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  چکیده
 زبـانی،  ضـوابط و معیارهـاي   با را آن و نماید می بازنویسی را اصلی متن ناگفته پیداست که ترجمه هر متنی،

 ترجمـه،  ايهـ  جنبـه  سـایر  ایدئولوژیک، از جنبه سازي جدا رو، این از. سازد زبان مقصد منطبق می عقیدتی و فرهنگی
 تغییـر  را آن مفـاهیم  یـا  کرده تحریف را اصلیمتن  نباید شرایطی هیچ تحت جنبه این حال، این با. نماید می غیرممکن

در . اسـت  اثـر گذاشـته   خاورپژوهان، از بسیاري هاي به ظاهر علمی و دقیقِ ترجمه در فرایند ایدئولوژي، ایناما دهد. 
 سیاست بالشر در ترجمـه قـرآن   -1: آمدهدست به نتایج  اینی صورت گرفته این تحقیق که با رویکرد توصیفی تحلیل

  اسـالمی و قرآنـی اسـت.     هاي الفـاظ  تحریف داللت آیات و تصرف در متن اصلی و نیز گاه، جعل و دستکاري ترتیب
ي دارد و شود که از جهاتی بـا ترجمـه بالشـر تفـاوت مـاهو      می هاي منصفانه قرآن قلمداد ترجمه بِرِك، از ترجمه -2

 انتقـال  بـه  قـادر  یخطاهاست و در آن موارد خاصـ  نیز شامل برخی حمیداهللا ترجمه -3 اشکاالت بسیار کمتري دارد.
  نیست. زبان فرانسوي خواننده به قرآن مفهوم دقیق و کامل متن صحیح
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  مقدمه -1
 بیان مساله .1-1

 دسـتوت  از جانب نویسنده فرانسوي آنتوانم 1796اولین بار در سال مفهوم ایدئولوژي 
پـردازد داللـت    مـی  که به بررسی افکـار  ، مطرح شد. این مفهوم، بر علم جدیدي1دوتراسی

و  دارد، و به اجمال، منظور از آن، ترتیب دادن افکار و اعتقادات در یک جامعه یا گـرایش 
و  اما اخیرا این مفهوم، با اعتقادات سیاسی و دینی افـراد  یا جامعه است. رویکرد فکري فرد

است. ارتبـاط وثیـق    گروههاي گوناگون، عجین شده، و گاه، بار معنایی منفی به خود گرفته
اي  ایدئولوژي با ترجمه، تاکید بر این مساله دارد که فرایند ترجمه، پیش از هرچیـز، مسـاله  

نماید، و هـر مـتن، بـه     می طرفی متن را در ارتباط با مخاطب نفی لوژیکی است که بیایدئو
برخـوردار   یا ایدئولوژیکی تواند از گرایشی دینی یا فرهنگی یا سیاسی می درجات مختلف،

بـر ایـن باورنـد کـه      3و روت بـرمن  2نري مشونیکها رویکرد از جمله باشد. هواداران این
ر زبان یـا فرهنـگ خـاص خـود یـا زبـان دیگـر و فرهنـگ آن،         تواند در براب نمی مترجم،
نـزد ایـن افـراد، نـوعی      مترجم» طرفی بی«گیري معینی نداشته باشد، بنابراین مفهوم  موضع
 ناپذیر از فرایند ترجمـه اسـت   پردازي بوده و از سوي دیگر، ایدئولوژي بخش جدایی خیال

گرفته به دنبال بررسی و  صورت لیلیتح توصیفی رویکرد با ). در این تحقیق که26(گایدر، 
 هستیم کـه در ایـن راسـتا    خاورپژوهان توسط قرآن هاي ترجمه ایدئولوژیکی واکاوي جنبه

حمیداهللا را، مورد پژوهانه، مورد تحلیل و بررسی قـرار   و بِرِك بالشر، فرانسوي يها ترجمه
ضـرورت تحقیـق    ایـم.  داده ایم و به نواقص و نقاط قوت و ضعف این سه ترجمه پرداختـه 

حاضر از این روست که باید معارف وحیانی قرآن، به فرانسوي زبانان، به شکلی صـحیح و  
  بینانه منتقل گردد. غیرمحرّف و واقع

                                                                                                                                        
1. Antoine Destutt de Tracy 

2 .Henri Meschonnic (1932–2009)زبان شناس و مترجم فرانسوي نري مشونیکها ؛.  
3 .Ruth Berman؛ خانم روت برمن ملقب به آرونسون، زبان شناس اسرائیلی.  
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 یشینه پژوهشپ. 1-2

نگاشـته نشـده امـا تحقیقـات و     و مسـتقلی  در زمینه پژوهش حاضر تاکنون اثر جـامع  
  با این تحقیق مشـابهت دارنـد، عبارتنـد از:    پژوهشهایی که جدیدتر بوده و در برخی موارد 

 منظـر  از فرانسـوي  زبـان  بـه  بقـره  سـوره  از هـایی  استعاره برگردان اي مقایسه بررسی -1
 بـرك، نوشـته زینـب    ژاك و بالشر رژیس هاي ترجمه موردي مطالعه: نیومارك راهبردهاي

ش؛ بـه  1400 اربه 38 شماره ،13 دباغ، فصلنامه زبان پژوهی، دوره احسان طلب و رضوان
 مفهـوم  بیـان  به ابتدا، حاضر مقاله استعاره، مسئله چالشی بودنِ به توجه گفته نویسندگان، با

 معرفـی  را اسـتعاره  برگردان هاي تکنیک با پیوند در نیومارك هاي نظریه و پرداخته استعاره
 آنقـر  فرانسوي مشهور مترجم دو عملکرد چگونگی میان تحلیلی اي مقایسه سپس،. کند می

 .انجام داده است بقره سوره برگزیده يها آیه محدوده در برك، و بالشر بیستم، قرن در کریم
 مکـانی  -زمـانی  يها چارچوب در گرفتن قرار وجود با مترجم دو این مقاله ثابت کرده که

 از هـم،  بـه  نزدیـک  ایـدئولوژیک  يها فرض پیش و اعتقادي دورنمايِ بودن دارا و یکسان
 از سـبک،  تفـاوت  ایـن . اند گرفته بهرهها  استعاره برگردان در متفاوتی و نگوناگو يها شیوه

 دهنده نشان دیگر سوي از و ها آیه مفهوم از مترجم دو برداشت در اختالف در ریشه سویی
 نقـدي  -2.است اصلی متن مترجمان به وفاداري میزان وها  آن ساختاري يها سلیقه تفاوت

؛ 2 شـماره  ش،1376 وحـى، اسـفند   دیدي، مجله ترجمـان ح نوشته جواد بالشر،  ترجمه بر
 او روحیـه علمـی   از البته سیاق که و الفاظ از مفرط که بالشر با پیرويِ نگارنده بیان داشته

اي به ترجمه قرآن پرداخته که به دلیل توجه بیش از حـد بـه ترجمـه     به گونه برمی خاسته،
نگ و نام اش، گاه اي اللفظی، عبارات ترجمه تحت می گردد؛ نگارنده سـپس مـوارد و    فهومگُ

 نخسـتین  به نگاهی -3 مصادیق مورد بررسی خود را ارائه داده و مورد نقد قرار داده است.
 اسـالمی،  حقـوق  پژوهشـنامه  خوشحال، فصلنامه یاسین فرانسه، نوشته به قرآن يها ترجمه

 در فرانسـه  به آنقر ترجمه روند به اجمالی این مقاله نگاهی ؛15 شماره ش،1383 تابستان
 ترجمـه  یـک  ارائه براي را مناسبی راهکار و انداخته م)1999-م1647(از  قرن چهار طول
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 »خیـر « و »ذکر« واژگان معناشناختی نشانه  بررسی -4است؛  کرده پیشنهاد قرآن از خوب
 نسـرین  کـریم، نوشـته   قـرآن  فرانسـوي  ي ترجمـه  هفـت  درهـا   آن هاي معادل و قرآن در

 این ؛ در28 شماره ش،1396 بهار ترجمه، و زبان مکاران، فصلنامه مطالعاتاسماعیلی، و ه
 بـا ) نحل سورة 30 آیۀ( »خیر« و) جمعه سورة 9 آیۀ( »ذکر« چندمعنایی واژه دو پژوهش،

 و شـده  بررسـی  صـحیح  معنـاي  دریافـت  منظور به و نشین هم واحدهاي و بافت به توجه
 ماسـون،  یعنـی  فرانسـوي،  متـرجم  هفـت  توسط واژگان این گزینی معادل چگونگی سپس

 همچنـین . اسـت  شـده  تحلیـل  کازیمیرسـکی  و بالشر ژان، گروس برك، شورکی، ساواري،
 چگونـه  متـرجم  کـه  شده داده پاسخ سؤال این به نهایت در و شده ارائه پیشنهادي، ترجمۀ

از میان  .دهد انتقال مخاطب به را کالم فحواي مبدأ، متن به نسبی وفاداري عین در تواند می
مقالـه فرانسـوي    -1توان به مقاالت زیر اشـاره کـرد:    می مقاالت غیرفارسی در این زمینه

 شـادیه  ، نوشـته »فرانسـه  بـه  نـور  سوره از ترجمه چهار بررسی و مقابله: قرآن ي ترجمه«
ش، 1392 زمسـتان  و پـاییز  وحـى،  ترجمان:  چی، مجله ناصرگیوه هلیا:  مترجم ترابلسی،

 گرفتـه  شـکل  گـرایش  دو فرانسـه  به قرآن مترجمان میان ته ترابلسی، دربه گف ؛34 شماره
 سبک و نگارشی غناي االمکان حتی تا شوند می متوسل فاخر زبانی به آنان از برخی است؛

 تـا  کننـد  تقلیـد  قرآن نگارشی سبک از دهند می ترجیح سایرین و کنند حفظ را اصلی متن
 هـاي  ترجمـه  بـه  توان ین تاکید شده که چندان نمیهمچن. سازند منتقل را آن زیبایی بتوانند
 آنـدره  قرآن نوشـته  فرانسوي بررسی ترجمه -2کرد. اعتماد اللفظی قرآن به فرانسوي تحت

کـه در مجلـه فرانسـوي     »محمـد خـالی   و ویلیـانو  تریستان جورف، غازي«دوریه، نوشته 
بـه بررسـی نحـوه    م منتشر شده است. این مقاله 2001سال  266مطالعات اسالمی، شماره 

استفاده دوریه از تفاسیر مسلمانان در ترجمه قرآن اش پرداخته است و به مساله نقد ترجمه 
که نویسـنده آن، دکتـر    قرآن نوشته ژاك برك فرانسوي ترجمه نقد -3وي اقدام نشده است.

م منتشر شده، صرفا از منظر سیاق 2008توامۀ است و در مجله المترجم در سال الجبار عبد
 Les débats autour de la traduction du «مقالـه   -4 ه نقد این ترجمه اقدام کـرده اسـت.  ب
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Coran «قرآن) نوشته جعفر صادق وصالح بسـامه کـه در ایـن    ترجمه پیرامون ییها (بحث 
 قـرآن  ترجمه موضوع به سطح دو در م در مجله الهیات منتشر شده،2008مقاله که در سال 

 معاصـر  دوران بـه  و شـده  آغاز اسالم طلوع از که تاریخی وهشیپژ اول، بخش. پردازد می
 روشـن  تـاریخ  طول در را قرآن مختلف يها ترجمه اجتماعی سیاسی يها انگیزه رسد و می
 بخـش . کنـد  می ارائه را قرآن ترجمه موافقان و مخالفان مواضع کلی طرح همچنین کند؛ می
 و قـرآن  عربـی  زبـان  از ازنمـایی اي ب آن در کـه  دارد اختصاص ترجمه دیدگاه به نیز دوم

 .شـود  می ارائه رسانده، ظهور منصه به را آنها که فقهی عمدتاً گفتاري از آن ترجمه همچنین
 راهگشاي قرآن، ترجمه مورد در مختلف هاي دیدگاه که شود می آشکار در نهایت این مقاله

 قـرن ( قـرآن  يفرانسـو  يهـا  ترجمـه  نخستین«مقاله  -5 ماست عصر هاي چالش با مقابله
که در مجلـه آرشـیو علـوم اجتمـاعی ادیـان،       1الرزول نوشته سیلوت» )نوزدهم تا هفدهم
 در قرآن ترجمه هفدهم، قرن اوایل منتشر شده است. به گفته نویسنده مقاله، در 147شماره 
 قـرن  اواسـط  در 2کازیمیرسـکی  از قبـل  حال، این با .شد جدا مذهبی اختالفات از فرانسه

 3گاالند آنتوان کیفیت با آثار نبود؛ دسترس در اعتمادي قابل فرانسوي ترجمه چهی نوزدهم،
نیـز   و بـه سـر انجـام نرسـید و     دچار مشکالتی شـد  انتشار، از قبل هجدهم، قرن اوایل در

 مقالـه  این. ماندند باقی ناقص بسیار 4ساواري نسخه نیز م و1647در  دوریه پیشگام ترجمه
 انجـام شـده مـورد بررسـی قـرار      اروپـایی  فضایی که در را يفرانسو هاي ترجمه این تمام
 5مـاراچی  التینـی  ترجمـه  معتبـر یعنـی   ترجمـه  دو نسبت به را آنها يها کاستی و دهد می

  .کند می اشاره) 1734( 6ترجمه انگلیسی جرج سیل و) 1698(
 

 . سواالت پژوهش1-3

ی، بـر ترجمـه قـرآن    پرسشی در اینجا وجود دارد و آن اینکه چگونه جنبه ایدئولوژیک

                                                                                                                                        
1. Sylvette Larzul 
2. Kazimirski 
3. Antoine Galland 
4. Savary 
5. Marraci 
6. George Sale 
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 همچنـین تـا چـه انـدازه،     کریم از سوي خاورپژوهان توسط آنان تاثیرگـذار بـوده اسـت؟   
بـوده اسـت؟    ي برخی از آنها، ابزاري براي جعل و دستکاري کـالم خداونـد متعـال   ها ترجمه

دانستند که قرآن کالمی اعجازوار است که به زبـان عربـی مبـین نـازل شـده،       نمی عموم آنان
ه متن و مضمون قرآن با عالمات و مشخصاتش از سختترین متـون قابـل ترجمـه    بخصوص ک

یی از مـتن یکـی از   هـا  از خـالل بررسـی نمونـه    آید. پاسـخ ایـن دو پرسـش را،    می شمار به
اسـت؛ ایـن    دهیم که همان ترجمه رژي بالشـر فرانسـوي   می ي قرآنی بحث برانگیز،ها ترجمه

دو ایدئولوژي  کنیم است، که این دو ترجمه می مقایسهدیگر قرآن کریم  دو ترجمه ترجمه را با
است کـه   »ژاك برك«ترجمه شرق شناس فرانسوي  نماید: ترجمه اول می مختلف را منعکس

اش معروف بـوده اسـت. موضـع و رویکـرد او در      به اعتدال و واقعیت نسبی در مسیر ترجمه
 بسیار متمـایز اسـت زیـرا    دوستان و همکارانش در قیاس با ضمن نظام شرق شناسی معاصر،

از  خالف وي، در راستاي هجوم به اسالم و قرآن کـریم و زشـت جلـوه دادن حقـایق،    آنان بر
    هیچ تالشی دریغ نکردند. ترجمه دوم، ترجمه مسلمان هندي، محمد حمید اهللا است.

 
  . مبانی و مفاهیم نظري پژوهش1-4

 ایـدئولوژیک درآن نمایـان   هنگام ترجمه، بیشـتر، زوایـاي   ، متونی است کهمتون دینی
ترجمه قرآن کریم از سوي خاورپژوهان است کـه مالـک بـن     آن، منطبق با و قطعاً شود می

نماید که در رابطه با افکار اسالمی و فرهنـگ و   می اي معرفی نبی، آنها را نویسندگان غربی
ه و در دو گـرو  ). مالـک بـن نبـی، خاورپژوهـان را    5(بـن نبـی،    نویسند می تمدن اسالمی

از  . ب)انی در دو طبقه: قدماء و معاصـران از نظر زم الف) طبقه بندي نمود: اصلی مجموعه
 طبقه -1ي مسلمانان در دو طبقه: ها نگارش و گرایش عمومی و کلی به سمت اسالم لحاظ

از ایـن   طبقه افرادي که -2نمایند  می اسالمی را ستایش و مدح افرادي که فرهنگ و تمدن
نمایند.  می نام و آوازه دار کرده و آن را بی نمایند، و شهرتش را لکه می نتقادا فرهنگ و تمدن

در عرصه جدال میان مبالغه در ستودن این خاورپژوهان، و عدم اعتقـاد بـه داشـتن هـدفی     
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ارزشمند براي آنان از سوي دیگر، چنین قابل دریافت اسـت کـه ترجمـه شـرق شـناختی      
لف) یا بدین صورت بوده که، تمدن و فرهنـگ عربـی و   غربیان، سالحی دو لبه بوده است: ا

شناسایی نمود. ب) یا اینکـه چهـره تمـدن عربـی را مخـدوش       معرفی و دستاوردهایش را
ترین مفـاهیم و رمـوزش را    ساخت و بسیاري از آثارش را مورد دستکاري قرار داد و مهم

  ). 8 ،(همان م استتحریف کرد که این رموز اصلی، مطالبی ارزنده است که در قرآن کری
  

  ترجمه قرآن  خاورپژوهان و -2
  شوند:  می بندي دسته طبقه به زبانهاي مختلف، در سه مترجمان قرآن

انـد و در میـراث آن، بـا     که زبان عربی را خـوب فراگرفتـه   الف) مترجمان غیرمسلمان
  اند.   به تحقیق و بررسی پرداخته اهداف مختلف

ب به خداوند متعال و خـدمت بـه   ها که ترجمهعرب ب) مسلمانان غیر ي آنها، نوعی تقرّ
  دین اسالم بوده است.  
  اند:   اند که دو نوع را به خوبی فراگرفته ي دیگرها که زبانهاي ملت ج) مترجمان عرب

یی پاسخ دادند که تحریف آنها را کشف کردند ها نوع اول ازین مترجمان، به ترجمه -1 
  هدفشان بد جلوه دادن معانی و مضامین قرآن است. ،ها و متوجه شدند که این دست ترجمه

  اند.   نوع دوم، عربهاي غیرمسلمان -2
  در رابطه با اهداف خاورپژوهان از ترجمه قرآن، دو گرایش و رویکرد وجود دارد:

  الف) یا براي آگاهی از آن و استفاده از آن 
ـ   آگـاه از   ا قـرآن، ب) یا براي جنگ و مبارزه با آن با اینکه پیش از چنین برخـوردي ب

مضمونش شدند و تالش کردند تـا از قدسـی بـودن و پـاکی خـالی اش کـرده و محتـواي        
  تعالیمش را بد جلوه دهند.

، انـد  سـتایش خاورپژوهـان افـراط کـرده    کسانی که در  اسماعیل علی محمد، به خطاي
 د که صـرفاً بر این باور است برخی متفکران در جهان اسالم، به اشتباه معتقدن اذعان داشته و
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تمایل و رغبت نسبت به خـدمت بـه    انگیزه علمی در پسِ ظهور شرق شناسی بوده و صرفاً
شناسی بوده است؛ وي معتقـد اسـت کـه از     تمام مطالعات و پژوهشهاي شرق دانش، انگیزه

شـوند و آنـان را    مـی  اي افراطـی، حملـه ور   سوي دیگر کسانی که به خاورپژوهان به گونه
  ).52(محمد، اند کنند، به خطا رفته می تهم به مقاصد شومهیچ تمایزي، م بی

ي برخـی  هـا  هـدف شـریف و واالیـی در میـان انگیـزه      اما نکته اینجاست کـه گرچـه  
محیط  قابل مشاهده است اما این مساله بسیار ناچیز و کمرنگ است و گاه در خاورپژوهان

خـی مـوارد، اهـدافی    ي مشکوك، چندان قابل کشف نیست و حتی در برها عوامل و انگیزه
شود که در آثار برخی خاورپژوهان به وضوح  می اهداف و مقاصدي پلید در این زمینه دیده

  قابل رؤیت است.
  

  ي فرانسوي قرآنِ ژاك برك و محمد حمیداهللاها آشنایی با ترجمه -3
 زبـان  بـه  کـریم  قـرآن  معـانی  يهـا  ترجمه ترین برجسته از یکی حمیداهللا محمد ترجمه

مفهوم دقیق  صحیح انتقال به قادر خطاها بوده و در آن موارد، شامل برخی اما ت،اس فرانسه
از  اصـالحات  برخی اعمال از پس .نبوده است زبان فرانسوي خواننده به قرآن و کامل متن

چـاپ  عربسـتان،   پادشـاهی  فتـوا  صدور و آکادمیک تحقیقات اداره عمومی ریاست طرف
 ترجمـه  ارزیابـان  نظـرات  و نقدها اینکه بر مشروط رسید، تصویب وي به ترجمه فرانسوي

 فرانسـه،  زبـان  گـروه  استادیار برینجی، بنت محمد جمیل هدي اعمال شود. حمیداهللا محمد
 مشـکالت  برخی« عنوان تحت پژوهشی طی سعود، ملک دانشگاه ترجمه، و زبان دانشکده

 در موجـود  هـاي خطا برخـی  اصـالح  منظـور  بـه  ،»فرانسه زبان به کریم قرآن ترجمه مانع
ي فرانسوي قرآن، موارد خطاي موجود در ترجمه حمید اهللا را نیز مشخص کرد و ها ترجمه

از سوي دیگر ترجمه برك، . )66: حکم، ـ (نک ترجمه حمید اهللا با این مالحظات منتشر شد
شود که از  می ي خارجی قرآن قلمدادها ي تقریبا منصفانه در میان ترجمهها از جمله ترجمه

ت متعددي با ترجمه بالشر تفاوت ماهوي داشته و اشکاالت بسیار کمتـري نسـبت بـه    جها
  ).43-69: حملیل، ـ ترجمه بالشر دارد. (نک
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  )1973 -1900( رژي بالشر شرق شناس فرانسوي، -4
از مشهورترین خاورپژوهان فرانسوي در قرن بیستم است کـه در حومـه و    بالشر، رژي

به مراکش سفر  م، با خانواده اش1915متولد شد، در سال  پاریس در فرانسه اطراف نواحی
و زبان عربی را فراگرفت. پس از دریافت مدرك لیسانس، جهت ادامه تحصـیالتش در   کرد

م موفـق بـه دریافـت مـدرك     1922رهسپار شد، تا ایـن کـه در سـال     به الجزائر دانشگاه،
  شد.  لیسانس زبان عربی

عنـوان پژوهشـگر در آکـادمی     و بـه  عربـی شـد  مدرس زبان  بعد از گذشت چند سال،
بـه بحـث و بررسـی و تحقیـق پرداخـت. در سـال        در شهر رباط تحصیالت عالیه مراکش

شرقی تدریس نمایـد.   در مدرسه معروف زبانهاي م به فرانسه رفت، تا زبان عربی را1935
شاعر «مون نامه پیرا با موضوع پایان را از دانشگاه سوربون وي مدرك دکتراي ادبیات عرب

دبیات عـربِ عصـر میانـه    ا وي بعنوان استاد دریافت نمود. »بزرگ عرب، ابوالطیب المتنبی
مشغول به تـدریس   1970تا  1950در خالل سالهاي  سوربون ، در دانشگاه(قرون وسطی)

آکـادمی و   پرداخت. به عنوان نمونـه: مـدیر   به فعالیتهاي زیادي شد، و همزمان با تدریس،
و پژوهشهاي اسالمی؛ مدیر آکادمی پاریس؛ موسس انجمن پیشرفت و ها  یآموزشگاه بررس

  ).  563-562(الئوست،  و پژوهشهاي اسالمیها  بررسی توسعه
ترین آثارش، ترجمه قرآن کریم به زبان فرانسوي است که دوبار به چاپ رسـیده   از مهم

ت که مخـالف  اس ي قرآنها بر اساس تسلسل و ترتیب نزول سوره )1950( است: چاپ اول
 بسـیاري  با ترتیب فعلی مندرج در مصحف قرآن کریم است. وي پس از این که با انتقادات

 شک و تردیـد  باوجود -ترتیب اصلی مصحف در این سبک از ترجمه، روبرو شد به احترام
 -با آن، جمع آوري شـده بـود   قرآن در عهد عثمان بن عفان دایمی اش نسبت به روشی که

م به ترتیب فعلی مصـحف چـاپ کـرد. وي مجموعـه     1957بار در سال  آن را براي دومین
) نوشت، و بین آیات قـرآن  1984برخی اصطالحات قرآنی (نفس و روح: پیرامون  مقاالتی

  ).  1973( و بندهایی از اناجیل مقایسه نمود
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نوشته  $رابطه با سیره و اخالق نبوي ، بالشر دو کتاب در رابطه با پیامبر اکرم  اما در
  ست که عبارتند از:ا

1- Le problème de Mahomet: Essai de biographie critique du fondateur de l'Islam 
(1952 پچا ) 

 اسالم) بنیانگذار انتقادي زندگینامه: $محمد مساله(

2- Dans les pas de Mahomet (1956 چاپ) )) ص(همگام با محمد(    

بـا سـیره ایشـان داشـته اسـت، و در      وي درآن دو کتاب، تعصب نادرستی در مخالفت 
  و تردیدهایی مطرح کرده است.  ها  تشکیک صحت بسیاري از احادیث نبوي،

ترین آن  به پژوهش و مطالعه در ادبیات و زبان عربی پرداخته، که از مهم همچنین بالشر
  توان به این دو مورد اشاره کرد:   می پژوهشها

1-L'Histoire de la littérature arabe des origines à la fin du XVe siècle (در سه جلد)   

  پانزدهم) قرن پایان تا پیدایش از عرب ادبیات (تاریخ
2- Grammaire de l'arabe classique کالسیک) عربی زبان (دستور  

3- Éléments de l'arabe classique کالسیک) عربی (عناصر  

  را نیز نگاشته است.  انگلیسی  -فرانسوي -عالوه بر اینها، قاموس لغت عربی
رداخته شده پر رژي بالش به چند دلیل به تحقیق و بررسی ترجمه شرق شناس فرانسوي

  :  است
بـه خصـوص بعـد از     زیادي را در محافل علمی ایجاد کـرده،  این ترجمه، جنجال الف)

متهم شدن وي به نقض قداست و پاکی وحی الهی و رفتار ظالمانه و اجحاف آمیز در قبـال  
ي هـا  حذف و اضافه و تحریف داللـت  ترتیب آیات، ریم از جمله جعل و دستکاريقرآن ک

  مفاهیم اسالمی. 
بـه   و مسائل مسلّم و واضـحی کـه   ب) شناخت مصادیق تشکیک در بسیاري از حقایق

  عنوان مسلمان به آن باور و ایمان داریم.
 از سوي بالشر.   آگاهی از میزان تحریف ترجمه قرآن ج)
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و مقایسـه آن بـا    بالشر ترجمه قرآن ي تحریف آمیز درها برخی مغالطه -5
  دو ترجمه برك و حمیداهللا. 
موجود در ترجمه قرآنی بالشر پرداختـه   ي تحریف آمیزها در این جا، به بررسی مغالطه

ژاك «وي از قـرآن، آن را بـا دو ترجمـه    و جهت تنویر بهتر این گونه مصادیق در ترجمـه  
  کنیم. می یسهمقا و محمد حمید اهللا» برك

ترجمـه بـا رویکردهـاي مختلـف      تطبیقـی، بـه سـه    -از این رو، این پژوهش تحلیلی 
 نماید.  می ایدئولوژیکی سه فرد: کافر، مسیحی معتدل و مسلمان تکیه

  
  عنوان ترجمه  -5-1

ي قرآنی خود برمی گزینند، مواضـع آنهـا را   ها براي ترجمه یی که خاورپژوهانها عنوان
این نوع از متون و در رابطه با برخی گرایشها و رویکردهاي ایـدئولوژیکی  در برابر ترجمه 

گویـاي آن   ،ها نماید، و آن چیزي است که بطور مثال این ترجمه می شان آشکار و مشخص
  است:  
1- Le Coran. Traduction selon un essai de reclassement des sourates  ترجمـه) 
  ) که اثر رژي بالشر است.ها هسور مجدد بندي طبقه اساس بر قرآن
2- Le Coran. Essai de Traduction .(قرآن؛ گفتار ترجمه) که اثر ژاك برك است  
3-  Le Saint Coran et la traduction en langue française du sens de ses versets 
  حمیداهللا است.آن) که اثر محمد آیات معناي فرانسوي ترجمه و کریم (قرآن

را برگزیـد کـه حـاکی ازمحـال بـودن و      » نی قـرآن ترجمه معا«اهللا، عنوان محمد حمید
بـه کمـک    ترجمه اعجاز موجود در متن قرآن است، به همـین خـاطر وي   غیرممکن بودن

و  1حمـزه بـوبکر   نمایـد، کـه   مـی  تفاسیر عربی اصیل و مهـم، صـرفا معـانی آن را ترجمـه    
                                                                                                                                        

اي فرانسوي از قـرآن   بوده که ترجمه 1982تا  1957س از )، امام جماعت مسجد پاری1912-1995( حمزه بوبکر. 1
  اش:   م ارائه داده است. نام ترجمه1972در 

 (Le Coran: traduction française et commentaire d'après la tradition, les différentes écoles de lecture, 
d'exégèse, de jurisprudence et de théologie, les interprétations mystiques, les tendances schismatiques 
et les doctrines hérétiques de l'Islâm, et à la lumière des théories scientifiques, philosophiques et 
politiques modernes) 
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شرید صالح   اند.   ه دادهي خود از قرآن را ارائچنین سبکی ترجمه فرانسو نیز با 1الدین کَ
بـه   نام گـذاري کـرده،  » تالش جهت ترجمه«در ترجمه قرآن کریم که آن را  ژاك برك

ي بالغی و بیانی قرآن کریم اقـرار  ها مساله سختی و دشواري ترجمه خصوصیات و ویژگی
بیه مـتن  هرگز شـ  که محصول این اقدام، تالشی است که ده و از آغاز، اعتراف نمود به اینکر

  نیست.  اصلی قرآن کریم
ترجمه متن قرآن  توسط بالشر، بیانگر این است که» ترجمه قرآن«اما استفاده از عنوان 

همچون هرمتن دیگري ممکن بوده و براین اساس، اعجاز و محال بـودن ترجمـه معـانی و    
و قابـل نفـی    مفاهیم قرآن به زبانهاي دیگر، درعین حفظ ظرایف موجـود در مـتن اصـلی،   

  توان ترجمه اي بدیل متن اصلی عربی آن، ارائه داد. می خدشه است و
رو، موضعش از ابتدا، در عنوانی که براي ترجمه انتخاب کرده، روشـن بـوده، و در طـول     از این

تصـرف در   ترجمه نیز، از خالل تصرفاتش در حق متن و مضمون قرآن که به عنوان نمونـه شـامل:  
  است، بسیار مشهود است.   ت برخی تعابیر در ترجمه و ...، حذف و اضافاها ترتیب سوره

  
   و آیات قرآن توسط بالشرها  در ترتیب سوره دستکاري .5-2

در قـرآن  ها  ترتیب فعلی سوره آمیز بالشر مربوط به دستکاري در دومین مغالطه تحریف
و  براساس سلسله نزول آن بـوده اسـت   ي قرآنها سوره دهی مجدد است. او درصدد ترتیب
شک و تردید زیادي نسبت ترتیب  اي را ارائه داده است؛ در حقیقت طبق این ترتیب، ترجمه

  فعلی مصحف داشته است.  
  ) نوشته:  11(بالشر،  وي در مقدمه ترجمه قرآن خود

«Ces textes, aujourd’hui, ne se présentent plus dans l’ordre chronologique de la 
révélation, mais d’après les longueurs décroissantes des chapitres ou sourates. Dans 
une certaine mesure on peut donc dire que nous lisons aujourd’hui le Coran à 
l’envers, puisque les premiers textes, les plus longs, sont d’une façon générale 

                                                                                                                                        
 اش: نام ترجمه . 1

Al-Quran Al Karim: Initiation Al'interpretation Objective Du Texte Intraductible de Saint Coran ( نشر سال
ص 842-م1984 ). 
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formés de révélations parvenues à MAHOMET vers la fin de sa prédication. » 
  ترجمه:

 کـاهش  به توجه با بلکه شوند، نمی ارائه نزول زمانی ترتیب به دیگر امروزه متون، این«
 وارونـه  را قـرآن  امـروز  کـه  گفـت  تـوان  مـی  حـدي  تـا . شوند می ارائهها  سوره یاها  فصل

 تشـکیل  مکاشفاتی از طورکلی به هستند، متون ترین طوالنی که متون، اولین زیرا خوانیم، می
 ».اند رسیده MAHOMET به (خدا) وي موعظه پایان در که اند شده

نـزول ترتیـب داده    آغاز، قرآن کریم، براساس سلسله در این بخش، بالشر اشاره کرده که در
در نسـخه   طور که قبال گفته شـد، او  عنی همانی )Ces textes… ne se présentent plus ( شده بود

  مصحف فعلی به ترجمه قرآن پرداخت. اول براساس نزول و در نسخه بعدي طبق ترتیب
 گونه است که در زمان پیامبر بـود.  در مصحف فعلی، همان هاي قرآن کریم ترتیب سوره

ي هـا  عموم پژوهشگران و مفسران و محدثان، چنین اجماع دارند که ترتیب آیات در سـوره 
 $، توقیفی است و به فرمان رسـول خـدا   در مصحف امروزيها  و نیز ترتیب سوره قرآن

نوشـتند، و توقیفیـت ایـن     مـی  را با نظر شخص پیامبر بوده که کاتبانی داشته که قرآن کریم
به نظم قرآن کریم  ترتیب، بخاطر ارتباطش با اعجاز قرآن است، و فرض این است که کسی

  تواند لطمه و خدشه وارد نسازد.   نمی و ترتیب آن
نازل شده و جبرئیل او را بـر   آیات بر خاتم انبیا نماید که می ی تاکیدمحمد احمد القاسم

آن را به صـحابه اش ابـالغ    $مواضع آیات قرآن هدایت و راهنمایی نمود، و رسول خدا 
و به کاتبان وحی دستور داد تا طبق نظرش که برگرفته از وحی جبرائیل بود، آیات را  نمود

قـرآن را حفـظ نمودنـد و     بعد از وفات پیـامبر ص در مواضع خاص خود بنویسند؛ صحابه 
). بالشر مورد عیب و سرزنش قرار 244(قاسمی،  نسبت به این ترتیب فعلی، اجماع نمودند

 برخی آیـات را  گرفت زیرا تالش کرد که آیات ناقص را با اجزائی از تورات کامل نماید و
دقیقا همان روشـی اسـت   از مواضعش تغییر دهد و به اصطالح خودش، تصحیح کند که این 

  )؛ به عنوان نمونه:16(بقاعی،  که براي نسخه اصلی قرآن کریم انجام داده است
و إنهـا الغرانیـق العلـی و إن    «عبارت  561او هنگام ترجمه سوره نجم، در صفحه  -1
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رود) را بعـد   می شفاعت امید آنها از و اند بلندمقامی زیباي پرندگان (آنها »شفاعتهنّ لترتجی
  اضافه نمود. وي این دو جمله را به عنوان دو آیه قرآن کریم افزود: 20 آیهاز 

20: et Manat ،cette troisième autre? 
20 bis : Ce sont les sublimes Déesses 

اش از وجود اختالف بـین اهـل علـم پیرامـون      رغم آگاهی را علی بالشر، این دو جمله
اله، افتـراء و تهمـت بـه رسـول     دانست که این مس می افزود، با اینکه اثبات داستان غرانیق،

اصـل ایـن    و ضربه زدن به عصمت و پاکی ایشان در مسیر تبلیـغ رسـالت اسـت.    $اکرم
در مکه در آغـاز دعـوت رخ داده و    $اي است که براي پیامبر داستان، با اختصار، حادثه

أفـرأیتم الـالت و   ع (به موض او در مکه سوره نجم را قرائت نمود؛ هنگامی که گفته شده که
تلـک الغرانیـق العلـی و إن    «) رسید، شیطان به زبانش عبارت األخري لثةالثا ةالعزي و منا

را جاري نمود. بنابراین مشرکان خوشحال و شاد شدند و گفتند: تا پیش » شفاعتهنّ لترتجی
اهل علم از امروز، محمد از خدایان ما، به خیر و نیکی یاد نکرده است. اما به عکس، اغلب 

در وحی معصوم است، و شـیطان راهـی بـر     از زیادت و نقصان $بر این مساله که پیامبر
یابد. متاسفانه، بالشر، این داسـتان   نمی وي ندارد و بر بندگان مخلص خداوند غلبه و سیطره

  را انتخاب کرد ودو جمله آن را به متن قران افزود. ضعیف
داخته شر به جعل و دستکاري ترتیب آیات پربال نمونه دیگر، در سوره طه است که -2

نـزد خـودش) را از مواضـعش     67 -66 -65بـا شـماره   ( 64 -63 -62است؛ وي آیات 
در نـزدش) بـدون کمتـرین     63و  62با شـماره  ( 61و  60و آن را در بین دو آیه برگرفت 

  توجیه، گنجاند.  
  

    Mahometبه:  $ترجمه محمد . 5-3
، صیغه مبالغه از )»$(محمد«ی هستند؛ نام پیامبر اکرم، معین داراي داللتها  اسم غالباً

پسندیده است. همچنین، محمـد بـه معنـاي     و صفاتشها  حمد است، به این معنا که خصلت
مورد شکر و سپاس واقـع   و (کسی که داراي صفات نیکوست و ستوده» المحمود الخصال«
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: ابـن منظـور،   ـ ) آمـده اسـت (نکـ   (داراي افعال پسندیده و برتـر  »مرضی األفعال«شده) و 
بـه زبانهـاي    $نـام حضـرت محمـد    ي شرق شناسی،ها ). در پژوهشها و بررسی6/230

 Mohammedو   MAHOMET ، Muhammadمطـابق ایـن سـه شـکل      بیگانه و خـارجی، 
ایـن  که  را برگزیده، و عالوه بر این MAHOMET ترجمه شده است. بالشر در همه آثارش،

اي وام گیرانـه اسـت، بـار     لفـظ اصـلی را محتـرم ندانسـته، و ترجمـه     ، تسمیه و نامگذاري
لفـظ   احتمـاال  منفی دارد و بعید بوده که بالشر از این مساله، غافل بوده باشد. ایدئولوژیکی

MAHOMET،  از»دمکه اصلش عبري است، گرفتـه شـده اسـت تـا نفـی حمـد از       » ما ح
ـ      $حضرت رسول  ـل عرب فَع ـد نباشـد. کلمـه    صـورت گیـرد و بـر وزن م مح ی یعنـی م 

MAHOMET  قاموس طبقDICTIONNAIRE  du  Diableبردارنده معناي  ، در» mauvais 

genie « (نبوغ شیطانی)  وesprit با 1اي که میشل ماسون در مقاله (روح) است، همانطور که ،
 ته،(درباره شکل نـام محمـد) نوشـ    »A propos de la forme de nom de Mahomet« عنوان

ذکر کرده که به ترتیب عبارتند از: بت، هیوال  MAHOMET را براي کلمه برخی معانی منفی
  در جمالت زیر: و شیطان،

« (…) Les noms de Mahomet mentionnés ci-dessus peuvent être utilisés aussi 
avec les sens de «idole», «monstre» et «diable ». ( 3ماسون،  ) 

، ، از نگاه بالشـر MAHOMET شود که وجه تسمیه و نامگذاري می ین مالحظهچن رو، از این
یش در هـا  نشانه قراردادي و اختیاري نیست، بلکه ارتباط مستحکمی با ایدئولوژي دینی دارد که

طرف فرانسوي ژاك بـرك کـه    بی شناس که شرق  آشکار شده است. در حالی بسیاري از آثارش
  را برگزید. Muhammedواژه » محمد«ترجمه  قبل از وفاتش مسلمان شد، براي

 
  برخی خطاهاي ترجمه . 5-4

 برخی سـطوح  اي در ترجمه قرآن کریم رژي بالشر متضمن بسیاري از خطاهاي ترجمه
این خطاها عمدي است و هدفش، تحریف اهداف و مقاصد قرآن اسـت. از   بوده، و احتماالً

                                                                                                                                        
1. Michel masson 
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هرگونه طبقه بنـدي یـا ترتیـب وي در دو     و تحریفات، و بدون توجه بهها  میان این مغالطه
  اش، موارد زیر را قابل بیان است:   ترجمه
  ) را به شکل ذیل ترجمه کرده:  1علق/(» اقرأ باسم ربک الذي خلق«بالشر، آیه کریمه  - 1

Prêche au nom de ton Seigneur qui créa!   ،657(بالشر(  
  .»کن موعظه آفرید که پروردگارت نام به«ترجمه فارسی: 
طور که  است، همان» نصیحت و موعظه کرد«در زبان فرانسه، prêcher  و مقصود از فعل

  چنین وارد شده این است: Le larousseدر معجم 
«Recommander instamment à quelqu'un la pratique de quelque chose, 

préconiser, conseiller.» 
که آن را توجیه نمایـد، و   ار دارد، بدون ایناصر بالشر بر این انتخابش رسد که ظر مین به

ـظ  معنـایش،  اش چنین نوشت: إقـرأ،  او در حاشیه ترجمه (پنـد بـده) اسـت و معنـایش،      ع
وي در داللت و ارزش  شود. می ترجمه» بخوان«نیست، با اینکه معموال به معناي  »بخوان«

وارد ساخته، با اینکـه   تشکیک »إقرأ« نازل شده یعنی $اولین کلمه اي که بر پیامبر اکرم 
اند: معناي نزدیک (بـا نـام پروردگـارت بخـوان      مفسران مسلمان آن را به دو معنا ربط داده

علم را طلب کن)، به ویژه که در سوره علق، به سویت نازل شده) و معناي دور (قرآن را که 
عامدانـه از   بر عظمت و بزرگی مقام قرائت و تعلّم و توجه به آن دو تاکید شده است. بالشر

در موعظه و پند و اندرز، چشـم پوشـیده و    »إقرأ«این ارزش واالي داللی، از طریق حصر 
باعث شده تا خواننده فرانسوي زبان، به ارزش علمی که به گفته قرآن، تنها از طریق قرائت 

یافت، واقف نگردد. این مساله در حالی است که حمیـد   توان دسترسی می و خوانش، به آن
  اند.   ترجمه کرده (بخوان) »Lis «واژه فرانسوي  به را» إقرأ«و ژاك برك، همین کلمه  اهللا

بسیاري از الفاظ و کلمات وارده در قرآن کـریم، بـه الفـاظ     ظاهرا بالشر بر ترجمه -2
سـوره   69با بار داللی خاص اصرار دارد، به عنوان نمونـه، آیـه مبارکـه     یا یهودي مسیحی
  ه کرده:گونه ترجم این نساء را

 ومنْ یطعِ اللَّه والرَّسولَ فَأُولَئک مع الَّذینَ أَنْعم اللَّـه علَـیهِم مـنَ النَّبِیِّـینَ والصّـدّیقینَ     «
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و آنان که اطاعت خدا و رسول کنند البته بـا  ( »وحسنَ أُولَئک رفیقًا والشُّهداء والصّالحینَ
لطف فرموده یعنی با پیغمبران و صدیقان و شهیدان و نیکوکاران ها  کسانی که خدا به آن

  هستند).  محشور خواهند شد، و اینان نیکو رفیقانی
«Ceux qui obéissent à Allah et à l’Apôtre, ceux-là sont avec les Prophètes, les 

justes (siddiq), les Témoins et les Saints qu’Allah a comblés de bienfaits. Combien 
ceux-là sont bons comme compagnons»  ،116(بالشر(  

  در این جا سه نکته حایز اهمیت است:
آن  Le  larousse که فرهنگ لغت فرانسـوي   Apotre به $» رسول«الف) ترجمه لفظ 

  را به شکل ذیل تعریف کرده است:  
« Bas latin apostolus, du grec apostolos, envoyé de Dieu. Nom qui désigne dans 

les premiers temps de l'Église soit les douze disciples choisis par Jésus (…), soit les 
premiers messagers de l'Évangile appelés par vocation particulière (…). Nom de 
ceux qui ont, les premiers, porté l'Évangile dans une ville ou dans un pays » 

 اسـت آشـکار   را کـه همـان حـواريApotre    مسـیحی   کلمـه  معناي اصل تعریف، این
کـه برایشـان    برگزیـده پیـامبرانی انـد    طبق آنچه در لسان العرب آمده، حواریون،. نماید می

از افـراد پـاك و خـالص و     گویـد: حواریـون،   مـی  اخالص داشتند؛ زجاج خالص شدند و
ام و حـواري   است که فرمود: زبیر، پسـرعمه  دلیل آن، سخن پیامبر صاند.  برگزیده پیامبران

، $من از میان امت من است، یعنی از اصحاب و یاران خاص من. اصحاب و یاران پیامبر
انـد کـه خـالص شـدند و      یر حواریون در زبان عربـی، افـرادي  اند، و تأویل و تفس حواریون

گفتـه شـد:    %به یاران و اصحاب عیسـی  رّا شدند.اخالص داشتند و از هر عیبی پاك و مب
ـار       اصحاب برگزیده و مخلـص و خـالص) بـه   حواریون ( خـاطر سـفیدي ، زیـرا آنهـا قص

  ).  16/250(ابن منظور، شو) بودند (لباس
از آنهـا جهـت انتشـار     پیروانی را برگزید، پیروانی که % در آغاز دعوت، عیسی مسیح

کَما قَـالَ  «فرماید:  می سوره صف 14آیه گرفت، خداوند متعال در  می دعوت یاري و کمک
ارِي إِلَى اللَّهنْ أَنْصارِیِّینَ مولْحل مرْینُ مى ابیسحواریـون  به مریم بن عیسى که گونه (همان »ع 

شناخته  %شاگردان عیسی به نام ). این پیروان»اند؟ کسانى چه خدا راه در من یاران: «گفت
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را برگزید و آنها را به نام رسـوالن و فرسـتادگان نامگـذاري    شدند و ایشان گروهی ازآنها 
اند و از جمله آنها، فرسـتادگان و رسـوالنش بـه نـزد اهـل       عیساي پیامبر نمود. آنها یاران

حال پرسشی مطرح است که آیا جائز است که لقب حواري را بـر خـاتم    طائف بوده است.
ییم؟ هرگز، زیرا حواري، بشارت دهنده پیامبران خدا و شریف ترین فرستاده خدا اطالق نما

به لفـظ فرانسـوي    »رسول«تواند پیامبر و رسول باشد. ژاك برك، براي ترجمه  نمی است و
Envoye  ،گزیند: می )؛ بدین شکل بر105(فرستاده شده) را برگزیده است (برك 

“Car obéir à Dieu et à Son envoyé, c’est rejoindre ceux que dieux a gratifiés: 
prophètes, hommes de vérité, martyrs et justifiés; Oh! la compagnie excellente” 

 )69نساء/(ال

 را ایشـان  خـدا  کـه  بـود  خواهند کسانى زمره در کنند، اطاعت پیامبر و خدا از که کسانى (و
  .همدمانند) یکون چه آنان و شایستگانند و شهیدان و راستان و پیامبران با]  یعنى[ داشته گرامى

) 95(حمیـد اهللا،   (پیامبر) را برگزیده است Messagerکلمه  حمیداهللا استعمال که در حالی
  بدین شکل: 

« Quiconque obéit à Dieu et au Messager, c’est ceux-là qui seront avec ceux que 

Dieu a comblés de Son bienfait prophètes, véridiques, martyrs, gens de bien ; et 
quels bons compagnons que ceux-là «) 69نساء/ال(   

و کسی  بوده: الشهداء، جمع شهید کرده استتفسیر  اینگونهرا » الشهدا«کلمه  طبريب) 
بـا شـهادت    ه کـه به آن نام نامگذاري شدو بدین دلیل  است که در راه خدا کشته شده است

در ). کلمـه الشـهداء   7/162(طبـري،   کشته شـد ایستادگی نمود تا این که  ،حق در راه خدا
 Les Temoins را به لفـظ  »شهداء« اما بالشرشود.  می شناخته martyrsزبان فرانسوي با نام 

هود«یعنی  ترجمه کرده است. آیا این خطا به غفلـت  » شاهد«(شاهدان و گواهان) جمع » شُ
یـا هـدفش، کاسـتن از     گـردد،  مـی  بر» شاهد«و » شهید«بالشر از اصل کلمه و خلط میان 

  جایگاه و مقام شهیدان بوده است؟  
و  کـه براسـاس گفتـه طبـري، سـیرت، بـاطن       -(نیکوکاران) را » صالحین«ج) بالشر، 

بـار مفهـومی    ترجمه کرده اسـت. در ایـن جـا بالشـر،     les saintsبه  -ظاهرشان نیکو است
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 Le Larousseرهنـگ  طبـق ف  saint مسیحی را به متن قرآن افزوده، زیـرا مقصـود از کلمـه   
. و قدیس نزد مسیحیان ، فرد مؤمنی است کـه در حـال پـاکی و    است» قدیس«، 1فرانسوي

حبـار و        يهـا  یابد و از لقب می فضیلت، وفات مسـیحیان و یهودیـان اسـت کـه آن را بـر اَ
ترجمـه   justifiesبـه   این در حالی است که ژاك برك این لفظ را کنند. می راهبانشان اطالق

(بـا   vertueux که کلمه را برگزیده، در حالی gens de bienکه حمید اهللا، کلمه  در حالیکرده، 
   رسد. می فضیلت) معادل صحیح تري به نظر

چـون خانـه    (و »و اذ جعلنا البیت مثابه للناس و امنـا «سوره بقره،  125بالشر آیه  -2
    کل ترجمه کرده:) را بدین شدینی مردم و محل امن قرار دادیم کعبه را مرجع امور

«Et [Rappelez-vous] quand Nous fîmes du Temple [de la Mekke] un lieu de 
visitation et un asile pour les Hommes… » 

آن را  است که بالشـر  اهللا الحرام ( خانه کعبه) بیت ،»بیت«در این ترجمه مقصود از کلمه 
کـه   دیگري را دارا باشد نی عمومی و کلیمع (معبد) ترجمه کرده و اگر این لفظ Templeبه 

را نیز دارد که اساسا آن معـانی،   در مقابل، معانی دینی دیگري است، »مکان عبادت«همان 
  مربوط به یهودیت و مسیحیت است.

هیکـل  «، یعنـی  » le temple de Jerusalem«یـا  » le temple de salomon«عبـارت  
رین مکان عبادت است که به گمان یهود، سلیمان ت مهم، نزد یهود، »معبد قدس«یا  »سلیمان

، ها آن را براي یهودیان و دیانتشان بنا نهاد و ساخت. مفهوم معبد، به خصوص نزد فرانسوي
اي  مربوط به مسیحیت پروتستانی است و با کنیسه کاتولیکی متفاوت و متمایز است به گونه

  شرح آن آمده است:  در زیر، که
«Les protestants français ont préféré utiliser ce terme de temple plutôt que celui 

d'église qu'ils ont réservé pour désigner l'assemblée des fidèles  .2»  

                                                                                                                                        
1. «-Chrétien canonisé dont la vie est proposée en exemple par l'Église et auquel est rendu un culte public. 
- Représentation, statue d'un personnage auquel les Églises catholique ou orientales rendent un culte 

public. 
- Homme, femme, d'une piété et d'une vie exemplaires.  

شود؛  می شود و عبادت عمومی براي او انجام می ه(مسیحی مقدس که زندگی او به عنوان الگو و اسوه توسط کلیسا ارائ
 همچنین به معناي نمایندگی و مجسمه شخصی که کلیساهاي کاتولیک یا شرقی جنبه عبادت عمومی براي او قائلنـد 

 در تقوا و سبک زندگی است). و یا الگویی باشد؛ همچنین به معناي زن ، مرد می
2. http://temples.free.fr/definition.htm 
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 اسـتفاده  کلیسـا  اصطالح جاي به معبد اصطالح از دادند ترجیح فرانسه يها پروتستان«
  ».در نظر گرفتند نمومنا انجمن تعیین براي را خود اصطالح و این کنند

کـه   - templeبه عبارت  »البیت«در ترجمه  چه موجب تردید در قصد و نیت بالشر آن
شود، ایـن اسـت کـه ژاك بـرك، از اسـتعمال       می -یهودي و مسیحی است داراي دو داللت
اش برگزیده  را در ترجمه la maisonدر آیه خودداري کرده، و لفظ  templeمعناي مشکوك 

    (خانه خدا) یا بیت الحرام است؛ وي نوشته: اهللا بیتکه به معناي 
«Lors Nous constituâmes de la Maison un lieu de retour et de sauveté pour les 

hommes, pour les gens, et un asile. » ( 125بقره/ ) 

  حمیداهللا نیز چنین ترجمه کرده است:  
«Et quand Nous fîmes de la Maison une retraite, pour les gens, et un asile.» 

( 125بقره/ ) 
 

  نتایج مقاله
 از خالل جعل و دستکاري ترتیب - ي بالشر در ترجمه قرآنها راهبردها و سیاست. 1

که گاهی با حذف عناصر اصلی و گاهی بـا افـزودن    -آیات و تصرف در متن اصلی و مبدا
با دادن رنگ مسـیحی   اسالمی فاظي الها تحریف داللت عناصر دیگر، در پیش گرفته و نیز

 یی است که به ناچار باید آن را پذیرفت.  ها به آنها، واقعیت یا یهودي

 زبـان  بـه  کـریم  قرآن معانی يها ترجمه ترین برجسته از یکی حمیداهللا محمد ترجمه. 2
مفهوم دقیـق و کامـل    صحیح انتقال به قادر خطاهایی دارد و در آن موارد، اما است، فرانسه

 منتشر شد. اصالحات برخی اعمال از پس .نبوده است زبان فرانسوي خواننده به قرآن متن

ي خارجی قـرآن  ها ي تقریبا منصفانه در میان ترجمهها ترجمه برك، از جمله ترجمه .3
شود که از جهات متعددي با ترجمه بالشر تفاوت ماهوي دارد و اشکاالت بسیار  می قلمداد

  ر دارد.کمتري نسبت به ترجمه بالش
تـوان آن را   می ر، متن و مضمون قرآن را مانند هر متن و مضمونی که به راحتیشبال. 4

 کند می قدسیت، و مقدس بودنش را ازآن نفی ترجمه نمود، به شمار آورده و اعجاز،
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از خاورپژوهـان بـراي    یی مانند ترجمه بالشـر، نشـان از تـالش بسـیاري    ها ترجمه .5
آن با هدف مبارزه با اسالم و مسلمانان دارد، و آنان بهترین و تحریف  تخریب ساحت قرآن

 اند. وسیله را در این مسیر، ترجمه قرآن دانسته

حقیقت، ایدئولوژي در همـه   ترجمه، سخت و دشوار است و در جدایی ایدئولوژي از. 6
شـده   د، ایدئولوژي به متن ترجمهدر موارد متعد ناپذیر است؛ اي اجتناب انواع ارتباط، مساله

سرشـار از افکـار و    یابد، چراکه متـرجم  می متن مقصد)، از خالل غفلت فرد مترجم، نفوذ(
، خـالی و مبـرّا از   متون دینی همچون بقیه آثار فکـري  اعتقادات خاص خود است. ترجمه

پایبندي و وفاداري مترجم به ایدئولوژي اي خاص،  چنین وضعی نیست؛ اما دلیلی ندارد که
مـتن اصـلی و مشـوه     از قواعد ترجمه شود و باعث تحریف معناي موجب خارج شدن وي

مانند متون دینی و از جمله قرآن که متنش  ساختن آن گردد. به خصوص در متونی حساس
سـازد و از   می اش لطمه وارد داراي اعجاز بیانی است و ترجمه نادرست آن، به اعجاز بیانی

ي هـا  نمایـد؛ بـا ایـن حـال تمـام ترجمـه       نمـی  سوي دیگر، زوایاي اعجاز آن را نیز منتقل
مفید و خوبی نیـز وجـود    يها استشراقی قرآن چنین وضعی را ندارد و در میان آنها ترجمه

 اند.   دارد که از نظر شکل و مضمون به متن قرآن پایبند بوده
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