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  مـقـدمــة 

  
  

  ــةـــدمـمــق
   

 ش العالم الیوم عھدا جدیدا یختلف جلیّّا عّما سبقھ من عھود وعصور؛ عھدعیی      

 وتتنامى  لتتقلص المسافات ، تلف أرجاء المعمورة في بضع ثوانالمعلومة فیھ غدت

تنمیط الثقافة و تجسید العالم القریةل  محاوالتفي،  وتزحف العولمةالمتغیرات الدولیة

إلغاء  استنزاف الموروث اإلنساني، ولمن خال ،دیة على المستوى الكونياألحا

ھیمنة نموذج ثقافي، تفعیل ، ولبني البشر یدیولوجیةألالعقائدیة او خصوصیات الثقافیةال

 یھدد باندثار كل المقومات أوحد سیاسي، ولما ال؟ دیني، وحید و،اقتصادياجتماعي، 

                                                                            .الحضاریة

  للوجودتبرز،  ھویة اآلخرطمس وینحو نحو التجانسالذي عالم ا الذھوفي ظل      

 حروببال البعض یصفھافي لحظة تاریخیة مشحونة بحروب  ى الدین والتدین،ّمُح

      .، بینما یرى فیھا آخرون حروبا صلیبیة المسیحیة بین اإلسالم والصھیونیةعقائدیةال

الجو المشحون بأفكار تترامى بین التطرف واالعتدال في فھم حقیقة الدیانات ا ذوفي ھ

الجدلیة القدیمة الجدیدة المتمثلة في حوار ، برزت للوجود  ورسالة أنبیائھاالسماویة

، كرد فعل طبیعي اتجاه ما یحدث في العالم من مآسي وصراعات الحضارات واألدیان

 الحروب تارة باسم شّنلُت. ونشر الرساالتین لّدعبر التاریخ تحت غطاء اتمتد جذورھا 

 في الضفة الكنیسة الرومانیة، وتارة أخرى باسم الكنیسة الشرقیة البیزنطیة، ویقابلھا

ھذه  . فتوحات إسالمیة، كانت نبراسا اھتدى من خاللھ الغرب إلى نھضتھماألخرى

ھا األولى مع  بوادرتالنھضة التي ارتبطت جلیا بنھضة وحضارة العرب، التي بزغ

انتقلت منھ القبائل العربیة من   الذي واألساسین كان الوازع األولفالّد .فجر اإلسالم

  وا عكفلتنتقل سیادة العالم الفكریة للعرب الذین سمة البداوة إلى سمة التحضر والمدنیة؛ 
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  مـقـدمــة 

  
سریانیة والھندیة على الكتب ُیألفون وُیدونون وُیترجمون أثمن درر المكتبات ال

  .والفارسیة والیونانیة إلى اللغة العربیة

لقد أثر القرآن الكریم على العرب؛ إذ بھ سمو وسادوا، وبنوا حضارتھم وفتحوا      

 في لغتھ فھو معجز  األولى لكثیر من العلوم الحدیثة،وضعوا اللبناتباقي األمصار، و

لم یحظ كتاب في التاریخ بمثل ما حضارة أمة بأكملھا، ف قامت علیھ ،وبیانھ وعلمھ

 الترجمة الیوم وبما أن.  وترجمة ودراسةاختص بھ ھذا الكتاب من رعایة وقراءة

 فكرة نقل مآثر األمم السابقة، خاصة ونحن نعیش عصر الثورة ت بكثیرتعّد

 العقائدیة بین البشر، وتداعت فیھ الصراعات الطائفیة ت فیھ احتّدالذيالمعلوماتیة؛ 

ن ان، كركیزة للسالم بی بضرورة الحوار بین الحضارات والثقافات واألدیاألصوات

ما فتئت   ھذا الكتاب العظیم الذي القرآن الكریم؛ ھاھو الحدیث یستوقفنا عند.الشعوب

 أحد دعائم التنوع الثقافي  وبوصف الترجمة.قالم تتداولھ بالترجمة منذ قروناأل

 تحقیق عالمیة  سلم الرقي الفكري، من أجلوالجسر الذي یعبر من خاللھ اإلنسان إلى

وركن من أركان أي  اإلنسانحیاة  فين أساسي كوِّ ُمالمعتقدوألن  التواصل بین البشر،

 یدرك حقیقة مفادھا ، وبخاصة الدینیة منھا،المتتبع لمسار العملیة الترجمیةإّن ف؛ ثقافة

لفتان؛ لغة مصدر ولغة ن مختتعمل ضمن حّیز لغوي طرفاه لغتاالترجمة وإن كانت أّن 

 المفردات والقواعد والتراكیب الصوتیة والصرفیة والمعجمیةإتقان  إّال أن ھدف،

 في فھم النص، للسیاق دور مھمو  لداللة األلفاظ ومعانیھا،، ألنللغتین وحده ال یكفي

د ما  إیجاوالذي كثیرا ما یتعذر على المترجم، السیما النص الدیني الذي ینزل بالوحي

   .في اللغة المترجم إلیھا ھیكافئ وأ ھدلیعا

       ونظرا ألھمیة موضوع الترجمة الدینیة، وما یطرحھ من إشكالیات، فقد ارتأینا 

ترجمة معاني  " عنوان ت المذكرةحیث اتخذ. التعرض إلیھ من خالل بحثنا ھذا

 نطلق نتعمقكم "ى اللغة الفرنسیةـة من اللغة العربیة إلـودالالت أسماء السور القرآنی

 يوقد یسم المتلق. دالالت أسماء السور القرآنیةمن خاللھ في مجال ترجمة معاني و

   أن المتعّمـق في دراسـة ثنـائیـة الـترجـمـةبحثنـا بسمة البسـاطة فـي الوھلة األولى، إّال
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  مـقـدمــة 

  
ي یحمل في طیات والداللة، یجد نفسھ یغوص في عالم القرآن الكریم؛ ھذا العالم الذ

 وألن اسم السورة ھو أول ما . یخفى على ذي رویة وعقل أھمیتھاسطوره دالالت ال

 فقد ارتأینا أن نتعرض بمزید من  بالنقل،ض لھ المترجمیقرأه المتلقي وأول ما یتعّر

، ضمن حیز داللي ترجمي، الدراسة والتمحیص لترجمة أسماء سور القرآن الكریم

 ، للترجمة ودارس للداللةرمنّظ العرب بأقوال الغرب، بین امتزجت فیھ استشھادات

  ضارة اإلنسانیة الذي ال یكتفي فقطالمترجم سفیر الح لیبقى . وجّلوفقیھ بكتاب اهللا عّز

یفید وینیر ویضیف إلى الفكر اإلنساني، وإن واجھ نوعا  بلالماضي بالحاضر، بربط 

 والتعابیرلمفردات  للھي والتحریف المضموني في نقمن االنحراف األسلوب

ثم إنھ لیس من الیسیر ھضم نص مھما كان حجمھ ودرجة تعقیده، وإیجاد  .والنصوص

ة إن تعلق األمر ، خاّصفي اللغة المترجم إلیھا سلوباألتعبیر و حیث الما یعادلھ من

القرآن الكریم  بالنصوص المقدسة؛ التي یبقى الغرض منھا تفھیم الدین ونشره، خاصة

كتابا عالمیا، تفاوتت ترجماتھ قوة وضعفا وحاز على اھتمام بني البشر في بر الذي یعت

  .كل أصقاع الدنیا

   العدید من اإلشكالیات والتساؤالت المتمحورة في عدید   وتطرح ترجمة القرآن الكریم

ھذه . وإمكانھا ، المضمون والشكل، استحالة الترجمةالداللةالترجمة وات كالثنائی

، خاصة وأّن عدیدة  بدورھا الباب على مصراعیھ لجدلیات وأسئلةالثنائیات تفتح

 یتعذر  لغویةمتناھیة وخصوصیات  إفرازات داللیة الاحمل في طیاتھت ةالترجمة الدینی

 متمرسي  و المختلفة والمتباینة لمنظريراءاآل  في خضم المرء أحیانا ترجمتھاىعل

  .، ناھیك عن آراء علماء الدین واللغةالترجمة

     وھنا تكمن اإلشكالیة التي سنعالجھا في بحثنا ھذا؛ حیث سنتطرق لتحلیل المناھج  

 الممكنة والمعتمدة في ترجمة معاني ودالالت أسماء سور القرآن الكریم من اللغة

  العربیة إلى اللغة الفرنسیة والصعوبات التي تواجھ المترجم أثناء أدائھ للفعل الترجمي،

   دانـیـي مــة فـیـمـن أھـة مــي، لما تكتسیھ الداللـداللـدرس الـلى اـمع تسلیط الضوء عل
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فالعملیة الترجمیة لیست بالعملیة . الترجمة، وبصفة خاصة مجال الترجمة الدینیة

والطرق التي توصل ترجمتھ إلى بّر  الھینة، وتقتضي من المترجم اختیار أمثل السبل

                                                   .اھج وتعدد أراء المنظریناألمان بین زخم المن

ومن ھذا المنطلق ارتأینا اختیار ثالث ترجمات فرنسیة لكتاب اهللا الكریم، ھي على      

 Albert de" (ألبیر دو بیربارشتاین كزیمرسكي" :ل أولى ترجمة: التوالي

Biberstein Kasimirski(،دونیز ماسون" للمستشرقةة  وترجمة ثانی) "Denise 

Masson( محمد حمید اهللا"، وترجمة ثالثة وأخیرة للمسلم الھندي الجنسیة "

)Muhammad Hamidullah(، من ھؤالء المترجمین  كل نقل معالجة كیفیة محاولین

  . من اللغة العربیة إلى اللغة الفرنسیةأسماء سور القرآن الكریمودالالت لمعاني 

جزء نظري وآخر تطبیقي؛ یتضمن الجزء النظري : سم ھذا البحث إلى جزأین وینق   

؛  الدینیةةخاللھ الترجممن  ا تمھید، یلیھ الفصل األول الذي سنتناولمفصلین یتصدرھ

لى ریج عالتعونظرا ألھمیة الوقوف عند ترجمة باقي الكتب السماویة، فقد ارتأینا 

من خالل   القرآن الكریمتقدیم نبذة عن  وترجمتھا، یلي ذلكالكتب المقدسةمفھوم 

 إلى جدلیة بإسھاب التعرض وتوضیح تاریخ ترجمتھ إلى باقي اللغات، مع تعریفھ

 من خالل تقدیم فكرة واضحة عن ،ھاقبولو ھارفضوإشكالیة ترجمة النص القرآني 

  .الترجمة المعنویة والحرفیة والتفسیریة للقرآن الكریم

 الیة وإشكحاول من خاللھ التطرق إلى ترجمة القرآن الكریمي فسنا الفصل الثانأّم     

المعنى، بالتعریج أوال على الدرس الداللي، واالجتھاد في تقدیم الجھود العربیة في ھذا 

مع لم وأنواع الداللة ومختلف العراقیل التي تطرحھا الداللة أثناء الفعل الترجمي، ـالع

لعزیز، یلیھ تعلق دوما بترجمة كتاب اهللا االحرص على الحفاظ على اإلطار الدیني الم

ا من مفھوم السورة وماھیتھا، التعرض للبعد الداللي ألسماء السور القرآنیة، انطالق

وصوال إلى أثر السیاق في توجیھ العملیة الترجمیة ألسماء السور في القرآن الكریم، 

  ةـالقـث دون غیره للعزء من البحـي ھذا الجـاقیة فـوقد آثرنا الحدیث عن النظریة السی
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  مـقـدمــة 

    
 وفي .الوطیدة بین ترجمة أسماء السور القرآنیة، والسیاق الذي تأتي فیھ ھذه األخیرة

عرض تا سبقھ من عناصر، سنالعنصر األخیر من ھذا الفصل الذي ال یقل أھمیة عّم

في ترجمة القرآن، دور المستشرقین التعقیب على لعنصر الوساطة الترجمیة من خالل 

  .ودور المترجم عموما في صیاغة العملیة الترجمیة

 سنقوم   بھم وبترجماتھم،والتعریفیقي؛ فبعد تقدیم مترجمینا أّما في الجزء التطب

 على حدا، في  لمختلف المناھج والطرق التي اعتمدھا كّل مقارنةبدراسة تحلیلیة

تخطي العقبات التي واجھتھ أثناء ترجمتھ ألسماء السور القرآنیة ومدى توفیقھ في 

لى المقارنة من خالل جداول  ذلك ارتكزت منھجیة عملنا عمساره الترجمي؛ لكّل

 مع الحرص على تقدیم آراء كل من منظري الترجمة والممارسین في ھذا عملیة،

  . المجال
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یادة والنقصان، وھو أعذب من الماء، وأرق كالم العرب كالمیزان الذي یعرف بھ الز" 

  ..."من الھواء، إن فسرتھ بذاتھ استصعب، وإن فسرتھ بغیر معناه استحال

  

  -م اهللا وجھھ كّر-علي 
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  تـمـهـيـد

  

  تـمـهـيــد
  

طرح ما  اإلنسانیة، وإذا كان التفكیر فیھا والحضارة      إذا كانت الترجمة قدیمة قدم

د،     األمر الجدی یس ب ضایا ل ن ق ا م ي إطارھ درج ف ذي  ین ي ال ار اإلعالم إن االنفج ف

ذي حوّّ    ة     نواكبھ الیوم وال ة كونی ى قری الم إل ة  ل الع م العولم ي    یقیّ ، باس شر ف ي الب د بن

  في خضمھالحّوتی ، جدیدة"بابل" تبرز للوجود    لغة عالمیة واحدة  ب كثیر من األحیان  

ا  ذالجھود والدراسات التي تب حي معھا د أسطورة، تّم إلى مجرالنشاط الترجمي  ل ھن

ا       ما الحاجة  إذ ؛وھناك في المجال الترجمي    ا، حینم ة منھ ات    إلیھا وما الغای د لغ تتوح

شر؟  ي الب ن إل  بن دة      لك ة واح ى الترجم ال، تبق ذه اآلم ي لھ سید الفعل ن ى حین التج م

ة من  ا فاعلی سانیة وأكثرھ ارف اإلن صب المع دیمذأخ د ُن ف؛ الق د، ِقق ب الھن ت كت ل

ان، وحُ رِجوُت م الیون ت حك ت ّوم ت ل رس، وأغن اداتھم  آداب الف رب واجتھ وم الع عل

   .مكتبات الغرب الفكریة واألدبیة

طالما كانت الردیف المباشر لنھضة وتطور أمم كثیرة أشرفت بنفسھا فالترجمة      

 ، ویؤكد ذلكتواصلیةعلى مسار الحركة الترجمیة إدراكا منھا لقیمة ھذه العملیة ال

الترجمة كانت وما تزال الوسیلة األھم لتحقیق ذلك  «:بقولھ ناصف عبد الكریم

التواصل بین الشعوب، فمنذ عرف اإلنسان األبجدیة محققا بذلك قفزة تاریخیة في 

مضمار التطور، ومنذ بدأ یكتب ما یعرفھ ویدّون تاریخھ وأفكاره كانت الترجمة 

لتطور، فالبشر سلسلة متصلة من الحلقات ربطتھا اللغة، وتوأم الردیف المباشر لذلك ا

    (1) »تلك الرابطة ھو الترجمة

لفلك والعلوم والریاضیات  أّمھات الكتب في الطب والومن ھذا المنطلق تّم نق     

  وي والعباسـي، كمـا اعتنى المترجمونـوالفلسفة إلـى اللسـان العربي فـي العھدیـن األم

  
  

    
المترجم، مخبر تعلیمیة الترجمة وتعدد األلسن، العدد  ، مجلة"الترجمة في الوطن العربي: "  رمان محمدز  (1)

  .118-117، ص 2001 سبتمبر–الثاني، جامعة السانیة دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، جویلیة 
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  تـمـهـيـد

  
 اي لكّل لفظة بما یرادفھ یأتیوحنا بن البطریق؛ فكان بوضع طرائق لنقل تلك النصوص

حّصل معنى  فكان ُیإسحاقحنین بن من المفردات في اللغة المنقول إلیھا داللیا، أّما 

 سواء تساوت األلفاظ ، في اللغة األخرى من معنىالجملة في ذھنھ لیعبر عنھ بما یقابلھ

  (1) .أم اختلفت

راطوریتین الرومانیة اإلمب مترجمو حیث انكب  اھتم الغرب بالترجمة منذ القدیم،ككذل

 translatare ,: مفردات عدیدة مثلینتداولم  على نقل التوراة واإلنجیل،واإلغریقیة

vertere ,hermeneuein ,traducere  ا الفعل ذھ؛ "ترجم" للداللة على معنى وفعل

 التي أضافت الكثیرحركة الترجمة العربیة مدارس طلیطلة وبغداد والذي ارتبط ب

، ونقل أھّم آثار ي من خالل انتشال العدید من الكتب من براثن الضیاعللتراث اإلنسان

ومثلما أخذ العرب عن غیرھم، كذلك أخذت  .األمم السابقة إلى اللغة العربیةوعلوم 

أوروبا القرون الوسطى عن العرب، لتبني حضارتھا ونھضتھا بعد أفول نجم 

  .الحضارة العربیة

 تفسیر ألولایفید المعنى  معان؛ ثالثإلى " رجمةت "مفردة یمكن اختصار معنى و     

، حینما  في ابن عباس التي جاء بھا، ومنھ ما جاء على لسان ابن مسعودالكالم بلغتھ

، ولعل ذلك ھو المعنى الذي یقصده  (2)» عبد اهللا بن عباس ترجمان القرآننعم « :یؤكد

      (3) »رتھم عن حال شيء فھو تفسرِجكل ما ُت « :، حین یقول"الزمخشري"

    :للفیروز أبادي قاموس المحیطما نجده في  الكالم بغیر لغتھ، ومنھ تفسیروقد یأتي 

      (4)» وزعفران وریھقان، المفّسر للسان،الترجمان كعنفوان «

  ":        انـمـرجـت"ن لفظة ـع ورـظـالبن من ربـعـان الـلس يـاء فـا جـوھذا التعریف یشبھ م

  
  
  

   .91.، ص2000 الدار البیضاء، /ل، المركز الثقافي العربي، لبنانالترجمة والتواص:  محمدالدیداوي (1)
  .187.، ص02، ج1988اإلتقان في علوم القرآن، المكتبة العصریة، بیروت، : جالل الدین السیوطي  (2)
  .90. ، ص1ج ،1995، 1لبنان، ط/  مناھل العرفان في علوم القرآن، دار الكتاب العربي، بیروت:الزرقاني (3)

 نظریة الحقول الداللیة والترجمة، مجلة المترجم، مخبر تعلیمیة الترجمة وتعدد األلسن، العدد :أحمدعزوز  (4)
   . 200. ، ص2001 سبتمبر -الثاني، جامعة السانیة دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، جویلیة
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  تـمـهـيـد

  
ین ذوقد رّكز ھ .(1)»لضمة والفتحة المفسر للسانالترجمان والترجمان با: ترجم «

 كونھ  ال یتعد بوضوح على الجانب الصوتي والحرفي للمفردة؛ فالمترجمالتعریفین

النقل على مستوى لغتین أو في صلب اللغة ، سواء تعلق األمر بغة لرا للسان أّيمفّس

  .   الواحدة

تعریف ذا ما نقرأه في ، وھیاتھ یفید معنى سیرة شخص أو تأریخ ح؛والمعنى الثاني    

الترجمة ھي التفسیر أو ذكر سیرة شخص وأخالقھ ونسبھ،  « :المنجد في األعالم

  . (2)»وترجمة الكتاب ھي فاتحتھ

قترن بالمعنى المونقل الكالم من لغة إلى لغة أخرى، یفید ي ذ والأما المعنى الثالث؛    

 Jean René( "ھ الدمیرالجون رنی" على لسان ، فنقرأهاالصطالحي للترجمة

Ladmiral(، ،عن باقي كعلم مستقل بوصفھ أول من توثق على یده علم الترجمة 

 :        ، حیث یؤكد أّن)1979( سنة ألف وتسع مائة وتسعة وسبعین ،الفروع اللسانیة

الترجمة نشاط إنساني عالمي، جعل منھ احتكاك المجتمعات الناطقة بمختلف اللغات « 

وغایة الترجمة تكمن في  [...] ل أرجاء المعمورة وفي كل العصور ضرورة في ك

 یفترض في الترجمة أن تعّوض النص  إذ[...]إعفائنا من قراءة النص األصلي 

    (3)  ».المصدر بالنص نفسھ في اللغة الھدف

     :حین یقول )J.C.Catford ( "اتفوردـك.س.ج "ويا یذھب إلیھ بدوره اللغا مذوھ

   (4) ».بما یكافئھا في لغة أخرى... تعویض مادة نصیة في لغة ما ھيالترجمة  «

     إّن الحدیث عن الترجمة یقودنا حتما إلى الحدیث عن اللغات، وعن معاني 

 ى أوـمعنـة الـضیـدرك أن قـة، یـمـرجـتـي میدان الـرس فـمتمـھا، والـالمفردات ودالالت

   
  

، 1988تونس، ط، /دیثا، منشورات دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة الترجمة قدیما وح:شحاذةالخوري  (1) 
  . 15ص
حقیقة الترجمة وحركتھا خالل حقبة من الخالفة األمویة والعباسیة، مجلة المترجم، مخبر تعلیمیة : لعوبي رابح (2)

 .، ص2001 جویلیة الترجمة وتعدد األلسن، العدد الثاني، جامعة السانیة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران،
157.  

  (3) LADMIRAL, Jean-René, Traduire : théorèmes pour la traduction, Gallimard, France, 1994, 
p11-15. 
(4) J.C. CATFORD, A Linguistic Theory of Translation, An Essay in Applied Linguistics,  
Oxford University Press, 1980, p.20.   
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  تـمـهـيـد

  
الداللة وإمكانیة إدراكھا أثناء عملیة الترجمة لیس أمرًا مستحیًال إذا كان المترجم 

عارفًا بقوانین اللغة وباألطر الثقافیة والحضاریة والتاریخیة التي تندرج فیھا تلك 

  .الدالالت

 ،(1) ترجمةر عنھا في اللغة األصل إلى لغة ال فالترجمة تعتني بنقل الدالالت المعّب    

ة فال غرو أن یشغل الدرس الداللي حیزا مرموقا ضمن الحقل الترجمي، ثّم ومن

 تقوم على معاٍن نحویة ، بوجھ خاصالعربیةاللغة  في  المفردةنا أنعلمخاصة إذا 

 إلى أن الدرس ، وتجدر اإلشارة ھنا.في اللغات األخرى وصیغ بالغیة ال نظیر لھا

الحضارتین الیونانیة والھندیة؛ حیث عند منذ القدیم، السیما اللغة دراسة الداللي ارتبط ب

مسائل اللفظ ومعناه في جدلیات، كان انكب الفالسفة الیونان یتدارسون ویناقشون 

، ورأي  الذاتیة بین اللفظ والمعنى المؤكد على العالقة الطبیعیةأبرزھا اتجاه أفالطون

 اللغة السنسكریتیة لغة وألّن. (2)  عرفیة واصطالحیة ھذه العالقةأرسطو المؤكد على

عریقة، عراقة ألواح الفیدا الھندیة فقد اھتم الھنود بالدرس الداللي وأولوه بالغ اھتمامھم 

على غرار الیونانیین؛ حیث اھتموا بدراسة مخارج الحروف واألصوات وترتیبھا، 

قة لفظھا قام الھنود بترتیب الحروف تبعا لطری« :بقولھ" جورج مونان"ویؤكد ذلك 

، ناھیك عن تقسیمھم لدالالت (3) ».ونقطة ارتكازھا متدرجة من خلف الفم إلى مقدمتھ

فقسم یدل على كیفیة، وآخر  الكلمات وفقا لعالم الموجودات إلى مدلول عام أو شامل،

     (4) .یدل على حدث، وقسم أخیر یدل على ذات

منطلقا لدراساتھم اللغویة، كذلك ) فیدا ال( ومثلما اتخذ العلماء الھنود كتابھم المقدس      

فعل العرب، لیرتبط الدرس الداللي عندھم بالقرآن الكریم، الذي استوجبت قراءتھ   

  اـاس الغریب منھـاظ ودالالتھا والتمـاني األلفـي معـم األصوات، والغوص فـظھور عل

  
 
، لثامنبر تعلیمیة الترجمة وتعدد األلسن، العدد االداللة والترجمة، مجلة المترجم، مخ: عبد الخالق رشید راجع (1) 

  .211. ، ص2003 دیسمبر -جویلیةجامعة السانیة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، 
   .18-17، ص 1982، 1 لبنان، ط–دار العروبة للنشر والتوزیع، بیروت علم الداللة، : عمر مختار (2)
ا حتى القرن العشرین، ترجمة بدر الدین االسم، جامعة دمشق، سوریا،  مند نشأتھتاریخ علم اللغة: جورج مونان (3)

  .65.، ص1972
  .19. ، صالمرجع السابق: عمر مختار  (4)
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  تـمـهـيـد

  

شكل         شریف بال ول     . بالشرح والتفسیر، وضبط المصحف ال ذا اإلطار یق ي ھ ر  "وف عم

ار ت ال    «":مخت ا لف م م ن أھ ات م ي دالالت الكلم ث ف ان البح ار  ك رب وأث ویین الع لغ

وتعد األعمال اللغویة المبكرة عند العرب من مباحث علم الداللة مثل تسجیل . اھتمامھم

ي               ألیف ف ل الت رآن، ومث دیث عن مجاز الق معاني الغریب في القرآن الكریم، ومثل الح

ائر" وه والنظ اظ    " الوج اجم األلف وعیة ومع اجم الموض اج المع ل إنت رآن، ومث ي الق . ف

ي    .  (1) »... المصحف بالشكل یعد عمال داللیاوحتى ضبط ى ف وقد أسھمت دراسة المعن

ى             ات األول ي وضع اللبن ة ف التراث اللغوي العربي وغیره من الدراسات اللغویة القدیم

ده  اء قواع دیث وإرس ة الح م الدالل صف . لعل المر"وی ھ" ب ى أن ة عل م الدالل ة  «: عل قم

   (2) ».لدرس اللساني الحدیثالدراسات اللغویة، ومستوى من مستویات ا

د العرب ب           بط عن رآن   وكما سبقت اإلشارة إلیھ، فإن الدرس الداللي ارت دراستھم للق

 لك لم یختلفوا عمن سبقھم  ذ، وھم في    ومناط تفكیرھم   الذي كان محور اھتمامھم    الكریم

ن تھا  م ي دراس عوب ف ة ل ش ا المقدس ل    كتبھ ى ك ھ عل و بطبع دیني یعل نص ال ، وألن ال

ة  -صوص الن ا والعلمی ة منھ ا  -األدبی د ارتأین ة    ، فق ة الترجم وھر عملی ي ج ل ف التوغ

الترجمة في الشرق كما « " : George Mounin" "جورج مونان"، حیث یؤكد الدینیة

         (3) »في الغرب بدأت دینیة

 إشكالیة ترجمة النص الدیني، كما سبقت اإلشارة إلیھ، ال تزال قبلة اھتمام إّن     

، نظرا لإلشكالیات العویصة التي یطرحھا  النص الدیني احثین في الدرس الترجميالب

 ومن الواضح أن المترجم أمام مثل ھذه .ال سیما فیما یخص نقل معانیھ ودالالتھ

 العقبات، قد یتیھ في سبیل إیجاد السبل المناسبة لتخطیھا إذا لم تكن لدیھ معرفة مسبقة

 من حیث الدالالت والمعاني، لذلك ارتأینا مصدرالنص البلغتي النص المستھدف و

   إشكاالت المعنى وداللة المفردات في الدرس الترجمي من خالل الغوصالتعرض إلى
  

  .20. ، ص المذكورالمرجع :عمر مختار (1) 
  .8.، ص1985علم الداللة، ترجمة مجید الماشطة، الجامعة المستنصریة، بغداد، : بالمر (2)
روت، ط : جورج مونان  (3) ، 1994، 1المسائل النظریة في الترجمة، ترجمة لطیف زینون، دار المنتخب العربي، بی

  .12.ص
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  تـمـهـيـد

  

نص       في ترجمة أسماء السور القرآنیة التي تعتبر أول ما یتعرض لھ المترجم في نقلھ لل

ة          . القرآني ام جدلی وف أم ستوجب الوق استحالة  وألن الحدیث عن القرآن الكریم ونقلھ ی

اقي      ، فقد وإمكانیة ترجمتھ  ة ب ذة عن ترجم دیم نب  ارتأینا التوقف عند ھذه الجدلیة، مع تق

 الداللیة أللفاظ ومفردات القرآن  الترجمیة، ثم الولوج إلى عالم الدراسة     الكتب السماویة 

ا         ،الكریم ى، تلیھ ي خطوة أول ة، ف     باتخاذ أسماء السور القرآنیة نموذجا للدراسة النظری

ة  مترجمالتي اعتمدھا  والطرق  تحلیلیة مقارنة للمناھج    اسة  در ا الثالث ل أسماء    ون ي نق  ف

  .السور القرآنیة من اللغة العربیة إلى اللغة الفرنسیة

ي ھ   ا الموسومة      ذوف ة بحثن درج ورق ماء   : " ب ا اإلطار، تن اني ودالالت أس ة مع ترجم

سیة       ات كزیمرسكي، ماسون    ت(السور القرآنیة من اللغة العربیة إلى اللغة الفرن رجم

  " )أنموذجاوحمید اهللا 
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  ةـيـنـديـة الـمـرجـتـ ال            ل األول                                                       ـفصـال

  

  الكتب المقدسة: أوال

 :دخــلمــ

ي برجل ِملى طریق التقدم والحضارة، بدءا بما ُسلقد قطعت البشریة أشواطا ع

 ، وترتبطقیمھا الثقافیة  الشعوبإنسان القرن الحادي والعشرین، لتصنعنیاندرتال إلى 

 الذي یحدد بدوره العادات والتقالید ؛ ھذا األخیراالرتباط باللغة والدینا أشّد ھویتھ

لظلم من طرف مجموعات  باسمھ تشن الحروب، ویباح ا، والذيواألحكام والتعالیم

أنھا مكلفة برسالة إلھیة ب عتقادالا  من؛ ما ال یحق لباقي الشعوبنفسھا لوَّلُتَخ بشریة

           .وتفرض علیھ نمَطھا في العیش والتفكیر وأن التاریخ ینادیھا لتحكم العالم

ه ذ ھ،اإلسالم والمسیحیة والیھودیة: برز الدیانات انتشارا على وجھ المعمورةأومن 

ویحتفظون بنسخ ، ال یزال أتباعھا یقرؤونھا للیوم، الدیانات التي ارتبطت بكتب مقدسة

فإذا كنا . من بني تلك الدیانة یغدو واحدا ، بل ویترجمونھا لیقرأھا األجنبي، وِلَما المنھا

 عن نبیھم ن في مصاحفھم، المنقول بالتواترنعلم أن القرآن ھو كتاب المسلمین المدّو

ة، فما ھي إذن الكتب المقدسة؟ كیف وصلت إلینا، رغم مرور القرون والصحاب

 ھل ھي ؟ملة للوصایا العشرسخ األصلیة أللواح موسى الحاوالقرون؟ ھل ھي الُن

؟ أم أنھا -علیھ السالم-التوراة التي جاء ذكرھا في القرآن الكریم، أو إنجیل عیسى 

  ت ھنا وھناك؟ َعِمسخ لتراجم ُجد ُنمجّر
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  الـفصـل األول                                                                    الـتـرجـمـة الـديـنـيـة

  

   :مفهوم الكتب المقدسة 1ـ1

الوحي اإللھي، والكتب السماویة، والكتب المقدسة، لكننا آثرنا : تفاوتت المسمیات بین  

الكتب " :ب لدیانتین المسیحیة والیھودیة  افي ھذه الدراسة تسمیة أسفار ومخطوطات

  .  ، نسبة إلى قداستھا من منظور من یدینون بما ُكِتب وُدّون فیھا"المقدسة

والعھد قدیم ومجموعھ تسع وثالثون سفرا،  إلى العھد ال، الكتاب المقدسوینقسم    

 العبریة تب باللغة فقد ُك؛ا العھد القدیمفأّم. الجدید ومجموعھ سبع وعشرون كتابا

رة في مناطق ، مع بعض المقاطع التي جاءت باللغة اآلرامیة التي كانت منتشالقدیمة

 في الفترة الممتدة بین القرنین الحادي عشر ھنیدوتّم ت وقد سوریا وفلسطین قدیما،

 من طرف حاخامات الیھود في الفترة الممتدة بین ني قبل المیالد، لیعاد النظر فیھوالثا

  .س والثاني عشر من میالد المسیحالقرنین الساد

 ثالثة إلى ةمقسّّ؛ م كما سبقت اإلشارة إلیھ سفراتسع وثالثین من  العھد القدیمیتألفو    

  : منھا أقسامھولكّل ،المكتوبات واألنبیاءو  التوراة: على التواليھي أقسام

 -  العدد - الالویین -وج  الخر-التكوین (  موسى الخمسة أسفار من تتكون: التوراة **

   .ومواعیده لبنى البشر شر على وصایا اهللا العالحتوائھا مقدسة وتعتبر ،)التثنیة

 . والملوك، وصموئیل، والقضاة، یشوعأسفار  ھواألولمن قسمین؛ تألف ت:  األنبیاء**

 ، عوبدیا، عاموس،یوئیل ،ھوشع، حزقیال ،رمیا، أشعیاءأ: أسفارمن فیتكون الثاني أما 

    .مالخىو ، زكریا، حجى،صفنیا ، حبقوق،احومن ،میخا ،یونان

 ، نحمیا، عزرا، دانیال،أیوب ،األمثال ،) المزامیر أو( تشمل الزبور :المكتوبات** 

   (1).  مراثى ارمیا، راعوث،اإلنشاد نشید ،األیام أخبار

  

   

  
(1)  KASSAB. M : Gloire a Dieu ou les milles vérités  scientifiques du coran, Tome 01, Édition 
salama, Kouba/ Algérie, p.102. 
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 أن أسفار موسى الخمسة، ھي الجزء الوحید في الكتاب المقدس ،وتجدر اإلشارة ھنا

 ناھیك عن ،الیھود والنصارى على اإلیمان بھ، رغم اختالف فرقھمع كل من جِمالذي ُی

، "السبعینیةالترجمة " ب أن الیھود القدامى استعملوا نسخة إغریقیة للعھد القدیم، سمیت 

      (1) . الثانيوتم تدوینھا في مدینة اإلسكندریة في عھد الملك بطلیموس

 األربعة األناجیل: نذكر منھا سفرا سبع وعشرین على يیحتوفالعھد الجدید       أّما

 ، رسائل بطرس،رسائل بولس ، الرسلأعمالسفر ، )یوحنا، لوقا، مرقسمتى، (

      (2) . وسفر الرؤیا،رسالة یھوذا ،رسائل یوحنا ،رسالة یعقوب

  

  : المقدسةترجمة الكتب  1-2

 الحقیقة      من المتعارف علیھ أن الكتب المقدسة عند الیھود والنصارى، ما ھي في

قد وجدت العدید من المخطوطات  ف؛ تداولھا على مر السنین والعصورإّال تراجم تّم

ناھیك عن تلك التصحیحات التي وضعتھا ید .  نقال عن اللغة العبریةاللغة الیونانیةب

وتغییر األلفاظ من لغة اإلنسان، لتلحق بالكتب السماویة تحریفات جمّّّة، جراء تبدیل 

یوجین  "رىوعموما ی. لك من تشویھ للدالالت وظالل المعانيذیلحق إلى أخرى، وما 

ن ـرة مـة مبكـرحلـأن ترجمة الكتاب المقدس قد بدأت في م "Eugene Nida" "نیدا

الیھودي في اإلسكندریة تاریخ البشریة؛ حینما اجتمع سبعون رجال من رجاالت الدین 

، انتھت بتطابق الترجمات - كل على حدا-إلنجاز ترجمة إغریقیة للعھد القدیم 

     Septuagint(. (3)( الترجمة السبعینیةالسبعین، مما أكسبھا مسمى 

لقد كانت المرحلة الیونانیة اإلغریقیة، ذات تأثیر كبیر على مفھوم وطرق الترجمة      

  " القدیس جیروم"تلتھا ترجمات عدیدة منھا ترجمة . عموما، والدینیة منھا بوجھ خاص

  
(1) ww.google.com  
(2)  KASSAB. M: Gloire a Dieu ou les milles vérités  scientifiques du coran, Tome 01, Édition 
salama, Kouba/ Algérie, p.103. 
(3) EUGENE Nida: Bible Translation Studies, Encyclopedia of translation studies, London, 
2001, p.22-27.  
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، والتي  )La Vulgate (الشعبیة النسخة:ب رف فیما بعد ا ُعَمفي القرن الرابع میالدي ِل

منیة من ناھیك عن ترجمة العھد القدیم إلى لغات تلك الفترة الز. جاءت باللغة الالتینیة

       (1) . والحبشیةوالعربیةوالفارسیة العبریة إلى األرمینیة والسریانیة 

 في القرنین السادس التي توالت، الكتاب المقدس حدیثھ عن ترجمة "نیدا" ویواصل 

كرد فعل طبیعي اتجاه المخطوطات الجدیدة المكتشفة، ،  میالديوالسابع عشر

نا ھذا، تحت عدة مسمیات نذكر منھا على لتتواصل ترجمة الكتاب المقدس إلى یوم

، والنسخة )English Revised Version(النسخة االنجلیزیة المنقحة : سبیل المثال

، اإلنجیل األمریكي الجدید )American Standard Version(األمریكیة القیاسیة 

)New American Bible...( (2)      

ان             ة، ك ة الحدیث ات األوروبی ة     ثم إن نشوء اللغ ات القدیم ة الترجم ستدعي مراجع ی

ة   ة الترجم دیث لغ ع تح دس، م اب المق ي . للكت ول وف ار یق ذا اإلط ارك "ھ ر نیوم " بیت

)Peter Newmark(: »     نة ي س دس ف اب المق وثر للكت ة ل عت ترجم د وض  1522لق

ا         دس أثرھ اب المق یمس للكت ك ج ة المل ت لترجم ا كان ة، كم ة الحدیث اس لأللمانی األس

  (3)»   في اللغة اإلنجلیزیة وأدبھا(seminal)الرشیمي 

نقل من لغة إلى أخرى، وتتداولھ األقالم تجدر اإلشارة ھنا، إلى أن الكتاب الذي ُیو     

ا ما ذ، وھبالنسخ على مر العصور، ال محالة آیل إلى االنحراف المضموني واألسلوبي

ف األقالم، وأجناس كیف بكتاب قد تداولتھ اللغات، واختال« :  بقولھ "الجاحظ" یؤكده 

والكتاب . (4) »...وما ظنكم بكتاب یتعاقبھ المترجمون باإلفساد... خطوط الملل واألمم

  ا على تبدیل مضمونھ ـا ھنـأكیدنـن أكثر الكتب ترجمة، لكن تـزال مـان وال یـالمقدس ك

  
(1)  KASSAB. M: Gloire a Dieu ou les milles vérités  scientifiques du coran, Tome 01, Édition 
salama, Kouba/ Algérie, p.103. 
 (2) EUGENE Nida: Bible Translation Studies, p.27-28.    

دار  محمود إسماعیل صیني،.  ترجمة د،جوانب من نظریة الترجمة: لترجمةاتجاھات في ا: ربیت نیومارك (3)
    .13 .ص، 1986  الریاض،،المریخ للنشر

الترجمة وتعدد ، مجلة المترجم، مخبر تعلیمیة  الترجمة عند العرب بین األمس والیوم: الدینعلي یوسف نور (4)
  .26.، ص2002 ینایر، جامعة السانیة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، األلسن، العدد الرابع
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ورود أسلوبھ، إنما یعود النعدام وجود النسخة األصلیة منھ، ناھیك عن وتحریف 

 من الخطابات والرسائل الشخصیة المبعوثة إلى أصدقاء وأحبة من دونوه الكثیر

   .ونقلوه

وح       ظ بوض ھ، یالح دس بعھدی اب المق ة الكت ي ترجم تمعن ف ا أن الم تالف كم  اخ

ضمو رجم الم اختالف المت بقت       . ن ب ا س دس؛ كم اب المق ل للكت ة األوائ ن التراجم وم

ة   صعوبة  الذي یؤكد"القدیس جیروم"، یبرز اسم    اإلشارة إلیھ  ة الدینی ھ  الترجم  :، بقول

ا       من الصعب تتبع   « من  .  الخطوط المسطرة من طرف شخص آخر، دونما الحیاد عنھ

ھ ووضوح     یحافظ ما كتب بطریقة مثلى في لغة معی      نالصعب أ  ى جمال ة عل ة   ھن ي لغ  ف

ى . [...] أخرى  ى معن ا أحصل عل رجم حرفی ا أت ر فحینم ا أغّی ي، وحینم ي   عبث یال ف قل

رجم            ي كمت ّرب من واجب أنني أتھ دو وك ي ]... [التركیب اللغوي أو األسلوب، أب   إال أنن

ردات   ل المف ى نق ى عل ة المعن ضل ترجم ة  (1) »أف اقفة قرطاج یس أس ذھب رئ ، وی

یم «: إلى التأكید أن ،  1420 ، سنة "ألونسو" دس یكمن        التقی اب المق ة الكت د لترجم الجی

     (2)» الترجمة مدى بساطة المضمون، ودقة نقل مفرداتھ، ولیس في جمال تلك في

أت           م ت د، ل   إن ترجمة الكتب المقدسة عند الیھود والنصارى، بعھدیھا القدیم والجدی

سالم -یا من السماء حملھا جبریل   فالدیانات السماویة كلھا نزلت وح    . عبثا ي  -علیھ ال  لبن

واه       البشر بوساطة أنبیاء ورسل بطریقة شفھیة، لیتردد مضمون الرسالة اإللھیة على أف

ؤمنین  ود ونصارى  الم ة    من یھ لواتھم وشعائرھم الدینی اء ص سخة  .   أثن ن ضیاع الن لك

ى ضیاع             ة إل ؤدي ال محال ب،   المضمون األصلي   األصلیة للكتب المقدسة، ی ك الكت لتل

اظ    ن األلف را م سقط كثی شفھي، ی د ال اء بالتردی دوین واالكتف دم الت ن أن ع ك ع ناھی

ن           ر م ي كثی ة المصلحة ف سیان وغلب سمة بالن سھ المت سان نف ة اإلن ل طبیع دالالت، ب وال

  ي ـي كانت في األصل تتلخص فـل تلك الكتب، التى نقلعر ـت بشكل أو آخرـّاألحیان أث

  

  
(1) DEPRE OSEKI, Inès : Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand Colin, Paris, 
1999, p.20.    
(2) ibid , p.23. 
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ف إبراھیم، وھـا نحن الیوم نجد أنفسنا أمام عدد ھائل التـوراة والزبور واإلنجیل وصح

  .   من الكتب واألسفار والمخطوطات التي تمازجت فیھا الحقیقة بالتحریف والتشویھ

ة         ات المختلف یم الترجم ار تقی ى أن معی ا، إل ة أو       وتجدر اإلشارة ھن ا الدینی  سواء منھ

ة "األدبیة أو العلمیة؛ یكمن في عنصر         اع    ل  من خال    "األمان أثیر واالنطب رك ذات الت ت

نص من                    ي ال ا جاء ف ل م ى ك اظ عل ع الحف ستقبلیھ، م ي م نص األصلي ف الذي تركھ ال

اج     عبارات وجمل، والحرص على احترام نواحي النص الشكلیة والداللیة والفنیة، وإنت

ذي الزم               ة ال ا لوصف الخیان نص یوازي األصل في أسلوبھ وطریقة تألیفھ، وھذا تفادی

ل اإلیطالي     ذ وال  ، القدیم ذاستنادا إلى االعتقاد السائد من     م طویال المترج ي یختصره المث

  . (1) )المترجم خائن( Traduttore-Traditore: القائل

دا  عن مترجم الكتاب المقدس)Peter Newmark" (بیتر نیومارك "ویتحدث ، مؤك

ثل، وبقدر تمكنھ من في حالة الكتاب المقدس یعتزم المترجم تحقیق التأثیر المما       «  : أنھ

ھ            ال نقل ارئ یكون احتم اني للق تقدیم الحقیقة اإلنسانیة والمعاني الضمنیة أو ظالل المع

، أما إن كانت الثقافة ال تقل في أھمیتھا   المباشر للرسالة الدینیة والخلقیة للكتاب المقدس     

اج األصل    -لكذوعلى المترجم أن یقرر  -عن الرسالة والمضمون    شكال  فإنھ یعید إنت

صوتیة، و      ة ال تخدام الكتاب ع اس ة م ة الممكن كذ ومضمونا بالحرفی أثیر  ل د بالت  دون التقی

  (2)»المماثل

رجم لدواع  ، فیؤكد أن الكتاب المقدس تُ     )Henri Meschonnic( "ھنري میشونیك "أّما  

ھ دینیة فقط، ولم یھتم بھ المترجمون كنص شعري ذو طابع خاص          ة  «  :، بقول إّن ترجم

   اذا مّرةـا نترجم؟ كیف؟ ولماذـى اللغة الفرنسیة یعني إجابة؛ لمـ إل الیوممقدساب الـالكت
  

    
  .XII . ص،1985،عبارات التینیة، یونانیة، وأجنبیة: الملحق ،) Larousse(  قاموس الروس،راجع  (1)

"traduttore, traditore" aphorisme italien, qui signifie que toute traduction est fatalement infidèle 
et trahit par conséquent la pensée de l'auteur du texte original " . 

دار  محمود إسماعیل صیني،.  ترجمة د، من نظریة الترجمةجوانب: الترجمة اتجاھات في :بیتر نیومارك (2)
  . 28 .ص ،1986  الریاض،،المریخ للنشر
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ا نصوص، ذات      ھتھ النصوص لمضمونھا ا  أخرى؟ ترجمنا  م أّنھ ط رغ دیولوجي فق  إلی

        (1) »لغة شعریة خاصة

ي من               و       دف الحقیق اتھم، لیتناسوا الھ ق ترجم ي تنمی قد یتمادى بعض المترجمین ف

اء            ترجمة ا  ھ الرسل واألنبی ا جاء ب وحي كم ل ال لكتاب المقدس، أال وھو نقل الدیانة، نق

ل     . إلفادة بني البشر بنفحات من النور اإللھي   ى نق ب عل ا یغل ثّم إن الجدیر باالھتمام وم

ى               دت عل ة، امت دة مراحل زمنی ى ع م عل ھ ت الكتاب المقدس بعھدیھ؛ ھو أن تدوینھ ونقل

لشذب والحذف واإلضـافة التـي مست جـوانـب عدیدة مدى عصور من الزمن، تخللھا ا

ھ دس بعھدی اب المق ن الكت ا مك. م رجم إلیھ ي ت دة الت ات العدی ابا أن اللغ ذا الكت د، ھ   ق

  .ھھساھمت الحضارة والثقافة العامة لشعبھا في تغییر بعض أوج

       
 :خـالصـة

ود ونصارى           ة    ومثلما سبقت اإلشارة إلیھ، فإن أھل الكتاب من یھ د أساؤوا ترجم  ق

ذف          ادة والح ا   . كتبھم، لدرجة التحریف من خالل الزی فار فم راجم،  إّالمقدسة   ال ھمأس  ت

وع              نص، أي ھي ن رجم لل م المت والترجمة بإجماع المتخصصین ما ھي إال انعكاس لفھ

نص       ع دالالت ال ل جمی ا أن تنق ت دقتھ ا كان ة مھم ة ترجم ن ألی سیر، وال یمك ن التف م

لبعیدة، فلكل لغة خصائصھا الفریدة؛ فاللغة الیونانیة مثال والتي وجد      األصلي القریبة وا  

اظ              ل ألف ي نق ة ف م تكن أمین دة، ل بھا كثیر من مخطوطات الكتاب المقدس المھمة والفری

ر                 : اللغة العبریة  ة غی ذه اللغ ین؛ فھ سالم أجمع یھم ال دیم عل د الق اء العھ سى وأنبی لغة عی

ة وال   روف الحلقی ل الح ى نق ادرة عل صافرة    ق روف ال ز الح ا ال تمی ا أنھ ة، كم حنجری

ردات  كبیر في والمسرة في اللغات السامیة مما نشأ عنھ خلط     ل المف ة اهللا   .نق وألن حكم

ب             ان حال الكت ذلك ك ا أخرى، ك ى حضارة إال إذا قامت مكانھ ا أن ال تفن تقتضي دوم

ھ ال          ا شامال تختم ب سماویة   السماویة، لیأتي القرآن بوحي من اهللا ویكون كتاب رساالت ال

  . لبني البشر

  
(2) MESCHONNIC, Henri. Poétique de la Traduction, pour la poétique II, Paris, Gallimard, 
1973, p .410. 
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   :الكريملقرآن ا: ثانيا

   :دخــلمــ

عب   ل ش دیملك ي خلّ  عبقر ق ھ الت اریخ   یت جل الت ي س ھ ف سالت   ؛دت األھرام والم ف

دل     تشھد بف  المصریة ة ت ن العمارة عند الفراعنة القدامى، والمنحوتات والتماثیل الیونانی

ضا          ة أی ال واآللھ ا بالجم سفة والمنطق، إنم ط بالفل  اأمّ . على ولع قدماء الیونان، لیس فق

ود    خّل سمة البداوة فیھ والحیاة القبلیة التي كان یعیشھا، إال أنھ العربي، فرغم  ھ، خل د لغت

ي    والھجاء والفخر التي طالما تغنى القدیم وأبیات الحكمة والغزل    شعره ا ف األسواق   بھ

اة      . البیداءو لقد كانت عبقریتھ في لغتھ، فلم یقتصر على استخدامھا في ضرورات الحی

 المرمرن منحوتات خرى، إنما تفنن فیھا، ناحتا صورا ال تقل جماال عشأن الشعوب األ 

ھ وشعره،     لقد كان العربي عابدا للبی    . الیونانیة ذا الجوّ   ان، خاشعا أمام جمال لغت ي ھ  وف

َسنُ  الممتلئ ب  ة من         الخطباء اللّد والفصحاء الُل د اهللا، آی ن عب د ب ى محم رآن عل زل الق ، ن

ویی    ة اللغ ان والبالغ ات البی دا      آی دى ورش ودا وھ ون خل أل الك ازا یم ورا وإعج ن، ون

   .د بدرسھ كل جیل، وینھل من نبعھ كل من أراد علم األولین واآلخرینللعاقلین، یتجد
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   :رآنـقية المــاه 1ـ2

في عھد اشتّد فیھ اإللحاد وعبادة األوثان، وفي بیئة اتسمت بالبداوة والجھل، سطع      

جا  متدّر لینزل القرآن الكریم كتابا من عند اهللا،؛نور الوحي على محمد بن عبد اهللا

نّزل من ، كآخر ما ُیص إلى التمامخُلَی و. ما بین مكة والمدینةالثالث والعشرین سنة

 كانت سنام القرآن  بلغة عربیة.ة للعالمین، عربا وعجماھدى وبشرى وموعظ ماءالس

أي تحریف  المحفوظ عن ،ل بھا أشرف كتب اهللانّزُی ،موا بھا لغةّروفخر بنیھا الذین ُك

  حینھا، العرب-یھ أفضل الصالة والسالمعل- الرسول الكریم  بھتحدىفی  .أو تشویھ

 بكل ما یحملھ  للبشریة جمعاء،تد التحدي لیومنا ھذاویم، وھم أرباب الفصاحة والبیان

بذلك   القرآن الكریمتجلىلی تھ اكتشافات العلم الحدیثة؛ أقّريإعجاز علما الكتاب من ذھ

  .أبد اآلبدین خالدة كبرىمعجزة 

سّ   الذي كتاب المسلمین،   ھو  والقرآن   شرة سورة، مق ي  یتكون من مئة وأربعة ع م ف

زءا، م  ین ج ى ثالث ھ إل ا مجمل تین حزب ي س ع ف ردة .تموض رآن " ومف عھا " ق ي وض ف

نھم من      ف اختال فیھا اللغوي ذھب ؛ فم ى أن ی ظ  إل ر  اللف وز   غی أخوذ و مھم ت   م  من قرن

، وبأنھ سمي كذلك القتران سوره وآیاتھ   ، إذا ضممت أحدھما إلى اآلخر     الشيء بالشيء 

رن   ن ق شتق م و م ھ، فھ وز   .وحروف رآن مھم ى أن الق ھ إل ذھب بقول ن ی نھم م ھ ،  وم ألن

اتبع    ﴿: ، استنادا إلى قولھ تعالى    من القراءة  مصدر اه ف إن علینا جمعھ وقرآنھ، فإذا قرأن

رأه  قرأت « : یقال : ""أبو الحسن اللحیاني  "قال  .  (1)﴾قرآنھ رأ    القرآن فأنا أق راءة، وق  ق

  (2) ».كالغفران والشكران: بالضم" فعالن"وقرآنا، وھو االسم، فھو مصدر على وزن 

  غیر ، ما مفاده أّن القرآن اسم علم غیر مشتق خاص بكالم اهللا، "السیوطي"د ونقرأ عن

  

  
  .17/18سورة القیامة، اآلیتان  (1)

  .14/15. ، ص1ج ،1995، 1لبنان، ط/ مناھل العرفان في علوم القرآن، دار الكتاب العربي، بیروت: الزرقاني (2)

  .14/15.، ص2000، 11مصر، ط /ة وھبھ، القاھرةمباحث في علوم القرآن، مكتب: مناع القطان: أو راجع
    . 18.، ص1987، 2لبنان، ط/ مختصر اإلتقان في علوم القرآن، دار النفائس، بیروت: صالح الدین أرقدان  
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     (1)مھموز، وال مأخوذ من القراءة، ولكنھ اسم لكتاب اهللا مثل التوراة واإلنجیل  

ة،         أما اصطالحا؛ ف      ة العربی اء اللغ و  المتعارف علیھ عند األصولیین والفقھاء وعلم ھ

، بواسطة جبریل - صلى اهللا علیھ وسلم -كالم اهللا المنزل على محمد     القرآن الكریم    أّن

ھ،     علیھ السالم، المعجز   التواتر،      بأقصر سورة من ول ب ي المصاحف، المنق وب ف   المكت

   (2) .د بتالوتھالمتعّب

 انتشرت المساجد حیث ؛حفظ في الصدور ویدّون في األسطرقرأ، لُیوقد كان القرآن ُی

ھّمة األولین انصرفت و ،ودور تعلیم القرآن وحفظھ في كل أرجاء البالد اإلسالمیة

ن ظھر قلب، إّال أن الرسول الكریم اتخذ ُكتاًبا للوحي، بادئ األمر إلى حفظ القرآن ع

لتسجیل وضبط وتوثیق كتاب اهللا الكریم، فكانت ھذه الخطوة األولى في حفظھ على 

تلتھا مرحلة خالفة أبي بكر الصدیق، التي ما فتئت . الُعُسِب والِلخاف واألدیم والرقاع

رآن من الجیل األول، لذلك دعت دة فیھا تزھق أرواح حفظة القنار الفتنة وحروب الّر

إلى تجمیع كل ما سبق ذكره  الحاجة والخوف على كتاب اهللا من الضیاع والتحریف،

رضي -فة عثمان بن عفان ، وكان الخلی في النقلفي صحف واحدة مع التزام التحري

ونشره في باقي األمصار مدّونا  أول من اعتنى بتدوینھ ورسمھ في المصاحف -اهللا عنھ

  .امنسوخ

تلى دوما في لغتھ األصلیة، أي اللغة العربیة، قرأ وُیومن إعجاز القرآن أنھ كان ُی     

واهللا سبحانھ وتعالى، أكد أكثر من  .في كل البالد اإلسالمیة؛ العربیة منھا والعجمیة

ة في آیاتھ، أن محمدا نبي مبلغ لرسالتھ، لم یأت بالقرآن وحده، ولو لم ینزلھ اهللا مرّّ

 عامة،فمحمد لم یتطلع یوما إلى ز. یھ بوحي منھ، ما كان للعرب أن یسمعوهتعالى عل

"  الیكین لوازین"ولم یكتب یوما شعرا، والقرآن الكریم موثق بشھادة الخصوم، وھاھو 

    لقد ّخلف محمد للعالم كتابا ھو سجل البالغة وآیة األخالق واالنسجام التام بین« : یقول

  

  
  .41.، ص01، ج1988اإلتقان في علوم القرآن، المكتبة العصریة، بیروت، : جالل الدین السیوطي (1)
  .21.، ص1ج ،1995، 1لبنان، ط/ مناھل العرفان في علوم القرآن، دار الكتاب العربي، بیروت: الزرقاني (2) 
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فال یوجد تعارض بین حقیقة علمیة وحقیقة . تعالیم اإلسالم وبین القوانین الطبیعیة

، ألنھا لیست منسجمة مع )المسیحیة( هذا األمر أتعبنا جدا في دیانتنا ھذقرآنیة، وھ

    (1) .».حقائق الوجود، فالتحریف وصل إلیھا

اج    ال نھایة لھ من الفھم والتدبر قدرًاوألن لغة القرآن ومعانیھ تحمل   ھ تحت ، فترجمت

ا      . في اللغتین المنقول منھا وإلیھاأكثر من مجرد التحكم  ة نظامھ ل لغ ة ولك ة لغ  فلكل أّم

ا، ال اص بھ صوتي الخ وي وال ي والنح ي   و معجم ھ، الت ي لغت زة ف رآن معج ان الق إذا ك

م أن ینق  حّی ف للعج ان، فكی اب البی م أرب رب وھ ریش والع ي ق اتھم؟ رت بن ى لغ وه إل  ل

ب المقدسة،     القرآنولو فرضت أن« ": الباقوري" ویؤكد  نزل كما نزل غیره من الكت

م    حكمًا وأحكامًا، ھ، فل وأمرًا ونھیًا، ووعدًا ووعیدًا، ولم یتحر ھذا األسلوب الذي جاء ب

ان م       یعن الناس ًا شافیًا، وبالغة معجزة، لك ن بلفظھ ولم ینظروا إلیھ قوًال فصًال، وبیان

ة             الممكن ا لغ ى أنھ ا عل ذي یتعصب لھ د أن یضعف العنصر ال ة بع ذه اللغ أن تزول ھ

اللغة العبریة ما یؤكد  وفي  .تضعف ھي وتتراجع حتى تعود لغة أثریة قومیة، ومن ذلك

دس -ھذا، فإنھا  و      - وھي لغة كتاب مق اریخ، ول ة الت ى ذم وراة جاءت    صارت إل أن الت

ألن في ذلك احتفاظًا  ى النحو القرآني الحتفظوا بلغتھمكما جاء القرآن فتحدت الیھود عل

    . (2)»بمعجزة نبیھم، فكان ممكنًا أن نرى لغة موسى علیھ السالم

وال خالف في استحالة وجود ترجمة كاملة تعكس النص القرآني بوضوح تام، ألن 

لسریانیة ال أحد من التراجم یستطیع نقلھ إلى شيء من األلسنة، مثلما نقل اإلنجیل عن ا

إلى الحبشیة والرومیة، وترجمت التوراة والزبور إلى العربیة، إّال أنھ یجدر االعتراف 

ولو ضمنیا، أن عددا كبیرا من المترجمین حاولوا نقلھ إلى مختلف اللغات، لتتفاضل 

التقرب إلى النص األصلي، نظرا لتلك الفروق الكبیرة على مستوى ترجماتھم في 

  .م كتب اهللا واإلعجازین العلمي واللغوي لخاتحكام الفقھیةالصیاغة اللفظیة واأل

  

  
  .30.، ص1987اإلسالم حداثة وحضارة، مكتبة التراث اإلسالمي، القاھرة، : محمد متولي الشعراوي  (1) 
  .45.، ص1969أثر القرآن الكریم في اللغة العربیة، دار المعارف، مصر، : الباقوري أحمد حسن (2)
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   :جدلية ترجمة النص القرآني 2ـ2

، اإلنسانن بھ بھى ما زّیحبا اهللا بني البشر بالعقل دون سواھم من الخالئق، فكان أ      

 العصور اختالفسا لشعوب األرض على وبعث لھم األنبیاء لیتم زینتھ، فكانوا نبرا

وامتداد التاریخ، لتكون الروحانیات والعقائد على اختالفھا أساس حضارة وثقافة 

 القرآن الكریم من أھم الكتب السماویة، لحفاظھ على أصالتھ ویعّد. ب كثیرةشعو

تدارس العدید من بني البشر كتاب المسلمین وقد . ومضمونھ، من أي تحریف أو تشویھ

لى اختالف جنسیاتھم وعقائدھم؛ تدارسوه وكتبوا وألفوا عنھ، بل ترجموه إلى عدید ع

اللغات، لیفوت االھتمام بھ كل احتمال، حتى حین تعّرض لھجمات شرسة من قبل 

أحبار الصھیونیة العالمیة، ودنستھ أیادي الغافلین، حتى في تلك األوقات الملئ 

  .تاب اهللا العزیز وترجماتھ تفوق كّل انتظاربالھمجیة اإلنسانیة، كانت مبیعات نسخ ك

إنا جعلناه قرآنا  ﴿: لقد جاء القرآن الكریم عربي المبنى فصیح المعنى، لقولھ تعالى     

سة، متبنین لغة كتاب حفظا ودراھذا الدخل الناس إلى اإلسالم مقبلین على و ، (1)﴾عربیا

ریم، ف  رآن الك ھ   الق ة لترجمت اك حاج ن ھن م تك ى أن ل شی"، حت اال د أن "خ رض ؛  یؤك

ر     الصحابي   سلمان الفارسي لم یكتب ترجمة سورة الفاتحة باللغة الفارسیة، وإنما ھو أث

عیف سض ى عك سي "، عل حة ھ" السرخ د ص ذي یؤك ولذال ت .  (2)ا الق واء ترجم وس

، أو  باللغة العربیةھمتحتى تلین ألسن بغرض الصالة بھا    سورة الفاتحة للفرس    البسملة و 

ذین    الفعلیة ل ترجمة  لالم تترجم، فإن     كتاب اهللا بدأت مع المستشرقین من أبناء الغرب، ال

صیریة         شیریة تن راض تب شویھھ ألغ دف ت ھ بھ رآن ولغت ون الق وا یدرس زز  انكب ، تع

  .الحمالت الصلیبیة حینھا

اد         و ین من ز، وب اب اهللا العزی ة كت د لترجم ین مؤی ت ب اس اختلف م أن آراء الن رغ

   ة والعشرین ترجمة، بإحصاء الباحثین حوالي المـائبلغتھ تباستحالة ذلك، إّال أن ترجم

  
  .03اآلیة : الزخرف  (1) 

  .125.، ص1936القول السدید في حكم ترجمة القرآن المجید، طبعة حجازي، : محمد مصطفى الشاطر  (2)
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والفرنسیة واأللمانیة  خمس وثالثین لغة، تباینت لغاتھا بین اللغة االنجلیزیة في

، تلیھا اللغة الفارسیة والتركیة، - من ناحیة الطباعةوتعد أوفر الترجمات  - واالیطالیة

    .(1)دیةثم اللغة الصینیة، الالتینیة، األفغانیة وأخیرا األور

 أن یفھم البیئة التي نزل ى المترجماني القرآن على أفضل وجھ فإن عل    نقل مع  مولكي یت 

م              ى فھ افة إل ا، إض ت فیھ ي نزل سیاقات الت ات وال زول اآلی باب ن رآن، وأس ا الق فیھ

ة       ل دق ا بك مَّ نقلھ ن َث ة، وم ة العربی ا اللغ ع بھ ي تتمت ة الت ة والبیانی صائص البالغی الخ

ي      ذ، لكن ھ  یر للمعنىوأمانة، دون إضافة أو حذف أو تغی    وفر ف م یت شرط األساس ل ا ال

سّ  ي م ات الت ة الترجم اب اهللاغالبی ده  ت كت ا یؤك دلیل م ضان"، ب دة رم ض  «": نج بع

ي بعضھا     الترجمات ملیئة باألخطاء د، وف اللفظیة مع تحریف األحكام الشرعیة والعقائ

ان    ر باإلیم دیل الكف ادة اهللا    تب ض األن    بوعب ماء بع دیل ألس ره، وتب سور   غی اء وال بی

   (2)» واألعالم واألماكن والصفات

ى       إّن مثل ھذه األخطاء والتجاو   ا ترجع إل اب اهللا، إنم ي حق كت ات زات ف  االختالف

دم إدراك دالالت و     ن ع ة ع ة الناجم ة واألسلوبیة والداللی ردات  اللغوی اني مف الل مع ظ

ھ        الصعباللغة العربیة، التي من      ا تحمل ة م ان ترجم د    بمك ا من م اٍن  لوالت  بباطنھ ومع

 لیس بالفعل رآن الكریم إلى اللغات األخرىقـترجمة ال ف.رآن وسر بالغتھقتمثل روح ال

سی ة ب  ، رالی ة عمیق ستدعي معرف ھ ی ة ألن ة العربی االلغ ة   و،  وعلومھ ي معرف وخ ف رس

ول  أوفر من اللغة على حظ  المترجمأن یكون ، ثم   أسالیبھا البیانیة والبالغیة   ا،  المنق  إلیھ

  .تھاعاة الدقة واألمانة في ترجممرمع أھمیة 

ات      ى لغ ھ إل     والجدیر بالذكر ھنا؛ ھو أن ترجمة القرآن الكریم عموما، بدأت بترجمت

ان ذ  ة، وك ة واألوردی یة والتركی شرقیة كالفارس م ال سلمین،  األم دي الم ى أی تم عل ك ی ل

 سدّرـان یـ كذيـالار األسواري ـى بن سّیـعن موس" احظـالج"ى ذكره ـاء علـ جمثـلمـا

  .(3)القرآن ویشرحھ بالفارسیة

  
  .89/ 88. ، ص1ج ،1995، 1، ط مناھل العرفان في علوم القرآن، دار الكتاب العربي، بیروت: يالزرقان (1)
  .77 . ص،1998 ،دار المحبة، الكریم القرآن ترجمة: نجدة رمضان (2)

  .368.، ص1، ج1948ھرة، القا البیان والتبیین،تحقیق عبد السالم ھارون،: الجاحظ  (3)
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یخ عبد الش "أشھرھا ترجمة و ،**األوردیةو *والجاویة الترجمات الفارسیة لتتوالى

ا في أوروبا، أّم ."أمر تسار الدین  عمادالدكتور "، وترجمة "القادر بن الشاه ولي اهللا

م، 1143 رئیس دیر كلوني في فرنسا سنة "بطرس المبجل "فتعتبر ترجمة القدیس 

 أول ترجمة للقرآن الكریم إلى الالتینیة، وتّمت ھذه الترجمة باالستعانة باثنین من

 ناھیك عن  أخطاء كثیرة، ھذه الترجمةوتشمل. العرب وثالثة قساوسة أوروبیین

ا ما ذالحذف، واإلضافة والتصّرف بحریة في مواضع كثیرة من اآلیات والسور، وھ

للقرآن بأي وجھ ترجمة أمینة  ال تبدو الترجمة الطلیطلیة «: بقولھ" بالشیر"یؤكده 

إال أن ھذه الترجمة قد كانت اللبنة األولى لسائر الترجمات .  (1)»وكاملة للنص

 1840 إلى الفرنسیة، ویلیھ سنة 1715آن سنة القر "سافاري"لیترجم   .األوروبیة

 بترجمتھ التي سنتعرض لھا بمزید من الدراسة في الجزء التطبیقي من "كزیمرسكي"

التي رّتبت فیھا السور " بالشیر" ظھرت ترجمة الفرنسي 1949عام  وفي. ھذا البحث

ا من الروح ترتیبًا تاریخیًا وھي بشھادة علماء المسلمین من أدق الترجمات لما یسودھ

والتعقیبات الموضوعیة، وكثیرًا ما یورد لآلیة الواحدة ترجمتین، یبیِّن في  العلمیة

المعنى الرمزي، ویوّضح في الثانیة المعنى اإلیحائي، وھذا ما جعلھا أكثر  إحداھما،

 في السنوات األخیرة من القرن العشرین تلتھا . الفرنسیة انتشارًا وطلبًا الترجمات

الذي استعان في ترجمتھ بدراسة عشر تفاسیر قدیمة " جاك بیرك"نسي لفرا ترجمة

ھ ـ میزاتابرزمي ـال النص القرآنمحّل  والقاسمي،لزمخشرياوحدیثة، كتفسیر الطبري 

مجّمع الملك فھد لطباعة وقد برز حدیثا  .ھـبذي یتمتع ـاز الـواإلعج امینھ،ـومض

 أربعین لغة  ونسخھ إلى أكثر منالشریف كأداة فاعلة في ترجمة كتاب اهللا المصحف

       (2) .في العالم

     . وأكثرھا انتشارااالندونیسیة أكبر اللغات :الجاویة*
  .باكستان والھندب اللغة التي تتكلمھا شعو: األوردیة** 

  .97.، ص1983، دار اآلفاق، بیروتترجمة القرآن الكریم، المستشرقون و: البنداق  صالحمحمد  (1)
  : في ھذا السرد التاریخي على المراجع التالیة اعتمدنا(2)

  .97/99.، صالمرجع نفسھ: البنداق  صالحمحمد
، 2002، دار النشر للجامعات، مصر، 1القرآن الكریم من المنظور االستشراقي، ط:محمد محمد أبو لیلة

  .381/392.ص
KASSAB. M : Gloire a Dieu ou les milles vérités  scientifiques du coran, Tome 01, Édition 
salama, Kouba/ Algérie, p.15-21.  
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 لقد تعرّّض كتاب اهللا إذن لترجمات عدیدة، تفاوتت فیھا األمانة والخیانة،     

 والعمق، بین مؤید لنقل كالم اهللا وفقا للمنھج الحرفي، ومؤكد على ضرورة والسطحیة

  . التمعن في المعاني والتفسیر، ومن ثّمة ترجمتھ ترجمة معنویة

فأما مؤیدو المنھج الحرفي في النقل؛ فیرون أنھ من الضروري محاكاة نظم األصل 

یة إلى نظائرھا من اللغات وترتیبھ، من خالل نقل ألفاظ القرآن الكریم من اللغة العرب

 تحقیق ذلك یستدعي بالضرورة، وجود مفردات في لغة الترجمة إّال أن. (1)األخرى

ا بسعة مفردات مساویة للمفردات التي یتألف منھا القرآن الكریم؛ أي لغة تكون مفرداتھ

 Edward" (إدوارد سابیر"اللساني وتجدر اإلشارة ھنا، إلى وصف . اللغة العربیة

Sapir (على عدد معین من العوامل كل لغة في ذاتھا تنطوي «:للغة عموما، بقولھ 

الجمالیة، الصوتیة واإلیقاعیة والرمزیة والصرفیة، التي ال تشاركھا بھا تماما أیة لغة 

   (2) ».أخرى

تشابھ اللغتین في « :یؤكد أن الترجمة تنطوي بالضرورة على " الزرقاني "ثم إّن

واللغة العربیة . (3)»وابط التي تربط المفردات لتألیف التراكیبالضمائر المستترة والر

 مثلما نعلم؛ تعرف من التعـابیر واأللفـاظ، والخصائص البالغیة واألسلوبیة والبیانیة ما

المترجم األدبي ال  «: محـمـد عنـانـيیتعذر على مترجم األدب نقلھ، مثلما یقول 

 أي إحالة القارئ  )reference(سمیھ باإلحالة ینحصر ھمھ في نقل داللة األلفاظ أو ما أ

إلى نفس الشيء الذي یقصده المؤلف أو صاحب النص األصلي، بل ھو یتجاوز ذلك 

 الذي یفترض أن المؤلف یعتزم) effect(وإلى التأثیر)  significance(إلى المغزى 

 یتسلح أیضا إحداثھ في نفس القارئ، ولذلك فھو ال یتسلح فقط بالمعرفة اللغویة، بل ھو

  (4) »بمعرفة أدبیة ونقدیة، ال غنى فیھا عن اإلحاطة بالثقافة والفكر

  فما بالك بالـترجمة الدینیة التـي تحمل كّما من القداسة، یستحیل معھ النقل الحرفـي فـي 

   

  . 307.، ص2000، 11مصر، ط/  القاھرةمباحث في علوم القرآن، مكتبة وھبة،: مناع القطان (1) 
ع را (2) ي ج اوي بعل دد     : حفن سن، الع دد األل ة وتع ة الترجم ر تعلیمی رجم، مخب ة المت ة، مجل ة والمقارن ة األدبی الترجم

  .  111، ص 2003 جوان -السابع، جامعة السانیة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، ینایر
 .93. ، ص1ج ،1995، 1ن، طلبنا/ مناھل العرفان في علوم القرآن، دار الكتاب العربي، بیروت:   الزرقاني(3)
  . 6.، ص1997 ،لبنانمكتبة لبنان ناشرون،  ، 1ط الترجمة األدبیة بین النظریة والتطبیق،: محمد عناني  (4)
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، قرآن یرتبط بمعانیھ الثانویة، التي تتجلى فیھا حكمة اهللا وإعجازهالمواضع كثیرة؛ ف

   .وبالغتھ التي حّیرت فحول بني الُعرِب وھم أھل الشعر والفصاحة والبیان

 یرتبط بفھم المترجم للخطاب ومعرفة مجمل العناصر المؤثرة  إذن،نجاح الترجمةإّن 

، من حساس القارئ األصلفي إیحاء النص؛ لیماثل شعور من یقرأ النص الوصل إ

وبذلك یذھب البعض إلى القول بأن الترجمة المعنویة للقرآن الكریم . خالل نقل المعاني

 یعني -إن ترجمة القرآن على الوجھ األول« ":الشاطبي"ھي األصح؛ استنادا إلى قول 

 لكن في القرآن الكریم من جوامع الكلم، .(1)»ممكن -األصلیةالنظر إلى معانیھ 

فاللفظ الواحد قد یحمل معنى . مات المترادفة، ما ال وجود لمعناه في أي لغة أخرىوالكل

 ناھیك عن المعاني المجازیة ،واثنان وربما تعداه إلى ثالث معان، بحسب سیاق الكالم

ومنھ ذھب فریق آخر إلى القول بصحة . التي قد توقع المترجم في أخطاء ال حصر لھا

. (2)ألنھا بمنزلة القرآن وال تختلف عنھ إّال في اللغةالترجمة التفسیریة وجوازھا، 

 وینبغـي التأكید في الترجمة التفسیریة أنھـا ترجمة لفھم شخصي خاص للقرآن الكریم،

تتضمن ما أدركھ المفسر منھا؛ أي ترجمة للعقیدة اإلسالمیة وما تتضمنھ من مبادئ 

ا جاءت في اآلیات للشریعة، وما تحقھ من واجبات وحقوق وتعامالت وصفات كم

  . والسور

. لقد تعددت المسمیات واختلفت، بین ترجمة حرفیة، وأخرى معنویة، وثالثة تفسیریة

مشتركا لفظیا بین معان ثالث، كانت وال تزال محل " ترجمة القرآن"لتغدو عبارة 

جدل كبیر، یفرض الغوص فیھ التعمق في الدرس الداللي أّوال، الرتباط ھذا األخیر 

ومن ثّمة فسح . صیل المترجم لمعاني القرآن الكریم وداللة ألفاظھ وتفسیراتھبمدى تح

المجال لممارس الفعل الترجمي بأن یخطو خطواتھ كقارئ مفسر ومؤول، جدیر بنقل 

   .  ما عال على آناء الزمان والمكان إلى بني البشر مّمن ال یجیدون لغة الضاد

  
  . 309.، ص2000، 11مصر، ط/  القاھرة، مكتبة وھبة،مباحث في علوم القرآن: مناع القطان(1) 
  .119.، ص1989القول الفصل في ترجمة القرآن، الدار التونسیة للنشر، تونس، :  شاكرمحمد (2)
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  :خـالصـة

بیزنطة  ى أن یدمج ثقافات جمیع الشعوب من ي صورتھ األوللقد استطاع اإلسالم ف       

ا         ، الھندوالیونان إلى بالد فارس  إلى ا وأحكام د آداب ذي أوج رآن ال ك بفضل الق ل ذل وك

ونظرا لتباین األمم وتوسع الرقعة . ودینا، ربط فیما بین الشعوب رغم اختالفھا وتباینھا     

شا ة النت ى   الجغرافی ي إل نص القرآن ل ال رورة نق بعض ض المیة، رأى ال ة اإلس ر الدیان

ة   ر من               اللغات األجنبی ي كثی رآن ف شرقة لإلسالم والق ة الم شویھ للحقیق ھ ت ا نجم عن  مم

  .األحیان

دم   لقد وقع العدید من المترجمین في أخطاء كثیرة، لعدم فھمھم ل     ي، وع لنص القرآن

 ھذه األخیرة من ظالل ودالالت تفوق عادة    ما تنطوي علیھ   المفردات ب  إدراكھم لمعاني 

ي          . مجرد المعنى العام   ل ف وراة واإلنجی وھو الخطأ الذي وقع فیھ مترجمو نصوص الت

ا       رالسابق، األم  ا جاء فیھ ف م شویھھا وتحری ك النصوص وت .  الذي أسفر عن خیانة تل

ا    فإشكالیة   ردة ف          ،فھم النصوص وأمانة نقلھ ى وضع المف رجمین إل دعو المت ا ي مك ت  انھ

ة من حیث الداللة والمعنى وإمعان النظر   ، مما یستدعي دراسة المفردة العربی     الصحیح

في السیاق الذي وردت فیھ، مع التأكید على الصوت والجرس الموسیقي المرتبطان في 

 .  كثیر من األحیان أشد االرتباط بمعاني وداللة األلفاظ
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  الدراسة الداللية أللفاظ القرآن الكريم:أوال

   :دخــلمــ

 من حیث المفردات ،لم یخرج القرآن عن معھود العرب في لغتھم العربیة       

 فمن حروفھم ابا عربیا جاریا على مألوف العرب؛تالتراكیب، بل جاء كوالجمل و

تألفت كلماتھ، ومن كلماتھم تألفت تراكیبھ، وعلى قواعدھم في صیاغة الجمل جاء 

، ونظامھ الصوتي وجمالھ تألیفھ، إال أنھ قد أعجزھم بأسلوبھ الفذ وقولھ المعجز

تتسم باتساق تام مع  فالمفردة القرآنیة لھا من جمال الوقع في السمع، ما یجعلھا .اللغوي

لذلك فإن . المعنى، ثم إن لداللتھا ما ال تتسع لھ عادة المفردات في اللغات األخرى

الغوص في بحر األلفاظ القرآنیة، یستدعي التسلح بعلم الداللة، والبحث فیھ أوال، ثّم 

الولوج إلى عالم اللغة العربیة بنحوھا وصرفھا وتراكیبھا، من أجل تأویل صحیح لكل 

، تفادیا للوقوع في أخطاء، ردة وتفسیرھا وفقا للمعنى والسیاق الذي وردت فیھمف

 المفردة القرآنیة ومن ثمة النص القرآني، من أجل یعابباستخاصة حینما یتعلق األمر 

  . تفسیرھما وترجمة ذلك التفسیر بالشكل الصحیح للقارئ األجنبي

فما ھي الداللة؟ كیف . ا أساسیالنظر فیھ، یعد أمرإذن، الولوج إلى علم الداللة وا

  نشأت؟ وإلى ماذا ترمي؟ وما عالقتھا بالنص القرآني وترجمتھ؟
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   :النشأة والماهية 1ـ1

أول من استعمل " Michel Breal" "ریالبمیشال "یعّد اللغوي الفرنسي  

 في  یعتمداإلنسانف. (1) للداللة على العلم الذي یدرس المعاني"  سیمانتیك "مصطلح 

حیاتھ على رموز عدیدة؛ منھا ما ھو شبھ لساني مثل الحركات واإلیماءات المستخدمة 

رد أثناء النطق عملھا الف یستبموازاة الكالم، ومنھا الرموز أو العالمات اللسانیة التي

 لتأدیة رسالة معینة، تتطلب باثا ومتلقیا وقناة تواصل متمثلة في  بصفة عامةوالكالم

لسنیة وعالمات اتصال عبارة عن رموز أ« :بأنھا" بیار جیرو"فھا ویعّر. الكالم

" انـولمأ"أما  ، (2)». ینشأ معناھا دائمًا عن توافق بین الذین یستخدمونھا،اصطالحیة

العالمة اللسانیة مختصرة في مصطلحین ھما الدال أو اللفظ الذي یعید  «:فیرى أن

       (3) .»صناعة االسم، والمدلول الذي یستدعي المعنى

وكما سبقت اإلشارة إلیھ، فإن العرب قد أولوا الدرس اللغوي الداللي بالغ اھتمامھم 

 إال أن الدراسات ،"المعنى "أطلقوا علیھ مصطلح وتحدثوا عنھ في كتبھم ومنذ القدیم، 

درءا ألي تغلیط مفھومي، ألن علم المعاني " الداللة "الحدیثة آثرت استبدالھ بمصطلح 

 استعمل مصطلح «: في ذلك" فایز الدایة"ویقول . ھو أحد فروع علم البالغة حالیا

 ألنھ یعین علـى اشتقـاقـات فرعیة مرنة" سیمـانتیك"مقابال للمصطلح األجنبي" الداللة"

     (4) ».الدال، المدلول، المدلوالت، الدالالت، الداللي:  في مادة الداللةنجدھا

   نذكر منھا على سبیل المثال، ،مـاجـعـن المـي الكثیر مـف" ةـدالل"رح مفردة ـد ورد ـوق

  

  
  أو. / 22.، ص1982، 1 لبنان، ط–علم الداللة، دار العروبة للنشر والتوزیع، بیروت : راجع عمر مختار  (1)

        LE ROY. Maurice : Les grands courants de la linguistique moderne, Université de 
Bruxelles, 1971, p.45.  

 . 19.، ص1986لبنان، / ، منشورات عویدات، بیروت1، ط-ترجمة أنطوان أبو زید–علم الداللة : بیار جیرو  (2)
  .18.، ص1994 ، دمشق، دار الفاضل،-ترجمة نور الھدى لوشن -علم الداللة : كلود جرمان وریمون لوبالن  (3)
   .9.، ص1985، 1 الفكر، دمشق، طدارعلم الداللة العربي، : فایز الدایة (4)
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وقد دلھ على .  الدلیل ما یستدل بھ، والدلیل الدال«:ذي جاء فیھال" ابن منظور"تعریف 

إني : والفتح أعلى، وأنشد أبو عبید) بفتح الدال أو كسرھا أو ضمھا(الطریق یدلھ داللة 

:   فقد اكتفى بقولھ"الجرجاني"، أما (1) ».كوالدلیل الذي یدّل. الطرق ذو دالالتامرؤ ب

ھ، العلم بشيء آخر، والشيء األول ھو الدال، كون الشيء بحالة یلزم من العلم ب «

  (2) ».والثاني ھو المدلول

 قدم اھتمامات ي قدیم الدالل االھتمام بالدرسومثلما سبقت اإلشارة إلیھ آنفا، فإّن     

الھنود وفالسفة  شغل على مّر العصور المفكرین  حیثاإلنسان الفكریة عبر الزمن،

 اھتموا بالدرس الداللي بحكم عراقة لغتھم فقدأما العرب؛ . والرومان الیونان

 غریب ألفاظ فكتبوا عن المنصھرة في نصھم الدیني المعجز وأحادیث نبیھم المرسل،

والمعنى، وتطور معاني األلفاظ والترادف  ، والعالقة بین اللفظمجازهالقرآن و

 ة إلى كما اھتموا بتفسیر القرآن والنظر في معانیھ، باإلضاف .واألضداد والمشترك

:       وكانوا یؤكدون أن.مالمعاج وتصنیف  والبالغةواللغة والصرف النحواالھتمام ب

    (3) »دفمردو المعنى بھ فسد ما وكل جید فھو المعنى بھ صلح ما كل «

إذن االھتمام بالظاھرة اللغویة قدیم عند العرب؛ الذین تدارسوا اللفظ وقسموا الكلمة في 

    (4)»ء لمعنىجا وحرف وفعل اسم «: إلى" ھسیبوی" اللغة العربیة حسب

ھ       الداللی  الوحدات أھم تمثل العرب عند الكلمةف ي علی ذي ینبن ل ھي األساس ال ة، ب

شر                ي الب ات بن اقي لغ ل ب ك مث ي ذل ا ف ة     . الكالم كلھ، مثلھ ا، لغ ة بعبقریتھ ة العربی واللغ

ا،      ھ آنف ا أشرنا إلی القرآن مثلم ا اهللا ب ة لالشتقاق، كرمھ ة قابل ا  مرن ت مفرداتھ ارة كان  فت

نص     ة وسیاق ال سبت   . تدرس بمعزل عن الجملة، وتارة أخرى في خضم الجمل ا اكت كم

  المفردات العربیة بمجيء اإلسالم مدلوالت جدیدة ذات صبغة شرعیة عقائدیة، یصعب 

  
، دار -اذليتحقیق عبد اهللا علي الكبیر، محمد أحمد حسب اهللا، ھاشم محمد الش–لسان العرب : ابن منظور (1) 

  .394.المعارف، القاھرة، المجلد الثاني، ص
  .220.، ص1982، 1التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الجرجاني (2)
، 04، جبیروت ،الكتب عالم ،عظیمة الخالق دعب محمد تحقیق ،المقتضب :المبرد یزید بن محمد العباس أبو (3)

  .311.ص
     .2.، ص01، جبوالق األمیریة، الكبرى المطبعة ،01ط ، الكتاب :رقنب بن عثمان بن عمرو بشر أبو (4)
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بل یستحیل في كثیر من األحیان اإلتیان بمكافئھا اللغوي في اللغات األخرى؛ مثل  

   ...  الحج، الصالة، الزكاة، الجھاد،الوضوء:مفردات

 تتدخل أخرى عناصرمعنى المفردات فقط فیما یدّونھ المعجم، لوجود   إذن، ال ینحصر

؛ عناصر ذات أبعاد اجتماعیة وثقافیة ودینیة، مثل ما یحدث من خلط في المعنى في

 سبیل اهللا ال ین أحصروا فيذللفقراء ال ﴿: عند سماع قولھ تعالى" الضرب"فھم مفردة 

فإن كانت الّالم " ترجمت كتابا لمحمد: " أو كقولنا ، (1)﴾ا في األرضضربیستطیعون 

بمعنى التعلیل، فأنا أقصد ترجمُت كتابا معّینا من أجل محمد، وإن كانت الّالم بمعنى 

فمفردات اللغة العربیة وحروفھا ذات . الملكیة، فأنا أقصد أنني ترجمُت كتابا كتبھ محمد

والت كثیرة یصعب على العربي نفسھ اإلحاطة بھا جمیعا، فكیف بمن یجھل مدل

أسالیبھا أو یجھل الثقافة العربیة بُرّمتھا، ال سیما منھا الدینیة التي ترتبط جلّي االرتباط 

ولعّل أھم بل الشكل في حّد ذاتھ في اللغة العربیة لھ دالالتھ، .  والحیاةبكل مناحي اللغة

واخر كلمات المصحف كمن في نقط أبي األسود الدؤلي ألمظھر من مظاھره، ی

الضمة تمثل باب المرفوعات ومنھ الداللة على ف ، حین اضطرب كالم العرب؛الشریف

الفتحة و ي،ـي، والمبتدئیة أو الخبریة في التركیب االسمـي التركیب الفعلـاعلیة فـالف

أو على الھیئة كالحال أو دل على المفعولیة بشتى أنواعھا، تتمثل  باب المنصوبات و

 على المجرورات واإلضافة تدلل في المصادر، والكسرة ا الحمثلما ھوالنوع أو العدد 

   (2) .واإلتباع

لقد ارتبطت اللغة والدرس الداللي عند العرب ارتباطا وثیقا بالقرآن الكریم؛ الذي كان 

 وض عنھ، لتغرسمناط تدارسھم وحفظھم، ففسروه وبحثوا في دالالتھ بھدف دفع الغم

البذور األولى للدرس اللغوي الداللي ویھتم العرب بمعاني المفردات ومعالمھا 

 وتیسیر لحفاظ على القرآن من اللحن دائمة لمحاولةالصوتیة والصرفیة والنحویة، في 

  .  إدراك معانیھ الظاھرة والخفیة

  
 .273.سورة البقرة، اآلیة (1)
 ، 1984، دار المعارف، مصر، 02، طتحقیق محمد أبو الفضل إبراھیمللغویین، طبقات النحویین وا:  الزبیدي (2)

  .21. ص
  

- 35 -    



  الـفصـل الثـانـي                                                 ترجمة القرآن الكريم واشكالية المعنى

   

  : أنواع الداللـة 1-2

یعیة التي شغلت فكر اإلنسان منذ القدم،      تعّد الظاھرة اللغویة من أھم الظواھر الطب

حیث استوقف التفكیر والبحث في كنھھا وحقیقتھا العدید من الفالسفة والمفكرین 

فلكل لفظ معنى خاص بھ، ومثلما یقول . والعلماء، على اختالف ثقافاتھم ولغاتھم

عھا نظاما أمور الحیاة الدنیا متداخلة متشابكة، تكّون في مجمو« : فإّن" إبراھیم أنیس"

متماسك األطراف، وال غرابة إذن أن نرى معنى یقترب من آخر، أو أن نرى جزءا 

من معنى یشترك فیھ عدة ألفاظ، ومع ذلك تتجھ معظم اللغات إلى تخصیص اللفظ 

بمعنى معین یصبح لھ بمثابة العالمة، متى أطرقت السمع أثارت في الذھن داللة معینة 

  (1) ». اللغویةیشترك في فھمھا أفراد البیئة

أسالیب اللغة وطرق النطق والتلفّّظ؛ تتنوع بتنوع في اللغة العربیة، فداللة األلفاظ      

حیث ترتبط بأصوات حروفھا، أو بصیغ تصریفھا وأوزانھا، أو وفقا لما یحدده المعجم 

في حدیثھ عن داللة األلفاظ في اللغة العربیة " محمد المبارك"ویسترسل ... من معان

في میدان الدین وخاصة الفقھ اإلسالمي تحتّل النصوص « :المجال الدیني، مؤكدافي 

موقعا خاصا، ویتعلق على فھمھا تحدید األفكار في العقائد واألحكام في قضایا 

المعامالت والعبادات، ویقع لذلك االختالل في فھم مراد الشارع وتحدید معاني األلفاظ 

اء أصول الفقھ بكثیر من مسائل األلفاظ ودالالتھا في القرآن والحدیث، ولذلك عنى علم

   (2) ».وبحثوا في العام والخاص والحقیقة والمجاز والمشترك والمترادف

وإذا نظرنا إلى الداللة في اللغة العربیة، الحظنا أن المعنى یرتبط بالمعجم أو بصوت 

ل القـواعـد النحویـة الحـروف أو ببنیة الكلمة، أو المعنـى الذي تكتسبھ المفردة من خـال

  . المختلفة

 األصوات بین     إّن أول ما یحدد معنى المفردات ھو نطقھا وسماعھا؛ ألن الخلط 

  ، كمـا أن إلیحـاء األصوات أثـر فـي تـعـمـیـق الـدالالتىـالمعن في الخلط ىـإل يـیفض

  
  .210.، ص1972ة، ، القاھرمكتبة أنجلو المصریة، 2طداللة األلفاظ، :  إبراھیم أنیس(1) 
  . 158.، ص1968، مطبعة دار الفكر، بیروت، 03فقھ اللغة وخصائص العربیة، ط : محمد المبارك (2)
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تأكید لذلك من خالل " حمد الفراھیديالخلیل بن أ"وتصویرھا، وقد جاء على لسان  

 في توھموا مھّن فكأصّر الجندب صریرا، وصرصر األخطب صرصرة« :قول العرب

  » (1) ترجیعا األخطب صوت في وتوھموا ، ًامّد الجندب صوت

قد ) Les Phonèmes(ویؤكد علم األصوات أن ما یوجد في بعض اللغات من فونیمات 

الحاء « : ا الشأن مؤكدةذفي ھ" فاطمة محجوب"ال یوجد في لغة أخرى، وتسترسل 

   (2) ».والخاء والعین، والھمزة ال توجد في النظام الصوتي للغتین االنجلیزیة والفرنسیة

فاللغة العربیة تتمتع بجرس موسیقي وأصوات وحروف، تعجز اللغات األخرى عن 

ترجمة والنقل ومن ثمة كان من الواجب مراعاة كل ھذه األمور في ال. مضاھاتھا فیھ

عن العربیة إلى اللغات األخرى، مع ضرورة االنتباه إلى الصوت في حد ذاتھ، عند 

فقد یعني المتحدث بجملتھ التھكم والسخریة، أو االستفھام والسؤال، أو . التلفظ بالكالم

  .اإلخبار، فلكل أسلوب صوت معین ترافقھ نبرة خاصة

نفسھم مفردات، تتماشى وأصوات  ھو أن العرب قد أوجدوا أل،والجدیر بالذكر

     ":صبحي الصالح"أحرفھم؛ أي أن كل صوت یعبّّر عن غرض معّین، بدلیل قول 

كثیرا ما یجعل العرب أصوات الحروف على سمة األحداث المعّبر بھا عنھا، ومن « 

والقضم للصلب ... َخِضم وَقِضم، فالخضم ألكل الرطب، كالبطیخ والقثاء: ذلك قولھم

فاختار العرب للرطب الخاء لرخاوتھا، وللیابس ... نحو قضمت الدابة شعیرھاالیابس، 

 الماء لتدفق النضخو بضعف الماء لسیالن النضحمثلما اختاروا  .  )3(».القاف لصالبتھا

قطف وقطش، السّد (، واألمثلة في اللغة العربیة كثیرة ومتعددة (4)ةوشّد  وةـبق

 ).   ...والصّد

 أّن فكرة ارتباط الصوت بالمعنى، قدیمة عند العرب الذین تعمقوا      ومجمل القول،

:   ، مؤكدا "تامر سلوم"فـي بحوثھم ودراسـاتھم الـصوتیة الداللـیـة؛ وفـي ذلك یسترسل 

              
 ، دار01، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، ط- مرتبا على حروف المعجم-كتاب العین : خلیل بن أحمد الفراھیدي ال(1)

  . 40.، ص01، ج2002الكتب العلمیة ، بیروت، 
  .1/2.، ص1976دراسات في علم اللغة، دار النھضة العربیة، القاھرة، : فاطمة محجوب (2)
 .132.، ص2003، دار العالم للمالیین، بیروت، 05دراسات في فقھ اللغة، ط: صبحي الصالح  (3)
، 02، ج 1971لي النجار، دار الكتب المصریة، الخصائص، تحقیق محمد ع:  أبو الفتح عثمان بن جني(4)

 .158.ص
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التفت القدماء إلى طبیعة األصوات التي تتشكل منھا اللغة التفاتا علمیا دقیقا، حین « 

عونھا على مخارجھا، ویصفونھا بین الشدة واللین، والجھر والھمس، راحوا یوز

والرخاوة واالعتدال، واإلطباق واالنفتاح، واالستعالء واالنخفاض، والصفیر والغنة، 

   (1) ».واالستطالة والتفشي، والمّد والتفخیم والترقیق

 الكلمة      ومثلما ترتبط دالالت المفردات بأصوات حروفھا، كذلك نجد أن بنیة

لھا معنى داللي یختلف " قّطع "وصیغتھا تلعب دورا مھما في تحدید المعنى، فمفردة 

 زیادة ھاكسبأ فالتضعیف ،(2) ﴾وقطّّعن أیدیھن﴿: ، ومن ذلك قولھ تعالى"قطع "عن 

وھنا تجدر اإلشارة، إلى أن كالم العرب مبني على االشتقاق؛ حیث تشتق . معنویة

مثلما ... استفعل، افتعل، انفعل، تفّعل، تفاعل، فاعل، وأفعل: صیغ الفعل المتعددة مثل

المصدر، اسم الھیئة، المصدر الصناعي، اسم الفاعل، اسم : تشتق األسماء، فنجد

المفعول، اسم التفضیل، أفعال التعجب، أسماء المكان والزمان، الصفة المشبھة، اسم 

ھ معان ودالالت جدیدة، وھذا ما فصیاغة الفعل أو االسم تكسب... اآللة، وصیغ المبالغة

إذا كانت األلفاظ أدلة المعاني ثم زید فیھا شيء، « : بقولھ" ابن جني"یذھب إلیھ 

  (3)»أوجبت القسمة لھ زیادة المعنى بھ

 المفردات وصیاغتھا لما تحملھ الداللـة الصرفیة من أھمیة، ة     إذن، اھتم العرب ببنی

ة؛ التي نرمي من خاللھا إلى تلك الدالالت والمعاني مثلھا في ذلك مثل الداللة النحوی

وقد تعددت . المختلفة التي تكتسبھا المفردات عن طریق القواعد النحویة للغة العربیة

  ومنھا أن ابنة أبي األسودالتي دارت حول نشوء االھتمام بالداللة النحویة،الروایات 

 :فقال لھا.  الحرِّ؟ على لفظ االستفھامیا أبت ما أشدُّ« : سألت أباھا یومًا قائلة الدؤلي،

ما : قولي: فقال لھا. إنما أتعجب منھ: أي بنیة؛ وُغَرُة القیظ ومعمعان الصیف فقالت لھ

  (4) ».ثم صنف باب التعجب واالستفھام! أشدَّ الحرَّ
  

  
  .15-14.، ص1983، دار الحوار، سوریا، 01نظریة اللغة والجمال في النقد العربي، ط: تامر سلوم (1)
   .31سورة یوسف، اآلیة  (2)
 .268.، ص03، ج الخصائص:  ابن جني(3)
  .73. ص،1981، بیروت، دار الكتاب اللبناني، 02، ط نظریات في اللغة: نیس فریحة   أ(4)

  
- 38 -    



  معنىالـفصـل الثـانـي                                                 ترجمة القرآن الكريم واشكالية ال

  

لقد اعتنى علماء اللغة العربیة بالنحو واإلعراب، ألن الخطأ فیھما یؤدي إلى   

تغییر معاني ومدلوالت المفردات، كما أن ترتیب مفردات الجملة یلعب دورا في إدراك 

المعنى الذي ترمي إلیھ، ألن التفاعل بین العناصر النحویة والعناصر الداللیة في 

معّین، من ذلك تقدیم الفاعل على المفعول أو العكس ب یرتا لت، یتم وفقلة العربیةالجم

   (1) في الجملة الفعلیة، أو التقدیم والتأخیر على مستوى المبتدأ والخبر في الجملة االسمیة

فتغییر مكان الكلمات في .  محمدًاأمینوأكرم أمین أْكَرم محمد : ناوكمثال على ذلك قول 

  .فة النحویة الذي أّدى بدوره إلى تغییر في الداللةالجملة أّدى إلى تغییر في الوظی

ناھیك عن أن األفعال تلعب دورا مھما في تأدیة المعنى، من حیث أنھا مزیدة أو 

   (2) .والدور الداللي الذي تؤدیھ في الجملة* الزمة، وھذا یصدق على أحرف المعاني

اجم   وربما كانت الداللة المعجمیة ھي أكثر الدالالت انتشارا، ألن   ي مع ھا أول ما نقرأه ف

 وقوامیس اللغة، وقد اعتنى علماء اللغة العربیة بجمع معاني األلفاظ المختلفة وتدوینھا،       

رد لى األساسي ل والداللة المعجمیة ھي المعن      م إن  مف ة      ة، ث م الدالل ي عل ى ف سیم المعن تق

ة ال یمكن اعتبا          دة المعجمی ة للوح ة الداللی ة   یخضع لمبدأ عام ملخصھ أن القیم ا دالل رھ

سیاقات    ي ال صیغة ف ذه ال تعماالت ھ وع اس ة لمجم ك القیم د تل ضع تحدی ا یخ ارة، إنم ق

  .المختلفة

  

   :خـالصـة

     لقد اھتم العرب على اختالف مشاربھم وتعدد منازعھم بقضایا المعنى وما یطرحھ     

  ، كما رآن ومعاني الغریب فیھـات مرتبطة باللفظ؛ فكتبوا عن المجاز في القـیـالـمن إشك

    

  
  .298-292.، ص01، ج 1971الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، : راجع، ابن جني (1) 
العرض، التنبیھ، أحرف النفي، الجواب، التفسیر، الشرط ، التحضیض والتندید، تتمثل في : أحرف المعاني* 

ي، التشبیھ، التعلیل، الردع، النصب، العطف، الجزم، المصدریة، االستقبال، التوكید، االستفھام، التمني، الترج
  ...األمر، النھي، حروف الجر

  .273-255.، ص1973لبنان، / جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، صیدا : مصطفى الغالییني (2)
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ة   إعجازصفة ف .اھتموا بإنتاج معاجم المعاني وترتیب الكلمات في المعاجم      ة العربی  اللغ

تھا ودالالتھا، لتنتشر اللغة  لم تمنع اللغویین من النظر في بنی     وارتباطھا بالقرآن الكریم،  

 تھ ومعانیـھ بالترجمةالعربیة بانتشار كتابھا المقدس الذي ما فتئت األیـادي تتنـاول دالال

ارئ           . والنقل ل، والق رجم بالنق ھ المت ا یتعّرض ل ة ھي أول م وألّن أسماء السور القرآنی

ة   ن الناحی ر م ھ أكث ث فی صر، للبح ذا العن د ھ ف عن ا التوق د ارتأین تمعن، فق النظر وال ب

  .    الداللیة
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  البعد الداللي ألسماء السور القرآنية: ثانيا  

   :دخــلمــ

   القرآن روح یسري، مقسم إلى سور تحیط باآلیات، ولكل سورة اسم لھ من 

سورة البقرة ؛ فالمعاني والدالالت، ما یدعو للتأمل في السورة بأكملھا الستنباطھ

اشتملت على قصة قتیل بني إسرائیل، بینما اشتملت سورة آل عمران على قصة 

مریم ابنة عمران، وسورة المائدة روت لنا قصة الحواریین الدین طلبوا من عیسى 

مائدة من السماء، لتطمئن قلوبھم، أما سورة التوبة فذّكرنا اهللا فیھا بتوبتھ على 

 الغزو، حین علم منھم صدق التوبة والندم، وسورة المؤمنین وعلى المتخلفین عن

ھود ذكرت رسالة ھود إلى قومھ، ثم وضعت رساالت الرسل إلى أقوامھم؛ صالح 

  ... إلى ثمود، وشعیب إلى مدین

فالسورة جزء من النص القرآني، تتطرق إلى عدة موضوعات، لتختار واحدا من 

وتجدر . التوسعإلیھ بمزید من ا ما سنتعرض ذبینھا لیكون عنوانا لھا ومسمى، وھ

، وھو األمر اإلشارة ھنا إلى أھمیة السیاق في تحدید معاني وأسماء السور القرآنیة

 بوجھ خاص، لما للسیاق من أھمیة في الذي یجب أن ینتبھ لھ مترجم النص الدیني

بناء المعنى وتحدید الدالالت الصحیحة لأللفاظ، وبالتالي ترجمة النص وفقا لمقصده 

  .صلي، دونما تشویھ أو حذف أو زیادةاأل
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  :مفهوم السورة 1ـ2

طائفة مستقلة من آیات القرآن وھي سور القرآن الكریم مائة وأربع عشرة سورة؛      

 كلمة قرآنیة جاء ذكرھا تسع مّرات بالمفرد، ومّرة واحدة السورةو . ومقطعذات مطلع

النور، محمد،  البقرة، التوبة، یونس،(بالجمع في القرآن الكریم؛ في كّل من سورة 

دایة ونھایة إّال األمة اإلسالمیة لم تعرف مقدار السورة بأن " ابن عباس "یؤكدو. )ھود

 كنا ال نعرف فصل السورة من «:  بقولھ-ھ وسلم صلى اهللا علی- بتوقیف من النبي

 العامة الجتھادھذا األمر لیس محال و ،(1)»الرحمن الرحیمالسورة حتى تنزل بسم اهللا 

.  یحددھا القرآن إلى سور یقسمائنا من كان أن یمكن ألحد من الناس كأو العلماء، إذ ال

  .ا سنبینھ الحقاكما أن لكل سورة اسما محددا جاء في المصحف الشریف، مثلم

 مشتق إما من السََّوَرة أي المنزلة والشرف ھو اسمَور القرآن، والسورة واحدة ُس     و

 مثلما  بالبیوت، وإحاطتھوما طال من البناء َوَحُسن، ومنھ سّمى السور سوًرا الرتفاعھ

وھو ما بقي في اإلناء من  ؛"السؤر" أن تكون من   وإما.تحیط السورة باآلیات

  (2) .السورة  قطعة وبقیة من القرآن كأنفبإبدال الھمزة واًوا،  ،الشراب

  ": النابغة الذبیاني" ویقول 

  ألم تر أن اهللا أعطـــاك سورة                   ترى كل ملك دونــھا یتذبــذب

:         فیؤكد أنھا" ابن جني"أّما . معنى المنزلة الرفیعةالسورة بوفي ذلك داللة على 

؛ ألنھا كالم اهللا تعالى؛ وفیھا معرفة الحالل والحرام؛ الرتفاع قدرھاورة سمیت س« 

  (4) ».بفعلھ ویشتط ومنھ رجل سّوار، أي معربد؛ ألنھ یعلو

  
  .138. ، ص2000، 11مصر، ط/ مباحث في علوم القرآن، مكتبة وھبھ، القاھرة: راجع، مناع القطان(1)
، دار - علي الكبیر، محمد أحمد حسب اهللا، ھاشم محمد الشاذليتحقیق عبد اهللا–لسان العرب :  ابن منظور(2)

  .174.المعارف، القاھرة، المجلد الثالث، ص
  .151.، ص01، ج1988اإلتقان في علوم القرآن، المكتبة العصریة، بیروت، : جالل الدین السیوطي: أو راجع

، 01، ج1993 ،01ط،  بیروت،علمیة دار الكتب ال،البحر المحیط :أبو حیان محمد ین یوسف األندلسي  (3) 
   .242.ص
  .263.، ص01البرھان في علوم القرآن، دار التراث، القاھرة، ج : بدر الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي (4)
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ع ومقطع            ویمكن ت  رآن ذات مطل ات الق ستقلة من آی ، (1)عریفھا اصطالحا، بأنھا طائفة م
ة،  ات، ذوالسورة بعض قرآن یشتمل على آيٍ  إلى أن   " الجعبري"ویذھب    فاتحة وخاتم

   (2) . ثالث آیاتوأقلھ
علیھ أفضل الصالة -  من النبيئفة من القرآن المسماة باسم خاص، بتوقیف الطاوھي

  ثـادیـن األحـالتوقیف مـ بأن أسـمـاء الـسـور قـد ثبتت" السیوطي" إذ یؤكد، - والسالم

   (3) .-صلى اهللا علیھ وسلم -نزل بھا جبریل على رسول اهللا ، فھي توقیفیة، واآلثار

قد یكون للسورة اسم أو اسمان « : ، ویحددھا بقولھأسماء السور" الزركشي"یقسم  و

النحل تسمى سورة النعم لما عّدد اهللا فیھا من و... كسورة البقرة یقال لھا فسطاط القرآن

وقد ... النعم على عباده، وقد یكون لھا ثالثة أسماء كسورة المائدة والعقود والمنقذة

یكون لھا أكثر من ذلك كسورة براءة والتوبة والفاضحة والحافرة ألنھا حفرت على 

  (4) »سماوكسورة الفاتحة ذكر بعضھم لھا بضعة وعشرین ا. قلوب المنافقین

     إّن أطول سورة في القرآن ھي سورة البقرة، وأقصر سورة ھي الكوثر، ولكّل 

سورة اسم معین ارتبط مدلولھ بموضوع السورة وسیاقھا العام، فیما سماه العلماء بعلم 

  .مقاصد السور، الذي حاولنا ربطھ بالدرس الداللي والمعنى السیاقي

   

  

  

  

  

 

 

 
  .285.، ص1، ج1995، 1لبنان، ط/ رفان في علوم القرآن، دار الكتاب العربي، بیروتمناھل الع: الزرقاني (1)
  .264.المرجع السابق، ص: الزركشي (2)
  .150.، ص01، ج1988اإلتقان في علوم القرآن، المكتبة العصریة، بیروت، : جالل الدین السیوطي (3) 
 .273.المرجع نفسھ، ص: الزركشي راجع، (4)
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  :أثر السياق في توجيه العملية الترجمية 2ـ2

وم   من خالل استعمالھا في اللغة،     ال یتحدد معنى الكلمة إالّ          اط مفھ ردات   الرتب  المف

وحي     ذي ی ة   بالسیاق الذي أتت فیھ، وال ا الداللی ا وإیحاءاتھ ة    ف . بمعناھ ة الكلم د دالل تحدی

ا  رد فیھ ي ت سیاقات الت وع ال د مجم ى تحدی اج إل ي ،یحت اني، والت دد المع ى تع ؤدي إل  ت

ك  ذویوضح   رو "ل ار جی ھ" بی سلك   « : بقول ائي، وال سلك الكھرب ان الدبلوماسي ال ، كلمت

   (1)»نحسھما مختلفتین وغیر متماستین

": مارتیني"یة عن الصیغة اللغویة داللتھا المعجمیة، ویؤكد لقد نفت النظریة السیاق

ذي   (2) »خارج السیاق  ال تتوفر الكلمة على المعنى       «  ر ال ذا األخی شف إالّ «: ، ھ   ال ینك

ة        ي سیاقات مختلف ة، أي وضعھا ف سب  (3)»من خالل تسییق الوحدة اللغوی رث "، ح " فی

)Firth (  زعم ذي یت سیاقي ال نھج ال دن  الم ة لن ي مدرس ة   . ف اني الكلم ة مع إذن،  فدراس

التي تتنوع وتتوزع  تستدعي تحلیًال للسیاقات والمواقف التي تحتویھا ومن ذلك كلمة ید       

ة والمجاز             ة بالحقیق ي الدراسة العربی ؛ (4)داللتھا تبعًا للسیاقات المختلة وھو ما یعرف ف

ى ید الدھر فنقول   ھ   بمعن د زمان ول  م د الطائر   ، ونق ى  ی ا  جناحھ  بمعن ول ، مثلم الن  : نق ف

  . إذا كان سمحًا،طویل الید

. إذن، یحمل السیاق حقائق إضافیة تضفي على الداللة المعجمیة للكلمة معان جدیدة

السیاق  وحده ھو الذي یوضح لنا ما إذا كانت  «:  بقولھ"ستیفن أولمن "وھذا ما یؤكده

ر   ا تعبی ى أنھ ذ عل ي أن تؤخ ة ینبغ وعيالكلم ا أموض صد بھ ا  ق رف أو أنھ ًا؛  ص ساس

   (5)»التعبیر عن العواطف واالنفعاالت

  ى ـلیخلص العلماء إل.      وتتعدد داللـة المفردات إذن، بتـعـدد السیاقات التـي تأتي فیھا

  
ار  (1) روجبی ة :ی م الدالل د   - ، عل و زی وان أب ة أنط دات ، 01  ط،ترجم شورات عوی روت   ،من ان/ بی ، 1986 ،لبن

   .43.ص
اكر (2) الم ش دخل إل :  س وان   م اتن، دی د یحی ة محم ة، ترجم م الدالل ر ى عل ة، الجزائ ات الجامعی ، 1992 ، المطبوع

 .31.ص
(3) LERLAT: Semantique descriptive, Hachette, paris, 1983, p.174. 

   .70.، ص1982، 1 لبنان، ط–علم الداللة، دار العروبة للنشر والتوزیع، بیروت : عمر مختار (4)

  . 63.، ص1988 مصر، / القاھرة ،مكتبة الشباب ، ترجمة كمال محمد بشر،ر الكلمة في اللغة دو:ستیفن أولمان  (5)
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  : (1)فیما یلي" عمر مختار"تحدید أربع أنواع من السیاقات، یلخصھا 

ب           أوال؛ السیاق اللغوي       ر یمس التركی ًا لتغیی ة تبع ة الكلم ر دالل الذي یشرف على تغیی

اب  : "اللغوي، كالتقدیم والتأخیر في عناصر الجملة فقولنا      ف  "زید أتم قراءة الكت ، تختل

  ."قراءة الكتاب أتمھا زید :"داللتھا اللغویة عن جملة

داللة الصیغة أو التركیب من معیار قوة أو السیاق العاطفي االنفعالي، الذي یحدد    ثانیا؛  

ا             ى إال أن داللتھ ي أصل المعن ضعف االنفعال، فبالرغم من اشتراك وحدتین لغویتین ف

   .قتل واغتال: ن داللة الكلمتینتختلف، مثل الفرق بی

ام    ثالثا؛   ذي    سیاق الموقف أو المق ھ        ، وال ع فی ذي یمكن أن تق ف الخارجي ال ي الموق یعن

  . داللتھا تبعًا لتغیر الموقف أو المقامالكلمة فتتغیر

التي تأخذ  وة واالجتماعیة التي تحیط بالكلمة   وھو القیمة الثقافی  وأخیرا؛ السیاق الثقافي،    

  .ضمنھا داللة معینة

، وقد تفّطن علماء اللغة العربیة  تأتي فیھ المفردات أھمیة كبیرةالذيیكتسي السیاق   
عزیز إلى ھذا األمر، ال سیما أولئك الدین نظروا في ممّّن اھتموا بدراسة كتاب اهللا ال

.  أو علم المناسبةأسماء السور القرآنیة، وتدارسوھا فیما عرف بعلم مقاصد السور
  علىیندال ومضمون  باسمةمیزملى سور محددة إتقسیم القرآن ، أن فیھا ال شك ومّم

 حسب ما تقتضیھ  منجمًام الكریل القرآن نز ومثلما أشرنا إلیھ سابقا، فقد .معینمقصد 
 مع المراحل التي مرت بھا ، وما یتواكبالظروف واألحوال وما یتناسب معالحوادث 
كان في اللوح المحفوظ ، ولھذا كان النبي  المصحف حسب ما ترتیبھ فيلیتم الدعوة، 

ضعوا ھذه اآلیة في مكان كذا من : علیھ آیة أو آیات قال  صلى اهللا علیھ وسلم كلما نزل
  . معین، موّحد الموضوع محور تدور في فلككل سورة، فكانت  (2)رة كذاسو

     إّن المتأمل في أسماء سور القرآن الكریم، یدرك أن ثّمة عالقة بین اسم السورة 
  الداللةـرآن بـة سور القـومضمونھا، فال یخفى حینھا على ذي عقل ورویة ارتباط تسمی

  

  
  .69. ، ص1982، 1 لبنان، ط– العروبة للنشر والتوزیع، بیروت علم الداللة، دار: عمر مختار (1) 

  .52.، ص01، ج1988اإلتقان في علوم القرآن، المكتبة العصریة، بیروت، :  جالل الدین السیوطي(2)
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 وقد ظھر لي«  : قائال "البقاعي" لك ذیؤكدو .السیاقیة التي تتحدد من خاللھا المعاني

باستعمالي لھذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة سبأ في السنة العاشرة من ابتدائي في 

ھذا الكتاب أن اسم كل السورة مترجم عن مقصودھا ، ألن اسم كل شيء تظھر  عمل

   (1)»لدال إجماًال على تفصیل ما فیھوبین مسماه ا المناسبة بینھ

سورة أما  وأم القرآن الحتوائھا على مقاصد القرآن كلھ،فالفاتحة سمیت بأم الكتاب،

. ، فھو إذا مقصدھاآیاتھا تدل علیھ ، سوى أناإلخالص، فإنھ لم یرد لفظ اإلخالص فیھا

ى وتعنتھم إسرائیل مع أوامر اهللا تعال  بني قصة، كان من موضوعھا"البقرة"وكذلك 

تعالى  شریعة اهللاویتبعوا  ،نو المؤمن لیعتبر ،سبحانھم وتمنعھم من تلقي أمر وتشددھ

 ولذلك تضمنت السورة كلیات الشریعة وأصولھا، فكأن االسم شعار للمؤمنین لیحذروا

 وتسمیة سورة البقرة بھذا االسم«  :"الزركشي"یقول . من التشبھ بأصحاب البقرة

   (2) »رة المذكورة فیھا ، وعجیب الحكمة فیھالقرینة ذكر قصة البق

دوما في حدیثھ عن أسماء السور القرآنیة، وارتباطھا بدالالت " الزركشي"ویسترسل 

ینبغي النظر « : معینة، مأخوذة من صمیم موضوعھا، أي السیاق العام الذي جاءت فیھ

كثیر من في وجھ اختصاص كل سورة بما سمیت بھ، وال شك أن العرب تراعي في ال

المسمیات أخد أسمائھا من نادر أو مستعرب یكون في الشيء من خلق أو صفة 

  (3)» ویسمون الجملة من الكالم أو القصیدة الطویلة بما ھو أشھر فیھا... تخصھ

   :خـالصـة  

 "النساء"سورة ف   لقد اتخذت السور أسماءھا من السیاق العام لموضوع السورة نفسھ؛ 

كر فیھا فُذ" اماألنع"، أّما نھا تتحدث عن أحكام النساء بصفة عامةا االسم ألذسمیت بھ

وھكذا، فإن سور  .، ما أّھلھا لحمل ذلك المسمى بعینھمن أحكام الحیوان والذبائح

القرآن اتخذت تسمیاتھا من الموضوع العام للسورة؛ أي أنھا راعت السیاق العام للنص 

  .القرآني، مع احترام دالالتھ ومعانیھ

 
  .142.، ص01،ج ھ1389نظم الدرر، مجلس دائرة المعارف، الھند، : البقاعي (1)
 .270.، ص01البرھان في علوم القرآن، دار التراث، القاھرة، ج : بدر الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي (2)
  .274 انظر، المرجع السابق، ص(3)
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  الوسـاطة الترجمية: ثالثا 
  

    :دخــلمــ

  لقد أدرك القدامى والمحدثون عبر التاریخ الترجمي، أھمیة المترجم كعنصر ناقل،   

لیس فقط لصورة الشعوب وحضارتھا، إّنما كوسیط حیوي، یحمل على عاتقھ مھمة  

فتاریخ  .ة الترجمیة، بكل ما تحملھ ھاتھ األخیرة من عقبات وإشكاالتتتبع مسار العملی

الترجمة تتخللھ عبر العصور صور للتواصل مع اآلخر، ومن صوره أن تّمت 

ترجمات واسعة النطاق من الیونانیة إلى السریانیة، ثم من الیونانیة والسریانیة إلى 

قل في العصر الحدیث، وھي كثیرة ُنالعربیة، ومن العربیة إلى الالتینیة، ثم الترجمات 

فیھا تراث ھذه األمم إلى أمم أخرى، لیكون عوًنا لھا على الحضور الحضاري، وتلقیح 

والمترجم دوما كان وال یزال الباعث . الحضارات وإقامة التواصل والتعاون فیما بینھا

وفر لتوضع لھ الشروط والخصائص التي یجب أن تتاألول للبنات الحضارة والرقي، 

  .فیھ من جھة، واآللیات التي تحكم عملھ من جھة ثانیة

   المترجم كوسيط -3-1

 )Basil Hatim and Ian Mason  ( " إیان میسونوباسل حاتم  "صف      ی

بما في ذلك التوسط بین ( إّن المترجمین یتوسطون بین ثقافات  «: المترجمین، بقولھم

، بھدف التغلب على )بنى السیاسیة واالجتماعیةاألیدیولوجیا وبین القیم االجتماعیة، وال

         (1) ».تلك المفارقات التي تقف في طریق نقل المعنى

: اإلنسان لم یكف أبدا عن الترجمة« ، فیؤكد أّن )Ricoeur Paul" (بول ریكور" أما 

فقبل المترجمین المجترفین، كان ھناك الرحالة والتجار والسفراء والجواسیس، مما 

    (2) »  أمام كّم ھائل من مزدوجي اللغة ومتعددي األلسنیجعلنا

  

  

 (1) HATIM, Basil and MASON, Ian: Discourse and the Translator, Longman Group, UK, 1990, 
p 223. 
(2) RICOEUR, Paul: Le Paradigme de la traduction, Revue Esprit, Paris, février 2000, p.9.  
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ومما ال جدال فیھ، أن المترجم أمین خائن، بوصف المنظرین والممارسین في المجال 

مھما طال  «یؤكد أن المترجم ) George Mounin" (رج مونانجو"ف الترجمي؛ 

في اللغتین المنقول منھما وإلیھما، فإنھ ال محالة آیل إلى ابتعاد لغتھ باعھ ورسخت قدمھ 

ن شرائط ـمعرض حدیثھ ع ن خاللـمالجاحظ ، وال یبتعـد (1) ».عن لسـانھ األصلـي

 اللغتان إذا التقتا في اللسان «:، إذ یؤكد بدوره أنمونانفي ھذا المفھوم عن  الترجمان،

   (2) ».م على صاحبتھاالواحد أدخلت كل واحدة منھما الضی

  ھذه االعتبارات التي لھا دخل كبیر فيمن ھنا، تتجلى حتمیة مراعاة المترجم لجّل

 نحصر في مجرد معارفت من أن  أكبرالمترجممعارف ّن أل نجاح العملیة الترجمیة،

  )Marianne Lederer( "ماریان لیدیرار" هتؤكدوھذا ما لغویة أو كفاءة لسانیة، 

 یعتمد المترجم في ترجمتھ للنص على مداركھ اللغویة فحسب، بل غالبا ما  ال« :بقولھا

   (3)» ...یضطر لتفعیل مدارك أخرى

ثم إن المشكلة األساسیة في عملیة الترجمة بین لغتین ھي محاولة إیجاد لفظ ما في لغة 

مما یؤدي إلى عوائق تقف في طریق نقل المعنى؛ . ما مطابق للفظ آخر في لغة أخرى

نھا اختالف المجال الداللي للفظین یبدوان مترادفین، أو اختالف التوزیع السیاقي م

لھما، ناھیك عن االستخدامات المجازیة، واختالف المألوفات الثقافیة واالجتماعیة، 

واإلیحاء والجرس الصوتي للمفردات، وما إلى ذلك من عقبات یصعب حّلھا وتجاوزھا 

  .عانى من ویالت المجال الترجميأحیانا كثیرة، إّال لمن كابد و

باإلضافة إلى المھارة التي   المترجم،معرفة اللغة والموضوع ترجمةلط اومن شرف

؛ النص الھدف تتجلى في خاصیة إعادة التعبیر عن مضمون النص المصدر في

      ى امتالك النص، ـفالمترجم ملزم أحیانا بخدمة األجنبي في غرابتھ، والقارئ في توقھ إل

 

  
 .9 .، ص1981مفاتیح األلسنیة، تعریب الطیب البكوش، منشورات الجدید، تونس، : مونان جورج  (1)
 .29، ص2002لن تتكلم لغتي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، : كیلیطو عبد الفتاح  (2)

(3)LEDERER, Marianne. La traduction aujourd’hui, le model interprétatif, Paris, Hachette-
livres, 1994, P.123.  
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وحینھا یتحتم على المترجم أن یعرف كیف یدفع بالقارئ نحو الكاتب وبالكاتب نحو 

عا وأسلوبا، ثم العمل على التغلب على القارئ، من خالل فھمھ للكلمة األصلیة موضو

الفوارق بین البنیتین اللغویتین، مع إعادة تركیب البنیات األسلوبیة للعمل األصلي، 

وھذا ال یتأتى إال ببیان أمر المعاني في مختلف المباني واستخالص جوھر النص 

  . والحفاظ على خصائصھ

الترجمة مستحیلة فإن  ینما تبدووھكذا نجد أنھ حینما نواجھ صعوبات في الترجمة أو ح

الموضوع  وذات) وذات اللغة(ذلك یعزى إلى نقص في المعارف في ذات المترجم 

 مفرداتمعرفة جیدة ب بظ ومن لم یح،ولضعف في الطاقات المتخصصة أو الموسوعیة

 باإلضافة إلى اإلخالص واألمانة فإنھ لخفیة،ومصطلحاتھ وأوجھھ الظاھرة وا النص

   . الخیانةة األصیلة ویمسخھا وعندھا تنطبق علیھ سمالنصوص سیشوه

فالمترجم قد یعتریھ من الشوائب، ما یدفعھ عن الصواب وُیخرج عملھ عن الترجمة  

المتوخاة؛ ومن ذلك إخاللھ عن وعي أو عن غیر وعي في األخذ بجمیع أسباب 

  . الترجمة، كعدم إلمامھ بالحقل المعرفي الذي ینتمي إلیھ النص

     

  المستشرقون ودورهم في ترجمة القرآن الكريم -3-2
               

 وفي خضم حدیثنا عن المترجم عموما، یجدر بنا التعریج على مترجم القرآن،       

وبوجھ خاص؛ أولئك المستشرقون الذین عكفوا على القرآن الكریم، یقرؤونھ 

لثانیة التي اتجھوا فیھا  ویتدبرونھ، ویحفظون ما جاء فیھ كخطوة أولى، تلتھا الخطوة ا

إلى ترجمتھ بھدف تحریف كلمھ، والحط من اإلسالم من خالل تشویھ فحوى ما جاء 

، معنونین جّل -علیھ أفضل الصالة والسالم-فزعموا أنھ من تألیف النبي محمد . فیھ

   صلى -، في محاولة منھم إلثبات حتمیة استعارتھ "قرآن محمد" ب الترجمات األولى 
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 وسرقتھ من الكتب الیھودیة والنصرانیة، بل وتألیف اآلیات القرآنیة بما -اهللا علیھ وسلم

     (1). كان یرى فیھ راحتھ النفسیة، وسلواه الروحیة وتحقیق طموحاتھ في الحیاة

الذي ترجم " بالمر" ومن بین أشھر المستشرقین عداوة لإلسالم، نجد المستشرق 

قصائد البھاء زھیر، ثم ترجم القرآن الكریم إلى اللغة اإلنجلیزیة، ونشرت ترجمتھ 

یتولى إصدارھا، " ماكس میلر "للقرآن ضمن سلسلة كتب الشرق المقدسة التي كان 

، أیضا نجد "فیشر" و " فنسنك" ان األلمانیان كذلك تجدر اإلشارة إلى المستشرق

الذي حاك الكثیر من الترھات حول القرآن " جب" المستشرق اإلنجلیزي المشھور

أما من جھة فرنسا، فیبرز في مجال الحرابة . )Muhammadanism(الكریم في كتابھ 

من " الغرانیق"الذي یزعم أن فقرة " بالشیر" ضد القرآن الكریم، اسم المستشرق 

أجزاء منھ للضیاع، كما شكك صمیم النص القرآني، وأن القرآن قد تعرضت 

      (2) . واعتبروھا أدلة على تحریفھ،*المستشرقون في قراءات القرآن

وأیا كانت اآلراء التي وصل إلیھا علماء الغرب، فإن العقل یبقى حائرا أمام تلك اآلیات 

  . لفظا ومعنىتیان بمثلھاالمحكمات التي یعجز فكر بني اإلنسان عن اإل

   :خـالصـة

     لقد كان الحدیث عن المترجم وال یزال إحدى أھم اھتمامات الدرس الترجمي، مّمـا 

دفع بالعدید من المنظرین والباحثین في ھذا المیدان إلى تدارس أمثل الطرق والسبل 

 یسعى لترجمة التي توجھھ أثناء ممارستھ الترجمیة، ال سیما منھ المترجم الدیني الذي

وألنھ ال یكفي تعّلم العروض لیصبح المرء . كالم اهللا، ونقلھ لمن ال یجید اللغة العربیة

فلننظر كیف تناول كل من شاعرا، وال أن یتقن مزج األلوان لیصبح رساما 

، ترجمة أوّّل ما یتعرض لھ القارئ األجنبي "ماسون"و" حمید اهللا"، "كزیمرسكي"

  . رآن وفھمھ؛ أسماء السور القرآنیةالذي یسعى الكتشاف الق

  
، 2002، دار النشر للجامعات، مصر، 1 الكریم من المنظور االستشراقي، طنالقرآ: محمد محمد أبو لیلة  (1)
  .401/402.ص
   .نقصد بھا األحرف السبعة التي نزل بھا القرآن الكریم* 
  .404.المرجع نفسھ، ص (2)  
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  ــدخـــلم

   
  

    
رجم إلى اللغة ة إلى اللغات األوروبیة، حینما ُتلقد ُنقل القرآن الكریم أول مّر     

مابین ) Pierre le Vénérable(م الالتینیة تحت إشراف قدیس دیر كلوني؛ بیار المعظّّّ

، ولم یكن الھدف من ھذه الترجمة یتعدى في الحقیقة، مجّرد تشویھ م1143-1141سنتي 

إالّّ أنھ تّم االعتماد علیھا لمدة . صورة اإلسالم والمسلمین خالل الحمالت الصلیبیة

      (1) .تراوح الخمسة قرون

إلى اللغة الفرنسیة؛ فتعود أقدم ترجمة لسنة       أّما فیما یتعّلق، بنقل القرآن الكریم 

 André du" (أندریھ دي رییھ" قام بھا القنصل الفرنسي في اإلسكندریة م، وقد 1647

Ryer(، لتتوالى ترجمات كتاب اهللا العزیز إلى اللغة الفرنسیة تواال، وتختلف دقة 

ما ترجمھ العرب  مثلالقرآن الكریمقون  ترجم المستشرحیث. (2) وعمقا، خیانة وأمانة

 ومن بین الذین اعتنوا بترجمة القرآن الكریم من اللغة العربیة إلى اللغة والمسلمون،

، الشیخ حمزة )Sadok Mazigh(صّدوق مازیغ : الفرنسیة أسماء عدیدة، نذكر منھا

 Salah Ed-Dine (ح الدین كشریدصال، )Cheikh Si Hamza Boubakeur(بوبّكر 

Kechrid( ،رریجیس بالشی )Régis Blachère(جون غرو جان ،)Jean Grosjean( ،

إّال أننا آثرنا االعتماد في مدونتنا على . ، وغیرھم كثیر)Jacques Berque(جاك بارك 

ألبیر دو بیربارشتاین "ترجمة أولى قدیمة للقرآن الكریم، تمثلت في ترجمة المستشرق 

 مة ثانیة أكثر حداثة، وتـرج)Albert de Biberstein Kasimirski" (كزیمرسكي

، وترجمة ثالثة وأخیرة للمسلم الھندي )Denise Masson" (دونیز ماسون"للمستشرقة 

   Muhammad Hamidullah.( (3)" (محمد حمید اهللا"الجنسیة 

   

(1) ESACK Farid, Coran mode d'emploi, Paris, 2002, p.14. 

رآن الكریم، بحث مقدم في الندوة العالمیة حول ترجمة المستشرقون ودورھم في ترجمة الق: محمد شیخاني  (2)
 .402.، ص1986معاني القرآن الكریم، اسطنبول، 

  .408-402.صالمرجع نفسھ،  (3)
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 الكریم المختلفة، یقرأ كخطوة أولى اسم السورة القرآنیة، وألّن متلقي ترجمات القرآن  

وبما أنھا أّول ما یتعرض لھ المترجم في نقلھ لنص كتاب اهللا العزیز، فقد ارتأینا 

 اونظر. التعرض لمختلف الطرق والمناھج التي تّم اعتمادھا في نقل أسماء ھذه السور

 یحتار أّي رداتھ، فإن المترجملتعدد طرق الترجمة وقداسة النص الدیني في أبسط مف

لمفردات دون أدنى تغییر أو تحریف  ا لنقل داللة،مثلأّي المناھج أالسبل أنجع و

 La(الحرفیة و ،)L’équivalence( التكافؤیتأرجح بین ل ،للمعاني الضمنیة التي تحویھا

 littéralité(فالتصرّّّ، و )l’adaptation(. 

كل من  للمناھج التي اعتمدھا  مقارنةراسة تحلیلیةسنقوم في ھذا الجزء من البحث، بدو

في ترجمة أسماء السور " حمید اهللا محمد"، و" ماسوندونیز"، "كزیمرسكي"

 بإحضارطریقة الترجمة المقارنة ألسماء ھذه السور؛ أي على معتمدین . القرآنیة

 غة كتابتھا بالّلالمنھج المعتمد فيو وعرض ألفاظ الترجمة  الثالث،ترجماتال

ب قرأ فیھ حسالذي ُت  وداللتھا حسب طریقة الكتابة وأثرھا على المجتمع،المترجمة

، مستشھدین بأقوال منظري وممارسي الترجمة، ناھیك عن عرض رأي علماء الداللة

  . التفسیر في تسمیة كلّّ سورة

، ال سیما و أن متھا في أداء ترجم مترجمینا الثالثةرى مدى نجاححاول إذن أن نسن     

اللغتین العربیة والفرنسیة، ة لم تكن سھلة باعتبار الھوة الكبیرة الفاصلة بین المھّم

 .معان ودالالت إیحائیة مختلفةالحاملتین ل
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  عن كزيمرسكي، ماسون وحميد اهللا نبذة :أوال 

ة كبیرة  مسلم ھندي الجنسیة، عاش بفرنسا مّد.)2002- 1908 (:محمد حمید اهللا** 

  .1996  إلى سنة1948 منذ سنة من الزمن

م ترجمتھ األولى قّدو، جزأین في - علیھ أفضل الصالة والسالم-محمد دّون سیرة النبي 

تلتھا ترجمة ثانیة . "Le Coran " "القرآن"ن ، تحت عنوا1959سنة الكریم للقرآن 

، تحت 2001منقحة من طرف مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، سنة 

 " القرآن الكریم وترجمة معانیھ إلى اللغة الفرنسیة: "عنوان

"Le Noble Coran et la traduction en langue française de ses sens " 

لتي اعتمدناھا في مدونتنا، وقد جاءت على نحو نقرأ فیھ وھذه األخیرة، ھي الترجمة ا

القرآن الكریم باللغة العربیة في الصفحة الیمنى، لیقابلھا في الصفحة الیسرى ترجمة 

  .معانیھ

): Albert de Biberstein Kasimirski( ألبرت دو بیبارشتاین كزیمرسكي **

 في بالد المشرق، أوكلت من جنسیة مجرّیة، ترجمان ممثل لفرنسا). 1887 - 1808(

) Savary" (سافاري"إلیھ مھمة مراجعة ثاني ترجمة للقرآن الكریم، والتي قام بھا 

قام على إثرھا بأداء ترجمتھ الخاصة لكتاب اهللا، والتي لم تختلف كثیرا . 1783سنة 

وبالرغم من التشویھ الواضح . عّما سبقھا، من حیث عدم االلتزام بالنص األصلي

قرآن الكریم في ھذه الترجمة، واالنحرافات األسلوبیة والمضمونیة، إّال أنھا لمعاني ال

"  فالماریون-جارنیي"وقد اعتمدنا في تحلیلنا على طبعة . تطبع بشكل متجدد

)Garnier-Flammarion ( والتي كتب مقدمتھا محمد عكرون1970لسنة ، .  

رقین البارزین في نقل فتعّد من المستش )Denise Masson( دونیز ماسونأّما **  

، طبعة  Le Coran :ب تمّیزت ترجمتھا المعنونة النص القرآني إلى اللغة الفرنسیة؛ وقد

، وھي من أكثر الطبعات انتشارا في العالم، 1967سنة ) Gallimard(غالیمار

وقد . بحصولھا على موافقة العدید من الجھات اإلسالمیة المعنیة بترجمة القرآن الكریم

   (1) . علیھا كترجمة ثالثة في عملنا ھذااعتمدنا

  
 (1)  www.iesr.ephe.sorbonne.fr 
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    :معاني ودالالت أسماء السور في القرآن الكريمترجمة  لدراسة مقارنة :نياثا
  
  

  الفاتحة  **

على مجمل معاني القرآن في التوحید،  إلى اشتمال ھذه السورة  العلماءیذھب     

في " ابن كثیر"ویذكر . عظمھال" أم القرآن  ":مّما أكسبھا مسّمى؛  والجزاءواألحكام،

 الكتاب، أم الكتاب، أم فاتحةصالة، الحمد، ال: تفسیره، اثنا عشرة اسما لھا، على التوالي

    (1) .القرآن، المثاني، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیة، األساس، الوافیة، والكافیة

  

                    الترجمة
  اسم السورة

  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

 Sourate première La Fatiha  Prologue  الفاتحة
Ouverture  

      

من اللغة ) الفاتحة(  ما یتسنى لنا مالحظتھ من الوھلة األولى، في ترجمة مفردة      إنّّ

  :العربیة إلى اللغة الفرنسیة، ھو اختالف الترجمات وتباینھا

 في نقلھ، على مجرد تقدیم موقع ترتیب السورة في المصحف "كزیمرسكي" اعتمد فقد

لیة الترجمیة،  لجوھر العمھالشریف، وھذا ال یعتبر فعال ترجمیا البتة، بل ھو تشوی

كل ما ال ینقل « : أّن" شارل تابر"و" یوجین نیدا"یؤكد كل منحیث وتشویھ للمعنى، 

  . (2)»المعنى الدقیق لألصل ھو تشویھ

، فقد ترجمت المفردة ترجمة حرفیة نظرا لقصور اللغة الفرنسیة عن "ماسون"أما 

، "حمید اهللا" لیقدم لنا  .نى والداللةاإلتیان بمفردة توازي اسم ھذه السورة من حیث المع

  ترجمتین حرفیتین السـم ھذه السـورة، وكالھمـا مرادفـان لـذات المعنى الذي تـحـمـلـھ 
  

  
، ج 1999، دار طیبة للنشر والتوزیع ،01، طسامي بن محمد سالمة، تحقیق تفسیر القرآن العظیم  :ابن كثیر (1)
 . 101.، ص01
(2)  NIDA, Eugène and TABER, Charles: The Theory and Practice of Translation, Leyde, Brill, 

helps for translators, vol II, 1969, p.4.   
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 "یوجین نیدا"یسترسل كل من ي ھذا اإلطار، وف. كداللـة معجمیة) الفاتحة( مفـردة 

مؤكدین على ضرورة  )Eugene Nida ( et )Charles Taber" (شارل تابر"و

، محاولة إیجاد المكافئ الطبیعي لأللفاظ التي یتم نقلھا من اللغة األصل إلى اللغة الھدف

رب للغة تكمن العملیة الترجمیة في إعادة إنتاج المكافئ الطبیعي األق« : بقولھما

  . (1)»األصل في اللغة الوصل، أوال من حیث المعنى وثانیا من حیث األسلوب

فالترجمة الحقة الناجحة حسب رأي الكثیر من المنظرین، ھي تلك التي ال یشعر      

عند قراءتھا بأنھا ترجمة، مع محاولة تقدیم المكافئ المعنوي األقرب، وھذا ما  المرء

 المكافئ األقرب معجمیا للعبارة العربیة في اللغة الفرنسیة من ، بتقدیم"حمید اهللا"فعلھ 

عن التأكید دوما أن الترجمة تحمل رسالة تبلیغیة من " نیدا" وال یتوانى .حیث المعنى

  (2)» ما الترجمة إال رسالة«: خالل قولھ

غة      لتبقى الترجمة التي یرجو تلقیھا القارئ في اللغة الھدف والبیئة البعیدة عن ل

 الترجمة الجیدة «: في وصفھا بقولھ" تیتلر "، الوصل، ھي تلك الترجمة التي یسترسل

ھي تلك التي تنقل بصورة تامة ممیزات العمل األصلي إلى لغة أخرى بصورة تجعل 

قارئ الترجمة یفھمھا بوضوح، ویحس بھا بقوة تماما كما یفھمھا ویحس بھا أھل لغة 

  (3)»صلیة المادة المترجمة في صورتھا األ

 

  

  

  

  

 

   
(1) NIDA, Eugène and TABER, Charles: The Theory and Practice of Translation, p.12. 
(2)NIDA, Eugène: Translating Means Communicating: A Sociolinguistic Theory of Translation, 

Georgetown University Press, 1977, p.15.  
دار  محمود إسماعیل صیني،.  ترجمة د،جوانب من نظریة الترجمة: لترجمةھات في ااتجا: بیتر مارك نیو(3)

  . 15 .المریخ للنشر، الریاض، ص
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    الفیل العادیات،وت،النحل، النمل، العنكباألنعام، البقرة، ** 

، وقد آثرنا جمعھا تحت  وحشرات     تحمل بعض سور القرآن الكریم أسماء حیوانات

، ھو أن مترجمینا الثالثة اتفقوا في  عموماوما یمكن مالحظتھ. ظل حقل داللي واحد

؛ أي اسم الحیوان أو الحشرة نقل أسماء ھاتھ السور إلى مكافئھا اللغوي في اللغة الھدف

  .نقرأه في معجم اللغة الفرنسیةكما 

 
  الترجمة                  

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

  La génisse La Vache    La vache  البقرة

 L’Abeille Les Abeilles Les abeilles  النحل

 La Fourmi Les Fourmis Les fourmis  النمل

 L’araignée L’Araignée L’araignée  العنكبوت

 L’éléphant L’Eléphant L’éléphant  الفیل

 Les coursiers  Les Coursiers  العادیات
rapides  

Les coursiers  

  Le bétail Les Troupeaux     Les Bestiaux  األنعام

 

القرآني، فھي  أسماء ھذه السور بسیاق النص ما تتسنى لنا مالحظتھ، ھو ارتباط   

حوادث ومعجزات ارتبطت  ب تتعّلقمسمیاتھا من حیث أنحمل شحنات داللیة خاّصة؛ ت

  . الحیوانات والحشرات ارتباطا وثیقابتلك

في  ظھرت  لتي ا الباھرة  معجزة ال لذكرى  إحیاء   ،اتخذت ھذا المسّمىفسورة البقرة   

على  األمر  ض عَر، لُیقاتلھ  فعَرُی ولم  إسرائیل  بني  من  ص شخ  ُقِتَل ، حیثموسى زمن  

المیت  یضربوا  وأن   بقرة  بذبح یأمرھم  أن  إلیھ  اهللا  فأوحى   .القاتل  ةعرفأمال في م موسى  

   .  فاعلال عن  ویخبرھم  اهللا  بإذن  فیحیا  منھا  بجزء  
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آثر " كزیمرسكي"لكن رغم شھرة ھذه الحادثة وارتباطھا بتسمیة السورة، إّال أن 

 سیاق ود حادثة بني إسرائیل والعجل فيلور) La génisse(إلى ) البقرة( ترجمة مفردة 

 ِعْجَلاْل َوَلَقْد َجاَءُكْم ُموَسى ِباْلَبیَِّناِت ُثمَّ اتََّخْذُتُم ﴿ : لقولھ تعالى استنادا،السورة الكریمة

   (1)﴾ِمْن َبْعِدِه َوَأْنُتْم َظاِلُموَن

الحظنا أن اعتماده على سیاق ومضمون " كزیمرسكي"إذا ما أمعنا النظر في ترجمة و

السورة الكریمة فقط، دونما معلومات دینیة تاریخیة دقیقة ھو ما أّدى بھ إلى نقل مفردة       

  ). العجل(إلى ) البقرة( 

 أن اتخذي من الجبال  النحلوأوحى ربك إلى ﴿:قولھ تعالى فنقرأ ا سورة النحل،أّم      

الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلًال یخرج  یعرشون ثم كلي من كل بیوتًا ومن الشجر ومما

      (2) ﴾ذلك آلیة لقوم یتفكرون شفاء للناس إن في من بطونھا شراب مختلف ألوانھ فیھ

ار آثلى وحدانیة اهللا و دالة ع حیة صورة الشتمالھا  )النحل  (    بالسورة  ھذه  لقد سمیت 

 وقد ذھب مترجمونا الثالثة إلى نقل المفردة وفقا لداللتھا .قدرتھ التي أبدع بھا الكائنات

نقلھا بصیغة المفرد رغم ورود المفردة " كزیمرسكي"المعجمیة، لكننا نؤاخذ على 

لیتكرر نفس األمر مع تسمیتھ لسورة النمل، أّما . الجمع؛ النحل ولیس النحلةبصیغة 

 النملمع  النبي سلیمان  ھذا المسمّّى، فیرجع لورود قصة سورة النملفیما یخص  اتخاذ

 قالت نملة یا أیھا النمل ا أتوا على واديذحتى إ ﴿: فیھا بالتفصیل؛ لقولھ جّل وعال

    (3) ﴾...منكم سلیمان وجنوده ادخلوا مساكنكم ال یحطالنمل

المنحوتة  لآلثام  مثال  فیھا   العنكبوت ضرب  اهللا  ألن   كذلك، سورة العنكبوتسمیت و

 العنكبوت كمثل  أولیاء  اهللا  دون  من  اتخذوا  الذین  مثل   ﴿  : في قولھالمزعومة  واآللھة  

      (4) ﴾.بیتا اتخذت  

  
  .92 سورة البقرة، اآلیة  (1)
  .68/69 .سورة النحل، اآلیة (2)
  .18. النمل، اآلیةسورة  (3)
 .41. العنكبوت، اآلیةسورة  (4)
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أصحاب ة قصمرتبطة بھي ، ف عّما سبقھا من سور سورة الفیلولم تختلف كثیرا   

  .م الذي كان یرید تھدیم الكعبة، وعقاب اهللا لھ وجیشھالفیل؛ أبرھة بن الصباح

، مع الحفاظ على نالحظ إذن، أن مترجمینا الثالثة نقلوا أسماء السور حرفیا     

نقل المعنى أو الداللة من إعادة  في تمثل المترجم یوبذلك نخلص إلى أن عمل .دالالتھا

أمبارو ھورداتو "الھدف، وفي ھذا الصدد یقول ة لغال إلى  األصللغةال

  قول ما جاء في األصل الترجمة ھي «) :Amparo Hurdato Albir("ألبیر

     (1)»تماما

إذ أن  ؛الحفاظ على المعنىب  السابقة الذكر السورقد سمح النقل الحرفي ألسماءف     

 هیؤكدالضبط ما ھذا بن نقلھا بكل أمانة، وضمی معاني المفردات، و یحددلحرفا

إّن الترجمة ھي ترجمة للحرف، « : ، بقولھ)Antoine Berman" (أنطوان بارمان"

" ابن خلدون"المتمكن، على حد قول ویبقى المترجم . (2)» ترجمة للنص بوصفھ حرفا

 یكون ملما باللغة وإعرابھا ونحوھا، وما حفظ التراكیب واأللفاظ «:ھو ذلك الذي

  (3) ».ووسیلة تكییفیة بعد أن ُیفَھم المقصودوالمصطلحات، إال إغناء 

لتاج، بینما كما تجدر اإلشارة ھنا، إلى أن األسماء جاءت مّرة مبتدئة بحرف ا      

 وعموما فإّن النص القرآني نّص ذو طبیعة خاصة، یستحیل ،استغنت عنھ مرات أخر

ال بد أن  لذلك ، بمضمونھ وشكلھاسإعادة صیاغتھ في اللغات األخرى دونما المس

 وھذا ما یقّره كل من . في اللغتین المنقول منھا وإلیھایتمتع المترجم بكفاءة لغویة ھائلة

  : اـقولھمـ، ب)Charles Taber" (رـابـارل تـش" و) Eugene Nida" (داـیـن نـوجیـی"

  ةتمحور االھتمام قدیمـا حول شكل الرسالة؛ حیث اعتنـى المترجمون بإعادة صیـاغ« 
  

  

  

(1) HURDATO ALBIR, Amparo : ‘La Fidélité au sens, un nouvel horizon pour la traductologie’, 
Etudes Traductologiques -textes réunies par Marianne Lederer-, Cahiers Chompollion, sous la 

direction de Maurice Gravier, F.Paillart, Paris, Novembre 1990, p.75.  
(2) BERMAN, Antoine : La traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil, Paris, 

novembre 1999, p.25.  
        .40.، ص2000لبنان، / الترجمة والتواصل، المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء: الدیداوي محمد (3)
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 بؤرة االھتمام الجدیدة، الخصائص األسلوبیة والبنى النحویة غیر المألوفة، إال أن

  (1)  »)المضمون(تحولت من شكل الرسالة إلى الرسالة نفسھا 

 وننتقل لسورة األنعام التي اختلفت ترجماتھا وتباینت، حیث وردت المفردة التي     

وجعلوا هللا مما ذرأ من  ﴿:اتخذتھا ھذه السورة مسمى لھا، عدة مرات، بدلیل قولھ تعالى

ا فقالوا ھذا هللا بزعمھم وھذا لشركائنا فما كان لشركائھم فال  نصیباألنعام والحرث

 أنعام وقالوا ھذه.... یصل إلى اهللا وما كان هللا فھو یصل إلى شركائھم ساء ما یحكمون

 ال موأنعا حرمت ظھورھا وأنعاموحرث حجر ال یطعمھا إال من نشاء بزعمھم 

وقالوا ما في بطون ھذه ، ا یفترونیذكرون اسم اهللا علیھا افتراء علیھ سیجزیھم بما كانو

 خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن یكن میتة فھم فیھ شركاء سیجزیھم األنعام

 حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم اهللا وال تتبعوا ماألنعاومن ... وصفھم إنھ حكیم علیم

     (2)  ﴾..خطوات الشیطان إنھ لكم عدو مبین

) األنعام(ة األولى، ھو أن مترجمینا الثالثة نقلوا مفردة      ما یمكن مالحظتھ من الوھل

نقال حرفیا من اللغة العربیة إلى اللغة الفرنسیة، وعلى الرغم من اختالف المفردة 

الفرنسیة المنقولة وتباینھا من مترجم آلخر، إال أنھا تشترك في كونھا مرادفات لمعنى 

ھي االسم ) Le bétail, Les troupeaux, Les bestiaux (واحد؛ یتلخص في أن األنعام 

  ...العام الذي یمّیز الحیوانات الكبیرة األلیفة مثل األحصنة، األبقار

على " األنعام"     ویبدو ھنا، أّن مترجمینا الثالثة قد اعتمدوا في نقلھم السم سورة 

من ظالل ودالالت، وعن اختیار " األنعام"السیاق العام للسورة وما تحملھ مفردة 

یجب اعتبار « ): Vinay et Darbelnet" (فیني وداربنلي"لمترجم یقول كل من ا

المترجم الجّید ھو ذاك الذي ال یترجم مجرد كلمات، بل ینقل الفكر الذي یكمن وراءھا 

   (3)»أیضا، ولذلك فھو یستند باستمرار إلى السیاق
   

 
(1) NIDA Eugène and TABER Charles: The Theory and Practice of Translation, Leyde, Brill, 
1969, p.1.    

  .142 -139 -138-136 اتاآلی: سورة األنعام  (2)
(3) LEDERER, Marianne : La Traduction Aujourd’hui, le modèle interprétatif, Hachette, Paris, 

1994, p.79.   
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  إلى حّد ما بنوایا المترجم،إذن، یرتبط نقل المفردات من اللغة األصل إلى اللغة الھدف

ھل یحاول أن  «: یتساءل عن نیتھ الترجمیة"بیتر نیومارك "ھذا األخیر الذي نجد

ثر في القارئ بنفس یضمن نفس قوة التأثیر االنفعالي واإلقناعي لألصل وأن یؤ

         (1)»؟الطریقة التي یؤثر بھا النص األصلي

فالمترجم یجب أن یحترم قارئھ ومتلقي رسالتھ الترجمیة؛ ال سیما النص الدیني الذي 

" جورج مونان"، وفي ھذا اإلطار یقول ھ حرصا دقیقا في نقلھا ومعانیھ دالالتتستدعي

)George Mounin :( » (2) ». تلقي الترجمة في اللغة الھدف ھو ما یھم بشكل خاص        

 ونقل لساني لغوي لنّص ما في لغة ،العملیة الترجمیة ھي عملیة تواصل وبالتالي ف

 )Walter Benjamin" (والتر بنجامین" عتبر، وُیمصدر إلى ما یقابلھ في لغة ھدف

سد لغة حائط ی الجملة «:من أكثر مؤیدي منھج الحرفیة، ویستند في ذلك إلى قولھ

  (3) ».األصل، بینما الترجمة الحرفیة ھي الطریق المظلل إلیھا

    مّما ال جدال فیھ ھو أن العامل اللغوي عامل مھم في عملیة الترجمة، ویجب       

وھذا بالضبط ما ذھبنا إلیھ من خالل . األخذ بمعاني المفردات، والنظر في دالالتھا

" ابن كثیر"و" القرطبي"ل وفقا لتفسیر التي تدل على الخی) العادیات( مفردة 

ولم ینحرف مترجمونا الثالثة عن ھذا .  لھذه المفردة في النص القرآني(4) "الطبري"و

  . وھي الخیل الكبیرة السریعة) Les coursiers(المفھوم، بل نقلوه وفقا لداللتھ إلى 

وض غمار إن التواصل عبر اللغات ممكن رغم تباینھا النحوي والتركیبي، وعدم خ

جورج "التجربة الترجمیة یؤدي إلى التفكیر في استحالتھا؛ وفي ھذا اإلطار یقول 

  ... تجبرنا اللغة على النظر إلى العالم بطریقة معینة«  ):Georges Mounin" (مونان
  

   
، محمود إسماعیل صیني. ترجمة د. جوانب من نظریة الترجمة:  اتجاھات في الترجمة:  بیتر نیومارك  (1)

  .46.ص، 1986الریاض، دار المریخ للنشر، 
(2) DEPRE OSEKI, Inès : Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand colin, Paris, 
février 1999, p.76.  

  .15. ص،لمرجع السابقا:  بیتر نیومارك (3) 
، ج 1999، دار طیبة للنشر والتوزیع ،01، طمةسامي بن محمد سال، تحقیق تفسیر القرآن العظیم  :ابن كثیر  (4)
الجامع ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب ، : أو راجع القرطبي. / 465.، ص08

جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاكر، : أو انظر الطبري. /153.، ص20، ج 2003الریاض، 
  .557.، ص24، ج2000، مؤسسة الرسالة، 01ط
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  ا ـاقصة، مثلمـاملة أو نـا كـة، دومـا ممكنة أو مستحیلـأن الترجمة دومـوبدل أن نقول؛ ب

 تعریف اللسانیات فيمة القدماء، من األحسن التمعن ھ ممارسو الترجیذھب إل

المعاصرة للترجمة بأنھا عملیة نسبیة في نجاحھا، متغیرة في مستویات التواصل الذي 

     (1)»تبلغھ 

      وصفوة القول، أنھ على الرغم ما للترجمة من مزایا باعتبارھا أداة تنمیة ثقافیة 

ألفراد واجتماعیة ولغویة وفكریة ، تعمل على مد جسور الترابط والتواصل بین ا

ذا ال یعني بالضرورة أن كل المفردات في كل اللغات، لھا لكن ھوالمجتمعات، 

مكافئاتھا الطبیعیة في اللغات والثقافات األخرى، خاصة وأن قیم األشیاء والنظرة للعالم 

أسماء  القارئ باللغة الفرنسیة، ال یدرك أن ّنأ  الخارجي، لیست دوما واحدة، ناھیك

 تحمل في طیاتھا دالالت تفوق بكثیر مجّرد المعنى العام ابقة الذكر،السور القرآنیة الس

لتلك كتاب اهللا من السیاق العام السم الحیوان أو الحشرة؛ معنى یستقیھ المتأمل في 

 . واألحداث التاریخیة وأسباب النزوللسورا

   

 
 
 
  

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
(1)  MOUNIN, Georges : Les Problèmes Théoriques de la Traduction, Gallimard, paris, coll. 

Bibliothèque des idées, 1963, préface.    
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    قریش مریم، سبأ،، لقمان،آل عمران، الروم،** 
  

ه السور تحت ظل حقل داللي واحد، خاصة وأنھا مسمیات لقد آثرنا جمع أسماء ھذ

لعائالت وأقوام وأشخاص، نالوا قسطا كبیرا من اھتمام البشر على مّر التاریخ رغم 

    . اختالف الدیانات واألزمان

 
                    الترجمة

 اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

  آل عمران
  

La famille de 
Imran 

La Famille de 
Imran  

La famille 
d’Imran 

  
 ’Sabã’ Les Saba’  Sabã   سبأ

 Marie Marie Marie  مریم

 Luqmãn Luqman Luqmãn  لقمان

  Les Grecs Les Romains Les Romains  الروم
 

 Les Koreichites Les Quraich Les coraїch  قریش

  

 الجدول أعاله، درءا ألي خلط      یجدر بنا أوال التعریف بالمسمیات التي جاءت في

علیھ -  عیسى م أ   البتولمریم   أسرة  ھم   "عمران آل " ف . في المفاھیم ودالالت المفردات

: فیقول سبحانھ وتعالى" سبأ"أّما . ، وعمران مثلما یعلمھ الجمھور ھو أب مریم-السالم

 َیِمیٍن َوِشَماٍل ُكُلوا ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِفي َمْسَكِنِھْم آَیٌة َجنََّتاِن َعْن ﴿

 أنھ اسم أبي الیمن، "الطبري"القول في تأویل سبأ عند ، و(1)﴾ َلُھ َبْلَدٌة َطیَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر

 ومشیدي سد مأرب  وقد كانوا ملوك الیمنوھو رجل من العرب لھ عشرة أوالد؛

  (2)السیل العرم ا دمرھوحضارة مملكة سبأ، التي 

  .15 سورة سبأ، اآلیة  (1)
، 20، ج2000، مؤسسة الرسالة، 01جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاكر، ط:  الطبريراجع (2)

  .375.ص
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 بنت عمران، من ساللة داود، علیھ السالم، وكانت من بیت طاھر يفھ" مریم"ا ّمأ

، "آل عمران " سورةوقد ذكر اهللا تعالى قصة والدة أّمھا لھا في. طیب في بني إسرائیل

سودان حكیم من  ولقمان رجل .(1) مسجد بیت المقدستخدم ؛ وأنھا نذرتھا محررة

  .(2) اهللا الحكمة ومنعھ النبوة أعطاه وأحد قضاة بني إسرائیل،، رمص

وھم شعب من شعوب أوروبا حكم العالم وكان " الروم"كذلك ورد في جدولنا مسمى 

أشھر قبائل الجزیرة فھي من " قریش"أما عن . من أبرز شعوب المعمورة قوة وسلطة

   -علیھ أفضل الصالة والسالم-؛ وھي قبیلة سیدنا ونبینا محمد العربیة

 مالحظتھ من خالل الترجمات التي بین أیدینا، ھو أن كّال من   ما تتسنى لنا   

 بنفس الطریقة؛ )آل عمران( قد نقلوا لفظة " اهللا حمید"و" مـاسون"، "كزیمرسكي"

         إلى مكافئھا اللغوي في اللغة الفرنسیة)آل(   مزاوجین بین ترجمة الشطر األول

) La famille(سم  ، أما الشطر الثاني الذي یحمل ا)قل نقال حرفیا، وفقا  فقد ُن)عمران

وبذلك اتخذ مترجمونا موقفا وسطا، یتضح فیھ للقارئ  .)Imran( إلى للمحاكاة الصوتیة

 طریقةلتتكرر نفس . الفرنسي من الوھلة األولى أن المسّمى یتعلق بعائلة معّینة

) Les coraїch(و ) Les Quraich(إلى ) قریش(  ة مفردالصوتیة في نقلمحاكاة ال

، مع اختالف طفیف في استعمال الحروف "حمید اهللا"و " ماسون"بالنسبة لكل من 

" كزیمرسكي" بید أن .في بدایة االسم داللة على صیغة الجمع) Les(األولى ووضع 

في أول ) Les(مصحوبة بعالمة الجمع أیضا ) ites(آثر صیاغة االسم بزیادة الالحقة 

  .مفردة قریش

ضمن السبیل الوحید الذي یإلى أنھا " أنطوان بارمان"یذھب فیة، عن الترجمة الحرو   

   إن الترجمة« : ، حیث یؤكدة المفرداتمعاني بحرفیال الرتباطأمانة كل نقل المفردات ب

  

  
، ج 1999، دار طیبة للنشر والتوزیع ،01، طسامي بن محمد سالمة، تحقیق تفسیر القرآن العظیم :  ابن كثیر(1) 
  . 219.، ص05
، 04ج، 2003الجامع ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب ، الریاض، : راجع القرطبي (2)

   .59.ص
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  (1)».لنص بوصفھ حرفاللحرف؛ ترجمة  لھي ترجمة

وتجدر اإلشارة ھنا، إلى أّنھ من الصعب أحیانا إدراك معنى ودالالت بعض المفردات 

  ي ھذاـبمعزل عن سیاق النص األصلي، وانعدام المعرفة المسبقة بثقافة ذلك النص، وف

ال یمكن فھم المفردات « : مؤكدا) Eugene Nida" (یوجین نیدا"اإلطار یسترسل 

      (2) ». الثقافیة المتمركزة، التي تعتبر رموزا لھابطریقة صحیحة بمعزل عن الظواھر

إذن، یجدر بالمترجم إدراك اللغة األصلیة درایة كاملة، ناھیك عن إدراك موضوع 

فنجاح أي ترجمة . السورة والوقائع والمألوفات الثقافیة التي تحوم حول النص القرآني

ي النص، من خالل مرتبط إلى حد كبیر بمدى تحصیل المترجم للمعنى المراد ف

تحصیل المعاني الضمنیة، ونقل المفردات التي تشیر إلیھا نقال حرفیا الرتباطھا الوثیق 

التي نقلھا ) سبأ(  وھدا ما لمسناه بالضبط في مفردة في غالب األحیان بالحرف،

 . مترجمونا الثالثة وفقا لمبدأ المحاكاة الصوتیة، حفاظا على داللة ھده المفردة الثقافیة

تحافظ «  : المفردات الثقافیة بقولھنقل) George Steiner" (جورج ستاینر"یصف و

                                (3) ».المفردات الثقافیة على الشكل نفسھ، وتترك وقعا ضیقا مماثال

، فتجدر اإلشارة أوال، إلى أن بدایة ھذه السورة من "الروم''أما فیما یخص سورة      

آن الكریم الغیبیة؛ فقد جاءت األحداث كما ذكر اهللا سبحانھ وتعالى في معجزات القر

الم، غلبت الروم، في أدنى األرض وھم من بعد غلبھم سیغلبون، في بضع  ﴿قولھ 

، فھذه السورة من البّینات  (4)﴾سنین هللا األمر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون

آن من عند اهللا تعالى، حیث أخبر عن الغیب الباھرة الشاھدة بصحة النبوة، وكون القر

  ى ـور فلسطین، وھو أدنـروم الفرس في غـالذي ال یعلمھ إال ھو جّل وعال، إذ غلبت ال
  

  
(1) BERMAN, Antoine : La Traduction et la Lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, Paris, 1999, 
p.25.    
 (2) MOUNIN, Georges : Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, Paris, 1963, 
p237.    
(3)  STEINER, George : Apres Babel, pour une poétique du dire et de la traduction, traduit par 
Lucienne Lotringer et Pierre Emmanuel Dauzat, Albin Michel, 1998, p.481. 

   
  .1/4اآلیة : سورة الروم (4)
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         (1) . ، كما جاء ذكره تماما)البحر المیت(األرض 

، التي ترجمھا ) الروم( كثیرا في نقلھما لمفردة " ماسون"و" حمید اهللا"ولم یختلف 

شـارل "ا یسمیھ لى م، وھو نقل صحیح، اعتمدا فیھ ع)Les Romains (إلى كالھما 

لكن . Dynamic equivalence" (2)"  "التكافؤ الدینامیكي: " ـب" دایـوجین نـی"و " تـابر

بشكل كلي؛ حیث نقلھا )  الروم( معنى مفردة شّوه الذي " كزیمرسكي"ھذا لیس حال 

مع معنى المفردة العربیة، ونتساءل ھنا كیف ، مّما یتنافى تماما )Les Grecs(إلى 

  یخلط مترجم بین شعبي الروم واإلغریق؟ 

ة المترجم ال تكمن فقط في مدى تحصیلھ للمعارف براع    وبالتالي نخُلص إلى، أن 

 من  في غالب األحیانھنمّكُیاللغویة، بل تتعداھا إلى تحصیل ثقافي وتاریخي كبیر 

 "بیتر نیومارك " اللغة الھدف، ویؤكد ذلك فيحیحةات اللغویة الصإیجاد المكافئ

تكمن براعة المترجم في إلمامھ الجید بحصیلة كبیرة جدا من المفردات  «:بقولھ

      (3)»واإلمكانات النحویة وفي قدرتھ على استعمال ھذه الحصیلة بمھارة ومرونة وإیجاز

بي كبیر، لیتمكن من وھذا یعني أّن المترجم مطالب بتحصیل علمي وثقافي، لغوي وأد

 ھفوات المترجم تؤثرخوض غمار الترجمة، ال سیما فیما یتعلق بالترجمة الدینیة التي 

وقد یكون السبیل األضمن . المدلوالت المراد نقلھاو  القیم  علىكبیربشكل ه، ؤوأخطا

 ھي القلب النابض الحرفیة« : بقولھ) Alain" (أالن"یصفھا للنقل ھو الحرفیة، التي 

        (4) »عب للفعل الترجميوالص

وبما أن الحرفیة تلعب دورا كبیرا في الفعل الترجمي، ال سیما في نقل أسماء العلم، فإن 

وفقا دائما ) Luqman(إلى )  لقمان(مترجمینا الثالثة لم یتوانوا لحظة في نقل مفردة 

السم، على خالف لمنھج المحاكاة الصوتیة، نظرا لتفرد الثقافة العربیة اإلسالمیة بھذا ا

  ).Marie(التي نقلت إلى مكافئھا في اللغة الفرنسیة ) مریم(مفردة 

  
: أو راجع، محمد علي الصابوني. / 42. ص،1،1991التفسیر المنیر، دار الفكر، دمشق، ط: وھبة الزحیلي (1) 

 .470.، ص02، ج1988صفوة التفاسیر، دار الفكر، بیروت، 
(2) NIDA Eugene and TABER Charles: The Theory and Practice of Translation, Leyde, Brill, 

1969, p.22.   

محمود إسماعیل صیني، الریاض، .  ترجمة د،نظریة الترجمةجوانب من :  اتجاھات في الترجمة:بیتر نیومارك  (3)
    .40. ص،1986 دار المریخ للنشر،

(4) BERMAN, Antoine : La Traduction et la Lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, Paris, 1999, 
p25.   
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واختیار منھج ، أعاله  في الجدولمفرداتال في نقل لقد وفق مترجمونا الثالثة      

المحافظة على القیمة الداللیة لتلك المفردات، حیث لم یتصرف الحرفیة ساعد كثیرا في 

أّي من المترجمین في اسم السور، ولم یحاول أي منھم تغییر ذلك االسم وصبغھ 

        :قائال) Romney" (رومني"وحول ھذه النقطة یسترسل  بصبغة الثقافة المتلقیة

كان سیحافظ على اإلحاالت  یضطر المترجم في كثیر من األحیان إلى تقریر ما إذا «

الخاصة بالجوانب الثقافیة المختلفة التي تعترضھ، كما وردت في النص األصلي، أو 

  (1)» .ینقلھا مع أقلمتھا

 

      

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

(1) ROMNEY, C., ‘Problèmes culturels de la traduction d’Alice in wonderland en français’, in 
Meta, journal des traducteurs, Septembre 1984, vol.29, n°3, Les presses de l’Université de 
Montréal, p.270. 
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  ، طھ، محمد، نوح األنبیاء، یونس، ھود، یوسف، إبراھیم**
  
    ال ینكر أحد ورود أسماء العدید من األنبیاء والمرسلین في النص القرآني، بل نقرأ  

أسماء أعالم وأقوام وأماكن كثیرة، ولم تختلف أسماء السور عن النص القرآني 

وقد آثرنا جمعھا تحت ظل . عموما؛ إذ جاءت سبع من السور تحت اسم نبي من األنبیاء

  .حقل داللي واحد

  
         الترجمة           

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

 Muhammad Muhammad Muḥammad  محمد

 Houd Houd Hũd  ھود

  نوح
  

Noé Noé 
 

Noé 
 

  Jonas       Jonas  Jonas  یونس

 Joseph Joseph Joseph  یوسف

 Abraham Abraham Abraham  إبراھیم

   Les Prophètes  Les Prophètes  Les Prophètes  األنبیاء

    
 مّرة واحدة في السورة التي تحمل اسمھ، في اآلیة -علیھ السالم-   لقد ورد اسم یونس 

 فقد ذكر اسمھ في السورة التي تحمل -علیھ السالم- ، أما ھود )98(الثامنة والتسعین 

 فقد -علیھ السالم-وكذلك یوسف ). 89، 60، 58، 53، 50( اسمھ، في كل من اآلیة 

، 58، 56، 51، 46، 29، 21، 17، 11، 10، 8، 7، 4( وقصتھ في اآلیات ورد اسمھ 

  وھـذا لـم یمنـع . مـن سورة یوسـف) 99، 94، 90، 89، 87، 85، 84، 80، 77، 76، 69
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اسم ھذا النبي، وغیره من األنبیاء والمرسلین في باقي سور القرآن الكریم التي ورود 

  . جاءت مفّصلة في كثیر من األحیان لقصص أنبیائنا

     ولن نتمادى أكثر في ذكر اآلیات التي وردت فیھا باقي األسماء، ألن الدرس 

على أنھ ال توجد لغتان الترجمي ھو ما یھمنا أكثر؛ فبالنسبة ألسماء العلم، یجب التأكید 

مرتبطة أشد االرتباط بصوتھا تمتلكان بالضبط نفس األصوات، وأسماء األعالم 

یقول  ، وعن األسماء العلم.دون أدنى تغییرا كما ھي  وبالتالي یجب نقلھوحروفھا،

 تمتلكان بالضبط ألنھ ال توجد لغتان،  تستعارعادة ما إن األسماء العلم «":یوجین نیدا"

نقل كلمة من لغة إلى أخرى یحتم إجراء نوع من التكییف الذي قد ف صوات، نفس األ

مجرد شكل من أشكال ترجمة  یستند على األصوات المستخدمة كما یمكن أن یكون

   Transcription (« (1)(الحروف المستعملة لتعیین شكل األسماء

، ھود(م كل من وھذا بالضبط ما ذھب إلیھ تراجمتنا الثالث، فلم یختلفوا في نقل اس

، نقال حرفیا وفق ما یملیھ الصوت إلى النص المترجم، إلدراكھم مجموع )محمد و طھ

وفي . القیم والدالالت الثقافیة، االجتماعیة، والدینیة التي تنطوي علیھا ھذه المفردات

وأھمیتھ في ترجمة األسماء ومدى تعلق داللة األسماء في  خضم حدیثنا عن الصوت،

اسم الرسول   یلي مثاال بسیطا عن ترجمةیان بأصواتھا، نورد فیماكثیر من األح

  - علیھ أفضل الصالة والسالم-عظم األ

 ین اعتمدناذ التراجمة الثالث ال      ما یمكننا مالحظتھ من الوھلة األولى، ھو أن

 بالنطق العربي الصحیح، والذي  أبانت )محمد(ا اسم ا البحث، قد نقلوذترجماتھم في ھ

 أو  Mahommidى ـا إلـانیـأن الغرب غّیروه وحّرفوه لس" اني خریبعةـنبھ" ورة الدكت

Mahomet (1) . الخالقاللتان تدالن على الذي لم یفلح بحمد اهللا ولم یباركھ  

  

  
  .368.، ص1976نحو علم الترجمة، الجمھوریة العراقیة، وزارة اإلعالم، : یوجین نیدا   (1)
، مجلة المترجم، مخبر تعلیمیة الترجمة وتعدد ة النص المقدس بین الرفض والقبولترجم: التجیني بن عیسى (2) 

  .126.ص، 2001األلسن، العدد الثالث، جامعة السانیة دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، أكتوبر 
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إذن، قد یغّیر التحویر اللغوي وإبدال األصوات معنى المفردة بأكملھ، ألن استبدال      

الحركات تتفرع عنھ الصیغ المختلفة للمادة اللغویة، وبالتالي تتنوع المعاني والدالالت 

ة  علیھ أفضل الصال-بتنوع ھده الصیغ والدلیل مثالنا على اسم الرسول األعظم محمد 

 وھنا تبرز أھمیة تقدیم المعنى الداللي الصحیح للمفردات، خاصة حینما ،- موالسال

ترتبط بثقافة وعقیدة الشعوب، فالمتلقي األجنبي في الضفة األخرى، لن یدرك معاني 

وھذا ما . المفردات وفضاء اآلخر الثقافي والدیني، إّال بولوجھ إلى عالم النص األصلي

الترجمة تسمح إّن « :  بقولھا) Joëlle Redouane ("جویل رضوان" تذھب إلیھ

  (1)» .للشعوب، بتجاوز ثقافاتھم من أجل فھم أفضل لثقافات غیرھم

 الكامنة وراء یحاءاتاإلمعان و      ومن ھنا یتضح لنا، أّن الحرفیة تساعد في نقل ال

 نحو الولوج ، والدفع بھ ُقُدًما القارئ األجنبيكل مفردة، مّما یسھم في توسیع مدارك

. إلى الثقافة األصلیة للنص المنقول، سواء تعلق األمر بنص دیني عقائدي أو نص أدبي

فالقارئ یسعى دوما لتوسیع مداركھ الثقافیة، بما تحمل مفردة ثقافة من معان ومدارك 

 Joëlle" (جویل رضوان"وتسترسل . دینیة وأیدیولوجیة وبیئیة وحتى ثقافیة

Redouane (المتلقي لیس إّن  « : ي، بقولھا المتلقذا النوع من القارئفي وصفھا لھ

     (2)» .بتلك السلبیة التي نعتقد

، فیؤكد أن عدم الغوص والولوج إلى عالم )George Steiner" (جورج ستاینر"أما 

اءات النص  دالالت وإیحالنص األصلي، ال ُیكِسب المتلقي الشيء الكثیر، وستبقى 

:  ، ما لم یبتعد عن محیطھ، وفي ھذا اإلطار یسترسل، قائالاألصلي بعیدة عن إدراكھ

           (3)»حینما ال نبتعد قط عن محیطنا' 'الشفافیة''لیس من السھل إدراك   «

، فقد ُنقلت )، یونس، ونوحابراھیمیوسف، (          أّما فیما یخص باقي األسماء؛ أي 

 :   في ھـذا الشـأن، مـؤكـدا"تر نیوماركبی"إلـى مرادفـھـا فـي اللغة الفرنسیة، ویتحدث 

  
  

(1) REDOUANE, Joëlle : La traductologie science et philosophie, office des publications 
universitaires, Alger, p.3.   
(2) Ibid, p.68.   
(3) STEINER, George : Après Babel, une poétique du dire et de la traduction, traduit par 
Lucienne Lotingeret et Pierre Emmanuel Dauzat, Albin Michel, Paris, 1998, p.498. 

  

- 70-  



  الـفـصـل الـتـطـبـيـقـي                                                       تـحـلـيـل المـدونـة

  
رجمة مسبقة ھو عدم ترجمة اسم الشيء أو الشخص ما لم تكن ھناك ت  المبدأ«

أما اإلجراءات المتعارف علیھا في ترجمة أسماء الشخصیات [...] ومعروفة 

حینما یكون للملوك أسماء شخصیة قابلة للترجمة وھي مشھورة فإن : التاریخیة

أمّّا األسمـاء النصرانیة التي تشیر إلى شخصیات في . أسماءھم كانت وال تزال تترجم

   (1)». الكتاب المقدس فھذه تترجم

     ونحن نعلم تماما أن األسماء السابق ذكرھا، والتي ُنقلت إلى مرادفھا اللغوي في 

. اللغة والثقافة الفرنسیتین؛ ھي أسماء نتقاسمھا نحن كمسلمین مع النصارى والیھود

وبالتالي تجدر اإلشارة، إلى أن الترجمة ال تتوقف عند مستوى اللغة، بل تتعداه إلى 

:    )Henri Meschonnic( "ھنري میشونیك " على حد قولمستوى ثقافة الشعوب،

        (2) ». لقد ترجمنا الثقافة رغم زعمنا ترجمة اللغة ال غیر «

      كذلك مثلما حملت أسماء سور القرآن الكریم أسماء أنبیاء ومرسلین كل على حدا، 

سورة جاءت سور من السور الكریمة لتحمل األسماء كلھا بصیغة الجمع؛ فكانت 

، التي نقلھا مترجمونا الثالثة وفقا لداللتھا المعجمیة ومكافئھا اللغوي في اللغة )األنبیاء(

، وھي ترجمة صحیحة ال غبار علیھا أدت المعنى والداللة )Les Prophètes(الفرنسیة 

  .التي تحملھما المفردة العربیة في طیاتھا

   
  
  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
دار  محمود إسماعیل صیني،.  ترجمة د، جوانب من نظریة الترجمة:ترجمةالاتجاھات في : بیتر نیومارك  (1)

     .135/136 .المریخ للنشر، الریاض، ص
(2) LADMIRAL, Jean-René, palimpsestes : traduire la culture, n° 11, presses de la Sorbonne 
nouvelle, Paris, p.27.  
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   البلد، الكوثر،األحقاف، الحجر، الكھف، الحجرات،الطور األعراف، **

  
      الحظنا في الجداول السابقة أن أسماء العدید من السور القرآنیة، جاءت تحت 

 نحن نجمع تحت ظل ھذا الجدول ھا و. مسمى الحیوان أو األنبیاء أو أعالم وأقوام

الجدید الذي بین أیدینا، مسمیات أماكن؛ البعض منھا غیبي نؤمن بوجوده، والبعض 

  .   اآلخر ُوجد أو ال یزال على وجھ األرض

  
                    الترجمة
  اسم السورة

  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

  Al-A’Râf Al-‘Araf    Al-Arâf  األعراف

 Al Ahqâf Al ‘Ahqaf Al- Aḥ̣qãf  األحقاف

 Al Hijr Al Hijr Al Hijr  الحجر
 

  La caverne  La caverne  La caverne  الكھف

 Les  الحجرات
Appartements  

Les 
Appartements 

privés  

Les 
Appartements  

  Le Mont Sinai  Le Mont  Al-Tũr  الطور

  Le territoire  La Cité  La cité  البلد

  Le Kawthar  L’Abondance  L’Abondance  الكوثر

   
      ما یشد انتباھنا من الوھلة األولى، ھو اتفاق مترجمینا على الغالب في طریقة نقل 

:              فالمفردات الثالث. أسماء السور أعاله من اللغة العربیة إلى اللغة الفرنسیة

محاكاة الصوتیة، وتجدر ُنِقلت باإلجماع وفق منھج ال) الحجر و،ألحقافألعراف، اا( 

  :بنا اإلشارة ھنا إلى أن 

   وھو كل مكان مرتفع عن األرضرفالُع في اللغة العربیة ھو جمع لمفردة األعراف
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َنبَّھ أن بین فذكر تعالى مخاطبة أھل الجنة أھل النار، وقد جاء ذكر األعراف عندما 

، مثلما ھو انع من وصول أھل النار إلى الجنةالجنة والنار حجاًبا، وھو الحاجز الم

    (1) .المكان الذي فیھ ناس استوت حسناتھم بسیئاتھم، ُیعرفون بأصحاب األعراف

 وقد األحقاف أنذر قومھ بواذكر أخا عاد إذ ﴿ :؛ فوردت في قولھ تعالىفاألحقاأما 

خلت النذر من بین یدیھ ومن خلفھ أال تعبدوا إال اهللا إني أخاف علیكم عذاب یـوم 

  جمع حقف وھو رمل مستطیل مرتفع فیھ انحناء، من احقوقف : األحقافو. (2) ﴾عظیم

الشيء إذا اعوج، وكانت عاد أصحاب عمد یسكنون بین رمال مشرفین على البحر 

 والحجر دیار بین المدینة والشام، كان یسكنھا .(3) من بالد الیمنالشِّْحر لھا بأرض یقال

  (4) .قوم صالح وھم قبیلة ثمود

إن المفردات السابقة الذكر، مرتبطة شدید االرتباط بحروفھا وأصواتھا التي       

ذه المسمیات مرتبطة ثم إن ھ. تمنحھا إیحاءات بعینھا، ال تتقاسمھا معھا مفردات أخرى

 .، وثقافة القرآن وقصصھ على وجھ خاصثقافة اإلسالمیة دون غیرھا من الثقافاتالب

فلكل شعب إرثھ الثقافي التاریخي الممیز الذي ال تشاركھ فیھ أي من الشعوب األخرى، 

مما یفضي إلى اختالف اإلرث الحضاري للشعوب، وبالتالي اختالف القیم والدالالت 

المتعلقة المفردات ب خاصة العسیر إیجاد مكافئات منوبما أنھ . المصاحبة للمفردات

باإلرث الحضاري والثقافي لألمم، فمن األحسن االكتفاء بنقل مثل ھده األلفاظ وفق 

لیس فقط للحفاظ على داللة المفردات، بل أیضا للتعریف . منھج المحاكاة الصوتیة

لموروث بغرابة األجنبي؛ من أجل تقدیم صورة واضحة وجلیة عن الثقافات وا

  وعـن موضوع نقل المفردات األجنبیة    . الحضـاري اإلنسانـي ضمن سیـاقھ االجتمـاعي

    
  
  
، ج 1999، دار طیبة للنشر والتوزیع ،01، طسامي بن محمد سالمة، تحقیق تفسیر القرآن العظیم:  ابن كثیر(1)
  . 418/ 417.، ص03
  .21. سورة األحقاف، اآلیة  (3)
ح وضبط وترتیب  تصحیعیون األقاویل في وجوه التأویل،اف عن حقائق غوامض التـنزیل، والكش: الزمخشري (3)

  .186. ، ص04دار الكتاب العربي، ج، مصطفى حسین أحمد
  .285.، ص07تفسیر القرآن العظیم، ج: ابن كثیر: أو راجع

  .545.، ص04انظر المرجع السابق، ج (4)
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، )Joëlle Redouane" (جویل رضوان" الدالالت االجتماعیة الثقافیة، تسترسل ذات

إن أي كلمة، في أي لغة، لھا تاریخھا الخاص، وال یمكن نقل معناھا إال إذا  « :مؤكدة 

  . (1)»أخدنا بعین االعتبار السیاق االجتماعي

اللتان اتفق مترجمونا مرة أخرى في ) الحجرات( و ) الكھف(     ننتقل إلى مفردتي 

نقلھما، حیث كان النقل حرفیا وفقا للداللة المعجمیة ؛ أي مكافئھما اللغوي في اللغة 

  ).Les Appartements(و ) La caverne: (الفرنسیة

یث كان الملك الوثني ؛ ح*وردت فیھا قصة أصحاب الكھف والرقیمفسورة الكھف 

ملك الروم، یقتل كل مؤمن، فلما رأى الفتیة ذلك حزنوا حزنا شدیدا وھربوا ) دقیانوس(

منھ وآووا مع راع وكلبھ إلى كھف قرب مدینة طرسوس التابعة لھذا الملك، وألقى اهللا 

 علیھم النوم لزمن معین، أیقظھم بعده، لیكتشف أمرھم، فیمیتھم اهللا في ذلك الكھف،

فھذا من باب داللة الجزء على الكل، أي أن اسم السورة  .(2)ذي اتخذه الناس مسجداال

 داللة - وینطبق ذلك أیضا . مستوحى من السیاق العام أو من إحدى سیاقاتھا اللغویة

ھ ـفي قول) الحجرات(  على سورة الحجرات؛ إذ وردت مفردة -الجزء على الكل

 فقد وفد جمع من األعراب . (3)﴾ء الحجراتالذین ینادونك من ورا﴿: سبحانھ وتعالى

 في ، وھو راقد- صلى اهللا علیھ وسلم-وقت الظھیرة إلى رسول اهللا  ،من بني تمیم

علیھ - اللذان كانا ینادیانھ  بن حصن واألقرع بن حابسعیینة على رأسھم،منزلھ

تسمیة ، وھذا ما أكسب السورة الكریمة  (4) من وراء الحجرات خاصتھ-الصالة والسالم

  . الحجرات

   اـافئھمـق مكـا وفـرفیـي نقل المفردتین نقال حـا فـى الرغم من اتفاق مترجمینـن علـكـل
   

  
(1) REDOUANE, Joëlle: Traductologie Science et philosophie, Office des publications 
universitaires, Alger, p.181. 

  -على المشھور-صحاب الكھف الرقیم ھو اللوح الذي كتب فیھ أسماء أ *
  .207. ص،15 ج،1999، 1التفسیر المنیر، دار الفكر، دمشق، ط: وھبة الزحیلي  (2)

  .183.، ص02، ج1988صفوة التفاسیر، دار الفكر، بیروت، :     أو راجع، محمد علي الصابوني
  .4 .اآلیة: سورة الحجرات (3)
، 22، ج2000، مؤسسة الرسالة، 01تحقیق أحمد محمد شاكر، طجامع البیان في تأویل القرآن، :  الطبريراجع (4)

  .284.ص
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أضافت " ماسون" اللغة الھدف إال أنھ من الضروري اإلشارة ھنا إلى أن المعجمي في

 إلى ترجمتھا، شرحا منھا للمفردة، وبأن األمر یتعلق بحجرات خاصة )privés(مفردة 

  . معینة بذاتھا

، ھو اختالف مترجمینا في نقلھا؛ )الطور(      ما یمكن مالحظتھ في ترجمة مفردة 

، والطور كما جاء في تفسیر )Le Mont Sinai(إلى " كزیمرسكي"حیث ترجمھا 

، وھو أحد جبال الجنة -علیھ السالم-یھ موسى اسم الجبل الذي كلم اهللا عل" القرطبي"

   (1) الطور ھو بالسریانیة الجبل والمراد بھ طور سینااألربعة الموجودة باألرض، و

ومنھ، نخلص إلى أن ھده الترجمة صحیحة ال غبار علیھا، نقل فیھا المترجم اسم 

ردة         الجبل المعني نقال حرفیا صوتیا، مع تبیان أن المسمى جبل، من خالل مف

)Le Mont .( فقط بذكرھا، دونما تحدید اسم " ماسون"ھذه المفردة األخیرة التي اكتفت

الجبل المقصود، وھي ترجمة ناقصة إلى حد كبیر، لكثرة الجبال وتعددھا، واستحالة 

فالمترجم مطالب بكفاءات . معرفة الجبل المقصود في القرآن الكریم في ھذه الحالة

سعة، یضیفھا لرصیده اللغوي، ألن إدراك كنھ الموضوع وخلفیاتھ معرفیة ثقافیة وا

الثقافیة جانب بالغ األھمیة عند الترجمة، من أجل تقدیم نص واضح وجلي، یدركھ 

 المتلقي ویستوعبھ تماما مثلما استوعبھ القارئ األصلي، وفي ھذا الصدد یقول

    (2) »اتب لھالك على المترجم أن یدرك الموضوع بقدر إدراك « :"الجاحظ"

واحتراما للثقافة اإلنسانیة والموروث التاریخي، ناھیك عن الحفاظ على قیمة المفردة 

الحفاظ على المفردة في صیغتھا العربیة ونقلھا مباشرة " حمید اهللا"ودالالتھا، فقد آثر 

 في تفسیر الطورو). Al-Tũr(إلى اللغة الفرنسیة، وفق منھج المحاكاة الصوتیة إلى 

ھو الجبل الذي یكون فیھ أشجار، مثل الذي كلم اهللا علیھ موسى وأرسل " كثیر ابن"

  وقد یرجـع حفـاظ  . منھ عیسى، وما لم یكن فیھ شجر ال یسمى طورا، إنما یقال لھ جـبـل
  
 

، 17، ج 2003الجامع ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، : راجع القرطبي  (1)
.                                                                                                                                      58.ص
                .2.ص، 1998الترجمة في العصر العباسي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  :مریم سالمة كار(2) 
، ج 1999، دار طیبة للنشر والتوزیع ،01، طسامي بن محمد سالمة، تحقیق فسیر القرآن العظیم ت :ابن كثیر  (3)
  . 427.، ص07
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ویؤكد . ره من العلماء للمفردة أو غیابن كثیرمترجمنا على المفردة، لمعرفتھ بتفسیر 

وجود عناصر معرفیة أخرى تدخل في الفعل ) George Mounin" (مونانجورج "

الترجمة  ال تقتصر «:والتأكید على أھمیتھا، من خالل قولھ الترجمي، یجب النظر فیھا 

المحتوى المعجـمي (  على مجرد احترام البنیة المعنویة أو اللغویة للنصالیوم

داه إلى احتـرام المعنى العـام للرسـالة ببیئتـھـا وعصرھا وثقافتھا، ـبل تتع) والتـركیبي

      (1) ». اقتضى األمر الحضارة المغایرة بأكملھا التي یأتي منھاوإن

الترجمة الجیدة، ھي تلك التي تحترم عبقریة اللغة المستقبلة وتتفادى خیانة       وألن 

) La Cité(وتارة أخرى إلى ) Le territoire(رة إلى تا )البلد ( مفردةاألصل، فقد نقلت 

وھما ترجمتان تطابقان معنویا معنى المفردة العربیة، لكنھما ال تحمالن نفس الدالالت 

من حیث أنھا ترمي إلى مكة المكرمة كداللة، لكن المتعمق فقط في سیاق السورة 

بیتر "ویسترسل .  إلیھالكریمة یدرك أن المقصود بالبلد ھو مكة مثلما سبقت اإلشارة

 إن الترجمة «: في خضم حدیثھ عن الحرفیة، مؤكدا)  Peter Newmark" (نیومارك

الحرفیة ال غبار علیھا، وینبغي عدم تجنبھا في حالة حفاظھا على التعادل 

)equivalence  ( السلیم مع النص األصلي على مستوى القیم النابعة من اإلطار

الخاصة بمقاصد ) pragmatic( والقیم التداولیة )referentiel(المرجعي للنص

     (2)»النص

التي آثرنا وضعھا تحت ظل جدولنا الخاص باألماكن ) الكوثر( ونخلص إلى مفردة 

وقد ذھب . ، وبالتالي فھو مكان  (3)لسبب بسیط ھو أن الكوثر اسم لنھر في الجنة

اد منھج المحاكاة في ترجمتھ إلى الحفاظ على الحرف من خالل اعتم" كزیمرسكي"

  ، فـالمترجم یحـاول قـدر اإلمكـان تقـدیـم)Le Kawthar(الصوتیة فـي نقل المفردة إلـى 

  

  
(1) MOUNIN, George : Linguistique et Traduction, Dessart et Mardaga, Bruxelles, P.116.  
(2) NEWMARK, Peter: A Text Book of Translation, Prentice Hall International, New 

York/London, 1988, p.68- 69.  
، 2000، مؤسسة الرسالة، 01جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاكر، ط:  الطبريراجع (3)
  .645/646.، ص24ج
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ترجمة جیدة، تحافظ على القیمة الداللیة للمفردات وظالل المعاني؛ ھذه المعاني التي 

ُتكتسب من خالل السیاق العام للنص، أو السیاق التاریخي والثقافي الذي تنحدر منھ 

  et Etienne Dollet(و " إیتیان دولي"و " إیدموند كاري "ویؤكد ذلك . تلك المفردات

Edmond Cary(عملیة لسانیة، بقدر ما ھي عملیة لیست  الترجمة إن « :قولھما، ب 

   . (1)»مرتبطة بالسیاق الثقافي 

حمید "و " ماسون "انتھاج المحاكاة الصوتیة ھھنا، على عكس" كزیمرسكي"إذن، آثر

اللذین اكتفیا بنقل المعنى المعجمي الذي تحملھ المفردة العربیة؛ المفرط الكثرة " اهللا

لنخلص إلى أنھ یجدر . ، التي ال تفي بالمعنى الحقیقي للمفردة)L’Abondance(إلى 

بالمترجم أن یدرك معنى النص األصلي ویفھم خلفیتھ الحضاریة واالجتماعیة، ولن 

یتأتى ذلك إّال من خالل التمعن في القراءة والفھم، باعتبار المترجم متلق أول یقع على 

  .  ر تشویھ، أو حذف أو زیادة أو نقصانعاتقھ نقل النص المصدر بكل أمانة، من غی

  

  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(1)MOUNIN, George : Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, Paris, 
1986,  p.234.    

(2)DEPRE OSEKI, Inès: Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand Colin, Paris, 
1999, p.86.  
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  ، الھمزةالمؤمنون، المنافقون، المطففین، الكافرون، الشعراء **
     

  لقد حاولنا أن نجمع في ظل ھذا الجدول، فریقا من أسماء السور القرآنیة التي جاءت 

  .  ت مسّمى الصفة، ونود ھنا التأكید على أنھا صفات متعلقة ببني البشرتح

 
                    الترجمة

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

   Les Croyants  Les Croyants  Les croyants  المؤمنون

  Les Hypocrites  Les Hypocrites  Les Hypocrites  المنافقون

 La Fausse  المطففین
Mesure  

Les Fraudeurs  Les Fraudeurs  

  Les Infidèles  Les Incrédules  Les Infidèles  الكافرون

  Les Poètes  Les Poètes  Les Poètes  الشعراء

 Le Calomniateur  Le Calomniateur  Les  الھمزة
calomniateurs  

   

:  على التوالية     ما یمكن مالحظتھ من الوھلة األولى، ھو أن المترجمین الثالث

 إلى نقل ھذه الصفات نقال حرفیا وائلج، قد "حمید اهللا"، و"ماسون"، "كزیمرسكي"

 الذي ترجم ،"كزیمرسكي"ما عدا .  في اللغة الفرنسیة الدقیقوفق معادلھا اللغوي

، )الوزن أو المكیال المزیف( التي تكافئ لغویا ) La Fausse Mesure (ب ) المطففین(

  .   عن األصل الذي جاء صفة لبني اإلنسان، ولیس لألشیاءوھي ترجمة بعیدة

وھنا تجدر اإلشارة، إلى أن  لكل لغة مفرداتھا الخاصة ومخزونھا اللغوي الخاص 

والمترجم لیس مجبرا ... الذي یشمل كل مناحي اللغة، من صفات ومصادر وأفعال

. اكاة الصوتیةعلى نقل كل ما یرد في النص المصدر نقال حرفیا، وفق معطیات المح

  )  Charles Taber" (شارل تابر"و)   Eugène Nida" (یوجین نیدا"ویؤكد كل من  
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یجب «  : قولھماأھمیة استغالل خصائص اللغة الھدف، وعدم االكتفاء بالحرفیة، في

على المرء أن یحترم خصائص اللغة المستقبلة، ویستغل إمكـانیاتھـا ألقصـى درجة 

  (1) ».ممكنة ومتاحة

     فالمسعى األول واألخیر للمترجم ھو نقل النص األصلي بكل أمانة إلى اللغة 

لمرء یشعر الھدف، مع محاولة تقدیمھ وكأنھ ُكتب باللغة المتلقیة األجنبیة، حتى ال یكاد ا

) Antoine Berman" (أنطوان بارمان"وفي صمیم ھذه الفكرة، یسترسل . بغرابتھ

ینبغي ترجمة العمل األجنبي بطریقة ال نلمس من خاللھا أن األمر یتعلق « : بقولھ

بترجمة؛ أي یجب ترجمتھ بشكل یوحي أن ھذا ما كان المؤلف سیكتبھ لو كتب باللغة 

  .(2) »المترجم إلیھا

 یتأتى تحقیقھ، إّال من خالل إبداع المترجم الذي ینقل مفردات النص األصلي وھذا ال

 لعبقریة اللغة الھدف، مع احترام ما تملكھ من خصائص ، وفقاویعید صیاغة أسلوبھ

 Antoine( "أنطوان بارمان" على حد تعبیر؛لغویة وثروة مفرداتیة داللیة

Berman( : »جمة، یجب أن یوضع بشكل كلي  إّن اإلبداع المنتظر تحقیقھ من التر

، ناھیك أن الدور المنوط  (3)» في خدمة إعادة صیاغة األصل في اللغة المستقبلة

 المترجم «: الذي یؤكد أن) Jean Delisle" (جون دلیل"بالمترجم، یتلخص في رأي 

                (4)»یسعى إلى المحافظة على جّل معنى الرسالة في لغة الوصول 

ن مالحظتھ أیضا، ھو أن أسماء السور المذكورة في الجدول أعاله، جاءت     ما یمك

في صیغة صفة مجموعة، وترجمت كذلك إلى مكافئھا اللغوي في اللغة الفرنسیة، ما 

  عدا سورة الھمزة التي جاءت فـي صیغة المفرد وتـّم الحفاظ على صیغتھا أثنـاء النقل 

  
  
(1) NIDA, Eugene and TABER, Charles: The Theory and Practice of Translation, Leyde, Brill, 

helps for translators, vol II, 1969, p.4.   
(2) BERMAN, Antoine : La Traduction et la Lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, Paris, 1999, 
p.35.   

(3)  Ibid, p. 40.                                     
(4) DELISLE, Jean : ‘Le formant du sens, la paille des mots’, Etudes Traductologiques -textes 
réunies par Marianne Lederer-, Cahiers Chompollion, sous la direction de Maurice Gravier, 

F.Paillart, Paris, Novembre 1990, p.64.  
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"  حمید اهللا" إال أن ."ماسون"و" كزیمرسكي" من إلى اللغة الھدف من طرف كّل

أن الھمزة وفقا فة مجموعة، وقد یرجع ذلك إلى آثر نقلھا من المفرد إلى صیغة ص

                 (1) .نبین األحبة، الباغو ھم المّشاؤون بالنمیمة، المفسدون :لقول ابن عباس

  . فرغم ورود المفردة في صیغة المفرد، إال أنھا تصف جموعا من الناس

   

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، 20، ج 2003القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، الجامع ألحكام : راجع القرطبي  (1)

  .181.ص
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  فاطر، الرحمٰن، غافر، األعلى** 

  
ء السور التي جاءت على شاكلة صفات في ھذا الجدول الجدید؛ ارتأینا جمع أسما

  .وأسماء هللا سبحانھ وتعالى

 
   الترجمة                 

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

  Les Anges  Le Créateur  Le Créateur  فاطر

 Le Croyant  Celui qui  غافر
pardonne  

Le pardonneur  

 Le  الرحمٰٰن
Miséricordieux 

  

Le 
Miséricordieux  

Le  tout 
Miséricordieux  

  Le Très-Haut  Le Très-Haut  Le Très-Haut  األعلى

  
، ھو النقل الخاطئ المشّوه للمعنى )فاطر(    ما یمكننا مالحظتھ في ترجمة اسم سورة 

، وھي ترجمة ال تمت )Les Anges ( بنقلھ المفردة إلى " كزیمرسكي"الذي وقع فیھ 

ني فاطر السموات واألرض؛ أي الخالق الذي ابتدأ صنعة بصلة لداللة اللفظة التي تع

  ، ومن غیر اهللا أحق بھذا الوصف؟ (1)األشیاء

إّن االستخفاف والالمباالة في نقل المعاني األصلیة للمفردات، كثیرا ما یؤدي إلى 

 ابن عباستشویھ المعنى األصلي وتحویلھ عن مقاصده، فالفاطر ھو الخالق؛ إذ یقول 

 حتى أتاني أعرابیان یختصمان في (2)﴾ فاطر السموات واألرض ﴿ما كنت ال أدري 

    (3) .أنا فطرتھا، أي أنا ابتدأتھا: بئر، فقال أحدھما

فقد نقال المفردة نقال صحیحا وفق معادلھا اللغوي في اللغة " حمید اهللا"و" ماسون"أما 

   یبقـى حامال   ، وھي ترجمة صحیحة تؤدي المعنـى، الذي)Le Créateur(الفرنسیة إلى 

  

  ،        2002، 01كتاب العین، ترتیب وتحقیق عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:  الفراھیدي(1)
  .328.ص ،03باب الفاء، ج

 .1اآلیة: ورة فاطرس  (2)

، 14، ج 2003ض، الجامع ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریا: راجع القرطبي (3)
  .319.ص
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في أصلھ العربي لدالالت وقیم أكبر من تلك المحتواة في مكافئھ اللغوي في اللغة 

  .الفرنسیة

الجلیل  الوصف  ھذا  ذكر  تعالى  اهللا  ألن   ،سماال بھذا  سمیت  التي )غافر(وننتقل لمفردة 

، )المؤمن( أي) Le Croyant(إلى " كزیمرسكي"، التي نقلھا الكریمة السورة  مطلع   في 

وھي ترجمة اعتمد فیھا على سیاق السورة الكریمة، من خالل ما ورد فیھا عن قصة 

سورة بالتوقیف عن  ، ناھیك عن ورود تسمیة ھذه ال(1)الرجل المؤمن من آل فرعون

    (2) بالمؤمن- علیھ الصالة والسالم-النبي 

، وھي بھذا النقل آثرت )Celui qui pardonne(المفردة إلى " ماسون"ینما نقلت ب  

حمید "أما . ؛ ھو غافر الذنب)غافر الذنب(الترجمة بحسب المعنى الصرفي والداللي 

  ).Le pardonneur(فقد اكتفى بالترجمة وفقا للداللة المعجمیة " اهللا

الّلتان اتفق مترجمونا الثالثة في نقلھا ) األعلى(و) الرحمن(     ونخلص إلى مفردتي 

تواال، مع اختالف واحد قدمھ لنا ) Le Très-Haut(و) Le Miséricordieux(إلى 

إلى المفردة األولى، تجلیال السمھ تعالى لما في ) Le  tout(بإضافة لفظة " حمید اهللا"

فالرحمن والرحیم اسمان مشتقان من فعل واحد، . زیادة للمعنى والداللة فردة منھده الم

ھو أنھ : إال أّن المعنى الذي في تسمیة اهللا بالرحمن، دون الذي في تسمیتھ بالرحیم

بالتسمیة بالرحمن موصوف بعموم الرحمة جمیَع خلقھ، وأنھ بالتسمیة بالرحیم 

كل األحوال، وإما في بعض ي موصوف بخصوص الرحمة بعَض خلقھ، إما ف

  (3) .األحوال

      عموما یمكن القول، أّن مترجمینا الثالثة وفقوا إلى حد ما في نقل معنى المفردات 

في اللغة المستقبلة بما یتوافق والقیمة الداللیة التقریبیة الصحیحة لھا، وفي ھذا السیاق 

                                                                                                                                      یعتمد المؤلف على مفردات «  :(Marianne Lederer) "ماریان لیدیرار"تقول 

   
  .28 .اآلیة: سورة غافر (1)
، 1999 دار طیبة للنشر والتوزیع، ،01 تحقیق سامي بن محمد سالمة، طالعظیم،تفسیر القرآن  :بن كثیرراجع ا  (2)
  .127.، ص07ج 
، 2000، مؤسسة الرسالة، 01جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاكر، ط:  الطبريانظر (3)
  .128.، ص01ج
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  ھ ـى نحو یعید من خاللـكاره، ومن واجب المترجم االقتداء بذلك، علــأدیة أفـتعینھ في ت

 فالنص. صیاغة تلك األفكار واألحاسیس النابعة عنھا بلغتھ الخاصة، وحسب موھبتھ

           .(1)»المكتوب في لغة معینة وفقا لعبقریتھا ینادي بتحقیق ذات العبقریة في لغة أخرى

؛ تحمل من الدالالت )فاطر، األعلى، الرحمن، غافر: (لتأكید ھنا، أن مفردات ویجدر ا

المعنى  « : ب نور الھدى لوشنواإلیحاءات ما یضفي علیھا معان إضافیة، تعّرفھا 

اإلضافي أو الثانوي للفظ، وھذا المعنى غیر ثابت یتغیر بتغیر الثقافات والتصورات 

  .(2)»والمفاھیم والزمان

ترجمة أسماء اهللا وصفاتھ، تحمل في طبعتھا العربیة من معان ووقع في       وتبقى 

وعن فقدان الترجمة لجزء من المعنى األصلي، یقول . النفس، ما ال نجده في لغة أخرى

أو تصریح مكتوب / الترجمة حرفة تتكون من استبدال رسالة و« ": بیتر نیومارك"

ل مرة نترجم فیھا یحدث ضیاع شيء وفي ك. أو تصریح بلغة أخرى/ بلغة ما برسالة و

فالترجمة تخلق توترا مستمرا، أي جوا من المناظرة . من المعنى نتیجة لعوامل عدة

بناء على متطلبات كل من اللغتین، وتقع نسبة الضیاع في المعنى على خط مستمر 

ویحده من الطرف اآلخر ) زیادة في التفاصیل(یحده من طرف المبالغة في الترجمة 

   (3) »).أي زیادة في التعمیم(یر في الترجمة التقص

یرى ضرورة اختفاء أثر اللغة الھدف في النص المنقول، من " أنطوان بارمان"إال أّن 

یجب أن یختفي كل أثر للغة المصدر، فالترجمة ینبغي أن تكتب بلغة  «: خالل قولھ

حیان إلى خسارة ؛ غیر أنّّ ھذا النوع من الترجمة، یؤدي في كثیر من األ (4)»عادیة

  .مضمونیة كبیرة في النص الھدف وبالتالي إفقاره داللیا

  
(1) LEDERER, Marianne : La Traduction Aujourd’hui, le modèle interprétatif, Hachette, 

Paris, 1994, p.63.  

             .40.، ص2002ة،  ، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندری-دراسة وتطبیق-علم الداللة: لوشن نور الھدى   (2)
دار  محمود إسماعیل صیني،.  ترجمة دجوانب من نظریة الترجمة،:  لترجمةاتجاھات في ا:  بیتر نیومارك  (3)

   .20 .ص، 1986  الریاض،،المریخ للنشر

(4) BERMAN Antoine : La Traduction et la Lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil, Paris, 
Novembre 1999, p.35.  
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  النساء، المجادلة، الممتحنة**
  

معنا في ھذا الجدول، ثالثة أسماء لسور انفرد السیاق العام لھا، واختص بالنساء      ج

  .سواء من ذكر لقصصھن أو تقدیم لألحكام الخاصة بھّن

 
                    الترجمة

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

   Les femmes Les femmes  Les femmes النساء

  La Plaideuse  La Discussion  La Discussion  المجادلة

  Mise à l’épreuve  l’Epreuve  l’éprouvée  الممتحنة

 
     إّن أسماء السور التي بین أیدینا اكتسبت معناھا انطالقا من السیاق الثقافي 

 ال یمكن «:في ھذا اإلطار" یوجین نیدا"التاریخي الدیني الذي وردت فیھ؛ حیث یقول 

إذا ما كانت منفصلة عن الظواھر الثقافیة التي ترمز فھم الكلمات بطریقة صحیحة، 

     (1) ».إلیھا
     ومن ھنا، تبرز ضرورة الحفاظ على كل ما یرتبط بھویة اللغة المصدر وبالتالي 

الحفاظ على خصوصیات النص األصلي، ألن المفردات تحمل قیما ودالالت خاصة 

یم والمعاني؛ فقد تحمل المفردة بلغتھا، والحرف یلعب دورا كبیرا في تحدید ھاتھ الق

لھذا یؤكد . الواحدة معان مختلفة باختالف اللغات والثقافات والسیاق الذي ترد فیھ

 معرفة الكلمات فقط، حتى نترجم ال یكفي «): Georges Mounin" (جورج مونان"

  .  (2)»بل یجب معرفة األشیاء التي یتحدث عنھا النص أیضا

ھي المكافئ )  Les femmes( یفھم بسھولة أن مفردات إّن المتلقي الفرنسي،     

  يـالترجمة فـف ؛)النساء: ( ا للمفردة العربیةـي شكال ومضمونـطبیعـي الـاللغوي الفرنس

  

  
(1)  MOUNIN, Georges : Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, Paris, 1986, 
p.237. 
 (2) MOUNIN, Georges : Linguistique et Traduction, Dessart et Mardaga, Bruxelles, P.44.  
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" والتر بنجامین"ھذا المقام، كانت واضحة وشفافة ال غبار علیھا، ویسترسل  

)Walter Benjamin (إّن الترجمة الحقة ھي الترجمة « :  مؤكدا،في ھذا الصدد

الشفافة التي ال تخفي األصل وال تطفئ نوره، بل ھي اللغة الصافیة المعززة 

فمھمة المترجم . (1) ».بوساطتھا الخاصة، والتي تسقط كلیة على النص األصلي

ن الغایة من الجوھریة تتلخص في فھم ظالل معنى األصل واحترام نقل التكافؤ، أل

الترجمة تبقى التعبیر عن المعاني المقصودة ومراعاة إعادة صیاغتھا في اللغة الھدف 

 (lexical synonymy)الترادف المعجمي بطریقة صحیحة وباستعمال كل الوسائل؛ و

من الممكن غالبا أن « :بقولھ" بیتر نیومارك"إحدى ھذه الوسائل، التي یصفھا 

اللغات أفضل مما نحققھ في داخل اللغة، خاصة فیما نحصل على ترادف قریب بین 

فاألفعال یمكننا ترجمتھا حرفیا إلى أیة لغة، واألشیاء التي . یتعلق باألشیاء واألعمال

یمكننا عادة أن نترجمھا حرفیا بشرط أن ..) منزل، نافدة( وظائف متطابقة مثل لھا

   (2) ».یكون ھناك تداخل أو اشتراك ثقافي

، فما یتسنى لنا مالحظتھ من الوھلة األولى، ھو )المجادلة( ا یخص مفردة       أما فیم

، بینما )La Discussion(في نقلھما الفظة العربیة إلى " حمید اهللا"و" ماسون"اتفاق 

خولة بنت ثعلبة، المجادلة ھي و. )La Plaideuse(ترجمتھا إلى " كزیمرسكي"آثر 

: ھما لرسول اهللا، فنزل فیھا قولھ تعالىالتي شكت زوجھا أوس بن الصامت لخالف بین

     (3) ﴾قد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجھا وتشتكي إلى اهللا ﴿

كریمة، واذي سورة الال  سیاقھ العام فياألشیاء التي یتحدث عنھا النص القرآني، فيف

  ختلف ت) المجادلة( مفردة ومثلما نعلم ف. و مجادلة الزوجة لزوجھاھا ھذه التسمیة ھأكسب
  
  

(1) DEPRE OSEKI, Inès : Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand colin, Paris, 
février 1999, p104.  

 دار محمود إسماعیل صیني،.  ترجمة د،ریة الترجمة جوانب من نظ:الترجمةاتجاھات في : بیتر نیومارك (2)
       .66 .، ص1986  الریاض،،المریخ للنشر

  .98-97.، ص7أسد الغابة في معرفة الصحابة، طبعة كتاب الشعب، مصر،ج:  ابن األثیر   (3)
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المناظرة األولى تعني ألن ؛ )الحدیث (  أي)La Discussion(ردة كلیا عن مف

والمخاصمة، وطلب المغالبة إلظھار الحق، بینما تؤدي المفردة الثانیة معنى الكالم 

، )الشاكیة( أي ) La Plaideuse(وكذلك األمر بالنسبة لمفردة . الذي لیس فیھ مغالبة

معنى الذي تحملھ المفردة وشتان بین المعنى الداللي الذي یؤدیھ اسم السورة وال

ي األخذ بالداللة المعجمیة دونما اعتبار لخصوصیات السیاق السابقة، والتسرع ف

     .ومقتضیاتھ، قد یوقع المترجم في أخطاء

 ّنرّدھ وعدم  الھجرة  عند   امتحانھّن   اللواتي وجب ، (1)     أما الممتحنة فھّن المھاجرات

ى زوجھا، المرأة من المشركین إذا غضبت عل كانت ، فقدإیمانھن ثبت  إذا  الكفار  إلى  

یا أیھا  ﴿:  فنزل قولھ تعالى،واهللا ألھاجرّن إلى محمد: وكان بینھ وبینھا كالم، قالت

ذین آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مھاجرات فامتحنوھن اهللا أعلم بإیمانھن فإن علمتموھن لا

   (2) ﴾...مؤمنات فال ترجعوھن إلى الكفار

ھب مترجمونا ذمتحان أو االختبار، وقد إذن، تتوفر المفردة في داللتھا على معنى اال     

ا المعنى، لكن اختلفت الصیاغة الصرفیة في نقلھ، تارة إلى      ذالثالثة إلى نقل ھ

)Mise à l’épreuve( وتارة أخرى إلى ،)l’Epreuve( ثم إلى ،)l’éprouvée .(ه ذھ

  . بیةالترجمة األخیرة التي نراھا أقرب الترجمات شكال وأسلوبا إلى اللغة العر

لكل لغة مخزونھا اللغوي ف،  لیست مستحیلةنخلص مما سبق إلى أن العملیة الترجمیة   

 :    "بیتر نیومارك"والثقافي الكفیل بتغطیة ترجمة أي نص أو معنى، وعلى حد قول 

وجود لمكافئ لغوي لھا یحضر للذھن  ي الـي تلك التـقابلة للترجمة، ھ الفاظ غیرـاألل« 

بمجرد حضور المفردة المكافئة لغویا وداللیا ، لكن  (3)»لغة الھدفعلى الفور في ال

 وفي ھذا اإلطار، یسترسل . استحـالـة للترجمة وتوفرھا فـي اللغة المستھدفة، تزول كل
       

  
  

حیح وضبط  تص-  وعیون األقاویل في وجوه التأویل الكشاف عن حقائق غوامض التـنزیل،:الزمخشري  (1) 
  .                                                        283. ، ص04 ج، دار الكتاب العربي،-حسین أحمدوترتیب مصطفى 

  .10. اآلیة: سورة الممتحنة  (2) 
(3) NEWMARK, Peter: A Text Book of Translation, Prentice Hall International, New 

York/London, 1988, p.17.  
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یعتقد الكثیر من المنظرین أن الترجمة ھي سیرورة من الشرح، « : ذات المنظر بقولھ

فكل شيء ... والتأویل، وإعادة صیاغة األفكار أكثر مما ھي تحویل ونقل للمفردات

   (1)» وجود لعائق لغوي قابل للترجمة، وال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

(1) Ibid, p.72.  
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لجاثیة، التغابن، ، االزلزلة، القارعة الواقعة، الحشر، الحاقة، القیامة، الغاشیة،** 

  التكویر، االنفطار، االنشقاق
  

     لقد حملت أسماء سور كثیرة معنى یوم القیامة، لذلك ارتأینا جمعھا تحت ظل حقل 

  .داللي واحد، أضفنا إلیھ أسماء السور القرآنیة المتصلة بالظواھر المصاحبة لذلك الیوم

 
                    الترجمة

  اسم السورة
  حمید اهللا  ونماس  كزیمرسكي

 L’Evènement  Celle qui est  الواقعة
inéluctable  

L’évènement  

 L’émigration  Le  الحشر 
Rassemblement  

L’exode  

 Le Jour  الحاقة 
Inévitable  

Celle qui doit 
venir  

Celle qui montre 
la vérité  

  La Résurrection  La Résurrection  La résurrection  القیامة
 Le voile  Celle qui  اشیةالغ

enveloppe  
L’enveloppante  

 Le tremblement  الزلزلة
de terre  

Le tremblement 
de terre  

La secousse  

 Le coup  Celle qui  القارعة
fracasse  

Le fracas  

 La génuflexion  Celle qui est  الجاثیة
agenouillée  

L’agenouillée  

 Déception  التغابن
Mutuelle  

La Duperie 
réciproque   

La grande perte  

 Le Soleil ployé Le  التكویر
décrochement 

L’obscurcissem-
ent 

 Le Ciel qui se  االنفطار
fend 

La rupture du 
ciel 

La rupture 

 L’ouverture La Déchirure La déchirure  االنشقاق

   
قیامة، لنجدھا منتشرة في كافة النص      لقد تعددت إذن، األسماء الموضوعة لیوم ال

  ، ولكل من ھذه األسمـاء وقع...)الطـامة، الصاخة، الحـاقة، یوم الدین، البـاقیة( القرآني
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  .وجیھ والعظة، ولیس لھا ما یقابلھا في أیة لغة من اللغاتشدید في النفس، وأثر في الت

إلى اللغة الھدف، بما یوافقھا معنویا  إّال أن مترجمینا الثالثة، حاولوا نقل ھذه المسمیات

والمالحظ عموما ھو عدم تحقیق أي منھم لنقل الداللة الصحیحة . حسب فھم كل منھم

حروفھا، ثم الوقع القوي الذي یتركھ كل لتلك األسماء، الرتباطھا الشدید أوال بصوت 

اسم على حدا، األمر الذي لم تفلح الترجمات في إعادة نقلھ بكل ما ینطوي علیھ من 

  .دالالت إلى اللغة الھدف

      إذن، العملیة الترجمیة لیست مجرد نقل لمادة لسانیة لغویـة من لغة إلـى لـغـة 

 مـن قیم ودالالت وإیحاءات، وھذا ما یدعوهأخرى، بل ھي تأدیة للمعنى بكل مـا یحملھ 

   .  )l’intention de l’auteur )1 قصد المؤلفب أتباع المدرسة التأویلیة 

   .(2)  فسورة الواقعة، سمیت بذلك لتحقق كونھا ووجودھا، وكثرة ما یقع فیھا من الشدائد

) L’Evènement(في نقلھما المفردة إلى " حمید اهللا"و " كزیمرسكي"وقد اتفق كل من 

بمعنى الحدث، وھي ترجمة مشوھة إلى حد ما للمعنى والداللة الحقیقیة للمفردة في 

وقد یرجع ذلك إلى عدم توفر اللغة الفرنسیة على ذات المفھوم في . أصلھا العربي

 Celle qui est(من نقلھا إلى " ماسون"رصیدھا اللغوي، األمر الذي لم یمنع 

inéluctable(ى المعنى أكثر من المترجمین السابقي الذكر، مستبدلة ، حیث حافظت عل

لكن ھذا ال یمنع حقیقة أنھ كان باإلمكان . المفردة الواحدة في اللغة العربیة بجملة

  الترجمة بأنھاتبدو ، حتى ال)L’inéluctable(ترجمة المفردة العربیة ببساطة إلى 

الترجمة الحقة « :أن" سفیلیب.ب.ج"وفي ھذا اإلطار یقول، ، مجرد نقل ولیس أصال

     (3)»ھي التي ال تبدو بأنھا ترجمة

  
  

  
 (1)LEDERER, Marianne : La Traduction Aujourd’hui, le modèle interprétatif, Hachette, Paris, 
1994, p.55.     

، 1999 والتوزیع، ، دار طیبة للنشر01 تحقیق سامي بن محمد سالمة، طالعظیم،تفسیر القرآن  :بن كثیرراجع ا  (2)
الجامع ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، :  القرطبينظرا  أو .513.، ص07ج 

    .194.، ص17، ج 2003الریاض، 
  . 16.، ص1992علم الترجمة بین النظریة والتطبیق، دار المعارف، سوسة، : الدیداوي محمد  (3)
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یحافظ  بین من ت في نقل أسماء السور المدّونة أعاله، الترجمات وتباینتف اختللقد    

وقد . (1)  " رالنضی بني  "  تسمى أیضا  "الحشر"، فسورة على المعنى وبین من یخونھ

یحشر  الذي  ھو   ،المدینة خارج  وجمعھم  الیھود  حشر  الذي  اهللا  ألن  )الحشر( ب   ُسمیت 

في ) الحشر(  تحملھ مفردة الذي ومادام المعنى .للحساب القیامة  یوم  ویجمعھم  الناس  

لك ذسیاق السورة الكریمة یفید ُجُلَو وھجرة بني نضیر من منازلھم وحصونھم، لیكون 

س یوم القیامة، فإن الترجمات الثالث                  یلیھ حشر الناالذيأول الحشر 

)L’émigration  ،Le Rassemblement ، L’exode(نت ّ صحیحة؛ ألن المفردة تلو

  .بمعان اكتسبتھا وفقا لطبیعة السیاق العام للسورة الكریمة

مھمة المترجم عند مجرد نقل النص المصدر إلى اللغة الھدف، ألنھ  ال تتوقف     إذن

وفي . الب بعدم اإلساءة إلى األصل، وعدم إنقاص قیمتھ أو تشویھ إیحاءاتھ الداللیةمط

إن ترجماتنا،  « :بقولھ) Rudolf Pannwitz" (رودلف بانویتز"ھذا اإلطار یسترسل 

فھي تحترم بشكل مفرط استعماالت لغتھا ... وحتى أجودھا تنطلق من مبدأ مغلوط فیھ

ص المترجم، ویكمن خطأ المترجم األساسي في الخاصة، أكثر من احترام روح الن

محاولة الحفاظ على الحال الطارئ للغتھ، بدل أن یتركھا تتزعزع بقوة من طرف اللغة 

     (2).»  لغتھاألجنبیة، خاصة حینمـا یترجم من لغـة بعیدة عن

وھي ) La Résurrection(إلى ) القیامة( وقد اتفق مترجمونا الثالثة في نقل مفردة 

فقد اختلفوا في نقلھا بین ) الحاقة( ردة المكافئة لھا في الثقافة الفرنسیة، أما مفردة المف

 ،التي یجب أن تأتي( و )  Le Jour Inévitable الیوم الذي ال محالة منھ،( مفھوم 

Celle qui doit venir ( و)التي تظھر الحق، Celle qui montre la vérité( ،ا من ذھ

معنى المفردة األصلي فیفید تحقیق الوعد والوعید من خالل حیث الترجمة، أما عن 

   (3) .إحقاق الجنة ألقوام، وإحقاق النار آلخرین

   
  
، 1999، دار طیبة للنشر والتوزیع، 01 تحقیق سامي بن محمد سالمة، طالعظیم،تفسیر القرآن  :بن كثیرراجع ا (1)
    .56.، ص08ج 

(2) DEPRE OSEKI, Inès : Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand colin, Paris, 
février 1999, p.105. 

الجامع ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر :  القرطبينظرا  أو .208. صالمرجع السابق، :بن كثیرراجع ا (3)
    .257.، ص18، ج 2003البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، 
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 الدقة المنشودة  ھذهمن الواضح أن الترجمات التي بین أیدینا لم تنقل المعنى بدقة تامة؛

:  بقولھ)Tytler" (تیتلر" في نقل مفاھیم األشیاء أثناء العملیة الترجمیة، والتي یصفھا

جمة الجیدة ھي تلك التي تنقل بصورة تامة ممّیزات العمل األصلي إلى لغة التر« 

أخرى بصورة تجعل قارئ الترجمة یفھمھا بوضوح، ویحّس بھا بقوة تماما كما یفھمھا 

  (1) »ویحس بھا أھل لغة المادة المترجمة في صورتھا األصلیة

ختلف أھل ام القیامة، وقد التي تعد واحدة من أسماء یو) الغاشیة(      وننتقل لمفردة 

، أو النار في ھي القیامة تغشي الناس باألھوال: ، فقال بعضھممفردةالتأویل في معنى ال

ھب في تفسیره، زیادة عّما سبق إلى أن ذ، أّما القرطبي ف (2) جھنم تغشى وجوه الكافرین

 أھل النار یغشونھا، )اْلَغاِشَیِة(: وقیل. المراد النفخة الثانیة للبعث؛ ألنھا تغشى الخالئق

   (3) .ویقتحمون فیھا

بمعنى الغشاء الذي یحجب، وھو ) Le voile: (ه المفردة بینذوقد تباینت ترجمات ھ

 Celle qui(فقد آثرت نقلھا إلى " ماسون"أما ". كزیمرسكي"المفھوم الذي ذھب إلیھ 
enveloppe  ( بمعنى )الذي "  اهللاحمید"وھي ترجمة لم یبتعد عنھا كثیرا ) التي تغطي

، وكلھا معان ودالالت تصب في )غطیةالُم( بمعنى ) L’enveloppante (حّورھا إلى 

  . بوتقة واحدة؛ الغشاء الذي یغشى ویغطي

    إذن كثیرة ھي األسماء التي جاءت كنایة عن یوم القیامة، ومن بینھا مفردة            

قا لداللتھا المعجمیة إلى             التي ذھب مترجمونا الثالثة إلى نقلھا وف) الزلزلة(

)La secousse ( و)Le tremblement de terre( وھي ترجمات تتفق مع السیاق ،

  . اللغوي للسورة الكریمة، ناھیك عن التطابق الداللي بین الترجمة واألصل
  
  
  

  
ود إسماعیل صیني، دار محم.  ترجمة د،ةجوانب من نظریة الترجم:  اتجاھات في الترجمة:  بیتر  نیومارك(1)

 .   15.المریخ للنشر، الریاض،  ص
، 01، ج2000، مؤسسة الرسالة، 01جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاكر، ط: انظر الطبري (2) 
  .128.ص
، 20 ، ج2003الجامع ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، :  القرطبينظرا (3)

   .26.ص
  .381.، ص24جالمرجع السابق، : أو انظر الطبري
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التي ) القارعة(     ومن بین أسماء یوم القیامة المتداولة بین العامة بكثرة، نجد مفردة 

ونالحظ أن ) Le coup ، Celle qui fracasse ، Le fracas(ال إلى ترجمت توا

ل أشّد في داللتھما من الترجمة األولى " حمید اهللا"و " ماسون"ل الترجمتین األخیرتین 

فالقارعة في اللغة بمعنى النازلة . التي لم تكن بذات الوقع على النفس" كزیمرسكي"

ھو مفھوم مشترك بین كثیر من الشعوب ، و(1)الشدیدة تنزل على الناس بأمر عظیم

والمجتمعات، إّال أن األلفاظ التي تعبر عنھ تختلف، واألكید أنھ ال وجود للفظ في لغة 

أخرى غیر العربیة یؤدي معناه بتلك الدقة ویحمل من الدالالت ما تحملھ المفردة 

  .بھول یوم القیامةواألسماع  القلوب   قرع العربیة؛

الغة في أي ترجمة، ولوقع المعاني على النفس تأثیره الكبیر، لذلك فالمعنى ذو أھمیة ب

من المتفق علیھ أن « : على المعنى، بقولھ) J.C.Catford" (كاتفورد.س.ج"یؤكد 

   (2) . »المعنى مھم في الترجمة، فالنص المترجم یكتسب نفس معنى النص األصلي 

لألھوال   بذلكُسمیت التي ) ثیةالجا(     إضافة إلى ما سبق من األسماء، نجد مفردة 

ویؤكد ھذا . الركب على  الفزع  من  الخالئق  تجثوا  حیث  الحساب،  یوم  الناس  یلقاھا  التي  

كبھا على ُر: أي  ؛َوَتَرى ُكلَّ ُأمٍَّة َجاِثَیًة «: في تفسیره للقرآن الكریم بقولھ" ابن كثیر"

   (3) ».زفرة ال یبقى أحد إال جثا لركبتیھتزفر  من الشدة والعظمة، إذا جيء بجھنم فإنھا

؛ فال  (4)إذن، تحمل المفردة في ثنایاھا معنى الجثو، والجثو بمعنى الجلوس على الركب

المفردة إلى      " كزیمرسكي"مما یؤدي إلى اعتبار نقل . ھو بالسجود وال بالركوع

)La génuflexion (المفردة إلى عندما ترجمت " ماسون"خطأ تفادتھ . نقال خاطئا

)Celle qui est agenouillée ( وھي ترجمة طویلة نسبیا، وقد الحظنا ذلك مرارا على

: في مفردة واحدة" حمید اهللا"مترجمتنا في المفردات السابقة، لیصیغھا 

)L’agenouillée.(  

  

، دار - الشاذليتحقیق عبد اهللا علي الكبیر، محمد أحمد حسب اهللا، ھاشم محمد–لسان العرب : ابن منظور (1)
  .3596.، ص41المعارف، القاھرة، المجلد الخامس، مادة قرع ، ج 

(2) J.C. CATFORD, A Linguistic Theory of Translation, An Essay in Applied Linguistics,  
Oxford University Press, 1980, p.35.   

، 1999، دار طیبة للنشر والتوزیع، 01حمد سالمة، ط تحقیق سامي بن مالعظیم،تفسیر القرآن  :بن كثیرراجع ا  (3)
  .271.، ص07ج 
  .546.، ص07 ج  المجلد األول، ،جثامادة  المرجع السابق،: ابن منظور  (4)
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م صعوبة تحدید معاني األلفاظ بشكل عام، خاصة وأن اللغة یجد المترجم نفسھ أما

العربیة فیھا من المجاز والتشبیھ واالستعارة والدالالت، ما ال نجده في أي من اللغات 

األخرى، بدلیل ھدا الكم الھائل من األسماء التي تسمي یوم القیامة، ومن بینھا مفردة    

: بطرق ومفردات مختلفة، ھي على التواليالتي نقلھا مترجمونا الثالثة ) التغابن( 

)Déception Mutuelle  ،La Duperie réciproque ، La grande perte(     بمعنى 

 یوم القیامة یوم يِموُس). الخسارة الكبیرة، التضلیل المتبادل، الخیبة المشتركة( 

الجنة، وأخذ أھل  أي أن أھل الجنة أخذوا ؛ فیھ أھل الجنة أھل النارَنَبنھ َغ أل،التغابن

النار النار على طریق المبادلة؛ فوقع الغبن ألجل مبادلتھم الخیر بالشر، والجید 

غبنت فالنا إذا بایعتھ أو شاریتھ فكان النقص علیھ : یقال. بالرديء، والنعیم بالعذاب

  (1) .وكذا أھل الجنة وأھل النار. والغلبة لك

و " كزیمرسكي" إلى ما ذھب إلیھ إذن، من المستبعد ترجمة اسم السورة الكریمة

، لوجود )Déception Mutuelle  ،La Duperie réciproque(: في نقلھما" ماسون"

الخسارة من جھة واحدة، ووقوع الغبن على أھل النار، فال وجود لتضلیل متبادل وال 

لقد نقل المترجمان، المفردة . لخیبة مشتركة، بل ھناك خسارة تقع على من أشرك

 بطریقة شوھت المعنى الحقیقي والرسالة التبلیغیة التي تحملھا اللفظة في العربیة

طیاتھا، ورّبما كان من األحسن الحفاظ على الحرف في النقل، ودفع المتلقي إلى ثقافة 

  . النص األصلي ووقعھ اإلیحائي

لكن تبقى ترجمة أسماء السور القرآنیة، تتمتع بنقل ولو جزء بسیط من المعنى األصلي 

ویوضح  لمفردات؛ إذ أن للتأویل بوجھ خاص، أثر في الترجمة ودور ال یستھان بھ،ل

أھمیة التأویل وضرورتھ في العملیة ) Henri Meschonnic( "ھنري میشونیك"

إن كل مترجم یضطر الستعمال التأویل كوسیلة أساسیة في العملیة « :الترجمیة، بقولھ

   (2)»الترجمیة
   

    
، 18، ج 2003لجامع ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، ا:  القرطبينظرا (1)

  .136.ص
(2) MESCHONNIC, Henri : Poétique du traduire, Verdier, Paris, 1999, p.360. 
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نقل المعنى السیاقي الدقیق لألصل بقدر « ھي" نابكوف" حسب لتبقى العملیة الترجمیة

ما تسمح بھ اإلمكانات االرتباطیة والنحویة للغة األخرى، فالنحو أو نظم الكالم 

  (1)»واإلیقاع واألصوات كلھا لھا قیمتھا الداللیة

أسماء السور القرآنیة تصف أھوال یوم القیامة       مثلما وضحناه سابقا، جاءت بعض 

وارتباطھا بأحداث مثل انشقاق السماء وانفطارھا، وتكویر الشمس؛ وھي من أشراط 

وقد تباینت ترجمة ھذه المفردات واختلفت بین مؤید للحرفیة ومستعین . الساعة

 بھذا أنھا جاءت" يالزمخشر"؛ یقول )التكویر( فسورة . باالستطالة لتوضیح المعنى

 كما وصفت ،تلقى وتطرح عن فلكھاالمسمى ألنھ جاء في السورة وصف الشمس التي 

  بل على :  ارتفاع الشمس على االبتداء أو الفاعلیة قلت : باالنكدار فإن قلت النجوم

الفاعلیة رافعھا فعل مضمر یفسره كورت ألن إذا یطلب الفعل لما فیھ من معنى الشرط 

 إنھا  :  أبصر خربان فضاء فانكدر ویروى في الشمس والنجوم :  انقضت قال " انكدرت " 

   (2) .تطرح في جھنم لیراھا من عبدھا

، تعتبر شرحا أو تفسیرا لمفردة )Le Soleil ployé" (كزیمرسكي"وبالتالي فترجمة 

لیتم ترجمتھ ) الطوي أو الثني(و) الشمس(؛ حیث أنھ زاوج بین لفظتي )التكویر(

بول "وعن التفسیر یؤكد . معنى اسم السورة في اللغة العربیةویؤدي إلى حد ما، 

 بالنظر إلى النص [...]رجم تفسیر إیحاء  یقرر المت«): Paul Bensimon" (بنسیمون

 یسيء إلى أسفل الصفحة، فالغموض سواء في النص ذاتھ أوموضحا الغموض ككّل، 

     (3)»وضوحال

الذي یعني ) Le décrochement(لى ، فقد ترجمت المفردة إ"ماسون"أما فیما یخص 

  الذي ترجمھا إلــى "  حـمـیـد اهللا"االنحـالل واالندثــار، ویـنـطـبـق األمــر ذاتــھ علـى 

  
  

ني، دار محمود إسماعیل صی.  ترجمة د،ةجوانب من نظریة الترجم:  اتجاھات في الترجمة:  بیتر نیومارك (1) 
 .29 .ص،  1986 ،المریخ للنشر، الریاض

 تصحیح وضبط -الكشاف عن حقائق غوامض التـنزیل، وعیون األقاویل في وجوه التأویل، : الزمخشري (2)
  .393. ، ص04 دار الكتاب العربي، ج-وترتیب مصطفى حسین أحمد 

 (3) BENSIMON Paul, palimpsestes : traduire la culture, n° 11, Presse de la Sorbonne nouvelle, 
Paris, 1998, p.13. 
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)L’obscurcissement (حاول كل منھما أن یقدم بالتالي و؛التي تحمل معنى التعتیم 

ابن "یر  وھي ترجمة صحیحة مقارنة بتفس.اسما یحمل معنى ذھاب الشمس واختفائھا

ذھاب ضوئھا  اللذان ُیجِمعان على أن تكویر الشمس مفاده" القرطبي"و" كثیر

   (1) .واضمحاللھا للفھا مثلما ُیفَعل بالعمامة ومن ثّمة رمیھا ونكسھا

؛ حیث نقرأ )االنفطار(، فلنحاول اآلن النظر في سورة )التكویر(ھذا فیما یخص سورة 

؛ إذن انشقت السماء، وھو  (2)»   انشقتأي انفطرت « : ما مفاده" الزمخشري"عند 

المفھوم والمعنى الذي ذھب إلیھ مترجمونا الثالثة، لكن نالحظ دوما لجوء 

و     ) qui se fendLe Ciel (إلى إضافة بعض المفردات " ماسون"و " كزیمرسكي"

 )l du cieLa rupture (تساعد المتلقي على فھم وإدراك الدالالت التي تحملھا التي 

دائما إیجاد المكافئ الطبیعي " حمید اهللا"المفردة في سیاق النص األصلي، بینما یحاول 

   ).La rupture(إذ نقل المفردة إلى ؛ األقرب شكال ومضمونا

، عن المفردتین اآلنفتي الذكر، فھي حذف )االنشقاق(وال یختلف شرح داللة مفردة 

 وقد نقلھا مترجمونا  . واالنفطارفي ذلك مثل سورتي التكویر  جواب لحرف إذا، مثلھا

 الثالثة على السواء إلى مفردة واحدة من اللغة العربیة إلى اللغة الفرنسیة، إّال أننا

على ترجمتھ التي ال تفي بداللة المفردة العربیة وما تحملھ من " كزیمرسكي"نؤاخذ 

 معنى فاالنشقاق یعني التصدع والتكسر وفیھ خطب كبیر، یفوق بكثیر مجرد. معان

)L’ouverture (جون دلیل"ومثلما أتى على لسان . أي الفتحة أو الثغرة) "Jean 

Delisle :( » تكمن الترجمة في توضیح الغموض؛ فلسنا فقط بصدد نقل مفردات من

    (3) »لغة إلى أخرى، إنما نحن ننقل المعاني التي تحملھا تلك المفردات في طیاتھا

  
  
، 19، ج 2003ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، الجامع :  القرطبينظرا (1)

   .227.ص
، 1999، دار طیبة للنشر والتوزیع، 01 تحقیق سامي بن محمد سالمة، طالعظیم،تفسیر القرآن  :بن كثیراأو راجع 

  .328.، ص08ج 
 تصحیح وضبط -یل في وجوه التأویل، الكشاف عن حقائق غوامض التـنزیل، وعیون األقاو: الزمخشري (2)

  .395. ، ص04 دار الكتاب العربي، ج-وترتیب مصطفى حسین أحمد 
(3) DELISLE, Jean : ‘Le formant du sens, la paille des mots’, Etudes Traductologiques -textes 
réunies par Marianne Lederer-, Cahiers Chompollion, sous la direction de Maurice Gravier, 

F.Paillart, Paris, Novembre 1990, p.66.  
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     ومن ھنا یتأكد الدور المنوط بالترجمة؛ إذ ال یكفي نقل المفردات من لغة إلى 

ھذه الظالل .  ظالل المعاني واإلیحاءات التي تحملھا في طیاتھاأخرى بمعزل عن

والدالالت التي تساھم بشكل كبیر في إیصال المعلومة بدقة، لیتأثر القارئ األجنبي 

ویفھم ویحس ما ُیقال في النص الدیني، و یدرك المعنى الحقیقي الكامن وراءه، من 

من خالل تلك  نة النص األصلي،خالل احترام عبقریة اللغة المستقبلة وتفادي خیا

العبارات والمفردات التي تفقد شعریتھا وقیمتھا الداللیة بمجرد االنتقال من عائلة لغویة 

  .إلى أخرى
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  الجمعة، القدر** 

  
     في ھذا الجدول، جمعنا اسمین لسورتین قرآنیتین، تدل كل منھما على اسم یوم من 

  .أیام السنة، لكل منھما فضلھ الكبیر في العبادة والتقرب هللا عزّّ وجّل

 
                    الترجمة

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

  L’Assemblée  Le Vendredi  Le Vendredi  الجمعة

  Al-qadr  Le Décret  La déstinée  القدر

  

" حمید اهللا"و" ماسون" ما تتسنى لنا مالحظتھ من الوھلة األولى، ھو نقل كل من     

إلى مكافئھا اللغوي في اللغة الفرنسیة بما أنھ اسم لیوم من أیام ) جمعة(لمفردة 

ي یفید التجّمع، وقد یعود ذلك إلدراك نقل المعنى الذ" كزیمرسكي"بینما آثر . األسبوع

الجمعة أن " ابن كثیر"ھذا المترجم لتفسیر علماء الدین المسلمین لھذا االسم، إذ یؤكد 

  (1) .كل أسبوع ا فیھأھل اإلسالمالجتماع ؛ ألنھا مشتقة من الجمع، سمیت بذلكإنما 

المحاكاة الصوتیة، وفقا لمنھج " كزیمرسكي"؛ فقد نقلھا )القدر(  أما فیما یخص مفردة 

اللذان اختلفا بدورھما في " ماسون"و " حمید اهللا"األمر الذي لم یتفق فیھ معھ 

، )La déstinée(الترجمة التي جاءت مّرة وفق المكافئ اللغوي في اللغة المستقبلة 

، لتبقى الترجمة وفق منھج  )Le Décret(ومّرة أخرى ال تمت بصلة للمعنى المنشود

  . یة أفضل الطرق في نقل ھذه المفردةالمحاكاة الصوت

المفردات "أي " cultural words"ویدخل اسم ھاتین السورتین؛ في إطار ما یسمى 

 المفردات الخاصة بثقافة أو لغة «: بأنھا) Venuti" (فینوتي"، والتي  ُیعّرفھا "الثقافیة

  (2) ».معینة؛ والتي ال وجود لمكافئ لھا في لغة أخرى

  

، 1999، دار طیبة للنشر والتوزیع، 01 تحقیق سامي بن محمد سالمة، طالعظیم،تفسیر القرآن  : كثیربناراجع  (1) 
   .119.، ص08ج 

(2) JAMOUSSI, Rafik,’Cultural Words Revisited’, Traduire la langue Traduire la culture, 
IFCRLM, Sud Editions/ Maisonneuve et Larose, Tunis/ Paris, 2003, p.109. 
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     إن المفردات الخاصة بثقافة بعینھا، یصعب نقلھا لتعدد اللغات، واختالف القیم 

 ھا الثقافیة أحیانا،والمسمیات الثقافیة من لغة إلى أخرى، بل ربما حتى انعدام مكافئات

وھذا إن دّل على شيء، فإنھ یدل على أحد األمرین؛ إّما على تنافر جذري، وھنا تغدو 

وإّما أن الترجمة . الترجمة مستحیلة نظریا، إذ اللغات ال تقبل الترجمة فیما بینھا

. منظور إلیھا كواقعة متحققة تجد تفسیرھا في وجود أساس مشترك یجعلھا فعال ممكنا

علینا إّما العثور « ): Paul Ricoeur" (بول ریكور"ھذه الحالة علینا مثلما یقول وفي 

على ھذا األساس المشترك؛ وھنا نقتفي آثار اللغة األصلیة، وإّما یلزمنا أن نعید بناء 

     (1)»ذلك األساس بناء منطقیا، وھنا نتجھ في طریق اللغة الكونیة

لترجمة بین لغتین ھي محاولة إیجاد لفظ ما في       إن المشكلة األساسیة في عملیة ا

":      عمر مختار"لغة ما مطابق لفظ آخر في لغة أخرى، وھذا یفترض حسب رأي 

تطابق اللغتین من البدایة في التصنیف، وفي الخلفیات الثقافیة واالجتماعیة، وفي « 

     (2) »...مجازاتھا واستخداماتھا اللغویة، وفي أخیلتھا وتصوراتھا

وھو األمر المستبعد تحقیقھ بالمطلق، ألن تحقیق التطابق اللغوي بین أفراد اللغة 

 .الواحدة، غیر ممكن أحیانا، فكیف بین لغات تختلف أصال في منبتھا وتفرعھا
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(1)  RICOEUR, Paul : Le Paradigme de la traduction, Revue Esprit, Paris, Février 2000, p.10. 
  .251.، ص1982، 1 لبنان، ط–علم الداللة، دار العروبة للنشر والتوزیع، بیروت : عمر مختار (2)
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  ، المرسالتالجن، النازعات، الصافات** 
  

 الجدول، فقد جمعنا تحت ظلھ أسماء سور اتخذت مخلوقات غیبیة فیما یخص ھذا     

  .اسما لھا

 
                    الترجمة

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

  Les Génies  Les Djinns  Les Djinns  الجن

 Les Anges qui  النازعات
arrachent les 

âmes  

Ceux qui 
arrachent  

Les anges qui 
arrachent les 

âmes  
  الصافات

  
Les Rangs  Ceux qui sont 

placés en rangs  
Les Rangés  

  Les Messagers  Les Envoyés  Les envoyés  المرسالت

  

ف على نحوین مختلفین؛ ) جنال(   ما یمكن مالحظتھ، ھو النقل الحرفي لمفردة 

، بینما آثر )Les Génies(نقلھا وفقا لمكافئھا اللغوي في اللغة الفرنسیة " كزیمرسكي"

  ).Les Djinns(المترجمان اآلخران، نقلھا وفق طریقة المحاكاة الصوتیة إلى 

في ترجمتھ " كزیمرسكي" أما فیما یخص أوصاف المالئكة في باقي السور فقد أخطأ 

أي المالئكة التي تقف في الصفوف ) الصافات( كعادتھ، مشّوھا وصف المالئكة بنقلھ 

ي ال تمت بصلة للمعنى المراد، ألن اسم السورة لیس مفردة     ، الت)Les Rangs(إلى 

في نقلھ إلى      " حمید اهللا"ھذا المعنى الذي برع . ، وشتان بین المعنیین)وفالصف( 

) Les Rangés( محافظا بذلك لیس فقط على داللة المفردة، بل حتى نوعھا النحوي ،

  . اللغوي

لى تقدیم ترجمة مطّولة مقارنة باألصل، إّال أنھا تلجأ دوما إ" ماسون"ما نالحظ، أن  فی

   "أنطوان بارمان"ویعّرف . ئ النص األصلي، ویفي بدالالتھـتحمل من المعاني ما یكاف
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)Antoine Berman (م مفھو )ةاالستطال، L’allongement(االستطالةما   «:، بقولھ 

 نتیجة للتوضیح والعقالنیة اللتان تقتضیان نشر كل ما ھو غیر مرئي في النص إّال

   (1).»المصدر

      :  فیقول،عن التفسیرفي خضم حدیثھ " بیتر نیومارك"وفي ذات المقام، یسترسل 

نما یكون جزء من النص مھما للتعبیر عن  للمترجم أن یلجأ إلى التفسیر حیال بّد «

    (2) ».قصد المؤلف، ولكنھ لیس واضحا داللیا  بدرجة كافیة

) Les Anges qui arrachent les âmes(فقد نقلت إلى ) النازعات(      أّما عن مفردة 

 وكالھما یؤدیان معنـى المفردة، لـكـن حـّبـذا لـو نقلت إلـى) Ceux qui arrachent(و 

)les arracheuses( نسبة إلى طوائف المالئكة التي تنزع األرواح من األجساد غرقا؛ ،

، فتوافق المفردة العربیة  (3)تنزع األرواح من أقاصي األجساد، من األنامل واألظفار

وھو ) formal equivalence  (يشكال ومضمونا، ألن ھناك فرقا بین التعادل الحرف

در والنص الھدف من حیث الشكل والمضمون، أقرب تماثل ممكن بین النص المص

وھو مبدأ التعادل بین تأثیر النص ) dynamic equivalence (وبین التعادل الدینامیكي 

  .الھدف في قرائھ وتأثیر النص المصدر في القّراء أیضا

التعادل "التي ُنقلت وفقا لمبدأ ) المرسالت(  وھو األمر الذي ینطبق على مفردة 

، وھما شكالن لمعنى واحد في )Les Envoyés(و ) Les Messagers(، إلى "يالحرف

  .اللغة الفرنسیة

     إّن من المفردات ما یتسع مدلولھا في لغة ما ویضیق في لغة أخرى، ومنھ نخلص 

 والترادف واالستعارات ،اللغة العربیة فیھا من اإلیجاز وجمال التعبیرإلى أن 

  ، فالقرآن بأبسط ألفاظھ تیان بھیر ذي لغة اإلیغة، ما یتعذر على غوالكنایات البل

    
  

(1) BERMAN Antoine : La Traduction et la Lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil, Paris, 
Novembre 1999, p56. 

محمود إسماعیل صیني، دار .  ترجمة،-جوانب من نظریة الترجمة-لترجمة ا اتجاھات في :بیتر یومارك ن (2)
  .74 . ص،1986 ،الریاض، یخ للنشرالمر

 تصحیح وضبط -الكشاف عن حقائق غوامض التـنزیل، وعیون األقاویل في وجوه التأویل، : الزمخشري (3)
  .384. ، ص04 دار الكتاب العربي، ج-وترتیب مصطفى حسین أحمد 
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تراكیبھ معجز یستحیل ترجمتھ ترجمة حرفیة، مع الحفاظ على الشكل والمضمون، 

  فالقرآن أعجز فصحاء العرب، فكیف بفصحاء الغرب؟ ولغة أعجمیة؟ 

فیھا من االختالف في التأویل ) المرسالت( وتجدر اإلشارة في األخیر إلى أن مفردة 

في " الطبري"و " القرطبي"ھدا المقام؛ حیث یذھب كل من ما یوجب توضیحھ في 

تفسیرھما إلى القول بأن بعضا من أھل التأویل یرون أن المفردة إنما تدل على           

     (1) ).الریاح( 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
، 19، ج 2003لریاض، الجامع ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، ا:  القرطبينظرا (1)

  .154.ص
، 24، ج2000، مؤسسة الرسالة، 01جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاكر، ط:  الطبريأو راجع

  .122.ص
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  ، عبسثرالمزمل، المد** 
  

 صلى اهللا -     في ھذا الجدول، جمعنا أسماء لسور قرآنیة دار محورھا حول الرسول 

  . ، وما كان علیھ من حالة-علیھ وسلم
 

                    الترجمة
  اسم السورة

  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

  المزمل 
  

Le prophète 
enveloppé dans 

son manteau  

Celui qui s’est 
enveloppé  

L’enveloppé  

 Le prophète  المدثر
couvert de son 

manteau  

Celui qui est 
revêtu d’un 

manteau  

 Le revêtu d’un 
manteau  

  Le front sévère  Il s’est renfrogné  Il s’est renfrogné  عبس

   
لذي  وھو ا؛ اسم فاعل أو مفعول من زملھالمزمل في البدایة تجدر اإلشارة إلى أن،     

زملھ غیره أو زمل نفسھ وكان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم نائمًا باللیل متزمًال في 

یھجن إلیھ الحالة التي كان علیھا من التزمل في قطیفتھ  قطیفة فنبھ ونودي بما

 ـي یأتالذي أما المدثر فھو من یلبس الدثار؛ وھو الثوب  . واستعداده لالستثقال في النوم

    (1) . ي الجسدـوھو الثوب الذي یل  : فوق الشعار

ا سبق من ترجمات؛  عّمالم تتغیر كثیر طرق نقل مترجمینا ما یمكن مالحظتھ، ھو أن 

 یسعیان دوما إلى الشرح وإعادة صیاغة المفردة الواحدة "ماسون" و"كزیمرسكي"ف 

 ،       Le prophète enveloppé dans son manteau (في لفیف طویل من الكلمات

Le prophète couvert de son manteau ،Celui qui s’est enveloppé(... بینما ،

أن یقتفي أثر اللغة العربیة في من خالل ترجماتھ  "حمید اهللا"یحاول 

  ) Jean Pierre Vinay" (جون بیار فیني"ل وھنا نذكر رأیا  . )L’enveloppé(اإلیجاز

     

 

 تصحیح وضبط -التـنزیل، وعیون األقاویل في وجوه التأویل، الكشاف عن حقائق غوامض : الزمخشري (1) 
  .356. ، ص04 دار الكتاب العربي، ج-وترتیب مصطفى حسین أحمد 
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 من الممكن أن یعبر«: ان یؤكدان أنھاللذ) Jean Darbelnet" (جون داربلني"و 

   (1).»نصان عن نفس الوضعیة، باستعمال وسائل أسلوبیة وبنیویة مختلفة تماما

 ویبقى الحفاظ على الشكل والمضمون من أھم ممیزات نقل النص الدیني، وفي ھذا 

 إذا كان الشكل الذي ترد فیھ الرسالة، « "شارل تابر ویوجین نیدا"اإلطار یقول 

 أساسیا لتحدید معناھا، فإّن ھناك حدا كبیرا إلیصال ھذا المعنى من لغة إلى عنصرا

   (2)»أخرى

لكن الترجمة ال تكتسب معناھا إّال إذا ُأخذت مفرداتھا في السیاق الثقافي االجتماعي 

 للغة التي تجسدھا؛ أي ینبغي أن نلج إلى فضاء اآلخر لُنعّرف بھ، وإن كان الفعل

 Joëlle" (جویل رضوان"ن التناقض مثلما تشیر إلیھ  یحوي نوعا مالترجمي

Redouane (إن الترجمة تخضع لحتمیة متـناقضة؛ إذ یتـوجب علیھـا من  «: بقولھا

بشكل مماثل لشعب تحكمھ ثقافتھ الخاصة، ومن جھة  جھة، نقل الثقـافة األجنـبیـة

   .  (3)»لأخرى، یجب أن تسمح لھذا الشعب بتجاوز ثقافتھ كي یفھم اآلخرین أفض

ومثلما نعلم، فالنص الدیني یحمل كّما ھائال من القیم الثقافیة، التي ال تتوافق دوما وأفق 

انتظار القارئ األجنبي، الذي یجدر بھ تخطي العقبة الثقافیة من أجل فھم أوضح للنص 

 لذلك یتوجب على المترجم أّال یتقن اللغتین فقط،. الدیني الذي ُیعتبر عالمیا في رسالتھ

  .وإنما علیھ أن یدرك تلك األسالیب التي ینفذ بواسطتھا الفعل الترجمي

 یحكي ؛فعل ماضجاء على شاكلة  ، فھي مسمى لسورة كریمة)عبس (    أما مفردة

 الذي كان یدعو جاھة قریش إلى - صلى اهللا علیھ وسلم-حادثة وقعت للرسول 

 فكره ھ أن یعلمھ ویقرئھ،أم مكتوم یسألاإلسالم، وفي خضم انشغالھ بھم، كان ابن 

  ھ فنزلت سورة ـنـقطعھ لكالمھ وعبس وأعرض ع -مـى اهللا علیھ وسلـصل -رسول اهللا 

  

  
(1) VINAY. J et DARBELNET.J: Stylistique comparée du français et de l’anglais, méthode, 
Didier, Paris, Bibliothèque de stylistique comparée, 1977, p.52.  
 (2) NIDA Eugène and TABER Charles: The Theory and Practice of Translation, Leyde, Brill, 
1969, p.5. 
(3) REDOUANE, Joëlle: Traductologie Science et philosophie, Office des publications 
universitaires, Alger, p.3. 
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 المفردة وفقا للسیاق الذي وردت  وبالتالي، یقتضي الحال من المترجم نقل ھذه (1) .عبس

 وھو تماما ما ،)Il s’est renfrogné(فیھ، والزمن الماضي الذي جاءت علیھ إلى 

  )Le front sévère(إلى " كزیمرسكي"ما نقلھا ، بین"حمید اهللا"و " ماسون"ذھبت إلیھ 

وھي ترجمة تقل صحیحة، وإن لم توافق السیاق الزمني للمفردة العربیة، ألن عبس 

    (2) .معناه قطب في معجم العین، والقطب تزٍو ما بین العینین عند العبوس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 تصحیح وضبط - األقاویل في وجوه التأویل، الكشاف عن حقائق غوامض التـنزیل، وعیون: الزمخشري  (1)

  . 390. ، ص04 دار الكتاب العربي، ج-وترتیب مصطفى حسین أحمد 
، دار 01، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، ط- مرتبا على حروف المعجم-كتاب العین : الخلیل بن أحمد الفراھیدي (2)

   .85/401.، ص03جقطب، / مادة عبس، 2002الكتب العلمیة ، بیروت، 
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  الفتح، النصر** 

  
 في جدول واحد، القتراب مفھوم كل منھما وداللتھ على آثرنا جمع ھاتین السورتین

  . نصرة المسلمین وفتح مكة المكّرمة

 
  الترجمة                  

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

 La Victoire  La Victoire  La Victoire  الفتح
éclatante  

  L’assistance  Le Secours  Le Secours  النصر
 

، التي تفید معنى )La Victoire (إلى ) الفتح( لقد اتفق مترجمونا على نقل مفردة       

 عن - اهللا علیھ وسلمىصل -ع رسول اهللا رج َمتوسورة الفتح نزلالنصر واالنتصار، 

 اإلجمالي المعنى، ف(1) ، الذي تحقق بدخول مكة وفتحھا لھ بالفتحًةَدِع، الحدیبیة مكة عام

 أّما  .  على قریش وفتح مكةالعرب أو  نصر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم علىیفید

 نصر  : لى العدو ومنھار عاإلغاثة واإلظھ  یفیدالنصرف ؛)النصر (فیما یخص مفردة 

) Le Secours( وقد تباینت ترجمة معاني ودالالت ھذه المفردة بین . غاثھا؛ اهللا األرض

، ولكّل من ھاتھ الترجمات معناه الذي ال یتعّد كونھ جزءا بسیطا من )L’assistance (و

  . للمفردة في صیغتھا األصلیةيالمعنى اإلجمال

لمساعدة والمعونة، أو اإلمداد بالعون، لكن یبقى االسم  امعنىكال الترجمتین تفیدان ف

  . األصلي للسورة في لغتھ العربیة، أبلغ في تبلیغ الرسالة الداللیة للمفردة

:      صعوبة اإلتیان بمكافئات للغة العربیة، بقولھ''ابن فارس"وفي ھذا اإلطار، یؤكد 

 فھذا غلط ألننا لو احتجنا أن وإن أردت أن سائر اللغات تبین إبانة اللغة العربیة، «

نعبر عن السیف وأوصافھ باللغة الفارسیة لما أمكننا ذلك إال باسم واحد، ونحن نذكر 

  اء ــن األشیـا مـد وغیرھمـرس واألسـات كثیرة، وكذلك الفـة العربیة صفـغـاللـللسیف ب

  
 تصحیح وضبط -جوه التأویل، الكشاف عن حقائق غوامض التـنزیل، وعیون األقاویل في و: الزمخشري (1)

  .197. ، ص04 دار الكتاب العربي، ج-وترتیب مصطفى حسین أحمد 
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ن السعة ما للغة المسماة باألسماء المترادفة، فأین ھذا من ذاك؟ وأین لسائر اللغات م

    (1) »العرب؟

     فالمفردات أحیانا تحمل من المعاني، ما یستصعب على باقي اللغات، وھنا یجدر 

بالمترجم العودة إلى السیاق العام للنص، لیخُلص إلى المعنى الداللي للمفردات، وفي 

ات ال إن الكلم «) :  Fortunato Israel" (فورتیناتو اسرائیل"ھذا اإلطار، یسترسل 

لك یجب علینا أحیانا تأویلھا حسب السیاق العام للنص، الذي یسمح ذتقول كل شيء، ل

   (2) ».وحده بمأل الفراغات ورفع الغموض

   إذن، تختلف اللغات وتتمایز والمترجم الجید ھو من یدرك تلك االختالفات، ویعتني 

ن اختالف اللغات ع" أنیس إبراھیم"بالنظر إلى السیاق العام للنص أوال، ویتحدث 

إن ما في اللغة من مجازات وتشبیھ،  «: وطبیعة اللغة العربیة بوجھ خاص، بقولھ

واستعارات وأمثال وداللة الكلمات، إنما ھي مستمدة من البیئة، ومن ثم فإنھا تختلف 

من بیئة إلى أخرى، تختلف عنھا في طبیعتھا ونظام معیشتھا، األمر الذي تختلف بسبھ 

فقد یتعارف أصحاب لغة من اللغات على أنواع . شیاء من لغة إلى أخرىنوعیة ھذه األ

من المجازات، أو التشبیھ واالستعارات، ال یتعارف علیھا أصحاب لغة أخرى، أو 

یوجد لدیھم من األمثال، وداللة بعض الكلمات بما فیھا من الشمول أو التحدید ما ال 

لغة أخرى فیھ من الصعوبة ما ال یوجد عند غیرھم، وال شك أن نقل مثل ھذا إلى 

یخفى، فإنھ إذا نقل المعنى المراد فقد ذھب ببالغة الكالم ورونقھ، وإذا نقل لفظھ فقد 

  (3) ».ُیذھب بالمعنى 

  
  
  
  
  
  
  .44.الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كالمھا، دار المعارف ، بیروت، ص: أحمد بن فارس (1)

(2) Fortunato,Israel : Traduction littéraire et théorie du sens  , Etudes Traductologiques -textes 
réunies par Marianne Lederer, Cahiers Chompollion, sous la direction de Maurice Gravier, 
F.Paillart, Paris, Novembre 1990, p.32 .  

  .172 .، ص1972، القاھرة، ةمكتبة أنجلو المصری، 2طداللة األلفاظ، :  إبراھیم أنیس(3) 
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  اإلنسان، الناس** 
  

الّلتان ُنقلتا " اإلنسان"و " الناس"، جمعنا سورتي      في ھذا الجدول الذي بین أیدینا

؛ مّرة بصیغة المفرد ومّرة بصیغة  "Homme"اللغة الفرنسیة إلى نفس المفردة في 

  .الجمع

 
                    الترجمة

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

  L’Homme  L’Homme  L’Homme  اإلنسان

  Les Hommes  Les Hommes  Les hommes  الناس

  

ن مترجمینا الثالثة في نقل ما یمكن مالحظتھ من الوھلة األولى، ھو االتفاق المطلق بی

اسمي السورتین إلى ذات المفردة والمعنى في اللغة الفرنسیة، مّرة بصیغة المفرد 

وھذا ما ال یمكن قبولھ أو . ومّرة أخرى بصیغة الجمع، كما سبقت اإلشارة إلیھ

التغاضي عنھ، ألنھ من غیر المعقول أن یوحى إلى النبي اسم یتكرر كمسّمى 

أھمیة الترجمة تكمن في وظیفتھا التبلیغیة، خاصة فیما یتعلق .واليلسورتین على الت

عمر شیخ بالنصوص المقدسة ویعود ذلك إلى طبیعة القرآن نفسھ، على حد قول 

األحد العالم بكل أسرار  معجز أن یؤتى بمثلھ ألن المرسل ھو القرآن ھذا« : الشباب

فالقرآن  .(1) ».اإلنسان وما فیھ دىاللغة وما فیھا وبكل أسرار الكون وما فیھ وبكل ما ل

 القرآنة محاوالت ترجم  فإنلك لذ،كتاب أحكمت آیاتھ، ثم فصلت من لدن حكیم خبیر

لتفسیر  ترجمة ماإنولیست حتمًا بقرآن  أو الصور والتعابیر التي یحتوي علیھا،

ة ألن ھذه الرسالة اإللھی، وكفاءات خاصة  یحتاج إلى علوم كثیرة جدًااذوھ. ھمعانی

  .غیرھم من أھل اللغات األخرىب اإلرسال قد أعجزت أھل اللسان العربي ذاتھم فكیف

  

   
  .121.، ص2003، 1فصول في التأویل ولغة الترجمة، دار الحصاد، دمشق، ط: شیخ الشباب عمر  (1)
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فاللغات تختلف وتتباین من حیث التركیب النحوي والصرفي، كما أن لكل لغة     

. طریقتھا الخاصة في التعبیر، ناھیك عن أن دالالت األلفاظ تتمایز من ثقافة إلى أخرى

والّلغة العربیة مثال تحوي الكثیر من الكنایات والمحسنات البدیعیة والسجع، وتعتمد 

 على التصویر والتمثیل والتشبیھ؛  فھي لغة شعر وأدب بال منازع، على عكس كثیرا

" شارل تابر"و)   Eugène Nida" (یوجین نیدا"وھذا ما یسمیھ . لغات أخرى

)Charles Taber  ( عبقریة اللغات"ب" "The Genius of Languages " اللذان ،

ك بعض الخواص الممیزة التي لكل لغة عبقریتھا الخاصة؛ فكل لغة تمل« : یؤكدان أّن

من بنیة الكلمات، تقنیات ربط الجمل، عالمات الخطاب : تمنحھا طابعا خاصا

  (1)»والخطاب المتخصص، وأنماط الشعر واألمثال واألغاني
إذن، الترجمة الجیدة ھي التي ال تنقص من القیمة الداللیة والمعنویة لمفردات     

: أّن"  عیسى بنالتجیني"، ویؤكد ونا وشكالالنص المصدر، وتنقلھ بكل أمانة مضم

؛ صحیح أن من األلفاظ ما یتقارب (2) ».بإجماع العلماء ال تعرف الترادف العربیة« 

قد ) اإلنسان(و ) الناس( في المعنى، إال أن لكل منھا معنى خاّص تدل علیھ، ومفردتا 

  .تتبدوان متقاربتین في المعنى، إال أنھما ال تتطابقان في الدالال

      ومنھ نخلص، إلى أن معرفة عناصر المعنى وفھم العالقات المتبادلة بین ھذه 

العناصر، یساعدان المترجم على فھم مصاعب العملیة الترجمیة، مما یسھم في تذلیل 

صعوبات النفاد إلى المعنى األصلي، ویحفظانھ من إشكالیة المعالجة السطحیة لداللة 

  .للغة الھدفالمفردات أثناء نقلھا إلى ا

  

  

  

(1)  NIDA, Eugene and TABER, Charles: The Theory and Practice of Translation, Leyde, Brill, 
helps for translators, vol II, 1969, p.12. 

، العملیة الترجمیة، مجلة المترجم، مخبر تعلیمیة الترجمة وتعدد األلسن، العدد السابع: التجیني بن عیسى راجع (2)
  .58. ، ص2003جامعة السانیة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، ینایر 
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 اتسمت بھا جمیعا، تینذه السور تحت ظل جدول واحد، لمیزارتأینا جمع أسماء ھ     

 وفقا لمنھج المحاكاة  تلك المفرداتجمینا الثالثة بشكل عام على نقل اتفاق مترماوھأال 

، ناھیك عن اعتبار ھده المفردات حروفا الصوتیة، من اللغة العربیة إلى اللغة الفرنسیة

  .مقطعة

 
                    الترجمة

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

 Yâ Sîn Ya. Sin. Yã-Sìn  یس

  Ş Çad Sãd  ص

 Tâ Hâ Ta. Ha. Tã Hã  طھ

  ق
  

Qâf Qaf Qãf 
 

   

رضي اهللا  -عن ابن عباس " الزمخشري "التي تعني حسب) یس(     نبدأ بمفردة

أعلم بصحتھ، وإن صح فوجھھ أن   معناه یا إنسان في لغة طیىء واهللایس« :  -عنھما

اقتصروا على شطره كما قالوا  ىیكون أصلھ یا أنیسین، فكثر النداء بھ على ألسنتھم حت

ُروي عن ابن عباس وِعْكِرَمة، والضحاك أن  ، كما (1)»   أیمن الّلھ  في  م الّلھ  : في القسم

ھو كذلك في لغة :  بن جبیروقال سعید . والمقصود بھا الرسولیا إنسان: بمعنى" یس"

   (2) .عالى اسم من أسماء اهللا ت فیقول أنھ مالك، عن زید بن أسلم، أماالحبشة

:  ، فقد ورد ذكر ھذا الحرف في قولھ تعالى في بدایة السورة الكریمة"ص"أما سورة 

  " الزمخشري"، ویذھب (3)﴾ق والقرآن ذي الذكر بل الذین كفروا في عزة وشقاص ﴿

  

 تصحیح وضبط -الكشاف عن حقائق غوامض التـنزیل، وعیون األقاویل في وجوه التأویل، : الزمخشري (1) 
  .16.، ص03 ج دار الكتاب العربي،- حسین أحمد تیب مصطفىوتر

، 1999، دار طیبة للنشر والتوزیع، 01تفسیر القرآن العظیم، تحقیق سامي بن محمد سالمة، ط :راجع ابن كثیر (2)
  .563.، ص06ج 
  .01. سورة ص، اآلیة  (3)
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  أن یكون قد ذكر اسم ھذا : في تفسیره وجھان أحدھما« :في تفسیره لھذا الحرف إلى أن

المعجم علـى سبیل التحدي والتنبیھ على اإلعجاز، ثم أتبعھ القسـم  الحرف من حروف

  . معجز  إنھ لكالم " الذكروالقرءان ذي : "  محذوف الجواب لداللة التحدي علیھ كأنھ قال

 ھذه ص  : كأنھ قال  خبر مبتدأ محذوف على أنھا اسم لسورة " ص "  أن یكون  :  والثاني

 ھذا حاتم والّلھ  : تقول  ھذه السورة التي أعجزت العرب والقرَان ذي الذكر كما : یعني

" ص"ب  أقسمت  : كأنھ قال  ھذا ھو المشھور بالسخاء والّلھ وكذلك إذا قسم بھا : ترید

واستكبار عن اإلذعان   بل الذین كفروا في عزة : والقرَان ذي الذكر إنھ لمعجز ثم قال

وعطفت علیھا  لذلك واالعتراف بالحق وشقاق لّلھ ورسولھ وإذا جعلتھا قسمًا بھا

ترید السورة   جاز لك أن ترید بالقرَان التنزیل كلھ وأن " والقرءان ذي الذكر " 

                                                                                         (1)» . بعینھا

نقال ) ، یس، ص، قطھ : (مثلما سبقت اإلشارة إلیھ، فإن مترجمینا نقلوا مفردات

حرفیا، من خالل االعتمـاد علـى المحـاكـاة الصوتیة؛ واألكید أن المترجم في مثل ھذه 

ولیام " إشكاال في اختیار الطریقة الترجمیة األمثل، وعلى حد تعبیر الحاالت، یواجھ

یواجھ كل مترجم حتما أحد الخیارین التالیین؛ « ): William Humboldt" (ھمبولت

إما یتمسك بالمصدر على حساب لغة شعبھ، أو یتمسك باألصالة على حساب النص 

                                     (2) ».المترجم

ویبقى المترجم الجید حسب رأي المنظرین والممارسین، ھو ذاك الملّم بحصیلة كبیرة 

. ھا بمھارة ومرونة وإیجازمن المفردات واإلمكانات النحویة، والمتمكن من توظیف

، أن )Antoine Berman" (أنطوان بارمان"ویؤكد ھؤالء المنظرون، ومن بینھم 

ال تسمح  « :وفي ھذا اإلطار یسترسل مؤكدا. الحرفیة ھي أمثل السبل لتحقیق ذلك

 ل تسمح أیضا بمواجھةـة والفكر فحسب، بـالترجمة بمجرد توسیع الحدود المعرفیة للغ

  
  

 تصحیح وضبط - الكشاف عن حقائق غوامض التـنزیل، وعیون األقاویل في وجوه التأویل، :خشريالزم (1) 
  .172.، ص04، ج دار الكتاب العربي- حسین أحمد وترتیب مصطفى

(2)BERMAN, Antoine : La Traduction et la Lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, Paris, 1999, 
p.72.    
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إذ ال یجدر بنا طمس األصل وال تناسي ،  الذي دونھ تزول البشریةراألجنبي؛ أي اآلخ

                                                                     (1) ». التي نقف أمامھاترجمةال

وال یتم ذلك إال من خالل احترام الحرف الذي یحقق األمانة للنص المصدر، من خالل 

"  أنطوان بارمان"المحاكاة الصوتیة في نقل الكلمات الثقافیة، وبذلك ال یبتعد كثیرا 

یعید إنتاج  «: في الترجمة، حین یؤكد أن المترجم یجب أن" بیتر نیومارك"عن رأي 

    (2) ».ضمونا بالحرفیة الممكنة، مع استخدام الكتابة الصوتیةاألصل شكال وم

. عما سبقھا، فقد نقلت نقال حرفیا احترم فیھ مترجمونا الحرف) طھ(وال تختلف مفردة 

وقیل أن معناھا یا رجل بالنبطیة ولسان الحبشة، مثلما قیل أنھا من األسرار والحروف 

     (3) .المقطعة التي ال یعرف تأویلھا إال اهللا

وقد التفت القدماء كما سبقت اإلشارة إلیھ في الجزء النظري، قدیما إلى طبیعة 

األصوات، فراحوا یوزعونھا على مخارجھا ویصفونھا بین الشدة واللین، الرخاوة 

فالصوت یشحن من . واالعتدال، الصفیر والغنة، وحتى المّد والتفخیم والترقیق

 یتجھ أكثر نحو إیحاءاتھ الرمزیة، حیث یقول       الدالالت في اللفظ، ما یجعل المستمع

الصوت في اللسان العربي أصغر جزء في  «": الخصائص" في كتابھ " ابن جني" 

     (4)» السلسلة الكالمیة، فھو یحمل داللة ویقف على معنى

وأّیا كان المعنى الذي تحملھ ھذه الحروف في طیاتھا، فإن األمر الذي ال جدال فیھ، ھو 

ھذا القرآن المعجز بلفظھ وأسلوبھ وعباراتھ وآیاتھ، قد ُرِكَب من ھذه الحروف أن 

  .البسیطة التي یعرفھا العامة، ومع ذلك فقد عجز الفصحاء عن اإلتیان بمثلھ

  

  
(1)  DEPRE OSEKI, Inès : Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand colin, Paris, 
février 1999, p.79.  

دار  محمود إسماعیل صیني،. جوانب من نظریة الترجمة، ترجمة د: اتجاھات في الترجمة: بیتر نیومارك  (2)
  .28. ص،1986 المریخ للنشر، الریاض،

، 1999، دار طیبة للنشر والتوزیع، 01تفسیر القرآن العظیم، تحقیق سامي بن محمد سالمة، ط :راجع ابن كثیر (3) 
   .271.، ص05ج 

، 11، ج2000، مؤسسة الرسالة، 01جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاكر، ط:  الطبريانظرأو 
  .166.ص
مجلة المترجم، مخبر المصطلح في اللسان العربي بین آلیات صناعتھ وأدوات ترجمتھ، : الساسي عمار راجع   (4)

 . 65.ص، ار الغرب للنشر والتوزیع، وھرانالسانیة، د، جامعة لثانيتعلیمیة الترجمة وتعدد األلسن، العدد ا
   

- 111 -  



  الـفـصـل الـتـطـبـيـقـي                                                       تـحـلـيـل المـدونـة

  
  الشمس، القمر، النجم، البروج، الطارق **

 التي ارتبطت من خالل ھدا الجدول سنرى طائفة أخرى من أسماء السور القرآنیة

أسماؤھا بالنجوم والكواكب، فكیف نقلھا مترجمونا من اللغة العربیة إلى اللغة 

  الفرنسیة؟

                    الترجمة
  اسم السورة

  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

 L’étoile L’étoile L’étoile  النجم

 Les signes  البروج
célèstes 

Les 
constellations 

Les 
constellations 

 L’étoile  الطارق
nocturne 

L’astre nocturne L’astre nocturne 

 Le Soleil Le Soleil Le Soleil  الشمس

 La Lune La Lune La lune  القمر

  
    ما یمكن مالحظتھ من الوھلة األولى عموما، ھو اتفاق تراجمتنا الثالث على نقل 

ویرجع . كافئھا في اللغة الفرنسیةنقال حرفیا بما ی)  القمرو، الشمس، النجم(مفردات 

ذلك إلى وضوح وبساطة ھذه المفردات، المتداولة في كل اللغات الحدیثة عموما؛ إذ 

  .یكفي االستعانة بأي معجم ثنائي اللغة لنجد مرادفاتھا اللغویة والداللیة الصحیحة

     ا على أنھ) البروج (مفردة " الزمخشري"یفسر ف   أما فیما یخص باقي المفردات؛ 

 النجوم التي ھي منازل  : وقیل. البروج االثنا عشر وھي قصور السماء على التشبیھ« 

  (1)  .» الكواكب سمیت بروجًا لظھورھا  عظام : القمر وقیل

  أو النجومالبروج( بمعنى ) Les signes célestes(إلى " يـكـرسـكزیم"و قد ترجمھا 

على ترجمة اسم ھذه السورة إلى " حـمیـد اهللا "و" ونـاسـم"، بـیـنـمـا اتفقت )السماویة

)Les constellations ( بمعنى)ونجد كلتا المفھومین فـي سیـاق               )كـوكـبـة من النـجـوم ،

  

  
 تصحیح وضبط -الكشاف عن حقائق غوامض التـنزیل، وعیون األقاویل في وجوه التأویل، : زمخشريال: راجع (1)

    .404.، ص04، ج  دار الكتاب العربي-ن أحمد وترتیب مصطفى حسی
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لنقف حائرین أمام الترجمة الصحیحة، . لمعنى المفردة العربیة" الزمخشري"شرح 

 Jean René" (رنیھ الدمیرال جون"ذكر قول الدقیقة والوفیة للمعنى؛ وھنا نت

Ladmiral(تخضع بالدرجة األولى الختیارات ، حینما یؤكد أن العملیة الترجمیة ،

أّیا كانت صعوبات الترجمة؛ فإن الكلمة األخیرة تعود « : المترجم وقراراتھ، بقولھ

                 (1) ».لذاتیة المترجم، وتأویلھ، وقراره في اختیار المفردات

ا ثلم م؛)النجم الثاقب (التي تعني ) الطارق (كذلك، جمعنا تحت ظل جدولنا مفردة      

،  (2)﴾والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ﴿:جاء في قولھ تعالى

  . بضوئھ فینفذ فیھكأنھ یثقب الظالمف ، المضيءالنجم بأنھ " الزمخشري"ویعّرفھ 

ألنھ یطرق الجني   أو، طارقال  : بدو باللیل كما یقال لآلتي لیالف بالطارق ألنھ یِصوُو

   (3).  الجن جنس النجوم أو جنس الشھب التي یرجم بھا : والمراد أي یصكھ،

حرفیا بداللتھا المقصودة في ) الطارق( والمالحظ ھو أن مترجمینا الثالثة نقلوا مفردة 

، )L’étoile nocturne(" كزیمرسكي"؛ فجاء على لسان -النجم اللیلي-النص القرآني 

  ).L’astre nocturne (على نقل المفردة إلى" ماسون"و " حمید اهللا"بینما اتفق 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 (1) LADMIRAL, Jean-René, ‘Le prisme interculturel de la traduction’, palimpsestes : traduire 
la culture, n° 11, Presses de la Sorbonne nouvelle, Paris, p.23. 

  .3-1:  سورة الطارق، اآلیة (2)
  .406. ، ص04، جالمرجع السابق: الزمخشري (3)
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  النور، الرعد، الدخان** 

بعض من السور التي جاءت ُمسّمى لظواھر طبیعیة مع في الجدول التالي، آثرنا ج

  . نراھا كل یوم لكن ال تستوقفنا عظمتھا وقوة الخالق فیھا، إال قلیال

  
                    الترجمة

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

  La Lumière  La lumière  La lumière  النور

 Le tonnerre Le tonnerre Le tonnerre  الرعد

 La fumée La fumée La fumée  الدخان

  
، ھو اتفاق المترجمین الثالثة في نقل ھذه      ما یشد انتباھنا من الوھلة األولى

المفردات نقال داللیا معجمیا من اللغة العربیة إلى اللغة الفرنسیة؛ إذ نجد لكثیر من 

یغدو األمر صعبا حینما الكلمات مقابالتھا بیسر وسھولة في كثیر من األحیان، لكن قد 

نبدأ في التدقیق والتحلیل، وعندما تتغیر السیاقات واألنساق، والثقافات، وانتقال 

استعمال معاني المفردات إلى المجاز والرمز واإلیحاء، مّما ینجر عنھ غموض 

  . الدالالت

ن ویستمد المترجم مھارتھ من امتالكھ لناصیة اللغتین المنقول منھا وإلیھا، ناھیك ع

معرفتھ العمیقة بالخصائص الداللیة لمفردات اللغتین، ثم إن تطابق مباني وتراكیب 

ومفردات اللغة األصل مع مباني وتراكیب ومفردات اللغة الھدف لیس باألمر 

، لكن "Languages Universals"المستحیل لوجود قواسم مشتركة عالمیة بین اللغات 

ي مفردة من السیاق الذي جاءت فیھ والدالالت ال یجب أن نتناسى أنھ ال یمكن تجرید أ

 یقف بین «: أن المترجم" سیلین زنس"وتؤكد . الكامنة فیھا من وراء ذلك السیاق

  ضفتین، وتتمثل مھمتھ في نقل النص كامال من ضفة إلى أخرى، فھو إذن یمسك بكائن 
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حي على إحدى ھاتین الضفتین وعلیھ أن یقوده حیا ال عاجزا أو مبتورا إلى الضفة 

   (1) ».األخرى

" فیني وداربنلي"لتبقى الترجمة بالبحث عن المكافئ األقرب، حسب رأي كل من 

)Vinay et Darbelnet(أحد إجراءات الترجمة، التكافؤ  « : أحسن طریق ترجمي

  (2) »التي تعید نسخ نفس الوضعیة األصلیة، مع استخدام مفردات مختلفة تماما

  
   
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

النص المسرحي الشعري والترجمة، مجلة المترجم، مخبر تعلیمیة الترجمة وتعدد األلسن، : فرقاني جازیة راجع (1)
  .142. ، ص2003 دیسمبر -ار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، جویلیةالعدد الثامن، جامعة السانیة، د

(2) KENNY, Dorothy: Routledge Encyclopaedia of Translation Studies, edited by Mona Baker, 
Routledge, London / New York, 1998, p.342.  
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  اللیل ، العصر،الضحى الفلق،  الفجر،**

  . ننتقل إلى طائفة أخرى من أسماء السور القرآنیة التي جاءت اسما ألوقات في الیومو
  

                    الترجمة
  اسم السورة

  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

 L’aurore L’Aube L’aube  الفجر

   L’aube du jour   L’Aurore  L’aube naissante  الفلق

 Le soleil de la   الضحى
matinée 

La Clarté du jour  Le jour montant 

 L’heure de  العصر
l’après- midi  

L’Instant  Le temps  

 La nuit La Nuit La nuit  اللیل

  
ھو نقلھا نقال ) الفجر (     ما یمكن مالحظتھ من الوھلة األولى، في ترجمة مفردة

والفجر ھو  ). L’aurore ، L’Aube: (معجمیا وفق مكافئھا الطبیعي في اللغة الفرنسیة

  (1) .انفجار الظلمة عن النھار من كل یومالصبح؛ 

نقلتھا إلى " ماسون"لدرجة أن ) الفلق( ویقترب مفھوم المفردة السابقة بشدة من مفردة 

)L’aurore ( لمفردة " یمرسكيكز"وھي نفس ترجمة )بینما استعمل ھدا )الفجر ،

 لتوضیحھا أكثر والتفریق في الزمن، )jour(مضیفا لھا كلمة ) L’aube(األخیر مفردة 

الذي " حمید اهللا"بمعنى أن الفلق یأتي بعد الفجر، وھو نفس المفھوم الذي نلمسھ عند 

وقال ابن لصبح، ؛ داللة على أنھ بدایة ا)L’aube naissante(ترجم المفردة إلى 

  :وقال الشاعر. ھو أبین من فلق الصبح وفرق الصبح:  تقول العرب:عباس

   (2)ر الفلقأرعى النجوم إلى أن نّو... یا لیلة لم أنمھا بت مرتفقا 

   (3)على أنھ جّب في جھنم)  الفلق(في زیادة تعریفھ لمفردة " الطبري"ویذھب 
  

  
، 20، ج 2003، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، الجامع ألحكام القرآن:  القرطبينظرا (1)

  .38.ص
   . 254.، ص20ج: لمرجع السابق ا (2)
، 24، ج2000، مؤسسة الرسالة، 01جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاكر، ط: انظر الطبري  (3)

  .699.ص
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إّن المترجم ینظر إلى معنى المفردة ودالالتھا، ناھیك عن التمعن في السیاق الذي 

بعبارة أخرى، تكمن مھمة . وردت فیھ تلك المفردة، حتى ال یفقد النص غرابتھ وتمیزه

ة، توضیح المناطق العتمة في النص المترجم في توضیح األفكار والمفردات الغامض

وفي ھذا الصدد . المصدر والتي تشكل صعوبة في فھم القارئ األجنبي للنص المنقول

ال یتعلق األمر فقط بمعرفة أي  «  :(Marianne Lederer) "ماریان لیدیرار"تقول 

كلمة نضع في اللغة الھدف بالتطابق مع اللغة المصدر، إنما یتعلق األمر بشكل خاص 

            (1)»بمعرفة طریقة نقل العالم الضمني الذي تغطیھ لغة اآلخر ألقصى حدوده

من ھنا یتضح لنا، أن الشكل مھّم في العملیة الترجمیة، لكنھ ال یفوق أھمیة المضمون 

الذي یجب أن یعتني بھ المترجم أّیما اعتناء، خاصة حینما یتعلق األمر بالنص الدیني 

وفي ھذا اإلطار، یحضرنا  قول  . لتھ على أناء الزمان والمكانالذي یعلو مضمون رسا

، اللذان یؤكدان )Charles Taber" (شارل تابر"  و)Eugene Nida" (یوجین نیدا "ل

 قدیما حول شكل الرسالة؛ حیث اعتنى المترجمون بشكل خاص تمحور  االھتمام« :أن

 إّال أن بؤرة االھتمام ،لمألوفةبإعادة صیاغة الخصائص األسلوبیة والبنى النحویة غیر ا

  (2)»الجدیدة، تحولت من شكل الرسالة إلى مضمون الرسالة نفسھا

 Le soleil de(إلى " كزیمرسكي"، التي ترجمھا )الضحى(     نعّرج اآلن على مفردة 

la matinée( فنقلتھا إلى " ماسون"، أما)La Clarté du jour( حمید "، بینما ترجمھا

  ).Le jour montant(إلى" اهللا

وما یمكن مالحظتھ، ھو اختالف الترجمات وتباینھا من حیث المفردات المستعملة في 

اللغة الفرنسیة، إّال أننا نرى أنھا تحمل إلى حد ما ذات المعنى؛ الذي یراد منھ ضوء 

الشمس المنیر في بدایة الصباح، وھو مفھوم ال یبتعد كثیرا عن الداللة الحقیقیة التي 

  ا المـفردة مـن حیث أن الضحـى ھو صدر النـھـار حتـى ترتفع الشـمـس وتلقـي تحملـھـ

  
  
  

(1) LEDERER, Marianne : La Traduction Aujourd’hui, le modèle interprétatif, Hachette, Paris, 
1994, p.122.   
(2) NIDA Eugene and TABER Charles: The Theory and Practice of Translation, Leyde, Brill, 
1969, p.1.    
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            (1) .شعاعھا

إن اللغة الھدف یعوزھا في كثیر من األحیان إمكانیات اللغة المصدر المفرداتیة 

بالمترجم في ھذه الحالة االعتناء بمقصد المؤلف، ومحاولة إعادة والتعبیریة، ویجدر 

صیاغتھ في اللغة الھدف حسب إمكانیاتھا اللغویة المتوفرة، وفي  ھدا اإلطار یقول 

حتى تتوفر األمانة للمعنى؛ «  :)Amparo Hurdato Albir"(أمبارو ھورداتو ألبیر"

ات اللغة الھدف، ومتلقي یجب أن نعتني بمقصد المؤلف، ننظر جیدا في إمكانی

     (2)»الترجمة

 قد اتفقوا إلى نحو ما في ترجمة ما سبق من مفردات، فإنھم اختلفوا إن كان مترجمونا

 L’heure de(بمعنى " كزیمرسكي"التي جاءت عند )  العصر(كلیة في نقل مفردة 

l’après- midi ( بيالقرط"وقت المساء، وھي ترجمة تتفق في داللتھا مع ما فسره "

، ووقت العشي، وھو ما بین زوال الشمس وغروبھا على قول الحسن وقتادة، بأنھ وقت

     (3) .صالة العصر، وھو نفس قول ابن عباس 

  (4)إال أن البعض اآلخر من المؤولین یذھبون إلى أن العصر بمعنى الدھر

ختار، إن مثل ھذه المفردات تشكل عقبة في وجھ المترجم، الذي یحتار أي الدالالت ی

عن تلك المفردات التي ) François Richaudeau( "فرانسوا ریشودو"ویتحدث 

یحمل كل لفظ في طیاتھ عموما، معان   «:طیاتھا أكثر من معنى فیقول تحمل في

مختلفة، واختیار دال معین للنص المقروء، یتوقف على مفردات الجملة التي تحیط 

   (5) .»ل السابقةبھذا اللفظ، مثلما یتعلق األمر أیضا بالجم

  

   
 تصحیح وضبط -الكشاف عن حقائق غوامض التـنزیل، وعیون األقاویل في وجوه التأویل، : زمخشريراجع ال  (1) 

     .425.، ص04، ج  دار الكتاب العربي-وترتیب مصطفى حسین أحمد 
(2) HURDATO ALBIR, Amparo : ‘La Fidélité au sens, un nouvel horizon pour la 
traductologie’, Etudes Traductologiques -textes réunies par Marianne Lederer-, Cahiers 

Chompollion, sous la direction de Maurice Gravier, F.Paillart, Paris, Novembre 1990, p.79.  
، 20، ج 2003تب، الریاض، الجامع ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الك:  القرطبينظرا  (3)

  .589.، ص24، ججامع البیان في تأویل القرآن :أو الطبري .178.ص
  .المرجعان السابقان، نفس الصفحة (4)

(5)  LEDERER, Marianne. La traduction aujourd’hui - le model interprétatif-, Paris, Hachette-
livres, 1994, P.36.   
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والسبیل الوحید لتخطي مثل ھذه العقبات الترجمیة ھو التحكم الجید للمترجم 

 Marianne" (ماریان لیدیرار "بالموضوع، واكتسابھ ُعّدة معرفیة واسعة، و تصف

Lederer ( والمعرفیة للمترجم، وكیف تساعده على أداء ترجمتھالمكتسبات اللسانیة ،

المترجم اللغویة جزءا من عّدتھ المعرفیة، وھي بال شك  مكتسباتتعّد « :بقولھا

إّن المعرفة الجّیدة باللغة [...]. ضروریة لعملیة فھم النصوص وإعادة التعبیر عنھا 

 في اللغة الھدف یسمح األصلیة وحدھا تؤدي مباشرة إلى إدراك المعنى، ووحده التحكم

           (1) ».بإعادة إنتاج ھذا المعنى بشكل مالئم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
(1) LEDERER, Marianne : La Traduction Aujourd’hui, le modèle interprétatif, Hachette, Paris, 
1994, p.33/34. 
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  ، البینة، النبأالفرقان** 

  
   إّن القرآن المعجز بكل جوانبھ، من العرب إلى غیر العرب، من اللغة إلى العلم، 

والذي جمع بین مزایا النثر والشعر، انطالقا من الحرف، فاللفظ، فاآلیة، استحق أن 

تلك األسماء التي جمعناھا تحت ظل .  الفرقان والنبأ والبینةتتخذ السور مسمیاتھ، فنقرأ

  .حقل داللي واحد

 
                    الترجمة

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

 Al Furqãn  الفرقان
(distinction)  

La Loi  Le discernement  

 La Grande  النبأ
Nouvelle  

L’Annonce  La Nouvelle  

 Le signe évident  La Preuve  البینة
décisive  

La preuve  

  
" كزیمرسكي"   اختلفت الترجمات وتباینت، إال أننا نفضل الوقوف  في البدایة عند 

الذي لجأ مرة أخرى إلى الحرفیة المتصلة بالمحاكاة الصوتیة في نقلھ لمفردة             

أو اسم ثان یشرح من مابین قوسین كشرح ) distinction(مع وضع مفردة ) الفرقان( 

ویلجأ بعض المترجمین إلى االعتماد على التفسیر والتوضیح، . خاللھ معنى المفردة

 التفسیر فیھ «":بیتر نیومارك"لضمان إفھام القارئ األجنبي، وفي ھذا الصدد یقول 

تحد للمترجم، خاصة حینما یواجھ ثقافة بعیدة جغرافیا، علیھ أن یسبر طبقات التطور 

  (1) ».ذلك بالنظر إلى الكلمات بوصفھا أرواحا وبوصفھا أشیاء ورموزالمعجمي و

أثره البالغ في الحفاظ على التركیب الحرفي ) الفرقان(وفي اقتراض المترجم لمفردة 

 ھدا النوع في حدیثھ عنمحمد الدیداوي ویسترسل . والصوتي لمفردات النص الدیني

 طرائق الترجمة، إذ بھ تسد  أبسط منباس یعّد االقتراض أو االقت«: من الترجمة، بقولھ

  ر أو ـیـابـراد تعـا یحدث ھذا بإیـوكثیرا م. فاھیمیة ال عھد بھا للغة المترجم إلیھافجوة مـ

  
محمود إسماعیل صیني، دار .  ترجمة،جوانب من نظریة الترجمة:  لترجمةاتجاھات في ا:  بیتر نیومارك (1)

  .75.  ص،1986 ،الریاض، المریخ للنشر
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  . (1) ».مفردات غیر مألوفة تظل على أصلھا

وھي ترجمة أرادت ربما من خاللھا ) La Loi(فقد ترجمت الفرقان إلى " ماسون"أما 

ما شابھ، لكن حبذا لو حافظت على المفردة العربیة أن تبین أنھ قانون المسلمین أو 

من خالل ترجمتھا إلى " حمید اهللا"أو " كزیمرسكي"ونقلتھا نقال صوتیا مثلما فعل 

)Le discernement (إّن ھذا التراوح مابین األمانة للحرف والحریة في . بمعنى التمییز

ماریان "جمیة وھذا بتأكید اختیار المكافئ اللغوي األقرب، لھو من صمیم العملیة التر

تتضمن كّل ترجمة تناوبا ما بین « : ، من خالل قولھا)Marianne Lederer"(لیدیرار

      (2) ».)التحرر من الحرف( ، والمكافئات )األمانة للحرف(التطابقات 

إلى     " حمید اهللا"و " كزیمرسكي"فقد نقلھا كل من ) النبأ(  أما عن ترجمة مفردة 

)La Nouvelle( لصفة " كزیمرسكي"، مع إضافة)La Grande ( للمفردة لیعطیھا قیمة

وھو مفھوم ) L’Annonce(بترجمتھا إلى " ماسون"وبعدا داللیا أكبر، بینما اكتفت 

فالقارئ األجنبي لن یستوعب . صحیح لغویا، لكنھ ال یحمل دالالت المفردة العربیة

ترجمة المعنویة الناقصة، وفي ذلك المعنى الحقیقي للمفردة األصلیة من خالل ھذه ال

یكمن اإلشكال األساسي في التكافؤ الذي « ):J.C.Catford ( "كاتفورد.س.ج"یقول 

     (3).»ال یمكن أن یكتمل، بسبب انعدام بعض الروابط واإلیحاءات في اللغة المستھدفة 

 بالقرآن  ففسره بعضھمالنبأوتجدر اإلشارة ھنا إلى أن أھل التأویل اختلفوا في معنى 

     (4) .البعث، واألول أولىھب آخرون إلى أنھ ذالكریم، بینما 

ومن المؤكد أن المتلقي األجنبي لن یدرك معنى المفردة العربیة، إّال عن طریق التجرد 

من ثقافتھ الغربیة والولوج إلى عالم الثقافة اإلسالمیة، من خالل اإللمام باللغة العربیة 

  انـي المفردات ودالالتھا المرتبطة بالسیاق فـي الغالب، مع  كخطوة أولى والنظر في مع
  

 
الدار / بین اللغة البیانیة واللغة الحاسوبیة، المركز الثقافي العربي، لبنان: الترجمة والتعریب: الدیداوي محمد  (1)

  .84.، ص 2000البیضاء، 
(2) LEDERER, Marianne. La traduction aujourd’hui, le model interprétatif, Paris, Hachette-

livres, 1994, P.84.    
 (3) REDOUANE, Joëlle: Traductologie Science et philosophie, Office des publications 

universitaires, Alger, p.34.   
، 24، ج2000، مؤسسة الرسالة، 01جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاكر، ط:  الطبريانظر (4)

  .149.ص
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إّن فھم شيء آخر،  «: الذي یؤكد ،الحالجوھنا یحضرنا قول . االستعانة بكتب التفسیر

     (1) ».ز اآلخر بحّد ذاتھال یكون  بضّمھ، إّنما باالنتقال عبر االنحراف إلى مرك

" ابن كثیر"التي آثرنا نقلھا إلى معنى القرآن، التفاق كل من ) البینة(     وننتقل لمفردة 

، بینما اختلف عنھما  (2)على ھذا المفھوم في تفسیرھما للقرآن الكریم" الطبري"و 

  (3) .في اللغةناسبا البینة للرسول الكریم كرفع على البدل من ھذه المفردة " القرطبي"

ما یمكن مالحظتھ ھو تفادي مترجمینا ذكر داللة المفردة بصراحة، واكتفوا بترجمة 

مع إرفاق كل ) La preuve و  Le signe(معناھا العام وفق مكافئھا اللغوي األقرب إلى 

. لترجمتھما بمفردة شارحة، تضفي إیحاء أكبر للترجمة" ماسون"و " كزیمرسكي"من 

طیع أن یأتي بلفظ في اللغة الفرنسیة یؤدي المعنى المودع في المفردة فالمترجم لن یست

 إذا أرفقھ بشرح أو تفسیر أو مفردة أخرى تضفي علیھ من اإلیحاءات ما العربیة، إّال

  .یوصل مفھومھ للقارئ األجنبي
  

   

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

(1) MESCHONNIC, Henri : Poétique de la traduction, pour la poétique II, Paris, Gallimard, 
1973, p.411.   

، 2000، مؤسسة الرسالة، 01جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاكر، ط: نظر الطبري ا (2)
، دار طیبة للنشر 01تفسیر القرآن العظیم، تحقیق سامي بن محمد سالمة، ط :راجع ابن كثیر  أو.539.، ص24ج

    .456.، ص08، ج 1999والتوزیع، 
، 20، ج 2003الجامع ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، :  القرطبينظرا (3)

  .142.ص
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  لسجدةالطالق، الشورى، التحریم، التوبة، ا **

وفي . حت ظل جدول واحده المفردات تذقد یتساءل القارئ عن ماھیة جمع ھ     

الواقع ترتبط ھذه المفردات بالشریعة اإلسالمیة، من حیث إیضاح األحكام والمناھج 

  . والتعامالت، وتقدیم صورة عن سماحة اإلسالم ویسره

  
                    الترجمة

  اسم السورة
  ید اهللاحم  ماسون  كزیمرسكي

  La Délibération  La Délibération  La consultation  الشورى

  Le Divorce  La Répudiation  Le divorce  الطالق

  La défense  L’Interdiction  L’interdiction  التحریم

  L’adoration  La Prosternation  La Prosternation  السجدة

  Le repentir  L’Immunité  Le repentir  التوبة
Le désaveu  

    
تحمل في طیاتھا معنى ) الشورى( ما یشد انتباھنا من الوھلة األولى، ھو أن مفردة     

)La consultation (و)La Délibération( وھنا نؤكد على أن االعتناء بمقصد النص ،

. واالعتناء بداللة المفردات، لھ بالغ األثر في تبلیغ رسالة النص الدیني بوجھ خاص

"        أوركھات و ألدرسون" ترجمة النصوص الدینیة یقول كل من وعن

)Alderson et Urquhart :( »ذا أخذنا النصوص الدینیة كمثال، لوجدنا أن اھتمام إ 

الكثیر من المترجمین منصب في المقام األول دائما على النص المصدر، بینما یكون 

   (1) ».نھماالھتمام منصبا على قارئ الترجمة عند اآلخرین م

فالترجمة لیست بالنشاط المقصور على نقل عمل من لغة إلى أخرى، بل ھي رسالة 

تبلیغیة تواصلیة؛ خاصة فیما یتعلق بالنصوص الدینیة التي تحمل في أبسط مفرداتھا 

  كّما ھـائـال من المعـانـي والدالالت التي تستوجب من المترجم إبالغھا بكل أمـانـة، مـع

  

  
(1) HATIM, Basil and MASON, Ian: Discourse and the Translator, Longman Group, UK, 1990, 
p.20. 
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" وجین نیدای"ترك نفس األثر األصل في نفس المتلقي الھدف، وفي ھذا اإلطار یقول 

)Eugène Nida :( »من الترجمة ھو  أن تحدث في المتلقي نفس األثر إن المنتظر 

الذي یحدثھ النص المصدر في القارئ؛ باختصار، أن توصل الترجمة روح األصل 

      (1).»وأسلوبھ

على نقلھا إلى   " حمید اهللا"و " كزیمرسكي"فنالحظ اتفاق ) الطالق(     أما مفردة 

)Le Divorce ( وھي ترجمة صحیحة، تفي بداللة المفردة العربیة، مثلھا في ذلك مثل

وكلھا . ؛ بمعنى الطالق أیضا)La Répudiation(التي نقلتھا إلى " ماسون"ترجمة 

  .  ترجمات تفي بمقصد المفردة األصلیة وتؤدي المعنى

ھو ) مالتحری( وفي خضم حدیثنا عن مقصد النص األصلي، ألیس القصد من مفردة     

الحظر والمنع، وھما المعنیان اللذان تشیر إلیھما كل من المفردتین الفرنسیتین       

)La défense ( و)L’Interdiction.(  

إذن، حاول مترجمونا من خالل ترجماتھم السابقة، استخالص معاني المفردات ومن 

، ومخزونھا ثّمة إعادة صیاغتھا في اللغة الھدف، بما یتوافق مع معطیات تلك اللغة

إن المترجم یغزو عالم « ) : Steiner" (ستاینر" المفرداتي، وفي ھذا اإلطار، یقول 

،   (2)»النص المصدر، ویستخلص المعاني المقصودة ویضعھا في لغة مألوفة للقارئ

فالنص الدیني جاء أصال لھدف محدد، وتبلیغ الرسالة التي ینطوي علیھا ھذا النص 

  .یقھا من العملیة الترجمیةھي المھمة المنتظر تحق

 وعن .وبالتالي یجب تفادي التشویھ، التحریف أو التحویر الخاطئ لمفھوم المفردات

" حمید اهللا " منالتي أحسن كل) السجدة( إشكالیة التحریف والتشویھ، ننتقل إلى مفردة 

ى ترجمتھا إلى ما یكافئھا في اللغة الفرنسیة من معنى شكال ومضمونا، عل" ماسون"و 

) العبادة (التي تعني ) L’adoration(الذي ذھب في نقلھ إلى " كزیمرسكي"عكس 

  ). السجود (ولیس 

  
  .171.، ص1976نحو علم الترجمة، الجمھوریة العراقیة، وزارة اإلعالم، : یوجین نیدا  (1)

(2) STEINER, George : Après Babel, une poétique du dire et de la traduction, traduit par 
Lucienne Lotingeret et Pierre Emmanuel Dauzat, Albin Michel, Paris, 1998, p.299.  
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 الدور المنوط بھ في  ال یكتفي فقط بالنقل، بل یجب أن یأخذ بعین االعتبارفالمترجم

ماریان "على حّد وصف إتمام العملیة الترجمیة، بوصفھ أحد أعمدة ھذه العملیة، و

 ثقافات ، حماة ومروجيحراسالمترجمون ھم  « ):Marianne Lederer" (لیدیرار

لذلك من واجبھم تقدیم الترجمة الدقیقة واألقرب لسیاق النص، مھما كان  ، (1) ».العالم

الترجمة  "بمعنى   "traduire, c'est trahir "  العبارة الفرنسیة لسماعنوعھ، تفادیا

   ".خیانة

التي سمیت بذلك ِلَما نزل في السورة الكریمة من توبة اهللا ) التوبة(      وننتقل لمفردة 

یزیغ  كاد  ما  بعد  من   ،العسرة ساعة  في  اتبعوه  الذین   على النبي والمھاجرین واألنصار

" كزیمرسكي" وقد نقل   .  تبوك غزوة  في  ُخلفوا  الذین  الثالثة  وعلى   ،منھم فریق  قلوب  

حمید  "ھب إلیھاذ نفس الترجمة التي ، وھي)Le repentir( المفردة نقال حرفیا إلى 

؛ وھو االسم )براءة( بمعنى ) Le désaveu (: الذي أضاف إلیھا ترجمة أخرى" اهللا

  - صلى اهللا علیھ وسلم-ق الجمھور توقیفا عن النبي ه السورة باتفاذالثاني لھ

ویجدر بنا ھنا، أن نذكر أن لھذه السورة الكریمة أكثر من اسم؛ حیث نقرأ في تفسیر 

 - رضي اهللا عنھ -سألت ابن عباس : قال سعید بن جبیر«  : مایلي نصھ" القرطبي"

زلت في غزوة ھذه السورة ن: قال القشیريو. الفاضحةتلك :  فقال براءةعن سورة

 وفي السورة كشف أسرار ، وفي أولھا نبذ عھود الكفار إلیھم،تبوك ونزلت بعدھا

، ألنھا تبحث عن أسرار المنافقین وتسمى الفاضحة والبحوثوتسمى . المنافقین

  . (2) ».البحث: والبعثرةالمبعثرة 

، وال )الحصانة( بمعنى ) L’Immunité(فقد نقلت المفردة العربیة إلى " ماسون"أما 

  ندري ھنا أّیا من المعاني ترمي إلیھ مترجمتنا

تبقى الحرفیة أحسن طرق ترجمة مسمیات سور القرآن الكریم، الرتباطھا في غالب 

األحیان بالحرف، ناھیك عن توقیفیة ھذه التسمیات على الرسول الكریم؛ مما یوجب 

  . العلمترجمتھا وفقا لطریقة المحاكاة الصوتیة، ألنھا مثلھا مثل أسماء
   

(1)  LEDERER, Marianne : La Traduction Aujourd’hui, le modèle interprétatif, Hachette, Paris, 
1994, p.197.    

، 08، ج 2003الجامع ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، :  القرطبينظرا (2)
  .61.ص
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  األحزاب، الزمر**

  . ھذا الجدول مفردتین تحمالن معنى تجّمع لألفرادجمعنا تحت ظّل

كل  من  المسلمین  على  بوا تحّز المشركین  ألن   ا االسمذ، ُسمیت بھاألحزاب سورة ف   

، المسلمین حرب  على  ب العر وأوباش  قریظة  وبني  غطفان  مع  مكة  كفار  فاجتمع   ،جھة 

  . شرح أكثر للموضوعي، وفي ما یل  أما الزمر فتفید معنى الطوائف والجماعات
  

                    الترجمة
  اسم السورة

  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

  Les Confédérés  Les Factions  Les Coalisés  األحزاب

  Troupes  Les Groupes  Les groupes  الزمر

  
، ھو اتفاق )األحزاب(      ما یمكن مالحظتھ من الوھلة األولى في ترجمة مفردة 

مترجمینا على نقلھا وفقا لداللتھا المعجمیة، رغم تباین المفردات الموظفة من طرف 

تأویل الذي فالترجمة ال تخرج عن أن تعدو فعال من أفعال التفسیر وال. كل مترجم

یتصل بالفرد، وللمترجم حریة اختیار األلفاظ التي یراھا مناسبة، شرط أن تفي بالمعنى 

 من المفروض أن یكون « ":ابن خلدون"والدالالت المقصودة، وفي ھذا اإلطار یقول 

المترجم ملما باللغة وإعرابھا ونحوھا، وما حفظ التراكیب واأللفاظ والمصطلحات، إال 

      (1) ». تكییفیة بعد أن یفھم المقصودإغناء ووسیلة

، ومفردة          (2)﴾وسیق الذین اتقوا ربھم إلى الجنة زمرا ﴿ ":الزمر" ونقرأ في سورة 

ھھنا ھي جمع للزمرة؛ الجماعة المتجانسة في المرتبة والمبادئ، كقولنا  )الزمر( 

 حسب ترتیب درجات طوائف: ، والمراد باللفظ في اآلیةاألخیار وزمرة األشرارزمرة 

التي ) Les Groupes( ب، ولذلك صحت ترجمة المفردة العربیة  (3)إیمانھم وطاعاتھم

  الفرنسیة تفي بالمعنى أیضا وتؤدیھ، ألنھا) Troupes(تفي ذات المعنى، حتى أن مفردة 

   
  
        .40.، ص2000 ، لبنان/ الترجمة والتواصل، المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء:  الدیداوي محمد  (1)
   .73. اآلیة: سورة الزمر (2)
نقد ترجمة القرآن في ضوء المنھج السیاقي، مجلة المترجم، مخبر تعلیمیة الترجمة : راجع عبد الجبار توامة (3)

  .143.، ص2003وتعدد األلسن، العدد الثالث، جامعة السانیة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، أكتوبر 
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تحمل في طیاتھا مفھوم الجماعة والزمرة لغة، ناھیك عن أن جماعات الخلق من 

المؤمنین أو الكافرین تكون حشودا یوم الحساب، وربما ھو ذا المعنى الذي كان 

أن الترجمة  "الدیداوي محمد"ویؤكد ). Troupes( إلیھ من خالل مفردة المترجم یرمي

 اإلتیان بقوالب تؤدي المعنى إلى أقصى مداه بحیث یكون «: الصحیحة، تتمثل في

قوالب المعنى في اللغة المترجم إلیھا مطابقا إلى أقصى درجة تالمس التمام مجموع 

  (1)»تباع قواعد النحو واإلعرابلمجموع قوالب المعنى في اللغة المترجم منھا بإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ، المركز الثقافي العربي، الدار - بین اللغة البیانیة واللغة الحاسوبیة-الترجمة والتعریب : الدیداوي محمد (1)

    . 280. ، ص2002بیروت، / البیضاء
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  لصف ا**
                    الترجمة

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

  Ordre de batail  Le Rang  Le Rang  الصف

  
وھو مصدر بمعنى السطر المستوي، من الجند أو أي ) الصف(      وننتقل إلى سورة 

استواء نیات المجاھدین في سبیل اهللا، «  ما مفاده "الزمخشري"شيء آخر، ونقرأ عند 

   (1)» في الثبات حتى یكونوا في اجتماع الكلمة كالبنیان المرصوص

فیھ تأدیة لذلك ) Le Rang(إن المفردة العربیة واضحة في معناھا، وترجمتھا إلى 

د یكون بعید في داللتھ عن المفردة العربیة، لكن ق) Ordre de batail(بید أن . المعنى

إن اهللا یحب  ﴿: قد ارتكز في ترجمتھ على قولھ تعالى في سورة الصف" كزیمرسكي"

أمر ( ؛ من حیث أنھ أّولھ إلى  (2)﴾الذین یقاتلون في سبیلھ صفا كأنھم بنیان مرصوص

ضرورة فھم "  إیان میسونوباسل حاتم "ویؤكد . ، استنادا إلى سیاق النص)بالقتال

إن وجود ألفة بین المترجم « :  األصلي، بقولھمامقاصد ومعاني مفردات النص

د أحد العوامل الحیویة ـعـاتب النص المصدر، یـا كـواألفكار والمعاني التي یقصدھ

فأفضل مترجمي النص الدیني ھم أولئك الدین یفھمون  اعد على الترجمة،ـي تسـالت

    (3) ».مقاصده

  

  

  
  

  

     
 تصحیح -غوامض التـنزیل، وعیون األقاویل في وجوه التأویل، الكشاف عن حقائق :  الزمخشريع راج(1)  

  .289. ص ،04 دار الكتاب العربي، ج -وضبط وترتیب مصطفى حسین أحمد 
  .4سورة الصف، اآلیة  (2)

(3) HATIM, Basil and MASON, Ian: Discourse and the Translator, Longman Group, UK, 1990, 
p.78.  
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   المائدة، الحج الملك،،، الحدید، التین، الزخرفألنفال، اإلسراء ا**   

   
      لقد آثرنا جمع أسماء السور السابقة الذكر في جدول واحد، التفاق التراجمة 

ائھا نقال حرفیا من اللغة العربیة إلى اللغة الفرنسیة، وفقا لداللتھا الثالث على نقل أسم

  .المعجمیة

  
                    الترجمة

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

  Le butin  Le Butin  Le Butin األنفال

 Le Voyage  اإلسراء
Nocturne  

  

Le Voyage 
Nocturne   

Le voyage 
nocturne  

  Le Fer  Le Fer  Le fer  الحدید  

  Le figuier  Le Figuier  Le figuier  التین

  Les Ornements  L’Ornement  L’Ornement  الزخرف

  L’empire  La Royauté  La Royauté  الملك

  La table La table servie  La table servie  المائدة

 Le pèlerinage de  الحج
la Mecque  

Le pèlerinage    Le pèlerinage  

  
     یبدو من الوھلة األولى، أن المعجم ثنائي اللغة یحمل في طیاتھ مقابالت دقیقة 

 اتفق المترجمون الثالثة على نقل اسم لمفردات اللغة المصدر في اللغة الھدف؛ حیث

كل من السور المذكورة في الجدول نقال حرفیا، وفقا لمكافئھا اللغوي في اللغة الھدف، 

 أھمیة "شارل تابر ویوجین نیدا"ویؤكد .  الشكل والمضمون معامحافظین بذلك على

  دـدیـا لتحـاسیـة، عنصرا أسـالـرد فیھ الرسـل الذي تـكـان الشإذا كـ «: الـشكل، بقولھما
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   .(1)»أخرىمعناھا، فإّن ھناك حدا كبیرا إلیصال ھذا المعنى من لغة إلى 

ھو إیصال الصورة بكل  وتجدر اإلشارة ھنا، إلى أن الھدف الرئیسي ألي مترجم

 في )Dynamic Equivalence( المكافئ الدینامیكيوضوح وأمانة إلى القارئ، لیبقى 

    .Formal Correspondance((2)(لي التناسب الشك: بالنص الدیني ذا أولویة مقارنة 

 تكافئ لغویا ي وھ(3) .تعني لغة وسیاقا الغنائم؛ غنائم معركة بدر) األنفال( فمفردة 

وینطبق نفس التحلیل على  . التي أجمع مترجمونا علیھا) Le Butin(المفردة الفرنسیة 

ُیسري : قالأَسْرى، : فمن قال. سیر اللیل: واإلسراء والسُّرى؛ )اإلسراء( مفردة 

      (4) .إسراء

وھي الترجمة التي ) Le Voyage Nocturne(إذن، اإلسراء تفید معنى السفر اللیلي 

، مثلما أجمعوا على نقل مسّمى "حمید اهللا"و" ماسون"و " كزیمرسكي"أجمع علیھا 

اإلنسان  قوة  وھو  ،   فیھا  الحدید  لذكر     لكذوالتي ُسمیت ب ،)Le Fer(إلى ) الحدید( سورة 

     .  والعمران البنیان  في  تھ وعّد والحرب  السلم  في  

 العدید من المنظرین یحاولون إثبات بساطة العملیة الترجمیة وسھولة نقل المفردات ّإن

والعبارات والمعاني من لغة إلى أخرى، وبأن المقیاس الحقیقي ألي ترجمة یكمن في 

میشال  " إلیھا، ومن بین ھؤالء المنظرینبساطة ووضوح مفرداتھا في اللغة المنقول

إن مقیاس الترجمة الجیدة ال یتعلق بجودة  «: ، الذي یؤكد)Michel Ballard" (باالر

. (5)». المفردات تلكالمفردات، بل بدرجة الحفاظ على بساطة المضمون ودقة معاني

الجدول وھذا بالضبط ما حاول مترجمونا الثالثة فعلھ في ترجمة مختلف أسماء سور 

  .الذي بین أیدینا
   

(1) NIDA Eugene and TABER Charles: The Theory and Practice of Translation, Leyde, Brill, 
1969, p.5.  

(2)  Ibid, p.22.  
، 13، ج2000، مؤسسة الرسالة، 01جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاكر، ط: نظر الطبريا (3) 

  .360 .ص
، 1999، دار طیبة للنشر والتوزیع، 01تفسیر القرآن العظیم، تحقیق سامي بن محمد سالمة، ط :راجع ابن كثیر  أو
     .05. ص،04ج

  .330.، ص17 المرجع السابق، ج:نظر الطبريا (4)

(5) DEPRE OSEKI, Inès : Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand colin, Paris, 
février 1999, p.23. 
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التین الذي : ُعِني بالتین:  فقال بعضھمھا، اختلف أھل التأویل فی، فقد    أما سورة التین

  (1) .مسجد دمشق: التین: ل، وقال آخرونیؤك

م بالبقاع المقدسة واألماكن المشرفة، قَس ما ورد في تفسیر ھذه المفردة القول بأنھمثل

التي خصھا اهللا تعالى بإنزال الوحي فیھا على أنبیائھ ورسلھ، وھي التین والزیتون، 

، )بالد التین والزیتون( عیسى في بالد فلسطین فكأنھ قسم بالرسالة التي أنزلت على

. المبارك: ، ومعنى سینین)سیناء( ، في طور سینین-معلیھ السال-موسى ورسالة 

 اآلیات الكریمة مكة، أین نزلت رسالة النبي محمد، وكأّن: لیكمل اهللا قسمھ بالبلد األمین

قسم باألدیان السماویة الثالثة التي نزلت على محمد وعیسى وموسى صلوات اهللا 

     (2) .وسالمھ علیھم

نى األول الذي یتبادر إلى الذھن عند قراءة المفردة، األكید أن مترجمینا، أخذوا بالمع

احترام مضمون ، مع إال أنھ ال یجب إھمال الدالالت والمعاني المصاحبة للمفردات

 ما یفصل بین الترجمة ذا ھألن. والنقل األمین لدالالت الحرف فیھالنص المصدر 

ا لمیولھ، ألن الجیدة والردیئة، والمترجم الجید ال یتصرف في النص األصلي وفق

االستخفاف والالمباالة في نقل المعاني األصلیة للمفردات، یؤدي إلى تشویھ الدالالت 

" أنطوان بارمان"وفي ھذا اإلطار، یسترسل . األصلیة ومن ثّمة تحویلھا عن مقاصدھا

)Antoine Berman (یضطر المترجم الذي یترجم لجمھور معین إلى خیانة «: بقولھ 

ھوره؛ ھذا األخیر الذي یتعرض لخیانة لیست أقل من خیانة األصل وتفضیل جم

فتجرید النص من غرابتھ بھدف [...]. المترجم لألصل، مادام یقدم لھ نصا مكّیفا 

       (3) ».تسھیل قراءتھ، ال یسھم إال في تشویھھ، وبالتالي خیانة القارئ الذي نزعم خدمتھ
التي نقلھا كل من ) الزخرف( مفردة وبما أننا نتحدث عن خیانة القارئ، نعرج على  

  بصیغتي المفرد والجمع، وھي ) L’Ornement(مترجمینا الثالثة إلى المفردة الفرنسیة 

   

  

  

  .502.، ص24 المرجع السابق، ج:نظر الطبريا  (1)

  .577.، ص03ج  :أو   صفوة التفاسیر. 301.، ص30ج:  راجع التفسیر المنیر (2)
(3)  BERMAN, Antoine : La Traduction et la Lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, Paris, 1999, 
p.85/86.   
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الزینة وما یتخذه ترجمة صحیحة ال غبار علیھا، إذا ما أخذنا بظاھر المفردة العربیة؛ 

الناس من أمتعة وأثاث ، لكن عند تعمیق النظر في تفسیر العلماء، نلمح اتفاقا على أن 

     (1) .المقصود منھ الذھب

إن الفعل الترجمي، یكتنفھ من التعقید ما یلزم المترجم بادراك جّل التفاصیل المتعلقة 

ظ فیھ على كل تلك بالمعنى األصلي في لغة األصل، لُینِشأ نصا جدیدا، یحاف

.                                                                                                   التفاصیل

عّما سبقھا من مفردات، حیث تم نقلھا وفقا لمكافئھا ) الملك( ولم تختلف مفردة 

حمید "و " ماسون"من طرف كل من ) La Royauté(اللغوي في اللغة الفرنسیة 

، المملكة( بمعنى ) L’empire(نقلھا إلى " كزیمرسكي"، بینما آثر "اهللا

 یشمل كل دالالت المفردة  لكن ال،وھو معنى قریب من األصل) االمبراطوریة

   .العربیة

" حمید اهللا"و" ماسون"فیمكن القول، بأن ) المائدة(       أما عن ترجمة اسم سورة 

، وھي أقرب الترجمات إلى السیاق العام )La table servie(اتفقا على نقلھا إلى 

؛ إذ طلب (2)للنص الذي جاء فیھ الحدیث عن مائدة بھا طعام ُأنزلت لبني إسرائیل

، ولھذا (3) أن یطلب من اهللا إنزال مائدة بھا طعام- علیھ السالم-الحواریون من عیسى 

بید أن . علیھالوجود الطعام ) La table servie(كانت الترجمة األدق ھي 

اكتفى فقط بنقل بسیط للمفردة، وفقا لما یكافئھا من معنى معجمي في " كزیمرسكي"

 )Rudolf Pannwitz( "رودلف بانویتز"ویتحدث  ).La table(اللغة الفرنسیة إلى 

عن المساس بمعنى وقیمة المفردات أثناء نقلھا من اللغة األصل إلى اللغة الھدف، 

  إن «: لمعـانـي الكامنة فـي تلك المفردات، لیسترسل مؤكداوضرورة احترام ظـالل ا

  

  
  .601.، ص21 المرجع السابق، ج:نظر الطبريا   (1)

، 16، ج 2003الجامع ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، :  القرطبيانظر
  .87.ص
  .112.سورة المائدة، اآلیة  (2)
  .218/221.، ص11مرجع السابق، ج ال: الطبريراجع (3)
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 فھي تحترم بشكل مفرط تنطلق من مبدأ مغلوط فیھ، جودھاترجماتنا، وحتى أ

ویكمن خطأ المترجم . رجمأكثر من احترام روح النص المت استعماالت لغتھا الخاصة،

ا تتزعزع بقوة ـارئ للغتھ، بدل أن یتركھـال الطـة الحفاظ على الحـاولـمح في األساسي

تعمیق لغتھ بفضل اللغة  على المترجم توسیع و إذن ینبغي.نبیةاللغة األجرف ـمن ط

       (1)». األجنبیة

ب جمة أدق، مقارنة قد لجأ إلى تقدیم تر" كزیمرسكي"ا نالحظ أن إّال أننا سرعان م

 Le pèlerinage de la(إلى ) الحج( ، حینما نقل مفردة "حمید اهللا"و " ماسون"

Mecque( مضیفا بذلك مفردة ،)ممّیزا ربما بذلك بین باقي الحج عند بقیة )مكة ،

ونلمس في ذلك تقدیرا . الشعوب، أو ربما حتى عند المسلمین أنفسھم من شیعة وُسّنة

   وظاھر فـي معنـى أي مفردة أو نص، مع أخذ السیـاق العـام بعین منھ لمـا ھو ضمنـي

إن تقدیر  « : قائال)Bensimon" (بنسیمون"االعتبار، وفي ھذا اإلطار یسترسل  

الضمني والظاھر في أي أثر أدبي، یجب أن یأخذ بعین االعتبار؛ كفاءة القارئ في 

     (2) ».السیاقتوسیع وتعمیق وضبط إدراكھ وفھمھ لثقافة اآلخر بفضل 
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
(1) DEPRE OSEKI, Inès : Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand colin, Paris, 
février 1999, p.105. 
(2) DEPRE OSEKI, Inès : Questions de Traductologie, Université de Provence, Paris, 2001- 
2002, p.6. 
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   الشرح**
  

                    الترجمة
  اسم السورة

  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

 N’avons nous  الشرح
pas ouvert ?  

L’Ouverture  L’ouverture  

   
، ھو اتفاق كل من )الشرح( لوھلة األولى في ترجمة مفردة     ما یمكن مالحظتھ من ا

على نقلھا بصیغة المفرد، واختزالھا في لفظ واحد إلى " حمید اهللا"و" ماسون"

)L’Ouverture ( التي تفید معنى )ما ال یؤدي لغویا، وھو ) الثغرة، الفتحة، الفتح

 بنقص في ترجمة بالضبط الدالالت الموجودة في طیات المفردة العربیة؛ إذ نحس

 تعالى ذكره وھو یحدث نبیھ معنى اسم السورة، خاصة وأنھا عنوان ِلَما یرمي إلیھ اهللا

محمد صلى اهللا علیھ وسلم في سیاق السورة، مذكِّرا إیاه بنعمھ وآالئھ عنده، وإحسانھ 

   (1) َأَلْم َنْشَرْح  َلك  یا محمد، للھدى واإلیمان باهللا ومعرفة الحّق صدرك؟:  إلیھ

مما یستوجب نقل المفردة العربیة في أكثر من مفردة إلى اللغة الفرنسیة، حتى ال یسيء 

 "كزیمرسكي " إلیھذھب وھو بالضبط ما ،القارئ فھم معناھا، أو الخلط في مفھومھا

كترجمة ) ? N’avons nous pas ouvert(االعتماد على سؤال في ترجمتھ، من خالل 

تكون اللغات غیر متطابقة من حیث القیم الداللیة ما ا غالبف .لمسّمى السورة الكریمة

للمفردات، ومثل ھذه الصعوبات في إیجاد المكافئ اللغوي الدقیق تؤدي إلى تشویھ 

 ال یمكن «: ذلك بقولھ )Paul Bensimon" (بنسیمون بول"ویؤكد . العملیة الترجمیة

الت التي تغوص فیھا إعادة صیاغة النظرة إلى العالم، ومفھوم الزمن، ونظم التمثی

  (2) »جذور اآلثار األدبیة إلى لغة أخرى  دون تحریف

  

  

  

  
، 24، ج2000، مؤسسة الرسالة، 01جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاكر، ط: انظر الطبري (1)

  .493. ص
(2) DEPRE OSEKI, Inès : Questions de Traductologie, Université de Provence, Paris, 2001- 
2002, p.3. 
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  القصص **

  
                    الترجمة

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

   L’Histoire  Le Récit  Le Récit  القصص

  
مرة أخرى في ترجمتھما، السم آخر من أسماء " ماسون"  و"حمید اهللا"ق لقد اتف    

وھي ترجمة صحیحة، ) Le Récit(إلى ) القصص( السور القرآنیة؛ حیث نقال مفردة 

لكننا نؤاخذ علیھما نقلھا بصیغة المفرد، بید أن المفردة العربیة جاءت بصیغة الجمع، 

).      L’Histoire(نما ترجمھا إلى حی" كزیمرسكي"وھو الخطأ نفسھ الذي ارتكبھ 

لكن تجدر اإلشارة ھنا إلى أن المفردتین الفرنسیتین المنقول إلیھما صحیحتان داللیا، 

إلى، أن لأللفاظ   ومنھ نخلص.القصة، والحكایة المسرودةألنھما تحمالن معنى 

بیتر "یؤكد مرادفات في اللغة المنقول إلیھا، والمترجم الجید ُیَحّصلھا بسھولة ویسر، و

تي ال األلفاظ غیر قابلة للترجمة، ھي تلك ال«  : أن)Peter Newmark" (نیومارك

                    (1)»على الفور في اللغة الھدفوجود لمكافئ لغوي لھا یحضر للذھن 

إن تعدد اللغات یدل على إحدى الحالتین؛ إما على وجود تنافر جذري بین تلك اللغات، 

مة مستحیلة نظریا، وإما أن الترجمة منظور إلیھا كواقعة محققة تجد وھنا تغدو الترج

وفي ھذا اإلطار یسترسل . تفسیرھا في وجود أساس مشترك یجعل الترجمة فعال ممكنا

ا ذه الحالة علینا، إما العثور على ھھذفي  «: مؤكدا) Paul Ricoeur" (بول ریكور"

یة، وإما یلزمنا أن نعید بناء ذلك  وھنا نقتفي آثار اللغة األصلاألساس المشترك،

  (2) ».األساس بناء منطقیا، وھنا نتجھ في طریق اللغة الكونیة

  

 

  

(1) NEWMARK .Peter, A Text Book of Translation, Prentice Hall International, New 
York/London, 1988, p.17.  

(2) RICOEUR. Paul, Le paradigme de la traduction, Revue Esprit, Février 2000, p.36. 
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  المعارج **

 
                    الترجمة

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

 Les Degrés  Les Degrés  Les voies  المعارج
d’ascension  

) Les Degrés(إلى " ماسون"و " كزیمرسكي" فقد نقلھا )المعارج(  أما عن سورة     

وھذه الترجمة تحمل إلى حد ما معنى ) الدرجات، الرتبة، المنازل والمستویات( بمعنى 

التي ) Les voies d’ascension" (حمید اهللا"المفردة العربیة، لكن نفّضل ترجمة 

.  أكثر بالداللة العربیة للفظ، ناھیك عن كونھا ترجمة سیاقیةمعبرة وموحیة جاءت

في تأویل المفردة إلى ما " الطبري"و " القرطبي"و" كثیر ابن"ونالحظ اتفاق مفسرینا 

 المعارج ھي الدرجات، وُیعنى بھا العلو والفواضل، وبأن في تأویلھا أیضا «مفاده أن 

                                                                                                 (1) ».السماء معنى معارج

من أجل تحقیق « ): Amparo Hurdato Albir" (أمبارو ھورداتو ألبیر"ویؤكد 

للنص األصلي، ینبغي أن یكون المترجم أمینا لقصد المؤلف أوال، ثم بعد ذلك،  األمانة

ب أن یكون أمینا للقدرات الخاصة التي تمنحھا خالل عملیة إعادة صیاغة النص، یج

ن القرآن الكریم بمعانیھ وألفاظھ، كالم اهللا الذي إ. (2) ».اللغة للتعبیر عن ذلك القصد

یعلو وال ُیعلى علیھ، ومن الصعب إیجاد المكافئ اللغوي الصحیح واختصاره في 

  . مفردة واحدة تفي بالمعنى والداللة المنشودین بسھولة ویسر

  
  
، 23، ج2000، مؤسسة الرسالة، 01جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاكر، ط: انظر الطبري (1)

  .600. ص
، 18، ج 2003الجامع ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، : القرطبي

  .281.ص
، 1999، دار طیبة للنشر والتوزیع، 01 بن محمد سالمة، طتفسیر القرآن العظیم، تحقیق سامي :راجع ابن كثیر أو
     .220.، ص08ج

(2) HURTADO, Amparo : ‘La Fidélité au sens, un nouvel horizon pour la traductologie’, Etudes 
Traductologiques -textes réunies par Marianne Lederer-, Cahiers Chompollion, sous la 
direction de Maurice Gravier, F.Paillart, Paris, Novembre 1990, p.79. 
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   الذاریات**

                    الترجمة
  اسم السورة

  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

 Qui éparpillent  Ceux qui se  الذاریات
déplacent 

rapidement  

Qui éparpillent  

   

نقل "  حمید اهللا"و " كزیمرسكي"، نالحظ أن )الذاریات(      وحینما ننتقل إلى مفردة 

نسبة إلى الریاح التي تذرو التراب،  )Qui éparpillent(المفردة العربیة إلى عبارة 

ذرت الریح التراب تذروه ذروا : ویقال. یةفجاءت السورة تحمل صفة الریاح الذار

   (1) .وتذریة ذریا

، و ال )Ceux qui se déplacent rapidement(فقد ترجمت المفردة إلى " ماسون"أما 

ندري ما الذي كانت ترمي إلیھ من خالل ھاتھ الترجمة، وما ھو الشيء الذي وصفتھ 

  بالسرعة؟ ھل كانت ترمي إلى الریاح أو غیرھا ؟ 

ا كان من األحسن لو أرفقت تسمیتھا بشرح یوفي للمعنى حقھ، وفي ھذا اإلطار  وربم

عندما تكون العبارة المعادلة من « : ، بقولھما" إیان میسونوباسل حاتم "یسترسل 

حیث المعلومات غیر كافیة بحد ذاتھا، یقوم المترجم بتفسیرھا أو توضیحھا باستخدام 

  ).les vanneurs(؛ مثال  (2)»األلفاظ المترادفة

   

  

  

  

  

  

  
  .30.، ص17 ج:لقرطبيراجع ا (1)

(2) HATIM, Basil and MASON, Ian: Discourse and the Translator, Longman Group, UK, 1990, 
p.354.  

  
- 137 -  



  الـفـصـل الـتـطـبـيـقـي                                                       تـحـلـيـل المـدونـة

  
   القلم**

  
                    الترجمة

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

  La plume  Le Calame  La plume  القلم

  
و " كزیمرسكي"لیس طریقة نقل ) القلم(  مفردة إن الملفت للنظر في ترجمة      

إنما . )La plume( لھا، إذ اكتفیا بتقدیم مكافئھا اللغوي في اللغة الفرنسیة "حمید اهللا"

لھده المفردة، من خالل اعتماد منھج المحاكاة " ماسون "الغریب ھو طریقة نقل

           نقل مفردةھ كان أولى بمترجمتنا ولعل.)Le Calame (الصوتیة، وترجمتھا إلى

 كان ، األمر الذي بالشرحاوفقا لمنھج المحاكاة الصوتیة، مع إرفاقھ) الذاریات( 

 للقارئ األجنبي وإن اتسمت  بشكل أحسنلة أكبر ویقدمھاسیعطي للمفردة قیمة ودال

                              " جون داربلني و جون بیار فیني"ویصف . عنده في البدایة بالغرابة

)Jean Pierre Vinay et Jean Darbelnet(یعدّّ   «: االقتراض اللغوي بقولھما 

 م یلجأ إلیھ إرادیا، لیحقق أثرا أسلوبیااالقتراض  أبسط طرق الترجمة؛ حیث أن المترج

 الترجمة ھي سیرورة من الشرح، « :ویعتقد الكثیر من المنظرین أن (1) ».معینا

فكل شيء ... والتأویل، وإعادة صیاغة األفكار أكثر مما ھي تحویل ونقل للمفردات

  (2)»قابل للترجمة، وال وجود لعائق لغوي 

   

  

  

  

  

(1)VINAY. J et DARBELNET.J: Stylistique comparée du français et de l’anglais, méthode, 
Didier, Paris, Bibliothèque de stylistique comparée, 1977, p.47.    
(2) NEWMARK .Peter: A Text Book of Translation, Prentice Hall International, New 

York/London, 1988, p.72.  
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   الماعون**

  

                    الترجمة
  اسم السورة

  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

  Les Ustensiles  Le Nécessaire  L’ustensile  الماعون

   
بصیغة ) L’ustensile(رجمت إلى مفردة التي ت) الماعون(  وننتقل إلى مفردة     

وھي المفردة المكافئة "  كزیمرسكي"وبصیغة الجمع عند " حمید اهللا"عند  المفرد

           فقد آثرت نقلھا إلى" ماسون"ناحیة المعنى والداللة، أّما  لغویا في اللغة الفرنسیة من

)Le Nécessaire ( لقرآن؛ حیث ذھب إذا ما نظرنا إلى تفسیر ا صحیحةوھي ترجمة

أھل التأویل أنھ الزكاة التي یمنعھا المنافقون، أو ما ُینتفع وُیستعان بھ من الحاجیات 

    (1) .التي تستعار فیما بین الناس كالدلو والقدر والمیزان وما إلى ذلك من الحاجیات

  

   فصلت**
  

                    الترجمة
  اسم السورة

  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

 Les  تفصل
Distinctements 

séparés  

Les Versets 
clairement 

exposés  

Les versets 
détaillés  

  
لدالئل ا فیھا  ووضح  ،  اآلیات فیھا  فّصل  تعالى   اهللا ألن  االسم   اذه السورة بھھذ ُسمیت     

الكون  لھذا  وخلقھ  ،وعظمتھ وجوده  على  القاطعة   البراھین وأقام  ، ووحدانیتھ قدرتھ  على  

 ُبینت:  أي﴾ ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آَیاُتُھ ﴿:  وقولھ.  سلطانھ  وعظیم  اهللا  بجالل  ینطق  الذي  البدیع  

  (2) .ت أحكامھَمحِكمعانیھ وُأ

  
  
  
، 1999، دار طیبة للنشر والتوزیع، 01تفسیر القرآن العظیم، تحقیق سامي بن محمد سالمة، ط :راجع ابن كثیر  (1)
     .496/498.، ص08ج

     .161.، ص07جالمرجع نفسھ،   (2)
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إلى    " كزیمرسكي"، حیث نقلھا )فصلت(     لقد اختلف مترجمونا في نقل مفردة 

)Les Distinctements séparés( بمعنى  ) وھي ترجمة ردیئة مقارنة ) المفّرقةالبینات

:        اللذین نقال المفردة على التوالي إلى" ماسون"و " حمید اهللا"بما ذھب إلیھ 

)Les versets détaillés ( بمعنى )(و) اآلیات المعروضة بوضوحLes Versets 

clairement exposés ( أي )المفّصلةاآلیات .(  

نا صعوبة تحدید معاني األلفاظ بشكل عام، إذ یجد مترجم النص ومن ھنا، تتضح ل

محمود "الدیني نفسھ في حیرة أحیانا أمام أبسط المفردات؛ وفي ھذا اإلطار یقول 

 إن للكلمة في اللغة غیر المعنى القاموسي العام، وغیر المعنى الذي قد «": السعران

كیف نوفق في اصطیاد كلمات فعندما ننقل من لغة إلى أخرى، ... یفھم من السیاق

  (1)»تعطي إیحاءات اللغة األخرى

إن اللغات تختلف من حیث المعنى البیاني للكلمات أو المعنى التصویري أو الصوتي، 

إبراھیم  "، ویؤكدواللغة العربیة بسعتھا المفرداتیة والداللیة تفوق كل اللغات األخرى

ن اللغات، والتعامل معھ بنحو ضرورة تفطن المترجم لالختالف الموجود بی" أنیس

یزول معھ كل تباین؛ من خالل تنظیم الترجمة وفقا لمتطلبات اللغة الھدف، وھذا من 

تختلف اللغات في النظام الذي تخضع لھا الجمل في تركیب كلماتھا « :خالل قولھ

وعالقة كل كلمة باألخرى، فللفعل مكان خاص من الجملة وللفاعل مكان آخر، 

ن ثالث وھكذا، وقد یضطر المترجم إلى التقدیم أو التأخیر، وإلى عملیة وللمفعول مكا

تنظیمیة خاصة حتى تبدو ترجمتھ جاریة على المنھج المألوف في اللغة المترجم 

       (2)»إلیھا

  
  
  
  
  
  
  
،  الرابع، مجلة المترجم، مخبر تعلیمیة الترجمة وتعدد األلسن، العددحول ترجمة القرآن: شعیب مقنونیفراجع   (1)

  .203.، ص2002  جوان-ینایرجامعة السانیة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران،
  . 171 .، ص1972، القاھرة، مكتبة أنجلو المصریة، 2طداللة األلفاظ، : إبراھیم أنیس  (2)
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  العلق** 

  
                    الترجمة

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

 Le sang coagulé  Le Caillot de  العلق
sang  

L’adhérence  

  
"  ماسون"و " كزیمرسكي"    ما یمكن مالحظتھ من الوھلة األولى، ھو تشابھ ترجمة 

، و )الدم المتخثر( بمعنى ) Le sang coagulé(لى ؛ حیث ُنِقلت تواال إ)العلق( لمفردة 

)Le Caillot de sang ( أي) حمید "بینما آثر ). خثارة أو قطعة صغیرة من دم متجمد

التحام أو امتزاج وعادة ما یكون (التي تفید معنى ) L’adhérence(ترجمتھا إلى " اهللا

  ).الشيء الملتحم دبقا 

 "القرطبي"، ویسترسل (1) ھنا جمع بمعنى الدمفي تفسیره أن العلق" الطبري"ویؤكد 

، وعند التمعن  (2)قطعة من دم رطبفي شرحھ، مؤكدا أن العلقة ھي الدم الجامد، وھي 

اإلشارة إلیھ، فاستعمالھ " حمید اهللا"فقط في تأویل المفسرین، نفھم المعنى الذي أراد 

نسیة، فیھ من اإلیحاء دون غیرھا من المفردات في اللغة الفر) L’adhérence(لمفردة 

والداللة ما یخدم النص القرآني المترجم إلى اللغة الفرنسیة، وعن الدالالت المصاحبة 

 إن اإلیحاءات الداللیة تأتي لتعمق «): Georges Mounin" (جورج مونان"یقول 

قتھا سابقا االختالفات المادیة بین الھوة التي تفصل اللغات؛ ھذه الھوة التي عّم

   (3)»'' طرق رؤیة العالم''، بواسطة التباینات األكثر دقة في الحضارات

، ألن مترجمنا أحسن مونانلكننا في ھذه الترجمة، ال نلمس الھوة التي یتحدث عنھا 

وإن كانت ھنالك ھّوة، فھي . نقل المفردة العربیة بما یتوافق وعبقریة اللغة المستقبلة

  وتفعیلھ لمداركھ اللغویة والمعرفیة، فـي سبیل حتمـا متعلقة بمدى ذكـاء القـارئ المتلقي 

  
  

، 24، ج2000، مؤسسة الرسالة، 01جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاكر، ط: انظر الطبري  (1)
  .519. ص
، 20، ج 2003الجامع ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، : القرطبي (2)

 .119.ص
(3) MOUNIN, Georges : Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, Paris, 1986, 
p.167/168. 
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  .إدراك ما ھو ضمني

 "ماریان لیدیرار" الذي ینطبق علیھ وصف ویبقى المترجم الجید، ھو ذلك

(Marianne Lederer)من خاللھحفظ  حارس اللغة، والمعقل األخیر الذي ُت«:  بأنھ 

  الحقیقةبحث عن یإنھ ف واللغة، ولتحقیق التعبیر المالئم، المفاھیمالعالقة بأكملھا بین

     (1) ».الكامنة وراء المفردة

  

  

  التكاثر** 
 

   الترجمة                 
  اسم السورة

  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

 Le désir de  التكاثر
s’enrichir  

La Rivalité  La courses aux 
richesses  

  
ما یلفت انتباھنا ھو استخدام مترجمینا لمفردات وصیغ مختلفة، للتعبیر عن معنى 

د ومشاغل التجارة المباھاة بالمال والعدد من قبائل وأوال، التي تفید ) التكاثر(مفردة 

 سھم، بني عبد مناف، وبني:  من قریشِنْیَیوقد نزلت السورة الكریمة في َح. والمعاش

تعادوا وتكاثروا بالسادة واألشراف في اإلسالم، فقال كل حي منھم نحن أكثر سیدا، 

ثم تكاثروا باألموات، فكثرتھم . ر بنو عبد مناف سھماا، فكُثعز عزیزا، وأعظم نفروأ

    (2).}َأْلَھاُكُم التََّكاُثُر{زلت سھم، فن

تحمل المفردة العربیة أكثر من مجرد داللة لغویة، لتتعداھا إلى السیاق التاریخي الدیني 

الذي ارتبطت بھ السورة، وھو أمر ال یمكن للترجمة أن تنقلھ بجّل دالالتھ إّال من خالل 

  وفـي ھـذا الصدد، تـقـول . شرح وتفسیر المفردة، مراعـاة النتظـارات القـارئ األجنبي

  

  
 (1) LEDERER, Marianne : La Traduction Aujourd’hui, le modèle interprétatif, Hachette, Paris, 
1994, p.114.    

، 20، ج 2003الجامع ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، : القرطبي (2)
 .168.ص
  

- 142 -  



  فـصـل الـتـطـبـيـقـي                                                       تـحـلـيـل المـدونـةالـ

  
 النص المترجم بانتظار  یستقبل المتلقيإن« ): Joëlle Redouane" (جویل رضوان"

  (1) »معین ینبغي مراعاتھ، ألنھ قد یتجاوز اإلطار اللغوي

لكثیر من المنظرین، ھي تلك التي ال یشعر المرء وتبقى الترجمة الناجحة وفقا لرأي ا

من خالل قراءتھا بأنھا نص ثان، وھذا ال یتحقق إّال من خالل محاولة إحداث نفس 

األثر في نفس المتلقي األجنبي، بإیجاد المكافئ الطبیعي األقرب لمفردات النص، 

، )Eugene Nida  et Charles Taber ("شارل تابرویوجین نیدا "ویؤكد كل من 

إعادة إنتاج المكافئ الطبیعي األقرب للغة األصل في  «: بأن العملیة الترجمیة تكمن في

    (2).»اللغة الوصل، أوال من حیث المعنى وثانیا من حیث األسلوب

 

  

  المسد** 
  

                    الترجمة
  اسم السورة

  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

  Abou-Lahab  La Corde  Les fibres  المسد

 
نقلھا إلى         " كزیمرسكي"ف وتمایزت؛ ) المسد(      اختلفت ترجمة مفردة 

)Abou-Lahab ( عدو اهللا  َأبي َلھب حول ھَالكوفقا لما ورد في سیاق السورة الكریمة

بنار ة عدتـھ السورة في اآلخرو وقد ت،لنبي الكریمن شدید العداء لاالذي ك، ورسولھ

 بلون من العذاب  السورة في ذلك، واختّصتھاھ زوجتھ بھا، وقرنتالوقدة یصُم

الذي  المسد، وھو  في النار بھبذ حبل من لیف ُتجمن ھو ما یكون حول عنقھا ؛الشدید

  . اتخذتھ السورة مسمى لھا

  إذن، اعتمد المترجم في نقلھ للمفردة العربیة على سیاق السورة، وقد الحظنا أن النص

  

  
(1) REDOUANE, Joëlle: Traductologie Science et philosophie, Office des publications 

universitaires, Alger, p.69.   
(2) NIDA, Eugene and TABER, Charles: The Theory and Practice of Translation, Leyde, Brill, 
helps for translators, vol II, 1969, p.12. 
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لذلك . مرتبط بثقافة معینة؛ الثقافة العربیة اإلسالمیة، وبالتحدید شخصیات تاریخیة

 "ماریان لیدیرار"وتتحدث . فعلى القارئ األجنبي أن یدرك تلك الثقافة ویفھمھا

(Marianne Lederer)یكمن النقل الثقافي في تقدیم  « :قل الثقافي بقولھاالن  عن

معارف عن عالم اآلخر للقارئ األجنبي، وبالرغم من  أن ھذا النقل ال یغطي بشكل 

كلي المسافات بین العالمین، إال أنھ یفتح نافدة على الثقافة المصدریة، ولتحقیق ذلك 

   (1) ».قلھ بأشكال مفھومةیجب على  المترجم الحفاظ على العنصر األجنبي، من خالل ن

ورغم تباین المفردات المستعملة في ترجمتھما، إالّّ " حمید اهللا"و " ماسون" أما     

حیث ترجمت . أنھما آثرا األخذ بالمعنى األول لمسمى السورة الكریمة؛ الحبل

) Les fibres(إلى " حمید اهللا"، بینما نقلھ )La Corde(المفردة العربیة إلى " ماسون"

) La corde en fibres(وھي ترجمة ناقصة، حّبذا لو جاءت على شاكلة ) األلیاف( ي أ

أي من لیف، وقد یكون من جلود " حبل من مسد"« ): المسد( استنادا إلى تفسیر مفردة 

نت  تنبت بالیمن تسمى المسد، وكاةاإلبل، أو من أوبارھا، كما قیل أنھا حبال من شجر

كانت تعیر النبي صلى اهللا علیھ وسلم بالفقر وھي ب وقیل أن زوجة أبي لھ. ُتفتل

تحتطب في حبل تجعلھ في جیدھا من لیف، فخنقھا اهللا جل وعز بھ فأھلكھا؛ وھو في 

  (2) ».اآلخرة حبل من نار

  

  

  

  

  

  
  

  
(1) LEDERER, Marianne : La Traduction Aujourd’hui, le modèle interprétatif, Hachette, Paris, 
1994, p.128.    

، 20، ج 2003الجامع ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، : القرطبي (2)
 .241.ص
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  الـفـصـل الـتـطـبـيـقـي                                                       تـحـلـيـل المـدونـة

  
  اإلخالص** 

 
  مة                  الترج

  اسم السورة
  حمید اهللا  ماسون  كزیمرسكي

 L’Unité de Dieu  Le Culte pur  Le monothéisme  اإلخالص
pur  

  
ال تؤدي معنى ) اإلخالص(      من الواضح أّن جل الترجمات الفرنسیة لمفردة 

  .  المفردة العربیة، التي تنطوي على معان ودالالت تفوق بكثیر ما جاء في الترجمات

/ العقیدة(نقلھا إلى " ماسون"، بینما آثرت )توحید اهللا( ب " كزیمرسكي"ھا حیث ترجم

وھي أقرب ) التوحید الخالص(فقد ترجمھا إلى " حمید اهللا"، أما )العبادة الخالصة

قد یكون أضمن الطرق  إالّّ أن النقل الحرفي للمفردة. الترجمات من حیث الداللة

مة كبیرة في تحدید معاني المفردات، للحفاظ على المعنى، خاصة وأّن للحرف قی

 Antoine" (أنطوان بارمان"وفي ھذا اإلطار، یقول . وضمان نقلھا بكل أمانة

Berman :(» ،(1)» ترجمة للنص بوصفھ حرفا إّن الترجمة ھي ترجمة للحرف     

قد یتصرف المترجم بحریة ویترجم وفقا لتأویلھ، إّال أنھ قد یسيء فھم مقصد المؤلف 

ویصف .  نقلھ بنقص في تأدیة المعنى والدالالت الكامنة وراء المفردة أو النصأو یتسم

      :الحریة في الترجمة بقولھ) Amparo Hurdato Albir("أمبارو ھورداتو ألبیر"

الترجمة الحرة ھي تلك التي ال تنقل معنى النص األصلي، ألن المترجم یأّول بحریة « 

   (2) ». غیر المبررمقصد المؤلف، و یجیز لنفسھ النقل
  

  

  

  

  
 (1) BERMAN, Antoine : La traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil, Paris, 
novembre 1999, p.25. 
 (2) HURDATO ALBIR, Amparo : ‘La Fidélité au sens, un nouvel horizon pour la 
traductologie’, Etudes Traductologiques -textes réunies par Marianne Lederer-, Cahiers 
Chompollion, sous la direction de Maurice Gravier, F.Paillart, Paris, Novembre 1990, p.79. 
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  الـخــاتــمــة

   

   خاتمـــــــة
إن واقعنا العربي المعاصر والھوة الشاسعة بیننا وبین الغرب في شتى میادین 

یفرض علینا التفتح الواعي على اآلخر، تفتح ال یتنكر للموروث الحضاري الحیاة، 

لغیرنا من الشعوب؛ فإلقاء نظرة على ما توصلت إلیھ األمم األخرى، صار ضرورة 

وأبرز وسیلة لتحقیق . ملحة، بھدف تقریب الشعوب والمساھمة في الركب الحضاري

عنید رغم ضروب التمنع، دلك ھي الترجمة التي تندرج في إطار مسعى متواصل و

  .وتنافر اللغات والثقافات

إن الممارسة الترجمیة تبدو في الوھلة األولى ممارسة لغویة، لكنھا في عمقھا 

ممارسات ثقافیة تستبطن جدلیات االختالف والتماثل والمطابقة، وعلى الرغم من كل 

شارة إلیھ یفرض العقبات اللغویة والفكریة إال أن الواقع الحضاري، مثلما سبقت اإل

الترجمة بقوة، فال مناص من خوض غمارھا، بعدما تأّیدت بأصول وقواعد ونظریات 

وباعتبار الترجمة الدینیة إحدى دعائم الثقافة . ومناھج تنم عن ذاك التطور والقوة

وحجر األساس في بناء أي حضارة، فإن أقالم المترجمین اتجھت مند العصور األولى 

الكتب السماویة، لتتراوح الترجمات قوة وضعفا، ویشملھا التحریف إلى نقل ما جاء في 

وألن الدیانة اإلسالمیة إحدى الحركات الحضاریة التي أغنت التاریخ . على مر السنین

البشري في جمیع المیادین، فقد تعرض القرآن كغیره من الكتب إلى الترجمة، إذ ال 

 .وال یستطیعون قراءة تعالیمھ وكتابھیعقل أن ندعو الناس إلى دین ال یفھمون لغتھ، 

إن موضوع ترجمة القرآن الكریم إلى المسلمین من غیر العرب، من الموضوعات 

المھمة والخطیرة في اآلن نفسھ، دلك أن كتاب اهللا العزیز لیس كمثلھ كتاب؛ فھو لفظ 

 ومعنى، فال اللفظ وحده قرآن، وال المعنى وحده قرآن، لذلك كان من الصعب ترجمتھ

 .  ونقل ابسط ما جاء فیھ؛ أسماء السور القرآنیة
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  الـخــاتــمــة

  
كزیمرسكي، ماسون، (     ومن خالل دراستنا، یمكن القول أن المترجمین الثالثة 

الذین اتخذناھم نموذجا لترجمة أسماء السور القرآنیة من اللغة العربیة إلى ) وحمید اهللا

تت ترجماتھم في االقتراب من الدالالت الفعلیة الكامنة وراء اللغة الفرنسیة، قد تفاو

حیث انتھج كل منھم منھج المحاكاة الصوتیة في نقل بعض . المفردات العربیة

أحیانا . األسماء، بینما آثروا مرات أخرى االكتفاء بنقل الداللة المعجمیة للمفردات

لواحدة في اللغة العربیة، وكانت أخرى كنا نقرأ لفیفا من الكلمات للتعبیر عن المفردة ا

تلجأ إلى ھذا النوع من النقل في غالب األحیان، وقد اتفق معھا  " ماسون"المترجمة 

في كثیر من المّرات، لتأتي ترجمتھ مطابقة حرفیا لترجمتھا، " حمید اهللا"المترجم 

 ولسنا ندري ھل كون ترجمتھا للقرآن الكریم تسبق ترجمتھ زمنیا، ھو األمر الذي

  ساعده على نحو ذات المنحى في الترجمة؟ 

الروم، ( فیبدو أنھ یخطئ أحیانا في فھم الداللة الحقیقیة للمفردة" كزیمرسكي"     أما 

Les Grecs( بینما یعتمد أحیانا أخرى على ما جاء في سیاق السورة من أحداث ،

مع جزء من وأخبار لیقدم لنا اسما للسورة یبتعد عن المفردة العربیة، لكن یتفق 

   ).La Génisseالبقرة، ( مضمونھا؛ 

لم یتوانى مترجمونا في اللجوء إلى منھج الحرفیة، لتكون المحاكاة الصوتیة 

انتھاج المعادلة واالقتراض اللغوي، أھم الطرق المعتمدة، ناھیك عن اللجوء إلى 

؛ قد اعتمد "حمید اهللا"وھنا تجدر اإلشارة إلى أنھ یبدو أن المترجم . اللغویة في النقل

كثیرا على تأویالت علماء التفسیر المسلمین، فالمفردة القرآنیة، ال سیما أسماء السور 

القرآنیة لھا مرونة عجیبة من ناحیة الداللة، فھي تحوي العدید من المعاني، رغم كونھا 

  . مفردة واحدة
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  الـخــاتــمــة

  
م ثنائي اللغة، من خالل تحدید المعاني نالحظ أیضا االعتماد الكبیر على المعج

  . معجمیا، وھو األمر الذي ذھب إلیھ المترجمون الثالثة على السواء

  وخالصة القول، إن مترجمینا أصابوا حینا وأخطئوا أحیانا أخر في نقل أسماء السور 

القرآنیة، ورغم تنوع مناھج وطرق الترجمة إال انھ في آخر المطاف، یجب التذكیر 

یفیة أسماء ھذه السور على الرسول الكریم، مما یوجب نقلھا حرفیا مثلما أتت، بتوق

  .مثلھا في ذلك مثل أسماء األعالم، واهللا أعلم
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   والـمـصـادرقـائـمة الـمـراجـع

 

  قائمــة المراجــع و المصــادر

  :قائمة المراجع باللغة العربية

 .ن الكریم، روایة حفص عن عاصمالقرآ - 1

 .1972، القاھرة، مكتبة أنجلو المصریة، 2طداللة األلفاظ، : إبراھیم أنیس - 2

 .أسد الغابة في معرفة الصحابة، مطبعة كتاب الشعب، مصر: ابن األثیر - 3

سامي بن محمد العظیم، تحقیق تفسیر القرآن : ابن كثیر أبو الفداء إسماعیل - 4

 .1999 ،ر والتوزیع دار طیبة للنش،01، طسالمة

 الكبرى المطبعة ،01ط ، الكتاب :قنبر بن عثمان بن عمرو بشر أبو - 5

 . الطبعة غیر متوفرة،بوالق األمیریة،

الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، دار : أبو الفتح عثمان بن جني - 6

 .1971الكتب المصریة، 

 قالخال دعب محمد تحقیق ،المقتضب :المبرد یزید بن محمد العباس أبو - 7

 .، الطبعة غیر متوفرةبیروت ،الكتب عالم ،عظیمة

الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كالمھا، دار : أحمد بن فارس - 8

 المعارف ، بیروت

، بیروت، دار الكتاب اللبناني، 02، ط نظریات في اللغة: نیس فریحة أ - 9

1981.  

معارف، أثر القرآن الكریم في اللغة العربیة، دار ال: الباقوري أحمد حسن  -10

 .1969، مصر

علم الداللة، ترجمة مجید الماشطة، الجامعة المستنصریة، بغداد، : بالمر  -11

1985. 
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   والـمـصـادرقـائـمة الـمـراجـع

  

البرھان في علوم القرآن، دار : بدر الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي  -12

 .التراث، القاھرة

 .ھ1389 الھند، نظم الدرر، مجلس دائرة المعارف،: البقاعي  -13

، منشورات 1، ط-ترجمة أنطوان أبو زید -علم الداللة : بیار جیرو  -14

   .1986لبنان، / ویدات، بیروتع

، دار الحوار، 01نظریة اللغة والجمال في النقد العربي، ط: تامر سلوم  -15

 .1983سوریا، 

، دار المعارف لطباعة 1الترجمة قدیما وحدیثا، ط:  الخوري شحاذة  -16

 .1988تونس، / سةوالنشر، سو

 .1948البیان والتبیین،تحقیق عبد السالم ھارون، القاھرة، : الجاحظ   -17

  .1982، 1التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الجرجاني  -18

اإلتقان في علوم القرآن، تحقیق محمد أبو الفضل، : جالل الدین السیوطي  -19

  .1988المكتبة العصریة، بیروت، 

لم اللغة مند نشأتھا حتى القرن العشرین، ترجمة تاریخ ع: جورج مونان  -20

  .1972بدر الدین االسم، جامعة دمشق، سوریا، 

ون، دار       : جورج مونان   -21 ف زین ة لطی ة، ترجم ي الترجم المسائل النظریة ف

 .1994، 1المنتخب العربي، بیروت، ط

الترجمة والتعریب بین اللغة البیانیة واللغة الحاسوبیة، :  الدیداوي محمد  -22

  .2000الدار البیضاء، /مركز الثقافي العربي، بیروتال

 الترجمة والتواصل، المركز الثقافي العربي، الدار : الدیداوي محمد  -23

 .2000لبنان، / البیضاء

علم الترجمة بین النظریة والتطبیق، دار المعارف، : الدیداوي محمد  -24

  .1992سوسة، 
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تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، طبقات النحویین واللغویین، :بیدي الز  -25

  .1984، دار المعارف، مصر، 02ط

 .1991، 01التفسیر المنیر، دار الفكر، دمشق، ط: الزحیلي وھبة  -26

مناھل العرفان في علوم القرآن، دار : )محمد عبد العظیم (الزرقاني  -27

  .1995، 1لبنان، ط/ الكتاب العربي، بیروت

الكشاف عن حقائق غوامض التـنزیل، وعیون األقاویل في : مخشريالز  -28

وجوه التأویل، تصحیح وضبط وترتیب مصطفى حسین أحمد، دار الكتاب 

  .العربي

مدخل إلى علم الداللة، ترجمة محمد یحیاتن، دیوان : سالم شاكر  -29

 .1992 ،المطبوعات الجامعیة، الجزائر

 مكتبة ،رجمة كمال محمد بشر ت، دور الكلمة في اللغة:ستیفن أولمان  -30

  .1988 مصر، /  القاھرة،الشباب

فصول في التأویل ولغة الترجمة، دار الحصاد، : شیخ الشباب عمر  -31

  .2003، 1دمشق، ط

، دار العالم للمالیین، 05دراسات في فقھ اللغة، ط: صبحي الصالح  -32

  .2003بیروت، 

ر النفائس، مختصر اإلتقان في علوم القرآن، دا: صالح الدین أرقدان  -33

  .1987، 2لبنان، ط/ بیروت

جامع البیان في تأویل القرآن، : )أبو جعفر محمد بن جریر (الطبري  -34

 .2000، مؤسسة الرسالة، 01تحقیق أحمد محمد شاكر، ط

 لبنان، –علم الداللة، دار العروبة للنشر والتوزیع، بیروت : عمر مختار -35

 1982، 1ط

دار النھضة العربیة، القاھرة، دراسات في علم اللغة، : فاطمة محجوب  -36

1976.  

  .1985، 1دار الفكر، دمشق، طعلم الداللة العربي، : فایز الدایة  -37
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: )أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح النصاري (القرطبي  -38

، لم الكتباالجامع ألحكام القرآن، تحقیق ھشام سمیر البخاري، دار ع

  .2003الریاض، 

 ،- ترجمة نور الھدى لوشن-علم الداللة : كلود جرمان وریمون لوبالن  -39

  .1994 ، دمشق،دار الفاضل

لن تتكلم لغتي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، : كیلیطو عبد الفتاح  -40

2002.  

 ، المكتب الجامعي -دراسة وتطبیق-علم الداللة: لوشن نور الھدى  -41
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  .1989تونس، 

  .1988صفوة التفاسیر، دار الفكر، بیروت، : محمد علي الصابوني  -44

، مطبعة دار الفكر، 03خصائص العربیة، ط فقھ اللغة و: محمد المبارك  -45

  .1968بیروت، 

شعراوي  -46 ولي ال د مت راث : محم ة الت ضارة، مكتب ة وح الم حداث اإلس

  .1987اإلسالمي، القاھرة، 

ة      -47 شراقي، ط     : محمد محمد أبو لیل ریم من المنظور االست رآن الك ، دار 1الق
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ید في حكم ترجمة القرآن المجید، القول السد: محمد مصطفى الشاطر  -48
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   لقد عّدت اللغات الیونانیة والالتینیة في مصاف اللغات المیتة منذ سقوط مدنیتھما،   

بنائھا منذ قرون، وانھارت أمام المد إّال أن اللغة العربیة ال تزال حیة وإن تقھقرت قوة أ

  .ویرجع صمود اللغة العربیة إلى ذلك الكتاب الذي أبھر الدنیا باعجازه وبیانھ. الغربي

فقد أنزلھ اهللا سبحانھ وتعالى بلسان عربي مبین، أعجز الفصحاء عن االتیان بمثلھ، 

یة، فال یعقل أن لكن تبلیغ رسالتھ الیوم یستدعي ترجمتھ لغیر الناطقین باللغة العرب

ندعو الناس إلى دین محمد في عالم طغت علیھ القوى الغربیة، وتراجعت فیھ القوة 

  .العربیة؛ ال یعقل أن ندعوھم إلى دین ال یفھمون لغة بنیھ

لقد تعددت اللغات، والحاجة تلح علینا تعلم لغات األقوام األخرى، ونشر رسالة االسالم 

ن في كل أصقاع األرض التعرف عن قرب على بكل اللغات، لیتسنى للناس أجمعی

وتندرج ترجمة القرآن . الدیانة االسالمیة، ألن من یسمع لیس كمن یقرأ ویتعلم ویتفقھ

في إطار مسعى متواصل عنید رغم ضروب التمنع، حیث یحاول المترجمون نقل 

عاني ماجاء في ھذا الكتاب المستعصي الترجمة في كثیر من األحیان، لیكتفوا بنقل الم

  .التي تستلزم إمعان النظر في التفاسیر والشروح

إذن، حالت المعرفة باللغة العربیة بین أولئك الدین آمنوا برسالة االسالم، وبین تعمقھم 

في دراسة ما اشتمل علیھ القرآن من تعالیم، وھنا یكمن الدور المنوط بالمترجم، من 

  .السور القرآنیة  إلى النص نفسھخالل النقل األمین للنص القرآني، بدءا من أسماء 

 القرآن الكریم، حتى نتفادى التحریف ترجمة أن المشكلة الجوھریة في  فیھشكومما ال

 األمانة التي والتشویھ الذي تعرضت لھ الكتب السماویة األخرى؛ المشكلة تكمن في

  ي ـمھم فاـم وأحكـھـي إطالق آرائـق منھا الجمیع في تحلیالتھم، ویستندون إلیھا فـینطل
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 وقد تراوحت الحلول المطروحة بین التقید بالرموز  .لتھاإمكانیة الترجمة أو استحا

ولكن یجب القول إن مفھوم األمانة ھذا یكتنفھ . اللغویة للنص األصلي والترجمة الحرة

 إذ یعني بالنسبة .كثیر من الغموض، فھو یشتمل على تصورات مختلفة ومتباینة

  . كلمة-للبعض األمانة لمضمون الرسالة، بینما یقصد بھ آخرون ترجمة األصل كلمة

     ومنھ نخلص، إلى أن الترجمة كانت وال تزال حجر الزاویة في بناء الحضارة 

اإلنسانیة، وأحد دعائم التواصل الفكري الثقافي، خاصة حینما یتعلق األمر بترجمة 

السیما القرآن الذي نعتبره أساس بناء الحضارة اإلنسانیة على مّر الكتب السماویة، 

األزمان والذي امتاز بألفاظ ومفردات وبیان وتراكیب وأسلوب لم یعرفھ غیره من 

الكتب، مما استوجب دراستھ داللیا كخطوة أولى، ومن ثمة تفسیره، والعنایة بمعانیھ 

 . نھالتي وحدھا یمكن ترجمتھا، دونا عن أسلوبھ وبیا
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Avant d’entrer dans le vif du sujet, à savoir « la traduction de la 

nomination des sourates du Coran », il est nécessaire de rappeler un certain 

nombre de considérations générales autour de l’acte traductif afin de bien 

cadrer le sujet. 

En général, quand ont décrit la traduction, on parle d’exprimer dans une 

langue ce qui l’est dans une autre, tout en tenant compte, du fond et de la 

forme du texte, car la finalité de toute traduction est de nous dispenser de 

la lecture du texte original. Mais parfois les mots traduits ne donne pas, 

dans la langue cible, le sens original car la valeur sémantique des mots 

n’est pas la même dans l’autre langue.  

Donc, chaque langue à son propre génie et ses propres valeurs 

sémantiques, ce qui pousse le traducteur à dégager le sens des mots pour 

mieux choisir la terminologie exacte a utilisé pour aboutir à une traduction 

naturelle, coulante ou fluide. 

En nous dispensant de la lecture du texte original, la traduction deviens le 

patrimoine mondial, de tout citoyen du monde, quelle que soit sa 

confession. Et en parlons de confession, il faut reconnaître que la 

traduction religieuse a jouait un rôle important dans l’évolution des 

peuples, surtout les trois religions monothéistes ; a savoir le christianisme, 

le judaïsme et l’islam. 
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Quand on parle de religions juive et chrétienne, on parle forcément de la 

Bible Juive ou Ancien Testament et du Nouveau Testament.  

La première est écrite en hébreu archaïque avec quelques parties en 

araméen. Elle comprend 39 Livres divisés en trois parties : La Loi, Les 

Prophètes et les Ecrits. En plus de la Bible hébraïque, les juifs de 

l’antiquité utilisaient une autre version grecque, élaborée en Alexandrie, 

connue sous le nom de Traduction des Septante. La Bible chrétienne est 

formée quant à elle, de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament. 

En tout cas, ces textes là, ont une longue histoire dont bien des moments 

restent encore obscures, car on ne possède aucun original de ces Livres, on 

a que des traductions maniés par différents hommes, chacun ses objectifs, 

ses ajouts et ses retraits qui ont contribuer à l’oblitération du contenu de 

ces livres.  

L’Evangile et la Torah furent traduits, mais de quelle façon ! C’est cette 

fausse manière de traduire que les musulmans essayent d’éviter 

aujourd’hui.  La plus ancienne traduction du Coran en langue européenne, 

c’est en latin quelle fut traduite, sous l’impulsion de l’abbé de Cluny : 

Pierre le Vénérable (1092-1156). Et comme tous les textes sacrés, le Coran 

avec sa langue et son contenu n’a pas laissé indifférents un bon nombre de 

traducteurs dont les intentions ont varié, selon la croyance et l’intérêt réel 

porté a ce Livre. Parfois la traduction ne fut qu’un simple instrument de 

défiguration et de machination ; d’autres, c’était le seul moyen de faire 

connaître cette religion aux non musulmans. 

En fait, la traduction du Coran en langue française, plus précisément a  
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toujours suscité l’intérêt des traducteurs, qui ont en fait leur objectif, on y 

compte actuellement, plus de 120 traductions. La langue du Coran, a 

toujours donnée de la tablature aux philologues. C’est une langue 

inimitable, qu’aucun linguiste ou traducteur ne saurait faire sienne, car la 

langue arabe ; plus précisément, celle du Coran est une langue qui a des 

formes, des structures et une densité sémantique que nulle autre langue ne 

saurait rendre aussi parfaitement. C’est pourquoi chaque traducteur doit 

prendre connaissance de la multitude sémantique s’il ne veut pas risquer de 

donner une traduction qui réduirait ou occulterait les messages coraniques, 

d’où les différentes méthodes utilisées par les traducteurs pour combler au 

maximum les lacunes sémantiques. De plus, ce texte sacré se distingue par 

une richesse stylistique telle qu’il est considéré par les Arabes comme 

inimitable, ainsi se sont développées deux tendances parmi les 

traducteurs : certains optent pour une langue châtiée afin de s’approcher 

autant que possible de la richesse du style arabe. D’autres préfèrent imiter 

ce style afin d’essayer d’en refléter la beauté. Mais dans quelle mesure ces 

traductions françaises littérales peuvent-elles être fiables ? 

Le traducteur a pour mission de préparer le lecteur non arabophone à 

recevoir la traduction du texte divin, qui n’est pas chose facile, vu la 

difficulté de cerner et de traduire tous les sens du Coran, quelles que soient 

les compétences de l’exégète et du traducteur. En plus du souci 

sémantique, les traducteurs du Coran, entre autres les traducteurs des noms 

des sourates du Coran, n’ont pas suivi la même démarche linguistique. 

Certains, ont préféré être fidèles à la langue arabe et ont pris soin de  

 

 

 

- 164- 

  ملخـص بـاللـغــة الفـرنـسـيـة

 



reconstituer le mots tel quel en langue française, en optant pour la 

traduction littéraire, plus précisément le calque. Et ce, afin de donner au 

lecteur français une idée sur le fond mais également, sur la forme arabe 

sacrée. D'autres, ont privilégié la fidélité à la langue d'arrivée pour 

l'expression de ce fond. 

Cependant, un fort courant musulman traditionnel, se fondant, d'une part, 

sur l'impossibilité de cerner tous les sens du Coran, que seul Dieu connaît, 

et, d'autre part, sur l'inimitabilité de la langue arabe. Mais il faut 

reconnaître qu’aujourd’hui, dans ce nouveau monde régit par la 

mondialisation, seul la traduction du Coran, aidera les non musulmans a ce 

convertir a l’islam, puisque ce Livre Sacré n’a pas seulement une portée 

communautaire mais une valeur universel dont l'humanité est en droit 

d'apprendre le contenu. 

En tout cas, chaque traducteur a pour tâche de cerner les différentes 

interprétations de chaque mot fait par les exégètes musulmans, tout en 

prenant connaissance des conditions de la révélation de chaque sourate. 

Tout cela pour éviter toute sorte d’erreur tel : l’omission, le manque de 

clarté du sens exprimé, l’ambiguïté du sens. 
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       The Quran have exercised a wider influence upon the spirit of man 

from its revelation since now, because it is not only the recited Book of  

the Muslims all over the world, but it is also the guide of their behavior; 

the basis of their spirituality and religious convictions; the source of their 

rituals, legislation, policy and economics. That’s why this Divine Book 

merits contemplation and demands serious study, not only in its original 

tongue, but also as a translated book in many languages, since there are no 

doubt that these different translations possibly will affect its meaning and 

structure.  

In fact, we know that the holy books of the Christians and Jewish people; 

the Bible and the Torah were translated a long before the Quran’s 

revelation, and the so called translations affected greatly the holy message 

of these books, that’s why the Muslim scholars try to avoid the translation 

of the Quran, which differs was written down by designated scribes among 

the followers of Mohamed - peace be upon him- by the time of the 

revelation. 

 In other words, it is obvious that the Quranic text we read today is 

authentic; it is the same text that Mohammed revealed from fourteen 

century. In a nutshell, a unique and inimitable Book, by its remarkable 

coherence and its perfect rainbow combination of syntactic, semantic, 

rhetorical, phonetic and cultural features, which make of it a unique 

linguistic texture, that push almost Muslim scholar to oppose its translation 

into foreign languages. Not only because the Quranic discourse cannot be 

imitated and reformulated, but also because of that semantic denseness 

which characterizes the Arabic language. 
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     As we have said, the translation of the Quran has been rejected since its 



translation may obliterate the whole divine message, full of shades of 

meanings, metaphors, connotations, and a distinctive text’s tone. The 

Quran is neither poetry nor prose, but it is “a Book whose verses have been 

perfected the expounded, from One Who is Wise, All-Aware.”, that’s why 

different methods are used by translators to bridge these different gaps, 

especially the semantic one. 

    We know that the word is the smallest unit of language that can be used 

by itself, and we are unable to translate, if we don’t know the appropriate 

meaning of the different words, that’s why translating documents into any 

language, requires using the appropriate terminology, in addition to a clear 

and concise writing style. We have as well, to bear in mind that one 

language can be semantically more specific than another, and to give an 

acceptable version in the target language, the translator needs to be 

familiar with phonological, morphological, syntactic, semantic, pragmatic, 

idiomatic, religious, and cultural systems of both source and target 

languages.  

So, the translator has an important role to play, and Wendy Lesser wrote in 

an article, "The Mysteries of Translation," in the Chronicle of Higher 

Education in 2002: “The prison of language is only temporary…someday a 

merciful guard, the perfect translator, will come along with his keys and 

let us out.”. But this perfect translator will find the keys of Quran’s 

translation, only once he will be able to convey its intended meanings to 

the target language by giving the exact translation, in terms of equivalent 

words and expressions.         
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     However, in translating Arabic words, idiomatic expressions and texts 

into French, it is commendable to bear in mind that the Arabic words are 

exceptionally rich in their meanings. Moreover, it is true that almost 

traditional definitions of translation, appeal to the replacement, or 

substitution, of an utterance in one language (source language) by a 

formally or semantically or pragmatically equivalent utterance in another 

language (target language), but in translating the Quran, the one who 

translates, must be aware of the contextual meanings too. 

    As a conclusion, in our thesis, we have noted that the translation of the 

names only of the sourates, merits more consideration. Some meanings and 

connotations were not captured at all, by the different translators; as a 

result they were not appropriately rendered, even though some words seem 

synonymous. There is no doubt that some sourates’ nomination are 

untranslatable and their core senses impenetrable. 

Translators tried to transfer the sense of the names of the sourates from 

Arabic into French by transferring the Quranic terms according to their 

referent in the bilingual dictionaries, rather than according to the core 

sense they possess within the religious Islamic structure. For example, the 

word Al-falaq الفلق, a generic term referring to the process of splitting, has 

been restricted in most French versions of the Quran to one particular type 

of splitting, namely, 'daybreak' or 'dawn.' Even though the Arabic word has 

a more specific meaning that no other language is able to render with the 

same exactness.  

It seems that the Quranic words have in general no equivalent and the so  
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called connotative words and expressions stand midway between 

symbolism and ambiguity. Connotation thus constitutes one of the main 

components of religion, and by virtue of its suggestive power as an 

emotive and expressive vehicle, it offers one of the most effective 

parameters according to which both the literary competence of the writer 

and the cultural awareness of the reader are revealed and gauged.                
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