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سازي ونوتي در نظرية  بيگانه - گرايي نقدي بر دوگانة بومي

شناختي  ترجمه، با تكيه بر آراي هرمنوتيك فلسفي و زبان

  گادامر و ريكور
 

  *2بر احسان پناه، 1عزيزاهللا دباغي
  

  اصفهان، ايران، دانشگاه اصفهاناستاديار زبان و ادبيات انگليسي، . 11
  اصفهان، ايران، دانشگاه اصفهانمطالعات ترجمه،   دانشجوي دكتري. 2

  

  15/2/92: پذيرش                                                23/10/91: دريافت
 

  چكيده
نگي تحقق فهم، شناختي گادامر و ريكور در هرمنوتيك فلسفي پيرامون چگوهاي فلسفي و زبانانديشه

ترين  از ريكور مهم» فهم خود از طريق ديگري«از گادامر و » هاآميزش افق«مفاهيم . بسيار مهم هستند
- اين دو مفهوم فلسفي در پي دستيابي به فهم بين. روند شده در اين حوزه به شمار مي مسائل مطرح

باوري ترجمه در قالب دوگانهة ورانباهاي دوگانهها و رويكرداز سوي ديگر، استراتژي. فرهنگي هستند
ها هموار اند راه را براي تفاهم بين فرهنگ سازي ونوتي و نظرياتي مشابه آن نتوانستهبيگانه/ سازيبومي
ترجمه  ةنظري ةباوران گادامر و ريكور اين معضل دوگانهة شد كوشد با تكيه بر آراي ياد اين مقاله مي. كنند

دهد و اين نظر ريكور كه بشر با وجود نظر گادامر كه هر فهمي در زبان رخ مي با تكيه بر اين. را رفع كند
- شناختي و فرهنگي بازانديشي مي اي زبانعنوان پديده  هاي گوناگون وحدتي خاص دارد، ترجمه به تنوع

ثيري فرهنگي تأاي از وحدت بينها و دستيابي به گونهتواند در نزديكي فرهنگي و زباني انسان شود كه مي
 - گراييبومي ةباوراندر نتيجه، اين پژوهش بر آن است كه در مقابل رويكرد دوگانه. بسزا داشته باشد

فرهنگي معرفي كند مثابه نوعي فهم بين ديد هرمنوتيك فلسفي بهة سازي به ترجمه، ترجمه را از زاويبيگانه
وجه به دو فرهنگ دخيل در فرايند ترجمه پيشنهاد كند كه همزمان ت ةپديد ةو رويكرد نويني را دربار

  . كندترجمه و پاسداشت و احترام فرهنگ ديگري را لحاظ مي
  

 . سازيبومي/ سازيخود، بيگانه/ فرهنگي، ديگريترجمه، هرمنوتيك فلسفي، فهم بين :واژگان كليدي
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 مقدمه. 1

فرهنگ مبدأ  سو به سمت  اي داشته است كه از يكگانههاي دوترجمه در طول تاريخ، رويكرد
گرايش داشته است كه به ) 2گراييبومي(و از سوي ديگر به سمت فرهنگ مقصد ) 1سازيبيگانه(
ها رسد اين رويكردها، ترجمه را از رسالت اصلي خود، يعني ايجاد تفاهم بين فرهنگنظر مي 

-حث مياين دو رويكرد ترجمه را به ب 4مترجم نامرئي در كتاب) 1995( 3ونوتي. اند دور كرده

گرايي به خواهد با استفاده از رويكرد بومي مي 5آمريكايي - گذارد و معتقد است كه فرهنگ آنگلو
اش سازگار فرهنگي - ترجمه، متوني را در بافت مقصد ايجاد كند كه با گفتمان امپرياليستي

را بر  گرايياين فرهنگ در پي اين است كه متوني را انتخاب كند كه بتواند رويكرد بومي. باشد
 ها اعمال كند تا با حذف هويت فرهنگي متن مبدأ به نوعي چيرگي فرهنگي دست يابد آن
)(Venuti, 1995: 20 .آمريكايي  - طلبي فرهنگ آنگلووي براي ايجاد مانعي در راه اعمال برتري

 شود هويت فرهنگي مبدأكند كه باعث ميرويكردي پيشنهاد مي 6و با تكيه بر ديدگاه اشاليرماخر
طلبي فرهنگي حفظ شود و جايي براي اعمال اين برتري) آمريكايي - آنگلو(در فرهنگ مقصد 

  . باقي نگذارد
ها در ترجمه باعث ايجاد نوعي تعصب فرهنگي و يك از اين رويكرد رسد هرنظر مي  اما به

ي گرايي با از بين بردن هويت فرهنگشود، زيرا رويكرد بومي جانبداري از فرهنگي خاص مي
-سازي نوعي برتريمبدأ، به سمت فرهنگ مقصد گرايش دارد و از سوي ديگر رويكرد بيگانه

  . كند طلبي فرهنگي از سوي فرهنگ مبدأ به فرهنگ مقصد ايجاد مي
هاي فلسفه، مطالعات ترجمه و در اين مقاله كه به نقد و بررسي آراي دانشمندان حوزه

كيه بر هرمنوتيك فلسفي راهي را در ترجمه پيشنهاد پردازد، كوشيديم با ت مطالعات فرهنگي مي
دارانه فرهنگي باشد و از اين طريق رويكردهاي جانبدهيم كه هدفش رسيدن به نوعي فهم بين

فهم را  ة شناختي به مسئلهاي زبانابتدا رويكرد. هاي درگير در ترجمه را نقد كندبه فرهنگ
فرهنگي را مشخص كرديم و سپس به نقد و م بينها در فه مورد مطالعه قرار داديم و نقش آن

از طريق  7فرهنگيهمدلي بينهاي مختلف و دستيابي به فرهنگي ميان تمدنبررسي نقش فهم بين
رويكردهاي هرمنوتيك فلسفي و اهميتي كه ترجمه براي دستيابي به اين فهم دارد پرداختيم و با 

اي عنوان وسيله ظريات ونوتي ترجمه را بهشده در هرمنوتيك رمانتيك و ن نقد دوگانگي مطرح
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فرهنگي كه از طريق ترجمه ي مدلي بينمعرفي كرديم و با ارائه همدلي فرهنگيبراي ايجاد 
  . ها پيشنهاد كرديمرفت از برخورد فرهنگپذير است، راهي را براي برونامكان
  

  تحقيق ةپيشين. 2
 فرهنگي زبان، بنيادي براي فهم بين. 2- 1

روش زندگي و مظاهر آن كه مختص يك «: كند فرهنگ را چنين تعريف مي) 1988( 8نيومارك
» يابدي خاص است و در زباني خاص كه ابزار بيان آن فرهنگ است، نمود ميجامعه

)Newmark, 1988: 94 .( بنابراين براي فهم يك فرهنگ، بررسي اينكه چه چيزي از زبان
عنصري است كه از طريق زبان كه برآمده از  ترجمه. شود، امري ضروري استنمايان مي

حال اين زبان در برخورد با فرهنگ ديگر . كندفرهنگ و تاريخ يك قوم است اعالم موجوديت مي
هاي موجود در رسد به اين پرسش از طريق رويكردنظر مي چگونه بايد رفتار كند؟ به 
  . ت، بتوان پاسخ دادكه با زبان در ارتباط اس طوري پديدارشناسي و هرمنوتيك، به

اين روش به دنبال تحقيق و آگاهي جداگانه . معرفي كرد 9روش پديدارشناسي را هوسرل
هوسرل . شوندما پديدار مي ةطور مستقيم در تجرب نسبت به تجارب و مشاهداتي است كه به

ها و داوريدارد كه براي دستيابي به تفسيري معتبر از پديده، بايد خود را از تمام پيشاذعان مي
هوسرل  ةاين نظري ةسؤال اساسي دربار). Honderich, 1995: 382(ها رها كنيم فرضپيش

توان يك زبان را كه تاريخ و فرهنگ يك قوم در پس آن خودنمايي اين است كه چگونه مي
توان فارغ از تاريخ و فرهنگ ديد و چون ما هايش تهي كرد؟ زبان را نميكند، از پيش فرض مي
تواند بدون  كنيم، زبان با توجه به تاريخ و فرهنگ، نميهي خود را از طريق زبان اعالم ميآگا
برخي انديشمندان عبارات زيادي مانند موجودات خيالي وجود دارد ة به عقيد. فرض باشد پيش

دهد يا وجود ندارد، اما عبارات ها در دنياي واقعي رخ نمي هاي موردنظر از آنكه ذهنيت
 :Muller-Vuller,2006(درك است ها براي مردم آن فرهنگ بامعني و قابل آن ةددربرگيرن

فرهنگي سودمند به  ةها از ديدگاه هوسرل براي ايجاد مفاهم؛ لذا اين نوع فهم و درك پديده)30
  . رسدنظر نمي 

طبق استدالل . فرهنگي مفهوم زبان اساسي استبا اين حال براي دستيابي به فهم بين
را توليد و  10يكسان، گفتار ةها قادرند همديگر را بفهمند، زيرا طبق قواعد پاي، انسانهومبولت
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وگو  اين قواعد مربوط به ذهن و قواعد نحو زبان است كه بين طرفين گفت«: كنندمي 11درك
اساس توانش زباني مشترك  ؛ بنابراين تفسير مربوط به هومبولت بر)Ibid: 14(» مشترك است

عنوان واسطه بين گوينده و   كه به 12از ديد هومبولت توانش زباني. نونده استبين گوينده و ش
اين رويكرد به امر زبان و فهم، با . كند وگو و مفاهمه را ممكن مي شنونده است، عمل گفت

صرف و خنثاي معنا از يك ذهن به ذهني ديگر  ةدهند هاي قبلي مبني بر اينكه زبان انتقالرويكرد
كه در سطح زيرين آن ) توانش(هومبولت معتقد است كه ساختار عميق . است، متفاوت است

آيد، عاملي اساسي در توليد مشترك معني و كنش زباني قرار دارد و در يك زبان پيش مي
شود كه وقوع فهم، امري اشتراكي ميان طرفين از اين ديدگاه اين نتيجه حاصل مي. تفسير است

  . شوداين شكل برساخته ميوگو است و معنا در  درگير در گفت
-تر معتقد است كه فهم در رخداد زبان يا از طريق زبان صورت مي گادامر، به شكلي بنيادي

خورد در گيرد؛ بنابراين از نظر وي مسير دستيابي به فهم فرهنگي براي جلوگيري از هر نوع بر
 ةيست كه فكر و انديشمسئله ديگر اين واقعيت ن«است كه در آن زباني مشترك جوامع انساني، 

من اين است و فكر تو آن، بلكه تفسير مشتركي است از جهان كه يكپارچگي اخالقي و اجتماعي 
توانيم نتيجه بگيريم كه تفسير و درك فرهنگ، مي). Gadamer, 2007: 96(» سازدرا ممكن مي

ني خود را نمايان مع... كه متون از طريق نحو، عالئم، بافت و طور مشابه تفسير متن است؛ همان
تر، زبان، خود را پديدار طور كلي  عالئم، افسانه و ساختار يا بهة كنند، فرهنگ نيز به وسيلمي
. فهم باشندهاي مشابه تفسير عالئم خود، قابل توانند از طريق روشدو مي اين هر بر كند، بنامي

فلسفي هايدگر، گادامر و  رسد كه نظريات موجود در بطن هرمنوتيكنظر مي بدين ترتيب، به 
ها ريكور، به اين دليل كه زبان در مركز نگاه اين سه فيلسوف قرار دارد، براي درك فرهنگ

  . بسيار مهم است
  

 بشريتي واحد ةها در سايهرمنوتيك فلسفي، درك فرهنگ. 2- 2

 اين مفهوم به اين مسئله. مفهوم كليدي مربوط به هرمنوتيك فلسفي، دور هرمنوتيكي است
هاي يك براي فهم كل بخش. درك به هم مرتبط هستند قابل ةاشاره دارد كه جزء و كل يك پديد

طور همزمان، فهم جمله نيز به فهم لغات و كل متن بستگي  به. ها بايد فهميده شوندمتن، جمله
» طور يكنواخت از كل به جزء و بازگشت به كل است بنابراين حركت درك و فهم، به«دارد؛ 
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)Gadamer, 2004: 291 .(  
ها و زبان(به اين ترتيب، درك بشريت در مفهوم يك واحد كلي، نيازمند درك اجزاي آن 

از سوي ديگر، اين اجزاي پراكنده براي اينكه فهميده شوند، به يك كل . است) هاي مختلف فرهنگ
با تاريخ دارد كه  متقابلي ةيك كل واحد رابط ةبايد توجه كنيم كه بشريت به مثاب. واحد نياز دارند
متقابل اين كل و جزء به  ةبنابراين، رابط. عنوان يك جزء در خود جاي داده است  بشريت را به

اين ديدگاه گادامر به اين معني است كه . انجامد درك يك فرهنگ، بشريت و تاريخ متفاوت مي
تن اصلي معني واقعي يك متن كه براي مفسر يا مترجم مهم است، به نويسنده و مخاطب م

كند، معني خود ارتباطي ندارد، بلكه در كنشي كه با تاريخ زندگي خود مفسر يا مترجم برقرار مي
  . كندرا نمايان مي

شود كه از گادامر همچنين معتقد است كه مفسر هنگامي به فهم نادرست گرفتار مي
نحرف شده باشد شوند، ممربوط نمي) متن يا عالئم فرهنگي(ها معاني كه به خود پديده پيش

)Ibid: 270(شود كه ممكن است به رو مفسر فرهنگي با نوعي فهم نادرست مواجه مي اين ؛ از
طور  معاني را به در حقيقت، اين شخص وقتي اين پيش. ها منجر شودها و تمدنبرخورد فرهنگ

) هارضفنه پيش(هاي خود داوري گيرد، پيشميكار  به صحيح و در يك فرايند حركت هرمنوتيك
وي . شودپذير راهنمايي مي تفسيرة هاي آن پديدكند كه به افقرا به مسيري درست هدايت مي

دهند، داوري نادرستي را كه تفاسير و در نتيجه فهم فرهنگي نادرستي را شكل ميبايد هر پيش
  . از ذهن بزدايد

كند كه مياز نظر هايدگر، در مورد هر نوع فهم، مفسر هميشه معني را طوري مطرح 
اند يا به كالمي بهتر، ساختارهايي است كه خود ساخته شدهمعاني و پيش گرفته از پيش  نشئت
اين دور هرمنوتيكي ) Ibid: 296(اند  مورد نظر صادر شده ةاند كه از پديدهايي مطرح شدهافق

-ت و پيطور يكنواخ و فهم فرهنگي، به» هاآميزش افق«در حركت هرمنوتيك به سمت رسيدن به 

 13خودبهدستيابي به فهم در خأل يا در كالم گادامر، به صورت خود. شودپي اصالح ميدر
  . گيردصورت نمي

- پديده ةمعاني خود دربار تواند كوركورانه و بدون آگاهي از پيشاز سوي ديگر، مفسر نمي

راي تفسير معتبر هايي بمعاني ما پايه پيش. ها نظر كند هاي فرهنگي براي تفسير و فهم به آن
- هاي متن، به واقعمعاني به افقساختارها و پيشهستند، اما مفسر فرهنگي در افكندن اين پيش
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هايي معاني خود ما مانند دريچه پيش. فرهنگي خود محدود است - شدگي و اوضاع اجتماعي
ا به شوند يا عبور هواي تازه ر ديگريتوانند مانع ورود هواي تازه از سوي هستند كه مي

  : گويد ها در فهم ميداوري اهميت پيشة گادامر دربار. فرهنگ رو به زوال آسان كنند
خوانيم، دهيم يا كتابي ميبه اين معني نيست كه وقتي ما به كسي گوش مي] مسئله[البته اين 

 تمام. دست فراموشي بسپاريم هاي خود را به معاني مربوط به محتوا و ايده حتماً بايد تمام پيش
اما . مانيمشود اين است كه ما در معرض معني شخص يا متني ديگر باقي ميآنچه پرسيده مي

گيرد كه ما آن معني ديگر را در ، هميشه اين را در برمي]ديگري[اين قرار گرفتن در معرض 
  ). Gadamer, 2004: 271(ارتباط با كل معاني خود يا خودمان، در ارتباط با آن قرار دهيم 

و چيزي كه بايد ) موجود در فرهنگ مقصد(هايي را ميان مفسر وگو ديگر، فهم، گفتاز طرف 
  . نيازي اساسي براي هر فهم معتبر استاين پيش. گيرددر برمي) فرهنگ ديگر(فهميده شود 
وگوي واقعي تعلق  رو فهم به هر گفت اين وگو عبارت است از فرايند دستيابي به يك فهم؛ از گفت

- عنوان نقطه نظر او را صادقانه بهكند، نقطهص سر آن را براي ديگري باز ميدارد كه هر شخ

دهد كه آن شخص معين كند و خودش را تا حدي به درون ديگري راه مينظري معتبر قبول مي
 (Ibid: 283).دارد، درك كند را درك كند و چيزي را كه آن شخص بيان مي

وگو اهميت  د، رسيدن به توافق در اين گفتبينوگو مي براي گادامر كه فهم را در گفت
گيرد و چنانچه به هيچ توافقي منتج وگويي به اميد توافق صورت مي بسياري دارد، زيرا هر گفت

ة فهم، در درج«گادامر معتقد است كه . نشود، به اين معني است كه فهم متقابل موفق نبوده است
يا با هدف نيل  15فهمندالً بالفاصله يكديگر را ميبنابرين افراد معمو. 14اول، يعني رسيدن به توافق

  ). Ibid: 180 ( »17فهمانندمنظور خود را مي16به توافق
- وگو محدود مي زبان، فهم و گفت ةگانسه ةرويكرد گادامر نسبت به هرمنوتيك به مجموع

ان هاي انساني نوعي تفسير هستند؛ با اين بيفهمة وي از نخستين كساني بود كه گفت هم. شود
در . بردكه ذهن انسان هميشه در يك حالت تفسيري و هرمنوتيك محيط اطراف خود بسر مي

محدود است و هميشه جهان را ) فرهنگي - موقعيت اجتماعي(» 18شدگيواقع«اين حالت، مفسر در
با توجه به اين موضوع، او معتقد است كه متن هيچ . كندتفسير مي» شدگيواقع«اساس آن  بر

فرهنگي و تاريخي است كه  - اساس بافت اجتماعي اي ندارد و تفسير آن برشدهمعني ساخته
  . دهدگر مفسر را تحت تأثير قرار ميذهن مفاهمه
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وگوي  و طرف گفت) هاي شخصافق(وگوي بين خود شخص  گادامر فهم را موضوع گفت
 ةعنوان مسئل  بهتواند داند؛ به طوري كه فرايند فهم ميوگوي هرمنوتيك مي در گفت) متن(شخص 

). Malpas, 2002: sec. 2. 2(دستيابي به توافق بر سر موضوع مورد بحث در نظر گرفته شود 
چند  ةكنندكه مطرح) فهم پيش(هاي مفسر دستيابي به چنين توافقي يعني تفسير متني كه بين افق

اين . دهدهاي متن روي ميشده از افق هاي استنباطپرسش در رابطه با متن هستند و پاسخ
دهد كه به فهم هرمنوتيك رخ مي» هاآميزش افق«يافته در مرز هاي گسترشگو تا افق و گفت
  . انجامد مي

» هاآميزش افق«ها و در نتيجه نوعي ها و تمدنگوي بين فرهنگ و فرهنگي به اين گفتفهم بين
-ها تا حدي اجتنابگدر دنياي مدرن ارتباط ميان فرهن. نياز دارد» آميزش ميراث فرهنگي«يا 

هاي ما در ناپذير است كه نوعي فهم هرمنوتيك عالئم و نمادهاي فرهنگي براي گسترش افق
هر فرهنگ نظام رمزي مربوط به خود را دارد كه بايد در فرايند تفسير . فرهنگ مقصد ايجاد كند

  زبان به .اي جديد در فرهنگ مقصد درك شودعنوان پديده فرهنگ مقصد رمزگشايي شود و به
ها و  شده هستند كه با تفسير آن ترين عناصر رمزگذاري  طور خاص، برجسته  طور كلي و متن به

توان مشكل برخوردهاي  ها در فرهنگ مبدأ، مي ي گسترش آندستيابي به نوعي فهم و اجازه
ة ترجم. بايد براي شناخت خود در معرض ديگري قرار بگيرد انسان. ها را از بين بردميان تمدن

ترين مواد اصلي ها براي فرهنگ مقصد، يكي از اساسي فهم كردن آن اين نظام رمزگاني و قابل
 . موجود در دست بشر است

فرهنگي، مسئله اين نيست كه منظور به وجودآورندگان فرهنگ از ايجاد در فرايند فهم بين
هرمنوتيك فرهنگي،  ةاين نوع فرهنگ چيست يا حتي منظور از اين نوع رمز چيست؟ در مسئل
توانيم رمزگان فرهنگ پرسش اين است كه ما چقدر به اين فرهنگ نزديك هستيم و تا چه حد مي

  ايجاد كنيم؟ » هاآميزش افق«مقصد را در فرهنگ خود گسترش دهيم و نوعي
فرهنگي ما  - هايي بستگي دارد كه شرايط اجتماعيداورياين نوع هرمنوتيك فرهنگي به پيش

» 19ساختن براي خودبر«بنابراين، دستيابي به فهم فرهنگي تسهيل فرايند . كندتعيين مي ها را آن
-بنابراين، هر فهم بين. يا براي فرهنگ مقصد است كه به بخشي از فرهنگ مبدأ تبديل شود

عنوان بيان مسيري  شود كه بهمي» دور هرمنوتيك«ناپذيري شامل نوعي فرهنگي به طور اجتناب
شود كه بايد براي خود پديده به آن فهمي محول مي» هميشه از قبل«فهم در آن  است كه تمام
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  ). Malpas, 2002: sec. 2. 2(درك شود 
 21وجود انسان، فيلسوف فرانسوي، مواضع هرمنوتيك خود را با قرائت ديگري از 20ريكور

، اما ريكور كندهايدگر، دازاين را در پرتو وجود درك مي. كندهايدگري آغاز مي) 22دازاين(
ي روابط غير مستقيم و وابسته را بايد به واسطه) 23خود(كند كه وجود انسان استدالل مي

... . ها واند از متون، عالئم، افسانه يعني روابطي كه عبارت 24ديگري. تفسير كرد و فهميد) ديگري(
هرمنوتيك . كندتر مي تر و در عين حال كاربردي هرمنوتيك ريكور نگاه هايدگري را محدود

ريزي شده است كه فهميدن خود چيزي به مراتب بيشتر از آن است ريكوري بر اين اساس پايه
تواند از طريق مرجع مستقيم به همان كه تنها با اتكا به خود بتواند به فهم دست يابد؛ يعني نمي

براي فهم د خوي باشد تا به شكل آينهديگري وجوي  دست يابد، بلكه بايد در جست خودامكانات 
هاي خيالي تر از محدوده صحبت كرد كه فرا 25ديگريراجع به ] ريكور[در اينجا وي «. باشد
ها و را در و از طريق وساطت زباني عالئم و نمادها، داستان خودرود و معني مي 26خود

ت ؛ بنابراين براي شناخ)Ricoeur, 2004: x(» كندها كشف ميها، استعارات و افسانهايدئولوژي
فرهنگ  ةرا از آين خودگذاشت و فرهنگ  قدم خودتر از  و ابزار تعليم آن بايد فرا ديگريفرهنگ 
  . نگريستديگري 

هرمنوتيك نشان دادن اين بود كه وجود به چه شكل از طريق  ةاز ديدگاه ريكور، وظيف
پس به بيان و سة يابد، به نقط شناسايي دائمي مفاهيمي كه در آثار نمادين فرهنگ نمود مي

تبديل  خودويژه اينكه وجود انسان تنها از طريق حصول مجدد معاني به يك  رسد؛ بهانعكاس مي
هاي اجتماعي در نهادخود،  »بيرون«معاني حضور دارند و قابل درك هستندكه ابتدا در. شودمي

ها حك شده است، خود را نمايان كنند  هاي فرهنگي كه روح تاريخ و زندگي در آنو نهاد
)Ricoeur, 2004: x .(  

  
 فرهنگيبري براي فهم بينترجمه، ميان. 2- 3 

كند كه بشر حداقل در مفهوم زبان برج بابل به طور واضح اين مسئله را به ما گوشزد مي ةافسان
بابل،  ةدرواقع«. ها در زندگي بشري ايجاد شدمتحد نيست، زيرا پس از آن فروپاشي تنوع زبان

» ز هم پاشيد و از آنجا بود كه مردم را در سراسر زمين پراكنده كردخدا زبان كل زمين را ا

  

20
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ه  نيادي در فلسف هدازاين مفهوم ب يدگر است كه از آن به نحو يي ها .شودي وجود انسان ياد م 22 
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)Genesis, 11:9 from 32 .(توانيم اين  بپنداريم، نمي فجيع را بپذيريم وچه افسانهة چه اين واقع
فهم يكديگر مواجه هستند و براي غلبه بر اين مشكل  ةها با مسئلمسئله را انكار كنيم كه انسان

فرهنگي به تواند از طريق فهم بين ترجمه مي. به نوعي فهم مشترك دست يابندبايد سعي كنند 
شود كه در ترجمه از ديد برخي انديشمندان، عملي هرمنوتيك محسوب مي. اين مهم كمك كند

شود كه تنها تر از آن تعريفي مي تعريف ترجمه كلي. حضور دارد ديگريزندگي پس از فناي 
فهم يعني «؛ »تفسير هر عالمت«: تر ترجمه اين است يف كليتعر. ها باشدانتقال پيام

گادامر در تعريفي مشابه با تعريف انديشمندان هرمنوتيك ديگر ). Ricoeur, 2004: xi(»ترجمه
توانيم بگوييم كه ترجمه اوج حتي مي. هر ترجمه همزمان تفسير نيز هست«كند كه استدالل مي

 :Gadamer, 2004(» شده به وي صورت داده است تفسيري است كه مترجم از كلمات محول

386 .(  
رسيم كه در هر عمل ترجمه، مترجمان معاني نهفته را براي  از اين تعاريف به اين نكته مي

كنند ترجمه فراهم مي ةتعاريف تفسيري ترجمه اين امكان را براي نظري. كنندفهم ميخود قابل 
تر  ، ميدان ديد خود را وسيعديگريقال فرهنگ و دنياي كه هنگام فرا رفتن از انتقال پيام به انت

- ترجمه مي خودرا به ديگري » هاآميزش افق«فرهنگي از طريق فهم بين ةكند؛ بنابراين در مسئل

  . كنيم
فرهنگي از طريق نوعي دور هرمنوتيك قابل فهم  ةناشناخت ةترجمه جايي است كه هر پديد

شود تا نزديك مي ديگريهاي خود به فرهنگ داورييشي كه در آن مترجم با پشود؛ دورمي
ها را گوي ميان فرهنگ و ترجمه در اين دور هرمنوتيك گفت. اول آن را تفسير كند و سپس بفهمد

را  ديگريهاي شود و افقشروع مي) خود(هاي فرهنگ مبدأ گويي كه از افق و كند؛ گفتآسان مي
 ةشود، در حوزهاي فرهنگي ختم ميتوافق ميان افقوقتي دورهرمنوتيك به . كنداستنباط مي

و طرف ) هاي شخصافق(گو بين خود  و از نظر گادامر،  فهم موضوع گفت. گيردترجمه قرار مي
عنوان  تواند بهكه فرايند فهم مي طوري دهد؛ بهگوي هرمنوتيك رخ مي و در گفت) متن(گو  و گفت
رسيدن به چنين توافقي يعني . ظر گرفته شودبر سر موضوع مورد بحث در ن» توافق« ةوسيل

كند و مفسر كه چند پرسش را در رابطه با متن مطرح مي) فهمپيش(هاي تفسير متني كه بين افق
يابد كه گو تا حدي ادامه مي و دهد؛ اين گفتهاي متن رخ ميشده از افق هاي استنباطپاسخ

  . شكل بگيردبه وقوع بپيوندد وفهم هرمنوتيك » هاآميزش افق«
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اي است كه در آن فهم و توافق اصيل بين دو نفر زبان وسيله«گادامر معتقد است كه 
گوي فرهنگي را در مسيري درست و  و ترجمه اين گفتة مسئل). Ibid: 386(» گيردصورت مي

. هاي متفاوت بر سر هر موضوعي به سازگاري و توافق برسند كند تا فرهنگ اصيل آسان مي
خود ترجمه عملي تفسيري است كه . شودگري زباني تبديل ميين مسير به واسطهترجمه در ا

رو اگر بپذيريم كه هر فهمي از طريق  اين گيرد؛ ازدر آن فهم بين دو فرهنگ متفاوت صورت مي
ي مختلف )هابينيجهان(ها دو زبان متفاوت، تنها در ترجمه افقة گيرد، در مسئلزبان صورت مي

به اين ترتيب هر عمل ترجمه، عملي هرمنوتيك . دهدفرهنگي روي ميو فهم بين شوندآميخته مي
  . براي رسيدن به تفاهم است

تفسير و مفاهمه، قابليت خود براي  براي تبديل شدن بهديگري ترجمه با توجه به تالش 
مترجمان ما براي زبان خود نسبت به محتواي آثار «مدعي است كه  27بنيامين. بسياري دارد

خطاي اصلي مترجم اين است كه به جاي اينكه اجازه دهد . ارجي، حرمت بسيار بيشتري قائلندخ
هاي و نمود[كند تازبان زبان بيگانه بسيار زبانش را تحت تأثير قرار دهد، حالتي را حفظ مي

بر اين اساس، نبايد تنها به ). Benjamin, 2000: 20(» خودش در آن زبان قرار گيرد] فرهنگ
ها نقش اصيل ترجمه پنهان  ها و حفظ يك ارتباط سست با آنانتقال پيام بين فرهنگ ةواسط

نيازمند شناخت آن است و اين ديگري فرهنگي با پذيرفتن بيگانگي و تفاوت بماند، زيرا فهم بين
 ةهيچ فرهنگي مانند ديگري نيست، هرچند هم. رسد پذير به نظر مياز طريق ترجمه امكان

ها را نسبت به هم قابل فهم كند،  تنها چيزي كه ممكن است آن. برابر هستند ها با همفرهنگ
  ). Ibid: 23(» خورندپيوند مي] ها با يكديگرفرهنگ[ي آن معني سستي است كه به واسطه«

يك «: كنداز ديدگاهي شبيه به ديدگاه بنيامين نقش مترجم را چنين توصيف مي 28استاينر
هاي نصف و نيمه، ها، شفافيتجويي سرسختانه از ميان تمام روزنهو گرايانه، جست الزام غايت

-كالم انسان بازگشت مقدر خود را به دريايي واحد دنبال مي ةشدهايي كه جريان تقسيمجويبار

  . Steiner, 1975: 238)(» كند
ين تواند بر تشتت فرهنگي غلبه كند واترين عواملي است كه مي   بنابراين، ترجمه يكي از مهم
اي عنوان سفيري فرهنگي، پديده  ترجمه به. ها يكديگر را درك كنندامكان را فراهم كند كه فرهنگ

هايي كه مستعد درك اشتباه و در نتيجه هايي كه مجهول هستند و تفسير بخش براي انتقال پيام
گي رو در اين عصر پراكند اين كند؛ ازها سير ميها هستند، در ميان فرهنگبرخورد تمدن
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  . هاي فرهنگي، به فهمي مشترك برسيمنيازمنديم ضمن حفظ تفاوت
اما ممكن است در اين بحث مشكلي مطرح شود مبني بر اينكه زبان و فرهنگ تا چه اندازه 

ي خوب و موفقي، برخي عناصر قرار هستند؟ استدالل ريكور اين است كه هر ترجمهپذيرا 
اين . بدرخشد خوددهد كه در مي ديگريامكان را به پذيرد و اين  را ميديگري گرفتن در معرض 

در مكاني ديگري انجامد كه عبارت است از قرار دادن كالم و دنياي  ميپذيرش زباني عمل به 
ممكن است باعث  ديگريكه اين روشنايي تابان از جانب حالي ، در)Ricoeur, 2004: 16(ديگر 

ديگري بيابيم و از سوي ديگر روشنايي را بر ي خود را هاي نهفتهشود كه ما به ترتيب، بخش
مفاهيم مربوط به . فرهنگي از طريق ترجمه ادامه داردبيفكنيم و اين عمل تا رسيدن به فهم بين

عنوان   هاي مختلفي است كه بهها و فرهنگهمان مفاهيم موجود در زبانپذيرش زباني اين 
هايشان را از وراي مرزها قرار كند و افقها مسامحه بر ترجمه به مصلح نياز دارند تا بين آن

 trans(ي ترجمه سير وراي مرزها است طور كه معني كلمه گسترش دهد، همان) هاتمدن(
  ). برگرفته از التين به معناي فراسوي

ها، در سراسر دنيا بر ها و فرهنگناپذير زبانگذاري بر تنوع اجتناباز نظر ريكور اين صحه
تنوع بنياني . داللت دارد برج بابل زبان خالص و اصيل پس از فروپاشيتصور بازگشت به آن 

اين استدالل بر خالف ). Ricoeur, 2004: 17(است كه بشريت بر آن بنا نهاده شده است 
: كندمفهوم اساسي است كه بنيامين به آن توجه دارد، كسي كه كار مترجم را چنين تعيين مي

شده در يك يگري است، در زبان خود آزاد كند، زبان حبسرا كه در طلسم د 29آن زبان اصيلي«
از  زباني اصيلبازگشت به ). Benjamin, 2000: 22(» اثر را در بازآفريني آن اثر آزاد گرداند
رسد بيشتر نظر مي زبان بنيامين است؛ اعتقادي كه به ة طريق عمل ترجمه، موضوع بنيادي فلسف

  . زندگي بشرها سروكار دارد تا حقيقت با افسانه
هاي مربوط به تكامل، نه نزاع و درك غلط بنا گونگي پويا، تفاوتاساس يك در جهاني كه بر

نظرات بنيامين يا استاينر دور از واقعيت گرايانه چون نقطهنظرات غايتنهاده شده است، نقطه
ها، در معرض ها ما از طريق آميزش افقدر بين اين تفاوت. رسندنظر مي عملي زندگي بشري به 

ها گوهاي بين فرهنگ و گفتهمدلي، تنها به توافق، همدلي، قرار گرفتن، هرمنوتيك خود و ديگري 
در . ها نياز داريم كه هم در سطوح دروني و هم در سطوح بيروني به ترجمه نياز دارندو تمدن

بوده است؛ ريكور و هرمنوتيك اخالقي وي در رابطه با خود ة ترين مشغل  نتيجه، ترجمه مهم
  

29
Pure Language 

امين از زبان اصيل زباني  تمامي بشريت به يك نحو آن را بهمراد بني ي است كه  ابل اشاره دارد. هامشترك استگيرد و بين انسانكار م پيش از فروپاشي برج ب به زبان بشر  .وي به شكلي استعاري   
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كند ترجمه است و اين موضوع چيزي كه اين امر را ممكن مي. شناخت كسي از طريق ديگري
توانيم معني را از يك فرهنگ به چطور مي: اند از هاي فلسفي ريكور است كه عبارتپرسش

وجود دارد؟ چرا براي بشريتي ديگري و خود فرهنگ ديگر انتقال دهيم؟ آيا تنوع يا تفاوتي بين 
  ). Garcia, 2011: 78(حد، كثرت زباني وجود دارد؟ وا

- ها و فرهنگي بابل و تنوع زبانكند و از حادثهرا مطرح ميپذيرش زباني از آنجا كه ريكور 

همدلي فهم و ة كند، توجه وي به يگانگي بشريت، مسيري براي مسئلها بين مردم استقبال مي
فرد  به ت چيزي كه براي اين بشر واحد منحصرها است، زيرا معتقد اسفرهنگي ميان تمدنبين

كند كه بدون غفلت از تنوع  است؛ خالقيتي كه اين امكان را براي بشر فراهم مي 30خالقيتاست، 
  . ها را ترجمه و تفسير كندها قابل ترجمه هستند، فرهنگزبانة ناشي از اين اعتقاد راسخ كه هم

اين باور كه . نظام زباني قابل ترجمه نباشد هيچ دليل يا احتمالي وجود ندارد كه يك... «
 Ricoeur) »پذير باشد، سخني قطعي است، زيرا فرد بيگانه نيز بشراست ترجمه تا حدي امكان

as cited in Garcia, 2011: 78) .  
معتقدند كه فرهنگ و ترجمه كامالً با يكديگر مرتبط ، 32سازيفرهنگدر كتاب  31بسنت و لفوِر

هاي بومي را به اين دو برآنند كه فرهنگ. امروز 33يالمللي شدهدر جهان بينويژه  هستند، به
كنند كه مطالعات مشتركي وجود دارد كه ها همچنين استدالل مي آن. فرهنگ جهاني پيوند دهند
در اينجا آميختگي منابع براي گسترش تحقيق در «: ها آميخته شده است ترجمه و فرهنگ در آن

 ,Bassnett & Lefevere(» مفاهيم چنين تعليمي در دنياي امروز الزم است فرهنگي وتعليم بين

1998: 138 .(  
ترجمه و تأكيد بسيار  ةاين ارتباط بين فرهنگ و ترجمه به دنبال تغيير رويكردهاي نظري

-شناسي و انسان هايي در زبانتر ترجمه و فرامتن رخ داد كه جنبش بيشتر بر واحدهاي طوالني

شناسي اجتماعي يا مطالعات فرهنگي مروج آن بودند، بنابراين تغيير  د زبانشناسي همانن
: عملي فراگير شد؛ چنانكه بسنت مدعي استة ي ترجمه و ترجمرويكرد فرهنگي در نظريه

به روند خود ادامه داده است و الزم است كه كانون توجه بر موضوعات [...] ترجمه  ةمطالع«
وفاداري در ترجمه يا آنچه  ةسنت باشد، نه فقط بر بحث دربارتر بافتار، تاريخ و  گسترده
  ). Bassnett, 2007: 11(» گونگي استيك» اصطالح«معنايش 

ها گسترش فرهنگ ةترجمه را تا محدود ةنظري ةتغيير جهت در رويكردهاي ترجمه، حوز
  

30
Creativity   

31
Bassnett, S. & Lefevere, A. 

32
Construct ing Cultures 

33
Internationalized  
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انتقال دهد، بلكه ها هاي زباني را ميان زبانتنها پيام داده است و باعث شده است كه ترجمه نه
در تغيير «. ها را براي همه قابل فهم كند و مسامحه را براي بشريت به ارمغان آورد آن

طور كه كتفورد اظهار كرده است استعمال  به تناظر دو زبان يا همان[...] رويكردها، ترجمه 
تر  پيچيده گويي و رسد تبديل نشد، بلكه به گفتنظر مي كه تا حدودي مكانيكي به » جايگزيني«

  ). Trivedi, 2007: 13(» ميان دو فرهنگ تبديل شد
بشريت واحد شبيه به . گو نياز دارد و ها به تعامل و گفتدليل تفاوت بر اين اساس، بشريت به

هر بخش اين جورچين اين قابليت را دارد كه بشر را به . هاي پراكنده استجورچيني با بخش
راي تحقق يگانگي خود به همكاري، توافق و فهم نياز دارد، رو بشريت ب اين جلو سوق دهد، از

اين مسئله . هاي اخير رغبت روزافزوني را به خود اختصاص داده استفهم در سال ةزيرا مسئل
ربط ها در زمان كنوني بيبه اوضاع سخت اجتماعي و سياسي جهان و افزايش شديد تنش

هاي مختلف، براي رسيدن به فهم بين نواحي ملت هايي راگردد تا راهفردي همه جا را مي. نيست
رسد فقدان زباني مشترك و مفاهيمي كه بيشتر نظر مي  به. ها بيابدها و نسلمرزهاي ملت

شود؛ مفاهيمي چون روند احساس ميميكار  به هايي براي مجادالتعنوان رهنمون  به
تر و  ها را سختد و مخالفتهاي احساسي دارنكه فقط نقش جذابيت» آزادي«و » دموكراسي«

 ,Gadamer(دهند  ها را كاهش خواهند آن هايي كه افراد ميكنند؛ همان تنش ها را بيشتر ميتنش

2007: 185 .(  
هاي مختلف در تالشي پايدار شوند؛ بنابراين فرهنگها به اين داليل همواره ترجمه ميزبان

هايي نياز دارند كه گوها و ترجمه و ها به گفت آن. كوشند كه هر چيز بيگانه را قابل فهم كنند مي
از طريق  ديگريهايشان با بابل براي تلفيق افقة اين ابزار را برايشان فراهم كنند و بايد از افسان

كند كه در فرهنگ مقصد بدرخشد و اين فرصت را پيدا مي ديگريدر ترجمه، . ترجمه بهره برند
يك فرهنگ ديگر به فرهنگ مقصد نيست، بلكه نقش يك  ترجمه بازآفريني محض. آن شود مهمان
در اينجا بايد گفت كه فهم . هاي مختلف دارد تا يكديگر را بفهمندگوي آزاد را براي فرهنگ و گفت

تر نسبت به فرهنگ خود است، فهم  عنوان فرهنگ بر چيزي متفاوت با ستودن فرهنگ ديگر به
- منظور از فهميدن چيزي كه يك شخص مي«. ها آن تر شمردن ها، نه بريعني احترام به تفاوت

ي موضوع مورد بحث است، نه رفتن به درون يك فرد ديگر و رسيدن به فهم درباره[...] گويد 
  ). Gadamer, 2004: 385(» او 34] فرهنگي[دوباره از تجارب ة استفاد

  

34
Erlebnisse  
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. كندمه زندگي مياكنون نيز در دوران وجود برج بابلي مجازي به نام ترجبه اين ترتيب بشر 
؛ بنابراين .گونگي خود لذت ببردها و يكها، دگرگونگيتواند از تفاوتبشر از طريق ترجمه مي

عمل ترجمه نوعي . ستيزانه آزاد كنيمهاي غلط بيگانهبايد خودمان را از بند عواقب درك
ه شود كماجراجويي در سرزميني ناشناخته است و مترجم ماجراجوي خالقي محسوب مي

كند و اين امكان را براي كشف ميديگري را در خود آورد، هاي مشابه را به وجود ميقابليت
 :Ricoeur, 2004(بدرخشد خود در  پذيرش زباني و فرهنگية كند كه به وسيلفراهم مي ديگري

تالش «در اين تشابه و همانندي موجود در تنوع ايجاد شده با كار ترجمه است كه «). 36
  ). Garcia, 2011: 81(» شوندها با هم وفق داده ميشريتي واحد و چندگانگي فرهنگب» همگاني
  

  گيري نتيجه. 3
آيد كه وي برد، وضع خاصي برايش به وجود مياكنون كه بشر در يك تكثر فرهنگي به سر مي

شدن وضعي  از سوي ديگر، جهاني. هاي ديگر در ارتباط مداوم باشدكند با فرهنگ را مجاب مي
طور كه  كند؛ هماننشين را به صورتي جدي تهديد ميهاي حاشيهرا فراهم كرده است كه فرهنگ

در اين شرايط، هم به . نابودي كشانده است ةها را به ورط ها و زبانتاكنون بسياري از فرهنگ
به . هاي ديگرفرهنگي نيازمنديم و هم به كثرتي براي حفظ حيات فرهنگوحدتي براي فهم بين

گري بسيار مهمي را ايفا كند؛ هرچند تواند نقش واسطه رسد ترجمه در اين وضع مير مينظ 
) سازيبيگانه(يا متن مبدأ ) گرايي بومي(هايي كه از لحاظ فرهنگي تنها به متن مقصد ترجمه

هنرمنوتيك فلسفي كه مبنايش . اند رسالت خويش را به درستي ايفا كننداند، نتوانستهنزديك بوده
در اين ميان . تواند به مترجم در رسيدن به تعادل ياري رساندگذارد، ميبر فهم فرهنگي ميرا 

هاي ، گامديگرياز طريق  خودها و ريكور از طريق شناخت گادامر با پيش كشيدن آميزش افق
ها به ترجمه بپردازد،  رسد اگر مترجمي با اين رويكردبه نظرمي. اندمهمي در اين زمينه برداشته

  . تر خواهد بود در انجام رسالت خويش كه همانا ايجاد فهم ميان فرهنگي است، موفق
- با توجه به استدالالت موجود در اين مطالعه، نقش اساسي ترجمه در ايجاد همدلي بين

ونوتي  ةتوان نشان داد كه به شكلي جديد به نقد رويكرد پذيرفته شدمدلي مي ةفرهنگي را با ارائ
از » خود از طريق ديگري«از گادامر و  »هاآميزش افق«اين مدل استفاده از الگوي  در. پردازدمي

فرهنگي و در نتيجه فهم وجود انسان  ريكور براي رويكردهاي ترجمه باعث گسترش فهم بين
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 ،محور به ترجمه هاي تعصبهمچنين در اين مدل نشان داده شده است كه در رويكرد. شودمي
فرهنگي  ، فهم بين(Foreignization)گرايي و غرابت (Domestication)گرايي همچون بومي

  :تري ارائه شده استطور واضح در زير مدل پيشنهادي نگارندگان به. شودمحدود مي
  

  
  فرهنگي از راه ترجمه فهم بين 1شكل

  

  ها نوشت پي. 4
1. foreignization 

ها را از  ات ونوتي است كه آنگرايي از نظريات بنيادين در نظرياين مفهوم و مفهوم بومي
  . باوري اشاليرماخر گرفته است دوگانه

2. domestication 

3. Venuti 

4. the translator's invisibility 
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5. Anglo-American 

6. schleiermacher  

7. intercultural empathy 

8. Newmark 

9. Husserl 

10. rede 

11. ereugen 

12. sprachkrafi  

13. spontaneously 

14. verstandnisistzunachst einverstandnis 

15. verstehen 

16. einverstandnis 

17. verstandigensich 

18. being- in- the- world 

19. make-it-to-one's 

20. Paul Ricoeur (1913-2005) 

21. dasein 

  . شودي وجود انسان ياد ميهايدگر است كه از آن به نحوه ةدازاين مفهوم بنيادي در فلسف. 22
23. oneself  

24. other 
25. soi 

26. moi 

27. Benjamin 

28. Steiner 

29 .pure languag :كار  مراد بنيامين از زبان اصيل زباني است كه تمامي بشريت به يك نحو آن را به
وي به شكلي استعاري به زبان بشر پيش از فروپاشي برج بابل . هامشترك است گيرد و بين انسانمي

  . اشاره دارد
30. creativity  

31. Bassnett, S. & Lefevere, A.  

32. constructing cultures 

33. internationalized  

34. erlebnisse 
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