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 :ملخص البحث

تعتبر الترجمتين االسالمية والطبية أكثر مجاالت الترجمة حساسيًة؛ وذلك لحساسية محتوياتهما وضرورة تحقق الدقة التامة في  
 .عملية الترجمة في هذين المجالين بشكل خاص مما يجعل وجود أخطاء_ مهما بلغت بساطتها_ خطرًا يمنع حدوثه بأي شكل

؛ الختالف التركيب النحوي واأللفاظ وغيرهماالترجمة ال تكون مطابقة تمام المطابقة لألصل قد صار معروفًا في الوقت الحالي أن 
وهو ما ينتج عنه انحراف في النص. ومن المهم بمكان االحتفاظ بكافة معاني ومقاصد النص األصلي وتضمينها كافًة في النص 

حتمية بال مجال للخطأ في المجاالت الحساسة للترجمة  المترجم حتى في وجود االنحراف اللغوي؛ وتزداد هذه الضرورة لتكون 
  كالترجمتين االسالمية والطبية.

في الترجمة االسالمية أن ذلك االنحراف ال يؤدي إلي تغير المعني اذا تمت الترجمة بمعرفة مترجم  تهخالل خبر يري الباحث من 
 تكفل ذلك. التيريطة التزامه بأساليب الترجمة الصحيحة وأيضًا ش صمتمكن ومتخص

 .يقوم الباحث بعرض أمثلة تحليلية تطبيقية وبيان كيفية الترجمة في حاالت االنحراف اللغوي المذكور دون تغير المعنيوهنا 
ًا اثبات نحراف اللغوي؛ وأيضحتي في حاالت االيستمد البحث أهميته من ضرورة بيان كيفية الترجمة االسالمية دون تغير المعني 

 .؛ وأيضًا بيان المعايير التي تكفل ذلكاألول في المقام امكانية ذلك
ين وباحثين من مترجم وأخيرًا يأمل الباحث أن يحقق ذلك البحث هدفه وأن يستفيد منه المشتغلون بالترجمة االسالمية بشكل خاص

 المجاالت األخرى أيضًا بشكل عام. وأيضًا أصحاب باختالف لغاتهم
 

 لغوي، ترجمة، اسالمية، طبية، معايير، المعني، تغير، حفاظ. انحراف، :الكلمات المفتاحية

 

 :البحث مقدمة

أكثر مجاالت الترجمة حساسيًة؛ وأي تغير بسيط في األلفاظ يؤدي غالبًا إلى تغير شامل في المعني ليقدم معنيًا أحد الترجمة االسالمية 
 غير المعني المراد.

بسبب ترجمة قراءة واحدة أو معني واحد؛ وتكون منقوصة وخاطئة اذا لجئت إلي ترجمة وفى القرآن الكريم تكون الترجمة منقوصة 
 القرآن الكريم لفظيًا بداًل من ترجمة تفسيره.
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 البحث التالي:ويمكن التعرف على تفاصيل النقطتين السابقتين عبر 

Translation Standards for Islamic Fields: Problems in Japanese Translations Given as Examples, Ashraf Al-Kuraidi, AJSP 

Journal, Vol.9 (2019/07/02). ISSN: 2663- 5798. 

ي مع الحفاظ علي معاني النص األصلي كاملًة ففي هذا البحث يتطرق الباحث إلي مشكلة انحراف المعني وأسبابها وكيفية الترجمة 
)علمًا بأن ذلك يخدم كافة مجاالت الترجمة وليس مجال الترجمة االسالمية  لمعايير التي تكفل ذلك.ذلك االنحراف؛ كما يضع اظل 

 وحدها(

 مفهوم انحراف المعني في الترجمة وأسبابه:

 تعريف:

بب سواء ألسباب لغوية أو ثقافية أو بس يقصد الباحث بمسمي "االنحراف اللغوي" هنا انحراف نص الترجمة عن النص المنقول منه
خطأ من المترجم. فالتغيرات الطارئة على النص األصلي_ والتي تتضح في النص المترجم_ قد تكون طبيعية وقد تكون ناجمة عن 

خطأ ترجمي. وحتى في حالة التغيرات الطبيعية تكون هناك فرص كبيرة النحراف النص إلى معني مختلف غير مقصود ألسباب 
 لغوية و/ أو ثقافية.

بسبب االختالفات اللغوية الحادة والخصائص المتفردة للغات فاالنحراف اللغوي خالل عملية الترجمة هو أمر ال مفر منه، وال يمكن 
أن يكون النصان األصلي والمترجم متطابقان تمام التطابق غير أنه من األهمية بمكان ضمان دقة وصحة الترجمة ونقل معاني 

 ألصلي كاملًة دون أي تغيير حتى في ظل وجود االنحراف خالل عملية الترجمة.النص ا

فانحراف النص المترجم عن النص األصلي ليس بمشكلة؛ بل ال مفر من ذلك. لكن ان تغير المعني أو ان كان االنحراف متمثاًل 
 في خطأ ترجمي وليس انحرافًا طبيعيًا فهنا تكمن المشكلة.

 أسبابه. ىإلكما يقوم عبر هذه األمثلة بتحليل االنحراف وصواًل واقعية الباحث أمثلة تعريفية يبدأ الباحث بعرض وفيما يلي 

 أمثلة يوردها الباحث من واقع خبرته وتحليله:

 أوال : حاالت االنحراف ألسباب لغوية

 وهنا يتم اقتباس األمثلة من البحث التالي لنفس الباحث:

Translation Standards For Islamic Fields: Problems In Japanese Translations Given As Examples, Ashraf Al-Kuraidi, AJSP 

Journal, Vol.9 (2019/07/02). ISSN: 2663- 5798. 
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قام الباحث باعداد البحث المذكور أعاله بناءًا على محتويات عربية قام بترجمتها إلى اإلنجليزية؛ وبرغم أن المحتوي اإلنجليزي مفهوم 
في  العربية كما نري  إلىألصحاب اللسان االنجليزي األم اال أنه هناك انحراف واضح عن معني ومدلول النص األصلي حال ترجمته 

 الجدول التالي:

 عبر/ عبر ومواعظ "الكلمة العربية األصلية" 1
 Lessons الكلمة اإلنجليزية المناظرة:

ال يمكن الترجمة من اإلنجليزية إلى العربية بمعني "دروس"؛ حيث أن الكلمة  وجه االختالف ومحله:
العربية "عبر" تحمل معني أعمق، اذ أنه ليس كل درس يحمل عبرة أو 

 موعظة.
  وفقًا لمعجم لسان العرب فيقصد بكلمة "وعظ": "النصح والتذكير

بالعواقب"؛ أما كلمة "عبرة" فوفقًا لنفس المعجم: "وهي كالموعظة 
 ه".ل به على غير ويعتبر ويستدمما يتعظ به االنسان ويعمل به 

  فيقصد بكلمة "موعظة": "ما  ةوفقًا لمعجم اللغة العربية المعاصر
أو فعل وتذكير بالواجبات ودعوة إلى السيرة يوعظ به من قول 

الصالحة. * ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة: القول 
ا يلي: م _ وفقًا لنفس المعجم_هابالرقيق". أما كلمة "عبرة" فيقصد 

بالغ في  -ب...العامل الحاسم/ األمر مرتهن  -"عظة يتعظ بها
 عقابه وتأديبه".

/Thesaurusتشابه في المعاني فيما يسمي بالمرادفات هذه مشكلة  - ملحوظات:

類義語  ؛ وفى الواقع فهذه ليست مشكلة اذا اتبع المترجم
األسلوب الصحيح بترجمة الكلمة مباشرًة بداًل من احالتها إلي 
مرادف لها؛ فان تعذر ذلك عليه بشرح الكلمة بداًل من االتيان 

كثر من معني_ بمرادف غير مطابق. واذا كان المرادف يحتمل أ
ومن بين هذه المعاني المعني المطلوب_ فعليه توضيح المعني 

 المقصود.
من بين ترجمات كلمة "موعظة" التي يسردها قاموس المعاني ما  -

 يلي:

 An instruction [كلمات القران] مَّْوِعَظةً 

http://www.ajsp.net/
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 Warning and advice [كلمات القران] َمْوِعَظةً 

 admonition (The) [كلمات القران] َمْوِعَظة  

الذكرى 
 [اسالمية] الموعظة

Admonition 

 A sermon [اسالمية] موعظة :خطبة

 
وعلي المترجم مراعاة المعني المذكور بالمعجم وأيضًا سياق الكلمة 

اطار المعنيين المعجمي  فيومن ثم التعبير عن مفهوم الكلمة 
والسياقي بشكل كامل. ويدعم رأي الباحث_ بخالف تعدد ترجمات 

كلمة "موعظة" أعاله_ تضمين بعض القواميس_ مثل قاموس 
ذلك قاموس المعاني  فيللموعظة )بما  lessonترجمان_ لمعني 

اطار أمثلة لترجمات  فينفسه اذ يقدم ذلك المعني ومعاني أخري 
تقديم قاموس ترجمان لترجمات عديدة أخري لكلمة  قرآنية(؛ وأيضاً 

 موعظة.
الكلمة/ الكلمات المناظرة في اليابانية أو في اإلنجليزية المذكورة  -

هنا هي كلمة مرجعية؛ وأما في الحاالت الفعلية الواقعية فيحددها 
السياق )مع ذكر المعني المعجمي أيضًا(؛ وذلك كما سبقت 

 .شارةاال
في التبويب الخاص بالكلمة اليابانية المناظرة )أدناه( وتحديدًا البند  -

الثاني )كلمة موعظة( اكتفي الباحث بنقل المعني المطلوب ههنا 
مع العلم بأنه  三省堂 大辞林 第三版من المعجم الياباني 

ضافي )وهو "أقل درجات العقاب بالمدرسة والعمل اهناك معني 
تأكد من أن المتلقي سيفهم المراد وغيرهما(؛ ولذلك فعلي المترجم ال

ضافة شرح أو بالتأكد من أن يكون المراد واضحًا االصحيح سواء ب
 للمتلقي في اطار السياق(.

http://www.ajsp.net/
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مطلوب أيضًا تعديل الشرح الوارد في نفس الموضع_ والخاص  -
بالمعجم الياباني المذكور_ ليطابق المراد من المعنيين المعجمي 

 والسياقي.
 。教え ]عبرة/ عبرة وموعظة/ عبر ومواعظ[  ة المناظرة:الكلمة الياباني

 ]موعظة[ 訓戒（事の善悪・是非を教えさと
し、いましめること。また、その言葉。 

《三省堂 大辞林 第三版》 
 قراءة/ قراءات "الكلمة العربية األصلية" 2

 Reading method(s) الكلمة اإلنجليزية المناظرة:

العربية بمعني "طرق القراءة" ال يمكن الترجمة من اإلنجليزية إلى  - وجه االختالف ومحله:
أو "أساليب القراءة"؛ فحتي ان تحقق شرط صحة المعني فالمعني 

هنا ركيك ألن العرب تقول "قراءة" أو "قراءات". كما أن شرط 
صحة المعني غير متحقق هنا من األساس؛ وذلك كما يلي بيانه 

 في موضع الحق.
رف ت السبعة( والحوهناك أيضًا اختالفات بين القراءة )مفرد القراءا -

)مفرد األحرف السبعة( والرواية؛ فوفقًا لبحث "ظواهر خاصة في 
دد العاشر بالع اللغة اليابانية ومشابهاتها في اللغة العربية" للباحث

_ ومصدره في ذلك هو فتوي موقع اسالم ويب رقم 1من المجلة 
وأيضًا فتوي الشيخ الدكتور رياض المسميري من بنك  142771

_ نجد الفرق بين القراءة والحرف هو أن 2سالم أونالينفتاوي ا
األحرف السبعة هي قراءات لحرف )لغة أو لهجة( قريش الذي 

جمع عثمان األمة اإلسالمية على قراءة القرآن الكريم به وبالتالي 
فليست هي القراءات السبعة المشهورة اليوم وأن األحرف السبعة 

ف في القراءات. )وللمزيد هي أوجه سبعة ال يخرج عنها االختال
 من التفاصيل يرجي الرجوع للبحث المذكور(

الشيخ عبد السالم الجوهري امام مسجد الرحمة وأيضًا يوضح  -
عنوان ب موقعه الخاصبمدينة سال المغربية في درسه المنشور على 

أن القراءة هي كل  3"التعريف بالقراءة والرواية والطريق والوجه" 

                                                           
 :االيداع رقم ،2019 أغسطس العاشر، العدد العلمي، للبحث العربية المجلة الكريدي، أشرف العربية، اللغة في ومشابهاتها اليابانية اللغة في خاصة ظواهر 1

 . راجع تفاصيل اتاحة المصدرين بالبحث المذكور.2663-5798
 للرجوع إلى بيانات االتاحة الخاصة بالفتوتين يرجي مراجعة البحث المذكور. 2
 االتاحة:  3

https://eljaouhari.info/2011/12/12/التعريف-بالقراءة-والرواية-والطريق-وا/ 

http://www.ajsp.net/
https://www.weblio.jp/content/%E5%96%84%E6%82%AA
https://www.weblio.jp/content/%E6%95%99%E3%81%88
https://www.weblio.jp/content/%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%81%E3%82%8B
https://www.weblio.jp/content/%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81
https://www.weblio.jp/content/%E8%A8%80%E8%91%89
https://www.weblio.jp/cat/dictionary/ssdjj
https://eljaouhari.info/2011/12/12/التعريف-بالقراءة-والرواية-والطريق-وا/
https://eljaouhari.info/2011/12/12/التعريف-بالقراءة-والرواية-والطريق-وا/
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اختيار منسوب إلمام من األئمة مما أجمع عليه الرواة عنه كقراءة 
فس ن فينافع وقراءة عاصم وقراءة حمزة. ويوضح الشيخ المذكور 

 الدرس الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه كما يلي اقتباسه:
قضى مدة حياته  م"نسبت القراءات إلى األئمة ألن كل واحد منه

يقرأ بالقراءة التي اشتهر بها، ويقرئ بها الناس فعرف بها، فيقال 
فهذه نسبة مداومة ومالزمة وقراءة  -وقراءة كذا -قراءة كذا 

 .وإقراء، وليست نسبة ابتداع واختراع
كل اختيار منسوب إلمام من األئمة مما أجمع عليه  اذا  القراءة:

 -وقراءة عاصم -الرواة عنه، فأنه قراءة فيقال مثال: قراءة نافع
وقراءة حمزة وهكذا، ولهذا يقال القراءات السبع أو القراءات 

 .العشر وال يقال الروايات
كل ما نسب إلى الراوي عن امام من األئمة ولو  الرواية:

: رواية ورش عن نافع، ورواية ة، فيقال مثالً بواسطة فهو رواي
 .حفص عن عاصم، ورواية خلف عن حمزة، وهكذا

كل ما نسب لألخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق،  الطريق:
 .رواية ورش عن نافع من طريق األزرق  فيقال مثالً 

 ".ما كان القارئ مخيرا فيه من وجه من الوجوه الجائزة الوجه:
وبالتالي تنبغي مراعاة هذه الفروق عند الترجمة؛ فعلي سبيل المثال  -

يوضحها الباحث هنا خاصة بالترجمة من االنجليزية  التيالمشكلة 
أو اليابانية فالترجمة بما معناه )أسلوب قراءة( غير مناسبة وانما 

ينبغي التعبير عن معني )قراءة الشيخ( أو )قراءة/ قراءات(، وكذلك 
ظة "رواية حفص عن عاصم" وليس "قراءة حفص عن مراعاة لف

عاصم" مثاًل ألن الرواية هي نقل عن القارئ )وذلك على سبيل 
المثال ال الحصر(. وأخيرًا ينبغي ادراك الفرق بين هذه األلفاظ 

 بشكل دقيق وترجمتها بالشكل الدقيق المناسب من لغة إلي أخري.
読أو   Reading methodترجمة في اطار المذكور أعاله تكون ال - ملحوظات:

み方  خاطئة ما لم توضح انها قراءة خاصة بقارئ محدد باضافة
of    أوの  واسم القارئ_ ويغني عن الذكر أن المقصود بالقارئ

 هنا صاحب القراءة )وليس أي قارئ للقرآن الكريم(.
من واقع عنوان الترجمة اليابانية المذيلة  読誦الترجمة اليابانية -

 قرآن الكريم_ والمسماة:بالقراءات لل

http://www.ajsp.net/
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日亜対訳 クルアーン――「付」訳解と正統
十読誦注解  9784861824715وتحمل رقم االيداع الدولي  _

三省堂 大辞غير صحيحة ألن المقصود بها وفق قاموس
林 第三版  هو عملية القراءة في حد ذاتها )سواء كاسم أو

للكلمة؛ وذلك  dokujuكفعل( فتشبه كلمة تالوة في حالة النطق 
الذي يشير إلى  dokushōر لنفس الكلمة في مقابل النطق اآلخ

واألدق هنا هو  واألحرى قراءة األشعار أو غيرها )وليس تالوة(. 
االتيان بكلمة مناسبة توضح معني قراءة/ قراءات كمذاهب قرائية 
لألئمة أصحاب هذه القراءات أو كطرق قراءة متفردة خاصة بكل 

 فرد منهم.
لكلمة "قراءة" المقصودة هنا  المرادفات التي تحمل الترجمة المناسبة -

 مذكورة بموضعها أدناه )وقد اقتبسها الباحث من قاموس
三省堂 大辞林 第三版)  ؛ ويالحظ أن الباحث وضع

للكلمة الثانية ألن النطق اآلخر يؤدي لمعني  فقط dokujuنطق 
)وال يؤثر ذلك في حالة الترجمة الشفهية  شارةآخر كما سبقت اال

فقط وانما في حالة الترجمة التحريرية أيضًا ألن هذه الكلمات هي 
( بالضرورة إلي تضمين )ارفاق احدي الكلمات اليابانية التي تحتاج

( ]وبالتالي تجب مراعاة مثل هذه الخصائص النطق الخاص بها
 وغير ذلك أيضًا[ اآلسيوية من فروق استخدام النطق والمرادفات

الكلمة األولي_ من بين المرادفات المذكورة أدناه_ هي األدق للفرق  -
بين التالوة والقراءة )فالقراءة كاحدي القراءات السبع هي الكيفية 

قرأ عليها االمام صاحب القراءة القرآن وخاصًة فيما يتعلق  التي
بر عبحركات النطق واختالف الكلمات أو بعض حروفها )وهذا ال ت

تعني "قراءة القرآن" كاسم مجرد كما سبقت  التيعنه كلمة "تالوة" 
فمن  األخرى . ونظرًا لطبيعة هذه الكلمة واستخداماتها شارةاال

الصعب أن يفهم الياباني المراد الصحيح من هذه الكلمة دون 
حاشية تشرحها وتنوه لذلك؛ ولذلك فمن األفضل نقل الكلمة صوتيًا 

 ع شرح المعني ووجه االختالف.لحروف الكاتاكانا م
読み方・読誦（どくじゅ）・読経（どきょう・どっ الكلمة اليابانية المناظرة:

きょう）・誦経（ずきよう）。 
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الكلمة األولي هي الصحيحة عند التعبير عن معني "قراءات/ قراءة" )مع 
حاشية شارحة كما تذكر الفقرة األخيرة من التبويب السابق(؛ أما بقية 

 "تالوة". الكلمات فتستخدم للتعبير عن معني
 مقاصد 3

 Purposes الكلمة اإلنجليزية المناظرة:

ال يمكن الترجمة من اإلنجليزية إلى العربية بمعني "أغراض" أو  - وجه االختالف ومحله:
"أهداف"؛ وانما تترجم إلى "مقاصد" حيث هنا المعني أعم؛ فوفقًا 

" نجد ما يلي: 2وتحت المعني رقم " ةلمعجم اللغة العربية المعاصر 
مقاصد  -مقصدي من فعل كذا ساعدته،  -فحوى: "غاية، 

الشريعة: األهداف التي وضعت لها، مقاصد الكالم: ما وراء 
 السطور أو ما بينها.

"مقاصد الكالم"_ وهو المقصود ب ومن المعني األخير الخاص  -
 وتنبغي هنا_ فيشمل ذلك المعاني الظاهرية والباطنية للنص،

إلى أنه في حالة ذكر "أغراض النص" أو "أهداف النص"  شارةاال
ضًا المعنيين وانما ينبغي أي إلىفال تشير الحالة األخيرة بالضرورة 

ن؛ المعنيي إلى شارةذكر "األغراض الظاهرية والباطنية للنص" لال
وهو ما يثبت أن الكلمتين المذكورتين )أغراض، أهداف( ال 

 ني الشاملة التي تقدمها كلمة "مقاصد".تستوفيان المعا
وكمثال عملي لذلك يمكن مراجعة العبارتين التاليتين_ ومصدرهما  -

 اليه بالمقدمة.  شارةالبحث السابق اال
 ضرورة وفاء الترجمة بجميع معاني األصل ومقاصده  (1)

Translation should include whole meanings and targets 

of original Quranic text. 

)ُيقصد بلفظة "مقاصده" هنا "أهدافه" ألن الجزء الذي سبقها 
من العبارة أفاد بالفعل بما معناه "المعاني األصلية والثانوية" 

فجاء تحديد معني "أهدافه" هنا لتحقيق الشمول المطلوب 
 للمعني_ مع العلم بأنه يمثل بالفعل أحد معاني الكلمة(.

 معاني ومغزي وأهداف النص األصلي (2)
Meanings, gist, aims of source text. 

في ضوء غني اللغة اليابانية بالمترادفات فهناك مترادفات عدة  - ملحوظات:
تؤدي نفس المعني مع وجود فروق استخدام بينها؛ وهذا لدرجة أن 
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اللغة اليابانية تعرف وجود قواميس خاصة بفروق االستخدام بين 
 .المترادفات

 كما قد يراها المترجم هي أبرز الكلمات المناظرة  -
狙い・目的・意図. 

 :وفى حالة الكلمات المذكورة يشير الباحث إلي ما يلي
 كلمة 目的  تشير إلى النتيجة المباشرة أو الهدف المباشر

 .من أمر ما
 كلمة 意図  تشير إلى الفكر أو المبدأ من وراء أمر ما؛

 وهو نفسه الهدف األعلى "األهم أو الرئيسي".
 كلمة 狙い  استهداف نتيجة خارج الهدف تشير إلى

 .األصلي
 عبارة 期待効果 خارج نطاق التناظر هنا. 
 عبارة いいたいこと  تؤدي المعني المقصود؛ ولكن

مع مالحظة أن "المقاصد" قد تكون مقاصد أصلية ومقاصد 
ثانوية فتنبغي مراعاة ذلك في الترجمة؛ وذلك بالتعبير عن 

  直接/間接に・的にذلك المعني كما في عبارة

いいたいこと. 
يري الباحث هنا حاجة إلى ترجمة الكلمة بأحرف الكاتاكانا وال  -

المكانية التعبير عن المعني المطلوب بدونها وأيضًا ألنه ال يخص 
 .فقط ثقافة أو لغة دون أخري 

وبالتالي فالكلمة اليابانية المناظرة المناسبة لسياق كلمة "مقصد"  -
 .いいたいことهي عبارة

د الكلمة أو العبارة ومما سبق أعاله تتضح الحاجة إلى تحدي -
المقابلة بدقة؛ وذلك باالستعانة بقاموس المترادفات أو بأهل اللغة 
األم؛ وقد تفيد خبرة الباحث في تحديد الكلمة غير أن التأكد دائمًا 
مفضل ان لم يكن واجبًا. ويري الباحث أن التأكد واجب دائمًا ألن 

رته بلغت خبالمترادفات بحر غزير واسع ال يمكن ألي مترجم مهما 
 .أن يلم به بشكل كامل

 。いいたいこと。/いいたいことの全部 الكلمة اليابانية المناظرة:
 قول 4

 Theories الكلمة اإلنجليزية المناظرة:
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ال يمكن الترجمة من اإلنجليزية إلى العربية بمعني "نظريات" واال صارت  وجه االختالف ومحله:
 ترجمة حرفية وقد ال تعبر عن المعني الصحيح.

هناك أكثر من معني للكلمة كما في المثالين "بل حق القول على  - ملحوظات:
 "وهو قول عكرمة" وغيرهما من األمثلة. / أكثرهم"

الكلمة اليابانية المناظرة )أدناه( متوافقة مع المعني العربي المضمن  -
 بعبارة "وهو قول عكرمة"؛ كما تحمل معني "نظريات" أيضًا.

يجازًا ولتجنب أخري لم يسردها الباحث اهناك معاني وأمثلة  -
؛ وعلي المترجم مراعاة التعبير الدقيق عن االطالة بغير حاجة

 المعني المراد من الكلمة حسب السياق.
 説 الكلمة اليابانية المناظرة: 
 تفسير 5

 Arabic explanation (of the Holy Quran) الكلمة اإلنجليزية المناظرة:

تعتبر ترجمتها إلى كلمة "شرح" ترجمة ركيكة؛ بل تختلف لفظة "تفسير" عن  ومحله:وجه االختالف 
لفظة "شرح" حيث يشمل التفسير نطاقًا أوسع بشموله للقراءات المختلفة 

والقصص والعبر وغير ذلك؛ وهو ما ال يتوفر في الشرح العادي_ والذي 
 يكتفي بذكر أبسط مراد من اآلية.

اليابانيون المفردات المذكورة تحت تبويب "الكلمات اليابانية يستخدم  - ملحوظات:
إلى تفسير القرآن؛ لكن في الحقيقة  شارةالمناظرة" دون تمييز لال

أنه هناك فروق استخدام لهذه الكلمات في اللغة اليابانية تنبغي 
مراعاتها؛ ومن المفترض أن يقوم الياباني باتباع فروق االستخدام 

 هذه!
ة كلمة "مقصد" وحالة أغلب كلمات اللغة اليابانية فكما هي حال -

هناك مترادفات عديدة للكلمة اليابانية المقابلة وينبغي التحديد 
الدقيق للكلمة المطلوبة لتحقيق الترجمة الصحيحة الدقيقة ولتحقيق 

 .الفهم الصحيح الدقيق
تعبر عن قيام الفرد بالشرح للغير انطالقًا من وجهة  説明 كلمة -

 عية.نظر موضو 
تختلف عن الكلمة السابقة من حيث وجود مسألة أو  解説 كلمة -

 .موضوع بحث
تعبر عن فهم ذاتي انطالقًا من وجهة نظر شخصية  解釈 كلمة -

وال تحمل معني الشرح للغير وانما هو لنفسك )فهم داخلي(؛ ووفق 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الرابع عشر

  2019 – 12 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

135 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

قول آخر فهذه الكلمة مشابهة للكلمة األولي غير أن الكلمة األولي 
المضمون محل الشرح صحيحًا ومؤكدًا على تشترط أن يكون 

 .عكس هذه الكلمة فال تشترط الصحة
وهي كلمة مستحدثة بأحرف الكاتاكانا:  タフスィールكلمة  -

وال يعتقد الباحث بأنه هناك حاجة اليها لتوفر ما يؤدي المعني 
المطلوب في اللغة اليابانية؛ وعلى أية حال فالكلمة محل استخدام 

 يابانيين وبالتالي فال مشكلة في استخدامها.واسع بين المسلمين ال
ككلمة  解説ومن المذكور أعاله تكون الكلمة الصواب هي  -

 ككلمة صائبة ثانية. タフスィールصائبة أولي وكلمة 
聖クルアーンの日本語解説（書）・解釈・タフスィ الكلمة اليابانية المناظرة:

ール・説明（書）。 
 ملحوظة: الكلمات الصائبة محددة باللون الغامق.

 بني آدم 6
 The sons of Adam الكلمة اإلنجليزية المناظرة:

في حالة الترجمة اإلنجليزية أعاله فهي تشير إلى "أبناء آدم" وهو  - وجه االختالف ومحله:
ما يمثل ترجمة حرفية بصرف النظر عن صحة استخدامها؛ 

فاألحرى التعبير عما يمثل معني "خلف" أو "ذرية" بداًل من "أبناء" 
_ وبشكل ي ووصول المفهوم الصحيح للجميعلضمان دقة المعن

 غير المسلمين أيضًا. خاص
وحالة الترجمة اليابانية_ المتاحة في التبويب الخاص بها أدناه_  -

مشابهة لذلك اذ أن الكلمة تحمل معنيين هما "أبناء وأحفاد" و 
"ذرية"؛ واألولي في نظر الباحث استخدام كلمة ذات معني واحد 

 .كان ذلك ممكناً  كلمافقط 
 اليابانية. 後裔نجليزية واال descendants يقترح الباحث كلمتي -
نالحظ هنا مشكلة تعدد معاني الكلمة؛ كما نالحظ أيضًا مشكلة  -

اضافية تتمثل في أن المعني المقصود ليس هو المعني الدارج 
 後裔نطاق واسع بالمقارنة بكلمة  علىتستخدم  子孫)فكلمة 

، بل أن الكلمة األخيرة تستخدم ههنا المعني المطلوب إلى شارةلال
ير _ وبالتالي لم يجد تغيلمعني آخر أيضًا هو خلفاء الحكام وغيرهم

. وازاء المشكالت الثالثة المذكورة ههنا الكلمة لحل هذه المشكلة
استخدام كلمات أحادية المعني أو ابتكار عدة حلول يقترح الباحث 

قصود اذا تعذر ذلك أو التعبير عن كلمة تعبر عن المعني الم
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؛ فهذه حلول يختار منها المعني المراد بأية طريقة أخري مناسبة
المترجم لكل حالة ما يناسبها؛ وعلي أي حال علي المترجم دائمًا 

التأكد من السياق المراد مفهوم بشكل طبيعي للمتلقي غير المسلم_ 
 ولو باضافة حاشية توضح المعني المقصود.

 .)يرجي االطالع على النص أعاله( ظات:ملحو 
 アダムの子孫 الكلمة اليابانية المناظرة:

 عبد 7
 Slave  Worshipper  الكلمة اإلنجليزية المناظرة:

إلي عباد هللا بمعناها "عبودية" بداًل  شارةُتترجم كلمة "عبد" عند اال - وجه االختالف ومحله:
 ية.ة والياباننجليزيمن معناها اآلخر "عبادة"؛ وذلك في اللغتين اال

 وهذا خطأ لسببين كما يلي: -
  _المعني المراد نقله للناس _أو لغير المسلمين غير األقل

 هو عبادة هللا.
  برغم صحة مفهوم عبودية المسلم هلل اال أن هذه العبودية

بمعناها المعروف المترجم؛ وانما لها معاٍن أخري ليست 
هي المقصودة هنا وهي: طاعة هللا ومحبته والخوف 

 4منه_ وهذه المعاني ال تعبر عنها الكلمة المترجمة.
ولذلك فعلي المترجم الترجمة بما يشير إلى معني "العبادة"؛ واذا  -

ادة لعبإلي معني ا شارةإلي معني العبودية فعليه اال شارةأراد اال
 ضافة إلي المعاني المقصودة هنا من كلمة العبودية.باال

 .)يرجي االطالع على النص أعاله( ملحوظات:
 ○しもべ×；信仰者・崇拝者 الكلمة اليابانية المناظرة:

 Heresies بدع/عقائد ضالة/ مضلة 8

عقيدة الضالة والهناك فرق واضح بين البدعة والعقيدة المضلة، وهناك فرق واضح أيضًا بين العقيدة 
المضلة؛ وبين البدعة الضالة والبدعة المضلة وبالتالي فبداًل من استخدام الكلمة اإلنجليزية المذكورة للتعبير 

 عن كافة هذه المعاني يفضل بشدة التعبير عن كل معني بما يطابقه سواء بكلمة مطابقة أو بشرح الكلمة.
 Inimitability اعجاز 9

بمعني "عدم القابلية للتقليد"؛ وفى المجال اإلسالمي تترجم بمعني "اعجاز". لكن  Inimitabilityتترجم كلمة 
هذه ال تعتبر مشكلة اذ أنها مشكلة المام بالمصطلحات اإلسالمية_ وهي ليست مشكلة للمترجم 

                                                           
 https://almunajjid.com/speeches/lessons/486االتاحة:  4
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ق ينطب]و  المتخصص بالمجال وال للمترجم الذي يستعين بقاموس متخصص في المصطلحات اإلسالمية.
فال تترجم إلى "ارشاد" وان صح ذلك؛ بل  Guidance/指導ذلك أيضًا على حالة كلمة "هداية" وترجمتيها 

 سالمي يحمل معني أعمق[ا"هداية" كمصطلح  إلىيفضل ترجمتها 
日没」          عبارةوبخالف المذكور أعاله يذكر البحث_ أي البحث المشار اليه بالمقدمة_ أيضًا تصويب 

の祈り（Sunset Pray）」  إلى「日暮れ後の祈り（Post Sunset Pray）」 صالة المغرب" ال تعطي  عبارة؛ فترجمة"
المعني الحقيقي المقصود منها حيث وقت صالة المغرب هو بعد الغروب )بعد تحقق غروب الشمس( وليس أثناءه؛ فجاء التصويب 

مترجم عدم المام ال / أوسببه هو الترجمة الحرفية وليعبر عن المعني المراد وهو ما يشير إلى انحراف لغوي هنا يعتقد الباحث أن 
 بالدين اإلسالمي.

  يمكن للراغبين االطالع على البحث المشار اليه للمزيد من أمثلة حاالت االنحراف اللغوي وأخطاء الترجمة؛ اذ يكتفي الباحث
 بعرض وتحليل األمثلة عالية.

 : حاالت االنحراف ألسباب ثقافيةثانيا  

 "الكلمة العربية األصلية"هللا  1
 Allah الكلمة اإلنجليزية المناظرة:

كلمات أخري )راجع  إلىأو  Allah إلىأو  Godاشكالية الترجمة إلى  وجه االختالف ومحله:
 التفاصيل أدناه(

  ملحوظات:
    △ 神 × アッラー ○ アラー × ゴッド الكلمة اليابانية المناظرة:

創造者 △ 
 بحثيةأوال : دراسة نظرية 

 إلي هللا سبحانه وتعالي. شارةيستخدم اليابانيون الكلمات أعاله لال
 خطأ ألنها تعني الروح المؤله وتخص اآللهة الشنتوية. 神كلمة -
اإلنجليزية أي أنها  godهي الترجمة الحرفية لكلمة  ゴッドكلمة  -

وبالتالي ال تصلح هذه الكلمة ألنها ال تشير ؛ أي اله تشير إلى
 هللا الواحد األحد.بصراحة إلي 

هي الكلمة الصحيحة ألنها تدل بصراحة علي  アッラー كلمة -
 هللا سبحانه وتعالي.

؛ كما خاطئهي ترجمة خاطئة ألنها نقل صوتي  アラーكلمة  -
 أن هذه الكلمة تخص االسم العربي )عالء( وليس كلمة )هللا(.
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تختلف باختالف تعني الخالق؛ وهي أيضًا نسبية  創造者كلمة  -
 اليها. شارةسبقت اال التي ゴッドحالها كحال كلمةثقافة الديانة/ ال

محل خالف بين   Allahو Godحالة اللغة االنجليزية فاستخدام كلمتي  في
 المترجمين كما يلي:

فريق يفضل الكلمة ذات النطق العربي وينادي بتعريب األلفاظ  -
االسالمية مثل "مسجد"، "حج"، "هللا" الخ ويدافع عن وجهة نظره بأن 

يتكلم بها المسلمون تستخدم هذه  التياللغات األعجمية 
موضع الحق من هذا  فيالمصطلحات بالفعل. ويوضح الباحث 

نه يري االكتفاء بترجمة هذه النقطة وهي أ فيالبحث وجهة نظره 
اللغة الهدف اذا كانت تؤدي المعني  فيالكلمات إلي مقابلها 

المطلوب لتحقق الغرض هنا؛ وأنه يري كذلك عدم نقلها صوتيًا مع 
تحقق الشرط المذكور اال اذا قام بذلك أهل اللغة نفسها؛ وأنه يري 

مات لحاشية واضافتها لبنوك الك فيالنقل الصوتي للكلمة مع شرحها 
اللغة/ الثقافة الهدف  فيوغيرها في حالة عدم وجود نظير مطابق 

أو الستحداث لفظة تعبر عن الكلمة بداًل من عبارة شارحة لها )مع 
 ىإلالمرة األولي علي األقل(. ]هذا باالضافة  فيذكر هذه العبارة 

حالة  يفن فهنا [. ولكتفاصيل أخري يرجي االطالع عليها بموضعها
ذلك يري  " وغيرحكمها مثل "هللا" و "محمد فيالم وما أسماء األع

)ومع  الباحث نقلها صوتيَا كما هو حكم هذه الحالة بشكل عام.
 اضافة شرح في حاشية اذا دعت الحاجة لذلك(

هو اله  Allahحتى ال يظن المتلقي أن  Godفريق ثاٍن يفضل كلمة  -
علمًا بأن اللفظتان تشيران إلي هللا الواحد األحد.  Godآخر غير 

ذلك مستداًل باختالف  فيويرد الباحث علي ذلك بأنه ال مشكلة 
مع  سبيل المثال علىأسماء هللا بين الديانات االبراهيمية الثالثة 

؛ كما علم بأن المقصود هو نفس االله )وهو هللا الواحد األحد(ال
ط المتخوف من تعرض المتلقي للخلرجم لمتيستدل أيضًا بأنه يمكن ل

ما  وجديال برغم ذلك فهنا نظريًا حاشية. و  فيذلك واللبس توضيح 
 . Allahاستخدام كلمة المفضل وان كان   Godيمنع استخدام كلمة 

منعًا ألن الكلمتين_ حسب  godو   Godفريق ثالث يرفض كلمتي -
ألحد: ورد دعواهم_ تشيران إلي أي اله وليس إلي هللا الواحد ا

ليست ترجمة خاطئة كما سبقت  Godالباحث هنا هو أن كلمة 
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ألنها تشير الي هللا الواحد األحد فقط؛ وأما اعتقادهم بأنها  شارةاال
ناجم عن عدم  خاطئتحمل معني "أي اله" فهذا اعتقاد  godككلمة 

علمهم بذلك )ولو أن الباحث يري أن من ال يعلم بذلك ال يستحق 
وأما الكلمة األخيرة فهي غير مناسبة بالفعل ألنها لقب مترجم(؛ 

ة حال فيتحمل معني "أي اله" وال تشير إلي هللا الواحد األحد اال 
 ."A god named Allah"مثالنا:  فيالتنصيص علي ذلك كما 

ثانيا : الواقع المطلوب االلتزام به بصرف النظر عن النظريات اللغوية 
 وغيرها:

ما سبق كان دراسة نظرية بحتة من الباحث لألمر؛ والحقيقة أنه  -
فيما يتعلق بترجمة كلمة "هللا" فقد منعت المملكة العربية السعودية 

ممثلًة في أمير مكة خالد الفيصل ترجمة لفظ الجاللة وتم تعميم ذلك 
المنع للجهات الحكومية بالمملكة عبر اخطارات رسمية فتتم الترجمة 

 اإلنجليزية؛عن اللغة  Allahالصوتي )حدد القرار كلمة  عبر النقل
استناًدا إلى ما _ 2019مارس  4قد جاء التعميم_ والمؤرخ بتاريخ و 

بعدم جواز ذلك كون الترجمة قد  المملكة أشار إليه سماحة مفتي
 .(5تحمل مدلوالت محّرمة.

كلمة "هللا" بأسلوب النقل ترجمة ومما سبق أعاله نجد ضرورة  -
الصوتي الدقيق وذلك للسبب الديني المذكور وأيضًا لسبب أن المتبع 

حكمها هو النقل الصوتي. وبالتالي  فيترجمة األعالم وما  في
هي الصحيحة وكذلك كلمة  アッラーفتكون الترجمة اليابانية

Allah حالة اللغة االنجليزية. في 
بشكل تبادلي دون التفرقة بين استخدامات ومعاني  寺院・寺・モスク・礼拝所استخدام كلمات  2

 كل كلمة من هذه الكلمات
 أواًل: بالنسبة لالستخدام الشائع عند اليابانيين:

إلى المساجد الكبيرة أو المساجد  شارةهذه الحالة هو لال فيفاالستخدام الصحيح 
نا التعليم ه التي لها غرض تعليمي أيضًا؛ على أنه يقصد بعبارة "الغرض التعليمي"

 الرسمي وليس دورات تحفيظ أو غير ذلك.
 アル・アズハル寺院ومن أمثلة ذلك: الجامع األزهر

 ثانيًا: االستخدام اللغوي الصحيح:

イスラーム寺

院△ 

                                                           
 /https://ajel.sa/FDs7Pxاالتاحة:  5
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علي عكس المذكور أعاله_ والخاص بكيفية استخدام الكلمات عند اليابانيين_ 
إلى أماكن  شارةلال 寺院تستخدم كلمة  デジタル大辞泉فبحسب قاموس 

 الصالة االسالمية والمسيحية.
أمثلة االستخدامات اللغوية الخاطئة من طرف اليابانيين أنفسهم تجدر باالشارة كون 

 سبيل المثال ال الحصر: علىومن بينها الحاالت التالية ؛ عديدة
حالة الخلط بين الكينونة والصيرورة: راجع الظاهرة الحادية عشرة من  -

 البحث التالي:
اللغة العربية ومشابهاتها في اللغة  فيظواهر لغوية خاصة 

 Ashraf Al-Kuraidi, AJSP Journal, Vol.10 ،اليابانية

(2019/08/02). ISSN: 2663- 5798. 
 أخري لدي أهل اللسان الياباني األم:عديدة أخطاء  -

من أطروحة  120 -117بالصفحات  هذه األخطاء علىيمكن االطالع 
 ة بالباحث اآلتي بياناتها:الماجستير الخاص

アラブにおける日アラ・アラ日翻訳問題：その

解決を探る研究、アシュラフ・アルクライデ

ィ、修士論文、カイロ大学文学部、2015年。 
من االصدارة الصادرة ككتاب أكاديمي من  132 -129الصفحات  فيأو 

عام  فيالالتفية  Globe Editاألطروحة المذكورة_ والصادرة عن دار 
 .9786138247647تحت رقم ايداع  2018

هذا بخالف أخطاء أخري لدي أهل اللسان الياباني األم متاحة عبر  -
مصادر أخري سواء خاصة بالباحث أم غيرها؛ ولن يذكرها الباحث ايجازًا 

ن ملتجنب االطالة والخروج عن الموضوع األصلي علمًا بتحقق الغرض 
 .عرض المثالين المذكورين أعاله

  ×寺 البوذية.هذه الكلمة خاصة بالمعابد 
هذه الكلمة خاصة بالمساجد؛ وهي صحيحة لغويًا غير أنها مقتبسة عن  -

_ وهو محل اعتراض عند المسلمين سواء Mosqueاألصل االنجليزي 
بسبب أصل التسمية_ وان كان هناك خالف على صحته_ أو باعتبار أنه 

يفترض نقل مثل هذه األسماء العربية "والدينية بشكل خاص" صوتيًا 
وأيضًا حتى يعرف أهل اللغات األخرى هذه الكلمات وتدخل لغاتهم. )لم 

ليها يمكن االطالع علكن  تجنبًا لالطالةالمتعلقة تفاصيل اليذكر الباحث 
 عبر المراجع المناسبة(

モスク△ 
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واألولي بالجانب الياباني استخدام كلمة منقولة صوتيًا عن العربية )ألن  -
من نقل الكلمة صوتيًا عن لغة أخري ( بداًل األصل الكلمة المرادة عربية

 ثالثة.
 -هذه الكلمة خاصة بالمساجد؛ وهي النقل الصوتي الصحيح عن اللغة العربية

 اللهجة المصرية.
マスギド ○ 

 -هذه الكلمة خاصة بالمساجد؛ وهي النقل الصوتي الصحيح عن اللغة العربية
]ولسبب ما فهذه األوسع انتشارًا لدي اليابانيين بالمقارنة  األخرى لهجات العربية ال

 بالكلمة السابقة[

マスジド ○ 

  أيهذه الكلمة تعني "مكان صالة"؛ واذا أضيف اليها كلمة "اسالمي" 
「イスラーム礼拝所」 صار معناها مسجد؛ وبالتالي يمكن اختيار هذه

 العبارة أو اعتبارها شرحًا لترجمة كلمة مسجد.

礼拝所 ○ 

هذه الكلمة مطابقة للكلمة السابقة حسب االستخدام الياباني. تذكر  -
 : 6اصدارتها اليابانية العبارة التالية فيموسوعة ويكيبديا 

モスク（英: mosque）は、イスラム教の礼拝堂のこ

とである。 
ولكن ففي حقيقة األمر أن هذا االستخدام غير دقيق اذ تعطي هذه الكلمة  -

شابه ذلك بعكس الكلمة الثالثة هناللياباني انطباع أن المكان حجرة أو ما 
（モスク）.التي يفهم منها أن المقصود هنا بناية _ 

جرة ح فيوفي واقع األمر فهناك أماكن للصالة بجهات العمل مثاًل تكون  -
بينما  礼拝堂أو مساحة مخصصة؛ والصواب أن تخصص لهذه كلمة 

. )وعلى الطرف الياباني أن モスクتخصص للمسجد العادي كلمة 
 الفرق المذكور بين اللفظتين(يعمل بذلك 

礼拝堂○ 

 إلى شارةنمي إلي علم الباحث أن أحد مواطني التبت استخدم هذه العبارة لال
"المسجد"؛ وكان هذا المسجد به تمثال بوذي! وسواء كان ذلك مسجدًا للمسلمين 

 مكان عبادة إلىفعاًل أم ال فمن المؤكد أن الترجمة خاطئة وان كانت تشير فعاًل 
 خاص بالمسلمين.

Muslim Temple△ 
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 خالصة ما سبق:

 من حاالت االنحراف اللغوي الواردة أعاله نالحظ ما يلي:

 االنحراف اللغوي ظهر برغم ترجمة اللفظة إلى اللفظة المقابلة؛ وذلك ألسباب لغوية بحتة. -
مرادف لها بداًل من الكلمة نفسها وبداًل من التعبير عن هذه الكلمة بشرح  إلىحالة احالة الكلمة  فياالنحراف اللغوي يظهر  -

 مناسب.
 االنحراف اللغوي يظهر بوضوح عند الترجمة من احدي اللغتين إلي األخرى فقط )وليس العكس أيضًا(. -
 االنحراف اللغوي ينطبق على حالة الكلمات اليابانية أيضًا. -
 ية يظهر ألسباب ثقافية وله خلفية ثقافية و/ أو دينية.االنحراف اللغوي في الحاالت الثقاف -
اللغة/ الثقافة الهدف؛ أو لعدم العلم به ]وتكون الحالة األخيرة خطأ من  فياالنحراف اللغوي يظهر لعدم وجود مثيل مطابق  -

بة متي اث كلمة مناساستحد إلىالمترجم "وكذلك الحالة األولي أيضًا ألنه يفترض االتيان بشرح مناسب للكلمة )باالضافة 
 كان ذلك ممكنًا ومناسبًا("[

 حالة نقل الكلمة عن لغة وسيطة. فياالنحراف اللغوي يظهر  -
في حالة الترجمة الصحيحة يمكن التعبير عن المعني الصحيح برغم استمرار وجود االنحراف اللغوي؛ وفى حالة الترجمة  -

 التعبير عن معني مختلف. إلىالخاطئة يؤدي االنحراف اللغوي 

ولحل هذه اإلشكالية يتعين وضع ضوابط تكفل ترجمة المترجم للنص وفهم القارئ له دون حدوث أي انحراف حقيقي_ وان كان ظاهرًا 
 في النص المكتوب. وفى اطار ذلك يقترح الباحث ما يلي:

ًة هو بنك كلمات الكتروني يتيح ألهل الخبرة اعداد بنك كلمات أو قاموس للمصطلحات اإلسالمية؛ واألفضل واألكثر فائد -
ضافة المصطلحات له تحت اشراف ومراجعة. ويمكن أيضًا استغالل الذكاء الصناعي في ذلك تحت اشراف ومراجعة؛ وذلك ا

أن يضم أمثلة عملية أيضًا كما هو حال بنوك كلمات حديثة مشابهة؛ ويالحظ أن األمثلة لها أهمية خاصة في حالة  على
 معاني أو استخدامات الكلمة. تعدد

انتاج النص المترجم بناءًا على المعني الحقيقي المراد من النص األصلي؛ ويتحقق ذلك عبر فهمه فهمًا صحيحًا سواء  -
 باالطالع على شرح خاص به أو بطرق أخري.

ح الصحيح ا في تقديم الشر ترجمة المصطلح اإلسالمي صوتيًا )كاتاكانا( مع توفير شرح مناسب؛ وهذه النقطة ثبتت فائدته -
وأيضًا في اثراء اللغة الهدف بالمصطلحات اإلسالمية. )وذلك كما نري في البحث المذكور(. وذلك على أن يتم االقتصار 
على ذلك في حالة عدم وجود مقابل مشابه؛ أو في حالة اختالف المقابل اللغوي و/ أو الثقافي عن األصل؛ أو في حالة 

توفير كلمة أو عبارة موجزة. وماعدا ذلك ال يتدخل فيه المترجم لكن قد يقوم أهل اللغة الهدف باستخدام  طول العبارة وضرورة
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المصطلحات اإلسالمية بنطقها العربي؛ وفي هذه الحالة فقط يمكن للمترجم استخدام هذه المصطلحات اذا ثبت وتيقن له فهم 
 أهل اللغة الهدف لها دون حاجة إلي شرح.

مع  بأن يتم السماح باستخدامها كافةً  المصطلحات؛ على أن يتم الحفاظ على كافة المصطلحات متقاربة المعنييحبذ توحيد  -
 بيان االختالفات )فروق االستخدام( بينها.

تصدي المترجم المتخصص ذي المعارف اإلسالمية المناسبة لمجال الترجمة اإلسالمية؛ وهذه المعارف موضحة بالبحث  -
 المذكور.

أن تكون الترجمة مباشرة فال تتم عبر لغة وسيطة )اال في حالة الضرورة القاهرة ومع اتخاذ االحتياطيات الالزمة؛ ولرفاعة  -
الترجمة الوسيطة مع اتخاذ االحتياطيات الالزمة(. ]ال يعتقد  فيالطهطاوي والوالي محمد علي باشا تجارب ناجحة بارزة 

 إلىذلك فيمكن الرجوع  إلىالعصر الحالي؛ وبافتراض الحاجة  فيلوسيطة الترجمة ا إلىالباحث أنه هناك حاجة 
 االحتياطيات المشار اليها عبر المراجع المناسبة[

 .وأن يحدد أهل اللغة األصلية كيفية النطق الصوتي أن يكون النقل الصوتي نفسه عن اللغة األصلية وليس عن لغة وسيطة -
ى؛ فقد حان الوقت لتصويب أخطائهم وتجنبها والزامهم هم أيضًا بمعايير تمنع تكرارها عدم التعلم األعمى من أهل اللغة األخر  -

 وتمنع أية أخطاء أخري.
علي المترجم اتباع تقنيات الترجمة السابق اقتراحها والتأكد من وصول المعني كما هو للمتلقي والتعبير عن ذلك المعني  -

 بالسبل الممكنة كما سبق عرضه تفصياًل.
رجم مراعاة التعبير الدقيق عن المعني المراد من الكلمة بحسب السياق واالنتباه إلي جوهر الكلمة ووضع عناية علي المت -

كاملة لعملية الترجمة؛ وادراك الفروق بين األلفاظ بشكل دقيق وترجمتها بشكل دقيق. هذا باإلضافة إلى عدم االعتماد علي 
 القاموس وحده.

صائص المتفردة في اللغات وتعلمها ومراعاتها خالل عملية الترجمة )ومن ذلك في اللغات على المترجم االنتباه إلى الخ -
اآلسيوية فروق النطق والكتابة واالستخدام الصحيح هنا/ تضمين النطق للكلمات المكتوبة حينما يتطلب األمر ذلك/ غزارة 

 المفردات مع اختالف أوجه االستخدام/ الخ..( 
 لترجمة المذكورة بالبحث المشار اليه بالمقدمة.االلتزام ببقية معايير ا -
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 ثانيا : حاالت االنحراف اللغوي كخطأ من المترجم

من حاالت الخطأ الناتجة عن نقص تأهيل المترجم أو عدم انتباهه عدم التعبير الصحيح والدقيق عن المحتوي المطلوب )كدرجات 
الحصر(. كما يمكن أن يسبب الخطأ في الكلمات النحوية تغير المعني وليس فقط االلزام ودرجات االحتمالية على سبيل المثال ال 

ظهور الخطأ_ وذلك كما يوضح الباحث عبر أمثلة تالية )تحت عنوان: أمثلة للحالة الثانية"(، وبرغم أنها قد تدرج ضمن األخطاء 
 هذه األمور خالل العملية التعليمية.الشائعة اال أن الباحث ال يراها كذلك ويري أن المشكلة تتعلق بعدم ادراج 

إلي  شارةاال أن الباحث يري أنه من المهم بمكان اال وليست طبيعيةوبرغم أن حاالت االنحراف اللغوي هذه تنجم عن خطأ من المترجم 
قتصر احث سي؛ وذلك بغرض تجنبها؛ غير أن البالترجمة والفهم فيهذه الحاالت أيضًا والي ما تسببه من انحراف لغوي أو خطأ 

 بطبيعة األمر علي عرض بعض أبرز األمثلة فقط تاركًا للراغبين في االستزادة االطالع عبر المصادر المناسبة.

 أمثلة للحالة األولي )تغير المعني بسبب أخطاء نحوية متمثلة في عدم مراعاة درجات االلزام واالحتمالية(:

مكانية استخدام أي منها محل األخرى؛ وانما كل كلمة تعبر عن درجة الزام ادلية بمعني فعلي سبيل المثال كلمات االلزام أدناه ليست تبا
 محددة وبالتالي لها استخدامها الخاص.

  كلمات االلزام
الزام )أمر( + صيغة المضارع ويمكن استخدامها 

 للتعبير عن المستقبل.
 .الزامات شخصية أو الزامات خاصة 

Must 

 )نصيحة(.الزام أقل حدة 
 .االلزام هنا شخصي 

Should/ shouldn`t+ infinitive 

 الزام أقل حدة )نصيحة(
  االلزام هنا خارجي )قواعد/ قوانين/ الخ..( ]حددته

 جماعة علي سبيل المثال وليس نابعًا عن الزام فردي[

Ought to 

الزام )أمر( في كافة الصيغ الزمنية بما في ذلك 
 .Infinitiveو  Gerund صيغتي

  الفعل األكثر شيوعًا في االلزامات العامة وفى
 االلزامات الخارجية )القواعد والقوانين(.

Have to/ Had to 

 Mustn`t = can`t/ not allowed to منع )وجوب عدم فعل ....(

 Don`t have to ال الزام )ليس من الضروري.../ غير مجبر علي...(

  كلمات االحتمالية
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 التعبير عما هو ممكن ليس مؤكداً 
احتمالية للحدثين المضارعي والمستقبلي )مع درجة 

 تيقن أعلي(
  ب يمكن استبدالهcould be/ couldn`t be 

May 

 التعبير عما هو ممكن ليس مؤكداً 
احتمالية للحدثين المضارعي والمستقبلي )مع درجة 

 تيقن أقل(
  ب يمكن استبدالهcould be/ couldn`t be 

Might 

 May have/ Might have/ Could have تخمين ما حدث في الماضي

 Must have/ Should have متأكد من أمر ما حدث في الماضي

 التعبير عما هو ممكن لكن ليس مؤكداً 
 إقرار عام عما حدث في الماضي.

 حالة المثال الموضح أدناه تعبر كلمتا  فيCould/ 

Couldn`t .عن استنتاج نافي وليس عن امكانية 
- It's only 10 o'clock. He couldn't be at home. 

(He is usually at work at this time of the day.) 

Could 

احتمالية لحدث وقع في الماضي لسنا متأكدين تمامًا 
 بشأنه

May/ Might / Could 

للتعبير عن أن حدث ماضي ما كان من الممكن أن 
 ل لكنه لم يقعيحص

Might/ Could 

 Can احتمال عام -إقرار عام باالمكانية

 May/might not + perfect infinitive تعبر هذه عن عدم اليقين.

حالة المثال األول  فيتعبر هذه عن استنتاج "كما 
هناك استثناء يوضحه المثال الثاني  فيأدناه". لكن 

حينما تستخدم هذه الصيغة مع الصفات المقارنة 
(Comparative Adjectives) 

- It couldn't have been John you saw this 

morning. He is away on holiday. (deduction) 

- It was a great year, and I couldn't have 

been happier. (I was very happy)                   

〈Comparative adjective exists〉 

could not + perfect infinitive 

 

 Can`t إقرار باالستحالة

 Can`t have/ Couldn`t have إقرار باالستحالة )مع حدث وقع في الماضي(
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يه.ملحوظة: البحث المذكور بالمقدمة قام بمراعاة هذه األمور؛ ولذلك يمكن الرجوع ال 

 أمثلة للحالة الثانية )تغير المعني بسبب أخطاء نحوية أخري متمثلة في االستخدام الخاطئ للكلمات بأنواعها( :

 فعلي سبيل المثال ال الحصر نجد األمثلة أدناه صحيحة نحويًا ولغويًا غير أن المعني المراد يختلف تمامًا.

 Made of- Made from 

عندما يذكر المتحدث خامة المادة )عند تصنيعها ألول 
 مرة( 

- Lego is made of plastic. 

Made of: 

تستخدم هذه العبارة عندما يتم تصنيع المادة عبر 
أخري بمعني أن المادة قد تم  إلىتحويلها من خامة 

 تحويلها إلي خامة أخري بداًل من خامتها السابقة.
- Glass is made from sand. 

- Paper is made from wood. 

Made from: 

 يفلوضع تركيز خاص على عملية التصنيع )شائعة 
 المعارض الفنية(

- All the exhibits were made out of ice. 

- Making planes out of paper. 

- Wine is made out of ingredients that aren`t 

allowed in Islam. 

  الباحث.ملحوظة: المثال األخير من عمل 

Made out of: 

 مكونات األطعمة ووصفات اعداد/ تحضير الطعام
- She always makes her soups with lots of 

pepper and spices. 

- It`s best to make drinking chocolate with full-

fat milk. 

Made with 

 إلى معني "يتكون من" شارةتستخدم هذه العبارة لال
- This meal is made up of pork and sardine. 

- The research is made up of an introduction and 

three chapters. 

- Phrasal verbs are made up of verbs and 

adverbs. 

Made up of 

 Shout at- shout to 

 عند الغضب.
- The receptionist decided to leave because the 

boss often shouted at her. 

- Please don’t shout at me: calm down and 

speak normally. 

Shout at: 
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الصوت لتمكين الطرف اآلخر من السماع  رفععند 
 عن بعد.

- I shouted to them across the busy road, but 

they didn’t hear me. 

Shout to: 

 Throw at- throw to 

 عند الغضب.
- Protestors threw eggs at the President and his 

colleagues. 

Throw at: 

 ما لطرف آخر عن بعد. شيءعند القاء 
- My teammate threw the ball to me, but I 

dropped it. 

Throw to: 

  ملحوظة: فيما يتعلق بفعلMade  والحروف المرتبطة به فيمكن أن تكون الحروف تبادلية في بعض الحاالت ويمكن أن يكون
 االستخدام خاطئًا في حاالت أخري؛ لكن هذا استثناء نادر اذ أنه في العادة ال يكون هناك مجال للتبادلية.

 لمناسبة تجنبًا لالطالة؛ ومنها البحث المذكور ضافة إلى األخطاء اللغوية األخرى بأنواعها؛ ويمكن الرجوع إلى المصادر االهذا با
رى ضافة إلى المصادر األخإلى تفاصيلها بموضعها( وغيرهما باال شارةبالمقدمة وأطروحة الماجستير الخاصة بالباحث )سبقت اال

 المناسبة التي يراها كل مترجم مناسبة للغته.

 خالصة ما سبق:

 يشابهها بالعملية التعلمية.ضرورة تضمين األمور المذكورة أعاله وما  -
ضرورة استزادة المترجم من اللغة بشكل دائم حيث أن دراسة اللغة ال ولن تنتهي فطبيعة اللغات أنه يظهر فيها ما هو جديد  -

 كل يوم.

 

 ومعايير مقترحة للترجمة والستحداث كلمات يابانية مشتقاة من لغات أخري  -كيفية تجنب حدوث االنحراف المذكور

عرض الباحث على مدار الصفحات السابقة أمثلة لالنحراف اللغوي يعرض أدناه سبل مقترحة للترجمة الصحيحة الدقيقة في بعد أن 
ظل االنحراف المذكور كما يقترح معايير للترجمة وأخري الستحداث الكلمات المشتقاة من اللغات األخرى عند قيام المترجم باستحداثها 

لغات لكنها قابلة للتطبيق في الغة أخري اذ أن المعايير المذكورة تخص اللغة اليابانية اليابانية أم لفي اللغة الهدف )سواء أكانت 
 (.كما يمكن للمتخصصين في هذه اللغات اضافة المزيد أو عمل معايير مشابهة مما ينطبق على لغاتهم األخرى 
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 أوال : قواعد عامة

ني المراد من النص كما هو دون زيادة أو نقصان؛ ومن ذلك أيضًا على المترجم أن يضع في نصب اعتباره توصيل المع -
توصيل المعني دقيقًا دون القيام بالترجمة الحرفية أو أية أمور أخري قد تؤثر علي دقة وصحة المعني بما في ذلك اإلحالة 

 .شارةإلى المرادفات فيجب تجنب ذلك كما سبقت اال
االلتزام باالقتصار على نقل المعني كما هو؛ واضافة الكلمات لتحقيق القافية وغيرها في حالة الترجمة الشعرية وغيرها يبقي  -

ف معنيًا لم يذكر وال يحذف معنيًا مذكورًا. وكل ما هو خالف ذلك هو نص جديد وليس يتتم بما ال يخل بالمعني فال يض
 ترجمة للنص األصلي.

كرها الباحث في البحث المذكور بالمقدمة وفى أطروحة الماجستير تحري الدقة النحوية وبقية جوانب الدقة اللغوية التي ذ -
ضافة إلي المراجع األخرى المناسبة سواء تلك الخاصة بالباحث أم إلى تفاصيلها_ باال شارةالخاصة به_ والتي سبقت اال

من هذا  باحث في موضع سابقوأيضًا جوانب الدقة اللغوية في اللغة اإلنجليزية مثاًل وأهمها تلك التي أشار اليها ال غيرها؛
 البحث.

التأكد بدقة من معني الكلمة في اللغة العربية ومن مرادفاتها وحساسياتها الثقافية واللغوية والدينية على مستوي لغة وثقافة كل  -
ا كمضافة إلى استخدام الكلمة نفسها وليس مرادف لها من المصدر والهدف. )مثال: حالل، حرام، واجب، مندوب( ]هذا باال

 [.من هذه القواعد بالنقطة األولي شارةسبقت اال
 تحري الدقة المطلوبة.رفع مستوي المترجم وتمكينه من تطوير العملية التعليمية بما يحقق  -
على المترجم اعداد بنك كلمات وأن يحدثه دائمًا بالكلمات والمصطلحات التي يصادفها؛ وعليه أيضًا أن يضم الكلمات  -

 للتيسير. OCRهة وغيرها ان وجد وتوضيح فروق االستخدام في بنك الكلمات. يمكن االستعانة ببرامج المتقاربة والمتشاب
على المترجم تجنب الترجمة الوسيطة؛ واذا وجدت ضرورة لها فعليه مراعاة االحتياطيات الالزمة؛ ويمكن االطالع علي حالة  -

 ناجحة. رفاعة الطهطاوي ومحمد علي باشا في هذه االحتياطيات كتجربة
قد يكون هناك للكلمات مقابل في اللغة/ الثقافة الهدف: وهنا يتأكد المترجم ما اذا كان المقابل مطابقًا من عدمه؛ فاذا وجد  -

 اختالف وجب عليه توضيح ذلك االختالف.
ل هذه اللغة؛ همه أهقد ال يكون هناك للكلمات مقاباًل في اللغة/ الثقافة الهدف: وهنا على المترجم شرح هذه الكلمة بشكل يف -

ويمكن أيضًا عمل كلمة جديدة تعبر عن ذلك المحتوي_ متي كان ذلك ممكنًا "كما في حالة كلمات الكاتاكانا في اللغة 
اليابانية مثااًل ال حصرًا"_ مع بيان شرحها وبيان الفرق بينها وبين الكلمة/ الكلمات المشابهة في اللغة/ الثقافة الهدف ان 

 وجدت.
 _ والمذكورة بخالصة الباب.ألسباب لغويةالمقترحة في اطار االنحراف  معاييرضافة إلى العمل بالهذا باال -
 هذا باالضافة إلى العمل بالمعايير المقترحة في اطار االنحراف ألسباب ثقافية_ والمذكورة بخالصة الباب. -
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وي كخطأ من المترجم_ والمذكورة بخالصة هذا باإلضافة إلى العمل بالتوصيات المقترحة في اطار حاالت االنحراف اللغ -
 الباب.

هذا باإلضافة إلى المعايير والتوصيات األخرى المتاحة بالمصادر المناسبة؛ ومنها البحث المشار اليه بالمقدمة واألطروحة  -
 الخاصة بالباحث_ والمبين تفاصيلها بموضعها_ والمصادر األخرى المناسبة سواء الخاصة بالباحث أو غيرها.

 ا بخالف العمل بالقواعد المذكورة أدناه تحت بند "ثانيًا".هذ -

 (من لغات أخري مشتقاة يابانية كلمات ثانيا : قواعد خاصة باللغة اليابانية )معايير خاصة باستحداث 

 مقدمة

 كلمات الكاتاكانا في اللغة اليابانية؛ ومن بينها الوجه )التصنيف( التالي:هناك بعض األوجه الخاصة بتصنيف 

1- 外来語 .كلمات مقتبسة من اللغات األخرى وتعبر عن نفس المعني األصلي : 
2- 和製外来語  كلمات كاتاكانا ابتكرها يابانيون في اليابان من كلمتين فأكثر من النوع السابق؛ أو اختلقوها دون أن يكون :

_ في المعني ألن اليابانيون لها وجود في اللغة المصدر وانما تشبهها فقط فال وجود لها في هذه اللغة_ وان وجدت يختلف 
هذه الحالة أرادوا من كلمتهم الشبيهة معنيًا آخر. فال يفهم اال بتقديم الشرح الصحيح؛ وحتى في حالة فهمه بدون الشرح يكون 

وهناك أيضًا من بين هذه الكلمات ما تم عملها بهدف االختصار أو كتسمية مختلفة عن  الفهم خاطئ ألن المراد مختلف.
 الخاصة باللغة األصلية.التسمية 

 قواعد متعلقة

ال توجد قواعد رسمية البتكار كلمات ذات أصل أجنبي؛ وانما هناك قواعد لفروق االستخدام بين هذه الكلمات ومرادفاتها اليابانية. 
 لكن هناك بعض القواعد التي يقترحها الباحث ويراها ضرورية كما يلي بيانه أدناه:

االلتزام بنفس نطق اللغة األصلية حرفيًا؛ حتى اذا كانت هناك صعوبة لدي الطرف الياباني في ذلك النطق. وذلك  -1
لحساسيات ذلك التي تصل لدرجة الوصول لمعني آخر تمامًا. وذلك مع العلم بأن قواعد الكتابة بكلمات كاتاكانا المقررة وفقًا 

كلمات المجاالت المتخصصة بأنواعها_ بما في ذلك 7 1991اصدارة عام  للقانون الياباني ال تمنع ذلك حيث استثنت
أسماء األشخاص والشركات )固有名詞 الفنون_ وفروقات الكتابة الفردية واألسماء الخاصة المعروفة في اليابان باسم 

 والعالمات التجارية وغيرها( من الخضوع لهذه القواعد.
 التنا( بتحديد نطق وكيفية كتابة هذه الكلمات بداًل من أهل اللغة الهدف.قيام أهل اللغة األصل )اللغة العربية في ح -2

                                                           
7 新しい国語表記ハンドブック【第4版】、三省堂、1991年12月10日発行、ISBN:4385211353. 
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أن يكون خلق كلمة الكاتاكانا للتعبير عن معني خاص: كعدم وجود مثيل في الثقافة الهدف )اليابانية في حالتنا(؛ أو لوجود  -3
ذه لوجود هدف آخر يستدعي بالضرورة خلق ه فرق_ سواء أكان بسيطًا أم كبيرًا_ بين الكلمة المماثلة والكلمة المستحدثة؛ أو

الكلمة )كالتعبير عن الغرابة أو عن حالة خاصة أو غير ذلك من مدلوالت وأغراض وأشكال الكتابة بأحرف الكاتاكانا( مع 
 العلم بأن التيسير ليس أحد هذه األهداف المبررة.

ة األصلية حتى يعرف أهل اللغة الهدف الكلمتين. يسمح بعمل الكلمات المختصرة لكن ككلمات اختيارية إلى جانب الكلم -4
وبشرط أن يكون االختصار واضحًا ومباشرًا؛ وأما تقليد الحاالت اليابانية من االختصار الغريب أو غير الواضح فال يقبل 

 )ولو أنهنا اال اذا كان من اختراع أهل اللغة الهدف أنفسهم وطالما لم تكن هناك حساسيات من أي نوع في هذه الكلمة 
الباحث يفضل الكلمات المباشرة فقط حيث أن الحساسيات ممكنة جدًا بأنواعها المختلفة )كون النطق خاصًا بكلمة أخري، 

 اختالف المعني، الخ( وبالتالي فتجنبها أولي ويدعم ذلك عدم ضروريتها(.
قة الكلمة أو بادئة الكلمة" وبعد أضيق الحدود وفى حدود بسيطة "الح فيابتكار كلمات كانجي جديدة ينبغي أن يكون  -5

و لالرجوع إلي أهل اللغة األم؛ فكثيرًا ما تكون هناك كلمات كانجي مستحدثة ال يفهمها الياباني وال يكون مقبواًل استحداثها و 
ؤدي الغرض لتاضافة شرح لها؛ وكثيرًا ما ال يكون مقبواًل أيضًا اضافة الالحقة أو البادئة. وقد وضعت حروف الكاتاكانا مع 

 المطلوب.
)في الصورة المثالية( االتفاق على مصطلح موحد بقدر اإلمكان وادراجه بالقواميس وذاكرات الترجمة وغيرها، وأال تكون  -6

 هناك مرادفات أخري اال الختالف في المعني.

 يلي:_ والتي تثبت ضرورة العمل بالنقطتين المذكورتين ما  2و 1ومن الحساسيات في اطار النقطتين 

ما ذكره الباحث في بحثه السابق المشار اليه بالمقدمة من مشكلة خطأ الطرف الياباني بخلطه بين كلمتي "هللا" و "عالء"  -
 في الكتابة والنطق اليابانيين.

 ارفض السفارة اليابانية بالقاهرة اعتماد ترجمة رسمية للباحث واصرارها على تغيير كيفية كتابة نطق بعض األسماء برغم م -
اسم شخص آخر تمامًا_ وذلك بالمخالفة للقانون الياباني حيث أن قواعد الكتابة  إلىفي ذلك من تغيير لالسم بالكامل 

؛ وقد كانت النتيجة كتابة كلمة "أسد" بداًل من "أسعد" وكذلك كلمة شارةوالنطق بالكاتاكانا ال تنطبق عليها كما سبقت اال
 ذلك من تغيير االسم إلى اسم آخر تمامًا وليس مجرد تحريف أو تغيير للنطق["فطيمة" بداًل من "فاطمة". ]وما في 

قيام الطرف الياباني بالسفارة_ وهو شخص واحد_ بتحديد النطقين التاليين "الُموَسِوي" و "الُمووَسِوي" في نفس المستند ونفس  -
ل نطقين للكلمة وكليهما خاطئ رافضًا العم الصفحة بداًل من النطق الصحيح "الُموساوي"؛ وهو ما يعني أنه اختار بنفسه
 [.2017بالنطق الصحيح ]وذلك في نفس الترجمة المشار اليها أعاله وبتاريخ نوفمبر 

 "Ahamado"برغم أن التسمية الشائعة باليابان هي " Ahameddo"قيام نفس الطرف الياباني بتعديل نطق كلمة "أحمد" إلى  -
خيرة هي األصح وهي اختيار الباحث. )مع العلم بأن الرسول محمد )ص( يرفض إلى جانب تسميات أخري_ ولو أن األ

نطق أو كتابة اسمه بطريقة أخري أو اطالق تسمية أخري عليه غير مضمنة بأسمائه المائة وواحد؛ هذا بخالف أن القرار 
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ل الصوتي يضًا ضرورة النقالسعودي بتحديد كيفية ترجمة لفظ هللا_ والمشار اليه في موضع سابق_ يجعل من البديهي أ
 الدقيق السم الرسول محمد )ص( ألنه هو أيضًا اسم مقدس أيضًا(.

  :لتعديالت وا مع الباحث للسفارة الواقعة المذكورة أعاله على مدار النقاط الثالثة األخيرة ليست الواقعة الوحيدةملحوظة
  .هاعرضإلى أمثلة بسيطة تحقق الغرض من  شارةالوحيدة منها لكن الباحث اكتفي باال المشار اليها ليست الخاطئة

 خاتمةال

عرض الباحث علي مدار السطور السابقة ظاهرة التغير الحتمي للنص عند ترجمته مثبتًا اياها؛ كما عرض عدد من األمثلة والمعايير 
. )يغطي البحث هذه الحالة فيحالة تغير النص عن طريق االحتفاظ بالمعني المراد حتى  فيتكفل الترجمة الدقيقة حتى  التيالمقترحة 

حالتي التغير الطبيعي للنص وتغيره كخطأ من المترجم منبهًا إلى أسباب وأمثلة الحالتين وكيفية الترجمة الدقيقة والصحيحة في ظل 
 .االنحراف اللغوي(

ومعايير مقترحة للترجمة والستحداث كلمات  -كيفية تجنب حدوث االنحراف المذكور " بيشمل الباب الثاني من البحث_ والمعنوان 
 " التوصيات المجمعة للبحث، ويرجي الرجوع اليها والعمل بها.يابانية مشتقاة من لغات أخري 

ة للغات المختلفا ومترجمي على جميع اللغات فيأمل الباحث من باحثيينطبق ما ورد بالبحث من أمثلة وتوصيات وغيرهما واذ 
االستفادة وكذلك عمل أبحاث بمزيد من التفصيل متعلقة بلغات تخصصهم أو بلغتهم األم متى كانت هناك خصائص لغوية اضافية 

 هذه اللغات. فيخاصة 

 
 المراجع:

 أوال : قائمة بالمراجع العربية"

  اللغة العربية، أشرف الكريدي، المجلة العربية للبحث العلمي، العدد العاشر،  فياللغة اليابانية ومشابهاتها  فيظواهر خاصة
 .5798-2663 ، رقم االيداع:2019أغسطس 

  ،3، دار صادر، بيروت، ط.محمد بن مكرم بن منظور االفريقي المصري جمال الدين أبو الفضلمعجم لسان العرب ،
 .ه 1414

 م، رقم اإليداع الدولي:  2008 -هـ  1429، 1، عالم الكتب، القاهرة، ط.عمرأحمد مختار ، معجم اللغة العربية المعاصرة
977-232-626-4. 

  :االتاحة(   .قاموس المعانيwww.almaany.com) 
  الشيخ عبد السالم الجوهري امام مسجد الرحمة بمدينة سال المغربية. الرواية والطريق والوجه،درس التعريف بالقراءة و 
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 االتاحة: 
https://eljaouhari.info/2011/12/12/التعريف-بالقراءة-والرواية-والطريق-وا/ 

  ًهلل؟" )الخطبة األولي(، الشيخ محمد صالح المنجد )داعية سوري الجنسية( خطبة "كيف تكون عبدا 
 https://almunajjid.com/speeches/lessons/486االتاحة: 

 " االلكترونية السعودية."، صحيفة عاجل أمير مكة يصدر توجيًها للجهات الحكومية حول ترجمة لفظ الجاللة 
 https://ajel.sa/FDs7Pxاالتاحة: 

 اإلنجليزية:قائمة بالمراجع  ثانيا :

 Translation Standards For Islamic Fields: Problems In Japanese Translations Given As Examples, Ashraf Al-

Kuraidi, AJSP Journal, Vol.9 (2019/07/02). ISSN: 2663- 5798. 

 https://speakspeak.com/   (By Stuart Cook) 

- https://speakspeak.com/grammar-articles/shout-at-shout-to-difference 

- https://speakspeak.com/grammar-articles/made-of-made-from 

- https://speakspeak.com/grammar-articles/shout-at-shout-to-difference 

- https://speakspeak.com/grammar-articles/made-of-made-from 

 https://learnenglish.britishcouncil.org/ar/english-grammar-reference/probability 

 https://www.grammaring.com/modals-to-express-possibility-may-might-can-could 

 https://www.slideshare.net/raulcabezali/must-have-to-should-ought-to 

 https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-should-and-ought-to 

 اليابانية:قائمة بالمراجع  ثالثا :

 三省堂 大辞林 第三版 

 小学館デジタル大辞泉。（2019年4月版；Ver.18） 

 アラブにおける日アラ・アラ日翻訳問題：その解決を探る研究、アシュラフ・アルク

ライディ、修士論文、カイロ大学文学部、2015年。 

 アラブにおける日アラ・アラ日翻訳問題：その解決を探る研究、アシュラフ・アルク

ライディ、Globe Edit, Latvia, 2018, ISBN:  9786138247647 . 

 日亜対訳 クルアーン――「付」訳解と正統十読誦注解、作品社 (2014/8/2) 、ISBN: 

9784861824715. 

 新しい国語表記ハンドブック【第4版】、三省堂、1991年12月10日発行、

ISBN:4385211353．（外来語の表記の頁）。 

 االصدارة اليابانية من موسوعة ويكيبديا 
https://ja.wikipedia.org/wiki/モスク 
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Abstract:  

Nowadays it is well known that there are always unavoidable changes in target text caused by 

translation process. So, maintaining whole meanings of source text is a must. In addition, it is essential 

in fields where every aspect of translation mistakes and meaning changes are totally unacceptable. 

From my experience in Islamic translation, I see that meanings of source text can always be 

maintained provided that translation is done using correct methods, following related standards and is 

done by a translator that is specialized in this field. 

Here, I provide real examples where translation changes DO exist and show how to keep meanings of 

source text unaffected. In addition, I prove this being possible and provide related guiding standards 

(created by me). 

I hope researchers and translators of different translation fields find this research useful and apply it in 

their languages.  
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