
  
  در آمدي بر نظريات ترجمه و بازترجمه كتب آسماني

  بهمراه مقابله ترجمه و باز ترجمه هفت آيه نخست سوره مباركه مائده
  1محمد زيار                                                                                                                         

  چكيده
اين كتاب آسماني را . افزون بر يكصد و هفتاد ترجمه از قرآن كريم به زبان فرانسه در دست است

ايـن مـتن   . هفدهم آندره دوريه از متن عربي به فرانسوي ترجمه كـرد نخستين بار در نيمه نخست سده 
امـا مترجمـان بسـياري    . چنان اعتباري داشت كه قريب يك قرن هيچكس به فكر باز ترجمـه آن نيفتـاد  

بويژه در قرن بيستم خود را در وادي ترجمه قرآن كريم آزمودنـد كـه پروفسـور محمـد حميـد اهللا زاده      
مستحكم افتخـار دارد كـه نخسـتين    اي  حميد اهللا عالوه بر ارائه ترجمه. نان استحيدرآباد هند يكي از آ

در باب ترجمه و باز ترجمه امروزه . مسلماني است كه در زبان فرانسه دست به اين كار خطير زده است
نظريات گوناگوني ارائه شده كه ما در حد بضاعت ناچيز خود كوشيده ايم به برخي از آنهـا اشـاره و بـا    

در عمل درست و قابل اعتنـا  ها  قابله آياتي از سوره مباركه مائده نشان دهيم كه تا چه اندازه اين نظريهم
  . هستند

  
  . آندره دوريه، محمد حميد اهللا، ترجمه فرانسوي قرآن، بازترجمه، ترجمه، قرآن: كليد واژه ها
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  مقدمه
سـاني صـورت   با موضوع ترجمه متون مقدس در اديان ابراهيمـي برخوردهـاي يك  

اي  آن را گونـه ، عالمان دين يهود در آغاز با ترجمه تورات مخـالف بـوده  . 1نگرفته است
دليل اين عالمان اين بود كـه نبايـد كـالم خـدا را در قالـب      . كردند مي كفر ورزي تلقي

  . كلمات زميني ريخت وقداست آن را خدشه دار كرد
اول يـا دوم  هـاي   كه در سـده  "كتاب روزه يا سياهه جشن ها "در كتابي با عنوان 

نقل شده است كه در پي ترجمه تورات از عبري بـه  ، ميالدي به زبان عبري نگاشته شده
اشاره اين كتاب به ترجمه موسـوم  . گيتي بمدت سه شبانه روز تيره و تار گرديد، يوناني

ايـن مـتن كهـن تـرين نسـخه       . اسـت يا مصحف هفتاد از عهد عتيق  La Septante به 
ي است كه در سده سوم پـيش از مـيالد در زمـان حكومـت بطلميـوس دوم بـراي       يونان

  . استفاده يهوديان مهاجر در اسكندريه ترجمه شد
براي توجيه انجام اين ترجمه و شكسـته شـدن حرمـت كتـاب مقـدس بـه زعـم         
همچنين براي جلب اعتماد پيروان دين يهود و تشويق آنـان بـه خوانـدن ايـن     ، گروهي

نيز ساخته شده است؛ مانند آنكه نقل شده هفتاد يا هفتاد و اي  افسانه گونهروايات ، متن
دو مترجم عالم جدا گانه و بي آنكه از كار يكـديگر خبـر داشـته باشـند عهـد عتيـق را       

ها  ترجمه كردند و هنگام مقابله متون با يكديگر در كمال ناباوري ديدند كه همه ترجمه

                                                                                                                   
 جانـب  از كـه  اسـت  يكالمـ  و اميـ پ يآسمان اي مقدس متن: شد قائل زيتما ينيد متون و مقدس متون نيب ديبا مي واقع در - 1

 يايـ اول و سـان يامبران، قديـ پ سرگذشـت  و ره، روشيس انيب و كالم ينيد متن. است شده نازل و يوح خود غمبريپ به خداوند
 . ستين مقدس اي يآسمان كتاب قتيحق در شود مي خوانده ديجد عهد و قيعت عهد امروز آنچه اعظم بخش نيبنابرا. است نيد

گويد: عربي براي مسلمانان و كساني به بـه اسـالم دلبسـتگي     رنه الدميرال استاد و نظريه پرداز بزرگ ترجمه شناسي مي –ژان 
گفت: روز قيامت در باره ما به زبان عربي داوري خواهد شد. از ديگاه الهيات،  زبان قرآن است. لويي ماسينيون مي "دارند واقعا

يق تر بواسطه جبرئيل ملك ديكته شده است. قرآن حتي آفريده نشده به اين معنا كه جزء قرآن از سوي خداوند و به عبارت دق
  ) 131ذات خداوند است. (الدميرال، 

 متن اي يآسمان كتاب ميكر قرآن وبوده  ينيد متون هيسجاد فهيصح و البالغه نهج مانند يكتب مسلمانان ما نزد فيراتع نيا طبق  
  است.  مقدس
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شد كه در كار ترجمه معجزه رخ داده و امـداد و الهـام   به اين ترتيب وانمود اند.  يكسان
  . الهي در كار بوده است

از آنجـا كـه نـزد    : متفـاوت دارد  "ترجمه متون مقدس نزد مسيحيان ماجرايي كامال
مسيحيان هم عهد عتيق و هم عهد جديد مورد احترام و تقديس هسـتند و اينكـه كهـن    

حال آنكه حضرت مسـيح (ع)  ، اشته شدهترين متون عهد عتيق به زبان عبري باستان نگ
سرگذشـتها و سـخنان   ، گفته و سخنان ايشان به همراه داسـتانها  مي به زبان آرامي سخن

به نام عهد جديد براي نخستين بار در قرن يكـم بـه   اي  حواريون و قديسان در مجموعه
از اروپـا و  اي  زبان يوناني كتابت شد و باز از آنجا كه امپراتوري روم نيز بر بخش عمده

 آفريقا فرمانروايي داشت و مردمان آن نواحي به دين مسيح گرويده بودند و زبان يوناني
خيلي زود لزوم ترجمه كتاب مقدس مركب از عهد عتيق و عهد جديد بـه  ، دانستند نمي

  . زبان التين يعني زبان رسمي و مشترك امپراتوري روم احساس شد
به ايـن كـار    )Saint Jérôme(ژروم قديس  به همين سبب در قرن چهارم ميالدي 

، همت گماشت و قرنها پس از او همين متن به زبانهـاي اروپـايي جديـد ماننـد آلمـاني     
  . انگليسي و فرانسوي ترجمه شد

 كـه  است نقل شده. اما موضوع ترجمه قرآن نزد مسلمانان خود حديثي ديگر است
 محمـد  حضـرت  اسالم امبريپ اتيح زمان در ميكر قرآن ترجمه يبراها  تالش نينخست

 ابتكـار  به و (ص) امبريپا اذن ب الفاتحه سوره يفارس برگردان آن و رفتيپذ انجام) ص(
  . بود يفارس سلمان

 يبـرا  حبشه به امبريپ فرستاده طالب ياب ابن جعفر كه شده نوشته و گفته نيهمچن
و  ترجمـه ) گز( كهن يحبش زبان به را ميمر سوره كل  اريد آن) ينجاش( پادشاه ييآشنا

  . كردقرائت 
سـند معتبـري   ، واقعيت اين است كه در هيچ كدام از اديان ابراهيمي صاحب كتاب

از اديان يهـودي و  . دال بر تحريم ترجمه متون مقدس به زبانهاي ديگر در دست نيست
انشـگاه  از صاحب نظران از جمله حميـد گسـوس اسـتاد د   اي  عده، ميسحي كه بگذريم
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غيـر   "براي ترجمه قـرآن داليلـي كـامال   اي  اند كه اكراه عدهبر اين باور فاس در مراكش
  . دارداي  ديني و بيشتر سياسي و فرقه

ترجمـه   "در حاشيه همايشي جهاني در مراكش با عنوان  2012اين انديشمند سال 
آمد اگـر قـرآن بـه زبانهـاي ديگـر       مي در پاسخ به اين فرض كه چه پيش "متون مقدس

مسـلمان  هـاي   در اين صورت زبان عربي در برخـي كشـور   ": گويد مي شد نمي ترجمه
آفريقـا)  ، آمريكـا ، اروپا(غير مسلمان هاي  تركيه) و سرزرمين، افغانستان، پاكستان، ايران(

هـاي   ماننـد كشـور  بعالوه كشورهاي مسلمان عرب شده با نقش مايه نيرومند غير عرب 
  . "ماند مي مهجورشمال آفريقا 

بر يكصد و هفتاد برگردان به زبان فرانسوي از قرآن كريم در دسـت   امروزه افزون
است كه برخي از معروف ترين آنها به قلم مترجمان زير انجام پذيرفتـه و منتشـر شـده    

  : است
André Du Ryer  آندره دوريه

Claude-Etienne Savary  كلود اتين ساواري
M. Kasimirski  كازيميرسكي
Régis Blachère  رژي بالشر

Mohammad Hamidullah  محمد حميد اهللا
Denise Masson  دنيز ماسون

André Chouraqui  آندره شوراكي
Jacques Berque  ژاك برك

 Hamza Boubaqueur  حمزه بوبكر
Malik Chebel  مالك سبل
Abdallah Penot  عبداهللا پنو

Jean Grojean  ژان گروژان
Sadok Mazigh  صادق مازيغ

René Khawan  خوانرنه 
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  بحث و بررسي
اهل نظر به نقد ، مكررهاي  علت وجود اين همه ترجمه چيست؟ چرا بجاي ترجمه

  موجود نپرداخته اند؟هاي  وبررسي ترجمه
بهتـر اسـت بـا    ، دوريه و حميد اهللاهاي  پيش از پرداختن به مقابله و بررسي ترجمه

  . آشنا شويماز نظريات در باب ترجمه و باز ترجمه اي  پاره
اي  بـاز ترجمـه پديـده    ": به نظر الزبيتا اسكبيسكا استاد دانشگاه وروكالي لهسـتان 

بـه ترجمـه پيشـين ارتبـاطي      "شود كـه لزومـا   مي بسيار كهن است كه داليلي باعث آن
  : به گفته وي دو عامل در بازترجمه نقش دارند ". ندارند

بـه روز كـردن مـتن ترجمـه     ناميد وهـدف آن   "تاريخي"توان  مي عامل نخست را
تواند به نيازهـاي مخاطـب    نمي شود و در نتيجه ديگر مي تلقي "كهنه"است كه اي  شده

  . زمان خود پاسخگو باشد
ژرژ گارنيه در  كتـابي  . داند مي "عامل تجاري يا انتشاراتي"عامل دوم را اسكبيسكا 

ست كه هـر بنگـاه   ) نوشته است كه آثاري ه28صفحه با عنوان زبان شناسي و ترجمه (
  . از آنها داشته باشداي  انتشاراتي مايل است در كارنامه خود نمونه

 ": گويـد  مـي  شارل سورل متفكر و نويسنده سده هفدهم فرانسه در باره باز ترجمه
تواند در تمام قرون از نو انجام شود تا مطابق باب روز  مي امتياز ترجمه در اين است كه

  ) 194، (سورل " .كتابها را باز سازي كند
بايست بـراي   مي ولتر فيلسوف و اديب بزرگ عصر روشنگري نيز اعتقاد داشت كه

  . تهشزمان خود نوشت نه اعصار گذ
هر اثر بزرگي الزم است قرني  ": گويد مي جان مايكل كوهن مترجم نامي انگليسي
  ". جديد منطبق گرددهاي  يكبار ترجمه شود تا با معيارها و ساليق نسل

) و پايه گذار مجلـه  3بن سيمون استاد ترجمه شناسي دانشگاه سوربن (پاريس پل 
ها  تمام باز ترجمهاند،  تاريخيها  همه ترجمه ": گويد مي )PALIMPSESTESمعروف (
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در زمـاني  ايدئولوژي و ادبيات يك جامعه ، هيچ كدام از اين دو دسته از فرهنگ. نيز هم
  ). 10، (بن سيمون"خاص از تاريخ جدا نيست

از مـاتم تـا   ، فرهنگهـا  "با عنـوان  اي  در مقاله 2004 مي ماه 24پل ريكور به تاريخ 
باور به ترجمه كامل و نهايي را فاجعه ميخواند كه جا دارد ، در  روزنامه لوموند "ترجمه

  . بخاطر آن ماتم گرفت
 صرف نظر از اصـول اي  هر ترجمه ": نويسد مي آنتوان برمن در كتاب آزمون بيگانه

تحـت تـاثير ترجمـه    اي  يعني اينكه هـر ترجمـه  . استهايي  خود ناقص و دچار كاستي
هـا   متاثر از ترجمـه ناشـده  ها  نخستين بيشتر از ساير ترجمههاي  است و ترجمهها  ناشده

كاهش يابند تا اينكـه  ها  باز ترجمه  بيشتر برآمده از اين نياز است كه كاستي )...هستند (
 )5، (آنتوان برمن " .محذوفات بازيابي شوند

(در   "دو راهي واژگـاني بـاز ترجمـه     " : دانيكا سلسكويچ در مقاله خود با عنوان
مسائل بسياري بايد مـورد   ": نويسد مي )27-17صص ، 1998مجله ترجمه  175شماره 

اما به عقيده من بهبود كيفيـت يـك   . توجه قرار گيرند تا ترجمه مجدد توجيه پذير باشد
 ". رود مي ن يكي از مهمترين عوامل در احساس نيازبه باز ترجمه بشمارترجمه بي گما

  )22(ص 
غربـي  -يوهان ولفگانگ گوته در ديوان شرقيهاي  پل بن سيمون با الهام از انديشه

ها  شوند و باز ترجمه مي اوليه كه پيش درآمد محسوبهاي  ميان ترجمه ": گويد مي وي
 اول براي عادي سازي اثـر بيگانـه اقـدام و تـالش    ترجمه . تفاوتهايي بنيادي وجود دارد

كندغير خودي بودن آن اثر را كاهش دهد تا بهتر بتواند آن را در فرهنگي ديگـر جـا    مي
متن اصـلي پايبنـد   هاي  بيندازد؛ از اينرو بسيار به اقتباس شبيه است زيرا كمتر به ساخت

كه مخاطب ترجمـه  هايي  نبايد وها  ترجمه اول  با منطبق ساختن اثر بيگانه با بايد. است
با توجـه بـه اينكـه     )...بطور كلي در پي بومي سازي آن است (، اثر به آنها پايبندي دارد
مترجم بعدي ديگر در صدد كاهش ، كند مي را وارد زبان مقصداي  ترجمه اول اثر بيگانه
ارد بلكـه  او نه تنها گوشه چشمي به فرهنـگ بيگانـه د  ، آيد نمي برها  فاصله ميان فرهنگ
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، پس از سپري شـدن زمـاني از انجـام ترجمـه اول    . را باز نمايدها  كند تفاوت مي تالش
خواننده ديگر توانايي آن را دارد كه اثر را با تمام بيگانگي و دور دسـتي اش دريافـت و   

از ترجمه نخست يا ترجمه بومي شده به جزئيات مـتن   "باز ترجمه معموال. درك نمايد
و  9، (بن سيمون. "آن بيشتر توجه داردهاي  سبكي و ويژگي، زبانياي ه برجستگي، مبدأ
10(      

رژي بالشر كه خود يكي از مترجمان بنام  و صاحب سبك قـرآن كـريم بـه زبـان     
دوره و ، زبان، عالقه و نيت مترجمان قرآن با توجه به خاستگاه ": گويد مي فرانسه است

بـه ناحيـه ديگـر    اي  شور ديگر و از ناحيهاز كشوري به ك، مذهبي آنان -محيط اجتماعي
  .  )277-264، 1991، بالشر: وت است (نكمتفا

فرانسـويان جايگـاه ممتـازي    انـد   در ميان مللي كه به ترجمة قرآن عالقه نشان داده
قرآن به اين زبـان اسـت كـه از    هاي  يكي از داليل اين جايگاه ويژه شمار ترجمه. دارند
را نـه تنهـا فرانسـويان كـه غيـر فرانسـويان       هـا   ترجمه اين. مورد درمي گذرد 170مرز 

بنابراين اهداف مترجمان اند.  يكتاپرست يا غير مومن انجام داده، مسلمان يا غير مسلمان
بـا ايـن كـار چهـرة اسـالم را      انـد   برخي خواسـته اند.  متفاوت و گاه در تضاد با يگديگر

ابـزار تبليغـات خـود قراردهنـد و     آن را انـد   ديگر خواسـته اي  عده. متفاوت نشان دهند
به ميراث جهاني خدمت كنند و هيچ گونه منفعت ديني يا اند  هم باالخره خواستهاي  عده

  اند.  قومي در آن جستجو نكرده
به ترجمة مـتن قـرآن   اي  عده: روش كار مترجمان هم با يكديگر تفاوت بسيار دارد

ديگر نه تنها هرجا اي  عدهاند،  ردهآن را بي هيچ توضيح و تفسيري منتشر ك، بسنده كرده
مفصـل بـه    "بعضـا هـاي   بلكه در مقدمه، از اعمال نظر خودداري نكردهاند  فرصت يافته

  اند.  شرح زندگي حضرت رسول(ص) و مسلمانان پرداخته
معنايي از ديگاه زباني هم مترجمان روشهاي متفاوتي در پيش هاي  عالوه بر دغدغه

يعنـي زبـان   ، از نظر ساختاري و زبانشناختي به زبان قـرآن ند ا گروهي كوشيدهاند.  گرفته
اين موضـوع را بـراي خوانننـدگان فرانسـوي     اند  الزم ديده "عربي پايبند بمانند و بعضا
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برخي ديگر مانند كازيميرسكي غير مسلمان و يـا صـادق مـاذيق    . زبان خود شرح دهند
ترجمه هايشان به اند  تالش كرده ،مسلمان جانب زبان مقصد را بيشتر از زبان مبدأ گرفته

  . بديهي است نتيجة كار اين دو گروه يكسان نخواهد بود، مذاق خواننده خوشتر آيد
در كتابي كه منتشر كـرده بـه    1984يك منتقد تونسي به نام محمود شعبان به سال 

ماسـون و  ، بالشـر ، فرانسوي قرآن به قلم شش نفر از جمله حميداهللاهاي  بررسي ترجمه
نتيجه گرفته است كه هيچ كدام از اين مترجمان نتوانسته است از ، زيميرسكي پرداختهكا

كند كه بهتـر اسـت مترجمـان يـا تفسـيرهاي قـرآن را        مي عهدة كار برآيد؛ پس پيشنهاد
  . يا اينكه خود به زبان مورد نظر تفسير بنويسند، ترجمه كنند

  آندره دوريه و محمد حميد اهللا و كارهاي آنان
ره دوريه كه ساليان دراز در شهر قاهره در كنار فعاليتهاي كنسولي و بازرگـاني  آند 

 1630سـال   در، به فراگيري زبانهاي شرقي بويژه عربي و فارسـي همـت گماشـته بـود    
در بـاره   خـود  هـاي   قاهره را به مقصد استانبول ترك كرد تا در آنجا به تكميـل دانسـته  

اين سفر نگارش و گردآوري فرهنـگ دو زبانـه    حاصل. زبانهاي فارسي و تركي بپردازد
از گلستان سـعدي نخسـتين   اي  التين و مهم تر و ماندگار تر از آن ترجمه گزيده-تركي

به زبان فرانسوي و معرفي اين گنجينه اخالق و ادب 1634شاهكار ادب فارسي به سال 
  . به اروپائيان بود

افتخار تقدم دارد كه ايـن مقـام را   دوريه نه تنها در معرفي ادب فارسي به اروپائيان 
  . در ترجمه قرآن كريم به زبان فرانسوي نيز از آن خود نموده است

منتشر شد و آنچنـان مـورد اقبـال     1647ترجمه قرآن او براي نخستين بار در سال 
  . اروپائيان قرار گرفت كه در عرض يك سال پنج بار تجديد چاپ شد

فارسي و تركي داشت ترجمه ، عربيهاي  زبانبدليل تسلط كم نظيري كه دوريه به 
 1649در سـال  او بسيار معتبر شمرده شـد بنحـوي كـه دو سـال پـس از انتشـار يعنـي        

ايـن  . پرداختـه و منتشـر گرديـد   به انگليسى و سـپس آلمـانى   بر پايه ي آن هايي  ترجمه
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د و شـ  مي ترجمه به مدت بيش از يك قرن معتبر ترين متن قرآن به زبان فرانسوي تلقي
پـر  هـاي   بـه چـاپ  و انگلسـتان   دانمـارك ، هلنـد  ، بلژيـك ، فرانسهبارها در كشورهاي 

  .  شمارگان رسيد
در پيشگفتار كتاب مترجم به عنوان يك مسيحي متعصب سعي دارد به خواننـدگان  

اسـتفاده از   1.خود بگويد كه ترجمه كتاب بـراي خـدمت بـه ديـن اسـالم نبـوده اسـت       
وغين و لفظ محمديان بجاي مسلمانان كه ميراث بر جاي مانده پيامبر در: مانندهايي  واژه

  . از سنت و فرهنگ صليبيون است اين حفظ فاصله را پررنگ تر ميكند
كـه  انـد   عالمان دين محمـد شـرح داده  ": نويسد مي مترجم در ديباچه ترجمه خود

شـود و جيرائيـل ملـك     مـي  اصل قرآن بر لوحي نگاشته شده كـه در آسـمان نگهـداري   
داند و نه نوشتن واو را بـراي   مي رونوشتي از آن براي محمد آورده است كه نه خواندن

  ". خوانند مي احترام پيغمبر يا حواري
به معرفـي ديـن    "از دين ترك هااي  خالصه "در بخش بعدي مترجم زير عنوان   

ك تركهـا بـه يـك خـدا و يـ      ": نويسد مي در ابتدا. اسالم از ديدگاه خود پرداخته است
او ، پاداش دهنده نيكان و كيفر دهنده بدان، آفريننده آسمان و زمين، شخص اعتقاد دارند

 ". كه بهشت را براي باد افره صالحان و دوزخ را براي واپسين كيفـر گناهكـاران آفريـد   
  )4، (دوريه

در شهر حيدرآباد هند متولد  1908فوريه سال  19پروفسور محمد حميد اهللا در اما 
 بـه  1924 سال از و آموخت دانشحيدرآباد  نظاميه جامعه و دارالعلوم دبيرستان در. شد
 و ليسـانس  فـوق ، ليسـانس  مـدرك  و پرداخت تحصيل ادامه به عثمانيه دانشگاه در بعد

 . كرد دريافت دانشگاه اين از را الملل بين حقوق و الهيات در LLB حقوق دكتراي

 ي بـه اسـالم  يكشـورها  مراكز پژوهشـي  وها  كتابخانه در تحقيق قصد به حميداهللا
 در. كرد و بارها در اين كشورها اقامت گزيد هاي بسياريسفر آفريقا شمال و خاورميانه

                                                                                                                   
 ترجمه خاورشناسان خواه نا خواه ايدئولوژيك است. به عقيده بالشر -1
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 بين حقوق در يطرف بي" عنوان تحت بن دانشگاه در را خود يدكترا رساله 1935 سال
 ادبيـات  يدكتـرا  پـاريس  سوربن دانشگاه از آن از پس و رساند پايان به "ياسالم الملل

  . كرد دريافت
 زبـان  يومشـهور اسـت كـه    . كـرد  مـي  و تتبـع  تكلّم زبان دو و بيست به اهللاحميد

از جملـه   يمادر زبان بجز. از عمرش گذشته بود سال 85 زماني آموخت كه را يتايلند
، يانگليسـ ، يتركـ ، يفارس، يعرب: از بودند عبارت داشت تسلط نهاه آب يو كه ييزبانها
  . و غيره يايتالياي، يآلمان، ويفرانس

 فرانسـه ، انگليسي، اردو، عربي زبانهاي به مقاله و رساله، كتاب 250 از بيش وياز 
، آبـاد  حيـدر ( اهللا رسـول  محمـد : از عبارتند وي آثار از برخي. است بجا مانده آلماني و

 مسـلمين  زمامـداري ، )1975، الهـور ( جهان در مكتوب اساسي قانون نخستين، )1974
، آبـاد  حيـدر ( پيـامبر  غـزوات ، )1979، حيدرآباد( منبه بن همام صحيفه. )1977، الهور(

1983(  .  
قرآن دوريه و حميـداهللا بـه ايـن سـبب انتخـاب شـده كـه ايـن         هاي  مقابله ترجمه

دوريه نخستين مترجمي است كه قرآن : مترجمان هر دو در اين زمينه افتخار تقدم دارند
رگرداند و حميـداهللا نخسـتين متـرجم مسـلمان ايـن      از عربي به فرانسوي ب "را مستقيما

  . كتاب آسماني به زبان فرانسوي است

  نآترجمه نام قر
القـرآن  ترجمه كرده به معنـي   "L'Alcoran de Mahomet "حميد اهللا نام قرآن را 

شود در اين برگردان دو لغـزش روي داده اسـت يكـي     مي ؛ همانطور كه مالحظهمحمد
 "و فرانسـوي   "ال"افزودن نام محمد و ديگر آوردن پي در پي دو حرف تعريف عربي 

L'" . مترجمان بعد از دوريه از كلود اتين ساواري در سده هفدهم گرفته تا صادق مازيغ
 "Le Coran "اهللا عنوان ترجمـه حميـد   اند.  در روزگار ما اين دو خطا را تصحيح كرده
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در ترجمه دوريه هرجند كه در ابتداي هر سوره به مكي و مـدني بـودن و شـمار    . است
  . را در متن شماره گذاري نكرده استها  آيات اشاره شده اما مترجم آيه

بلكـه تنهـا بـه ذكـر     ، حميد اهللا ترجمة قرآن خود را با مقدمه يا ديباچه آغاز نكرده
) L'Hymneالحمـد ( ، مانند اينكه نام ديگـر سـورة الفاتحـه   چند نكته بسنده كرده است 

در پـانويس  . شـوند  مـي  قرآن به دو دسته مكي و مدني تقسـيم هاي  است يا اينكه سوره
سوره از قرآن حروفي آمده كه قابـل   29كند كه در آغاز  مي ترجمة سورة بقره هم اشاره

حـرف بـراي ايـن    14نها از حرف الفباي عرب ت 28ترجمه نيستند و اينكه قرآن از ميان 
حميداله همچنين به ارزش ادبي الفباي عـرب اشـاره و   . حروف رمز استفاده كرده است

  . ليست حروف و اعداد مربوط را آورده است
هرچنـد مبسـوط   اي  بي شك نقد و بررسي ترجمه كل قرآن در چهـارچوب مقالـه  
ا بـراي ايـن بررسـي    ميسر نيست؛ از اينرو تنها هفت آيه نخست سوره مباركـه مائـده ر  

  . برگزيده ايم
خورنـد) و   مـي  يعنـي ميـز (كـه روي آن طعـام     "La Table "نام سوره را دوريـه  

  اند.  يعني خوانچه خوراك ترجمه كرده "Le Plateau servi "حميداهللا 
شود در گزينش اين دو معادل فرهنگ و عصـر مترجمـان    مي همچنان كه مالحظه 

ايل سده هفدهم با آگاهي ناچيزي كه از فرهنـگ مشـرقي   فرانسوي او. تأثير داشته است
توانسته است معناي خوان و سفره را درك كنـد امـا در بـاز ترجمـه      نمي داشته بي شك

انجام شده در اواسط قرن بيستم اين مشكل وجود نداشته معادل غيـر معمـول خوانچـه    
   . خوراك بار معنايي قوي تري براي مخاطب دارد

 بروز بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِترجم در حقيقت بر سر برگردان اولين اختالف دو م
و  "Clément & Miséricordieux"كند آنجا كه دوريه رحمن و رحيم را به ترتيـب   مي

ترجمــه  " Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux & "حميــداهللا  
فرانسوي را براي رحمن و رحيم واحد بودن حميداهللا دليل استفاده از يك واژه اند.  كرده

دانـد از اينـرو دو    مي ريشه اين دو صفت در زبان عربي دانسته رحمان را قويتر از رحيم
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اما دوريـه دو صـفت را كـه در    . قيد تأكيدي بر سر آنها افزوده تا تفاوت آنها حفظ شود
بـراي وصـف صـفات    در متون ديني و  "كاربرد عام ندارند و صرفا "زبان فرانسه تقريبا

مناسبي بـراي ايـن دو صـفت صـرف شـده در صـيغه       هاي  روند برابر مي خداوند به كار
همه  "الزم است اشاره كنيم كه اختالت اصلي اين دو ترجمه و اصوال. مبالغه يافته است

بر اساس  گفته الزبيتا اسكبيسكا مربوط به زمان ايـن ترجمـه   ، و باز ترجمه هاها  ترجمه
  . است "ريخيتا"يعني ، ها

  چگونگي برگردان آيات يك تا هفت سوره مباركه مائده
 آيه نخست

أَنتُم إِالَّ ما يتْلَى علَيكُم غَيرَ محلِّي الصيد وبهِيمةُ األَنْعامِ يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ أَوفُواْ بِالْعقُود أُحلَّت لَكُم 
 رُمحكُمحي إِنَّ اللّه رِيدا يم 

  دوريه حميد اهللا
Ho, les croyants ! Remplissez les 
engagements. Vous est permise la bête 
du cheptel, sauf ce qui va être récité. Ne 
vous permettez pourtant pas la chasse 
dans le temps que vous êtes sacralisés. 
Dieu, en vérité, ordonne ce qu'il veut.  

O vous qui croyez en Dieu, satisfaites à 
ce que vous promettez, il vous est 
permis de manger des animaux qui 
sont mondes, excepté de ce qui vous 
sera déclaré ci-après. La chasse vous est 
défenduë pendant le tems que vous 
ferez le pèlerinage de la Meque, Dieu 
ordonne ce qu'il veut.  

 
بـاز دليـل تـاريخي     " حرُم َأَنتُم"، " بهِيمةُ األَنْعامِ " اختالف مترجمان در برگردان

و در  "حيوانـاتي كـه پـاك هسـتند     "دوريه ناگزير شده است در مورد اول بگويد : دارد
معنـاي محـرم بـودن را توضـيح     ، "آوريد مي در زمانيكه زيارت مكه را بجا"، مورد دوم

 مترجم دوم در اين خصوص مشكل چنداني نـدارد زيـرا اروپائيـان ديگـر امـروز     . بدهد
. شـود  نمي دانند كه منظور مسلمانان از دام شامل حيوانات حرام گوشتي چون خوك مي

ترجمـه   "حـرم هسـتيد   مزماني كه "و  "حيوان پرورشي يا دام "بنابراين موارد فوق را 
  . تكرده اس
 آيه دوم
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يبتَغُونَ الْبيت الْحرَاموال آمينَالْقَآلئدوالَ الْهدي والَالشَّهرَ الْحرَاموالَشَعĤئرَ اللّهأَيها الَّذينَ آمنُواْ الَ تُحلُّواْيا 
أَن  الْمسجِد الْحرَامِ فَضْلًا من ربهِم ورِضْوانًا وإِذَا حلَلْتُم فَاصطَادواْ والَ يجرِمنَّكُم شَنĤَنُ قَومٍ أَن صدوكُم عنِ

لَى اإلِثْمِ ونُواْ عاوالَ تَعى والتَّقْولَى الْبرِّ ونُواْ عاوتَعواْ وتَدتَع اتَّقُواْ اللّهانِ وودالْعقَابِ إِنَّ اللّهالْع يدشَد  
 دوريه حميداهللا

Ho! les croyants ! Ne profanez ni les 
emblèmes de Dieu, ni le mois sacré, ni 
l'offrande d'animaux, ni les guirlandes, 
ni ceux qui se dirigent vers la Maison 
sacrée cherchant de leur Seigneur grâce 
et agrément.  
Revenus à la vie profane, alors vous êtes 
libres de chasser. Et que la haine d'un 
peuple qui vous a empêchés de la 
Mosquée sacrée ne vous incite pas à 
transgresser. Entraidez-vous dans la 
charité et la piété et ne vous entraidez 
pas dans le péché et la transgression. Et 
craignez Dieu. Dieu est dur en 
poursuite, vraiment! 

O vous qui croyez, ne dites pas qu'il est 
permis de faire ce que Dieu a prohibé, 
faites ce qui vous est ordonné pendant le 
mois du pelerinage, ne donnez point 
d'empêchement à ceux qui portent des 
presens à la Meque, ni à ceux qui 
prennent des coliers, & n'empêchez pas 
les pelerins d'y aller demander la grace 
de Dieu & sa miséricorde. Ile vous est 
permis de chasser lors que vous aurez 
fini votre pelerinage, prenez garde que 
quelques personnes ne vous fassent 
pécher; & ne vous empêchent d'aller à la 
Meque pour vous obliger à les mal-
traiter, & mettez votre apui en la justice 
& en la crainte de Dieu, & non pas au 
péché & en la haine de votre prochain, 
craignez Dieu il est grief en ses 
châtiments. 

 
دوريه در ترجمه اين آيه مشكالت بسياري دارد؛ نخسـت آنكـه چنـد كلمـه را در     

  . إِنَّ  -3 الْحرَامِ الْمسجِد -2 اللّه شَعĤئرَ -1: ترجمه خود حذف كرده مانند
ــهرَ "او همچنــين بــراي  ــرَام الشَّ الْح " ،" ــت يالْب ــرَام و  " الْح" ــجِد ســرَامِ الْم الْح " 

 "مكـه  "و دومي و سـومي را   "ماه زيارت"اولي را . نا رسايي برگزيده استهاي  معادل
  . نوشته است " y "يك بار با اسم و يك بار ديگر با ضمير 

 les". حذف شده نـه معنـاي كلمـات را تغييـر داده اسـت      اما حميداهللا نه مرتكب

emblèmes de Dieu "   رَبرايئĤشَع اللّه ،" le mois sacré "   رَ برايالشَّـه  ـرَامالْح ،" la 

Maison sacrée "  برايتيالْب رَامالْح ،" la Mosquée sacrée "  براي ـجِدسـرَامِ  الْمو  الْح
  . إِنَّبراي  " vraiment " سر انجام
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د  "داده شـده بـراي   هاي  نكته جالبي كه در اين آيه وجود دارد برابر واژهاما  الْقَآلئـ " 
به معني گردن آويزها ترجمه كرده و در پانويس از قول  " des coliers "دوريه آن را : است

از شـاخ   ،اعراب قديم بخاطر ثواب": نويسد مي يكي از مفسران مسلمان به نام جالل الدين 
همچنانكـه در بعضـي    ": زنـد  مـي  و مثـال  "بستند مي و برگ درختان مانند گردنبند به خود

   ."آويزند مي مناطق فرانسه در موسم جشن حضرت يحيي روستائيان گياه به گردن خود
  آيه سوم

الْمقَةُ ونْخَنالْمو بِه رِ اللّهغَيلَّ لا أُهمنْزِيرِ والْخ ملَحو مالْدتَةُ ويالْم كُملَيع ترِّمةُ حيتَرَدالْمقُوذَةُ وو
قْسمواْ بِاألَزالَمِ ذَلكُم فسقٌ الْيوم والنَّطيحةُ وما أَكَلَ السبع إِالَّ ما ذَكَّيتُم وما ذُبِح علَى النُّصبِ وأَن تَستَ

ع تمأَتْمو ينَكُمد لَكُم لْتأَكْم مونِ الْياخْشَوو مهفَالَ تَخْشَو كُمينن دينَ كَفَرُواْ مالَّذ سئي يتمعن كُملَي
خْمي منِ اضْطُرَّ فينًا فَمد الَماإلِس لَكُم يتضرو يمحر غَفُور لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّه فانتَجرَ مةٍ غَيص  

  دوريه حميداهللا
Vous sont interdits la bête morte et le 
sang et la chair de porc, ce sur quoi on a 
invoqué quoi que ce soit d'autre que 
Dieu, et la bête étouffée ou morte d'une 
chute ou morte d'un coup de corne, et 
celle qu'une bête féroce a dévorée - sauf 
celle que vous égorgez avant qu'elle soit 
morte -. Et celle qu'on a immolée sur les 
pierres dressées, ainsi que de tirer le 
partage au sort au moyen de flèches. 
Tout cela est perversité. Aujourd'hui, les 
mécréants désespèrent de votre religion: 
ne les craignez donc pas et craignez-
Moi. Aujourd'hui, J'ai parachevé pour 
vous votre religion, et accompli sur vous 
Mon bienfait. Et il M'agrée que la 
Soumission soit votre religion. Si 
quelqu'un donc se trouve en détresse et 
qu'il ait faim, tout en se refusant à 
tomber dans le péché... et bien Dieu est 
pardonneur et miséricordieux.  

Il vous est défendu de manger de la 
charogne, du sang, de la chair de 
pourceau, & de tout ce qui n'est pas tué 
en proférant le nom de Dieu, il vous est 
défendu de manger les animaux 
étouffez, étranglez, assommez, 
précipitez, qui se font tuez heurtant l'un 
cotre l'autre  & ceux que les animaux 
auront tuez, si vous ne les trouvez avoir 
encore vie pour les saigner en proférant 
le nom de Dieu. Vous ne mangerez pas 
des animaux sacrifiez aux Idoles. Ne 
consultez pas les Devins ni le sort: c'est 
un grand péché: le jour viendra que 
ceux qui ont abandonné votre Loi 
seront désespérez, n'ayez pas peur 
d'eux, & me craignez, le jour viendra 
que j'accomplirai votre Loi, & que ma 
grâce sera abondamment sur vous, la 
Loi de salut est la Loi que je vous veux 
donner. Si quelqu'un est en nécessité & 
mange de ce qui vous est défendu sans 
volonté de pécher, Dieu lui sera 
clément & miséricordieux
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 Il " آيـه شـريفه بـا   . دوريه سه بار مرتكب تكرار شده اسـت ، در ترجمه آيه سوم

vous est défendu de manger "  )شود اما متـرجم   مي خوردن) آغاز شما بر شد حرام
 enاست ( "با ذكر نام خدا"تكرار دوم مربوط به جمله . دو بار اين جمله را آورده است

proférant le nom de Dieu(  كه بايد هنگام ذبح حيوانات حالل گوشت بر زبان جاري
(نبايد بخوريد) كه تغيير شـكل   " Vous ne mangerez pas " و تكرار سوم جمله. شود

  . است "خوردن شما بر شد حرام "يافته همان جمله آغازين 
در ترجمه اين آيه همچنين يك جمله كه در زبان مبدأ به زمان حال ساده بيان شده 

ترجمـه  . بار هم بنوعي تكرار شده است به زمـان آينـده برگردانـده شـده اسـت     و يك 
 نوميـد  خويش دين از شما بازگشت از كافران امروز  ": فارسي آن دو عبارت اين است

امـا   "كـردم  تمام شما بر خود نعمت و رسانيدم كمال به را شما دين امروز )...(. اند شده
 بازگشت از كافرانروزي خواهد رسيد كه  ": برگردان فارسي ترجمه دوريه چنين است

روزي فرا خواهد رسـيد كـه ديـن شـما را      )...(. خواهند شد نوميد خويش دين از شما
اشتباه و خالف فرمـوده قـرآن    "كه كامال "كردخواهم  تمام شما بر خود نعمتكامل و 
حــذف و در مقابــل دو  "باشــند زده ســنگ "در ادامــه عبــارت حيوانــاتي كــه . اســت
كه هر دو معناي خفه شده هسـتند در كنـار يكـديگر بكـار      )étouffez, étranglezفعل(
عبارتي هم به متن ترجمه اضافه شده كه هك زائد است و هـم معنـاي مـتن را    اند.  رفته

 كـه  هـر  پس ": در حالي كه معناي صحيح كالم قرآن به اين قرار است. تغيير داده است
 و آمرزنـده  خـدا  كـه  بدانـد ، باشـد  داشـته  گناه قصد آنكه بى ماند چاره بى گرسنگى در

اگر كسي نيازمند باشد و از آنچـه حـرام   : معناي ترجه دوريه چنين است "است مهربان
همانطور . است بدون نيت گناه تناول كند خدا در حق وي بخشنده و مهربان خواهد بود

  . كه پيداست در نص عربي به خوردن چيز حرام تصريح نشده است
 اسـالم  و(  " دينًا اإلِسالَم لَكُم " رسد مراد از مي سرانجام اينكه در پايان آيه به نظر

  اند.  ) دين اسالم باشد اما هم دوريه و هم حميداهللا آنرا ترجمه كردهبرگزيدم شما دين را
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 "در ترجمه حميد اهللا هم چند نكته قابل انتقاد وجود دارد از جمله اينكه عبـارت  
 les pierres " از "أَزالَم " بعنوان معـادل فرانسـوي   ، ترجمه نشده "ده باشندبه سنگ ز

dressées " در حـالي  . ايستاده استهاي  استفاده شده كه تحت اللفظي و به معني سنگ
  اند.  يا اصنام  ترجمه كردهها  كه اكثر مترجمان آن را به معني بت

  
 آيه چهارم 

 لَهم قُلْ أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وما علَّمتُم منَ الْجوارِحِ مكَلِّبِينَ تُعلِّمونَهنَّ مما علَّمكُميسأَلُونَك ماذَا أُحلَّ
الْح رِيعس إِنَّ اللّه اتَّقُواْ اللّهو هلَيع اللّه ماذْكُرُواْ اسو كُملَيكْنَ عسا أَممفَكُلُواْ م االلّهبِس 

  دوريه حميداهللا
Ils t'interrogent sur ce qui leur est 
permis. Dis: “Vous sont permises les 
choses excellentes, ainsi que ce que 
prennent les bêtes de chasse que vous 
avez dressées, en tant que vous les avez 
dressées pour la chasse: vous ne faites 
que leur apprendre ce que Dieu vous a 
appris. Mangez donc ce qu'elles 
capturent pour vous et prononcez dessus 
le nom de Dieu. Vraiment Dieu est 
prompt dans les comptes. 

Ils te demanderont ce qui leur est permis 
de manger, dis leur, il est permis de 
manger de toutes sortes d'animaux, qui 
ne sont pas immondes, & de tout ce qui 
vous a été enseigné de la part de Dieu 
touchant les animaux qui ont été 
blessez des lions & des chiens, mangez 
des animaux qu'ils vous auront pris, & 
vous souvenez de Dieu en les saignant, 
craignez Dieu , il est exact à faire 
compte.  

  
همه گونه حيـوان) اشـتباه انتخـاب شـده     ( " toutes sortes d'animaux " عبارت

. پاك است نه گوشت حيوانـات هاي  است زيرا در متن اصلي سخن از طيبات يعني چيز
كنـيم تفـاوت و    استاد آيتي مقابله "اگر ترجمه دوريه را از بخش دوم آيه با ترجمه مثال

 حيـوان  آن صـيد  خوردن نيز و ": آيتي. شود مي مترجم فرانسوي بهتر آشكارهاي  لغزش
 را آنهـا  هرگاه، شكارى سگان و شكارى پرندگان چون، ايد آموخته كردن صيد آن به كه

 و گيرنـد  مى برايتان كه صيد آن از. باشيد داده تعليم است آموخته خدايتان كه سان بدان
   " ...بخوانيد آن بر را خدا نام و بخوريد دارند مى نگه

بخوريد از هر آنچه از سوي خداوند به شما آموزش داده شـده اسـت در    ": دوريه
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از حيواناتي كه براي شما اند،  آنها را زخمي كردهها  و سگها  خصوص حيواناتي كه شير
  " ...بخوريد و هنگام ذبح آنها نام خدا را ياد كنيداند  گرفته

(هنگام ذبح آنهـا) بـه    " en les saignant "اين برگردان عالوه بر اشتباهات رخ داده در 
. در جمله پاياني آيـه نيـز اشـتباه ترجمـه شـده اسـت       " سرِيع"صفت . متن اضافه شده است
    .است الحساب سريع او: ترجمه درست. او در حسابرسي دقيق است: برگردان ترجمه دوريه

 en tant que ":  از اين آيه تنها يك مورد توضـيح اضـافه وجـود دارد   ترجمه حميد اهللادر 

vous les avez dressées pour la chasse " (بدليل آنكه آنها را براي شكار تربيت كرده ايد).    
 آيه پنجم

لٌّ لَّكُمح تَابينَ أُوتُواْ الْكالَّذ امطَعو اتبالطَّي لَّ لَكُمأُح مونَ الْيم نَاتصحالْمو ملُّ لَّهح كُمامطَعو
نصحنَّ مهورنَّ أُجوهتُمإِذَا آتَي كُملن قَبم تَابينَ أُوتُواْ الْكنَ الَّذم نَاتصحالْمو نَاتؤْمرَ الْمينَ غَي

 قَد حبِطَ عملُه وهو في اآلخرَةِ منَ الْخَاسرِينَمسافحينَ والَ متَّخذي أَخْدانٍ ومن يكْفُرْ بِاإلِيمانِ فَ

 دوريه حميداهللا
Vous sont permises, aujourd'hui, les 
choses excellentes;  et permise la 
nourriture de ceux à qui le Livre a été 
donné, et votre propre nourriture leur est 
permise; - et les dames d'entre les 
croyantes, et les dames d'entre les gens 
à qui le Livre a été donné avant vous, 
quand vous leur aurez donné leur 
salaire d'honneur- en mariage! Pas 
comme des débauchés ni en preneurs 
d'amantes! Et quiconque mécroit en la 
foi, alors vaine devient son action, et il 
sera dans l'au-delà, du nombre des 
perdants. 

Aujourd'hui il vous est permis de manger 
de ce qui n'est pas immonde & des 
viandes de ceux qui savent la Loi écrite, 
leur viande vous est permise & la vôtre 
leur est permise. Il vous est permis 
d'épouser les filles & les femmes de libre 
condition de ceux qui savent la Loi 
écrite, en leur donnant leur dot avec 
civilité, ne commettez point de 
concubinage ni point d'adultère avec elles, 
ni secrètement, ni publiquement, les 
bonnes œuvres que fera celui qui reniera 
votre Loi seront inutiles, il sera au jour 
du Jugement au nombre des gens perdus.  

 
پنجم حاوي چند نكته است نخست اينكه متـرجم فرانسـوي در ادامـه     ترجمه آيه

ام اشتباهي كه از ابتدا در ترجمه او راه يافتـه َ  هـا   را گوشـت هـا   يـا   خـوراكي   طَعـ)les 

viandes( أُوتُواْ "همچنين دو بار . ترجمه كرده است تَابآنـان  "يا اهل كتـاب را   " الْك
دانسـته اسـت كـه     )ceux qui savent la Loi écrite( "داننـد  مي كه شريعت مكتوب را
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به معني مـزد ايشـان كـه  آن را مهريـه يـا       أُجورهنَّواژه . كمي از معناي متن دور است
حميد اهللا خود بـراي ايـن واژه   . ترجمه شده )dotجهيزيه ( توان تعبير كرد مي كابين هم

) و بـه ايـن   Le salaire d'honneur( عربي در زبان فرانسه يك تركيـب اسـمي سـاخته   
  . ترتيب مشكل را حل كرده است

 يعني با ادب احترام و قيود پنهاني و آشـكارا  )avec civilité( معادل تركيب قيدي 
)Secrètement, publiquement( نيز در اصل عربي وجود ندارد .  

رجمه ت )au jour du Jugement( و دوريه )dans l'au-delà( را حميد اهللا اآلخرَةِ في
كه مورد اول رساتر و نزديكتر به اصل عربي است اما ترجمه دوريـه بـه معنـي    اند  كرده

روز داوري است و بنظر ميرسد از واژگان كتاب مقدس وام گرفته تا بـه فرهنـگ دينـي    
  . مخاطبانش همخوان تر باشد

 آيه ششم

سلُواْ وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرَافقِ وامسحواْ بِرُؤُوسكُم يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ إِذَا قُمتُم إِلَى الصالةِ فاغْ
اء أَحج فَرٍ أَولَى سع رْضَى أَوإِن كُنتُم مرُواْ وا فَاطَّهنُبج إِن كُنتُمينِ وبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرنَ ونكُم مم د

ساء فَلَم تَجِدواْ ماء فَتَيممواْ صعيدا طَيبا فَامسحواْ بِوجوهكُم وأَيديكُم منْه ما يرِيد الْغَائط أَو الَمستُم النِّ
  رُونَاللّه ليجعلَ علَيكُم منْ حرَجٍ وَلكن يرِيد ليطَهرَكُم وليتم نعمتَه علَيكُم لَعلَّكُم تَشْكُ

  دوريه حميداهللا
Ho, les croyants ! Lorsque vous vous 
levez pour l'Office, lavez vos visages et 
vos mains jusqu'aux coudes; et passez les 
mains mouillées sur vos têtes; et lavez-
vous les pieds jusqu'aux chevilles.  
Et si vous êtes pollués, alors purifiez-
vous bien; et si vous êtes malades, ou en 
voyage, ou si l'un de vous revient des 
cabinets, ou si vous vous êtes 
entretouchés avec des femmes, et que 
vous ne trouviez pas d'eau, faites alors 
ablution pulvérale sur une terre propre, 
et passez avec cela vos mains sur vos 
visages et sur vos mains. Dieu ne vous 
veut pas de gêne, mais Il veut vous 
purifier et parfaire sur vous Son bienfait. 
Peut-être seriez-vous reconnaissants?

O vous qui croyez en Dieu, lors que 
vous voulez faire vos oraisons, lavez 
votre visage, vos deux mains jusqu'au 
coude, & passez la main sur votre tête & 
sur vos pieds jusqu'aux talons. Si vous 
êtes pollus, purifiez-vous, si vous êtes 
malades ou en voyage ou que vous 
veniez de décharger votre ventre, ou que 
vous ayez connu des femmes, & que 
vous ne trouviez point d'eau pour vous 
laver, mettez la main sur le sable, 
passez-la sur votre visage; & vous en 
essuyez les deux mains. Dieu ne vous 
ordonne rien de fâcheux, mais il veut 
que vous soyez nets, & veut accomplir 
sa grace sur vous, peut-être que vous 
l'en remercierez.   
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ا  يادر سرتاسر ترجمه خود  "دوريه در ترجمه آيه ششم و تقريبا هـينَ  أَيذ  آمنُـواْ  الـَّ

 )O vous qui croyez en Dieuكساني كه به خدا ايمان آورده ايد ترجمـه كـرده (  اي  را
توانـد شـامل    مـي  كساني كه به خـدا ايمـان آورده ايـد   اي  كه با منظور قرآن يكي نيست

مسيحيان و غيـره شـود در حاليكـه در    ، زردشتيان، پيروان همه اديان الهي چون كليميان
  . قرآن فقط مراد و مخاطب مسلمانان هستند

الةِ   در برابر عبارت إِلَـى الصـ تُمدوريـه ، إِذَا قُم )lors que vous voulez faire vos 

oraisons(  خواهيد دعـا كنيـد   مي يعني هنگامي كه  ) و حميـداهللاLorsque vous vous 

levez pour l'Officeواژه انتخـابي  اند.  گذاشته، ) يعني زماني كه براي نماز برمي خيزيد
يا دعاهـايي  ها  از نامهايي است كه مسيحيان بر خطابه )Les oraisons(  دوريه براي نماز

كنند  مي ين اكتفابه گفتن آم "خواند و ديگران معموال مي كه يك روحاني رو به حاضران
تـوان آن را   مـي  پس با نماز مسلمانان كه هم بصورت انفرادي و جمعـي . شود مي اطالق

از نماز است تفـاوت آشـكار   هايي  بجا آورد و نمازگزار هم ملزم به تكرار همه يا بخش
بـراي   )l'Officeرسـاتر (  "معادلي نسبتا قُمتُم إِذَاحميداهللا عالوه بر ترجمه درست . دارد

  . هر چند اين كلمه هم براي نماز فرادا چندان گويا نيست. ماز برگزيده استن
 وأَرجلَكُـم  بِرُؤُوسـكُم  وامسحواْ«: فرمايد مي در خصوص وضو ساختن آنجا كه قرآن

ينِ دوريـه  ، كنيد مسح قوزك تا را پاهايتان و سر ويعني  »الْكَعبينِ إِلَى بـرا الْكَع )talons (
توان ايسـتاده پاشـنه پـا را     مي پا ترجمه كرده! و معلوم نيست چگونههاي  پاشنهبه معني 

(مسح كنيد) را پـاك   امسحواْ(خاك پاك) را ماسه و  طَيبا صعيدااين مترجم . مسح كشيد
  . كنيد يا خشك كنيد ترجمه كرده است

را (بـي  هـا   پااو مسح كشيدن . حميداهللا هم در ترجمه اين آيه از اشتباه بري نيست
شك بخاطر اعتقاد مذهبي خود بعنوان يك مسلمان اهل تسنن) از فعلي استفاده كرده كه 
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كـه   )faire alors ablution pulvérale( اين مترجم براي تيمم كردن تركيبي ساخته
از  در زبــان فرانســه پــيش از او وجــود نداشــته اســت؛ در حــال حاصــر هــم هيچيــك

لغت معتبر فرانسوي همچون الروس و روبـر آيـن تركيـب فعلـي را ثبـت      هاي  فرهنگ
                      اند.   نكرده

   آيه هفتم

ه عليم بِذَات اللّه إِنَّ اللّواذْكُرُواْ نعمةَ اللّه علَيكُم وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُم بِه إِذْ قُلْتُم سمعنَا وأَطَعنَا واتَّقُواْ 
 الصدورِ

  دوريه حميداهللا
Et rappelez-vous le bienfait de 
Dieu sur vous, ainsi que l'alliance 
par quoi Il s'est allié à vous, 
quand vous avez dit: “Nous 
entendons et nous obéissons”. Et 
craignez Dieu. Oui, Dieu sait bien 
le contenu des poitrines. 

O vous qui croyez en Dieu, 
souvenez-vous de sa grace; & de 
la promesse qu'il vous a faite lors 
que vous avez dit, Nous avons 
ouï, & obéi, craignez-le, il sait 
tout ce qui est en vos cœurs.   

 
 و شنيديم( وأَطَعنَا سمعنَارت همه منرجمان از جمله دوري عبا "در حالي كه تقريبا

حميداهللا آن را بصورت نقـل قـول   اند،  ) را به زمان گذشته برگرداندهكرديم فرمانبردارى
يم  اللّـه  إِنَّ او همچنين جمله. مستقيم و به زمان حال ساده ترجمه كرده است لـع  بِـذَات 

دور  را بصـورت  الصـ )Oui, Dieu sait bien le contenu des poitrines(  يعنـي آري ،
  . رسد مي برگردانده كه اندكي تحت اللفظي بنظر ، آگاه استها  خداوند به مكنونات سينه

  نتيجه مقاله 
در عـين  انـد.   را به خـود اختصـاص داده  ها  بي شك كتب آسماني بيشترين ترجمه

 ترجمـه هـاي   و مسـائل را در نقـد و نظريـه   هـا   بيشترين چالشها  حال اين گونه ترجمه
  اند.  بوجود آورده
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بدليل آنكـه كـالم الهـي    ، زباني و فرهنگيهاي  در ترجمه متون مقدس غير از تنگنا
گوناگوني است مسائل ديگري نيز بايد مورد توجـه قـرار   هاي  تفسير بردار و داراي اليه

تاثير آن بر شئون زندگي افراد و زايش و پويـايي  ، تاريخچه و قدمت متن: گيرد از جمله
را جهت ها  توانند انتظار مي پيشين كههاي  حرمت ترجمه يا وجود ترجمه، اقوامفرهنگي 

 براي عرضه به آنان تهيـه ها  افرادي كه ترجمه يا بازترجمههاي  دهند و در نتيجه واكنش
  . شوند مي

از جمله ترجمه متون ديني به داليـل مختلـف احتمـال راه يـافتن     اي  در هر ترجمه
زيـرا ترجمـه بايـد بـه     . متـرجم اسـت  هاي  اين داليل دغدغهاز جمله . خطا وجود دارد

  . انجام شود كه خواننده پذيراي آن باشداي  گونه
 هرچـه متـرجم اول تـالش   . ترجمه و باز ترجمه از دو ماهيت مستقل برخورداراند

كند متن بيگانه را به زبان مقصد نزديك كند مترجمان بعدي نـيم نگـاهي بـه قرابـت      مي
توان گفت كه باز ترجمـه از   مي پس. سازي بيگانگي متن ترجمه دارندزدايي و برجسته 

جديد تر قرآن هاي  از اينرو است كه در ترجمه. دهد مي ترجمه اوليه بيشتر بوي بيگانگي
شوند و مترجم تنها به بازنگاري آنها به  نمي كريم بسياري از واژگان حتي معادل گذاري

  . كند مي الفباء زبان مقصد اكتفا
 شـود امـا   مـي  چند در باز ترجمه بسياري از مسائل حـل و اشـكاالت برطـرف   هر 

پيشين اسـت زيـرا   هاي  توان ادعا كرد كه هميشه بازترجمه موفق تر از نمونه ترجمه نمي
مقصـد كمتـر در   يكي از عمده ترين عوامل يعني توجه ويژه به خواننده و فرهنگ زبان 

  . شود مي نطر گرفته
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