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  نظرية حركت جوهري در ترجمه

  *ساالر منافي اناري

  **عصمت شاهمرادي

  چكيده
هـاي   جوهري مالصـدرا، بـه سـير در اليـه    اين پژوهش با تمسك به نظرية حركت 

پـردازد و بـا    معنايي و ابهام واژگاني، و ساختاري آن مـي  معنايي متن، و بررسي چند
در كه آيا  وجوي پاسخ به اين پرسش است ، در جستتعريف جوهر و حقيقت متن

 ناپـذير  يدسترسي، و متكثر بالذات، در سيالن، نسبي حقيقت ، متن مبدأ،فرايند ترجمه
در ايـن  . بودن فهم، حقيقتي واحد و جوهري چنداليه دارد رغم شخصي دارد يا علي

تحقيق با تمركز بر نظرية حركت جوهري، تفاوت ميان ايـن دو رويكـرد، مـا را بـه     
رساند كه امكان توضيح چندمعنايي و ابهام ساختاري و واژگـاني   رويكرد سومي مي

  .كند واحد را فراهم مي متن و درنتيجه تنوع محصول ترجمه از يك متن
  .حركت، جوهر، تشكيك، قوه، فعل، هرمنوتيك :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

عنوان اين مقاله برگرفته از نظريـة حركـت جـوهري مالصـدرا اسـت؛ در ايـن مقالـه، بـا         
دهـيم و سـير    الگوگيري از اين مدل، حركت را در فرايند ترجمه مورد بررسـي قـرار مـي   

مؤلف و نيز معناي متن مبدأ را بـه مثابـة دو مقولـة مسـتقل در ايـن      تكاملي انتقال مقصود 
  .دهيم فرايند مورد بررسي قرار مي

                                                                                                 

ي ئدانشگاه عالمه طباطبا ،هاي خارجه ادبيات و زبان ةاستاد گروه مترجمي زبان انگليسي، دانشكد *
salarmanafianari@gmail.com  

 يئدانشگاه عالمه طباطبا ،هاي خارجه ادبيات و زبان ةدانشجوي دكتري مترجمي زبان انگليسي، دانشكد **
  eshahmoradi@gmail.com )ولئمس ةنويسند(

  1/11/1393: ، تاريخ پذيرش1/9/1393: تاريخ دريافت
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اي است كه ضرورت پرداختن به هرمنوتيك متن، و  رشته اي ميان مطالعات ترجمه، حوزه
جمله فلسفه، الهيات، و عرفان در ايجـاب   هاي گوناگون از درنتيجه انجام مطالعاتي در شاخه

، كه مبناي اسفار اربعهگيري از همين متدولوژي به نگارش كتاب  مالصدرا نيز با بهره. دكن مي
  .نظري تحقيق حاضر است، پرداخته است

بدين صـورت اسـت كـه، ابتـدا     ) اسفاردر (فلسفي مالصدرا ) يا متدولوژي(روش كار 
اصـول  ارچوب هـ را در چ كشـد و آن  تقريباً در هر مسئله، نخست طـرح مشـائي آن را مـي   

د و عقايد مختلف قديم و جديد را كن مطرح مي ،)مكتب مشائي(آن مكتب  ةمتناسب با مسئل
 .دهد كند يا داليل جديد و كاملي ارائه مي تكميل مي يا ،تأييد ،اصالح ،و سپس ردكرده نقل 

 عربـي و نيـز از افلـوطين    ويژه از ابـن  همؤيدهايي از تصوف و بوي در جايي كه الزم باشد 
بخش بوده است و از ايـن راه بـه    براي مالصدرا همواره الهامقرآن  و بايد گفت كه آورد مي

حكمـت متعاليـة   ). 1383اي،  خامنه( اند رسيده كه ديگران به آن دسترسي نداشته حقايقي مي
جا كـه   شبيه است؛ آن )Husserl, 1931(مالصدرا از بعضي جهات به پديدارشناسي هوسرل 

  .پردازد مي )suspension of pre-understandings(ها  فرض به تعليق پيش
اين پژوهش ابتدا به ارائة تعريف حقيقت و نيز جوهر در مـتن مبـدأ و حركـت در سـه     

كند و سپس به بررسي مفهوم زمـان و تـأثير آن    مقولة متن، مترجم و فرايند ترجمه اقدام مي
وهري در فرايند ترجمه، پردازد و با توضيح حركت ج در برداشت مترجم يا مفسر از متن مي

  .رسد به پايان مي
  

  جوهر در ترجمه. 2
بـه عبـارت    ؛تواند متصف به صفات واقعى و خارجى شود  مي است كهي موجود آنجوهر 
نه به عنوان صفت بـراى موجـودى    در خارج به عنوان خودش مطرح است» جوهر«ديگر، 
كه در خارج موجود است به عنوان صفت براى موجودى ديگر كه » عرض«برخالف  ؛ديگر

  ).تا علوي سرشكي، بي( جوهر باشد
جوهر چيـزي  كند   مي تصريح) 1737(هيوم  رسالةبه نقل از ) همان(علوي سرشكي 

واقعى در  يشود؛ يعنى موضوع  مي ثبات و تغيير در آن واقع در خارج هست و است كه
دهـد و موضـوع ايـن ثبـات و       مـي  در آن رخ» ثبـات و تغييـرات  «اين ست كه هخارج 

مـادى و جسـمانى خـارجى    » جـوهر «قديم  ةاست كه در اصطالح فلسفهمان تغييرات 
  .شود گفته مي
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اليه و مشكك؛ جوهر مـادي مـتن محـل تالقـي دو بعـد       متن داراي جوهري است اليه
فرايند ترجمه صورت متن مبدأ از يك در . فيزيكي آن است كه در آنِ واحد گذرا و پايدارند

در . طرف داراي طبيعتي در حال تغيير است و از طرف ديگـر داراي حقيقتـي ثابـت و مانـا    
هـايش،   شود كه مشكك است و در اليـه  تحقيق حاضر، متن به يك ماهيت واحد اطالق مي

افته اسـت  هاي متفاوتي بازتاب ي متن يك چيز است اما تصاوير آن در آيينه» خود«وجود يا 
با اين حال، متن از لحاظ شدت و درجات ضعف و قدرت بازتـاب حقيقـت   ). چندمعنايي(

  .خود به انواع متعددي قابل تقسيم است
در متون ابدي، كه محدود به زمان نيستند، زمان مادي بعدي از متن نيست و از ايـن رو  

بـا  . ه زمان وابسته نيستندداراي حقيقتي ثابت و غير متغيرند و ب) قرآن چون هم(چنين متوني 
رغم وحدت حقيقت و ذات متن، عمـدتاً بـه علـت غنـاي      گونه متون نيز علي اين حال، اين

هاي متعدد و مختلف را بـا   هستند كه امكان برداشت  اليه متن، واجد جوهري مشكك و اليه
ر اين تشـكيك در مـتن مبـدأ، د   . دهند چون ذهنيت خواننده مي توجه به عوامل متعددي هم

هاي متنوع از يك متن  هاي متعدد و متكثر و سرانجام ترجمه فرايند ترجمه منجر به برداشت
ها قابليـت   در عين حال، اين امكان وجود دارد كه تمامي اين معاني و ترجمه. شود واحد مي

هاي  معاني يا ترجمه«انتساب به متن مبدأ را داشته باشند كه در اين صورت ما اين معاني را 
چون  هاي متكثر وابسته به عواملي هم ناميم، يا ممكن است اين معاني و ترجمه مي» جوهري

هـاي متفـاوت    هـا و مكـان   زمان و مكان باشند و با تغيير وضعيت ذهني خواننده و در زمان
هايي  ديگر ارائه شود كه چنين ترجمه هايي نه در طول هم، كه در عرض يك معاني و ترجمه

  .ناميم مي» ي عرضيها معاني يا ترجمه«را 
هاي جوهري و عرضي در ايـن اسـت كـه معـاني      نكتة قابل توجه در خصوص ترجمه

جوهري به علت اتصال به حقيقت واحد در متن مبدأ، هرگز در عرض هـم نخواهنـد بـود    
تـري از مـتن    هاي عميق كند و اليه ديگرند و هر يك ديگري را تكميل مي بلكه در طول يك
حركـت  «ي از يك متن واحـد را مـا در ايـن تحقيـق     هاي چنين ارائه. سازد مبدأ را نمايان مي

ناميم، چراكه هر ترجمه بخشي از قوة موجود در متن مبدأ را فعليت  مي» جوهري در ترجمه
بخشد و اين همان تعريف حركت است كه در فلسـفة شـرق و غـرب بـه آن پرداختـه       مي
وي كمـال را نـدارد،   دع) خصوصاً از متون الهي(اي  جا كه اصوالً هيچ ترجمه از آن. شود مي

اي  فرايند ترجمه همواره فرايندي است در حركت؛ كه در آن هر ترجمه در انتظار بازترجمه
ايـن ارائـة   . هاي ديگري از متن مبدأ را به نمـايش گـذارد   است كه آن را تكميل كند و جنبه
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وار و طولي از يك متن، در زبان مقصد همان حركـت اشـتدادي در فراينـد ترجمـه      سلسله
تواننـد قابليـت    يك از دو ترجمة متنـاقض و در عـرض هـم نمـي     جا كه هيچ ست و از آنا

، تعـارض و تنـاقض   )با درنظرگرفتن حقيقت ثابت متن(انتساب به يك متن را داشته باشند 
هاي متنـاقض   فقط شايد بتوان گفت كه ترجمه. در حركت جوهري در ترجمه وجود ندارد

در وضـعيت زمـاني و مكـاني    ) حركـت (يا ناشي از تغيير ناشي از تغيير در ديدگاه مترجم، 
باشد، كه در اين صورت ما چنين تغييراتـي را نـه در حركـت جـوهري، بلكـه در حركـت       

  .دانيم عرضي در فرايند ترجمه قابل توضيح مي
  

  تشكيك در متن: تعريف متن در نظرية حركت جوهري. 3
امالي كلمـات، بلكـه هسـتومندي مشـكك     اي از  را نه به عنوان مجموعهمتن  اين پژوهش،

كند؛ متن همان حقيقتي است  داند كه امكان حركت را از طريق تفسير و ترجمه فراهم مي مي
متن محل تالقـي  ماده  .ماند كه در فرايند ترجمه فارغ از نوع و ويژگي زبان مقصد ثابت مي

رت مـتن مبـدأ،   در فرايند ترجمـه، صـو  . دو بعد فيزيكي است كه هم ثابت و هم گذراست
  .طبيعتي است كه به شكلي مداوم در حال تغيير، اما داراي حقيقتي ثابت، است

هاي  در نظرية حاضر، متن يك موجوديت واحد و داراي سلسله مراتب است كه در اليه
) چندمعنايي(هاي متعدد و متكثر  آن وجود متن يك چيز است اما تصاوير اين وجود در آينه

توان با توجـه بـه شـدت، ضـعف و اعتبـار انعكـاس        مقصد را مي متن. منعكس شده است
  .حقيقت متن مبدأ مورد بررسي قرار داد

متن، با لحاظ حركت جوهري در ترجمه، درجات مشككي از يك خود جوهري را دربر 
كـردن    در لغت به معناي شك و ترديدمفهوم تشكيك به منزلة مبناي نظرية حاضر، . گيرد مي

 ؛ندهسـت  وسط الفـاظ متـواطي و مشـترك   حد ويژگي الفاظي است كه  و در اصطالح،است 
شود كه معناي واحـد دارد و صـدق و    متواطي در اصطالح به مفهوم كلي و لفظي اطالق مي

؛ 2فـن   ،9/ 1: 1378/1959سينا،  ابن( ديگر است سان و موافق با يك حمل آن بر افرادش يك
مشترك نيـز  ). 126- 125 /1: 1416؛ سبزواري، 52 :1410، ؛ غزالي24: 1375، بهمنيار بن مرزبان

) 3569 /1: نامة جهـان اسـالم   دانش(جدل  ارسطو در. رود كار مي به الفظي است كه به چند معن
و الفاظي كه فقـط يـك معنـا دارنـد     ) الفاظ مشترك(دارند  اپس از بيان الفاظي كه چند معن

اي غيـر از الفـاظ مشـترك،     پردازد كه بـه گونـه   ، به قسمي ديگر از الفاظ مي)الفاظ متواطي(
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اسكندر افروديسي در تفسير سخن ارسطو اين قسم  ،به گزارش ولفسون. معاني متعدد دارند
  .ناميده است ككالفاظ را مبهم و مش

وحـدت حقيقـي معنـاي    . 1 :انـد  اين شرايط را برشـمرده  ييك خاصدر خصوص تشك
وحدت حقيقي، محـيط  . 3شود؛  كثرت حقيقي چيزي كه به تشكيك متصف مي. 2؛ ككمش

كثرت حقيقي به نحو . 4يان آن مجازي نباشد؛ ربر كثرت و ساري در آن باشد و احاطه و س
ن معناسـت كـه وحـدت    دو شرط اخير به ايـ . حقيقي تحت آن واحد حقيقي منطوي باشد

حقيقي، عامل كثرت و كثرت نيز مظاهر همان وحدت باشد و چيز ديگري در تحقق كثرت 
  ).548 /1: 1375 جوادي آملي،(به نحو استقالل يا مشاركت نقش نداشته باشد 

بنابر نظر حكيمان اشراقي، تشكيك خاصي در ماهيات جاري است، مانند تشـكيك در  
يان اسالمي اين رأي را باطل دانسـته و بـر ابطـال آن براهينـي     در مقابل، مشائ .حقيقت نور
وجـودات، حقـايق   منـزد مشـائيان، چـون    ). 430- 427 /1: 1337 شـيرازي، (اند  اقامه كرده

، تشـكيك در حقيقـت   )18 :1362؛ طباطبايي، 111 /2: 1422- 1416سبزواري، (اند  متباين
ضمن رد تباين وجودات، اختالف و تبـاين را   مباحثاتسينا در  اما ابن. وجود مردود است

 تفـاوت دهد و وجود را مشـكك و از حيـث شـدت و ضـعف، م     نسبت مي به ماهيت اشيا
و پيروان وي ) 23- 14 /1سوم،  سفر ؛446- 427 /1: 1337 شيرازي، ←(مالصدرا . داند مي

؛ 114- 105 /2: 1422- 1416سبزواري،  ←(دانند  تشكيك را منحصر در حقيقت وجود مي
ضـمن بررسـي و نقـد اقـوال     ) 1337 شيرازي، ←( اسفاروي در ). 20- 18 :1362طباطبايي، 

يا به تعبير ديگـر در ذات و  (حكيمان اشراقي و مشائي و نزاع ايشان دربارة تشكيك در ماهيت 
 .پردازد توافق ميان رأي خود و حكيمان اشراقي مي كردنبه بيان نظر خود و برقرار) ذاتيات
بـه علـت   . درنظرگرفتن تعريف حركت، تشكيك موجب سير در جهت تكامل اسـت با 
اليه بودن متن، در عين وحدت حقيقت آن، مترجم با دسترسي به يك اليه و ترجمة آن،  اليه

وجـوي   ايـن سـير و جسـت   . گـذارد  هاي ديگر متن را باقي مي اي از اليه امكان ارائة ترجمه
كه فرايند ترجمه را فرايندي ) با توجه به نوع متن(يان پا معناي متن، حركتي است عمدتاً بي

  .كند ناپذير مي پايان
هاي قابل قبـول از مـتن    بحث وحدت يا تكثر معناي متن مبدأ و وحدت يا تكثر ترجمه

هر ترجمه با ارائة اليـه يـا   . توان با نظرية حركت جوهري مالصدرا تبيين كرد مبدأ را نيز مي
متن مبدأ، امكان تعدد متون ترجمه شده از متن واحد را فـراهم   هايي از مراتب وجودي اليه
هاي مـتن   توان يافت كه تمام مؤلفه اي از يك متن را مي ندرت ترجمه جا كه به از آن. كند مي
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مبدأ را تماماً به زبان مقصد منتقل كند، هر ترجمه در انتظار تكامل و ترجمة مجدد اسـت و  
شود كه هر يك بازتابي از متن  احد در زبان مقصد ارائه ميهايي از متن و ترتيب ترجمه بدين

  .مبدأ و خود بخشي از فرايند در حال حركت ترجمه است
توان به دو دستة كالم اهللا و كـالم   با درنظرگرفتن جوهر و حقيقت متن مبدأ، متون را مي

ري با ، جوهر و حركت جوه)يا حقيقت متن(ها ذات  الناس تقسيم كرد كه در هر يك از آن
  :درنظرگرفتن تأثير مؤلفه زمان به شرح ذيل قابل بحث است

  
  حركت جوهري در كالم اهللا 1.3

و حقيقتي ثابت هستند بدين معنا  )essence(داراي ذات  قرآنمتون وحياني و به طور خاص 
دانـيم كـالم اهللا    جا كه حركت نيازمند خروج از قوه به فعل است و آن چنان كه مي كه از آن
گونه متون نيازي به حركت به سمت تكامـل ندارنـد و    ن كمال آفريده شده است، ايندر عي

 .ذات و حقيقتي ثابت دارند
ثابت ) substance(كالم اهللا كه داراي ذاتي ثابت است، ممكن است خود داراي جوهري 

  :يا متحرك باشد
جا كه جوهر متن ثابت است، متني با حقيقت ثابـت و جـوهري ثابـت محصـولي      آن. 1
دهد؛ اين متن اگرچه عاري از حركـت اسـت، در فراينـد ترجمـه در      معنايي را ارائه مي تك

گيرد كه محصول نهايي آن متني در زبان مقصد اسـت كـه لزومـاً داراي آن     مسيري قرار مي
باشـد يـا    )polysemous(متن مقصد متني چنـدمعنا  جوهر ثابت نيست و ممكن است حتي 

  شود؛) plurality(حتي دچار عارضة تكثر معنا 
كالم اهللا ممكن است داراي جوهري ثابت باشد، اما ايـن واقعـه چنـدان معمـول و     . 2

اند تا خواننده بـا توجـه بـه     و متون وحياني به زباني نمادين نازل شده قرآن. مشهود نيست
با اين متون ارتباط برقرار كند و با حركت در مسير متن بـه حقيقـت   مراتب وجودي خود 

از ايـن رو،  . آن، كه مقصود خالق متن بوده است دست يابد و سفري متعالي را طـي كنـد  
كالم اهللا با وجود داشتن حقيقتي ثابت، عمدتاً داراي جوهري در حركت اسـت، جـوهري   

هـاي معنـايي از معنـاي ظـاهري مـتن       اليهاين . دهد هاي معنايي متن را تشكيل مي كه اليه
تـر مـتن كـه همگـي در يـك راسـتا و در تكميـل         هـاي درونـي   شود و به اليـه  شروع مي

ها به حقيقت مـتن را   ديگر و ختم آن اين سير معنا در طول يك. شود ديگرند منتهي مي يك
  .ناميم مي» حركت جوهري در متن مبدأ«
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  حركت جوهري در كالم الناس 2.3
كالم اهللا كه داراي حقيقتي ثابت است، كالم الناس، كـه سـازندة آن ذهـن انسـان      بر خالف

بدين لحاظ كالم الناس را به انواع زير قابل . است، ممكن است داراي حقيقتي متحرك باشد
  :دانيم تقسيم مي

ها ذات يا حقيقت متن ثابت است، زماني است كـه مقصـود مؤلـف در     متوني كه در آن. 1
: انـد  گونه متون خـود قابـل تقسـيم بـه دو دسـته      اين. معنايي واحد بوده است زمان خلق متن

متوني كـه   .2هستند، يعني متن فقط يك الية معنايي دارد؛ و   متوني كه داراي جوهري ثابت  .1
. اليه و واجد مراتب وجودي معناست داراي جوهري در حركت هستند، يعني جوهر متن اليه

  .جوهري در متن است، هرچند متن داراي حقيقتي ثابت باشدنتيجة منطقي نوع آخر حركت 
كه گاه شاعر يا مؤلف يك مـتن   متوني كه داراي حقيقتي متحرك هستند؛ توضيح اين. 2

هرگاه از نظـر مؤلـف خلـق ايـن     . اي دارد كند كه معاني چندگانه عمدتاً ادبي، متني خلق مي
منظور حقيقي او در هنگام خلق معنا فقط شناختي داشته و  معاني چندگانه صرفاً جنبة زيبايي

يكي از معاني باشد، باز هم اين متن داراي يك حقيقت ثابت است كه همان مقصود مؤلف 
اما اگر مؤلف متني داراي ابهام و ايهام بيافريند و در هنگام خلق دو يـا چنـد معنـا را    . است

معاني چندگانـه نـه بـه    مقصود خود قرار دهد، در اين صورت متني آفريده است كه در آن 
چنـين متنـي داراي حقيقتـي     ايـن . صورت چندمعنايي بلكه به صورت تكثر معنا وجود دارد

متحرك است كه امكان برداشت معـاني متعـارض را نيـز بـه خواننـده خواهـد داد چراكـه        
مسلماً نتيجـة منطقـي چنـين متنـي حركـت جـوهري       . يك از معاني قابل انكار نيستند هيچ

راكه حركت جوهري حركتي بدون انقطاع و مداوم در راستاي حقيقتي واحد نخواهد بود چ
هسـتند و معـاني   » لبس بعد خلـع «كه » لبس بعد لبس«گونه متون نه  است، در حالي كه اين

ديگـر را   تنهـا يـك   ها پيوسته و در طول هم نيست بلكه معاني در عرض هم هستند كه نه آن
  .اند كنند، گاه متناقض و متعارض كامل نمي

در تكميل موارد فوق بايد افزود كه هم در كالم النـاس و هـم در كـالم اهللا در تمـامي     
هرچند ممكن است ظاهراً با (سو نباشد  موارد هرگاه برداشت خواننده با مقصود مؤلف هم

» معناي عرضي«تواند  ، معنا در صورت تكافوي ادله صرفاً مي)افق متن در يك امتداد باشد
معاني عرضي كه شامل معاني متناقض قابل برداشت از يك . »اي جوهريمعن«باشد و نه 
 زمان قابل انتساب به متن نيست و طبـق قـانون عـدم تنـاقض     شوند، به طور هم متن مي

)law of non-contradiction ( براي پذيرفتن يكي بايد ديگري را رد كرد و در آنِ واحد هيچ
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ايـن مشـكل زمـاني رخ    . تن واحـد را ندارنـد  دو معناي متناقضي قابليت انتساب به يك مـ 
» مـرگ مؤلـف  «دهد كه مؤلف را از گردونة فرايند تفسير متن خارج كنيم و بـه عبـارتي    مي

  . شود هاي متناقض از متن مي بخشيدن به برداشت منجر به مشروعيت
وجوي معنا در متن، نظرية حركت جوهري مـا   چه تاكنون گفتيم، در جست بر اساس آن

  .كنيم و نه در متن وجو مي رساند؛ پس معنا را در مؤلف جست  لف ميرا به مؤ
  

  حركت در ذهن مترجم. 4
شناختي خواننده، و تغيير ديدگاه او با توجه  رشد معرفت. معنا همواره براي خواننده نو است

همان گونه كه . به زمان و مكان يك عامل كليدي در نظرية حركت جوهري در ترجمه است
در حال نوشدن است، معنا نيز در ذهن خواننده كهنگـي نـدارد و همـواره در     جهان همواره
در حركت جوهري همواره اتصال وجود دارد و سكون نيست؛ كل معاني كـه  . تجلي است

يابند نيز حـاكي از   اي جديد تجلي مي پيوسته در ذهن خواننده با خوانش جديد و در لحظه
مترجم نيز به مثابة يك خواننده، هـر بـار كـه    . همين اتصال و نوشدن لحظه به لحظه هستند

شود و بر همين اساس معنايي  اي از متن به روي او گشوده مي يچهدرخواند  متن مبدأ را مي
كنـد كـه ممكـن اسـت در      اي از هستي مـتن را بـه زبـان مقصـد منتقـل مـي       از متن و اليه

شـود كـه    به فرايندي مـي  از اين رو، ترجمه تبديل. هاي قبلي وي تجلي نيافته باشد خوانش
مدام در حال نوشدن است حتي اگر از يك متن واحد يا حتي توسط مترجم واحد صورت 

ايم كه يك مترجم وقتـي دوبـاره يـك مـتن را ترجمـه       از اين روست كه بسيار ديده. بگيرد
هـاي   با توجه به مراتب فوق، اين تكثر معنا در ترجمه. آفريند اي متفاوت مي كند، ترجمه مي

هـاي وجـودي خـود، بـر      آساني قابل توضيح اسـت؛ مـتن بـا اليـه     متفاوت از متن واحد به
امتـزاج  . شـود  شناختي متفاوت، به انحاي گوناگون نمايان مـي  خوانندگان در سطوح معرفت

كند كه يك سير مداوم از خلق يا بهتـر   افق متن با افق خواننده، تركيبي از معنا را پديدار مي
  .سازد را ميسر مي معنا» كشف«بگوييم 

  
  زمان در فرايند ترجمه. 5

حال از دو جنبه به بررسـي  . پي برديم كه متون اكثراً حقيقتي ثابت و جوهري متحرك دارند
اختالف » زمان«دربارة معناي . پردازيم مفهوم زمان در معناشناسي متن و نيز فرايند ترجمه مي

ان را كـم متصـل غيـر قـار الـذات      حكما و فالسفة اسالمي، زمـ . زيادي وجود داشته است
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درواقـع زمـان عبـارت از مقـدار     . شـود  دانند كه به واسطة حركت بر جسم عارض مـي  مي
  ).835/ 6: 1377مطهري، (حركت ماده است 

تـوان تـأثير زمـان را در     مي) ثابت باشند يا متغير(با درنظرگرفتن حقيقت و جوهر متون 
جاست كه آيـا تغييـر زمـان يـا تغييـر       سؤال اين. يك متن و معاني آن مورد بررسي قرار داد

شود؟ اگر معنا را در حـال   منجر به تغيير معناي متن مي )context(جايگاه و ديدگاه و بافت 
معنا كنيم پاسخ منفـي خواهـد   » كشف«بدانيم، پاسخ مثبت است، اما اگر صحبت از » خلق«

محور داشـته باشـيم كـه در آن از     اگر خواننده را خالق معنا بدانيم و رويكردي خواننده. بود
امتزاج افق معنايي مفسر با متن معنا خلق شود، با تغييـر جايگـاه خواننـده، بلكـه بـا تغييـر       

يي نامحدود ممكن خواهد شد كه البتـه بـا تكـافوي ادلـة هـر يـك از       ها برداشتخواننده، 
ند با مقصـود  شود كه مشروعيت دارد هرچ اي نو معنايي نو خلق مي خوانندگان در هر لحظه
محور، مؤلف جايگاهي ندارد،  محور و خواننده در اين رويكرد متن. مؤلف در تعارض باشد

شـوند و جـاي    وارد مي» عرَضي«در اين رويكرد معاني . و زمان در حقيقت متن مؤثر است
تواننـد   همان گونه كه قبالً اشاره شد، معاني عرضي همـه مـي  . گيرند را مي» جوهري«معاني 
ول باشند به شرطي كه ذات و حقيقت متن و مقصود مؤلف در نظـر گرفتـه نشـود؛    قابل قب

  .»چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند«
معناي مورد نظر خـالق آن  » كشف«اگر متن را انعكاس مقصود مؤلف بدانيم و تفسير را 

از طريق امتزاج افق معنايي مفسر و متن، با لحاظ مقصود مؤلف به عنوان حقيقت ثابت متن 
تواند در فهم  در نظر بگيريم، تغيير زمان و بافت تأثيري در حقيقت متن ندارد، بلكه فقط مي

هـاي   تواند منجر به تعميق برداشت خواننده از اليه زمان و بافت مي. ثر باشدمفسر از متن مؤ
هاي جديدي از مـتن بـه    وجودي متن، يا باعث تعميق مراتب وجودي مفسر و گشايش افق

گـرفتن   تر متن يا بالعكس به سبب فاصـله  هاي دروني يهالترشدن به  روي او به سبب نزديك
  .از حقيقت متن شود

بـردار نيسـت، در فراينـد     ها حقيقت زمان متون وحياني و ديگر متوني كه در آنكالم اهللا و 
پارچه نيست، بلكه حتـي ممكـن    ها حقيقت يك شوند كه در آن ترجمه تبديل به محصولي مي

بـه همـين جهـت اسـت كـه      . آن تشكيك به وجود آيد) عالوه بر جوهر(است در ذات متن 
پس زمان به بعدي از . شود ناميده ميقرآن  مه يا تفسيرناميم بلكه ترج نمي قرآنرا  قرآن ترجمة

بدين سبب . شود خواه در متن مبدأ اين بعد وجود داشته يا نداشته باشد متن ترجمه تبديل مي
  .در مقايسه با متن مبدأ، محصول ترجمه عمدتاً متني مشكك، در حركت، و تفسيرپذير است
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  حركت جوهري در ترجمه. 6
هـاي   هاي منتهي به توليد محصول ترجمـه و در نظريـه   تمامي فرايندتوان در  حركت را مي

جـا كـه    بـراي نمونـه، آن  . بندي شده ارائه كـرد  گوناگون مطالعات ترجمه به صورتي طبقه
 تـوان حركـت بيـراه    كند، حركت را مي مترجم در جهتي مخالف مقصود مؤلف ترجمه مي

)aberrant motion(هـاي غيـر مسـتقيم     مستقيم از روش جا كه مترجم به جاي ترجمة ، و آن
حركـت در فراينـد ترجمـه    . ناميـد  )oblique motion(راه  كند آن را حركت كـج  ترجمه مي

ي كـار  دسـت تواند مصنوعي و تحميلي باشد، آن هنگـام كـه هـدف تحريـف مـتن يـا        مي
)manipulative motion( توانــد حركــت انتخــابي  همچنــين حركــت مــي. در آن باشــد
)selective motion( كنـد كـه    باشد آن هنگام كه مترجم عناصري از متن مبدأ را انتخاب مي

كند و سپس اين عناصر را به  مقاصد ايدئولوژيكي او يا زبان و فرهنگ مقصد را تضمين مي
انواع . كند ها را حذف مي ها را با تغييراتي منتقل يا آن كند و ساير مؤلفه متن مقصد منتقل مي
توان به فهرست فوق افزود با اين توضيح كه فقط  در فرايند ترجمه مي متعددي از حركت را

شـوند كـه در راسـتاي انتقـال      هاي مذكور حركت جوهري محسوب مـي  در حالتي حركت
بـا حفـظ   . هاي وجودي متن مبدأ به زبان مقصد و با وفاداري به مؤلف صورت بگيرنـد  اليه

ركـت جـوهري دانسـت و نظريـة     تـوان در مسـير ح   اين شروط، حتي اقتبـاس را نيـز مـي   
نگرد، در صـورتي كـه متـرجم     اسكوپوس نيز، كه به ترجمه به عنوان يك عمل هدفمند مي

  .حلقة اتصال به مؤلف را گم نكند حركت جوهري در ترجمه را نشان خواهد داد
  

  گيري نتيجه. 7
ود وجوي معناي متن مبدأ در مسيري كه منتهي به حقيقت اين متن ش اين پژوهش در جست

هاي متفاوتي دارنـد    جوهر متن را مورد كاوش قرار داد و متون را كه از لحاظ جوهر، شدت
با . بررسي كرده و با درنظرگرفتن حركت جوهري، تعريفي از متن و فرايند ترجمه ارائه داد

اثبات حركت در متن مبـدأ، در ذهـن متـرجم و نيـز در فراينـد ترجمـه، بـا درنظرگـرفتن         
هاي فرعي پرداخـت   به بررسي انواع حركت جوهري، عرضي، و حركت هاي ترجمه، نظريه

هـايي از   و سرانجام ترجمه را فرايندي تكاملي يافت كه در آن هر ترجمه با ارائة اليه يا اليه
كند كـه از   شده از متن واحد را فراهم مي مراتب وجودي متن مبدأ، امكان تعدد متون ترجمه

هـا   كنندة ديگري باشد و ترجمه مه قاعدتاً بايد تكميلديدگاه نظرية حركت جوهري هر ترج
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جوي معناي متن  اين پژوهش در جست. بايد در طول هم و در راستاي مقصود مؤلف باشد
يابـد كـه نـه در     رسد و حركت را در صـورتي جـوهري مـي    مبدأ به مؤلف و خالق متن مي

  .ت پذيردعرض، بلكه در طول حقيقت متن مبدأ كه همان مقصود مؤلف است صور
  
  منابع

 .ابراهيم مدكور: قاهره، المقوالت ،، الفن الثاني1الشفا، المنطق، ج  ).1378/1959( عبداهللا بن حسين سينا، ابن
 .جا بي: تصحيح مرتضي مطهري، تهران به، حصيللتا). 1375( بهمنياربن مرزبان

 .اسرا: ، قم1 ، بخش1، ج شرح حكمت متعاليه ،رحيق مختوم ).1375(، عبداهللا جوادي آملي
 .بنياد حكمت اسالمي صدرا :تهران، حكمت متعاليه و مالصدرا ).1383(اي، سيدمحمد  خامنه

 .الفقه االسالمي المعارف دائرةمؤسسة : ، قم1ج  ).تا بي( دانشنامة جهان اسالم
 .زاده آملي حسن حسن: ، تهران2ج  ،هشرح المنظوم ).1422ـ1416( بن مهدي هادي ،سبزواري
 .جا بي :، تهرانالحكمة المتعالية في االسفار العقلية االربعة ).1377(محمدبن ابراهيم صدرالدين  ،شيرازي
 . نورانيهللاعبدا :قم، نهاية الحكمة ).1362(محمدحسين  ،ييطباطبا

 :، قابل دسترس در»مفهوم جوهر و عرض«). تا بي(علوي سرشكي، سيدمحمدرضا 
http://www.ensani.ir/fa/content/80263/default.aspx. 

 .الدين احمد شمس :بيروت، العلم في المنطق معيار ).1410/1990( محمدبن محمد ،غزالي
 .صدرا: ، قم6، ج مجموعه آثار). 1377(مطهري، مرتضي 

 
Husserl, E. (1931). Ideas, General Introduction to Pure Phenomenology, Trans. W. R. Gibson, 

London: Allen & Unwin. 
 



 

  


