OPEN ACCESS

ĪQĀN -Vol: 04, Issue: 02, Jun-2022
DOI .10.36755/ iqan142.2022,PP: 14-24

Name
3336-2617pISSN:
3700-2617eISSN:

www.iqan.com.pk

ترجمة سورة الكوثر-تحديات الترجمة البالغية
Challenges of Rhetorical translation -Translation of Surah Al-Kawthar
* Dr. Lubna Farah
< lfarah@numl.edu.pk >
Asst. Prof / Director Translation and Interpretation department-NUML,
Islamabad.
Version of Record

Received:12-April-22; Accepted:01-Jun-22; Online/Print:30-Jun-22

ABSTRACT
This study paper is trying to find out the difficulties in rhetorical translation and it’s
implicit meaning. Translation of Quranic verses is seriously a difficult job because its
include the tacit relationship of meaning with the words and the structure of sentence.
Translation is a scientific and civilized work through which nations rise and flourish
and cultures and civilizations fertilize, so we find the nation is the foundation for itself,
its civilization and its glory, for the development of the nation and benefiting from the
civilization of other nations resorting to translating its production in order to be
inspired by the human heritage .
Keywords Rhetoric, translation shortcoming, characteristics of translation,
difficulties.
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املقدمة:
موضوع البحث يدور حول "حتدايت ترمجة البالغية للقرآن سورة الكوثر منوذجا ابللغتني ا ألردية والإجنلزيية" .يتحتوي املوضع عىل واهجتني ا ألوىل
ذات صةل ابملعاين وا ألرسار البالغية يف سورة الكوثر ،والثاين بصعوبة استيعاب املعاين البالغية عند ترمجة السورة.
الرتمجة معل علمي حضاري بوساطتها تقوم وتزدهر ا ألمم وتتالحق الثقافات واحلضارات ،فنجد ا ألمة يه املؤسسة لنفسها وحضارهتا وجمدها ،لتطور
ا ألمة وتس تفتيد من حضارة ا ألمم ا ألخرى تلجأأ لرتمجة انتاهجا ليك تس تلهم املوروث الإنساين ،تسفيد من جتارها .وطريق الرتمجة صعب حافل
ابملصاعب ،وميداهنا متشابك ا ألراكن ،وبنو الإنسان منذ القدم يسعى عىل النشاط الرتمجي منذ ان تعدد اللغات وا أللسن ،حيث أآن احلاجة
اقتضت التفامه والتواصل والتخاطب مضن الشعوب ،ذلا جلأأؤ للرتمجة ،لعبت الرتمجة دور ًا خطري ًا يف نقل الثقافات اكن لها يف املايض دور همم
اكلتايل :نقلت التوراة والإجنيل ألجل محةل التنصري ،حيث انطلقت من بالد ما وراء النهرين ،و أآيضا نقلت الفكر الإغريقي والهندي للعربية ،وإارست
قاعدة احلضارة العربية الإسالمية .والرتمجة تطلب من املرتمج املهارة يف اللغتني واحلضارتني ولبد للمرتمج الاطالع عىل أآرسار وآأساليب اللغتني
واحلضارتني اليت تدور بينهام الرتمجة .ألنه يقال للمرتمج :ترمج الالكم أآي بينه ووحضه ،وترمج مالم يري ،،نق ه من لغة اإىل لغة أآخرى .1ذلا الرتمجة قد
تكون مضن اللغة نفسها أآو بني لغتني .عرفها البعض بقول" :اإن الرتمجة مبعناها نقل الالكم من لغة اإىل لغة ،..بأأقىص قد من الامانة للغة املتلقية،
حيث يتطلب العمل قدرة وسعة اإطالع ومتكن من لغتني عىل ا ألقل ،ليك حيقق مفهوم الرتمجة مبعناها ادلقيق".2
اتيت أآمهية البحث يف الوقت اذلي تنترش فيه محةل ضد الإسالم والتخوف من الإسالم ذلا فالبد من اإجراء حبوث توحض صورة الإسالم وتعريفها
ألهل أآوراب وبلغتهم .ليك يس توعب أآهل أآورواب امجلال يف أآسلوب القرآن وعبارته السهةل .مبا أآن القرآن نزل متحداي ل ألنس واجلن ونرى أآن أآصغر
سورة ويه الكوثر اليت أآقل من سطر واحد تكفي ألرابب العقل والالكم ابن يفهموهنا ويعظموهنا.وقد شغل املسلمني من العصور املاضية ا ألمور
املتعلقة برتمجة القرآن وذلا فالهامتم ابلرتمجة القرآنية بد أآت من عرص الصحابة حلاجة معرفة كتاب هللا بعد انتشار الإسالم خارج جزيرة العرب ،ذلا
فزاد الاهامتم برتمجة معاين القرآن وبعد دخول الإسالم ش به القارة الهندية بدء مسلموها مبحاولت ترمجة القرآن للناطقني اب ألردية.
ترمجة القرآن :
"ترمجة القرآن الكرمي" ميكن أآن نطلق عىل حتويل النص اإىل لغة أآخرى ،فيكون مبعىن ترمجة القرآن عىل ا ألوجه التالية:
 الوجه ا ألول :توضيح لكامت القرآن وتفسري ،ابلعربية
 الوجه الثاين :تبليغ أآلفاظه .ومالهام ل اإشاكلية جلواز من عدمه بل مطلوب لجل نقل املطلب القرآين للبرشية.
 الوجه الثالث :الرتمجة التفسريية بلغة أآخرى
 الوجه الرابع :نقل عربية القرآن لغة أآخرى
مال الثالث والرابع هام حمل البحث حيث حيتاجان للخوض فيهام هبا اييت تعريف ترمجة معاين القرآن عىل التايل" :التعبري ابملعاين العرية ومقاصدها
بأألفاظ يري عربية ،مع الإيفاء جبميع املعااين واملقاصد" (الزرقاين)1980 ،

1إبراهيم أنيس وآخرون ،املعجم الوسيط ،دار الفكر ،القاهرة ،د.ت ،مادة "ترجم".
2عبد الودود العلي ،مفهوم الرتمجة :تطوره ومعناه ،جملة املرتجم ،عدد  ،1كانون األول 1987م ،ص89
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تتنوع ترمجة القرآن لثالث أنواع هي:
الرتمجة احلرفية:
ترمجة لك حرف يف القرآن مبا مياثلها ابللغة اليت يرتمج اإليها ،حرف ًا حبرف ولكمة بلكمة حيث جيب عند الرتمجة احلرفية مراعاة ما حيايك ا ألصل يف
النظم والرتتيب ،واحلفاظ عىل املعاين بدون اإضافة رشح ولبيان .وهذ ،الرتمجة تكون مطابقة للحرف واللكمة يف ا ألصل والرتتيب والنظم يكون
مطابق ًا .ل اختالف سوى اللغة ،ويه ا ألمر الواقع واملقدور عليه ،حيث تاكد تعترب النظرية البحتة ،وليست ماكن للخالف يف حاةل عدم اجلواز.
ويه الرتجامت اليت انتجها املسترشقون ومن تبعهم ،ويه ممكنة يف بعض ا أللفاظ لكنها يري ممكنة يف أآلفاظ أآخرى ،حيث حيتاج املرتمج ابإضافة
بعض املعاين لإيضاح املعىن ا ألصيل ،ألن العريب ليوجد ما يشألكها يف اللغات ا ألخرى .ألن املرتمج اإذا صعب عليهم اللفظ أآو تعذر فاإهنم يرتمجون
ويترصفون ابلنص تبدي ًال ل أللفاظ ويترصفوا كام يشاءون ويقدمون يف املعىن املراد من الية.
الرتمجة املعنوية:
الرتمجة املعنوية يه" :بيان معىن الالكم بلغة أآخرى من يري تقييد برتتيب لكامت ا ألصل أآو مراعاة لنظمة" (القطان .)2005 ،وهذ ،الرتمجة ممكنة
تكون بني لغات خمتلفة ،حيث اشرتطوا يف جوازها توافر الرشوط التالية:
 .1املرتمج لبد ان يمل بقواعد اللغتني وخصائصها.
 .2لبد للمرتمج القدر الكبري من مفردات اللغتني.
 .3يدرك معاين ا أللفاظ حسب س ياق النظم والتأأليف ،ما ميزي النص بني احلقيقي واجملاز.
 .4يفي ابملعاين ا ألصل واملقاصد عىل وجه يسمح به للفهم يف لغة الرتمجة (احلطان.)1988 ،
الرتمجة املعنوية ممكن ول بأأس هبا ألهنا عبارة" :فهم املرتمج للقرآن ،أآو فهم من عسا ،يعمتد عىل فهمه من املفرسين ،ولتعترب هذ ،الرتمجة القرآن،
بل يه فهم رجل يفهم وميكن أآن خيطيء يف فهم القرآن ،ولحيصل بذكل املقصود ابلرتمجة اليت ننكرها" (رضا.)2008 ،
الرتمجة اللفظية:
ترتمج ابس تحضار معىن لفظ ا ألصل مث اإبداهل مبا يدل عليه يف لغة ا ألخرى ،مع التغيري ابلرتتيب والنظم حس امب تقتضية أآوضاع اللغة اليت يرتهجا اإليها
وقواعدها.يه حمل حبث وخالف مضن العلامء حيث أآطلقوا عليها عبارة :حمك ترمجة القرآن.
ترمجة القرآن عرب العصور:
ترمجة القرآن عصر النبوة:
اتيت من الكتب اليت ارسلها النيب للملوك خارج ش به اجلزيرة العربية ،و أآيضا قصة الصحايب اجلليل سلامن الفاريس .حيث نرى بعد صلح احلديبية
قام النيب ابرسال خطاابت للملوك خارج ش به اجلزيرة وقام بدعوهتم لدلخول اإىل ادلين اجلديد .حيث أآرسل خطاب اإىل هرقل الروم ،ومن مث كتااب
اإىل كرسى حامك ومكل الفرس ،وبعدها كتب كتا ًاب للمقوقس عظمي القبط مبرص ،مث للنجايش مكل احلبشة .حيث لك كتبه وخطاابته قام ابإدخال
يش من القرآن فيه .وقد كتبت الكتب ابللغة العربية ومن مث ترمجت للملوك بلغاهتم .واذلين نقلوا الكتاابت واخلطب مه اكنوا جييدون لغة ا ألمم اليت
توهجول هلم .حيث قام النيب بأأعدامه ليك تنجح هممتهم عند الرتمجة العبارات القرآنية اليت ادجمت ابلكتب (البنداق)2011 ،جاء يف الرواايت آأن
رسول النيب للنجايش معر بن أآمية قد قام برتمجة كتاب النيب للغة اليت يفهمها النجايش (العمري) .وقد تضمنت الية" :قل اي أآهل الكتاب تعالوا
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اإىل لكمة سواء بيننا وبينمك( "...معران) .هنا الية اليت اختارها النيب تعمتد عىل آايت حممكة ويه التوحيد ابهلل وتبتعد عن مظاهر ا إلرشاك .جاء
ذكل لرضورة التبيلغ .وهو يؤكد رشعية ترمجة القرآن لغري الناطقني .جاء يف الرواايت حث النيب الصحابة عىل تعمل سائر اللغات ،حيث جاء ان
النيب طلب من زيد بن اثبت تعمل الغة الرساينية.
ترمجة القرآن عصر اخلالفة:
حيث نرى انتشار الإسالم اإىل خارج اجلزيرة العربية وابلفتوحات قد وصل لفارس والروم وإافريقيا ،و أآصبحت الغلبة احلضارية .فبد أآ ادلاخلون
ل إالسالم بتعمل العربية لإجل اإقامة فرائض ادلين وفهم مالم هللا.ذلا مل تنشأأ احلاجة لرتمجة القرآن حىت أآايم ادلوةل العباس ية ألن العربية اكنت يه لغة
العرص واكنت لها الس يادة لكن مل يدم اجملد طويال حيث وهنت ادلوةل الإسالمية ومع ضعفها امف جنم اللغة العربية حيث قل الاهامتم بتعلمها .هنا
نشأأت احلاجة لرتمجة القرآن للغات ا ألخرى كأسلوب لدلعوة والتبليغ .حيث بدءت رضورة الرتمجة يف بؤرة التبادل الثقايف بني الإسالم والنرصانية
جاءت الرتمجة ا ألوىل للقرآن حيث قام هبا نصارى ألجل النصارى الخرين يف الفرتة من  1125اإىل 1152م ،حيث اس تغل رجال ادلين النصارى
متحديث اللغة العربية اذلين عرفوا ابملس تعربني واليهود ،قاموا برتمجة القرآن ل إالس بانية ،حيث اكنت البداية ومن مث ُوجد أآفراد قادرون عىل أآن ينحوا
منحى آخر مثلهم .3وقد مرت ترمجة القرآن بأأربع مراحل كتايل:
 املرحةل ا ألوىل :من العربية للالتينية ،حيث امتدت هذ ،املرحةل بداية من القرن احلادي عرش حىت الثاين امليالدي.
 املرحةل الثانية :من الالتينية للغات ا ألوربية
 املرحةل الثالثة :وفيها متت من الرتمجة من العربية للغات ا ألوربية عىل يد املسترشقني
 املرحةل الرابعة :يه اليت دخل فيها املسلمون مليدان الرتمجة حيث اجنزوا ترجامت اكمةل وجزئية للقرآن بلغت حوايل  45ترمجة
(.)2021 ،maktabalislamya
الرتمجة اليت تعترب جزء ًا من نصوص اإسالمية تعرف مبجموعة طليطةل " "Corpus Toletanumويه اليت أآدت دور ًا كبري ُا يف فهم أآورواب
ل إالسالم ،من العصور الوسطى حىت العرص احلديث.4خطاب «بيرت احملرتم» اإىل القديس «برانر» ما ييل« :قابلت روبرت وصديقه «هرمان
ادلملاطي» العام 1141م ،ابلقرب من «ا ألوبر» يف اس بانيا وقد رصفتهام عن عمل الفكل اإىل ترمجة القرآن ابلالتينية ،فأأمتاها س نة 1143م ،واكنت أآول
ترمجة للقرآن اس تعاان فيها ابثنني من العرب.واظهرت الرتمجة الالتينية للنرصانية بأأن هناك تشابه بني الإسالم والنرصانية ،ومبوجب التأأثري جتر أآ البااب
بيوس بأأرسال خطاب للسلطان محمد الثاين يدعو ،لنرصانية ويوليه منصب خليفة ا ألابطر ،البزينطية ،لكن السلطان رىم ابخلطاب للحائط.
دراسة لسورة الكوثر:
أآصغر سورة يف القرآن الكرمي ،من انحية لكمتها فأأهنا أآصغر صورة ونزلت يف مكة املكرمة ،والبعض قال اهنا مدنية يف حني البعض قال اإهنا نزلت
يف املدينة ومرة قبلها يف مكة .وعبارهتا خاصة ابلرسول محمد صىل هللا عليه وسمل ،ومتتاز ابهنا خطاب خاص من س بحانه وتعاىل لعبد ،ورسوهل.
حيث أآن مجيع آايهتا مضري يعود عىل الرسول "اإان أآعطيناك الكوثر"" ،فصل لربك واحنر" ،و"اإن شانئك هو ا ألبرت" ،فنالحظ ابن الاكف يف
" أآعطيناك" ،والضمري يف لكمة "فصل" ويف "احنر" مث لكمة "شانئك" الاكف اخلطاب لكها جري بني املوىل وعبد ،محمد .ونرى السورة تذكر ابإعطاء
3بطرس أملبجل" كان هدفه يسوده روح العداء ،حيث يظهر من عنوان ترمجته اليت تبناها " "Lex Saracenusأي قانون السراكيني،
4جمموعة الكتاابت عن اإلسالم وضده ،كتبها بطرس "املبجل" ،خالل فرتة "احلروب الصليبية" أبن القتال ابلسيف اليكفي ضد امللسمني بل حيتاج ابلقلم أيضاً،
فقام بتشكيل جلان لتقوم برتمجة القرآن واحلديث والكتب اإلسالمية
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الرسول "الكوثر" وفيها أآمر ،ابلصالة والنحر هام العباداتن احملببتان .مجيع الضامئر املتسخدمة يف السورة خمتلفة منها ضامئر ابرزة او مس ترتة جند
الضمري يف لكمة " أآعطيناك" ابرز يف لكمة "صل" و "احنر" مضري مس ترت ،لكمة " أآعطيناك" هبا مضري منفصل يظهر يف مجةل "هو "ا ألبرت" ،مضري
املتلكم يبدو يف " أآعطيناك" .والغريب يف السورة جند اللكامت اليت تدل عىل س بحانه رب العزة ثالثة واللكامت ادلاةل عىل النيب أآيض ًا ثالثة ،والايت
أآيضا جندها ثالثة .وا ألفعال أآيضا هبا ثالثة.

تفسري كلمة الكوثر
معان للكمة كوثر ،حيث اتفق آأيلبهم عىل ان معاهنا هنر أآو حوص يف اجلنة حيث قالوا عن لكمة "الكوثر" :خري كثري،
أآيلب املفرسون اعطوا عدة ٍ
حوض يف اجلنة ،هنر ابجلنة.قال القرطيب يف رشح لكمة "الكوثر"" :فوعل من الكرثة ،حيث العرب تسمى لك يش كثري يف القدر والعدد واخلطر
كوثرا" .ونرى "اإختالف العلامء و أآهل التأأويل يف الكوثر اذلي أآعطيه النيب عىل عدة أآقول" حيث نقل اكلتايل:
 ا ألول :بأأنه هنر يف اجلنة
 الثاين :حوض موقف للنيب
 الثالث" :حوض كرثة الورود" من أآمة محمد عليه لرشب املاء
 الرابع :هو القرآن كرثة قرآته
 اخلامس :الإسالم كرثة اتبعني
جند تفسري اجلاللني "الكوثر" هنر يف اجلنة" ،حوض يرد عليه أآمته محمد" هبا خري كثري من النبوة والشفاعة والصحة".5وا أليلبية تقول بأأن املراد هبا
اخلري الكثري وكرثة اذلرية اليت اتيت مضن اخلري الكثري ،ولول ذكل لاكن حتقيق الالكم بقوهل" :اإن شائنك هو الابرت" أآي خاليا من الفائدة.
وقوهل تعاىل" :فصل لربك واحنر"
ذكر صاحب ادلر املنثور من آراء" :آأخرج ابن جرير"،فصل لربك :أآي الصالة" .ولكمة "احنر" يرفع يديه عند التكبري يف الافتتاح للصالة .أآي رفع
اليدين حىت النحر للتكبري للصالة .واملروي عن ايب جعفر بأأن معنا ،واحنر البدن والاضايح .ونرى صاحب البيان يقول" :املراد ابلنحر :النحر
مبىن ،الاحضية يف عيد الاحضى ،والنحر ابلكتبري للصالة واس تقبال القةل ابلنحر ،والاعتدال يف القيام ،ولك ذكل من موجبات الشكر للنعم".6
قوهل تعاىل" :اإن شائنك هو الابرت" فرنى أآهل اللغة :يقولون الابرت من الرجال :مه من ل ودل هلم والواب مه من ل ذنب هلم.ولك أآمر منقطع من
اخلري نعترب أآبرت ،وام البرت :فهو القطع ،عندما نقول برتت اليشء أآي قطعته قبل الامتام .ولإنبتار يكون الإنقطاع ،ذلا عندما نقول ا ألبرت أآي املقطوع
من اذلنب ،ألن البرت يف اللغة هو استئصال اليش فاستئصال اذلنوب اليت تنقطع للمرء .فيكون معناها بأأن من أآغضبك اكن منقطع من لك خري.
دراسة بالغية :
التحليل البالغي لسورة الكوثر :
سورة الكوثر مع قرصها لكن هبا كثري من ا ألرسار البالغية حيث اش متلت عىل :الإجياز بلكتا نوعية وهام القرص واحلذف ،مث اخلروج الالكم من
مقتىض احلال الظاهر مثال :الالتفات مث وضع الظاهر ماكن املضمر ،جاء الفعل املايض ماكن املضارع ،جند يف السورة مباحث من عمل البيان:
5تفسري اجلاللني ،جالل الدين حممد بن أمحد احمللي وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،1 ،الناشر دار احلديث ،القاهرة ،ط ،1ص824
6الطوسي ،تفسري التبيان اجلامع لعلوم القرآن ،ت460هـ  ،ص99
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الاس تعارة التشبية والتعريض ،والسجع.قوهل تعاىل" :اإان أآعطيناك الكوثر" جاء فيها اإخبار ابلعطاء اجلزيل للنيب ،واملراد من الكوثر هو خري ادلنيا
والخرة كام رصح العلامء (الرافعي1393 ،هـ).
اس تخدام لكمة " أآعطيناك" بدل لفظ " أآتيناك" ألن اللكمتني قد فرقتا ابملعىن "الإيتاء" يكون واجبا ويكون تفض ًال ،عىل عكس العطاء فهو فقط
تفضل من املعطي وكرم يري متنا ،ول حدود هل .7نرى بأأن يف اماكن آأخرى جاء "اإان آتيناك س بع ًا من املثاين والقرآن العظمي" و أآيضا "وآتينامه مكاك
عظاميً" ،املقصود هبم آل اإبراهمي .ونرى بأأن لكمة " أآعطى" ل تس تعمل سوى يف ا ألمور املادية ويه تفيد المتليك بيامن " أآتينا" ل تفيد المتليك .فذلا
بعد العطاء يصبح هل أآن يترصف به ترصف مطلق ،يناسب ذكل بأأن يقول "فامنن أآو أآمسك" يف حني أآن الإيناء ميكن أآن يزنع "تؤيت املكل من
تشاء وتزنع املكل ممن تشاء" .ومعىن الإيتاء يكون أآيضا الإحضار يف حني الإعطاء يكون مبعىن املناوةل.
ذلا اس تخدمت الية أآسلوب اخلطاب " أآعطيناك" مل اتيت الية " أآعطينا الرسول او أآعطينا النيب" حىت ل ي ُشعر أآن تكل العطية قد وقعت وعلل
ذكل الوصف حيث قال " أآعطيناك" عمل بأأن تكل العطية يري معلةل بعةل بل فقط هبا الاختيار والتفضل ،وتعظمي للمعطى النيب تعظاميً لخيفى.8
اكنت ل إالختصاص المتلييك وليس ل ألخذ ،واللفظ يتناول اخلريات لكنه خيص هبا أآيضا خريات ا ألخرة .ابلإضافة أآن الكوثر تس تهل ابلمتنان ابلكرثة،
حني تبد أآ التاكثر ابلتوبيخ حيث ا ألول يه هيدي املرء للطاعة والشكر ،واثني ًا :تقود الإنسان للتلهيي عن ذكر س بحانه وتعاىل وطاعته ،وجاء اختتام
سورة الكوثر ابلتاكثر ابلنعمي املهيل حيث " :أآن املناس بة ل ختلص اإىل جانب الس بك دون احلبك ،فهيي كام تنهض عىل بُعد لغوي ظاهر تنهض
أآيضا عىل بعد معنوي ابطن ،والوهجان مع ًا يضمنان للنص ترابط سطحه وانسجام عامله".9
وقوهل تعاىل" :فصل لربك واحنر" جندها مرتبطه مبا قبلها ،جند الية ا ألوىل ذكرت النعم وذكرت الشكر وربطت بني النعم والشكر ،وبني العبادات
والاس باب املوجب هل ،مثلام اعطي الكوثر عليه يصل ربه ،ولينحر هل ،ويدل عىل املعىن "الفاء" جاءت لكمة "فصلِ " ادلاةل عىل التنبية للشكر
للنعم اليت يكون عىل الفور فرياد هبا التعقيب .ولكمة "لربك" تدل عىل الإخالص والتجرد هلل رب العاملني واللفظ فيه تعريض لكفار مكة ،ألن
صالهتم اكنت عند البيت ماكء واكنت مجيع حنورمه ل ألصنام وا ألواثن.10
ويف اإضافة لكمة "الرب" لضمري اخملاطب ترشيف للنيب ،وإالعء من مرتبة وقدر النيب ،وفيه نُكت بيانية عظمية من ترشيف الرسول وتقريبه ،وفيه
تعريض بأأنه ير أآف به ،وفيه جند اتكيد ًا وترغيبا لرسول يف أآداء ما أآمر به عىل الوجه الأمكل .نرى يف سورة الكوثر وكأهنا تقول" :اإذا أآردمت بلوغ الغاية
يف احلفاظ عىل ا ألمنني والزايدة فيجب عليمك أآن تزدادو صلتمك بس بحانه وتعاىل وإاخالص ًا ابلإكثار من ا ألعامل القلبية" .والإكثار من العبادات املالية
من أآفضل العبادات املالية يه النحر لتقرب هلل تعاىل ،حيث جيمتع فيه أآفضل العبادات وهام الصالة والإحسان ل إالخرين وهبا يتحقق ا ألمن الغذايئ
"فصل لربك واحنر".
خامتة السورة كانت ابلنصيب األوفر بتوطيد صلتها بسورة الكافرون حيث جاء "إن شانئك هو األبرت" لكي تبني أبن البرت يف الدنيا
ويكون برتاً يف اآلخرة .وهي تصرح أبن مبغضك ابنيب والذي يبغض ما جئت به من برهان وحق ساطع هو سيكون األبرت ،جند اآلية
جاءت جبملة امسية لإلشارة لتثبت احلقيقة الثابتة حيث صدرت اجلملة ب"إ ّن" وهو حرف التؤكيد ألجل الداللة أبهنم املبتورون واملنقطعون
من كل خري وبقاء ،تلك حقيقة ال غري قابلة للنقائ واجلدال ،مث أكدت احلقيقة ابستخدام أسولب القصر "هو األبرت" لكي تفيد نفي
7حممد بن طاهر بن عاشور ،التحوير والتنوير ،ج ،30ص573
8الرازي ،مفاتيح الغيب املشهور ابلتفسري الكبري ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب1420 ،هـ ،ج ،30ص573
9د .حممد عبد الباسط عيد ،علم املناسبة ،مدخل إىل بالغة اخلطاب ،جملة عامل الفكر ،اجمللد  ،42العدد  ،3يناير –مارس  ،2014ص56
10اإلمام أبو الربكات عبدهللا النسفي ،دار الكتاب العريب1408 ،هـ ج ،8ص.194
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صفة األبرت عن الرسول وتثبته ألعدائه .ألن من خيالف من القوم هم سيكتب هلم البرت وليس للنيب ،لكن كل مولد حىت القيامة يقرأ
ويسمع اسم الرسول يف املنابر واملآذن .وبذا سيظل امسه حىت القيام.11

نرى القرآن يس تخدم للشائن بصفة وبدون أآن يذكر أآمس من نزلت فيه السور ليشمل ذكل لك من اكن يف حاةل الشائن حيث من قامت فيه صفة
البغض والصد و أآيض ًا الإفرتاء عىل النيب ،فالعربة جاءت بعموم اللفظ ول خبصوص اللفظ حيث اكن السبب يه حاةل تكل صفة ا ألبرت احلقيقي.12
البرت يكون احليوان املقطع اذلنب ويراد به هنا ما ل يبقى هل ذكر ،،واذلي ل يدون أآثر ،،حيث ش به بقاء اذلكر احلسن ،ويش به احلرمان ابلبرت حيث
انقطع جزء من جسد ،واذلي يدل عىل القبح ،و أآي خشص يرى احليوان املبتور من اذلنب فانه يشمزئ منه ويكرهه ،هنا جاءت الاية توحض ابنه
العزةل والرفعة ملن منح هللا العزة هو النيب (ص) ام عدو ،فكتب هل البرت وادلانء ،واذلهل حيث حمى ذكر.،
تكونت واش متلت عىل ثالثة آايت ،وامجلل لكها مفصوهل وجاء سبب الفصل حدث بسبب الاختالف يف امجلل اخلربية
وعند تأأملنا للسورة جند بأأهنا ّ
والإنشائية .قد فُصل بني امجلةل الثانية وبني امجلةل الثالثة بقوهل" :فصل لربك واحنر" ب "ا ّإن شائنك هو ا ألبرت" جند ا ألوىل اإنشائية ام الثانية فهيي
خربية فبينهام الانقطاع ،جاء الفصل اكن فيه يشري اإىل أآن لك آية قامئة فهيي بذاهتا ،حيث أآهنا منفصةل عن ا ألخرى ،واكن لك واحد ،اكنت هبا
بداية جديدة ويه مبعىن مس تقل.والوصل ابلسورة ب"فصل لربك واحنر" بني مجةل "فصل" ومجةل "احنر" مال امجللتني اإنشائية والرس البالغي يف
الوصل وهو :جند ترتب أآحدهام عىل الخر ،والوصل اإضارة اإىل أآن صالته والنحر هلل وجيب عىل املسمل أآن جيمع بني العبادتني وعليه أآل يفرق
بينهام ،ويؤدهيا خالصة هلل س بحانه وتعاىل.
السورة اكرب مثال ل إالجعاز القرآين حيث أآهنا صغرية لكنها كبري يف الشلك واملعىن لك آايت هبا معجزة ولك آية هبا معجزة ومجموعة معجزات .ومن
املعلوم بأأن اس تقصاء ا ألرسار البالغية واس تخراج مجيع الإجياءات املوجودة يف ا ألسلوب القرآين حيث جند ابلقرآن حبر زاخر ،وبالية السورة "هذ،
السورة مع علو مطلعه ،ومقطعها وتشألك املقاطع للفواصل ،وسهوةل خمارج احلروف حبسن التأأليف ،والتقابل للك من معانيها مبا هو أآوىل به،
واتصافها مما هو طراز ا ألمر لكه ،من جميئها مشحونة ابلنكت اجلالئل ،مكتزنة ابحملاسن يري القالئل".13
حتدايت ترمجة سورة الكوثر:
أآن ذكر التحدايت املوجودة يف ترمجة القرآن موضوع بكربة قابل للنقاش لكن حنن بصدد ترمجة سورة الكوثر ،حيث تلكم العلامء عن مدى خطورة الرتمجة
ابخلصوص ترمجة ادلينية ،ألن فن الرتمجة يقتىض بأأن يكون املرتمج " أآعمل ابللغة املصدر ،ولغة الهدف ،حىت تكون دليه دراية هبام سواء ابملفهوم والغاية من
النص" أآي لبد للرتجامن أآن يكون بيانه مساوي لبيان نص املصدر وختصص يف املعرفة اليت يرتمج منها .لكن يشرتط اجلاحظ للمرتمج صفة التسوية املعرفية
والبيانية بني لغتني وهام "لغة املرتمجة واملرتمجه اإليه" ،وهو صعب احلصول عليه بني نص الهيي ونص برشي .الرتجامن ليؤلف من عند ،بل ينقل مالم
الاكتب ،يدقق يف معانية وخفيات حدود ،،ول يقدر أآن يعطي النص حقه ا ألصيل ،ويؤدي ا ألمانة ،ويقوم مبا يلزم النص من متطلبات ويكون دليه عمل
مبعاين اللكامت اليت حيملها النص ،ويس تعمل تصاريف أآلفاظها ،وتأأويالت خمارهجا كام املؤلف يفهمها ويؤلها.هنا يتعلق النص ابلقرآن ذلا فاخلطورة تمكن يف
النص وتكون أآخطر حيث انه نص خاص ،وقائل النص هو س بحانه وتعاىل ،وهو املدبر واخلالق والقول معجزة ذلا فعىل املرتمج يعد ترمجة ألية نص وبأأي
لغة أآخرى فهو يكون حمتاج لبيان إواقرار منه إواملام ابلنص القرآين ومعق املعاين اليت حيملها يف طياته.هنا تنشأأ اس تحاةل ترمجة القرآن الكرمي ،ألنه "مالم
 11دلدار غفور محد أمني ،تفسري لكشاف للزخمشري ،داردجلة العراق2010 ،م ،ج ،4ص211
12حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر ،2007 ،ج ،30ص576
13فخر الدين احلسني الرازي ،هناية األجياز ودراية اإلعجاز ،مطبعة دار صادا ،بريوت ،ص 274
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رب العاملني متعال ل متنا ،وكوين و أآما الرتمجة فهيي يقدهما قول خفيف ومضمونه متنا ،ومتلقية يري كونية ،14ومعاين القرآن ل ميكن الإحاطة هبا ألنه
معجزة بأألفاظه وبنطمه برتاكيبه ومبعانية ومبانية ،القرآن معجزة جبميع ا ملقاييس اللغوية عىل مجيع املس توايت اللغة من املس توى الصويت وادلليل
والرصيف .ول ميكن ترمجة الإجعاز للغة أآخرى ،وفوق ذكل أآن املرتمج خيرج عن سعة اللغة لضيق لغة الهدف ومن شدة للمرونة يف النص ،اللغة
العربية كام يعمل امجليع بأأهنا متتاز عن بقية اللغات بسعتها ومرونتها .واملرتمج فقط يسعى لإجياد معاين ماكفئه وليس لك املعاين تكون ماكفئة ولميكن
للمرتمج أآن يوحض ويربز ما يراد بالكم س بحانه وتعاىل اكمال ،ألن لك ذكل خارج عن قدرة البرش.
ونرى بأأنه برزت عدة هجود برشية خضمة مبيدان الرتمجة ادلينية ابخلصوص ترمجة القرآن واحلديث اإىل عدة لغات العامل ،لكن مل يس تطع أآحد من
هؤلء نقل املعاين البالغية للقرآن والإحياءات املوجودة يف القرآن ألي لغة برشية ،بل نرى املرتمجون اعرتفوا بقصور والضعف يف نقل الكامل ا ألسلويب
القرآين ألي لغة ،ولك ما تُبذل من اجلهود س يكون مصريها مثل مصري اجلهود السابقة يف الرتمجة وذكل ألن أآهل اللغة العرب مه جعزوا عن الإتيان
مبثل هذا الالكم ،حيث أآجعز عليهم ترمجة معانية ودللته.
دراسة ترمجة سورة الكوثر إىل اللغة األردية واإلجنليزية.
لقد مت اختيار اللغة ا ألردية ألهنا لغة الناطقني املسلمني يف ش به القارة الهندية اذلين ميثلون آأكرب عدد يف ش به قارة آس يا و تعد اللغة الثالثة بعد
العربية والفارس ية بني لغات العامل الإساليم من انحية أآمهية اترخييا ثقافيا .وطبعا لرضورة هؤلء الناطقني اب ألردية للرتامج القرآنية ليك يفهوموا
النصوص بد أآ علامء ش به القارة يف ترمجة القرآن الكمي ،وتبعوا منهج املرتمجني ا ألخرين وقد انتجوا عدد كبري من الرتامج اليت تفوق مائتني ومخسني
ترمجة منترشة يف العامل.
ونعمل من قراءة التارخي ان ش به القارة وساكهنا ميتازون ابحلب الشديد للقرآن واحلديث ورغبتهم يف فهم ما جاء فيه ،وادى ذكل إلنتاج عدد خضم
من املؤلفات يف املوضوعات ادلينية ابخلصوص يف جمال التفسري والرتمجة و أآول املرتمجني ابلردية هو الإمام ويل هللا ادلهلوي 15اذلي ترمج اإىل
الفارس ية جاءت ترمجته ابمس "فتح الرمحن" ،وترمج بعد ،ابنه شا ،رفيع ادلين القرآن اإىل اللغة الإردية ،حيث قام ابلرتمجة احلرفية واكن صعب ًا عىل
القارئ قرءاهتا ،وفهمها لعدم وجود الربط ،ايت بعد ،اخو ،شا ،عبدالقادر اذلي ترمج ترمجة عىل اساس امجلل .اس مترت سلسةل ترامج القرآن عىل يد
العلامء الكبار حيث مت ترمجة القرآن عىل يد أآمحد رضا خان الربيلوي املوسومة ب"كزن الإميان يف ترمجة القرآن" ،جاءت بعد ،ترمجة الش يخ أآرشف
عيل التهانوي موسومة ب"تبيان القرآن" اتسمت ترمجته ابلسهوةل وادلقة مع اإضافة بعض العبارات بني القوسني للتوضيح.
أغلب الصعوابت اليت تواجه املرتجم عند ترمجة معاين القرآن هي تتلخص يف التايل:
 .1الصعوبة اليت ترتبط ابملفردات اخلاصة ابللغة العربية ،وبيئة ش به اجلزيرة اليت نزل فيها القرآن ،حيث ترعرت العربية احلضارة العربية واليت
ل نظري لها يف اللغات ا ألخرى مثل :حبرية وسائبة ،ولكمة حام و وصيةل هذ ،اللكامت جتعل املرتمج يقف حائر ًا عندما يكتب ابحلروف
الالتينية حيث حيتاج لوضع هوامش تفسريية ليك يرشهحا.
 .2جوانب الرتكيب ،جند العربية متتاز ابلتقدمي والتأأخري والإجياز ،واحلذف ،ما تتناوهل تراكيب امجلةل بش ىت انواعها الامسية والفعلية ،وتناوهبام
دللت وخصوصيات ،يس تلزم مال منهام مقام احلال والالكم .وكام نعمل اللغات الهندواوروبية ليس هبا مجةل فعلية ذلا جند أآيلب املمرتمجني
ليفرقون هبا حيث جيعلوهنا تبد أآ ابلفعل قياسا عىل مبد أآ لغتهم.
14طه عبد الرمحن ،القول الثقيل والرتمجة التأصيلية :آفاق وحدود ،ص15
15شيخ اإلسالم قطب الدين أمحد ويل هللا هللا ،ولد ببيت علم وتدين عام 1114هـ ،درس على يد والده بعدها انتقل للحجاز حيث قضى عامني وتعلم على يد
شيوخها ،أصبح حبرا يف العلوم اإلسالمية له العديد من املؤلغات يف الدراسات اإلسالمية واملعارف األخرى
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 .3احلروف و أآدوات التوكيد لجند لها مقابل يف اللغات ا ألخرى ذلا فهيي نرى املرتمج يقوم بتسقيطها عند الرتمجة ،حىت اذا رغب املرتمج
لكنه يلجا لس تخدام بعض الظروف مثل أآدوات ا لتوكيد ويه يف الغالب عنارص اإشارية لربط امجلل ،املرتمج يف أآيلب ا ألحيان خيلط
بني حروف اجلر ،حىت يف بعض ا ألحيان ل جيد مقابال حيث نرى :الواو لها عدة دللت ابلعربية مرة يكون للعطف ومرة للحال و أآخرى
يكون للمعية....اخل ،لكن الرتمجة ابلجنلزيية تكون "."and
 .4البالية القرآنية من والبديع ابخلصوص مثال أآداء اجلناس والطباق تنعدم قدرة املرتمج عىل اجياد ماكئف وبذا فاملرتمج نرا ،يفقد جوانب
هممة من النص ،ذلا فلك تكل ا ألمور عىل املرتمج مراعاهتا والإتيان مباكئف لها.
 .5الفعل والزمن حيث القرآن يس تخدم املضارع اذلي يدل عىل احلال والاس تقبال اذلي يدل عىل املايض مع املضارع واس تخدام املايض
لدللةل عىل املس تقبل فامي خيص مشاهد القيامة.
نرى املرتمج يضيع يف أآتيان مباكيف املوازي املعجمي الرتكييب "العادايت حضب ًا ،فاملورايت قدحا" حيث نرى ان املرتمج يضيع يف نقل ظالل املعاين،
ذلا نرى املرتمج يصعب عليه نقل ظالل املفردات يف مثل هذ ،الاايت حىت يبدوء الامر اكنه مس تحي ًال .ألن اخلصوصية ا ألدبية يف القرآن وما ينتج
عنها من تأأثريات نفس ية دلى املتلقي جتعل الرتمجة احلرفية تضيع من النص جانب خضام من جوانب الاجعاز.
دراسة ترمجات األردية واإلجنليزية لسورة الكوثر
الرتمجة الرجعية
الرتمجة
املرتمج
محمد اإبراهمي جوانكري

ًانیقیمہےنےھجت(وحض)وکرث(اورتہب )ھ)اہ  ۔
سپ وا ےنر  ے ےئزام ھڑ اوربرنایرک۔
ًانیقیریتاانمشیہﻻوارثاورےبانمواشن ن ۔

أآمحد عيل

ےبکشمہےنآپوکوکرثای۔
سپا ےنر  ےےیلزام ھڑےئیھاوربرنایےئیجیک۔
ےبکشآپاکانمشیہےبانمواشن ن ۔

الرتمجة الإجنلزيية
ترمجة تقي ادلين هاليل وحمسن خان

Verily, We have granted you (O
) Alصلى هللا عليه وسلم Muhammad)Kauthar (a river in Paradise
Therefore turn in prayer to your
)Lord and sacrifice (to Him only
For he who hates you (O
), he willصلى هللا عليه وسلم Muhammad
be cut off (from posterity and every
good thing in this world and in the
Hereafter).

ابلتأأكيد أآعطيناك (بركة) كوثر واعطيناك (كثري)
فادعوا لربمك وحضوا
ابلتأأكيد عدوك ل وريث هل ويظل جمهول
بدون أآي شك لقد أآعطيناك الكوثر
ادعوا وصيل لربك واحضي
يف ابلتاكيد عدوك جمهول

إان َّنا قد وهبناكَ (اي محمد صىل هللا عليه وسمل)
الكوثر (هنر يف اجلنة).
فاجعل الصالة لربك وقدم اذلبيحة (هل وحد.)،
مفن يكرهك (اي محمد صىل هللا عليه وسمل) سينقطع
(من نس ه ولك خري يف ادلنيا والخرة).

عند نأأملنا لرتجامت جند لك مرتمج بذل هجود حاول اإجياد ماكئف عند الرتمجة ،حاول تغطية معاين السورة ،لكنه مل يس تطيع نقل املعىن والنص
القرآين ،حيث النكت البالغية اوقعت املرتمجني يف عدم نقل الصور البيانية للغة املرتمج اإليها .وظهرت الرتجامت قارصة عن نقل املعىن.
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جند اآلية "إان أعطيناك الكوثر"
"اإان"  :فيها التوكيد حبرف "اإن" ليك تقطع الشك لليقني.
" أآعطيناك" الضمري املس تخدم مضري امجلع معطي ل إالشارة لكرثة اجلزء والعطاء
صغية املايض جاءت ل إالشارة لتحقيق والثبوت
اس تخدام لكمة "اعطاء" بدل "الإيتاء" لدللةل عىل التفضل والتخصيص حيث الإيتاء يس تخدم ل ألمور املادية العطاء خاص ابملادة.
الكوثر :دلةل عىل اخلري والكرثة.
نرى املرتمجني ا ألردي والإجنلزيي ترمجوا لكمة "اعطيناك" مبا يرادف الإيتاء ذلا مل يويف البالغية القرآنية
الية" :فصل لربك واحنر"
الفاء لدللةل عىل تعليل النعم والالم جاءت ل إالخالص ومضري املتلكم يف "ربك" لإفادة التعريض ،العبادة هلل دون الغري من املرشكني .جاءت اإضافة
الرب للضمري اخملطب ترشيف ًا للنيب
"النحر" اس تخدم لتدل عىل كوهنا أآعظم أآنواع الضحااي و أآنواع العبادات البدنية
اآلية "إن شانئك هو األبرت"
جاء التأأكيد إلزاةل اإناكر املرشكني ادلاعني عىل النيب ابنه برت بوفاة ابناء ،اذلكور
اس تخدمت لكمة "شائن" دلةل عىل البعض والكرهية الشديدة
"ا ألبرت" اسلوب القرص اثبتت الصفة عىل الكفار ونفيت عن الرسول.
جند اللكمة ا ألوىل ابلسورة" الكوثر" لها عالقة ابللكمة ا ألخرية "ا ألبرت" .
املرتمجون حاولوا قدر الاس تطاعة ترمجة أآلفاظ النص القرآين لكنهم فشلوا يف ترمجة "الكوثر" وابقوها كام يه ،حيث هبا دلةل عىل الكرثة ،والرتمجة
مل تس تعوب النص واملعىن البالغي فيه.
تفسري السورة حسب املفسرون
معان للكوثر منها املعان اليت اتفقوا عليها أآن معىن الكوثر هو احلوص او النهر ابجلنة وقد قالوا فيها اليت:
لقد أآوردوا عدة ٍ
 .1خري ًا كثري من الكرثة
 .2هنر يوجد يف اجلنة
 .3حوض خمصص للنيب يف اجلنة
الكوثر عىل وزن "فوعل من الكرثة" اجلوهر جاء من اجلهر
العرب تسمى لك يشء كثري ابلعدد ويف القدر كوثر ًا"
لقد اختلف اهل التأأويل لتأأويل لكمة الكوثر اذلي أآعطيه النيب عىل س ته عرش قول ونقلها":
هنر ابجلنة ويعللها البعض ابحلوض بقول" :جيوز آأن ي ُسمى ذكل النهر او احلوض كوثراً ،بسبب كرثة الورود عليه وترشب منه أآمة محمد عليه السالم،
وكوثر ملا فيه اخلري الكثري واملاء الكثري".
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روي عن عكرمه قال" :هو النبوة ،واخلري اذلي أآعطا ،هللا اإاي.16"،جاء يف تفسري اجلاللني" :الكوثر" هو هنر يف اجلنة ،وهو احلوض اذلي ترد
عليه ُآمته ،والكوثر :اخلري الكثري من النبوة والقرآن والشفاعة وحنوها".17صاحب املزيان يقوك" :وكيفام قوهل ابخر السورة "اإن شانئك هو ا ألبرت"
وظاهر ا ألبرت املنقطع النسل ،وكرثة ذريته الرسول يه املرادة ابلكوثر اذلي اعطي للرسول (ص) ،او املراد هبا اخلري الكثري وكرثة اذلرية مرادة يف
مضن اخلري الكثري ،ولول ذكل لاكن حتقيق للعبارة" :اإن شانئك هو ا ألبرت" اخلالية من الفائدة.
"فصل لربك واحنر"
جاء يف تفسري "فصل لربك" يه الصالة و"احنر" يرفع يديه أآول عندما يكرب يف الصالة.جاء عن ابن عباس ريض هللا عنهام" :فصل لربك واحنر"
قال" :اإن هللا أآوىح لرسوهل آأن ارفع يديك حداء حنرك اإذا كربت للصالة فذاك النحر".18صاحب البيان يقول" :املراد ابلنحر :النحر مبىن ،او حنر
الاحضية يف الاحضى ،او رفع اليدي يف تكبري الصالة ،أآو اس تقبال القبةل ابلنحر ،والاعتدال يف القيام ،ومجيع ذكل يناسب املقام لنه حنو من
الشكر لتكل النعم".19
اخلامتة:
عند الوقوف عىل النكت البالغية ابلسورة جند الرتمجة اليت قدهما املرتمجون املشهورن بالك اللغتني ا ألردية وا ألجنلزيية جاءت قارصة عن نقل املعىن
البالغي املتضمن ابلسورة.جند بأأن اي لغة لميكنها استيعاب املعاين املوجودة يف النص القرآين وهو فوق طاقة البرش ،حيث أآنه مالم رب العاملني،
الرتمجة انتاج البرش.البرش ميكنهم نقل الالفاظ لكن لميكنهم نقل الإجعاز البالغي ابلسور القرآنية.
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