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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 al-

Meybodi 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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 األسرارشف كيف " يبديم"لدی  نيالتوط ةيجياستراتمالمح 

 (منوذجاًأ)سورة الفرقان 

 أنور پنام

 يرانإستاذ مساعد يف قسم الترمجة  جبامعة املصطفی)ص( العاملية، قم، أ

 (20/22/2222: القبول تاريخ ؛ 21/21/2228: االستالم تاريخ)

 لص امل

 "اوقد خط، -سبحانه-لمات اهلل ك فهمل، العر  ريما غيالس،املاسة  بشرحاجة الآن هي ترمجة القردوافع إن من 

انربی ألبرار"، فقد شف األسرار وعدة اكم " يأثره الق ، عرب علی هذا الصعيد جبّارةخطوة  "بديين ميد الديرش

ان رموز العرفاء ياستوثر املستوی الثالث الذي خُص  لبات و يل القرآن يف ثالثة مستوي وتووريترمجة وتفسل

لترمجة عُقد  يول الذاملستوی األظل نما يب  هت أغلب البحوث حولدارو والصوفية مبساحة واسعة من اإلهتمام 

 ومن جهة أخری ،هذا من جهة. ما حنن فيه أن نتطرق اىللی إبنا مما حدا ، داً عن األضواءيبع ةيات القرآنيآلا

 بيوالتغر نيالتوط ةيجياسترات هاات املتبعة، ومنيجياإلسترات تنوعال الترمجة أدی الی ين وجود رؤی خمتلفة حفإ

 ةيجيشف عن استراتكاجلهد للاملقال وقد بذل ، ات الن  اهلدف أو الن  األصليبراز خصوصإا مهلدف منهوا

س يف كتع ةيجيهذه االسترات، لييمبنهج استقرائي حتل ريمن هذا التفسنة يّعكسورة الفرقان  يف ترمجة نيالتوط

رزحت ،الً يثق ئاًعبب يالتغرة يجيلت استراتكن شأبعد ن  آعلی ترمجة القرميبدي أدخلها اليت ستجدات الواقع  امل

يف جمال استراتيجية التوطني املقال ها ين مجلة النتائج اليت توصل الم و . الًيزمناً طو وطوهتا ترمجة القرآن حتت

 لن  األصل.ارفية حباملترجم  التزام دی ومانتشارها يف ترمجة سورة الفرقان عدل وم اجراءاهتا متييزهي ،

 سةيلمات الرئكال

 .ةيجياالسترات ؛بيالتغر ؛نيالتوط؛شف األسرارك
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    ةقدمامل

  يفنيغلب الباحثأعتقاد إو ب -يجارتُ يهالعصر احلاضر ف يف ةمن الفنون املهم ةن الترمجإ

. و هلدفا ةلغ ف يفيالتول ةمبزنل يه ةقياحلق ، ويفيةمهأف يف والتصنيالتول -ضمارهذا امل

ران وحضارهتا بعد يإ ةثقاف عة يفيانة رفكحازت مالقرآن  ةفإن ترمجاق ذاته يالس يف

 ةالقرآن باللغ ةترمج یهم علدوجهتضافرت ن يالذعلمائها،  واستقطبت اهتماماإلسالم 

 علماء خراسان و ماوراء هوما بذلة، يالعرب ةاللغبعد اتقاهنم  وذلكه،ريو تفس ةيالفارس

هذا  یعل يةنضاجلهود املُ یعلواضحا ً شاهداًاال  ي الطربريتفس ةترمج النهر يف

علی  بالغاًاً ريت توثكترث يحتذی به، حيصبحت هذه الترمجة منوذجاً أقد و، ديالصع

صارمة يف قة وموجزة ويدقحرفية هي يف الواقع ترمجة لة عشرة قرون. وين طآترمجات القر

من املتعذر ،و ةياضافختلو من أي مفردات وعناصر كما أهنا ، مفردةمقابل وضع مفردة 

 يالقرن السادس اهلجرمطلع منذ و،املعنیيف  خلله من لحقيملا ها يفأية مفردة حذف 

شف ك"تا ك يفمتثل ،القرآن ةترمج يف ل منعطفاً هاماًكشبداعي إ يديجتدظهر منحی 

يبدين ميدالديالفضل رش يبأل، "براراأل ةاألسرار وعد
8

 ةميوالقد قيِّمة الريمن التفاسوهو ، 

  .هـ 022وائل عام أفه يث بدأ بتولي حميركللقرآن ال

 عد نوعاًن ترمجته تُأال إ ريالترمجة عن التفس فصلبميبدي ام يقهذا وعلی الرغم من 

و  .اهلدف ةلغ وضح وجوه املعنی يفأار يختلتزام باملعنی، إلعلی اإل قائم الريمن التفس

بدع ما وصل أمن  يالقرن السادس اهلجر بدوره يف ريهذا التفس بيوتبوف يسلو  تولأعتربي

 هيفتناول ياذ عصرنا احلاضر،  یة حتيهبذه اخلصوص متفرداًوظل  يريه البحث التفسيال

 :مستويات ةثالث ضمنات يالبحث عن اآل

عدم اطالق عنوان رغم  داليلو  ياز لف جيإب يةالفارس ةاللغ یالالنقل  :ولاألستوی امل

و سبب  ،ةت املشهوراءاوالقر ان وجوه املعايني و بريالتفس :الثاينستوی امل ه.يالترمجة عل

ان الوجوه يو ب ،اتيباآل ةخبار واآلثار و النوادر املتعلقر األكوذ ،امكحان األيو ب ،ولزنال

ولطائف  يةرموز العرفاء واشارات الصوف انيب:الثالثستوی امل. اجمراه يرجير وما ئوالن ا

 ة الترمجنيب صلالف ي هريزة هذا التفسيوم(. 8:8ش،ج8812،يبدي)ان ر: منيكسالال

،  ي)ان ر مرتضائ. هايف ةاملتبع ناهج املني، والدعوة الی عدم اخللط بليوو والتريوالتفس

 .(91ش : 8811
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 خلفية البحث

 ارناياخت ول يفمبثابة الدافع األ يه یحباث اخری أمن الواضح ان هذا البحث قد اعتمد عل

 :يلينلصصها مبا  ،هيتابة فكوالع هلذا املوضو

يف  م(2282)يلود بوخالـممان( لريمقال حتت عنوان )نقد الترمجات عند انطوان ب -

الوسع لفهم املسار التحليلي الذي انتهجه برمان عند  باحثالجملة املترجم، حيث بذل 

نقد الترمجات، بعدما استعرض تاريخ مصطلح النقد بدءاً من عصور التنوير حتی العصر 

 احلاضر.

منهج انطوان بريمان يف نقد الترمجة(البن برينيس يامسينة حتت عنوان )مقال -

منهج انطوان بريمان الداعي الی ضرورة منح مصطلح نقد الترمجة م( تناول فيه 2220)

وضرورة ابداء منهج  ،التقييم السليب للعمل املترجم كن يعين ذلأبعاده احلقيقية دون أل ك

وجهات الن ر  ا ويع الزوايخذ بن ر االعتبار مجونقدها مع األل الترمجات يدقيق لتحل

 .نة ويف سياقات شتیكاملم

س يالدر (ةالترمج ب يفي والتغرنيوطالت اتياستراتيج)توراه حتت عنوانكطروحة دأ -

مام طال  أل العقبات يهذه الدراسة تذل اجنازان هدفه من كم( و 2282 )نيحممد ام

 .ب معاًيوالتغر التوطنيات يلآات لفهم يدهم بتقنيوتزو ةالترمج

() استعراض عدة چند ويژگی زابنی در ترمجه آايت تفسري کشف األسرارمقال حتت عنوان ) -

( وفريق عمله 8818سرار( حلميد طاهري )شف األكخصوصيات لغوية يف ترمجة آيات تفسري 

لمات معادلة مجيلة وتعابري فصيحة وبديعة كعن النقا  شف كحيث سعی املقال الی 

 .قابلية اللغة الفارسية علی بيان املعاين املصتلفةعن ترمجة اآليات، و عنداستصدمها ميبدي 

  يسرار" باللغة الفارسية، توليف  عزة اهلل مرتضائشف األك ريو تفس يبديتا  "مك -

ب يه واألساليقة فيات الدقكالنان ي وبريل هذا التفسيه بالشرح والتفصيش(  تناول ف8811)

 .ات الثالثةياملستود يعلی صع ةواملناهج املتبع

 هياملطروحة ف تساؤالتمنهج البحث وال

نطاق يف  ستقراءباإلمدعوماً  فيوالتوصل يتحلعتمد علی الياملتبع يف هذا البحث ن املنهج إ

 : هي كما يلياملطروحة ف لتساؤالتا أما سورة الفرقان،

 ؟ميبدي اليت اعتمدها  نيالتوط اجراءات  ما هي -

 ؟ سورة الفرقانترمجة  يفجراءات اال كانتشار تلعدل م هو ما -
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 ؟ سورةالن  حبرفية  املترجم التزم هل  -

 :واصطالحاً ة لغةًيجيستراتاإل

فن وعلم وضع خطط احلر  وادارة  :اهأنَّستراتيجية معان عديدة، منها رت لإلكذُ

)خمتار ومنها براعة التصطيط ،ي جمال من اجملاالتأخطة شاملة يف  :ومنها ،العمليات

ي ه: ةيجيستراتاإل وقد وردت هذه املعاين جمتمعة يف التعريف التايل:، (12:  م2221عمر، 

وتعين علم وفن  "Strategy"لمة كالتصطيط الدقيق لتن يم العمل ملدة طويلة، وهي تعريب ل

ال الثروة والقوة لتحقيق كشأستصدام خمتلف إل وسة بعنايةروضع اخلطط العامة املد

ةاصطالحاً ومن املن ور يجيما االستراتأ.(92: م2228)حممد داود، ةنشودهداف املاأل

، ف اليت يصبو اليهاق األهدايوظفها املترجم لتحقيب ترمجية يالترمجي فهي طرق وأسال

والقرارات  ،جل ترمجتهاأه من يتم تبنيواملنهج الذي  ،ار النصوص املراد ترمجتهايإختك»

 .(810:  م2282ر، يدي)غ«مهامه ةممارس تصذها املترجم يفي اليت

 ات الترمجة،يجيإستقصاء أنواع متعددة من استراتلبحث و ني من الباحثريثكالانربی قد و

انوا بصدد كالترمجية اليت ات ال اهرة يها حبسب جتلري خط سريومن مث شرح مبادئها وتفس

 :مبا يلين نلصصها أن كميات، اليت يجيستراتف اإليجة تعدد طرق تصنيتالنانت كدراستها، ف

جنم وما ، نةيون موضوع املعايك عملية الترمجة الذي ريد املترجم أو طور سيحتد -

نتاج اإل ةيجيواسترات ،النقل ةيجيواسترات ،الفهم ةيجي استراتنيتنوع بمن  كعن ذل

 الترمجة.ات يجيستراتأمثلة إللها كاليت تعترب 

 الن  ةيجيفاسترات» الن  املصدر والن  اهلدفنيز علی الن  نفسه واملقارنة بكيالتر -

الن   ةيجيواسترات، صلالثقافة األ يفمنة يم املهي والقيريخ املعاياملصدر هتدف الی ترس

: م 2282ر ، يديغ«)ود الثقافة اهلدفية لقيجنبخضاع النصوص األإاهلدف هتدف الی 

810-812) 

نيوطالت
2
والتغريب 

8
: 

د يف يوجه التحد یوعل "رماخريشال"لمات كيف ب ي والتغرنيرة التوطكلقد ظهرت بذور ف

 كليس هنا»ها: يم اذ قال ف 8188عام « حتت عنوان طرائق الترمجة»احملاضرة اليت ألقاها 

أن ان ويوخذ القارئ اليه، أو كاتب يف سالم قدر اإلمكاال طريقتان، فاما أن يدع املترجم ال

ار االول يللص اتب اليه .. وقد احناز شاليرماخركان ويوخذ الكيدع القارئ يف سالم قدر اإلم

 .(80: م  2221)فينويت، «
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"مانريانطوان ب"وقد تبنی 
9
ب القارئ يقضي بتقريول الذي ار األياملوقف ذاته وساند اخل 

نقل روحه يو ،ع خصائ  الن  األصليتف  جبمحيومن مث انتاج ن  مترجم  ،اتبكمن ال

بريمان ، ودعا بة عن لغة اهلدف يب غركيحتی لو اقتضی األمر اللجوء الی استصدام ترا

الترمجة هي ترمجة احلرف والن  باعتباره » من خالل قوله الی تبين الترمجة احلرفية 

احترام حرفية الن  األصل ضرورة علی بريمان د كؤيو.(98 م:2282، بريمان)« حرفاً 

صل ن الن  األأل،ضافةو اإلأو احلذف أ يريالتغكف يه والتحريب التشويسالأل كوحف ه من 

خطوة  يأ و ،دةيقق ترمجة جحيلتصق به حتی ينطلق املترجم ويل ترمجة ومنه كساس أهو 

 وخداع للقارئ.،  للحرفريوتدم ،الختدم الن انة يعتربها خي كخالف ذل

حتی صل ة والثقافية للغة األياللسانات يدعا الی احترام اخلصوصملا " فينويت"و تبعه 

طلق  عنوان أوقد اهلدف بدل حموها واستبداهلا.للغة ة يلثقافواتترسخ يف األوساط العلمية 

انتاج ن   صل ود علی احترام حرفية الن  األكة اليت تؤيجياالسترات ك"علی تلالتغريب"

متعمدة بون حيتف  عراف اللغة اهلدف خمالفة أثقافة وخيالف تحاشی السالسة ويهدف 

 (.821:م2221، رثيشتلو)ان ر: .صلبقدر من عجمة الن  األ

ها يتم في ة الترمجة اليتيجيواستصدمه لوصف استرات "التوطنيعنوان "طلق أماك

)ان ر: اهلدف ةراء اللغصل لقُل غرابة الن  األيسلو  سلس شفاف لتقلأاستصدام 

ة واعطاء يريل أثر للغكالی حمق  ةيجيوترنو هذه االسترات (.828:م 2221رث، يشتلو

 ترمجة قط. كن هنايكونه مل كتبت من قبل مؤلف الن  األصل وكانطباع بون الترمجة قد 

 ةينيوطحدامها تإختيار بني طريقتني فعلی املترجم اإل»: يقول هذا الصدد فينويت يفتب كو 

اتب الی كلقيم الثقافة اهلدف وتوخذ ال ختزال العرقي للن  األجنيب وفقاًتقوم علی اإل

خری تغريبية تضغط علی قيم الثقافة اهلدف يف حتد للعرقية لتسجل واأل ،القارئ

الی ، اتبكوترسل القارئ الی عامل ال ،جنيباالختالف اللغوي والثقايف الذي ميثله الن  األ

 ةاستراتيجي تطوير إىلما دعا ك. (82 -80: م 2221)فينويت، ب مرغو ين التغرإن قال : أ

 بثقافة عناصرخاصة إدخال طريق عن نية التوطيجياستراتمبجاهبة  تسمح مقاومة ةترمجي

 مولوفا وجعله واستبداله أجنيب ماهو  كلنيتوطلولة دون ياهلدف للح الن  يف صل األ الن 

 .لثقافته وتقريبه للقارئ

أو  ة يفيالتحر وليباملبريمان ها انطوان يطلق علأاليت  ةيجيستراتن اإلأر كر بالذيجد

 لصا ح املعنی، هي نفسها ريفوهتدم النسق احلصل ف الن  األحرّهنا تُأل،ة يهيالتشو

 .ةيبيتغر ةيجيي مقاومة هلا هي يف الواقع استراتأو ،ةينيوطت ةيجياسترات
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 سرارشف األك  يفنيالتوط ةيجياسترات

 غالق  يفإالی  تدَّأة صارمة، يبيتغر ةيجياتبعت استرات ي الطربريتفس ةن ترمجأ كالش

قداسة الن   كمن قناعة مفادها عدم جواز انتها انطالقاً كوذل ،هبامد من اإليالفهم ومز

وحتاشياً ، الم السماءكخوفاً من حتريف ، ان يتعامل معه يف غاية احلذركاذ ، ينيالد

من  كترتب عن ذليوخوفاً مما قد ، ع من النصوصانواأله للتوويل اخلاطئ هلذ

 الطربي ترمجة ريهج يف ترمجة تفس، وقد انتُ(88-82: ش8820ذرنوش، آ)ان ر: عقا 

ری املترمجون يان كث يح ،لماتكب اليصلية وترتل واسلو  النصوص األكقة بشيحرفية لص

ف يق هلم التعامل معها ولو بقدر طفحية اليا اهليلية أسراراً وخباكالشعراض ل هذه األكيف 

لمة تقابلها يف اللغة كلمة الی كل كمن يف ترمجة كمانة تل األكمانة انت األكفقد ، من احلرية

لغة هذا النوع و لمات وعددها،كب اليواحترام ترتصل ب الن  األيكذعان بتراهلدف مع اإل

 ةيوالنحو ةيانية البياملعجمبنی لقرهبا من ال ،ارياملع ةون عن اللغكبعد ما تأمن الترمجة 

وساط األ يفسادت هذه الترمجة  و(.08-02 ش:8811، يجواهر: ان ر)صلللن  األ

حتی اد عنها،يوعدم احل هادي بتقلنيمن املترمجوائل الرواد األقام و،ةطويلة حقبالعلمية 

من خالل هدم حرفية ة ينيتوط ةيجياستراتتوظيف د عرب يسر حاجز التقلكو "ميبدي"جاء 

يف  انفراجاً تأحدثاليت ، ويف الن  اهلدف لكالن  األصل لصا ح املعنی ومجال الش

ة ريملس اًيخيتار ومنعطفاً داًيجتدما بعد يفلت  كشوتلقي ، ملاالترمجة لدی فهم عة يطب

دل علی أنه سبق ن رية التوطني الی هذه يمنا إف ءي، وهذا إن دل علی شنآالقر ةترمج

فوتنا أن ننوه الی أننا ي.ولن االستراتيجية علی الصعيد العملي رغم غيا  اجلانب التن ريي

اليت  كتلتفي باإلشارة الی كنس افة، بلك نيالتوط اجراءات لن نستعرض يف حبثنا هذا 

 :التايلك يه و ،قطة سورة الفرقان فتترمج عندميبدي استصدمها 

ديترشال:  یاألول
0 

بعالمات الوقف  ضاًيأ، و يصلللن  األ ةيبيكات التريول بالبناملقام األ يف ترشيدهتم الي»

ب اجلمل ومقاطعها يكد تريعترشيد ي، فاليداخل الن  النثر قاًيدق ل عنصراًكتش اليت

: م2282، بريمان)«نة حول ن ام اخلطا يرة معكمها وفق فيقة تسمح بتن يبطر

م الی جانب يب العبارات وعالمات الترقيكل البناء اللغوي وتركايعين به تن يم هيو»،(22

ضواء علی وسوف نسلط األ،(222: م 2220)عناين، « م يف الن  اهلدفيامليل الی التعم
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للغة األصل البناء اللغوي ة يلكيعلی هان يحبعض األ يفميبدي ات اليت أجراها يريالتغ

 متطابقة مع اللغة اهلدف .لتويت  لماهتاكب يوترت

 ةان اجلملكرأب ي ترتيريتغ-

زيّن ميبدي وفقاً للبناء النحوي للغة األصل إال أنه  مارسهااليت الترمجات وردت مع م لقد 

 سلسلة جراءإعرب لغة اهلدف لبناء النحوي للاناً يأحنقاد إذ إالترشيد من  نماذجبترمجته 

 :هذه النماذج كيال، و هبيكوتراألصل ب يترت يفات يريتغ

 8822، بديي)م(نندهيافر يز نيچ چيه هكنی  ايخدا)(8الفرقان/))آلِهَةً لَّا يَصْلُقُونَ شَيْئًا(

 (8:  2،جش

خورد و در بازارها خورش می)(2)الفرقان /)يَوْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْوَسْوَاقِ(

ان كأرب ي ترتيريتغبات يهذه اآل يفميبدي قام ، (2: 2 ، جش8822، بديي)م(رود می

طبقاً للبناء املفعول مث الفعل  يليه و ةقدمامل من خالل وضع الفاعل يفالترمجة  يف اجلملة 

 ات وفقاً للقواعد العربية.يلمات اآلكب يترتحذو  ذحيومل ، ةيالفارس النحوي للغة

 سكمساء وبالعأفعال الی  األيريتغ-

لها الی يفعال وتبدی بعض األطرأت علات يريعلی تغ مناذجد جيميبدي ن املتتبع لترمجة إ

 :ريس ، ن كو بالعأمساء أ

 2، جش8822،ميبدي)(دگانگفتنديانگرو )(9)الفرقان/لَّذِينَ كَفَرُوا(ا)وَقَالَ 

ومل يساير ،"فرواك"فعلل معادالًميبدي جعله اسم وهو  "نينتحل املريغ"تعين "دگانيانگرو "(8:

 .(افر شدند گفتندكه  كسانی  كو )لآلية : ة يرفالترمجة احل

 2،جش8822، ميبدي)(ردكش يوخوا  مشا را آسا)(92)الفرقان/)وَالنَّوْمَ سُبَاتًا(

فعل بميبدي استبدهلا اسم وهي ، النوم العميق وأصلها الراحة  هي "سباتا"ة( فمفرد98:

بإسم "استراحت" الفعل  استبدالالی  حلرفية اليت تدعو بذلك ختطی ا و"ردكش يسا"آ

 .)وخوا  را استراحت قرارداد(: التايلك ترمجةاللتصبح 

 املعلوم الفعل اجملهول الی يريتغ-

)الَّتِي نقله من اجملهول الی املعلوم ، حنو: من خالل اناًيحأالفعل  ات يفيريتغميبدي أجری 

اران كز يرهپه وعده دادند كآن هبشت )(80)الفرقان / وُعِدَ الْمُتَّقُونَ(

ميبدي ن أللمجهول اال  ةيمبن ةمجل "عد املتقونوُاليت ة"جمل، ف(8: 2 ،جش8822،ميبدي)(را
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اجملهول  بدلاستبل (، كه به پرهيز كاران وعده داده شده):صل ترمجته علی نول األنسج يمل 

 را" ارانكز يپره"وجعل، عد" اجملهوللفعل "وُ فعل " وعده دادند" املعلوم معادالً ملا جعلملعلوم با

 .يةحلرفمن قبضة  ا كحترر بذلو، معادل لنائب الفاعل " املتقون"كمفعوال 

عن بعيداً االسم اجملرور الی مفعول يريتغ نكيمل ليالی مفاع ةاجملرورمساء  األيريتغ-

)الفرقان / )لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمنِيَ (:و التايلالنحعلی ات ياآلقد ترجم ف، ميبديذهن 

 افران"جاءتك"ةفمفرد (81 : 2 ،جش8822، ميبدي)(افران راكن روز  آست يچ بشارتی نيه)(22

احلرفية بعيداً عن "ني"للمجرملالسم اجملرور معادل ك ه،يمقترنة بعالمة املفعول"را" لتدل عل

 (ن روز برای جمرمان خنواهد بودآبشارتی در ) : ةالتاليترمجة التدعو الی اليت 

شان مردمان را نشانی ات عربت  يوا)(82)الفرقان/ )وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً(
السم اجملرور" إزاء افقد وضع املفعول "مردمان را" (28: 2،جش8822،ميبدي)(ندري گ

 .(ميهنا را برای مردم عربتی ساختآ و):ترمجة اآليةحرفية بذلك خرج علی للناس" و 

 لمفعول املطلق ة لياحلرف ةترمجالعدول عن ال-

 حممودة ريلی نتائج غإ النوعييدي و كبشقيه التوللمفعول املطلق  ةيدت الترمجة احلرفألقد 

 التحف ات اليت كومنشو ذل ،ميركن الآلوفة للقروم رية وغيعي طبريغ ةع ترمجويش أبرزها 

ات من ي اآلنينقل ع عند ةالدق طة واحلذر وياحل يتوخ متثلت يف اليت ونيبدرت من املترمج

 ها طبقاًريغ الفعل وبناء اجلمل حبذافيص ةيلی رعاإل االمر آحتی  ،ةيالی الفارس ةيالعرب

ومل يتحاش (92: ش8812ان، يناظم :)ان رةيالفارساللغة لقواعد  وخالفاً صل العريبلأل

 ميبدي عن اتباع هذا االسلو  ،حنو :

نگر ات فرمان کافران نربی و )( 02)فرقان /)فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِريًا(
)فرقان (وحنو: )وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَزنِيلًا (2/92)ميبدی ، ( ابز کوش اب ايشان ابزکوشيدنی بزرگ

 (2/81بدی ، ي)م(وفرو فرستند فريشتگان فروفرستادنی) (20/

 وشرح ريوقام بتفسهذا االسلو ،ها عن يعدل ف، تهترمجننا جند مناذج من أاال  

العريب اين يالب قالبهاملفعول املطلق من  ةر ترمجيحماولة منه لتحر يف، املفعول املطلق

 ة.يعلی اللغة الفارس باًيعد غريُ يوالذ
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)تباهی( از اندازه برگذشتند بشوخی )(28)الفرقان / )وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِريًا(
وقد وصف العتو . ريبكوترمجتها جتاوزوا حد الفساد ال (81: 2، جش8822،ميبدي)(بزرگ

 .الفساد ةيهنم بلغوا غااالفراط أل يف مبالغة ريبكبال

نرا گشاده آو )(82)الفرقان / )وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا( :ةيالتال ةياآل ةترمج يف ذاتهالم كاليرد و 
 تونِّ يف كيوانزلناه ال: وترمجتها(22: 2، ج ش8822،ميبدي)(مي وبر تو خواندميديبتو رسان

 .كيقرأناه علوومتهل 

 ديكالعزوف عن ترمجة أدوات التو-

شبهات لثام عن وإماطة ال كوك، وفائدته إزالة الشاملعاين املهمةأحد مباحث علم يد كإن التو

ترمجة صرف الن ر عن نه أميبدي ترمجة  يفاملالح  والنفس .يف  تلجخيتردد أو إنكار رمبا 

 كدليل علی ما نروم اليه. هاليك مناذج منإو،عند ترمجة سورة الفرقانوأدواته د يكالتو

( ستين يدي، تردبه درستیود )يترجم بقيد ويكاضي أفاد التوحرف "قد" اذا جاء قبل  الفعل امل -

)لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ : حنو، ميبدياً لدی يهذا اجلانب من الترمجة ظل متوارها، وريوغ

 2 ، جش8822،ميبدي)(برد يد و بگمراهيد ابز گردانيه مرا از توحك)(21)الفرقان /الذِّكْرِ(

 .(22: 2،جش8822،ميبدي)( موسی را انمهميوداد)(80)الفرقان /الْكِتَا َ ()وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى (81:

، در هرآينه ، مهاانقطعًا ،  يقني به املشبه بالفعل ويترجم بقيود )يد "إنّ" كحرف التو-
 ات التالية:يآلل ميبدي ةترمجل هذا يف كال جتد أثراً لأنت ( و حقيقت، به درستی

رسول  )(82إِنَّ قَوْمِي اتَّصَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا( )الفرقان /)وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَ ِّ 
 (22: 2 ، جش8822، ميبدي)(ن قرآن را فروگذاشتندين قوم من ايگفت: خداوند من ا

)وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَا َ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا()الفرقان 

افر را ستوهی منای كآن  ه عذاب كند خداوند ما بگردان از ما عذاب دوزخ  يه گو كشان  يوا)(20/
 .(01: 2،جش8822، ميبدي)(دياست جاو 

هذا الی جانب أنه قام باالهتمام بعالمات الترقيم إلضفاء مسحة توضيحية علی 

 ترمجة اآلية التالية: كما جاء يفالترمجة ، 

كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ )وَقَالَ الَّذِينَ 

دگان گفتند: چرا قرآن نه يکبار فروفرستاد نديد؟ آنرا پراکنده فرستادمي ات دل يانگرو )(82تَرْتِيلًا()الفرقان /
 (22:  2ش ، ج 8822)ميبدی ، (ه به تو رسانيدمي وبر تو خواندمي ترا به آن نريو می دهيم ، و آنرا گشاد
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 6حيالتوض: ةالثاني

لمات كهم باخلصوص مستوی الوضوح امللموس لليو ترشيدة لليعيجة طبيبنتح يتوضال تعلقي»

 نيمبدأ المناص منه بالنسبة الی العديد من املترمجكح يبدو التوضي..و.ها، يو ملعانأ

ن هذه كل ،ل ترمجة مفسرةكن أح مالزم للترمجة علی اعتبار يالتوضن أح ي،صحنيواملؤلف

 ظاهر رياً لشئ غيون جتلكين أ ريان التفسكبإماذ  ني خمتلفنيئين تدل علی شأن كمياملسولة 

ح مبعنی ين التوضكالعنصر .ول ابراز هذإبل مغلق أو متوار داخل الن  وتقوم الترمجة علی 

ة ينتقال من تعددصل فاإلاأل يف كذلك،ونكين أرد ين أو مل كيضاح ما مل يهدف الی اي سليب

ن الترمجة الشارحة أو املفسرة هي كح ، لية املعنی هو منط من التوضيحادأاملعنی الی 

ح يف الواقع يوالتوض(21:  م2282، بريمان )«وسعؤدي بنا الی التيمر وهذا األ ،منط آخر

 8812ر ،كيبان ر : األصل يف الن  اهلدف.)هو التصريح  باملعلومات اليت يتضمنها الن  

 (812: ش

 ايبجيح اإليالتوض-

عادة إو أالی مراجعها  ةو اسم االشارأرجاع الضمائر إتعلق بي ايبجيح اإليالتوضن إ

ح تعج به يوهذا النوع من التوض .صللو منه الن  األخي لق اهباماًخيال سوف إو،احملذوف 

 : نماذج التاليةال كيلإترمجة سورة الفرقان ، و

 كالش(22: 2 ،جش8822،ميبدي) (ديه هر دو رو كم  يگفت)(82)الفرقان/)فَقُلْنَا اذْهَبَا(

الی ميبدي اضطر  كجل ذل، وألناث والتثنيةغة اإلي وصريضم ة تفتقد الیيالفارس ةاللغان 

من د يملز (همايلك)عيني( هر دو)مرجعه الی (اذهبا)فعل األمر الف املثنی يف ريضم رجاعإ

 .حيالتوض

نده فرستادمي ات دل ترا به آن كآن را پرا )(82فرقان /ال) ) كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ(:ريون 
نده كآن را پرا )املرجعميبدي ر كوقد ذ .(22: 2 ، جش8822،ميبدي)(و می دهيمري ن

 .هبامضاح ورفع اإليإلهبدف اأي نزلناه متفرقاً ، (ميفرستاد

 :رين ،احملذوف ةعادإح يالتوضهذا ضم يما وك

و عاد و مثود را و اصحاب رس را )هم )(81)الفرقان /)وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَا َ الرَّسِّ( - 
من ( مردمان راميردكهم عربت  )عبارة ت ف،وقد حذ(28: 2، جميبدي)(( مردمان راميردكعربت  

 .نقلال يف دتيعأاألصل و
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ه هللا به كسی  ك نآنست يند ايگو يم)(98)الفرقان / رَسُولًا( )أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ:ريون 
 (يفنلووقي)يأ(نديگو يم) ةمفردميبدي اد عأث يح،(28: 2،جميبدي)(غامربی فرستاديپ

 .صلمن األ تحذفما بعد ةالترمج

:)الَّذِي ةياآل يف فرقان" ال"رين ،حها يوالعناصر املعجمية وتوضفردات ما قام ببسط املك

ن انمه جدا  يه فروفرستاد اكآن خداوند  )التايلكميبدي (وترمجها 8)الفرقان /الْفُرْقَانَ (نَزَّلَ 
ان يم)يه ةيحيتوض ةث زاد اضافي( ح8: 2 ،جش8822،ميبدي()يژ كو  ان راسيتيننده )مك

 ،ةضافتستبطن هذه اإل ةانت هذه املفردكن إف (ق والباطل احلني)ب يا(ژیكراستی و 

 قال: نيح ،يلمات الطربسك هر من يما كن مل تستبطنها إو  ،وسعيةتعندئذ  ةضاففاإل

 يما مسكل فارق فرقان ، كسمی يو وفرقاناً فرق فرقاًأ نيئي الشنيمصدر فرقت ب»الفرقان 

 -891: 8 ، جق 8922، ي)الطربس « احلق والباطلنيلفصله ب تا  اهلل فرقاناًك

 .حيةية توضضاففاإل(802

حها ونقل حمتواها بدل الفح  عن ية وتوضياملعجمبسط العناصر لميبدي انربی  ماك

ة يسهل فهمها علی القارئ الفارسي، وهبذا النحو قلل من شون عمليي ك،أقر  معادل هلا

ر يف كح ، وهذا نوع مبتيالعناصر و أحل حملها البسط والتوض كعادل تليالفح  عما 

 .(828 ش:8810، كه أحد، )ان ر: آذرنيسبقه الين مل آترمجة القر

 ح السليبيالتوض-

حبث الوجوه والن ائر عن  د يفيوعلی وجه التحدالقرآن علوم  بحث يفيف ح السليبيالتوضاما 

 تركذقد و، "ةفتن" ةلفاظ مفرداأل كمن تل ،وجوه ةله عد يالذلف  أي ال،ةيات اللف كاملشتر

لی إاملترجم دعو يهذا ها فيومع تعدد معان. عشر وجهاً ةست ةمصادر الوجوه والن ائر للفتن

 :ةياآل ةعند ترمجميبدي ما فعل ك،اقيحسب اختالف الس ةاملفرد كار معادل خمتلف لتلياخت

ش  يزماآگر را فتنه و يدكيومشا را )(22)الفرقان /)وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً(
ميبدي ن أر كذيُ .ختبارمن وجوهها هو اإل وجهاً ة(فقد اختار للفتن81: 2 ،جميبدي)(ميردك

اجلدول  نستعرضها يف، غري ما أورده  يف ترمجة سورة الفرقان ةللفتن أخری وجوهاًر كذ

 :التايل
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 السراراشف ك ةياال نةوجوه الفت

 8/082 818/  ةالبقر كالشر

 االختبار

 18النساء/ 

 822/  ةالبقر

 28/ةاملائد

 20نفال /األ

 00ونس / ي

 10ونس /ي

 22الفرقان /

2 /280 

8/218 

8/822 

9/22 

9/881 

9/881 

2/81 

 فركال
 818/ ةالبقر

 81نفال /األ

8/082 

9 /92 

 8/028 282/ ةالبقر العذا 

 

 . ح السليبيبا  التوض دخل يفي كوبذل

صل أل وفقاًتفسري الطربي مع م أجزاء يف  مفردة "الفتنة" قد ترمجت  ر أنكر بالذيجد

ختبار وال عالقة اإل تبقی الفتنة علی عموم داللتها يف كوبذل»ختبار بتالء واإلداللتها يف اإل

خترج مفردة الفتنة ذا النحو وهب (811-812: م8111ن، ينور الد«)اللف ي كشتراهلا باإل

 ح.يعن التوض

وسعالت: ةالثالث
2
 

الی حد ما، ح يوالتوض ديترشلل ةجيصل وهذه نتطول من األأون كن تأالی  ةل ترمجكل يمت

نعت ين أن كمين كداخل الن ، ل اًيان منطوكملا  وبسطاً اًوسعان تيقتضيح يوالتوضالترشيد ف

 ،ختصارة لإليمكال الكشش مع خمتلف األيتعايبالفارغ من من ور الن ، وا التوسع هذ

تلة اخلام كال يف ةادي، بل تعمل فقط علی الز ئاًيف شيالتض ةضافن هذه اإلأ كقصد بذلأو

 سعوقد نشو التو(21: م2282، بريمان ).و داللتهأالی خطابه  ئاًيف شين تضأللن  من دون 

ستصدامه علی إلميبدي هذا ما دعا فضل لقارئ الن  ، وأمناسبة لفهم  ةئيب ريبداعي توف

قوم يو أ ةالی الترمجلمات كف يضيوغالبا ما  ،اتيلتزم بن  اآلين أتفق يوقلما  نطاق أوسع ،

ترمجة من سبقه د من الوضوح علی  يالی اضفاء املزدی أمر هذا األ،باملعنی ةياآل ةبترمج

 ري ترمجة اآلية التالية ن.ستعصاء الفهم لغموض و اواليت تتسم بطابع التعقيد وامن اسالفه 

ارند به تو ين يچ مثليه)(88)الفرقان /)وَلَا يَوْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسرِيًا(: 
 ريو تفسكي نمي از آن تو را براستی وجواب ار ميب جسنت انرا ( مگر جواب آر يردن سخن تو را وعك)تباه  

اها يإ املترجم اضافات واضعاًستصدم إ،(22: 2، جش8822،ميبدي()ده پندارنديه آفر كنآ تورا )ز
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بطلون ي)وتعين (ب جسنت انرايردن سخن تو را وعكتباه  ): يه  ، هذه االضافاتني قوسنيب

ذه وهب،  نون انه  خملوق( يث ي)حوتعين (ده پندارنديه آفر كنآ ز)وبه ( يويتجسسون ع كالمك

ينم عن جتاوز  كل ذلك، انقلب الغموض وضوحاً والتعقيد بساطةالتفسريية االضافات 

 تفسريية.الالی  احلرفية الترمجة

 هُمْ إِلَّا كَالْوَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا()أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ -

 )از هبر ان  ايحق بشنوند ؟  (ه گوش دارندكشان )از هبر آن  يشرت ايه بكيپندار  ي ماي)(99فرقان /ال)
شان مگر چون ستوران، )ستور گوش دارد يستند ايبند؟ نايز دارند و هوش( حق در يه متك

أدلی  املترجم نأاالحتفاظ حبرفية الن  اال البد من (28:  2، جش8822،ميبدي )(.نشنود

ز يه متكاز هبر ان  )،(ون اذناكلميمبا اهنم )(ه گوش دارندكاز هبر ان  ):يه ،هنا بإضافات ثالث
ذن أه يوان لدياحل)( ستور گوش دارد نشنود)(،اءكوذ اصيهم تشصي()مبا ان لددارند وهوش

 .أسلفنا ما كتتصطی احلرفية تفسريية الضافات غلب هذه اإلأ( وسمع هبايال

8ينوعر الفقال: ةالرابع
 

اغات ال يلمات وعبارات وصكصل باغات األيلمات وعبارات وصكض يتعوإىل فقر ل هذا اليحي

: م 2282،بريمان )قوينيأو باألحری األ ناها الداليلغوال علی  يروتتوفر علی غناها اجله

 كلمات تفتقر الی تلكأيقونية يف األصل بلمات ذات قوة كإبدال بريمان قصد به يو»،  (12

« يد معناهاكلمة يف الن  األصلي يف توكة صوت الكقونية هو مشاريالقوة، ومعنی القوة األ

 (222: م2220)عناين ،

صل ة األست مبستوی لغيل ات ياآلم وفواصل يتنغاللمات واالصطالحات وكل اليتبدإن 

عقد أفإنه ي ل من  يالفقر النوعقيل عن حقيقة ومهما  .ريوواجله ث الغنی الداليليمن ح

من  ةالبحث عن معادل للغكقوم هبا املترجم ي صعب االجراءات اليتأو ةالترمج املسائل يف

 وينقسم الی: . ةيوالفن ةيصواهتا وشحناهتا الداللألمات وكة واليث البنيح

 الفقر الداليل-

اهلواجس الدائمة  أهم حدهوأللمفردات والعبارات واجلمل  ن البحث عن معادل داليلإ

ث جند يمنها ، ح ةينيما الديالنصوص الس امل يفكتحقق بنحو يمر مل للمترجم، وهذا األ

 :رين  الفرقان تتبصر معها الترمجة احلرفية، سورة  ةترمج يف الداليلفقرشواهد علی ال
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شان را و ي اميز ينگيز بيروز رستاخ)(82)الفرقان /دُونِ اللَّهِ( )وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن
 مفردة إن (8: 2 ، جش8822،ميبدي)(پرستند فرود از هللا از مردمان وفرشتگان يآنچه م

" هي ميز ينگيبلسببني : االول : ان "يف اآلية  "شرهمحي" ةفردالغنی الداليل ملاري الجت "ميز ينگيب"

ن احلشر هو أغة املفرد الغائب ، والثاين: يشرهم" فهي صحيما "،ألم اجلمع كصيغة املت

اما (19: 2 ، جم8101امة)رضا، يوم القي أيوم احلشر يومنه ، ما اجلمع والسّوق الی جهة

 .تستبطن السوق الی جهة ما ال وهي، "بعثهمن"فتعين  "زميينگيب"

ن شنوند آآواز جوش ()82/فرقان )ال:)سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّ ًا وَزَفِريًا(يةاآل يفذا احلال كوه
 (8: 2 ، جش8822، ميبدي()ريوابنگ و زف

فقد أوردت اآلية فردة "تغي اً"، الغنی الداليل ملرتقي الی مستوی ت"آواز جوش" ال عبارة ف

هذا املوقف  سكها بصدد رسم موقف رهيب،  وعبارة " آواز جوش " التعنّهذه املفردة أل

مفردة  الشحنة املوجبة تعين النغمة اليت تنعش النفس، و لی أن مفردة "آواز" ذاتإن راً 

 . فيكون املعنی نغمة اهليجان والغليان "جوش" تعين اهليجان والغليان، 

" ابنگ"ان  ك"  ذلري"زف فردة الغنی الداليل ملجتاري " الابنگ"ة مفردال يف ذا احلكهو

« التهاهبا ةصوت اتقاد النار عند شد تعين "ريالزفبينما مفردة "،الصوت العايل تعين

رفية حبيصبح االلتزام فما دام الفقر الداليل قائماً فوعليه (222: 2 ، جق8922،الطربسي)

 . الن   يف مهب الريح

، ريوالتوخ  ميالتقدك،يف هذه السورة املتبعةب البالغية يسالاأل ترمجةميبدي أمهل ما ك

شف عن دقائق املعاين كال من األثر الواضح يف ماهيف ة الراقية ملايب البالغيومها من األسال

.  (81)الفرقان /:)وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْوَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبرِيًا (قوله تعالی كمثلة ذلأومن ، 

ة ي هنا للعناميوالتقد "تربنا"يف كذلكو ،علی فاعله ضربنا "الك"فقد تقدم املفعول به 

 يف ريترمجة التقدمي والتوخف كذلل كورغم ، عهميخرب اهلل عن صنأرهم واالهتمام مبا كبذ

النحو علی  هاترمجو، حيث أورد "كال" بعد الفعل ميبدي ی لد یة مل تلق صديهذه اآل

، ش8822،ميبدي)( فروبردنیمي وفرو بردميردك ومهه را تباه ميومهه را مثلها زد): التايل

 (28: 2ج

 "الهـ "ف، (98)الفرقان : )أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّصَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَوَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا(: وقوله تعالی

ول هله( علی املفعول به األإ) وقدم املفعول به الثاين ،هيلإمفعول به ثان الختذ واهلاء مضاف 

ن أعلی  "هلهإهواه "ه يصل فاأل "اختذ" و "تيرا"أالم قبل دخول كفان ال ،)هواه( لسبب احلصر
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د يفيوهو  أ اخلرب علی املبتدميتقدبا  ان من ك"هله هواه"إل يفاذا ق"، اهله"خربه  أمبتد "هواه"

ذمه  يفبلغ أ كوذل (تصذ معبوده اال هواهيت من مل يرا)أنئذ يحية ون معنی اآلكيف ،احلصر

تقدمي "هواه عرب  ريخو والتميالتقدفقد جتاهلت  ةما الترمجأ،(22: م2220،يري)املس صهيوتوب

  ييشنت را به خدايه خو كن مرد  آدی يد) : نصها كي، والومل تتقيد حبرفية الن  "علی "إهله"
 .(28: 2 ، جش8822،ميبدي)(وشنده نگاه داری؟كگرفت؟ تو بر سر او 

 يرواجلهفقرال-

توافق مع ي وبارعاً رائعاً اًيفن استصداماًات ي اآلنيبستصدم الفواصل ي ميركالالقرآن ن أ كالش

ما مسوا ما ختم به كاللف  الذي ختمت به اآلية، ف كهي ذل»رآنية قوالفاصلة ال سورة، ال

فضل حسن عباس، «)ة فاصلةميركطلقوا علی ما ختمت به اآلية الأة، يت الشعر قافيب

ة، ياملتوازما الفواصل يالساستصدام الفواصل  ثر يف سورة الفرقانكيث ي( ح220م:  8112

 يفلزاما   –مقاما  –مالما  –اماما  –اثاما  –قواما  -غراما  -امايق –حنو: سالما 

 .ميبدي ةترمج يف ثراًأعينا ً وال ل هذه الفواصل الجتد هلا ك.22 - 29و  21 - 28ات ياآل

د يحتد يفتساعد اليت  ةيمن ال واهر الصوتوالنرب م يالتنغ ةظاهر ناهذا الی جانب 

 :فمثال ،الداللة يف ريتبعه تغي النغمة قد رياملعنی الن تغ

)وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ قوله تعالی:  

ها يتداخل فيخری ةأتار ةيوقو ةتار ةهادئ ةفهذه نغم( 0-9الفرقان /جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا()

، ذبه قومهك نيه حممد )ص( حياطمئنان من املولی عز وجل الی نب هايفية واآل ،الزمن

لمات كقصاها مع اجتماع الأحتی بلغت  ئاًيفش ئاًيش ةهم وعلت النربيفرد اهلل سبحانه عل

اء ومع تداخل الزمن يبالواو وال ةصحوبن املطلق بااللف املي، ومع التنوةاجلمل يف ةيالقو

)بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّ َ بِالسَّاعَةِ سَعرِيًا إِذَا قوله تعالی :  يف كوذل ،بيامله

علت مع  ةفالنرب (89 -88رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّ ًا وَزَفرِيًا ()الفرقان :

هول  يفد يزيهواله أر الزمن وكرار وذكان التك ، وري  والزفيالتغ ةب حتی بلغت مرتبيذكالت

مرسل  مقر  وال نيب كبقی مليال ةن جهنم لتزفر زفرإتی الفعل ح ةاعندل علی شياملوقف ل

االحياءات والنربات  كتلل كالغنی اجلهوري لميبدي س ترمجة كمل تعولوجهه . اال خرّ

 . صبح التقيد حبرفية الن  بعيد املنال ي بذلك و .الصوتية

يف سورة الفرقان مت توظيفها  اجراءات توطينيةتضم  قائمةفهذه علی أية حال،و

 وعددها ومعدل انتشارها:
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 ميزان االنتشار اتياآل عددلا اجراءات توطينية

 92 ترشيدال

8-8-9-0-2-2-1-88-89-80-82-81-81-22-28-22-22-22-21-82-

82-80-82-82-92-98-98-99-90-92-02-02-09-02-22-28-22-21-

22-28-22-29 

21702% 

 81 التوسع

8-9-0-2-2-1-1-88-82-80-82-82-81-81-22-28-20-82-88-88-

92-98-99-90-92-92-91-91-02-02-08-02-28-28-21-22-22-28-

22 

22792% 

 82 الفقر النوعي
-9-0-2-88-82-88-89-80-82-82-81-81-22-22-82-88-82-81-

98-92-00-01-01-28- 28-29-20-22-22-21-21-28-29-20-22-22 
22720% 

 29 حيالتوض
8-2-8-9-0-2-2-82-82-88-89-80-81-22-22-21-82-82-98-02-

02-02-28-20-22 
82712% 

 
 

يف سورة الفرقان هي  وعاًيثر شكاألجراءات ن االأبياين ال ا الرسم تضح من خالل هذي

 ح.يي و التوضنوعفقر الوسع مث المث التالترشيد 

 نتائج البحث

 النتائج التالية:لبحث هذا ا استعراضنستنتج من خالل  

ترمجة القرآن منذ منتصف القرن الرابع علی ة سائدانت كالترمجة احلرفية ن أاألولی:

حتی آل االمر الی الً، يالً رزحت ترمجة القرآن حتتها زمناً طويثق ئاًلت عبكوشاهلجري 
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منتها علی يمن سلطة الترمجة  احلرفية وه دّاإلجراءات  اليت حتُسلسلة من ختذ اف ميبدي

 .رميكالقرآن ال

هي حسب معدل و، يةنيتوط ةيجيستراتعد يف الواقع اهذه اإلجراءات تُالثانية: 

ترمجة بست منحصرة يلوهي ح، يالتوضوي نوعومن مث الفقر ال وسعمث التالترشيد انتشارها:

 .ن بنسب خمتلفةكتعم  سائر السور أيضاً ولبل سورة الفرقان 

ن اعتبار كن رية التوطني يف التطبيق واالجراء ، وهبذا ميالثالثة: لقد سبق ميبدي 

 حماولته ارهاصاً لن رية التوطني.

ما ك، ا  االلتزام الصارم بالقوالب اللف ية يد هي غيزة البارزة يف الترشية: إن املرابعال

 هو مشهود يف ترمجة املفعول املطلق.

ة ونقل حمتواها بدل ياملعجمح هو بسط العناصر يبرز احملطات يف التوضأة: من امساخل

 ه أحد.يسبقه الير مل كالفح  عن أقر  معادل هلا ، وهو نوع مبت

 عادلار املياختيف  اًداللي اًفقرأن مثة  الفقر النوعي بيان من خالل نيتبة: سادسال

اءات حية ونقل االيمتثل يف إمهال ترمجة الفواصل القرآن اًجهوري اًقرفمفردات واملناسب لل

 الن  .اخلروج علی حرفية  نمما ينم ع ة.يالصوت والنربات

الی  قياساً ،بالترمجة احلرفيةميبدي لتزام افقد ظلت نسبة  كل ذلكم ورغ ة:بعساال

 .لن بااملترجم التزام دی س مكمرتفعة ، وهذا يع ،سائر اجراءات التوطني 
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 ملحقات: 

يب سعيد حممد بن حممود أمحد بن مجال االسالم أبو الفضل أاالمام احلاف  رشيد الدين . 1

ميبدي يزدي من كبار علماء الشافعية ومفسريهم ومتصوفتهم يف القرن السادس اهلجري، 

سرار وعده المنلك معلومات دقيقة بشون تفاصيل حياته ، له من اآلثار كتا  تفسري كشف األ

بني ترمجة وتفسري وعرفان مستوی ما  992برار يف عشرة جملدات مطبوعة، احتوی علی األ

خری ن ري كتا  األربعني الذي يشتمل أآية ، كما نسبت له كتب  80الی  80ويضم كل مستوی 

 علی أربعني حديثاً مع شرح مبسط هلا وكتا  الفصول وطبقات الصوفية .
2. Domestication 

3. Foreignization       

( مترجم ومن ر فرنسي يف جمال الترمجة عرف بترمجاته من 8118 –8192انطوان بريمان ) . 9

من خالهلا للحفاظ علی غرابة الن  أمهها " حمنة  ىاألملانية واإلسبانية، له مؤلفات عدة ناد

الغريب " وكتا   "الترمجة، و احلرف، أو مقام البعد "الذي دعا من خالله الی احترام حرفية 

 ب التشويه والتحريف .ساليأالن  األصل وحف ه من كل 

5. Rationalization 

6. Clarification 

7. Expansion 

8. ImpoverishmentQualitative 
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 واملراجعاملصادر
 القرآن الكرمي 

جامعة الصادرة عن ، جملة املترجم نقد الترمجات عند انطوان برمان ،م(2282بوخال ،ميلود )

 892-828، ص   8، العدد  82،  اجمللد وهران

الترمجة واحلرف أو مقام البعد، ترمجة عز الدين اخلطايب، ط  .(م2282بريمان، انطوان )

 وت : املن مة العربية للترمجة .رياالولی، ب

: منشورات جامعة ن الكرمي، ط الثانية، عمانآعجاز القرإم(.  8112حسن عباس، فضل )

 القدس.

، ط سات الترمجة، ترمجة مجال اجلزيريدرامعجم  .( م2221را كووي) يشاتلويرث، مارك و مو

 ، القاهرة : املركز القومي للترمجة .ولیاأل

وت: دار ريولی، ب، ط األنآ القرريجممع البيان يف تفس .(ق8922ربسي، الفضل بن احلسن)الط

 العلوم.

 م(. ن رية الترمجة احلديثة، ط الثانية، القاهرة: الشركة املصرية العاملية . 2220عناين، حممد)

م(. مدخل الی علم الترمجة، ترمجه حممد امحد طجو، الرياض: النشر 2282غيدير، ماتيو )

 العلمي واملطابع 

ئة يهرة: اهلاختفاء املترجم، ترمجة مسر طلبة، ط االولی، القا .م(2221نويت، لورانس )يف

 ة العامة للكتا .ياملصر

التدجني والتغريب يف الترمجة ، اطروحة دكتوراه ،  ام(. استراتيجيت2282حممد امني، ادريس)

 جامعة وهران ، اجلزائر.

 االصطالحي يف العربية املعاصرة، القاهرة: دار ريمعجم التعب .(م2228حممد داود، حممد)

 ب.يغر

 معجم اللغة العربية املعاصرة، ط االولی، القاهرة، عامل الكتب. .(م2221امحد ) ،خمتار عمر

، ط االولی، تقدمي والتاخري يف القرآن الكرميم(. دالالت ال2220املسريي، منري حممود )

 القاهرة: مكتبة وهبة

، ط االولی، دمشق: دار مين الكرآاالشتراك اللف ي يف القر .(م8111)، حممدن املنجدينور الد

 الفكر.

الصادرة ، جملة املترجم هج انطوان بريمان يف نقد الترمجة، منم(2220مسينة ،ابن برينيس )يا

 .819-828، ص  88،  العدد وهران جامعة عن
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 املراجع الفارسية

 .خ ترمجه از عريب به فارسی، هتران: سروشيش(، تار8820آذرنوش، آذرتاش )

 چاپ(، ارجن عررقااياپاز دوران ابستان ات ران )يخ ترمجه در ايش(، تار8810)ني، عبداحلسنگآذر 

 . ققنوس انتشارات:  هتران دوم،

 ان، هتران: نشر نو.ياشانكد يره املعارف مطالعات ترمجه، ترمجة محيش(، دا8812ر، مونا)كيب

 .توس انتشارات: هتران دوم، چاپغمائی، يب يش( ، به اهتمام حب 8802 طربی )ريترمجه تفس

 آايت تفسري زابن در ترمجه ويژگی چند(، شهال حممودی ومهيال حسينی، 8818محيد طاهری )

 .812-821، ص   1، فصلنامه لسان مبني  سال سوم ، ش االسرار کشف

 دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم دوم، چاپی ترمجه، (، درسنامهش 8811جواهری، حممدحسن)

 خانه: هتران ،چاپ دومشف االسرار، ك ريتفسبدی و ي( ، مش 8811ی، عزت اهلل )يمرتضا

 تا .ك

چاپ مت، كاصغر ح ح علیياالسرار و عدة االبرار، تصح شفك(، ش 8822ن)يدالديبدی، رشيم
 .ريبكريام انتشارات: هتران ، ششم

 . نور پيام دانشگاه انتشارات: هتران اول، چاپ(، فن ترمجه، ش 8812ان، رضا )يناظم
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