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واکاوی سیر تحولی ترجمه قرآنکریم به زبان فرانسه براساس سطوح
ساختاری ،محتوایی و گفتمانی ،با تکیه بر سوره مبارکه حجرات
3

زهرا تقوی فردود ،*1نعیمه تقوی فردود ،2محمدامین تقوی فردود

 -1دانش آموخته دکتری تخصصی زبان و ادبیات فرانسه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،ایران
 -2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم ،قم ،ایران
 -3استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران
پذیرش99/9/7 :

دریافت99/2/9 :

ترجمه قرآنکریم به سایر زبانها در تسریع سیر تحول انسانی در جوامع غیرعربیزبان ،ضرروری مرینمایرد؛
زیرا ترجمه آیات قرآن بر فرهنگ و جامعه ،تأثیر بسزایی دارد؛ همچنانکه بافت فرهنگی و اجتماعی متررجم
متقابال ًدر ترجمه وی نقش مهمی را ایفا میکند .مقابله چهار ترجمه از آیات فرهنگمحور سوره حجررات بره
زبان فرانسه از قرن  17تا  ،22نگارندگان را در تصریح روند تحولی ترجمه قرآنکریم و همچنین در تبیین ایرن
تأثیر دوجانبه یاری میرساند .لذا ترجمه مناسب این آیات ،آموزنده زبان ادب بر مخاطبانش خواهد بود و ایرن
ترجمه صحیح ،مستلزم رمزگشایی صحیح متن مبدأ و سپس رمزگرذاری صرحیح در مرتن مقصرد اسرت .از
دیگرسو ،تعریف سطوح سهگانه ساختاری ،محتوایی و بافتی بهعنوان مبنای بررسی ترجمه ،برگرردان برترر را
معرفی نموده ،روشن میسازد که پایبندی حداکثری به متن مبدأ ،ضمن پیشگیری از ورود آسیب بره مفهروم
آن ،با در نظر گرفتن این سه سطح و با تکیه بر راهبردهای مختلف ترجمه به اقتضای شرایط موجرود در آیره،
فرآیند انتقال را بهنحو احسن بهانجام میرساند .بدینسان ،این مقاله ،روش اسنادی وکتابخانهای برا پرردازش
توصیفی –تحلیلی را برمیگزیند و هدف اصلی آن ،بررسی سیر تحولی ترجمه قرآنکریم به زبران فرانسره و
معرفی ترجمه برتر ،و همچنین برجستهسازی جایگاه استفاده از برخری رویکردهرای ترجمرهای ارائره شرده
توسط ترجمهشناسان است ،تا بدین طریر امکران ارائره الگرویی ترکیبری از آن رویکردهرا را در ترجمره
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چکیده

قرآنکریم بیابد .در این میان دلیل ارائه بازترجمهها در طول زمان ،خود را آشکار خواهد ساخت.
واژگان کلیدی :ترجمه قرآن ،ساختار ،محتوا ،بافت فرهنگی

*نویسنده مسئول مقاله:
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Email: Zahrataghavi65@yahoo.fr
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 -1مقدمه
قرآنکریم ،منبع سرشار دانش

و حکمش ،،سرشمشمهای کشه ممشامآ آمشو ههشای ررهنیشآ،

اجتماعآ ،ادبآ ،سیاسآ ،اقتصادی ...،را در بطش وشود دارد ،راه و رسشم شیونشه یسشت را
مآنمایاند .آنشه که امرو ه دانممندان شرق و غرب به آن دس ،مآیابنشد ،قشرآنپژوهشان در
مت  0011ساله قرآن ،با پس دن الیهای ا الیههای هفتیانشه آن ،ا آن وبشر مشآدهنشد .لشاا
کمال نهایآ بمری ،،جز در پرمو کالم الهآ که مقتضای حال ممامآ مانها و مکانهشا نشا ل
شده ،امکانپایر نخواهد بود و گنجینههای ممدنسشا ایش سشند جشاودان در مسشیر مت شول
ساوت ممامآ مردم با هر ررهنگ و ملیتآ در حرک ،هستند .ا ای روس ،کشه مرجمشه ایش
نمانههای استوار علمآ به سایر بانها در مسریع سشیر م شول انسشانآ در جوامشع غیرعربشآ
بان ضروری مآنماید .هرشند برگردان مطلق آن ،بشه جهش ،گسشتردگآ همشهجانبشه کشالم
گررتهاند ،ا مینیان ساوته نیس .،لیک حضور مترجمان در عرصههای قرآنشآ ،راه را بشرای
بهرهگیری ممامآ جوامع ا مأللؤ انوار قدسآ هموارمر وواهد کرد .ا ای رو ،مقاله حاضر بشر
آن اس ،با مقابله شهار مرجمه ا آیات ررهنشگم شور سشوره حجشرات بشه بشان ررانسشه ا
قرنهای « ،71 ،01 ،02 ،02دوریه ،امی  ،کا یمیریسشکآ ،حمیشدا » ،1رونشد م شولآ مرجمشه
قرآنکریم را در عصرهای گوناگون ،برجسته ساوته ،مأثیر مرجمه آیات قرآن را بر ررهنشگ و
جامعه ،و سپس مأثیر بار ،ررهنیآ و اجتماعآ مترجم را بر مرجمه وی مشورد کشاوق قشرار
دهد ما بدی طریق به معریف مرجمهای ووب ا قرآن نائش آمشده ،الیشویآ بشرای مترجمشان
آینده قرآن معیی نماید .دلی گزین

شهار مترجم را بایستآ در م والت واصآ کشه در امشر

مرجمه به وجود آوردهاند ،جس" :،دوریه" بهدلی پیمیام بودن

در امر مرجمشه" ،امشی " و
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آسمانآ ،معجزهای که ا جنس نور بوده ،واژه به واژه آن بهگونهای هدرمند در کنار هم قشرار

"کا یمیریسکآ" بهدلی با مرجمهای که با راصله یک قرن ،پس ا بشا نیری مرجمشه پیمشی
ارائه مآدهند و بنابرای وود در رو گار وود پیمیام هستند و "حمیدا " به علش ،پیمشیام
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بودن

در میان مسلمانان که دس ،به مرجمه قرآنکریم مآ ند .دلی گشزین

سشوره مبارکشه

واکاوی سیر تحولی ترجمه قرآنکریم به زبان فرانسه  ______________________ ....زهرا تقوی فردود و همکاران

حجرات نیز آمو ههای ررهنیآ -اجتماعآ ای سوره اس ،که بشه نیارنشدگان ایش امکشان را
مآدهد ما عالوه بر مطالعه ساوتار و م توای ای سشوره ،گفتمشان و بارش ،ررهنیشآ را نیشز
بهگونه ملموسمری بررسآ کنند و ا ای رو منها آیشات ررهنشگم شور ایش سشوره گشزین
شدهاند ما ررص ،مانور بی مری بر روی آیات در اوتیار داشته باشند .ا آنجا کشه واکشاوی
سیر م ولآ مرجمه قرآنکریم به بان ررانسه طآ شهار قرن متوالآ ،با در نظر گررت هر سشه
سطح ساوتاری ،م توایآ و گفتمانآ ،ماکنون مورد موجه قرار نیررتشه ،و هشمشنشی مرجمشه
سوره حجرات به بان ررانسه واکاوی نیردیده اس ،،نیارندگان مقالشه ،هرسشه سشطح را در
ررآیند مرجمه آیات قرآن به بان ررانسه مبنای مطالعه وود قرار داده ،همزمشان بشه شناسشایآ
بروآ رویکردهای مرجمهای موجود در شهار مرجمه مشآپردا نشد مشا بتواننشد حتشآاالمکشان
کاری روشمند ارائه دهند .بدی سان ،شندی پرس

مطرح مشآششود کشه ایش مقالشه سشعآ

 -0با مرجمهها در طول مان به شه دلی امفشاق مشآارتنشد؟  -7آیشا هشر مرجمشهای کشه
صورت مآگیرد بهتر ا مرجمه پیمی اس،؟  -3موجه مترجمان قرآنکریم در طشول مشاریخ
به شه سطوحآ ا مرجمه معطوف شده اسش،؟  -0در ارائشه یشک مرجمشه مناسش
مقدس قرآنکریم رعای ،شه نکامآ ال م اس ،و آیا گزین

ا مشت

یکآ ا سشطوح مرجمشه اعشم ا

ساوتار ،م توا ،بار ،ررهنیآ کفای ،مآکند؟  -5آیا با وجود مرجمشههشای بسشیاری کشه در
قرون مختلف ا قرآنکریم صورت گررته ،بایستآ که مرجمه ای کتاب مقدس متوقف گشردد
و دییر نیا ی به با مرجمه نخواهد بود؟

 -2مبانی نظری تحقی
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وواهد کرد با مطالعه مرجمههای ماکور بهصورت عملآ به آنها پاسخ دهد:

مرجمه یک بان و ررهنگ به بان و ررهنیآ دییشر ا قشدم ،بسشیاری بروشوردار اسش ،و
مرجمه کت

آسمانآ نیز ا ای امر مستثنآ نیستند .ای

مرجمههای متعدد در طشول مشاریخ،
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رویکردهای مرجمهای مختلفآ را نیز بهدنبال داشته اس .،عدهای ا نظریهپشردا ان مرجمشه ا
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جمله "والتر بنجم " معتقد به حفظ ساوتار بانآ مت مبدأ در امر مرجمه بشوده ،رشرم را بشر
م توا مرجیح مآدهند (بشنجم  )052 :7111 ،و ایش مبشدأگرایآ ،مرجمشهای م ش،الفظشآ در
اوتیار مآگاارد .عدهای دییر شون "سش ژروم" ( ،)0153انتقشال معنشا و مفهشوم را جشز در
مرجمه متون مقدس ،در اولویش ،قشرار دادهانشد (گیشدر" .)30 :7101 ،اوژن نیشدا" نیشز حفشظ
ضابطههای بان مقصد را ال م دانسته ،سطح م توایآ را بر سطح صوری مقدم شمرده اسش،
(نیدا .)00 :0151 ،در واقع ،مقصد گرایانآ که به انتقال معنا و مفهوم اهمی ،بی مری دادهانشد،
طرردار ارائه متنآ یبا در قال

واژگان و بانآ یبا جهش ،ولشق و انتقشال مشأثیر مشت مبشدأ

بودهاند .ما ای که "آنتوآن برم " در اواور قرن بیستم مسشأله "بوطیقشای مرجمشه" 7را مطشرح
مآکند که طآ آن ،ضم احترام به نظریههای مرجمه پیمی  ،جنبه ادبآ مرجمشه و هشمشنشی
اهمی ،سه بعد ماریخ ،م لی و اوالق را در مرجمه مطرح مآکند .وی مضاد بی مشت مبشدأ
مبدأ و مقصد را مکم هم مشآدانشد (بشرم  .)01 :0120 ،بشدی سشان ،بشهمنظشور ارائشه کشاری
روشمند ،نیارندگان مقاله ،در سه سطح مورد بررسآ ،بر رویکشردهشای مشاکور مکیشه کشرده،
ضم بررسآ سیر م ولآ مرجمه قرآنکریم به بان ررانسه و معررشآ مرجمشه برمشر ،جاییشاه
استفاده ا هرکدام ا ای رویکردها را در مرجمه مت مقدس قشرآنکشریم بشهصشورت عملشآ
برجسته ساوته ،الیویآ مرکیبآ ا آنها را ارائه وواهد داد.

 -3ترجمه در سطح ساختار
ووان

ساوتارگرایانه در استقالل متنآ که ا جهان جدا شده ،معریف مآشود .بشدی معنشآ

که ای کلمات هستند کشه مشت را مشآسشا ند و مشت بشهمثابشه مفعشولآ اسش ،کشه ا راعش
مولیدکننده آن مستق اس" .،رردینان دو سوسور" بهعنوان پایهگاار وشوان
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و مقصد را حاف کرده ،ا وجود معامالت بینا بانآ و بینشاررهنیآ سشخ مشآگویشد و مشت

سشاوتارگرایانه

بان را بهعنوان ررم در نظر مآگیرد و واحشدهشای بشانآ را در ارمبشای میشان آنهشا معریشف
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مآکند .لاا در یک ووان

سشاوتارگرایانه ممرکشز بشر روی ماهیش ،بشان ،کشالم ،اسشتعاره،

واکاوی سیر تحولی ترجمه قرآنکریم به زبان فرانسه  ______________________ ....زهرا تقوی فردود و همکاران

معوبض اندیمه ،ل

 ...،اسش( ،سوسشور .)011 :0120 ،سشاوتارگرایان مشت را مرسشیم کننشده

بآکرانیآ بانآ مآدانند« :مولد وواننده بایستآ مشر نویسشنده را بشه همشراه داششته باششد»
(بارت .)11 :0120 ،بنابرای  ،معنای مت ا بان و نشه ا نویسشنده آن برمشآآیشد .مرجمشه نیشز
شیزی رآنفسه اس ،و رقط برای وود ساوته مآشود و مخاطبآ ندارد .یک اثر بشرای وشود
و موسط وود موجودی ،مآیابشد (بشنجم  .)052 :7111 ،سشاوتارگرایان در مرجمشه مشرجیح
مآدهند ساوتار بان مبدأ را حفظ کرده ،به مت مبدأ ورادار باشند .آنهشا ادامشهدهنشده سشن،
مرجمه م ،اللفظآ بوده ،حس مت را کشه ا سشاوتار اده ششده ،و نشه معنشای آن را حفشظ
مآکنند" .ژان-رنه الدمیرل" ای دسته ا مترجمان را که حداق مغییشر را در مشت مبشدأ وارد
مآکنند ،مبدأگرایان 3مآنامد (الدمیرل .)XI :7100 ،ای دیدگاهها نمایانیر وجود وشوان هشای
متفاومآ در طول مان هستند .لاا ،شنانشه در ب ث مرجمه ،مترجم را بهعنشوان وواننشده در
مرجمههای متفاومآ مواجه مآشویم .ا ای رو ،در ررآینشد مرجمشه ،موجشه بشه سشطح بشانآ
ضروری اس .،بررسآ مفاوت در مرجمه رشرم و سشاوتار مشت واحشد قشرآن موسشط شهشار
مترجم ،براساس الیوهای ووان

ساوتارگرایانه ماکور ،سطح ساوتاری بشان را ا اهمیش،

ویژهای برووردار مآسا د .بدیهآ اسش ،کشه ایش مفشاوت ،دامنشه بشانشناسشآ را وسشع،
مآبخمد.
ن وه آغا آیه نخس ،ای سوره ،همشنی آیات ررهنگم ور بعشدی کشه بشا حشرف نشدا
وطاب به کسانآ سخ مآگوید که ایمان آوردهاند ،بسیار حائز اهمیش ،اسش .،آمشو ههشای
ررهنیآ و اجتماعآ ای آیه بالراصله پس ا عبارت «يَاَايّهَاَالَذينََآمَنَاا» ،ششری رعایش،

ررهنگ اجتماعآ را در ایمان مآدانشد .بررسشآ مرجمشه ایش عبشارت ا "آنشدره دوریشه" ،و
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نظر بییریم ،به دلی برداش،های متفاوت مترجمان در مانهای مختلف ،در طشول مشان بشا

"کا یمیریسکآ" ،نمان مآدهد که ای شری در مرجمه نمایان نمده اس،؛ ششرا کشه ایش دو
مترجم ساوتار دستوری مت مبدأ را حفظ نکرده ،عبارت ماکور را به مشان حشال"O vous :
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"« = qui croyezای کسانآ که ایمان دارید» ،مرجمه کردهاند" .کلود امی " نیشز کشه آن را بشه
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"« ="O croyansای مؤمنان» مرجمه کرده ،مسأله مملک ررهنگ به ششری ایمشان را برجسشته
نساوته اس .،هرشند کسآ که مؤم اس ،،به معنآ ایمان داشت اوس ،،اما بشهطشور مسشلم
بیان ای عبارت قرآنآ به مان گاشته ،بهجای مثالً یایها المؤمنون ،معنشایآ ثشانوی ،در وشود
نهفته دارد .لاا برگردان آن نیز به مان گاشته ،ای معنا را برای اه معمق آششکار مشآسشا د.
مرجمه بآ کموکاس ،م مد "حمیدا " ،مترجم قرن بیستم ا ای عبارت ،مخاطبشان آیشه را
بهووبآ روش مآسا د« ="Ô vous qui avez cru!" :ای کسانآ که ایمان آوردهاید» .روش
اسشش ،کششه مرجمششه "حمیششدا " بششر ررهنششگ جامعششهاق مششأثیر بسششزایآ دارد .شششرا کششه وی
مفکیکناپایری ررهنگ اجتماعآ ا ایمان اسالمآ را با مرجمه مان درس ،آیشه ،انتقشال داده
اس.،

ساوت رابطه رسمآ و دوستانه ،و لاا بهمنظور مأکید بر ایش ممشایز آورده ششده"comme" :

موسط "دوریه" و "کا یمیریسکآ" و " "aussi…queموسط "حمیدا " ،ا وجشود مفشاوت
در رابطه دوستانه و رسمآ در قرن های  71 ،01 ،02وبر مآدهد" .امشی " ،متشرجم قشرن 02
نیز نظر و مفسیر وود را در مرجمه مکم قیدی ماکور به کشار بشرده ،بشه مرجمشه موضشی آ
پرداوته ،با کلمه "هرگز" ای مأکید را برجسته ساوته اس:،
"« = "ne lui parlez point avec la familiarité qui règne entre vousبا آن صمیمیتآ کشه
میان شما حاکم اس ،،هرگز با او سخ نیوئید ».مرجمه ای مکم قیدی موسشط مترجمشان،
مهر مأیید بر وجود مفاوت میان رابطشه صشمیمآ و رسشمآ ده ،راه را بشر جوینشدگان مسشیر
ررهنگ قرآنآ-اجتماعآ مآنمایاند و ای مسأله ،ار ق واژه را نمان مشآدهشد؛ یشرا «ار ق
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ِ
صَااتُُ َْْ
مرجمه بهجا و مناس مکم قیدی مقایسه در آیه ﴿ياَأيُّهاَالذينَآمنُااََلَت ْرف ُعااَأ ْ
فاقََصا ِ
تَالنب ِ ِّيَوَلَت ْجه ُرواَل ُهَبِالْق ْالَِكج ْهرَِب ْعضُُِ َْْلِب ْعضَ ﴾ (حجشرات  ،)7کشه بشرای متمشایز
ْ
ْ

هر واژهای در آنشه که آن را احاطه کرده ،معریف شده اس( »،سوسور.)011 :0120 ،

دییرآنکه جاییزینآ جمله اجباری با واژه بایست بهجای جمله شرطآ موسشط "امشی "،
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و جمله سؤالآ موسط "کا یمیریسکآ" ،در آیه  5سوره حجرات ،بان ادبآ قرآن را ودششهدار
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مآکند؛ شرا که آمو ق ادب و اوالق و ررهنگ ،نه منها ا مضمون آیات ایش سشوره ،بلکشه ا
واژه واژه آن نیز استنبای مآگردد و شنی

بان احترام آمیزی بشهمنظشور برقشراری ارمبشای بشا

وواننده در عرصه گفتمان آورده شده اس،؛ یرا واژه "اگر" ا ادات شری بشوده ،ا کلمشات
احتیای آمیز به شمار مآرود و یکآ ا مشوارد اسشتعمال آن ،احتشرام بشر وجهشه ارشراد اسش.،
َْصَب ُرواَ
َاأن ُه َْ
"آندره دوریه" و "حمیدا " در مرجمه وود ،ای نکته را رعای ،کردهاند﴿ :وَل َْ

حتىَت ْخ ُرجََإِليْهِ ََْْلُانََخيْراََل ُه َْْ﴾ (حجرات  .)5بنشابرای مرجمشه درسش ،ایش کلمشه ششری،
آمو نده بان ادب و احترام بر ووانندهاق اس ،و شنشانششه کلمشه مشاکور مرجمشه نمشود،
وواننده معنای کام آیه را دریار ،نکرده ،نقصان معنشا در ررآینشد دریارش ،رو وواهشد داد؛
یرا سیستم دستوری یک بان ابعاد هر مجربهای را که الزاماً باید بیان شوند ،معریف مشآکنشد

(یاکوبسون.)23 :0113 ،

ا ودا و مقویپیمیآ اس ،و رعای ،ای ررهیختیآ رحم ،الهشآ را در پشآ دارد .عبشارت
«لعلکم ترحمون» امید به مممول رحم ،وداوند شدن را در دلها نده مشآکنشد" .دوریشه"
ای امید را در مرجمه ووی

نیاورده ،جمله مجهول را به معلوم مبدی کرده اس:،

" ."il vous donnera sa miséricordeدر حشالآکشه در ایش آیشه ،در ورای جملشه مجهشول،
نوعآ مرغی

به مالق در مسیر ماکور نهفته اس،؛ مالششآ کشه حاصش آن رحمش ،اسش.،

بدی سان ،ای مبدی  ،ای مالق و نتیجه را منتق نمآسا د .نیشز ،واژه مجهشول «ترحموون»،
بدی معنآ اس ،که رحم ،ا جان

وداوند بوده ،هر اندا ه که کار نیک شما بزر باششد،

رحم ،وسیع وداوند بسیار اعظم اسش .،بررسشآ مفشاوت دو واژه "مخلِش
لزوم مرجمه واژه را به شک مجهول اثبات مآکند« :مخلِ
بندگآ را برای وداوند معالآ وال
او را وشال

گردانیدهاند و مخلَ

" و مخلَش

"

 ،به کسانآ اطالق مشآ ششود کشه
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در آیه  ،01برقراری سا ق بی مؤمنان بهعنوان یک ررتار ررهنیآ-اجتماعآ ،مسشتلزم مشرس

 ،کسآ اس ،که وداوند عزوجش

گردانیشده اسش( »،ابش منظشور" .)71 :0000 ،امشی " بشا عبشارت "méritez son
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" indulgenceو "کا یمیریسکآ" بشا عبشارت "! "afin qu’il ait pitié de vousنیشز آن را بشه

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________________ دوره  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5335

جمله معلوم برگرداندهاند .با ای مفاوت که واژه "لع " موسط کا یمیرسشکآ مرجمشه ششده
وموسط "امی " حاف گردیده اس" .،حمیدا " نیز نهمنها ایش واژه را مرجمشه کشرده ،بلکشه
مجهول بودن جمله را نیز حفظ کرده ،به شیوه همار ی در سشطح سشاو ،دسشتوری احتشرام
گااشته ،ممامآ معنا را در مرجمه وود مآرساند و در نتیجه ررهنگ اووت را در مسیر رششد
ررهنگ ووانندگان
همشنی مبدی

 ،با ممویق همراه مآسا د"afin qu'on vous fasse miséricorde". :

مان امر التزامآ به امر ساده در عبارت ﴿ياَأيُّهاَالذِينَآمنُااََلَي ْسخ ْرَقَا ََ ِّمَنَ

َا َ﴾ (حجشرات  )00موسشط "دوریشه" "ne vous moquez pas de votre prochain" :و
ق ْ

"امی " "ne vous moquez point de vos frères" :ا جاییشاه ررهنیشآ-ادبشآ بشان قشرآن
مآکاهد؛ یرا در ورای مان امر التزامآ مآموان نوعآ امر آمیخته با ادب و احتیای یارش .،بشا
موجه به ای که "کا یمیریسکآ""Que les hommes ne se moquent pas des hommes" :

ای

مان ندادهاند ،مآموان گف ،که ادب و ررهنگ در قرن  01و  71نسب ،بشه قشرون قبلشآ

پررنگمر بوده اس،؛ شرا که دو مترجم قرنهای  01و  ،71لزوم مرجمه مان جملشه را در
کرده ،با مرجمه وود ،در آمو ق بان ادبآ بشه وواننشدگان گشامآ مشؤثر برداششتهانشد؛ یشرا
«کاربرد وجه التزامآ در بان ررانسه نیز با سطح بشان رسشمآ مطابقش ،بشی مشری دارد ،مشا
جایآ که در بان عامیانه بعد ا دو ررم سؤالآای که با ل

و با واژه آیا بیان مآششود ،وجشه

اوباری جمله حفظ مآگردد» (گروهآ ا اسامید دانمیاه سرب .)770 :0110،

نیز ،آیه  07ای سوره ،پس ا ای که باط گناه غیبش ،کشردن را وشوردن گوشش ،بشرادر
مرده معررآ مشآکنشد ،حشس اکشراه و منفشر ا شنشی کشاری را نیشز بیشان مشآدارد و جهش،
برجستهسا ی و همشنی بهمنظور برقراری ارمبای با وواننده ،بهدنبال اظهار شنشی حسشآ ،ا
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و "حمیدا " ،"Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe" :مغییشری در مرجمشه

مکرار باط گناه در عبارت بعدی آن جلوگیری کرده ،ضشمیر را جشاییزی آن نمشوده اسش.،
"دوریشه" "vous l’abhorreriez" :و "حمیشدا " "vous en aurez horreur" :در مرجمشه،
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جاییاه ای ضمیر را رعای ،کردهاند .در حالآکه "امی " بهجای ضمیر ،بشه اششتباه ،بشه "ایش
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پیمنهاد" مرجمه کرده اس "Vous avez horreur de cette proposition". :،عشدم در وی
ا آوردن شنی عبارمآ بهعنوان باط گناه و مجسشم عمش غیبش ،بشهوشوبآ روشش اسش.،
"کا یمیریسکآ" نیز جای مفعولهای شما و گناه را عشو

کشرده ،بشهجشای"ا آن کراهش،

دارید" ،جمله "آن شما را منزجر مشآکنشد" آورده اسش"Cela vous répugne?" :،؛ بشهنظشر
مآرسد مسأله مأکید بر جاییاه واقعآ انسان مرجمه نمده اس،؛ یرا همواره در کشالم الهشآ،
در پس هر امری ،مصل تآ و در پس هر نهیآ مفسدهای نهفتشه اسش .،ایش اوامشر و نشواهآ
مطابق با رطرت مصل  ،طل

و مفسده گریز انسان هستند و لاا ای وود انسان اسش ،کشه

به شیزی امر مآشود یا ا شیزی نهآ مآگردد و او و جاییاه اوس ،که مشورد موجشه اسش.،
حالآنکه در مرجمه "آن شما را منزجر مآکند" ،غلبه گناه بر انسان برجسته و مرجمشه ششده
و مأکید بر جاییاه واقعآ و رطرت وی ،در مقام دوم قرار گررته اس .،در ای جا مآبینشیم کشه
سطح بشانآ ،سشاوتاری بشانآ اسش ،کشه ا واحشدهای صشررآ و واجشآ سشاوته ششده و
منظیمکننده ررتار بانآ اس ،،مآموان گف ،که دستور بان بهعنوان ماشینآ عم مآکنشد کشه
اطالعات مربوی به واژگان را به گردق در مشآآورد .ا دیشدگاه رومش یاکوبسشون «واژه بشه
منهایآ راقد ار ق بوده ،در همبستیآ با سایر عناصر جمله معریشف مشآگشردد» (یاکوبسشون،

 .)22 :0113بنابرای معنا رقط به واژگان م دود نمآشود و ساوتار دسشتوری و بعشد ن شوی
جمله نیز نق

مهمآ را در مولید معنا ایفشا مشآکنشد .ا دییرسشو ،گشزین

کلمات و واژگان و شین

نشوخ واصشآ ا

ای کلمات در کنار هم در ارمبای با سبک قرار مشآگیشرد (ششای ،

 .)00 :7111ا آنجا که «سبک را بایستآ در بان و نه در روان کشاربران آن جسش ،و سشبک
یک ویژگآ ساوتاری اس( »،دوکرو و مودوروو ،)320 :0127 ،و لشاا وشوان

سشاوتارگرایانه،
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نظام ساوتاری در سطح دستور بان استفاده شده اس .،و ا آنجا که واژه بهعنوان مهمتشری

مستلزم شناسایآ سبک بان اس ،،باید گف ،که برگردان سبک نیشز در امشر مرجمشه اهمیش،
بسزایآ دارد .نکته مهم دییری که در ای آیه وجود دارد ،مرجمه حرف"ف" در رکرهتمشوه"
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مآباشد که نمان دهنده قطعی ،اکراه ا عم ذکر ششده مشآباششد کشه رقشط "حمیشدا " بشا
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آوردن کلمه = """Nonنه" در اول عبارت آن را مرجمه مآکند .سه مترجم دییر نه منها ایش
قطعی ،را مرجمه نمآکنند ،بلکه حرف "ف" را به عبارت بعدی نسب ،داده ،آن را به اششتباه
به "" = "doncبنابرای " برگردان مآکنند.

 -4ترجمه در سطح محتوایی
آنشه که در ررآیند مرجمه امفشاق مشآ ارتشد ،انتقشال پیشام مشت مبشدأ بشه مشت مقصشد اسش.،
ای جاس ،که مسأله در و دریار ،معنا و مفهوم ص یح مت و ن وه انتقشال صش یح معنشا
جاییاه وود را مآیابد .بنابرای  ،در نادرس ،مت مبدأ ،در مرحله رمزگشااری مشت مقصشد
را مخت مآسا د .طررداران مت مقصد ،مترجمانآ هستند که موجه اصلآششان معطشوف بشه
مرجمه معنا در قال

یبامری کلمشات و پاسشخیویآ بشه نیا هشای وواننشده و مولیشد همشان

"مقصدگرایان" 4یاد مآکند (الدمیشرل .)XI :7100 ،به عقیده "پرنیه" برگردان ممامآ رشرمهشای
یک بان به ررمهای بانآ دییر ،مستق ا پیامهایآ که ای ررمها در آنها درج شده باششند،

اندیمهای رریبنده اس،؛ یرا اگر شنی بود جدولهای مبدی امومامیشک ،ممشامآ متشون یشک
بان را بدون در نظر گررت معنای ممخ
 .)7 :0113مقاله حاضر در ای بخ

ای متون ،در بانآ دییر مرجمه مآکشرد (پرنیشه،

درصشدد بررسشآ ررآینشد در و انتقشال پیشام در شهشار

مرجمه اس،؛ یرا در مقابله شهار مرجمه ،شاهد دریار،ها و در نتیجه انتقشالهشای نادرسشتآ
هستیم که پرداوت به آنها در جه ،معررآ مرجمه مناس مر در سطح م توایآ و مفهشومآ
والآ ا رایده نخواهد بود.
در مرجمه "آندره دوریه" ا آیه  ،7واژه "م بط" به دو کلمه "" = "vaine et inutileعبشث
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مششأثیری در وواننششده اسشش ،کششه در مششت مبششدأ وجششود دارد" .الدمیششرل" ا آنهششا بششهعنششوان

و بآرایده" مرجمه شده اس ،و در مرجمه "امی " و "حمیدا " ،به کلمشه "" ="vaineعبشث"
و در مرجمه "کا یمیریسکآ" به واژه "" ="infructueuseنامورق و بآرایده" برگشردان ششده
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اس .،در حالآکه معنآ ای واژه مباه شدن اس .،بدی سان ،کلمه بآرایده یشا بشآنتیجشه و یشا
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نامورق ،بایستآ مانآ استفاده شود که عملآ انجام داده شده و عام آن منتظشر نتیجشه اسش.،
در حالآکه در ای آیه مقصود ،اعمال نیکآ هستند که انجام داده شدهاند و قطعاً نتیجشه عمش
نیک ممخ

اس ،و کارهای ناشایس ،هستند که نتیجه آنهشا را مبشاه مشآسشا ند .بنشابرای

بهنظر مآرسد واژه ""disparaîtreبه معنآ م و شدن و ا بی ررشت و یشا واژه ""être vicié

به معنآ مباه شدن و راسد و ناپا شدن ،مناس مر باشد .بروآ نیز حشبط عمش را بشه معنشآ
"راسد شدن و هدر ررت " آوردهاند (رارعآ .)002 :0323 ،نیز ،موصیهای که ایش آیشه بشه بلنشد
نکردن صدای وود در مقاب پیامبر ودا مآدهد و همداری که بشه حشبط عمش در صشورت
غیر آن مآدهد ،نوعآ آمو ق اوالقآ -ررهنیآ اس ،که ن وه احترام گااشت را نسب ،بشه
رردی که دارای شأن و مقام و منزل ،واالیآ اس ،،نمان مآدهد و در آیات بعشدی رشرد واال
َْع ِندَ ه ّالَاتقَ َُُْ﴾ (حجرات  .)03بهنظر مآرسشد در ایش آیشه،
ُُ َ
را نیز معررآ مآکند﴿ :انََاكرَمَ َ

نادانسته بهدنبال بلند سخ گفت با پیامبرودا (ص) ،نمده اس،؛ شرا که وی در مرجمه پشس
ا حبط عم  ،نقطه گااشته" ،ال ممعرون" را بهصورت جملهای مستق به "شما بشه آن رکشر
نمآکنید"= " "Vous n’y pensez pasمرجمه کشرده اسش .،ا دییرسشو ،مبشره اسش ،کشه
مرجمه او روشمند و منسجم نبوده ،سبک و هدف واصآ را دنبال نمآکند؛ یشرا آنجشا کشه
متوجه مفهوم آیه مآشود ،به شرح آن مآپشردا د و در صشورت عشدم دریارش ،معنشآ ،آن را
بهصورت م ،الفظآ مرجمه مآکند .برای مثال ،در جمله حالیه مشاکور ،هشی ششرحآ ا او
دیده نمآشود در حالآکه در بخمهایآ به شرح و بسط معنآ آیه مآپردا د .لشاا وی مکلیشف
وود را ا شیوه مرجمه ندانسته ،نمآداند که در ررآینشد مرجمشه ،بشه کشدام سشو بایشد ررش.،
"دوریه" نیز ا "ال ممعرون" به "نمآشناسید" یا "معرر ،ندارید" معبیر کشرده اسش"et =،
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"امی " متوجه معنآ و مفهوم جمله حالیه "و انشتم ال ممشعرون" و حشبط عمش بشهصشورت

" .ne le cognoistrez pasبه کار بردن "بآوبر و بآاطالخ شما" موسشط "کا یمیریسشکآ"=
" "à votre insuمرجمششه رسششامری را در اوتیششار مششآگششاارد" .حمیششدا " نیششز شششون
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"کا یمیریسکآ" ،ای عبارت را به جمله پیمی وود پیوس ،کرده ،آن را بشه "بشدون آنکشه
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متوجشه آن بمشوید" = " "sans que vous vous en rendiez compteمرجمشه کشرده اسش.،
مآبینیم مفاوت در بانهای مبدأ و مقصشد ا پشس پیشامآ کشه بایشد منتقش ششود ،ممشخ
مآشود .لاا «اساساً بانها ا ل اظ آنشه که باید بیان کنند و نه آنششه کشه مشآمواننشد بیشان
کنند ،متفاوت هستند» (یاکوبسون.)20 :0113 ،
با موجه به ای که کلمه مقدس "ا " جامع صفات جالل و جمال الهشآ بشوده ،اششاره بشه
ممام ویرات و کمشاالت وداونشد متعشال دارد (سشبزواری ،)50 :0325 ،مرجمشه ایش واژه نیشز
بایستآ گویای ممامآ آن صفات باشد .بدیهآ اس ،هی واژه برگردان ای

مینآ ،یارای بیشان

ای همه را نخواهد داش ،و مرجمه ایش واژه مقشدس م شال وواهشد بشود .ا ایش رو منهشا
وامگیری وود واژه "ا " ،واژهای که رطرمشاً ممشامآ انسشانهشای جهشان ،آن را مشآشناسشند،
مرجمه ص ی آ وواهد بود .بدی معنآ که واژه بان مبدأ مسشتقیماً بشه بشان مقصشد انتقشال
کار برده اس ،و شاید بتوان گف ،که در ای قرن ،عظم ،ای واژه جلیله ،ممخ

مر گمشته

اس .،ا ای رو ،نه کدودا ،نه ناودا ... ،بلکه منها ا  ،منها ذامآ اسش ،کشه لیاقش ،پرسشت

را

دارد و اوس ،که پاداق مغفرت و اجر عظیم را بر کسانآ که ررهنگ ررو کمیدن صدایمشان
را در م ضر پیامبر وود مآدانند ،وواهشد داد و عظمش ،ایش پشاداق در رکشر و ذهش ایش
مینیان نمآگنجد .همشنانکه در مورد کلمه "رسول ا " مآبینیم کشه "امشی " بشرای مفهشیم
همرو گاران وود ای واژه را "مبلّغ ماهبآ" مرجمه کرده اس ،و ای در حالآ اس ،کشه بشه
سن ،مرجمانآ متعهد نبوده ،واژهای را که "دوریه" در قرن  02به کار برده" :نبشآ" ،اسشتفاده
نکرده اس .،لیک "کا یمیریسکآ" آن را بشه واژه "نبشآ" برگردانشده اسش ،و "حمیشدا "،
"پیامبر ا " را مناس مر دانسته اس.،
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بیابد .مقابله شهار مرجمه نمان مآدهد که رقط "حمیدا " در قرن بیستم آن را به درستآ بشه

رسق ،در لغ ،به معناى «وارج شدن شیشزی ا شیشزی ا روی رسشاد و مبشاهآ اسش»،
(رارعآ .)023 :0323 ،نیز در معنای واژه رسق گفتهاند « :مانآ کشه ورمشا ا پوسشت

وارج شود» (همان) .بروآ نیز آن را به «ناررمشانآ
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شد و آنچنان اس ،هرآنشه که ا پوست

وشارج
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و مر

ممر وداوند عزوج و وارج شدن ا راه حق» معنشآ کشردهانشد (ابش منظشور:0000 ،

 .)312بنابرای راسق به کسى گفته مآشود که من رف شده ،موبه نکند .با موجشه بشه ایش کشه
"دوریه" ای کلمه را در آیه  ،1به "کارر و بآ دی "= " "infidèleبرگشردان کشرده ،و "امشی "
با موجه به موقعی ،آیه بشه "مفتشری" = " ،"calomniateurو "کا یمیریسشکآ" بشه "انسشان
شرور و بدجنس"= " ،"méchantو "حمیدا " به "من رف و مشن ط"= " "perversمرجمشه
کردهاند ،مرجمه "حمیدا " به معنای ص یح آن نزدیکمر اس .،سفارق ای آیشه بشه ررتشار
م تاطانه در ندگآ اجتماعآ و م قیق در مورد وبری که ا دییران شنیده مآشود و پرهیشز
ا ووقباوری جاهالنه ،بسیار حائز اهمیش ،اسش .،بنشابرای در مشورد واژه "بجهالشه" نیشز
مرجمه "کا یمیریسکآ" ،ا آن جهش ،کشه آن را بشه "ا روی نشادانآ" = ignorance" "par

مرجمه کرده ،ص یحمر اس .،همشنانکه بروآ واژه الجهاله را بشا عبشارت «کشاری را بشدون
را به "سهواً و ا روی بآمشوجهآ" = " "par inadvertanceمرجمشه کشرده و ایش برگشردان،
معنای اجتناب ا جه را منتق نمآکند" .امی " نیز آن را در مرجمشه حشاف نمشوده اسش.،
شنی استنبای مآشود که "دوریه" متوجه منظور آیه نمده اس،؛ یرا در مرحلشه رمزگمشایآ
ده اس .،وی "آسی

و در نتیجه در مرحله رمزگااری به معنا آسی

رساندن به گروهشآ ا

روی نادانآ" را حاف کرده و بهجای آن بشرای عبشارت قبلشآ ،موضشیح آورده اسش ،و واژه
"جهاله" را بهصورت مفعول و با مفهومآ دییر آورده اس« :،اگر به جشاهالن اعتمشاد کنیشد،
پمیمان وواهید شد"si vous croyez les ignorants vous vous en repentirez". =».

ررهنگ برادری و اووت نیز بهگونهای مؤکد ،به مؤمنان نسشب ،داده ششده اسش .،بشدی
معنآ که بهطور قطع ال مه اووت ،داشت ایمشان اسش .،ایش قطعیش ،در مرجمشه نیشز بایشد
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علم انجام دهآ» شرح دادهاند (اب منظور .)071 :0000 ،ای در حالآ اس ،که "حمیشدا " آن

برجسته گردد" .حمیدا " آنرا در آیشه  ،01بشا واژه "منهشا""Les croyants ne sont que :
" des frèresو "دوریه" بشا واژه "همشه""tous ceux qui croient en sa loi sont frères" :
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ممخ

کرده اس .،در حالآکه "امی " آن را حاف نموده اس" .،کا یمیریسشکآ" نیشز آن
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را حاف کرده ،آیه دوم را با کلمه " یرا" بهعنوان عل ،آیه پیمشی قشرار داده اسش"Car :،

" les croyants sont tous frèresبنابرای مرجمه "حمیدا " مناس مر و رسامر اس.،
در آیه  ،00در عبارت «بِئس ِ
ان»" ،دوریشه" عبشارت «در غیشر ایش
َاْلِيم َِ
اقَب ْعد ْ
َاَل ْس َُْالْفُ ُس ُ
ْ

صورت ا وداوند ناررمانآ کردهاید»=" "autrement vous désobéirez à Dieuرا بهصورت
نادرس ،بهجایَ"شه ناپسندیده اس ،نام ش ،پس ا ایمان" جشاییزی کشرده و ممشخ
اس ،که مترجم ،متوجه معنآ ص یح آن نمده اس" .،امی " نیز عبارت «کلمه م قیشر بشرای
کسآ که ایمان دارد ،مناسش

نیسش"Un terme de mépris ne convient point à celui =»،

" qui a la foiرا جاییزی نموده اس" .،کا یمیریسکآ" نیز عبارت را برای ای کشه موقعیش،
شرح عبارت را برای وود رراهم آورد ،عالم،گااری کرده اس« :،شقدر ای نشام :ششرارت،
پس ا ایمانآ که به آن اعتراف مآکنید ،بشد اسش"Que ce nom: Méchanceté, vient =».،

شناوته شده اس .،بنابرای موضشی آ کشه پشس ا کلمشه ایمشان بشر ایش واژه داده ششده ،در
حالآکه وود آیه نیز به شرح آن نپرداوته ،کامالً اضارآ بهنظر مآرسد" .حمیدا " بشا حفشظ
سششادگآ آیششه ،بششا عبششارت «شششه ناپسششندیده اسشش ،کلمششه "رسششق" مششانآ کششه دییششر ایمششان
داریم»=" "Quel vilain mot que "perversion" lorsqu'on a déjà la foiحس آیه را منتقش
نموده ،در نتیجه در رشد ررهنگ ووانندگان

مؤثرمر بوده اس .،بشا غشور در مضشمون ایش

آیه ،متوجه مآشویم که هر آنکه پس ا اظهار ایمان ،مرمکش

وطشای اسشتهزای دییشران کشه

منمأ آن را باید در وود برمربینآ جس ،،شود و هر آنکه به عیبجشویآ ا دییشران پرداوتشه،
لق

ناپسند به دییران دهد ،موبه بر او واج

اس .،در غیر ایش صشورت ،ایش ششخ

بشه

معبیر قرآنکریم ،ظالم و ستمیر ووانده مآشود و لاا جزای او نیز در رو حسشاب برابشر بشا

را عو

نکرد ،اشتباه بزرگآ انجشام مشآدهشد»= "ceux qui ne le convertissent pas ont
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ََْ
جزای یک ررد ستمیر وواهد بود" .دوریه" در مرجمه ای آیه ،آنجا که بهجشای «ومَنَل ْ
ِ
َه َُْالظال ِ ُمانَ»= "هر که موبه نکرد ،آنان وود ستمکارند" ،عبشارت «هرکشه عقیشده
بَف ُأ ْولئك ُ
يتُ ْ

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2023-01-09

 mal après la foi que vous professez!".بدیهآ اس ،در قرن  ،01واژه ایمشان بشر همیشان
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" très-grand tortدشار م ریف آیه شده ،در ررآیند انتقال ،به بان مبدأ آسشی

ده اسش،؛

شرا که ای آیه مؤمنان را مورد وطاب قرار مشآدهشد و آششکارا عبشارت "بعشد االیمشان" را
مآآورد .در حالآکه معویض عقیده بدی معنآ اس ،که مخاط

ارشرادی هسشتند کشه دارای

دینآ دییر هستند .ا طرف دییر ،کلمه "ظالم" به "وطشای بشزر " برگشردان ششده اسش.،
"امی " نیز عبارت "هرکه موبه نکرد" را با «هرکه وود را درس ،نکشرد»= "Ceux qui ne se

" corrigent pas de ces vices sont prévaricateursموضشیح داده اسش .،حشال آنکشه
مشآموانسش ،ششون "کا یمیریسشکآ""Ceux qui ne se repentent pas, ceux-là seront :

" véritablement méchantsو "حمیشدا " "Ceux-là sont les injustes" :واژه هشم ار و
معادل بیابد؛ شرا که «وظیفه مترجم در ررآیند کار وود ،یارت هشم ار هشا میشان بشان مبشدأ و
بان مقصد اسش( »،پشاکتچآ .)51 :0317 ،کلمشه "ظشالم" نیشز موسشط "امشی " بشه "مقصشر و
ناعادل" مرجمه شده اس .،ا آنجا که بروشآ ایش واژه را بشه «قشرار دادن شیشزی در جشای
آن» معنآ کردهاند (ریرو آبادی ،)011 :0071 ،لشاا مرجمشه "حمیشدا " صش یحمشر

غیرمناس
مآنماید.

همشنی در عبارت« :إِنَب ْعضَالظ ِّنَإِثَْْ» ،در آیه " ،07بروآ گمانها" موسط دوریشه بشه

"اغلش

آنهشا"= " "elles sont souvent au nombre des péchersمرجمشه ششده ،بشا ایش

موضیح که مرجع ضمیر "آنها" در مرجمه وی" ،اندیمههای بد" اس .،پر واضشح اسش ،کشه
ای مرجمه موج

م ریف معنا شده ،ای معنشا را مشآرسشاند کشه بروشآ اندیمشههشای بشد

مآموانند گناه نباشند".امی " اشتباه "دوریه" را مکرار کرده" ،اغلش " را جشاییزی "بعضشآ"
کرده ،واژه "ناعادالنه" را نیز به اشتباه جاییزی واژه "گناه" کرده اس"souvent ils sont =،
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کوماهآکننده" ،موسط "کا یمیریسشکآ" بشه "ششرور" و موسشط "حمیشدا " بشه "نشاحق و

" injustesبهعالوه" ،دوریه" در ای آیه بهجای "مواب" کلمهای که هم معنآ بشا "الشرحم "
به کار برده را استفاده کشرده و بشرای کلمشه "رحشیم" موضشیح اضشارآ آورده اسش"il est =،
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"" clément et miséricordieux à ceux qui ont sa crainte devant les yeuxامی " نیز بشه
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"آمر نششده و مهربششان"= " "il est indulgent et miséricordieuxبرگششردان کششرده اسشش.،
"کا یمیریسکآ" واژه مواب را در پاورقآ با عبارت "وداوند آمر یشدن را دوسش ،دارد"=
" "Dieu aime à pardonnerشرح داده و به مبع ای شرح ،ناگزیر بشرای هرکشدام ا کلمشات
هشم جشوار "مشواب" و "رحشیم" ،راعش را مکشرار کشرده اسش"Il aime à revenir aux :،

" hommes, et il est miséricordieuxو ای کشار برجسشتیآ منمشأ عارپشایری کشه همشان
رحم ،وسیع وداوند اس ،را نقض مآکنشد .حشالآنکشه "حمیشدا " همشه واژگشان را بشه
درستآ و دق ،مرجمه کرده ،ما جایآ که میزان موبهپایر بشودن وداونشد را کشه در بطش واژه
مواب نهفته اس ،،با عبارت «استقبال کننده بزر

ا موبه»= "Allah est Grand Accueillant

" au repentir, Très Miséricordieuxبرگردان کرده اس ،که بدون مردید ای امشر ناششآ ا
شناو ،ص یح مترجم ا معنا و مفسیر آیه ا مضامی ماکور اس .،رلاا وی نقش

وشود را

بی گویندههای بانهای مختلف منتق مآکند .و ای اطالعات بی

ا بشان ،بشر روی پیشام

متمرکز اس( ،الدمیرل.)00 :0121 ،

در آیه  03ای سوره مبارکه ،دلی ولق قبیلههشا و نشژادهشا و جنسشی،هشای مختلشف در
شناسایآ متقاب ارراد بیان شده ،مال برمریجشویآ رطشری انسشانآ در مقشوی معررشآ ششده
اس .،نقض هرگونه مبعیض بی ارراد و اشاره به اص مساوات ،در بطش ایش آیشه گنجانشده
شده اس" .،دوریه" در مرجمه وود با حاف کلمه "لِ" در عبارت "لِتعارروا" در انتقال معنشا
درس ،عم نکرده اس "vous vous cognoissez les uns les autres" =،وی مشآموانسش،
با ارزودن کلمه " ،"Afin queدلی مفاوت در آررین

الهآ را برجسته سا د" .امی " نیشز آیشه

را کامالً م ریف کرده ،مرجمه نادرستآ ارائه داده اس .،وی عبارت «ما با یکدییر شناسشایآ
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در امر مرجمه به ووبآ ایفا کرده اس،؛ یرا مرجمه یک واسطه بینا بانآ بشوده ،اطالعشات را

متقاب حاص کنید» را بشا عبشارت «مشا بمشری ،در میشان ششما سشلطن ،کنشد»= "afin que
" l’humanité règne au milieu de vousبیان نمشوده اسش" .،کا یمیریسشکآ""afin que :
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" vous vous connaissiez entre vousو "حمیششدا ""pour que vous vous entre- :
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" connaissiezدر ای مورد به درسشتآ عمش کشردهانشد .دییشر آنکشه" ،کا یمیریسشکآ" در
مرجمه "ما شما را ا مرد و ن آرریدیم"به وطا ررته اس،؛ ششرا کشه واژه "ولقشنکم" را بشا
موجه به اعتقاد غلط وود" ،به دنیا آوردن و ادن"= " "procréerمرجمه کرده ،حشالآنکشه
وداوند ییانه و بآهمتا عاری و منزه ا اد و ولد اس« :،لم یلد و لوم یولود» .بشا موجشه بشه
ای که در ررهنگ ربر ( )7111برای کلمه " ،"formerعالوه بشر معنشای "سشاوت "" ،ششک
دادن"" ،مولید کردن"" ،مصور و طرحریزی کردن" ،ا ای کلمه به "ولق کردن" نیشز معبیشر
شده اس ،،مآموان گف ،که "امی " نیز ایش واژه را درسش ،مرجمشه کشرده اسش .،لشیک ا
آنجا که برای واژه " "créerمعنای " ندگآ و وجود دادن و وارج کردن ا نیستآ" نیز آمده
اس ،،نیارندگان ای واژه را مناس مر مآدانند (ررهنگ لو نوو پومآ ربشر .)7111 ،لشاا مرجمشه
"دوریه و حمیدا "= " "créerا ای واژه ص یحمر اسش .،در عبشارت «ان اکورمکم عنود هلال
عنودال" را نیشز حشاف کشرده
" honneur est de craindre Dieuمرجمه کشرده و مرجمشه "
هل

اس" .،امی " نیز واژه "جاودان" را برای کلمه "ا " برگزیده و آن را در مقابش "رناپشایران"
در ابتدای آیه که برای واژه "ناس" گزیده بود ،قرار داده اس ،ما بدی مرمی
ابشدی را در سشایه مقشوی بشه وواننشدگان

معنای سشعادت

القشا کنشد= "Le plus estimable aux yeux de

" l’éternel est celui qui le craintیرا آن مشزیشتشى کشه آدمشى را به نشدگششى طشیشبششه و
ابدى در جوار رحم ،پروردگار مىرسشاند ،مقشوى اسش( ،طباطبشایآ .)715-710 :0311 ،لشیک
جاودانه بودن رقط به یکآ ا ویژگآهای وداوند متعال اشاره دارد و گشزین

آن بشرای واژه

"ا " ممام معنا اعم ا رحم ،و بلند مرمبیآ و پاکآ و ...را نمآرساند .حشالآنکشه دیشدن و
رهمیدن ا با همی ویژگآهاس ،که انسان را به مقام مقوی وواهد رساند .بنابرای  ،مرجمشه
"کا یمیریسکآ" در مقایسه با دو مرجمه پی
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اتقکم»" ،دوریشه" بشهجشای "گرامشآ و ارجمنشد"" ،ارتخشار بشزر "= "votre plus grand

درسش،مشر اسش"Le plus digne devant =،

" Dieu est celui d’entre vous qui le craint le plusلیک مرجمه "حمیدا " با موجشه بشه
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گزین

واژگان و پایبندی حداکثری به مت مبدأ بدون آسی

رساندن به ررآیند انتقشال معنشا،
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رسامر و در عی حال مناسش مشر اسش"Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, =،

" est le plus pieuxدییر آنکه ،نظر شخصشآ "دوریشه" در مرجمشه صشف" ،علشیم وبیشر"
دوی بوده اس« :،وداوند ممامآ را هایتان را مآشناسد و مشآدانشد"il vous cognoit et =».

"" .sait tous vos secretsامی " نیز کلمه وبیر را حاف کرده ،به سشلیقه وشود آن را مغییشر
داده اسش« :،وداونشد مالشک عظمش ،علشم اسش"Dieu possède l’immensité de la =»،
""scienceکا یمیریسکآ" صف« ،دانممند و باسواد در همه مینههشا»= "Dieu est savant

" et l’instruit de toutرا جاییزی کرده اس .،در حالآکه سواد ،آمشووتنآ اسش ،و علشم و
آگاهآ وداوند کس

کردنآ نبوده ،صف ،ممبهه "علیم وبیر" در ذات روح وداوند اسش،؛

یرا صف ،ممبهه «اسم ممتقآ اس ،که بر ثبوت و دوام صفتآ در صاحب

دالل ،مآکنشد»

(بدیع یعقوب0037 ،ق .)211 :ا دییرسشو ،بشا موجشه بشه ایش کشه «وداونشد ا درجشه مقشوای
دروغی را نیز مىشناسد و کیفر مىدهد» (مکارم شیرا ی ،ج ،)511 :0327،0دانشا و آگشاه بشودن
وداوند ،متمایز ا دانایآ انسانها اس ،و لشاا ایش صشف ،علشم و احاطشهای کشه منهشا ویشژه
وداوند اس ،،در مرجمه نیز بایستآ مورد موجه قرار گیرد" .حمیدا " جاییاه آسشمانآ ایش
صف ،را در کرده ،با یارت واژه معادل سعآ بر بیان متمایز ایش صشف ،کشرده ،مشا ویژگشآ
واص وداوند را بهن و احس منتق سا د؛ شرا که "دانای مطلق و آگشاه بشزر "= "Allah

" est certes Omniscient et Grand-Connaisseurمنها مخصوص وداوند بشوده ،عشاری ا
جنس بمری ،اس .،لیک  ،وی صف ،دائمآ و الینقطع بودن ای صف ،را در برگشردان آیشه
نیاورده اس .،حالآنکه مآموانسش ،بشا ارشزودن واژه " "Éternelو " "Permanentمرجمشه
درس،مری ارائه دهد .با ای حال مآموان گف ،کشه وی در ررآینشد کشارق «در یشک بخش
مت اصلآ را رمزگمایآ مآکند و در بخ
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پرهیزکاران آگاه اس ،،آنها را بر طبق علم وود گرامى مشىدارد و پشاداق مشىدهشد مشدعیان

دییری ا کارق مشت جدیشدی را رمشزگشااری

مآکند» (پاکتچآ ،)02 :0317 ،ما بتواند حتآاالمکان به همار ی میان بان مبدأ و مقصد دسش،
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یابد .بنابرای  ،با ای موضیح که راهبرد گرمهبرداری در مرجمه «جایآ رو مآدهشد کشه معشابیر
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مربوی به بان مبدأ بهطور م ،اللفظآ ،اما با سا گاری ساوت آن با عناصر و سشاوتارهشای
بان مقصد ،به آن بان انتفال یابد» (همشان ،)51 :روق "حمیشدا " نشوعآ گرمشهبشرداری بشه
شمار مآآید .شنی اقدامآ در غنآسا ی بان مفکر دینآ جامعه مقصشد ،مشؤثر وواهشد بشود؛
یرا در الیوی گرمهبرداری « بانهای مختلف مقصد ،شرایط آن را وواهند داش ،که بتواننشد
بان مفکر دینآ باشند ،شه اصطالحات دینآ ،ابزاری ضروری برای مفکر دینشآانشد و بشانآ
که راقد ای ابزار ضروری باشد ،هرگز اجا ه نخواهد داد مفکر دینآ در رضای آن بان امفشاق
ارتد» (همان.)13 :
ا آیه  3شنی بر مآآید که وداوند برای آنانکه صدای وشود را در م ضشر پیشامبر (ص)
ررو مآکمند ،موقعی ،ممری و امت ان مقشوا را در دلهشاششان رشراهم کشرده ،مشا در مقابش ،
آمر ق و پاداق عظیم را نصیبمان گرداند (طباطبایآ .)025 :0311 ،بهطور قطع ،عظمش ،ایش
"دوریه" کلمه "عظیم" را به "بزر "= " "grande récompenseبرگردانده اسش" .،امشی "
نیز "اجر عظیم" را به "بهای برآوردنمدنآ و غیرقابش ار یشابآ"= ""un prix inestimable
مرجمششه کششرده اسشش" .،کا یمیریسششکآ" آن را "پششاداق سششخاوممندانه"= "récompense
" généreuseمرجمششه کششرده و رقششط "حمیششدا " آن را بششه "پششاداق عظششیم"= "énorme

" récompenseبرگردان کرده اس .،بدی سان ،ممویق درس ،جامعه در ررآیند مرجمه ،منهشا
موسط حمیشدا صشورت گررتشه اسش .،بشرای واژه مغفشرت" ،امشی " "L’indulgence" :و
"حمیدا " "pardon" :کلمهای برابر یارتهاند .در حشالآکشه "دوریشه""il leur pardonnera :

" leur péchésو "کا یمیریسشکآ" "Ils obtiendront le pardon de leurs péchés" :ایش
کلمه را شرح دادهاند .مانآ که در بان ررانسه معادل وجشود دارد ،جشاییزینآ واژهای دییشر
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ممویق و وعده و پاداق شنان اس ،که جز ا سشوی وشدای مبشار و معشالآ بشرنمشآآیشد.

در مرجمه کالم الهآ نادرس ،جلوه وواهد کرد .ا دییرسشو ،اگشر کشه ممشویق یشک مسشأله
درونآ و هیجانآ اس ،،باید که اثر ای هیجان در مت مقصد نیز به درستآ منتقش ششود کشه
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در ای صورت با مفهوم "همار ی عملآ" مواجه مآشویم .بدی معنآ که «متشرجم موظشف
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اس ،در وواننده مرجمه همان مأثیرات و واکن های عملآ را اعمال کند کشه مشت مبشدأ در
ووانندهاق اعمال کرده بود» (گنزالس .5)7113 ،ا آنجا که ممویق نتیجه ریزیکآ نیشز در پشآ
دارد ،بدی معنآ که بهدنبال ای ممویق انتظار مآرود بندگان با مقوای وشدا ،صدایمشان را در
م ضر پیامبراکرم (ص) باال نبرند ،بایستآ مفهوم "هم ار ی پویشا" را نیشز در امشر مرجمشه در
نظر بییریم که طبق آن «بایستآ که به واسطه مأثیر معادل هدف مت مبدأ را در کرده ،مشت
مقصد بتواند با حداکثر وراداری آن را با مولید کنشد ایش جشا لزومشا مشأثیرات عشاطفآ مشدنظر
نیس ،،بلکه آنشه اهمی ،بی مری دارد شارشوب جسمآ آن اس .،بهعنوان مثال ،نویسنده
مت مبدأ باید مخاط

را ممویق به انجام کارهای واصآ بکند» (همان) .در هرحال ،با موجشه
ا آیه ال م اس.،

به هر دو بعد مرجمه ،معادل یابآ در ای بخ

"دوریه" در آیه  ،0برای واژه "ال یعقلون" ،واژه "نمآدانند"= " "ne savent pasرا بهکشار
و آگاهآ داشت ا شیزی و یا داشت مجربه و شناو،های عقالنشآ و قشادر بشهانجشام کشاری
بودن" معبیر مآشود و ا دومآ به " بهشره بشردن ا عقش و وشرد بشرای ششک دادن ایشده"،
"طراحآ و به کار بردن استداللها برای قانع ،اثبشات ،مأییشد یشا رد کشردن"" ،مأمش کشردن و
اندیمیدن"" ،هدای ،کردن قضاوتها و در کنار هم قرار دادن آنها برای نی به یک نتیجشه"
معبیر مآشود (ررهنگ لو نوو پتآ ربر .)7111 ،برای اساس ،مآمشوان گفش ،دانسشت شیشزی و
علم داشت به شیزی ،یا ودادادی اس ،و یا ا راه مجربه بدس ،مآآید .حالآنکشه در ورای
"ال یعقلون" عق و ورد ومأم و اندیمه و در نتیجه بهره بردن ا عقلآ اس ،که وداوند بشه
بندگان

عطا ررموده اس،؛ یعنآ ای واژه باید با انجام عملآ موأم باشد .و ای عمش  ،همشان

اجتناب ا صدا دن پیامبراکرم (ص) ا پس حجرهها اس .،بنابرای مرجمه "دوریه" ا ایش
واژه هرشند نادرس ،نمآباشد ،اما کام نیز نیسش .،در مقابش "حمیشدا " بشا گشزین
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برده اس .،شنانشه دو واژه " "savoirو " "raisonnerرا مقایسه کنیم ،ا اولآ بشه "ششناو،

واژه

«معق نمآ کنند»= " ،"ne raisonnent pasبهتری و درسش،مشری مرجمشه را ارائشه نمشوده،
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موانسته اس ،با در نظر گررت مسأله همار ی پویا و مرجمه اثر ریزیکآ واژه ،دعشوت آیشه ا
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ووانندگان

را به عقالنی ،ا راه مأم منتق سا د .و ای در حالآ اس ،که "امی " با مکیشه

بر سلیقه وود "ال یعقلون" را حاف کرده اس" .،کا یمیریسکآ" عبارت «أَکثَرُهُمْ لَشایععْقِلُونَ»
را به اشتباه به «برای اکثر مردم عاری ا معنا اسش"pour la plupart des hommes =»،
" sont dépourvus de sensبرگردانده اس .،بهعالوه" ،امی " ای آیه را کامالً مفسشیری
و طبق ذهنی ،و سلیقه شخصشآ وشود مرجمشه کشرده اسش .،عبشارت "ششارح وداونشد"=
" "l’interprète du cielبرای مرجمه ضمیر " " در "ینادونشک" کشه مرجشع آن پیشامبر
ودا (ص) مآباشد ،کامالً غیر منطقآ بهنظر مآرسد .برای برجسته کردن مخاطش

ایش آیشه،

حتآ اگر مآوواسش ،مرجشع ضشمیر " " را بشهجشای وشود ضشمیر بیشاورد ،مشآموانسش،
همانگونه که قبالً نیز به کار برده اس ،،ا کلمه پیامبر استفاده کند؛ شرا که واژه پیشامبر بشرای
جامعه قرن  02کامال شناوته شده بود .دییران مرمک

اشتباه "امی " نمدهاند.

در مرجمه بارتآ ،م توا و معنای کلمات در حالیکه است اله بارش ،را موجش

مشآششوند ،در

ارمبای با یکدییر قرار مآگیرند .بروآ شون "آنتوآن برم " و "پرنیه" به نق

دیالو هشا و

معامالت بی ررهنگها موجه ویژهای دارند" .پرنیه" بار ،را دلیش شنشدمعنایآ واژه معررشآ
مآ کند (پرنیه .)032 :0113 ،پرواضح اس ،که در ای سطح مرجمشه ،ارجاعشات ررهنیشآ در
مت مبدأ و مت مقصد مورد م لی قرار مآگیرند .مشت مقصشد در ایش سشطح در مطشابق بشا
در ووانندگان مان قرار مآگیرد و درعی حال مت مبدأ ،حتآاالمکان حفشظ مشآششود و
میزان است اله مت مقصد بایستآ آنشنان باشد که به مت مبشدأ آسشی

وارد نمشود .بشهویشژه

مانآ که متون مقدس در حال مرجمه هستند .ا ایش رو ،عشدم دقش ،و ظرارش ،در مرجمشه
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 -9ترجمه در سطح بافت

بار ،و همشنی عدم شناو ،ررهنگ مبدأ و مقصشد ،احتمشال وطشا را دوشنشدان مشآکنشد.
همانگونه که در مرجمه شهار مترجم ،ای وطاها بهوضشوح بشهشمشم مشآوورنشد .بشهنظشر
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مآرسد ای وطاها ا سوی آنها گاه آگاهانه و ا روی غر

ور ی امفشاق مشآارتنشد و گشاه
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ناآگاهانه صورت مآگیرند .بهعنوان مثال ،در آیشه " ،00امشی " درعبشارت «عسوی ان یکونووا
خیرا منهم» ،کلمه "اغل "= " "souventرا جاییزی کلمه "شاید" کرده اس .،گویآ متشرجم
ا عم ریمخند دییران در مان وود رنج مآبرد و با کلمه "اغل " نظر شخصشآ وشود را
وارد کرده اس" .،دوریه" نیز به غلط ،آن را به مان آینده مرجمه کرده ،معنای ص یح آیشه را
ودشهدار نموده اس،؛ شرا که در مرجمه «شاید کشه او رو ی بهتشر ا ششما وواهشد ششد»=
" ،"peut-être qu’elles vaudront un jour plus que vousبشه ایش معنشآ اسش ،کشه رشرد
مسخره شونده در مان ریمخند شدن ،مست ق ای اسش ،کشه مشورد ممسشخر قشرار گیشرد و
احتمال آن مآرود که رو ی وصوصیات ممسخر آمیز وود را ا دس ،دهد .مکشان و مشان
ندگآ مترجم در شنی موردی ،مآمواند مأثیرگاار باشد .بهنظشر مشآرسشد ریمشخند کشردن
دییران در ای بار ،آن شنان مکرر بوده که عملآ قبیح شمرده نمشآششود و متشرجم ،دلیلشآ
گفتمان و برقراری ارمبای با وواننده همعصر وشود مغییشر داده اسش .،بشدی سشان ،دو مشورد
ماکور حی مطبیق مت مبدأ با بار ،ررهنیآ جامعه وود ،باعشث م ریشف معنشا گمشتهانشد.
شنی مرجمههای ناسرهای ا آیات ررهنگم شور مشأثیر منفشآ وشود را بشر ررهنشگ جامعشه
مخاط

وواهد گااش .،لیک "کا یمیریسکآ"peut-être "celles-ci valent mieux que :

" les autresو "حمیدا " "ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux" :آن را بشه درسشتآ
مرجمه نمودهاند .نیز ،مطالعه شأن نزول آیشه  ،00وبشر ا رواج م قیشر و مخریش

دییشران و

عی جویآ ا آنها حتآ پس ا موبهشان در ررهنگ آن مان مآدهد (مکارم ششیرا ی:0327 ،

" .)501دوریه" در ای آیه ،بشرای کلمشه «ال ملمزوا=عیش

نییریشد»" ،دششنام دادن و اهانش،

کردن"=" "Ne vous dites point d’injuresرا به کار برده اس .،لاا شنی بهنظر مآرسشد یشا
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برای قباح ،ای عم نیارته ،طبق دریار ،شخصآ وشود آن را بشهمنظشور گسشتردن عرصشه

واژهای به نام عی جویآ برای همعصرهای او شناوته شده نیس ،و یا ای کشه شنشی عملشآ
هی گونه جاییاه منفآ در مان و مکان ندگآ مترجم وجود نداششته ،در مقابش  ،اهانش ،بشه
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دییران در جامعه او رواج داشته اس .،بنابرای ردپای ررهنگ رایشج در مکشان و مشانآ کشه
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"دوریه" یسته اس ،،در مرجمشه او ظشاهر مشآششود" .امشی " و "کا یمیریسشکآ" بشا واژه
" "diffamerو "حمیدا " با واژه " "dénigrerکلمشه "بشدنام کشردن و بشآاعتبشار کشردن" را
برگزیدهاند .بدیهآ اس ،هی رردی به ل اظ اوالقآ نمآمواند مطلق باشد و هرکسشآ عیش
و ایرادهایآ دارد .واژه عی جویآ بدی معناس ،کشه بشر روی عیش هشای دییشران انیمش،
نیااشته ،آنها را رریاد نزنیم .در صورمآکه "بد نام کردن دییران" ،نشام بدگااششت بشر روی
دییران اس ،و لاا مآمواند برای عبارت بعدی آن که مضمون نهآ ا "دادن لق

شش ،بشه

اب" را دارد ،بهکار رود .بنابرای هی کدام ا شهار مرجمه ،منتقش
دییران"= "وَلَتناب ُزواَب ِ ْاْللْق َِ
کننده معنای ص یح عی جویآ و در نتیجه بار ،ررهنیآ مان نشزول آیشه نیسشتند .ا منظشر
نیارندگان مقاله ،واژههای ""chicanerیا " "érgoterکه در ررهنشگ ربشر ( ،)7111بشه معنشای
با گویآ اشتباهات کوشک و کممک

در مورد آنهاس ،،مآموانند ررهنگ غلشط رایشج در

نادرس ،مرجمه شده اس،؛ یرا «کلمه (نبز) اوتصشاص دارد بششه لقشش هششاى ششش...،ا
جمله (و م لم یت  )...نیز ای معنا رهمیده مىشود که در مان نزول آیه کسانى ا مشؤمنی
بودهاند که مرمک
"لق

شنی گناهى مىشدند» (طباطبشایآ" .)011-015 :0311 ،دوریشه" بشهجشای

ش" ،"،لقبآ که مورد ووشایند همنوخ واقع نمشود"= "ne donnez point de nom

" ،à votre prochain qui lui déplaiseمرجمه کرده اس .،گویآ که در ررهنگ مان متشرجم
برای شتآ یا یبایآ لقبآ معنایآ معریف نمده اس ،و هرکسشآ طبشق سشلیقه وشود ممکش
اس ،لقبآ را پسندیده دارد یا نه .ا دییرسو ،جملشه «او را بشا نشام وشود ووانیشد» را اضشاره
نموده اس ،در حالآکه ای جمله در آیه وجود ندارد .ا ای رو باید گف ،که بار ،ررهنیشآ
مششان نششزول برگششردان نمششده اسشش" .،کا یمیریسششکآ""ne vous donnez point de :

" sobriquetsو "حمیششدا ":
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مکان و مان نزول آیه را به ووبآ برسانند .عبارت «ال منابزو بااللقاب» نیشز موسشط "دوریشه"

"ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets

") (injurieuxنیز آن را به «اسم وودمانآ و لق » برگرداندهانشد .لشاا ایش مرجمشه مشآموانشد

01

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1395.3.5.4.1

موج

کجرهمآ وواننده شده ،بهعنوان مثال ،مفهوم نهآ ا رابطه دوستانه را برسشاند و ششأن
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نزول آیه و در نتیجه بار ،ررهنیشآ مشان نشزول را پوششیده دارد .بشدی سشان ،آمشو ههشای
ررهنیآ آیه با شنی مرجمهای به جامعه مترجم منتق نخواهد شد .هرشند "حمیدا " بشرای
مفهیم بهتر ،بالراصله داو پرانتز کلمه "موهی آمیز" را بهصشورت مناسش
اس" .،امی " نیز آن را به درسش ،بشه "اسشم و لقش

و بشه جشا آورده

دون و پسش"Ne vous donnez ="،

" point de noms vilsبرگردانده اس.،
"دوریه" در مرجمه آیه  07نیز به وطا ررته اس .،واژه "کثیرا" در «اجتنبوا کثیشرا مش الظش »
حاف شده ،واژه "ظ " به "اندیمههای بد" معبیر شده اس .،ای عبشارت قرآنشآ مشآموانشد
حام ای معنا باشد که انسانها در بروآ مواقع بر ص  ،و سقم گمشانهشای وشود آگشاهآ
نداشته ،قدرت ممییز گمان ووب و بد را ندارند .همشنی ای عبارت «دالل ،بشر ایشش دارد
که ظ گناه رىنفسه یاد اس ،،نه با مقایسه با سایر مصادیق ظ که همان بعض ظنى اسش،
آن مان روش کرده ،اررادی که بدون علم و آگاهآ مرمک

اشتباه مآشدهاند ،را بشه مصشویر

مآکمد (مکارم ششیرا ی .)502 :0327 ،مرجمشه "دوریشه" «وشود را ا اندیمشههشای بشد نیشه
دارید»= " "gardez vous de mauvaises penséesعدم داشت قدرت ممییز گمشان وشوب و
بد و عدم آگاهآ ررهنیآ ارراد آن مان را ا آیه پا مآکند و لاا مشآمشوان گفش ،کشه ایش
مرجمه حاکآ ا جامعهای قانونمند اس ،که در آن ررهنیآ آمیخته با یک سشری ار قهشا و
معیارهای ووب و بد حاکم اس ،و هر رردی بدون م قیق ،منهشا طبشق معیشارهشای موجشود
شخصی ،اوالقآ -ررهنیآ وود را مآسا د بدون ای که ممایلآ به سؤال در مشورد شیسشتآ
و شرایآ ای معیارها داشته باشند .بشدون مردیشد ال مشه مفهشیم شنشی ررهنشگ و جامعشهای
جاییزینآ "اندیمههای بد" برای "بسیاری ا گمانها" اس .،نیارندگان معتقدنشد شنشانششه
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که ررموده گناه اس( »،همان .)012 :بررسآ شأن نزول آیه نیز وجود ای ررهنگ اششتباه را در

ای عبارت به "بسیاری ا گمانها" مرجمه شود ،حس جسشتجو و کنکشاق در وجشود اهش
مفکر و معمق بیدار گمته ،در پآ شیستآ وویمت  ،به مقام واقعآ وود در برابر وداوند آگشاه
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گردیده ،با نیرشآ نو به آنشه در رکر و ذه وود دارند باری دییر نظری انداوته ،احتمشال
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آن مآدهند که به واسطه ررهنگ ،معریف نادرستآ ا ووب و بد در رکرشان رسشوب کشرده
اس .،همشنی "جاسوسآ کردن" به "ناراح ،و دلخور کشردن همنشوخ"= "ne faites point

" de déplaisir à votre prochainبرگردان شده اس .،بشرای "غیبش ،کشردن" نیشز "دلخشور
کردن" استفاده شده اس .،شنی بهنظر مآرسد شنی مضمونهایآ در ررهنگ و جامعه قشرن
 02معریف نمده بود و مترجم نیز بدون اطالخ و آگاهآ ،و پی

ا بررسشآ ایش واژههشا در

بار ،ررهنیآ و اجتماعآ مان نزول آیه دس ،به مرجمهای نادرس ،ده اس .،در حالآکشه
اگر در بار ،ررهنیآ مترجم ،ای مضمونها شناوته شده نبود ،مترجم مآموانس ،با بررسشآ
بار ،ررهنیآ مان نزول ،مولید کننده ررهنگ و بان در جامعه وود باشد .لاا انتقشال آمشو ه
ررهنیآ موجود در قرآن و همشنی بار ،ررهنیآ مان نزول آن به همعصران وی صشورت
نمآپایرد؛ یرا «هر بانآ حام ررهنیآ اس ،که در عی حال مولیشد کننشده و م صشول آن
جاسوسآ و واژه " "médireبرای غیب ،کردن ،شأن نزول آیه و رضای ررهنیشآ موجشود در
آن مان و همشنی آمو ه ررهنیآ آیه را شنانشه در باال شرح داده شد ،بشه درسشتآ منتقش
کند" .امی " بهجای "جاسوسآ کردن" ،ای کلمه را با عبارت «حد و مر قائش ششدن بشرای
کنجکاوی»= " "Mettez des bornes à votre curiositéشرح داده اسش .،بشهجشای "غیبش،
کردن" نیز ای کلمه را با به کار بردن عبارت «گسیخت اعتبار ارراد غایش »= "Ne déchirez

" ،point la réputation des absentsشرح داده اس .،ا ای رو ،در ررهنشگ و جامعشه قشرن
 02نیز مسائلآ شون غیب ،کردن و جاسوسآ کردن و ...بهعنوان اعمال قبی آ کشه واژههشایآ
برای آنهشا اوتصشاص داده ششود ،جشا ارتشاده نیسش،؛ یشرا کشه وی مشآموانسش ،همچشون
"کا یمیریسکآ و حمیدا " ،"médire" :به واسطه بررسآ شأن نزول با بار ،ررهنیآ مشان

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2023-01-09

بشان اسش( »،پورششه .)53 :0115 ،بششدی سشان ،متشرجم مششآموانسش ،بشا واژه " "épierبششرای

نزول ارمبای برقرارکرده ،واژههای معادل را به کار برد .بهعشالوه ،بررسشآ ششأن نشزول آیشه و
بار ،ررهنیآ مان آن مآموانس ،در مسیر غنآسا ی ررهنیآ مؤثر باشد؛ یرا مت مبشدأ در
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مقاب مت مقصد قرار نیررته ،آن را بهطور وودکار مولید نمآکند .مت مبدأ و مت مقصد نشه
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منها ناسا گار نیستند ،بلکه مکم هم بشوده ،هشمدییشر را غنشآ مشآکننشد (بشرم .)01 :0120 ،
همشنی  ،مفاوتهای ماکور در شهار مرجمه ،پیمرر ،ررهنگ اجتمشاعآ را در طشول مشان
نمان مآدهد.
"امی " در آیه  ،0واژه حجرات را نیز بشا عبشارت «درون وانشه مشو یشک حشریم مقشدس
اس "L’intérieur de ta maison est un sanctuaire" =»،مرجمشه کشرده ،در پشاورقآ بشرای
کلمششه "درون" شششرح داده ،آن را "حرمسششرا یششا آپارممششان نششان"= "l’appartement des

") femmes. Les Arabes le nomment harem (lieu défenduنامیده اس" .،دوریه" بشرای
مفهیم بهتر ووانندگان " ،نردههشا یشا حصشارها"= " "les Clôturesرا بشرای "حجشرات"
برگزیده اس .،با موجه به ای که "حجرات" جمع "حجره" بوده ،به وانهها یا اماقهشایآ کشه
ا گِ و وم ،و شوب و نخ ساوته مآشوند ،اطالق مآ شود– شرا که معماری وانه هشا
در قرن  01و  71وجود دارد" ،کا یمیریسکآ" و "حمیدا " ایش واژه را بشهمنظشور حشاف
غراب ،ررهنیشآ ،بشومآسشا ی کشرده ،واژه "آپارممشانهشا"= " "les appartementsرا بشرای
"حجرات" مناس

دانستهاند .هرشند گار ا یک ررهنگ به ررهنگ دییر نیا مند مشالق در

جه ،منطبقسا ی و بومآسا ی اس ،و بروآ مصاویر بشرای حفشظ معنشای وشود بایشد در
شارشوب ررهنگ مقصد گنجانده شوند ،لیک بهدلی ظرار ،مت مقدس قرآنکریم ،بایسشتآ
شیرد دییری به کار برد ما معنا بهطور ممام و کمال حفظ گردد .همشنشانکشه نظریشهپشردا ان
مرجمه نیز شیوه مرجمه متون مقدس را ا دییر متون مفکیک نمشودهانشد .سش ژروم ()0153

در مرجمه متون مقدس حتآ شین

واژهها را یک را مآدانشد (گیشدر .)30 :7101 ،بنشابرای ،

بهنظر مآرسد استعمال واژه " "les cellules d'habitationبه معنآ حجره یا امشاق بشه همشراه
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در عصر پبامبراکرم (ص) شنی بوده اس -،و احتمال عدم در و مصور شنشی وانشههشایآ

معریف و موضیح مصالح آن در پاورقآ مناس مر باشد .همانگونه که م مدمهدی روالدونشد
نیز به کلمه اماق| های مسکونآ| مرجمه کرده اس،؛ یرا مرجمشه بارش ،قشرآن در ایش مشورد
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وبر ا سادگآ ندگآ در مان پیامبر (ص) داده ،مرویج ررهنشگ سشاده یسشتآ را بشهدنبشال
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دارد .ا دییرسو ،واژه پیمنهادی مآمواند نوعآ شیرد بییانهسا ی به شمار آید؛ شیردی کشه
پدیده های آششنا و مشأنوس را ا رضشای همیمشیآ وشود وشارج کشرده ،مر هشای مکشرار و
وودکارشدگآ را درهم مآشکند و ذه مخاط

را برای کوش

در جه ،دریارش ،معنشای

مت آماده کرده ،او را ا دالل،های همیمیآ و وودکار عناصر رهایآ مشآ بخمشد (پشاکتچآ،
.)20 :0317

در آیه  ،5بهدنبال مرویج ررهنگ صبر وردمندانه و در نتیجه ررهنشگ احتشرام بشه اوقشات
ََْ
َاَأن ُه ْ
رراغ ،ارراد و شأن آنها ،بر وجود ویر مسلم در ای کشار مأکیشد ششده اسش﴿ :،ول ْ
ِ ِ
الَغفُارَر ِحَيَْ﴾ (حجشرات " .)5امشی " در مرجمشه
صب ُرواَحتىَت ْخ ُرجَإليْه َْْلُانَخيْراَل ُه َْْو ُ
"لکان ویرا لهم" اشاره به حکم ادب و نزاک ،کرده ،با جمله «ادب شنشی مشآطلبشد»= "La

" décence l’exigeبهشرح آیه پرداوتشه اسش .،در بشان سشاده وی نشوعآ آمشو ق ادب و
نبوده اس .،ای در حالآ اس ،که "دوریه" به وطا ررته ،ا عبارت ماکور «آنها کشار بسشیار
ووبآ انجام دادهاند»= " "ils auraient très-bien faitبرداشش ،کشرده ،سشرانجامآ کشه بشرای
رعای ،ای آمو ه ررهنیآ در ورای ای عبارت دیده مآشود ،را برگردان نکرده اسش،؛ یشرا
عبارت "برای آنان بهتر اس ،"،ضم ای که ا ادبى نیکو سخ مآگوید ،ا نوعآ ممشویق و
ا آیندهای ووشایند و ا بخم

و رحم ،وداوند وبشر مشآدهشد (طباطبشایآ.)021 :0311 ،

"کا یمیریسشکآ" "Cela vaudrait beaucoup mieux" :و "حمیشدا ""ce serait certes :

" mieux pour euxآن را بهدرستآ مرجمه کردهاند ،با ای مفاوت که "کا یمیریسکآ" مأکیشد
موجود در آیه" :لَ" را حاف نموده ،و "حمیدا " آن را مرجمه کرده اس ،و ایش نمشان ا
اعتالی ررهنگ موجود در قرنهای  01و  71مآدهد.
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ررهنگ به همعصرهای

دیده مآشود و بهنظر مآرسد در رو گار او شنشی ررهنیشآ بشاب

 -6نتیجهگیری
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 -0استفاده ا راهبردهای مرجمه ا جمله م ،اللفظشآ ،گرمشهبشرداری ،وامگیشری ،معهشد بشه
مسأله بینامتنی ،و سن ،مرجمانآ ،بییانهسا ی و غیشره ،موجشه ویشژهای را در ررآینشد انتقشال
متنآ که ا جنس نور اس ،مآطلبد و مترجم قرآنآ بایستآ ضم پایبندی حداکثری به مشت
مبدأ ا آسی

رساندن به معنا و مفهوم آن پیمییری نموده ،ویژگآهای صشوری ،م تشوایآ و

بارتآ را در ررآیند انتقال حفظ کند.
 -7هر مرجمهای که در طول ماریخ صورت پایررته ،بهطور مطلق نمآموانشد بهتشر ا مرجمشه
پیمی باشد؛ یرا ا یکسو ،اکثر مرجمههای ارائه شده ،ممشامآ سشطوح مرجمشه را بشهطشور
هم مان در نظر نیررتهاند و ا سشوی دییشر ،نقش

ششیرد بییانشهسشا ی در بشا مرجمشههشا

پررنگمر ا مرجمه اول بوده اس .،و ا ای روس ،که حشاف و اضشاره و در پشارهای مشوارد
شرح و موضیح بی مری در مرجمه نخستی مترجمان رو داده اس .،هرشند "حمیدا " در
 -3مسأله عدم در و دریار ،معنا در طول مشان کشاه

مشآیابشد .اگشر "دوریشه" در امشر

مرجمه دشار اشتباهامآ گمته ،مترجم بعدی با وجود اشتباهامآ کشه در اثشر موجشه بشه سشن،
مرجمانآ مرمک

مآشود ،در بروآ موارد نیز با مراجعشه بشه مشت مبشدأ ،بشه اصشالح آنهشا

مآپردا د و مترجم بعدی او نیز ا میزان ای اشتباهات مآکاهد.
 -0بهدلی ای که ررهنگ و بان هر ملتشآ در طشول مشاریخ م شوالمآ را مت مش مشآششود،
مرجمه قرآنکریم نیز بایستآ با موجه به ای م والت پاسشخیوی نیشا هشای ملش باششد و ا
ای روس ،مرجمه قرآنکریم امری موقف ناپایر اس.،

 -7پینوشت

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2023-01-09
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1- André de Ryer, Claude-Etienne Savary, Albert de Kazimiriski, Muhammad
Hamidullah.
2- "Poétique de la traduction".
3- "Les Sourciers".
4- "Les Ciblistes".
5- http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/21362/ch03.html
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واکاوی سیر تحولی ترجمه قرآنکریم به زبان فرانسه  ______________________ ....زهرا تقوی فردود و همکاران

 -8منابع
* قرآنکریم ،مرجمه م مد مهدی روالدوند.
 -0اب منظور ،م مدب مکرم ،لسان العرب ،بیروت ،دار صادر0000( ،ق).
 -7بدیع یعقوب ،امی  ،المعجم المفصل فی اللغه و االدب ،قم ،ناب مصطفوی0037( ،ق).

 -3پاکتچآ ،احمد ،ترجمه شناسی قرآنکریم -رویکرد نظری و کاربردی (مطالعه از سطح
واژگان تا ساخت جمله) ،مهران ،دانمیاه امام صادق (خ)0317( ،ق).
 -0رارعآ ،عبدالکریم ب م مد ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ،جلد دوم ،قم ،دارالهجره،
(0323ق).
 -5سبزواری ،هادی ،شرح االسماء و شرح دعاء الجوشن کبیر ،مهران ،دانمیاه مهران0325( ،ق).
 -1شای  ،احمد ،اْلسلابَدراسةَبالغيةَتحليليةَْلصَالَاْلسَاليبَاْلدبيَة ،قشاهره ،مکتبشه
 -2طباطبایآ ،م مدحسی  ،تفسیر المیزان ،ج سآ و ش  ،مهران ،م مدی0311( ،ق).
 -2ریرو آبادی ،م مد،القاموس المحیط ،جلد شهارم ،بیروت ،دار الکت

العلمیه.0071 ،

 -1قائدان ،اصغر« ،معماری مساجد و ابنیه در عصر پیامبر صلآ ا علیه و آله و سلم» ،میقات
حج ،شماره  ،51در:

.http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4789/5315/49838/

(0321ق) .
 -01مکارمشیرا ی ،ناصر ،برگزیده تفسیر نمونه ،جلد شهارم ،مهران،دارالکت

االسالمیه،

(0327ق).
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