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الترجمة والهيرمينوطيقا :اغتيال النص
ب�سام الكلباين
يت�ساءل ح�سام الدين دوري�ش يف مقالته مبجلة التفاهم حتت عنوان «الرتجمة بو�صفها �أمنوذجاً �إر�شادياً للهريمينوطيقا» عن مدى �إمكانية �أن يكون فعل الرتجمة �أمنوذجاً
�إر�شاد ّياً للهريمينوطيقا من خالل ا�ستفتاح مقالته بجملة لبول ريكور�« :أن تف َه ْم يعني �أن ُترتجِ ْم» .وبو�ضوح و�إيجاز اع ّتد من خاللها  -العبارة  -عن �إمكانية �أن تكون
الرتجمة �أمنوذجاً هريمينوطقياً �إر�شاد ّياً ثالثاً بعد منوجي الرمز والن�ص.
«ال�ترج �م��ة ه��ي ظ��اه��رة ع��امل�ي��ة ت�ق��وم ع�ل��ى ق ��ول ال��ر��س��ال��ة
نف�سها ،بطريقة �أخ��رى ،ويف الرتجمة ينتقل املتك ّلم �إىل
أجنبي ،ويف املقابل ،هو ي�ستقبل يف
العامل اللغوي ٍّ
لن�ص � ِّ
ف�ضائه اللغوي كالم الآخ��ر» هكذا ع� ّرف بول ريكور فعل
ال�ت�رج �م ��ة يف ك �ت��اب��ه (le paradigm de la
 .)traductionولتو�ضيح منوذجية فعلِ الرتجمة
بالن�سبة �إىل الهريمينوطيقا؛ يقت�ضي �إث��ارة �أهم امل�سائل
ال �ت ��ي ت �ت �ن��اول �ه��ا ه ��ذه ال �ه�يرم �ي �ن��وط �ي �ق��ا ،وال �ت ��ي ت�ت�م� ّث��ل
عموماً يف :الفهم و�سوء الفهم �أو عدمه ،و�أخ�لاق احلوار
وال�ت��وا��ص��ل ،وال�ع�لاق��ة اجل��دل�ي��ة ب�ين الأن ��ا والآخ ��ر ،وبني
امل�ألوف والغريب ،وبني فهم الذات وفهم الآخر.
ولتو�ضيح هذا النموذج الإر�شادي؛ وجب اكت�شاف التوازي
وال �ت��داخ��ل ب�ين ف�ع�ل��ي ال�ف�ه��م وال �ت ��أوي��ل م��ن ج�ه��ة ،وفعل
ال�ترج�م��ة م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى ،و��س�ن�ق��وم يف ال�ب��داي��ة بعر�ض
م��وج��ز لتحليل ري�ك��ور لفعل ال�ترج�م��ة ،قبل العمل على
�إظهار ال�سمة النموذجية الإر�شادية لهذا الفعل بالن�سبة
�إىل هريمينوطيقا احل� ��وار ،وال�ت��دل�ي��ل ع�ل��ى الأط��روح��ة
القائلة ب �� ّأن ال�ترج�م��ة متثل ال�ن�م��وذج الإر� �ش ��ادي الثالث
للهريمينوطيقا الريكورية ،بعد منوذجي الرمز والن�ص.
ال�ت�رج �م ��ة ه ��ي من� ��وذج ل � ِّل �ق ��اء م ��ع ال �غ�ي�ر َّي ��ة ،م ��ع م ��ا هو
غريب �أو �أجنبي .وق��د و�ضع ريكور ال�صعوبات املرتبطة
بالرتجمة حت��ت ال�ع�ن��وان ال ��ذي اخ�ت��اره �أن �ط��وان بريمان
لكتابه «امتحان الغريب»� .إ ّن��ه ينبغي �أن ي�ؤخذ م�صطلح
االمتحان �أو املحنة هنا مبعنيني� :أ ّولهما :ع��ذابٌ مُعانى،
وثانيهما :مدّة االمتحان ،وما هو مو�ضع امتحان �أو حمنة
ُ
ويكمن االمتحان يف
هو الرغبة �أو الدافع �إىل الرتجمة.
حتقيق الو�ساطة ب�ين م��ا ه��و غ��ري��ب �أو �أجنبي  -العمل،
ال�ك��ات��ب ،لغتهما وثقافتهما -وال �ق��ارئ ولغته وثقافته.
وت�ش ّكل هذه الو�ساطة حمن ًة ،بقدر ما يقوم فعل الرتجمة
كما يقول ري�ك��ور« :على خدمة �س ّيدين :الأجنبي داخ��ل
عمله ،والقارئ يف رغبته يف التم ُّلك» ولكن يبقى ال�س�ؤال:
كيف ميكن القيام بهذا العمل املتناق�ض؟ وملاذا يبدو �صعباً
�أو م�ستحي ً
ال القيام به؟
مت� ّث� ُل الرتجمة  -بو�صفها حمن ًة يف العالقة م��ع م��ا هو

غريب «حتدياً؛ لأ ّنها تواج ُه مقاوم ًة مزدوجة من جانب
اللغة امل�ستق ِبلة ومن جانب اللغة امل�ستق َبلة (بفتح الباء)
وتعب املقاومة التي تقوم بها اللغة امل�ستق ِبلة
�أو الأجنبيةّ ،
ع��ن نف�سها فيما �أ��س�م��اه ري�ك��ور «ع�م��ل ال ��ذاك ��رة» و «عمل
حل� � ��داد» .ف�ف��ي م��واج �ه��ة ع�م��ل ال�ترج �م��ة ،ث�م��ة م�ق��اوم��ة
ا ِ
وكفاح �ضد خ�سارة اللغة امل�ستق ِبلة (بك�سر الباء) لقدا�ستها
والكتفائها الذاتي .ومن دون القبول بهذه اخل�سارة التي
ال ميكن جت ّنبها يف عمل الرتجمة ،ال ميكن الفوز بالرهان
�أو التحدي ال��ذي ميثله عمل الرتجمة .ويف املقابل جن ُد
مقاومة موازية من جانب اللغة الأجنبية ،وتظهر هذه
امل�ق��اوم��ة ب��داي��ة يف �شكل ا�ستيهامي �أو خ�ي��ايل متم ّثل يف
وهم �أو حلم الرتجمة املثالية الكاملة .ووفقاً لهذا الوهم،
ينبغي �أن ت�ك��ون ال�ترج�م��ة مطابقة ل�ل�أ��ص��ل وت �ك ��راراً له
بلغ ٍة �أخ ��رى .وال تقت�ص ُر مقاومة اللغة الأجنبية لعمل
الرتجمة على هذه ال�صيغة املثالية اخليالية؛ و�إمنا تنب ُع
�أي�ضاً من �صعوبة � -أو ا�ستحالة  -التوفيق بني احلقلني
الدالليني املختلفني للغة اال�ستقبال واللغة الأجنبية.
ميكن لوهم الرتجمة الكاملة والذي ينبغي التخ ّل�ص منه
�أن يظهر يف عدّة �أ�شكال و�صيغ .وقد �أ�شار ريكور �إىل �شكلني
من هذا الوهم �أو احللم �أو الأمنية ب�شكلٍ خا�ص ،يرتبط
بالتوجه نحو العاملية ،ويتم ّثل يف ال�سعي �إىل
ال�شكل الأول
ّ
ت�ضم كل الرتجمات لكل
ت�أ�سي�س مكتبة �شامل ٍة وكاملةٍُّ ،
الأع �م ��ال ،ويف ك��ل ال�ل�غ��ات .وه ��ذا ح�ل��م ت�أ�سي�س ك�ت��اب ك� ِّل
الكتب ،حيث ي�ستبعد كل �إمكانية لعدم القابلية للرتجمة.
حللم الرتجمة الكاملة؛ في ّت�س ُم بطابع
�أ ّما ال�شكل الثاين ِ
انتظار امل�سيح املخ ّل�ص  -على ح ِّد تعبري ريكور  -واملن�شود
م��ن ه��ذا ال�شكل ه��و لغة �صافية« ،حت�م��ل ك��ل الرتجمات
عنها ،يف داخلها م��ا ي�شبه ��ص��دىً خمل�صاً» ،وجن��د يف ك ِّل
�صيغ الرتجمة املثالية الكاملة �أمنية حتقيق رب� ٍ�ح دون
تك ّبد �أي خ���س��ارة ،وينطوي التخلي ال���ض��روري ع��ن هذه
الأمنية على حداد على هذه الأمنية امل�ستحيلة التحقيق.
وبانتقاله  -ريكور� -إىل النموذج الإر�شادي الثاين لأبحاثه
الهريمينوطيقية (ال�ن���ص��و���ص)� ،أي م��ن هريمينوطيقا
ال��رم��وز �إىل هريمينوطيقا الن�صو�ص ،مل ي�غ��ادر ريكور

احلقل اللغوي؛ فالن�ص هو �أك�بر وح��د ٍة لغوية ،وجند يف
ه��ذا ال�ن�م��وذج �أ َّن ال�ت�ع��ددي��ة ه��ي �سمة ��س��ائ��دة�� ،س��واء على
م�ستوى دالالت الن�صو�ص �أم معانيها ومرجع ّياتها� ،أم على
م�ستوى فهم �أو ت�أويل هذه ال��دالالت ،فانف�صال الداللة
املو�ضوعية للن�ص عن الق�صد الذهني الذاتي مل�ؤلفه يف�سح
املجال �أمام بناء �أو تكوين هذه الداللة �أو الدالالت بطرقٍ
متعددة ،ولقد �أب��دى ريكور دائماً اهتماماً خا�صاً وكبرياً
بهذه التعددية يف ال��دالالت ،وب�صراع الت�أويالت املرتبط
بها ،و�أ ّكد �أنه يوجد دائماً �إمكانية لظهور ت�أويالت متعددة
ومتن ّوعة وخمتلفة ،ولظهور �أكرث من طريقة �أو �أ�سلوبٍ
يف ب�ن��اء �أو فهم ن��� ٍ�ص م��ا .وم��ا ق�ل�ن��ا ُه ع��ن الن�ص ودالالت ��ه
وت ��أوي�ل�ات ��ه ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى ال �ف �ع��ل ودالالت� � ��ه وت ��أوي�ل�ات ��ه؛
ف��درا��س��ة ري �ك��ور الهريمينوطيقية للفعل ت��أ�� ّ�س���س��ت على
منوذج الن�ص ،ومت اعتبار الفعل مو�ضوعاً هريمينوطيقياً
ٌ
مماثل للن�ص �أو �شبي ٌه به.
بامتياز؛ لأنه
�أخ �ي�راً� :إنّ التحليل ال��ري�ك��وري لفعلِ ال�ترج�م��ة يف�س ُح
جلي وقويٍّ � -أمام الأطروحة القائلة ب�أنّ
املجال  -ب�شكلٍ ٍّ
هذا الفعل مي ّثل منوذجاً �إر�شاد ّياً ،لي�س لهريمينوطيقا
ب ��ول ري �ك��ور ف�ح���س��ب؛ ب��ل وللهريمينوطيقا ب�شكل ع��ام
�أي�ضاً ،فـ «الفهم هو ترجمة» كما �أ ّك��د ريكور مع جورج
�شتايرن؛ كما حت �دّث ري�ك��ور نف�سه م ��راراً ع��ن الرتجمة
بو�صفها منوذجاً �إر�شاد ّياً .كما ميكن مقاربة �أو مقارنة
مفهومه ع��ن ال�ترج�م��ة ال��داخ�ل�ي��ة مبفهومي التف�سري
والت�أويل؛ فالتف�سري ترجمة ،لأنه حماولة قول ال�شيء
نف�سه بكلمات �أخرى ،والت�أويل ترجمة ،بقدر ما يت�ض ّمن
قول املعنى نف�سه ،ب�صيغة �أخ��رى ،ويف املقابل ،الرتجمة
ال تت�ض ّمن الت�أويل �أي�ضاً؛ لأ ّنه من املمكن دائماً ترجمة
ك�ل�ا ٍم م ��ا ،ب�ط��ري�ق��ة �أخ� ��رى .ف�م��ع ال�ترج �م��ة ،م�ث�ل�م��ا هو
احل��ال دائماً مع الت�أويل ،نكون دائماً يف حقل املمكن ال
ال �� �ض��روري ،يف ح�ق��ل امل�ف��ا��ض�ل��ة ب�ين خ �ي ��ارات ،ل�ك� ٍّ�ل منها
معقول ّيته الن�س ّبية واجلزئ َّية .يبقى �أن ن�س�أل :هل ميكن
لأي ترجمة �أن تتخ ّل�ص من بعدها ال�سيكولوجي؟ ذلك
حلم ريكور �أي�ضاً.
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