
د. عبد النيب اصطيف
باحث وناقد وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

مهام كان منظور املرء إىل »األدب العاملي« Weltliteratur، ومهام اختلف فهمه 

بوصفها  الرتجمة،  مسألة  سيواجه  محالة  ال  فإنه  نظرائه،  فهم  عن  »املفهوم«  لهذا 

الوسيلة األكث أهمية يف استكشاف »آداب اآلخر«، إذ تستحيل اإلحاطة بهذه اآلداب، 

دي اللغة، دون االستعانة بالرتجمة. حتى عىل متعدِّ

هذا  نرش  عن  األبرز  املسؤول  وهو  بها،  غوتة  ينشغل  أن  الطبيعي  من  كان  ولذا 

املفهوم والرتويج له يف مختلف أنحاء أوربة، والحقاً يف مختلف أنحاء العامل، خالل 

القرنني املاضيني، وبخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية التي اتخذت من »األدب 

العاملي« أداة، بل نافذة يطل منها األمريكيون عىل عوامل »اآلخر«، وأدخلته دوائرُها 

الجامعية مقرراً مهامً من مقررات أقسام اآلداب واللغات يف أبرز جامعاتها.

غوته•..•والترجمة
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والحقيقة أن انشغال غوتة بالرتجمة متعدد الوجوه، فقد انشغل بها بوصفها:
• وسيلة للتعارف األديب بني متعلِّمي أوروبا، ولتوثيق الصالت الثقافية املتبادلة ما 
بني األمم والشعوب، فهي، مثل الدراسة والتعريف، من أهم أشكال التوّسط بني آداب 
األمم املختلفة. ذلك أن األدب العاملي، كام يفهمه غوته، من أنجع الوسائل يف التأسيس 
لتعارف حقيقي بني األمم والشعوب، خاصة وأن األدب القومي غالباً ما يفصح بصدق 

عن روح األمة، أو الشعب، أو القوم، املنتجني له.
ففي رسالة إىل توماس كاراليل صاحب كتاب »األبطال«، تعود إىل 1 كانون الثاين 

:Des Voeux 1827، يسأل غوته عن ترجمة إنكليزية ملرسحيته تاسو من جانب
»أود أن أعرف رأيك إىل أي مدى ميكن عّد تاسو )مرتجمة إىل اإلنكليزية( إنكليزية، 
ستجعلني ممتناً لك عىل نحو كبري بإعالمي عن هذه النقطة؛ ألن هذه الصلة ما بني 
األصل والرتجمة وحدها التي تعرب بأقىص درجات الوضوح عن الصلة ما بني أمة وأمة، 
والتي عىل املرء أن يعرفها، فوق كل يشء، إذا ما كان يرغب يف تشجيع أدب عاملي 

مشرتك يتجاوز التخوم القومية«.
ويف معرض الحديث عن الخدمة املزدوجة التي يقوم بها املرتجم: تجاه أمة اللغة 
املصدر من جانب، وتجاه أمة اللغة الهدف من جانب آخر، يشري غوته إىل أن املرتجم 
أبناء أمة أخرى  أدبية أو علمية أنتجها  آثاراً  يُيَرسِّ ألبنائها  ال يخدم أمته فقط عندما 
ويوطُِّنها يف ثقافة أمته لتزداد بها حيوية، وتغنى مبحتواها، ولكنه كذلك يخدم األمة 
التي يرُتجم آثارها عندما يلفت أنظار أبنائها إىل أهمية ما أنتجوه، وإىل وجوه يف هذا 
اإلنتاج غابت عنهم بسبب إلفتهم لها، وباتت جدَّ عادية ال تستحق االهتامم الواجب، يف 

حني تظفر بهذا االهتامم يف ثقافة الهدف التي ترجم ألبنائها هذا اإلنتاج.
ومالحظة غوته هذه جدُّ مهمة، واملتتبع لتاريخ العالقات األدبية بني األمم والشعوب 
يستطيع أن يتبنيَّ صدقها فيام ال يحىص من األمثلة. ولعل أبرز مثال عليها كتاب ألف 
ليلة وليلة، الذي مل ينل ما يستحقه من اهتامم يف الثقافة العربية، ومل يلتفت باحثو 
إال بعد ترجمته إىل  كونياً  العربية ونقاد أدبها إىل أهميته بوصفه رائعة عاملية وكتاباً 
الفرنسية عىل يد أنطوان غاالن، وانتشاره انتشار النار يف الهشيم يف أوروبا أوالً، ومن 

ثم يف مختلف بقاع العامل الحقاً. 
يكتب غوته لكاراليل يف رسالة أخرى تعود إىل )15 حزيران 1828(:

»نالحظ هنا شيئاً ما جديداً، رمبا نادراً ما لوحظ، ومل يعربَّ عنه من قبل: وهو أن 
املرتجم ال يعمل من أجل أمته وحدها، وإمنا كذلك لألمة التي يستمد من لغتها العمل. 
فقد يتفق، أكث مام نظن، أن أمة ما تستمد حيوية وقوة من عمل، وتستوعبه بكامله يف 
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حياتها الداخلية، حتى أنها ال تظفر بأية متعة منه، وال تحصل عىل أي انتعاش آخر منه. 
وهذه هي حال األملان بشكل خاص. إنهم ميالون إىل الحامس املرسف، وباإلعادات 
يروا  أن  لهم  الخري  من  فإنه  ولذا  بعض خصائصه.  يدمرون  يحبونه،  ليشء  املتكررة 

واحداً من أعاملهم األدبية يولد بالرتجمة من جديد، من خالل الرتجمة«.
• مامرسة محببة إىل نفسه انشغل بها عىل مدى سبعة عقود، كام يشري إىل ذلك 
الناقد املتعدد االهتاممات، والباحث املقارين البارز جورج شتايرن George Steiner يف 
فصله املعنون »حاشية سفلية لألدب العاملي«)1(، الذي ضمه كتاب »أسطورة إيتامبل« 
Le Mythe D’Etiemble. فقد كان غوته يرُتجم من مثاين عرشة لغة، وامتد نشاطه 
املعروفة،  الحقائق  بهذه  يذكّر  إمنا  أنه  شتايرن  ويؤكد  عاماً.  وسبعني  ثالثة  الرتجمي 
األدب  بياناته عن  تشكيل  غوته يف  النشاط من جانب  هذا  أّداه  الذي  الدور  د  ليحدِّ
العاملي التي بلغت واحداً وعرشين بياناً أدىل بها يف السنوات األربع األخرية من عمره. 
خاصة وأن الرجل، أي غوته، كان يرى »أن الجاهل باللغات األجنبية ال يعرف شيئاً عن 
لغته«. ويف معرض تذكريه بتفاصيل هذه الحقائق يشري شتايرن إىل اللغات: الفرنسية، 
واإليطالية، واإلنكليزية، والرصبيةـ  الكرواتية، ولغة هندية من الربازيل، وإىل اليونانية، 
واليونانية  القدمية،  والتشيكية  القدمية،  واإليرلندية  والصقلية،  والفنلندية،  والالتينية، 
والعربية،  الكالسيكية،  والصينية  والغالية،  الكالسيكية،  والعربية  والهولندية،  الحديثة، 
والفارسية؛ وإىل أن ترجامت غوته عن هذه اللغات كانت يف عدد من الحاالت عن 

طريق لغة وسيطة)2(. 
• عمالً نبيالً شجع عليه ودعا إليه معاصيه من األدباء والُكتّاب. ذلك أن الرتجمة، 
والتسامح،  والفهم،  املعرفة،  قيم  تعزيز  إىل  املؤدية  الوسائل  أهم  من  غوته،  رأي  يف 
والقبول، والحب آلداب الشعوب األخرى؛ وهي قيم تخدم العالقات التي تقوم عادة 
بني الشعوب واألمم واألقوام، وتؤسسها عىل مبدأ »التعارف«، واملعرفة هي من أنجع 
الوسائل املساعدة عىل تبديد العداوة، و«الناس أعداء ما جهلوا« كام يقول املثل العريب، 
يكتب يف  نراه  وهكذا  منشئها.  ذات  بحقيقة  معرفة صادقة تيش  واألدب يف جوهرة 
املجالت  انتشار  تعليقه عىل  »الفن واآلثار« Art and Antiquity يف معرض  مجلته 
التي تعنى بآداب األمم األخرى مثل مجلة إدنربه Edinburgh Review )تأسست عام 

1802(، ومجلة بالك وودMagazine Blackwood)تأسست عام 1817(:
»«ستسهم هذه املجالت، إذ تصل جمهوراً أوسع، عىل النحو األكث فاعلية يف األدب 
العاملي اإلنساين الذي نرجوه. ولكننا، نكرر، أنه ال ميكن أن تكون املسألة أن تفكر األمم 
عىل نحو متشابه. إن الغرض ببساطة هو أن يتنامى وعي إحداها باألخرى، وأن يتفهم 
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أن تحب األخرى،  إحداها غري قادرة عىل  تكون  البعض اآلخر، وحتى عندما  بعضها 
فإنها عىل األقل قد تتسامح معها«.

• و دوراً متميزاً خّص اللغة األملانية زاعامً أن لها قدرة عالية عىل التوسط بني أمم 
أوروبا وشعوبها. فعىل سبيل املثال يكتب غوته متحدثاً عن اللغة األملانية ودورها يف هذا 

التوسط:
األمم  توزِّع جميع  السوق حيث  نفسه يف  يجد  األملانية ويدرسها  اللغة  يفهم  »من 
من  فإن  وهكذا  نفسه.  الوقت  يف  ذاتَه  يُغني  بينام  املفرسِّ  دور  يؤدي  إنه  بضائعها، 
ويجعل  للثقافة،  العامة  التجارة  الوسيط يف هذه  بدور  يقوم  كل مرتجم  أن  الواضح 
املرء عن عدم  يقوله  أن  الشاغل. وبسبب ما ميكن  العام شغله  التبادل  لهذا  الرتويج 

كفاية الرتجمة فإنها تبقى أحد أهم النشاطات وأنبلها يف تجارة العامل«)3(. 
لعمل املرتجم قّدمه يف خامتة الديوان الرشقي للمؤلف الغريب،  • وتصّوراً خاصاً 

حمل عنوان »ترجامت«، كتب فيه:
فإننا  نوع  كل  من  الرتجامت  بفضل  الرشق  معرفة  يتقدمون يف  األملان  كان  »ملا 
مسوقون إىل إيراد بعض املالحظات التي وإن مل تكن جديدة فإن يف تكرارها فائدة 

دامئاً«)4(. 
وأول هذه املالحظات أنه توجد ثالثة أنواع من الرتجامت. 

• »األول يعرّفنا باألجنبي بحسب فهمنا نحن، وأفضل طريقة لهذا النوع هو الرتجمة 
نثاً. ذلك أنه ملا كان النث يلغي كل خصائص الشعر القومي ويسّوي يف نْفِسِه املستوى 
املشرتَك الحامسَة الشعرية، فإنه يف البداية يُسدي أََجلَّ الخدمات من حيث أنه يفاجئنا 
يف وسط حياتنا القومية وحياتنا الخاصة مبينا لنا املزايا البارزة لألجنبي ويوفّر لنا 

تنشئة حقيقية بأن يرفعنا فوق أنفسنا، دون أن ندري كيف تم هذا«)5(. 
• »وبعد ذلك يأيت عرص، فيه يحاول املرء أن يتكيف مع مظاهر الحياة األجنبية، 
لكنه يف الحق ال يسعى إال إىل اكتساب الروح األجنبية، لكن بنقلها إىل روحنا نحن، 
معانيه.  بأصفى  اللفظ  هذا  مستعمال   Perodistische املعارضة  مرحلة  املرحلة  وهذه 
ويف الغالب يكون ثَم أشخاص موهوبون لهذا اللون من العمل. والفرنسيون يستخدمون 
الكلامت  يكيّف  أنه  كام  والفرنيس،  الشعرية...  املؤلفات  كل  ترجمة  الطريقة يف  هذه 
األجنبية مع لهجته، يفعل اليشء نفسه بالنسبة إىل العواطف واألفكار وحتى املوضوع، 

ويطالب بأي مثن لكل مثرة أجنبية مبقابٍل منا يف تربته هو«)6(. 
• »لكن كام ال ميكن االستمرار يف الكامل وال يف الناقص، وأنه ال بد أن يتلو التحّول 
تحّول آخر، فقد وصلنا إىل مرحلة ثالثة ميكن أن تسمى املرحلة العليا واألخرية، تلك 
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التي ميكن فيها جعل الرتجمة مثل األصل بحيث ال تعرّب عنه فقط عىل نحو مقارب، بل 
وأيضاً أن تحّل محلّه«. 

»وهذه الطريقة تلقى أوالً أشد مقاومة؛ ألن املرتجم الذي يتابع األصل بدقة يتخىل 
عن أصالة أمته، وينشأ عن ذلك حد ثالث ينبغي عىل ذوق الجمهور أن يتكيف وإيّاه«. 
»وفوس Voss، وفضله ال يتسع له وصُف واصف، مل يستطع أول األمر إرضاء الجمهور 
إال بعد أن ألفت األذن شيئاً فشيئاً هذا األسلوب الجديد. لكن من يشمل اليوم بنظريته 
ماتم، وإىل أي حد من املرونة وصل األملان، وأي فوائد بالغية وإيقاعية ووزنية تتبدى 
اليوم  إلينا  مون  يقدَّ وكالدرون  وشكسبري  وتّسو  أريوستو  أن  وكيف  املوهوب  للشاب 
بشكلني أو ثالثة أشكال مختلفة، كأجانب وسموا بسمعة أملانية، ـ هذا الشخص له الحق 
يف أن يأمل أن التاريخ األديب يعلن بغري التواء عن اسم أول من شق هذا الطريق بني 

مختلف العقبات«)7(. 
»لكن ملاذا سمينا املرحلة الثالثة باألخرية، هذا ما سنشري إليه يف كلامت قليلة. إن 
الرتجمة التي تهدف إىل أن تكون هي كاألصل، تنحو إىل االقرتاب من الرتجمة بني 
النص  عنا إىل  أنفسنا وقد عدنا رغامً  فهم األصل، وبهذا نجد  السطور، وتسّهل جداً 
إىل  األجنبي  من  االنتقال  لها  وفقاً  يتم  التي  الدورة  النهاية  تتم يف  وهكذا  األصيل، 

الوطن، من املعروف إىل املجهول«)8(.
وقد كانت حصيلة هذا النشاط الرتجمي لغوته حصيلة غنية بأي مقياس من املقاييس، 
انرصف ثلثها للشعر وثلثاها املتبقيان للنرش، ومع تنامي نشاطه هذا مع استدارة القرن 
التاسع عرش، مل متض سنة واحدة من عمره مل ينشغل فيها، بل مل ينخرط فيها بكل 

ية، يف عملية الرتجمة عىل نحو أو آخر)9(. جدِّ
ومام يلفت نظر املرء يف تصّور غوته لعمل املرتجم تأكيده أن الرتجمة ينبغي أن 
تقوم عىل نوع من الرشاكة بني املؤلف واملرتجم. وهكذا فإنه يذكر يف ثنايا رسالته إىل 
سولبيز بواسرييه Sulpiz Boisserée، ترجمة دراساته النباتية األخرية إىل الفرنسية، 
وأن صديقه سوريت Soret، الذي قام بها مل يستطع فهم بعض املقاطع ذات األهمية 
لغته  له إىل  القيام برتجمتها  بأملانية غوته، مام اضطر هذا األخري إىل  الكربى فيها 

الفرنسية الخاصة به، ومن ثَمَّ أعاد سوريت كتابتها بفرنسيته الخاصة به، ويضيف: 
من  أكث  مفهومة  العموم  وجه  ستكون عىل  اللغة  تلك  أنها يف  مقتنع متاماً  »أنا 
األملانية، ويبدو أن سيدة فرنسية معينة قد فكرت يف استعامل هذا النظام لتّوها، فقد 
أمرت برتجمة األملانية لها ببساطة وحرْفية، وبعدها مضت إىل متكينها بالحسن الخاص 

بلغتها وجنسيها«.
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ومعنى هذا أن غوته، من خالل اإلشارة إىل هذا املظهر من مظاهر التعاون بينه، 
املؤلف  بني  الرشاكة  من  نوع  إىل  ضمناً  يدعو  كتبه،  مرتجمي  وبني  مؤلِّفاً،  بوصفه 

واملرتجم، ألن إنجاز الرتجمة العالية يقتيض العمل أحياناً عىل مرحلتني: 
• أوالهام الرتجمة الحرفية البسيطة للنص، وهذه ميكن أن تتم من جانب مختص 

باللغة ـ املصدر، أو املؤلف ذاته، 
قراءتها  ييرس  نحو  عىل  الهدف  ـ  باللغة  الرتجمة  هذه  كتابة  إعادة  • وثانيتهام 

واستيعابها ومتثلها من جانب قراء تلك اللغة.
وبني  بينه  التعاون  من  الرضب  بهذا  يكتف  مل  يبدو،  فيام  غوته،  أن  والحقيقة 
مرتجميه، بل مارسه يف كتابته اإلبداعية املستلَهمة من ترجامت غريه. فعىل سبيل املثال 
اعتمد الرجل يف تأليفه لقصائد الديوان الرشقي للمؤلف الغريب عىل ترجمة جوزيف 
هذه  عىل  تحّفظه  من  الرغم  وعىل  الشريازي.  حافظ  لديوان  بورغشتال  هامر  فون 
إىل محاولة املرتجم  الرشاقة، نظراً  الحظ من  له، »ضئيلة  الرتجمة ألنها، فيام بدت 
عندما  له  العظيم  بدينه  يقّر  فإنه  باألصل«)10(،  املوجودة  اللفظية  الصنعة  يقلّد  أن 
يكتب يف »تعليقات وأبحاث تعني عىل فهم »الديوان الرشقي«)11( عن »فون هّمر«: 
أن غوته قد  ويبدو  املمتاز«)12(.  الرجل  لهذا  أدين  كتايب هذا كم  أجزاء  »تشهد كل 
اتخذ من ترجمة فون هامر التي تعوزها الرشاقة أساساً إلعادة كتابة قصائد حافظ 
 Masoomeh الشريازي بأملانيته املتألقة، وهو ما تؤكده رسالة معصومة كالته سفاري
التي عنيت بدراسة »ترجمة جوزيف فون هامر بورغشتال لديوان   Kalatehseifary
حافظ الشريازي والديوان الرشقي للمؤلف الغريب غوته«، عندما تكتب مؤلِّفتها عن 

أستاذية غوته يف إعادة كتابته لرتجامت بورغشتال: 
»يركز الفصل الثالث >من الرسالة< عىل قصائد الديوان الرشقي ـ الغريب لغوته 
غوته يف  أستاذية  أن  كيف  ويظهر  لحافظ،  األصيل  والنص  هامر  ترجمة  عىل ضوء 
لشعر تلك الشخصية  نظم القصائد املستلَهمة من حافظ متنح الجمهور القارئ فهامً 
الفارسية الكالسية دون الحاجة إىل قراءة أو فهم النص األصيل، ويحاجج أن قصائد 
القراء  عقول  الحافظية يف  األدبية  األنساق  تحيي  الغريب  ـ  الرشقي  الديوان  ديوانه 
الذين يعرفون الشاعر الفاريس، وتجعلها مفهومة للغريب غري العارف. ويوضح التحليل 
كذلك كيف أن غوته يتجاوز الضعف يف نسخة هامر بورغشتال بإعادته إنشاء رسالة 

حافظ«)13(.
مبعظمها،  يقرأ  اللغات:  من  به  بأس  ال  بعدد  متفاوتة  معرفة  عىل  غوته  كان  وملا 
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ويرتجم عن بعضها، ويكتب ببعضها، ويتحدث ببعضها بطالقة، فقد كان عليه أن يواجه 
يف ترجامته مشكلة الرتجمة الصوتية ألسامء األعالم، واألماكن، وهو ما عرّب عنه بـ 
الالتينية. وهكذا  بالحروف  كتابتها  بعبارة أخرى  أو  الرشقية«،  »طريقة رسم األسامء 
نراه يكتب يف خامته »تعليقات وأبحاث تعني عىل فهم »الديوان الرشقي« يف معرض 

حديثه عن »األغالط املطبعية«: 
»ولنتحدث أوالً عن طريقة رسم األسامء الرشقية، وهذا أمر ال ميكن تقريباً الوصول 
فيه إىل اتفاق تام. إذ بسبب الفارق الكبري بني لغات الرشق ولغات الغرب، من العسري 
فإنه  ذلك  أبجدياتنا. وفضالً عن  يقابلها متاماً يف  ما  الرشق  لغات  نجد ألبجدية  أن 
أبجديتها  تعزو  الخاصة،  ولهجاتها  أصولها  اختالف  بسبب  األوربية،  اللغات  كانت  ملا 

الخاصة قيمة ومدلوالً مختلفني، فإن االتفاق أشد عرساً.«)14(.
الفرنيس  للدليل   Transliteration الصوتية  الرتجمة  ميدان  يف  بدينه  يقّر  وإذ 
العامل الفرنيس  وهو معجم هريبوليه Herbelit الذي قاده فيه، فإنه يذكِّر بأن هذا 
للنطق والحس السمعي عند  قد قام بتعديل الكلامت واألسامء الرشقية وتكييفها وفقاً 
مواطنه الفرنيس، وأن هذا التعديل قد انتقل بالتدريج إىل األملان. وتكرر األمر نفسه 
لدى اإلنكليز الذين أعطوا ألنفسهم مطلق الحرية يف نطق هذه األسامء ورسمها عىل 

طريقتهم، مام يوقع القارئ لكتاباتهم عن الرشق يف الشك والحرية.
أما األملان الذين يفخرون بأن لغتهم تُكتَب كام تُلَفظ، وأنهم يكتبون ما ينطقون، 
ومن ثَّم فإنهم يطاوعون عن طيب خاطر »األصوات والكم والنربات األجنبية«، فقد 
ببالغ  يتسم  ـ وكان عملهم  الصوتية  امليدان – ميدان الرتجمة  بالعمل يف هذا  أخذوا 
فإننا  ولذا  األجنبية،  األصوات  من  املتزايد  االقرتاب  إىل  دامئاً  سعوا  ألنهم  الجدية، 
نجد فوارق كبرية بني األعامل القدمية والحديثة، حتى أن املرء ال يجد نفسه مضطراً 

للخضوع لواحد من اجتهاداتهم.
ويبدو أن غوته، بتواضعه من جانب وتوخيه للدقة من جانب آخر، وحرصه عىل 
متثيل »اآلخر« أصدق متثيل، حتى يف نطق ما يتصل به من أسامء، فإنه كان يلجأ إىل 
سؤال املسترشقني عن كيفية نطق األسامء الرشقية، ويشري يف هذا السياق إىل دينه 
للمسترشق العامل املالطف ي، ج، ل، كوزيغارتن الذي حمل عنه عبء الرتجمة الصوتية.

رسم  دقة  عىل  بحرصه  املتصل  الرتجمي  عمله  من  الجانب  هذا  عن  غوته  يكتب 
األسامء الرشقية بغرض توخي نطقها عىل نحو سليم يراعي أصولها:

دليل فرنيس.  ـ إمنا قادنا يف هذه املناطق خصوصاً  ـ يقصد غوته نفسه  »ونحن 
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ذلك أن قاموس هريبوليه Herbelit هو الذي حقق أمانينا. لكن هذا العالِم الفرنيس 
ل الكلامت واألسامء الرشقية وفقاً للنطق والحّس السمعي عند  كان عليه أن يكيَّف ويُعدِّ
مواطنه، وهذا قد انتقل شيئاً فشيئاً إىل األملان. فمثالً نحن نقول دامئاً Hagire بدالً 

من Hedshra اتباعاً لحسن النطق وللعادة القدمية.
كذلك فعل اإلنجليز الكثري من جانبهم يف هذا املجال! فعىل الرغم من أنهم ليسوا 
عىل اتفاق فيام يتعلق بنطق لغتهم هم، فقد استخدموا ألنفسهم الحق يف نطق ورسم 

هذه األسامء عىل طريقتهم، وهذا يوقعنا من جديد يف الشك والحرية.
ويطاوعون  ينطقون  كام  الكتابة  السهولة يف  من  الناس حظاً  أكث  وهم  واألملان 
عن طيب خاطر األصوات والكّم والنربات األجنبية، قد أخذوا يف العمل بجّد يف هذا 
امليدان. ولكنهم ألنهم سعوا دامئاً إىل االقرتاب املتزياد من األصوات األجنبية، فإننا 
نجد فوارق كبرية بني األعامل القدمية والحديثة، بحيث ال يجد املرء مربراً للخضوع 

لسلطة جادة«)15(.
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