
 

 

 (4دستاوردهای مطالعات ترجمه )

 ترجمه مطالعات حوزۀ بسط ماریا تیموژکو و 

 جانعلیرضا خان

 حوزۀ بسط باب در تیموژکو ماریا آراء بر داشت خواهد مروری اجمال به حاضر مقالۀ
 ترجمه، مطالعات سازیالمللیبین ضرورت هایزمینه در مشخصاً و ترجمه مطالعات

 مختلف، شناختیِروش و نظری رویکردهای افزاییِهم اروپامحوری، وضعیت با مقابله
 به نیاز و ترجمه مطالعات در گراییجانبهیک از پرهیز ،کالن و خُرد هایروش تلفیق

 همچنین مقاله .سخن خواهد گفت ترجمه نظریۀ تاریخ و ترجمه تاریخ با آشنایی
 ایرلندی ادبیات در تیموژکو پسااستعماریِ مطالعات پیشینۀ در را فوق آراء سرمنشأ
   . کندمی ردیابی

ماریا تیموژکو استاد ادبیات تطبیقی و متخصص مطالعات ترجمه، مطالعات پروفسور 
های کتابو صاحب  رست ماساچوستدانشگاه آمهِقرون وسطی و ادبیات ایرلندی در 

اعطای  بسط ترجمه،(، 1999) پسااستعماریترجمه در بافتی (، 1994) اولیس ایرلندی
ی هااندیشهآراء و  .است( 2015) شناسی و ترجمهعصب( و 2007) قدرت به مترجمان

دخالت ، عاملیتمسئلۀ ، پسااستعماریو  او در باب وضعیت ترجمه در دنیای استعماری
او های عمیق که عمدتاً برآمده از بررسی 2مترجم نۀموضع سیاسی فعاالاتخاذ و  1آگاهانه

های متعدد کاویترجمه در ایرلندِ تحت استعمار بریتانیا بوده و از داده در ادوار تاریخیِ
و  نظرانی همچون مونا بیکرصاحب هایدیدگاهوی حاصل گردیده است، ما را به یاد 

کمابیش آشنا  این موضوعاتِجزئیات به البته این نوشتار اندازد. در می مایکل کرانین
 3دامنۀ مطالعات ترجمه« بسط»نخواهیم پرداخت و صرفاً پیشنهاد مؤکد تیموژکو را در 
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3 Enlargement of translation (studies) 
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خود تا حد زیادی متأثر از آن نیز هرچند این پیشنهاد  ،ذاشتبه بحث خواهیم گ
نظرات کند نقطهاحساس نگارنده جایی که  هر آندر عین حال، بوده است.  موضوعات

موضوعیت دارند، به نوعی در فضای جاری در مطالعات ترجمه در ایران  ژکوتیمو
 صورت پانویس خاطرنشان خواهد نمود.  هنکاتی را در حاشیه ب

در مطالعات ترجمه موضع محوری محوری یا غرباروپا ماریا تیموژکو در مقابل
آرزو ت علمی، مشارک رایمختلف بگیرد و با دعوت از پژوهشگران کشورهای می
یکی از . پیدا کندالمللی ای بیناین رشته نیز همچون ریاضیات یا فیزیک وجهه کند می

 است 4«سازیالمللیبین»ۀ در دیدگاه تیموژکو همین مسئلمطالعات ترجمه « بسط»ابعاد 
( 2007)تیموژکو،  به مترجمانقدرت  ایاعط بسط ترجمه،بخش نخست کتاب  که در

های ترجمه عموماً از کشورهای غربی که نظریه این .دورزبر آن تأکید میمصراً 
در باور  رسدی از سایر کشورها به گوش نمیچندانگیرند و صداهای سرچشمه می

. متأسفانه پژوهشگران سایر کشورها خود دآیکاستیِ بسیار بزرگی به شمار می ،تیموژکو
شواهدی از  ائۀارحداکثر های غربی و یا ها، کاربرد نظریهغربیرا به تبعیت محض از 

طور که یانگ در  کنند و این وضعیت، همانها محدود میدر تأیید آن نظریه یخود زبان
به عدم توازن و یا مقاومت (، 223: 2014مصاحبه با تیموژکو اظهار داشته است )یانگ، 

تیموژکو در این رابطه با . خواهد زدامن مطالعات ترجمه د علمیِ رشتۀدر مقابل توسعۀ 
 اواست.  دارای دامنهها، در حال مجادلهپژوهان، مخصوصاً اروپاییبرخی از ترجمه

در مطالعات ترجمه است. اروپامحوری خواهان تغییر وضعیت ، گونه که گفته شد همان
 : أخذ()نقل از همان م گویدچنین میاین وضعیت وی در توضیح 

 هااروپایی اروپا، اتحادیۀ نامه ب طویلی و عریض تشکیالت وجود دلیل به حاضر، حال در»
 کنندۀاستخدام ترین بزرگ ،اروپا کمیسیون. کنندمی ترجمه در پژوهش صرف هنگفتی مبالغ

. است کرده وضع ترجمه انجام نحوۀ مورد در سختی و سفت مقررات و دنیاست در مترجمان
 از بسیاری اما هستیم قاره ینا در ترجمه مطالعات ظاهری شکوفاییِ شاهد اکنون هم نتیجه، در

 انجام به اروپا اتحادیۀ منافع تأمین راستای در را خود تحقیقات اساساً ،ترجمه پژوهشگران
. [آورد شمار به «مستقل پژوهش» عمل در تواننمی را تحقیقات این از این رو،] رسانند می

 و گرددمی اعطا هانظریه عملی کاربرد از حمایت برای معموالً محققان به پرداختی هایپژوهانه
 در ترجمه عملی کنش بهبود برای را ها آن بتوان که است نتایجی مطلوب پژوهشیِ نتایج
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 این از بعضاً کنندمی مشارکت تحقیقاتی هایبرنامه این در که افرادی. ستب کار به اروپا اتحادیۀ
 بسیار هایروش و اهداف ،اروپا اتحادیۀ مرزهای از خارج در ترجمه که اندغافل واقعیت
 مثالً یا چین در آن به مبتال مشکالت و مسائل و دارد متفاوتی تاریخ کند،می دنبال را متفاوتی
 کشورهای بر صرفاً ناخودآگاه طور هب هااروپایی. است متفاوت بسیار اروپا با متحده ایاالت
 . «نداغافل دنیا نقاط سایر از غالباً و دارند تمرکز اروپا اتحادیۀ عضو

فکر کنیم از دید که فقط کار خودمان را بکنیم و به منطقۀ مورد عالقۀ خود  این
تغییر  روزهاست. دنیای ما در رشتۀ مطالعات ترجمه همه علمی بینیتیموژکو نوعی کوته

، منافع متقابل اقتصادی جدیدی تکامل استهمواره در حال آوری کند زیرا فنمی
شود و اوضاع و احوال سیاسی دائماً در معرض تغییر و تحول است. تعریف می
از  زیرا و افق دید خود را گسترش دهیم نی بیاندیشیمما باید جهاکه گوید تیموژکو می

های اروپای تنها از زاویۀ دید زبان اگرتوان به ترجمه نگریست و زوایای مختلفی می
 ،کلمه در ابعاد جهانیِ ،ای از تصویر ترجمهبنگریم، الجرم تنها بر گوشه آنغربی به 

متغیر و متحول است وافی به ای که تا بدین حد هرشتاشراف خواهیم یافت و این در 
همفکران او )حتی از تیموژکو و برخی  که احتماالً یکی از دالیلیمقصود نخواهد بود. 

است این سازند سازی مطالعات ترجمه را مطرح میالمللیاروپا( ضرورت بینخودِ در 
یا فرانسوی در مورد نیاز به مطالعات ترجمۀ چینی، روسی  مباحثی ،ر سالیان اخیرکه د

های باید نظریهدر چین بر این باورند که بسیاری مطرح گردیده است. مثالً امروزه 
خود از سنت و پیشینۀ فرهنگی  ،که چین کنار گذاشت چرابه کلی ترجمۀ غربی را 

سلبی  این طرز فکرِتیموژکو،  دیداز اما  5داری برخوردار استو ریشه اصیلبسیار 

                                                           
 .نیاز به ارتقاء مطالعات تاریخی ترجمه به بحث گذاشته شده استمسئلۀ ر پانویس دیگری از نوشتار حاضر د - 5

« مطالعات ترجمۀ ایرانی»توانیم از در ایران ما نیز می سنت تاریخی ترجمهاز نظر این نگارنده، در صورت توجه به 
نامی شیوۀ ترجمۀ مترجمان ایرانی صاحب اوقت آن رسیده است که از خود بپرسیم که تا چه حد بسخن بگوییم. 
بدیلی در نهضت ترجمه بن اسحاق کِندی که نقش بی یعقوب و یابن مقفع، عمر بن فرُّخان طبری  همچون عبداهلل

در تفاوت احتمالی کار مترجمان ایرانی که در گاه  هیچآیا  داریم؟ آشناییعباسی داشتند، خلفای در دورۀ 
آیا بر ظرایف زبانی و ایم؟ کردند، غور کردهشاپور از فارسی یا به فارسی ترجمه میالحکمه یا در جندی بیت

 بلعمی ابوعلی محمد بن محمد، کلیله و دمنهچون نصراهلل منشی در ترجمۀ هممترجمان بزرگی و ابتکارات سبکی 
دانیم که بسیاری اشراف داریم؟ آیا می قرآن مجید ۀدر ترجم اهلل میبدیرشیدالدین فضلیا  تاریخ طبریدر ترجمۀ 

اند و عمالً در ادوار تاریخی ترجمه در ایران به کار رفتهعاصر پیشنهادی مطالعات ترجمه در دنیای م از راهبردهای
    بوده است؟« کردچه خود داشت ز بیگانه تمنا می آن»غفلت تاریخی ما مصداق بارزِ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvmImw7IvKAhXBeA4KHdg9C4wQFghNMAk&url=http%3A%2F%2Fsrchnama.ir%2Fdetail%2F%25D8%25B1%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25AF%25DB%258C%2Farticle%2F98%2F&usg=AFQjCNF4clErHS8Dnaq-I1c2tWdn_IAXdQ&sig2=9nzNIlUpH-O1csEmoD1B6A
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که در ترجمه  یافتخواهند عمالً درها  آن ؛نیستبینانه واقعآید ه نظر میکه ب چنان آن
خواهند نچین به تنهایی کفایت  های فرهنگیِسنت غربیهای بین زبان چینی و زبان

های فرهنگی مختلف را آموخت تا سنت بایدکه  معتقد است. از این رو، تیموژکو کرد
برخی در چین به عنوان نمونه، ترجمه نایل آمد.  ه و عملبتوان به درک بهتری از نظری

گرا در مقابل ترجمۀ آزاد و ترجمۀ لفظای از قبیل های ترجمهدوگانیکه  بر این باورند
تیموژکو کارایی ندارند.  هادر همۀ موقعیتزدایی آشنایی گرایی در مقابلیا بومی

ترجمه کنید، انگلیسی من آن است که اگر شما بخواهید از چینی به گوید فرض  می
 که چه چیزی گویندمیتوانند مفیدِ فایده باشند چون به شما ای میهای ترجمهدوگانی
ها دو شیوۀ متمایز برای . دوگانیقبول استقابلزبان از نظر خوانندگان انگلیسی احتماالً
ارند. گذیابی به متنی مقبول و باورپذیر برای خوانندۀ مقصد در اختیار مترجم میدست

مخاطب  های مناسبِها و گزینهدر عین حال، اگر مترجم در مواجهه با دستورالعمل
 مبهوت و مرعوبکامل  طور هحتماالً بابسته عمل کند، در آن صورت مقصد کامالً دست

است که در حین این . از این رو، پیشنهاد مشخص تیموژکو گردیدخواهد  یاروپامحور
تا  داشته باشدآمد و شد های فرهنگی مبدأ و مقصد بین حوزه ناوبتبه ترجمه، مترجم 

بر این  ، البته،. تیموژکوکندتوازنی منطقی در این تعامل دوجانبه ایجاد بتواند در نهایت 
از و نظریۀ ترجمه هنوز نیست  سادگیقضیه به این  ،واقعیت اذعان دارد که در عمل

گوید نباید از خاطر برد که وی میناتوان است. کماکان ها بسیاری از پرسشبه پاسخ 
رشتۀ مطالعات ترجمه بسیار جوان است و پنجاه یا شصت سال بیشتر قدمت ندارد و 

های حاضر و آماده داشته باشد. تیموژکو پاسخ ،پیشِ رو قرار نیست برای همۀ مسائلِ
انتها و از این رو، ای است بیرشته ،همچون ادبیاتمعتقد است که مطالعات ترجمه نیز 

تر و بر این باور است که این رشته در آینده همچنان به رشد خود ادامه داده و پیچیده
به ترجمه پیدا کند و این  های بیشتری برای مسائل مبتالتر خواهد شد تا پاسخپیچیده

مطالعات ترجمه از نظر او، ست. اوه دیدگااز « ترجمه مطالعاتبسط »دقیقاً یکی از ابعاد 
د گرد یا فیزیک شمول همچون ریاضیاتمبدل به دانشی فراگیر و جهانتواند میزمانی 

که حصارهای اطراف خود را بشکند؛ زمانی که پژوهشگران ترجمه اوالً عالئق و منافع 
برسند که از متفاوت خود را کنار بگذارند و به مسائل مشترک بپردازند و ثانیاً به اجماع 



 131///// ماریا تیموژکو و بسط حوزۀ مطالعات ترجمه

ها  آندید انتخابیِ توان به ترجمه نگریست و زاویۀ زوایای دید متفاوت و گوناگونی می
 .  6دهدترین تصویرِ ممکن را از ترجمه به دست نمیلزوماً بهترین و کامل

ای از تاریخ مطالعات ترجمه که در دورهرا هایی یک از رویکردر تیموژکو، هیچظاز ن
باید مین ،اندبعدی به حاشیه رفته رهیافتاند و با ظهور آمدهشمار میرویکرد غالب به 

گرایی ؛ در غیر این صورت، در دام تقلیلبهره ماندبی از دستاوردهای آن واز یاد برد 
 رهیافتفرهنگی،  شناختی و متنی، چرخشرویکرد زبان د.آمگرفتار خواهیم فزاینده 

توانند کماکان ثمربخش و رویکردهای دیگر جملگی می شناختیجامعهسیاسی، چرخش 
که  ایی این رویکردهای گوناگون بهره گیرد نه اینزافباید از همباشند. مطالعات ترجمه 

کنم که ارزش فکر نمی»گوید: وی می د.یکی را به تمامی جایگزین دیگری ساز
لی ترجمه هستند، شناختی و متنی برای کسانی که درگیر مسائل عمهای زبانرهیافت

تقلیل یافته باشد؛ این رویکرد همیشه حضور دارد اما آشنایی با ابعاد فرهنگی ترجمه و 
حتی تنها برای پژوهشگران بلکه نه  ترجمهکی ولوژیئو اید یسیاس هایجنبههمچنین 

ترتیب، در  بدین .(223: 2014نقل از یانگ، ) «خواهد بودز اهمیت ئمترجمان حابرای 
افزاییِ رویکردهای مختلف در مطالعات ترجمه، تیموژکو بر این باور است رابطه با هم

تر از ترجمه مستلزم آن است که از زوایای که دسترسی به تصویری هر چه جامع
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موافق نیست. تجربۀ  طور کامل هبشمول مطالعات ترجمه یابی به دانش جهاناین نگارنده با ایدۀ امکان دست - 

مبین تفاوت ذاتیِ این علوم با علوم پایه و طبیعی است. مسئله آن  ،سایر علوم انسانی و اجتماعی همچون اقتصاد
کنند و نتایج کاربرد غیرهای مزاحم عمل میانسانی و اجتماعیِ دخیل در این علوم به عنوان مت عواملاست که 

های گذشته عمل به دهند. در حوزۀ اقتصاد، در دهههای علمی را در جوامع مختلف تحت تأثیر قرار مییافته
المللی پول و بانک جهانی در المللی همچون صندوق بیناندرکار بینهای دستسازمانهای سیاستی توصیه

به نتایج مطلوبی منتهی نشد. از استیگلیتز، اقتصاددان معروف و تر توسعه یافته و کمکشورهای در حال توسعه 
اند، چهار ستون شنیدم کارشناسان بانک جهانی به چین اعزام شدهوقتی می»شده است که برندۀ جایزۀ نوبل، نقل 

صرفاً شمول اقتصاد جهان اصطالح هاند که اقتصادِ بامروز اما در اقتصاد به این نتیجه رسیده«. لرزیدبدنم می
های دانش اقتصاد در جوامع مختلف، الزاماً باید متغیرهای یافتهآمیز موفقیت عمالسیاهی است و برای اِ تخته

ها( را نیز مدّ نظر قرار  )مثالً نهادهای اخالق، مذهب، سنت، عرف و نظایر آنخاص آن جوامع  رفتاری و نهادیِ
توان در سطح مطالعات ترجمه را صرفاً می (شمولِجهاناصطالح  هبو )های همگانی داد. به نظر این نگارنده، جنبه

ویژه در سطوح خُرد جوامع مختلف غفلت ویژه یا فرهنگهای زبانکالن مطرح کرد اما هرگز نباید از تحلیل
تصریح  (2004و تیموژکو،  202: 2007تیموژکو، مثالً در ) چندین بارکه تیموژکو خود  شایان ذکر آن ورزید.

های مورد بررسی فرد داده ههای خاص تاریخی و ابعاد منحصربباید ویژگیها[ می]یافته« تعمیم»نموده است که در 
 . قرار دادهمواره مدّ نظر نیز را 
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ای واحد مختلفی به این پدیده نگریسته شود چراکه اگر از چند دریچۀ مختلف به سوژه
 دست خواهیم آورد. ه تری از آن بانداز کاملبنگریم، طبیعتاً چشم

بدان چه بعد از جنگ جهانی دوم در حوزۀ مطالعات ترجمه  گوید آنتیموژکو می 
نیست بلکه اتفاقاً  ایسادهامر است که ترجمه برخالف تصور، نه تنها  این ایمنایل آمده

 آن ابعاد مختلفکه تبیین ( 223: 2014یانگ،  نقل از) استای بسیار پیچیدهفرآیند 
 ،و از روی عادتسهواً از این رو، باید مردم عادی را که  نگری است.مستلزم ژرف

 ادها نشان د و به آنرد توجیه ککنند، زبانیِ محض تلقی می نوعی انتقال تنهاترجمه را 
گرایی، تکثر، عدالت المللیرود و با بینها فراتر میکه ترجمه از حد گزینش صرف واژه

 یابد. ها سروکار می آناجتماعی و نظایر 
حتی در قبال بسیاری از موضوعاتی آن است که وی یکی از وجوه تمایز تیموژکو 

 گرپرسشگیرد و یک پذیرند، موضعی انتقادی میبه اجماع میبه انفعال و که دیگران 
های متضاد با نظرات دیگران به هیچ که او در بیان دیدگاه همیشگی است. جالب آن

گروهی از پژوهشگران ترجمه دارد. نگه نمیاندیشی ه یا مصلحتمسامحجانب  روی
ند، در آغاز قرن بیست و یکم به کها یاد می از آن« جوستیزه»عنوان  باتیموژکو که 

کالن از ترجمه  یند و به ارائۀ تصویرشدناگهان در صحنۀ مطالعات ترجمه ظاهر 
های مربوط به مطالعات فرهنگی و پرسش ولوژیکیئایدی و سیاسهای پرسشمشتمل بر 

کانون در د که این موضوعات ردنکبرخی از این محققان پیشنهاد مید. دادننشان عالقه 
شناسی و زبان ۀدورکه  داشتندو مصراً ادعا  قرار دارندواقعی مطالعات ترجمه 

منازعۀ علمی حبوحۀ بتیموژکو در در مقابل، خُرد به سر آمده است.  های متنیِ تحلیل
ارتباط دو نظم »ای را با عنوان شناختی و فرهنگی، مقالهطرفداران دو رویکرد زبان

ن ادر همایش طرفدار( 2002)تمیوژکو، « های تحقیق در مطالعات ترجمهنامتناهی: روش
گرا و د که هر دو رویکرد خُردداای مستدل نشان د و به شیوهنموارائه  فرهنگیرویکرد 

نگر در مطالعات ترجمه مورد نیازند و حضور یکی به معنای نفی دیگری نیست. کالن
باید تنها از  که ندگفتمیی در دورۀ گالیله انکسکه  تصور کنید»گوید: در آن مقاله میوی 

. ]طبیعتاً، یا برعکس خورده هیچ دردی نمیمیکروسکوپ ب و ردتلسکوپ استفاده ک
این ]دقیقاً[ وضعیتی است ]اما[  ؛معنی استحک و بیاز دید ما مضاین اظهارات  امروز[

ترتیب، تیموژکو نشان  بدین .)همان( «ر مطالعات ترجمه شاهد آن هستیمداین روزها که 
محلی از اعراب ندارد و ]به لحاظ علمی[  دیگر هامروز دیدگاه افراطیداد که آن 
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ها را در مورد ترجمه پرسشاز توانند پاسخ برخی می هر یک های خُرد و کالن تحلیل
باید »م که دیگر از کسی نشنید ،از آن سخنرانیگوید بعد ند. تیموژکو میفراهم آور

مطالعات ترجمۀ واقعی آن چیزی است که در »که  یا این« شناسی را کنار بگذاریمزبان
 نقل از« )شودسیاسی پیرامون ترجمه گفته می هایپژوهشفرهنگی یا در  مطالعات

 . 7(223: 2014یانگ، 
اکتفا به مواد درسی  ،گرایی در رشتۀ ترجمه از منظر تیموژکویکی از ابعاد تقلیل

های بسیاری از مسئوالن گروه اعتنایی به نیازهای آموزشی واقعی است.اندک و بی
صرفاً به آموزش  کنند که مطالعات ترجمه بایدها گمان میآموزشی ترجمه در دانشگاه

عملی ترجمه منحصر گردد و موضوعاتی همچون تاریخ ترجمه و ابعاد سیاسی و 
ها مثالً گروه تاریخ یا نظایر آن به بحث باید در برنامۀ سایر گروهرا ایدئولوژیکی ترجمه 

کند که ما به آموزش علوم طبیعی به مدرسان ترجمه نیاز داریم تصریح می گذاشت. وی
پردازی و نحوۀ با ایدۀ نظریهبه حدّ کافی در حوزۀ مطالعات ترجمه تأسف در کمال زیرا 

اگر در موضوعاتی به اعتقاد تیموژکو، . یمنیستآشنا  پیشبرد گفتمان جدلی و اقناعی
آموزش بیشتری  ها نظایر آنو تجربی تحقیق علمی، آزمایشات روش همچون ریاضیات، 

تیموژکو خواهیم داشت. در دست انتزاعی  تری از گفتمانفتهو رُ هببینیم، مجموعۀ شست
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موضوعیت دارد. دوستانی که طرفدار در ایران  همچناندر کمال تأسف  ییگراتقلیلنگری و جزمیاین  - 

خُرد صحه  های متنیِفرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند به ندرت بر اهمیت تحلیلنگر رویکردهای کالن
ها به مرور زمان  ورزند که در کمال تعجب، بسیاری از آنی در اتخاذ این دیدگاه اصرار میحدذارند و به گ می

متنی و  رِتقدیمی دهند. در مقابل، کسانی که کماکان از دیدگاهقابلیت تحلیل داده در سطوح خُرد را از دست می
کنند، به ندرت حاضرند از مرزهای محدود متن خارج شوند و در عمل، تا حدّ زیادی از شناختی تبعیت میزبان

 مانند و افق دیدشان متأسفانه در همان سطحِشناختی یا ایدئولوژیکی غافل میتأثیر عوامل کالن فرهنگی، جامعه
ها نیز عمالً بر این واقعیت نظری اشراف دارند که متن ماهیتاً  ه خود آنماند و این در حالی است کمحدود باقی می

آن که هر دو گروه  . نکتۀ عجیبمتنی استو تأویل متن عموماً منوط به مالحظۀ عوامل برون خودبسنده نیست
د، باز در مقام گیرنحتی زمانی که از سر اتفاق یا از سر نیاز بخشی از شیوۀ تحلیلی اردوگاه رقیب را به خدمت می

نگری و نظرانی که رهیافتی تلفیقی مشتمل بر کالنکنند. در نتیجه، صاحبهای بدیل را نفی مینظر، آن شیوه
افتد که شما واقعی زمانی اتفاق می تعارضشمارند. انگشتتوأمان در پیش بگیرند، در ایرانِ امروز  خُردگراییِ

چون )دهید به نوآموز ترجمه آموزش میشناختی و متنی سطح زباندر ترجمه را عمدتاً از دیدگاهی خُردگرا 
گویید همۀ آن تحصیالت تکمیلی به همان دانشجو می مقاطعو بعد، ناگهان در  (ای جز این نداریدچارهاساساً 
ترجمه صرفاً از دیدگاهی کالن میسّر است و بس و دانشجوی تحلیل  وهای قبلی را کنار بگذار؛ پژوهش آموخته

     !تعلق دارند ماند که مگر آموزش و پژوهش ترجمه به دو دنیای تا این حد مجزا و متفاوتیچاره متحیر میب
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در اطراف و اکناف اوقات گاهی که در رشتۀ مطالعات ترجمه هنوز  کنداظهار تأسف می
که حتی مقالۀ کالسیک کنند میهای دانشگاهی بسیار مهم را اشغال سمتافرادی دنیا 

نزدیک به را که  ،(1978)هولمز،  «نام و موضع معرفتی حوزۀ مطالعات ترجمه»، هولمز
ترجمه برند که فرآیند می گمان همچنان و اندگذرد، نخواندهپنج دهه از عمر آن می

 است.  محض صرفاً یک فرآیند زبانیِ
تاریخ ترجمه آشنایی با عدم گرایی ناشی از بخشی از این تقلیلاز نظر تیموژکو، 

به باد انتقاد شدیداً را ساختارشکنان  دیدگاه( 225: 2014یانگ،  نقل از)تیموژکو  است.
خواهند بدانند که ای ندارند بلکه میها به پدیدۀ ترجمه عالقه گوید آنو میگیرد می

که منِ  کار گرفت و حال آنه توان ترجمه را برای درک ادبیات بچگونه می
گیرم. تیموژکو در شناس، برعکس، ادبیات را برای فهم ترجمه به خدمت می ترجمه

 اِوِنن، لِفِوِر، سبهمچون کُواین، یاکوگوید ساختارشکنان به ندرت از اشخاصی می ادامه
]به این دلیل ساده که با تاریخ مطالعات  کنندگرایان آلمانی مطلبی نقل میزُهَر یا نقش

«[ مترجموظیفۀ ]»بنیامین مقالۀ والتر ترجمه آشنا نیستند[ و در عوض، مکرر در مکرر به 
و با سیر تطور  اندشدهترجمه یار از ظنّ خود صرفاً جایی که  دهند و ]از آنمیارجاع 

به دست قرائت درستی از همان تک مقاله نیز  عمدتاً نظریۀ ترجمه آشنایی ندارند[
 . 8دهند نمی
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دانشگاهی مطالعات های گرایی در گروه، انتقادی که تیموژکو به عنوان یکی از مصادیق تقلیلدر کمال تأسف - 

دقیقاً در ایران نیز موضوعیت دارد. ما توجه چندانی کند، شناسی وارد میهای ترجمهترجمه و نیز در برخی نحله
های معدود گام نخستین و آقای آذرنگ را شاید بتوان یکی از تاریخ ترجمهایم و کتاب به تاریخ ترجمه نداشته

های تحلیلی ترجمه از نگاری ترجمه در ایران تلقی کرد. ما نه تنها در زمینۀ نگارش تاریخجدی در زمینۀ تاریخ
در عین حال، کاریم. تازهبسیار نگاری ترجمه نیز نداریم بلکه حتی در حوزۀ واقعه ۀ چندانیآکادمیک تجربمنظر 

های دانشگاهی دانشجویان تحصیالت تکمیلی که به تازگی برخی از گروهاست خبر خوب و امیدوارکننده آن 
اما تا جایی که  اندو این نیاز مبرم را به درستی تشخیص داده دادهخود را به سمت مطالعات تاریخی ترجمه سوق 

و از  نداهای تاریخی بودهنگاریهای دانشگاهی عموماً منحصر به واقعهنامه، این پایانیافته استنگارنده اطالع  این
به تاریخ که فقدان دیدگاه تاریخی منحصر  فعالً خبری نیست. نکتۀ دیگر آنترجمه های تحلیلی تاریخنگارش 

دانشگاهی با  جایی که تعداد دروس ترجمه نیست و به حوزۀ تاریخ نظریۀ ترجمه نیز قابل تسرّی است. از آن
های ترجمه در کل دورۀ کارشناسی تا دکترای ترجمه، در کمال تأسف و تعجب، به تعداد انگشت نظریۀموضوع 

و بررسی سیر تطور و های ترجمه خی نظریهچندانی برای ممارست در مطالعۀ تاری لرسد، مجایک دست هم نمی
«. ماندکه تاریخ نداند، تا ابد کودک می آن»گوید هگل می آید.به دست نمیهای ما در دانشگاهتکامل نظریۀ ترجمه 
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های دیگری که طور ضمنی بر نحله هب ها وبر ساختارشکن وژکومنقد دیگری که تی
کند آن است که دهند، وارد میمورد مطالعه قرار می ترجمه را ،صرفاً در سطح کالن

که،  آورند و حال آنترجمه بر زبان نمیعملیِ ی از فرآیند سخن گاه ها هیچ آن
و با تولید  ها در جملهواژه ها و آرایش آنالقاعده، ترجمه در نهایت با گزینش واژه علی
ناگزیر ز مطالعات ترجمه نییابد و به تبع آن، سر و کار می هاآن جمله ترکیباز  متن

شناسی برخی یِ صرف در روشنگرترتیب، کالن بدینمستلزم خُردگرایی خواهد بود. 
 گرایی است و تیموژکوشناسی یکی دیگر از مصادیق تقلیلهای ترجمهمکاتب و نحله

های نگری در شیوهاین مکاتب و تلفیق خُردگرایی و کالن« بسط»مؤکداً از ضرورت 
باید و بر این باور است که پژوهشگران ترجمه می گویدتحلیل ترجمه سخن می

 های کالن و خُرد ترجمه برقرار نمایند. ای منطقی بین پژوهش موازنه
سازی مطالعات ترجمه و اهمیت المللیبین ضرورتتر در بحث چه پیش از آن

بسط »نتیجه رسید که ایدۀ توان به این دیدگاه تاریخی در این رشتۀ علمی گفته شد، می
در اساس ناظر بر لزوم گسترش دامنۀ مطالعات ترجمه از حیث زمان « مطالعات ترجمه

تردید ریشه در تجربۀ قبلی تیموژکو در مطالعات ترجمۀ و مکان است و این بی
( نقل قول 13: 2000) سیمون و سَن پیِرپسااستعماری داشته است. تیموژکو خود از 

 9نقشۀ مطالعات ترجمه عات ترجمۀ پسااستعماری با گسترش خودِکند که مطالمی
فراتر از مرزهای اروپامحوری و را  آنبسط حوزۀ مطالعات ترجمه را آغاز کرد و 

تأکید دارد که ( 192: 2007تیموژکو، ) ویهای غالب دربارۀ ترجمه تعمیم داد. گفتمان
در یستی در پیش گرفت و مطالعات ترجمۀ پسااستعماری رویکردی پساپوزیتو

 رد.ک موجودیت یک زاویۀ دید یکّه و یگانه، عینی، صحیح، غالب و امپریالیستی تشکیک
« تکثرگرایی»تفاوت این رویکرد در مطالعۀ عاملیت در ترجمه با سایر رویکردها در 

صرفاً آن رویکردهای دیگر  .است آن رویکردهای دیگر« تفرّد»رویکرد پسااستعماری و 
ایاالت متحده را مدّ نظر داشته است یا  مثالً ونوتی ،اندمطالعه کردهیک فرهنگ واحد را 

هایی خاص فرهنگ فرانسوی را منظور نظر داشته است فرضبِرمن پیش ناوآنت بالفرض
اعم از های گوناگون مجموعۀ متنوعی از فرهنگستعماری ااما مطالعات ترجمۀ پسا

                                                                                                                                        

بلوغ علمی در این رشته نایل نخواهیم رشد و ما نیز اگر تاریخ مطالعات ترجمه را نخوانیم و نشناسیم، هرگز به 
    شد. 

9
 منظور نقشۀ هولمز است.  - 
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مورد بررسی قرار داده است. شیوۀ را های استعمارشده فرهنگهای استعمارگر و فرهنگ
ای را در بافت های ترجمه( این بود که داده1999کار تیموژکو )مثالً در تیموژکو، 

کرد و متعاقباً سعی در تعمیم خصوصی مثالً در ایرلند مطالعه می هب تاریخی و فرهنگیِ
ندی در طول تاریخ همواره عاملیت داد که مترجمان ایرلاو نشان مینتایج خود داشت. 

آحاد ملت ایرلند در تاریخی اند و در راستای مقاومت دادهخود را در کارشان تأثیر می
اند. مقابل امپریالیسم بریتانیا تا حدّ زیادی در این بافت فرهنگی حضور مرئی داشته

مثالً رلند ترجمه در ای زمینۀهای مطالعات تیموژکو در ترتیب، بخشی از یافته بدین
و عاملیت در ترجمه به کل جوامع تحت استعمار  اخالق، ایدئولوژیهای مربوط به  یافته
طور کلی به همۀ جوامعی که با معضل عدم تقارن قدرت سیاسی و فرهنگی  هو ب

مطالعات  فرمایشیهای عموماً در تعارض با یافته نتایجیافت و این تسرّی میند ا مواجه
نتایج مطالعات ترجمۀ پسااستعماری در ایرلند و  به عبارت دیگر،اروپامحور بود. ترجمۀ 

کشید و میچالش دربارۀ ترجمه را به  پیشینسایر جوامع تحت استعمار مفروضات 
مطرح  اختیارات مترجم حدود درمورد اخالق و ایدئولوژی ومتفاوتی های دیدگاه

 ساخت.  می
گذاشتند که مترجم باید الگوهای غالب و متعارف ترجمه فرض را بر این میاقع، وهب

های های مبدأ و مقصد آشنایی داشته باشد اما ترجمه در محیطها و فرهنگبا زبان
 ،دهد که کار مترجمو نشان می کندتشکیک میچنین فرضی در اعتبار پسااستعماری 

ی نیز هست که در کانون دیگرو مهم  دینشناختی بنیادارای بُعد معرفت ،عالوه بر آن
زند )تیموژکو، را رقم میمتمایز  گردد و نوعی انعطاف اخالقیِواقع می عاملیت مترجم

آن است که ترجمه صرفاً بازتاب دانش موجود نیست  جمله(. منظور از این 197: 2007
حالتی از آفریند؛ ترجمه عبارت است از ا میرگیرد و معرفت بلکه از معرفت پیشی می

شود کشف و شهود در مترجم که برای آفرینش، ایجاد یا انباشت دانش به کار گرفته می
شده نیز اشاعۀ فعاالنۀ دانش پنهان و سرکوبانتشار آگاهانه و  توأم باو ممکن است 

ۀ سیاسی ها، ترجمه جنباین نقش باشد )همان(. از نظر تیموژکو، در ایفای تمامیِ
جاسوسی و گردآوری کارکرد  ،عمال سلطهبا هدف اِ، یابد و مثالًای میبرجسته

پیدا  ضدجاسوسی، مقاومت و طغیانکارکرد گیرد یا برعکس، به خود میاطالعات 
مۀ طور سنتی از ترج هکه عرفاً و ب کارکردهایی باکارکرد دو ین ا )همان(. طبیعتاً کند می
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محصوالت متنی به احتمال زیاد چندانی ندارند و رود نسبت محور انتظار میتعادل
  .دست خواهند دادبه  ی وفاداراهترجمهمتفاوتی از 

در آراء تیموژکو به تدریج « بسط مطالعات ترجمه»ایدۀ  رسدمینظر ترتیب، به  بدین
را آن که در مطالعات پسااستعماری «( بسط متن مقصد»)یا « بسط ترجمه»از ایدۀ اولیۀ 

. ، حاصل گردیده استدانندمیناپذیر مترجم عاملیتِ ناگزیر و اجتناباِعمال نتیجۀ 
 اماکنند زبانه تصور میترجمه را شکلی از وساطت بین دو جامعۀ یک الگوهای غالب،

های در بیشتر بافتموجود  10تکثر زبانی و التقاط فرهنگیِ تیموژکو معتقد است که
گوید ترجمه صرفاً برد. وی میفرضی را به زیر سؤال میاعتبار چنین پیش پسااستعماری

 «مترجم» نامه عنصر واسطی ب [با انفعالِ توأم]در حضور  «دیگری»و « خود»دیدار میان 
های متباین و ناهمگن خود ها و ملتکه فرهنگ نیست بلکه اغلب راهی است برای این

را بازشناسند و نوعی هویت ملی برای خود خلق  خویش خویشتنِد، کننرا تعریف 
صورت  هو ب زنندهایی را رقم میچنین گفتمان(. مترجمان غالباً 197-198: نمایند )همان

در که ]از کل جامعه[  11فعال دارند؛ نقشی به نیابت ها نقشزمینهاین  بالقوه در تمامیِ
 (.198: ست )همانهنیز ]متمایزی[  بار اخالقی و ایدئولوژیکیِدارای هر صورت، 

کلی، طور ه نگرد. بگفتیم که تیموژکو از رویکردی پساپوزیتیویستی به ترجمه می
ها الزاماً ترجمهدارد که عماری این واقعیت را مفروض میمطالعات ترجمۀ پسااست

مترجمان در عوضِ کند که میتأکید پیشنهاد و مصراً نیستند و  دستشکل و یک یک
نزدیک به پیام متن مبدأ  یغربی که ترجمه را انتقال پیام پذیرش دیدگاه مسلط و غالبِ

محصوالت متنی یافته از متن مقصد را مدّ نظر قرار دهند که بسطمفهومی کند، تلقی می
بربگیرد. تیموژکو  ها را نیز در ، اقتباس، تلخیص و نظایر آنبازگوییهمچون  دیگری

و اعتبار د نگیرقدرت قرار میتأمین منافع در خدمت گوید تعاریف محدود ترجمه می
به رسمیت آیند، را که چالشی برای قدرت به شمار می ایمحصوالت متنی غیرترجمه

در عمل  عموماً های استعماری و پسااستعماریدر محیطکه ترجمه  حال آن ؛شناسندنمی
عمال کنترل استعماری و چه گیرد چه با هدف اِصورت میمبدأ متن  با جرح و تعدیلِ

واقع، مطالعات ترجمۀ ه(. ب198: 2007در راستای مقاومت در برابر استعمار )تیموژکو، 
بلکه نوعی  «متن»ترجمه نه تنها  ،پسااستعماری مبین آن است که در بسیاری موارد

                                                           
10 Cultural hybridity  
11 Empowered role 



 هشتم/ شماره پنجاه و چهارم//////فصلنامه مترجم/ سال بیست و 138

در وضعیت عدم تقارن قدرت پایبندی به متن مبدأ در این رویکرد، . است« کنش»
تیموژکو  به سخن دیگر، .نیست باالیی و دارای اولویت ندارد یو فرهنگی اهمیتسیاسی 

بالقوۀ های مهمی از عاملیت جنبه ،مطالعات ترجمۀ پسااستعمارینظران و سایر صاحب
فعال یک د که مترجم ممکن است در جایگاه ندهد و نشان مینسازمترجم را آشکار می

ر راستای تحول اجتماعی ه به نیابت از جامعه دک یکارگزار به عنوان ،رسیاسیِ اثرگذا
 ترتیب، بدیند. ه بگیردبر عهو بارزی را کامالً مرئی  های فرهنگیِنقشدارد، گام برمی

و قراردادیِ  آشناگیرد، تعاریف برای عاملیت مترجم در نظر می تیموژکونقشی که 
 تعبیر سنتی کلمه، را بر هم، مرزهای متعارف ترجمه، در بردترجمه را به زیر سؤال می

ها و محصوالت جدیدی از فعالیت هایگونهتعیین حدود و ثغور  و بر ضرورت زندمی
 .12گذارده میای صحّترجمه

طور خالصه، در نوشتار حاضر از ایدۀ بسط مطالعات ترجمه در آراء ماریا  هب
سازی مطالعات المللیبینضرورت مقاله را با مطالبی در باب تیموژکو سخن گفتیم. 

های تیموژکو برای مقابله با وضعیت اروپامحوری آغاز کردیم. سپس، از ترجمه و تالش
شناختی افزایی رویکردهای نظری و روشهای التقاطی به منظور همنیاز به اتخاذ دیدگاه

درمورد  تیموژکوطور ضمنی بر دیدگاه  همختلف در مطالعات ترجمه سخن گفتیم و ب
کالن صحّه گذاشتیم. موضوع گسترش  های مطالعاتی خُرد وتلفیق شیوهضرورت 
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از اهمیت تواند و نباید این نگارنده موافق این گزارۀ همیشگی در آراء تیموژکو است که مطالعات ترجمه نمی - 

به  اوالً درونداد آن محصوالت متنیزیرا  غفلت کندو دگرگفت  اقتباس، تلخیصآفرینی مثل زاشکال مختلف با

. دهندمیقرار ترجمه  را در زمرۀنتیجۀ کار خود  معموالًها  آن یابد و ثانیاً تولیدکنندگاننوعی با ترجمه سروکار می

عین حال، به اعتقاد من برای گنجاندن این محصوالت در دامنۀ شمول مطالعات ترجمه نیازی نیست که الزاماً در 

یک متن اقتباسی  پژوهشگر ترجمه ممکن استدهد، ترجمه بنامیم. مثالً گونه که تیموژکو پیشنهاد می ها را، آن آن

آن متن در یا دریابد که  ،دگرگفتو نه ترجمه یا مثالً  دمیناباید آن را اقتباس که چرا اساساً  دریابدتا  درا تحلیل کن

امدهای معنایی، کاربردشناختی، یاز رابطۀ تعادلی فاصله گرفته است و این فاصله چه پ یبه چه شکلچه حد و 

ای دانست که به مطالعۀ توان مطالعات ترجمه را رشتهفرهنگی یا ایدئولوژیکی داشته است. به عبارت دیگر، می

یابد. که به نحوی از انحاء با ترجمه سروکار می پردازدمحصول متنیِ دیگری میفعالیت یا و هر نوع  ترجمه

شمول )جز ایدۀ امکان نیل به دانش جهاندر کلیت آن بسط مطالعات ترجمه  پیشنهادترتیب، این نگارنده با  بدین

متنیِ دربرگرفتن محصوالت  برایبازتعریف آن  طریقمطالعات ترجمه( موافق است اما با پیشنهاد بسط ترجمه از 

 خاطرای یکپارچه برای رشتۀ مطالعات ترجمه، به )به دلیل ایجاد تشتت نظری در تعریف سوژهای غیرترجمه

 صبغۀ اخالقی موضوع و به دالیل متعدد دیگر( چندان موافق نیست.
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های آموزش مترجمان و مدرسان ترجمه و نیاز به گنجاندن موضوعاتی همچون برنامه
، تاریخ ترجمه، سیاست ترجمه و مطالعات فرهنگی در کنار دروسی همچون ریاضیات

ظر تیموژکو به یکی دیگر از مباحثی بود که از من ،و روش تحقیق تجربی علوم طبیعی
نگر از نظر وی بر رویکردهای صرفاً کالن اتطور مشخص، بر انتقاد هبحث گذاشتیم و ب

ها تأکید  ی آنایگرجانبه عدم آشنایی با تاریخ ترجمه و تاریخ نظریۀ ترجمه و نیز یک
نمودیم. و در نهایت، مقاله را با ردیابی سرمنشأ ایدۀ بسط مطالعات ترجمه در مطالعات 

به پایان شناختی پسااستعماری و پیشینۀ مطالعاتیِ خود خانم تیموژکو در این نحلۀ روش
 رساندیم. 
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