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نثـر تنظـيم و    كه به شرقي-ها و مقاالت براي فهم بهتر ديوان غربي يادداشتبا عنوان     خود  شرقي -غربي
تأليف شده است، با عملي هرمنوتيكي همت خويش را مصروف هموار كردن مسير فهـم ديـوان خـود                   

گوته سه . كند واع آن بيان مي تأمالت خود را دربارة ترجمه و انترجمه،كند و در فصل واپسين با نام         مي
 )اقتباسـي (  پاروديـستي  نوع اول كـه آن را نـوع     .شمارد زعم خود، سه دوره از ترجمه را بر مي          نوع يا به  

 آخـر كـه مـتن اصـلي و     ةو دور.  دوم كه تالش بر خلق دوباره اثر در زبان مقـصد اسـت           ةدور. نامد مي
 اين جـستار در پـي بررسـي و تبيـين       .كنند يمن حركت   ياديگر به سوي متن اساسي و بن      يكديترجمه با   

عـصران   دادن فصل مميز و همپوشاني اين نظريـات بـا هـم    هاي مزبور و همچنين نشان   هاي دوره  ويژگي
افق شدن فيلسوفان متأخر هرمنوتيك همچون هانس گئـورگ          هاي متقدم و هم     گوته، يا همان رمانتيست   

  .گادامر و پل ريكور با وي است

شرقي، نظريات ترجمه، رمانتيسيسم متقـدم،      -يوهان ولفگانگ فون گوته، ديوان غربي      :هاي كليدي   واژه
  .هرمنوتيك فلسفي
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   مقدمه-1
همچون سفري  ) به معناي انتقال  (،  2 آن نيز هويداست   1ترجمه، همانگونه كه در معادل التين     

د ترجمـه  در فراين. دنياي غريب و نا آشناي زبان ديگري است     آشناي زبان خويش به   » موطن«از  
ايـن نكتـه،      با توجه به  . شود تر مي  زبان مادري دوباره كشف و مرزهاي زباني و وجودي گسترده         

زبان ديگر نيست، بلكـه همچـون واژة آلمـاني، نـوعي              ترجمه ديگر گذار صرف از يك زبان به       
 هـستيم، رخـدادي   5 ما درگير ترجمه درون زباني  4پيش از هر ترجمه بينازباني    . 3است» فراگذار«
گفتـار ترجمـه     در پـيش   6مارتين هايدگر . پيوندد وقوع مي   ه دائم و مستمر در زندگي روزمره به       ك

ما به طور معمول فراينـد ترجمـه را   «: كند اي مهم و راهگشا اشاره مي نكته  به7خود از پارمنيدس 
 ما مترصـد آنـيم تـا ترجمـه را         . پنداريم شناختي مي  زبان-نگاهي از بيرون، همچون روالي فني       به

زبـان ديگـر، در    زبان خود و برعكس انتقال و تبديل زبان مادري به انتقال و تبديل زبان بيگانه به     
اين دريافت اما عاجز از درك اين نكته است كه مـا هميـشه زبـان خودمـان، زبـان           . نظر بگيريم 

فهـم هـر متنـي، بـه        ). 17:1994هايدگر  (» كنيم مادري را براي واژگان خود اين زبان ترجمه مي        
. گيـرد  ويژه متون ادبي و شعر، براساس اقامه و خلق جهـاني مـشترك سـمبوليك صـورت مـي                  

آيـد و    وجـود مـي     اي براي ديدار ميان متن و مخاطب به          زمينه 8براساس همدلي و درك مشترك    
مثابة تأثير و تاثّر متقابل متن و مخاطب  كند يعني به  آن را تعريف مي  9، آنگونه كه پل ريكور    »اثر«

  . رسد ميان آن دو، به منصة ظهور مي  تضايفيو پيدايش
فعليـت   دهد كه بـا خـوانش بـه    هر متني امكانات بالقوة فهم را در دسترس مخاطب قرار مي          

بـر اسـاس آن دسـتخوش تغييـر و          » اثـر «كند و    اي را خلق مي    هر خوانشي معناي تازه   . رسد مي
» ترجمـه «هـر خوانـشي را    10راين مهم، هـانس گئـورگ گـادام    با عنايت به. گيرد تحول قرار مي

__________________________________________________________________ 
1. translatio/translation/Übersetzung 

جـايي و همچنـين      تشكيل شده به معناي انتقال و جابه       setzen و   überكه از تركيب     اي  آلماني هم كلمه    زبان در. 2
 .راگذار استف

3. über-setzen 
4. interlingual 
5. intralingual 
6. Heidegger, Martin 

7 .Parmenides  او در سده پنج و شش پـيش از سـقراط   . شود سقراطي محسوب مي فالسفه پيشا در زمره مهمترين
 .ه مبتني برعقل بنا شده بودالبيطع شود؛ مكتبي كه بر مابعد  مي يادبنيانگذار مكتب الئا از وي به عنوان. زيست  مي

8. Empathie 
9. Ricoeur, Paul 
10. Gadamer, Hans-Georg 
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] شـامل [هر دو كليتي از مـتن را        . خوانش و ترجمان هر دو تفسيرند     «: كند نامد و تصريح مي    مي
شـود كـه     تلقي مي  1 ترجمه از زمره محاكات    .)284:1993گادامر  ( »كنند معنا و صورت خلق مي    

هـر ترجمـه تفـسير    «. شود زباني محقق مي زباني، بلكه همانگونه كه اشاره شد درون    نه فقط ميان  
 هر ترجمـه، چـالش و دسـت       «: دهد و آنگونه كه هايدگر شرح مي     » است و هر تفسيري ترجمه    

بـر اسـاس ترجمـه، افـق جديـدي درافكنـده            . وپنجه نرم كردن با امكانات زبان خويش اسـت        
   .)80:1957هايدگر (» شود مي

ديـب، شـاعر و متفكـر       نظريات ترجمه از منظـر ا       شود با نگاهي به    در اين جستار، تالش مي    
تبيين نظريـة وي و بررسـي آن در نوشـتار             به) 1832-1749(آلماني يوهان ولفگانگ فون گوته      

شـرقي  -ها و مقاالت براي فهم بهتر ديـوان غربـي    يادداشت  كه با نام   شرقي-غربيالحاقي ديوان   
 عنـوان    بـا  ديواندر فصل واپسين بخش منثور      . توسط گوته تاليف و تدوين شده است، بپردازد       

پرسش اين است كه تـا  . كند ، گوته تأمالت خود را در باب ترجمه و انواع آن بيان مي     "ترجمه"
عصران گوته همپوشاني دارد؟ تا چه اندازه طـرح نـويي درافكنـده               چه ميزان اين نظريات با هم     

تـر از  تـوان گوتـه را فرا   كند؟ تا كجا مـي   متمايز مي2هاي متقدم شود كه گوته را از رمانتيست   مي
ساز فهم هرمنوتيكي    هاي فيلسوفان هرمنوتيك، او را زمينه      عصر خويش ديد و با تكيه بر ديدگاه       

 در پـي  ديـوان، عنوان شـاعر   شود، گوته به جديد دانست؟ آنگونه كه از عنوان نوشتار مستفاد مي   
 گوته را بيني نوشتار الحاقي سعي دارد تا جهان    . آيد تبيين و تفسير و تشريح اشعار خويش بر مي        

گوتـه بـا ايـن كـنش        . امـور بيگانـه و غيـر آشـنا سـازد            براي مخاطب بگشايد و ذائقة وي را به       
فهـم، ترجمـه،   . دارد هرمنوتيكي، نخستين گام را براي تبيين ارتباط ميـان ترجمـه و فهـم برمـي           

 گيرنـد و در كنـار      وضوح در ابتداي ديباچه مطمح نظر قرار مي         اند كه به     واژگاني عزيمت و سفر  
وجه حركت و پويايي در اين واژگان، نقشي كليـدي و پيونـد             . شوند يكديگر چيده و آورده مي    

  .كند دهنده ايفا مي

   بحث و بررسي-2
فراينـدي اسـت كـه در آن            گونه كه اشاره شد، مارتين هايدگر در باب ترجمه قائل بـه            همان

ترجمـه  «: كنـد كـه    تأكيـد مـي   طور مشخص بر اين نكته        و به  .كنند مرزهاي زباني انتقال پيدا مي    

__________________________________________________________________ 
1. Mimesis 

2. Frühromantiker 
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چالش و درگيـري بـا        بيشتر نوعي هوشياري، ايضاح و گشايش زبان خويش است، با تمسك به           
هـاي گوتـه در      خوبي بازتـابگر تـالش       اين سخن هايدگر به    . )80همان  . (»]ديگري[امر غريب   

ه گوتـه سـاليان متمـادي بـا ايـن مـسئل           . هاي تـازه در فكـر و زبـان آلمـاني اسـت             گشايش افق 
امـر   به« نمايانگر كوشش وي است براي اينكه همزمان         شرقي-ديوان غربي . وپنجه نرم كرد   دست

اي تكميل شـود و ميـان آن دو ديـداري رخ      اي كه حلقه   گونه  ؛ به »غريب و امر آشنا نزديك شود     
حلقة مزبور همان رخداد فهم است كه در فرايندي پويا و زنده، مرزهاي خـود و ديگـري                . دهد

عـصران   نكته مهم دربارة اين نظرية گوته، انشقاقي است كـه ميـان او و هـم     . شود ه مي درنورديد
از آن خود   «برخالف سلف خود كه در پي       . توان مشاهده كرد   هاي متقدم مي   وي، نزد رمانتيست  

كردند  زدايي بودند و تمام همت خود را مصروف آن مي         كردن و بيگانه    امر غريب و بومي    »كردن
 تطابق كامل ميان متن اصلي و ترجمـه را محقـق سـازند، گوتـه طرحـي نـو در        هماني و  كه اين 

كند كه در آن متن اصلي و ترجمه دست در دست همديگر   اندازد و سخن از حلقة فهمي مي       مي
در اين حلقه تمايزي ميان فـرم و        . دارند گام برمي  1»پايه و بنيادين  «و متن   » اصيل«به سوي متني    

ايـن امتـزاج    . يابد هر يك در ديگري در اثناي اين فرايند پويا مزج مي          محتوا وجود ندارد، چون     
 Jenaische Allgemeine  در مجلـه 1804دهـد؟ گوتـه در يادداشـتي بـه سـال      چگونه رخ مي

Zeitschrift دهد مسئلة مطرح شده را در ترجمة استعاره نشان مي:  
اي از ابهـام     ر هالـه  كالم استعاري در مقابل كالم روزمره و مفاهيم حقيقي همـواره د           "

صـورت    بـه ) شـكل كلـي     به(كالم استعاري حامل اين خطر است كه موضوع را          . قرار دارد 
در كالم تمثيلي جايي كه اجزا جمله فعل و فاعل و قيـد و صـفت و                 . ديگري نمايان سازد  

گيرند، در بيشتر مواقـع امكـان ترجمـه چنـين            اضافات با مهارت در كنار يكديگر قرار مي       
كنـد در زبـان مبـدأ        زيرا مترجم زمـاني كـه تـالش مـي         . زبان ديگر وجود ندارد     چينشي به 

و نـه   -گـردد    موضوع و يـا فكـر بـر مـي              نزديك شدني كه تنها به     -استعاره نزديك شود    به
اي  فاصـله . دهـد  گذاري رخ مي  اغلب در اين فرايند نزديكي دوگانه، نوعي فاصله       -صورت

گوتـه  . ("م سـيطرة كامـل بـر موضـوع يافتـه باشـد            شود كه مترج   كه تنها زماني مرتفع مي    
137:1994(. 

كالم استعاري، ابتدا از آن فاصله بگيـرد و چونـان مؤلـف در                بايد براي تقريب به    مترجم مي 
اي همسان و همـسنگ در زبـان         زبان مبدأ، هم و غم خود را مصروف كشف و يا خلق استعاره            

__________________________________________________________________ 
1. Grundtext 
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ترجم همانند مؤلف اثر اشراف و احاطة كامـل  شود كه م تنها وقتي اين امر محقق مي   . مقصد كند 
هـر دو  : بينـد  گوته ميان خلق يك اسـتعاره و ترجمـه آن تـشابهاتي مـي        . بر موضوع داشته باشد   

متـرجم كـالم اسـتعاري در آن واحـد دو وظيفـه را سـامان       . انـد  نشانگر امري خالق و نوآورانه   
حركـت    بـراي بـه   . خويش اسـت  او هم مفسر است و هم خالق كالم استعاري در زبان            : دهد مي

فاصـله گذاشـتن    .  اسـت  Entfernung درآوردن اين فرايند خالقانه، گام نخست ايجـاد فاصـله         
، در زبان آلماني نوعي برداشتن فاصله و محو كردن دوري و            1شود گونه كه هايدگر متذكر مي     آن

بـت و  هـر نـوع بعـد و دوري خـود قرا    ) مـداري  واسـطه حركـت   به(در دايرة فهم    . غربت است 
موطن شـاعران و اديبـان        يابد اگر متوطن به    مترجم شعر در اين حلقه تسلسل مي      . نزديكي است 

ميـان اصـل و      2همـاني  ساكن سرزمين شاعران شدن، سفر به عالم شعر اسـت كـه از ايـن              . شود
سوي متن اصيل و سرچشمه حقيقـي   شود كه رو به رود و راهگشاي مسيري مي     ترجمه فراتر مي  

  :و واحد دارد
  آنجا در حريم صدق و سادگي،"

  ژرفا و سرچشمة تبار انساني برسم،  خواهم به مي
  هاي آسماني را روزگاراني كه هنوز آموزه به

  گرفتند به زبان زميني از خدا مي
 ) 304همان . ("دادند و به وسوسة عقل تن نمي

آن " كـه متـرجم      اين امر اسـت     كند، ناظر به    اشاره مي  3وظيفة مترجم آنگونه كه والتر بنيامين     
اي كـه پـژواك مـتن اصـلي قابـل            گونـه   شود را دريابد، به    خاستگاه زباني را كه بدان ترجمه مي      

زعـم بـسياري از صـاحبنظران، بهتـرين        دليل نيست كـه بـه       بي .)9:1972بنيامين  . ("شنيدن باشد 
ت امروز توسط شاعر بزرگ فريـدريش روكـرت صـور    زبان آلماني تا به    ترجمان اشعار حافظ به   

تالش روكرت براي ايجاد پژواك صداي حافظ در زبان و فرهنگ آلماني، معطوف             . گرفته است 
محتواي شـعر دارد، بلكـه صـورت و فـرم             تالشي كه نه تنها نظر به     . همين موضوع بوده است     به

اي ازديـوان     در مقابل ترجمان روكرت در دهة اخيـر ترجمـه         . شعر نيز در نظر گرفته شده است      
هـل          زبان    حافظ به  صـورت گرفتـه اسـت      4لـبن   آلماني توسط استاد دانـشگاه بـرلين، يـوآخيم و  .

__________________________________________________________________ 
1. Martin Heidegger: Sein und Zeit, S. 105. 
2. Identifikation 
3. Benjamin, Walter 
4. Wohlleben, Joachim  
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لبن هم خود را مصروف ترجمة محتوايي و آنگونه كه وي در مقدمة خـود اعـالم داشـته،                     وهل
برد، كه بيم آن  كار مي اين علت به    ترجمة هوشيارانه را وي به    .  كرده است  "هوشيارانه"اي   ترجمه

حافظ باعث شود، محتواي ديوان او قلب شود و يا دستخوش تغيير قرار             شيريني كالم   "دارد كه   
  .)17:2004لبن  وهل ("گيرد

از نظر او   . كند مثابة امري ارتجالي نگاه مي      اشعار حافظ به    ويژه به   شعر فارسي و به     لبن به   وهل
ايراد اصلي ترجمه نيـز     . هر مصرع و هر بيتي همچون جهاني مستقل براي خويش موجود است           

هر مصرع در هر بيت و هر بيتي در هر غزل و هـر غزلـي در هـر                   . گيرد ز همين امر نشأت مي    ا
خـوبي متـذكر    منثور خود، به در نوشتار. خوبي بر اين امر واقف بود گوته به . يابد ديواني معنا مي  

هاي كالمي هيچ زمـان      ها و در كل، تمامي بازي       همگي مجازها و استعاره   ": شود كه  اين نكته مي  
گوتـه   (". قابـل اسـتيفايند  -ديـوان /مـتن -ا از يكديگر نيستند، بلكه در فهـم و معنـاي كلـي        جد

 همان ويژگي است كه پل ريكور در ارتبـاط ميـان كلمـه و               "فهم معني كلي متن   "). 292:1994
ريكـور  . (بـرد   نام مـي   " درهم تنيده شدن صوت و نوشتار      "عنوان  از آن به   كند و  تفكر برقرار مي  

95:2008.( 
ويژه عبـدالقاهر جرجـاني مغفـول واقـع نـشده و               نكته از ديد قدماي علم بالغت ما، به        اين

 خود يادآور اين موضوع اسـت كـه مـتكلم فـصيح بايـد ميـان       اسرار البالغةجرجاني در ابتداي   
تبـاين موجـود در نيكـي و بـدي كـالم از ديـد                .خصايص گفتار و خصايص كلمه تميز گذارد      

شود، الفاظ مادام كـه   درستي متذكر مي گونه كه وي به ظ نيست، زيرا آن  مجرد لف   عبدالقاهر تنها به  
عبـدالقاهر  . (كننـد  با نوع و كيفيت خاصي منظم نشوند و با هم تأليف نيابند، افـادة معنـي نمـي                 

اي شعر و يا نثر در هـم ريختـه شـود، نظـام و                اگر تركيب و تأليف در قطعه     ). 2:1370جرجاني
اي از  قطعـه  بـراي نـشان دادن ايـن موضـوع، عبـدالقاهر     . شود  ده مي پيوند معناي آن از هم پاشي     

اي درنـگ كنيـد      همسفران لحظه (» قفا نبك من ذكري حبيب و منزل      «: كند  امرءالقيس را بيان مي   
منزل (جا كنيم    اگر اكنون كلمات و واژگان را جابه      ). ياد دوست و سرمنزلش گريه سر دهيم        تا به 

  محـال و هـذيان   ان سخن را از كمال بيـان بيـرون بـرده و بـه         گم بي») قفا ذكري من نبك حبيب    
« اي اش سلب كرده و نسب كالم را از متكلم قطع كـرده        اي و انتساب سخن را از گوينده       كشانده

تـوان پيونـد ميـان فـرم و محتـوي را بـا تجزيـه         اين نظر، ديگـر نمـي   با عنايت به  ). 2-3همان  (
  . ري و معنوي ميان آن دو را مرتفع ساختاز هم گسست و تعلق بنيادي فك) شيميايي(
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  ترجمه از منظر گوته -3
.  را مـورد بررسـي قـرار داد   شـرقي - ديوان غربـي توان با اتكا بر اين نظر و از اين زاويه، مي 

گشايد و   و در فصول پاياني، باب جديدي را در مسئلة ترجمه مي    ديوانگوته در نوشتار الحاقي     
» ترجمـه «آيـد فـصل      گونه كه از عنوان نوشتار بر مـي        همان. كند  سه نوع تقسيم مي     ترجمه را به  

يابنـد چونـان كـه     ترجمه و فهم در نزد گوته قرابتي ويژه مي     . تالشي است براي فهم بهتر ديوان     
سرزمين شـعر رفـت؛ و در         در طلب درك شعر بايد به     «: شود درامد ديوان متذكر مي     وي در پيش  

اي   نوع اول ترجمه از منظر گوتـه ترجمـه  .)80:1994ه گوت(» سرزمين شاعر  طلب درك شاعر به   
 مـسبب   "سـاده و منثـور    "شـكلي     شويم و به   است كه در قالب مفاهيم خودي، با بيگانه آشنا مي         

غايـت نهـايي ايـن ترجمـه، انتقـال و        . شـود   مـي  "فرد شعر   هاي منحصر به   ويژگي"مرتفع شدن   
دهد، غافلگير شدن خواننـده      ه رخ مي  آنچه از طريق اين نوع ترجم     . گري براي فهم است    واسطه

ترجمة . "ملي وي  حيطه و منزلگاه  "در  ) ديگر سخن امر بيگانه     يا به (است در مواجهه با ديگري      
  .شكل مصداقي نشان دهد لوتر از انجيل، بهترين نمونه براي گوته است تا اين نوع ترجمه را به

اي كـه در آن بـا اينكـه     د؛ دورهشـو   تعبير مـي "دورة دوم"نوع دوم ترجمه در كالم گوته به     
گيرد تا شرايط و وضعيت امر بيگانه مورد لحاظ قرار گيـرد، لـيكن ايـن امـر           تالشي صورت مي  

ايـن  . شـود  دريافت معناي غريب و بازآفرينش آن در زبان و فرهنگ خويش مي             تنها محصور به  
ز ايـن مفهـوم جـايگزين    بيشتر مراد گوتـه ا . نهد  نام مي 1)اقتباس(دوره را گوته دورة پاروديسم      

 مصداق بـارز  2.كردن دنياي فكري و معنوي متون و يا تركيبات و اجزاي هنري با يكديگر است   
از ديد گوته، كـالم بيگانـه را نـه تنهـا     . از اين دست ترجمان، نزد فرانسويان قابل مشاهده است     

اء خويش هـم انجـام      اين كار را با احساسات و افكار و اشي        "گردانند، بلكه    زبان خويش برمي    به
يابد كه در خاك و زمـين خـود كاشـته            دهند و در مقابل هر گونه ميوة بيگانه، جايگزيني مي          مي

 شـاعر، اديـب و      3كريستف مارتين ويالنـد   ) 282:1994همان   (".شده و رشد و نمو يافته است      
ونـه بـارز و     آلماني برگردانـده اسـت نم       مترجم آلماني كه آثار دورة باستان را با ذائقه خويش به          

  . آيد شمار مي مشخص اين دوره به
كنـد   هماني پيدا مي آيد كه در آن ترجمه با اصل اين      در دورة سوم، نوعي از ترجمه پديد مي       

يابـد و از آنجـا كـه بـا           شود؛ ترجمه هويتي مستقل مي     اي كه ترجمه جايگزين اصل نمي      گونه  به
__________________________________________________________________ 

1. Parodistisch 

 . گيرد وري قرار مي  موسيقي بيشترين كاربست خود را يافته است و مورد بهرهةدر گستراصطالحي كه . 2
3. Christoph Martin Wieland  
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ا دارد، از خـصايص ملـي و وطنـي          آن ر   نزديك شـدن بـه      غيريت و در غيريت ديگري تالش به      
عبارت بهتـر پـرورش بيابـد تـا      بايست ذائقة قوم تغيير يابد يا به  ابتدا مي . گيرد خويش فاصله مي  

نزديكي امر بيگانه با امر آشنا و مألوف در دايره فهم محقق شود، چونان كه متن ترجمه و اصـل     
. شـوند  رهنمـون مـي  ) Grundtext(سـوي مـتن اصـيل و بنيـادين        دست در دست يكـديگر بـه      

هاي وي از حافظ و فردوسي به زبان آلماني از زمرة            ويژه ترجمه    به 1هاي هامر پورگشتال   ترجمه
تقدم و تأخر در انواع ترجمه عنوان شده در كار نيـست كمـا   . شود اين نوع ترجمه محسوب مي   

ه گوتـه جـاي   تواند هر دوره يا هر نوع از اين ترجمان همزمـان پديـدار شـود، چنانكـ     اينكه مي 
با ايـن حـال گوتـه از        . بيند ترجمة منثور از شاهنامه و يا آثار نظامي را در زبان آلماني خالي مي             

زنـد و بيـشتر از       نامد سر باز مـي      مي "متن اصيل و بنيادين   "شرح مبسوط و مفصل از آنچه وي        
  .پردازد آن نمي آنچه گفته شد به

بـرداري از    كپي. اي همسو است    يسم تا اندازه  عصران دورة رمانتيس   نظريه ترجمة گوته، با هم    
. بيند متن اصلي از ديد گوته، كاري است مذموم، در برابر، از آن خود كردن خالقانه را مثبت مي             

 كـه در كـالم      "ترجمان حقيقي "كند و يا      بيان مي  2گونه كه ويلهلم شلگل     آن "ترجمان شاعرانه "
ان متن اصلي نيـست، بلكـه خلقـي نـو و تـازه              شود، خلق دوبارة هم    انداز مي   طنين 3شاليرماخر

زمين و موطن   و سرايش تازه و نو شعر سروده شده و به  "شعرِ شعر "است و يا به سخن شلگل       
توانـد    اين دسـت از ترجمـان متـون بيگانـه مـي            .)281همان   رجوع شود به  . (خويش آوردن آن  

ــان و ادب و فرهنــگ خــودي بــر جــاي گــذار   ــاثيري شــگرف و ســازنده بــر زب از منظــر . دت
توان ترجمـه تنهـا نزديـك شـدن         ) همچون برادران شلگل و شاليرماخر    (هاي متقدم    رمانتيست

هماني ميـان    بر خالف اين نظر، گوته از اين      . رسد كمال نمي   متن است و خود ترجمه هرگز به        به
 "تـرين  آخـرين و عـالي  "مثابـة   راند كه در نوع سوم ترجمه كه به    ترجمه و متن اصلي سخن مي     

فاصلة نقادانه با متن اصلي كـه از نگـاه          . شود شود، همانند متن اصلي تلقي مي      وع محسوب مي  ن
هاي متقدم، اصل اصيل نظريات ترجمه مستحكم شده بود، در فرايند ترسـيمي گوتـه                رمانتيست

در اين دايره، فهـم مبـدل بـه         . شود از ارتباط ميان متن اصلي و ترجمه در چرخة فهم مرتفع مي           
 4با اينكـه مـسئله فهـم    . شود صلي، معيار سنجش و غايت نهايي نوع سوم ترجمه مي         شرط ا  پيش

__________________________________________________________________ 
1. Joseph von Hammer-Purgstall 
2. Wilhelm Schlegel 

3. Friedrich Schleiermacher 

4. Verständnis 
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 را فهـم  "ترجمه حقيقـي  "نامد و شاليرماخر كه قيد هر      در نزد شلگل، كه ترجمه را هنرِ فهم مي        
سـازد،   شود، ولي گوته از ميان اين جمـع خـود را ممتـاز مـي     شمارد، بيش و كم مطرح مي    برمي

شود، ناكافي ارزيـابي     گونه كه در نوع دوم ترجمه يادآور مي        هم را آن  گري ف  چون صرف ميانجي  
در نوع سوم هـم بـراي مخاطـب و خواننـده نقـشي مـاهوي در       . كشاند بوتة نقد مي كند و به  مي

با ايفاي اين نقش ماهوي توسط مخاطب است كه فرايند ترجمه    . شود تكميل دايرة فهم قائل مي    
شاليرماخر تنها نقش فعال و سازنده را براي مترجم         . آورد ميدست    جايگاه فرازين خويش را به    

بايـد در پـي يـافتن فهـم باشـد، امـا گوتـه مخاطـب را بخـش              شمرد، كسي كه خـود مـي       برمي
دارد و اين    اي مشاركت مي    شكل خالقانه   بيند كه در اين فرايند به      ناپذير فرايند ترجمه مي    جدايي

اين متن  . برد   نام مي  "اصيل و بنيادين  "عنوان متن     ي به شود كه و   كوشي، پديدآورندة متني مي     هم
تواند متن اصلي مد نظـر باشـد، چـون ايـن مـتن پـيش از                 اصيل و بنيادين چيست؟ بالطبع نمي     

تر از متن اصـلي باشـد        اي عميق  خواست گوته، شايد اليه   . متن بنيادين فهم شده است      رسيدن به 
اي كه در آن وحدت عميقي ميان      اليه.  يافته است  كه با فهم متن اصلي قابليت فعليت و دستيابي        

). سـاخت  ژرف(هـا مـشترك اسـت     وقوع پيوسته است كه نزد تمامي زبان   زبان و ساختار متن به    
 ايـن تفـسير از   3. اسـت 2به روسـاخت  1ساخت ترجمه در واقع انتقال اين وجه اشتراك از ژرف

 كه عناصر واحدي را در تمـامي    4زباني شناسان و متفكران جهان    هاي زبان   نظريه گوته با پنداشت   
 ترجمه از اين منظر 5.سو است رأي و هم هم گيرند، مند در نظر مي شكلي نظام هاي طبيعي به زبان

آورد كه امكان گشوده شدن سـرزمين مـشترك           خورد و وحدتي پديد مي     با متن اصلي پيوند مي    
ها از سرمنشأ واحد     ودن پيدايش زبان  شمول ب  انگارة اصلي جهان  . سازد ها را فراهم مي    مابين زبان 

  6.يابد كند، در اين تفسير جايگاهي ويژه مي گونه كه جامباتيستا ويكو مطرح مي آن
نوع سوم ترجمة مد نظر گوته، سرآغاز يك جستجو و كندوكاو اسـت؛ جـستجويي در پـي                  

يابـد   ي مـي ا اين نظريه در منظومه فكري و معنوي گوته جايگاه ويژه    . سرمنشأ واحد زبان بشري   
__________________________________________________________________ 

1. deep structure 

2. surface structure 
 Noam Chomsky: (1965): Aspects of the Theory of Syntax. MIT Press :رجوع شود به. 3

4. linguistic universal/ Sprachuniversalien 

 Antonella Nicoletti (2002):Übersetzung als Auslegung in Goethes West-östlichen :رجوع شود بـه . 5
Divan. Basel.  

وجه استعاري فهم در هرمنوتيك ضد دكارتي ويكـو، مجلـه           :  فلسفه ويكو  رجوع شود به مقاله نگارنده در مورد      . 6
 .1393شناخت دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، تهران 
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بينـي   مثابـه يـك جهـان    بـه  1"ادبيات جهاني"و در كنار مفهوم ساخته و پرداخته فكر گوته يعني   
كنـشي و مـراودات و داد و سـتد        مـراد از مفهـوم ادبيـات جهـاني هـم          . گيـرد   قرار مـي   2نگر كل

وشنود فرهنگي است كه زبـان و ادبيـات ملـي در تـذكار               در اثناي اين گفت   . فرهنگي است  ميان
شود و با دميده شدن روح تازه در او، تازه و نـو      وجوه اشتراك و افتراق خود واقف مي        ئمي به دا

زمـين و   " مـتن اصـلي كـه در         3متن اصيل و بنيادي مورد نظر در تقابـل بـا جـايگزين            . شود مي
 "جايگزين"مدد متن     به. گيرد  رشد يافته، يعني همان نوع دوم ترجمه، قرار مي         "سرزمين خودي 

مدعاي وجود يك مـتن اصـيل و بنيـادين قابـل اكتـساب              . دهد واسطه از متن رخ نمي     فهمي بي 
هـدف نهـايي نـوع سـوم ترجمـه،      . فرض فهمِ موفق و درست از متن اصلي است   براساس پيش 

 مدعاي وجود معنـايي واحـد،       . است 4همانا دست يافتن به متن اصيل و بنيادين و معنايي واحد          
معاني و تفاسـير گونـاگون اسـت، تمـايز ديـد گوتـه را بـا        در هر متني وجود دارد و سرچشمة    

بـرخالف نظـر گوتـه،      . كنـد  خـوبي عيـان مـي       هاي متقدم بـه    هاي هرمنوتيكي رمانتيست    ديدگاه
ضـرورت و   تكثر معنا بودند و كندوكاو براي يافتن معنـاي تـازه را   هاي متقدم قائل به رمانتيست

 5 ترجمـه مطـرح شـده ميـان معنـاي اصـلي،            گوته خـود در انـواع     . دانستند مقدمة هر فهمي مي   
كـه وظيفـه    ) Einheitssinn(و معنـاي واحـد      ) كنـد  گونه كه در نوع اول ترجمه تشريح مي        آن(

تـالش بـراي رسـيدن    . گـذارد  روشـني تميـز مـي    معاني را نيز برعهده دارد، بـه   بخشي به  وحدت
مـان رخـدادي كـه بـا      دارد، ه"رخداد فهم"بخش نشان از يگانه بودن  معناي واحد و وحدت    به

هـاي پـسين     كند كه در سده    در اينجا گوته نظري را مطرح مي      . شود ها محقق مي   امتزاج ميان افق  
توسط فيلسوفان هرمنوتيك جديد يعني هانس گئورگ گادامر و پـل ريكـور مطمـح نظـر قـرار         

، يعنـي   ]تاسـ [پويايي و ديناميزم اثر     "معني در پي گرفتن        از منظر پل ريكور به     "فهم". گيرد مي
ــان مــي  ــر بي ــه حركــت از آنچــه اث ــد، ب ــر در مــورد آن ســخن مــي  كن ــد ســوي آنچــه اث  "گوي

 و  "پويـايي "ريكور با پيوستن به بـاور گـادامر در تـالش اسـت تـا ايـن                   ). 370:1983ريكور(
  :  را تبيين كند"حركت"

عنوان خواننده و همچنـين از وضـعيت و جايگـاه             من از وضعيت و جايگاه خود به      "
در جهان  «هاي بالقوه و ممكن      عنوان نويسنده در تالشم تا خويش را در برابر شيوه           خود به 

__________________________________________________________________ 
1. Weltliteratur 
2. Weltanschauung 
3. Surrogat 
4. Einheitssinn 
5. Hauptsinn 
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اين همان چيزي است كـه      . شود، قرار دهم   واسطة متن گشوده و كشف مي        كه به  1،»بودگي
  )371: همان (".نامد  در شناخت تاريخي مي"ها امتزاج افق"گادامر 

 و بسته   2" بودن  عنصرگشوده"همان    وف به اين كنش و رفتار فعال و پوياي هرمنوتيكي معط         
وجهـي از اسـرار     "شـعر گوتـه       كنـد و از ديـد او بـه         آن اشـاره مـي      نبودني است كه گـادامر بـه      

 گويي گوته با تمامي وجود، ايـن شـعر          .)139:1993گادامر  . ("كند بخش و عمق عطا مي     هستي
شنوم،   از زبان كه مي  يك قصه بيش نيست غم عشق، وين عجب،       ": جان گرفته است      حافظ را به  

اي بـديع    شرقي گوته تالشي براي درافكندن طرح نو و نظريـه        -كل ديوان غربي  . "نامكرر است 
غفلت از اين مهـم و ناديـده گـرفتن مقـصود مـورد نظرگوتـه و التفـات                   . در باب ترجمه است   

مواجـه  مشكل  ديوان گوته را با نداشتن به نظريات ترجمه وي، دسترسي و فهم جامع و كامل به        
  .خواهد كرد

  زبان آلماني از منظر نظريه گوتهنگاهي به ترجمان ديوان حافظ به -4
تر در باب دو ترجمه اشـعار حـافظ بـه زبـان آلمـاني توسـط فريـدريش         همانگونه كه پيش  

لبن سخن رفت، بررسـي ايـن دو ترجمـه بـا اتكـاء بـر نظريـات گوتـه           روكرت و يواخيم وهل   
 راهگشا باشد؛ اينكه اين دو ترجمه در زمرة كدام يك از انـواع و               تواند براي تحقيق پيش رو      مي

زعـم    گيرنـد؟ ترجمـان روكـرت بـه         هاي ترجمة مورد نظر گوته قرار مي        عبارت ديگر دوره    يا به 
 "آميزترين برگردان ادبيات و شعر پارسي به زبان آلماني          نبوغ"عنوان    نظران به   بسياري از صاحب  

ايـن امـر بـود كـه نـه فقـط              تالش روكـرت معطـوف بـه      ) 17: 2004:لبن    وهل. (شود  عنوان مي 
 و "فـرم "، شعر را منعكس كند، بلكه بـا قـوه و اسـتعداد خالقانـه و شـاعرانه خـود         "مضمون"
عبور از وجوه معناشناختي    . گذاري كند   عبارت ديگر شاكله غزل فارسي را در زبان آلماني پايه           به

  . غايي روكرت بودشكل قافيه و متريك متن اصلي هدف و گذار به
زند و با تفاسير و تشريح و         دست به ترجمة منثور از ديوان مي       لبن  اما در مقابل يواخيم وهل    

تر كردن وجوه مختلـف معنـايي ديـوان حـافظ       اي از كلمات و ابيات مترصد روشن        توضيح پاره 
ــسوايگ . دارد ــل ترجمــة روكــرت و روزن ــه 3وي ترجمــه خــود را در مقاب ــة ترجمــه ب اي  مثاب

__________________________________________________________________ 
1. In-der-Welt-Sein 

2. Komponente des Offenlassens 

3. Rosenzweig 
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كند كه قصد و غرض اصلي آن بررسـي تـا حـد امكـان موضـوعي و                     توصيف مي  "هوشيارانه"
صورت شيريني و شـيوايي       در غير اين  . هاي تزئيني ادبي و كالمي است       محتوايي و فارغ از آرايه    

اگر تنهـا يـك بيـت از    . دهد الشعاع قرار مي كالم حافظ مضمون اصلي و جان كالم وي را تحت  
ترجمان آلماني آن نظري بيافكنيم تفاوت  نوان شاهد مثال در نظر بگيريم و به  ع  ديوان حافظ را به   

  :شود خوبي عيان مي اساسي بيان شده ميان اين دو ديدگاه به
ــده   ــار دي ــس رخ ي ــه عك ــا در پيال ــم م ــا اي ــذت شـــرب مـــدام مـ »اي بيخبـــر ز لـ

  :شود انداز مي اين بيت در ترجمه روكرت بدين شكل طنين
„Ich hab´ im Glas den Widerschein von jener Wang´ erblickt. Oh der du fragst, 

von wannen kommt die Lust des Weines mir!“ 

نمايد، دقت او در مراعات نظير و     خوبي در ترجمان روكرت رخ مي       آنچه در نگاه نخست به    
كلمـات  . باشندانتخاب واژگاني است، كه هم از نظر فرم كلمه و هم از نظر كلمه شباهت داشته        

Wang و Wein ــم ــه ه ــي   ك ــنعكس م ــراب را م ــد رخ و ش ــستند و پيون ــه  آوا ه ــد و كلم كنن
Widerschein  كه بازتاب همان انعكاس است و همچنين قيدvon wannen    كـه بـر گرفتـه از 

خوبي دقت و وسواس در       كار گرفته شده است، به      به« از كجا »معناي    زبان آلماني كهن است و به     
  .دهد نهاد و واژگان مشابه در زبان آلماني را گواهي ميگزينش برابر

شكلي مستقيم تـالش دارد مـضمون    دور از ظرائف ذكر شده، به لبن به  در مقابل ترجمه وهل   
  :را منتقل سازد

Im Pokal erblicke ich den Widerschein der Wange des Freundes, o du, der du 

nichts verstehst von der Wonne meines alltäglichen Weintrunks. 
 امـري  مثابـه  بـه   چنـان كـه اشـاره شـد،    حافظ اشعار به ويژه به و فارسي شعر به لبن وهلنگاه  
ايـن امـر سـبب      . است كه در جهاني جدا و با استقالل وجودي از كل متن حيات دارد              ارتجالي

رد غفلـت قـرار     شده است كه پيوند ناگسستني اجزاي تركيبي هر بيت و غزل در دل ديوان مـو               
 بـه  لـبن  وهـل همـراه دارد، در ترجمـه    پياله كه خود كنايات متعددي همچون جهان را بـه       . گيرد

Pokal                   برگردان شده است كه با قرار گرفتن در صدر جمله، تأكيد مؤكد بر آن صـورت گرفتـه 
حال آنكه در ترجمة روكرت تأكيد بر وجه تحدي بشر شده، كه نـشانگر متـصف شـدن                  . است

. شود كه عكس رخ يار بـر او نمايـان گـشته اسـت               تي است كه تنها براي كسي ميسور مي       صف  به
بـه  " و   "فيـه ينظـر   "لبن، بر جهان و مكان ديدار است و روكرت بر وجود انسان كـه                 نگاه وهل 

از » يـار «را تـوان ديـد و   » يار«مردمك چشم با او  انساني كه چونان: ورزد  است تأكيد مي"ينظر
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خون آغشته شد دركجا اين ظلم بـر انـسان            مردم چشمم به  ". نگرد  ان را مي  طريق اوست كه جه   
  ."كنند

معني دوست و همراه اسـت و         گزيند كه بيشتر به     را بر مي   Freund واژه» يار«لبن براي     وهل
لـبن،    مضاف بر اينكه وزن واژگان انتخابي وهل      . كشد  دوش نمي   بار معنايي مورد نظر شاعر را به      

  .كند  دامنه معنايي و توازن و آهنگ و شيوايي كالم روكرت برابري نميبا عمق و گستردگي
نمونة ارائه شده، ترجمان  مباحث مطرح شده در نظريه ترجمه گوته و با توجه به          با عنايت به  

 كه نهايت غايـت خـود   "ساده و منثور"توان از نوع ترجمه نخست، يعني ترجمه  لبن را مي  وهل
حال آنكه ترجمه روكرت ناظر بـه       . قصد در نظر گرفته است بر شمرد      را انتقال مفهوم به زبان م     

آنجا كه متن ترجمه همدوش متن اصـلي افـق جديـدي را بـراي               . ترجمة دوره سوم گوته دارد    
  .سازد گشايد و وجوه ناپيدايي را براي وي عيان مي مخاطب مي

   نتيجه-5
نظر گوته را به سـه قـسم و يـا    توان انواع ترجمه از م   نظريات مطرح شده، مي     با نگريستن به  

كنـد، بـه     آن اشاره مي    ها و مقاالت به    گونه كه وي در بخش منثور ديوان خود، يعني يادداشت          آن
ابتدا نوع ترجمه كه غايت خود را در ميانجيگري و انتقال مفهوم از زبـاني          : سه دوره تقسيم كرد   

نـوع و يـا دورة دوم      . حتـوي زبان خودي نهاده يـا تأكيـد و تمركـز خـود را بـر روي م                  ديگر به 
شـود   در اينجا سعي مـي   . گسترة زباني خود است     بازآفريني و يا انتقال مفاهيم غريب و جديد به        

فرايند از آن خود ساختن امر بيگانه در اين دوره نمود و           . متن بيگانه با زبان آشنا جايگزين شود      
ا طرح نوع و يا دورة سوم مـسير   گذارد و ب   گام فراتر مي    اما گوته يك  . يابد  تري مي  بروز مشخص 

كند و دورة هرمنوتيكي     هاي متقدمي همچون شاليرماخر و اشلگل جدا مي        خود را از رمانتيست   
كند كه در آن با همراه و همسو كردن مخاطب فصلي نو از فرايند ترجمه رقـم       فهم را مطرح مي   

ر دسـت مـتن اصـلي    شود، بلكه دست د در اين نوع سوم، ترجمه جايگزين اصل نمي . خورد مي
ترجمـه رهنمـون سـاختن      . نهـد  گـام مـي   ) Grundtext(سمت و سوي متن اصيل و بنيـادين           به
  سـاخت زبـان بـه    هـا و انتقـال آن نقـاط اشـتراك از ژرف     هـا و فرهنـگ    هاي واحد زبان    ريشه  به

روساخت آن است كه در دوري هرمنوتيكي و جستجوي مشترك متن، مترجم و مخاطب بـراي    
خوبي نمايـانگر ايـن انتقـال و فراگـذاري            استعارة سفر در اينجا به    . شود حقق مي كشف معاني م  

گوته با طرح نظريه ترجمة خود، پايه و اساس تحقق هرمنوتيك فلسفي جديـدي را كـه                  . است
دور هرمنـوتيكي   . نهـد  نـد بنـا مـي       مارتين هايدگر، هانس گئورگ گادامر و پل ريكور درافكنده        
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هاي گادامر و ارتبـاط ميـان زمـان و روايـت و محاكـات            تزاج افق مطرح شده توسط گوته در ام     
با عنايت به نكات مطـرح شـده        . ترديد نقش كليدي و ماهوي ايفا كرده است        گانه ريكور بي   سه

لـبن هـر يـك نماينـده          دو ترجمان از ديوان حافظ به زبان آلماني، يعني ترجمه روكرت و وهل            
نوع اول ترجمه از منظر گوته اسـت     اش معطوف به    مهلبن ترج   وهل: يكي از انواع ترجمه هستند    

خلق ترجماني زده است كه تالش مي كند          مثال خود دست به     ولي روكرت با قرت و توانايي بي      
جايي كه همگام و همسو با متن اصلي افق و جهان           : از دورة دوم گام به دورة سوم ترجمه بنهد        

  .گشايد تازهةاي را پيشاروي مخاطب مي

   منابع-6
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