنص إلمصدر ف

ي إلمتلق 
 
جمة إلتوإصلية ف تحدث إلت 

 متلقيه إألصل. وكيف يتحقق إلتوإصل إلدقيق ومدإه عتر إلكشف عما تهيئه إإلستفادة من
 .آليات تحليل إلخطاب
جمة إلدإللية، إلثقافية، إلعولمة، تحليل : الكلمات المفتاحية جمة إلتوإصلية، إلت  إلت 

 .إلخطاب

 

 المقدمة: 
ين؛ فقد  ي بدإية إلقرن إلعشر

 
جمة عن مستر إلتطور إلذي عرفته إللسانيات ف

ي رإفقت إلتنظتر للت 
لم تنفصل إؤلشكاإلت إلت 

جمة تحليال علميا وفق قوإعد إمتدت هذه إألطروحات حت   إلستينيات منه فشملت نظريات تقوم عىل تحليل إلت 
رة بعلم إللسانيات. فقد طرحت  .إللسانيات

َّ
جمة وفق أسس لغوية، مؤط ي هذه إلمرحلة عىل تناول إلت 

 
وتركز إإلهتمام ف

ي أقد قضايا معرفية ولغوية وثقافية. و 
 
' جورج مونان'ة من إللسانيير  كـمجموع بحاثتجلت هذه إلعالقة بير  إلحقلير  ف

Georges Mouninرومان جاكبسون'، و'Roman Jakobsonجون كاتفورد'، و 'John Catford  هم. ثم ت بعد برز وغتر
ي أطروحات نظرية 

 
ين إجتهادإت إتضحت ف ي سبعينات إلقرن إلعشر

 
لمزج بير  إلتوجهات إلمختلفة إ عملت عىلذلك ف

ي سياق بحثنا علم إلنص وتحليل نظمما أفرز إلحديثة وتقارب بينها 
 
جمة يعنينا منها ف ريات جديدة تؤطر ظاهرة إلت 

جمة  Peter Newmark إلخطاب ونظرية إلتوإصل. وضمن هذإ إؤلطار أنشأ 'بيت  نيومارك' إلمقاربة إلدإللية وإلت 
جمي بالتوإصل. 

جمة عىل فكرة مركزها ربط إلفعل إلت  ي إلت 
 
ن هذإ إؤلطار أنشأ 'بيت  ضمو  إلتوإصلية، بتأسيسه نظريته ف

جمي 
جمة عىل فكرة مركزها ربط إلفعل إلت  ي إلت 

 
جمة إلتوإصلية، بتأسيسه نظريته ف نيومارك' إلمقاربة إلدإللية وإلت 

 بالتوإصل. 
ي زمن إلعولمة، تخوم إلعديد من إألمم وإلحضارإت؛  

 
جمة وإلثقافة يشقان معا، ف من جهة أخرى ثمة ؤجماع عىل أن إلت 

ي تسهل تعميق منظور إلناس لثقافات إألمم باعتبار إ
جمة أدإة لدمج هذه إلثقافات وإألمم، ومن أهم إلوسائل إلت  لت 

ي ظلها. أإألخرى وتبسطها، علما 
 
ي كنف إللغة وتتطور ف

 
 ن إلثقافة تتشكل ف
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ي من 
 
ي تالقح إألفكار ونقل إلعامل إلثقاف

 
 من مبدأ ؤسهامها ف

ً
ي خدمة إلمجتمعات، وإنطالقا

 
جمة إلبارز ف  منا بدور إلت 

ً
ؤيمانا

جمة إلتوإصلية، وإلكشف عما تتيحه من ؤمكانات  ي بحثنا هذإ إلتعريف بالت 
 
لغة ؤىل أخرى رغم إإلختالفات بينها، نروم ف

ي وإلحضاري بير  إألبحاث إألكاديمية من زإوية، وبير  إلمجتمعات ؤلقامة جش إلتوإصل إلعلمي وإؤل 
ي زمن إلعولمة نسان 

 
ف

حه نيومارك من معايتر تحليل إلنصوص وأولوياته ؤلبرإز كيف 
كز عىل بسط ما يقت  ي ذلك ست 

 
من زإوية أخرى. ونحن ف

ي إلهدِف أثرإ معادإل لألثر إلذي يحدثه إلن
ي إلمتلق 

 
جمة إلتوإصلية ف حِدث إلت 

ُ
ي متلقيه إألصل. ت

 
لذلك وتبعا  ص إألصىلي ف

ي عمقها يكتسب بحثنا قيمته تبعا من حيث زإوية إلنظر إلمنطلق منها، ؤذ 
 
جمة ي ف تبت  تحليل إلخطاب منهاجا للت 

ورية لبناء  لتحقيق توإصل دقيق، وإلكشف عن وإإلستفادة من آليات تحليل إلخطاب للوقوف عىل إلمعلومات إلض 
جم. إلتفستر إلدإلىلي وإل  قصد إلتدإوىلي للنص إلمت 

جمة عند بيتر نيومارك:  .1 ي للتر
 
 السياق النظري والمعرف

جمة، ي تنظتر إللسانيير  للت 
 
ي تحققت ف

جمية، نما رصإع، إرتباطا بالقفزة إلت  حة لمشاكل إلممارسة إلت   وإلحلول إلمقت 

أنوإع إلنصوص ومدى صالحية نتيجة تباين وجهة نظر إلباحثير  بخصوص طبيعة إللغة، حول ؤمكانية ترجمة جميع 
جمية.  ي إلدرإسات إلت 

 
 ترجمتها وحدود موثوقيتها. وضمن هذإ إلضإع، عدت إلثقافة أهم قضية خالفية ف

جمة؛ ومنهم كاتفورد  ي مقاربة ؤشكالية عدم قابلية إلثقافة للت 
 
 وباسل وبيت  نيومارك وقد جهد مجموعة من إللسانيير  ف

ي عالمي يعتتر Ian Masonوإيان ميسن  Basil Hatimحاتم 
. لينشأ نتيجة هذإ إإلختالف منظورإن بارزإن، أحدهما كون 

ي سيمياءليها عإلكلمات  تعريضإللغة تمثيال جزئيا للثقافة ل
 
معير  وقيمه وممارساته وعادإته أو  معتقدإت مجتمع ف

ي ذلك إلمجتمع ومن ثم يعتقد  تخلقإلسلوك إلجماعي إلذي ت أسلوب حياته بصفة عامة، ويركز عىل
 
به تضفات إألفرإد ف

ي شموىلي مما ييش ترجمتها إعتمادإ عىل مفهوم إلتكافؤ 
بالكليات إلعامة بير  إلثقافات فينظر ؤليها من منظور كون 

 . وثانيهما محىلي خاص ينكر هذه إلتقاطعات، ويعد إلتباين إللغويEugene A .Nida إلديناميكي كما وضعه يوجير  نايدإ
ه وتشكيله   .حقيقة كونية؛ ومن تم يرتكز عىل إلعالقة بير  إللغة وإلفكر ودورها فـي تـأطتر

جمة عند يوجي   نايدا .1.1  المفاهيم المؤسسة للتر

جمـة عـىل مرإحـل ثـالث: إلتحليـل  ي إلت 
 
 ,Nida)ء وإعـادة إلبنـا  Transferوإلنقـل  Analysisيقوم إلنظام إلمعتمد عند نايدإ ف

1974, p. 33) Restructuringي ذعـد بالنسـبة لنايـدإ إلعنضـ إألسـاس إلـيي ذ. ويركـز هـذإ إلنمـوذج عـىل مصـطلح 'نـوإة' إلـ
ي إللغـة عليهـا ُبناهــا إلسـطحية إلمحكمـة

، فيـذهب ؤىل أنـه بكمكاننـا إلحصــول عـىل إلجمـل إلنــوإة (Nida, 1974, p. 39) تبـت 
kernel sentences إليــــة. ويمثــــل إلتكــــافؤ وإألثــــر مــــ ــــ إخت   ن إلبنيــــة إلســــطحية للــــنص إلمصــــدر عــــتر عمليــــة تحويــــل عكدي

جمـة   ي هـذإ إلصـدد يـتخىل عـن إلمصـطلحات إلقديمـة إلمرتبطـة بالت 
 
حـه؛ وف ي إلنموذج إلـذي يقت 

 
إلمقصود عنضإ جوهريا ف

 ...ليتبت  نوعير  من إلتكافؤ هما: Freeو'إلحرة'  Faithfulأو 'إألمينة'  Literalلحرفية' كـ'إ
عــىل إلرســالة ذإتهــا مــن حيــث صــيغتها ومحتوإهــا، وهــو بــذلك مركــوز  ؤكــد إلــذي ي Formal equivalenceإلتكــافؤ إلشــكىلي  -

 بشدة عىل بنية إلنص إلمصدر لبلوغ إلدقة وإلصوإب. 
 The principle effect of إلمرتبط أساسا بما يسمه نايدإ بمبدؤ إألثر إلمعادل Dynamic equivalenceإلتكافؤ إلديناميكي  -

equivalence  ؤىل تحقيق أثر طبيىعي يعادل أثر رسالة إللغة إلمصدر تحفز إلذي (Munday ،1002). 
ف خصـائص  ، إنطالقـا ممـا أشـار ؤليـه نايـدإ، نتعـرَّ ي

ـ عـىل حسـاب إإلنسـجام إللفــ   جمـة، ؤذ يحـدد أهميـة إإلنسـجام إلنىلي إلت 
، إلم هــو بــذلكو  نيقـــر بتقــدم إلمعـــادل إلــدينا ي ، و  قـــت  ي

ة ولويـــعــىل إلتماثـــل إلشــكىلي وبـــذلك تعــ  إأل علـــوهبــرد فعـــل إلمــتلق 
 وإلمحددة ألسلوب حياته. وهي 

عبارة عن سـلوكات للبنيات إلموظفة لدى إلجمهور إلمستهدف، وإلخاصة بمجتمع معير 
كة بـير  إلثقافـات ومـن  . وبذلك يحيل هذإ إلتصور جماعية تطبع تضفات أفرإد ذلك إلمجتمع وأدإئهم

عىل إلكليـات إلمشـت 
إت  جمــة عــتر إألثــر إلمعــادل إلطبــيىعي إلمتحقــق بفعــل إشــتغال إلتــأثتر

ي إلعــالمي إلــذي يســهل إلت 
ثــم إإلعتقــاد بــالمنظور إلكــون 
ي إلمعت  دون 

 
. إلمتبادلة ف  ؤيالء إإلهتمام للتقابل إلسطحي

ي ت عليـــهو 
ة إلمعتقـــدإت وإلقـــيم وإلممارســـات وإلعـــادإت هيئـــ ها إأللفـــال عـــىلســـمفاللغـــة مـــا هي ؤإل تمثـــل أحـــادي للثقافـــة إلـــت 

 وإلذكريات إلخاصة بمجتمع معير  وإلمحددة ألسلوب حياته. 
جمة مع فضية سابت  وورف: 1.1 ي نقل التر

 
 . المنظور المحلي ف

جمـــــة، وتبلـــــ  إلمعـــــت  إســـــتنادإ ؤىل إلمرجعيـــــة  ي علـــــم إلت 
 
جمـــــة مـــــن إلنظريـــــات إلبـــــارزة ف ي إلت 

 
تعـــــد إلنظريـــــة إلسوســـــيوثقافية ف

ي صـاغها 
جمة تعبتر عنها. وتعود جذور هذه إلنظـرة ؤىل ففرضـية سـابتر وولـفف إلـت 

إلثقافية؛ وعليه، فاللغة هي إلثقافة وإلت 
 ىلي وورف  Edward Sapirإللســانيان إألمريكيــان ؤدوإرد ســابتر 

، عــتر ؤعــادة إستكشــاف Benjamin Lee Whorfوبنجــامير 
إلذي تنتسب ؤليه، حسب إألبحاث إلعلمية، إلنظريـات إلفلسـفية  Wilhelm Von Humboldtنظرية فلهيلم فون همبولت 

، بل مبدأ فاعال يفرض عىل إلفكر جملة من إ ي ترفض إعتبار إللغة أدإة عمياء للتعبتر
ي إللغة إلت 

 
إت وإلقيم، ومن ثمة ف لتميتر 

ي خاصا به ومختلفا عن تحليل سائر إللغات.   يتضمن كل نظام لغوي تحليال للعالم إلخارجر
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هــا عــىل إلعالقــة بــير  إللغــة وإلفكــر عــىل إنتفــاء إلتفكــتر بمعــزل عــن إللغــة؛  كتر 
إل يمكــن فصــل  ؤذوتقــر فرضــية ســابتر وورف بت 

ي مما يصعب إلتم وبولوجر
يتر  بير  إللسـانيات باعتبارهـا تخصصـا منفصـال وبـير  درإسـة إللغـة وإلثقافـة، إللغة عن بعدها إألنت 

هذه وبالتاىلي صعوبة ترجمة إلثقافة باعتبارها مصطلحا فضفاضا يؤشر عىل معان متنوعة وتوجهات متدإخلة، وهو تصور 
،  (Katan, 2014, pp. 102-105) (Penn, 1972, pp. 72-73) .يةإلفرض ي  .(223-221، إلصفحات 1022)إلعرنر

وورف عىل مبدأين أساسيير   وعماده أن إللغة   determinism  Linguisticأولهما مبدأ إلحتمية إللغويةوترتكز فرضية سابتر
ي تحدد فكرنا وتشكل طريقة تصورنا للعالم؛ وثانيهما مبدأ إلنسبية إألوىل 

ي أن Linguistic relativityهي إلت 
 
 وأساسه مركز ف

ي توظف هذه إللغة أنساق لغة مختلفة تؤثر عىل
ي تشكل بها إلجماعة إلت 

مفاهيمها عن إلعالم، ومن ثمة فإنها  إلطرإئق إلت 
 مختلفة. تصور رؤيتها إلمحلية ؤىل إلعالم بطريقة 

 : ي مبدأين أساسير 
 
ل أقىل تبسيط لهذه إلفرضية، ف  يمكن أن يخت  

ي تحدد فكرنا؛  -
 إللغة إألوىل هي إلت 

ي  يتحدثان أي شخصير   ؤن -
.  مختلفتير  حتما يريان إلعالم أم لغت   بطريقتير  مختلفتير 

ي سابتر وجود عالم وإحد يعيش فيه عدد من إلبشر وتتعايش فيه لغا
ي مقابل ذلك وتكون نتيجة ذلك نق 

 
ت مختلفة، وف

ن هناك عوإلم مختلفة تشكلها إللغات إلمتباينة للشعوب، وليس ممكنا ألحد هذه إلعوإلم فهم إلعوإلم أيذهب ؤىل 
جمة لعدم تناسق أنظمة  إللغات.  إألخرى. ويؤكد، تبعا لذلك، إستحالة إلت 

ي ضبطه عتر إستدعاء هذه إلفرضية هو نقل سابتر لفرضي
ة أن إللغة تعكس أفكارنا، فالتجربة إلوحيدة ؤن أهم ما ينبىع 

ي إلحركية إلمتتالية ألفكارنا هي تجربتنا إللغوية، 
 
فاللغات ليست أدإة إتصال بير  متحدثيها فحسب؛  وتبعا لذلكإلمؤثرة ف

. وتستتبع هذه إلرؤية صعوبة عملية (Hudson, 1995, pp. 95-96) بل ؤنها تفرض عليهم رؤية مختلفة عن إلعالم

جمة، ألنه غالبا ما ينتج عنها صعوبات جمة.  ترحيل إلت  ي إلت 
 
 إلتباينات إلثقافية بير  إللغتير  إلمصدر وإلهدف ف

ي  .1
 
جمة ف   منظور بيتر نيومارك نظرية التر

ي طرح نيومارك يقف عىل 
 
جمة عنؤن إلمتفحص ف ي إلت 

 
مستوى إلمفاهيم أو ، عن عىل نيومارك د بصمات طرح نايدإ ف

جمة.  ي إلت 
 
ي طرحه لمقارتير  ف

 
 إلتصور، ويتضح هذإ إلمعارضة خصوصا ف

جمة الداللية والتواصلية عند بيتر نيومارك .1.1  التر

ي ذلك عىل ؤطار     
 
حى عن إلتوإصل، معتمدإ ف

َ
جمي ليس ُمن

جمة عىل فكرة أن إلفعل إلت  ي إلت 
 
يؤسس نيومارك نظريته ف
جمة إلتوإصليةمفاهيمي جديد نسوق منه  ي إلت 

 
جمة إلدإللية    Communicative translationأسس نظريته ف وإلت 

Semantic translation . 

جمة إلتوإصلية: ت - ي إلنص إلمصدر.  قصد إستحدإثإلت 
ي قارئ نص إللغة إلهدف أقرب ما يكون للذي يحوزه متلق 

 
تأثتر ف

.  ستقيموي ي
 إلمضمون وإللغة مقبولير  ومفهومير  لدى إلمتلق 

ر
صتر
ُ
ي إلدقيق لألصل بطريقة ت

 
 ذلك بنقل إلمعت  إلسياف

ي إلدقيق إلمصدر وفق ما ت -
 
جمة إلدإللية: تستهدف نقل إلمعت  إلسياف كيبية للغة  منحهإلت  إلبت  إلدإللية وإلبت  إلت 

 . (Newmark, 1981, p. 39) إلهدف

لذي إ يير  ، فالتع1974)) ما سبق أن طرحه يوجير  نايدإلجدإ مجاورإن ؤن هذين إلتعريفير  إللذين يعرضهما نيومارك هما 
جمة إلتوإصلية قريب من تعريف إلتكافؤ إلديناميكي عند نايدإ، كما أن إلت سلكه نيومارك

جمة  خصيصللـت  إلذي صاغه للت 
، مع تنبيهه ؤىل أنه إل يكون دإئما فعاإل، خصوصا ؤذإ إنزإح إلنص عن إلزمان إلدإللية شبيه بتعريف نايد إ للتكافؤ إلشكىلي

 وإلمكان إلمرتبطير  باللغة إلهدف. 

ي حدود ترإكيب إلنص 
 
جم يتضف ف جمة إلتوإصلية تجربة ذإتية مع إلنص إلمصدر ومتلقيه، ألن إلمت  وبذلك تعد إلت 

ي تقنيات إلتعديل و 
 
ع ف ي هذإ إؤلطار يعدد  الئمإلنظر فيما يومفردإته ويشر

 
جم. ف ي إعتبار إلمت 

 
ي إلهدف إلذي يوضع ف

إلمتلق 
ى  ، ووظائف إللغة إلمرتبطة بهذه إألنوإع، فتر جمتير 

ي تحتاج كل نوع من أنوإع إلت 
جمة أنيومارك أنوإع إلنصوص إلت  ن إلت 

وترتبط (Newmark, 1988, p. 44) ؤلخ... إلدإللية تختص بالنصوص إلفلسفية وإلدينية وإلعلمية وإلفنية وإألدبية 
ية إلم جمة إلدإللية بوظيفة إللغة إلتعبتر

نةإلت  بالمخاطب إلذي ينقل شعوره وأحاسيسه دون إإلهتمام بأي رد  ا أساس قت 
جمة إلتوإصلية بالخطابات إلصحافية وإؤلعال  . بينما تختص إلت  ي

مية وإلدعائية وإلنصوص إلعلمية فعل ممكن لدى إلمتلق 
ي فتسىع ؤىل جعله يفكر توقف عىل وإلتكنولوجية...إلخ وت

ي تأخذ بعير  إإلعتبار إلمتلق 
جمة إلوظيفة إلتبليغية إلت  هذه إلت 

ويتجاوب فيبدي رد فعل معير  منتظر ومخطط له عتر إلخطاب إلهدف. لذلك تتعلق هذه إلوظيفة بالخطابات 
 إرشادإتها. إؤلشهارية بتعليماتها و 

جمة إلدإللية أقل قيمة من إلنص إألصل إلستبطانها  جمة، يرى بيت  نيومارك أن إلت  ي معرض مقاربته إلمنهاجية للت 
 
وف

جمة إلتوإصلية إألصل فتعوض ضياع إلمعت  بما تكتسبه  ، وعىل إلعكس من ذلك قد تفوق إلت  ي إلمعت 
 
نقصا أو ضياعا ف

 . (Newmark, 1988, p. 42) من قوة إلتأثتر وإلوضوح
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ة وإلروإية وإلمشح(، فإنه مع ذلك  ي وإلقصص إلقصتر
جمة إلدإللية باألدب )إلشعر إلغنان  فعىل إلرغم من ربط نيومارك إلت 

ي 
 
ها قارصة ف ي تنقل رسالة وتؤدي وظيفة توإصلية، لذلك  تحويليعتتر

جميلزم إلصور إلبيانية وإلمجازية إلت  كعادة ب إلمت 
ي إللغة وإلثقافة إلهدف. وبالتاىلي توليد إألثر نفسه 

 
ؤحياء هذه إللغة إلمجازية لتكون دإلة ووظيفية عتر إستعارإت مقابلة ف

. وبذلك نستطيع إلقول ؤن  ي
ي متناول إلمتلق 

 
ي للنص إلمصدر ف

 
إلذي تركه إلنص إألصىلي بجعل إلفكرة وإلمضمون إلثقاف

جمة ذ  و طبيعة وظيفية تتعلق بالرسالة. هذإ إلنمط من إلت 
جمة إستنادإ ؤىل عالمات؛ فبالنسبة لمؤشر إلثقافة ويورد ي ت مقارنة لتحديد إلفرق بير  هذين إلنوعير  من إلت 

جمة  بق  إلت 
جمة إلتوإصلية عنارص أجنبية ؤىل ثقافة إللغة إلهدف. ويضيف مفشإ  إلدإللية عىل ثقافة إللغة ل إلت  إلمصدر، بينما ترحر

جمة إلتوإصلية ترإعي صيغة إللغة إلمصدر أن
ي إلوإلء لقوإعد إللغة إلهدف. وعىل عكس ذلك تكون  إلت 

 
ؤإل أنها تغرق ف

جمة إلدإللية معتمدة دإئما عىل  جم إذإ إنحرفت قوإعد إلنص إلمصدر إللغوية وجب فلنص إلمصدر؛ إإلت  عىل إلمت 
ي إلنص إلهدف، وهي 

 
ي ذلكتكرإرها ف

 
ي إلعناية ف

 
.  ،بمؤلف إلنص إلمصدر  تغاىلي ف ي إلمعت 

 
 فتسجل تبعا لذلك خسارة ف

جمة إلتوإصلية تتيح   ي ؤعادة ؤنتاج فحوى إلنص إلمصدر، فإن إلت 
 
جمة إلدإللية ف وإذإ كان معيار إلتقييم يسجل دقة إلت 

جمة إلدإللية بأي زما ي توصيل رسالة إلنص إلمصدر عتر إلنص إلهدف. وإل ترتبط إلت 
 
ن أو مكان، بل إلدقة وإإلقتصاد ف

جمة إلتوإصلية فتعتتر مؤقتة ومرتبطة بسياقها إلمعارص
 .Newmark P. , 1981, p) تتطلب تحديثا مع كل جيل، أما إلت 

ي تعرفها إلمجتمعات وإنفتاحها عىل بعضها إلبعض بف ،(39
عل وبذلك فهي قابلة للتحيير  وإلتجديد تبعا للتطورإت إلت 

 إلعولمة. 

، إلرياض،  ، دإر إلمريــــخ للنشر ي
جمة، تر: محمود ؤسماعيل صيت  جمة؛ جوإنب من نظرية إلت  ي إلت 

 
بيت  نيومارك: إتجاهات ف

 .28 إلمملكة إلعربية إلسعودية، ص
جمـة إلدإلليـة ت جمــة إلتوإصــلية، فإنمعلومـات أفضــل  تيحوعىل إلرغم مـن أن إلت  إ مــن إلت  أســلس  ألنها هــا أقــل فعاليــة وتــأثتر

جمـة إلدإلليـة  بالنسـبة ؤىل إلقـارئ أو إلسـامع مـن إلت 
ً
 .(28، صفحة 2321)نيومارك،  .أسـلوبا وأكثـر بسـاطة ووضـوحا

 ، وبشكل عام، تتطلـب ترجمـة توإصـلية إل دإلليـة، فمعظـم إلكتابـات غـتر يذهب نيومارك ؤىل أن أغلـب إلنصـوصلذلك 
وإلمرإســالت غـــتر  إألدبية وإلصحافة وإلمقاإلت وإلكتب إؤلعالمية وإلكتب إلدرإسية وإلتقارير وإلكتابة إلعلمية وإلتقنية

جمــة  .. تشــكل حســب إلشخصـــية وإلدعايـــة إلسياســـية وإلتجاريــة وإؤلعالنـــات إلعامــة.  إعتقــاده مــادة نموذجيــة للت 
ي تكون لغة إلكاتب أو إلمتكلم فيها أهم من محتوى كالمـه 

كانت  سـوإء -إلتوإصــلية، بينمــا تتطلب إلكتابات إؤلبدإعية إلت 
ؤىل أبنية إألصل إلمعجمية  ترجمة دإللية تكون قريبة ما أمكن -فلسفية أو دينية أو سياسية أو علمية أو فنية أو أدبية 

 .(31، صفحة 2321)نيومارك،  وإلنحوية
ح بعض معايتر  (2322) يوسع نيومارك ثم

جمة؛ فيتطرق بتفصيل ؤىل مبادئها وعملياتها، فيقت  ي نظرية إلت 
 
بعد ذلك ف

جم،  جم، وقصد إلقارئ وجو إلنص، وأسلوب إلكتابة، وتحليل إلنص إلمت  تحليل إلنص مثل قصد إلنص، وقصد إلمت 

جمة إلمختلفة جمة وتحليل إلخطاب، . وقد وأنوإع إلنصوص، وطرق إلت  إلعالقة إلرإبطة بير   ددإ حمتناول وحدة إلت 

ي ذلك هو و  ،هذين إلعنضين
 
جمة ف ي يجب إلوقوف عندها أثناء عملية إلت 

ذإتها إلعنارص  ، وهي يرصد مختلف إلعنارص إلت 

ي تعد 
ورية إلت  ة لمهمة مهمةلتصتر  تحليل إلخطاب.  أثناءرص  جم منارص  كتر  عىل  ، حيثإلخطاب لحلم إلمت 

يتم إلت 

ي إلنص. وبــهذإ ظهرت مفاهيم أعىل متحليل إلنصوص عىل مستوى 
 
ما ورإء إلجملة مع محاولة ؤيجاد قوإعد لغوية ثابتة ف

ي إشتغال 
 
جم جديدة ف ي إرتباطها بسياقها  عىل إلنصوصإلمت 

 
وإلرؤية إلوظيفية للجملة.  ومنها إإلتساق وإإلنسجامف

ه من إلباحثير  إلذي يعدون تحليل إلخطاب منهاإن فبمعت  آخر و  وإ نيومارك، وغتر جمة، قد إعتتر
ي تحديد وحدة  جا للت 

 
ف

ي تحدث عنها 
جمة إلنص كامال وعدوه وحدة قائمة يمكن ترجمتها دون إلحاجة ؤىل تقسيمه ؤىل إلوحدإت إلصغرى إلت  إلت 

جمة قد تجاوز تصورهما  هن تحديدإوبذلك ف ،Jean Darbelnet ودإربيلينه Jean Paul Vinayفيناي  . فقد وحدة إلت 

ثتر سبق أن 
ُ
جمة؛ أ ون إلنص ككل وحدة ؤذ جدإل كبتر بخصوص تحديد وحدة إلت  عىل عكس إلمنظرين إلذين يعتتر

جمته  جمة هي أصغر جزء من إلجملة إلذي إل يسمح ربط ؤشارته بت 
جمة، يذهب فيناي ودإربلنيه ؤىل أن وحدة إلت  للت 

جمة جمة إلحرفية. فكلما كانت  بشكل منفصل. ويعد هذإ إلجدإل إنعكاسا ملموسا للضإع إألزىلي بير  إلت  إلحرة وإلت 

جمة أطول. وكلما جمة حرة كانت وحدة إلت  ي ظل  إلت 
 
جمة حرفية كانت أقض وألصق بالكلمة أو بجزء منها. وف كانت إلت 

ي إلنص ككل 
 
جمة ف هذإ إلضإع حددت إللسانيات إلنصية وإلمهتمون بمجال تحليل إلخطاب إلوحدة إلحقيقية للت 

ي كل إلمستويات إألعىل من إلجملة. بمعت  آخر ؤن أصحاب تحليل إ
 
ي ذلك عىل عالقاته وروإبطه ف

 
لخطاب قد مركزين ف

جمة عىل إلنص كامال وعدوه وحدة قائمة يمكن ترجمتها دون إلحاجة ؤىل تقسيمه ؤىل  ي تحديد وحدة إلت 
 
إقتضوإ ف

ي تحدث عنها فيناي ودإربيلينه 
 .(Munday J. , 2001, p. 59) إلوحدإت إلصغرى إلت 
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جمة ي ي إلت  ي معرض مناقشته لمنهحر
 
ها عىل دعم  نيومارك حرصوف إحاته بأمثلة تطبيقية وعرض نصوص يناقش عتر

إقت 
جمة إلمالئمة  آلية بالتحليل جمة وتحليل  ،يقرر ، ويقومها. و عملية إلنقل أثناءلكل نوع أكتر إلت  ي محور خاص بوحدة إلت 

 
ف

ورة مرإعاة  28،(Newmark, 1988, pp. 54-66) إلخطاب جم رص   وترإبطه إلعنارص إألخرى، ومنها إتساق إلحوإر إلمت 
إت إلصوتية وإلمرإدفات إؤلشارية  عُ ويَ ... وإلتأثتر

 
ة للغة  د كيب خاصية ممتر 

إلتماسك إلذي يتم عىل صعيدي إلمعجم وإلت 
ِجم أن يأخذ بعير  إإلعتبار إلخصائص إل إلحوإر وإلكالم

ي تحكم إلصلة بير  إلجمل عىل ألنه قوي فيهما، لذلك عىل إلمت 
ت 

ب وإلسياق 
َ
: إلمخاط ي إلنص إألصىلي

 
ي أن يتنبه ؤىل خصوصية إلعنارص إآلتية ف

. كما ينبىع  ي كيتر
إلصعيدين إلمعجمي وإلت 

ي هذإ  وإللغة، ألنها كلها،
 
جمة. وبذلك يعتتر عنض إإلنسجام أيضا نقطة هامة ف

، عوإمل محددة لطريقة إلت 
ً
مجتمعة

ي إلتوإصل تختلف حسب عوإمل إلقرإبة وإلعالقة إلحميمة وكذلك إلطبقة إإلجتماعية  إلجانب، ألن إلصي 
 
إلمعتمدة ف

ي تحليل إلنص، ألنها 
 
قيم أساسية ف لعالقة بير  عتر إدإللة معنوية  تمنحهوإلجنس وإلعمر. ومن جانب آخر، يعتتر رموز إلت 

ي قد تت
 نيومارك كلَّ هذه  إلمصدر وإلهدفختالف إللغتير  تبعا إل  باينإلجمل وإلعبارإت إلفعلية، إلت 

ُ
عتتر أبحاث

َ
. من هنا ت

ي عملية تحليل إلخطاب. 
 
ورية ف  إلعنارص إلسابقة رص 
ي إلرؤية إلوظيفية للجملة كما يشدد نيومارك عىل 

ي ترتيب عنارص إلجملة عىل ضوء سياقها إللغوي إلت 
 
تقوم عىل إلبحث ف

ي بغرض تحديد وظيفتها دإخل إلفقر 
 
ي وإلثقاف

 
كز عىلة أو إلنصوإلظرف ي  ا منله لما ترتيب إلعنارص  ، فت 

 
ى ف أهمية كتر

تيب وعالقته بالمعت  إلمرإد توصيله بذلك عىلو  ،إلمعلومة إلمرإد ؤيصالها  ورة ضبط هذإ إلت  جم أن يرإعي رص 
أإل ، و إلمت 

ي إإلعتبار أغرإض إ
 
لكاتب إلوظيفية مقابل يغفل درإسة إألوجه إلوظيفية وإلمعنوية وإلنحوية للجملة، بمعت  أن يضع ف

 .إلميول إل إلقوإعد

جمة  جم يتوعليه فأثناء إلت  ي سطح إلنص، ؤذ عىل إلمت 
 
وجب إستحضار مجموعة من إلمعطيات إلمتعلقة بما إل يظهر ف

ية وإؤلخبارية وإلخطابية.  جمها بشكل جىلي مع إلمحافظة عىل خصوصيات إلنص إلتعبتر
 أن يحافظ عىل وظيفة إلنص ويت 

 نيومارك نظرية سوسيوثقافية تعتمد أساسا عىل إلثقافة، وتصل ؤىل إلمعت  بالعودة ؤىل إلمرجعية إلثقافيةوبذلك يضع 

ي تسهل هذإ إلنقل. 
إت إلت   بالتوسل بجميع إلمشتر

جمة التواصلية .1.1 ي التر
 
ي ف

 
 المدلول الثقاف

 معينة وسيلة للتعبتر عنها'عرف نيومارك إلثقافة بأنها 'أسلوب إلحياة ومظاهرها إلخاصة بجماعة ما تستخدم لغة 
(Newmark, 1988, p. 94) .مؤكدإ بذلك بأن لكل مجموعة لغوية سمات خاصة بها ثقافيا ،  

جم ي قد شغل إلمهتمير  بالدرإسات إلت 
 
ي فرضيتهما يوإذإ كان مشكل نقل إلمدلول إلثقاف

 
إ ومنهم سابتر وورف ف ة كثتر

ألنه يضح  هح معو طر م إلمشكل غتر ، فإن هذإ بدأين أساسير  يتقاطعان مع تعريف نيومارك للثقافةإلمبنية عىل م
ي هذإ إلطرح تها؛ ألن مظاهر من  مظهرإ بوضوح أنه من إلناحية إلعملية إل يعتتر إللغة مكونا من مكونات إلثقافة أو 

بت 
جمة، وإلحال أن ترجمة ي ؤىل إستحالة إلت 

ؤىل شكل مناسب من إللغة إلهدف هو  إللغة إلمصدر عبارإت أو نصوص يفىل 
ي إلتوإصل عتر إلثقافات حسب نيومارك

 
جم ف جمة ذإت جزء من دور إلمت  ي إلت 

 
جمة قائمة وإلمضامير  إلثقافية ف

، وإلت 
وثيقا ويجب  وبالتاىلي يمكن إلنظر ؤىل إللغة وإلثقافة عىل أنهما مرتبطان إرتباطا أهمية بالغة، كما لها أهمية معجمية بالغة، 

جمة.  ي إلت 
 
 مرإعاة كال إلجانبير  ف

ي يؤكد عليها نيومارك هي وإلحقيقة 
جم صعوبات عند إلنقل  أن إللغة تستبطن ودإئع ثقافيةإلت   هابار تعباتخلق للمت 
ي ثقافة شعب ما،  أو خانات فارغة إل توفر إللغة إلهدف مقابالت لها، فجوإت جوفاء

 
عىل سطح  برزتوكلما تعمقنا ف

ي  من إلكلمات إلثقافية لإلشارة إلمرتبطة بلغتها إلخاصة وهو ما غزيرة وفرةة إللغ
 
كتر  إلثقاف

 culturalيسميه نيومارك بـ'إلت 

focus' (Newmark, 1988, p. 98) كلمة ثقافيةمفهوم . كما قدم'cultural word  ي من غتر إلمرجح أن يفهمها إلقرإء
' إلت 

جمة لهذإ إلنوع من إلمفاهيم يرى أن و  إتيجيات إلت  عىل نوع إلنص إلخاص ومتطلبات إلقرإء وأهمية إلكلمة تعتمد إست 
ي إلنص. 

 
 إلثقافية ف

إذإ كان من إليستر تخ ي إلحوإجز إللغوية عتر إلدربة وإلممارسة، فإن إلعوإئق إلثقافية تعقد إلصعوبات لتشكل عقبة و 
جمة. لذلك فأساسية أمام ؤتمام إلمت   ف جم فعله إلت 

ّ
ي علم إلبيئة )إلنباتات نيومارك قد صن

 
إلكلمات إلثقافية ف

إلثقافة إإلجتماعية و إلثقافة إلمادية )إلغذإء، إلمالبس، إلمنازل وإلمدن، إلنقل(؛ و وإلحيوإنات وإلتالل وإلرياح وإلسهول(؛ 
فيه(؛  إلحركات و اهيم )إلسياسية وإؤلدإرية، إلدينية، إلفنية(؛ تنظيمات إلجمارك، إألنشطة، إؤلجرإءإت، إلمفو )إلعمل وإلت 

 وإلعادإت. 
ورة منها ،بعض إإلعتبارإت إلعامة تحكمها  ترجمة جميع إلكلمات إلثقافيةويذهب نيومارك ؤىل أن  جم  رص  أن يكون للمت 

ي  إعتبار
إف باؤلنجازإت إلثقافية إلمو نهان  إم جع حالهو إإلعت  ي نص إللغة إلمصدر وإحت 

 
ميع إلدول إألجنبية ليها ف

ي ترجمةلذلك عند  وثقافاتها. 
 
ح طريقتير  متعارضتير  يإلكلمات وإلمفاهيم إلثقافية  إلنظر ف

 .Newmark, 1988, p) قت 

96) : 
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 مع إإلحتفال باألسماء وإلمفاهيم إلثقافية؛ نقلإل  - أ

ز إلرسالة.  Componential analysisتحليل إلمكونات   - ب  إلذي يستبعد إلثقافة ويتر

ي إلنصوص إألدبية لونا وجوإ محليا، إلصبغة إلمحلية،  نقلإل يتيح، هذإ إلتصور وفقا لو 
 
مع إإلحتفال ؤذ يقدم عادة ف

 ، كتر  عىل إلثقافة، وهو أمر مفيد للقرإء إلمبتدئير 
ومع أن ؤجرإء إلنقل باألسماء وإلمفاهيم إلثقافية. وعىل إلرغم من إلت 

ي ؤىل مشاكل لغتر إلمتخصص أو للقارئ إلعام وتحد من فهم جوإنب  نيومارك نموجز فإ
يؤكد أن هذه إلطريقة قد تفىل 

  .ويؤكد إلثقافة ويستبعد إلرسالة وإل ينقلها، معينة
ي إلتوإصل  أفرزت لذلك

 
جمة ف إحأهمية عملية إلت  جمة إألكتر دقة،  عده نيومارك تحليل إلمكونات إلذي إقت  ؤجرإء إلت 

سد ي تسق بشكلمو  مطوإع ؤجرإء ، ؤنه(Newmark, 1988, p. 96) ةوإلذي يستبعد إلثقافة ويسلط إلضوء عىل إلرسال
جم ؤىل ؤضافة مكون أو  إإلختالفات إلمعجمية وإلثقافية بير  لغة وأخرى عن ناتجإل صإلخصا إثنير  من بالتجاء إلمت 

، كما يمكنه ؤدرإج مقومات أخرى ومنها إلعنارص  ي إللغة إلهدف للكلمة إلمقابلة من أجل تقريب إلمعت 
 
مكونات إلمعت  ف

 إلسياقية عىل سبيل إلمثال. 

إتيجيات للتعامل مع إلفجوة إلثقافية وتوطينها ، قدم نيومارك بعض إإلست  ي
 
 ولتجاوز مشكل تحويل إلمدلول إلثقاف

(Newmark, 1988, pp. 82-83) :ومنها ، 

  إلتجنسNaturalisation إتيجية عند نقل كلمة إللغة إلمصدر ؤىل نص إللغة إلهدف مع إلحفال عىل : إست 

، حيث يتم ؤدخال ألفال من لغة ؤىل لغة أخرى.   شكلها إألصىلي

  ي
 
ي إللغة إلمصدر Cultural equivalentإلمعادل إلثقاف

 
: وهي ترجمة تقريبية حيث يتم ترجمة إلكلمة إلثقافية ف

ي إللغة إلهدف. 
 
ي تعادلها ف

 بالكلمة إلثقافية إلت 

  ي
ي  Descriptive equivalent إلمعادل إلوصق 

ي للغة Functional equivalentوإلوظيق 
 
ي تفستر إلبند إلثقاف

 
: ف

. ويــهتم  ي
ي وإآلخر وظيق 

ي هذإ هناك عنضإن: أحدهما وصق 
 
كيب، ويتم ف ي بالحجم وإللون وإلت 

إلمعادل إلوصق 
ك ينطبق عىل إلكلمات إؤل  ص إألصىلي بكلمات عديدة. أما إلمعادل فهو ؤجرإء مشت 

َّ
ي إلن
 
ح إلكلمة إلوإردة ف جرإء شر

ي بعض إألحيان بمصطلح جديد محدد؛ وبالتاىلي فإنه 
 
إلثقافية، ويتطلب إستخدإم كلمة خالية من إلثقافة، ف

 أو يعمم كلمة إللغة إلمصدر؛ وأحيانا يضيف كلمة خاصة. يعادل 

  إلثنائية أو إلثالثية وإلرباعيةCouplet or triplet and quadruplet :جم هذه إل تقنية عند إلنقل أو يعتمد إلمت 
إتيجيات  جم، تشكل هذه إلتقنية عددإ من إإلست  ي أي إحتمال لسوء إلفهم: ووفقا للمت 

إلتجنس أو إلنسخ لتحاخر
 إلمجتمعة لمعالجة مشكلة وإحدة. 

  إلتحييدNeutralization .إذإ تم عىل مستوى أعىل و : وهو شكل من أشكال ؤعادة إلصياغة عىل مستوى إلكلمة
فإنه يأخذ شكل ؤعادة صياغة. وعندما يتم تعميم عنض إللغة إلمصدر أو تحييه فعندئذ تتم ؤعادة صياغته 

 بوإسطة بعض إلكلمات إلثقافية إلحرة. 

  ي إلحاشية
 
ي تقديم معلومات ؤضافية لقارئ إللغة Explanation as footnoteإؤليضاح ف

 
جم ف : قد يرغب إلمت 

ي نهاية 
 
ي نهاية إلفصل أو ف

 
ي أسفل إلصفحة، أف

 
ي ف
إلهدف عتر توظيف إلهوإمش دإخل إلنص ذإته، وقد تأن 

 إلكتاب. 

  إلتعويضCompensationأو تأثتر إلصوت أو إلتأثتر إلتدإوىلي : أسلوب يوظف عند موإجهة عائق فقدإن إلمع 
ت 

ي جزء آخر من إلنص. 
 
ه تعوض إلكلمة أو إلمفهوم ف ي أي جزء من أجزإء إلنص. وعتر

 
   أو إإلستعارة ف

جمة التواصلية والثقافة؛ صالت واهتمامات .3  التر

جمة منذ بدأ إإل  تأطرتلقد    عتير  ب ،باعتبارها نقال للغة ،بالتنظتر لها  شتغالإلت   
؛ أوإلهما تدعو للحرفية ت  متضادتير 

 . ي عىل شكل إلنص ونظامه، وثانيهما تسىع ؤىل روح إلنص ومضمونه مما يجعلها تتحرر من قيود إلبت 
ي تبق 
 إألمينة إلت 

جمة  هو إلبون إلمالحظ بير  من يميل ؤىل  -به ؤىل ذلك بيت  نيوماركتن كما   –وإذإ كان إلمشكل إلمطروح عند إلمهتمير  بالت 
كز عليها إللغة إ ه عليها ومن يهتم باللغة لهدف فتر ي يمكن تضييقه ؤجرإئيا، وفق ، لمصدر وتركتر 

 
خ إلمعرف فإن هذإ إلشر

جمي وآلياته. وعىل هذإ إإلعتبار فإن 
إح إعتبارإت أخرى وتجديد مصطلحات إلعمل إلت  عمق طرح بيت  نيومارك، باقت 

ي ؤىل ترجمة حرفية 
ي عينهاإمينة أإلميل ؤىل إللغة إلمصدر يفىل 

جمة دإللية، بينما يؤدي بال لت  كتر  عىل إللغة إلهدف ت 
إلت 

ي  ؤىل
جمة إلتوإصلية. و ترجمة حرة إصطالحية وهي إلت    سمها بالت 

إيد مبتعريف نيومارك إلثقافة بأنها طريقة إلحياة و و  ي إلمجتمع إلحديث، يتم دمج طريقة حياة إلناس يشكل مت  
 
ظاهرها ف

كلتصبح إلثقافات أكتر تشابها  ي يستدعي إلفهم إلمشت 
 
ي جميع إلنوإجي بسبب إلعولمة. ووفقا لنايدإ فإن إلتشابه إلثقاف

 
 ف

(Nida E. A., 1964)، ن إلعديد من إلكلمات إلخاصة بالثقافات أصبحت إآلن مفهومة من قبل إلمجتمعات إوبالتاىلي ف
، (Newmark, 1988, p. 95) قبوإل من كلمات إللغة إلمصدر ؤىل إللغة إلهدفإألخرى، وهذإ يجعل تطبيق إلتحويل أكتر 

ي أي مكان. لذلك، يمكن  مسبقةخطوة و 
 
كة ومفهومة ألي شخص ف ن تظل إلعنارص أنحو عالم معولم بثقافة مشت 
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جمة أل ي تعلم إإلمرتبطة بالثقافة غتر مت 
 
لثقافات إألجنبية وفهمها أيضا. وقد تجد هذه إلكلمات ن هذإ يمكن أن يسهم ف

ها  ، دون أن يسم منظومة إلمعتمدة طريقها ؤىل إللغة إلهدف وتصبح عتر إلقوإميس جزءإ من إللغة إلهدف فتوسعها وتثتر
ي تمثلها هذه إلمصطلحات بالثبات وإلتقديس. 

 إلقيم إلثقافية إلت 
ي ثقافة ما مع ثقافة إرتباطا بكشكالية إلعالقة بير  إلمنظورين إو 

 
جمة، نقول بعدم تطابق إلعولمة ف ي للت 

لمحىلي وإلكون 
ي مما يحول دون ؤيجاد معادإلت دقيقة لمجموعات إأللفال 

 
أخرى بسبب تمتر  بعض إلثقافات بغناها إلحضاري وإلثقاف

ي تعتر عن إلل
ة لنمط إلحياة إلثقافة ألمة ما، وإلت  ي تشتر ؤىل إألشياء وإلمفاهيم إلممتر 

ون إلمحلة لهذه إألمة وتطورها إلت 
ي 
ي تكون غريبة عن إألمم إألخرى. وللتمثيل عىل ذلك، فإن مقارنة إلثقافة إلهندية إلت 

، وإلت  ي وإإلجتماعي
إلتاريح 

ة مع إلثقافة إألوروبية توضح هذإ إلتمايز. لكن فيما يخص إلتصور إلمحىلي إلمعولم، نظن أن هذإ  إستقطبت درإسات كثتر
لميا، وإلعولمة جزء من ذلك إلمتاح إلذي يثبت إلوإقع أنه يصعب تجاوزه وعدم إستثماره. ومن ثم فقد إلمنظور متاح عا

ي ألن إلمنظورين يتدإخالن ويتفاعالن مما ينتج ظوإهر متجاذبة 
ي إلوطت 

عبارة أضح متعذرإ إلفصل بير  إلمنظور إلكون 
ي إلبير   عن مزيــــج

جم ،محىلي إلو  كون  ة إلتوإصلية لعدم إقتصارها عىل إلدإللة إللغوية وهو ما يمكن أن تسهم فيه إلت 
ي إللغة إلهدف غتر لغته. 

ي متلق 
 
 وتعديها ذلك ؤىل ؤحدإث أثر معادل ف

ي هذإ إلحوإر  غذو يكما يمكن أن تنساب إلخصوصيات إلثقافية وتتفاعل مع ثقافات أخرى، ف
 
عفويا تلقائيا نتيجة إلثقاف

جمة إإلحتكاك إلطبىعي فيكون عبارة عن تبادل إلت ي توفر ؤجرإءإت أثتر عن أخذ وعطاء، كما قد يكون عمليا من خالل إلت 
إلت 

إتيجات إلنقل ؤمكانية تسلل بعض إألفكار وإلقيم وإلرموز وإلطباع... وتتفاعل مع بعضها إلبعض، و  بذلك إلتوطير  وإست 
 إلشامل. نلحظ ذوبان إلخصوصية من خالل إنتقالها من إلجزء إلخاص ؤىل إلعام ومن إلمحدود ؤىل 

جمة وإلعولمة، لباستقرإئنا وبذلك ف إل يمكن أن ' إلثقافة وإذإ كانتطرح نيومارك قد نجد جسور تفتيت إلضإع بير  إلت 
، صفحة 2331)إلجابري،  'نه ليست هناك ثقافة عالمية وإحدة بل ثقافاتأتقع تحت مقولة إلعولمة لسبب بسيط وهو 

جمة وفقف ،(83 ي حرصها نيومارك منظور  إن إلت 
 
 إلثقافة إلمحلية وثقافة إآلخر، وهي ف

تتغتر بناء جسور إلتوإصل بير 
ي إستدعاء إلثقافية إلكونية مما ينتج عنه  ،مة إلدإلليةجباعتماد إلت   ،عىل إلخصوصية إلثقافية وإلذإت إللغوية

 
تسهم ف

ي مقابل إنت
 
جمة إلتوإصلية تعمل كل ثقافة إستحالة وجود ثقافة عالمية وإحدة ف شار ثقافات متنوعة متعددة. وعتر إلت 

ة.   متنوعة عىل إلحفال عىل كيانها إلخاص ومقوماتها إلممتر 

جمة إلتوإصلية  أما  ي قد تقلصها إلعولمة،فتمكن إلت 
ي إل شك أن 'مخاطرها إل  من توسيع دإئرة إلتوإصل ومساحته إلت 

وإلت 
ي للمجتمع'تمس أفرإدإ ومؤسسات فحسب، وإن

 
وبذلك يوجه هذإ  ،(1022)عتيق،  ما تقع مخاطرها عىل إلبناء إلثقاف

جمة وبوصلتها نحو آفاق إلتوإصل بير  إلشعوب وتحفظ إلخصوصية إلثقافيةمن إلتحويل إلنمط 
 .حدود إلت 

، ؤذ إلمسافة بير  تهفصلها عن ثقافييقرب ثقافة إلذإت من إآلخر، لكنه أيضا  نقلإن هذه إلنمط من إلومع ذلك ف
جمة إلتوإصلية وإل إلدإللية ،  ،إلثقافتير  إل تلىع  عتر إلت  ي

إن  ي إلتر
 
ي تسد ؤمكانية تغريب إلمجتمعات من مخزونها إلثقاف

إلت 
ي باإلحتكاك بينهما سلبا أو ؤيجابا 

جؤذ  ،قدر ما أنها تغتت  ي حالة ما ترإخت أسس بناء يحقق إلنص إلمت 
 
م قبوإل وإستجابة ف

 وإنفتحت عىل إستيعاب إآلخر.  ثقافة إألنا 
جمة إلتوإصلية نتعدى إلحديث عن عولمة ثقافية كونية؛ مع صحة هذإ إلطرح جوهريا إل و  ستمرإر بتنشيط تقنيات إلت 

، ؤىل إلحديث عن ةجتمعات إلرأسماليتمركز إلرأسمالية عىل إلمجتمعات إألخرى عىل أساس إلمعايتر إلمستمدة من إلم
إقها أكتر إلبقاع عزلة، يحصل موإزإة مع  جمة أقىل إلعالم وإخت  نسخ عديدة للعولمة. فاجتياح هذه إلثقافات عتر إلت 
ض عليه أن يكيف أدإءه بما تفرضه  ي أي مجتمع يفت 

 
جمة مع مكونات إلثقافية إلمحلية. ف تفاعل إلثقافة إلهدف/ إلمت 

ي هذإ خصائص هذه إ
 
ة إل يحصل إلتكافؤ ف إت مختلفة، بل أحيانا كثتر لمكونات إلمحلية مع حصول هذإ إلتفاعل بوثتر

    إلتفاعل. 
ي 
 
ض ؤمكانية إلتفكتر ف

منظور محىلي معولم للثقافة بما أنها تأليف لعنارص تصور نيومارك عىل أنه وتبعا لذلك نفت 
جمة ها وإنتشارها وتعايشها بدل  وينتج عن هذإ ؤسهام، ومكونات ودمج لها عتر إلت  ي إنفتاح إلثقافات عىل غتر

 
جمة ف إلت 

، فإنها مع ذلك تحافظ عىل إلخصوصية إلثقافية، ؤذ إإلنغالق وإإلنكماش ي
ي إلكون 

 
. فمع نهوضها بأبجديات إلتوإصل إلثقاف

ي إلحضاري، لكنها ترنو مع ذلك ؤىل إلحفال عىل إلم
 
ي تحقق إلحوإر إلثقاف

 
 حلية إلثقافية. تتقاطع مع إلعولمة ف

ويشجعنا هذإ إإلستنتاج ؤىل إعتبار طرح نيومارك منظورإ إل يرى أن إلعولمة تهدد إلهوية إلثقافية بفنائها أو تذويبها، بل ؤنه 
حة وعدم إؤلقرإر بالدرجة إلصفر للنقل بخصوصها، ولتجاوز  إتيجيات إلتحويل إلمقت  يمكن ؤعادة تشكيلها عتر إست 

ي إلمصطلحات و 
 
ف بوصلة إلثقافة إلمحلية مما إل يمس بالغاية من إلفجوة ف حرَّ

ُ
إلمفاهيم إلمحلية لثقافة معينة، حت  إل ت

ها هذه إلتعددية إللغوية ومن تم إلخصوصية إلثقافية.  ي تتحقق عتر
جمة إلت   إلت 
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 توصياتالو  الخاتمة
جمة إلتوإصلية وإلذي ُوضعت لبنته مع  فد مفاهيميعد طرح نيومارك إلذي سقناه حول إلت  ناديا  ه منسابتر وورف، وإست 

ي إستفادت من إلدرإسات إللسانية وبعدها تحليل إلخطاب. ونستطيع إنطالقا مما سقناه جا عن إأل ذنمو 
طروحات إلت 

ي تقديم أدوإت إلوصف إللغوي إلدقيق لمجال 
 
ي تقديرنا، كان ف

 
ي هذإ إلطرح، ف

 
إؤلقرإر بأن إؤلسهام إألكتر للسانيات ف

ي إلوصف وإلتفستر إللسانيير  وتحليل درإسات إلت  
 
جمة، وإستلهام إلمفاهيم وإآلليات إلمتضمنة لبعض ما هو مستثمر ف

ي حدود ما تم ه طرحوبإلخطاب. 
 
جمة ف ي ؤثرإء إألبحاث إألكاديمية إلمهتمة بعلم إلت 

 
جمة يكون قد أسهم ف ي إلت  لمنهحر

 ؤلعادة إلتدوير. أفقا ويفتح  إلتوصل ؤليه آنذإك، غتر أننا نرى أن طرحه يبق  خصبا

جمة قناة توإصل وجش عبور بير  إلثقافات. 
تميل درإستنا أعاله ؤىل ؤمكانية ترجمة إلثقافة عتر طرح نيومارك ما دإمت إلت 

ي إلمسافاتأوبما 
جمة عن  ، لكننا ن إلعولمة توفر إلتقنيات إلحديثة وتلىع  ي إلت 

 
ي إلحير  ذإته نسجل عزوف هذإ إلمنظور ف

 
ف

ي إآلخر.  عولمة إلثقافة
 
 وإلمساس بالخصوصية وإلتعددية إلثقافية وتذويب إألنا ف

ي 
 
وقد عرضنا موقف نيومارك إلذي يحرص عىل ترجمة إلنصوص أحيانا ترجمة حرفية لالنسجام مع إلفضاء إلثقاف

ي بسطنأوإإلجتماعي للمنظومة إلفكرية للثقافة إلمصدر. كما 
 
جمة إلثقافية ف ي توإجه إلت 

ا وضحنا إلعرإقيل إلت 
حة لتجاوز إل إتيجيات إلمقت   ة إلثقافية ونقلها. ثغر إإلست 

ي إلذي يوجه ؤليه إلنص إلهدف إلمتضمر أننا نرى أغتر 
ي عمقه يسائل إلمتلق 

 
ي ن هذإ إلتصور ف

 
ن لمطالب إلتوإصل إلثقاف

ي 
ي إلكون 

ي إلهدف، ، وعتر هذه إلمساءلة تطرح قضية فهم إلقصد إألصىلي إلذي يتحدد مقياسه عتر رد فعل إإؤلنسان 
لمتلق 

ي وإلرسالة 
ي وإلرسالة إلمنقولة تناظر إلعالقة إلمشيدة بير  إلمتلق 

وهو ما إل يتحقق ؤإل ؤذإ كانت إلعالقة بير  إلمتلق 
 إلمصدر. 

ي و 
جمة إلت  ي ؤطار إلنظرة إلكونية للثقافة أو إلت 

 
أنه ليست تقر بتسمح لنا إلمعطيات إلسابقة بتصنيف طرح نيومارك ف

تتماسك تلقائيا أو ؤرإديا حت  إل تلىع  خصوصياتها. وبقدر ما  ؛وإحدة بل ثقافات متنوعة متعددة هناك ثقافة عالمية
ي حوإر إلثقافات. 

 
جمة إلتوإصلية من ؤمكانات تنفتح إلثقافات عىل بعضها إلبعض وتتحاور بقدر ما تسهم ف تمنحه إلت 

ي وتقابينما 
جمة مع إلعولمة عالقة تقارب وظيق  جمة تنهض عىل بناء للمنظور إلمحىلي للت  ي إألهدإف، ؤذ ؤن إلت 

 
رب ف

، كما تر ي  ي
ي إلكون 

 
 إألنا وإآلخر مع إلحرص عىل إلخصوصية إلثقافية وبالتاىلي رفض إلخطاب إلثقاف

جسور إلتوإصل بير 
بتجلياتها إلفكرية وإلفنية وإإلجتماعية  إلعولمة ؤىل تذويب إلخط إلفاصل بير  إألنا وإآلخر وإلخصوصية إلثقافية

ي أفق بسط مساحة إلتوإصل بير  إلشعوب لمصلحة هيمنة إألقوى.  دينية... وإل
 
 ف

ي تقدمها إلبشر بمحدودية عالم  يا لم يعد ممكنا إلقول وإقع
ونعتقد أن حل  إألم.  ةلغإلإلفكري وحدود إؤلمكانات إلت 

إدف  ي إلمفاهيم إلثقافية مشكل إإلفتقار للت 
 
ي إلحاصل بير  إللغات إلمختلفة، أو بير  إللغة ف

 
إلمصدر وإللغة إلهدف ف
ي إحتمال تعبتر إللغة عن أشياء لم تكن قائمة فيها، باعتبار 

 
ي من أن نتعمق ف

جمة وإرد، ؤذ ُيَمكننا إلتجريد إللسان  إلت 
ي مجموع إلمفاهيم إلمجسدة للرؤية إلعالمة لهذه إللغة ولوإقعيتها. ومن تجليات هذإ إلتغتر 

 
ي تحصل ف

إت إلت  إلتغتر
ي تع حذف بعض إلمفاهيم

ها إرتباطا بالتحوإلت إلثقافية إلالمتناهية إلت  ، ويمكن أن إلمجتمعات يشها وإلحاق غتر
 يتمظهر هذإ أيضا من تولد ثقافة بينية هي مزيــــج من إلثقافة إلمصدر وإلثقافة إلهدف. 

ي إلكتابة إلثقافية، ويستتبع هذإ 
 
ي تشكل بعض إألنوإع ف

 
جمة دور ف وصية للثقافة عىل أن إلرؤية إلخص نا إستدإللللت 

متعال عىل إلدينامية وإلتحول، ألن إلمفاهيم بصفة عامة وإلثقافية  غتر ليست مفهوما ثابتا جامدإ أمام ؤمكانات إلتبدل، و 
ها بفضل ما تطرحه إلتجارب إؤلنسانية مع إلوإقع  ي عالقات إلجذب وإإلستقطاب مع غتر

 
منها بصفة خاصة تدخل ف

ي عالقاتها من قبل
 
ة إلخاصة ف  ، وبفضل إلعولمة من بعد. وإلختر

ورة حفال  ي وضع تصور حول رص 
 
ي ؤليه طرح نيومارك حسب ظننا، هو ؤسهامه ف

وبذلك نخلص ؤىل أن أهم ما يفىل 
جم عىل إلخصوصية إلثقافية وهو بذلك يحقق إلهدف إألسم للثقافة إلمحلية مع أنه يخلق تصور قيم ؤنسانية  إلمت 

كة، وبذلك يفصح طرحه عن وعي مسبق 
جمة مدخال يفرض نفسه مشت  جمة عىل إلثقافة وإعتبار درإسات إلت  بانفتاح إلت 

جمة وسيلة ؤلبطال  ، ولم إل تكون إلت  ي
 
ي إلفصل بير  إلتثاقف وإلعنف إلثقاف

 
ي أن تحسم ف

ي ينبىع 
عىل إلدرإسات إلثقافية إلت 

ي فهم إآلخر 
 
إل أهميتها ف  فقط؟ ثنائية إلمركز وإلهامش وإقصاء إلمسلمات إلمقدسة بدل إخت  
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ي ي اإلنجلت  
 
تيب األلفبائ ي مير  المقال مرتبة وفق التر

 
 قائمة المصطلحات الموظفة ف

ي /إنجلت   ي     عرئ 

ي  ي عرنر  ؤنجلتر 

     Analysis إلتحليل 

جمة إلتوإصلية  Communicative translation إلت 

 Compensation إلتعويض 

 Componential analysis تحليل إلمكونات 

ي 
 
 Cultural equivalent إلمعادل إلثقاف

ي 
 
كتر  إلثقاف

 Cultural focus إلت 

 Cultural word كلمة ثقافية

ي 
  Descriptive equivalent  إلمعادل إلوصق 

 Dynamic equivalence إلتكافؤ إلديناميكي 

ي إلحاشية 
 
 Explanation as footnote إؤليضاح ف

جمة إألمينة   Faithful translation إلت 

 Formal equivalence إلتكافؤ إلشكىلي 

جمة إلحرة   Free translation إلت 

ي 
 Functional equivalent إلمعادل إلوظيق 

 Kernel sentence إلجملة إلنوإة 

 Linguistic determinism إلحتمية إللغوية 

 Linguistic relativity إلنسبية إللغوية 

 Naturalisation إلتجنس

 Neutralization إلتحييد 

 Principle effect of equivalence  مبدؤ إألثر إلمعادل

 Restructuring ؤعادة إلبناء 

جمة إلدإللية  Semantic translation وإلت 

 Transfer إلنقل

جمة إلحرفية  translation  Literal إلت 
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