
 
 

 واأللمانيّة العربيّة الثّقافتين في والتّرجمة المجاز بين

 فدوى الشعرة

 تمهيد

ا ببعضهما البعض، وللكشف عن  ينطلق هذا البحث من الفكرة التي تقول بأن كًلا من المجاز والترجمة يرتبطان لغةا واصطًلحا

في اللغتين العربيّة واأللمانيّة، ونتطرق لبعض صورهما وتمثًلتهما في  "الترجمة"و "المجاز"ذلك سنعرض بعض معاني لفظْي 

ا نرصد بعض المتشابه والمختلف بينهما. المجاز كما تشير إليه التعريفات العامة والمتخصصة، هو نقل وانتقال،  الثقافتين، لعلنا أيضا

عن  وصل وربط بين المنفصلين. وال يختلف فعل الترجمةعبور وتجاوز لما يفترض أنه أصل ومبتدأ في الكًلم، وفي اآلن نفسه صلة 

ا ال يتحقق إال بتجاوز حدود األصل مبتعداا عنه ومرتبطاا به في آن واحد. فإذا كان ظاهر المجاز يعبّر عن  المجاز في هذا، فهو أيضا

ش تجدّدهما. نين تضمن حيوّيتهما وتنعتنويعات أسلوبية وبًلغية في اللغة، فإن باطنه مرتبط ببنيات عميقة في اللغة والفكر اإلنسا

ولهذا، فإن انتقال العبارات من موضع آلخر، ومن مدلول آلخر ليس بترف لغوي بل ضرورة ذهنية وجانب أصيل في النسق اللغوّي 

ا م ة بأحد أعمق رتبطوالثَّقافّي لإلنسان. وكذا بالنسبة إلى الترجمة، فانتقال المعارف والنُّصوّص من ثقافات وسياقات ألخرى هي أيضا

بنيات التفاعل بين البشر، فالعيش المشترك يتأّسس بالضرورة على مبدأ األخذ والعطاء المتبادلين، فالترجمة إذن ليست خدمةا تواصليةا 

 ونفعيةا فقط، تنمحي آثارها بتحقيق الغايات منها، بل هي حركة أساسية في حياة الناس، تؤثر في أساليب عيشهم وتحدّد عًلقاتهم

 ببعضهم البعض وتبلور أشكاالا جديدةا للهوية وللتفكير وتجدد سلوكهم اللغوي والثَّقافّي.

موضوع هذا البحث هو العًلقة التي تربط الترجمة بالمجاز وتحديداا في السياق الثَّقافّي العربّي األلمانّي، وأول ما قد يتبادر إلى 

ركبة والمتعددة والمعقدة إن شئنا قوله، لهاتين الظاهرتين، فمن المعلوم أن عملية األذهان عند النظر في هذه المسألة هي الطبيعة الم

الترجمة تتم عادةا في موقف متعدد داخل اللغة الواحدة أو عبر لغات وثقافات مختلفة، وكذا بالنسبة إلى المجاز، فالعبارة لن تكون 

ا إال إذا اجتمعت أو اشتركت فيها عناصر متعددة المستويا ت ومتباينة األوجه والمعاني، والغاية الكبرى من خًلل هاتين العمليتين مجازا

هو الربط بين هذه العناصر المتباينة واالرتقاء بها إلى مستوى من التوافق واالنسجام لتحقيق معاني وخلق فضاءات وعوالم ونصوص 

بعد. وهناك قواسم مشتركة األخرى للترجمة والمجاز جديدة لم تكن موجودةا من قبل أو على األقل كانت في اإلمكان ولكن لم تتحقق 

 ستتجلّى لنا في معرض حديثنا عنهما.

 عن المجاز



 
 

عادةا ما نربط الحديث عن المجاز بالحديث عن النصوص التي تكشف عن قدرة بيانية عالية للكاتب وعن تأثيرها الشديد في نفس 

ة. والمجاز وسيلة يلجأ إليها الكاتب أو المتكلم للتعبير عن مواضيع ومعاني قد المتلقي الحذق الذي يلتقط معانيها ويدرك مراميها الخفي

تبدو مجردةا أو معقدةا لتقريبها من فهم المتلقي، واكتمال وجودها ال يتحقق ومعانيها ال تنكشف إال بانخراط المتلقي، القارئ والسامع 

هنا ال يتعلق فقط بالنصوص التي ترّكز على الجانب الشعري أو الجمالي والمشاهد، في تأويلها وكشف عًلقاتها وإدراك معانيها. األمر 

في اللغة، بل يتعدّى ذلك إلى الحديث اليومي والثَّقافّي العام وكذلك العلمي، مما يجعلنا نفترض أن المجاز ليس ظاهرةا عرضيةا بل 

واالبداعية،  والثَّقافيّة التي ترتبط ارتباطاا بالنصوص األدبية أصيلةا في اللغة والتفكير اإلنسانيين. يعتبر المجاز من المؤشرات اللغوية

ولكنه غير مقتصر عليها، فنجد أشكاله وآثاره في النصوص العلمية والتقنية والقانونية، أو ما يصطلح عليه بالنصوص اإلخبارية، 

 ية وغيرها. إن الصور المجازية والمؤشراتوكذا في أنواع النصوص المصّنفة في خانة النصوص التأثيرية، مثل اإلشهارية والسياس

ا ذات حمولة ثقافية مكثفة تكرس بجًلء ووضوح المسافة التي تفصل بين ثقافة وأخرى.  اللغوية عموما

 المجاز في اللغة العربّية

عرب لى ذلك لسان الإن المادة اللغوية أو الجذر الذي يُشتق منه لفظ المجاز في اللغة العربيّة تدل على معاٍن مختلفة كما يشير إ

 ز(، فنجد:-و-تحت المدخل المعجمي )ج

 "الطريق والمسلك والمعبر"جاز الطريق والموضع، يعني سلك فيه، وأجازه، وخّلفه وقطعه وتعدَّاه واسم المجاز بمعنى 

زه: أَنفذه.  غ له ذلك، وأَجاَز رأْيَه وَجوَّ َز له ما صنعه وأَجاَز له، أَي َسوَّ  ونقول َجوَّ

ز في غيره: احتمله.  َز في هذا األمر ما لم َيتََجوَّ  وتََجوَّ

 ويُِجيُزه بمعنى أَعطاه.

 وتَجاَوَز هللا عن ذَْنبه، بمعنى عفا عنه ولم يؤاخذه به. 

ا تساهل وتسامح.  وتجاوز يعنى أيضا

 وتَجاَوَز فيه: أَْفرط في الشيء.

ز في صًلته أَي َخفَّف؛ ومنه الحديث: أَْسَمُع  ز فًلن في وتََجوَّ ا نقول، تََجوَّ ُز في صًلتي أَي أُخفّفها وأُقللها. وأخيرا بكاء الصبي فأَتَجوَّ

 كًلمه أَي تكلم بالَمجاز.

ا: فهو طريق تسلكه رؤى  يبدو أن ُجّل هذه المعاني في هذه المادة المعجمية العربيّة مرتبطة ارتباطاا وثيقاا بما يميّز المجاز اصطًلحا

وتقطعه مفاهيم وتعبره تصورات لتنتقل من مجال إلى آخر متجاوزةا الحدود التي تواضع عليها الناس في لغة ما إلى حدّ اإلفراط 

ا، وغير ذلك من األمثلة الكًلسيكية التي ترد في دبيات أ والمبالغة، فيصبح في الصورة المجازية الرجل أسداا والمرأة ظبيةا، والبيّنة نورا

 : وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة ُوصف بأنه "المجاز، ويلّخص عبد القاهر الجرجاني في أسرار البًلغة تعريف المجاز قائًلا

. فالمجاز إذن يوجز ويسمح بالربط بين 1"مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه األصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أوالا 

وضعهما األصلي مختلفين، فيُتَجّوز أو يتجاوز فيهما، عما هو معهود ومألوف في اللغة، فتجتمع في اللفظ أو في نظم  شيئين يبدوان في

الجملة معاٍن وزوايا نظر مختلفة. وفي المجاز تخفيف وتقليل وإيجاز لما قد يعبّر عنه في اللغة بتراكيب معقدة، ويبدو هذا جليًّا في 

ثال واألقوال المأثورة والنصوص الشعرية. واإليجاز واالختصار والحذف، كلها تدخل عند سيبويه في اآليات القرآنية، وفي األم

الذي يعني عنده وعند علماء اللغة والبًلغة المتقدمين أن يكون الكًلم محتمًلا لتفسيرات أو تأويًلت مختلفة،  2"االتساع اللغوي"

، وهو الوقوف عند حدّ ما تواضع عليه الناس في اللغة، سواء على مستوى "الضيّق في الكًلم"ومحموالا على غير ظاهره، عكس 



 
 

النحو، من إعراب وتصريف وتركيب أو على مستوى المعنى. والمجاز عند سيبويه وابن جني وغيرهما من أهم آليات الخروج عن 

باب  تساع أو التوّسع في الكًلم، يقول ابن جني فيالضيّق في الكًلم وتوليد المعاني والعبارات الجديدة، حتى يبدو كأنه غدا مرادفاا لًل

الحقيقة: ما أقرَّ في االستعمال على أصل وضعه في اللغة. والمجاز: ما كان بضد ذلك...، وإنما يقع "الفرق بين الحقيقة والمجاز: 

ا التجاوز . وليس فقط اإليجاز 3"المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعاٍن ثًلثة: التوّسع والتوكيد والتشبيه في الكًلم هو من المجاز، بل أيضا

عن الكًلم بمعنى العفو عنه وتركه، وهو الحذف في اللغة، فهو من المجاز، كما ذُكر آنفاا. فسيبويه أدخله في باب االتساع اللغوي 

: 4والجرجاني في باب المجاز ف المأخذ، عجيب األمر، هو باب دقيق المسلك، لطي"، واستهّل حديثه عنه، في دالئل اإلعجاز، قائًلا

شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم 

د المعاني . فتتوال6"الحذف ينطوي على قوة إيحائية وقدرة على حفز خيال المتلقي وقدح ملكاته النفسية". 5"ما تكون بياناا إذا لم تُبن

ا ليس الفراغ شيئاا غ": العالي عبد بن السًلم عبد يقول والفراغ، الحذف عن السياق هذا وفي إلى الوجود. "العدم"وتخرج من حالة  امضا

ليس التقابل بين االمتًلء والفراغ ". ويضيف: 7"ال وجود له، بل هو عنصر في غاية الحيوية والتأثير، إنه ما يعطي وظيفةا ومعنى

الكًلم  . ففي الفراغ أو الحذف تتحقّق المعاني التي تعذر على صريح"النقيض بالنقيض. بل إن العًلقة بينهما عًلقة ترابط حميمي تقابل

 احتواؤها أو إشباعها، وهذا يشبه حال الكًلم الحرفي عندما يعجز عن تبليغ المراد، فيلجأ المتكلم إلى المجاز. 

 المجاز في اللغة الألمانّية

ا كلمة  ، المأخوذة من اللغة الًلتينية التي أما المجاز في اللغة األلمانيّة واللغات األوروبية األخرى فتدل عليه اصطًلحا

. "حمل الشيء من موضعه األصلي ونقله إلى موضع آخر"، وهي تفيد في معناها المعجمي áيعود أصلها إلى اليونانية 

بعد، وراء، "فتعني  أما الًلحقة  "َحَمل"بمعنى  ة من قسمين، القسم الرئيسي مشتق من فعل والكلمة اليونانية مكون

، وهي ظرف يأتي في الكلمات المركبة للداللة على معاني التعاقب والتبديل والتحول في المكان والزمان، ونجد في األلمانيّة "مغاير

 على تدل التي 8اقتراض معنوي للكلمة اليونانية، وتتكّون بدورها من الًلحقة ، وهو لفظ  رديفاا لـ 

. "حمل" تعني وهي أو أسماء الفاعل والمفعول أو الفعل    عند ارتباطها مع الكلمة الرئيسة في صيغة االسم "االنتقال"

 :في سياقات متعددة للداللة على المعاني التالية، كما وردت في قاموس اللغة األلمانيّة  تستعمل كلمة 

 نقل وإرسال وبث األخبار عبر وسيط من الوسائط.

 نقل وتحميل البيانات في حامل أو خزان آخر. 

 ترجمة نص مكتوب إلى لغة أخرى.

 تحويل نص من نوع إلى آخر.

 آخر. استعمال أو استخدام في مجال 

 توصيل شيء ما )مثًل الطاقة لمكان ما(. 

 نقل األمراض من شخص آلخر. 

 تفويت ممتلكات لآلخر. 

 تكليف اآلخر )بمهام ما(.



 
 

المعجمية هو حمل ونقل األشياء من موضع إلى آخر وتعّرضها خًلل هذا االنتقال  يبقى المشتَرك في معاني 

ا اللفظ  الذي يستعمل  "صورة" والتحّول للتغيير، إما في حالة المنقول أو المنقول إليه، أو هما معاا، وإلى جانب هذا اللفظ نجد أيضا

 للداللة على المجاز. 

ا في المعنى االصطًلحي تنصهر هذه المعاني المعجمية لتزداد  دّمه من خًلل التعريف الذي ق "للميتافر"كثافةا وشموليةا ووضوحا

، فوضع بذلك اللبنة األولى للبحث والتنظير في ظاهرة المجاز في اللغة الشعرأرسطوطاليس في القرن الرابع قبل الميًلد في كتابه 

ا في لغات أ قل لفظ يدل الميتافر )المجاز( هو ن"خرى، يقول أرسطو في تعريف الميتافر: اليونانية والًلتينية واللغات األوروبية وأيضا

على شيء للداللة على شيء آخر، ويتم النقل إما من الجنس إلى النوع، أو من النوع إلى الجنس أو من النوع إلى النوع، أو حسب ما 

. ينطلق المنظور التقليدي للمجاز في األساس من اللفظ، باعتباره أصغر عنصر داّل في اللغة، وما استعمال المجاز 9"يقتضيه القياس

إال خرق أو تجاوز متعمد لنظام التسمية والتصنيف المألوفين وتحويل في العًلئق الموجودة بين األشياء وتسمياتها المتواضع عليها. 

بير الحقيقي من هذا المنظور هو عًلقة القياس والموافقة أو المماثلة والمشابهة بين األشياء، فالعبارة وما يربط التعبير المجازي بالتع

التي وردت عند أرسطو للداللة على العمر المتقدم هي في األصل مماثلة بين العًلقة التي تربط العمر المتقدم  "مساء الحياة"المجازية 

لعًلقة الموجودة بين المساء وبقية أوقات اليوم. والمجاز هو تعبير على عًلقة المماثلة الموجودة بالمراحل األخرى في حياة اإلنسان، وا

ا المشابهة في  "المساء"و "تقدم العمر"من جهة و "اليوم"و "الحياة"في األصل، أو في الواقع بين هذه األشياء  من جهة أخرى، وأيضا

عمال الصور اللغوية بمثابة زخرف وزينة وأداة إلعطاء شحنات شعرية إضافية العًلقات التي تربط بين هذه األطراف. يعتبر است

للكًلم أو للرفع من قوة إقناع الجدال والحجاج في الخطاب، فالميتافر وظيفته األساسية عند أرسطو وأصحاب المنظور التقليدي التأثير 

استمالة حواسه وعقله ومن ثم إقناعه، ولهذا يستعمل بوجه ، و"غير مألوفة"و "حية"في المخاطب، إثارة انتباهه باستعمال عبارات 

ا مجرد  خاص في البًلغة والشعر، وما التعبير المجازي إال تعويض وبدل عن التعبير الحقيقي الموجود سابقا في اللغة، وهو أيضا

ن المجاز رفي، وبهذا يمكن االستغناء عتشبيه حذفت فيه أداة التشبيه، بمعنى أن المراد من الكًلم يمكن أن يتحقق أصًل في المعنى الح

 أللمانيّ ا الفيلسوف حسب المجاز من صنفان هناك الكًلسيكية، البًلغة عنه تحدثت الذي المجاز عن فضًلا   لتبليغ جوهر المعنى.

، الصنف األول هو َشْكل أو بنية قْبلية للمفهوم، ذات طبيعة سائلة، كما وصفها نيتشه، وهي موجودة في أعماق 10(1960) بلومنبيرغ

ة، في المعاني، فتتطور وتتبلور لتظهر على السطح على شكل مفاهيم ثابت "التماهي والتعدد"و "التشابه"و "االلتباس"الفكر، تتسم بـ

ا من الترسانة  اوتحيذه األشكال كمجازات ه تموت وهكذا لبة الجوهر.واضحة المعالم وُمحدَّدة المعاني، وص كمفاهيم لتصبح جزءا

. أما "عقلاألسطورة إلى ال"شبيه باالنتقال من  "المجاز إلى المفهوم"المفهوماتية الصلبة للغة، ويشير بلومنبرغ إلى أن االنتقال من 

، وهو غير قابل للتحّول إلى مفهوم، فيظل كما هو في جوهره المجازي مطلقاا متعدداا "المجاز المطلق"الصنف الثاني فيطلق عليه اسم 

، يستعصي دمجه في قالب مفهوماتي ثابت. فالظواهر على شاكلة الوجود والعالم والتاريخ والوعي والمنطق وغيرها، ال  ومتحوالا

قة في تمنح للعالم بنية، تُمثّل )تعكس( الحقي". فالمجازات المطلقة يمكن، كما يقول بلومنبرغ، تصورها عقليًّا، بل فقط إدراكها مجازيًّا

ا بلومنبرغ نظر في المجاز يلعب .11"ُكلِّيتها غير القابلة للتجربة والتصور  بذلك بنياامت والعلمي، الفلسفي الفكر صياغة في بنيويًّا دورا

ينية حقائقها ، رغم ادعائها بيق"المجازي"، أي "الشعري"و "اإلبداعي" الطابع عليها يطغى التي والعلم، الفلسفة للغة الناقدة نيتشه نظرة

ير ، كما يقول نيتشه، تظل مع ذلك عاجزةا عن التعب"أداة عجيبة للتعبير والتواصل بين الناس"وصًلبة مفاهيمها، لكن اللغة، رغم أنها 

ا للتعبير عن تصورات عن األشياء كما هي، عن جوهرها وعن حقيقتها، فما مفرداتها وأسماؤها سوى  تسميات ُوضعت اعتباطاا ومجازا

وبهذا يقترب مفهوم نيتشه للمجاز من مفهومه في  .اإلنسان عما هو مماثل ومختلف في تجربته الحسية، وتصنيفاته ألشياء هذا العالم

ا، في اللغة والفكر، وليس حدثاا ع النظريات الحديثة، عن طريق ربطه بالتجربة اإلنسانية من جهة، واعتباره مكوناا أساسيًّا وأصيًلا  ارضا

ا باللغة اليومية. وتكشف بنيات 12من جهة أخرى. ففي منظور اللسانيات الذهنية ، نجد المجاز في كل االستعماالت اللغوية الممكنة، بدءا

ية، واء الظواهر غير الحسالمجاز الظاهرة بجًلء عن كيفية اشتغال الذهن البشرى واعتماده على تجربته الحسية الجسدية لفهم واحت

فهناك بنيات مجازية عميقة يمكن وصفها بالُكلّية، نجدها في معظم اللغات والثقافات البشرية، كاعتبار الجدال حرباا، فنقول المناقشة 



 
 

 من ينسحبف اآلخر، وينهزم البعض، ينتصر األخرى، عن وتدافع البعض بعضها فتهاجم. والتيارات األفكار وصراع حامية الوطيس،

 ت التي ال نتصور االستغناء عنها عند الحديث عن مجريات الحوار والنقاش والجدال. العبارا من ذلك وغير الساحة،

سنتناول فيما يأتي بعض الصور المجازية الموجودة في الثقافتين العربيّة واأللمانيّة التي تستعملها مجتمعاتها للتعبير عن تجاربها 

تفكيرها وإدراكها للعالم، فنجد فيها ما هو مشترك بينها وبين الثقافات األخرى، وما هو مختلف. وهذا ما عبّر  في الحياة وعن أنماط

أسرار ) "إن االعتبارات اللغوية تتبع أحوال المخلوقين وعاداتهم وما يقتضيه ظاهر البنية وموضوع الجبّلة"عنه الجرجاني حين قال: 

 .(395، البالغة

 جريان" في الثقافة الألمانّيةمجاز "الكل في 

 ننجد في السياق الثَّقافّي األلمانّي صورةا مجازيةا تعتبر محوريةا في الفكر والفلسفة الغربيين بصفة عامة، مرتبطة باالنسياب والجريا

)الترجمة الحرفية: الكل يجري(. في غمار هذا الجريان  " "والتدفق، وهي القائلة بأن كل شيء في حركة دائمة الجريان، 

والتدفق تنساب األشياء في بعضها البعض مع احتفاظها بمعالم هيئتها، تختفي الحدود بينها وينغمس الكل في مجرى مياه ال تتوقف. 

لبعض، تنساب معانيها في بعضها اهذه الصورة هي نفسها تعبير عن طبيعة المجاز، فهو يفتح الحدود بين مجاالت ومفاهيم مختلفة، ف

وترفع الحدود والغربة بينها، لتصبح متآلفةا ومنسجمةا في لغة اإلنسان، وفي رؤيته للعالم. يعود أصل هذه العبارة لمقولة الفيلسوف 

للتعبير عن  ، ومعناها الكل في جريان، ظلت هذه الصورة منذ العصر القديم وسيلةا يُلجأ إليها  13اليوناني هرقليطس

ا لتوليد صور مجازية أخرى. يرد هذا المجاز  ا مصدرا التجارب اإلنسانية والمواقف الفكرية والنظريات الفلسفية والعلمية، وأيضا

 الفلسفي بصفة عامة في سياق:

 االنتقال والحركة والتحّول.

 الداللة على الزمن الذي يقع فيه االنتقال والحركة والتحّول.

 . 14لها تعاش تجربة االنتقال والحركة والتحّولالحياة التي خًل

ا بـ )د( الفيض والكثرة واشتقاقها االسمي   ، كما تدل على ذلك الكلمة األلمانّية 15ويرتبط معنى الجريان أيضا

التي تستعمل أساساا حرف جر للداللة على معاني  )يعني حرفياا: جرى( والًلحقة  ، وهي مكونة من لفظْي 

ا على معنى  "فوق، على، عن" ، والزيادة المعبَّر عنها في هذا المجاز ترد في معناها اإليجابي، وهي الزيادة "أكثر أو أزيد من"وأيضا

، للداللة صيغة النعت  في إسعاد اإلنسان. وهناك استعمال لهذه الكثرة في معناها السلبي والمرتبط في استعمال كلمة في

 على ما أو من ال حاجة فيه أو ال داعي إليه. 

)بانتا ري( تنبني على فكرة التحّول الدائم أو الصيرورة الدائمة في الوجود، فجريان المياه في  "الكل في جريان"مقولة هيرقليطس 

ا في ثبات، ألنها تخضع لبنية   ثابتة من القواعد والمبادئ التي تتحكم في حركتها، فاألشياء التيحركة دائمة ال تتوقف، ولكنها أيضا

تتحرك في مدارها، هي في تجدد وتكرار دائمين، إنه الثابت والمتحّول، الكينونة والصيرورة، الوحدة واالختًلف في آن واحد. وكانت 

طون تناولها في مقولته التي أثارت تساؤالت هذه الصورة منطلَق تأمًلت فلسفية وفكرية حول طبيعة الوجود ومفهوم الزمن. أفًل

. أما أرسطو فينظر إلى جدلية الثبات 16"الكل يجري )يتحرك( وال يبقى شيء، ليس هناك إال صيرورة أبدية وتحّول"أخرى قائًل: 

والتحّول في الوجود أنها جدلية الجوهر الثابت واألعراض المتحّولة في الزمن، ويعيد الوجود بثباته وحركته إلى مصدره األول أو 

ك الذي ال يتحرك"علته األولى، إلى المطلق، فيصفه بـ  ظر أرسطو الفكر في ن، وهي صورة الفكر الخالص، المفكر في ذاته. "الُمتَحّرِ



 
 

 جزء من الطبيعة والحركة، التي ال تتوقف في النهر الجاري إال عندما يقع عليها فعل الفكر، يعني عند تسمية األشياء وتحديد المفاهيم.

 .17فالتوقف أو السكون المؤقت، أو الظاهري، لهذا الجريان، حسب أرسطو ضروري للوجود، إلدراك الوجود

ذا تأملنا إ"في هذا السياق وتحديداا في حركة الزمن التي تدل عليها الصورة المجازية، الكل في جريان:  ويقول الفيلسوف كانط

ا تََغيُّر الزمن، يمكننا القول، أن األشياء جميعها في حالة انسيابية، كل شيء في مجرى الزمن ن مجرى ، ولك"األشياء في الزمن وأيضا

قل جزيرة الع". وهذا الشيء الثابت هو موطن المفاهيم، وبتعبير كانط: "في ثبات مستمر شيئاا"الزمن هذا يشترط من أجل إدراكه 

تحيطها محيطات شاسعة، في الواقع موطن الظاهر، ففيه توحي كتل الضباب والجليد التي تغدو "التي  "أرض الحقيقة"أو  "الخالص

ار التّواق إلى االكتشاف، وتوقظ فيه آماالا واهيةا، وتوقعه  بعد حين ذائبةا، بوجود زائف ليابسة جديدة، فهي تخدع باستمرار ذلك البَحَّ

 . 18"ال يستطيع أبداا التخلي عنها، وال أن ينهي أطوارها أبداا في شباك مغامرة

بلحظة معينة، وهي بداية هذه الحركة التي ال تتوقف، من الوجود إلى العدم  "الكل في جريان"ويربط هيجل مقولة هيرقليطس 

حسب هيجل، وفي هذه الحركة وهذا االنتقال المستمر تتحدد األشياء  "الكل يجري، يعني الكل يتحّول"لعدم إلى الوجود، ولهذا ومن ا

 .19التي ال حدود لها وتتميز المفاهيم عن بعضها وتتحدد تعريفاتها بين اإلثبات والسلب

ا أن يحمله من جديد على الجريان، حيثما أما نيتشه فيعتبر أن مهمة الفيلسوف أن يمنح مجرى الحياة وقفات و يحدد له أهدافاا، وأيضا

ع"أدركه الركود والجمود. الفيلسوف في مهمته األولى يصفه نيتشه بـ   ذلك العقل ذو سلطة، القادر على وضع"، وهو "اإلنسان الُمَشّرِ

ا أ مفهوم وَسنِّه، إنه إنسان يمتلك قوة اإلرادة العقلية، يستطيع أن يجعل هذا الذي هو أكثر جريانا وانسيابا، صلباا وعلى نحو ما خالداا يضا

التي تذيب جليد المفاهيم،  21"للجليد الريح )الدافئة( المذيبة"بـ هكذا تكلم زرادشت، أما في مهمته الثانية فيصفه نيتشه في مؤلفه 20"

 فتفككها لتعيد بناءها من جديد. 

النهر  ال يمكن للمرء أن يقتحم"ومن العبارات المجازية الشهيرة لهرقليطس التي انبثقت من الصورة األصل، العبارة التي تقول: 

الزمن، وماؤه في كل لحظة على حال آخر، وكذا بالنسبة ، فالنهر وإن بدا أنه كما كان من قبل، فإنه ليس هو هو، إنه يتغير في "مرتين

إلى مقتحم النهر فهو في كل حين ليس كما كان من قبل، ولهذا كل اقتحام ال يشبه اآلخر، رغم تكراره. وترد هذه الصورة المجازية 

ا في بعض أشعار غوته التي يتأمل فيها شؤون الكون واإلنسان التي ال تستقر على حال، من تغ صول، ير الطبيعة وتعاقب الفأيضا

لدوام ا"والحياة والموت، والطفولة والشيخوخة، وغيرها من الظواهر التي تتحّول في مجرى الزمن، كما يعبّر عن ذلك في قصيدته 

 :"في التحّول

 مع كل وابل مطر

 ربوتك البهيجة تغدو أخرى 

 آه، وإنك في نفس النهر

 . 22لن تسبح إال مرةا، ال مرتين

 "النور" في الثقافة العربّيةمجاز 

المدركة  األضواء"من بين الصور المجازية األساسية في الثقافة العربيّة نجد مجاز النور الذي يدل لفظه في معناه الحرفي على 

 ، ويستعمل لفظ نور في العديد من الصور المجازية، في نصوص مختلفة، شعرية ودينية وأدبية وفلسفية وعلمية ونفسية"بالبصر

ا للرؤية والمشاهدة، للظهور والبروز، وللتجلّي والحضور،  وغيرها. هذه الصور المجازية تجعل من النور والضياء رمزا

ا يوحي النور والتفسير، وللكشف ا ويدل والعطاء، بالسخاء والقوة، بالنماء والبقاء، بالحياة والحرارة، بالدفء أيضا  المعرفة لىع أيضا



 
 

ا ويعني واليقين، اإليمان وعلى والعلم، علو. لوا للسمو أخرى جهة ومن واالمتداد، السعة إلى جهة، من ويرمز والبيان، الوضوح أيضا

ا قلت لك يا صاحبي: إنني أحب مدينة الشمس؛ ألنني أحب النور. أحبه صافيا "بالحديث عن النور، فيقول:  في بيتييستهل العقاد كتابه 

ا، وأحبه مجتمعاا وأحبه مو ا كما يباح إلى العيون على األزاهر، وأحبه مزيجا ّزعاا، وأحبه مخزوناا كما يخزن في الجواهر، وأحبه مباحا

يا صاحبي ال عجب أن يكون أظهر األشياء، هو الُمْظِهر ". ويضيف، فيقول: 23"وأحبه في العيون وأحبه من العيون وأحبه إلى العيون

الكونية سيرتفع في مجال العلم أو في مجال الحكمة من طريق غير طريق  للخفاء في كل معانيه، وال أحسب أن حجاباا من الُحجب

 .24"النور مهما يطل الزمان

، فهو يضيء المعاني الكامنة في العوالم الخفية، فيظهرها لألفهام ويقربها إلى النفوس واألذهان بطريقة ال يستطيع "المجاز نور"

 : ثم إنك ال "القول الصريح بمعانيه الحقيقية بلوغها. عبّر عن هذه الصورة الجرجاني في معرض حديثه البليغ عن علم البيان، قائًلا

، وأبْ  ا أرسَخ أصًلا ا من علم البياِن، الذي لواله لم تَر لساناا ترى ِعْلما ا، وأَْنَوَر ِسراجا ، وأعذَب ِوْرداا وأكرَم ِنتاجا َسَق فرعاا، وأحلى َجنىا

ْحَر... والذي لوال تََحّفيه بالعلوم، وعنايتُه بها وتصويُره  ، وَيْنفُُث الّسِ منةا يت كاإيّاها لبقيحوك الَوْشَي، ويصوغ الَحْلَي، وَيْلفَُظ الدُّرَّ

َرار بأهلَّتها، واستولى الخفاء على جملتها، إلى فوائد ال يدركها  حصاء، اإلمستورةا، ولََما اْستَْنبََت لها يد الدهر صورةا وال استمر الّسِ

.. وهذا الحديث في فضائل البيان عند الجرجاني هو في الحقيقة قول في المجاز ووظائفه. يقول 25"ومحاسن ال يحصرها االستقصاء

ا ما تستعمل المجاز، وتعدّه من مفاخر كًلمها، فهو دليل الفصاحة، ورأس البًلغة، وبه بانت لغتها عن سائر "ن رشيق: اب العرب كثيرا

 . 26"اللغات

 إن الكًلم عن االستعارة هو في الوقت نفسه كًلم عن"في السياق نفسه يتحدث عبد الفتاح كيليطو عن المجاز كالشمس، فيقول: 

ًلهما يظهران بنورهما ما خفي من األشياء والتصورات، فالشمس تنزع بضوئها لباس الظلمة عن أشياء هذا العالم، ، فك27"الشمس

فتكشفها للمشاهد، لتصبح عنده مرئيةا وحاضرةا، بل موجودةا حتى بعدما اكتنفها الظًلم وطمس معالمها إلى حد نفيها في العدم. أما في 

إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل "، فيحيل كيليطو إلى الجرجاني الذي يقول: 28المجاز، وتحديداا في االستعارة

ا وقريباا، سواء عند 29"كأنها قد ُجّسمت حتى رأتها العيون . فعن طريق المجاز يصبح المعقول، ذلك المجرد البعيد، محسوساا ومنظورا

، "رتفاعالعلو والشموخ واال"الثانية بين المجاز والشمس التي تحدث عنها كيليطو فهي صاحب الكًلم أو المتلقي. أما الميزة المشتركة 

فالشمس مكانها السماء المرتفعة فوق رؤوس كل الكائنات، فهي بعيدة كل البعد ولكن أشعتها وحرارتها نفّاذة وقريبة قرباا شديداا من 

والنبل، واالبتعاد عن العادي المبتذل المألوف، فتبدو بعيدة المنال وبديعة  ، وكذا لغة المجاز، فهي تتميز بالسمو والرفعة30كل األحياء

ا في حضورهما  الصنعة وشريفة األصل. أما وقعها على نفس المتلقي العارف فيكون أبلغ وأشدَّ وأقرب. الصلة بين المجاز والشمس أيضا

. والمجاز يمنح 31"، مقيمة راحلة، مشرقة غاربة، أليفة غريبةحاضرة غائبة"، فالشمس كما قال كيليطو، يحبها الناس ألنها "المتجدد"

وق تاأللفاظ والعبارات القدرة على الحركة واالنتقال من عالم آلخر والتحول المتجدد، فيكون االنبهار بهيئتها الجديدة الغريبة أشدَّ، وال

ء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه، وخرج من مبنى الطباع وموضوع الجبلة، على أن الشي"لتلمس معانيها المشرقة أقوى. إن 

. والمجاز يسلّط الضوء على بعض الجوانب ويترك 32"موضع ليس بمعدن له، كانت صبابة النفوس به أكثر، وكان بالشغف منها أجدر

اهر المسافات الفاصلة بين الظ تتقلص والشمس المجاز رحلة في أخرى في الظًلم، ثم ينير هذه األخيرة ويترك األولى في الخفاء.

 والخفي، بين الحاضر والغائب، البعيد والقريب، واألليف والغريب، وكأنهما طرفا خيط واحد أو وجها عملة واحدة. 

، صورة أخرى في الثقافة العربيّة المرتبطة بالنور، هكذا وصف الشاعر العربّي المرأة التي ولع بحبها، فنعتها بكل "المرأة شمس"

صاف التي ذُكرت سابقاا في حق الشمس، فشبّهها بالبهيّة المضيئة المشرقة الشامخة التي تعّوض الشمس الحقيقية عندما تغيب، األو

 عنترة بن شداد: كما جاء على لسان

 تقُول: إذا اسودَّ الدُّجى فاْطلعي بعدي  أشارْت إليها الشمُس عند غروبها

 فإنَّك مثْلي في الَكمال وفي السَّْعدِ   وقال لها البدُر المنيُر أال اسفري



 
 

 

رحلة المرأة في الشعر الجاهلي، هي رحلة الشمس "ويشبّه الشاعر الجاهلي رحيل المحبوبة عن الديار بدورة الكون العظيمة، إن 

وهي تغادر الديار في أبهى حللها، وكأنها شمس تغرب وهي مشرقة، فبهاء غروبها وإشراقتها في  34، ويصفها امرؤ القيس33"كل يوم

 الصباح سيان.

، صورة من الصور المجازية المهيمنة في الثقافة العربيّة اإلسًلمية، فالحق يتجلّى للبصائر، وينير األذهان ويضيء "الحق نور"

ي ظلمات الضًلل والباطل، ينزع لباس الريبة والشك من النفوس، فتضيء شمس الحقيقة النفوس، وهو طريق الهداية واإليمان ونور ف

ريب كًلم على التق"في ظلمة اإلنكار، وما تشبيهه بالنور الحقيقي الذي تراه األبصار وتدركه الحواس، إال  35واليقين، الحق نور إثبات

، فالمعاني المستنبطة من هذه الصورة المجازية المكّونة "إضاءته في ظهوره وبيانه، في سعة إشراقه وفشو". الحق نور، 36"للذهن

من المعاني  تعطيك الكثير"من لفظين غير متناهية، ففي المجاز توّسع في المعنى واختزال في اللفظ، واالستعارة كما قال الجرجاني: 

دَفة الواحدة عدةا من الدُّرر لجأ المتصوفة وأهل العرفان إلى استعمال مكثف للغة ، ولهذا 37"باليسير من اللفظ؛ حتى تخرج من الصَّ

الرمز والمجاز، فهي إيحاء وإشارة لتجسيد معاٍن باطنية مجردة، وصورة النور والفراشة التي وردت في كتاب الطواسين للحًلج، 

نور المصباح، فتحترق عشقاا في نوره، كالفراشة في  ، هي كشف لمعاني وأسرار الحب اإللهي الذي يذوب المتصوف38طاسين الفهم

فيه لتكون، ولتحيا من جديد. أصبحت هذه الصورة المجازية التي اشتهر بها الحًلج أساسيةا في لغة التصوف اإلسًلمي وعابرةا للغات 

ا أخرى، وهي  "الحق نور". وارتباطاا بصورة 39وآداب وثقافات أخرى ، فبالحجة يُدحض "الحجة نور"نجد في اللغة العربيّة صورا

ا، تعني هدى وبياناا وحجةا، وما شاكل ذلك"باطل ويظهر الحق وتنجلي الحقيقة، يقول الجرجاني: ال ا 40"وأبديت نورا البيان ". أيضا

، وما الداللة الحرفية للفظ البيان بمعنى الكًلم البيّن الفصيح إال معنى مجازيًّا، أصبح مع 41"الكشف والظهور"، فأصل لفظ بيان "نور

ا مْيتاا كما تسميه الدراسات اللغوية الحديثة . والمجاز كما سبقت اإلشارة إليه من اآلليات األساسية في 42تطور اللغة حقيقيًّا، أو مجازا

نة ألن الكًلم البيّن الفصيح معانيه واضحة ومبي "البيان نور"في شتى العلوم والمعارف.  اللغة لتوليد المفاهيم والمسميات الجديدة

ا، فيذهل العقول ويسحر النفوس، وك ا ولمعاناا ازداد بهاءا وجماالا وسحرا ا متضيء األفهام وتؤنس النفوس. وكلما اشتدّ نور البيان توهُّجا

ا إّن من البيان"قال الرسول صلى هللا عليه وسلم:  . وهناك صور لغوية أخرى تتخذ النور منطلقاا لها، وهي ال توجد فقط في "لِسْحرا

ا في لغة التواصل العادية، نجد على سبيل المثال عبارة  منارة "و "منور العل"و "فجر الحرية"، و"نور الحياة"اللغة اإلبداعية بل أيضا

أنها أمدُّ ميداناا، وأشدُّ افتتاناا وأكثُر جرياناا، وأعجُب حسناا "ول الجرجاني وغير ذلك من العبارات. فمن مناقب االستعارة، كما يق "الفكر

ا...  ، فهي سر تحّول اللغة الدائم وتطورها وتجدّدها. 43"وإحساناا، وأوسُع سعةا، وأبعدُ غورا

ى حدود اللغة الواحدة، فهي تربط وبناءا على هذا وانطًلقاا مما سلف، تُعدّ الترجمة في مفهومها العام والخاص ظاهرة مجازية تتعدّ 

ور مفهومه خًلل تط "ترجمة"بين لغات وثقافات مختلفة في تحّول وتجدد مستمرْين. سنحاول في اآلتي أن نتقّصى معاني هذا اللفظ 

 العربّية واأللمانيّة. واستعماالته في الثقافتْين 

قافّي العربيّ   الترجمة في السياق الثَّ

 في اللغة العربيّة من الجذر الثًلثي أو الرباعي وتتدرج معانيه كالتالي: "الترجمة"يُشتق لفظ 

 الظّن والحْدس )الرجم بالغيب(.

 التراجم التراشق بالحجارة أو بالكًلم القبيح.

 أو تفسير الكًلم بلسان آخر، ونقله من لغة إلى أخرى.



 
 

، ويعود أصل لفظ ترجمان إلى اللغة "، الصياح، القول الغريبالكًلم، المناداة"على  -رجم-وفي اللغات الّسامية يدل معنى الجذر 

 . 44 السامية القديمة األكادية التي انتقلت بعد ذلك من العربيّة إلى اللغات األوروبية 

الكًلم بلسان  تفسير"و "الغيب"، وتقريب "القول الغريب"وإبانة  "الظن والحْدس"اقترن لفظ الترجمة بمعانيه المتعددة من توضيح 

في الوعي الثَّقافّي العربّي بمحطات حاسمة في تاريخ الحضارة العربيّة اإلسًلمية. انطلقت أوالها مع عصر تدوين القرآن  "آخر

لب طالكريم، ثم تلتها مرحلة تأسيس العلوم اللغوية والدينية التي كان المراد منها تفسير معاني القرآن وتجلية المتشابه فيه، مع كل ما يت

هذا من بحث ودراسة في اللغة والتاريخ والدين، وكان الهدف الرئيسي منها تفسير وإيضاح لغة القرآن لمتكلمي العربيّة أنفسهم، أي 

ا  تفسير مستوى معيّن للعربية بمستوى آخر لها، ثم تطورت الحاجة بعد ذلك مع الفتوحات اإلسًلمية األولى إلى تفسير القرآن أيضا

لألمم واألقوام التي اعتنقت اإلسًلم، فالمجتمع اإلسًلمي أصبح متعدداا في أجناسه وأعراقه وبالتالي في لغاته وثقافاته.  باللغات المحلية

ا غيره وال زال يبهر هو مشهد مزدَوٌج أو متعددُ اللغات، الذي نقله إلينا في كتابه  لعل المشهد الذي بهر الجاحظ وال شك بهر أيضا

ر موسى بن سيار األسواري الذي يصفه الجاحظ قائًل: في صورة حية،  البخالء ان من وك"يتعلق األمر بصاحب اللسانْين المفّسِ

أعاجيب الدنيا، كانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته بالعربيّة، وكان يجلس في مجلسه المشهور به، فتقعد العرب عن يمينه، 

ر رها لهم بالفارسية، فًل يدري والفرس عن يساره، فيقرأ اآلية من كتاب هللا ويفّسِ ها للعرب بالعربيّة، ثم يحّول وجهه إلى الفرس فيفّسِ

ر أو المترجم بلسانْين، أو وجهْين، أو  .بأي لسان هو أبين ، حسب تعبير بن عبد العالي، في 45"صاحب اللسان المفلوق"صورة المفّسِ

)معناها الحقيقي والمجازي، تجعل من الترجمة مرادفاا للتحّول  ليس في اللغة أو النص المترجم فحسب، بل في  (

ا.   ذات المترَجم أيضا

هذه الصورة العجيبة التي لم تفت الجاحظ المشهور بذكائه االجتماعي الحادّ في رصدها والتعليق عليها بسؤال عن جوهر وحقيقة 

، مصر القديمة، وقد جاءت هيئة الترجمان 46محب في ممفيسازدواجية اللسان، تذكرنا بصورة أخرى لنقيشة الترجمان على قبر حور 

في هذه النقيشة على هيئة شخصْين، الهيئة األولى تخاطب المتكلم والثانية تحدّث المخاَطب، فهذا الشخص المتعدد المتحّول المنقسم 

ا عن المألوف، يقترب من الوهم أكث ر منه إلى الحقيقة، فأن يكون المترَجم على نفسه في الباطن والظاهر يبدو منظره عجيباا، خارجا

هنا وهناك في آن واحد كما جاء في الصورتْين المذكورتْين أعًله يجعل من الترجمة نشاطاا بالغ التعقيد والغموض، وباعثاا على 

شروط  المترجم استوفىالعَجب، فيبدو وقعها كوقع السحر، الذي ال يقدر عليه إال أصحاب القدرات الخارقة، ألنه لو افترضنا جدالا أن 

المؤلف الذي يترجم له، تبقى المسألة الجوهرية في الترجمة، وهي  "نفس بيان ومعرفة وعلم"الجاحظ جميعها في أن يكون من 

كما  "ألن كل واحدة من اللغتْين تجذب األخرى وتأخذ منها، وتعترض عليها"، "اللغة المنقولة والمنقول إليها"المواجهة بين اللغتْين، 

حسب تعبير بن عبد العالي. ولهذا ليس بمقدور المترجم صاحب اللسانْين  "عًلقة القوة والتوتر وشدّ الحبل"ال الجاحظ، ونجد بينهما ق

عن إحداهما، فتحقيق ما تسعى إليه الترجمة ويسعى إليه المترجم  "الضيم"أن يفصل بينهما، ويعطي كل ذي حق حقه، وأن يرفع 

ا، في أن تكون الترج ال  التي "البقايا من المعاني"مة على أبلغ وأكمل وأتم وجه، هو أمر يتجاوزه. ومرد هذا القصور إلى تلك أيضا

ا في اللغة األصل البعيدة هي بدورها عن استيفاء المعنى،  تستعصي على اللغة المنقولة إليها فحسب، بل يكمن هذا االستعصاء أيضا

 ، كما يقول التوحيدي في معرض"اإلنسان عليها، وخفايا ال يهتدي أحد من البشر إليها ال بدّ في كل علم وعمل من بقايا ال يقدر"فـ

 حديثه عن الترجمة العربيّة لحكمة اليونان. 

قافّي الألمانيّ   الترجمة في السياق الثَّ

ا على المجاز كما رأينا سابقاا فهي  ا مصطلحات مثل أما الكلمة األلمانيّة التي تفيد الترجمة وتدل أيضا  ، هناك أيضا

بمعنى الوساطة اللغوية أو الثَّقافيّة، ولكن أكثر هذه المصطلحات تداوالا في اللغة العامة  أو  

ا وحديثاا  -والمتخصصة  في  التي تعني  هي مفردة -في أدبيات الدراسات الترجمية وغيرها من الحقول المعرفية قديما



 
 

. ولكن إذا استعملت هذه "تحويل شيء إلى شيء آخر"أو  "نقل النص كتابةا أو شفويًّا وبأمانة إلى لغة أخرى"القاموس األلمانّي دودن: 

. ومن هنا تأتي "انتقال عبر مْرِكب من ضفة إلى أخرى"( على المقطع األخير في الكلمة، فتعني: الكلمة مع وضع النّبر)

المجازية في الثقافة األلمانيّة التي تصف الترجمة بأنها إبحار وعبور، من يرغب في خوض غمار هذه الرحلة كما يقول الصورة 

بجمع قصص وحكايات األطفال، فعليه أن يعد العدّة ويجلب لمركبه البحارة  19اإلخوان غريم، الباحثان اللذان اشتهرا في القرن 

وشراع مركبه عاٍل في السماء، قاصداا بهمة وعزم الضفة األخرى، التي تغّطي جنباتها تربة أخرى  المتمرسين ثم ينطلق راكباا األمواج

ا مغامرة 47وتهب عليها نسمات أخرى . الترجمة هي إذن حركة في المكان والزمان، انفتاح على عوالم جديدة وتغيير وتجديد، بل وأيضا

 . 48ومجازفة

ص الهدف ترد في السياق الثَّقافّي األلمانّي صورة مجازية أخرى يعود أصلها إلى وفي وصف العًلقة بين النص األصلي والن

لعًلقة بوصف هذه ا -في معرض حديث دار بين بطل روايته دون كيشوت ومترجم  -الكاتب األسباني ميغيل سيرفانتيس الذي قام 

الموجودة في الجهة األمامية، يمكن التعرف عليها من ، فالزخارف 49بأنها تشبه تلك الموجودة بين الجهة الخلفية واألمامية لسجاد

الخلف، ولكن مع كثافة الخيوط تصبح هذه المهمة غير يسيرة. فالترجمة إذن كما جاء في هذه الصورة هي النظر إلى األصل من 

يئاا يتصور بجزم قاطع شال يستطيع أن "الخلف، أي على نحو معكوس، وهنا تكمن صعوبة هذه العملية، فاإلنسان كما قال شًليمخر: 

 . 50"ما خارج حدود )لغته(

ا صورة مجازية يقدمها الفيلسوف وعالم اللغة األلمانّي فالتر بنيامين ا، هناك أيضا في حديثه عن اللغة  51وباعتبار الترجمة مجازا

والترجمة وطبيعتهما غير النهائية، وغير الكاملة، أو المجزأة، فتحدث عن قطع الوعاء المكّسر التي إن ُجمعت شظاياه وأُلف بينها من 

ألصلي، ا جديد، فإنها لن تستطيع أن تعود بالوعاء إلى صورته األولى، فًل يكفي في الترجمة نقل المعنى المعبَّر عنه صراحةا في النص

المهم أن تكشف ما ظل خفيًّا فيه، ما يسعى النص األصلي إلى تحقيقه، ذلك التكامل مع النصوص األخرى في معانيها المشتركة العامة، 

وأن تتعدّى لغته ذاتها لتمسك بذلك الخيط الرفيع الذي يربط اللغات البشرية بعضها ببعض ويقود في منتهاه إلى اللغة الخالصة، لغة 

إذن فما النص األصلي الذي وإن بدا  .قة، التي يتوّحد فيها الجوهر بالباطن، لغة الوعاء في أصله األول، البناء الكامل المكتملالحقي

أ، بحثاا  52ُكًل، ليس إال مقطعاا أو قطعةا  تحمل في أحشائها بذرة تآلِف أجزائها واكتمالها، والترجمة بالتالي هي تجزيء ال منتٍه للُمَجزَّ

غير نهائية لبناء النص األصلي وتشكيل أو إعادة تشكيل وحدته بربط أجزائه داخل سياق تاريخي معين. فالترجمة تأليف  عن سبل

ونظم للمعاني الممكنة داخل النص األصلي، تمنحه صيغةا يتجاوز بها حدوده ويكشف عن عًلقة القرابة التي تربطه أو تربط لغته 

ة الًلمتناهية داخل النص األصل ال تتبلور وتتشكل وتتحقق سوى بالترجمة. وبنيامين يُعَّرف بلغات أخرى. إن هذه المعاني الممكن

 ةالترجمة أنها هيئة وبناء، والهدف من الترجمة أو من اللغة بشكل عام هو تجسيد للمعنى وهي ليست حامًلا له أو ُمبلّغاا عنه فقط، فاللغ

داا أو ذا هيئة خارج اللغة. والترجمة تتوق إلى خلق مجسَّم جديد من عناصر النص تتشكل فيها وعبرها األشياء، فًل شيء يبدو موجو

 األصل يكون له في الحاالت المثلى نفس التأثير كما في اللغة األصل. 

 ، بل"ليس ما يقوله ويخبر عنه"وما يميّز النص اإلبداعي عند بنيامين، أنه يسمو عن التبليغ واإلخبار، ما هو جوهري في الشعر 

ما هو عصي عن اإلدراك والفهم، والخفي عن األبصار، ذلك الشعري الكامن في طبيعته الشعرية، وكذا بالنسبة إلى الترجمة، فدورها 

ليس نقل ما قيل وظهر في النص األصلي، بل الترجمة ينبغي لها أن تتلّمس المعاني الخفية، وأال تكون فقط وسيطاا ناقًلا لظاهر النص 

ةا فيه تحرك ما بداخل الفعل اإلبداعي من إشعاع يتعدى حدوده النصية الظاهرة وتكشف عما خفي فيه. والعًلقة التي األصلي، بل فاعل

تربط الترجمة بالنص األصلي هي عًلقة من الداخل، عًلقة طبيعية، عًلقة حياة، فالنص األصل القابل لًلستمرار والتحّول والتجدد، 

ظاهر النصوص، وما هو مدّون ومكتوب يبدو  ره في الحياة، في قراءاته، وفي ترجماته المختلفة.أي للحياة، يحمل معه ِسرَّ استمرا

ا تنضج بعد قطافها"ثابتاا وجامداا، ولكن في الواقع اللغة والكلمات حية تتحرك وال تركن للثبات،  غة الكاتب ولغة ، فل"فالكلمات أيضا

ء هم الذين يتغيّرون مع مرور الزمن، فتتغير قراءات النصوص، كما تفترضه . ليس القّرا"حركة متواصلة"المترجم هما معاا في 

نظريات الهيرومنطيقا )التأويل( أو نظريات استيطيقا التلقّي، بل في نظر بنيامين النصوص نفسها تتحّول وتتجدد عندما تتحقق القراءات 



 
 

رتباطاا وجوديًّا. الترجمة تخرج من رحم النص األصلي بعد فترة الممكنة داخلها، يعني قابليتها للترجمة، وارتباطها ببعضهما البعض ا

مخاض وآالم ومعاناة، فتولد وترى النور في لغة أخرى، وما الترجمة إال تحقيق لما هو موجود في اإلمكان في النص األصلي، أي 

 "ية متبادلةتبع "مة والنص األصلي عًلقة قابليته للتحّول والتجديد، من أجل االستمرار في الحياة وفي وجوده. فالعًلقة بين الترج

، وما يترتب عن فعل الترجمة، يعنى عن كل حركة تماس وتفاعل بين اللغتين هو في حقيقة "مشابهة"ال عًلقة  53"قرابة"وعًلقة 

 يها بنياميناألمر هو الكشف عن بعض جوانب أصل هذه القرابة، أي جوانب من اللغة البشرية األولى، أصل كل اللغات، أو ما يسم

تكمن إذن ليس في النقل والوساطة، بل خدمة اللغات وفسح المجال لها لتتجاوز حدودها وتفردها،  54، ومهمة المترجم"اللغة الخالصة"

ير بتعب "اللغة المثلى والخالدة"، "اللغة المطلقة"، "اللغة الخالصة"وتنصهر مع بعضها لتعود من جديد إلى أصلها األوحد، إلى 

ماالرمي. الترجمة خًلص، فالمترجم يحرر اللغة الخالصة من قبضة الغريب، من قبضة النص األصل عبر تحويله وتجديده في لغة 

   أخرى.

الترجمة مثل المجاز تجعل المستحيل ممكناا والبعيد الغامض الذي تكتنفه األسرار قريب اإلدراك وواضح المعالم، وتضع المألوف 

ا لوجه، في الترجمة كما في المجاز تًلٍق وتفاعل وتجاوز للحدود، وفك للعزلة وتحرر من االنغًلق وتجديد لروح والغريب وجها 

 اإلبداع واالبتكار. 
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