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  هرمنوتيك، حركت جوهري و فرايند ترجمه

  *محمدجواد جاويد

  **عصمت شاهمرادي

  چكيده
شـناختي   گفتن از نسبت بين نظرية حركت جوهري مالصدرا كه بحثي هستي سخن

. الفارق است ظاهر قياسي مع كند در است و منطق ترجمه كه از معناشناسي بحث مي
باشد كه عمـالً دركـي فراتـر از مـتن     ) مؤلف(اما اگر مراد از ترجمه بيان مراد ماتن 

الصدرا در اين خصوص وجهي توان براي نظرية م صرف است، در اين صورت مي
در  معنـا كشـش  اين مقاله، با تمسك به نظرية حركت جوهري مالصدرا، . قائل شد

برداشت متـرجم، بـه مثابـة     .كند بررسي مي حركترا با مفهوم  و مكان امتداد زمان
در امتداد زمـان   آميخته است،دركه با قوه و فعليت  يك مفسر و يا خواننده، از متن

در  هـا  اين برداشت ،واقع در. دياب ان ميريجهاي وجودي متن  ر اليهدكند و  سير مي
تـر   د و كامـل نرس تر مي به فعليت بيش فرآيند ترجمه و بازترجمه از يك متن واحد

دهـد كـه در آن حركـت در     گزارة اخير فرضية اصلي مـا را تشـكيل مـي    .دنشو مي
  . گيرد هاي موجود در فرآيند ترجمه مورد بررسي قرار مي مؤلفه

 .هرمنوتيك، ترجمه، مالصدرا، حركت جوهري :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
و اسـت  حركت يكي از صفات اشياست كه نظر فالسفه را بسيار بـه خـود مشـغول كـرده     

 ه اسـت كـرد يدگاهي بديع در اين زمينه عرضـه  دلهين نيز بر اساس اصالت وجود أصدرالمت
                                                                                                 

  jjavid@ut.ac.ir دانشگاه تهرانحقوق و علوم سياسي،  ةدانشكددانشيار  *
) ولئمس ةسندينو( ييخارجه، دانشگاه عالمه طباطبا يها و زبان اتيادب دانشكدة ،يسيزبان انگل يمترجم يدكتر **

eshahmoradi@gmail.com  
  26/3/1394: پذيرش، تاريخ 18/12/1393: تاريخ دريافت
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به اعتقاد برخي از فالسـفة  . كه كاربرد مستقيم آن در ترجمه و تفسير متن قابل بررسي است
تـر از   روي كـم  هـيچ  بـه  حركـت جـوهري   ةعظمت و اهميت كشف و ابتكار نظريمعاصر، 
ـ  ةيعنـي دو نظريـ  ( يخ علـم و انديشـه  علمي در سراسر تـار  دو كشف عظيم اهميت  ةجاذب
به هر حـال از منظـر ايـن    ). 6: 1361سروش، ( نيست) شتينينا نيوتن و نسبيت عام عمومي

از نظـر  . دهـد  سازد و آن را مرحله به مرحله تغيير مي تئوري، حركت، شيء را تابع خود مي
عبـارت  صدرالمتألهين حقيقت حركت، حدوث تدريجي است و بهترين تعريـف حركـت   

 كه جسم تمام حدود بين مبدأ و منتهي را به صورت وحدت اتصالي استيفا كند است از اين
  ).31و  22 :3ج ، 1419شيرازي، (

لـذا بحـث از حركـت را از     ،دانسـتند  مشائيان مسلمان حركت را از خواص جسـم مـي  
ـ   شمار آورده مباحث طبيعي به بيعـه بحـث   مناسـبتي در مباحـث مابعدالط  ه اند و اگر احيانـاً ب

 اند كه جايگاه اصـلي ايـن بحـث در طبيعيـات اسـت      متذكر شده ،اند حركت را مطرح كرده
امـا صـدرالمتألهين در تأليفـات خـود حركـت را در      . ))418: 1375، بن المرزبـان  بهمنيار(

وجـود و نـوعي هسـتي و     ةزيرا از نظر وي حركت نحـو  ؛مبحث الهيات مطرح كرده است
بـه همـين   . بودن ثابت و بـودن متغيـر   ؛دو گونه خواهد بود »بودن« ،نتيجه بودن است كه در

 دشـو  دليل است كه حركت در حكمت متعاليه نه در طبيعيات كه در مابعدالطبيعه مطرح مي
  .)21 :3، ج 1419شيرازي، (

پيش از خود در عدم امكان حركت در جوهر، مانند عرفا،  ةفالسف ةمالصدرا با نقد نظري
بيان وي در ايـن خصـوص   . داند البته با برهان فلسفي، ثبات جوهر را عين عدم حركت مي

  :گونه است اين
محـض و فعليـت    ةچون دانستي كه حركت حالت سيالي است كه وجودي دارد ميـان قـو  

جا و كامـل   قق آن به صورت يكآن امري است متصل و تدريجي كه تح ةمحض، كه الزم
جز در وهم ممكن نيست، در اين صورت ضروري است كه شيء ثابتي داشـته باشـيم كـه    

چون هر چيزي كه . حال اين شيء ثابت يا بالقوه است يا بالفعل. حركت بر آن عارض شود
از اين رو . آيد، در اين حركت در پي تحقق چيزي است كه فاقد آن است به حركت در مي

، ]كشند اند و كمال باالتري را انتظار نمي كه فعليت محض[ نيست كه امري مجرد از ماده روا
شود و الزم است كه  حركت چيزي است كه بر متحرك عارض مي ،عالوه هب. متحرك باشند

بالقوه وجود داشته باشد و از اين رو  ةشود، جنب در چيزي كه چيز ديگري بر آن عارض مي
. چنين نيسـتند ] غير مادي[ اي داشته باشد و موجود مجرد بالقوه ةنبهر چيز متحركي بايد ج

بدين سبب، موضوع حركت بايد جوهري باشد مركب از قوه و فعل و اين چيـزي نيسـت   
  ).141: 3 ج ،1419 ،يرازيش( جز جسم



 3   عصمت شاهمراديمحمدجواد جاويد و 

  

با توجه به مراتب فوق، اين تحقيق به بررسـي نظريـة حركـت جـوهري مالصـدرا در      
از سير در هرمنوتيك از ديدگاه حركت و تحـول، ايـن پرسـش را    پردازد و پس  ترجمه مي
كند كه آيا در چنين حركتي، جوهر متن به عنوان مبنـاي ترجمـه و تفسـير دچـار      مطرح مي

شود؟ و آيا متن و نظم و معنايي كه در آن نهفته است داراي كليتي ثابت است  دگرگوني مي
ر نظريـة حركـت جـوهري مالصـدرا بـر      يا حقيقتي متغير؟ دو فرضيه رقيب در بررسي تأثي

  : شود ترجمة يك اثر مطرح مي
نـوردد و در دام نسـبيتي    حركت جوهري به اقتضاي نام آن مرز متن و ماتن را درمي. 1
در اين بيان فهم از مـتن  . ها به مدد هرمنوتيك مدرن از متن انتظار دارند افتد كه پسامدرن مي

چنين سياليتي به . تواند بفهمد ز نويسنده از متن او ميرود و خواننده بيش ا فراتر از ماتن مي
درجه را طي كند و مدام  180تواند مدار صفر تا صد و بلكه دركي  اقتضاي زمان و مكان مي

ايـن فرضـيه تـأثير    . كه بر مقصود و نيت ماتن محتاج باشـد  در تحول و تغيير باشد بدون آن
دهد و مقصـود   رجمة يك اثر قرار ميحركت جوهري را در توسعة مفهوم نسبيت فهم در ت

داند و نه پديدآورندة آن  از وفاداري مترجم به مؤلف را در فهم خوب يك پديدة فكري مي
 ).114- 113: 1، ج 1377سروش،  ←(

در مقابل، نظرية مخالف معتقد است كه اساساً حركت جوهري مالصدرا نيز به معناي . 2
جـوهر در مخلوقـات خـالق اسـت و دوام     گونـه كـه حركـت     سياليت مطلق نيست؛ همـان 

توان گفـت كـه    بر اساس اين تعبير تشبيهي، مي. بودن او و نه در ذات او رساني و فعال فيض
تواند متفاوت  خالق متن هم در يك متن خاص منظور خاص دارد و درك ديگران از آن مي

اكـه منـاط فهـم    باشد اما همگي لزوماً با آن حقيقت مطابقـت ندارنـد چر  ) plural(و متكثر 
گـردد كـه يكـي بـيش      بودن ترجمه يك متن به ميزان انطباق آن با قصد ماتن برمـي  حقيقي
تواند باشد لذا وفاداري به متن در ترجمه يعني وفاداري به نيت مؤلـف اثـر و نـه فهـم      نمي

تواند برداشت خاصي  در اين رويكرد هر مترجمي مي. مترجم از متن فارغ از قصد مؤلف آن
تواند صحيح باشـد و آن برداشـت مقـرو بـه      داشته باشد اما همواره يك برداشت مياز متن 

 ).Hirsch, 1968: 215-218(مقصود مؤلف است 
سنجي صحت و سـقم ايـن دو فرضـية رايـج در قالـب       تحقيق حاضر با نوعي امكان. 3

نوعي تحقيق اكتشافي در ضمن دو مبحث، به بررسي نظرية حركـت جـوهري مالصـدرا و    
  .پردازد آن با منطق ترجمه مينسبت 

اي،  رشـته  هايي در مطالعات ترجمه نيازمند روش و رويكردي ميان پاسخ به چنين چالش
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منظـور آراي انديشـمندان تفسـير و تأويـل در تـاريخ       بـدين . اي است حوزه تطبيقي و برون
  . گيرد هرمنوتيك در غرب و نيز در حوزة تمدن اسالمي مورد بررسي قرار مي

آفريند و بـا   پردازي، تركيبي مي اي و تحليل گفتاري و نظريه تار از روش مقايسهاين نوش
مقايسه و بررسي رويكرد فلسفي و عرفاني و آثار تفسيري و فلسفي صدرالدين شيرازي بـا  

هـاي   رويكردهاي مختلف نسبت به تفسير و ترجمه، حركت در جوهر متن و نيز برداشـت 
  .دهد هاي رقيب مدنظر قرار مييكردمتكثر مفسر و مترجم را از رو

  
  حركت در هرمنوتيك. 2

هرمنوتيك يا نظرية فهم متون، تالشي است براي شناخت ساختارهاي معنـايي پنهـان و   
يكـي از خـدايان يونـاني    » هرمس«ريشة واژة هرمنوتيك، . هاي دروني يا جوهر واقعيت

راهنماي زندگان در سـفرهاي  رساند و  هاي رمزآميز خدايان را به انسان مي است كه پيام
سان، هرمنوتيك با سفر پيوند خورده  بدين. زميني و روح مردگان در دنياي ديگر نيز بود

و حركتـي انكشـافي نيازمنـد سـير در     » پايان در قلمرو معنـا  هر تأويل سفري بي«. است
و ) 1378صـدرالمتألهين شـيرازي،   (مسيري است كه صدرالمتألهين آن را اسـفار اربعـه   

در ايـن ميـان،   . داند گانه سير و سلوك مي مقامات سه) 54: 1392پورحسن،  ←(لون في
آراي هرمنوتيك بسياري از متفكران اسالمي و غربي حائز اهميت است كه بدون مطالعة 

  ).29: همان(ها نبايد از حركت جوهري در ترجمه سخن گفت  آن
دورة شاليرماخر را شـامل   هرمنوتيك عهدين با تفسيرهاي پولس و فيلون آغاز شد و تا

مندي و قصد مؤلف تأكيد دارد، هرمنوتيك  اين گونه از هرمنوتيك كه بر نظرية نيت. شود مي
سنجي  محور است كه در اين مقاله از ديدگاه وجود جوهر در متن و امكان قصديت يا مؤلف

  . گيرد حركت جوهري مورد بررسي قرار مي
ر و نقد هرمنوتيك قصديت است، كـه بـه آراي   هرمنوتيك فلسفي، در مقابل، نوعي گذا

بخش عمدة اين تحقيق نيز به بررسي . هرمنوتيك عرفاني انديشمندان اسالمي نزديك است
پردازد و حركت جوهري در فراينـد ترجمـه را    تأمالت هرمنوتيكي صدرالدين شيرازي مي

  .كند بررسي مي
هرمنوتيـك بـا   . يـف كـرد  توان شيوة خوانش مـتن تعر  هرمنوتيك در دورة جديد را مي

كننده، آفريننـدگي زبـان، تكثـر     چون چيستي متن، مفروضات مفسر و تأويل هايي هم پرسش
معنايي بـودن مـتن را بـه چـالش      ها و عدم قطعيت در تأويل، ثبات و سكون و تك حقيقت

  . كشيده است
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م حقيقت بنيادين هرمنوتيك ناآشكارگي يا نهانيت است و اين صفت، گوهر و اصل كال
كنيم، تا به زباني ديگر منتقل كنيم و  وجو مي است و اين همان است كه ما در ترجمه جست

  .اساساً در اين مقاله در پي بررسي حركت و تكامل يا تحول در آن هستيم
هايي از معـاني   و اليه) essence(در بررسي حاضر، ما متن را واجد يك ذات يا حقيقت 

جوهر متن از يك ديـدگاه ذاتـاً معـين، واحـد و     . دانيم مي) substance(تحت عنوان جوهر 
جا كه متن شفاف است و فقط در پـي   آن. اصيل است و از ديدگاه رقيب حقيقتاً امري مبهم

انتقال يك معناست و وجودي مشكك و مركب ندارد بلكـه كـامالً سـاده و بسـيط اسـت،      
رپذيري را بـراي  حقيقت متن و نيز جوهر آن هر دو يكي اسـت و امكـان حركـت و تفسـي    

بالعكس، هركجا متن نمادين، داراي ابهام و ايهام، . كند نتيجه مترجم فراهم نمي خواننده و در
دهندة معاني متعدد و متكثر باشد، ممكـن اسـت واجـد حقيقتـي واحـد و جـوهري        و ارائه

براي نمونه، عبدالكريم . چنداليه و حتي حقيقتي چنداليه و به تبع آن جوهري مشكك باشد
  : گويد ، ميهاي مستقيم صراطسروش در 

دهد كه فـي حـد ذاتـه     خبر از ساختاري مي) در آيات قرآن(تنوع و تعدد عجيب معاني 
  ). 190: 1377سروش، (» دهد نامتعين است و به تعينات معنايي مختلف راه مي

تن توان به معناي واقعي م از نظر وي عالم معنا اصالً و بالذات عالم متكثري است و نمي
عمـل آيـد قابـل     البته، اين ديدگاه كه چنين نيست كه در هرمنوتيك درك حقيقي بـه . رسيد

  ).39- 38: 1392پورحسن،  ←(بررسي انتقادي است 
  :نويسد پورحسن نيز در هرمنوتيك تطبيقي چنين مي

هاي تأويلي بوده و روايت دال  ترديد بسياري از مفسران ما به نوعي قائل به كثرت در فهم بي
ليكن نزاع بين عالمان . ها دارد بر معاني باطن و بطون سبعين حكايت بر ضرورت تكثر تأويل

فكران ديني آن است كه عالمان ديني به وجود حقيقت واحـد بـه رغـم تكثـر      ديني و روشن
گادامر نيـز  . بوده و به معناي گوهري و قطعي در كالم خداوند يا مؤلف معتقدندها قائل  فهم

هاي تأويلي است معتقد است كه معناي نهايي و قطعي وجود  گرايي در فهم كه متهم به نسبي
امـا  . هـاي گذشـته بـه آن دسـت يـابيم      توانيم در پرتو افق دانايي و داللت دارد، ليكن ما نمي

بر اين باورند كه حقيقت يكـه   هاي مستقيم صراطون صاحب كتاب چ فكران ديني هم روشن
و نهايي در متن وجود ندارد و اساساً دين اسالم يعني تاريخ تفاسيري كه از اسالم شده است 
و مسيحيت يعني تاريخ تفاسيري كه از مسيحيت شده است و ايـن تفاسـير هميشـه متعـدد     

كـه خـود    ه تفسير ديگري آورده است، نه ايناند و هر كس تفسيري را نپسنديده، روي ب بوده
معرفت ديني به باور وي چيزي نيست جـز همـين تفسـيرهاي    . دين ناب را در چنگ بگيرد

  ).76- 75: همان(ها غرقه و غوطه وريم  سقيم و صحيح، و ما در اقيانوسي از تفسيرها و فهم
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هايي باشـد   ادوكسچنين برداشتي از اصل معنا و انكار معناي حقيقي شايد ناشي از پار
يـك  » اعتبـار «اين امري پذيرفته شده است كـه  . كه به ظاهر در تأويل و تفسير وجود دارد

داشـتن تأويـل ضـرورتاً بـه معنـاي       اعتبـار . آن متمايز باشـد » صدق و راستي«تأويل بايد از 
نويسد، قبول تمـايز   گونه كه هيرش در كتابش مي همان. بودن آن نيست بودن و راست صادق

ن اعتبار فعلي يك تأويل و صدق و درستي قطعي آن به معناي پذيرش ضمني اين مسئله بي
توان بـه   درستي دقيقاً هدف تأويل است و در عمل مي. نيست كه تأويل درست محال است
توانيم صـاحب   ما مي. يابي به آن مطمئن شد توان از دست آن دست يافت، گرچه هرگز نمي

از ايـن  ) Hirsch, 1968: 173( ارايي خود يقين داشـته باشـيم  كه از د حقيقت باشيم بدون آن
ديدگاه، معناي هر اثر و حقيقت آن همان است كه سازنده يا نويسنده آن اثـر قصـد كـرده    
است و كوشيده تا آن معنا را در اثر خود بيان كند و هرمنوتيك عبارت اسـت از كشـف و   

توليـد،   هيرش نيز در قابليت بـاز ). Mueller-Vollmer, 1986: 54-56(كردن اين معنا  آشكار
بر اين عقيده است كه در صورتي كه معنا قابل بازتوليد نبود، فهم و تأويـل آن نيـز ميسـر    

ليكن قابليت تعين و عينيت آن ويژگي از معناست كه وجودش براي مقدمه واقـع  . شد نمي
پـذير   شـتراك قابليت تعين ويژگي ضروري هرگونـه معنـاي ا  . شدن بازتوليد ضرورت دارد

در جـايي  ). Hirsch, 1968: 44(است، چون در امر نامتعين، تصـور اشـتراك باطـل اسـت     
گويد كه قابليت بازتوليد معناي لغوي، مشـروط بـه ايـن اسـت كـه       ديگر در اين زمينه مي

 بـدون  و نـامعين  معنـي  اگـر  بنـابراين، ). ibid: 31-32(چيزي براي بازتوليد موجود باشـد  
 چراكـه  باشـد؛  تصـور  و فهـم  قابل توسط ديگران تواند نمي باشد، ثابتي هويت و محدوده
  .است منتفي ديگر شخص ذهن در معنا اين بازتوليد امكان اساساً

بر اين عقيده است كه تأويـل فعاليـت ذهنـي بـه      ها اختالف تأويلپل ريكور در كتاب 
يعنـي   منظور كشف معناي باطني است كـه در پـس معنـاي ظـاهري پنهـان شـده باشـد؛       

  ).34: 1377احمدي، (اند  هاي دروني معنا كه در معناي آشكار نهفته شدن اليه آشكار
هـا در   فكران دينـي، اخـتالف آن   يكي از اختالفات مبنايي ميان عالمان ديني و روشن

در حالي كه گروه اول اصالت را به جوهر و يا حقيقت مـتن  . دادن اصالت به متن است
دانند، گـروه دوم   د عرض و بازتاب و وابسته به آن جوهر ميدهد و ظاهر متن را خو مي

كشاكش ايـن  . دهند هاي متكثر راه مي دانند كه به برداشت متن را منبع، منشأ و جوهر مي
هـاي هرمنـوتيكي    برداشت. ترين مناقشة هرمنوتيكي محسوب شود دو نظريه، شايد مهم

تمامـاً كـاوش در رازهـاي درون مـتن اسـت و در       مفاتيح الغيبصدرالدين شيرازي در 
آورد و ظاهر قـرآن را مرتبـة    جا از حديث مشهور معاني سبعة قرآن سخن به ميان مي آن
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دانـد   داند و معتقد است كـه بـاطنش را جـز خداونـد كسـي نمـي       قشر و پوست آن مي
  ).1363مالصدرا، (

تـا قبـل از پـژوهش در     اين تقابل ميان متن و جوهر متن پـل ريكـور را بـر آن داشـت    
او معتقـد اسـت كـه    . چيستي تأويل و تفسير، به نظرية متن و قصد مؤلف توجه ژرف كنـد 

وي بـه نقـل از   . عالوه هر گزارة زبـاني معـاني بسـيار دارد    قصد مؤلف از متن جداست؛ به
شـود، از ايـن رو    آگوستين بر اين باور است كه معناي متن، در هر نوع داللت، دگرگون مي

  ). Ricoeur, 1976: 13-17(دهد  متن را تذكر مي) polysemy(معنايي  ر چندحضو
تـوان مـتن را داراي    حقيقت متن با لحـاظ حركـت جـوهري، مـي     با توجه به جوهر و

جوهر مادي متن محل تالقي دو بعد فيزيكي آن اسـت  . اليه و مشكك دانست جوهري اليه
شود كه مشكك اسـت   هيت واحد اطالق ميمتن به يك ما. كه در آنِ واحد گذرا و پايدارند

هـاي مختلفـي    متن يك چيز است اما تصاوير آن در آيينـه » خود«هايش، وجود يا  و در اليه
با اين حـال، مـتن از لحـاظ شـدت و درجـات ضـعف و       ). چندمعنايي(بازتاب يافته است 

  .قدرت بازتاب حقيقت خود به انواع متعددي قابل تقسيم است
  

  در ترجمهحركت جوهري . 3
در فرايند ترجمه صورت متن مبدأ از يك طرف داراي طبيعتـي در حـال تغييـر اسـت و از     

گرفتن تعريف حركت، به عنوان خروج  نظر با در. طرف ديگر داراي حقيقتي ثابت و ماندگار
اليه بودن مـتن، در   به علت اليه. از قوه به فعل، تشكيك موجب سير در جهت تكامل است

آن، مترجم با دسترسي به يك يا چند اليه از هستي متن مبدأ و ترجمة  عين وحدت حقيقت
وجـوي   اين سير و جست. گذارد هاي ديگر متن را باقي مي اي از اليه آن، امكان ارائة ترجمه

كـه ترجمـه را بـه فراينـدي     ) با توجه به نـوع مـتن  (معناي متن حركتي است عمدتاً ناپايان 
  . كند ناپذير تبديل مي پايان

هاي قابل قبـول از مـتن    ث وحدت يا تكثر معناي متن مبدأ و وحدت يا تكثر ترجمهبح
هر ترجمه با ارائة اليـه يـا   . توان با نظرية حركت جوهري مالصدرا تبيين كرد مبدأ را نيز مي

شده از متن واحـد را فـراهم    هايي از مراتب وجودي متن مبدأ، امكان تعدد متون ترجمه اليه
توان يافت كه تمـام   اي از يك متن را مي ندرت ترجمه جا كه به بب از آنبه همين س. كند مي

هاي متن مبدأ را تماماً به زبان مقصد منتقل كند، هر ترجمه در انتظار تكامل و ترجمـة   مؤلفه
شود كه هر يك  هايي از متن واحد در زبان مقصد ارائه مي ترتيب ترجمه مجدد است و بدين

  .د بخشي از فرآيند در حال حركت ترجمه استبازتابي از متن مبدأ و خو
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  حركت جوهري مبتني بر فهم مترجم 1.3
شدن است، متن در حال زايش است و هـر    از يك ديدگاه، متن دائماً در حال حركت و نو

 ايـن . نـدارد  وجـود  ثبـات  آن در و است حركت پارچه يك متن. شود ميلحظه مجدد خلق 
و از  دهـد،  ي، را مبنـا قـرار مـ   )و نـه مـاتن  (بـه مـتن    يوفادار يري،پذ/نا ترجمه در ديدگاه

  .گويد يمتن سخن م يقيحق يتماه ييرپذيريتغ يزآن و ن ناپذيري يمعنا و دسترس بودن ينسب
شناختي خواننده، و تغيير ديـدگاه او بـا    رشد معرفت. است نو خواننده براي همواره معنا

. جـوهري در ترجمـه اسـت    توجه به زمان و مكان يك عامـل كليـدي در نظريـة حركـت    
. گي ندارد شدن است، معنا نيز در ذهن خواننده كهنه گونه كه جهان همواره در حال نو همان

اي از مـتن بـه روي او    خواند دريچـه  مترجم به مثابة يك خواننده هر بار كه متن مبدأ را مي
زبـان مقصـد    اي از هستي متن را بـه  شود و بر همين اساس معنايي از متن و اليه گشاده مي
از ايـن ديـدگاه،   . هاي قبلي وي تجلي نيافته باشـد  كند كه ممكن است در خوانش منتقل مي

شدن حتي اگر از يك متن واحد يا حتـي   شود مداماً در حال نو ترجمه تبديل به فرآيندي مي
بـا توجـه بـه حركـت جـوهري، ايـن تكثـر معنـا در         . توسط مترجم واحد صورت بگيـرد 

هـاي وجـودي    متن بـا اليـه  . سهولت قابل توضيح است از متن واحد بههاي متفاوت  مترجم
. شـود  شناسي متفاوت به انحاي گوناگوني نمايان مـي  خود به خوانندگان در سطوح معرفت

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

  
  حركت جوهري مبتني بر مقصود مؤلف 2.3

داند و به تفاوت ميـان مـتن و    شدن را نه در متن كه در درك خواننده مي ديدگاه ديگر، نو
از اين ديدگاه متن متوقـف اسـت، فهـم از    . شود ماتن، و ثبات و حركت اين دو قائل مي

لكه ناظر به فهـم از مـتن   حركت ناظر به ماهيت متن نيست، ب. كند متن است كه رشد مي
ترتيـب،   بـدين . مبنا و معيار در اين ديدگاه نه ساختار متن كـه مقصـود مـاتن اسـت    . است

مفسر  اند؛ فهم مترجم و ها و تفاسير از متن نيز تا وصول به مقصود ماتن در حركت ترجمه
هاي  جمهشود، فهم انباشتي منجر به ارائة تر از متن به شيوة انباشتي و حلزوني متكامل مي

در ترجمة لفظ بـه لفـظ اصـوالً بحـث حركـت      . شود گوناگون و تفاسير متنوع از متن مي
از  گـرفتن از منـابعي غيـر    جوهري در ميان نيست، و ترجمة تفسيري، بالعكس، با كمـك 

  .گنجد الفاظ، در اين مقال مي
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شـناخت  توانـد عمـدتاً مـرتبط بـا      مـي  چندمعناييترجمه و تفاسير متكثر در مقايسه با 
در چندمعنايي كه شايد بتوان آن را اشتراك معنوي ناميـد، جمـع   . نادرست يا بدفهمي باشد

ميان دو معناي لفظ مشترك در تعريف واحد، ممكن اسـت امـا در مشـترك لفظـي ممكـن      
از همين روست كه حركت جـوهري در تفسـير و ترجمـه مـتن عبـارت اسـت از       . نيست

حقيقت آن به نحوي كه در هر لحظه معـاني قابـل    حركت در طول جوهر متن تا رسيدن به
برعكس، در پسامدرن و با مـرگ مؤلـف،   . انتساب به متن به نحو تشكيك قابل جمع باشند

نايافتني است و يا حقيقت متن دچار نسبيت شده است و به افق  متن يا واجد حقيقتي دست
معـاني متعـدد و متكثـري    تواند  در ديدگاه اخير، هرچند يك متن مي. خواننده وابسته است

باشد، اين احتمال هست كه معاني قابل برداشـت از سـوي خواننـده متعـارض و متنـاقض      
نتساب بـه  باشند، در حالي كه بر اساس قانون عدم تناقض، هيچ دو معناي متناقضي قابليت ا

  .يك متن واحد را ندارند
گويـد كـه    دهـد مـي   دست مي گادامر به نقل از شاليرماخر در تعريفي كه از تأويل به

تأويل هر متن عبارت است از فرايندي كه مستمراً ما را از بـدفهمي بـه سـوي معرفـت     
هر فهمي امكان جديدي براي تفسير ). Gadamer, 1988: 162-163(برد  صحيح پيش مي

جملـه مـتن ترجمـه،     دهد، از اين رو وي پـذيرفت كـه هـر متنـي از     و ترجمه شكل مي
شود كـه بـه معرفتـي     است، ولي زماني اين امر ممكن ميوجودي در حال شدن مستمر 

كـه، هرمنوتيـك كالسـيك در     توضـيح ايـن  . جديد به تفسير و تأويل متون دست يازيم
ترجمة متون مقدس همواره بر فهمي وفادار با مقصود مؤلف نظر داشته اسـت و تـالش   

اننـده هويـدا   داشته است تا مقصود مؤلف را در زبان ديگر، با واژگان جديـد، بـراي خو  
اي محتـاج نـوعي تبحـر در مبـادي      اين تالش ترجمه. سازد تا منظور متن هم فهم شود

ترجمه هم بود يعني نيازمند آن بود تا مترجم خود محقق در آن حوزه هم باشد تا بتواند 
با فهم محيط حاكم بر تأليف اثر و نيز تاريخ و جغرافياي زيستي و فرهنگي، يك ترجمة 

اللفظـي و طـابق النعـل     اي تحـت  د، در غير اين صورت هرچند ترجمـه صحيح ارائه ده
اين دغدغـه امـروزه نيـز در    . شود بالنعل از متن ارائه دهد لزوماً مترجم موفقي تلقي نمي

ترجمة آثار مذهبي و متون مقدس وجود دارد و متدينان متعهد جرأت القاي فهـم خـود   
. كنند دانند و سخت مذمت مي به رأي مي بر متن را ندارند و آن را نوعي تأويل و تفسير

 اسـالم ايرانـي  هانري كربن در ترجمه و تفسير آثار فلسفة اسالمي در كتـابي بـا عنـوان    
)Corbin, 1978: 215 (      همين منطق را پيش گرفته است؛ وي تـالش كـرده اسـت تـا بـا

. ي بزندمطالعة ميداني و فهم جامعه و عرفان ايراني دست به ترجمه و تفسير عرفان شيع
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كنند و معتقـد بـه    با اين حال، عموماً مترجمان و محققان معاصر از اين رويه تبعيت نمي
در . دانند نتيجه، ترجمه را حركتي در فهم متن بدون نقش ماتن مي در. فرضية اول هستند

. تواند مستقل از امر ثابت باشد دهد كه هيچ متغيري نمي حالي كه فرضية رقيب نشان مي
خن يك متن به علت وجود يك ماتن يك حقيقت واحد دارد و تكثر در فهم به ديگر س
معنـاي  . سو و در طول هم خواهند بود و نه در عـرض هـم   هايي هم واقع فهم از متن در

فهم . تواند به اقتضاي زمان توسعه و تكامل يابد و نه تبديل و تغيير جوهري متن نيز مي
نوع انقطاع فهمي منجر به انقطاع فهم درسـت   شود و هر مؤلف از طريق اثر او منتقل مي

گذر از مقصود مؤلف به محصول ترجمه در فهم يك متن واحد، يعنـي همـين   . شود مي
توضـيح  . انقطاع و بازي در دو زمين متفاوت كه نسبتي جز اشتراك ظاهري و لفظي ندارند

ود و سپس ش كه هر لحظه جهان معدوم مي را هئلاين مس هم حركت جوهريكه  تر آن بيش
زمان است، پـس  درون ؛ زيرا ثابت شده است كه خود جهان در كند رد مي آيد وجود مي هب

وجود آيد، بايد دو لحظه موجود باشـند   هاگر قرار باشد كه هر لحظه معدوم شود و سپس ب
 خـود امـري نـاممكن اسـت    كه جدا از هم باشند، يعني بايد در زمان انقطاع باشد كه اين 

طـولي و   ؛ بنابراين حركت جوهري در مقام ترجمه نوعي حركـت )52: 1380فشاهي، (
  .تكاملي است و نه تعارضي

: گويـد  كند تا اين تناقض را بزدايد؛ از اين رو مـي  در اين جهت، گادامر تالش بسيار مي
تفسير و تأويل بالضروره يك فرايند تاريخي است كه در خـالل  . هر فهمي يك تأويل است

). Gadamer, 1988: 370(شود  تر مي تر و روشن باطني در فهم پيوسته دقيقآن معاني پنهان و 
  ).ibid: 372-374(گري مداوم ميان گذشته و حال  تأويل عبارت است از ميانجي

آن، از يك ديدگاه ثابت اسـت؛ مـتن بـا    » هستة«توان گفت كه حقيقت متن به عنوان  مي
ظرفيت  ةزول و صعودي ندارد و به اندازمعيني از وجود قرار گرفت و ن بةدر مرتشدن  خلق

متن . شد و در مرتبة وجودي ديگر شد، وگرنه متني ديگر ميخود از نعمت وجود برخوردار 
به  و بدين جهت از قوه و قابليت مبراست؛ است دريافت كردهكمال وجودي ممكن خود را 

ن اسـاس اسـت   بر همي. استعداد تغيير و شدن ندارد بلكه فعليت محض استديگر عبارتي 
كه هيرش نظريه تأويل خود را بر تغييرناپذيري معنا در متن و وجود معنـاي اصـيل در اثـر    

يا به عبـارتي حقيقـت مـتن و    » گوهري«داند و هدف تأويل را كشف اين معناي  مؤلف مي
هـا، بـاز هـم معنـاي      از ديدگاه هيرش، حتي با تغيير و تكثر تأويل. كند قصد مؤلف بيان مي

كنــد كــه در زمينــة عينيــت  او تصــريح مــي. مانــد ناپــذير مــي نــان دگرگــونچ اصــيل هــم
  ).Hirsch, 1968: 214(ناپذيري معنا، هيچ ترديدي ندارد  دگرگون



 11   عصمت شاهمراديمحمدجواد جاويد و 

  

. يا به عبارتي تفسير و ترجمه و برداشت از متن، متغيـر اسـت  » پوسته«طبق اين فرضيه، 
 هـا  اين برداشت. از ثبات و قرار محروم است برداشت افراد، وجودي سيال و جاري دارد و

ـ  تـوان از ابعـاد سـه    و براي تقريب آن به ذهن مـي  ندا در بستر حركت پخش و پراكنده  ةگان
به بيان ديگر وجـود   ؛و ارتفاع ،عرض جسم داراي سه بعد است؛ طول،. اجسام مدد گرفت

باشد بعـد   هرجا جسمي. وجودي است ممتد كه در سه جهت كشيده شده است هر جسم،
يعني وجود جسم در ابعاد مكـاني پخـش و گسـترده     نشدني است؛ و امتداد از ذات آن جدا

مـتن، و  . كند اي به بعد يا ابعادي از متن دست پيدا مي و مترجم و مفسر و هر خواننده است
درونـي   هاي ويژگي عالوه بر )و نه معناي حقيقي متن(يا بهتر بگوييم، برداشت افراد از متن 

   .هم جاري استو مكان ؛ يعني در زمان استمكاني و امتداد زماني  ، وابسته به بعدخود
كـم رنـگ آن بـه     كـم مثال معروف حركت جوهري، سيبي است كه ابتدا كـال اسـت و   

صرفاً يك  چه در حقيقت عوض شده آن د؛شو گرايد و طعم و بوي آن عوض مي سرخي مي
يب است كه تغيير پيدا كرده است و اين سري از اوصاف و اعراض آن نيست بلكه جوهر س

رايحه آن نمايان شده است؛ با اين حال سـيب همـان    تغيير در اعراضي مانند حجم، طعم يا
هاي متعدد راه  گوييم جوهر متن به برداشت سيب است؛ متن نيز چنين است، هنگامي كه مي

چون ماهيت امر واحد . صدرا، اين امر بنا بر اصالت ماهيت ممكن نيستبه نظر مال. دهد مي
امـا بـر   . و ثابتي است كه حركت در آن مستلزم تغيير ذات و عدم بقاي هويت شـيء اسـت  

كه وجود بر اثر  با اين. مبناي اصالت وجود، حركت چيزي جز تجدد تدريجي وجود نيست
  .كند، اما ذات محفوظ است و وحدت هويت باقي است حركت جوهري تغيير مي

  
  گيري نتيجه. 4

 طـول در  معناي مـتن كشش مقاله، ما با تمسك به نظرية حركت جوهري مالصدرا،  در اين
جا كه اين حركت در امتداد حقيقت مـتن باشـد،    متن ناميديم، و آن حركترا  و مكان زمان

در  كه با قوه و فعليت آميختـه اسـت،   برداشت مترجم از متن. حركت را جوهري خوانديم
در طول زمـان بـه فعليـت     ها اين برداشت ،واقع در. دياب يان مريكند و ج امتداد زمان سير مي

گانـه   طور كه گسترش جسم در ابعاد سـه  بنابراين همان .دنشو تر مي د و كاملنرس تر مي بيش
تغييـر و حركـت و   ، اندازد بلكه عين هويـت آن اسـت   هويت و وحدت آن را به خطر نمي

اندازنـد بلكـه عـين وجـود تـدريجي و       را بـه خطـر نمـي    متنسيالن نيز هويت و وحدت 
در امتـداد   و از زايش معنـا  شدن متحرك نبايد هراسي داشت پس از گم؛ دار آن است جريان

 .داشت  متن نبايد بيم
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سنجي انطباق نظرية حركـت جـوهري مالصـدرا بـا منطـق ترجمـه و        در بحث امكان
بـر  : ترجمه متن قابـل بررسـي اسـت   تفسير، دو فرضيه در نوع ارتباط حركت جوهري با 

اساس فرضية نخست، حركت جوهري در فهم مـتن اسـت؛ فهـم از مـتن سـيال اسـت و       
فرضية دوم، اما حركت جوهري را بـه مفهـوم سـياليت و نسـبيت     . وابسته به زمان و مكان

كـه در ايـن بررسـي ديـديم ديـدگاه وفـاداري بـه معنـاي          چنان). رد فرضية اول(داند  نمي
حركت جوهري به شرح فوق قابل توضيح است و حتي گادامر نيز كـه مـتهم   جوهري در 

هاي تأويلي است معتقد است كه معناي نهايي و قطعي وجـود دارد   گرايي در فهم به نسبي
  ). 1392پورحسن،  ←(

گرفتن حركت جوهري در متن، مترجم و فرآيند ترجمه، تشكيك در متن مبـدأ   نظر با در
هـايي اسـت كـه از ايـن مـتن ارائـه        نتيجه ترجمـه  ها و در ل فهمآغازگر سير در جهت تكام

بودن متن، در عين وحدت حقيقت آن، مترجم با دسترسي به يـك   اليه به علت اليه. شود مي
اين سـير و  . گذارد هاي ديگر متن را باقي مي اي از اليه اليه و ترجمة آن، امكان ارائة ترجمه

كـه ترجمـه را   ) با توجه به نوع متن(پايان  بي وجوي معناي متن حركتي است عمدتاً جست
شـده را بـه    هاي بعدي، متن ترجمـه  كند و از طريق ترجمه ناپذير تبديل مي به فرايندي پايان

  .برد هاي وجودي متن مبدأ پيش مي ترشدن و كشف اليه سوي كامل
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