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 :المقدمة. 1
 

قلقددد ال قل ددد       عدددع  لقدددت ق عدددء اإلسدددعل قمشدددية اإلددد    ددد  ا      ددد  
قألجنب  ،  ذلك ألل اعمل   قل شعل  قمشي     كوهندع قل شدعل  قمتع د  قلد  قلإلغعت 

ال  قتص  اإل  جنس أ  لول  عني كل ذلك يستإلزة نقإلهع    شعئ  قلب   حد  
 .(1)يتسىن هلم فهسهع

 تعددد ذ  دددرا قلتبقشددد  لدددبعغ قةدددعذي  قلإلغويددد  قلوقجددد    قاع دددع اندددت    ددد  
قهلدددددددت   قلقدددددددعب قدددددددتب   يفذلدددددددك   زيددددددد   أ ددددددد  عدددددددع  قلقددددددد ال قل ددددددد      قم إل

Target Reader  ،اإل  قشت ععب قألف عب  قملعع  م قل  حيسإلهع قلنص قملرتجم
أ دددع ادددة قملدددعة  قلعإلس ددد  قملسدددتات   يف  دددرا قلتبقشددد  فهددد   سدددتست   دددة  دددعذ  
خمتإلعدد   ددة    ددعت قلقدد ال قل دد  ،  نكدد ق ألل  نددعمج قلعتيددت  ددة    ددعت  عددع  

   قم إل زيد ،  ال أنندع يف  درا قلتبقشد  شدو  ن دل    قلرت دعت قلق ال قل    
 قآل    أ     بعغ  نهع:

        

   عبيخ قلن   قلرت  
J. M. Rodwell 1861 ب ة يل 

E. H. Palmer 1880  بعمل 

M. Muhammad Ali 1917  حمست اإل 

M. Pickthall 1930 ب ثول 

Y. Ali  1934  يوشف اإل 

R. Bell 1937 ب ل 

                                           
ةبقش  حول      قلق ال قل    ،  أمحت  هنع 1891        قلق البقجع يف  رق قلصتة ابتقهلل شحع ( 1)

1899. 
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Arberry 1955 ابب ي 

N. Dawood 1956 ةق ة 

M. Asad 1980 حمست أشت 

T. Irving  1985 بفنغ  

M. Khatib 1986   خط 

Syed V. Ahmad 1999 ش ت أمحت 
 

 ال يعين ذلك أل  را    كل قلرت عت قم إل زي  قملتعح  لإلق ال قل       
 (1)شت   ي ني     . إل زيت ال اتة  را قلرت عت ي ح ث  ،قم إل زي 

                                           
،  كرلك جمإل     عل  A. Nihamathullah, 1994   A. Kidwai, 1987ملزيت  ة قلتععص ل بقجع ( 1)

 .123 – 121، ص 1221ت  ، ذي قلقع9قلوح  ، قلعتة 
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المهجورة"  محاكاة األساليب اللغوية "القديمة -2
Archization 

 
 ل اسإل دد  حمعكددع  قألشددعل   قلإلغويدد  قلقتودد ظ قمله ددوب   ددع     ع  فدد  لدد س 
فقدديف يف حعلدد     ددعت  عددع  قلقدد ال قل دد      قم إل زيدد   ل نهددع   جددع أشعشددع 

اإلددددددددد  نك يدددددددددعت قلرت ددددددددد  يف قلعصددددددددد  قلع تدددددددددوبي      عا قلقدددددددددعئسول    قجتدددددددددعا  بن ددددددددد
Victorian theorists ة أ ثعل  : 

Carlyle (1795- 1881)  كعباليل 

Newman (1805- 55)   ن و عل  

Morris (1834 – 96)    وبيس   

 بتأ قاللتزقة بعألشعل   قلإلغوي  قلقتو  انت       (1)اّت  ؤالل قملنك  ل فقت
 Newman ن و دعل الجتعا قأل ثل،  يف  درق قلصدتة يقدولقألاسعل قألةب    و ق

 اإل  شب ل قملثعل: (1861)
"اإل  قملرتجم قمبقعل اإل  كدل قلسدسعت قلغ يبد  قلد   تسدم لدع قلإلغد  قألصدل  

 .(Newman, 1861: 56)كإلسع أ  ة ذلك"  
 قمغ قق يف قشتاتقة قألشعل   قلقتو  قمله وب  اإل   رق قلنحو يقوة 

ة  ععةا أل قألشعل   قلعت ق  ل ست  ؤش ق اإل  ا قق  لغ  اإل  أشعس قاتقع
ال   حتسل يف ط ع ع مسعت قلقت   مبندزل    ع أيضع     ،فحس  ئهعقلرت      ق

  ة ح ث قأل عكة  قألز ن .
 بعلنك        عت  عع  قلق ال قل       قم إل زي   ت أل أكث  ع  غ ققع 

                                           
 .K. El-Tayeb, 1985. pp. 306-308ملزيت  ة قلتععص ل بقجع ( 1)



 5 

،     حت كبل Y. Ali          يوشف اإل  يف قألشعل   قلقتو ظقمله وب 
 ، فقت أ ضحA. Arberry ابب ي   Pickthall ب ثول كرلك      كل  ة

اإل  شب ل قملثعل بأل " تفه قألشعس  و أل يتوخ  أقص   Arberry ابب ي
لق ال  أل حتعك  لغ  قلرت   كل قألشعل   عع  قةبجعت قأل عن  يف    ته مل

 .قلبيغ  " 
قلتسسك بعألشعل   قلقتو  قمله وب  يف لغ  قلرت   ل س له  ع  غل أل

 لألشبعب قآل   : يسوغه
 ل قلتسسك بعألشعل    قأللععظ قلقتو  يف قلرت   ال ايق  له  -1

 ذلك ألنه انت       عع  قلق ال    قم إل زي  فإل  ،بقتش   قلنص قألصإل 
ألهنع   ذلك ؛ع قتش   قلنص قألصإل  مل  عت هل ،لغ  قلرت   مل  عت كية قهلل

ص عغ  ب  ي  قعة لع قملرتجم،  اإل ه فإل قالاتقعة بأل قلتسسك بعألشعل   
قلقتو   ة شأنه أل يضع  أ  حيعفظ اإل  مس  قلقتش   يف لغ  قلرت    و 

 .خعطئقاتقعة 
 ل قلتسسك بعألشعل   قلقتو  قمله وب  حب   قاللتزقة مببتأ "قأل عن "  -2

Fidelity   أكث  أمه    تعإلء   ملبعة يف نقل قلإلغ  قملصتب  و يف قلوققع خ عن
قهلت  اإل  قشت ععبه،  ال شك أل  قلقعب  قتب   عاجبو   قلنص قملرتجم   عن

 Formal را غعيعت أكث  أمه    ة  إلك قل   تعإلء بعلص عغ  "قل  إل  " 
 لأللععظ  قلرتقك  . 

ععظ قلقتو  قمله وب      ؤش  اإل   ل قالاتقعة بأل قألشعل    قألل -3
ل قلو  ع  قألشعش   لإلغ   ل س له  ع يسوغه ح ث   بِقّ هع ا قق  لغ  قلرت  

قلرت       وص ل قملعع   قملعع  م قملتضسن  يف قلنص قملصتب    قلقعب  
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ال ي   ز اإل   هعقهلت ، أضف    ذلك أل قحلتيث اة ا قق  قلإلغ   بق 
 ك ألل  را قملعع  م نسب    ال ختضع ملععيل لغوي . أشعس لغوي اإلس  ذل

يف قألشعل   قلقتو  قمله وب   قمغ قق ال يعو نع انت قحلتيث اة قض   
انت       عع  قلق ال قل       قم إل زي  أل ن ل    جمسوا   ة قلعوقبق 

-Socioخي   قجلو  ي  بني قلع ب    قم إل زي   ة ح ث قألبععة قالجتسعا   قلتعب 

historical  قل  نعتقت أهنع ذقت صإل  لرا قلقض  ،  و ة  إلا ص  را 
 ف سع يإل : ةقألبعع

  الش سع قلرتقك   قلقتو  يف قلإلغ  قلع ب   أ   طبع   قأللععظ  ب ة  ل -1
ل  را قلرتقك    قأللععظ أل ؛يف قلس عقعت  قملوققف ذقت قلطعبع قمشي  

 ه وب   ع ع، فعإل  قل غم  ة كوهنع لغويع قتو  قلقتو  ل ست يف قلوققع 
Archaic  ال أهنع يف قلوقت نعسه  تتق ل ، فن ت اإل  شب ل قملثعل أل أف قة 

 ألععظمبع حيتويه  ة  قلق ا لإلنص  Exposedأي جمتسع  سإلم يتع ضول 
   قك   قتو  مسعاع أ   ي  ، قأل   قلري جيعل  را قأللععظ  قلرتقك   

 بت  كأهنع أ   اعةي. قلقتو   
 رق  و  ققع قأللععظ  قلرتقك   قلقتو  يف ش عق قلإلغ  قملصتب، أ ع انت 

ألل نقل  ؛نقإلهع    قلإلغ  قهلت  كعم إل زي   ثًي فن ت أل قأل   خيتإلف  ع عً 
 عع  قلق ال    قم إل زي  قلقتو  لة يؤةي    نص   إل زي يتسم بسسعت 

عص   إلك قل   تعإلء بلل عت قلتع ذ  خب ، يب وقزي  لسسعت قلنص قلع
Exposure    قأل   قلري جيعل قأللععظ  قلرتقك   قم إل زي   ،كعلسسعع  قلتي

قلقتو   بت  أكث  غ قب   أكث   عق تق  أكث  قت ع  ة نكعئ  ع يف قلنص 
 قملصتب. 
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 ل قلإلغ   Historical linguistic  ة قلنعح   قلإلغوي  قلتعبخي    -2
 ب   قلعصح     يف قلوققع لغ  قتو  بعملقعبن  بعلإلغ  قم إل زي  قلعصح  قلع

فعإل  شب ل قملثعل  ت أل قلقعب  قلع يب و نه أل يعهم نصع ا ب ع كت   نر 
 ئعت قلسنني يف حني أنه ل س قأل     رق بعلنسب  لإلغ  قم إل زي ، أي أل مس  

يف قلإلغ  قلع ب    Inherent      حت  ع مس   تأصإل   Archizationقلقتة 
قلعصح .  اإل ه فإل قأللععظ  قلرتقك   قلقتو  يف قلق ال قل     بت     حت 
 ع  ألوف ، أ ع بعلنسب  لإلغ  قم إل زي  فإل قلرتقك    قأللععظ قلقتو  ل ست 
 ألوف .  ل س يف  قت ب أصحعب قلإلغ  قم إل زي  أل يعهسوق نصوصع   إل زي   

 قلسنني كسع  و قحلعل يف قلإلغ  قلع ب  .  كتبت  نر  ئعت 
 عبت   Diglossia كسع  و  ع    يف قلإلغ  قلع ب   قزة قج   لغوي   -3

  ستق    ععة ع أل  عتالت قلتغل قلإلغوي يف قلع ب   قلعصح  أقل  ة نكعئ  ع 
 ذلك ألل قلقتب قألكرب  ة نع ج  رق قلتغل  ستوابه  ،يف قم إل زي  قلعصح 

قأل   قلري جيعل قلع ب   قلعصح  أكث   بع ع  أقل  غلق  ة  ،قلع ب   قلعع  عت
قم إل زي  قلعصح ، ممع جيعل قأللععظ  قلرتقك   قلقتو  أكث  قشتق قبق يف قلع ب   

  نهع يف قم إل زي . 
يف حمعكدع  قألشدعل    قأللعدعظ قلقتود   قمغد قق بغ ذ قلوقو  اإلد   دت  

 إلع  ملعع  قلق ال قل      : قطإلعنع اإل  شبع    عت خمت
a) A. J. Arberry   ابب ي    
b) J. M. Rodwell  ب ة يل  

c) M. M. Pickthall  ب ثول  

d) M. Ali    حمست اإل 
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e) A. Y.  Ali    يوشف اإل  

f) N. J. Dawood  ةق ة  

g) T. B. Irving   بفنغ   

 
بعدغ قملرت دني    ة خيل  قعبند   درا قلرت دعت قلسدبع و دة  يحكد  أل

كددعنوق أقددل  سدد ع   N. J. Dawood ةق ة   T. B. Irving  بفنددغ أ ثددعل
  ددة  نددع ندد   أل لغدد  قلرت دد  يف    ددعت   ،بعأللعددعظ  قلرتقك دد  قلقتودد  قمله ددوب 

أكثدد  شيشدد   أقددل  عق ددتق  ددة  إلددك  Dawood ةق ة   Irving  بفنددغ كددل  ددة
 Y.  Ali يوشددف اإلدد    Pickthall ب ثددول قلرت ددعت قلدد  قددعة لددع كددل  ددة

،  قددددت ي جددددع ذلددددك    أل قملرت ددددني  Rodwell ب ة يددددل   Arberry اببدددد ي  
قملسدددإلسني يعتقدددت بعضدددهم بدددأل قةعفكددد  اإلددد  قأللعدددعظ  قألشدددعل   قلقتوددد  اندددت 

  (1) قلرت    و  ؤش  اإل  قةعفك  اإل  قلنص قملصتب  قتش ته.
تو  انت ص عغ  لغ  خنإلص ممع  قتة    أل حمعكع  قألشعل    قأللععظ قلق

قهلدت ، كسدع أل ذلدك  قلرت    ج قل ال يتيلة  ع قلإلغ  قم إل زي  قلد   د  قلإلغد 
يددؤةي     زيددت  ددة قلتعق ددتقت، قأل دد  قلددري جيعددل لغدد  قلرت دد   بددت  كأهنددع لغدد  
غ يب    عقت  ممع حيول بني فهدم قلقدعب  لإلدنص قملدرتجم،  اإل ده   دل    أل نؤيدت 

 N. J. Dawood  ةق ة   T. B. Irving  بفندغ ه كدل  دة:قالجتدعا قلدري شدإل 
 ددددة ح ددددث قالبتعددددعة اددددة قألشددددعل   قلقتودددد  قمله ددددوب    ددددوخ  قلبسددددعط  اإلدددد  

 قملستويني قملع س   قلرتك بد . 

                                           
(  ع   قاع  أل قأللععظ  قلرتقك   قلقتو     1) ذي قل قمبقجع  عذ   ة  را قلرت عت قلسبع يف قملإلحء ( 1)

  إلك قل  حتتهع خطوط.
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غددل أل قلغ يدد  يف ذلددك أل قلتاإلدد  اددة قألشددعل    قأللعددعظ قلقتودد  انددت 
خديل  قجلندو     قلعع  د   قمنوادع  دة قل كعكد   عدت  ص عغ  لغ  قلرت   كثدلق  دع ي  

 ةق ة بعلنص قملصتب،   را  ة أ م أ جده قلنقدت قلد   جهدت       د  كدل  دة
Dawood   بفنددغ  Irving يف    دد   ه، فعإلدد  شددب ل قملثددعل  ددت أنددDawood 

لسددوب  "قل ددعف  ل"،  صددعت لغدد  قلرت دد  قلدد   بنع ددع قملددرتجم بأهنددع "نثدد  كي دد "  
spoken prose.(1)  

 قلق ال بعنوقل:  ةبقش  أخ   اة       يف
Translating the Untranslatable: A Survey of the English 

Translation of the Quran 

 Irving  بفنددغ لغدد  قلرت دد  قلدد   بنع ددع A. R. Kidwai قلقددت قئ   صدف
 بأهنع ال  نعش  قتش   قلق ال  أشإلوبه قمتعص كسع يتضح  ة  عإل قه قلتعيل: 

قل ثددددل  ددددة قلتعبددددلقت قأل  ي  دددد  قلدددد  ال   Irving   بفنددددغ قشددددتاتة"لقددددت 
  (2) تيلة  قتش   لغ  قلق ال  أشإلوبه."

غدل أننددع نعتقددت أل  ددوخ  قلبسددعط   قالبتعدعة اددة قأللعددعظ  قلرتقك دد  قلقتودد  
أ   ال  -  و  سإلم أ  ي    - Irving  بفنغ انت ص عغ  لغ  قلرت   كسع فعل

ق  ع قتشد   قلدنص قلقد ا   بصدعن  أشدإلوبه، ف دل  دع فعإلده يتععبذ اإل  قمطي
 ددو أندده انددت صدد عغ  لغدد  قلرت دد  أخددر يف قالاتبددعب نوا دد    Irving  بفنددغ قلددتكتوب

،   دددة  ندددع  بدددىن لغددد  يف    تددده علقلقدددعب  قهلدددت   خصوصدددع قل دددبعب قأل  ي ددد
  قهلددت    سددعاتا اإلدد  فهددم قل شددعل   قملعددع  م قلدد  حتسإلهددع لغدد  نعشدد  قلقددعب 

                                           
 B. Badr, 1994: 9ملزيت  ة قلتععص ل بقجع  ( 1)
(2 )A. R. Kidwai 1987: 3  
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قلرت     درق أ د  نعتقدت أنده يف غعيد  قألمه د .  ال بدت  دة أخدرا يف قالاتبدعب اندت 
 ص عغ  لغ  قلرت  .

 قت شإلك  رق قالجتدعا أيضدع قلدتكتوب شد ت  قدعب أمحدت قملتاصدص يف قلعإلدوة 
ق ال قل    قلد  قشدتغ قت ةسد  ا د  عع  قل قحلعشوب يف    ته مل قمل رت ن  

 ة حتت انوقل:1888اعة  اع ع  صتبت يف  عل زيع
Interpretation of the Meaning of the Glorious Qur’an: A 

Simplified Translation of the Qur’an for Young People, by 

Syed V. Ahmad, Kuala Lumpur, Malaysia: TR Group of 

Compan, 1999. 

 

ة كدل قألشدعل    قت  وخ  قملرتجم قلبسعط  يف قأللععظ  قلرتقك    قبتعت ا
  (1) قلقتو   قملعقت .

                                           
 .159-159ص  1221ملزيت  ة قلتععص ل بقجع جمإل     عل قلوح ، قلعتة قلثع ة، ذي قلقعت  ( 1)
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 في الحرفية: اإلغراق -3

 
 كددرلك قملسددتو   Lexicalيف قحل ف دد  اإلدد  قملسددتو  قملع سدد   قمغدد قق ل 

يعّت  دة قألشدبعب قألشعشد   قلد   دؤةي  Morphosyntacticقلرتك بد  قلص يف 
قم إل زيددد      قلغسدددوذ قلدددتاليل اندددت نقدددل  عدددع  قلقددد ال قل ددد    دددة قلع ب ددد    

  و ة  بجعع ذلك    اع إلني خمتإلعني:
قأل ل لغددددوي  يتعإلددددء بددددعلع  ق قلإلغويدددد  بددددني قلع ب دددد   قم إل زيدددد   ددددة ح ددددث 

 قلصددددددددددددددددددددد ف    Syntactic قلنحويددددددددددددددددددددد   Lexicalقلسدددددددددددددددددددددسعت قملع س ددددددددددددددددددددد  
Morphological   ددددددددددرق بعمضددددددددددعف     قلعوق ددددددددددل قلربق ع  دددددددددد Pragmatic 

 أشإلوب قلق ال قل   . يفأ   ع  قل   رتمج Contextual قلس عق   
 قلثدددع  غدددل لغدددوي  يتعإلدددء بعاتقدددعة قملدددرتجم بدددأل قتشددد   قلدددنص قملصدددتب  أل  

يسدتوج  أل يبدرل قملدرتجم قصدعب  جهدتا كد   ،كونه كية قهلل شبحعنه   عدع 
  ة  نع يقع  ، ة قلنص قملصتب    قلنص قهلت  ح ف ع قلرتك ب  ينقل قلسسعت 

قلع ب ددد   كدددرلك قأللعدددعظ  قلرتك ب ددد عع دددل  دددع قلقوقلددد  يف   ددد إل   ععة دددع أل يت
قلع ب دد   ددعذ  ال بددت  ددة أل يتبعهددع انددت قلرت دد     قم إل زيدد  قأل دد  قلددري يددؤةي 

يف قحل ف   قل   ؤةي    قلغسوذ قلتاليل  قلتعق تقت قلرتك بد   قلد   قمغ قق   
 حتول ة ل فهم قلقعب  قهلت  لإلنص.

   ة ب قلسدددسعت قلرتك بدددد    E. Nida, 1964 ن دددتق  ف سدددع يإلددد  أشدددعب
قتب  قلقعب  قهلت  اإل   يف   ع قلسإليب أ قلص ف    قملع س   يف قلتعت م قلتاليل   

 قشت ععب قملعع   قملعع  م:
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Formal features like orthography, word formation, syntax 

etc. can contribute to overloading the communication thus 

increasing the level of unpredictability.  

(E. Nida, 1964: 130) 
 

يف  قمغددد قققلندددعجم ادددة  Ambiguity و دددة  صدددن ف قلغسدددوذ قلدددتاليل 
قحل ف ددد  اندددت قلرت ددد     ندددواني مهدددع قلغسدددوذ قلدددتاليل اإلددد  قملسدددتو  قملع سددد  

Lexical   قلرتك بد  قلغسوذ قلتاليل اإل  قملستو Structural. 
تب قمشعب     أل    عن د  أل  دؤةي قحل ف د     غسدوذ ةاليل يف ذ دة  جت

قلقدددعب  قهلدددت   عتسدددت    حدددت كبدددل اإلددد  بن ددد  قلدددنص  وضدددوع قلرت ددد ، فهندددعمج 
بعغ قآليعت قلق ان    تسم ببسعط  قلبن   شوقل اإلد  قملسدتو  قملع سد  قلإلعكد  

 دد  يف قلغعلدد     أ  قملسددتو  قلرتك بددد .  يف  ثددل  ددرا قحلددعالت لددة  ددؤةي قحل ف
غسدددوذ ةاليل،   ندددعمج ايدددعت أخددد   ل سدددت فقددديف  عقدددت   دددة ح دددث قلرتك ددد  
 ل نهددع أيضددع  ع ددس  عددع  م  ةالالت  قعف دد  ختتإلددف  ع ددع اددة  إلددك قلدد    ددز 
قلإلغدد  قهلددت ،  يف  ددرا قحلعلدد   ددؤةي قحل ف دد  يف    دد   ددرا قآليددعت    غسددوذ 

 عل ة شوب  قألنب عل  تسدس 63 قلد   62 قآليتني قلدةاليل،  فعإل  شب ل قملثعل  ت 
أيد   عدع  م  لع ال حتسديسدكسدع أهن  ،بعلبسعط  اإل  قملستويعت قملع س    قلرتك بد  

قهلددت ،  جتسددت قختيفددعت  قعف دد  جو  يدد  بددني  قعفدد  قلإلغدد  قملصددتب   قعفدد  قلإلغدد 
 لرق فإل       را قآليعت ح ف ع لة  ؤةي    غسوذ ةاليل كسع يتضدح ف سدع 

 يإل :
ْ نَتْْقَالُٓوا

َ
َتَ اأَِبَْهََٰذاَْفَعۡلَتَْْءأ َِ ت َٰهتيمُْْل إتبَۡر ْۥَفَعلَهُْْبَۡلْْقَاَل٦٢َْْْيَٰٓ
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ُقونَََْْكنُوا ْْإتنْلُوُهمْْۡ َْفَۡسَْْهََٰذاَْكبتريُُهمْۡ  (63-62:)قألنب عل ٦٣ْيَ طت
  ذ و ة       را قآليعت كسع يإل :

They said: Was it you who did this to our gods 

Abraham? He said, (No), but it was done by this one, their 

chief; so ask them if they can speak. 
 

 ة قلوقضح أل قاللتزقة بعحل ف   يف       را قآليدعت مل يدن م انده غسدوذ 
يف قلرت دد ،  اإلددد  قلع دددس  دددة ذلدددك فدددإل    ددد  قآليددد  قأل    دددة شدددوب  قل ددد   

ؤةي    غسدوذ ةاليل يف ذ دة قلقدعب   دح أل    د  ح ف د  و دة بدل  دة قملد ج
 ألل بن دد   ددرا قآليدد   ع ددس  بعينددع لغويددع   قعف ددع بددني قلإلغدد   ذلددك نكدد قً  ،قهلددت 

 قملصتب  قلإلغ  قهلت  كسع ش تضح ف سع يإل .
 ْۡلَم
َ
حْْۡأ  (1:)قل    ...َصۡدَركَْْلََكْْنَۡۡشَ

  و ة       را قآلي  ح ف ع كسع يإل :
 Haven’t We expanded for you your chest? 

 بعشدتطيع ابقل قلعتيدت  دة قملت إلسدني بعلإلغد  قم إل زيد   بدني أل    د  قآليد  
قل  و  بعل  ع   قملوضح  أايا  ع س غسوضع ةالل ع يف ذ دة قلقدعب  قهلدت ، 

 Pickthall  ب ثدددول  هلدددرق  دددت أل كثدددلق  دددة قلرت دددعت قملاتإلعددد   ثدددل    ددد 
يف  Formalبغددددم قلتبددددعية قل دددد إل   - Dawood ةق ة   Ali يوشددددف اإلدددد   

 ع دس حق قد   ععة دع أل ح ف د  قلصد عغ   دؤةي     -ص عغ        را قآلي  
 قهلت  كسع  و  قضح يف قلنسعذ  قآل   : غسوذ ةاليل يف ذ ة قلقعب 

 :Ali يوسف علي ترجمة
 Have We not expanded thee thy chest? 
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 :Pickthall بكثول ترجمة
 Have We not caused thy bosom to dilate? 

(1)داود ترجمة
Dawood : 

 Have We not lifted up your heart? 

 

 الغموض الداللي التركيبـي: 1. 3
 دة قلسدسعت  Structural"قلرتك بدد "   يعّت قلغسوذ قلدتاليل اإلد  قملسدتو 

قل عئع  يف لغ        عع  قلق ال قل   ،  لعل قلسب  قألشعس يف ذلك ي جدع 
   غععل قملدرتجم مجد قل  دعة يتعإلدء بضد  ب   طب دع قلسدسعت قلإلغويد  قلد  لد س  

 قالبتععة اة نقإلهدع ح ف دع   قحع هدع يف قلإلغد  قهلدت   ،هلع نكعئ  يف قلإلغ  قهلت 
 لغ  قلرت    يؤةي    قلغسوذ قلتاليل. يفممع يؤ   شإلبع 

ز قلإلغد  قلع ب دد   قدت أشدعب قجل جدع     جمسواد   دة قلسدسعت قلإلغويد  قلد    د
انددت قلرت دد   ددة قلع ب دد      Adjustingإلسددرتجم   قاددع      عهددع ل قلدد  ينبغدد  

لغددعت أخدد  ،   ددة أ ددم  إلددك قلسددسعت قلدد  أشددعب  ل هددع قجل جددع  مسدد  قلتع يددف 
Definitness قلتن ددددددددل  Indefinitness   قلتقددددددددت Preposing  قلتددددددددأخل 
Postposing   قحلدددددددددددددددددددر Ellipsis  قلت ددددددددددددددددددد قب Repetition قملدددددددددددددددددددعة  

Unspecification قمضسعب  Emplicitness   قلعي دعت قما قب د Case 

endings  .. (2)خل  

                                           
لألشدعل  ظ  Pickthall ب ثدول   Y. Ali يوشدف اإلد  يتضدح  دة    د   درا قآليد  كدرلك حمعكدع  كدل  دة( 1)

(  دة  درا 2 نع  ل ده يف قجلدزل ).  يتعدء ذلدك  دع  دع أشدDawood  ةق ة قأللععظ قلقتو  اإل  ا س    د 
 قلتبقش .

 .ة1868 ةالئل قما عز )ط( ملزيت  ة قلتععص ل بقجع قجل جع ( 2)
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 بعلنك     قلإلغ  قم إل زيد   دت أل  عكدم قلسدسعت قلإلغويد  قلد  أشدعب  ل هدع 
قجل جددع  ل سددت شددعئع  يف  ددرا قلإلغدد ، قأل دد  قلددري وهددت قلط يددء    قلغسددوذ 

 ذق قلتددزة قملددرتجم حب ف دد    الشدد سع   ددة قلع ب دد     قم إل زيدد ، قلددتاليل اددة قلرت دد
قملصتب،  اندت    د   عدع  قلقد ال قل د      قم إل زيد   قلقوقل  قلإلغوي  يف قلإلغ 

 صددبح  ددرا قلقضدد   أكثدد   عق ددتق نكدد ق ألل قل ثددل  ددة قملرت ددني يإلتز ددول حب ف دد  
قألخددددددددر يف قالاتبددددددددعب  كددددددددرلك     دددددددد  قآليددددددددعت ة ل  ،قل إلسددددددددعت  قلرتقك دددددددد 

قهلت  قاتقعةق  دنهم بدأل قتشد   قلدنص قلقد ا   سدتإلزة قلنقدل  خصوص عت قلإلغ 
قحلدد يف لإلعنعصدد  قلإلغويدد  قلدد  يت ددول  نهددع  ددرق قلددنص،  يف  ددرا قحلعلدد  ال بددت أل 
يددؤةي  ددرق قلنددوع  ددة قلرت دد     قلغسددوذ قلددتاليل كسددع شنوضددح ف سددع يإلدد   ددة 

  ة شوب  فعط : 29 قلد ي خيل ا ذ بعغ  عذ  قلرت   لآل
  َْْٱََْيَۡشْْإتنََّما ُؤا ْ ٱْعتَبادتهتْْمتنّْْۡللَّ : )فعط  [82]فاطر:  …ۡلُعلََمَٰٓ

129) 
 :Arberry ابب ي     

Only those of His servants fear God who have 

knowledge. 

 :Ali يوشف اإل      
Those truly fear God, among His servants who have 

knowledge. 

 :Pickthall ب ثول     
The erudite among His bondsmen fear Allah alone. 

 
 قبددل حتإل ددل  ددرا قلرت ددعت جتددتب قمشددعب     مسدد  لغويدد  ختتإلددف ف هددع قلإلغدد  

ذقت صددإل     قدد  بددعلغسوذ قلددتاليل يف    دد  قآليدد     عددتّ قلع ب دد  اددة قم إل زيدد  
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، فعلإلغدد  Word order عدد      دد  قل إلسددعت قل  ودد ،  ددرا قلسددس   تعإلددء بطب
قلع ب دد   تس ددز بتبجدد  اعل دد   ددة قمل  ندد  يف     دد  قل إلسددعت ةقخددل قجلسإلدد   ذلددك 

، Case Endings قماد قبنك ق ألل قلإلغ  قلع ب    ة قلإلغعت قل   عتست اإلد  
 نت  دد  لددرلك  ددت أل قلتقددت   قلتددأخل  ددة قألشددعل   قل ددعئع  يف قلإلغدد  قلع ب دد  

ب ددددد  شدددددت ول ةلددددد ي اإلددددد  قلو  عددددد  قما قب ددددد   لددددد س ق  قما   دددددألل قلعي ذلدددددك 
، فسدددثي يف قآليددد  Syntactic positionبعلضددد  ب  قملوقدددع قلنحدددوي يف قجلسإلددد  

قل  ودد  قملددركوب   ددت أل لعددظ قجليلدد  "قهلل" حيسددل قلنهعيدد  قما قب دد  قلتقلدد  اإلدد  
  قلو  عدد  قما قب دد     عدد  قملععددول بدده   دد  قلعتحدد ،  اإل دده يسددتتل قلقددعب  اإلدد

اإل  قل غم  ة أشإلوب قلتقت  قلري جعل لعظ قجليل  يأيت  بعش   بعت قلععل، 
أ ع يف قلإلغ  قم إل زي  فإل أشإلوب قلتقت  ل س  ة قألشعل   قل دعئع  نكد ق ألل 
قلإلغدد  قم إل زيدد   عتسددت يف قوقاددت ع اإلدد      دد  قل إلسددعت  لدد س اإلدد  قلنهعيددعت 

 قما قب  .
قملصتب  قلإلغ  قهلت   يتبمج قملرتجم  را قلع  ق قلإلغوي  بني قلإلغ   انت ع ال

 ت أنه ينقل أشإلوب قلتقدت   دة قلإلغد  قملصدتب    قلإلغد  قهلدت  نقدي ح ف دع ممدع 
 ددددت أل  Arberry اببدددد ي يدددؤةي    قلغسددددوذ قلددددتاليل.  اإل دددده فإندددده يف    دددد 

رتجم مل  ذلددك ألل قملدد Godإلعددظ ب  تعإلقدد  who have knowledgeابدعب  
يأخددددر يف قالاتبددددعب قلتسددددعيز بددددني قلإلغتددددني  ددددة ح ددددث نكددددعة     دددد  قل إلسددددعت، 

ال يسدتط ع قلقدعب  أل  Y. Ali يوشدف اإلد   ت أنه يف    د نعسهع عل  ع    ب
 His بددأة  Godإلعكد  أب ؛who have knowledgeابدعب  مب  تعإلدء يعهدم  

servants     ب ثول ؟ أ ع يف Pickthall عإلء بإلعك  فإل قمل  إل   تalone 
 only.  نعمج بعلععل قشتثنعل ضسين يف  را قآلي   ل ة قلإلعك  قلصح ح   د  
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،  قت the erudite قملوقع قملنعش  هلع  و أل  أيت قبل لعك   aloneبتال  ة 
،  K. Al-Tayeb, 1985:294قلبعحثد  قلط د  يف  أشدعبت     درق قلتعدتيل

 د  هلدرا قآليد  لل  نعتقت أهنع أكث   ي حنة نتعء  عهع يف ذلك غل أل قلرت   ق
    كسع يإل :

From among His servants, only those who have 

knowledge fear Allah. 

 
 الغموض الداللي المعجمي: 2. 3

 قملقصوة  نع بعلغسوذ قلتاليل قملع س   و اتة قتب  قلقعب 
 Lexical Itemقهلت  اإل  قلتوصل    قملعىن قملقصوة لإلعك   ع ن  

 ة بني قملعع  قملاتإلع  هلرا قلإلعك  أ  قلوحت  قملع س  ،  يف  را 
 و قةك قل ئ س قلري  ة Context قحلعل  يعّت قلس عق بوجه اعة 

خيله و ة قلتوصل    قملعىن قملقصوة،  بعلنسب  لرت   ألععظ قلق ال 
ع   مهع قلس عق قلك ،قل    البت  ة قلتس  ز بني نواني  ة قلس عق

Explicit Context  قلس عق قملسترت Implicit Context، 
قلري  ة خيله و ة  قلإلغوي قلس عق قلكع    و بعلس عق  قملقصوة

أل حيتة  عىن قلوحت  قملع س   أ  قلإلعك ، أ ع قلس عق قملسترت   لقعب ق
لإلوحت   Interpretationalف  سل قملنكو   قلتالل    قلتعسلي  

قلإلعك  مبع  ب  قل    ة ف هع  را قلوحت  قملع س  ظقملع س   أي قلسو 
حتويه  ة  عع  م  ةالالت   أ ييت   عسلقت،  مبعىن اخ  فإل 
قلس عق قلكع   جمعله قآلي  قل    ة ف هع قلإلعك ، أ ع قلس عق قملسترت فإل 
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 جمعله قلسوب  بأكسإلهع.
فعإل  شب ل قملثعل  ت أل لعك  "زِيَن "  بةت يف شبع ايعت 

إل ل  حت   ع س   أ  فكرلك لعك  "قلز ب  "  لعك  "كبل"،    رق   
يف ش عقعت  Frequency Rateلعك  " عتل    قبي"  عني 

خمتإلع  حس  قلس عقعت قل    تعتة ،  اإل ه ي ول ل ل لعك   ععل  
  ة ف هع،  انت قلرت      قم إل زي  ال بت لإلسرتجم  ة حتتيت قملعع  

كل ش عق   ة ف ه ح  يتسىن له  جيعة قلإلعك  قملاتإلع  لإلعك  يف  
،  ذ ل س  ة قملس ة يف  قم إل زي  قل   نعش  كل ش عق اإل  حت

جيت لعك    إل زي   قحت   نعش  قلس عقعت قملاتإلع  لإلعك   ألقلغعل  
  (1) قلع ب   قمل قة    تهع.

أل   ال يعو ندددع يف  دددرق قملقدددعة أل نتطددد ق    قلغسدددوذ قلدددتاليل قلدددري و دددة
تدددني  يدددن م ادددة    ددد  فئددد   دددة قلوحدددتقت قملع س ددد   ت دددول  دددة  حدددت ني  ع س

 تيز تددددددني )أي  سددددددتات عل  عددددددع(  شددددددو  ن ددددددل     ددددددرا قلعئدددددد  قملع س دددددد  
 .Collocationsبعشتاتقة ابعب  "قأللععظ قملتيز  "  ذلك      ملصطإلح 

 تبدددعية أنددده يف قلغعلددد     قمل ددد إل  يف    ددد   ثدددل  دددرا قأللعدددعظ قملتيز ددد   ددد
قلإلغددعت  بعينددع شددتيتق بعلنسددب  حل ف دد   ددرا قلعبددعبقت،  اإل دده فددإل قلرت دد  قحل ف دد  
هلرا قأللععظ  ؤةي حتسع    غسوذ ةاليل، فعإل  شب ل قملثعل يوجت يف قلع ب   
 ديزة  ع سد  بدني لعكدد  "يأكدل"  لعكد  "قملعل" قددت  بة  درق قلدتيزة يف قلعتيددت 

 إل : ة ايعت قلق ال قل     نهع  ع ي

                                           
 El-Tayeb, 1985: 285-286ملزيت  ة قلتعص ل بقجع ( 1)
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1-  َّْتينَْٱْإتن ُكلُونََّْْلَّ

ۡ
ََٰلْْيَأ ۡمَو

َ
 .(11:)قلنسعل ْ....ُظۡلًماْۡۡلََتََٰمَْٰٱْأ

2- 
تنََْْكثترٗياْإتنَّْ ۡحَبارتْٱْم 

َ
ُكلُونَْْلرُّۡهَبانْتٱوَْْۡۡل

ۡ
ََٰلَْْۡلَأ ۡمَو

َ
ْأ

ْٱ  .(32:)قلتوب  ....نلَّاست
3-  ُْكلُٓوا َْْوَل

ۡ
َٰلَُكمْتَأ ۡمَو

َ
تْْبَۡيَ ُكمْأ لْتٱب  .(199:)قلبق  ْ..ۡلَبَٰطت

2-  ُْْكلُٓوا َْْوَل
ۡ
مْْۡتَأ ُِ َ َٰل ۡمَو

َ
َٰلتُكۡمْ ْإتَلَْْٰٓأ ۡمَو

َ
 .(2:)قلنسعل ..أ

5-  ِْْۡتم ۡكلت
َ
ََٰلَْْوأ ۡمَو

َ
ْٱْأ تْْنلَّاست لت ْٱب  .(161:)قلنسعل .. ۡلَبَٰطت

 
ال يوجدت ذلدك قلدتيزة بدني  –كعم إل زي   ثي   – ال أنه يف قلإلغعت قألخ   

 ل"،  اإل ه في  ت يف قم إل زي   عبلقت  ثل قآل   :"قأل وق لعك  "يأكل"  
 money 

* To eat the  wealth of others. 

 property 

 بنعل اإل  ذلك  ت أل قلرت   قحل ف   هلدرا قلتعبدلقت قلع ب د      قم إل زيد  
ل سدددت  قبولددد ، غدددل أل قلعتيدددت  دددة    دددعت قلقددد ال قل ددد   مل  أخدددر ذلدددك يف 

ع نقإلت  درا قلتعبدلقت    قم إل زيد  ح ف دع، فعإلد  شدب ل قملثدعل  دت قالاتبعب    
 نقددي ح ف ددع Y. Ali يوشددف اإلدد   كددرلك    دد  Pickthall ب ثددول يف    دد 

 Dawood ةق ة يف حددني أل ،up property eatهلدرا قلتعبددلقت بعشددتاتقة 
usurp فقددت قشددتاتة  Arberry اببدد ي أ ددع goods consumeقشددتاتة 

property    قمليحظ أل قلقعشم قمل رتمج بني  را قلرت عت  و قاللتزقة بعحل ف 
 بغم قلتبعية قلطع ف يف ةبج   را قحل ف  .
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 قلسدددددؤقل قلدددددري يطددددد   نعسددددده قآلل يتعإلدددددء بعلبدددددتيل قألفضدددددل كرت ددددد  هلدددددرا 
ذلددددك نقددددول:  ذق أخددددرنع يف قالاتبددددعب قلسدددد عق قلددددري  ةقلتعبددددلقت،  لةجعبدددد  ادددد

و ددة  يحكدد  أل قملقصددوة "بأكددل قأل ددوقل" يف  ددرا  بةت ف دده  ددرا قلتعبددلقت 
بعملعهوة قحل يف،    ع  و  Consumption قألكل أ  قالشتهيمجقآليعت ل س "

"،  اإل ددده فإنندددع نقدددرت  أل   دددول قلرت ددد  قشدددت يل قملددد ل اإلددد   دددع الحدددء لددده ف ددده"
ح اإلد  قلنحدو قملوضد  ل هدعقم إل زي  لإلتعبدل قلدري  بة يف قآليدعت قمتسدس قمل دعب 

 يف      قآلي  قأل    ة  را قآليعت:


تينَْٱْإتنَّْ ُكلُونََّْْلَّ
ۡ
ََٰلْْيَأ ۡمَو

َ
 (11:)قلنسعل   ْ..ُظۡلًماْۡۡلََتََٰمَْٰٱْأ

… Those who unjustly take possession of the orphans’ 

properties.. 

 ال نقصت برلك أل  را قلرت   قملقرتح   وذ  حيتر ،    ع كل  ع 
حمع ل    ة أجل  ععجل     إل  قحل ف   يف نقل  ثل  را قصتنعا  و 

 (1) قلتعبلقت.
 

                                           
 El-Hassan and Al-Said, 1989ملزيت  ة قمل عكل قملع س   بقجع ( 1)
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 الخالصة: – 4
قشددددتسإلت  ددددرا قلتبقشدددد   اإلدددد  ادددد ذ  حتإل ددددل لددددبعغ قةددددعذي  قلإلغويدددد   

 يفقلوقجددد    قاع دددع اندددت    ددد   عدددع  قلقددد ال قل ددد      قم إل زيددد   أ ددد  ذلدددك 
قل   نع لتهع قلتبقش  فقدت لإلدت قشت ععب قلقعب  قهلت ، أ ع اة قملعة  قلعإلس   

اببددد ي،   دددعذ   دددة    دددعت  عدددع  قلقددد قل قل ددد      قم إل زيددد   ثدددل    دددعت:
  ب ة يل،  ب ثول،  حمست اإل ،  يوشف اإل ،  ةق ة،   بفنغ،  أمحت

(A. Arberry 1955, J. Rodwell 1861, M. Pickthall 1930, 

M. Ali 1917, Y. Ali 1934, N. Dawood 1956, B. Irving 

1985, S. Ahmad 1999). 

 قدددددت بكدددددزت  دددددرا قلتبقشددددد  اإلددددد  حمدددددوبية بئ سدددددني: قأل ل يتعإلدددددء مبحعكدددددع  
يف قلرت د   بدعمغ قق، أ ع قلثع  ف تعإلء Archizationقألشعل   قلإلغوي  قلقتو  

،  بعلنسددب  لإلسحددوب قأل ل فقددت خإلصددنع    أل Literal Translationقحل ف دد  
أللعدددعظ قلقتوددد  اندددت    ددد   عدددع  قلقددد ال    قم إل زيددد  قلتسسدددك بعألشدددعل    ق

حب دد  أل ذلددك  ؤشدد  اإلدد  ا ققدد  قلإلغدد  أ  حب دد  قاللتددزقة مببددتأ قأل عندد  يف قلنقددل 
أكثدد  أمه دد   تعإلددء جبددو   قلددنص  ملبددعة  ددة قلإلغدد  قملصددتب  ددو يف قلوققددع خ عندد  

  أمه د   دة  قتب  قلقعب  قهلدت  اإلد  قشدت ععبه   د  غعيدعت أكثد  عنعا قملرتجم 
  إلك قل   تعإلء بعلص عغ  قل  إل   لأللععظ  قلرتقك  .

أ ع بعلنسب  لإلسحوب قلثع  فقت خإلصنع    أل قلتسسك حب ف   قلنص قملصتب 
لده،   سدو اإل  أشعس أل ذلك حيعفظ اإل  قتش   قلنص قلق ا   و قاتقدعة ال 

لددري  ددو  قملصددتب ق ذلددك ألل  ثددل  ددرق قالجتددعا يتضددسة خإلطددع بددني   عندد  قلددنص
كددية قهلل  قلددنص قملددرتجم قلددري  ددو صدد عغ  ب دد ي  قددعة لددع قملددرتجم،  اإل دده فددإل 

قهلدددت  يف قوقلدد  لغويددد   ألوفددد   لإلقددعب قلسددع   بقل  وصددد ل  عددع   دددرق قلدددنص 
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قملصتب،  قت أ ضحت   بت ل غسوذ  و أكث  أمه    ة قلت بث حب ف   قلنص
 زيدد  ف دده إلة قلع ب دد     قم يف قحل ف دد  انددت قلنقددل  دد قمغدد قققلتبقشدد  كددرلك أل 

جتع ددل لعدد  ق جو  يدد  ختتإلددف ف هددع قلع ب دد  اددة قم إل زيدد   ثددل "    دد  قل ددية" 
"قلتأخل" ممع يؤةي   "قحلعالت قما قب  "   "قلتع يف"   "قلتن ل"  "قلتقت "  

    غسوذ ةاليل يف لغ  قلرت   اإل  قملستويني قملع س   قلرتك بد .
عدددد ذ  قلتحإل ددددل مل دددد إل  حمعكددددع  قألشددددعل    قأللعددددعظ   ددددة خدددديل  ددددرق قل

يف قحل ف دد ،  قشددتنعةق    قملددعة  قلعإلس دد  قملسددتات   يف  قمغدد قققلقتودد     دد إل  
 N. Dawood ةق ة    T. Irving  بفندغ  درا قلتبقشد   بدني أل    د  كدل  دة

أقددل قلرت ددعت قلدد   نع لتهددع  ددرا قلتبقشدد   ددة ح ددث قحل ف دد   قشددتاتقة   عددّتقل
، A. Arberry اببد ي قألشعل   قلقتو ،  اإل  قلع س  ة ذلك  أيت    دعت

  Y, Ali ،  يوشدف اإلد   M. Pickthall،  ب ثدول J. Rodwell ب ة يدل 
زقخد   بعألشدعل   قلقتود   قلرتقك د  قحل ف د  كسدع  دو  قضدح يف قملإلحدء   عدتّ قل  

 (.1 قم )ذي قل
ل قل دددد    دددددة قلنعح دددد  قلإلغويددددد   ال يعو نددددع يف قمتتددددعة أل ن دددددل    أل قلقدددد ا

خيعطدد  قلعدد ب بإلغددتهم   ددع   ددتسل اإل دده  ددة ال ددعت  تعإلددء بعأللعددعظ  قلرتقك دد  
 قملعع   قألف عب،   و برلك  ا عز لغوي يف ش عقه قلع يب،  انت نقإله    لغد  

 هسدع  سدك قملدرتجم  قما دعزيستح ل    د   درق  –كعم إل زي   ثًي   –أخ   
قلرتقك د ،  اإل ده فدإل قلدزام بدأل  رت دع  دع يف    عنده نقدل  ددرق حب ف د  قأللعدعظ   

 قما عز    لغ  أخ   يتنعىف  ع حق ق  أل  رق قلق ال  ا عز لغوي. 
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 ملحق – 5
 

 شوب  قل عف  ل عع   (1) عذ   ة     
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ْاْقُۡل َِ يُّ
َ
أ َٰفتُرونَْٱَْيَٰٓ ۡعُبدَُْْل١ْْْٓۡلَك

َ
َُمَْْۡوَل٢ْْْٓونََْتۡعُبدَُْْماْأ ن

َ
ْأ

َٰبتُدونَْ َْْٓع ۡعُبدَُْْما
َ
نَا َْْوَل٣ْْْٓأ

َ
اََْعبتدْ ْأ َُمَْْۡوَل٤َْْْٓعَبدتُّمْْۡمَّ ن

َ
َٰبتُدونَْْأ َْْٓع َْما

ۡعُبدُْ
َ
َْْدتيُ ُكمْْۡلَُكم٥ْْْۡأ   ٦ْدتينْتَْولت

 
(A) A. J. Arberry, 1955:  ابب ي      

The Unbelievers 

 In the Name of God, the Merciful, the Compassionate 

 Say: O Unbelievers 

 I serve not what you serve 

 And you are not serving what I serve, 

 Nor am I serving what you are served, 

 Neither are you serving what I serve, 

 To you your religion, and to me my religion! 

 

(B) J. M. Rodwell, 1861:    ب ة يل   

 The Unbelievers 

 In the Name of God, the Compassionate, the Merciful 

 say: O ye Unbelievers! 

 I worship not that which ye worship, 

 And ye do not worship that which I worship; 

                                           
 حتتهع خطوط.قأللععظ أ  قلرتقك   قلقتو      إلك قل  ( 1)
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 I shall never worship that which ye worship, 

 Neither will ye worship that which I worship, 

 To you be your religion; to me my religion. 

 

(C ) M. M. Pickthall, 1930: ب ثول      
The Disbelievers 

In the name of Allah, the Beneficient, the Merciful 

 Say: O Disbelievers! 

 I worship not that which ye worship; 

 Nor worship ye that which I worship. 

 And I shall not worship that which ye worship. 

 Nor will ye worship that which I worship 

 Unto you your religion, and unto me my religion. 

 

(D ) Muhammad Ali, 1917:   حمست اإل      
Al-Kafirun: The Disbelievers 

 Say: O disbelievers. 

 I serve not that which you serve. 

 Nor do you serve Him whom I serve. 

 Nor shall I serve that which ye serve. 

 Nor do you serve Him whom I serve, 

For you is your recompense and for me my  
recompense. 
 

( E) A. Yusuf Ali,  1934:  يوشف اإل      
Kafirun or Those who reject Faith 

 In the name of God, Most Gracious, Most Merciful 

Say: O Ye 

That reject Faith! 

I worship not that  

Which ye worship, 
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Nor will ye worship  

That which I worship 

And I will not worship  

that which ye have been  

Wont to worship 

Nor will ye worship  

That which I worship 

To you be your way  

And to me mine 

 

 ( F) N. J. Dawood, 1956: ةق ة      
Unbelievers 

 In the Name of Allah, the Compassionate, the 

Merciful 

 Say: “Unbelievers, I do not serve 

 what you worship, nor do you serve 

 what I worship. I shall never serve 

 what you worship, nor will you serve 

 what I worship. You have your own religion, 

 and I have mine. 

 

(G) T. B. Irving, 1985: بفنغ       
Disbelievers (or Etheists) 

 In the name of God, the Mercy giving, the Merciful 

 Say: O disbelievers! 

 I do not serve what you serve 

 Nor are you serving what I serve! 

 I will not worship what you have worshipped, 

 Neither will you worship what I worship 

 You have your religion 

 While I have mine. 
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 المراجع -6
 

 أوال: المراجع العربية
. لبنددددعل ةقب قملست دددد قول     دددد  قلقدددد ال قل دددد   .ة1891قلبنددددتقق، حمسددددت 

 .قآلفعق قجلتيت 
 ..  ص :   تب  قلقع   ةالئل قما عز ة1868قجل جع ، ابت قلقعةب. 

 ..  ص : ةقب قالاتصعة     قلق ال ة1891شحع ه ، ابتقهلل 
:  ؤشسدد  قددم ددد  يدد قل 1221ذ  قلقعددت   -9قلعددتة – جمإلدد     ددعل قلددوح 

 .      قلق ال قل   
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