
 

 

 
 
 

 
 

  سوم و فضای ترجمه
 مسعود فرهمندفر
 دانشگاه عالمه طباطبائی
 

 است، به« دیگری»به  شدننزدیک است؛ ترجمه متفاوت دو جهان کردننزدیک ترجمه
 از زاویۀ دیدن یعنی دارد. ترجمه« دیگری»رو به  همواره رو، ترجمهذهنیت دیگری. ازاین

. ترجمه است متفاوت اینشانه در یک نظام اندیشهبیان  برای تالش دید دیگری. ترجمه
 چیرگی برای که های متفاوتیفرهنگ در تقاطع که است فرهنگیمیان «کرهمذا»

 وگو میانگفت وگو در واقعگفت گشاید. اینوگو را میگفت فضای جنگندمی
ها نیاز از فرهنگبی یکسره و زبانی فرهنگ هیچ دهد کهمی نشان هاست. ترجمهفرهنگ
است.  بخشآزادی و آزادی، و مترجم   رهاسازی یعنی ت. ترجمهدیگر نیس هایو زبان

 بخشد.بقا می را در فرآیند ترجمه اندیشه،مؤلف، مترجم و مرگ اصلی متن از زوال پس
وظیفۀ  کند که( استدالل می1923« )وظیفۀ مترجم» ارزشمندش والتر بنیامین در مقالۀ

معتقد بود  که نظر ُپل دمان تر باشد. برخالفف نیز مهمتواند حتی از نقش مؤلمترجم می
 ثانوی ایدر مرتبه اثر اصلی به نسبت همواره ناکام است، یا اینکه ترجمه همواره مترجم

یابد. در نظر می رهایی« زبان ناب»معتقد بود که در ترجمه  (، بنیامین80قرار دارد )دمان، 
شده  گرفتار اثری که در آن ۀ اثر در ترجمه، زبان را از محبساو، مترجم با خلق دوبار 

گاهی (. همین72رهاند )بنیامین، است می  عینًا معادل شدهترجمه متن قرار نیست که آ
را  هایشدهد و نگرانیمی عمل آزادی است و به مترجم بخشباشد رهایی اصلی متن
است و « زبان»گوید سخن می از آن دمانُپل  که« میناکا»اصلِی  زیرا عامل ؛کاهدمی

 مد نظر بوده و آنچه شده گفته آن، میان آنچه و مرجع دال میان و انفصال آن ناتوانی ذاتی
کند، و مترجم نیز در این مفهوم می ایستادگی در برابر زوال زبان است. بنابراین، ترجمه
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رهاند و می اصلی  متن ِثابت هایرا از نشانه متن است که فردی؛ است بخشرهایی»
 (.6)َبسِنت، « مقصد را ُپر کند زبان مبدأ و مخاطبان متن کوشد فاصلۀ میانآشکارا می

هایی از گذارند؛ جنبهدر فرآیند ترجمه، هر دو زبان مبدأ و مقصد بر یکدیگر اثر می 
متن  ترجمۀ مطلوب»و بالعکس. بنابراین،  کندمی رخنه زبان دوم درون به نخست زبان

زبان ناب،  شود کهمی گیرد، بلکه سببکند، نور آن را نمیاصلی را مهجور و پنهان نمی
(. 70)بنیامین، « تقویت شده است، بیشتر بر زبان اصلی بتابد ترجمه از طریق همان که
 روایِت  گونهشود. و اینن در ترجمه، آغاز میمت« از مرِگ  زندگِی پس»گونه است که این

 شود.می اختالط فرهنگی باعث خورد. ترجمهپیوند می آینده روایِت  به گذشته
، یتییا هیبرید 1،«اختالط»مفهوم  
و نقد  نظریه هایاز کلیدواژه که

به  روزه، اماست پسااستعماری
نیز وارد شده است.  مطالعات ترجمه

مختلط یا هیبرید  متنی شدهترجمه متن
تواند به زبان اصلی خود است و نمی

بازگردد، همچون فرد مهاجر یا تبعیدی 
خود بازگردد  موطن تواند بهنمی که

ها فرهنگ تواند با درنوردیدنمی ولی
و  مرزی در فضاهای و حرکت

اختالط فرهنگی ایجاد کند.  ایآستانه
 فرهنگ موقعیت، در کتاب بار ُهمی بابا، متفکر هندیفرهنگی را نخستیناختالط  مفهوم

و  2«سوم فضای»کرد. اختالط فرهنگی با مفاهیم دیگری همچون  ( مطرح1994)
باز  ترجمه خود را مطالعات جای امروزه مفاهیم است. این مرتبط 3«بودگیمیاندر»

 اند. کرده
                                                                                                                                        
1 Hybridity  
2 Third Space 
3 In-Betweenness 
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 مشخصازپیش هایبندیدر طبقه راحتیبه توانرا نمی شدهترجمه و متن ترجمه کنش
 متن همچون شود، اصطالحاتیآغاز می ترجمه است. وقتی« ناپذیرنام»قرار داد؛ ترجمه 

از دام تعلق و  دهند و واژگاناهمیت خود را از دست می و اصالت و جز آن و منبع اصلی
کار  فرضرا پیش را پذیرفت و آن« تفاوت»ابتدا  شوند. باید از همانرها می پذیریتعین

خواهد  آزارمان شدهترجمه و متن اصلی متن کامل مطابقت توهم وگرنه، قرار داد ترجمه
 کند: به بیانی دیگر به این نکته اشاره میفر نیز یعخزاداد. 
 

در »است که  شده نقل جیمز جویس ترجمۀ صددرصد برابر با اصل وجود ندارد؛ از قول
ناچار را اگر درست بپنداریم به سخن این«. ناپذیر باشدترجمه چیز نیست که جهان هیچ

تر هستند، دورتر یا نزدیک اصلی متن به ها نسبتبپذیریم. ترجمه باید آن را با شرط نسبیت
از نظر کیفی  مخاطبان، ترجمه تصدیق اگر به نیستند. حتی اصلی خوِد متن گاهیچه ولی

  (78فر، یعاند. )خزادو چیز مختلف و ترجمه اصلی بهتر هم باشد باز متن اصلی از متن
 ایوعده. ترجمه شودخأل آغاز می ُپرکردن نیاز به احساسو  خألقبول با ترجمه 
که، تجاربی دارد  غافل شد. هر مترجم« تفاوت»اما نباید از اصل دهد؛ می امیدبخش
گاه گاه، در فرآیند ترجمه خودآ  ها الگوهاییتجربه گیرد. اینمی بهره هااز آن یا ناخودآ

 یارا از نویسنده داستانی که دهند. هنگامیمی را شکل رواییهایی یا چارچوب ذهنی
گیریم تا معنا را می بهره ذهنی الگوهای کنیم، از اینمی ترجمه فارسی به زبان خارجی

 همواره ترجمه اینکه یعنی ترجمه بودنمتفاوت دهیم. پس انتقال مخاطب تر بهنبهتر و روش
ب حسا به «دیگری» ،در فضای سوم شدهاست. اثر ترجمه و میانی سوم در فضای

همواره و از همان  است. بنابراین، ترجمه یافته تازه )و هیبرید( هویتی زیرا اکنون ؛آیدنمی
بابا از  میآغاز در فضای سوم است. و این فضای سوم در واقع تعبیر استعاری و مجازِی ُه 

 است.  فرهنگیالتقاط 
 منزلۀبه سوم ضایو فالتقاط فرهنگی  ، مفاهیمفرهنگ موقعیتاز انتشار کتاب  پس

 از هویت تقابلی هایاز برداشت رهایی و فرهنگی مواجهۀ هایتغییر سیاست برای حلیراه
 را واسازی فرهنگی هایاز کنش هژمونیک هایتواند بازنماییمی شد. فضای سوم مطرح

 از این که مترجمیرا دیگرگون.  و مقبولیت از اصالت و عرفی کند و معیارهای سنتی
گاه مفاهیم  آنها را برای داللت تواند نحوۀمبدأ می متن هاینشانه به است با توجه آ

های تفسیر  و امکان بالقوه توان برقرار کند میان سازد و تعادلی مقصد بهینه متن خوانندگان
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این  4کنند. را معناسازی تنمآن  قرار است که مخاطبانی و انتظارات متنمتفاوت 
از  پس که ــ دوباره قلمروسازی گیرد.می صورت سوم در فضای 5«قلمروسازی دوباره»
 6مجدد سازیبافت نوعی ــ شودمی اصلی )و نیت مؤلف( حاصل از متن« قلمروزدایی»

باشد. اما  اصلی متن به بافت تواند صرفًا متکیبقا نمی برای شدهترجمه متِن زیرا  است
صورت مقصد  بافتدر  کامل طورنیز به شدهترجمه متِن  که است تر اینمهم نکتۀ

 خود ادامه حیات و بینابین، به ایآستانه دو، در فضایی این« مرز»در  بلکهشود نمیبندی
 آن. نفی معناست، نه 7«مذاکرۀ»فضای  سوم فضای دهد. اینمی

نمادسازی، معناسازی،  آن طی که است بابا، فرهنگ فرآیندی میدر نظر ُه 
فرآیند، در ترجمه، مورد  (. این210گیرد )بابا، می صورت سازیو هویت سازیسوژه

 در ترجمه اصلی فرهنگ نمادسازِ  هایاز جنبه خیبر  است گیرد؛ ممکنقرار می مذاکره
تغییر شوند.  با نمادهای فرهنگ مقصد دستخوش بمانند یا متناسب باقی مقصد زبان به

شود. آشکار می مذاکرۀ فرهنگی ها و نحوۀ انجامموقعیت این در تشخیص مترجم توانایی
 سازد .می فراهم از هویتتازه  هایینشانه گیریشکل بستر را برای میانی فضاهای این

تغییر است، مستلزم  در حال پیوسته کهها، در محیطی روابط میان افراد و فرهنگ تداوم 
در  روست کهاست. ازاین ها از خود و دیگریها و برداشتمرزبندی مداوم« مذاکرۀ»

های سوژه در این فضاست که است. یافته اهمیت فراوانی« مذاکره»اندیشۀ بابا 
 بپردازند، آن شانفرهنگی هایهویت و مذاکرۀ ترجمه به آزادانه»توانند می پسااستعماری

(. 55)بابا، « یابدمی اولویت های فرهنگیتفاوت به گذاشتناحترام در آن که در بافتی هم
                                                                                                                                        

و نیازها  آنان خود به ذهن در پس مترجم دارند، یعنی مشارکت در تولید آن شدهترجمه متن مخاطبان 4
گاهاندیشد و همین توجه، بهمی آنان انتظارات و افق تأثیر  شدهترجمه ، در فرآیند تولید متنطور ناخودآ

 دارند. نیز مشارکت شدهترجمه متن یو رمزگشای در پذیرش همچنین گذارد. مخاطبانمی
5 Re-territorialization  
6 Re-contextualization  

شود. می ها دیدهها و اصطالحالمثلضرب در ترجمۀ مجدد و قلمروسازی دوباره سازیبارز بافت نمونۀ
 مقصد توجهفرهنگ  باید به  chips""cash in one'sپذیر اصطالح فهم ترجمۀ برای مثال، مترجم برای

 برگزیند.« را خواندنغزل خداحافظی »باشد تا بتواند معادلی مثل  داشته
7 Negotiation  
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و  8«میانـدر»جایگاهی  یگاه فرهنگجا بابا معتقد است کهمی طور کلی، ُه به
التقاطی یا میان و ـهای درهای فرهنگی نیز هویتآن، هویتتبعاست و، به 9«ایآستانه»

 برسیم درک اینبه  وقتی»گوید: می فرهنگموقعیت  بابا در کتاب میاند. ُه یهیبرید
 بیان )فضای سوم( برساخته دوسویۀ در فضای فرهنگیها و نمودهای نظام تمام که
یا  خلوص خصوصدر و تاریخی نژادی ادعاهای که شویممی متوجه گاهشوند، آنمی

توان برای هویت و رو، نمی(. ازاین37)بابا، « است دفاعها غیرقابلفرهنگ ذاتی اصالت
باید آنها را فرآیندی با پایان باز و پیوسته در های فرهنگی بستاری قایل شد، بلکه صورت

 دانست.« شدن»حال بازتعریف و 
گیرد. موضع می صورت سوم فضای معنا به مهاجرِت  نوعی هم بنابراین، در ترجمه

 است ترجمه دیگر این است. نکتۀ مهم میانـو در نیز از اساس موقعیتی بینابین مترجم
 است توانسته مترجمی بگوییم طور نیست کهگیرد؛ اینمی صورت سوم در فضای همواره

شود می موفق خوب اما مترجماست.  دیگر نتوانسته مترجمی راه یابد ولی سوم به فضای
التقاط  دهد کهنمی اجازه بگذارد، یعنی نمایش به وجه بهترین را به تا التقاط فرهنگی
در نظر بابا، فضای سوم در حقیقت تعبیری  شود. اشارساشدِن ترجمهفرهنگی موجِب ن

 فرهنگیالتقاط  خویش، این توان به است. هر مترجمی، بسته فرهنگیالتقاط از  استعاری
 میُه  گفتۀدر حقیقت، به سازد.برمی خویش ترجمۀ برای تازه دهد و هویتیمی را بازتاب

وعی ن سایمن ِشری قولنیز به است، و ترجمه تازه هویتی برساختن یفضا سوم بابا، فضای
 نه افتد کهمی اتفاق در فضایی (، یعنی52در َبِچلر،  شدهاست )نقل 10«بینابیننوشتار »

حال هر دو را درعین مقصد، ولی و بافت متن به دارد و نه مبدأ تعلق و بافت متن کاماًل به
 برساختِن هویت تازه توان برای این فرآیندِ بسیاری را می هایپیوند داده است. نمونه هم به

 شادروان لطفعلی هنرمندانۀ هایمطلب، ترجمه این نویسندۀ ذکر کرد. برای ترجمه در
مصادیق بارزی از مفاهیم التقاط فرهنگی و فضای سوم است.  (1279-1348صورتگر )

یحۀ شاعرانۀ از قر  توانا بود و در ترجمۀ اشعار انگلیسی دکتر صورتگر ادیب و شاعری
 هویت که است کرده را خلق ها آثاریترجمه رتگر در اینصو  گرفت.بهره می خویش

                                                                                                                                        
8 In-between 
9 Liminal  
10 Border writing  
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 ۀاما نکت است. گرفته از هر دو فرهنگ مبدأ و مقصد مایهکه  د، هویتیندار  ایتازه ادبی
 دهد التقاط فرهنگیاجازه نمی است که استاد صورتگر این هایترجمه درخصوص مهم

 فرهنگِی زبان بافت به شدتبه یجاد کند. اگر مفهومیا ترجمۀ وی پذیریدر فهم خللی
مقصد  تعبیر را در فرهنگ پذیرترینو فهم ترینکوشد نزدیکاست، او می مبدأ وابسته

تازه  یابد و در بافتیمی ایتازه شکسپیر جان هفدهمی قرن در ترجمۀ صورتگر، متنبیابد. 
دهد. می خود ادامه حیات است( به مند گشتهبهره نمبدأ و مقصد توأما از فرهنگ )که

همین خالقیت در  (.6شود )َبسِنت، تأکید می انداز، بر خالقیِت ترجمهچشم در این
 شود:می هم دیده مکبثاز  استاد داریوش آشوری ترجمۀ ستودنی

 
There would have been a time for such a word. 

Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow 

Creeps in this petty pace from day to day 

To the last syllable of recorded time; 

And all our yesterdays have lighted fools 

The way to dusty death.  

Out, out, brief candle! 

Life's but a walking shadow, a poor player 

That struts and frets his hour upon the stage 

And then is heard no more. It is a tale 

Told by an idiot, full of sound and fury, 

Signifying nothing.   
های خزد با گامآوردند. فردا و فردا و فردا، میخبر را می این بایستمی زمانی

 طومار هر دوران. و دیروزان رشتۀپایان  بهبسپارد  تا که روزی به از روزی کوچک
مرگ. فرو  راه از غباراندوده را جز نشانی کجا بودست ما دیوانگان و دیروزان

و  لغزان ایهیچ اال سایه نباشد زندگانی شمعک، فرو میر، آی، که میر، آی، ای
 اندرین نقشی جوش و پرخروش بازد چندگاهی نادان که ایپیشهبازی هایبازی

آید  گفته مغزیشوریده کز لب است ایافسانه هیچ! زندگی و آنگه میدان
  معنا!بی و غوغا، لیک و غّرش و خروش خشم سرسربه

و  زبانی بافت است به شده ساخته دیگری در بافت را که است متنی کوشیده مترجم
رو شود، هروب متن است با مقاومت ممکن عمل در حین اینکند؛  خود منتقل فرهنگی
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 مقاومت دیگری فرهنگ به یافتنو انتقال شدندر برابر ترجمه که از متن هاییجنبه یعنی
گاهی دستچیره مترجم کنند ولیمی درست  ، با درک«فرهنگیالتقاط »از مفهوم  با آ
 را در عین کالم مقصد و تبحر در نگارش، جان زبان هایظرفیت و شناسایی اصلی متن

دهند، همچون  انتقال زباننحو ممکن به خوانندۀ فارسی به شیواترین اصلی به متنوفاداری 
را با خالقیت خویش به  "the last syllable of recorded time"که عبارت  استاد آشوری

از »همچنین تعبیر ناآشنا و غیرفارسی  دانده است.برگر « پایان رشتۀ طومار هر دوران»
 .وارد فارسی شده است« مذاکره» ۀدر نتیج (from day to dayمعادل ) «روزی به روزی
و  است تولید فرهنگی در مرزهای حرکت ترجمهگوید بابا می میُه  که روستازاین

 سوم در فضای ترجمه (.324)بابا، « یابد راه جهان به و نوآوری تازگی»شود می موجب
 طور کاملو به خوبیرا به لزومًا هیبریدیتی یا التقاط فرهنگی ایافتد اما هر ترجمهمی اتفاق
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