
____________________________ 
 92/11/2931: رشیپذ خیتار            12/12/2931:   افتیدر خیتار

ـ پژوهشی، شمارة اول، بهار   7931فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه )دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی(، علمی 

 

 و ارزیابی برگردان فرانسوی کریم در قرآن الر َِّحیم الر َّحْمنِ الل َّهِ بِسْمِ  عبارتتکرار  واکاوی

 آن
 

 (، نویسندة مسئولمحمدرضا فارسیان )دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

farsian@um.ac.ir 

 گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران(سه، کارشناس ارشد مترجمی زبان فران) نسرین اسماعیلی

n.esmaeili20@gmail.com 

 

 چکیده

، تکـرار یـک کلمـه گیـردمیرسـانی از  ن بهـره کـری  در پیـام کـه رـر ن هاییراهیکی از 

ســرت تیریــل مطلــت در  هــ   پدیــدهایــ  زیــرا  .باشــدمییــک عرــارت یــا یــک جملــه 

هِ بِسـم ِعرـارات  در ایـ  میـان .شـودیمـمخاطت  مم ِ اللَّـّ ِی  الـرَّّْ بـار در رـر ن  771 الـرَّّْ

کـه در هــر سـوره مطــابح بـا مورــواب سـوره رابــس ترجمـه و ت ســیر  تکـرار شـده اســل

 .اسـلگ ـل کـه ایـ  عرـارت در ْکـ  تـابلو بـراب هـر سـوره  تـوانیمدر وارع  .اسل

 مـده عمـسهبـ بهـاپژوهشبـا کلمـه تشـکیس شـده اسـل،  1از  عرـارت که ایـ  درْالی

اغلـت مررجمـان فرانسـوب در انرقـال معنـاب نریجـه رسـیدند کـه  بـدی  مقاله نگارندگان

ــح عمــس نکــرده و ت ــارت موف ــ  عر ــه  ــاهر کلمــات بســنده ندرســل ای ــا ب ــدکردهه . ان

ـــان فرانســـه از رـــر ن را و معررـــررابـــس دســـرر   ده ترجمـــة پژوهشـــگران  ،بـــه زب

بـا  و مشـهور و بـه اسـرناد ت اسـیر کـردهانرخـا   ،معـرو  مررجمـانتوسـ  شده ترجمه

ــتولیلــی اســر اده از روت توفــی ی ــارت را ب معــادل  تشــخی منظورهبرگــردان ایــ  عر

چـه کـه انـد بـر  مده سـاالبـه ایـ   و در نهایـل در فـدد پاسـ  کـردهرسـی مناست بر

 ؟ باشد ماثر تواندیمای  عرارت رر نی  کردنعواملی در درسل ترجمه

 ترجمة رر ن ،فرانسه برگردان بس  الله الرْم  الرْی ، تکرار، اها کلیدواژه
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 مقدمه. ۱

. گـاه اسـلتکـرار  گیـردمیرسـانی از  ن بهـره هـایی کـه رـر ن کـری  در پیـامیکی از راه

 سـال 39 طـی کـری  رـر ن. تکـرار شـود جملـه یـک عرارت یـایک   ،کلمهیک ممک  اسل 

، یـک مطلـت ،لـازم بـود بـراب تربیـل و راهنمـایی مـردم و بـر پیـامرر نـازل شـدو تدریجی 

ایـ   .شـود و هـر بـار بـه مطلرـی از  ن اشـاره شـودبیـان  ان چند بـارداسر عرارت یا یک یک

کـه رـر ن یـک کرـا  تـاریخی نیسـل کـه یـک بـار ْادثـه را کلـا  بیـان امر بیانگر  ن اسـل 

دانـی  سـازب اسـل و مـیرود، بلکـه یـک کرـا  تربیـل و انسـانبه سراغ  ن نـکرده و دیگر 

کــه یــک ْادثــه را بارهــا و بارهــا یــاد  ور  کنــدیمــدر مســا س تربیرــی گــاه شــرای  ایجــا  

رم ) مکـا گیـرب کننـدبنگرنـد و در جهـات گونـاگون نریجـه شوند، از زوایاب مخرلـ  بـه  ن

روب یـک  شـودیمـمقـام تربیـل گـاه لـازم  در عرـارت دیگـر. بـه(213 .، ص7941شیرازب، 

سـوب او را بـه  هـ  وواننـده بگـدارد و بـر یشـود تـا تـأثیر عمیقـ تأکیـدمسئله مه ، بارهـا 

 .(34 .، ص7941)مهدوب،   ن عناوی  بیشرر سوق دهد
بـار در  771کـه   باشـدمی بِسـم ِ اللَّّـهِ الـرَّّْمم ِ الـرَِّّْی یکی از عرـارات پـر تکـرار رـر ن 

بـار نیـد در سـوره نمـس  و یـکسـوره رـر ن  779بـار در ابرـداب  779بیان شده اسـل.  رر ن

در ابرداب نامه ْضرت سـلیمان)(( بـه بلقـیم  مـده اسـل. بـا توجـه بـه  ـاهر مشـابه ایـ  

ــ  ف ــر ن، شــاید ای ــارت در ر ــارتعر ــد کــه ایــ  عر ــه  هــ  وطــور کن ــا و  کــر ب داراب معن

  ینــدمیتوجــه بـه  یـاتی کــه در ادامـه  امـا در هـر جــاب رـر ن بـا ،مضـمونی یکسـان اســل

ــهِ  ن را ت ســیر نمــود. بِســم ِ تــوانمی ــرَّّْمم ِ اللَّّ ــرَِّّْی  ال ــا  ی، جد ــســورههــر  در ال از  ن و ب

ــوا ــ  بمور ــع و اســل  ن هماهن ــ   در وار ــوان  ن ســوره اســل ودر ْک ــه  عن  از  نجــا ک

د در هـر یـن الـرَِّّْی  ْمم ِالـرَّّ اللَّّـهِ بِسـم ِ بمعنـا یکسـان نیسـلگر یدیکبا  بها  سورهیمضام

 ســوره هــر از هکــ بمقافــد و پــر وا ــت اســل کــه اغــرا  .ســوره مخرلــ  وواهــد بــود

ــ ــا و وــاص یغر ــ ابســوره هــر و اســل مخرلــ   یــدمی دســلهب  را یمخصوفــ بمعن

  یبنـابرا و ،شـودنمی تمـام دیـن غـر  نشـود  ن تمـام سـوره تـا هکـ را یغر ـ ؛کندمی  ایا

ــه ــ  جمل ــه بس ــر در اللَّّ ــک ه ــوره از ی ــع هاس ــه راج ــر   ن ب ــد غ ــل بواْ ــ اس  در هک

 .(31. ص، 7911طراطرا ی، ) اسل شده تیتعق سوره  ن وصوص



ِ بواکاو          و یک     سال پنجاه  ْمم ِ الرَّّْ  13             ... و  یدر رر ن کر  یتکرار عرارت بِسم ِ اللَّّهِ الرَّّ

 

ــارت و اینکــه ْــاوب اســ  اعظــ  اســل  ــ  عر ــه اهمیــل ای ــا توجــه ب ــه  بایســلمیب ب

معنــا را بــه مخاطــت منرقــس  ددیگــر برگــردان شــود تــا بروانــ هــابزبانمناســت بــه  ابشــیوه

ــرد. ن ــدگان ک ــةگارن ــی ده ترجم ــا بررس ــه ب ــارت  مقال ــ  عر ــدفرانســوب ای ــان دادن ــه  نش ک

ــان  ــنده مررجم ــات بس ــاهرب کلم ــاب   ــه معن ــا ب ــدمیتنه ــی و  کنن ــاب وارع ــال معن در انرق

ــا بررســی معنــاب کلمــات ایــ   .انــدنرودهکلمــات ایــ  عرــارات موفــح  لــدا  ــرورت دارد ب

فــراه  کــرده تــا برــوان عرــارت ابرــدا بســرر مناســت را بــراب فهــ  عمیــح معنــاب ْقیقــی  ن 

پــم از تویلــس ایــ  عرــارت  پژوهشــگران. یافــلمعــادل مناســری در زبــان فرانســه بــراب  ن 

تولیلـی بـه ت توفـی یرابـس دسـرر  ایـ  عرـارت را بـا اسـر اده از رو ةترجم دهدر رر ن، 

ــر،  ــل در بهاســرناد از ت اســیر معرر ــرده و در نهای ــادل مناســت بررســی ک منظورتشــخی  مع

کردن ایـ  عرـارت انـد کـه چـه عـواملی در درسـل ترجمـهبـر  مده ساالفدد پاس  به ای  

 باشد؟ ماثر تواندیمرر نی 

 الر َّحِیم الر َّحْمنِ الل َّهِ بِسْمِ تحلیل. ۲

 هکـ  نچـه تـا ردهکـ  غـاز اسـل نـام  یدتـریعد هکـ وـود نام به را وود لامک یتعال بودا

 تـا باشـد یادبـ دیـن و باشـد، او نـام بـا مـرتر  و باشـد، داشـره را او کمـار هسل لامشک در

  یـا شیگ رارهـا و افعـال و اعمـال در تـا اموزدیـب و نـد،ک مـاد  اد ،  ن بـه را وـود هبند

 عملـش تـا بدنـد،  ن بـه را بو کمـار نمـوده،  غـاز بو نـام بـا را  ن نموده، لیرعا را اد 

 و وــدا اعمــال،  ن از یافــل مقصــود و باشــد، داشــره را وــدا اعمــال فــ ات شــده، ییوــدا

 ییوـدا نـام بـه چـون نمانـد، ناتمـام و نـار  و کهالـ و باطـس جـهینر در و باشد او بر ا

در ایــ   (32، ص7911نــدارد. )موســوب همــدانی،  راه او در بطلــان و کهلــا هکــ شــده  غــاز

 وـدا نـام بـه اگـر باشـد، داشـره یرـیاهم هکـ امـور از بامـر هـر»: فرمایندمی پیامرر اسلامباره 

ــار  نشــود،  غــاز ــرا و ن ــدمی بر ــه و ،مان ــیک کاشــانی، ) «رســدنمی جــهینر ب  .ص ،7172ف

 د.باش دهیبر  ورت هک اسل چیدب بمعناهب ابرر لمهک و (23
 بعلمــا گ رــه بــه هکــ شــوی می روهروبــ «اســ » ةلمــک بــا نخســل اللَّّــهِ بِســم ِعرــارت  در

 ارت ـا( و ببلنـد بامعنـبـه هکـ شـده گرفرـه( غلـو وزن بـر) سـمو از  ن افـس عـر  اتیادب

 از بعــد  ن م هــوم هکــ ســلا  ن واســطةبه شــودمی گ رــه اســ  ینــام هــر بــه هکــنیا و اســل
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 واسـطةبه ایـ رسـدمی ارت ـا( و  هـور و بـروز مرْلـة بـه یپنهـان و و ا ةمرْل از بنامگدار

 در بـودن یمعنـیبـ و بـودن مهمـس از و کنـدمی دایـپ یمعنـ ،بنامگـدار بـا ل ـ  هک سلا  ن

  یتـرجـامع هکـ رسـی می اللَّّـه لمـهک بـه اسـ ، لمـهک از . بعـدیابـدمی ارت ا( و علو و  یدمی

 یاسـلام منـابع ریسـا ایـ دیـمج رـر ن در هکـ وـدا بهـانـام یبررسـ رایـز ؛وداسـل بهانام

ــده ــان  م ــدمی نش ــر ده ــ ه ــک  ن از دامک ــش ی ــاص بخ ــ ات از و ــدا ف ــنع را و  مکم

 جـامع گـرید ریـتعر بـه ایـ ،یالهـ مالـاتک و فـ ات تمـام بـه اشـاره هک ینام تنها و سازدمی

 .(31 ص.، 7911 مکارم شیرازب،) اسل اللَّّه همان اسل جمال و جلال ف ات

ــارة کلمــة  ــا م ســران از یگروهــ انیــم در مشــهور «الــرْم » درب  فــ ل هکــ اســل  ی

 و افرکـ و مـام  دشـم ، و دوسـل شـامس هکـ اسـل وـدا عـام رْمـل بـه اشـاره ،رْم 

 وـوان و دهیرسـ را همـه ْسـابشبی رْمـل بـاران دانی مـی رایـز اسـل؛ ارکبـد و ارکویکن

 و مندنـدبهره اتیـْ گونـاگون مواهـت از بنـدگان همـه ،دهیشـک جـاهمـه دریغشبـی نعمل

ــو بروز ــ ره از را شیو ــررده س ــل گس ــانعم ــانشبی به ــر پای ــدمی ب ــا .گیرن ــان  ی  هم

 .ورنـدغوطه  ن بایـدر در همگـان و گرفرـه بـر در را یهسـر پهنـة هکـ اسـل او عام رْمل

ــ» ــه « یرْ ــل ب ــار وــاص رْم ــاره پروردگ ــ دارد اش ــو هک ــدگان ةژی ــمط بن ــالت و عی  و ف

 هکـ انـدیافره را  یـا یسـرگیشا فـالت، عمـس و مـانیا  کـْ بـه ها ن رایز اسل، بردارفرمان

ــل از ــان و بخشــش و رْم ــ اْس ــ یواف ــان هک ــتره و  لودگ ــهم  ن از ارانک ــد، یس  ندارن

  ن لیـعموم نشـانه هکـ اسـل  مـده مطلـح رـر ن در جـاهمـه در « رْمـ» .گردنـد مندبهره

 اسـل  ن لیوصوفـ بـر سیـدل هکـ شـده رکـ  دیـمق طوربـه یگاه  یرْ هک یْال در سل،ا

، اْـدا ) «اسـل  یرْـ مامنـان بـه نسـرل وداونـد» یعنـی« مـا یرَِّْ  َّیبِـالممؤاممِنِ انَّک وَّ» مانند

 (.33، ص. 7911مکارم شیرازب، ْمد ) ةسور مانند مطلح  مده گاه و( 19 یة 
 بــه نســرل اســل، دیــچ همــه معرــود وداونــد» :فرماینــدمیبــاره  در ایــ  فــادق)(( امــام

، 7911 طراطرــا ی،)«اســل  یرْــ مامنــان وصــوص بــه نســرل و رْمــان، مخلورــاتش تمــام

ــو از .(39 .ص ــان ییس ــ را رْم ــه غةیف ــره مرالغ ــ انددانس ــود هک ــدل و ــرید سی ــر بگ  ب

  یــا و اســل دوام و ثرــات نشــانه هکــ مشــرهه فــ ل را  یرْــ و ســلاو رْمــل لیــعموم

ــو ــان ةژی ــا ی، ) اســل مامن ــارت رــر ن تنهــا  (.39، ص. 7911طراطر دلیــس اینکــه در ایــ  عر
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 اسـرمداد یفـ ر از اسـل لـازم ارکـ هـر  غـاز دو ف ل وداوند بیان شده ایـ  اسـل کـه در

ــک ــ  ین ــارت هک ــر  ث ــان سراســر ب ــواف جه ــه اســل،  کپرت ــرا را موجــودات هم ــه ف  و گرفر

ــاران ــات در را گرفر ــ لوظ ــات یبوران ــ نج ــل دهیبخش ــا ی، ) اس در (. 31، ص. 7911طراطر

فـ ل  امـا ولـی رْـی  اسـ  عـام اسـل ان اس  واص اسل، اما فـ ل عـام داردوارع رْم

توجـه بـه مطالـت بالـا اهمیـل برگـردان درسـل بـا  .(37 .، ص7114)طررسـی،  دارد واص

بایـد همـة همـل وـود و مرـرج   اسـلو ـو  رابـس مشـاهده کلمات ای  عرارت رر نی بـه

تـری  اهمـال زیـرا کوچـک کنـد؛درسـری بیـان بـهبروانـد فوـواب کلـام را  تـاکـار گیـرد را به

 .گرددمیم اهی  اشرراه به مخاطت  القابسرت 

 به زبان فرانسه الر َّحِیم الر َّحْمنِ الل َّهِ بِسْمِواکاوی برگردان . ۳

ــا  فرانســوب ایــ  عرــارت توســ  ده مرــرج  شــود ده ترجمــةمیدر ایــ  بخــش ســعی  ب

ترجمـه  نادرسـریدرسـری یـا  ت اسـیر معررـر، و بـه اسـرناد شـودارزیـابی مخرلـ   هابیلمل

ــخ   ــودمش ــل  .ش ــهود اس ــه مش ــاه اول  نچ ــر در نگ ــت   ــر تخری ــ  م ــ    هن توس

 ،فــمیمی) شــودمیمــر  افــلی  ن را موجــت گــدارب نشــانه در تغییــر کــه مررجمــان اســل

 ایـ  علـا  عـدم رعایـل  و داردوافـی را زیـرا هـر مـر  علـا   نگارشـی  ؛(11 ، ص.7937

داشـره  ابویـژهیـک مـر  ممکـ  اسـل سـاورار  وایـی  .شـودیمتخریت ریر  جملـه  سرت

کلمـاتی درنـ  و تورـ  گـردد و باشد و در  ن بر کلمـاتی وـاص تکیـه شـود یـا بـر روب 

، بـه  ن مـر  معنـایی وـاص برخشـد کـه در ایـ  فـورت لـازم اسـل هـاتور کید و ای  تأ

 .(21 .، ص7931مرادب، توجه ررار گیرد ) که در ترجمه مورد
ــدول  ــه ج ــه ب ــا توج ــک  7ب ــول و ی ــورکی، میشــون دو ویرگ ــرک، ش ــرب ــه، بلاش و  نقط

فخــرب یــک ویرگــول و یــک نقطــه، ماســون یــک دو نقطــه و یــک ویرگــول و یــک نقطــه 

ریــر  را مخــر  شــعر دانســل چــرا کــه  تــوانینم کــر اســل کــه تنهــا  شــایان. انــدافدوده

ــی و ر» ــات علم ــان، مقال ــدرم ــعر موزونن ــد ش ــد همانن ــاله نی ــرم  «س  .(17. ، ص7337، 7)ب

و از افــدودن یــا کــاهش  بــه ریــر  مــر  توجــه وافــی داشــره باشــد بایــدمرــرج   ،بنــابرای 

                                                                 
1. Berman 
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گـدارب نویسـنده از بیـان مـر  بـا نقطـه رطعـا چـرا کـه  ؛پرهیـد نمایـد جـدا  علا   سجاوندب

کـه مرـرج   کنـدیمایجـا   مرـد و وفـادارب بـه مـر   کنـدیمواص وود، هـدفی را دنرـال 

یــد. در مــر  رــر ن ایــ  امــر  ــر   هنــ  مــر  را بــدون تغییــر بــه زبــان مقصــد منرقــس نما

 .  دشویمزیرا کوچکرری  تغییرب سرت تور  مر  رر ن  ؛اهمیل دوچندان دارد
 

 کار رفته در ترجمة بسم الله الرحمن الرحیم. علائم سجاوندی به۱جدول 
 ترجمه مترجم

 .Au nom de Dieu, le Tout miséricorde, le Miséricordieux ژک برک

 .Au nom d'Allah, Le Matriciant, Le Matriciel  ندره شورکی

 .Au nom d'Allah, Le Bienfaiteur miséricordieux ررژب بلاش

 Au nom de Dieu Le Miséricordieux plein de miséricorde ژان گرو  ژان

 لری  دوبیرر اشرای  

 کازیمیرسکی
Au nom du Dieu clément et miséricordieux 

 Au nom de Dieu : celui qui fait miséricorde, le دنید ماسون

Miséricordieux. 

 Au nom du Dieu clément et miséricordieux کلود اتی  ساوارب

 .Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément ژان لویی میشون

ْسی  ابوالقاسمی غلام

 فخرب

[Commencer] par le Nom de DIEU le Tout-Miséricordieux, 

le Très-Miséricordieux. 

 .Au nom d'Allah très miséricordieux et compatissant ادوارد مونره
 

خـش تقسـی  کـرد کـه اولـی  ایـ  عرـارت را بـه چهـار ب تـوانیمـ با توجه به  ـاهر  یـه

وداونـد  بـا  بهـا  و روشـنایی: »نـدیفرمایمـ)(( . امـام فـادقشـودیمـ «بِسم ِ» رسمل شامس

 ،کلینــی رازب) «مــی ، مجــد و بدرگــوارب وداونــد اســل و ســی ، ســنا و شــکوه وداونــد و

 .اندکردهگونه ترجمه  مررجمان ای  رسمل را ای  .(43 .ص، 7117
 

 . ترجمة بِسْم۲ِجدول 
 مترجم ترجمة بِسْمِ  معنی

 ژک برک Au nom de نامبه

  ندره شورکی Au nom de نامبه
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 ۲ادامه جدول 

 مترجم ترجمة بِسْمِ  معنی

 رژب بلاشر Au nom de نامبه

 ژان گرو  ژان Au nom de نامبه

 کازیمیرسکی Au nom du نامبه

 ماسون Au nom de نامبه

 ساوارب Au nom de نامبه

 میشون Au nom de نامبه

 فخرب par le Nom de [Commencer] شرو( کردن با نام

 مونره Au nom de نامبه

 

 ترجمــه کــرده و از معــادل یکســان ن را جــد فخــرب همررجمــان بــ ةهمــگ ــل  تــوانیمــ

Au nom de  ــه  ؛انــدکردهاســر اده ــا توجــه ب ــ فخــربمعــادل انرخــابی  ،3جــدول ب معناب هب

ــا نــام وــدا کــردنشــرو( » دن،  غــاز کــردن، )شــرو( کــر commencer فعــس او از اســل.« ب

اســر اده  فــورت مصــدر داوــس کروشــههبــ (317. ، ص7941پارســایار، اول چیــدب  مــدن( )

ــل ــرده اس ــان . ک ــه در زب ــا فرانس ــه معمول ــال ب ــداب  فــورت مصــدرافع ــاتدر ابر در  جمل

 دنشــویمــترلیغــاتی اســر اده  بهــای گهــدســرور  شــ دب، راهنمــاب اســر اده از وســایس و 

ــور ــاران،  7)دولر ــة (13، ص. 7337و همک ــت ترجم ــیوه مناس ــ  ش ــر ن  و ای ــر ــدینم  .باش

امـا در  ،درسل اسـل در ایـ  عرـارت رر نـی معنـاب  غـاز کـردن بـا نـام وـدا نه رـه اسـل

در مقایســه فخــرب در ایــ  رســمل  بنــابرای  ترجمــة  ــاهر معــادلی بــراب  ن وجــود نــدارد.

کـه در ترکیـت بـا ْـر    Leدر  ـم  کازیمیرسـکی از  .نیسـلمررجمـان درسـل  ةبقیـ با

کیـد بیشـرر أاسـر اده کـرده کـه هـد  وب ت Dieuررـس از اسـ  شـده،  duتردیس به  de ا افه

در اینجــا منظــور، و در وارــع در پــی بیــان ایــ  بــوده اســل کــه  اســل ن  از بــر اســ  بعــد

 .باشدیمودایی واص 

                                                                 
1. Delatour et al. 
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 در یدومـ همـدة هکـبـوده  الـه  ل اللَّّـه، جلالـة ل ـ  افـس .اسلالله  واژة ،دومی  رسمل

 .ص ،7911)طراطرـا ی،  اسـل  مـده در اللَّّـه فـورتهبـ و شـده ْـد  اسـرعمال یـرتک اثر

ــود .(33 ــه فرم ــه ةب ــ  کلم ــام فــادق)(( در ای ــ  ،ام ــل ،ال ــا  و نعم ــر  ل ــد ب ــاب وداون ه

الدامـی اسـل کـه وداونـد در ولایـل  «ل»از ولایـل ماسـل و  منـدبفریدگان وود بـا بهـره 

وـارب اسـل بـراب هـر کـم کـه بـا مومـد و وانـدان  «ه» نش نهـاده اسـل وما بر  فریدگا

   .(9 .، ص997فدوق، ) فلی الله علیه و  له مخال ل کندمومد 
 

 . ترجمة الله۳جدول 

 معنی ترجمة الله مترجم

 ودا، یددان Dieu ژک برک

 الله Allah  ندره شورکی

 الله Allah رژب بلاشر

 ودا، یددان Dieu ژان گرو  ژان

 ودا، یددان Dieu کازیمیرسکی

 ودا، یددان Dieu ماسون

 ودا، یددان Dieu ساوارب

 ودا، یددان Dieu میشون

 ودا، یددان Dieu فخرب

 الله Allah مونره

 

 .انـدنمودهاللـه  ه بروـی از مررجمـان ارـدام بـه ترجمـةکـ  یکنـیمـمشـاهده  9جدول  در

اللَّّـه علـ  و لمـه که کـنیبـر ا کنـدیمـه دلالـل کـ باادلـهاز جملـه  .اس  واص اسل الله اولا 

 ش و همـةیاسـما  ْسـنا یبـه تمـام یتعـال به وـداکـ  اسـل یـاس  وـاص وـدا اسـل، ا

ــه از اکــ یافعــال ــه شــده، توفــی ــدا( و گرفر ــشــودیمــ  ی  اســما  انر ــا  ی، ول ــهکب  لمــة اللَّّ

تمــامی اســامی وــاص »عقیــده ژرژ مــور هب .(34 .، ص7911)طراطرــا ی،  شــودینمــ  یتوفــ
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ــد ــ بای ــوندهب ــ  ش ــدب ْ  ــا «طور ج ــس، ویر ــویی، موغ ــه (313 .ص ،3177، 7)لک  و هرگون

دیگـرب  اسـ  وـاص جدیـد بـهبلکـه  شـوند،منجـر نمی اسـامی وـاص ةبـه ترجمـ هاتغییر

ــر می ــرمنج ــود )کلیر ــابرای (. 7347، 3ش ــرند بن ــه نیس ــس ترجم ــاص راب ــامی و ــثان. اس  ا ی

مـام علـی)(( چـرا کـه بـه فرمـوده ا ؛معـادلی در زبـان فرانسـه یافـل کلمة اللهبراب  توانینم

زیــرا او از درک  ،در او ْیراننــد هادهیــ فراو معرــودب اســل کــه » کــهمعنــاب اللــه  ن اســل 

ــدگان مســرور و  ــلدی ــو  اس ــول موج ــار و عق ــرر  افک . ، ص7941ررا رــی، ) «از دس

 دیـچ چیهـ بـر اسـل و یتعـال بوـدا نـام اللَّّـه لمـةکجالت توجه ای  اسـل کـه  نکرة .(191

   (33، ص. 7941ررا ری، ندارد ) دلالل بگرید
ــة  ــس Dieu کلم ــ در اف ــابهب ــا  معن ــدایش اس ــریل  پی ــا و بش ــلدنی ــ   اس ــه توس ک

 یات ایـ  موجـود بـرفـو وصو هافـ لوجود  مـده اسـل )هموجودب عالی مقام و رـادر بـ

ــ ــ  مرغی ــداهت مخرل ــا  م ــل(اس ــة91 ص. ،7339، 9)رب ر اس ــه کلم  Dieu (. در فرانس

ــ ــدد، ر هب ــدا، ای ــل معناب  و ــازب ب ــاب مج ــو( و در معن ــلالن ــایار،  اس  .، ص7941)پارس

ان و کسـانی کـه بـه ْضـور وـدا معرقدنـد پرسـراز دیـدگاه مسـیویان ، یکرا». همچنی  (331

ــ ــا هب ــالح دنی ــاودان و و ــاب موجــودب ج ــک «اســلمعن ــدکی  .(321 ص. ،7331، 1)بِنَّ ــا ان ب

اللــه  کــه ایــ  معــادل مناســت اســ   یابیــیمدر  Dieu شــده از اســ  ــهامــس در تعــاری  ارأت

در رسـمل ررـس بیـان شـد کـه  ا یـثان .هـ  بـلمعناب وداسـل و هـ  بـه اولا  که چرا نیسل؛

اسـل کـه  ن   نایـ  اسـ   برگـردانبهرـری  ْالـل  رابـس ترجمـه نیسـل. ،ای  اس  وـاص

ــرب ــیی تغیی ــدون ه ــه ،را ب ــل. ب ــاتی  نوش ــمل  ل ــومی  رس ــرْم  س ــه  اســلفــ ل ال ک

بیــان شــد  ررلــا گونــه کــه همــان .انــدکردهفــورت زیــر  ن را ترجمــه همررجمــان مــدکور بــ

  مردم اشاره دارد. به رْمانیل ودا نسرل به عامة الرْم ف ل 
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3. Rey 
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 مترجم ترجمة کلمة الرحمن معنی

 ژک برک le Tout miséricorde هامالک همه رْمل

  ندره شورکی Le Matriciant زهدان  فرینش

 رژب بلاشر Le Bienfaiteur نیکوکار، ویروواه

 ژان گرو  ژان Le Miséricordieux بخشنده، مهربان

 کازیمیرسکی Clément بخشنده، بخشایشگر

 ماسون celui qui fait miséricorde دهد.کسی که بخشش انجام می

 ساوارب Clément بخشنده، بخشایشگر

 میشون le Miséricordieux بخشنده، مهربان

 فخرب le Tout-Miséricordieux هامالک همة رْمل

 مونره très miséricordieux بسیار بخشنده

 
اســل  (223 .، ص7941پارســایار، )بخشــش  رْمــل و معنــابهمعــادل انرخــابی بــرک بــ

ــدو از  ــی  tout ری ــر،یعن ــس، سرتاس ــام، کام ــه، تم ــه هم ــی و ....ب ــایار،  کل  .، ص7941)پارس

نــام وــدایی کــه هوب بــدان معناســل کــه  بــ ةترجمــ ،اســر اده کــرده اســل و در وارــع (427

 ایـ  اسـل کـه فـ ل الـرْم  او در ترجمـة تأمـسرابـس  ةنکرـ .هاسلرْمل ةهمفاْت 

ــ ــر ســاورار ر  داده اســل.هرا ب ــوعی تغیی ــع  فــورت اســ  ترجمــه کــرده اســل و ن در وار

ه معناسـل کـه بخشـی از گ رـار بـا دیگـرب جـایگدی  شـود بـدون  نکـتغییر سـاورار بـدی 

ــایش  ــود )معن ــر ش ــرخوت تغیی ــهدس ــه و وین ــایی  .(21 .ص ،7311، 7داربلن ــام معن از لو

ه مــد نظــر اســل بــه مخاطــت  ن ْجــ  از معنــایی کــ توانــدیموب  ةگ ــل ترجمــ تــوانیم

  اما عام بودن ای  رْمل مورد توجه ررار نگرفره اسل.  منرقس کند،

ــة ــورکی کلم ــرح از  ش ــرْم  را مش ــه matriceال ــره و در  معنابب ــ  دانس ــدان و رْ زه

نامیــده شــده اســل کــه  matriciantکــه وداونــد از  ن رو  افدایــدیمتو ــیت  ن نیــد 

موجــودات و در وارــع زهــدان جهــانی  فــرینش اســل )ْدیــدب،  زنــدگی همــة ةسرچشــم

                                                                 
1. Vinay, Darbelneh 



ِ بواکاو          و یک     سال پنجاه  ْمم ِ الرَّّْ  21             ... و  یدر رر ن کر  یتکرار عرارت بِسم ِ اللَّّهِ الرَّّ

 

عربــی  بهــافرهن یــک از ت اســیر و ة الــرْم  در هــیچایــ  معنــا از کلمــ .(31 .، ص7941

ــل  ــود.نمییاف ــة ش ــد در  matriciant کلم ــافرهن نی ــه  به ــه از جمل ــان فرانس ــر زب معرر

 وجود ندارد.  Robertفرهن  

کــه در اینجــا نیــد بــا  بلاشــر نیــد فــ ل الــرْم  را بصــورت اســ  ترجمــه کــرده اســل

ــر ســاورار مواجــه هســری . ــادل انرخــابی وب  تغیی ــمع ــار، ویرهب ــاب نیکوک ــر، معن وــواه، وی

ــی ــامی، ول ــل ْ ــدیمنعم ــایار،) باش ــم  از  .(273 .، ص7941 پارس ــر   leدر   ــه ْ ک

ــارو  اســل. اســر اده نمــوده  باشــدیم فــیغه م ــرد مــدکر وتعریــ  معرفــه  در فرهنــ  ل

ــر ــد وــوانی می bienfaiteur  ةواژ زی ــک انجــام ده ــس نی ــه عم ــا  کســی ک  ،3111، 7)گرم

ــه هــاتعری ایــ   .(11 .ص ــدب ــا واژه  گانزعــ  نگارن ــر اســا  ت اســیر شــیعی مرنــا ر ب و ب

نیکوکـار معنـاب هدارد و تنهـا بـ هـای ام  معنـایی فراتـر از الـرْ . چون کلمـةباشدمیرر نی 

و  هاســلبخششو  هــارْملمعنــاب کســی اســل کــه مالــک تمــام هبــودن نیســل بلکــه بــ

ــارْملمی تمــا ــة اوو  باشــدیمدر انوصــار وب  ه ــد عام ــردم نی ــة م را از  موجــودات و هم

 .گرداندیممند  ن رْمل بهره

ــون  ــرو  ژان و میش ــهگ ــ  واژه را ب ــه  Le Miséricordieux ای ــدکردهترجم ــ  ان . ای

ــ ــ ل ب ــنده،  معنابهف ــل )بخش ــان اس ــی  و مهرب ــایار،رْ ــ  دو 223. ، ص7941 پارس (. ای

ــرج  ــی مر ــرج  ررل ــد دو مر ــ از  همانن ــر اده  Le ْــر  تعری ــد اس ــدکردهنی ــع  ان و در وار

بـراب همـی  ایـ  دو مرـرج  ررـس از  ؛جانشـی  اسـ  شـده اسـل ْد  شـده و فـ لاس  

بــه  بااشــارهوــود  ةایــ  مررجمــان در ترجمــ .انــدنمودهْــر  تعریــ  اســر اده فــ ل از 

نـام وـدایی کـه هبـ اندداشـرهو فقـ  بیـان  انـدنکردهعام بـودن رْمـل و بخشـش وداونـد 

خشـندگی ایـ  اسـل کـه  یـا ایـ  ب کنـدیمـالی که اینجا به  هـ  وطـور اس .بخشنده اسل

ــا نا ــل ی ــرز اس ــد و م ــدودداراب ْ ــل مو ــان؟ اس ــد مررجم ــد بای ــندگی را در  ودْ بخش

ــة ــخ   ترجم ــود مش ــو ــدیم ــ .کردن ــاوارب ب ــکی و س ــابی کازیمیرس ــادل انرخ  معنابهمع

ــل. ــای  اس ــدل و مل ــگر، معر ــاینده، بخشایش ــنده، بخش ــد  بخش ــرج  نی ــ  دو مر ــد دو ای مانن

 .  اندنکرده بااشاره الرْم بودن  ف ل  مررج  ررلی به عام

                                                                 
1. Greimas 
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 اســل کــهکســی  معنــابهبــترجمــه کــرده و  ت ســیرب ةشــیوماســون ایــ  فــ ل را بــه 

در   یتـوانینمـای  گونـه ترجمـه مناسـت مرـون مـدهری نیسـل و مـا . دهدیمبخشش انجام 

ــر ن از ترجمــة ــی  ت ســیرب شــیوة ر ــر ن ؛اســر اده کن ــه فصــاْل ر ــری  ایجــا   چــرا ک ک

 ،شــیوه  در  ــم  در ایــ .داد انرقــالتــری  کلمــات دنیــایی از معــانی را بــا کوچــک کنــدیمــ

ــا تو ــیوات ا ــافی در جتر ــه ب ــم ــ میم ــرج  ددی ــت ار و مر ــه مخاط ــ  وــود را ب ــه افه  

ــه  ،دهــدیمــ ــا ایــ  شــیوه  کلمــات را. ترجمــةن  ؛شــودیمــکــار گرفرــه هدر ت اســیر بــ معمول

گونـه کـه همـان .اسـلرر نـی  ةایـ  کلمـ ترجمـةدر مرـرج   ناتوانی دهندةبنابرای  ای  نشان

رـر ن کلـام وداسـل و هـیچ زبـان بشـرب رـادر بـه بازتولیـد  ررس اشـاره شـد بهارسملدر 

سـل و مرـرج  موجـودب اسـل کـه بـه رـدرت همـان ؛ زیـرا گوینـده وداونـد اباشدینم ن 

ایـ  امـر ار ندارنـد و بنـابرای  گوینـده و مرـرج  در یـک سـطت رـر ؛وجود  مده اسلهودا ب

رو بسـیار اسـل بـا مشـکس روبـهزبـانی  بهالیموـدودعنوان انسـانی کـه داراب مررج  را به

مروسـس عرـارتی وـاص  بـراب ترجمـة یـا ت سـیرب تو ـیوی شـیوةکه در مـواردب  سازدیم

 ترجمـةبنـابرای   ؛ترجمـه در ْقیقـل، ت سـیر اسـل نـه ترجمـه شـیوةافس ایـ  ْ .شودمی

ورمشـــاهی در ایـــ  بـــاره  .(731. ، ص7114 معرفـــل،)  یـــدنمیشـــمار افـــطلاْی بـــه

کــه مرــرج   شــودمیکــه ایــ  ترجمــه اگــر در مــورد رــر ن اعمــال شــود موجــت  گویــدمی

 .(7913 ورمشاهی،) دهدرر ن ارا ه  کنارانشاب وود را در 
ــه ــد از فــ ل  فخــرب و ْمیدالل ــدکردهاده  اســرMiséricordieux نی ــه در رســمل  ان ک

 را tout ریــدگــرو  ژان و میشــون معنــاب  ن بیــان شــد. همچنــی  ایــ  دو مرــرج   رجمــةت

 یـا کاملـا  معنابهررـس از فـ ل بیایـد بـ ایـ  ریـد گـاههر. انـدبردهکار هب ررس از ف ل مدکور

ــی  ــور)دل اســلویل ــم ترجمــ .(712 .ص ،7337و همکــاران،  7ر ــدی  معناســل  هــا ن ةپ ب

از ایـ   تـوانیمـعـام بـودن بخشـش را  اسـل؛ بنـابرای ،بخشـنده  کاملـا نام ودایی که هبکه  

از نیـار ایـ   اسـلبخشـنده و مهربـان  کاملـا زمـانی کـه کسـی در وارع،  ترجمه اسرنراط کرد.

زیــرا ایــ  وصــلل بــا طریعــل وب عجــی  شــده  ؛ورزدینمــبخشــندگی بــه دیگــران دریــ  

 اسل. 

                                                                 
1. Delatour et al. 



ِ بواکاو          و یک     سال پنجاه  ْمم ِ الرَّّْ  23             ... و  یدر رر ن کر  یتکرار عرارت بِسم ِ اللَّّهِ الرَّّ

 

ــل  ــد ،در نهای ــه از ری ــه très مونر ــیمعناب ب ــیار ) ویل ــایار،و بس  (411. ، ص7941پارس

ــه ــد بیشــرر ب ــراب تأکی ــراه فــ ل ب ــع  miséricordieux هم ــرده اســل و در وار اســر اده ک

چـرا کـه  در اینجـا ابهـام دارد؛ trèsریـد . «ودایی کـه بسـیار بخشـنده اسـل» یعنیاو  ترجمة

 توانــدیمــمشــخ  نیســل چــه مقــدار بخشــنده بــودن مــد نظــر مرــرج  اســل و هــرکم 

ــاوت ا ــری مر  ــد.برداش ــره باش ــه ز  ن داش ــابرای  ب ــان، بن ــود زع  نگارنگ ــت ب ــرج  مناس مر

انرخــا  را  tout ریــد میلــا  .کــردیمــاســر اده  بترمناســتو از ریــد  مــی کــردســازب شــ ا 

و انوصـار رْمـل و بخشـش را کـه در اوریـار وداونـد  تمامیـل طـور تقریرـیهب تا کردمی

 کشد.ببه تصویر  ،اسل
 .اسلالرْی   بخش  ور ف ل

 

 . ترجمة کلمة الرحیم۵جدول 

 معنی الرحیم کلمة ترجمة مترجم

 بخشنده، مهربان .le Miséricordieux برک

 بخش  فرینشتداوم .Le Matriciel شورکی

 بخشنده، مهربان miséricordieux بلاشر

 سرشار از رْمل plein de miséricorde گرو  ژان

 بخشنده، مهربان miséricordieux کازیمیرسکی

 بخشنده، مهربان Miséricordieux ماسون

 بخشنده، مهربان miséricordieux ساوارب

 گربخشنده، بخشایش le Clément میشون

 بسیار بخشنده le Très-Miséricordieux فخرب

 رْی ، دلسوز compatissant مونره

 

بیـان طـور کامـس هدر ای  رسمل معادل انرخـابی بـرک کـه در رسـمل ررـس معنـاب  ن بـ

طـور ویلـی هچـرا کـه وب بـ ،به رْمل وـاص وداونـد اشـاره داشـره باشـد تواندینم ،شد
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ــان اســل.  ــه بخشــنده و مهرب ــان داشــره وــدایی ک ــ  ســاده بی ــ  اســل در ْــالی ای ــه ای ک

نی کـه در فـ ل الـرْم  مـد نظـر منـان اسـل و بـا بخشـندگی و مهربـاماواص  ،مهربانی

بـی  ایـ  دو فـ ل بـا روشـی دیگـر  سـلیبایمـبنابرای  مرـرج   ؛مر اوت اسل اسل کاملا 

درســری منوصـر بـودن ایــ  فـ ل وداونــد هتــا بـ شـدیمـرا ــس تمـاید  افـدودن ریــدماننـد 

 .شود نشان داده ،مام نسرل به بندگان 

ــورکی ن ــادل ش ــداوممع ــد ت ــه وداون ــل ک ــاب  ن اس ــد گوی ــل و ی ــرینش اس ــش  ف بخ

او را تــداوم  گونــه زنــدگیِو بــدی  پرورانــدیمــفرزنــد را در رْــ  وــود  ،همچــون مــادرب

ــ ــدیم ــدب،) بخش ــودب  .(31. ، ص7941 ْدی ــی یه ــورکی مررجم ــرق در ش ــه غ ــل ک اس

ــه ریشــةو هــر د اســلباورهــاب وــود  ــرْی  را ب ــرْم  و ال ــاز  هــا نعرــرب  و فــ ل ال ب

 نکـه وب بی کـه شـودمیاو ایـ  ْـم بـه وواننـده القـا  گردانده اسل. بـا ووانـدن ترجمـة

ــه ــان  ورد، هم ــر زب ــود ب ــی  یه ــره از  ی ــد را برواس ــچی ــدیم ــان را  دان ــمو یهودی  ةسرچش

ــراب لغــات رو پیو . از ایــ پنــداردیمــبرکــات ار ــی و ســماوب در گدشــره و ْــال  ســره ب

ــی  ــ   بهاشــهیرعرب ــرب که ــ  عر ــرب،  ن ه ــعر ــجویم ــدب، ) دی در  .(39، ص. 7941ْدی

ــه ،وارــع ــ دا مــا او  رســدیمــنظــر ب دنرــال اســر اده از لغــاتی اســل کــه وــود را از دیگــر هب

شناسـان و کسـانی کـه بـا زبـان عرـرب  شـنا بـراب زبـان هـابنو ورکند. ای  مررجمان مرماید 

چراکـه  ؛ابهـام شـود منشـأ توانـدیمـمـردم  ، امـا بـراب عامـةجـدا  باشـد توانـدیمـهسرند 

رـر ن  نسـرل بـهگیـرب و ـعدر  ـم  ایـ  گونـه م .همگان با زبان عرـرب  شـنایی ندارنـد

 گــرفر  توــولی اســل کــه هــر دو زبــان عرــرب و عربــی در طــول دو هــدار، نادیــدهدر وارــع

ــی ــاب بن ــی و انری ــال، از دوره موس ــلامس ــدایش اس ــر پی ــا عص ــرا یس ت ــی  ،اس ــدکردهط  ان

  .(31، ص. 7941ْدیدب، )
ــامعادل ــمل  به ــاوارب در رس ــکی وس ــر، کازیمیرس ــرْم  بلاش ــ ل ال ــه ف ــوط ب مرب

 ،سـه مرـرج  وارد اسـل بـه ایـ  در اینجـا اشـکالی کـه پرداورـه شـد و هابـدانکامس  طورهب

ــه  ــ  اســل ک ــد هــا نای ــس  نی ــودن رْمــل را منرق ــدنکردهوــاص ب ــان  ان ــ  ســاده بی و فق

امـا پـر وا ـت اسـل کـه مطـابح بـا ت اسـیر ایـ  نـو(  ،وـدایی کـه بخشـنده اسـل اندکرده

   ، رْمری واص اسل.رْمل
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ــه pleinاز فــ ل گــرو  ژان  ــده معناب ب ــد، انراشــره، تمــام، کامــس،  کن ــو، لرری ــر، ممل پ

. اســر اده کـــرده اســـل misérocordeاســـ  بــا ( همـــراه 121 .، ص7941 و... )پارســایار،

ــة وب بدی  ــلترجم ــل» معناس ــل اس ــد از رْم ــه لرری ــدایی ک ــ «و ــ  . ف ــابی ای ل انرخ

دیـد  ةاسـل و هـر انسـانی بنـابر زوایـ نسـریلرریـد بـودن  ةچرا کـه انـداز دارد؛ابهام مررج  

وانگهـی وـاص بـودن ایـ  فـ ل نیـد  ؛ردیـگیمـوود مقدارب را براب لررید بـودن در نظـر 

ــل. ــده اس ــره ش ــده انگاش ــ نادی ــ ل او ةدر ترجم ــل و ف ــاورار ر  داده اس ــر س ــد تغیی  نی

 الرْی  با اس  جایگدی  شده اسل.

لـرْم  بررسـی شـد و کامـس در رسـمل مربـوط بـه فـ ل ا نیـد معادل انرخابی ماسون 

همچـون مررجمـان ررلـی فـ ل بیـان شـد. وب نیـد  وارعـی ایـ  درودن   ن در انرقال مقصون

را  ونــدنرــوده و تنهــا فــاْت رْمــل بــودن ودادر پــی اثرــات وــاص بــودن ایــ  فــ ل 

 اتهمیشـون نیـد در پـی بیـان بخشـش و رْمـل وداونـد بـوده و ترجمـ اسـل. کـردهبیان 

بـه بنـدگاه وـاص و مامنـان ایـ  رْمـل  اورصـاصچـرا کـه اثـرب از  نیسـل؛نید فویت 

ررــس از فــ ل  très از ریــد اللــه. فخــرب و ْمیدگــرددینمــوب مشــاهده  در ترجمــة

کــه در بخــش تولیــس فــ ل الــرْم  بیــان شــد کــه ایــ  ریــد  انــدکردهبخشــنده اســر اده 

رْمـل را سـل و همچنـی  وـاص بـودن  ن مشـخ  نی ةزیـرا موـدود ؛داراب ابهام اسـل

رْــ ، رْــی ، معناب دلســوز، دلبــه compatissantفــ ل  مونرــه از ،. در نهایــلرســاندنمی

ــد )ترْ  ــایار، می ــد 311. ، ص7943 پارس ــل. وب نی ــرده اس ــر اده ک ــان ( اس ــد مررجم مانن

ــه ــوده و ترجم ــاتوان ب ــد ن ــش وداون ــل و بخش ــودن رْم ــاص ب ــال و ــی در انرق  اتررل

  ن مشخ  نیسل.  ةوند دارد و مودودبودن وداسادگی اشاره به رْی به

 هابیلْساســ ،موجـود بهـا رافلدلیـس هکـری  بـرـر ن  ةپـر وا ـت اسـل کـه ترجمـ

 ،رغـ   ـاهرب سـادهیکـه علـ کنـدیمو گـاه مرـرج  بـا واژگـانی بروـورد  طلرـدیموافی 

ــاب در دنیــایی از معــانی دارد. ــدی  کــه ده مرــرج  منرخــت در انرقــال معن ــا دی ــهِ بِســم ِ بال  اللَّّ

موفـح عمـس نکـرده  تنهـا از چهـار کلمـه تشـکیس شـده اسـل،کـه در  ـاهر الرَِّّْی   الرَّّْمم ِ

یـک از  نـان گ ـل کـه هـیچ تـوانیم ،در وارـع ر کدام در بخشـی دچـار مشـکس بودنـد.و ه

 .  اندنکردهرا ترجمه  رر نی درسری ای  عرارتهب
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 گیرینتیجه. ۴

توجـه بــه بـا  .کنــدمی تضـمی اسـل کــه ارترـاط بـی  جوامــع مخرلـ  را  ترجمـه امـرب

اسـل.  از اهمیـل فراوانـی بروـوردار مرـون مـدهری در دنیـا، ترجمـة گسررت و ن و  اسـلام

ــرری فر ــی داراب بیش ــاب غرب ــه در اروپ ــرورت  انس ــر   ــ  ام ــل و ای ــلمانان اس ــداد مس تع

ــهِ بِســم ِ .کنــدمی دوچنــدان بــه فرانســهایــ  مرــون را  ةترجمــ ــرَّّْمم ِ اللَّّ ــرَِّّْی  ال در رــر ن  ال

ــایی دارد و  تناســت اســل کــه معنــاب  ن در هــر جــا بــه  مــده مرترــه 771بســامد بســیار بال

. بـا شـودمیکـه در  ن رـرار دارد مر ـاوت اسـل و مطـابح بـا مورـواب سـوره معنـا  ابسوره

بسـیار  یگـربرگـردان  ن بـه زبـانی دکلمـه تشـکیس شـده،  چهـاروجود اینکه ایـ  عرـارت از 

ند  ن را اهاز ده مرـــرج  منرخـــت در ایـــ  پـــژوهش نروانســـر یـــکمشـــکس اســـل و هیچ

ی ترجمـة در درسـر توانسـرهمیعوامـس زیـر درسری ترجمـه کـرده و معنـا را انرقـال دهنـد. هب

 :ردندگوارع  ماثرای  عرارت 

ــان 7  ــرندیم. مررجم ــی  توانس ــات رر ن ــدا از کلم ــیرب ابر ــت ت س ــه کر ــه ب ــا مراجع ب

شـد انرقـال دهنـد. ایـ  امـر سـرت میفرانسـه رمدگشایی کنند و  نگاه معنـاب  ن را بـه زبـان 

انرقــال م ــاهی  رر نــی مرتکــت شــوند و لاارــس ت ــاوت معنــایی دو  را در اشــرراهات کمرــرب

   و الرْی  را مشخ  کنند. الرْم  ف ل

 مررجمــانچــرا کــه  نیســل؛، جــواز ترجمــه رانســهبــان عربــی و فتنهـا تســل  بــه دو ز. 3

ــرد بایســلیم ــی را درک ک ــارات رر ن ــام وجــود کلمــات و عر ــا تم ــه ه ب ــه ترجم و  نگــاه ب

بـه زبـان رـر ن  شـنا باشـد واز اْادیـ  و  کاملـا مرـرج   کنـدیمایـ  امـر ایجـا   .دنب رداز

    .بودن کلمه اسر اده نمایدات نید در فورت مره روای

مشـاهده کـردی  کـه مررجمـان تنهـا  الـرَِّّْی  الـرَّّْمم ِ اللَّّـهِ بِسـم ِ عرـارت ةترجمدر ده . 9

از انرقـال پیـام وارعـی  انـد و، معـادلی را برگدیدهاهر کلمـات بسـنده کـرده و مطـابح  نبه  ـ

ــاتوان بود ــه ن ــد.اه ی ــدب  ن ــا دی ــود ب ــر ب ــابرای  بهر ــره و  ترموشــکافانهبن ــات نگریس ــه کلم ب

  .  اسلگروهی  ید باشند که ای  امر مسرلدم ترجمةن ها نش  معناب پنهانی کدنرال هب

ــود . 1 ــورت وج ــدر ف ــد و مناســت در زمین ــان واْ ــةفرهنــ  واژگ مرــون  ة ترجم

بـه ایـ  عرـارت  از ییکدسـرمناسـت و  هابترجمـه تـوانمیالخصـوص رـر ن، اسلامی علـی
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مر ـاوت از یـک عرـارت واْـد  هاییترجمـهبـه  منـابعیفقـدان چنـی   زبان فرانسـه داشـل.

وـود،  کیایـد ولوژی هـابگیربجهـل تـأثیرچـرا کـه اغلـت مررجمـان توـل شود؛ منجر می

ــه  ــه ترجم ــدام ب ــدمیار ــل در  .نماین ــدکی در ــا ان ــابمعادلب ــابی  ه ــوانمیانرخ ــدگاه  ت دی

شــورکی ســعی بــر  ن داشــل بــراب  میلــا  تشــخی  داد. وــوبیهبــ مرــرج  را کیایــد ولوژی

بــا ریشـه عرـرب اسـر اده کنــد. زبـان عرـرب مرعلـح بــه  هـاییمعادلعرـارت، از کلمـاتِ ایـ  

ــد و  ــد ولوژب وــود برهان ــد ای ــد و بن ــع او نروانســره وــود را از ری ــان اســل و در وار یهودی

 .بوده اسل ماثرر انرخا  کلمات او ای  امر د

 کتابنامه

 . تهران: فرهن  معافر. فارسی-فرهن  معافر فرانسه(. 7941پارسایار، م. )
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