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ّامد هللا القائلبسم اهللا واحل ۡ�َ  نُ َ�ۡ  َِن َّ   ٩ فنُظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  نَّا رَ ّ�نكۡ ٱ اََ

 :والصالة والسالم على من ال نيب بعده.)٩(احلجر ، 
يعّرف األصوليون والفقهاء وعلماء العربية القرآن بـ"الكالم املعجز، 

(زل عليهاملنـزل على حممد عليه السالم املكتوب يف املصاحف العربية، املن
0F

١( 
(بالتواتر واملتعبد بتالوته"

1F

. فالقرآن معجزة الرسول الكرمي حممد عليه أفضل )٢
فريدة.  "والعرب وغري العرب عجزوا الصالة وأمت التسليم، وهي معجزة عقلية 

ويعجزون عن اإلتيان مبثل هذا القرآن.  ذلك بأن ما جاء به هو فوق تفكري 
(الرسول األمي وفوق تفكري التمع"

2F

 ّل�ننن  قُل . ويف ذلك يقول تعاىل:)٣
ٰ  نّ ۡ�ن ٱوَ  �ُس ۡ�ن ٱ َتَمَعتن جۡ ٱ َ ن ََ

َ
  أ

ۡ
ْ يَ� نمنثۡ  تُوا   َ�  َءانن ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  لن ب

ۡ
 تُونَ يَ�

نمنثۡ   . )٨٨(اإلسراء: ۦلنهن ب
ويضيف البنداق أن من "جوانب إعجاز القرآن البياين، على سبيل 
املثال: فصاحة كلماته، وبراعة نظمه، وجزالة أسلوبه، وبالغته يف الداللة على 

                                                   
 )كذا واملناسب أن يقال: املنقول.١(
هـ. وترى اللجنة العلمية للندوة أن الراجح يف تعريف ١٤١٤)الفروق اللغوية وأثرها يف تفسري القرآن الكرمي، ٢(

وأنزله على رسوله وحياً  القرآن هو ما ذكره اإلمام الطحاوي بقوله: "القرآن كالم اهللا منه بدا بال كيفية قوالً 
وصدقه املؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كالم اهللا تعاىل باحلقيقة ليس مبخلوق ككالم الربية فمن مسعه فزعم 

 ).١/١٧٢أنه كالم البشر فقد كفر" شرح الطحاوية (
 .٤٣) املستشرقون وترمجة القرآن ٣(



٢ 

يب، وعلى التشريعات معانيه، مث اشتماله على أخبار الغابرين، وعلى أمور الغ
الروحية واألدبية واالجتماعية والسياسية واملالية وعلى كثري من العلوم واملعارف 

(اليت كشف العلم وما يزال يكشف عنها" 
3F

٤(. 
إن الرتمجة من العربية إىل اإلجنليزية تتطلب فهم أسرار اللغة العربية من 

وثيقًا مثل علوم البالغة واملعاين  حيث معرفة عدة علوم تتصل باللغة اتصاالً 
والبيان والبديع والنحو والصرف، ومعرفة احملسنات اللفظية والسجع وأغراض 
التقدمي والتأخري اللغوي وأسلوب احلذف واإلجياز واإلطناب واملعرفة والنكرة 

 والتأكيد واحلال وأنواع املفاعيل وغري ذلك.
اق؟  هل هي تفسري الكالم نتساءل: ما املقصود بالرتمجة يف هذا السي

بلغة غري لغته؟  أو نقل الكالم من لغة إىل أخرى بكل معانيه ومقاصده 
حسب معىن الرتمجة العريف العام؟  هناك شبه اتفاق بأن املعىن املقصود بالرتمجة 
عندما تقرتن بالقرآن الكرمي هو تفسري الكالم بلغة غري لغته ألنه ليس مبقدور 

(غرية من املعاين اليت يتضمنها النص القرآينأحد نقل كل كبرية وص
4F

٥(. 
لقد شغلت ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغات األجنبية حيزًا من 
تفكري اهليئات الدينية اإلسالمية والباحثني من حيث جواز ترمجة القرآن من 

ة القرآن لعدم إمكان عدمها. إن من أصحاب املذاهب والعلم من مل جيز ترمج
ذلك مبعانيه األصلية ومعانيه البيانية اليت اشتمل عليها القرآن. وقد أوضح 

(بعض الباحثني
5F

أن املنع من الرتمجة خمصوص بالتالوة فقط؛ أما ترمجته للعمل  )٦

                                                   
 .٤٤-٤٣)ص ٤(
 هـ.١٤٠١)دراسات حول القرآن ٥(
 هـ).١٤١٧)مثل عبداهللا عباس الندوي: ترمجات معاين القرآن الكرمي (٦(



٣ 

مثال على ذلك ما قام به الرسول صلى اهللا عليه به فإن ذلك جائز للضرورة. (
وسلم من الكتابة إىل قيصر بآية واحدة حمكمة ملعىن واحد: وهو توحيد اهللا 
والتربُّؤ من الشرك). فمّما ال شك فيه أن هذه اآلية سترتجم لقيصر. وباملقابل 

د جند أن هناك دراسات حترم ترمجة القرآن الكرمي، مثل دراسة للشيخ حممد رشي
رضا بعنوان "ترمجة القرآن وما فيها من املفاسد ومنافاة اإلسالم". وقد اعتمد 
األزهر قرارًا �ائيًا يقضي باستحالة ترمجة القرآن الكرمي، وإمكان ترمجة 

(معانيه
6F

(. ومع ذلك هناك من يقول باستحالة ترمجة القرآن لفظاً ومعىنً )٧
7F

٨(. 
هناك شبه إمجاع على أن أول ترمجة للقرآن الكرمي باللغات األوروبية  

للميالد.  وقد متت هذه الرتمجة على  ١١٤٣كانت بالالتينية، وكان ذلك سنة 
 Robert deيد راهبني (األول إجنليزي واآلخر أملاين) يدعيان روبرت الرتيين (

Retina و هرمان ()Hermann وأشرف على هذه الرتمجة رئيس دير كلوين  .(
).  ومل يتم طبع هذه Pierre le venerableجبنوب فرنسا الراهب بطرس املبجل (

م، وأصبحت أساسًا للرتمجات إىل عدد من اللغات ١٥٤٣الرتمجة إال يف عام 
(األوروبية

8F

تكن أول ترمجة للقرآن حيث ال  . وهناك من يقول إن هذه مل)٩
يعرف على وجه التحديد من أول من ترجم القرآن الكرمي؟ وال مىت كان ذلك؟ 

(و ال أين؟
9F

١٠( . 

                                                   
 هـ).١٤٠١)دراسات حول القرآن (٧(
 سليم شربايت: دعوا ترمجة القرآن.)مثل حممد ٨(
 .٩٥)املستشرقون وترمجة القرآن ٩(
 ).١٤٠٣)تراجم القرآن األجنبية يف امليزان (١٠(



٤ 

أما بالنسبة ألول ترمجة قام با مسلم فهي للدكتور عبداحلكيم خان 
(م.١٩٠٥-هـ١٣٢٣م فقد مت طبعها يف مدينة بتياال باهلند عا

10F

١١(  
وأما ما تتص بذا البحث فإن أول ترمجة ملعاين القرآن الكرمي باللغة 

) وعنوا�ا "قرآن حممد" وهي Alexander Rossاإلجنليزية قام با أليكزندر روس (
تراك ومؤلف مليئة باألباطيل، ومنها أن حممداً عليه الصالة والسالم كان نيب األ

(القرآن
11F

(. ويضيف أبو فراخ)١٢
12F

م ١٦٤٩أن هذه الرتمجة املطبوعة يف عام )١٣
اعتمدت على ترمجة فرنسية.  وهذا يؤكد أن هناك من ترجم القرآن من غري 

الن عن الرتمجة اإلجنليزية الرجوع إىل أصله العريب.  وقد جاء يف نص اإلع
األوىل ما مفاده أن هذه الرتمجة متت إلشباع رغبات الذين حياولون استقصاء 

 أسباب االفرتاءات الرتكية (يقصد القرآن).
(ويذكر البنداق

13F

ترمجة للقرآن الكرمي إىل اللغة  ٨٦أن هناك )١٤
(اإلجنليزية

14F

وهذا العدد يرجع إىل ما قبل طباعة كتاب املؤلف، حيث مما ال شك )١٥
فيه قد زادت ترمجات معاين القرآن الكرمي فوق هذا العدد بكثري، ومل يتوافر لدى 

 الباحث حصر بعددها مجيعاً.

                                                   
 هـ.١٤١٧)الندوي املرجع السابق، ١١(
 هـ.١٤١٧:٤٣)الندوي املرجع السابق، ١٢(
 هـ.١٤٠٣، ١٢٩-٣٧)تراجم القرآن ص ١٣(
 هـ.١٤٠٣)املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي، ١٤(
 .١٦٧-١٦١: ص )انظر١٥(
 



٥ 

ومع تزايد ترمجات معاين القرآن الكرمي، جند أنفسنا حباجة ماسة إىل 
ومتحيص تلك الرتمجات اليت ال زالت تتمتع بالتأثري  دراسات جادة لنقد

 والتأثر. 



إن أمهية هذه الدراسة تنبع من أمهية ما تتحدث عنه أال وهو القرآن 
الكرمي وترمجته إىل اللغة اإلجنليزية، فشرف العلم يتعلق بشرف املعلوم.  فهناك 

لدراسات جادة تتصدى لنقد ترمجات معاين القرآن الكرمي من حاجة ماسة 
نواٍح لغوية عديدة، والسيما من حيث إشكال نقل املعىن.  وأحسب أن هذا 
البحث يعد أحد تلك الدراسات، وأوهلا من حيث املوضوع الذي تبحث فيه 

 (على حد علم الباحث).
 يهدف هذا البحث إىل حتقيق اآليت: 

ان هناك اختالفات بني النص القرآين والنص ) تبيان ما إذا ك١(
(اإلجنليزي من الناحية البالغية

15F

١٦(. 
) توضيح أي اختالفات أو تشابه بني ترمجات معاين القرآن الكرمي ٢(

 يف هذا الصدد.
) تقدمي بعض التوصيات اليت تعني على الرفع من كفاءة ترمجات ٣(       

 آن. القر 



 على ضوء ما سبق، تتحدد أسئلة هذا البحث فيما يلي:
                                                   

 .١٦)انظر: منهجية وحدود الدراسة ص١٦(
 



٦ 

هل تراعي ترمجات معاين القرآن الكرمي إىل اللغة اإلجنليزية أحد أساليب  .١
 القرآن البالغية وهو "خروج الكالم عن مقتضى الظاهر"؟

آن الكرمي إىل اللغة اإلجنليزية هل هناك اختالف بني ترمجات معاين القر  .٢
 يف هذا اخلصوص؟

ما أهم التوصيات اليت ميكن أن تسهم يف الرفع من كفاءة ترمجات  .٣
 القرآن؟ 



يواجه املرتجم مسألة نقل املعىن من خالل فهمه للبناء اللفظي للنص. 
(واستبدال اللفظ؟  يوضح عناين فكيف يتم التوفيق بني نقل املعىن

16F

أن )١٧
مبقدور املرتجم أن ينقل معىن اآلية الكرمية كامًال دون حماكاة البناء اللفظي.  
ويضيف أن "القرآن كتاب ال زمين، أي أنه فوق الزمن؛  ومن مث فمعانيه تقدَّم 

ا".  وهذه يف كل عصر يف الثوب اللفظي لذلك العصر دون أن يؤثر ذلك فيه
املقولة غري دقيقة؛ إذ إن اللفظ القرآين ذو خصيصة حبيث يعطي إضافات 
معنوية عميقة ليس من السهل على اللغات األخرى حماكاتا.  فإذا قلنا إن 
باستطاعة املرتجم أن يرتجم املعاين السطحية، فإنه ليس من السهل عليه نقل 

 إىل لغة أخرى. املعاين العميقة اليت يتضمنها النظم القرآين 
(يف هذا الصدد يقسم كثري من الباحثني

17F

املعاين القرآنية إىل معان  )١٨
أصلية ومعان ثانوية تابعة للمعاين األصلية.  فمن املمكن نقل املعاين األصلية 

                                                   
 .٨٧)فن الرتمجة ١٧(
هـ) ١٤٠١هـ)، لغة القرآن الكرمي (١٤٠١هـ)، دراسات حول القرآن (١٤٠٠) مباحث يف علوم القرآن (١٨(

٥٤٦. 



٧ 

ات األخرى حيث يستوي يف نقلها الكالم البليغ وغري البليغ. أما إىل اللغ
ترمجتها إىل لغة -إن مل يكن من املستحيل-بالنسبة للمعاين الثانوية فيصعب

 أخرى. 
(عن هذا األمر يقول الندوي

18F

إنه مبا أن "القرآن األصل األول  )١٩
ياة للفرد والتمع، وهداية للناس إىل ما فيه للشريعة اإلسالمية، ونظام ح

صالحهم وسعادتم يف الدنيا واآلخرة، فريجع إىل املعاين األصلية اليت يشرتك 
يف تفهمها وأدائها مجيع الناس، وتقوى عليه مجيع اللغات، وهذا النوع من 

 املعاين ميكن ترمجته حىت يستفيد منه من ال يعرف العربية من املسلمني".
سبة للمعاين الثانوية التابعة للمعاين األصلية، فال يتأتى نقلها إىل بالن

أية لغة من اللغات؛ ألن النظم القرآين بليغ األسلوب، يصل إىل حد اإلعجاز، 
فيفيد باإلشارة ما تعجز عنه العبارة، وبالفحوى ما ال مطمع بعده لزيادة حسن 

(وكمال بيان
19F

٢٠(. 
باإلضافة إىل ذلك، يؤكد ذاكر أن النص اإلهلي حيتمل عدة تفاسري 
وبالتايل عدة معان؛ وعليه فإن املرتجم لن يقدم إال أحد معاين القرآن.  ويروي 
عن حممد احلجوي الثعاليب قوله .. إننا علينا أن نعترب "كل ترمجة للقرآن تفسرياً 

(بعض معانيه، وشرحاً من مجلة الشروح وليست عينه"فقط ل
20F

٢١( . 

                                                   
 .١٤) ترمجات معاين القرآن الكرمي ١٩(
 هـ. ١٤٠٧هـ، خان ١٤٠١ة القرآن الكرمي هـ، لغ١٤٠٠) مباحث يف علوم القرآن ٢٠(
 .٨٨)إشكالية نقل املعىن ٢١(
 



٨ 

ويؤكد عبدالرحيم أن ما سبق يعد أحد األمور اليت تدعو إىل استحالة 
ترمجة القرآن الكرمي سواء أكانت تلك الرتمجة حرفية أم معنوية؛ وأن هناك أموراً 

 أخرى تدل على استحالة ترمجة القرآن:
يف القرآن الكرمي ما ال يوجد يف لغات أخرى من جوامع الكلم (كالرب  .١

والتقوى واإلحسان)، والكلمات املرتادفة (كاألمساء املوضوعة ليوم القيامة 
مثل الواقعة والقارعة والطامة والصاخة واحلاقة والغاشية) اليت تفيد كل منها 

ه نقل املعاين املقصودة معىن زائداً على املعىن األصلي، األمر الذي يتعذر في
 يف اآليات الكرميات إىل لغات أخرى.

وجود املتشابه يف القرآن حيث االختالف يف معرفة املراد منه حاصل بني  .٢
العلماء، فكيف يستطيع أحد من البشر أن ينقله إىل غري لغته اليت نزل با، 

 وهو ال يعلم حقيقة معانيه كلها أو بعضها؟
أو أحد من أصحابه برتمجة القرآن؛  ولو كان ذلك  ل عدم قيام الرسو   .٣

 ممكناً لفعلوه من قبل.
(بالنسبة لألمر األخري فبعض الروايات

21F

تشري إىل أن سلمان الفارسي  )٢٢
ن ٱ � قام برتمجة سورة الفاحتة أو اآلية األوىل منها   يمن ٱ رّر�ٱ َّ  ررّحن

١  إىل اللغة الفارسية. وهناك من يقول إن مصادر هذا اخلرب جمهولة، فلذا
(ال يعتد به

22F

٢٣(.  
(يقسم الندوي

23F

 ترمجة القرآن إىل ترمجة باملثل وترمجة بغري املثل: )٢٤
                                                   

 هـ.١٤٠٣)أبو فراخ املرجع السابق، ٢٢(
 هـ.١٤٠٠) القطان املرجع السابق،٢٣(
 .١١) ترمجات معاين القرآن الكرمي ٢٤(



٩ 

. الرتمجة باملثل هي " أن يرتجم نظم القرآن يف لغة أخرى، يف ١ 
املفردات والرتاكيب والنسق واألسلوب لتقوم الرتمجة مقام األصل العريب، 
ولتحمل الرتمجة ما حيمله النص القرآين من املعاين مبحكمها ومتشابها، وتأثري 

رتمجة مستحيل بالغتها املعجز يف القلوب ".  ويضيف أن "هذا النوع من ال
عقًال وشرعاً؛ إنه مستحيل عقالً، ألن نقل الكالم من لغة إىل أخرى بكل ما 
يف األصل من املعاين واملالمح وظالل اللفظ وإشارات الرتاكيب ومجال 
األسلوب وروعة البيان مستحيل حىت يف كالم البشر، فكيف به يف كالم اهللا 

يعين "اإلتيان بقرآن مماثل بلغة  املعجز؟". وأما شرعًا فإنه مستحيل؛ ألن ذلك
أخرى، وهذا أمر لن يقدر عليه إنس وال جان".  وقد ذكر املؤلف أن بعض 

(علماء املسلمني مل جيوزوا هذا النوع من الرتمجة
24F

٢٥( . 
. الرتمجة بغري املثل: تعين أن يرتجم األصل بقدر طاقة املرتجم وما ٢

ر.  فرتمجة معاين القرآن الكرمي "عبارة عن تسعه لغته.  فهذا ممكن يف كالم البش
تفسري موجز للقرآن يف لغة أجنبية، ويقال هلا الرتمجة التفسريية، ومعناها نقل 
مدلول اآليات القرآنية إىل لغة أخرى بقدر طاقة املرتجم، وما تسعه لغته، 
وبدون االلتزام باحملافظة على األسلوب األصلي وبدون احملافظة على مجيع 

(اين املرادة منه"املع
25F

٢٦(. 
ويف دراسة مقارنة عن ترمجات اآليات الست األخرية من سورة البقرة، 

م) أمهية معرفة ثقافة لغة املصدر؛ وذلك لفهم النص ١٩٩٥تؤكد الشرفاء (

                                                   
 .١٢) ص٢٥(
 .١٣) ص ٢٦(



١٠ 

املنقول منه فهمًا صحيحاً، ولكي يصبح السياق واضحًا وجليًا للمرتجم.  
 مع الرتمجة لتوضيح املعىن وتقريبه للقارئ. وأكدت الباحثة استخدام تعليقات

إن أسلوب القرآن ذو خصوصية، لذا البد أن يعرتي ترمجة معانيه عدد 
من املشكالت.  ويف ذلك يقول الندوي إن أهم مشكلة تواجه املرتجم هي 
مشكلة نقل املدلول الكامل أللفاظ القرآن إىل اللغة اإلجنليزية وهذا يرجع 

 يلي: ألسباب من أمهها ما
اختالف نظام الرتاكيب بني اللغتني العربية واإلجنليزية. فنجد أن هناك  .١

 نيّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  ِنيّاكَ  مشكلة يف التقدمي والتأخري: مثال ذلك ترمجة: 
. فمن يرتجم هذه اآلية مقدما ومؤخرا يف ترتيب )٥(الفاحتة: ٥ َتعن�ُ �َسۡ 

 Iترمجة مارجليوث التالية:          الكلمات فاملعىن الدقيق تتلف كما يف

worship Thee and seek assistance of Thine. بينما جند أن الرتمجة اليت هي.
 Thee alone do we worship and from Thee alone we seekأقرب إىل الصواب: 

helpوهنا يضيف عناين  .)
26F

غري معربة، وتعتمد "أن اللغة اإلجنليزية لغة  )٢٧
على ترتيب الكلمات يف اجلملة إلخراج املعىن، بينما تتمتع العربية مثل 
الالتينية حبرية أكرب يف البناء، ومن مث فقد يتعذر التقابل بني الرتاكيب 

 البالغية يف اللغتني".

                                                   
 .١٥٤) الرتمجة األدبية ٢٧(
 
 
 



١١ 

عدم وجود ألفاظ يف اللغة اإلجنليزية موازية ملعاين الكلمات العربية،  .٢
رتجم أن يستخدم تركيبًا معينًا للداللة على لفظ مفرد، فمثال فيضطر امل

 .causes deathذلك (مييت): 
اختالف املدلول الزمين بني اللغتني العربية واإلجنليزية بالنسبة للفعل  .٣

املضارع الذي يدل على احلال واالستقبال يف العربية، بينما يدل على 
 ية. احلال أو االستقبال يف اللغة اإلجنليز 

تنوع أمساء الفاعل وكثرتا يف اللغة العربية مقارنة باللغة اإلجنليزية، مثل:  .٤
 مشرقون، قانتون، مفلحون، وغري ذلك من األمثلة.

ّا متتاز اللغة العربية بتتابع حروف التأكيد خبالف اإلجنليزية، مثل:  .٥  َِن
ۡ�َ  نُ َ�ۡ  َّ  .)٩(احلجر: رَ ّ�نكۡ ٱ اََ

مثل … غة القرآن كلمات متقاربة املعىن وبينها فوارق دقيقةجند يف ل .٦
حيث إن لكل لفظة خصيصة تتميز با عن األخرى يف … العلم واملعرفة

بعض معانيها وإن اشرتكتا يف بعضها، "فتقول: عرفت الشيء وعلمته إذا 
أردت اإلثبات الذي يرتفع معه اجلهل، إال أن قولك: (عرفت) يقتضي 

كقولك: عرفت زيداً، و(علمت) يقتضي مفعولني    مفعوًال واحداً،
كقولك: علمت زيداً عاقًال، ولذلك صارت املعرفة تستعمل خصوصاً يف 
توحيد اهللا تعاىل وإثبات ذاته، فتقول: عرفت اهللا. وال تقول: علمت اهللا، 
إال أن تضيف إليه صفة من الصفات، فتقول: علمت اهللا قادرا وعلمته 

(عدال"
27F

٢٨( . 

                                                   
 .٢٢)ص ٢٨(



١٢ 

اختالف املرتمجني يف إجياد لفظ موحد لكلمة عربية ما، مثال ذلك: ترمجة   .٧
كلمة (التقوى) إىل اإلجنليزية، فنجد أن هلا ترمجات عدة بتعدد 

 God-fearing, God-conscious, righteousness, dutiful to God, restraintاملرتمجني:

from evil, self-restraint, fearful.     
بنداق مع الندوي فيما ذهب إليه، فيذكر مثاًال لعيوب ترمجات يتفق ال

معاين القرآن الكرمي إىل اللغة اإلجنليزية، ويقول: إن البعض ترجم ما حتته خط 
 قۡ ٱ يف قوله تعاىل: 

ۡ
ن  َرأ نَك  من سۡ ٱب باإلجنليزية مرة  )١(العلق:١َخلََق  ّ�نيٱ َرّ�

Recite  ومرةRead ني واضح للعيان حيث إن ، وظاهر الفرق بني الكلمتRecite 
تعين اقرأ شيئًا جديدًا تتعلمه. فمن املمكن أن  Readتعين ّمسع ما تعرف، بينما 

يفهم من هذا أن القرآن معروف من النيب وإمنا يعيد تسميعه، قاتلهم اهللا أىن 
(يؤفكون

28F

 ؟ )٢٩
(ما الحظه مهنا من األمثلة األخرى لعيوب ترمجات القرآن الكرمي

29F

٣٠( 
على ترمجة حممد مارمادوك بكثال للقرآن. فهنا يبني مهنا أن ترمجة بكثال عليها 

 مالحظات عديدة منها التايل:
 تغيري ترتيب كلمات اآلية. .١
 ترمجة ما يفيد التقرير والتأكيد مبا يفيد االستفهام. .٢
 مبا يفقده معناها. ترمجة ما يفيد السببية  .٣
 ترمجة اجلمع باملفرد.  .٤
 ترمجة املاضي باحلاضر.  .٥

                                                   
 .١٢٣)املصدر السابق ص ٢٩(
 .١٢٣-١٢٢) املصدر السابق ٣٠(



١٣ 

 إغفال بعض أجزاء النص فال يرتمجه وال يشري إليه.  .٦
 ترمجة بعض الكلمات ترمجة حرفية لفهم خاطئ يف معىن الكلمة.  .٧
 إبدال بعض صفات اهللا يف ترمجة اآلية بصفة أخرى.  .٨

(حثنيوعليه يتفق مجيع البا
30F

على أن ترمجات معاين القرآن إىل اللغة  )٣١
اإلجنليزية ختتلف بعضها عن بعض.  ولكن ما أسباب هذا االختالف؟  جييب 

(خان
31F

عن هذا السؤال بقوله: إن هناك العديد من األسباب اليت تؤدي إىل )٣٢
 فات بني الرتمجات منها على سبيل املثال ال احلصر:اختال
 اختالف املرتمجني يف معاين القرآن الكرمي. .١
اختالف أهداف املرتمجني وطرقهم ومدى جناحهم يف حتقيق تلك  .٢

 األهداف والطرق.
وأضيف إىل ذلك سببًا مهمًا وهو اختالف مستوى املرتمجني ومهارتم 

ملنقول إليها.  أما شيخ الشباب فيفرتض أن لغة يف اللغتني املنقول منها وا
الرتمجة لغة وسيطة ختتلف عن لغة املصدر واللغة املستقبلة؛ وعلى ضوء ذلك 
فال بد من وجود اختالفات يف الرتمجات عن النص املصدر، واختالفات بني 

 الرتمجات املختلفة إىل لغة واحدة.

                                                   
 ) أبو فراخ، املرجع السابق؛ شيخ الشباب، املصدر السابق.٣١(
 هـ.١٤٠٧:٣٨٤)٣٢(
 
 



١٤ 

ا صلة وثيقة بذا وأخريا وليس بآخر، مل جيد الباحث أي دراسة هل 
البحث، وكل الدراسات اليت اطلع عليها بعيدة عنه، رغم البحث املتواضع عن 

 ذلك. 



يستخدم هذا البحث املنهج االستقرائي واملقارن حبيث يقوم بتتبع 
آنية إىل اللغة جزئيات معينة يف آيات حمددة الختبار مدى نقل البالغة القر 

 اإلجنليزية من خالل ترمجتني من ترمجات معاين القرآن الكرمي:
ترمجة الدكتور حممد حمسن خان والدكتور تقي الدين اهلاليل  .١

 م).١٩٧٨(
 هـ). ١٤١٧ترمجة الدكتور حممد حممود غايل ( .٢

سوف يقتصر هذا البحث على بعض احلاالت البالغية اليت هلا عالقة 
كالم عن مقتضى الظاهر"، وتعرف أيضاً بعدول الكالم عن مقتضى بـ"خروج ال

(الظاهر
32F

. فمن بالغة القرآن أن يعدل عن الظاهر، وهلذا العدول أسباب )٣٣
بالغية وأغراض مجالية تكسب الكالم رونقاً وروعة.  وأنواع هذا اخلروج عديدة 

 سوف نتطرق لبعض منها وهي: 
 مر موضع املظهر.وضع املض )١(
 وضع املظهر موضع املضمر.  )٢(
 التعبري عن املستقبل بلفظ املاضي.  )٣(
 التعبري عن املاضي بلفظ املستقبل.  )٤(

                                                   
 هـ.١٤١٧) الصعيدي، ٣٣(



١٥ 

 االلتفات.  )٥(
 أسلوب احلكيم.  )٦(

إن اإلجياز يف هذا البحث سيكون أكثر من اإلطناب، واإلمجال أكثر 
قديري من أن القارئ الكرمي متخصص ذو من التفصيل، بسبب ما وضعته يف ت

خلفية عن القرآن الكرمي يف أساليبه ومعانيه وأهدافه، وعن أسرار اللغتني العربية 
 واإلجنليزية. 





 
 وضع المضمر موضع المظهر .١

د إليه ضمرياً إن من الصور البالغية يف القرآن الكرمي أن جييء املسن
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل  للشأن أو القصة، كما يف قوله تعاىل:  َحدٌ  َّ

َ
. )١(اإلخالص:١ أ

فالضمري (هو) "ضمري غيبة ال مرجع له يف الكالم السابق، تسمعه النفس 
فإذا وردت اجلملة بعده استقرت يف النفس، وثبتت … فتنتبه لسماع ما بعده 

ة والفخامة لو جاء الكالم على ظاهره، فقلنا يف الفؤاد، وحنن ال جند تلك الروع
قل اهللا أحد ")33F٣٤( . 

هل مت نقل هذه الصورة البالغية إىل ترمجات القرآن؟  لإلجابة عن هذا 
 السابقة:السؤال تنظر يف الرتمجتني لآلية 

                                                   
 .١٨٢) معاين الرتاكيب ٣٤(
 



١٦ 

 .Say (O Muhammad): He is Allah (the) One. ترمجة خان واهلاليل: ١
 .Say He is Allah, One. ترمجة حممد حممود غايل: ٢

 Say Allah isقام املرتمجان برتمجة اآلية حرفيا بالرغم من إمكان ترمجتها كما يلي: 

One.ة النص العريب ال .  ومبقارنة النص العريب بالنص اإلجنليزي، جند أن بالغ
ميكن عكسها على النص اإلجنليزي بالرغم من الرتمجة التقابلية اليت قام با 

 املرتمجان. 
عندما نقارن الرتمجتني، جند أن الرتمجة األوىل أفضل من الثانية من 
ناحية تقريب املعىن للقارئ عن طريق إضافة مفردات تدل عليها اآلية، ووضعها 

 بني أقواس.  
 مثال آخر لبالغة القرآن يف هذا الصدد. يقول عّز من قائل ولننظر يف

فَلَمۡ  عليما:
َ
ْ  أ ُ�وا  ٱ �ن  �َسن

َ
ٓ  قنلُونَ َ�عۡ  قُلُوبٞ  رَُهمۡ  َ�َتُكونَ  ضن �ۡ� نَها وۡ  ب

َ
 أ

ۖ �َسۡ  َءاَذانٞ  نَها نّ�َها َ� َ�عۡ  َمُعوَن ب  ٱَ� فَِ
َ
ن َ�عۡ ُر َوَ�ٰ َ�ٰ بۡ ۡ� ُقلُوُب لۡ ٱَ� �ن

ُّ ٱّل�ن �ن ٱ .  فضمري الشأن يف (فإ�ا) أداة تنبيه تدعو )٤٦(احلج:٤ُدورن ر
إن األبصار ال تعمى" " إىل مساع ما بعده، ولو جاء الكالم على ظاهره فقيل:

 لضاع ذلك اجلمال والرونق من األسلوب. 
 

فإذا نظرنا يف ترمجات اآلية السابقة، جند أ�ا ال ترقى بأي حال من 
لقرآين؛  بل جند أن هناك حتريفًا يف اللفظ.  دعونا األحوال إىل بالغة النص ا

 ننظر يف مثالني لتلك الرتمجات:
 Have they not travelled through the land and have they heartsخان واهلاليل:  .١

is not  it(minds) wherewith to understand and ears wherewith to hear?  Verily  



١٧ 

the eyes that grow blind but it is the hearts which are in the breasts that grow blind. 

 
 Then have they not travelled in the earth, so that they haveحممد حممود غايل:  .٢

is not the beholdings  ithearts to consider with or ears to hear with? Surely then 
that (grow) blind, but (it is) the hearts within the breasts (grow) blind.   

) اليت حتتها خط، فإ�ا ال تقابل ضمري الشأن يف اآلية itعندما ننظر يف (
الكرمية، حيث إ�ا ليست ضمريًا يف هذا السياق، وإمنا تعد شاغلة حلقل 

يف اجلملة اإلجنليزية  ) حيث إنه ال بد من فاعلfiller slot aللضرورة اللغوية ( 
) لتشغل حقل الفاعل يف اجلملة.  ومن هنا جند أنه ليس هناك أي  itفأتت (

 تقابل بني النصني العريب واإلجنليزي. 
وإذا ترمجنا آخر مجلة يف النص اإلجنليزي إىل العربية، جند أن هناك 

لقلوب اليت حتريفًا يف اللفظ بالصورة التالية: (ليست العيون اليت تعمى، وإمنا ا
بالصدور اليت تعمى).  كما يتضح من الرتمجة أن النص اإلجنليزي مل يعكس 
بالغة القرآن يف هذا املوضع.  واملقصود من اآلية الكرمية هنا أنه ليس العمى 

(عمى البصر، وإمنا العمى عمى البصرية
34F

٣٥( . 
 
 .  وضع المظهر موضع المضمر ٢

وضع يف بعض املواضع يف القرآن الكرمي اسم اإلشارة مكان الضمري، ي
َثُل  وكأن األمر صار حمسوسا يدرك بالبصر، كقوله تعاىل  ّل�ن ٱ َّةن�َۡ ٱ َّ

ۡ ٱ وُعندَ   ٱ تنَهاَ�ۡ  َنن رنيَ�ۡ  ُمّتُقوَنۖ ر
َ
�ۡ َۡ ٰ�َ ۖ ُ�لَُها ُر

ُ
ٓ  أ نمٞ َدا �  ۚ ّلَها ِن نلۡ  َو  َك ت

                                                   
 ) تفسري القرآن العظيم البن كثري.٣٥(



١٨ 

ْۚ ّ�قَ ٱ ّ�نينَ ٱ َ� ُ�قۡ  ٰ لۡ ٱ َ� وُّ�قۡ  وا .  "فاسم )٣٥(الرعد: ٣ �ّارُ ٱ فنرن�نَ َ�
اإلشارة (تلك) كان مقتضى الظاهر أن يؤتى به ضمريًا لتقدم مرجعه، فيقال: 

هي عقىب الذين اتقوا" ألن اجلنة ليست مرئية حىت يشار إليها، لكن التعبري "
أمر حمسوس ظاهر  القرآين عدل إىل اسم اإلشارة مبالغة يف أمر اجلنة وكأ�ا

(للعيان ويدرك بالبصر"
35F

٣٦( . 
 عندما ننظر يف ترمجة اآلية السابقة جند اآليت: 

 The description of the paradise which the pious has beenخان واهلاليل:  .١

promised! – Underneath it rivers flow, its provision is eternal and so is its 
is the end of the pious, and the end of disbelievers is the Fire. Thisshade.  

 :The likeness of the Garden, that is promised to the piousحممد حممود غايل:   .٢

is the  Thatfrom beneath it rivers run, its crop is permanent and it shade. 
Ultimate Outcome of the ones who have been pious and the Ultimate Outcome 

of the disbelievers is the Fire. 
) يف That) يف الرتمجة األوىل، و (Thisمما سبق يتضح أن (تلك) ترمجت (

الثانية. بالرغم من أن الرتمجة الثانية أقرب إىل الصواب من الرتمجة األوىل من 
ناحية ترمجة كلمة بكلمة، إال أن كلتا الرتمجتني ال تنطبق على معىن النص 

(القرآين. فـ(تلك) تعود على اجلنة املوصوفة بالصفات املتقدمة
36F

، ولكن النص )٣٧
املرتجم ال يوحي بذا املعىن صراحة وال يعكس بأي حاٍل من األحوال بالغة 

ملظهر موضع املضمر. فالرتمجة األوىل تقول (هذه �اية القرآن العظيم يف وضع ا
املتقني)، بينما الرتمجة الثانية تقول (تلك النتيجة النهائية للذين كانوا متقني).  

                                                   
 .١٨٤) معاين الرتاكيب ٣٦(
 هـ.١٤١٨) فتح القدير، ٣٧(



١٩ 

) تعود على اجلنة that) أو (thisفليس يف النص اإلجنليزي ما يوحي بأن (
 صراحة.

 



٢٠ 

 التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي .٣
آن الكرمي أن يعرب عن املستقبل بلفظ املاضي ليؤكد من بالغة القر 

 يََُفخُ  مَ َوَ�وۡ  :للسامع أن هذا الفعل سيتحقق ال حمالة، مثال ذلك قوله تعاىل
ورن ٱ �ن  ُّ ن َ�َفَنعَ  ر ٰ رّسَ�ٰ ٱ �ن  ََ ن تن َ� ََ  ٱ �ن  َو

َ
ٓ  ضن �ۡ� ن َشا ََ َء ِنّ� 

ۚ ٱ ُ َّ :عن أحداث املستقبل بلفظ .  فالكلمة اليت حتتها خط تعرب )٨٧(النمل
(املاضي، إشعارا بأن ذلك واقع ال حمالة

37F

٣٨( . 
كيف متت ترمجة هذه اآلية إىل اللغة اإلجنليزية؟  لننظر يف الرتمجتني 

 املختلفتني هلذه اآلية:
 And (remember) the Day that the Trumpet will be sounded andخان واهلاليل:  .١

except  will be terrifiedall who are in the heavens and all who are on the earth 
him whom Allah will.  

 alarmedAnd on the Day the trumpet will be blown; then حممد حممود غايل:   .٢

is whosoever is in the heavens, and whosoever is in the earth, excepting 
whomsoever Allah decides (to exempt).  

جند أن املرتجم قد عرب  -وهي فعل ماض–يف الرتمجة األوىل لكلمة (ففزع) 
) وهي مجلة فعلية، بينما الرتمجة الثانية جند أن will be terrifiedباملستقبل (

) وهي صفة استخدمت يف سياق الزمن احلاضر. alarmedاملرتجم استخدم (
وهنا استخدم املرتمجان طريقة يف الرتمجة تدعى اإلبدال، ويقصد بذلك تغيري 

(قسم من أقسام الكالم بقسم آخر
38F

٣٩(. 

                                                   
 هـ.١٤١٩)الشني، ٣٨(
 )حممد، علم الرتمجة: مدخل لغوي.٣٩(



٢١ 

كما نرى أن كلتا الرتمجتني مل ُتْظهر قوة بالغة القرآن الكرمي وروعتها 
مشهدًا من مشاهد يوم القيامة يف الزمن املاضي ليثبت أن يوم  اليت صورت

القيامة واقع ال حمالة.  بينما النص اإلجنليزي سجَّل ما سيحدث يف املستقبل 
 بدون القوة املؤكدة لوقوع هذا احلدث كما يف النص القرآين الرفيع.

وىل عندما نقارن الرتمجتني جند أن الرتمجة الثانية أقدر من الرتمجة األ
على إيصال القليل من البالغة القرآنية بسبب التقدمي والتأخري الذي قام به 

 املرتجم إذ قدم الصفة على املوصوف، وهذا فيه نوع من اجلمال. 
 
 .  التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل٤

من بالغة القرآن الكرمي استحضار احلدث يف الذهن لكي يدعو 
َّما من أمثلة ذلك قوله عز وجل لليهودالقارئ إىل العظة واالعتبار، و  ُُ فَ

َ
 أ

 ٓ نَما رَُسوُلۢ  َءُ�مۡ َجا ٰٓ َ�هۡ  َ�  ب َُفُسُ�مُ  َو
َ
 ُتمۡ َكّذ�ۡ  اَ�َفرن�قٗ  ُ�مۡ َ�ۡ َتكۡ سۡ ٱ أ

 .            ) ٨٧(البقرة: ٨ ُتلُونَ َ�قۡ  اَوفَرن�قٗ 
تتحدث هذه اآلية عن اليهود وما قاموا به ضد أنبيائهم، "فكان 

لكن هذا  -كما قال (ففريقًا كذبتم)  -(فريقا قتلتم)  ظاهر أن يقالمقتضى ال
الظاهر ترك لغرض بالغي وهو: استحضار تلك الصورة األليمة يف النفوس 

وحضهم  النيب تقبيحًا هلا، وتنفريًا منها، وتوبيخًا لليهود املوجودين يف زمن 
(على التخلي عما يتمسكون به من عقائد"

39F

. ويذكر ابن كثري يف تفسريه عن )٤٠

                                                   
 .١٩١ ) معاين الرتاكيب٤٠(



٢٢ 

هذه اآلية أن اهللا "مل يقل وفريقا قتلتم، ألنه أراد بذلك وصفهم يف املستقبل 
(…"بالسم والسحر   أيضا؛ أل�م حاولوا قتل النيب

40F

٤١(. 
هل باستطاعة أي ترمجة بيان هذه البالغة العالية؟  لننظر يف الرتمجتني 

 اليتني:الت
 Is it that whenever there came to you an apostle with what youخان واهلاليل:  .١

and some yourselves desired not, you grew arrogant? Some you disbelieved 
you killed.   

 yet, whenever there came to you a Messenger with whatحممد حممود غايل:   .٢

(you) yourselves did not yearn to, you waxed proud; so you cried lies to a 
?and (another) group you killedgroup of them   

كلتا الرتمجتني استخدمت صيغة الزمن املاضي البسيط (كما هو موضح فيما 
ما جاء به النص القرآين. ونالحظ كذلك أن الرتمجتني اتبعتا  حتته خط) خبالف

الرتتيب القرآين من حيث تقدمي املفعول به على الفاعل فيما حتته خط مما 
أعطى النص اإلجنليزي قوة أكثر مما لو مت استخدام الرتتيب اإلجنليزي 

 االعتيادي.         
ب البالغي الذي ولكن إذا نظرنا يف أمثلة أخرى تتعلق بذا األسلو 

نتحدث عنه، جند أن هناك استخدامًا للزمن املاضي املستمر يف بعض ترمجات 
القرآن؛ يف الوقت الذي جند فيه استخدامًا للزمن املستقبل يف القرآن. فمثال يف 

، جند  ترمجة اآلية التالية اليت تاطب اهللا تعاىل فيها اليهود املعاصرين للنيب 
خدموا صيغة الزمن املاضي املستمر. يقول اهللا أن بعض املرتمجني است

ّيۡ  نذۡ :تعاىل ننۡ  ُ�مَ�ٰ ََ َعَذابن لۡ ٱَء ُسوٓ  �َُسوُموََُ�مۡ  نَ َعوۡ فنرۡ  َءالن  َّ

                                                   
 .١١٣) تفسري ابن كثري، ٤١(



٢٣ 

 ۡ�
َ
ُوَن � ٓ يَُذّ�ن ٓ َتحۡ َو�َسۡ  َءُ�مۡ ََا نَسا ٰ  َءُ�مۚۡ ُيوَن � نن  ءٞ لنُ�م بََ�ٓ َو�ن َ� َّ

نُ�مۡ  يمٞ  ّرّ�  . )٤٩(البقرة:٤ َعظن
 الء املرتمجني اآليت:فمن هؤ 

 And (remember) when We delivered you from Pharaoh’sخان واهلاليل:  .١

were afflicting you with horrible torment, killing your sons and people, who 
, and therein was a mighty trial from your Lord.your women sparing 

 And as We safely delivered you from the household of: حممد حممود غايل  .٢

were marking you out for odious torment, constantly slaying your Firawn who 
; and in that was a tremendous trial from sons, and sparing alive your women

your Lord. 
قدرة على حتريك القلوب، واستثارة إن يف التعبري عن املاضي بلفظ املستقبل 

العواطف، وبعث اخلشية واخلضوع هللا رب العاملني؛  وهذا ما مل تعكسه الرتمجة 
 اإلجنليزية.  

عندما نقارن الرتمجتني، نالحظ أن الرتمجة األوىل أقرب إىل الصواب 
من ناحية عكس ما تقصده اآلية الكرمية من معان.  فمثال جند أن الرتمجة 

) (قوم فرعون) عند ترمجة (آل فرعون)، Pharaoh’s peopleستخدمت (األوىل ا
) (أهل بيت فرعون) يف النص the household of Firawnبينما ترمجت العبارة بـ (

 الثاين.
ومبقارنة صيغة املاضي البسيط بصيغة املاضي املستمر، نالحظ أن 

يف القرآن وهو الصيغة األخرية أفضل يف إظهار جزء مهم من الصورة البالغية 
 تصوير االستمرار يف حدوث الشيء. 

 
 . االلتفات٥



٢٤ 

-من دقة التعبري ومجاله يف القرآن الكرمي أن يلجأ إىل أسلوب االلتفات
وهو االنتقال باألسلوب من صيغة املتكلم، أو  -فن من فنون البالغة

املخاطب، أو الغيبة، إىل صيغة أخرى من هذه الصيغ.  ذكر الشني عن ابن 
(ثري قوله إن هذا األسلوب ختتص به اللغة العربية عن سائر اللغاتاأل

41F

٤٢(. 
من أمثلة هذا النوع البالغي، االلتفات من الغيبة إىل املتكلم كقوله عز 

ُ ٱوَ  وجل:  رۡ  ّ�نيٓ ٱ َّ
َ
ٰ ٱ َسَل أ ّين  بََ�ٖ  ِنَ�ٰ  هُ َ�ٰ فَُسقۡ  اَسَحا�ٗ  َ�ُتثن�ُ  حَ رّرنَ�  تٖ َّ

حۡ 
َ
نهن  ََاَييۡ فَأ  ٱ ب

َ
ۚ َموۡ  دَ َ�عۡ  َض �ۡ� نَها . كان مقتضى الظاهر أن يقال ) ٩(فاطر: ت

 (فساقه، فأحيا) على طريق الغيبة، لكنه عدل عن ذلك إىل ضمري املتكلم. 
وبالنظر يف الرتمجتني التاليتني جند أن هذا األسلوب (االلتفات) قد نقل 

إن القارئ غري العريب سيجد صعوبة يف ربط إىل اللغة اإلجنليزية جتاوزاً، إذ 
 ) إىل اهللا سبحانه وتعاىل (انظر إىل ما حتته خط):Weالضمري (

 It is Allah Who sends forth the winds, so that they raise up theخان واهلاليل:  .١

 therewith the earth after revivethem to a dead land and  We driveclouds and 
its death.  

 And Allah is (The One) Who has sent the winds; so theyحممد حممود غايل:   .٢

 We give lifethem to a dead land; then therewith  We drivestir up clouds, then 
to the earth, after its death.  

وهو  ويف اآلية التالية جند نوعًا آخر من أنواع أسلوب االلتفات
ٰ  االلتفات من ضمري الغيبة إىل اخلطاب: يقول اهللا تعاىل:  َرّ�ُهمۡ  ُهمۡ وََسَقٮ

                                                   
 .  ١٩٧)معاين الرتاكيب ٤٢(
 

 



٢٥ 

ابٗ  ٓ  لَُ�مۡ  َ�نَ  َذاَ�ٰ  ِننّ  ٢ َطُهوًرا اَ�َ ا ََ شۡ  ُيُ�مَسعۡ  َوَ�نَ  ءٗ َج  ُكوًراَّ
٢ 

.  فنالحظ قوله تعاىل: (ربم) حيث مت استخدام ضمري الغيبة، ) ٢١،٢٢(اإلنسان: 
تفات إىل ضمري املخاطب، فقال: (لكم)، وكان مقتضى السياق أن مث مت االل

 يقال: (هلم). 
 

(ويذكر ابن كثري
42F

٤٣(
 يف تفسري هذه اآلية أن اهللا يطهر بواطن أهل اجلنة

 ِننّ  من احلسد واحلقد والغل واألذى وسائر األخالق الرديئة، مث يقال هلم: 
ٓ  لَُ�مۡ  َ�نَ  َذاَ�ٰ  ا ََ شۡ َوَ�َن َسعۡ  ءٗ َج َّ ، أي يكون ذلك ٢ُكوًرا ُيُ�م 

(تكرميًا هلم وإحسانًا إليهم. ويضيف الشوكاين
43F

٤٤(
 إىل ما سبق أن ذلك الشراب

 طاهر ليس بنجس كخمر الدنيا. 
يف ترمجة اآلية السابقة، جند أن كًال من املرتمجني استخدم طريقة لسد 

فة مجلة إيضاحية بني قوسني (الرتمجة األوىل)، أو هذا االلتفات، إما بإضا
بإضافة عالمات تنصيص لتبيان أن هناك انتقاًال إىل طريق اخلطاب (الرتمجة 

 الثانية):
 and their Lord will give them a drink of pure wine (21) (And itخان واهلاليل:  .١

will be said to them), Verily this is a reward for you and your endeavour is 
accepted and recognised.  

                                                   
 .١٧١) تفسريه ٤٣(
 .٤٣٩) فتح القدير ٤٤(
 

 



٢٦ 

 and their Lord shall give them to drink a drink most pureحممد حممود غايل:   .٢

(21) Surely “This is duly yours as a recompense, and your endeavor is (also) to 
be thanked”. 

تني، إال أ�ما مل تعكسا بأي حال من بالرغم من استخدام تلك الطريق
األحوال بالغة القرآن العظيم.  (ويالحظ أيضا أن يف النص الكرمي نوعًا آخر 
من أنواع خروج الكالم عن مقتضى الظاهر وهو (التعبري عن املستقبل بلفظ 
املاضي، وقد سبق احلديث عنه)، بينما جند أن كلتا الرتمجتني عّربت عن 

 ستقبل.)املستقبل بلفظ امل
 . أسلوب الحكيم٦

من أسلوب النظم القرآين أن ينـزل السؤال منـزلة غريه تنبيها للسائل 
  على أن ذلك الغري هو األوىل حباله وهو املهم له، كما يف قوله تعاىل:

  اَذا رُوَََك �ٔ�َ��َۡس ٓ  قُۡل  يَُفنُقوَنۖ  ََ ا ََفقۡ  ََ
َ
ننۡ  ُتمأ ٰ فَلنلۡ  َخۡ�ٖ  َّ يۡ َ� َ  نن �ن

 ٱوَ 
َ
ن قۡ ۡ� ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  �َ َر� � ٱ نن بۡ ٱوَ  كن�ن َمَ�ٰ ر .  يقول ) ٢١٥(البقرة:رّسبنيلن

(الشوكاين
44F

٤٥(
 يف تفسري هذه اآلية: إن السائلني هم املؤمنون حيث سألوا عن

ماهية الشيء الذي ينفقونه؟ ما جنسه، أو ما مقداره؟  فكان الرد ببيان 
تنبيهًا على أنه األوىل بالقصد؛  مع أن مقتضى  املصرف الذي يصرفون فيه

 الظاهر كان يتطلب بيان اجلنس أو املقدار، أو كليهما.

                                                   
 .٢٧٣) فتح القدير ٤٥(
 

 



٢٧ 

ففي ترمجة اآلية السابقة ما يدل على أن النص اإلجنليزي ال يوحي مبا 
حواه النص العريب يف هذا اخلصوص.  بل سيولد تساؤًال لدى القارئ عن 

 طلبه السؤال: السبب يف إعطاء إجابة مغايرة ملا
 They ask you (O Muhammad ) what they should spend (inخان واهلاليل:   .١

charity). Say, whatever you spend of good must be for parents and kindred and 
orphans and the needy and for wayfarers and whatever you do of good deeds, 
truly Allah knows it well.                      

 They ask you what they should expend; say, “Whateverحممد حممود غايل:  .٢

charity you expend is for parents and nearest kin, and orphans, and the indigent 
and the wayfarer; and whatsoever charity you perform, then surely Allah is 
Ever-Knowing of it”. 

إن األعجمي سيجد صعوبة يف ربط ترمجة هذه اآلية بعضها ببعض. 
فهنا تظهر احلاجة إىل تعليق يستطيع من خالله القارئ فهم عدم مراعاة 

 مقتضى الظاهر.





الكرمي إىل اللغة أوضحت نتائج هذا البحث أن ترمجات معاين القرآن 
اإلجنليزية غري بالغية، وال تعكس النظم القرآين الرفيع (على األقل ينطبق هذا 
احلكم على الرتمجتني اللتني درستا، وعلى األسلوب البالغي الذي درس وهو 
"خروج الكالم عن مقتضى الظاهر").  فرتمجات القرآن توضح املعىن العام 

 فعال لدى القارئ.  فقط دون أن ترتك األثر القوي وال



٢٨ 

إن الرتمجتني ملعاين القرآن الكرمي اللتني عرضتا يف هذا البحث وإن  
كانتا متتازان مبعيار من معايري الرتمجة يعرف بالتطابق (مع النص القرآين) فإ�ما 

(ال شك تفتقدان أهّم معيار أال وهو التكافؤ
45F

٤٦( . 
ان فيه؛ أما بالنسبة ألهم ما اختلفتا فيه فممكن هذا مما اتفقت الرتمجت

 حصره يف اآليت: 
 استخدام كلمات وعبارات خمتلفة.  )١(
تضّمن الرتمجة األوىل (خان واهلاليل) ملعلومات إضافية توضيحية   )٢(

 ووضعها بني أقواس بينما ال جند ذلك يف الرتمجة الثانية (غايل).  
 يف اجلمل أحياناً.   اختالف ترتيب الكلمات  )٣(
اختالف يف استخدام صيغ للفعل يف بعض اجلمل كأن يستخدم   )٤(

 أحدهم صيغة األمر بينما يستخدم اآلخر صيغة اإلخبار.
فمّما يوصي به الباحث من أجل رفع مستوى ترمجات معاين القرآن 

 الكرمي األمور التالية:
صفحة تبني للقارئ  إن الرتمجات حتتاج إىل تعليقات يف �اية كل .١

األمور اليت حواها النص العريب، ومل يستطع النص اإلجنليزي أن 
جياريها.  إن القرآن معجزة يف البالغة، فلذلك على مرتجم معاين 
القرآن الكرمي إىل اللغات األخرى أن يرتجم اآليات مع حتليل 
لفظي هلا؛ لكي تكون الرتمجة مرتابطة ومنسجمة بعضها ببعض. 

م حباجة ألن يشرح املعىن املقصود من اآليات اليت فيها فاملرتج

                                                   
 ) علم الرتمجة: مدخل لغوي.٤٦(



٢٩ 

اخلروج عن مقتضى الظاهر أو اإلجياز أو غري ذلك من األساليب 
 البالغية حىت يرتبط الكالم وتنسجم العبارة.

(يتفق الباحث مع ما أوصى به البنداق  .٢
46F

من حيث تقدمي القرآن )٤٧
ىل العامل بوسائلنا اخلاصة؛  ونقوم بتأليف هيئات رمسية فنية تضم إ

 الكفاءات العالية لتطلع على هذه الرتمجات فتتحقق من صحتها.
يقرتح الباحث أن تقوم وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  .٣

واإلرشاد ممثلة مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 
التعليمية املختلفة داخل اململكة وخارجها  بالتعاون مع املؤسسات

باإلشراف على جلان علمية تقوم برتمجة معاين القرآن الكرمي إىل 
اللغات املختلفة  حبيث ال تتم ترمجة القرآن من قبل شخص أو 
شخصني؛ فرتمجة القرآن الكرمي حتتاج إىل فريق عمل يرتجم ويراجع 

ان بكل الوسائل وينقح وغري ذلك.  وال بد من دعم هذه اللج
 املتاحة من أجل إمتام عملها على أكمل وجه.

البدء من حيث ما انتهت إليه الرتمجات اجليدة، ال من حيث ما   .٤
بدأت.  فلنأخذ الرتمجات اجليدة يف احلسبان عند ترمجتنا ملعاين 

 القرآن الكرمي.





                                                   
 .١٣٢) املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي ٤٧(
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