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Abstract
The call is vastly used in the Holy Qur’an, and it is distinguished among
other methods of discourse that it has a deep impact that touches human
feelings, and provokes mental thoughts, as it directs the addressee to what
benefits him, fixes his conditions in both homes, and socializes him near the
caller. It also varies in line with the situation of the addressees and their
response. The aspects of the discourses in the Holy Qur’an are general in
which there is complete agreement with the place, and the case as well. Like

any other translations, the Urdu translation of Qur’anic texts has received a
great deal of controversy by researchers, as they found errors in them that
are characterized by increase and decrease in meaning. Hence, it was
necessary to study these translations and compare their connotations with
the original text in order to reach a sound approach in translating the
Qur’anic text. Therefore, this research paper came to find out how to
translate the methods of the call in the Holy Qur’an and translate it into
Urdu through one of the most famous translations that appeared in the
twentieth century. The book “Fath Al Hamid” by Mawlawi Fath
Muhammad Jalandhari, which was printed in 1900. It was printed again
under the name “Nur al-Hedaya” in 1969 so as to identify the translation
problem so that translators could deal with the call method in the Holy
Qur’an and the requirements of its translation, by linking the grammatical
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and rhetorical study to the analytical study trying to provide reasons and
interpretations as possible through models from Quranic verses.

Keywords: human feelings, Urdu translation of Qur’anic texts, Holy
Qur’an and translate, Quranic verses.

مقدمة
كثر استخدام النداء يف القران الكرمي ومتيز من بني أساليب اخلطاب األخرى أبنه عميق التاثري
یالمس األحاسيس اإلنسانيه ،ویثري األفكار العقلية ،فهو یوجه املخاطَب اىل ما ینفعه ،ویصلح أحواله
يف الدارین ،ویؤنسه ابلقرب من املنادي  .كما انه یتنوع مبا یتالءم مع حال املخاطبني ،واستجابتهم؛
فان وجوه املخ اطبات يف القران الكرمي عامه فيها التوافق التام مع املقام ،ومقتضى احلال  .وقال اإلمام
عز الدین بن عبد السالم رمحه هللا  :النداء تنبيه للمنادى ليسمع ما یلقي إليه بعد النداء من الكالم
ليعمل مبقتضاه ،ولذلك كثر النداء يف القرآن  .والنداء هو من انواع اخلطاب القرآين املباشر ،وإن
التعرف على أساليب اخلطاب القرآين املباشر تعرف على أبلغ أنواع اخلطاب مع األخر ،ینبه املنادى إىل
أمهية اخلطاب أبسلوب یناسب حال املنادى من القرب أو التوسط أو البعد ) 1 ( .
وتعد أساليب النداء من الظواهر األسلوبية البارزة يف بنية اللغة العربية ،وقد أشاد علماء اللغة،
وأفصحوا عن مالحمها اجلمالية ،وذهب البعض إىل أن فيها مجال التعبري والبالغة ،وكان ملظاهر أسلوب
النداء يف القرآن الكرمي أكرب العوامل اليت ساعدت البالغيني لتعرف اجتاهاته ،وكشف أسراره اليت تتجلى
بشكل كبري يف النصوص القرآنية اليت انل موضوع ترمجتها جدالً واسعاً يف جماالت البحث ،وذلك
بسبب عدم امكانية نقل النص القرآين إىل لغة أخرى حىت وإن كان املرتجم متمكناً من اللغة املرتجم
إليها .
ومل ختل عملية الرتمجة من هذه املسالك اليت تبحث يف ترمجة دالالت أسلوب النداء ،ونقله إىل
اللغة اهلدف ،وإ ىل قارىء من املفرتض أنه ال یعرف الدقائق اللغویة للقرآن الكرمي ،ولذلك فمسؤولية
املرتجم جسيمة أمام هذا النوع من الرتمجات حيث تضعه يف مدارین خمتلفني على املستوى اللغوي،
ومتكاملني يف اجلنوح إىل ضبط داللة النصني  :النص القرآين والنص املرتجم الذي جيب احلفاظ على
قدسيته من خالل احملافظة على دالالته ومعانيه .
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وكأي من الرتمجات األخرى انلت الرتمجة األردیة للنصوص القرآنية جدالً كبريا من قبل الباحثني
حيث وجدوا فيها من األخطاء ما یتسم ابلزايدة والنقصان يف املعىن ،ومن مث كان البد من دراسة هذه
الرتمجات ومقارنة دالالهتا ابلنص األصلي من أجل الوصول إىل منهج سليم يف ترمجة النص القرآين ،) .
ومن مث جاءت هذه الورقة البحثية للوقوف على كيفية ترمجة أساليب النداء يف القرآن الكرمي ،وترمجتها
إىل اللغة األردیة من خالل أحد أشهر الرتمجات اليت ظهرت يف القرن العشرین وهو كتاب " فتح احلميد
" ملولوى فتح حممد جالندهري والذي كان قد طُبع عام 1900م ،مث طبع مرة أخرى ابسم " نور
اهلدایة " يف عام 1969م من أجل الوقوف على إشكایة الرتمجة ليتمكن املرتمجني من التعامل مع
أسلوب النداء يف القرآن الكرمي ومقتضيات ترمجته ،وذلك من خالل ربط الدراسة النحویة والبالغية
ابلدراسة التحليلية ،وحماولة تقدمي أسباب وأتویالت فيما أمكن من خالل مناذج من اآلايت القرآنية .
وقد مت اختيار املوضوع طبقاً لألسباب التالية :
 -1حماولة اإلسهام يف مد املكتبة العربية مبا یثریها ابلتعریف برتمجة أسلوب النداء يف القرآن
الكرمي من خالل إحدى الرتمجات األردیة الشهرية ألحد علماء املسلمني بشبه القارة
اهلندیة .
 -2إبراز أمهية ترمجة أسلوب النداء ،وأثر ذلك يف متاسك وترابط مفهوم النصوص القرآنية
ودالالهتا يف سياقها القرآين .
وأتيت أمهية املوضوع من خالل أمرین مها :
 -1حماولة االقرتاب من فهم معاين القرآن الكرمي ،وبيان بالغة نظمه یزید من فهم
كتاب هللا ابلشكل الذي یثري الفكر والثقافة لدى املتلقي .
 -2السعي إىل تتبع ترمجة أسلوب النداء يف ترمجات معاين القرآن الكرمي إىل األردیة،
وبيان آاثرها ظاهرة مل أتخذ نصيبها الكايف من البحث والدراسة على الرغم من
أمهيتها اللغویة .
وأما اهلدف من الدراسة هو :
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 -1الوقوف على كيفية ترمجة أسلوب النداء يف أحد أهم ترمجات معاين القرآن
الكرمي إىل اللغة األردیة بشبه القارة اهلندیة يف النصف األول من القرن
العشرین .
 -2إبراز أمهية أسلوب النداء يف ترابط وإظهار املعىن القرآين ومجالياته .
 -3الوقوف على مدى توفيق املرتجم يف إدراك األسرار البالغية ألسلوب النداء يف
القرآن .
ومن مث فهذه الورقة البحثية تسعى لإلجابة على األسئلة التالية :
 -1ما هو النداء ؟ وما هي صيغه وأدواته ؟
 -2ما هو دور أساليب النداء يف التأثري على املتلقى آلايت هللا واملتدبر لداللتها ؟
 -3هل جنح الشيخ حممد خان اجلالندهري يف فهم وترمجة أساليب النداء مبا حتویه من دالالت
حسية ؟
منهج الدراسة :
 وقد اتبعت الدراسة املنهج التحليلي النقدي ،حيث یتم عرض ترمجة النماذج ،مث التحليلوالنقد واستقراء النتائج .
ومن مث فقد قسمت اإلطار التنظريي للبحث كما یلي :
مقدمة  :قدمت فيها أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره ،واهلدف منه ،ابإلضافة إىل املنهج
البحثي املتبع يف الدراسة .
املبحث األول  :التعریف مبصطلحات البحث  :تناولت فيه معىن النداء لغة واصطالحاً،
فضالً عن التعریف ابلكتاب حمل الدراسة ،ومرتمجه  :الشيخ حممد خان اجلالندهري
املبحث الثاين  :حتت عنوان ترمجة أساليب النداء يف ترمجة الشيخ حممد خان اجلالندهري .
وفيه دراسة ألساليب النداء من خالل مناذج خمتارة مت تقسيمها إىل ثالث حماور :
احملور األول  :ترمجة حذف حرف النداء
احملور الثاين  :ترمجة تقدمي وأتخري أسلوب النداء
احملور الثالث  :ترمجة املنادى املصغر الذي حيمل معىن التحبب والشفقة
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خامتة  :وهبا أدرجت النتائج اليت مت التوصل إليها

املبحث األول

التعريف مبصطلحات البحث
النداء :
" ورد النداء يف آايت كثرية ملفوظاً أو مقدوراً ،ومن خالل تقصي النداء يف القرآن الكرمي تبني أنه
ورد يف افتتاحيات اثنيت عشر سورة من جمموع القرآن البالغ مائة وأربع عشر سورة ،وأما اآلايت اليت
حتتوي على نداء فقد بلغ عددها  479آیة ،وتكمن أمهيته يف كونه البنية اخلطابية األكثر دوراانً على
األلسنة واألقالم ،ملا تتمتع به هذه البنية من القدرة على التعبري عن الغرض حني تقصر الوسائل األخرى
من إشارة ،وإمياء ،وحركة ،وغمزة ،فقد یلجأ إليها املنبه ،والداعي ،واملتضجر ،واملتوعد لذلك وجدان
النداء أبرز أدوات هذا التخاطب ألنه جيسدها ) 2 ( " .
تعریف النداء :
ِ
الرغاء ،وقد انداه واندى به  ،وانداة
لغة  :يف الصحاح  ( :النداء )  :الصوت مثل الدعاء و ُ
مناداة ونداء ،أي صاح به  ) 3 ( .وأصل (النداء) .أي الرطوبة ،یقال صوت ندي رفيع ،واستعارة
(النداء) للصوت من حيث إن من تكثر رطوبة فمه َح ُسن كال ُمه  ...و( اندیتُه ) و ( اندیت به مناداةُ
ونِداءً)  :صاح به (  ) 4وال خترج دالالت النداء بكافة صوره يف كل املعاجم عن معاين الصوت والدعاء
والصراخ .
اصطالحاً :
أصل النداء تنبيه املدعو ليقبل عليك (  ) 5حبروف خمصوصة (  ) 6وهو من مجلة املعاين
اإلنشائية الطلبية (  ) 7وقال املخزومي  " :النداء تنبيه املنادى ومحله على االلتفات ،ویعرب عن هذا
أدوات استعملت هلذا الغرض " (  ) 8أي أن أسلوب النداء یفيد طلب استدعاء املتكلم للمخاطب
لتنبيهه واإلقبال عليه ،ویتم ذلك من خالل استعمال أدوات النداء ( أحرف النداء ) أنواع النداء
وأدواته:
 -1أنواع النداء :
 ما ینادي به القریب ،وهو اهلمزة وأي .--------33--------
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 ما ینادي به البعيد وهو بقية األدوات ) 9 ( . -2أدوات النداء :
أدوات النداء مثانية  :الياء – اهلمزة -أي -آي  -أاي -هيا -آ  -وا .ویعترب احلرف  -اي -
حرف النداء الوحيد الذي ورد يف القرآن الكرمي .ولعل السر يف إیثار القرآن الكرمي حلرف النداء ( اي )
دون غريه  .ألن هذه األداة تكون الوسيلة الطبيعية يف النداء  .إذ هي أكثرها استعماالً عند اخلاصة
والعامة ،وألهنا أخف أحرف النداء يف النطق ،فهي تبدو يف خفة حركتها كأهنا صوت واحد ،النطالق
اللسان مبدها دون أن یستأنف عمالً  .أما األربع األخر – وهي اهلمزة وأاي وهيا وأى – فإن كال منها
یبدأ حبرف من حروف احللق  .وهى أثقل األدوات نطقاً ) 10 ( .
الشيخ حممد خان اجلالندهري حياته وآاثره :
حتت حكم االستعمار اإلجنليزي ،ويف ظل األوضاع السياسية ،واالقتصادیة واالجتماعية،
والدینية ،والفكریة السيئة آنذاك ُولد الشيخ حممد خان اجلالندهري يف عام 1281هـ 1864 /م
بقریة " اتنده " الواقعة يف مدیریة " هوشياب ور ،مث انتقل بعد ذلك إىل مدینة جالندهر يف إقليم البنجاب
بسبب طبيعة عمل والده ،فنشأ وترىب فيها ،ومن هنا جاء لقب اجلالندهري ) 11 ( .
وتنتمي أسرة الشيخ حممد خان اجلالندهري إىل أسرة أفغانية انتقلت بعد ذلك إىل بالد اهلند،
واستقرت هناك يف والیة " رام بور "  ) 12 ( .فأبوه هو حممد خان بن اير حممد خان بن خان حممد
خان أمحد خان بن شاه حممد خان ،وهو من علماء الدین الذین اشتهروا بتمسكهم ابلشریعة
اإلسالمية ،وعقائدها ) 13 ( .
درس الشيخ اجلالندهري علم الفلسفة ،والفقه اإلسالمي ،وعلوم احلدیث النبوي ،وكان له
درایة اتمة ابلعلوم اإلسالمية ،والعصریة نتيجة تنشأته يف بيئة دینية وعلمية .
كما اتسم ابلذكاء والفطنة األمر الذي جعله یتعلم اللغة العربية والفارسية ،وما تشمله من
علوم وثقافات ،كما كان ضليعاً يف علوم احلدیث ،وعلى درایة واسعة بعلم النحو ،والصرف ،واألدب،
وأدیباً ،وشاعراً ابللغات األردیة ،والفارسية ،والعربية ،وأیضاً مصلحاً إسالمياً ،وقد حظى مبكانة لدى
أهل العلم الذین اعرتفوا جبهوده اجلليلة جمال الدعوة ،وخدمة املسلمني .
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كما عمل يف إحدى الوظائف احلكومية لسنوات عدیدة ،مث تركها ليعمل ابلتصنيف
والتأليف ،وأصدر جملة شهریة أدبية يف عام 1903م تسمي " اإلسالم " ،وهي ذات شهرة ورواج
لدى أهل العلم واألدب من أهل األردیة ،واليت أشاد هبا األدابء ،وعلماء ذلك العصر مثل ألطاف
حسني حايل ،والشيخ مولوي ذكاء هللا الدهلوي ،والشيخ فضل احلسن ) 14 ( .
مكانته العلمية واألدبية :
قام الشيخ جالندهري بتأليف العدید من الكتب يف جمال يف العلوم اإلسالمية واألدب وقواعد
النحو والبالغة (  ) 15غري أنه ذاع صيته برتمجة معاين القرآن الكرمي (  ) 16فقد قام برتمجتها ترمجة
تفسريیة طبقاً للتعبريات األردیة ،وكان الدكتور حممد نسيم عثماين قد ذكر يف كتابه قائالً  " :انل الشيخ
فتح حممد خان اجلالندهري شهرته بسبب ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة األردیة ( يف عام
1900م ) ،واليت اشتهرت على نطاق واسع بشبه القارة اهلندیة بسبب سالستها ،وفصاحتها،
وقضاايها الفقهية " (  ) 17وهي ترمجة " فتح احلميد " حمل الدراسة اليت متيزت ابلسهولة يف الفهم
األمر الذي أدى هبا ألن تطبع عدة مرات من قبل اجلامعة اإلسالمية الدولية كما اختارهتا إذاعة
ابكستان لبثها بسبب سالستها  .ابالضافة إىل أن الشيخ اجلالندهري كان قد استخدم يف ترمجته
كلمات عربية وفارسية أكثر من األلفاظ اهلندیة والسنسكریتية وهذا هو السبب يف جعل هذه الرتمجة
أكثر شعبية إىل اليوم ) 18 ( .
كما كان للشيخ اجلالندهري دوره يف الوقت الذي تدهور فيه أحوال املسلمني يف شبه القارة
اهلندیة بسبب سياسة اإلستعمار الربیطاين؛ حيث كان من بني أولئك املصلحني الذین قاموا ابلدعوة من
أجل النهوض أبحوال املسلمني إىل أن تويف يف عام  1929م .
املبحث الثان

ترمجة أساليب النداء يف ترمجة الشيخ حممد خان اجلالندهري
أوالً  :ترمجة حذف حرف النداء :
ورد حذف حرف النداء يف كثري يف النصوص القرآنية " ،وهو أحد أساليب اللغة
العربية اليت اعتمدها القرآن الكرمي ،وأحد طرق اخلطاب من أجل التواصل والتقارب
والتفاهم" ،وال ختلو الرتمجة من ظاهرة احلذف ابعتبارها ظاهرة لسانية عامة تشمل كل
مستوايت اللغة وعلى املرتجم أن حيرص على معاجلتها يف النص األصلي والنص اهلدف،
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وتقوم هذه املعاجلة على مرحلتني  :مرحلة لسانية یدرك فيها املرتجم مواطن احلذف وأنواعه يف
النص األصلي وفهم العالقة النحویة والداللية املتصلة بظاهرة احلذف ،ومرحلة الرتمجة ،وهي
تقوم على املستوايت التالية  :إدراك األبعاد التصوریة ،والداللية ،واملفهومية للنص إىل جانب
إدراك األبعاد اللسانية الختيار املكوانت اللسانية املناسبة إلنتاج النص اهلدف " ( ) 19
وفيما یلي نرى كيف تعامل املرتجم مع احلذف يف احلاالت التالية :
أوالً  :ترمجة حذف حرف النداء مع لفظ اجلاللة ( رب – ربنا  -اللهم ) :
تعد " اي " أكثر حروف النداء استعماالً ،فهو أصل حروف النداء  ) 20 ( .وقد جاء يف القرآن
ومقدر يف أغلب املواضع مع لفظ اجلاللة  :رب -ربنا -اللهم  .كما أن كلمة " رب "
الكرمي مضمرُ ،
أتيت كثرياً يف الدعاء فروعي فيها من التخفيف ما جيعلها أسهل على اللسان وقت اخلطاب .
وقد ورد لفظ اجلاللة " رب " يف كتاب هللا يف (  ) 67موضعاً  .اخرتان منها بعض من النماذج
اليت توضع كيفية تعامل الشيخ اجلالندهري مع ترمجته ،ومع غريه من األلفاظ ،وذلك كما یلي .
 -1حذف حرف النداء ( اي ) مع لفظي اجلاللة  :رب –ربنا
أمثلة :
-1
-2
-3

-4

الرتمجة
اآلیة الكرمية
ب اجعل ه َذا بـلَ ًدا اور جب ابراہیم نے دعا كـﮧ اے پروردگار
ال إِبْـر ِاه ِ
ِ
يم َر ْ َ ْ َ َ
َوإ ْذ قَ َ َ ُ
اس جگﮧ کو امن كا شہر بنا .
ِآمنًا ) 21 ( ).
ب إِِين پهر جب ان كـے ہاں بـﭽﮧ پيدا ہوا تو
ت رِ
فَـلَ َّما َو َ
ض َعْتـ َها قَالَ ْ َ
كـہنے لـگيـں كـﮧ پروردگار ! مريے تو
ض ْعتُـ َها أُنْـثَى )( ) 22
َو َ
لڑىك ہوىئ تهى .
رب قد آتيتين من امللك وعلمتين الرتجمة  :اے مريے پروردگار تو نے مجهـ
( ِ
كو حكومت سے بـہره ديا اور خوابوں ىك
من أتویل األحادیث فاطر السموات تعبري كا علم بخشا – اے آسامنوں اور
ت ويل يف الدنيا واآلخرة) زمني كے پيدا كرنے والے تو ہى دنيا اور
واألرض أَنْ َ
اخرت ميں مريا كار ساز ہے – " ( ) 24
( ) 23
رب اغفر يل انـہوں نے دعا ىك كـﮧ اے پروردگار مجهے
قال تعاىل  ( :قال ِ
اور مريے بهاىئ كو معاف كردے اور ہميں
وألخي وأدخلنا يف رمحتك وأنت اپنى رحمت ميں داخل كر تو سب سے
أرحم الرامحني ) ( ) 25
بڑهـ كر رحم كرنے واال ہے )26 ( .
--------36--------
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َ ) -5ربـَّنَا ال َْجت َعلْنَا
َوا ْغ ِف ْر لَنَا َربـَّنَا
ِْ
يم )( ) 27
احلَك ُ
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فِْتـنَةً
َّك
إِن َ

ِِ
ین
للَّذ َ
ت
أَنْ َ

َك َفروا اے ہمارے پروردگار ہم كو كافروں كے
ُ ذريعـے فتنـے ميں نﮧ ڈالنا اور اے
ِ
الْ َعز ُیز ہمارے پروردگار ہميں معاف فرما بيشكـ
تو غالب ہے حكمت واال ہے .

) -6فَـ َقالُوا ربـَّنَا اب ِع ْد بني أَس َفا ِرَان تو انـہوں نے دعا كـﮧ اے پروردگار ہمارى
َْ َ ْ
َ َ
مسافتوں ميںدورى پيدا كر دے اور اس
ِ
َحاد َ
َوظَلَ ُموا أَنْـ ُف َس ُه ْم فَ َج َع ْلنَ ُ
اه ْم أ َ
یث سے انـہوں نے اپنے حق ميں ظلم كيا تو
سبأ ) ( ) 28
ہم نے انـہيں نا بود كر كے داستان بنا ديا
.
وحني النظر إىل ترمجة الشيخ اجلالندهري يف األمثلة السابقة جند أنه مل یدرك الغایة من حذف
حرف النداء مع كلمة ( رب ) يف األمثلة رقم ( )1و ( )3و ( " )4حيث أن حذف حرف
النداء يف هذا املقام جاء للتعظيم وللمبالغة يف تصویر قرب املنادى ( رب ) والذي معناه املريب،
والسيد ،واملالك ،وهو هبذه املعاين من شأنه أن یكون قریباً حاضراً ال حيتاج يف ندائه إىل وسائط "
( ) 29

وجند أن اإلشكالية يف الرتمجة حمل الدراسة ليست يف ترمجة لفظ اجلاللة " ِ
رب " وإمنا فيما
اتصل به من حرف نداء مضمر وهو " اي " ،ويف حذف ايء املتكلم اليت جاءت الكسرة عوضاً
عنها ،وللداللة عليها؛ حيث أخفق املرتجم يف ترمجتها ،وذلك بسبب عدم إملامه ببالغة اللغة
العربية ،فجاءت الرتمجة مشوهة ،حيث غابت الكثري من املعاين اليت تنطوى عليها بالغة إضافة
داللة املتكلم للفظ " رب " والذي ورد يف القرآن الكرمي مبعىن االبتهال ،والدعاء ،والتضرع حيث
أن يف داللة احلاق ايء املتكلم إىل لفظ اجلاللة " رب " هي نسبة الرب إىل النفس ،ويف هذا إثبات
لشرف ربوبية هللا على العبد ولعبودیة العبد إىل هللا  .وعلى الرغم من ذلك إال أنه يف املثال رقم
( )3قام برتمجة الكسرة الدالة على املتكلم ،فجاءت الرتمجة  ( :اے مريے پروردگار ) األمر
الذي ینم عن عدم إدراك البالغة من احلذف فوجود أو عدم وجود حرف النداء ( اي ) أو (ايء)
النسبة للمتكلم كالمها عنده سواء  .ونفس الشيء جنده يف ترمجة لفظ اجلاللة " ربنا " يف املثالني
رقم (  ) 5و (  ) 6حيث جاءت الرتمجة مرة برتمجة ضمري اجلماعة ( ان ) ،ومرة بدون؛ فجاءت
انقصة يف املعىن البالغي .
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ونالحظ يف املثال رقم (  ) 2أنه قام برتمجة كلمة ( ِ
رب ) فقال ( پروردكار ) ،وهي كلمة نكرة ال
تدل داللة كاملة على الرب الذي هو هللا ،ولكنها جاءت يف اآلايت القرآنية الكرمية معرفة ابإلضافة إىل
ايء املتكلم  ،واملنطقي أن الداعي یدعوا معروفاً وليس نكرة ،فضالً عن أن تنكري كلمة ( رب ) كما
جاءت يف الرتمجة یوحي إبحساس البُعد ،ومقام الدعاء یوجب التقرب إىل هللا ،وإظهار اخلضوع،
والعبودیة له .
ومن مث نالحظ أن املرتجم مل یدرك الغایة من حذف النداء مع كلمة ( رب  -ربنا ) ،والذي جاء
للتعظيم ،واملبالغة يف تصویر قرب املنادى ( رب ) ولقد ذكران النداء يف هذین املوضعني للوقوف على
مدى إدراك املرتجم للفرق بني حذف ،وذكر حرف النداء ،ومدى قدرته على استنباط السر البالغي
وراء ذلك  .والنتيجة أنه مل یستطع إدراك الفرق بني سبب الذكر واحلذف ،فجاءت الرتمجة انقصة من
النواحي البالغية .
 -2حذف النداء مع لفظ اجلاللة اللهم ( مبد امليم )
يف علم اللغة فإن امليم يف لفظ اجلاللة " اللهم " (  ) 30أتيت لتحل حمل حرف النداء " اي "
ومن مث ال ميكن أن جيتمعان ،وعليه فامليم عوضت ايء النداء  .ویقول الزخمشري  " :اللهم" أصله
" اي هللا " فحذف حرف النداء ،وعوض عنه ابمليم  ) 31 ( .واجلدول التايل یوضح كيفية تناول
املرتجم هلذا .
أمثلة :
اآلیة الكرمية
السماو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ض
 -1قُ ِل اللَّ ُه َّم فَاطَر َّ َ َ
ِ
ب والش ِ
ني
ت َْحت ُك ُم بَْ َ
َّه َادة أَنْ َ
َعاملَ الْغَْي ِ َ َ
ِعبَ ِاد َك ِيف َما َكانُوا فِ ِيه ََيْتَلِ ُفو َن ) (
) 32

الرتمجة
كـہو كـﮧ اے اللـﮧ اے آسامنوں اور زمني
كـے پيدا كرنے والے پوشيده اور ظاہر كے
جاننے والے تو ہى اپے بندوں ميں ان
باتوں كا جن ميں وه اختالف كرتے رہے
ہيں فيصلـﮧ كرے گا .

 -2قل اللهم مالك امللك تؤيت امللك كـہو كـﮧ اے اللـﮧ ( اے ) بادشاہى كے
مالكـ تو جس كو ﭽاہے بادشاہى بخشے
من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء " ( اور جس سے ﭽاہے بادشاہى ﭽهني لے ( .
) 33
) 34
--------38--------
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 -3قَ َ ِ
يسى ابْ ُن َم ْرَميَ اللَّ ُه َّم َربـَّنَا أَنْ ِزْل
ال ع َ
الس َم ِاء تَ ُكو ُن لَنَا
َعلَْيـنَا َمائِ َد ًة ِم َن َّ
يدا أل ََّولِنَا و ِ
ك َو ْارُزقْـنَا
ِع ً
آخ ِرَان َوآیَةً ِمنْ َ
َ
وأَنْت خري َّ ِ
ني )( )35
الرا ِزق َ
َ َ َُ

تب عيىس ابن مريم نے دعا ىك كـﮧ اے
ہمارے پروردگار ہم آسامن سے خوان نازل
فرما كﮧ ہمارے لئے وه دن عيد قرار پائے
يعنى ہمارے اگلوں اور پﭽهلوں سب
كےلئے -اور تريى طرف سے نشاىن ہو اور
ہميں رزق دے اور تو بہترين رزق دينے
واال ہے .

إن لفظ اجلاللة " هللا " له خاصية متفردة دون غريه من األلفاظ العربية املعرفة بـ "الـ" حيث
تلحق هبا ايء النداء ،واخلاصية الثانية هو قلب ايء النداء ميماً فنقول " اللهم " ويف احلقيقة أنه ال یوجد
يف اللغة األردیة ما یكايفء هذه اخلاصية إال أن یستعمل اللفظ كما هو يف العربية ،ومن مث جند أن
املرتجم أرجع اللفظ إىل أصله وهو " اي هللا " ،وترمجته إىل األردیة هبذه الشكل الذي َيلوا من املضمون
املناسب من ذكر لفظ " اللهم " وامليم اليت تعطي شعوراً بشدة القرب من هللا .
 -3حذف حرف النداء مع غري لفظ اجلاللة
الرتمجة
اآلیة الكرمية
 -1إمنا یرید هللا ليذهب عنكم الرجس اے پيغمرب ىك گهرواليوں اللـﮧ ﭽاہتا ہے
كـﮧ تم سے ہر طرح ىك ناپاىك دور كر دے
أهل البيت ویطهركم تطهريا "(  )36اور متـہيں بالكل پاكـ صاف كر دے .
 -2اعملوا آل داوود شكرا وقليل من اے آل داؤد شكر كرتے رہو اور مريے
بندوں ميں شكر گذار تهوڑے ہيں .
عبادي الشكور " ( ) 37
 -3یوسف أیها الصدیق أفتنا " ( : ) 38يوسف اے بڑے سـﭽے يوسف ہميں
ُ ُ ُ
اس خواب ىك تعبري بتائيے.
ونالحظ يف اآلايت القرآنية املوضحة يف اجلدول أعاله أهنا تشرتك يف الداعي البالغي حلذف
حرف النداء ،فالنداء يف اآلیة األوىل آلل بيت النيب ( ص ) ،ويف الثانية آلل بيت سيدان داوود عليه
السالم ،وآل داؤد أو أهل بيت هؤالء هم من ِ
املرضي عنهم ،ومن املقربني من هللا عز وجل ،وهذا القرب
الرابين هو الداعى إىل حذف حرف النداء الذي یستخدم أساساً لنداء البعيد ،فالنداء هبذا األسلوب
هو نداء تشریفي لعلو مقامهم ،وابلنظر إىل ترمجة الشيخ اجلالندهري جند أنه ترجم حذف حرف النداء
" اي " األمر الذي شوه املعىن ،وذهب به بعيداً خارج سياقه املراد؛ فكانت كالتايل ( :اے پيغمرب كى
--------39--------
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گهرواليوں ) – (اے آل داؤد )  .إال أننا نالحظ التزامه ابحلذف يف اآلیة رقم (  ) 3فقال  :یوسف
اے بڑے سـﭽے یوسف ﮨميں اس خواب كى تعبري بتائيے " ويف اآلیة حذف تقدیره  :اي
یوسف  .وقد مت حذف حرف النداء ( اي ) وذلك داللة على قرب املنادى والتلطف ملقامه  .وعند
النظر إىل الرتمجة جند أن املرتجم أدرك مقام احلذف والقصد منه فالتزم به يف ترمجته ،أي أن احلذف
وعدم احلذف عن املرتجم سواء .
رابعاً  :ترمجة حرف النداء " أي " يف " اي أیها "
املتدبر آلايت القرآن الكرمي جيد ورود النداء بـ " اي أیها " بكثرة وذلك " الستقالله أبوجه من
التأكيد وأسباب من املبالغة ألن كل ما اندى هللا له عباده من أوامره ،ونواهيه ،وعظاته وزواجره ،ووعده
ووعيده ،واقتصاص أخبار األمم الدارجة عليهم ،وغري ذلك مما أنطق به كتابه أمور عظام ،وخطوب
جسامٍ ،
معان عليهم أن یتيقظوا هلا ،ومييلوا بقلوهبم وبصائرهم إليها ،وهم عنها غافلون ،فاقتضت احلال
أن ینادوا ابآلكد األبلغ " ( ) 39
وفيما یلي مناذج من آايت القرآن الكرمي وترمجتها والوقوف على كيفية التعامل معها من حيث
الرتمجة .
اآلیة الكرمية

َّاس اتَّـ ُقوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي
َ -1اي أَیـُّ َها الن ُ
سوِ
ِ
اح َدةٍ ) 40 ( .
َخلَ َق ُك ْم م ْن نـَ ْف ٍ َ

 -2أيیها الذین آمنوا ال تتخذوا عدوي
وعدوكم أولياء تلقون أليهم ابملودة
وقد كفروا مبا جاءكم من احلق "
()41

الرتمجة
لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم
كو ايكـ شخص سے پيدا كيا يعنى اول اس
سے اس كا جوڑا بنايا .
مومنو ! اگر تم مريى راه ميں لـڑنے اور
مريى خوشنودى طلب كرنے كے لئے مكے
سے نكلے ہو تو مريے اور اپنے دشمنوں
كو دوست نـﮧ بناؤ تم تو ان كو دوستى
كے پيغام بهيجتے ہوا .

 -3وتوبوا إىل هللا مجيعاً أیها املؤمنون مومنو سب اللـﮧ كے آگے توبـﮧ كرو تاكـﮧ
فالح پاؤ .
لعلكم تفلحون )42( .
ويف هذا الصدد یقول الزخمشري مفسراً قول هللا عز وجل " اي أیُها " أبن  " :اي حرف ُوضع يف
أصله لنداء البعيد ،وصوت یهتف به الرجل مبن ینادیه ،و" أي " وصلة إىل نداء ما فيه األلف والالم،
وهو اسم مبهم یفتقر ما یوضحه ویزیل إهبامه ،فالبد أن یردفه اسم جنس أو ما جيري جمراه یتصف به
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أي " واالسم التابع له صفته  ،ويف
حىت یصح املقصود ابلنداء ،فالذي یعمل فيه حرف النداء هو " ُ
هذا التدرج من اإلهبام إىل التوضيح ضرب من التأكيد والتشدید ،وكلمة التنبيه املقحمة بني الصفة
وموصوفها لفائدتني :معاضدة حرف النداء بتأكيد معناه ،ووقوعها عوضاً مما یستحقه من
االضافة"() 43
وقال الزخمشري فيما یتعلق ابلنداء بـ " اي أیها ) يف القرآن الكرمي ُ :كرر النداء بـ " اي أیها " دون
غريه ألن فيه أوجهاً من التأكيد ،وأسباب من املبالغة منا ما يف " اي " من التأكيد والتنبيه ،وما يف " ها
" من التنبيه ،وما يف التد رج من اإلهبام يف " أي " إىل التوضيح ،واملقام یناسب املبالغة والتأكيد )44(.
فنداء " أیها " إمنا ورد يف القرآن الكرمي للتأكيد ،واملبالغة يف التنبيه ،األمر الذي یناسب مقامات النداء
يف النص القرآين ،وسياقاته الداللية .
ويف اآلايت املوضحة ابجلدول جند مجل إنشائية طلبية هبا نداء یفيد التنبيه إىل أمر عظيم البد
للمنادى أن یكون على وعي به ،وأن أيخذ مبا فيه من معاين ،وقد جاءت اآلايت اليت هبا نداء للعباد
من قبل اخلالق ،األمر الذي یدل على أهنم يف موقع اهتمام وعنایة ،وحني ینادي هللا عز وجل عليهم
بقوله ( اي أیها الناس ) أو ( اي أیها الذین آمنوا ) كما يف املثالني (  ) 1و (  ) 2فهو یذكرهم ابلعهد
الذي عاهدوا هللا عليه أال وهو اإلميان مبا أمرهم به  .وكأنه حيثهم هبذا النداء الذي فيه أتكيد ألمياهنم
على أن یقبلوا على ما أيمرهم به ،وأن یعملوا وفقاُ له  .وابلنسبة حلرف النداء ( اي ) وهو عاداتً أييت
للداللة على نداء البعيد ،ويف هذا املقام تدل على أن املنادى وهم " الذین آمنوا " بعيدین ابملعصية عن
املنادى جل عاله ،وأیضاً جاء حرف النداء ( اي ) مؤكداً بـ ( أیها الذین ) لإلصغاء ،واإلنتباه الشدید ملا
ینادى به .
ولكن على الرغم من كل هذا حني ننظر إىل الرتمجة جند إخفاق املرتجم يف ترمجة النداء فجاءت يف
املثال األول ( لوگو ) ويف املثال الثاين ( مومنو! ) وتعامل مع " اي أیُها " معاملة النداء بـ ( اي ) بدون
التأكيد والتدرج ،فلم أتت الرتمجة ابملعىن املراد واملقصود ،فخلت الصياغة من البالغة النحویة اليت تعرب
عن التدرج من اإلهبام إىل التوضيح الذي هو نوع من التأكيد والتشدید ،ومن مث مل حيتفظ ابخلصائص
اللغویة للقرآن الكرمي .
أما يف اآلیة رقم ( ) 3نالحظ أتخري النداء عن األمر  ،فقال هللا عز وجل  " :توبوا " مث قال " :
أیها املؤمنون " ألن النداء كما ذكران يف السابق هو لتنبيه الغافل أو البعيد ،وهؤالء ليسوا ابلغافلني ،وال
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هم ابحملل البعيد ،فهم مؤمنون ،وقد استقر اإلميان يف قلوهبم؛ فصار مالزماً هلم مالزمة الصفة
للموصوف ،وجاء ذكر " املؤمنون " يف مقام التشریف والتكرمي والثناء ،أما " الذین آمنوا " فإن اإلميان
ما یزال فعالً من أفعاهلم ،ومل یكن استقر بعد يف قلوهبم ،فكانوا حباجة إىل اإلكثار من مناداهتم ب " اي
" لتنبيههم إىل أمرهم كما يف اآلیة رقم (  ) 2إال أن الرتمجة جاءت واحدة يف اآلیتني (  ) 2و ( ) 3
فلم یستطع املرتجم التفرقة بني املعنيني بقوله ( مومنو ) ،فجاء مفهوم الرتمجه بعيد عن مقصده .
اثنياً  :ترمجة التقدمي والتأخري يف مجلة النداء
عندما یعتمد النص أسلوب التقدمي والتأخري یكون ذلك من أجل ضرورة بالغية " حيث
تتبادل مواقع الكلمات حبيث ترتك كلمة مكاهنا يف املقدمة لتحل كلمة أخرى حملها ،وذلك لتؤدي
غرضاَ بالغياً ما كانت لتؤدیه لو أهنا بقيت يف مكاهنا الذي اقتضته قاعدة الضبط اللغوي " ( ) 45
وللتقدمي والتأخري أثره النفسي ،والبالغي " فحني تقدم ما ال حق له يف التقدمي ،نكون قد
أحدثنا تغيرياً يف املواقع ،ويف الصالحيات ويف األضواء ،ويف األثر النفسي ،ألن املقدم حيتل مركزاً ممتازاً،
فه و أول ما تقع عليه ،وأول ما تتأثر به ،وأول مما تعجب به ،وأول ما تقع النفس حتت أطرائه فتنشغل
به؛ ألنه یستحق هذا ،وألنه يف غري مكانه الذي تعودان أن نراه فيه ،مث أتيت األلفاظ األخرى ،فتكون
الشحنة اليت استحوذ عليها اللفظ املقدم قد قلت " ( ) 46
وكما أن للنداء داللة أصيلة هي التنبيه فإن له موضعاً أصيالً هو صدر الكالم ،وكما َيرج
عن داللته األصيلة فريد ملعان أخرى كالندبة ،واالستغاثة ،والتعجب ،واملدح ،والذم والعتاب ،والتهدید،
والوعيد ،والتحري ،والتضجر ،والشكوى والتوجع ،والتحذیر ،والتأكيد ،وغري ذلك من مستتبعات
الرتاكيب فإنه َيرج عن موضعه األصيل؛ فرتاه أخرا ووسطاً ،وال شك أن هلذا اخلروج ،وتلك املفارقة
دالالت ووجوه معان آذنت هبذه احلركة يف الرتاكيب واجلمل  ) 47 (.واألمثلة يف اجلدول التايل توضح
ذلك .
الرتمجة
اآلیة الكرمية
ال أ َِجْئـتَـنَا لِتُخ ِرجنَا ِمن أَر ِضنَا كـہنے لگا كـﮧ موىس كيا تم ہمارے پاس
 -1قَ َ
ْ ْ
ْ َ
اس لئے آئے ہو كـﮧ اپنے جادو كے زور
ِِ
وس ٰى " ( ) 48
بس ْح ِرَك َاي ُم َ
سے ہميں ہمارے ملكـ سے نكال دو .
أََمل أ َْعه ْد إِلَي ُكم اي ب ِين آدم أَن َّال اے آدم ىك اوالد كيا ميں نے تم كو كـہﮧ
ْ َ ْ ْ َ َ ََ
نـہيں ديا تها كـﮧ شيطان كو نـﮧ پوجنا وه
ني " ()49
تَـ ْعبُ ُدوا الشَّْيطَا َن ۖ إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُّمبِ ٌ
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متـہارا كهال دشمن ہے .
 -3یـعملُو َن لَه ما ی َشاء ِمن َّحمَا ِریب وه جو ﭽاہتے يـﮧ ان كے لئے بناتے يعنى
َْ َ ُ َ َ
ِ ُ ِ ٍ َ قلعے اور تصويريں اور بڑے بڑے لگن
ومتََاثِيل وِج َف ٍ
ٍ
ان َك ْ
َ ََ
اجلََواب َوقُ ُدور َّراسيَات ۚ جيسے تاالب اور ديكهيں جو ايكـ ہى
ِ
ِ
ِ
ِ
ي جگﮧ ركهى رہيں اے آل داؤد شكر كرتے
ْاع َملُوا َ
آل َد ُاو َ
يل م ْن عبَاد َ
ود ُشكًْرا ۚ َوقَل ٌ
الش ُكور  ) 50 ( .رہو اور مريے بندوں ميں شكر گذار
َّ ُ
تهوڑے ہيں .
والتمعن يف اآلايت املرتمجة كما هو مدون يف اجلدول أعاله نالحظ أسلوب التقدمي والتأخري،
وكان على املرتجم أن یلتزم مبا جاء يف النص القرآين من أسلوب بالغي مقصود من هللا عز وجل ،وله
أهدافه غاايته ،إال أنه مل یلتفت يف ترمجته إىل هذا األمر ،ففي املثال رقم (  ) 1نالحظ تقدمي املنادى (
موسى ) يف الرتمجة حيث مل ترد يف موضعها املناسب للسياق القرآين فقال " حيث كان موسى عليه
السالم هو َهم فرعون ،وهو یرید أن یقبحه للناس ،وینفرهم عنه ،بل یؤججهم عليه ،ولذا فإنه یعرض
الفعله أوالً فيستعظموها ،مث یصرخ ابمسه ،فيكون ذلك أشد تنفرياً للناس عن دعوته ،وأعظم هتييجاً هلم،
وأتجيجاً عليه  ...فأبرز فرعون موسى ،وانداه وأخره ليعلق أبذهان الناس ،ویستقر يف نفوسهم أبنه هو
الذي جاءهم ليخرجهم من أرضهم بسحره " (  ) 51وعليه فما جاء به املرتجم مل حيقق املراد من أتخري
املنادى يف اآلیة الكرمية .
ويف املثال رقم (  ) 2من سورة " یس " نالحظ بالغة تقدمي أمر هللا على النداء يف هذه اآلیة
هو إظهار غضب هللا عليهم ،وهذا یطابق عادة العرب يف كالمهم ،ولكن املرتجم كان قد قدم يف ترمجته
املؤخر يف اآلیة فقال( :اے آدم كى اوالد كيا ميں نے مت كو كـﮩﮧ نـﮩیں داي هتا ) األمر الذي أضعف
من شحنة غضب هللا عز وجل على الكافرین فلو قلنا " اي بين آدم أمل أعهد إليكم " لن نشعر بقوة
الغضب كما يف قوله تعاىل " أمل أعهد إليكم اي بين آدم "  .فقد أخذ النداء بتأخريه أبعاداً أخرى يف
الداللة " وقد وقع النداء هنا متوسطاً معرتضاً بني الفعل ( أعهد ) ومفعوله ،وهو املصدر املنسبك من
أن ،والفعل املنفي ( أال تعبدوا الشيطان ) ،واألسلوب املقدم على النداء واملتعلق به هنا أسلوب
استفهام  ( :أمل أعهد إليكم ) وقد محل هذا االستفهام املعىن الرئيسي وهو التقریع والتوبيخ للكفرة من
بين آدم ،الذین أطاعوا الشيطان وعصوا هللا ) 52 ( .وقد برز النداء ىف هذا املوضع املتأخر إلحضار
هؤالء بني العهد واملعهود به  ،فضالً عن جميء النداء بـ ( اي ) وهي أداة النداء للبعيد حىت تزداد
حسرهتم ،وهلعهم مما صنعوا فكان أتخري النداء مقوايً داللة االستفهام املتعلق به من ذجر وتوبيخ .
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ويف املثال رقم (  ) 3أفاد أتخري النداء اتساق النظم ،ودقة الرتابط ؛ ألن قوله  ( :اعملوا ) املتقدم
على النداء مسبوق إبخباره  -سبحانه – عن عمل اجلن لسليمان علية السالم ما یشاء ( یعملون له
ما یشاء ) كما أنه مسبوق بقوله لداود عليه السالم  ( : -أن اعمل سابغات  ،واعملوا صاحلاً ) فكان
األمر ابلعمل يف هذه اآلايت ،واإلخبار عنها رابطاً جامعاً ملعاقد هذه املعاين فالئم تقدمي األمر ابلعمل
على النداء ،وكان أتخري النداء يف غایة احلسن النتظام املعاين على نسق واحد " (  ) 53وكما يف
السابق مل یدرك املرتجم أیضاً مكنون املغزي من التقدمي والتأخري؛ فجاءت الرتمجة بتقدمي املتأخر ( آل
داؤد ) فقال ( :اے آل داؤد شكر كرتے رﮨو اور مريے بندوں ميں شكر گذار هتوڑے ﮨیں ) .
وأتخري النداء يف اآلايت السابقة اعتمد عليه قدر كبري من املعىن املراد ،ولو مل أيت النداء على هذا
الشكل ،فتقدم كما هو دارج يف اآلايت املرتمجة لفقد املعىن الذي حيمله اختيار ذلك املوقع له من
التأخري ،وذلك ألن الكلمة كما تؤدي املراد منها بدالالهتا األصلية ،وبنيتها الدارجة ،فإهنا تؤدیه أیضاً
مبوضعها يف اجلم لة من حيث التقدمي والتأخري  .وعليه فأن أتخري النداء عن معناه صيغته األصلية یعد
قرینة لفظية على خروجه عن معناه من أجل الداللة على معان أخرى نعرفها من خالل سياق ودالالت
اآلايت .
اثلثاً :ترمجة املنادى املصغر الذي حيمل معىن التحبب والشفقة

 -1نداء األب البنه

إن اآل
ايت اليت ورد فيها حوار اآلابء لألبناء جاء النداء فيها مصحباً لوصف البنوة مصغراً إفراداً
ومجعاً ،واستخدام النداء مع حضور املنادى مستعمل جمازاً من أجل استحضار الذهن لوعي الكالم ،وله
أمهية خاصة بني األب واالبن ،والنداء املقصود هنا جاءت فيه أداة النداء ( اي ) مع لفظ البنوة مصغراً (
بُين ) داللة على احملبة ،وإخالص النصح ،وعلى شدة قرب االبن من اآلب ،وشدة الشفقة،
واالستعطاف ،والرغبة يف استمالة القلب ،وذلك أدعى لقبول النصح ،واألمثلة التالية توضح موقف
املرتجم من هذا النداء يف ترمجته .
اآلية الكرمية

ين ال تَ ْد ُخلُوا يم ْن ََب ٍ
ب
َ -1وقَ َ
ال ََي بَي َّ

الرتمجة
اور فرمايا كـﮧ اے مريے بيٹو ايكـ ﮨى
دروازے سے داخل نﮧ ﮨونا بلكـﮧ جدا
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وي
اح ٍد َوا ْد ُخلُوا يم ْن أَبْ َو ٍ
اب ُمتَ َف يرقَة .
َ

( .)54
ك
ين إيين أ ََرى ييف ال َْمنَ يام أيَن أَ ْذ ََبُ َ
ََ -7ي بُ ََّ
) 55 ( .

جدا دروازوں سے داخل ﮨونا .
ابراﮨين نے كـﮩا كـﮧ بيٹا ميں خواب ميں
ديكهتا ﮨوں كـﮧ گويا تم كو ذبح كر رﮨا
ﮨوں .
اس وقت نوح نے اپنے بيٹے كو جو
كشتى سے الگ تها پكارا كـﮧ بيٹا ﮨمارے
ساتهـ سوار ﮨو جا اور كافروں ميں شامل
نـﮧ ﮨو .

وح ابْ نَهُ َوَكا َن ييف َم ْع يزٍل ََي
َ -8وََن َدى نُ ٌ
ب َم َعنَا َوال تَ ُك ْن َم َع
بُ ََّ
ين ْارَك ْ
ي
ين ) 56( .
الْ َكاف ير َ
يف األمثلة السابقة جند تصغري لكلمة " ابين" ،وهو لفظ " بُين " " ،والتصغري فيه لتنزیل
املخاطب الكبري منزلة الصغري كنایة عن الشفقة ،والتحبب له وهو يف مقام املوعظة والنصيحة ،وكنایة
عن إحماض النصح ،ففيه حث على االمتثال للموعظة " (  ) 57وندرك من خالل التمعن يف اآلايت
القرآنية أهنا وردت بصيغة التصغري الذي ینم على احملبة والشفقة؛ فجاء أسلوب النداء " اي بَ ِين " عوضاً
عن " اي أبنائي " ،ووردت كلمة " اي بًُين " عوضاً عن " اي ابين " إال أن املرتجم مل یدرك املغزي من
التصغري فجاءت ترمجتة مرة بـ ( اے مريے يبٹو ) املصغرة ،ويف املثال رقم ( ) 3 ( ، )2أتت الرتمجة
بـ ( يبٹا ) وكأنه مل یعرف أمهية الفرق بني اللفظني فساوى بينهما يف املعىن ومن مث فقد أخفق يف ترمجة
املعىن الصحيح األمر الذي مل یعط للقارىء نفس التأثري الذي ینعكس ابستخدام صيغة التصغري
للمنادى مما أفقد النص الكثري من املعان البالغية .
 -2نداء االبن ألبيه
نالحظ يف اآلايت القرآنية ورود نداء اآلب بـ ( اي ِ
أبت ) إبحلاق حرف التاء ،ومن الناحية
النحویة فإن حرف التاء جاء عوضاً عن ايء املتكلم احملذوفة يف النداء بـ ( اي أيب ) فال نقول ( اي
أبيت ) إبثبات الياء  .إال أن التاء جاءت مكسورة عوضاً عن الياء احملذوفة ،والفرق بني ( اي أيب )
و ( اي ِ
أبت ) ینعكس يف داللة اخلطاب ،وسياقاته ،ويف احلالة الشعوریة والوجدانية للمتكلم،
یكشف عنها مكنون اآلايت اليت إذا تدبرانها فسوفسندرك أن سياقها یستدعي موقفاً شعورايً،
وإحساساً عاطفياً ووجدانياً ،وحتبباً وإشفاقاً من االبن على أبيه ال حتققه عبارة ( اي أيب ) اليت
تستخدم يف النداء العادي مبقدار ما حتققه عبارة ( اي ِ
أبت ) اليت تعمل على إاثرة العاطفة األبویة
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الرتمجة
اآلیة الكرمية
ت افْـعل ما تـُ ْؤمر ستَ ِج ُدِين انـہوں نے كـہا كـﮧ ابا جان جو آپ كو
ِ
 -1قَ َ
ال َاي أَبَ َ ْ َ َ ُ َ
حكم ہوا ہے وہى كيجئے اللـﮧ نے ﭽاہا تو
اَّلل ِمن َّ ِ
ِ
الصاب ِر َ
إ ْن َشاءَ َُّ َ
ین  (58 ( .آپ مجهے صابروں ميں پائيے گا .
ت إِِين جب يوسف نے اپنے والد سے كـہا كـﮧ ابا
 -2إِ ْذ قَ َال یوسف ألَبِ ِيه اي أَب ِ
ُ ُ ُ
َ َ
ميں نے خواب ميں گياره ستاروں اور
َرأَیْ ُ
َح َد َع َشَر َك ْوَكبًا َوالش ْ
ت أَ
س سورج اور ﭽاند كو ديكها ہے ديكهتا كيا
َّم َ
ِِ
ین )59 ( .ہوں كـﮧ وه مجهے سجده كر رہے ہيں .
َوالْ َق َمَر َرأَیْـتُـ ُه ْم ِيل َساجد َ
يف النصوص القرآنية املوضحة أعاله جاء النداء يف اآلیة الكرمية بـ " اي ِ
أبت " عوضاً عن " اي
أيب " وهي تعكس لدى املتدبر آلايت هللا شحنات عاطفية ،فضالً عن أن النداء يف " اي
ِ
أبت " یكون أخف على السمع ،وأرق على القلب ملا فيها من اللني والرتقق والتودد والعطف
 .وعلى الرغم من هذا إال أن املرتجم مل یستطع إدراك الفرق بني الندائني؛ فجاءت الرتمجة يف
املثال األول ( ااب جان ) أي  :والدي العزیز ،ويف املثال الثاين جاءت ( اپنے والد ) أي :
والدي ،ويف كال األسلوبني مل أيت ابلرتمجة الدقيقة .
 -3نداء األخ ألخيه
الرتمجة
اآلیة الكرمية
 -1قال ابن أم إن القوم استضعفوين انـہوں نے كـہا كـﮧ بهاىئ جان لوگـ تو
مجهے كمزور سمجهتے تهے اور قريب تها
وكادوا یقتلونين فال تشمت يب كـﮧ قتل كر ديں .
األعداء ) 60 ( .
 -2قال یبنؤم ال أتخذ بلحييت وال كـہنے لگے كـﮧ اے ماں جائے مريى
داڑهى اور رس كے بالوں كو نـﮧ پكڑئے .
برأسي ) 61 ( .
نالحظ قول هارون ملوسى يف املثال رقم (  ( :) 1بن أم ) ،ومل یقل اي أخي ،أو انداه ابمسه
(اي موسى) ،وحىت مل یقل ( اي ابن أيب ) ألن النداء جاء يف سياق االستعطاف ،وطلب الرمحة ،فذكر
األم هنا اليت حتمل معىن الرمحة والعطف أحرى وأوقع  .وابلنظر يف النص القرآين جند حذف حرف النداء
" اي " يف " ابن أم " ،وهو نداء من قبل هارون عيه السالم ألخيه ،وقد جاء النداء نداء استضعاف
وترفق ،وهي عادة العرب أبن تتلطف ،وتتحنن بذكر األم  ) 62 ( .ومن مث جاء النداء حبذف الياء من
أجل الرتقيق واإلستشفاع ،وقد جاء القرآن حبذف النداء أیضاً من أجل إظهار حالة الرعب اليت واجهة
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هارون عليه السالم ،ولكن حني النظر يف الرتمجة جند أن املرتجم مل یفطن إىل اهلدف من هذا احلذف
حيث ترمجت بـ ( هبائى جان ) أي  :أخي العزیر  ،ومن مث مل أتت الرتمجة حاملة لبالغة املعىن املراد .
ويف املثال رقم ( ) 2مل یستطع ترمجة أسلوب النداء ابلشكل الصحيح فقال (اے امں اجےئ )
أي  :أیتها األم من دون ذكر أي داللة على مناداته ألخيه .
ومن خالل الدراسة اتضح القصور يف ترمجة الشيخ حممد خان اجلالندهري ألسلوب النداء ،ویرجع
ذلك إىل قصوره يف فهم ،وإدراك بالغة النص القرآين ،فضالً عن أنه مل یكن یبذل جهد أتویلي ،األمر
الذي جعله أييت برتمجة ال تفي عادة حباجة الرتمجة املعنویة اليت هتدف إىل إیصال معين كل مفردة وحركة
إىل املتلقي .

اخلامتة :
 -1تتطلب ترمجة أساليب النداء ومعانيها أدراكا عميقا ملكنون معاين ودالالت السياق القرآين،
وخاصة دالالت احلذف واالضمار اليت متثل ظاهرة ابئنة الصعوبة واحلرج لدى املرتمجني ألن
هلا دالالت بالغية ،فإظهار املضمر واحملذوف من النداءات أو طمس ما هو ظاهر يف
أسلوب النداء یعد تشویه ملعاين القرآن الكرمي ،وضياع املعين بسبب عدم الوقوف على املعىن
من خالل القرائن والدالئل .
 -2هناك إشكاليات تطرحها طبيعة قدسية معاين القرأن الكرمي ودالالهتا ،وهي كيفية احلفاظ
على املعىن املقصود ومن مث وجب على املرتمجني التمعن واحلذر حني التعامل مع خصائص
النص القرآين املقدس الذي یتسم مبستوى لغوي عميق وكثيف الداللة یتسم ببالغة األسلوب
ودقة اختيار األلفاظ والرتاكيب اليت حتتاج إىل درایة واسعة وعميقة ابللغتني  :اللغة املصدر
(العربية) واللغة اهلدف من حيث البالغة والنحو والصرف والبيان مع دراسة سياقات
النصوص القرآنية وأسباب نزول اآلايت األمر الذي مل یستطع الشيخ اجلالندهري حتقيقه.
 -3إن الكلمة كما تؤدي املراد منها بدالالهتا األصلية وبنيتها الدارجة فإهنا تؤدیه أیضاً مبوضعها
يف اجلملة من حيث التقدمي والتأخري  .وعليه فأن أتخري النداء عن معناه صيغته األصلية یعد
قرینة لفظية على خروجه عن معناه من أجل الداللة على معان أخرى نعرفها من خالل سياق
ودالالت اآلايت .
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املصادر و مراجع
-1
-2
-3

ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيان األندلسي ( :حتقيق ) ،رجب عثمان حممد،مكتبة اخلانكي ،القاهرة ،1998 ،ط،1ج.4
أساليب النداء يف القرآن الكرمي ،عبد القادر حممد املعتصم دمهان ( دكتور ) ،دار الؤلؤة للنشر ،ط 2020 ،1م .
أسلوب النداء يف القرآن الكرميفي سوريت البقرة وآل عمران ( ،حبث ) ،فایزة عوض زرم السرحاين ،جامعة مؤتة ،كلية الدراسات العليا،
2016م .
الصحاح ،للجوهري ،مادة  ( :ندا ) (  ،)2505/6اتج العروس (  ،)89-58 /40ولسان العرب ( . )313/15
األصل يف النحو ،البغدادي بن سراج ،حتقبق  :عبد احلسني الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،ج.1
اجلىن الداين يف حروف املعاين ،احلسن بن القاسم املرادي ،حتقيق  :الدكتور فخر الدین قباوة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل
1992م .
الطراز ،حيي بن محزة العلوي ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي،املكتبة العصریة ،بريوت ،لبنان2002 ،م ،ط،1ج. 3

-8
-9

النداء يف اللغة والقرآن ،أمحد حممد فارس ،دار الفكر اللبناين ،بريوت ،ط1989 ،1م .
النسق الرتكييب ألسلوب النداء :دراسة يف األساليب اللغویة وتعليالهتا النحویة ( حبث ) ،فؤاد رمضان محادة ( دكتور ) ،جملة اجلامعة
اإلسالمية للدراسات اإلنسانية ،عدد 2021 ،29م .
النظم القرآين يف آايت اجلهاد ،انصر عبد الرمحن بن انصر احلنني ،مكتبة التوبة ،اململكة العربية السعودیة ،ط1996 ،1م
تفسري التحریر والتنویر،ابن عاشور ،حممد الطاهر ،الدار التونسية للنشر1984 ،م .ج .12
تفسري البحر احمليط  ،حممد بن یوسف ال شهري أبيب حيان األندلسي ،حتقيق  :عادل أمحد عبد اجلواد ،و على حممد معوض ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،جـ.4
تفسري فتح اجمليد
تفسري الكاشف ،الزخمشري ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان2009 ،م ،ط.3
خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية ،عبد العظيم ابراهيم املطعين ( دكتور ) ،مكتبة وهبة1413 ،هـ 1992 -م .

-4
-5
-6
-7

-10
-11
-12
-13
-14
-15

 -16خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية ،عبد العظيم املطعين ،ط  ،1ج1992 ،2م1413/هـ .
 -17دالالت احلذف يف ترمجة معاين القرآن الكرمي وأثرها يف فهمه.
 -18دالالت أتخري النداء يف النظم القرآين ( حبث ) ،حسني ابراهيم حسني إمام ،حولية كلية اللغة العربية،جامعة األزهر ،العدد السابع عشر،
2013م .
 -19يف النحو العريب نقد وتوجيه ،حتقيق  :مصطفى السقا ،ط ،2صالح الدین ،تكریت1986 ،م .
 -20لسان العرب ،ابن منظور ،ط ،3دار صادر بريوت ،لبنان1414 ،هـ .
 -21معرتك األقران ،جالل الدین السيوطي.
املصادر األردیة :
 -1اردو ميں تفسريي ادب ایكـ اترَيى اور جتزايتى جائزه ،حممد نسيم عثماين ( ڈاكـٹر ).
 -2فتح احلميد :اردو ترمجـﮧ ،فتح حممد جالندهري ،مكتبة نور.
 -3فتح احلميد :موالان فتح حممد جالندهرى كا تفسريى ترمجـﮧ ( حبث ) ،سيد وﮨاج الدین ﮨامشى ،دعوت ( ماﮨانمـﮧ ) ،اشاعت 31
مارﭽ 2021ء .
 -4خمزن ( ماﮨانمـﮧ ) ،مياں ظهور الدین پبلشر ،الﮨور ،مضمون نـگار ،حفيظ جالندهرى " مولوى فتح حممد اجلالندهرى " اپریل 1928م
 -5مصباح القواعد ،فتح حممد اجلالندهرى ،ط  ،1رام پور ،انظم برقى پریس ،بدون اتریخ .
 -6نفيس حتفـﮧ ( افتتاحية ) ،فتح حممد اجلالندهرى ،ط  ،1منشى گالب سنگهـ ایند سنز ،الﮨور ،بدون اتریخ .
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اهلوامش
 - 1أساليب النداء يف القرآن الكرمي ،عبد القادر حممد املعتصم دمهان ( دكتور ) ،دار الؤلؤة للنشر ،ط 2020 ،1م،
ص.7
 - 2أسلوب النداء يف القرآن الكرميفي سوريت البقرة وآل عمران ( ،حبث ) ،فایزة عوض زرم السرحاين ،جامعة مؤتة،
كلية الدراسات العليا2016 ،م ،ص .5
 - 3أنظر  :ابن منظور :لسان العرب ،دار صادر بريوت ،لبنان 1414،هـ ،ط  ، ،3ص.4388
 - 4أنظر  :الصحاح ،للجوهري ،مادة  ( :ندا ) (  ،)2505/6اتج العروس (  ،)89-58 /40ولسان العرب (
. )313/15
 - 5األصل يف النحو ،البغدادي بن سراج ،حتقبق  :عبد احلسني الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،ج،1ص
.329
 - 6ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيان األندلسي( ،حتقيق ) ،رجب عثمان حممد،مكتبة اخلانكي ،القاهرة،
 ،1998ط،1ج،4ص .2179
 - 7الطراز ،حيىي بن محزة العلوي ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي،املكتبة العصریة ،بريوت ،لبنان2002 ،م ،ط،1ج،3
ص . 161
 - 8يف النحو العريب نقد وتوجيه ،حتقيق  :مصطفى السقا ،ط ،2صالح الدین ،تكریت1986 ،م ،ص .301
 - 9النداء يف اللغة والقرآن ،أمحد حممد فارس ،دار الفكر اللبناين ،بريوت ،ط1989 ،1م ،ص .80
 - 10خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية ،عبد العظيم ابراهيم املطعين ( دكتور ) ،مكتبة وهبة1413 ،هـ -
1992م  ،ص. 8
 - 11أنظر  :اردو ميں تفسريي ادب ایكـ اترَيى اور جتزايتى جائزه ،حممد نسيم عثماين ( ڈاكـٹر ) ،ص .93
 - 12أنظر  :خمزن ( ماﮨانمـﮧ ) ،مياں ظهور الدین پبلشر ،الﮨور ،مضمون نـگار ،حفيظ جالندهرى " مولوى فتح حممد
اجلالندهرى " اپریل 1928م ،ص . 2،7
 - 13اردو ميں تفسريى ادب ایكـ اترَيى اور جتزايتى جائزه ،مصدر سابق ،ص . 93
 - 14خمزن ( ماﮨانمـﮧ ) ،ص . 11
 - 15من أشهر كتبه  " :اإلسالم " " ،ارشاد القرآن " " ،طریق امال " وهذا الكتاب یهدف إىل إصالح نطق اللغة
األردیة " ،عمدة القواعد " ،وهو خاص بتدریس القواعد الفارسية  " ،مباديء القواعد " " ،مصباح القواعد  :وحيتوي
على قواعد اللغة األردیة ،واشتهر هذا الكتاب يف اهلند حىت مت اختياره للتدریس يف املؤسسات التعليمية يف املرحلتني
االبتدائي ة والعالية  " ،نفيس حتفه " وهي جملة صغرية هبا تشتمل على قيم ومباديء وأخالقيات مستمدة من الدین
اإلسالمي من أجل تربية األطفال .
املصدر  :مصباح القواعد ( افتتاحية ) ،فتح حممد اجلالندهرى ،ط  ،1رام پور ،انظم برقى پریس ،بدون اتریخ .
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 جدیر ابلذكر أن اللغة األردیة على الرغم من انتشارها الكبري يف شبه القارة اهلندیة أايم حكم السالطني املسلمنيهناك ،إال أن أوىل ترمجات معاين القرآن الكرمي جاءت ابللغة الفارسية لغة البالط ،واإلدارات احلكومية آنذاك  .وذلك
على ید " شاه ويل هللا دهلوي " يف عام 1738م  ،وقد جاءت بعنوان " فتح الرمحن يف ترمجة معاين القرآن .والسبب
الرئيسي يف أتخر ظهور ترمجة معاين القرآن الكرمي حىت النصف األول من القرن الثامن عشر هو أن العلماء إذ ذاك كانوا
یعرفون اللغة العربية معرفة جيدة ،فكانوا یقرأون القرآن ،وكتب احلدیث والفقه والتفسري وغريها ابللغة العربية مباشرة ،ومل

یشعروا قبلها حباجة إىل ترمجة معاين القرآن الكرمي ابعتبار أهنم هم الذین یشرحون معانيه لعامة املسلمني هناك ،والسبب
اآلخر هو أنه رمبا كان العلماء یرون يف تلك الفرتة حرجاً يف ترمجة معاين القرآن ،ویعتقدون أهنا غري جائزة ،وهلذا لقيت

الرتمجة األوىل ملعاىن القرآن اليت قام هبا شاه ويل هللا دهلوي إىل اللغة الفارسية خمالفة شدیدة من العلماء آنذاك لدرجة أهنم
أرادوا التخلص من شاه ويل هللا ،مما اضطره إىل الرحيل عن مدینة " دهلي " اليت كان یقيم هبا.
 املصدر  :ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة األردیة ( حبث ) ،إبراهيم حممد إبراهيم ( دكتور ) . - 17اردو ميں تفسريى ادب ایكـ اترَيى اور جتزايتى جائزه ،مصدر سابق ،ص . 93
 - 18أنظر  :فتح احلميد :موالان فتح حممد جالندهرى كا تفسريى ترمجـﮧ ( حبث ) ،سيد وﮨاج الدین ﮨامشى ،دعوت (
ماﮨانمـﮧ ) ،اشاعت  31مارﭽ 2021ء .
 - 19دالالت احلذف يف ترمجة معاين القرآن الكرمي وأثرها يف فهمه  ،مصدر سابق ص .100
 - 20أنظر  :اجلىن الداين يف حروف املعاين ،احلسن بن القاسم املرادي ،حتقيق  :فخر الدین قباوة ( دكتور ) ،دار
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 - 30ذهب بعض املعاصرین إىل أن " اللهم " منقولة من العربیة إىل العربية :قال ابن عاشور  :والظاهر أن امليم عالمة
تنوین يف اللغة املنقول منها كلمة " اللهم " من عربانية أو قحطانية ،وأن أصلها ال هم مرادف ٍ
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المجلدالخامس العدد (۲۰۲۲)۱م
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