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Abstract
Undoubtedly, exquisite rhetoric and verse in Quran is one of the most obvious and
remarkable miraculous aspects. The “Apostrophe” style is a kind of the Holy Quran’s
miraculous rhetoric by which the base of miracle is formed. So, the “Apostrophe” is a
kind of deviations, with lots of rhetorical concepts and mysteries, used variously and
extensively. Therefore, a translator should be careful about its translations in order to
give the cohesion text continuously. What takes evident is that some parts of concepts
are normally lost during the translation. So, the translator should remunerate the
conceptual weakness within the different parts of the text anyway. On other hand, if a
translator cannot find the convenient equivalent of translation of a phrase or literary
figurative, it would be better for him/her to apply the “Compensation” method. Then, it
sounds that to use the “Compensation” method will be useful one during the translation
of rhetorical consideration because it makes clear the Persian structure and context
differently. More importantly here, three selective translators applied the Compensation
method within the translation of apostrophes of Hajj Surah but in a few cases so that their
translations are close to literal ones which make ambiguity and dissociation in the
meaning and the readers’ minds respectively. Although, Fouladvand’s translation is
equivalence and Khorramshahi’s, contextual, they ignored the rhetorical concepts of
apostrophe. So, we are going to study the different kinds of consideration within Hajj
Surah and its translation quality (Fouladvand’s, Khorramshahi’s and Mohaddes
Dehlavi’s) as an analytic-contrastive method statistically.
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(تاريخ االستالم 2020/1/26 :؛ تاريخ القبول)2020/7/27 :

امللخّص
إ ّن بالغة القرآن الكرمي وبديع نظم من أجلـى مظـاهر إعجـاز  ،وأسـلوب االلتفـات فيـ لـون مـن ألـوان بالغتـ الـل تعـ ّد أس
أساس إعجاز ؛ ألن نوع من أنواع خمالفة مقتضى الظـاهر لغـرض وفائـدة بالغيـة ،وهـو أكطـر األسـاليب البالغيـة اسـتخداما
وشيوعا يف القرآن الكرمي والذي ينبغي للمترجم أن يالحظ يف الترمجة؛ وذلك ميطـل خاصـية فنيـة مهمـة يف متاسـك الـنص
ويوحي من خالل بكطري من املعاين البال غية .الشـك أن االنتقـال مـن لغـة إىل أخـرب تواكبـ باسـتمرار درجـة مـن اخلسـارة ،
فيتحــتم علــى املتــرجم تعويضــها ولــذلك حينمــا عجــز املتــرجم عــن ترمجــة عبــارة أو صــناعة مباشــرة يلج ـ إىل اســتراتيجية
اإليضاح يف أ ناء الترمجة ومن هنا يتضح أن املترجم حيتـاج يف ترمجـة دالالت االلتفـات املتعـددة إىل تقنيـة اإليضـاح؛ ذلـك
ألنّ القيود اللغوية للنص اهلدف األمر الذي يربر اإلضافات والتعديالت الل جيريها املترجم هبـدف نقـل املعـىل إىل القـار
املســتهدف بـ كرب قــدر مــن الوضــوح واملالحــظ أن املتــرجم قــد متكــن مــن حتقيــق ذلــك مــن خــالل اســتعمال تقنيــات عديــدة
كـالتعويض و التصريح واإلضافات ،وامللحقات و ...الل تعد من جتل ّيـات اسـتراتيجية اإليضـاح يف الترمجـة .مـن هـذا املنطلـق
حتاول هذا البح أن يتناول ظاهرة االلتفات يف سورة احلج من الناحية البالغية واللسـانية وكـذلك كيفيّـة تعامـل املتـرمجني
صـلج إليـ دراسـتنا املتواضـعة الـل انتـهجج املنـهج
ممـا تو ّ
(فوالدوند ،وخرمشاهي والدهلوي) معها لنقل مقا صد القرآنية .و ّ
الوصــفي والتحليلــي أن فوالدونــد وخرمشــاهي رغــم ترمجتــهما املعنويــة مل يلتفتــا إىل دالالت االلتفــات الســياقية الــل ذكرهــا
املفسرون وعلماء البالغة إال يف بعض املواضع الـل فتحـا قوسـاَ لتوضـيح املعـىن وتعويضـ يف مكـان خمتلـف عنـ يف املصـدر
فلــذلك تقتــرب ترمجاهتمــا مــن الترمجــة اللفظيــة الــل تفقــد الــنص فيهــا مزايــا البالغيــة ومتاســك النصــي .وكــذلك جنــد
ترمجة الدهلوي لفظية مل يتقيّد فيها املترجم باالنسجام الدالل إال يف القليل النادر.
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مقدمة
التماسك النّصي من املصطلحات الل ظهرت يف إطار لسانيات النص ويعبّر ب عن التالحم
بــني وحــدات و عناصــر النصــوص ،مــن خــالل جمموعــة مــن العالقــات (الدالليــة ،والنحويــة
واملعجميــة) الــل تــربط أواصــر الــنص بعضــها بــبعض حــل يصــري قطعــة نســيجا متيــز مــن
الالنص ،ويؤكد صالح فضل أن التماسك " خاصية حنوية للخطاب يعتمـد علـى عالقـة مجلـة
منـ بــاألخرب وهــو ينش ـ غالبــا عــن طريــق األدوات الــل تظهــر يف الــنص مباشــرة كــالعطف
والوصل وأ اء املوصولة  ...واالقتران الذي ينشئ عن طريق الـروابط املعنويـة" (خليـل ،ال تـا:
 )2019وإض ــافة إىل ه ــذا يع ــرف التماس ــك ب ن ـ "األدوات الش ــكلية والداللي ــة ال ــل تس ــهم يف
الـربط بـني عناصـر الــنص الداخليـة وبـني الــنص والبيةـة احمليطـة مــن ناحيـة أخـرب" (الفقـي،
 ،)96 :2001فالتماســك إذن يــؤدي إىل االنســجام واالتســاق بــني تلــك العناصــر املكوّنــة للــنص
وذلك بواسطة أدوات شكلية وداللية داخـل الـنص وسـياق اخلـارجي .والـنص القـرآين أوضـح
نصٍ تتجلي في مظاهر التماسك النصي فهو النص الوارد عن البـار تعـال البليـيف يف لفظـ
ونظم ومعنا ومتاسك وانسجام فااللتفات أحـد أدوات التماسـك النصـي يف القـرآن الكـرمي
حي ان يسهم يف تـرابط اجلمـل واآليـات بعضـها بـبعض داخـل الـنص "واملشـهور عنـد علمـاء
البالغة أن التعبري عن معىن بطريق من الطرق الط ال ـة بعـد التعـبري عنـ بطريـق آخـر منـها"
(الق ــزويىل :1414 ،ج )157/1ولـ ـ مق ــام ك ــبري يف الدراس ــات النص ــية احلديط ــة ،انطالق ــا م ــن
تشكيل ل حالة الل تعد أهم مظهر من مظاهر التماسك النصي .فلذلك اهتمج اللسـانيات
احلديطــة ببنيتـ اإلحاليــة شــكال ومضــمونا وأشــارت إىل أن "ملّــا يقصــد بااللتفــات يف الضــمائر
االنتقــال مــن ضــمري أصــلي ال ضــمري آخــر يغــاير يف احلضــور أو الغيبــة أو الــتكلّم ويشــترك
وإيّا يف العودة ال مرجع واحد وهذا التالحم بـني الضـمائر املتعـددة واملرجـع الواحـد يسـمّي
اإلحالــة يف مراجــع لســانيات الــنص فيعرفــا هاليــدي ورقيــة حســن ب نّهــا "عالقــة معنويــة بــني
ألفاظ معيّنة وما تشري إلي من أشياء أو معان أو مواقف تدل علـى عبـارات أخـرب يف السـياق
أو يدل علي املقام وتلك األلفاظ احمليلة تعطي معناها عن طريق قصد املـتكلم مطـل :الضـمري
واسم اإلشارة واسم املوصول حي تشري هذ األلفاظ ال أشياء سابقة أو الحـق قصـدت عـن
طريق ألفاظ أخرب أو عبارات أو مواقف لغوية أو غري لغوية" (عفيفي ،ال تا" )31 :فااللتفـات لـ
قـ ــدرة كـ ــبرية يف حتقيـ ــق التـ ــرابط يف الـ ــنص القـ ــرآين باإلضـ ــافة ال قيمت ـ ـ يف التوكيـ ــد

وخرمشاهي والمح ّدث الدهلوي نمودجا) 507
االلتفات ودوره في التماسك النصي في سورة الحج وترجماتها الفارسية (فوالدوند ّ

والتخصــيص ولفــج االنتبــا " (إ اعيــل ،)1087 :2011 ،ومــن هــذا املنطلــق ،يعـدّ االلتفــات ــة
بــارزة ومالزمــة الســتعماهلا يف ســورة احلــج حي ـ إن خلــج مــن االلتفــات والــروابط اإلحاليــة
يصــعب إدراك ترابطهــا وتفقــد الداللــة اجلامعــة بينــها فلــذلك ميكــن ان يكــون هــذا الــنص
القرآين (سورة احلج) منوذجا صاحلا لدراسة أسلوب االلتفات فيها .ونظرا ألمهية االلتفات
من الناحية البالغية والنصية ،مل يلق اهتماما الئقا من قبل بعـض مترمجـي القـرآن الكـرمي،
فلــذلك جنــد أن إمهــال هــذا اجلانــب أدّب إىل إســقاط أو إضــمار دقائق ـ النصــية ولطائف ـ
البالغية وبالتال اإلخالل يف إيصال معاني  .فمن الالزم أن يهتمّ املترجم هبذ الظاهرة وأن
يلمّ ب غراضها البالغية لتحقيـق االسـتمرارية والتماسـك يف الـنصّ اهلـدف؛ وأمـا الـذي حنـن
بصدد يف هذا املقال فهو أن نلقي الضوء على االلتفات يف سورة احلج وحتليل يف الترمجـات
املنتخبــة بنــاء علــى هــذا فاخترنــا ــالث ترمجــات مــن الترمجــات الفارســية حتديــدا ،وهــي:
ترمج ــة فوالدون ــد ،وخرمش ــاهي واحملــدّث ال ــدهلوي .مت اختي ــار الترمج ــات امل ــذكورة حس ــب
الشهرة واختالف املنهج ،فالترمجة االول هي من الترمجات املوافقة أو املتطابقة مـع الـنصّ
القــرآين مــن حي ـ عــدد الكلمــات ووضــع املفــردات القرآنيــة يف قالــب قواعــد اللغــة الفارســية
والترمجة الطانية هـي مـن الترمجـات املعنويـة والترمجـة الطالطـة هـي الترمجـة اللفظيـة .فبنـاء
على ذلك ،حناول الوصول إىل إجابات مناسبة عن السؤالني التاليني:
 ما طرائق املترمجني يف التعامل مع أسلوب االلتفات؟ أي من املترمجني استطاع أن يقوم بترمجـة االلتفـات ترمجـة دالليـة اتصـالية تعـرب عـنالغرض املقصود؟
وأما األهداف الل كان البح بصدد حتقيقها فهي:
 معرفة البنية الداللية واإلحالية لاللتفات يف سورة احلج. رصد اقسام االلتفات يف سورة احلج بصورة إحصائية. دراســة كيفيــة ترمجــة االلتفــات إىل الفارســية عنــد فوالدونــد ،وخرمشــاهي والــدهلويوإيراد ترمجة مقترحة معتمدا على آراء املفسرين والبالغيني والقرائن.
 املقارنــة بــني الترمجــات املــذكورة ملشــاهدة مــدب توفيــق هــؤالء املتــرمجني يف ترمج ــةااللتفات طبقا لنص املقصد.
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خلفية البح
أجريج أحباث عدة يف هذا اجملال منها :كتابان «اسلوب االلتفات يف البالغة القرآنيـة» ،حلسـن
طبل ،و«اإلعجاز البالغي يف اخلطاب القـرآين (االلتفـات أمنوذجـا)» ملـازن موفـق اخلـري؛ حيـ
ركز الكتابان يف مفهوم االلتفات ،وأقسام وأغراض مع بيان دالالت اجلمالية .وهناك رسـالتان
يف جمــال ترمجــة االلتفــات :رســالة املاجســتري بعنــوان "Iltifat (Enallage) in the Holy
" :Quran and Its Realization in the Persian and English Translationsومعناهـا
بالفارسـية" :التفـات در قـرآن كــرمي وحتقـق ترمجـ آن در فارسـي وانگليسي " حلسـام شــريكويب
جبامعــة أصــفهان ســنة2010م .تنــاول الباح ـ يف دراســت ترمجــة االلتفــات باللغــة اإلجنليزيــة
والفارسية وقد حصل يف نتيجة حبط على أن ترمجة دالالت االلتفات مبساعدة تقنيات اإليضاح
ممكــن علــى حــد .ورســالة معنونــة ب ــ"أسلوب االلتفــات وترمجت ـ ال اللغــة الفرنســية" لزمــردة
بوشــاقور طبعــج جبامعــة منتــوري  -قســنطينة ســنة 2008م .قــام الباح ـ يف رســالت بدراســة
تعامل املترمجني مع االلتفات مث أ بج أن املترمجني اهتدوا يف ترمجتهم إىل طـريقني :الطريقـة
األوىل :الترمجة على الظاهر والطريقة الطانية :الترمجة على الباطن وأظهر بعض النقـائص يف
ترمجــة املتــرمجني لاللتفــات يف البنــاء النحــوي الخــتالف قواعــد اللغــتني العربيــة والفرنســية.
وهناك مقاالت عـدة يف هـذا اجملـال أبرزهـا :مقالـة معنونـة بــ"فن التفـات وبررسـى آن در برخـي
ترمج ها ي معاصـر فارسـي قـرآن كـرمي" لعلـي حـاجي خـاين ومونـا امـاين بـور ،نشـرت يف جملـة
دراسات ترمجة القرآن واحلدي جبامعة أصفهان سنة 1393ش ،العدد ،2صـص ،56-25عـا
املقــال ظــاهرة االلتفــات يف القــرآن الكــرمي مبينــا أ ــر البــارز يف الترمجــات الفارســية ومقالــة
معنونــة ب ــ"ترمجة االلتفــات العــددي يف القــرآن الكــرمي" هليــطم اــاد الطوابيــة ،طبعــج يف جملــة
دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية جبامعة األملانية األردنية ،سنة 2019م ،اجمللـد  ،46العـدد
 ،2صـ ــص ،352-334قـ ــام البـ ــاحطون بدراسـ ــة بعـ ــض النمـ ــاذج القرآنيـ ــة املختصـ ــة بااللتفـ ــات
واستخرجوا ترمجاهتا وحتليلـها وفقـا ألهـداف الدراسـة وأ بتـوا أن ترمجـة االلتفـات علـى املعـىن
الباطن أكطر جدوب من الترمجة على املعـىن الظـاهر .مقالـة معنونـة ب ـ "دراسـة مقارنـة ل حالـة
كعامل مـن عوامـل انسـجام الـنص يف هنـج البالغـة (الترمجـات الفارسـية واإلجنليزيـة لطـاهرة
صفار زاد )" لكلطوم صديقي وعاطف ستايش مهر ،املنشورة يف العدد  12من جملة حبـوث هنـج
البالغة جبامعـة بـوعلي سـينا ،سـنة 1394هــ ،العـدد  ،12صـص .42-25قامـج الباحطـة يف هـذ
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املقالــة بدراســة عامــل "اإلحالــة" يف  285مجلــة خمتــارة مــن هنــج البالغــة وترمجاهتــا الفارســية
واإلجنليزية لطاهرة صفارزاد  .ولكن على الـرغم مـن هـذا االهتمـام حنـو دراسـة هـذا املوضـوع
يف مطـل هــذ البحــوث املشــار إليهـا البـدّ أن نعتــرف أنّ معظمهــا مل يتنـاول االلتفــات مــن الناحيــة
اللســانية النصــية وأ ــر يف الترمجــة ،لــذلك حنــاول يف حبطنــا إضــاءة بنيــة الدالليــة واإلحاليــة
لاللتفات يف سورة احلج ،وأ ر على اختالف الترمجات القرآنية.
االلتفات لغة واصطالحا
االلتفــات لغــة مـ خوذة مــن الفعــل (ل ف ت)« ،وهــو يــدل علــى اللّـيّ وصــرف الشــيء عــن الطريقــة
ج فالنا عـن رأيـ صـرفت  ،ولفـج وجهـ عـن القـوم ،صـرف
ج الشيء لويت  ،ولف ُّ
املستقيمة ،ومن لف ُّ
والتفج التفاتا والتفج أكطر من  ،وتلفّج إىل الشـيء والتفـج إليـ  :صـرف وجهـ عـن القـوم ،والتفـج
عنـ  :أعــرض» (ابــن منظــور :1979 ،مــادة لفــج) .وأمــا يف االصــطالح فلقــد تعــددت مصــطلحات  ،فقــد
يعرب عن أحيانا بلفظ الصرف ،والعدول واالنصـراف والتلـون وخمالفـة مقتضـى الظـاهر وشـجاعة
العربيــة ،وبنــاء علــى اخــتالف يف تســميت تعــدد أقــوال علمــاء العربيــة والبالغــة يف حــد وضــبط
وأشهرها قوالن :القول األول :أن التفات حتويـل الضـمري مـن سـياق أصـلي كالغيبـة مـطال إىل سـياق
مغ ــاير ك ــالتكلم أو اخلط ــاب ،وه ــذا التعري ــف ه ــو تعري ــف مجه ــور أه ــل اللغ ــة والبالغ ــة (ينظ ــر:
الزخمش ــري :1407 ،ج13/1؛ الزركش ــي :1988 ،ج314/3؛ الس ــيوطي :1988 ،ج .)235/2والق ــول الط ــاين :أن
االلتفات هو العدول من أسلوب إىل أسلوب آخر خمالف لألول .وهـذا التعريـف أوسـع مـن التعريـف
األول حي إن يشمل االلتفات يف الضمائر وغريها .ومـن أبـرزهم ابـن األ ـري ،فقـد قسـم االلتفـات
إىل ال ة أقسام :األول يف الضـمائر ،والطـاين يف صـييف األفعـال مـن املاضـي إىل املضـارع والعكـ ،
والطالـ يف العـدد مـن اإلفـراد إىل التطنيـة أو إىل اجلمـع والعكـ (ابـن األ ـري :1403 ،ج)194-181/2
وقد مال إىل هذا التعريف حسن طبل يف كتاب «أسلوب االلتفـات يف البالغـة القرآنيـة» والعلـوي يف
كتاب «الطراز» وعلل قائال« :وهذا القول أحسن مـن القـول بـ ن االلتفـات هـو العـدول مـن غيبـة إىل
خطاب والعك  ،ألنّ يعم سائر االلتفاتات كلها» (العلوي اليمىل.)265 :1415 ،
فوائد وأسرار االلتفات
الريب أن االلتفات ل فوائد وأغراض عامة وخاصة؛ فمن العامة ،التفنن واالنتقـال مـن أسـلوب إىل
آخر ملا يف ذلك من تنشيط السامع (الزركشي :1988 ،ج .)326-325/3ومنها تطرية الكـالم ،وصـيانة
السمع عن الضجر واملالل ملا جبلج علي النفوس مـن حـب التـنقالت والسـآمة مـن االسـتمرار علـى
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منوال واحد (السـيوطي :1988 ،ج . )229/2وأما الفوائـد اخلاصـة فتختلـف حمالـ ومواقـع الكـالم فيـ
علــى مــا يقصــد املــتكلم .ومــن هــذ الفوائــد اخلاصــة ،حـ ّ الســامع وبعطـ علـى االســتماع ،وإعطــاء
عنايــة صــتص باملواجهــة ،وتعظــيم شـ ن املخاطــب ،وتعمــيم األمــر للغائــب وللحاضــر ،والتلطيــف يف
صـنع،
الكالم وبع شفقة وراة املخاطب ،والتنبي علـى صصـيص الشـيء بصـفة ،والتعجـب مـن ُ
وتتم ــيم املع ــىن ،وقص ــد املبالغ ــة ،واالختص ــاص ،واالهتم ــام ،والت ــوبيخ ،والتعج ــب ،وم ــا إىل ذل ــك
(الزركشــي :1988 ،ج .)330-325/3وكــذلك لاللتفــات يف الدراســات النصــية احلديطــة دور ملمــوس يف
حتقيق التماسك النصي؛ باعتبارها أهم أداة من أدوات الـربط الـل تعمـل علـى دميومـة التماسـك
النصي شكال ومضمونا وامللحوظ أن االهتمام بااللتفات وتتبـع دورهـا يف التماسـك النصـي يتصـدر
مبح ـ (اإلحالــة) يف مراجــع لســانيات الــنص ،واإلحالــة هــي «اإلمــاءة بــاللفظ إىل لفــظ ســابق أو
معنــا أو مض ــمون قــول ونوط ـ ب ـ » (عكاشــة )219 :2014 ،وتش ــمل األدوات اإلحاليــة ال ــل تس ــتعمل
للــربط :الضــمائر وأ ــاء اإلشــارة وغريهــا وهنــا تكمــن مجاليــة فــن االلتفــات وذلــك مــن خــالل
مسامهت الفعالة يف اتساق النصوص وترابطها الشكلي والدالل.
استراتيجية اإليضاح يف الترمجة
قد يقف املترجم عاجزا أمام بعض املصطلحات والتعابري الل ال جيد هلـا مقـابال أو مكافةـا
يف اللغة اهلدف؛ وذلك لوجود االختالفات الكبرية بني اللغات من حي ترتيـب اجلملـة وعـدم
توفر املفردات املتقابلة فإذا كـان القـار بالعربيـة حيتـاج حـني مطالعتـ القـرآن يف كـطري مـن
األحيان إىل الشرح للعبارات أو تفسري للمعاين ،فكيف بالقار الناطق بغري العربية؟ ومن مّ
يتبني أن أسلوب "االلتفات" أينما وردت يف نص ما يٍٍُرجي ترمجت إىل لغة أخرب كي ال يفضـي
إىل عطرات تركيبية أو فجوات داللية ولعل الطريق املطلى لتجاوز هذ العطرات اللجوء إىل بنية
اللغــة اهلــدف واســتراتيجيات الترمجــة .ومــن االســتراتيجيات الــل يلج ـ إلي ـ املتــرجم أ نــاء
عملية الترمجة وأ ناء رحلة البح عـن املكافةـات يف اللغـة اهلـدف هـي اإليضـاح .فهـو إظهـار
الضمىل أي التصريح ب  .وقد استخدم هذا املفهـوم ألول مـرة مـن قبـل فـيىل وداربلـىل حيـ
يعرّفان ب ن « :عملية إدراج معلومات يف اللغة اهلدف ،موجودة ضمنيا يف اللغـة املصـدر ،لكـن
ميكـن للمتـرجم اسـتنباطها مـن خـالل السـياق أو املقـام» ).(Vinay & Darbelnet, 1958, 33
وإليضاح تقنيّات حتدّث بيتـر نيومـارك يف كتابـ "اجلـامع يف الترمجـة" عـن جمموعتـها ومنـها
التوس ــيع والش ــرح املس ــهب واإلض ــافات وامللحق ــات والتع ــويض وه ــذا األخ ــري تقني ــة تتضـ ـمّن
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التعويض عن خسارة تـ ري الـنص املصـدر ،خبلـق تـ ري مما ـل يف الـنص اهلـدف مـن خـالل
وسائل معينة .وقد استخدم هذا املصطلح ،بشكل مكطّف يف الستينات من القرن املاضي ،على
يــد نايــدا ونيومــارك وحــامت وميســون وغريهــم باعتبــار تقنيــة ضــرورية إلحــداث التــوازن عنــد
فقدان املعىن .وقال نيومارك في  :إنّ «التعويض يـتم حينمـا توجـد خسـارة للمعـىن ،أو للتـ ري
الصــويت ،أو لتـ ري الــذرائعي أو االســتعاري يف جــزء مــن اجلملــة وتعــوض يف جــزء آخــر أو يف
مجلة قريبة» (نيومارك )142 :2006 ،فالتعويض أمر شب حتمي يف الترمجـة ،ذلـك أن االنتقـال
من لغة إىل أخرب يتضمّن باستمرار درجة من اخلسارة ،يتحتم على املترجم تعويضها.

مواضع "االلتفات" يف سورة احلج وترمجاهتا الفارسية
االلتفات من الغائب إىل املخاطب
واالصــل أن يكــون أوال بلفــظ الغيبــة مث حيــدث عــدول وانتقــال مــن ذلــك إىل اخلطــاب وس ـ ّر
العــدول هنــا ــ كمــا هــو الشـ ن يف االلتفــات ــ لــي أمــرا واحــدا وامنــا يتعــدد بتعــدد املقامــات
يجاادل فاي اللَّاه بغَيار
﴿وم َن النَّاس َم ْن َ
واألحوال فمن ذلك قول تعاىل يف عذاب رؤوس الضاللَ :

ع ْلا وام َوال ه ا َدال َوال كتَا و
ي َونذيقااه يَا ْاوَم
ااِ مني ا ور ،ثَااان َي عفْفااه ليضا َّ
ال َعا ْان َساابيل اللَّااه لَااه فااي ال ا ُدنْايَا خا ْاز َ
ت يَ َد َ َّ َّ
س بظََّالوم لل َْعبيد﴾ (احلج.)10-8/
َّم ْ
ْحريق ،ذَل َ
الْقيَ َامة َع َذ َ
ك ب َما قَد َ
اِ ال َ
اك َوأَن اللهَ ل َْي َ

فقد جاء االلتفات من الضمائر املستترة يف (جياادلُ ،ليُضلَّ ،ـاين) واملتّصـلة يف (عطفـ
ولَـ ُ ،وانُذيقُـ ُ) إىل املخاطــب يف (ياـدااكا) والتقــدير( :يقــال لـ يــوم القيمــة :ذلــك العــذاب بماــا
قَدَّماجْ يادااكا) (األلوسي :1415 ،ج )118/9فالضمائر الغائبة واملخاطبـة الـل تنتمـي ال املرجـع
الواحد (مان) تؤكّد على الترابط والتماسك باإلحالة للمدب القريب فااللتفـات لت كيـد الوعيـد
وتشديد التهديد( .البيضاوي :1996 ،ج)116/4
وأما نصّ الترمجات:
فوالدوند:
خرمشاهي:
الدهلوي:
فــيالحظ أن املتــرمجني ترمجــوا الضــمري املتصــل املخاطــب يف "يــدك" بالضــمري املنفصــل
للشــخص الطــاين (دســتهاب تــو ،توســج ،دســج تــو) وأمــا مــن ناحيــة الدالليــة ظـاهرة االلتفــات
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غائبة متاما يف اآلية املترمجة إال يف الترمجة األوىل الل أضيف لفظة "كيفر" يف ابتداء اآلية
العاشـرة بـني املعقـوفني ،وذلــك لبيـان معـىن الوعيـد والتهديــد وميكـن القـول إن هـذ اإلضــافة
جاءت لضمان تتابع األفكـار يف الـنص اهلـدف لـدب القـار املسـتهدف ،فلـذلك تكـون ترمجـة
فوالدونـد أوىل وأقـرب آلراء املفسـرين وأمّـا خرمشـاهي والـدهلوي فالتزمـا بالترمجـة اللفظيـة
دون االهتمام باملعىن الداللية والتواصلية وبناء على ذلـك ،يـذكر القـول املقـدّر واملرجـع نفسـ
) السـتمرار املعـىل يف الـنص،
يف القوسني على حنـو (
)؛ أي اخلزي والتعذيب لتحقق
وكذلك يضاف قيد الت كيد ( ) ومفرديت (
التواصل الدالل والبنيوي بني املرجع وضمائر .
الترمجة املقترحة :و(
.
صاموا فاي َربمه ْام
﴿ه َذان َخ ْ
وقول تعاىل يف بيان جزاء الكافرين يف الدار اآلخرةَ :
ص َامان ا ْختَ َ
َّ
ْحمايم ،يوص َاهر باه َماا فاي بفاونه ْم
يص ُ
ين َك َفروا قفم َع ْ
ت لَه ْم ث َ
ياِ م ْن نَا ور َ
ب م ْان فَا ْاوق رءوساهم ال َ
فَالذ َ
و
اِ
َوالْجلودَ ،ولَها ْم َم َقاامع م ْان َحدياد ،كلَّ َماا أ ََرادوا أَ ْن ي ْخرجاوا م ْنا َهاا م ْان غَا ِم أعيادوا ف َ
يهاا َوذوقاوا َعا َذ َ

ْحريق﴾ (احلج.)22-19/
ال َ

حي ـ ســارت اآليــات الكرميــة علــى نســق واحــد باإلحالــة إىل (الــذين كفــروا) بضــمري الغائــب
(كفروا ،هلم ،رُءٍُوسهمُ ،بطوهنم ،هلم ،أرادوا ،أن خيرجوا ،أعيدوا) ومتّ االنتقـال يف هنايـة املقطـع
ْحرياق﴾ علـى تقـدير :وقيـل
إىل ضمري املخاطب بتوجي األمر للكـافرين املكـذنيبنيَ ﴿ :وذوقاوا َعا َذ َ
اِ ال َ
هلــم :ذوقــوا عــذاب احلريــق (ينظــر :الزخمشــري693 :1407 ،؛ البيضــاوي ،ال تــا :ج68/4؛ البقــاعي:1978 ،
ج ) 31/13ولقــد ســاهم هــذا التتــابع والتــدفّق للعناصــر اإلحاليــة الــل تعــود مجيعهــا إىل العنصــر
اإلشاري نفس (الذين كفروا) بتحقيق االنسجام والترابط بصورة جليّـة واضـحة؛ فـاملقطع النصّـي
هنا يشدّ املتلقي حنو تفاصيل تلك األهوال الل يعانيها الـذين كفـروا يف نـار جهـنم فااللتفـات هنـا
ل هانة والتحقري (اآللوسي :1415 ،ج )129/9وأما الترمجات فوردت على النحو التال:
فوالدونـد:
خرمشاهي:
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الدهلوي:
كم ــا نالح ــظ أن املت ــرمجني ترمج ــوا الض ــمري يف "ذوق ــوا" بالض ــمري املتص ــل جلماع ــة
)،
) ،و(
املخاطبني (  ) +ترمجـة لفظيـة صـحيحة وكـذلك أضـافوا (
و(

ْحريق﴾ إلجياد التواصل
) إىل النص اهلدف قبل ترمجة فقرة ﴿ َوذوقوا َع َذ َ
اِ ال َ

التــركيو والــدالل بــني الضــمائر الغائبــة يف (كفــروا ،قُط،عاـجْ هلــم ،رؤســهم ،بُطُــونهمْ ،والَهُ ـمْ
ماقَ ــامعُ ،أَراادُوا،أَن خيرُجُ ــوا ،أُعيــدُوا) وض ــمري املخاط ــب يف (ذُوقُ ــوا) واملرج ــع (الك ــافرين)
فيبـ ــدو هـ ــذ اإلضـ ــافات ضـ ــرورية ألن الترمجـ ــة دون إضـ ــافة يف هـ ــذ احلالـ ــة سـ ــتؤدي إىل
اإلضطراب والتفكّك بني أجزاء النص والغموض يف املعىن.
الترمجـة املقترحــة:
وك ر َجااال َو َعلَا كا مل
ْح مج يَاوْت َ
﴿وأَذم ْن فاي النَّااس باال َ
وقول تعاىل يف ذكـر األمـر بفريضـة احلـجَّ :
ضااام ور ياوْتين ماان كا مل فَا ِج َعميا واق ،لي ْشا َاهدوا منَااافع لَهاام وياذْكروا اساام اللَّااه فااي أَيا واام م ْعلوما و
اات َعلَا َمااا
َ َ َ
َ َ َ ْ
َ َ َْ
َْ

س الْ َفق َير﴾ (احلج.)28-27/
َرَزقَاه ْم م ْن بَه َ
يمة األنْا َعام فَكلوا م ْنا َها َوأَطْعموا الْبَائ َ

وموضـع االلتفــات يف هـذ اآليــة يظهـر أن الكــالم جـار وفــق أسـلوب الغيبــة يف قولـ (يـ توك،
ليشهدوا ،منافع هلم ،يـذكروا ،علـى مـا رزقهـم) مث انتقـل الكـالم مـن ضـمري الغيبـة إىل ضـمري
اخلطاب وذلك يف قولـ (فَكُلُـوا وأَطعمُـوا) موجّهـاَ للحجّـاج علـى تقـدير« :إن ذحبـتم فكلـوا منـها
وأَطعمُوا» (صايف :1418 ،ج )108/17والفاء يف "فَكُلُوا منْها" فصـيحة أي فـاذكروا اسـم اللّـ تعـاىل
على ضحاياكم فكلوا من حلومها ،واألمر ل باحة بناء على أن األكل كان منهيا عنـ شـرعا وقـد
قالوا :إن األمر بعد املنع يقتضي اإلباحة ،ويدل على سبق النهي (ينظـر :الطربسـي :1372 ،ج7،131؛
الطباطبــائي :1417 ،ج371/14؛ األلوســي :1415 ،ج )146/9وجيــوز أن يكــون نــدبا ملــا فيـ مــن مســاواة
الفقــراء ومواســاهتم ومــن اســتعمال التواضــع .ومــن مثــة اســتحب الفقهــاء أن ي كــل املوســع مــن
أضــحيت مقــدار الطل ـ (ينظــر :الطربســي :1372 ،ج131/7؛ الزخمشــري :1407 ،ج )153/3وأمــا قول ـ :
س الْ َفق َير﴾ فال شبهة يف أن أمر إجياب.
﴿ َوأَطْعموا الْبائ َ
وأما عند مقارنة ترمجة هذ األية:
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فوالدونـد:
خرمشاهي:

الدهلوي:
فيالحظ أن املترمجني ترمجوا الضمري اخلطاب يف (فَكُلُوا ،أَطعمُوا) على حنو (خبـور +
يد) لفظية فقط ،فنظرا ألمهيـة أهـداف االلتفـات وزيـادة قـوة التوكيـد يف اآليـة بالفعـل األمـر
) و( ) إلجيـاد التواصـل الـدالل
) و(
فنضـيف (
والنحوي بني أجزاء اآليات على النحو التال:
الترمجة املقترحـة:

االلتفات من اإلضمار (الضمري املتكلم مع الغري) إىل اإلظهار
اك مان َّرس و
اول
﴿وَماا أ َْر َسالْنَا مان قَا ْبل َ
وذلك يف قول تعال يف إحكام الوحي وصون من الشـيطانَ :

نسااي اللَّااه َمااا يالْقااي َّ
َوَال نَبا ِاي َّلَّال َّلذَا تَ َمنَّا أَلْ َقا َّ
الشا ْايفَان ثا َّام ي ْحكاام اللَّااه آيَاتااه
الشا ْايفَان فااي أ ْمنيَّتااه فَايَ َ
يم﴾ (احلج.)52/
يم َحك َ
َواللَّه َعل َ

هناك التفات و هو من الـتكلم بـالغري إىل الغيبـة والوجـ فيـ العنايـة بـذكر لفـظ اجلاللـة
وإسناد النسخ واإلحكام إىل من ال يقوم ل شـيء ،ولـذلك أعـاد لفـظ اجلاللـة بعينـ انيـا مـع
أن ـ مــن وضــع الظــاهر موضــع املضــمر (الطباطبــايي :1417 ،ج )392/4فهكــذا يؤيــد اهلل تعــاىل
رسول أو نبيّ وحيبط دسائ الشيطان ووساوس .
فوالدوند:
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خرمشاهي:

الـدهلوي:

فإذا نظرنا يف نقل معاين االلتفات هنـا وجـدنا أنّ املتـرمجني مل يهتمـوا بداللـة تكـرار
لفظ (اهلل) يف هناية اآلية (يُحْكمُ اللَّـ ُ آيااتـ ) إال املتـرجم فوالدونـد ويف التصـريح باسـم اهلل
إشعار بقدرة اهلل يف إبطال وسـاوس الشـياطني فعلـى هـذا قمنـا بإظهـار لفـظ (اهلل) وإضـافة
" يف الترمجــة املقترحــة لزيــادة
" وقيــد الدميومــة
مفــرديت "
الت كيد واالستمرار التجددي.
الترمجة املقترحـة:

االلتفات من اجلمع إىل املفرد
ومــن االلتفــات عــن اجلمــع إىل اإلفــراد كــذلك قول ـ عــز وجــل يف بيــان أطــوار خلــق اإلنســان
اب م َان الْبَا ْعاَ فَانَّاا َخلَ ْقنَااك ْم م ْان تاار و
َيها النَّاس َّل ْن ك ْنت ْم فاي َري و
اِ ث َّام م ْان نفْ َف واة
ومراحل حيات ﴿ :يا أ َ
َ

و
و
ث َّم من َعلَ َق وة ث َّم من م ْ و
سام
األر َحام َما نَ َ
شاء َّللَا أ َ
ين لَك ْم َونق ُر في ْ
ْ
ْ
ضغَة م َخلَّ َقة َوغَير م َخلَّ َقة لنبَ َ
َج وال م َ

ث َّم ن ْخرجك ْم ط ْفال( ﴾...احلج.)5/

حي ـ وردت لفظــة احلــال بصــيغة املفــرد (طفــال) ال بصــيغة اجلمــع (أطفــاال) املوائمــة
لضمري العائد على املخـاطبني يف (كنـتم وخلقنـاكم ولكـم ومـرجكم ) فقـد توقـف املفسـرون
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لتوجي ـ هــذا االلتفــات :فقيــل يف رأي إن الغــرض هــو الداللــة علــى اجلــن (البيضــاوي:1996 ،
ج ،)65/4ويف رأي آخر إن لفظة الطفل يف األصل مصـدر واملصـادر ال جتمـع (ينظـر :الطربسـي،

 :1415ج114/7؛ الطباطبـائي :1417 ،ج )344/14وأمــا الـرأي األخــري فيــدل علـى أن املعــىن ،مــرج
كـل واحــد مــنكم طفــال (الزخمشــري :1407 ،ج )145/3وأمــا ابــن جــىل فقــد حنــا يف تفســري تلــك
الظــاهرة منحــى آخــر خيتلــف عــن مطــل هــذ التخرجيــات اللغويــة ،فهــو يقــول« :فحســن لفــظ
الواحد هنا؛ ألن موضوع تصغري لش ن اإلنسان وحتقـري ألمـر فالقـى بـ ذكـر الواحـد لـذلك
لقلت عن اجلماعة ( »...ابن جىل :1986 ،ج )267/2فاملواءمة بني معىن (الصغر) املدلول عليـ
باللفظــة يف هــذا الســياق الراصــد ملراحــل حيــاة اإلنســان ومعــىن القلــة املســتوحى مــن صــيغة
اإلف ــراد ه ــي س ــر الع ــدول ع ــن اجلم ــع إىل اإلف ــراد يف اآلي ــة الكرمي ــة .وأم ــا يف تعليقن ــا عل ــى
الترمجات ،فنالحظ:
فوالدوند... :
خرمشاهي:
تتفــق الترمجــات يف ترمجــة (طفــل) بــاللفظ املباشــر (

) ،دون إشــارة إىل املعــىن

املصاحب لكلمة الطفل يف هذا السياق من داللة التحقري أو التصغري .وميكن القول ان مفردة
) يف اللغة الفارسية عامة وتشمل مجيع مراحل الطفولة يف حني لفظة "نـوزاد" خاصـة
(
وتدل على أول حياة املولود الناعم الصغري وعلى هذا متار مفردة (

) باإلحلـاق " ي"

التنكري هبا لكي تفصح وتكشف املعـاين السـياقية املصـاحبة واملـرادة علـى احلقيقـة مـن معـىن
الــنص وكــذلك نضــع عبــارة (هــر يــك از) يف قالــب قواعــد اللغــة الفارســية إلجيــاد التواصــل
الدالل والنحوي بني أجزاء اجلمل ومن الالفج للنظر أن خرمشاهي اسـتخدم كلمـة (
) بدال من (

) يف حني سـياق اآليـة (نُقـ ُّر يف األرحـام) يـدل علـى إختيـار "أرحـام

األمّهات" ال "بطون األمهّات" فبناء على ذلك ستكون الترمجة املقترحة على النحو التال:
الترمجة املقترحة:
يم َم َكاا َن
وقول تعاىل يف تعـيني مكـان البيـج احلـرام واألمـر بـاحلج إليـ َ ﴿ :وَّل ْذ بَا َّوأْنَاا إلبْا َاراه َ
ين َوال ُرَّكع ال ُسجود﴾ (احلج.)26/
ين َوالْ َقائم َ
الْبَا ْيت أَ ْن َال ت ْشر ْك بي َش ْيئَا َوطَ مه ْر بَا ْيت َي للفَّائف َ
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جــاء العــدول يف قولـ "بوأنــا" بضــمري املــتكلم اجلمــع إىل ضــمري املــتكلم املفــرد بقولـ "يب"
والغاية من ذلك أن ملّا تكلم اهلل عن فضل على إبراهيم ناسـب اسـتعمال ضـمري اجلمـع
الدال على العظمة ،فاجلمع يف (بوّأنا) حيتمل داللة تعظيم الفعل ،وما يدل عليـ مـن قداسـة
املكــان ،وكرامــة الــنو ،ولكــن ملــا حتــدث عــن التوحيــد عــدل عــن الســياق إىل الضــمري املفــرد
املتكلم ليناسب التوحيد واما يف حتيل الترمجات:
فوالدوند:
خرمشاهي:
الدهلوي:
ف ــنالحظ أن املت ــرمجني ترمج ــوا الض ــمري امل ــتكلم املف ــرد يف (ب ــي) بـــالضمري املنفص ــل
+
للشخص األول (با من وبراي من) والضمري املفرد يف (بيل) على حنو ( +
) وكذلك ذكروا القول املقدر على حنو [

 ]:و[و

] و(

كـ )

إلجياد االرتباط بني عناصر اآلية وأما من الناحية الدالليـة فلـم يشـريوا إل معـاين االلتفـات
البالغيــة الــل ذكروهــا املفســرون كالتوحيــد وقداســة املكــان ،وكرامــة الــنو .فلــذلك جنعــل
) و(
) و( ) وعباريت (
مفرديت (
) يف القوسني ليفيد يف تبني الغرض على حد.
الترمجة املقترحـة:

االلتفات من املطىن إىل اجلمع
من املواضع القرآنية الل حتققج فيها التحـول عـن التطنيـة إىل اجلمـع قولـ تعـاىل يف فـريقني مـن
صاموا فاي َربمه ْام﴾...
﴿ها َذان َخ ْ
الناس تنـازعوا أمـر رهبـم فـآمن بـ فريـق وكفـر فريـقَ :
ص َامان ا ْختَ َ
(احلج .)19/وقع االلتفات هنا يف لفظـل "خصـمان" الـدال علـى املـطىن الغائـب و"اختصـموا" الـدال
على اجلمع الغائب وقال الزخمشري يف تفسري هذا العـدول ...« :اخلصـم صـفة وصـف هبـا الفـوج
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أو الفريق فك ن قيل  :هذان فوجان أو فريقـان خمتصـمان ،وقولـ هـذان للفـظ واختصـموا للمعـىن»
(الزخمشري :1407 ،ج .)9/3ويبدو أن الزخمشـري هبـذ العبـارات مل يتجـاوز نطـاق تربيـر الظـاهرة
أو تسويغها لغويا عن طريق القول إهنـا مـن بـاب احلمـل علـى املعـىن (اختصـموا) بعـد احلمـل علـى
اللفظ (هذان خصمان) .ولكي جيلى سر هذا العدول يف اآلية الكرمية جيب أوال أن يالحظ:
أ) أن هذ اآلية مسوقة لبيان مصري كل مـن اخلصـمني ـ ـ املـؤمنني والكفـار ـ ـ يـوم القيامـة
َّ
ص َاهر باه َماا فاي بفاونه ْم
صُ
ين َك َفروا قفم َع ْ
ْحميم ،ي ْ
ت لَه ْم ثيَ َ
اِ من نَّا ور ي َ
ب من فَا ْوق رؤوسهم ال َ
﴿فَالذ َ
الصالحات جن و
َّ
َّات تَ ْجري مان تَ ْحت َهاا
آمنوا َو َعملوا َّ َ َ
ين َ
َوالْجلود﴾ (احلجَّ﴿ )20-19/ل َّن اللَّهَ ي ْدخل الذ َ

َساوَر من ذَ َه وب َول ْؤلؤاَ َولبَاسه ْم ف َيها َحر َير﴾ (احلج.)23/
ْاألَنْا َهار ي َحلَّ ْو َن ف َ
يها م ْن أ َ

ب) يف آية سابقة على تلك اآلية خيرب اهلل ب ن يوم القيامة هو موعد الفصل بـني طوائـف
َّ
َّ
اوس
ين َهاادوا َو َّ
ين َوالن َ
ين َ
َّص َ
الصاابئ َ
آمناوا َوالاذ َ
األديان أو أصحاب امللل املختلفة ﴿َّل َّن الذ َ
اارال َوال َْمج َ
َّ
ين أَ ْش َركوا َّل َّن اللَّهَ يَا ْفصل بَاْيانَاه ْم يَا ْوَم الْقيَ َامة َّل َّن اللَّهَ َعلَ ك مل َش ْي وء َشهي َد﴾ (احلج.)17/
َوالذ َ

ج) أن فعــل االختصــام الــذي متطــل في ـ العــدول عــن التطنيــة إىل اجلمــع قــد جــاء بصــيغة
املاضي (اختصموا) مما يدل على أن اخلصومة بني اخلصمني قـد حـد ج قبـل زمـن اإلشـارة
إليهما (هذا خصمان).
لعل يف ضوء املالحظات الطالث ميكن القول :إن اخلصمني املشار إليهما يف اآلية الكرمية
مها يف األصل تلك الفرق أو امللل املختلفة الل حددهتا اآلية السابقة عليها ،وعلـى ذلـك فـإن
التطنيــة يف «هــذان خصــمان» هــي للداللــة علــى تلــك الفــرق ســوف تســتحيل يــوم القيامــة إىل
فريقني ـ مؤمنني وكفار ـ أما اجلمع يف "اختصموا" فمنظور فيـ إىل احلـال الـل كانـج عليهـا
تلـك الفــرق يف الــدنيا مــن تعــدد التســميات ،واخــتالف املــذاهب ،وتضــارب املســالك يف قضــية
العقي ـ ــدة وتص ـ ــور األلوهي ـ ــة (ينظ ـ ــر :الطباطب ـ ــائي :1417 ،ج361-360/4؛ طب ـ ــل.)100-99 :1998 ،
للتعنيف والتفريع والت نيـب (أبوالسـعود :1990 ،ج .)18إذن فهـذ اآليـة مرتبطـة باآليـات السـابقة
والالحقــة وبــذلك حتقــق التماســك بنوعيـ الشــكلي والــدالل يف اتفــاق الضــمائر ويف اإلســناد
والتماسك املعنوي بني اآليات .أما فيما خيص التعليق على الترمجات ،فيالحظ:
فوالدوند:
خرمشاهي:
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الدهلوي:
أن املترمجون كيف استطاعوا أن يعربوا عن فكرة أن اخلصـمني مهـا مجاعتـان مكونتـان
من جمموعة أشخاص ،وتستدعى استخدام عبارات تعرب عن ذلـك؟ ومبـا أن اللغـة الفارسـية
مستغىل عن املطىن فيخاطب املطىن كاجلمع واذا اريـد ت كيـد معـىن التطنيـة ذهـن املخاطـب
 :فرقت ــان ،فل ــذلك فوالدون ــد
فانــ ي ــذكر الع ــدد (دو:ا ن ــان) قب ــل املع ــدود فيق ــول:
والــدهلوي قداعتمــدا علــى هــذا األســلوب ،وحققــا التــرابط والتماســك بفضــل اســتعمال عبــارة
) وأما خرمشاهي فإنّـ قـد اكتفـى بـذكر اسـم اإلشـارة ( )
) و(
(
ومل يتبني أن املراد من شخصان أو فرقتان؟ فبنـاء علـى مـا سـبق نضـيف ( دو) و(
) إىل النص املترجم على النحو التال:
الترمجة املقترحـة:

االلتفات من املفرد إىل اجلمع
يم َوقَا ْاوم لاو و ،
ت قَا ْبالَه ْم قَا ْوم ن و
﴿وَّل ْن ي َك مذب َ
وك فَا َق ْد َك َّذبَ ْ
وقول سبحان َ :
وح َو َعا َد َوثَمودَ ،وقَا ْاوم َّلبْا َاراه َ

َخ ا ْذتاه ْم فَ ْكي ا َ َكااا َن نَكياار ،فَ َك اوَيّ ْن ما ْان قَا ْريا واة
ين ثا َّام أ َ
َوأ ْ
ين َوك ا مذ َ
َصا َ
ِم َ
وس ا فَو َْملَياات ل ْل َكااافر َ
احاِ َم ا ْد َ
أ َْهلَكْنَ َاها َوهي ظَال َمةَ فَهي َخاويةَ َعلَ عروش َها َوبْئ ور م َعفَّلَ وة َوقَ ْص ور َمش ويد﴾ (احلج.)45-42/

بعـد أن أخـرب اهلل تعـاىل عـن تكـذيب األمـم ألنبيـائهم وإنكـار تعـاىل علـيهم ،أردف ببيـان
هذا النكري ونزول ب س بالظاملني (اخلطيب ،ال تا :ج )1051/9فحـول الكـالم مـن ضـمري املـتكلم
املفرد (فَ َمْلَيجُ ،أَخاذتُهُمْ ،نكري ( -ي)) إىل الضمري املتكلم اجلمـع (أَهْلَكنااهاـا) ليفيـد بيـان
عظمة األمر وعظمـة صـاحب وهـول مـا سـيقع بالظـاملني مـن العقوبـة واهلـالك فااللتفـات هنـا
هتديد للظاملني ب ن اهلالك سيحل هبم كما حل مبن قبلهم .وعند ترمجة هذ اآلية:
فوالدونـد:
خرمشاهي:
الـدهلوي:
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ومبقارنة الترمجات نرب أنّ املترمجني تقيدوا بترمجة ضمري اجلماعة (نا) الذي يعود على
اهلل بال ضمري املتصل جلماعـة املخـاطبني (مي) وهـذ ترمجـات مقبولـة فضـال عـن أهنـا كشـفج
االلتفات العددي يف الـنص القـرآين كوهنـا جـاءت حبالـة اجلمـع ال اإلفـراد ولكـن مل يشـريوا إىل
داللت البالغية فلذلك جنعل عبـاريت (
) يف القوسني للت كيد على غضب اهلل وقدرت يف عذاب

) و(

املشركني والظاملني وكذلك حتقيق التماسك بني آيات السورة املتقاربة واملتباعدة.
الترمجة املقترحـة:

أ) اجلدول اإلحصائي لاللتفات وترمجت :
الترمجة
حتج اللفظية الظاهرة
التواصلية والداللية

فوالدوند
4
%50

خرمشاهي
7
%87/50

الدهلوي
6
%75

اجملموع
12
%63

4
%50

1
%12/50

2
%25

7
%37

ب) املخطَّط البياين لترمجة االلتفات
100%
80%
60%

تحت اللفظية

40%

التواصلية

20%
0%

الدهلوي

خرمشاهي

فوالدوند
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النتائج
-

-

-

-

-

إن االلتفــات أســلوب رفيــع مــن أســاليب القــرآن الكــرمي وقــد كطــر ورود يف ســورة احلــج
وتنوع ــج أس ــاليب وض ــروب ب ــني م ــا يتعلّ ــق بالض ــمائر وم ــا يتعل ــق باألفع ــال وم ــا يتعلــق
باألعداد.
من وجهة نظر اللسانيني يسهم هذا األسلوب يف حتقيق التماسك النصي باعتبارها من
أهم الروابط اإلحالية الل تشكّل نسيج النص.
لاللتفات يف سورة احلج إفرازات داللية مؤ رة يف اتساع املعىن وفهم ومن أبرزها هـي:
تعظــيم اهلل تعــاىل مــن خــالل (اجلمــع) ،وت كيــد وحدانيــة اهلل مــن خــالل (اإلفــراد)،
وتعظيم بيج اهلل احلرام ،والت كيد على االهتمام بإطعام الفقراء ،وهتديد وصفيـف مـن
جيادل يف اهلل بغري علم ،وغريها من احلكم واللطائف.
قد يواج املترجم يف ترمجـة االل تفـات ودالالتـ املتعـددة حتـديات يصـعب نقـل الـدالالت
واإلحيـاءات الكامنـة ورائـ فلـذلك عليـ أن يسـتخدم اســتراتيجية اإليضـاح (التعــويض،
والتصريح واإلضافات وامللحقات و )...والتعليق بني القوسني إليضاح البيان.
من خـالل املقارنـة بـني الترمجـات الـطالث ظهـر لنـا أن املتـرمجني املنتخـبني مل حيسّـوا
بلطــائف االلتفــات وداللت ـ الســياقية إال يف بعــض املواضــع الــل فتحــوا قوســا إليضــاح
املعاين فمن هنا تقترب ترمجتهم إىل الترمجة اللفظية الظاهرية.
فقد تبني لنا حني الدراسة أنّ فوالدوند مل يغفـل يف بعـض املواضـع عـن جانـب الترمجـة
الداللية؛ إذ ترجم أربعة مـن كـل النمـاذج أي  %50ترمجـة دالليـة تواصـلية بينمـا تـرجم
خرمشــاهي واحــد منــها أي  %12/5بشــكل الترابطــي والــدالل وكــذلك تــرجم الــدهلوي
إ نني أي  %25داللية تواصلية وما بقي منها فقد تُرمجوا ترمجة لفظية ظاهرة.
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القرآن الكرمي
ابن جىل ،أبو الفتح عطمان (1986م) .احملتسـب يف تـبني وجـو شـواذ القـراءات واإليضـاح
عنها .حتقيق :عبدالقادر أاد عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية.
ابن منظور ،حممد بن مكرم (1979م) .لسان العرب .القاهرة :مكتبة دار املعارف.
أبو السعود ،حممد بن حممد العمادي (1990م) .إرشـاد العقـل السـليم إىل مزايـا القـرآن
الكرمي ،ط  ،2بريوت :دار إحياء التراث العريب.
األرم ــي العل ــوي اهلَــراي الش ــافعي ،حمم ــد األم ــني ب ــن عب ــداهلل (2001م) .ح ــدائق ال ــروح
والرحيان يف روايب علوم القرآن .بريوت :دار طوق النجاة.
إ اعيل ،نائل حممّد (2011م) .اإلحالة بالضمائر ودورهـا يف حتقيـق التـرابط يف الـنص
القرآين دراسة وصفيّة حتليلية ،جملة جامعة األزهر بغـزة سلسـلة العلـوم اإلنسـانية ،العـدد
 ،1اجمللد  ،13صص.1061-1100
األلوسي ،أبوالفضل شهاب الدين السيد حممود (1415هـ) .روح املعاين يف تفسـري القـرآن
العظيم ،الطبعة األوىل ،بريوت :دار الكتب العلمية.
البقاعي ،برهان الدين أبو احلسن (1978م) .نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور .قطـر:
وزارة الطقافة والشؤون اإلسالمية.
البيضاوي ،ناصر الدين (1996م) .أنور التزنيل وأسرار الت ويل ،بريوت :دار الفكر.
خرّمشاهي ،هباءالدّين (1375ش) .ترمجة القرآن .طهران :نيلوفر؛ جامي.
اخلطايب ،حممد (1991م) .لسانيات النص :مدخل إىل انسجام اخلطاب .بريوت :املركـز
الطقافـي العريب.
خليل ،ابراهيم حممود (ال تا) .يف اللسانيات وحنو النص .عمان :دار املديرية.
الزركشــي ،بــدر الــدين بــن عبــداهلل (1988م) .الربهــان يف علــوم القــرآن ،الطبعــة األوىل،
بريوت :دار الفكر.
الزخمشري ،جاراهلل حممود بـن عمـر (1407ه ـ) .الكشـاف عـن حقـائق غـوامض التزنيـل
وعيون األقاويل يف وجو الت ويل .بريوت :دار الكتاب العريب.
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السيوطي ،عبد الران جالل الدين (1988م) .معترك األقران يف إعجاز القـرآن .ضـبط
وتصحيح :أاد و الدين ،بريوت :دار الكتب العلمية.
ص ــايف ،حمم ــود ب ــن عب ــدالكرمي (1418ه ــ) .اجل ــدول يف إع ــراب الق ــرآن .ط  ،4دمش ــق؛
بريوت :دار الرشيد؛ مؤسسة اإلميان.
الطبطبائي ،السيد حممد حسني (1417هـ) .امليزان يف تفسري القرآن ،ط  ،5قم :مؤسسة
النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني يف قم.
الطربسي ،أبو علي الفضل بن احلسن (1415هـ) .بريوت :مؤسسة األعلمي.
طبل ،حسن (1998م) .أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية .القاهرة :دار الفكر العريب.
عفيفي ،أاد (ال تا) .اإلحالة يف حنو النص .القاهرة :جامعة القاهرة ،كلية دار العلوم.
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