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Abstract
One of the motives for translating the Quran is the urgent need of human beings,
especially non-Arabs, to understand the words of God Almighty. Rashid al-Din alMeybodi took a tremendous step in this path, through his valuable impact by “Kashf
ul-asrar and Odat al-Abrar”. He set about translating, interpreting the Quran in three
levels, and excluded the third level, which was devoted to clarifying the symbols of
the pious and Sufis, with a wide area of interest, and most of the research revolved
around it, while the first level that was held for the translation of the Quranic verses
remained far from the spotlight, which led to this research being held on the one
hand, and on the other hand, the existence of different visions about the translation
led to it. The diversity of the strategies followed, and among those strategies are
Domesticationand Foreignization, the aim of which is to highlight the peculiarities
of the target text or the original text. The article made an effort to uncover the
domestication strategy in the translation of Surah Al-Forqan as a sample of this
interpretation using an inductive analytical approach. It was reached by listing the
types of domestication strategy and their prevalence rate in the translation of Surah
Al-Forqan and the translator's loyalty balance of the original text.
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مالمح استراتيجية التوطني لدی "ميبدي "يف كشف األسرار
(سورة الفرقان أمنوذجاً)
أنور پنام



أستاذ مساعد يف قسم الترمجة جبامعة املصطفی(ص) العاملية ،قم ،إيران
(تاريخ االستالم 2228/21/21 :؛ تاريخ القبول)2222/22/20 :

امللص
،لفهم كلمات اهلل -سبحانه ،-وقد خطا "

إن من دوافع ترمجة القرآن هي حاجة البشر املاسة ،السيما غري العر
رشيد الدين ميبدي" خطوة جبّارة علی هذا الصعيد ،عرب أثره القيم " كشف األسرار وعدة األبرار" ،فقد انربی
لترمجة وتفسري وتوويل القرآن يف ثالثة مستويات و استوثر املستوی الثالث الذي خُص لبيان رموز العرفاء
والصوفية مبساحة واسعة من اإلهتمام ودارت أغلب البحوث حوله بينما ظل املستوی األول الذي عُقد لترمجة
اآليات القرآنية بعيداً عن األضواء ،مما حدا بنا إلی أن نتطرق اىل ما حنن فيه .هذا من جهة ،ومن جهة أخری
فإن وجود رؤی خمتلفة حيال الترمجة أدی الی تنوع اإلستراتيجيات املتبعة ،ومنها استراتيجية التوطني والتغريب
واهلدف منهما إبراز خصوصيات الن اهلدف أو الن األصل ،وقد بذل املقال اجلهد للكشف عن استراتيجية
التوطني يف ترمجة سورة الفرقان كعيّنة من هذا التفسري مبنهج استقرائي حتليلي ،هذه االستراتيجية تعكس يف
الواقع املستجدات اليت أدخلها ميبدي علی ترمجة القرآن بعد أن شكلت استراتيجية التغريب عبئاً ثقيالً ،رزحت
ترمجة القرآن حتت وطوهتا زمناً طويالً  .و من مجلة النتائج اليت توصل اليها املقال يف جمال استراتيجية التوطني
،هي متييز اجراءاهتا ومعدل انتشارها يف ترمجة سورة الفرقان ومدی التزام املترجم حبرفية الن األصل.

الكلمات الرئيسة
كشف األسرار؛التوطني؛ التغريب؛ االستراتيجية.
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إن الترمجة من الفنون املهمة يف العصر احلاضر فهي تُجاري -و بإعتقاد أغلب الباحثني يف
هذا املضمار -التوليف والتصنيف أمهية ،ويف احلقيقة هي مبزنلة التوليف يف لغة اهلدف .و
يف السياق ذاته فإن ترمجة القرآن حازت مكانة رفيعة يف ثقافة إيران وحضارهتا بعد
اإلسالم واستقطبت اهتمام علمائها ،الذين تضافرت جهودهم علی ترمجة القرآن باللغة
الفارسية و تفسريه،وذلك بعد اتقاهنم اللغة العربية ،وما بذله علماء خراسان و ماوراء
النهر يف ترمجة تفسري الطربي اال شاهداً واضحا ًعلی اجلهود املُضنية علی هذا
الصعيد ،وقد أصبحت هذه الترمجة منوذجاً حيتذی به ،حيث تركت توثرياً بالغاً علی
ترمجات القرآن طيلة عشرة قرون .وهي يف الواقع ترمجة حرفية دقيقة وموجزة وصارمة يف
وضع مفردة مقابل مفردة ،كما أهنا ختلو من أي مفردات وعناصر اضافية،و من املتعذر
حذف أية مفردة فيها ملا يلحقه من خلل يف املعنی،ومنذ مطلع القرن السادس اهلجري
ظهر منحی جتديدي إبداعي شكل منعطفاً هاماً يف ترمجة القرآن،متثل يف كتا "كشف
األسرار وعدة األبرار" ،أليب الفضل رشيدالدين ميبدي ،8وهو من التفاسري القيِّمة والقدمية
للقرآن الكرمي حيث بدأ بتوليفه أوائل عام  022هـ.
هذا وعلی الرغم من قيام ميبدي بفصل الترمجة عن التفسري إال أن ترمجته تُعد نوعاً
من التفسري القائم علی اإللتزام باملعنی ،إلختيار أوضح وجوه املعنی يف لغة اهلدف .و
يعتربأسلو توليف وتبويب هذا التفسري بدوره يف القرن السادس اهلجري من أبدع ما وصل
اليه البحث التفسريي وظل متفرداً هبذه اخلصوصية حتی عصرنا احلاضر ،اذ يتناول فيه
البحث عن اآليات ضمن ثالثة مستويات:
املستوی األول :النقل الی اللغة الفارسية بإجياز لف ي و داليل رغم عدم اطالق عنوان
الترمجة عليه .املستوی الثاين :التفسري و بيان وجوه املعاين والقراءات املشهورة ،و سبب
الزنول ،و بيان األحكام ،وذكر األخبار واآلثار و النوادر املتعلقة باآليات ،و بيان الوجوه
والن ائر وما جيري جمراها .املستوی الثالث:بيان رموز العرفاء واشارات الصوفية ولطائف
السالكني(ان ر :ميبدي8812،ش،ج .)8:8وميزة هذا التفسري هي الفصل بني الترمجة
والتفسري والتوويل ،والدعوة الی عدم اخللط بني املناهج املتبعة فيها (.ان ر مرتضائي ،
8811ش .)91 :
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خلفية البحث

من الواضح ان هذا البحث قد اعتمد علی أحباث اخری هي مبثابة الدافع األول يف اختيارنا
هلذا املوضوع والكتابة فيه ،نلصصها مبا يلي:
 مقال حتت عنوان (نقد الترمجات عند انطوان بريمان) لـميلود بوخال(2282م) يفجملة املترجم ،حيث بذل الباحث الوسع لفهم املسار التحليلي الذي انتهجه برمان عند
نقد الترمجات ،بعدما استعرض تاريخ مصطلح النقد بدءاً من عصور التنوير حتی العصر
احلاضر.
مقال حتت عنوان (منهج انطوان بريمان يف نقد الترمجة)البن برينيس يامسينة(2220م) تناول فيه منهج انطوان بريمان الداعي الی ضرورة منح مصطلح نقد الترمجة
كل أبعاده احلقيقية دون أن يعين ذلك التقييم السليب للعمل املترجم ،وضرورة ابداء منهج
دقيق لتحليل الترمجات ونقدها مع األخذ بن ر االعتبار مجيع الزوايا و وجهات الن ر
املمكنة ويف سياقات شتی.
 أطروحة دكتوراه حتت عنوان(استراتيجيتا التوطني والتغريب يف الترمجة) الدريسحممد امني ( 2282م) وكان هدفه من اجناز هذه الدراسة تذليل العقبات أمام طال
الترمجة وتزويدهم بتقنيات لفهم آليات التوطني والتغريب معاً.
 مقال حتت عنوان (چند ويژگی زابنی در ترمجه آايت تفسري کشف األسرار)( استعراض عدةخصوصيات لغوية يف ترمجة آيات تفسري كشف األسرار) حلميد طاهري ( )8818وفريق عمله
حيث سعی املقال الی كشف النقا عن كلمات معادلة مجيلة وتعابري فصيحة وبديعة
استصدمها ميبدي عند ترمجة اآليات ،وعن قابلية اللغة الفارسية علی بيان املعاين املصتلفة.
 كتا "ميبدي و تفسري كشف األسرار" باللغة الفارسية ،توليف عزة اهلل مرتضائي(8811ش) تناول فيه بالشرح والتفصيل هذا التفسري وبيان النكات الدقيقة فيه واألساليب
واملناهج املتبعة علی صعيد املستويات الثالثة.

منهج البحث والتساؤالت املطروحة فيه
إن املنهج املتبع يف هذا البحث يعتمد علی التحليل والتوصيف مدعوماً باإلستقراء يف نطاق
سورة الفرقان،أما التساؤالت املطروحة فهي كما يلي:
 ما هي اجراءات التوطني اليت اعتمدها ميبدي ؟ -ما هو معدل انتشار تلك االجراءات يف ترمجة سورة الفرقان ؟
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 هل التزم املترجم حبرفية ن السورة ؟اإلستراتيجية لغةً واصطالحاً:
ذُكرت لإلستراتيجية معان عديدة ،منها أنَّها :فن وعلم وضع خطط احلر وادارة
العمليات،ومنها  :خطة شاملة يف أي جمال من اجملاالت ،ومنها براعة التصطيط(خمتار
عمر2221 ،م  ،)12 :وقد وردت هذه املعاين جمتمعة يف التعريف التايل :اإلستراتيجية :هي
التصطيط الدقيق لتن يم العمل ملدة طويلة ،وهي تعريب لكلمة " "Strategyوتعين علم وفن
وضع اخلطط العامة املدروسة بعناية إلستصدام خمتلف أشكال الثروة والقوة لتحقيق
األهداف املنشودة(حممد داود2228 ،م.)92 :أما االستراتيجيةاصطالحاً ومن املن ور
الترمجي فهي طرق وأساليب ترمجية يوظفها املترجم لتحقيق األهداف اليت يصبو اليها،
«كإختيار النصوص املراد ترمجتها ،واملنهج الذي يتم تبنيه من أجل ترمجتها ،والقرارات
اليت يتصذها املترجم يف ممارسة مهامه»(غيدير2282 ،م .)810 :
وقد انربی الكثري من الباحثني لبحث وإستقصاء أنواع متعددة من استراتيجيات الترمجة،
ومن مث شرح مبادئها وتفسري خط سريها حبسب جتليات ال اهرة الترمجية اليت كانوا بصدد
دراستها ،فكانت النتيجة تعدد طرق تصنيف اإلستراتيجيات ،اليت ميكن أن نلصصها مبا يلي:
 حتديد املترجم أو طور سري عملية الترمجة الذي يكون موضوع املعاينة ،وما جنمعن ذلك من تنوع بني استراتيجية الفهم ،واستراتيجية النقل ،واستراتيجية اإلنتاج
اليت تعترب كلها أمثلة إلستراتيجيات الترمجة.
 التركيز علی الن نفسه واملقارنة بني الن املصدر والن اهلدف«فاستراتيجية الناملصدر هتدف الی ترسيخ املعايري والقيم املهيمنة يف الثقافة األصل ،واستراتيجية الن
اهلدف هتدف الی إخضاع النصوص األجنبية لقيود الثقافة اهلدف»(غيدير  2282 ،م:
)812-810
التوطني 2والتغريب:8
لقد ظهرت بذور فكرة التوطني والتغريب يف كلمات "شاليرماخر" وعلی وجه التحديد يف
احملاضرة اليت ألقاها «حتت عنوان طرائق الترمجة» عام  8188م اذ قال فيها« :ليس هناك
اال طريقتان ،فاما أن يدع املترجم الكاتب يف سالم قدر اإلمكان ويوخذ القارئ اليه ،أو أن
يدع القارئ يف سالم قدر اإلمكان ويوخذ الكاتب اليه  ..وقد احناز شاليرماخر للصيار االول
»(فينويت 2221 ،م .)80 :
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وقد تبنی "انطوان بريمان" 9املوقف ذاته وساند اخليار األول الذي يقضي بتقريب القارئ
من الكاتب ،ومن مث انتاج ن مترجم حيتف جبميع خصائ الن األصل ،وينقل روحه
حتی لو اقتضی األمر اللجوء الی استصدام تراكيب غريبة عن لغة اهلدف  ،ودعا بريمان
الی تبين الترمجة احلرفية من خالل قوله « الترمجة هي ترمجة احلرف والن باعتباره
حرفاً » (بريمان2282 ،م.)98 :ويؤكد بريمان علی ضرورة احترام حرفية الن األصل
وحف ه من كل أساليب التشويه والتحريف كالتغيري أو احلذف أو اإلضافة،ألن الن األصل
هو أساس كل ترمجة ومنه ينطلق املترجم ويلتصق به حتی حيقق ترمجة جيدة ،و أي خطوة
خالف ذلك يعتربها خيانة الختدم الن  ،وتدمري للحرف ،وخداع للقارئ.
و تبعه "فينويت "ملا دعا الی احترام اخلصوصيات اللسانية والثقافية للغة األصل حتی
تترسخ يف األوساط العلمية والثقافية للغة اهلدف بدل حموها واستبداهلا.وقد أطلق عنوان
"التغريب"علی تلك االستراتيجية اليت تؤكد علی احترام حرفية الن األصل و انتاج ن
هدف يتحاشی السالسة وخيالف ثقافة وأعراف اللغة اهلدف خمالفة متعمدة بون حيتف
بقدر من عجمة الن األصل(.ان ر :شتلويرث2221 ،م.)821:
كماأطلق عنوان "التوطني" واستصدمه لوصف استراتيجية الترمجة اليت يتم فيها
استصدام أسلو سلس شفاف لتقليل غرابة الن األصل لقُراء اللغة اهلدف(ان ر:
شتلويرث2221 ،م  .)828:وترنو هذه االستراتيجية الی حمق كل أثر للغريية واعطاء
انطباع بون الترمجة قد كتبت من قبل مؤلف الن األصل وكونه مل يكن هناك ترمجة قط.
و كتب فينويت يف هذا الصدد يقول« :فعلی املترجم اإلختيار بني طريقتني إحدامها توطينية
تقوم علی اإلختزال العرقي للن األجنيب وفقاً لقيم الثقافة اهلدف وتوخذ الكاتب الی
القارئ ،واألخری تغريبية تضغط علی قيم الثقافة اهلدف يف حتد للعرقية لتسجل
االختالف اللغوي والثقايف الذي ميثله الن األجنيب ،وترسل القارئ الی عامل الكاتب ،الی
أن قال  :إن التغريب مرغو (فينويت 2221 ،م .)82 -80 :كما دعا إىل تطوير استراتيجية
ترمجية مقاومة تسمح مبجاهبة استراتيجية التوطني عن طريق إدخال عناصرخاصة بثقافة
الن األصل يف الن اهلدف للحيلولة دون توطني كل ماهو أجنيب واستبداله وجعله مولوفا
للقارئ وتقريبه لثقافته.
جدير بالذكر أن اإلستراتيجية اليت أطلق عليها انطوان بريمان بامليول التحريفية أو
التشويهية ،ألهنا تُحرّف الن األصل وهتدم النسق احلريف لصا ح املعنی ،هي نفسها
استراتيجية توطينية ،وأي مقاومة هلا هي يف الواقع استراتيجية تغريبية.
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استراتيجية التوطني يف كشف األسرار
الشك أن ترمجة تفسري الطربي اتبعت استراتيجية تغريبية صارمة ،أدَّت الی إغالق يف
الفهم ومزيد من اإلهبام ،وذلك انطالقاً من قناعة مفادها عدم جواز انتهاك قداسة الن
الديين ،اذ كان يتعامل معه يف غاية احلذر ،خوفاً من حتريف كالم السماء ،وحتاشياً
للتوويل اخلاطئ هلذه األنواع من النصوص ،وخوفاً مما قد يترتب عن ذلك من
عقا (ان ر :آذرنوش8820 ،ش ،)88-82 :وقد انتُهج يف ترمجة تفسري الطربي ترمجة
حرفية لصيقة بشكل واسلو النصوص األصلية وترتيب الكلمات ،حيث كان يری املترمجون
يف كل هذه األعراض الشكلية أسراراً وخبايا اهلية الحيق هلم التعامل معها ولو بقدر طفيف
من احلرية ،فقد كانت األمانة كل األمانة تكمن يف ترمجة كل كلمة الی كلمة تقابلها يف اللغة
اهلدف مع اإلذعان بتركيب الن األصل واحترام ترتيب الكلمات وعددها ،ولغة هذا النوع
من الترمجة أبعد ما تكون عن اللغة املعيار ،لقرهبا من البنی املعجمية البيانية والنحوية
للن األصل(ان ر :جواهري8811 ،ش.)08-02 :و سادت هذه الترمجة يف األوساط
العلمية حقبة طويلة،وقام الرواد األوائل من املترمجني بتقليدها وعدم احلياد عنها،حتی
جاء "ميبدي" وكسر حاجز التقليد عرب توظيف استراتيجية توطينية من خالل هدم حرفية
الن األصل لصا ح املعنی ومجال الشكل يف الن اهلدف ،واليت أحدثت انفراجاً يف
طبيعة فهم الترمجة لدی املتلقي  ،وشكلت فيما بعد جتديداً ومنعطفاً تارخيياً ملسرية
ترمجة القرآن ،وهذا إن دل علی شيء فإمنا يدل علی أنه سبق ن رية التوطني الی هذه
االستراتيجية علی الصعيد العملي رغم غيا اجلانب التن ريي.ولن يفوتنا أن ننوه الی أننا
لن نستعرض يف حبثنا هذا اجراءات التوطني كافة ،بل سنكتفي باإلشارة الی تلك اليت
استصدمها ميبدي عند ترمجتة سورة الفرقان فقط ،و هي كالتايل:
0

األولی  :الترشيد
«يهتم الترشيد يف املقام األول بالبنيات التركيبية للن األصلي  ،وأيضاً بعالمات الوقف
اليت تشكل عنصراً دقيقاً داخل الن النثري ،فالترشيد يعيد تركيب اجلمل ومقاطعها
بطريقة تسمح بتن يمها وفق فكرة معينة حول ن ام اخلطا »(بريمان2282 ،م:
«،)22ويعين به تن يم هياكل البناء اللغوي وتركيب العبارات وعالمات الترقيم الی جانب
امليل الی التعميم يف الن اهلدف» (عناين 2220 ،م،)222 :وسوف نسلط األضواء علی
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التغيريات اليت أجراها ميبدي يف بعض األحيان علی هيكلية البناء اللغوي للغة األصل
وترتيب كلماهتا لتويت متطابقة مع اللغة اهلدف .
تغيري ترتيب أركان اجلملةلقد وردت مع م الترمجات اليت مارسها ميبدي وفقاً للبناء النحوي للغة األصل إال أنه زيّن
ترمجته بنماذج من الترشيد إذ إنقاد أحياناً للبناء النحوي للغة اهلدف عرب إجراء سلسلة
تغيريات يف ترتيب األصل وتركيبه  ،واليك هذه النماذج:
(آلِهَةً لَّا يَصْلُقُونَ شَيْئًا)(الفرقان()8/خدااينی كه هيچ چيز نيافريننده)(ميبدي8822 ،
ش،ج)8 : 2
(يَوْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْوَسْوَاقِ)(الفرقان ()2/خورش میخورد و در بازارها
میرود)(ميبدي8822 ،ش ،ج  ،)2: 2قام ميبدي يف هذه اآليات بتغيري ترتيب أركان
اجلملة يف الترمجة من خالل وضع الفاعل يف املقدمة و يليه املفعول مث الفعل طبقاً للبناء
النحوي للغة الفارسية ،ومل حيذ حذو ترتيب كلمات اآليات وفقاً للقواعد العربية.
تغيري األفعال الی أمساء وبالعكسإن املتتبع لترمجة ميبدي جيد مناذج علی تغيريات طرأت علی بعض األفعال وتبديلها الی
أمساء أو بالعكس  ،ن ري:
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا)(الفرقان()9/انگرويدگانگفتند)(ميبدي8822،ش ،ج2
")8:انگرويدگان" تعين"غري املنتحلني" وهو اسم جعله ميبدي معادالً لفعل"كفروا"،ومل يساير
الترمجة احلرفية لآلية ( :وكسانی كه كافر شدند گفتند).
(وَالنَّوْمَ سُبَاتًا)(الفرقان()92/وخوا مشا را آسايش كرد)(ميبدي8822 ،ش،ج2
 )98:فمفردة"سباتا" هي النوم العميق وأصلها الراحة  ،وهي اسم استبدهلا ميبدي بفعل
"آسايش كرد"و بذلك ختطی احلرفية اليت تدعو الی استبدال الفعل بإسم "استراحت"
لتصبح الترمجة كالتايل( :وخوا را استراحت قرارداد).
تغيري الفعل اجملهول الی املعلومأجری ميبدي تغيريات يف الفعل أحياناًمن خالل نقله من اجملهول الی املعلوم  ،حنو( :الَّتِي
وُعِدَ الْمُتَّقُونَ)(الفرقان ()80 /آن هبشت كه وعده دادند پرهيز كاران
را)(ميبدي8822،ش،ج  ،)8: 2فجملة"اليت وُعد املتقون" مجلة مبنية للمجهول اال أن ميبدي

8

جملة اللغة العربية وآداهبا ،السنة الثامن عشر ،العدد االول ،الربيع 2222

مل ينسج ترمجته علی نول األصل (:كه به پرهيز كاران وعده داده شده) ،بل استبدل اجملهول
باملعلوم ملا جعل فعل " وعده دادند" املعلوم معادالً لفعل "وُعد" اجملهول ،وجعل"پرهيزكاران را"
مفعوال كمعادل لنائب الفاعل " املتقون" ،وحترر بذلك من قبضة احلرفية.
تغيري األمساء اجملرورة الی مفاعيلمل يكن تغيري االسم اجملرور الی مفعول بعيداًعنذهن ميبدي ،فقد ترجم اآليات علی النحو التايل(:لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِنيَ )(الفرقان /
()22هيچ بشارتی نيست آن روز كافران را)(ميبدي8822 ،ش،ج  )81 : 2فمفردة"كافران"جاءت
مقترنة بعالمة املفعول"را" لتدل عليه ،كمعادل لالسم اجملرور "للمجرمني"بعيداً عن احلرفية
اليت تدعو الی الترمجة التالية ( :بشارتی در آن روز برای جمرمان خنواهد بود)
(وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً)(الفرقان()82 /وايشان مردمان را نشانی ات عربت
گريند)(ميبدي8822،ش،ج )28: 2فقد وضع املفعول "مردمان را"إزاء االسم اجملرور"
للناس" و بذلك خرج علی حرفية ترمجة اآلية(:و آهنا را برای مردم عربتی ساختيم).
العدول عن الترمجة احلرفية للمفعول املطلقلقد أدت الترمجة احلرفية للمفعول املطلق بشقيه التوكيدي و النوعي إلی نتائج غري حممودة
أبرزها شيوع ترمجة غري طبيعية وغري مولوفة للقرآن الكرمي ،ومنشو ذلك التحف ات اليت
بدرت من املترمجني واليت متثلت يف توخي احليطة واحلذر و الدقة عند نقل عني اآليات من
العربية الی الفارسية ،حتی آل االمر إلی رعاية صيغ الفعل وبناء اجلمل حبذافريها طبقاً
لألصل العريب وخالفاً لقواعد اللغة الفارسية(ان ر :ناظميان8812 ،ش)92 :ومل يتحاش
ميبدي عن اتباع هذا االسلو ،حنو :
(فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِريًا)(فرقان ( )02/نگر ات فرمان کافران نربی و
ابز کوش اب ايشان ابزکوشيدنی بزرگ )(ميبدی  )92/2 ،وحنو( :وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَزنِيلًا)(فرقان
 ()20/وفرو فرستند فريشتگان فروفرستادنی)(ميبدی )81/2 ،
اال أننا جند مناذج من ترمجته ،عدل فيها عن هذا االسلو ،وقام بتفسري وشرح
املفعول املطلق ،يف حماولة منه لتحرير ترمجة املفعول املطلق من قالبه البياين العريب
والذي يُعد غريباً علی اللغة الفارسية.
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(وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِريًا) (الفرقان ()28/از اندازه برگذشتند بشوخی (تباهی)

بزرگ)(ميبدي8822،ش ،ج )81: 2وترمجتها جتاوزوا حد الفساد الكبري .وقد وصف العتو
بالكبري مبالغة يف االفراط ألهنم بلغوا غاية الفساد.
و يرد الكالم ذاته يف ترمجة اآلية التالية(:وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا) (الفرقان ()82/وآنرا گشاده
بتو رسانيدمي وبر تو خواندمي)(ميبدي8822،ش ،ج )22 :2وترمجتها :وانزلناه اليك يف تونِّ
ومتهل وقرأناه عليك.
العزوف عن ترمجة أدوات التوكيدإن التوكيد أحد مباحث علم املعاين املهمة ،وفائدته إزالة الشكوك وإماطة اللثام عن شبهات
تردد أو إنكار رمبا خيتلج يف النفس .واملالح يف ترمجة ميبدي أنه صرف الن ر عن ترمجة
التوكيد وأدواته عند ترمجة سورة الفرقان،وإليك مناذج منها كدليل علی ما نروم اليه.
 حرف "قد" اذا جاء قبل الفعل املاضي أفاد التوكيد ويترجم بقيود (به درستی ،ترديدي نيست)وغريها ،وهذا اجلانب من الترمجة ظل متوارياً لدی ميبدي ،حنو( :لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ
الذِّكْرِ)(الفرقان ()21/كه مرا از توحيد ابز گردانيد و بگمراهي برد)(ميبدي8822،ش ،ج 2
()81:وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَا َ )(الفرقان ()80/ودادمي موسی را انمه)(ميبدي8822،ش،ج.)22: 2
حرف التوكيد "إنّ" املشبه بالفعل ويترجم بقيود (به يقني  ،قطعاً هرآينه  ،مهاان ،درحقيقت ،به درستی ) وأنت ال جتد أثراً لكل هذا يف ترمجة ميبدي لآليات التالية:
(وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَ ِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّصَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) (الفرقان ()82/رسول
گفت :خداوند من اين قوم من اين قرآن را فروگذاشتند)(ميبدي8822 ،ش ،ج )22: 2
(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَا َ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا)(الفرقان
()20/وايشان كه گويند خداوند ما بگردان از ما عذاب دوزخ كه عذاب آن كافر را ستوهی منای
است جاويد)(ميبدي8822 ،ش،ج.)01: 2
هذا الی جانب أنه قام باالهتمام بعالمات الترقيم إلضفاء مسحة توضيحية علی
الترمجة  ،كما جاء يف ترمجة اآلية التالية:
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ
تَرْتِيلًا)(الفرقان ()82/انگرويدگان گفتند :چرا قرآن نه يکبار فروفرستاد نديد؟ آنرا پراکنده فرستادمي ات دل
ترا به آن نريو می دهيم  ،و آنرا گشاده به تو رسانيدمي وبر تو خواندمي )(ميبدی 8822 ،ش  ،ج )22 : 2
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الثانية :التوضيح
«يتعلق التوضيح بنتيجة طبيعية للترشيد ويهم باخلصوص مستوی الوضوح امللموس للكلمات
أو ملعانيها... ،ويبدو التوضيح كمبدأ المناص منه بالنسبة الی العديد من املترمجني
واملؤلفني،صحيح أن التوضيح مالزم للترمجة علی اعتبار أن كل ترمجة مفسرة ،لكن هذه
املسولة ميكن أن تدل علی شيئني خمتلفني اذ بإمكان التفسري أن يكون جتلياً لشئ غري ظاهر
بل مغلق أو متوار داخل الن وتقوم الترمجة علی إبراز هذا العنصر .ولكن التوضيح مبعنی
سليب يهدف الی ايضاح ما مل يكن أو مل يرد أن يكون،كذلك يف األصل فاإلنتقال من تعددية
املعنی الی أحادية املعنی هو منط من التوضيح  ،لكن الترمجة الشارحة أو املفسرة هي
منط آخر ،وهذا األمر يؤدي بنا الی التوسع»(بريمان 2282 ،م )21 :والتوضيح يف الواقع
هو التصريح باملعلومات اليت يتضمنها الن األصل يف الن اهلدف(.ان ر  :بيكر 8812،
ش)812 :
6

التوضيح اإلجيايبإن التوضيح اإلجيايب يتعلق بإرجاع الضمائر أو اسم االشارة الی مراجعها أو إعادة
احملذوف ،وإال سوف خيلق اهباماً خيلو منه الن األصل .وهذا النوع من التوضيح تعج به
ترمجة سورة الفرقان  ،وإليك النماذج التالية:
(فَقُلْنَا اذْهَبَا)(الفرقان()82/گفتيم كه هر دو رويد) (ميبدي8822،ش،ج )22: 2الشك
ان اللغة الفارسية تفتقد الی ضمري وصيغة اإلناث والتثنية ،وألجل ذلك اضطر ميبدي الی
إرجاع ضمري الف املثنی يف فعل األمر(اذهبا)الی مرجعه (هر دو) يعين(كليهما) ملزيد من
التوضيح.
ون ري (:كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ) (الفرقان ()82/آن را پراكنده فرستادمي ات دل ترا به آن
نريو می دهيم)(ميبدي8822،ش ،ج  .)22: 2وقد ذكر ميبدي املرجع(آن را پراكنده
فرستادمي)أي نزلناه متفرقاً  ،هبدف اإليضاح ورفع اإلهبام.
كما ويضم هذا التوضيح إعادة احملذوف،ن ري:
 (وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَا َ الرَّسِّ)(الفرقان ()81/و عاد و مثود را و اصحاب رس را (همعربت كردمي مردمان را))(ميبدي ،ج،)28: 2وقد حذفت عبارة (هم عربت كردمي مردمان را)من
األصل وأعيدت يف النقل.
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ون ري(:أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا)(الفرقان ()98 /ميگويند اينست آن كسی كه هللا به

پيغامربی فرستاد)(ميبدي،ج،)28: 2حيث أعاد ميبدي مفردة (ميگويند)أي(يقولون)يف
الترمجة بعدما حذفت من األصل.
كما قام ببسط املفردات والعناصر املعجمية وتوضيحها ،ن ري"الفرقان" يف اآلية(:الَّذِي
نَزَّلَ الْفُرْقَانَ )(الفرقان )8/وترمجها ميبدي كالتايل(آن خداوند كه فروفرستاد اين انمه جدا
كننده (ميان راسيت وكژي)(ميبدي8822،ش،ج  )8: 2حيث زاد اضافة توضيحية هي(ميان
راستی وكژی)اي (بني احلق والباطل) فإن كانت هذه املفردة تستبطن هذه اإلضافة،
فاإلضافة عندئذ توسعية ،وإن مل تستبطنها كما ي هر من كلمات الطربسي ،حني قال:
الفرقان «مصدر فرقت بني الشيئني أفرق فرقاً وفرقاناً ويسمی كل فارق فرقان  ،كما مسي
كتا اهلل فرقاناً لفصله بني احلق والباطل» (الطربسي 8922 ،ق ،ج -891: 8
)802فاإلضافة توضيحية.
كما انربی ميبدي لبسط العناصر املعجمية وتوضيحها ونقل حمتواها بدل الفح عن
أقر معادل هلا،كي يسهل فهمها علی القارئ الفارسي ،وهبذا النحو قلل من شون عملية
الفح عما يعادل تلك العناصر و أحل حملها البسط والتوضيح  ،وهذا نوع مبتكر يف
ترمجة القرآن مل يسبقه اليه أحد( ،ان ر :آذرنك 8810،ش.)828 :
التوضيح السليباما التوضيح السليب فيبحث يف علوم القرآن وعلی وجه التحديد يف حبث الوجوه والن ائر عن
املشتركات اللف ية،أي اللف الذي له عدة وجوه ،من تلك األلفاظ مفردة "فتنة" ،وقد ذكرت
مصادر الوجوه والن ائر للفتنة ستة عشر وجهاً .ومع تعدد معانيها فهذا يدعو املترجم إلی
اختيار معادل خمتلف لتلك املفردة حسب اختالف السياق،كما فعل ميبدي عند ترمجة اآلية:
(وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً)(الفرقان ()22/ومشا را يكديگر را فتنه وآزمايش
كردمي)(ميبدي،ج )81: 2فقد اختار للفتنة وجهاً من وجوهها هو اإلختبار .يُذكر أن ميبدي
ذكر وجوهاً أخری للفتنة غري ما أورده يف ترمجة سورة الفرقان ،نستعرضها يف اجلدول
التايل:
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وجوه الفتنة
الشرك

االختبار

الكفر
العذا

االية
البقرة 818 /
النساء18 /
البقرة 822 /
املائدة28/
األنفال 20/
يونس 00 /
يونس 10/
الفرقان 22/
البقرة818 /
األنفال 81/
البقرة 282/

كشف االسرار
082/8
280 /2
218/8
822/8
22/9
881/9
881/9
81/2
082/8
92 /9
028/8

وبذلك يدخل يف با التوضيح السليب .
جدير بالذكر أن مفردة "الفتنة" قد ترمجت يف مع م أجزاء تفسري الطربي وفقاً ألصل
داللتها يف اإلبتالء واإلختبار «وبذلك تبقی الفتنة علی عموم داللتها يف اإلختبار وال عالقة
هلا باإلشتراك اللف ي»(نور الدين8111 ،م )811-812 :وهبذا النحو خترج مفردة الفتنة
عن التوضيح.
2

الثالثة :التوسع
متيل كل ترمجة الی أن تكون أطول من األصل وهذه نتيجة للترشيد والتوضيح الی حد ما،
فالترشيد والتوضيح يقتضيان توسعاً وبسطاً ملا كان منطوياً داخل الن  ،لكن ميكن أن ينعت
هذا التوسع بالفارغ من من ور الن  ،ويتعايش مع خمتلف األشكال الكمية لإلختصار،
وأقصد بذلك أن هذه اإلضافة التضيف شيئاً  ،بل تعمل فقط علی الزيادة يف الكتلة اخلام
للن من دون أن تضيف شيئاً الی خطابه أو داللته(.بريمان 2282 ،م)21 :وقد نشو التوسع
بداعي توفري بيئة مناسبة لفهم أفضل لقارئ الن  ،وهذا ما دعا ميبدي إلستصدامه علی
نطاق أوسع  ،وقلما يتفق أن يلتزم بن اآليات ،وغالبا ما يضيف كلمات الی الترمجة أو يقوم
بترمجة اآلية باملعنی،هذا األمر أدی الی اضفاء املزيد من الوضوح علی ترمجة من سبقه
من اسالفه واليت تتسم بطابع التعقيد والغموض و استعصاء الفهم .ن ري ترمجة اآلية التالية
( :وَلَا يَوْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِريًا)(الفرقان ()88/هيچ مثلي نيارند به تو
(تباه كردن سخن تو را وعيب جسنت انرا ) مگر جواب آرمي از آن تو را براستی وجواب ارمي نيكو تفسري

تورا (ز آنكه آفريده پندارند)(ميبدي8822،ش ،ج،)22: 2إستصدم املترجم اضافات واضعاً إياها
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بني قوسني  ،هذه االضافات هي (:تباه كردن سخن تو را وعيب جسنت انرا) وتعين(يبطلون
كالمك ويتجسسون عيوبه ) (ز آنكه آفريده پندارند) وتعين(حيث ي نون انه خملوق)  ،وهبذه
االضافات التفسريية انقلب الغموض وضوحاً والتعقيد بساطة ،كل ذلك ينم عن جتاوز
الترمجة احلرفية الی التفسريية.
(أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْوَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا)(الفرقان ()99/اي مي پنداريكه بيشرت ايشان (از هبر آن كه گوش دارند) حق بشنوند ؟ اي (از هبر ان
كه متيز دارند و هوش) حق درايبند؟ نيستند ايشان مگر چون ستوران( ،ستور گوش دارد

نشنود)(.ميبدي 8822،ش ،ج)28 : 2البد من االحتفاظ حبرفية الن اال أن املترجم أدلی
هنا بإضافات ثالث ،هي(:از هبر ان كه گوش دارند)(مبا اهنم ميلكون اذنا)(،از هبر ان كه متيز
دارند وهوش)(مبا ان لديهم تشصيصا وذكاء)(،ستور گوش دارد نشنود) (احليوان لديه أذن
اليسمع هبا) وأغلب هذه اإلضافات التفسريية تتصطی احلرفية كما أسلفنا .

الرابعة :الفقر النوعي
حييل هذا الفقر إىل تعويض كلمات وعبارات وصياغات األصل بكلمات وعبارات وصياغات ال
تتوفر علی غناها اجلهوري وال علی غناها الداليل أو باألحری األيقوين(بريمان 2282،م :
« ، )12ويقصد به بريمان إبدال كلمات ذات قوة أيقونية يف األصل بكلمات تفتقر الی تلك
القوة ،ومعنی القوة األيقونية هو مشاركة صوت الكلمة يف الن األصلي يف توكيد معناها»
(عناين 2220،م)222 :
إن تبديل الكلمات واالصطالحات والتنغيم وفواصل اآليات ليست مبستوی لغة األصل
من حيث الغنی الداليل واجلهوري .ومهما قيل عن حقيقة الفقر النوعي فإنه ي ل من أعقد
املسائل يف الترمجة وأصعب االجراءات اليت يقوم هبا املترجم كالبحث عن معادل للغة من
حيث البنية والكلمات وأصواهتا وشحناهتا الداللية والفنية  .وينقسم الی:
8

الفقر الداليلإن البحث عن معادل داليل للمفردات والعبارات واجلمل هوأحد أهم اهلواجس الدائمة
للمترجم ،وهذا األمر مل يتحقق بنحو كامل يف النصوص السيما الدينية منها  ،حيث جند
شواهد علی الفقرالداليل يف ترمجة سورة الفرقان تتبصر معها الترمجة احلرفية ،ن ري:
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(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ)(الفرقان ()82/روز رستاخيز بينگيزمي ايشان را و

آنچه مي پرستند فرود از هللا از مردمان وفرشتگان)(ميبدي8822،ش ،ج )8: 2إن مفردة
"بينگيزمي" الجتاري الغنی الداليل ملفردة "حيشرهم" يف اآلية لسببني  :االول  :ان "بينگيزمي" هي
صيغة املتكلم اجلمع ،أما "حيشرهم" فهي صيغة املفرد الغائب  ،والثاين :أن احلشر هو
اجلمع والسّوق الی جهة ما ،ومنه يوم احلشر أي يوم القيامة(رضا8101 ،م ،ج )19: 2اما
"بينگيزمي" فتعين "نبعثهم" ،وهي ال تستبطن السوق الی جهة ما.
وهكذا احلال يف اآلية(:سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّ ًا وَزَفِريًا)(الفرقان ()82/آواز جوش آن شنوند
وابنگ و زفري)(ميبدي8822 ،ش ،ج )8: 2
فعبارة "آواز جوش" الترتقي الی مستوی الغنی الداليل ملفردة "تغي اً" ،فقد أوردت اآلية
هذه املفردة ألنّها بصدد رسم موقف رهيب ،وعبارة " آواز جوش " التعكس هذا املوقف
ن راً إلی أن مفردة "آواز" ذات الشحنة املوجبة تعين النغمة اليت تنعش النفس ،و مفردة
"جوش" تعين اهليجان والغليان ،فيكون املعنی نغمة اهليجان والغليان .
وهكذا احلال يف مفردة "ابنگ" الجتاري الغنی الداليل ملفردة "زفري" ذلك ان "ابنگ"
تعين الصوت العايل،بينما مفردة "الزفري" تعين صوت اتقاد النار عند شدة التهاهبا»
(الطربسي8922،ق ،ج )222: 2وعليه فما دام الفقر الداليل قائماً فيصبح االلتزام حبرفية
الن يف مهب الريح .
كما أمهل ميبدي ترمجة األساليب البالغية املتبعة يف هذه السورة،كالتقدمي والتوخري،
ومها من األساليب البالغية الراقية ملا فيهما من األثر الواضح يف الكشف عن دقائق املعاين
 ،ومن أمثلة ذلك قوله تعالی(:وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْوَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِريًا )(الفرقان . )81/
فقد تقدم املفعول به "كال" علی فاعله ضربنا ،وكذلك يف"تربنا" والتقدمي هنا للعناية
بذكرهم واالهتمام مبا أخرب اهلل عن صنيعهم ،ورغم كل ذلك فترمجة التقدمي والتوخري يف
هذه اآلية مل تلق صدی لدی ميبدي  ،حيث أورد "كال" بعد الفعل وترمجها علی النحو
التايل( :ومهه را مثلها زدمي ومهه را تباه كردمي وفرو بردمي فروبردنی)(ميبدي8822،ش،
ج)28: 2
وقوله تعالی( :أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّصَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَوَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا)(الفرقان  ،)98 :فـ "اله"
مفعول به ثان الختذ واهلاء مضاف إليه ،وقدم املفعول به الثاين (إهله) علی املفعول به األول
(هواه) لسبب احلصر ،فان الكالم قبل دخول "أرايت" و "اختذ" األصل فيه "هواه إهله" علی أن
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"هواه" مبتدأ خربه "اهله" ،فاذا قيل "إهله هواه"كان من با تقدمي اخلرب علی املبتدأ وهو يفيد
احلصر ،فيكون معنی اآلية حينئذ (أرايت من مل يتصذ معبوده اال هواه) وذلك أبلغ يف ذمه
وتوبيصه (املسريي2220،م،)22 :أما الترمجة فقد جتاهلت التقدمي والتوخري عرب تقدمي "هواه
"علی "إهله" ومل تتقيد حبرفية الن  ،واليك نصها ( :ديدی آن مرد كه خويشنت را به خدايي
گرفت؟ تو بر سر اوكوشنده نگاه داری؟)(ميبدي8822،ش ،ج .)28: 2
الفقراجلهوريالشك أن القرآن الكرمي يستصدم الفواصل بني اآليات استصداماً فنياً رائعاً وبارعاً يتوافق مع
السورة ،والفاصلة القرآنية «هي ذلك اللف الذي ختمت به اآلية ،فكما مسوا ما ختم به
بيت الشعر قافية ،أطلقوا علی ما ختمت به اآلية الكرمية فاصلة»(فضل حسن عباس،
 8112م )220 :حيث يكثر يف سورة الفرقان استصدام الفواصل السيما الفواصل املتوازية،
حنو :سالما – قياما -غراما  -قواما – اثاما – اماما – مالما – مقاما – لزاما يف
اآليات  21 - 28و .22 - 29كل هذه الفواصل الجتد هلا عينا ً وال أثراً يف ترمجة ميبدي.
هذا الی جانب ان ظاهرة التنغيم والنرب من ال واهر الصوتية اليت تساعد يف حتديد
املعنی الن تغري النغمة قد يتبعه تغري يف الداللة ،فمثال:
قوله تعالی( :وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ
جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا)(الفرقان  )0-9/فهذه نغمة هادئة تارة وقوية تارةأخری يتداخل فيها
الزمن ،واآلية فيها اطمئنان من املولی عز وجل الی نبيه حممد (ص) حني كذبه قومه،
فرد اهلل سبحانه عليهم وعلت النربة شيئاً فشيئاً حتی بلغت أقصاها مع اجتماع الكلمات
القوية يف اجلملة ،ومع التنوين املطلق بااللف املصحوبة بالواو والياء ومع تداخل الزمن
املهيب ،وذلك يف قوله تعالی ( :بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّ َ بِالسَّاعَةِ سَعِريًا إِذَا
رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّ ًا وَزَفِريًا )(الفرقان  )89 -88:فالنربة علت مع
التكذيب حتی بلغت مرتبة التغي والزفري  ،وكان التكرار وذكر الزمن وأهواله يزيد يف هول
املوقف ليدل علی شناعة الفعل حتی إن جهنم لتزفر زفرة اليبقی ملك مقر وال نيب مرسل
اال خرّ لوجهه .ومل تعكس ترمجة ميبدي الغنی اجلهوري لكل تلك االحياءات والنربات
الصوتية .وبذلك يصبح التقيد حبرفية الن بعيد املنال .
وعلی أية حال،فهذه قائمة تضم اجراءات توطينية مت توظيفها يف سورة الفرقان
وعددها ومعدل انتشارها:
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اجراءات توطينية

العدد

الترشيد

92

التوسع

81

الفقر النوعي

82

التوضيح

29

اآليات
-82-21-22-22-22-28-22-81-81-82-80-89-88-1-2-2-0-9-8-8
-21-22-28-22-02-09-02-02-92-90-99-98-98-92-82-82-80-82
29-22-28-22
-88-88-82-20-28-22-81-81-82-82-80-82-88-1-1-2-2-0-9-8
-28-22-22-21-28-28-02-08-02-02-91-91-92-92-90-99-98-92
22
-81-82-88-82-22-22-81-81-82-82-80-89-88-82-88-2-0-922-22-20-29-28-21-21-22-22-20-29-28 -28-01-01-00-92-98
-02-98-82-82-21-22-22-81-80-89-88-82-82-2-2-0-9-8-2-8
22-20-28-02-02

ميزان االنتشار
%21702

%22792
%22720
%82712

يتضح من خالل هذا الرسم البياين أن االجراءات األكثر شيوعاً يف سورة الفرقان هي
الترشيد مث التوسع مث الفقر النوعي و التوضيح.

نتائج البحث

نستنتج من خالل استعراض هذا البحث النتائج التالية:
األولی:أن الترمجة احلرفية كانت سائدة علی ترمجة القرآن منذ منتصف القرن الرابع
اهلجري وشكلت عبئاً ثقيالً رزحت ترمجة القرآن حتتها زمناً طويالً ،حتی آل االمر الی

مالمح اسرتاتيجية التوطني

لدی "ميبدي "يف كشف األسرار ...

07

ميبدي فاختذ سلسلة من اإلجراءات اليت حتُدّ من سلطة الترمجة احلرفية وهيمنتها علی
القرآن الكرمي.
الثانية :هذه اإلجراءات تُعد يف الواقع استراتيجية توطينية ،وهي حسب معدل
انتشارها:الترشيد مث التوسع ومن مث الفقر النوعي والتوضيح ،وهي ليست منحصرة بترمجة
سورة الفرقان بل تعم سائر السور أيضاً ولكن بنسب خمتلفة.
الثالثة :لقد سبق ميبدي ن رية التوطني يف التطبيق واالجراء  ،وهبذا ميكن اعتبار
حماولته ارهاصاً لن رية التوطني.
الرابعة :إن امليزة البارزة يف الترشيد هي غيا االلتزام الصارم بالقوالب اللف ية  ،كما
هو مشهود يف ترمجة املفعول املطلق.
اخلامسة :من أبرز احملطات يف التوضيح هو بسط العناصر املعجمية ونقل حمتواها بدل
الفح عن أقر معادل هلا  ،وهو نوع مبتكر مل يسبقه اليه أحد.
السادسة :تبني من خالل بيان الفقر النوعي أن مثة فقراً داللياً يف اختيار املعادل
املناسب للمفردات وفقراً جهورياً متثل يف إمهال ترمجة الفواصل القرآنية ونقل االحياءات
والنربات الصوتية .مما ينم عن اخلروج علی حرفية الن .
السابعة :ورغم كل ذلك فقد ظلت نسبة التزام ميبدي بالترمجة احلرفية ،قياساً الی
سائر اجراءات التوطني  ،مرتفعة  ،وهذا يعكس مدی التزام املترجم بالن .
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ملحقات:
 .1االمام احلاف رشيد الدين أبو الفضل أمحد بن مجال االسالم أيب سعيد حممد بن حممود
ميبدي يزدي من كبار علماء الشافعية ومفسريهم ومتصوفتهم يف القرن السادس اهلجري،
المنلك معلومات دقيقة بشون تفاصيل حياته  ،له من اآلثار كتا تفسري كشف األسرار وعده
األبرار يف عشرة جملدات مطبوعة ،احتوی علی  992مستوی ما بني ترمجة وتفسري وعرفان
ويضم كل مستوی  80الی  80آية  ،كما نسبت له كتب أخری ن ري كتا األربعني الذي يشتمل
علی أربعني حديثاً مع شرح مبسط هلا وكتا الفصول وطبقات الصوفية .
2. Domestication
3. Foreignization

 .9انطوان بريمان (  )8118 –8192مترجم ومن ر فرنسي يف جمال الترمجة عرف بترمجاته من
األملانية واإلسبانية ،له مؤلفات عدة نادى من خالهلا للحفاظ علی غرابة الن أمهها " حمنة
الغريب " وكتا "الترمجة ،و احلرف ،أو مقام البعد "الذي دعا من خالله الی احترام حرفية
الن األصل وحف ه من كل أساليب التشويه والتحريف .

5. Rationalization
6. Clarification
7. Expansion
8. ImpoverishmentQualitative

مالمح اسرتاتيجية التوطني
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القرآن الكرمي
بوخال ،ميلود (2282م) ،نقد الترمجات عند انطوان برمان ،جملة املترجم الصادرة عن جامعة
وهران ،اجمللد  ، 82العدد  ، 8ص 892-828
بريمان ،انطوان (2282م) .الترمجة واحلرف أو مقام البعد ،ترمجة عز الدين اخلطايب ،ط
االولی ،بريوت  :املن مة العربية للترمجة .
حسن عباس ،فضل ( 8112م) .إعجاز القرآن الكرمي ،ط الثانية ،عمان :منشورات جامعة
القدس.
شاتلويرث ،مارك و مويرا كووي( 2221م ) .معجم دراسات الترمجة ،ترمجة مجال اجلزيري ،ط
األولی ،القاهرة  :املركز القومي للترمجة .
الطربسي ،الفضل بن احلسن(8922ق) .جممع البيان يف تفسري القرآن ،ط األولی ،بريوت :دار
العلوم.
عناين ،حممد(2220م) .ن رية الترمجة احلديثة ،ط الثانية ،القاهرة :الشركة املصرية العاملية .
غيدير ،ماتيو (2282م) .مدخل الی علم الترمجة ،ترمجه حممد امحد طجو ،الرياض :النشر
العلمي واملطابع
فينويت ،لورانس (2221م) .اختفاء املترجم ،ترمجة مسر طلبة ،ط االولی ،القاهرة :اهليئة
املصرية العامة للكتا .
حممد امني ،ادريس(2282م) .استراتيجيتا التدجني والتغريب يف الترمجة  ،اطروحة دكتوراه ،
جامعة وهران  ،اجلزائر.
حممد داود ،حممد(2228م) .معجم التعبري االصطالحي يف العربية املعاصرة ،القاهرة :دار
غريب.
خمتار عمر ،امحد (2221م) .معجم اللغة العربية املعاصرة ،ط االولی ،القاهرة ،عامل الكتب.
املسريي ،منري حممود (2220م) .دالالت التقدمي والتاخري يف القرآن الكرمي ،ط االولی،
القاهرة :مكتبة وهبة
نور الدين املنجد ،حممد(8111م) .االشتراك اللف ي يف القرآن الكرمي ،ط االولی ،دمشق :دار
الفكر.
يامسينة ،ابن برينيس (2220م) ،منهج انطوان بريمان يف نقد الترمجة ،جملة املترجم الصادرة
عنجامعة وهران  ،العدد  ،88ص .819-828
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. سروش: هتران، تاريخ ترمجه از عريب به فارسی،)ش8820(  آذرتاش،آذرنوش
 چاپ،) تاريخ ترمجه در ايران (از دوران ابستان ات اپاين عررقاجار،)ش8810( عبداحلسني،آذرنگ
.  انتشارات ققنوس:  هتران،دوم
. نشر نو: هتران، ترمجة محيد كاشانيان، دايره املعارف مطالعات ترمجه،)ش8812( مونا،بيكر
. انتشارات توس: هتران، چاپ دوم، به اهتمام حبيب يغمائی، ) ش8802( ترمجه تفسري طربی
 چند ويژگی زابن در ترمجه آايت تفسري، شهال حممودی ومهيال حسينی،)8818( محيد طاهری
.812-821  ص، 1  ش،  فصلنامه لسان مبني سال سوم،کشف االسرار
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم، چاپ دوم، درسنامهی ترمجه،) ش8811( حممدحسن،جواهری
 خانه: هتران، چاپ دوم، ميبدی و تفسري كشف االسرار، ) ش8811(  عزت اهلل،مرتضايی
. كتا
 چاپ، تصحيح علیاصغر حكمت، كشفاالسرار و عدة االبرار،) ش8822( رشيدالدين،ميبدی
. انتشارات امريكبري: هتران، ششم
.  انتشارات دانشگاه پيام نور: هتران، چاپ اول، فن ترمجه،) ش8812(  رضا،ناظميان
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