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 الفصل األول:
 تمهيد: -1 

علىىم  ىىر ا،ىىظ ت  سألىىت  ةىىل،ت  رملىىت ا،اهىىا اكبد.ىىت ب  همىى     ىى            
وانبةم ا،علم ء وا،فبه ء واكةلحلون إىل صنفني:  ت يرون أن ا،لغى   بم ا اى  

 ضىىمون  ىىلن ا،ن ىىو ا و ىىم اكةىىلحلون علىىم او ىىو   و ىىت يىىرون أن نبىى  
،غىههم رريىدة ووسلىدة ،نبى   ى،  اا  وب ،هى   رليىت  رملىت ى  لفمى   ى ن نوعهى  ى 
.ىىىىهاون طىىىى   ص ببىىىىت ،وصىىىى  و ب ىىىىرة  وب ،هىىىى    ررو ىىىىت  ويىىىىر   ىىىىلا ا،ىىىىرأ  

 اكةلمون وا،لهود 
ملىت أرضى  و.ىللت ،نبى  أ   ب ،نة ت ،لمةلحلني رمن ا،انلةىت عىد   ا،  

   دئهىى   بىى    نىىت ا، ملىىت ن ىى ط    ىىت أن ىىصت ا،بىى  ا،ىى  يبىىو   ىى  إىل   نىىا 
أن صهه ا،دينلت األخر   وعلىم  ىلا األ.ى ل  لمى  أ اد  ا،انلةىت ا،وصىو  إىل 
 ا ن    رما    نت  بو  ب ملت اإلجنل  إىل ،غت ذ،ك اكاى ن  بى  إاى  .ى  ت 

اىت  اهوبىت  ىت . ى   ويف ا ونىت األخى ة وصىلت يف ابها   سىرو  ،لغى   ت  
،غىىت  وبىىلا ياىىون اإلجنلىى  أ ىىهر  هىى   يىى  م  0011 رملىىت اإلجنلىى  إىل سىىوا  

  وب إل ىىى رت إىل ا،ن ىىى ين ا،ىىىدي   ىىىلن (0)إىل عديىىىد  ىىىت ا،لغىىى   يف ع كنىىى  ا،لىىىو 
                                                           

 (1) Nida, Eugenne y Taber, Charles, La traducción: teoría y práctica, trad. Española de 

La Fuente Adánez, Madrid, Cristiandad, 1986.   
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،لغىىى     نىىىت  هىىىلارة بلغىىىت ا ضىىى  ة يف  ا، مل   رما  .  ت يف إ . ء .واعىد 
ا.هب،،لهه   ب  وب عثت نفةى   ون ا،و.صم ،هحدث .صلعت  ع    له  حمببت ا،بر 

 ديىىدا  يف  ىىلن ا،لغىى     ىىلا األ ىىر ع  ىىهه ا،لغىىت األك نلىىت علىىم يىىد  ىى   ت ،ىىوار 
  اكر ىىع ا،لغىىو  األو  0211ا،ىىل  أعصىىت  رملهىىه ،ِجنلىى  ،مللنغىىت األك نلىىت .ىىنت 

   لن ا،لغت
ت عنىىد م س  ىىت   .ىىت  وذ،ىىك  ىىت وأ ىى  ب ،نةىى ت ،للهىىود  را نىىت ا، ملىى

أ ىى  ن ىىر  عىى ،لم ديىى نههما ألن ا،هلمىىود يهحىىدث عىىت   ىىروعلت ا، ملىىت:  رىى ا 
  إال أاىم (0) ع ىل عند    لم  و.م علله ا،ة،   فر.ت  لمهه إىل . عني ،غىت 

علم عا  اكةلحلني  بصوا ذ،ك مبجموعت  ت ا، روين ا،وا ىا  وارر ى  رىلمت 
  أام ال يعدون  رملت ا،هلمود  لمودا ا ألنه ال ميات ألسد يبو   لن اكهمت   م

 أن يهوص  إىل رهم    ا،نص اكبدل      
ت  ات  رملت ا،برآن ا،ارمي يف    يخ اإل.،   نصلب   ،ن ر ا،ديت  
و  ن ا،رأ  ا،را ح أن ا،برآن ال ميات أن ي  ما ألنه ال ميات ألسد أن يليت 

 قُۡرَٰءنًا  لن ا، ملت ألن اا  ع ىل .  :مبثله  وال ميات ا،هع د  
وذ ا إىل  لا ا،رأ : ابت سظ  ا،أ  ر   وا،غظا   و.ّر ا أن . ٢َعَربِي ّٗا

 رملت ا،برآن ،لةت .رآن    وال حت  حمله  وال   لح ،لع  دة:  و ت .رأ أ  ا،برآن 
ا،عربلت  أو أو  لئ    نه    مل    أو  لئ    ت ا،برآن يف ص، ه   مل   بغ  

                                                           

 (1)  Delisle, Jean et Wodswoth, Judith, Les traducteurs dans l’histoire, Presses de 

l’Université d’Ottawa, 1995, p.165. 
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بل،ف ظ عربلت ط  األ،ف ظ ا،  أنظ  اا  ع ىل  ع  دا ،ل،ك  أو َ.د َ   لمت أو 
أخر    ع  دا  ،ل،ك  بصلت ص، ه  و و ر .ق  ألن اا  ع ىل يبو : 

٢ َعَربِي ّٗا قُۡرَٰءنًا ، وط  ا،عريب ،ل  عربل    رلل  .رآن    وإس ،ت    ت
  (0) ا،برآن حتريف  ،  اا  ع ىل

 ر   أن ،و،ف ظ ا،عربلت  عنلني: (1)أ   اإل    ا،  طيب    
ىىى  ىىت  هىىت  واىى  أ،ف رىى   وع ىى  ا   صلبىىت  دا،ىىت علىىم  عىى ن  صلبىىت  و ىى   0

 ا،دال،ت األصللت و   س ،ت ختص مللع ا،لغ   
ىىى  ىىت  هىىت  واىى  أ،ف رىى   وع ىى  ا   بلىىدة  دا،ىىت علىىم  عىى ن خ د ىىت  و ىىى   1

،ىىت خ صىىت ب ،لغىىت ا،عربلىىت  قىى  اعىى  نبىى  أ. صىىلص ا،دال،ىىت ا،ه بعىىت  و ىى  س 
 ا،برآن إىل ،ة ن آخر  لئ   عة ا   إال  ع ررض ا.هواء ا،لة نني  

و ىىلا يف اعهبىى دن  ىى ء ي ىىعا إا   ىىه  و،ىىلا ال   ىىلح ا، ملىىت إال علىىم          
وعىت  significanceاكعىن األصل   أ  اكعىن اكصلق  وميات ا،هع   عىت ا،دال،ىت بىى 

   dependent meaning (3)  وعت اكعىن اكبلد بىى absolute meaningاكعىن اكصلق بى 
إذن  ر ،لغىىىىىت ا،عربلىىىىىت  هفىىىىىق  ىىىىىع .ىىىىى ئر ا،لغىىىىى   يف اكعىىىىى   اكصلبىىىىىت أو 
ا،ىىدالال  األصىىللت  و ىىلا رىىمن  رملىىت  عىى   ا،بىىرآن ا،اىىرمي إىل  ىىلا ا،و ىىه قانىىت 

 ب  ف ق ملهو  أ   اإل.،  

                                                           

  ( -  دا  ا،فار )د3/122( ابت سظ :  احمللم   0)
   1/76ا،  طيب   اكوارب   يف أصو  ا، ريعت    ( أبو إ.ح ق1)
   00  1عدد  – 0   جملد 0111( أبو ط ،ا    ،سأ   سو   رملت ا،برآن    رمل ن: 3)
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و.لم ى ع  ت جلملع األ م  و،ة ن  لن   ى صلم اا عللىه إن  . ،ت ا،نيب
األ ىم ى  مى   ىىو  علىىو  ى ،ىىل  عربلى   رالىىف .ىىلفهم  ىدالء ديىىنهم اجلديىىد  إن 

%  ىىت اكةىىلمني ،لةىىوا عربىى    وإن اكعىى   ال  هغىى  بهغىى  ا،لغىى    02أ ثىىر  ىىت 
 إذن ر ألوىل  و إب،غ  ،  اا إىل  دالء 

 أن ننةم ا،ىرأ  ا،ب ئى  بعىد   ىواةم  رملىت  عى    ال بد ،ن  حنت اكةلمني
ا،بىىىرآن ا،اىىىرمي  بىىى  يهحىىىهم عللنىىى  ا،بلىىى    ىىىلن اكهمىىىت سىىى  يةىىىه  ا،هواصىىى  بىىىني 
اكةىىلمني ع  ىىت  عربىى    ىى نوا أو عجمىى    وبلىىنهم وبىىني طىى  م  ىىت اكلىى ا ألنىىه  ىىت 

،ةم و  ط  اكعبو  أن ياون  ن ك ديت ،لع كني   رت ال يب   أن ي  م  ه به ا
إىل    أ،ةت ا،ع ت    دا ت  ىلن ا،لغى   .ى د ة علىم ا،هع ى  عىت  ى   ى   ى   
 م  اإلنة ن  وب ،ص ع رهن ك رروق بني  لن ا،لغ    إذ  نه     يعى  ب ىا  
 لىىد عىىت  ىىلن اإلسة .ىى   و نىى ك  ىىت اىىد صىىعوبت يف   للىى  ذ،ىىك   مىى   ىىو 

.ىىى د يت ى نأىىىرا  ،هاىىىوينهم  ا ىى   ب ،نةىىى ت ،و ىىىن   إذ إنىىىه مياننىى  إاىىى د أرىىىراد
واب رههم ى علم ا.هلع   ا،وس  اإل   أسةت  ت ط  م        .لن ن يدسض 

  أ  أو،ئك ا،ليت  نعوا  رملت  ع    ،  اا 
وعلم أ  س   رمن  رملت أ  نص  ضى عف عىدد .رائىه  و،ىلا عللنى  أن 

ع  ىت  ونى ك نهج وةم ا،عب    ونليا اجلللد ا،ل  يعوق ا،هواص  بني اكةىلمني 
 اكداد ي  م  ،  اا اكنظ  علم أرض  خلق اا و  أ ت أخر ت ،لن ل             
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ترجمات معاني القررن  الررري   نبرررررريخ تاري يرررررر   رررررر   -2 
 إلى اللغ  اإلسباني :

 ىىىىىى ن ا،غربلىىىىىىون يف ا،بىىىىىىرون ا،و.ىىىىىىصم واعىىىىىىني اكةىىىىىىهو  ا،ثبىىىىىى يف ا،ررلىىىىىىع 
حم  بههم ب ،ةلف وا،بلىم  وذ،ىك بد ا.ىت  عهبىدا م  ،لمةلمني  و لا ال بد  ت

  و،ات ا،انلةىت سر ىت 0023    نت أو   رملت .د رهر  .نت (0)وعلو هم
 ن ر    م  سر ت ن ر ا،برآن أو  وةميعه بلغهه األصللت      

وب ،نة ت ، مل    ع   ا،برآن ا،ارمي رىمن األ.ىه ذ أبى  ط ،ىا يىر  بىلن 
 ىت  ى  يخ ا لى ة ا،فاريىت واال هم علىت وا،دينلىت  بعضه  صد   يف ررو   علنىت

يف  Clunyيف ا،غر   ر ، ملت األوىل صى درت سر ىت اإلصى،ل ا،ى  انصلبىت  ىت 
ررنة  خ،  ا،بىرنني ا ى د  ع ىر وا،ثى   ع ىر  وا،ى    نىت  ىد  إىل إ .ى ء 
.وانني  د.ةت ا،انلةىت  ىت  هىت وا،عمى  علىم حتريىر ا،فىرد  ىت  ى  ا،بلىود  ىت 

 أخر   هت 
و.د رهر  ا،ص عت ا،ث نلت إب ن ا،نهضت ا  مسىت يف  ى  يخ اكةىلحلت وا،ى  

 ( ا،ىىل   ىى ن ،ىىه ا همىى   نةىىيب ب إل.ىى،   0227-0203. د ىى   ىى   ت ،ىىوار )
 سلث   ن  ت بني اكلحني علم إصدا   لن ا، ملت ا،   ها     بدمي   

 
 و ب ن ا، ملت ا،ث ،ثت بلسداث بريص نلت    ت   نه :

                                                           

 (1) Menéndez Pidal, Ramón, “España y la introducción de la ciencia árabe”, 

España y su historia, Madrid, Minotauro, 1959, p.731. 
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جبىىىىىىىىىىى  ع      يىىىىىىىىىىىد  وأ ةىىىىىىىىىىىفو د يف  ارههىى ل .ةىىم ا،د ا.ىى   ا،عربلىىت  -0
  نه ف ا،برن ا،ة بع ع ر 

  0721بلىىوغ ا،ثىىو ة اإلجنللظيىىت ذ و ىى  بمعىىدا  اكلىىك   ىى  ،ظ األو  .ىىنت  -1
 وإ.  ت  د.ةت ا،او نويلث 

ويف إ.  نل    نت طللصلت  لهبم ،له  د  ا،ثب يف واإل ع ع ا،علمى   ويف 
 ىىر وا،ث ،ىث ع ىر    نىىت  د .ىت طللصلىت ،ل ملىىت  نبى  ا،اهىىا ا،بىرنني ا،ثى   ع

 ىىت ا،لغىىت ا،عربلىىت إىل ا،لغهىىني … ا،علملىىت وا،ص لىىت وا،فلةىىفلت وا،ري  ىىلت وا،فلالىىت 
 ا،، لنلت واإل.  نلت  

وانص،.ىىىى    ىىىىت اال همىىىى   ا، للىىىى  ا،ىىىىل  أوالن اإل.ىىىى  ن ،لحضىىىى  ة ا،عربلىىىىت 
إىل  -عىىت سةىىت نلىىت أو .ىىوئه –رمي واإل.ىى، لت رىىمام .ىى  وا ب ملىىت ا،بىىرآن ا،اىى

،غههم  و الا ن ر أو  نىص ا،اى  ا،لغى    ىت . ى  خىوان د  .ىلغوبل  وربلىه 
 ةىىلم يف ا،بىىرن اوىى    ع ىىر  ،انىىه  ىى ع وت ي ىىق  نىىه إال ا،هبىىدمي ا،ىىل   ه ىىه 

   0227خوان د  .لغوبل  يف 
 . ىى   ىىلن ا،فىى ة ببللىى   مج ن ىىر  رملىىت .ص،نلىىت مب ىى د ة  ىىت اكلىىك بلىىد و

 ا،ث ،ث  و،ات ،و.ف ا، ديد  ربد   لن ا، ملت أيض   
يضىىلف ا، ىى سثون  رملىىت إ.ىى  نلت أخىىر  يف ا،بىىرن ا،ةىى دل ع ىىر  و،اىىت 
بىىدون ذ ىىر ا.ىىم اكىى  م وال دا  ا،ن ىىر  و ىىلا رىىمن  ىى ك مللىى  يلنىىص  ىىل ع 
 ىىلن ا، ملىى   ببو،ىىه:  ،بىىد  ىى عت ا، ملىىت ا،بص،نلىىت ا، ىى د ة يف ا،بىىرن ا،رابىىع 
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.ىىىىىلغوبل  ،لبىىىىىرن اوىىىىى    ع ىىىىىر   مىىىىى      ىىى عت  رملىىىت خىىىوان د  ع ىىىر   مىىى
   (0)أص حت ا، مل   اكو .الت بعلدة اكن   ،لب  ئ ا،ع د  

عىىىت  ىىىرملهني ن ىىىر   يف ا،هىىى  يخ نفةىىىه:  (1)يهحىىىدث خىىىوان بىىى بلو أ يىىى ل
  0717 .رآن حبرو  )ال لنلت( ن رانلت ط   ن و   و و خمصوين  د خ بهى  يخ 

  0761اكاه ىىىىت اإل.للملىىىىت ،صللصلىىىىت  وأخىىىىر  صىىىىد   .ىىىىنت والةما  حمفورىىىى   يف 
 ،هبري ه  إىل    ريهم  

نضىىىىلف أيضىىىى   بىىىىلن آخىىىىر اكةىىىىلمني ب ىىىى ه اجلظيىىىىرة اإلي  يىىىىت .ىىىى  وا بنبىىىى  
 رملىىى    عىىى   ا،بىىىرآن بم.ىىى  نلت  اهوبىىىت بىىى و  ا،عىىىريب  و ىىى   رملىىى   ال ةما،ىىىت 

 حمفورت إىل ا،لو  
ا،بىىىرآن إىل اإل.ىىى  نلت .فىىىظة  ،اىىىت يف ا،بىىىرنني األخىىى يت  عررىىىت  رملىىى  

نوعلىىىت  طىىىم أن ا،عديىىىد  نهىىى  أجنىىىظ عىىىت طريىىىق ،غىىى   أو وبلىىىت أخىىىر   وا، ملىىى   
 Julioو  Vernet Juanا،وسلىىدة ا،ىى  أجنىىظ      ىىرة  ىىت ا،لغىىت ا،عربلىىت  ىى   رملىىت  

Cortés
  Jesús Rubiera  إال أن ا،  سثىىت (3)

(2)
María   ضىىلف  رملىىت ا ،ثىىت .ىى    ىى 

Abboud y Castellanos  حنىىىت واابىىىون  ىىىدا  بىىىلن  نىىى ك  رملىىى    ثىىى ة .ىىىد ،ّفهىىى  
                                                           

(1)  Jomier, Jeaques, Biblia y Corán, trad.esp. Fórneas, José María, Madrid, Razón 

y fe, pp.10-11. 
(2)  Arias, Juan Pablo, “Imágenes del texto sagrado”, en Fernández Parrilla, 

Gonzalo y Feria García, Manuel, Orientalismo, exotismo y traducción, Universidad 

Castilla-La mancha, Escuela de Traductores de Toledo (8), 2000, p.238. 
 (3) Bernabé, Luis y De Epalza Mikel, “Novedades bibliográficas sobre el Corán y 

Mahoma”, en Separata de la Revista Sarh al Andalus, n°5, 1988, p.238. 
 (4) Rubiera Mata, María Jesús, Introducción a los estudios árabes e islámicos, 

Universidad Alicante, 1994, p.65. 
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ا،نةل ن  و لهى   نبو،ىت  ىت ،غىت ا،ضى د   -علىىىم .ىىى ل  اكثىىى   ال ا  ىىىر-نىىىل ر 
  رمل  ع د ا،غ   ل، ا  و       صفم ا ،ق 

  (0)وخىى،  ا،بىىرن ا،ه .ىىع ع ىىر ى ا،ىىل  يةىىمم .ىىرن ا،د ا.ىى   ا،برآنلىىت
د  ىى  ا،فىىراغ ا،ىىل  عررىىه  ىى  يخ نبىى  ا،بىىرآن أجنىىظ   ىى   رملىى    ىىو  إىل سىى

 ا،ارمي إىل ا،لغت اإل.  نلت  
ب ملىىىىىىت  هىىىىىى   اا إىل ،غىىىىىىت  Andres Borrero  .ىىىىىى   0022يف .ىىىىىىنت 

 .رر نه   و،انه  ت  ن ر عت آخر   
   Garber de Roblesيف ا،ةنت نفةه   ن ر   رملت أخر  ،ى 

 Juanبص،نلىىت وبعىىد ذ،ىىك ومىى  وع ىىريت .ىىنت  ن ىىر  دا  ا،ن ىىر ا،

Alen  واسىدة  ىىت أسةىىت ا، ملىى   يف  أ  ا،نبىى د اإل.ىى  ن  نبىىرأ يف  بد ىىت  ىىلن
 Vicente Ortiz de la Pueblaا، ملت اكعنونت  ا،برآن أو ا،هىو اة احملمديىت  ا،ى  أجنظ ى  

  وبعىد Kazimirski   يل :  إن  لن ا، ملت أجنظ  عت طريىق ا، ملىت ا،فرنةىلت ،ىى 
   اكىى  م ا،،ذعىىت:  يىىر  اكةىىلمون بىىلن ا،بىىرآن  ىىو أملىى   ىى  ذ،ىىك نبىىرأ  عللبىى

يو ىىد علىىم و ىىه األ ض  بىى ،رطم  ىىت أن  ىىلن اك  ،غىىت .ىىد ،بلىىت  ىىت . ىى  نفىى  
احملمديني ا،ىليت رت  ىون  ىلا ا،ىرأ  صىعوبت ،ب و ى   ويةىهمر يف  ر   ىه .ى ئ،  يف 

بم طىى   حنىىت نعلىىم بلنىىه انه ىىر ببىىوة ا،ةىى،ل و … ا، ىىفحت نفةىىه :  ن ىىر ا،ىىديت
       (1)اكنهظ ني يف ا ر  ب العهب د يف ا،ديت اجلديد أو ا،به  

                                                           

(1)  Mérad, Ali, L’exégese coranique, “Que sais-je?” Paris, Puf, 1998, p.110. 

(2)  Ortiz de la Puebla, Vicente, El Corán o la Biblia mahometana, Alen, 1872, 

(Prólogo). 
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  مج ن ىىىىىىىىىىىىىىر 0062يف .ىىىىىىىىىىىىىىنت  ىىىىرملهني ،لبىىىىرآن ا،اىىىىرمي   رملىىىىت جمهو،ىىىىت 
اكد،ف  ا،بىرآن:  رملىت أ لنىت إىل ا،لغىت اإل.ى  نلت   فةىرة و ةى و.ت مببد ىت ، ىرل 

 د يىد حتىت عنىوان: سل ة حممد وا،ب نون ا،ل  أ ،ن )،بنه(   وا نلىت ن ىر  يف 
 ا،برآن:    م بل  نت إىل ا،لغت اإل.  نلت و فة ر و ىدسوض عىت طريىق ا،عبلىدة 
اكبد.ىىت واألخىى،ق ا،ررلعىىت ،لىىديت ا،اىى او،لا  اكبىىدل   وسىى  ال ننةىىم   ىىلن 

 Benigno de Murguiondo yا، ملىت .ى    ى  بلنغنىو د   و طلونىدو و أوط  طونىدو 

Ugartondo 
.لةىىلت  García Bravoاألو   ىىت ا،بىىرن ا،ع ىىريت ارهىىهح  يف بدايىىت ا،عبىىد

   0161   0116 رمل    ع   ا،برآن   لن ا، ملت عررت ط ع   عديدة: 
    0111  و0112   0107   0103   0161

 Juan،ى  (0)وبعد ذ،ك بل بع وع ريت .نت  رهر   رملت  علفت اكةهو 

Bautista Bergua  
،، ئحىىىت نفةىىىه  و ىىى    Alfonso Hernández Catáومياننىىى  إ ىىى رت  رملىىىت 

      Anibal Rinaldi.األخر   رملت ط      رة  و لا  رملت 
ويف ا،ع صىىىمت األ  نهلنلىىىت  رهىىىر   رملهىىى ن يف أ.ىىى   ىىىت .ىىىت .ىىىنوا   

  ( .ىىىىىىىىىىىىىىىىىى    ىىىىىىىىىىىىىىىىىى  .ىىىىىىىىىىىىىىىىىىلف 0122و له  ىىىىىىىىىىىىىىىىىى   رملىىىىىىىىىىىىىىىىىىت   ىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ت  األوىل )
 Rafael Castellanos   ( .ى    ى 0121وا،ث نلىت ) Santiago Peraltaا،ىديت  سى   و

 وأمحد ع ود  

                                                           

(1)  Jomier, Jacques, op cit., p.11. 
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ا،بىىىىىرن رهىىىىىر  أ ىىىىىهر ا، ملىىىىى   علىىىىىم  ويف ا،ن ىىىىىف ا،ثىىىىى    ىىىىىت  ىىىىىلا 
و رملىىىت اكنىىىهص   Juan Vernetاإلطىىى،ق و ىىى :  رملىىىت عضىىىو أ  دميلىىىت ا،هىىى  يخ 

    Julio Cortésب  ض  ة وا،لغ   ا،ة  لت 
  لن ا، مل   عررت ا،عديد  ت ا،ص ع   يف أو وب  وأ ريا  

اننىىىى  وحنىىىىت نةىىىىرد الئحىىىىت  رملىىىى   ا،بىىىىرآن إىل ا،لغىىىىت اإل.ىىىى  نلت أن ال مي
نهج     رملت اإل.    اكةلم ع د ا،غ   ل، ا ا،  ،بلىت جن سى   داخى  إ.ى  نل  
وبعىىىض ا،ىىىدو  اإل.ىىى، لت  ىىى كغر   .ىىى   بن ىىىر  ىىىلن ا، ملىىىت جممىىىع اكلىىىك رهىىىد 

 ،ص  عت اك حف ا، ريف 
 لت: نضلف إىل  لن ا،،ئحت ا، مل   ا  

   Rafael Cansinos Assens رملت   0
 Francisco Cardona Castro رملت   1
 Comins   Alvaro Machordom رملت   3
 Carmen Hinojosa رملت   2
 Antonio Carrillo Robles رملت   2
    Tahir Ahmad (Ahmadia)   رملت   7
  رملت ع  د ع د ا،رمحت  6
  رملت  م     صفم ا ،ق  0

 ن ا، مل   ورق    يل :وعلم  لا ميانن   لنلص     ل
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،غىىىىىى   أخىىىىىىر  ،عىىىىىىد   عىىىىىىررههم ب ،لغىىىىىىت   رملىىىى   .ىىىى    ىىىى  إ.ىىىى  ن عىىىىت طريىىىىق -
ا،عربلىىىىت  و ىىىىلن ا، ملىىىى   عمو ىىىى   ال  ر.ىىىىم إىل اكةىىىىهو  اكصلىىىىو   و ىىىىدره  يف 

 ط ، لهه   و ا،نل   ت اإل.،  واكةلمني 
،نعرة  رمل   .      خمه ون أ  دميلون: و،ات ،و.ف ا، ديد  صغم علله  ا-

 ا،ع  لت 
 رملىىى     ىىى  ت .ىىى    ىىى    ملىىىون عىىىر  وآخىىىرون نىىى طبون ب إل.ىىى  نلت  و ىىى  -

  رمل     حلحلت س و،ت ا،رد علم   مل  ا،بةمني األو،ني 
 رمل   .ى    ى   ةىلمون عىر  أو إ.ى  ن ،انهى  ال  ر.ىم إىل اكةىهو  ا،لغىو  -

هىى  ا خىىريت ،ىى عض اكصلىىو   إ ىى  ،ىىنبص  عررىىت األو،ىىني ب ،لغىىت اإل.ىى  نلت أو جل
 اكف  لم ا،برآنلت 

 رلم     المعاني:ر  3
جند أن    علم ء اإل.،  يرون أن  رملت ا،بىرآن ال مياىت أن  ةىمم .رآنى  ا 
ألن ا،برآن ا،ارمي نظ  بلغت عربلت ر لحت  وألن ا،بىرآن  ىو ا،ىنأم اكعجىظ ا،ىل  

، عىىد عىىت  ىى،   ىىو  ىى،  اا  و ىىلن ا، ملىىت يىىظو  اإلعجىى ةم و  ىى ح بعلىىدة  ىى  ا
اا   ىلن سبلبىىت ال مياىت أن ينار ىى  أسىد  و،اىىت جنىد أن علمىى ء ا،لغىت وا،نبىى   
يىىىرون أن اكىىى  م عللىىىه أن يضىىىع عنوانىىى   ، ملهىىىه:   رملىىىت  عىىى   ا،بىىىرآن إىل ا،لغىىىت 

ونر  أن إ  رت   ع    إمن   ىو  اىرا  ال يفلىدا ألن …  اإل.  نلت أو ا،فرنةلت
  إمنىىى   نبىىى  أ،ف رىىى    ىىىت ،غىىىت إىل نأ  ىىى   ىىىت ا،لغىىىت أيىىىت  رملىىىت  لفمىىى   ىىى ن نوعهىىى

األخىىىر  أو   ىىىني  عىىىىن ا،اىىى،  بىىىدون أن  ىىىر    ب ،المىىى   األصىىىللت أو ب  لىىىا 
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عىىت ا،ةىى ا رلبىىو :  (0)حممىىد محلىىد اا  ىىىىىىىلن ا،المىىىىىىى    ويهةىىىىىىى ء  األ.ىىىىىىىه ذ 
  نى ك  د،فىىون  ىت أ ىى  ع ىىرن  مينعىون ا.ىىهعم    لمىت ا، ملىىت ،لبىىرآن  وال أ   

ألن ا،ةىلف  ىىت   ى  ق األ ض و غ   ى  ا.ىىهعملوا  ىلا اك ىصلح بىىدون  كى ذا  
نا   نل أ.د  ا،ع و  اإل.، لت  وا، ملت  عن    نب   عى    ى،   ىت ،غىت إىل 

    (1)أخر  وا،ل  يب ل   صلح   رملت  ع     ارا  بدون س  ت 
وا، ىىحلح يف نأرنىى   ىىىو إ ىى رت  لمىىىت   فةىى   رنبىىىو    رملىىت  فةىىى يت 

ا ألن اكىىى  م يف األصىىى  يبهىىى    رملهىىىه  ىىىت ا،هف .ىىى    ىىىلن (3)لبىىىرآن ا،اىىىرمي ،
ا، ملىت ا،هفةى يت ختهلىف اخه،رى   عىت ا، ملىت اكعنويىت:  ىلن األخى ة  عهمىد علىم 

 : (2)عموديت
 ا،نص األصل   -0
 ا،نص اك  م   -1

أ   ا، ملت ا،هفة يت رما   عهمد علم عن ر ا ،ث  و اكفةىر  وا، ملىت 
فة يت ختهلف عت ا،هفة  أيض  ا ألن اك  م يهالم بلهجت  ت أس ين ب كعىن ا،ه

و،ات عت طريق اكفةر  واك  م إذ يه ىن  لا ا،نوع  ت ا، ملت رعللىه أن يعهمىد 

                                                           

( محلد اا  حممد   رهم ا،برآن كت ال ينصق بلغىت ا،ضى د   ا،عىويف  حممىد  ا،نىدوة ا،ع كلىت سىو   رملى    عى   0)
 20ا،برآن ا،عألم     

 ( ،ل   ارا ا : إمن  إيض ل ،ررع ا،ل   س  ال يُأت يف ا، ملت أا   .رآن  )ا،لجنت ا،علملت( 1)
(  ا،بىىى  رة   اه ىىىت و  ىىىت  31ى  0/12ىل ا،ىىىل يب  حممىىىد سةىىىني  ا،هفةىىى  واكفةىىىرون )(  مياىىىت ا،ر ىىىوع إ3)

   0117  ب و   ا،ر. ،ت  306-301   ا،بص ن   ن ع     سث يف علو  ا،برآن      0112
(4)  García Yebra, Valentín (1986), “Las dos fases de la traducción de textos 

clásicos latinos y griegos”, Cuadernos de traducción e interpretación, n° 7.  
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علىىىم  فةىىى ا  ا  .ىىىديت ا،ىىى  ال ختىىىد   علىىىىىىم أ هىىىىىى   ا،اهىىىىىىا يف ا،هفةىىىىىى  ال 
 عمللت ا، ملت إط،.     

 ص  بعض األ ثلت  ت ا، مل   اإل.  نلت  و،لمظيد  ت اإليض ل نع
  صلع .و ة ا،ع ر  رملت إىل ،غت . ب نه     يت 

Por el Destino (Vernet) 

Por la tarde (Cortés) 
Por la tarde (Abboud y Castellanos) 
Por el tiempo (Melara Abdulghani) 
Lo juro por la hora de la tarde (García Bravo) 
Por la Era que declina (Ahmadia) 

و ىى  …  لمىىت ا،ع ىىر  رملىىت  مىى  نىىر  بىى ،ظ ت  .ىى عت ا،ع ىىر  ا،ىىد ر
 لن ا، مل    واربىت كى   ى ء يف  هىا ا،هفةى   واألصى   ىو أن يعصى  اكى  م 

 و ون ا،هلوي  س  يةهفلد ا،ب  ئ  ت اكع   ا لت ،لفظ ا،برآ  
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 الفصل الثاني:     
 آن الكريم: دراسة ونقدترجمات معاني القر    

  
يف  لا ا،ف   نبو  مبب  نت أل بع  رمل   إ.  نلت كعى   ا،بىرآن ا،اىرمي: 

  واخهلى    ىلن ا، ملى   García Bravoو  Melara Navioو  Cortésو Vernet رملىت 
يعىىىّدان  ىىىت أ ىىىهر  cortésو Vernetت يىىىل  عفويىىى   بىىى  بعىىىد د ا.ىىىت  عمبىىىت  ىىى   رىىىى

 ى ن  ىت أوائى  اك ملىني  García Bravoعى   ا،بىرآن ا،اىرمي  واك ملىني اإل.ى  ن ك
كعىىى   ا،بىىىرآن يف ا،بىىىرن ا،ع ىىىريت  وأخىىى ا  اخ نىىى   ىىىل، ا ،اونىىىه إ.ىىى  نل    ةىىىلم    
و لا .نهعر  علم  صو  ا، ملت خ،  ا،برن اك    عىت طريىق  ىلن ا، ملى   

 األ بع 
 نب  ن أوال  ا،الم   ذا  ا،دالال  اكنهلفت 

  نب  ن آي     ملت  رملت سررلت وأخر   فة يت مث 
 نب  ن أيض    دخ،  اك ملني يف ا، ملت  
 وأخ ا  نهحدث عت ا وا   وأار   يف ا، ملت  
 الرلمات يات الدالالت الم تلف : -1

 هملىىىظ ا،المىىى   يف  ىىى  ،غىىى   ا،عىىى ت باواىىى  حتمىىى  عىىىدة  عىىى ن    ىىىلن 
ق .ىل ق ا،اى،   ،اىت يف  ثى   ىت آ  ا،بىرآن اكع   ياه فه  ا،ب  ئ عىت طريى

يهعىىىل  علىىىم ا،ىىىدا ل  عررىىىت  ىىىرل ا،المىىى    ويهعىىىل  عللىىىه ب ،هىىى   رهىىىم ا،ىىىنص 
 ا،برآ   ال بد إذن  ت  وارر عن ر اكفةر س   هضح ا،رؤي  ،لدا ل 
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ر ى   ىىو  ا، ملىى  :  أو   ىى  يوا هىىه  يبىىىىىىو  ا،ةىىىىىىلد أبىىىىىىو ط ،ىىىىىىا يف 
  وا،ع ىى  ا  ذا  ا،ىىدالال  او صىىت وا،ىى  اكىى  م ب ىىفت ع  ىىت   ىىا  اكفىىردا

.لم  يىهم ا،وصىو  إىل  بى ب،   فى  بلطرا ىه   وو ىو  ا،بىرآن ا،اىرمي ا،ىل  
ي هم  علم نوع ع د   ت األ،ف ظ وآخر ذ   عى ن   هن  ىت طري ىت ود.لبىت  
يبف اك  م س ئرا  أ ى   ا، ىنف ا،ثى  ا بغلىت اإلدالء مببى ب،  يف ا،لغىت اكنبىو  

  (0)إ،له  
،بد ع ىن اك ملون إىل ا،لغت اإل.  نلت  ىلن ا مىو  نفةىه   وبى ،رطم  ىت 
أن اك  م  و ا،ب  ئ اكهملظ ا،ل  ،ه اط،ع وا.ع علم اكو وع ا،ىل  ي ىهغ  
رلىىىه  رمنىىىه ياىىىون جمىىى ا  علىىىم ا،ر ىىىوع إىل  هىىىا ا،هفةىىى  سىىى  يةىىىهصلع أن يىىىد  

 ا،ب  ئ علم ا،هلوي،  اكمانت ،لفظ ا،برآ   
ك ملون اإل.ىىى  ن يةىىهعلنون يف  ثىىى   ىىت األسلىىى ن بر.ىىو  إةماء بعىىىض رىى  

ا،الم   ا،   اىون  ب ب، ى  صىع ت اكنى   وسى  نث ىت ابى  اكةىدو،لت وصىعوبت 
اكهمت رمنن  .نو د جمموعىت  ىت األ ثلىت ا،ى   هحىدث عىت  لمى   ذا  دالال  

 .  نلت خمهلفت يف ا،برآن ا،ارمي و لف .   اك ملون بنبله  إىل اإل
 ۡة   قَالَۡت  ِإَوذ مَّ

ُ
ِۡنُهمۡ  أ  ( 072)األعرا :   م 

1- Wa id qālat ummat minhum (7.164) 

- Y cuando unos dijeron... (Cortés (C))   

- Acordaos de cuando una comunidad de entre ellos 

preguntó... (Vernet(V)) 

                                                           

  02    1عدد  – 0   جملد 0111( أبو ط ،ا  حممد    ،سأ   سو   رملت ا،برآن    رمل ن: 0)
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- Y cuando un grupo de ellos dijo... (Melara Navío (M)) 

- Una parte de ellos decían... (García Bravo (B)) 

ا  نلَّاُس ٱ ََكنَ  َوَما ةّٗ  إِّلَّ مَّ
ُ
 (01يون : )  ۡخَتلَُفوا   ٱفَ  َوَِٰحَدةّٗ  أ

2- Wa mā kāna al-nās illā ummat wāhida fajtalafū (10.19) 

- La humanidad no constituía sino una sola comunidad única, 

luego, discreparon entre sí (C).  

- Los hombres no constituían más que una comunidad única, 

pero se separaron (V). 

- Los hombres eran una única comunidad pero entraron en 

discordia (M). 

- En un principio los hombres formaron un solo pueblo, 

después se dividieron (M). 

 ِيٱ َوقَاَل َكرَ ٱوَ  ِمۡنُهَما ََنَا َّلَّ ة   َبۡعدَ  دَّ مَّ
ُ
نَا   أ

َ
نَب ُِئُكم أ

ُ
وِيلِهِ  أ

ۡ
 ۦبَِتأ

رِۡسلُونِ 
َ
  (22)يو.ف:  ٤٥ فَأ

3-Wa qāla al-ladi nayā minhumā wa ddakara ba‘da ummat anā 

unabbi’ukum bita’wilih fa’arsilun (12.45) 

- Aquel de los dos que se había salvado recordó al cabo de un 

tiempo y dijo: ‘‘yo os daré a conocer su interpretación ¡dejadme 

ir!’’ (C) 

- Pero quien de los prisioneros se había salvado se acordó, 

después de un tiempo, y dijo: “yo os informaré de su 

interpretación ¡Enviadme!” (V) 
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- El que de los dos se había salvado, acordándose 

después, pasado un tiempo, dijo: “yo diré su interpretación, 

dejadme ir.’’ (M) 

- El prisionero que había sido puesto en libertad les dijo 

(pues se acordó de José al cabo de algunos años): yo os daré 

la explicación de eso. Dejadme ir a ver la persona que lo hará. 

(B)       

 َة   ُك ِ  ِف  َنۡبَعُث  َوَيۡوم مَّ
ُ
ِنۡ  َعلَۡيِهم َشِهيًدا أ نُفِسِهۡم   م 

َ
 بَِك  وَِجۡئَنا أ

َٰ  َشِهيًدا ُؤَّلاءِ   ََعَ  (01)ا،نح :  َهَٰٓ

4-.Wa yawma nab‘at fi kulli ummat šahīd ‘alayhim min 

anfusihim wa yi’nā bika šahid ‘ala hā’ulā’(16.89) 

- El día en que hagamos surgir de cada comunidad a un testigo 

de cargo, te traemos como testigo contra estos (C). 

- El día en que resucitemos de entre los miembros de cada 

comunidad un testigo en contra, te traemos como testigo contra 

ésos (V). 

- El día en que en cada comunidad levantemos un testigo que sea 

de ellos y te hagamos venir a ti como testigo sobre éstos (M).  

- Un día resucitaremos del seno de cada pueblo un testigo que 

declarará contra él; y a ti, oh Mahoma! Te instituiremos testigo 

en cargo de declarar contra los árabes (B). 

يف اكث   األو  جند أن  ن ك ا،ات   ملني س رأوا علم اكعىن ا،وا د يف  
نبلوا  ىلا ا،لفىظ  Cortés, Abdulghani, García Bravo ها ا،هفة   رنجد أن 
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إىل  جمموعىىت  ىىنهم    رئىىت  ىىنهم    بعضىىىهم  قىىى  اعىىى  ا،نبىىى  يفضىىى  إىل 
  ا،هفةىى يت او صىىت اكعىىىن اكصلىىو   واك ملىىون اإل.ىى  ن انصلبىىوا  ىىت ا،روايىى 

 ىىلن ا يىىت ويةىىردون يف ا   ىىلت . ىىت ا، ىىلد يىىو  ا،ةىى ت و لىىف أن ط ئفىىت 
 .اهت وت  نه ا،ن ل عت ا  ا   احمللو   و   ا،فئت اكل و ة يف ا يت 

بعلىىدا  عىىت  ىىلن ا، ملىىت ا،ىى   بىىر  اكعىىىن ا بلبىى  ،لفىىظ ا،بىىرآ   جنىىد 
Vernet  يىى  م ا،المىىت مبفهو هىى  ا،عىى    أ ىىتComunidad  وا،ىى  ال  فىى  بىىل  

 س    ت األسوا  بدالال  ا،نص األصل  
يف اكثىى   ا،ثىى    ىى ء   أ ىىت  مبعن  ىى  ا،عىى    و ىىلا ت اىىد اك ملىىون أيىىت 
صىىعوبت ،نبىى  ا،لفىىظ ا،بىىرآ  إىل ا،لغىىت اإل.ىى  نلت  وبىى ،رطم  ىىت .ىىهو،ت  ىى   

  ىىعا  قىى   ”Pueblo“ ىىر م ا،المىىت ا،عربلىىت بىىى   García Bravoاكعىىىن جنىىد أن 
  عله يبع يف و م     يد  علم عد  رهمه ،آليت ا،برآنلت 

( ا،ىى   ىى ء  بهىىلويلني: 22و،ننأىىر إىل  رملىىت  أ ىىت  يف .ىىو ة )يو.ىىف:
   ىى ن يو.ىىف عللىىه ا،ةىى،  (0)األو    ىىدة  ىىت ا،ىىظ ت  وا،ثىى    بعىىد نةىىل ن 

.ىىىد طلىىىا  ىىىت صىىى سا ا،ةىىىجت أن يىىىل ر أ ىىىرن إىل اكلىىىك و،اىىىت ا، ىىىلص ن 
 ن    وص ن به  عند ذاك  ل ر بعد  دة  أو بعد نةل ن أنة 

نبلىوا أسىد ا،هف .ى  ا،ىوا دة  Abdulghani , Cortés, Vernet   ا،اىت   ملىني 
 عند اكفةريت اكعهمديت و لا أعصوا  رملت  فة يت ،آليت 

                                                           

 ( .و،ه  بعد نةل ن   و ا،ل   د  علله .راءة   ذة )ا،لجنت ا،علملت( 0)
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ربىىىىد أخصىىىىل عنىىىىد    ىىىىر م ا يىىىىت ب ىىىىرل   García Bravoأ   اك  م ا،رابىع 
  ا، عىىىد عىىىت ورلفهىىىه:  و.ىىى    ىىىم ا،ةىىىجني ا،ىىىل  أطلىىىق طويىىى     هعىىىدا   ىىى

.ىىىراسه ) ىىىل ر يو.ىىىف بعىىىد .ىىىنوا ( أنىىى  أعصىىىلام  ىىىرسه  دعىىىو  أذ ىىىا 
أل   ا، ىىنص ا،ىىل  .ىىلفعله    ىىلن ا، ملىىت ،و.ىىف ا، ىىديد بعلىىدة عىىت 
ا، ملىىىت اكعنويىىىت و ىىى  نهلجىىىت ا، ملىىىت طىىى  اك   ىىىرة  رىىى ك  م يعىىى   بلنىىىه ال 

 ،برآن انص،.    ت  رملت ررنةلت رتةت ا،عربلت و.د  ر م ا
يف اكثىىىى   األخىىىى   جنىىىىد أن اك ملىىىىني سىىىى رأوا علىىىىم اكعىىىىىن ا،عىىىى   ،آليىىىىت 

و ىىىىىى  ا، ملىىىىىىت ا، ىىىىىىحلحت يف نأرنىىىىىى   أ ىىىىىى   Comunidadوا ىىىىىىعني   ىىىىىىصلح 
رىنلم  أن االخهلى   ت ياىت  García Bravo  عا  ا،  اخه      رة أخىر  

للىىت ا،نبىى   ىى ن يفاىىر يف دسىىض عىت سةىىت نلىىتا ألن اكىى  م و ىىو يبىو  بعم
رارة جم ء ا،ر.ىو  صىلم اا عللىه و.ىلم إىل ا،عى كني  و،ىىهلا جنىدن يف  ىلن 
ا يت يضىلف  ى يف األخى  ى  ا،عىر    مى  رعى   ثى   ىت اك ملىني اكهع ى ني  

  جو   .ل  وط  م  
بعد   .من  بهحلل  بعىض  وا ىع ا،لفىظ ا،بىرآ   أ ىت  نبىف  ىع بعىض 

مىىىت  و     لىىىف  ىىى ء  يف ا،ةىىىل ق ا،بىىىرآ  و لىىىف  رملهىىى  األ ثلىىىت عىىىت  ل
 ا،ن .لون اإل.  ن  

 َغۡيَ  قُۡل
َ
ِ ٱ أ ِذُ  ّللَّ َّتَّ

َ
َمََٰوَٰتِ ٱ فَاِطرِ  َوِل ّٗا أ ۡرِض ٱوَ  لسَّ

َ
 (02)األنع  :   ۡۡل

1 - qul agayra al-Lāh attajid waliy fātir al- samāwāt wa l- ,ard 

(6.15) 
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- Di: “tomaré como amigo a otro distinto de Dios, Creador de 

los cielos y de la tierra (C).   

- Di: tomaré por patrón a otro distinto de Dios, Creador de los 

cielos y de la tierra (V). 

- Di: ¿tomaré por aliado a otro que Allah es el Creador de los 

cielos y de la tierra? (M). 

- Di: ¿tomaré por protector a otro distinto de Dios el creador de 

los cielos y de la tierra? (B). 

 ِبَت
َ
أ ا  َيَٰٓ َخاُف  إِن ِ

َ
ن أ

َ
َك  أ ِنَ  َعَذاب   َيَمسَّ ۡيَطَٰنِ  َفَتُكونَ  لرَِّنَٰمۡحٱ م   لِلشَّ

 (22) رمي: ٤٥ َوِل ّٗا

2- Yā abati inn ajāf’ an yamassaka ‘adāb min al- Rahmān 

fatakun li -ššaytān waliy 

     - ¡ Padre! Temo que te alcance un castigo del Compasivo y que te  

hagas, así amigo del Demonio (C). 

     - ¡ Padre mío! Yo temo que procedente del Clemente, te toque un  

       tormento y que seas un compañero del Demonio (V). 

    - ¡Padre! Temo de verdad que te llegue un castigo del 

Misericordioso yseas de los que acompañen al Shaytan (M). 

    -  ¡Oh padre mío! Temo que te alcance el castigo del Misericordioso y 

       quepases a ser cliente de Satanás (B).   
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ا ۦلَِوِل ِهِ  َجَعۡلَنا ا قُتَِل  َوَمن      يُۡۡسِف َفَل  ُسۡلَطَٰنّٗ  َفَقدۡ  َمۡظلُومّٗ
ا ََكنَ  ۥإِنَّهُ  ۡلَقۡتِل  ٱ ف ِ   (33اإل.راء: ) ٣٣ َمنُصورّٗ

3- Wa man qutila mazlūm faqad ya‘alnā liwaliyyih sultān falā 

yusrif fil- qatl (17.33). 

- Si se mata a alguien sin razón, damos autoridad a su pariente  

   próximo, pero que éste no se exceda en la venganza (C). 

- Al amigo de aquel que fue muerto injustamente, le damos 

poder para vengarle: no se exceda en el asesinato (V). 

- Si alguien muere habiendo sido matado injustamente, damos 

autoridad a su wali; pero no cometa ningún exceso en matar (M). 

- En cuanto al que fuese muerto injustamente, hemos dado a su 

próximo un poder respecto a esto; pero que este no pase el límite 

matando (B). 

 ِ َِٰلَ ٱ ِخۡفُت  ِإَون اءِي ِمن لَۡمَو ِت ٱ َوََكنَتِ  َوَرا
َ
ا ۡمَرأ  ِمن ِل  َفَهۡب  ََعقِرّٗ

نَك  ُ   [5]مريم:  ٥ َوِل ّٗا َّلَّ

4- Wa inni jift l- mawāli min warā’i wa kānat ’imra’ati ‘āqir, 

fahab li min ladunk waliy (19.4) 

      -  Temo la conducta de mis parientes a mi muerte, pues mi mujer es  

          estéril. Regálame, pues, de Ti un descendiente  (C). 

      - Yo temo, después de mi muerte, por mis parientes. Mi mujer es  

         estéril, pero concédeme, de junto a Ti, un hijo (V). 

     -  Temo por mis parientes cuando yo no esté; y mi mujer es estéril,  
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         concédeme de Tu parte un hijo (M). 

      -  Temo a los míos que me sucederán. Mi mujer es estéril; dame un 

heredero que venga de ti (B). 

إن اا . ح نه و ع ىل .د اخه    لن األ ت صفوة خلبه ،ل لغوا  .ى ،هه  
و دالء  م أو،ل ؤن وخ صهه  و لمت  و   يف ا،لغت ا،عربلت حتم  دالال  و عى   
ال جنىىد   يف ا،لغىىت اإل.ىى  نلت  رهىى  حتىىو   عىى   ا،هبىىو  وا،ىىو ع وا ىىا وا،بىىر  

د   عنىىىد  ىىىت  علهىىىم اا واإلخىىى،  وا، ىىى،ل وا،ن ىىىرة  و ىىى   عىىى ن  ملىىىت جنىىى
 أو،ل ءن   لن ا،الم   ذا  ا،دالال  او صت البد     ت  ع ن خ صت  

، ملت ا يت ا،رابعت ع رة  ىت  Cortésونر ع إىل  ب  نت ا، مل    اخه   
    أو .ىىىلد  و   Vernet.ىىىو ة األنعىىى     ىىىصلح  صىىىديق   يف سىىىني اخهىىى   

Abdulghani ا  اخهىىىى   وأخىىىى    سللىىىىف  سىىىى رظ  نبلهىىى  إىلGarcía Bravo     سىىىى 
رهىىى       ىىى ن ا، ملهىىى ن األخ  ىىى ن أسةىىىت باثىىى   ىىىت .ىىى ببهله   وإن   نهىىى  يف 
ا بلبىىت .ىىد أطفلهىى   وانىىا عىىدة  ىىت اكفهىىو  ا،وا.ىىع ،المىىت  و   ا،برآنلىىت   ىىلا 
يىىر   ثىىى   ىىىت اكنه ىىىني أن يىىىد   ا،ر.ىىم ا،هلفأىىى  داخىىى  ا،ىىىنص دون  رملىىىت مث 

   لت يو ح رله اك  م اكع   احملهملت  لا ا،لفظ أو ذاك يضلف  عللب   يف ا 
يف اكث   ا،ث   اكةهبم  ت .ىو ة   ىرمي  نىر  أن  عىىن ا،المىت البىد ،ىه 
أن يدخل  ت اكعىن ا،ع   ،لةو ةا ألن ا،وسىدة ا،دال،لىت ،لةىت  ى  ع،.ىت ، ىلبت 

    (0)ب ،المت و،انه   ر  صت مبجموعت ا،الم  
                                                           

 (1) Margot, Jean,  Traducir sin traicionar. Teoría de la traducción 

aplicada a los textos bíblicos, trad. esp. Godoy, Rufino, Madrid, 

Cristiandad, 1987, pp.74-75; Muñoz Martín, Lingüística para 

traducir, Barcelona, Teide, 1995, pp.147-148. 
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اخهى  ا  García Bravoو  Cortés  صىىىىىىىديق  و ةمبىىىىىىىون  و ، ىىىىىىى  اخهلىىىىىىى   
خى ط؛ا ألن ا،لفىىظ ا،بىىرآ  وا،ةىىل ق ع  ىت يفىىرض   رلىىق  أو   راربىىت  ا، ىىلص ن 
يف  هىىىنم بعىىىد يىىىو  ا ةىىى    و،و.ىىىف ا، ىىىديد ت ميىىىظ  اك ملىىىون بىىىني ا، ملىىىت 

 وا،هعريف يف ا   لت ألنن  نران  رو ي   يف  ث   لن األ ثلت  
ةه البد ،ن   ت و.فىت  ىع  رملىت  لمىت   ىلص ن  عنىد ع ىد ويف ا،    نف

دون  al Shaytanا،غىى    ىىلا األخىى  يىىد  ه  بر.ىىم  لفأىى  إذا   نىىت  فىىردة 
إ ىىىى رت أ   عللىىىىق يف ا   ىىىىلت وي ملهىىىى  إذا   نىىىىت ملعىىىى  ) ا ىىىىع  رملهىىىىه .ىىىىو ة 

 ( 16األعرا :
 Cruz Hernández   اكهن ىص يف  ى  يخ ا،فلةىفت ا،عربلىت و ى  م عىدد

وا، ىىىل طني و ىىىلص ن  Satanás  ىىى   ىىىت .ىىىو  ا،بىىىرآن يبىىى ل  رملىىىت ا، ىىىلص ن بىىىى 
 Demoniosبى

(0)  
ال أ يد أن أ ون ذ،ك ا،ن .د ا،ل  ي حث عت األخص ء ب جملهر  و،ات 
سبلبت  رملت ا،عديد  ت ا ي   يلظ ه  إع دة نأرا ألاى  ال  فى  بى ،غرض ا،ىل  

أل ىى  ت اكألمىىت سىى  يةىىهن وا بنىىو  نصمىىح إ،لىىه أال و ىىو إي ىى    ىىلا ا،نىىو  إىل ا
 ا،برآن 

 Vernet    ا،ل  يدع   عررهه ا،د.لبت ب ،لغىت وا،ثب رىت ا،عربلىت يى  م  و
يف اكثىىى   ا،ث ،ىىىث بىىىى صديق  وا يىىىت وا ىىىحت و عن  ىىى  أو ىىىح  وا،ىىىو   مىىى  .ىىى   
ا،ظخم ىىر  يف  فةىى ن  ىىو  ا،ىىل  بلنىىه وبلنىىه .رابىىت  و ىىا اكص ، ىىت بد ىىه  رىىمن ت 

                                                           

(1)  Cruz Hernández, Miguel, “La demonología en la teología alcoránica”, Al-

Andalus Magreb, Cádiz, universidad de Cádiz, 1998, p.40.  
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Cortés و García Bravo ةىلص ن و،لىه   إذن ر ملى   ياىت ر  بىىر  إىل، 

ربىد سى رظ علىم ا،ر.ىم ا،لفأى   Melara   سىد  ى  اكفهىو  ا، ىحلح ،آليىت  أ ى 
،لالمت وأ     عللب    ن .    .   رلىه:  يهعلىق األ ىر ببريىا أو رىرد  ىت ا،ب للىت 

   (0)،ه ا ق يف األخل ب ،ثل  
لةلت نر  أن ةم ري  علله ا،ةى،  نى د   بىه يف اكث   األخ   ت  لن ا،ة

ودع ن أن يرةم.ه ذ يت  رث ن و ىها ألنىه خى   علىم ديىت ا،نى ل  و اىلا دعى      
ا،ةىىىىموا  واأل ض أن يرةم.ىىىىه ذ يىىىىت طل ىىىىت صىىىى  ت   ىىىى  اك ملىىىىني سىىىى رأوا علىىىىم 
   ا،هفة  ا، حلح ،لفظ ا،برآ  سلنم  اخه  وا  و،د   وا ث  أو .لل          

 ت مغرض  في الترجم :تد ال -2
حتدث ر  رة  دخ،  اك ملني يف ا، ملت خل، يف بنلىت ا،ىنص اكى  م 
  رنجىىد أن ا،ىىنص األصىىل  )ي اىى (  ىىث، وا،ىىنص اكىى  م )ال رتىىظن( رىى، نلمىى  
 لىىىك اكص ببىىىت بىىىني ا،ن ىىىني   و ىىىدخ،  اك ملىىىني اإل.ىىى  ن عمو ىىى    ىىىليت بىىىدارع 

 ت :    سبد م ويهجلم ذ،ك يف األ ثلت ا،ه ،ل
  ُِل اء   ُهوَ  َما ۡلُقۡرَءانِ ٱ ِمنَ  َوُنَن   (01)اإل.راء:  ل ِۡلُمۡؤِمنِيَ  َورَۡۡحَة   ِشَفا

1- Wa nunazzil mina l- Qur’ān mā huwa šifā’ wa rahma lil-

mu’minin (17.82)     
- Hacemos descender, por medio del Corán, lo que es curación 

y misericordia para los creyentes (C) . 

- Hacemos descender, del Corán aquello que constituye 

salud y misericordia para los creyentes (V) . 

                                                           

 (  واكص ، ت ببه  ا،ب    أو ب ،ديت  عله  اا ،لوا ث  ت أو،ل ء اكبهو   أو ،لح  م  )ا،لجنت ا،علملت( 0)
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- Y con el Corán, hacemos descender una cura y una 

misericordia para los creyentes (M) . 

- Enviamos con el Corán la dirección y la gracia a los 

fieles (B). 

ِينَ ٱ َّ ٱ نلَِّبَّ ٱ لرَُّسوَل ٱ يَتَّبُِعونَ  َّلَّ م ِ
ُ
ِيٱ ۡۡل  إىل .و،ه  ع ىل :   … َّلَّ

ِ  اِمُنوا    َ َف  ِ ٱب م ِ ِ ٱ نلَِّب ِ ٱ َورَُسوِلِ  ّللَّ
ُ
ِيٱ ۡۡل ِ  يُۡؤِمنُ  َّلَّ ِ ٱب  تَّبُِعوهُ ٱوَ  ۦَوََكَِمَٰتِهِ  ّللَّ

 )020-026األعرا :( ١٥٨َتۡهَتُدونَ  لََعلَُّكمۡ 
1- Al -ladin yattabi’ūn al-nabiy l- ummi (...) fa-’āminu billāh wa 

rasūlih al-nabiy l- ummi al-ladi yumin billāh wa kalimātih wa- 

ttabi‘ūh la‘allakum tahtadūn”.  

- A quienes sigan al Enviado de los gentiles (...) Creed pues, en 

Dios y en su Enviado, el Profeta de los gentiles, ¡que cree en 

Dios y en Sus palabrasi !Y seguidle! Quizás, así, seáis bien 

dirigidos”(C) . 

- A quienes sigan al Enviado, al Profeta de los gentiles (...) 

¡Creed en Dios y en su Enviado, el Profeta de los gentiles que 

cree en Dios y en sus palabras! ¡ seguidle! Tal vez sigáis la buena 

senda (V) . 

- Esos que sigan al Mensajero, el Profeta iletrado (...) así que 

creed en El y en su Mensajero, el Profeta iletrado que cree en 

Allah y en Sus palabras y seguidle para que tal vez os guiéis. (M) 

. 
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- Para los que siguen al enviado, al profeta iletrado 

(...) creed en Dios y en su enviado el profeta iletrado, que 

también cree en Dios y en su palabra. Seguidle y estaréis en el 

camino recto (B). 

إن دو  اكىى  م ى ا،ىىل  يةىىمله ا،ىى عض  ا،و.ىىل  ا،ثبىى يف  ى  ىىو أن يوصىى  
ا،نص األصل  إىل ا،لغت األخر   وإن بىدا ،ىه طري ى   أو ال يوارىق أراى  ن  ضمون 

وعبلد ىىه   ىىىلا اكىىى  م عللىىىه أن ينةىىىم نفةىىىه ويعىىىلا  أانىىى ء ن ىىى طه  مببو ىىى   
 واوابت ا،نص اك  م  

يف اكث   األو     . ح نه و ع ىل بلن ا،برآن ا،ارمي ا،ل  أنظ،ه علم 
اء  .لدن  حممد  و أ  يل ا    يف ا،بلو   ت  ل ِۡلُمۡؤِمنِيَ  ة  َورَۡۡحَ  ِشَفا
ونف ق  و رك وةمي  و ل   ا،برآن ي ف   ت ذ،ك  له و و  أ راض   ت  ك

أيض    محت رت   رله  اإلمي ن وا امت وطلا او  وا،رط ت رله  و،ل   لا إال 
   لا علم اك  م (0)كت آ ت به وصد.ه وا  عه  رمنه ياون  ف ء يف سبه و محت

اإل.    أن يعلق علم  لن ا يت س  يعلم ا،ب  ئ أار ا،برآن ا،ارمي يف سل ة 
اكةلم  أ   أن  ف  سبلبت ا،برآن ا،ارمي رهلا    جبو ر ا،ديت و جم     ر 

 علم ا،اه   ا،ل  أنظ،ه اا  محت ،لع كني 
  Cortésعلىم اكعىىن ا،عى   ،آليىت   -ب ىا  أو بىرخر–ا،ات   ملني سى رأوا 

أ  ر   عللب   بةلصت ، رسه :  ا،برآن ي ف   ت األ راض ا،نفةلت    Vernetو

                                                           

   3/20( ابت  ث  0)
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،و ىىراض   أ ىى  ع ىىد ا،غىى  رلىىم يضىىف  أو   ىلن ا يىت  ىد  علىم عى،  ا،بىرآن 
 أ   عللق علم ا يت 

ربىد أعصىم  رملىت أخفىم رلهى   لمى   García Bravo،لمى  م ا،رابىع  وب ،نةى ت
 ونر.   ع ا،برآن ا،صريق وا،نعمت ،لمد نني     دال   عىن ا يت:    ف ء و  محت 

 لن ا، ملت  دخ  . رر يف ا،نص ويأهر  نه  . ر رهىم اكى  م و. ىو  ،غهىه  
 مىى  .ىى   ا،ةىلد حممىىد  ىلن   عىىت  رملى   اكةه ىىر.ني   رملىت سىىرة طىى   و ى 

 لهظ ىىىىت  واربىىىىت أل ىىىىوائهم  ىىىىت سلىىىىث ا،ه ىىىىر  ب ،ن ىىىىو  عىىىىت طريىىىىق ا،هبىىىىدمي 
    (0)   وا،هحرير وا،هلخ  واإل 

إنه ق  ال  ك رله أن ا،برآن ا،ارمي نظ  علم خ   ت طلعت علله ا، م  
صلم اا علله و.لم  و.د   ن ا  لا أ ل    ود،للن  آي    ثى ة  ىت آ  ا،بىرآن 

(  ىىىت .ىىىو ة األعىىىرا   و.ىىىد أ ىىىد ا،ص لىىىا  ىىىو ي  020-026 نهىىى  ا يهىىى ن )
د أ    علم ء ا،غر  علم  لن ا، ىفت يف بو    أنه يف      رة يهم رله  ا،هل ل

 ن ىىلت حممىىد   ب  نىىت ب ،بلمىىت األدبلىىت ا،ررلعىىت ،لبىىرآن  يثىى   ىىلا ا هم  ىى     ىى ا   
قى  ي ىىني ا.ىىهح ،ت أن ياىىون ا،نىىيب  ىىو  د،ىف ا،بىىرآن علىىم عاىى   ىى  يظعمىىون يف  

أو إىل   Illiterate ثىىى   ىىىت األسلىىى ن يف ا،غىىىر   رىىىمذا ت  ىىى  م  لمىىىت )أ ىىىّ ( إىل 
  و.ىد (1)مت ق الت رمن  لن ا، فت األ. .لت  ىت صىف   ا،نىيب يىهم إخف ؤ ى   ل

                                                           

نىىىدوة ا،ع كلىىىت سىىىو   رملىىى    عىىى   (  ىىىلن    حممىىىد   اكةه ىىىر.ون ودو  ىىىم يف  رملىىىت ا،برآن ا،عىىىويف حممىىىد  ا،0)
  021ا،برآن ا،عألم   

(   ىىو ي   بو ىى      ىىل ،  سىىو  أراىى   خ طئىىت يرو هىى  اكةه ىىر.ون  ىىت خىى،   رملىى   خ طئىىت ،لبىىرآن   1)
 ا،عويف حممد  ا،ندوة ا،ع كلت سو   رمل    ع   ا،برآن ا،عألم  
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األو وبلىىىىىىىني ا،ىىىىىىىليت أبىىىىىىىوا إال أن  فىىىىىىىىوا  سىىلا اك ملىىون اإل.ىى  ن سىىلو اك ملىىني 
وا،   ع   م  .ى   ا،ص لىا  gentilesسبلبت ا بهت يف ا،برآن وا،ةنت   لن ا، ملت 
ملت عند  ىدالء اك ملىني وطل ىت ا،فاىر  نيب ا،وانلني   د  علم طل   ا،نظا ت ا،عل

ا،هع ىىيب ا،ىىل  ،ىىت يىىدد  إال إىل اكظيىىد  ىىت ا،ه  عىىد بىىني اكةىىلمني وطىى  ما ألن 
  لا  اوصل  ا،ف دل يدد  إىل اكة ل جبو ر ا،ر. ،ت واإلمي ن    

ا،ىل  و ىع عنوانى     García Bravoالبىد ،نى  أن ن ىني ا،هنى .ض ا،ىل  و.ىع رلىه 
   عه ا  أن ا،نيب  و  د،ف ا،برآن  وسني  ر م  لن ا يىت مدقرآن مح، ملهه  

و   ا، ملت ا، حلحت ألن ا،نيب صلم اا عللىه و.ىلم  iletradoو ع     ب ب  
 ال يعر  ا،اه بت وال ا،براءة  رالف بل  ٍّ ياها  لا ا،برآن ا،عألم 

 و.   أن نغلق ب    لا اكو وع اوص  ال بد أن ن ى  إىل ا، ىروس  
وا،هفةىى ا  ا،ىى  يعصلهىى  أبنىى ء  لىىد ن  . صىىديت  ىىت و ائهىى  ا،نلىى   ىىت اإل.ىى،  
واكةىىلمني    ىىىدالء ،و.ىىىف ا، ىىديد نثىىىق  ىىىم و ىىىم يةىىبونن  مسىىى    ىىى ةم ني  عىىىه 

 ا،عة  
: إن ا،نىيب صىلم اا (0)يبو  حممىد  ىحرو  يف  ه بىه  ا،اهى   وا،بىرآن 

   علله و.لم   ن أ ل   و،انه يعر  ا،اه بت وا،براءة
أ ىىىى  ب ،نةىىىى ت  ىىىىلا اكهنىىىىدل  عىىىى  اإلنةىىىى ن اجل  ىىىى  باهىىىىا ا،ن ىىىى    
وا،لهىىىود  وأيضىىى   اإلنةىىى ن ا،ىىىل  ال ينهمىىى   ىىى  ني ا،فئهىىىني  ر كهنىىىدل وا،ص لىىىا 

 واحمل    إذا ت ياونوا يهودا  أو ن     يعدون  ت األ لني  

                                                           

     023-031    0112  (  حرو   حممد  ا،اه   وا،برآن: .راءة  ع صرة  د  ق0)
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يعىىىىر   هىىىىا أ ىىىى  ا،اهىىىى   رهىىىىو إذن  رىىىىىىىىىى ،نيب إذن  ىىىىىىىىىى ن عربلىىىىىىىىىى   وال 
   ىىىىلا ا،هحللىىىى  اكةىىىىمو  ،بىىىى  إ. ىىىى ال  و رس بىىىى     ىىىى يت  ىىىىت طىىىىر  (0)،ىىىىل  أ لىىىى   

 اكةه ر.ني ا،ليت أص حوا يعهمدون علله ،لرد علم أ.وا  اكةلمني 
 الترجم  الحرفي : -3

 َّلَۡزۡمَنَٰهُ  إِنَسَٰن   َوُك
َ
 )03اإل.راء:(ۦ  ُعُنقِهِ  ِف  ۥَطَٰٓئَِرهُ  أ

1- Wa kull ’insān alzamnāh tā’irah fi ‘unuqih (17.13) 

- Hemos asignado a cada hombre su suerte, y el día de la 

Resurrección le sacaremos una escritura que encontrará 

desenrollada (C) . 

- A todo hombre le hemos atado al cuello su suerte, y el día de 

la Resurrección le sacaremos un escrito abierto (V) . 

- A todo ser humano le hemos atado su destino al cuello y el 

Día del Levantamiento le sacaremos un libro que encontrará 

abierto (M) . 

- Hemos atado al cuello de cada hombre su pájaro, el día de la 

Resurrección, le mostraremos un libro que hallará abierto (B).  
 وا   لَمۡ  بَِما بَُُصُۡت  ) 17)طه:  ۦبِهِ  َيۡبُُصُ

2-  Basurt bimā lam yabsurū bih (20.96) 

                                                           

 َوَّل  كَِتَٰب   ِمن ۦَقۡبلِهِ  ِمن َتۡتلُوا   ُكنَت  َوَما( األ    و ا،ل  ال يبرأ وال ياها  .    ع ىل خم ا  عت  .و،ه:0)
هُ  ا بَِيِمينَِك   ۥََّتُطُّ ٤٨ لُۡمۡبِطلُونَ ٱ ۡرتَاَب ّلَّ  إِذّٗ

 )ا،لجنت ا،علملت(  
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- He visto algo que ellos no han visto (C) . 

- He visto aquello que no vieron (V) . 

- He visto lo que ellos no ven (M) . 

- Yo he visto lo que no veían (B) . 

 َۡت ٱو  ( 02)يو.ف:  ٨٤ َكِظيم   َفُهوَ  ۡۡلُۡزنِ ٱ ِمنَ  ۡيَناهُ عَ  ۡبَيضَّ

3 - Wa byaddat ‘aynāh mina l- huzn wa huwa kazim (12. 84) 

- Y, de tristeza, sus ojos perdieron la vista (C) . 

- …y sus ojos quedaron ciegos por la tristeza (V) . 

- …y sus ojos, de tristeza, se volvieron blancos…(M) . 

- …y miró al cielo con tristeza y se mostró oprimido por el 

dolor (B) . 

 ىىىت .ىىىو ة اإل.ىىىراء  03إن .ىىىراءة .ىىىريعت أل   فةىىى   ىىىت  ف .ىىى  ا يىىىت 
 ةهصلع أن  ض ء ا،صريق ،لم  م    يام  طريبه ،نب   لن ا يت  ت ا،برآن 

طىى  .ىى د  علىىم ا.ىىهلع    ا،اىىرمي  نبىىو   فةىى   ىىت ا،هف .ىى  ألن اكىى  م وسىىدن
 ىىلن ا يىىت  ر ،ظخم ىىر  يىىو د جمموعىىت  ىىت األ.ىىوا  يف اجلىىظء ا،ةىى بع  ىىت  فةىى ن 
رلبو :  عت ابت عللنت:  و  ت .و،ك: ط   ،ه .هم  إذا خر   يع  أ،ظ نى ن  ى  
طىى    ىىت عملىىه  واكعىىىن: أن عملىىه الةم  ،ىىه ،ىىظو  ا،بىى،دة  أو ا،غىى  ال يفىىك عنىىه 

طوق ا م  ت   ويبىو  ا،بىرطيب يف اجلىظء ا،ةى بع أيضى    و نه  ث  ا،عر :  بلد  
 ت  فة ن:  و   إنة ن أ،ظ ن ن    ُ.ض  أنه ع  له و و ص ئر إ،له  ت  ب ء أو 
.ع دة بعمله يف عنبه ال يف  .ه   ر ، ملت ا ررلىت ،آليىت   عىد ا،بى  ئ عىت ا،فهىم 
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pájaro    مى  رعىى García Bravo  ربىىد ا، ىىحلح ،آليىىت  رىىمذا نبلنىى   طىى ئرن  إىل 
يف  وصىىلن  إىل اوصىىوين ا مىىراء ا،ىى  اعىى  اإلنةىى ن يهةىى ء  عىىت  و.ىىف اكرا ىىع

دو  ا،ن ر وعت ا د   ت ن ر  ث   لن ا، مل       ا د   و نبى   ى،  
اا أو ا د   ىو إعصى ء ا، ىو ة ا،ى   ىد  إ،لهى  بعىض اكد.ةى   ا،ا ى ة يف 

 أو وب  
  أ  suerteطىىىىىىىىىىىىىى ئرن  إىل  ربىىىىىىىىىىىىىىد نبىىىىىىىىىىىىىى،   Vernetو  Cortésأ ىىىىىىىىىىىىىى  

 سظ و وىت  و ى    ىىصلح   بعلىدة  ىى  ا، عىد عىت اكفهىىو  ا، ىحلح ،لفىىظ 
ا،بىىىرآ   ونىىىىر  أن اكىىىى  م األو  .ىىىىد  ىىىدا ك اكو.ىىىىف عنىىىىد   أ ىىىى    عللبىىىى   يف 

 ا   لت أو ح رله ا،هف .  ا،وا دة عند اكفةريت 
الخهلىىىى   و ىىىىو ا ”Destino“وأخىىى ا  نبىىىى  ع ىىىد ا،غىىىى  ا،لفىىىىظ ا،بىىىرآ  إىل 

 ا، حلح يف نأرن ا ألن ا،المت  ع      ا    .ض ء  و .د ا   
رلم   ص اكث   ا،ث    جند أن    اك ملني .د أخصدواا ألن ا،ة  ر  
ت يب    أيت  وإمنى  .ى    ب ىر   و ىلا علىم اكى  م أن يعصى   رملىت  فةى يت 

  ا،ةى  ر   he visto  وا ،آليت وإال رةلبع يف خصىل اك ملىني األ بعىت ا،ىليت اخهى
علىىم  ىى  ت يعلمىىوا ورصىىت مبىى  ت يفصنىىوا بىىه  و ىىلا ر ، ملىىت ا، ىىحلحت  ىى  ا،ىى  

 Yo sabía lo que ellosسلنمىى  و ىىع    Castellanosو Abboud نبلهىى  

ignoraban       
يف اكثىى   األخىى  ننبىى   ىى  . ،ىىه األ.ىىه ذ أبىىو ط ،ىىا يف  رملىىت  ىىلن ا يىىت 

تتۡت ٱوَ يبىىو  ا،  سىىث اكغىىريب:  و،ننأىىر إىل  رملىىت ،هن  ىىه يف اكىى دة    ۡبَيضَّ
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ا، ل ض  واكب ود    ي لا ا،  ر  ت ا،ى  ت  ىدد  فهىو   (02)يو.ىف  َعۡيَناهُ 
 ىعف يىدد  إىل عمىم  د.ىت  و.ىد ا هفىم اك ملىون ب ملىت سررلىت   لاىت دون 

  glaucome   glaucomaا.هعم   اك صلح ا،صيب يف ا،لغىت اكنبىو  إ،لهى   أ  
ت يةىهصع أ   ى  م إ.ى    )وال ررنةى  وال إناللىظ ( أن يعصى   ىلا اكب بىى   
وا ةىىىىمت  رملىىىى  م  مىىىى  و د يف  عللىىىىق ا،  سىىىىث اكغىىىىريب ب ،ر   ىىىىت أو ا  ىىىىو أو 

 ا،هارا  
 ترجم  ما ال يترج : -4

 ََّٰهِيمَ  إِن َٰه   َۡلَلِيم   إِبَۡر وَّ
َ
نِيب   أ [55]هود:  ٧٥ مُّ

1- Inna Ibrāhim lahalim awwāh munib (11.74) 

- Abraham era, ciertamente, benigno, tierno, estaba 

arrepentido (C) . 

- Abraham realmente era benigno, compasivo, penitente (V). 

- Es cierto que era indulgente, movido a la compasión y 

siempre se volvía (a Allah) (M). 

- ...pues Abraham era manso, compasivo, inclinado a la 

indulgencia (B) . 

 ۡا َءاَتۡيَنََٰك  َولََقد ِنَ  َسۡبعّٗ    [75]الحجر:  ٨٧ ۡلَعِظيمَ ٱ ۡلُقۡرَءانَ ٱوَ  لَۡمَثاِن ٱ م 

2- Wa laqad ’ātaynāk sab‘ mina l- mātani wa l- qur’ān l- ‘azim 

(15.87)  

-    Te hemos dado siete de las mazani  y el sublime Corán (C) . 
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- [Te hemos dado siete de las repeticiones y el Corán 

grande] (V). 

- Y realmente te hemos dado siete de las más repetidas y el 

Corán grandioso (M) . 

- Ya te hemos dado los siete versículos que deben ser 

repetidos constantemente así como el gran Corán (B) .              

نوعى    ىت ا،المى   ا،ى  ،ىل   ى   بى ب،   00عىت  Newmark (0)يهحدث 
يف ،غ   أخر   و،ات عند  رملت ا،برآن ا،اىرمي جنىد أن  نى ك أنواعى   .ىد ط بىت 
عىىت ذ ىىت ا،  سىىث  و اىىلا جنىىد  لمىى   .رآنلىىت  ثىى   طةىىلني   ثىى    ا،ىىر.لم  

 م أ   ه  س ئرا ا ألنه ال يةىهصلع أن ي حىث  ى  عىت يبف اك  …  سن ن   أوان
 صى بق يف ا،لغىت اإل.ىى  نلت ،عىد  رهمىىه  ى   رىىلوان  ىث،   ىى  أ ثىر  ىىت  ةىت ع ىىر 
 فةى ا   ربىد  عى   اكىد ت    ا،ع بىد    ا،ىل  يه ىع ا،صريىق اكةىهبلم    ا،عى ت   

لن ا،الم    لف  ر م إذن اك ملون اإل.  ن  … ا،ل  يعلم ا،ن ل او   
 ا،  ال    م   

 compasivoوع ىىد ا،غىى   لمىىت  García Bravoو  Vernetيف اكثىى   األو  اخهىى  
ا،  حتم   tiernoنب  ا،لفظ ا،برآ  إىل  Cortésوا،   ع   سنون  أو  ؤو   و 

اكعىن نفةه  بري      لن احمل وال  ،هبريا اكعىن  ال نعد    رملت وا   يف نأرن  

                                                           

 (1) Newmark, Peter, Manual de traducción, trad. esp. Moya, 

Virgilio, Madrid, Cátedra, 1995, pp.238-239. 
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حمل رأت علم ا،ر.م ا،بىرآ  وإعصى ء  و ا عللىىىىق يف ا   ىىىىلت ي ىىىىرل رلىىىىه اكىىىى  م 
 اكعىن ا بلب  ،لفظ ا،برآ   

،بد اخهلف أ   ا،علم يف  فة   اكث    رب   ابت  ةعود وابت عمىر وابىت 
ع ىى ل وجم  ىىد و.ىىعلد بىىت   ىى  وا،ضىىح ك وطىى  م:  ىى  ا،ةىى ع ا،صىىوا   و و  

ت   ةىهد،ني ببىو  ا،نىيب صىلم اا عللىه و.ىلم  : عمر وعل  وط  م: أا  ا،ف حت
أ  ا،بىىرآن  ىى  ا،ةىى ع اكثىى   وا،بىىرآن ا،عأىىلم   و نىى ك  ىىت  أ  أاىى   عىى  ا،بىىرآن  

  له 
ا،ىل     Cortésو.ىد اخهى   اك ملىون اإل.ى  ن عمو ى   ا،هفةى  ا،ثى   ب .ىهثن ء 
أاى   انه   نى   ىو  س رظ علم ا،ر.م ا،بىرآ   ضىلف    عللبى    فلىدا  يف ا   ىلت   ى 

 Schwallyو Nöldeke, Bauer, Lammens رهو يةهد  بى  Vernetا،هعللق ا،ل  و عه 
 ىىت و اء عملهىىم إىل ا،نلىى   - مىى  نعلىىم–و ىىلام علمىى ء  فةىى   و لهىىم يهىىدرون 

   (0) ت ا،برآن ا،ارمي و ت  ن لت ا،ر.و  صلم اا علله و.لم

 االستغالل السيئ للحواشي: -5
 ىىى  م  ىىىو نبىىى   ىىى   ىىى  .لىىى  يف ،غىىىت أخىىىر  بل.ىىىلو  إن وا ىىىا  ىىى  

بةىىىل  و.ىىىه  وسةىىىا  ص ببىىى   د.لبىىىت و ن .ىىى ت  ،اىىىت  همهىىىه .ىىىد  ع  ىىىه  
بعىىىض ا، ىىىعوب   عنىىىد   يهعلىىىق األ ىىىر مبةىىى ئ  اب رلىىىت ،لةىىىت يف ا،لغىىىت اكنبىىىو  

                                                           

 ( ،لهعر  علم  درهم ميات ا،ر وع إىل  ه  :0)
Nöldeke, Theodor, Remarques critiques sur le style et la syntaxe du 

Coran, trad. francesa de Bousquet, G.H., Paris, Maisonneuve, 1952.     
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إذا   نت  ن ك نبى ين  ىمنلت يف ا،ىنص  إ،لهىى   و،لةىىت سىى  يف اكعىى  م  و ىىلا 
 األصل   

 م أ ىىى    ىىىلن اك ىىىصلح   ا،هىىىدخ      ىىىرة  ىىىت أ ىىى  إن وا ىىىا اكىىى  
 Salvador Peña إي ى   اكعىىن   ىلن ا،هىدخ،  مياىت أن  و ىع ى سةىا  أ  

(0)و
Hernández   إ   يف ا،نص اك  م بعلنه أو يف ا وا   أو يف اكبد ت    ى 

إال أن  و ىىىىوع ا وا ىىىى  .ىىىىد ،بىىىى  ا هم  ىىىىى     ىىىى ا   ىىىىت . ىىىى  ا، ىىىىى سثني 
ألنىىىه يف بعىىىض ا ىىى ال  ياىىىون ا،هعللىىىق يف ا   ىىىلت  ىىىرو ي  ا ألنىىىه وا،لةىىى نلنيا 

يو ح ع   ا  ط  ضت  أو  علو        لت جمهو،ت ،لب  ئ  أو يعص  ن لة عت 
أمسىىىىى ء األعىىىىى،   أو يو ىىىىىح بعىىىىىض ا،المىىىىى   ا،دخللىىىىىت  أو ي ىىىىىرل  علو ىىىىى   

 وا،لجوء إىل  لن ا،هعللب   ا،   بصع خل  ا،براءة ى  م  يىر  ذ،ىك… غرارلت
 بعض ا،  سثني ى ياون إا بل   ب  و رو ي   يف بعض ا  ال  

و نىىىى ك  ىىىىت ا، ىىىى سثني  ىىىىت يىىىىرون أن ا،لجىىىىوء إىل ا وا ىىىى  ،هفةىىىى   ىىىى  
ا.هع م علىم ا،بى  ئ  ىو وصىمت عى   يف   ىني اكى  م ا،ىل  يبىو  بىل،ك  إال 
أن  ىىىدالء ت يفاىىىروا سهمىىى   يف ط يىىىت ا، ملىىىت يف سىىىد ذا ىىى   رالمىىىت  ةم ىىى ة   أو 

ض ن  ا،  يفهمه  ا،ب  ئ اكةلم ال بد     ت  عللق س  يةىهوع ه  ا،بى  ئ    
 ا،ل  ،لةت ،ه اب رت إ.، لت  

                                                           

(1)  Peña, Salvador y Hernández Guerrero, Mª José, Traductología, 

Universidad de Málaga, 1994, pp.36-37.   
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،اىىىت  ىىىلن ا،هعللبىىى   ال  فلىىىد يف  ثىىىى   ىىىىت األسلىىىى ن  ذ،ىىىىك أاىىىى  .ىىىىد 
 هحو  إىل .،ل ره ك يو هه اك  م صو  عبى  ا،بى  ئ سى  ي ىث رلىه مسىو  

  رمل   ا،برآن   ا بد ا،درني  م  جند يف جمموعت  ت
 عللب    يف .و ة ا،ف حتت ا،  ال  هج وةم  3262   (0)ر ملت األمحديني

. ع آي   جند . ع صفح    ت ا،هعللق  ويف بعض ا  ال  جند  عللب   
واسدا  .د يةهغرق صفحهني    لهني  و ت خ،  ا.هبراء  لن ا،هعللب   جند 

ن ببد      و حم و،ت ،ل ويج أن  د  اك  م ت يات أبدا   رملت ا،برآ
 عللب    6وا، ف: 3  1كعهبدا  ط ئفهه  و،نبرأ     ها يف .و ة اجلمعت: 

ِيٱ ُهوَ   علم ا ي  : ِ ٱ ِف  َبَعَث  َّلَّ ِي  م 
ُ
ِۡنُهمۡ  رَُسوّلّٗ  نَ  ۧۡۡل  َعَلۡيِهمۡ  َيۡتلُوا   م 

َٰتِهِ  ِيِهمۡ  ۦَءاَي  لَِف  َقۡبُل  ِمن ََكنُوا   ِإَون ةَ ۡۡلِۡكمَ ٱوَ  ۡلِكَتََٰب ٱ َوُيَعل ُِمُهمُ  َويَُزك 
بِي   َضَلَٰل   ا ِمۡنُهمۡ  َوَءاَخرِينَ  ٢ مُّ  ۡۡلَِكيمُ ٱ ۡلَعزِيزُ ٱ وَُهوَ  بِِهۡم   يَۡلَحُقوا   لَمَّ
٣  :[3-2]الجمعة   
ََٰبِنا  َمۡرَيمَ  ۡبنُ ٱ ِعيَس  قَاَل  ِإَوذۡ و  َٰٓءِيَل  َي ِ ٱ رَُسوُل  إِن ِ  إِۡسَر  إَِلُۡكم ّللَّ

قّٗ  ِ َصد  َٰةِ ٱ ِمنَ  يََديَّ  َبۡيَ  ل َِما امُّ َۢا تلَّۡوَرى َ ِ ِت  بِرَُسول   َوُمبَش 
ۡ
 َبۡعِدي ِمنَۢ  يَأ

ۡۡحَُد   ۥا ۡسُمهُ ٱ
َ
ير  ص سا ا، ملت أن ا يهني   ء   ،ه  را ببدو   [6]الصف:   أ

                                                           

(1)  Tahir Ahmad, El sagrado Corán. Con texto en árabe y        

traducción al español, Islam International Publications, 1988. 

 



  

37 

 

اكهد  اكنهأر ا،ل  ،ت ياون إال  د.  ا،فر.ت األمحديتا ألنه  ت 
ه  علم ذ،ك بهفة   ا،ر.و  صلم علله و.لم أصو  ر  .لت  ويةهد   ا،فبل

ا ِمۡنُهمۡ  َوَءاَخرِينَ ،آليت األوىل  .   ا، ح بت:  ت  م    بِِهۡم   يَۡلَحُقوا   لَمَّ
ي   .و  اا    رلم يرا عهم س  .ئ  ا،ا   ى ورلن  .لم ن ا،ف  .  ى رو ع 

اإلمي ن ا،ر.و  صلم علله و.لم يدن علم .لم ن ا،ف  .  مث .  :  ،و   ن 
 (0)عند ا،ثري  ،ن ،ه      أو      ت  دالء 

 ثىى   ىىلن ا، ملىى   اكثبلىىت ب ،هعللبىى   وا وا ىى    ىى ح جملىىدا  ختىىد  
 هىىى    علنىىىت  وال ختىىىد  بىىىل  سىىى    ىىىت األسىىىوا  ا،غ يىىىت ا،ن للىىىت ، ملىىىت ا،بىىىرآن 

 ا،ارمي  
يف سوا   ا، ملى   اإل.ى  نلت ا،ى  .  ن  ى  و ىدن   عللبى    ىد  إىل 

 ىى   بعىىض اكعىى   ا،ىى  ال يةىىهصلع ا،بىى  ئ رهمهىى  ، عىىدن عىىت اكاىى ن وا،ظ ىى ن إي
وا،هب ،لىىد وا،و.ىى  ا،ثبىى يف ا،ىىل  نىىظ  رلىىه ا،بىىرآن ا،اىىرمي   وو ىىدن  أخىىر   ىىد  

 إىل ا،ه ويه وا،هبظةم وإا  ة ا،  ه   و ا،هن .ض    إخل  
يف  ىىلا ا،ف ىى  نهصىىرق إىل بعىىض أنىىواع  ىىلن ا،هىىدخ، ا ألن اكو ىىوع 

      ه حبث طوي  و عمقيلظ 

 تعليقات يات طابع  قدي: -
إن ا،هىىىدخ  اك   ىىىر ،لمىىى  م يف ا،ىىىنص ا،ىىىل  ي ملىىىه ال يعىىى    ىىىحلح 
بعىىىىض نبىىىى ين ا،ىىىىنص األصىىىىل  أو  غل  ىىىى ا ألن علىىىىم اكىىىى  م أن ينةىىىىم نفةىىىىه 

                                                           

   2016( بر.م  201/  0يت ) ( أخر ه ا، ن    عند  فة  ا 0)
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واعهبىىى دن عنىىىد   ي حىىىر يف عىىى ت ا، ملىىىت ألنه و.ل  ينب  أرا  ا   علنت وال ميانه 
 و،لت انه     لن األرا   أن يهحم   ةد 

أرا  ا    همت سلث يبو : إن  ن ك  Cortésينب   06رف  .و ة  رمي:
ا    ت ير  بلن ا يت  رَۡسۡلَنا

َ
ا لََها َفَتَمثََّل  ُروَحَنا إَِلَۡها فَأ  ١٧ َسوِي ّٗا بََشّٗ

إ   ة إىل أن أ  علةم ى علله ا،ة،  ى ت  ات عل اء  وأن نيب اا  [75]مريم: 
 ،ملَد  ت ا،ع،.ت بني   ي  ا،ل  الم يف صو ة إنة ن و رمي وُ 

( بلنه يف ا يت (199.7-200يف  دخ  . رر يف س  لت   Vernet ويبو 
 ت .و ة ر لت(   ني أن ا،نيب صلم اا علله و.لم ا  اا  37نفةه  )

 َووََجَدكَ ذنوب    ويف  عللق آخر ير  اك  م نفةه ى . حه اا ى أن ا يت
 ضَ 
صلم اا علله و.لم   ن  ع  أن ا،نيب  [5]الضحى:  ٧ َفَهَدىَٰ  ٓاّل ّٗ

   ر     
ربىىىد رىىى ق ةم ىىى،ءن وبىىىني  بل.ىىىلو  و.ىىىح  درىىىه  ىىىت  García Bravoأ ىىى  

(:  يف  عهبدا  ا،عر  واحملمديني ع  ت  0017ا، ملت  رنبرأ  ث، يف ا،هعللق )
 لم   عر  وحممىديني     ن ك  ت ا ئر وآخر   رر  بلت ا،ب لد  ن   و إيراد

ر .هعم    لن ا،المى    ىد  إىل ا،نلى   ىت ا،ىديت اإل.ى،  ا ألنىه ،ىل   ىت 
 حممديون وإمن   ن ك  ةلمون  

أ   ا وا   ا،   هحدث عت س دث اإل.راء واكعرا  و. ت ةموا  ا،نيب 
  García Bravoو Vernet و  Cortésصىلم اا عللىه  ىت ةمينىا َرَحىد ث وال سىر   رىى

يههجمىىىىون ب ىىىىا  يثىىىى  االنه ىىىى ن   ىىىىلا األخىىىى   ىىىىث،  يبىىىىو  يف سىىىى دث اإل.ىىىىراء 
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أ  اكد نني و ع ويت ى: ياف  اال.هدال   واكعىرا  ى بعىىد   ا.ىىهد  بىىل.وا  ع ئ ىىت 
  ليت ا،عن ريت ،نث ت أن ا  دث   ن جمرد سلم  

،براءة  ث   لن االر اءا  و ثل،   ميات ا،ر وع إىل ا،هعللب   ا  لت: 
(21.00(  )11.01(  )71.06(  )13.16(  )3.31(  )00.30  )
(32.0(  )01.36…) 
تعليقات تهدف إلرى إبررا" لالتنااضراتل الم" ومر  فري القررن   -

 الرري :
    ت انهب دا  سىو  ا،ىنص ا،بىرآ    Cortésيف  بد ت  رملهه يهة ء  

. ىد ا،  سىث  والا .ى ئ، : سبلبىت  ىلا ا،عمى  ت ينجىظن أسىد سى  ا،لىو    مبى 
األعم   ب ،لغت اإل.  نلت   لا ا،عم  وإن ت يو د يف  ها  ةىهبلت رمننى  نبىرؤن 

 يف ا،هعللب   يف ا وا    
  ث،  يبو  يف  عللبه علم ا يت األوىل  ت .و ة ا،بمر    Cortésرى

َبتِ ٱ اَعةُ ٱ ۡقََتَ :   ن ك  ت ير  بلن [7]القمر:  ١ ۡلَقَمرُ ٱ نَشقَّ ٱوَ  لسَّ
جظة ا،وسلدة ا،  أعصلت ،لنيب    ان ب ق ا،بمر  ب ،رطم  ت أن ا،برآن اكع

ا  َوَمايهحدث عت عد  و ود  لن اكعجظا  يف .و ة اإل.راء  ن َمَنَعَنا
َ
 أ

ِ  نُّۡرِسَل  ا  ٓأۡلَيَٰتِ ٱب ن إِّلَّ
َ
َب  أ لُوَن  ٱ بَِها َكذَّ وَّ

َ
   و.د نة    [55]اإلسراء:  ۡۡل

ر  ت أو     أنظ  علم  .و  ا،رمحت صلم اا اك  م أو  ن .م أن .و ة ا،بم
علله و.لم وأن .و ة اإل.راء  ت آخر    نظ  .   ا جرة  ر، ميات ،لع .  أن 

 يبو  مبث   لن ا فوا  
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أيضىى   ى عىىت  ا،هنىى .ض  اكو ىىود يف آ   يهحىىدث اك ملىىون اإل.ىى  ن ى 
ت اجلىىت يف ا،بىىرآن عنىىد ا ىىديث عىىت إبلىىل  رلبو،ىىون: إن ا،بىىرآن ي ىىفه باونىىه  ىى

  32 ىىت .ىىو ة ا،اهىىف  وباونىىه  ىىت اك،ئاىىت يف .ىىو ة ا، بىىرة ا يىىت  21ا يىىت 
وأيضىىىىىى   يثىىىىىى ون  و ىىىىىىوع خلىىىىىىق ا،ةىىىىىىموا  واأل ض باونىىىىىىه مج يف   نلىىىىىىت أيىىىىىى   

  ت .و ة ر لت:  01-1(  ةهد،ني ب  ي   1+2+1)
  ئِنَُّكمۡ  قُۡل

َ
ِ  تَلَۡكُفُرونَ  أ ِيٱب ۡرَض ٱ َخلَقَ  َّلَّ

َ
 ۡيِ يَۡومَ  ِف  ۡۡل

ا   ۥا َلُ  َوََتَۡعلُونَ  نَدادّٗ
َ
َٰلَِك  أ  ِمن َرَوَِٰسَ  فِيَها وََجَعَل  ٩ ۡلَعَٰلَِميَ ٱ َربُّ  َذ

رَ  فِيَها َوَبََٰركَ  فَۡوقَِها ا  َوقَدَّ ََٰتَها فِيَها ۡقَو
َ
ۡرَبَعةِ ِفا  أ

َ
يَّام   أ

َ
اءّٗ  أ ائِلِيَ  َسَوا ا  ل ِلسَّ

اءِ ٱ إَِل  ۡسَتَوىَٰٓ ٱ ُثمَّ  ١٠ َما ۡرِض  لََها َفَقاَل  ن  ُدَخا َوِهَ  لسَّ
َ
 َطوًَۡع  ئۡتَِياٱ َولِۡۡل

وۡ 
َ
ا أ ا  َكۡرهّٗ تَۡيَنا قَاتَلَا

َ
ائِعِيَ  أ َُٰهنَّ  ١١ َطا  يَۡوَمۡيِ  ِف  َسَمََٰوات   َسۡبعَ  َفَقَضى

وَۡحَٰ 
َ
اء   ُك ِ  ِف  َوأ ۡمرََها   َسَما

َ
ويف آي   أخر  يهحدث ا،برآن  [72-5]فصلت :   أ

حنت ،ت نعص   لا اكهع ت  وابن  علم  عللبه (  ~عت .هت أي    م  يف .و ة )ق
ونن حه ب ،ر وع إىل     ه ه  و ي  بو    يف  ه به  ا،برآن واإلجنل   يف 

  073-071ا، فح   
ب إل  رت إىل ا،اث   ت  لن ا،هعللبى    نبىرأ أيضى   بعىض اإليضى س   

مبىى   ه ىىه ي ىىحح ا،  لىىا ا،بىىرآ   ةىىهدال    Vernet ا،عجل ىىت يف  رملىى  م  رنجىىد
Blachère  ىىىت  27و،اىىىت دون إعصىىى ء أ  د،لىىى  ،ل  لىىىا اجلديىىىد ب .ىىىهثن ء ا يىىىت 

  ت ا،ةو ة نفةه    21.و ة يو.ف ا،  يدع  أن  اون .   ا يت 
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 خاتمة

يف  ىىلا ا، حىىىث .منىى  بد ا.ىىىت ، ملىى   ا،بىىىرآن إىل ا،لغىىت اإل.ىىى  نلت  و.ىىىد 
ت ا،بىىرآن ا،اىىرمي  رعر ىىن   أ   صر.نىى  بدايىىت إىل  أ  بعىىض ا،فبهىى ء يف  ةىىل،ت  رملىى

ابىت سىىظ  وا، ىى طيب وا،غىىظا   ويف األخىى  دارعنىى  عىىت راىىرة ا، ملىىت  و،اىىت ب ىىروين  
 مىى  بلنهىى  أ ىى  ا،علىىما ألن ا،بىىرآن ا،اىىرمي  هىى   أنىىظ  ،ل  ىىريت ملعىى ء رىى، بىىد  ىىت 

  ةهل  .راء ه ورهمه كت ال ينصق بلغت ا،ض د 
و.لنىى  إاىى  ا،هةىىملت ا، ىىحلحت أليىىت  صر.نىى  أيضىى   كةىىل،ت ا، ملىىت ا،هفةىى يت  

  رملتا ألن اك  م يهالم بلهجت  ت أس ين ب كعىن و،ات عت طريق اكفةر 
مث حتدان  عت ا،الم   ذا  ا،دالال  اكنهلفت وو حن  بىلن اكى  م ال 
يةىىىهصلع أن ي بىىىم   ىىىني ا،المىىى   وإمنىىى  عللىىىه أن يىىى  م ورىىىق  ضىىىمون ا،ىىىىنص  

  و أ ت  وا.هنهجن   ت خ، م  أن  ث ا   ت اك ملني ربّد ن  أ ثلت عت  رملت  و 
 ال يعهمدون علم ا،هف .  ق  اعلهم يبعون يف أخص ء    ة 

يف ا،ف   ا،ث   أيض   عر ن  أ ثلت ،هدخ،  اك ملني يف ا،بىرآن ا،اىرمي  
سلث يضلف اك ملون ع   ا  و لم    ىت أ ى  ا،ه ىويه أو دّل أراى   خ طئىت 

 ج كعهبدا  ر .دة أو ،لنل   ت  ن لت ا،ر.و  صلم اا علله و.لم أو ا، وي
 م  .من  بد ا.ت بعض ا،المى   ا،ى  ال  ى  ما ألن  ى   عى    هعىددة 
وا. سنىى  احمل رأىىت علىىم ا،ر.ىىم ا،بىىرآ  وإ ىى رت  عللىىق يف ا   ىىلت   ىىلن ا،هعللبىى   
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.ىىىى،ل رهىىىى ك يو هىىىىه  .ىىىىلّئ   ورتو ىىىى  إىل يف ا وا ىىى  يةىىىهغله  اكىىى  م ا.ىىىهغ،ال  
 صو  عب  ا،ب  ئ ،ل ث رله مسو  سبدن ا،درني 
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ال ينصق بلغت ا،ض د   ا،عويف  محلد اا حممد   رهم ا،برآن كت  -
 حممد  ا،ندوة ا،ع كلت سو   رمل    ع   ا،برآن ا،عألم 

  ا،ب  رة   اه ت و  ت   ا،ل يب حممد سةني   ا،هفة  واكفةرون -
0111   

   0117ب و   ا،ر. ،ت    برآن ا،بص ن   ن ع      سث يف علو  ا،  -
   0112 حرو   حممد   ا،اه   وا،برآن: .راءة  ع صرة   د  ق   -
 لن   حممد   اكةه ر.ون ودو  م يف  رملت ا،برآن ا،عويف حممد   -

 ا،ندوة ا،ع كلت سو   رمل    ع   ا،برآن ا،عألم 
 و ي   بو       ل ،  سو  أرا   خ طئت يرو ه  اكةه ر.ون  ت  -

خ،   رمل   خ طئت ،لبرآن   ا،عويف حممد  ا،ندوة ا،ع كلت سو   رمل   
  ع   ا،برآن ا،عألم 

  و ي   بو     ا،برآن واإلجنل    -
 مراجع بلغات أ رى:

- Arias, Juan Pablo, “Imágenes del texto sagrado”, en 

Fernández Parrilla, Gonzalo y Feria García, Manuel, 

Orientalismo, exotismo y traducción, Universidad 

Castilla-La mancha, Escuela de Traductores de Toledo 

(8), 2000. 
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- Bernabé, Luis y De Epalza Mikel, 

“Novedades bibliográficas sobre el Corán y Mahoma”, 

en Separata de la Revista Sarh al Andalus, n°5, 1988. 

- Cruz Hernández, Miguel, “La demonología en la 

teología alcoránica”, Al-Andalus Magreb, Cádiz, 

universidad de Cádiz, 1998 

- Delisle, Jean et Wodswoth, Judith, Les traducteurs 

dans l’histoire,  

     Presses de l’Université d’Ottawa, 1995.  

- García Yebra, Valentín (1986), “Las dos fases de la 

traducción de textos clásicos latinos y griegos”, 

Cuadernos de traducción e interpretación, n° 7.  

- Jomier, Jeaques, Biblia y Corán, trad.esp. Fórneas, 

José María, Madrid, Razón y fe. 

- Margot, Jean, Traducir sin traicionar. Teoría de la 

traducción aplicada a los textos bíblicos, trad. esp. 

Godoy, Rufino, Madrid, Cristiandad, 1987. 

- Menéndez Pidal, Ramón, “España y la introducción 

de la ciencia árabe”,  España y su historia, Madrid, 

Minotauro, 1959. 
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- Mérad, Ali, L’exégese coranique, “Que sais-

je?” Paris, Puf, 1998. 

- Muñoz Martín, Lingüística para traducir, Barcelona, 

Teide, 1995. 

- Newmark, Peter, Manual de traducción, trad. esp. 

Moya, Virgilio, Madrid, Cátedra, 1995. 

- Nida, Eugenne y Taber, Charles, La traducción: 

teoría y práctica, trad. Española de de La Fuente 

Adánez, Madrid, Cristiandad, 1986. 

- NÖldeke, Theodor, Remarques critiques sur le style 

et la syntaxe du Coran, trad. francesa de Bousquet, 

G.H., Paris, Maisonneuve, 1952. 

- Peña, Salvador y Hernández Guerrero, Mª José, 

Traductología, Universidad de Málaga, 1994. 

- Rubiera Mata, María Jesús, Introducción a los 

estudios árabes e islámicos, Universidad Alicante, 

1994. 
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 الفهرس 

 0                                                                                      ا،ف   األو :

 0                                                                                     متهلد: -0
 2                           اإل.  نلت: ا،لغت إىل ا،ارمي ا،برآن  ع      رمل عت     لت ن لة -1
 00                                                                         اكع  : عت  لمت ى 3

 02                                                                                     ا،ف   ا،ث  :

 02                                                              رمل    ع   ا،برآن ا،ارمي: د ا.ت ونبد

 02                                                       اكنهلفت: ا،دالال  ذا  م  ا،ال -0
 12                                                             ا، ملت: يف  غر ت  دخ،  -1
 11                                                                           ا ررلت: ا، ملت -3
 31                                                                       ي  م: ال     رملت -2
 32                                                             ،لحوا  : ا،ةل؛ اال.هغ،  -2
 36                                                               عبد : ط بع ذا   عللب   -
 31                           ا،ارمي: ا،برآن يف اكظعو ت  ا،هن .ض    إبراةم إىل  د   عللب   -

 20                                                                                             خ متت

 21                                                                                             را ع

 21                                                                               ا،برآن:  رمل  
 23                                                                                 عربلت:  را ع
 22                                                                         أخر : بلغ    را ع

 74 ....................................................................................... الفهرس


