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ف بِشَرفِ موضوعِ  لوم تَشرُ ّ بكالم اتإذا كانت العُ ِ ما اختص َ العلوم ّ خیر ُ فیھِ، فإن ھَا وما تبحث

ِ العزیز الحكیم من لُغوییّن و فقھاء و لسانییّن و  ّ ما یُحیط بكالم َ العلماء بدراسة كل أَب الحمیدِ الخبیر، فدَ

ماد، لم یتوانوا في استنباط قواعدھم من آیات  لماء طبیعةٍ و جَ َ التّرجمةPحتّى عُ ل ّ تدخُ َ أن ، فال ریب

ِ الفكريّ و الحضاريّ بین بني البشرِ  ل ِ مظاھرِ التّفاعُ عترك و ھي أحدُ أقدم ما یفصل بینھم من رغمھذا المُ

ُ التَّرجمیّة اإلسالمیّة في  َ لغویّة و ثقافیّة و إیدیولوجیّة و سیاسیّة و دینیّة، لذلك ارتكزت المؤسسات حواجز

ة بعدو التّكامل الالعصر الحدیث على التّالقح الفكريّ  ، خاصّ ما تحقق من تقدّم علمي و تقني ھائل معرفيّ

ا لمَسؤولیّة ما یُترجم، وما یُكتب على ھذه . في میادین االتّصال و تبادل المعلومات فكان ذلك تعاظمً

اء في اللّغة الھدف وكذا موافاتھا للنّص القرآني المُعجز،  ةالتّرجمة و مدى تأثیرھا على القرّ ما یتعلّق خاصّ

تناثرةً ھنا و ھناك بشتّى اللّغات البشریّة تقریبًاPبترجمة معاني  ا على من . الّتي نجدُھا مُ فكان لزامً

ه التّرجمات ا و تنویھًا لھذِ كما . اعتكف في دراسة نقل القرآن إلى غیر العربیّة أن یُجاھدَ في دِراستِھِ تنقیحً

ّ ھذا الكتاب  م العربیّة ولكن األممُ األخرى الّتي ال تتكلّ ھ صوتَ أن تسمعَ الكریم البدّ لھرأى البعض أن

َ ال بدّ بضوابطَ و معایی ترجمیر َ لھامن المُ .ن أن یكونُوا أَمینین

ا طریًّا بأسلوبِ نظمھِ و طریقةِ نظمھ عائقًا یَصطدمُ  ا غضّ كانت ترجمةُ القرآن و ال تزال موضوعً

ّ البالغةَ  َ خفیًّا أن ، فلیس َ ترجمون ُ ترجمة بھ المُ ائكة الّتي تكتنف ، فقد Pالقرآنیّة من أھمّ المواضیع الشّ

.    صنّفھا البعض من أكبر وجوه اإلعجاز القرآني

بأوضح نظیر لھا، فتُجلى الحقائقُ الالّتيالتّشبیھاتعلى اشتمالھُ : الفائقةالقرآنو من بالغة 

.                                                       ، والمعروف بما ھو أعرف منھھول بالمعروفِ ، والمجالمحسوسِ ، وتبرز المعنى في ثوبِ بیانٍ 

اإلنسان یسعى دائما إلى تقریب ما یریده إلى غیره بشتى الوسائل المجردة المباشرة ، منھا إنّ 

ومن صور ھذه الوسائل المكتوبة . صالوكل ذلك وسیلة من وسائل االتّ ،امتةة، ومنھا الصّ امزة اإلشاریّ الرّ 

ّ - القرآنو التّشبیھ-نائیةھذه الثّ كانتولقد . التّشبیھأو المنطوقة،  مجال فيالبحثمما استدعى راسةالدّ لب

ھ یبقى أنّ إالّ الشيء الكثیر حلیل راسة و التّ من الدّ القرآننالت ترجمات كماة، ینیّ الدّ التّرجمةوالبالغة 

رجماتِ النّظر في بعض التّ سبب اختیارو یرجع. ارسونعلیھ الدّ بُ یأدَ یزالُ المطروقٍ غیر مجاالً 

في اآلیات الحاملةِ بین المترجمین على مستوى نقلِ الموجودالختالفإلى القرآنلمعاني اإلنجلیزیّة

تھ البالغیّة  و، التّشبیھطیّاتھا صیغَ  ضھو أغراغیّبةمُ الأو ریحةِ صّ الھأركانفي أسلوبھ و معناه و قوّ

:ةِ خفیّ الةِ بالغیّ ال
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التّشبیھلصیغ لآلیات الحاملةِ تحلیلیّةٍ ھذه األغراض و األركان بمقارنةٍ إلى دراسة البحثُ یسعىو

ورة البیانیّة و ة للصّ یّ القرآنفي تأدیة المعاني - جدْ وُ إنْ -اورھَ صُ ا أو قُ ھَ عفِ على ضَ اإلنجلیزیّةللّغة مترجمةً 

القارئ ودة و الغرض البالغي المنشود و بالتّالي بلبلةَ الفكرة المقصُ فھمِ قد یترتب على ذلك من إساءةِ ما

ا برأي األستاذ المُشرف، لترجماتٍ للّغةِ اإلنجلیزیّة ، لذلك جاءت الدّراسةُ تحلیلیّةً العربيّ غیرِ  مقارنةً، آخذً

ُ فیھَا، و بذلك  ناطٌ األمر :إشكالیّة ھذا البحث في التّساؤل التّاليیغتصتكون صورة التّشبیھ مُ

خذوھا لنقلِ اتّ الّتية رجمیّ ھي األسالیب التَّ ما، والتّشبیھورةِ مع صُ Pو مترجمُ كیف تعاملَ 

ورة ي؟القرآنشبیھ ة للتَّ البالغیّ الصّ

ماذا ینقل المترجم ؟ و :تمثلت فيساؤالتتّ المجموعة مننا ھُ شكالیّة المطروحةاإلمن و انبثقت 

ُّ القرآنالنّصھا یحملُ الّتيھا سِ فْ نَ الحرارةَ اإلنجلیزیّةباللّغةرجماتُ التّ كیف؟ وھل تحملُ  ل ي ؟ و ھل توصّ

ى أيّ المترجم في ذلك؟ وھل یُعزَ ھُ بعَ أسلوب اتّ ؟ وأيّ مقنعةٍ و مكافئاتٍ إلى إیجاد مقابالتٍ القرآنو مترجمُ 

ي؟  القرآنالنّصة رفیّ إلى التقیّد بحَ العربیّة أم م إلمام المترجم بالبالغة إلى عدالتّرجمةفي خللٍ 

:الیةساؤالت من خالل الفرضیات التّ على ھذه التّ اإلجابةَ یحاول البحثو 

التّشبیھ أركانِ األصلي بتوضیحِ النّصتشكیل جوھر إعادةَ التّشبیھلترجمة المترجم المتناولِ في یدِ إنّ -1

الھدفاللّغةفي ھھ إلى القارئ عن طریق تفسیره في لغتھ المصدر و بعدھا إعادة صیاغتإفھامَ من ثمَّ و

اللّغة (الھدفاللّغةإفھامھ إلى القارئ عن طریق تفسیره في لغتھ المصدر و بعدھا إعادة صیاغتھا في أو(

.لھا أو مقابلھاریدَ أُ الّتيور یات و الصُّ النِّ بنفسِ ) اإلنجلیزیّة

تتناول الّتيو بخاصة تلك التّشبیھة في تفسیر یّ القرآنفاسیر ھات التّ على أمّ المترجم أن یعتمدَ إمكانِ ب-2

.الوجھة البالغیة

.رجمیَّةفي العملیة التَّ اتخاذ القرار األصحّ على شبیھ المترجمَ للتّ حلیل البالغيّ التّ قد یساعدُ -3

ُّ یحقّ ل-4 ر ذلك فبإمكان المترجم اللجوء إلى حلّ غوي، و إذا تعذّ جوع إلى االقتراض اللّ لمترجم الر

.ورة البیانیّةالھوامش و الحواشي لزیادة تفسیر المعنى المقصود لھ من الصّ 

نةو تتمثل  ّ سورة ىإلالقرآنمن بدایة التّشبیھاتھا في طیّ تحملُ الّتيلآلیات ترجمتینِ في المدو

للقرآنِ إلى اختیارافعُ آیة  والدّ ینَ و ستّ ا في اثنینِ تشبیھً نَ یو ستّ تسعةً و قد أحصینا في المجملِ النّساء

.التّرجمةث مشاكل عویصة أثناء حدِ من شأنھا أن تُ الّتيالتّشبیھام نة ھو احتواؤه على أقسَ كمدوّ 

ا مجمع لعبد هللا یوسف علي و ترجمة لترجمة : فھماالبحثفي المعتمدةن ن االثنتیْ رجمتیْ عن التّ أمّ

فسیر و ھات التّ على أمّ اُعتمدالتّشبیھاتھا صیغَ حیح لآلیات الحاملة في طیّ من أجل الفھم الصّ و،الملك فھد

ا غویً علیق علیھا لُ ة و التّ ور البیانیّ فسیر البالغي و استخراج الصّ ھذا للوصول إلى التّ ا ونوع في اختیارھَ التّ 
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الوحید المالذُ ة فكان ق بــالمراجع األجنبیّ ة ما تعلّ اصّ عوبات خبعض الصّ انجاز البحثولقد واجھ.او بالغیً 

أصبح و معلوماتٍ كثیرا في الحصول على كتبٍ فقد ساعدت"نترنیتاال"إلى وسیلة العصر و ھي اللّجوء

و على مراجع كثیرةٍ كما اُعتمد. ذلك لندرتھا أو الفتقار المكتبات لھاا و لعلّ ا صعبً الحصول علیھا أمرً 

.اا و حدیثً قدیمً التّرجمةو البالغة و اللّغةفي متنوعةٍ 

.بھذا المجالبحثھذا الفخُصّ ، Pو ترجمة التّشبیھع بین جمَ بحثٌ فاتٍ وال یبرز من مصنّ 

ا؛تطبیقيٌّ و جانبٌ نظريٌّ جانبٌ : ینءعلى جزالبحثو یشتمل  ن من فیتكوّ الجانب النظريّ أمّ

ٍ بمقدّمة كلّ أُفرد، اثنینِ فصلینِ  . إلیھما تمّ التّوصللةٍ  حوصلمل و خاتمةٍ رِض فیھا محتویات الفصعُ فصل

ل النّص المقدّسیتناولو ّ دالتّرجمةو الفصل األو دّ للقداسة الّتي تكتنف ھذه النّصوص عالوةً مفھومٌ فیھحُ

ج إلى ثنائیة التّرجمة و النّص ال، ثم یة غویة و البالغیّ اللّ عن خصائصھا  مقدّس وما دار في فلكِ الوسط عرّ

و ىه مبنً إلعجازاألكادیمي حول إشكالیّة ترجمةِ النّصوص المقدّسة و بشكل خاص النّص القرآني وذلك 

ق إلىثم ، ىمعنً  راع األبديّ الّذي ال یزالُ یرتبطُ بالتّرجمة یتطرّ التّرجمة الحرفیّة و التّرجمة "الصّ

ة بما تعلّق" المعنویّة كذلك  ي و القرآنالنّصتطرق في نھایة ھذا الفصل إلى إعجاز لی،لمقدّسبالنّص اخاصّ

م ترجمتھ و بین من أجازھاو ،بین العلماء المسلمینكبیرٍ أثاره من جدلٍ إلى ما .بین من حرّ

الثّانيھو الفصلُ كاملٌ ص فصلٌ صّ خُ ،اإلنجلیزیّةإلى العربیّةمن التّشبیھیتناول البحثمادام و

قنا فیھ ل ّ أركانھ و كذاا وو اصطالحً من حیث تعریفاتھ لغةً اإلنجلیزیّةاللّغةو العربیّةاللّغةلتّشبیھ فيتطر

في ذلك على الطّریقة التّقابلیة و الّتي وقد اُعتمد.طبیقيالتّ فصلُ العلیھ أساساً زُ و ھذا ما یتركّ ،أقسامھ

ل لمعرفةِ مواطن االختالف و االشتراك بین اللغات  .تُعتبر الدّرس التَّرجمي األوّ

ا نة كما للفصل ثم بتعریف للمدوّ بتمھیدٍ بدأیحلیلیة فراسة التّ لب ھذه الدّ طبیقي وھو صُ الجانب التّ أمّ

ةا في أربعین تشبیھً و ستّ بین تسعةٍ موازنةٌ ىجرتُ ي ھذا الفصل سو ف؛ نرجمتیْ تحلیل التّ ةن فیھ منھجیّ بیّ ی

مدى قربِ دصرُ كما ،اإلنجلیزیّةاللّغةما یقابلھا فيو بین -النّساءالفاتحة و البقرة و آل عمران و -سورٍ 

ا و عشرین تشبیھً و أربعةٍ مجمالً ا مرسالً و عشرین تشبیھً إلى أربعةٍ تمسّ قد قُ لو.ـــيالقرآنشبیھ إیفائھا للتّ 

الً مرسالً  ا ا مقلوبً و تشبیھً ةٍ سلبیّ و ثالث تشبیھاتٍ ةٍ تمثیلیّ ا و خمس تشبیھاتٍ ا بلیغً تشبیھً عشرَ حدأو مفصّ

الً ا دً ا مؤكّ ا و تشبیھً واحدً  تّبتاا أیضً واحدً مفصّ ُ في كلّ ل السّور في المصحف الشریف، وحسب تسلس، ر

مت اآلیة باسم سورتھا ثم  ة وسِ في البحث اكتساحھا الواردةعلى التّشبیھاتالمالحظ وھا،یلیھا رقمُ مرّ

لشبیھ المرسل الللتّ  راسة لذلك غفل األنواع األخرى من الدّ تلكن لن ،جمل و كذلك البلیغو المرسل المُ مفصّ

للاللنتائج ھذا الفصل بخاتمةٍ ینتھيو،التّشبیھأنواع الستفاء كلّ محاولةدراسة أربعة سورٍ تمّت متوصّ

.إلیھا
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.من االقتراحاتفیھا جملةٌ رجٌ دْ مُ ةراسدّ الت بھا مرّ الّتيجمیع المراحل لراسة بخاتمةٍ و نختم الدّ 

ة في قائمة المراجع نبیّ و األجالعربیّةباللّغةعلیھا معتمدةالجع اجمیع المصادر و المرتدرجو قد أُ 

ملحق "المالحقَ في آخر البحث أدرجكما. جوع إلیھاالع علیھا إذا ما أراد الرّ للقارئ االطّ ىحتى یتسنَّ 

عربي إنجلیزي ملحق مصطلحات"و" راسةین قید الدّ سع و الستِّ شبیھات التِّ ت اآلیات المدروسة للتّ ثبّ 

. اا أبجدیًّ بة ترتیبً ة مرتّ ة و بالغیّ ن مصطلحات لغویّ یتضمّ 

الً ف المؤلّ اسمِ كرُ ذِ في تدوین المصادر و المراجع أنّھ اتّبعكر بالذّ و الجدیرُ  ثم الكتابعنوانِ فأوّ

:اآلتيكفحة المنقول عنھا الصّ ثمّ الجزء و بینھما فاصلة  شر النّ دارُ مَّ ومن ثَ طبعةِ الكتاب

.22ص،2006، وھران،دار الغرب1، طالتّرجمةجوھر :حسین خمري

ا اكامالً كتب المرجع یُ اإلنترنیت فأمّ جد ثمّ وُ بصاحب المقال أو الكتاب على اإلنترنیت إنْ متبوعً

.ا ما تتغیّرخذ المعلومة من الموقع ألن المواقع غالبً خول ألالدّ بتاریخ ختمیُ كتب المرجع و یُ 

http://www.thefreedictionary.com 2010/08/20 زیارة الموقع فيتمت 

:و قد تلخّصت خطواتُھ فیما یليإتباع المنھج التحلیليشكالیّةو تطلبت دراسة اإل

سم العثمانيّ استقراء اآلیة الكریمة-1 .التّشبیھالحاملة لصیغ بالرّ

.عزو اآلیات إلى سورھا مع ذكر أرقامھا-2

.و أركانھ و أغراضھالتّشبیھاستخراج عناصر -3

.ي لآلیةالقرآنھ من خالل التفسیر و تحلیلالتّشبیھوصف -4

.التّشبیھرجمات لآلیات الحاملة لصیغ استقراء التّ -5

قارنةُ -6 و اھداالقتصار على موضع الشّ و -على قدر المستطاع–ة ا بموضوعیّ رجمات لغویً التّ مُ

.المُالحظ

.غویة المشھورةجوع إلى المعاجم اللّ ، وذلك بالرّ )الغریبة(شرح الكلمات المبھمة و -7

حیح یرتكز على حلیل الصّ ، باعتبار أن التّ التّرجمةعف في ة و الضّ بیان و توضیح مواطن القوّ -8

.اا و سلبً إیجابً التّرجمةتقویم 

http://www.thefreedictionary.com/
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:مدخل الفصل.1.1

السبب في اختیار النصوص یرجعوالتّرجمة و المقدّسالنّصراسةِ یتناول ھذا الفصل بالدّ 

ة ینیّ الدّ بطَ الخُ علىإلى احتواء ھذه األخیرةة ینیّ النّصوص الدّ بدالً منلھذا الفصلاعنوانً المقدسة 

ّ ھذهالتّرجمةبالمقدّسصالنّ أھمیّةیربط ھذا الفصلو ا، ة و غیرھَ عظیّ وص الوَ النّصو ألن

ھمّ أعلى یستدعي األمرالوقوفلذلك ،ةوص العادیّ النّصا عن بیرً ا كَ اختالفً وص تختلفُ النّص

في فھمِ ساعدُ ا یُ ا ممّ ھَ طبیعتِ فكرة حولَ لتكوینخرى ة األُ ینیّ وص الدّ النّصھا عن زُ وما یمیّ ھاخصائص

إلىق طرّ الذي یت) 2-1(على مفھوم القداسة في الجزءالً أوّ قوف الوُ ا وذلك من خاللِ ترجمتھَ إشكالیّة

أسلوبللوصول إلى تبیانوتوضیح مدى تقاطعھما، اإلنجلیزیّةو العربیّةاللّغةغوي في المفھوم اللّ 

ترجمة ھذه ةإمكانیّ مدى لىف عالتعرّ الّذي یساعد على) 3-1(ة في الجزءالمقدّسوص النّص

كما ، اریخیةة و التّ و الثقافیّ ةاألسلوبیّ غویة و ة واللّ القدسیّ ھاخصائصو الحفاظ علىوص النّص

و بالغتھا ھذه النّصوصأسلوبغویة حول راسات اللّ جاء في بعض الدّ ما یعرض ھذا الجزء 

في نةمااألمفھوم لرین الكثیر من المفكّ تساؤلَ و یطرح في الوقت نفسھبھا، التّرجمةواقتران 

و أما الجزء ، )1-3- 1(في الجزءالمعنویّةوالحرفیّةالتّرجمةمة بین ة القائترجمتھا و الجدلیّ 

ة رجمیّ التّ األسالیببرصدوصالنّصتعاملھا مع ھذه وة رجمیّ على المناھج التّ فیقف)1-3-2(

.المعنىأوالشكل بیننةمااألفي مفھومة و انقسامھا المقدّسوص النّصالمقترحة لترجمة 

ج ھذا الفصلة المقدّسوص النّصبالتّرجمةكتنف یوبعد معرفة ما يالقرآنالنّصعلى یعرّ

ف ) 4-1(في الجزءPترجمة فیطرح إشكالیّةھذا البحث،نة باعتباره مدوّ  ى علللتّعرّ

المعنویّةو الحرفیّةالتّرجمةرؤى القائلین بو یعرض ة عجازیَّ ة اإلة و البالغیّ خصائصھ البیانیّ 

ن آبالنسبة للقرالتّرجمةفكرة عن وضع لیعطي ) 2-4-1( الكریم في الجزء ن آة للقرفسیریّ والتّ 

وءلالبشريّ ھ ید التحریفلم و لن تمسَّ الّذيالكریم وھو الكتاب الوحید  إلىبذلك یسلّط الضّ

راءآكبیر على حسبلة من جدلٍ أھذه المسأثارتھو ما "حریمو التّ یدالتأیّ "اإلشكالیّة الشّرعیّة

ا لیعرض في الختام ) 3-4-1(سلمین في الجزءین المُ الدّ لماءِ عُ  في إلیھتمّ الوصولحوصلة عمّ

.)5-1(الجزء
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:مفھوم القداسة.2.1

حریفِ التّ إلیھا یدُ ة لم تكن بمنأى أن تمتدَّ المقدّسوص النّصالكثیر من اریخ أنّ التّ یذكرُ 

بناھاا أو معناھَ لسواءالبشري  فإنّ ،اجتھادٍ سوءَ أوأو جھالةٍ و تعمدٍ ء ذلك عن قصدٍ جاسواء، و لمَ

ما قد ینتج ة و بیانلغتھ األصلیّ إلى غیرِ المقدّسالنّصعن ترجمةِ ھو الحدیثُ موضوع ھذا البحث

ة دّ ع إلى عِ وص  یخضَ النّصفیھ أن تصنیف و مما ال شكّ . ةة أو سلبیّ یجابیّ إكانت سواءمن نتائج 

أو لذلكالمتناولص الموضوع أو العلمُ یاغة أو تخصّ ما یتعلق بقالب الصّ مقاییس و معاییر منھا

ز بین األنواع میّ یھتجعلمن قواعدَ ه المترجمغیر ذلك مما عھدالقارئ المحتمل وأو النّصصاحبَ 

.صوصختلفة للنّ المُ 

ھا نّ صوص ولكة للنّ ة في ھذا المجال الكثیر في إرساء نمطیّ راسات الغربیّ قد أسھمت الدّ ل

.∗یتھ البالغةغم أھمّ رفي تصنیفھا ھعنا بدالً یني و آثرت نصوصً الدّ النّصبت غیّ 

ا دینیًّا یتساوى في قدسیتھ  ّ الغرب ال یملك نصّ مع قدسیّة -أو یقترب -ولعلّ سبب ذلك یعود إلى أن

ب على الباحث في میدان التّرجمة مراعاة تصنیف. 1النّص القرآني من ھذا المنطلق، یتوجّ

ینیّة الّتي یُلصق بھا مفھوم  ّ ھناك العدید من النّصوص الدّ ة أن ینیّة، خاصّ " القدسیّة"النّصوص الدّ

غم من اختالفھا المتباین في أصولھا و مواردھا و اتجاھاتھا و أفكارھا و محتویاتھا، مثل  على الرّ

ینیینالقرآن لدى المسلمین و اإلنجیل لدى النّصارى و التّوراة لدى الیھود و تع . الیم بوذا لدى الصّ

د أنّھا تحمل صفةَ القدسیّة،  إنّھ لمن الخطأ الجسیم أن تترجم كلّ ھذه النّصوص بأسلوبٍ واحدٍ لمجرّ

ینیّة، فال یمكن  وما القدسیة حقیقةً؟ و حتّى إن تمّ التسلیم بھذه القدسیّة المزعومة لبعض النّصوص الدّ

ة في ترجمتھا ترتق ي إلى المثالیة و الكمال، و یمكن أن یرجع سبب أن  تخضع لمنھجیّة خاصّ

انصراف المنظّرین الغربیین عن النّص الدیني إلى فقدان صلةِ اإلنجیل مثالً بأصلھ، فأقدم األناجیل 

ا النّص األرامي األصلي فقد ضاع من دون  ٌ لنصوصٍ عبریّةٍ و إغریقیّةٍ، أمّ الموجودة ھي ترجمات

االنّصجرى العُرف على تقسیم ∗ ّ و المُعضلة الّتي نراھا في . وص إلى نصوصٍ علمیّةٍ و أدبیّةٍ و قانونیّةٍ و ھلمّ جر
ھاتھاالنّصأنّھا وضعت جمیع التّرجمةنظریّات  ینیّة على اختالف توجّ في سلّة واحدة كما یَظھر في تقسیم وص الدّ

، اُنظر اللّغةوص ووظائف النّصالثّالثي ألنماط Katharina Reissكاتارینا رایس 
Jeremy Munday: Introducing Translation Studies, 1st edition, Tylor and Francis Group,
London, 2001, pp 73,74.
1 Thomas Schirrmacher: Bible and Quran as „God’s Word“:The Understanding of
Revelation and Inspiration in Christianity and Islam, December 2007, p1.
http://edocfind.com, تمّت آخر زیارة للموقع في 2010-12-10
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كر ْ جیل األصلي أصبحت جمیع ترجمات اإلنجیل أناجیل مقدّسة، في ، وبسبب ضیاع اإلن1أثرٍ یُذ

، واعتُبرت ترجماتھ تفاسیر ال تصل إلى منزلة النّظم Pحین ظلّ  ّ واحدًا ال یُضاھیھ نص

إسھام الكثیرین في دراسة ھذه ال یجب إنكاربالطبعو .Pالعربي األصیل الّذي نزل بھ 

صوص قیق للنّ حاجتنا و فھمنا الدّ تأصیله المعرفة و ھذتوطینینبغيوص، وكان النّصیة من النّوع

.ةالمقدّس

ُّ و كبرُ أوَ مفھوم القداسة لھُ إنّ  یبیّن ،فةفي معنى الصّ فالبحث.العامة في إطارھا ینیّ الدّ مفھوم من أعم

:معناھا ما یليجاء في بیانِ sacredأنّ 

sa·cred adj:

1. Dedicated to or set apart for the worship of a deity.

2. Worthy of religious veneration: the sacred teachings of the

Buddha.

3. Made or declared holy: sacred bread and wine.

4. Dedicated or devoted exclusively to a single use, purpose,

or person: sacred to the memory of her sister; a private office

sacred to the President.

5. Worthy of respect; venerable.

6. Of or relating to religious objects, rites, or practices

[Middle English, past participle of sacren, to consecrate, from

Old French sacrer, from Latin sacr re, from sacer.

sacred - concerned with religion or religious purposes;

"sacred texts"; "sacred rites"; "sacred music"

consecrate, consecrated, dedicated - solemnly dedicated to or

set apart for a high purpose; "a life consecrated to science";

"the consecrated chapel"; "a chapel dedicated to the dead of

World War II"

1 Eugine Nida: Bible Translation, In Routledge Encyclopedia of Translation Studies,
Mona Baker (ed), London and New York: Routledge, 1993, p23.

http://edocfind.com
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heavenly - of or belonging to heaven or god

pious - having or showing or expressing reverence for a deity;

"pious readings"

profane, secular - not concerned with or devoted to religion;

"sacred and profane music"; "secular drama"; "secular

architecture", "children being brought up in an entirely

profane environment"1

ا ورد في قدا، فنسبیً عمّ أر و كبَ أقد جاء " مقدس" فما ارتبط بمعنى العربیّةاللّغةبمعاجم أمّ

"قدس"ة لسان العرب في مادّ 

َّ عزّ : التَّقْدِیسُ  .وجلّ تنزیھ هللا

َّ : وفي التھذیب ُ تنزیھ هللا ْس وتَقَدَّس أَي .المقدّس، وھو المتَقَدَّس القُدُّوسالقُد

َ التَّبرِیكُ : و التَّقدِیسُ .تطھَّر ُ و َ أَي تَطَھَّرَ . التَّطھِیر تَقَدَّس َ .و

ُ بحمدك: وفي التنزیل بِّح لك أَي نُطھِّر معنى نُقدس: اجونُقَدِّس لك؛ الزجّ ونحن نُسَ

ْسُ .أَطاعك نُقَدِّسھ أَي نطھِّرهأَنفسنا لك، وكذلك نفعل بمن واألَرض .البركة: والقُد

بْر ُ؛ وحكى ابنالمقدّسمن ذلك أَیضاً،والمقدّسالشام، منھ، وبیت :ةالمقدّس َ الح

َّ أَي ال بارك علیھ: األَعرابي كالمقدّسو: قال. ال قَدَّسھ هللا َ بار .المُ

اء.المطھَّرة: ةالمقدّسواألَرض  الطاھرة، وھي دِمَشْق ةالمقدّساألَرض : وقال الفرَّ

دُنْ  ْ طین وبعض األُر مباركة، وھو قول قتادة، وإِلیھ أَرض مقدَّسة أَي: ویقال.وفِلَسْ

ُ القُدُسذھب ابن األَعرابي وح .aجبریل: ورُ

وھي . اتقریبً واحدٍ معنًابل یلتقیان في ،ةٍ كثیرھما یتقاطعان في نقاطٍ ن أنّ عریفیْ ضح من التّ و یتّ 

2.مووالسّ باركةِ والمُ ھرٍ والطّ نزیھِ والتّ فق مع جوھر المعنى األساسي للقداسة المرتبط بالجاللِ تتّ 

:ویَخلُص الدّكتور مجدي حاجّ إبراھیم في دراسةٍ لھ عن إشكالیّة ترجمة النّصوص المقدّسة بقولھِ 

1 http://www.thefreedictionary.com/sacred.html, 2011/3/01 تمّت آخر زیارة الموقع في
.3549،3550ص ،ص 1994، دار صادر ،بیروت ،3طعرب،لسان ال: ابن منظور2

http://www.thefreedictionary.com/sacred.html
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ب علینا أن نُعید النّظر في قضیّة ومن ھذا المنطلق فإنّھ"  ّ ینیّة النّصیتوج وص الدّ

طب الجمعة، الّتيو ُ ینیّة و خ ا إرشادیّةً و وعظیّةً كالمؤلّفات الدّ تضمّ نصوصً

وصٍ دینیّة مقدّسة وھي  وص اإللھیة الوحییة كاإلنجیل و التّوراة، النّصونصُ

وصٍ دینیّة مقدّسة تشریعیة كالحدیث النّبوي الشّریف ، و نصوصٍ دینیّة مقدّسةٍ ونصُ

ینیّة النّصویجب أن یخضع كلّ نوع من ھذه . Pـ تشریعیّةٍ و تعبّدیةٍ ك وص الدّ

ّ یتالئم و مع أھدافھ و مرامیھ، فال نقیّد جمیع ھذه التّرجمةعند  لمنھجٍ خاص

1."وص و نخضعھا في إطارِ منھجٍ واحدٍ النّص

:التّرجمةو المقدّسالنّصوب أسلُ .3.1

حد المفاھیم األكثر أالتّرجمة من وع المصطلح في أدبیات الوسط األكادیمي، تبقى غم شیُ ر

في ترجمتھا 2نةماة واألالمقدّسوص النّصق األمر بة عندما یتعلّ یدا، خاصّ تعقیدا و أصعبھا تقیّ 

شتاینر جورج برى للمترجم، یقول الكُ ة، وھنا تكمن العقبةُ خصائصھا بدقّ على نقلِ والحرصُ 

George Steinerفي ھذا الصدد:

"[T]here is in every act of translation -- and specially where it

succeeds -- a touch of treason".3

∗"اناجحً ا عندما یكونُ من الخیانة، خصوصً لمسةٌ رجميٍّ تَ عملٍ في كلّ "  

ُّ عملیّ التّرجمة نّ أكرة بتلویحھا بھذه الفKatharina Reissرینا رایس ح كاتاتوضّ كما إال ة ال تتم

:نكبیریْ و حرصٍ بحذرٍ 

ینامیة في التّرجمةإشكالیّة: حاج إبراھیم ماجدي1 ا، التّرجمةالكریم من منظور لغوي، القرآنالدّ ً الماالویة أنموذج
ارقة .293، ص2009، 2، العدد 6اعیة، المجلّد تمّ للعلوم اإلنسانیة و االجمجلّة جامعة الشّ

2 See: Susan Bassnett: Translation Studies, Third edition, Taylor & Francis Group,
London And New York, 2005, pp 6-7.
3 George Steiner, After Babel. New York: Oxford University Press, 1975, p233.

.األجنبیة بترجمتھ في المتن مباشرةباللّغةسأتبع في كل اقتباس ∗
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"On tente d’élaborer en langue-cible un texte équivalent au

texte-source sans rien retrancher, sans rien ajouter ni

distordre." 1

ٍّ إلحداثنسعى "  أوإضافةٍ أوون حذفٍ الھدف، داللّغةالمصدر في للنصّ مكافئٍ نص

"تشویھٍ 

تخضع إلى منطق الغایة و الھدف و المرسل و المتلقي على حدّ التّرجمةنّ أبو تضیف قائلةً 

:سواء

"Réexpression en langue-cible d’un contenu reçu en langue-

source [ayant une] visée différente de celle du texte original,

ou un nouveau public-cible, autre que celui de l’original" 2

باتجاه أومغایرٍ بھدفٍ الھدف،اللّغةالمصدر في اللّغةلمحتوى صیاغةٍ إعادةُ ھي "

"األصليالنّصي یختلفون عن متلقِّ دٍ دُ جُ ینَ متلقِّ 

The Moment"بـ منذُ ظھور التّرجمة كظاھرة إنسانیّة أو مثلما یُطلق علیھا في أدبیات التّرجمة 

Zero of Translation"إلى غایة ظھور الدّراسات الحدیثة والّتي ∗أي بدایة الحاجة للتّرجمة

ا محطّ  تنظُر للتّرجمة بأنھا ظاھرة إنسانیّة و لُغویّة تحتاج للتنظیر و الممارسة، كان المترجم دائمً

 ٍ .المقدّسالنّصة عندما یتعلق األمر بفي ترجمتھ خاصّ اتّھام

1Katharina Reiss: La critique des traductions, ses possibilités et ses limites, traduit de
l’allemand par Catherine Bocquet, Cahiers de l’Université d’Artois 23/2002, Arras,
Artois Presses Université, 2002, p 33
2 Katharina Reiss,op.cit ,.p 41.

ة برج بابل الشّھیرة في أدبیات الیھود ال سیّما في سفر التّكوین، فقد ذكر تعود الحادثة إلى∗ أن نسخة " ھاوغن"قصّ
ّ الغرور غمر " دجایمس" الملك ّ كلّ األرض كانت على لسانٍ واحدٍ، وحدیث واحدٍ و لكن من سفر التّكوین تقول بأن

تھ أن تُعانق " قریة و برج" قلوب النّاس فحاولوا بناء  في تعالى وھو من أسمائھ–ماء فرأى یھوفا السّ بإمكان قمّ
ا یفكّرون في فعلھاآلن لم یبق أم" یًا لعظمتھ فـ في ھذا المشروع جرأة و تحدّ –أسفار الیھود  و ". امھم شيء ممّ

نُثروا"فلن یتّفقوا بعد ھذا على بناء برجھم فلقد ". یبلبل لسانھم فال یفھموا حدیث بعضھم البعض" ارتأت حكمتھ أن 
:اُنظر".على وجھ األرض

Einar Haugen: Blessing of Babelbilinguilism and Language Planning :Problems and
Pleasures, Mouton de Gruyter, Berlin, New York, Amsterdam, 1987, p 1.
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یجب مراعاتھا في الّتيرق و األسالیب وص و الطُّ النّصإلى جدلیة ھذه الكثیرونأشارو قد 

ة وص األدبیّ النّصة ا خاصّ وص تقریبً النّصكلّ الجدلیات الّتي تتخبط فیھاھذهكبرأن و م. ترجمتھا

ولھذا ."نویّةالمعو الحرفیّةالتّرجمة بین انحصارھا"لى یومنا ھذا بعید و إأزلٍ ة منذُ المقدّسو

ن إھذا، فإلى كلّ إضافةً وبھا عند ترجمتھ، یجب على المترجم اإللمامُ كثیرةٌ راع دالالتٌ الصّ 

.وص األخرىالنّصا من باقي تعقیدً ة یُعتبر أكثرَ المقدّسوص النّصفي اللّغةمستوى 

اكیبھ، ة اختیار ألفاظھ و روعة ترسم ببالغة األسلوب و دقّ یتّ المقدّسالنّصلطالما كان 

ةفالمترجم یحاول دائما ة قافیة و القدسیّ الثّ خصائصبالیخلَّ أالَّ التّرجمةعلى زیادةً و في كلّ مرّ

اماتٍ لتزاإلىالتّرجمةمن للمترجمحدي التّ سقفوبھذا یرتفعُ . المقدّسص لغویة للنّ غویة و الالَّ واللّ 

ة المقدّسوص النّصترجمة نّ أعتقاد الجازم باالإنّ .أخرىو اجتماعیةٍ ةٍ و تاریخیّ دینیةٍ ومسؤولیاتٍ 

أنمن المستحیل ھألنّ و تزییفٍ من تحریفٍ اإلنجیلترجمة أصاببما قریبٍ أوقد ترتبط من بعیدٍ 

.بھالم تنزلْ الّتيغات ة في اللّ المقدّسوص النّصأسلوبنحاكي 

رغم ما أصابھا من اة في الغرب مكانتھا أیضً المقدّسصوص اء أن للنّ قد یجھل جموع القرّ و

یة النّصوص المقدّسة Catherine Moirتقول كاثرین موار ،و تشویھٍ و تغلیطٍ تحریفٍ  عن أھمّ

:وإشكالیّة ترجمتھا

"Few texts are so pregnant with cultural and historical

significance as religious scriptures, a fact that

understandably renders them problematic from a translation

perspective" 1

تاریخیة و ثقافیة بقدر النصوص الدینیة و ھو ال توجد نصوص مشحونة بمعان" 

"األمر الذي یجعل منھا عویصة من منظور الترجمة 

ة على صوص البراغمتیة و األدبیّ لنّ باالكبیر ھتماماالرجمیة  قد أولت راسات التّ و رغم أن الدّ 

بقى لھ مكانتھ لدى الكثیر من یالمقدّس النّصفإن  2، بما في ذلك النّصوص القانونیّةسواءحدّ 

:على اإلطالقالغربیّةةالمقدّسوص النّصمن أھم نجدالتّرجمة، و ري منظّ 

1 Catherine Moir: Translational Resonance, Authenticity and Authority in the Bible and
the Quran: translation and religious change, New Voices in Translation Studies,
Volume5, 2009, p30.

.301مرجع سابق، ص :حاج إبراھیم ماجدي2
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1. ّ :العھد القدیمنص

یة و بعض أجزائھ ا باللّغة العبریانة الیھودیة و جاء مكتوبً للدّ الً یعتبر نص العھد القدیم ممثِّ 

:من األسفارمجموعاتٍ باللّغة اآلرامیة و یتكون من أربعةِ 

سفر وثنیةسفر التّ و سفر الخروجو كوینسفر التّ : و تسمى األسفار الخمسة وھي : وراةالتّ ىاألول

.سفر العددو ویینالالّ 

ا  ا سفرً سبعة عشر فتضمّ ابعةالرّ و ة شعریّ أسفارٌ ھي الثةالثّ واألسفار التاریخیةفھي ةانیالثّ أمّ

.أسفار األنبیاءوتسمّى

:العھد الجدید نصّ .2

كبرى من ف من ثالث مجموعاتٍ ة و یتألّ یانة المسیحیّ ال للدّ یعتبر نص العھد الجدید ممثِّ 

سائل الكاثولیكیةالرّ و مجموعة مجموعة رسائل بولسو مجموعة األناجیل:األسفار و ھي

ھم أو. اسفر یوحنّ و سل سفر أعمال الرّ لمجموعات ھناك سفرین آخرین ھما وباإلضافة إلى ھذه ا

1.ایوحنّ و إنجیل لوقاو إنجیلمرقسو إنجیل ىمتّ إنجیل :أعمال أسفار العھد الجدید

ة، وھذا ور البیانیّ أنواع الصّ ا على كلّ ا تقریبً جاء أسلوب العھدین القدیم و الجدید حاویً و

ضمین المبالغة و التّ صیغاالستعارة و المجاز والتّشبیھ وكوص،النّصذه ة و بالغة ھعلى قوّ یدلّ 

2.ةوالعبارات االصطالحیّ 

تھا فحسب بل وص األخرى ال في قداسَ النّصوص لیست بمرتبة النّصھذه أنّ علىا یدلّ ممّ 

ا على ور تأثیرً ن أقوى الصّ التّشبیھ مالستعارة و الكنایة و اة، فة و البالغیّ ة إقناعھا البیانیّ في قوّ 

ة و ور البیانیّ یراعي خصائص ھذه الصّ أنبوأصبح ھذا التأثیر على عاتق المترجم فس البشریة، النّ 

كما أن ّ ھذا التنوع و التّعدد في النّصوص المقدّسة للغرب، . وصالنّصة لھذه ترتبط بالقدسیّ الّتي

ٍّ مقدّسٍ واحدٍ جعل بعض المنظّرین یقسّمون النّصوص المقدّسة إلى نصوص مقدّس ة متعددّة و نص

3بلغةٍ واحدةٍ 

لص ْ جانبٍ منق ھ قد یتحقّ منة الجانب البالغي و خاصّ المقدّسالنّصترجمة نّ أبو ربّما نخ

ةً عندما یتعلّق ة المقدّساللّغةعجازي في فالجانب اإل، و أن یكون ترجمةً یعدُ ھ الو لكنّ لغويٍّ  وخاصّ

رسالة یّة،القرآنمن خالل بعض اآلیات اإلنجلیزیّةإلى العربیّةكیفیّة ترجمة الكنایة من : عنادأحمد1
.7،13، ص ص 2005/2006قسنطینة، التّرجمة، إشراف الدّكتور مختار محمصاجي، قسم )طمخطو(ماجستیر

.11،12،15،16، 9،10، 8مرجع سابق ص : أحمد عنّاد2
3 Delisle, J. and Woodsworth, J: Translators Through History, Amsterdam, 1995, p159.
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د ، ولھذا یجب على المترجم االحتراس و التأكّ مطلق األحوالھ في ال یمكن نقلPاألمر بـ 

و لذلك سنحاول من خالل بحثنا ھذا أن .یتناولھرجمة في كل نصّ لتّ لھدف وجود ا من ا و دومً دائمً 

Pا في صوصً التّشبیھ خة و المقدّسوص النّصا في وء على الجانب البالغي عمومً ط الضّ نسلّ 

.نتنا في البحثباعتباره مدوّ 

التّرجمةفیع عن اقیة و أسلوبھ الرّ یسمو بلغتھ الرّ المقدّسالنّصنّ أا ال یختلف فیھ اثنان م

ن من الحذر في ترجماتھم آاألصل، وھذا یدعو المترجمین للقرمحلّ یأمل البعض أن تحلّ الّتي

حریف التّ ما أصابھا منة  قد أصابھاة الغربیّ المقدّسوص النّصھذها، كونا شدیدً للغرب حذرً 

اللّغةمن متمكنٍ عالمٍ عاملٍ لمتمرسٍ ى إالّ ال یتأتّ عمالً ا أصبحت ترجمة القرآنكم. والتزییف

تّرجمةترجمتھ ال تعدو نّ أبو في الوقت نفسھ واعٍ ة ترجمة القرآنبأھمیّ نٍ و متیقّ قافة و عارفٍ والثّ 

القارئ و الباحث إلى التساؤل ھذا یدعو، وفاإلعجاز ال یمكن ترجمتھ في مطلق األحوال.فحسب

ا. ةالمقدّسوص النّصو إعجاز التّرجمةة بین ة الثنائیّ عن ھذه الجدلیّ  األمر األكید فھو أن ترجمة أمّ

بعضجھودیمكن إنكارال ، كماعند الغرب لن تكون لھ المنزلة نفسھا عند المسلمینالمقدّسالنّص

ةین في إیجاد نمطیةرین الغربیّ المنظّ  غم من المزالق الكثیرة .ترجمة ھذه النّصوصفي قارّ وبالرّ

ا بعد یوم، یقول  والمعترك الصعب الّذي یكتنف ھذه النّصوص، فإن الحاجة إلى ترجمتھا تزداد یومً

:David Jasperدافید جاسبر

"translating religious texts is “an impossible necessity"1

ینیّة "  )"ورة مستحیلةضر( ترجمةُ النّصوص الدّ

ّ ترجمة النّصوص المقدّسة وبشكلٍ خاص Anthony Pymانثوني بایمویقرّ  بأن

تعارف علیھ في ترجمةِ النّصوص األخرى، لما لھذه " التّرجمة اإلنجیلیّة" تجتاز كلّ ما ھو مُ

.النّصوص من قدسیّة تجتاز كلّ الحواجز اللّغویّة

"The three great monotheisms—Judaism, Christianity, and

Islam—are all religions based on   sacred texts(…) , even if

1 Jasper, D. Translating Religious Texts: Translation, Transgression and Interpretation,
2005, p105.
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the translator has no special faith concerning that text, the

Bible is historically not just another piece of language, and

translating it cannot be just another translation job. This is

not necessarily because the text is sacred in itself (sacredness

is not a fact of linguistic features) but because something

about the text, or about some of its versions, has long been

thought to be sacred, and by many different people

(sacredness is a fact of historical reception)"1

ترتكز على ) ةة و الیھودیّ اإلسالم و المسیحیّ (الث الكبرى وحیدیة الثّ یانات التّ الدّ إنّ "

منذ ، یبقى اإلنجیلُ النّصبھذا ال یؤمنٍ ن كان المترجم ى إحتّ و، (...)ةمقدّسوص نّص

عملٍ تكون كأيِّ أنیمكن التھمترجأنّ كما ،ةد قطعة لغویّ مجرّ األزل أكثر من 

ّ ،ذاتھفي حدّ المقدسالنّصلقدسیّة عائدٌ بالضرورة و األمر لیس. آخرترجميٍّ  ألن

آیاتھ ببعض آوالمقدّسالنّصق بیتعلّ فاألمر یعود لشيء ماة،غویّ لبمیزةالقداسة لیست 

ة ، فالقدسیّ ختالفھمعلى ااسعند الكثیر من النّ بعیدٍ أزلٍ منذ یعتقد بقدسیتھ یزال ال

."ااریخیً تّ اه تلقّ نتتعلق بما 

Lelandو قد وصف  الالند رایكن Ryken ٍـ لھ عنونھ بفي بحثBible Translation

Differences ّاس الكثیر أثیر على النّ كان لھا من التّ اللّغة اإلنجلیزیّةترجمة  اإلنجیل إلى بأن

:اسلنّ ة اأثیر ال یعلمھ غالبیّ وھذا التّ 

"I WANT TO BEGIN BY surveying and critiquing what has

been happening in Bible translation for the past fifty years. If

I am right, few laypeople know what really makes various

English Bible translations different from each other" 2

1 Anthony Pym: On the historical epistemologies of Bible translating, Intercultural
Studies Group,Universitat Rovira i Virgili,Tarragona, Spain, p1.
2 Leland Ryken: Bible Translation Differences: Criteria For Excellence In Reading
And Choosing A Bible Translation,Crossway Books Adivision Of Good News
Publisher,  Wheaton, Illinois , 2004, p5.
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ق إلى قد عن طریق االستقصاء والنّ البدءأرید " ما حدث ویحدث في ترجمة التطرّ

، من أمرينةن كنت على بیّ إف. نوات الخمسین الماضیةعلى مدى السّ المقدّسالكتاب 

اإلنجلیزیّةإلىالمقدّسالكتاب ترجماتیجعلالّذيا ما اس یجھلون حقًّ فالكثیر من النّ 

."تختلف عن بعضھا البعض

غویة، فقد جاءت ھذه ة من أرقى المستویات اللّ المقدّسوص النّصأن لغة ا ویبدو جلیًّ 

حافظ على الّذيالوحید المقدّسالنّصیزال الّذي الالقرآنمن بینھا ةلمعنى القدسیّ وص حاملةً النّص

السّبب التّرجمةكما كانت ،1ألسنة المسلمیند تعدّ وحریف شویھ و التّ التّ محاوالتھذا المفھوم رغم 

ینیة الحركة الدّ التّرجمةوبھذا سایرت حركة،المقدّسة األخرىة للكتب سخ األصلیّ ي ضیاع النّ ف

.اإلیجابوألب سواء بالسّ 

ا، و ھذا یرجع  غم من ترجماتھ الكثیرة أیضً غیر أن القرآن الكریم لم تمسّھ ید التّحریف بالرّ

ا عن با .قي الكتب المقدّسة األخرىالعتباراتٍ لُغویّة و قُدسیّة تختلف اختالفًا كبیرً

عن باقي یختلفأسلوب القرآنأنّ ة على بقوّ ZwemerSamuelصامویل زویمرویقرّ 

:ألن أھم خاصیة فیھ ھي لغتھ التي یصعب االتیان بمثلھا،  فیقول بھذا الشأن ، ةالمقدّسوص النّص

"The difficulty with the Koran is that it is in sense

untranslatable. To imitate its rhyme and rhythm is

impossible. Its beauty in its style and therefore, necessarily

artificial(…), It is artificial character of the book which has

baffled the skill of translator, and no translation will ever

satisfy those who can read the original"2

فمن المستحیل ،رجمةِ للتّ یتھقابلعدمفي إلى حدٍّ ما Pتكمن صعوبة ترجمة "

ال من عناصر الطّبیعة كما ھو أسلوبھمنفھو یستمدُّ جمالھ. وإیقاعھمحاكاة قافیتھ 

1 Zwemer, Samuel M, translation of the Koran, The Moslem World, July 1915, p.245:
www.muhammadanism.org تمّ إعداد ھذه المادة عل الموقع
2 Ibid.,p 246 .

www.muhammadanism.org
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ترجمة أيّ تستطیع لنو ھذا ما یشوّش على مھارة المترجمین، و (...)حال اإلنجیل 

"باللّغة الّتي نزل بھاآنالقرأقرّ من یمكنھ أن یإرضاء

ا ا دینیًّ و مرجعً أا للحقائق لیست سردً على اختالفھاةالمقدّسوص النّصن أو یمكن القول ب

أرقى ھذه القرآنوكان . ةبلغ و أرقى األسالیب البالغیّ أاحتوت على بل ھي نصوصٌ فحسب،

دان نسخھا األصلیّة مثلما في حین أن ترجمتھا كانت عامالً رئیسًا في فق.على اإلطالقوصالنّص

1.حدث للتّوراة و اإلنجیل

:المعنویّةو الحرفیّةالتّرجمةن بیِ المقدّسالنّص.4.1

طابق بین إلى أخرى إلى تحقیق التّ من لغةٍ یسعى المترجم في أثناء قیامھ بعملیة نقل نصّ 

عناصر أي نقل كلّ المترجم، فیحاول قدر اإلمكان الوصول إلى ھدفھ؛ النّصاألصلي و النّص

. ةقضایا عدیدة عند ممارسة ھذه العملیّ إلى السّطحتطفولكنّ والمترجم، النّصإلىاألصلي النّص

الحرفیّةبین األبدیّة في ترجمتھاةیفرض الجدلیّ نّصوصاریخي للیاقي و التّ اإلطار السّ إنّ حیث 

ة تحتاج إلى بحثٍ المقدّسوص النّصترجمة المنطق في نّ أا بو ھذا ما یجعلنا أكثر اقتناعً المعنویّةو

.المترجمكاھلمسؤولیة ثقیلة علىإلى وعي بأكثر من ذلك بل ،و عمق نظرٍ 

قد أثرت 2سانت جیروم في القرن السادس قبل المیالدو إن كتابات ھوراس و شیشرون 

ىأخردٍ ل ھذا الصراع إلى أبعاتحوّ 1960ومنذ 3اسع عشرري القرن التّ بشكل ملموس في مفكّ 

بل أخذت،وغیرھا الكثیرأویلیة و المدرسة الوظیفیةعدیدة نذكر منھا المدرسة التّ تھا مدارسٌ تبنّ 

الحرفیّةالتّرجمةة العقیمة بین نظري ترتكز علیھ بدل الجدلیّ ة في بناء صرحٍ یّ رجمالتّ الدّراسات

المعرفیة كمفھومالتّرجمةائرة فقد أصبحت ھناك مفاھیم جدیدة دخلت إلى د.طالمعنویّة فقالتّرجمةو

الّذيإن ھذا الواقع .1ي و المعنوي و ھلم جراالنّصوكلي و الوظیفي و الدینامي الشّ ومنھا4التّكافؤ

1 Leland Ryken, op.cit., p6.
الحرفیّةالتّرجمةقبل المیالد في وصفھ لترجمتھ للخطباء اآلتیّین على أنّھ لم یتّبع مقاربة 46عام " شیشرون"ركّز 2

ة لكنّھ أراد المحافظة على أسلوب  ّ استراتیجیّة ترجمتھ " جیروم"، أربعة قرون بعد ذلك وصف القدّیس اللّغةو قو
-I render not word-for ”."أنا ال أنقل الكلمة بكلمة و إنّما المعنى بالمعنى: " لإلنجیل قائالً  word but

sense- for- sense”.
3 Jeremy Munday,op.cit ,.p18-29.
4 See Gladys González Matthews l’Équivalence en Traduction Juridique: Analyse des
Traductions au sein de l’Accord de Libre-Échange Nord-Américain (ALENA), Thèse
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في ھذا المأزق، التّرجمةغات و دور فاق بین اللّ ا إلى االختالف و االتّ ا و أبدً ا یشیر دائمً نعیشھ حالیًّ 

ال یمكن وجود ".طابق بین لغتین أو أكثرالتّ باستحالةمقتنعٌ نّھبأا وكما أشار نایدا إلى ذلك أیضً 

2"تطابق مطلق بین اللغات، ومن ثم ال یمكن أن تكون تراجم دقیقة على الوجھ األكمل

راع، وھل تخضع ھذه ة من ھذا الصّ المقدّسوص النّصساؤل عن موقع وھذا یدعونا إلى التّ 

اأیضً و یتساءل . ھو األسلوب األمثل في ترجمة ھكذا نصوصكل، وما وص إلى المعنى أو الشّ النّص

ا في ا و معنویً و نجاحھا حرفیً التّرجمةعن كیفیة Benjaminو بنجامین Steinerمن شتاینركلّ 

3.ان لبعضھما البعضضدَّ أم لتانن تكونان مكمِّ الّتیفي ھاتین الحالتّرجمةأنّ الوقت نفسھ، وھل 

:ویقول الدكتور غسان السید

ا ا و اجتماعیً ثقافیً عنا،رنا بوجود اآلخر المختلف تذكّ التّرجمةو إذا كانت " 

ال یمكن أن نعیش على الّذيرنا أیضا بوحدة الفكر اإلنساني ا تذكّ ھا أیضً فإنّ .. او دینیًّ 

ھا تجعلنا أكثر قبوالً ون كما إنّ مثلما یقول المقارنُ تعني الموتَ العزلةَ نّ أل،ھامشھ

ة في أوروبا و أمریكا وائر الغربیّ ا في وقت تحاول فیھ بعض الدّ ختلف عنّ لآلخر المُ 

خر، و إلغائھ و طمس تھدف في النھایة إلى نفي اآلالّتيتثبیت بعض المقوالت 

رناتذكّ و .ة في العالقات اإلنسانیة على جمیع مستویاتھاتھ و تغلیب منطق القوّ ھویّ 

یمھ و علینا ا في ثقافتھ وفي قو إذن مختلف عنّ غتنا فھخر ال یتكلم لُ اآلنّ أالتّرجمة ب

ا قاسمنَ یُ الّذيبیھ و إنما ھو المختلف خر لیس ھو الشّ اآلنّ قبول ھذا االختالف أل

4"الحیاة

ریقة األمثل في ترجمة الطّ لھ عنفي مقالٍ Eugene A.Nidaو یتساءل یوجین نایدا 

:قائالً خاصّ و اإلنجیل بشكلٍ المقدّسالنّص

présentée pour l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.), Département de
langues, linguistique et traduction, faculté  des lettres, université  Laval Québec, p26-64
1 See more the fourth chapter of Gentzler Edwin: Contemporary Translation Theories,
London, Routledge, 1993.

.303، ص 1986، بغدادار، ترجمة ماجد النّجالتّرجمةنحو علم : یوجین نایدا 2
3 Steiner, op.cit ,.p 389.

ان السید، 4 لالعدد - 23المجلّد–األدبیّة و األدب المقارن، مجلة دمشق التّرجمةغسّ ّ .62، ص2007-األو
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"The most serious sociolinguistic issue in Bible translating is

probably the controversy over the degree of literalness and

freedom that a translator can have in rendering the biblical

text. Those who favour literalness often argue that the more

literal the translation the closer it is to the original. Some

even justify the awkwardness of obscurities of literal

rendering by insisting that the capacity to comprehend such

text can be a measure of the spiritual insight granted to

readers by God. "1

ة القائمة ة األخطر في ترجمة اإلنجیل الجدلیّ غویة االجتماعیّ ة اللّ ما تكون القضیّ لربّ "

یمكن للمترجم أن یحظى بھا في ترجمتھ للنصّ الّتية و الحریّ الحرفیّةحول درجات 

كلما كانت ھبأنّ الحرفیّةالتّرجمة لون ن یفضّ الّذیأولئكا ما یحتج وغالبً .اإلنجیلي

الّتي تعتري غرابة الو یعلّل البعض اآلخر، لألصلقرب أكلما كانت ة حرفیّ التّرجمة

ھو المعیار التي وص النّصمن اء لھكذا نوعٍ قدرة فھم القرّ بالقوول أنّ الحرفیّةالتّرجمة

."ھمالّتي منحھا هللا لوحیة البصیرة الرّ تقاس بھ 

المقدّسالنّصفي ترجمة لب جاذب اإلیدیولوجي سواء باإلیجاب آو السّ و ھنا یكمن التّ 

في نقل الوسط فارقةٌ عالمةٌ التّرجمةتھ فعلى قدسیّ ھ زیادةً ا، ألنّ ي خصوصً القرآنالنّصو 2اعمومً 

رجمة إلى ة للتّ اریخیّ راسات التّ نھ الدّ یني بین لغتین أو ثقافتین، وھذا ما تبیّ االجتماعي و الدّ و الثقافي 

المقدّسرجمیة للنصّ مما یبرز إلى سطح الحركة التّ .3رجمیةراسات التیومنا ھذا بازدھار حركة الدّ 

.یاقرجمة ضمن ھذا السّ للتّ ارین األنسب نمطیةً الّتیحدُ أ

1 Mona Baker assissted by Kristen Malkjaer: Routledge Encyclopedia of Translation
Studies, Taylor and Francis group, 2005, p2.
2 Leland Ryken, op.cit. p7.
3 See Eugene A. Nida: Contexts in Translating, John Benjamins Publishing Company,
Amsterdam/Philadelphia, 2001, p108.
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: الحرفیّةالتّرجمة/كليالشّ التّكافؤ.1.4.1

تھدف إلى تحقیق تطابق شكلي وداللي و تكون الّتيتتقید بالشكل أو الّتيالتّرجمةھي 

النّصة كلي المحافظ على خصوصیّ الشّ التّكافؤزمة، حیث تسعى إلى إحداث الالّ روح دة بالشّ مزوّ 

.اختلف عن القارئ عمومً خر المُ اقل لثقافة اآل، و النّ 1المصدر

أشار إلى ذلك كماا لتبادل اآلراء، خصبً قاش و مجاالً للنّ محالًّ التّرجمةفي الحرفیّةو لطالما كانت 

.الكثیر من الباحثین

"Les tenants du courant littéraliste misent beaucoup sur la

forme et accorde pratiquement toute l’importance à la lettre.

Ils soulignent que la langue est loin d’être un simple

transporteur de messages, car forme et contenu sont

intimement liés, voir même indissociables, et que c’est la

forme, la langue, qui oriente et façonne la manière de

percevoir le vécu de n’importe quelle société".2

الكبرى للكلمة، ةاألھمیّ كل ویولون ا على الشّ ار الحرفي كثیرً دون للتیّ یعتمد المؤیّ "

كل والمضمون د ناقل رسائل ، ألن الشّ ھي بعیدة عن كونھا مجرّ اللّغةدون أن ویؤكّ 

ننظر الّتيریقة ھ الطّ توجّ الّتيھي اللّغةفال یمكن فصلھما ، إذا،ا وثیقً یرتبطان ارتباطً 

"مجتمعربة أيّ بھا إلى تج

ة في االحتفاظ بخصوصیتھا القدسیّ ینیة محاولةً وص الدّ النّصار في ترجمة الّتیولقد برز ھذا 

الھدف، مما یجعل النّصفي ن جاءت غریبةً إى وحتّ ∗و االبتعاد عن تشویھھاورھاو أناقة صُ 

.آلخرلاا للقراءة و اكتشافً و أكثر تحفیزً القارئ أكثر حیرةً 

1 Yves Gambier, Miriam Shlesinger, and Radegundis Stolze: Doubts and Directions in
Translation Studies, Benjamins Translation Library, Amsterdam/Philadelphia,2007,
p31.
2 Ferhat Mameri: Le Concept de Littéralité dans la traduction du Coran،Sous la
direction du Professeur : Mokhtar MEHAMSADJI. Université de canstantine,2006,p92.

العقلنة و التّوضیح و التّوسیع : اثني عشرو ھيالتّرجمةالنّزعات التّشویھیّة أثناء عملیّة " بیرمان"لخّص ∗
ي و تدمیر اإلیقاع و تدمیر شبكات المعنى المضمرة و تدمیر القوالب اللّغویّة و تدمیر  والتّحسین و اإلفقار الكمّ
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و عدم إلصاق الحرفیّةالتّرجمةن دافعوا عن احترام الّذیكلي الشّ التّكافؤصحاب ونذكر من أ

:قالالّذيAntoine Bermanر الفرنسي أنطوان برمان المفكّ ،كلمة بكلمة بھاالتّرجمةھمة تُ 

"S'il y a quelque mérite à traduire, ce ne peut être que de

perfectionner, s'il est possible, son original, de l'embellir, de

se l'approprier, de lui donner un air national et de le

naturaliser 1."

ینھ األصلي و تزیّ النّصبتحسین إالّ ىتتأتّ فھي الرجمة،للتّ میزة إن كانت ھناك أيّ "

".  وطین التّ ة وا من الوطنیّ واحتوائھ، وإعطائھ حسًّ 

حاول ة و ارتباط المعنى بالكلمة،قافیّ و الثّ الحرفیّةظرة ان و دفاعھ عن النّ وعلى غرار برم

و ∗على غرار فیناي و داربنیھ الحرفیّةالتّرجمةوء على إلقاء الضّ 1950رین منذالكثیر من المنظّ 

.من منظور لساني تقابليً بإعطاء التّرجمة الحرفیّة مكانتھا في الفعل التّرجميCatfordكاتفورد

غویة لول اللّ حد الحُ أوافق الشكلي باعتباره لتّ على ابنى نظریّتھعلى سبیل المثال،كاتفوردف

ن أا بیعتقد كاتفورد أیضً كما الھدف، النّصالمصدر نحو النّصسانیة للمترجم في نقل معنى و اللّ 

.كلمع الشّ المعنى ال یكون إالّ 

ص ھ یمكن للنّ بأنّ Nidaمن أمثال نایداإن نظرة كاتفورد جاءت مناقضة لما یراه البعض 

ص وللنّ ص المصدر معناه الخاصص الھدف، فھو یرى بان للنّ األصلي أن یكون لھ المعنى نفسھ للنّ 

.الھدف معناه الخاص أیضا

151- 150اُنظر. وضع اللّغاتتمّ الشّبكات العامیّة و غرائبیّتھا و تدمیر التّعابیر و الجمل االصطالحیّة و محو 
Jeremy Munday,op.cit ,.p.

1 Antoine Berman: La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, 1999, P 30.
Stylistique Comparé duبتصنیفھما في نموذجھما الكالسیكي " داربلنیھ"و " فیناي"یُعتبر نموذج ∗

Français et de l’anglais عدید من بعدھما أمثال كاتفورد و فان لوفن تسفارت من م، والذي تأثّر بھ ال1958سنة
ا في أدبیّات مدارس " داربلنیھ"و " فیناي"كما یُعتبر نموذج . المناھج الكُبرى في النّظریة التّرجمیّة ً األكثر إنتشار

لتویةالتّرجمة. 2المباشرة التّرجمة.1، فنجد في ھذا النّموذج التّرجمةومعاھد  ا المباشرة. المُ الحرفیّةفھي فأمّ
ف فیھا المترجم و كالھما یشمالن ف و التّكافؤ : والملتویة ھي الّتي یتصرّ االستعارة و النّسخ و النّقل و التّصرّ

.58Jeremy Munday,op.cit ,.p-57- 56والتّكییف اُنظر 
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"a SL text has a SL meaning, and a TL text has a TL

meaning"1

".ى النّص الھدفمعنالھدف اللّغةو لنصّ نى النّص المصدرمعالمصدر اللّغةلنص "

أي Gloss Translationبـاللغويالتّكافؤتقوم على تجسید الّتيالتّرجمةوتسمى 

فحةبھوامشالمفسّرةالمصقولة التّرجمة ما یكتب لتوضیح ما في السطور وھوو بین أأسفل الصّ

ا في الكتب عن ذلك غالبً مثلةً نجد أكما . یصعب فھمھاأو عباراتٍ المصدر من كلماتٍ اللّغةنصّ 

2وص القدیمةالنّصة آو ینیّ الدّ 

لن غیر أنّھا ،التّرجمةكلي بأنھ یمكن أن یحقق الغایة من الشّ التّكافؤث كاتفورد عن ویتحدّ 

.اإلنجلیزیّةو الفرنسیّةالمثالیة، ویعطي مثاال بین إلى ا ترتقي أحیانً 

French SL text: J’ai laissé mes lunettes sur la table.

English TL text: I’ve left my glasses on the table.3

إلى أقد تجعل المترجم یلجبین اللّغتین ةٍ و تركیبیّ ةٍ نحویّ كاتفورد بوجود اختالفاتٍ یقرّ 

ُ تُرجمت أداة التّعریف في المثااالختالف النحوي و الوظیفي بینھمالسدّ تحویالتٍ  theـبlaل، حیث

".التّرجمةنقالت "أي " Translation shifts"سماه ب أاوھو م

.ام بینھاالتّ التّكافؤعندهمما یستحیل،باین الحاصل بین اللغاتیؤكد التّ وھذا

ھمة ترجمة كلي وحاولوا إلصاق تُ الشّ التّكافؤومن المؤسف القول أن الكثیر ھاجموا فكرة 

.اار بالمعنى بتاتً الّتیھذا الكلمة بكلمة بھ، وعدم اھتمام

ھذا الجحود إلىBenjaminو بنجامین Steinerأشار أیضا كل من شتاینر كما

التّرجمةرجمة ھي أفضل طریقة للتّ للتّرجمة الحرفیّة بل أكّدا على أنّھ في بعض الحاالت تبقى

4الحرفیّة

1 Catford, J: A linguistic theory of translation. Oxford, Oxford University Press,
1965, p 35.

احب علي2 ص ،2007، جامعة الشارقة، كلیة اآلداب و اللّغات، 1، طالتّرجمةموسوعة مصطلحات : عبد الصّ
131.

3 Catford,op.cit ,.p 76.
4 Benjamin, Walter: The Task of the Translator, in Illuminations. Harry Zohn, trans.
New York: Schocken Books, 1968, p 71-72 .
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قافات و ھي الغایةُ ادل الثّ ا لتبا أو حاجزً تكون عائقً یجب أالّ التّرجمةویرى بنجامین أنّ 

الً تكون أنیجب التّرجمةمنھا، فةُ الجوھریّ  :بقولھلھاقافة ال طامسةً للثّ ا ناقلةً و أخیرً أوّ

"A real translation is transparent; it does not cover the

original, does not block its light, but allows the pure

language, as though reinforced by its own medium, to shine

upon the original all the more fully".1

تحجب ضیاءه ، ولكن األصلي و الالنّصافة ، فھي ال تغطي الحقیقیة شفّ التّرجمة"

و كأنھااألصلي النّصخالصة بالتألق  أكثر فأكثر  مما كانت علیھ في التھغتسمح للّ 

"نفسھاتستمد قوتھا من تلقاء 

تقوم علیھا، الّتيطابق و عالجت األسس ة التّ رجمیة بقضیّ راسات التّ وقد اھتمت الدّ 

ین كوحدة متكاملة ، إذ نجد النّصالمترجم أو بین النّصاألصلي و النّصكالتطابق بین وحدات 

، متناوبةٍ ورٍ في سطمختلفةٍ مثل التراجم المكتوبة بلغاتٍ الحرفیّةفي ةُ قَ غرَ أحیانا بعض التراجم المُ 

، وھذه الطریقة مارسھا العرب منذ القدیم، و اعتمدھا یوحنا 2وترجمة الكلمة نفسھا في لغة المتلقي

لفھما؛ أي ترجمة كلمة بكلمة مع العلم أن عدد الكلمات بن البطریق و ابن ناعمة الحمصي و من لفّ 

3.یختلف من لغة إلى أخرى ، وقد ال نجد كلمات تقابلھا في لغة الھدف

المصدر النّصجاه نحو كلي  بأنھ االتّ الشّ التّكافؤإلى Wonderlyو تطرق وندرلي 

:ا قدر اإلمكان بقولھوترجمتھ حرفیًّ 

"A translation that emphasizes formal correspondence is one

that is oriented primarily toward the source message, or the

message in its original form, and tries to preserve as much as

possible of its grammatical form, sentence and clause

1 Benjamin,op.cit ,.p 79.
.304مرجع سابق، ص:یوجین نایدا2
.51، ص1988سوسة،،1دار المعارف،طقدیما وحدیثا،التّرجمة:شحادة الخوري3
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structure, and consistency of word usage in terms of the

source language"1

سالة ، أو ا نحو مصدر الرّ الشكلي ھي موجھة أساسً التّكافؤتدعم الّتيالتّرجمةإنّ "

ركیبة نیة و التّ على البِ اإلمكانسالة في شكلھا األصلي ، وتحاول الحفاظ  قدر رّ ال

"المصدراللّغةحویة للجملة  ، وتناسب استخدام الكلمة و النّ 

ال یمكن للمترجم على اإلطالق أن الّتيلھ من المزایا المقدّسص للنّ الحرفیّةظرة النّ إنّ 

.ة األساسیّةرجمیّ ة التّ ظریّ أقطاب النّ إحدىغفلھا أو یتجاھلھا، وتبقى منیُ 

:المعنویّةالتّرجمة/یناميالدّ التّكافؤ.2.4.1

د على مقاربة كاتفورد الشّكلیّة بظھور نظریّة  التّكافؤ"أربع سنوات كانت كافیة للرّ

ینامیكيالتّكافؤ"أو ما یُطلق علیھ البعض " الدینامي ّ ھذا 2"الدّ ا أن ى اري علالھجوم الضّ ، خصوصً

الھدف النّصنحو اهجتّ فاال.المقدّسالنّصعندما یتعلق األمر ب، الحرفیّة لم یكن من الفراغالتّرجمة

التّرجمةمن الوظیفة األساسیّةعنھ باعتبار أنّ ا ال یمكن الحیادُ رجمیون  أساسً رون التّ قد أقامھ المنظّ 

ة الثقافیّ ة و ة و الصوتیّ ة و الصرفیّ كیبیّ رغویة و التّ االختالفات اللّ فكانت. 3ةوصیلیّ ھي الوظیفة التّ 

ل الّذي یجب على كلّ  ّ افع األو لیست كما أنّھاي ا للمتلقِّ أساسً ھي موجھةٌ و ،أن تراعیھرجمةٍ تّ الدّ

الّذيEugene Nidaار یوجین نایدا الّتیومن أنصار ھذا .على اإلطالقالمصدرالنّصدة بمقیّ 

ُّ تنكّ  لمعنى بل تجاوز ذلك إلى استجابة على اتھ ، وارتكز في نظریّ الحرفیّةعن ر ألي ترجمة تنم

اللّغةي في اجحة تكون عند تطابق األثر في المتلقّ اإلنجیلیة النّ التّرجمةسالة، فھو یرى أن ي للرّ المتلقّ 

.المصدر و الھدف

The old focus in translating was the form of the

message, and translators took particular delight in being

1 Wonderly, William L. Crib: Transposition, and Dynamic Equivalence.” Bible
Translator 19, 1968, p8.
2 Anthony Pym: Translation and Language: Linguistic Theories Explained, St. Jerome
Publishing, Copyright© Peter Fawcett , 1997, p 56 .
3 Mona Baker: Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Taylor and Francis
Group, London and New York, 2005, p87..
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able to produce stylistic specialties ,e.g. rhythms, plays on

words, chiasmus, parallelism, and unusual grammatical

structures. The new focus, however, has shifted from the

form of the message to the response of the receptor.

Therefore, what one must determine is the response of the

receptor to the translated message. This response must then

be compared with the way in which the original receptors

presumably reacted to the message when it was given in its

original setting.1

المترجمین استمتاعو سالة،الرّ شكل منصبًّا علىالتّرجمةابق في جاه السّ كان االتّ "

عب واللّ اإلیقاعاتة نحو إنتاج بعض الخصوصیات األسلوبیّ ة على خاصّ قدرتھم ب

ا. اإلعتیادیةغیرحویة راكیب النّ بالكلمات و التوازي ، والتّ  جاه الجدید فقد تحول االتّ أمّ

ده ما یجب على المرء أن یحدّ الي فإنّ بالتّ و. ستقبلى استجابة المُ سالة إلمن شكل الرّ 

ریقة ن ھذه االستجابة مع الطّ ارَ قَ ثم یجب أن تُ . سالة المترجمةھو استجابة المستقبل للرّ 

"سالة عندما كانت في وضعھا األصلياألصلي مع الرّ النّصومستقبلُ بُ یتجاوَ الّتي

التّرجمةفي بالنّسبة لھُ الحرفیّةظرة النّ فغات، متواجد في اللّ على االختالف النایداركّزلقد 

كرانھ، فجاءت غات واضح و ال یمكن نُ قافي بین اللّ و الثّ اإلیدیولوجيغیر مجدیة  باعتبار الفارق 

2.كليالشّ التّكافؤلمفھوم دحضھینامي و مفھوم التّكافؤ الدّ ة على تھ مبنیّ نظریّ 

بع في ترجمة طریقتھ یجب أن تتّ مة اإلنجیل و اعتبر أنّ ظرة على ترجق ھذه النّ و طبّ 

عتبر أن ااكم. رقأسھل الطّ با غات العالم جمیعً اء في لُ للقرّ ھاة قصد توصیلالمقدّسوص النّص

ال أن یقتاد إلى النّصیجب أن تكون قریبة للقارئ قدر اإلمكان ویمكن عندئذ أن یشعر بالتّرجمة

3.غرابتھ

1 Eugene A.Nida and Charles R.Taber: The Theory and practice of translation, E.J.
Brill, Leiden 1982, p1.
2 Mary Snell-Hornby: The Turns of Translation Studies, John Benjamins Publishing,
Amsterdam/Philadelphia, 2006, pp 25-26.
3 LELAND RYKEN, op.cit., p7.
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اس كافة، النّ إلىة ینیّ سالة  الدّ و ھي توصیل الرّ د یفقد غایتھ األساسیّةالمقدّس قالنّصإنّ 

كل ة إلحداث الفرق في الشّ ة و نصیّ ة و تركیبیّ یرات صرفیّ بتغیّ ى حسب نایدا إالّ وھذا ال یتأتّ 

.التّرجمةون األساسي في یعتبره نایدا المكّ الّذيوالمحافظة على المعنى 

"To preserve the content of the message the form must be

changed. If all languages differ in form (and this is the

essence of their being different languages), then quite

naturally the forms must be altered if one preserve the

content".1

وإذا تغیّیرات على مستوى الشّكل، یتوجب إجراء،سالةقصد الحفاظ على محتوى الرّ "

من ) مختلفةٌ لغاتٌ االجوھر، كونھوھذا ھو (كل غات تختلف في الشّ كانت جمیع اللّ 

."حتوىكل إذا أردنا المحافظة على المُ ر الشّ بیعي أن یتغیّ الطّ 

ن تأثر الكثیروالتّرجمة و ف في ة المطلقة في التصرّ نایدا قد فتح باب الحریّ أنا یبدو جلیًّ و

و بیتر نیومارك Lawrence Venutiعلى غرار الورنس فینوتيٍ ذلكبعدبھ بصفةٍ أو بأخرى

Peter Newmark، لغویة بین لّ على الفوارق الثقافیة  و افي مقارباتھم التّرجمیّة وازارتكالذین

.قافي نفسھلثّ غوي و ایجب أن تحاكي المكافئ اللّ الّتيالتّرجمةة االنتقال بینھا عبر غات وكیفیّ اللّ 

تنجحُ التّرجمةفإنّ ،Norman Shapiroمقولة نورمان شابیروإلىالورنس فینوتي أشارمثلما

ُّ حُ عندما ال تَ فقط  .الھدفالنّصبوجود المترجم في س

"I see translation as the attempt to produce a text so

transparent that it does not seem to be translated. A good

translation is like a pane of glass. You only notice that it’s

there when there are little imperfections— scratches,

1 Eugene A.Nida and Charles R.Taber ,op.cit ,.p5.
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bubbles. Ideally, there shouldn’t be any. It should never call

attention to itself".1

ٍّ التّرجمةأرى " التّرجمةإنّ . اأنھ ال یبدو مترجمً بحیثشفافٍ كمحاولة إنتاج نص

صغیرةٌ شوبھا عیوبٌ جاج، تالحظ فقط وجودھا عندما تَ من الزّ قطعةٍ دة مثلُ الجیّ 

على عیوبٍ تكون ھناك أيُّ یجب أالّ المثالیة،احیة من النّ ف. و فقاعاتٌ أوخدوشٌ 

."تلفت االنتباه إلى نفسھاأالّ وینبغي اإلطالق

قافي في یف و التوظیف الثّ كمفھوم التكیّ المبدأا لھذا مفاھیم تكریسً وقد جاءت العدید من ال

ةٍ لغویّ قل و استبدال رموزٍ رد النّ دور المترجم ال یتوقف عند مجّ أنّ "ـیفید بوھو ماالھدفالنّص

2"و القارئالنّصینامیكي بین وسط الدّ فسیر أو على األقل التّ اه إلى التّ بأخرى، بل یتعدّ 

لدى كاملٍ و فھمٍ نٍ معیّ نقل المعلومات إلى نقل سلوكٍ من المترجم أغراضُ ىتتعدّ كما قد

الھدف من نّ أل،طلح المناسبو یجب على المترجم أن یختار المص. سالةي لمضمون الرّ المتلقّ 

ٍّ حكما ھي ة؛مھما كانت نوعیتھ ھو التوصیلیّ النّص ٍّ أصليٍّ الة االنتقال من نص .مترجمٍ إلى نص

لرجة الدّ بة ة و السوسیوثقافیّ قافیّ المترجم مراعاة الجوانب الثّ علىولذلك  ّ ى في ترجمتھ،األو

و بساطتھا التّرجمةواصلیة و ضرورة سالسة التّ التّرجمةبذلك بیتر نیومارك عبر مفھوم قرّ أكما

.المصدرالنّصاستیعابھا و فھمھا ضمن ثقافة من أجل

"Evidently, communicative was simply meant to indicate that

the translation should communicate as easily as the original,

or rather, it should give the impression of being a part of the

‘normal’ communication of and for target readers".3

1 Lawrence Venuti: The Translator’s Invisibility, Routledge Taylor & Francis Group,
2004, p1.

.22، ص2006، دار الغرب،  وھران، 1،  طالتّرجمةجوھر :حسین خمري2
3 Gunilla Anderman and Margaret Rogers(eds): Translation Today trends and
perspectives, Mpg Books Ltd, Great Britain, 2003, p71.
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یجب أن تتواصل التّرجمةواصلیة تعني ببساطة اإلشارة إلى أنّ التّ أنمن الواضح " 

اھولة نفسھا بالسّ  ھا ا بأنّ ، أو باألحرى یجب أن تعطي انطباعً النّص األصليمثل تمامً

"اء الھدفالقرّ إلىمن و » يبیعالطّ «التّواصلجزء من 

، وفي ھذا التّرجمةالحقیقيجوھرالطاق لھ المقام األعلى باعتباره المعنى في ھذا النّ كما أنّ 

قیودٍ ا عن أيّ نقل وحدات المعنى بعیدً إلىبل دعت حرفيٍّ نقلٍ ة كلّ دت المدرسة الباریسیّ الصدد انتق

ماریانرأسھموعلى ، األصليالنّصدا بة قد تجعل المترجم مقیّ ة أو صرفیّ تركیبیّ 

.Danica Seleskovitchسیلیسكوفیتشدانیكا و Marianne Ledererلیدیریر

"Défini de façon sommaire, l’acte de traduire consiste à

comprendre un texte, puis en deuxième étape, à réexprimer

ce texte dans une autre langue"1

لھ یشمل في المرحلة نّ أي برجمف الفعل التّ وباختصار نعرّ " ّ إعادةو النّصفھم ىاألو

"صیاغتھ كمرحلة ثانیة

،عن كل ماھو حرفيفي مفاھیمھاتبتعدالّتية و الوظیفیّ أوالمعنویّةة أو الحرّ التّرجمةإنّ 

اة المعرفیّ التّرجمةفي دائرة األقطاب األساسیّةحد أھم ّأمن تبقى .الحرفیّةظرة مثل النّ تمامً

ّ غزارة اإلنتاج التّنظیري یُعتبر تظلّ ، فالمعرفةاا و أبدً المترجم دائمً إلیھیرجع الّذيان الخزّ كما أن

م و كیف جَ رْ تَ و ماال یُ مْ ة في الوقت نفسھ، ویجب أن ینتبھ إلى  ما یترجِ ة و انتقائیّ راكمیّ تببعدیھا

.عالیةٍ باحترافیةٍ المقدّسالنّصمن جوانب یتعامل مع كل جانبٍ 

" La traduction n’est pas toujours possible...Elle ne l’est que

dans une certaine mesure et dans certaines limites, mais au

lieu de poser cette mesures comme éternelle et absolue, il faut

1 Lederer M: la traduction aujourd’hui, Paris, Hachette,1994, p13.
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dans chaque cas déterminer cette mesure, décrire exactement

ces limites "1

دة وضمن حدود محدّ في ظروفٍ و تكون ممكنةً فقط. ..ا ممكنةلیست دائمً التّرجمة"

ھذه الظّروف و الحدودد تحدیأن ال بدّ مطلقةوأبدیّةدابیرذه التّ ھجعلمن بدالً نة،معیّ 

" في كلّ حالةٍ على حدى

النّصو المغالطات و بالتالي فقدان للتأویلفتح باب المجال ھ نّ أار الّتیعاب على ھذا و لكن یُ 

. Pق األمر ندما یتعلّ عةً ، وخاصّ ا ترجمةً تبقى دائمً التّرجمةف،ةمیزاتھ و ھي القدسیّ ألھمّ المقدّس

ة و كیفیة الدینامیّ التّرجمةث عن ة و تحدّ ھذه القضیّ إلىإبراھیمق الدكتور ماجدي حاج قد تطرّ لو

ائدةتھا الزّ عن مخاطرھا و حریّ بعد ذلكھلینبّ ،عامبشكلٍ التّرجمةاالستفادة منھا و تقنینھا لصالح 

التّرجمةنّ أفي بحثھ بصَ لیخلُ ،المصدرالنّصنحو ثقافة جھ دائما تتّ الّتيو غیرھا من المناھج والطّائشة

أية لكي ال نحرم القارئ من ن كانت تھمیشیّ إى وحتّ الحرفیّةالتّرجمةتتماشى مع نْ أة ال بد والدینامیّ 

Lelandویتّفق في النّظرة نفسھا الباحث 2.شيء Ryken مع الدكتور ماجدي حاج إبراھیم حول

ّ و التّرجمة المكافئة ترجمة اإلنجیل بالتّح ینامیة بشكل خاص لبیة للتّرجمة الدّ یئة و السّ ذیر من العواقب السّ

ٍ عام 3.بشكل

:القرآنترجمة إشكالیّة.5.1

ة جمعاء مھما لى البشریّ وإدیة سالة المحمّ الرّ إلىیرمز الّذيو ال یزال الكتاب Pكان 

ا لغویً للقرآنتعریفٍ عرضو بالتّالي لزم ،ثقافاتھمأوأعرافھمأوألسنتھملت تبدّ أوعت تنوّ 

.لتبیان ما یرمز إلیھاواصطالحیً 

1 Mathieu Gidère: introduction à la traductologie-penser la traduction:hier, aujourd’hui,
demain, Groupe de Boeck,2008. p 46.

.320-293ص مرجع سابق،  ص: حاج إبراھیم ماجدي2

3 Leland Ryken: , op.cit.,p6.
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:تعریف القرآن.1.5.1

:لغةً . 1.1.5.1

مٍ وْ ة من قَ اءَ رَ القِ نُ سَ اء حَ رَّ قَ لٌ جُ و رَ . أْ رَ قْ یَ نْ أَ ھِ یْ لَ إِ بَ لَ طَ هُ أَ رَ قْ تَ ا، و اسْ نً آرْ و قُ ةً اءَ رَ و قِ أَ رَ ، قَ هُ ؤُ رَ قْ یَ هُ أَ رَ قَ 

.یرسِ كْ تَ عَ مْ جَ عْ مِ جْ یَ الَ يْ أَ ، رْ سِ كْ یَ ین و الَ ائِ رَّ قَ 

.و القصصِ األحكامِ عھ ما فیھ من مْ بذلك لجَ يَ مِّ سُ ھكأنّ و منھ القرآن

ي رّ قَ ھ التَّ لَ عْ ك و فِ اسِ د نَ ابِ ئ عَ ارِ قَ لٌ جُ ئ، و رَ ارِ قَ انَ أَ وء و رُ قْ مَ القرآنفةً نَ سَ حَ ةً اءَ رَ قِ النٌ فُ أَ رَ وقَ 

.ةاءَ رَ قِ وال

1.ئرٍ قْ فھي مُ تْ اضَ حَ إذاتْ أَ رَ قْ أَ ا، و مً دَ تْ أَ رَ إذاةُ أَ رْ المَ تْ أَ رَ قَ ولُ قُ وتَ 

، من باب النّبيل على ا للكالم المعجز المنزّ ل اسمً عِ من ھذا المعنى المصدري و جُ لَ قِ نُ ثمّ 

.، وقوانین االشتقاقاللّغةموارد إلىا المصدر على مفعولھ؛ استنادً إطالق

:ااصطالحً .2.1.5.1

عریف في ذكر جمیع في التّ أطال؛ فمنھم من وقد اختلف العلماء في تعریف القرآن

.أوجز، و منھم من اختصر و خصائص القرآن

، المكتوب في المصاحف، المنقول النّبيل على الكالم المعجز المنزّ : ھبأنّ فوه عرّ أطالوان الّذیف

المصطفى، النّبينزیل على ، و التّ اإلعجازعریف جمع بین ذا التّ وھ. عبد بتالوتھواتر، المتّ بالتّ 

صائص العظمى الّتي امتاز بھا وھي الخ. الوةعبد بالتّ واتر، و التّ قل بالتّ والكتابة في المصاحف، و النّ 

P 2.سواھاكان قد امتاز بكثیرٍ إن، و

3.د بتالوتھمنھ، المتعبّ یةٍ بآلإلعجازل ھو الكالم المنزّ : ومن التعریفات المختصرة الموجزة

ائي، دار و مكتبة : الخلیل بن أحمد الفراھیدياُنظر 1 ّ كتاب العین، تحقیق مھدي المخزومي و إبراھیم السامر
عبد السالم ھارون، دار الجیل، ، تحقیق اللّغةمعجم مقاییس : ، و أحمد بن فارس بن زكریا5/205الھالل، ص 

تاج العروس من جواھر القاموس، تحقیق مجموعة من : ، و محمد مرتضى الحسیني5/79،ص 2،1999بیروت،ط
.1/365المحقیقین، دار الھدایة، ص 

دیع ، حقّقھ و خرج آیاتھ و أحادیثھ وعلّق علیھ بالقرآنمناھل العرفان في علوم : اُنظر محمد عبد العظیم الزرقاني2
.19-1/14، ص 2001، دار قتیبة، 2طالسیّد اللّحام،

ركشي3 د بن بھادر الزّ لالطبعة محمد تامر،: البحر المحیط في أصول الفقھ، تحقیق: بدر الدّین محمّ ّ ى، دار األو
.1/356، ص 2000الكتب العلمیة، لبنان، 
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:التّرجمةدوروالقرآنإعجاز.2.5.1

في لفظھ و تعابیره عجزٌ مُ القرآننّ ألحتدم الخالف بین جواز ترجمة القرآن و تحریمھ،لقد ا

وصوره و بالغتھ، فھناك من أتى بتحریم ترجمتھ على وجھ اإلطالق، وھناك من أجاز ترجمتھ 

اسة لة حسّ أة باعتبارھا مسحول ھذه القضیّ ار الحدیث و الجدال طویالً ولكن بضوابط تحكمھا، وقد د

نزل بھا الّتيغتھ في لُ أقرد بھ و یُ عبّ تَ د أن یُ البّ ة، فكالم هللا لمسلمین من قدسیّ لأعز ماتمسّ 

.لم اإلسالميابین مفكري العكبیرٍ خالفٍ محلّ التّرجمةجاءت لذلك ،عدیدةٍ ولكنھ قد یفھم بلغاتٍ 

ق الكثیر من الباحثین إلى ھذه المسألة منھمكم 2و أمین صیفور1محمد لمین لطرشا تطرّ

؛ العربیّةغیر إلىة ترجمة القرآنإمكانیّ تناولواو غیرھم كثیرون ممن 4اع القطانو منّ 3ادحمد عنّ أو

حلّلم من ومنھ،في ذلكأسبابھمو لھم م ترجمة القرآنحیث تناولوا فریقین من العلماء منھم من حرّ 

ا لةِ أق للمس، ولذلك ارتأینا أن نتطرّ اأیضً في ذلك أسبابھمولھم ترجمة القرآن بنظرةٍ أكثر تخصیصً

آراء نعرِضة وفسیریّ و التّ المعنویّةو الحرفیّةالتّرجمةلألسالیب الّتي یتّبعھا المترجمون عادةً مثل

ة الحقیقیّ األسبابظر ھذه و الوقوف على الفقھاء و العلماء المسلمین فیھا، قصد تبیان وجھات النّ 

.اس كافةً زل للنّ لقرآنیة الكتاب المنّ التّرجمةالمتضاربة، ووضع ضوابط تحكم اآلراءلھذه 

5ةة و تفسیریّ حرفیّ : نوعاناللّغةعند علماء الفقھ والتّرجمةإن 

لالنّوع.1.2.5.1 ّ :الحرفیّةالتّرجمة: األو

6.ةا ترجمة لفظیّ ى أیضً حاكاة األصل في نظمھ و ترتیبھ و تسمّ فیھا مىاعرَ ھي الّتي تُ 

عند أبي بكر حمزة، رسالة الفرنسیّةاللّغةالكریم إلىالقرآناألضداد و ترجمتھا في : اُنظر محمد لمین لطرش1
ار ویس، قسم )مخطوط(ماجستیر  187، ص2008، جامعة منتوري قسنطینة، التّرجمة، إشراف الدّكتور عمّ

ا، رسالة : الفرنسیّةاللّغةالكریم إلى القرآنالمشترك اللّفظي في ترجمة :أمین صیفور2 ة أنموذجً لفظة األمّ
.68، ص2009الدّكتور عمار ویس، جامعة منتوري قسنطینة، ، إشراف)مخطوط(ماجستیر

.33مرجع سابق، ص: أحمد عنّاد3
.313-307ص،2007،مكتبة وھبة، القاھرة، 14ط،القرآنمباحث في علوم : منّاع خلیل القطّان4
و یُنظر محمد . 116ص ،1993، 1طالكریم، ، دارالخیر، مطبعة الصباح، دمشق، القرآن،علوم عترنور الدّین 5

1/19، ص 2000مكتبة وھبة، ،7التفسیر و المفسرون، ط: حسین الذھبي
رقاني6 د عبد العظیم الزّ .129-2/128مرجع سابق،  ص: محمّ
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:ةفسیریّ التّ التّرجمة: الثّانيالنّوع2.2.5.1

تصویر المعاني و األغراض سنُ فیھا حُ ال تراعي فیھا تلك المحاكاة بل المھمّ الّتيھي 

:بین بینینفتكون ترجمة القرآن بذلك. المعنویّةالتّرجمةى بوتسمّ 

ا بحذو بحیث تحلّ تحاكیھ حذوً ترجمةً ،أخرىبلغةٍ ترجم نظم القرآنوھي أن یُ :جمة حرفیّةتر.1

1.مفرداتھ و أسلوبھا محل أسلوبھمحلّ التّرجمةمفردات 

:ةترجمة تفسیریّ .2

از األ، وقد میّ 2أخرى على قدر طاقة اإلنسان بلغةٍ وھي شرح كالم القرآن ركشي م الزّ مّ

:بینھما فقال

فس من ا قام في النّ عمّ عبارةٌ : فسیرالتّ نّ ، ألببعضھتفسیر األلسن بعضھا یجوز "

فظة بلفظة تقوم مقامھا في اللّ ھي بدلُ : التّرجمةرورة، و المعنى للحاجة و الضّ 

فھم السامع على إحالةُ التّرجمةنّ أفكمفھوم المعنى للسامع المعتبر لتلك األلفاظ،

3"حسنٌ مع بما فھم المترجم، وھذا فرقٌ افسیر تعریف السّ االعتبار، و التّ 

:تيح نذكر المثال اآلرجمتین بوضون الفرق بین ھاتین التّ و حتى نتبیّ 

]29.ڱ[ مثٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤنث: قولھ 

ھي على النّ یدلّ -المترجم إلیھا-اللّغةمن بكالمٍ -على فرض إمكانھا-ةً حرفیّ الرجمةً تّ الإنّ 

.ھا غایة المدّ عن ربط الید إلى العنق و من مدّ 

ا 4.رةٍ منفّ بذیر بصورةٍ قتیر و التّ ھي عن التّ یفید النّ فیھا بكالمٍ أتيفیُ ة فسیریّ التّ التّرجمةأمّ

، Pمن معرفة مواطن اإلعجاز في البدّ الحرفیّةالتّرجمةة إمكانیّ دركتُ ى وحتّ 

5:دالالتانمن حیث ھي ألفاظٌ العربیّةغة و للّ عربيٌّ كالمٌ فالقرآن

.1/19مرجع سابق، ص: ، و ینظر الذھبي 116مرجع سابق، ص : عترنور الدین 1
.117المرجع نفسھ، ص2
ركشي3 د بن بھادر الزّ البحر المحیط في أصول الفقھ، تحریر عبد القادر العني و مراجعة عمر :بدر الدّین محمّ

447/ص، 1992، وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمیة، الكویت، 2طسلیمان األشقر،
رقاني4 .127-126مرجع سابق، ص : الزّ
شّریعة، شرحھ و أخرج الموافقات في أصول ال: أبي إسحاق إبراھیم بن موسى اللّخمي الغرناطي الشّاطبي المالكي5

أخرج أحادیثھ فضیلة الشیخ عبد هللا دراز و ضع ترجمھ األستاذ محمد عبد هللا دراز، خرج آیاتھ و فھرس 
.2/51، ص 2003، منشورات دار الكتب العلمیة،  بیروت لبنان، ،3موضوعاتھ عبد السّالم عبد الشافي محمد، ط
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لاللة الدّ - ّ :ىاألو

لھي المعاني  ّ بحیث ال تختلف باختالف األلفاظتستفاد من الّتيةاألصلیّ اللة الدّ أوةیّ األو

حصل لزیدٍ فإذا. خاطبالتّ ال تختلف باختالف لغاتِ ھاأنّ المخاطبین، وال باختالف المتكلمین، حتى 

.من غیر تكلفٍ ألمكنھعن ذلك اإلخبارصاحب لسانٍ كلّ أرادالقیام، و 

:ةالثّانیاللة الدّ -

األولى،يناعلى المعزیادةً األلفاظتستفاد من الّتيابعة اللة التّ الدّ أوانویة وھي المعاني الثّ 

.األلسنمین، و باختالف المخاطبین، و باختالف مقدرة المتكلّ أحوالاللة تختلف باختالف وھذه الدّ 

ذكر أرادإنا قام و زیدً إنوهللا : المنكر فیقولإجابةالمتكلم أرادفإذا: مثال قیام زیدٍ و یظھر ھذا في

.قد قام زید: مھ تحقیقا قالاقی

النّصإشارةو الكنایات و االستعارات و التّشبیھاتذ من ؤخَ انویة تُ من المعاني الثّ وكثیرٌ 

.Pالنّص، مما تتمیز بھ لغة وداللة 

مجال االستنباط، ومن ھاألنّ ا ا وثیقً انویة ارتباطً ى و ترتبط بالمعاني الثّ تتجلّ القرآنقرآنیةإنّ 

، فتكون العربیّةاللّغةعن بدیع األخرىغات تقصر اللّ إذعلى ھذه المعاني التّرجمةالممكن في غیر

1.بھذا غیر ممكنةالحرفیّةالتّرجمة

اطبي وقد جاء في الموافقات  اللة الدّ أي-األخیرن اعتبر ھذا الوجھ فال یمكن م":ھما نصّ للشّ

رجم القرآنتَ یُ أنعن من الكالم العربي بكالم العجم على حال، فضالً مایترجم كالأن-ابعةالتّ 

2"غیر عربيّ لسانٍ إلىنقل ویُ 

ق الكثیر من  ّ الحدیث على اإلعجاز القرآني و عن معاني اإلعجاز قدیم قدم الدّھر، ولقد تطرّ إن

ھذا ، وبعد اتفاق المسلمین على إعجاز القرآن الكریم ، تسابق العلماء . ھذه القضیّةالعلماء إلى

المدققین منھم ، إلبراز الجھة التي من أجلھا أعیا القرآن العرب ـ وھم أصحاب الفن القولي ، واللغة 

ماء فیھا ، طوع لسانھم ـ أن یأتوا بسورة من مثلھ ، فتعددت بذلك وجوه إعجازه ، وتباینت آراءُ العل

إخباره بالغیب : وأدلى كل واحد منھم بدلوه ، وحدد ما ارتآه ، ودلل علیھ ، واستشھد لھ، فعند بعضٍ 

: سالمتھ من التخالف والتناقض ، وعند بعضٍ : جمعھ للحقائق والعلوم، وعند بعضٍ : وعند بعضٍ 

ظھوره من أمي لم یقرأ : غرابة أسلوبھ ، وبدیعیتھ في مقاطع ومبادئ اآلیات والسور ، وعند بعضٍ 

بالغة نظمھ إلى درجة خارقة عن طوق البشر ، إلى آخر الوجوه التي : ولم یكتب ، وعند بعضٍ 

إعجاز القرآن في االصطالح المتداول ھو عجز المخاطبین بالقرآن وقت نزولھ ومن . ذكرھا العلماء

رقاني1 .2/160مرجع سابق، ص : الزّ
.2/55رجع سابق، ص م:الشّاطبي 2
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ملكھم ألسباب النظم والفصاحة بعده إلى یوم القیامة من اإلتیان بمثلھ مع تمكنھم من البیان وت

فالكالم في وجوه اإلعجاز واجب .والبالغة وتوفر الدواعي واستمرار البواعث وانعدام الموانع

شرعا، وھو من فروض الكفایة، وقد تكلم فیھ المفسرون وبلغاء األدب المتألقون، ووضع اإلمام 

إلثبات ذلك " دالئل اإلعجاز"و " ةأسرار البالغ"عبد القاھر الجرجاني مؤسس علم البالغة كتابیھ 

و من المعلوم أن وجوه اإلعجاز في القرآن الكریم لیست محصورة بعدد، ألنھا تتنوع . بطریقة فنیة

وتتجدد بتجدد مدارك العقل البشري في صیرورتھ التطوریة، واكتشافاتھ في جمیع المجاالت العلمیة 

عجاز البالغي و اإلعجاز التأثیري و اإلعجاز اإل:والمعرفیة، و من الوجوه اإلعجازیة المعروفة

.الغیبي و اإلعجاز العلمي

و سنركّز في البحث على قضیة اإلعجاز البیاني، حیث تمیّز عبد القاھر الجرجاني في ھذا المجال 

باعتماده على الذوق البیاني والفطرة النقیة الصافیة التي مكنتھ من استكشاف آفاق جدیدة من معاني 

م یدركھا من كتبوا في اإلعجاز في إطار مقاییسھم المنطقیة ومعاییرھم الكالمیة ونظرتھم اإلعجاز ل

الفلسفیة، فاإلعجاز یدرك بالعقل من خالل مقاییسھ الثابتة ویدرك بالفطرة والذوق من خالل اكتشاف 

.آفاق جمالیة في النص القرآني

ان العربي، فاللفظة ال تستمد مكانتھا من ، ھي أساس الفضیلة في البی)المالءمة بین األلفاظ(واعتبر 

اب واألدباء في مكانتھم، ولكن یقع التفاضل بین ھؤالء بحسب ذاتھا، ولو كانت كذلك لتساوى الكتّ 

قدرتھم على إیجاد التالؤم بین اللفظة واللفظة التي تلیھا، فالكلمة الواحدة قد تكون حسنة في موضع 

ق الجرجاني بین رة ومرفوضة في عبارة أخرى، وفرّ ومستقبحة في موضع آخر، مقبولة في عبا

، فنظم الحروف توالیھا في النطق ونظم الكلم مراعاة المعاني في النظم منظومحروف منظومة وكلم

وترتیبھا بطریقة مالئمة ومعبرة، كالنسج والتألیف والصیاغة والبناء والوشي والتحبیر، بحیث 

حات بحیث لو تم استبدال ھذا الترتیب بغیره یسة ومرجّ یكون الوضع والترتیب خاضعا لمعاییر وأق

ا . ظم ولما استقام أمرهالنّ لما صحّ  لفاظ في النطق، بل تناسق األيتوالفھو الغرض بنظم الكلم أمّ

أن یقصد بھ إلى توالي األلفاظ رتصوّ معانیھا على الوجھ الذي اقتضاه العقل وكیف یُ يداللتھا وتالق

وتساءل الجرجاني في نھ نظم یعتبر فیھ حال المنظوم بعضھ مع بعضفي النطق بعد أن ثبت أ

. جزھم لفظ القرآن أم أعجزھم معناهھل أع؟معرض حدیثھ عن إعجاز القرآن، ماذا أعجز العرب

، فال مجال لإلعجاز في لفظ دون معناه، )ھو تالقي اللفظ والمعنى معا(ال شك أن ما أعجز العرب 

دون لفظ، فاإلعجاز ھو نتاج عالقة تكاملیة بین اللفظ والمعنى، وال وال مجال لإلعجاز في معنى

یمكن تصور الفصاحة في إطار لفظ دون معنى، فالصورة البیانیة ھي نتاج لفظ معبر ومعنى یجسد 

الصورة، ویعطي لأللفاظ أبعادھا وصورھا وجمالھا، فاللفظة المفردة ال یمكن أن تكون معجزة، 
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ال تنطق والمعنى العظیم ھو الذي ینطق اللفظ ویجعل لھ لسانا معبرا، وعند ألنھا تظل قاتمة صامتة 

ما یتحدث أھل البیان عن األلفاظ الجمیلة واأللفاظ القلقة والمستكرھة، فإنھم ال یقصدون على وجھ 

التأكید مجرد اللفظ، فاللفظ ال یمكن وصفھ بدقة إال في إطار مالءمتھ لمعناه المراد، وحسن انسجامھ 

.األلفاظ األخرى في الجملة الواحدة بحیث یصبح الكالم معبرا أحسن تعبیر عن معنى مرادمع 

وبالرغم من اھتمام الجرجاني بالتالؤم واالنسجام والتوافق بین اللفظ والمعنى فإنھ ال یتجاھل أھمیة 

ري لجودة اللفظ، فاللفظ ھو األداة األولى للتعبیر، وھو الجانب الواضح في النظم، وھو معیار ضرو

الكالم وفصاحتھ وبیانھ، فاللفظة تجد مكانھا المناسب والمعنى الدقیق یبحث عن لفظ معبر، ولوال 

ذلك اللفظ لما ظھرت المعاني ولما برزت الفصاحة، فاللفظة تقع في الجملة معبرة مجسدة مصورة 

درة على التأثیر، مبینة ناطقة، وكأنھا تصور المعنى تصویرا، وترسم المالمح بدقة، فتكون أكثر ق

.فال یستطیع القارئ أو السامع إال أن یجد فیھا المعنى الذي یرید أو تحدثھ ھي عن المعنى المراد

دنا سیّ األعظمالنّبيعلى صدق تدلّ خالدةً یبقى معجزةً أنPمقاصد نزول أھمّ من إنّ 

 ى ، وقد تحدّ سلوباألو اللّغةھو أبرزھان كان إكثیرة، وو عة متنوّ اإلعجازووجوه ھذا

ۉ ۉ نث: بسورة من مثلھ فعجزوا حیث قال األقلعلى أوبمثلھ یأتواأنفصحاء العرب 

ېئ ېئ ىئ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

]24- 23.ک   [ژىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

ان ھ لصریح البیَ في حقّ عنھ و مستحیلٌ منفيٌّ لُ ثْ ن الكریم و المِ آللقرمثلٌ الحرفیّةالتّرجمةنّ إثم 

:يالقرآن

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ نث:قال 

]88.ڱ[ڦ مث

فسیر على جواز التّ جمعةٌ ة مُ ریعة، و األمّ الذّ ھو سدّ الحرفیّةالتّرجمةحرمة من أسبابإنّ 

على القائمةالمعنویّةو الحرفیّةرجمةالتّ بین الّتيقاش الفروق ن ألصحاب النّ تبیّ وإذا،العربیّةب

أنال تعدو التّرجمةھذه نّ أولكن یجب الفھم و اإلفھام بواقعٌ أمرٌ التّرجمةنّ أفسیر، لم یعسر بالتّ 

فسیر بحرٌ حد األصول كون أن  التّ أاني القرآنیة القائمة على تفسیر لنقل بعض المعتكون محاولةً 

.یصعب الغوص فیھعمیقٌ 
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ھالقرآن بعنایة أمكن تصحیحرجمفاحشة، فإذا تُ في أخطاءٍ القرآنن ترجموا الّذیوقع وقد 

.النّشرو الدّعوةفي ةسالرّ البذلك تیدّ ، و أُ ءخطاھذه األل

ا إالّ فال سبیل لتبلیغ القرآن،نتحكم فیھاأنضوابط یمكن إلىفتحتاج المعنویّةالتّرجمةأمّ

1.التفسیریة واجبةالتّرجمةممتنعة كانت یّةالحرفالتّرجمةا كانت بترجمتھ، ولمّ 

:دین و المعارضینبین المؤیّ القرآنترجمة 3.5.1

ى لو حتّ موا ترجمة القرآنھناك من العلماء من حرّ نّ أیكمن اإلشكال فیما سبق ذكره ب

ّ التّرجمة بكلّ أصنافھا ذلكحجتھم في و ة، كانت معنویّ  قراءة عن على اإلنصرافلغرباع تشجّ بأن

ني القرآنامعن تنقل كلّ ألحواال یمكن لھا في مطلق األالتّرجمةأنّ كما ،العربیّةباللّغةالقرآن

اومن ھؤالء العلماء األ،ةانویّ ة و الثّ األصلیّ  ایوطي و ابن قتیبة و األركشي و السّ م الزّ مّ افعي م الشّ مّ

ام  .كثیرونو غیرھمال و مصطفى صبريحمد بن حنبل و القفّ أواألمّ

ونقلھ القرآنافعي أن من أسباب تحریم ترجمة معاني ویرى األستاذ مصطفى صادق الرّ 

، وال تستطیع مطلقاً ةیھ البتّ ، فھي ال یمكن أن تؤدّ التّرجمةإلى لغات العالم قصور 

ت معانیھ كما یفھم أھل العصر ، أن تحمل حقیقة ما تعنیھ ألفاظھ على تركیبھا المعجز ، ولو ھي أدّ 

اللّغةفي القرآنترجمة لمعاني أشھر وأدقّ إنّ :ویقول. . بقي منھا ما ستفھمھ العصور األخرى 

الفرنسیّة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ نث: رجمت فیھا ھذه اآلیة تُ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳمثڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ّ ھذه . 310مرجع سابق، ص:القطّان1 المعنویّة، فالمعنویّةالتّرجمةالتّفسیریة تختلف عن التّرجمةو یرید القطّان أن
ّ المترجم أخذ معاني  ا التّرجمةفكان علیھ أن یستوعبھا جمیعاً بصیغة . و نقلھا إلى اللّغات األخرىالقرآنتوھم أن ، أمّ

ّ یبیّن معاني التّفسیریة فھي ت .حسب طاقتھالقرآنرجمة لفھم شخصي خاص
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فیھ الكلمة الواحدة يتؤدّ وبسطٍ قیقة بشرحٍ ترجم ھذه الكنایات الدّ وكیف یمكن أن تُ ]187.ک[

؟. . طویلةٍ بجملٍ 

1.ھللغات العالم كلّ القرآنمن وجوه إعجاز أمثال ھذه الكنایات ھي وجھٌ إنّ :یقولم ث

ا :العن القفّ ركشي فقال ناقالً الزّ أمّ

اف، الوةبالتّ المنع مخصوص أنمن المغاربة المتأخرینم بعض في كالورأیت" ماأمّ

یقتصر من ذلك على بیان أنرورة، وینبغي بالضّ ذلك جائزٌ نّ إترجمتھ بالفارسیة ف

العبادات، أركانوحید و التّ إلىرورة المعنى بمقدار الضّ منھ و القریبُ مِ كَ حْ الحكم المُ 

، سان العربيّ م اللّ یادة على ذلك بتعلّ الزّ أرادمن رُ مَ ؤْ ض لما سوى ذلك ویُ و ال یتعرّ 

2."لیلیقتضیھ الدّ الّذيوھذا : وقال 

:فقالالقرآنمباحث في ھكتابفي ھذا ىالقطّان إلأشاروقد 

لیس األصليعلى المعنى التّرجمةة ة في صحّ اطبي و اعتبره حجّ الشّ إلیھوما ذھب 

وحید بالتّ الدّعوةإبالغرورة في بمقدار الضّ ھذا بعض العلماء یخصّ نّ إفإطالقھعلى 

سان م اللّ یادة بتعلّ الزّ أرادالعبادات و ال یتعرض لما سوى ذلك و یؤمر من أركانو 

3.لیلیقتضیھ الدّ الّذيوھذا : ، قالالعربيّ 

ا إلى تعزیزھا و اإلكثار منھا قصد تعریف ابل دعترجمة القرآنأباحفقد الثّانيالفریق أمّ

اس وھذه ھي الغایة ة النّ كافّ إلىسالم ة، ومنھا تبلیغ اإلالحقیقیّ اإلسالمبرسالة العربیّةاطق بغیر النّ 

اغي و فرید وجدي ا، والمرّ اطبي قدیمً حنیفة و الشّ أبوونذكر من ھؤالء العلماء . ة من القرآنالحقیقیّ 

ّ ا،وینطلق ھؤالء من حدیثً  هللا علیھ وسلم، و في عھد سول صلىفي عھد الرّ واقعٌ أمرٌ التّرجمةأن

ترجم الفاتحة لقومھ من الفرس، الّذيو، dذ منذ محاولة سلمان الفارسي إ،fبة احالصّ 

من جماتس، بل صدرت ترة الناّ ا عند عامّ وواقعً امألوفً اأمرً أصبحترجمات و تتابعت التّ 

1 http://www.smahi.montadamoslim.com/بین التأیید و التحریم معاني القرآن ترجمة . html, .
ّ الدّخول للموقع 2011-03-13.                                                      تم

ركشي2 ّ الزّ حمن المرعشلي و جمال القرآنالبرھان في علوم : بدر الدّین محمد بن عبد هللا ، تحقیق  یوسف عبد الرّ
.1/448م، ص 1994حمدي الذّھبي، دار المعرفة، بیروت لبنان، 

.309بق، صمرجع سا: القطّان3
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ترجمة مجمع الملك فھد مثل،اإلسالميوقة في العالم ة لھا مكانتھا المرمُ ة ودینیّ مؤسسات حكومیّ 

ةجازإضافة إلى إالعالم، أنحاءعتھا على كافة و وزّ الفرنسیّةاللّغةلى إحة لترجمة حمید هللا المنقّ 

أنإذؤیة ا في تفعیل ھذه الرّ ا كبیرً ، وتبذل ھذه الھیئات مجھودً الشریف ترجمة القرآناألزھرجامع 

.اسة النّ دیة لكافّ سالة المحمّ هللا وتبلیغ الرّ إلىعوةالدّ ر بفضل مات تذكّ رة بمقدّ رجمات تكون مصدّ التّ 

و في أذھانھماس و في في متناول النّ أصبحرجم و قد تُ القرآننّ أو معاش بواقعٌ ا ھووممّ 

، و ھذا ما اإلسالمإلىویة عدوات الدّ ة و النّ یّ الرسماإلسالمیةو الھیئات اإلعالمة في حیاتھم الیومیّ 

نویھ رجمات و تصحیحھا و التّ التّ أجودعلى تنقیح عزیمةً أكثراألكادیمیینمن الدارسین ویجعل

.عن غیر قصدأوقصدًاسواء كانت اإلسالمه تشوّ الّتيو المغالطات التّرجمةأخطاءحذیر من والتّ 
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:الفصلخاتمــــة.16.

ة ترتكز على مفھوم المقدّسص والنّصنّ أبیتّضح،سبق ذكره في ھذا الفصلمامن كلّ 

حدي للمترجم لذلك فالتّ ،ز باستعمال البیان و البدیعز لغتھا و تعابیرھا و ھي لغة تتمیّ القداسة مما یمیّ 

المقدّسالنّصفأسلوب، التّرجمةى تتعدّ خصوصیاتیحافظ على أنو یعيَ أنا فعلیھ یكون مضاعفً 

كل ھذا نعكس نّما یا،من قدسیةٍ اللّغةب وما تكتنف ھذه راكیو جمال التّ نّسقالیحملھ من براعة و ما

اترجمتھا و في التّرجمةبین عامّ ة بشكلٍ المقدّسوص النّصة ترجمة وقد انحصرت جدلیّ نتھاأمّ

رق الواجب مراعاتھا مع ة و الطّ رجمیّ راسات التّ الدّ فية ھذه الجدلیّ و تجلّتالمعنویّةو الحرفیّة

الّتياألسالیبكلي و الوظیفي و الدینامي و غیرھا من الشّ التّكافؤات ظریّ وص في نالنّصنوعیة ھذه 

او ،خاصوص بشكلٍ النّصة بشكل عام و في ترجمة ة الترجمیّ رون لتقنین العملیّ وضعھا المنظّ  أمّ

ة عند الفقھاء و خاصّ الٍ دجلة ترجمتھ محطّ أمسترون فكانالمطھّ الّ إھ ال یمسّ الّذيالعظیم القرآن

ل المتعبّد بتالوتھینصولیّ األ كان لھؤالء، والّذین أجمعوا في تعاریفھم على إعجاز ھذا الكالم المنزّ

ا لھم  فیحتجّ خرى أا موا منھا و حرّ نواعً ألوافحلّ ،Pالتّرجمة و ى متباینة حول رؤً أیضً

صل ن األو االنصراف عالتّرجمةخر لقراءة ة القرآن و تشجیع اآلبذھاب قدسیّ ون مثالً المعارض

ع، والعربیّةببقراءة القرآنإالّ وھو الواجب فال تكون صالةٌ  لى كلّ إالتّرجمة حركة ونالمؤیدیشجّ

رجمة قصد ا للتّ ا و شروطً نواعً أخذ اتّ و ھناك من .سالمة لإلسالة العالمیّ غات وھذا بھدف تبلیغ الرّ اللّ 

غ مان نبلّ أصل و لكن یمكن ة لن تكون كاألالتّرجمفبتعاد عن المزالق الّتي قد تحدث في التّرجمة،اال

.المغالطاتا عن كلّ حیحة بعیدً ریقة الصّ جاء فیھ بالطّ 

ز الفصل الموالي ركّ ی، سدراسة خصوصیات النّصوص المقدّسة و بُعد التّرجمة فیھاوبعد 

والّتي ترتكز ضمن إطار اللّسانیات التّقابلیة،اإلنجلیزیّةو العربیّةغتین اللّ التّشبیھ فيعلى دراسة 

.على مقارنة لُغتین في مستوى لغوي معیّن
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:مدخل الفصل.1.2

وال تكاد تخلو ھذه منھا و الجدیدة،القدیمةِ البالغةِ ة في كتبِ ن األبواب القارّ التّشبیھ مإنّ 

ِّ األساسیّةة تب من ھذا الباب باعتباره من األلوان البیانیّ الكُ  . العربیّةاللّغةا من سلیقة ا رئیسً نً و مكو

أشھر علماء البالغةاء بھ ما جا على حسب و اصطالحً للتشبیھ لغةً تعریفًاھذا الفصلیعرضو

ج، ثم )6-2/2-2(ئینرأیھم في ذلك في الجزثمّ یبیّنالعرب و اإلنجلیز ھُ ركانَ بعد ذلك أَ یعرّ

نجلیز الّتي وضعھا البالغیون العرب و اإل) 8-4/2-2(في الجزءھقسامأو ) 7-3/2-2(ئینالجز

أعمق لھذه لفھمٍ لفصلِ لخالصةٍ بمثابةِ وھيبینھماموازنةٍ یقف عندخیر و في األ.على حد سواء

حلیلُنا رتكز تاإلجراء یذ على ھذا إاإلنجلیزیّة، و العربیّةاللّغةیاتھا في ة و خاصّ ورة البیانیّ الصّ 

.لترجمة التّشبیھ في الجانب التّطبیقي

:العربیّةاللّغةالتّشبیھ فيتعریف .2.2

وكثیرةً ھم و المحدثین فكانت تعریفاتُھ غزیرةً ین األقدمین منعنایة البالغیّ التّشبیھ بلقد حظي 

حدث عن بنا التّ یجدرُ و أبعدھا عن التعقید لذلك ا نا سنتطرق إلى أكثرھا شیوعً في كتب البالغة، لكنّ 

.ةكر في القوامیس و الكتب البالغیّ بعض ما ذُ 

:غةً التّشبیھ ل.1.2.2

:"هَ بَ شَ "ويغلى الجذر اللّ التّشبیھ امفردةالقوامیس كلّ عُ رجِ تُ 

:لسان العربففي 

َ فُ تُ ھْ بَ شْ و أَ ھُ لَ اثَ ي مَ الشَّ ھُ بَ شْ و أَ اهٌ بَ شْ أَ عُ مْ و الجَ لُ ثْ ھ المِ بُّ شَ الشّبھ و التَّ " ا نً ال

ھُ ھَ بّ و شَ ھِ بِ احِ من صَ ھ كلّ بَ شْ أَ : اھَ بَ تَ ان و اشْ ئَ یْ الشَّ ھَ ابَ شَ و تَ . ىلَ عَ ھَ بَ شْ ، و أَ ھُ تُ ھْ ابَ وشَ 

): لَ ثَ مَ (ة مثیل و جاء في لسان العرب في مادّ التّ التّشبیھو "ھُ لُ ثْ بھ مِ ھ بِّ اه و شُ إیّ 

1"واحدبمعنىھُ بِ شْ و یُ ھَ بَ ، و شَ لُ ثْ ومِ ثَلُ مَ الُ قَ یُ : لُ ثْ و المِ "

ٌ بالغیّة، ط: ، محمد أبو شوارب و أحمد المصري1 .9، ص2006،  دار المطبوعات، اإلسكندریّة، 1قطُوف
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ا :العینفي الفراھیدي  فذكرأمّ

بِیْھُ الشّبھ، والشّبھ:أنّھ التّشبیھ ب" ثْلُ، والجمع: ، والشَّ بَاهٌ : المِ ْ .أَش

ن فالنًا، وقال هللا  َ بَھَ فُال ْ ا، وأَش ا بِھَذَ ُ ھَذَ بَّھْت ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ نث:yو تقول شَ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ا]7یة اآلجزء من ، ک[مثى ھَا بَعْضً بِھُ بَعْضُ ْ 1.أي یُش

ّ التّشبیھ و التّمثیل لُغویًا لھما المعنى نفسُھ .و تُجمع المعاجم اللّغویة المذكورة على أن

: كتور عبد الحمید أحمد محمد عليفھ الدّ و قد عرّ 

. المثل جمعھ أشباهٌ –ك حریبالكسر و التّ الشّبھفاا و معنً مثیل وزنً التّ غةً التّشبیھ ل"

ى التبسا منھما اآلخر حتّ كلّ ھَ بَ شْ أَ –ا اھً بَ تِ ا و اشْ ھً ابُ شَ تَ ھُ لَ اثَ و مَ ھُ ھَ بَ شْ و أَ ھُ ھَ وشابَ 

مثیل التّ التّشبیھ وة تدور حول المماثلة، فمثلھ فالمادّ –ا اه و بھ تشبیھً ھھ إیّ وشبّ 

2"اا و معنً حرفان مترادفان وزنً 

اقد نقل األو ھذا  اركشي عن األم الزّ مّ قال . فظینرادف بین اللّ مخشري ما یفید ھذا التّ م الزّ مّ

ھُ بِ شْ و یُ ھِ بَ ، كشَ یلٌ ثِ و مَ لٌ ثَ و مَ لٌ ثْ قال مِ یُ . رُ ظَ أي النّ لُ ثَ في األصل بمعنى المَ لُ ثْ المِ ": مخشري الزّ 

3".یھبِ وشَ 

ا في تفسیره یھ كثیرً شبمن التّ الزمخشري اذ یستعمل مصطلح التمثیل بدالً یتّخذهوھذا ما 

؟.افالكشّ 

3/404، ص مرجع سابق:الخلیل بن أحمد الفراھیدي1
أحمد محمد علي عبد الحمید، مكتبة الثقافة الدینیة، بور سعید،.د: ، تحقیق التّشبیھمباحث :بدر الدین الزركشي 2

.29م، ص1984ب ط،
ینیّة، بور سعید، التّشبیھمباحث :عبد الحمید أحمد محمد علي3 ام الزركشي، مكتبة الثّقافة الدّ م،  1984عند األمّ

.30ص
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: اصطالحً التّشبیھ ا. 2.2.2

ا  ة دّ عِ ن ذكروا لھُ الّذیمن البالغیین كبیرةً عنایةً التّشبیھنال ،على المستوى االصطالحيأمّ

ألحیان ومن أبرز ھؤالء من افقت في مضمونھا في كثیرٍ اختلفت في لفظھا و اتّ ،تعریفاتٍ 

:البالغیین

:لقدماءعند ا.1.2.2.2

، أو عقلاآلخر في حسّ دَّ سَ مَ یئین یسدُّ الشّ على أنّ دُ قْ ھو العَ : "التّشبیھماني في یقول الرّ 

1".فسیكون القول أو في النّ ن أنْ التّشبیھ مو وال یخلُ 

ّ التّشبیھ یتمّ حقیقةً أو تخییالً على حسب مقتضى السّیاق .بمعنى أن

ا  اآلخر منابَ الموصوفین ینوبُ دَ حَ أَ الوصف بأنّ "ھو عندهالتّشبیھفأبو ھالل العسكريأمّ

2"التّشبیھعند 

ة ، ال من دّ واحدة أو جھات عِ صفھ بما قاربھ و شاكلھ من جھةٍ التّشبیھ:"شیق و ابن الرّ 

3".اه ة لكان إیّ كلیّ جمیع جھاتھ ، ألنھ لو ناسبھ مناسبةً 

ا بینھما من وجھٍ ا بھ و اشتراكً ھً شبَّ ا و مھً یستدعي طرفین مشبَّ التّشبیھإن : "اكي و السكّ 

4".آخرو افترقا من وجھٍ 

5".بھالمشبّھا من أحكام ھ حكمً ھو یثبت للمشبّ التّشبیھ: "وابن األثیر 

6"الداللة على مشاركة أمر آلخر في المعنى: "و الخطیب القزویني 

:عند المحدثین.2.2.2.2

:منھا، وأقتصر على ثالثٍ ذا البابالمُحدثین لھلقد تعددت تعاریف البالغیین

التّشبیھ بأنّھذكر محمد بن علي الجرجاني.1

.9مرجع سابق، ص: محمد أبو الشوارب و أحمد المصري1
.9المرجع نفسھ، ص2
، 1963، ، مطبعة السعادة ، مصر3لحمید ، طبد امحمد محي الدین ع: ابن رشیق القیرواني ، العمدة ، تحقیق 3

.1/286ص
.10مرجع سابق، ص:أبو الشوارب و أحمد المصري4
.10مرجع سابق، ص :أبو الشوارب و أحمد المصري5
.10ص،المرجع نفسھ6
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شترط أن ، ویُ المشبّھبھ في المشبّھعلى حصول صفة لیدلّ بشيء؛تشبیھ شيء "

ھ ، كما إذا شبّ المشبّھھا بھ، و إال لم یعلم حصولھا في تكون من أظھر صفاتھ و أخصّ 

.زید باألسد في شجاعتھ

، وإذا لزم الترجیح من غیر المشبّھبھ أظھر من المشبّھن وجودھا في و أن یكو

فة و ھو في الحقیقة لمقلوب لقصد المبالغة في تلك الصّ التّشبیھ اھم في ح، اللّ مرجّ 

جاعة زید باألسد ملزوم بشجاعتھ، لكون الشّ شبیھزم بعبارة الملزوم، فإن تّ إفادة الالّ 

.1أظھر و أخص بھ

2."في معنىألمرٍ اللة على مشاركة أمرٍ الدّ "أنّھالتّشبیھ بعلي أبو حمدة دمحمّ ویوجز .2

ف التّشبیھ بأنّھ.3 ا علي الجارم فقد عرّ بیان أن شیئا أو أشیاء شاركت غیرھا في صفة أو ": أمّ

3".أكثر بأداة ھي الكاف أو نحوھا ملفوظة أو محسوسة

خر في آلاللة على مشاركة أمرٍ ھو الدّ التّشبیھنّ ضح أابقة یتّ عریفات السّ ومن خالل التّ 

لمذكورة أو المقدرة المفھومة من سیاق الكالم لغرضٍ التّشبیھ امعنى مشترك بینھما في إحدى أدوات 

.مه المتكلّ یقصدُ 

ھو ربط بین شیئین أو أكثر في التّشبیھفق البالغیون على أنّ جمل الحدیث فقد اتّ وفي مُ 

. فاقھا و اختالفھافات و مقدار اتّ فة أو الصّ ھم اختلفوا في ھذه الصّ أكثر و لكنّ فات أومن الصّ صفةٍ 

فات أكثر من انفرادھما في في الصّ االتّشبیھ ما وقع بین شیئین اشتراكأحسن ھم إلى أنّ فذھب بعضُ 

یھ الّذيالتّشبین المتأخرین إلى تفضیل من البالغیّ وذھب كثیرٌ . ینھماالتّشبیھ بد ى یوحّ فات، حتّ الصّ 

.رل و التصوّ ا یفتح المجال للتخیّ ا ممّ بھ معً المشبّھوالمشبّھتكثر فیھ االختالفات بین 

. فوسوب و تھفو إلیھ النّ تمیل إلیھ القلُ فصور البیان و أقربھا إلى الفھم، قدمَ أالتّشبیھ ویعدّ 

من ھ یقوم على أساسٍ نّ ذلك أل.و الخاصّ یستوي فیھ العامّ حیثلغةه و ال تحدّ بجنسٍ ال یختصّ وھو 

ا لرؤیتھ ر تلك القرابة طبقً أو یتصوّ األشیاء،یراھا اإلنسان في الّتيفات المشتركة أو المتشابھة الصّ 

.للوجود

مصر تحقیق عبد القادر حسین، دار نھضة ،اإلشارات و التّنبیھات في علم البالغة:محمد بن علي الجرجاني1
.171للطّبع و النّشر، القاھرة، ص 

ان للنّشر 2، طالعربیّةو الحدیث و نصوص من القرآنالبھیج في أسالیب البیان في :محمد علي أبو حمدة2 ، دار عمّ
.82، ص2005و التّوزیع، األردن، 

ار السّعودیة المصریة البالغة الواضحة البیان المعاني و البدیع و دلیل البالغ:أمین مصطفى وعلي الجارم 3 ة، الدّ
.31، ص2005للطّباعة و النّشر و التّوزیع، القاھرة، 
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ین ادر على  تحقیق ھذا الجمال بإبراز حدّ التّشبیھ ق" كتور مطلوب أحمد یقول الدّ 

اخاذا تخذان اتّ ھما ال یُتّ متناظرین یعمل كل منھما باتجاه یلتقي فیھ مع اآلخر لكنّ  ما ینسجمان و إنّ أمّ

1."بال صدامتامّ بھدوءٍ 

:، قائالً أفضلیتھ غلى باقي الفنون البالغیة األخرىالتّشبیھ وبالغة إلىو أشار القزویـــني 

تعقیب المعاني البالغة، و إنّ فق العقالء على شرف قدره و فخامة أمره في فنّ ا اتَّ ھ ممّ اعلم أنّ " 

ا كانت أو فوس إلى المقصود بھا مدحً مثیل منھ یضاعف قواھا في تحریك النّ التّ ھ السیما قسمُ ب

2."ا أو غیر ذلكا، أو افتخارً ذمًّ 

:العربیّةاللّغةالتّشبیھ فيأركان .3.2

: ھيربعةٌ أالتّشبیھ أركان 

.بھالمشبّھ.2المشبّھ.1

.یكون تشبیـــــھیان، و دونھما ال، وھما ركناه األساس)التّشبیھطرفا (یان و یسمّ 

.أو مقدّرة، وھي الكاف أو نحوھا، ملفوظةٌ أداة التّشبیھ.3

.3تجمع الطرفینالّتيفات فة أو الصّ ، وھو الصّ وجھ الشّبھ.4

:التّشبیھطرفا - 1.3.2.

اإوھما  :مّ

:حسیّان.1

اھرة؛ و معنى ھذا الظّ تھ بإحدى الحواس الخمس ھو أو مادّ كُ رَ دْ و المراد بالحسّي ما یُ 

قات، أو المشمومات، أو الملموساتبصرات، أو المسمُ ھما قد یكونان من المُ أنّ  ِّ .وعات ، أو المذو

]58، ې[مثڭ ۇ ۇنث:قولھ : فمن المبصرات

.33م، ص1975فنون بالغیة ، دار البحوث العلمیة ،ب ط ، :مطلوب أحمد1
، دار الوفاء لدنیا الطباعة 1علم البیان بین القدماء و المحدثین دراسة نظریّة تطبیقیّة، ط:یوسف حسني عبد الجلیل2

.22م،ص2006النشر، اإلسكندریة،و 
، 1993اإلیضاح في علوم البالغة، شرح و تنقیح محمد خفاجي، الطبعة الثالثة، دار الجیل، ص: الخطیب القزویني3

.4/66ص 
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مرة .فالجامع البیاض و الحُ

.وت الجمیل بصوت البلبلتشبیھ الصّ : وعاتو من المسمُ 

.رالفواكھ الحلوة بالعسل و السكّ تشبیھ بعض : وقاتذُ من المَ و

.تشبیھ بعض الروائح بالكافور و المسك: المشموماتمنو

.اعم بالخزین النّ تشبیھ اللّ : الملموساتمنو

:عقلیانأو .2

بل بالعقل، وذلك كتشبیھ العلم یدركان بالحسّ ھما ال ُین أنّ رفین العقلیّ و المراد من الطّ 

.بالحیاة، و الجھل بالموت

1لق الكریم بالعطرا، كتشبیھ الخُ یكون أحدھما عقلیاً و اآلخر حسیًّ وذلك أن: مختلفانأو.3

: التّشبیھأدوات -2.3.2

لى إالتّشبیھ رفین، وتنقسم أدوات م عالقة المشابھة بین الطّ ھي رابط لفظي یعقد بھ المتكلّ 

.و حرفٌ وفعلٌ اسمٌ : ثالثة أنواعٍ 

:الحروف.1

الً  ّ الكاف و نحوھا أن یلیھا األصل فيو ). زید كاألســـــد(:حو قولكفي ن) الكاف: (أو

ی نث:بًا كقولھ بھ مركّ المشبّھھ وذلك إذا كان التّشبیھ بىبھ، وقد یلیھا مفرد ال یتأتّ المشبّھ

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج 

شبیھ حالھا في نضارتھا إذ لیس المراد تشبیھ الحیاة بالماء، بل المراد ت]45.ں[مجمث

لم یاح كأنْ ثم یھیج فتطیره الرّ ابھا من الھالك و الفناء، بحال النبات یكون أخضرً وبھجتھا وما یتعقّ 

.یكن

).زید كأنّھ أســــد: (في نحو قولك) كأنّ : (ثانیًا

) ا أسدزیدً كأنّ (و األصل في : قالوا. من الكاف وإناللّغةعند أكثر علماء بٌ مركّ حرفٌ ) كأنّ (و 

ا كأسد( ّ زیدً اھالتّشبیھ ام حرف دِّ ثم قُ )إن ، وما بعد الكاف لدخول الجارّ ) إنّ (تحت ھمزةبـــھ، ففُ تمامً

ــــرَّ بھا .جُ

:وھي عدیدة: األسماء.2

.50،51، ص ص 2004، العربیّةعلم البیان، دار اآلفاق : یُنظر  عبد العزیز عتیق1
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).زید مثل األســــــد: (في نحو قولك) مثل(

.و نحوھا) شبھ(و)مثل(من لفظة ، وما یشتقّ )نحو(ما في معنى مثل كلفظة 

:األفعال.3

ا أسدً : (في قولك) علمت(ثل التّشبیھ معن ینبئُ قد یُذكر فعلٌ  بَ رُ ونحوه، ھذا إذا قَ ) اعلمت زیدً

ً قیل، فإنْ التّشبیھ 1.و نحوھمــــــا) حسبتھ(و ) خلتھ: (بعد ولو قلیال

:وجھ الشّبھ. 3.3.2

.تخییالً أو تحقیقاً رفان یشترك فیھا الطّ الّذيھو المعنى 

:نوخي على تأویل كما في قول القاضي التّ بھ إالّ المشبّھأن ال یمكن وجوده في : یلبالتخیّ راد المُ و 

َّ ابتِداعُ  َ بَینَھُن ٌ الَح نَن ّ النجومَ بین دُجاھا                            سُ 2وكأن

أسودٍ شیئ مظلمٍ في جوانبِ بیضٍ مشرقةٍ الھیئة الحاصلة من حصول أشیاءٍ وجھ الشّبھفإنّ 

اللة و كل خییل، وذلك أنّھ لما كانت البدعة و الضّ بھ إالّ على طریق التّ المشبّھفھي غیر موجودة في 

يء ریق و ال یفصل الشّ لمة، فال یھتدي إلى الطّ یجعل صاحبھا في حكم من یمشي في الظّ ما ھو جھلٌ 

ٍّ أو یعثُ ى في مھواةٍ أن یتردّ نُ من غیره فال یأمَ  .لمةھت بالظّ بّ ، شُ مھلكةٍ أو آفةٍ قاتلٍ ر على عدو

بصر ھناك، غیر أنّھ ال یخرج مع ھذا عن شاھد المُ للمُ فجعل ھذا األصل من المعقول مثاالً 

وس، كما فعل البحتري في ول في ذلك بالمحسُ ل المعقُ اھر أن یمثّ اھر ألن الظّ كونھ على خالف الظّ 

:قولھ

ھا        ُ ار َ ن جو سْ ُ اطَ ح َ ھَا إفْر ادَ َ ْ ز یًّبوقد ُ د خ ْ ج فَار من المَ ْ خالئقَ أص

ى        َ ْ تُر اكب أن َ و اريّ الكَ َ ر ُ دَ ن سْ ُ یْھَبوح َ اللَّیْل غَ العَ في دَاج من َ 3طَو

ا خارج أو غیر خارجإووجھ الشّبھ  :مّ

.ن حقیقتھماعرفین أو خارج غیر خارج عن حقیقة الطّ أي 

لو اإاألوّ ا، أو جزؤھما كما في تشبیھ في كونھ إنسانً بإنسانٍ في تشبیھ إنسانٍ ، كماتمام حقیقتھمامّ

.بعض الحیوانات العجم باإلنسان في كونھ حیوانًا

.68-4/66مرجع سابق، ص : الخطیب القزویني1
یتیمة الدّھر في محاسن أھل العصر ، تحقیق مفید محمد :أبي منصور عبد الملكبن محمد بن إسماعیل الثعالبي2

.2/395، ص 1983،  دار الكتاب العلمیّة، بیروت، ،1قمحیة، ط
ریفي، ط: تحقیق و تعلیق: یُنظر دیوان البحتري3 من 1/192،193،  دار المعارف، مصر، ص 2حسن كامل الصّ
.) ألخالق(صیدة مدح البحتري فیھا الفتح بن خاقان، بلفظ ق

ة سواد اللّیل،اُنظر الخلیل بن أحمد الفراھیدي: والغیھب  . 3/360، ص مرجع سابق: شدّ
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.مثل تشبیھ القرد في بعض حركاتھ باإلنسان

اصفةٌ الثّانيو اوالحقیقة، ةة أو إضافیّ حقیقیّ إمّ ة، مما یدرك وھي الكیفیات الحسیّ حسیّةإمّ

صل بھا من الحسن و القبح و غیر ذلك، وان األشكال و المقادیر و الحركات، وما یتّ بالبصر، من األل

من عوم، أو بالشمّ وق من أنواع الطّ ن، أو بالذّ ن بیْ بیْ الّتيعیفة وة و الضّ مع من األصوات القویّ أو بالسّ 

ة و الخفّ البة ین و الصّ طوبة و اللّ مس من الحرارة و البرودة و الرّ وائح، أو باللّ أنواع الرّ 

او.....قلوالثّ  العلم و القدرة و الكرم ظ و المعرفة و قّ الّتیفسیة من الذكاء و كالكیفیات النّ ةعقلیّ أمّ

ة كإزالة الحجاب واإلضافیّ . لم، و ما جرى مجراھا في الغرائز و األخالقخاء و الغضب و الحِ والسّ 

.مسة بالشّ جّ في تشبیھ الحُ 

االوجھ  :بمركّ د أو واحد أو متعدّ إمّ

اوجھ الشّبھ اواحد أو غیر الواحد، و الواحد إمّ ا: غیر الواحدو. ي أو عقليحسّ إمّ بمنزلة إمّ

.بد غیر مركّ با من أمرین أو أمور، أو متعدّ الواحد مركّ 

اب والمركّ  :ي أو عقليحسّ إمّ

االمتعدد و ع أن یین، المتناال یكون طرفاه إال حسّ يالحسّ ، وي أو عقلي أو مختلفحسّ إمّ

ختلفان، لجواز أن یان أو مُ عقلیان أو حسّ إمّاطرفاه العقليو . ي شيءمن غیر الحسّ یدرك بالحسّ 

.ـــــيالوجھ الحسّ التّشبیھ بمن الوجھ العقلي أعمّ التّشبیھ بي شيء، ولذا فیدرك بالعقل من الحسّ 

الً  ّ :وجھ الشّبھ الواحد: أو

.كھة بالعنبرعم في تشبیھ النّ ة الطَّ ورد، ولذّ بالكالحمرة في تشبیھ الخدّ : يالواحد الحسّ 

فع بعدمھ،كالعراء عن الفائدة في تشبیھ وجود الشيء العدیم النّ : الواحد العقليو 

.جل الشجاع باألسد فیما طرفاه محسوسانفي تشبیھ الرّ ةو الجراء. فیما طرفاه معقوالن

و الوضوح في تشبیھ . بھ محسوسالمشبّھمعقول والمشبّھور، فیما الھدایة في تشبیھ العلم بالنّ و

.بھ معقولالمشبّھمحسوس و المشبّھنن فیما جوم بالسّ النّ 

:وجھ الشّبھ المركب: ثانیًا

قة في جوانب ، متفرّ المقدارِ مستطیلة متناسبةُ كالھیئة الحاصلة من ھوى أجرامٍ :يب الحسّ المركّ و 

:ارلم، كما في قول بشّ ظشيء م

َ النَّ  ثَار َّ مُ اكبُھكأن َ و ى كَ َ یَافَنَا لَیْلٌ تَھَاو وسنَا                         وأسْ ؤُ ُ قَ ر ْ 1قْع فَو

ار بن برد1 د الطّاھر بن عاشور، نشر الشّركة التّونسیّة للتّوزیع و الشّركة : جمع و تحقیق و شرح: دیوان بشّ محمّ
، في قصیدة مدح بھا مروان بن محمد بن مروان و فیس عیالن، 1/335م،  ص 1976ع، الجزائر، الوطنیّة للتوزی

وسھم(بلفظ  .1/182مرجع سابق، ص : الغبار ، الخلیل بن أحمد الفراھیدي: و النقع ) رؤُ
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وجھ الشّبھ المتعدد : ثالثًا 

ة د العقلي كحدّ بأخرى، و المتعدّ ائحة في تشبیھ فاكھةٍ عم و الرّ ون و الطّ ي كاللّ عدد الحسّ التّ إنّ 

.بالغرابظر و كمال الحذر في تشبیھ طائرٍ النّ 

1.مسبالشّ أن في تشبیھ إنسانٍ لعة و نباھة الشّ د المختلف كحسن الطّ و المتعدّ 

:لىإالتّشبیھ أغلب البالغیین یقسّمون إنّ :العربیّةاللّغةالتّشبیھ فيأقسام . 4.2

:باعتبار األداة.1.4.2

:دمرسل و مؤكّ 

ۀ ہ نث: yقولھ هللا ، نحوأداة التّشبیھكرت فیھ ھو ما ذُ :لمرسلالتّشبیھ ا.1.4.2.1

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ نث:، وقولھ ]5.مج[مثہ

]21.ې[مثڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

عاء أن من ادّ اصلٌ التّشبیھ ح، و تأكید أداة التّشبیھذفت منھ ھو ما حُ :دلمؤكّ التّشبیھ ا. 2.1.4.2

ابھ، و ذلك نحو قولھ المشبّھعین المشبّھ ً .لبعض ما یُرى یوم القیامــــــةتصویر

مثجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىثنث: قال 

ُّ أنّ أي]88.ہ[ حاب، أي تسیر في الھواء كسیر السّ مرَّ الجبال تُرى یوم یُنفخ في الصور تمر

.یاحوقھ الرّ تسُ الّذيحاب السّ 

ا قولُ  ً :ضىریف الرّ الشّ ومنھ شعر

سَى النّسیمُ ب ْ عُ أر َ ْ تَض م ن في أجداثكُ ْ ز املُ المُ َ و َ ْ              ح ت َ ال بَرح َ مُ و ادیكُ َ و

اصةُ الھَمـــــعُ  مُ العرَّ لى قُبُوركُ ُ النّبْت تُرضعُــــھُ               عَ نین َ الُ ج َ ال یَز َ 2و

.51،66-33مرجع سابق، ص : الخطیب القزویني1
. القبور: األجداث. قصیدة حوامي جبال العز، من1/648دار صادر، بیروت، ص : دیوان الشّریف الرّضى2

ة اصَ وسحاب . العراص من السحاب ما أطلّ من فوق، فقرب حتى صار كالسقف، و ال یكون إال برعد أو ببرق: العرَّ
. 6/73، 297، 1/110مرجع سابق، ص ص ص : اُنظر الخلیل بن أحمد الفراھیدي.  أي ماطر: ھمع
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ھي كالحوامل من الحیوان، بجامع أن كالً الّتيحب ن أو السّ زْ المُ ) نزْ بحوامل المُ (فھو یرید 

.كالجنینالّذيبت النّ ) بتبجنین النّ (یرید نمنھما یحمل في باطنھ منفعة، كم

.المشبّھضیف إلى ن قد أُ التّشبیھ یبھ في ھذین المشبّھف

المرسل و أوجز، التّشبیھ اد أبلغ من لمؤكّ التّشبیھ او  ھًا بھ مشبّ المشبّھكونھ أبلغ فلجعل أمّ

ا من غیر إظھار ) أسدٌ زیدٌ (قولاه، ففیكون ھو إیّ أداةٍ من غیر واسطةِ  ا أسدً ، أداة التّشبیھیجعل زیدً

او 1.نھأداة التّشبیھ مكونھ أوجز فلحذف أمّ

:وجھ الشّبھباعتبار .2.4.2

او لتمثیل وغیر تمثیل، و مجمل و : فلھ ثالث تقسیماتوجھ الشّبھباعتبار أمّ ، وقریب مفصّ

.و بعید

:مثیل و غیرهتشبیھ التّ .1.2.4.2

ٱ ٻ ٻ نث: ومنھ قولھ . د أمرین أو أمورما وجھھ وصف منتزع من متعدّ :مثیللتّ ا

]17.البقرة[ مثٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

، مع في حصول مطلوبٍ وھو الطّ . دفإن تشبیھ حال المنافقین في اآلیة، أمر حقیقي منتزع من متعدّ 

.قالب األسبابلمباشرة أسبابھ القریبة مع تعقب الحرمان و الخیبة الن

للعطف،وأسرع فوس و أعظم، وأھزّ ا كان أبھى و أفخم و أنبل في النّ مثیل إن كان مدحً و التّ 

ّ المواھب، و أیسر على األلسُ لإللف، وأغلب للممتدح،وأوجب شفاعةً  ر ن و للمادح، و أقضى لھ بغُ

.أذكر، وأولى بأن تعلَقھ القلوب و أجدر

إلیضاح المعانّي من خالل رَ یر ما موضع وكثُ في غPمثیلي في لتّ التّشبیھ اورد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ نث: تشخیصھا وتجسیدھا ففي قولھ 

مثٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

. 91، مؤسسة المختار للنّشر و التّوزیع، القاھرة ، ص 2تحلیلیّة لمسائل البیان، طدراسة: بسیوني عبد الفتّاح فیود1
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ّ قولھ قـــال البقـــاعي]125.گ[ ـف ھـذا الشخص أي یتكلّ ... مثٿ ٿنث: بأن

ِ فِي السَّمَ عــود   في قبــول الھدایة الصّ  حیاء من مزاولة ما ال یمكن ، بما أشارت وفي خفاءاء

ة ة أھبطتھ حركتھ الطبیعیّ ما أصعدتھ حركتھ االختیاریّ اد ، فكلّ اء في الصّ إلیھ قراءة من ادغم التّ 

نّھ ألـزم ھـذا االضطراب أخبـر أضطرب ، وال بحال المُ هللا سبحانھ حال الضّ لَ فلما مثَّ … ة القسریّ 

1" ن من ال یؤمكلّ 

فسي بالمحسوس وھو صعود اإلنسان إلى یف النّ ھ المعقول وھو عدم قبول اإلسالم والضّ وقد شبّ 

.مكان شاھق وشعوره باالختناق

أي كأنما یحاول الصعود إلى " مثٿ ٿ ٿ ٿنث: ي فیقولویذھب ابن جزّ 

2."السماء وذلك غیر ممكن، فكذلك یصعب علیھ اإلیمان وقرئ یصعد بالتخفیف 

ورة المطلوبة من وعدم إبراز الصّ ،ر الشيء بنفسھھ فسّ نّ أوالمالحظ على تفسیر ابن جزي 

ّ القصد من الصّ اإلیمانماء باستحالة عود إلى السّ ھ یربط استحالة الصّ نّ إالتّشبیھ؛ بل  ورة ھو ؛ ألن

شاھقٍ مكانٍ رفع إلىیُ الّذيذلك لِ ثَ لھ كمَ ثَ ال فمَ صدر الضّ صیبُ یُ الّذيجر یق والضّ تصویر الضّ 

.جر یق والضّ على الضّ فیكاد یضیق نفسھ ویختنق وھو داللةٌ 

عود إلى ي وھي استحالة الصّ ان في تفسیره لآلیة بما ذھب إلیھ ابن جزّ ویذھب أبو حیّ 

، ا غیر ممكنٍ ما یزاول أمرً ة معناھـا كأنّ التّشبیھ یملة والجُ " : مخشري فیقولزّ ماء معتمداً قول الالسّ 

ّ صُ  3."عنھ المقدرة من االستطاعـة وتضیقُ بعدُ ویَ فیما یمتنـعُ لٌ ثَ ماء مَ السّ عودألن

َّ المناقشة العلمیّ  ّ عدم القدرة على التّ قیقة تدلّ ة الدّ إن انفس في األنا على أن یق كن العالیة والضّ مّ

قتضى المُ ابق ، فلسّ التّشبیھ اأوردناه في الّذيوح والوصول إلى مرحلة االختناق ینتاب الرّ الّذي

حالة الكفر ال یصل إلى قلبھ اإلیمان أو تجسیدُ الّذيال و بیان حال الضّ التّشبیھ ھالبالغي من ھذا 

.ف فوس وتتكشّ ل في النّ تتمثّ فسیة وتوضیحھا ورسمھا بصورةٍ النّ 

ّ التّ  الّتية ة والنفسیّ وص في المعانّي البالغیّ غُ التّشبیھ یي لبیانیَّة القرآنفسیر وھكذا نجد أن

.یعانیھا الكافر

محمد عبد المعین خان ، : نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور، تحقیق: مر البقاعيبرھان الدّین إبراھیم بن ع1
، وقرأ أبو بكر 264–7/262ص صم،1969، طبعة مجلس المعارف اإلسالمیة، حیدر آباد الدكن الھند ، 1ط
اعد( عـد في المعـنى ، و قــرأ ابن كثیر ) یصّ عد ( وھـو مثـل یتصّ عود ، قرأ نافع وأبو عمرو وابن ) یصّ من الصّ

دُ عامر وحمزة و الكسائي  عَّ اد : األصل یَصَّ الحجة في : ابن خالویھ: یُنظر: یتصعد فأدغموا التّاء في الصّ
.  149م ، ص 1979، بیروت، 3العال سالم مكرم، طالقراءات السبعة ، تحقیق عبد

.2/20، ص 1983، دار الفكر، لبنان، بیروت، 3التّسھیل في علوم التّنزیل، ط: محمد بن احمد ابن جزي الكلبي2
مخشريالقاسم وأب3 الكشّاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التّأویل، : جار هللا محمود بن عمر الزّ

د بن یوسف أبي حیّان األندلسي ، البحر المحیط، 2/49م، ص 1968مصطفى البابي وأوالده ، مصر، مطبعة ، محمّ
یاض ، المملكة النّص،  مطابع 1ط .4/218، ص 1908السعودیّة ، العربیّةر الحدیثة ، الرّ
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لجمل و اللمُ التّشبیھ ا.2.2.4.2 :مفصّ

لالما لم یذكر وجھھ، و المجملو  جھھ، وقد یُتسامح بذكر ما یستتبعھ ورَ كَ ذَ ما: مفصّ

سان لتنافر حروفھا أو تكرارھا، وال مكانھ، كقولھم في وصف األلفاظ إذا وجدوھا ال تثقل على اللّ 

ھي كالعسل في : ا غیر مألوفة، وال مما تبعد داللتھا على معانیھاة تستكره لكونھتكون غریبة وحشیّ 

.قة و نحو ذلكسیم في الرّ السة، و كالنّ الحالوة، و كالماء في السّ 

:لقریب و البعیدالتّشبیھ ا.3.2.4.2

بھ من غیر تدقیق و نظر، لظھور وجھھ في بادئ المشبّھو ھو ما نقل فیھ من :القریبو

.أيالرّ 

ا  بھ المشبّھإلى المشبّھا بالغریب و ھو كل تشبیھ یتم االنتقال فیھ من ى أیضً و یسمّ :البعیدأمّ

:ابط بینھما ومن أمثلتھ قولھ الرّ عمال فكر و طول تأمل بسبب خفاء وجھ الشّبھبعد إ

]39.ۓ[مثەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئنث

بعد یلَ يء إذا نِ و ألن الشّ لغرابتھ،-أي البعیــــــد–النّوعا كان من ھذا التّشبیھ مو البلیغ من 

1.رة أولىفس ألطف،و المسّ لب لھ و االشتیاق إلیھ كان نیلھ أحلى، وموقعھ من النّ الطّ 

:شبیھأقسام أخرى للتّ .3.4.2.

ة لتحدید جمیع أقسامھ، إذ نجد عدّ ، لكن ھذا غیر كافٍ التّشبیھ باعتبار أركانھلقد رأینا أقسام 

:شبیھ ھيأخرى للتّ أقسامٍ 

:لبلیغالتّشبیھ ا.1.3.4.2.

.)جملد المُ المؤكّ (لبلیغالتّشبیھ ا: فھووجھ الشّبھذفت منھ األداة و حُ التّشبیھ الّذيھو 

ة صالح الدّین منیمنة، محمد رشید رضا و أسام: أسرار البالغة في علم البیان، تحقیق :عبد القاھر الجرجاني1
.217، 149،176-145م ، ص1992، دار إحیاء العلوم، بیروت، 1ط
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المشبّھھو عین المشبّھعاء أن ة المبالغة، لما فیھ من ادّ البالغة و قوّ التّشبیھ فيو ھو أعلى مراتب 

امع یجعل نفس السّ الّذيا، ھذا اإلیجاز ة و الوجھ معً بھ، و لما فیھ من اإلیجاز الناشئ عن حذف األدا

1.التّشبیھى من وجوه تذھب كل مذھب، ویوحي لھا بصور شتّ 

:منيلضّ التّشبیھ ا.2.3.4.2.

لمعروفة بل یلمحان التّشبیھ ابھ في صورة من صور المشبّھو المشبّھتشبیھ ال یوضع فیھ 

.ممكنالمشبّھأسند إلى الّذيالحكم بھ لیفید أنّ ؤتىالتّشبیھ یرب من وھذا الضّ . ركیبفي التّ 

جدید، و إقامة زوع إلى االبتكار و التّ عبیر، و النّ ن في أسالیب التّ التفنّ : و من بواعث ذلك

في ودقّ ھ كلّ ، ألنّ التّشبیھغبة في إخفاء معالم ، و الرّ المشبّھالبرھان على الحكم المراد إسناده أي  ما خَ

.فسأبلغ في النّ 

:لسَّلبيالتّشبیھ ا.3.3.4.2.

المشبّھنّ أبالقارئتعقد صلة بین طرفیھ، و تنبئتشبیھيكل أسلوبٍ أداة التّشبیھ فيإن 

.فة المشتركة بینھماابطة ھي الصّ رالمشبّھ بھ تربطھ ب

طھما، ، فھي تتوسّ التّشبیھلة بین طرفي تلك الصّ أحیانًا Pفي ال تعقد ھذه األداة 

.ین أو غیرھماأو كالضدّ نیھ ما، فقد یكونان ضدّ رفین شبّ طّ ولیس بین ذینك ال

، فر و اإلیمانالل، و الكُ عن الھدى و الضّ حدث القرآن، عندما یتّ التّشبیھمن النّوعو یكثر ھذا 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڳنث: ھ قولھ و مثالُ . اعة و المعصیةوالطّ 

]122.گ[مثڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

ا شابھ بینھما، ین طرفین یعتقد التّ التّشبیھ بفلسلب : ةورة البیانیّ مجیئھا على ھذه الصّ رّ سأمّ

بھفینفي أن یكون بینھما وجھ من وجوه  2دخول االستفھام اإلنكاريالنّوعویغلب على ھذا . الشّ

.80مرجع سابق، ص: عبد العزیز عتیق1
م، 1992، مكتبة وھبة، القاھرة، 1ي و سماتھ البالغیّة، طالقرآنخصائص التّعبیر : عبد العظیم إبراھیم المطعني2

.276،290، 273، 271، 2/270ص ص ص ص ص 
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:العربیّةاللّغةفيالتّشبیھأغراض .5.2.

، كل حسب التّشبیھة في حصرھم ألغراض علماء البالغاوالتمحلقد وجدنا الكثیر من 

ھذه األغراض ، إذ إنّ التّرجمةرأیھ، و قد أولینا ھذا الجانب الكثیر من االھتمام لعالقتھ المباشرة ب

و سنحاول إظھارھا مع تبیان تعامل المترجمین معھا ،ة لھا األثر الكبیر في إعجاز قولھ البالغیّ 

.طبیقيفي الجانب التّ 

المشبّھعود إلى تى طرفیھ، ولكن معظم ھذه األغراض یعود معظمھا إلاضٌ شبیھ أغرو للتّ 

.بھالمشبّھفي حین یعود بعضھا اآلخر إلى 

:المشبّھتعود إلى الّتياألغراض .1.5.2

:المشبّھبیان حال .1.5.2.1

التّشبیھ فیأتيو یستخدم التّشبیھ لھذا الغرض عندما تكون صفة المشبّھ مجھولةً 

ّ ل على المتلّ نھا فیسھّ ھ و یبیّ ح حالَ وضلیُ  ره، ومن أمثلتھ، قول قي فھمھ و تصو

ْ المُ لُ ثَ مَ : "رسول هللا  "ابً یٍّ طَ إالّ مُ عِ طْ ا و ال تُ بً یِّ طَ إالّ لُ كُ أْ تَ الَ ةِ لَ حْ النّ كَ نِ مِ ؤ

:المشبّھتقریر حال 2.1.5.2.

نفسھ،امع و ذلك لتأكیده و توضیحھ في قریر في نفس السّ ویكون التّ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ نث:ومن أمثلتھ قولھ 

.جرت بھ العادةا لما لة تأكیدً ھ الجبل بالظّ حیث شبّ ]117،گ[مثٿ ٿ ٿ

:بیان إمكان وجود المشبّھ. 3.1.5.2

لھ، ومن أمثلتھ ال تزول غرابتھ إال بذكر شبیھٍ مستغربٌ أمرٌ المشبّھسند إلى وذلك حین یُ 

:رقول الشاع
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الِ زَ الغَ مِ دَ ضُ عْ بَ كَ سْ المِ نّ إفمُ ھُ نْ مِ تَ نْ و أَ امُ نَ األَ قْ فِ تَ نْ إف

.ا آخر بمفردهصار نوعً أنْ في األوصاف الفاضلة إلى حدّ وحھ فاق األنامَ ممدُ نّ أاعر أراد الشّ 

:تحسینھوالمشبّھ تزیین . 4.1.5.2

ف بالصفة،صايء بما ھو أحسن منھ في االتّ وذلك إن یشبھ الشّ 

:ویكون ھذا بغرض الترغیب فیھ، أو تعظیم منزلتھ ورفعة شانھ، ومثال ذلك

َّ ھُ نْ مِ دُ بْ یَ مْ لَ تَ عْ لَ ا طَ ذَ إِ بُ اكِ وَ كَ وكُ لُ و المُ سٌ مْ شَ كَ أنّ كَ  بُ كَ وْ كَ ن

:و تشویھھالمشبّھتقبیح .5.1.5.2

، وھذا الغرض كریھةٍ ره في صورةٍ نھ، بتصویأي منھ و تحقیر شوذلك بھدف تنفیر المتلقّ 

.قبیحالتّ والذمّ وللھجاءللشعراء فسیحٌ میدانٌ 

:المشبّھاستطراف .6.1.5.2

: الشاعرا ومن أمثلتھ قولُ طریفً المشبّھو ھو جعل 

بِ ھَ الذَّ نَ مِ جٍ وْ ا مَ ذَ كِ سْ المِ نَ ا مِ رً حْ ى      بَ كَ حَ بُ ھَ اللّ یھِ ى فِ رَ ا سَ مً حْ فَ تُ یْ أَ رَ 

اضعنا التّشبیھ یوھذا . ھبھ بالذّ جُ وْ مَ من المسكِ ببحرٍ موقدٍ اعر فیھ جمرُ ھ الشّ شبّ حیث م صورة أمّ

.طریفة أبدعھا الشاعر بخیالھ

:بھالمشبّھتعود إلى الّتياألغراض -2.5.2

:بھ في وجھ الشّبھالمشبّھأتمّ منالمشبّھ نّ أإیھام المخاطب .1.2.5.2

ا و من أمثلتھ فرعً و األصلَ یجعل الفرع فیھ أصالً الّذيوب لمقلُ ھ االتّشبیویكون ذلك في 

البیع ذلك لُ ثِ با مِ الرّ نّ أفي مقام ]275جزء من اآلیة ک[مث....ٿ ٿ ٿ ٿ نث:قولھ 
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با في البیع، ا من الرّ وجودً ثبتُ أبح، وھو ھو الرّ ضَ رَ الغَ نّ من البیع ألحلّ أبا عندھم الرّ إلیھام أنّ 

.عندھمبالحلّ فیكون أحقّ 

:بھالمشبّھببیان اھتمام المتكلم .2.2.5.2

حیثُ ."يونِ یُ ي عُ ا فِ فً یْ غِ رَ رُ دْ البَ حُ بِ صْ یُ : "ود درویش برز أمثلة ھذا الغرض قول محمُ أومن 

وجھ ظھر في أغیف الرّ ا أنّ عیً غیف مدّ البدر بالرّ ھُ بِ شْ أطفال فلسطین فجعلھ یُ حدِ أث عن جوعِ تحدّ 

.لبدرمن االشّبھ

:اإلنجلیزیّةاللّغةفي Simileالتّشبیھتعریف .6.2

ھذا المفھوم بالتّعریفنجلیز و تناولوا ن اإلیعند البالغیّ رفیعةً مكانةً حتلّ التّشبیھ یأننجد 

ٌّ كُ  .اانتشارً أكثرھاو ھاأھمّ ز الضوء على نركّ أنلذلك سنحاول ،حسب وجھة نظرهل

:لغةً .1.6.2

.ماثل،شابھ و التّ تعني التّ الّتيوSimileتینیةمن الالّ simileت كلمةقَ شتّ اُ 

شابھ،بعض صفات التّ فيقارنة بین شیئین اثنین ساس المُ وھي تعني في األ

:ا اصطالحً .2.6.2

.أو أكثربین شیئین اثنین في صفةٍ ھ اشتراكٌ نّ أالتّشبیھ بتعرف شامیزا 

"Simile is fundamentally a figure of speech requiring overt

reference to source and target entities, and an explicit

construction connecting them"1

1 Gibbs RW: The Poetics of Mind, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1994,
P40.
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عناصرإلى صریحةً إشارةً تتطلبُ الّتية عابیر المجازیّ التّ حدُ أا ھو ساسً التّشبیھ ا"

"واضح تربطھابناء تركیبالمصدر والھدف 

ا :تيعریف اآلفقد ورد التّ Webster’s Student Dictionaryفي معجم أمّ

"a figure of speech expressing comparison or likeness by the

use of such terms as like or as."1

أوLikeعلى ذلك مثلتدلّ أدواتباستعمال شبھٍ أور عن مقارنةٍ یعبّ مجازيٌّ تعبیرٌ " 

As"

َّ و قد خُ  ى بأدوات قارنة بواسطة أدوات تسمّ ماثل و المُ التّ التّشبیھ وعریف بھذا التّ ص

.التّشبیھ

ّ و كّز على أن Figuresعابیر المجازیةضمن التّ یندرجُ Simileالتّشبیھكما رُ of

speech ٌمعجم عبیر لتنتقل إلى المعنى المجازي ویعرضتبتعد من المباشرة في التّ ، وھي أسالیب

The collins english dictionary ًللتّشبیھ في ھذا اإلطاراتعریف:

"an expression such as a simile, in which words do not have

their literal meaning, but are categorized as multi-word

expressions that act in the text as units"2

عبیرات بالتّ فُ وصَ الحرفي كما تُ ستعمل في غیر معناھاتُ ن من كلماتٍ تكوّ التّشبیھ یإنّ "

"كوحداتالنّصف في تُوظَّ الّتيدة الكلمات المتعدّ 

1 Holly Juska: Missing the Mark: Similes, Metaphors, Where They Fail, and What it
Means, Thesis Submitted to the Faculty of Linguistics in Partial Fulfilment of the
Requirements for the Degree of Bachelor of Arts, Department of Linguistics, University
of Calgary, April 2007,p1.
2 Alhasnawi: A Cognitive Approach to Translating Metaphors, Translation J, 2007, p3.
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سم یتّ فھو،خرىة األُ عابیر المجازیّ ین التّ التّشبیھ بابق مكانة عریف السّ ضح من التّ و یتّ 

باشر إلى المعنى المجازي أو اإلیحائي بربطھ بین شیئین ضمن ة االنتقال من المعنى المُ بخاصیّ 

.نفي إطار ثقافي معیّ ةً أو خاصّ ةً تكون عامّ أو رابطةٍ طار عالقةٍ إ

تعریفًا یضمّ كلّ The American Heritage College Dictionaryكما یعرض معجم

:ما أُشیر إلیھ سابقًا

"a figure of speech in which two essentially unlike things are

explicitly compared, usually by means of like or as"1

تمجازيٌّ تعبیرٌ ھو "  ُ فیھ بصفةٍ صریحةٍ بین شیئین اثنین غیر مٌ ن َ قاربینیٌقار

"في أغلب األحیانAsأو likeباستعمال األداتین

:ویتّضح من ھذا التّعریف المفھوم البالغي للتّشبیھ والّذي یتلخّص في ثالثة عناصر أساسیّة

. تعبیرٌ مجازيالتّشبیھ.1

.و لیست ضمنیّةھو مقارنةُ صریحةٌ شبیھالتّ .2

ٌ مثل التّشبیھیُستعمل في .3 .Asأو Likeأدوات

تتجلى figurative languageباللّغة المجازیةعابیر المجازیةتستعمل التّ الّتياللّغةإنّ 

:غایاتھا في ثالثة عناصر
2 Forth و االسترسال beauty in the language اللّغةو جمال  Clarity الوضوح

شبیھ باعتباره یجمع بین للتّ و الجماليسانيغوي و اللّ عد اللّ ح البُ ابقة توضّ عاریف السّ التّ كما أنّ 

، شبیھغویة البحتة للتّ ة اللّ ظرة البالغیّ النّ أصحابلھ عد یمثّ وھذا البُ . شیئین متشابھین بأداة أو دونھا

شبیھ للتّ دراكياإلعد المعرفي و البُ إلىقوا طرّ ن تالّذینجلیز البالغیین اإلعقب ذلك الكثیر منلیأتي

ة بیعة البشریّ فھم الطّ التّشبیھ ویقرن طعةاإلنسانیة بناء المنظومة كیفیّ وانبرز الّذین بیّ أونذكر من 

د مجرّ والتّشبیھ ھنّ أفالقول بLakoff and Johnson.ر األشیاء الكوف و جونسونفي تصوّ 

اسمح لنا بمعرفة اآلخر ثقافیً التّشبیھ یا فیھ، فا مشكوكً یكون أمرً فحسب قداللّغةروب من ضُ ضربٍ 

من منظومةٍ برات عبرلنا بفھم الخِ اللّغویة یسمحو االستعارات التّشبیھاتمعرفة بل إنّ و معرفیًّا،

دد.ةالقیم الثقافیّ  :یقول الكوف و جونسون في ھذا الصّ

1American Heritage College Dictionary, 3r d ed. 1997. Houghton Mifflin, p1270.
2 Tajalli G: Idioms and Metaphorical Expressions in Translation, Tehran, Samt, 2003,
p100.
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argument is war, and time is money

ھا مشاعرٌ قبیح كلّ زیین أو التّ ا من دون أن ننتبھ إلیھا فالتّ نستعملھا یومیً ةٌ ھي أمثل

1.التّشبیھر عنھا بنعبّ 

وحي ار البراغماتي في ھذا المجال على ید الّتیوقد ازدھر  سیرلأب البراغماتیّة الرّ

Searle ًتعمالي للتّشبیھ البد ، فالبعد االسالتّشبیھما تعلّق باستعمال التّعابیر المجازیّة كا و خصوص

ة  ا و أنّنا ال نقصد بصیغة التّشبیھ الحرفیّة ما نستعملھ ألغراضنا الخاصّ :أالّ نُغفلھ، خصوصً

"the relations between word and sentence meaning, on the

one hand, and a speaker’s meaning or utterance meaning, on

the other"2

الكالم منم أو معنى ، و قصد المتكلّ لكلمة ومعنى الجملة من ناحیةین االعالقات ب"

"أخرىناحیةٍ 

شبیھللتّ قلیدیةظرة التّ النّ نجلیز مبتعدین عن ین اإلالكثیر من البالغیّ وسار في ھذا االتجاه

Boersبویرزونذكر منھم، .اللّغةى نطاق ال تتعدّ الّتية ة المجازیّ عابیر البالغیّ لتّ احد أكونھ

Ortony4يأورتونو Fishelov3وفیشیلوف 

ا ما یقصده المتكلم بموقفھ من الكالم و لذلك یجب ون أبدً یكُ شبیھ قد الالمعنى الحرفي للتّ إنّ 

، وبھذا تكون في مجتمعاتٍ و ثقافاتٍ متعدّدةٍ و مختلفةٍ شبیھللتّ و الثقافيیاقيھمل المعنى السّ نُ أالّ 

5.ةكثر شمولیّ ة و أنظرتنا أكثر موضوعیّ 

:قد یتعارض مع مصطلحین اثنیناللّغة اإلنجلیزیّةالتّشبیھ فينّ أوقد یجد القارئ ب

1 See Lakoff G: Image Metaphors, in Metaphor and Symbolic Activity 2, No3, 1987, p
p 219-22.
2 Searle, John R: “Metaphor.” In Metaphor and Thought, ed. Andrew Ortony,
Cambridge University Press, 1979, p93.
3 See David Fishelov: Poetic and non-poetic simile, semantics, rhetoric, Poetics Today,
pp1-23
4 See Ortony A : Beyond literal similarity, Psychological Review, 1979, p p p 86, 161-
180.
5 See Boers, F: Applied Linguistics Perspectives on Cross-cultural Variation in
Conceptual Metaphor. Metaphor and Symbol, 2003, 231-238.
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Metaphor andة و أكثرھا استعماالً المجازیّ عابیركبر أقسام التّ أوھما من  Simile . یقول

:ددفي ھذا الصّ Richardsریتشارد

"the two most common figures of speech are metaphor and

simile, but there are many less common ones, like symbol

many other less "1

دید من ، ولكن ھناك العي الكالم ھما االستعارة والتّشبیھا فور األكثر شیوعً الصّ "

"مز، مثل الرّ اشیوعً ور األخرى األقلّ الصّ 

تشبیھٌ فھو .التّشبیھاس مفھوم في األسیشملُ Metaphorمصطلحنّ أشیر بأن نّ بدّ الو

افكان .التّشبیھحد أركان أیحمل معنى االستعارة بحذف قدفي حین أنّھ األداةذفت منھحُ  علینا لزامً

.اللّغة اإلنجلیزیّةشبیھ في ة للتّ ن الحقیقة البالغیّ ق إلى ھذا المفھوم حتى نتبیّ أن نتطرّ 

ل و أوّ " لَ مَ حَ "تحمل معنى الّتيوMetaphoriaةمن اإلغریقیّ Methaphorق مصطلحشتّ اُ 

:أرسطولالستعارة الفیلسوف الشّھیرا من أعطى تعریفً 

"a shift carrying over a word from its normal use to a new

one" 2

"جدیدخرآمن االستخدام العادي إلى استخدامٍ واحدةٍ من كلمةٍ أكثریحمل ھو تحویلٌ "

ابط د على أن الرّ وأكّ ،ا للمصطلحینأعطى تعریفً Elaheh Fadaeeفاداي ھھإاللـوفي بحث

:Metaphorقول في تعریفھ لـ التّشبیھ یبینھما عالقة 

"It is a kind of condensed simile that some parts of it, like

topic or similarity markers are deleted to convey the meaning

connotatively"1

1 Richards IA: The Philosophy of Rhetoric, New York, OUP, 1965, p105.
2 Richards IA : op, cit., p89.
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ماتعالأو المشبّھمثل ،الذي حذفت بعض أجزاءهلمختصر التّشبیھ امن ھي نوعٌ "

"إیحائينقل المعنى بشكلٍ التّشبیھ ل

د المقارنة الحرفیّة Metaphorو االستعارة Simileكما یُنظر للتّشبیھ  أنّھما یتّعدّان مجرّ

2.و الّتي قد یكون معناھا الحرفي ھو المقصود

في ھذا المجال اھتمام اللّغویین اإلنجلیز باالستعارة بدرجةٍ أكبر من التّشبیھ، و یجد القارئ

یقول فیشیلوف في ھذا . وقد یعود السّبب في ذلك إلى إیحائیّة االستعارة و غموضھا أكثر من التّشبیھ

دد 3:الصّ

"As opposed to metaphor, the different components of the

figurative phrase are more explicit and it is easier to examine

and to analyse the role played by each component. "

ختلفة للعبارة المجازیّة "  ا ) التّشبیھ(على نقیض االستعارة، فاألركان المُ أكثر وضوحً

ن "و أسھل تحلیالً لدور كلّ مكوّ

ا لشيء بغیر د أو إعطاء صفةٍ للمجرّ فھا بأنھا تشخیصفیعرّ Newmarkنیوماركأمّ

.صفاتھ

"Any figurative expression: The transferred sense of a

physical word; the personification of an abstraction; the

application of a word or collocation to what it does not

literally denote. Metaphors may be 'single' (one-word) or

1 Elaheh Fadaee: Symbols, metaphors and similes in literature: A case study of "Animal
Farm",Journal of English and Literature Vol. 2(2), February 2011, Available  online
http://www.academicjournals.org/ijel.p21.
2 Sam Glucksberg And Catrinel Haught: On the Relation Between Metaphor and
Simile:When Comparison Fails, Journal compilation ©  Blackwell Publishing Ltd,
2006, ppp 1-2-3.
3 David Fishelov: Shall I compare thee? Simile understanding and semantic categories,
© WaIter de Gruyter, 2007, p 72.

http://www.academicjournals.org/ijel.p21
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'extended' (a collocation, an idiom, a sentence, a proverb, an

allegory, a complete imaginative text"1

فكرةٍ ھا في، وتجسیديلمة من معناھا المادّ یر الكیحوي تغیّ مجازيّ تعبیرٍ أيّ إنّ "

و قد تكون االستعارات .ال بھ حرفیً إلى ما ال تدّ أو متالزمةٍ ، وتطبیق كلمةٍ دةٍ مجرّ 

فظیة و العبارات المتالزمات اللّ (مثل  " مدیدةً "أو ) من كلمة واحدة(أيْ " منفردةً "

"الكامل الخیالالنّصموز واألمثال والرّ ة و الجمل و الحكم و االصطالحیّ 

التّشبیھلكنھا تأخذ من التّشبیھ وا منو تصویرً أكثر بالغةً Metaphorنّ أویؤكد نیومارك ب

نستعمل فیھ التّشبیھ الّذيك،ة أكثر منھا واضحةة و مخفیّ صورة ضمنیّ صویر فھيوھرھا في التّ ج

2.بھ و األداةالمشبّھو المشبّھ

یقوم على التّشبیھ الّذيزوا على االستعارة أكثر من نجلیز قد ركّ البالغیین اإلأنّ لھذا نجد و 

في ھذا Bredinیقول بریدین .ا وعً ا و شیُ ودً ثر ورُ شابھ و األكد التّ استعمال أدوات تجسّ بالمقارنة

:طاقالنّ 

"Like metaphor, it is a semantic figure, a mental process

playing a central role in the way we think and talk about the

world, which often associates different spheres"3

ا في طریقة ا محوریّ تلعب دورً ةٌ عقلیّ ةٌ فھو عملیّ ،تعارةمثل االسةٌ معنویّ ھو صورةٌ "

"مختلفةٍ یربط في الغالب مجاالتٍ الّذيلعالم و في اكالمنا و تفكیرنا 

:اإلنجلیزیّةاللّغةفي التّشبیھأركان .7.2

:ھاالتّشبیھ فیس تؤسّ أركانٍ أربعةُ اللّغة اإلنجلیزیّةفي نجدُ 

1.The Topic:راد تشبیھُھالمُ یدلّ على الشيءالتّشبیھ ول ا أوّ بً و ھو یأتي غال.

1 Newmark P: Approaches to Translation. London, Prentice Hall International (UK)
Ltd, 1988, p104.
2 See Holly Juska: op,cit., pp 2-6 .
3 Bredin H : Comparisons and Similes, Lingua,1998, p 68.
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2 .The vehicle : بھالمشبّھراد تشبیھ فات المُ ا الصّ و یحمل غالبً ثانیًاوھو ثاني األركان ویأتي.

3.Similarity Markers: مثلبھالمشبّھبالمشبّھستعمل لغرض ربط تُ أدواتو ھيAsو

Like

4.The Point of Similarity : في األركانأھمّ من نُقطة التقاء طرفي التّشبیھ، وھو ھو و

.ة منھاسنرى الفائدة البالغیّ ب ألغراضٍ غیّ ابقة أو قد یُ ركان السّ یٌلحق باألحین أنّھ قد

أي الوجھین Compared Entitiesـبھ بالمشبّھو المشبّھنجلیز عن ر البالغیون اإلعبّ ی

.المتشابھین

ا التّشبیھ األمر بین وقد یلتبسُ . ةھي أساس للمقارنة الجلیّ التّشبیھ فتُستخدم في تيالّ األداة أمّ

ق البالغیون بینھما وقد فرّ . ذكرناھاالّتيفالمقارنة أیضا تعتمد على األركان األربع ،المقارنةو

أكثر یًّامجازاً یحمل معنSimileالتّشبیھباعتبار أنّ . literal comparisonـبتسمیة المقارنة ب

Concepts.Source and Targetـ  بھ بالمشبّھو المشبّھولذلك نجد تسمیة ، ا ھو حرفيممّ 

حوي علىكون ھذه األخیرة تAnalogyو بین Simileالتّشبیھا الفرق بین د األركان أیضً وتحدّ 

ا نوع خاص من التّشبیھ في اللّغة اإلنجلیزیّ  .ةتشبیھ لوضعیتین متشابھتین فھي أیضً

:اإلنجلیزیّةاللّغةالتّشبیھ فيأقسام .8.2

لى حسب األركان التّشبیھ عالعربیّةاللّغةنجلیز كما ھو الحال في اإلونالبالغیصنّف

.اة منھاوفة أو األغراض المتوخّ المحذُ 

:تقسیم  بریدین-1- 2-8

.اا و تأثیرً األكثر إبداعً ة إلىألكثر نمطیّ التّشبیھ ام یبدأ من لّ فق سُ التّشبیھ وم فبریدین قسّ 

ل رف فنجد في الطّ  وھي the conventionalized and fixed similesاألوّ

التّشبیھاتى وتسمّ ،الحرفیّةتقترب من المقارنة الّتيفي الخطاب الیومي و نواجھھاالّتيالتّشبیھات

.ویكون فیھ طرفا التّشبیھ قریبان منطقیًا لبعضھما البعض.ابتةالثّ 

.Black as words on printed pages: مثل
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ا ور تعتمد على الصّ الّتيالتّشبیھاتوھي similesthe creativeفنجدالثّانيرف في الطّ أمّ

ُ یكون ة منیّ الضّ  فكیر و الخیال مجال للتّ لرساءً طرفي التّشبیھ، وھذا إا عناألكثر بعدً وجھ الشّبھحیث

.ویكون طرفا التّشبیھ بعیدان عن بعضھما البعض.ةإلبداعیّ االتّشبیھاتى الخصب للقارئ، و تسمّ 

!Your head looks just like a bullet: مثل

Standardةة و أصلیّ إلى عادیّ التّشبیھاتم بردین قد قسّ أنّ نجد،الطّرفینبین و

(Ordinary) and Original Simile. َا ما جدید و لكنھا غالبً من التّ بغةٌ وتكون فیھا ص

1.عھاوقّ نت

:تقسیم أورتوني-2- 2-8

ا Literal and Non-Literalحرفي وغیر حرفيلىإالتّشبیھ مورتوني فقد قسّ أأمّ

Similes االتّشبیھ حذف أدوات تُ الحرفیّةالتّشبیھاتففي أدوات نّ إالحرفیّة فغیر التّشبیھاتفي أمّ

Her argument was as: مثل2.یمكن حذفُھاالتّشبیھ ال clear as glass

:تقسیم فرومیلھاج-3- 2-8

اتیة التّشبیھاتخر على غرار سابقیھ بین آا تقسیمً Fromilhagueویعطي فروملھاج  الذّ

. و الجماعیّة

1.Objective Similes :

.ي المحسوسمع العالم المادّ و تجاربٍ بر خبراتٍ التّشبیھ عویتم فیھا 

2.ctive SimileeSubj :

.لألشیاءةٍ فردیّ ورؤیةٍ ةٍ شخصیّ بر أحاسیسٍ التّشبیھ عیتم فیھا و

1 Bredin: op. cit,. p105.
2 Ortony A: Metaphor and Thought, 2nd ed., New York,Cambridge University
Press,1993,  p192.
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التّشبیھ العربیّةاللّغةأي ما یقابلھ في explicit and implicit similesاأیضً شرح كما 

1.لرسَ لمُ التّشبیھ امني و لضّ ا

3.Explicit simile:

.AS…AS:ا یماثلھامالتّشبیھ وباستعمال أدوات راحةً التّشبیھ صذكر فیھ ویُ 

بھیكون كما  As light as feather,as hot as fire، يورة للمتلقّ ا إلكمال الصّ مذكورً وجھ الشّ

4.Implicit Simile :

ة في تفسیرالحریّ للقارئكُ ترَ ا، ویُ شار إلیھ ضمنیً بل یُ راحةً التّشبیھ صذكر فیھ فال یُ 

:لُ ثْ و ما یماثلھا مِ Likeألداة استعمل فیھو یُ . صاغةة المُ ورة البیانیّ الصّ 

Eat like a bird: Eat very little" swim like a fish: Swim very well.

بھفي ھذه الحالة یكون و .قلیًاالتّشبیھ عر ة في تصوّ للقارئ الحریّ كُ ترَ ا و یُ محذوفً وجھ الشّ

الخاص من النّوعوفي ھذا ،Metaphorلبلیغالتّشبیھ ااالستعارة أو العربیّةاللّغةویقابلھ في 

بلغ إلى أو لبلیغ أكثر بالغةً التّشبیھ اعتبر شبیھ، و یُ كنین األساسین للتّ حد الرّ أاألداة أو حذفالتّشبیھ ت

اویجعلھما شیئً ،بھالمشبّھو المشبّھھ یدمج بین نّ أھكون،وبفوس و القلُ النّ  .ا واحدً

:تقسیم فیشلوف-4- 2-8

ا آخرDavid Fishelovلوف كما اقترح  دافید فیشی للتّشبیھ في اللّغة اإلنجلیزیّة تقسیمً

:،حاول فیھ تركیب كلّ من جاء قبلھ و عدّد أصناف التّشبیھ الى ثمانیة

لى في خانة اتّفاق و منطقیّة العالقة بین طرفي و ّ قد أدرج فیشیلوف األنواع األربع األو

:التّشبیھ

1.The Open Conventional Simile:

1 Fromilhague C : Les Figures de Style, Paris, Nathan, 1995, pp 88-94.
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ا وجھ الشّبھ المنطقي فھو غیر مذكور مثل :و یٌذكر فیھ طرفاه إضافةً إلى أداة التّشبیھ، أمّ

"Dan is like a snake."الثّعبان" أي ُ ."دان مثل

2.The closed Conventional simile :

بھ المنطقي فھو مذكور مثل ا وجھ الشّ بھ ، أمّ Dan": یُذكر فیھ طرفاه إضافةً إلى أداة الشّ is

as dangerous as a snake." ْ ."دان خطیرٌ كالثّعبان" أي

3.The Ironic Conventional Simile :

ُ وجھ الشّبھ المنطقي للتّشبیھ  بھ، كما یُذكر نقیض یُذكر فیھ طرفاه إضافةً إلى أداة الشّ

ٌ كالثّعبان"أي " Dan is as pleasant as a snake:"مثل ."دان لطیف

4 .The Opaque or Confusing Conventional Simile :

بھ برؤیةٍ ذاتیّة فردیّة مثل بھ، كما یُذكر وجھ الشّ Dan": یُذكر فیھ طرفاه إضافةً إلى أداة الشّ

is as miserable as a snake."كالثّعبان" أي ٌ ."دان بائس

:قة بین طرفي التّشبیھكما أدرج فیشیلوف األنواع األربع الثّانیة في خانة غرابةِ و إستعاریّةِ العال

5.The Open Non-Conventional Simile:

بھ غیر المنطقي فھو غیر مذكور  ا وجھ الشّ و یٌذكر فیھ طرفاه إضافةً إلى أداة التّشبیھ، أمّ

ْ ".Dan is like the State of Israël": مثل ."دان مثلُ دولة إسرائیل" أي

6.The Closed Non- Conventional Simile:

ا یجعل  بھ غیر المنطقي فھو مذكور ممّ ا وجھ الشّ بھ ، أمّ یُذكر فیھ طرفاه إضافةً إلى أداة الشّ

ا مثل ْ "  Dan is as restless as the state of Israël:"من التّشبیھ اقلّ غموضً دان " أي

ٌ كدولة إسرائیل ."مُضطرب

7.The Ironic Non-Conventional Simile:
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بھ غیر المنطقي للتّشبیھ یُذكر فیھ طرف ُ وجھ الشّ بھ، كما یُذكر نقیض اه إضافةً إلى أداة الشّ

Dan is as peaceful as the State of":مثل Israël."   ْ سالمٌ كدولة إسرائیل" أي ."دان مُ

12.8.2 .The Opaque or Confusing Conventional Simile: یُذكر فیھ طرفاه

بھ، كما Dan is as": یُذكر وجھ الشّبھ غیر المنطقي برؤیةٍ ذاتیّة فردیّة مثلإضافةً إلى أداة الشّ

accurate as the State of Israël ْ 1"دان دقیقٌ كدولة إسرائیل" أي

:تقسیم نیومارك-5- 2-8

ل نیومارك في أقسامھا بالتّ  :أنواعٍ دھا إلى خمسةٍ فصیل و عدّ وقد فصَّ

1. Dead Metaphor.

2. Cliché metaphor.

3. Stock metaphor.

4. Recent metaphor.

5. Original metaphor.

لالنّوعابع في الث و الرّ ین الثّ النّوعویندرج  ّ استعاراتٌ و ، وھي تشبیھاتٌ Dead Metaphorاألو

.قي خیالھ بل یستوعبھا تلقائیًاعمل فیھا المتلّ ستَ وال یُ ،المستعملةاللّغةأصبحت في قالب 

ا ي المتلقّ وھنا یلعب خیال، Live Metaphorالخامس فیندرجان ضمن خانة ابع و ین الرّ النّوعأمّ

2.المألوفةاللّغةقد تخرج عن العادة و تكسر حاجز ا كونھا تشبیھاتٌ ا كبیرً دورً 

:اإلنجلیزیّةاللّغةالتّشبیھ فيأغراض.9.2.

جي و ھذا بتحویل برؤیتنا للعالم الخارللمتلقّية تذكیره لیًا في قوّ التّشبیھ جتظھر بالغة 

3.آخرشيءٍ إلىالمعنى من شيءٍ 

1 David Fishelov: op,cit., pp 74-75.
2 Newmark P: op,cit.,p107-111.
3 See more: Ricoeur P: The Rule of Metaphor: Multidisciplinary Studies of the Creation
of Meaning in Language, Univ. of Toronto Press, 1977.
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لوللوھلة  ّ ا ما، ولكن في نطاق الممارسة تستطیع ة نوعً و خیالیّ قد تبدو لنا مبھمةً ىاألو

.مجازیّة جمالیّةو مشاعرنا بطریقة أحاسیسناو آرائنار عن تعبّ نْ أالتّشبیھات

التّشبیھ بھ، ینفرد المشبّھھ و للمشبّ الفكاھة في تبیان صورٍ فبین المدح و القدح و بعث حسّ 

ولذلك ا لھ، زً ا محفّ ضمنیً أوي ا للمتلقّ واضحً و ا ، سواء كان صریحً األخرىة ور البیانیّ ن باقي الصّ ع

:اختلفت أغراض ھذه التّشبیھات و سنُحاول إیجازھا فیما یأتي

:المشبّھبیان حال .1.9.2

.المشبّھحال و وصفَ شبیھ تقریرَ للتّ األساسیةتبقى الوظیفة،العربیّةاللّغةعلى غرار 

ة العراك بعراك سنجد في ھذا المثال تشبیھ شراوThey fought like cats and dogs:مثل

.الكالب مع القطط

:تزیین و مدح المشبّھ.2.9.2

نة ة ح المشاعر البشریّ تتضّ  ِ AS Cute As A Baby، مثل التّشبیھاتا في كثیرً المستحس

ُ حی بّ ث .األطفالببراءة المشبّھھ حسن و جمال شُ

:تقبیح و قدح المشبّھ.3.9.2

نة والتّشبیھاتونجد الكثیر من  ٍ و بشاعتھ يءح بقبح الشصرّ ضمر أو تُ تُ الّتيالمستھج

Heمثل .اشخصیًّ أواأو ثقافیًّ سواء كان ھذا التصور شامالً  is big as a house

المنزل ثابتٌ أنّ باعتبار كبیرٌ منزلٌ كأنھة بكبر الحجم وضخامة الجثّ حالة یتّضح التّشبیھ في ھذه ال

ةً ةة الثقافیّ ا إلى المرجعیّ عود دائمً التّشبیھ تور صُ أنّ نلحظھ ا ك، ومال یتحرّ  ق األمر عندما یتعلّ ، خاصّ

نفسھ ال غات، وفي الوقت ة لعبقریة اللّ ة و التكوینیّ بالمشاعر و األحاسیس و الجوانب التاریخیّ 

مثلما سنرى ةسم بالعالمیّ تتّ الّتيو،غاتفي كل اللّ و المُشتركة نستطیع أن نقصي تلك الصور القارة

. في التّشبیھات القرآنیّة الّتي غالبًا ما تستمدّ عناصرھا من الطّبیعة
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:المقارنة.4.9.2.

من ة أوجھٍ أو عدّ بین أمرین في وجھٍ ھي في األساس عبارة عن مقارنةٍ التّشبیھاتإنّ 

اقي للغرض البالغي والسیّ ویرجع ذلك ، ةً ضمنیّ أم وقد تأتي ھذه المقارنات صریحةً فات،الصّ 

.ھشبیلتّ ل

تحتاج إلى لةٌ أراسة باعتبارھا مسى مجال الدّ تتعدّ الّتية ونجد الكثیر من األغراض البالغیّ 

.و تمحیصو تدقیقٍ تفصیلٍ 
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:الفصلــــــــةخاتم.10.2

.ایتشابھان كثیرً ھماأنّ یتبیّن، غتین العربیّة و اإلنجلیزیّةلّ الالتّشبیھ فيمما سبق ذكره عن 

ھي الكاف أو أكثر بأداةٍ شاركت غیرھا في صفةٍ أو أشیاءٍ لشيءٍ بیانٌ ھأنّ على تبیّن العربیّةاللّغةف

شیئین ببعضھما البعض في اقترانُ ھبأنّ اإلنجلیزیّةغةاللّ بینما تعرفھ،أو محسوسةً أو نحوھا ملفوظةً 

في ا ا كبیرً ریف تشابھً اعنالحظ من خالل التّ و التّشبیھ أدواتى تسمّ بأدواتٍ شتركة فات المُ حد الصّ أ

اأسھبتقد اإلنجلیزیّةاللّغةأنّ غیر توضیح النّاحیة البالغیّة و الجمالیّة للتّشبیھ،  في توضیح أیضً

ومة ظُ ارتباط المنْ إلىإضافةً ،ةنمارسھا في الحیاة العملیّ الّتياللّغةو التّشبیھاتائنة بین العالقة الك

اللّغة طریقة تفكیرنا، وقد تكون تجاربنا الحیاتیّة ر بھا عن نعبّ الّتيباللّغةةاإلنسانیّ ة المعرفیّ 

ن ویكاد یكو.النّاحیةفي ھذه ةالعربیّ اللّغةن التّشبیھ مبمفھوم إحاطتھافي عمّ أو أدقّ اإلنجلیزیّة

تكون مشتركةً في صفةٍ تشبیھٍ بأداةارتباط شیئین انغتین تذكراللّ أنّ كون ا غوي متطابقً عریف اللّ التّ 

ا. خییلعلى وجھ التّ أوبینھما سواء على وجھ الحقیقة  ن،غتیفھي كذلك تتشابھ بین اللّ األركانأمّ

بھأداة التّشبیھ وبھ و المشبّھو المشبّھلدیھا ) 3-2(ءفي الجزالعربیّة كما تناولنااللّغةف اوجھ الشّ أمّ

الثالثة وھي األساسیّةاألركاننجلیز فیذكر البالغیون اإل) 7-2(اإلنجلیزیّة كما تناولنا في الجزء

Vehiculeھماالتّشبیھ وطرفا  and Topicأداة التّشبیھوSimilarity markerا وجھ ، أمّ

Pointالشّبھ of similarity ّداةمع األاكون خفیًّ یوقد ، آخرونبھ فیذكره البعض و غیLike قد

في تحدید أدقّ العربیّةاللّغةنّ أو نستطیع القول ب، As……Asمثلأدواتمع اكون ظاھری

ین و مختلفین یین و عقلیّ حسّ إلىرفین مت الطّ سّ قَ ھاأنّ فنجد .فصیلمن حیث التّ األركانطبیعة 

او حروفٍ أسماءٍ و أفعالٍ لىالتّشبیھ اأدواتقسّمتو موجھ الشّبھأمّ بٍ و مركّ مفردٍ إلىفقُسِّ

ّ ،دٍ ومتعدّ  إلىھت و لكنھا نوّ ،ذكریُ دون تفصیلٍ األركانتعاملت مع ھذه اللّغة اإلنجلیزیّة بَیْدَ أن

وفي ما . امذكورً أم ایكون محذوفً أنوجھ الشّبھو كیف ل،مع بعضھا البعضاألركانة تماشي نمطیّ 

وتقسیماتٍ األركانو وجھ الشّبھأداة التّشبیھ ومن حیث العربیّةاللّغةبت في فقد تشعّ یتعلّق باألقسام

ا،منھاقسمٍ ة لكلّ البالغیّ نا الغایةَ بیّ أخرى عن طریق قسیمات تتمّ التّ أنّ نت فقد بیّ اللّغة اإلنجلیزیّةأمّ

على و تقسیماتٌ األداةحذف أوبذكر صریحةٌ أخرىو ةٌ ضمنیّ فھناك تشبیھاتٌ ،اأیضً األركان

ستعملة المُ اللّغةعلى احتواء ینمّ فھذا تقسیمٌ ،العربیّةاللّغةاالستعمال و ھذا ماال نجده في بِ حسَ 

یُقصد الّتيریحة و الصّ أوالحرفیّةالتّشبیھاتكتمامًاصفت بالمباشرة اتّ الّتيو ،التّشبیھاتلبعض 

على تنمّ الّتيالتّشبیھاتیت مّ یل لذلك، وسُ بین شیئین على وجھ الحقیقة و لیس التخیّ لمقارنةابھا 

نقیض الحالة و ھي الحرفیّةغیر أوة الخفیّ التّشبیھاتب،امعال یتوقعھا السّ الّتيغویة و البالغة اللّ 
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لى من كونھ یضمّ Metaphorمصطلح اللّغة اإلنجلیزیّةقابلھ في یُ لبلیغ التّشبیھ اأنّ ، كما نجد األوّ

التّشبیھاتلذلك فھذا المصطلح یضمّ .أركانھحدَ أأوداةاألذف منھ حُ التّشبیھ الّذيحیث المفھوم 

قسیم التّ إلىتجنح العربیّةاللّغةنّ أرف باالستعارات، وما یمكن قولھ بما یُعأومنیة البلیغة و الضّ 

اPبھ تشبیھات سمتاتّ مافوس و ھذا نّ في المعنى و الأثرهساني و غوي اللّ اللّ  اللّغة أمّ

اللّغةنجدھا في الّتيللمباشرة أو،یحدثھأنیمكن للتشبیھ الّتيالغرابة و الخیال إلىفتمیل اإلنجلیزیّة

قت .جزءا ال یتجزأ منھاأصبحتالّتية و الیومیّ  ّ ھناك دراسة في اللّغة اإلنجلیزیّة تطرّ و ال یبدو أن

زت ركّ في حین،عنھماما یدلّ أومني بالتفصیل الضّ أولمقلوبالتّشبیھ اما یقابل إلىبالتّفصیل 

في و ربما مرد ھذا عجز االنجلیزیة. SimileوMetaphorالتّشبیھالكثیر من الدّراسات على

ّ االعربیّةاللّغةمجاراة  ّ باعتبارشبیھ، لتّ فیما یخص غیرھا أوعیدالبأوالقریب أومثیلي لتّ التّشبیھ اأن

ا،اللّغة اإلنجلیزیّةلھا ما یقابلھا في لم نجدْ الّتي قسیمات العدیدة من التّ  فنجدھا متشابھةً األغراضأمّ

اف؛غتینفي اللّ و متقاربةً  الكبیر في األثراألغراضبھ و لھذه المشبّھإلىوأالمشبّھ إلىتعود إمّ

.المواليیقيبطي الفصل التّ فكما سیجيء بیانھورة البیانیة ترجمة ھذه الصّ 
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:الفصلدخلم.1.3

لجانب التطبیقي، ابعدھا یأتي،ن من فصلینیتكوّ الّذيظري و الجانب النّ تناولأنبعد 

عن أجوبةٍ إلىجل الوصول أمن Pلة في نة المتمثّ تحلیل المدوّ تمّ واحدٍ من فصلٍ فیتألّ الّذيو

.ا لھذا البحثكانت منطلقً الّتياألسئلة

، وقد اإلنجلیزیّةباللّغةو في ترجمتین لھ Pلة في نة المتمثّ عریف بالمدوّ التّ تمّ ) 2-3(في الجزءف

ا. ختیار علیھما و خصائص ترجمتھمااالن وقعا الّذیبالمترجمین كذلكفرّ عُ  فقد ) 3-3(الجزء أمّ

اأمّ ، ةنلمدوّ لختارة ماذج المُ في النّ المتّبعة حلیل ة البحث و طریقة التّ رض من خاللھ منھجیّ عُ 

لتكون الخاتمة. التّشبیھاتاتھا ماذج الحاملة في طیّ ص لتحلیل و ومقارنة تلك النّ صّ فخُ ) 4-3(الجزء

).5- 3(في الجزءتمّ التّطرق إلیھما ألھمّ جامعةٍ بخالصةٍ 

:نةعریف بالمدوّ التّ .2.3

تواء حالمحاولةً ،النّساءورة سُ إلىمن بدایتھ للبحثنة كمدوّ Pختیار على االلقد وقع 

ن آعلى ترجمتین للقرداعتمتمّ االحیث ،اللّغة اإلنجلیزیّةمعرفة ترجمتھ في التّشبیھ وأقسامكلّ 

و ھوطر لھ القلوب ببالغتھ و بیانھ، تنفالّذيعریف، فھوعلى التّ غنيّ Pـ ف. الكریم

وقع االختیار علىو.....اقیة كالكنایة و االستعارة و المجازة الرّ البالغیّ األسالیبعلى الّذي یشمل

ال تكاد تخلو من ھذا و البالغةارة في كتب ة القّ البالغیّ األبوابكبر أمن ألنّھن دونھ التّشبیھ م

.Pآیاتورة في ة ھذه الصّ قوّ إلىإضافةً ، الباب

ا ینتاثنتمّ االختیار علىو قد و متعددةٌ فھي كثیرةٌ باللّغة اإلنجلیزیّةPعن ترجمات أمّ

.منھا

:)1953دیسمبر10- 1872أبریل14(عليیوسفترجمة. 1.2.3

القرآنحفظ ،نةالسّ أھلفي مدینة بومباي وكان من لمةٍ مسْ عائلةٍ ترعرع فيوھو ھندي 

شبع ن من التّ بذلك بل تمكّ لم یكتفِ و،ین على ید والدهو علوم الدّ العربیّةاللّغةمنذ صغره ودرس 

،و درس القانون بجامعة كامبریدج بانجلتراةأوروبیّ ة عواصم عدّ إلىنجلیزي و قد سافر اإلباألدب
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.Pـ ینقطع انشغالھ بأنة دون المقدّسلع على ترجمات الكتب و اطّ طویلةً ةً فیھا مدّ أقامو 

یّ امّ ول القرآن"تحت عنوان Pبترجمة معاني دأو بةمیّ اإلسالة ا للكلیّ ن عمیدً عاد للھند عُ

.The Quran Text, Translation, and Commentary"علیقوالتّ التّرجمةنصّ : الكریم

ثم 1946عام أمریكابعت في دات، ثم طُ في ثالث مجلّ 1935عام التّرجمةعت ھذه وقد طُبّ 

وكانت . واحدٍ دٍ طُبعت في بیروت في مجلّ اأخیرً و ،1963طبعھا عام اإلسالميالعالم ت رابطةُ تولّ 

ذات رواجٍ وھي ترجمةٌ 1937نھاھا سنة أھا و أالّتي ابتدیوسف علي أعمالجل أالتّرجمة من ھذه 

و فیھا سلوب قويّ أو راقیةٍ ز ترجمتھ بلغةٍ ى بقاع العالم و تتمیّ و نالت رضى المسلمین في شتّ ،كبیرٍ 

مرمدوك مع ترجمة ا إلى جنبٍ تقف جنبً للقرآنوكانت ترجمتھ . القدیمةاإلنجلیزیّةلفاظ من األالكثیر 

1.و المعروفة والمستخدمة في العالمواسعٍ تٌقرأ على نطاقٍ الّتيرجمات باعتبارھما أكثر التّ ،پـِكثال

حت حّ ات، منھا النّسخة الّتي سنعتمد علیھا في دراستنا تحت كما قدْ صُ و أعیدت مراجعتھا عدّة مرّ

ّ یوسف علي و مراجعة الدّكتورة أمیرة THE GLORIOUS QURANعنوان  ترجمة عبد هللا

.2007سنة " نلبنا"زرین المتجري، من طباعة ونشر و توزیع دار الفكر

ع الملك فھد.2.2.3 جمَ :ترجمة مَ

THE NOBLE" اإلنجلیزیّةاللّغةالكریم وترجمة معانیھ إلى القرآن"تحت عنوان 

QUR’AN ENGLISH TRANSLATION OF THE MEANING AND

COMMENTARYفي محمد محسن خانو ین الھالليتقي الدّ التّرجمة كل ّ من ، وقد قام ب ،

ھـ 1417إطار ترجمات المجمع للقرآن الكریم إلى جمیع لغات العالم، وقد نُشرت ھذه الطّبعة سنة 

ل الختیا رة، ولذلك كانت لخلفیّة المترجمین، السّبب األوّ ة الجلیلةبالمدینة المنوّ :رھم لھذه المھمّ

:ین الھالليتقي الدّ .1.2.2.3

في بوادي مدینة ھـ1311لد سنة وُ ،مغربيظاھريسلفيوشاعر، أدیب، غويّ ، لُ ثمحدٍّ 

صحیح من أبرز أعمالھ ترجمة . م1987یونیو22/ ھـ1407شوال25ي سنة وتوفّ سجلماسة

، مد محسن خانمحجنباً إلى اإلنجلیزیّةباللّغةP، كما ترجم للمجمع اإلنجلیزیّةإلى البخاري

1 Jassem Ali Jassem: Abdullah Yusuf Ali's Translation Of The Quran: An Evaluation
Zaidan Ali Jassem, Faculty Of Education, King Saud University, Issues In Education,
Volume 24, 2001, Pp31-32.
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اى ، وتسمّ "الفرخ"لد بقریة وُ نتشار في مكتبات العالم،الواسع اإل على " ة القدیمةضَ یْ الفِ "بـ أیضً

ا الواقعة جنوبً بتافیاللتالمعروفة الیوم سجلماسةة ، وھي من بوادي مدینالریصانيمن بضعة أمیالٍ 

ه من فقھاء تلك البالد، قرأ د كان والده وجدّ ، فقوفقھوقد ترعرع في أسرة علمٍ . بالمملكة المغربیة

دأ بحفظٍ یخ التندغي الشنقیطي فب، الزم الشّ على والده وحفظھ وھو بن اثنتي عشر سنةً القرآن

یخ ینیبھ عنھ في إلى أن أصبح الشّ المالكيوالفقھالعربیّةاللّغةمختصر خلیل وقرأ علیھ علوم 

ء ھناك فأفاد واستفاد؛ فالتقى علماء أجالّ ،علم الحدیثلینال بغیتھ من الھندھ إلى توجّ الحجّ بعد .غیابھ

یخ عبد الرحمن بن عبد الرحیم مة الشّ ث العالّ ن التقى بھم ھناك المحدّ الّذیالعلماء لّ جَ ومن أَ 

وأخذ عنھ من علم الحدیث وأجازه " الترمذيتحفة األحوذي بشرح جامع "صاحب المباركفوري

ظھ بقصیدةٍ  ح المذكور، وقد مسك بالحدیث واالستفادة من الشرّ ب العلم إلى التّ فیھا بطالّ ھیبُ یَ وقد قرّ

ة؛ كما أقام عند الشیخ محمد بن حسین بن بعة الھندیّ طّ ابع من الطبعت تلك القصیدة في الجزء الرّ 

ة وأجازه ا من الكتب الستّ وقرأ علیھ أطرافً ،محسن الحدیدي األنصاري الیماني نزیل الھند آنذاك

ا ق ، حیث التقى العالم الموریتاني المحقّ العراقفي ) البصرة" (الزبیر"ومن الھند توجھ إلى . أیضً

ة بالزبیر، ومكث بالعراق نحو ثالث جاة األھلیّ ، مؤسس مدرسة النَّ محمد األمین الشنقیطيیخ الشّ 

وتعریفاً إلى توصیةً د رشید رضامحمّ ید حیث أعطاه السّ بمصرا مرورً عودیةالسّ سنین ثم سافر إلى 

ین الھاللي المغربي أفضل من جاءكم من الدّ دا تقيّ إن محمّ : (قال فیھاعبد العزیز آل سعودالملك 

إلى أن بضعة أشھرٍ ، فبقي في ضیافة الملك عبد العزیز)علماء اآلفاق، فأرجو أن تستفیدوا من علمھ

والمعھد المسجد الحرامقل إلى سنتین ثم نُ بالمدینةوبقي .بويالمسجد النّ دریس في ا للتّ ن مراقبً یّ عُ 

ومن الھند تطلبھ إندونیسیامن بعدھا جاءتھ رسائلٌ و. واحدةً وأقام بھا سنةً ةبمكّ عودي العلمي السّ 

د فیھا مزاعم ، حیث فنّ برلینكتوراه في م رسالة الدّ قدّ م1940في سنة و . دریس بمدارسھاللتّ 

ترجمة "كتوراه ان، وكان موضوع رسالة الدّ مارتن ھارثمن، وكارل بروكلم: المستشرقین أمثال

، وكان مجلس االمتحان والمناقشة من عشرة "مقدمة كتاب الجماھر من الجواھر مع تعلیقات علیھا

الحرب أثناء .األدب العربيفي كتوراهالدّ من العلماء، وقد وافقوا باإلجماع على منحھ شھادة 

ة كلیّ دریس في سافر إلى العراق وقام بالتّ م1947سافر الشیخ إلى المغرب، وفي سنة ةالثّانیة العالمیّ 

.م1959فغادرھا إلى المغرب سنة االنقالب العسكري في العراقإلى أن قام ببغدادالملكة عالیة

من ى دعوةً تلقّ م1968، وفي سنة بفاسثم بفرعھا باطبالرّ د الخامسبجامعة محمّ ا سً ن مدرّ یّ عُ كما 

آنذاك للعمل أستاذاً بالجامعة الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورةرئیس عبد العزیز بن بازیخ الشّ 

حیث ترك الجامعة وعاد م1974یخ الھاللي وبقي یعمل بھا إلى سنة فقبل الشّ ،منتدباً من المغرب

ار البیضاءالدّ ي في یوم اإلثنین بمنزلھ في مدینة توفّ و .عوةغ للدّ بالمغرب للتفرّ مكناسإلى مدینة 
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یّ . بالسباتةفن ودُ  ومن . فون وسیاسیونومثقّ مھم علماءٌ اس یتقدّ من النّ غفیرٌ ھ جمعٌ ع جنازتَ وقد شَ

:الكثیرةین الھاللي الدّ یخ تقيّ مؤلفات الشّ 

القاضي العدل في حكم البناء على القبور•

آل البیت ما لھم وما علیھم•

د بن عبد الوھابوحید لشیخ اإلسالم محمّ حاشیة على كتاب التّ •

الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق•

عیسى داخل في العبودیة وبريء من األلوھیةة على أن البراھین اإلنجیلیّ •

)قصیدة(أسماء هللا الحسنى •

)مقال(في القرآن بغیر لغة العرب ما وقع•

:محمد محسن خان.2.2.2.3

د محسن خان بن مسعود بن محي الدّین بن أحمد عیسى آل الخواشكي، آل  لد محمّ ُ و

، وھي مدینةٌ تقع الیوم في مقاطعة في كاسورـھ1345/م1927جامندي الدّین األفغاني، في العام 

حسن خان إلى مُ ینتمي. القبلیّةھاجر أجداده من أفغانستان، ھروبًا من الحرب. باكستانفيالبنجاب 

قلیم قندھارإیقع في الّذي، أرجیستانإقامة قبیلتھ وادي وكان مقرّ . ھیرةة الشّ قبیلة خاتاك األفغانیّ 

ب بعد ذلك، تابع دراستھ ونال شھادة في الطّ .في مدینة قندھارمعظم تعلیمھوتلقّى .أفغانستانب

.باكستان، حیث كان یعمل في مستشفى جامعة البنجاببوالجراحة من جامعة البنجاب في الھور
ة أربعةٍ ھناك لمدّ بقيا إلى المملكة المتحدة ووسافر الحقً ،ائي أمراض القلب أصبح أخصّ و

في نھایة المطاف، و.دریة من جامعة ویلزلى دبلوم األمراض الصّ ا حصل خاللھا عتقریبً أعوامٍ 

خالل فترة الملك عبد العزیز آل و في ة ، السعودیّ العربیّةحة في المملكة في وزارة الصّ اشتغل

احة لخمسة عشر عمكث في وزارة الصّ ، سعود ا مدیرً بینما كان یعملُ . في مدینة الطائفأمّ

قسم لارة، حیث كان یعمل رئیسً ا إلى المدینة المنوّ انتقل الحقً و.درلمستشفى شرم ألمراض الصّ 

ا لعیادة الجامعة مدیرً كما اشتغل. رةالمدینة المنوّ دریة في مستشفى الملك، ثمّ األمراض الصّ 

. رةاإلسالمیة في المدینة المنوّ 
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لفیة المعاصرة من أصل أفغاني، یُعتبر محسن خان من  غة أبرز ترجماتھ للّ ومن السّ

لمؤسسة مجمع ین الھاللي الدّ مع تقيّ اهأنھالّذيPھیرة صحیح البخاري و الشّ اإلنجلیزیّة

.Pالملك فھد لخدمة 
1

:منھجیة التحلیل. 3.3

في كلّ النّظروجبو لذلك ة،راسدّ الإطارى یتعدّ Pفي التّشبیھاتبجمیع اإلحاطةإنّ 

بلغَ ، وقدالنّساءسورة إلىPمن بدایة ةامّ عفكرةٍ لتكوین، األقلّ على التّشبیھاتأنواع

ُ وُضعت،این تشبیھً ا و ستّ تسعً إحصائُھا  على حسب تبتّ رة، وقد رُ في نھایة المذكّ في ملحقٍ حیث

لى غایة إل عمران آلى سورةإمن سورة البقرة ةً بدایَ في المصحف الشّریف،ورالسّ تسلسل 

نّفتالنّساء، تشبیھات سورة  :نواعٍ ألى سبعةٍ إمعن فیھا بعد التّ شبیھاتالتّ تلك كما صُ

لمرسل مجمل و مرسل  ل د و تشبیھ بلیغ و مؤكّ وتشبیھ تمثیليّ و تشبیھ سلبيّ مفصّ مفصّ

.تشبیھ مقلوبو

داة أبھ و ھٍ و مشبّ ھٍ غوي من مشبّ حلیل اللّ شبیھ بالتّ یة الحاملة للتّ ف اآلاردتمّ إة مرّ في كلّ و

رقم اآلیةورة وكر اسم السّ ذُ كماولى،أالتّشبیھ كخطوة غرض تّشبیھ والو نوع وجھ الشّبھتشبیھ و 

.في المصاحفصالً أمة یات المرقّ لى اآلإجوع ل الرّ ا یسھّ ممّ 

بري الطّ مخشري و ابن كثیر ویة و سندھا عند الزّ في تفسیر اآلالنّظرالثّانیة ھي و الخطوة 

ھات مّ أوھي من ،سالميرھم في العالم اإلبتفاسیعتدُّ ن یُ الّذیول صُ والقرطبي و غیرھم من األ

المقصود مدى وفاء معنى التّرجمة لھذه التّفاسیر وعن التّفسیرباستدالالً ة وھذایّ فاسیر القرآنالتّ 

. منھاالبالغي 

ا الجزء منھا مع ترجمتیھا عند المجمع أواآلیةالتّشبیھ فيلى إاإلشارةالثة ھي الخطوة الثّ أمّ

.عليو عند یوسف 

بینھما ةً موازنة، حدعلى واحدةٍ رجمتین كلّ التّ استقراءابعة و ھي الخطوة الرّ لتأتي

ة شبیھ ودقّ للتّ األصليمدى قربھا للمعنى لمعرفةو ھذا.عندھما" التّشبیھ"ة البالغیّ ةورللصّ ةً قارنومُ 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Muhsin_Khan.html
ّ الدّخول للموقع في05-01-2011 تم

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Muhsin_Khan.html


اإلنجليزيّةالّلغةالكريم إلى القرآنالّتشبيه فيترجمة 

-86 -

ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

الھدف و مدى النّصة في ة البالغیّ على القوّ عالوةً التّرجمةستعملة في عابیر المُ اختیار الكلمات و التّ 

في بعض المواطنبعض البدائل  اللّغویة كما اُقترحالتّفسیر، بما جاء في التّرجمةعالقة تلك 

.كثرأي المعنى تؤدّ قدالتّشبیھاتلھذه ترجماتٍ 

ا األسلوببذكر ؛ابقةفي الخطوات السّ إلیھوصلمّ التّ ما تتلخیصخیرة ھي الخطوة األأمّ

.معنى المقصود مبنًى و معنًىیفائھا للإالتّشبیھ عند كل مترجم ومدى ة بع في ترجمالمتّ 

ح في هتسطیرتمّ التّشبیھجل تحدید أمن ،حلیلقید التّ وُضعتي تالّ أدناهیةالقرآناآلیةمثلما ھو موضّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ نث:قال .49/11: كما یلياآلیةورة ورقم لنذكر اسم السّ 

]133.ک[مثڀ ڀ پ پ پ ڀ 

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.الجنّةعرض :المشبّھ

.األرضماوات و عرض السّ :بھالمشبّھ

.محذوفة: أداة التّشبیھ

.عة و العظمةالسّ :وجھ الشّبھ

بھأداة التّشبیھ وبلیغ لحذف :التّشبیھنوع  .وجھ الشّ

.المشبّھبیان مقدار حال : التّشبیھغرض 

.ثمّ یُتبع ذلك بتفسیر اآلیة الكریمة

:رجمة یوسف عليت

"Be quick in the race for forgiveness from your Lord, and for a Garden

whose width is that (of the whole) of the heavens and of the earth,

prepared for the righteous,-"

ة یُرقّم المثال من حیث ترتیبھ في لآلیات المختارة، ثم اتباعھ ب ّ ترقیمھ من حیث ترتیبھ وفي كلّ مر

التّشبیھ في التّرجمة یُقابلھ تحتھ سطر الّذيالجزء نّ ، كما أ49/11في السّورة الّتي ورد فیھا مثل 

اءنتھااللمجمع، وبعد ترجمة یوسف علي بترجمة ایتمّ استقراء، ثم ُاآلیة الكریمةتحتھ سطر فيو

حت،راسة و ترجمتھاقید الدّ التّشبیھاتمن تحلیل  ترجمة أسالیبل مثِّ تول اجدالنّتائج بوضّ

.و شروحاتٍ بتعلیقاتٍ تتبعاُ ، كمارجمتینو تواترھا و نسب استعمالھا في كال التّ التّشبیھات

و بعض ،إلیھلوصّ مّ التنتائج البحث لجملة ما تتضمّ ةٍ عامّ بخالصةٍ بحثُ التم خُ ،اخیرً أو

.البحثتخدم موضوعقدالّتي االقتراحات 
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4.3.
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1/1. قال :ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ے ے ۓھ ھ ہ ہ ھ ھۀ ہ ہ نث

]13.ک[مثۇ ۇ ۆ

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

الً  :أوّ

.باإلیمانللمنافقین األمر: المشبّھ

.fحابة الصّ إیمان:بھالمشبّھ

.)الكاف(التّشبیھحرف : أداة التّشبیھ

.اإلیماندق ص:وجھ الشّبھ

.وجھ الشّبھجمل لحذف ، و مُ أداة التّشبیھلذكر :مرسل مجمل؛ مرسل: التّشبیھنوع 

.fحابة الصّ إیمانبھ؛ ببیان صدق المشبّھاالھتمام ب: التّشبیھغرض 

:ثانیًا

.المنافقینإیمان:المشبّھ

-fحابة یقصدون بھم الصّ -فھاءالسّ إیمان: بھالمشبّھ

.)الكاف(التّشبیھرف ح: أداة التّشبیھ

.محذوف:وجھ الشّبھ

.عن الطرفینوجھ الشّبھسلب ل، تشبیھ سلبيّ :التّشبیھنوع 

انھمإیمو fحابة محاولة تشویھ المنافقین لصورة الصّ أيبھ؛ المشبّھاالھتمام ب:التّشبیھغرض 

.فاھةبرمیھم بالسّ 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

لفي  :التّشبیھ األوّ

ن كانوا قد رفضوا إیجابي، واإلشابھيالتّ فكیر ي عن طریق التّ سِّ أتداء و التقعلى االحثٌ 

سرع ن تُ أفوس ن النّ أشنّ ، ألزمانھمالحین في بالصّ يبالتأسّ األمریأتيالح، فانھ ي بسلفھم الصّ سّ أالت



اإلنجليزيّةالّلغةالكريم إلى القرآنالّتشبيه فيترجمة 

-89 -

ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

أداة ر بذك-مرسالً اآلیةالتّشبیھ فيمجيء و لعلّ 1األمربمن یسبقھا في قلید و االقتداءالتّ إلى

حابة یمان الصّ إ(بھالمشبّھمن وجھ الشّبھضعف في أ) یمان المنافقینإ(المشبّھنّ أعلى لیدلّ -التّشبیھ

f( لھبھ و مطابقٌ المشبّھعین المشبّھنّ أثبات إغبة في عند الرّ تُحذف عادةً أداة التّشبیھ؛ حیث.

و أصفةٍ التّشبیھ فياشتراك طرفي عنینمّ وجھ الشّبھذكر نّ أل- بحذف وجھ الشّبھ-ومجمالً 

2.عائھد ادّ یمان، و مجرّ ین االختالف الكبیر بین صدق اإلیة تبّ دون غیرھا، و اآلصفاتٍ 

ا :الثّانيالتّشبیھأمّ

، وجعلوا بلغ وجھٍ أعلى اإلیمان، قصدوا منھ البراءة من لإلنكارفكان بصیغة االستفھام 

اإلیمانھم على لِ مْ حَ أنّ با بالمسلمین، ا لھ و تعریضً فھاء تشنیعً لسّ ابإیمانا منھ شبیھً أالمبرّ اإلیمان

3.عقولھمسفاھةُ 

:ترجمة یوسف علي

"When it is said to them: "Believe as the others believe:" They say:

"Shall we believe as the fools believe?" Nay, of a surety they are the

fools, but they do not know. " 4

:ترجمة مجمع الملك فھد

"And when it is said to them (hypocrites): " Believe as the people

(followers of Mohammed صلى هللا علیھ و سلم Al-ansar and Al-Muhajirun)

have believed, they say: " Shall we believe as the fools have believed?"

Verily, they are the fools, but they know not." 5

د الطّاھر بن عاشور1 .1/287تفسیر التّحریر و التّنویر، دار سحنون للنّشر و التّوزیع، تونس، ص :محمّ
، ص 2006، دار العلم للمالیین، بیروت، 10في ثوبھا الجدید، علم البیان، طالعربیّةالبالغة: أمین بكري شیخ2
2/39 .
.1/287مرجع سابق، ص : محمد الطّاھر بن عاشور3

4 Abduallah Yusef Ali: The Glorious Quran: Corrected and Revised By Amira Zrein
Matraji, Dar El Fikr, Beirut Lebanon, 2007, p5.
5 Muhammad Muhsin Khan, Muhammad taqi-ud-Din Al-Hilali: Translation of the
Meaning of the Noble Qura’an in the English Language, King Fahd Complex For The
Printing Of The Holy Qur’an, 1996, p5.
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:تحلیل التّرجمتین

ل :التّشبیھ األوّ

Believe as the others: یة بقولھا كما جاء في اآلحرفیً التّشبیھترجم یوسف علي 

believe، مثھنثبھ المشبّھحیث حافظ علىThe others ـلكاف بالتّشبیھ او حرفAs.

ا على المشبّھ تفظاحو Asبأداة التّشبیھت أتحیث بتفسیر، ةتت حرفیّ أمة المجمع فترجأمّ

Theبھ peopleنصار بالمھاجرین و األبین قوسین بھالمشبّھلى تفسیرھا لطبیعة إضافةً ، إ

.الكریمةیةالحین و ھو المقصود من اآلالمؤمنین الصّ 

ّ ، القولو خالصة درك للوھلة نجلیزي ال یُ القارئ اإلو لعلّ ،ةترجمة یوسف علي حرفیّ فإن

ل ّ بھ الكائن بین ى طبیعة األو ابقة یات السّ لى اآلإا جوع سلفً بالرّ الّ إ،قولھخرین على حدّ یمان اآلإالشّ

لى إجوع بالرّ الّ إالقائم التّشبیھى القارئ العربي لن یفھم و حتّ وجھ الشّبھالي بھ و بالتّ المشبّھلتحدید 

القرآنیة، فاسیر اھات التّ مّ أ المشبّھمر ألى إنت حیث تفطّ ،ة بتفسیرھا حرفیّ ترجمة المجمع نجدُ أمّ

ا.بھالمشبّھبالمشبّھى تبیان طبیعتھما وتوضیح عالقة إلتت أالمشبّھ بھ فو نّ أح بتت لتوضّ أداة فاألأمّ

.فقطھٍ وجُ أبل یكون في لیس كامالً التّشبیھ

:الثّانيالتّشبیھ

،نكارلإلاالستفھاملبي بصیغة لسّ التّشبیھ ارار ترجمة المجمع ترجم یوسف علي على غ

المنافقین لیسوا نّ ألبي حیث یفھم القارئ بلسّ التّشبیھ اتت لتحافظ على بالغة أة وھي ترجمة حرفیّ 

.طالقمن المؤمنین على اإلعلى شبھٍ 

ى غرض لوقت نفسھ حافظت علي اھا فو لكنّ حرفیّتانرجمتین لتّ انّ إف،خالصة القولو

.fحابة یمان الصّ إھو محاولة المنافقین تشویھ سمعة یة و التّشبیھ البالغي المقصود في اآل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ نث:قال . 2/2

]17.ک[مثٺ

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.المنافقون: المشبّھ
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1.ارع انتفاعھم بھ بانطفاء النّ ضاءة، ثم انقطایمان باإلظھارھم اإلإار و مستوقد النّ : بھالمشبّھ

.)الكاف(التّشبیھمثل و حرف : أداة التّشبیھ

الل بعد الھدى:وجھ الشّبھ .الضّ

بھتمثیلي؛ لكون :نوع التّشبیھ .دمنتزعة من متعدّ صورةٌ وجھ الشّ

.المشبّھتقبیح :التّشبیھغرض 

:یة الكریمةتفسیر اآل

َّ أ:حداھاإ، حكمٍ ار ثالثُ وفي ضرب المثل لھم بالنّ  ر من بنوار مستضيءٌ المستضيء بالنّ ن

لسنتھم من غیر أوا بقرّ ألما أنّھمفك. ةار بقي في ظلّ ذا ذھبت تلك النّ إجھة غیره ال من قبل نفسھ، ف

.كالمستعارانھمیمإد قلوبھم، كان نور اعتقا

:الثّانيو 

َّ أ الحیوان، فكذلك نور لھ كغذاءة الحطب، فھولى مادّ إفي دوامھ ار یحتاجُ ضیاء النّ ن

2.ة االعتقاد لیدوملى مادّ إیحتاج نیمااإل

ا :الثالثّ أمّ

نّ أمع مثٻ ٻ ٻ ٻنثو ھي قولھ ةً فردیّ بھ صورةً المشبّھل كیف جاء مّ أفنت

لھ الّتي یعبر بھا عن مثاأفي Pسلوب أب ھذا على المنافقین و یكاد یغلُ ماعةِ جالمشبّھ ھو حالة 

یحاشٍ إورة مزیدُ ھذه الصّ نّ أحكمة مجیئھا على ھذه الھیئة ھو ولعلّ . عمالھمأو حوالھمأالخالفین و 

ا وقعً شدّ أو ذلك ،ط و یعانيیتخبّ ھوال و الحیرة و الشكّ ، وكان صاحبھا وحده وسط ھذه األو تنفیرٍ 

3.نكى لھأو 

خیبة فات من سوء الحالة، و نھ مجموع تلك الصّ على ما یتضمّ ستدالالً التّشبیھ افكان 

.المشبّھفاد تقبیح أعي، وفساد العاقبة، فالسّ 

حیلي1 ، 2003، دار الفكر دمشق، 2ة و المنھج، طالتّفسیر المنیر في العقیدة و الشّریع: وھبة مصطفى الزّ
.1/98ص

د الجوزي2 حمن بن علي بن محمّ م، 1983، المكتب اإلسالمي بیروت، 3زاد المسیر في علم التّفسیر، ط: عبد الرّ
1/40ص

م، ص 1993ع للنّشر و التّوزیع، تمّ ،  دار المج1الكریم، طالقرآنأسرار التّنوع في تشبیھات : ملك حسن بخش3
206
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:ترجمة یوسف علي

"Their similitude is that of a man who kindled a fire; when it lighted all

around him, Allah took away their light and left them in utter

darkness. So they could not see. " 1

:لملك فھدترجمة مجمع ا

"Their likeness is as the likeness of one who kindeled a fire; then, when

it lighted all around him, Allah  took away their light and left them in

darkness. (so) they could not see." 2

:تحلیل التّرجمتین

.Their similtitudeـ ا بالكریمة مبتدئً یةاآلمثیلي في لتّ التّشبیھ اترجم یوسف علي 

بھفیھ یتمّ ل ھو تمثیلٌ التّشبیھ بى یتعدّ األمرأنّ على ما یدلّ  صورةٍ التّشبیھ ببین طرفي وجھ الشّ

ا،3أو بصورة عقلیّةدمن متعدّ منتزعةٍ  ابھ فقد حافظ یوسف علي علیھ المشبّھأمّ ورة مثل الصّ تمامً

لیدلّ على النّتیجة so، واستخدم یوسف علي األداة األصلييالقرآنصالنّ كما جاءت في یةالقرآن

اء الظّالم الّذي یملئ قلوبھم فأنّھم في آخر المطاف غیر  ّ الحتمیّة الّتي سیؤول إلیھا المنافقون جر

.مبصرین

ا Their likeness is as theـ تین بلى مرّ أداة التّشبیھ عبأتتترجمة المجمع فقد أمّ

likeness of ونرى في ھذا مُحاكاةً ألسلوب  ،Pالواردتین في مثڌ....چنثلألداتین

ا  واحدٌ رجلٌ أنّھمكیر فیھا، دون تغیّ ،علیھ  كما ھوالتّرجمةبھ فقد حافظت المشبّھاآلیة الكریمة، أمّ

نیوي المنافقین دُ فإیمانالمطاف من الخاسرین آخرھم في حولھ و لكنّ ماأضاءتا نارً أشعل

، و یوم الحساباآلخرةب نورھم یوم دھم هللا بذھالذلك توعّ ،رجي و لیس حقیقي و عن قناعةوخا

بین قوسین ألنّھا تدلّ على نتیجة ضمنیّة فھي غیر مذكورة صراحةً soكما استخدم المجمع األداة 

ا لھا .في اآلیة الكریمة لذلك كانت شرحً

1 Yusef Ali: op,cit., p5
2 Khan, Al-Hilali: op,cit., p5.
3 http://www.merriam-webster.com/dictionary/similtitude.html

ّ الدّخول للموقع في2011-06-19. تم

http://www.merriam-webster.com/dictionary/similtitude.html
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،التّشبیھلى إمثیل منھا بت من التّ ترجمة یوسف علي قد اقترأنّ نحسب ،و خالصة القول

مثیل، كما التّ التّشبیھ وجمعت بینھما و لم تفرق للقارئ الفرق بین الّتيعلى عكس ترجمة المجمع 

بعض نّ أنا نجزم القول بشبیھ، و لكنّ ة للتّ یّ ورة القرآنا حافظتا على الصّ نّھمتان ألھما حرفیّ نا نجدُ نّ أ

لھا و المقصود منھا تصویر القرآنة ویمان المنافقین الحقیقیّ إة ب صورورة قد یقرّ رح لھذه الصّ الشّ 

.حوالھمأخرة تنقلب نیا و اآلفبین الدّ 

]18.ک[مثٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ نث: قال .3/3

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.المنافقون: المشبّھ

.ميم و البكم و العُ الصّ : بھالمشبّھ

.محذوفة: أداة التّشبیھ

.دراك و التواصلإلنتفاع بالحواس ووسائل اعدم اال: بھوجھ الشّ 

بھأداة التّشبیھ وبلیغ؛ لحذف : نوع التّشبیھ .وجھ الشّ

.المشبّھتقبیح : التّشبیھغرض 

:یة الكریمةتفسیر اآل

دوات أنّ أو ھي ،خرى من صفات المنافقینأعطانا صفةً أیة الكریمة في ھذه اآلهللا 

ھم و بذل الجھد معھم صرار على ھدایتاإلنّ إلة عندھم، و لذلك فمعطّ الّتي خلقھا هللادراك اإل

نْ أائل الھدایة الّتي كان من الممكن ل وسعطّ -بنفاقھم و ظلمھم- هللا تبارك نّ تي بنتیجة، ألألن ی

بیھ أداة التّشبحذف -ایة الكریمة بلیغً التّشبیھ في ھذه اآلمجيء و لعلّ . یعودوا بھا إلى طریق الحقّ 

بھ مم و البكم صافھم بالصّ ة اتّ شدّ يْ أم البكم العمي؛ شابھ بین المنافقین و الصّ ة التّ لبیان شدّ -ووجھ الشّ

وترك . بھالمشبّھمن وجھ الشّبھضعف في أالمشبّھ نّ أعلى دلّ أداة التّشبیھ یو العمى، حیث ذكر 

1.ون غیرھادو صفاتٍ أرفین في صفةٍ عن اشتراك الطّ ، ینمّ وجھ الشّبھذكر 

.2/39مرجع سابق، ص : بكري شیخ أمین1
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:ترجمة یوسف علي

"Deaf, dumb, and blind, they will not return (to the path)." 1

:ترجمة مجمع الملك فھد

"They are deaf,dumb, and blind, so they return not ( to the Right Path)." 2

:تحلیل التّرجمتین

ھ هللا شبّ الّتيفات بذكر الصّ ترجمةً حرفیّةیة الكریمةالتّشبیھ البلیغ في اآلترجم یوسف علي 

 المنافقین بھاDeaf, dumb, and blindیوسف نّ أونحسب سبیل اقترانھا مباشرة بالمنافقین

ا من ة و لیست ضربً ھا حقیقیّ نّ أفات بالمنافقین و كلصاق ھذه الصّ لبلیغ إلالتّشبیھ اثیرأدرك تأعلي قد 

.التّشبیھضروب 

ا حیث نجد ھذه ،ا من ترجمة یوسف عليال یبعد كثیرً تت على نحوٍ أع فقد ترجمة المجمأمّ

باستخدام Metaphorاللّغة اإلنجلیزیّةتت بما یماثلھ في أغ و لبلیالتّشبیھ الى إنت قد تفطّ التّرجمة

.بھالمشبّھو المشبّھالحاضر الستفاء القرینة الوطیدة بین في زمنTo beفعل الكینونة

مم صفة الصّ ف.تا المعنى المقصوددّ أھا قد نّ أتان و نحسب رجمتین حرفیّ التّ نّ أنجد ،قولو خالصة ال

ل ا یسھّ ممّ اللّغة اإلنجلیزیّةوھي موجودة في ،الل و فقدان البصیرةو العمى و البكم من صفات الضّ 

العبارة ر مثالً نذكاإلنجلیزیّةاللّغةوقد نجد الكثیر منھا في قوامیس .نجلیزي فھمھااإلالقارئعلى 

كما.الین مثلھمن یقودون الضّ الّذیالین على الضّ وھي تدلّ blind leading the blind3ة المجازیّ 

الل على الضّ تدلّ الّتيحد الحواس و أعلى فقدان ة تدلّ نجیل خاصّ رة في اإلخرى كثیأعباراتٍ نجد

. و الجھل و الكفر

ڃ ڃ ڃ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ نث: قال .4/4

]19.ک[مثچ چ چ چ ڃ

1 Yusef Ali: op,cit., p5.
2 Khan, Al-Hilali: op,cit., p5.

3 Martin h. Manser, the facts on file dictionary of allusions, david h. Pickering, associate
editor, facts on file, new york, 2009, p56.
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:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.المنافقون: المشبّھ

یقصف باآلذان، مع رعدٍ ،مظلمةٍ بسحبٍ المطر، ملیئةُ شدیدةٍ ماء في لیلةٍ قوم أخذتھم السّ :بھالمشبّھ

.بصار، و صواعق یصحبھا الھالك و الموتیأخذ باألو برقٍ 

.)الكاف(التّشبیھحرف : أداة التّشبیھ

.رددك و التّ الشّ : وجھ الشّبھ

بھتشبیھ تمثیلي؛ لكون : التّشبیھنوع  .دمن متعدّ منتزعةٌ صورةٌ وجھ الشّ

.المشبّھتقبیح : التّشبیھغرض 

:تفسیر اآلیة الكریمة

لّص تارةً : دونو منافقون متردّ . اريوھم المضروب لھم المثل النّ : المنافقون قسمان، خُ

1.ن قبلھمالّذیمن حاالً خفّ أو، وھم أصحاب المثل المائي، وھم یخبیظھر لھم اإلیمان و تارةً 

العصور و األزمان، ن لھما الخلود و البقاء على مرّ تتضمّ اري و المائي خصائصٌ لنّ التّشبیھ افي و

في ذلك أن لعلّ و. ھكلّ Pالقرآنیة دائما، بل ھي خصائص التّشبیھاتكما ھي خصائص 

ا یعرفھ اإلنسان و یقع علیھ بصره، وھي مأخوذة ممّ تْ عَ زِ نتُ بھ اُ المشبّھانب جالتّشبیھ فيعناصر 

درك بالعقل وحده غزاه و یكشف معاني تُ التّشبیھ مق بھذا یحقّ و. بیعة و مشاھد الكونمن أحوال الطّ 

فحصلت في. فسكھا لتسیر بھا إلى أعماق النّ تُرى و تُبصر، وینفخ فیھا حیاة تحرّ رھا مشاھدَ فیصیّ 

ھ لو نّ أوقتٍ ر في كلّ المنافق یتصوّ نّ نیا؛ ألین و نھایة الخوف في الدّ المنافقین نھایة الحیرة في الدّ 

2.فاقحصل الوقوف على باطنھ لقتل، فال یزال الخوف في قلبھ مع النّ 

."كو الشّ دالتّردّ "المنافقین لحالة من اإلیضاحلمزیدٍ ةٍ تمثیلیّ صورةٍ التّشبیھ بمجيء لعلّ و

:ترجمة یوسف علي

"Or (another similitude) is that of a rain-laden cloud from the sky: In it

are zones of darkness, and thunder and lightning: They press their

.1/57م، ص 1980العظیم، دار الفكر، بیروت، القرآنتفسیر : إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي أبي الفداء1
عادل أحمد عبد الموجود و علي : اللّبَاب في علوم الكتاب، تحقیق و تعلیق: أبي حفص عمر بن علي الدّمشقي2

. 1/385لعلمیّة، بیروت، ص معوض، دار الكتاب ا
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fingers in their ears to keep out the stunning thunder-clap, the while

they are in terror of death. But Allah is ever round the rejecters of Faith! "1

:ترجمة مجمع الملك فھد

"Or like a rainstorm from the sky, wherein is darkness, thunder, and

lightning. They thrust their fingers in their ears to keep out the stunning

thunder-clap for fear of death. But Allah ever encompasses the

disbelievers (i.e. Allah will gather them all together). " 2

:تحلیل التّرجمتین

another)ـ مبتدءا بترجمةً حرفیّةً بتفسیرمثیليلتّ التّشبیھ اترجم یوسف علي 

similtitude) ّبھ و ھو المشبّھى حافظ یوسف علي علكمابسابقھ، مثیلا یساھم في ربط ھذه التّ مم

على وجود عناصر ا یدلّ ا، ممّ ا غزیرً مطرً تدرّ الّتيو الغیوم الكثیفة أالمطر الغزیر يْ أب الصیّ 

على تدلّ وھي Zones of darknessلمات والظّ lightningالبرقكي التّشبیھ القرآنفي عدیدةٍ 

المطر یمان مثیلُ ھذا اإلنّ أدرك یوسف علي أالل وقد فاق و الضّ یطغى علیھ النّ الّذيیمان اإل

عد و ومیض البرق لى صوت الرّ إضافةً إ،ھنا و ھناكقت نفسھ یشوبھ ظلماتٌ ھ في الولكنّ و.بالطیّ 

یدلّ لpressتى یوسف علي بالفعلأكما . یمان المنافقینإالّذي ھو علیھ على الشكّ یدلّ و ھذا ما

غط النّاجم عنعلى .ك المنافقینیتملّ الّذيدید الخوف الشّ الضّ

ا ابق لتمثیلي السّ التّشبیھ اا على شاكلة تشبیھً ترجمة مكافئة أيتتأفقد ترجمة المجمع أمّ

اlikeالتّشبیھبابتدائھا بحرف  قصد بھ ویُ مثڤنثفھو مكافئ لمفردة rainstormبھالمشبّھ، أمّ

بُھ یبتعد قلیالً عن العاصفة وھو ما حاب و السّ أالغزیرالمطرفالصیّب ھو ،یةالمقصود باآلنحسَ

ّ اختیار المجمع لھذا المكافئ فیھ الكثیف ا، فإن ، وإن كان المطر الغزیر فیھ من الخیر والفساد معً

ّ ھذا االختیار یعودُ إلى غرض . مجازفة لوجھ الشّبھ القائم في اآلیة الكریمة كما أتّنا نجزم القول أن

ل، فلتقبیح المشبّھ ك ،ان یلزم من إیجاد مفردةٍ تناسب الغرض في اآلیة الكریمةالتّشبیھ في المقام األوّ

من pressـلمرادفةٌ و ھي مفردةٌ thrustـ صابعھم بأتى المجمع بترجمة الفعل یجعلون أفي حین

1 Yusef Ali: op,cit., p5.
2 Khan, Al-Hilali: op,cit., p5.
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بھ فإن كان غیر واضح للقارئ في ترجمة اآلیة الكریمة، فقد 1ة الخوف و الفزعشدّ  ا وجھ الشّ ، أمّ

بھ في ھ ّ وجھ الشّبھ ھو یؤول أمر وجھ الشّ ذه اآلیة إلى الجانب السّلبي وھو ظلمة القلوب في حین أن

. الشّك و الحیرة

ا،ة بتفسیرتت ترجمة یوسف علي حرفیّ أفقد ،خالصة القولو ترجمة المجمع جاءت أمّ

اھ بھ، نقلھا للمشبّ التّشبیھ فيببتعدتھا او لكنّ مكافئة الّذيعدضح عند صوت الرّ فقد اتّ وجھ الشّبھأمّ

صوات عد من األصوت الرّ نّ أكون ،یةنجلیزي یفھم المقصود من اآلاإلفالقارئ.یخیف المنافقین

اساسً أبیعة فھي تستخدم عناصر الطّ Pنسان وھذه من خصائص تشبیھات الّتي یخاف منھا اإل

.لھا

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ھ ھ ھ ےہ ہ ھ نث:قال .5/5

]22.ک[مثۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

:تحلیلھالتّشبیھ وصف و

الً  :أوّ

.رضاأل: المشبّھ 

.الفراش: المشبّھ بھ

.محذوفة: أداة التّشبیھ

.و االستقراراالنبساط: وجھ الشّبھ

بھأداة التّشبیھ وبلیغ؛ لحذف : التّشبیھنوع  .وجھ الشّ

.و تزیینھالمشبّھبیان حال : التّشبیھغرض 

:ثانیًا

.ماءالسّ : المشبّھ

.البناء: بھالمشبّھ

.محذوفة: أداة التّشبیھ

.ازلةضرار النّ الوقایة من األ: وجھ الشّبھ

بھأداة التّشبیھ ولحذف بلیغ ؛التّشبیھنوع  .وجھ الشّ

1 http://www.thefreedictionary.com/thrusts.html ّ الدّخول للموقع في2011-06-02 تم

http://www.thefreedictionary.com/thrusts.html
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.ینھو تزیّ المشبّھبیان حال : التّشبیھغرض 

:تفسیر اآلیة الكریمة

إلىدھم، فینیبوا عنأیادیھلیذكروا لدیھم،الئھ آذكره من نعمھ عندھم ونا جلّ یذكر ربّ 

. لھم من غیر ما حاجة منھ إلى عبادتھمو رحمةً بھم،منھ فةً أفا منھ بذلك علیھم، و رطاعتھ تعطّ 

1.ھم یھتدونم علیھم و لعلّ ولكن لیتّ 

لففي  البة بین الصّ طةً رھا متوسّ ، حیث صیّ بیانٌ التّشبیھ األوّ

مكن من االستقرار كالفراش المبسوط في التّ ن یقعدوا و یناموا علیھاة ألأطافة، فكانت مھیّ و اللّ 

2.واالضطجاع علیھ

ا ة جعلھا هللا حاجزةً الكرة الھوائیّ نّ أل في ماء بالبناء یتمثّ ھ السّ وجھ شبّ نّ إالتّشبیھ الثّاني فأمّ

و ھو الوقایة من اإلضرار راد لھ البناءة؛ فھي كالبناء فیما یُ ة و بین الكرة األثیریّ بین الكرة األرضیّ 

ھرھا دفع ضرر طغیان میاه البحار على األرض، أظ،ضرارأللا للكرة الھوائیة دفعً نّ إازلة، فالنّ 

تندفع عن بعض الكواكب إلینا، و تلطیفھا حتى تختلط بالھواء، مع ما في أھویةٍ ودفع أضرار بلوغ 

3.ى بناءب و تسمّ دم مقبّ أمن ة بیتٌ مشابھة منظر الكرة الھوائیة لھیئة القبة، و القبّ 

:ترجمة یوسف علي

"Who has made the earth your couch, and the heavens your canopy; and

sent down rain from the heavens; and brought forth therewith Fruits for

your sustenance; then set not up rivals unto Allah when ye know (the

truth)." 4

:ترجمة مجمع الملك فھد

"Who has made the earth a resting place for you, and the sky as a

canopy, and sent down water(rain) from the sky and brought forth

therewith fruits as a provision for you. Then do not set up rivals unto Allah

د بن جریر بن یزید بن خال1 ، دار الفكر، بیروت، القرآنجامع البیان عن تأویل آي : د الطّبري أبي جعفرمحمّ
.1/162م، ص 1984

1/331مرجع سابق، ص : و الطّاھر بن عاشور، 1/161مرجع سابق،  ص : بن جریر الطّبري2
.1/331المرجع نفسُھ،  ص3

4 Yusef Ali: op,cit., p6.
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(in worship) while you know (that He Alone has the right to be

worshipped)." 1

:تحلیل التّرجمتین

ل. 1 :التّشبیھ األوّ

اللّغة التّشبیھ فيحیث حافظ على نوع ،مكافئةٍ لبلیغ بترجمةٍ التّشبیھ اترجم یوسف علي 

العربیّة اللّغةفي تُقابلوھي couchكما أتى بمفردة ،العربیّةاللّغة بالغةِ في یماثلھ الّذياإلنجلیزیّة

ْ )ریكةاأل( ، وربط أداة التّشبیھ، و ذلك بحذف ھاو ینام علیأنسان یرتاح فیھا اإلثاث من األقطعةٌ أي

أداة التّشبیھ تُحذف فیھ metaphorاللّغة اإلنجلیزیّةلبلیغ في التّشبیھ اى ویسمّ . المشبّھ بھبالمشبّھ

). بھالمشبّھو المشبّھ(التّشبیھي كنبین رُ وجھ الشّبھتمام ل

ا التّشبیھ ترجمة المجمع فقد جاءت على نحو ترجمة یوسف علي حیث حافظت على أمّ

الّذي على وظیفة الفراش یدلّ resting placeبھ المشبّھجعلت كما . اإلنجلیزیّة،البلیغ في اللّغة 

.اللّغة اإلنجلیزیّةفيالتّشبیھنوع و غرض كما حافظت على.یة الكریمةورد في اآل

یكافئ الفراش في یجاد ماإرجمة یوسف علي مكافئة لحرصھ على نجد ت،القولو خالصة

االلّغة اإلنجلیزیّة،  دبیات الوسط أیُعرف في لى ماإة للجوئھا تت معنویّ أترجمة المجمع فقد أمّ

تا دّ أرجمتین قد التّ نّ ألیزي، ونجد نجیھ القارئ اإلیقع فقدبسٍ لُ يّ ا ألتفادیً paraphraseـ رجمي بالتّ 

.رجمیةسالیبھما التّ أالمعنى المقصود رغم اختالف 

:التّشبیھ الثّاني.2

أداة بحذف أي ،metaphorبـ یة الكریمة الثّاني في اآللبلیغ التّشبیھ اترجم یوسف علي 

ا،ین طرفیھالتّشبیھ ب صو حرِ ،یةبناء المذكور في اآلالتى یوسف علي بما یكافئ أفقد بھ المشبّھأمّ

ة وھي المظلّ canopyتى بمفردة أ، كماوھي الحمایة:یةي الوظیفة الّتي یُقصد بھا في  اآلعلى تولّ 

و ھي ترمز إلى كلّ ما یقي اإلنسان من و الحرارةأنسان عند المطر ھا اإلبالّتي یحتمي و الخیمة أ

عبة الّتي تواجھھ في الحیاة ال نیاالظروف الصّ .2دّ

ا ،asأداة التّشبیھوردت أھا لكنّ و، لیھ یوسف عليإما ذھب لتت مطابقةً أجمع فملترجمة اأمّ

.داةون فیھ األالتّشبیھ البلیغ ال تكُ أنّ ھذا النھج كون و ال ندرك لماذا حذت

1 Khan, Al-Hilali: op,cit., p6.
2 http://www.merriam-webster.com/dictionary/canopy.html ّ الدّخول للموقع في2011-06-20 تم

http://www.merriam-webster.com/dictionary/canopy.html
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تا دّ أا أنّھمة المجمع مكافئتان و نحسب ترجمة یوسف علي و ترجمنّ أنجد ،القولو خالصة

ة البالغیّة في ترجمة یوسف علي أقوى منھا في ترجمة المجمع .نى المقصودالمع ّ و إن كانت القو

.بالحفاظ على خصوصیات التّشبیھ البلیغ في اآلیة الكریمة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ نث:قال .6/6

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

]25.ک[مثڃ 

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.الجنّةثمار : المشبّھ

.سبق تناولھاالّتيالجنّةنیا أو ثمار ثمار الدّ : بھالمشبّھ

.محذوفة: أداة التّشبیھ

.و االسماللّونالمنظر و : وجھ الشّبھ

بھبلیغ لحذف : التّشبیھنوع  بھفیھ دَ تعدَّ : دتعدّ مُ ، وھو تشبیھٌ أداة التّشبیھ ووجھ الشّ .وجھ الشّ

.المشبّھبیان حال : التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

اأجناسً یكن ، وما بال ثمر الجنّة لمالجنّةنیا و ثمر یتشابھ ثمر الدّ غرضٍ يّ أل: ن قلتإف

عنھ طبعھ رَ لفھ نفِ أى ما لم یأذا رإمیل، وألى المعھود إلوف آنس و أنسان بالماإلنّ أل: ؟ قلت رْ خَ أُ 

ة ى فیھ مزیّ أف، و رلِ أَ م معھ ء من جنس ما سلف لھ بھ عھد، و تقدّ ذا ظفر بشيإھ نّ و أل. فسھنوعافتھ 

عمة ن كنھ النّ فرط ابتھاجھ و اغتباطھ، وتبیّ أا، ا بینھ و بین ما عھد بلیغً نة و تفاوتً ظاھرة و فضیلة بیّ 

الّ إذلك ال یكون نّ أا، حسب ن كان فائقً إلم یعھده وولو كان جنسٌ .ق مقدار الغبطة بھفیھ و تحقّ 

1.نالتبیّ عمة حقّ ن موقع النّ ك فال یتبیّ كذل

مخشري الخوارزمي1 الكشّاف عن حقائق التّنزیل و عیون األقاویل في وجوه : أبو القاسم محمود بن عمر الزّ
زاق المھدي، دار إحیاء التّراث العربي ، بیروت، ص : تحقیقالتّأویل، .1/137عبد الرّ
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:ترجمة یوسف علي

"But give glad tidings to those who believe and work righteousness, that

their portion is Gardens, beneath which rivers flow. Every time they are fed

with fruits therefrom, they say: "Why, this is what we were fed with

before," for they are given things in similitude; and they have therein

companions pure (and holy); and they abide therein (for ever)." 1

:ترجمة مجمع الملك فھد

"And give glad tiding to those who believe and do righteous good deeds,

that for them will be Gardens under which rivers flow( Paradise).Every

time they will be provided with a fruit therefrom, they will say: "This is

what we were provided before" and they will be given things in

resemblance (i.e. in the same form but different in taste) and they shall

have therein Azwajun Mutahhatun (purified mates or wives) and they will

abide therein forever."2

:تحلیل التّرجمتین

، ولكنّھا whyة داة استفھامیّ أا بیة الكریمة مبتدءً التّشبیھ البلیغ في اآلترجم یوسف علي 

نیا، و بذلك أراد یوسف علي عطائھم إالجنّة من ھل أاستغرابجاءت لغرض التّعجب من ثمر الدّ

بھ ھذا نّ أھ لم یوضح و لكنّ .نیاا تشبھ ثمار الدّ ثمارً  ،و االسماللّونكل و في الشّ الّ إكون یبأنّھ الالشّ

و لذلك كانت ترجمتھ حرفیة ،ةو لذّ ذلك عن رغبةٍ ما یتمّ نّ إو كلون من جوعٍ أالجنّة ال یھل أنّ أل

ھل ألمقصود من قول نجلیزي ال یدرك ماة عن المعنى المقصود، فالقارئ اإلبتفسیر و لكنھا بعید

ا كون ولكن األ،اال استغرابً الً مر تساؤُ الجنّة فكان األ مر أالجنّة احتاروا في ھل أمر غیر ذلك تمامً

.ذةعم و اللّ ھما یختلفان في الطّ و لكنّ الجنّةتشبھ فاكھة الّتيالفاكھة 

ا الّذي ھذا "تيأة لوجدناھا كما یعكسیّ ترجمةً أجریناإنحرفیة و أتتفقد المجمعترجمة أمّ

in the same form)كلي فقطشابھ الشّ یؤكد التّ ثالٍ بمالتّرجمةح توضّ كما ،  "عطي لنا من قبلأُ 

but different in taste)الكریمةاآلیةالمقصود من وھو.

1 Yusef Ali: op,cit., p6.
2 Khan, Al-Hilali: op,cit., p6.
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اة جاءت ترجمة یوسف علي حرفیّ ،القولو خالصة ة ترجمة مجمع الملك فھد حرفیّ أمّ

ا اھا ضبابیً معنا من ترجمة یوسف علي الّتي كانتوفیقً أكثرُ ترجمة الملك فھد أنّ ونحسب ربتفسی

المقصود الحقیقي من التّشبیھ نجلیزي یدرك القارئ اإلو ال نحسب.نسبیًاو غیر واضحٍ شیئا ما 

.لیھ ترجمة المجمعإنت نجلیزي وھذا ما تفطّ ا للقارئ اإلوضیح واجبً ولذلك كان التّ . القرآني

مثگ گ گ گ ژ ڑ ڑ ک ک ک کژ نث: قال .7/7

]73.ک[

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.لجمیع الموتى یوم القیامةهللا إحیاء: المشبّھ

.إسرائیللقتیل بني هللا إحیاء: المشبّھ بھ 

.)الكاف( التّشبیھحرف :أداة التّشبیھ

بالقدرة : وجھ الشّبھ ّ .بعد الموتاإلحیاءانیة على الر

لمرسل : التّشبیھنوع  ل، و أداة التّشبیھ؛ مرسل لذكر مفصّ .بھوجھ الشّ لذكر : مفصّ

.المشبّھإمكانبیان : التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

، و ھم بقدرتھ اإیمانیً ا یذبحوا بقرة لتموت فیعطیھم درسً أنإسرائیلسبحانھ بني أمر

یضربوا بھ القتیل أنمنھا و أجزاءأوا جزءً یأخذوان أیات، وبالمادّ إالن ال یؤمنون الّذییون المادّ 

1.میتھ هللا بعد ذلكم قاتلھ ثم یُ فیحیا و ینطق باس

:ترجمة یوسف علي

"So We said: "Strike the (body) with a piece of the (heifer)." Thus

Allah bringeth the dead to life and showeth you His Signs: Perchance ye

may understand." 1

.1/361مرجع سابق،  ص:  بن جریر الطّبري1
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:ترجمة مجمع الملك فھد

"So We said: " Strike him ( the dead man) with a peace of it (the cow)"

Thus Allah brings the dead to life and shows you His Ayat (proofs,

evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) so you may understand. "2

:تحلیل التّرجمتین

للمرسل الالتّشبیھ اترجم یوسف علي  حیث ،بتفسیرةً حرفیّ الكریمة ترجمةً یةاآلفي مفصّ

إن كان ھذاو ال نعلم .3و ھو العجلheiferوة المیت جثّ علىداللةً the bodyتین المفردأورد

ا، كون أنّ االختیار  أداة ستبدلت كما اُ . عن عجلالبقرةالحدیث یدور على المعجمي صحیحً

في المعجم كلّ منفھایرادما و سببٍ نتیجةِ على و ھي تدلّ thusـ الظّرف ب) الكاف(التّشبیھ

Accordingly, consequently, for this reason, therefore, hence4 وھي ٌ تدلّ ظروف

هللا أحیافمثلما ؛الكریمةاآلیةفي الواضحاألمرھو و، عالقة النّتیجة أو عالقة العامّ بالخاصّ على

ّ إسرائیلسبحانھ قتیل بني  المطاف سیحیي البشریة جمعاء یوم البعث آخري ففوھو أمر خاص

ا)ةٌ حتمیّ فھي نتیجةٌ ( .وأمرٌ عامٌّ أیضً

ا ا،ة بتفسیر تت حرفیّ أترجمة المجمع فأمّ the dead manرحعبارتین للشّ باستعمالأیضً

،the cowشبیھ المرسل حذت ترجمة المجمع لترجمتھا للتّ و الكریمة، اآلیةیُقصد بھ في ماوھو

ھذا نّ أاس یوم البعث، والنّ إلیھاسیؤول الّتيتیجة ن النّ یبیّ ھو ماوجھ الشّبھیوسف علي، وكان حذو 

.الیوم حقیقة

حافظتا إذ، بتفسیرتانمة یوسف علي و ترجمة المجمع حرفیّ كانت ترج،القولو خالصة

لرجة الدّ التّشبیھ بعلى غرض  ّ ا بصیغة ومً التّشبیھ دم ترج، و لذلك ال یُ المشبّھةإمكانیّ بتبیان ىاألو

.أخرىبل لھ بدائل Asأو Likeلمعروفة باستعمال التّشبیھ ا

1 Yusef Ali: op,cit., p11.
2 Khan, Al-Hilali: op,cit., p15.
3 http://www.thefreedictionary.com/heifer.html 2011-06-22 ّ الدّخول للموقع في تم
4 Marc Mccutcheon: The Facts On File Student’s Thesaurus, 3rd Ed, Printed In The
United States Of America, 2006, p530.

http://www.thefreedictionary.com/heifer.html
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ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڱ ں ں ڻ ڻڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ نث: قال .8/8

مثہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

]74.ک[

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.إسرائیلقلوب بني :المشبّھ

.قسوةشدُّ أوأالحجارة : بھالمشبّھ

.)الكاف(التّشبیھحرف : أداة التّشبیھ

.القسوة: وجھ الشّبھ

لمرسل : التّشبیھنوع  ل، أداة التّشبیھلذكر : ؛ مرسلمفصّ .وجھ الشّبھلذكر :مفصّ

.المشبّھتقبیح : التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

قة و الرحمة الرّ موضعُ القلب ھونّ كم؛ ألیقسو و لم یقل نفوسَ بأنھالقلب ذكر هللا 

الّذيا، و القلب ھو العضو و عطفً ھ یمتلئ رحمةً نّ إكر  فما جعلنا القلب كثیر الذِّ إذاوالعطف، و 

ة القلوب لیونة مادّ إلىمن الحجارة؟ ال تنظر أقسىیحسم مشاكل الحیاة، و لكن كیف تكون القلوب 

.تھالمھمّ أدائھاإلىبل انظر 

الحجر aحمة الموجودة في الحجارة، عندما ضرب موسى الرّ برھم هللا ثم یذكّ 

و یخرج منھا الماء، األنھارر منھا حمة تصیب الحجارة فیتفجّ بالعصا فانفجرت منھ العیون، فالرّ 

خییر من معنى التّ دٌ و ھذا المعنى متولِّ .فال تلین و ال تخشعو ال رحمةٌ ولكن قلوبكم ال یصیبھا لینٌ 

أنالشّ و كان بالحجارة،ھت بِّ شُ نْ أالقلوب بعد نّ إف. خییرعن التّ أاالنتقال ینشنّ ألأوالموضوعة لھ، 

، ثم عقب أشھربنى على ذلك ابتداء بما ھو بھ یُ المشبّھضعف في الوصف من أالمشبّھیكون أن

بھالتفضیل في إلىي قّ الترالتّشبیھ ب 1.وجھ الشّ

د الطّاھر بن عاشور1 1/563مرجع سابق، ص: محمّ
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:ترجمة یوسف علي

"Thenceforth were your hearts hardened: They became like a rock and

even worse in hardness. For among rocks there are some from which

rivers gush forth; others there are which when split asunder send forth

water; and others which sink for fear of Allah. And Allah is not unmindful

of what ye do." 1

:ترجمة مجمع الملك فھد

"Then, after that, your hearts were hardened and became as stones or

even worse in hardness. And indeed, there are stones out of which rivers

gush forth, and indeed, there are of them(stones) which split asunder so that

water floxs from them, and indeed, there are of them ( stones) which fall

down for fear of Allah. And Allah is not unaware of what you do." 2

:تحلیل التّرجمتین

لكنّھ أفرد المشبّھ بھ بمفردة وLikeترجم یوسف علي التّشبیھ حرفیًا باستعمال األداة 

rockا یسھّل على القار بھ القائم في اآلیة، حیث نجد في اللّغة ، ممّ ئ اإلنجلیزي إدراك وجھ الشّ

داللةً على قساوة have a heart of a stoneالمتالزمة اللفظیّة اإلنجلیزیّة وجھ الشّبھ بإیقاع

. القلوب

ا ترجمة المجمع فجاءت حرفیّة على شاكلة ترجمة یوسف علي، و لكنّھا استعملت األداة  أمّ

asردة ، وأتت بمفStonesا من مرادفتھا من حیث االستعمال كما . بصیغة الجمع و ھي أكثر شیوعً

اء اإلنجلیز  یتّضح جلیًّا من ترجمة المجمع أنّھا تحاول تقریب المعنى إلى المألوف إلى جمھور القرّ

قي في األسلوب نظرا لقداسة  ا ترجمة یوسف علي فھي تحاول الرّ فلغتھا سلسة األسلوب، أمّ

Pستعمل كلماتٍ و عباراتٍ من اللّغة اإلنجلیزیّة القدیمة مجاراةً منھ ألسلوب النّص ، حیث ت

.القرآني

تا ،القولو خالصة جاءت ترجمة یوسف علي و ترجمة المجمع حرفیّتان و نحسبھما قد أدّ

.المعنى المقصود من اآلیة الكریمة

1 Yusef Ali: op,cit., p12.
2 Khan, Al-Hilali: op,cit., p15.
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ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ نث:قال .9/9

]101.ک[مثېئ ېئ ېئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

: تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.الیھودأحبار: المشبّھ

.ن ال یعلمونالّذی: بھالمشبّھ

.نّ أك: أداة التّشبیھ

.عدم العلم: وجھ الشّبھ

لمرسل : التّشبیھنوع  ل، أداة التّشبیھ؛ مرسل لذكر مفصّ .وجھ الشّبھلذكر :مفصّ

.المشبّھتقبیح : التّشبیھغرض 

ألنھ. منھم بھ و معرفةعلى علمٍ جحدوا الحقّ أنّھمبالیھود، أحبارعن إلخبارالتّشبیھ افي 

أنّھم، و تھ ة نبوّ ھ كانوا عالمین بصحّ نّ أمن ھذه الجھة، على اآلیةت فدلّ . فیمن یعلمإالّ یقال ذلك 

1.هللا، فخالفوا على علم منھم بوجوبھ علیھمأمركابروا و عاندوا 

:ترجمة یوسف علي

"And when there came to them a messenger from Allah, confirming what

was with them, a party of the people of the Book threw away the Book of

Allah behind their backs, as if (it had been something) they did not

know!" 2

:ترجمة مجمع الملك فھد

And when there came to them a Messenger from Allah (i.e. Muhammad

confirming what was with them, a party of those who (صلى هللا علیھ و سلم

1/448مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري1

2 Yusef Ali: op,cit., p15
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

were given the Scripture threw away the Book of Allah behind their backs

as if they did not know !” 1

:تحلیل التّرجمتین

في اآلیة الكریمة ترجمةً حرفیَّة بتفسیر بالحفاظ على أركانھ في ترجم یوسف علي التّشبیھ

ل باستعمال ّ it had been، ویضیف بعد ذلك عبارة asأداة التّشبیھ المألوفة المقام األو

somthing على  أمرٍ جلل قد وقع ولكنّھم أداروا ظھورھم إلیھ و كأنّھم ُّ وھي عبارة إنجلیزیّة تدل

ئًا، واستخدم یوسف علي في آخر التّشبیھ كذلك عالمة التّعجب، و ھي تدلّ على ال یعلمون بشأنھ شی

سول الكریم  ف أحبار الیھود الّذین أداروا ظھورھم  آلمر كبیر الشأن كشأن الرّ استغراب تصرّ

ل علیھ نزّ .والقرآن المُ

ا مثل تر ا على أركان التّشبیھ تمامً ا ترجمة المجمع فأتت حرفیّة بحفاظھا أیضً جمة یوسف أمّ

.علي

جاءت ترجمة یوسف علي حرفیّة بتفسیر و ترجمة المجمع حرفیّة القول،و خالصة

تا المعنى المقصود من اآلیة الكریمة . ونحسبھما قد أدّ

ڌ ڎ ڎ ڌ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ چ چنث: قال .10/10

]108.ک[مثڈ ڈ ژ ژ ڑ 

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.بي للنّ fحابة سؤال الصّ :المشبّھ

.aلموسى إسرائیلسؤال بني : بھالمشبّھ

.)الكاف(التّشبیھحرف : أداة التّشبیھ

.ؤالقبح السّ : وجھ الشّبھ

.وجھ الشّبھلحذف : ، مجملأداة التّشبیھلذكر : مرسل مجمل؛ مرسل: التّشبیھنوع 

.المشبّھتقبیح : التّشبیھغرض 

1 Khan, Al-Hilali: op,cit., pp 20-21
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

:الكریمةاآلیةتفسیر 

هللا أرنا، و اھً لإاجعل لنا : حیث قالوا لھaموسى إسرائیلي ھا بسؤال بنمشبّ سؤاالً أي

ا في ؤال نفسھ قبیحً عنھ، بل قد یكون السّ ولِ ما ھو لقبح المسئُ نّ إؤال قبح السّ و. ، و غیر ذلكجھرةً 

1.بعض الحاالت

:ترجمة یوسف علي

"Would ye question your Messenger as Moses was questioned of old?

but whoever changeth from Faith to Unbelief, Hath strayed without doubt

from the even way."2

:ترجمة مجمع الملك فھد

"Or do you want to ask your Messenger ( Muhammad (صلى هللا علیھ و سلم

as Musa (Moses) was asked before (i.e. show us openly your Lord) ?

And he who changes Faith for disbelief, verily, he has gone astray from the

Right Way."3

:تحلیل التّرجمتین

سول To questionترجم یوسف علي التّشبیھ حرفیًّا مبتدئا بالفعل  واتى بالرّ

Messengerثم حرف التّشبیھ∗بحرف التّاجas لیأتي بعد ذلك بالمشبّھ بھMoses ّبھ فوجھ الش

was questioned of old الفعل الّذي اختاره للقرینة الموجودة بین . على التّوالي ّ ونحسب أن

یبة أو السّؤال بشكل رسمي  ّ المشبّھ و المشبّھ بھ قد تجنح في ذھن القارئ اإلنجلیزي إلى الشّك و الر

سول غیر الشّك فیھ أو مس، و4في أمر المسؤول ّ األمر غیر ذلك فسؤال الرّ ائلتھ  في إطارٍ لكن

.رسميّ 

ید محمود األلوسي البغدا1 بع المثاني، القرآنروح المعاني في تفسیر : ديأبو الفضل شھاب الدّین السّ الكریم و السّ
.1/356دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ص 

2 Yusef Ali: op,cit., p17.
3 Khan, Al-Hilali: op,cit., p21.

.حرف التّاج یُعنى بھ حرف الكابیتول في اللّغة اإلنجلیزیّة ∗

4 http://www.merriam-webster.com/dictionary/to question.html
ّ الدّخول للموقع في .2011-06-06تم

http://www.merriam-webster.com/dictionary/to
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

ا ترجمة المجمع فأتت حرفیّةً بتفسیر باستعمال الفعل  ، To questionبدالً من To askأمّ

ا العبارة الشّارحة Showلتبیّن بذلك وجھ الشّبھ الحقیقي الّذي یوضح أمر السّؤال للرسول الكریم، أمّ

us openlyyour Lord سیّدنا َ ئِل ُ ما سُ سول الكریم 5موسىفقد جاءت لتبیّن من قبل الرّ

فقد تفطّنت . ضعیفةو ھو ما یجعل من احتمالیّة الحیاد عن المعنى القائم في اآلیة الكریمة

بھ، وإن كان القارئ اإلنجلیزي  ترجمة المجمع إلى احتمالیة ضبابیّة التّشبیھ من دون ذكر وجھ الشّ

ة سیّدنا موسى  ّ قصة سیِّدنا ، و لكنّنا قد نُقaغیر مطّلع على قصّ صي ھذا االحتمال ألن

ا5موسى سول موسى . موجودةٌ في اإلنجیل أیضً ا اسم الرّ بنقلھ aو استعمل المجمع أیضً

وتي باللّغة العربیّة ثمّ ما یقابلھ في اللّغة الھدف و ھذا وفاءً للمعنى و تعریفًا لآلخر بثقافة 1الصّ

لى 2.المصدر في الدّرجة األوّ

بابیة ، نجدالقولو خالصة ترجمة یوسف علي حرفیّة غیر أننا نجدھا تشوبھا بعض الضّ

بھ القائم بین المشبّھ و المشبّھ بھ و كذلك الفعل المستعمل  لھذا To questionفیما یتعلق في وجھ الشّ

حت الغرض المقصود من التّشبیھ في  ّ ترجمة المجمع أتت حرفیّة بتفسیر ووضّ الغرض، في حین أن

. الءاآلیة الكریمة بج

ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀنث:قال .11/11

مثٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٺ 

]113.ک[

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.و لغیرھمألبعضھم البعض - الّذین ال كتاب لھم–ار العرب تكفیر كفّ : المشبّھ

.الكتاب لبعضھم البعضأھل تكفیر : المشبّھ بھ

.)الكاف( التّشبیھحرف: أداة التّشبیھ

.تكفیر الغیر: وجھ الشّبھ

لمرسل : التّشبیھنوع  ل، و أداة التّشبیھلذكر : ؛ مرسلمفصّ .وجھ الشّبھلذكر : مفصّ

احب مھدي علي1 .301مرجع سابق، ص : اُنظر عبد الصّ
.143مرجع سابق، ص: اُنظر فرحات معمّري2
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

.و تقبیحھالمشبّھبیان حال : التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

عنھا، فمصیبتھ نھي هللامنھ با من معاصي هللا على علمٍ شیئً آتىمن أنّ تنبئ عن اآلیةھذه 

عظّم توبیخ الیھود -ذكره-هللا نّ بھ؛ ألذلك جاھالً أتىعظم من مصیبة من أفي دینھ 

1.مبطلونأنّھممنھم ھل كتاب و قالوا ما قالوا من ذلك على علمٍ أنّھم أجل أالنّصارى من و

:ترجمة یوسف علي

"The Jews say: "The Christians have naught (to stand) upon; and the

Christians say: "The Jews have naught (To stand) upon." Yet they

(Profess to) study the (same) Book. Like unto their word is what those

say who know not; but Allah will judge between them in their quarrel on

the Day of Judgment."2

:الملك فھدترجمة مجمع 

"The jews said that the christians follows nothing (i.e. are not on the

right religion); and the Christians said that the jews follow nothing (i.e.

are not on thr right religion); though they both recite the Scripture. Like

unto their word, said ( the pegans) who know not. Allah will judge between

them on the Day of resurrection about that wherein they have been

differing."3

:تحلیل التّرجمتین

: ترجم یوسف علي التّشبیھ ترجمةً معنویّةً حیث لو أجرینا ترجمةً عكسیّةً لوجدناھا كاآلتي

لیس للیھود شيءٌ یعتمدون : لنّصارى شيءٌ یعتمدون علیھ، وقالت النّصارىلیس ل: قالت الیھود"

.1/497مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري1
2 Yusef Ali: op,cit., p17.
3 Khan, Al-Hilali: op,cit., p22.
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الّتي تعادل مفردة naughtوكما أشرنا،  یستعمل یوسف علي الكلمات المھجورة كمفردة". علیھ

nothing كما استعمل الفعلto stand upon داللةً على االعتماد أو االتّكال على شيء ما، ومن

یاق بالقول word، وتدلّ مفردة  likeي المشبّھ بھ باألداةثمّ اتبع یوسف عل المُستعملة في ھذا السّ

.التّافھ و السّخیف لمجموعةٍ من الظّللة الجھلة

ّ النّصارى و الیھود ال یتّبعون شیئًا ا بتبیانھا أن ا ترجمة المجمع فأتت معنویّة أیضً Toأمّ

follow nothing بھ عت بتفسیرھا بین قوسین بأنّھم حادوا عن الدّین ثمّ اتبas، وأتت بأداة الشّ

حیح  لُون are not on the right religionالصّ ّ الین الّذین یتقو ح بعد ذلك المشبّھ بھ بالضّ ، لتوضّ

فردة  الِّینThe pegansو ھم ال یعلمون شیئًا و شرحھ ھذا األمر باستخدام مُ .أي الكفّار أو الضَّ

یوسف علي و ترجمة المجمع معنویّتان و نحسب أنّھما قد جاءت ترجمةو خالصة القول،

تا المعنى المقصود من اآلیة الكریمة .أدَّ

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ نث:قال .12/12

]118.ک[مثېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

: تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.آیةإنزالأولھم سؤال مشركي العرب تكلیم : المشبّھ

.الكتابأھلسؤال : بھھالمشبّ 

.)ھَ بَ شَ (ة من لفظالمشتقّ ) تشابھت(و مثل و ) الكاف(التّشبیھحرف : أداة التّشبیھ

.و جحودٍ ادر عن استكبارٍ ؤال الصّ السّ : وجھ الشّبھ

.وجھ الشّبھلحذف : ، و مجملأداة التّشبیھلذكر : مرسل مجمل؛ مرسل: التّشبیھنوع 

.و تقبیحھالمشبّھبیان حال : التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

قد و.سل قبلھما لقیھ من قومھ مثل ما القاه الرّ نّ أببي للنّ في ھذا الكالم تسلیةٌ 

األعراضعن نظیر كنایةً الكریمة على تنظیر حالھم بحال من قبلھم فیكون ذلك التّ اآلیةاقتصرت 

إفھامھممھم هللا و لیست سوا بمرتبة من یكلّ لینّھمألاب؛ جَ یُ أنْ یستأھلھ ال نّ أعن جواب مقالھم و 

.آیةأعظممن ما في نزول القرآنإلدراكبأھل
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التّشبیھ قرب بأفیھ من حروفھ، وأقوى، و ھي التّشبیھصیغة من صیغ " تشابھت"لفظ و

1.لبلیغا

:ترجمة یوسف علي

"Say those without knowledge: "Why speaketh not Allah unto us? or

why cometh not unto us a Sign?" So said the people before them words

of similar import. Their hearts are alike. We have indeed made clear the

Signs unto any people who hold firmly to Faith (in their hearts)."2

:ترجمة مجمع الملك فھد

"And those who have no knowledge say: "Why does not Allah speak to

us (face to face) or why does not a sign come to us?" So said the people

before them words of similar import. Their hearts are alike, We have

indeed made plain the signs for people who believe with certainty."3

:حلیل التّرجمتینت

ترجم یوسف علي التّشبیھ ترجمةً حرفیّةً فحافظ على أركانھ كما ھي مذكورةً في اآلیة 

ا بصیغة استفھامیّة speaksبدالً من الفعل speakethواستخدم یوسف علي الفعل . الكریمة، مبتدءً

، لیتبع بعد comesو comethوھو من اللّغة اإلنجلیزیّة القدیمة، و ینطبق األمر كذلك على الفعل  

ا ألداتي التّشبیھsoذلك باألداة  وھذا لیدلّ على تشابھ قول أھل الكتاب في أوجھٍ " كذلك و مثل"عوضً

ھا فتشابھت بذلك قلوبھم و أقوالھم .كثیرةٍ بل ھو السّؤال نفسھ بالكلمات نفسِ

ا ترجمة المجمع فأتت حرفیّةً بتفسیر، فقد أتت التّرجمة بعبارة بین قوسین face to faceأمّ

ا  لسؤال أھل الكتاب و ھذا ما ورد في اآلیة  ً من سورة البقرة من قبل، فتُحاول ترجمة 101تفسیر

بھ و ھو قبح سؤال أھل  حت وجھ الشّ المجمع بذلك ربط أفكار القارئ ببعضھا البعض؛ فھي وضّ

جمة یوسف علي في كلّ ما الكتاب بل ھو من الخطایا الكبرى الّتي ارتكبوھا، لتحذو بعد ذلك حذو تر

.ذھب إلیھ في ترجمة تشبیھ اآلیة الكریمة

د الطّاھر بن عاشور1 .690، 1/689مرجع سابق، ص : محمّ
2 Yusef Ali: op,cit., p18
3 Khan, Al-Hilali: op,cit., p23.
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نجد ترجمة یوسف علي حرفیةً بالحفاظ على كل أركان التّشبیھ المذكورة و خالصة القول،

في اآلیة الكریمة كما نجد ترجمة المجمع حرفیّةً بتفسیر، ففي الوقت الّذي حافظت فیھ على أركان 

بھ الدائر في اآلیة الكریمةالتّشبیھ كاملةً، بیّنت ك .ذلك وجھ الشّ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڤنث: قال .13/13

]143اآلیةجزء من .ک[مث...ڄ

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.طة بین المشرق و المغربمتوسّ ة مّ أجعل قبلة : المشبّھ

ِّ ا بین العلُ وسطً ة مّ أجعل : المشبّھ بھ .قصیرو التّ و

.)الكاف( حرف :أداة التّشبیھ

.ةالوسطیّ : وجھ الشّبھ

ل؛ مرسلمرسل :التّشبیھنوع  لوأداة التّشبیھ،لذكر : مفصّ .وجھ الشّبھلذكر : مفصّ

.بھالمشبّھ باالھتمام :التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

إبراھیمة وفیق لقبلصناكم بالتّ ا، وخصّ ا سویًّ و طریقً ، اا مستقیمً المؤمنون صراطً أیّھاكما ھدیناكم 

a ّلناكم على صناكم ففضّ لل، كذلك خصّ المِ أھللناكم بذلك على من سواكم من تھ، و فضّ و مل

1.اوسطً ةً مّ أجعلناكم نْ أباألدیانأھلغیركم من 

:ترجمة یوسف علي

"Thus, have We made of you an Ummat justly balanced, that ye might

be witnesses over the nations, and the Messenger a witness over

yourselves ...2"

.2/6مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري1
2 Yusef Ali: op,cit., p21.
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:ترجمة مجمع الملك فھد

"Thus We have made you [true Muslims- real believers of Islamic

Monotheism, true followers of Prophet Muhammad صلى هللا علیھ وسلم

and his Sunnah ( legal ways)] a just (and the best) nation, that you be

witnesses over mankind and the Messenger ( Muhammad (صلى هللا علیھ و سلم

be a witness over you…"1

:تحلیل التّرجمتین

ا بالظّرف ، كما أسلفنا الذّكر، thusترجم یوسف علي التّشبیھ ترجمةً حرفیّةً مبتدءً وھي تدلّ

وتي لمفردة األمة باإلنجلیزیّةعلى عالقة السّبب و النّتیجة في التّ  شبیھ، لیأتي بعد ذلك بالنّقل الصّ

Ummahثم اتبعھا بـ2وھي غیر مفھومة لدى القارئ االنجلیزي من دون شرح لھا ،balanced

َ في تفسیر اآلیة یاق اللّغوي یلعب الدّور الحاسم في . وھي تدلّ عل التوازن و العُدول، كما ذًكر فالسّ

ات من الكلمات، فالوسطیّة المقصودة في اآلیة الكریمة ال تكون أبدا توسّط أمرین ترجمة المترادف

.في المنتصف بل العدول و التعقّل في كلّ أمور الحیاة

ا ترجمة المجمع فأتت حرفیّةً بتفسیر مبتدئةً بالظّرف  ثمّ بشرحٍ للمشبّھ بھ و ھي thusأمّ

ة" -true Muslimsـ ب" أمّ real believers of Islamic Monotheism, true followers

Sunnah (legal ways)and hisMuhammadصلى هللا علیھ وسلم.

ة " الطُّرق الشرعیة"و ربّما تقصد التّرجمة بـ  و ھي تفسیرٌ داخل تفسیر بعدالة و شرعیّة ھذه األمّ

ا،justفي دینھا، كما أوردت لفظة حھ المجمع بعبارة داللةً على العدول أیضً theو ھو ما وضّ

best nationبین قوسین.

، نجد ترجمة یوسف علي حرفیّةً و ترجمة المجمع حرفیّةً بتفسیر و نحسب و خالصة القول

ة في ترجمة یوسف علي  تا المعنى المقصود من اآلیة الكریمة، وإن كانت لفظة األمّ أنّھما قد أدّ

.لقارئ اإلنجلیزيتحتاج إلى بعض الشّرح و التّفسیر ل

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پنث: قال .14/14

]146.ک[مثٺ 

1 Khan, Al-Hilali: op,cit., p29.
.103صیفور أمین، مرجع سابق، ص 2
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:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.بي الكتاب للنّ أھلمعرفة : المشبّھ

.بنائھم معرفتھم أل: المشبّھ بھ

.)الكاف(التّشبیھحرف : أداة التّشبیھ

.األكیدةالمعرفة الجازمة : وجھ الشّبھ

.وجھ الشّبھلحذف :ومجملأداة التّشبیھ،مجمل؛ لذكر مرسل :التّشبیھنوع 

.المشبّھبیان حال :التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

ِّ و المؤمنین، و تحذیرٌ سول للرّ الكریمة تسلیةُ اآلیةفي  الیھود و علماء أحبارمن شر

من بھ، ومنھم من كفر بھ آن و ھم یعلمون؛ فمنھم مموا الحقّ وفریق منھم لم یكت. مھِ ھِ بَ ارى وشُ النّص

. ینھ بكل ما یقدر علیھ من عبارة، و برھان، ومثالینھ و تزیّ و تبیّ الحقّ إظھارفالعالم علیھ . جھالً 

لذلك ، وھؤالء مؤدٍّ طریقٍ فوس بكلّ ینھ و تقبیحھ للنّ و تشیّ الباطل و تمییزه عن الحقّ وإبطال

ة أي أحبا1أحوالھمفانعكست األمرالكاتمون عكسوا  ّ ، ر الیھود و علماء النّصارى، یعرفون نبو

ّ تحویل القِبلة عن بیت المقدّس إلى الكعبة حقّ . وصدق رسالتھ فال یشتبھ علیھم . وقیل یعرفون أن

كما ال یشتبھ أبنائھم، وھو تشبیھٌ للمعرفة العقلیّة الحاصلة من مطالعة الكتب السّماویة بالمعرفة 

ة الشّيء بھذا. االشتباه فیھالحسیّة في أن كال منھما یتعذّر 2و العرب كانت تضرب المثل في صحّ

ّ المعرفة تتعلّق غالبا بالذّوات و األمور المحسوسة،  وعدل عن أن یقال یعلمونھ إلى یعرفونھ؛ ألن

سول : فالمعنى و عالماتھ المذكورة في كتبھم، و یعرفون الحقّ كالشّيء یعرفون صفات الرّ

3.المُشاھَد

:عليترجمة یوسف

"The people of the Book know this as they know their own sons; but

some of them conceal the truth which they themselves know"4

حمن بن ناصر السّعدي1 حمن في تفسیر كالم المنّان، تحقیق : عبد الرّ ابن عثیمین، مؤسسة : تیسیر الكریم الرّ
سالة، بیروت،  .1/72م، ص2000الرّ

.2/25مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري2
د الطّاھر بن عاشور3 .2/40مرجع سابق، ص : محمّ

4 Yusef Ali: op,cit., p22.
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:ترجمة مجمع الملك فھد

"Those to whom We gave the Scripture (Jews and Christians)

recognise him (Muhammad صلى هللا علیھ و سلم Ka ‘bah at Makkah) as

they recognise their sons. But verily, a party of them conceal the truth

while they know it-[ i.e. the qualities of Muhammad مى هللا علیھ و سلّ صلّ  which

are written in the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel) ]"1

:نتحلیل التّرجمتی

ا المشبّھ asترجم یوسف علي التّشبیھ حرفیّا باستعمال األداة  مثٱ ٻ ٻنث، أمّ

و جاء بالكتاب بحرف التّاج لیدلّ على أنّھ یدلّ على أحد the people of the Bookفقد ترجمھُ بـ 

ّ القارئ االنجلیزي قد ال یدرك للوھلة ا لة على الیھود أو النّصارى، ولكن لى الكتب المقدّسة المنزّ ّ ألو

ا المشبّھ بھ فقد حافظ علیھ یوسف علي باستعمال الفعل . الكتاب المقصود في اآلیة الكریمة toأمّ

know فات الًدھم في الصّ ا مثل معرفة الیھود ألوّ وھو یدلّ على المعرفة العینیّة و الشّخصیّة تمامً

بھ في اآلیة الكریمة. والخصال و لكنّنا . ة الجازمة األكیدةو ھو المعرف: وھو ما یتوافق مع وجھ الشّ

میر thisال نعلم لم أتى باسم اإلشارة سول himبدالً من الضّ ، فلم یتفطّن یوسف sداللةً على الرّ

لبھمownعلي لھذا األمر في تقدیرنا، كما أضاف الضمیر  .لیدل على األبناء الّذین ھم من صُ

ا ترجمة المجمع فجاءت حرفیّةً بتفسیر، فقد استعملت میر أمّ بحرف التّاج داللةً Weالضّ

في صیغة اإلفراد وھي تدل على الكتاب the scripture، وأردفت بعد ذلك مفردة على و

المقدّس و شرحت بین قوسین بالیھود و النّصارى و الكعبة الشریفة في مدینة مكّة ومعرفتھم 

سول حقّ المعرفة كما أنّھم یعلمون بتحویل القِبلة من بیت الم ظُ على ھذه . قدّس إلى مكّةللرّ و ما یُالحَ

ّ المشبّھ بھ جيء بھ مع الفعل  وھو یدلّ على التّعرف على الشّيء شكلیًا recogniseالتّرجمة بأن

المعرفة الجازمة األكیدة، في حین : وھو ما یخالف وجھ الشّبھ و ھو2فقط، أي عن طریق الظّاھر

سول ذاتیّة و لیست ظا ّ معرفة الیھود بالرّ .ھریّةأن

ّ التّشبیھ قائم على و خالصة القول ، نجد ترجمة یوسف علي حرفیّة ولعلّھ لم ینتبھ أن

سول الكریم  ا ترجمة الرّ و لكنّھ نجح في إبراز وجھ الشّبھ المقصود في اآلیة الكریمة، أمّ

1 Khan, Al-Hilali: op,cit., p30.

2 http://www.thefreedictionary.com/recognise.html ّ الدّخول للموقع في2011-06-25 تم

http://www.thefreedictionary.com/recognise.html
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كور في المجمع فجاءت حرفیّةً بتفسیر و نحسب أنّھا ابتعدت عن المعنى المقصود في التّشبیھ المذ

بھ الحقیقي المقصود في اآلیة الكریمة ٍ یبعد القارئ في داللتھ عن وجھ الشّ .اآلیة الكریمة باختیار فعل

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۇ ۇ ۆ ۆنث: قال .15/15

]151.ک[مثۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.ریفةتحویل القبلة للكعبة الشّ : المشبّھ

.سول الرّ إرسال: بھالمشبّھ

.)الكاف( التّشبیھحرف : أداة التّشبیھ

.عمةالنِّ إتمام: وجھ الشّبھ

.وجھ الشّبھحذف ل: ، و مجملأداة التّشبیھلذكر : مرسل مجمل؛ مرسل: التّشبیھنوع 

.المشبّھبیان مقدار : التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

تجري علیھ لعظیم، و للتّ )رسوال(ونكّر . ظھرأسبق و أھألنّ ا بھ؛ ھً مشبَّ اإلرسالجعل 

و الخطاب في قولھ فیكم و ما بعده للمؤمنین من . ةخاصّ واحدة منھا نعمةٌ كلّ الّتيفات الصّ 

بین ظھرانیھم ومن قومھم؛ رسوالً إلیھمبعث نّ أا لھم بنعمة هللا علیھم بتذكیرً األنصارالمھاجرین و 

1.ا لھدایتھمتیسیرً 

:ترجمة یوسف علي

A similar (favour have ye already received) in that We have sent

among you a Messenger of your own, rehearsing to you Our Signs, and

sanctifying you, and instructing you in Scripture and Wisdom, and in new

knowledge.2

د الطّاھر بن عاشور1 .2/48مرجع سابق، ص : محمّ
2 Yusef Ali: op,cit., p151.
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:ترجمة مجمع الملك فھد

Similarly (to comlete My blessings on you), We have sent among you a

Messenger ( Muhammad (صلى هللا علیھ و سلم of your own, reciting to you

Our Verses ( the Qur’an) and teaching you the Book( the Qur’an) and the

Hikmah (i.e. Sunnah, Islamic laws and Fiqh - jurisprudence), and teaching

you that which you used not to know.1

ترجم یوسف علي التّشبیھ ترجمةً حرفیّةً بتفسیر، حیث حافظ على أركان التّشبیھ باستعمال 

سول على similarمفردة  داللةً على التّشبیھ القائم على األداة، ثمّ شرح بین قوسین نعمة الرّ

میر . favour have ye already receivedأصحاب الكتاب  و استعمل یوسف علي في ذلك الضّ

ا عن yeالمھجور  ا بحرف التّاج داللةً على هللا Weكما استخدم الضمیر youعوضً وتعظیمً

ا المشبّھ بھ فحافظ علیھ المترجم و أتى بالرسول  بحرف التّاج داللةً على Messengerلھ، أمّ

سول الكریم  .الرّ

ا ترجمة المجمع فقد أتت حرفیّة  ا، فحافظت على أركان التّشبیھ و أردفت أمّ بتفسیر أیضً

ا to complete My blessings on youبالتّفسیر للمشبّھ بـ  أي إلتمام النّعمة على العباد، أمّ

.لُغویًّا فكانت ترجمة المجمع على شاكلة ترجمة یوسف علي

نحسبھما ، نجد ترجمة یوسف علي و ترجمة المجمع حرفیّتان بتفسیر وو خالصة القول

تا المعنى المقصود من اآلیة الكریمة .أدّ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڌ ڌ ڎ ڎچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ نث: قال .16/16

]165.ک[مثک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.لألندادالمشركین حبّ : المشبّھ

.حبّ : بھالمشبّھ

1 Khan, Al-Hilali: op,cit., p31.
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.)الكاف(التّشبیھحرف : أداة التّشبیھ

لمرسل : التّشبیھنوع  ل، و أداة التّشبیھلذكر :مرسل؛ مفصّ بھ؛ لذكر مفصّ .وجھ الشّ

.المشبّھبیان مقدار : التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

فھم یعظمونھم و یطیعونھم . 

. میل القلب: و المحبّة.عتھ، أي یسوون بینھ و بینھم في المحبّة و الطّاعة

لعبد  تعالى ّة ا محب إرادة إكرامھ : إرادة طاعتھ و االعتناء بتحصیل مراضیھ، و مجبّة هللا للعبد: و 

.و استعمالھ في الطّاعة و صونھ عن المعاصي

1.تعالى: و قال بعضھم

:ترجمة یوسف علي

"Yet there are men who take (for worship) others besides Allah, as equal

(with Allah): They love them as they should love Allah. But those of

Faith are overflowing in their love for Allah. If only the unrighteous could

see, behold, they would see the penalty: that to Allah belongs all power,

and Allah will strongly enforce the penalty."2

:ترجمة مجمع الملك فھد

"And of mankind are some who take ( for worship)others besides Allah as

rivals (to Allah) . they love them as they love Allah. But those who

believe, love Allah more ( than anything else). If only, those who do wrong

could see, when they will see the torment, that all power belongs to Allah

and that Allah is Severe in punishment. "3

د بن أحمد أبي اللّیث السّمرقندي1 ى بحر العلوم ، تحقیق: نصر بن محمّ محمود مطرجي، : تفسیر السّمرقندي المُسمّ
.1/136دار الفكر، بیروت، ص 

2 Yusef Ali: op,cit., p24.
3 Khan, Al-Hilali: op,cit., p33.
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:تحلیل التّرجمتین

asترجمةً حرفیّةً، حیث حافظ على أركان التّشبیھ من أداةٍ ترجم یوسف علي التّشبیھ 

ا المشبّھ بھ فأتى بھ على نحو إتمام وجھ الشّبھ في theyومشبّھٍ  داللةً على الكفّار المشركین، أمّ

as theyالتّشبیھ بقولھ  should love Allah و لیس ألنّھم " ما یجب أن یحبّوه المشركون"أي

.ةیحبّون هللا في الحقیق

ا في كلّ ما ذھب إلیھ یوسف علي إالّ في األداة  ا ترجمة المجمع فكانت حرفیّة أیضً أمّ

shouldفلم تذكرھا ترجمة المجمع.

تا و خالصة القول ، نجد ترجمة یوسف علي و ترجمة المجمع حرفیّتان و نحسب أنّھما قد أدّ

.المعنى المقصود من اآلیة الكریمة

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇڭ ھ ھ ے ے ۓ ۓنث: قال .17/17

]167.ک[مثۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

:تشبیھاناآلیةفي 

الً  ّ .نیامن القادة في الدّ أبرالتّ األتباعي تمنّ المشبّھ: أو

ُّ : بھ المشبّھ .اآلخرةفي األتباعالقادة من أُ تبر

.)الكاف(التّشبیھحرف :أداة التّشبیھ

.قةو الثّ باعاإلتِّ بعد أربالتّ : وجھ الشّبھ

.وجھ الشّبھلحذف : ، و مجملأداة التّشبیھلذكر : مرسل مجمل؛ مرسل:التّشبیھنوع 

.المشبّھبیان حال :التّشبیھغرض 

.الخبیثةألعمالھمار رؤیة الكفّ : المشبّھ: ثانیًا

.ار للعذابرؤیة الكفّ : بھالمشبّھ

.لحسرةالرؤیة المحققة الباعثة على ا: وجھ الشّبھ

.وجھ الشّبھلحذف : ، و مجملأداة التّشبیھلذكر : مرسل مجمل؛ مرسل: التّشبیھنوع 

.المشبّھتقبیح : التّشبیھغرض 
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

:الكریمةاآلیةتفسیر 

لفي  : التّشبیھ األوّ

، لو ون لھم الجمیلوا لو یردّ الة ، وتمنّ ابعین المخدوعین في القیادات الضّ ى الحنق من التّ تبدّ 

خدعتھم ثم الّتيعیفة في حقیقتھا، تھم لتلك القیادات العاجزة الضّ وا من تبعیّ أفیتبرّ ضلألریعودون 

امنھم أتتبرّ  ابعین خاصم بین التّ عادي و التّ برؤ و التّ مشھد التّ : رھ مشھد مؤثّ نّ إ.العذابمأمّ

1ین و المحبوبینوالمتبوعین، بین المحبّ 

ا :التّشبیھ الثّانيأمّ

ا برؤیتھم ھً وجاء مشبّ . الخبیثةأعمالھمار على للكفّ yدید من هللا وعید الشّ ھدید و الففیھ التّ 

.صویر للعقوبةو التّ خویفالتّ للعذاب لمزید 

:ترجمة یوسف علي

"And those who followed would say: "If only We had one more chance,

We would clear ourselves of them, as they have cleared themselves of

us." Thus will Allah show them (The fruits of) their deeds as (nothing

but) regrets. Nor will there be a way for them out of the Fire." 2

: ترجمة مجمع الملك فھد

"And those who followed will say: “If only we had one more chance to

return (to the worldly life), we would disown (declare ourselves as

innocent from) them as they have disowned (declared themselves as

innocent from) us.” Thus Allah will show them their deeds as regrets for

them. And they will never get out of the Fire. "3

.2/154م، ص 1977، دار الشروق، بیروت، 3، طالقرآنسیّد قطب، في ظالل 1
2 Yusef Ali: op,cit., p24.
3 Khan, Al-Hilali: op,cit., p33.
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

:رجمتینتحلیل التّ 

ل :التّشبیھ األوّ

. ألنّھ تشبیھٌ صریحٌ asترجم یوسف علي التّشبیھ ترجمةً حرفیّة، حیث أتى بأداة التّشبیھ

وھو ما نجده قد نطھّر أنفسنا منھم و ھو to clear ourselves of themولكنّھ استعمل الفعل 

ا ، غیر ما یكون في اآلیة؛ فالتّبرأ من النّاس ھو نكران ما یأتوا دً ٍ و عدم مخاطبتھم مجدّ بھ من أقاویل

.ولذلك كان ینبغي من شرحٍ للفعل لتأدیة معنى التّشبیھ كامالً . و ینطبق األمر نفسھ على المشبّھ بھ

ل في اآلیة الكریمة ترجمةً حرفیّةً بتفسیر، إذ أورد  ا ترجمة المجمع فترجمت التّشبیھ األوّ أمّ

ا الفعل  وھو یعني مخالفة الغیر، ثمّ أتى بشرحٍ بعبارة بین قوسینdisownالمجمع المشبّھ مستخدمً

declare ourselves as innocent fromا یقرب القارئ . وتعني إعالن براءة أنفسنا منھم ممّ

asكما استعملت التّرجمة أداة التّشبیھ. اإلنجلیزي أكثر و أكثر من معنى كلمة التبرأ في اآلیة الكریمة

.ھ على شاكلة المشبّھ في الشّرح و التّفسیرلتُلحق بالمشبّھ ب

، نجد ترجمة یوسف علي حرفیّة و ترجمة المجمع حرفیةّ بتفسیر و نحسب خالصة القولو

تا المعنى المقصود في اآلیة الكریمة ْ كانت ترجمة یوسف علي تحتاج إلى تفسیرٍ . أنّھما قد أدّ و إن

.لطبیعة الشّبھ بین طرفي التّشبیھ

:ثّانيالتّشبیھ ال

داللةً على نتیجة ما thusترجم یوسف علي التّشبیھ ترجمةً حرفیّةً بتفسیر، فأتى بالظّرف 

the fruits ofكما ألحق المشبّھ بھ بعبارة بین قوسین للشّرح و التّوضیح . ستحدث في المستقبل

ِ و أعمال الكفّار .وھي تدلّ على نتائج أفعال

ا ترجمة المجمع فأتت حرفیّةً با لحفاظ على صیغة النّتیجة في تشبیھ رؤیة الكفار ألعمالھم أمّ

will showواستعملت صیغة المستقبل thusبرؤیتھم للعذاب یوم اآلخرة، وحافظت على الظّرف 

themداللةً على وجھ الشّبھ أال وھو : ُّ .قة الباعثة على الحسرةحقّ ؤیة المُ الر

تفسیر و ترجمة المجمع حرفیّةً ، جاءت ترجمة یوسف علي حرفیّةً بو خالصة القول

تا المعنى المقصود في اآلیة الكریمة .ونحسب أنّھما قد أدَّ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄنث: قال .18/18

]171.ک[مثچ
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.عوةار للدَّ عدم استجابة الكفَّ :المشبّھ

.لھعدم استجابة البھیمة لما تُدعى : بھالمشبّھ

.مثل و الكاف: أداة التّشبیھ

.وت و عدم فھم المرادسماع الصّ :وجھ الشّبھ

لمرسل :التّشبیھنوع  لو أداة التّشبیھ،لذكر :مرسل؛ مفصّ .وجھ الشّبھلذكر : مفصّ

.المشبّھتقبیح :التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

سمع ذلك ، إذاالكافر نفسھ إلىر حقِّ ویُ ،ارفَّ الكُ بأحوالامع معرفةً مثل ھذا المثل یزید السَّ و

دع لمن جر و الرّ ره كالبھیمة فیكون في ذلك نھایة الزّ ا لصدره؛ حیث صیّ یقً ا لقلبھ و تضیّ فیكون كسرً 

ذلك مثل الكافر في قلَّةِ فھمھ عن هللا ما یُتلَى علیھ في 1قلیدیسلك مثل طریقھ في التّ نْ أیسمعھ عن 

ظُ بھ، و النھماكھ في التّقلید، و أخالده إلى ما كتابھ، وسوء قبولھ لما یُ  دعَى إلیھ من توحید هللا و یُوعَ

وت إذا نُعق بھا و ال تعقل ما یُقال لھا اللة، مثل البھیمة الّتي تسمع الصّ 2.ھو علیھ من الضّ

:ترجمة یوسف علي

"The parable of those who reject Faith is as if one were to shout Like a

goat-herd, to things that listen to nothing but calls and cries: Deaf,

dumb, and blind, they are void of wisdom." 3

:ترجمة مجمع الملك فھد

"And the example of those who disbelieve is as that of him who shouts

to those( flock of sheep) that hears nothing but calls and cries. (They

are) deaf, dumb and blind. So they do not understand. (Tafsir Al- Qurtubi) 4

"

افعيتمّ فخر الدین محمد بن عمر ال1 ازي الشّ ّ ، دار الكتب العلمیة، 1التّفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، ط: یمي الر
.5/8م، ص 2000بیروت، 

.2/79ص مرجع سابق،  : بن جریر الطّبري2
3 Yusef Ali: op,cit., p24.
4 Khan, Al-Hilali : op,cit., p34.
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

:تحلیل التّرجمتین

كافئةً، إذ أورد مفردة ترجم یوسف علي التّشبیھ ترجمةً  الة على التّشبیھ the parableمُ الدّ

ین، لیأتي بعد ذلك باألداة أي الّذین كthose who reject Faithثمّ المشبّھ  فالمشبّھ بھ asفروا بالدِّ

likeثمّ أضاف یوسف علي عبارة ،as if one were to shoutمقابل مثڤ ڤ ڦنث a

goat-herdو لعلّ المترجم . وھي تدلّ على قطیعٍ من الماعز و ھو ما ال نجده في اآلیة الكریمة

قال لھا، وإن كان األمر كذلك فلم اختیار الماعز حاول محاكاة أصوات البھائم الّتي ال تعي ما یُ 

ا، وعند بحثنا عن داللة ھذه المفردة إیحائیًا في اللّغة اإلنجلیزیّة، وجدناھا ترمز إلى الفساد  تحدیدً

ة دون باقي الحیوانات األخرى تدلّ separate the sheep from the goatsفعبارة . والمضرّ

اعلى إبعاد الحیوانات النّافعة عن بھ فقد جاء مبتدئًا بـ . 1األقل نفعً ا وجھ الشّ و بعد ذلك to thingsأمّ

. وھو یدلّ على اإلصغاء ال السّماع، فھي لیست من خصائص الحیواناتto listenأتى بالفعل 

لتدلّ على الحیوانات الّتي ال تعي ما تسمع  إالّ أنّھ صراخٌ but calls and criesلیختم التّشبیھ بـ 

بھ المذكُور في اآلیة الكریمة ونداء م ن األصوات، وبذلك یتّضح غرض التّشبیھ من خالل وجھ الشّ

.و إلحاقھم بصفاتھا" البھائم"بتقبیح الكفّار و تشبیھھم بـ 

ا ترجمة المجمع فأتت حرفیّةً بتفسیر، إذ أوردت مفردة  وھي تدلّ على the exampleأمّ

ا asفأداة التّشبیھthose who disbelieveبالمشبّھ التّمثیل أكثر منھ من التّشبیھ، ثم جاءت  ً و أخیر

بین قوسین داللةً flock of sheepو إلحاقھ بعبارة of him who shouts to thoseالمشبّھ بھ 

لغرض السّماع و لیس اإلصغاء كما ذكر یوسف to hearواستخدمت الفعل . على قطیع من الغنم

. علي

یوسف علي حرفیّةً و ترجمة المجمع حرفیّةً بتفسیر جاءت ترجمةو خالصة القول،

ونحسب أنّھما اقتربتا من المعنى المقصود كلّ حسب األسلوب المتّبع بكل ترجمة، ونحسب أن 

الة على  ناسبة الدّ ترجمة المجمع كانت أقرب من ترجمة یوسف علي في اختیار األفعال المُ

ا یوضح العالقة . بینھماخصائص المشبّھ و المشبّھ بھ ممّ

ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٿ ٿ ٿ نث:قال .19/19

]183.ک[مثڦ

1 http://www.thefreedictionary.com/separate the sheep from the goats/idioms.html
2011-06-24 ّ الدّخول للموقع في تم

http://www.thefreedictionary.com/separate
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.ة مّ أفرض صیام رمضان على : المشبّھ

.ابقةالسّ األممیام على الصّ فرض:بھالمشبّھ

.)الكاف(التّشبیھحرف :أداة التّشبیھ

.ھ تتھ ال كیفیّ فرضیّ أصلیام و د بالصِّ التعبّ : وجھ الشّبھ

.وجھ الشّبھلحذف : ومجملأداة التّشبیھ،لذكر : مرسل مجمل؛ مرسل:التّشبیھنوع 

.المشبّھبیان حال :التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

یام ال في الصِّ فرضأصلفي ھ تشبیھٌ نّ أوجھ الشّبھ على في األقوالرجیح بین یمكن التّ و

.ه المشابھةكتفى فیھ ببعض وجوالتّشبیھ یة، فالكیفیّ 

:ثالثةغراضالتّشبیھ او في 

ل اد رَ ، وذلك یقتضي اطِّ اإلسالمبحانھ قبل عھا سُ نویھ بھا حیث شرَّ االھتمام بھذه العبادة، و التّ :األوّ

.صالحھا ووفرة ثوابھا

.یستثقلوھافین بھذه العبادة فال على المكلّ ابقین فیھ تھوینٌ السّ التّشبیھ بإنّ :الثّاني

خذوه أرین في قبول ھذا الفرض، بل لیقصِّ العزائم للقیام بھذه الفریضة حتى ال یكونوا مُ ثارةإ:الثالثّ 

1.ابقةالسّ األممبھ ىأدّ ة تفوق ما بقوّ 

:ترجمة یوسف علي

"O ye who believe! Fasting is prescribed to you as it was prescribed to

those before you, that ye may (learn) self-restraint," 2.

:ترجمة مجمع الملك فھد

"O you who believe ! Observing As-Saum ( the fasting) is prescribed for

you as it was prescribed for those before you, that you may become Al-

Muttaqun (the pious- See V.2:2). 3 "

د الطّاھر بن عاشور1 .159، 2/156،157مرجع سابق، ص: محمّ
2 Yusef Ali: op,cit., p26.
3 Khan, Al-Hilali: op,cit., p83.
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

:تحلیل التّرجمتین

Fastingشبیھ ترجمةً حرفیّةً بالحفاظ على طرفي التّشبیھ، كما أتى بـترجم یوسف علي التّ 

ُّ الدّین إال بھ، كما جاء باألداة  ٌ من فرائض الدّین اإلسالمي و ال یصح asبحرف التّاج ألنّھ فرض

وم على  ا القائم على فرضیّة الصّ بھ تمامً قابل الكاف، و أتى بالمشبّھ بھ حرفیًا كما یتّضح وجھ الشّ مُ

سول  ة الرّ ّ .و كذا األمم الّتي سبقتھsأُم

ا ترجمة المجمع فجاءت حرفیّةً بتفسیر على شاكلة ترجمة یوسف علي، ولم تغیّر إالّ في  أمّ

وم بكتابتھ باألحرف اإلنجلیزیّة ثم إتباعھا بكلمة  بین قوسین للحفاظ على the fastingمفردة الصّ

.اللُّغوي الموجود في اللّغة اإلنجلیزیّة على حدٍّ سواءثقافة اللّغة العربیّة و كذا إعطاء المكافئ

نجد ترجمة یوسف علي حرفیّةً و ترجمة المجمع حرفیّةً بتفسیر و نحسب و خالصة القول،

تا المعنى المقصود من اآلیة الكریمة . أنّھما أدّ

ٺ ٺ ٺ ٺ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ نث:قال .20/20

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڌڇ ڇ ڍ ڍ ڇ ڇچ چ چچ ڃ ڃڄ ڄ ڃ ڃ 

مثڳ ڳ ڳگ گ گ گ ڳ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

.]187.ک[

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

:تشبیھاتٍ ثالثُ اآلیةفي 

الً  ّ :أو

.وجةوج و الزّ الزّ :المشبّھ

.باساللّ : ھالمشبّھ ب

.محذوفة :أداة التّشبیھ

.ترالسِّ : وجھ الشّبھ

بھأداة التّشبیھ وتشبیھ بلیغ؛ لحذف :لتّشبیھانوع  .وجھ الشّ
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

.المشبّھبیان حال :التّشبیھغرض 

:ثانیًا

.یلھار و اللّ النّ :المشبّھ

.األسودو الخیط األبیضالخیط :بھالمشبّھ

.محذوفة:أداة التّشبیھ

.البیاض و السواد: وجھ الشّبھ

بھیھ وأداة التّشبتشبیھ بلیغ؛ لحذف :التّشبیھنوع  .وجھ الشّ

.المشبّھبیان حال :التّشبیھغرض 

:اثالثً 

.اعمومً األحكامبیان :المشبّھ

یامالصّ أحكامبیان : ھالمشبّھ ب

.)الكاف(التّشبیھحرف :أداة التّشبیھ

.فصیلو التّ یضاحاإلالبیان و : وجھ الشّبھ

لمرسل :التّشبیھنوع  لو أداة التّشبیھ،؛ لذكر مفصّ .جھ الشّبھولذكر :مفصّ

.المشبّھبیان حال :التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

لفي  : التّشبیھ األوّ

من الفاحشة، خراآلا لبعضھما البعض، یمنع كل واحد منھما وجین سترً الزّ جعل هللا 

الً وقد جعلھ سبحانھ تعلی. جمبالرّ شدید في الحدّ من التّ واج من الفجور كان ال بدّ لم یردع الزّ فإذا

1.باسة الحاجة لھذا اللِّ حریم؛ لشدِّ بعد التّ لإلباحة

ا : التّشبیھ الثّانيأمّ

إلىوم الصَّ أرادو الشرب لمن األكلحالل : ا قول من قالطَ اللة على خُ الدَّ أوضحففیھ 

الفجر، وقد جعل هللا أوائلن عند ابتداء طلوع من الفجر یتبیّ األبیضالخیط نّ مس؛ ألطلوع الشَّ 

2.رب و المباشرةو الشُّ األكللیھ إأباحالّذيوم في الوقت نھ ذلك لمن لزمھ الصَّ سبحا

:الثلثَّ التّشبیھ او 

ّ بن عمر الشّیرازي البیضاوي1 لتّأویل، دار الفكر، بیروت،  أنوار التّنزیل و أسرار ا: ناصر الدّین أبي الخیر عبد هللا
.1/468ص 

.2/176،177مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري2
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، و نھيٍ أمرٍ ، و و حرامٍ من حاللٍ األحكام، ببیان Pشریعي في التَّ اإلعجازن لنابیّ یُ 

.ومالصَّ أحكامن سبحانھ لنا كما بیّ 

:ترجمة یوسف علي

"Permitted to you, on the night of the fasts, is the approach to your wives.

They are your garments and ye are their garments. Allah knoweth what

ye used to do secretly among yourselves; but He turned to you and forgave

you; so now associate with them, and seek what Allah Hath ordained for

you, and eat and drink, until the white thread of dawn appear to you

distinct from its black thread; then complete your fast Till the night

appears; but do not associate with your wives while ye are in retreat in the

mosques. Those are Limits (set by) Allah: Approach not nigh thereto. Thus

doth Allah make clear His Signs to men: that they may learn self-

restraint." 1

:ترجمة مجمع الملك فھد

"It is made lawful for you to have sexual relations with your wives on the

night of As-Saum (the fasts). They are Libas  [i.e. body cover, or screen,

or Sakan (i.e. you enjoy the pleasure of living with them- as in Verse

7:189) Tafsir at-Tabari], for you and you are the same for them. Allah

knows that you used to deceive yourselves, so He turned to you (accepted

your repentance) and forgave you. So now have sexual relations with them

and seek that which Allah has ordained for you (offspring), and eat and

drink until the white thread ( light) of dawn appears to you distinct from

the black thread ( darkness of night), then comlete your Saum (fast) till

the nightfall. And do not have sexual relations with them ( your wives)

while you are in I’tikaf (i.e. confining oneself in a mosque for prayers and

1 Yusef Ali: op,cit., p27.
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invocations leaving the worldly activities) in the mosques. These are the

limits (set) by Allah, so approach them not. Thus does Allah make clear

His Ayat (proofs, evidences, lessons, signs, revelations; verses, laws,

legal and illegal things, Allah’s set limits, orders) to mankind that they

may become Al- Muttaqun ( the piuous- See V .2:2)" 1

:تحلیل التّرجمتین

ل :التّشبیھ األوّ

ترجم یوسف علي التّشبیھ البلیغ في اآلیة الكریمة ترجمةً حرفیّةً، فحافظ على األركان من 

؛ وھي قرینة 2garmentsأال وھو اللِّباس to be، ثمّ ألحق المشبّھ بھ بعد فعل الكینونة theyمشبّھ

ٍ أو شرحٍ لیفھم مقصده قد ال یفھم غا یتھا القارئ اإلنجلیزي، فالتّشبیھ البلیغ قد یحتاج إلى مكافئ

اء .القرَّ

ا ترجمة المجمع فأتت حرفیَّةً بتفسیر، حیث أورد المشبّھ بھ وأتبعتھا بشرحٍ بین Libasأمّ

جال و النّساء من ارتكاب الحرام"الغطاء و السّتر و السّكن"قوسین  وھو ما ذكرتھ . ؛ أي ما یمنع الرّ

ترجمة المجمع بأنّھ مذكورٌ في تفسیر القرطبي، و بذلك یتّضح الغرض من التّشبیھ البلیغ المذكور 

.في اآلیة الكریمة من خالل الشّرح

، نجد ترجمة یوسف علي ترجمةً حرفیَّةً، و قد ال یفھم القارئ اإلنجلیزي أو خالصة القولو

 ُّ ھات التّفاسیر القرآنیة لتوضیح أغراض التّشبیھ حتّى العربي مغزى التّشبیھ االّ بالر جوع إلى أمّ

ا ترجمة المجمع فقد تفطّنت إلى ھذا األمر و جاءت حرفیّةً بتفسیر  البالغیَّة و أثرھا في المعنى، أمّ

.ونحسب أنّھا أدّت المعنى المقصود في اآلیة الكریمة

:التّشبیھ الثّاني

الً المشبّھ بالمشبّھ بھ دون أداةترجم یوسف علي التّشبیھ البلیغ ترجمةً  theحرفیّةً، فأقرن أوّ

white thread of dawn ا المشبّھ بھ الثّاني وھو its black threadولكنّھ ألحق بالفجر أیضً

قة بین . الّذي یتعلّق باللّیل و لیس بالنّھار بھمة و في غیر مفرّ و لذلك جاءت التّرجمة في معناھا مُ

یل و النَّھار من جھة و الخیط األبیض و الخیط األسود من جھة أخرى، كذلك لم التّشبیھ ین بین اللَّ 

ofیستخدم یوسف علي فعل الكینونة لتوضیح التّشبیھ البلیغ بل أوصل المشبّھ بالمشبّھ بھ عبر األداة 

1 Khan, Al-Hilali: op,cit., p38.
2 http://www.merriam-webster.com/dictionary/garment. html

ّ الدّخول للموقع في2011-06-21 تم

http://www.merriam-webster.com/dictionary/garment
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ا ترجمة المجمع فأتت حرفیَّةً بتفسیر، إذ أتت بالمشبّھ بھ  وأقرنتھ the white threadأمّ

بھ المحذوف بین قوسین؛ و ھو . ofdawnشبّھبالم و لكنّھا أردفت بتفسیرھا لتوضیح وجھ الشّ

و أعطت the black threadوجعلت األمر نفسھ للمشبّھ بھ الثّاني . the lightظھور ضوء النّھار

بھ وھو ھبوط اللّیل  ح قرینة وجھ الشّ ا یوضّ ً اthe darkness of the nightتفسیر وبذلك كان لزامً

.إلى توضیح التّشبیھ البلیغ في اآلیة الكریمة

ا حافظ على صیاغة التّشبیھ البلیغ خالصة القولو ، جاءت ترجمة یوسف علي حرفیّةً ممّ

ا ترجمة المجمع فأتت حرفیّةً بتفسیر لتبتعد  ا جعلھ یبتعد عن المعنى قلیالً، أمّ ولكنًّھ مزج بینھما ممَّ

ّ التّشبیھ البلیغ قد یستعصي على القارئ عن كل غموض قد یحدثھ للقارئ ، وبیَّ  ن ھذا و ذاك نجد أن

ّ ترجمة المجمع . بالخیط األبیض و الخیط األسودyالعربي فھمھ و ما یَقصد بھ هللا  و نحسب أن

ا للقارئ منھا من ترجمة یوسف علي .كانت أكثر إفھأمّ

:الثلثَّ التّشبیھ ا

بتدئا بالظّ  رف، لیأتي بالمشبّھ بھ حرفیًا بعد ذلك حیث ترجم یوسف علي التّشبیھ حرفیًا مُ

لغرض التّوضیح أو to showو كذا الفعل doesو یقصد بھ dothاستعمل الفعل المھجور

ا مفردة  و في المقابل لمفردة . بحرف التّاج داللةً على أحكامھ Signs"اآلیات"التّبیین، وواضعً

جالmenءت التّرجمة بمفردة كما جا". البشریة جمعاء"النّاس الّتي یقصد بھا  . والّتي یقصد بھا الرّ

ُّ بالمعنى المقصود بھ في اآلیة الكریمة ّ ھذا االختیار قد یلم . و ال نحسب أن

ا ترجمة المجمع فأتت حرفیّةً بتفسیر فقد استعملت الظّرف  ، ثم أتبعتھا بالمشبّھ بھ thusأمّ

ا مفردة ، to showبدالً من make cleartoباستعمال الفعل فقد حافظت علیھا مثڳنثأمّ

البراھین و الدَّالئل و الدُّروس و البیّنات و األحكام " ثمّ أردفت بتفسیرھا بـAyatبالكتابة اإلنجلیزیّة 

لة عن طریق الوحي و اآلیات القرآنیة و شرائعھ  للحالل و الحرام و كذلك حدوده المنزّ

ا كلمة النّاس فقد ترجمھا المجمع بـ . ا لمفردة آیاتو كلُّھا أحكامٌ بین قوسین شرحً ". وأوامره أمّ

mankind ا یجعل وھذا ما یدلّ على احتكام ھذه التّرجمة إلى التّفسیر في كثیر من اآلیات، ممّ

.احتمال ابتعادھا عن المعنى ضئیالً 

نجد ترجمة یوسف علي حرفیَّةً و نحسب أنَّھا أنقذت بعض المعنى كما القول،و خالصة

نادى ھنا ابتع ّ المُ جال، بل أن دت عنھ في بعض المواطن ككلمة النّاس و الّتي ال یقصد بھا الرِّ

للبشریّة جمعاء، وجاءت ترجمة المجمع حرفیَّةُ بتفسیر و نحسب أنّھا قد أدّت المعنى المقصود في 

.اآلیة الكریمة
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ نث:قال . 21/21

] 191.ک[ مثڤ ڤ ڤٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.جزاء الكافرین:المشبّھ

.قتلھم: المشبّھ بھ

.)الكاف(حرف التّشبیھ:أداة التّشبیھ

.دیدالعقاب الشَّ : وجھ الشّبھ

.لحذف وجھ الشّبھ: و مجملأداة التّشبیھ،لذكر : مرسل مجمل؛ مرسل:التّشبیھنوع 

.المشبّھبیان مقدار حال :التّشبیھغرض 

:تفسیر اآلیة الكریمة

كذلك القتل أي" فاقتلوھم"من المأخوذالقتل إلىإشارةٌ مثڤ ڤ ڤنثقولھ 

اإلبقاءال یقل جزاء المشركین عن القتل، و ال مصلحة في أيتھویلھ؛ اإلشارةونكتة . جزاؤھم

ا؛المقاتلة لیست نّ أل" وقاتلوا في سبیل هللا" إلىاإلشارةو لیست . لھمعلیھم؛ و ھذا تھدیدٌ  إذجزاءً

1ال انتقام فیھا

:ترجمة یوسف علي

"And slay them wherever ye catch them, and turn them out from where

they have Turned you out; for tumult and oppression are worse than

slaughter; but fight them not at the Sacred Mosque, unless they (first) fight

you there; but if they fight you, slay them. Such is the reward of those

who suppress faith." 2

د الطّاھر بن عاشور1 .2/206مرجع سابق، ص : محمّ
2 Yusef Ali: op,cit., p28.



اإلنجليزيّةالّلغةالكريم إلى القرآنالّتشبيه فيترجمة 

-132 -

ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

:ترجمة مجمع الملك فھد

"And kill them wherever you find them, and turn them out from they have

turned you out. And Al- Fitnah is worse than killing. And fight not with

them at Al-Masjid- Al-Haram (the sanctuary at Makkah) unless they (first)

fight you there. But if they attack you, then kill them. Such is the

recompense of the disbelievers." 1

:تحلیل التّرجمتین

و ھي suchفة بالصّ أتىحیث ، ةً حرفیّ الكریمة ترجمةً اآلیةالتّشبیھ فيترجم یوسف علي 

اto slayالفعل بالمشبّھ مستعمالً ىتكم أ.وكیدللتّ غالبًا تُستعمل  فردة مباستعانالمشبّھ بھ فقد، أمّ

reward ا استعمال یوسف علي .ارالجائزة الّتي یحظى بھا الكفّ أووھي الجزاء كما الحظنا أیضً

tumult and oppressionالمذكورة في اآلیة الكریمة و ھما  مثالفتنةنثةلمفردتین مقابل مفرد

وھما تدالّن على الجلبة و الظلم، و لكننا نتساءل ھل لھاتین المفردتین المقدرة على توصیل المعنى 

المقصود للقارئ اإلنجلیزي؟ حقیقةً، لقد حاول یوسف علي إعطاء ولو بعض المعنى للمفردة 

.نت كلمة الفتنة لھا من الخصوصیات الّتي تستدعي المترجم لشرحھا في ترجمتھالقرآنیة وإن كا

ا ترادفات حذت نھج ترجمة یوسف علي و ةً حرفیّ فجاءتترجمة المجمع أمّ إالّ في بعض المُ

ا المشبّھ بھ فأتت بمفردة ،to slayھو مرادف للفعل وto killباختیار الفعلاللّغویّة؛ أمّ

recompenseارادفةٌ وھي م .rewardلمفردة أیضً

-Alواستعمل المجمع كلمة  Fitnahفي التّرجمة، ونتساءل مثالفتنةنثكنقلٍ صوتي لمفردة

في ھذا الموضع ھل یكتفي القارئ اإلنجلیزي بھذا االختیار أم أنّھ یحتاج لشرحٍ داللي لمقصود اآلیة 

الكریمة؟

قد أنّھماتان و نحسب مجمع حرفیّ جاءت ترجمة یوسف علي و ترجمة ال،وخالصة القول

تا ا " الفتنة"، وإن كانت ترجمة كلمة الكریمةاآلیةالمعنى المقصود من أدّ تحتاج لشرحٍ أكثر ممّ

.حظیت بھ في كال التّرجمتین

1 Khan, Al-Hilali: op,cit., p40.
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ک گ گ گ گ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک نث: قال . 22/22

] 194.ک[مثڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڳ

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.ارعدوان المؤمنین على الكفّ :المشبّھ

.عدوان الكفار على المؤمنین: المشبّھ بھ

.مثل:أداة التّشبیھ

.زمان العدوان: وجھ الشّبھ

.لحذف وجھ الشّبھ: ومجملأداة التّشبیھ،لذكر : مرسل مجمل؛ مرسل:التّشبیھنوع 

.المشبّھبیان مقدار حال :التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

تل بمثل تل بشيء قُ في المماثلة في القصاص فمن قَ أصلٌ اآلیةھذه أنّ بین العلماء ال خالف

أیھافمن قاتلكم .یفقتل بالسّ سقاء الخمر فیُ إكتل بھ، وھو قول الجمھور ما لم یقتلھ بفسقٍ ما قَ 

و في حال كونكم منتصرین ممن اعتدى علیكم، فال. المؤمنون من المشركین، فقاتلوھم كما قاتلوكم

ُّ إلىتعتدوا  1بمثل اسمھيَ مِّ مجازاة االعتداء فسُ ألنھا؛ ي الثّاني اعتداءً مِّ و قد سُ . لكمما ال یحل

:ليترجمة یوسف ع

"The prohibited month for the prohibited month,- and so for all things

prohibited,- there is the law of equality. If then any one transgresses the

prohibition against you, Transgress ye likewise against him. But fear

Allah, and know that Allah is with those who restrain themselves." 2

:ترجمة مجمع الملك فھد

"The sacred month is for the sacred month, and for the prohibited things,

there is the Law of Equality (Qisas). Then whoever transgress the

.2/199مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري1
2 Yusef Ali: op,cit., p28.
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prohibition against you, you transgress likewise against him. And fear

Allah, and know that Allah is with Al- Muttaqun (the pious- See V.2:2)" 1

:تحلیل التّرجمتین

any one transgresses theالمشبّھىظ علحیث حاف،اترجم یوسف علي التّشبیھ حرفیً 

prohibitionagainst youمن انتھك الحرمة "یأتي ة نجدھا كما عكسیَّ ترجمةً أجرینان وإ

ا.الكریمةاآلیةضح المقصود من وبھذا یتَّ "كمضدّ  ثم Transgressبالفعل فابتدأ بھالمشبّھأمّ

Transgress ye likewiseبارة نفسھا كاملة بالعیأتيثم youمن بدالً yeمیر المھجورالضّ 

against him. رفھ استعمل الظّ نّ أونلحظlikewise اوھي تعني لَّ حُ لتَ حو نفسھعلى النَّ أوأیضً

.في اللّغة العربیّةمثگنثأداة التّشبیھلّ حَ مَ 

ا .یوسف عليإلیھذھب ماو جاءت مُطابقةً في كلّ ةحرفیّ أتتترجمة المجمع فقد أمّ

قد أنّھماتان و نحسب حرفیّ نجد ترجمة یوسف علي و ترجمة المجمع،خالصة القولو 

تا . الكریمةاآلیةالمعنى المقصود في أدّ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ نث: قال . 23/23

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڎ ڎ ڈڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

] 198.ک[مثک 

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.yذكرنا  : المشبّھ

.لناھدایة هللا :المشبّھ بھ

.)الكاف(حرف التّشبیھ: أداة التّشبیھ

.ا كالھدایة الحسنةا حسنً رً كْ ذِ أيْ سن، الحُ : وجھ الشّبھ

1 Khan, Al-Hilali: op,cit., p41.
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.لحذف وجھ الشّبھ: ، و مجملأداة التّشبیھلذكر : مرسل مجمل؛ مرسل: نوع التّشبیھ

.بیان حال المشبّھ: غرض التّشبیھ

:الكریمةاآلیةتفسیر 

، على ما مشاعر الحجّ إلىاإلرشادنعم هللا بھ علیھم من الھدایة و البیان و أا لھم على متنبیھٌ 

بشكرھا، ثم ذكّرھم بحال أمرٌ عم و للنِّ تعدیدٌ اآلیةوفي a1الخلیل إبراھیمكان علیھ من الھدایة 

القلب نعم فيعم الّتي یجب شكرھا و مقابلتھا بذكر المُ كبر النّ أفھذه من . اإلنعامضاللھم لیظھر قدر 

.2سانو اللّ 

:ترجمة یوسف علي

"It is no crime in you if ye seek of the bounty of your Lord (during

pilgrimage). Then when ye pour down from (Mount) Arafat, celebrate the

praises of Allah at the Sacred Monument, and celebrate His praises as He

has directed you, even though, before this, ye went astray." 3

:ترجمة مجمع الملك فھد

"There is no sin on you if you seek the Bounty of your Lord (during

pilgrimage by trading). Then when you leave ‘Arafat, remember Allah (by

glorifying His Praises, i.e. prayers and invocations) at Mash ar – il-Haram.

And remember Him (by invoking Allah for all good.) as He guided

you, and verily, you were, before, of those who were astray. "4

.2/291مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري1
.2/88مرجع سابق، ص : محمود األلوسي البغدادي2

3 Yusef Ali: op,cit., p29.
4 Khan, Al-Hilali: op,cit., p42.
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:تحلیل التّرجمتین

ـبمثڎنثھ للمشبّ بشرحٍ أتىإذ،ةً ترجم یوسف علي التّشبیھ ترجمةً معنویّ 

celebrate His praisesطابق ما جاء في و ھذا یُ "نعم بھا علیكمأشكروا نعم هللا الّتي أ"، أي

أو ھكمكما وجّ "أيHe has directed youفالمشبّھ بھ asباألداةبعد ذلك لیأتي،فسیرالتّ 

مائر "أرشدكم .بحرف التّاج داللةً على هللاHeو His، ونلحظ استعمال ھذه التّرجمة للضّ
ا في صیغة remembertoبالفعل جاءتحیث ،بتفسیرةً تت حرفیّ أترجمة المجمع فأمّ

و الّتي by invoking Allah for all goodبین قوسینبعبارةلتأتي"روا هللاتذكّ "أياألمر

toالفعل مُستعملةً ثم المشبّھ بھ asبأداة التّشبیھلتعقب ذلكنعمھ، لكلّ اتعني تسبیحً  guid

مائر .ریق الصحیحالطّ إلىاإلرشادعلى وھو یدلّ  ا للضّ Himونلحظ استعمال ھذه التّرجمة أیضً

.بحرف التّاج داللةً على هللا Heو
بتفسیر ةً و ترجمة المجمع حرفیّ ةً جاءت ترجمة یوسف علي معنویّ ،وخالصة القول

تاأنّھما قدونحسب  . الكریمةاآلیةالمعنى المقصود في أدّ

ہ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہں ں ڻ نث: قال . 24/24

] 200.ک[مثہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.كر هللا ذِ :المشبّھ
.كر الوالدذِ : المشبّھ بھ

.)الكاف(حرف التّشبیھ:أداة التّشبیھ

.وامالكثرة و الدّ :التّشبیھوجھ 

.لحذف وجھ الشّبھ: ، و مجملأداة التّشبیھر لذك: مرسل مجمل؛ مرسل :التّشبیھنوع 

.بیان مقدار حال المشبّھ:التّشبیھغرض 
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:الكریمةاآلیةتفسیر 

ندید، طابع التَّ ھ یحملُ مع هللا ، و لكنّ اآلباءیذكروا أنالكریمة ال یفید اآلیةالتّشبیھ في 

لىو األجدرلى إوجیھ ویوحي بالتَّ  ّ دین متجرّ إلیھنتم خرجتم أا  و كرً ذِ شدُّ أكونوا : ، فیقول لھماألو

فاخر ا، و لیس ھو التّ ، وذكر هللا ھو الّذي یرفع العباد حقًّ األنسابدوا من الحیاة، فتجرَّ عِ تَ من مُ 

ّ صالقوى؛ میزان االتِّ ة ھو میزان التَّ فالمیزان الجدید للقیم البشریَّ . باآلباء ا 1.كره و تقواهو ذِ ب

:ترجمة یوسف علي

"So when ye have accomplished your holy rites, celebrate the praises of

Allah, as ye used to celebrate the praises of your fathers,- yea, with far

more Heart and soul. There are men who say: "Our Lord! Give us (Thy

bounties) in this world!" but they will have no portion in the Hereafter." 2

:ترجمة مجمع الملك فھد

"So when you have accomplished your Manasik , remember Allah as you

remember your forefathers or with a far more remembrance. But of

mankind there are some who say: "Our Lord ! Give us (your Bounties) in

this world!" and for such there will be no portion in the Hereafter." 3

:تحلیل التّرجمتین

اآلیةحیث حافظ من جھة على ما اعتمده في ،كافئةً ترجم یوسف علي التّشبیھ ترجمةً مُ 

celebrate the praises of Allahـبمثڻ ڻنثلعبارة من سورة البقرة بشرحٍ 198

بھ من جھة ما یكافئ وجھ اأوردثم ،"شكروا نعمھأ"أي yeفالمشبّھ بھ asباألداةلیأتيأخرى،لشّ

used to celebrate the praises of your fathers. ّمیر المھجورواستعمل الضye ًمن بدال

you ،ا أوابعة من القلب ة النّ المحبّ "وھي تعني with far  more Heart and soulعبارة أمّ

مثۀ ہ ہنثفجاءت مكافئة لعبارة  ،دیدةشّ ة العلى المحبّ أیضاتدلّ ھي و"وحالرّ 

.2/201مرجع سابق، ص : إسماعیل بن عمر بن كثیر1
2 Yusef Ali: op,cit., p29.
3 Khan, Al-Hilali: op,cit., p43.
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ا toفقد حافظت على المشبّھ بھ باستعمال الفعل،ةً تت حرفیّ أترجمة المجمع فأمّ

remember استعملت األداةثم األمر،في صیغةas ماثل المشبّھالمشبّھ بعبارة تُ أوردتو

ابقین،السااآلباءوھي تعني forefathersاستعملت مفردة كما.القرآني with a farعبارة أمّ

more remembrance فھي ُّ .كر الكثیر و الدائمعلى الذِّ تدل

أنّھماو نحسب ةً و ترجمة المجمع حرفیّ جاءت ترجمة یوسف علي مكافئةً و خالصة القول

تا .الكریمةاآلیةالمعنى المقصود من قد أدَّ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۅنث.25/25

]219.ک[مثی یىئ ىئ ىئ ی یۈئ ېئ ېئ ېئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

: تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.اعمومً األحكامبیان : المشبّھ

.اإلنفاقشرب الخمر و لعب المیسر و أحكامبیان : المشبّھ بھ

.)الكاف(حرف التّشبیھ:أداة التّشبیھ

.فصیلو التَّ اإلیضاحالبیان و : وجھ الشّبھ

ل؛ مرسل:التّشبیھنوع  لأداة التّشبیھ،ذكر ل: مرسل مفصّ .لذكر وجھ الشّبھ: ومفصّ

.بیان حال المشبّھ:التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

َّ أبلإلشعاربھذه الفضیلة، و تشریفٌ الكریمة امتنانٌ اآلیةفي  مما األسلوبالبیان على ھذا ن

كامل إلىى زلة الموعظة الّتي تلقَّ كالیف على بصیرة بمنـــــــــــــــ؛ لیتلقوا التّ األمَّةت بھ ھذه اختصّ 

ل لكم ھذه ا مثل ھذا التَّ ینً تبیّ أي، 1بالعواقبحةً العقل موضِّ  و بیّنھا ، األحكامبیین الواضح، فكما فصّ

2.اروا فیھووعده ووعیده، لتتفكَّ أحكامھفي اآلیاتن لكم سائر كذلك یبیِّ 

د الطّاھر بن عاشور1 .2/353مرجع سابق، ص : محمّ
.2/369مرجع سابق، ص: بن جریر الطّبري2
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:ترجمة یوسف علي

"They ask thee concerning wine and gambling. Say: "In them is great sin,

and some profit, for men; but the sin is greater than the profit." They ask

thee how much they are to spend; Say: "What is beyond your needs." Thus

doth Allah Make clear to you His Signs: In order that ye may consider." 1

:ترجمة مجمع الملك فھد

"They ask you (O Muhammad صلى هللا علیھ وسلم ( concerning alcoholic drink

and gambling. Say “ In them is a great sin, and (some) benefits for men, but

the sin of the them is greater than their benefit” And they ask you what they

ought to spend.Say: "That which is beyond your needs" Thus Allah makes

clear to you His Laws in order that you may give thought." 2

:تحلیل التّرجمتین

ُّ thusرفحیث حافظ على الظّ ،ةً ترجم یوسف علي التّشبیھ ترجمةً حرفیّ  على و ھو یدل

ُّ علىMake cleartoالفعل استعملكماتماثل سابقتھا، ةٍ عامّ نتیجةٍ  و جاءت .التّوضیحوھو یدل

میر.لآلیاتمقابالً Signsمفردة  ترجم للضّ ا استعمال المُ بحرف التّاج داللةً " His"ونلحظ أیضً

 ّ . على هللا
ا ِّ إلىحیث ذھبت ،ةً ترجمة المجمع فجاءت معنویّ أمّ غیر أنّھا.یوسف عليبھجاء ماكل

ُّ Lawsدة مفراستعملت الكریمة عن الخمر و المیسر اآلیةالمذكورة في األحكامعلى و ھي تدل

میر.القرآنیةفاسیر وھو ما یطابق ما جاء في التّ  ا استعمال المجمع للضّ بحرف " His"ونلحظ أیضً

 ّ .التّاج داللةً على هللا
نّ أو نحسب ةً و ترجمة المجمع معنویّ ةً نجد ترجمة یوسف علي حرفیّ ،خالصة القولو

ّ األحكام في ھذا .الكریمةاآلیةا من المعنى المقصود في اقترابً كثرُ أترجمة المجمع  باعتبار أن

یاق یدور حول أحكام شرعیّة ال عن أدلّة ربّانیّة مثلما ذھب إلى ذلك یوسف علي .السّ

1 Yusef Ali: op,cit., p32.
2 Khan, Al-Hilali: op,cit., pp 46-47.
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ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ڻ ڻ ۀ ۀ ہڻ ڻ نث:قال . 26/26

] 222.ک[مثۋ ۋے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.المحیض:المشبّھ

.األذى: المشبّھ بھ

.محذوفة:أداة التّشبیھ

.و القذارةالتأذِّي:الشّبھوجھ 

ل؛ مؤكّ مؤكَّ :التّشبیھنوع  لأداة التّشبیھ،لحذف :دد مفصّ .لذكر وجھ الشّبھ: مفصّ

.بیان حال المشبّھ و تقبیحھ:التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر

في مخالطة األذىأنّ ن ن جھتھ فتعیّ ومنكر، ولم تبیّ أذًىالحیض أنالكریمة اآلیةأثبتت

1.ثبت العلم الحدیثأو للولد كما للمرأةجل و للرّ أذىجل للحائض، وھو الرّ 

:ترجمة یوسف علي

"They ask thee concerning women's courses. Say: They are a hurt and a

pollution: So keep away from women in their courses, and do not approach

them until they are clean. But when they have purified themselves, ye may

approach them in any manner, time, or place ordained for you by Allah.

For Allah loves those who turn to Him constantly and He loves those who

keep themselves pure and clean" 2

:ترجمة مجمع الملك فھد

"They ask you concerning menstruation. Say:that is an Adha (a harmful

thing for a husband to have a sexual intercourse with his wife while she

د الطّاھر بن عاشور1 .2/365مرجع سابق، ص : محمّ
2 Yusef Ali: op,cit., p33.
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is having her menses), therefore keep away from women during menses

and go not unto them till they are purified( from menses and have taken a

bath). And when they have purified themselves, then go in unto them as

Allah has ordained for you (go in unto them in any manner as long as it is

in their vagina). Truly, Allah loves those who turn unto Him in repentance

and loves those who purify themselves (by taking a bath and cleaning and

washing thoroughly their private parts, bodies, for their prayers)" 1

:تحلیل التّرجمتین

women'sـبمثڻ نثالمشبّھ أوردحیث ،ةً ترجم یوسف علي التّشبیھ ترجمةً معنویّ 

coursesّ بالمشبّھ بھ أتىثمhurt and a pollution ّو القذارة األذىن على وھما كلمتان تدال

.الكریمةاآلیةیوافق وجھ الشّبھ الكائن في وھو ما

ا باالسم المتداول أتتحافظت على المشبّھ و إذبتفسیر ةً فیّ ترجمة المجمع فجاءت حرأمّ

بالمشبّھ بھ أتت، ثم 2للمرأةعلى العادة الشھریة وھي تدلّ menstruationوالعلمي للمحیض 

Adha ّجل عند للرّ أذًىبأنھالكریمة اآلیةشبیھ القائم في وتعطي تفسیرا بین قوسین لھذه المفردة للت

.ترة المحیض فأثناءمجامعة زوجتھ 

نجد ترجمة یوسف علي معنویة وترجمة المجمع حرفیة بتفسیر و نحسب ،وخالصة القول

تاأنھما .الكریمةاآلیةالمعنى المقصود في قد أدّ

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۅ ۉ ۉنث:قال .27/27

]223.ک[مثۆئ ۆئ

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.وجةالزّ : المشبّھ

.رثالح: المشبّھ بھ
1 Khan, Al-Hilali: op,cit., p48.
2 Heather Bateman, Ruth Hillmore, Dictionary of Medical Terms , A & C Black
Publishers Ltd ,Soho Square, London, Fourth edition, 2004, p241.
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.محذوفة:أداة التّشبیھ

.اإلنتاج: وجھ الشّبھ

بھأداة التّشبیھ ووجھتشبیھ بلیغ؛ لحذف :التّشبیھنوع  .الشّ

.بیان حال المشبّھ: غرض التّشبیھ

:الكریمةاآلیةتفسیر 

الًدكمنسائكم مزدرعُ  وجة بالحرث على سبیل ھ الزّ فشبَّ . منبت الولدأيْ توا حرثكم أفأوّ

إنّماالحرث نّ في الحیض؛ ألأوبر في الدُّ یأتیھاكیف شاء ما لم یكن یأتیھاأنْ فلھ . لیغالبالتّشبیھ

1ھاریل و النّ شئتم من اللّ أنَّى: یكون المعنىأو. سل و الحیضیكون من القبل الّذي یكون منھ النّ 

:ترجمة یوسف علي

"Your wives are as a tilth unto you; so approach your tilth when or how

ye will; but do some good act for your souls beforehand; and fear Allah.

And know that ye are to meet Him (in the Hereafter), and give (these) good

tidings to those who believe." 2

:ترجمة مجمع الملك فھد

"Your wives are a tilth for you, so go to your tilth, when or how you will,

and send (good deeds, or ask Allah to bestow upon you pious offspring) for

your ownselves beforehand. And fear Allah, and know that you are to meet

Him (in the Hereafter), and give good tidings to the believers (O

Muhammad (صلى هللا علیھ  و سلم 3"

:تحلیل التّرجمتین

Yourھٍ مشبَّ التّشبیھ منبالحفاظ على طرفي ةً حرفیَّ التّشبیھ ترجمةً ترجم یوسف علي 

wives و مشبّھ بھa tilth ّاألداةأضافھ ولكنas مع فعل الكینونةto be في بلیغٌ ھ تشبیھٌ نّ أرغم

.2/391،394ص مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري1
2 Yusef Ali: op,cit., p33.
3 Khan, Al-Hilali: op,cit., p48.
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فالتّشبیھ . الكریمةاآلیةالتّشبیھ فيخلّ بنوع أنّھ إعنى فیوسف علي المأصابفإنالكریمة، اآلیة

اأكثرالبلیغ ً .و أبلغ من غیره من األنواعتأثیر

ا غویة القرینة اللُّ تفقد حافظت على المشبّھ و المشبّھ بھ و كانةً تت حرفیَّ أترجمة المجمع فأمّ

.to beبینھما ھو فعل الكینونة 

تاأنّھماتان و نحسب علي و ترجمة المجمع حرفیّ نجد ترجمة یوسف ،و خالصة القول أدّ

على نوع و معنى التّشبیھ الوارد في األخیرةرغم حرص ھذه ،الكریمةاآلیةالمعنى المقصود من 

.الكریمةاآلیة

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ نث:قال . 28/28

ڱ ں ں ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

] 228.ک[مثڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.وجةقوق الزّ حُ : المشبّھ

.وجقوق الزّ حُ : المشبّھ بھ

.مثل:أداة التّشبیھ

.الوجوب و استحقاق المطالبة علیھا: وجھ الشّبھ

ل؛ مرسل:التّشبیھنوع  لأداة التّشبیھ،لذكر : مرسل مفصّ .لذكر وجھ الشّبھ: و مفصّ

.بّھالمشبیان حال :التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

ِّ كان االعتناء بذكر ما للنِّ  ِّ ساء من الحقوق على الر جال على النّساء؛ جال، وتشبیھھ بما للر

ِّ نّ أل حقوق النّساء فلم تكن فأمّاعصور البشر، أقدممة من جال على النّساء مشھورة، مسلَّ حقوق الر

ى جاء عند زوجھا، حتَّ المرأةمقدار حظوة لىإا بھا، و موكولةً كانت متھاونً أوإلیھمما یلفت 

1.فأقامھااإلسالم

د الطّاھر بن عاشور1 .2/396مرجع سابق، ص: محمّ
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:ترجمة یوسف علي

"Divorced women shall wait concerning themselves for three monthly

periods. Nor is it lawful for them to hide what Allah Hath created in their

wombs, if they have faith in Allah and the Last Day. And their husbands

have the better right to take them back in that period, if they wish for

reconciliation. And women shall have rights similar to the rights against

them, according to what is equitable; but men have a degree (of advantage)

over them. And Allah is Exalted in Power, Wise." 1

:ترجمة مجمع الملك فھد

"And divorced women shall wait (as regards their marriage) for three

menstrual periods, and it is not lawful for them to conceal what Allah has

created in their wombs, if they believe in Allah and the Last Day. And their

husbands have the better right to take them back in that period, if they wish

for reconciliation. And they (women) have right (over their husbands as

regards living expenses) similar (to those of their husbands) over them

(as regards obedience and respect) to what is reasonable, but men have a

degree (of responsibility) over them. And Allah is All-Mighty, All-Wise." 2

:تحلیل التّرجمتین

و ذكر ما women"النّساء"بالحفاظ على المشبّھ ةً معنویّ التّشبیھ ترجمةً ترجم یوسف علي 

و قد استعمل یوسف علي . have rightsوھي حقوقھن أال الكریمة اآلیةق بالحدیث عنھن في یتعلّ 

في '' علیھنّ "بالمشبّھ یوسف عليماثل، وبھذا shallساعدة  المُ األفعالى في علم النحو یسمّ ما

، كما women shall have rightsالقرآنیةفاسیر التّ إلىالكریمة بعبارة تستند في ترجمتھا اآلیة

the rights againstبالمشبّھ بھ یأتيالقائم ثم على التّشبیھداللةً similar toاستعمل االسم 

themھل الحقوق المذكورة نتساءلو،دھنّ نجد الحقوق الّتي ھي ضعكسیّةً ترجمةً أجرینان إو

رھا یوسف عليجائرةٌ شرعیّة أم واجباتٌ الكریمة ھي حقوقٌ اآلیةفي  فالمقصود تشبیھُ .كما صوّ

1 Yusef Ali: op,cit., p33.
2 Khan, Al-Hilali: op,cit., p49.
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

وجة بالحقوق الّتي ھي في غیر صالحھن، حقوق الزّ جل و لیس تشبیھُ وجة بحقوق الرَّ حقوق الزَّ 

األوّلرف ا عكس ما فعل في الطّ تى بھ حرفیً أوالمشبّھ بھ إلىیوسف علي لم ینتبھ أنّ رجحولذلك ن

".المشبّھ"شبیھ للتّ 

ا لھ تت بشرحٍ أوtheyغويالمشبّھ اللُّ أوردتتت حرفیّة بتفسیر حیث أترجمة المجمع فأمّ

بطبیعة أردفتثم ،القائمھ و التّشبیھالقارئ و تنبیھھ للمشبّ أفكاروھذا لربط womenبین قوسین 

َّ الحقوق الّتي لھُ  أيover their husbands as regards living expensesبین قوسین ن

ُّ أتت، ثم "علیھنّ اإلنفاقغیر أزواجھنساء على للنِّ األخرىالحقوق " باالسم على التّشبیھبما یدل

similar َّمن حقوقٍ لألزواجبین قوسین ما المشبّھ بھ شارحةً ثمto those of their husbands

هللا أحكامضح وھنا تتّ .as regards obedience and respectاعةو الطّ غیر االحترام 
فھمٍ أيّ نجلیزي عن القارئ اإلإلبعادأحیانًال التّرجمة فاسیر الّتي تتخلّ روحات و التَّ من خالل الشُّ 

.الكریمةاآلیةلمعنى خاطئٍ 

ةِ یّ فِ رْ من خالل حَ بیھبالتّشأخلّتھا ولكنّ ةً نجد ترجمة یوسف علي معنویّ ،وخالصة القول

ا.الكریمةلآلیةآخرا بعدً أعطىبل لآلیة،بعد القارئ عن المعنى الحقیقي أا ممّ ،المشبّھ بھ ترجمة أمّ

المشبّھ أوق بالمشبّھ سواء بما تعلّ دقیقةً و الشّروحاتالتفاسیرجاءتو،بتفسیرةً تت حرفیّ أالمجمع ف

.الكریمةآلیةاالمعنى المقصود من أدّتأنّھاو نحسب 

ڭ ۇ ۇ ۆ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ہنث: قال .29/29

ەئ وئ وئ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ۆ ۈ ۈ

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ۇئ

] 233.ک[ مثحب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث

: و تحلیلھالتّشبیھوصف 

.واجب الوارث:المشبّھ

- المولود لھُ -األب اجب و: المشبّھ بھ

.مثل:أداة التّشبیھ

.اإلضرارفقة و الكسوة و عدم النَّ : وجھ الشّبھ
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ل؛ مرسل لذكر :التّشبیھنوع  لأداة التّشبیھمرسل مفصّ لذكر وجھ الشّبھ، وھو تشبیھٌ : ، و مفصّ

.فیھ وجھ الشّبھدَ تعدَّ : دٌ متعدِّ 

.بیان حال المشبّھ:التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

المعسرین على القریب الوارث األقاربعلى وجوب نفقة لَّ الكریمة دَ اآلیةفي التّشبیھ

كافل ا للتّ و یكسوھا بالمعروف و الحسنى، تحقیقً األمّ المرضعیرزقأنف الموسر، و الوارث مكلّ 

ِّ باحتمال تبعات المُ اآلخرق طرفھ ، و یتحقّ باإلرثق طرفھ العائلي الّذي یتحقّ  یضیع وھكذا ال. ثور

ھو كذلك حقُّ ھ مكفولٌ مات والداه، فحقّ إنفل الطِّ  في التّأویلأھلكما اختلف 1في جمیع الحاالتأمّ

، فعلیھ الّذي كان على : الوارث، فقال بعضھم یعني : في حیاتھ، و قیلاألبھو وارث الصبيّ

بل ھو الباقي : آخرونو قال ألبامات إذارضعة من مالھ ؤن المُ مُ أيبالوارث الولد الّذي یرضع، 

2.ال یضارّ أن: وقیل. فقة بالمعروف النّ : وقیلاألبوینمن 

:ترجمة یوسف علي

"The mothers shall give such to their offspring for two whole years, if the

father desires to complete the term. But he shall bear the cost of their

food and clothing on equitable terms. No soul shall have a burden laid on

it greater than it can bear. No mother shall be Treated unfairly on account

of her child. Nor father on account of his child, an heir shall be

chargeable in the same way. If they both decide on weaning, by mutual

consent, and after due consultation, there is no blame on them. If ye decide

on a foster-mother for your offspring, there is no blame on you, provided

ye pay (the mother) what ye offered, on equitable terms. But fear Allah and

know that Allah sees well what ye do." 3

حمن بن ناصر السّعدي1 .2/505سابق، ص مرجع : عبد الرّ
.2/499،500مرجع سابق،  ص ص : بن جریر الطّبري2

3 Yusef Ali: op,cit., p35.



اإلنجليزيّةالّلغةالكريم إلى القرآنالّتشبيه فيترجمة 

-147 -

ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

:ترجمة مجمع الملك فھد

"The mothers shall give suck to their children for two whole years, (that is)

for those (parents) who desire to complete the term of suckling, but the

father of the child shall bear the cost of the mother’s food and clothing

on a reasonable basis. No person shall have a burden laid on him greater

than he can bear. No mother shall be treated unfairly on account of her

child, nor father on account of his child. And on the (father’s) heir is

incumbent the like of that (which was incumbent on the father). If they

both decide on wining, by mutual consent, and after due consultation, there

is no sin on them. And if you decide on a foster suckling-mother for your

children, there is no sin on you, provided you pay (the mother) what you

agreed (to give her) on reasonable basis. And fear Allah and know that

Allah is All-Seer of what you do." 1

:تحلیل التّرجمتین

he shall bear theحیث حافظ على المشبّھ ،حرفیّةً ترجمةً ترجم یوسف علي التّشبیھ

cost of their food and clothing on equitable terms ،نجد عكسیّةً ترجمةً أجرینان وإ

نا یتّضح المشبّھ ووجھ ، وھُ "عادلةٍ على غذائھن و لباسھن بطریقةٍ اإلنفاقل عبئ یتحمَّ أنعلیھ "

بھ ، ثم  یجب أيan heir shall be chargeable in the same wayبالمشبّھ بھیأتيالشّ

في ھذا الموضع ھل الوارث مثل الوریث نتساءلریقة نفسھا، وبالطّ والً مسؤُ یكونأنعلى الوریث 

.و لعلّ یوسف عليّ لم ینتبھ لذلكذلك،إلىشیر الولد فلم یذكر ما یُ أين كان یقصد مال الوریث إو

ا the father of theفقد حافظت على المشبّھ ،بتفسیرةً حرفیَّ أتتترجمة المجمع فقد أمّ

child shall bear the cost of the mother’s food and clothing on a reasonable

basis.تت ترجمة كما أعقالني، ، أساسٍ و الكسوة على اإلنفاقمسؤولیة األبل وجوب تحمُّ أي

بَھَ "أيlike of theبأداة التّشبیھالمجمع  بإدراجالتّرجمة القرینة في مفھوم الوارث أقامتوقد " شَ

father’s شرحت و،علیھاإلنفاق والده أو وليّ أمرهمن واجبأنّھ القارئ إلفھامبین قوسین

1 Khan, Al-Hilali: op,cit., p51.
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علیھ جبالّذي واألب" أي which was incumbenton the fatherھذا األمر بـالتّرجمة

."اإلنفاق

" تحتاج لمراعاة مفھوم أنّھاغیر جاءت ترجمة یوسف عليّ حرفیّةً ،و خالصة القول

ا، اآلیةفي "الوارث المعنى المقصود في أدّتأنّھاتت حرفیّة بتفسیر ونحسب أترجمة المجمع فأمّ

. الكریمةاآلیة

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ نث: قال . 30/30

]239.ک[مثٹ 

:و تحلیلھالتّشبیھوصف 

.yكرنا  ذِ :المشبّھ

.لناتعلیم هللا : المشبّھ بھ

.)الكاف( تّشبیھحرف ال:أداة التّشبیھ

.ةالكیفیّ : وجھ الشّبھ

.لحذف وجھ الشّبھ: ومجملأداة التّشبیھ،لذكر : مرسل مجمل؛ مرسل:التّشبیھنوع 

.المشبّھبیان حال :التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

ون ھذه الكافسمُّ وقد یُ ،yمھ هللا قولھ شبیھ بین صالة العبد و الھیئة الّتي علَّ لتَّ لكافُ ال

تكون أنو المراد بالتّشبیھ1.ة على قدر المعلولالعلَّ نّ من التّشبیھ؛ ألعلیل مستفادٌ علیل، و التّ كاف التّ 

شكروا هللا أأو،عمةذكیر بالنِّ بذلك العنوان للتّ إیرادھا، و مھ هللا لما علَّ اة موافقةً الة المؤدَّ الصَّ 

د الطّاھر بن عاشور1 .2/471مرجع سابق، ص : محمّ
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 ً؛ الّتي من جملتھا كیفیة األحكامرائع و ونھ من الشَّ ما لم تكونوا تعلمإیَّاكمقارب تعلیمھ ا یُ شكر

1.األمنالة حالّتي الخوف و الصَّ إقامة

:ترجمة یوسف علي

"If ye fear (an enemy), pray on foot, or riding, (as may be most

convenient), but when ye are in security, celebrate Allah's praises in the

manner He has taught you, which ye knew not (before)." 2

:ترجمة مجمع الملك فھد

" And if you fear (an enemy), perform Salat ( pray) on foot or riding. And

when you are in safety, offer the Salat ( prayer) in the manner He has

taught you, which you knew not ( before)." 3

:تحلیل التّرجمتین

شكر نعم هللا سبحانھ الّذي یتضمّن بالمشبّھأتىذإةً معنویَّ ترجمةً ترجم یوسف علي التّشبیھ

ُّ in the mannerبعبارة أتى، ثم الوارد في اآلیةكرالذِّ مقابل الكیفیّة أوریقة على الطّ وھي تدل

االمشبّھ بھ حرفیّا كما نقلَ ، على هللابحرف التّاج داللةً Heمیر الضّ بألحق ذلكو Heأیضً

has taught you ْكما علّمكم"أي".

ا وتي Salatمة لعلى كتحیث حافظ،بتفسیرةً تت حرفیَّ أترجمة المجمع فأمّ أي بنقلھا الصّ

حذت ھذه التّرجمة حذوما عدا ذلكprayerبما یقابلھا بین قوسین ألحقتثم في اللّغة اإلنجلیزیّة

.وسف عليّ ترجمة ی

نجد ترجمة یوسف عليّ حرفیّة و ترجمة المجمع حرفیّة بتفسیر و نحسب ،وخالصة القول

تاأنھما .الكریمةاآلیةالمعنى المقصود في أدّ

د العمادي1 د بن محمّ لیم إلى مزایا :أبو السّعود محمّ إحیاء التّراث العربي، ، دارالكریمالقرآنإرشاد العقل السّ
.1/236بیروت، ص 

2 Yusef Ali: op,cit., p36.
3 Khan, Al-Hilali: op,cit., p53.
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] 242.ک[مثڳ ڳ ک گ گ گ گنث: قال . 31/31

:و تحلیلھالتّشبیھوصف 

.لآلیاتبیان : المشبّھ

.األسرةألحكامبیان : المشبّھ بھ

).الكاف(التّشبیھحرف :أداة التّشبیھ

.فصیلو التّ اإلیضاحالبیان و : وجھ الشّبھ

ل؛ مرسل:التّشبیھنوع  لأداة التّشبیھ،لذكر : مرسل مفصّ .لذكر وجھ الشّبھ: و مفصّ

.المشبّھبیان حال :التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

و یلزم ألزواجكمن الواضح في ما یلزمكم لكم ذلك البیانتُ كما بیّ أيشبیھ، الكاف ھنا للتّ 

لكم أبیّن، فكذلك لبعضكم على بعضٍ واجبٌ و الحقّ أحكاميكم فتُ المؤمنون، و عرَّ أیّھالكم أزواجكم

زم لكم من فرائضي، وتعرفوا بذلك ما فیھ في ھذا الكتاب لتعقلوا حدودي فتفھموا الالّ األحكامسائر 

1.صالح دینكم و دنیاكم

:ف عليترجمة یوس

"Thus doth Allah Make clear His Signs to you: In order that ye may

understand. 2"

:ترجمة مجمع الملك فھد

"Thus Allah makes clear His Ayat ( Laws) to you, in order that you may

understand." 3

.2/585مرجع سابق،  ص : بن جریر الطّبري1
2 Yusef Ali: op,cit., p242.
3 Khan, Al-Hilali: op,cit., p53.
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:تحلیل التّرجمتین

على لیدلَّ thusرف ل الظّ احافظ على استعمإذحرفیّةً ترجمةً ترجم یوسف علي التّشبیھ

ةٍ نتیجةٍ  كما ،الربانیّة في مجملھااألحكامو اآلیةالّتي وردت في األحكاممشابھة بین الو عالقةعامّ

بھ القائم في tomake clearاستعمل الفعل  بالبیان اآلیةلیدّل في المشبّھ بھ على وجھ الشّ

.فصیلتّ والوضوح و ال

ا ، یوسف عليّ إلیھعلى كلّ ما ذھب تحیث حافظ،بتفسیرتت حرفیّةً أة المجمع فترجمأمّ

وتيبمثگنثمفردة في اختیارإالّ  بین بشرحٍ و لم تكتف التّرجمة بذلك بل جاءت . نقلھا الصّ

.yهللا أحكامو ھي تدلّ على Lawsقوسین 

بتفسیر و نحسب نجد ترجمة یوسف عليّ حرفیّة و ترجمة المجمع حرفیّة،وخالصة القول

.الكریمةاآلیةتا المعنى المقصود في دّ أأنّھما

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ نث:قال .32/32

] 261.ک[مثک ک ک گ گ گ گ ڳ ڑ ڑ ک 

:و تحلیلھالتّشبیھوصف 

لصة  جر الصّ أمضاعفة :المشبّھ لخا ات ا .دق

.سنبلةسبعمائةة الحبّ إنبات: المشبّھ بھ

.)الكاف(التّشبیھمثل و حرف :لتّشبیھأداة ا

ِّ النّ : وجھ الشّبھ .ضاعفةالمُ و یادة ماء و الز

.لحذف وجھ الشّبھ: ومجملأداة التّشبیھ،لذكر : مرسل مجمل؛ مرسل:التّشبیھنوع 

.المشبّھبیان مقدار :التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

الحة الصّ األعمالأنّ إلىإشارةٌ ھذا فیھ نّ إئة ، فبع مفوس من ذكر عدد السّ بلغ في النّ أھذا المثل 

سنبلةً رأَینَافما : یل قِ نْ إ، ف1بةالطیِّ األرضرع لمن بذره في نمي الزَّ ، كما یُ ألصحابھاyنمیھا هللا یُ 

.1/317مرجع سابق، ص : إسماعیل بن عمر بن كثیر1
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ر غیر مستحیل، و ما ال یكون مستحیالً ذلك متصوّ : لیفیھا مائة حبّة ، فكیف ضرب المثل بھ؟ ق

رة وقد یكون في الذُّ . إلیھاا حدث من البذر الّذي كان فیھا مضافً ماأو أنّ ،جاز ضرب المثل بھ

.نبلة منھ ھذا العددالمغلة، فھو الّذي یكون في السُّ األراضير في والدخن في البُّ

المعقول بالمحسوس؛ اظر فھو تشبیھُ بین یدي النَّ حاضرةٌ كأنَّھا، لإلضعافمثیل تصویرٌ وھذا التَّ 

1.بھ سبعمائة حسنةً دقة بالبذر، یعطي هللا حیث شبّھ الصّ 

:ترجمة یوسف علي

"The parable of those who spend their substance in the way of Allah is

that of a grain of corn: it groweth seven ears, and each ear Hath a

hundred grains. Allah giveth manifold increase to whom He pleaseth:

And Allah careth for all and He knoweth all things." 2

:ترجمة مجمع الملك فھد

"Their likeness of those who spend their wealth in the way of Allah, is

as the likeness of a grain (of corn) ; it grows seven ears, and each ear

has a hundred grains. Allah gives manifold increase to whom He wills.

And Allah is all – Sufficient for His creatures’ needs, All-Knower." 3

:تحلیل التّرجمتین

isالتّشبیھ مبتدئًا بمفردة عالقة إقامةل فضَّ حیثُ ،ترجم یوسف عليّ التّشبیھ ترجمةً حرفیّةً 

that...The parableڌ....چنثالكریمة اآلیةفي التّشبیھ المذكورةأدواتختزلت والّتي ا

، و یرجع اختیار یوسف علي لھذا األسلوب إلى ارتباط التّشبیھاتالّتي تحوي عبرةً من نوع خاص مث

ا.parableTheبمفردة  فاعتمد یوسف علي على مثڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍنثالمشبّھ أمّ

.3/61مرجع سابق،  ص: الطّبريبن جریر1
2 Yusef Ali: op,cit., p40.
3 Khan, Al-Hilali: op,cit., p59..
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ترجمُ و یقصد those who spend their substance in the way of Allahنقلھ حرفیًّا المُ

وھو grain of cornبعد ذلك بالمشبّھ بھ لیأتيروات، و الثَّ األموالأصحابَ substanceـھنا ب

ـ لعادلالمgrowthالمھجورالفعلَ و مُستعمالً في الوقت نفسھرة الذّ أوعلى بذرة من القمح ما یدلّ 

grows ،عبارة كما استعملeach ear Hath a hundred grainsڈ نثـوھي ترجمة حرفیّة ل

مثژ ژ ڑ ڑ 

ا التّشبیھ في ألدواتحرفیّةمقابالتٍ بتفسیر، فاستعملتةً ترجمة المجمع جاءت حرفیّ أمّ

كما أوردت" their likeness….is as the likeness of"ـبمثڌ....چنثالكریمة  اآلیة

قصد شرح طبیعة ھذه البذرة و ،بین قوسینof cornاسمي لمكمّ ـبشارحةً لھgrainالمشبّھ بھ

ا.عندهعالقة المشابھة إلقامةرة الذّ أوتقریب القارئ من بذور القمح  فھو ذُكر في التفسیرما أمّ

.ذلك یوسف عليّ إلىا كما ذھب حرفیً جيءَ بھااألركانباقي في حین أنّ یتطابق مع ھذا الشّرح

یوسف عليّ حرفیّة و ترجمة المجمع حرفیّة بتفسیر و نحسب نجد ترجمة وخالصة القول

تاأنّھما .الكریمةاآلیةالمعنى المقصود من أدّ

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ۅ ۉ ۉ نث:قال . 33/33

ی ی ی جئ حئ مئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

] 264.ک[مثىئ يئ جب حب خب مب ىب 

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

:تشبیھاناآلیةفي 

الً  ّ :أو

-ھيعلى سبیل النّ -األذىو المؤمن یبطل بالمنّ :المشبّھ

.ق ریاءً الكافر یتصدّ :المشبّھ بھ

.)الكاف(حرف التّشبیھ:أداة التّشبیھ

.دقاتعدم االنتفاع بھذه الصّ : وجھ الشّبھ

.لحذف وجھ الشّبھ: و مجملأداة التّشبیھ،لذكر : مرسل مجمل؛ مرسل:التّشبیھنوع 
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.المشبّھتقبیح :التّشبیھغرض 

:ثانیًا

-ابقنفسھ في التّشبیھ السَّ بھالمشبّھوھو - ق ریاءً الكافر الّذي یتصدّ :المشبّھ

ایابسً املسً أیتركھ غزیرٌ راب فیصیبھ مطرٌ ى بالتُّ غطَّ المُ األملسالحجر : بھالمشبّھ

.)الكاف(مثل و حرف التّشبیھ:أداة التّشبیھ

بھ  .و عدم القراروالرعة الزَّ سُ : وجھ الشّ

.دتعدِّ من مُ منتزعةٌ تمثیلي؛ لكون وجھ الشّبھ صورةٌ :التّشبیھنوع 

.المشبّھتقبیح :التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

لفي  : التّشبیھ األوّ

. ریاء الناسأموالھمنفقین ار المُ ، حتى ال یشابھوا الكفَّ األذىو للمؤمنین من المنّ تحذیرٌ 

جد فارق إنو . اآلخرةدقات في بھذه الصَّ االنتفاععدم : شتركالمُ فیكون وجھ الشّبھ اإلیمانكان وُ

1.الكریمةاآلیةذلك أثبتتائفتین، كما بین الطَّ 

ا :التّشبیھ الثّانيأمّ

لد من ا، و الصَّ دید العظیم فتركھ صلدً المطر الشَّ فأصابھ، علیھ ترابٌ األملسكمثل الحجر 

فكذلك یراھم المسلمون . أملسا اقً و ال غیره، بل برَّ ال شيء علیھ من نباتٍ لب الّذيالصَّ : الحجارة

َّ اھر في الظَّ  كان یوم القیامة فإذافوان بما یراؤونھم بھ، راب على ھذا الصَّ كما یرى التُّ أعماالً لھم أن

كان على ألنَّھھ؛ ذلك كلُّ هللا اضمحلّ إلىو صاروا 

اھر نفق لغیر هللا ھو في الظَّ المُ نّ أ، ففیھ معنى 2.ال شيء علیھأملسراب فتركھ فوان من التُّ الصّ 

تحت نّ أه و زكاتھ، كما یمنع من نموّ مانعٌ اإلنفاق، ولكن وراء ھذا األجرب علیھ یترتَّ یعمل عمالً 

ِّ ا یمنع من نبات ما یبذر من الحَ راب حجرً التّ  3.او ال یخرج شیئً فیھ، فال ینبتب

.3/64مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري1
.3/65،66ص ص : المرجع نفسھ2
رعي أبي عبد هللا3 د بن أبي بكر أیّوب الزّ ود أبي عمر بن محم: طریق الھجرتین و باب السّعادتین، تحقیق: محمّ

.1/546م، ص 1994،  الدّمام، 2عمر، دار ابن القیم، ط
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:ترجمة یوسف علي

"O ye who believe! cancel not your charity by reminders of your

generosity or by injury,- like those who spend their substance to be

seen of men, but believe neither in Allah nor in the Last Day. They are

in parable like a hard, barren rock, on which is a little soil: on it falls

heavy rain, which leaves it (Just) a bare stone. They will be able to do

nothing with aught they have earned. And Allah guideth not those who

reject faith." 1

:ترجمة مجمع الملك فھد

"O you who believe ! Do not render in vain your Sadaqah (charity) by

reminders of your generosity or by injury, like him who spends his

wealth to be seen of men, and he does not believe in Allah, nor in the

last Day. His likeness is the likeness of a smooth rock on which  is a

little dust; on it falls heavy rain which leaves it bare. They are not able

to do anything with what they have earned. And Allah does not guide the

disbelieving people." 2

:تحلیل التّرجمتین

ل :التّشبیھ األوّ

O ye who believe! cancelالمشبّھ أوردإذترجم یوسف علي التّشبیھ ترجمةً حرفیّةً 

not your charity by reminders of your generosity or by injury .أجرینان إف

،"باألذىإتیانكمأوذكیر بسخائكم توقفوا حسناتكم بالتّ منوا الآالّذین أیُّھایا"نجد لھُ عكسیّةً ترجمةً 

those who spend their substance to be seenبّھ بھ فالمشlikeبأداة التّشبیھأتبع ذلكثمّ 

of men, but believe neither in Allah nor in theLast Day.من ھذه و نلحظ

those whoالجمع بالجمع بقولھ إلىیوسف علي قد غیّر من تشبیھ الجمع بالمفرد أنّ التّرجمة

spend their substance فاسم اإلشارة ،thoseفرد، یُحیل قد إضافةً إلى ذلك وإلى الجمع ال المُ

1 Yusef Ali: op,cit., p40.
2 Khan, Al-Hilali: op,cit., p60.
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امفس النّ إظھار"بعبارةٍ شارحةٍ لھُ to be seen of menـیاء برجم الرّ تُ  آتىماك،"اسالنّ أمّ

رھ یوم عظیم ال یناظره یوم نّ أعلى داللةً بحرف التّاجLast Dayاآلخربمفردة الیوم  .آخَ

ا O you who believeبالمشبّھ جاءتیث ح،تت حرفیّة بتفسیرأترجمة المجمع فأمّ !

Do not render in vain your Sadaqah (charity) by reminders of your

generosity or by injury.تھدروا منوا الآھا الّذین یُّأیا"نجد عكسیّةً ترجمةً أجرینان فإ

not render in vainارة ونلحظ عب".باألذىإتیانكمأوذكیر بسخائكم بالتّ ) حسناتكم(صدقاتكم 

أوالخیّرة األعمالبSadaqahكلمة ترحشُ بینماالكریمةاآلیةفي " ھدروا سُدًىتال"الّتي تعنيو

اوھذا )charity(بین قوسین األعمالالحسنات من  و استعملت. مثېنثالمعنى لكلمة إتمامً

him who spends his wealth to be seen ofثم المشبّھ بھlikeاألداةترجمة المجمع 

men, and he does not believe in Allah, nor in the last Dayحافظت أنّھانلحظ ، و

الً علىعلى المشبّھ بھ  تشبیھ الجمع بالمفرد مثل المشبّھ في صیغتھ كما جاء في المصدر، بالحفاظ أوّ

إنحتّى و ثانیًا،شبّھ بالكفارالحفاظ على صیغة التّشبیھ الّذي ینطوي على تحذیر للمؤمنین من التو 

آخر بعد بتشبیھ اآلیةتشبیھ المشبّھ في ه في و ھذا ما نجد.واحدةفي مرتبةٍ آوكانوا غیر متشابھین 

.ذلك

نجد ترجمة یوسف عليّ حرفیّة و ترجمة المجمع حرفیّة بتفسیر و نحسب ،و خالصة القول

إن كان تشبیھ الجمع بالجمع عند یوسف علي قد و.الكریمـةاآلیةالمعنى المقصود من أدتاأنّھما

.ابتعد عن صیغة التّشبیھ القرآني

:التّشبیھ الثّاني

أَبَ إذْ معنویّة التّشبیھ ترجمةً ترجم یوسف عليّ  الدالّة على the parableفردة على مُ دَ

، مثېئنثة لمفردو ھي شرحٌ a hard, barren rockفالمشبّھ بھ likeباألداةأتىثمّ ،التّشبیھ

بھ وھو صورة منتزعة من متعدّ جاءبینما.غیر المُغطّىأوالحجر العاري أي onد، بوجھ الشّ

which is a little soil: on it falls heavy rain, which leaves it (Just) a bare

stone ْاا حجرً فأصبحغزیرٌ راب و نزل علیھ مطرٌ علیھ بعض التُّ "أي من ذلك ونلحظ "أملسً

أتىكما .أخرىتارةً rockو تارةً stoneـبأتىحیث ،غويرادف اللّ یوسف علي للتّ استعمال

ما بین Justرف الظّ استعملو ھو المطر الغزیر كما heavy rainـبمثىئنثبشرح لكلمة 

ا من دون عاریً أصبحالحجر أنقوسین لیبیّن على  ومن ھنا یتّضح . شيء مما كان علیھأيا تمامً
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وإن النّقل في ذلك معنویًا، فعند ارالكفَّ الّتي شبّھ بھا هللا البیانیّة ورة ئ االنجلیزي الصّ للقار

ّ تفریق الكفّ یتسنّى للقارئالتّشبیھ الثّانيقراءة ار عن المؤمنین الّذین یضیّعون حسناتھم بالمن

.األذىو

ا ا،ترجمة المجمع فجاءت معنویّةً أمّ في إالھ یوسف عليّ جاء با كل مإلىتفذھبأیضً

التّشبیھ أدواتبما یقابل أتىحیث ،شبیھللتّ األسلوبیّةاالختیارات بعض ق بتتعلّ بسیطةٍ اختالفاتٍ 

و ھو ما His likeness is the likeness of"ـبمثڌ....چنثالكریمة اآلیةالمذكورة في 

محاكاتھا أونفسھا األدواتھ باستعمال التّشبیمبدأا محاكاة حیث تحاول دائمً ،في ھذه التّرجمةألفناه

األملسوھو الحجر smooth rockـلمعناه ببالمشبّھ بھ شارحةً التّرجمة أتتقلّ تقدیر، كما أعلى 

.رابالتّ أوالّتي تقترب من معنى  كلمة الغبار dustكذلك استعمال كلمة و نلحظ

أدتاأنھماتان و نحسب نجد ترجمة یوسف عليّ وترجمة المجمع معنویّ وخالصة القول

وقد حاولت كال التّرجمتین تقریب القارئ من معنى التّشبیھ قدر المُستطاع .الكریمةاآلیةمعنى 

. لتعقید التّشبیھ التّمثیلي المركّب في اآلیة الكریمة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ نث: قال . 34/34

]265.ک[مثٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

:تحلیلھشبیھ والتّ وصف 

.خالصة لوجھ هللا سبحانھأموالھمللذین ینفقون األجرمضاعفة : المشبّھ

.دىالنَّ أصابھاأوفأثمرتغزیرٌ مطرٌ أصابھابستان على ربوةٍ : المشبّھ بھ

.)الكاف(مثل و حرف التّشبیھ:أداة التّشبیھ

ِّ النَّ : وجھ الشّبھ .یادةماء و الز

.دمن متعدّ منتزعةٌ ون وجھ الشّبھ صورةٌ تمثیلي؛ لك:التّشبیھنوع 

.اإلنفاقفي للترغیبالمشبّھتزیین :التّشبیھغرض 
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

:الكریمةاآلیةتفسیر 

ما وصفھا بذلك نّ إو . یلنشز منھا فارتفع عن السّ مااألرضبوة من ؛ والرّ كمثل بستان بربوةٍ 

أزكىو أحسناألرضا غلظ من ، وجنان مأغلظاألودیةرتفع عن المسایل و امانّ ثناؤه؛ ألجلّ 

دید العظیم ، المطر الشَّ أصابھاا، للطافة ھوائھا و عدم كثافتھ بركوده، وقد ا و زرعً ا و غرسً ثمرً 

فكما . ین من المطردى و اللّ صابھا النّ ألم یصیبھا ھذا المطر الشدید إنضعف ثمرھا ضعفین، و أف

1.كثرأوالمطر ا قلَّ و ال یخیب صاحبھة تثمر في كل حالٍ ھذه الجنَّ أنّ 

:ترجمة یوسف علي

"And the likeness of those who spend their substance, seeking to please

Allah and to strengthen their souls, is as a garden, high and fertile:

heavy rain falls on it but makes it yield a double increase of harvest,

and if it receives not Heavy rain, light moisture sufficeth it. Allah seeth

well whatever ye do. " 2

:ترجمة مجمع الملك فھد

"And the likeness of those who spend their wealth seeking Allah’s

Pleasure while they in their ownselves are sure and certain that Allah

will reward them (for their spending in His Cause), is the likeness of a

garden on a height; heavy rain falls on it and it doubles its yield of

harvest. And if it does not receive heavy rain, light rain suffices it. And

Allah is All-Seer (knows well) of what you do." 3

:تحلیل التّرجمتین

مقابال is as......the likenessباألداةا معنویّة مبتدئً التّشبیھ ترجمةً ترجم یوسف عليّ 

who spend their substance, seekingبالمشبّھأعقبثم مثڌ....چنثالتّشبیھألدوات

to please Allah and to strengthen their soulsأنفسھمتقویة "تعمال عبارة ، ونلحظ اس"

.3/71،72مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري1
2 Yusef Ali: op,cit., p41.
3 Khan, Al-Hilali: op,cit., p60.
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

ا للمشبھ بھ كما استعمل یوسف عليّ شرحً .اآلیةعلى تثبیت النفس المذكورة في في معناھا وھي تدلّ 

as a garden, high and fertileو نلحظ استعمال صفة "الجنّة العالیة و الخصبة"أيhigh

ا. من غیرهأكثرا ن خصبً الّذي یكواألرضوھي المكان المرتفع من مثڀنثكلمة مقابل وجھ أمّ

بھ فقد جاء بھ شارحً  ، أثمرأوأنتجأيto yieldالفعلستعمالً ومheavy rain"وابل"ا لكلمة الشّ

یكفیھا لطیفٌ ى ندً أيlight moisture sufficeth itـ بمثٹ ٹنثواستخدم شرح عبارة 

.فسیرتطابق مع ما جاء في التَّ یو ماوھ

ا :بأداة التّشبیھأتتحیث ،بتفسیرتت حرفیّةً أفترجمة المجمعأمّ

… is the likeness ofthe likeness فسیربالمشبّھ بھ على وجھ التّ أتتثمthose who

spend their wealth seeking Allah’s Pleasure while they in their ownselves

are sure and certain that Allah will reward themفي سبیل أموالھمذین ینفقون الّ "أي

َّ من و متأكدُّونمرضاة هللا و ھم واثقون  حرص ترجمة نّ أضح من ھنا ، ویتّ "هللا سیجازیھمأن

شبیھ مما یسھّل على القارئ االنجلیزي استرسال المعنى في حیح للتّ المعنى الصَّ إعطاءالمجمع على 

for their spending in His Causeةعباربھذا الشّرح بل أضافت التّرجمةلم تكتفو.ذھنھ

عھ هللا في سبیل الدّ اإلنفاقعلى داللةً  ا. ین الّذي شرّ aتھ رفیّ غم من حَ بالرّ و المشبّھ بھ أمّ

garden on a height ّإال َّ یوسف إلیھا فیما ذھب فسیر محافظً بھ على وجھ التَّ أتىوجھ الشّبھ أن

رح المذكور یُطابق الشّ الّتي تدلّ على المطر الخفیف وھو ماوlight rainفي اختیار كلمة إالعليّ 

.  القرآنیةفاسیر التَّ أمّھاتفي 

وھما .بتفسیرو ترجمة المجمع حرفیّةً ةً جاءت ترجمة یوسف علي معنویّ ،وخالصة القول

تاأنّھماجاء في التّفسیر و نحسب یطابقان ما .الكریمةاآلیةالمعنى المقصود في أدّ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ نث: قال . 35/35

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

] 266.ک[مثک ک
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.یاتبیان اآل:المشبّھ

.)في كبرهقُ حرَ ضعاف، تُ ذو عیالٍ كبیرٌ ثمرة یملكھا شیخٌ ة المُ الجنّ (بیان المثل: بھالمشبّھ

.)الكاف( بیھحرف التّش:أداة التّشبیھ

.الوضوح و البیان: وجھ الشّبھ

ل؛ مرسل:التّشبیھنوع  لأداة التّشبیھ،لذكر : مرسل مفصّ .بھالشّ أداةلذكر : و مفصّ

.المشبّھبیان حال :التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

و المحنة و الحسرةمن الغمّ اإلنسانھ یحصل في قلب ھذا نّ أالمقصود من ھذا المثل بیان 

ھ ال یقصد بھا وجھ هللا، بل یقرن نّ أإالّ الحسنة، باألعمالأتىفكذلك من . هللاإالّ والحیرة ما ال یعلمھ 

ابھا  ً م یوم القیامة وھو في غایة الحاجة و نھایة واب، فحین یقدُ تخرجھا عن كونھا موجزة للثَّ أمور

1.حسرتھم العجز عن االكتساب تعظُ 

:ترجمة یوسف علي

"Does any of you wish that he should have a garden with date-palms and

vines and streams flowing underneath, and all kinds of fruit, while he is

stricken with old age, and his children are not strong (enough to look after

themselves)- that it should be caught in a whirlwind, with fire therein, and

be burnt up? Thus doth Allah make clear to you (His) Signs; that ye may

consider." 2

:ترجمة مجمع الملك فھد

"Would any of you wish to have a garden with date-palms and vines, with

rivers flowing underneath, and all kinds of fruits for him therein, while he

is striken with old age, and his children are weak (not able to look after

themselves), then it is struck with a fiery whirlwind, so that it is burnt?

ازي الشّافعي1 ّ .7/53سابق، ص مرجع: محمد بن عمر الر
2 Yusef Ali: op,cit., p41.
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

Thus does Allah make clear His Ayat (proofs, evidence, verses) to you

that you may give thought." 1

أداة التّشبیھ المُستخدمة حیث حافظ على المشبّھ و ،حرفیّةً التّشبیھ ترجمةً ترجم یوسف عليّ 

، 242اآلیاتیوسف عليّ في كل من إلیھوھذا ما ذھب . كظرف في توضیح عالقة العام بالخاص

. من سورة البقرة73، 187

ما بتفسیر مستخدمةً یث كانت ترجمتھا حرفیّةً على ترجمة المجمع حاألمركما ینطبق 

."القرآنیةاآلیاتو البراھین و الدّالئل"ـبمثکنثیشرح كلمة 

بتفسیر و ترجمة مجمع الملك فھد حرفیّةً نجد ترجمة یوسف علي حرفیّةً ،و خالصة القول

تاأنّھماو نحسب  .الكریمةاآلیةالمعنى المقصود في أدّ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀٱ ٻ ٻنث: قال .36/36

]275جزء من اآلیة .ک[مث...ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٿ 

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

:تشبیھاناآلیةفي 

الً  ّ :أو

.قیام المرابین یوم القیامة:المشبّھ

.المجنونأوقیام المصروع : المشبّھ بھ

.)الكاف(حرف التّشبیھ:أداة التّشبیھ

.و الحركاتعضاءاألاضطراب :وجھ الشّبھ

.لحذف وجھ الشّبھ: ومجملأداة التّشبیھ،لذكر : مرسل مجمل؛ مرسل:التّشبیھنوع 

ِّ للتّنفیرالمشبّھتقبیح :التّشبیھغرض  .بامن الر

:ثانیًا

.البیع:المشبّھ

ِّ : بھالمشبّھ .باالر

1 Khan, Al-Hilali: op,cit., p60.
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

.مثل:أداة التّشبیھ

.اإلباحة: وجھ الشّبھ

َّ عاء بھ بادِّ مشبَّھًاالمشبّھلوا مقلوب؛ حیث جع:التّشبیھنوع  بھ فیھ أن .ظھر أوجھ الشّ

َّ إیھام:التّشبیھغرض  .من المشبّھ في وجھ الشّبھأتمّ المشبّھ بھ أن

:الكریمةاآلیةتفسیر 

لفي  :التّشبیھ األوّ

ِّ نّ المال، و ألمنافعأعظمألنّھاألكلذكر إنّما ون فھم ال یقوم. في المطعوماتبا شائعٌ الر

طھ فیصرعھ ، وھو الّذي یتخبّ یطان من المسّ طھ الشّ كما یقوم الّذي یتخبّ إالَّ من قبورھم اآلخرةفي 

1.یعني الجنونمن المسّ 

ا :التّشبیھ الثّانيأمّ

أحلَّھالبیع الّذي إنَّمابون و یفترون و یقولون كذِّ نیا یُ كانوا في الدُّ أنّھمالعقاب بسبب ذلكأي

ِّ هللا لعباده مث م راء و البیع، و حرَّ جارة و الشِّ في التِّ األرباححلَّ أھ نّ أبھم هللا حیث بین با، فكذَّ ل الر

 ِّ ِّ الر 2.دینھ على غریمھتأخیرهو األجلالمال في مقابلة یادة ربّ با یعني الز

:ترجمة یوسف علي

"Those who devour usury will not stand except as stand one whom the

Evil one by his touch Hath driven to madness. That is because they say:

"Trade is like usury," ...3

:ترجمة مجمع الملك فھد

"Those who eat Riba (usury) will not stand (on the Day of

Resurrection) exept like the standing of a person beaten by Shaitan

(Satan) leading him to insanity. That is because they say: " Trading is

only like Riba (usury),"…4

.3/101مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري1
مخشري2 .1/348مرجع سابق، ص : محمود بن عمر الزّ

3 Yusef Ali: op,cit., p42.
4 Khan, Al-Hilali: op,cit., p62.
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

:تحلیل التّرجمتین

ل :التّشبیھ األوّ

قرن المشبّھ أوasفي ذلك األداةحیث استعمل ،ةً معنویَّ التّشبیھ ترجمةً ترجم یوسف عليّ 

ا.امااللتھأواألكلوھو ما یدلّ على to devourالفعل ب فردة أمّ usuryھابما یقابلفأتىمثٻنثمُ

ا لمعناهبھأتىالمشبّھ بھ فقد بینما  stand one whom the Evil one by his touchشارحً

Hath driven to madnessإلىوانقاد رُ الشَّ ھُ من مسَّ كوقفةِ " ترجمة عكسیّة أجرینان إف

theـبمثڀنثو نالحظ استبدال كلمة " الجنون evil َّقافة وھو ما ھو متعارف علیھ في الث

.بالشرّ إلیھمیُرمز أتباعھیطان و الشّ نّ أالغربیة ب

ا ، Those who eat Ribaحافظت على المشبّھإذبتفسیر تت حرفیّةً أترجمة المجمع فأمّ

on the Day ofبعبارة أردفتبین قوسین ثم usuryمثٻنثبما یكافئ كلمة جاءتو

Resurrectionللفعلto stand ًث، كما استعملت األداةعلى یوم البعداللةlike ثمّ إلحاق

the standing of a person beaten byالمشبّھ بھ  Shaitanیطان كوقفة من ضربھ الشّ أي

ا في ذلك ھذه الصورة و لعلّ ،1عند القارئ االنجلیزيمثڀنثبما یقابل كلمة Satanـبشارحً

قد تنقذ بعض و الّتي leading him to insanityبعبارة أتىا ولكنّھ رفیً بھا المجمع حأتىقد 

.الكریمةاآلیةالمعنى المقصود من 

بتفسیر و نحسب ةً و ترجمة المجمع حرفیّ ةً نجد ترجمة یوسف علي معنویّ ،وخالصة القول

.على اختالف أسالیبھما التّرجمیةالكریمةاآلیةالمعنى المقصود في أدتاأنّھما

:التّشبیھ الثّاني

ا،Tradeالمشبّھذ حافظ على إحرفیّةً التّشبیھ ترجمةً ترجم یوسف عليّ  فاختار األداةأمّ

ھذا التّشبیھ رغم ولكنّ .مثٻنثمقابال لكلمة فأتىusuryبھألحق بالمشبّھثمّ likeیوسف عليّ 

ورة من خالل ھذه الصُّ أعطىyهللا أنّ حیث ،غویة و لكنّھ یحمل في طیّاتھ الكثیربساطتھ اللُّ 

1 http://www.thefreedictionary.com/satan.html ّ الدّخول للموقع في2011-06-27 تم

http://www.thefreedictionary.com/satan.html
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

ِّ التّشبیھ المرسل لیبیّن سذاجة عقول الكفَّ  مثٻنثالمشبّھ بھ أنّ باعتباربا ار بتشبیھھم البیع بالر

.مثٿنثمن عمّ أو أكمل

ا یوسف عليّ سوى إلیھحافظت على ما ذھب إذبتفسیر حرفیّةً أتتترجمة المجمع فقد أمّ

البیع لیس بشيء أنّ إلظھارonlyفة الصِّ لتُضیفusuryـبRibaروحات لكلمة في بعض الشُّ 

ِّ ار بل ھو مثلُ جدید على الكفّ  .عینھ في الحقیقة و الماھیةأيبا الر

تاأنھماجاءت ترجمة یوسف علي و ترجمة المجمع حرفیّة بتفسیر و نحسب ،و خالصة القول أدّ

.الكریمةاآلیةالمعنى المقصود من 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ... نث: قال . 37/37

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

]282جزء من اآلیة .ک[مث...ڄ ڄ ڄ ڄ 

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.ینكتابة الدِّ :المشبّھ

.تعلیم هللا لھ: المشبّھ بھ

.)الكاف( حرف التّشبیھ:أداة التّشبیھ

.و ال تقصیرٍ من غیر تدلیسٍ الحقّ : وجھ الشّبھ

.لحذف وجھ الشّبھ: ومجملأداة التّشبیھ،لذكر : مرسل مجمل؛ مرسل:التّشبیھنوع 

.بیان حال المشبّھ:التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

یكتبھا، و المراد ھنا بالمشابھة أنمھ سبحانھ الكاتب بكتابة تشابھ الّذي علَّ یأمر

الّ إمھ هللا ما علّ نّ ھ یكتب ما یعتقده و ال یجحف، ألنّ أ: مھ هللاو معنى ما علَّ . المطابقة ال المقاربة

رون و لیس لون و یغیّ اس عنھ بالھوى فیبدِّ ینصرف النّ إنَّما، و اإلنسانستقر في فطرة و ھو المُ الحقّ 

تكون الكاف لمقابلة الشيء بمكافئھ و العوض أنْ یجوز ، ومھم هللا بدیل بالّذي علّ ذلك التّ 
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ا على تیسیر هللا لھ اس بھا شكرً ینفع النَّ نْ أالكتابة، بإیاهكافئ تعلیم هللا تُ ب كتابةً یكتأنْ أيبمعوضھ، 

أو ال یقصر و ال یدلس، و ینشیكتب ما فیھ حفظ الحقّ نْ أكر بیحصل ھذا الشُّ إنَّماھا، و علمَّ أسباب

1.عن ھذا المعنى من التّشبیھ معنى التعلیل

:ترجمة یوسف علي

"O ye who believe! When ye deal with each other, in transactions involving

future obligations in a fixed period of time, reduce them to writing Let a

scribe write down faithfully as between the parties: let not the scribe refuse

to write: as Allah Has taught him, so let him write. Let him who incurs

the liability dictate, but let him fear His Lord Allah, and not diminish aught

of what he owes... " 2

:ترجمة مجمع الملك فھد

"O you who believe! When you contract a debt for a fixed period, write it

down. Let a scribe write it down in justice between you. Let not the scribe

refuse to write as Allah has taught him, so let him write. Let him (the

debtor) who incurs the liability dictate, and he must fear Allah, his Lord,

and diminish not anything of what he owes…" 3

:متینتحلیل التّرج

theبالمشبّھأتىحیث ،ةً حرفیّ التّشبیھ ترجمةً ترجم یوسف عليّ  scribeأتىالكاتب ثم أي

و عدم علّمھ الحقّ أي؛كما علّمھ هللاأيAllah Has taught himفالمشبّھ بھ asبأداة التّشبیھ

.بدیل في كتابة الحقائقالتّ 

أركانیھ في الحفاظ على كلّ كما ذھبت ترجمة المجمع المنحى نفسھ في ترجمة التّشب

.الكریمةاآلیةالتّشبیھ المذكورة في 

د الطّاھر بن عاشور1 .103-3/102مرجع سابق، ص ص : محمّ
2 Yusef Ali: op,cit., p43.
3 Khan, Al-Hilali: op,cit., p65.
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تاأنّھماتان و نحسب نجد ترجمة یوسف عليّ و ترجمة المجمع حرفیّ ،و خالصة القول أدّ

.الكریمةاآلیةالمعنى المقصود من 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى نث: قال . 38/38

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ېئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ى ائ ائ ەئ 

] 286.ک[مثمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

-عاءھي بالدُّ على سبیل النَّ –ة مَّ أاقة على كالیف الشَّ فرض التَّ : المشبّھ

.ابقةالسَّ األمماقة على كالیف الشَّ فرض التَّ : المشبّھ بھ

.)الكاف( حرف التّشبیھ:أداة التّشبیھ

.ةالمشقَّ : بھوجھ الشّ 

ل؛ مرسلمُ :التّشبیھنوع  لأداة التّشبیھ،لذكر : رسل مفصّ .لذكر وجھ الشّبھ: ومفصّ

.المشبّھبیان حال :التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

وال تحمل علینا . یحبسھ في مكانھأيصر صاحبھ أقیل یالغلیظ، و العبء الثَّ األمر: اإلصر

أعماالً فوا لتھ على الیھود و النّصارى الّذین كلَّ ال نستطیعھ كما حمَّ ا فنعجز عن القیام بھ وعھدً 

1.وجلوا بالعقوبةعھودھم و مواثیقھم على القیام بھا، فلم یقوموا بھا فعُ أخذتو

:ترجمة یوسف علي

"On no soul doth Allah Place a burden greater than it can bear. It gets every

good that it earns, and it suffers every ill that it earns. (Pray:) "Our Lord!

Condemn us not if we forget or fall into error; our Lord! Lay not on us a

burden Like that which Thou didst lay on those before us; Our Lord!

.3/156مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري1
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Lay not on us a burden greater than we have strength to bear. Blot out our

sins, and grant us forgiveness. Have mercy on us. Thou art our Protector;

Help us against those who stand against faith." 1

:ترجمة مجمع الملك فھد

"Allah burdens not a person beyond his scope. He gets reward for that

(good) which he has earned, and he is punished for that (evil) which he has

earned.” Our Lord! Punich us not if we forget or fall into error, our Lord!

Lay not us a burden like that which You did lay on those before us

(Jews and Christians); our Lord! Put not on us a burden greater than we

have strength to bear. Pardon us and grant us Forgiveness. Have mercy on

us. You are our Maula (Patron, Supporter and Protector, etc.) and give us

victory over the disbelieving people." 2

:تحلیل التّرجمتین

Lay not on us aحیث حافظ من جھة على المشبّھ ،اترجم یوسف عليّ التّشبیھ حرفیًّ 

burden أخرىو المشبّھ بھ من جھةthat which Thou didst lay on those before us ،

ِّ Thouمائر المھجورة مثل و نلحظ استعمال یوسف للضّ  في اللّغة youمیرضھ الضّ الّذي یعو

ِّ و اdidstاإلنجلیزیّة المُعاصرة و استعمال الفعل  حرف بأداة التّشبیھ بأتىكما ،didضھ لّذي یعو

" .اإلصر" ـالكریمة باآلیةالكبیر الّذي ذُكر في العبءعلى تشبیھ داللةً Likeاج التّ 

ا Lay not us a burdenحافظت على المشبّھ إذبتفسیر تت حرفیّةً أترجمة المجمع فأمّ

that which You did lay onفالمشبّھ بھ likeھبأداة التّشبیلتأتيثم " علینا عبئالقِ تُ ال"أي

those before usبعبارة لتشرح بعد ذلك" ى على قبلناالّذي كان ملقً "أيJews and

Christiansمّة أهللا بھا الیھود و النّصارى من قبل أمرعلى الواجبات الّتي داللةً ،بین قوسین

.

1 Yusef Ali: op,cit., p44.
2 Khan, Al-Hilali: op,cit., p67.
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ة و ترجمة المجمع حرفیّة بتفسیر ترجمة یوسف عليّ حرفیّ جاءت،و خالصة القول

تاأنّھماونحسب  كما سعت كلّ ترجمةٍ بأسلوبھا الخاص وضع .الكریمةاآلیةالمعنى المقصود من أدّ

یاق القرآني قدر المُستطاع .القارئ في السّ
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5.3.
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مثٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹنث: قال . 39/1

] 11.ک[

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

ـفر الیھود بكُ :المشبّھ

.aفرعون بموسى آلفر كُ : بھالمشبّھ

.)الكاف(حرف التّشبیھ:أداة التّشبیھ

.هللا بآیاتالعقاب جزاء تكذیبھم : وجھ الشّبھ

ل؛ لذكر :التّشبیھنوع  لأداة التّشبیھ،مرسل مفصّ .وجھ الشّبھلذكر: ومفصّ

.المشبّھتقبیح :التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

و قد ضرب هللا لھم ھذا المثل . متكررةٌ فھي عادةٌ فرعون؛كشأننھم في ذلك أش: و المعنى

لواإذاألنَّھم؛ و موعظةً عبرةً  : العذاب، وجدوا جمیعھم قد تماثلوا في الكفرأصابھاالّتي األممفي تأمَّ

ا، و  .بآیاتھبرسلھ، و ب

أھلھالكھم معلوم عند نّ ؛ ألاألممفرعون بالتّشبیھ بھم قبل ذكر عموم آلتخصیص 

ا بزمان عھدً األممقرب أكانوا ألنھمو . الماضیةاألممالكتاب، بخالف ھالك  

ُّ فرعون و عادتھم في الكفر و التَّ آلحالھم كسنّة ـ الیھود الّذین كفروا بإنّ  سلكذیب للر

الة و التَّ  بوا أھلكناھمبذنوبھم و فأخذناھمسلیم، علیھم الصّ 1.بآیاتناحین كذّ

:ترجمة یوسف علي

"(Their plight will be) no better than that of the people of Pharaoh, and

their predecessors: They denied our Signs, and Allah called them to

account for their sins. For Allah is strict in punishment." 1

.3/190مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري1
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:ترجمة مجمع الملك فھد

" Like the behaviour of the people of Fir ‘aun (pharaoh) and those

before them ; they belied Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons,

signs, revelations, etc.). So Allah seized (destroyed) them for their sins.

And Allah is Severe in punishment." 2

:تحلیل التّرجمتین

ا في ذلك مستخدمً التّشبیھ،قارنة بدل المُ بإدراجكافئةً مُ التّشبیھ ترجمةً ترجم یوسف علي 

عبارة ـبأتىكما ."منحاالً أفضللیسوا " أيno better thanفي فضیل في صیغة النّ عبارة التّ 

Their plight will be ًبالمعنى " ارن الكفّ أش"ن المقارَ أيا لمضمون المشبّھ بین قوسین شارح

قارن بھ لیأتي،یة الكریمةشبیھ الوارد في اآلباشر للتَّ المُ  theبعد ذلك بالمشبّھ بھ في صیغة المُ

people of Pharaoh and their predecessorsلھمفرعون و الّذین جاؤوا من قبآل" أي".

ا  ابعد نقطتین فأُدرجوجھ الشّبھأمّ They denied ourابط بین المشبّھ و المشبّھ بھ رّ للتوضیحً

Signs, and Allah called them to account for their sinsفناداھم هللا بآیاتناكذبوا "أي

. فرعون و عذابھمآلعلى ھالك ن كانت معظم التفسیر تدلّ إو" بذنوبھم للحساب

اأ المشبّھ أدرجثم Likeاستعمل األداةحیث ،حرفیّة بتفسیرأتتترجمة المجمع فقد مّ

the behaviour of the people of Fir ‘aun (pharaoh) and thoseلماھیتھا شارحً 

before them ،ـ تى بأو" سلوك قوم فرعون و من قبلھم" أيpharaoh بین قوسین على حسب

ا. نُطقھ في الغرب بھ فقد جاء بھ المجمع  مستخدمً وجأمّ وتي فيAyatا ھ الشّ اللّغة بنقلھا الصّ

َّ أو ك،تةالتّرجمة المؤقّ أوtranslation labelیُسمّى رجميٌّ تَ إجراءٌ العربیّة و ھي  المترجم یرید ن

او لكنّھالقبول في اللّغة الفصیحة، أوسمیّة في االستعمال الرّ صفةً منترجمتھ تكتسب أنیقول أن

ا.قبوالً أكثرنسب منھا و أأخرىاالستبدال في حالة توفّر لفظة أوعدیل للتَّ عرضةٌ  أتىرح فقد الشّ أمّ

toالمجمع الفعل كما استخدم، في سورة البقرةسابقةكثیرةٍ في حاالتٍ رأیناهبین قوسین و ھذا ما 

seizeرمبالمعاقبة"الدّال على ُّ في صیغة destroyedلفعل لیردف بعد ذلك بین قوسین با3"الج

.الماضي 

بتفسیر و نحسب و ترجمة المجمع حرفیّةً جاءت ترجمة یوسف علي مكافئةً وخالصة القول

فِّقتا في توضیح .الكریمةاآلیةالمعنى المقصود في آدتاأنّھما ُ ّ كال التّرجمتین قد و كما نحسب أن

1 Yusef Ali: op,cit., p46.
2 Khan, Al-Hilali: op,cit., p68.
3 http://www.thefreedictionary.com/seize/Idioms.html ّ الدّخول للموقع في2011-06-28 تم

http://www.thefreedictionary.com/seize/Idioms.html
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ة سیّدن ّ قصّ مذكورة في الكُتب السّماویة 5ا موسىالقرینة بین المشبّھ و المشبّھ باعتبار أن

ُ على القارئ اإلنجلیزي فھمھا .ویسھُل

ې ې ې ۅ ۉ ۉڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ نث: قال .40/2

]36.ک[ مث       ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

-فيعلى سبیل النَّ -كر الذَّ :المشبّھ

.األُنثى: بھالمشبّھ

.محذوف: تّشبیھحرف ال:أداة التّشبیھ

.محذوف: وجھ الشّبھ

بھ عن الطَّ بَ لِ ؛ سُ سلبيٌّ تشبیھٌ :التّشبیھنوع  .رفینوجھ الشّ

.بیان حال المشبّھ:التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

لاحتمل التّشبیھ معنیین،  شبَّھ بكذا؛ ھ ال یُ نّ أیكون المعنى نْ أ؛ ب) كرالذَّ ( تفضیل المشبّھ: األوّ

بھ فیھ وجھ نّ أل كر ھنا الذَّ مَ دِّ ، و قد قُ 1ھ ال یشبَّھ بھ لبعد المسافة بینھمانّ أ: و الثّاني. أقوىو أولىالشّ

ھبَت؛ كاألنثىكر الّذي طلبت ولیس الذَّ 2مِ تكلِّ لفظ المُ إلىسبقُ أفھو المأمولھو المرجو ألنَّھ ُ الّتي و

دس والقیام لدخول القُ األحوالتصلح في بعض ال األُنثىبھا، و أقومعلى الخدمة و أقوىكر الذَّ نّ أل

3.لما یعتریھا من الحیض و النّفاساألقصىبخدمة المسجد 

:ترجمة یوسف علي

"When she was delivered, she said: "O my Lord! Behold! I am delivered of

a female child!"- and Allah knew best what she brought forth- "And no

.3/136مرجع سابق، ص : شھاب الدّین األلوسي البغدادي1
د الطّاھر بن عاشور2 .3/234مرجع سابق، ص : محمّ
.3/237مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري3
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wise is the male Like the female. I have named her Mary, and I commend

her and her offspring to Thy protection from the Evil One, the Rejected."1

:ترجمة مجمع الملك فھد

"Then when she gave birth to her [child Maryam (Mary)] , she said  :" O my

Lord! I have given birth to a female child,"- and Allah knew better what

she brought forth,- And the male is not like the female, and I have named

her Maryam (Mary), and I seek refuge with You (Allah) for her and for her

offspring from Shaitan (Satan), the outcast." 2

:حلیل التّرجمتینت

ا بنفي التّشبیھ مالقرآنيالبالغي األسلوبا في ذلك حاكیً ا مُ ترجم یوسف علي التّشبیھ حرفیًّ 

لي عیوسف ولعلّ ،نمطأوأسلوبأيwiseفي ذلك كلمة و استخدم ."لبيالتّشبیھ السَّ "یُسمّى بـ

َّ للقارئ االنجلیزي االنطباعإعطاءحاول  كلّ أسلوبیكمن في اإلناثو كورالفارق بین الذُّ بأن

اج بحرف التّ Likeاألداةكر ثم الذّ أيthe maleبالمشبّھ أتىالعیش، ثم طریقة واحد منھما في 

المشبّھ بالمشبّھ بھ بعد ذلك ، لیقرن ل ھو نقیضھالّذي یبتعد عن التّشبیھ بز التّشبیھ وعلى ما یمیّ داللةً 

the femaleااألنثى،أي بأمّ .ھ فھو محذوفوجھ الشّ

ا في ذلك التّشبیھ متخذةً أركانحیث حافظت على كلّ ،حرفیّةً جاءتترجمة المجمع فأمّ

كما حافظت على is not likeفي صیغة النّفي لألداةمنحى ترجمة یوسف علي في استخدامھ 

.المشبّھ و المشبّھ بھ

تاأنّھماحسب تان و ننجد ترجمة یوسف عليّ و ترجمة المجمع حرفیّ ،وخالصة القول أدّ

.الكریمةاآلیةالمعنى المقصود من 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڃ نث: قال . 41/3

]40.ک[مثڈ

1 Yusef Ali: op,cit., p 49. .
2 Khan, Al-Hilali: op,cit., p73 .
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:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.هللا سبحانھ وفق مشیئتھأفعال:المشبّھ

.و عاقرٍ قدرة هللا سبحانھ على خلق الجنین من شیخٍ : المشبّھ بھ

).الكاف(شبیھحرف التّ :أداة التّشبیھ

.القدرة المطلقة: وجھ الشّبھ

.لحذف وجھ الشّبھ: ومجملأداة التّشبیھ،لذكر : مرسل مجمل؛ مرسل:التّشبیھنوع 

.المشبّھإمكانبیان : غرض التّشبیھ

:الكریمةاآلیةتفسیر 

من ا من الكبیر الّذي قد یئس یخلق ولدً أنن علیھ ھ ھیَّ أنّ ھو ما وصف بھ نفسھ أيكذلك هللا 

خلق الولد منك و لم زكریا من قبلُ رجى من مثلھا الوالدة، كما خلقك یایُ الولد، ومن العاقر الّتي ال

قدرتھ نّ ، و ال یمتنع علیھ فعل شيء شاءه ألأرادهر علیھ خلق شيءٍ یتعذَّ هللا الّذي الألنَّھا؛ شیئً تكُ 

1.القدرة الّتي ال یشبھھا قدرة

:ترجمة یوسف علي

"He said: "O my Lord! How shall I have son, seeing I am very old, and

my wife is barren?" "Thus," was the answer, "Doth Allah accomplish

what He willeth."2

:ترجمة مجمع الملك فھد

"He said: "O my Lord! How can I have a son when I am very old, and

my wife is barren?" ( Allah) said: “Thus Allah does what He wills." 3

:تحلیل التّرجمتین

اآلیةالمذكورة في األركانعلى ترتیب حافظحیث ،اترجم یوسف عليّ التّشبیھ حرفیً 

How shall I have son, seeing I am veryفي صیغة االستفھامبالمشبّھ بھفأتىالكریمة، 

.3/258مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري1
2 Yusef Ali: op,cit., p 50 .
3 Khan, Al-Hilali: op,cit., p73.
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old, and my wife is barren?كبیرُ و أنابولدٍ أحظىأنكیف لي " ي أ ِّ و زوجتي عاقر؟ السن

)المشبّھ بھ(ما سبقھا إلىإحالةٍ و على نتیجةٍ والّتي تدلّ Thusالظّرفیوسف عليّ استعملكما 

نلحظ استعمال و. Doth Allah accomplish what He willethبعد ذلك بالمشبّھ لیأتي

و الفعل doesو الّذي یعادلھ Dothبالفعل فأتىلكلمات المھجورة ليّ استعمالھ المكثّف لعیوسف 

willeth و الّذي یعادلھwills ، بإضافةلآلیةكما نلحظ استعمال یوسف عليّ ترجمتھwas the

answer ًمن بدال(Allah) said ًا، كما حرفیًّ اآلیةا بما جاء في الّتي استخدمھا المجمع توافق

.ون غیرهدُ ألنَّھاج حرف التَّ بHeمیر استعمل الضَّ 

ا اآلیةالتّشبیھ بترتیبھا في أركانحیث حافظت على ،حرفیّةَ أتتترجمة المجمع فقد أمّ

غویّة البسیطة، في بعض البدائل اللُّ إالإلیھالكریمة لتحذو بذلك ترجمة یوسف عليّ في كلّ ما ذھب 

في صیغة المضارع  بدالً doesو استخدام الفعل shallمن بدالً canكاستعمال الفعل المساعد 

.ألنّھاج بحرف التَّ Heمیر ، كما استعمل المجمع الضَّ accomplishمن 
تاأنَّھماتان و نحسب جاءت ترجمة یوسف عليّ و ترجمة المجمع حرفیّ ،و خالصة القول أدّ

.الكریمةاآلیةالمعنى المقصود من 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ نث: قال .42/4

]47.ک[مثڦ ڦ ڦ ڦ 

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.أبمن غیر aوالدة عیسى :المشبّھ

.خلق هللا سبحانھ لما یشاء :بھالمشبّھ

.)الكاف(التّشبیھحرف :أداة التّشبیھ

.بقول كن فیكونلألمرقضاء هللا سبحانھ : وجھ الشّبھ

لسل مر:التّشبیھنوع  ل، وأداة التّشبیھلذكر : ؛ مرسلمفصّ .وجھ الشّبھلذكر : مفصّ

.المشبّھإمكانبیان : التّشبیھغرض 
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:الكریمةاآلیةتفسیر 

ھ یخلق نّ إ، فاس و عبرةً للنّ أیةً یمسك بشر فیجعلھ أنا من غیر یعني ھذا یخلق هللا منك ولدً 

أرادإذایأمرأنھو ماإنّ خلقھ، أرادشيء أيال یتعذر علیھ خلق ھألنّ ما یشاء و یصنع ما یرید؛ 

1.ا یشاء و كیف شاءفیقول لھ كن فیكون، ما شاء ممّ یئًا ش

:ترجمة یوسف علي

"She said: "O my Lord! How shall I have a son when no man hath

touched me?" He said: "Even so: Allah createth what He willeth:

When He hath decreed a plan, He but saith to it, 'Be,' and it is!" 2

:ترجمة مجمع الملك فھد

" She said: ’’ O my Lord! How shall I have a son when no man has

touches me.” He said: ’’So ( it will be) for Allah creates what He wills.

When He has decreed something, He says to it only: Be - and it is." 3

:تحلیل التّرجمتین

Howترجم یوسف عليّ التّشبیھ ترجمةً حرفیّةً إذ حافظ على المشبّھ في صیغة االستفھام 

shall I have a son when no man hath touched me? كیف لي أن أحظى بولدٍ ولم " أي

الكاف، وھي تربط المشبّھ بالمشبّھ بھ لتحلّ محل Even so: یمسسني رجل؟ ثم جاء بأداة الربط

ا المشبّھ بھ . بعالقة النّتیجة فنلحظ استعمال یوسف علي :Allah createth what He willethأمّ

ا وجھ willsو createsبدالً من willethو createthلألفعال المھجورة على التّوالي، أمّ

When He hath decreed a plan, He but saithالشّبھ to it, 'Be,' and it is! ّ نلحظ أن

ا  كما استخدم . saysالمعادل لـsaithو الفعل hasالمعادل لـ hathیوسف عليّ قد استعمل أیضً

میر  !Be,' and it is'دون غیره، لیعقب بعد ذلك بعبارة Heالضّ

.شبیھ في اآلیة الكریمة؛ وھو الغرض البالغي من التّ yلیبیّن مقدرة هللا 

.3/273مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري1
2 Yusef Ali: op,cit., p47.
3 Khan, Al-Hilali: op,cit., p75.
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ا ترجمة المجمع فجاءت حرفیّةً بتفسیر، حیث نھجت نھج یوسف عليّ بالحفاظ على  أمّ

How shall I have a son when no man has touchesأركان التّشبیھ األربعة من مشبّھ 

me ا األداة ، أمّ ا ترجمة یوسف عليّ ضت بـ ) الكاف(وھي تطابق تمامً وِّ So ( itفقد عُ will be)

ٍ سابق، كما نجد تطابقًا في ترجمة المشبّھ بھ  ثَل ة لمَ ن لنتیجة عامّ وذلك لتوضیح التّشبیھ المتضمّ

Allah creates what He wills بھ Beو شبھ تطابق في  وجھ الشّ - and it is:When He

has decreed something, He says to it only ، و نلحظ استعمال الظّرفonlyلةً على دال

.یستطیع المرء تخیّلھا، فوحده هللا سبحانھ یخلق من العدمقدرة هللا سبحانھ الّتي ال

، جاءت ترجمة یوسف علي حرفیّة وترجمة المجمع حرفیّة بتفسیر خالصة القولو

تا المعنى المقصود من اآلیة الكریمة والحظنا تقارب التّرجمتین في اختیار . ونحسب أنّھما أدّ

.العبارات الحاسمة في ترجمة التّشبیھ القرآنيالمفردات و

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ نث: قال .43/5

]49یةآلجزء من اک[مثژ ڑ ڑ ک ک ک ڈ ژ 

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.هللابإذنیر من الطَّ aیخلقھ عیسى ما:المشبّھ

.yیخلقھ هللا الّذيیر الحقیقي الطَّ : بھالمشبّھ

.)الكاف(التّشبیھحرف :تّشبیھأداة ال

.یرانكل و القدرة على الطّ الشّ : وجھ الشّبھ

.وجھ الشّبھلحذف : و مجملأداة التّشبیھ،لذكر : مرسل مجمل؛ مرسل:التّشبیھنوع 

.و تزیینھالمشبّھبیان حال :التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 
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ِّ ي نِّ أب يء في ذلك الشّ أيمیر الكاف نفخ فیھ؛ الضَّ أفیر،ین مثل صورة الطَّ لكم من الطِّ رأصو

ال من هللاإحیاءهأنّ ؛ نبَّھ بھ على هللابأمرا ارً ا طیَّ هللا، فیصیر حیًّ بإذنا المماثل فیكون طیرً 

1.منھ

:ترجمة یوسف علي

"And (appoint him) a messenger to the Children of Israel, (with this

message): "'I have come to you, with a Sign from your Lord, in that I

make for you out of clay, as it were, the figure of a bird, and breathe

into it, and it becomes a bird by Allah's leave... " 2

:ترجمة مجمع الملك فھد

"And will make him [Isa ( Jesus)] a Messenger to the Children of Israel

(saying): ’’I have come to you with a sign from your Lord, that I design

for you out of clay, a figure like that of a bird, and breathe into it, and it

becomes a bird by allah’s leave;…." 3

:تحلیل التّرجمتین

I make for you out ofحرفیّةً إذ حافظ على المشبّھ ترجم یوسف عليّ التّشبیھ ترجمةً 

clay بھ " صنعت لكم من التُّراب"أي as it wereثم أردف عبارة بین فاصلتین تتضمّن أداة الشّ

the figure of aداللةً على التّشبیھ القائم في اآلیة، كما أتى بالمشبّھ بھ " كما كان"وتعني حرفیًّا 

birdنھ یتأتَّى للقارئ اإلنجلیزي استخالص العبرة من التّشبیھ حتّى و إن كان أي كشكل الطّیر وم

بھ محذوفا .وجھ الشّ

ا ترجمة المجمع فجاءت حرفیّةً بالحفاظ على المشبّھ، و استعمل في ذلك الفعل  outtoأمّ

design م بذلك مفردة " صنع"بمعنى نتھیًا لضرورة تركیبیّة، مlikeقبل أداة التّشبیھfigureلیقدِّ

، و نلحظ من ترجمة المجمع أنَّھا واكبت حرفیّة معتمدةً على that of a birdبصیاغة المشبّھ بھ 

.األكثر استعماالً likeأداة التّشبیھ

.3/275،276مرجع سابق،  ص ص: بن جریر الطّبري1
2 Yusef Ali: op,cit., p50.
3 Khan, Al-Hilali: op,cit., p75.
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تا ،و خالصة القول جاءت ترجمة یوسف علي و ترجمة المجمع حرفیّتان و نحسب أنّھما أدّ

.المعنى المقصود من اآلیة الكریمة

[مثہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭنث: قال .44/6

]59.ک

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.aخلق عیسى : المشبّھ

.aدم آخلق :بھالمشبّھ

.و مثل)الكاف(التّشبیھ حرف:أداة التّشبیھ

كن فكان، و ھو : قال لكل منھما، ثمّ أبومن غیر -أصالً - من ترابٍ yخلقھما هللا : وجھ الشّبھ

.عن العادةخارجٌ خلقٌ 

لمرسل :التّشبیھنوع  ل، و أداة التّشبیھلذكر : ؛ مرسلمفصّ .وجھ الشّبھلذكر : مفصّ

.المشبّھإمكانبیان : التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةیر تفس

ھ الغریب ؛ فشبّ أبٍ للعادة من الوجود بغیر خرقُ أو غربُ أأم وأبٍ الوجود من غیر نّ أل

1.ا استغربھغرب ممّ أنظر فیما ھو إذاھتھ ة شبّ سم لمادّ حأقطع للخصم و ألیكون باألغرب

:ترجمة یوسف علي

"The similitude of Jesus before Allah is as that of Adam; He created

him from dust, then said to him: "Be". And he was." 2

مخشري1 .1/394،395ص مرجع سابق، ص: محمود بن عمر الزّ
2 Yusef Ali: op,cit., p52.
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:ترجمة مجمع الملك فھد

"Verily, the likeness of ‘ Isa ( Jesus) before Allah is the likeness of

Adam. He created him from dust, then ( He) said to him: ’’Be!- and he

was." 1

:تحلیل التّرجمتین

یغة The: ترجم یوسف علي التّشبیھ ترجمةً حرفیّةً مبتدئا بـالصّ

similitude……….Asلحظ استعمالھ لألسماء كما ن. و مثل) الكاف(تحاكي أداتي التّشبیھ وھي

بھ الوارد في Jesusالمسیحیّة لألنبیاء مثل  Heاآلیة، لتشرح التّرجمة بعد فاصلة منقوطة وجھ الشّ

created him from dust, then said to him: "Be". And he was . كذلك استخدم یوسف

باستبدال مثڭڭ نث، كما ترجم عبارة بحرف التّاج ألنھ یعود إلى هللا Heعليّ الضمیر 

مثل آدم الّذي خلقھ من العدم من 5سیّدنا عیسىالفعل المضارع بالفعل الماضي لخلقھ 

ّ رؤیة األدیان . دون أبٍ أو أمٍّ  ونجد في ھذه التّرجمة تضاربًا في عالقة المشبّھ بالمشبّھ، باعتبار أن

یانة المسیحیّة -األخرى  ة الدِّ اتختلف عن مفھوم aللنّبي عیسى - خاصّ یانة اإلسالمیّة تمامً . الدّ

ا ترجمة المجمع فجاءت حرفیّةً بتفسیر باستعمال الصیغة is the likeness of ....the: أمّ

likeness ofكما نلحظ في ترجمة مثھ.....ہ ہنثوھي محاكاةٌ ألداتي التّشبیھ القرآنیة ،

وتيالمشبّھ قبل أن یأتي بمكافئ بین Isaبي السم النّ transliterationاستعمال إجراء النّقل الصّ

، قصد توضیح الرؤیة اإلسالمیّة للقارئ اإلنجلیزي لماھیة المشبّھ المقصود في Jesus2قوسین 

ا المشبّھ. یختلف في المُصطلح و المفھوم عن یسوع أو المسیحaاآلیة الكریمة، فالنّبي عیسى  أمّ

.بھ فأتت بھ التّرجمة على نحوٍ یطابق ترجمة یوسف عليّ 

، جاءت ترجمة یوسف علي حرفیّة و ترجمة المجمع حرفیّة بتفسیر و خالصة القول

ّ ھذه األخیرة حاولت تقریب القارئ من الرؤیة اإلسالمیّة لخلق سیّدنا عیسى 5ونحسب أن

.بینما لم تُراعي ترجمة یوسف علي ھذا الجانب

1 Khan, Al-Hilali: op,cit., p77.
زء : اُنظر فرحات معمّري2 .)1.4.5(مرجع سابق، الجُ
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ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ نث: قال .45/7

]64.ک[مثڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍچ چ چ ڇ ڇ چ 

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

- ھيعلى سبیل النَّ -حریمالتَّ وحلیل ین في التَّ طاعة رؤساء الدِّ : المشبّھ

.ب المستحق للعبادةالرّ : بھالمشبّھ

.محذوفة:أداة التّشبیھ

.حریمحلیل و التّ التّ حقّ : وجھ الشّبھ

بھیھ وأداة التّشببلیغ؛ لحذف :التّشبیھنوع  .وجھ الشّ

.المشبّھبیان حال : التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

نھى عنھ من طاعة هللا ، أوبھ من معاصي هللا، أمراعة فیما وال یدین بعضنا لبعض بالطّ 

وفي اآلیة الكریمة ردٌّ على الروافض الّذین یقولون یجب 1ھجود لھ كما یسجد لربِّ مھ بالسّ یعظّ أو

مھ هللا من غیر أن یبیّن مستندًا قبول قول األ ام أو العالم دون إبانة مستندٍ شرعي، و أنّھ یحلّ ما حرّ مّ

2.من الشَّریعة

:ترجمة یوسف علي

"Say: "O People of the Book! come to common terms as between us and

you: That we worship none but Allah; that we associate no partners with

him; that we erect not, from among ourselves, Lords and patrons other

than Allah." If then they turn back, say ye: "Bear witness that we (at least)

are Muslims (bowing to Allah's Will)." 3

.302،304/ 3ص مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري1
د بن أحمد األنصاري القرطبي2 ، دار الشّعب، القاھرة، ص ص القرآنالجامع ألحكام : أبي عبد هللا محمّ
4/106،107.

3 Yusef Ali: op,cit., p52.
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:ترجمة مجمع الملك فھد

"Say (O Muhammad صلى هللا علیھ و سلم( : " O people of the scripture ( Jews

and Christians):Come to a word that is just between us and you, that we

worship none but Allah ( Alone), and that none of us shall take others as

lords besides Allah. Then, if they turn away, say: ’’Bear witness that we

are Muslims." 1

:تحلیل التّرجمتین

نصب أو "أي to erectترجم یوسف عليّ التّشبیھ البلیغ ترجمةً معنویّةً إذ استعمل الفعل

بین "بین فاصلتین و الّتي تعني من from among ourselvesفي صیغة النّفي قبل عبارة 2"أقام

ا مف. الواردة في اآلیة الكریمةمثچ ڇنثبدل " أنفسنا فقد اختار یوسف عليّ  مثڇنثردة أمّ

ّ هللا واحدٌ و ال Lords and patronsشرحھا بـ الة على األرباب و األسیاد، و ھذا لتوضیح أن الدّ

ا محاكاة ھذه التّرجمة داللیًا لمعنى اآلیة الكریمة الوارد في التَّفاسیر . یُمكن اتّخاذُ غیره و نلحظ أیضً

.جود تشبیھ ظاھر فھذا نلمسھ أیضا في التّرجمةالقرآنیة، حتّى و إن كنّا ال نحس بو

ا ترجمة المجمع فجاءت حرفیّةً، حیث ابتدأ بالفعل مُستعملةً " أخذ أو اتّخذ"أي to takeأمّ

ْ یتَّخذ من "أي …none of us shall take othersإیّاه في المشبّھ   ال أحد منّا یمكن أن

ّ أنّھا تلخص شكلیً ...". اآلخرین ا ما یقصد بھ من اتّخاذ اآلخرین أربابًا من دون هللا وھي عبارة نظن

ّ لھم سطوةً و سلطةً على  مون و یحسبون أن ّ ألولئك الّذین یحلّلون و یُحرّ ّ المعنى خاص رغم أن

كما كانت التّرجمة حریصةً على إظھار أداة التّشبیھ رغم حذفھا في اآلیة الكریمة، ولذلك . اآلخرین

ه إلى نرى اختالفًا في نوع التّ  ترجم للتّشبیھ القرآني األصلي باستظھار األداة، ولعلّ ذلك مردّ شبیھ المُ

ضرورات تركیبیّة أو داللیّة رأى المجمع فیھا من الحري بالقارئ اإلنجلیزي استخالص المعنى 

.بالتّشبیھ المرسل أفضلُ من التّشبیھ البلیغ

لمجمع حرفیّةً و نحسب أنّھما ، نجد ترجمة یوسف عليّ معنویّةً و ترجمة او خالصة القول

تا المعنى المقصود في اآلیة الكریمة ّ ترجمة المجمع قد أخلّت بنوع . أدّ ُّ أن و في الوقت نفسھ نظن

. التّشبیھ الوارد في اآلیة الكریمة

1 Khan, Al-Hilali: op,cit., p78.
2 http://www.thefreedictionary.com/erect.html ّ الدّخول للموقع في2011-06-25 تم

http://www.thefreedictionary.com/erect.html


اإلنجليزيّةالّلغةالكريم إلى القرآنالّتشبيه فيترجمة 

-183 -

ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ نث: قال .46/8

گ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

]103.ک[مثگ

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف

.دالئلھججبیان هللا سبحانھ ح: المشبّھ

.باإلسالمار جاة من النّ مسك بالجماعة و ذكر نعمة االئتالف و النّ بالتّ األمر: بھالمشبّھ

.)الكاف(التّشبیھحرف :أداة التّشبیھ

.البیان و الوضوح: وجھ الشّبھ

.وجھ الشّبھلحذف : ومجملبیھ،أداة التّشلذكر : مرسل مجمل؛ مرسل:التّشبیھنوع 

.المشبّھبیان حال :التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

الّتين لكم الحال كم، و بیَّ ما یضمره لكم الیھود من غشّ اآلیاتكم في ھذه ن هللا لكم ربَّ كما بیَّ 

ن كذلك یبیّ -ھفكم في كل ذلك مواقع نعم، لیعرّ اإلسالمفي إلیھكنتم علیھا في الجاھلیة، و ما صرتم 

عمل إلىتعودوا ى الائم، حتّ الدّ لالھتداءكم ، لیعدّ سائر حججھ في تنزیلھ على لسان رسولھ 

إیضاح، و اإلرشادعلیم و و ھي نعمة التّ أخرىعمةٌ التّشبیھ نوفي 1فرق و العدوانالجاھلیة من التّ 

ا البیان الّذي تُلي علیكم في ھذه أي مثل ھذ2نوا ما فیھ صالحھمى تكمل عقولھم، و یتبیّ الحقائق حتّ 

اآلیات أیھا المؤمنون من األوس و الخزرج ، والحال الّتي كنتم علیھا في جاھلیتكم و الّتي صرتم 

فكم في كلّ ذلك مواقع نعمھ قبلكم و صنائعھ لدیكم، فكذلك یبیّن سائر حججھ  إلیھا في إسالمكم، یعرّ

شاد و تسلكوھا فال تضلُّوا عنھالكم و دالئلھ في تنزیلھ و على لسان رسولھ،  3.لتھتدوا إلى سبیل الرّ

:ترجمة یوسف علي

"And hold fast, all together, by the rope which Allah (stretches out for

you), and be not divided among yourselves; and remember with gratitude

د رشید رضا1 ، دار الفكر للطّباعة و النّشر و التّوزیع، 1الشّھیر بتفسیر المنار، ط-الحكیمالقرآنتفسیر : محمّ
.4/18م ، ص 2007بیروت، 

د الطّاھر بن عاشور2 .4/36مرجع سابق، ص : محمّ
.4/38ع سابق،  صمرج: بن جریر الطّبري3
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Allah's favour on you; for ye were enemies and He joined your hearts in

love, so that by His Grace, ye became brethren; and ye were on the brink of

the pit of Fire, and He saved you from it. Thus doth Allah make His Signs

clear to you: That ye may be guided." 1

:ترجمة مجمع الملك فھد

"And hold fast, all of you together, to the rope of Allah (i.e. this Qur’an),

and be not devided among yourselves, and remember Allah’s Favour on

you, for you were enemies one to another but He joined your hearts

together, so that, by His Grace, you became brethren ( in Islamic Faith),

and you were on the brink of a pit ofFire, and He saved you from it. Thus

Allah makes His Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs,

revelations, etc.,) clear to you, that you may be guided." 2

:تحلیل التّرجمتین

الّذي یوافق أداة Thusشبیھ ترجمةً حرفیّةً إذ أتى بالظّرف ترجم یوسف عليّ التّ 

ة تتلخّص في المشبّھ في اآلیة . المذكُورة في اآلیة الكریمة) الكاف(التّشبیھ ا عالقة النّتیجة العامّ أمّ

وھي من doesالمعادل للفعل dothوھي بیان حجج هللا سبحانھ، كما استعمل الفعل المھجور 

بحرف التّاج His Signsترجمتھ للنّصوص المقدّسة، كما استخدم عبارة  أسالیب یوسف علي في

و یُالحظ من ترجمة یوسف علي محافظتھ یوسف علي على أركان التّشبیھ . yنسبةً إلى هللا 

.المذكورة في اآلیة الكریمة دون أيّ تغییر في صیغتھ أو نوعھ أو غرضھ على حدّ سواء

ا ترجمة المجمع فأتت حرفیّةً  وأتت Thusبتفسیر، حیث حافظت على استعمال الظّرف أمّ

,proofs, evidences, verses, lessons..في اآلیة الكریمة بإدراجمثگنثبشرحٍ لكلمة 

signs, revelations, etc. بین قوسین، وھي تعني البراھین و الدالئل و اآلیات و الدروس

ل  وإن كانت . مثگنثاإلطار المعنوي لكلمة وھي كلُّھا تدخل في... والمواعظ و الكالم المنزّ

1 Yusef Ali: op,cit., p56.
2 Khan, Al-Hilali: op,cit., pp 87-88.
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َّ ترجمة المجمع كانت حریصةً على أن توضح للقارئ طبیعة  البراھین أقربھا إلى التّفسیر، فإن

.المشبّھ في اآلیة الكریمة

، جاءت ترجمة یوسف عليّ حرفیّةً و ترجمة المجمع حرفیّةً بتفسیر و خالصة القول

تا المعنى المقصود  .من اآلیة الكریمةونحسب أنّھما أدّ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےنث:قال .47/9

]105.ک[مث

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.ھيعلى سبیل النّ –حال المؤمنین : المشبّھ

.الكتابھلأحال : بھالمشبّھ

.)الكاف( التّشبیھحرف :أداة التّشبیھ

.اآلیاتاھدة ین بعد مشالدِّ أصولفرق و االختالف في التّ : وجھ الشّبھ

لمرسل :التّشبیھنوع  ل، و أداة التّشبیھلذكر : ؛ مرسلمفصّ .وجھ الشّبھلذكر : مفصّ

.بھالمشبّھتقبیح : التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

ره المعروفة لدى وَ صُ أبشعفرق في بتمثیل حال التّ اآلیةجاءت أنْ من حكمة العلیم الخبیر 

فرق ا عن التّ تنفیرً شدّ أ؛ فتكون الیھودأحوالمؤمنین من مطالعة الأحوالالمؤمنین من مطالعة 

إالّ دون الفروع، األصولفرق مخصوص في الكریمة عن التَّ اآلیةھي في النَّ أنّ كما 1.واالختالف

2.اإلجماعوأنة صوص البیّ ا للنُّ یكون مخالفً أن

:ترجمة یوسف علي

"Be not like those who are divided amongst themselves and fall into

disputations after receiving Clear Signs: For them is a dreadful penalty,-

" 3

د الطّاھر بن عاشور1 .4/42مرجع سابق، ص : محمّ
ّ بن عمر البیضاوي2 .2/76مرجع سابق، ص : عبد هللا

3 Yusef Ali: op,cit., p57.
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:ترجمة مجمع الملك فھد

"And be not as those who divided and differed among themselves after

the clear proofs had come to them. It is they for whom there is an awful

torment." 1

:تحلیل التّرجمتین

الّتي توافق أداة likeترجم یوسف عليّ التّشبیھ ترجمةً مكافئةً، حیث استھلّ بأداة التّشبیھ

بھ حرفیًّا باستعمال الفعل )الكاف(التّشبیھ to، ثمّ أتى بوجھ الشّ divide في صیغة المبني للمجھول

to fall intoبـ مثھنثبینما أتى بعبارة تكافئ الفعل . آلیةفي ا" انقسموا"الّذي یوافق الفعل 

disputations مماّ یعطي المجال للقارئ " الوقوع في االختالف أو الجدال"وتعني حرفیًا

ا بعد عبارة  ر وجھ الشّبھ القائم، خصوصً وھي after receiving Clear Signsاالنجلیزي تصوّ

ة و نیا، كما استخدم یوسف علي عبارة تدلّ على االختالف بعد وضوح الحجّ البرھان في الدّین و الدّ

Clear Signsبحرف التّاج داللةً على البیّنات الواضحة الّتي أظھرھا هللا لعباده.

ا ترجمة المجمع فجاءت حرفیّةً بحفاظھا على أركان التّشبیھ، إذ استعملت األداة  مقابل asأمّ

بھ باستعمال األفعال بینما حافظت أ). الكاف(أداة التّشبیھ ا على وجھ الشّ divided andیضً

differed في حین اختار المجمع عبارة " انقسموا و اختلفوا" أيafter the clear proofs had

come to them بدل " بعد مجيء البراھین الواضحة لھم"أيafter receiving Clear Signs

.الّتي اختارھا یوسف عليّ 

اءت ترجمة یوسف عليّ مكافئةً و ترجمة المجمع حرفیّةً و نحسب ، جو خالصة القول

تا المعنى المقصود من اآلیة الكریمة .أنّھما أدّ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ نث:قال .48/10

]117.ک[مثڃ ڃ چ چ چ چڄ ڃ ڃ 

1 Khan, Al-Hilali: op,cit., p88.
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:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.الكفر لما ینفقونإبطال: المشبّھ

.رعللزّ –شدیدٌ فیھا بردٌ الّتي–یح لرّ اإھالك: بھالمشبّھ

.)الكاف(التّشبیھمثل و حرف : أداة التّشبیھ

ااألالمبذولة بعد تعلق األموالیاع و عدم االنتفاع من الجھود و الضّ : وجھ الشّبھ .بھالمّ

بھتمثیلي؛ لكون : التّشبیھنوع  .دمن متعدّ منتزعةٌ صورةٌ وجھ الشّ

.بّھالمشتقبیح : التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

يء في غیر لم وضع الشّ الظّ نّ في غیر وقتھ؛ ألأورع زرعوا في غیر موضع الزّ أنھمھو 

یح الرّ أصابتھإذامن زرع ال في وقتھ یضیع، ثم نّ إالتّشبیھ؛ فوجھ دیتأكّ فسیر و على التّ . موضعھ

ال في موضعھ و ال في وقتھ ثم باإلنفاقواأتار لما ا فكذا ھھنا الكفّ ن یصیر ضائعً أبأولىالباردة كان 

1."ھذا ما ذھب إلیھ محمد بن عمر الرازي الشافعيا ال یصیر ضائعً أنشؤم كفرھم امتنع أصابھ

:ترجمة یوسف علي

"What they spend in the life of this (material) world May be likened to

a wind which brings a nipping frost: It strikes and destroys the harvest

of men who have wronged their own souls: it is not Allah that hath

wronged them, but they wrong themselves." 2

:ترجمة مجمع الملك فھد

"The likeness of what they spend in this world is the likeness of a wind

which is extremely cold; it struck the harvest of a people who did

wrong against themselves and destroyed it, ( i.e. the good deed of a

person is only accepted if he is a monotheist and believes in all the

از1 .8/171مرجع سابق، ص : ي الشّافعيمحمد بن عمر الرّ
2 Yusef Ali: op,cit., p58.
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prophets of Allah, including the Christ علیھ السّ الم and Muhammad صلى 

هللا علیھ و سلم . Allah wronged them not, but they wronged themselves." 1

:تحلیل التّرجمتین

ٹ نثترجم یوسف عليّ التّشبیھ ترجمةً حرفیّةً بتفسیر، حیث حافظ من جھة على المشبّھ 

نیا materialوأضاف مفردة مثٹ ٹ ڤ ڤ ڤ بین قوسین داللةً على النّظرة المادیّة للدُّ

ا أدوات التّشبیھ م المستعملتین في اآلیة الكریمة فقد )الكاف(التّشبیھ ثل و حرفمن جھة أخرى، أمّ

May be likenedاختزلھا یوسف عليّ بعبارة  to و ال نعلم لم ". یّمكن تشبیھھ بـ " و الّتي تعني

ترجمتھ للتّشبیھ اتّخذ یوسف عليّ ھذا االختیار رغم انّھ استعمل بدائل أخرى في آیات سابقة في 

the parable , the: " التمثیلي مثل similtitude " ا  المشبّھ بھ وھو ثالث األركان، فقد أتى ، أمّ

ا لمفردة  قیع القارص"أي a nipping frostبعبارة " البرد الشّدید"أي مثڦنثبھ شارحً 2"الصّ

. ثم أتى بنقطتین لشرح وجھ التّعدد في وجھ الشّبھ

في مثڄنثالّتي تقابل harvestو " القوم"الّتي تقابل menلك بمفردة و ابتدأ في ذ

toالّذي جاء في آخر اآلیة لیُعطف مع الفعل to destroyاآلیة الكریمة ، كما نلحظ تقدیم الفعل 

strike ٍكما نلحظ إدراج یوسف علي عبارةً بعدھا . لضروراتٍ تركیبیّةwho have wronged

their own souls ّالّذین ظلموا أرواحھم" تي تعني حرفیًا وال".

ا ترجمة المجمع فجاءت حرفیّة بتفسیر، حیث حافظت على أدوات التّشبیھ the likenessأمّ

of ….is the likeness of .ا، حیث وقع اختیارھا على و أعقبت بعد ذلك بالمشبّھ بھ حرفیًا أیضً

َّ ھذا االختیار ال یعطي . یمةفي اآلیة الكرمثڤنثالّتي تقابل the worldلفظة  و نحسب أن

یات الحیاة ھي الّتي حذّر منھا هللا  َّ مادّ للقارئ ماھیة المشبّھ المقصودة في اآلیة الكریمة، حیث أن

yحت التّرجمة المشبّھ بھ . و لیس اإلنفاق على العالم، فال نجد ھذا البعد في التّرجمة بینما وضّ

ا لمعنى كلمة  أي ریحٌ شدیدةُ a wind which is extremely coldـ بمثڦنثشارحةً أیضً

 ّ البرودة، ولعلّ ترجمة المجمع قد غفلت عن كلماتٍ في اللّغة اإلنجلیزیّة كانت أقرب منھا إلى الصر

1 Khan, Al-Hilali: op,cit., p90.
2 http://www.thefreedictionary.com/frost Nip. html 2011-06-27الدّخول للموقع في ّ تم

http://www.thefreedictionary.com/frost
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یح الباردة ِّ قیع من الر َّ ھناك ما یكافئھما في .  و الصّ ا و األرجح أن یح و الصرّ مذكوران معً ِّ ّ الر إذ أن

ا .ال بدّ من استغاللھما في ترجمة معنى اآلیة الكریمةاللّغة الھدف ف بھ حرفیًا أیضً بینما أتت بوجھ الشّ

في اآلیة مثڄنثالّتي تقابل harvestو مثڄنثالّتي تُقابل the peopleحیث استعملت مفردة 

كما أردفت ترجمة المجمع أحكام ھذه اآلیة و العبرة من التّشبیھ فیھا بعبارة بین . الكریمة

the good deed of a person is only accepted if he is a monotheist and،وسینق

believes in all the prophets of Allah, یُقبل عمل المرء إالّ ال، أي ِّ ا دً إذا كان موح ا ب

y ًدمحمّ " سول الكریم و الرَّ 5دنا عیسىا بكلّ رسلھ ومن بینھم سیّ و مؤمن ".

اءت ترجمة یوسف عليّ و ترجمة المجمع حرفیّتان بتفسیر، إذ حاولتا ، جخالصة القولو

اإلبقاء قدر اإلمكان على أركان التّشبیھ اضافةً إلى تقریب القارئ من معنى اآلیة الكریمة قدر 

تا المعنى المقصود في اآلیة الكریمة .المُستطاع، ونحسب أنّھما أدّ

ڀ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ نث: قال .49/11

]133.ک[مثڀ 

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.عرض الجنة: المشبّھ

.األرضماوات و عرض السّ : بھالمشبّھ

.محذوفة: أداة التّشبیھ

.عة و العظمةالسّ : وجھ الشّبھ

.وجھ الشّبھوأداة التّشبیھ بلیغ؛ لحذف : التّشبیھنوع 

.المشبّھبیان مقدار حال : التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

أنّ كما . بسطھأاس من خلقھ و ما علمھ النّ بأوسعھت بّ المراد وصف سعة الجنة فشُ و

أداة ول مبالغة، و زاد في المبالغة بحذف قصر االمتدادین، ففي ذكره دون ذكر الطّ أالعرض 

1.اا بلیغً ، فكان تشبیھً التّشبیھ

.4/56رجع سابق، ص م: محمود األلوسي البغدادي1
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:ترجمة یوسف علي

"Be quick in the race for forgiveness from your Lord, and for a Garden

whose width is that (of the whole) of the heavens and of the earth,

prepared for the righteous,-" 1

:ترجمة مجمع الملك فھد

"And march forth in the way (which leads to) forgiveness from your Lord,

and for Paradise as wide as the heavens and the earth, prepared for Al-

Muttaqun (the pious- See V.2:2)". 2

:تحلیل التّرجمتین

ترجم یوسف عليّ التّشبیھ ترجمةً حرفیّةً بتفسیر إذ حافظ على نوعھ و غرضھ بإقران 

و لقد . الّذي یحقق غایة التّشبیھ البلیغ المذكور في اآلیةto beالمشبّھ و المشبّھ بھ بفعل الكینونة 

ورة القرآنیة من خالل المشبّھ  أي a Garden whose widthحافظ یوسف عليّ على الصّ

ولم . مثپ ڀنثأي theheavens and of the earthبھ و المشبّھ مثپ پنث

ّ كلمة the skies and the earthیكن االختیار  الّتي تشیر إلى " the heavens"باعتبار أن

ّ یوسف عليّ قد حاول إتمام المعنى . هللا في سیاقاتٍ لغویّةٍ أخرىالسّماء أو الجنّة أو  و یبدو أن

إلعطاء القدرة على " في مُجملھا"بین قوسین و الّتي تعني في of the wholeبإدراج عبارة  

رھا هللا سبحانھ من خالل صورة التّشبیھ البلیغ لعباده المتّقین .التّصور و التخیّل لجنّة صوّ

ا ترجمة  المجمع فقد أتت مكافئةً، حیث أتى بتشبیھٍ لُغوي باستعمال أدوات التّشبیھ وھو ما أمّ

شكلٍ صریحٍ التّشبیھ بیذكر فیھ و. Explicit simileیُعرف ضمن دائرة البالغة اإلنجلیزیّة بـ 

فة كما أتت بالص. أو ما یماثلھا، وھو ما لم یُذكر في اآلیة الكریمةas…asالتّشبیھباستعمال أدوات 

wideبھ المحذوف و لعلّ المجمع حاول عدم تسطیح ". السّعة و العظمة"الّتي تدلّ على وجھ الشّ

ا المشبّھ . فكر القارئ و إضفاء طابع التّشبیھ المألوف السترسال المعنى في ذھنھ for Paradiseأمّ

ا مثلthe heavens and the earthبھ المشبّھو  ترجمة یوسف فقد أتت بھما ترجمة المجمع تمامً

.عليّ 

1 Yusef Ali: op,cit., p60.
2 Khan, Al-Hilali: op,cit., p93.
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، نجد ترجمة یوسف عليّ حرفیّةً بتفسیر و ترجمة المجمع مكافئةً و نحسب و خالصة القول

تا المعنى المقصود من اآلیة الكریمة و إن كانت ترجمة یوسف عليّ أقرب إلیھا من التّشبیھ . أنّھما أدّ

.تّشبیھ الوارد في اآلیة الكریمةالبلیغ من التّشبیھ المرسل الّتي اتّخذتھ ترجمة المجمع مرادفًا لل

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ نث: قال .50/12

مثۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

]156ک[

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.ھيعلى سبیل النَّ -حال المؤمنین: المشبّھ

.ار و المنافقینحال الكفَّ : بھالمشبّھ

.)الكاف(التّشبیھحرف: أداة التّشبیھ

.ثبیطخذیل و التَّ : وجھ الشّبھ

لمرسل : التّشبیھنوع  ل، وأداة التّشبیھلذكر : ؛ مرسلمفصّ .وجھ الشّبھلذكر : مفصّ

.بھالمشبّھتقبیح : التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

وا بما جاء ب من عند هللا، ال تكونوا ھ محمد یا أیھا الّذین صدّقوا هللا و رسولھ و أقرّ

لو لم یكونوا خرجوا من عندنا و كانوا أقاموا في بالدھم : في سفرٍ خرج فیھ في طاعة هللا أو تجارة

فنھى هللا المؤمنین بھذه اآلیة أن یتشبّھوا بھم، فیما . قضاء و القدرلما ماتوا و ما قُتلوا، تكذیبًا منھم بال

.1

في تصور صاحب العقیدة و تصور المحروم منھا، األساسيیكشف عن الفارق الّذيالقول

.أحداثھاوھا تسیر علیھا الحیاة كلّ الّتينن للسُّ 

4/146مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري1
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ن تصیبھم الّذیأولئك. ن كفرواالّذییكونوا كأنرھم المسلمة یحذّ وهللا سبحانھ في تربیتھ للجماعة 

تل في ثنایا المعركة قُ أوزق، ابتغاء الرّ األرضما مات لھم قریب و ھو یضرب في الحسرات، كلّ 

1.وھو یجاھد

ا نھ من باعتبار ما تضمّ مثېنثـة لفعلّ مثىئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئنثقولھ أمّ

أثرهاعتقدتم اعتقادھم لحقكم إنكمفإنّ أيھم، التّشبیھ بھي عن ا للنّ ھً بھ توجیاإلعالناعتقاد ذلك، مع 

2."كما لحقھم

:ترجمة یوسف علي

"O ye who believe! Be not like the Unbelievers, who say of their

brethren, when they are travelling through the Earth or engaged in

fighting: "If they had stayed with us, they would not have died, or been

slain." This that Allah may make it a cause of sighs and regrets in their

hearts. It is Allah that gives Life and Death, and Allah sees well all that ye

do" 3

:ترجمة مجمع الملك فھد

"O you who believe ! Be not like those who disbelieve (hypocrites) and

who say to their brethren when they travel through the earth or go out

to fight: "If they had stayed with us, they would not have died or been

killed, " so that Allah may make it a cause of regret in their hearts. It is

Allah that gives life and causes death. And Allah is All-Seer of what you

do." 4

:تحلیل التّرجمتین

و الّتي تقابلھا حرف النّداء O yeترجم یوسف عليّ التّشبیھ حرفیًا مبتدئًا بحرف النّداء 

كما استعمل . صیغة النَّھيثم بالمشبّھ فيwho believeالمشبّھبلیأتي . في اآلیة الكریمةمثۋنث

.4/498مرجع سابق، ص : سیّد قُطب1
د الطّاھر بن عاشور2 .4/142مرجع سابق، ص : محمّ

3 Yusef Ali: op,cit., p63.
4 Khan, Al-Hilali: op,cit., p97.
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بھ الّذي یتّضح من خاللھ الحسرة و النّدم وعدم likeفي إرساء عالقة التّشبیھ األداة  ثم أتى بوجھ الشّ

y . كما أتى یوسف علي بعبارةthey are travelling through the

Earth وكذلكمثى ى ائنثوھي تقابل " سافروا في األرض"أيengaged in fighting

ا جملة مقُول القول . في اآلیة الكریمةمثەئ ەئنثو ھي تقابل " خاضوا المعارك" الّتي تعني  أمّ

في صیغة الماضي المركّب، لیأتي to stayالّتي تبعھا الفعل ifفقد جاءت شرطیّة باستعمال األداة 

نّحویة تدلّ على ما یتمناه وھذه الصیغة ال. بجملة جواب الشّرط في الماضي الشّرطي المركّب

اإلنسان و لكنّھ صعب التحقیق، وبذلك یتسنى للقارئ اإلنجلیزي استیعاب المعنى الوارد في اآلیة 

.الكریمة

، حیث حافظت  ا ترجمة المجمع فقد جاءت حرفیّةً بتفسیر على شاكلة ترجمة یوسف عليّ أمّ

بین قوسین hypocritesضافت كلمة ھي األخرى على أركان التّشبیھ، ولكنّھا في الوقت نفسھ أ

ا في خانة الكفَّار الّذین ال یؤمنون بما قدره هللا  ّ المنافقین ینطوون أیضً .yللمشبّھ، تبیّینا بأن

، جاءت ترجمة یوسف عليّ حرفیّةً وترجمة المجمع حرفیّةً بتفسیر و خالصة القول

تا المعنى المقصود في اآلیة الكریمة .ونحسب أنّھما أدّ

مثڭ ڭ ڭ ڭ ۇہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓنث:قال .51/13

]162.ک[

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

-فيعلى سبیل النّ -الب لرضى هللا الطّ : المشبّھ

.ھسخط ربَّ المُ :بھالمشبّھ

.)الكاف(التّشبیھحرف : أداة التّشبیھ

.محذوف: وجھ الشّبھ

.فینعن الطروجھ الشّبھلب تشبیھ سلبي؛ سُ : التّشبیھنوع 

.بھ، و بیان الفارق بینھماالمشبّھو تقبیح المشبّھتزیین : التّشبیھغرض 
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:الكریمةاآلیةتفسیر 

: و قال آخرون. أفمن اتّبع رضوان هللا في ترك الغلول كمن باء بسخطٍ من هللا بغلولھ ما غلّ 

ْ أدّى الخمس ، كمن باء بسخط من هللا فاستو . جب سخطًا من هللالمعنى أفمن اتّبع رضوان هللا بأن

ّ النّاس و سخطوا، كمن باء بسخط من هللا لرضا النّاس : وقیل أفمن اتّبع رضوان هللا على ما أحب

1وسخطھم

ترتب توھم المماثلة بینھما، و الحكم بھا علىإلىاإلنكارالجمع بین الھمزة و الفاء لتوجیھ 

أسفلإلىى یین، كما تردّ علّ إلىترقى بعد ظھور حالھ یكون منأ: قیلھكأنّ ما ذكر من حال الغال، 

2.وعة و تربیة المھابةالرّ إلدخالاإلضماراالسم الجلیل في موضع إظھارسافلین؟ و 

:ترجمة یوسف علي

"Is the man who follows the good pleasure of Allah Like the man who

draws on himself the wrath of Allah, and whose abode is in Hell?- A

woeful refuge!" 3

:ترجمة مجمع الملك فھد

"Is then one who follows (seeks) the good Pleasure of Allah (by not

taking illegally a part of the booty) like the one who draws on himself

the Wrath of Allah (by taking a part of the booty illegally-Ghulul )? –

his abode is Hell, and worst, indeed is that destination!" 4

:تحلیل التّرجمتین

و جاء . ترجم یوسف عليّ التّشبیھ السّلبي ترجمةً معنویةً، حیث استھلّھا بجملة استفھامیّة

كما" الّذین یتّبعون رضوان هللا"أي who follows the good pleasure of Allahبالمشبّھ 

the man who draws onثمّ أتى بالمشبّھ بھ الّتي تقابل الكاف،Likeآتى بأداة التّشبیھ

himself the wrath of Allah هللا"أي َ ومن ھنا یتسنّى للقارئ ". من جلب  لنفسھ غضب

ام الصنعاني1 اق بن ھمّ ّ یاض، 1مصطفى مسلم محمد، ط: ، تحقیقالقرآنتفسیر : عبد الرز ، مكتبة الرشد، الرّ
.1/138م، ص 1990

د الطّاھر بن عاشور2 .4/157مرجع سابق، ص : محمّ
3 Yusef Ali: op,cit., p63.
4 Khan, Al-Hilali: op,cit., p98.
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بھ فیھ، إذ ال توجد عالقة تربط المشبّھ با لمشبّھ اإلنجلیزي تلقّي التّشبیھ السّلبي الّذي سُلب وجھ الشّ

.بھ

 ُ ا ترجمة المجمع فجاءت حرفیّةً بتفسیر، حیث حافظت على صیغة االستفھام الّتي تسلب أمّ

،في صیغة المضارعfollowsكما حافظت على المشبّھ باستعمال الفعل . وجھ الشّبھ من التّشبیھ

هللا لشرح طبیعة المؤمنین الّذین یسعون إلرضاء بین قوسینseeksالفعللتستعمل بعد ذلك 
by not taking illegally a part ofو لم یكتف المجمع بذلك بل أضاف للتّرجمة عبارة . علیھم

the booty لتأتي بعد ذلك بأداة التّشبیھ" عدم أخذ ما ال یحق لھم من الغنیمة"أيlike . ا المشبّھ أمّ

ةً لطبیعتھ بعبارة بین  by taking aقوسین بھ فقد جاءت التّرجمة بھ شارحً part of the booty

illegally-Ghulul ترجمة المجمع وحاولت" -الغلول–أخذ ما ال یحق لھم من الغنیمة " أي

إظھار الجانب الّذي یختلف فیھ المشبّھ و المشبّھ بھ من خالل أحد التَّفاسیر الّتي رأینا تعدّد أوجھھا 

.في تفسیر ما تقصد بھ اآلیة الكریمة

رجمة یوسف عليّ معنویّةً و ترجمة المجمع حرفیّةً بتفسیر ، جاءت تو خالصة القول

تا المعنى المقصود في اآلیة الكریمة ّ الشُّروحات الالّزمة الستخالص . ونحسب أنَّھما أدّ كون أن

.معاني اآلیة الكریمة كانت مالئمةً لما جاء في التّفاسیر القرآنیة

]163.ک[مثۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۆ ۆنثقال .52/14

:و تحلیلھالتّشبیھوصف 

.العباد من مؤمنین و كفار: المشبّھ

.رجاتالدَّ : بھالمشبّھ

.محذوفة: أداة التّشبیھ

.فاوت في المنازلالتَّ : وجھ الشّبھ

.وجھ الشّبھوأداة التّشبیھ بلیغ؛ لحذف : التّشبیھنوع 

.المشبّھبیان مقدار حال : التّشبیھغرض 
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:الكریمةاآلیةتفسیر 

بع رضوان من اتّ و المنازل عند هللا، فمن هللا مختلفُ بع رضوان هللا و من باء بسخط ٍاتّ من إنّ 

ٍّ . األلیممن هللا المھانة و العقاب واب الجزیل، و لمن باء بسخطٍ هللا الكرامة و الثّ  ا ممّ درجاتٌ فلكل

1.ارة و النَّ عملوا في الجنَّ 

ینال درجتھ باستحقاق، وھذا من عدلھ الكلّ أنّ رجات بیان ار بالدّ من تشبیھ المؤمنین و الكفّ 

2.، و ال محاباة و ال جزافإجحافسبحانھ، فال ظلم و ال 

:ترجمة یوسف علي

"They are in varying gardens in the sight of Allah, and Allah sees well all

that they do." 3

:ترجمة مجمع الملك فھد

"They are in varying grades with Allah, and Allah is All-Seer of what

they do." 4

:تحلیل التّرجمتین

ترجم یوسف علي التّشبیھ البلیغ ترجمةً معنویّةً باستعمال فعل الكینونة الّذي یربط صفات 

الّذي یعود على المؤمنین Theyالمشبّھ بصفات المشبّھ بھ، و كأنّھا شيءٌ واحدٌ، فأتى بالمشبّھ 

لیل . و لعلّ یوسف عليّ غفل عن ذلك و قرن المؤمنین بدرجات الجنّة. لى حدّ سواءوالكفّار ع و الدّ

فالكافر ال یرى الجنّة " في جنّات مختلفة"أي in varying gardensعلى ذلك استعمالھ لعبارة 

ا، و لذلك ال یتم المعنى إال باختالف درجات المؤمنین بالكفّار .أبدً

ا ترجمة المجمع فقد أت یغة النّحویّة للتشبیھأمّ . ت على شاكلة ترجمة یوسف علي في الصِّ

وقد " في درجات مختلفة"أي in varying gradesولكنّھا تعاملت مع المشبّھ بھ باستعمال عبارة 

ا بما جاء في التّفاسیر القرآنیّة ً .تكون ھذه العبارة األنسب لسیاق اآلیة نظر

ّ ترجمة ، جاءت ترجمة یوسف علي و و خالصة القول ترجمة المجمع معنویّتان ونحسب أن

فإن أخذنا ما جاءت بھ التّفاسیر القرآنیة . المجمع كانت أكثر قُربًا من معنى التّشبیھ في اآلیة الكریمة

.4/162مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري1
.4/506مرجع سابق،  ص : سیّد قطب2

3 Yusef Ali: op,cit., p63.
4 Khan, Al-Hilali: op,cit., p98.
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ّ تأویل یوسف علي ذاتي و شخصي؛ بأنّھا درجات الجنّة و لذلك قد تُصنّف ژۆڤلكلمة  فإن

ا .ترجمتھ أنّھا ابتعدت عن المعنى تمامً

]175.ک[مثٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿٿ نث:قال .53/15

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.المثبّط:المشبّھ

.یطانالشّ : بھالمشبّھ

.محذوفة: أداة التّشبیھ

.خذیلثبیط و التّ التّ : وجھ الشّبھ

.وجھ الشّبھوأداة التّشبیھ بلیغ؛ لحذف : التّشبیھنوع 

.المشبّھتقبیح : التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

ده ه و تمرّ ا لعتوّ شیطانً يَ مِّ و سُ 1البلیغالتّشبیھلفظ شیطان على طریقة ) المثبط(على أطلق

ف أولیاءه 2في الكفر والشیطان بمعنى إبلیس، ألنّھ علم لھ بالغلبة خبره على التّشبیھ البلیغ، و یخوّ

ان صفة السم اإلشارة على التّشبیھ و یجوز أن یكون الشّیط. جملة مستأنفة مبیّنة لشیطنتھ أو حال

ا 3.أیضً

:ترجمة یوسف علي

"It is only the Evil One that suggests to you the fear of his votaries: Be ye

not afraid of them, but fear Me, if ye have Faith." 4

.4/172مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري1
ازي الشّافعي 2 ّ .9/83مرجع سابق، ص : محمد بن عمر الر
.4/129مرجع سابق، ص : محمود األلوسي البغدادي3

4 Yusef Ali: op,cit., p65.
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:ترجمة مجمع الملك فھد

"It is only shaitan (Satan) that suggests to you the fear of his Auliya

[supporters and freinds (polytheists, disbelievers in the Oneness of Allah

and in His Messenger, Muhammad صلى هللا علیھ و سلم[ ; so fear them not, but

fear Me, if you are ( true) believers." 1

:تحلیل التّرجمتین

بحرف the Evilيّ التّشبیھ البلیغ ترجمةً مكافئةً، حیث حافظ على المشبّھ ترجم یوسف عل

كما قرن بذلك بین . في صیغة المضارعisالتّاج الدّال على الشّیطان، و قرن ذلك بفعل الكینونة

، وھو ما قد یضلّل القارئ بترجیحھ لكل أنواع الشیاطین الّتي تمثّل  المشبّھ بالمشبّھ بھ بصفة الشرّ

.رّ و األذىالش

ا ترجمة المجمع فاتت حرفیّة بتفسیر بلجوئھا إلى النّقل الصوتي لكلمة  ثم ژشیطانڤأمّ

ّ المشبّھ بھ ھو Satanإضفاء مكافئ لھا في اللّغة اإلنجلیزیّة بین قوسین  ، وھذا لتبین للقارئ أن

.إبلیس و لیس شیئًا آخر

ّ ، جاءت ترجمة یوسف علي مكافئةً و ترجمةو خالصة القول المجمع حرفیّةً بتفسیر و نحسب أن

ھات التّفاسیر القرآنیة لمعنى التّشبیھ القرآني في اآلیة  ترجمة المجمع قد اقتربت بما ذُكر في أمّ

.الكریمة

1 Khan, Al-Hilali: op,cit., p101.
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6.3.
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ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ نث:قال .54/1

]47.ک[مثڻڱ ڱ ں ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱگ گ گ ڳ 

:و تحلیلھالتّشبیھوصف 

.ھدیدالتّ على سبیل -سول المعاصرین للرّ -لعن الیھود: المشبّھ

.بتالسّ أصحابلعن : بھالمشبّھ

.)الكاف(التّشبیھحرف : أداة التّشبیھ

.رو خنازیقردةٍ إلىعن بمعنى المسخ اللّ أورد من رحمة هللا، عن على حقیقتھ بالطّ اللّ : وجھ الشّبھ

لمرسل : التّشبیھنوع  ل، و أداة التّشبیھلذكر : ؛ مرسلمفصّ .وجھ الشّبھلذكر : مفصّ

.المشبّھتقبیح : التّشبیھغرض 

:و تحلیلھالتّشبیھوصف 

. حدثتواقعةٌ ھاأنّ بت و یعرفون ة السّ یخاطب الیھود، و الیھود یعرفون قصّ هللا إن

أصحابة فقصّ " بتالسّ أصحابا كما لعنّ "دكم، د تذكرونھم و لھم تاریخ عننتم یا معشر یھوأف

ونلعنھم أي 1ھدید بالمجھولمن التّ أقوىبالمعلوم ھدیدالتّ تأثیرو بذلك یكون بت معروفة لدیھم،السّ 

2نجعلھم قردةً و خنازیر، كما فعلنا بأوائلھم الّذین اعتدوا في سبتھم بالحیلة على االصطیاد

:ترجمة یوسف علي

"O ye People of the Book! believe in what We have (now) revealed,

confirming what was (already) with you, before We change the face and

fame of some (of you) beyond all recognition, and turn them hindwards, or

curse them as We cursed the Sabbath-breakers, for the decision of

Allah Must be carried out." 3

د متولي الشّعراوي1 د متولي الشّعراوي حول : محمّ أشرف : ، اإلخراج الفنّيالقرآن الكریمخواطر فضیلة الشیخ محمّ
د، قطاع الثقافة، ص  .4/2297حسین محمّ

.122- 5/121تفسیر الطّبري، ص2
3 Yusef Ali: op,cit., p76.
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:ترجمة مجمع الملك فھد

"O you who have been given the Scripture (Jews and Christians)! Believe

in what We have revealed (to Muhammad صلى هللا علیھ و سلم( confirming

what is (already) with you, before We efface faces( by making them like

the back of necks; without nose, mouth, eyes) and turn them hindwards, or

curse them as we cursed the Sabbat-breakers. And the Commandment

of Allah is always executed." 1

:تحلیل التّرجمتین

الّذي یدل على to curseمل الفعل ترجم یوسف عليّ التّشبیھ ترجمةً معنویّةً، حیث استع

داللةً " خارقي یوم السبت"أي the Sabbat-breakersثم المشبّھ بھ asاللعنة كما أتى بأداة التّشبیھ

میر  ة لعنة هللا للیھود الّذي خرقوا حرمة یوم السّبت، كما أتى بالضّ بحرف التّاج الّذي Weعلى قصّ

.yیعود إلى هللا 

ا ترجمة المجمع فأ ا و جاءت على شاكلة ترجمة یوسف علي، بل زادت أمّ تت معنویّةً أیضً

by making them like theبـ مثک گنثفي شرحھا لعقاب الیھود من خالل عبارة 

back of necks; without nose, mouth, eyes نجعل وجوھكم بال أعین و أنوف " أي

ا لكم تي لتّخذتھا ترجمة المجمع حرصھا الشّدید على تبلیغ ویتبیّن جلیًّا من االختیارت الّ .وأفواه جزاءً

ورة القرآنیّة للقارئ االنجلیزي بكلّ وضوح . الصّ

تا و خالصة القول ، جاءت ترجمة یوسف عليّ وترجمة المجمع معنویّتان ونحسب أنّھما أدّ

. المعنى المقصود من اآلیة الكریمة

ۅ ۅ ۉ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ نث:قال .55/2

]73.ک[مثېۉ ې

1 Khan, Al-Hilali: op,cit., p116.



اإلنجليزيّةالّلغةالكريم إلى القرآنالّتشبيه فيترجمة 

-202 -

ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.حال المنافقین: المشبّھ

.ة ظاھرةحال من لیس بینھم و بین المخاطبین مودّ : بھالمشبّھ

.نّ كأ: أداة التّشبیھ

ِّ التّ : وجھ الشّبھ .رة لھمالنّصي فقة و عدم تمنّ فریط في الر

.وجھ الشّبھلحذف : ، و مجملأداة التّشبیھلذكر : مرسل مجمل؛ مرسل: التّشبیھنوع 

.المشبّھتقبیح : التّشبیھغرض 

:تفسیر اآلیة الكریمة

، ةٌ و صوریّ أةٌ حقیقیّ ةٌ ھ حالھم في حین ھذا القول من لم تسبق و بین المخاطبین مودّ شبّ 

.ھ كان بینھ مودة من قبل ھذا القولنّ أ: التّشبیھفاقتضى 

ر على فوات فوزه لو حضر معھم، كان و تحسَّ لو كان معھم،أنّ ى ھ لما تمنّ نّ أالتّشبیھووجھ ھذا 

جمعوا علیھ من أصال بھم، بحیث ال یشھد ما حالھ في تفریطھ رفقتھم یشبھ حال من لم یكن لھ اتّ 

على نفسھ أضاعالّذيھ نّ أأياق زیادة تندیمھ و تحسیره، سَ وق مُ سُ مَ التّشبیھللجھاد، فھذا الخروج

یكون أننھ أن لھ من الخلطة مع الغانمین ما شھ كانّ أأيیر، من الخأرفقتھسبب االنتفاع بما حصل 

1.ر و فخره و نعمة الغنیمةالنّصا في خروجھ معھم، و انتفاعھ بثواب سببً 

:ترجمة یوسف علي

"But if good fortune comes to you from Allah, they would be sure to say -

as if there had never been Ties of affection between you and them -

"Oh! I wish I had been with them; a fine thing should I then have made of

it!"2

:ترجمة مجمع الملك فھد

"But if a bounty (victory and booty) comes to you from Allah, he would

surely say – as if there had never been ties of affection between you

د الطّاھر بن عاشور1 .5/120مرجع سابق، ص : محمّ
2 Yusef Ali: op,cit., p78.
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and him- "Oh ! I wish I had been with them; then I would have achieved a

great success (a good share of booty)." 1

:تحلیل التّرجمتین

" كأن"الّتي تُقابل األداة as ifإذ استعمل األداة |ً ترجم یوسف عليّ التّشبیھ ترجمةً معنویّة

ا المشبّھ وھو . مةفي اآلیة الكری میر" حال المنافقین"أمّ ا theyبالضّ الّتي تعود على المنافقین، أمّ

ا لكلمة  روابط "أي Ties of affectionبالمتالزمة اللّفظیة ژۋڤالمشبّھ بھ فقد أتى بھ شارحً

" المحبّة

میر ا ترجمة المجمع فجاءت على شاكلة ترجمة یوسف عليّ غیر أنّھا استعملت الضّ heأمّ

.في المشبّھ بھhimالّذي یعود على المنافق في المشبّھ و 

تا المعنى  و خالصة القول، جاءت ترجمة یوسف عليّ وترجمة المجمع معنویّتان و نحسب أنّھما أدّ

.المقصود من اآلیة الكریمة

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱنث:قال .56/3

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

]77.ک[مثڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.اس من بعضھمخشیة النّ :المشبّھ

.خشیتھم من هللا: بھالمشبّھ

.)الكاف(التّشبیھحرف : أداة التّشبیھ

.دیدةالخشیة الشّ : وجھ الشّبھ

لمرسل : التّشبیھنوع  ل، و أداة التّشبیھ؛ لذكر مفصّ .بھوجھ الشّ لذكر : مفصّ

.المشبّھبیان مقدار حال : التّشبیھغرض 

1 Khan, Al-Hilali: op,cit., p120.



اإلنجليزيّةالّلغةالكريم إلى القرآنالّتشبيه فيترجمة 

-204 -

ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

:الكریمةاآلیةتفسیر 

رغبوا وبیخ لھم ، حیثُ ساق التَّ وق مُ مسُ -fحابة كان الحدیث فیھ عن الصّ إن-التّشبیھ

ن على طریقة المبالغة؛ ألجارٍ التّشبیھس المشركین، فأهللا بالجھاد لخوفھم من ببأمرالعمل تأخیر

.و الھجرةاإلیمانال یالئم حالھم من فضیلة اإلخبارھر حمل الكالم على ظا

فاق، ا للنِّ غبة في القتال تمویھً قد تظاھروا بالرّ ھمفإنّ الحدیث عن المنافقین؛ نّ أب: قیلإنو 

بُن المنافقون، و ھذا ھو المالئم لإلتِ ا كُ فلمَّ  َ اس یخشون النّ ھمبأنّ خبار عنھم ب القتال على المسلمین ج

1شدّ أوأكخشیة هللا 

:ترجمة یوسف علي

"Hast thou not turned Thy vision to those who were told to hold back their

hands (from fight) but establish regular prayers and spend in regular

charity? When (at length) the order for fighting was issued to them, behold!

a section of them feared men as - or even more than - they should have

feared Allah: They said: "Our Lord! Why hast Thou ordered us to fight?

Wouldst Thou not Grant us respite to our (natural) term, near (enough)?"

Say: "Short is the enjoyment of this world: the Hereafter is the best for

those who do right: Never will ye be dealt with unjustly in the very least! "2

:ترجمة مجمع الملك فھد

"Have you not seen those who were told back their hands ( from fighting)

and perform As-Salat ( Iqamat-as-Salat), a,d give Zakat, but when the

fighting was ordained for them, behold! A section of them fear men as they

fear Allah or even more. They say: "Our Lord! Why have you ordained for

us fighting? Would that you granted us respite for a short period?" Say:

Short is the enjoyment of this world. The Hereafter is (far) better for him

د الطّاھر بن عاشور1 .5/125مرجع سابق، ص: محمّ

2 Yusef Ali: op,cit., p79.
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who fears Allah, and you shall not be dealt with unjustly even equal to a

scalish thread in the long slit of a date – stone." 1

:تحلیل التّرجمتین

الدّال على وجھ to fearترجم یوسف عليّ التّشبیھ ترجمةً حرفیّةً، حیث استعمل الفعل

بھ كما استعمل أداة التّشبیھ ُّ في صفةٍ أو أكثر ال غیرasالشّ ّ التّشبیھ لیس كامالً، بل یتم . الدالة على أن

. ژں ڻ ڻ ڤمقابل عبارة to fearبالفعل or even more thanلیقرن بعد ذلك عبارة 
ّ المنافق ال یخاف هللا محاولةً مshouldونلحظ استعمال یوسف علي للفعل المساعد  نھ لتوضیح أن

.كما ھو مطلوب منھ

ت عبارة  ، إالّ أنّھا أخرّ ا ترجمة المجمع فجاءت حرفیةً على شاكلة ترجمة یوسف عليّ أمّ

even moreorلدواعي تركیبیّة.

تا ،و خالصة القول جاءت ترجمة یوسف عليّ و ترجمة المجمع حرفیّتان ونحسب أنّھما أدّ

. د من اآلیة الكریمةالمعنى المقصو

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڇ ڇ ڇ ڍ ڍنث:قال .57/4

]89.ک[مثک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

:و تحلیلھالتّشبیھوصف 

-من المنافقینرغبةً -ة المسلمیندّ رِ : المشبّھ

.كفر المنافقین: بھالمشبّھ

.)الكاف(التّشبیھحرف : أداة التّشبیھ

.اإلسالمر بعد الكف: وجھ الشّبھ

لمرسل : التّشبیھنوع  ل، وأداة التّشبیھلذكر : ؛ مرسلمفصّ .وجھ الشّبھلذكر : مفصّ

.المشبّھتقبیح : التّشبیھغرض 

1 Khan, Al-Hilali: op,cit., p121.
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:الكریمةاآلیةتفسیر 

قضى مین، لیستووا معھم، فیُ اللة للمسلون الضّ یتمنُّ ھمأنّ ا للمنافقین و ھو ا غریبً ذكر هللا موقفً 

ة عداوتھم و بغضھم للمسلمین، وتمادیھم في الكفر، حیث ال لشدّ إالّ ما ذاك ھ، وسالم كلّ على اإل

1.غیرھمإضالللونیتأمّ یكتفون بضاللھم و كفرھم و غوایتھم، بل 

:ترجمة یوسف علي

"They but wish that ye should reject Faith, as they do, and thus be on

the same footing (as they)…" 2

:مجمع الملك فھدترجمة

"They wish that you rejected Faith, as they have rejected (faith), and

thus that you all become equal (like one another)." 3

:تحلیل التّرجمتین

rejectوجاء بعبارة asترجم یوسف علي التّشبیھ ترجمةً معنویّةً، حیث استعمل األداة 

Faithمیر المھجور ژڇڤفعل مقابل ال الّذي yeالمذكور في اآلیة الكریمة، كما استعمل الضّ

الّتي تعادل نحویًا عبارة as they doكما أتى بعبارة . في اللّغة اإلنجلیزیّة المعاصرةyouیعادل 

as they rejected Faithحیث رأى فیھا یوسف علي أنّھا تكرارٌ ال  داعي منھ.

ا ترجمة المجمع  و إعادة صیاغةrejected Faithفقد أتت معنویّةً باستعمال عبارة أمّ

paraphrase ترجمة المجمع قد حافظت فیما عدا ھذا اإلجراء . ژڇڤللفعل ّ و نلحظ أن

التّرجمي على صیاغة التّشبیھ بالحفاظ على المشبّھ و المشبّھ بھ، حتّى ولو كان یحمل تكرارا 

.آثرت أن تحتفظ بھذه الخصوصیّة اللّغویة األسلوبیّة لآلیة الكریمةإال أن ھذه التّرجمة . تركیبیًا

تا المعنى و خالصة القول ، جاءت ترجمة یوسف عليّ و ترجمة المجمع معنویّتان و نحسب أنّھما أدّ

.المقصود من اآلیة الكریمة

حیلي1 .5/201، ص مرجع سابق: وھبة مصطفى الزّ
2 Yusef Ali: op,cit., p81.
3 Khan, Al-Hilali: op,cit., p124.
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ے ۓ ۓ ڭۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے نث: قال .58/5

ۋ ۅ ۅ ۉڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

]94.ک[مثې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئۉ ې

:و تحلیلھالتّشبیھوصف 

.اإلسالمة بتحیَّ يَ یِّ حُ أواستسلم الّذي: المشبّھ

.)هللا لدینھإعزازقبل ( المؤمنین : بھالمشبّھ

.)الكاف(حرف التّشبیھ: أداة التّشبیھ

.اإلیمانكتمان : وجھ الشّبھ

.وجھ الشّبھلحذف : ، ومجملشبیھأداة التّ لذكر : مرسل مجمل؛ مرسل: التّشبیھنوع 

.المشبّھبیان حال : التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

إعزازنتم من قبل أا فقتلتموه، كذلك مؤمنً الم فقلتم لھ لستَ السَّ إلیكمألقىالّذيھذا كما كان 

بدینھ من - مالھمأخذتقتلتموه و الّذيھذا –تستخفون بدینكم كما استخفى أنصارهو تباعھبأهللا دینھ 

َّ : وقد قیل. ا على نفسھ منھمیظھره لھم حذرً أنقومھ  . 1ا مثلھمارً كنتم من قبل كفَّ المعنى كذلكإن

ااألقة و الثّ ینیة؛ و ھي بثّ في حفظ الجامعة الدّ عظیمةٍ كذلك على حكمةٍ اآلیةت وكما دلّ  بین نمّ

2هفُتح ھذا الباب عسر سدّ إنھألنّ ك؛ الشّ إدخالنھ أ، و طرح ما من شةمّ األأفراد

:ترجمة یوسف علي

"O ye who believe! When ye go abroad in the cause of Allah, investigate

carefully, and say not to anyone who offers you a salutation: "Thou art

none of a believer!" Coveting the perishable goods of this life: with Allah

are profits and spoils abundant. Even thus were ye yourselves before, till

.5/221مرجع سابق،  ص: بن جریر الطّبري1
د الطّاھر بن عاشور2 .5/168مرجع سابق، ص : محمّ
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Allah conferred on you His favours: Therefore carefully investigate. For

Allah is well aware of all that ye do" 1

:ترجمة مجمع الملك فھد

"O you who believe! When you go (to fight) in the Cause of Allah, Verify

(the truth), and say not to anyone who greets you (by embracing Islam)  :

"You are not a believer"; seeking the perishable goods of the worldly life.

There are much more profits and booties with Allah. Even as he is now, so

were you yourselves before till Allah conferred on you His Favours (i.e.

guided you to Islam), therefore, be coutious in discrimination. Allah is Ever

Well-Aware of what you do." 2

:تحلیل التّرجمتین

لى طرفي التّشبیھ المنفصلین في ترجم یوسف عليّ التّشبیھ ترجمةً معنویّةً، حیث حافظ ع

toاآلیة الكریمة، فإن أجرینا ترجمةً عكسیّة للمشبّھ  any one who offers you a salutation

ا المشبّھ بھ ". لمن قدم إلیكم التّحیّة" نجد  " نجد Even thus were ye yourselves beforeأمّ

الّتي تدلّ على salutationمفردة ونلحظ استعمال یوسف عليّ ". حتى أنتم كنتم كذلك من قبل

ّ االحترام بطریقة تكون غالبًا رسمیّةً في اللّغة اإلنجلیزیّة كما كان یوسف علي . 3التّحیّة الّتي تكن

مائر المھجورة، كما أنّھ أتى بظرفٍ مقابل أداة التّشبیھ Even thusوفیًّا ألسلوبھ باستعمالھ للضّ

.آنيوذلك یرجع إلى صیاغة التّشبیھ القر

ا ترجمة المجمع فاتت حرفیّةً بتفسیر، فقد أتت بالمشبّھ مستعملةً الفعل  الّذي to greetأمّ

اكن العامّة بین كلّ الطبقات االجتماعیّة، و نحسب أن  یعبّر على التّحایا أو السّالم في الشوارع و األمّ

" بین قوسین أي by embracing Islamكما أتت بعبارة . ھذا ھو المقصود في اآلیة الكریمة

وقد تفطّنت ھذه التّرجمة إلى المعنى المقصود من اآلیة الكریمة و داللة إلقاء تحیّة " اعتناق اإلسالم

ھات التّفاسیر القرآنیة ا المشبّھ بھ فقد أتى بھ المجمع مراعیًا لعاملي غرض التّشبیھ . اإلسالم في أمّ أمّ

، نجدُ إحالةً للمشبّھ بعبارة  soاستعمال أداة التّشبیھفقبل . و انفصال المشبّھ بالمشبّھ بھ تركیبیًا

Even as he is now ولعلّ ذكرھا قبل المشبّھ بھ ، جاء لربط أفكار القارئ ". مثلما ھو اآلن"أي

1 Yusef Ali: op,cit., p82.
2 Khan, Al-Hilali: op,cit., p125.
3 http://www.thefreedictionary.com/salutation.html ّ الدّخول للموقع في 2011-07-01 تم
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كنتم "أي were you yourselves beforesoلیأتي بعد ذلك بالمشبّھ بھ . لماھیة المشبّھ في اآلیة

و في الوقت نفسھ، فإننا نلمس . ن ھذه التّرجمة محاكاتھا للتشبیھ القرآني،  و نلحظ م"كذلك من قبل

.بعض اإلضافات و التّغییرات النحویة الّتي تراعي معنى التّشبیھ في اللّغة الھدف

، جاءت ترجمة یوسف علي معنویّةً و ترجمة المجمع حرفیّةً بتفسیر و خالصة القول

ّ ھذه األخیرة كانت لھا بعض ا الختیارات المعجمیّة و النحویّة الّتي ساھمت بتقریب ونحسب أن

.المعنى للقارئ اإلنجلیزي

ۆ ۆ ۈ ۈ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭنث:قال .59/6

]104.ک[ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

:و تحلیلھالتّشبیھوصف 

.لم الكافرینأ: المشبّھ

.لم المؤمنینأ: المشبّھ بھ

.)الكاف(التّشبیھحرف : أداة التّشبیھ

.من جراح الغزواأللم: وجھ الشّبھ

لمرسل : التّشبیھنوع  ل، و أداة التّشبیھلذكر : ؛ مرسلمفصّ .وجھ الشّبھلذكر : مفصّ

.المشبّھبیان حال : التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

بینكم و مشتركٌ أمرٌ ھو ماإنّ ، ا بكمبالجرح و القتل مختصًّ األلملیس ما تكابدون من أي

، فما لكم ال تصیرون مثل صبرھم عونیصبرون علیھ و یتشجّ ھمإنّ م و یصیبھم كما یصیبكم، ثم بینھ

1.برمنھم بالصّ أولىكمأنّ مع 

:ترجمة یوسف علي

"And slacken not in following up the enemy: If ye are suffering hardships,

they are suffering similar hardships; but ye have Hope from Allah, while

they have none. And Allah is full of knowledge and wisdom." 1

مخشري1 .1/594مرجع سابق، ص : محمود بن عمر الزّ

http://www.thefreedictionary.com/salutation.html
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:ترجمة مجمع الملك فھد

"And don’t be weak in the pursuit of the enemy ;if you are suffering

(hardships) then surely, they ( too) are suffering ( hardships) as you are

suffering, but you have a hope from Allah( for the reward, i.e. Paradise)

that for which they hope not; and Allah is Ever All-Knowing All-Wise." 2

:تحلیل التّرجمتین

ترجم یوسف عليّ التّشبیھ ترجمةً معنویّةً إذ استعمل بدل أداة التّشبیھ االسم الدّال على ذلك 

similar . المشبّھ مذكور وھو المخاطَبون في ھذه اآلیة ّ ، لذلك أتى یوسف )المؤمنون(باعتبار أن

أي تحمّل األلم أو المشقّة أو suffering hardshipsعليّ بصیاغة التّشبیھ أسلوبیًا، كما أتى بعبارة 

بر علیھا ر األسلُوبي و بذلك كان یوسف عليّ موفّقًا في اختیاره لھذا االختیا. 3المعاناة أو الصّ

.المُعجمي 

ا ترجمة المجمع فجاءت معنویّةً، باستعمال عبارة  . are suffering (hardships)أمّ

فت في " المشقّة"ونلحظ استعمال المجمع لمفردة  بین قوسین، و ذلك لتبیّن للقارئ بأنھا تصرّ

نا  ِّ نا یندرج في إطار المعنى قبل أن یكون مكو ّ كما أنّھا جارت . نحویًاالتّرجمة و أنَّھا أضافت مكو

ثم تكرار العبارة نفسھا حتّى وإن كان ذلك على حساب asصیاغة التّشبیھ القرآني باستعمال األداة 

.سالسة تّركیب الجملة اإلنجلیزیّة

تا ،و خالصة القول جاءت ترجمة یوسف عليّ و ترجمة المجمع معنویّتان و نحسب أنّھما أدّ

.یمةالمعنى المقصود من اآلیة الكر

ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ نث:قال .60/7

]129.ک[مثڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ

:و تحلیلھالتّشبیھوصف 

.یھملھا زوجھاالّتيوجة الزَّ : المشبّھ

1 Yusef Ali: op,cit., p84.

2 Khan, Al-Hilali: op,cit., p127.
3 http://www.thefreedictionary.com/suffering hardship.html ّ الدّخول للموقع في2011-07-02 تم

http://www.thefreedictionary.com/suffering
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

.قعلّ يء المُ الشّ : بھالمشبّھ

.)الكاف(التّشبیھحرف : أداة التّشبیھ

.و عدم االستقراراإلھمال: وجھ الشّبھ

.وجھ الشّبھلحذف : ، و مجملأداة التّشبیھلذكر : رسل مجمل؛ مرسلم: التّشبیھنوع 

.المشبّھتقبیح : التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

: االنحراف، لقولھ إلىائھاجإلو احترام شخصیتھا و عدم المرأةینبغي صون كرامة 

شيء؛ ق منيء المعلّ وھذا تشبیھ بالشّ . قة و ال ذات زوجال ھي مطلّ أيمثڇ ڇنث

لّق علیھ انحملاألرضال على ھألنّ  ، و ال على ما عُ 1.استقرّ

:ترجمة یوسف علي

"Ye are never able to be fair and just as between women, even if it is your

ardent desire: But turn not away (from a woman) altogether, so as to leave

her (as it were) hanging (in the air). If ye come to a friendly

understanding, and practice self-restraint, Allah is Oft-forgiving, Most

Merciful. " 2

:ترجمة مجمع الملك فھد

"You will never be able to do perfect justice between wives even if it is

your ardent desire, so do not incline too much to one of them (by giving her

more of your time and provision) so as to leave the other hanging( i.e.

neither divorced nor married). And if you do justice, and do all that is

right and fear Allah by keeping away from all that is wrong, then Allah is

Ever Oft –Forgiving, Most Merciful" 3

حیلي1 .5/313مرجع سابق، ص : وھبة مصطفى الزّ
2 Yusef Ali: op,cit., p87.
3 Khan, Al-Hilali: op,cit., p131.
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

:تحلیل التّرجمتین

تینasترجم یوسف عليّ التّشبیھ ترجمةً حرفیّةً بتفسیر إذ أستعمل األداة  وإن كان . على مرّ

وجة"المشبّھ  فة  "  الزّ ّ ترجمة یوسف علي للمشبّھ بھ كانت حرفیّةً، بإدراج الصّ یسیر اإلدراك،  فإن

hanging لیشرح بذلك بین قوسین على 1بشيء ما بالمعنى االستعمالي و الحرفيمعلّقةً أي ،

تین بعبارتین بین قوسین لى  : كرّ ّ وھي تدّل على حال المشبّھ " كما كانت"أي as it wereاألو

ا العبارة الثّانیة  . المتمثّل في غرض التّشبیھ القرآني في ھذه الحالة فھي تعني حرفیّاin the airأمّ

و لعلّ تفسیر یوسف علي لم یرقَ للمعنى المقصود في اآلیة الكریمة، فالمرأة لیست ". في الھواء"

وجة غیر  ر ذلك یوسف عليّ للقارئ اإلنجلیزي، بل المعنى أن تكون الزّ معلّقةً في الھواء كما صوّ

ة، وھذا ما ال نلمس جةٍ أو مطلّقةٍ، و بذلك فھي معلّقة أي مقیّدة و غیر حرّ ِّ ھ في ترجمة یوسف متزو

.عليّ 

ا ترجمة المجمع فجاءت حرفیّةً بتفسیر باستعمال األداة  كما أشارت إلى المشبّھ . so asأمّ

وجة( theبكلمة ) الزّ other وجة األخرى"أي ا المشبّھ بھ فقد استخدمت ترجمة المجمع ". الزّ أمّ

فة  ورة الحرفیّة للتّشبیھ باستعمال الصّ neither divorced norعبارة ثمّ أردفت بhangingالصّ

marriedوبذلك كانت ترجمة المجمع مُطابقةً لما . بین قوسین؛ أي ال ھي متزوجة و ال ھي مطلّقة

.جاء في التّفسیر

، جاءت ترجمة یوسف عليّ حرفیّةً بتفسیر، و لعلّ صورة التّشبیھ الحرفیّة و خالصة القول

. ب التّشبیھ لم ترق إلى ما یُقصد بھ في اآلیة الكریمةأو حتّى اإلضافات الّتي حاول من خاللھا تقری

ا، ولكنّھا أبانت في شروحاتھا أنّھا قریبة من المعنى  كما جاءت ترجمة المجمع حرفیّةً بتفسیر أیضً

.المقصود من التّشبیھ القائم في اآلیة الكریمة

ۈئ ۈئ ېئ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئې ې ى ى ائ ائ نث:قال .61/8

]140.ک[مثحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مبجئی ی یېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

-ھدیدحذیر و التّ على سبیل التّ -المؤمنون:المشبّھ

.المنافقون و الكافرون: بھالمشبّھ

1 http://www.thefreedictionary.com/hang.html ّ الدّخول للموقع في2011-07-03 تم

http://www.thefreedictionary.com/hang.html
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

.مثل: أداة التّشبیھ

.اإلثملبس باالستھزاء و التّ : وجھ الشّبھ

.وجھ الشّبھلحذف: ، ومجملأداة التّشبیھلذكر : مرسل مجمل؛ مرسل: التّشبیھنوع 

.المشبّھتقبیح : التّشبیھغرض 

:الكریمةاآلیةتفسیر 

من جلس في مجلس المعصیة و لم ینكر علیھم یكون معھم في أنّ على دلیلٌ اآلیةفي ھذه 

ن ینكر علیھم أر بن لم یقدّ إعملوا بھا، فأوموا بالمعصیة تكلّ إذانكر علیھم یُ أنو ینبغي . الوزر سواء

غلیظ ه المماثلة لھم خارجة مخرج التّ و ھذ1اآلیةھذه أھلى ال یكون من نھم حتّ یقوم عأنینبغي 

المماثلة في المعصیة وأریدالمنافقین، إلىا بجلوسھ خویف، و ال یصیر المؤمن منافقً ھدید و التّ والتّ 

2.لبس بالمعاصيتصیرون مثلھم في التّ كمإنّ أيال في مقدارھا، 

:ترجمة یوسف علي

"Already has He sent you Word in the Book, that when ye hear the signs of

Allah held in defiance and ridicule, ye are not to sit with them unless they

turn to a different theme: if ye did, ye would be like them. For Allah will

collect the hypocrites and those who defy faith - all in Hell:-" 3

:ترجمة مجمع الملك فھد

"And it has already been revealed to you in the Book ( this Qur’an) that

when you hear the Verses of Allah being denied and mocked at, then sit not

with them, until they engage in a talk other than that; (but if you stayed

with them) certainly in that case you would be like them. Surely, Allah

will collect the hypocrites and disbelievers all together in Hell." 4

د السّمرقندي1 .1/374مرجع سابق، ص : نصر بن محمّ
د الطّاھر بن عاشور2 .5/236مرجع سابق، ص : محمّ

3 Yusef Ali: op,cit., p88.
4 Khan, Al-Hilali: op,cit., p133.
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:تحلیل التّرجمتین

میر ا لمھجور ترجم یوسف عليّ التّشبیھ ترجمةً حرفیّةً إذ حافظ على المشبّھ باستعمال الضّ

ye میر التّفاق المشبّھ likeكما استعمل األداة . في اللّغة اإلنجلیزیّة المعاصرةyouالّذي یعادل الضّ

دون غیرھا اإلثملبس باالستھزاء و التّ في صفة " المنافقون و الكافرون"و المشبّھ بھ " المؤمنون"

فات .في الصّ

ا ترجمة المجمع فقد حاذت حذو ترجمة یوسف عليّ ف .ي كلّ ما ذھب إلیھأمّ

تا و خالصة القول ، جاءت ترجمة یوسف عليّ و ترجمة المجمع حرفیّان و نحسب أنّھما أدّ

.المعنى المقصود من اآلیة الكریمة

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پٱ حتنث:قال 62/9

مثٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

]163.ک[

:تحلیلھالتّشبیھ ووصف 

.النّبيلىإالوحي : المشبّھ

.5نوح إلىالوحي : بھالمشبّھ

.)الكاف(التّشبیھحرف : أداة التّشبیھ

.ماءالكتاب من السّ إنزالجنس الوحي، و من غیر : وجھ الشّبھ

لمرسل : التّشبیھنوع  ل، و أداة التّشبیھلذكر : ؛ مرسلمفصّ .وجھ الشّبھلذكر : مفصّ

.المشبّھإمكانبیان : التّشبیھغرض 

:الكریمةآلیةاتفسیر 

 ّ ٌ ألھل الكتاب عن اقتراحھم أن ینزل علیھم كتابًا من السّماء، و احتجاجٌ علیھم بأن جواب

الة و السّالم تھم -أمره في الوحي كسائر األنبیاء علیھم الصّ من غیر –الّذین ال ریب ألحدٍ في نبوّ

1.إنزال الكتاب من السّماء

د بن أحمد األنصاري القرطبي1 .6/15مرجع سابق، ص : محمّ
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:ترجمة یوسف علي

"We have sent thee inspiration, as We sent it to Noah and the

Messengers after him…" 1

:ترجمة مجمع الملك فھد

"Verily, We have sent the revelation to you (O Muhammed صلى هللا علیھ 

as We sent the revelation to Nuh (Noah) (و سلّم and the prophets after

him"

:تحلیل التّرجمتین

میر المھجور تر كافئةً إذ استعمل الضّ الّذي یُعادل theeجم یوسف عليّ التّشبیھ ترجمةً مُ

الّتي تدلّ إیحائیًا في inspirationكما استعمل كلمة . في اللّغة اإلنجلیزیّة المعاصرةyouالضمیر 

ل من هللا س2اللّغة اإلنجلیزیّة على اإللھام الفردي و الشّخصي بحانھ على ال على الوحي المنزّ

سول الكریم رابطًا بھا المشبّھ بالمشبّھ بھ، حیث أتى asو جاء اختیار یوسف علي ألداة التّشبیھ. الرّ

میر  لیأتي بعد ذلك بما یكافئ اسم النّبي نوح في . بحرف التّاج و الّذي یعود على هللا Weبالضّ

.لّغة الھدفوھو ما یكسب المشبّھ بھ توطینًا في الNoahاللّغة اإلنجلیزیّة 

ا ترجمة المجمع فجاءت حرفیّةً بتفسیر، حیث استعملت مفردة  الّتي تدلّ revelationأمّ

حت طبیعة المشبّھ باسم النّبي . 3على الوحي اإللھي بین قوسین، لتقریب Muhammedكما وضّ

سول  ل على الرّ asاألداة بینما استخدمت التّرجمة . القارئ من التّشبیھ القائم على الوحي المنزّ

وتي للنّبي  Noah، و تشرح بما یكافئھ بین قوسین بـ "نوح"ثمّ تُعقب مباشرة بالمشبّھ بھ بالنّقل الصّ

یانة المسیحیّة و الیھودیّة، وبذلك كان لتقریب القارئ من  وھو االسم المتداول في الكتب المقدّسة للدّ

.النّص األصلي السّمة البارزة في ھذه التّرجمة

جاءت ترجمة یوسف عليّ مكافئةً و ترجمة المجمع حرفیّةً بتفسیر ،قولو خالصة ال

تا المعنى المقصود في اآلیة الكریمة، رغم أن اختیارات یوسف عليّ اللّغویة قد ال  ونحسب أنَّھما أدّ

ب القارئ من المعنى الدّقیق و األصلي لآلیة الكریمة .تقرّ

1 Yusef Ali: op,cit., p91.
2 http://www.thefreedictionary.com/inspiration.html 2011-07-03 ّ الدّخول للموقع فيتم
3 http://www.thefreedictionary.com/revelation.html ّ الدّخول للموقع في2011-07-03 تم

http://www.thefreedictionary.com/inspiration.html
http://www.thefreedictionary.com/revelation.html
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:خاتمة الفصل و مناقشة النّتائج.37.

دّدت أركانھا وأنواعھا تناول  نة اثنتین و ستّین آیة من التّشبیھات القرآنیّة، حُ ّ ُ في المدو البحث

على التّوالي على حسب ترتیبھا في -البقرة و آل عمران و النّساء–و أغراضھا في ثالث سورٍ 

الً و أُحصیت تسعةٌ و ستیّن تشبیھًا  منھا أربعةً و عشرین تشبیھًا مرسالً . المصحف الشّریف مفصّ

 َ َ تشبیھاتٍ تمثیلیّةٍ و ثالث ا و خمس وأربعةً و عشرین تشبیھًا مرسالً مجمالً و أحد عشر تشبیھًا بلیغً

ا، و المالحظ للتّشبیھات  ا أیضً الً واحدً ا مفصّ دً ا و تشبیھًا مؤكّ تشبیھاتٍ سلبیّةٍ و تشبیھًا مقلوبًا واحدً

.ل و المرسل المُجمل و كذلك البلیغ بدرجة أقلّ الواردة في البحث اكتساحھا للتّشبیھ المرسل المفصّ 

  ُ وقد قُوبلت ھذه التّشبیھات بترجمتین إحداھما لیوسف عليّ و ثانیھا لمجمع الملك فھد، حیث

قارنة و التّحلیل بینھما لُغویًا بعیدًا عن النّقد الّذي ال یدخلُ في خانة التّحلیل الوصفي، قصد  تمّت المُ

من معنى اآلیات المُحكمات و كذلك دقّة التّعابیر المُستعملة في كلتا الوقوف على قرب وفائھما 

ة البالغیّة الّتي یحملھا كلّ من النّص الھدف و النّص  ّ الترجمتین، وكذا الوقوف على مدى القو

ور  ھات التّفاسیر القرآنیّة الّتي تولي اھتمامھا بمعاني الصّ ا أوردتھ أمّ األصل، وكذا مدى قُربھا عمّ

كما رُصدت األسالیب المتّبعة في التّرجمة . بالدّراسة و التّحلیل البالغي و اللّغويPیّة في البیان

:الّتي لم تخرج عن األسالیب التّالیة

.التّرجمة الحرفیّة ویندرج ضمنھا النّقل الحرفي و النّقل الحرفي بتفسیر.1

. ة الھدفالتّرجمة المعنویّة وھي إعادة صیاغة أركان التّشبیھ في اللّغ.2

.التّرجمة بمكافئ و ھي إیجاد مكافئ تأثیري أو وظیفي أو تركیبي في اللّغة الھدف.3

. ولقد اختلفت كال التّرجمتین في استعمال األسالیب المذكورة في ترجمات التّسع و الستّین تشبیھًا

ھد ونسب وفیما یلي جدول یمثّل أسالیب ترجمة التّشبیھ عند كلّ من یوسف علي ومجمع الملك ف

.استعمالھا عند كلّ واحد منھما

مجمع الملك فھدیوسف عليالتّشبیھأسالیب ترجمة 

%5782%4768حرفي بتفسیر/ نقل حرفي

%913%1522ترجمة معنویة

%35%710ترجمة بمكافئ

%00%00)التّشبیھعدم ترجمة (حذف 

ƳǃӨү01 : عند كّل مترجمأسالیب ترجمة التّشبیھ و نسب استعمالھا
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ّ األسلوب المھیمن في كال التّرجمتین ھو التّرجمة  ح النّسب الموجودة في الجدول أن و توضّ

و نسبة تفوقھا نسبیًا عند المجمع  ٪68فعند یوسف عليّ بنسبة . الحرفیّة و التّرجمة الحرفیّة بتفسیر

مة المعنویّة في كال من مجموع التّشبیھات المدروسة، ثمّ یلیھ بعد ذلك أسلوب التّرج82٪

ثمّ یلیھ أسلوب ٪13وھي نسبة تفوق نسبیًا نسبة المجمع ٪22التّرجمتین، فعند یوسف علي 

بالنّسبة للمجمع، وھي نسبةٌ ضئیلةٌ عند كلیھما أمّا ٪5و٪10التّرجمة بمكافئ الّذي كان بنسبة 

.ات المدروسةالحذف أو عدم ترجمة التّشبیھ فلم نسجل و ال حالة واحدة من التّشبیھ

ّ األسلوب المھیمن لترجمة التّشبیھ ھو التّرجمة الحرفیّة و الحرفیّة  ا سبق أن و یتّضح ممّ

ل كلّ من یوسف عليّ و ھیئة المجمع استعمال ھذا األسلوب رغم ما ینطوي علیھ  بتفسیر، وقد فضّ

ة ما یتعلّق بخصوصیات ثقافة اللّغة الھدف ة بالغة التّشبیھ و لعلَّ ذلك یعود إ. من مخاطر خاصّ ّ لى قو

القرآني و إعجاز سبكھ، لذلك كان قرار اختیار الحفاظ على أكبر مساحةٍ ممكنةٍ من اللّغة المصدر، 

وكیف ال و ھي لغة القرآن المعجزة في مبناھا ومعناھا، فكان التّحدي أكبر في اختیار مكافئاتٍ 

ف معاني  .Pلُغویةٍ أخرى من شأنھا أن تحرّ

ا األسلوب ا وعلى . لثّاني فھو التّرجمة المعنویّة؛ أي إعادة صیاغة ألحد أركان التّشبیھأمّ

العموم جاءت نسبة استعمالھا لدى المجمع و یوسف علي متواضعة، ویتمیّز ھذا األسلوب بنقل 

الشّروحات و المعاني األصلیّة و أحیانًا الظّلیلة لآلیات الكریمة، ویلجأ المترجم في ھذا األسلوب إلى 

یاغة، ھذا إذا تعذّر علیھ إیجاد مكافئ یحیط بكلّ ما یحویھ التّشبیھ من التّ  فسیر و التّحلیل و إعادة الصّ

.معاني في اللّغة الھدف

و قد احتلّ أسلوب التّرجمة بمكافئ المرتبة الثّالثة في اللّغة الھدف، حیث یعتبر األقل 

ُّ على احترام استعماال إذا ما قُورِن بالنّسب السابقة، وھي مُحاولةٌ ت و الخوف من القرآنقدسیة نم

. الخروج عن معناھا

ا مدى درجة وفاء التّشبیھات لمعنى النّص األصلي فإنھا قریبة من المعنى األصلي، إالّ  أمّ

ح عدد  في بعض الحاالت أو االختیارات اللّغویة الّتي لم تكن في محلّھا، والجدول اآلتي یوضّ

.ي درجة قرب وفاء التّشبیھ للمعنى القرآنيالحاالت و النّسب المئویّة ف
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قریبة من المعنى المترجمون

األصلي

بعیدة من المعنى 

األصلي

الخروج من 

المعنى

53133عدد الحاالتیوسف علي

%4%19%77النّسبة

6360عدد الحاالتمجمع الملك فھد

%0%9%91النّسبة

معاني أمھات التّفاسیر القرآنیةدرجة وفاء التّشبیھ ل: 02جدول

ترجمة لمعاني التّفاسیر القرآنیة المذكورة في  ح مدى قرب التّشبیھات المُ ھذا الجدول یوضّ

تشبیھًا قریبًا من المعنى األصلي من 53بما یعني ٪77مرحلة التّحلیل، فقد بلغت نسبة یوسف عليّ 

ا حاالت الخروج عن المعنى فقد ٪19حالة بعیدة عن المعنى أي ما نسبتھ 13و لدیھ 69أصل  ، أمّ

و ربّما یعود ذلك . من مجمع التّشبیھات التّسع و الستّین٪4قاربت ثالث حاالتٍ، أي ما یُعادل 

یوسف علي إلى تأویالتٍ فردیّةٍ أو اختیارٍ غیر مناسبٍ لبعض المفردات أو العبارات الّتي أخرجت 

.اتالتّرجمة من المعنى األصلي لآلیات المحكم

ا مجمع الملك فھد فقد بلغت نسبة القرب من المعنى األصلي  تشبیھاً، كما 63أي ٪91أمّ

حاالتٍ فقط ، وقد یرجع ذلك إلى استعمال 6أي ٪9كانت نسبة حاالت االبتعاد عن المعنى األصلي 

ور البیانیّة بشكل خاص لبعض التّفاسیر القرآنیة إلى الشّروحات و ا لتّفاسیر المجمع في ترجمتھ للصّ

.و لعلّ كان ذلك السّبب الرئیسي في موافاتھا لمعاني اآلیات الحاملة لصور التّشبیھ. بین قوسین

و البد من اإلقرار أن التّشبیھات القرآنیة تتراوح في درجة صعوبتھا من حیث معناھا 

 ّ التّشبیھ المرسل ومبناھا؛ أي كل ما یكتنف سیاق التّشبیھ القرآني و صیاغتھ البیانیّة، إذ اتّضح أن

بھ، و یأتي المرسل المجمل في  ل أسھل نسبیًا في نقلھ باعتبار ذكر أداة التّشبیھ و وجھ الشّ المفصّ

بھ مغیّب، و بذلك تزداد إمكانیة عدم وصول القارئ في اللّغة الھدف  ّ وجھ الشّ المرتبة الثّانیة كون أن

.لمعنى التّشبیھ البالغي و الحقیقي لھ

ا ثم یأتي التّشبی ً ھ البلیغ الّذي یصل المشبّھ بالمشبّھ بھ، وھو أكثر أنواع التّشبیھات أثر

و لعلّ ترجمتھ دون أداة في اللّغة الھدف لھ من البالغة البیانیّة الكثیر، فمن األفضل عدم . وبالغةً 

ا فیما یتعلّق بالتّشبیھات التمثیلیّة فلقد كانت ترجمتھا م. حرمان القارئ من ھذه األفضلیة لیئةً أمّ

بھ داخل إطار العالقة الّتي  بالعوائق كونھ یساھم بإدخال صورةٍ منتزعةٍ من متعدّد في ركن وجھ الشّ

لیأتي التّشبیھ المقلوب و التّشبیھ العكسي اللّذان یخضعان لتغییرات تركیبیّة .  تربط المشبّھ بالمشبّھ بھ

ةبحتة تُساھم في تقریب صورة التّشبیھ في اللّغة الھدف بطریق .ة خاصّ
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ٍ كثیرةٍ المشبّھ  ّ الترجمات قید الدّراسة تُراعي في مواطن جدت أن و من ھذا المنطلق وُ

بھ القائم حتّى و إن كان مغیّبًا مثل ترجمة اآلیة رقم والمشبّھ بھ 73و 25و 13و كذلك وجھ الشّ

ٍ أخرى لم تجاري ھذه التّرجمات المقصود بالمشبّ 74و ھ أو المشبّھ بھ من سورة البقرة، وفي مواطن

ئیسیان في التّشبیھ مثل ترجمة اآلیة  كنان الرّ ُّ بھ القائم بینھما و ھما الر من سورة 107و وجھ الشّ

البقرة، و قد یرجع ذلك لمحاولة المترجمین إیجاد مكافئاتٍ دینامیّةٍ أو ثقافیّةٍ من جھة مثل ترجمة 

نى األصلي للتّشبیھ من جھة أخرى مثل من سورة البقرة  أو لتأویالتٍ بعیدةٍ عن المع22اآلیة 

.من سورة البقرة146و 108من سورة النّساء و 129ترجمة اآلیة 

كما لُوحظت ترجمة التّشبیھ بمفردات كثیرة تساھم في إعطاء إشارة للقارئ عن درجة القوة 

ٌ كثیرة و متعدّدة ألدوات التّشبیھ كلّ حسب الس جدت ترجمات یاق اللغوي البالغیة للتشبیھ، كما وُ

.Asأو likeباألدوات –كما ھو شائع –والتركیبي للغة الھدف فالتّشبیھ ال یتم فقط 

إن ترجمة التّشبیھ باللّغة اإلنجلیزیّة المعاصرة أو اللّغة اإلنجلیزیّة القدیمة لھ و علیھ، إذ أن ّ 

لقدیمة ھي محاولةٌ اللّغة المعاصرة تسعى لتوصیل المعنى البالغي للتشبیھ للقارئ فان اللّغة ا

.وإضفاء صبغة اللّغة المقدّسة على التّرجمةPلمجاراة 

ھ التّرجمي،  وعلى العموم جاءت ترجمة یوسف علي و ترجمة المجمع متشابھتین في التوجّ

ابقة تبیّن تقارب النّسب المئویة و عدد الحاالت و األسالیب التّرجمیّة .و الجداول السّ
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یتھ في إضفاء  فیعة في علم البالغة و أھمّ ّ للتّشبیھ مكانتھ الرّ لقد اتّضح من خالل ھذه  الدّراسة أن

ّ بالبالغة . العربیّة و اإلنجلیزیّة: سمات الحسن و البیان و الجمال في اللّغتین ٌ یختص فال یخلو كتاب

ورة البالغیّة األثر الكبیر في ال ّ من ھذا الباب الكبیر، إذ لھذه الصّ قارئ ولجمالیتھ البیانیّة الحس

.الرفیع في النفس البشریّة

ّصت فیما  و لقد أفضى البحث بجانبھ النّظري و التّطبیقي إلى مجموعةٍ من االستنتاجات لُخ

:یلي

.تقف الخاصیّات اللّغویة و الالّلغویة للنّص المقدّس عائقًا في وجھ المترجم.1

ٍ لُغویّةٍ تفرض قدسیّة النّصوص المقدّسة على المتر.2 د عملیّة نقل ّ التّرجمة مجرّ جم الترفّع على أن

ّ ھدف ٍّ مصدرٍ إلى نص .من نص

یغ البالغیة نحو النّص الھدف إلى اإلبقاء .3 على - قدر المستطاع -یحتاج المترجم في نقل الصّ

".المعنى"الحرارة البیانیّة لھذه التّعابیر دون المساس بجوھر التّرجمة أال وھو  

ة المترجم القرآن الكریم معنًى و مبنًىیجعل إعجاز.4 مستحیلةً في نقلھ للنّص المقدّس من مھمّ

ن اللّغوي األھمّ في العملیّة التّرجمیة ّ .لھذه الثّنائیة حتّى و إن اجتھد في ذلك، لیبقى المعنى المكو

فَت ق.5 ریحتھ، التّشبیھ مظھرٌ من مظاھر البالغة و غایةٌ ال یصل إلیھا إال من لطُف طبعھ و صَ

ر الغریب بالمعروف و المعروف بما ھو أعرف منھ ّ .حیث أنّھ یصو

ینقل التّشبیھ النفس من المعقول إلى المحسوس، و من الفكرة إلى الفطرة، ومن الغموض إلى .6

لذلك جاء إعجاز التّشبیھات . فصلة النّفس بالمحسوسات أسبق من صلتھا بالمعقوالت. البدیھة

معیّنة، فلم تنحصر في عصرٍ دون عصرٍ، إذ تستمدّ عناصرھا من القرآنیة غیر مقرون ببیئة

.الطّبیعة

ا إلى أغراضھ الّتي سیقت من أجلھ.7 .یرجع إعجاز التّشبیھات القرآنیة أیضً

ة بالتّشبیھ، و إنّما ھي شأن القرآن .8 الدّقة في اختیار األلفاظ و التّعابیر، وھذه حقیقةٌ لیست خاصّ

ا .في أسالیبھ جمیعً

تّشبیھات القرآنیة حول اإلنسان، فتشبّھھ تارةً و تشبِّھ لھ تارةً أخرى، تشبّھھ بما یناسب تدور ال.9

..وضعھ، و تشبھ لھ بما یحیط بھ من ھذا الكون مما ال غناء عنھ في حیاتھ ووجوده

ائرة المعرفیة و الثّقافیة ألي تجربةٍ اإنّ .10 جتماعیّةٍ التّشبیھ عملیّةٌ عقلیّةٌ إدراكیّةٌ لھ تقاطعات مع الدّ

.معیّنة

التّشبیھ ظاھرةٌ بالغیّةٌ موجودة في اللّغة العربیّة كما في اللّغة اإلنجلیزیّة فھي ولیدة الطّبیعة .11

.البشریّة الّتي تستعملھا الشّعوب و الثّقافات
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ٍ أساسةٍ ھي.12 ن من أربعةِ أركان ّ التّشبیھ یتكوّ المشبّھ: تتّفق اللّغتان العربیّة و اإلنجلیزیّة بأن

بھ .والمشبّھ بھ و أداة التّشبیھ و ووجھ الشّ

بھ في أغلب الحاالت بالمشبّھ بھ دون المشبّھ.13 .یرتبط وجھ الشّ

ٍّ و انتباهٍ كبیرین من .14 ّ ترجمة التّشبیھ تحتاج إلى ترو لُوحظ من خالل مقارنة التّرجمات أن

ا ّ المعنى الحرفي قد یكون خادعً ة وأن .المترجم خاصّ

ّ التّحلیل ا.15 .للّغوي للتّشبیھ قد یساعد المترجم في اختیار األسلوب األمثل في ترجمة التّشبیھإن

و لقد سعى ھذا البحث بتحلیل تسعةٍ وستّین تشبیھًا في ثالثِ سورٍ، طُرحت في بدایتھ عدّة 

تساؤالتٍ حول كیفیّة ترجمة التّشبیھ إلى اللّغة اإلنجلیزیّة و مدى توفیق المترجم في نقل التّأثیر 

الحرارة البالغیّة نفسھا للتّشبیھ القرآني و إیجاد مكافئاتٍ ومقابالتٍ مقنعةٍ في اللّغة الھدف، و كذلك و

ُّ مترجمٍ  .وقع التّساؤل عن األسالیب الّتي اتّبعھا كل

ولقد بدا جلیًّا من خالل الدّراسة التحلیلیّة لترجمات تلك التّشبیھات باللّغة اإلنجلیزیّة، أنّھا 

كما كان األسلوب المھیمن في التّرجمات المدروسة ھو أسلوب . معناھا أكثر من مبناھاكانت تراعي 

ا التّرجمة بمكافئ ً و لعلّ . التّرجمة الحرفیّة و التّرجمة الحرفیّة بتفسیر ثم التّرجمة المعنویّة و أخیر

القرآن الكریم اعتماد المترجمین على أسلوب التّرجمة الحرفیّة و الحرفیّة بتفسیر یعود إلى إعجاز 

.من جھة و حرصھم على نقل معاني اآلیات المحكمات من جھةٍ أخرى

ھات التّفاسیر القرآنیة في  ولقد لُوحظ اقتراب المترجمین لمعنى النّص القرآني الوارد في أمّ

ّ بعض االختیارات اللّغویة أدّت إلى االبتعاد عن ھذا المعنى في . معظم الحاالت و أغلبھا إالّ أن

َ حاالتٍ ابتعدت فیھا ترجمة یوسف علي عن المعنى األصلي،     حاالتٍ  أخرى، و قد رُصدت ثالث

و لعلّ ذلك ال یعود إلى عجز المترجم في فھم أسرار اللّغة العربیّة بحیث أنّھم و ضعوا شروحاتٍ   

جلیزي أو و تفسیراتٍ كثیرةٍ و كلمات وعبارات بین قوسین عدیدةٍ للتّوضیح و تسدید فھم القارئ اإلن

.وھذا یدلّ على تمكنّھ من اللّغة العربیّة. على األقل تقریبھ للمعنى المقصود لآلیات المحكمات

و لعلّ نتائج البحث قد أجابت ولو بطریقةٍ جزئیّةٍ على الفرضیات المطروحة  من خالل ما 

:یلي

و تغض الطّرف لقد اتّضح من خالل التّرجمة الحرفیّة للتّشبیھ أنّھا تُحاكي النّص المصدر

ّ المحاكاة العمیاء للغة النّص  ّ المعنى األصلي لآلیة، إذ أن عن النّص الھدف في حالة أنّھا لم تمس

ا و غریبًا لقارئھ .المصدر قد تغیّب المعنى في النّص الھدف، بل و یصبح مبھمً
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ّ التّرجمة الحرفیّة بتفسیر قد تحرص في أسلوبھا على الشّكل و المعنى في وقتٍ  ، إن واحدٍ

ا لھذا األسلوب أمانةً و تبرئةً ألیدیھم من أي مغالطاتٍ قد  ّ المترجمین یجنحون دائمً لذلك نجد أن

.تحدث في التّرجمة

ھات التّفاسیر  ّ اعتماد المترجمین على أمّ أما التّرجمة المعنویّة فال یمكن إقصائھا إذ أن

ُّ على حرصھم الشّدید على نقل معاني اآلیات  الكریمة، و لعلّھ األسلوب الّذي یشفي غلیل القرآنیة یدل

.المترجمین في نقل ظالل المعاني الّتي تحملھا التّشبیھات القرآنیة

لغویّةً في |ً كما ال تُستثنى ترجمة التّشبیھ بمكافئ إذ یضفي على اللّغة الھدف رونقًا و سالسة

فبالرغم من محاسن ھذا . ھدفالشّكل و المعنى، و ھذا یدلّ على تمكّن المترجمین للغة النّص ال

األسلوب قد یبخل ھذا األسلوب ببعض بالغة النّص المصدر، لذلك یستحیل في مطلق األحوال 

.ترجمة التّشبیھات القرآنیة مبنى و معنى

ع األسالیب الّتي تجنح نحو النّص المصدر أو  فال ریب من حرص المترجمین على تنوّ

ا ترجمیًا في نقل التّشبیھات النّص الھدف، فالجمع بینھا نعتبره من ا و نضجً وجھة نظرنا، تصالحً

ّ البعد الثّقافي الّذي تحملھ التّشبیھات القرآنیة یؤثر حسب . القرآنیة إلى اللّغة اإلنجلیزیّة كما أن

ّ الطّرف عن أھمیّة التّشبیھ في سیاق النّص  أغراضھا البالغیّة في النّص الھدف، دون أن نغض

.یاق تحطُّ رحال التّأویلالمصدر إذ على السِّ 

و من ھنا، البدّ لمترجم التّشبیھ أن یتمكّن من علوم البالغة العربیّة و القرآن و كذا علوم 

.اللّغة الھدف سواء بسواء، وأن یكون على درایةٍ دقیقةٍ بأمّھات التّفاسیر القرآنیة

ترجمة التّشبیھ كما ال مناص من أن یضیف المترجم الشّرح و الھوامش و التّعقیبات في

ةً فیما یتعلّق بالتّرجمة الحرفیّة، إذ ذلك یساعد القارئ بما تفتقر لھ ثقافتھ .خاصّ

و لقد لُمست لغةٌ كالسیكیّة في ترجمة یوسف علي و لغةٌ عصریّة في ترجمة المجمع، ولعلّ 

ل یسعى لمجاراة لغة القرآن الكر ، فاألوّ ٍ یم و الثّاني ذلك یرجع إلى أھداف یسعى إلیھا كلّ مترجم

اء ّ .یسعى لجمع أكبر عدد ممكن من القر

ا، یمكن القول أن ھذه الثّالثیّة في الدّراسة ً البالغة و القرآن و التّرجمة قد تفتح : و أخیر

ّ الدّراسة التحلیلیّة المقارنة قد تنھض بھا  المجال لباحثین آخرین في سبر أغوار ھذه العلوم، كما أن

ة  .ما تعلّق بالتّشبیھ القرآنيلغویًا و بالغیًا، خاصّ
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bstract

THE TRANSLATION OF SIMILE IN THE SUBLIME
QUR’AN INTO ENGLISH

FROM THE BEGINNING OF QUR’AN TO SÛRAH AN-NISÂʼ
ـــAN ANALITICAL COMPARATIVE STUDYـــ

This is a survey about translation problems in religious fields. It

shows that the most important aim of a translator is the communication of

the message of sacred texts whatever powerful are the features of their

language. This paper, therefore, aims to highlight the challenges that

translators of religion encounter at the rhetorical levels. It also aims to

suggest the ways of enhancing the field of sacred texts translation

especially “The Qur’an”.

Simile, as a rhetorical feature, presents a challenge for translators. It

has actually been argued that Simile might give rise to serious problems in

translation, since its occurrence in a sentence can result in a certain cultural

and contextual phenomena.

On this basis, the present study aims to provide a short overview of

the main rhetorical issues concerning Simile, identifying a limited number

of Simile cases in the Qur’an and comparing them with their equivalents in

Two well-known English translations of the Qur’an, then inferring the

translation strategies adopted by the translators to render this rhetorical

feature and determining the extent to which these  translators succeeded in

avoiding ambiguity and unfaithfulness toward the Tafsir’s (meaning) that

they worked on while performing their translation.

We attempt to discuss the different methods through which

translators of the Holy Qur’an dealt with “Simile”. This concept is

considered to be the most important figure of speech in major work on

A
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rhetoric. Thus, an important number of pages are devoted to this concept

especially in Arabic writings. The term “Simile” demonstrates a certain

kind of figures of speech which draw attention to certain shared properties,

depending on the characteristics of each culture and each language.

We also present a few research findings on the process of

understanding Simile, whereby a special attention is given to the semantic

meaning holding between its four components: topic (mochabbah), vehicle

(mochabah bihi), similarity markers (adāt chabah) and point of similarity

(wajh chabah). Yet, Simile was viewed as the most sophisticated

conceptual device among figurative expressions by Arab rhetorecians like

Alǧarǧāni, Al-askari, ibn el-rachik, el-sakaki and so many others, by

manipulating different degrees of conventionality among these four

components and by the explicit presence of each component, an effect is

brought in the end to the esthetic and rhetorical impact on the reader.  If

translation is a process of transferring meaning in the first place, Simile, as

a rhetorical phenomenon, must be taken into account in the perspective of a

translation act. So, the main questions to be asked here is: How do

translators deal with Simile? And what kind of strategies they adopt to

translate the Qur’anic Similes?

In order to answer these questions, we have chosen two translations

of the Holy Qur’an into English; one is done by Yusuf Ali and the other by

the King Fahd complex. From this perspective, we divided the dissertation

into three chapters, besides the introduction and conclusion. Each of these

chapters has an introduction and a conclusion of its own.

The introductory part intends to be the methodological framework of

the dissertation including the research problem and the corresponding

hypotheses.

The theoretical side is made up of two chapters. The first chapter is

devoted to sacred texts and their connections with the movement of
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translation studies. The degrees of linguistic and non-linguistic factors that

can face the translator’s task with this kind of texts are highlighted as well.

The eternal conflict between free translation and word for word translation,

that governed the problematic of translating this type of texts, was the

essence of this chapter.

Even so, many concepts have been brought to the fore when dealing

with our main subject and were investigated as well, like the conflicts of

some Qur’an issues related to the style of the Holy Qur’an and its

translation, the untranslatability of the QUR’AN, the theory of meaning,

the conflict within the framework of the culture changes, the sacredness of

the Scriptures and so many others. By the end, we concluded that the

sacredness is an extra linguistic element that can make the task of the

translator of sacred texts much harder.

So, The translator must ,in his turn, masters which method of

translation he can adopt to express the exact meaning of Ayat (verses) in

each case, taking into consideration the Qur’an’s inimitability or Î’idjaz as

a crucial fact in the translation process. This latter does not concern only its

meanings or style but also its great cohesion and its semantic, grammatical,

and phonological elements.

We end up from this chapter that “the translation of the Qur’an can

be an impossible necessity”.

The second chapter discusses the similes in Arabic and English

language. In this chapter, we tried to give a working definition of Simile

which is originally considered a rhetorical phenomenon that expresses

“resemblance and likenesses”, and technically means the comparison of

two objects with some similarities using generally similarity markers. This

definition can no longer satisfy the real concept of Simile; it’s not only an

esthetic phenomenon but also a cognitive communicative tool that allows

us to understand the way of thinking of a given culture.
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Then, we tackled the different types and classifications and

components that Simile might have in both languages.

At the end of this chapter, we present the different purposes of

similes which express the intention that a simile holds either explicitly or

implicitly.

In respect with the comparative study adopted in this research, we

devoted the same steps for English language, just to stand upon the

different points of similarities and differences between the two languages.

Simile has at least two components which are “vehicle” and “topic”.

On the other hand, English language has other concepts like “Metaphor”,

“Comparison” and “Analogy” that can interfere with the concept of

“simile”

The practical side looks at the different strategies used by Yusuf Ali

and King Fahd Complex through the translations done by Muh. Taqi-Ud-

Din Al-Hilali and Muh Muhsin Khan.

On the light of what have emerged in the theoretical side, the

qualitative research method adopted in this research has been used

throughout the most appropriate source of data. Moreover, this is a

descriptive research as we represents the finding descriptively.  We have

sixty nine similes in sixty two ayah (verses) translated, analyzed and

compared in the purpose of detecting the true weak and strong points in the

translation action. The objective of the study is to know how the translator

dealt with the Similes in the Qur’an.

The results of this chapter are presented in tables which demonstrate

the percentages of using different strategies of translating Simile adopted

by the translators in question.

The results of this research were gathered in the conclusion.

Finally, the study brings out many results which may open the door

for more researches about simile especially in Arabic language, because it
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is a special language and it must be treated separately from any foreign

prototypes. Based on the results of this research, we hope that a significant

data are provided for linguists, translators and whoever is interested in the

study of similes.

Keywords: Simile, Rhetoric, sacred texts, Translation Methods, Qur’an.
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ésumé

LA TRADUCTION DE LA MÉTAPHORE DANS LE CORAN VERS

l’ANGLAIS

DU DÉBUT DU SAINT COR’AN JUSQU’À SOURATE AN-NISSA

UNE ÉTUDE ANALYTIQUE  ET COMPARATIVE

Pour commencer, je précise que j’ai jusqu’à présent employé le

terme générique de « métaphore » pour désigner l’ensemble des images

concernées par cette étude, soit la comparaison, la métaphore in praesentia,

la métaphore in absentia et l’analogie et tant d’autres. Car la métaphore ou

la comparaison peut se traduire par « Tachbih » en arabe.

C’est une exploration au sujet des problèmes de traductions

existantes dans les domaines religieux. Elle montre que la plupart des

traducteurs visent à la communication du message dans les textes sacrés

sans tenir compte des caractéristiques de la puissance de son langage. Cette

recherche, par conséquent, vise à souligner les défis que les traducteurs des

textes religieux rencontrent notamment au niveau rhétorique. Elle vise

également à proposer des méthodes qui peuvent améliorer le domaine de la

traduction des textes sacrés, notamment "Le Coran".

La métaphore, phénomène rhétorique, constitue un défi pour les

traducteurs. Elle  a été effectivement fait valoir que la comparaison pourrait

causer des problèmes dans la traduction, non seulement le côté esthétique

mais aussi le côté culturel qui privilégie ce genre des expressions. Ainsi,

pour traduire une comparaison – c’est-à-dire destinée à favoriser

l’acquisition des connaissances – le traducteur devra choisir le meilleur

R
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moyen de transmettre un savoir au lectorat de la langue d’arrivée en tenant

compte des caractéristiques propres à cette langue.

Au delà, la présente étude vise à fournir un aperçu sur des questions

rhétoriques sur la comparaison, en identifiant un nombre limité de

comparaisons dans le Coran et en comparant leurs équivalences dans deux

traductions anglaises bien connues. On a donc pour objet d’exposer

quelques stratégies pour traduire la comparaison de l’arabe vers l’anglais,

tirées d’ une analyse d’un corpus bilingue qui fait ressortir les tendances

particulières à chacune des deux langues en matière de production du

discours imagé, notamment sur le plan référentiel, structural et esthétique.

Les stratégies adoptées  dans ces  traductions  sont comparées pour

déterminer le degré de réussite des traducteurs dans leurs efforts pour éviter

l’ambiguïté et l’infidélité envers le sens du Tafsir auxquels ils font face

dans leur traduction.

Nous essayons de discuter les stratégies diverses dont les traducteurs

du Coran ont fait usage pour traiter la métaphore de manière un peu vague.

Plusieurs pages sont consacrées à ce concept dans les écrits arabes en

particulier, sachant que la métaphore est essentiellement dérivée de la

comparaison qui est considérée comme une figure de style qu’on appelle

souvent figure de ressemblance.

Nous présentons également les résultats de recherche sur le

processus de compréhension de la métaphore, où une attention particulière

est accordée à la signification sémantique entre ses quatre composantes: le

comparant (Mochabbah), le comparé (Mochabah bihi), l’outil de

comparaison (Adat chabah) et le point commun (Wajh chabah). Pourtant, la

métaphore a été vue par des rhétoriciens arabes comme le dispositif

conceptuel le plus sophistiqué dans les expressions figurées tels

qu’Alǧarǧāni, al-Askari, Ibn El-Rachik, el-Sakaki et tant d'autres. Des

différents degrés de conventionalité entre ces quatre composantes ainsi que
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la présence explicite de chaque élément laissent leur effet sur le degré

esthétique et rhétorique de la métaphore sur le lecteur.

Si la traduction est un processus de transfert de sens, en premier lieu,

la métaphore, comme un phénomène rhétorique, doit être prises dans la

perspective d'un acte de traduction. Donc, les questions principales qui se

posent ici sont: Comment les traducteurs traitent –ils la métaphore? Et quel

genre de stratégies adoptent-ils pour traduire les métaphores coraniques?

Afin de répondre à ces questions, nous avons choisi deux traductions

du Saint Coran en anglais faites par: Yusuf Ali et le complexe du Roi Fahd.

Dans cette perspective, nous avons divisé la recherche en trois chapitres, en

plus de l'introduction et la conclusion.

De plus, chaque chapitre comporte sa propre introduction et

conclusion.

La partie introductive porte sur le cadre méthodologique de la

recherche, y compris sa problématique et les hypothèses pour répondre la

question principale mentionnée ci dessous.

La partie théorique comprend deux chapitres: le premier est

consacré aux textes sacrés et leurs relations avec la traductologie. De plus,

nous avons démontré l’impacte des facteurs linguistiques et non

linguistiques que le traducteur peut faire face lors de sa traduction  de ce

genre de textes. L'éternel conflit entre la traduction libre et la traduction

mot à mot, qui ont régi la problématique de la traduction de ce type de

textes depuis long temps, a été l'essence même de ce chapitre.

De ce fait, plusieurs concepts qui ont surgi lors notre étude ont été

étudiés ainsi que certaines questions coraniques relatives au style du Saint

Coran et sa traduction telles que L'intraduisibilité du Coran, la théorie du

sens, l’échange culturel, le caractère sacré de la Bible et tant d'autres.
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À la fin, nous avons conclu que le caractère sacré est un élément

extralinguistique qui peut rendre la tâche du traducteur des textes sacrés

beaucoup plus difficile.

Ainsi, le traducteur doit, à son retour, acquérir un savoir faire de

stratégies traductionnelles qu’il peut adopter pour exprimer le sens exacte

des Ayats (versets) dans chaque cas, en tenant compte de l’inimitabilité du

Coran ou de Î'idjaz comme un facteur crucial dans l’acte de traduction.

Cette dernière ne concerne pas seulement le sens ou le style mais aussi la

cohésion des éléments sémantiques, grammaticaux et phonologiques.

Nous finissons que "la traduction du Coran peut être une nécessité

impossible».

Le second chapitre aborde les métaphores en langue arabe et en

langue anglaise. Dans ce chapitre, nous avons essayé de donner une

définition de la métaphore qui est considéré comme un phénomène

rhétorique qui exprime «la ressemblance», et techniquement cela signifie

une comparaison de deux objets avec quelques similarités en utilisant des

marqueurs de comparaisons.

Cette définition nous donne  seulement une vision partielle du

concept « la métaphore », puisque ce n'est pas seulement un phénomène

esthétique, mais aussi un outil cognitif de communication qui nous permet

de comprendre la façon de penser d'une culture donnée.

C’est du moins ce que Lakoff et Johnson ont démontré au sujet de

notre système conceptuel ordinaire, qui nous sert à penser et à agir, qui est,

selon eux, de nature fondamentalement métaphorique, et il joue un rôle

central « dans la définition de notre réalité quotidienne ».

Ensuite, nous avons abordé les différents types et classifications et

des composants que La métaphore peut avoir dans les deux langues.
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A la fin de ce chapitre, nous présentons les différents buts de

métaphores qui expriment l'intention de ces comparaisons qu’elles soient

explicites ou implicites.

Nous avons consacré les mêmes étapes pour la langue anglaise, juste

pour cerner les différences les points en commun entre les deux langues.

A la fin de ce chapitre, nous sommes arrivés à la conclusion que la

comparaison a un rôle important dans la langue figurative. Il y’a au moins

deux composantes mentionnés «le comparant» et «le comparé». La langue

anglaise, d'autre part, a d’autres concepts qui sont " Metaphor ",

Comparaison "et " Analogy "

La partie  pratique, se penche sur les différentes stratégies utilisées

par Yusuf Ali, d’une part, et Muh. Taqi-ud-Din Al-Hilali et Muh Muhsin

Khan représentant le complexe du roi Fahd, d’autre part.

Sous la lumière de la partie théorique, la seule méthode de recherche

possible servant notre but de recherche qui est descriptive de nature est la

méthode qualitative.

Notre intention était en effet d’observer des faits de langue dans le

but de mettre en évidence les éventuelles différences de  69 métaphores au

62 aya (versets) traduites, analysées et comparées dans cette recherche afin

de   détecter les points faibles et forts dans l'action de traduction.

Les résultats de ce chapitre sont présentés dans des tableaux qui

montrent les pourcentages d'utilisation des différentes stratégies de

traduction des métaphores adoptées par les traducteurs choisis.

Les résultats de cette recherche ont été recueillis dans la conclusion.

Enfin, l'étude a fait ressortir de nombreux résultats qui peuvent ouvrir la

porte pour d’autres recherches sur la métaphore en particulier dans la

langue arabe parce qu'elle est une langue particulière et doit être traitée

séparément de tous prototypes étrangers. En se basant sur les résultats de

cette recherche, et dans une perspective traductionnelle, notre objectif est
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de permettre aux traducteurs de disposer de stratégies de traduction

respectant les caractères idiomatiques de la métaphore.

Mots-clés: métaphore, Rhétorique, textes sacrés, stratégies de traduction,
le Coran.
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]73.ک[مثگ گ گ گ ژ ڑ ڑ ک ک ک کژ نث: قال .8

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ نث: قال .9
]101.ک[مثېئ ېئ ېئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

ڌ ڎ ڎ ڈ ڌ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ چ چنث: قال .10
]108.ک[مثڈ ژ ژ ڑ 

ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀنث: قال .11

مثٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٺ 

]113.ک[

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ نث: قال .12

]118.ک[مثېئ ىئ ىئ ىئ ی یېئ ېئۆئ ۈئ ۈئ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڤ ڤ ڤ ڤنث: قال .13

]143اآلیةجزء من .ک[مث...

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پنث: قال .14

]146.ک[مثٺ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۇ ۇ ۆ ۆنث: قال .15

]151.ک[مثۉ ۉ ې ې ې ې 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڌ ڌ ڎ ڎچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ نث: قال .16

]165.ک[مثڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱک ک گ گ گ گ ڳ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ نث: قال .17

]167.ک[مثۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄنث: قال .18

]171.ک[مث

مثڦ ڦٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٿ ٿ ٿ نث: قال .19

]183.ک[

ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ نث: قال .20

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڌڇ ڇ ڍ ڍ ڇ ڇچ چ چچ ڃ ڃڃ ڃ 

]187.ک[مثڳ ڳ ڳگ گ گ گ ڳ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ نث: قال .21

]191.ک[مثڤ ڤ ڤٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڳ ک گ گ گ گ ڳڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک نث: قال .22
]194.ک[مثڱ ڱ ڱ ں ڳ ڳ ڱ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ نث: قال .23

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڎ ڎ ڈڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

]198.ک[مثک 

ہ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہں ں ڻ نث: قال .24
]200.ک[مثہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ۅنث: قال .25
مثی یىئ ىئ ىئ ی یوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

]219.ک[

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ڻ ڻ ۀ ۀ ہڻ ڻ نث: قال .26
]222.ک[مثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۅ ۉ ۉنث: قال .27
]223.ک[مثۆئ ۆئ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ نث: قال .28

ڱ ں ں ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

]228.ک[مثڻ ڻ ۀ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ہنث: قال .29

ۇئ ەئ وئ وئ ۇئٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ۈ ۈ

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

]233.ک[مثمب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ نث: قال .30

]239.ک[مثٹ 

]242.ک[مثڳ ڳ گک گ گ گنث: قال .31

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک نث: قال .32
]261.ک[مثک ک ک گ گ گ گ ڳ 
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۅ ۉ ۉ نث: قال .33
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

]264.ک[مثجب حب خب مب ىب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ نث: قال .34

]265.ک[مثٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ نث: قال .35

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

]266.ک[مثک ک

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀنث: قال .36

]275یة جزء من اآل.ک[مث...ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿٺ ٿ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ...نث: قال .37

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٿ ٺ ٺ ٺ ٺ 

]282یة اآلجزء من .ک[مث...ڄ ڄ ڄ ڄ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى نث: قال .38
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئائ ائ ەئ 

]286.ک[مثىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت

مثٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹنث: قال .39

]11.ک[
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

ې ې ې ۅ ۉ ۉڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ نث: قال .40

]36.ک[مثې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

مثڌ ڎ ڎ ڈ ڈڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڃ نث: قال .41

]40.ک[

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ نث: قال .42
]47.ک[مثڦ ڦ ڦ 

ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ نث: قال .43

]49یةآلجزء من اک[مثڑ ک ک ک ژ ڑ ژ 

]59.ک[مثہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭنث: قال .44

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ نث: قال .45
]64.ک[مثڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ نث: قال .46

مثگ گ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

]103.ک[

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےنث: قال .47

]105.ک[مث

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ نث: قال .48
]117.ک[مثڃ ڃ چ چ چ چڃ ڃ 
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

مثڀ ڀ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ نث: قال .49

]133.ک[

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ نث: قال .50

مثی ی جئ حئ مئ ىئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یوئ ۇئ ۇئ ۆئ 

]156ک[

مثڭ ڭ ڭ ڭ ۇہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓنث: قال .51

]162.ک[

]163.ک[مثۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۆ ۆنث: قال .52

]175.ک[مثٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿٿ نث: قال .53

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ نث: قال .54
]47.ک[مثڱ ڱ ں ں ڻڳ ڳ ڳ ڱ ڱگ گ گ ڳ 

ۅ ۅ ۉ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋڭ ۇ ۇ ۆ ڭ ڭنث: قال .55

]73.ک[مثۉ ې ې

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱنث: قال .56
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

]77.ک[مثڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڇ ڇ ڇ ڍ ڍنث: قال .57

]89.ک[مثگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

ے ۓ ۓ ڭۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے نث: قال .58
ۋ ۅ ۅ ۉڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

]94.ک[مثۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭنث: قال .59
104.ک[ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ نث: قال .60
]129.ک[مثڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئائ ې ې ى ى ائ نث: قال .61
]140.ک[مثجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مبی ی یېئ ىئ ىئ ىئ ی 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پٱ حتنث: قال .62

مثٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

]163.ک[
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

إنجلیزي-مسرد مصطلحات عربي. 2
English Glossary-Arabic

أ
Diglossiaاالزدواج اللّغوي 

Substitutionاالستبدال

Translation Strategyإستراتیجیة التّرجمة

Metaphorالتّشبیھ البلیغ/ االستعارة 

Submerged Metaphorاالستعارة الخفیة

Implicit Metaphorعارة الضمنیةاالست

Lexicalized Metaphorالمعجمیةاالستعارة

Dead Metaphorاالستعارة المیتة

Non-lexicalized Metaphorاالستعارة غیر المعجمیة

Usageاالستعمال

Rethorical Questionالستفھام البالغيا

Translation Styleأسلوب التّرجمة

Homonymyالجناس اللفظي/ االشتراك اللفظي 

periphrasis/redundancyاإلطناب

Reformulationإعادة الصیاغة

Borrowingقتراضاال

Cultural Borrowingاالقتراض الثقافي

Collocationالمصاحبة اللفظیة/التجمع اللفظي/ االقتران اللفظي

Colligationاالقتران النحوي

Plain Englishاإلنجلیزیّة الواضحة

Nil Equivalenceانعدام التعادل

Litotesاإلنكار التوكیدي 

Connotationsظالل المعاني/ اإلیحاءات 
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

ب
Substituteالبدیل

Structureالتركیب/ البنیة 

Rhetoricبالغة

ت
Rhetorical Impactالتأثیر البالغي

Etymologyعلم تاریخ الكلمات/ التأصیل المعجمي 

Analysisالتحلیل

Grammatical Transpositionويالتحویل النح

Dynamic Translationالتّرجمة الدینامیة

Religious Translationالتّرجمة الدینیة

Form-Based Translationالتّرجمة القائمة على الشكل

Meaning-Based Translationالتّرجمة القائمة على المعنى

Label Translationالتّرجمة المؤقتة

Functional Translationالوظیفیةالتّرجمة

Translation by Additionالتّرجمة باإلضافة 

Translation by Omissionالتّرجمة بالحذف

Simileالتّشبیھ

تَضَ / التضمین  Implicatureمَّنالمعنى المُ

Correspondanceالتطابق

Equivalenceالتعادل
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

ج
Target Audienceالجمھور الھدف

Genreجنس النّص/ الجنس األدبي 

ح
Translation Mouvementsالتّرجمةحركات 

Semantic Fieldالحقل الداللي

س
Linguistic Contextالسیاق اللغوي

Situational Contextسیاق الموقف

Textual Contextالسیاق النّصي

ع
Untranslatabilityعدم القابلیة للترجمة

Paradigmatic Lexical Relationsالعالقات الھرمیة بین الكلمات

Semioticsعلم اإلشارات

Semanticsعلم الداللة

Lexicographyالصناعة المُعجمیة

Translatingعملیة التّرجمة

Contrastive Componentsالعنصر التقابلي

غ
Purpose of Translationغرض التّرجمة
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

ف
Eloquenceفصاحة

ق
Intentionالقصد

Utteranceالقول

ك
Reciprocal Wordsالكلمات التبادلیة

Symbolic Wordالكلمات الرمزیة

امة Hyperonymالكلمة الضّ

Hyponymالكلمة المنضویة

Archaismالكلمة المھجورة

Metonymyالكنایة

ل
Literary Languageاللّغة األدبیة 

Language of Habitual Useلغة االستعمال االعتیادي

Donor Languageاللّغة المانحة          

Receptor Languageاللّغة المتلقیة

م
Understatmentاإلبخاس

Hyperboleالمبالغة

Synecdocheالمجاز المرسل

Imitationالمحاكاة

Prime Meaningsالمعاني األساسیة

Thesaurusمعجم المعاني
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ا من بداية  القرآن إلى سورة الّنساء  أنموذًج

Semantis Parallelismالموازاة الداللیة 

ن
Sacred Textالنّص المقدّس 

Parallel Textالنّص الموازي

Translation Theoryنظریة التّرجمة 

Translation Criticismنقد التّرجمة

Transliterationالنّقل الصوتي 

Translation Shiftsنقالت التّرجمة

و
Units of Translationوحدات التّرجمة

Clarityالوضوح

Functionالوظیفة 

Vocative Function of Languageالوظیفة االستدعائیة للغة

Informative Function of languageالوظیفة اإلعالمیة للغة

Expressive Function of Languageالوظیفة التعبیریة للغة

Aesthetic Function of Languageظیفة الجمالیة للغةالو
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:قائمة المصادر و المراجع

الً  :العربیّةباللّغةالمراجع : أوّ

.الكریم بروایة حفص عن عاصمــ القرآن

:ــــــتبالكـــ/ 1

، 3عبد العال سالم مكرم، ط:الحجة في القراءات السبعة ، تحقیق: بن خالویھا.1

.م 1979بیروت، 

عادل : اللّبَاب في علوم الكتاب، تحقیق و تعلیق: حفص عمر بن علي الدّمشقيوأب.2

.أحمد عبد الموجود و علي معوض، دار الكتاب العلمیّة، بیروت

الموافقات في : الغرناطي الشّاطبي المالكيإسحاق إبراھیم بن موسى اللّخمي وأب.3

أصول الشّریعة، شرحھ و أخرج أحادیثھ فضیلة الشیخ عبد هللا دراز و ضع ترجمھ 

عبد السّالم عبد الشافي خرج آیاتھ و فھرس موضوعاتھ األستاذ محمد عبد هللا دراز،

.م2003منشورات دار الكتب العلمیة،  بیروت لبنان، ،3محمد، ط

د العماديأبو .4 د بن محمّ لیم إلى مزایا : السّعود محمّ الكریم، القرآنإرشاد العقل السّ

.دار إحیاء التّراث العربي، بیروت

د بن أحمد األنصاري القرطبيوأب.5 ، دار الشّعب، القرآنالجامع ألحكام : عبد هللا محمّ

.القاھرة

روح المعاني في تفسیر :أبو الفضل شھاب الدّین السّید محمود األلوسي البغدادي.6

.الكریم و السّبع المثاني، دار إحیاء التراث العربي، بیروتالقرآن

مخشري الخوارزمي.7 الكشّاف عن حقائق التّنزیل : أبو القاسم محمود بن عمر الزّ

زاق المھدي، دار إحیاء التّراث : وعیون األقاویل في وجوه التّأویل، تحقیق عبد الرّ

.العربي ، بیروت

مخشري .8 الكشّاف عن حقائق التنزیل وعیون : أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر الزّ

.م1968األقاویل في وجوه التّأویل، مطبعة مصطفى البابي وأوالده ، مصر، 

یتیمة الدّھر في محاسن أھل :ن محمد بن إسماعیل الثعالبيیمنصور عبد الملكوأب.9

.م1983دار الكتاب العلمیّة، بیروت، ،1العصر ، تحقیق مفید محمد قمحیة، ط
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اإلیضاح في علوم البالغة، شرح و تنقیح محمد خفاجي، : الخطیب القزویني.10

.م1993الطبعة الثالثة، دار الجیل، 

العظیم، دار الفكر، القرآنتفسیر : إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي أبي الفداء.11

.م1980بیروت، 

، دار العلم 10في ثوبھا الجدید، علم البیان، طالعربیّةالغة الب: أمین بكري شیخ.12

.م2006للمالیین، بیروت، 

أحمد محمد علي عبد الحمید، .د: ، تحقیق التّشبیھمباحث :بدر الدین الزركشي .13

.م1984مكتبة الثقافة الدینیة، بور سعید، ب ط،

ركشي14. د بن بھادر الزّ ي أصول الفقھ، تحریر عبد البحر المحیط ف: بدر الدّین محمّ

، وزارة األوقاف و الشؤون 2القادر العني و مراجعة عمر سلیمان األشقر، ط

.م1992اإلسالمیة، الكویت، 

ركشي.15 د بن بھادر الزّ محمد : البحر المحیط في أصول الفقھ، تحقیق: بدر الدّین محمّ

.م2000، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1تامر، ط

ركشيبدر الدّین.16 ّ الزّ ، تحقیق  یوسف القرآنالبرھان في علوم : محمد بن عبد هللا

حمن المرعشلي و جمال حمدي الذّھبي، دار المعرفة، بیروت لبنان،  .م1994عبد الرّ

نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور، : برھان الدّین إبراھیم بن عمر البقاعي .17

لس المعارف اإلسالمیة، حیدر آباد ، طبعة مج1محمد عبد المعین خان ، ط: تحقیق

.م1969الدكن الھند ، 

، مؤسسة المختار 2دراسة تحلیلیّة لمسائل البیان، ط: بسیوني عبد الفتّاح فیود.18

.للنّشر و التّوزیع، القاھرة 

.م2006، دار الغرب،  وھران، 1،  طالتّرجمةجوھر :حسین خمري.19

ریفي، طحس: تحقیق و تعلیق: دیوان البحتري.20 ،  دار المعارف، 2ن كامل الصّ

.مصر

ار بن برد.21 د الطّاھر بن عاشور، نشر : جمع و تحقیق و شرح: دیوان بشّ محمّ

.م1976الشّركة التّونسیّة للتّوزیع و الشّركة الوطنیّة للتوزیع، الجزائر، 
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.م1977، دار الشروق، بیروت، 3، طالقرآنفي ظالل :سیّد قطب.22

.م1988، دار المعارف، سوسة،1قدیما وحدیثا، طالتّرجمةوري، شحادة الخ.23

ام الزركشي، مكتبة الثّقافة التّشبیھمباحث :عبد الحمید أحمد محمد علي.24 عند األمّ

ینیّة، بور سعید،  .م1984الدّ

د الجوزي.25 حمن بن علي بن محمّ ، المكتب 3زاد المسیر في علم التّفسیر، ط: عبد الرّ

.م1983بیروت، اإلسالمي 

حمن بن ناصر السّعدي.26 حمن في تفسیر كالم المنّان، : عبد الرّ تیسیر الكریم الرّ

سالة، بیروت، : تحقیق  .م2000ابن عثیمین، مؤسسة الرّ

ام الصنعاني.27 اق بن ھمّ ، 1مصطفى مسلم محمد، ط: ، تحقیقالقرآنتفسیر : عبد الرزّ

یاض،  .م1990مكتبة الرشد، الرّ

.م2004، العربیّةعلم البیان، دار اآلفاق : لعزیز عتیقعبد ا.28

، 1ي و سماتھ البالغیّة، طالقرآنخصائص التّعبیر : عبد العظیم إبراھیم المطعني.29

.م1992مكتبة وھبة، القاھرة، 

محمد رشید رضا و : أسرار البالغة في علم البیان، تحقیق :عبد القاھر الجرجاني .30

.م1992، دار إحیاء العلوم، بیروت، 1منیمنة، طأسامة صالح الدّین 

علي الجارم ، أمین مصطفى ، البالغة الواضحة البیان المعاني و البدیع و دلیل .31

ار السّعودیة المصریة للطّباعة و النّشر و التّوزیع، القاھرة،  .م2005البالغة، الدّ

افعي.32 ازي الشّ تّفسیر الكبیر أو مفاتیح ال: فخر الدین محمد بن عمر التمیمي الرّ

.م2000، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1الغیب، ط

ٌ بالغیّة، ط: محمد أبو شوارب و أحمد المصري.33 ،  دار المطبوعات، 1قطُوف

.م2006اإلسكندریّة، 

د الطّاھر بن عاشور.34 تفسیر التّحریر و التّنویر، دار سحنون للنّشر و التّوزیع، :محمّ

.تونس

رعي أبي عبد هللامحمّ .35 طریق الھجرتین و باب السّعادتین، : د بن أبي بكر أیّوب الزّ

.م1994، دار ابن القیم،   الدّمام، 2عمر بن محمود أبي عمر،ط: تحقیق
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، دار الفكر، 3التّسھیل في علوم التّنزیل، ط: محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي.36

.م1983لبنان، بیروت، 

د بن جریر بن ی.37 جامع البیان عن تأویل آي : زید بن خالد الطّبري أبي جعفرمحمّ

.م1984، دار الفكر، بیروت، القرآن

اإلشارات و التّنبیھات في علم البالغة، تحقیق عبد :محمد بن علي الجرجاني.38

.القادر حسین، دار نھضة مصر للطّبع و النّشر، القاھرة

د بن یوسف أبي حیّان األندلسي .39 ر الحدیثة، النّص،  مطابع 1ر المحیط، طالبح:محمّ

یاض  المملكة  ..م1908السعودیّة ، العربیّةالرّ

.م2000، مكتبة وھبة، 7التفسیر و المفسرون، ط: محمد حسین الذھبي.40

د رشید رضا.41 ، دار الفكر 1الشّھیر بتفسیر المنار، ط-الحكیمالقرآنتفسیر : محمّ

.م2007بیروت، النّشر و التّوزیع، للطّباعة و 

، حقّقھ و خرج آیاتھ القرآنمناھل العرفان في علوم : محمد عبد العظیم الزرقاني.42

.م2001، دار قتیبة، 2وأحادیثھ وعلّق علیھ بدیع السیّد اللّحام،ط

و الحدیث و نصوص من القرآنالبھیج في أسالیب البیان في :محمد علي أبو حمدة.43

ان ل2، طالعربیّة .م2005لنّشر و التّوزیع، األردن، ، دار عمّ

د متولي الشّعراوي.44 د متولي الشّعراوي حول : محمّ خواطر فضیلة الشیخ محمّ

د، قطاع الثقافة: الكریم ، اإلخراج الفنّيالقرآن .أشرف حسین محمّ

تاج العروس من جواھر القاموس، تحقیق مجموعة من : محمد مرتضى الحسیني.45

.یةالمحقیقین، دار الھدا

.م1975فنون بالغیة ، دار البحوث العلمیة ،ب ط ، :مطلوب أحمد .46

،  دار المجتمع 1الكریم، طالقرآنأسرار التّنوع في تشبیھات : ملك حسن بخش.47

.م1993للنّشر و التّوزیع، 

.م14،2007مكتبة وھبة، القاھرة، ط،القرآنمباحث في علوم : منّاع خلیل القطّان.48
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ّ بن عمر الشّیرازي البیضاويناصر .49 أنوار التّنزیل : الدّین أبي الخیر عبد هللا

.وأسرار التّأویل، دار الفكر، بیروت

د بن أحمد أبي اللّیث السّمرقندي.50 تفسیر السّمرقندي المُسمّى بحر : نصر بن محمّ

.محمود مطرجي، دار الفكر، بیروت: العلوم ، تحقیق

، دارالخیر، مطبعة الصباح، دمشق، 1الكریم، طرآنالقعلوم :عترنور الدّین .51

.م1993

حیلي.52 ، دار 2التّفسیر المنیر في العقیدة و الشّریعة و المنھج، ط: وھبة مصطفى الزّ

.م2003الفكر دمشق، 

.م1986، ترجمة ماجد النّجار ، بغدادالتّرجمةنحو علم : یوجین نایدا.53

ان بین القدماء و المحدثین دراسة نظریّة علم البی:یوسف حسني عبد الجلیل.54

.م2006، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، اإلسكندریة، 1تطبیقیّة، ط

:المجالّت و الدّوریات/ 2

ینامیة في التّرجمةإشكالیّة: حاج إبراھیم ماجدي.1 الكریم من منظور لغوي، القرآنالدّ

ا، مجلّة جامعة التّرجمة ارقة للعلوم اإلنسانیة و االجتماعیة، المجلّد الماالویة أنموذجً الشّ

.م2009، 2، العدد 6

ان السید.2 العدد -23المجلّد-األدبیّة و األدب المقارن، مجلة دمشق التّرجمة:غسّ

ل .م2007- األوّ

:المعاجم و الموسوعات/ 3

.1994، دار صادر ،بیروت ،3طلسان العرب،: ابن منظور.1

السالم ھارون، دار ، تحقیق عبد اللّغةمعجم مقاییس : بن زكریاأحمد بن فارس.2

.1992، 2طالجیل، بیروت،

مھدي المخزومي و إبراھیم : كتاب العین، تحقیق: الخلیل بن أحمد الفراھیدي.3

امرائي، دار و مكتبة الھالل .السّ

احب علي.4 ، جامعة الشارقة، كلیة1، طالتّرجمةموسوعة مصطلحات : عبد الصّ

.م2007اآلداب و اللّغات، 
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سائل الجامعیّة و المخطوطات/ 4 :الرّ

من خالل بعض اآلیات اإلنجلیزیّةإلى العربیّةكیفیّة ترجمة الكنایة من : أحمد عناد.1

التّرجمة، إشراف الدّكتور مختار محمصاجي، قسم )مخطوط(یّة،رسالة ماجستیرالقرآن

.م2005/2006قسنطینة، 

لفظة : الفرنسیّةاللّغةالكریم إلى القرآنمشترك اللّفظي في ترجمة ال: أمین صیفور.2

ا، رسالة ماجستیر ة أنموذجً ، إشراف الدّكتور عمار ویس، جامعة )مخطوط(األمّ

.م2009منتوري قسنطینة، 

عند الفرنسیّةاللّغةالكریم إلى القرآناألضداد و ترجمتھا في : محمد لمین لطرش.3

ار ویس، قسم )مخطوط(ماجستیر أبي بكر حمزة، رسالة  ، إشراف الدّكتور عمّ

.2008، جامعة منتوري قسنطینة، التّرجمة

:ةاألجنبیّ اتالمراجع باللغ: ثانیًا

:الكتب/ 1

1. Abduallah Yusef Ali: The Glorious Quran: Corrected and

Revised By Amira Zrein Matraji, Dar El Fikr, Beirut Lebanon,

2007.

2. Alhasnawi: A Cognitive Approach to Translating Metaphors,

Translation J,2007.

3. Anthony Pym: Translation and Language: Linguistic Theories

Explained, St. Jerome Publishing, Copyright© Peter Fawcett ,

1997.

4. Antoine Berman: La traduction et la lettre ou l’auberge du

lointain, Seuil, 1999.

5. Benjamin, Walter: The Task of the Translator, in

Illuminations. Harry Zohn, trans. New York: Schocken Books,

1968.
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6. Boers, F: Applied Linguistics Perspectives on Cross-cultural

Variation in Conceptual Metaphor. Metaphor and Symbol, 2003.

7. Bredin H : Comparisons and Similes, Lingua,1998.

8. Catford, J: A linguistic theory of translation. Oxford, Oxford

University Press,1965.

9. David Fishelov: Poetic and non-poetic simile, semantics,

rhetoric, Poetics Today,1993.

10. Delisle, J. and Woodsworth, J: Translators Through History,

Amsterdam, 1995.

11. Eugene A. Nida: Contexts in Translating, John Benjamins

Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 2001.

12. Eugene A.Nida and Charles R.Taber The Theory and practice

of translation, published by E.J. Brill, Leiden, 1982.

13. Fromilhague C : Les Figures de Style, Paris, Nathan, 1995.

14. Gentzler Edwin: Contemporary Translation Theories,

London, Routledge, 1993.

15. George Steiner: After Babel, New York, Oxford University

Press, 1975.

16. Gibbs RW: The Poetics of Mind, Cambridge, UK: Cambridge

University Press, 1994.

17. Gunilla Anderman and Margaret Rogers(eds):Translation

Today trends and perspectives, Mpg Books Ltd, Great Britain,

2003.

18. Jeremy Munday: Introducing Translation Studies, 1st edition,

Tylor and Francis Group, London, 2001.
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19. Katharina Reiss: La critique des traductions, ses possibilités et

ses limites, traduit de l’allemand par Catherine Bocquet, Cahiers

de l’Université d’Artois 23/2002, Arras, Artois Presses

Université, 2002.

20. Lakoff G: Image Metaphors, in Metaphor and Symbolic

Activity 2, No3, 1987.

21. Lawrence Venuti : The Translator’s Invisibility, Routledge

Taylor & Francis Group, 2004.

22. Lederer M: la traduction aujourd’hui, Paris, Hachette,1994.

23. Mary Snell-Hornby: The Turns of Translation Studies, John

Benjamins Publishing, Amsterdam/Philadelphia, 2006.

24. Mathieu Gidère: introduction à la traductologie-penser la

traduction:hier, aujourd’hui, demain, Groupe de Boeck,2008.

25. Mona Baker: Routledge Encyclopedia of Translation Studies,

Taylor and Francis Group, London and New York, 2005.

26.Mona Baker assissted by Kristen Malkjaer: Routledge

Encyclopedia of Translation Studies, Taylor and Francis group,

2005.

27. Mona Baker: Routledge Encyclopedia of Translation Studies,

(ed), London and New York: Routledge, 1993.

28. Muhammad Muhsin Khan, Muhammad taqi-ud-Din Al-Hilali:

Translation of the Meaning of the Noble Qura’an in the English

Language, King Fahd Complex For The Printing Of The Holy

Qur’an, 1996.
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