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 الترجمة العربٌة بٌن االختالف اللغوي والخالف الثقافً

 

بسام بركة . د. أ

أستاذ اللسانٌات فً الجامعة اللبنانٌة 

 أمٌن عام اتحاد المترجمٌن العرب
bassam.barake@yahoo.com 

 

 

إذا أخذنا الترجمة فً معناها العام الذي هو نقل الفكرة أو المفهوم من نظام رموٍز إلى نظام 

، وٌكون (كٌان النفسً إلى الكٌان اللسانًالمن نقل )، ٌكون مجرد الكالم ترجمًة آخررموز 

نقل من نظام رموز ٌعتمد على الشكل واللون إلى النظام )كذلك ترجمًة شرُح لوحٍة فنٌة 

إال أنَّ الترجمة بمعناها الحصري الُمتداول فً أٌامنا هذه هً تحوٌل خطاٍب ُوِضع . (اللغوي

ٌُْوَضع فً لغٍة أخرى دة إلى ِخطاٍب  الذي سنعتمده فً  ووهذا المعنى األخٌر ه. فً لغٍة محدَّ

 نقل الخطاب من اللغة الفرنسٌة إلى اللغة فً سنحصر ما سنتناوله هنا مع العلم أننا ،بحثنا هذا

. العربٌة

 وأن البشر ٌشتركون فٌما بٌنهم بوسائل التفكٌر ،ُهناك من ٌحتّج بأن التجربة اإلنسانٌة واحدة

لكننا سنتناول فً .  لٌؤكد أن الترجمة ممكنة بٌن لغتٌن، أٌاً كانتا ومهما اختلفتا،والشعور نفسها

بحثنا هذا الطرف اآلخر من هذه المعادلة، وهو أنَّ عملٌة الترجمة بشكل عام، وبٌن الفرنسٌة 

والعربٌة بشكل خاص، تصحبها فً غالب األحٌان ُمغالطات تعود أوالً إلى االختالف الجذري 

فً التراكٌب ووسائل التعبٌر بٌن هاتٌن اللغتٌن، وثانٌاً إلى الخلفٌة الثقافٌة واالجتماعٌة 

. والفكرٌة التً ترتبط بها كل لغة منهما
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سنحدد فً البداٌة العالقة بٌن اللغة والفكر والثقافة قبل أن نبٌن أوجه االختالفات اللسانٌة 

. ومواطن التماٌز الثقافً بٌن الفرنسٌة والعربٌة

 

اللغة والفكر . 1

تعرض علٌنا الطبٌعة والعالم الخارجً مكاناً ذا أبعاد متعددة األشكال واأللوان واألحجام، 

منظومات الكلمات وفقاً لونحن نقوم بتقسٌمه وفقاً إلشارات اللغة التً ترعرعنا فٌها، أي 

م  ٌَ ٌُفرض علٌنا استعمالها، ولكن أٌضاً وفقاً ألنظمة الِق والتعابٌر الجامدة والتراكٌب النحوٌة التً 

خٌر دلٌل على هذه العالقة . الخاصة بثقافتنا وللوظائف العملٌة المرتبطة بحاجاتنا التواصلٌة

ٌكتب . "مٌشال تورنٌه" ما جاء فً إحدى رواٌات  هوالجذرٌة بٌن لغتنا والعالم المحٌط بنا

: فً مذكراته وهو وحٌد فً الجزٌرة " روبنسون"

لقد تحدثت بصوٍت عال، طوٌالً ودون توقف، لم أترك ولو فكرة واحدة خطرت ببالً إال "

وعّجلت بالنطق بها إلى األشجار أو الغٌوم، ومع ذلك، ٌوماً بعد ٌوم، تتداعى تحت ناظرّي 

..."جوانُب كاملة من هذه القلعة اللغوٌة التً ٌتحّصن فٌها فكُرنا وٌتحرك بحرٌة
1

 .

أن الطبٌعة األولى لإلنسان هً الكالم، فالفرد ال : هذا مثال جمٌل ٌبرز عدة وقائع منها 

مع من ٌحٌطه من الناس، وأن الفكر ٌجد صٌاغته فً اللسانً ٌستطٌع العٌش دون التواصل 

اللغة، فدون اللغة ٌضعف النشاط الذهنً عند اإلنسان وتتشوش لدٌه القدرة على التفكٌر ووعً 

. وسطه المادي الذي ٌعٌش فٌه

 

" الطبٌعة"و" الثقافة"اللغة بٌن  .1 .1

فقوانٌن الطبٌعة عالمٌة وكونٌة . تقع اللغة، من حٌث طبٌعتها واستعمالها، بٌن الثقافة والطبٌعة

وهً ال ترتبط فً شًء بإرادة اإلنسان أو عمله، فً حٌن أنَّ األنظمة الثقافٌة نتاُج 

اإلنسان، وهً حالة من حاالته االجتماعٌة والفكرٌة، وهً بالتالً تتغٌر بتغٌر ُطرق ُممارسة 

 وتتطور بتطور التواصل بٌن أفراد المجموعة التً ٌعٌش فٌها أفراد الجماعة ،حٌاته الٌومٌة

بٌن هذه وتلك، تأتً اللغة لتكون الرابط بٌن الطبٌعة والثقافة، إنها الحّد الفاصل . وٌتواصلون

 ًّ ًّ وما هو ثقاف فاللغة طبٌعٌة، من حٌث أن كلَّ إنسان ٌملك، منذ الوالدة، . بٌن ما هو طبٌع

                                                           
1
. Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, Paris, « Folio », Gallimard, 1972, p. 68. 
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ولكنها فً الوقت نفسه ثقافٌة، من حٌث هً نظاٌم . القدرة على تعلم أّي لغٍة من لغات العالم

ٌضعه المجتمع وٌتطور بتطوره
2

 .

انطالقاً من هذه الطبٌعة المزدوجة، ٌمكننا القول بأن الفرق بٌن لغٍة وأخرى ٌعود إلى الفوارق 

ٌكتب . الثقافٌة بٌن المجتمعات التً تتكلمها، وهو فرق له تأثٌر كبٌر على ُطرق التواصل

إن الطبٌعة، ومن حٌث هً : "ما ٌلً "  فً علم السٌمٌاء العاممبحث"فً مؤلَّفه " كلٌنكنبرغ"

ثقافتنا نحن هً التً ُتضفً على الطبٌعة صفة . طبٌعة، ال تبث أي رسالة أو مرسلة فً اتجاهنا

فاألمر هنا ال ٌتعلق بالضرورة :  ٌجب أن ننظر إلى مفهوم الُمرِسل بطرٌقة نسبٌة)الُمرِسل 

ًّ وواع إنَّ استعمال إشارٍة ما، أو استخدام شًٍء ما كإشارة، ٌقتضٌان . (بمرِسٍل شخص

د دة وإلى مجتمٍع ُمحدَّ "بالضرورة العودة إلى  ثقافٍة ُمحدَّ
3

 .

وتكون النتٌجة األولى لهذه المبادئ األساسٌة أنَّ من واجب المترجم أن ال ٌكتفً بنقل ما هو 

وخصوصاً بالسٌاق )لغوي فحسب، بل علٌه أٌضاً أن ٌأخذ بعٌن االعتبار كل ما ٌرتبط بالسٌاق 

، كما سنرى الحقاً  (غٌر اللغوي ًّ . الذي هو مهم جداً وأساس

 

" وورف/ نظرٌة سابٌر "– اللغة وتمّثل العالم  .2 .1

ففً . ، تعكس كل لغٍة رؤًٌة ُمحددة للعالم، وهً رؤٌة خاصة بها"وورف/ سابٌر "وفقاً لنظرٌة 

م لغُة أّي مجتمٍع كان ثقافته الخاصة به، أي أنها تنظم كٌف ٌقوم   أفرادهنظر هذٌن العالِمٌن تنظِّ

 أنَّ الفروق بٌن "وورف" و"سابٌر"وبالتالً، ٌرى .  العالمونبإدراك الواقع وكٌف ٌتصّور

ن . لغتٌن تؤدي إلى نمطٌن مختلفٌن من الِبنٌات الفكرٌة واالنفعالٌة على حدٍّ سواء ٌْ بٌن لغَت

ٌَّن ًْ مع ن هنالك إذن عالمان مختلفان، ولٌس عالماً واحداً تتّم تسمٌته بمجموعتٌن مختلفتٌن من َت

الكلمات والتعابٌر
4

 .

على الناطق - وفً هذه الحالة نظام اإلشارات اللغوٌة - وبالفعل ٌعرض كلُّ نظاِم إشارات 

فنظام اللغة ٌتكون من فئاٍت ترتبط فٌما بٌنها ضمن شبكاٍت متعددة . الفطري تقسٌماً خاصاً به

قً هذه الفئات قٌمتها الفعلٌة من الفوارق والتقابالت واالختالفات توتس. المستوٌات من العالقات

                                                           
2
من الممكن أن تكون هذه الطبٌعة المزدوجة للغة من األسباب التً أّدت منذ بداٌات التفكٌر اللسانً إلى النقاش بٌن من ٌؤمنون بإمكانٌة الترجمة .  

 .وألئك الذٌن ٌنادون باستحالتها
3
 Klinckenberg (Jean-Marie), Précis de sémiotique générale, Paris, « Points », De Boeck Université, 1996, p. 38. 

 
4
 :فً المعجم التالً " سابٌر-فرضٌة وورف"انظر تعرٌف .  

 Jean Dubois et alii, Dictionnaire de Linguistique et des Sciences du langage, Paris, Larousse, 1999, sous « Whorf-
Sapir (hypothèse de) », p. 511) 
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فٌما بٌنها، وهً بذلك تقوم، بفعل ِسمتها االعتباطٌة، بوضع الرابط بٌن العالم المادي المحٌط 

َكلَته، وببناء رؤٌتنا للعالم ٌْ . بنا والعالم الذهنً الذي بداخلنا، كما أنها تقوم بتنظٌم فكرنا وَه

 

 ُهوٌُة الّذات والعالقة مع اآلخر: التواصل  .2

تعرٌفات : التواصل  .1 .2

. هناك وجٌه آخر للّغة ذو أهمٌة بالغة، هو التواصل

ٌجد نفسه فً موقٍف ال مفّر منه، أال وهو - وفً كل لحظٍة من لحظات حٌاته - كل إنسان 

. فكما ٌقول المتخّصصون، لٌس باإلمكان أن ال ٌتواصل اإلنسان". التواصل"

. ك تعرٌفاٌت عدٌدة ومختلفة، نختصرها فً ثالثة اتجاهات علمٌةلولكن، ما هو التواصل؟ هنا

بٌن المتكلم " انتقال المعرفة"ٌحصر االتجاه األول تحدٌده بنظام اللغة، إذ ٌرى أّن التواصل هو 

ٌُبنى من إشاراٍت أو عالماٍت تمّر فً قناٍة تصل بٌنهما هذا . والمخاَطب، بواسطة خطاٍب 

وٌخضع بناُء هذه اإلشارات وقواعد إنتاجها وانتقالها لنظاٍم من اإلشارات ُمشتَرك بٌن المتكلم 

ٌُستعمل للتواصل. والمخاطب أما االتجاه . من هذا المنظور إذن، تكون اللغة أفضل نظاٍم 

د، وبواسطة  ن اثنٌن، فً سٌاٍق ُمحدَّ ٌْ الثانً، فإنه ٌحّد التواصل بكونه عملٌُة تبادٍل بٌن متكلَّم

وأخٌراً، ٌرى االتجاه الثالث . وسائل تنتمً إلى النظام اللغوي أو إلى أنظمٍة أخرى غٌر لغوٌة

د هنا، ٌتخذ السٌاُق أهمًٌة كبرى تفوق أهمٌة . فً التواصل نشاطاً اجتماعٌاً ٌرتبط بموقٍف ُمحدَّ

 .أنظمة اإلشارات المستعملة، وخصوصاً اللغوٌة منها

 

اللغة والتواصل والترجمة  .2 .2

تعبٌٌر عن التمّثالت االجتماعٌة، والبنٌات الذهنٌة، "اللغة وسٌلة تواصل، كما قلنا، وهً بذلك 

ًٍّ فً ." أي أنها تعبٌر عن الثقافة فعملٌة التواصل تؤكد الهوٌة الثقافٌة، إذ إنها تقوم بدوٍر أساس

وعلى . على فضاء الهوٌة والشخص والجماعةبذلك تأكٌد هوٌة كلٍّ من المتحدثٌن، وهً تؤّثر 

العكس من ذلك، فإّن االختالف بٌن لُغتٌن ٌقابله اختالٌف بٌن ثقافتٌن، وهذا ٌؤثر على التواصل 

فترجمة الخطاب اللغوي ال تكون كافٌة إذا . بٌن ثقافتٌن مختلفتٌن، وبالتالً على عملٌة الترجمة

فالمترجم هو كذلك . اقتصر نقل الخطاب من لغة إلى أخرى على المكّونات اللسانٌة وحسب

وسٌط، وسٌط بٌن لغتٌن بالطبع، ولكن بٌن ثقافتٌن أٌضاً، وعلٌه بالتالً أن ٌنطلق من فكرِة أنَّ 
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فباإلضافة إلى . السٌاق غٌر اللغوي مهمٌّ بقدر أهمٌة الخطاب اللغوي، هذا إذا لم ٌكن أهمَّ منه

العوائق المتعلقة بمكّونات كل لغٍة من اللّغتٌن، الَمصدر والهدف، ٌجب على المترجم، أو على 

ى  ٌّات ب الصعوبات المتعلقةاألقل من ٌرٌد النقل من لغٍة إلى لغة أخرى، أْن ٌتخطَّ الخصوص

. التعبٌرٌة والتقالٌد واألعراف الثقافٌة لكلٍّ منهما

 

الهوٌة والتواصل  .3 .2

إحدى الخصائص الُكبرى للِّسان البشري هو أنه ٌتّم فٌه التعبٌر عن الذاتٌة
5

عندما ٌتحدث . 

مٌزة من " َوْسم الذاتٌة"، ٌقول إّن "فلسفة اللغة"عن هذه الخاصٌة فً كتابه " سٌلفان أورو"

مٌزات اللغة البشرٌة األساسٌة، وهً تتلخص فً أنَّ استعمال أّي فرد للّغة ٌعنً أن هذا الفرد 

، وهو ال ٌكتفً بالتعبٌر عن مضموٍن ٌمّثل العالم الموجود فً "اآلن وهنا"هو شخٌص موجود 

م كذلك وجهة نظره فً هذا المضمون ٌُقدِّ شارل "بما جاء عند " أورو"وٌذّكر . ذهنه، بل 

"بالً
6

ٌُستعمل لتوصٌل فكرة"، على سبٌل المثال، حول الجملة التً هً  ٌقول ". أصغر شكٍل 

الذي ٌرتبط بالتمثٌل، والموقف  (dictum)إنَّ الجملة تتضمن بالضرورة المقول " بالً"

(modus) ر لٌس باإلمكان إذن أن . "الذي ٌرتبط بطرٌقة التقٌٌم الذي ٌقوم به الشخص المفكِّ

ُنسِند قٌمة الجملة إلى قوٍل ما، طالما أننا لم نكتشف فٌه التعبٌَر عن الوجه، مهما كان هذا 

"التعبٌر
7

وبذلك ٌأتً التمٌٌز بٌن ما ٌنتمً إلى الَمقول وما ٌنتمً إلى الموقف فً أساس تكوٌن . 

، "بانفنٌست"أما عند . كل قوٍل لغوي، وهو بالتالً فً أساس تكوٌن كّل تواصٍل باللغة الطبٌعٌة

هذه الضمائر : "فهو ٌقول . فالتعبٌر عن الذاتٌة ٌرتبط بضمائر الشخص وبعملها الخاّص بها

س فً كتب النحو، وهً معروضة مثل سائر اإلشارات اللغوٌة،  موجودة هنا، إنها ُمثبتة وُتدرَّ

ما إن ٌأتً أحٌد من الناس وٌتلفّظ بها حتى ٌأخذها على عاتقه، . وهً مثلها جاهزة لالستعمال

ل الضمٌر  من عنصٍر فً نمطٌة االستبدال إلى داللٍة وحٌدة، وهذا الضمٌر  (je)" أنا"وٌتحوَّ

ٌُلفظ فٌها شخصاً جدٌداً  ٌُمكننا أن نتصّور أنَّ . ٌُنِتج فً كل مرٍة  إنه تحقٌٌق لتجربٍة أساسٌة ال 

"عناصرها ٌمكن أن ال تكون موجودة فً أّي لغٍة من اللغات
8

. 

مقابل األفراد اآلخرٌن فً الجماعة فً ) إذ إنها تتضمن ذاتٌة الفرد ، مزدوجةلكنَّ الذاتٌة

فعندما نستعمل اللغة فً خطاٍب . (مقابل الجماعات األخرىفً )وذاتٌة الجماعة  (الواحدة
                                                           

5
 :انظر )المزدوج واإلبداع  (أو االنبناء)الخاصتان الكبرٌان األخرتان للسان البشري هما التمفصل . 

 Sylvain Auroux et alii, La Philosophie du langage, Paris, PUF, 2004, p. 31-32.) 
6

 .Charles Bally, Linguistique générale et linguistique française, Berne, Francke, 1950 

  Charles Bally, p. 36 .
7

 
8
 . Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale II, Paris, Gallimard. 1974, p. 68 
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هه إلى فرٍد من جماعتنا، نقوم، من جهٍة، باستدعاء بعض جوانب هوٌتنا الخاصة جتواصلً نو

دها فً (الجنس، والطبقة االجتماعٌة، والوضع الوظٌفً، واالنتماء الدٌنً، الخ)بنا  ، فنؤكِّ

ونقوم، من جهٍة . مواجهة الُمخاَطب ونطلب منه بطرٌقة ال واعٌة اإلٌمان بها والتصدٌق علٌها

أخرى، بِبناء مكاٍن ُمشتَرك مع المخاَطب، أي فضاء متبادل من المعتقدات والمواقف الذي من 

. شأنه تثبٌت المبادئ األساسٌة التً ٌقوم علٌها تماسك الجماعة فٌما بٌنها

فً الواقع، ٌفقد التواصل َوضعه كرابط دٌنامٌكً وفردي واجتماعً بٌن المتخاطبٌن إذا لم ٌؤدِّ 

وكذلك، عندما تضطلع عملٌة . هوٌة األشخاص الموجودٌن والُمشاركٌن فٌهلوظٌفته كمؤّكد 

ًّ فً تأكٌد هوٌة كل فرٍد من المتكلمٌن، فإنها تقوم أٌضاً بإنشاء عالقٍة  التواصل بدوٍر أساس

وتندرج هذه اللعبة . فً إدارة فضاء الهوٌة والفرد والجماعة والتأثٌر فٌهومشتركة متبادلة 

بٌن قطبً "إنها تقع . المتبادلة بٌن األشخاص ضمن التفاعل بٌن ما هو متشابه وما هو مختلف

ٌّة المطلقة ر ٌْ "التطابق التام أو الَغ
9

 .

ن مختلفٌن ثقافٌاً وتراثٌاً ٌمكن أن نفما  ٌْ قول إذاً عن التواصل بٌن أشخاٍص ٌنتمون إلى مجتمَع

الثقافة العربٌة والثقافة الفرنسٌة ؟ سنرى، فً هذه الحالة، أن الترجمة البسٌطة مثل وإٌدٌولوجٌاً 

أو ربما هً تقع فً ... ال تساعد بتاتاً وإن كانت من الجانب اللغوي أمٌنة جداً أو المباشرة 

وفً سبٌل من أجل إٌضاح هذا الموضوع بشكٍل أفضل، . هذهاللغوٌة الخطأ بسبب أمانتها 

التمهٌد لألمثلة التً سنقّدمها على الُممارسات اللغوٌة والتواصلٌة التً تشهد على االختالف 

تفسٌر الفرق بٌن المستوٌات فً البداٌة علٌنا اللغوي والِخالف الثقافً بٌن العربٌة والفرنسٌة، 

. المتعّددة لِوعً الواقع وتحوٌله إلى مفاهٌم ذهنٌة

 

من المعلومة إلى الهوٌة الثقافٌة  .4 .2

ك عدة مستوٌات لوعً الواقع وتحوٌله إلى مفاهٌم ذهنٌة، وهً تتضمن فً نظرنا الجوانب لهنا

. (الفردٌة واالجتماعٌة)، والهوٌة (االجتماعٌة)المعلومة، والمعرفة، والثقافة : التالٌة 

وكان اإلنسان ٌقوم . فً القدٌم، كان امتالك معلومات ٌعنً امتالك سلطة كبٌرة:  المعلومة- 

بأسفار تدوم أسابٌع أو أشهر، على ظهر جمل أو فً عربة، للحصول على معلومة، أو قراءة 

أما الٌوم، فقد تغٌرت الحال مع التخزٌن .  أو الحصول على جواٍب لتساؤٍل ما،مخطوطة

                                                           
9
. Ladmiral et Lipiansky, La Communication interculturelle, Paris, A. Colin, p. 144. 
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فقد أصبحت المعلومة متوفرة ومتاحة للجمٌع، . المعلوماتً، ومولدات البحث وشبكات اإلنترنت

.  أو حكراً ألي شخص من األشخاصولم ٌعد امتالك المعلومة أو حفظها مٌزة

وهذا األمر . وبالتالً، على المعلومة، فً أٌامنا هذه، أن تتحول إلى معرفة وعلم:  المعرفة- 

. ٌفترض وجود نظاٍم فكري ٌجب أن ٌكون مشتركاً 

أو ال وعٌهم، تصبح نمط حٌاة /وهذه المعرفة، عندما تدخل وعً األفراد و: الثقافة والهوٌة- 

أما الهوٌة، فٌقوم الفرد . وهً بالتالً تؤثر بالتقالٌد وتشارك فً بناء الثقافة. ورؤٌة للعالم

ٌَّته والثقافة وإذا كانت . بالتعّرف علٌها وتأكٌدها وبنائها فً حركة ذهاب وإٌاب متواصلة بٌن ذاِت

عملٌة استعمال الخطاب اللغوي فً التواصل تقوم بترسٌخ هذه الهوٌة بأبعادها ومستوٌاتها 

المختلفة، كما قلنا، فإنه عند القٌام بعملٌة الترجمة، ال ٌقوم المترجم بنقل المعلومات، بل ٌحاول 

أي أنها تنقل عملٌة . أن ٌؤدي فً اللغة الثانٌة كامَل ما ٌحمله الخطاب فً اللغة األولى

. الثقافٌةوالتواصل بما فٌها من تركٌٍز على الهوٌة، الفردٌة منها واالجتماعٌة 

 

التواصل بٌن الثقافات نماذج من : الترجمة  .3

ٌّّنا من الجانب النظري أهمٌة التداول الخطابً والتواصل اللغوي فً بناء الهوٌة  بعد أن ب

والثقافة، سنطرح اآلن أمثلة من الحٌاة الٌومٌة ٌحدث فٌها االحتكاك بٌن اللغتٌن الفرنسٌة 

 .والعربٌة وٌظهر فٌها جذرٌاً االختالف اللغوي والخالف الثقافً بٌنهما

 

اختالف الدالالت اللغوٌة بٌن الثقافات  .1 .3

 العبارات م فًٌة، سواء فً عبارات المجاملة أسانٌة على كل المستوٌات اللغوتقع التباٌنات الل

.  الكلمات البسٌطةم فًوالمتالزمات اللفظٌة أ

 بالمعنى انتقلت من الفرنسٌة إلى العربٌة ولم تحتفظ عند انتقالهاالكلمات هناك عدٌد كبٌر من 

دل على شخٍص تي تفً اللغة الفرنسٌة، ال" artiste"كلمة مثال على سبٌل الفإذا أخذنا . نفسه

ٌهتم بالتعبٌر عن الجمال أو ٌمارس الفنون الجمٌلة أو الفن بشكل عام، وبشكل أكثر تحدٌداً، 

على الرسام أو النحات، أي على شخٍص ٌخلق تحفة فنٌة، لوجدنا أنه، فً لبنان، وتحدٌداً فً 

، كانت هذه الكلمة المستعارة من اللغة الفرنسٌة تعنً مومس، السبعٌنٌات من القرن المنصرم
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أو بنت هوى، لٌس تلك التً تبٌع مفاتنها على جانب الطرٌق، وإنما تلك التً تقدم الوٌسكً 

. والكونٌاك فً الحانات الراقٌة فً العاصمة

ٌّر معنى كلمة من لغة إلى أخرى هو الصفة  لقد أّدى تطور ". antique"مثال آخر على تغ

جفقد ت. هذه الكلمة فً اللغة الفرنسٌة إلى داللٍة تحسٌنٌة دل على لً" قدٌم جداً " معناها من درَّ

ٌّمة،التحف الفنٌة أما اللغة العربٌة، .  على األشٌاء البالٌة والقدٌمةةداللهذا مع االحتفاظ بال  الق

أي شًء للداللة على ( antîka)" أنتٌكا"اللبنانٌون ل ٌستعم سوى داللٍة واحدة، إذ أخذفلم ت

. أكل الدهر علٌه وشربشًء قدٌم وباٍل، 

 

أمثلة على اضطراب عملٌة التفاهم بٌن الثقافتٌن الفرنسٌة والعربٌة  .2 .3

. األمر بهذه السهولة عندما ننتقل من ثقافة إلى أخرىلٌس ؟  هل هناك أسهل من قول شكراً 

فً نهاٌة . خالل زٌارتً األولى إلى فرنسا، ُدعٌت إلى العشاء عند عائلة فرنسٌة من لٌون

وعندما انتهٌت من شرب فنجانً، سألتنً ما إذا كنت . القهوةالمنزل الطعام، قدمت لنا سٌدة 

 merci oui ou merci":  وقد ُدهشُت عندما قالت لً. "merci":  فأجبتها. أرٌد المزٌد

non ( "؟ شكراً نعم أو شكراً ال.)ًفً موقف مماثلو، (شمال لبنان) طرابلس  فً مدٌنت، 

لنقول  (merci)، كنا نستعمل الصٌغة نفسها (اللهجة اللبنانٌة)وفً حوار فً اللغة العربٌة 

". شكراً ال"

 je vous invite à" االختالفات اللغوٌة بٌن ثقافتٌن، لنأخذ عبارة المجاملة لىكمثال أخٌر ع

dîner ."فمنذ بضعة سنوات . إن دعوة شخص إلى العشاء لٌس له المعنى نفسه هنا وهناك -

، تّم استبدال المسؤول عن -كنت حٌنها رئٌس قسم علوم اللغة والتواصل فً الجامعة اللبنانٌة 

ي، وللحفاظ على تفيوفقاً لوظ. مكتٍب مهم فً إحدى السفارات األوروبٌة فً بٌروت بسٌدٍة شابة

العالقات األكادٌمٌة الجٌدة مع هذا المكتب، قمُت بزٌارتها، وبعد حواٍر ممتع وهادئ، دعوتها 

أردت بذلك توطٌد العالقة الشخصٌة ومواصلة المناقشات حول التبادالت بٌن . إلى العشاء

 وتناولنا العشاء ال أكثر،. بعد لحظة تفكٌردعوتً وقد َقِبلت السٌدة . ، لٌس إالقسمنا ودائرتها

فقد كانت تتوقع .  فكانت النتٌجة أنَّ السٌدة كانت مستاءة جداً .ولم ٌحصل بٌننا أكثر من ذلك

قالت ألحد زمالئً بعد بضعة هً و. عالقة أكثر شخصٌة، وهو أمر لم أكن قد فكرت فٌه قط

." أنتم اللبنانٌون لدٌكم طرق غرٌبة فً الدعوة إلى العشاء: " "الحادثة" من هذه أشهر
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علٌه فً البداٌة .  نقطة االنطالق بالنسبة للمترجم نقَل معانً الكلمات أو العباراتلٌستهكذا، 

" بول رٌكور" هذا بالضبط ما ٌقوله الفٌلسوف الفرنسً. فهم الثقافة لحْصر استعمال الكلمات

 إن عمل المترجم ال ٌذهب من الكلمة إلى الجملة، إلى النص، إلى الثقافة: "...  فً عبارته هذه

ثقافة بواسطة قراءات الروح من  المترجم بَّعبعد أن ٌتش:   من ذلك، بل العكس[األخرى]

تفترض الترجمة فً البداٌة . (...)إلى الكلمة ، ثم بعدها  ٌنزل من النص إلى الجملة،واسعة

ٌُضاف ما ٌسمٌه . (...)فضوالً   الرغبة باسم" أنطوان بٌرمان"وعلى هذا الفضول للغرٌب 

"بالترجمة
10

 .

 

الخطاب فً عملٌة القول  .3 .3

. معروفة جٌداً  (موقف الكالم)ال ٌمكن أن تتم الترجمة بطرٌقة جٌدة إال إذا كانت عناصر الَمقام 

كمثال على ذلك، إذا كان المترجم من الفرنسٌة إلى العربٌة ال ٌعرف تماماً ِجنس الشخص الذي 

ه إلٌه الخطاب، كٌف ٌستطٌع أن ٌترجم كلمة مثل  ؟ هناك عدة خٌارات   الفرنسٌةvousٌوجَّ

:  واردة أمامه، هً

  َ(للذكر الواحد) أنت toi (de sexe masculin) :  

  ِ(لألنثى الواحدة) أنت toi (de sexe féminin) :  

 (للذكرٌن أو لألنثٌٌن أو لذكر وأنثى) أنتما toi et toi (duel) :  

 (ألكثر من ذكرٌن أو ألكثر من ذكرٌن وإناث) أنتمvous (plus que deux, de 

: sexe masculin)  

  ّ(ألكثر من أنثٌٌن) أنتن vous (plus que deux, de sexe féminin) :  

 

االختالفات بٌن الثقافات فً التواصل غٌر اللغوي  .4 .3

فهً . ِضمن الخطاب (المخاطب وأالمتكلم )ال تتعلق االختالفات التعبٌرٌة فقط بإدراج الشخص 

خص والزمان شوفً النهاٌة، ٌتم التعامل مع ال. هاالتكلّم ومكانعملٌة تتعلق أٌضاً بزمان 

نَّ الطرٌقة التً نشغل بها مكاناً  ذلك أ.الثقافةباختالف للغة وباختالف ا ةل مختلفاشكأوالمكان ب

. أو ننظر بها إلى المخاَطب هً إحدى السمات األساسٌة للثقافة التً ننتمً إلٌها

                                                           
10

 Paul Ricœur, « Un passage : traduire l’intraduisible », Sur la traduction, Paris, Fayard, 2004, p. 56-57. 
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لقد ذكرنا سابقاً أن الفرد ٌقوم بتقسٌم العالم وفقاً للغته، ولكنه ٌقوم بذلك أٌضاً وفقاً لثقافته 

. غٌر لغوٌةأخرى وتقالٌده، أي وفقاً ألنظمِة تواصٍل 

تتطلب المحادثة، فً الثقافة نفسها، مسافًة معٌنة تتغٌر وفقاً لمحتوى المحادثة وطبٌعة العالقة 

فما القول إذاً إن كانت المحادثة تجري بٌن متحادثٌن ٌنتمون إلى ثقافتٌن أو ... بٌن المتحادثٌن

؟  أكثر

خالفاً للتواصل الثقافً أو الفكري، ٌتطلب التواصل الذي ٌتم فً موقف بشري معرفة معاٌٌر 

اإلدراكً -وهذه المعاٌٌر متعددة وتقع على المستوٌٌن الحسً. التواصل غٌر اللغوي

والركحً
11

. سنكتفً هنا بإعطاء بعض األمثلة المعّبرة. 

منذ عدة سنوات، ُطلب منً تمثٌل لبنان فً المجلس األعلى للمعهد العالً للترجمة فً الجزائر 

وكان هناك العدٌد من الشخصٌات القادمة من مختلف الدول العربٌة، . (جامعة الدول العربٌة)

بدأنا . ي منقرببالوكانت جالسًة . ومن بٌنها سٌدة ترتدي لباساً ٌغطٌها بالكامل ما عدا عٌنٌها

نتحدث، ولكن بعد بضع دقائق شعرت باالرتباك، إذ لم ٌكن باستطاعتً متابعة الحدٌث دون 

وفقاً لثقافتً التً تفترض من المتكلم والمخاطب أن ٌنظر أحدهما فً عٌنً ) النظر فً عٌنٌها

ٌُسمح لً بذلك، بما أن طرٌقة لباسها كان ٌمنع أي نظرة ... (اآلخر ولم أكن أعلم إن كان 

لكن، هل ٌمكننً أن أنظر فً : - فً النهاٌة، لم أعد أستطٌع االحتمال، فقلت لها . فضولٌة

... نعم، بكل تأكٌد، ال ٌوجد أي مشكلة من هذه الناحٌة: - عٌنٌك، نعم أم ال ؟ فجاوبتنً بلطف

. وأكملنا الحدٌث باطراد، ونحن ننظر فً عٌنً بعضنا البعض

أذكر أول احتكاٍك حصل لً مع الفرنسٌٌن فً إطاٍر . هناك قصة أخرى حصلت معً فً لٌون

، ولكننً لم أكن قد مارست كثٌراً التواصل "بلزاك"و" مولٌٌر"كنت أعرف لغة . فرنسً

بعد بضعة أٌام من وصولً، . المباشر والتلقائً مع فرنسٌٌن أو أوروبٌٌن فً إطاٍر غٌر لبنانً

ومرًة، كنا فً . تعّرفت على طالبٍة فرنسٌة شابة كانت تتابع درس الجدارة فً اللسانٌات مثلً

وكنا نتناقش بمواضٌع عدة حول لبنان، فجاوبُت على أحد . قاعة الدراسة ننتظر وصول األستاذ

ًّ قلٌالً وقلبت َشفتً السفلى: أسئلتها بإشارٍة غٌر لغوٌة  كت كتف وكانت ردة فعلها . إذ حرَّ

فهمُت على الفور أنها تلقّت حركتً هذه على أنها حركَة ازدراء . االستغراب مع بداٌة انزعاج

فشرحت لها على الفور أنَّ قصدي من هذه الحركة كان ببساطة التعبٌر عن أننً ال . أو سخرٌة

                                                           
11

كح، : " ما ٌلً" ركح"، فً مادة "لسان العرب"نقرأ فً .   ْفح : الركن أَو الناحٌة الُمْشِرفة على الهواء؛ وقٌل:  بالضم، من الجبلالرُّ هو ما عال عن السَّ

ثم نجد فً متن المادة نفسها معاٍن واستعماالت داللٌة مختلفة لهذا الفعل مما ٌؤدي إلى اعتماد أن الجذر " .كلِّ شًء جانُبهُرْكح :  ابن األَعرابً. واتسع
، وهو  Proxémie" بروكسٌمٌا"لذلك، ال نجد غضاضة فً استعماله لتولٌد كلمة معادلة للمصطلح الفرنسً . ٌدل على المكان واستعماله" ح+ك+ر"

 .ٌدل على العلم الذي ٌدرس استعمال المكان والمسافات بٌن المتخاطبٌن فً عملٌة التواصل
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الواقع أنَّ هذه . أعرف الجواب على سؤالها، وأنَّ هذه الحركة ُتستخدم فً ثقافتنا بهذا المعنى

الحركة لم تكن موجودة ضمن كفاٌاتها التواصلٌة المتعلقة بنظام اإلشارات غٌر اللغوٌة فً 

. ثقافتها

 

 خالصة

باإلضافة إلى التعّمق فً خصوصٌات كل لغة من -  إذاً تٌنتتطلب صعوبات التواصل بٌن ثقاف

، كما أنها تتطلب أٌضاً معرفة كٌفٌة ( اللغتٌن منفً كلٍّ )إدراَك التفاوتات الثقافٌة - اللغتٌن 

ماثٌو  "هعرضهذا فً الواقع ما ي. التعّرف على ِسمات الهوٌة المتعلقة بكلٍّ من الثقافتٌن

المهارات التً ٌجب على المترجم وعن ترتٌب ، فً حدٌثه عن الٌقظة متعددة اللغات، "قوٌدر

فً البداٌة، هناك مهاراٌت لغوٌة وثقافٌة ":  فهو ٌقول. أن ٌتقنها لكً ٌقوم بعمله على أكمل وجه

ٌّرات اللغوٌة  تتضمن معرفة تحلٌل لغات التخّصص فً عدة لغات، ومعرفة فّك رموز التغ

فً ُمضَمر المستوٌات اللغة والمعاٌٌر والمفترضات وكذلك والقواعد الجماعٌة للتفاعل، و

"الخطاب
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