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الرتجة والعوملة 
يف سياق التواصل الثقايف

د. عمر عتيق 
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ملخص: 

تعاين الدرا�صة عالقة الرتجمة بالعوملة يف �صياق التوا�صل الثقايف، بهدف الك�صف عن 
عالقة ال�رشاع بني الرتجمة والعوملة، وهي عالقة ي�صوبها تنافر وظيفي وتباعد يف االأهداف؛ 
اإذ اإن الرتجمة ترمي اإىل بناء ج�صور التوا�صل بني االأنا واالآخر يف اخلطاب الثقايف، وحتر�ص 
اأما  الكوين،  الثقايف  رفد اخلطاب  ي�صهم يف  اللغوية مما  والذات  الثقافية  على اخل�صو�صية 
العوملة فرتمي اإىل حمو اخلط الفا�صل بني االأنا واالآخر يف م�صاحة التوا�صل بني ال�صعوب 
م�صاحة  تقلي�ص  اإىل  يوؤدي  مما  واللغوي  الثقايف  التنوع  وتهمل  االأقوى،  الطرف  مل�صلحة 
ليوجهوا بو�صلة  للمرتجمني  واالأهداف حافزاً  الوظائف  الفروق يف  التوا�صل. وت�صكل هذه 
الرتجمة نحو اآفاق التوا�صل بني ال�صعوب، تلك االآفاق التي ت�صمن التعدد والتنوع واالحرتام 

املتبادل بني االأنا واالآخر. 
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Abstract:  
This study is focuses mainly on the relationship between translation and 

globalization in the context of cultural communication showing the conflictive 
nature between them. This relationship is characterized by discord and 
differences in functions and goals. Translation aims at building connection 
bridges between nations and cares for cultural privacy and linguistic identity. 
This participates in improving the universal cultural communication. 
Globalization tries to remove the dividing line between nations for the benefit 
of the stronger side. 

It ignores the cultural and linguistic variety on the contrary, these 
differences in aims and functions causes a stimulus that encourages translators 
to direct the translation compass towards communication between nations 
this in turn creates plurality and variety between nations and cultures. 
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تقت�صي عالقة الرتجمة بالعوملة اأن نعاين مفهوم العوملة مبا يتفق مع ماهية الدرا�صة، 
اإذ اإن الرتجمة تنه�ص باأبجديات التوا�صل الثقايف الكوين، وحتافظ على اخل�صو�صية الثقافية 
بكل اأطيافها الفلكلورية والوطنية والدينية، بل اإن الرتجمة ت�صكل )حافزا لالإبداع احل�صاري( ، 
)1( اأما العوملة فهي حتقق التوا�صل الثقايف الكوين، ولكنها ال ت�صمن احلفاظ على اخل�صو�صية 

الثقافية، على اعتبار اأنها ت�صعى اإىل توحيد املفاهيم والقيم، واإلغاء التمايز والتفرد والتعدد 
يف ال�صياق الثقايف العاملي، وما ي�صجع على معاينة مفهوم العوملة اأن اخلطاب الثقايف قد 
اأو التذويب،  اأو الهويات الثقافية بالفناء  اأن العوملة )ال تهدد الهوية  توزع بني موؤيد يرى 
بل تعيد ت�صكيلها اأو تطويرها للتكيف مع الع�رش( )2( اأو هي اإك�صاب ال�صيء طابع العاملية، 
وما ي�صرتك فيه كل النا�ص باعتباره �صكاًل من اأ�صكال توحد العامل املف�صي اإىل �صعادة الب�رش 
)3( ومعار�ص يرى اأن العوملة تف�صي اإىل )اال�صتالب الثقايف وتدمري الهوية الوطنية واأنبياء 

العوملة وفال�صفتها ال يكّنون �صوى االحتقار للثقافات االأخرى غري الغربية، وهم ي�صفونها 
باأنها مناق�صة للتقدم وللعلم( )4( .

واأمام ازدواجية الروؤية للعوملة فاإن الدرا�صة متيل اإىل العوملة ما دامت قناة توا�صل 
توفر التقنيات احلديثة، وتلغي امل�صافات واحلدود اجلغرافية وتخت�رش الزمن، ويف الوقت 
الثقافية،  والتعددية  باخل�صو�صية  امل�صا�ص  حالة  يف  العوملة  عن  الدرا�صة  تعزف  ذاته 
وت�صويه العالقة احل�صارية بني االأنا واالآخر، وال يخفى اأن هذا امل�صا�ص والت�صويه يتنافى 
مع الغاية من الرتجمة التي تف�صي اإىل اإبراز التعددية اللغوية التي تنطوي على اخل�صو�صية 
الثقافية، وحتقيق االحرتام املتبادل بني االأنا واالآخر، وذلك )اأن التقريب فيما بني اللغات 
الذي تتوخاه الرتجمة هو، يف الوقت ذاته اإبعاد، واأن الرتجمة، اإذ توحد بني اللغات، تعمل 
بالفعل ذاته على خلق االختالف بينهما واإذكاء حدته، فلي�صت الرتجمة خلقا للقرابة فح�صب، 
واإمنا هي اأي�صا تكري�ص للغرابة. اإنها لي�صت و�صاًل فح�صب، واإمنا هي انف�صال وابتعاد، اإنها 
تقريب الذات من االآخر، لكنها اأي�صا ف�صل بينهما، فامل�صافة بني الذات واالآخر ال ميكن اأن 
تلغى نهائيا، اإذ اإنها لو األغيت ملا ظل هناك ال اأنا وال االآخر( )5( وت�صكل نتائج العوملة حتديًا 

للعوملة التي ت�صعى اإىل اإذابة اخل�صو�صية اللغوية والثقافية. 
وعليه فاإن موقف الدرا�صة من العوملة ين�صجم مع مقت�صيات الرتجمة من جهة، ويندغم 

مع العالقة التي ينبغي اأن توؤ�ص�ص عليها عالقة الرتجمة بالعوملة. )6( 
الرتجة ميدان سباق بني معارضي العوملة ومؤيديها: 

يحر�صون  العوملة  فموؤيدو  املرتجمني؛  بني  فكرية  مناظرة  املرتجم  الن�ص  يج�صد 
على ترجمة الن�صو�ص التي تن�صجم مع الف�صاء الثقايف واالجتماعي ملنظومتهم الفكرية، 
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وتتوزع  العوملة،  لف�صاء  املمانعة  الن�صو�ص  ترجمة  على  يحر�صون  العوملة  ومعار�صو 
اإجنازات الفريق االأول )املوؤيدون( على جهود فردية واأخرى منظمة؛ وقد يكون �صبب اختيار 
الع�صا  هي  العوملة  اآفاق  اأن  يرى  الذي  للمرتجم  االأيدلوجي  التكوين  من  نابعا  الرتجمة 
ال�صحرية الإعادة �صياغة البناء التحتي بهدف اإعادة اإنتاج البناء الفوقي للمجتمع العربي! 
الأن  وم�صمرة؛  معلنة  فكرية  اإ�صقاطات  من  االختيار  من  النمط  هذا  ي�صلم  اأن  الع�صري  ومن 
التكوين االأيدلوجي للمرتجم يتحكم يف الن�صيج اللغوي حينما ينتقل الن�ص من لغة امل�صدر 

اإىل لغة الهدف.
وقد يكون اختيار الن�ص املرتجم مرتبطا باأجندة �صيا�صية فكرية ملوؤ�ص�صة من موؤ�ص�صات 
التي  والروابط واالحتادات واملنظمات غري احلكومية  الن�رش واجلمعيات  العوملة نحو دور 
ت�صعى اإىل ت�صويق اخلطاب الثقايف للعوملة، وتعمد هذه املنظومة اإىل ترجمة اأكرث الن�صو�ص 
تاأثرياً واإثارة يف �صياق �صيا�صي فكري منا�صب، وحتر�ص قبل ال�رشوع بالرتجمة على ر�صد 
القابلة للتغيري  الفكرية  الفكرية ملجتمع ما ومتابعتها، والوقوف على اجلوانب  املعطيات 
الباحثني  بع�س  وينبه  واملتغريات.  املعطيات  تلك  مع  متناغمًا  املرتجم  الن�ص  ليكون 
وبخا�شة عبد اهلل اأبو هيف اإىل خطورة دور املنظمات غري احلكومية التي توازي اجتماعيًا 
وثقافيًا واإن�صانيًا اأدوار ال�رشكات عابرة القارات واجلن�صيات والقوميات، اأي اأنها عابرة حلدود 
الدولة اأو االأمة، ويت�صاعف تاأثريها اأمام املوؤ�ص�صات التقليدية للمجتمع املدين اأو املوؤ�ص�صات 
واالجتماعية  ال�صيا�صية  املمار�صة  يف  نف�صها  واالأمة  الدولة  بو�صعية  املحكومة  احلديثة 
واالإن�صانية، وال يخفى اأن املنظمات غري احلكومية تتمتع با�صتقاللية ما م�صتورة اأو علنية، 
وقد حذت حذوها، و�صارت يف ركابها منظمات اأهلية ومدنية كثرية جاوزت يف انتمائها 
معار�صة  على  احلكومية  غري  املوؤ�ص�صات  هذه  تعمل  ما  وغالبًا  االأمة،  اأو  بالدولة  االلتزام 
عنا�رش  مع  ين�صجم  فيما  التطوير  اأو  االإ�صالح  اأو  التغيري  بق�صد  االأمة  اأو  الدولة  �صيا�صات 
اإنتاج  اأو مواءمته لعمليات  اإثارته  اأو توقيت  اإثارته  اأو ال ين�صجم يف جمرد  الهوية القومية 

املجتمع . )7( 
وقد تلجاأ بع�س موؤ�ش�شات العوملة اإىل اإثارة خطاب ثقايف ما، وت�صويقه عرب و�صائل 
اإعالمية ليكون متهيدا لتلقي الن�ص املرتجم، وبهذا ت�صري منهجية الرتجمة ملوؤ�ص�صات العوملة 
يف م�صارين متكاملني؛ م�صار يتعاطى مع واقع ثقايف قابل لالخرتاق والتاأثري والتغيري يف 
بنيته الدينية واالجتماعية والفكرية �صواء يف مركز البنية اأو يف هام�صها، ويف هذا امل�صار 
اأ�ص�ص البناء الثقايف الذاتي. وم�صار  يجد الن�ص املرتجم ا�صتجابة وقبواًل يف حالة تراخي 
يحاول خلق واقع ثقايف مغاير للبناء الثقايف الذاتي عرب الت�صكيك يف ثوابت البناء التحتي، 

وتهمي�ص مقومات البناء الفوقي باأ�صكاله الثقافية والفكرية. 



266

د. عمر عتيقالترجمة والعوملة في سياق التواصل الثقافي

االأ�صالة  العوملة جتد طريقها يف جمتمعات ممهدة مفرَّغة من  اأن ننوه باأن  وينبغي 
واجلذور التاريخّية؛ الأنَّ املخزون الثقايف لهذه املجموعات �صحٌل، وال ميكنه ت�صخري الفكر 
ال�صوائب  من  �صليمة  وطنية  خمتربات  يف  ال�صحيح  بالتفاعل  القومية،  مل�صلحته  العاملي 

والت�صوي�ص. )8( 
اأما جهود الفريق الثاين )املعار�صون( ، فهي متفقة مع جهود الفريق االأول يف �صكلها، 
�صبب  يكون  فقد  ومنظمة،  فردية  جهود  اأنها  يف  فيتمثل  االتفاق  اأما  اأدائها،  يف  وخمتلفة 
اختيار الن�ص املرتجم على امل�صتوى الفردي نابعًا من التكوين االأيدلوجي للمرتجم الذي 
ي�صعى اإىل �صد رياح التغريب بو�صاطة ا�صتنها�ص املخزون الرتاثي، و�صحذ مقومات االأ�صالة 
واأ�صالة،  تراثا  الثقايف  البناء  ترجمة ن�صو�ص خمتارة جت�صد جانبا من  اإىل  فيعمد  لالأنا، 
معامل  من  واأ�صحت  عاملية،  لغات  اإىل  ترجمت  التي  العربية  الكتب  باأمهات  اأ�صوة  وذلك 
الثقافة الكونية، ورمبا ال يجدي عبق الرتاث واالأ�صالة يف مواجهة بريق العوملة، فيعمد اإىل 
املزاوجة بني ثوابت االأ�صالة وا�صتحقاقات املعا�رشة من خالل اإن�صاء ن�ص مرتجم يعتمد 
روح  مع  يندغم  اإبداعا  اإليها  وي�صيف  تراثية،  اإ�رشاقات  فيقتب�ص  واالإبداع،  االقتبا�ص  على 

املعا�رشة.
الن�ص املرتجم من قبل املعار�صني للعوملة مرتبطا بروؤى فكرية  وقد يكون اختيار 
الإفراغ  العوملة  الإفرازات  للت�صدي  جهودها  نذرت  التي  واجلمعيات  املوؤ�ص�صات  تتبناها 
خطاب  �صطح  على  يطفو  ما  مواجهة  على  مق�صورة  جهودها  اأن  واأزعم  دعواتها،  حمتوى 
العوملة، وما يربز تداوله يف و�صائل االإعالم، اأو ما يتجلى من ممار�صات و�صلوكيات تتحدى 
خطابًا  توجه  ال  اأنها  مبعنى  وقائية  ولي�صت  دفاعية  فجهودها  للمجتمع،  القيم  منظومة 
الفرق  هو  وهذا  املتوقع!  مع  ال  الوقائع  مع  تتعامل  فهي  يحدث،  اأن  ميكن  ملا  ا�صتباقيًا 
الذين  العوملة  لراف�صي  املنظمة  واجلهود  العوملة  الأن�صار  املنظمة  اجلهود  بني  االأداء  يف 
ي�صخرون الن�ص املرتجم الهجومي الذي يثري �صكينة منظومة القيم املتوا�صع عليها، وي�صعى 
اإىل اإحداث ت�صكيك وتغريب يف الف�صاء الثقايف للمجتمع، واأما معار�صوها فينتظرون و�صول 

اأمواج العوملة لي�رشعوا بالتعامل مع جتلياتها. 
وما دامت خماطر العوملة ال مت�ص اأفراداً وموؤ�ص�صات فح�صب، واإمنا تقع خماطرها على 
اأن يتجاوز اجلهود  البناء الثقايف للمجتمع، فاإن م�رشوع الرتجمة املمانع للعوملة ينبغي 
الفردية واملنظمة التي اأ�رشنا اإليها لي�صبح م�رشوعًا ر�صميًا تتبناه الدول وفق خطط مدرو�صة 
ت�صمل االأفراد واملوؤ�ص�صات، وما يعزز هذا التوجه اأن اأبواق العوملة ت�صدح من قاعات ر�صمية 

متثل �صيا�صات عليا للدول التي تتمو�صع يف خنادق العوملة. 
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حتديات الرتجة يف سياق العوملة: 

حتديات املصطلح املرتجم واحلاجة إىل املرتجم املتخصص: 

ينجم عن املنظومات الثقافية والعلمية �صيل من امل�صطلحات يف �صتى مناحي احلياة، 
وي�صكل هذا ال�صيل املتدفق حتديًا حلركة الرتجمة من حيث القدرة على مواكبة الت�صارع من 
خالل تغطية امل�صطلحات الوافدة عرب تيارات العوملة ثقافيًا وعلميًا، والكفاءة يف اإيجاد 
امل�صطلح املكافئ اأو املناظر للم�صطلح الوافد. وهو لي�ص لفظًا قادمًا من لغة م�صدر اإىل لغة 
هدف فح�صب، بل اإن امل�صطلح يحمل يف حناياه جينات ثقافية م�صتمدة من الو�صط الثقايف 
اإىل  �صعت  التي  الفكرية  فكرية م�صتمدة من املرجعية  اأبعاداً  اأجنبه من جهة، ويحمل  الذي 

�صنعه وفق اأهداف عليا م�صمرة. 
وما دام امل�صطلح املرتجم لي�ص بريئًا من مرجعيات فكرية وارتباطات ثقافية، فاإن 
الذي ي�صمن ك�صف  التخ�ص�ص  العوملة هي  �صياق  تواجه املرتجم يف  التي  التحديات  اأبرز 
القناع الثقايف للم�صطلح املرتجم، وال ميكن اأن يتحقق هذا ال�صمان من خالل قدرة املرتجم 
على خلق عالقة لغوية تناظرية بني امل�صطلح الوافد وما يناظره يف لغة الهدف، الأن التناظر 
اللغوي يقت�رش على البنية اللغوية ال�صطحية، وال ي�صل اإىل البنية اللغوية العميقة التي حتوي 

االأبعاد الفكرية والثقافية للم�صطلح املرتجم. 
يحمل  التي  املرتجمة  للم�صطلحات  الكمي  امل�صتوى  لر�صد  الدرا�صة  ي�صعفنا حيز  وال 
بع�صها جينات ثقافية غريبة عن اجل�صم الثقايف الوطني والقومي، وينطوي بع�صها االآخر 
على حتديات ثقافية يف غاية اخلطورة؛ الأن هذا الر�صد يحتاج اإىل لقاء خا�ص يبحث يف 
اإ�صاءة  التمثيل بهدف  الثقافية، لهذا نقت�رش على  تاأثري امل�صطلح املرتجم على املنظومة 
لغة  من  امل�صطلح  نقل  دوره  يتجاوز  الذي  املتخ�ص�ص  املرتجم  اإيجاد  اإىل  احلاجة  فكرة 

الهدف اإىل لغة امل�صدر. 
من اأكرث امل�صطلحات املرتجمة التي جتمع بني البعدين ال�صيا�صي والديني، م�صطلح 
االإرهاب الذي ي�صك اأ�صماعنا عرب و�صائل االإعالم، وقد اأ�صحى امل�صطلح ماألوفا يف اخلطاب 
امل�صموع واملقروء، وكثري من م�صتخدمي هذا امل�صطلح يفوتهم اأن م�صطلح )االإرهاب( م�صبع 
باالأبعاد الفكرية والثقافية التي ت�صعى العوملة اإىل ت�صويقها وتر�صيخها، ويتنا�صى م�صتخدمو 
م�صطلح االإرهاب اأن اجلذر اللغوي )رهب( مل يرد يف معاجم اللغة العربية وفق املعنى الذي 
ي�صوقه منظرو العوملة، وقد ورد يف القراآن الكرمي يف اثني ع�رش مو�صعًا )9( ال تتوافق داللته 

يف اأي مو�صع منها مع الداللة التي ي�صوقها االإعالم الغربي عامة واالأمريكي خا�صة. 
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– وخلو  اأ�رشنا  – كما  الكرمي  القراآن  االإرهاب يف  اللغوية مل�صطلح  املادة  ورود  اإن 
حقله  يف  امل�صطلح  ا�صتخدام  رف�ص  علينا  يحتمان  ال�صائعة  داللته  من  املعاجم  بطون 
ت�صوه  اأن  �صاأنها  من  خماطر  على  ينطوي  الأنه  العوملة؛  مروجو  عليه  ي�رش  الذي  الداليل 
 )terrorism اخلطاب الثقايف العقائدي كما اأن )القول باأن التعبري املقابل لتعبري )تروريزم
الغرب وغريها مبحاربته ومطاردته يف عقر ديار من يتعاطونه، هو  �صعوب  الذي تنادي 
م�صطلح )االإرهاب...!( اإمنا يعني اإعطاء ال�صوء االأخ�رش لالنق�صا�ص على من حتوي ثقافتهم 
املوروثة هذا التعبري يف عقر ديارهم، بغية ا�صتئ�صاله من م�صادر لغتهم وثقافتهم، وحملهم 
ا ا�صطلحت الدول كبريها و�صغريها على  على التوقف عن ا�صتعماله باعتباره جرًما دوليًّ

حماربته، واجتثاثه من اأ�صاليب تعبريها وم�صادر تراثها الديني والثقايف(. )10( 
اإن تعار�ص داللة م�صطلح االإرهاب التي ي�صيعها مروجو العوملة مع الداللة اللغوية 
والعقائدية للم�صطلح ذاته تقت�صي اأن يكون املرتجم متخ�ص�صا يف املعاجم وعلم التف�صري؛ 
اللغوية  البنية  مع  تتعار�ص  التي  امل�صطلحات  بت�رشب  ي�صمح  التخ�ص�ص  غياب  الأن 
اإن املهارة  اإىل مزيد من االإ�صاءة فاإننا جنزم بالقول:  والعقائدية، واإذا كان االأمر يحتاج 

اللغوية وحدها ال توؤهل املرتجم يف �صياق التحديات الثقافية للعوملة. 
وعطفًا على ما تقدم، كيف ميكن اأن نت�صاهل مع غياب فكرة التخ�ص�ص يف الرتجمة 
اأمام م�صطلح ال�رشق االأو�صط اأو ال�رشق االأو�صط الكبري اأو ال�رشق االأو�صط اجلديد؟ ذلك ال�رشق 
الذي ت�صعى �صيا�صة العوملة اإىل اإيجاده بهدف خلق و�صط جغرايف ومناخ ثقايف يجعل من 
اأن يتعاطى  للمرتجم  )اإ�رشائيل( كيانًا �رشعيًا متجان�صًا مع حميطه اجلغرايف. كيف ميكن 
مع هذا امل�صطلح بكل ت�صكيالته اللغوية اإذا مل يعاين اأبعاده ال�صيا�صية؟ واخلطورة يف هذا 
امل�صطلح املرتجم يف اأن )الوجود احلقيقي لهويات متعددة تف�شح املجال لهوية ن�شاز 
اأن تقع على قدم امل�شاواة مع الهوية العربية- اأو مع الهويات القطرية اأو الإقليمية.... 
يتفق منطق مع من اأراده اأن يربز يف م�رسوع ال�رسق الأو�شط اجلديد حني دعا اإىل ثورة 
يف املفاهيم لتحقيق م�رسوعه. وما الثورة باملفاهيم اإل الإتيان على مفاهيم الأمة 
العربية والوحدة العربية والثقافة العربية وتاأكيد الن�شاز التاريخي »لإ�رسائيل«()11(  .

التغري التدرجيي للمصطلح املرتجم: 

التدريجي  التغري  العوملة  ظل  يف  الرتجمة  تعاجلها  اأن  ينبغي  التي  التحديات  ومن 
للم�صطلح، وهو تغري مق�صود يخدم اأهدافا ثقافية و�صيا�صية م�صمرة، اإذ يبداأ امل�صطلح بلفظ 
ا�صتقر يف  االأول قد  اللفظ  اأن يكون  اآخر بعد  اإىل لفظ  حمدد ي�صتمر زمنا حمدداً، ثم يتحول 
اخلطاب االإعالمي، وال يخفى اأن امل�صطلح ال يحيا خارج املناخ ال�صيا�صي، اإذ اإن امل�صطلح 
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يج�صد املعطيات ال�صيا�صية والثقافية، وحينما يطراأ تغري يف داللته فاإن التغري يك�صف عن 
هبوط يف م�صتوى اال�صتحقاقات ال�صيا�صية. ولن�رشب مثاًل مب�صطلح )الق�صية الفل�صطينية( 
الذي اأ�صابه تغري جذري عرب مراحل زمنية خمتلفة، فقد حتول م�صطلح )الق�صية الفل�صطينية( 
اإىل م�صطلح )امل�صكلة الفل�صطينية( وبني الق�صية وامل�صكلة فرق داليل �صا�صع، اإذ تتحول ق�صية 
االأر�ص امل�صلوبة وال�صعب النازح اإىل م�صكلة قابلة للحل بني )طرفني( بعد اأن كان م�صطلح 
الق�صية يوؤكد على حق الطرف الوحيد يف فل�صطني، وحتول م�صطلح )امل�صكلة الفل�صطينية( اإىل 
م�صطلح )امل�صاألة الفل�صطينية( وبني امل�صكلة وامل�صاألة مزيد من التنازل يف اال�صتحقاقات 
ال�صيا�صية، اإذ اأ�صحت الق�صية الفل�صطينية م�صاألة تبحث عن اإجابة على طاولة املفاو�صات، 
وهي م�صاألة ال حل لها اإال بو�صاطة احلوار بني )الطرفني( – كما يفيد امل�صطلح- ، وحتول 
م�صطلح امل�صاألة اإىل م�صطلح )ال�رشاع العربي االإ�رشائيلي( الذي اختزل الق�صية الفل�صطينية 
اإىل  ال�رشاع  م�صطلح  حتول  ثم   ،1967 عام  حمتلة  عربية  واأرا�ص  احلدود  على  بال�رشاع 
نزاع، وال يخفى الفرق الداليل بني ال�رشاع والنزاع الذي يكت�صب بعدا ق�صائيا ميكن ت�صويته 
من  الفل�صطينية  الق�صية  تفريغ  امل�صطلحات  ترجمة  حتاول  وبهذا  واملفاو�صات.  باحلوار 
حمتواها الوطني واالإن�صاين والقومي. وتقت�صي مواجهة االإفرازات ال�صلبية للرتجمة العمل 

على اإيجاد موؤ�ص�صات ر�صمية تعتني بـ )نقد الرتجمة( )12( 
يذكر  اإذ  الفل�صطينية،  الق�صية  معطيات  على  للرتجمة  ال�صيا�صي  التوجيه  يقت�رش  وال 
كانوا  اجلزائر،  يف  الفرن�صيني  املرتجمني  اأن   A.Julien جوليان  اندريه  الفرن�صي  املوؤرخ 
يحملون رتبًا ع�صكرية، وكانوا يعملون بالتعاون مع اإدارة التوجيه املعنوي التابعة للجي�ص 

الفرن�صي، بهدف فر�ص ن�صو�ص بعينها ت�صّوغ الفكرة اال�صتعمارية. )13( 

نتائج الصراع بني العوملة واخلصوصية الثقافية )اجليوب الثقافية( : 
يف�صي ال�رشاع بني العوملة واخل�صو�صية الثقافية اإىل نتائج متباينة تر�صي م�صوقي 
العوملة حينا، واملدافعني عن اخل�صو�صية الثقافية حينا اآخر. ويتج�شد التباين يف نتائج 
يف  العوملة  جناح  اأواًل:  اأمور؛  ثالثة  يف  الثقافية  واخل�شو�شية  العوملة  بني  ال�رساع 
اإذابة اخل�صو�صية الثقافية، ويف هذا حتقيق لهدفها االأق�صى وهو خلق منظومة قيم اإن�صانية 
م�صرتكة ومنط تفكري بنيوي م�صتمد من �صيا�صات عليا للدول امل�صيطرة واملروجة للعوملة. 
وثانيًا: جناح اخل�صو�صية الثقافية يف �صد تيار التغريب العوملي، ويف هذا يتحقق الهدف 
االأ�صمى للثقافات الوطنية. وثالثًا: جناح العوملة يف خلق خاليا فكرية وجيوب اجتماعية 
عن  تقل  ال  امل�صمار  هذا  يف  العوملة  جناح  من  اخل�صية  اأن  واأزعم  ما.  جمتمع  يف  ثقافية 

اخل�صية من ذوبان اخل�صو�صية الثقافية. 
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اإن جناح العوملة يف ت�صويق الن�صو�ص املرتجمة املنتخبة قد يف�صي اإىل عزل اللغات 
عن مركز املعادلة الدولية، واإىل اإذابة الثقافات الوطنية ل�صالح ثقافة العوملة، وهو جناح 
يوؤدي بال�رشورة اإىل تغريب املجتمع امل�صتهدف عن خمزونه الرتاثي وجذور تاريخه ومعامل 
هويته، وقد يحدث هذا الأي جمتمع جتتاحه اأعا�صري �صيا�صية ونكبات اجتماعية، وقد ت�صتمر 
حالة التغريب فرتة زمنية قد تطول اأو تق�رش، وال ريب اأن هذا النجاح الباهر ال حتققه جهود 
ا ونوعا، وال حتققه كذلك  الن�صو�ص كمرَ اإجناز  فردية مهما كانت مثابرة املرتجمني على 
جهود موؤ�ص�صات تعكف على ترجمة الفكر العوملي، اإذ اإن اإذابة الثقافة الوطنية يقت�صي توافر 
جهات �صيا�صية ذات �صلطة قرار نافذ يف ب�صط اأمناط اجتماعية بالقوة، والهيمنة على الفكر 

الرتبوي. 
ولكن حالة التغريب ال تدوم لالأبد، اإذ ين�صاأ جيل م�صبع بال�صجر واالحتقان من حالة 
التغريب يتلوه جيل يثور على احلالة، ويثاأر لرتاثه وتاريخه وهويته، ولو كلفه هذا التحول 

تغيريا �صيا�صيا اأو مواجهة مع اأطراف خارجية. 

خاليا فكرية وجيوب ثقافية: 
اأما جناح العوملة- عرب الرتجمة املنتخبة- يف خلق خاليا فكرية وجيوب اجتماعية 
ثقافية، فيف�صي اإىل خلق ثقافة الت�صكيك يف ثوابت اخلطاب الوطني والقومي والديني، واإىل 
الداخلي  )االإح�صا�ص  تعني  التي  الهوية  يف  وازدواجية  للذات  االنتماء  من  بالنفور  �صعور 
نف�صه  مع  من�صجم  اأّنه  وعلى  واملكان،  الزمان  يف  نف�صه  هو  اأّنه  على  لالإن�صان  املطمئن 
اأّنه معرتف به مبا هو عليه  با�صتمرار مهما تعددت واختلفت املكانات االجتماعية وعلى 
من طرف االآخرين الذين ميثلون املحيط املادي واالجتماعي والثقايف املحلي واالإقليمي 
والدويل( )14( ، وتف�صي اجليوب الثقافية الناجمة عن جناح الرتجمة املنتخبة اإىل ثنائية 

لغوية؛ لغة جاذبة اإىل االأ�صالة والعراقة، ولغة جاذبة نحو االآخر حيث بريق املعا�رشة. 
وليت االأمر ينتهي عند هذه النتائج على م�صتوى اأفراد اأو �رشائح اجتماعية، بل اإن االأمر 
اإىل ا�صطرابات وفنت...  الداخلي تف�صي  اأ�صكال من ال�رشاع  اإىل خلق  يتجاوز هذه املثالب 
بني اأن�صار اللغة الوطنية/ القومية ولغة العوملة على م�صتوى اال�صتخدام الفردي اأو العلمي 
باإظهار  يرغبون  الذين  العوملة  ال�صعبي وموؤيدي  الفلكلور  اأن�صار  الر�صمي، و�رشاع بني  اأو 
اجتماعية  منا�صبات  املوروث يف  الفلكلوري  الن�صق  عن  وجديدة  غريبة  اجتماعية  طقو�ص 
معينة، وبني املحافظني على منظومة القيم االجتماعية والفكرية من جهة، ودعاة العوملة 
الذي يجدون يف ت�صويق القيم اجلديدة فر�صة للتغيري و�صوال اإىل حياة اأف�صل. وبني اخلطاب 

الديني وعلمانية العوملة .... الخ 
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ويقفز اإىل الذهن �صوؤال جدير بالتاأمل، كيف ت�صتطيع الن�صو�ص املرتجمة �صواء كانت 
يحمل  والثقايف؟ هل  االجتماعي  الو�صط  غريبة وجيوب يف  اإحداث خاليا  فكرية  اأم  اأدبية 
الوطنية؟  الثقافية  البو�صلة  واإثارة قادرة على حرف  تاأثري  �صحنات  بذاته  الن�ص املرتجم 
اإليها، ولكن  اأ�رشنا  التي  ال�رشاع  اأ�صكال  اإحداث  الن�ص املرتجم قادر على  اأن تلقي  اأظن  ال 
اإذا ت�رشبت م�صامني الن�ص املرتجم اإىل ج�صد الكتابة الوطنية اإىل حد التماهي مع اخلطاب 
الثقايف الوطني بحيث ي�صعب اكت�صافها من املتلقي العادي، فاإن فاعلية التاأثري واالإثارة 
�صبياًل مي�رشاً  امل�صتحدث، جتد  والن�ص  الن�ص املرتجم  للن�ص اجلديد املكون من م�صامني 

خللق اخلاليا واجليوب التي اأ�رشنا لها. 
ومن املفيد اأن ن�صري اإىل بع�ص اخلاليا واجليوب التي تنجم عن الن�صو�ص املرتجمة، 
فقد ت�صور بع�ص الن�صو�ص االأدبية املرتجمة ظواهر اجتماعية غريبة عن الثقافة الوطنية/ 
القومية نحو معايري اأو �صوابط نظام االأ�رشة، فمن املعلوم اأن االأب ميثل ال�صلطة العليا يف 
نظام االأ�رشة العربية، واأن العالقة بني الزوج والزوجة هي عالقة �رشاكة وتقا�صم م�صوؤوليات، 
وقد تنجح الرتجمة يف ت�صويق اأعمال اأدبية تخالف اأبجديات النظام االأ�رشي، نحو: تهمي�ص 
�صلطة االأب على االأبناء ومنح الفتيات احلرية املطلقة يف اختيار عالقات اجتماعية خارج 
منظومة القيم املتوا�صع عليها، وبعيدة عن نظام الرقابة االأبوية، وحرية املراأة/ الزوجة 
وفق مفاهيم العوملة، وكذلك ت�صويق حزمة من االأفكار واملمار�صات التي تندرج يف باب 
واحلرية  اجلن�صية،  الثقافة  من  واأمناط  االأثني،  الزواج  نحو:  وممار�صة،  فكرا  الليربالية 
الدينية، واإمامة املراأة .... الخ. ولو تاأملنا الرجال والن�صاء واالأوالد الذين يرتدون قم�صانًا 
من كاليفورنيا وقبعات تك�صا�صية وك�صكيت العبي البي�صبول وقم�صانًا حتمل عالمة اإحدى 
اجلامعات االأمريكية اأو برمودا من فلوريدا، �صنح�صل على �صورة دقيقة عن خ�صوع الكرة 

االأر�صية لقواعد اللبا�ص االأمريكية. )15( 

إىل من يوجه النص املرتجم يف سياق العوملة؟ : 
القائمني  لكل  حتديا  ي�صكل  �صوؤال  علينا  يطل  للرتجمة  الريادي  الدور  هذا  �صياق  يف 
اإليه الن�ص  اأن يوجه  على م�رشع التوا�صل الثقايف االإن�صاين... من هو املتلقي الذي ينبغي 
املرتجم الذي يحوي مطالب التوا�صل الثقايف االإن�صاين؟ هل هو جمهور املثقفني واملبدعني 
الفئات  هذه  اأن  اأزعم  الكوين؟  الثقايف  بامل�رشوع  واملهتمني  الثقايف  احلقل  والعاملني يف 
اأهمية  عن  لها  ويك�صف  الثقايف  التوا�صل  لها �رشورات  ير�صد  ن�ص مرتجم  اإىل  ال حتتاج 
اخل�صو�صية والتعدد والتنوع؛ الأن املخزون الثقايف والوعي البنيوي لتك الفئات ي�صتغني 
عن التوجيه واالإر�صاد الذي يختزله الن�ص املرتجم. لذا ينبغي اأن يوجه الن�ص املرتجم اإىل 
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الفئات العمرية الدنيا بهدف �صمان بنية حتتية ثقافية للم�رشوع الثقايف الكوين، ويقت�صي 
هذا االقرتاح اإيجاد هيكلية يتوافر فيها التخطيط والتنظيم ل�صمان جناح امل�رشوع الكوين، 
ومن امل�صتبعد اأن توؤدي االجتهادات الفردية والعفوية النتائج املتوخاة، لذا ينبغي اأن يكون 
التخطيط والتنظيم �صمن ا�صرتاتيجية �صاملة تتبناها الدول وت�رشف على تنفيذها، وال توؤتي 
املفرو�ص  )ومن  والتعليم.  الرتبية  موؤ�ص�صات  اعتمدت على  اإذا  اإال  اأكلها  اال�صرتاتيجية  هذه 
العرب،  الكتاب  احتاد  فيها  مبا  املعنية  اجلهات  جميع  اخلطة  هذه  و�صع  يف  ي�صارك  اأن 
العايل  والتعليم  الثقافة  وزارات  يف  املخت�صة  واالأجهزة  والهيئات  العربية،  اللغة  وجممع 
واالإعالم واملركز العربي للتعريب والرتجمة والتاأليف والن�رش واحتاد النا�رشين ال�صوريني، 
مع اال�صتئنا�ص باآراء املخت�ص�صني يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واملنظمة 
)تاأ�ص�ص  العرب  ، واحتاد املرتجمني  اأواخر عام 1999 بريوت(  )تاأ�ص�صت  العربية للرتجمة 
اأوائل عام 2002 بريوت( ، وكذلك دور الن�رش اخلا�صة يف القطر التي يجب اإف�صاح املجال 

لها �صمن هذه اخلطة للقيام مببادراتها اخلا�صة( )16( : 
اإن تبني موؤ�ص�صات الرتبية والتعليم للم�رشوع الثقايف الكوين يقت�صي اأن يتحول الن�ص 
اإىل مقرر درا�صي يتعلمه التالميذ  الثقافات االإن�صانية-  املرتجم- الذي يحوي قطوفا من 
مب�صتويات ثقافية متفاوتة وفق امل�صتوى العمري اأو ال�صفي ، وذلك لتاأ�صي�ص ثقافة اإن�صانية 
اإىل جانب الثقافتني الوطنية والقومية، اإذ اإن البناء الوطني والقومي الذي ت�صطلع به موؤ�ص�صة 
الرتبية والتعليم، مل يعد كافيا للت�صدي الإفرازات العوملة الثقافية واالجتماعية والفكرية، 
التعليم  )اإن  اإذ  تراكمي.  اإن�صاين  ثقايف  بناء  على  تعتمد  درا�صية  مناهج  اإعداد  الي�صري  ومن 
ميكنه اأن يوؤدي دوراً كبرياً يف ت�صحيح اخللل الذي يعانيه ن�صق القيم الراهن، وال�صيما القيم 
االإن�صانية، وي�صتطيع اأن يعمل على اإر�صاء قيم تنموية واجتاهات جمتمعية، ت�صاعد املنطقة 
على مواجهة التحدي الذي اأفرزته �صيادة قيم العمل واالإنتاج، وتراجع قيم الت�صامح وال�صالم 

وحقوق االإن�صان( )17( .
اأمريكا  نحو  الكربى  الدول  منظومة  ل�صعوب  ثقافية  باأمناط  املدار�ص  طالب  ويتاأثر 
وبريطانيا وفرن�صا بو�صاطة و�صائل االإعالم واالأعمال الدرامية وغريهما ولكن )ماذا يعرف 
اأبناء املدار�ص يف بلدان اأمريكا الالتينية و�صبه اجلزيرة االأيبريية عن اأمتنا العربية وبلداننا 
وثقافتنا واالإ�صالم الذي نعتنقه وقيمنا امل�صرتكة يف االعتقاد؟! ماذا يعرفون عن الق�صايا 
الرئي�صة التي ت�صغلنا وتدمينا وعن امل�صالح التي ميكن اأن نتبادلها يف جماالت اقت�صادية 
�صتى. وماذا نعرف نحن عن الثقافة والق�صايا وامل�صكالت التي لتلك ال�صعوب! ؟ اإن املدخل 
الرتبوي القائم على تر�صيخ احلقائق العلمية واملعرفية املو�صوعية كفيل باإزالة كثري من 
روا�صب املا�صي، وت�صحيح اأو تو�صيح ما يبني عليه املتع�صبون من جهل و�صور م�صوهة 

ي�صغلون بها ف�صاء الذاكرة، ويجعلون الوجدان مثقاًل بعوامل اال�صطراب( )18( .
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مشروع الرتجة الكوني ملواجهة العوملة: 
ال جدال يف اأن الرتجمة لي�صت مهارة لغوية، واأن اأهميتها ال تقت�رش على تبادل ثقايف 
خارج االإطار القومي، وعليه فلي�ص غريبًا اأن يعمد لينني اإىل تكليف االأديب مك�صيم جوركي 
 ،)19( الكهرباء يف رو�صيا  اأهمية  تعادل  الرتجمة  اأهمية  اأن  الرتجمة معلنًا  باالإ�رشاف على 
اأو معلم اجلن�س  ال�شيني )كنف�شيو�س( بنبي ال�شني  اأن يلقب املرتجم  ولي�س غريباً 

الب�رسي )20( .
ويقت�صي االأفق الكوين مل�رشوع العوملة الذي ي�صعى اإىل اإذابة اخل�صو�صية الثقافية يف 
حملول العوملة، ت�صكيل �صبكة كونية قادرة على �صد التيار الثقايف اجلارف للعوملة، وميكن 
)مثقفني  الراف�صني  بني  دولية  عالقات  اإقامة  االأوىل:  اآليتني،  من  ال�شبكة  هذه  ت�شكيل 
ومرتجمني( للعوملة، والثانية: نقل الثقافات التي تهددها العوملة من الهام�ص اإىل املركز 
عرب الرتجمة. وميكن اأن تتحقق عالقات االآلية االأوىل بو�صاطة عقد موؤمترات اأو ندوات دولية 
تتوزع اإىل جمموعات لغوية، اإذ ميكن اأن ي�صم امللتقى الواحد لغتني اأو ثالث لغات، يتلوه 
ملتقى اآخر، ويتحدث امل�صاركون يف كل ملتقى بلغاتهم الوطنية بهدف تعزيز اللغات التي 
حتر�ص  اأن  وينبغي  الكوين،  اللغوي  اخلطاب  من  حتييدها  اأو  تهمي�صها  اإىل  العوملة  ت�صعى 
مداخالت امل�صاركني على ت�صويق الثقافات الوطنية مبختلف اأطيافها االأدبية والفلكلورية 
وغريهما، وميكن اأن تتم ترجمة املداخالت بو�صاطة الرتجمة الفورية اأو الرتجمة القبلية من 

خالل مطبوعات تعد �صلفا لهذه الغاية. 
اإىل  ينق�صمون  املقرتحة  امللتقيات  هذه  يف  امل�صاركني  فاإن  تقدم  ما  على  وعطفا 
فئتني متكاملتني؛ فئة املتحدثني املخت�ص�صني باأ�صكال الثقافة الوطنية، وفئة املرتجمني 
اإن�صاء  عرب  للعوملة  الراف�صني  املرتجمني  بني  العالقات  تتحقق  اأن  ميكن  كما  املحرتفني. 
ُتزود تلك املواقع  اأن  الوطنية، على  ُتعنى باللغات والثقافات  اإلكرتونية  مواقع ومنتديات 
واملنتديات بتقنية ترجمة فورية لكل اللغات امل�صاركة، ومن املفيد يف هذا الت�صور التقني 
الكوين اأن ت�صمم املنتديات وفق منظومات لغوية متكاملة نحو: ومنتدى العربية وال�صينية، 
والفيتنامية....  ال�صينية  منتدى  والهندية،  العربية  منتدى  والفيتنامية،  العربية  ومنتدى 

وهكذا، والهدف من هذا التق�صيم خلق خاليا توا�صل بني اللغات والثقافات امل�صاركة. 
اأن توافر ال�رشوط املو�صوعية لنجاح هذه االآلية يف�صي اإىل حتقيق االآلية  وال يخفى 
مراكز  اإىل  والتغريب  النفي  هوام�ص  من  امل�صتهدفة  الثقافات  نقل  اإىل  ت�صعى  التي  الثانية 

ال�صدارة. 
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موقفنا من القيم الوافدة من الرتجة: 
االأفراد املرتبط  القيم االجتماعية بالثبات والتقدي�ص، ويخ�صع �صلوك  تت�صم منظومة 
بتلك القيم اإىل عمليات مراقبة ومتابعة وتقومي من قبل عامة النا�ص واملوؤ�ص�صات الر�صمية 
واالأهلية وكذلك من النظام االأ�رشي، فاإذا خالف �صلوك ما منظومة القيم، اأو ابتعدت مقولة 
فكرية عن الثوابت اأو ظهر خطاب يغرد خارج ال�رشب الثقايف، فاإن تلك املخالفة �صتف�صي 
اإىل النقد والرف�ص والت�صهري، وذلك اأن كل جديد اأو غريب اأو دخيل يحاول اأن يغري اأو يوؤثر 
اأو الثوابت االجتماعية، ي�صتنه�ص مقومات الهوية  اأو املعتقد الديني  يف املوروث الثقايف 

الثقافية، وينظر اإليه بال�صك والريبة والرتقب. 
والوقوف على  قبل معاينته  قادم جديد  الثقافية من كل  املنظومة  تنفر  اأال  وينبغي 
اإىل  يف�صي  الذي  االنغالق  اأو  باالنكما�ص  رغبة  يك�صف عن  امل�صبق  الرف�ص  اإن  اإذ  ماهيته، 
ال�صمور الثقايف والتقهقر احل�صاري، كما اأن الرتحيب بكل ما هو قادم من فكر وممار�صة 

يعد اأكرث خطراً من االنغالق؛ الأنه قد يف�صي اإىل االغرتاب والذوبان يف االآخر.
مقارنة  اآلية  وجود  يقت�صي  املرتجمة  الن�صو�ص  من  الثقافية  املنظومة  موقف  اإن 
دائمة بني منظومة القيم القائمة فعاًل، ومنظومة القيم التي ينبغي اأن تكون من جهة، وبني 
واإذا  اأخرى.  تكون من جهة  اأن  ينبغي  ال  التي  الوافدة  والقيم  فعاًل،  القائمة  القيم  منظومة 
اأح�صنا ت�صكيل اآلية املقارنة، فاإنه من الي�رش علينا تقومي جممل االأعمال املرتجمة من اأ�صكال 
الوافدة  اأن االأعمال املرتجمة  اإىل  ال�صياق  التنويه يف هذا  اأدبية وفكرية وفل�صفية، وينبغي 
تتخذ �صكلني؛ االأول: �صكل �صافر يتحدى اأبجديات املنظومة الثقافية، وال يحتاج هذا ال�صكل 
اإىل اآلية مقارنة. والثاين: �صكل مقّنع ال تطفو على �صطح ن�صو�صه حتديات للموروث الثقايف، 

ولكنه يحمل يف حناياه جينات قد تتخلق يف الرحم الثقايف فت�صكل اأج�صاما غريبة.
ول�صنا بحاجٍة ملن يذّكرنا ب�رشورة االنفتاح على احل�صارات املغايرة، ال �صيما التي 
تّدعي لنف�صها �صفةرَ )العاملية( ، بحكم قوِتها و�صيطرتها وت�صّلطها، فهذا اأكرُث بداهًة... فامل�صكلُة 
ال ت�صاُغ بعباراٍت مثل: هل نتفاعُل اأم ال؟ امل�صكلة احلقيقيُة تكمُن يف �رشوط هذا التفاعل، 

ومنطلقاته، ومبدى حتكمنا بهذه ال�رشوط، ومدى اتفاقنا حولرَ تلكرَ املنطلقات.  )21(.

ترجة األعمال الدرامية واألفالم السينمائية يف سياق العوملة: 
تعد  التي  الورقية  املطبوعات  م�صاحة  على  بالعوملة  الرتجمة  عالقة  تقت�رش  ال 
املقروءة  الو�صائل  ين�صاب يف  للعوملة  الثقايف  دام اخلطاب  للرتجمة. وما  كال�صيكيا  حيزاً 
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اخلطاب  ولعل  الو�صائل.  هذه  يواكب  اأن  ينبغي  الرتجمة  ن�صاط  فاإن  واملرئية،  وامل�صموعة 
الفني املرتجم )الدرامي وال�صينمائي( عرب القنوات الف�صائية اأكرث تاأثرياً واإثارة من اخلطاب 
املطبوع، ويعود هذا التفاوت اإىل اأ�صباب فنية تتمثل بجاذبية القنوات الف�صائية مبا متلكه 
اجتماعية  واإىل موؤثرات  اإليها اخلطاب املطبوع،  من تقنيات فنية وموؤثرات درامية يفتقر 
اأخرى  اأحيانا  ال�صلوك االجتماعي، يتناغم حينا ويتعار�ص  اأمناط من  اإىل اكت�صاب  تف�صي 
مع منظومة القيم االجتماعية، واأمام هذا الواقع ينبغي اأن تعاين الرتجمة اخلطاب الفني 

املرتجم الذي يعد و�صيلة ناجعة لت�صويق اخلطاب الثقايف للعوملة. 
وي�صنف اخلطاب الفني املرتجم اإىل ثالثة اأ�صكال: االأعمال الدرامية املدبلجة واالأفالم 
عالقة  بيان  وميكن  واملدبلجة.  املرتجمة  االأطفال  وم�صل�صالت  املرتجمة،  ال�صينمائية 
الرتجمة بالعوملة وبخا�شة فيما يت�شل باملوؤثرات الجتماعية والفكرية- من خالل 

الأ�شكال الثالثة- على النحو الآتي: 
الأول- الأعمال الدرامية املدبلجة )الرتجمة امل�شموعة(:  ◄ 

املحكية،  اللهجة  اأو  الف�صيحة  باللغة  )املدبلجة(  امل�صموعة  الرتجمة  اأن  يخفى  ال 
الدرامية  االأعمال  م�صاهدة  حال  واقع  هو  كما   – واللبنانية  ال�صورية  اللهجتني  �صيما  وال 
املرتجمة- ، ا�صتطاعت اأن تاأ�رش اأفئدة قطاع كبري من امل�صاهدين يف غري مكان يف االأقطار 
امل�صمرة  االأهداف  مع  تن�صجم  ثقافية  جينات  املرتجم  الفني  اخلطاب  حمل  وقد  العربية. 
مل�رشوع العوملة، وبخا�صة اإعادة �صياغة العالقة بني الرجل واملراأة بعيداً عن مقت�صيات 
امل�صل�صالت  ولعل  املحافظ،  املجتمع  واأبجديات  الدينية  وال�صوابط  االجتماعي  املوروث 
ال�صياع،  �صنوات  الورد،  دموع  نور،  بـ  املو�صومة  امل�صل�صالت  وبخا�صة  املدبلجة،  الرتكية 
�صياغة  اإعادة  يف  تاأثرياً  الدرامية  االأعمال  اأكرث  هي  الخ  االأيام...  ومت�صي  ال�صائع،  احللم 

ثقافة عاطفية حتتاجها �رشائح وا�صعة يف املجتمع العربي. 
وال يقت�رش تاأثري اخلطاب الفني املرتجم على الف�صاء االجتماعي والعاطفي، بل ميتد 
اإىل اإنتاج ثقافة ا�صتهالك جديدة، اإذ يندفع امل�صاهدون اإىل تقليد املمثلني يف اأزيائهم، وما 
يت�صل مبظهرهم اخلارجي، فتطفو على �صطح احلياة اليومية �رشائح اجتماعية م�صتن�صخة- 
ثقافة  توؤدي  وقد  املرتجمة،  امل�صل�صالت  و�صخ�صيات  اأبطال  من  ومظهرها-  اأزيائها  يف 
البيوت، وبخا�صة  والتاأثيث يف ت�صميم  العمران  ثقافة  التاأثري يف  اإىل  اال�صتهالك اجلديدة 
)الديكورات( اخلالبة للبيوت التي جتري فيها اأحداث الدراما املرتجمة، )فثقافة االإعالن التي 
اأو باآخر من حالة االنبهار ال�صديد باملجتمعات  تروج لثقافة اال�صتهالك قد �صدرت ب�صكل 



276

د. عمر عتيقالترجمة والعوملة في سياق التواصل الثقافي

املنتجة وثقافتها. وغدت ال�صلعة ترمز للمنتج نف�صه، اإذ �صار النا�ص يقبلون عليها الأنها تعني 
اأموراً لي�صت مما يتعلق بغر�ص ا�صتعمالها ب�صكل مبا�رش، وتولد نتيجة لذلك �صكل من اأ�صكال 
التربم بالذات وتغذية نزعة التماهي مع املت�صلط وتقم�ص �صلوكه واال�صتغراق يف عامله من 
خالل املزيج من ال�صور والعبارات التي تتوجه اإىل اإيقاظ �صهوات امل�صتهلك وحتريك رغباته 
يف االمتالك. وهي بذلك ال تعدم و�صيلة ن�رش اإعالناتها حيث االنرتنيت وال�صبكات العنكبوتية 

وغريها( )22( .
املرايا  وكثري من  االجتماعية  القيم  توافق بني منظومة  اإىل وجود  ننوه  اأن  وينبغي 
الثقافية التي تتجلى يف االأعمال الدرامية املرتجمة نحو اخلطاب االجتماعي الذي ت�صمنه 
عن  خروجها  �صياق  يف  الذعًا  اجتماعيًا  نقداً  تواجه  التي  )كاميال(  املك�صيكي  امل�صل�صل 
الأ�رشتني  ثنائيتني  منظومتني  بني  امل�صل�صل  يقارن  وكذلك  والتقاليد،  االأعراف  منظومة 
من املجتمع املك�صيكي، وتف�صي تلك املقارنة اإىل انت�صار منظومة القيم التي تن�صجم مع 
املوروث االجتماعي العربي. وكذلك الدراما الهندية املو�صومة بـ )جودا اأكرب( التي تعالج 
الت�صامح واالحرتام املتبادل بني  العالقة احل�صارية بني امل�صلمني والهندو�ص، وُتربز قيم 
االأديان، بل توؤ�ص�ص تلك الدراما الهندية لثقافة حوار االأديان، وحتفز الإنتاج دراما عربية 

مدبلجة اإىل لغات خمتلفة تنه�ص مبقت�صيات امل�رشوع الثقايف القومي. 
 ◄ الثاين- الأفالم ال�شينمائية املرتجمة )الرتجمة املقروءة( : 

ي�صهم اخلطاب ال�صينمائي املرتجم يف ت�صويق ثقافة العوملة، اإذ يقول املخرج ال�صينمائي 
الربيطاين املعروف بيرت غريناوي Peter Grcenaway يف مقابلة اأجريت معه اإن �صينما 
هوليود ذات الثقافة االأحادية قد فر�صت عوملة متجان�صة حالت دون �صماع معظم االأ�صوات 
االأخرى. فهي تعرب عن ال�صمري االإن�صاين باأ�صلوب اأحادي البعد نافية التعددية. كذلك اأ�صار 
املخرج ال�صينمائي اليوناين اإىل الرقابة املالية االأمريكية واملنهج املنفرد امل�صطرب الذي 
تفر�صه الواليات املتحدة على ال�صينما. كما اأبدى قلقه ب�صاأن اجليل التلفزيوين الذي يتلقى 

معرفية عن ال�صينما والفنون بوجه عام عرب التلفاز وجمالياته.  
وقد نه�صت �صينما هوليود بدور ريادي يف ت�صكيل املعامل الثقافية احلالية. و يقوم 
االأمريكية  لالأفالم  اآ�صيا  اأو  واأفريقيا  ال�رشقية  اأوربا  بلدان  قبول جمهور  بدرا�صة  املنتجون 
واملجالت  االإنرتنت  ومواقع  )الف�صائيات  االإعالم  و�صائل  وتقوم  لها.  تف�صيلهم  ودرجة 
لبا�ص  ترويج  بو�صاطة  وذلك  العوملة،  تت�صمنه  الذي  الثقايف  اخلطاب  برفد  املتخ�ص�صة( 
منط  يعزز  اأن  ميكن  �صيء  كلَّ  اأو  يحبون،  الذي  والطعام  وطفولتهم  وعاداتهم  الفنانيني 

احلياة)23( .
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االأمريكي  االإعالم  ا�صتبداد  من  تتململ  كربى  دول  بداأت  فقد  تقدم  مبا  وا�صتئنا�صا 
تلك  ي�صتقبلها مواطنو  التي  الربامج  يقل عن )65%( من  ي�صيطر على ماال  الذي  وطغيانه، 
الدول....حيث ت�صدر الواليات املتحدة اأكرث من )120.000( �صاعة من الربامج التلفزيونية 
ا�صطر  مما  �صنويًا...   )%15( مبعدل  الربامج  هذه  جتارة  وتنمو  وحدها،  اأوربا  اإىل  �صنويًا 
احلكومة الفرن�صية اإىل اإ�صدار ت�رشيع يق�صي باأالَّ تزيد ن�صبة الربامج االأجنبية يف حمطات 
الكوابل عن )30%( .  )24( ويف ال�صياق ذاته رف�صت هيئة االإذاعة الربيطانية قد رف�صت اإذاعة 
برنامج )�صارع ال�صم�صم( الذي اأنتجه االأمريكيون الأنه براأيها �صيحمل اإىل اأطفال بريطانيا 

قيمًا غريبة عنهم... )25( .
االإعالمي  الطغيان  ال�صابق يف �صياق تربمه من  ويقول )فولكرن( وزير خارجية كندا 
االأمريكي: اإذا كان االحتكار اأمراً �صيئًا يف �صناعة ا�صتهالكية، فاإنه اأ�صواأ اإىل اأق�صى درجة 
واإمنا  االأ�صعار،  تثبيت  على  الثانية  احلالة  يف  االأمر  يقت�رش  ال  حيث  الثقافة،  �صناعة  يف 
تثبيت االأفكار اأي�صًا، مما دفع بع�ص الباحثني اإىل القول: اإن االأطفال يف كندا، من كرثة ما 

يتعر�صون له من برامج اأمريكية، اأ�صحوا ال يدركون اأنهم كنديون..... )26(  .
الثالث- ر�شوم الأطفال )الرتجمة امل�شموعة واملقروءة( :  ◄ 

واجلاذبية  واملغامرة  واالإثارة  الت�صويق  عنا�رش  من  حتويه  مبا  االأطفال  ر�صوم  تعد 
من  عليها  القائمون  انطلق  فاإذا  بالعوملة،  الرتجمة  عالقة  �صياق  يف  حدين  ذا  �صالحا 
الهام�ص يف  ت�صغل حيز  التي  ال�صعوب  ال�صعوب وبخا�صة  الثقايف بني  التوا�صل  مقت�صيات 
املعادلة الدولية .. فاإن ر�صوم االأطفال مبا حتويه من م�صامني ثقافية �صتكون فر�صة ذهبية 
لزرع جينات ثقافية يف التكوين الفكري البنيوي لالأطفال .... وبهذا تكون الرتجمة يف هذا 
ال�صياق حتديًا ناجعًا مل�رشوع اإذابة الثقافات ل�صالح الثقافة الكونية التي تتحكم بها الدول 
الكربى، اأما اإذا كان القائمون على برامج االأطفال من مروجي الفكر العوملي فاإن التقنيات 

الفنية لر�صوم االأطفال �صتنجح يف تاأ�صي�ص ثقافة نابعة من اأهداف العوملة.

دور الرتجة يف الرد على املصطلحات الدينية: 

وتغريب  العقائدي  املخزون  تفريغ  اإىل  للعوملة  واالجتماعي  الفكري  اخلطاب  ي�صعى 
خطاب االأنا الديني ، ويح�صد لهذا الهدف عدداً من االأدوات واالآليات التي تتجلى يف و�صائل 
اإعالمية واأقالم ماأجورة وبرامج موجهة. ويدرك رواد العوملة فعالية احل�صانة الدينية التي 
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العقائدي لالأنا، لذا فهم حري�صون على تعطيل  الن�صيج  اأي فكر ال ين�صجم مع  متنع ت�رشب 
امل�صاد العقائدي لتفعيل اأم�صال العوملة يف اجل�صد الفكري والثقايف. اإذ اإن التفريغ والتغريب 
مير مب�صارين متقاطعني؛ م�صار داخلي يتج�صد يف االأقالم املاأجورة والربامج املوجهة التي 
متهد لنجاح امل�صار اخلارجي الذي يتج�صد يف امل�صطلحات االإعالمية املرتجمة كاالإرهاب 

والتطرف واالأ�صولية واالإ�صالم ال�صيا�صي ... الخ لت�صويه اخلطاب الديني وت�صويهه.
ويتكفل القائمون على اخلطاب الديني من موؤ�ص�صات واأفراد بالرد على اأ�صحاب امل�صار 
االأول باالآلية ذاتها؛ اإذ من الي�صري �صحذ االأقالم امل�صادة وتوجيه الربامج املقاومة للم�صار 
التوت عن  الإ�صقاط ورقة  الرتجمة  امل�صار اخلارجي فيقت�صي توجيه بو�صلة  اأما  الداخلي، 

امل�صطلحات التي يروجها خطاب العوملة. 
اإن حماية خطاب االأنا الديني من التفريغ والتغريب تقت�صي اأن نتجاوز الف�صاء اللغوي 
واجلغرايف الذاتي اإىل ف�صاء االآخر الذي اأنتج تلك امل�صطلحات، وذلك برتجمة املطبوعات 
الورقية واالإلكرتونية والندوات وبرامج القنوات الف�صائية التي تتكفل بالرد على م�صطلحات 
انح�صار تلك امل�صطلحات، و�صعف  ازداد  الت�صويه والتغريب، وكلما تعددت لغات الرتجمة 
لتلك  امل�صاد  الرتجمة  خطاب  جناح  اأن  يخفى  وال  االإعالمية،  حرارتها  وفرتت  تاأثريها، 
امل�صطلحات يف احليز الثقايف واالجتماعي لالآخر ي�صهم يف اإ�صقاط امل�صطلح يف عقر داره، 
اإذ اإن االآخر ال يعمد اإىل ت�صدير م�صطلحاته اإال بعد ت�صويقها يف حميطه الثقايف واالجتماعي، 
اإال بعد انت�صاره يف املحيط  اإلينا  اأو التطرف االإ�صالمي مل ي�صل  فم�صطلح االإرهاب الديني 

الثقايف لالآخر. 
اإن التهم واالفرتاءات التي ت�صعى اإىل تغريب الهوية الدينية اأو ت�صويهها ال يكفي رف�صها 
والرد عليها بلغتنا واأدبياتنا فقط، كما اأن الت�صدي لتلك امل�صطلحات ميثل م�صوؤولية اأخالقية 
وثقافية، اإذ اإن )املثقفني الذين يحرتمون احلقوق واحلريات، ويعطون للثقافة واحلوار 
دوراً يف حل اخلالفات، ويعرفون جيداً الفرق بني الإرهاب املدان واملقاومة امل�رسوعة، 
هم الأقدر على مواجهة هذه املوجة من ال�رس املنطلق من عقاله حتت �شعار حماربة 
ال�رس، حيث يعلن مدبروها وحمركوها اأ�شحاب املعايري املزدوجة ت�شنيفات �شقيمة 
يكرهنا  م�شاحله  على  م�شاحلنا  يقدم  ل  ومن  �شدنا.  فهو  معنا  يكن  مل  من  مثل: 

ويعتدي على م�شاحلنا؟! ( )27(.
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خامتة: 
متيل الدرا�صة اإىل العوملة ما دامت قناة توا�صل توفر التقنيات احلديثة، وتلغي امل�صافات 
واحلدود اجلغرافية، وتخت�رش الزمن، ويف الوقت ذاته تعزف الدرا�صة عن العوملة يف حالة 
واالآخر.  االأنا  بني  احل�صارية  العالقة  وت�صويه  الثقافية  والتعددية  باخل�صو�صية  امل�صا�ص 
ترجمة  على  يحر�صون  العوملة  فموؤيدو  واملعار�صني؛  املوؤيدين  موقفي  الدرا�صة  وعر�صت 
ومعار�صو  الفكرية،  ملنظومتهم  واالجتماعي  الثقايف  الف�صاء  مع  تن�صجم  التي  الن�صو�ص 

العوملة يحر�صون على ترجمة الن�صو�ص املمانعة لف�صاء العوملة.
الذي  التخ�ص�ص  وهي  العوملة،  �صياق  يف  املرتجم  تواجه  التي  التحديات  واأبرزت 
ي�صمن ك�صف القناع الثقايف للم�صطلح املرتجم، وكذلك التغري التدريجي للم�صطلح، وهو 

تغري مق�صود يخدم اأهدافا ثقافية و�صيا�صية م�صمرة.
فكرية  املنتخبة- يف خلق خاليا  الرتجمة  العوملة- عرب  اإىل جناح  الدرا�صة  ونبهت 
الوطني  اخلطاب  ثوابت  يف  الت�صكيك  ثقافة  خلق  اإىل  تف�صي  ثقافية،  اجتماعية  وجيوب 

والقومي والديني، واإىل �صعور بالنفور من االنتماء للذات وازدواجية يف الهوية.
وت�صاءلت الدرا�صة عن املتلقي الذي ينبغي اأن يوجه اإليه الن�ص املرتجم الذي يحوي 
مطالب التوا�صل الثقايف االإن�صاين، هل هو جمهور املثقفني واملبدعني والعاملني يف احلقل 

الثقايف واملهتمني بامل�رشوع الثقايف الكوين؟ .
واقرتحت الدرا�صة ت�صكيل �صبكة كونية قادرة على �صد التيار الثقايف اجلارف للعوملة 
للعوملة،  ومرتجمني(  )مثقفني  الراف�صني  بني  دولية  عالقات  اإقامة  االأوىل:  اآليتني،  من 

والثانية: نقل الثقافات التي تهددها العوملة من الهام�ص اإىل املركز عرب الرتجمة.
لت�صويق  ناجعة  و�صيلة  يعد  الذي  املرتجم  الفني  اخلطاب  معاينة  اإىل  الدرا�صة  ودعت 
ور�صوم  ال�صينمائية،  واالأفالم  الدرامية  االأعمال  ترجمة  نحو  للعوملة،  الثقايف  اخلطاب 

االأطفال )الرتجمة امل�صموعة واملقروءة( .
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