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عبد العزيز لبيب *

عربي:
روسو بلسان
ّ
ّ
بين صفاء النص ُ
وكدو َر ِته
روسو إىل العربية قضية الرتمجة بر ّمتها ،انطال ًقا
تعالج هذه الدراسة من خالل معاينة ترمجة ّ
من كون الرتمجة ليست مرشوطة ،فقط ،بذات املرتجم واجتهاده يف التأويل ووضعه اخلاص
ُقبالة أ َثر بلسان أجنبي ،بل إن هذه «الوحدة املفكرة والكاتبة» مرشوطة ً
أيضا بحاملها
البنيوي «املتطور» ّ
وحتوالهتا النوعية .وضمن تصور للجنس
باطراد مع تراكم املعارف
ّ
األديب واملعريف للنص وأثره يف ترمجته املنصفة.
وحتوز الدراسة أمهيتها من اعتنائها برتمجة األثر الفرنيس ،كون اللسان الفرنيس من بني
األلسن األوروبية التي احتك هبا ،أولاً  ،رواد النهضة اللغوية واألدبية والفكرية يف البالد
فكيفوا
العربية ،وكان ُ
روسو ،كذلك ،من أول أعالم الغرب الذين استقبلهم العربّ ،
وفكره يف فكرهم وثقافتهم ،مع االعتناء يف الدراسة،
لغ َته يف لغتهم ،ورمزي َته يف رمزيتهم،
َ
عىل وجه اخلصوص ،بنصوص العقد االجتامعي ،وخطاب يف أصل التفاوت وأسسه بني
الناس ،واالعرتافات.
حكم ً
«[ولكن] لالصطالح اً
نافذا يسوق األلفاظ إىل املعنى الغريب
فتنقاد ،فإذا مرت عليها األيام وصقلتها األلسنة واألقالم
جاءت منطبقة عليه بال إهبام وال إهيام».
أديب إسحق ،الدرر.
حبي لوطني».
«ياء اإلضافة يف قويل وطني هي السبب يف ّ
أديب إسحق ،الكتابات السياسية واالجتامعية.

* أستاذ الفلسفة ورئيس وحدة البحث والتنوير واحلداثة ،بجامعة تونس املنار.
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مقدمة
ّ
تفعل الرتمجة عىل نحو ما تفعل أجيال اإلنسان الصانع اً
وتكرارا ،بال
تباعا
قديم وهي تصقل األداة ً
ً
هناية .ويف كل أوان من تلك الصريورة ،كان كل يشء يتغري :املصقول والصاقل والعامل املحيط،
ِ
وفكرا وتربية
املرتجم إليها ،فكل يشء يتغري لغة
واملرتجم ،والثقافة
رتج ُم عنه،
َ
أي ،عىل صعيد الرتمجة ،ا ُمل َ
ً
وخميالاً ؛ ذلك أن الرتمجة ليست مرشوطة ،فقط ،بذات املرتجم واجتهاده يف التأويل ووضعه اخلاص ُقبالة
أ َثر بلسان أجنبي ،بل إن هذه «الوحدة املفكرة والكاتبة» التي تظهر بمظهر احلائزة عىل استقالل ذايت
وكأهنا العنكبوت ينسج بيته من غدده  -وهي كذلك بنسبة ما وعىل نحو ما  -مرشوطة ً
أيضا بحاملها
البنيوي «املتطور» ّ
وحتوالهتا النوعية .وهي بنية حمدِّ دة لفعل الرتمجة الذي هو
باطراد مع تراكم املعارف ّ
جوانية متتحنها شخصية أدبية بـ«معية ذاهتا»ًّ ،أيا تكن فرادهتا.
أشمل من أن خُيتزل يف حدود جتربة أدبية ّ
تتعي ،يف هناية املقام ،بعوامل ثقافية
واملقصود أن الرتمجة املتفقهة ،وهي التي حيققها أهل االختصاص ،نّ
وتذاويت (ما بني ذايت) يف حلظة تارخيية ما.
برانية ،وبسياق تواصيل
ُ
ومعرفية ّ

وهكذا ،فإن ما ُينعت بـ«معاناة» املؤ ِّلف أو املرتجم الوجدانية له يف مقابل معريف قوي يقابله يف جمال
«االحتكاك» والتثاقف بني معقوليات لسانية وبني رمزي ِ
ات َف ْهمٍ وتأويل خمتلفة وغري متكافئة ،فنكون إزاء
ّ
عنارصمها اللسانية والرمزية املتبل ِورة يف أثر «أصيل» من جهة أوىل،
قطبني (أو أكثر) يتفاعالن ويتبادالن
َ
ويف أثر «مستقبِ ٍل» من جهة ثانية .ينطبع القطب األول بطبائع «عقل تأسييس» ينطوي هو بنفسه عىل
مؤسس» ينطوي بدوره عىل طبائع تأسيسية .ومعلوم
مؤس َسة ،وينطبع القطب الثاين بطبائع «عقل َّ
طبائع َّ
أن الالند ،واضع هذين املفهومني ،يذهب يف معجمه الفلسفي إىل أن «العقل التأسييس» كيل وثابت
املؤسس» جزئي وخصويص ومتحول وظريف .ولئن نستقي منه هذين املفهومني
ومستديم ،و«العقل
َّ
أص ٍل لكان
طبقنا ذلك عىل ٍّ
نص ْ
فنحن نرى الواحدَ منهام ،عىل صعيد الرتمجة ،منطو ًيا عىل اآلخر .فلو ّ
املؤسس .وهذا معنى القطبني الرئيسني
بمنزلة النص التأسييس ،وكان النص
َ
املرتجم إليه بمكانة النص َّ
آخر ْين .ولكن جيب ألاّ نغفل الب ّتة اّ
عم هو مهم ،وهو أن قطب
يف الرتمجة ،متى كان هناك لسان ولغة ُقبالة َ
مؤسس مسترت أو
اللسان املنقول عنه ينطوي بدوره عىل قطبني :قطب تأسييس بارز قبالته قطب ثان َّ
مؤسس بارز قبالته ثان تأسييس مسترت أو
مغموط ،وقطب اللسان املنقول إليه ينطوي بدوره عىل واحد َّ
مغموط .ومفاد األمر ،هنا ،أن للذات والبنية منزلتني ووظيفتني نسبيتني يف عمل الرتمجة ،ونسبة هذه قد
ُ
تزيد فتنقص ُ
الوسط املعريف املحيط
فعالة متعددة ليس أق َّلها
نسبة تلك بمقتىض ّ
تدخل عوامل وتأثريات ّ
النص
وقرارات صاحب الرتمجة .وما حيدد مقدار تلك النسبة هو اجلنس األديب واملعريف الذي َ
يص َّنف فيه ّ
املؤسس عىل نسبة
أدبيا ت َْرجح نسبة الذات عىل نسبة البنية ،أو ُق ْل نسبة َّ
األصيل ،فبقدر ما يكون النص ً
املؤسس .وهذا ما يمكن أن نطلق
علميا أو
النص
التأسييس ،يكون ّ
فلسفيا ت َْرجح نسبة التأسييس عىل َّ
ً
ً
ِ
ِ
ُ
ُ
ً
ً
أدبيا اختل
علميا أو أخذ ما هو علمي
مأخذا
عليه تسمية «الرتمجة املنصفة»ّ .أما إذا أخذ ما هو أديب
مأخذا ً
ً
روسو إىل العربية.
التوازن واإلنصاف ،عىل نحو ما سنرى من خالل اختبار ترمجة ّ
صحيح أن لكل منظومة لسانية عريقة ،مثل العربية ،قوانني وعوامل نموها وتطورها الذاتيني .وإ ْذ
متيزت العربية منذ القدم برضب من االقتدار أدام بنيتها وقواعدها ومفرداهتا طوال قرون متتابعة ،فإن
هذه الديمومة هي بالذات ما أفقدها عنفواهنا وكاد يميتها ،أو لنقُ ل أعاقها ،عىل األقل ،يف حقول معرفية
عدة ألسباب ،منها ما هو من صميم ذاهتا وما هو خارج عنها .ولكن صحيح ً
حتوالت اللسان
أيضا أن ّ

دراسات وأبحاث :في اللغة والتاريخ والهوية
عربي :بين صفاء النص ُ
وكدو َرتِه
روسو بلسان
ّ
ّ
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وطفراته الكربى جرت يف أثناء األزمات والثورات اللغوية واملعرفية داخل ثقافة ما ،كام جرت حني
الفعال هو الرتمجة
طرأ عىل اللسان
ٌ
وبراين يف آن واحد ،وهذا الطارئ ّ
طارئ كبري ذو طابع مزدوج ّ
جواين ّ
النص
مفهوميا
زرعا
لكوهنا ً
ومصطلحيا ورمز ًيا من اخلارج يفرتض نح ًتا واشتقا ًقا من الداخل حتى ليظهر ُّ
ً
ً
املرتجم ،عىل ّ
حمكها ،بمظهر اخرتاع جديد .وحدها القطيعة الكربى ،منذ بدايات القرن التاسع عرش،
َ
نسبيا ،بينه وبني العرص عىل الرغم
ّقت،
ف
وو
وجددته،
وغربلته
وقلبته
الرماد
حتت
من
العريب
اللسان
بعثت
ً
من عوائق عدة ،منها القصور السيايس العام.

ّأما ما يقود الناقدَ صوب هذا الرضب من الطرح ،فأمران اثنان :أوهلام هو ما بدا لنا نزع ًة إنشائية شائعة
روسو فقط ،وإنام لغالب اآلثار األجنبية يف جمال العلوم اإلنسانية ً
أيضا.
يف الرتمجات العربية ،ال ملؤلفات ّ
وصورا
نصا وجمُلاً وكلامت
وأكثر الظن أن مأتى هذه النزعة هو رضب من املقاربة البيانية التي تعترب األثر ً
ً
وجمازات وأسلو ًبا ،ال غري؛ فال تقتيض ترمجته سوى فقه اللغتني وفقه علومهام ،برصف النظر عن رشوط
ُ
أدبيا
نح ْت
تأليف األثر األصيل وإنتاج املعرفة املحددة له واحلافة به .فإذا كان ذلك كذلكَ ،
الرتمجة ً
منحى ً
خاصياته املعرفية ،وهي الغرض األول من التأليف يف
األثر
نفسه
إنشائيا ،وتوهم
ً
ُ
املرتجم َ
ً
مبدعا ،وفقد ُ
ّ
اإلنسانيات ،ومنها الفلسفة كام سيأيت بيانه.
ال وفص ً
وص ً
ال،
وأما ثانيهام ،فهو أن أثر املرتجم ينخرط يف شبكة من عالقات متنوعة الطبائع ،قائمة ْ
ّ
بني ثقافات وألسن ولغات وخطابات استداللية ،وجتارب ذاتية ً
أيضا ،تضعه ،أي املرتجم ،إزاء حركة
تواصلية ،ولكنها ليست جمرد حركة خطية مستمرة أو «ناعمة» (رخوة ،)Soft /كام صار ُيقال اليوم،
والتأود (تشوه
وإنام هي حركة تراوح بني الصفاء والكدورة ()Opaqueness؛ بني اخلطية ()Linearity
ّ
برصي ،اعوجاج ).)(Distortion

وملّا كان اللسان الفرنيس من بني األلسن األوروبية التي احتك هبا ،أولاً  ،رواد النهضة اللغوية واألدبية
فكيفوا
والفكرية يف البالد العربية ،وكان ّ
روسو ،كذلك ،من أول أعالم الغرب الذين استقبلهم العربّ ،
وفكره يف فكرهم وثقافتهمَ ،ل ِز َمنا أن نخترب املسائل واملشكالت
لغ َته يف لغتهم ،ورمزي َته يف رمزيتهم،
َ
روسو إىل العربية ،ومنها ،عىل وجه اخلصوص
التي بسطناها آن ًفا بالنظر يف ترمجات عربية معارصة نقلت ّ
وبحسب األمهية التي يوليها هلا املرتمجون العرب ،العقد االجتامعي ،وخطاب يف أصل التفاوت وأسسه
بني الناس ،واالعرتافات ،صارفني النظر اّ
عم سواها ح ّتى نتمكن من التقريب واملوازاة واملقارنة بني
فيحصل بذلك للمقاربة املنتهجة هنا مزيدً ا
معينة واحدة ملؤ ّلف واحد،
ّ
ترمجات متزامنة حممولة عىل آثار ّ
من املعقولية والصلوحية.

روسو
الترجمة أمام إشكالية السكون والدينامية في فلسفة
ّ
لنبدأ بالتذكري ،حثيثًا ،ببعض املشهورات يف شأن كتاب أصل التفاوت ،ملا يف التذكري من فائدة توضيحية
وأوله أن أصل التفاوت يرفعه نظر بالغ األصالة يف اإلنسان والتاريخ من
بالنسبة إىل ما سيأيت قولهّ .
ُ
مستحدثتي يف العرص الكالسيكي الغريب ،أوالمها األنثروبولوجيا الفلسفية التي
منظور معرفتني
نْ
خطاب العقل الكيل إىل البنى الثقافية والسياسية
لت
استنبطت شفر ًة
ومفاتيح لعلوم اإلنسان هبا ن َق ْ
َ
َ
وأما ثانيتهام ،فهي فلسفة التاريخ املحكومة بمفهوم مركزي ،وهو
املحكومة بمبدأ األصل واالختالفّ .

10

العدد 2/ 7
شتاء 2014

مفهوم قابلية الكامل لدى اإلنسان ( .)Perfectibilté de l’homme /Perfectibility of Manوأكثر
روسو أول من ابتكره ،أو عىل األقل أول من صاغه يف نسق نظري .وهلذا املفهوم
االحتامل أن يكون ّ
روسو إىل تفسري احلركة املزدوجة واملفارقة
طابع جديل براديغمي معتاص ( ،)Complexبفضله سعى ّ
وسياسيا .وهو مل يتقهقر
أخالقيا
وتقنيا ،والتقهقر
التي حركت اإلنسان يف اجتاهني اثنني :التقدم ماد ًيا
ً
ً
ً
إلاّ ألنه «تقدم» عىل النهج الذي س ّنته له «تنظيامت» ومؤسسات وضعية منخرمة .والالفت للنظر أن
روسو العرب ،قد ترجم مفهوم قابلية الكامل ترمجة دقيقة
فرح أنطون ،وهو كام هو معلوم من أول قارئي ّ
يف عبارة عربية مسهبة ،وهي «تدَ ُّر ُج العامل ِ يف مراقي الكامل شيئًا فشيئًا»((( .وهلذا الرضب من الرتمجة ما
الروسوي نفسه ،كعبارة
يربره متا ًما يف سياق الكلامت والعبارات احلافة باللفظ الفرنيس داخل النص
ّ
«التقدم عرب ال ُّنمُوّات [التطورات] املتتابعة للذهن البرشي» (progrès dans les développements
وزع ُمنا هو أن أنطون أدرك مفهو ًما هو أعوص ما حوت
)ْ .((( successifs de l’esprit humain
ُدرك إلاّ بإدراكه
الفلسفة
درك إلاّ بإدراكها شاملة ،وهي ال ت َ
الروسوية للتاريخ وللرتبية ،فهو مفهوم ال ُي َ
ّ
ً
إدراكا دقيقًا تا ًما .لقد حدس أنطون ،عىل نح ٍو ربام كان أوعى من حتليالت عدد من معارصيه الغربيني،
أن الوضع الطبيعي إنام هو معيار ،عىل هديه يريد اإلنسان املستقبل ،وليس واقعة تارخيية تقع وراءه
روسو
ّ
فيحن إليها .هكذا جت ّنب أنطون سوء فهم كان متداولاً حتى بني نقّاد ورشّ اح اعتربوا تفكري ّ
ِ
َ
ماضو ًيا ،وأن فيه دعوة إىل العودة إىل حالة الطبيعة وإىل «امليش عىل أربع قوائم كالبهائم» ،بحسب جماز
(((
شهري أطلقة شيخ الفالسفة فولتري  .والدليل عىل زعمنا أن املفكر العريب تبني منزلة مفهوم «قابلية
روسو املتحرك باملفارقات ،هو ترمجته إعالن حقوق اإلنسان لثورة 1789
الكامل» احلقيقية يف فكر ّ
التي ذيل هبا مقالاً يف جملة اجلامعة يلخص أصل التفاوت ويرتجم منه مقتطفات ذات نزعة «طبيعانية».
ويف هذا املقال ،يعمد أنطون مرتني إىل تأكيد أن اإلعالن الثوري غري مستقل عن كتاب أصل التفاوت
كليهام ينبني عىل اآلخر ويعضده،
املنشور سنة  ،1755أي ثلث قرن قبل الثورة الفرنسية ،بل إن ْ
(روسو) واملامرسة (ثورة  ،)1789أي بني العقل
ولكأننا بأنطون قد أدرك أن هناك عالقة بني النظرية
ّ
(((
«س ّلم الكامل» .
واحلدث ،ففي رأيه َ
«ر َفع» إعالنُ حقوق اإلنسان «العا َمل درج ًة» يف ُ
كتايب أصل التفاوت واالعرتافات ،فأخذ عن األول رؤى ومفاهيم،
نظره الرومانيس يف
ْ
إذن ،ركز أنطون َ
(((
واستلهم من الثاين روحه ،واقتبس رموزه ،وربام ترمجه أو ترجم منه ،عىل حد زعم سالمة موسى ،
ترمج ًة ضاعت نسخ ُتها ،بل ذهب بعيدً ا بأن «تب ّنى» إنشائية االعرتافات ومتاهى معها كتجربة وجدانية كنا

 1انظر :فرح أنطون« :اإلنسان وما صنع التمدن به »،و«حقوق اإلنسان »،اجلامعة :السنة  ،1العدد ( 2نيسان /أبريل  ،)1899والسنة
 ،3العدد ( 4ترشين الثاين /نوفمرب  ،)1901ص  20و 251-250عىل التوايل .أعادت دار صادر ببريوت نرش جملة اجلامعة ً
نسخا يف
مصورة.
سبعة جم ّلدات
ّ
 2بالنسبة إىل النص الفرنيس ،انظرJean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les :
hommes, introduction, commentaires et notes explicatives par Jean-Louis Lecercle, les classiques du peuple (Paris: Editions
sociales, 1977), p. 105.

بالنسبة إىل الرتمجة العربية األحدث ،انظر :جان جاك روسو ،خطاب يف أصل التفاوت ويف أسسه بني البرش ،ترمجة بولس غانم؛ تدقيق
وتعليق وتقديم عبد العزيز لبيب (بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،)2009 ،ص .112
 3فولتري« ،رسالة إىل روسو 30( »،آب /أغسطس .)1755
 4أنطون« ،حقوق اإلنسان »،ص .251 -250
 5انظر :سالمة موسى :تربية سالمة موسى (القاهرة :سالمة موسى للنرش والتوزيع[ ،د .ت ،)].ص  ،57-54و«نزعتان يف األدب
والفلسفة »،يف :سالمة موسى ،األدب للشعب (القاهرة ،املكتبة األنجلو مرصية ،)1956 ،ص .128
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قد تعرضنا إليها بالرشح يف مناسبة سابقة((( .ثم انتقل بعدها إىل جتربة رومانسية من طراز خمتلف ،وهي
فحصا دقيقًا الف ًتا ،و ّ
خلصها ،وترجم منها مقاطع كثرية ،و«اقتبس من
جتربته مع نيتشه ،ففحص مؤلفاتِه
ً
فلسفته» ،كام يقول ،رائعته األدبية ِ
اخلطرة مريم قبل التوبة((( .نرى عىل هذا النحو كيف أن القران بني
خصوصا،
روسو
الوجدان والثورة عند أنطون مها اللذان ّ
ً
حددا قراءته اآلداب األوروبية عمو ًما وأدب ّ
ون ْق َلها إىل العربية ،خال ًفا لبعض السابقني له الذين ذهبوا ،وهم يف رشوط وسياقات معرفية وثقافية خمتلفة
لروسو:
مذهبا آخر يف نقلهم
نسبيا،
ّ
ً
ً

انكب عىل تعاليم كتاب إميل الرتبوية
فأما الطهطاوي ،وهو املصلح املحرتس يف الظاهر عىل األقل ،فقد
ّ
ّ
بالتلخيص واالقتباس والرتمجة ،فكان نقله عنه بالغربلة واالصطفاء ،ثم بإعادة تركيب العنارص املنقولة،
ً
إسالميا صار ًما .واحلال أن الرتبية كانت ،بال منازع ،العمود الفقري لربنامج
مسوغا إياها تسويغً ا
ً
اإلصالح ،فكان عمل الطهطاوي كعمل صيدالين ماهر يتالعب بالعقاقري .إن الغائية الربناجمية بعنارصها
«وسائليا»
وجهت هذا الرضب من النقل ،حتى لكأننا به يريد ،بصورة حرصية ،حتديثًا
الرباغامتية هي التي ّ
ًّ
به ينقذ عامله الرشقي القديم واملأزوم ،ال غري.

وأما أديب إسحق ،وقد ظهر إنتاجه يف الفرتة التي تلت قليلاً بوادر اإلصالح (الطهطاوي) وسبقت قليلاً
ّ
بوادر أزمته وأثر الرومانسية يف أدباء ومفكرين عرب (أنطون)  ،فكان يريد من التنوير أن يكون «ثور َة
أن ُْفس»((( بعبارته املكثفة والبليغة واملجا ِوزة لشعارات التنوير األورويب نفسه .وكان ينبغي هلذه «الثورة»
أن تالزمها ،يف منطق الكلامت واألشياء« ،فورةٌ» يف اللسان واللغة ،فتكونان كلتامها ت ُْرمجانًا عن األخرى.
شاحة أن أديبنا الرائد غيرّ أساليب التحرير واإلنشاء والبالغة يف مجيع أغراض (تيامت) األدب
ال ُم ّ
ومدحا وهجا ًء ووص ًفا ،وأدرج الرتاجيديا الكالسيكية والدراما ولغ َت ْيهام،
خصوصا رثا ًء
عمو ًما والشعر
ً
ً
ومصطلحات النقد احلديث ،ولغة الصحافة ،وخطابة السياسة احلديثة يف فضاء الثقافة العربية ،ووضع
املتحدر من أرسة كاثوليكية أرمينية األصل  -وشحن اللغة العربية ،بال
مصطلح «النهضة العربية»  -وهو ّ
أدنى مبالغة ،بنفحات رمزية وذهنية ،منها معنى تاريخ األفكار الذي مل ُي ْب َ
تك ْر بعدُ  ،كام شحنها ،وبوهج ال
سابق له ،غري محُ ٍ
لتحديثيي الغرب سوى يف روح
اك ال لقدماء العرب سوى يف قوانني اللسان وألفاظه ،وال
ّ
وحمرتسا شديد االحرتاس من مقاصد املتأخرين؛
العرص الكلية ويف مصطلحات علومه ،ناقدً ا للمتقدمني
ً
ين غريبة يف األصل عنه ،وهو القائل بمناسبة تعريبه
طوع) من اللفظ العريب املتقادم معا َ
واصطنع (بمعنى ّ
َ
لفظ «تولريانس» ) (Toléranceبلفظ تساهل ،ويقصد به التسامح ،كام رصنا نقول اليوم« :وال أجهل أن
اصطالحا وإنْ يف إيالء األول معنى
وافي نْي باملراد منهام
ً
هذين احلرفني  -لفظ التعصب ولفظ التساهل غري َ
اً
احلد اللغوي ،ولكن
ضد ذلك املعنى
توسعا
الغلو يف الدِّ ين والرأي
خروجا عن ّ
عظيم ،ويف إرشاب الثاين ّ
ً
ً
ّ
6 Abdelaziz Labib, “Présence de Rousseau dans la Renaissance arabe,” dans: Jean-Jacques Rousseau, politique et
nation: Actes du IIe Colloque international de Montmorency, 27 Septembre- 4 Octobre 1995, organisé par la Ville
de Montmorency et le Musée Jean-Jacques Rousseau; Présentation générale de Robert Thiéry, Colloques, congrès
et conférences sur l’époque moderne et contemporaine; 5 (Paris: H. Champion; Montmorency: Musée Jean-Jacques
Rousseau, 2001).

 7سيمتد نرش هذه الرواية ذات الطابع األديب املارق عن املركز أو املتزندق بداية من سنة  ،1906وطوال ثالث سنوات ،عىل أجزاء
عديدة يف جملة اجلامعة ،انظر مقدمة الرواية يف :اجلامعة ،السنة  ،5العدد ( 6ترشين األول /أكتوبر .)1906
 8أديب إسحق« ،الثورة »،يف :أديب اسحق ،الكتابات السياسية واالجتامعية ،مجعها وقدم هلا ناجي علوش ،ط ( 2بريوت :دار الطليعة،
 ،)1982ص  134وما تالها.
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لالصطالح حكماً ً
نافذا يسوق األلفاظ إىل املعنى الغريب فتنقاد ،فإذا مرت عليها األيام وصقلتها األلسنة
(((
واألقالم جاءت منطبق ًة عليه بال إبهْ ام وال إهيام» .

ومرسحي ومرتجم لراسني،
ومع أن موقعه األديب كرائد من رواد التجديد اللغوي ،و َنقّاد ،وشاعر،
ّ
لروسو قراءة إنشائية وابتداعية
يفرتض ،وهو الذي نعته فيكتور هيغو بـ«عبقري الرشق» ،أن تكون قراءته
ّ
حرصا ،منطبعة بطابع الشكالنية احلقوقية والسياسية (العلم املدين):
النزعة ،فإهنا جاءت ،يف هذا الباب
ً
ُ
تعصب زعامء طائفته ضد تفكريه
فام بقي من آثاره ومن خمطوطاته التي نهُ بت وأتلفت يوم دفنه بسبب ّ
ِ
امرية اللغوية العربية القديمة ،أو ُق ْل صناعتها بام
ومواقفه( ،((1نّ
تبي كيف أنه ساهم يف «حتريك سواكن» امل ْع ّ
روسو ومعارصيه،
اصطنع من مصطلحات استقى معانيها من القاموس السيايس واملدين الذي لكتابات ّ
يسميه «حركة األفكار»( ،((1وهي يف رأيه «حركة الهنائية»( ((1عابرة للثقافات واألزمنة،
وهيأ هبا ما ّ
ّ
ومنحها ما يواتيها من كلامت عربية .هبذه الطريقة ،انزرعت وانترشت عالمات لغوية ،ومفاهيم فكرية
أعم ،غري مألوفة ،فخلخلت ما كان ساك ًنا يف الثقافة العربية لعهود طويلة وبعثت
دقيقة ،وتصورات ذهنية ّ
ُ
روسو قول إسحق بـ«االستقاللية» ،وهي الناموس
فيه حركة جديدة .ومن أ َّمهاهتا الرئيسة املقتبسة من ّ
الذايت ( )autonomieالذي للفرد والقائم عىل «الناموس الطبيعي»( .((1وال شك أن معنى «الناموس
الذايت» ّ
تعبريا وأفصح مع ًنى من استخدامنا احلايل للفظ «االستقاللية» ،عدا أن السابق مركّ ب
أدق
ً
من لفظني.
منطقيا ووجود ًيا ،من قيمة
روسو ،يتأتى مفهوم االستقاللية مشتقًا،
وعند إسحق ،كام هو الشأن عند ّ
ً
ُ
كونية ،وهي احلرية التي جعل كالمها منها أ ًّسا ً
املعرب
حمركا ملجمل تفكريه ومأمولهّ .
وفصل إسحق ِّ
ِ
واملرتجم حينا آخر ،مفهوم احلرية احلديث ،فميز ،بالرشح والنقد ،بني «احلرية الطبيعية» و«احلرية
حي ًنا،
املدنية» و«احلرية السياسية» و«احلرية الشخصية»( ،((1و«حرية الفكر الشاملة»( ((1التي وصفها بالشمول
الب ْع ِد وعابر ًة لسائر رضوب احلرية .وإذا ما أنزل إسحق احلرية و«احلق الطبيعي»( ((1منزلة
أفقي َة ُ
لكوهنا ّ
(((1
القيمة واملثال ،فإنه أنزل «الناموس الطبيعي احلقيق باال ّتباع» منزلة القانون الساري يف الكون والسابق
لكل مدنية .ولكن املؤسسة الوضعية هي التي أغفلته وحادت عنه .ويقيض الناموس الطبيعي بـ«احلفظ
الذايت»( ((1أو «استبقاء الذات»( ،)conservation de soi( ((1وهو حفظ الفرد لشخصه وحرمة جسده
وضمريه ووسائل عيشة الطبيعي ،كام يقيض بـ«احلفظ النوعي»( ،((2وهو حفظ اإلنسانية مجعاء .ويقوم
 9أديب اسحق ،الدرر ،وهي منتخبات الطيب الذكر اخلالد االثر املرحوم أديب اسحق ،عني بجمعها جرجس ميخائيل نحاس
(االسكندرية :مطبعة املحروسة ،)1886 ،ص .8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

10 Elie Kedourie, “The Death of Adib Ishaq,” Middle Eastern Studies, vol. 9, no. 1 (January 1973), pp. 95-109.

انظر« :حركة األفكار »،يف :اسحق ،الدرر ،ص .55
املصدر نفسه ،ص .56
املصدر نفسه ،ص  ،4واسحق ،الكتابات السياسية واالجتامعية ،ص  89-84 ،72-68و.95-94
راجع مقاله «احلرية» وفيه يفصل رضوب احلرية ،يف :أديب اسحق« ،احلرية »،يف :اسحق ،الدرر ،ص  3وما تالها.
اسحق ،الدرر ،ص .166
املصدر نفسه ،ص .116
اسحق« ،احلرية »،ص .4
املصدر نفسه ،ص  4و 19وما تالها.
اسحق ،الدرر ،ص  119وما تالها.
املصدر نفسه ،ص  119وما تالها.
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«حب
القانون الطبيعي عىل التشارط الوجودي والتبادل النفعي بني الذايت والنوعي .ويدرج إسحق مفهوم ّ
الذات»( ،)amour de soi( ((2وهو من املبادئ املفسرّ ة لنزوع الفرد إىل «اهليئة االجتامعية»( : ((2فحبك
لذاتك يقودك إىل حبك لغريك،
عكسا للحب الشخيص ( )amour propreاملدمر للرابطة املدنية .نحن
ً
(((2
إذن إزاء طراز جديد من الفكر واللغة واملصطلح يف تفسري «التنشئة االجتامعية» و«امليثاق االجتامعي» ،
راديكاليا عن التمثالت والتعليالت «الرشقية» املوروثة ،ومنها التفسريات الدينية عىل
طراز مارق مرو ًقا
ً
وجه اخلصوص ،فنكون ً
أيضا إزاء رضب من األنثروبولوجيا السياسية الكافية لتفسري كل يشء خيص
مدنية اإلنسان بال إضافة وال «يد خارجية» .ولكأننا بإسحق يعترب أنه ما عاد هناك من حاجة إىل السامء
ّ
آثارا
ترجم
قد
كونه
يف
واخلطرة
اجلادة
إسحق
مسامهات
قيمة
تكمن
وال
األرض.
يف
ما
فعل
أو
لفهم
ً
كيفه وما نقده من أفكارها ومصطلحاهتا عرب صحفه
غربية فحسب ،بل تكمن يف ما زرعه وما نرشه وما َّ
روحا سياسية جديدة وأد ًبا «مجهور ًيا» جديدً ا قد تعرف إليهام
املختلفة ومقاالته ذات املنزع املوسوعي .إن ً
(((2
إسحق يف مصادرمها األوروبية وبثّهام يف ثقافته بطريقة منسقة؛ فلقد كتب يف مبادئ «اجلمهورية»
منريا مفهو َمي «الوطن
وأعالمها ،ورشح
واألمة» ( ((2يف أفق فلسفة «التقدم» التي استفاض يف
ً
رشحا ً
ّ
(((2
رشحها وتطبيقها عىل جماالت خمتلفة .وتوسل يف ذلك ،عىل الصعيد املعريف« ،نور العقل» و»الفهم
الطبيعي»(« ((2والعواطف الطبيعية»( .((2وعىل هذا الصعيد الذي أمجلناه إمجالاً  ،يلج بنا إسحق إىل الكون
لروسو كام أقامه يف أصل التفاوت ،وباخلصوص يف العقد االجتامعي .ومل يأخذ إسحق،
اللغوي السيايس
ّ
روسو ،بل أغلب الظن أنه قرأ كال الكتابني ،أي أصل
كام سبق وقلنا بالنسبة إىل فرح أنطون ،بظاهر أقوال ّ
شائعا بني بعض النقاد،
التفاوت والعقد ،بعدسة اآلخر ،وربام مل ير بينهام جمرد قطيعة باهتة وعقيمة كام كان ً
بل رأى ً
أيضا تواصلاً بفضل مفهوم «الكامل» و«التدرج»( .((2ومهام يكن من أمر التأويل هنا ،فإن مقولة
روسو تصري مشحونة بعالمة اإلجياب
«التقدم» املشحونة ،يف ظاهرها عىل األقل ،بعالمة السلب عند ّ
عند إسحق .وهذا ما يفصل ،يف العمق ،بني الرجلني يف جمال «الفلسفة السياسية» ،واملصطلح موجود
روسو الراديكايل يف قوله بـ«الديمقراطية املبارشة»
عند رائد النهضة العربية؛ فلئن ذهب إسحق مذهب ّ
وانتقاده للديمقراطية «النيابية»( ((3التي قال هبا منتسكيو انطال ًقا من مبدأ أن اإلرادة غري قابلة للتنازل ،فإنه
روسو لو ًما شديدً ا
مل يكن جمرد «ناقل» ،بل كان
ناهبا لألصول التي أخذ عنها ،فهو الم ّ
مبتكرا ،وكان ناقدً ا ً
ً
معا :من حيث تعريفها الوجودي ،ومن حيث التضييق عليها بالقانون أو
عىل تقييده للحرية من جهتني ً
روسو يف جوهر فلسفته السياسية بأن أشار إىل التناقض
حتى باإلرادة العامة .فضلاً عن ذلك ،نقد أنطون ّ
الكامن يف مفهوم امليثاق االجتامعي؛ فهو يسلبك من جهة ما هيبك من جهة أخرى ،بل ويسلبك اآلن ما
 21اسحق ،الكتابات السياسية واالجتامعية ،ص .175 -153
 22املصدر نفسه ،ص  ،175 -153واسحق ،الدرر ،ص .4
 23إسحق ،الدرر ،ص .248
 24يتكرر مفهوم «اجلمهورية» و»اجلمهوري» يف عدة نصوص ألديب إسحق .انظر عىل سيبل املثال :املصدر نفسه ،ص  .4-1راجع
نقده لنابليون بونابارت وغدره باجلمهورية (املصدر املذكور ،ص  .)4انظر أيض ًا :أديب اسحق« ،غمبتا »،يف :اسحق ،الكتابات السياسية
واالجتامعية ،ص .316
 25اسحق :الدرر ،ص  ،53والكتابات السياسية واالجتامعية ،ص  73وما بعدها.
 26اسحق ،الدرر ،ص .5
 27املصدر نفسه ،ص .5
 28املصدر نفسه ،ص .9
 29املصدر نفسه ،ص  ،272واسحق ،الكتابات السياسية واالجتامعية ،ص .357
 30أديب اسحق“ ،جملس النواب ”،يف :اسحق ،الكتابات السياسية واالجتامعية ،ص  272وما بعدها.
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روسو يف موقفه الذي أنزل املرأة منزل َة الدونية يف
مفكرنا
قد ال هيبك غدً ا .كام نقد
الرشقي جان جاك ّ
ُ
ُّ
روسو ،بل نقد ً
أيضا كامل القرن الثامن عرش ،من مونتيسكيو إىل روبسبري،
احلياة املدنية .ومل يكتف بنقد ّ
لقصوره عن إقرار مبدأ «وجود املساواة مع الفارق»(.((3
ّأما رأينا ،بعد هذه اإلطاللة القصرية عىل منزلة الرتمجة عند أديب إسحق ،فهو أن قيمة الرتمجة ليست
العربي نْي ويف
فعالاً يف جتديد اللسان واللغة
عرضية أو هامشية ،بل هي مركزية و«برناجمية»؛ إذ يوليها ً
دورا ّ
ّ
مرارا إىل قضايا الرتمجة وأثرها يف
أديبا يتطرق ً
تثوير األنفس واستنهاض األفهام .فال غرو ،إذن ،أن نرى ً
«حركة العرص»(.((3

كان هذا ُّ
روسو مقذو ًفا به يف خضم
روسو من االستقبال لدى جيل من رواد «التنوير العريب» ،أي ّ
حظ ّ
احلياة الفكرية ومعرتك الفضاء العمومي .وكان ما استعرضناه عىل جهة التلخيص واستنتاج الواقعة
الدالة :فنقول إن اخلاصية الغالبة عىل هذا االستقبال ،أكان عىل صعيد الرتمجة ال ّلسانية الرصف ،أم الرمزية
ّ
ِ
ُ
القيمية ،هي املنحى الرومانيس ،أو ُق ْل الرتمجة املترَ َْمن َسة .ومن دالئل ذلك ،إنْ مل يكن من
أم الفكرية أم
ّ
أبلغها عبارةً ،موقف فرح أنطون التايل الذي يستحق ،يف حد ذاته ،دراسة أدبية مستقلة :فنحن نراه  -وهو
ومكي َفهام يف البيئة الثقافية العربية -
س منهام
الناقل لـ أصل التفاوت و«املرتجم» لـ االعرتافات واملقتبِ َ
ِّ
يعقد مع نفسه عهدً ا ،وهو يف السابعة عرشة من عمره ،اّ
الصبا»؛ وهو أن يزور الرشْ مات
سمه ـ«عهد ِّ
نفس ْيهام
بمدينة شمبريي يف فرنسا ،أي البيت الذي عشق فيه ّ
روسو مدام دو فارينس فتحدث عنه وعن َ
طويلاً يف االعرتافات .وحتقق ألنطون حلمه ولكن ،لسوء احلظ ،يف إثر مناظرة تارخيية يف مرص قابلت بينه
فه ِزم أنطون كام
وبني حممد عبده ورشيد رضا بشأن تأويل فلسفة ابن رشد ومنزلة النبوة والفلسفة فيهاُ ،
َ
مضطهدً ا .ويف طريقه إىل أمريكا
يهُ َزم «الغرباء» ،وخرج من مرص
ً
مرورا بفرنسا ،استذكر ذلك العهد فغيرّ
مسلكه حتى يزور الرشمات؛ فلنصغِ إليه وقد «أحس بقشعريرة يف بدنه» ،وهو عىل عتبة الرشمات ،وكان
ذلك صبيحة يوم من أيام ربيع « :1906جان جاك ! جان جاك ! هو ذا شخص [ ]...أرضّ ته مبادئُك
رضره لك .منذ  15سنة أمتنى زيارتك وها أنذا يف بيتك .وال تسلني هل هذه الزيارة زيارة
وجاء يشكو
َ
صاحبها إذا خلص النية فيها سوى
تعبا من خدمة ال جيني
تثبيت أم زيارة وداع ،فإنني جئتك
ضجرا ً
ُ
ً
االضطهاد والعدوان»(.((3
روسو الذي استقبله وترمجه
إذا كان ذلك هو ملمح
«روسو النهضة العربية» ،فبأي ملمح سيطل علينا ّ
ّ
املثقفون العرب يف عرص املدارس واجلامعات ومؤسسات الرتمجة والنرش العرصية؟
فأما أصل التفاوت ،فعرف منذ منتصف القرن املايض أربع ترمجات عربية كاملة عىل األقل( .((3وإ ْذ
ّ

 31راجع مقاله الرائد املنري حول «حقوق املرأة» ،الصادر يف :التقدم ،العدد  ،)1881( 11نرشه ناجي علوش يف :اسحق ،الكتابات
السياسية واالجتامعية ،ص .172-165
 32اسحق ،الدرر ،ص .107
 33فرح أنطون« ،حب روسو ومدام وارين :زيارة صاحب اجلامعة بيتهام يف شمبريي »،اجلامعة (نيويورك) ،العدد ( 1متوز /يوليو
.)1906
 34صدرت أوىل ترمجات أصل التفاوت الكاملة سنة  ،1954وهي من عمل شيخ املرتمجني عادل زعيرت ،وتلتها ثالث ترمجات تونسية:
ترمجة حممد العريب ([د.ت ،)].وترمجة نور الدين العلوي ( ،)2005وترمجة حممود بن مجاعة ( .)2009وتتطلب ترمجة العلوي تعليقات
مطولة ومستقلة بذاهتا تق ّلبها من جهات عدة؛ وهي كثرية األخطاء ،منها ما يتصل بالتحرير والنارش ،ومنها ما يعود إىل املرتجم ،ويصل
ظاهرا .وهناك ترمجات أخرى ،منها ترمجة بولس غانم التي اهتممنا هبا
بعض األخطاء أن يقلب املعنى الذي يريده روسو حتى ولو كان
ً
يف إطار أعامل املنظمة العربية للرتمجة (جلنة الفلسفة).
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تو ِق ُفنا من بينها الرتمجة الراقية التي أنجزها بولس غانم ،وهي الصادرة يف بريوت سنة  ،1972فألن
ت َْس ْ
املصادفات شاءت لنا أن نخترب تلك الرتمجة بقدر ما ختتربنا هي بدورها .وكان ذلك عندما ضبطت املنظمة
العربية للرتمجة (جلنة الفلسفة) يف سنة  2007جمموعة من ّأمهات املؤلفات الغربية الكالسيكية املرتمجة
ُراجع  ،وكانت ترمجة بولس غانم
إىل العربية والتي اعتربهتا مؤهلة ألنْ تُستعاد ترمجاتهُ ا العربية أو تحُ َ نَّي أو ت َ
تلك من بينهاُ ،فأ ِ
وكل إلينا باملهمة الثقيلة ،فتك ّفلنا هبا من باب هو ،باألحرى ،أقرب إىل التدقيق والتحقيق
منه إىل التصويب(.((3

مشاحة يف أن ترمجة بولس غانم لـ أصل التفاوت متتاز بفصاحة العربية وصفائها ،فهي خدمت
ال
ّ
ٍ
طوعت مفرداته ومرتادفاته الكثرية ملعان ومفاهيم مستحدثة ،واختربت
اللسان العريب بقدر ما ّ
طياهتا العميقة قلق طبيعي من نوع حديث.
باخلصوص قدرته عىل التعبري عن فلسفة للتاريخ يعتمل يف ّ
يتبينان أن مسحة أدبية تغلب عىل ترمجة غانم ،وهي غري مواتية بحكم طبيعة
غري أن ال ّناقد أو املحقق ّ
روسو نفسه يف
روسو والغرض منه .من اجلائز أن نع ّلل هذا التوجه األديب يف الرتمجة بأسلوب ّ
مؤ َّلف ّ
الكتابة ،ولكن هذا األسلوب هو الذي أوهم املرتمجني وأوقعهم يف رشاك األدب بالنسبة إىل املؤلفات
املرء الفصاح َة وقد صارت كدور ًة يف املفهوم،
النص نْي ،الفرنيس والعريب ،يلفي ُ
النظرية .وباملكافحة بني َّ
ُ
ُ
«النية» يف ّ
وانحاللاً يف املصطلح ،كأنْ ّ
حتل
و«املعارف» يف حمل «األنوار»
حمل «اإلرادة» (،)volonté
( )Lumièresيف سياقات ّبينة ال حتتمل التأويل ،أو حيل معنى «اخللق» يف حمل معنى «الصنع» (،)faire
أو الكائن «املخلوق» يف حمل «الكائن» ( )êtreليس إلاّ  .وحيصل ً
الروسوي
أيضا أن يجُ َّزأ املفهوم
ّ
املجردة» ،أو أن
الفلسفية ذات األفكار
الواحد إىل ألفاظ كثريةُ ،فيشار إىل «امليتافيزيقا» بـ«التعليالت
ّ
ّ
ُ
طلبا لرونق الرتكيب العريب وتوازناته الصوتية فتحل
تجُ ا ِوز
البالغة مطابق َة الكالم للمقصود لتصري ً
«النفوس املضطربة القلقة» ( )énervéesيف حمل «النفوس املضطربة» ،ويصري ما ليس سوى «أسباب»
املحسنات البديعية
«أسبا ًبا وعوامل» ،وال مسوغ لذلك اللهم أن تندرج الكلامت والعبارات يف كامئم
ّ
ومرسل الكالم.
َ

روسو؟
ولكن ملعرتض أن يعرتض  :ما حيلة املرتجم إذا كان الغموض وعدم الدقة عائدين إىل لغة ّ
روسو كان ينتقي كلامته بعناية فائقة ويشحذ مصطلحه فيدققه .غري أن املصطلح إذا
واجلواب هو أن ّ
روسو مفكر
روسو يضعه يف حركة دائمة .إن ّ
ظهر ،يف وهلة أوىل ،بمظهر عدم الدقة ،فمرد ذلك إىل أن ّ
دينامي وجديل ،وباخلصوص يف أصل التفاوت ،واحلال أن منهج الفكر االستداليل يواتيه الثبات البنيوي.
كبريا خو ًفا عىل أصل التفاوت ّمما قد يطرأ عىل ألفاظه من تصحيف يف
وقد بلغ اهلوس
بروسو مبلغً ا ً
ّ
حيرف خمطوطته ،فأمىض وق ًتا يف
أثناء طباعته ،بل ّ
وخيل إليه أن بعض خصومه من «حزب الفالسفة» قد ّ
نسخها مرات.

روسو وهوسه بخصومه! لنسأل :ماذا كان له أن يقول لنا أو كيف كان حيتج به علينا لو
ولكن لنرتك ّ
بعضا من مرتمجينا العرب ي ِ
أنه رأى كيف أن ً
مصطلح «خطاب» من عنوان «خطاب يف أصل
سقط
ُ
َ

 35وملّا بلغ عمل التدقيق والغربلة  -الذي أتيناه يف حتيني وتدقيق ترمجة بولس غانم ً -
هي ،ترددنا بني أن ننرصف عن متابعة
شوطا غري نّ
نقدم ترمجة جديدة بالكلية .غري أن انجذابنا إىل جتربة ُترجمُ انية تأويلية موضوعية ال ختلو من متعة ذهنية عدا عناء
عمل خطر كهذا أو ّ
ّ
املسؤولية ومشقة املهمة ،حثّنا عىل فصل النزاع الداخيل وعىل جلم غطرسة «األنا املعرفية» فسلمنا بأن نكتب ترمجة عىل الرتمجة ،أو ترمجة
للرتمجة إن شئنا ،بل وأكثر من ذلك تأويلاً للتأويل! .انظر :روسو ،خطاب يف أصل التفاوت (.)2009
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التفاوت»...؟(َ . ((3أ َ
ال إن وجود هذا اللفظ يف العنوان ليس من باب البالغة أو االحتذاء باملألوف،
بل العكس متا ًما هو الصحيح ،وذلك أن كلمة  discoursاألجنبية تتضمن معنى التفكري االستداليل،
والشكوكية
النقدوية
والنسقية ،و«املعقولية» املعرفية  ...إلخ .ويف القرن الثامن عرش الذي كانت تسوده
ّ
ّ
وأدب الرسالة
منهج التقيص والبحث (،)enquête / inquiry
ُ
والتجريبية ،ويسوده ،هلذا السبب بالذاتُ ،
ّ
واملحاورة واخلاطرة واملحاولة ،وحتى «األفكار» «اجلوالة» والدوارة (ديدرو) ،وفيه صار للقارئ قاموس
فلسفي حممول (فولتري) ،وفيه صار املفكرون يعزفون عن «تقاليد» الفرضيات واالستدالالت النسقية
والربهانية باعتبارها دغامطيقية ،فإن لكلمة «خطاب»  -يف مثل ذلك القرن  -داللة فلسفية ،بل وحتى
ِ
معينة من تفكري القرن السابع عرش ،ومن
روسو
َ
ميتافيزيقة ،خطرة وحاسمة ،إ ْذ بفضلها يستأنف ّ
جوانب ّ
دوهنا ال يمكن لفلسفة التاريخ التي يؤسسها اخلطاب يف أصل التفاوت أن تقوم أصلاً  .زد عىل ذلك أن
املؤ َّلف خياطب به مؤ ِّل ُفه أصحاب املناظرة وأعيان مدينة جنيف ومواطنيها.

ي الفلسفة
ترجمة العقد االجتماعي ُقبالة
َ
اختصاص ْ
والقانون السياسي
الروسوي الذي انكب عليه املرتمجون العرب أشد االنكباب ،فهو العقد االجتامعي ؛ إذ عرف
وأما املؤ َّلف
ّ
ّ
هذا الكتاب عديد الرتمجات إىل العربية ،منها املنتخبات ،ومنها النص الكامل ،ومنها ما هو ترمجة عن
األصل ،ومنها ما هو ترمجة عن ترمجة إنكليزية .و ّمما طاولته اليد ورجعنا إليه بالدرس والتثبت واملقارنة،
فأربع ترمجات نستعرض منها ثال ًثا فقط التصاهلا بالغرض من هذا البحث(:((3
األرجح أن أوىل الرتمجات الكاملة املعروفة هي ترمجة عادل زعيرت املوسومة بـ العقد االجتامعي أو مبادئ
احلقوق السياسية املطبوعة سنة  1954يف القاهرة .وقد «قرأ هذه الرتمجة وفق أحكام منظمة األونسكو:
توفيق الصباغ وكامل احلاج» ،كام تنص عىل ذلك صفحة العنوان الثانية .ومعلوم أن عادل زعيرت مرتجم
لروسو وفولتري
من الطراز األول ،وقد نقل من الفرنسية إىل العربية سبعة وثالثني جملدً ا ،منها مؤلفات
ّ
ومونتسكيو وأرنست رينان ،وغريهم .ومعلوم ً
أيضا أن هذا املرتجم رجل قانون وعارف مدقق باللغة
قرأت العقد االجتامعي كام ترمجه زعيرت غاب عنك أنك تقرأ
العربية وقواعدها وفنوهنا ،ح ّتى أنك إنْ
َ
ترمجة ،لفصاحة ألفاظها وقوة مبانيها ومجلها .ولكن إن قيل لك إنك تقرأ ترمجة لـ العقد االجتامعي
روسو يف سياق القرن الثامن عرش التنويري ومن منظوره ،فاألرجح أنك تطمح إىل العودة
الذي أ ّلفه ّ
إىل األصل الستفساره واستبيان بعض املعاين ،وخاصة بعض املفاهيم الفلسفية التي حيصل لك أن خيتلط
عليك أمرها.
وأما ثانية الرتمجات ،فهي تلك التي وضعها بولس غانم وقرأها خليل رامز رسكيس ونُرشت يف سنة
ّ
 1972يف بريوت برعاية اللجنة اللبنانية لرتمجة الروائع ً
كثريا عن األوىل ،أي عن
أيضا .وهي ال تبعد ً
 36انظر مثال :جان جاك روسو :أصل التفاوت بني الناس ،ترمجة عادل زعيرت (القاهرة :دار املعارف)1954 ،؛ أصل الالمساواة بني
البرش وأسسها ،ترمجة حممد العريب (نابل :بابريوس ،)1983 ،وأصل التفاوت بني الناس ،ترمجة نور الدين العلوي (تونس :دار املعرفة،
.)2005
 37نستعيد يف ما ييل بعض األفكار التي كنا قد بلورناها بشأن تاريخ ترمجة آثار روسو إىل العربية ،وسقناها يف تقديمنا لرتمجة أصل
التفاوت والعقد االجتامعي.
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ترمجة زعيرت ،اللهم من جهة األسلوب أو بعض التفصيالت ذات الطابع البالغي .وما أمجلناه سابقًا من
قول يف ترمجة غانم لـ أصل التفاوت وحدودها ،يصدق كذلك عىل ترمجته للعقد االجتامعي ،فلها هي
كذلك فصاحة العربية وصفاؤها .غري أن املسحة األدبية الغالبة عليها تخُ ِ ّل بالبنية املفهومية للنص ،فيتحول
البيان إىل كدورة وتتحول شفافية التخاطب املعريف إىل عائق .ويأيت ذلك من أمرين :من سطوة اللفظ عىل
َ
ألفاظ العقد االجتامعي قابل ًة لالستبدال ،يف حني أهنا لغة
املصطلح؛ ومن «ألعوبة» املرتادفات التي جتعل
اصطالحية دقيقة وراسخة ترسم ً
دالليا ليس من اجلائز اخرتاقه وجماوزته .زد عىل ذلك أن هذا
حقال
ً
صاحبه هلندسة رياضية صارمة .فإذا
التأليف النسقي الفذ يف تاريخ الفلسفة السياسية واحلقوقية أخضعه
ُ
روسو ،فإن العقد ال يقبل هبا الب ّتة .لنستذكر فقط أن
جاز القبول بمروقات «أدبية» يف ترمجة سائر مؤلفات ّ
روسو ،ذلك أنه كان ينوي تأليف عمل ضخم أطلق عليه تسمية
االشتغال به اقتىض عرشين سنة من حياة ّ
سكرتريا
التنظيامت السياسية ( ،)Institutions politiquesورشع يف التخطيط له يف السنة التي أمضاها
ً
لسفارة فرنسا يف البندقية بني أيلول /سبتمرب  1743وآب /أغسطس  .1744وإذ أعياه أمر إمتام مؤ َّلفه،
قدر ،يف سنة  ،1759أن مرشوعه قد ال يرى النور كاملاً ّ
إال بعد املزيد من السنني الطويلة ،أقر العزم عىل
ّ
(((3
أن «يستخلص منه ما يمكن أن يكون منفصلاً  ،ثم أن حيرق الباقي»  .وهكذا ،عكف عىل خمطوطته
طوال أكثر من سنتني كاملتني ليؤلف كتابه املشهور .وما يظهر فيه من بالغة ينبغي ألاّ يوهم بأن مقتضياته
أدبية ،وإنام هي فلسفية وحقوقية .فإن العقد مؤ َّلف َ
روسو إعدا ًدا رصي ًنا ،وتط ّلب منه
حمكم البناء ّ
أعد له ّ
رشاحه إحصا ًء
تبحرا يف قراءة املصادر املتنوعة ،فاستقىص من الكتب والوثائق واملراسالت ما مل حيصه
ُ
ً
ً
ُ
مبتكرا يف مبادئ القانون والسياسة ،متص ًفا بـ القصدية الفلسفية واالستقاللية
ا
ف
تألي
ه
تأليف
فجاء
ا،
تا ًم
ً
روسو الفكرية أن انشغل هذا الكاتب الوجداين
البنيوية واالكتامل النسقي .ومن مفارقات شخصية ّ
باملسألة السياسية انشغالاً
املعلومي عند
معرفيا ،بل إنه هنج فيها هنج الربهان العقيل واحلجاج املنطقي
نْ
ً
سائر املؤلفني ،واألرجح أنه زاد عىل العديد منهم بأن أجاد لغة الرياضيات الدقيقة فاستخدمها ،لمِ ا يف
ووضوحا كافيني ،وباخلصوص يف الفصل األول من الكتاب
متيزا
عبارهتا من مطابقة تزيد االستدالل ً
ً
متاهيا بني النظام الريايض والنظام العميل ،وإنام قصد
الثالث من العقد .ومل يكن ذلك ظ ًنا منه أن ثمة ً
التبيني باملثال ،فبلغ مقصده ،أال وهو التمييز بني السيادة واحلكومة من ناحية ،وإيضاح نسبية احلكومات
وحتول قيمة املواطن بحسب امتداد الدولة وتعداد سكاهنا ،من ناحية ثانية(. ((3
ّ
وثالثة الرتمجات هي ترمجة عبد الكريم أمحد التي راجعها توفيق اسكندر .وقد متت عن ترمجة إنكليزية ال
عن األصل الفرنيس .وقد صدرت يف القاهرة عند دار سعد للطباعة والنرش ،ضمن سلسلة «األلف كتاب»
الشهرية التي كانت من مشاريع العهد النارصي يف مرص .ولألسف ،أغفلت هذه الطبعة تاريخ النرش،
نعي تاريخ الطبعة بالتقريب مع أرقام توار ُخيها معلومة؛
جيوز لنا أن نّ
لكن رقمها يف السلسلة ،وهو ّ ،419

38 L. Luporini, «Entrée «Institutions politiques»,» dans: Raymond Trousson et Frédéric S. Eigeldinge, dirs., Dictionnaire
de Jean-Jacques Rousseau, Champion classiques. Références et dictionnaires; 4 (Paris: H. Champion, 2006), p. 446.

مل نعثر عىل العبارة التي يستشهد هبا ليبوروين .ولكن ما يقوله روسو يف «التنبيه» الذي يتصدر العقد االجتامعي كاف« :استخلصت هذه
الرسالة الصغرية من عمل أوسع كنت يف عهد بعيد قد رشعت يف إنشائه من غري أن أحسب حسا ًبا لقدرايت ،ثم أمهلته منذ وقت طويل.
ُ ممِ
ومن بني ش َّتى َّ
اً
تبخيسا أمام عموم القراء هي ،عىل ما يظهر
حجم وأق ّلها
ربها
الشذرات التي يمكن
تم إنشاؤه ،فإنّ أك َ
ً
استخراجها ّا قد ّ
يل ،هذه الشذرة .عدا ذلك مل يبق يشء».
 39انظر مقدمة املرتجم يف :جان جاك روسو ،يف العقد االجتامعي أو مبادئ القانون السيايس ،ترمجة عبد العزيز لبيب (بريوت :املنظمة
العربية للرتمجة.)2011 ،
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فنرجح أن يكون تاريخ هذه الرتمجة املرصية يف منتصف الستينيات من القرن العرشين (.)1965-1964
قدم هلا السري إرنست باركر
وهلذه الرتمجة خاصيات ،من أمهها :اعتامدها عىل طبعة إنكليزية مشهود هلاّ ،
اً
ومتميزا ،وأصدرها سنة  1947يف أوكسفورد ،ثم أعيد نرشها باستمرار حتى يومنا هذا،
مسهبا
تقديم
ً
ً
وهي جتمع بني ثالثة مؤ َّلفات يف جملد واحد :الرسالة الثانية يف احلكم املدين جلون لوك ،والعقد األصيل
روسو .ومن املفارقة أن يكون هلذه الرتمجة عن اإلنكليزية،
لديفيد هيوم ،والعقد االجتامعي جلان جاك ّ
ُ
فضل الدقة يف اللفظ واملصطلح واملعنى.
مقارنة بغريها التي متت عن األصل الفرنيس ،ما سبق وما حلق،
َ
اللفظ وترمجت املعنى ،وهو ما ثبت عندنا باملكافحة بني ثالثة نصوص :العريب
عربت
واحلاصل أهنا ّ
واإلنكليزي والفرنيس .فهل هلذه املفارقة من تفسري؟ واجلواب هو أن الرتمجة اإلنكليزية ،وهي حديثة
كالسيكيا و َيسرّ ت اعتياصه األصيل بقدر
نصا
العهد وعنها نُقل العقد االجتامعي إىل العربية ،وإ ْذ رشحت ً
ً
ما أعادت كتابته واستوضحه ،فإهنا يرست عمل املرتجم العريب ،وهو ما يصدق عىل جنس الرتمجة بعامة،
حد ذاهتا ،رض ًبا من التفسري والرشح والتأويل(.((4
ما دامت الرتمجة ،يف ّ

وبعد هذا كله ،ما الذي يربر إقدا َمنا عىل ترمجة جديدة للعقد االجتامعي اشتغلنا عليها مدة سنتني وأصدرهتا
املنظمة العربية للرتمجة سنة 2011؟ أمل تثبت لنا ،من خالل استعراضنا السابق ،القيمة اللغوية واملعرفية
تارخييتها هي التي ترسم حدودها الطبيعية القصوى،
و«التارخيية» التي للمسامهات السابقة؟ وجوابنا أن
ّ
ككل الرتمجات السابقة والالحقةْ .
ورأ ُينا أن طابع الرتَمجة العلمي يزاد بالرتاكم والتجاور ،بالنقد
لروسو ليست جمرد اجتهاد
والتكامل ،غري مبال بأي نزعة سكونية وا ّتباعية .فرتمجة العقد االجتامعي
ّ
بمكوناهتا ،يف
يأتيه مرتجم فرد ،يف عالقته هبذا املؤ َّلف ،بل إهنا تتأصل يف بنية معرفية أشمل وتتحدد
ّ
روسو أم يف عرصه ،أو التي هلا دراية وافية بتطور
سياق الدراسات والرشوح العربية املتخصصة ،أكان يف ّ
روسو التعاقدية ومسائلها
املشكالت السياسية منذ القرن الثامن عرش إىل اليوم والتي تفرضها نظرية ّ
اجلوهرية ،كالسيادة والديمقراطية والتمثيلية واالنتخاب.

واحلال أنه قد مىض ما يقارب الستني سنة عىل أول ترمجة عربية لـ العقد االجتامعي ،حينام كانت عالقة
بروسو ال تزال متلعثمة ،ذهب رأينا إىل أنه صار يلزم معاودة املحاولة
الفكر العريب املعرفية والبنيوية
ّ
روسو جمد ًدا يف مرآة الثقافة العربية ومرآة املعارف العربية املتخصصة واملكتسبة يف شأنه ،ونحن
لينكشف ّ
يف بداية القرن الواحد والعرشين .إن الرتمجة «تعكس» احلالة املعرفية التي عليها لسان ما وثقافة ما إزاء
الروسوي بعد
وخصوصا إزاء َع َلم من أعالمها أو مادة من موادها .وهكذا ،فإن الفكر
ثقافة أخرى،
ً
ّ
كثريا للرتمجات
العراك العريب معه ليس هو عني الفكر
فغني عن البيان أننا مدينون ً
ّ
الروسوي قبل العراكّ .
السابقة التي عدنا إىل دقائقها وتفصيالهتاَ ،
فلكم استفدنا منها ال بمجرد االحتذاء وإنام باالجتناب
واالختالف .ولمَ ّا كان لكل ترمجة طابعها وأسلوهبا املخصوصان عليها ،اخرتنا أن يكون لرتمجتنا طابع
الفلسفة السياسية واحلقوقية.

َ
ُ
الروسوي
واملصطلح
اللفظ
واختربت
ورشوحه
ترمجة  2011تفسريات العقد االجتامعي
استحرضت
ْ
ْ
َ
َ
ّ
عىل ّ
حمك النص ،وأكثر من ذلك استخدمت سائر الرتمجات العربية السابقة هلا (،)1980 -1954
واستعانت برتمجة أوكسفورد إىل اإلنكليزية ( ،)1947فكانت تلك الرتمجات بالنسبة إليها بمنزلة قواميس
اخلطأ والصواب .ولرفع االلتباسات عن املفاهيم الرئيسة يف العقد ،عادت ترمج ُتنا إىل التعريفات الدقيقة
 40املصدر نفسه ،ص .65-64

دراسات وأبحاث :في اللغة والتاريخ والهوية
عربي :بين صفاء النص ُ
وكدو َرتِه
روسو بلسان
ّ
ّ
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روسو يف طبعته األخرية (Dictionnaire de Jean-
والرشوح املستفيضة الواردة يف قاموس جان جاك ّ

وجتنباً ،
أيضا ،ملا قد يطرأ من خلط وتشويش عىل فهم معاين اللفظ
).)2006( Jacques Rousseau
ً
ً
مرتوكا أم جار ًيا ،اع ُت ِمد قاموس األكاديمية الفرنسية يف طبعة  ،1762أي يف العهد الذي
الفرنيس ،أكان
ُ
روسو ،علام بأن سنة  1762هي السنة التي أحرق فيها العقد االجتامعي يف باريس ويف
عارصه وكتب فيه ّ
وتيسريا للدخول يف خطابات التنوير ومثله وقيمه ،اعتمدنا القاموس
وحكم بالقبض عىل مؤ ِّلفه.
جنيفُ ،
ً
فضلنا يف هذه الرتمجة،
األورويب لألنوار ( .)1997( )Dictionnaire européen des Lumièresولقد ّ
جائزا من حيث فصاحة اللغة ً
وتركيبا ،وبقدر ما تكون الوسيلة مبلغة
لفظا وبناء
بقدر ما يكون األمر
ً
ً
مصطلحا ومعنى ،أن نستخدم ما تواضع عليه الك ّتاب واملرتمجون والفالسفة العرب
الروسوي
للمقصود
ً
ّ
خصوصا.
روسو
ً
لعرصنا هذا ،يف نقل فلسفة القرن الثامن عرش عمو ًما وفلسفة ّ
ويف أثناء هذه التجربة ومعاناهتا ،رسمت ُ
حتد أمام اللغة العربية يف ما يتصل عىل األقل
روسو
مواطن ّ
َ
لغة ّ
املفاهيم واملعاينَ،
بأمهات املفاهيم السياسية واحلقوقية .ومن الصعوبات التي واجهتها هذه الرتمجة يف نقلها
َ
نسوق ،يف ما ييل ،وص ًفا ملا يمكن نعته بـ«اختبار الرتمجة» أو بـ«الترشيح اللساين املقارن»:

تيسريا للتواصل بيننا .فإذا كان لنا ذلك ،سألنا
لنس ّلم مؤق ًتا بعبارتيَ ْ «جسم اجتامعي» و«جسم سيايس»
ً
اآلن :بِ َم ينبغي أن نرتجم إىل العربية مفهوم corps social, politique / social, political body؛ وهو
مصطلح دقيق يف العقد االجتامعي ِ
فأما من جهة دالالته اللغوية
بروية وأن نمحصه؟ ّ
يوجب منا أن نأخذه ّ
هيم القصدَ
األصلية املستخلصة من قواميس اللغة الفرنسية «القديمة» ( ،)1762-1606فمنها ما ّ
الروسوي مثل :شمولية البدن (جسم واحد) ،ووحدة نسيجه ،وبالتايل هويته واستقالله وإمكان التعرف
ّ
َ
ّ
«الكل الذي
اصطالحا عىل
ق
ل
ط
ي
و
ا).
عمر
أو
ا
ا،
د
فر
ا
جوهر
وننعت
ف
ُعر
ن
(كام
ونعته
وتعريفه
إليه
زيدً
ً ً
ً
ُ
ً
ّ
جلامعة» ،وذلك ألنه مهام بانت األعضاء ومتايزت بعضها عن بعض ،بقيت اللحم ُة سارية بينها ،وبقي
قائمـا(.((4
الكل املعنوي ً
وترددت ،ثم انتهى بنا األمر إىل اجتناب كلمة «جسد» ألنَّ هلا
ولقد حارت ترمج ُتنا بني جسد وجسم
ْ
روسو يف العقد
جمرد العضوية وجمرد احلياة اللتني يقصدمها ّ
مقاصد فلسفية والهوتية (ثيولوجية) تجُ ا ِوز ّ
الوعيا ،أو خميلة  ...إلخ .ومن هذا املنظور
وعيا ،أو
ً
االجتامعي ،إ ْذ من اجلائز أن يكون اجلسدُ رغب ًة ،أو ً
يمكن ملصطلح «اهليئة» يف اللغة العربية أن يؤدي الدالالت الفلسفية والسياسية التي يؤدهيا مفهوم اجلسم
مع تنزيه «اهليئة» من العضوانية واجلسدانية و ّمما يعلق هبام من ترسبات دينية وعرفانية غربية .وهذا ما قد
روسو :ليس املجتمع ومؤسساته
يبدو من الوهلة األوىل موافقًا للتصور غري العضواين الذي يقول به ّ
حيا وإنام هو اخرتاع برشي ،فاملجتمع والدولة واحلكومة هيئات اصطناعية،
معطى
ً
طبيعيا وال كائ ًنا ًّ
وبالتايل ،فإن الكل املدين اصطناعي بدوره .يتبع ذلك أن مفهوم هيئة يوايت مفهوم  corpsكام يستخدمه
روسو يف العقد االجتامعي.
ّ
وعىل الرغم من ذلك ،كان ينبغي يف مواضع كثرية من العقد ترمجة كلمة  corpsبكلمة جسم ال بكلمة
روسو إىل كلمة  ،corpsبل األرجح أنه قصد إىل ذلك
هيئة .ورأ ُينا أنْ ليس القصور اللغوي هو الذي أجلأ ّ
قصدً ا لتثبيت مفاهيم احلياة واحلركة والعنفوان والتواصل والتكامل داخل ٍّ
ٍ
شامل أوحد ،وهو
كل جامعٍ
 41بالنسبة إىل حتليل مفهوم اجلسم االجتامعي ،استعدنا هنا بلورتتنا هلذه املسالة التي أوردناها يف مقدمة الرتمجة يف :املصدر نفسه ،ص
.68-66
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ما ال يمكن كلمة هيئة أن تؤديه ،إذ هي يف العربية جمرد الصورة والشكل والتناسق اخلارجي ،وإنام كلمة
جسم هي التي تؤديه.

صحيح أن املجتمع املدين ليس اً
روسو  ،بسبب أن اجلسم ال يتطابق متا ًما مع التكوين املصطنع
جسم يف نظر ّ
روسو
لالجتامع البرشي ،ومع ذلك فإن املجتمع يعمل مثلام يعمل اجلسم .وليس أدل عىل ذلك من أن ّ
يعمد من بداية العقد حتى هنايته إىل إجراء مقارنات وقياسات بني اهليئات املدنية والسياسية ،األصلية
روسو
كام الفرعية ،الكربى كام الصغرى ،وبني جسم اإلنسان باخلصوص ،وربام به
ً
حرصا .وقد يذهب ّ
أحيانًا – كام يف اخلطاب يف االقتصاد السيايس  -إىل حد وضع مماثلة قياسية دقيقة بني أعضاء اجلسم
وأعضاء املجتمع املدين ،بني وظائف هذه ووظائف تلك .وإن يف املامثلة هذه ما يزيد عىل احلاجة البيانية
والبيداغوجية ليبلغ مقصدً ا أعمق :تعريف األشياء ال حيصل فقط بام هي هي (كينونتها ،هويتها الذاتية)،
وإنام بام هي مأمولة ً
املجتمع كام َله
أيضا ،أي كام جيب أن تكون ،فكلام استقامت املامثلة اجتامع  /جسم قارب
ُ
روسو ،بني النزعة االصطناعية
الدستوري .ومعلوم أن أعظم اإلنشاءات اليوتوبية النظرية أ ّلفت ،مثل ّ
املتشددة والتمثيل العضوي .وتكمن قوة اجلسم املجازية والرتبوية واإلبيستيمية يف كونه ُي ْنبِ ُئنا بـعكس
نتأوله بتوسط ما
ما هو ،أو لنقل باملسكوت عنه ،أال وهو «النفس» أو «الروح» أو «الكل املعنوي» الذي ّ
نالحظه يف اجلسم من حركة وحياة وعنفوان وتداع ألعضائه وتعاضد بني أجزائه .وهذا الكل املعنوي
روسو يف العقد االجتامعي.
هو ،عىل وجه الضبط ،مراد ّ
يتبع ذلك باللزوم أننا تركنا مفهوم اجلسد بسبب ما يعتمل فيه من تو ّتر وجداين ،وتركنا كذلك مفهوم
اهليئة النحصاره يف النظام اخلارجي وقصوره عن تصوير احلياة والنمو واإلرادة.

ومتحولها البياني
روسو بين ثابتها المفهومي
«اعترافات»
ّ
ّ
ال شك البتة يف أن مادة االعرتافات وصورهتا تندرجان يف جنس األدب .ويف جنس األدب ً
أيضا تُص َّنف
السري ُة الذاتية و ُيص َّنف البورترييه الذايت .وإذا ما رصفنا النظر اّ
عم زعمه سالمة موسى يف شأن ترمجة
لـ االعرتافات ،ربام قام هبا فرح أنطون ومل تصلنا ،ألفينا أن هلذا الكتاب ترمجتني حاصلتني بالعربية،
ومها ترمجة مراد وهبه (أواخر مخسينيات القرن العرشين)( ((4وترمجة رامز خليل رسكيس (.((4()1982
فكري نْي
وعدا أن القصد األديب هو الغالب عىل كلتيهام ،فال يشء جيمع بني الرتمجتني؛ إهنام من كون نَْي
َ
ّ
ولغوي نْي خمتلفني .األوىل ُيراد هلا أن تكون «أمينة» و«كاملة» ونازعة إىل االتباعية؛
ورمزي نْي
وروحي نْي
ّ
ّ
ّ
لاًّ
ولكأنَّ
املؤس َس نْي ،يف كلتا الرتمجتني،
العقلي
من
ك
ا.
ي
نخبو
ا
وتأويلي
ا
ابتداعي
ا
منزع
تنزع
والثانية
نْ
ً
ً
َّ
ً
ً
غريب إزاء اآلخر.

إن لـ االعرتافات خصوصية أدبية وشعورية بالغة كام هو معلوم؛ فهي إرهاص لـ«رومانسية احتجاجية»
مارقة عىل األخالق السائدة ،وباعثة إلثيقا حياة جديدة ال ا ّتباعية وال امتثالية ،بل هي ممُ َِّكنة لألنا
فحري بنا أن نشري إىل أن االعرتافات تُرمجت
حساسية ذوقية ومن قيم التمرد والتحرر.
الفردي من
ّ
ّ

 42جان جاك روسو ،اعرتافات جان جاك روسو ،ترمجة حلمي مراد ،كتايب؛  5 ،43-39ج (القاهرة :املؤسسة العربية احلديثة،
[.)]1960-1958
 43جان جاك روسو ،االعرتافات ،ترمجة من الفرنسية إىل العربية وقدم له وعلق عليه خليل رامز رسكيس ،جمموعة الروائع اإلنسانية
(بريوت :اللجنة اللبنانية لرتمجة الروائع.)1982 ،
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أواخر اخلمسينيات يف مرص ضمن سلسلة كتايب ،وهي سلسلة شعبية واسعة االنتشار.
ونُرشت
َ
وصدرت الطبعة يف سبعة إصدارات شهرية يف شكل كتاب روائي للجيب .وما إن يلقي املرء بنظرة
امللونة والصور والرسوم التي تزين النص بسلسلة شعبية
أوىل عىل هذه الطبعة حتى تذكّ ره األغلفة ّ
بروسو ،فيلسوف شامبريي الرومانيس وعشيق مدام دو فارينس .فاإلصدارات كلها،
أكثر ّمما تذكّ ره
ّ
عدا األوىل ،تُفتتح بملخص للحلقات السابقة ثم تخُ تتم ،عدا األخرية ،بإعالن عن احللقة املقبلة بطريقة
ترتك القارئ مشدو ًدا إىل ما سيتلو من حوادث .إن مثل هذه الطبعات جيعلنا نسارع إىل االعتقاد بأن
االعرتافات ماثلت املطبوعات الواسعة االنتشار يف امليادين العامة يف مدينة القاهرة ،وبأهنا وجدت
(((4
بسطت املعنى ورضبت يف العمق بنية
طريقها إىل مجهور عريض ناطق بلغة الضاد  ،ولكنها لغة ّ
النص ً
ومصطلحا ،إذ أسبغت عىل «السرية الذاتية» صبغة «القصة» ،وعىل «الذاتية
لفظا وأسلو ًبا
ً
الفلسفية» صبغة «البطولة» .ومع ذلك ،وربام بفضل هذا التشوه أو الكدورة األدبية ،للمرء أن يتصور
القراء العرب ،ويف بلورة ضمريهم
أثر هذه الرتمجة يف نرش قيم احلساسية الفردية املتمردة بني مجهور ّ
اجلمعي والعمومي.
ويف املقابل ،نُرشت يف بريوت بالتعاون مع اليونسكو ترمجات ّقيمة ألمهات اآلثار التي
لروسو( ،((4ومنها
ّ
االعرتافات التي أنجز ترمجتها خليل رامز رسكيس وأصدرها سنة  ،1982كام ذكرنا .ولقد صارت هذه
الرتمجة أصلاً ملفارقة يف الكتابة عجيبة سنتوقف عندها ونستوضحها ولو قليلاً .
روسو إىل العربية» .ومل
ت َّ
ُلخص املفارقة يف قولة هنري عويس إن «جان جاك رسكيس يرتجم خليل رامز ّ
وأي منهام املرتجم الناقل؟ وال يأيت هذا السؤال من
فأي منهام الكاتب األصيل ّ
خيطئ عويس يف حكمهّ ،
اضطرارا قراءتك لرتمجة االعرتافات عىل نحو ما
باب احلذلقة وال األحكام املترسعة ،وإنام تسوقك إليه
ً
صاغها رسكيس يف ثوب عريب شفاف ومعقّد النسيج يف آن واحد .وإذ يقلب الناقدُ األديب ،من جهات
َ
روسو كتابه – وهي
عدة،
أقوال هذه الرتمجة العربية املبدعة ،يلفي أن عبارة الشاعر الالتيني التي ّ
صدر هبا ّ
«يف الدخيلة ،ومن حتت اجللد» ( – )Intus, et in Cuteتصدق متا ًما عىل القران الذي به قرن رسكيس
ِ
روسو يف اعرتافاته،
روسو ون َفسه؛ فهو يلج عميقًا إىل بعدين اثنني يف الوقت ذاته ُ :بعد ّ
نفْسه ون َفسه بنفْس ّ
و ُبعد اللسان العريب يف تنويعاته و ُل َط ْيفاته.

السرية الذاتية ،زمانية التاريخ الكوين ،موسيقى البيان العريب ،عنارص ثالثة جمتمعة يف الطبعة العربية
الصادرة سنة  .1982ومع أن األدب العريب الكالسيكي ،كـطوق احلاممة البن حزم األندليس مثلاً ،
أو كنصوص من الذوق الصويف ،حيوي تعبريات بسيكولوجية مرهفة احلس ،فإن ترمجة االعرتافات
هذه تؤكد مرة أخرى أن اللسان العريب واللغة العربية مقتدران عىل نقل السيكولوجيا احلديثة املعتاصة
واملتامزجة مع القلق األوغستيني الرقيق الكامن يف طيات الثقافة الغربية وإثراء احلقل الداليل والرمزي
العريب .وهكذا يمكن للرتمجات الكربى أن تتكفل ،إىل جانب هنجها األمني والدقيق ،بنهج تأوييل أصيل.
تبينه يف ترمجة  ،1982ففيه ثالث مشقات ُ :أوالها مشقة املراوحة بني سبيلني
ّ
فأما التأويل ،كام نحاول ّ
اثنني ،سبيل اللسان الفرنيس وسبيل اللسان العريب ،والتبحر يف كليهام ،ودراية بالثقافة احلاملة للواحد

44 Labib, “Présence de Rousseau dans la Renaissance arabe”.

 45اخلطاب يف أصل التفاوت بني الناس ()1972؛ العقد االجتامعي ()1972؛ االعرتافات ( ،)1982وهواجس املتنزه املنفرد بنفسه
( .)1983
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روسو ،وهو الرجل الذي أحبه كثريون وما طاقوا
منهام واملحمولة عليه .وثانيتها مشقة معارشة جان جاك ّ
َ
احلرف باملعنى وأن يزن املعنى باحلرف.
كثريا ،فنفروا منه ونفر منهم .وثالثتها مشقة أن يزن املرء
عرشته ً
فكيف ننقل املعنى من غري أن نخذل احلرف العريب ،وكيف نحرتم احلرف العريب من غري أن نخون املعنى
األصيل؟ هذا إنْ حصل لنا املعنى أصلاً وأحطنا به.
ولذلك ،جاءت لذة النص الرسكييس يف طبعة  1982وليدة معاناة املفكر ،وحرية الرجل األصيل،
سميناه
ليخيل للقارئ أن لألثر
َ
املرتجم إىل العربية  -وهو ما ّ
وواجب املرتجم املنصاع ملسؤوليته حتى َّ
طو ًقا مجيلاً
القطب َ
املؤ َّسس  -كونُه اإلبداعي املكتمل واملستقل بذاته .ولكن ،أيعني االكتامل واالستقالل ْ
َ
وانغالق النص عىل ذاته كام تنغلق اللوحة الفنية وتنفرد؟
روسو ،يف أن مادة االعرتافات وصورهتا تندرجان يف اجلنس األديب ،كام
ال شك البتة ،عند رشاح ّ
الروسوية .بل ومن رشاح
أغلب الدراسات
فلسفيا تجُ مع عليهام
غورا
سبق وقلنا .ومع ذلك ،فإن هلا
ُ
ً
ّ
ً
الروسوي– أكان يف هيلويزا اجلديدة ،أم يف االعرتافات ،أم يف هواجس
روسو من يرى يف األدب
ّ
ّ
املتنزه  ...إلخ«- .مناسبة» لـ خطاب فلسفي يف الذات واحلياة وزمن التاريخ واحلساسية .وال
ريب أن هلذه الفلسفة مفاهيمها ومقوالهتا تفعل فعل القالب أو احلاوي الذي يستقبل احلدوس
روسو حمكومة بقانون احلركة
روسو .حقًّا إن سرية
مترس هبا
ّ
ّ
والتجارب والظواهر الذاتية التي ّ
والتدفق والتحول؛ وهو قانون يعبرّ عنه األدب أكثر من سائر األجناس الذوقية واملعرفية والعملية،
غري أن احلركة نفسها حممولة عىل صفيحة ،أو ُقل عىل بنية ثابتة األوتاد ،وهذه األوتاد هي املفاهيم
إبداعا َق ّل نظريه يف الرتمجات
واملقوالت .ومعنى ذلك أن التنوع البالغي الذي أبدع فيه رسكيس
ً
روسو الثابتة املنزرعة يف بنية االعرتافات
كان له أن يزداد بيانًا وصلوحية معرفية لو احتوته مفاهيم ّ
روسو ويف فلسفته ،عادة ما ال حتتمل أن
الثابتة .واألرجح أن هذه املفاهيم ،كام تتعني يف قاموس ّ
عربيا؛ ّأما ما ُيراد هلا من تنوع يف املعاين ،فهذا ما تستحدثه
متواضع عليها
ً
تُرتجم بغري مصطلحات
ً
بنفسها سياقات النص العريب املختلفة عىل نحو ما تفعل سياقات النص الفرنيس نفسه .من ذلك،
بتنوع
عىل سبيل املثال والتجريب ،أن مفهوم طبيعة ( )natureمتنوع املعنى والداللة عند
ّ
روسو ّ
طي النص الفرنيس األصيل .هذا صحيح ،ولكن هل يعني
السياقات واملقاصد التي يأيت فيها يف ّ
أنه «ينبغي» لنا أن نرتجم لفظ  natureإىل العربية بألفاظ «طبيعة» حي ًنا ،و«سجية» أو «فطرة» أو
«سليقة» أحيانًا أخرى ،فننوع املفردة العربية ،حتى ولو ضحينا بجوهرها أو ُقل بامهيتها املجردة،
أم نرتمجها ،عىل العكس من ذلك ،بلفظ واحد ،وهو «طبيعة» ،فنحفظ اجلوهر ونسقط شتى املعاين
ُ
اخلوض فيها
وه ُهنا مسائل شائكة يطول
ولطيفاهتا ليدركها الفهم بحسب االستخدام والسياق؟ َ
ِ
احلكم ونقيضه .ورأينا أن النقد واملطارحات واحلوارات كفيلة بأن توجد احلل
حتى ليصدق عليها
ُ
املمكن واملنشود ،وذلك بمعاودة الصقل والتصحيح باستمرار وإىل ما هناية؛ فوحدها املامرسة
النظرية والنقدية داخل «املجموعة العلمية» كفيلة بتحويل مفردات اللسان اجلارية بني الناس –
بام يف ذلك أقلها شأنًا وأكثرها ابتذالاً وألصقها بالدنيوي واملدنس – إىل مفاهيم ومقوالت ناطقة
معينة وناقلة هلا ومبلغة هبا .أال يرى املرء كيف أن أعوص مفاهيم الفلسفة هي أكثرها تداولاً
بمعرفة ّ
َ
بني اجلمهور ،بد ًءا بكلمة «وجود» و«يشء» و«كل» و«أنا»؟ أال يرى ً
املستحدث من
أيضا كيف أن
كثريا؟
املصطلح واملفاهيم يف كل «فلسفة خاصة» ال جياوز العرشات املعدودات ،هذا إذا كان املحصول ً
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ختصصية
عىل اجلملة ،أي برصف النظر عن هذه التجربة الترّ مجانية أو تلك ،وباستثناء مصطلحات ّ
معينةّ .أما
وسياقية ،فإن اللسان هو لسان كل الناس ،واللغة هي لغة مشرتكة داخل كل جمموعة علمية ّ
ما ُأ ِ
بناءه برصامة املنهج العلمي يف نظام معريف أو آخر ،فليس مأتاه اللفظ وإنام االستدالل وبنية
حكم ُ
الفكر وعملية التعقل ( .)idéationفعمق الفكر وصوابه ليسا البتة يف ما استعجم من اللغة ،إذ االستعجام
مضاد للمنطق أصلاً (الكلمة املعقولة  /اللوغوس) ،بل إن انتقاء مستعجم الكالم أو مرتوكه قد يكون
وأما الرأي القائل إن الرتمجة هي مطلق بدء وإبداع
للتسرت عىل وهن االستدالل و كدورة التفكري واللغةّ .
نص منقول إليه بـ«مناسبة» نص منقول عنه ،فهو رأي خوارقي ومخُ اطر حييد بنا بعيدً ا عن رشط الرتمجة
العام ،فضلاً عن موقفه السكوين احلاد ( )fixism / fixismeاملخالف للرتاكم املعريف وزمانية األدب وقيمة
روسو إىل أجيال البدائيني الذين يعيد كل
انية؛ وهو سكون حياكي السكون الذي ينسبه ّ
التجربة الترُّ ْ جمُ ّ
جيل منهم البدء من النقطة التي بدأ منها مجيع األجيال السابقة .واحلال ،كام سبق وقلنا ،إن الرتمجة صقل
استه َل ْلنا به مقالنا هذا  :إنام فعل الرتمجة احلق كفعل أجيال
متواصل ،وهو ما يضعنا جمدً دا قبالة املجاز الذي ْ
اإلنسان الصانع اً
وتكرارا ،بال هناية .ويف كل أوان من تلك الصريورة ،كان
تباعا
قديم ،وهي تصقل األداة ً
ً
كل يشء يتغري :املصقول والصاقل والعامل املحيط.
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