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ج�سور الوعي :الرتجمة وبع�ض �إ�شكاالتها
عبد اهلل املقبايل

«لي�س على الرتجمة �س ّيد» ،هكذا يرى بع�ض املثقفني الرتجمة ،بينما يراها �آخرون ح�سناء متار�س غوايتها على املرتجم فيقع يف حبائلها
خائناً للن�ص ،لذلك قيل «الرتجمة ح�سناء ،لكن خائنة» .بيد �أن يو�سف �سالمة  -الباحث والأكادميي ال�سوري -يف مقال له مبجلة الت�سامح
بعنوان (الرتجمة بني الو�ساطة والت�أويل) يرى الرتجمة و�ساطة بني وعيني� ،أي �أنها معجزة التوفيق بني الوعي الذاتي و�صورة الآخرية� .إن
تعدد وجهات النظر هذه حول الرتجمة يعود �إىل عاملني مهمني ،الأول قدرة الرتجمة على نقل ثقافة الآخر ،والثاين قدرتها على االحتفاظ
بخ�صائ�ص اللغة املرتجم �إليها ،وعلى �ضوء هذه اجلدلية يكتب �سالمة درا�سته.
يف ال��ب��داي��ة ي��ق��ر ي��و���س��ف ���س�لام��ة ب��ا���س��ت��ح��ال��ة ك��ت��اب��ة ت��اري��خ
ل��ل�ترج��م��ة ،ل��ي�����س ل�����ش��يء ب���ل لأن ت���اري���خ ال�ترج��م��ة ه���و ت��اري��خ
الإن�سانية ذاتها .ويق�صد �سالمة بذلك  -كما �أو�ضح ه��و� -أن
ت��اري��خ ال�ترج��م��ة ي��ب��د�أ يف ال��وق��ت ال���ذي �أدرك����ت ال����ذات نف�سها
وت��ع��رف��ت ف��ي��ه ع��ل��ى الآخ����ر امل��خ��ت��ل��ف .ث��م ي��ت�����س��اءل ���س�لام��ة عن
�شرعية فعل الرتجمة� .أي كيف نبيح لأنف�سنا �ضم جتربتني
ال تتماهيان؟ جتربة الآخ��ر املختلف وجتربتنا� ،إذ ل��و متاهتا
ملا احتجنا �إليها .ولكن الكاتب يعود ويجيب على هذا ال�س�ؤال
م�برراً ه��ذه «ال�شرعنة» ب���أنّ التجربتني متتلكان عنا�صر كلية
�أو �شبه كلية تقع �ضمن الإطار الإن�ساين العام .الكاتب يحاول
ت�صوير ال��ت���أرج��ح يف ت�صنيف الرتجمة ،ب�ين النقل وال��ت���أوي��ل،
لكنه ال يلبث �أن يح�سم الأم���ر باعتبار ال�ترج��م��ة �أح���د �أوج��ه
ال��ت���أوي��ل ح��ي��ث تنقل ال��ت��ج��رب��ة الكلية �إىل جت��رب��ة ج��زئ��ي��ة هي
جتربة الأم��ة املنقول �إليها�« .إنها ن�شاط �إن�ساين �أمثلي يحيل
ج��وه��ره �إىل جت��رب��ة ال��ت��وا���ص��ل ب�ين الأمم وال�����ش��ع��وب ،ب��ل هي
عن�صر مقوم يف التجربة الإن�سانية ال يتطرق ال�شك �إىل قيمته
حتى لو افرت�ضنا �أن امل�ستقبل �أو الآخر يتقن اللغة التي كتب
بها ال��ن�����ص ،لأنّ امل�ستقبل �سيظل يف تعامله م��ع الن�ص ال��ذي
ينتمي �إىل ثقافة خمتلفة قارئاً �أو م�ؤوال �أو مرتجماً حتى ولو
قر�أ الن�ص بلغته الأ�صلية» والكاتب يف الن�ص ال�سابق يحيل �إىل
ق�ضية بالغة الأهمية تتعلق «بروح الن�ص» ،وك�أن الكاتب يبني
عن�ص ًرا خفياً يف ك��ل ن�صُ ،يفقد للوهلة الأوىل م��ن مفارقته
لثقافته الأم �إثر ما حتمله الثقافتان �أو اللغتان من خ�صو�صية.
وال يفوت الكاتب التذكري ب�أنّ الرتجمة وما يرتبط بها من
ت�أويل تظل جزءا ال يتجز�أ من الفعل املنتج للثقافة .لكن هناك
ق�ضية ال��ف��روق ال��ف��ردي��ة التي م��ن �ش�أنّها ال��ت���أث�ير على الن�ص
املرتجم ناهيك عن ق�ضيتنا �آنفة الذكر املتعلقة بالفروق بني
الثقافات ،وه��ذا م��ا ح��دا بالبع�ض �إىل اع��ت��ب��ار الرتجمة غري
ممكنة ،بل ي�ستنكر ممار�ستها جملة من املثقفني .ويف ال�سياق
ذات���ه ي���ؤك��د ال��ك��ات��ب �أن ظ��اه��رة االم��ت��زاج ب�ين ال��ل��غ��ات مرتبطة
بخا�صية ازدواج اللغة ل��دى املرتجم ،وتك�شف عن التداخالت
الدارجة بني اللغات .يف ق�سم الحق من املقال يتطرق الكاتب
�إىل �أق�سام الرتجمة ،فيق�سمها �إىل ترجمة �أدبية و�أخ��رى غري

�أدب��ي��ة .فالرتجمة الأدب��ي��ة عمل �إب��داع��ي يت�صل بعمل �إبداعي
�آخ����ر ،وه���ي «ع��م��ل��ي��ة ت��ف��اع��ل �إب���داع���ي يف �إط����ار ل��ه ���ض��واب��ط��ه».
و�أم��ا الرتجمة العلمية فم�ستوى ال�صعوبات فيها �أق��ل �إذا ما
ق��ورن��ت ب��ال�ترج��م��ة الأدب���ي���ة ،ث��م مي�ضي ال��ك��ات��ب يف ح��دي��ث ال
يبدو دقيقاً حول «�سهولة» ترجمة العلوم ،ولعله �أغفل امل�سائل
املتعلقة بامل�صطلحات والأ�شخا�ص وقبل ذل��ك الفهم العميق
للق�ضية العلمية ذاتها .وقبل �أن ينهي مقاله يتحدث الكاتب
عن العنا�صر الأ�سا�سية للرتجمة وهي بالرتتيب كما ذكرها:
املرتجم ،ولغة
اللغة امل�صدر ،والن�ص امل�صدر ،واملرتجِ م ،الن�ص
َ
ال�ترج��م��ة ،وال��ل��غ��ة امل�ستقبلة .والعنا�صر الأ���س��ا���س��ي��ة وا�ضحة
جلية غري � ّأن ال �أرى �ضرورة لذكر لغة الرتجمة ثم ذكر اللغة
امل�ستقبلة .رمب��ا ذك��ر �أح��د العن�صرين ُيغني ع��ن الآخ���ر �سيما
�أن الرتجمة ال تلقى رواجا �أو بالأحرى تفقد جودتها يف حال
متت ترجمة الن�ص عن ن�ص مرتجم .والكاتب نف�سه عدل عن
ر�أي���ه ه��ذا وذك��ر يف مو�ضع الح��ق �أن لغة الرتجمة ه��ي عينها
اللغة امل�ستقبلة .وخل�ص يف النهاية �إىل �أن وظيفة املرتجم
ال تقف عند حد نقل امل��ادة اللغوية بل �إن جوهر وظيفته هو
الت�أويل باملعنى الهريمونيطيقي للكلمة .فاملرتجم لي�س ناق ً
ال
فح�سب بل مف�سرا وقارئا وم���ؤو ًال �أي�ضاً ،وعليه ميكن اعتبار

املرتجم م�ؤلفاً ثانياً ،وبهذا تكون الرتجمة �إ�ضاءة بل �إ�ضافة
للن�ص الأ�صلي .ويقر الكاتب �أن املرتجم قد يتعر�ض للإكراه
�أث��ن��اء ال�ترج��م��ة فالن�ص �أي ن�ص الب��د �أن ينطوي على �شيء
من الغمو�ض والب��د من املرتجم �أن ميتلك ال�شجاعة الكافية
للت�صدي ل��ه��ذا الغمو�ض وامل��خ��اط��رة ب��ال��ت���أوي��ل ،لي�س وف��ق ما
ي��ح��ك��م ال��ه��وى ،ب��ل مب��ا تقت�ضيه م�صلحة ال��ن�����ص وت�ستوعبه
�أوعية اللفظ .و�إن جنحت العملية ال�سابقة قد تكون الرتجمة
و�سيلة لفهم الن�ص و�شرحه حتى للقارئ الذي يتقن لغة الن�ص
امل�ترج��م الأم .وي�ضرب الكاتب مثا ًال على ه��ذه العملية كتاب
َ
(علم املنطق) للفيل�سوف الأملاين هيجل .يقول يو�سف �سالمة:
�إن الباحث الأمل���اين اجل��اد عليه �أن ي�ضع الن�ص الأ���ص��ل��ي بني
ي��دي��ه ،ث��م ي�ضع الرتجمة الإجنليزية ع��ن ميينه والفرن�سية
عن �شماله ،حتى يت�سنى له الإط�لاع على ت�أويالت املرتجمني
وفهم الثقافات الأخ��رى للن�ص الأ�صلي� .إن عملية الرتجمة
ذاتها تتم عرب ثالوث املرتجم ،اختياره الن�ص وت�أويله ثم نقله.
فالرتجمة ال تنف�صل البتة عن الت�أويل ،لأنها ثمرة القراءة
�أ�صال .وهي نتيجة فعل تقوم به ال��ذات للك�شف عن ذاتها ويف
نف�س الوقت تتطلع فيه �إىل ال��ذات الأخ��رى يف عملية تكاملية
املرتجم وتغني لغة املرتجِ م ناهيك عن الوظائف
تغذي الن�ص
َ
ال��ف��ن��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا عملية ال�ترج��م��ة �إب���ان
مرورها بالن�ص.
ويف اخل��ت��ام� :إنّ ال�ترج��م��ة اجل��ي��دة ،ال ُي��ك��ن ب���أي��ة ح��ال من
الأح��وال النظر �إليها نظرة �سوء .فالن�ص واملرتجم ناق�صان،
ك��ل واح���د منهما ي�ثري جت��رب��ة الآخ���ر وي�ضفي عليها م�سحة
من ذات��ه؛ يتطور من خاللها الن�ص ويكت�سب املرتجم معرفة
�إ�ضافية ينقلها �إىل لغته وقومه .الن�ص املُرتجم يكت�سب �شيو ًعا
وانت�شا ًرا �أك�ثر بالرتجمة ،ي�صبح �أك�ثر ع��ط��ا ًء وث���را ًء وتنوعاً،
�سيما و�أن ق��راءت��ه ت��ع��ددت وال��ن��ظ��رة �إل��ي��ه جت���ددت� .أم���ا فوائد
الرتجمة لأمة من الأمم فهي �أكرث من �أن حت�صى ،ويكفي �أنها
ع�صب التطور يف الع�صر احلديث و�أداة من �أدوات نقل املعرفة
وتدويرها .هي احلل الأجنع مل�شكالت التوا�صل بني املجتمعات
الب�شرية والثقافات الإن�سانية ومتهد الطريق لأر�ضية قابلة
للعي�ش امل�شرتك والتوا�صل احل�ضاري بني الأمم.
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