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Abstract
Translators face many complications, due to the difference in languages,
religion, customs and culture. This article deals with the two strategies of
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ترمجة ألفاظ دينية زلددة يف القرآن الكرمي ،كما يهدف ادلوضوع إىل التحقق من مدى جناح
ادلًتجم يف حتقيق التكافؤ يف الًتمجة والنق الصحيح دلعاين ودالالت األلفاظ القرآنية من
خالل اسًتاتيجييت (التوطُت) ،و(التغريب).
الكلمات االفتتاحية :الًتمجة-اسًتاتيجة تكافؤ-توطُت-ادلصطلحات والعبارات الديٍت
املقدمة
تكمن أذنية البحث يف أن ترمجة النصوص من أىم األنشطة يف اتريخ الًتمجة قديًا وحديثًا
كبَتا بصفتو
يف مجيع الدول على حد سواء ،وادلًتمجُت اىتموا بكتاب هللا ج وعال
ً
اىتماما ً

آخر الكتب السماوية ،والذي أنزل على سيدان ونبينا دمحم صلوات هللا وسالمو عليو ،فمنذ
فجر اإلسالم جند ادلًتمجُت قد نشطوا يف ترمجة كتاب هللا كامال أو بعض سور صغَتة وكبَتة
منو ،حيث قام سلمان الفارسي (هنع هللا يضر) بًتمجة سورة الفاحتة إىل الفارسية ،1واتريخ ترمجة
القرآن الكرمي مر بثالث مراح كربى:
 األوىل  /انفرد هبا ادلستشرقون ابلساحة ما أكثر من عشرة قرون حىت بداية القرن .۹۱
 الثانية  /تبدأ من القرن  ۹۱وحىت هناية القرن ٓ ٠ادلاضي.
 الثالثة  /منذ هناية القرن العشرين إىل يومنا ىذا.
وأما ادلرحلة األخَتة فهي أىم مرحلة ،حيث سعى ادلًتمجون إىل استغالل تراجم السابقُت
واالستفادة منها.
مشكلة البحث وهدفه:

يتضح لنا من عنوان البحث "التكافؤ بُت التوطُت والتغريب يف ترمجة القرآن الكرمي"،
ويصبح جليا لنا اإلشكال ادلطروح يف البحث وىي دراسة مقارنة بُت التوطُت والتغريب،
فإما أن يتم توطُت النص للمتلقي لكي تتوافق عاداتو اللغوية والثقافية ،ومعٌت التوطُت
ابختصار( :أنك تقرب النص ادلًتجم من ثقافة القارئ) وإما التغريب ،ويكون سعيًا
للحفاظ على روح النص األصلي وشكلو ،ويكن القول ىنا يف التغريب( :إنك نقلت
القارئ إىل ثقافة ولغة أسلوب الكاتب).
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ينتج عن االلتزام إبحدى االسًتاتيجيتُت آاثر يف الًتمجة ،اييت ىنا السؤال :ى رنوز
للمًتجم من تلقاء نفسو تبٍت إحدى االسًتاتيجيتُت ،أم ال؟ ابخلصوص ما لو عالقة بًتمجة
ِ ِ
{ال ري ِ ِ
ُت}.2
ب فيو ُى ًدى ل ْل ُمتَّق َ
كتاب مقدسَ ْ َ َ :
وىنا توجب علينا أن نسعى جاىدين لإلجابة عن بعض التساؤالت ،ومنها:
أ .ما ادلقصود ابسًتاتيجية التوطُت والتغريب؟
ب .ما اآلاثر الناجتة عن تبٍت إحدى االسًتاتيجيتُت يف ترمجة آايت القرآن الكرمي؟
ج .ما ىي أفض اسًتاتيجية من االسًتاتيجيتُت يف ترمجة ألفاظ القرآن الكرمي ،ودلاذا؟
والدافع يف اختيار هذا املوضوع وإجراء حبث يعود ألمور عدة ومنها:
أ .ضرورة تكثيف البحث يف ترمجات معاين القرآن الكرمي.
ب .كثرة الًتمجات والتصدي ذلا ابلفحص والتمحيص والتحلي .
ج .احلفاظ على داللة ادلعاين األصلية آلايت القرآن الكرمي.
مفهوم التوطني )  )Domesticatingوالتغريب (:)Foreignization
يف فن الًتمجة مصطلحان التوطُت والتغريب وذنا متداوالن يف فن الًتمجة ،استخدمهما
لورانس فينويت يف كتابو " 3"The translator’s invisibilityويؤيده فريدريش ساليرماخر
ابدعاء أن ادلًتجم خالل ادائو للًتمجة فانو البد ان يي الحد االجتاىُت "فإما أن يًتك
الكاتب يف سالم قدر ما استطاع و ينق القارئ إليو ،أو يًتك القارئ يف سالم وينق
الكاتب إليو" 4لكنو يفض االسًتاتيجية األوىل .وجند أن يوجُت انيدا أكثر ادلهتمُت مببدأ
"التكافؤ" يف ترمجتو للكتاب ادلقدس منذ األربعينيات يف كتابو بعنوان "حنو علم الًتمجة"
سنة .۹۱۹۱
والتوطُت والتغريب اسًتاتيجيتان أساسيتان يف الًتمجة ،فالتوطُت يعرف عنو أنو" :تقلي
الغرابة يف النص األجنيب لصاحل ّقراء النص اذلدف" ،بينما التغريب فيعٍت" :ترمجة النص
ادلصدرمع االحتفاظ بشيء من الغربة يف النص اذلدف" ،مبعٌت أن ثقافة اللغة ادلصدر تكون
ىي ادلسيطرة يف النص اذلدف لو اتبعنا اسًتاتيجية التغريب ،بينما لو اتبعنا االسًتاتيجية
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األخرى (التوطُت) ستكون الثقافة اذلدف ىي ادلسيطرة.
استمر اجلدل حول االسًتاتيجيتُت التغريب والتوطُت ألسلوهبما ادلتطرف حيث درلهما
البعض اىل طرق الًتمجة احلرفية.5
التوطُت عند فينويت معناه تبسيط أي كلمة أجنبية وجعلها مألوفة ،أي استبدال عناصر
الثقافة والنماذج اللغوية بنماذج أخرى لتحقيق قبوليتها يف لغة اذلدف وثقافتو ،جلع النص
ادلًتجم خاليًا من وجود لكنة أو غرابة فيو ،ويبدو كنص أصلي كتب يف لغة اذلدف.6
وأما التغريب عند فينويت فهو" :ترمجة النص بناء على االختالف الثقايف وىو يبعث
اإلحساس ابلغرابة".
نعترب ان اسًتاتيجية التوطُت تكون اىتماما بثقافة القارئ ،أي استبدال ك عبارة أجنبية
وجعلها مقاربة لثقافة القارئ ،لكي ال يشعر بغرابة النص ،ويؤكد فينويت توظيف اسًتاتيجية
التوطُت أال يكون النص ادلًتجم أبسلوب ىش ،وإدنا يكون أبسلوب مفهوم ،وعند تطبيق
اسًتاتيجية التغريب ،فانو يتم االحتفاظ بثقافة نص ادلصدر ليشعر القارئ أبنو نص أجنيب
فيو الثقافة واللغة األجنبية .
يقول صاحل 7زلمود :توجد ثالثة أساليب لكي نتعام مع األلفاظ اإلسالمية:
 أوذلا :االقًتاض ( )Borrowingويشم ادلصطلحات وأمساء األعالم ،مثال :الصالة
( ،)Salaatواحلج

(.)Hajj

 اثنيها :مبا يقابلها يف لغة اذلدف ،مثال :الصالة

( ،)prayerواحلج (.)Pilgrim

 اثلثها :ثنائية الًتمجة :اجلمع بُت االثنُت ووضع أحد ادلتقابلُت بُت أقواس.
8
اَّللُ الْبَ ْي َع َو َحَّرَم ِّ
الرَاب"
َح َّ َّ
مثالَ " :وأ َ
”“permitted trading and forbidden Riba

ومن خالل سرد األمثلة تتضح أمور كثَتة :
الدراسة التطبيقية
 لفظ :الصالة:

الصالة عند أى اللغة ىي الدعاء والتمجيد والتربيك ،كما ذكرىا األصفهاين 9يف كتاب
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"ادلفردات يف غريب القرآن" ،أما صالة الرسول للمسلمُت فهي التزكية ،وصالة ادلالئكة
فهي االستغفار والدعاء.
قال تعاىل" :وَال تُص ِ علَى أ ٍ ِ
ات أَبَ ًدا َوَال تَ ُق ْم َعلَى قَ ِْربهِ".10
َحد مْن ُه ْم َم َ
َ َّ َ َ
الًتمجة اإلجنليزية:
ترمجة زلسن خان واذلاليل (:)۹۱۱۱
”…)“And never (Muhammad) pray….(funeral prayer)….. (hypocrites

ترمجة مارمادوك بكثال:
”“(O Muhammad) pray for…..dieth..

جاءت كلمة الصالة ىنا الصالة على ادليت؛ لذا جند ادلًتمجُت قد استخدما لفظ
حيث مت توطينها ،ويقصد ابلصالة يف اإلجنليزية :الدعاء والتوس هلل ،وىي ال تفي ابلغرض
()Pray

اليت جاءت هبا االية القرآنية.
الًتمجة األردية:
ترمجة أشرف علي هتانوي:
اورانںیمےسوک یئ رواو  واس(ےکانجز )رپیھبکامنزہنڑپھئیےاورہن(دنفےکےیل)انیکربقرپڑھک
وہجئیے۔

ترمجة أمحد علي:
اورانںیمےسوج رواےئیسکرپیھبکامنزہنڑپھاورہناسیکربقرپڑھکاوہ۔

جاءت كلمة دناز ىنا مبعٌت الدعاء عند أمحد علي ،واستخدم منهج التوطُت (امنز ہن ڑپھ)
وىي ال تعٍت الصالة على ادليت ،ولكن صالة العبادة العادية.
النتيجة:
جند أن استخدام لفظ الصالة مبعناه الشرعي يف الًتمجة ىو األقرب يف جلع القارئ يص
للمعٌت االصلي واذلدف وذلك من خالل اسًتاتيجية التوطُت.
لفظ اجلاللة (هللا):
11
"اي أيها الناس اتقو ربكم".....
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الًتمجة اإلجنليزية:
زلسن خان واذلاليل:
“Be dutiful to your Lord, … single person (Adam)… (Hawwa/Eve)….
”Fear Allah through……..surely, Allah is ever….

ترمجة :Itani
"revere God whom ..., and the parents. Surely, God is Watchful over you".

ترمجة بكثال:
“be careful of your duty to your Lord who created ………be careful of
”…your duty toward Allah in…… …. Allah hath been a watcher

ترمجة علي:
“O mankind! reverence your Guardian-Lord Who created you from a
single person created of like nature his mate and from them twain scattered
(like seeds) countless men and women; reverence God through Whom ye
demand your mutual (rights) and (reverence) the wombs (that bore you):
”for God ever watches over you.

الًتمجة األردية:
ترمجة أشرف علي هتانوي:
"ا ولوگں اےنپرپورداگر ےسڈروسج ےنمتوک اکی وادنار ےسدیپاایکاور اسوادنارےس اساک وجڑدیپاایکاور
اندوونںےستہبےس رداوررور ںیئالیھںی اورمتدخااعتٰیلےسڈروسجےکانمےساکیدورس ےسوسال
ایکرکےتوہاوررقاتبےسیھبڈروابنیقیلاہللاعتٰیلمتبسیکاالطعرےتھکںیہ۔"

ترمجة أمحد علي:
"ا ولوگاےنپربےسڈرو۔۔۔"

النتيجة:
جند أن مجيع ادلًتمجُت الذين ترمجوا من اإلجنليزية ترمجوا لفظ (هللا)  Godمستخدمُت
اسًتاتيجية التدجُت ،يف حُت ان ترجم "علي" لفظ اجلاللة ب  ،)Allah( :ابقًتاض الكلمة
العربية السم اجلاللة (هللا) ،نعلم أن ىناك فرق بُت كلمة ( )Godوكلمة ()Allah؛ ألن
كلمة "هللا" تعٍت اخلالق للكون الذي خنلص لو يف العبادة ،لكن كلمة ( )Godتعادل كلمة
(إلو) ،وال يقصد هبا نفس ادلعٌت ،فنحن ال نعرف أن كلمة (إلو) يف أي داينة يقصد هبا
6
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نفس معٌت لفظ اجلاللة (هللا) يف الدين اإلسالمي.
أما يف الًتمجة إىل اللغة األردية فنجد أنو عند ترمجة (هللا) بكلمة (پروردگار) يكون استخدام
ادلًتجم أشرف علي هتانوي ابسًتاتيجية (التوطُت) ،بينما نفس كلمة (رب) اليت استخدمها
أمحد علي ابسًتاتيجية (التغريب) من األص العريب.
 اسم النيب "إبراهيم":
"اذا ابتلى إبراىيم ربو بكلمات"
الًتمجة اإلجنليزية:
ترمجة بكثال:

12

)And (remember) when his Lord tried Abraham with (His
commands, and he fulfilled them, He said: Lo! I have appointed
thee a leader for mankind.

ترمجة علي:
And remember that Abraham was tried by his Lord with certain
commands, which he fulfilled; He said: “I have make thee an
Imam to the nations.

ترمجة :Itani
And recall what time his Lord Proved Ibrahim with certain cords
then he performed them. He said: verily I am going to make thee a
leader unto mankind.

الًتمجة األردية:
ترمجة أشرف علي هتانوي:
اورسجوتقااحتمنایکرضحتاربامیہؑ اکانےکرپورداگرےندنچاب وںںیماورانوکوپر وطررپاجبالےئ(اس
وتق)قحاعتٰیلےن(انےس)رفامایںیممتوکولوگںاکدتقماانبؤاگن۔

ترمجة أمحد علي:
اور بج اربامیہ وک اس ےک رب ےن یئک اب وں ںیم آزامای  و اس ےناںیہن وپرا رک دای رفامای کش ںیم ںیہمت بس
ولوگںاکوشیپاانبدوںاگ۔
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النتيجة:
جند أن بكثال وعلي اعتمدا على اسًتاتيجية التغريب لًتمجة لفظ إبراىيم معتمدين على
االقًتاض من ثقافة اإلجنليز (ادلسيحية) ( )Abrahamحسب ما ذكرت يف اإلجني ،
والًتمجة نقلت اللفظ كامال لتؤكد أنو نفس النيب ادلذكور يف اإلجني .
بينما جند  Itaniيًتمجها على اسًتاتيجية التوطُت( ،كلمة  Ibrahimاليت ترمجها
استخدم االسًتاتيجة التوطُت وىي توطُت الكلمة االجنبية واستخدمها كما ىي يف الًتمجة)
فلم يفلح يف نق الكلمة مبا يوافق وكما ذكر يف الكتاب ادلقدس.
وجند بكثال و  Itaniيًتمجان كلمة (إمام) ( )Leaderابسًتاتيجية التغريب( ،اسًتاتيجة
Itani

التغريب ان اييت بكلمة غريبة ومل يًتجم ب استخدم الكلمة الشائعة يف ادلسيحية بدل من
ان يًتمجها بقائد مرشد) لتقول أنو سيكون زعيما ،بينما جند علي يًتمجها Imam
ابسًتاتيجية التوطُت ،ونفس الًتمجة األردية نالحظ أن أشرف علي هتانوي ترمجها (مقتدا)
أي مبا يعطي نفس ادلعٌت يف األردية ،بينما أمحد علي يستخدم اسًتاتيجية التوطُت عندما
يًتجم كلمة إمام ب (پيشوا) اليت مل تنق اللفظ بكام داللتو.
 لفظ "الزكاة":
ِ
الزَكا َة وارَكعوا مع َّ ِ ِ
ُت }.13
يموا َّ
الراكع َ
الص َالةَ َوآَتُوا َّ َ ْ ُ َ َ
{ َوأَق ُ
الًتمجة اإلجنليزية:
ترمجة بكثال:
Establish worship, pay the poor-due, and bow your heads with those who
bow (in worship).

ترمجة يوسف علي:
”“And be steadfast … give Zakat”, “and bow down … down (in worship

ترمجة :Itani
”“…establish prayer,…the poor-rate, and bow … bow down

الًتمجة األردية:
ترمجة أشرف علي هتانوي:
8
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اوراقمئرکومتولگامنزوک(ینعیاملسمنوہرک)اوردوزٰوکةوکاوراعزجیرکواعزجیرکویناولںےکاسھت۔

ترمجة أمحد علي:
اورامنزاقمئرکواوزوک ٰةدواورروکعرکےنواولںےکاسھتروکعرکو۔

النتيجة:

جند أن مًتمجي اللغة األردية أشرف علي هتانوي وأمحد علي قاما ابستخدام لفظ الزكاة
وتغريبها حىت حتافظ على خصائصها ،وادلًتجم اإلجنليزي يوسف علي اعتمد اسًتاتيجية
التغريب للحفاظ على معٌت الكلمة ،أما بكثال فقد جاء مبصطلح  poor-dueمبا يعٍت
ادلستحقات للفقراء ،بينما استخدم  Itaniلفظ " "poor-rateالذي يعٍت ادلعدل للفقراء،
فهو رنرد اللفظ من الداللة الدينية ليضيف إليو صبغة البشرية أي الضريبة ،وىناك فرق كبَت
بُت ادلعٍت األصلي والتوطُت.
 لفظ "الصدقة":
14
اَّلل َغ ِ ِ
وف وم ْغ ِفرةٌ خي ر ِمن ٍ
يم"
ص َدقَة يَْت بَ عُ َها أَذًى َو َُّ ٌّ
"قَ ْوٌل َم ْع ُر ٌ َ َ َ َ ْ ٌ ْ َ
ٍت َحل ٌ
الًتمجة اإلجنليزية:
ترمجة بكثال:
”… “A kind …is better than almsgiving followed

ترمجة يوسف علي:
”… “Kind …faults are better than charity followed

ترمجة :Itani
“reputable word and forgiveness are better than an alms which hurt
”followeth

الًتمجة األردية:
ترمجة أشرف علي هتانوي:
"(انداریےکوتق)انمبسابتہہکدانیاوردرزگررکان(زہاردرہج)رتہبےہایسیریخات(دےنی)ےسسجےک
دعبآزاراچنہپایواو "

ترمجة أمحد علي:
9
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"انمبسابتہہکدانیاوردرزگررکاناسریخاتےسرتہب ےہسجےکدعباتسانوہاوراهلل رپوا اہنتی لمحواال
ےہ"

النتيجة:

جند أن يوسف علي يف الًتمجة اإلجنليزية استخدم اسًتاتيجية التغريب "لكلمة صدقة" بلفظ
( )Charityليؤكد لدى القارئ ادلعٌت ادلراد منها.
ت أ َْْيَانُ ُك ْم}:
{ما َملَ َك ْ
 لفظَ :
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ع
اب لَ ُك ْم ِم َن النِّ َساء َمثْ ٌَت َوثَُال َ
ث َوُرَاب َ
" َوإ ْن خ ْفتُ ْم أََّال تُ ْقسطُوا ِيف الْيَ تَ َامى فَانْك ُحوا َما طَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك أ َْد ََن أََّال تَعُولُوا" .15
ت أ َْيَانُ ُك ْم ذَل َ
فَِإ ْن خ ْفتُ ْم أََّال تَ ْعدلُوا فَ َواح َد ًة أ َْو َما َملَ َك ْ
الًتمجة اإلجنليزية:
ترمجة :Itani
“If….marry the women you like-two, or three, or four. ……fair, then one,
or what you already have. That makes it more likely that you avoid bias”.

ترمجة بكثال:
“And if ye fear that ye will ……., marry of …..two or three or four; and if
ye fear that ye cannot do justice (to so many) then one (only) or (the
captives) that your right hands possess”.

ترمجة يوسف علي:
“If ye fear that ye shall not be able to deal justly with the orphans, marry
women of your choice, two, or three, or four; but if ye fear that ye shall
not be able to deal justly (with them), then only one, or that which your
right hands possess. That will be more suitable, to prevent you from doing
”injustice.

الًتمجة األردية:
ترمجة أشرف علي هتانوي:
ا ورارگمتوکاسابتاکاامتحلوہہکمت میتی(ڑلویکں)ےکابر ںیمااصنفہنرکوکسےگ واوررور وںےسوجمتوک
دنسپ وہں اکنحرکول دو دو(رور وںےس)اور(نیت نیترور وں ےس)اوراچر اچر(رور وںےس) سپارگ مت وکاامتحل
ت
اس اک وہ ہک دعل ہن روھک ےگ  و رھپ اکی یہ (یب یب رپ سب رکو) ای وج ولڈنی مھاری کلم ںیم وہ (ویہ یہس)اس
(ا رذموکر)ںیمزایدیتہنوہےنیک وعقرقبیرتےہ۔
10
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ترمجة أمحد علي:
اورارگمتمیتیڑلویکںےس ااصنیفرکےنےسڈرےتوہ ووجرور ںیںیہمتدنسپآںیانںیمےسدودونیتنیت
اچراچرےساکنحرکولارگںیہمترطخہوہہکااصنفہنرکوکسےگ ورھپاکییہےساکنحرکوایوجولڈنیاہمتر کِلم
ںیموہویہیہسہیرطہقی ااصنیفےسےنچبےکےیلزایدہرقبیےہ۔

النتيجة:
العبارة (ما ملكت أيانكم) كما شرحها ابن كثَت تعٍت اجلارية ،وجند يف ترمجة  Itaniو
يوسف علي أهنما حاوال استبدال ادلصدر بكلمة عامة بدون أن يشرحاىا أو يبذال أي
جهد لتبسيطها للقارئ بلغة اذلدف.
وأما ترمجة بكثال  that your right hands possessفال تعترب ترمجة صحيحة ،إذ ىي
ترمجة حرفية ،فنرى أنو جلأ فيها إىل الدمج بُت التوطُت والتغريب.
نعترب أن ادلًتمجُت إىل اإلجنليزية مل ينجحوا يف إيصال ادلعٌت إىل الثقافة اذلدف ،حيث كان
عليهم استخدام "" "bondwomen man possessاجلارية" ،ولكانوا قد أوصلوا ادلعٌت إىل
ذىن القارئ.
أما ابلنسبة إىل ادلًتمجُت األرديُت :أمحد علي أشرف ،وعلي هتانوي ،فقد استخدما لفظ
(اجلارية) أي ابسًتاتيجية التوطُت ،فنرى أهنما جنحا يف نق ادلعٌت ادلقصود.
 لفظ الكاللة:
َخ أَو أُخت فَلِ ُك ِ و ِ
ِ
س" .16
اح ٍد ِمْن ُه َما ُّ
ور ُ
ث َك َاللَةً أَ ِو ْامَرأَةٌ َولَوُ أ ٌ ْ ْ ٌ ّ َ
" َوإ ْن َكا َن َر ُج ٌ يُ َ
الس ُد ُ
الًتمجة اإلجنليزية:
ترمجة بكثال:
“And if a …heir (having left neither parent nor child), and he (or she) have
a brother or a sister (only on the mother's side) then …(the brother and the
”sister) the sixth

ترمجة :Itani
“They get one-eighth …bequest and paying off…debts. If a man or
… woman leaves neither parents nor children, but has a brother or sister,
”of them gets one-sixth
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ترمجة يوسف علي:
“after payment of legacies and debts. If the man or woman whose
”inheritance is in question, has left neither ascendants nor descendants

الًتمجة األردية:
ترمجة أشرف علي هتانوي:
اورارگوک یئتیمسجیکریماثدورسوںوکےلمیگوخاوہ(تیم) ردوہایرورتااسیوہسجےکہناوصلوہںہن
رفوعوہاوراسےکاکیاھب یئایاکینہبوہ واندوونںںیمےسرہاکیوکاٹھچہصحملیگا۔

ترمجة أمحد علي:
اورارگوہ  ردایرورتسجیکہیریماثےہابپاٹیبھچکںیہنرات اور اس تیماکاکیاھبئاینہب ےہ  و دوونں
ںیمےس رہ اکیاکاٹھچ ہصح ےہ۔

النتيجة:
كلمة (كاللة) تًتجم إىل (الشخص الذي ليس لديو أوالد سواء ذكر أو أنثى) ووالده
ووالدتو متوفيان ،نرى أن ترمجة  Itaniكانت ابسًتاتيجية التوطُت ( neither parents nor
 )childrenوىي األقرب يف نق ادلفهوم للثقافة اذلدف ،وقد اتبعها كذلك ادلًتجم األردي
أمحد علي (ابپ اٹیب) ،بينما ترمجة يوسف علي و بكثال

ascendants nor neither

 descendantsمل توفق يف نق ادلعٌت ادلراد؛ ألن كلمة  ascendantsتكون مبعٌت أحد
الوالدين ،أما كلمة descendantsفتعٍت اآلابء وآابء اآلابء ابسًتاتيجية التغريب ،فقد
خرجت من ادلفهوم األصلي ،وىي نفس االسًتاتيجية اليت اتبعها ادلًتجم األردي أشرف
علي هتانوي ،اليت ابتعدت عن ادلعٌت احلقيقي لكلمة "كاللة".
أي االسرتاتيجيتني أجنح (التوطني أم التغريب)؟

اتضح لنا من خالل الًتمجات اليت استعرضناىا أن اسًتاتيجية التغريب كانت األفض يف
نق ادلعٌت واألجنح؛ ألهنا حتافظ على اللفظ بكام داللتو ،وكانت الًتمجة من خالل ىذه

االسًتاتيجية مفهمة للقارئ مبعٌت اللفظ القرآين ،أما اسًتاتيجية التوطُت ،فلم تنجح يف نق
األلفاظ بكام مفهومها الديٍت ،لذا يكننا القول إن اسًتاتيجية التغريب ىي األجنح يف
12
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ترمجة القرآن الكرمي ونق معانيو ودالالت ألفاظو.
النتائج

 إن اسًتاتيجييت التوطُت والتغريب ذنا ادلسلكان اللذان يتبعهما ادلًتجم ،فإما أنو
يرضي القارئ ويًتجم حسب ثقافتو ،أو أنو يتمسك ابألص وينقلو إىل الغرابة.

 اسًتاتيجية التوطُت لًتمجة النصوص ادلقدسة تنتج عنها عواقب داللية ال زنسن
عقباىا.

 أشكال التوطُت والتغريب تتعدد حسب تقنيات الًتمجة.
 لكلتا االسًتاتيجيتُت دلي على ادلستوى الثقايف واأليديولوجي.
 إن ترمجة ادلستشرقُت الغَت مسلمُت كانت أغلبها ضالة ،وأخذت طابع التشوية
والتشويش والدسائس.

 إن ترمجة القرآن ترمجة حرفية مستحيلة ،وادلعاين والدالالت اللفظية فيها خالف
بُت الفقهاء ،لذا كانت الًتمجة التفسَتية ىي ادلنفذ إلرضاء اجلميع لنق معاين
كالم هللا للبشر.

 إن اسًتاتيجية التغريب ىي األجنح يف ترمجة القرآن؛ ألن ادلفردات القرآنية ليس ذلا

مقاب يف الثقافة ادلستقبلة ،فيحسن أن نلحق هبا شرحا مبسطا إما يف ادلنت أو يف
احلاشية للتوضيح.
نستخلص ما سبق أن اسًتاتيجية التغريب ىي األصح ،وال بد أن يتخذ منها أدنوذجا لكي
زنتذي هبا يف الًتمجات ادلستقبلية لإلجنليزية أو األردية.

املراجع
1عبد األعلى ادلوسوي السبزواري،جامع األحكام الشرعية ،النجف :مطبعة اآلداب ،بدون اتريخ
 2القرآن الكرمي سورة البقرة آية ٠
 3لورانس فينويت ،اختفاء ادلًتجم ترمجة مسر طلبة ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب٠ٓٓ۱ ،
13

التاكفؤ بني التوطني والتغريب۔۔۔

االسکماسزسنئدلج۰۲۰۲( ۳ء)

4

Schleiermacher quoted by Jermey Munday, Ibid, p.29 “Either he leaves
the writer in peace as much as possible or moves the reader toward him, or
leaves the reader in peace as much as possible and moves the writer
”toward him
5
Dongfeng, W. Translation in context. Amesterdam and Philadelphia:
John Benjamins Publications, 2000
6
Lawrence Venuti, the translator’s invisibility: A history of translation,
Taylor and Francis e-library 2004, p.1

7زلمود إمساعي بن صاحل صاحل۹٣٠٤ ،ى "األلفاظ اإلسالمية وأساليب معاجلتها يف النصوص ادلًتمجة"
ندوة ترمجة معاين القرآن الكرمي :تقومي للماضي وختطيط للمستقب  ،رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف
الشريف ابدلدينة ادلنورة
 8القرآن الكرمي سورة البقرة آية ٠۱۷
 9الراغب األصفهاين ،۹٣۹۱ ،ادلفردات يف غريب القرآن ،بَتوت :دار ادلعرفة ،ص ٠۱۱
 10القرآن الكرمي سورة التوبة آية ۱٣
 11أيضا ،سورة النساء آية۹-
 12أيضا ،البقرة آية ۹٠٣
 13أيضا ،اآلية ٣٤
 14أيضا ،اآلية ٠۹٤
 15القرآن الكرمي سورة النساء ،اآلية ٤
 16أيضا ،اآلية ۹٠

14

