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 الخالصة
تتقصى الدراسة الحالية الترجمة في مرحمة ما بعد االستعمار االستيطاني وفي 

، مع منظور خاص لترجمة ما بعد "االخر " و " االنا " ضوء عالقة القوة بين 
تركز الدراسة تركيزا . الستعمار االستيطاني لبعض الروايات العربية الى االنجميزيةا

الثقافة المسيطرة والثقافة : اساسيًا عمى اظيار كيف تؤثر عممية الترجمة بين ثقافتين
المسيطر عمييا ـ في حقبة ما بعد االستعمار االستيطاني، وتتأثر بعالقات القوة لتمك 

ي تأتي نتيجة حتمية لمتأثير السيء الذي افرزه العيد االستعماري عمى الفترة بالتحديد الت
تتناول الدراسة الحالية الترجمة في مرحمة ما بعد االستعمار . الشعوب المستعمرة

االستيطاني عمى نحو مفصل من خالل تحميل ودراسة مشكالتيا وتطبيقيا ووفقًا لمعالقة 
 . واالخر االنا  التي تحكم 

لمشكمة واىداف الدراسة فضال عن فرضياتيا واىميتيا والنيج  الولالفصل اكرس 
 . المتبع فييا

كما تقدم الدراسة مسحا نظريا تاريخيا لنظرية ما بعد االستعمار االستيطاني 
، ومفكري "ما بعد االستعمار االستيطاني " ويتضمن ذلك التعريف بمصطمح . ذاتيا

كما ويسمط الضوء عمى . فة الى حقوليا الرئيسةالنظرية الرئيسيين ونشوء النظرية باالضا
. العالقة التي تربط األنا باألخر ضمن اطار األراء القديمة والحديثة التي تدور حوليا

كل ذلك . وبعدىا يناقش حقل االثنوغرافيا او االنثروبولوجيا الوصفية وعالقتو بالنظرية
 .يتناول في الفصل الثاني من الدراسة

في ضوء عالقات " االخر " ة التي تترجم من خالليا ثقافة ويقدم تقص لمكيفي
 ويتم ذلك من خالل مناقشة ما تعنيو . القوة لمرحمة ما بعد االستعمار االستيطاني

يناقش . وما ىي المشكالت التي تواجو الترجمة عبر ىذه العالقات( عالقات القوة ) 
وتتعمق ىاتان . ا عمى نحو مفصلمن الدراسة المشكمتين األوليتين ويحمميم الفصل الثالث

المشكمتان بعممية انتقاء اعمال معينة من احدى الثقافات المسيطر عمييا لغرض الترجمة 



 ج  

والنشر في لغة الثقافة المسيطرة والكيفية التي يتم من خالليا تمثيل مثل ىذه االعمال في 
 . الترجمة

السمبي الذي يتبعو  المشكمة الثالثة، وتتعمق بالتطبيق الفصل الرابعويتناول 
) و (  domestication) المترجم الغربي لطريقتي فينوتي في الترجمة والمعروفتان بـ 

foreignization  .) وتعني االولى تحويل القيم المغوية والثقافية لمغة النص االصمي
يم الى قيم لغوية وثقافية خاصة بمغة النص المترجم لو، فيما تعني الثانية الحفاظ عمى الق

 .المغوية والثقافية لمغة النص االصمي ونقميا كما ىي الى لغة النص المترجم لو
وبادئا ذي بدء تقدم وتعرف طريقتي فينوتي لمترجمة فضال عن االنتقادات 

فيما يبحث تطبيقيما في ترجمة روايتين عربيتين معاصرتين مترجمة الى . الموجية الييا
 . المغة االنجميزية

غربي الى ان يطبق تطبيقا سمبيا كمتا الطريقتين االمر الذي يميل المترجم ال
يتمخض عنو حصول تغير او تفسير خاطيء او حتى تحريف لصور العمل العربي 

إذ يؤدي المترجم الغربي دور المتخصص باالثنوغرافيا ـ اي . االصمي ولنكيتو المحمية
األخر ) لمغوية لمنص االصمي المصور لمعرق البشري ـ الذي يقوم بتمثيل القيم الثقافية وا

تمثيال غير مباشر لصالح نصو االنجميزي المترجم اليو والذي يريده المترجم الغربي ان ( 
يقرأ كما لو كان مكتوبا بالمغة االنجميزية ويقع كل ىذا بدوره في صمب عالقة القوة 

 .واألخر و  األنا  الموجودة بين 
اجات وتوصيات وثيقة الصمة باستنت فصمها الخامسوتختتم الدراسة في 

 . بالموضوع
    


