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8341

املقدمة
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على رسول هللا،
أما بعد
عرف الفقهاء وعلماء اللغة القران انه "الكالم املعجز  ،املنزل على حممد
صلى هللا عليه وسلم املكتوب يف املصاحف العربية  ،املنزل عليه ابلتواتر
واملتعبد بتالوته " ()1جاء القران الكرمي معجزة النيب حممد صلى هللا عليه
وسلم وحتدى هللا العرب الفصحاء على أن أيتوا مبثله  ،وما استطاعوا ،
وتبني عجزهم وقال سبحانه  (:قُل لَّئِ ِن اجتَمع ِ
ت ِْ
اجلِ ُّن َعلَ ٰى أَن َأيْتُوا
اْل
نس َو ْ
ْ ََ
ُ
ِِ ِ ِ
مبِِثْ ِل ٰه َذا الْ ُقر ِ
ض ُه ْم 1لِبَ ْع ٍ
ض ظَ ِه ًريا )
آن ََل َأيْتُو َن مبثْله َولَ ْو َكا َن بَ ْع ُ
َ ْ
]اْلسراء،[88:وتكلم البنداق عن بعض " جوانب إعجاز القران البياين ،
على سبيل املثال  :فصاحة كالمه  ،وبراعة نظمه  ،وجزالة أسلوبه  ،وبالغته
يف الدَللة على معانيه  ،مث اشتماله على أخبار الغابرين  ،وعلى أمور الغيب
 ،وعلى التشريعات الروحية واألدبية واَلجتماعية و السياسية واملالية وعلى
الكثري من العلوم واملعارف اليت كشف العلم وما يزال يكشف عنها ".

()2

( )1الفروق اللغوية وأثرها يف تفسري القران الكرمي ‘1414،د .حممد الشايع.
( )2د.حممد صاحل البنداق ،املسرتقون وترمجة القرآن الكرمي  ، 44،الناشر  :دار اآلفاق
اجلديدة بريوت ،األوىل ( 1444ه 1884 /م
الصفحة 2

).

فالقران هو ضرورة للفرد املسلم يتعبد به وهداية ورمحة له قال تعاىل يف كتابه
الص ُدوِر َوُه ًدى
َّاس قَ ْد َجاءَتْ ُكم َّم ْو ِعظَة ِِّمن َّربِِّ ُك ْم َو ِش َفاء لِِّ َما ِيف ُّ
( َي أَيُّ َها الن ُ
ِ ِِ
ني)]يونس ، [75:وألمهية القران الكرمي كان من الضرورة
َوَر ْمحَة لِّْل ُم ْؤمن َ
اَللتفات ملا يرتجم لغري الناطقني ابلعربية من املؤمنني وغريهم ممن يدعون
إىل اْلسالم  ،وقد اختلف يف موضوع ترمجة القرآن إَل أن ما أمجع عليه انه
َل ميكن ترمجته ليتلى (يتعبد بتالوته) إَل انه قال البعض برتمجة معانيه إَل أنه
يستحيل وجود ترمجه تلم معانيه وأسراره وهذا ما سيتم مناقشته يف هذا
البحث  ،فاملرتجم عن القران الكرمي _ أي ملعانيه وتفسريه _ َلبد ان يكون
ضليعا ابللغة العربية عاملا أبسرارها من حيث البالغة واملعاين والبيان والنحو
والصرف والتقدمي والتأخري اللغوي واحلذف واَلجياز وغريها.

التمهيد
مفهوم الرتمجة
أوَلً :الرتمجة ابللغة :ترجم :الرتمجان والرتمجان :املفسر للسان ،والرتمجان،

ابلضم والفتح :هو الذي يرتجم الكالم أي :ينقله من لغة إىل لغة أخرى.
اثنياً الرتمجة ابَلصطالح هي التعبري عما هو مكتوب من لغة أول (اللغة
املصدر) إىل اللغة الثانية (اللغة اهلدف).

هذا التعبري اما أن يكون
 )1نقل املعىن من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف.
الصفحة 3

)2

نقل النص –معناً وشكالً-من اللغة املصدر اىل اللغة

اهلدف ونعين ابلشكل هنا تركيب اجلمل والبالغة والفصاحة ومستوى النص
اللغوي.

()1

نظرايت الرتمجة احلديثة
بدأت الرتمجة برتمجة ألفاظ النص يف اللغة اَلم مع ما يقابله يف اللغة اهلدف
دون مراعاة للقواعد واملعىن املراد ()2على سبيل املثال إن الرتمجة احلرفية
لكلمة ضرب يف هذه اجلملة.
ضرب املعلم بعض األمثلة للطالب.
Hit teacher some examples to students.
يضلل املعىن متاماً ،وجتاهل قواعد اللغة اهلدف جعل منها كلمات مصفوفه

َل يفهم منها شيئاً.
1

()1نظر لموسوعة الرتمجان احملرتف صناعة الرتمجة واصوهلا ،دار الراتب اجلامعية،بريوت
– لبنان.
( )2انظر volume 2, reading ،BBT Book Production Series
in general translation theory.
الصفحة 4

وقد تطورت الرتمجة وأحدثت هبا نظريت وشروط للوصول إىل ترمجة مثالية
حتاكي النص األصلي ،ومن هذه النظريت اليت سنهتم هبا يف البحث
التكييف  ،adaptationالتكافؤ النظريي أو الدانميكي dynamic
 ،equivalenceالربح واخلسارة .gain and loss
 )1التكييف adaptation
يهتم مصطلح التكييف ابهلدف والقصدية من النص حيث ورد يف
موسوعة الرتمجة "أن مصطلح الرتمجة يقتصر على املعاين ،يف حني يهدف
التكييف إىل نقل أهداف النص واْلفصاح عن قصدية املتكلم"

()1

إن مراد هللا سبحانه والقصدية َل ميكن َلحد أن يزعم معرفتها كما وجود
بعض األحرف اليت أتيت يف بداية بعض السور توضح هذا العجز .
encyclopedia of translation :1998:p 8

 )2التكافؤ النظريي أو الديناميكي dynamic equivalence
جاء هذه النظرية كطفرة يف عامل الرتمجة ،كان مبدأ نيدا )2( Nidaان
حيدث النص نفس األثر يف القارئ اهلدف للقارئ األول لإلجنيل ،وهي " أن

 )1( 1أنظر

encyclopedia of translation :1998:p 8

 Eugene A. Nida )2( 2انجين نيدا ولد عام- 8183ت  1188عالم لغويات صاحب نظرية التكافؤ
الديناميكي للترجمة

الصفحة 5

تقدم يف اللغة اهلدف نصاً معادَلً يف معناه وأسلوبه يكون أقرب إىل التماثل
من النص األصلي"(. )1

يهتم التكافؤ بعدة نواحي منها:
أ-

تكافؤ املعىن والشكل  ،يهتم هذا اجلانب أبن تتكافأ معاين
املفردات و األسلوب النحوي واعالمات الرتقيم وكل ما يهتم
ابملستوى اللغوي املستخدم ابلنص األصلي أن جيد القارئ ما
يكافئها ابلنص اهلدف سواءً كانت اللغة مستخدمة ركيكة أو قوية
فكل ما يهم هنا التكافؤ.

يقول تعاىل( :فَمن ي ِرِد ا َّّلل أَن ي ه ِ
ص ْد َرهُ لِ ِْإل ْس َالِم)
ح
ر
ش
ي
ه
ي
د
ْ
َ ُ ُ َ ْ َُ َ َ ْ َ

]األنعام[127:أي :ييسره له وينشطه ويسهله لذلك ،وقال ابن عباس:
يوسع قلبه للتوحيد واْلميان به ،وسئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن هذه
ِ
ص ْد َرهُ لِ ِْإل ْس َالِم) وقالوا  :كيف يشرح
اآلية ( :فَ َمن يُِرِد َّ
اّللُ أَن يَ ْهديَهُ يَ ْشَر ْح َ
صدره ي رسول هللا؟ قال  " :نور يقذف فيه  ،فينشرح له وينفسح " قالوا :
فهل لذلك من أمارة يعرف هبا؟ قال  " :اْلانبة إىل دار اخللود  ،والتجايف
عن دار الغرور  ،واَلستعداد للموت قبل لقاء املوت".

()2

Language Structure and transltion :p 68 )1( 1

 )2( 2تفسير ابن كثير http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-
aya125.html
الصفحة 6

وجند ترمجة معىن هذه اآلية لدى khanإىل ( Those whom
Allah willeth to guide , he open their breast to
)Islam)(1
مل حتمل املعىن اجملازي لآلية أو الدَللة اللفظية وملعنوية املوجود يف كلمة
"يشرح".
ب -تكافؤ األثر ،قد حتمل اَللفاظ دَلَلت معينة ثقافية
أو معىن معينا خيلق أثرا يف نقس القارئ  ،كذلك يفعل األسلوب  ،من
األساليب اليت استخدمها القران التأثري الصويت احملاكي ملعىن الكلمات
كما يف قوله تعاىل (وأ ََّما َعاد فَأ ُْهلِ ُكوا بِ
ِ
ص ٍر َعاتِيَ ٍة
ر
ص
يح
ر
ٍ
َْ َ
َ
(]))6احلاقة".[6:أي هي يف غاية ما يكون من شدة الربد والصوت
كأنه كرر فيها الربد حىت صار حيرق بشدته والصوت حىت يصم
بقوته"( ،)2حيث انسب املعىن حرف الصاد املصمت القوي املعىن
إبسلوب إعجازي عظيم من اخلالق سبحانه فيستحال مكافئة هذا
األسلوب الدقيق ابي لغة أخرى.

()4

ت -تكافؤ اْلستجابة.
 )2( 1محمد محسن خان  ،أحد المترجمين لمعاني القران الكريم للغة اإلنجليزية
 )1( 2تفسير ابن كثير

( )2أنظر إىل ترمجة القيم التعبريية يف القرآن الكرمي حنان مضاري عبد العزيز -مركز ترمجة معاين القرآن الكرمي
جامعة القاضي عياض ،مراكش -املغرب.
3

الصفحة 7

يعتمد هذا التكافؤ على األثر العام على سبيل املثال القبول والرفض من قبل
العامة للكتاب الذي متت ترمجته ونشره.
رمبا كانت هذه النظرية شكلت حالً لرتمجة اْلجنيل احملرف إَل أهنا َل ميكن
تطبيقها على القران الكرمي فال تستطيع أي ترمجة اْلحاطة مبعانيه أو

مضاهاة أسلوبه البياين وغريها من املعجزات َل ابلغة العربية ذاهتا وَل أبي
لغة أخرى.
 )4الربح واخلسارة gain and loss
لعل من أبرز من تكلم عن هذه النظرية كانت (Bassnette )1886
حيث قالت أبن ":مقاربة مفهومي (الضياع والربح) يف عملية الرتمجة
مرتبط ابستحالة التماثل بني لغتني .إن ما أخذه مفهوم الضياع من
مناقشة بني املهتمني أثناء نقل النص األصلي من لغة املصدر إىل لغة
اهلدف هو عالمة أخرى من عالمات أزمة احلقل الرتمجي ،إذ يتم إغفال
ما ميكن للنص املرتجم أن يرحبه من لغة املصدر ،وذلك أن املرتجم يكون
مضطرا إىل إغناء النص األصلي وتوضيحه يف لغة اهلدف ابعتباره نتيجة
للعمل الرتمجي؛ إضافة إىل ذلك ،أن ما ميكن اعتباره (ضياع) من لغة
املصدر ميكن تعويضه يف لغة اهلدف"( ، )1وذكر (Sandor )2442
بعض أنواع الربح الذي تكتسبه لغة اهلدف من الضياع الذي يلحق بلغة

 )1( 1سوزان سانيت (ولدت _1491أحد علماء الترجمة ) من كتابها translation studies ,p:30 , 1980

الصفحة 8

املصدر يف :اْلجياز يف التعبري ،وشعرية األسلوب ،وتفادي الغموض،
وتوسيع احلقل الدَليل أو تضييقه(.)1
ويضيف ( Dickins )2442متحداث عن الربح الرتمجي
( )Translation gainأنه قد يكون ذا طبيعة حنوية ،وأن أسلوب
لغة اهلدف قد يكون ،يف بعض األحيان ،أمجل وأسهل يف التعبري من لغة
املصدر( ،.)2وخيلص  Dickinsقائال :إن كل أشكال "الربح هي أمثلة
ألشكال الضياع يف لغة املصدر"(.)4
إن املرتجم ،كما يقول ( ،Sandor )2442يسعى يف عمله الرتمجي
أن يرجح كفة الربح على كفة الضياع؛ وذلك ألن املعادلة
( )Equivalenceتعد الدرجة الصفر يف الرتمجة ،و(الربح) قيمة
إضافية يف النص املرتجم و(الضياع) قيمة سلبية يف النص األصلي.

()4

إَل أن املعادلة نتيجتها اخلسارة حني نسمي ما يرتجم قراانً حيث هذا

حتريف لكالم هللا عز وجل ،كما أن القران كامالً َلنقص فيه.

 )1( 1ساندور جي جاي هيرفي  ، 1492 ،مؤالف thinking French ،
translation : p23
 )21( 2إيان هيجينز ،جاي ديكينز ،وأخرين thinking Arabic Translation:
p 22
 )2( 3سبق ذكره
9

( )3سبق ذكره

الصفحة 9

عناصر الترجمة
-1اللغة املصدر -4املرتجم -7النص اهلدف
-2النص املصدر -4اللغة اهلدف.

()1

عدم التطابق اللغوي
وتبني عناصر الرتمجة أمهية حتديد لغة املصدر ولغة اهلدف ومابينهما من
فروقات تظهر كمشاكل للمرتجم أثناء عملية الرتمجة  ،حيث تتفرد كل لغة
خبصائصها وطريقة تركيب اجلملة  ،وذكرت بيكر ( )2بعض من صور عدم
التطابق
 -1العدد
ينحصر التعبري ابألعداد يف األمساء لدى اللغة اْلجنليزية مبدلولني فقط املفرد
واجلمع وَل ميكن أن يبني الفعل العدد ابللغة اْلجنليزية أبدا  ،بينما ابللغة
العربية ينقسم إىل مفرد ومثىن ومجع كما ميكن لألفعال أن حتمل ذلك.
 -2التذكري والتأنيث
يتفق الفعل وصفه مع اَلسم من انحية التذكري والتأنيث يف اللغة العربية
وتصنف األمساء كأمساء مذكره ومؤنثة ،بينما يف اللغة اْلجنليزية َل تصنف
 )1( 1وفقا ملوسوعة الرتمجان احملرتف صناعة الرتمجة واصوهلا سبق احلديث عنها
 )2( 2منى بيكر هي بروفسورة مصرية مختصة في دراسات الترجمة ومديرة
مركز الترجمة والدراسات الدولية في جامعة مانشستر بإنجلترا ،أنظر كتاب in
other words
الصفحة 01

أمساء األشياء من حيث التذكري والتأنيث فال ميكن وصف الباب او السيارة
مبذكر أو مؤنث ،إمنا املذكر من كان رجال واملؤنث للبنت –أي مع البشر-
كما َل يتفق الفعل والصفة معها فال يتأثران ابدا.
 -3التقدمي والتأخري
إن التقدمي والتأخري احلاصل يف القران الكرمي مقصود كقوله سبحانه (:إِ ااي َك
ِ
ني)]الفاحتة ،[7:ونظرا َلختالف الرتكيب اللغوي حيث
نَ ْعبُ ُد َوإِ ااي َك نَ ْستَع ُ
تتمتع اللغة العربية حبرية البناء والتأثري فيه بينما يفقتد ذالك يف اللغة

اْلجنليزية اليت تعتمد على ترتيب الكلمات يف اجلملة ْلخراج املعىن وتغيريه
يضلل يف املعىن وخيل به .
وغريها من اَلختالفات الليت َل ميكن حصرها يف هذا البحث.

املرتجم
وألمهية املرتجم يف هذه العملية حيث انه حملل ومنتج َلبد من ذكر ما جيب
توفره ابملرتجم عن القران الكرمي
اوَلً :الوعي الرتمجي
إن الوعي الرتمجي للمرتجم يشرتط بكل حاَلت الرتمجة ولعل من اهم
املقومات اليت جيب توفرها يف املرتجم هي العلم ابللغة املصدر واللغة اهلدف

الصفحة 00

ويكتفي بعضهم هبذا خصوصا فيم خيص كالم البشر ،إَل إن من حياول
الرتمجة عن القرآن الكرمي يزيد عليه
-1أن يعلم أن القرآن الكرمي هو وحي إهلي و كالم سامي معجزة َل ميكن
مضاهاته وجماراته وَلبد أن تكون ترمجته تفسرييه.
 -2أن يكون عاملا ابلشريعة اَلسالمية لكي َل يقع ابخلطاء وعاملا يف
التفسري و أسباب النزول وغريها.
 -4أن يعلم أن ترمجته هي تفسريا من كالم البشر لكالم احلالق سبحانه
لتعني غري الناطقني ابلعربية فالبد أن يوضح هذا وأن َل يعتمد على ما كتبه
ويلزمه اقتباس اآليت املرادة كما هي ابللغة العربية (املصدر) كما نزلت
على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم  ،وبذلك يعلم القارئ أنه َلبد من
الرجوع إىل األصل ليدرك املراد من اآلية .
اثنياً :الوعي اللغوي :الوعي اللغوي للمرتجم من القرآن الكرمي أحوج من

ابقي النصوص ،وعي املرتجم أبمهية العناصر اللغوية املرادة واملبالغة يف بعض

املعاين وأمهية التنبيهات وغريها مماخيص هللا َلبد أن يعىن هبا املرتجم قدر
املستطاع وأن جيمع (يشحذ ما يستطيع ْليصال املعىن الدقيق كالزجر
والوعيد والتشبيه وغريها من املعاين).
على سبيل املثال يف قوله تعاىل ((واشتعل الرأس شيبا))
الصفحة 02

اثلثاً :الوعي الثقايف
نزل القرآن الكرمي على قريش وحماكيا ومراعيا لثقافتهم حيث أكد بعضها
ونفى بعضها فال بد من املرتجم أن يلم هبا ومدى أتثريها على األلفاظ
واألساليب املستخدمة يف القرآن الكرمي.
اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على رسول هللا
املصطفى وبعد:
لعل من أبرز ما سعيت له من خالل هذا البحث هو تبني عجز أي لغة
اَلملام بكل ما يف القران الكرمي من معاين وإعجازات ودَلَلت وحماكاته ،و
ختمت البحث مبا جيب أن يتوفر يف املرتجم عنه؛ ألكد على ضرورة ترمجة
معانيه مع اَلقتباس النص القرآين املراد كما نزل على رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -ابللغة العربية ليبني للقارئ أن اجملهود ما هو إَل ترمجة عن
بعض املعاين وترمجة لبعض التفاسري وليس قراان يتلى وَل كتااب شامال لكل
معانيه.
هذا وأسأل هللا التوفيق والسداد هلذه األمة .
الصفحة 03

فهرس اآليت القرآنية
اآلية
ِ
ني)
(إِ ااي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ ااي َك نَ ْستَع ُ
اّللُ أَن يَ ْه ِديَهُ يَ ْشَر ْح
(فَ َمن يُِرِد َّ
ص ْد َرهُ لِ ِْإل ْس َالِم)
َ
َّاس قَ ْد َجاءَتْ ُكم
( َي أَيُّ َها الن ُ
َّم ْو ِعظَة ِِّمن َّربِِّ ُك ْم َو ِش َفاء لِِّ َما
الص ُدوِر َوُه ًدى َوَر ْمحَة
ِيف ُّ
ِ ِِ
ني)
لِّْل ُم ْؤمن َ
( قُل لَّئِ ِن اجتَمع ِ
ت ِْ
نس
اْل
ْ ََ
ُ
اجلِ ُّن َعلَ ٰى أَن َأيْتُوا مبِِثْ ِل َٰه َذا
َو ْ
الْ ُقر ِ
آن ََل َأيْتُو َن مبِِثْلِ ِه َولَ ْو َكا َن
ْ
ض ُه ْم 1لِبَ ْع ٍ
ض ظَ ِه ًريا )
بَ ْع ُ
يح
( َوأ ََّما َعاد فَأ ُْهلِ ُكوا بِ ِر ٍ
ص ٍر َعاتِيَ ٍة
صْر َ
َ
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اسم
السورة

رقم اآلية

موضع ورودها
يف البحث
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