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Abstract

Can translation be considered as a mediating tool in the cross-cultural field? To answer this question, this paper 
has taken an interdisciplinary approach and explored different perspectives, from anthropology to translation, 
from linguistics to the understanding of cultures. In the first step, the concept of "translation" is explored in 
anthropology. It will be shown here that ethnography is a text from another and its culture from which any 
interpretation is considered a translation. Thus, for the anthropologist, "translation" means acquiring the depth 
of one's experience of the "other" and transferring it to those who seek to understand the depth of very different 
experiences. The process of transferring this experience requires a further movement in adapting to the cultural 
space: analyzing and understanding the "other" and his behaviors and ultimately returning to self. In the second 
step, the question is to what extent this anthropological conception of translation can fit into a translation theory 
that is at the same time a life experience as well as a source of cultural cognition. And finally, to what extent this 
type of linguistic translation, for example the translation of "visual expressions" in one culture, can lead to a solid 
cognitive experience of the "other". 
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چکیده
آیا می توان ترجمه را ابزاري میانجی در گسترة میان فرهنگی در نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش این مقاله با رویکردی 
میان رشته ای چشم اندازهای گوناگون را، از انسان شناسی تا ترجمه شناسی و از زبان شناسی تا شناخت فرهنگ ها، بررسي مي کند. در 
گام نخست مفهوم »ترجمه« در انسان شناسی کنکاش مي شود. در این جا نشان داده مي شود که مردم نگاری نوشتاری از دیگری 
و فرهنگ اوست و هر تفسیری از آن یک ترجمه قلمداد می شود. بدین ترتیب برای انسان شناس »ترجمه« به معنای دستیابی به 
عمق تجربة کسی از »دیگری« و انتقال آن به کسانی است که در پی درک عمق تجربه های بسیار متفاوت هستند. مسیر فرایند 
انتقال این تجربه حرکت مضاعفی را در تطبیق فضای فرهنگی ایجاب می کند: تحلیل و فهم »دیگری« و رفتارهای او و در نهایت 
بازگشت به خویشتن. در گام دوم این مسئله مطرح می شود که این مفهوم انسان شناختی از ترجمه تا چه میزان می تواند در یک 
تئوری ترجمه جای بگیرد و درعین حال تجربة زندگی و همچنین منبع شناخت فرهنگی باشد. سرانجام باید مالحظه کرد تا چه 
اندازه این نوع از ترجمة زبان شناختی، برای مثال ترجمة »بیان های تجسمی« در یک فرهنگ، می تواند به تجربة شناختی عمیق از 

»دیگری« منجر شود.
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مقدمه
یکی از کهن ترین و بنیادی ترین ویژگی فرهنگ های انسانی را 
می توان گرایش به درک خود و دیگری و مرزبندی میان آن دو بر 
پایة شباهت ها یا تفاوت ها دانست. با توجه به این امر می توان یکی 
از کنش های فرهنگی را که در قالب میراث فرهنگی و انسانی او 
تعریف می شود، کنش و رویکرد تطبیقی شمرد. در این کنش که 
از نخستین آثار انسان شناسانی چون ابوریحان بیرونی )1390( دیده 
و دیگری  میان خود  تمایز و شباهت  اساس  بر  مقایسه  می شود، 

صورت گرفته است. 
خود  فرهنگی  ذخیرة  گام های  اولین  در  به ویژه،  انسان،  در واقع 
نمی توانسته به مفاهیمی چون »گوناگونی فرهنگی«1 و »نسبیت 
فرهنگی«2 برسد و فرایند هویت یابی فرهنگی خویش را با چنان 
پربسامدترین  از  یکی  شاید  به این ترتیب  کند.  همراه  مفاهیمی 
»بیگانه  می شود  دیده  بشری  اجتماعات  در  که  کنش هایی 
هراسی«3 باشد که به اشکال گوناگونی مانند: تنفر نژادی، دینی و 
انواع نژادپرستی در تاریخ مالحظه شده اند )فکوهی، 1392، 23(، 
اما با این  همه نفِی »دیگری« و ستایش »خود« در هر فرهنگ 
شناخت  تعمیق  به  »ترجمه«  از این رو  دارد.  تصویری  مابه ازای 
انسانی از مسئلة خود و دیگری کمک مي کند. ترجمه ای که باید 
ما را به شناخت بهتر فرهنگ عمیق »دیگری« آن هم از خالل 

فرهنگ »خود« برساند.
وقتی سخن از ترجمة فرهنگ ها می شود فقط آنچه ترجمه می شود، 
  Miscevic, 2002( برای چه و چطور ترجمه می شود، مدنظر است
این جا موضوع سخن  در   .)Ivekovic, 2002, 121 -143 59-73؛
نیست، بلکه مسایلی مانند نوشته های ترجمه ناپذیر و در نتیجه تردید 
-Crépon, 2002, 45( در موضوعات ناسازگار و موضوعات اصلی

)رک.  خیانت«  و  »ترجمه  بحث  مهم تر  همه  از  و همچنین   )58
 Von Samaddar, 2002, 75 -88؛  Amselle, 2002, 11 -12؛ 
 Ben ؛Baccouche, 2002, 101 -9 ؛Leeuwen, 2002, 89 -99

Salma, 2002, 215 ( مطرح می شود. 

میان  رابطة  به مثابه  فرهنگ  در  اندیشه  خالصه  طور  به  ترجمه 
فرهنگ هاست. به این دلیل است که نمی توان از فرهنگ یک دست 
سخن گفت. تفاوت ها در قلب یک فرهنگ و میان فرهنگ ها حضور 
دارد. همان طور که در خود یک زبان و زبان های دیگر تفاوت ها 

1. Cultural plurality

2. Cultural relativity

3. Xenophobia

4. Invariants

5. Universaux

6. Tristes Tropiques 

7. Ruth Benedict

در  به خصوص  فرهنگ ها  بین  ترجمه  بدین ترتیب  است.  بی شمار 
به عنوان گفتماني  تمدن ها  به جنگ  فعلی، که  ایدئولوژیک  بستر 
می شود  تبدیل  تمدنی  مهم  امر  به  می شود،  نگاه  درونی شده 

.)Robbins, 2002, 31 -41 ؛Wallerstein, 2002, 9 -29(
برابر  است،  شده  گفته  منصوری  آثار  در  آنچه  چون  ترجمه،  گاه 
تمدن ها  قالب گفت وگوی  در  گاه  و  )آمیر، 1395، 23(  خیانت  با 
بهشتی، 1395،  )حسینی  فهم می شود  نسبی  یا  ناممکن  سخت، 
18(. این جاست که بیش از هر زمان دیگر الزم است به تفاوت های 
بیندیشیم.  حصارکشی ها  و  دیگریت  بین  تمدن،  و  فرهنگ  بین 
تفاوت های بزرگ بر کسی پوشیده نیست، اما مسئلة ناسازگاری، 
جنگ  عناصر  که  می شود  مطرح  زمانی  ترجمه ناپذیری  و  تفاوت 

بیشتر از صلح در جهان خودنمایی می کند.
موضوع بر سر پاسخ به تناقضی است که می تواند این گونه بیان 
شود: بنیان فرهنگی مشترک با همان ارزش های مذهبی و با همان 
فلسفة آزادی فردی و همان الگوی عقالنیت اصوال وجود ندارد. در 
این فضاست که ترجمة میان فرهنگی برای رسیدن شاید مجالی 

برای خود نمی بیند.
به مثابه  می تواند  »فرهنگ  که  است  معتقد   Levi-Strauss
مجموعه ای از نظام های نمادین در نظر گرفته شود که در آن زبان، 
قواعد زناشویی، روابط اقتصادی، هنر و علم جای می گیرند. همة 
این نظام ها در پی بیان جنبه ای از واقعیت مادی، واقعیت اجتماعی، 
حتي روابطی که بین این دو نوع از واقعیت برقرار است و روابطی 
Levi-( »که نظام های نمادین خودشان با یکدیگر دارند، هستند

Strauss, 1950, XIX(. باید اذعان داشت که بنیان انسان شناسی 
یا  »نامتغیرها«4  از  او  می گیرد.  شکل  همین جا  او  ساختاری 
به  فرهنگ  یک  از  که  می گوید  سخن  »جهان شمول ها«5یی 
فرهنگ دیگر یکسان هستند. به عبارت دیگر مواد فرهنگی همیشه 
و در همه جا مشابه یکدیگرند. او چهار ایدة اساسی خود را که میراث 
آن را به خوبی در اثر جاودانه اش »ساکنان غمگین مناطق حاره«6 
بندیکت7،  روث  از  )Levi-Strauss, 1995( می توان مشاهده کرد 

انسان شناس امریکایی، وام گرفته است:
1. تفاوت های فرهنگی با برخی الگوها مشخص شده است؛

2. گونه های ممکن فرهنگ به تعداد محدود وجود دارد؛
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تشخیص  برای  روش  بهترین  ابتدایی  جوامع  بررسي   .3
ترکیب های ممکن میان عناصر فرهنگی به شمار می رود؛

4. این ترکیب ها می تواند در خود آن گروه و به طور مستقل از 
افراد متعلق به آن بررسي شود.

ـ  فرهنگی  انسان شناسی  از  پشتوانه ای  با   Levi-Strauss سپس 
امریکایی از رویکرد اختصاصی به فرهنگ ها احتراز می کند. او با بررسي 
متغیرهای فرهنگی نامتغیرهای فرهنگ اصلی را تحلیل می کند. به 
نظر او فرهنگ های خاص بدون ارجاع به فرهنگ اصلی نمی توانند 
فهمیده شوند، اما این کافی نیست که اعالم کنیم »بنای انسانیت 
)در جهان غرب یا اروپا یا اسالم( با این تنوع و گوناگونی اش محکم 
شده است«. به نظر Robbins مسئلة اصلی باید این گونه مطرح شود: 
»چنانچه در بهترین یا بدترین حالت هانتینگتون1 با ایده های معارض 
خود ارزشی مثبت برای تنوع فرهنگی ایجاد کرد، با توسل به کدام 
منطق از احترام به فرهنگ های مصون به دلیل منافع امریکا می توانیم 
عبور کنیم؟ و از سوی دیگر این تعارض ها امکان انکار این منطق را 
خواهند داشت؟ به نظر ما که به فرهنگ احترام می گذاریم و ارجحیت 
دادن به منافع فرهنگ ایاالت متحد )یا منافع یک فرهنگ دیگر بر 
حسب مورد( را رد می کنیم آیا این مسیری است که ما از آن اجتناب 

.)Hersent, 2003, 57( »خواهیم کرد
این گونه است که کشمکش ظهور می کند: »تحقق اجتماعی که 
بر پایة مبهم جوهر انسانی استوار نباشد، اما نتیجة فعال گفت وگو 
و مبارزه باشد. شرط اساسی این است که خود فرهنگ نباید از باز 
ویژگی های  کشیدن  نقد  به  و  شدن  به روز  و  خود  درهای  کردن 
جهان شمول خود هراسی داشته باشد« )Hersent, 2003, 41(. این 
ایده دربارة گشودگی فرهنگی را به شکلی دیگر  ادگار مورن2 در 
با  »علم  کتاب  در  پیچیده«3  »اندیشة  مفهوم  باب  در  گفتارهایی 
در کتاب »به  اکسلوس5  و  کوستاس   )Morin, 1988( آگاهی«4 
طرح  از  پیش  حتی   )Axelos, 1964( سیاره ای«6  اندیشة  سوی 

مفهوم »جهانی شدن«7 مطرح می کنند.
در این فضاست که انسان شناسی به عنوان رشته ای برای بررسي 
فرهنگ ها از یک سو و ترجمه به عنوان ابزاری میانجی برای شناخت 

1. Huntington

2. Edgar Morin

3. La pensée complexe

4. Science avec conscience 

5.  Kostas Axelos

6.  Vers la Pensée planétaire

7. Globalisation

8. Modes of Thought   

9. Primitive

10. Savoir local, savoir global. Les lieux du savoir

فرهنگ ها از سوی دیگر می توانند برای نزدیک سازی فرهنگ ها 
از  استفاده  با  باشند.  داشته  برجسته  نقشی  »دیگری«  شناخت  و 
و   Geertz اندیشه های  با  به خصوص  انسان شناختی  دیدگاهی 
متفکران دورة رمانتیسم آلمانی، می توان طرحی میان رشته ای برای 

ترجمة فرهنگ ها ترسیم کرد.

مفهوم ترجمه در انسان شناسی
از شواهد این گونه بر می آید که اصطالح »ترجمة فرهنگ ها« 
نخستین بار در دهة پنجاه میالدی در انگلستان برای توصیف تفکر 
این   Lienhardt است.  کار گرفته شده  به  جماعت های دوردست 
اصطالح را در کتاب »شیوه های تفکر«8 برای پاسخ به این پرسش 
که چگونه می توان در زبان انسان شناس انسجام تفکر »ابتدایی«9 

.)Lienhardt, 1954( را ترسیم کرد، به کار برد
حدود ده سال بعد Leach صراحتا از »ترجمة زبان فرهنگی« سخن 
می گوید: »زبانشناسان به ما نشان دادهاند که هر ترجمهای دشوار 
این  وجود  با  نیست.  امکانپذیر  عمال  مطلوب  ترجمه ای  و  است 
میدانیم که ترجمه ای کموبیش رضایتبخش همیشه ممکن است.« 
با توجه به این دیدگاه Leach می کوشد تا روشی برای ترجمة زبان 

.)Leach, 1973, 772( فرهنگی پیدا کند
Geertz نیز مفهوم ترجمه را در کتاب مشهور خود »دانش محلی، 
دانش جهانی، مکان های دانش«Geertz, 2012(  10(به کار می گیرد. 
مفهوم Geertz از ترجمه به نظر جالب می آید، زیرا برداشت او از 
انسان  اینکه  به  توجه  »با  است:  نشانه شناختی  برداشتی  فرهنگ 
حیوانی است گرفتارشده در شبکهای از نشانه ها که خود آن را ایجاد 
کرده، من تأکید دارم که فرهنگ از این شبکهها تشکیل یافته و 
تحلیل آن نیازمند علمي تفسیری برای رمزگشایی از نشانه هاست.« 

.) Geertz, 2012, 9(
بنابراین نگاه Geertz به »زبان« شکلی نمادین داد که برای تفسیر و 
ترجمة فرهنگ باید آن را تحلیل کرد. او در سراسر کتاب تفکر خود 
را به روشنی با تمسک به جهان زبان ها ابراز می دارد: »مردم نگاری 
درست مانند این است که در جست وجوی خوانش دست نوشته ای 
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به زبان بیگانه باشیم. نوشته ای کم رنگ، سرشار از معانِی مستتر، 
نامنسجم که با الفبای نامأنوس نوشته شده و با نمونه هایی ناپایدار 

.)Geertz, 2012, 11( »از رفتارهای ساختارمند شکل گرفته است
در  جبرگرا  رویکردی  برابر  در   Geertz هرمنوتیک  رویکرد 
اجتماعی  پدیده های  تبین  برای  که  می گیرد  قرار  انسان شناسی 
بایگانی تبیین دالیل و  توصیف را کافی می داند. این رویکرد به 
اثرات محدود می شود. Geertz در روش شناسی خاص خود، یعنی 
در  فربه2  توصیف  از  فرهنگ  درک  برای  تفسیری1،  مردم نگاری 
برابر توصیف نحیف3 نام می برد )Geertz, 2012(، اما ترجمه ای که 
Geertz از آن سخن می گوید امری را شامل می شود که با حرکت از 
فرهنگ خود به سوی فرهنگ »دیگری« گام برمی دارد تا در نهایت 
به نقطة حرکت اولیه خود بازگردد. این حرکت برای ترجمه و تفسیر 
»دیگری«4، فرهنگ او و برای روبه رو شدن با تنوع جهان بینی ها 

اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

به نظر Geertz ترجمه به معنای رسیدن به عمق تجربة کسی از 
دیگری و ]...[ انتقال آن به کسانی است که در پی درک عمیق از 

 .)Geertz, 2013( تجربه های بسیار متفاوت هستند
مسیر فرایند انتقال این تجربه حرکت مضاعفی را در همان فضای 
فرهنگی خود ایجاب می کند: تحلیل و فهم »دیگری« و رفتارهای 
او و در نهایت بازگشت به خویشتن. در این بازگشت انسان شناس 
به  انتقال فرهنگ دیگری  برای سفر کردن و  را  اسلوب جدیدی 
دسته بندی ها؛  مجدد  تنظیم  می کشد:  پیش  خود  فرهنگ  سوی 
این  به نحوی که  دیگری،  فرهنگ  در  چه  خود،  فرهنگ  در  چه 
دسته بندی ها بتوانند از بسترهایی که در آن ظهور پیدا کرده اند و 
معنا یافته اند عبور کنند. این امر براي نشان دادن قرابت ها و برجسته 
به  ترجمه  از طریق  آن  از  بزرگی  که بخش  تفاوت هاست  کردن 
دست مي آید. بدین ترتیب ترجمة فرهنگی می تواند به ترسیم فضاها 

و مسیرهایی در چهار مرحله منجر شود:

1. Interpretive ethnography 

2. Thick description

3. Think description

4. Alter

5. L’Épreuve de l’étranger

جدول 1. مراحل ترسیم فرایند انتقال تجربه از دیگری در ترجمه فرهنگی

4. رفتارها/ بیان های زندگی اجتماعی در فرهنگ خود1. رفتارها/ بیان های زندگی اجتماعی فرهنگ بیگانه ↓سطح ظاهری

2. ضرورت های درونی بر پایۀ رفتارها و بیان های زندگی سطح عمیق
اجتماعی فرهنگ بیگانه ←

3. جست وجوی کلید برای فهم جهان بینی »دیگری« و 
شناخت سازوکارهای فرهنگ بیگانه و فرهنگ خود ↑

ورای  به  تفسیری  انسان شناسی  مرحلة 2  به  مرحلة 1  از  گذر  با 
بستری پا می گذارد که رفتارها در آن تولید می شود. تفسیر کردن 
محل  مرکز  از  گذر  این  در  است.   )2 )مرحلة  »مرکز«  از  عبور 
احساسات، تخیالت، انگیزه و حافظه است که نشانه ها خود را در 
آن جا بروز می دهند: »اگر ما بخواهیم آن را بفهمیم، باید از مرکز، 
معنی می دهد«  آنچه  و  آن  فهم  کنیم.  برداشتها شروع  و  نمادها 

.)Geertz, 2012, 179(
بنابراین برای فهم جهان بینی فرهنگ بیگانه باید کلید تفسیر آن 
را یافت که تاریکی و ابهام را از آن فرهنگ بزداید. این کلید برای 
فهم فرهنگ دیگری هم زمان یک رویارویی با جهان بینی فرهنگ 
خود را نیز ایجاب می کند )عبور از مرحلة 2 به 3(. آگاهی به تفاوت 
»دیگری« با خود شامل آگاهی از خوِد آن تفاوت می شود و بنابراین 

به شناخت خود منجر می شود )گذر از مرحلة 3 به 4(. در این باره 
Geertz می گوید: »در برابر هم قرار دادن روایت فکری خود با سایر 

دانشهای محلی نباید فقط این تفکر را به سوی آگاهی بیشتر در 
مورد دیگر اشکال حساسیت قانونی سوق دهد، بلکه همچنین باید 
به آگاهی بیشتر در مورد کیفیت دقیق فرهنگ خود نیز بینجامد« 

 .)Geertz, 2012, 225(

و  به سوی فهم »دیگری«: ترجمة فرهنگی  حرکت 
ترجمة زبان شناختی

انسان شناختی  برداشت  که   )24  ,2006( دارد  باور   Puccini

 )1995( که  را  هجده  قرن  آلمانی  تفکر  »ترجمه«  از   Geertz

Berman  در کتاب »آزمون بیگانه«5 نگاشته به ذهن مي رساند، 
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یعنی همان جنبش رمانتیسم آلمانی.1
جنبش رمانتیسم با تاثیرپذیری  از ارزش های جهان شناختی انقالب 
قرار  مفرط  عقل گرایی  برابر  در  جنبش  این  یافت.  ظهور  فرانسه 
)جعفری، 1377:  کرد.  عرضه  را  جدیدی  زیبایی شناسی  و  داشت 
32(. در واقع این جنبش که اساسا رویکردی ضد روشنگرانه داشت، 
حتی در چشم اندازی که روشنگری تالش می کرد به افکار و اشکال 
غیرعقالنی  بپردازد،  باز در برابر آن شورش می کرد. بدین ترتیب، 
اصطالح جنبش ضد روشنگری  را اندیشمندانی چون آیزایا برلین2 
روان  جنبش  این  در واقع  می بردند.  کار  به  رمانتیسم  معرفی  در 
قدرت  و   نزدیک می کرد  گرایی  نوعی خاص  به  را  بشری  واحد 
قرار  نقد  مورد  را  مفرط  عقل گرایی  و  روشنگری  سرکوب گرایانة 

می داد. )شرت، 1387(
آثار یونگ )1397( در قالب  به روان واحد بشری که در  رویکرد 
کهن الگو3 دیده می شود و در آنچه آدولف باستیان4  )1900( مطرح 
کرد، پایه های ظهور نگاه انسان شناسانی چون بوآس5 را فراهم کرد.

دربارة این جنبش باید بگوییم که فصل مشترک این دو تفکر )تفکر 
است.  »فرهنگ«  مفهوم  آلمانی(  رمانتیسم  و   Geertz تفسیری 
از  یکی  آلمانی(  زبان  در  »آموزش«  معنای  )به   Bildung مفهوم 
مفاهیم مرکزی در فرهنگ آلمانی در پایان قرن هجده میالدی 
است. Berman نشان می دهد که تا چه اندازه ترجمه )به عنوان وجه 

ارتباط با بیگانه( به طور ساختاری در آموزش وجود دارد.
آنچه در هر دو تفکر مرکزیت دارد مفهوم »تجربة زندگی« به عنوان 
فرایند شناخِت خود از خالل دیگری است. به نظر Geertz »تفسیر« 
فرایندی از ترجمه را ایجاد می کند که ما را به جست و جوی شباهت ها 

و نوعی تکاپو در فهم معنای اصلی سوق می دهد و انسان شناس 
اساسا خود را وقف این امر کرده است: »زندگی ترجمهای است که 
ما کامال در آن گم شده ایم« )Geertz, 2012, 57(. به باور پیروان 
رمانتیسم آلمانی »آموزش فرایندی است که در آن موضوع بر سر 
یک »این همانی« است تا خود را بگستراند و ببیند تا کجا میتواند 

 .)Berman, 1995, 74( »پیش برود
اشاره  آن  به  این  باشد  دیگری  سوی  به  »سفر«  تجربه  چنانچه 
دارد که »برای رسیدن به آنچه زیر ’دیگری شدن‘ پنهان است 
درحقیقت باید ’خود شدن‘ را پیش برد. باید همان تجربة کسی را 
به کار بست که خودش نیست« )Berman, 1984, 74(. بنابراین 
جنبش آموزش در سه زمان عمل می کند: »’در خود بودن‘ در ذهن 
مستلزم آن است که ابتدا بتوان بازگشتی به خود داشت. امری که 
فقط می تواند از خالل یک ’از خود خارج شدن‘ صورت پذیرد« 

 .)Berman, 1995, 73(
جنبشی مشابه بین مفهوم انسان شناختی Geertz از تفسیر به عنوان 
ترجمه و مفهوم چارچوب بندی شده در فرهنگ آلمانی قرن هجده در 
مورد ترجمه شکلی انتقادی ترسیم می کند: »ترجمه ]...[ ریشة اثر را 
از زمین اولیة خود بیرون میکشد تا آن را در زمین زبان دیگر بکارد. 
بدون شک از آنجایی که اثر از زبان اولیة خود جدا شده و به زبانی 
دیگر برگشته محصول نهایی مانند تالطمی است که اجازه می دهد 
آنچه اساسی بوده به دور از همة زبانهای موجود با گفتاری مبهم و 

.)Geertz, 2012, 199( »نیمهشفاف از قبل در ذهن حس شود
این سفر بزرگ ترجمة تفکر دوران رمانتیک آلمانی می تواند این 

گونه ترسیم شود:

1. Le Romantisme Allemand (en allemand Deutsche Romantik)

2. Isaiah Berlin

3. Archetype

4. Adolf Bastian

5. Franz Boas

جدول 2. گردش ترجمه در تفکر رومانتیک آلمانی 

1. اثر در حالت اولیۀ خود سطح ظاهری
)آمادة ترجمه(

3. اثر ترجمه شده 
)حالت ثانویه(

2. »زبان دیگر« با گفتاری نیمه شفاف در ذهن که امکان برقراری ↑سطح عمیق
↑ارتباط میان شباهت یابی و گذر از طریق ترجمه را فراهم می کند.
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در هر دو مورد )انسان شناسی Geertz و تفکر آلمانی( شناخت و 
فهم دیگری )فهم اثر او(، فهم رفتار از خالل پرده زدایی از منطق 
او در این کار انسان شناس به نقد دست می زند و مترجم ترجمه 
می کند. »ترجمه در اینجا به معنای از نو ریختن دیگران در واژگان 
مختص ما نیست )این گونه است که چیزها معنای اصلی خود را از 
دست میدهد(، بلکه نشان دادن منطق ارائة آنها بر حسب الگوهای 
به رویکردی  نزدیک  بیشتر  بیان ماست. مفهومی که  اختصاصِی 
انتقادی برای تحلیل یک شعر است تا رویکردی در ستارهشناسی 

.)Geertz, 2012, 16( »برای شناسایی یک ستاره
ترجمه اخالق را هم در خود جای می دهد: ترجمه باید وسعت دید 
داشته و گشاینده باشد، گفت وشنود را در نظر بگیرد، ترکیبی )از مبدأ 
و مقصد( باشد، مرکززدایی داشته باشد و خود را در ارتباط قرار دهد 

 .)Puccini, 2006, 27(
را  گفت وشنودی  فضای  ترجمه  از  برداشت  آلمانی  رمانتیسم  در 
»هدِف  دارد:  شباهت   Geertz مفهومی  جهاِن  به  که  می گشاید 
رویکرِد معناشناختِی فرهنگ آن است که برای پیوستن به جهانی 
مفهومی که دیگران در آن زندگی میکنند ــ تا بتوانند با یکدیگر 
 Geertz, 2012,( کند«  کمک  ما  به  ــ  باشند  داشته  گفتوشنود 
16(. ترجمه ابزاری برای تماس با دیگری، نزدیک شدن دو سویة 
خود و دیگری است. از طریق ترجمه فرهنِگ دیگر به بخشی از 
فرهنِگ خود تبدیل و در این تعامل گفت وگو، نزدیکی و مالقات 
این همان رویکردی است که در آن  فرهنگ ها محقق می شود. 
فرهنگ به فرهنگ عامه بدل می شود. قطعه ای از مجموعه برای 
تبدیل به ساختار ایجاد می شود و این در برابر »ترجمة آرایشی به 
 Berman,( از آن سخن می گوید Berman سبک فرانسوی« که
62 ,1995( قرار می گیرد. مؤلف یادآور مي شود که در قرن هجدهم 
در آلمان ترجمه ای به کار گرفته می شد که حداکثر احترام برای 
نزدیکی به نسخة اصلی را مبنای کار قرار می داد. در حالی که در 
همان دوره ترجمه ها در فرانسه به سوی شعری کردن متن تمایل 
نشان می دادند و رویکرد خود را بر اساس زیباسازی و طبیعی جلوه 
دادن متن اصلی بنا کرده بودند:»]فرانسوی ها[ میل داشتند که هر 
خارجی، نزد آنها، رفتار و پوشش خود را بر حسب فرهنگ فرانسه بنا 
کند. این امر به آنجا ختم مي شد که گویی او هرگز به زبان خارجی 

.)Berman, 1995, 62( »سخن نمیگفته است
اما آنچه قابل توجه است این است که »دیگری« و تصویر او در 
این جا به صورت فردی »اسیر شده«، به عنوان شکاری که در خانة 
جدید به غنیمت گرفته شده، ترسیم می شود؛ در جایی که مالقات 
 .)Puccini, 2006, 28( با دیگری به رابطة قدرت محدود شده است
این ترجمة فرهنگِی »نادرست« نوشته های مردم نگارانة »نادرست« 
را به یاد می آورد که Geertz دربارة آنها سخن می گوید: »مزیت 
درک  برای  مؤلف  شایستگی  دلیل  به  مردمنگارانه  نوشته های 

آنها،  وسایل  آوردن  و  دوردست  مکانهای  در  ابتدایی  رخدادهای 
مانند ماسکها و مجسمهها، به خانه و کشور خود نیست، بلکه در 
ظرفیت آن نوشته در روشن سازی چیزي است که در آن مکانها 
تولید می شود و در تقلیل تشویشهای ناشی از کنشهایی که برای 
بنیانهای ناشناخته را هویدا  او کمتر آشنا هستند و کنشهایی که 

.)Geertz, 2012, 25( »می کند
عمیق  فهم  بهای  به  مگر  شود،  محدود  نمی تواند  بیگانگی  امر 
بستری که به زایش رفتارهایی قابل »خوانش« منجر می شود. این 
امر زماني میسر می شود که ما خود را در ارتباط با زندگی دیگری 
قرار دهیم، آن هم در شرایطی که آشنایی و گفت وگو در آن ممکن 
باشد. بعد از این که خود را تا سطح »دیگری« پایین آوردیم )گذر 
از 1 به 2( گذر تدریجی )از 2 به 3( را در پیش خواهیم داشت که 
فضای زبان شناختی و فرهنگی آشنایی رسمی با دیگری را در بر 
می گیرد. همان گونه که در قرن هجده تفکر آلمانی در مورد ترجمه 
وجود زبان دیگر و حضور » واژة سوم« را همواره تأکید می کند 
و  ترکیب  حاصل  واژه  سومین  این جا  در   ،)Berman, 1995, 96(
نزدیکی دو فرهنگ خود و دیگری و آفرینش سیمایی گفت وگویی 

از فرهنگ )و زبان( است.

شناخت »دیگری« از راه ترجمة زندگی او
در سال 1991 بعد از آن که اهمیت یادگیری همزمان زبان و 
فرهنگ بیگانه برای همگان مسلم شد، Galisson نارضایتی خود را 
از پیشنهادهای انسان شناسان در مورد الگوهای تبینی گردش کار 
فرهنگ ها ابراز کرد )Galisson, 1991, 115(. الگوهایی که کمک 
فراوانی به درک کلی آن فرهنگ می کند، اما به فهم یا تولید ویژه 

در مورد کنش های فرهنگ کمتر توجه نشان می دهد.
برداشتی که Geertz از مفهوم فرهنگ دارد، یعنی فهم فرهنگ 
در عمل به میل Galisson پاسخ می دهد: به نظر انسان شناس، 
امکان توصیف و فهم  در واقع، فرهنگ بستری است که در آن 
دارد  وجود  »دیگری«  فرهنگ  بیان های  و  رخدادها  رفتارها، 

.)22 ,2012 ,Geertz(
Geertz تأکید خود را بر مفهومی می گذارد که Galisson به آن 
عالقه نشان می دهد: »فرهنگ چندپاره«. نظر Galisson این است 
که »این فرهنگ اغلب بر نگرشهای افراد بومی، رفتارها، تصاویر 
ذهنی و رسوم آنها حکمفرمایی می کند و این مؤلفهها همه از آن 
تبعیت می کنند«  )Galisson, 1991, 116(. او توضیح می دهد که 
ارتباط خوب بین بومیان و بیگانگان با دستیابی به این مؤلفه ها در 
آن فرهنگ ممکن خواهد بود، اما ناگفته پیداست که این دستیابی 
دشوار است، زیرا در تفاوت با فرهنگ اندیشیده که فرهنگ تفاخری 
است فرهنگ چندپاره به کنترل آگاهانة افراد گروه دست می زند. 
این فرهنگ خود را نشان نمی دهد و افتخاری برای اعضای خود 
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ندارد، زیرا به همه تعلق دارد. »فرهنگ احتیاط« است که افراد را 
به هم نزدیک و کمک می کند تا بتوانند با یکدیگر زندگی کنند 
و  زبان ها  دیالکتیک  وضعیت،  این  در   .)Galisson, 1991, 117(
فرهنگ ها مطرح می شود: »دستیابی به فرهنگ پایه کامال برای 
با بیگانگان و بومیان مفید تلقی می شود تا جایی که آن  تقسیم 
امور  فهماندن  و  فهمیدن  برای  و  است  همه  به  متعلق  فرهنگ 

.)Galisson, 1991, 117( »روزمرة آن مردمان کارایی دارد
دیالکتیک  هدف  این  به   Geertz انسان شناختی  رویکرد  بنابراین 
پاسخ می دهد، زیرا »با مشاهدة زندگی روزمرة ’دیگری‘ است که 
انسان شناسی تفسیری با تنوع شیوه های شکلدهی انسانها با زندگی 
خود روبهرو می شود« )Geertz, 2012, 21(. همین امر در مشاهدة 
زبان روزمره نیز صادق است. در واقع که به کشف زبان ها حساس 
است، نشان می دهد که »فهم شکل و تنگناهای زندگیهای درونی 
بومیان بیشتر به درک یک ضربالمثل، تشخیص یک کنایه، فهم 
یک لطیفه و خوانش یک شعر شباهت دارد تا ایجاد یک مشارکت 

 .)Geertz, 2012, 90(  »و همکاری
بنابراین از خالل یک فرهنگ زنده است که می توان در پی تفسیری 
 Geertz مناسب به »دیگری« نزدیک شد. اگر رویکرد انسان شناختی
به رویکرد زبان آموزی Galisson چارچوب مفهومی می بخشد که به 
اهمیت زندگی مشروعیت می دهد و آن را تقویت می کند، اما مسیر 
آشنایی با دیگری را به وضوح ترسیم نمی کند. این مسیر با جنبش 
ترجمه، جنبشی که در پی یافتن کلید تفسیر »دیگری« و »خود« 

است، مشخص می شود.
بنابراین فرهنگ بیگانه انباری از شناخت ها نیست، بلکه »کلیدی 
 Geertz,( آنهاست«  از سوی  برای فهم دیگران و فهمیده شدن 
114 ,2012(. این همان کلیدی است که امکان دیدن دیگری و 
تجربة او را از خالل منشور چارچوب مفهومی متفاوت از فرهنگ 
ما فراهم می کند تا بتوان شباهت ها و تفاوت های آن را با فرهنگ 
زبان شناختی  و  ترجمة درست فرهنگی  برای  مادری روشن کرد. 
عبور از این گذرگاه ها اجتناب ناپذیر است. با کوتاه کردن مسیر )گذر 
مستقیم از مرحلة 1 به 4( به توصیفی مردم نگارانه خواهیم رسید 
که نمي تواند تنوع و ترجمه ای را که »در برابر وجة تصاحبگرایانه و 
 Berman,( »تقلیلگرای فرهنگ دیگری تسلیم شده در نظر بگیرد
برد  نشان دهندة  کامال  تجسمی  بیان های  ترجمة   .)1995, 17
آنچه  از  آگاهی  با  امر  این  است.  میانجی  ـ  ترجمه  میان فرهنگی 
»یافتن امر بی معنا و پوچ را کامال کوتاه می کند« باید صورت بپذیرد 

 .)Puccini, 2006, 30(
امر بی معنا زمانی به وجود می آید که در آن ترجمه فقط بعد مکانیکی 
یافته و در قالب امر ترجمه شده فرهنگ ها با یکدیگر پیوند نیابند. 
در این جا ترجمه تصویری مأنوس را در قالب نزدیکی به فرهنگ 

در برابر ما قرار می دهد که بدون آن »به معنای درست بیان های 
تجسمی در غفلت واژگون می شود و معنای کلی یک پیوستگی 
نحوی ـ ترکیبی معمولی را فراهم نمی آورد، بلکه به یک معنای 
نوظهور می رسیم که گاهی از اصِل دور و ناپیدای آن چشم پوشی 
می کنیم. درست مانند آب های زیرزمینی که به صورت چشمه از 
یافتن  قابل  به سادگی  آن  اصل  و  منشأ  و  می آورند  بر  سر  زمین 

.)Galisson, 1983, 90 -91( »نیست
برای نمونه به دو مثال شعری ـ فرهنگی و ادبی ـ فرهنگی بسنده 
می کنیم: توضیحات شفیعی کدکنی برای دشواری های ترجمة بیتی 

از حافظ خواندنی است:
به می سجاده رنگین کن گرت پیِر مغان گوید

که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها
در این جا آن طور که شفیعی کدکنی توضیح داده است ترجمه بدون 
توجه به مفهوم پاکی و آلودگی در فرهنگ ایرانی و کاربرد آن در 

زبان حافظ ممکن نخواهد بود )شفیعی کدکنی، 1381(. 
برای نمونة دوم مالحظه خواهیم کرد که ترجمة یک اثر ادبی ـ 
فرهنگی مانند قطعه ای از داستان »رجل سیاسی« جمال زاده که 
سرشار از بیان های تجسمی است، چقدر می تواند دشوار و یا اصال 

ترجمه ناپذیر باشد:
به  حاج علی  روز  از ظهر همان  پیش  بدهم  دردسر  »خالصه چه 
 .]...[ کنیم  صحبت  سبیل به سبیل  می خواهد  گفت  و  آمد  دیدنم 
حاج علی ابروها را باال انداخت و گفت: ]...[ سر تو هم دارد بوی 
قورمه سبزی می گیرد. خیلی خوب هزار بار چشممان روشن ]...[. 
باید  عاقل  آدم  ولی  ندارد،  را  همکار  دیدن  چشم  همکار  اگرچه 
کله اش بازتر از این ها باشد. مقصود از دردسر دادن این است که 
برادر! تو اگرچه دیروز یک دفعه راه صدساله رفتی و االن در کوچه 
و بازار اسمت بر سر زبان هاست، ولی هر چه باشد تازه کار و نو به 
میدان آمده ای و ما هر چه باشد یک پیراهن از تو بیشتر پاره کرده ایم 
]...[. گمان کردی همین که امروز عر و عوری کردی ]...[ نانت توی 
روغن است؟ خیر اخوی! خوابی! ]...[ نتیجه آن می شود که زن به 
خانه ات حرام، عرقت نجس و قتلت واجب می شود« )جمال زاده، 

.)38 ،1320
انسان شناختی  فرایندی  تجسمی  بیان های  از  درست  ترجمه ای 
نمادیِن  اشکال  مبادله ای در  ترجمه  این  به مشارکت می طلبد:  را 
اجتناب ناپذیر دو جماعت را نشان خواهد داد. مانند: نحوة گویش، 
 Geertz, 2012,( هنر، اسطورة مناسک، اصطالحات، ضرب المثل ها
194(. چنین ترجمه ای دو جهان بینی گوناگون را نشان می دهد و 
امکان آگاهی به درونیتی را که پایة آن رفتارهای زبانی ـ فرهنگِی 
به  می دهد  اجازه  که  همان طور  می آورد.  فراهم  است  »دیگری« 
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سازوکارهای ناخودآگاه مستتر در رفتارهای زبانیـ  فرهنگی زبان و 
فرهنگ مادری آگاهی پیدا کنیم.

این آگاهی یابی در جوانان بومی و فرد بیگانه مشترک است. در 
مورد اول این »محیطی است که او در آن زندگی می کند و او 
بیاموزد  را  گروه  هنجارهای  و  رفتاری  قواعد  تا  می کند  وادار  را 
برای  امر  این   .)Galisson, 1991, 118( کند«  تبعیت  آنها  از  و 
یادگیرندة بیگانه به همان شیوه نیست. او باید به گذشته بازگردد. 
به زمانی که کودک قواعد رفتاری و رفتارهای متناسب با زندگی 
در گروه خود را آموخته است. از این دیدگاه رفتار یادگیرندة زبان و 
فرهنگ بیگانه و رفتار انسان شناس مشابه یکدیگر است: »فرایند 
ترجمه هنگامی رخ می دهد که انسان شناس در ارتباط با شیوه ای 
خاص از زندگی قرار می گیرد. به شیوة کودکی که بزرگ شدن را 
در فرهنگی خاص می آموزد. با یک بار آموختن شیوة رفتار افراد 

بزرگسال انسان شناس ـ کودک ملزم خواهد شد که بدان شیوه 
.)Asad, 1986, 222( »عمل کند

نقاط  »یافتن  دارد:  شباهت  انسان شناس  کار  به  یادگیرنده  کار 
مشترک بین جمالت به صورت مبهم و انتزاعی کافی نیست، بلکه 
دیگر  زبان  به  گفتن  و سخن  دیگر  به شکل  کردن  زندگی  باید 
به  می دهد  اجازه  شیوه  این   .  )Asad, 2001, 229( آموخت«  را 
جهان بینی دیگري آگاهی بیابیم و دیگری را بهتر درک کنیم و 
بهتر خود را درک کنیم. بهتر او را بشناسیم و بهتر خود را بشناسیم.

زبان شناختی میل  و  ترجمة فرهنگی  بیان های تجسمی  در مورد 
»رفتن به ورای دانش زبان شناختی را آشکار می کند. این ترجمه 
مهارتی را می طلبد که با روان شناسی، جامعه شناسی و امر فرهنگی 
این  می توان  )Galisson, 1983, 135(. پس  بود«  خواهد  مطابق 

گونه خالصه کرد که:

جدول 3. سطوح ظاهری و عمیق در درک زبان شناختی و ترجمه فرهنگی 

4. بیان تجسمی شده در زبان و فرهنگ مادری1. بیان تجسمی شده در زبان و فرهنگ بیگانه ↓سطح ظاهری

سطح عمیق

2. درنظرگرفتن عوامل فوق زبان شناختی که به کارگیری اختصاصی بیان های 
تجسمی مشروط به آنهاست. ← 

در نظر گرفتن عواملی که مختص به مخاطبان است: پایگاه، سن، خلقیات، مکان و 
موضوع. ←

3. یافتن »کلید« برای فهم جهان بینی دیگری و آگاهی 
یافتن به سازوکارهای فرهنگ بیگانه و سازوکارهای 

فرهنگ مادری )مرحلۀ آگاهی یابی به ناخودآگاه جمعی(. 
↑

تأکید  بیان های تجسمی  بر  اگر در جست وجوی ترجمه ای خوب 
کنیم، الزم است توجه خود را معطوف به رویارویی زبانیـ  فرهنگی 
کنیم که با شناخت متقابل در »ناخودآگاه جمعی« صورت می گیرد. 
در این شکل از تمرین ترجمه است که باید حقیقتی با برد بیشتر 
دیداکتیک تا انسان شناختی آشکار شود.  Galisson مي نویسد: »کار 
نه  است،  فرهنگ  متغیرهای  توصیف  پیشپاافتادهای  به طور  من 
بهتر  نه  دریافتم که  از خالل فرهنگ خود  بر حقایق. من  تأکید 
 Galisson,( آنها عمل می کنم«  از  بلکه فقط متفاوت  از دیگران 

.)1991, 150

تنها حقیقت قابل تأکید حقیقتی انسان شناختی است: »دیدن خود 
همانطور که دیگران ما را مینگرند میتواند چشمان ما را باز کند ]...[، 
اما این امر از خالل چیزی صورت میپذیرد که بسیار دشوار است: 
که  اشکالی  از  محلی  مثالي  به عنوان  دیگران  بین  در  دیدن خود 
زندگی انسانی در اینجا و آنجا دارد. موردی بین موردها، جهانی بین 
جهانها، چقدر وسعت روحیه و دید میخواهد که بیآن عینیت تساهل 

.)Geertz, 2012, 24( »فریبی بیش نیست
همچنین Galisson به خود گوشزد می کند که »من در جست وجوی 

تجلیل از فرهنگ خود نیستم. فرهنگی که در نگاه من چیزی جز 
 Galisson,( »ابزاری برای مبادله و راه ورود برای دیگران نیست

 .)1991, 150

این گونه است که ترجمة بیان های تجسمی، با توجه به این که آنها 
به سادگی قابل انتقال به زبان دیگر نیستند و مترجم را می آزارد، 
زندگی«  »تجربة  و  دیگریت«  به  »سفر  بیگانه«،  »چشیدن  به 
تبدیل می شود. این ترجمه در نهایت اهمیت نقشی را نشان می دهد 
کند:  بازی  میان فرهنگی  و  میان رشته ای  افقی  در  می تواند  که 
جست وجوی »رابطه ای دقیق )نه سلطه گر و نه خودخواهانه( با سایر 

.)Berman, 1995, 289( »فرهنگ ها
بدین ترتیب، ترجمه به عنوان »تجربه ای از دیگریت«، سفر یک آشنا 
به سوی محیطی ناآشنا، حرکت یک »خودی« به سوی »دیگری« 

و در نهایت به استعاره ای از زندگی شباهت دارد.

نتیجه گیري 
در دوره ای که بیش از همیشه خطر بیگانه هراسی جهان را به 
این وسعت در جنگ و کشتار فرو برده است و نظام حاکم بر جهان 
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سعی دارد همة فرهنگ ها را به سوی زبان و فرهنگ خود سوق 
دهد و به نوعی خواسته یا ناخواسته آنها را نابود کند، انسان شناسی 
به عنوان علمی که در پی شناخت عمیق از فرهنگ هاست، می تواند 
نقش خود را برای تقریب فرهنگ ها بازتعریف کند. انسان شناسی 
به مثابه رشته ای که می خواهد فرهنگ ها را به همگان بشناساند، 
به عبارتی امر ترجمة فرهنگ ها را بر عهده دارد، همواره در فرایند 
حرکت از خود، سفر به دیگریت و بازگشت مجدد به خود قرار دارد. 
این شیوه باعث می شود شناخت دوگانه ای صورت بگیرد: شناخت 

دیگری و شناخت خود.
ترجمة فرهنگ ها و فهم درونی از آنها این نتیجه را در پی خواهد 
داشت: همچنان که فرد به »هویت« خود شکلی منطقی می دهد از 
»دیگر بودگی« نیز استقبال می کند، یعنی در عین پذیرفتن هویت 
خود، برای دیگری نیز به عنوان هویتی مستقل احترام قائل مي شود. 
»بیگانه هراسی« بیشتر معلول شناخت غلط و دور از واقعیت است. 
همان طور که شاهد آن هستیم می تواند پیامدهای سنگینی برای 
جامعة بشری داشته باشد. گاهی نیز این مفهوم دستاویزی برای 
مقاصد سیاسی قدرت ها می شود تا بتوانند اهداف خود را با استفاده 
امکان  و  بخشند  مشروعیت  عمومی  افکار  ذهن  در  پروپاگاندا  از 
هم سوسازی آنها را با خود فراهم آورند. در این دوره که »برخورد 
است،  شده  تبدیل  جهان  درونی  و  مسلط  گفتمان  به  تمدن ها« 
ترجمة فرهنگ ها و شناخت درونی آنها نیز می تواند به »مالقات 

تمدن ها«1 بدل شود.
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p. 111120- ;

Von Leeuwen, R (2002). « Traduire Shéhérazade », 
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