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(٢الكهف ،)4–1:والصال ة والسال على من أزلل على قلهه الكتا ،،هدى

ورمحة للمتقني.
وبعد ،فإن اهلل تعاىل أزعم على هذه األمة اإلسالمية بالقرآن الكـر الـذي
هــداها للــق هــإ أقــه  ،وتىل م ـرا ه الســتقيم ،ومــن العلــه بالضــرور ة أن تهلي ـ
رســالة القــرآن الكــر تىل العــالني فــرا علــى الســلمني و ام ــة علمــاأل األم ــة.
ومن آياته سهحازه اختالف األلسنة واللغات ،فكان البد يف تهليـ هـذه الرسـالة
العالية من زقل مضامينها ومعازيهـا بلغـا م اللتلفـة ،ومـن د يعـد هـذا العمـل-
أي ترمجة معاين القرآن الكر -عمالً جهاديـاً علميـاً ـن أن يـنه بـه ف ـة مـن
العلماأل ،وقد قال علماأل األمهل :ما ال يتم الهاجن تال به فهه واجن ،لـذل
فــإن ترمجــة معــاين القــرآن الكــر فــرا كفايــة علــى األمــة اإلســالمية ،وداخ ــل
ضــمن واجــن الــدعه ة اإلســالمية العاليــة يف عالنــا العامــر ،وقــد تصــدى لرتمجــة
معــاين القــرآن الكــر أوالً غــا الســلمني حبســن زيــة أو بس ـهأل زيــة ،د قــا برتمج ـة
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معازيــه الســلمهن ،وال بــد مــن تق ـه الرتمجـات كلهــا ليميــل ايهي ـ مــن ال يــن،
والصاحل من غاه ،وليكهن الناس على بينة من دينهم بلغا م اللتلفة.
وأردت يف هــذا الهح ـ أن ألقــإ الض ـهأل علــى جازــن مه ــم مــن جهاز ــن
الرتمج ــة ،أال وه ــه ترمج ــة الصـ ـ لحات الديني ــة وال ــرعية وترمج ــة أ ــاأل الس ــهر،
وعرضت للمناهج التعدد ة يف ترمجة الص لحات عامة ،د تكلمت على النهج
الــذي أرجحــه يف ترمجــة مصـ لحات القــرآن الكــر الدينيــة وال ــرعية الــق مــل
أبعــاداً ثقافيــة دينيــة .وقــدمت لهحمــإ قدمــة عــن الرتمجــة وتــاري ترمج ـات معــاين
القرآن الكر تىل اللغات األوروبية واللغة اإلجنليلية .لذا فينقسم هذا الهح تىل
ثالثة أقسا رئيسة د زتائج الهح واياةمة.
أمــا القســم األول :فيتضــمن مقدمــة يف تعريــف الرتمجــة وحكمهــا .وأمــا
القســم المــاين :فيتن ــاول عالي ــة اإلس ــال وعالقته ــا برتمج ــة مع ــاين القــرآن الك ــر ،
وتعريف عا برتمجات معاين القرآن الكـر تىل اللغـات األوروبيـة واإلجنليليـة منهـا
امة .وأما القسم المال  :فيتناول مناهج ترمجة الص لحات الدينيـة وال ـرعية
يف القرآن الكـر تىل اللغـة اإلجنليليـة (اهلل-الصـال ة-الصـه -اللكـا ة-احلـج-وأ ـاأل
السهر) .وينقسم هذا القسم تىل مهحمني:
 .1الهح األول :مقدمة عن مناهج ترمجة الص لحات عامة
والص لحات الدينية وال رعية يف القرآن الكر امة.
 4الهح الماين :أمملة ت هيقية على ترمجـة الصـ لحات الدينيـة وال ـرعية
السابقة يف القرآن الكر .
وأخااً تأيت اياةمة.
ويف بداية حبمإ هذا أوجه شكري الكها للقائمني على تنظيم هذه الندو ة
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الهارك ـ ــة يف لم ـ ــط اللـ ـ ـ فه ـ ــد ل هاع ـ ــة الص ـ ــحف ال ـ ـ ـريف بالدين ـ ــة الن ـ ــهر ة،
ولت ــهجيههم ال ــدعه ة ة للمس ــادة يف ه ــذه الن ــدو ة العالي ــة الهم ــة س ــائالً ال ــهىل
سهحازه أن يؤجرهم ويهفقهم ويسدد خ اهم ويهارك مساعيهم يف خدمة كتابه،
وتعـالأل كلمتــه ،وز ــر ســنة زهيــه مــلى اهلل عليـه وســلم ،ويــأيت حبمــإ ضــمن ا ــهر
الماين ،الهضهع المال والرابط منه.
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مقدمة في الترجمة
 -1تعريف الترجمة:
 1-1لغة ة ة ة ت ـ ـ ــرجم الك ـ ـ ــال  :بين ـ ـ ــه ووض ـ ـ ــحه .وت ـ ـ ــرجم ك ـ ـ ــال غ ـ ـ ــاه
وعنه :زقله من لغة تىل أخرى ،وفسركالمـه بلسـان آخـر،ا قالـه ايـههري .قـال
أبــه الهقــاأل :اهــه تبــدال لفظــة بلفظــة تقــه مقامهــا ،ــالف التفســا ،فالرتمجــة
أخص من التفساا.
وتأيت الرتمجة عـ آخـر تقـهل :تـرجم لفـالن ،أي ركـر ترمجتـه وبـني تارهـه
أي :سا ة حياته.
والرتمج ــان بف ــتو الت ــاأل وض ــمها :الفس ــر للس ــان .ومج ــط الرتمج ــان :تـ ـراجم
وترامجـة .والفعـل يــدل علـى أمــالة التـاأل لـا يــدل علـى أن الكلمــة عربيـة وليســت
مـن أمـل أعجمـإ وال ةهلـة عـن معـ آخـر علـى األرجـو .تال أن اللبيـدي قــال
يف تاج العروس :اوهل هه عريب أو معر ،درغمـان فتصـرفها فيـه ف ،فيـه خـالف
زقله شيلناا( .)1ولا سهق يتهني أن معاين كلمة الرتمجة اتدورژ .يف اللغـة العربيـة
( )1ازظ ــر م ــاد ة رج ــم وت ــرجم يف :ةم ــد ب ــن مك ــر ب ــن منظ ــهر ،لس ــان الع ــر( ،ب ــاوت،)1991/1211 ،
 449/14؛ وأبـه الهقــاأل أيــه ،بـن مهســى الكفــهي ،الكليــات معجـم يف الصـ لحات والفــرو اللغهيــة،
قي ـ ـ ـ ــق د .عـ ـ ـ ــدزان درويـ ـ ـ ـ ـ ود .ةمـ ـ ـ ــد الص ـ ـ ـ ــري( ،ب ـ ـ ـ ــاوت ،)1991/1211 ،ط ،4ص 111:؛
وةم ـ ــد ب ـ ـ ــن يعق ـ ـ ــه ،الفاو اب ـ ـ ــادي ،الق ـ ـ ــامهس ا ـ ـ ــي  ،قي ـ ــق ةم ـ ــد ز ـ ــد العرقس ـ ــهس( ،ب ـ ــاوت،
 )1991/1211ط ،5ص 1119 :؛ وةم ــد مرتض ــى اللبي ــدي ،ت ــاج الع ــروس م ــن ج ـهاهر الق ــامهس،
(باوت ،ال ت ) 1199/8 ،؛ والعجم الهسي لمط اللغة العربية يف القـاهر ة( ،القـاهر ة ،)1985 ،ط
 88/1 ،1؛ وزد مرع لإ وأسامة مرع لإ ،الصحاح يف اللغة والعله  119/1 ،؛ وشحاد ة ايهري،
دراسات يف الرتمجة والص لو والتعرين( ،دم ق ،)1994 ،ط ،4ص.54 :
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حهل الهيان والتعها سهاأل أكان رل الهيان بلسـان عـريب أ بلغـة أخـرى يـتم ـا
الهيان لغا العر ،زقالً عن لغة العر،ا(.)1
 2-1اصطالحا :تقسم ترمجة النصهص الكتهبة تىل تحـدى ـريقتني:
تما ترمجة حرفية ،وتما ترمجة معنهية.
أم ــا الرتمج ــة احلرفي ــة فه ــإ :زق ــل ألف ــاا م ــن لغ ــة تىل زظائره ــا م ــن اللغ ــات
األخرى حبي يكهن النظم مهافقاً للنظم ،والرتتين مهافقاً للرتتين(.)4
وأم ــا الرتمج ــة العنهي ــة أو التفس ـ ـاية فه ــإ كم ــا يعرفه ــا دوس ــرت Doster
وبليــاليف  :Belyalyevزقــل األفكــار والعــاين مــن لغــة تىل لغــة أخــرى( )1مــن غــا
تقيد برتتين كلمات األمل أو مراعا ة لنظمه(.)2
فالرتمجة-كما يقهل يهجني زايدا -Eugene Nidaتقه على ت اد العـديل
ال هيعإ األقر ،تىل األمل يف اللغة النقهل تليها  ،من زاحية الداللة أوالً د من
( )1عف ـ ــاف عل ـ ــإ ش ـ ــكري ،ح ـ ــهل ترمجـ ــة مع ـ ــاين الق ـ ــرآن الك ـ ــر  ،للـ ــة ال ـ ـريعة والدراسـ ــات اإلسـ ــالمية،
جامعــة الكهيــت ،الســنة ايامســة ع ـر ة ،العــدد المــاين واألربعــهن ،مجــادي ا خ ـر ة  1241ه ــ ،ســهتم
 ،4111ص .15:يـ ـ ـ ـ ــأيت اللرق ـ ـ ـ ـ ــاين للرتمجـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ـ ــد ة-1 :تهليـ ـ ـ ـ ـ الكـ ـ ـ ــال لـ ـ ـ ــن يهلغـ ـ ـ ــه.
 -4تفســا الك ــال بلغتــه ال ــق جــاأل ــا-1 .تفســا الك ــال بلغــة غ ــا لغتــه-2 .زق ــل الكــال م ــن لغ ــة
تىل أخـ ـ ـ ـ ــرى .ويؤك ـ ـ ـ ــد اللرقـ ـ ـ ـ ــاين أن مع ـ ـ ـ ـ ـ الرتمجـ ـ ـ ـ ــة يف اللغ ـ ـ ـ ــة يـ ـ ـ ــدور علـ ـ ـ ــى مع ـ ـ ـ ـ الهيـ ـ ـ ــان .ةمـ ـ ـ ــد
عهــد العظــيم اللرقــاين ،مناهــل العرفــان يف علــه القــرآن( ،القــاهر ة :دار تحيــاأل الكتــن العربيــة1114 ،هــ/
.1-5/4 ،)1921
( )4منـ ــاع الق ـ ــان ،مهاحـ ـ يف علـ ــه القـ ــرآن( ،بـ ــاوت ،)1991 ،ط  ،44ص .111 :ويع ــرف اللرقـ ــاين
الرتمجــة احلرفيـ ة أو اللفظيــة بقهلــه :هــإ الــق تراعــى فيهــا ةاكــا ة األمــل يف زظمــه وترتيهــه .مناهــل العرفــان
يف عله القرآن.8/4 ،
)3( Asim Ismail Ilyas, Linguistic and Extra-Linguistic Problems in
the Translation of the Holy Qur'an, Ph.D Thesis ST. Andrews
)University, England ,1981, p. 359. (Hereafter, Ilyas,Linguistic.
( )2مناع الق ان ،مهاح  ،ص.111:
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زاحية األسله .)1(،هذه هإ الرتمجـة كمـا ازتهـت تليهـا األلسـنية العامـر ة ،وهـإ
عمليــة زســهية مــن حي ـ جناحهــا ،ومتغ ـا ة مــن حي ـ مســتهيات االتصــال الــق
تهلغها(.)4
وقـ ــد أوضـ ــو عـ ــدد مـ ــن األلسـ ــنيني العام ـ ـرين ممـ ــل :سهسـ ــهر Saussure
وهــاري  Harrisوبلهمفيلــد  Bloomfieldويلمســليف  Hjelmslevوغــاهم مــن
األلسنيني أن اللغة ليست كيساً من الكلمـات ،ككننـا أن زقتـه منـه الكلمـات
واح ــد ة واح ــد ة كم ــا زقت ــه ح ــروف ال هاع ــة حرفـ ـاً حرفـ ـاً م ــن م ــندو عام ــل
ال هع ــة .تن اللغ ــة سلس ــلة م ــن ج ــداول األزظم ــة يتهج ــن از القـ ـاً منه ــا تع ــاد ة
حسا ،التقابالت عند كل حالة خامة ،فهـؤالأل األلسـنيهن يـرون مـعهبة ترمجـة
العـاين مــن لغـة ألخــرى؛ ورلـ ألن العـ -كمــا يقـهل كــاتفهرد -Catfordملـ
للغة األملية الذي ال ككن زقله تال بصهر ة جلئية(.)1
وتن زقــد هــؤالأل األلســنيني للرتمجــة العنهيــة يفســر لنــا تفسـااً علميـاً لــارا
تسر الرتمجة احلرفية يهماً سااً مرضياً :ألن الكلمات ال تغ إ بالضـرور ة السـاحة
التعهايـة زفســها يف اللغــات اللتلفــة( .)2الــذل يعــرتف الكمــاون بصــعهبة ترمجــة
األعمــال األدبيــة ،بــل تن هنــاك مــن يقــهل باســتحالة ترمجــة ال ــعر ممالً(فكيــف
بالقرآن الكر ف) ،وهذه الصعهبات ليست زتاجاً لاهية األد ،اللغهية بل زاجتة
عــن أن العمــل األديب الــرتجم مــن لغــة تىل أخــرى يفقــد أشــياأل كم ـا ة ،تزــه يفقــد
( )1ج ــهرج مهز ــان ،الس ــائل النظري ــة يف الرتمج ــة ،ترمج ــة زص ــيف يت ــهن( ،ب ــاوت ،)1992/1215 ،ط،1
ص.111:
( )4الرجط السابق زفسه.
)3( Ilyas, Linguistic, p.359.
( )2جهرج مهزان ،السائل النظرية يف الرتمجة ،ص.84 :
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تل اإلشعاعات النفسية واالجتماعية والظالل الذاتيـة الـق تتضـمنها اللفظـة يف
اللغــة الهاحــد ة ،وهــذا يــدل علــى ارتهــاط اللغــة بــالفكر واإل ــار احلضــاري العــا ،
ومن اجملا فة أن ينظر تىل تل األلفاا على أهنا لرد رمه  ،فقد ارته ت بالفكر
اإلزساين ارتها اً وثيقاً وأمـهو مـن الصـعن أن زتصـهر أي زـهع مـن التفكـا بغـا
هذه األلفاا ،فاإلزسان يفكر بهسا ة هذه األلفااا(.)1
و ــذا ال ــذي ق ــدمناه يته ــني لن ــا اس ــتحالة الرتمج ــة احلرفي ــة وم ــعهبة الرتمج ــة
العنهية ألي زص أديب من وتىل اللغة العربية ،فكيف برتمجة القرآن الكر ف! هذا
الكتا ،اإلهلإ الذي ةميل دون غاه من النصهص يلات بلغت به حد اإلعجا
والعجل ة ،تهنا ميل ة النظم الذي يستحيل ترمجته بلغة أخرى.
وقد احتهى القرآن الكر على ميلات أخرى جعلـت ترمجتـه مهمـة مـعهة
جداً تن تكن مستحيلة ،منها:
أوالً :أن الــنص القــرآين منفــرد يف أســلهبه وال ينتمــإ تىل أي زــهع مــن أزـهاع
الكتابــة الألهفــة ،فهــه لــي مــن النمــر الــألهف لله ــر وال هــه ب ــعر ،لــا عل ـه
منفرداً و عل ترمجته مستحيلة.
ثازياً :أن النص القرآين قد تستنه منه ٍ
معان عديد ة.

 -2حكم ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات األخرى:
يتهــني لنــا لــا ســهق أن الرتمجــة احلرفيــة للقــرآن الكــر عناهــا االم ـ الحإ
مستحيلة ،وهذا الع هه :زقل ألفاا من لغة تىل زظائرهـا مـن اللغـات األخـرى
حبيـ يكــهن الــنظم مهافقـاً للــنظم ،والرتتيــن مهافقـاً للرتتيــن؛ ألزــه ال يهجــد لغــة
( )1شكري عليل الاضإ ،من تشكاليات النقد العريب ايديد( ،باوت ،)1998 ،ط ،1ص.18:
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لاثلة للغة أخرى يف كلما ا ومـيغها وال يف أسـالين الهيـان فيهـا .لـذا فحكمهـا
أهنــا ةرمــة باإلمجــاع ألهنــا غــا لكنــة ،وقــد اعــرتف أكمــر الرتمجــني لعــاين القــرآن
بذل ومنهم الست ر آرثر آربري ،الذي قال يف مقدمة ترمجتـه للقـرآن الكـر :
اأ لقت على تـرمجق هـذه اسـم تفسـا متفقـاً مـط وجهـة النظـر اإلسـالمية يف أن
القـ ــرآن ال ككـ ــن ترمجتـ ــها( .)1وكـ ــذل أكـ ــد الـ ــرتجم السـ ــلم اإلجنليـ ــلي ةمـ ــد
مارمــاديهك بكم ـهل يف مقدمت ــه لرتمجــة القــرآن الكــر بأزــه يعتق ــد بــأن القــرآن ال
ككن ترمجته؛ ألزـه كـال اهلل العجـل الـذي يؤثر اعـه يف القلـن فتـدمط العـني مـن
ترتيل ــه ومعازيـ ــه ،وأيـ ــن رل ـ ـ يف الرتمجـ ــة ف( .)4وقـ ــد أكـ ــد كـ ــذل ( ) 1919
شـالبا  W. G. Shellabearأن القــرآن الكـر ال ككـن ترمجتــه؛ ألن الرتمجـة لــن
تتمكن من تيفاأل النص األملإ حقه.
أمــا الرتمجــة العنهيــة التفس ـاية للقــرآن الكــر فهــإ أيض ـاً بالغــة الصــعهبة،
وتن كـ ــان الـ ــهع قـ ــد حرمهـ ــا السـ ــتحالتها عنـ ــدهم( ،)1تال أن معظـ ــم العلمـ ــاأل
الســلمني ،و امــة علمــاأل األ هــر ال ـريف قــد أجا وهــا ولكــن ب ــروط دقيقــة
()2
وقاســية  .والعلمــاأل الــذين قــالها بتحــر الرتمجــة العنهيــة تمنــا رههـها لــذل حرمـاً
مــنهم علــى القــرآن الكــر  ،ورلـ بســهن الرتمجــات الســي ة والليفــة الــق قــا ــا
)1( Arthur J. Arberry, The Koran Interpreted, (Oxford: Oxford
University Press, 1998), p.xii.
)2( Muhammad Marmaduke William Pickthall, The Meaning of
the Glorious Qur'an, (Istanbul: Çagri Yayinlari, 1996), p.xiii.
( )1عممان عهدالقادر الصايف ،القرآن الكر  ،بدعية ترمجة ألفاظه ومعازيه وتفساه ،وخ ر الرتمجة( ،باوت،
 ،)1994/1211ط ،1ص.118-111:
( )2ةمــد مــاحل الهنــدا  ،الست ـرقهن وترمجــة القــرآن الكــر ( ،بــاوت ،)1981/1211 ،ط ،4ص-85 :
.89

8

األوروبيهن قـدكاً وحـديماً ،ورلـ تمـا عـن قصـد أو عـن سـهأل فهـم للـنص القـرآين
العريب.
وحنن عندما زقهل جبها الرتمجة العنهية-الق هإ زقل األفكار والعاين مـن
لغــة تىل أخــرى-فإزنــا زعتمــد علــى حجــة قهيــة ،وهــإ أن الرتمجــة العنهيــة تيضــاح
للمع فهإ ذا مرادفة للتفسا؛ ألن التفسا تيضاح ،وهه علم يهح فيه عن
الق ــرآن الك ــر م ــن حيـ ـ داللت ــه عل ــى مـ ـراد اهلل تع ــاىل بق ــدر ال اق ــة اله ـ ـرية،
ويتحقــق التفســا ولــه بعــرا مع ـ واحــد( ،)1فكمــا أن تفســا القــرآن بالعربي ـة
ضروري والمازط منه ،فكـذل زقـل معـاين تفسـا القـرآن تىل لغـة أخـرى ضـروري
وال وال مازط منه ،وهه جلأل مهم من وسائل تبـال الـدعه ة اإلسـالمية وز ـرها
يف بقــاع العــا  .وهلــذا زــرى أن ي لــق علــى ترمجــات القــرآن الكــر اســم ترجم ة

معةةي ا قرآةةرال غيراإلة قي او غة م ورلةةي مة قراإلةيت ،م ل ال غطاةةع ياو ةةي

قسةةت ترجم ة قرآةةرال؛ ألن كلمــة ترمجــة القــرآن تــهحإ بــأن معظــم معــاين الــنص
مهجــهد ة أمــا القــارأ ،مــط أن الهاقــط لــي كــذل  .والفائــد ة األخــرى يف تضــافة
كلمة اترمجة معاينا على عنهان الرتمجة هإ أن يهقى يف رهن كل من يقرأ هذه
الرتمجة أن الذي أمامه لي الـنص القـرآين العجـل وتمنـا هـه تفسـا للمعـ  ،وهـه
تفســا ب ــري للــنص العجــل ،وشــتان بــني العـ اله ــري والــنص األمــلإ ،فهــذا
يؤثر يف النفـهس تىل درجـة الهكـاأل وأمـا راك فتـأثاه أقـل مـن تـأثا الـنص األمـلإ
بــدرجات كه ـا ة .واألول محــال وجــهه وأمــا التفســا فهــه مــل معــاين ةــدود ة.
و ــن يف مقدمــة أيــة ترمجــة أن ينهــه القــارأ هلــذه األمــهر ،وتىل ضــرور ة أن يقــه
السلم بتعلم النص األملإ.
( )1اللرقاين ،مناهل العرفان يف عله القرآن.)94/4(،
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وتزين أرى يف ختا الكال علـى حكـم الرتمجـة أن مـن شـروط الـرتجم :أن
يكهن مسلماً ،و ر شرعاً أن يقه ا غا مسـلم؛ ألزـه ثهـت لـدينا بالتجربـة أن
كل من قامها من غا السلمني ذه الهمة وقعـها يف أخ ـاأل ،تمـا لعـد فهمهـم
لل ــنص ،أو عـ ــن تعم ــد كم ــا فع ــل ن .ج .داود (اليه ــهدي) يف ترمجت ــه ال ــههة
للقرآن الكر .
وقهل الهدأل بالكال على مناهج ترمجة الص لحات اإلسالمية ،زتكلم يف
هــذا القســم علــى ضــرور ة الرتمجــة تىل اللغــات األخــرى وعالقتهــا بعاليــة اإلســال ،
وزتكلم باختصار على تاري ترمجات القرآن الكر تىل اللغة اإلجنليلية.
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أوالً :ترجمة القرآن الكريم وعالمية الدعوة اإلسالمية
تن اإلسال دين عالإ لكل اله ر لتلف لغا م وألهاهنم بنص القرآن
ح ح ح ۡ ح ۡ ح ح َّ ح َّ ٗ ذ
ح ٗ حح
َّ
ٗ
الكر  :وما أرسلنَٰك إِّل كٓافة ل ِلن ِ
اس بشِ ريا ونذِيرا ( سهأ،) 48 :
وتن أمة الدعه ة شاملة لكل الناس يف كل العا  ،واإلسال دين عالإ ماحل
ۡ ح ح
ذ
َّ
ُّ
ح
ح
َّ
لكل مان ومكان قال اهلل تعاىل:قل َٰٓ
يأيها ٱۡلاس إ ِ ِن رسول ٱلِلِ
إ ح ّۡلك ۡم حَج ً
ِيعا( األعراف ،) 158 :وتهلي اإلسال واجن على كل مسلم قال
ِ
ح
ح
ح َّ ح ح َٰ ح ح ح
ۡ
اهلل تعاىل :ق ۡل حهَٰ ِذه ِۦ ح
رية أنا حو حم ِن
يل أدعوا إِل ٱلِلهِ َع ب ِص
ب
س
ِ
ِ
ۡ
ۡ
َّ ح ح ح ۡ ح َٰ ح َّ ح ح ح ح
ح
ح
شك ِي  (١٠٨يهسف ،) 118 :وال
ٱتبع ِني وسبحن ٱلِلِ وما أنا مِن ٱلم ِ
ككن أن تتم دعه ة غا السلمني من غا العر ،اليه تال بلساهنم حىت تقه
َّ
حح حۡ ح ۡ
ح
ح
ح
َّ
ۡ
ان قو ِمهِۦ
احلجة عليهم قال اهلل تعاىل :وما أرسلنا مِن رسول إِّل بِل ِس ِ
حذ ح ح
ي له ۡم (تبراهيم ) 2 :وما ال يتم الهاجن تال به فهه واجن كما سهق وأن
ِّلب ِ

ركرزا ،لذا كان من الضروري اليه ترمجة تفسا معاين القرآن الكر تىل لغات
العا اللتلفة ،حىت يتمكن غا النا قني بالعربية من قراألته وفهم معازيه كما
أزلله اهلل تعاىل .هلذا جند أزه من الضروري اليه القيا دمة ترمجة معاين النص
القرآين الكر تىل كل لغات العا  ،وال سيما اإلجنليلية الق أمهحت اليه لغة
عالية.
ومنذ بدايات اإلسـال وازت ـاره بـني غـا العـر ،،شـعر العلمـاأل السـلمهن
بض ــرور ة ش ــرح بعـ ـ الع ــاين الغامض ــة في ــه ،ف ــألفها م ــا يس ــمى مع ــاجم (غري ــن
القــرآن) أو (مفــردات القــرآن) ورلـ مهاكهــة لعصــرهم ،وقــا علمــاأل آخــرون مــن
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بــالد فــارس والــرتك واهلنــد وغاهــا بكتابــة تفاســا للقــرآن الكــر بلغــا م تســهيالً
على من ال يعرف العربية من ألهم ،فعلماؤزا السـابقهن راعـها مـاهنم وعملـها مـا
يتالأل مط ظروف ماهنم .فحري بنا اليه -وقد تيسر لنا من األدوات والتقنيات
ما يتيسر ألجدادزا-أن ال زقصر يف أداأل هذه الهمة على أحسن وجه.
وترا زظرزــا تىل جهــهد العلمــاأل الســلمني الســابقة يف تفســا القــرآن الكــر
وترمجــة معازيــه تىل اللغت ـني الفارســية والرتكيــة-م ــمالً-فإزنــا زــرى أهن ــم قــد ق ــدمها
خدمات جليلة .أما تفاسا القرآن الكـر وترمجاتـه تىل اللغـات األوروبيـة ب ـكل
خاص كاإلجنليلية والفرزسية واأللازية ،فلم تلـق العنايـة الال مـة كاللغـات السـابقة
الذكر ورل لألسها ،التالية:
 -1أن اإلســال ينت ــر يف أوروبــا الغربيــة مــن وقــت مهكــر ،فلــم ي ــعر
أهلهــا باحلاجــة تىل ممــل هــذه الرتمجــات ،خالف ـاً للغت ـني الفارســية والرتكيــة اللتــني
دخل اإلسال تىل الهالد النا قة ما من وقت مهكر.
 -4أن الــرتجم األجنــذ الــذي قــا همــة الرتمجــة يكــن لديــه تعمــق يف
فهم أسرار اللغة العربية؛ تر هيعتها أن هلا تكاألات ودالالت ومفـردات ال ككـن
اللغ ـ ــات الالتيني ـ ــة كاإلس ـ ــهازية والفرزس ـ ــية واإلي الي ـ ــة ،وال ايرمازي ـ ــة كاإلجنليلي ـ ــة
واأللازي ــة ،أن تس ــتهعهها أو يكــهن فيه ــا م ــا كاث ــل مــا يف العربي ــة .وهلــذا الســهن
اتسمت أكمر ترمجات القرآن الكـر الـق قـا ـا األوروبيـهن حـىت عـا 1945
بالضحالة وعد العمق مقارزة بالنص العريب األملإ الغين بالعاين ،ورل ـ كما
يقهل تدوار مهزتيه أستار اللغات ال رقية يف جامعة جنيف ـ راجط لصعهبة ترمجة
النصهص األدبية العربية تىل األوروبية لألسها ،السابقة.
 -1أن معظــم الــذين ترمج ـها القــرآن الكــر يف القــرن التاســط ع ــر وحــىت
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ب ــدايات الق ــرن الع ـ ـرين ك ــازها غ ــا مس ــلمني وغ ــا م ــؤمنني ب ــالقرآن الك ــر (،)1
ومعله أن ترمجة النصهص الدينية السامية والتعدد ة العاين كالقرآن العجل الهيان
تــاج إلكــان عميــق ــا حــىت ينقلهــا الــرتجم زق ـالً دقيق ـاً ،وهــذا يكــن تــهافر
لدى أول الرتمجني غا السلمني.
 -2حىت تاري كتابة هذا الهح فإن السلمني-ويا لألسف -ينجحـها
يف وضط ترمجات مجاعية للقرآن الكر كما فعل غاهم من أهل الكتـا ،عنـدما
ترمجـ ـها كت ــههم للغ ــات األخ ــرى ،وم ــا الرتمج ــات الت ــهافر ة الي ــه تال جه ــهد فردي ــة
استغرقت من أمحا ا سنني عديد ة ،وهـإ ترمجـات قامـر ة وفيهـا أخ ـاأل كمـا ة،
وال لــه ،اليــه هــه ترمجــة مجاعيــة يف كــل لغــة ،تعـ عــن العـ الصــحيو للــنص
األملإ من غـا ريـف وال تزقـاص ،وهـذه الهمـة هـإ مسـؤولية أوة األمـر مـن
السلمني علمائهم وحكامهم.
والرتمج ــة الص ــحيحة ض ــرورية؛ ألن أول م ــا يتع ــرف ب ــه غ ــا الس ــلم عل ــى
اإلسال هه كتابـه النـلل القـرآن الكـر  ،فالبـد أن يفهـم معازيـه بصـهر ة مـحيحة
غــا ةرفــة كمــا يفهمهــا علمــاأل الســلمني .وقــد أســلم كمــاون بســهن ا العهــم
علــى ترمجــة مــحيحة لعــاين القــرآن الكــر  ،وحــدس العك ـ أن أخــذ بعض ـهم
مــهر ة ســي ة عــن اإلســال وزــذ اإلســال -مــلى اهلل عليــه وســلم-بســهن بع ـ
الرتمجــات الفاســد ة ،كرتمجــة ن.ج .داود اليهــهدي ،الــق هــط ووع منهــا مــا يليــد
علــى مليــهن زســلة .فــال بــد أن يتــهىل الســلمهن اإلش ـراف علــى ترمجــات معــاين
( )1عفاف علإ شكري ،حهل ترمجـة معـاين القـرآن الكـر  ،للـة ال ـريعة والدراسـات اإلسـالمية ،ص.11 :
وقـارن ـا قالـه عهـد اهلل يهسـف علـإ يف ترمجتـهA. Yusuf Ali , the Holy Quran, :
.(New York, 1987), p. x.
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القرآن الكر وأن كنعها كل ترمجـة سـي ة و رمـها تـداوهلا .وقـد قامـت مـؤخراً هي ـة
الرقابــة الص ـرية نــط تــداول ترمجــة ن .ج .داود؛ ورل ـ لســهئها ولــا ملــه مــن
()1
معلهمات حاقد ة على اإلسال والنذ .
فاحلمد هلل الذي حفظ كتابه من التهديل والتحريـف وفضـو الـذين رفـهن
ترمجته ،وما اهلـدف مـن هـذا الهحـ وهـذه النـدو ة الهاركـة تال الك ـف عـن ممـل
رل التحريف .ولكن قهل الكال على مناهج ترمجة الص لحات مفصالً البـد
للقــارأ أن ي ل ــط علــى ت ــاري م ــهجل أله ــم ترمج ــات القــرآن الك ــر تىل اللغ ــات
األوروبية وال سيما اإلجنليلية.

( )1ازظـر جريــد ة ايلـيج العــدد  8418الســهت  45ري القعـد ة 1219هــ 11 ،مــارس  . 1999ص،12:
العمهد المال .
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ثانياً :تاريخ ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات
األوروبية (اإلنجليزية خصوصاً)
ترمجـت معــاين القـرآن الكــر تىل الكمــا مــن لغــات العــا واحلمــد هلل ،ومــن
هــذه اللغــات ،اللغــات األوروبيــة .فقــد قــا األوروبيــهن بــأول ترمجــة للقــرآن الكــر
تىل اللغة الالتينية ،وهذه الرتمجة م ههة ،وةمت بإيعا وتشراف رئي دير كلهين
 Clunyجبنه ،فرزسـا وهـه الراهـن ب ـرس الهجـل  ،Pierre le Vénérableوكـان
رل يف آ( ،أغس ) من سنة  ، 1121والذي قا بالرتمجـة راهـن تجنليـلي
يــدعى روبــرت كيتــهن  .Robert de Kettonوكــان ســهن تكليــف روبــرت ــذه
الرتمجة هـه أن الراهـن ب ـرس الهجـل قـا بليـار ة تىل لي لـة يف األزـدل خـالل
النصف الماين من القرن الماين ع ر اليالدي ،وكان مهتمـاً بـالرد علـى اإلسـال ،
فجمط لمهعة من الرجال لكإ يهدؤوا بالكتابة ضد اإلسال  ،وكان روبرت لـن
كلف بالقيا بالرتمجة الق كازت الرتمجة األوىل للقـرآن الكـر مـن العـا ال الالتيـين
الــذي كــان را عــداأل شــديد لاســال  ،يف الهقــت الــذي كــان يعــي يف حالــة مــن
ايهف والرههة واإلعجـا ،مـن العـا اإلسـالمإ كمـا ركـر الست ـر مـهزتغمري
وات.
وقــد ةميــلت كــل الكتابــات عــن اإلســال يف هــذه الف ـرت ة بالت ــهيه والعــداأل.
وبعــد عصــر النهضــة واخ ـرتاع ال هاعــة يف أوروبــا ،وبعــد ســي ر ة العممــازيني علــى
أجلاأل عديد ة من أوروبا تتابعت األعمال عن اإلسال  ،و هط الصحف ال ريف
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يف الهندقيــة  Veniceو هعــت ترمجــة روبــرت كيتــهن عــا  )1( . 1521وقــد كــان
السهن يف تأخر ظههرهـا أن الـدوائر النصـرازية يف أوروبـا منعـت هـذه الرتمجـة مـن
الظهــهر والتــداول بــالرغم مــن التحريفــات واألبا يــل الــق احته ــا عــن اإلســال .
وكان هذا النط حىت اليتعرف األوروبيـهن علـى القـرآن الكـر وحـىت يسـهد الفهـم
ايــا ع عــن اإلســال بــني ال هقــات المقفــة يف أوروبــا كمــا هــه احلــال حــىت يهمنــا
هذا( ،)4وحـىت يسـتمر العـداأل الغـريب ضـد السـلمني واإلسـال كمـا يقـهل بهسـاين
()1
.Bausani
وق ـ ــد هع ـ ــت ترمج ـ ــة كيت ـ ــهن يف مدين ـ ــة ب ـ ــال عل ـ ــى ي ـ ــد ثي ـ ــهدور بيهلياز ـ ــدر
 Theodore Biblianderومارت هذه الرتمجة أساساً لرتمجات أوروبية أخـرى(.)2
وبعــدها تهالــت الرتمجــات األوروبيــة تهاع ـاً ،فصــدرت ترمجــة لهدوفيت ـإ مرات ـإ
 Ludovici Maracciبالالتيني ــة ع ــا  . 1198وه ــذه الرتمج ــة تض ــمنت ع ــداأل
مــر اً واف ـرتاألات واضــحة علــى اإلســال ( .)5وقــد تهعتهــا ترمجــات فرزســية أخــرى
مليفة ومغرضة.

W. M. Watt, Introduction to the Qur’an, (Edinburgh:ازظــر)1( :
Edinburgh Uinversity Press, 1997), pp.173-174
( )4ةم ـ ــد مـ ـ ــاحل الهن ـ ــدا  ،الست ـ ـ ـرقهن وترمجـ ـ ــة القـ ـ ــرآن الكـ ـ ــر ( ،ب ـ ــاوت1211 ،هـ ـ ــ ،) 1981/ط،4
ص.95 :
)3( Ilyas, Linguistic,p.392.
( )2ةمد الهندا  ،الست رقهن ،ص.91-95 :
)5(A.Yusuf Ali, the Holy Quran, p.xv; and W. M. Watt,
Introduction to the Qur’an, p.174.
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أ – الترجمات اإلنجليزية التي قام بهاغير المسلمين
 -1كازـ ــت أول ترمجـ ــة للقـ ــرآن الكـ ــر باللغـ ــة اإلجنليليـ ــة تل ـ ـ الـ ــق قـ ــا
ا ألكسازدر روس  Alexander Rossعا  ، 1129يف لندن وهه تسـكتلندي
األمل وكان قسيسا للمل ت ارلل األول .وهإ ترمجة عـن ترمجـة أزدريـه دو ريـر
 Andrè Du Reyerالفرزسية الق فيها ريف كها لعاين القرآن الكر (.)1
وكـان هــدف روس مــن هــذه الرتمجــة كمــا قــال يف مقــدمتها :أن يضــط بــني
يــدي القــارأ الغــريب مــهر ة كاملــة عــن هــذا العــدو الـهاهن (اإلســال وزهيــه) حــىت
يتجهلوا ب كل جيد لقاومته ومقاومة قرآزه ،وهلذا فقد كان عنهان الرتمجة:
The Alcoran of Mahomet translated out of Arabique into
French, by the Sieur Du Ryer...And newly Englished, for the
satisfaction for all that desire to look into the Turkish vanities

اق ــرآن ةم ــد ال ــرتجم م ــن العربي ــة تىل الفرزس ــية بهاسـ ـ ة الس ــيد دي ري ــر،
والرتجم ترمجة جديـد ة تىل اإلجنليليـة ترضـاأل لكـل مـن يرغـن يف أن يتعـرف علـى
األبا يــل والتفاهــات الرتكيــةا .وقــد أتهــط هــذه الرتمجــة لحقــني مــالن العنـهازني
التاليني:
أوالً :ـ ـ ــذير وتـ ـ ــذكا لـ ـ ــن يريـ ـ ــدون معرفـ ـ ــة مـ ـ ــا ترا كـ ـ ــان هنـ ـ ــاك فائـ ـ ــد ة
أو خ هر ة يف قراأل ة القرآن من ص.241-211 :
ثازي ـ ـ ـاً :حيـ ـ ــا ة ةمـ ـ ــد ووفاتـ ـ ــه :زـ ـ ــذ األت ـ ـ ـراك ومؤلـ ـ ــف القـ ـ ــرآن مـ ـ ــن ص:

ولليد من العلهمات عن ترمجات أخرى)1(A.Yusuf Ali, the Holy Quran, p.xv .
ازظر :عل الدين عمر مهسى ،االست را والسا ة النههية ،يف للة االندو ةا مجعية ال ؤون الدولية،
عمان ،اجمللد المامن ،العدد المال  ،ربيط الماين 1218هـ/آ ، 1998 ،ص.18 :
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.)1(215 -195
هذا ولألسف ما عرضه روس يف عناوين الرتمجة.
 -4ترمجة ا امإ وعا العربية جهرج سـيل  George Saleعـا . 1812
وعنهاهنــا ،The Al-Koran of Mohammed :قــرآن ةمــد ،وقــد اســتفاد يف
تعليقاتـه مــن ترمجــة  Maracciالالتينيــة الســابقة ،وكتــن حبمـاً ةمهيــدياً تضــمن كمـااً
من التحريف والتهجم على اإلسال ( .)4وهذه أول ترمجة مهاشـر ة مـن العربيـة تىل
اإلجنليلية(.)1
 -1ترمجة ج. .رودويل  J.M.Rodwellعا  1811يف لنـدن .وعنهاهنـا:
 ،The Koranالقــرآن ،وقــد ك ــان رودوي ــل قسيس ـاً ل ــذا فق ــد امــتألت مقدمت ــه
بالعــداأل لاســال وزــذ اإلســال وكازــت ترمجتــه زكســة تىل الــهراأل ،فهــه أول مــن
ابتــدع تعــاد ة ترتيــن الــنص القــرآين حســن تــاري الن ـلول .تال أن ال هعــات الــق
خرج ـ ـ ــت بتحقي ـ ـ ــق -Alan Jonesوه ـ ـ ــه م ـ ـ ــدرس اللغ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة يف كلي ـ ـ ــة
بيمـ وك  Pembroke Collegeيف أكسـفهرد-رتهـت فيهـا السـهر حسـن الرتتيـن
العههد للقرآن(.)2

 www. A.R. Kidwai, Translating the Untranslatable: A Surveyازظـر)1( :
of English Translations of the Quran,www.islamonline.com., p.8.
Watt, Introduction to the Qur’an, p.174.ازظر)2( :
(J.M. Rodwell, The Qur'an, Translated from the Arabic, ed. Alan )1
Jones, (London: Everyman, 1999), p.xxvi.
وما قاله رودويل يصحو ماقاله يهسف علإ يف ترمجته أن جهرج سيل يرتمجها من العربية مهاشر ة .ازظر
A. Yusuf Ali, the Holy Quran, (New York ,1987), p.xv.
)4( J.M. Rodwell, The Qur'an, Translated from the Arabic, p.x.

18

 -2ترمجة ت.ه.بالر  E.H.Palmerعا  . 1881وعنهاهنـا،The Qur'an, :
وقـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ــالر مست ـ ـ ـ ـرقاً عال ـ ـ ـ ـاً بالعربيـ ـ ـ ــة والهالغـ ـ ـ ــة ،تال أن ترمجتـ ـ ـ ــه فيهـ ـ ـ ــا
أخ األ كما ة (.)1
-5ترمجـ ــة ريت ـ ــارد بيـ ــل  Richard Bellعـ ــا  1919 -1918يف
أدزـ  ة .كــان بيــل مست ــرقاً وقسيسـاً وعالـاً بالعربيــة ،ومدرسـاً للعربيــة يف جامعــة
أدزـ  ة ،وقــد تالعــن برتتيــن الســهر وا يــات حســن هـهاه( ،)4ولــذا فقــد عنــهن
لرتمجته بالتاة:
The Qur'an translated with a critical rearrangement of the
Surahs.

القرآن مرتمجاً مط تعاد ة زقدية لرتتين سهره.
وقد كازت هذه الرتمجة ومقدمتها زتيجة لدراسته عن اإلسال الق سـهقت
Christian
The Origins of Islam in its
هـذه الرتمجـة وهـإ بعنـهان:
( Enviromentأمهل اإلسال يف بي ته النصرازية) (.)1
-1ترمجة آرثر ج .آربري  Arthur J. Arberryعا  . 1955وعنهاهنـا:
 The Koran Interpretedالقرآن مفسـراً ،والسـهن يف اختيـاره هلـذا العنـهان :مـا
رك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره يف مقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرتمج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمني االعتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

A.
( )1لليد من العلهمات عن أخ األ هذه الرتمجة الق ادت عن  15خ أ ازظر القالة التالية:
R. Nykl's article, 'Notes on E.H. Palmer's The Qur'an',
published in the Journal of the American Oriental Society, 56
(1936) pp. 77-84.
( )4عفاف علإ شكري ،حهل ترمجة معاين القرآن الكر  ،ص.11 :
)3( Watt, Introduction to the Qur’an, p.177.
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بأن القرآن فعالً ال ككن أن يرتجم ،بل يسـتحيل رلـ ألزـه عمـل أديب ليـل(،)1
وهلـ ـ ـ ــذا فقـ ـ ـ ــد ومـ ـ ـ ــف القـ ـ ـ ــرآن الكـ ـ ـ ــر بأزـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم ا ثـ ـ ـ ــار األدبيـ ـ ـ ــة يف
تاري اله رية(.)4
كــان آربــري مست ــرقاً تجنليلي ـاً يعلــم العربيــة والفارســية ،وقــد كــان مدرس ـاً
للفارسـ ــية يف جامعـ ــة لن ـ ــدن عـ ــا  ، 1922وأمـ ــا يف عـ ــا  1921فقـ ــد ك ـ ــان
مدرس ـ ـاً للعربيـ ــة ورئـ ــي قسـ ــم دراسـ ــات ال ـ ــرقني األوس ـ ـ واألدا يف ايامعـ ــة
زفسها .وتعد ترمجته من أفضل الرتمجات اإلجنليلية للقرآن الكر بالرغم لـا فيهـا
من أخ األ.
 -8ترمجة ن.ج.داود  N.J.Dawoodيف لندن عا  . 1951وقد ركر
الق ــدوائإ  Kidwaiب ــأن داود ه ــه اليه ــهدي الهحيـ ــد ال ــذي ق ــا برتمج ــة للق ــرآن
الكر ( .)1أي :تىل اإلجنليلية.
ب  -الترجمات التي قام بها مسلمون
منــذ بدايــة القــرن الع ـرين ازــدفط الســلمهن الغـا علــى ديــنهم ـ وال ســيما
اهلنــهد مــنهم الــذين كــازها يتقنــهن اللغــة اإلجنليليــة بفعــل اســتعمار اإلجنليــل هلــم ـ
لرتمجة معاين القرآن الكـر ـدف تعريـف غـا السـلمني باإلسـال الصـحيو ورد
االدعاألات الها لة عليه الق محلتها الرتمجات السابقة الق قا ا غا السلمني.
وك ــان هن ــاك أيض ـ ـاً حاج ــة م ــن الس ــلمني ال ــذين ال يعرف ــهن العربي ــة لم ــل هـ ــذه
الرتمجات .ومن أول هذه الرتمجات:
)1( Arthur Arberry, The Koran Interpreted, (Oxford: Oxford
University Press, 1998), p.xii.
)2( Ibid., p.x.
)3( A.R. Kidwai, Translating the Untranslatable, p.9.
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 -1ترمجـة ةمـد عهـد احلكـيم خـان
عــا  1915يف بتيــاال .وعنهاهنــا ،The Holy Qur'an :القــرآن الكــر  ،وقــد
وض ــط بعـ ـ التعليق ــات الس ــتنه ة م ــن الق ــرآن والس ــنة الص ــحيحة وم ــن الت ــهرا ة
واإلجنيل وبع احلقائق العلمية ،وابتعد عن األمهر غا المابتة تارهياً.
 -4ترمجـة مـا ا حـات الـدهلهي  Mirza Hairat of Delhiعـا 1914
يف دهلــإ .وعنهاهنــا ،The Koran :القــرآن ،وق ــد س ــاعده عل ــى الت ــأليف ع ــد ة
علمـ ـ ــاأل وكـ ـ ــان اهلـ ـ ــدف ال ـ ـ ـرئي مـ ـ ــن هـ ـ ــذه الرتمجـ ـ ــة الـ ـ ــرد علـ ـ ــى الست ـ ـ ــرقني
ممـل :سـيل  Saleو رودويـل  Rodwellو بـالا  Palmerو ميـهر Sir W. Muir
الذين افرتوا على اإلسال والقرآن.
أما أول ترمجة مهمة قا ا مسلم بري اين فهإ:
 -1ترمجــة ةمــد مرمــاديهك ولــيم بكمــهل Muhammad Marmaduke
 William Pickthallعـا  1911يف لنـدن .وعنهاهنـاThe Meaning of the :
 Glorious Qur'anمعــاين القــرآن اجمليــد .ولــد بكم ـهل عــا  1885وكــان أبــهه
قسيساً .عاش بكمهل يتيماً ،د تعلم ومار كاتهـاً وجتـهل يف العـا اإلسـالمإ ،د
عــاد تىل لنــدن عــا  1918لــيعلن تســالمه هنــاك ،و ــى زفســه ةمــداً .وكــان
يصلإ بالناس وه ـن ـم ايمعـة يف لنـدن .د عـاش بكمـهل  15سـنة يف اهلنـد
رئيس ـ ـ ـاً لتحريـ ـ ــر للـ ـ ــة تسـ ـ ــالمية يف كـ ـ ــل مـ ـ ــن بهمهـ ـ ــاي وحيـ ـ ــدر ابـ ـ ــاد ،وهنـ ـ ــاك
بــدأ برتمجــة القــرآن الكــر واســتمر مــن عــا  1919حــىت عــا  1948يف هــذا
العمـ ـ ــل ،د تفـ ـ ــر سـ ـ ــنتني ورهـ ـ ــن فيهم ـ ــا تىل الق ـ ـ ـاهر ة حي ـ ـ ـ عـ ـ ــرا ترمجتـ ـ ــه
على خمتصني وأخذ ترزاً من ال ـؤون الدينيـة الصـرية إلجـا  ة ترمجتـه .ز ـر ترمجتـه
يف لنــدن عــا  1911د يف زيهيــهرك عــا  . 1911وتعــد ترمجتــه مــن الرتمجــات
Mohammad Abdul Hakim Khan
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اييد ة.
 -2ترمجـة عهـد اهلل يهسـف علـإ( Abdullah Yusuf Ali)1وترمجتـه كازـت
عا  1918– 1912يف الههر .وعنهاهناThe Holy Qur'an: Translation :
 and Commentaryالقرآن الكر  :ترمجة مط تعليقات.
 -5ترمجـة عهـد الاجـد الـدريابادي  Abdul Majid Daryabadiيف الهـهر
عــا  . 1958-1921وعنهاهنــاThe Holy Qur'an: with English :
 .Translation and Commentaryالقـ ــرآن الكـ ــر مـ ــط ترمجـ ــة وتعليقـ ــات
باإلجنليلية.
 -1ترمجـة السـيد أيب األعلـى الـهدودي Sayyid Abul A‘ la Mawdudi
يف الههر . 1918
 The Meaning of the Qur'anمعـاين القـرآن الكـر  ،وهـإ ترمجــة
Muhammad
لتفســاه باألرديــة (تفهــيم القــرآن) قــا برتمجتهــا :ةمــد أك ـ
.Akbar
 -8ترمجة ةمد أسد  Muhammad Asadيف جهل ـار عـا . 1981
وعنهاهنا:
 The Message of The Quranرسـالة القـرآن ،ركـر فيهـا آراألً
خمالفة إلمجاع األمة ممل تزكاره لكال عيسـى عليـه السـال يف الهـد ،وغـاه مـن
األمهر (.)4
( )1ينتمإ عهد اهلل يهسف علإ تىل الفرقة الها نية العروفة بالههر ة الداوديني (اللجنة العلمية).
)2( Muhammad Asad, The Message of The Quran, (Gibralter: Dar
al-Andalus, 1980), p.73, footnote 33.
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-8ترمجـة تهمـاس تيرفينـ  Thomas B. Irvingالـذي ـى زفسـه (احلـاج
تعليم علإ) عا  1981يف أمريكـا .وقـد ولـد يف كنـدا عـا  ، 1912وحصـل
The
علــى الــدكتهراه يف دراســات ال ــر األدا عــا  ، 1921وعنهاهنــا:
 Quranوهــإ أول ترمجــة باإلجنليليــة يقــه ــا رجــل أمريكــإ مســلم .وقــد كتــن
علـ ــى النسـ ــلة األوىل :الرتمجـ ــة األمريكيـ ــة األوىل ،وز ـ ــر ا مؤسس ـ ـة األمازـ ــة يف
أمريكا عا  ، 1985وأما ال هعة المازية فقد هعتهـا مكتهـة لـدالوي يف عمـان
عا  ، 1994وهإ بعنهان:
 ، The Quran, Arabic Text and English Translation,وقـد حـاول
تيرفينـ ـ -كم ــا رك ــر يف مقدم ــة ترمجت ــه-أن يق ــد ترمج ــة س ــهلة يفهمه ــا ال ــا،
األمريكإ والكندي( ،)1تال أن هذا التسهيل أوقعه يف بع األخ األ.
 -9ترمج ـ ــة فض ـ ــل اهلل زك ـ ــاين  Fazlollah Nikayinع ـ ــا  4111يف
أمريكا .وعنهاهنا:
The Poetic Translation of the Quran.

()4

وبن ــاأل عل ــى الهيهليهغرافي ــا ( ع ــن ترمج ــات الق ــرآن الك ــر ) ال ــق قام ــت ــا
مؤسســة ترســيكا  IRCICAيف تركيــا( )1فإزــه يهجــد  495ترمجــة كاملــة لكــل أو
لهع سهر القرآن الكر باللغة االجنليلية ،ويهجد  111ترمجـة غـا كاملـة وهـذا
)1( T.B. Irving, The Quran, (India: Good word Books, 1999), p.xl.
( )4ازظر اإلزرتزـت . www.thuelitmatebook.com :وازظـر ترمجـات أخـرى علـى اإلزرتزـت يف
العنهان التاة.www.amazon.de/exec :
( )1عصــمت بينــار وخالــد أرن ،الهيهليهغرافيــا العاليــة لرتمجــات معــاين القــرآن الكــر ( ،الرتمجــات ال ههعــة
 ،) 1981-1515مركــل األحبــاس للتــاري والفنــهن والمقافــة اإلســالمية( ،تســتازههل :زكلــر م هعــة س ـإ،
.)1981 /1211
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 ترمجة كاملة لكل أو112  فقد وجد1981  أما بعد عا. 1981 حىت عا
 وك ـ ــل رلـ ـ ـ باللغ ـ ــة، ترمج ـ ــة غ ـ ــا كامل ـ ــة91 و، ل ـ ــهع س ـ ــهر الق ـ ــرآن الك ـ ــر
: والرتمجات التالية هإ ترمجات ت تهر كسابقا ا وهإ.)1(اإلجنليلية
Ali Ahmad Khan Jullundri ترمجــة علــإ أمحــد خــان ايالنــدري-1
 عــا،Translation of the Glorious Holy Qur'an with commentary
. يف الههر، 1914
Abdur Rahman  ترمجــة عهــد الــرمحن ــار وضــياأل الــدين جــيالين-4
Tariq and Ziauddin Gilani,

 يف، 1911  عــا،The

Holy Qur'an Rendered into English

Syed Abdul Latif,

.الههر
 ترمجة سيد عهد الل يف-1

. يف حيدراباد، 1919  عا،Al-Qur'an: Rendered into English
Hashim
Amir
Ali,  ترمج ـ ـ ــة هاش ـ ـ ــم أم ـ ـ ــا علـ ـ ـ ــإ-2
، 1982  عـا، The Message of the Qur'an Presented in Perspective
.يف هكيه
Taqui al-Din  ترمجة ةمـد تقـإ الـدين اهلـالة وةمـد ةسـن خـان-5
al-Hilali
and
Muhammad
Muhsin
Khan,
Explanatory English Translation of the Holy Qur'an: A Summarized
Version of Ibn Kathir Supplemented by At-Tabari with Comments
)1( Halit Eren, IRCICA’s Bibliographic Studies on Translation of
the Holy Quran, in Traslations of the Holy Quran into the
Languages of the Muslim People and Communities,
Proceeginds of the International Conference 21-24 Muharram
1418 A.H. /18-21May 1998, Al al-Bayt University, ( Mafraq,
Jordan, 1999/1420), pp.26-43.
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. يف شيكاغه، 1988  عا،from Sahih al-Bukhari
Muhammad Ahmad Mofassir,  ترمجـ ــة ةمـ ــد أمحـ ــد مفسـ ــر-1
. يف لندن، 1989  عا،The Koran: The First Tafsir in English
Mahmud
Y.
Zayid,  ترمجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ةمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهد يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد-8
The Qur'an: An English Translation of the Meaning of the Qur'an
(checked and revised in collaboration with a committee of Muslim

. يف باوت، 1981  عاscholars)
(The  سـرور. . ترمجة س-8

S.M.Sarwar

 يف، 1981  عـاHoly Qur'an: Arabic Text and English Translation
.Elmhurst
Ahmed Ali  ترمجة أمحد علإ-9
 يف، 1982  عـا،Al-Qur'an: A Contemporary Translation
.كرات إ
. 1992  عاRasheed Kassab ، ترمجة رشيد كسا-11
 يف1991  عــاIzzid-din al-Hayek  ترمجــة عــل الــدين احلاي ـ-11
.دم ق
 عــا،Muhammad Mahmud Ghali  ترمجــة ةمــد ةمــهد غــاة-14
 يف مصر، 1991
 يف، 1998  الرتمجــة الن ــهر ة مــن قهــل امــحيو تزرتزاشــيهزالا عــا-11
.جد ة
The Holy Quran, Meanings in  ترمجــة ةمــهد كامــل ضــاهر-12
. يف باوت، 1998  عاEnglish, Mahmud K. Daher
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 -15ترمجـة ليـد فلــري
 English Version,عا  1998يف باوت.
 -11ترمجــة أمحــد يــدان Quran Ahmad Zaidan
القرآن اجمليد النص العريب مرتمجاً 1991 ،يف القاهر ة.
Majid Fakhry

The Quran A Modern

The Glorious

ومن ايدير بالذكر أن هناك ترمجات قا ا ال يعة(.)1
وهناك أيضاً ترمجات قا ا القاديازيهن ،ومن أهم ترمجا م:
 -1ترمجة ةمد علإ الالههري مؤس حركة األمحدية Muhammad Ali
 The Glorious Qur'an ،القــرآن اجمليــد .عــا 1115ه  ، 1911 /يف
لندن.
 -4ترمجـة شـا علـإ.Sher Ali
 The Holy Quran: Arabic text with English Translationعـا ، 1955
يف ربه ة.
 -1ترمجـة ايهاجـة كمـال الـدين وزـذير أمحـد Kamaluddin and Nazir
Ahmad
A Running Commentary of The Holy Quran

التفسـا العامـر

للقرآن الكر  .لندن عا 1118ه. 1928/
 -2ترمجــة احلــاج حــافظ غــال أمحــد ســرور Al-Hajj Hafiz Ghulam
 ، Translation of the Holy Qur'an ،Sarwarعا  1941يف سنغافهر ة.
( )1لليــد مــن العلهمــات عــن ترمجــات ال ــيعة ازظــرA.R. Kidwai, Translating the :
Untranslatable, p.7.
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 -5ترمجـة مـا ا ب ـا أمحـد ابـن التنـذ غـال أمحـد
القرآن اجمليد مط الرتمجة اإلجنليلية .عا 1119ه ، 1929/يف قاديان.
 -1ترمجــة ملـ غــال فريــد  ،Malik Ghulam Faridالقــرآن الكــر ،
الرتمجة اإلجنليلية والتفسا ،عا . 1919
 -8ترمجــة الســا ظفــر اهلل خــان The Quran: Arabic text with
 English Translationوكتــن علــى العنـهان :القــرآن :الــهحإ ايالــد المنــهح بــه
ةمد خامت النهيني ،عا  ، 1981يف لندن.
وللقاديازيني ترمجات أخرى(.)1
وهنــاك ترمجــات تلــق القهــهل لــدى الســلمني ألخ ــاأل فكريــة فيهــا ممــل
ترمجة رشاد خليفة ،الق قا ا عا  . 1989وعنهاهنا:
Mirza Bashir Ahmad

()2

)The Quran: The Final Scripture(Authorised English Version

و ـ ـ ــذه القدمـ ـ ــة زكـ ـ ــهن قـ ـ ــد عرفنـ ـ ــا القـ ـ ــارأ بـ ـ ــأهم الرتمجـ ـ ــات اإلجنليليـ ـ ــة
للقرآن الكر .

( )1لليد من العلهمات عن ترمجات القاديازيني ازظر :الرجط السابق ص ،8 :وعفاف علإ شـكري ،حـهل
ترمجة معاين القرآن الكر  ،ص.51-22:
)2( A.R. Kidwai, Translating the Untranslatable, p.6.
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مناهج ترجمة المصطلحات الدينية والشرعية في القرآن
الكريم إلى اللغة اإلنجليزية ( الله  -الصالة  -الصوم-
الزكاة  -الحج  -وأسماء السور )
المبحث األول :مقدمة عن مناهج ترجمة المصطلحات عامة

والمصطلحات الدينية والشرعية في القرآن الكريم خاصة.
تن ترمجــة الص ـ لو الــديين وال ــرعإ رات أديــة بالغــة ،و امـة يف القــرآن
الكر  ،الـذي أوجـد مصـ لحات جديـد ة يف اللغـة العربيـة أضـفى عليهـا مفـاهيم
وأبعــاداً جديــد ة تكــن معروفــة قهــل زــلول القــرآن الكــر  ،ورلـ كلفــظ الــرمحن،
واأل األ احلس األخرى ،وكألفاا :الصال ة والصه واحلج واللكا ة ...وغاها من
الص لحات ال رعية.
ولرتمجة الص لو من لغة تىل لغة أخرى قهاعد ومناهج البد مـن مراعا ـا؛
ألن الص ـ لو لــي كلمــة عاديــة ،بــل مــل معــه أبعــاداً ثقافيــة ودينيــة ،ولفهمــه
البد من فهـم النظهمـة الدينيـة والمقافيـة الـق أخـذ منهـا رلـ الصـ لو ،وترا مـا
حاولنا زقل الص لو تىل اللغة المازية فإزه سيفقد تلـ األبعـاد والظـالل والعـاين
المازهيــة الــق ملهــا يف ياتــه؛ ورل ـ لعــد وجــهد لفــظ م ــابق يف اللغــة المازيــة
بسهن اختالف المقافة والهي ة لكال اللفظـني :اللفـظ األمـلإ واللفـظ القابـل لـه
يف اللغة األخرى ،وبسهن أزه ال تهجد لغتان متماثلتان يف كل ايهازن أبداً.
وي لق على الص لحات أو الفردات رات الهعد المقايف اسم:
 Culture specific wordsوتــدخل ترمجــة الص ـ لحات يف علــم مــناعة
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الع ــاجم  lexicographyولرتمجته ــا من ــاهج متع ــدد ة ،ولس ــت هن ــا يف مق ــا رك ــر
أزهاع الص لحات كلهـا ،بـل سـيكهن اهتمـامإ يف الدرجـة األوىل بالصـ لحات
الدينية وال رعية يف القرآن الكر  ،والناهج التهعة يف ترمجة هذه الص لحات.
ويف بــا ،ترمجــة الص ـ لحات والرتمجــة الدينيــة عامــة ككــن االســتفاد ة مــن
جتــار ،بــاحمني وضــعها زظريــات معروفــة يف الرتمجــة ،وعلــى رأســهم يــهجني زيــدا
 Eugene Nidaمـاحن كتـا( Towards a Science of Translating ،حنـه
عل ــم للرتمج ــة) الــذي ألفــه ع ــا  . 1912يقس ــم يــهجني زي ــدا الص ـ لحات تىل
ثالثــة أقســا  ،د يضــط تصــهراً لنهجــني رئيســني يف الرتمجــة ...وهــذه التقســيمات
والناهج بالرغم من االزتقـادات الهجهـة تليهـا-كمـا سـنرى-ككـن أن تن هـق تىل
حد ما على ترمجة القرآن الكر ومص لحاته.
ويعرا زيدا يف كتابه (حنه علـم للرتمجـة) يف الفصـل احلـادي ع ـر -
ال ــذي ه ــه ع ــن من ــاهج الرتمج ــة-ألم ــهر مهم ــة متعلق ــة ـهات الرتمج ــة الفردي ــة
وايماعية ككن االستفاد ة منها تىل حد كها يف ترمجة أي زص مـن لغـة ألخـرى
كرتمجة النص القرآين(.)1
ويقسم زيدا الص لحات اللغهية تىل ثالثة أقسا :
 -1الص لحات اللغهية الق تكهن هلا مفردات لغهية م ابقة متهافر ة
بيسر مملriver, tree, stone, knife, etc… :
 -4الص ـ لحات اللغهيــة الــق تعــني ههيــة األشــياأل اللتلفــة فيمــا بينهــا
( )1يهجني زيدا ،حنه علم للرتمجة ،ترمجـة ماجـد النجـار ( ،بغـداد :م ههعـات و ار ة اإلعـال  ،دار احلريـة لل هاعـة،
 ،) 1981ص .512 – 215 :وعنهان الكتا ،األملإ:
Eugene A. Nida, Toward A Science of Translating, ( Leiden, E. J.
Brill, 1964 ).
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ثقافي ـاً ولكــن هلــا وظــائف مت ــا ة زهع ـاً مــا ،ممــل كلمــة  bookالــق
تعـ ــين يف اللغـ ــة اإلجنليليـ ــة شـ ــي اً را أورا مربه ـ ــة سـ ــهية يف وحـ ــد ة
واحد ة ،ولكنها كازت تعين يف أ منـة كتـا ،العهـد ايديـد ورقـة مـن
الر أو ورقة من ال دي ت هى يف شكل لفيفة.
الص لحات اللغهية الق تعني ههية ايصهميات المقافية
Terms which identify cultural specialities
مملsynagogue, cherubim etc…:

ورل
وهإ أمملة قليلة لا ورد يف اإلجنيل(.)1
أمـا عـن ريقـة التعامــل مـط هـذه الصـ لحات :ففـإ اجملمهعـة األوىل لـي
مثــة م ــكلة ،أمــا بالنســهة للمجمهعــة المازيــة مــن الصـ لحات فــيمكن أن تــؤدي
تىل حصــهل عــد ة ارتهاكــات ،ولــذل ــن أن تــار اســتعمال مص ـ لو لغــهي
آخــر يظهــر شــكل الــدلهل رغــم أزــه ال يظهــر الهظيفــة الكاف ــة لــه ،أو اســتعمال
()4
مص لو لغهي يعني الهظيفة الكاف ة على حسا ،الت ابق ال كلإ...
والذي يهمنا يف هذا الهح هـه اجملمهعـة المالمـة مـن الصـ لحات وكيـف
زتعامــل معهــا ،فهالنســهة لرتمجــة مصـ لحات تنتمــإ للصــنف المالـ ينــدر جتنــن
بعـ ـ ـ الت ـ ــداعيات األجنهي ـ ــة يف الع ـ ــاين ،ل ـ ــذل ف ـ ــإن أي ترمج ـ ــة ـ ــاول س ـ ــد
المغـ ـر ة المقافي ــة الهاس ــعة ال كك ــن أن ينتظ ــر منه ــا ت ال ــة مجي ــط بص ــمات اإل ــار
( )1الرجط السابق زفسه ص .141 – 144 :وازظر الكتا ،األملإ:
Eugene A. Nida, Toward A Science of Translating, p. 167 – 168.
( )4يق ــهل زي ــدا :اهن ــاك أرب ــط وس ــائل رئيس ــة للتعام ــل م ــط ال ــاكل الناش ـ ة ع ــن التض ــاربات ب ــني الرادف ــات
ال كلية والرادفات الهظيفية .يف الهسيلة األوىل يست يط الرأل وضط مصـ لو للمـرادف ال ـكلإ يف زـص
الرتمجة ويصنف الهظيفة يف احلاشية وهـه مـنهج متميـل يف الرتمجـة رات التكـافؤ ال ـكلإ...ا .ولليـد مـن
العلهمات عن هذه الهسائل ازظر الرجط السابق زفسه ،ص.114 :
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األجنــذ ،ففــإ ترمجــة اإلجنيــل مــمالً يكــهن مــن الســتحيل ةمامـاً زــلع تلـ األشــياأل
األجنهية مملPharisees, Sadducees, Solomo’ns temple :
أوتل ـ األفكــار اإلجنيليــة ممــلAnointing, adulterous generation, :
…living sacrifice etc

ألن هذه التعابا م مهر ة يف الرتكين الفكري للرسالة .ومن احلتمإ أيضاً
أن تكهن هناك مهاضيط وتفاميل ال ككن ا افظة على هيعتها بهاس ة عملية
()1
الرتمجة عندما ةممل لغة الصدر ولغة التلقإ ثقافات خمتلفة جداً فيما بينها...
ويضر ،زيدا التمرس يف ترمجة التهرا ة واإلجنيل أمملة عديد ة تدخل يف ت ار
الص لحات الق يعتمد معناها ب كل كها على السيا المقايف للغة الق
زستعمل فيها تل العاين ،ومن د فهإ غا قابلة للنقل بيسر تىل السياقات
اللغهية والمقافية األخرى ،ففإ كتا ،العهد ايديد-ممالً-كازت الكلمة
 tapeinosالق ترتجم عاد ة تىل  humbleأو  lowlyيف اللغة اإلجنليلية ةمتل
من
ازفعاالت ةدد ة جداً يف العا اإلغريقإ ،حي كازت مل معاين
القدر وهإ low, humiliated, degraded, mean and base
ومط رل فإن النصارى الذين احندروا أساساً من ال هقات الدزيا من
اجملتمط تهنها هذا الص لو اللغهي زفسه إلحدى الفضائل النصرازية الهمة،
وكان هذا الص لو اللغهي يستعمل ب كل يهع على السلرية فيما يتعلق
بال هقات الدزيا .وال ككن لرتمجات كتا ،العهد ايديد تىل اللغة اإلجنليلية أن
تنتظر زقل مجيط العاين االزفعالية الكامنة يف الكلمة اإلغريقية .وبال كل زفسه
فإن تل الرتمجات ممل anointed, Messiah and Christ :ال ككن أن تكهن
( )1الرجط السابق زفسه ،ص.141 – 144 :
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منصفة ةماماً للكلمة اإلغريقية
ب كل وثيق بآمال و مهحات اجملتمط اليههدي – النصراين الهكر .إل مثل
christos

الق هلا تداعيات من العاين ترته

لذه قرعنيصر قال فعيرو رامعنى ال تآتضا قرتبيط ي فآط غيرمصطاحيت

قراإلوغ ذقت قرفحوى قراللوتا ،غل إ ي تنطبع ياى جموع مستوغيت

قرمفردقت قراإلوغ (.)1

ترن من الضروري جداً قهل الهدأل برتمجة الص لو من معرفة سياقه المقايف
يف لغة الصدر والرسالة الق ورد فيها؛ ألن الص لو ال كتل معاين منفصلة تال
ترا ورد يف ت ار ثقايف كلإ(.)4
ولذا فقهل ترمجة القرآن الكـر ومصـ لحاته البـد مـن معرفـة أمـهر عديـد ة،
كأركان اإلسال واإلكان والسا ة النههية ال ـريفة وغاهـا ،ورلـ كـإ يفهـم الـراد
احلقيقإ من كل مص لو كألفاا الصال ة والصـه واحلـج واللكـا ة وغاهـا وبالتـاة
ككن ترمجتها ب كل محيو.
وك ــذل م ــن الض ــروري أن يع ــرف ال ــرتجم الس ــيا المق ــايف للغ ــة التلق ــإ،
لرتجم أن
وكيف ككنه أن يقر ،الرتمجة لذهن رل التلقإ .ولكن كيف ككن ا ال
يعرف مدى تكافؤ الرتمجة بني اللغة األملية واللغة التلقيةف
مــن الهاضــو-كمــا يقــهل زيــدا-أن العملي ــة الــق يســت يط ال ـرأل بهاس ـ تها
ديد التكافؤ بني لغـة الصـدر ولغـة التلقـإ تعتـ عمليـة عاليـة التعقيـد ،ولكنهـا
ككن أن تللص يف منهجني بسي ني ةماماً دا:
ليـل مكهزــات الرســالة تىل أبسـ تركيــن دالة لفظــإ هلــا مــط
-1
( )1الرجط السابق زفسه ،ص.111 – 149 :
( )4الرجط السابق زفسه ،ص.281 :
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عرا واضو جداً للعالقات.
 -4تعــاد ة تكــهين مكهزــات الرســالة يف لغــة التلقــإ بال ــكل الــذي
تستلد فيه تل الت ابقات الق:
أ ـ تتهافق مط الرتمجة رات التكافؤ ال كلإ أو الرتمجة رات التكافؤ
ال ــدينامإ أو الرتمجـ ــة ال ــق جتمـ ــط بـ ــني األس ــلهبني التق ــدمني كحـ ــل
وس .
ـ وال ـ ــق ت ـ ــهفر أزس ـ ــن ش ـ ــحنة تيص ـ ــال مهجه ـ ــة للمتلق ـ ــني
،
القصهدين(.)1
فهما أزـه لـي بـني اللغـات ألفـاا متكاف ـة ةمامـاً فالبـد للمـرتجم أن يسـعى
إل ــاد أقــر ،مكــافع لكــن .وهنــاك شــكالن للتكــافؤ :األول التكــافؤ ال ــكلإ،
والماين التكافؤ الدينامإ.
فالرتمجة رات التكافؤ ال كلإ  Formal equivalenceتعد مهجهة أساسـاً
حن ــه الص ــدر ومص ــممة لك ــف ش ــكل وةت ـهى الرس ــالة األم ــلية ب ــأك درج ــة
لكنــة ،و ــذا ال ــكل ــاول الرتمجــة رات التكــافؤ ال ــكلإ تهليــد عــد ة عنامــر
شكلية تتضمن:
 -1الهحدات النحهية.
 -4التمس باستعمال الكلمات.
()4
 -1العاين فيما يتعلق بسيا الصدر...
وعن ــد ترمج ــة مص ـ ـ لو م ــا ب ريق ــة التك ــافؤ ال ــكلإ ف ــإن ال ــرتجم ينق ــل
( )1الرجط السابق زفسه ،ص.281 – 284 :
( )4الرجط السابق زفسه ،ص.118 ،118 :
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مصـ ـ لحا معينـ ـاً يف وثيق ــة اللغ ــة األم ــلية بالصـ ـ لو الماث ــل ل ــه يف وثيق ــة لغ ــة
التلقــإ ...وعنــدما يعجــل الــرتجم عــن ت ــاد مص ـ لو متكــافع فــإن الــرتجم قــد
يســتلد مرادفــات عديــد ة ل ــرح الص ـ لو شــرحاً مــحيحاً د يهضــو رل ـ يف
احلاشــية حــىت ال يلتــه األمــر علــى التلقــإ .وتســمى هــذه الرتمجــة أيضـاً بالرتمجــة
الصقهلة الفسر ة حبه ٍ
اش  gloss translationحيـ ـاول الـرتجم فيهـا اسـتلراج
وزقل شكل وةتهى الرسالة األملية حرفياً ومعنهياً قدر اإلمكان ،وهذا يعين أن
الرسالة يف ثقافـة التلقـإ تقـارن ب ـكل متهامـل بمقافـة الصـدر لتحديـد مقـايي
الدقة والصحة والضه (.)1
أمـا الرتمجـة رات التكـافؤ الـدينامإ Dynamic equivalence translation
الق تهناها زيدا وعدها ال ريقة األممل يف الرتمجة -فإهنا تستند تىل مهـدأ التـأثاالك ــافع ،ويف مم ــل ه ــذه الرتمج ــة ال هن ــتم كمـ ـااً كاف ــأ ة الرس ــالة يف لغ ــة التلق ــإ
بالرسالة يف لغة الصدر ،بل مكافأ ا بالعالقة الدينامية حبي تكهن العالقة بني
التلقـ ــإ والرسـ ــالة يف األسـ ــاس تل ـ ـ العالقـ ــة زفسـ ــها الـ ــق كازـ ــت بـ ــني التلقـ ــني
األمــليني وبــني الرســالة .و ــدف الرتمجــة رات التكــافؤ الــدينامإ تىل بلــه أقــر،
م ـرادف هيعــإ لرســالة لغــة الصــدر ،وهــذا ال ـرادف ال هيعــإ ــن أن يتناســن
مط:
 -1لغة وثقافة التلقإ ككل.
( )1الرج ـ ــط السـ ـ ــابق زفسـ ـ ــه ،ص ،141 – 119 ، 119 – 118 :ويض ـ ــر ،مم ـ ــاال هل ـ ــذا الن ـ ــهع :فف ـ ــإ
ترمجــة الــنص الع ـ ي لســفر التكــهين الــذي ت ــتق فيــه الكلمــة الع يــة  = ( isshahال ـرأ ة ) مــن ish
( = الرجــل ) ككننــا اســتعمال الـرادف اللوجــإ اإلجنليــلي ال ــابق  .woman and manالرجــط
السابق زفسه ،ص.111 :
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 -4سيا الرسالة العينة.
 -1مجههر القراأل يف لغة التلقإ.
ويعد ازسجا الرتمجة مط لغـة وثقافـة التلقـإ لمهعـة عنصـراً أساسـاً يف أيـة
ترمجة مقههلة أسلهبياً وقد أوضو رل  J. H. Frereبقهله:
ازعتقد أن لغة الرتمجة ينهغإ أن تكهن عنصراً زقياً غا ةسهس وغا مرئإ
وأن تكــهن وســيلة لنقــل الفكــر وال ــعهر ولــي غــا رلـ  ،وينهغــإ أن ال جتــذ،
االزته ـ ــاه هل ـ ــا م لق ـ ـاً ...و ـ ــن أن تتحاش ـ ــى مجي ـ ــط االس ـ ــتاادات م ـ ــن اللغ ـ ــات
األجنهية ..تن ممل هـذا التكييـف للغـة وثقافـة التلقـإ ـن أن يفضـإ تىل ترمجـة
ال تحمل ي ثر رانص قألجنبا(.)1
وقـد تعرضـت زظريـة زيـدا يف الرتمجـة  Dynamic Equivalenceالزتقـادات
عديد ة أدها من  Venutiالذي اعت ها يف الهداية من اً من أمناط لارسـة(العنف
العرقـإ  )ethnocentric violenceيف الرتمجـة؛ ألهنـا تفـرا ثقافـة اللغـة اإلجنليليـة
يف الرتمجة على المقافات األخرى(.)4
وألن هذه النظرية تؤمن بضرور ة تبعاد العنامر األجنهية يف الرتمجة كما
سهق وبينا ،وهدفها هه ثقافة التلقإ وله كان يف رل تزقاص من ثقافة اللغة
األملية النقهل منها النص وهلذا يقهل زيدا:
ا ـ ــدف الرتمج ـ ــة رات التك ـ ــافؤ ال ـ ــدينامإ تىل بل ـ ــه ( هيعي ـ ــة ) التعه ـ ــا
الكاملــة ،و ــاول رب ـ التلقــإ بصــي الســلهك الالئمــة ضــمن بي ــة ثقافتــه ،وهــإ
( )1الرجط السابق زفسه ،ص.111 :
)2( Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility, A History of
Translation, ( NewYork: Routledge, 1997 ), p. 20 – 21.
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التصــر علــى وجــه ،فهمــه لألســالين المقافيــة يف بي ــة لغــة الصــدر مــن أجــل أن
()1
يستهعن الرسالة.ا
ويهجــه  Venutiازتقــاداً ل ـ  Nidaيف أزــه يركــل علــى الفصــاحة والسالســة
 fluencyيف الرتمج ــة ال ــق تع ــين يف احلقيق ــة ت ــه ني الرتمج ــة Domesticating
()4
 ،translationبينمـا يتهـ  Venutiمـنهج التغريـن يف الرتمجـة Foreignizing
 Translationهذا النهج الذي افظ على األبعاد المقافية يف النص األملإ.
ومهــدأ التــه ني يف الرتمجــة يعــين-كمــا يقــهل  :-Nidaأزــه علــى الــرتجم أن
يك ــهن ق ــادراً عل ــى ت اح ــة س ــتار االختالف ــات المقافي ــة واللغهي ــة جازهـ ـاً ،وب ــذل
يتمكن التلقهن من رؤية التناسن والرتاب يف الرتمجة(.)1
وهــذا التناس ــن وال ـرتاب يناس ــن ثقاف ــة اللغ ــة التلقي ــة .ولك ــن عي ــن ه ــذا
النهج-كما يقهل -Venutiأن مراعا ة الرتجم للتناسن والرتاب يف اللغة التلقية
س ــيكهن عل ــى حس ــا ،بع ـ الميـ ـلات اللغهي ــة والمقافي ــة لل ــنص األم ــلإ؛ ألن
الــذين كته ـها الــنص األمــلإ يكهز ـها مــن الهدايــة آخــذين بعــني االعتهــار اللغــة
المازية التلقية(.)2
ويؤكــد  Nidaزظريتــه الســابقة الــق تركــل علــى األســله ،الســل بقهلــه :تن
األسله ،السل وال هعإ-رغم الصعهبات الهالغة يف تزتاجه وال سيما يف ترمجة
ز ـص ري زهعيــة عاليــة-يعت ـ مهم ـاً يف تهليــد اســتجابة لــدى التلقــني النهــائيني
( )1يهجني زيدا ،حنه علم للرتمجة ،ص.119 :
)2( Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility, p.21.
( )1الرجط السابق زفسه.
( )2الرجط السابق زفسه.
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م ا ة الستجابة التلقني األمليني لذل األسله.)1(،
فنيــدا ــذا الــنص يفــرا معــايا اللغــة اإلجنليليــة وثقافتهــا للــنص الفصــيو
والس ـ ــل  ،ورلـ ـ ـ عل ـ ــى حس ـ ــا ،ترمج ـ ــة أي ز ـ ــص ري ثقاف ـ ــة مغ ـ ــاير ة للمقاف ـ ــة
اإلجنليلي ــة ،وه ــه ب ــذل هف ــإ االخ ــتالف الق ــائم ب ــني ال ــنص األم ــلإ وال ــنص
الــرتجم ،وهــذا اإلخفــاأل بالتأكيــد ي ــككنا يف أن ــدس الرتمجــة اســتجابة لــدى
التلقني النهائيني م ا ة الستجابة التلقني األمليني(.)4
وينتهــإ فينــهيت  Lawrence Venutiتىل أن زظريــة زيــدا  Nidaيف الرتمج ــة
( Dynamic equivalenceالتك ــافؤ ال ــدينامإ) م ــا ه ــإ تال تعه ــا واض ــو ع ــن
تعصــن  Nidaاإلجنيلــإ الســيحإ والتعص ــن المقــايف األجنلــه – أمريكــإ الــذي
فــرا علــى الرتمجــات بهاسـ ة زظريــات تــه ني اللغــة Domesticating theories
ـديرا للفروقـات اللغهيـة والمقافيـة للغـات األمـلية.
هذه النظريات الق ال تع إ تق ً
وبرتكيل زيدا  Nidaعلى التلقإ و ريقة تيصال الرسالة تليه يف ترمجـة زـص غريـن
فهــه قــد أقصــى ثقافــات اللغــات األخــرى ،وبــدعهى الفصــاحة والسالســة قض ـى
على االختالفات المقافية والعاين احلقيقية للنص األملإ.
ولذل فإن فينهيت يدعه-كما دعا قهلـه الفيلسـهف والعـا الـديين األلـاين
فريدرش -Friedrich Schleiermacherتىل منهج تغرين الرتمجة Foreignizing
 translation methodوهه منهج هرج ترمجة الـنص األمـلإ عـن التعصـن للغـة
اإلجنليليــة وثقافتهــا حبي ـ ال هض ــط الــنص الــرتجم لمقافــة اللغ ــة اإلجنليليــة ،ب ــل
ـافظ ال ــنص عل ــى ثقافت ــه وبع ـ فروقات ــه اللغهي ــة األم ــلية وه ــذا يع ــين تخـ ـراج
( )1يهجني زيدا ،حنه علم للرتمجة ،ص.111 :
)2( Lawrence, Venuti, The Translator’s Invisibility, p. 21.
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القارأ اإلجنليلي تىل جه جديد وثقافة لغة جديد ة.
ويعت فينـهيت  Venutiأن مـنهج التغريـن يهـدف للحـد مـن العنـف العرقـإ
والعنصــري والتحيــل الكلــإ للغــة اإلجنليليــة وثقافتهــا الســي ر ة وتدمــاج المقافــات
األخرى يف عملية الرتمجة(.)1
وع ـد فينــهيت  Venutiهــذا الــنهج يف الرتمجــة شــكالً مــن أشــكال مقاومــة
العرقيـ ـ ـ ــة والعنص ـ ـ ـ ـرية واإلم ياليـ ـ ـ ــة لص ـ ـ ـ ــاحل ت ـ ـ ـ ــهير العالقـ ـ ـ ــات ااييهبهليتكي ـ ـ ـ ــة
الدكهقرا يةا.
مقرسةةلقا قرةةذي غ منةةي لنةةي فةةا ترجمة قرآةةرال قر ةةرغت لةةو :ي مةةن

تبع فا ترجم قرمصطاحيت قردغنو مقرشريو ؟.
وايـ ـها ،ه ــه أن م ــنهج تغري ــن الرتمج ــة Foreignizing translation
 methodهه الفضل؛ ألزه مل بني ياته ثقافة النص األملإ وهذا أمر مـراد
ومهم يف زص معجـل كـالقرآن ،ولكـن القـارأ يف اللغـة التلقيـة لـن يكـهن مرتاحـا
يف قراألته للنص ارتياحاً تاماً؛ ألزه سيهذل جهداً لفهم الكلمـات الغريهـة الدرجـة
يف النص الرتجم ،وسيعهد القارأ زفسه على قراأل ة أسـله ،جديـد قـد يسـتلد
رق ـ ـاً يف التعه ــا يعت ــد عليه ــا ،ك ــل رل ـ ـ ح ــىت تالئ ــم الرتمج ــة ثقاف ــة ال ــنص
األملإ.
ويف ايتا يقهل الفيلسـهف األلـاين فريـدرش  Schleiermacherيف ةاضـر ة
له عا  1811عن مناهج الرتمجة:
( Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility, p. 20 – 21. )1وقـد أ لـق
فينــهيت  Venutiعلــى مــنهج التغريــن اســم ( القاومــة  ) Resistancyألزــه يهتعــد عــن مــنهج السالســة
ايادع ،ويقاو ثقافة اللغة الرتجم تليها ويراعإ ثقافة اللغة األملية.
(2) Ibid, p.24.
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اهن ــاك منهجـ ــان فق ـ ـ  ،تم ــا أن يـ ــرتك الـ ــرتجم الكات ــن األمـ ــلإ للـ ــنص
بسـ ـ ـ ــال فينقـ ـ ـ ــل القـ ـ ـ ــارأ تليـ ـ ـ ــه ( ،وهـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــا اخرتزـ ـ ـ ــاه وع زـ ـ ـ ــا عنـ ـ ـ ــه ـ ـ ـ ــنهج
التغريــن  ) Foreignizing Methodأو أزــه يــرتك القــارأ بســال قــدر اإلمكــان
فينق ــل الكات ــن تلي ــه ( وه ــه م ــا ع ز ــا عن ــه ــنهج الت ــه ني Domestication
)1( ) Methodا
وترا كان منهج التغرين هه النهج اللتار يف ترمجـة القـرآن الكـر فيكـهن
ت هيقه كالتاة:
يذكر اسم الص لو مهتياً باللغة اإلجنليلية على شكل لال Italic
-1
وهذا يسمى .Transliteration
 -4د ي ــلود الصـ ـ لو ب ــرح ب ــني قهس ــني ترا ك ــان ال ــرح قصـ ـااً ،أو
يهضط الص لو يف النص األملإ د ي رح مفصالً يف احلاشية.
أما عن زهع الص لحات والكلمات الق يتعامـل معهـا ـذه ال ريقـة فهـإ
بالتأكيــد مــن النــهع المالـ مــن الصـ لحات الــق ســهق ركرهــا ،وهــإ تلـ الــق
مــل بعــداً ومــدلهالً ثقافيـاً ودينيـاً  Culture specific wordsأو بتعهــا آخــر:
الكلمات التأملة يف مميم المقافة . Culture - bound words
و ــن أن تكــهن هــذه الصـ لحات مــن الصـ لحات الــق لـي هلــا لاثــل
يف المقافــة األخ ــرى يف لغــة التلق ــإ ،ويــدخل يف ه ــذه الص ـ لحات أيض ـاً تل ـ
الص ـ لحات الــق مــل بعــداً ثقافي ـاً وهــاف ترا ترمجــت بــهع الكلمــات الــق
يظــن أهنــا تعادهلــا يف اللغــة األخــرى أن يفهمهــا التلقــإ بنــاأل علــى ثقافتــه ال بنــاأل
على مفههمها احلقيقـإ يف اللغـة األمـلية ،ومـن هـذه الصـ لحات الـق سـنتكلم
)1( Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility, p. 19 – 20.
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عليه ــا هن ــا الصـ ـ لحات التالي ــة :لف ــظ ايالل ــة ( اهلل ) ،وبعـ ـ
ال رعية ممل :الصال ة واللكا ة والصه واحلج ،وكذل أ األ السهر.
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الص ـ ـ لحات

المبحث الثاني :أمثلة تطبيقية على ترجمة المصطلحات
أولا :مصطلح لفظ الجاللة :اهلل
لي يف اللغة اإلجنليلية لفظ كاثل لفظ اياللة اهلل ،فكلمة(اهلل) يف اللغة
العربية هإ علم على الذات اإلهلية العلية ،وقد اختلف العلماأل هل هإ علم
م تق أو غا م تق ف فعلى رأي من يقهل تهنا غا م تقة ـ وهإ كأ األ
األعال غا ال تقة -ال ككن ترمجة اللفظة تىل اإلجنليلية؛ ألن أ األ األعال ال
ترتجم .وأما الذين يقهلهن تهنا م تقة فقد تعددت آراؤهم يف اشتقا الكلمة:
فقال الهع تهنا م تقة من تله فحذفت دلته وأدخل عليه األلف والال  ،وهه
علم خاص بالهاري تعاىل وهلذا قال تعاىل  :حه ۡل حت ۡعلحم حلۥ حس ِ ٗذ
ميا (٦٥مر :
 ،) 15ممعنى كام إره :العههد ،وقيل هه من ألِه أي ا ،وتسميته بذل

تشار ة تىل أن العهد ترا تفكر يف مفاته ا فيها وهلذا روي :تفكروا يف آالأل
اهلل وال تفكروا يف رات اهلل ،..وقيل :أمله من اله يلهه لياهاً أي احتجن..
وقد ركر أهل اللغة ألمل هذه الكلمة آراألً عديد ة أخرى ال داعإ لذكرها كلها
هنا(.)1
وبناأل على رأي من رهـن تىل أن كلمـة اهلل م ـتقة فهـإ كمـا رأينـا مـل
معاين عديد ة ،وهذه العـاين الككـن للفظـة  Godالقابلـة هلـا باإلجنليليـة أو Dios
القابل ــة هل ــا باإلس ــهازية أن مله ــا ،وهل ــذا الس ــهن ي ــرجو عن ــد الرتمج ــة أن تهق ــى
الكلمــة كمــا هــإ وأن تكتــن مــهتياً باللغــة اإلجنليليــة )  (Allahعــن ريــق
( )1الراغن ،الفردات ،ص.14 – 11 :
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 Transliterationوأن ي ــرح معناهــا بــني قهســني أو يف احلاشــية ،وهــذه ال ريقــة
تسمى ريقة التغرين يف الرتمجة .Foreignizing translation method
وهنــاك ســهن وجيــه آخــر يــدعهزا لابقــاأل علــى الكلمــة زفســها ،وهــه أن
التلقإ لكلمة  Godباللغة اإلجنليلية يفهم الكلمة حسن مع يات ثقافته ودينـه
لفهه اإلله ،وهه اإلله ع التملي أو غا رل لا يناق مفهه اإلسال هلل
الهاحد األحد ،بينما له أبقينا كلمة ( اهلل ) كمـا هـإ فسيضـ ر القـارأ والتلقـإ
يف اللغــة المازيــة ليكــهن الفهــه الصــحيو لكلمــة اهلل ،وهــذا أمــر م ـراد ومهــم يف
ترمجة القرآن الكر .
وقــد ــتج بعـ الرتمجــني الــذين يفضــلهن اإلبقــاأل علــى كلمــة  Godبــدالً
عن كلمة ( اهلل ) بأن التلقإ يف اللغـة اإلجنليليـة قـد يظـن أن كلمـة ( اهلل ) تعـين
ر ،السلمني والعر ،فق  ،وأهنا مغاير ة لدلهل كلمة  Godالـق تعـين عنـد رلـ
التلقــإ ر ،كــل النــاس ،ولكــن هــذه احلجــة غــا مقههلــة؛ ألزــه ككننــا أن ز ــرح
الكلمـة أول مـر ة وأن زلفـت زظـر القـارأ لعـ كلمـة اهلل احلقيقـإ بـني قهسـني أو
يف احلاشية.
وال زنسى أزنا زتعامل مـط ترمجـة للقـرآن ،وهـه زـص معجـل ومـن الضـروري
ا افظــة قــدر اإلمكــان علــى ألفاظــه ومص ـ لحاته وترمجتهــا بال ريقــة الصــحيحة
خهفاً من الهقهع يف التحريفات.
وأما عند خما هة ايمهـهر الـتكلم باللغـة اإلجنليليـة أو اإلسـهازية أو غادـا
فيمكننا أن زستلد كلمـة  Godأو  Diosحـىت ال هـتل األمـر عنــدهم ،ولكـن
عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ترمج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرآن وكتابت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه علين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن حن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافظ عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى كلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
( اهلل ) فنقهل :بسم اهلل .In the name of Allah
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الرتمج ــات اإلجنليلي ــة للق ــرآن الك ــر وج ــدت أن الرتمج ــني

وبتته ــط بع ـ ـ
قسمان:
قســم تــرجم الكلمــة بـ ـ  Godوح ـرف  gيكتهــه كه ـاا ،وقســم آخــر فضــل
اإلبقاأل على كلمة اهلل.
ولعلــه مــن النــافط اســتعراا أ ــاأل بعـ مــن ترمجـها كلمــة ( اهلل ) يف بســم
اهلل الرمحن الرحيم ،وسائر ا يات القرآزية:
فممن ترجم الكلمة تىل  Godكل من روس  Rossو سيل  Saleورودويـل
 Rodwellو آرب ـ ــري  Arberryو يهس ـ ــف عل ـ ـإ  Yusuf Aliو أس ـ ــد Asad
وغاهم .وأما الذين ةمسكها بلفظ اياللـة فمنهم عهد احلكيم ( Abdul Hakim
 ) 1915و بكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهل  ) 1911 ( Pickthallو بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل Bell
(  ) 1918و داود  ) 1951 ( Dawoodو خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،) 1981 ( Khan
وغاهم...
وقد وجدت يف ترمجة رودويل  Rodwellالق علق عليها أالن جهزل Alan
 Jonesأزـه يـرجو ترمجـة الكلمـة تىل اهلل وهـه مـا رهـن تليـه تدورد لـني Edward
 ،Laneولكــن أالن جــهزل  Alan Jonesيعلــل ســهن هــذا االســتلدا ( .)1و
أجــد تعلــيال لــذهن كــل مــن ســهق سـهاأل الــذين ترمجـها الكلمــة تىل  Godأو مــن
أبقهها كما هإ.
ولعــل الــذين ترمجههــا تىل  Godظنـها أهنــا تعــادل ةمامــا لفــظ اياللــة ( اهلل )
يف اللغة اإلجنليلية وهذا كما بيناه سابقا ال يستقيم.

)1( J.M. Rodwell, The Koran, ed. Alan Jones, p.431
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ثاني ا :المصطلحات الشرعية:
تن كلمـة الصــال ة واللكــا ة واحلـج والصــه وغاهــا مـن الصـ لحات ال ــرعية
رات ال ــدلهل اي ــاص يف ال ـ ـريعة اإلس ــالمية ق ــد ا ــذت م ــدلهالت خام ــة يف
ال ريعة اإلسالمية بعد أن كـان هلـا مـدلهل لغـهي معـني قهـل اإلسـال وهلـذا البـد
عنــد التعامــل مــط هــذه األلفــاا ومــا ماثلهــا مــن اتهــاع الــنهج الســابق يف ترمجــة
الص لحات رات الهعد المقايف والديين ،والذي هقناه عندما ترمجنـا كلمـة لفـظ
اياللة (اهلل) ،وهذا النهج هـه مـنهج تغريـن الرتمجـة Foreinizing translation
 methodوال بد كذل من التمييل بـني العـ اللغـهي وبـني العـ االمـ الحإ
للفظة زفسها بناأل على سيا النص القرآين.
أ -مصطلح الصالة:
كــإ زــرتجم كلمــة الصــال ة تىل اإلجنليليــة أو غاهــا البــد أوالً أن زــرى ت ــهر
الكلم ــة وه ــل فع ــال أن كلم ــة  Prayerيف اللغ ــة اإلجنليلي ــة تع ــادل كلم ــة الص ــال ة
باللغة العربية ف
وعند مراجعة معاجم اللغة زرى أن الصال ة لغة معناها الدعاأل والت ي
ذ
والتمجيد( )1يقال مليت عليه أي دعهت له وكيت قال تعاىل  :حو حص ِل
ح َّ
ح ح ۡ ۡ َّ ح ح َٰ ح ح ح ح َّ
ۡ
علي ِهم إِن صلوتك سكن لهم( التهبة ،)111 :وقال تعاىل :هو ٱلِي
ذ ح
ي حص ِل حعل ۡيك ۡم ( األحلا ) 21 :،فصال ة اهلل والرسهل على السلمني هإ يف
( )1قارن بابن فارس ،معجم مقايي اللغة ،قيق عهد السال هارون ،باوت :ال ت ،دار اييـل،18/1 ،
واحلسني بن ةمد الراغن األمفهاين ،الفردات ،ص.488 – 488 :
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التحقيق تلكيته تياهم ،قال النذ ملى اهلل عليه وسلم ( :اللهم مل على آل أيب
َّ َّ ح ح ح ح َٰٓ ح
ُّ ح
لئِكتحهۥ ي حصلون
أوىف ) يريد بذل الرمحة ،وقال اهلل تعاىل :إِن ٱلِل وم
حح
َع ٱۡلَّ ذ
به(األحلا ،)51 :،فالصال ة من اهلل على رسهله ثناؤه عليه يف الأل
ِِ
األعلى ،ومن الالئكة دعاأل واستغفار كما هإ من الناس كذل  ،والصال ة
ام الحا هإ الق جاأل ا ال رع من الركهع والسجهد وسائر حدود الصال ة
لصلح َٰوةح حو حءاتوا ٱ َّلز حك َٰوةح
والق أمرزا اهلل بأدائها( )1قال تعاىل  :حوأحقِيموا ٱ َّ
ح ۡ ح
ح ح َّ
ح
وٱركعوا مع ٱلرَٰكِعِي  (٤٣الهقر ة.) 21 :
فللصـ ــال ة كمـ ــا رأينـ ــا معـ ــان عديـ ــد ة يف القـ ــرآن الكـ ــر كال ـ ــدعاأل والرمح ـ ــة
واالستغفار والصال ة ال روعة ،وتن كلمة الصـال ة عناهـا االمـ الحإ ال ككـن
أن يقابلها كلمة  prayerباللغة اإلجنليلية لألسها ،التالية:
 -1أن كلمـ ــة الصـ ــال ة مـ ــل العـ ــاين اللغهيـ ــة السـ ــابقة وأمـ ــا كلمـ ــة
 prayerفال تعين أبدا الرمحة.
 -4أن كلمــة الصــال ة رات بعــد ديــين ةــدد وهلــا مفهــه خــاص يف
الفقه اإلسـالمإ وال ـريعة وال ككـن لكلمـة  prayerأن مـل كـل تلـ
العاين ،بل العكـ مـحيو وهـه أن التلقـإ يف اللغـة اإلجنليليـة عنـدما
يسمط كلمة  prayerفإزه يذهن تىل مع آخر خاص ب قهس الصال ة
عنــده ويف معتقــده الســيحإ أو غــا الســيحإ ،وهــذا يؤكــد لنــا ضــرور ة
تبقاأل الكلمة كما هإ ،وأن ال زسمو برتمجة كلمة الصال ة بـ .prayer
وعنـدما عـرف معجــم  Hans Wehrكلمـة الصــال ة قـالThe official (:
( )1الرجط السابق زفسه.
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()1

) Islamic prayer
وهلذا عندما زرتجم الكلمـة البـد أوالً مـن ركرهـا مـهتياً عـن ريـق النقحـر ة
( ،) Salat ( )4د ت ـرح الكلمـة بـني قهسـني أو يف احلاشـية ـا يناسـن .وتن معظـم
الرتمجني  -ما عدا الرتمجني خان واهلالة  -قد ترمجها كلمة الصال ة بكلمـة prayer
( ،)1وأما خان واهلالة فقد ركرا الكلمـة ب ـكلها الصـهيت باللغـة اإلجنليليـة  Salatد
شرحا الكلمة يف احلاشية ،فازظر ترمجة أول آية تذكر فيها الصـال ة وهـإ قهلـه تعـاىل:
( ويقيمهن الصال ة ) ( الهقر ة.)2( ) 1 :
و ــا أن الصــال ة هلــا معــان عــد ة يف القــرآن الكــر فعلــى الــرتجم أن يراعــإ
هذه الفروقـات عنـد الرتمجـة كـإ ال يقـط يف اي ـأ فالصـال ة مـمال تـذكر يف القـرآن
أحيازا عناها اللغهي وأحيازا عناها ال رعإ.
ح َّ
وو ٱلِي
ولــا يالحــظ أن معظــم الرتمجــني عنــدما ترمجـها قهلــه تعــاىل :هو
ي حص ذل حعلح ۡ
ويك ۡم ( األحـلا ) 21 :،جـازهها الصـها ،عنـدما ترمجـها الصـال ة مـن
ِ
الالئكة بأن معناها الرمحة بل الصها ،أن معناها االستغفار ،وأما الصـال ة عـ
الرمحة فهإ من اهلل تعاىل.
)1( Hans Wehr, Arabic – English Dictionary, New York: Spoken
Language Services, Inc., 1976, 3rd ed., p.
)2( Transliteration
T.B. Irving, The Quran, p. 5, Rodwell, The Koran, ed.قـارن بــ)3( :
Alan Jones, p. 6, Arberry , The Quran Interpreted, p. 9 , Yusuf
Ali, The Holy Quran, p. 27, N.J. Dawood, The Koran
Translated, p.11.
p. 19. Khan, and Hilali, Interpretation of the meaning of theازظـر ()4
Noble Quran,
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وقد تنهه كل من خان واهلالة يف ترمجتهما لآلية فقاال:
He it is who sends salat ( his blessings ) on you and his angels too
()1

وأما ا خرون فقالها:

()2

) ( ask Allah to bless and forgive you

It is He who blesses you and His angels.

ب -مصطلح الزكاة:
أمــا كلمــة اكــا ةا فالبــد عنــد ترمجتهــا ِم ـن فهــم ت هرهــا اللغــهي ومــن فهــم
ريقة ورودها بالع اللغهي أو االم الحإ.
فقد قال ابن فارس :اللاأل والكاف واحلرف العتل أمل يدل على النماأل
واللياد ة وال هار ة ،قال تعاىل:خ ۡذ م ِۡن أح ۡم حوَٰلِه ۡم حص حدقح ٗة ت حط ذهرهمۡ
ِ
ِ
ذ
حوت حزك ِي ِهم ب ِ حها (التهبة ) 111 :فاللكا ة ت هر الال(.)1
واللكــا ة ام ـ الحاً :حــق مــاة معلــه يف مــن خمصــهص لقــه خمصهمــني،
وهــإ مــن أركــان اإلســال الفروضــة علــى الســلم القــادر .يــت بــذل لــا يكــهن
فيها من رجاأل ال كة أو لتلكية النف أي تنميتهـا بـاياات وال كـات )2( ...قـال
حح
َّ ح
َّ ح
ح
ح
ح
ح
َٰ
َٰ
تعاىل:وأقِيموا ٱلصلوة وءاتوا ٱلزكوة  ( (...الهقر ة.) 21 :
أمــا عــن ريقــة ترمجتهــا فيفضــل تركهــا كمــا هــإ مكتهبــة مــهتيا بــاحلروف

)1( Ibid p.774
)2( Arberry, The Quran Interpreted, p. 432.
( )1ابن فارس ،معجم مقايي اللغة .81/1
( )2الراغن ،الفردات ،ص.418 :
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اإلجنليليــة عــن ريــق النقح ـر ة
احلاشية.
و ا أن الكلمة هلا مدلهل ثقـايف وديـين فقـد تعـددت آراأل الرتمجـني لكلمـة
ح
اللكا ة فقد ترمجها  حو حءاتوا ٱ َّلزك َٰوةح ( الهقر ة )21 :كما يلإ:
)Zakat

( ،ويهضــط شــرح هلــا بــني قهس ــني أو يف

Arberry: pay the alms.
Rodwell: pay the legal impost.
Irving: pay the welfare tax.
Ali: practice regular charity.
Fakhri: give the alms tax.
Dawood: render the alms levy.
Khan: give Zakat.

وتزين أرى أن كل الرتمجات السابقة محيحة ولكن يستحيل اإلتيان
بلفظ مل مع اللكا ة زفسها يف اإلسال الذي يتضمن تضافة للمع
االم الحإ مع ال هار ة والنماأل يف النف والال.
وهــذا الع ـ ال ملــه أي مــن التعــابا الســابقة وهلــذا يفضــل اإلبقــاأل علــى
اللفظ األملإ د ي رح مع اللكا ة مفصال يف احلاشية .وقـد ركـر Hans Wehr
يف معجمـه معــاين عديــد ة لكلمــة اللكــا ة وهــإgiving alms, charity, alms :
…tax.etc

()1

والصـها-،يف رأيــإ-هــه مــا مــنعه خــان واهلــالة عنــدما شــرحا الكلمــة يف
احلاشية ا فيه الكفاية من تيضاحها(.)4
وقد تنهه الرتمجهن للتفريق بني الع اللغهي لكلمة اكا ةا والع
)1( Hans Wehr, Arabic – English Dictionary, p. 379 – 380.
)2( Khan, and Hilali, Interpretation of the Meaning of the Noble
Quran, p. 20. Note 5. 2. 3.

48

االم الحإ ،هلذا فمعظم الرتمجني أمابها عندما ترمجها كلمة اتلكىا يف قهله
ح ۡ ح ۡ ح ح ح ح ح َّ
َٰ
تعاىل :قد أفلح من تزّك  (١٤األعلى ) 12 :بأن معناها:

 Purifyع ال هار ة الق هإ من معاين اللكا ة لغة.
وقــد كــاد بكمــهل أن ازــن الص ـها ،عنــدما ترمجهــا ع ـ النمــاأل والليــاد ة
 growthألن الع األقر ،يف هذا السيا هه ال هار ة..
وأما ،آربري عندما ترمجها بـ cleansed :فقال:
()1
prosperous is he who has cleansed himself..

ج -مصطلح الصوم:
لرتمجة هذا الص لو البد أوالً من معرفة ت هره اللغهي تىل الع
االم الحإ فيقهل ابن فارس :الصاد والهاو واليم أمل يدل على تمساك
وركهد يف مكان ،واإلمساك عن الفعل م عما أو كالما أو م يا يسمى مهما قال
تعاىل  :حفقول إ ذن نح حذ ۡرت ل َّ
ِلرِنَٰمۡح حص ۡو ٗم  ( مر  ) 41 :سمى اإلمساك عن
ِ ِِ
ححۡ ح ذح ۡ ۡح
ٗذ
الكال والصمت مهما بدليل قهله تعاىل :فلن أكل ِم ٱّلحوم إِنسِيا (٢٦

مر .) 41 :
ويقال للفرس المس عن السا والعلف مائم قال ال اعر:
خيل ميا وأخرى غا مائمة
والص ــه يف ال ــرع تمس ــاك الكل ــف بالني ــة م ــن ل ــهع الفج ــر تىل غ ــرو،

)1( Arberry, The Quran Interpreted, p. 641.
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ال م عن ال عا وال را ،وايماع(.)1
وعنــد ترمجــة هــذا الصـ لو يف القــرآن الكــر البــد مــن التفريــق بــني العـ
ح
وول
ق
ف
اللغهي الذي يعين اإلمساك عن شإأل كالكال كمـا يف قهلـه تعـاىل :
ِ
ذ ح ح
ورِنَٰمۡح حصو ۡ
وذ ۡرت ل ِلو َّ
وو ٗم  ( مـر  ) 41 :وبـني العـ االمـ الحإ يف آيــات
إ ِ ِن نو
فرا الصه يف سهر ة الهقر ة.)188 – 181(:
وبتتهــط ريق ــة ترمجــة ه ــذا الص ـ لو وجــدت أن معظــم الرتمج ــني يرتمجهز ــه
بكلم ــة  ، fastingوبعض ــهم يض ــيف ش ــرحا للكلم ــة يف احلاش ــية مم ــل م ــا فعل ــه
يهسف علإ( )4وةمد أسد(.)1
أمــا خــان واهلــالة فقــد أبقيــا الكلمــة مكتهبــة بصــه ا بــاحلرف الالتيــين
))Sawmوشرحا معناها االم الحإ يف احلاشية بقههلم:
As Sawm means fasting i.e not to eat, drink or have sexual relations
etc. from the adhan of the fajr ( early morning ) prayer till the
()4

sunset.

ولكن خان واهلالة يتنهها ـ عندما ترمجا الكلمة ـ لعناها اللغهي الذي
هه اإلمساك عن الكال والصمت يف قهله تعاىل :إ ذن نح حذ ۡرت ل َّ
ِلرِنَٰمۡح
ِِ
ح ذ ۡ
حح
ٗ
حص ۡو ٗما فل ۡن أكل حِم ٱّلح ۡو حم إِنس ذِيا  (٢٦مر  ) 41 :والصه يف ا ية يعين
( )1قارن بابن فارس ،معجم مقايي اللغة ،141/1 ،والراغن األمفهاين ،الفردات ،ص.491 :
)2( A. Yusuf Ali, The Holy Quran, p. 72, footnote 188.
)3( Muhammad Asad, The Message of the Quran, p.38, footnote
155
)4( Khan, and Hilali, Interpretation of the meaning of the Noble
Quran, p. 65, footnote 1.

51

اإلمساك عن الكال ال م لق اإلمساك ،أي :تين أوجهت على زفسإ هلل
سكهتاً فلن أكلم أحدا من الناس ،والسكهت كان تعهداً يف شرعهم ،دون
شريعة سيدزا ةمد ملى اهلل عليه وسلم(.)1
فكان الفروا من خان واهلالة أن ال يرتمجا كلمة الصه بـ  fastبل كان
الفــروا أن يرتمجاهــا عـ اإلمســاك عــن الكــال Abstinence from speech
ةماما كما فعل ةمد أسد الذي ترجم ا ية بقهله:
And if thou shouldst see any human being, convey this unto him:
()2

abstinence from speech have I vowed unto the Most Gracious.

وقد أما ،ةمد أسد ذه الرتمجة بينما جازن ا خرون الصها ،عنـدما
ترمجها كلمة الصه بـ  Fastورلـ ألزنـا لـه ترمجنـا كلمـة ( مـهماً ) يف هـذه ا يـة
الق تعين اإلمساك عن الكال بـ (  ) Fastيكهن رل خ أ ألن كلمـة  Fastيف
اإلجنليلية ال تأيت أبداً ع اإلمساك م لقاً.
وقد تهط خان واهلالة معظم الرتمجني فلان واهلالة قاال:
I have vowed a fast unto the Most Beneficient.

()1

وأما  Irvingفقال:
I have vowed to keep a fast to the Mercy – giving whereby I’ll
never speak to any person today.

()2

( )1ازظر التفسا اليسر ،ص.118 :
)2( Muhamad Asad, The Message of the Quran.
)3( Khan, and Hilali, Interpretation of the meaning of the Noble
Quran, p. 564.
)4( Irving, The Quran, p. 161.
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وكذل فعـل آربـري ،)1(Arberryو يهسـف علـإ  ،)4( Yusuf Aliوبكمـهل
 )1( Pickthallوغاهم.
ترن تن ال ريقــة الفضــلى يف ترمجــة كلمــة الصــه عناهــا االمـ الحإ هــه
اإلبقاأل على كتابة الكلمة بصه ا باحلرف الالتيين  ، Sawmووضط شرح لعناها
يف احلاشية أو بني قهسني.
د .مصطلح الحج:
لرتمجة هذه الكلمة البد من فهم ت هرها اللغهي:
قال ابن فارس:احلاأل واييم أمهل أربعة ،فاألول القصد ،وكل قصد حج.
د خص يف تعارف ال رع بقصد بيت اهلل احلرا تقامة للنس (.)2
فهــذه اللفظــة ال ككــن ترمجتهــا تىل اإلجنليليــة ألهنــا مــل مــدلهالت ثقافيــة
وديني ــة  Culture specialitiesوكلم ــة  pilgrimageباإلجنليلي ــة ال م ــل رلـ ـ
الدلهل المقايف الديين اإلسالمإ الذي مله كلمة احلج.
فكلمــة  pilgrimيف اللغــة اإلجنليليــة تعــين الرحالــة ،أو الســافر تىل مكــان
مقــدس ككنيســة كــازرتبري ،أو تعــين أحــد الهــاجرين اإلجنليــل الــذين أز ــؤوا أول

)1( Arberry, The Quran Interpreted, p. 305.
( A. Yusuf Ali, The Holy Quran, p. 773. )4أخ ـأ يهسـف علـإ يف حاشـيته رقـم
 4289معلقا على هذه ا ية عندما قال :تن الراد مـن الصـه هنـا هـه االمتنـاع عـن بعـ أزـهاع ال عـا
وعن ايماع .ص.881 :
)3( M. Pickthall, The Glorious Quran, p. 307.
( )2ابن فارس ،معجم مقايي اللغة ،ج ،4 :ص ،11 :والراغن األمفهاين ،الفردات ،ص.115 :
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مستعمر ة يف زيه تزغلند بالهاليات التحد ة األمريكية عا .)1(1141
والتلقــإ يف اللغــة اإلجنليليــة لكلمــة  pilgrimageيهقــى يف رهنــه مــدلهل
الكلمة الديين يف المقافة اإلجنليلية والديازة السـيحية ،وكـذل فـإن مـدلهل كلمـة
 pilgrimageال مــل مع ـ القصــد الــذي ملــه كلمــة احلــج ،وهــذان األم ـران
تمان علينا تبقاأل الكلمـة كمـا هـإ حبيـ يكتـن مـه ا بـاحلرف الالتيـين Hajj
د يذكر معناها بني قهسني أو يف احلاشية.
وهذا ما فعله خان واهلالة يف ترمجتهما وكذل فعل ةمد أسد يف ترمجته
فقد وضط شرحاً للكلمة باإلجنليلية يف احلاشية.
وعندما شرح  Hans Wehrكلمة احلج قال:
()2

قرتإلرغ ة

إل قرمةةن

The official Muslim pilgrimage to Mecca.

قرةةذي طبآتةةه فةةا لةةذه قرمصةةطاحيت قرشةةريو لةةو مةةن

method

 ،Foreignizationملةةو مةةن

غعطةةا قر ام ة

وث معنيلي قرحآوآا فا ضم إطيرلي قرثآيفا مقردغنا ،ملو من

آ ةةي م ة

غحمةل

قرآيرئ ياى تحمل غعض قرمشآ رآرقءة قرشرم يت قرمرقفآ رترجمة قرةنص

قألصاا.
وبــالرغم مــن تــرجيو هــذا الــنهج تال أزــه البــد مــن القــهل بــأن الــرتجم أو
الرتمجني قـد يـرون مـن الناسـن اتهـاع منـاهج جديـد ة تكـهن عهـار ة عـن الـلج بـني
منــاهج متعــدد ة يف ترمجــة الصـ لحات .وقــد اقــرتح بعضـهم أن أفضــل ريقــة يف
( )1راج ــط من ــا الهعلهك ــإ ،ال ــهرد ،ق ــامهس تزكلي ــلي ع ــريب( ،ب ــاوت :دار العل ــم للمالي ــني ،)1994 ،ص:
.188
)2( Hans Wehr, Arabic – English Dictionary, p. 156.
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ترمج ــة الصـ ـ لحات والف ــاهيم ه ــإ أن يت ــهىل عملي ــة الرتمج ــة شلص ــان أح ــددا
متمــرس يف اللغــة األمــلية وا خــر متمــرس يف اللغــة الــرتجم تليهــا حبي ـ يه ــذل
هذان الرتمجان ايهد الكايف إل اد الص لو األقر ،والناسن فيهتعدون بـذل
عن وضط احلهاشإ الكما ة(.)1
ثالثا :ترجمة أسماء السور:
قــد علمنــا القاعــد ة والــنهج الــرجو يف ترمجــة الص ـ لحات ال ــرعية ،أمــا
كيــف يتعامــل الــرتجم مــط أ ــاأل الســهرف فالقاعــد ة هــإ :أن تهقــى هــذه األ ــاأل
كما هإ من غا ترمجة وتكتن مهتيا بـاحلرف الالتيـين وال مـازط يف مقدمـة كـل
ســهر ة مــن أن يــذكر الــرتجم مع ـ اســم الســهر ة فيمــا لــه لفــظ مقابــل يف اللغــة
اإلجنليلي ــة .وأم ــا األ ــاأل ال ــق ل ــي هل ــا مقاب ــل يف اللغ ــة التلقي ــة ورلـ ـ مم ــل
احل ــروف الق ع ــة ،ك ــ( ط ةةه ) ،ف ــإن ال ــرتجم يق ــه ب ــرح الـ ـراد م ــن رك ــر ه ــذه
احلروف يف بداية السهر ة ويذكر سهن تسمية السهر ة ا ،وال يصو ترمجتهـا كمـا
فعــل الــهع يف (طةةه فقــال:
تزسان أبداً(.)4
والسهن يف أزنا ال جنه ترمجة أ األ السهر ووضط الرتمجة بـدالً عـن االسـم
األملإ هه أن أ األ السهر أ األ أعال وهلا حكم اسـم العلـم يف الرتمجـة فكمـا
ال ه أن زرتجم اسم عهد اهلل بـ  Servant of Godبل زهقيـه كمـا هـه فكـذل
man

 Oيعــين ايــا تزســانا فلــي اســم الســهر ة يــا

)1( Khadiga Karrar El Shaikh, Principles and Problems of the
Translation of Scriptures: the case of the Quran, Ph.D Temple
University, 1985, p. 300.
Muhammad Asad, The Message of the Quran, p. 470ازظر ترمجة ()2
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احلكم أل األ السهر.
وقد تعددت مناهج الرتمجـني فمعظمهـم قـا برتمجـة هـذه األ ـاأل ووضـعها
كعناوين أل األ السهر بدالً من األ األ األملية فممال قربآرة  ،Cowوقر ة
...، Cave
وأمــا خــان واهلــالة وأمــا علــإ فقــد أبق ـها أ ــاأل الســهر األمــلية مكتهبــة
بأمها ا باللغة اإلجنليلية .وعند بداية كل سهر ة يرتمجهن مع اسم السهر ة.
وبع الرتمجني ممل رود ويل  Rodwellيذكر مع اسـم السـهر ة يف بدايـة
السهر ة د يف رأس كل مفحة متعلقة بتلـ السـهر ة يـذكر رقمهـا التسلسـلإ دون
ا ها...
فكل الرتمجني ترن ركروا معاين أ األ السهر ولكنهم اختلفها يف ريقة
عرضها .وترا قارزا ترمجات أ األ السهر يف الرتمجات التعدد ة فسنجد اختالفا
كماا بينها وهذا يؤكد لنا ضرور ة اإلبقاأل على االسم األملإ فممال:
سورة اا يمرقل ترمجها الهع
.The Family of Imran

بـ  The House of Imranوا خرون بـ
يThe purity :

م مي سورة قيخالص فترجمت غأرفيظ متنوي من
Sincerity or faith
أو
The unity
أو
The declaration of God’ s Perfection
أو
Sincere Religion
أو
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م مي سورة قرفاع :فهعضهم قال The Day Break :وآخرون قالها:
 Dawnوآخرون قالهاDawn :
وآخرون قالها The Rising Dawn :وآخرون قالها.Day Break :
م مي سورة قرنيس :فهعضهم قال Mankind :وبعضهم قال. Men :
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The

الخاتمة
تن دراسة الص لحات علم قائم بذاته ،وهـه مهضـهع مهـم جـدا ال ككـن
لهح ممـل هـذا أن يسـتهعن مجيـط جهازهـه ومناهجـه ،وقـد حـاول هـذا الهحـ
أن يضط بني يدي مرتمجإ معاين القرآن الكر منهجني رئيسني يف الرتمجـة عامـة
م ـ ــنهج ت ـ ــه ني
وترمج ـ ــة الص ـ ـ لحات خام ـ ــة ،وه ـ ــذان النهج ـ ــان د ـ ــا
الص ـ لو  Domestication methodأو م ــنهج تغري ــن الص ـ لو
 .Foreignizing methodوق ــد رج ــو الهاحـ ـ ال ــنهج الم ــاين وال س ــيما يف
الص لحات رات األبعاد والدلهل المقايف الديين.
وع ــرا الهاحـ ـ من ــارج ت هيقي ــة يف ترمج ــة لفـ ـظ ايالل ــة ( اهلل ) وبعـ ـ
الص لحات ال رعية كالصال ة واللكا ة والصه واحلج وأ األ السهر وبني كـم هـه
ضــروري تبق ــاأل الص ـ لو كم ــا هــه يف ال ــنص األمــلإ ( الق ــرآن الكــر ) .وزقل ــه
مـهتياً عـن ريـق النقحـر ة  Transliterationد ت ـاد شـرح للمصـ لو يهضـط تمـا
يف الــنص بــني قهســني أو يف احلاشــية ،و ــذا يكــهن الــرتجم قــد حقــق ال ـراد ألزــه
حــافظ علــى الص ـ لو األمــلإ ومدلهالتــه المقافيــة والدينيــة ورل ـ بال ــروحات
الفصلة.
وتهقى خدمة القرآن الكر وتفساه وترمجته وز ر أزهاره وتعاليمه السامية
تىل كل لغات العا مهمة عظيمة وأمازة جليلة اليقه ا تال روو العلم والتقى
من الربازيني ،وهذه الهمة داخلة يف ملن الدعه ة تىل اهلل تعاىل الق مدح اهلل
ح ح ۡ ح ۡ ح ح ۡ ٗ ذ َّ ح ح ح َّ ح ح ح
القائمني ا فقال :ومن أحسن قوّل مِمن دع إِل ٱلِلِ وع ِمل
حصَٰل ِٗحا حوقح حال إنَّن م حِن ٱلۡم ۡسلِم ح
ي (٣٣فصلت )11 :واحلاجة اليه ماسة
ِ
ِ ِ
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أكمر من أي وقت مضى تىل القيا برتمجات لعاين القرآن الكر تىل لغات
العا كلها وخصهما تىل اللغة اإلجنليلية العالية ،ألن الرتمجات الفاسد ة منت ر ة
بكمر ة ،وهإ تسإأل لاسال  ،فدرألا هلذه الفسد ة ال بد من شحذ اهلمم العالية
لتقه ذه الهمة خدمة لكتا ،اهلل وهلذا الدين احلنيف .فاللهم وفقنا لن ر
ايا وخدمة كتاب  ،والعمل الدؤو ،على ز ر دين الذي ارتضيته لعهادك.
ويف ايتــا تين أســال اهلل تعــاىل أن هــرج اجملتمعــهن يف هــذه النــدو ة الهاركــة
بتهميات وأفكار مجاعية تكهن زافعة لرتمجإ القـرآن الكـر سـهاأل علـى السـتهى
الفردي أو الستهى ايماعإ ،وجلى اهلل القائمني على لمط الل فهد ل هاعـة
الصحف ال ريف يف الدينة النهر ة كل ايا لقيامهم بن ر القرآن الكر وترمجـة
معازيـه ل ـىت لغـات العـا ولــدعه م لعقـد هـذه النـدو ة القيمــة الـق زرجـه هلـا كــل
التهفيق والنجاح.
ماخر ديوق ي ل قرحمد هلل رب قرعيرمو .
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المصادر والمراجع
 .Iالمصادر والمراجع العربية:
-1الهن ـ ــدا  ،ةم ـ ــد م ـ ــاحل  ،الست ـ ــرقهن وترمج ـ ــة الق ـ ــرآن الك ـ ــر ( ،ب ـ ــاوت،
 ،)1981/1211ط.4
 -4بينار  ،عصمت ،و أرن ،خالد ،الهيهليهغرافيا العالية لرتمجات معاين القرآن
الكــر ( ،الرتمجــات ال ههعــة  ،)1981-1515مركــل األحبــاس للتــاري والفنــهن
والمقاف ــة اإلس ــالمية ،تق ــد أكم ــل ال ــدين تحس ــان أوغل ــه( ،تس ــتازههل :زكل ــر
م هعة سإ.)1981 /1211 ،
1ـ ـ ـ الهعلهك ـ ــإ ،من ـ ــا ،ال ـ ــهرد ،ق ـ ــامهس تزكلي ـ ــلي ع ـ ــريب( ،ب ـ ــاوت :دار العل ـ ــم
للماليني.)1994 ،
2ـ جريد ة ايليج العدد  8418السـهت  45ري القعـد ة 1219هــ 11 ،مـارس
 .1999ص ،12:العامهد المال .
 -5ايـ ــهري ،شـ ــحاد ة ،دراسـ ــات يف الرتمجـ ــة والص ـ ـ لو والتعريـ ــن( ،دم ـ ــق،
 ،)1994ط4.
 -1اللبي ــدي ،ةم ــد مرتض ــى  ،ت ــاج الع ــروس م ــن جـ ـهاهر الق ــامهس( ،ب ــاوت،
ال ت ).
 -8اللرقاين ،ةمد عهد العظيم ،مناهل العرفان يف عله القرآن( ،القاهر ة :دار
تحياأل الكتن العربية1114 ،هـ)1921 /
 -8ش ــكري ،عف ــاف عل ــإ ،ح ــهل ترمج ــة مع ــاين الق ــرآن الك ــر  ،لل ــة ال ـ ـريعة
والدراســات اإلســالمية ،جامعــة الكهيــت ،الســنة ايامســة ع ـر ة ،العــدد المــاين
واألربعهن ،مجادي ا خر ة  1241هـ ،سهتم  ،4111ص18.-18:
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 -9الص ــايف ،عمم ــان عه ـدالقادر ،القــرآن الكــر  ،بدعي ــة ترمج ــة ألفاظ ــه ومعازي ــه
وتفساه ،وخ ر الرتمجة( ،باوت ،)1994/1211 ،ط.1
 -11ابــن فــارس ،معجــم مقــايي اللغــة ،قيــق عهــد الســال هــارون ،بــاوت:
ال ت ،دار اييل.
 -11الفاو آبــادي  ،ةم ــد ب ــن يعقــه ،،الق ــامهس ا ــي  ،قي ــق ةم ــد ز ــد
العرقسهس( ،باوت )1991/1211 ،ط5.
 -14ق ـ ـ ــدوري ،غ ـ ـ ــاد ،رس ـ ـ ــم الص ـ ـ ــحف دراس ـ ـ ــة لغهي ـ ـ ــة تارهي ـ ـ ــة( ،بغ ـ ـ ــداد،
1241هـ ،) 1984/ط.1
 -11الق ان ،مناع ،مهاح يف عله القرآن( ،باوت ،)1991 ،ط 44.
 -12الكفــهي ،أبــه الهقــاأل أيــه ،بــن مهســى ،الكليــات معجــم يف الصـ لحات
والف ـ ــرو اللغهي ـ ــة ،قي ـ ــق د .ع ـ ــدزان دروي ـ ـ ود .ةم ـ ــد الص ـ ــري( ،ب ـ ــاوت،
 ،)1991/1211ط.
 -15الاضــإ ،شــكري عليــل ،مــن تشــكاليات النقــد العــريب ايديــد( ،بــاوت،
 ،)1998ط1.
 -11لمط اللغة العربية يف القاهر ة ،العجم الهسي ( ،القاهر ة ،)1985 ،ط .1
 -18مرع لإ ،زد  ،مرع لإ ،أسامة ،الصحاح يف اللغة والعله .
 -18ابن منظهر ،ةمد بن مكر  ،لسان العر( ،باوت.)1991/1211 ،
 -19مهزان ،جهرج ،السائل النظرية يف الرتمجة ،ترمجة زصيف يتهن ،وتصهين
عهداهلل ت اعيل الصاوي( ،القاهر ة.)1984 ،
 -41مهســى ،عــل الــدين عمــر ،االست ـرا والس ـا ة النههيــة ،يف للــة االنــدو ةا
مجعيـ ــة ال ـ ــؤون الدولي ـ ـة ،عمـ ــان ،اجمللـ ــد المـ ــامن ،العـ ــدد المال ـ ـ  ،ربيـ ــط المـ ــاين
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