
 
 

 ؟ترجمه چیست

 خورخه لوئیس بورخس

 1جواد صفری

بورخس معتقد بود  است.پیچیده و غیرمتعارف ترجمه بسیار  در موردنظرات بورخس 
که بر متن اصلی چیره شده  ستود میرا  ای ترجمه .وفایند بی ها ترجمهکه متون اصلی به 

 .«تعادل»در  و نهدید می «تفاوت»موفقیت ترجمه را در  و آن را پشت سر بگذارد.
بود که هر خوانشی  معتقد ،دانست می «ترجمه»فهمی را نوع استاینر که هر چون هم

« ترجمه اعتالی کالم در»است جدید. متن اصلی را تنها دستاویزی برای  ای ترجمه
کالم  ةنشخوارکنندخالق و آفریننده بود نه  کنشگری ،دیدگاه او در ،. مترجمدید می

 دیگران.
 

 مقدمه. 1
وجود  ةدر بوئنوس آیرس آرژانتین پای به عرص ۱۸۹۹خه لوئیس بورخس در سال خور

از  متأثربورخس  ذهنیت .نهاد. مادرش تباری آرژانتینی و پدرش اصلیتی انگلیسی داشت
مبارزات  به مند عالقهمادری کاتولیک و قشری و  :زبانی و عقیدتی بود ،تضاد تباری

 ةشیفت و مابعدالطبیعهبه  مند عالقه ،وجود خدا آرژانتین و پدری منکر ةطلبان استقالل
و  زبانی ،دوگانگی اعتقادی بر این هایش مصاحبهفلسفه اسپینوزا. بورخس خود در 

زبان و فرهنگ دو فکری و تخیالت بورخس از  های تراوشه نهاده است. فرهنگی صحّ
در  ویژه بهو در اروپا  ستیزی یهودی ،سی ةده در .گیرد می تئنشانگلیسی و اسپانیایی 

در تالش برای حفظ  بورخس ،این فضای فکری در د رسیده بود.آلمان به اوج خو
و م و افکار نازیس ها آرمانستیز و مخالف با  جنگ های نهضتکرامت و آزادی انسانی به 

مقاالت سیاسی و  نوشتن ی خاص در پیش گرفت:سبک ،برای مبارزهاو  پیوست.م فاشیس
اجتماعی عصر  های کشمکشسیاسی و  های کنشه خود بازتاب جدلی و آثار داستانی ک
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 مشهد دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی - 
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 ،)عبری اساطیری ،وی بود. آثار بورخس نشان از غنای فرهنگی و دانش عمیق فلسفی
 دارد. ( ویو اسپانیایی انگلیسی ،مسیحی

خوشبخت  ةشاهزاددر عنفوان جوانی  آلمانی، التین و ایتالیائی آموخت. ،در اروپا 
توان ای وی میهاز دیگر ترجمهکرد. ترجمه ایی ز انگلیسی به اسپانیاثر اسکار وایلد را ا

و  اتاقی از آن خود ،اثر هانری میشوبربری در آسیا ، آندره ژید ةنوشتپرسوفون  به
بورخس از دو  ةترجم اثر فاکنر اشاره کرد. وحشی های نخلاثر ویرجینیا ولف و  ارالندو

 پروا به چاپ رسید. ةدر مجل ۱۹2۵جویس در سال  اثر جیمز اولیسآخر  ةصفح
 ةنزمی در به چاپ رساند. 2در امس ۱۹۴۳ر را در سال اخونزول تلبیداستان بار

 ةبه ترجم توان میکارهای وی  جمله ازشعر نیز مترجمی بسیار توانا و فعال بود.  ةترجم
 .اشاره کرد زو دلمر شوارت، والت ویتمن سندبرگ کارل اشعاری از لنگستون هیوز،

(، ۱۹2۶« )دو روش برای ترجمه»اصلی او ترجمه است:  ةمقال چهارون مضم
معمای ادوارد » ،(۱۹۳۶) «شب کی و هزارمترجمین »(، ۱۹۳2) «های هومری واگردان»

 (.۱۹۵۱) خالق دون کیشوت پیر منارد،او  سنگ گرانو نیز اثر  «فیتزجرالد
ژرژ استاینر و  ملهج ازترجمه بر بسیاری از متفکرین پس از او  ةدرباراو  یآرا

 ترین مهم و ترین دقیق» پیر مناردگفت که استاینر  جاییشگرف نهاد تا  تأثیریامبرتو اکو 
 (.۴۴: 2۰۱۳)لوین، است« ترجمهدر باب  شده نوشتهروایت 

 
 ترجمه ة. دیدگاه بورخس دربار۲

میان متن اصلی و متن دیالوگ که در  همانند پاسخی استبورخس  نظر ازترجمه 
 بر اینبورخس به تبعیت از باختین  .شود می ارائهاین دیالوگ به دیگر سوی  شده ترجمه

ترتیب تاریخی خلق ، یعنی اهمیتی ندارددیالوگ این که ترتیب ورود متون به  عقیده بود
که  بسا و چهداشت  مدنظردر قضاوت این آثار هنری نباید  متن اصلی و متن ترجمه را

از آثار خودش  هایی ترجمهپیوسته به او خود . یرندها از متن اصلی پیشی گترجمه
 .داندمی یمتون اصلتر از بهرا  ها آنو  دهد میارجاع 

حدی  ها آن. برای ترجمه قطعیتی متصور نیستند کدام هیچنه کواین و نه بورخس 
متناقض  های ترجمهو بر این باورند که نیستند  قائلممکن از یک اثر  های ترجمهبرای 

و  «معنا و ترجمه» ةنخست در مقال کواین اعتبار برخوردارند. میزان یکز ا از یک اثر
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ناپذیری معنا به تشریح این با اشاره به قطعیت ،کلمه و ابژهبا عنوان  در کتابشسپس 
 .(۷۳: 2۰۱۳ ،کواین) «عینیتی ندارد» که چراناپذیر است  . معنا قطعیتپردازد میموضوع 

ترتیب  نیست. بدین مبدأثر حتی نیاز به دانستن زبان یک ا ةکواین برای ترجم زعم به
 .دراندازدر ترجمه بر آن است که طرحی نو زیرا هنماید  میممکن  ترجمهد تعدّ

نظریات خود را در مورد پیشتازترین یکی از  ه،نیچهام از نظریات لبورخس با ا
نیچه با نقد . دکن مینوعی نگارش مستقل نگاه  ةمثابه بو به ترجمه  کند میترجمه مطرح 

 صرفاًزبان را  ،گزیند. افالطونمیمفهوم تغییر را برای ترجمه بر ،گرایی افالطونی ماهیت
 آوند و معتقد است که زبان همانند یک ظرف، داند میابزاری برای انتقال معنای ثابت 

و به دیگر س نخورده دستچه را که به امانت نزد خود دارد بکر و  دارد آنیا مجرا وظیفه 
نیست بلکه  ها فرهنگو  ها زبانترجمه انتقال معنای ذاتی بین نیچه از دیدگاه منتقل کند. 

از  .(2۰ :۱۹۷۸ ،یا متن به زبان یا متن دیگر است )دریدا زبان یک ةشد نترلیرِ کتغی
خوانشی  هر ثابت و غایی در نظر گرفت. «ییمعنا»برای متن  توان نمیدیدگاه دریدا نیز 

 .شود مینو  ای ترجمهمنجر به 
قرن  ة( با بررسی چند ترجم۱۹۳۵) شب  یک و هزارمترجمان جهان  بورخس در

حقیقت  که عدم وفاداری مترجمان به متن اصلی دردهد  میمتن عربی نشان  زنوزدهمی ا
 ها ترجمهبورخس این  نظر ازمتن است.  ةتاریخی این مترجمان دربار های دیدگاهبیانگر 

 متن اصلی هستند.آفرینی نوعی باز ،نتیجه درانه و بومی و بیگای از عناصر آمیزه
افالطونی بر ترجمه در غرب  گرایی ماهیتدیدگاه و بورخس  دریدا ،تا قبل از نیچه

این . بر اساس دوش میمتبلور  «لباس» ةدر استعارترجمه  ةاین دیدگاه دربار حاکم بود.
تا از گزند مصون  اند برگرفتها در که پیکر عریان معنا ر اند هایی لباس کلمات» ،دیدگاه
را با  ها لباسوظیفه دارد تا  و تنهامتن را ندارد  بدندست یازیدن به  حقِ ،مترجم بماند.

را  طرفی بیموظف است تا همچون ماشین این رویکرد مترجم  در دقت عوض کند.
 (.2۰۱۰ ،ون دایک) «رعایت کند

 نتیجه در و کند می تأکیدخود یت فردپنهان کردن در مترجم  ةبر وظیفدیدگاه این 
را از  کنش گونه هرحق دهد و تقلیل می دوم دستنگارش تقلیدی و  نوعی بهرا ترجمه 

 ای خرده شب  یک و هزارمترجمان  وفادار نبودنبر  تنها نهبورخس کند. می مترجم سلب
ین را و مفاهیمی نو ستاید می سازندهرا در حکم عنصری  وفایی بیبلکه این  گیرد نمی

این مفاهیم  جمله از .یابند میکه بعدها در مطالعات ترجمه اهمیتی بسزا  کند میمطرح 
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نامتقارن و نامتوازن  ةرابط ،ها هویتو  ها فرهنگاز نقش ترجمه در ساخت  توان می
 مترجم نام برد. گری کنشز از همه ا تر مهمبومی و بیگانه و 

 ازدر نوسان است.  گرایی عینیتو  یگرای نسبیتترجمه بین  ةدیدگاه بورخس دربار
آن به اثری دیگر آزاد است اما اگر این تبدیل اثر برای  عدیلو ت جرحمترجم در  سو یک

وی ناکام بمانند  مدنظر شناختی زیباییدر تولید اثری با معیارهای  ها تعدیل و جرح
د در مور گرا عینیت. بورخس گیرد میرا به خود  گرا عینیتفردی  ةبورخس چهر

ادبی از برخی دیگر برترند  تأثیراتبرخی از جهت  گوید میو  کند میها داوری  ترجمه
از خطای مترجم  پوشی چشمو  تعدیل و جرحمعتقد به  گرا نسبیتفردی  در مقاماما 

 هیئتیحذف شوند یا به  در ترجمهمتن اصلی ندارد که مضامین است و باکی از آن 
که مترجم  شود میمدعی  ،نویسد می عربی های شبمون که پیرا ای در مقالهدیگر درآیند. 

اصلی وجود  در متنکه  افزایدیباز این اختیار برخوردار است که متونی را بر متن 
از استر آلن که  کند میرا ابداع  ۳«شایسته های جعل»عبارت  ،ندارند. او برای این مفهوم

 (.2۶:2۰۰2 ،کریستال) کند مییاد  ۴«جعل زیبا»آن با عنوان 
و  پسندید میکالن را نیز  های جعلکه بود بل ها جعل مدافع خرده تنها نهبورخس 

آن  های جعلبا میزان موفقیت جرح و  را آن تأثیرگذاریتوفیق اثر در جذب مخاطب و 
ست که گالند در قرن هایی ا تعدیل و جرح. شاهد این مدعا برای وی دانست میمرتبط 

 را هایی قسمتبورخس حذف  ال داشته است.اعم عربی های شب ةدر ترجمهجدهم 
 عنوان بهوی . داند میمعاصر  ةمثله کردن اثر برای خوانند ةمثاب بهکه گالند اضافه نموده 

بانوی  پری ،شاهزاده احمد ،چهل دزد ،عالءالدین های داستان از ییها قسمتنمونه به 
که  خواهریو دو لرشید ا هارونشبانه خلیفه  بزم ،و قدم زن خفته ،ابوالحسن ،چهره ماه

 یک و هزار مترجمین ،بورخس) کند میاشاره بردند  میرشک  ترشان کوچکبر خواهر 
 .(۹2 :شب 

. برای پی بردن به زنند میاغلب علیه یکدیگر قلم  ،بورخس مدعی بود که مترجمین
بد نیست اگر بدانیم علیه چه کسی  گزیند برمیرا مترجمی روشی خاص را که چ این

مثله »بورخس اگر دلیل موجهی برای  نظر از(. 2۶ :2۰۰2 ،)کریستال کند میترجمه 
برای نشان دادن  مثالًاثر وجود داشته باشد این عمل مشروع و موجه است.  «کردن
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آن سرپوش شهوانی  های داستانبر  توان می شب  یک و هزارجادویی  های جنبهاهمیت 
در بستر » بورخس تعبیر، روی این از ها.پیوریتن بینی جهان ةنهاد اما نه برای اقام

 .کند میتحسین  اختیار نموده بود آمیزش جنسی جای بهدر ترجمه  گالندکه را  «پذیرفتن
آفرینش ادبی نیست بلکه یک به نظر بورخس هدف غائی ترجمه تقلید یا جعل بیهوده 

 .(2۷مختاری اردکانی: )آید می حساب بهادبی  یآفرینشخود خلق متنی است که 
 اللفظی تحت ةترجمه در طول تاریخ همیشه به یکی از دو قطب ترجم پردازان نظریه
۵اند. متیو آرنولدبودهشیوا متمایل  ةو ترجم

ی یمعتقد به شیوا ۶و فرانسیس نیومن گرا لفظ 
اند. بورخس اما معتقد بود که همواره ترجمهضاد این دو قطب مت ةنمایند ،ترجمهزبان 

جمه وجود دارد و این روش بسته به مقتضیات متنی، فرهنگی، برای تر راه کیبیش از 
 است. بورخس در افق اندیشگانی خود متغیرو نیز بسته به هدف ترجمه  زبانی

از اصلی خواندن ترجمه مانند داشت.  مدنظرکریستوا را نیز پیش از وی  «بینامتنیت»
عملی است  تاًذانباشد. ترجمه چه باشد  شده شناخته، چه آن اصل گیرد می تئنش

۷باخته زمان
متن اصلی و متن ترجمه آن است که  تنها تفاوت میان»عتقد بود که م وی .

بورخس (. ۴۹: 2۰۱۳)لوین،« با متنی در دسترس مقایسه نمود توان میمتن ترجمه را 
را مهمل و محال  اللفظی تحت ةبه متن اصلی در قالب ترجم وار بردهوفاداری 

بعد از خویش که معنا را  ساختارگرایان با پسا رأی همت که . شاید بتوان گفدانست می
، بورخس نیز برای ترجمه تنها یک روش معین دانستند می نامحدودمتکثر و خوانش را 

« هر خوانشی بافتارمند است»و مشخص قائل نبود. وی بر این عقیده بود که 
 (.۴۹: 2۰۱۳)لوین،

است. بر طبق این نظریه گاه  برآمدهبورخس از دل تاریخ ترجمه  ةترجم ةنظری
 ۸به تصرف ناچار بهدقیق معتبرترند. متون  اصطالح به های ترجمهاز غلط  های ترجمه

برای نگارشی نو که از ذهن خالق دیگری  شوند می ای بهانهو خود  آیند درمیخواننده 
به تخیل و رستاخیز خیال است.  بخشی جان ،و غایت این نگارشاست  گرفته تئنش

 دارد. خویشاوندی ةرابط ،اصلی ةو سرچشم مبدأیل و این خیال با آن این تخ

                                                           
5 Mathew Arnold 
6 Francis Newman 
7 anachronistic 
8 appropriation 



 نهم/ شماره پنجاه و پنجم//////فصلنامه مترجم/ سال بیست و ۱۱۶

خواننده است و  ،جدل سوی یکترجمه نوعی نقد ادبی است.  ،بورخسبرای  
تا تفسیر خود  کوشد میهر یک  .داند میکه خود را نویسنده  دیگر ای خوانندهدیگر سو 

ادیپ تبدیل  ةعقد ای ونهگ بهبقبوالند. این جدل در شکل افراطی خود  دیگری را به
را از آن  زیباروو مترجم هر یک  . نویسندهگردد میبه نماد قضیب تبدیل  و قلم شود می

چیزی نیست مگر متن. سخن از تصاحب است و مالکیت و  زیبارواین  ؛ ودانند میخود 
ی با استعارات و عبارات استاینر و منتقدین ادب نوا همرنگ و  هم ادعای پدری، استعاراتی

 روانکاوانه. نقد بهمعتقد 
بودن  ۹عدم اعتقاد وی به حد گزار ،بورخس های دیدگاهدر  دیگر توجه قابل ةنکت

ور و محدود در قلمرو نیتی از محص ،ی ثابتیثابت. معنا معنای بامتنی یعنی ؛ متن است
« مذهبی جستجو نمود های خرافهباید در  متن حدگذار را تنها». شده تعیین پیش

اثر پل  گورستان دریا یاسپانیول ةدر پیشگفتاری که بر ترجم بورخس (.۴۳: 2۰۱۳)لوین،
۱۰والری

 نهائی و که هیچ برداشتی از متن قطعی نماید مینوشته است در عمل ثابت  
 نیست.
شاعر ( نوالیس )فردریش فون هاردنبرگآرای از  متأثر ترجمه ةی بورخس دربارآرا

گوید  میراوی  «دن کیشوت نگارنده ،یر مناردپ» در آلمانی قرن هجدهم است. رمانتیک
نوشتارهای  پاره» ه مراد منارد از نگارش متنی همانند رمان سروانتس الهام گرفته ازک

روح و روان  که وقتیتنها »سخن نوالیس این است:  است. «فیلولوژیک نوالیس
، ام فهمیدهمدعی شوم کالم او را  توانم میجاری و ساری سازم  ،را در متن ای نویسنده

و بسیاری از چیزها را  او مبادرت ورزم ةبدون فروکاست فردیت او به ترجم که یوقت
 .(۱۸۹ :۱۹۷۶ ،)نوالیس «تغییر دهم

با نوالیس گون کند دگربورخس در این نکته که مترجم مجاز است تا متن اصلی را 
ویسنده بیامیزد. روح یا فردیت ن نبود که مترجم موظف است تا با بر آنبود اما  عقیده هم

سنگ و همسان اثر سروانتس بیافریند اما نه در  منارد بورخس مصمم است تا اثری هم
بود  عقیده همدر این نکته نیز با نوالیس  بورخس مقام سروانتس بلکه در مقام خودش.

بر » گفته ففرکورن: به .رود نمیاز بین  در ترجمه ضرورتاًکه زیبایی ادبیات و حتی شعر 
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 «است باز شعبدهخود  ةنوب بهاست شاعر نیز  باز شعبدهاگر مترجم  ،نوالیس طبق نظر
 .(۵۳ :۱۹۸۸، ففرکورن)

 
 نقد ترجمه از دیدگاه بورخس. ۳

تا  هستند ۱۱بنیاد–جمه از دیدگاه بورخس بیشتر ذهنیتمعیارهای ارزشیابی و نقد تر
اما  داند یم. او موفقیت ترجمه را منوط به نتایج حاصل از ترجمه ۱2بنیاد–عینیت

که چه کسی و با چه معیاری مسئول ارزیابی این نتایج  نماید نمیتصریح  روشنی به
موفقیت ترجمه را با معیارهای ادبی مدنظر خود  او ؟منتقد است: خواننده؟ ناشر؟

دیگر منتقدین و  آیا است؟ شمول جهاناین معیارها چیست و تا چه میزان  اما؛ سنجد می
ناموفق  های ترجمهاز  او دارند؟ نظر اتفاقدر مورد این معیارها  ترجمه نیز نظران صاحب

که  کند میصدق  هایی ترجمهو این در مورد  کند می یاد« ناپسند» و« گنگ»با عبارات 
از کشش ادبی چیست؟ چه  منظور باشد. برخوردار« کشش ادبی»از  شان اصلیمتن 

وفاداری  رغم به حتی ارد؟معیار و منطقی برای کشف و ارزشیابی کشش ادبی وجود د
 موجب ها را آنبورخس  دارند میبه متن اصلی ابراز  ها ترجمهبیشتری که این 

 .(۳۳ کریستال:داند ) میاصلی  اثر «سازی بدنام»

و معتقد  داند میاز مقتضیات زمانی و شرایط تاریخی  متأثربورخس فرآیند ترجمه را 
. بورخس دستورالعمل و کرد جوانب نقداست یک ترجمه را باید با در نظر گرفتن این 

بورخس برای تبیین و تفسیر و  کلیدواژه. دهد نمیراهنمای تفصیلی برای ترجمه ارائه 
 است. ۱۳«برگزینش» ةمترجم واژ های گذاری فرقو  ها قضاوت ،ها گزینشارزیابی 

مه برای نقد ترج زیر را های گزاره توان میآمد  در مقالهبا توجه به جمیع نکاتی که 
 نمود. استخراجو  استنباطبورخس از منظر 
 ای همان اصل نیست، اما  هیچ ترجمه» .وفاست بی ای ترجمه ،وفادار ةترجم

پوشاند از پرده برون اندازد و  گری می تواند آنی را که متن اصلی با بالغت و صنعت می
 .ان استپاسدار زبان نیست. خائن به زب ،ترجمههمین کار را نیز با زبان مقصد کند. 
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 )جمادی، «چاووش مغاک است .پل نیست ،شکند. ترجمه مکر زبان را می ،ترجمه
۱۳۸۷: ۵۳). 
 جعلی است. ای ترجمه ،وفادار ةترجم 
 است نه رونوشت. واگردان ،موفق ةترجم 
 سازد می نائل «تکامل کالمی»متن اصلی را به  ،موفق ةترجم. 
 به متنی اصلی تبدیل و خود  گذارد میمتن اصلی را پشت سر  ،موفق ةترجم

 .شود می
 است.در نوسان  گرایی نسبیتو  گرایی میان عینیت ،موفق ةترجم 
 ةترجم» .اصلی است متن «سازی بدنام»باعث ، و وفادار اللفظی تحت ةترجم 
 باوفاترین که چرااست  وفاترین بیاست.  وفاترین بیو هم  وفادارترینهم  ،اللفظی تحت
 (.۷۴:2۰۱2 )جانسون،« است
 انگاره زبان  ،موفق ةمترج(idea) اما زبان احساس  کند می منتقلا ر

(emotion)  سازد میرا. 
 ارعیّ»معیار و مترجم  «تأثیر» ،عیار است «تفاوت» ،در ترجمه». 

 موفق در متن اصلی موجود نیست اما در آن نهان است ةترجم. 
 ر دلیل ه است که وی به مؤلف تااز نیّ آن دستهم تبلور و تجسّ ،موفق ةترجم

 بیان آن ناکام بوده است. در
 بعدی  های ترجمه بخش الهامخود  وگیرد  میموفق از متن اصلی الهام  ةترجم
 است.
 آن حرکت کرد. سوی بهوجود ندارد اما باید  «مطلق یتغا» در ترجمه 
 کر) برخوردار نباشدو دافعه  جاذبه ،اگر متن اصلی همزمان از کشش و تنش. 

رام  ،موفق ةشکست است. ترجم بهم محکوآن  ةترجم ترجمه( مورد در آراء استاینر
 به قول جمادی: .نمودن متن سرکش است

 بهها  تا به تعبیر آلمانی روند می پیش بههای پراکنش  مترجمان برعکس از میان شکاف
ه و های پراکند های زبان برسند. مترجمان در آوردگاه تنش و کشمکش ۱۴مصالحه روز

هایی که پاسداران فرهنگستانی خدشه بر  زبان مردهصلب و  ة. دایرکنند بیگانه تقال می
 کاری خویشاین شود.  انگارند، به دست مترجمان پاره و باز می را فاجعه می ها آن
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ها نقش مترجم  الزم نیست خود به آن توجه داشته باشد. ایتالیایی حتماًمترجم است که 
این خیانت  Traduttore tradtoreاند: ترجمه یعنی خیانت:  را چنین چکیده کرده

 .(۵۳ :۱۳۸۷ )جمادی، یعنی افشای مکر زبان دقیقاًجا  رذیلت نیست. خیانت در این

 آن نه به نویسنده که به اصل اثر  ییوفا بی. وفاست بی زیباروی ،موفق ةترجم
 است. مترجم کنشحاصل  که مؤلفآن نه از هنر  زیباییاست و 
 که اصل اثر را به چالش  مترجمی ی است:آورد طلب حاصل هم ،موفق ةترجم

 را بهاثر  ةترجم (متعارض بعضاًو ) اغراض مختلف که بابعدی  های ترجمهو  کشد می
 .طلبند میمبارزه 
 و فردیت  روح با ضرورتاًاما  کند می دگرسازیمتن اصلی را  ،موفق ةترجم

 .آمیزد نمیآن  ةنویسند
 گفتمان بیگانه نه  «سازی ومیب»است.  ساز هویتو  ساز فرهنگ ،موفق ةترجم

با ابزار  «تفاوت»نکوداشت آن تفاوت است. این  برای که آنبرای سرکوب تفاوت 
 .شود می تصویر کشیدهبه  «تفاوت»

 دو است. صرف دانستن  نگر ژرفو  بین نکتهی فسرو م منتقد ،مترجم موفق
و  اجتماعی ،اصلی را در بطن تحوالت تاریخی . مترجم موفق متنکند نمیکفایت  زبان

و  بازسازیو رسالت خود را نه بازگویی متن به زبان دیگر که  بیند میسیاسی آن 
 .داند میاعتالی آن 

 غیریت متن اصلی  به ،تاینردیدگاه بورخس و به تبعیت از اس از ،مترجم موفق
به  درخور عرضهچه را سزاوار و  آن هر .داند یم کاوش ةو آن را شایست دهد میتن در 

. کند میمتفاوت به مخاطب عرضه  ای جامهخویش بیابد با زبانی دیگر و در  نانزبا هم
کاوش خواهند یافت و با  ةکه مترجمین بعد نیز حاصل کار وی را شایست داند میوی 

این  بخشید وو لعابی دیگر خواهند  او رنگبه کلمات و عبارات  ،اعتماد به آن
ممکن است از اصل  که ترجمه گاه گوید میبورخس » .ددگردیسی را پایانی نخواهد بو

فراتر رود. مترجم ممکن است در خلق اثر اولیه موفق شود و آن را به کسوتی برتر 
 (.۷۸)مختاری اردکانی،  «بیاراید
  و نه «ها تفاوت»باید در راستای کشف متن اصلی و ترجمه  ای مقابلهبررسی 

 صورت گیرد. «ها تعادل»

  آید.می حساب بهامتیازی منفی  ،ر رونوشتامتیازی مثبت و ه ،تفاوت هر 
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