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چکیده
یکی از راههایی کـه رـر ن کـری در پیـامرسـانی از ن بهـره میگیـرد تکـرار یـک کلمـه،
یــک عرــارت یــا یــک جملــه میباشــد .زیــرا ایـ پدیــده ســرت تیریــل مطلــت در هـ
ِسـ ِ اللَّّـهِ الـرَّّْمم ِ الـرَِّّْی  771بـار در رـر ن
مخاطت مـیشـود .در ایـ میـان عرـارات ب م
تکـرار شـده اســل کـه در هــر سـوره مطــابح بـا مورــواب سـوره رابــس ترجمـه و ت ســیر
اسل .در وارع میتـوان گ ـل کـه ایـ عرـارت در ْکـ تـابلو بـراب هـر سـوره اسـل.
درْالی که ایـ عرـارت از  1کلمـه تشـکیس شـده اسـل ،بـا پژوهشهـاب بـهعمـس مـده
نگارندگان مقاله بـدی نریجـه رسـیدند کـه اغلـت مررجمـان فرانسـوب در انرقـال معنـاب
درســل ایــ عرــارت موفــح عمــس نکــرده و تنهــا بــه ــاهر کلمــات بســنده کردهانــد.
پژوهشـــگران ده ترجمـــة رابـــس دســـرر

و معررـــر را از رـــر ن بـــه زبـــان فرانســـه،

ترجمهشده توسـ مررجمـان معـرو  ،انرخـا

کـرده و بـه اسـرناد ت اسـیر مشـهور و بـا

اســر اده از روت توفــی یتولیلــی برگــردان ای ـ عرــارت را ب ـهمنظورتشــخی

معــادل

مناست بررسـی کـرده و در نهایـل در فـدد پاسـ بـه ایـ سـاال بـر مدهانـد کـه چـه
عواملی در درسل ترجمهکردن ای عرارت رر نی میتواند ماثر باشد؟
کلیدواژهاها تکرار ،بس الله الرْم الرْی  ،برگردان فرانسه ،ترجمة رر ن
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شمارة اول

 .۱مقدمه

یکی از راههـایی کـه رـر ن کـری در پیـامرسـانی از ن بهـره میگیـرد تکـرار اسـل .گـاه
ممک اسل یک کلمه ،یک عرارت یـا یـک جملـه تکـرار شـود .رـر ن کـری طـی  39سـال
و تدریجی بـر پیـامرر نـازل شـد و لـازم بـود بـراب تربیـل و راهنمـایی مـردم ،یـک مطلـت،
یک عرارت یا یک داسران چند بـار بیـان شـود و هـر بـار بـه مطلرـی از ن اشـاره شـود .ایـ
امر بیانگر ن اسـل کـه رـر ن یـک کرـا

تـاریخی نیسـل کـه یـک بـار ْادثـه را کلـا بیـان

کرده و دیگر به سراغ ن نـرود ،بلکـه یـک کرـا
در مســا س تربیرــی گــاه شــرای ایجــا
شوند ،از زوایاب مخرلـ

تربیـل و انسـانسـازب اسـل و مـیدانـی

مـیکنــد کــه یــک ْادثــه را بارهــا و بارهــا یــاد ور

بـه ن بنگرنـد و در جهـات گونـاگون نریجـهگیـرب کننـد ( مکـارم

شیرازب ،7941 ،ص .)213 .بـهعرـارت دیگـر در مقـام تربیـل گـاه لـازم مـیشـود روب یـک
مسئله مه  ،بارهـا تأکیـد شـود تـا تـأثیر عمیقـی بـر هـ وواننـده بگـدارد و او را بـهسـوب
ن عناوی بیشرر سوق دهد (مهدوب ،7941 ،ص.)34 .
ِسـ ِ اللَّّـهِ الـرَّّْمم ِ الـرَِّّْی میباشـد کـه  771بـار در
یکی از عرـارات پـر تکـرار رـر ن ب م
رر ن بیان شده اسـل 779 .بـار در ابرـداب  779سـوره رـر ن و یـک بـار نیـد در سـوره نمـس
در ابرداب نامه ْضرت سـلیمان()) بـه بلقـیم مـده اسـل .بـا توجـه بـه ـاهر مشـابه ایـ
عرــارت در رــر ن ،شــاید ای ـ فکــر بــه ه ـ وطــور کنــد کــه ای ـ عرــارت داراب معنــا و
مضـمونی یکسـان اســل ،امـا در هـر جــاب رـر ن بـا توجــه بـه یـاتی کــه در ادامـه می ینــد
ِس ـ ِ اللَّّ ـهِ ال ـرَّّْمم ِ ال ـرَِّّْی در هــر ســوره ،جد ـی از ن و بــا
میتــوان ن را ت ســیر نمــود .ب م
مورــواب ن هماهنــ

اســل و در وارــع در ْکــ عنــوان ن ســوره اســل و از نجــا کــه

ِسـ ِ اللَّّـهِ الـرَّّْمم ِ الـرَِّّْی نیـد در هـر
مضامی سورههاب با یکدیگر یکسـان نیسـل معنـاب ب م
ســوره مخرل ـ

وواهــد بــود .پــر وا ــت اســل کــه اغــرا

ب ـهدســل می یــد مخرل ـ

و مقافــدب ک ـه از هــر ســوره

اســل و هــر ســورهاب غر ـی وــاص و معنــاب مخصوف ـی را

ای ا میکند؛ غر ـی را کـه تـا سـوره تمـام نشـود ن غـر

نیـد تمـام نمیشـود ،و بنـابرای

جملــه بســ اللَّّــه در هــر یــک از ســورهها راجــع بــه ن غــر
وصوص ن سوره تعقیت شده اسل (طراطرا ی ،7911 ،ص.)31 .

واْــدب اســل کــه در

واکاوب تکرار عرارت بِسم ِ اللَّّهِ الرَّّْمم ِ الرَِّّْی در رر ن کری و ...
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بــا توجــه بــه اهمیــل ای ـ عرــارت و اینکــه ْــاوب اس ـ اعظ ـ اســل میبایســل بــه
شــیوهاب مناســت بــه زبانهــاب دیگــر برگــردان شــود تــا بروانـد معنــا را بــه مخاطــت منرقــس
کــرد .نگارنــدگان مقالــه بــا بررســی ده ترجمــة فرانســوب ایــ عرــارت نشــان دادنــد کــه
مررجمــان تنهــا بــه معنــاب ــاهرب کلمــات بســنده میکننــد و در انرقــال معنــاب وارعــی
کلمــات ای ـ عرــارات موفــح نرودهانــد .لــدا ــرورت دارد بــا بررســی معنــاب کلمــات ای ـ
عرــارت ابرــدا بســرر مناســت را بــراب فهـ عمیــح معنــاب ْقیقــی ن فــراه کــرده تــا برــوان
معــادل مناســری در زبــان فرانســه بــراب ن یافــل .پژوهشــگران پــم از تویلــس ایـ عرــارت
در رر ن ،ده ترجمة رابـس دسـرر

ایـ عرـارت را بـا اسـر اده از روت توفـی یتولیلـی بـه

اســرناد از ت اســیر معررــر ،بهمنظورتشــخی

معــادل مناســت بررســی کــرده و در نهایــل در

فدد پاس به ای ساال بـر مدهانـد کـه چـه عـواملی در درسـل ترجمـهکردن ایـ عرـارت
رر نی میتواند ماثر باشد؟
 .۲تحلیل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم

وداب تعالی کلام وود را به نام وـود کـه عدیدتـری نـام اسـل غـاز کـرده تـا نچـه کـه
در کلامش هسل مـارک او را داشـره باشـد ،و مـرتر بـا نـام او باشـد ،و نیـد ادبـی باشـد تـا
بنده وـود را بـه ن اد  ،مـاد
اد

کنـد ،و بیـاموزد تـا در اعمـال و افعـال و گ رارهـایش ایـ

را رعایل نموده ،ن را بـا نـام وب غـاز نمـوده ،مـارک وب را بـه ن بدنـد ،تـا عملـش

وــدایی شــده ،فـ ات اعمــال وــدا را داشــره باشــد ،و مقصــود افــلی از ن اعمــال ،وــدا و
ر اب او باشد و در نریجـه باطـس و هالـک و نـار

و ناتمـام نمانـد ،چـون بـه نـام وـدایی

غــاز شــده کـه هلــاک و بطلــان در او راه نــدارد( .موســوب همــدانی ،7911 ،ص )32در ای ـ
باره پیامرر اسلام میفرمایند« :هـر امـرب از امـور کـه اهمیرـی داشـره باشـد ،اگـر بـه نـام وـدا
غــاز نشــود ،نــار

و ابرــر میمانــد ،و بــه نریجــه نمیرســد» (فــیک کاشــانی ،7172 ،ص.

 )23و کلمه ابرر بهمعناب چیدب اسل که ورت بریده باشد.
در عرــارت بِسمـ ِ اللَّّـهِ نخســل بــا کلمـة «اسـ » روبـهرو میشــوی کـه بــه گ رــه علمــاب
ادبیات عـر

افـس ن از سـمو (بـر وزن غلـو) گرفرـه شـده کـه بـهمعنـاب بلنـدب و ارت ـا)

اســل و اینکـه بــه هــر نــامی اسـ گ رــه میشــود بهواســطة ن اســل کـه م هــوم ن بعــد از
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نامگدارب از مرْلة و ا و پنهـانی بـه مرْلـة بـروز و هـور و ارت ـا) میرسـد یـا بهواسـطة
ن اسل که ل ـ بـا نامگـدارب ،معنـی پیـدا میکنـد و از مهمـس بـودن و بـیمعنـی بـودن در
می ید و علو و ارت ا) مییابـد .بعـد از کلمـه اسـ  ،بـه کلمـه اللَّّـه میرسـی کـه جـامعتـری
نامهاب وداسـل؛ زیـرا بررسـی نـامهـاب وـدا کـه در رـر ن مجیـد یـا سـایر منـابع اسـلامی
مــده نشــان میدهــد هــر کــدام از ن یــک بخــش وــاص از فــ ات وــدا را مــنعکم
میسازد و تنها نامی که اشـاره بـه تمـام فـ ات و کمالـات الهـی ،یـا بـه تعریـر دیگـر جـامع
ف ات جلال و جمال اسل همان اللَّّه اسل (مکارم شیرازب ،7911 ،ص.)31 .
دربــارة کلمــة «الــرْم » مشــهور در می ـان گروه ـی از م ســران ای ـ اســل ک ـه ف ـ ل
رْم  ،اشـاره بـه رْمـل عـام وـدا اسـل کـه شـامس دوسـل و دشـم  ،مـام و کـافر و
نیکوکار و بـدکار اسـل؛ زیـرا مـیدانی بـاران رْمـل بیْسـابش همـه را رسـیده و وـوان
نعمل بـیدریغش همـهجـا کشـیده ،همـه بنـدگان از مواهـت گونـاگون ْیـات بهرهمندنـد و
روزب وــویش را از ســ ره گســررده نعمــلهــاب بیپایــانش بــر میگیرنــد .ایــ همــان
رْمل عام او اسـل کـه پهنـة هسـری را در بـر گرفرـه و همگـان در دریـاب ن غوطهورنـد.
«رْــی » بــه رْمــل وــاص پروردگــار اشــاره دارد کــه ویــژة بنــدگان مطیــع و فــالت و
فرمانبردار اسل ،زیرا نها بـه ْکـ ایمـان و عمـس فـالت ،شایسـرگی ایـ را یافرهانـد کـه
از رْمــل و بخشــش و اْســان وافــی کــه لودگــان و ترهکــاران از ن ســهمی ندارنــد،
بهرهمند گردنـد« .رْمـ » در همـهجـا در رـر ن مطلـح مـده اسـل کـه نشـانه عمومیـل ن
اسل ،در ْالی که رْی گاهی بـهطور مقیـد کـر شـده کـه دلیـس بـر وصوفـیل ن اسـل
مانند «وَّ کانَّ بِـالممؤاممِنِی َّ رَِّْیمـا» یعنـی «وداونـد نسـرل بـه مامنـان رْـی اسـل» (اْـدا ،
یة  )19و گاه مطلح مده مانند سورة ْمد (مکارم شیرازب ،7911 ،ص.)33 .
امــام فــادق()) در ایـ بــاره میفرماینــد« :وداونــد معرــود همــه چیـد اســل ،نســرل بــه
تمــام مخلورــاتش رْمــان ،و نســرل بــه وصــوص مامنــان رْـی اســل»(طراطرــا ی،7911 ،
ص .)39 .از ســویی رْمــان را فــیغة مرالغــه دانســرهاند کــه وــود دلیــس دیگــرب بــر
عمومیـل رْمــل اوســل و رْـی را فـ ل مشــرهه کـه نشــانه ثرــات و دوام اســل و ایـ
وی ـژة مامنــان اســل (طراطرــا ی ،7911 ،ص .)39 .دلیــس اینکــه در ای ـ عرــارت رــر ن تنهــا
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دو ف ل وداوند بیان شده ایـ اسـل کـه در غـاز هـر کـار لـازم اسـل از فـ ری اسـرمداد
کنــی کــه ثــارت بــر سراســر جهــان پرتــوافک اســل ،همــه موجــودات را فــرا گرفرــه و
گرفرــاران را در لوظــات بورانــی نجــات بخشــیده اســل (طراطرــا ی ،7911 ،ص .)31 .در
وارع رْمان اس واص اسل ،اما فـ ل عـام دارد ولـی رْـی اسـ عـام اسـل امـا فـ ل
واص دارد (طررسـی ،7114 ،ص .)37 .بـا توجـه بـه مطالـت بالـا اهمیـل برگـردان درسـل
کلمات ای عرارت رر نی بـهو ـو رابـس مشـاهده اسـل و مرـرج بایـد همـة همـل وـود
را بهکـار گیـرد تـا بروانـد فوـواب کلـام را بـهدرسـری بیـان کنـد؛ زیـرا کوچـکتـری اهمـال
سرت القاب م اهی اشرراه به مخاطت میگردد.
 .۳واکاوی برگردان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم به زبان فرانسه

در ای ـ بخــش ســعی میشــود ده ترجمــة فرانســوب ای ـ عرــارت توس ـ ده مرــرج بــا
ملیلهاب مخرلـ
مشــخ

ارزیـابی شـود و بـه اسـرناد ت اسـیر معررـر ،درسـری یـا نادرسـری ترجمـه
هنــ

شــود .در نگــاه اول نچــه مشــهود اســل تخریــت ــر

مــر توســ

مررجمــان اســل کــه تغییــر در نشــانهگــدارب مــر افــلی ن را موجــت میشــود (فــمیمی،
 ،7937ص)11 .؛ زیـرا هـر مـر علـا نگارشـی وافـی را دارد و عـدم رعایـل ایـ علـا
سرت تخریت ریر جملـه میشـود .یـک مـر ممکـ اسـل سـاورار وایـی ویـژهاب داشـره
باشد و در ن بر کلمـاتی وـاص تکیـه شـود یـا بـر روب کلمـاتی درنـ

و تورـ

گـردد و

ای تأکید و تور هـا ،بـه ن مـر معنـایی وـاص برخشـد کـه در ایـ فـورت لـازم اسـل
که در ترجمه مورد توجه ررار گیرد (مرادب ،7931 ،ص.)21 .
بــا توجــه بــه جــدول  7بــرک ،شــورکی ،میشــون دو ویرگــول و یــک نقطــه ،بلاشــر و
فخــرب یــک ویرگــول و یــک نقطــه ،ماســون یــک دو نقطــه و یــک ویرگــول و یــک نقطــه
افدودهانــد .شــایان کــر اســل کــه تنهــا نمیتــوان ریــر را مخــر

شــعر دانســل چــرا کــه

«رمــان ،مقالــات علمــی و رســاله نیــد هماننــد شــعر موزوننــد» (بــرم  ،7337 ،7ص.)17 .
بنــابرای  ،مرــرج بایــد بــه ریــر مــر توجــه وافــی داشــره باشــد و از افــدودن یــا کــاهش

1. Berman
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علا سجاوندب جـدا پرهیـد نمایـد؛ چـرا کـه رطعـا نویسـنده از بیـان مـر بـا نقطـهگـدارب
واص وود ،هـدفی را دنرـال میکنـد و وفـادارب بـه مـر مرـد ایجـا
ــر

هنـ

میکنـد کـه مرـرج

مــر را بــدون تغییــر بــه زبــان مقصــد منرقــس نمایــد .در مــر رــر ن ایـ امــر

اهمیل دوچندان دارد؛ زیرا کوچکرری تغییرب سرت تور

مر رر ن میشود.

جدول  .۱علائم سجاوندی بهکار رفته در ترجمة بسم الله الرحمن الرحیم
مترجم

ترجمه

ژک برک

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

ندره شورکی

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

رژب بلاشر

Au nom d'Allah, Le Bienfaiteur miséricordieux.

ژان گرو

ژان

لری دوبیرر اشرای
کازیمیرسکی

Au nom de Dieu Le Miséricordieux plein de miséricorde
Au nom du Dieu clément et miséricordieux

دنید ماسون

Au nom de Dieu : celui qui fait miséricorde, le
Miséricordieux.

کلود اتی ساوارب

Au nom du Dieu clément et miséricordieux

ژان لویی میشون

Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément.

غلامْسی ابوالقاسمی

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

ادوارد مونره

Au nom d'Allah très miséricordieux et compatissant.

فخرب

با توجه به ـاهر یـه مـیتـوان ایـ عرـارت را بـه چهـار بخـش تقسـی کـرد کـه اولـی
رسمل شامس «بِسم ِ» مـیشـود .امـام فـادق()) مـیفرماینـد« :بـا بهـا و روشـنایی وداونـد
و ســی  ،ســنا و شــکوه وداونــد و مــی  ،مجــد و بدرگــوارب وداونــد اســل» (کلینــی رازب،
 ،7117ص .)43 .مررجمان ای رسمل را ای گونه ترجمه کردهاند.
جدول  .۲ترجمة بِسْمِ
مترجم

ترجمة بِسْ ِم

معنی

ژک برک

Au nom de

بهنام

ندره شورکی

Au nom de

بهنام

واکاوب تکرار عرارت بِسم ِ اللَّّهِ الرَّّْمم ِ الرَِّّْی در رر ن کری و ...
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ادامه جدول ۲
مترجم

ترجمة بِسْ ِم

معنی

رژب بلاشر

Au nom de

بهنام

Au nom de

بهنام

کازیمیرسکی

Au nom du

بهنام

ماسون

Au nom de

بهنام

ساوارب

Au nom de

بهنام

میشون

Au nom de

بهنام

فخرب

[Commencer] par le Nom de

شرو) کردن با نام

مونره

Au nom de

بهنام

ژان گرو

ژان

مـیتــوان گ ــل همـة مررجمــان بـهجــد فخــرب ن را یکســان ترجمــه کــرده و از معــادل
 Au nom deاســر اده کردهانــد؛ بــا توجــه بــه جــدول  ،3معــادل انرخــابی فخــرب ب ـهمعناب
«شــرو) کــردن بــا نــام وــدا» اســل .او از فعــس ( commencerشــرو) کــردن ،غــاز کــردن،
اول چیــدب مــدن) (پارســایار ،7941 ،ص )317 .بـهفــورت مصــدر داوــس کروشــه اســر اده
کــرده اســل .در زبــان فرانســه معمولــا افعــال بــهفــورت مصــدر در ابرــداب جملــات در
دســرور ش ـ دب ،راهنمــاب اســر اده از وســایس و گه ـیهــاب ترلیغــاتی اســر اده م ـیشــوند
(دولرــور 7و همکــاران ،7337 ،ص )13 .و ایــ شــیوه مناســت ترجمــة رــر ن نمــیباشــد.
درسل اسـل در ایـ عرـارت رر نـی معنـاب غـاز کـردن بـا نـام وـدا نه رـه اسـل ،امـا در
ــاهر معــادلی بــراب ن وجــود نــدارد .بنــابرای ترجمــة فخــرب در ایـ رســمل در مقایســه
با بقیـة مررجمـان درسـل نیسـل .در ـم کازیمیرسـکی از  Leکـه در ترکیـت بـا ْـر
ا افه  deتردیس به  duشـده ،ررـس از اسـ  Dieuاسـر اده کـرده کـه هـد

وب تأکیـد بیشـرر

بــر اس ـ بعــد از ن اســل و در وارــع در پــی بیــان ای ـ بــوده اســل کــه در اینجــا منظــور،
ودایی واص میباشد.

1. Delatour et al.
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دومی رسمل ،واژة الله اسل .افـس ل ـ جلالـة اللَّّـه ،ل الـه بـوده کـه همـدة دومـی در
اثر کیـرت اسـرعمال ْـد

شـده و بـهفـورت اللَّّـه در مـده اسـل (طراطرـا ی ،7911 ،ص.

 .)33بــه فرمــودة امــام فــادق()) در ایــ کلمــه ،الــ  ،لــا و نعمــلهــاب وداونــد بــر
فریدگان وود بـا بهـرهمنـدب از ولایـل ماسـل و «ل» الدامـی اسـل کـه وداونـد در ولایـل
ما بر فریدگانش نهـاده اسـل و «ه» وـارب اسـل بـراب هـر کـم کـه بـا مومـد و وانـدان
مومد فلی الله علیه و له مخال ل کند (فدوق ،997 ،ص.)9 .
جدول  .۳ترجمة الله
مترجم

ترجمة الله

معنی

ژک برک

Dieu

ودا ،یددان

ندره شورکی

Allah

الله

رژب بلاشر

Allah

الله

Dieu

ودا ،یددان

کازیمیرسکی

Dieu

ودا ،یددان

ماسون

Dieu

ودا ،یددان

ساوارب

Dieu

ودا ،یددان

میشون

Dieu

ودا ،یددان

فخرب

Dieu

ودا ،یددان

مونره

Allah

الله

ژان گرو

ژان

در جدول  9مشـاهده مـیکنـی کـه بروـی از مررجمـان ارـدام بـه ترجمـة اللـه نمودهانـد.
اولا الله اس واص اسل .از جملـه ادلـهاب کـه دلالـل مـیکنـد بـر اینکـه کلمـه اللَّّـه علـ و
اس وـاص وـدا اسـل ،ایـ اسـل کـه وـداب تعـالی بـه تمـامی اسـما ْسـنایش و همـة
افعــالی ک ـه از ای ـ اســما انرــدا) و گرفرــه شــده ،توف ـی
توفـی

م ـیشــود ،ول ـی بــا کلمــة اللَّّــه

نمـیشــود (طراطرــا ی ،7911 ،ص .)34 .بهعقیــده ژرژ مــور «تمــامی اســامی وــاص

سال پنجاه و یک
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بایــد بــهطور جــدب ْ ــ شــوند» (لکــویی ،موغــس ،ویرــا ،3177 ،7ص )313 .و هرگونــه
تغییرها بـه ترجمـة اسـامی وـاص منجـر نمیشـوند ،بلکـه بـه اسـ وـاص جدیـد دیگـرب
منجــر میشــود (کلیرــر .)7347 ،3بنــابرای اســامی وــاص رابــس ترجمــه نیســرند .ثانیــا
نمیتوان براب کلمة الله معـادلی در زبـان فرانسـه یافـل؛ چـرا کـه بـه فرمـوده امـام علـی())
معنــاب اللــه ن اســل کــه «او معرــودب اســل کــه فری ـدهها در او ْیراننــد ،زیــرا او از درک
دیــدگان مســرور و از دســرر

افکــار و عقــول موجــو

اســل» (ررا رــی ،7941 ،ص.

 .)191نکرة جالت توجه ای اسـل کـه کلمـة اللَّّـه نـام وـداب تعـالی اسـل و بـر هـیچ چیـد
دیگرب دلالل ندارد (ررا ری ،7941 ،ص)33 .
کلمــة  Dieuدر افــس بــهمعنــاب اســا

پیــدایش دنیــا و بشــریل اســل کــه توســ

موجودب عالی مقام و رـادر بـهوجود مـده اسـل (فـ لها و وصوفـیات ایـ موجـود بـر
اســا

مــداهت مخرلــ

مرغیــر اســل) (رب ،7339 ،9ص .)91 .در فرانســه کلمــة Dieu

بــهمعناب وــدا ،ایــدد ،ر النــو) و در معنــاب مجــازب بــل اســل (پارســایار ،7941 ،ص.
 .)331همچنی «از دیـدگاه مسـیویان  ،یکراپرسـران و کسـانی کـه بـه ْضـور وـدا معرقدنـد
بــهمعنــاب موجــودب جــاودان و وــالح دنیــا اســل» (بِنَّــک ،7331 ،1ص .)321 .بــا انــدکی
تأمــس در تعــاری

ارا ــهشــده از اسـ  Dieuدر میی ـابی کــه ای ـ معــادل مناســت اسـ اللــه

نیسل؛ چرا که اولا هـ بـهمعناب وداسـل و هـ بـل .ثانیـا در رسـمل ررـس بیـان شـد کـه
ای اس وـاص ،رابـس ترجمـه نیسـل .بهرـری ْالـل برگـردان ایـ اسـ

ن اسـل کـه ن

را بــدون هــیی تغییــرب ،بــه لــاتی نوشــل .ســومی رســمل فــ ل الــرْم اســل کــه
مررجمــان مــدکور ب ـهفــورت زیــر ن را ترجمــه کردهانــد .همــانگونــه کــه ررلــا بیــان شــد
ف ل الرْم به رْمانیل ودا نسرل به عامة مردم اشاره دارد.

1. Lecuit, Maurel & Vitas
2. Kleiber
3. Rey
4. Bénac
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جدول  .۴ترجمة کلمة الرحمن
مترجم

ترجمة کلمة الرحمن

معنی

ژک برک

le Tout miséricorde

مالک همه رْملها

ندره شورکی

Le Matriciant

زهدان فرینش

رژب بلاشر

Le Bienfaiteur

نیکوکار ،ویروواه

Le Miséricordieux

بخشنده ،مهربان

کازیمیرسکی

Clément

بخشنده ،بخشایشگر

ماسون

celui qui fait miséricorde

کسی که بخشش انجام میدهد.

ساوارب

Clément

بخشنده ،بخشایشگر

میشون

le Miséricordieux

بخشنده ،مهربان

فخرب

le Tout-Miséricordieux

مالک همة رْملها

مونره

très miséricordieux

بسیار بخشنده

ژان گرو

ژان

معــادل انرخــابی بــرک بـهمعنــاب رْمــل و بخشــش (پارســایار ،7941 ،ص )223 .اســل
و از ریــد  toutیعنــی همــه ،تمــام ،کامــس ،سرتاســر ،بــهکلــی و ( ....پارســایار ،7941 ،ص.
 )427اســر اده کــرده اســل و در وارــع ،ترجمـة وب بــدان معناســل کــه بـهنــام وــدایی کــه
فاْت همة رْملهاسل .نکرـة رابـس تأمـس در ترجمـة او ایـ اسـل کـه فـ ل الـرْم
را ب ـهفــورت اس ـ ترجمــه کــرده اســل و نــوعی تغییــر ســاورار ر داده اســل .در وارــع
تغییر سـاورار بـدی معناسـل کـه بخشـی از گ رـار بـا دیگـرب جـایگدی شـود بـدون نکـه
معنــایش دســرخوت تغییــر شــود (وینــه و داربلنــه ،7311 ،7ص .)21 .از لوــام معنــایی
میتــوان گ ــل ترجمـة وب میتوانــد ن ْج ـ از معنــایی کـه مــد نظــر اســل بــه مخاطــت
منرقس کند ،اما عام بودن ای رْمل مورد توجه ررار نگرفره اسل.
شــورکی کلمــة الــرْم را مشــرح از  matriceبــهمعناب زهــدان و رْــ دانســره و در
تو ــیت ن نیــد میافدایــد کــه وداونــد از ن رو  matriciantنامیــده شــده اســل کــه
سرچشــمة زنــدگی همــة موجــودات و در وارــع زهــدان جهــانی فــرینش اســل (ْدیــدب،
1. Vinay, Darbelneh
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 ،7941ص .)31 .ای ـ معنــا از کلم ـة الــرْم در هــیچیــک از ت اســیر و فرهن هــاب عربــی
یافــل نمیشــود .کلمــة  matriciantنیــد در فرهن هــاب معررــر زبــان فرانســه از جملــه
فرهن

 Robertوجود ندارد.

بلاشــر نیــد فـ ل الــرْم را بصــورت اسـ ترجمــه کــرده اســل کــه در اینجــا نیــد بــا
تغییــر ســاورار مواجــه هســری  .معــادل انرخــابی وب ب ـهمعنــاب نیکوکــار ،ویروــواه ،ویــر،
ْــامی ،ولــینعمــل میباشــد (پارســایار ،7941 ،ص .)273 .در ــم از  leکــه ْــر
تعری ـ

معرفــه و فــیغه م ــرد مــدکر میباشــد اســر اده نمــوده اســل .در فرهن ـ

لــارو

زیــر واژة  bienfaiteurمیوــوانی کســی کــه عمــس نیــک انجــام دهــد (گرمــا ،3111 ،7
ص .)11 .ای ـ تعری هــا بــهزع ـ نگارنــدگان و بــر اســا

ت اســیر شــیعی مرنــا ر بــا واژه

رر نی میباشد .چون کلمـة الـرْم معنـایی فراتـر از ای هـا دارد و تنهـا بـهمعنـاب نیکوکـار
بــودن نیســل بلکــه ب ـهمعنــاب کســی اســل کــه مالــک تمــام رْملهــا و بخششهاســل و
تمــامی رْملهــا در انوصــار وب میباشــد و او نیــد عامــة مــردم و همــة موجــودات را از
ن رْمل بهرهمند میگرداند.
گــرو

ژان و میشــون ایــ واژه را بــه  Le Miséricordieuxترجمــه کردهانــد .ایــ

فــ ل بــهمعناب بخشــنده ،رْــی و مهربــان اســل (پارســایار ،7941 ،ص .)223 .ایــ دو
مرــرج هماننــد دو مرــرج ررلــی از ْــر
اس ْد

تعریــ

 Leنیــد اســر اده کردهانــد و در وارــع

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

ف ـ ل از ْــر

تعری ـ

اســر اده نمودهانــد .ای ـ مررجمــان در ترجم ـة وــود اشــارهاب بــه

عام بـودن رْمـل و بخشـش وداونـد نکردهانـد و فقـ بیـان داشـرهاند بـهنـام وـدایی کـه
بخشنده اسل .ساالی که اینجا به هـ وطـور مـیکنـد ایـ اسـل کـه یـا ایـ بخشـندگی
داراب ْــد و مــرز اســل یــا ناموــدود اســل؟ مررجمــان بایــد ْــدود بخشــندگی را در
ترجمــة وــود مشــخ

مــیکردنــد .معــادل انرخــابی کازیمیرســکی و ســاوارب بــهمعناب

بخشــنده ،بخشــاینده ،بخشایشــگر ،معرــدل و ملــای اســل .ایــ دو مرــرج نیــد ماننــد دو
مررج ررلی به عام بودن ف ل الرْم اشارهاب نکردهاند.
1. Greimas
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ماســون ای ـ ف ـ ل را بــه شــیوة ت ســیرب ترجمــه کــرده و ب ـهمعنــاب کســی اســل کــه
بخشش انجام میدهد .ای گونـه ترجمـه مناسـت مرـون مـدهری نیسـل و مـا نمـیتـوانی در
ترجمــة رــر ن از شــیوة ت ســیرب اســر اده کنــی ؛ چــرا کــه فصــاْل رــر ن کــری ایجــا
مـیکنــد بــا کوچــکتــری کلمــات دنیــایی از معــانی را انرقــال داد .در ــم در ایـ شــیوه،
ترجمــه بــا تو ــیوات ا ــافی در مــی میــدد و مرــرج فهــ وــود را بــه مخاطــت ارا ــه
م ـیدهــد ،نــه ترجمــة کلمــات را .ای ـ شــیوه معمولــا در ت اســیر ب ـهکــار گرفرــه م ـیشــود؛
بنابرای ای نشاندهندة ناتوانی مرـرج در ترجمـة ایـ کلمـة رر نـی اسـل .همـانگونـه کـه
در رسملهاب ررس اشـاره شـد رـر ن کلـام وداسـل و هـیچ زبـان بشـرب رـادر بـه بازتولیـد
ن نمیباشد؛ زیـرا گوینـده وداونـد اسـل و مرـرج موجـودب اسـل کـه بـه رـدرت همـان
ودا بهوجود مده اسل؛ بنـابرای گوینـده و مرـرج در یـک سـطت رـرار ندارنـد و ایـ امـر
مررج را بهعنوان انسـانی کـه داراب موـدودیلهاب زبـانی بسـیار اسـل بـا مشـکس روبـهرو
میسازد که در مـواردب شـیوة تو ـیوی یـا ت سـیرب بـراب ترجمـة عرـارتی وـاص مروسـس
میشودْ .افس ایـ شـیوة ترجمـه در ْقیقـل ،ت سـیر اسـل نـه ترجمـه؛ بنـابرای ترجمـة
افـــطلاْی بـــهشـــمار نمی یـــد (معرفـــل ،7114 ،ص .)731 .ورمشـــاهی در ایـــ بـــاره
میگویــد کــه ای ـ ترجمــه اگــر در مــورد رــر ن اعمــال شــود موجــت میشــود کــه مرــرج
انشاب وود را در کنار رر ن ارا ه دهد (ورمشاهی.)7913 ،
فخــرب و ْمیداللــه نیــد از ف ـ ل  Miséricordieuxاســر اده کردهانــد کــه در رســمل
ترجمــة گــرو

ژان و میشــون معنــاب ن بیــان شــد .همچنــی ای ـ دو مرــرج ریــد  toutرا

ررس از ف ل مدکور بهکار بردهانـد .هرگـاه ایـ ریـد ررـس از فـ ل بیایـد بـهمعناب کاملـا یـا
ویلــی اســل (دلرــور 7و همکــاران ،7337 ،ص .)712 .پــم ترجم ـة نهــا بــدی معناســل
که بهنام ودایی که کاملـا بخشـنده اسـل؛ بنـابرای  ،عـام بـودن بخشـش را مـیتـوان از ایـ
ترجمه اسرنراط کرد .در وارع ،زمـانی کـه کسـی کاملـا بخشـنده و مهربـان اسـل از نیـار ایـ
بخشــندگی بــه دیگــران دری ـ نم ـیورزد؛ زیــرا ای ـ وصــلل بــا طریعــل وب عجــی شــده
اسل.
1. Delatour et al.
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در نهایــل ،مونرــه از ریــد  trèsبــهمعناب ویلــی و بســیار (پارســایار ،7941،ص)411 .
بــراب تأکیــد بیشــرر بــههمــراه فــ ل  miséricordieuxاســر اده کــرده اســل و در وارــع
ترجمة او یعنی «ودایی کـه بسـیار بخشـنده اسـل» .ریـد  trèsدر اینجـا ابهـام دارد؛ چـرا کـه
مشــخ

نیســل چــه مقــدار بخشــنده بــودن مــد نظــر مرــرج اســل و هــرکم م ـیتوانــد

برداشــری مر ــاوت از ن داشــره باشــد .بنــابرای بــهزع نگارنگــان ،مناســت بــود مرــرج
ش ـ ا ســازب مــی کــرد و از ریــد مناســتترب اســر اده م ـیکــرد .میلــا ریــد  toutرا انرخــا
میکرد تا بهطـور تقریرـی تمامیـل و انوصـار رْمـل و بخشـش را کـه در اوریـار وداونـد
اسل ،به تصویر بکشد.
بخش ور ف ل الرْی اسل.
جدول  .۵ترجمة کلمة الرحیم
مترجم

ترجمة کلمة الرحیم

معنی

برک

le Miséricordieux.

بخشنده ،مهربان

شورکی

Le Matriciel.

تداومبخش فرینش

بلاشر

miséricordieux

بخشنده ،مهربان

plein de miséricorde

سرشار از رْمل

کازیمیرسکی

miséricordieux

بخشنده ،مهربان

ماسون

Miséricordieux

بخشنده ،مهربان

ساوارب

miséricordieux

بخشنده ،مهربان

میشون

le Clément

بخشنده ،بخشایشگر

فخرب

le Très-Miséricordieux

بسیار بخشنده

مونره

compatissant

رْی  ،دلسوز

گرو

ژان

در ای رسمل معادل انرخـابی بـرک کـه در رسـمل ررـس معنـاب ن بـهطـور کامـس بیـان
شد ،نمیتواند به رْمل وـاص وداونـد اشـاره داشـره باشـد ،چـرا کـه وب بـهطـور ویلـی
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ســاده بیــان داشــره وــدایی کــه بخشــنده و مهربــان اســل .ای ـ در ْــالی اســل کــه ایــ
مهربانی ،واص مامنـان اسـل و بـا بخشـندگی و مهربـانی کـه در فـ ل الـرْم مـد نظـر
اسل کاملا مر اوت اسل؛ بنابرای مرـرج مـیبایسـل بـی ایـ دو فـ ل بـا روشـی دیگـر
ماننـد افـدودن ریــد تمـاید را ــس مـیشـد تــا بـهدرســری منوصـر بـودن ایـ فـ ل وداونــد
نسرل به بندگان مام  ،نشان داده شود.
معــادل شــورکی نیــد گویــاب ن اســل کــه وداونــد تــداومبخــش فــرینش اســل و
همچــون مــادرب ،فرزنــد را در رْ ـ وــود م ـیپرورانــد و بــدی گونــه زنــدگیِ او را تــداوم
مــیبخشــد (ْدیــدب ،7941 ،ص .)31 .شــورکی مررجمــی یهــودب اســل کــه غــرق در
باورهــاب وــود اســل و هــر دو ف ـ ل الــرْم و الــرْی را بــه ریشــة عرــرب نهــا بــاز
گردانده اسل .بـا ووانـدن ترجمـة او ایـ ْـم بـه وواننـده القـا میشـود کـه وب بی نکـه
بــر زبــان ورد ،همــهچیــد را برواســره از یــی یهــود مــیدانــد و یهودیــان را سرچشــمة
برکــات ار ــی و ســماوب در گدشــره و ْــال م ـیپنــدارد .از ای ـ رو پیوســره بــراب لغــات
عربــی ریشــههاب عرــرب ،ن هــ عرــرب کهــ مــیجویــد (ْدیــدب ،7941 ،ص .)39 .در
وارــع ،بــهنظــر م ـیرســد او دا مــا ب ـهدنرــال اســر اده از لغــاتی اســل کــه وــود را از دیگــر
مررجمان مرماید کند .ای نو وربهـا بـراب زبـانشناسـان و کسـانی کـه بـا زبـان عرـرب شـنا
هسرند مـیتوانـد جـدا

باشـد ،امـا بـراب عامـة مـردم مـیتوانـد منشـأ ابهـام شـود؛ چراکـه

همگان با زبان عرـرب شـنایی ندارنـد .در ـم ایـ گونـه مو ـعگیـرب نسـرل بـه رـر ن
در وارــع ،نادیــدهگــرفر توــولی اســل کــه هــر دو زبــان عرــرب و عربــی در طــول دو هــدار
ســال ،از دوره موســی و انریــاب بنــیاســرا یس تــا عصــر پیــدایش اســلام ،طــی کردهانــد
(ْدیدب ،7941 ،ص.)31 .
معادلهــاب بلاشــر ،کازیمیرســکی وســاوارب در رســمل مربــوط بــه فــ ل الــرْم
بهطور کامس بـدانها پرداورـه شـد و اشـکالی کـه در اینجـا بـه ایـ سـه مرـرج وارد اسـل،
ای ـ اســل کــه نهــا نیــد وــاص بــودن رْمــل را منرقــس نکردهانــد و فقــ ســاده بیــان
کردهاند وـدایی کـه بخشـنده اسـل ،امـا پـر وا ـت اسـل کـه مطـابح بـا ت اسـیر ایـ نـو)
رْمل ،رْمری واص اسل.
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ژان از ف ـ ل  pleinبــهمعناب پــر ،مملــو ،لرریــد ،انراشــره ،تمــام ،کامــس ،کنــده

و( ...پارســایار ،7941 ،ص )121 .همـــراه بــا اســـ  misérocordeاســر اده کـــرده اســـل.
ترجمــة وب بدی معناســل «وــدایی کــه لرریــد از رْمــل اســل» .فــ ل انرخــابی ایــ
مررج ابهام دارد؛ چرا کـه انـدازة لرریـد بـودن نسـری اسـل و هـر انسـانی بنـابر زوایـة دیـد
وود مقدارب را براب لررید بـودن در نظـر مـیگیـرد؛ وانگهـی وـاص بـودن ایـ فـ ل نیـد
نادیــده انگاشــره شــده اســل .در ترجمــة او نیــد تغییــر ســاورار ر داده اســل و فــ ل
الرْی با اس جایگدی شده اسل.
معادل انرخابی ماسون نیـد در رسـمل مربـوط بـه فـ ل الـرْم بررسـی شـد و کامـس
نرودن ن در انرقال مقصود وارعـی ایـ فـ ل بیـان شـد .وب نیـد همچـون مررجمـان ررلـی
در پــی اثرــات وــاص بــودن ای ـ ف ـ ل نرــوده و تنهــا فــاْت رْمــل بــودن وداونــد را
بیان کـرده اسـل .میشـون نیـد در پـی بیـان بخشـش و رْمـل وداونـد بـوده و ترجمـهات
نید فویت نیسـل؛ چـرا کـه اثـرب از اورصـاص ایـ رْمـل بـه بنـدگاه وـاص و مامنـان
در ترجمــة وب مشــاهده نمــیگــردد .فخــرب و ْمیداللــه از ریــد  trèsررــس از فــ ل
بخشــنده اســر اده کردهانــد کــه در بخــش تولیــس ف ـ ل الــرْم بیــان شــد کــه ای ـ ریــد
داراب ابهام اسـل؛ زیـرا موـدودة ن مشـخ

نیسـل و همچنـی وـاص بـودن رْمـل را

نمیرســاند .در نهایــل ،مونرــه از ف ـ ل  compatissantبــهمعناب دلســوز ،دلرْ ـ  ،رْــی ،
ترْ میــد (پارســایار ،7943 ،ص )311 .اســر اده کــرده اســل .وب نیــد ماننــد مررجمــان
ررلــی در انرقــال وــاص بــودن رْمــل و بخشــش وداونــد نــاتوان بــوده و ترجمــهات
بهسادگی اشاره به رْی بودن وداوند دارد و مودودة ن مشخ

نیسل.

پـر وا ـت اسـل کـه ترجمـة رـر ن کـری بـهدلیـس رافلهـاب موجـودْ ،ساسـیلهاب
وافی میطلرـد و گـاه مرـرج بـا واژگـانی بروـورد میکنـد کـه علـیرغـ

ـاهرب سـاده،

دنیــایی از معــانی دارد .در بالــا دیــدی کــه ده مرــرج منرخــت در انرقــال معنــاب بِسم ـ ِ اللَّّ ـهِ
الرَّّْمم ِ الرَِّّْی کـه در ـاهر تنهـا از چهـار کلمـه تشـکیس شـده اسـل ،موفـح عمـس نکـرده
و هر کدام در بخشـی دچـار مشـکس بودنـد .در وارـع ،میتـوان گ ـل کـه هـیچیـک از نـان
بهدرسری ای عرارت رر نی را ترجمه نکردهاند.
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 .۴نتیجهگیری

ترجمـه امـرب اسـل کــه ارترـاط بـی جوامــع مخرلـ

را تضـمی میکنــد .بـا توجـه بــه

گسررت و ن و اسـلام در دنیـا ،ترجمـة مرـون مـدهری از اهمیـل فراوانـی بروـوردار اسـل.
فرانســه در اروپــاب غربــی داراب بیشــرری تعــداد مســلمانان اســل و ایــ امــر ــرورت
ِس ـ ِ اللَّّ ـهِ ال ـرَّّْمم ِ ال ـرَِّّْی در رــر ن
ترجم ـة ای ـ مرــون را بــه فرانســه دوچنــدان میکنــد .ب م
بســامد بســیار بالــایی دارد و  771مرترــه مــده اســل کــه معنــاب ن در هــر جــا بــهتناســت
سورهاب کـه در ن رـرار دارد مر ـاوت اسـل و مطـابح بـا مورـواب سـوره معنـا میشـود .بـا
وجود اینکه ایـ عرـارت از چهـار کلمـه تشـکیس شـده ،برگـردان ن بـه زبـانی دیگـر بسـیار
مشـــکس اســـل و هیچیـــک از ده مرـــرج منرخـــت در ایـــ پـــژوهش نروانســـرهاند ن را
بهدرسری ترجمـه کـرده و معنـا را انرقـال دهنـد .عوامـس زیـر میتوانسـره در درسـری ترجمـة
ای عرارت ماثر وارع گردند:
 .7مررجمــان میتوانســرند بــا مراجعــه بــه کرــت ت ســیرب ابرــدا از کلمــات رر نــی
رمدگشایی کنند و نگاه معنـاب ن را بـه زبـان فرانسـه انرقـال دهنـد .ایـ امـر سـرت میشـد
اشــرراهات کمرــرب را در انرقــال م ــاهی رر نــی مرتکــت شــوند و لاارــس ت ــاوت معنــایی دو
ف ل الرْم و الرْی را مشخ

کنند.

 .3تنهـا تســل بــه دو زبــان عربــی و فرانســه ،جــواز ترجمــه نیســل؛ چــرا کــه مررجمــان
میبایســل بــا تمــام وجــود کلمــات و عرــارات رر نــی را درک کــرده و نگــاه بــه ترجمــه
ب ردازند .ایـ امـر ایجـا

میکنـد مرـرج کاملـا بـه زبـان رـر ن شـنا باشـد واز اْادیـ

و

روایات نید در فورت مره بودن کلمه اسر اده نماید.
ِسـ ِ اللَّّـهِ الـرَّّْمم ِ الـرَِّّْی مشـاهده کـردی کـه مررجمـان تنهـا
 .9در ده ترجمة عرـارت ب م
به ـاهر کلمـات بسـنده کـرده و مطـابح ن ،معـادلی را برگدیدهانـد و از انرقـال پیـام وارعـی
یــه نــاتوان بودهانــد .بنــابرای بهرــر بــود بــا دیــدب موشــکافانهتر بــه کلمــات نگریســره و
بهدنرال کش

معناب پنهانی نها نید باشند که ای امر مسرلدم ترجمة گروهی اسل.

 .1در فــورت وجــود فرهنــ

واژگــان واْــد و مناســت در زمینــة ترجمــة مرــون

اسلامی علـیالخصـوص رـر ن ،میتـوان ترجمـههاب مناسـت و یکدسـری از ایـ عرـارت بـه
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زبان فرانسـه داشـل .فقـدان چنـی منـابعی بـه ترجمـههایی مر ـاوت از یـک عرـارت واْـد
منجر میشود؛ چـرا کـه اغلـت مررجمـان توـل تـأثیر جهـلگیربهـاب ایـد ولوژیکی وـود،
ارــدام بــه ترجمــه مینماینــد .بــا انــدکی درــل در معادلهــاب انرخــابی میتــوان دیــدگاه
داد .میلــا شــورکی ســعی بــر ن داشــل بــراب

ایــد ولوژیکی مرــرج را ب ـهوــوبی تشــخی

کلمـاتِ ایـ عرـارت ،از معادلهـایی بــا ریشـه عرـرب اسـر اده کنــد .زبـان عرـرب مرعلـح بــه
یهودیــان اســل و در وارــع او نروانســره وــود را از ریــد و بنــد ایــد ولوژب وــود برهانــد و
ای امر در انرخا

کلمات او ماثر بوده اسل.
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