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  چكيده

 ،يسـهرورد  ةفلسـف  در يزرتشـت  يهـا  هيما نب« عنوان با يا مقاله 1944 سال در كربن يهانر
ـ ا در يو. كـرد  راديـ ا يسخنران صورت به رانيا ةفلسف انجمن در »اشراق خيش  يسـخنران  ني

 اشـراق  ةفلسـف  و يسـهرورد  ةمطالع يبرا يكيهرمنوت – يدارشناختيپد يشناس روش ينوع
 بـر  ،رديـ گ يمـ  صـورت  يشناخت ترجمه يچارچوب در قيتحق نيا زآنجاكها. دهد يم شنهاديپ
 از ران،يـ ا يشـفاه  لسوفيف د،يفرد احمد ةترجم در را يشناس روش نيا انتقال ةنحو تا ميآن
 پـژوهش  نيا در. ميده قرار مطالعه و يبررس مورد يسخنران نيا مكتوب متن اول فصل دو
 و كيـ هرمنوت ،يدارشناسـ يپد ازجملـه  يساسـ ا ميمفاه و فيتعار بر يمرور از پس يقيتطب

 و ميپـرداز  يمـ  كـربن  خـاص  يشناس روش نياديبن عناصر به يشناس ترجمه با ها آن ارتباط
 كرديرو ،يسهرورد از كربن ةفرانس ةترجم يليتحل يبررس و يشناخت ترجمه ليتحل با ابتدا
 ديـ فرد حمـد ا يفارسـ  برگـردان  در را آن انعكاس يچگونگ نيهمچن و يو يدارشناختيپد

  .ميده يم قرار يبررس مورد
 د،يـ فرد كـربن،  ك،يـ هرمنوت ،يدارشناسـ يپد ،يشناسـ  روش ،يشناسـ  ترجمـه  :ها واژهكليد

  .يسهرورد دگر،يها

  مقدمه - 1

، شـد  يمـ فلسفة غرب كه روز بروز بيشتر بر روابط فلسفي انسان با دنياي بيرونـي متمركـز   
 فلسفي تا بدانجا پيش رفتند كـه  يها انيجر .داد از دست جيتدر بهارتباط خود را با دنياي درون 

 ريضـم عنـوان   بـا يونگ در اثر خود، . در لواي منطق و قوانين طبيعي، باطن انسان را نفي كردند
فلسـفة مـا   . انـد  شـده امروز عقايد ما بـه نحـوي چشـمگير خردگرايانـه     « :سدينو يم، ناخودآگاه
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شـكاف ميـان ديـن و دانـش نشـانة      ..] . [.براي زنـدگي نيسـت   يا وهيشبرعكس گذشته، ديگر 
گـويي يـك شـخص بـا دو چـارچوب فكـري مختلـف        [...] خودآگاهي در هم شكافته اسـت  

چنين است كـه بعـد   ). 61- 60، صص1389يونگ، (» خود را طرح افكنده باشد يها تصويري از تجربه
انري كـربن بـه   كه بتواند جوابگوي نيازهـاي بشـر باشـد، هـ     يا فلسفه جادياز شكست پوزيتيويسم در ا

ـ آ يبر م دنبال راهي براي آشتي مجدد جسم و روح ايـن جسـتجو بـر دنيـاي درون انسـان متمركـز       . دي
خصـوص،   و اعضـاي آن بـه   1و حلقـة ارانـوس  ) سمبليك(نمادين  يها من بررسي جهانبه ي. گردد يم

بـراي يـافتن    او. ابـد ي ييونگ، كربن به تحليل پيكرة ساختاري و نمادين تخيل و دنياي درون دسـت مـ  
زرتشت پيامبر را با حكمت افالطـون  «، جهاني كه به گفتة شايگان، نديگز يپاسخ سؤاالتش ايران را بر م

در ايـن جهـان   . به هم آميخته و هر دو را با مشكوة انوار نبوت در سنت ديني ابراهيم پيونـد داده اسـت  
رمانان كهن ايران بـه حماسـة   مذهب زرتشت به حلقة اخوت و جوانمردي معنوي و حماسة پهلواني قه

فرشته بينـي و تجلـي ملكـوت فرشـتگان     . اشراقي دوران اسالمي تبديل شده است يها تيعرفاني حكا
. رسيده و مثل افالطوني به امشاسپندان زرتشتي تبـديل شـده اسـت    زيانگ رتيدر اين جهان به ابعادي ح

روزمره در برابـر واقعيـت جـادوئي و    است كه واقعيت  ايتخيل در اين جهان چنان نيروي تجسم يافته
ايـن شـكل، كـربن از     بـه ). 81، ص1373شايگان،(» ماند يخالق رنگي ندارد و بيشتر به وهم و خيال م

مهـين فرشـتگان ايرانـي     ةكنند رهيديگر مثل افالطوني در جامة خ پس نيازارسد يهايدگر به سهروردي م
كه دنياي درون و بيـرون را آشـتي    يا به فلسفه يابي ت؛ بنابراين به دنبال دس)97جا، ص همان( نديآ يدرم

 دهـد  يهرمنوتيكي مورد مطالعه قرار مـ  –دهد، كربن، فلسفة شيخ اشراق را با رويكردي پديدارشناختي 
     .دهد يارائه م يشناس رانيخود را طي يك سخنراني در انجمن ا يها يو دستاورد و چكيدة بررس

  بيان مسئله -1- 1

زرتشتي در فلسـفة   يها هيما بن« عنوان باباال ذكر شد، كربن يك سخنراني،  كه در طور همان
بـه   1945اين سخنراني در سـال  . كند يمايراد  يشناس رانيادر انجمن  ،»سهروردي، شيخ اشراق

؛ رديـ گ يمـ و احمد فرديد، ترجمـة دو فصـل ابتـدايي آن را بـر عهـده       ديآ يمشكل مكتوب در 

                                                           

1 Eranos 
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در دست نداشتن متون مكتوب از دوران بلـوغ فكـري وي، او را    فيلسوفي كه از سويي به دليل
هايدگر در ايـران محسـوب    يها شهياندو از سويي ديگر، اولين مفسر  دانند يمفيلسوف شفاهي 

  ).48-47 ص، ص1392عبدالكريمي، ( شود يم
. انـد  شـده با دو شخصيت بزرگ مواجه هستيم كـه در جايگـاه متـرجم ظـاهر      نجاياپس در 

: است ميان نويسنده و مخاطب، همچنـين دو زبـان و دو فرهنـگ متفـاوت     يا واسطه كه مترجم
و فرديد، كه متن كربن  اولين مترجم آثار سهروردي و نيز آثار هايدگر در فرانسه عنوان بهكربن، 

هريـك از   يريرپـذ يتأثايـن اسـت كـه     دينما يمكه جالب  يا نكته. را به فارسي برگردانده است
  و هرمنوتيك هايدگري چگونه بوده است؟ از هايدگر ها آن

: زيـر هسـتند   سـؤاالت به پاسـخ   يابي دست، در اين جستار، نگارندگان مشخصاً در پي بيترت نيا به
هرمنـوتيكي وي   –و رويكرد پديدارشـناختي   پديدارهاي متني عنوان بهمواجهة كربن با آثار سهروردي، 

ن رويكرد در ترجمة فارسي به چه ترتيـب رعايـت   و انتقال اي رديگ يمچگونه صورت  شيها ترجمهدر 
بـه فارسـي توسـط     هـا  آنفرانسة كربن از سـهروردي و برگـردان    يها ترجمه، در گريد انيب به؟ گردد يم

ـ  معادلفرديد، اصل وفاداري به متن مبدأ، انتقال مقصود نويسنده،  و تأثيرشـان در   ، انتخـاب واژگـان  يابي
  ؟رديپذ يمانجام  فهم مطلب و دريافت مخاطبان چگونه

  بحث و بررسي - 2

پيش از بررسي رويكرد هرمنوتيك كربن در مطالعه و واكاوي متون فلسـفي و دينـي ايـران،    
  .دينما يمشرح مختصري از خاستگاه و تاريخچة هرمنوتيك ضروري 

  هرمنوتيك -2-1

ولـي   ميريـ گ يمفلسفي مدرن در نظر  يها دهيپديكي از  عنوان بهرا » هرمنوتيك«ما همواره  
بايد گفت در زير اين غشاي فلسفي نوعي كاربست پذيري، پنهـان اسـت كـه بـه دوران يونـان      

، تفسـير و شـرح در تأويـل    يشناسـ  لغـت  صـورت  بهخاستگاه هرمنوتيك «. گردد يمباستان باز 
و در شرح و تفسيرهاي خاخامي بر  -كه از قرن ششم قبل از ميالد آغاز شد -تمثيلي آثار هومر

  ).15 ص، 1389واينسهايمر، (» تورات است
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كه گروندن سـه معنـي بـراي آن بـر      است hermeneueinريشة اين كلمه، از فعل يوناني  
بـودن  (و ترجمه ) توضيح دادن(تفسير كردن . 2، )گفتن، گفته پردازي(بيان كردن . 1: شمارد يم

 كـه  يدرحـال . رسـد  يمرابطة ديالكتيكي ِ گرد آمده در اين فعل جالب به نظر ). در خدمت مفسر
عمل تفسير به دنبال كاويدن و رسيدن به معناي دروني است، بيان كردن به دنبال آن اسـت كـه   

 ).6 ص، 1993گروندن،( .راهي به بيرون بيابد و معناي دروني را آشكار سازد و به سطح بياورد
قصد است، زبان ديگري در جامعة م يساز مفهوم اش ياصلبه عقيدة گروندن، مترجم، كه وظيفة 

  .مفسر نيز هست حال نيدرع
 يـي گرا عقـل امـا بـه مـدد    ؛ هرمنوتيك در خدمت توضيح و تفسير كتاب مقدس بود ابتدادر 

. يافـت  يتر عيوسفاصله گرفت و دامنة  يمذهباز متون  جيتدر به، هرمنوتيك 1عصر روشن گري
ديني خارج كردند و بـه  از اولين كساني بودند كه هرمنوتيك را از حوزة  3و ديلتاي 2شاليرماخر

هايـدگر و گـادامر، بـه پيـروي از سـنت آگوسـتين بـه         ها آنبه دنبال . سمت فلسفه سوق دادند
است كه از قرن بيسـتم، هرمنوتيـك بـه غيـر از      نيچن نيا ؛ وهرمنوتيك بعدي جهاني بخشيدند

  .پردازد يممسائل ديني به ديگر مسائل مطرح در حوزة علوم انساني نيز 

  يرماخرشال-1-1- 2

او اثري كه مستقيماً بـه هرمنوتيـك مربـوط    . شاليرماخر فيلسوف و دين شناسي آلماني بود
كتـابي   1838، در سـال  4باشد به چاپ نرسانده است امـا يكـي از شـاگردانش، فـردريش لـوك     

. بـه چـاپ رسـانيد    گرفـت  يموي كه هرمنوتيك را نيز در بر  يها دهيامشتمل بر تمامي آراء و 
، در ترجمة آثار افالطون، به اين نتيجه رسيد كه بـراي  5لطف همكاريش با شلگل شاليرماخر به

گرچه بـراي او هرمنوتيـك بيشـتر يـك     . داشتن تفسيري درست از متن به هرمنوتيك نياز دارند

                                                           

1 Lumières 
2 Schleiermacher 
3 Dilthey 

4 Friedrich Lücke 

5 F. von Schlegel 
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، 1993گروندن، . (با فهم معناي پنهان سر و كار داشت چراكهتا يك علم،  آمد يم حساب بههنر 
  ).95-84 صص

  

  ديلتاي -2-1-2
روانشناسـي   ژهيـ و بـه زيادي در ايـن خصـوص و    يها كتابديلتاي، پدر هرمنوتيك مدرن، 

وي كـه خواهـان   . پـردازد  يمـ به تشريح مباني هرمنوتيك  ها آندارد كه در  توضيحي و توصيفي
هرمنوتيـك  «ايجاد بنيادي روش شناسيك و منطقي براي علوم انساني بود، بر اين عقيده بود كه 

روش  عنوان بهعينيت علوم انساني را تضمين كرده،  تواند يمايه و اساس علوم تأويلي پ عنوان به
بلندپروازانه در راسـتاي   يا برنامهو ) 331 ص، 1900ديلتاي، (» مطرح شود ها آنويژه و مستقل 

وارد سازي هرمنوتيك به علوم انساني در سرداشت؛ براي دسـتيازي بـه ايـن مهـم، او رويكـرد      
روح، روان و (...) «؛ به عقيدة وي رويكرد توصيفي بـه  شمارد يميفي را متمايز توضيحي و توص

، 2009كمپـوس،  (» اما رويكرد توضيحي مخصوص علوم طبيعي است(...)  شود يمفهم مربوط 
 ).13 ص

 

  نزد كربن يدارشناسيپدو  رويكرد هرمنوتيك-2-2-1

رماخر و ديلتاي اختصـاص داده  را به شالي يا چندصفحه اسالم ايرانيكربن نيز در جلد اول 
بـه عقيـدة كـربن،     .پـردازد  يمـ  يـي گرا خيتاروي در اين صفحات به مسئلة هرمنوتيك و . است

 نائـل علوم انساني از ذهنيـت گرايـي محـض     يساز خارجمناسبي براي  حل راهديلتاي به يافتن 
گـردد كـه آن را   گرفتار مي» حلقة هرمنوتيكي«وي پس از رد پوزيتيويسم، در  چراكه. گردد ينم

  ).162-161 ص، ص1971كربن، (راهي به منبع و اصل نيست 
و  2، تجلـي 1بـا اصـطالحاتي نظيـر ظهـور     يدارشناسيپددر علوم فلسفي و ديني، پديدار يا «

آنچه در اين ظاهر، در . ، ظاهر، آشكار، بروني و علني استنودفنومن، يا . شود يمبيان  3قدسيت
نمود شناسي يعني نمود . ، باطن است كه دروني و پوشيده استدشو يمعين نهان ماندن آشكار 

                                                           

1 épiphanie 

2 théophanie  
3 hiérophanie 
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را دريافتن، ظاهر را با بيرون كشيدن و كشف باطني كه زيـر آن اسـت، دريـافتن؛ نمودشناسـي     
» بنمايانـد  شـود  يميعني راه دادن به اينكه نمود خود را به ذهن يا جان شناسايي كه بدان نموده 

فت كه پديدارشناسي براي كربن نقطـة آغـاز حركـت بـه     ولي بايد گ ).78 ص 1373شايگان، (
كه كربن به مطالعـة   به كار بسته شده توسط عرفاي ايراني اما هرمنوتيك؛ سوي هرمنوتيك است

معنويـت   هرگونـه در نهايت همانند منبع «پرداخته است و در فلسفة كربن وارد شده است  ها آن
ـ  هرگونـه هايي از اسارت كلمات و ، ردوبندهايق، معنويتي كه گذار از شود يمظاهر   يداور شيپ

و سـهروردي پـي    نايسـ  ابـن  كربن راه و روشي را كه). 41ص، 1999كربن، (» آورد يمرا فراهم 
فلسـفة   يگذار هيپاپس او ادامه دهندة راهي است كه وي را به سوي . رديگ يمنهاده بودند، پيش 

، شـود  يمـ پديدار در نظـر گرفتـه    نوانع بهتجربة معنوي كه . دهد يمسوق ) معنوي(تجربة ديني 
در جسـتجوي آن   كـه هرمنـوتيكي كـه وي    دارد يمـ كربن، خود، اذعان . خود، هرمنوتيك است

است با آنچه هايدگر در نظر داشت تفاوت دارد، چراكه فلسفة او هماننـد نوافالطونيـان، طـرح    
. هـر روزه را  تـاريخي  يهـا  تيـ واقعو نه  دهد يممد نظر قرار  اصلي و پايدار تاريخ انسانيت را

، آنچـه در  جسـتم  يمـ آنچه من در نزد هايدگر « :دهد يمكربن خود اين مسئله را چنين توضيح 
و  جسـتم  يمـ اسـالمي   _پرتو آثار هايدگر دريافتم همان چيزي بـود كـه در متافيزيـك ايرانـي     

ر دينـي بـا   است كه پديدارشناسـي تجربـة امـ    رو نيازا ).24 ص، 1981ارن، ةنام ژهيو(» افتمي يم
ـ تأكزيرا در پديدارشناسي همواره ؛ گردد يمهرمنوتيك معنوي يعني تأويل آغاز  بـر آن اسـت    دي

كـه تأويـل در سـطح     گـردد  يمـ و ايـن امـر سـبب     اندينما يمكه پديدار لزوماً خود را بر كسي 
 معنابخشي شخصي قرار گيرد؛ براي همين است كه كربن بـا الهـام از يونـگ، تأويـل را فرآينـد     

كه فرد از آن براي يافتن منبع و خاستگاه نمادي كه بر وي آشـكار شـده    داند يم يساز يصشخ
بازگرداني يـك  "به معناي «و به دنبال آن تكنيك تأويل در فلسفة ايراني را  كند يماست استفاده 

تأويل از منظر كـربن،   يرو نيازا). 25 ص، جا همان( داند يم» "چيز به اصلش، به كهن الگويش
در . دارد يمـ ل روح است، فرآيندي است كه از آنچه در زير نماد پنهان اسـت حجـاب بـر    تأوي

كربن و مسـيري كـه او را از هايـدگر بـه سـهروردي رسـاند، شـايگان         يدارشناسيپدخصوص 
ي ِ ديگـر، يـا مقـامي از    » اقليم وجـود «، جست يمآنچه كربن در نزد متفكران ايراني «: ديگو يم
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» بازگشت به خود چيزها«. از برنامة تحليلي هايدگر بيرون بود اصطالح بهحضور بود، مقامي كه 
يا به تعليق احاله كردن، كه هوسرل مبشر آن بود، يا كنار كشيدن از اعتقادهاي جاري كه پيـروان  
نمودشناس هوادارش بودند، راهي به قارة گمشدة روان نداشت، همچنـان كـه هايـدگر نيـز بـا      

كه به اقلـيم هشـتم    افتي ينمدازين و ساخت زمانمندي آن توفيق تحليل جوانب اگزيستانسيل 
: كنـد  يمـ وي در ادامه از كـربن چنـين نقـل     ).66ص، 1373شايگان،(» جهان مثالين دست يابد

ـ الهارتبـاط تأويـل از    ةسلسـل آنچه بـا شـادي تمـام در نـزد هايـدگر يـافتم چيـزي جـز         «  اتي
نمودشناسي بـراي آن اسـت كـه تأويـل اساسـاً      شاليرماخري تا به امروز نبود، و انتساب من به 

كـه   ام نكردهپس من كاري جز اين . ظواهر بيان شده) باطني(كليدي است گشايندة معناي نهاني 
در همين معنا نخست در پهنة گستردة ناگشـودة عرفـان اسـالمي ِ شـيعي، و سـپس در عرفـان       

  ).67ص، جا همان(» شمينديبژرف  اند قرارگرفتهمسيحي و يهودي كه پهلو به پهلوي آن 
  

  هرمنوتيك و ترجمه -2-2-2

خـود در لفافـة نـوعي    ) چيزهـا (هايدگر اولين كسي بود كه به پيروي از هوسرل دريافت، كه اشياء 
تـأمالت وي در  . پديدارشناسي پيش از هر چيز نياز مبرمي بـه هرمنوتيـك دارد   يرو نيزبان هستند؛ ازا

فكراني چون بولتمن، گادامر و ريكـور در زمينـة هرمنوتيـك    بخش مت خصوص، فهم، تفسير و زبان الهام
، 1937هايـدگر،  (هايدگر بيش از هر چيز بر رابطة تنگاتنگ ميان ترجمه و تأويل تكيـه دارد  . بوده است

و تأويـل بـه نوبـة خـود چيـزي      . [...] يك تأويل اسـت  خود يخود به يا هر ترجمه«براي او ). 11ص 
ترجمه و تأويـل ذاتـاً يـك    . [...] كه ديگر لب از سخن فروبسته است نيست جز تكميل و تداوم ترجمه

به هر روي، در بررسي رويكرد كـربن در ترجمـه، مشـاهده    ). 456، ص 1983هراكليت، (» چيز هستند
او متون زيادي را از اسالم ايرانـي ترجمـه   . در تمامي آثار او دارد يا ژهيكه تأويل متون جايگاه و ميكن يم

  .اش همواره نوعي تأويل مشهود است ر ترجمهكرده است و د
  

  بررسي ترجمه شناختي -2-3
به ارائة نتايج تحقيق بپردازيم الزم به ذكر است كه، از لحاظ گونه شناسي، متن  آنكهپيش از 

زيرا عليرغم قلـم سـخت   ؛ از اطالعات در نظر گرفتيم يا مجموعهانتقال  كربن را فني و با هدف
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وي در فهـم سـهروردي و فلسـفة او     يشناسـ  روشارائة  منظور بهمتن  ادبي كربن، اين يگاهو 
ـ آراو استفاده از  يشناخت ييبايزگفت كه غايت نهايي آن بعد  توان يمايراد شده است و  و  هـا  هي

  .ادبي نبوده است يها اسلوب
مسـتقيم و غيـر    يها قول نقلگويا و عملي، از  يا وهيشبراي ارائة بررسي ترجمه شناختي به 

در دو فصـل اول مـتن فرانسـه    . ميكن يمستقيمي كه از سهروردي در متن فرانسه آمده، استفاده م
 شـود  يمسهروردي يافت  از قول نقلمورد  25در كل  كه توسط احمد فرديد ترجمه شده است،

بـراي اسـتفاده از   . برگرفته از متون فارسي و برخي ديگر از متون عربي اسـت  ها آنكه برخي از 
اسـت كـه    هـا  ترجمـه كند و در خالل اين  را به فرانسه ترجمه ها آن ستيبا يمكربن  اين متون،

مـورد مطالعـه    كربن را در ترجمـه،  هرمنوتيكي –در گام اول رويكرد پديدارشناختي  ميتوان يم
قرار دهيم؛ و در گام بعد، ترجمة احمد فرديد از متن فرانسه، نحوة انتقال اين رويكرد توسط او 

  .وفاداري او به متن فرانسه را مورد بررسي قرار دهيم و نيز ميزان
و با توجه به اينكه فقط  ستيندر دسترس  يراحت بهتمامي آثار سهروردي در ايران  ازآنجاكه

دو بخش اول مقالة كربن را فرديد ترجمه كرده است، براي اختصـار و نيـز گويـايي مطلـب، از     
در هـر   .ميـ آور يمكه در اين مقاله  ميا كردهانتخاب  مثال عنوان به، ده مورد را ها قول نقلميان اين 

مثال ابتدا متن اصلي از سهروردي، به زبان فارسي يا عربي و به دنبال آن ترجمة فرانسة كربن و 
در انتها، توضيحات مربوط به هر مثـال را جداگانـه ارائـه    . ميكن يمترجمة فارسي فرديد را ذكر 

  .ميده يم
در اين . استتلويحات و مطارحات جلد اول مصنفات شيخ اشراق،  برگرفته از مورد اول*

در بـاب فلسـفة شـرقي     نايسـ  ابـن از  دفاتر يافت شدهمورد سهروردي توضيحاتي در خصوص 
  :آورد يم

 العامة الحكمة و المشائين قواعد من بعينها فهي المشرق الي ها نسب ان و الكراريس هذه و«

 به، عتدي بونا االخري كتبه بايني ال قريبا تصرفا الفروع بعض في فتصر او العبارة غير ربما انه اال

 هـو  و العظـيم  الخطب هو فانه الخسروانية، عهد العلماء في المقرر المشرقي االصل به تقرري وال

  ).195 ص، 1976كربن، (» الخاصية الحكمة
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 «Et bien qu’Ibn Sînâ ait revendiqué pour eux une origine orientale 
هـا  نسـب  الـي  المشـرقيين ) ), leur contenu est cependant identique aux articles 

professés par les Péripatéticiens et ne diffère pas de la philosophie 
commune. Sans doute Ibn Sînâ a-t-il modifié les expressions ou travaillé à 
sa manière personnelle sur les dérivations des sources, sans qu’il en résultât 
néanmoins par rapport à ses autres livres une différence avec laquelle il 
vaille la peine de compter. Ce n’est pas ainsi que se trouve justifié l’appel à 
cette origine ou «sources orientale » ( اصـل  مشـرقي) instituée à l’époque des 
«Khosrawanides » (…) Or c’est là, poursuit encore, la grande affaire », la 
question majeure, c’est –à-dire la sagesse des Initiés» (Corbin, 1947, p. 35-
36). 

 ئينمشا قواعد از ناًيع ليكن داده است، مشرقيين به را ها آن نسبت او هرچند ها،كراسه اين و«

 بعضي از در اي و داده تغيير را عبارت موارد، از بسياري در او جز اينكه ؛باشد يم عامه حكمت و

 ديگـر  كتـب  با كتاب اين كه مطالب اندازه بدان تصرفي است؛ كرده تصرّف اندازه كي تا فروع،

 يد كـه د خواهيم يزود به (خسروانيان عهد در مقرر مشرقي با اصل نيز و توجه قابل مباينت او،

 كند ينم پيدا تقرّر) برد يم كار به قديم ايران حكماي بر داللت براي را تعبير اين چرا سهروردي

  .)34-33 ص، جا همان(» است)مشرقي اصل(همين خاصه، و حكمت عظيم خطب و
. باشـد  يمـ از متن مبدأ  تر يطوالنوجه ظاهري ترجمة فرانسه حاكي از آن است كه ترجمه  •

در زبان فرانسـه   المشرقي االصلو  المشرق الي ها نسب :وت در زبان عربيبراي دو كلمة متفا
استفاده شده است كه براي كلمة اول مناسب ولي براي  origine orientaleاز يك كلمه يعني 

در متن عربي نويسنده اصل را معطوف به شرق يا مشـرق  . ستيندومي گوياي منظور نويسنده 
نويسـنده در  . دانـد  يمـ مرتبط با مشرقيين، يعني ساكنان شـرق   كربن آن را كه يدرصورت داند يم

بـه   شيهـا  جـزوه و  ها دفترچهرا در » اصل مشرقي« نايس ابنكه  دارد يممتن عربي صريحاً اذعان 
  .در ترجمة كربن اين مفهوم تغيير يافته است كه يدرحالجا نگذاشته است 

امالً مشـهود اسـت كـه انتخـاب     كـ . حال نگاهي داشته باشيم بر ترجمة فارسي احمد فرديد
شباهت زيـادي   ...، حكمت عامه، خطب عظيم، حكمت خاصه،ناًيعها، كراسه مترجم نظير لغات

از  زبـان  يفارسـ به كلمات عربي متن اصلي دارد كه عالوه بر دشوار ساختن دريافـت مخاطـب   
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تون عربي و فارسـي  اين فرض را نيز القا نمايد كه فرديد در ترجمة متن فرانسه، م تواند يممتن، 
پس در صورت صحت اين فرض، وفـاداري او نسـبت بـه    . سهروردي را نيز دخيل داشته است

سـاختار جمـالت نيـز از    . رديـ گ يممتن اصلي، كه در اينجا زبان فرانسه است، مورد ترديد قرار 
 جهتو قابل مباينت«: دهد يمبه دست  يمعن يبجمالتي  يگاهو  كند ينمنحو زبان فارسي پيروي 

اين جمله بيانگر آن اسـت   .»كند ينم پيدا تقرّر ...]خسروانيان عهد در مقرر مشرقي با اصل نيز و
در  آنكـه  حـال  ستينخسروانيون » اصل مشرقي«و آمده  نايس ابندر دفاتر  آنچهكه تناقضي ميان 

ربن نيـز  يافت و متن ك نايس ابننزد  توان ينمرا » اصل مشرقي«دارد كه  ديتأكمتن عربي نويسنده 
كه فرديد مـتن فرانسـه را بـا     شود يمبا توضيحاتي كه داده شد مشاهده . دهد يمهمين را نشان 

كلمات عربي از متن سهروردي، ترجمه كرده اسـت ولـي در انتقـال محتـوا بـه مـتن        يريگ وام
  .فرانسه وفادار بوده است

  .نقل شده است تتلويحات و مطارحا باز هم از ميپرداز يمكه به بررسي آن  مورد دوم*
و هـي   هـا  بيتهـذ و نحن في هذا الكتاب ال نقصد اال تتميم طرايق المشـائين و تفريعهـا و   «

الحكمة العامة لجميع الباحثين و ان كان قد يتفق فيـه نكـت متفرقـة بحثيـة شـريفة، و الخطـب       
، 1976كـربن،  ( »العظيم مرموز في كتابنا المشتمل علي االصول الشريفة المسمي بحكمة االشراق

 ).195 ص
« Dans ce « Livre des Entretiens », précise-il, nous n’aurons but pour le 

moment que de parfaire les voies ouvertes par les Péripatéciens, d’amplifier 
et de corriger : il s’agira de la philosophie commune à tous les dialecticiens, 
bien que l’on doive y trouver çà et là quelques développements plus subtils 
et ésotériques. Mais la grande affaire, elle, est présentée en figures ( مرمـوز) 
dans notre livre intitulé « Hikmatol-Ishrâq », là où se trouvent contenus les 
hauts et ésotérique principes » (Corbin, 1947, p. 36). 

ن يـ ست و اين ها آنب يع و تهذين و تفريمشائ يها روشم يجز تتم. ن كتابيو قصد ما در ا«
 يها نكته ين كتاب، گاهيهر چند در ا. اهل بحث است يعبارت از حكمت عامه و برا ها روش
حكمـة   م، در كتاب ما بـه نـام  يعظ) امر( خطب يز آورده شده است، وليشريف ن يذوق ةپراكند

  .)34 ص، جا همان(» ، مرموز استباشد يمف ياالشراق كه مشتمل بر اصول شر



  33                                ...يكيهرمنوت ـ يدارشناختيپد كرديرو يبررس                                مهفتو چهل سال 

  

. است و ساختار جمالت عوض شـده اسـت   تر يطوالنبازهم ترجمة فرانسه از متن عربي  •
در مورد محتوا و نحوة انتقال آن بايد گفت كه توضيحاتي بـراي فهـم بهتـر مطلـب در ترجمـه      

براي مثال، نويسنده . مقصود نويسنده بوده است تفاوت دارد با آنچه يگاهافزوده شده است كه 
در ادامه نويسـنده  . كربن، نام كتاب را نيز آورده است كه يدرحال» در اين كتاب« :تنها گفته است

كلمـة تهـذيب،    يجا بهقصد خود را تهذيب و تفريع طرق مشائين معرفي كرده است كه مترجم 
اسـتفاده  » corriger«را دارد از تصحيح كردن  يساز لصخاو  يساز پاككه بيشتر معناي ضمني 

نكـت   «در ادامـه، ترجمـة   . كرده است و با آنچه نويسنده در پـي آن بـوده اسـت تفـاوت دارد    
، جمع مكسر نكته اسـت  نكت در اينجا مقصود از. نيز جاي بررسي دارد» بحثية شريفة   متفرقة
موضوع اصلي مطرح شده در حكمة االشراق  ، منظور مواردي است كه در مقايسه بامتفرقه و از

مطابق با نظر نويسـنده   يخوب بهدر ترجمة فرانسه اين موارد . از اهميت كمتري برخوردار هستند
 .اند افتهيانتقال 
در مورد ترجمة فارسي، كامالً مشهود است كه ترجمه، كلمه به كلمه، از روي متن عربـي   •

ربن در خصوص كتاب و اسـم آن داده اسـت در   براي مثال توضيحي كه ك. صورت گرفته است
تمامي كلمات سهروردي در ترجمة فارسي حفظ شده اسـت و  . ترجمة فارسي وارد نشده است

اين امر درك مطلب را براي خوانندگان امروزي، كـه بعضـاً آشـنايي زيـادي بـا كلمـات عربـي        
ستي اشـاره شـود كـه    باي» شريف يذوق ةپراكند يها نكته«در خصوص . سازد يمندارند، دشوار 

از مـتن عربـي    ياللفظـ  تحـت اين ترجمه از روي متن فرانسه صورت نگرفته و بازتاب برگردانِ 
  .ب انتقال نيافته استطاست، به همين دليل معناي مورد نظر سهروردي به مخا

  :سهروردي است ةنام تيوصنقل شده است كه بخشي از  مطارحاتاز كتاب  مورد سوم*
سير الي اهللا في هذا الزمان ما كنّا نغتم و نتأسف هـذا التأسـف، و هـو ذا قـد     ال و لوال انقطاع«

  شـاركصِ عن ممري في األسفار و االستخبار و التفحّني الي قربٍ من ثلثين سنةً، واكثر عبلغ س
ع أوصيكم اخواني باالنقطـا : مطّلعٍ، و لم أجد من عنده خبر عن العلوم الشريفة و ال من يؤمن بها

» "حكمـة االشـراق  "مفتاح هذه االشياء مسـتودع فـي كتـابي     ؛ والي اهللا و المداومةِ علي التجريد
  ).505 ص، 1976كربن، (
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«Si de notre temps, dit- il, la route vers Dieu ne s’était pas trouvée 
coupée, nous n’aurions pas enduré tant tristesse, ni souffert l’irritation d’une 
tel chagrin. Voici que mon âge est maintenant aux alentours de la trentième 
année. La plus grande partie de ma vie, je l’ai passée en voyages, en 
enquêtes, à la recherche d’un compagnon parfaitement initié, mais je n’ai 
trouvé personne qui eût foi informé des Hautes Sciences, ni personne qui eût 
foi en elles. Frères! voici le testament que je vous laisse: que tarisse pour 
vous tout autre souci que le monde divin, que la persévérance dans l’œuvre 
d’Esseulement mystique (tajrîd). La clef de toutes ces choses est déposée 
dans mon livre intitulé Hikmat ol-Ishrâq » (Corbin, 1947, p. 25-26). 

. مين و متأسف نبـود يه غمگين پاين روزگار نبود، بديدر ا خداوند ير به سوياگر انقطاع س«
شتر عمر مـن بـه اسـفار و اسـتخبار و تفحـص از      يده و بيسال رس يك به سينك سنّ من نزديا

ف، يشـر  يهـا  دانشك او از يافتم كه به نزدين يكس يده است، وليلع، مصروف گردمط يمشارك
خداوند و مـداومت   يت به شما انقطاع به سويوص! برادران من. ماني باشديا ها بدانو نه  يخبر

» عـت نهـاده شـده اسـت    يزها در كتاب حكمة االشراق من، به ودين چيا ةد است و هميبر تجر
  ).25 ص، جا همان(

ن فرانسه مواردي اضافه شده است كه تأثيري بر محتوا ندارد يا تغييري در آن ايجـاد  در مت •
دلمشـغولي  باشد كه هرگونه نگراني، مگر  ، مترجم جملةبريدن از هرچه جز خدابراي . كند ينم

را در نظر گرفته اسـت كـه مـتن را بـه     بخشكد  اش شهير، در چشمتان خوار شود و عالم الوهي
شيوة نگارش سهروردي به دنبال رعايت ذوق ادبـي نبـوده    كه يدرحال كند يمگونة ادبي نزديك 

گفـت لحنـي صـريح و     تـوان  يمـ وي است،  ةنام تيوصاين مثال بخشي از  كه ييازآنجااست و 
» اهللا«اين است كه در اين بخش دو بار كلمـة   باشد يمنكتة ديگري كه حائز اهميت . جدي دارد

» عـالم الـوهي  «و در مواجهـة دوم  » خدا«ن را در برخورد اول به كار برده شده است كه كربن آ
از آن  تـوان  يمـ اسـت كـه معنـاي متفـاوتي را      يتـر  عامكلمة » عالم الوهي«. ترجمه كرده است

. شـود  ينممشخص است كه تعابير متفاوت از آن حاصل  يا واژه» خدا« كه يدرحالبرداشت كرد 
از متن عربي در متن فرانسه وارد شده اسـت و در  نيز هرمنوتيك، و تفسير فردي كربن  نجايادر 

 يدارشناسـ يپدنتيجه باز هم از رويارويي با متن، همچون يـك پديـدار صـرف، دور هسـتيم و     
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در اين ترجمـه   )XIX-XX ص، 1971كربن،( شود يمتعبير  المحجوب كشفكربن كه از آن به 
  .با تفسير و دريافت فردي كربن از متن عربي همراه است

قبل، از نظر انتخاب لغات، به متن عربـي نزديـك    يها مثالمة فارسي، فرديد همانند در ترج
ترجمة لغوي از . كنند ينمعالئم نگارشي و ساختار جمالت فارسي از متن فرانسه پيروي . است

نارسا حاصل شود و دريافت مخاطـب تـا حـدودي     يا ترجمهروي متن عربي، سبب گرديده تا 
كـه در   يا كلمـه ترجمه شده است، يعني همان مشاركي مطلع ، «initié»براي مثال . مختل شود

اين در حـالي اسـت كـه در زبـان     . عيناً در ترجمة فارسي وارد شده است متن عربي آمده است
و از سـويي بـه    كنـد  ينمـ ، منظور اصلي نويسنده را منتقل مشاركي مطلعفارسي معيار امروزي، 

 توانسـت  يمـ بهتـر  » همراهي كه به راه آشنا باشد «است؛  تر كينزددايرة واژگان علوم اقتصادي 
اسـت كـه بـراي     ياللفظـ  تحت يا ترجمه فيشر يها دانش به همين شكل،. مفهوم را منتقل كند

محتـواي مـد نظـر نويسـنده را      تواند ينمدر نظر گرفته شده است كه اين نيز »  العلوم الشريفة «
يگري كه براي انتخاب لغـات نامناسـب در ترجمـة    مثال د. در زبان فارسي انتقال دهد يدرست به

د يـ و مـداومت بـر تجر   خداونـد  يانقطاع بـه سـو  ت به شما يوص: ارائه بدهيم ميتوان يمفارسي 
  .، جملة فارسي شايد نارسائي به دنبال داشته استياللفظ تحتنيز ترجمة  نجايادر  .است
نيـز   « .ni souffert l’irritation d’une tel chagrin »بخشي از متن فرانسه براي مثـال  

به فارسي ترجمه نشده است كه اين خود حاكي از اين است كه مترجم در ترجمه به متن مبـدأ  
  .وفادار نبوده و دريافت شخصي خود از متن عربي را در ترجمه آورده است) فرانسه(

 انعنـو  بـه جـايي،   چيهـ اين است كـه فرديـد در    كند يمرا جلب  توجهماننكتة ديگري كه 
بهره برده، ارجاع نداده است و مخاطبي كه با زبان  ها آنپانويس، به متون عربي كه در ترجمه از 

فرانسه آشنايي نداشته باشد در درك مطلب فارسي كـه سراسـر كلمـات عربـي آن را فراگرفتـه      
  .شود يماست دچار مشكل 

آن سـهروردي بـا   كـه در   دهد يمرا شرح  يائيرؤبه نقل از كتاب تلويحات،  مورد چهارم*
  :شود يمارسطو روبرو 
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و منام و كنت زماناً شديد االشتغال كثير الفكر و الرياضة و كان يصعب علي مسئلة العلـم و  «
ما ذكر في الكتب لم يتنقّح لي فوقعت ليلةً من الليالي خلسةٌ في شبه نومٍ لي فاذا أنا بلذّةٍ غاشـيةٍ  

بح انساني فرأيته فاذا هو غياث النفوس و امـام الحكمـة   و برقةٍ المعةٍ و نورشعشعاني مع تمّثل ش
  ).74-70 ص، ص1976كربن، (» المعّلم االول علي هيئةٍ اعجبتني و اُبهةِ ادهشتني

« Je me trouvai quelque temps extrêmement absorbé, plongé dans mes 
réflexions et le travail de ma pensée : le problème de la Connaissance 
m’accablait de sa difficulté. Rien de ce que les livres mentionnent ne se 
résolvait pour moi. Or, une certaine nuit, il m’arriva d’être ravi un instant en 
une sorte de rêve. Voici que je fus enveloppé d’une grande allégresse, d’une 
fulguration étincelante, d’une lumière resplendissante. En même temps se 
précisait peu à peu une silhouette humaine. Je l’observai, et voici que je 
reconnus l’imâm de la Sagesse, Primus Magister Aristote, sous une forme 
qui m’émerveilla de sa beauté » (Corbin, 1947, p. 47-48).  

علـم بـر مـن دشـوار      ةمسـئل ر بـودم و  يـ اضت كثيد و فكر و رياشتغال شد يدارا يو زمان«
تـا  . سـاخت  ينمـ زي مـنقح  يمن چ يدر كتب مذكور است، از برا باره نيدراده بود و آنچه يگرد

 يغاشـ  يدست داد و در آن حال، مرا لذّت يا خلسهه به خواب، يشب يبر من در حالت يشب كه نيا
دم، و يـ پـس او را د . ، در خود فرو گرفتيانسان ي، با تمّثل شبهيالمع و نوري شعشعان يو برق

كـه   يرت و بر ابهتيأتي كه مرا به حيشواي حكمت، معلم اول بود، بر هيو پ ها جاناو همان پناه 
  .)43 ص، جا همان(» مرا به وحشت انداخت

جمالتـش   سـاختار سـت و  در اين مورد، كربن متن عربي را بسـيار رسـا ترجمـه كـرده ا     •
و دريافت محتوا را بـراي مخاطـب    كند يممنظور نويسنده را منتقل  يخوب بهاست كه  يا گونه به

، صفتي كـه  ها جانپناه ، به معناي »غياث النفوس«اين است كه  ذكر قابلتنها نكتة . كند يمتسهيل 
  .سهروردي براي ارسطو آورده است، در ترجمة فرانسه حذف شده است

صوص ترجمة فارسي، انتخاب كلمات و ساختار جمالت همانند موارد پيشين، به متن در خ
مترجم را از انتقال مناسـب مفهـوم    ياللفظ تحتهم ترجمة  نجايادر . عربي شباهت فراوان دارد

در  علـم كلمـة   مثال عنوان به. متن فرانسه و در نتيجه مقصود اصلي نويسنده دور نگه داشته است
اد از آن نه علوم امروزي بلكه علوم باطني و معنوي است و كربن با تشـخيص  متن عربي كه مر
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ــحيح آن را  ــه آن را از     Connaissanceص ــزرگ اول كلم ــرف ب ــت و ح ــرده اس ــه ك ترجم
در انتهـاي  . همان علم ترجمه شده اسـت  در ترجمة فارسي سازد يمجدا » معمول يها شناخت«

آمده است كه در ترجمة فرانسه موجود نيست ولي احمد فرديـد   اُبهةِ ادهشتنيمتن عربي جملة 
متن عربـي   آن را در انتهاي ترجمة خود آورده است كه خود گواه ديگري است بر اينكه مترجم

  .را متن مبدأ در نظر گرفته و اهميت چنداني براي دريافت و ترجمة فرانسه قائل نشده است
  :نقل شده استت المشارع و المطارحااز كتاب  مورد پنجم*
لما تبين انّه ليس لضرورة عدم الخـالء علـي مـا ذكرنـا، و      –وانجذاب الدهن الي النار : قالو«

  فهو ايضاً لتدبيرٍ متعلقٍ بصاحب النوع الحافظ للصنوبرة و لغيرها، –اللجذب النار بخاصيته 
ريـاش الطـاؤوس اّنمـا    انّ االلوان العجيبة في ريشة من : و هؤالء يتعجبون من قول من يقول

الي هذا الحد من قانونٍ مضبوط و رب نـوعٍ   ها يفكان الختالف اَمزجةٍ في تلك الريشة اختلفت 
 460 ص، 1976كربن، (»حافظ.( 

« si l’huile de la lampe monte vers la flamme, on n’explique rien en 
définitive en énonçant quelques lois physiques - que l’on invoque l’« horror 
vacui » ou bien une propriété propre du feu. De même aussi, dit notre 
shaykh, les Sages Perses trouvaient étrange l’opinion de ceux pour qui les 
merveilleuses couleurs du plumage du paon résulteraient simplement d’une 
certaine complexion, d’un certain mélange dans la composition de ce 
plumage, sans qu’intervienne ni ne soit présente une intention déterminée, 
personnellement agissante » (Corbin, 1947, p. 54-55).  

قطعـي آن،  ، نه چنان است كه علت رود يماگر روغن چراغ به طرف شعلة صنوبري آن باال «
ـ  .آتـش باشـد   مـؤثر اموري جسماني از قبيل نفرت طبيعت از خالء و خاصـيت   شـيخ   نيهمچن

عّلـت اخـتالف    گفـت  يمـ هرگـاه كسـي    كردند يمحكماي قديم ايران تعجب  :ديگو يماشراق 
عجيبي كه در الوان پرهاي طاووس مشهود است، چيزي جز امزجة خود پرها نيسـت و در ايـن   

  .)51 ص، جا همان(» مدخليت ندارد "بوط و رب النوع حافظيقانون مض"زمينه، هيچ 
تنهـا  . منظـور نويسـنده را منتقـل كـرده اسـت      يخـوب  بـه در اين مورد هم ترجمة فرانسه  •

 آمده است يعني»   من يقول«سهروردي  خورد اين است كه در متنكه به چشم مي ييها تفاوت
؛ ايـن تغييـر   كـه  ييها آن: رجمه شده استجمع ت صورت به ، اين در فرانسهديگو يمآن كس كه 
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تأثيري در محتوا و دريافت مخاطب از متن ندارد ولي رويكـرد پديدارشـناختي ترجمـه را زيـر     
، دانـد  يمـ را در امـور دخيـل   » شخصـي /يك قصد فردي«در انتهاي متن نيز كربن . برد يم سؤال
  .زند يمحرف  قانون يا رب النوعسهروردي از نوعي  كه يدرحال
؛ فرديد متن عربي را ترجمـه كـرده اسـت   . فارسي، همان موارد پيشين صادق است مورد ترجمةدر 

: زيرا كلماتي از جملة اول متن عربي كه در ترجمة فرانسه وجود ندارد در ترجمـة فارسـي آمـده اسـت    
 در ادامه فرديد بـه پيـروي از مـتن فرانسـه بـه     . رود يمآن باال  صنوبرياگر روغن چراغ به طرف شعلة 

استفاده از متن عربـي دو مشـكل   . برد يمولي همچنان كلمات سهروردي را به كار  دهد يمترجمه ادامه 
از سويي كلمـات عربـي، ترجمـه را از زبـان معيـار دور      : اصلي را در ترجمة فرديد سبب گرديده است

او از  يريـ گ فاصلهكرده و دريافت محتوا را براي مخاطبان دشوار ساخته است و از سويي ديگر موجب 
  .و در نتيجه عدم وفاداري به رويكرد كربن شده است) فرانسه(متن اصلي 

  :نقل شده است ، جلد سوم مصنفات شيخ اشراق، به زبان فارسي،الواح عمادياز  مورد ششم*
 تقدس و عبوديت را بر پاي داشـت،  كيخسرو مبارك كه ملك ظافر] و دوم او از ذريت او[«

با او سخن گفت و نفس او بعالم اعلي عروج كرد و متنقّش  غيباز قدس صاحب سخن شد و 
كيـان  "معنـي   ؛ وگشت بحكمت حقّ تعالي و انوار حقّ تعالي او را پيدا شد و پيش او باز آمـد 

خاضـع   هـا  گـردن دريافت و آن روشنيي است كه در نفس قاهر پديد آيـد كـه سـبب آن     "خرّه
 ).187-186 ص، ص1976كربن، (» شوند

«Le roi Kay Khosraw resta absorbé dans une longue adoration intérieure. 
Alors vint à lui la Sagesse Du Père sacrosaint, la Sagesse personnifiée 
comme hypostase céleste (nous pouvons penser ici aux entretiens consignés 
dans le livre palhavî Mênôk- Xrad), et elle s’entretint avec lui des mystères 
du Monde non manifesté. Il fut ravi lui-même jusqu’au monde suprême : 
son âme fut toute empreinte de la Sagesse céleste, et les Lumières 
archangéliques se montrèrent à lui face à face. Et dans ce face è face il en 
apprit la signification secrète de ce que l’on appelle le «Xvarenah royal», 
«projection victoriale, inspiration d’une puissance dans l’âme, devant 
laquelle se courbent les têtes» (Corbin, 1947, p. 69-70).  
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خرد (القدس  آبِيت آن گاه منطق. ملك ظافر كيخسرو مبارك اقامة تقديس و عبوديت كرد«
مقاوالت خـرد مينـوي و دانـا در     نجايادر (بدو فرا رسيد ) متقرّر در ذات و ذات متشّخص خرد
و با او سخن از غيب گفت و او خود، متنقش ) آورد توان يمكتاب پهلوي مينوك خرد به خاطر 

و بـدين   از حكمت الهي، به سوي عالم اعلي عروج نمود و انوار الهي بـدو مواجهـه پيـدا كـرد    
انوار، معنايي را كه به نام كيان خرّه خوانده شده است دريافت؛ و آن القاء قاهري است در نفس 

  .)64-63 ص، صجا همان(» آورند يمكه بدان مردم سر به خضوع و اطاعت فرو 
»longue بـراي مثـال در   . شـود  يمـ در ايـن مـورد تغييراتـي در ترجمـة فرانسـه ديـده        •

adoration intérieure»  صفتlongue )بـه جـاي   . توسط مترجم اضافه شده است) طوالني
كـه   يا واژهمقـدس، اسـتفاده شـده اسـت،      پدر :Père sacrosaint، از واژة )عالم پنهان( غيب

كه در مواجهـه بـا    مينيب يمباشد؛ به اين شكل اعتقادات مسيحيان مي گر يتداعضمني  يا گونه به
 .مترجم پروتستان در ترجمه داخل گشته است نعنوا بهپديدار متن، ايدئولوژي كربن، 

« la Sagesse personnifiée comme hypostase céleste »     نيز به مـتن اضـافه شـده
بـاز هـم    چراكهاست بر تخطي از رويكردي پديدارشناختي در اين مورد،  يدييتأكه خود  است

 .مسيحيت است القاگر اعتقادات ينوع به
ك كربن از متن با آنچه مقصد حقيقي نويسنده بوده اسـت تـا   در اين مورد دريافت هرمنوتي

بـراي نفـس بـه كـار      صفت عنوان بهدر متن عربي » قاهر«براي مثال . نمايدحدودي متفاوت مي
نيست و اين تغيير نحوي، مفهوم و معناي متن را نيـز تغييـر    گونه نيارفته است ولي در فرانسه 

» آن روشنايي است كه در نفـس قـاهر پديـد آيـد    « در متن سهروردي آمده است كه. داده است
در متن فرانسه صفت قاهر از نفس گرفته شده و در عوض عنوان نيرويـي در نظـر گرفتـه     يول

  شود يمروح القا /شده است كه بر نفس
 .»«inspiration d’une puissance dans l’âme   

اژگان سهروردي، بـه مـتن   از و يريگ بهرهدر ترجمة فارسي اين مورد، احمد فرديد در عين 
اسـراري از  «در ترجمه بـه  » با او سخن گفت غيب«: براي مثال. وفادار بوده است) فرانسه(مبدأ 
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 گونـه  نيهمـ تبديل شده است و فرديد نيز، به پيروي از متن فرانسه، آن را » غيب با او گفته شد
  .به فارسي برگردانده است

  :، جلد سوم مصنفات شيخ اشراق نقل شده استپرتونامهو از  ، به زبان فارسيمورد هفتم*
گفتـيم، او   كه چنانكه حكمت بداند و بر سپاس و تقديس نوراالنوار مداومت نمايد،  و هر«
ببخشـند، و بـارقي الهـي او را كسـوت هيبـت و بهـاء        "فرّ نـوراني "و  بدهند، "خرّة كياني"را 

و سـخن او در عـالم    نصرت رسـد،  يو رئيس طبيعي شود عالم را و او را از عالم اعل بپوشاند،
  ).65 ص، 1976كربن، (» و الهام او به كمال رسد و خوابعلوي مسموع باشد، 

«  Tout roi initié à la Sagesse et persévérant dans l’adoration de la 
Lumière des Lumières, se voit conférer le Xvarenah royal (Khorra- yé 
Kayân : Farr-é nourânî). La fulguration divine le revêt d’une robe de 
majesté et de splendeur. Il est le chef naturel du monde. L’assistance lui est 
donnée du monde céleste; ses songes et son inspiration arrivent à leur 
perfection» (Corbin, 1947, p. 72).  

داند و بزمايش و تقـديس نوراالنـوار مـداومت نمايـد، چنـان كـه       و هر پادشاهي حكمت ب«
او را كسوت هيبت و بهاء  "بارق الهي"ببخشند و  "فرّ نوراني"گفتيم، او را خرّه كياني بدهند و 

بپوشاند و رئيس طبيعي شود عالم را و او را از عالم اعلي، نصرت رسد و خواب و الهـام او بـه   
  .)65 ص، جا همان(»كمال رسد

ر ترجمة فرانسه، عالئم نگارشي و ساختار جمالت تغيير يافته است و جمالت آرايشـي  د •
شده اسـت، در   ادآوري 1اي كه آنتوان برمنريخت شكنانه يها شيگراو، بر اساس  اند افتهيخطي 

زيرا مترجم سعي داشته است تا مـتن را رسـاتر و دريافـت    ؛ هستيم 2شاهد عقاليي سازي نجايا
در مـورد انتخـاب كلمـات توسـط متـرجم،      ). 52 ص ،1999بـرمن،  (سازد  تر سادهرا  مفهومان

مناسبي را براي انتقال محتوا برگزيده است ولـي در   يها نهيگزگفت كه در اغلب موارد  توان يم
هـر پادشـاهي كـه    «ولي در مـتن فرانسـه بـه    »  كه حكمت بداند و هر « :ابتداي متن آمده است

تغيير صورت گرفته در ترجمـه بـه دليـل دشـواري      شك يب. ترجمه شده است» حكمت بداند 

                                                           

1 Les  «tendances déformantes » d'Antoine Berman  
2 Rationalisation 
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كلمه و يا فقدانِ معادل مناسب در زبان فرانسه نبوده است؛ اين تغيير نشـانگر آن اسـت كـه در    
البته مبتني بر  -و نظريات خويش  ها فرض شيپمواجهه با پديدار متن، كربن اجازه داده است تا 

تنهـا در خصـوص يـك     اين تغيير، اگرچـه  ؛ وشوددر ترجمه وارد  -سخنان قبلي شيخ اشراق 
، هركـه حكمـت بدانـد    زيـرا بـا گفـتن   ؛ نيسـت  ياغماض قابلكلمه صورت گرفته است، مسئلة 

؛ به اين معني كه هركس طالب حكمـت باشـد و   بخشد يمسهروردي به آن نوعي دسترسي عام 
اين در حالي اسـت  . ، تالش كنداش ياجتماعاز طبقة  نظر صرفآوردن آن،  به دستدر راستاي 

 يا طبقـه و در اختيار  سازد يم، آن را از دسترس عموم خارج هر پادشاهبا  هر كهكه جايگزيني 
، كه در اعمال ديني ما جايگاه مهمي دارد، و همچنين )شكرگزاري( سپاس كلمة. داند يمخاص 
يـن  ا ازآنجاكـه . انـد  شـده در ترجمـه حـذف   » و سخن او در عالم علوي مسموع باشد«عبارت 

مستقيم است، دخل و تصرف در آن ترجمه را از وفاداري به متن مبدأ و نيز پيـروي از   قول نقل
  .كند يمرويكرد پديدارشناختي دور 

سـاختار  در مورد ترجمة فارسي بايد بگوييم كـه، هماننـد مـوارد قبـل، انتخـاب واژگـان و       
قـي از مـتن عربـي و فرانسـه     تلفي يا ترجمهو فرديد  كنند يمتماماً از متن عربي پيروي  جمالت

 .ارائه داده است
  :، جلد دوم مصنفات، استاالشراق مهحك غير مستقيم از مقدمة يقول نقل مورد هشتم*
و لست اعني بهذه الرئاسه التغّلب، بل قد يكون االمام المتألّه مستولياً ظاهراً مكشـوفاً، وقـد   «

اذا  ؛ ولرئاسـه و ان كـان فـي غايـة الخمـول     فله ا. "القطب"يكدن خفيا، و هو الذي سماه الكافّة 
. الزمان عن تدبير الهـي، كانـت الظلمـات غالبـةً     خألاذا  ؛ وكانت السياسة بيده، كان الزمان نورياً

، 1976كربن، ( »واجود الطلبة طالب التألّه طالب التالّه و البحث؛ ثم طالب التأله؛ ثم طالب البحث
  ).13 ص

« Je ne veux nullement dire par cette autorité, que le pouvoir politique 
soit effectivement aux mains du Sage en tant qu’Imâm. Non ! La légitimité 
de son investiture repose sur ses perfections spirituelles. Mais tantôt l’Imâm 
du monde est publiquement reconnu et officiellement investi (ce fut le cas 
des Prophètes, le cas des rois tels que Farîdoun et Kay Khosraw, en qui fut 
rendu visible le Xvarenah royal) et tantôt l’Imâm est caché. Mais serait 
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totalement inconnu aux yeux des masses, son existence serait-elle 
complétement méconnue et rejetée, c’est lui cependant que «ceux qui 
savent» appellent le Pôle (qôtb); au plus profond de l’obscurité, du malheur 
et de la réjection, c’est en lui cependant que réside l’autorité hiératique de la 
Sagesse» (Corbin, 1947, p. 75-76).  

ن رياست، عبـارت از سـلطه ظـاهري سياسـي نيسـت، بلكـه مـراد از آن، همـان         مراد از اي«
استحقاق حكيم كامل از براي امامت و پيشوايي، نظر به اتصاف او به كمـاالت روحـاني اسـت،    

ماننـد پيغمبـران و   (ليكن گاهي امام متألّه، ظاهر و مقام پيشوايي او مـورد تصـديق عامـة مـردم     
دادگر، همچون كيومرث و فريدون و كيخسرو كه كيان خرّه شـامل  بعضي از پادشاهان فرزانه و 

و گاهي نيز خّفي و از انظار جمهور مردم، نهان خواهد بـود؛ و در ايـن   ) گرديده بود ها آنحال 
صورت، هر چند كه وجود او در غايت خمول و قدر او در پيش عامة مردم، نهان خواهد مانـد،  

عنوي از آن او و هم اوست كـه كاّفـة مـردم، او را بـه نـام      ولي بايد دانست كه باز هم رياست م
 .)68-67 ص، صجا همان(» خوانند يم "قطب"

آزاد ارائـه   يا ترجمـه غير مستقيم روبرو هستيم كـه در آن كـربن    يقول نقلدر اين مورد با  •
شخصـي خـود از    يهـا  برداشـت تفاسير و  بر اساساطالعات زيادي را  يرو نيازاداده است و 

گويـاي ايـن امـر     يخـوب  بهمتن آمده در اين مثال  طول هر سه. ترجمه وارد كرده است متن، در
تغييـر يافتـه    يكل بهدر مورد ترجمة جملة اول متن عربي بايد گفت كه منظور نويسنده . باشد يم

 :در ترجمة فرانسه به اين شكل در آمده اسـت » [...]  لست اعني بهذه الرئاسه التغّلب بل«است؛ 
اين نيست كه قـدرت سياسـي واقعـاً در دسـت حكـيم در       وجه چيه بهمن از اين اقتدار منظور «

كه در متن عربي آمده است ) الرئاسه التغّلب ( ظاهري سياستدر اينجا كلمة  .»معناي امام باشد
و  كه زماني كه اين سلطة سياسـي  دهد يمسهروردي در ادامه توضيح . در نظر گرفته نشده است

اسـت كـه ايـن     زمـان نـوراني  مان در دست يك نفر قرار بگيرنـد، همانـا آن،   سلطة معنوي همز
با در نظر گرفتن مواردي كه به متن اصلي افـزوده و  . اند نشدهتوضيحات در ترجمة فرانسه ذكر 

مشهود است كه رويكرد كربن در ايـن مـورد بـر اسـاس روش      كامالًيا از آن حذف شده است 
ت و از رويكرد پديدارشناختي نسـبت بـه مـتن فاصـله     هرمنوتيك خاصِ وي صورت گرفته اس

  .دارد
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در خصوص ترجمة فارسي كه باز هم تركيبي از متن عربي و فرانسه است، باز هم واژگـان  
بـراي  . دارد يمـ به كار برده شده توسط مترجم، مخاطب را از درك و دريافت صحيح مـتن بـاز   

آمده است؛ اين در حالي است » كافّة مردم« صورت بهدر ترجمة فارسي » كافّة«مثال، كلمة عربي 
  ).دانند يم/ اند آگاهكه  ها آن(كه اين كلمه در ترجمة فرانسه توضيح داده شده است 

بايد يادآور شويم كه فرديد در زبان عربي مهـارت داشـته و در حـال گـردآوري فرهنـگ لغـات       
تـوجيهي بـراي    توانـد  يمـ ايـن امـر   ). 39- 38 ص، صـ 1392عبدالكريمي، (فارسي بوده است /عربي

  .باشد به متن فرانسه اش ياعتماد يباستفادة مفرط او از كلمات عربي و نيز رجوع به متن عربي و 
  :، جلد اول مصنفات شيخ اشراق نقل شده استالمشارع و المطارحات از مورد نهم*
ـ  – "هـوم "ونها يسم يآلتفانّ الفُرس كانوا اشد مبالغةٍ في ارباب االنواع، حّتي انّ النبتة «  يآلت

، 1976كـربن،  (» "هوم ايزاد "و يسمونه  ها نوعيقدسون لصاحب  –تدخل في اوضاع نواميسهم 
  ).460 ص

« Les anciens Perses, poursuit Sohrawardî, étaient souverainement 
experts et dévotieux en matière angélologique (fî’arbâb al-anwâ’). C’est 
ainsi, dit-il, qu’ils honoraient d’une liturgie spéciale l’Ange qu’ils appelaient 
« Homâ Ized » (هوم ايزد), c’est-à-dire l’Ange du Haoma, cette plante qui joue 

un si grand rôle dans leurs institutions sacrées » (Corbin, 1947, p. 55-56).  
اه موسـوم بـه هـوم را    يشتر مبالغه داشتند تا آنجا كه گيانواع، هر چه ب م در بابيرانيان قديا«

و به نام هـوم   كردند يمس يصاحب نوع آن، تقد يبود، از برا ها آنس يكه داخل در اوضاع نوام
 .)52 ص، جا همان(»خواندند يمزاد يا

 2و اطنـاب  1يسـاز  شـفاف ترجمانيِ عقاليي سـازي،   يها شيگرادچار  در اين مورد كربن •
و هدف انتقال اطالعـات   شود يم، علمي و فني محسوب ينوع بهمتن،  ازآنجاكهولي . شده است

و  تـر  سـاده بلكـه انتقـال مفهـوم را     كننـد  ينمـ خللي در ترجمه ايجاد  تنها نهاست، اين تغييرات 
گفـت كـه در ايـن مـورد      تـوان  يمـ  يرو نيازا. كنندمي تر آساندريافت مطلب را براي مخاطب 

                                                           

1 Clarification 

2 Allongement 
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بـه دسـت    فهـم  قابـل روان و  يا ترجمـه و پديدارشناسي كربن، به كمـك يكـديگر،    هرمنوتيك
  .دهند يم

از مـتن   ياللفظ تحت يا ترجمه، شود يمكه مشاهده  طور هماندر مورد ترجمة احمد فرديد، 
ايـن  . انـد  نشـده توضيحات و برخي جمالت متن فرانسه در ترجمة فارسـي ظـاهر   . عربي است

رانيـان  يا«بـراي نمونـه،   . كنـد  يم ييخودنماعربي در اين مورد نيز  گرايش شديد مترجم به متن
كه نه براي جملة فرانسـه، بلكـه بـراي ترجمـة     » شتر مبالغه داشتنديم در باب انواع، هر چه بيقد

در نظر گرفته شده است و » فانّ الفُرس كانوا اشد مبالغةٍ في ارباب االنواع«جملة اول متن عربي 
تشخيص داده و ترجمه كرده است، انتقال  يدرست بهويسنده را، كه البته كربن مقصود ن تواند ينم

 آنكـه  حـال ، گـردد  يمـ دهد؛ در زبان فارسي امروزي مبالغه در معناي ضمني خود منفـي تلقـي   
عدم وفاداري فرديد بـه  . سهروردي اين جمله را در حمايت و ستايش ايرانيان قديم، گفته است

بـاز   فهم قابلروان، رسا و  يا ترجمهاو از متن عربي، وي را از ارائة متن فرانسه و ترجمة لغوي 
  .داشته است

  :، نقل شده استاالشراق هحكماز جلد دوم مصنفات شيخ اشراق،  مورد آخر*
بل العالم ما خالقطّ عن الحكمة و عن شخصٍ قايم بها عنده الحجج والبينات، و هو خليفـة  «

مت السـموات و االرض و االخـتالف بـين متقـدمي الحكمـاء      اللّه في ارضه، و هكذا يكون مادا
المعّلـم االول   ؛ وقايلون بالعوالم متّفقـون علـي التوحيـد ال نـزاع بيـنهم فـي االصـول المسـائل        

وان كان كبير القدر عظيم الشأن بعيد الغور تام النظر ال يجوز المبالغة فيه علـي   >ارسطاطاليس<
ه، و مـن جملـتهم جماعـة مـن اهـل السـفارة والشـارعين مثـل         وجه يفضي الي االزراء باُستاذي

  .اغاثاذيمن و هرمس واسقلينوس و غيرهم
 ام يعـد حكيم الَهي متوٌغـل فـي التأّلـه    : و المراتب كثيرة و هم علي طبقات، و هي هذه) 5(

هـي  التألّه؛ حكيم الَهي متوّغل في التألّه و البحـث؛ حكـيم اَل   ام يعدبحاث  ام يعدالبحث؛ حكيم 
متوّغل في التألّه متوسط في البحث او ضعيفه؛ حكيم متوّغل فـي البحـث متوسـط فـي التأّلـه او      

فان اتّفق فـي الوقـت   . ضعيفه؛ طالب للتألّه و البحث؛ طالب للتألّه فحسب؛ طالب للبحث فحسب
فـي التأّلـه   ان لـم يتّفـق، فالمتوّغـل     ؛ ومتوّغل في التألّه و البحث، فله الرئاسـة و هـو خليفـة اهللا   
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؛ البحث، و هو خليفـة اهللا  ام يعدان لم يتّفق، فالحكيم المتوّغل في التألّه  ؛ والمتوسط في البحث
ال يخلو االرض عن متوّغل في التألّه أبـداً، و ال رئاسـه فـي ارض اهللا للباحـث المتوّغـل فـي        و

العـالم عنـه، و هـو احـقّ مـن      فانّ المتوّغل في التأّلـه ال يخلـو   . البحث الذي لم يتوّغل في التألّه
  ).12-10 ص، ص1976كربن، (» الباحث فحسب، اذ بد للخالفة من التلّقي

«En fait, la Terre n’est jamais privée ni jamais vide d’un Sage ou d’une 
communauté de Sages qui font subsister les attestations divines dans ce 
monde, et par là font subsister ce monde même. Le Sage, premier d’entre 
eux. C’est le "Khalifat’ ollah", l’Imâm, et il en sera ainsi tant que dureront 
le Ciel et la Terre. Mais dans la hiérarchie des Sages, on peut distinguer cinq 
degrés se présentant dans l’ordre suivant. Dans un premier cas : le Sage 
possède l’expérience mystique sans aucune mise en œuvre philosophique. 
C’est le cas des prophètes et des sages soufis: un Bistâmî, un Tostarî, un 
Hallâj. Dans un deuxième cas: le Sage possède le savoir philosophique mais 
est totalement dénué d’expérience mystique. C’est le cas des péripatéticiens, 
d’un Fârâbî, d’un Ibn Sînâ. Dans un troisième cas, plus rare et plus sublime, 
déclare Sohrawardî, que la Pierre philosophale des alchimistes, le Sage est 
totalement expérimenté en l’une et en l’autre. (Et pour cela, remarquent les 
commentateurs, il a tout de même fallu la construction de l’édifice 
aristotélicien, et finalement l’œuvre maîtresse de Sohrawardî en persane.) 
Enfin dans un quatrième et un cinquième cas, l’on a un Sage ayant une 
bonne expérience de l’une et une médiocre connaissance de l’autre.» 
(Corbin, 1947, p. 73-74).  

حجـج و بينـات    ها بدانهيچ گاه زمين، خالي و محروم از حكيمي يا جماعتي از حكما كه «
مـل و  در ميان سلسـلة حكمـاء، فـرد اك   . ، نيستكند يمالهي اقامه و نظام عالم بشري ادامه پيدا 

كه مادام كه آسمان و زمين بر جاي باشد، در حكم خليفة خداوندي و به منزلـة   هاست آنافضل 
  .باشد يمپيشواي حقيقي مردمان 

  :گرفت توان يمو اما سلسلة حكماء را بدين طبقات پنج گانة ذيل منقسم 
يخ تصـوف، از  البحث، مانند اكثر انبياء و اولياء از مشـا  ام يعدحكماي متوّغل در تأله و  -1

  .ها نياقبيل بايزيد بسطامي و سهل بن عبداهللا تستري و حسين بن منصور حلّاج و نظاير 
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التألـه، ماننـد غالـب متقـدمين از اتبـاع ارسـطو و        ام يعـد حكماي متوّغل در بحـث و   - 2
  .نايس ابن، چون فارابي و ها آنمتأخرين 

 ها آنبسيار نادر و وجود  ها آن، عدد حكماي متوّغل در تأله و بحث كه به گفته شارحين -3
، جز به اجتهاد ارسطو در ميان متقـدمين و  ها آنطبقه  رو نيازاو  باشد يمعزيزتر از كبريت احمر 

  .سهروردي در ميان متأخرين، كمال نيافته است
  .حكماي متوّغل در تأله و متوسط در بحث -4
 .)607-66 صص ،جا همان(» حكماي متوّغل در تأله و ضعيف در بحث -5
غير مستقيم است و چندين صفحه از متن مبدأ توسـط كـربن خالصـه و     يقول نقلاين نيز  •

در خصوص حذف و اضافاتي كه صورت گرفتـه نظـري    ميتوان ينمبنابراين  ؛ترجمه شده است
مشـخص، متنـاظر بـا مـتن عربـي آمـده        صورت بهكه  ييها بخشاما در خصوص ؛ داشته باشيم

، در مـتن  مثال عنوان به. انجام نگرفته و محتواي متن را تغيير داده است يخوب هب يابي معادلاست، 
حكمـت و حكيمـي   ( الحكمة و شخصٍ قايم بهااز  گاه چيهكه جهان  ديگو يمعربي سهروردي 

 unدر ترجمـة فرانسـه، جهـان از     كه يدرحال؛ ستينخالي ) كه از اين حكمت برخوردار است

Sage  ياune communauté de Sages )ستينخالي ) حكيم يا جماعتي از حكماء.  
به زبان عربي نزديـك   ها معادلدر خصوص ترجمة فارسي بايد گفت كه همانند موارد قبل، 

گروه چهارم و پنجم حكمـاء را   براي مثال، كربن. آزاد ارائه داده است يا ترجمهمترجم . هستند
را جداگانـه ذكـر كـرده     هـا  آنروردي، در يك دسته قرار داده است ولي فرديد، به پيروي از سه

 ، كـربن مثـال  عنوان به .ديگر آنكه مترجم به متن فرانسه وفادار نبوده است ذكر انيشامورد . است

  آورده استخليفة اهللا براي  را توضيحي امام
«C’est le � Khalifat’ ollah �, l’Imâm»   كه در ترجمة فرديد انتقال پيـدا نكـرده اسـت ، .

، در ترجمـه، بـه   )دارد يمـ سهروردي اعالم ( «déclare Sohrawardî»عبارت در جايي ديگر 
  .تغيير داده است كامالًتغيير يافته و مقصود كربن را » به گفته شارحين  «
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  يريگ جهينت - 3

كه در ابتداي مقاله عنوان شد، هدف اصلي اين تحقيق ترجمه شناختي، واكاوي و  طور همان
رمنوتيكي كربن در مطالعه و ترجمـة آثـار سـهروردي و نحـوة     ه –فهم رويكرد پديدارشناختي 

در راستاي اين هـدف،  . انتقال اين رويكرد توسط مترجم اثر، احمد فرديد در زبان فارسي است
ابتدا پيشينة كربن و نيز هرمنوتيك و پديدارشناسي خاص او كه بيشتر در حـوزة متـون عرفـاي    

 يا سهيمقارار گرفت؛ سپس براي انجام اين پژوهش مورد بررسي ق ،اسالمي كاركرد دارد-ايراني
مستقيم و غير مستقيم ترجمه شـده در   يها قول نقلو نيز نشان دادن كاربرد عملي فلسفة كربن، 

در آخر، تحليل ترجمـة فارسـي   . پديدارهاي متني مورد بررسي قرار گرفت عنوان بهمقالة كربن 
تقال رويكرد خاص كربن را در زبـان فارسـي نيـز    چگونگي و ميزان ان تا داد مان ياريفرديد نيز 

  .شاهد باشيم
 –در مواجهـه بـا پديـدارهاي متنـي سـهروردي، رويكـرد كـربن پديدارشـناختي          شـك  يب

 است؛ به اين معنا كه او پديدار را برجسته و، بـا نيـروي تفسـير و فهـم كـه همـان       هرمنوتيكي
تا از آن پرده برگيرد و آنچـه را كـه در   ، گرداند يبازمهرمنوتيك و يا تأويل است، به اصل خود 

 ازآنچـه عربي به معناي پرده برداشـتن   يا واژه» المحجوب كشف«. بطن نهفته است آشكار سازد
كه در اغلب مـوارد تعبيـري مناسـب بـراي      گردد يبرمپنهان است، به عملكردي پديدارشناختي 

ش بـر آن اسـت تـا    رويكرد ترجمه شناختي كـربن اسـت؛ رويكـردي كـه در آن همـواره تـال      
 عنـوان  بـه ، ييتنها به، و ايدئولوژي فردي در ترجمه وارد نشوند و متن، ها قضاوت، ها فرض شيپ

  .كه بايستي حجاب از آن برگرفته شود شود يمدر نظر گرفته  يا دهيپد
آورده شـد، مشـاهده كـرديم كـه احمـد       مثـال  عنـوان  بهدر مواردي كه در بخش عملي مقاله 

وارد، التزام چنداني به متن فرانسه نداشته و مستقيماً متن عربي را دنبال كـرده  فرديد، در اغلب م
دور ) فرانسـه (وفادار به متن مبدأ  يا ترجمه است؛ اين امر سبب شده است كه از سويي از ارائة

كه بايد، رويكـرد پديدارشـناختي كـربن را بـه مخاطبـان       طور آنبماند و از سويي ديگر نتواند، 
  .انتقال دهد زبان يفارس
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پلي ارتباطي ميـان   عنوان به، در نظر گرفتن نقش مترجم دينما يم ذكر انيشامورد ديگري كه 
كه بايد در عين وفاداري به متن اصلي تالش كند تا به دور  يا واسطهنويسنده و مخاطب است؛ 

در  هـم ف قابلشخصي، محتواي متن اصلي را به شكلي رسا و  يها يدئولوژياو  ها يداور شيپاز 
خـود را در   گروه مخاطبترجمه و گونة متن مترجم بايستي همواره . اختيار مخاطب قرار دهد

و گوياي آگاهي مترجم از اين امـر اسـت    يابي معادلانتخاب واژگان و  شك يب. نظر داشته باشد
  .كند يممهمي در اين راستا ايفا  نقش
مشـهود   ،شايسـتة ايـن وظيفـه    يدنِدر مورد ترجمة كربن، تالش مترجم براي به انجام رسان 
ـ او مخاطب خود را در قرن بيستم در نظر گرفته است؛ مخاطبي كـه  . است ـ ترد يب بـا دنيـاي    دي

واژگاني كه انتخاب كرده اسـت بـه    يرو نيازا .فاصله دارد ها آناسالمي و افكار -عرفاي ايراني
؛ ايـن در حـالي   كند يمل و فرآيند دريافت محتوا را تسهي كند يمفهم متن توسط خواننده كمك 

بررسـي ترجمـه شـناختي مـتن     . است كه در ترجمة فرديد چنين تالشي صورت نگرفته اسـت 
مقاله نشانگر آن است كه فرديد بدون توجه به زبان فارسي معيار امـروزي   يها مثالكامل و نيز 

ـ  واژگانمملو از  ياللفظ تحت يا ترجمهو ميزان آشنايي مخاطب با زبان عربي،  ه ارائـه داده  بيگان
در برخي موارد مقصود نويسنده و مترجم فرانسة آن، كـربن، را نيـز دسـتخوش تغييـر كـرده       و

 ينـوع  بـه ترجمـة فارسـي را    شود يممترجم تا حدي است كه  يها تصرفميزان دخل و . است
  .بازنويسي متن عربي دانست

نتيجـه گرفـت كـه     وانتـ  يمكه در پژوهش حاضر آمد،  ييها مثالدر انتها، با در نظر گرفتن 
 ليتأونمايان است و  يخوب به ها مثالهرمنوتيكي كربن در بيشتر  –پديدارشناختي  يشناس روش

متـرجم   كـه  يدرحـال و تفسير او در اغلب موارد تغييري در پديدار متنـي ايجـاد نكـرده اسـت؛     
رده و بـا  در مواجهه با پديدار متن، با تكيه بر شناخت و دانش فردي خود عمـل كـ   زبان يفارس

وارد ساختن تفسير و فهم خود در ترجمه، رويكرد مترجم فرانسه زبان، كربن، را رعايت نكرده 
 .است
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