
و تأثير: فرهنگي ارتباطات بين و ترجمه  طردآن در فرايندهاي جذب

1فرزان سجودي

 استاديار دانشگاه هنر

 چكيده

برو فرهنگي بينشناسي فرهنگي روابط در اين مقاله از ديدگاه نشانه و همچنين تأثير ترجمه ترجمـه عملكرد اين روابط

كـه پويـايي فرهنگـي دهـيم مـي نشـان.مايـ را بررسي كـرده هاي ديگر هايي از فرهنگ جنبهيا طرد در فرايندهاي جذب 

و ترجمه فرهنگي بينمحصول ارتباطات  ت. كار اصلي اين گونه ارتباطات اسـت سازو،است رجمـه اسـت كـه در جريـان

يك فرهنگ و در عين ديدار با ديگري فرهنگيها بر غناي اصـريعن خود را بازتعريف خواهند كـرد؛،ديگر خواهند افزود

مي از اين ديگري را از آن خود مي و عناصري را بيرون نگه و به اين ترتيب كنند، و سـرزندگي تواننـد پويـا مـي،دارند يي

و متفاوت باقي بمانندخود را حفظ كنند، تأ . ثير بپذيرند

: واژگان كليدي

و طرد فرايندفرهنگي، ارتباطات بين ، نشانه،هاي جذب .شناسي فرهنگي ترجمه،

 شناسي فرهنگي مفهوم فرهنگ از ديدگاه نشانه
مي،شناختي هاي نشانه انسان در حكم موجودي مجهز به توانمندي و آن را تغييـر خود را با محيط پيرامون سازگار كنـد

مي،از طريق يك فرايند مستمر دگرگوني«. دهد مي و به اصطالح محيط پيرامون ما تغيير اين جهان. شودمي»اريخيت«كند
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ميةتاريخي شد و الرسون(»شود پوياست كه فرهنگ ناميده شـناختي، از ديدگاهي نشـانه،بنابراين).4: 2002،يوهانسون

و اديـب انگليسـي)1888ـ1822(چون ماتئو آرنولدهمهاي اومانيستي متفكراني بر خالف سنت را،، شاعر كـه فرهنـگ

و گفته شده استبهترين آنچه در جهان اند« بمي)6: 1971] 1869[،آرنولد(»يشيده شده و و ادبيات خصـوصه دانست

مي»فرهنگ«شعر را قلمرو اصلي عينيت يافتن  ةيـك نظـام پيچيـد اي است؛ نشانهةكرد، فرهنگ يك دستگاه پيچيد تلقي

و ثانوي داللت كه از طريق رمزگان ر اش گستره شده درونيةهاي اصلي و امكـان مبادلـا مـي هاي معنايي راةآفرينـد معنـا

درو در واقع كند فراهم مي و رمزگانةبرگيرند، بخشـد هايي است كه به آن رفتارها ارزش مـي كل رفتارهاي معنادار انسان

. كندو آنها را قابل درك مي

و بين اي از روابط بين رمزگان شبكه،كه در اصلـاي نشانهةاين دستگاه پيچيد ا ها و هـم وجـه اجتمـاعي متون ست

و هم وجه تاريخي و در خود وجود نداردـ دارد در بسـتر نافرهنـگ«:دننويسـ مـيو آسپنسـكي لوتمان. به خودي خود

مي است كه فرهنگ در حكم يك نظام نشانه ،بـه عبـارت ديگـر ). 211ـ1978:232،و آسپنسكي لوتمان(»شود اي پديدار

و پويايي آن به وجود است كه از ديد اهالي آن فرهنگ نافرهنـگ، بـدوي، وابسته يك ديگري فرهنگي وجود هر فرهنگ

و غريـب مـي. شود طبيعي يا اوليه تلقي مي و غريبـي كـه غـذاهاي عجيـب و هيوالها، ديوها، دشـمنان عجيـب خورنـد

و غريب لباس مي هاي عجيب ميهايي در داستانبه وفور كنند، همه تر به تن ةمختلـف دربـار هـاي كه فرهنگ شود يافت

مي را آشنا، آرامش»خود«هر فرهنگي فضاي. اند ديگري فرهنگي گفته و انساني و بخش، متعارف و در تقابـل بـا آن دانـد

و نامتعارف را در روايت براي اثبات آن، پيوسته ديگري سياسـت، ادبيـات، تلويزيـون، هـا، سـينما، ها، اسـطوره اي عجيب

ـ داستان يهاي علمي و در و،به واقع. سازد متون آن فرهنگ بازميةدر مجموع،ك كالمتخيلي اثبـات وجود اين فرهنگ

و ارزش در آن به.ديگري ممكن نيستآنبدون وجود،نظام هنجاريِ معنا مي شاهنامهنگاهي در نشان دهد كـه چطـور

 كـه از ديگـرانِ وابسـته اسـت هـاي مفصـلي اي جهان، ايراني بودن، يعني تعلق به يك نظام فرهنگي، به قصه نظم اسطوره

و اقسام ديو،»ناهنجار« نظـام ايـن تـالش گفتـه شـده اسـت؛ هرچنـد،ها تا ضـحاك مـاردوش از تورانيان گرفته تا انواع

و آن ناخودي اي براي حفظ رابطه اسطوره و هميشه با آميزش،ها در عمل اي قطبي بين اين خودي هاي مـرزي، از جملـه

و تولد سهراب تر آميزش رست از همه مهم و تهمينه و تعلـق(م آن تنششـ ندا كه به همين دليل آميخته بودنش بـه ايـن يـا

م قطب جهان اسطوره و گسست)حكوم به مرگ استاي مي سست چگـونگيةليونگبرگ در جستجوي پيشـين. شود پذير

.ي از هيوالها درسـت كـرد فهرست مفصل،پيش از ميالد 500كتسياس يوناني در سال«نويسد، اين مواجهه با ديگري مي

و وصف مردمان شكل و هستي شرح و هيوالوش ،هاي عجيب نه تنها با رويدادهاي تـاريخي گذشـته همـراه اسـت باخته

ب ميخصوصي را بيرون از سپهه بلكه فضاهاي مرزي است كـه بـين،است برانگيز توجه آنچه. كندر فرهنگي يونان اشغال

و فضاي متعلق به  ميفضاي آشناي خود و ظاهر فيزيكي، عـادات خـوردن نيـز. شود بيگانه كشيده فزون بر زبان، فرهنگ

مي اغلب نقش تعيين كننده و اي در توصيف بيگانگان بازي ماننـد،شـود هـايي اسـت كـه بـه آنهـا داده مـي نامةزمينكند

بـ،2خورها انسانو1خورها ماهي و اه كه همه در پيرامون دنياي يوناني و »كردنـد تيـوپي زنـدگي مـي خصـوص در هنـد

1. Ichtyphagi 
2. Anthropophogi 



مي).62: 2003،ليونگبرگ( با مشاهده و به اصطالحشود كه درون، و هنجار مي،نظم و بيرون كاسموس تعريف بـا،شود

و به اصطالح بي و آشوب را. خائوس،نظمي اما اين در واقع ناشي از كاركرد ايدئولوژيكي هر فرهنگـي اسـت كـه خـود

و ديگري را فرع تعريف مي و آن ديگري جهت نگاه كه عوض شود، آن فرع در متون توليدي. كند اصل اش خود را اصل

و بدوي بازمي . شناسد را فرع

 فرهنگي بينكار اصلي ارتباطات سازو: ترجمه

ميي كه پيوسته در متون توليد،اما در كنار اين كاركرد ايدئولوژيكي فرهنگ و نافرهنگ را قطبي در كنـد، اش فرهنگ

ب سراسر و هـاي ارتبـاطي اسـت، رشد شتابان فنـاوريةكه دور،معاصرةخصوص در دوره تاريخ زندگي فرهنگي انسان

و زمينههميش و نافرهنگ هاي بدهه سطوح همپوشي مي(بستان بين اين قلمروهاي به ظاهر قطبيِ فرهنگ دهـيم كه ترجيح

و ديگريِ فرهنگي بناميم ةدر واقـع قلمـروي ترجمـ،بستان همين قلمروهاي بده.وجود داشته است) آنها را فرهنگ خود

آن، به شگفتيفرهنگي بينترجمه يعني زندگي در مرز. است فرهنگي بين هاي ديگري نگريستن، آنهـا را برگردانـدن، از

و در ف همان حال راه ندادن، خود كردن، خودي كردن، راه دادن و  هـم برقرار كردن ارتباط، ميـل بـه اشـتراك در رمزگـان

بـا.يابي كه ناشـي از كـاركرد ايـدئولوژيكي فرهنـگ اسـت ميل به هويتو متفاوت باقي ماندن،،و در همان حال متقابل

فيكه كه عملكرد ايدئولوژيكي فرهنگ پيوسته مايل است وجود آن و عـين فرهنگ خودي را قائم به ذات، و ازلـي نفسـه

و پيوسته ديگري هيوالوشي  و حتي درون را نيـ حقيقت انساني تعريف كند ز بـه را براي اثبات اين مدعا به داستان بكشد

و غير و غيرخوديِ داخلي را همچون عامل آن نافرهنگ به تصوير بكشـد، در قلمروهاي خردترِ خودي خودي تقسيم كند

اسـت كـه) فرهنگي بينترجمة(، در جريان ترجمهو در واقع فرهنگي بين، در ارتباطات فرهنگي بيندر مرزهاي،عمل

مي فرهنگ پويايي مي هاي خود را حفظ و شـور الزم كند، از ايستايي وضـعيت ايـن. يابـد بـراي دوام خـود مـيرا گريزد

سو؛يدنمامي متناقض و انگيز ديدار اين ديگريِ شگفتةوسوسيياز و ترس ناشـي،از سوي ديگرو گفتگو با او نگراني

ارجاع اين فرايند اشـاره خود به ويژگي) 2001:240(نوت.است فرهنگي بينةشگفت ترجم اين قلمرو. از آميختن با او

را مي و معتقد است كه اين ديگري بايد درون خود ساخته شود، به طريقي كه يادآور آن است كه چطور مترجم متني كند

آن در زبان خود بازمي از زباني ديگر و نه . خودي انتقال دهد آن را از زباني خارجي به زباني كه صرفاًسازد

شد تر نيز نمونه كه پيش،اي در ساختار اسطوره بي،هايي از آن ذكر وجـود نخواهـد وجـودش خـودي اين ديگري كه

ميداشت، پيوسته تهديد و وحشي به تصوير كشيده هـاي نمونـه،هر چند همـان طـور كـه گفتـه شـد(شود كننده، بدوي

كنـد، گرچـه واسازي اين بـاور را فـراهم مـيةاي وجود دارد كه زمينرهبسياري از آميزش مرزي در همان روايات اسطو

مي)هاي مرزي با عقوبت همراهند پيوسته اين آميزش و آن را طرفةتوان به جنب، اما ديگري از وجود اين غير اشاره كرد

و سوي .ديگر گفتگو دانستةارتباط

و. است هنگيفر بينكار اصلي ارتباطات كه ترجمه سازورسد به نظر مي اما شايد الزم باشـد در ايـن سـطح تعريـف

و گسترده طبقه ةترجمـ. شناسـد مـي ياكوبسـن سـه نـوع ترجمـه را از هـم بـاز«. تري از ترجمه ارائه كنـيم بندي متفاوت



تغييـر،1اي با بـازگويي درون يك نظام نشانهةترجم).اي نظام نشانه(هاي كالمي در همان زبان زباني يا تفسير نشانه درون

و گفتمان كه بينةنوع دوم ترجمه عبارت است از ترجم. كار داردها سرو ژانر يـك هـاي كالمـي تفسير نشـانه يعني زباني

نوع سوم ترجمـه.و همان ترجمه به معناي متعارف كلمه است) اي ديگر نظام نشانه(هاي كالمي زباني ديگر با نشانه زبان

بـه ايـن. اي ديگـر اي بـا نظـام نشـانه هاي يك نظام نشـانه داند كه يعني تفسير نشانهيم2اي نشانهِ بينةرا ياكوبسن ترجم

بهةترتيب، ترجم و بـرعكس تئاتري، ترجمهيايفيلمتوليدات ادبيات مطالعـاتةدر حـوز نيـز پذيري كـالم بـه تصـوير

از1971،ياكوبسن(»گيرد ترجمه قرار مي شـرح بخش تعريفيندوم رز برايباةنمون).596ـ 2002:597،توروپ:؛ نقل

وو تفسيرهايي است كه به متون كهن نوشته مي وپ نيـز اشـاره كـرده همان طور كه تـور ين قسمت،سوم مثال براي شود

و انواع اقتباس،است و ادبيات تئاتريهاي ادبي براي توليدات سينمايي از جمله تصـويرگري كتـاب،و روابط بين نقاشي

م . اي متمايز در آن درگير هستند كه دو نظام نشانه هايي نمونهشود؛يو مشابه آن را شامل

، عـالوه به عبـارت ديگـر. هاي مربوط به ترجمه افزوده شود شناسي فرهنگ وجه ديگري است كه بايد به بحث نشانه

سه بر تقسيم رو سازوكارفوق بايد ديدةگان بندي مي فرهنگي بينابط ترجمه در تر كند چگونه عمل بـين فرهنگـيةجمو

ميةترجم. ها دارد چه جايگاهي در روابط بين فرهنگ كـه،سـطح نخسـت. كند بين فرهنگي در هر سه سطح فوق عمل

هم نظام نشانه زباني يا درونِ درونةترجم و هـر شـود كه بر آثار گذشـته نوشـته مـي گيرد دربرميرا هايي شرحةاي باشد،

مي اثري را كه به اقتباس از آثار گذشته شـود گذشته خود به يك ديگري فرهنگي تبـديل مـي،و در اين حالتشود، خلق

و سطحةترين شكل ترجم رايج،زباني بينةيعني ترجم،؛ سطح دوم)به اين موضوع بازخواهيم گشت( بين فرهنگي است

ب،اي است نشانه بينةكه ترجم،ومس و امكـان توليـداته نيز اي از جملـه سـانهرچندخصوص پس از تحوالت فنـاوري

. سينما فضاي بيشتري يافته است

و نـامتن در كنـار ديگـر دوگانـه شناسي فرهنگ در بحث ترجمه دريافت جايگاه نشانهبراي هـاي بايد به مفاهيم متن

و غيره نگاهي بيندازيم نشانه و طرد و نافرهنگ، جذب .شناسي فرهنگي مكتب تارتو، از جمله فرهنگ

نش.3  شناسي فرهنگي انهمتن از ديدگاه

را ارائـه)1اردنمـو( از جمله مفهوم مـتن الگـوي زيـر،در شرح مفاهيم بنيادي مكتب تارتو)88ـ 1998:114( سنسون

مي مي .كند دهد كه شرح آن به بحث ما كمك

)متنيتنا(طبيعت در برابر) متنيت(فرهنگ

 آشوب

1. Paraphrasing 
2. Intersemiotic 
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)خائوس(نظمي بي

 بدويت

 بيرون در برابر درون

 الگوي مكتب تارتو.1نمودار

نه يك هستي ايستا، بلكـه فراينـدي آن است،ةت راست نمايندمس، كه مربع تر نيز اشاره شد، فرهنگ همان طور كه پيش

و مبادل و سروكارمتونةاطالعات، انباشت متن در خزانةاست كه با توليد متن، انباشت ي كه اين فراينـد را سازوكاردارد

و در مركز مربع قرار دار به حركت درمي سو سازوكارد، آورد و خـودي كـردن يي،ترجمه است كه از و درونـي با جذب

و مبادل و غناي خزانةمتون به انباشت و در نتيجه به توليد متن ميةاطالعات و از سوي ديگـر متون كمك از طريـق،كند

مي،طرد و نامتن را حفظ ب مرزهاي بين متن و نقش ايدئولوژيكي متن را در حفظ هويت خودي در رابر بـه اصـطالح كند

مي. بخشد بيگانه قوام مي آن نمايد گفتيم كه اين جريان متناقض و نـاممكني  او در عمـل انجـام چـهو نتاقض كار متـرجم

و ناايستاي فرهنگ بـه مثابـ دهندة ها نشان پيكان.گيردميأجا منش از همين،دهد مي از دسـتگاه پيچيـدهةفرايند پيوسته اي

و شبك هاي نشانه نظام . متني است اي از روابط بينهاي

ـ محورحال اگر اين الگوي فرهنگي خود مي را تعديل كنيم و غيـر را هيـوال، الگويي كه خود را در كانون جهان بينـد

و آشوب  و نافرهنگةآن گاه در دو سويـبدوي و فرهنگ ديگـري،،)طبيعت(اين دوگانه به جاي فرهنگ فرهنگ خود

و متن ديگري خو و تجربه بستان تاريخ بدهازيا پيشينهداراي هر فرهنگ. اهيم داشتمتن خود  بينةهاي خود از ترجم ها

هماست فرهنگي بينو آميزش فرهنگي و در دورةو در عين خود بودن در به ديگـري فرهنگـي پيوسته،معاصرةتاريخ

تكدر سمت بايد مربع سمت راست را دقيقاً،ن صورتايدر.ستابوده وابسته  آشـوب، بـدوي،و بيـرونِ رار كنـيم چپ

و نامتن را حذف كنيم و تاريخِ متفاوت باور داشته باشيم طبيعت گاه بـين ايـنآن.و به بيرونِ ديگري فرهنگي، متن ديگر

شد2نمودار. است فرهنگي بينةترجمةهمپوشاني خواهيم داشت كه عرصاز قلمروي،دو داريوچنان نمـةشكل ساده

:است
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 فرهنگي بينروابط الگوي تعديل شدة.2نمودار

كه شـايد بتـوان،رويكرد اول. در عمل سه رويكرد وجود دارد،به نظر نگارنده،فرهنگي بينةاما در اين فرايند ترجم

و نه ديگريآن را به اصطالح رويكرد  ن1ناميد، رويكردي است كه تاحدي نمودار خود ن رويكـرداي.هددمي شانآن را

و در نتيجه با كاركرد هويت كه. دارد سروكارايدئولوژيكي فرهنگ،بخش  خود،در اين رويكرد،تر گفته پيش همان طور

و ديگري بدوي مي،رويكرد دوم.فرهنگي است ناميد، رويكـردي اسـت كـه نه خود بلكه ديگريتوان آن را رويكرد كه

و از منظرِ ديگري را آرماني مي ميديگر كند پوسـت سـياه،در) 1967(اي از اين وضعيت را فانون نمونه.نگردي به خود

وادار شـدند) سياهپوستان اهل مارتينيك(ها شدهاو معتقد است كه به محض آنكه استعمار. دهد، شرح ميهاي سفيد نقاب

را سخن بگويند، استعمارشده آگاهي جمعي)ويفرانس(به زبان استعمارگر  ميپذيرميفرانسوي شود تا بپـذيرد،د يا وادار

ب و حق همانند مـي كه به موجب آن سياه و خير و سفيد با پاكي و گناه از(شـودا شر يعنـي ). 239: 2007،برسـلر:نقـل

مي سياهپوست از طريق دروني را،پتر، تزار روسـيهةنمون.گيرد كردن زبان ديگري در وضعيت نه خود بلكه ديگري قرار

مي) 1978(و آسپنسكي كه لوتمان را بـه)1در نمـودار(پتر بخـش فرهنـگ. توان در اين مقوله جا دادمينيزدنكن بحث

مي داند، يعني ديگري را صاحب فرهنگ معناي فرهنگ غرب مي و غيـر آرماني و خود را همچـون ديگـري، بـدوي داند

و نگـران نفـوذ را برتر از فرهنگ غرب مـي فرهنگ اسالو1دوستان، اسالواز سوي ديگر. كندميتلقي قابل دفاع  دانسـتند

و نه ديگري،اولةدست جزءاسالوگرايان،در واقع.فرهنگ غرب به جوامع اسالو بودند مي،يعني خود و محسوب شـوند

و بـراي،در چنين الگويي«. يعني نه خود بلكه ديگري،دومةدستءپتر جز بخش فرهنگ براي پتر به معني فرهنگ غـرب

به خوبيو آسپنسكي زير از لوتمانةقطع).88ـ 1998:114،سنسون(»ودوستان بخش فرهنگ به معناي روسيه بوداسال

و پيامدهاي فرهنگي آن را شرح مي :دهد اين وضعيت

هـاي خـارجي زبـان. پيش از پتر نيز جالـب توجـه اسـتةهاي خارجي در روسي انزجار از زبان،از اين جهت

مياي براي بيا شيوه وهب. شدندن فرهنگ بيگانه تلقي خصوص توجه كنيد به كارهاي خاصي كـه عليـه التـين

مي صورت مي تر از آن، فرهنگ كاتوليكيو وسيعكاتوليكيةانديشةشد كه نمايند هاي التيني انجام . شدند تلقي

سـخن« خصوص دربـارةهب،وقتي پدر ماكاريتي از اهالي آنتيوك در اواسط قرن هفدهم وارد مسكو شد، به او

شد»گفتن به زبان تركي مي. هشدار داده كـه يـك چنـين مـرد پناه بـر خـدا«:گويد تزار آلكسي ميخائيليوويچ

مي مقدسي لب و زبانش را به چنين زبان ناپاكي آلوده را،در اين جمله.»كند ها ـ كـه در آن زمـان ايـن قاعـده

ـ و كماكانةي بيگانها شنويم كه ممكن نيست از روشمي متعارف بود ] دار بـه وفا[ درونِدر بيان استفاده كرد

كه،ارتودكسيتوان به چنين زبان غير صوص نميخهب( ايدئولوژي خود باقي ماند مثل تركي سخن گفت، زباني

ميةشيو و كماكان يك ارتودكس خـالص بـاقي بيان كاتوليكةيا التين كه شيو شود بيان مسلمانان تلقي هاست

 ). ماند

1. Slavophil 



)1978و آسپنسكي لوتمان(

و ديگريديالكتيك رويكرد توانمياما رويكرد سوم را آن. ناميد خود كـه معمـوال بـه گفتمـان،كه دو رويكرد پيشينبا

طي اين منش را طرد كرده،اند داده مسلط شكل مي و عمل كرده فرهنگي بينتاريخِ ارتباطات اند، پيوسته در عامـل اسـت

ـ پيوسته هاي مسلط گفتمانةشد تر گفته پيشةدو گون. هاي فرهنگي بوده است محرك پويايي  وجود اين مـنش پيونـدي

در هميشـه اين رويكـرد.استاما گريزناپذير،آلود گناهكه محصول آميزشي انكار كرده است اي را همچون طفلي ترجمه

مي دخيل بوده است فرهنگي بينعمل مناسبات  نمايد، زيرا فرهنگ مفهـومي قـائم بـهو بدون آن تصور فرهنگ ناممكن

و ردي از ديگـري،در اين منش. خود نيست، بلكه قائم به وجود ديگري فرهنگي است هميشه ردي از خود در ديگـري

و ديگري در عين حفظ تمايز پيوست و اين خود و محصـول وابسته به يكديگر، آميزنده بـا يكـديةدر خود وجود دارد گر

مي.پيوند با يكديگرند و نه ديگريتوان از وضعيت چهارمي نيز تحت عنوان شايد گفته شود كه به. سخن گفت نه خود

و هم ديگريديگر رويكردةاين سوي،نظر نگارنده توانـد نه ديگـري نمـيو است، اما با اين تفاوت كه نه خود هم خود

بهاجتماعي عمل كنديگروهحددر  آن گروه بـه،كه گروهي اجتماعي چنين رويكردي را در پيش گيردمحض اين، زيرا

آن. ها تبديل شده است ديگري يك خود فرهنگي در برابر و سرشـار از انـرژيو كه هم خود دوم هم ديگري فعـال، پويـا

و بـا نـوعي پوياو غيـر كه فقط در سطح فرد ممكن است، انفعالي، سترون،نه ديگريو كه نه خود در حالي،است سـت

. شود كه بررسي آن خارج از موضوع اين مقاله است گسست هويتي بازشناخته مي

و فقط در چشمديگر اينةنكت و انداز ديگري شكل مـي كه اگر بپذيريم خود هرگز كامل نيست ةديگـري زمينـ«گيـرد

ب وجودي خود را فراهم مي و ديالوگ ساختار بنيادي هر وجود و هولكوئيسـت كـال(»خصوصي اسـته كند : 1984، رك

از؛65 و ديگـري يـا بـه زمانيهمةرابطبا قائل شدن به دو سطح توانيممي،)68: 2003،ليونبرگ:نقل و درزمـاني خـود

از تبييني گسترده،و درزماني زمانيهمديگريِ وجود،عبارتي ،در وضـعيت اول.ه دسـت دهـيمب فرهنگي بينروابط تر

و نه ديگرييعني مي هر چند پيوسته از طريق فرامتن، خود شـود كـه خـود وجـودي قـائم بـه ذات هايي اين باور توليد

و تعلق به ديگري تحقق مي و مطابق با نمـودار. يابد است، به دو طريق اين وابستگي شـكل دادن بـه ديگـري،1نخست

و در نتيجه و اسـ،هيوالوشي كه هر نوع آميزش با آن آالينده است هـايي كـه خـود را در مقابـل ايـن طورهتوليد روايات

و در جنگ با آن نشان مي و همين واقعيت كه اين جنـگ هرگـز بـه نـابودي ايـن ديگـري مخـوف هيوالي ديگري دهد

كننده يا موجـوداتي از كـرات لي مربوط به هجوم هيوالهاي تهديدهاي تخي هاي كهن گرفته تا فيلم از اسطوره(انجامد نمي

وشدتوجه، كه كمتر بداندومةاما نكت. وابستگي تعريف خود به تعريف ديگري است هندةد نشان) ديگر به زمين ه است

ن . ديگريِ درزماني است/پنداري با يك خوداتذهم/گرش اول بسيار مهم است، تقابلدر چگونگي شكل دادن به خود در

م(به اين معنا كه يك نظام فرهنگي تاريخي از طريـق،اي بسـيار آرمـاني به گونه) شوديهمان كه بيشتر سنت نيز خوانده

مي فرامتن مي ها شكل در اينجـا نيـز شـاهديم. شود، يك ديگري آرمانيِ تاريخي است گيرد كه هر چند به نام خود عرضه

و پيوسته وابسته به ديگري است اما اين بار اين ديگري آرماني تاريخي شده اسـت كـه نقـاب خـود بـر،كه خود ناكامل

آن آرمانيِ ديگريِ،ولي در اصل،دچهره دار دو. ديگري مفهومي نخواهد داشت،خود كنوني است كه بي پس ديگري بـه



مي زمانيهمصورت و نـه ديگـري(از همين روست كه در جوامعي كه رويكـرد اول. شودو درزماني تعريف بـه) خـود

بـ،دهد گفتمان مسلط فرهنگي شكل مي صـفويه يـا،در ايـران بـراي مثـال(ه گذشـته فرهنگ بيشتر امري آرماني متعلـق

و مطالعات فرهنگ بيشتر مطالعات تاريخ فرهنگ بوده اسـت) هخامنشيان نيـز گفتمـان فرهنگـي در اينجـا.تعريف شده

و خود اكنوني/بين آن خود( فرهنگي بينةمسلط از طريق نوعي ترجم و) ديگريِ تاريخي و از طريق فراينـدهاي جـذب

ميري تاريخي را به قلمروديگ/آن خودطرد، آن.كندي آرماني تبديل ،نيز خود را در عين حـال زمانيهمجا كه ديگريِ از

و درزمانيةاز سوي مي تاريخي از اش متمايز و ميكند تـوان با وارد كردن بعد زمـان مـي.بخشد طريق آن نيز به خود معنا

رس فرهنگي بيننمودار روابط  . اندرا به شكل زير به سرانجام

 زمانيهم فرهنگي بينروابط

 فرهنگي بينةترجم

 درزماني فرهنگي بينروابط فرهنگي بينةترجم

 زمانيهم فرهنگي بينروابط

و فرهنگي بينروابط.3نمودار  زمانيهمدرزماني

تـ،فرهنگـي بـينةو ترجم فرهنگي بينبا وارد كردن بعد زمان به روابط،3در نمودار و ثير ايـنأپيچيـدگي ايـن روابـط

و در نتيجه 2در نمـودارهكـ،بين فرهنگـي زمانيهمروابط،از سويي بود؛يمشاهد خواهتفسير متون،پيچيدگي بر متون

نخسـت. شـود به دو بخش تقسيم مـي3كه خود بر اساس نمودار،روابط درزماني بين فرهنگي،و از سوي ديگر،ديديم
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و فرهنگي بينةرابط فرهنـگ بـه زبـان هـر متون كهنةترجم. ديگريِ درزماني فرهنگ وجود دارد/خودكه بين فرهنگ

و فيلمةهاي اين گذشت روايتنويسي نويسي، باز كنوني آن فرهنگ، تاريخ فرهنگي در قالب متون نوشتاري جديد، نمايش

كهو شرح مي هايي و فرهنگي بينةاز جمله محصوالت متني ناشي از ترجم،دشو بر متون ادبي پيشين نوشته بين فرهنگ

فر/بين فرهنگ بـا خـودةدوم رابط. استديگري درزماني آن فرهنگ/خود هنگـي اسـت كـه ديگـريِ درزمـانيِ ديگـري

در هـر فرهنگي ديگري توسـطةخوانش پيشين. هاي خطي دوسويه معرف اين رابطه است پيكان و بازتوليـد آن فرهنـگ

و قالب متون متفاوت   فرهنگـي بـينةترجمـةترديـد ايـن حـوز بـي. از اين جمله استـ ...ـ مانند رمان، سينما، نمايش

اي فرهنگي بينةمحصول ترجم 300مثال فيلم براي. دارد زمانيهمكاركرد ازن نوع است؛از يعني فرهنگـي، ديگـري را

و رابط/مربوط به خود،روايتي به اصطالح تاريخي) خوانش(ةطريق ترجم بخـش درزمـانيِةديگريِ درزماني آن فرهنگ

و به اين ترتيب به روابط خود با بخش درزماني آن ديگري، بازتوليد مي ف زمانيهمكند هبـيرهنگ نيـز شـكل خود با آن

و شـكل نيز پيرو فرايند در اين نمونه فرهنگي بينةشك نيست كه ترجم. بخشد خصوص مي و طـرد و هاي جذب دادن

.باختگي است شكل

 گيري نتيجه

و گفتيم كه فرهنـگ پيوسـته مفهوم فرهنگ را شرح دادمكتب تارتو شناسي فرهنگي ابتدا از ديدگاه نشانه،در اين مقاله يم

ميهرصول تقابل با مح و ديگري غريب، بدوي كه گفتيم. شود ديگري، يك نافرهنگ تلقي و متعارف است فرهنگ آشنا

ميآن.و هيوالوش و ديگري با نامتن،شود چه در فرهنگ توليد را.دارد سـروكار متن است سـپس نمـودار مكتـب تـارتو

و ديگري را تحت عنوان ديگري فرهنگي معرفي كرد و نشان داديم كه چطور ترجمه به عنوان سـازوكار تعديل كرديم يم

ميفرهنگي بينةاصلي رابط را، بين اين خود وديگري فرهنگي عمل و چطور پيوسته خود در كند و ديگري را با ديگري

اي. سازدميخود باز رخن جريان خودي كردن ديگري كه منشأبحث شد كه در و در جريان ترجمه پويايي فرهنگي است

و بخش،دهد مي و طرد پيوسته دركارند مي فرايندهاي جذب و بخش هايي از ديگري را بيرون نگه را دارند هـاي ديگـري

. پذيرند به درون مي

و گفتـيم كـه در نشـانه به برداشت متفاوت نشانه،در ضمن شناسـي فرهنگـي شناسي فرهنگي از ترجمه اشاره كرديم

بنـدي ياكوبسـن به طبقـه.و فقط فرايند انتقال از يك زبان به زبان ديگر نيست ترجمه فقط ترجمه از زباني به زبان ديگر

و سه سطح متفاوت ترجمه را از هم متمايز كرديم در،اشاره كرديم يـا درون(زبـاني سـطح درون كه عبارتنـد از ترجمـه

ا كه رايج،يعني بين دو زبان(، ترجمه در سطح بين زباني)اي نشانهينظام در)ز ترجمـه اسـت تـرين برداشـت و ترجمـه

،در ادامـه. اقتبـاس از رمـان بـراي فـيلم مثالً،اي متفاوت بين دو نظام نشانه اي كه عبارت است از ترجمة انهنش سطح بين

و نشان داديم كه ترجم فرهنگي بينةبحث ترجم ممكن است در هـر يـك از سـه سـطح فرهنگي بينةرا مطرح كرديم

. مذكور اتفاق بيفتد



و و نه ديگري سه و ديگـري آن را ديوسـان مـيو تـاريخ درزمـاني زمـاني هـم ديگري كه معموالً(ضعيت خود دانـد

ميدر و در متون زماني خود را و نـه خـود بلكـه ديگـري، كـه از منظـر) كنـد شكلي آرماني از آن را بازتوليد مـي،ستايد

و،ديگري مينامخود را بدوي و سوم قبول تلقي همهم،كند و، كه در اصل در تمـام تـاريخ منشـأ ديگري خود تحـرك

و قلمرو فرهنگي بينپويايي  مي فرهنگي بينةترجم بوده است . دهد را به خود اختصاص

،بـر ايـن اسـاس،فرهنگـي بينو با تعديل نمودار روابط فرهنگي بيندر ادامه با وارد كردن بعد زمان به بحث روابط

مي زمانيهماز طريق ديگري در سطح صرفاًنشان داديم كه نه فرهنگ و نه روابط شكل محـدود صرفاً فرهنگي بينگيرد

و پيوسته از طريق يك ديگري آرمـاني. به روابط درزماني است و ناتمام است آن(گفتيم كه خود هميشه ناقص در كنـار

مي) يگري هيوالوشد كه به خود شكل گـاه ايـن ديگـري يابـد،مي زمانيهم گاه اين ديگري را در ديگريِ فرهنگي دهد

ميةآرماني را در گذشت و ارتبـاط رويكـرد. كند خود جستجو اشاراتي نيز بـه بحـث كاركردهـاي ايـدئولوژيكي فرهنـگ

ميدر پايان. با گفتمان مسلط فرهنگي داشتيم) هر يك از سه رويكرد فوق(فرهنگي  دانم به اين نكته اشاره كـنم كـه الزم

و پيامـدهاي آن نيـز پرداخـت كـه در مجـال ايـن مقالـهمي،فرهنگي بينت در بحث ارتباطا تـوان بـه موضـوع قـدرت
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