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المحاضرة الثالثة
ثانيا :تحديات الترجمة وغاياتها
ال ميكن بأي حال اعتبار الرتمجة نزهة بني الكلمات وانتقاال سريعا بني اللغات وتَأَبُّطا للمعاجم والقواميس،
وتتبني األبعاد العميقة ملفهوم الرتمجة من تعريف امل ِ
رتجم نفسه ،إذ هو كاتب لكن األفكار اليت يقوم بصياغتها
ُ
ليست أفكاره بل أفكار غريه .إن نقل أفكار الغري عملية أصعب من التعبري عن آراء الشخص نفسه الذي يتمتع
باحلرية يف تطويع اللغة لتُالئِم أفكاره  .وقد ُُيَرُم املرتجم من احلرية اإلبداعية أو الفكرية ،لتَ َقيُّ ِدهِ بالنص األصلي
ونقلِه من لغة هلا ثقافتها اخلاصة وإخراج نص آخر يوحي بأنه ُكتب أصال باللغة املرتجم إليها ،باستعمال ألفاظ
وتراكيب تَ ُد ُّل على ما يريده من معان .
وهناك شبه اتفاق على أن التعاطي للرتمجة يقتضي وجود شرطني متالزمني:
-

معرفة اللغة،

معرفة احلضارة اليت انطلق منها النص املرتجم عنه ،ومعرفة احلياة والثقافة وخصائص الشعوب اليت
ُ
تعرب عنها هذه اللغة .
وسواء تعلق األمر بالرتمجة التحريرية أو الشفوية أو الرتمجة اآللية املعتمدة من قِبَل املواقع اإللكرتونية العاملية،
ال خيفى على الباحث ،أن الرتمجة إىل اللغة العربية يكتنفها مشكل املصطلح حبيث يعتمد املشارقة يف الغالب يف
الرتمجة على اللغة اإلجنليزية باعتبارها لغة املصدر ،بينما يعتمد املغاربة على الفرنسية يف الرتمجة مما ُيدث اختالفا
يف املصطلحات ويف املرتادفات داخل اللغة العربية نفسها.
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ويف سياق مواز ،يكتسي موضوع الرتمجة أبعادا تسمو به من جمرد اخلوض يف ترمجة الكلمات حرفيا إىل
ِ
املرتجم مبؤلف النص األصلي أو العكس ،وينبه الباحث بول
االمتحان الذي يقع فيه املُرتجم بربط قارئ النص َ
ريكور إىل "وهم الرتمجة الكاملة ...ألهنا ال ميكن أن تتحول إىل أصل مكرر"  .فإذا كان عمل الرتمجة قابال
لإلجناز ،فإن هناك أصعدة تظل مستعصية كحال األعمال الشعرية على مستوى املعىن واحلقول الداللية (يقصد
أي جمموعة من الكلمات اليت تنضوي حتت عنوان جامع هلا ،كمصطلح "لون" مثال الذي يضم :األمحر ،
واألصفر  ،واألخضر  )...ومدى تطابقها بني لغة وأخرى ،مث الرتاكيب وأساليب اجلُمل اليت ال حتمل اخللفيات
الثقافية ذاهتا .
واستشعارا لصعوبة املصطلحات ورحلتها بني اللغة األم (اللغة املصدر) واللغة اهلدف (اللغة املرتجم إليها)
خصص الباحث حممد الطاهر املنصوريُ ،م َرتجم كتاب التاريخ اجلديد ،حيزا مهما للحديث عن مواصفات
الرتمجة والصعوبات اليت القاها يف سبيل ذلك  ،وميكن يف هذا الصدد أن نسوق مثال كلمة Féodalité :اليت
عادة ما يرتمجها الباحثون العرب باإلقطاعية ،لكنها ال تعكس حقيقة املفهوم األورويب وتشوه املعىن العريب يف اآلن
نفسه؛ فالعالقات الفيودالية تُعبِّ ُر عن نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي اتسم بضعف السلطة املركزية ،وانتشار
الضيعات السيادية ،ووجود رجال الدين والفرسان واألقنان ...أما النظام اإلقطاعي يف أرض اإلسالم فيمكن أن
ينشأ عن منح أرض للمنتفع إقطاع متليك أو إقطاع استغالل وميكن أن يكون إقطاعا جبائيا ،متنحه الدولة املركزية
القوية للقادة العسكريني والسياسيني ...وهو نظام ال يرتتب عليه فقدان احلرية وال يتوجب فيه ما يتوجب على
التابعني يف الفيودالية .
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ويف اجلانب الفلسفي للموضوع ،يَ ُع ُّد بول ريكور مدخلني يؤديان إىل النظر يف "فعل الرتمجة"؛
-

األول يعين نقل رسالة لسانية من لغة إىل أخرى أخذا بعني االعتبار تعددية وتنوع اللغات.

-

الثاين ميكن أخذه مبعىن أوسع باعتباره مرادفا لتأويل النص ،فالفهم هو الرتمجة ،أي أهنا عملية

تقنية من جهة ،وعملية يفرق فيها الفيلسوف بني مفهومني أساسيني مها الفهم والتفسري .
ويشري برمان إىل الرتمجة املتمركزة عرقيا ،أي إرجاع كل شيء إىل الثقافة اخلاصة ِ
باملرتجم وإىل معايريها
وقيمها ،واعتبار ما خيالفها غريبا سلبيا  .وهبذا املعىن يكون دور الرتمجة هو حتسني النص األصلي وجتميله وامتالكه
وإضفاء نفحة وطنية عليه .
بناء على ما سبق ،ختتلط غايات الرتمجة بني الرغبة والواجب واملنفعة ،فإذا أردنا أن نسافر ،أو نفاوض ،أو
االنفتاح على اآلخر ،فيجب أن نتوفر على سفراء أو مرتمجني يتكلمون لغة اآلخرين .وقد تكون املنفعة من الرتمجة
بديهية باالقتصاد يف تعلم اللغات األجنبية ،وهبذه الطريقة مت التعرف على أفالطون وشكسبري وسرفانتس
ودوستويفسكي ...وغري هؤالء  .ويتبىن ريكور اآلراء اليت تقول إن رغبة الرتمجة جمازفة" :جتعل من لقاء األجنيب
داخل لغته حمنة يصعب جتاوزها"  ،وهي فرصة ل "تقريب القارئ من الكاتب" و"تقريب الكاتب من القارئ" .وهبذا
يتم كسر عقدة اخلوف من الرتمجة ،والريب من األجنيب الذي قد ينظر إليه" :كأنه هتديد ضد هويتنا اللغوية
اخلاصة"  .وهبذا تتحول الرتمجة من جمرد استنساخ للنص األصلي إىل مقام الستقبال الغريب أي استضافة لغة
أخرى حبفاوة .
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نصوص لالستئناس:
الترجمة والتواصل
ً
ً
وناقلة «لرسائل» لغة االنطالق ...إلى
عملية تواصلية
لن تكون الترجمة منهجية ،إال إذا ما كانت
لغة الوصول ...وهذه الطريقة في رؤية وتسمية األشياء منتشرة بكثرة داخل «نظرية» الترجمة،
فحمولتها االستعارية التقنية ثقيلة؛ ويتعين التأمل فيها؛ ألنها تساوي في آخر المطاف بين ترجمة
نص تقني وترجمة عمل إبداعي ،من منطلق أن األمر يتعلق في الحالتين معا برسالة )(Message
موجهة من طرف مُرْ سل ) (Emetteurداخل لغة (س) ومنقولة إلى لغة (ز) من أجل ُم َتلَ ٍّق
)...(Récepteur
برمان ،الترجمة والحرف ،ص.96

التواصل المناهض لإلنتاجية
ض يتساءل قائال :أال يرغب ال ُم َترْ ج ُم في «إيصال» األعمال اإلبداعية إلى الجمهور الذي
رُب مُعْ تر ٍ
يمنعه جهله بلغة األصل من «تذوقها»؟ أو ليس هذا هو الهدف األخير لكل ترجمة؟ أوليس هو
المؤسس لضرورتها؟ وبصيغة أخرى :أال تعتبر الترجمة دوما بمثابة مدخل )...(Introduction
فجعل العمل األصلي شعبيا ال يعني تبسيطه ،ألن تعديل ما هو غريب داخل عمل ما لتسهيل يؤدي
إلى تشويهه ،وبالتالي إلى خيانة القارئ الذي ندعي خدمته .فمن الواجب أن يكون هناك ،كما في
حال العلم ،تربية على الغرابة )...(Education à l’étrangeté
برمان ،الترجمة والحرف ،صص.100-97

البعد األخالقي للترجمة
إذاً ،ما هي الغاية «النهائية» للترجمة؟ وما هي الترجمة التي تمنح المعنى للتواصل الثقافي
باعتباره كذلك ،والتي «تؤسس» هذا التواصل أيضا؟ ...ففي مجال الترجمة ،يكون المترجم مأخوذا
بروح األمانة والدقة ...ويتمثل الفعل األخالقي في االعتراف باآلخر كآخر ،وفي تقبله[ ...و] على
العكس فالغاية التملكية االستحواذية المميزة للغرب ،غالبا ما عملت على خنق الميل األخالقي
للترجمة.
برمان ،الترجمة والحرف ،ص.100
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