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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعااملني ياند ا و بن اا
حممد علنه أفضل الصالة و أمت التسلنم  ..أما بعد:
فإن الدراية واالهتمام برتمجات معاين القرآن الكرمي من لغته العربنة إىل
شاال لغااات اقر دااد باادأت اً ااري ًن اجمال اب ااال إلاااي الدرايااات ا يااالمنة
والقرآ نااة علااى وخلااه ا صااو  ،وماان دباال املرااااجم واملذيسااات قات العالدااة هبااا
بوخله عام؛ ملا هلريه الرتمجات مان أيناة عىماى ولكوساا ياالًا قا ًادنن ،فمان
اًنة دد نكون هلا أثر ابا الدعوة إىل اهلل و شر ا يالم واقرنب الشعوب
املسلمة وغا املسلمة من املتحدثني با جنلنجمنة اىل اتاب اهلل ،ومن اًنة أ رى
د ااد اك ااون مع ااوي ه اادم وا اادما ملب ااا ا ي ااالم وإل اااالل ص اابا لبا ا الس ااموم
والتشونهات واقفكار املعا نة لإلياالم مان االي هاريه الرتمجاات ،وعلاى يابنل
املثاااي فقااد ًاادث مااذ رال أن دااام الصااهان ة النهااو بإراادار ارمجااة حمرفااة للقاارآن
الكاارمي إىل اللغااة العةنااة بغاار إنااريا املساالمني وخلاارش مشاااعرهم و شاار اقفكااار
املشااوهة عاان الاادنن ا يااالم  ،ممااا عاا املساالمني للتحاارا والعماال علااى إراادار
ارمجااة رااحنحة للقاارآن إىل هااريه اللغااة واجمعم ا خلامعااة اق هاار هااريا املشاارو ،
وقلا نبااني ل ااا ا بار البااالو لسااو اوانااآ ارمجاات القاارآن وايااتغالهلا ايااتغالالل
يلبنال.
وإن هريه ال دوة املباراة اليت نقنمها إلما امللا فهاد لبباعاة املصاحآ
الشرنآ مدن ة ريوي اهلل رلى اهلل علناه ويالم لصرراة عىنماة لقاا الضاو
عل ااى اده ااو الكب اااة ال اايت اب ااريي ه ااريا ا اااي العى اانم ،أال وه او ارمج ااة مع اااين
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الق اارآن الك اارمي إىل اللغ ااات املاتلص ااة ،و ه ااريا امل ت اادى العلما ا الكب ااا نلتق ا ا
الباااًثون واملتاصصااون هااريا ا اااي لدرايااة وبلناال الرتمجااات بشاال أ واعهااا
واالطااال علااى إاابناسااا وياالبناسا وانصنااة ايااتغالي هااريه الرتمجااات فنمااا نصنااد
ا يااالم واملساالمني والعماال علااى مااا ماان شااً ه دمااة اتاااب اهلل والاادفا عاان
املعتقدات ا يالمنة ضد أعدا هريه اقمة.
و ىارال للمكا ااة املرمودااة الاايت بتلهااا اللغااة ا جنلنجمنااة العصاار احلاادن ،
وللشااعبنة الكباااة الاايت اتمت ا هبااا ارااة القاارن الواًااد والعش ارنن املاانال ،
اًتل الرتمجات ا جنلنجمنة ملعاين القرآن مود الصدارة بني الرتمجات إىل اللغات
املاتلصاة وأراابح ا شاااهد بااني الصن ااة والصن اة اهااور ارمجااة اجنلنجمنااة خلدناادة ملعاااين
الق اارآن الك اارمي ،اتبل ااب م اان الداري ااني والب اااًثني املس االمني الدراي ااة والتحلن اال
للودوف على رالش الرتمجة ومدى رددها و دتها قال معااين القارآن الكارمي
إىل مالن ااني البشاار م اان املتح اادثني هب ااريه اللغ ااة الاايت اع ااد الثا ن ااة فق ا بع ااد اللغ ااة
الصن نة من اًنة عد املتكلمني هبا العاام ،ورمباا اتصادر اللغاات داطباة مان
اًنة اقينة السناينة واالدتصا نة والعملنة على مستوى العام.
و املاض ا أي ا ايااتادام الرتمجااات االجنلنجمنااة للقاارآن الكاارمي اث ااال،
والسبب قل هو أن الرتمجاات القدةاة م اري بداناة اهاور أوي ارمجاة القارن
الس اااب عش اار وإىل سان ااات الق اارن التايا ا عش اار امل اانال م نك اان فنه ااا قب ااا
ا يالم با  ،بل أُعدت من دبل ًص اة مان القساوياة واملستشاردني ا جنلناجم مان
أمثاي:
Wherry, George Sale, Rodwell, and Palmer

القس اانري وه ااا وخل ااور ي اانل ور ون اال وب ااامر ،والغالبن ااة العىم ااى م اان ه ااذال
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ًاددون ن اربون ا يالم العدا  ،وااان اهلادف مان ارمجااسم أراالل هاو اهلوجاوم
آن ااات الق اارآن ،وا ااريل
عل ااى ا ي ااالم ع اان طرن ااض ع اام الت ااادل والغم ااو
أن القاارآن هااو اااالم اهلل ،ولااريل لاانري ماان املسااتغرب أن نكااون
التشااكن
ع وان أوي ارمجة إجنلنجمنة – وه م قولة عن ارمجة فر سنة – هو:
) (Alcoran of Mahometأ (د ا اارآن حمم ا اادإل للكاا ا ااب ا جنلن ا ااجم
(Alexander Rossألكجما اادر رو إل عاام 1461م ،ودااد قاار ع وا ااه
البوناال أن ارمجتااه هااريه ساادف رضااا رغبااات ااال ماان نرنااد ال ىاار أباطناال
اقااراا (ونقصااد املساالمني بااالبب إل ،مذااادال علااى عمااه اقيااا وهااو أن القاارآن
(1إل
لنري فنه ما اريب ال صارى ومن مث لنري درا اه بر.
وهبريا م اقدم هريه الرتمجاات أ دماة قهال ا ياالم ياوا مان خلهاة
موادصها العدائنة وأهدافها املعل ة أو من خلا بها اللغو املتعلاض بالدداة والوضاوش،
إق ه ا ملن ااة بااالكثا والكثااا ماان اق بااا –بقصااد أو باادون دصااد– واكااون
ال تنوجااة ها ا اارو بعماال مشااوه ال ةثاال بااً ًاااي ماان اقًاواي معاااين القاارآن
الكرمي ،ومن خلا ب آ ر ،جند أن الباًثني املسلمني م نبردوا باب ارمجة معاين
القرآن إىل ا جنلنجمنة إال بدانات القرن املاض (العشرنن املنال إل مثال ارمجاة
عبا ا ا ا ا ااد احللا ا ا ا ا اانم ا ا ا ا ا ااان (1101مإل وارمجا ا ا ا ا ااة مرما ا ا ا ا اادوا بكثا ا ا ا ا اااي (1130مإل
 Marmaduke Pickthallوهو أوي مسلم إجنلنجم ارخلم القرآن ،وارمجة عباد
اهلل نويااآ عل ا املعروفااة (1136مإل ،وه ا فتلصااة اوخلهاسااا وأهاادافها عاان
الرتمجات الساابقة غاا ا ياالمنة ،وااريل ال للاو مان اق باا اللغوناة بببنعاة
1(Naji Oueijan, The Progress of an image: the East in Englishإل
Literature, (Peter Lang: New York, 1996), p. 21.
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احلاي ،ولكن اً ر املسلمني ارمجة القرآن ًل العهو احلدنثاة رمباا أثار يالبنال
عملنة اصحنح الصور املشوهة عن ا يالم واملسلمني اليت قلا إىل أقهاان
الغ اارب م اان ااالي الرتمج ااات االيتشا ارادنة للق اارآن الك اارمي عل ااى م اادى يا ا وات
طونلة.
ولكا اان م لا اال إلا اااي ارمجا ااة معا اااين القا اارآن الكا اارمي إىل ا جنلنجمنا ااة ما اان
مستشا ااردني ال نا اادن ون با يا ااالم ولك ا ا هم علا ااى خلا ا ااب ابا ااا ما اان ا صا اااف
واملوضوعنة ،وال ش أن أمثاي هذال هلم ور إاايب ومذثر هريا ا ااي ،اماا
ي رى.
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ترجمة أرثر ج .آربري ،المترجم في سطور -مؤلفاته
وآراؤه حول القرآن
احلقنقة من و ا  ،وفتلصة متامال عان
الرتمجة اليت بني أندن ا ه
يابقاسا من اًنة التوخله واهلدف؛ قن فنها خلا ب إ صاف للقرآن الكارمي مان
خلهة الدفا ع ه ولص ال ىر لبالغته ودوة عباراه وروعة أيالوبه ،باالرغم مان أن
ااابها مستشرق غا مسلم هاو Arthur J. Arberry :آرثار  .آربار  ،وهاو
املستشاارق ا جنلنااجم الااري دااام عااام 1146م بًًاادث ارمجااة إجنلنجمنااة رادنااة
ملعاين القرآن الكرمي وأطلض علنها ع وان:
) (The Koran Interpretedأ (القرآن مرتمجاإل
وال نبدو أن هريه الرتمجاة داد اياتوف ًقهاا مان الدراياة والتحلنال مان
املهتمني والباًثني املسلمني رغم شهرسا الغرب ،وقسا على خلا ب ابا مان
اقما ة العلمنة الرتمجة من ًنا الدداة ،ويا حاوي هاريا البحا باإقن اهلل
اعاااىل رايااة هااريه الرتمجااة ماان مجن ا خلوا بهااا م ا الرتانااجم علااى ممنجماسااا وعنوهبااا
واق با اليت ود فنها املرتخلم.
ولقااد ولااد آرباار عااام 1101م إجنل ارتا ،و ر العربنااة والصارياانة ،مث
عما اال رئنس ا اال لقس ا اام الدراي ا ااات الصاريا اانة خلامع ا ااة ل ا اادن ،وأر ا اابح عا ااام
1164م أيااتاقا للعربنااة والدرايااات الشاارق أوياابنة عامعااة اااامة  ،واا ا
وفااه عام 1141م ،ولقد اان آربر شاغوفال بااق ب الصاريا واللغاة العربناة
والشااعر العااريب واااان شاانبال الكتابااة آ اب الشاارق ،وبا ضااافة إىل دنامااه
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برتمجااة معاااين القاارآن الكاارمي ،دااام بتااًلنآ أاثاار ماان يااتني مذلص اال موض اوعات
فتلصة عن مقار ة اق نان واآل اب العربنة والصارينة ،ومن أيها:

.1

Aspects of Islamic Civilization As Depicted in the
Original Texts

مىاهر احلضارة ا يالمنة و اصونرها ال صو اقرلنة.
 Fifty Poems of Hafiz .2مخسون دصندة حلافظ.
 Discourses of Rumi .3مواعظ الروم .
Poems of al-Mutanabbi: A Selection with Introduction, .6
 Translations & Notesدصائد املت يب.
 Revelation & Reason in Islam .1الوً و العقل ا يالم.
 Religion in the Middle East .4الاادنن الشاارق اقوي ا (
إللدننإل.
وهااريا نىهاار يااعة اطالعااه عل اى اق ب العااريب ومعرفتااه باللغااة العربنااة،
ونعااد آرثاار  .آرباار أًااد املستشااردني القالئاال الاارينن هلاام موادااآ إاابنااة ماان
ا يالم والقرآن ،وهو فتلآ عن غاه لرؤنته املوضوعنة وإ صافه احلكم على
القرآن الري نعة عان إعوجااب عىانم باه ،وبادالل مان أن نساتهل ارمجتاه بااهلوجوم
على ا يالم واالفرتا على القرآن اما هو معتا ع د املستشردني الغربنني ،نبدأ
آرباار بالتًان ااد علااى أن هااريا القاارآن معوجااجم وغ ااا داباال للرتمج ااة (وهل ااريا ا تااار
ع وان "القرآن مرتمجال"إل ،وبالرغم من قل فلم نهتد آربر إىل ًقنقة القرآن بل
أاااد اعتقااا ه أ ااه ةثاال بصااة أ بنااة لاانري هلااا مثناال آ اب العااام أمجا  ،وأ ااه ال
ةثاال شااعرال وال ث ارال حبااد قااااه باال عبااارة عاان م اجمن ماان ال ااوعني ،وناارى آرباار أن
عىمته ااا اا نب ااات ،ي ااتكون
بالغ ااة الق اارآن وإعوج ااا ه وفص اااًته ال اايت ها ا
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حموجوبااة عاان بعاال ال قااا املستشااردني الاارينن ارابك اوا طمااوًهم الكبااا لسااة
أغاوار القاارآن بقواعادهم اداماادة ،فورااآ هااذال لغااة أ بنااة مجنلااة مع اةال عاان
ايتهجمائه هبم:
bewildered critics ambitious to measure the ocean of
prophetic eloquence with the thimble of pedestrian
(1إل
.analysis

ود ااد ب اادأ آرب اار رًلت ااه ما ا الق اارآن الك اارمي با تن ااار ع ااد م اان الس ااور
و رايتها وارمجتها ومن مث اقسنمها إىل إلموعات واص نصها ًسب موضوعاسا
وأًنا ال ًسب أيباب ال جموي ،وقار آربر مقدمة هريه الرتمجة التوجرنبنة أ اه
ينقوم – ًااي دباوي القارا هلاريا العمال  -برتمجاة القارآن ااامالل معتمادال علاى
اقومي القرا ومالًىاسم واوخلنهاسم له.
و ها ااريه املقدما ااة نا ااداف آربا اار فاع ا اال مسا ااتمنتال عا اان القا اارآن الكا اارمي
وفصاااًته ودااوة عباراااه ومجاااي أياالوبه ضااد اف ارتا ات املستشااردني ،وماان أباار هم
اومااا اارلناال  ،Thomas Carlyleإق وراامه بالوًشاانة لعاادم اريودااه لبالغااة
القاارآن وعاادم فهمااه ل صورااه ،ورغاام أن آرباار ال نااذمن أن القاارآن اااالم اهلل باال
هااو عماال دااوةم مااا اردااة  supernatural powerإال أ ااه نثب ا ببااالن عاام
املستشردني (أمثاي مارخلولنوث  Margoliouthوخلب  Gibbإل أن القارآن هاو
االم حممد رلى اهلل علنه ويلم ،ونبدو أن آربر دد وخلاه ارمجتاه التوجرنبناة إىل
املسلمني ودد نكون املتوخله إلنهم اقوربنني م هم ،و هدفه اما قار:
Only here I am trying to show what the Koran means
1(Arthur Arberry, The Koran Interpreted, (Oxford: Oxford UP,إل
1964), introduction, xi..
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(1إل

.to the unquestioning soul of the Believer….
أ إ ه ًاوي إاهار ًقنقة القرآن للمذمن غا املتدبر له أو املتصكر فنه.
ون اادع آرب اار أن أا ااة إجن ااا ًقق اه ارمجت ااه ه ااو ابتك اااره ال ا
ا جنلنااجم املاارتخلم ق ااط ا نقااا الصااو ) (Rhythmic Patternsامااا ه ا
القرآن ونجمعم أ ه ااتشصها الفال دمن يابقنه من املرتمجاني وأ اه ًااوي حمااااة
هريا ا نقا  ،وي قوم هريا البح بتسلن الضاو علاى هاريا ادا اب اهلاام
ارمجته.

مميزات ترجمة آربري

ال ش أن مرتمجال إجنلنجمنال له مثل هريه املوادآ واآلرا ا اابنة وامل صصة
ً ااوي الق اارآن الك اارمي ،واي ااتبا الود ا صس ااه أن نت ااريوق مج اااي لغ ااة الق اارآن
وبالغتااه وفصاااًته ودااوة عباراااه ورد ا أياالوبه ،ياانىهر إعوجابااه هااريا بايااتادام
اللغة اليت ات ايب م عىمة هريه ال صو الدن نة املعوججمة اليت ها لنسا مان
االم البشار اماا قاار املقدماة ،ولاريل فاإن ارمجاة آربار اتضاح دوساا بصاصة
عامااة لغتهااا الاايت اتساام بااالتمنجم اوسااا قات طاااب أ يب ر ماق اسااتعمل اللغااة
الصصاانحة املت اياابة م ا بالغااة اتاااب اهلل وحماولااة حماااااة هااريا اقياالوب الااري
وراصه ب ا  the sublime rhetoric of the Koranهاو قلا اما باني
الصصاًة والبالغة من اًنة ،وبني البساطة والوضاوش مان اًناة أ ارى ،وقلا
اله ال ن ص ودوعه اق با اللغونة بً واعها ،ولكن من املهم اسلن الضو
عل ااى ادوا ااب املش ااردة ارمجت ااه ال اايت ا اراب اراباط ااا وثنق ااا بآرائ اه ً ااوي بالغ ااة
1(Arthur Arberry, The Holy Koran: An Introduction with Selections,إل
(London: George Allen and Unwin Ltd, 1953), introduction p.31.
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القرآن ،واتمثل فنما نل :

1

أوالً :الدقة في نقل معاني القرآن الكريم
برى آربر الددة اثاال ارمجتاه وًار علاى قلا  ،ولقاد ياو عادم
ايااتادامه ق اعلنقااات اصساانة أو ًاوا مش اصصاانلنة بااًن مثاال هااريه التعلنقااات
ال وخلااو هلااا ال ا القاارآين صسااه قسااا اااذ إىل اع ارتا التاادفض العااريب
للا القاارآين ،وهااريا ناادي علااى أما تااه الرتمجااة؛ ق ااه عااة عاان رغبتااه قاال
معاين المات القرآن متامال بدون ق أو نا ة.
أولا :نماذج جميلة من مظاهر الدقة في ترجمة آربري
ومن قل اقمثلة التالنة:
ح
 .1فهمه ادند والددنض ملعىن المة وٱۡن حر دوله اعاىل :فصل لربك
ح ح
وٱۡنر ( ٢الكوثر2:إل
فقد ارمجها ارمجة رحنحة:
بعكري غاه مان املستشاردني الارينن ارمجاوا معااين القارآن دادةال ،مثال رو ونال
 Rodwellالري شوه معىن اآلنة برتمجتها:
so pray unto thy Lord and sacrifice

and slay the victims

برنااآ

أ (ادتاال الضااحاناإل وهااريه الرتمجااة رمبااا ااادي علااى با املاارتخلم
املعىن.
ح ُ ُ ح ح
ُ
 .2ارمجة بعضكم ِلعض عدو ( البقرة34:إل ايتادم آربر اعباال
دنقال وبًيلوب مجنل نو باملعىنeach of you an enemy of each :
 .3ومن مىاهر الددة ع د آربر اريل أ ه فهم املقصو من ورآ
10

ح

ُ
دوله اعاىل :قالُوا ٱ خَّتذ ٱ خ ُ
ّلل و َٗلا ُس حبحَٰن ُهۥ هو

ٱلغ ِ
ن
ح

ٱل غ ِ
ن

(نو ري48:إل

فرتمجها All Sufficient :وه ارمجة خلندة و دنقة

بعكري ارمجة اهلال ي و ان غا املوفقة ًل بعد ايتعماي التعلنقات
التصسانة Rich (free of all needs) :واريل أفضل من ارمجة بكثاي:
. He hath no needs
ح
خخ
 .6ارمجته لآلنة  إن خمكنَٰ ُه حم ف ٱۡلۡرض  ( احل 61 :إل اما نل :
if We establish them in the land

وه ارمجة دنقة وفتصرة واص باملعىن املقصو من "التمكني" اآلنة
ون احلاخلا ااة إىل املجمن ا ااد م ا اان ا نض ا اااش والتعلن ا ااض ام ا ااا بع ا اال الرتمجا ااات
اق رى.

ثانيا :الدقة في نقل معاني بعض التعابير والكنايات القرآنية:

وماان اًنااة أ اارى نىهاار آرباار أنضااا الصهاام لاابعل الك ان اات القرآ نااة
ونرتمجه ااا بش ااكل خلن ااد بعك ااري غ اااه مم اان دا اذوا إىل الرتمج ااة احلرفن ااة وم اان ه ااريه
الك انات:
خ
خ
.1ثان ع حطفهۦ ِلُضل عن سبيل ٱّلل [ الحج.]9 :
turning his side to lead astray from God’s way

ح

 .2ٱنقلب َٰ
َع وجههۦ

(احل 11:إل

 He turns completely overوهااريه الرتمجااة أفضاال وأاثاار دااة ماان ارمجااة
اهلال ي و ان احلرفنةHe turns back on his face:
حٗ
  .3وقري عينا ( مرمي24 :إل وارمجها بشكل رحنحAnd be :
comforted

11

بدالل من الرتمجة ا اط ة ملعىم املرتمجني:
.6

And cool thine eyes

حُ ُ

ح

ارمجة هريه الك انة القرآ نة :وبلغت ٱلقل ُ
وب ٱۡلناجر 

(اقًجماب:

10إل

 and your hearts reached your throatsبارى آربار الدداة ولك اه م
نقاادم امل ارا ف الصااحنح متام اال ا جنلنجمنااة  ،ومبااا أن املقصااو هااو شاادة ا ااوف
والصااجم  ،فكااان ماان اقوىل ايااتادام التعبااا ا جنلنااجم الااري نقاباال هااريا التعبااا
القرآين املعىن وهو:
خ

and your hearts were in your mouths

ِ

.1فهمه الددنض ملعىن  وٱ ُ
ّلل عل ُ
يم بذات ٱلص ُدور ١٥٤

[آل عمران]-451 :

إق ارمجها اما نل :

And God knows the thoughts in the breasts
قن ايااتادامه لكلمااة  the thoughtsلاانري ًرفن اال وناادي

وها ارمجااة مقبولااة
علا ااى معرفتا ااه ادنا اادة –بعكا ااري غا اااه ما اان املرتمجا ااني -للمقصا ااو ما اان (با ااريات
الصدورإل.
خ
ح ح َٰ ُ ُ
ح
ارمجته لقوله اعاىل :وٱَّلين عقدت أيمنكم 
 .4وفض آربر
(ال سا 33:إل

and those with whom you have sworn compact

ُ
واريل ارخلم معاين هريه اآلنة ارمجة دنقة وواضحة َ يافون ي حو ٗما
حُ ُ ُ ح
تتق خل ُ
وب وٱۡلبحص َٰ ُر ( ٣٧ال ور37:إل خبالف غاه من املرتمجني
ب فيه ٱلقل
وقل اما نل :

fearing a day when hearts and eyes will be

turned about

ح
 .7ارمجته ادندة والددنقة لآلنة  أعرض ونا ِبانبهۦ ( ا يرا 83:إل اما
12

نل :

 he turns away, and withdraws asideواملعاىن رااحنح امااا ور
اآلنة ،أ لوى عبصه وامت عن الشكر اةال (1إل.

( 1إل ا ىر حممد يلنمان عبد اهلل اقشقر ،صحة العبا من بدة التصسا ( ،ار السالم لل شر و التو ن
1617ه 1114-مإل.411-416 ،

13

اصسااا

ثانياً :اللغة األدبية الراقية
ن اادر أن ام ا ماارتخلم معاااين القاارآن الكاارمي بااني الددااة والوضااوش وبااني
فصاااًة اقياالوب ودااوة العبااارة وقل ا أماار لاانري باااهلني ،وماان ااالي ال ىاار
ارمج ااة آرب اار نش ااعر الق ااار باده ااد املب ااريوي للور ااوي إىل ه ااريا اهل اادف ،وم اان
الواضااح أن آرباار ًاااوي اثااال الردا بًياالوب الرتمجااة لنقاارتب ماان لغااة الكتاااب
ال ااري نعتق ااد خلا م اال أ ااه بص ااة أ بن ااة ال اادة لاانري هل ااا مثناال أ لغ ااة أ اارى،
ولريل أرا آربر أن اكون ارمجته متمناجمة عريوباة بناساا باياتادام اقيالوب
اق يب الصص اانح ،وا ااريل مبحاول ااة اي ااتادام اقلص ااال الصص اانحة اق بن ااة ب اادنالل
لأللصااال العامااة اللغااة الاايت اكااون عااا ة غااا مااذثرة وغااا مت اياابة ما فصاااًة
القرآن الكرمي وبالغته.
أولا :أمثلة للتعابير الفصيحة  formalالتي استخدمها آربري في ترجمته:
 .1ايتادام المة  sorceryبدالل من  magicمبعىن "السحر".
 .2ايتادام المة  extirpateمبعىن "نريهبا ببرنقتكم" بدالل من
ُ ح
ح
ك ُم ٱل ُم حث َٰ
ل ( ٦٣طه43:إل.
 overcomeدوله اعاىل  ويذهبا بطريقت

 .3ايتادام المة  fashionedو ه او باملعىن بشكل أمجل من الكلمة
ح ح
الشائعة  madeارمجة دوله  تلقف ما صن ُع ٓوا ( طه41:إل .فقد ارخلم

معىن هريه اآلنة با it shall swallow what they have fashioned

خ
دوله اعاىلَ :يل

 .6ايتادام المة  alightمبعىن "حيل الغضب"
ُ
ُ
عل حيك حم غضب من خربك حم( طه84 :إل ،بدالل من ايتادام المة
16

 descendواملستادمة ارمجة عبداهلل نويآ عل واهلال ي و ان.
ح
ُ
 .1ايتادام اعبا  guileمبعىن (اندإل دوله اعاىل:فأۡج ُعوا ك حيدك حم
( طه46:إل

بدال من التعبا الشائ .plot

.4

خ
ارمجة دوله اعاىلِ  :إَويَٰي فٱ حره ُبون ( ٤٠البقرة60:إل ايتاادم اعبا

 have awe of meالري هو أاثر فصاًة وأبلو
.fear none but me

 .7ايتادام المة  surmiseالصصنحة مبعىن "الىن"
ح خ
خ
م حن علم إّل ٱتباع ٱلظن ( ال سا 117:إل.

قل معىن "الرهبة" من
اآلنة :ما ل ُهم بهۦ

ثاني ا :أمثلة للتعابير واأللفاظ األدبية ) (literaryالتي استخدمها

آربري:

ادماي ،ااما فا ا ارمجة معىن دوله

 .1ايتادم آربر اعباات أ بنة غان ا اةل
ح
ُ ًّ
اع ا ااىل ۞ :قد شغفها حبا ( نويآ30 :إل .فقد ارمجا ااها با smote her
خ
ُ
كمُ
ارمجة معىن دوله اعاىل :ٱَّلي جعل ل
 heart with loveواريل
ح
خ ٓ ٓ
ٗ
لسماء بنا ٗء( البقرة22:إل.
ٱۡلۡرض فرَٰشا وٱ

assigned to you the earth for a couch, and heaven for an
edifice

ُ
دوله اعاىل قالوا

 .2ايتادامه للكلمة اق بنة  castمبعىن "نلق "
ُح
َٰ ُ ى ٓ
وس إ خما أن تلق( اقعراف111 :إل بدالل من  throwاما
يم
11

معىم

الرتمجات مثل بكثاي وعبد اهلل نويآ عل واهلال ي و ان.
.3ايا ااتادام الكلما ااات اق بنا ااة التالنا ااة nigh :مبعا ااىن "درنا ااب" و slayمبعا ااىن
"نقتل" و ungodlyمبعىن "الصايقون" واريل  vanityمبعىن "الباطل" دولاه
اعاىل:
ح
ح
ح
 وّل تلب ُسوا ٱۡل خق بٱلبَٰطل( البقرة62:إل فرتخلم مع اااه با:
And do not confound the truth with vanity

ح

خ

و ارمجة معىن دوله اعاىل إنها لمن ٱلغَِٰبين ٦٠

(احلوجر40:إل

ايتادم

آربر الرتمجة التالنة She shall surely be of those that tarry :والمة
 tarryاعبا أ يب مجنل ونوف ا باملعىن با تصار بدالل م ا ان ايتادام

.
 .6اي ااتادام التعب ااا اق يب  wax insolentوبش ااكل دن ااض لرتمج ااة الم ااة
"نبغى" بدالل من .become arrogant
ح
.1ايتادام اعبا خلامنل ف ا ا ارمجة  نُص ُ
يب برۡحتنا( نويآ14:إل وهو

she shall surely be of those who remain behind

 We visit with Our Mercyوهريا أنضال من التعابا املستادمة
صو العهد القدمي وهو نذ املعىن متامال ،ومثاي آ ر أنضال ايتادمه
ٓ
ارمجة معىن دوله اعاىل فك حيف إذا أصَٰب حت ُهم ِمصيبُۢة( ال سا 42:إل فرتمجها

با:

when they are visited by an affliction

.4

ُ ح ٗ
ح
ارمجة معىن دوله اعاىل ي حومئذ يص ُد ُر ٱنلخاس أشتاتا

(الجملجملة4 :إل

ايتعمل آربر الصعل  issueمبعىن "نصدر" وهو لصظ أ يب مقابل للمعىن
املقصو اآلنة.
14

 .7ايتادام المة  sojournوه أ بنة مبعىن "مسكن" أو "مستقر"،
ح
ُ
ارمجته ملعىن اآلنة  :ولك حم ف ٱۡلۡرض ُم حستقر ( البقرة34:إل.
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ثالثًا :موقف آربري من القرآن الكريم
الاادار هلااريه الرتمجااة نلحااظ لوه اا ماان اشااونه قًكااام ا يااالم ،أو
اًوناال ماان شااً ه البعاان القاارآن الكاارمي ،أو إيااا ة إىل شااا الريااوي راالى
اهلل علنه ويلم.
وممااا نذا ااد يااالمة ارمج ااة أرباار ماان اقد اواي املس اان ة إىل القاارآن الكاارمي
وا يالم وشا ال يب رالى اهلل علناه ويالم :لوهاا مان احلواشا الايت غالباال
ما نجم فنها مبثل هريه اقفكار.
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رابعاً :ترجمة لفظ الجاللة
ماان ممن اجمات ارمجااة آرباار هااو ايااتادامه ارمجااة لصااظ اداللااة لكلمااة
 Godبشكل ثابا و مجنا الرتمجاة ،وم نساتادم  Allahالايت داد ال نصهمهاا
الكثااا م اان متح اادث ا جنلنجمن ااة م اان غ ااا املس االمني ،والم ااة  Godه ا الكلم ااة
العامااة والشاائعة االيااتعماي الاايت ااادي علااى معااىن اقلوهنااة لادى مجنا متحاادث
مجنا ا اق ن ااانإل بن م ااا اي ااتادام الم ااة
اللغ ااة ا جنلنجمن ااة (وإن اا ا ا ا ااريل
 Allahدااد نساابب أنض اال بعاال الغمااو واالعتقااا ا اااطم لاادى الكثااا ماان
دارئ الرتمجة من غا املسلمني بًن (اهللإل هو إله العرب فق (1إل.

(1إل ا ىر م ادشة هريه القضنة " ،ودصة م بعل الرتمجات ا جنلنجمنة ملعاين القرآن الكرمي" وخلنه محد عبد
الرمحن حبوث دوة ع انة اململكة العربنة السعو نة بالقرآن الكرمي وعلومه (1621\7/4-3هاإل .36-31
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مالحظات على الترجمة
الجانب األول:محاولة تقسيم اآليات على شكل نمط إيقاعي

رغم أن معىم القارا هلاريه الرتمجاة نذاادون أن أبار ماا ةناجم ارمجاة آربار
هو فصاًة اللغة و عريوبة البنان ومجاي اقيلوب ،إال أن آربر صسه نجمعم أ ه
د ااد ابت ااد خلا با اال خلدن اادال ارمجت ااه للق اارآن الك اارمي م ن ااًت ب ااه م اان ي اابقه م اان
املرتمجااني أ لغااة ماان اللغااات ،ولاانري هااريا االاتشاااف نتعلااض عا ااب اللغ ااة
صسها بقدر ما نتعلض بادا ب الصو ا نقاع آلنات القرآن الكرمي.
ونقوي آربر مقدمة الرتمجة عن ااتشافه هريا:
I have striven to devise rhythmic patterns and sequencegroupings in correspondence with what the Arabic
presents, paragraphing the grouped sequences as they seem
(1إل
to form original units of revelation.

أ ما مع اه( :لقد بريل خلهدا اباا البتدا أ اط إنقاعنة وإلموعات
يلسلة متعادبة لتكون مقابلة متامال للا العاريب ومقسامة إىل فقارات بشاكل
ابدو معها واًسا فقرات من الوً اقرل إل.
وال ش ا أن هااريه املقولااة إًاادى يااقبات آرباار ومتثاال ل االل اب ااال
فهمااه ق ااه اعتقااد اط ااا مقدراااه علااى حماااااة ا نقااا الصااو القاارآن لدرخلااة
أ ااه اصااور أ ااه بإمكا ااه اتابااة ارمجااة اباادو ا اغمهااا واًساا وً ا م ااجمي وباللغااة
ا جنلنجمنااة ،ونتضااح للمتصااصح هلااريه الرتمجااة وخلااو شا مااا ماان هااريه اق اااط
1(Arberry, The Koran Interpreted, introduction, Xإل
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ارمجااة آرباار ماان ًن ا اقساانم معىاام آنااات القاارآن إىل ياابور واًسااا أبنااات
شعرنة ،ولكن السذاي الاري نبارش صساه هاو :هال متكان آربار فعاالل مان إلااراة
ا نقا الصو القرآن الكرمي؟
للوروي إىل هريه اق اط دام آربر جتربته اقوىل ا ارة برتمجة يور
فت ااارة م اان الق اارآن بدراي ااة ا نق ااا الص ااو الق اارآن ،أوالل :ب ااا ل علااى اقس اانم
ألصااال القاارآن إىل مقاااط طونلااة ودصاااة ،وثا ن اال :ب ااا ل علااى متابعااة انصنااة ا ااو
ودو ال ة الصو  stressعلى هريه املقاط  ،ودارن بني هريا ا نقا السور
البونل ااة (مث اال آن ااة الب ااالق ي ااورة البق اارةإل والقص اااة (مث اال القارع ااة والصاب ااة
والصا ااتحإل وايا اات ت أن ا نقا ااا الصا ااو القا اارآن غالب ا اال علا ااى ا ااوعني :اقوي
ونسمى  dactylوهو عبارة عن مقب م بور نلنه مقبعان غا م بورنن ،واآل ر
 iambicوهو عبارة عن مقب غا م بور نلنه مقب م بور ،وهريان ال وعان ياا
اقاثر شنوعال القرآن على ًد دوله.
وإقا ىر ا على يبنل املثاي ،إىل اآلنات اقوىل يورة القارعة (The
) Clattererجن ااد أ ااه ً اااوي ا تن ااار ألصااه ااا الرتمج ااة ا جنلنجمن ااة لتك ااون
ود ااو ال ااة م اان
مقاطعه ااا مبابق ااة متاما اال -ط ااوي ودص اار املقبا ا وا ااريل
عدمه-لأللصال الا القارآين ،و هاريا هاو التمثنال الصاو ملقااط الكلماات
حبروف الان نة وما نقابلها الرتمجة:
?The Clatterer! What is the Clatterer
wa-mā

Al-qāri‘a : mā l-qāri‘a
?And what shall teach thee what is the Cla tterer
adrāk : mā l-qāri‘a

و الًظ أ ه رمبا طبض هريا ا نقا
21

السبر اقوي (اآلنة اقوىل

ٓ ح
اببنض قل على السبر الثاين وما أدرىَٰك ما

والثا نةإل بن ما م ن وجح
ح
ُ
ٱلقارعة ؟ الري ال نبابض ا نقا

ال

القرآين ،وهريا املثاي البسن دد

اعل ا ست ت أن آربر م نتمكن من اببنض ىرنته على ا نقا الصو
ارمجته ملعاين القرآن الكرمي اافة ،وهريا بالصعل ما قاره من أن راية هريا
ادا ب بالتصصنل وبشكل م ىم و دنض هو أمر ضرور دمن ال صو
القرآ نة ودبل الوروي إىل أنة تائ  ،وهو أمر لنري باهلني رغم إةا ه بًينة هريا
ادا ب املهمل والري م نسبقه إلنه أًد ،وال بد من القوي أن فشل آربر
معني و ثاب ملا أمساه باق اط ا نقاعنة القرآن الكرمي وعدم
ايت تا
ددراه على حماااة بعل من خلوا ب هريه اق اط لنل دو على أن اتاب اهلل
معوججم وبالغته اصوق ددرات البشر القاررة وا دو ة وأ ه اسر إىل ًد ابا
با عائه أن الصقرات املتوالنة ارمجته دد ابدو واًسا وً .

الجانب الثاني :األخطاء اللغوية

رغام أن ارمجااة آربار اتصااوق علااى غاهاا ماان الرتمجااات مان اًنااة الددااة
املعىن ووضوش اللغة وياليتها وفصاًة اقيلوب إال أن الودو اق با
املتكررة هو أمر ال مصر م ه ،والينما ال اق باا اللغوناة الايت ارخلا إىل ااون
املرتخلم لنري مان أهال العربناة وداد نسا فهام لصاظ معاني فنصساره مبع ااه احلار ،
أو دد ال ندرا املقصو من بعل التعباات القرآ نة وحيصل قل اثاال ارمجة
آربر مثل غاه من املرتمجني ًال املسالمني أو العارب ما هم ،وداد حيصال ع اده
ا ل بني اقلصال فنستادم لصىال مكان آ ر وهكريا ،وقلا الاه ال نقلال مان
أينة هريه الرتمجة ومكا تها املرمودة بني الرتمجات.
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وي ا حاوي فنمااا نل ا أن لق ا الضااو علااى خلوا ااب الضااعآ ارمجااة
آربر متمثلة بعل اقمثلة اليت اعد أهم اق با اليت ود فنها آربر :

أولا :أخطاء في فهم المعنى الدللي أللفاظ القرآن:

 .1أ بً آربر

خ

ح ُ

ارمجة معىن دوله اعاىل  :إّل بشق ٱۡلنفس 

(ال حل7:إل فرتمجها با  Excepting with great distressوالمة
مبعىن "أم صس " أو "ًجمن" وال اذ املعىن ،فاقوىل أن نقوي:

distress
with

great effort

 .2أ بااً آرباار يااورة القنامااة (31-31إل وم ن ا وجح الرتمجااة خلا بنهااا
اللغو الدال ي واريل ال حو وم اتضح له معاين اقلصال والتعاابا القرآ ناة
اآلنات التالنة:
خ
خ
ل  ٣١ولَٰكن ك خذب وتو َّٰل ُ ٣٢ث خم ذهب إلى
فل ص خدق وّل ص َٰ
أ حهلهۦ يتم خط ىي  ٣٣أ حو َّٰل لك فأ حو َّٰل ُ ٣٤ث خم أ حو َّٰل لك فأ حو ى
ّل ٣٥
(القنامة31-31:إل.

For he confirmed it not, and did not pray, but he cried it
lies, and he turned away, then he went to his household
arrogantly. Nearer to thee and nearer, then nearer to thee
and nearer.

وال بد أن اعا رناغة الرتمجة اللنال وحنونال واكون اما نل :
And so he neither believed nor prayed, but he disbelieved
and turned away, then he stalked to his household in full
conceit. Woe to thee, and then woe to thee.

.3

ارمجة  فتاب عل حيه إنخ ُهۥ ُهو ٱ ختل خو ُ
اب ٱ خلرح ُ
يم ( ٣٧البقرة37:إل م
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نتمكن آربر من قل معىن "ااب علنه" إىل ا جنلنجمنة
اكرار اقلصال ،فقاي:

هريا السناق ودً إىل

and He turned towards him; truly He turns, and is All compassionateواالم ااه ها ااريا نع ا ا " :واهلل أدبا اال علنا ااه ،إن اهلل نُقب اال وها ااو

الرًنم" وهو غا دنض

املعىن م راااة اقيلوب ،واقفضل أن نقوي:

and He pardoned him. Truly He is the Most Forgiving, the
Most Merciful

واريل

ُ ث خم تاب ٱ خ ُ
ّلل عل حيه حم

( املائدة71:إل

Then God turned towards them

 .6م نوفض آربر ارمجة اعبا (اقمار بااملعروف و ال ها عان امل كارإل املتكارر
القارآن ،إق نساتادم  bid to honour, and forbid dishonourوالمتاا
 honourو  dishonourاع ن ااان "الش اارف" و"الع ااار" وال ا اادالن عل ااى
"املعااروف" و"امل كاار" امااا هااو املقصااو القاارآن ،ولااريل فاااقوىل أن نقااوي:
)(bid to good, and forbid evil

 .1أ بً آربر

ُ ُ
فهم  نصف ٱٓأۡليَٰت [ األنعام ]55 :فرتمجها با:
We turn about the signs

مبعىن " قلب" واملعىن املقصو هو " بني" ولريل فاقوىل أن نقوي:
خ حُ
ارمجة  ٱنلب ٱۡلم [ األعراف ]451 :با:

We explain the verses variously

 .4أ بً

بن ما الصحنح هو:

The Prophet of the common folk
The Prophet who is illiterate

ُ ح ح
 .7ارمجة اط ة للصظ خذ ٱلعفو ( اقعراف111:إل با:
 Take the abundanceوالصحنح هو:
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show forgiveness

 .8أ صض آربر

ُح

خ

قل معىن التعبا القرآين  وقلن حَٰش ّلل 

(نويآ31:إل إىل ا جنلنجمنة مستادمال God save us! :بن ما التعبا ا جنلنجمى
اقدرب هوGod forbid! :
 .1م نصهم املعىن املقصو من المة (أخلرإل يناق اآلنة  وّل نُض ُ
يع
ح ح
ح
ُ
أجر ٱلمحسني ( ٥٦نويآ14:إل مستادمال المة ) (wageوه اعىن
"اقخلر املا ي" والكلمة املستادمة هريا السناق ه .reward
خح
ُ
 .10ارمجته بًل َّ نمع عظامهۥ (  ٣القنامة3:إل gather his bones
والصحنح أن نقاي:
 .11ارمجت ااه للص ااظ (اآل اارةإل  the world to comeب اادالل م اان
assemble his bones

the

Hereafter

(عبادإل ب ا  servantغاا دنقاة؛ إق
 .12ارمجته للصظ (نعبُ ُادإل ب ا  ،serveوللصاظ د
معىن  serveاملعوجم ا جنلنجم وبسرت:
(1إل

)to render obedience or homage to (God or sovereign

ولنري هريا بالضرورة ندي على معىن العبا ة بقادر ماا نادي علاى الباعاة
واالًارتام ،ولااريل فماان اقفضاال ايااتادام المااةworship, worshipper :
قسا أاثر دة السناق القرآين.
ا تنار الكلمة امل ايبة للصعل "نقب " ارمجة
 .13م نوفض آربر
ٓ
ح ُ
ُ
خُ
ويقطعون ما أمر ٱّلل بهۦٓ أن يوصل ( البقرة27 :إل فايتادم المة cut
1(Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the Englishإل
Language. (Gramercy Books: New York, 1989). .
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وه المة عا نة دد ال ات ايب م بالغة القرآن:
cut what God has commanded should be joined

التعاماال م ا اقلصااال والتعااابا،
ولعاال هااريا نت اااس م ا أياالوبه الراد ا
والكلما ااة الصصا اانحة ا جنلنجمنا ااة هبا ااريا املعا ااىن الا اايت اا ااان ما اان اقفضا اال آلربا اار
ايتادامها هريا السناق ه .sever
ح
خ خ
ح
 .16ايتادم ارمجة ًرفنة لآلنة۞ :إن ٱّلل ّل ي حستحۦٓ أن يۡضب
ٗ
مثل( البقرة24:إل God is not ashamed to strike a similitude
وه ارمجة غا م ايبة

اقيلوب ،و لعل الرتمجة اقفضل ه :

God disdains not to set forth a similitude

ثاني ا :األخطاء النحوية

ةناال آرباار اث ااال إىل الودااو
اقلصال والكلمات ال حونة اآلنات.
ومن أمثلة احلريف ع ده ما نل :

ً.1ريف ًرف العبآ (الواوإل

بااً احلااريف وأًنا اال ا ضااافة لاابعل

أوي اآلنات ،مثل ارمجته للصظ ويَٰق حوم

[هود ]99 :يورة هو مكتصنال برتمجتها  O my peopleبدالل من
خ ح
خ
ح ُ
اآلنة :وٱستعينوا بٱلصِب وٱلصل َٰوة ( البقرة61:إل
 my peopleواريل

And O

Seek you help in patience and prayer

ول

بعل اقًنان بني العبآ

مثل ايتادامه لكلمة  alsoبدالل من
ح ُ ُ
تدخلوا ( نويآ47:إل
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and

أوي اآلنات والمة "أنضال"،
ارمجة وقال يَٰب خ
ن ّل

ا جنلنجمنااة

 .2واااريل ًااريف ضااما املااطااب
اليت بتو على دا  ،مثل:
ِ خ
ُ
 ى
يأيها ٱَّلين ءامنوا  فنرتمجها  O believersبدالل من O you who
you

الكثااا ماان اآلنااات

believe

ُ ُ ُ
وسف أ ِيها
وف ا البعل اآل ار ًريف أ اة ال دا  ،Oمثل دوله اعاىل :ي
ُ
ٱلصديق( نويآ64:إل Joseph, thou true man
 .3و دوله اعاىل :يَٰم حري ُم ٱ حق ُنت لربك وٱ حس ُ
جدي وٱ حركع مع
خ
ٱلرَٰكعي ٤٣
(آي عمران63:إل ًريف (م الرااعنيإل وارمجها:

Mary, be obedient to thy Lord, prostrating and bowing
 before Himبا ضافة حلريف أ اة ال دا "نا".

ً .6ريف ًرف ادر  onأو رنغة
ح ح ُ ُ ُ
And the day We shall muster
ُشه حم ( نو ري28:إل.
ويوم ۡن
whereon

ارمجة دوله اعاىل:

them
واقوىل أن اكونAnd on the Day We shall muster them :

ً .1ريف الرتمجة ا جنلنجمنة المة
ح
ُح
ّل تفس ُدوا ف ٱۡلۡرض ( البقرة11:إل .فًربح ادملة اط ة حنون لا
make

ارمجة دوله اعاىل :

بشكل واضح:
ولعل الكلمة يقب بسبب بً مببع !
بااً إضااافة المااات لنس ا
وود ا آرباار اااريل
مثل:
Do not corruption in the land
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ال ا

القاارآين

.1

خ ٓ
لسائلي ( ٧نويآ7:إل أضاف آربر المة
دوله اعاىل  :ءايَٰت ل

 questionsاليت اعد ائدة على ال
. signs for those who ask
ا

اقرل  ،واقوىل أن نكتص برتمجتها:

ح خ خ
ُ خ
ب ٱَّلين كف ُروا سبق ٓوا إن ُه حم
معىن اآلنة وّل َيس

 .2واريل
ّل ُي حعج ُزون ( ٥٩اق صاي11:إل.

And thou art not to suppose that they who disbelieve have
outstripped Me; they cannot frustrate My will.
 Meوأنضاال My
والجمنا ة اليت أضافها آربر إىل معاىن اآلناة ها

.will
م ا بً ارمجة الضما "حيسنب" الري اُرخلم على أ ه "بسنب".
ومن أ بائاه ال حوناة اق ارى املاتلصاة اياتادام اقفعااي والضامائر
والرتاانب ال حونة ،ما نل :
.1لبم آربر بشكل متكرر ارمجة المة "أربح" ونصهمها مبعىن "ااصاف
ح
ُ ُ خح
الصبح" ومثاي قل  فأصبح يقلب كفيه( الكهآ62:إل
املبتدأ با ة
اليت ارمجها اما نل :

and in the morning he was wringing his hands

ومبا أن املعىن هو "رار" فالصحنح أن اكون:
and he began wringing his hands

 .2لل آربر
قل :

الصعل املبىن للمعلوم واملب للموجهوي ،واقمثلة التالنة اوضح

م ةنجم بني (نقااَلونإل و(نقااِلونإل
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ُ
خ
ُ َٰ ُ
اآلنة :أذن لَّلين يقتلون

خ ُ
بأن ُه حم ظل ُموا

( احل

31:إل وارخلم مع اها بًل:
Leave is given to those who fight

واقوىل أن اكون:
Leave is given to those who are fought against

اريل

ل بني "نَروا" و"نُروا"

ح

ارمجة  ل ُُي حوا أعمَٰل ُه حم ٦

(الجملجملة

4:إل to see their works

والصحنح هو:
ولريل فمن الواضح أن آربر اد رعوبة ارمجة ارانب املب للموجهاوي
آنات القرآن الكرمي وال نستبن التصرنض بن ه وبني املب للمعلوم.
ُ
ُ
 .3ايتادم أيلوبال رانكال وغا مصهوم ارمجة  إن شك حرت حم وءامنت حم 
(ال سا 167 :إل فقاي if you are thankful, and believe:ومعىن ارمجته ه :
(إن ا تم شاارنن وآم تمإل وا بً ه ا أ ه م نبابض بني الكلمتني "شكرمت"
و"آم تم" رنغتنهما ال حونة فوجم بني "الصصة" و"الصعل" أو بني ادملتني
االمسنة والصعلنة ،واحلقنقة أن ايتادام رنغة الصعل هو أاثر وضوًال هريه
احلالةif you thank (Him), and believe :
خ
ُ
 .6أرخل الضما الصعل  ي حعرفون ُهۥ  اآلنة :ٱَّلين ءات حينَٰ ُه ُم
ح
ُ
ُ
ٓ ُ
ٱلكتَٰب ي حعرفون ُهۥ كما ي حعرفون أ حبناءه حم ( البقرة164 :إل إىل "الكتاب"
to be shown their deeds

ولنري إىل "ال يب" رلى اهلل علنه و يلم اما

اصسا اآلنة ،فقاي:

Those to whom We have given the Book recognize it as
they recognize their sons

والصحنح أن نقوي:
Those to whom We have given the Book recognize him
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as they recognize their sons

والعوجن ااب أن (مو توج ااومر واتإل املستش اارق ا جنلن ااجم ال ااري ات ااب ل اانالل
إنضاًنال قلصال ومصبلحات القرآن ب ا ل على ارمجة آربر أشار إىل ا مكا ناة
ال حونة قن نكون الضما نشا إىل الريوي أنضالً ،ن نريار لنله:
recognize it: the Book; ‘him’ is grammatically possible,
and would refer to Muhammad(1).

ولكاان رمبااا م نكاان ه اااا أ ا ساانض بااني آرباار ووات فنمااا نتعلااض
هبريا الدلنل ا نضاً  ،وخبارة م اق ري االعتبار املواداآ املعا ناة
واملعروفااة لاوات ضااد ا يااالم والقاارآن وشااا الريااوي راالى اهلل علنااه
ويلم وه اىهر اشونهااه هريا الدلنل و اتبه اق رى.
 .1لا ا آرب اار ب ااني الم العل ااة والم البل ااب ارمجت ااه لقول ااه اع اااىل:
ِ
ر خبنا ِلُضلوا عن سبيلك ( نو ري88:إل.
Our Lord, let them go astray from thy way

واملع ااىن املقص ااو ب ااالالم ل اانري طل ااب ا ض ااالي ولك ااه تنوج ااة
وعادب ااة م ااا أ عم ااه اهلل عل ااى فرع ااون ودوم ااه م اان ا ض ااالي ع اان ي اابنل اهلل،
فالرتمجة اب أن اكون:
Our Lord, that they may lead astray from thy way

بعل اآلنات ،فمثالل

 .4نبدو أن آربر نستادم االيتصهام غا موضعه
ايتادمه بدال من الشرط ارمجة  إن ُك ُ
نت حم ت حعل ُمون :
ل

?Did you but know

(1) W. Montgomery Watt, Companion to the Quran: Based on the
Arberry Translation, (London: George Allen and Unwin Ltd, 1967),
p.81.
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والصحنح هوIf you but know :

 .7داام برتمجاة غاا دنقاة لصاظ "الا صري اللواماة"
واليت دد اعىن "ال صري الالئمة" ولريل فاقوىل أن نقوي:
the self-reproaching soul.

the reproaching soul

الجانب الثالث  :التكرار في األ لفاظ

لعل بر الددة ع د آربر داد أ ى باه للوداو بعال ا شاكالنات؛
وقل ا ق ااه بااالو قل ا ادا ااب دلاانالل ًاااالت معن ااة ،فماان اواً الددااة
ع ده :ارمجته قلصال مكررة بعل اآلنات عان طرناض اياتادام ألص م
اال مكاررة
الرتمجة ا جنلنجمنة ،ومن أمثلة قل :
خ خ ُ
ح
 ولما جهزهم ِبهازهم ( نويآ11 :إل
when he had equipped them with their equipment

ح

ح

خ

ُ

 وعل حيه فليتوّك ٱل ُمتوّكون ٦٧

(نويآ47 :إل

Let all put their trust who put their trust

متامال.

وهريه اق اة بالريات ارمجة ين ة ورانكة

أيلوهبا لعدم وضوش املعىن

ٗ
ح
ٗ
ُ
دوله اعاىل :وقل خرب أنزلن ُمزنّل ِمبارك وأنت

وأنضال
حُ ح
ُي ٱل ُمزنلي ٢٩
خ

و ارمجته معىن هريه اآلنة ارر المة

(املذم ون21 :إل

 harbourثالث مرات لتقابل التكرار

ادرير " جمي" ،اما نل :

And say, “O my Lord, do Thou harbour me in a blessed
harbour, for Thou art the best of harbourers

وبالتا ي فالرتمجاة فقادت مجااي البناان وداوة التاًثا احلارالة بسابب التكارار
اقر اال ،وما ا أن التكا ارار مس ااة م اان مس ااات اللغ ااة العربن ااة بغ اار اًان ااد الصك اارة
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واثبنتهااا وإضااصا دااوة للمعااىن ومجاااي لألياالوب وخبارااة القاارآن ،إال أن الوض ا
لتلآ اللغة االجنلنجمنة اليت نعاد التكارار فنهاا لاالل و قصاال داوة العباارة ،وعلناه
فإن مثل هريا التكرار دد نذ إىل إضعاف املعىن باللغة ا جنلنجمنة.

الجانب الرابع :استخدام الكلمات العتيقة والمصطلحات
النصرانية )(biblical

رغ اام أن آرب اار قا اار مقدم ااة الرتمج ااة أ ااه جت ااب اللغ ااة املتكلص ااة وقل ا ا
بايااتادام لغااة يلسااة  unmannered Englishواااريل جت ااب لغااة ا جنناال
القدةااة الرائوجااة لاادى يااابقنه ،إال أ ااه نصاار علااى املااجم بااني اللغااة احلدنثااة واللغااة
القدةااة بتضاامني الرتمجااة لكلمااات عتنقااة مت اااثرة ه ااا وه اااا ،وإن اااان ايااتعماي
هااريه الكلمااات نضااص علااى الرتمجااة شاان ال ماان الصصاااًة وا صوراانة بعاد الا
آ ر اللغة ،ولكن دد نعد
املرتخلم صال ن نال نتسم بالقدينة ولنري اً
هريا من عنوب الرتمجة احلدنثة؛ قن هريه الكلمات العتنقة م اعد مستادمة
اللغااة ا جنلنجمن ااة احلدنث ااة وال نسااتبن الكثااا ماان متحاادث ا جنلنجمن ااة فهمهااا
السناق القرآين ،فضالل عن مستادم هريه الرتمجاة مان الارينن ال متثال ا جنلنجمناة
لغااتهم اقراالنة ،ومبااا أن آرباار م نساارف ايااتعماي هااريه الكلمااات والتعااابا
فال نشكل هريا ادا ب قبة ضعآ بار ة ارمجته.
واشمل الكلمات العتنقة اليت اياتادمها آربار الماات وانصناة االضامائر
وأمسا ا شارة القدةة والتصارنآ مثل:
thou, thy, thine, thee, aught
الصعل إىل املااطب. knowest :

) (estإي ا
وأنضال من الكلمات والتعابا العتنقة اليت ايتادمها آربر المة lo
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ارمجته ملعىن اآلنة  :فإذا

للت بنه بدالل من " "beholdأو
حبال ُ ُه حم وعص ِي ُه حم َُي خي ُل إ ح
ِله [ طه ]55 :فقايAnd lo, it seemed to :
""look

 himواريل  go privilyمبعىن " لوا" ،و  compeersمبعىن "أ دا ال" ،و
ح ٗ
ح
ح ح ح
اآلنة  فٱجعل بيننا وبينك موعدا ( طه18:إل
trystمبعىن "موعدا"

املعاخلم

وأ بً هريه الكلمة اليت ال ا ايب يناق اآلنة؛ قن مع اها
ا جنلنجمنة هو "موعد للقا اقًبة" والصحنح هو ايتادام meeting place
.
واريل نارتخلم آربار الماة "عارياب" ب ا  chastisementوها إًادى
الكلمااات ا جنلنجمنااة القدةااة ،واقفضاال ايااتادام المااة معاراارة مثاال torment
بدالل م ها.
ولقد ًاوي آربر اريل جت ب الكلمات ال صرا نة الوار ة العهادنن
القاادمي واددنااد  Biblical wordsارمجتااه امااا عاام املقدمااة ولااريل م
نسااتادمها إال ًاااالت معن ااة ،مث اال ايااتعماي المااة  Gehennaمرا ف اال
لكلمااة "خله ا م" وه ا إض ااافة لكوسااا ص ارا نة فه ا ااا رة االيااتعماي اللغ ااة
املعاررة بعكري المة  hellاليت نستعملها آربر فق مبعىن ال ار.

الجانب الخامس :الخلط في معاني بعض كلمات القرآن

التبس ا علااى آرباار – م ا بريلااه خلهاادال اب ااال باار الددااة -بعاال
الكلمات القرآ نة ،وقل اغاه من املستشردني الداريني للعربنة والرينن نقوماون
برتمجات معاين القرآن الكارمي ونواخلهاون مشاكالت اياتنعاب بعال املصااهنم
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واقلصااال الاايت اتكاارر القاارآن ،فاراش للا بااني معاااين الكلمااات الاايت نىهاار لااه
الشبه فنما بن ها من ًن الشكل أو املعىن ،ومن أمثلة دلبه:
بعل احلاالت ال نصرق بني (ايوجدواإل واعىن با جنلنجمنة
 .1أن آربر
 prostrateو(اراعواإل واعىن ً bowن نرتمجهما  bowاما ارمجته مع
ح ح ح
لئكة ٱ حس ُ
ِإَوذ قُلنا للم ى
ج ُدوا ٓأِلدم فسج ُد ٓوا ( البقرة36:إل.
دوله اعاىل :
And when We said to the angels, ‘Bow yourselves to
Adam’; so they bowed.

 .2لل ا ب ااني (الق ا ددرإل و(الق ااوة أو الق اادرةإل فاارتخلم اقوىل  powerم اان ااالي
اياام يااورة القاادر ،وبااني (ادمعااةإل و(ادماعااةإل فاارتخلم اقوىل congregation
بادالل مان  ،Fridayوباني (امللا إل و(اململكاةإل فارتخلم اقوىل The Kingdom
ُ
بدالل من .Dominion
ح
ُ
 .3لل بني (شاهدال أو ًاضرالإل و(شهندالإل ارمجته  إذ ل حم أكن خمع ُه حم
ٗ
شهيدا ( ٧٢ال سا  72 :إل ًن ايتادم المة  martyrبدالل من المة
.present
 .6للا بااني (اااريارونإل و(ا ا دريارونإل فاارتخلم اقوىل ب اًل ) (rememberباادالل
من).(give a thought
 .1للا بااني (نكااريبونإل و(ن دكااريبونإل فاارتخلم اقوىل باًل  cry liesباادالل ماان
).(disbelieve
 .4لل آربر اريل بني (ولنكمإل و(ردنقكمإل ًن ارخلم اقوىل :
خ
ِ ُ ُ خُ ُ ُُ
 إنما وِلكم ٱّلل ورسولۥ ( املائدة11:إل
Your friend is only God, and His Messenger
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والصحنح أن نقوي:
Your helper (or protector) is only God

 .7ل بني (ابت ريإل و(ان ريإل
( ٦٩نويآ41:إل ًن ارمجها بًل:

ُ
ُ
اآلنة  فل تبحتئ حس بما َكنوا ي حعملون

 so do not despair of that they have doneبا ا ادالل م ان
so do not grieve of that they have done
باًل علااى أسااا  salvationوهااريه الكلمااة اعااة عاان

 .8ااارخلم المااة (الصردااانإل
مصهاوم ا ااال ماان ا بن اة امااا هااو موخلااو ال صارا نة ،ولااريل لعلااه فهمهااا
مبع ا ااىن (الغصا ا ارانإل لش ا اابهها بكلم ا ااة (الصرد ا ااانإل ال ا اايت نصض ا اال ارمجته ا ااا إىل الم ا ااة
.criterion
 .1لا آربار باني (العماارةإل و(الجمناارةإل فارتخلم اقوىل  visitationوها المااة
أ بنة فصنحة مبعىن ( نارة رمسنة أو عقاب إهل إل وه ارمجة اط ة ،و ىارال لعادم
وخلااو م ارا ف إجنلنااجم لكلمااة (العماارةإل ،اااان اقوىل أن نلوجااً آرباار إىل عملنااة
ال قحا اارة  transliterationوه ا ا قا اال ًا ااروف الكلما ااة م ا اان لغا ااة اىل أ ا اارى
باياتادام ًااروف اللغااة اق اارى – باادون اي التعرنااآ هااريه احلالااة ،فتكااون
الرتمجة ه .umrah :
وامللحول أن آربار م نلوجاً إىل عملناة ال قحارة إال ًااالت حمادو ة
خلادال م هاا ،ماثالل لصاظ "الاردنم" ياورة الكهاآ  Er-rakeemوااريل
ارمجته اليم يورة احلوجر فقام ب قال ًاروف الكلماة صساها إىل ا جنلنجمناةEl- :
 ،Hijrوهااريا املثاااي ناادفع ا للحاادن عاان هااريا ادا ااب املهاام ارمجااة آرباار أال
وهو أمسا السور.
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الجانب السادس :األخطاء في أسماء السور

ماان أباار املالًىااات علااى ارمجااة آرباار هااو عاادم فهمااه اثااا م اان
اقًنااان للمعاااين املقصااو ة ماان أمسااا السااور القاارآن الكاارمي ،فود ا الكثااا
من اق با .

أولا :من ناحية تراكيب الكلمات

ًااريف آرباار "اي" التعرنااآ الاايت اقاباال ” “theونساامى
 articleا جنلنجمن ااة بع اال أمس ااا الس ااور بن م ااا أبق اااه ال اابعل اآل اار،
وأمسااا السااورً-سااب مااا ور ارمجتااه -الاايت ًااريف م هااا  theباادون مسااو
definite

لغااو واضااح ه ا  :الرعددد ) (Thunderوالفرقددان ) (Salvationوالسددةد

) (Prostrationوالةاثي د د د ددة ) (Hobblingوالحةد د د د درات

)(Apartments

والمزمددل ) (Enwrappedوالمدددثر ) ،(Shroudedومجنعهااا اشااا إىل أمسااا
حمسويااة ولنس ا إلاار ة ماان اًنااة املعااىن وبغاال ال ىاار عاان أ يااناق معااني،
ولااريل ًسااب القاعاادة العامااة ا جنلنجمنااة نُصاارت ايااتادام  theما مجنا
هريه اقمسا  ،ولكن لنري مان الواضاح يابب هاريا التقسانم ع اد آربار وم ناريار
علااى أ مصاادر اعتمااد قل ا  ،ورمبااا اعتمااد علااى اقاادنره الشاص ا ووخلهااة
ىره هريه ال اًنة.

ثانيا :من ناحية معاني أسماء السور
با ض ااافة إىل الغم ااو

احلار اال
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خلا ااب الرتاان ااب ال حون ااة قمس ااا

السا ااور ما اان دبا اال آربا اار فإ ا ااه أنض ا اال أ با ااً ارمجا ااة الكثا ااا ما اان معا اااين ها ااريه
الكلمات ،واما قار ا آ صال فبا ضافة إىل أ بائه أمساا ياور ادمعاة وامللا
والصردان ،ود اق با التالنة:
يورة اقعراف The Battlements :واع اما ور املعوجم ا جنلنجم :
 Longman Dictionary of Contemporary Englishمااا مع اااه:
"فتحااات علااى فصاانل ًصاان اسااتادم طااالق ال ااار م هااا!" ولاانري هااريا هااو
املقصو  ،والصحنح هو ايتادام عملنة ال قحرة  al-A‘rāfبا ضافة إىل شرش
معىن الكلمة لنتضح املعىن:
The wall with elevated places between Paradise and Hell.
القص  The Story :واقوىل أن ارتخلم .The Narration

الااروم :وأ ب ااً آرب ار ارمجتهااا ب ا ا  The Greeksأ النو ااا نون ،ورغ اام أن
ارمجات بكثاي وعبد اهلل نويآ عل واهلال ي و ان جتم على ارمجتهاا ب ا The
 Romansإال أن هاريا أنضاال نعاد باً شاائعال ،والرتمجاة الصاحنحة ها The
 Byzantinesأ البنجم بن ااون أو ال ااروم ام ااا ا ااان نبل ااض عل اانهم الع اارب م ااان
الريوي رلى اهلل علنه ويلم.
غافر :وهلا ايم آ ر هو املاذمن  The Believerولكان آربار اياتادم رانغة
ادم  The Believersوهو ايم يورة أ رى القرآن الكرمي.
الجممر The Companies :واقرح أن ارتخلم .The Throngs
فُصل  Distinguished :وطبقال ملعىن هريا االيم فاقوىل أن اارتخلم They
(verses) are expounded
اداثنة The Hobbling :وها

.Kneeling

مبعاىن "العار " والرتمجاة الصاحنحة ها :
37

The

الوادعة The Terror :ورغم أن هريه الكلمة اشا إىل ايم مان أمساا القناماة
أنضال ،إال أن املعىن الددنض هو .The Inevitable
الصااآ :ارمجهااا آرباار ب اًل بصاانغة ادم ا  The Ranksب ا ادالل ما ان The
.Rank
العصر :ارمجها ًرفنا با  Afternoonواملعىن املقصو هو الدهر أ .Time

الجانب السابع  :ترجمة الكنايات في القرآن

أبا ا ااد آربا ا اار ارمجا ا ااة بعا ا اال الك انا ا ااات القرآ نا ا ااة
)idiomsامااا رأن ااا يااابقال ولك ااه أ صااض التعاماال م ا أغلبهااا ،فاحلقنقااة أسااا
ائمال ما متثل مشكلة اباة دمن مرتمج معاين القرآن من العارب وغااهم ىارال
لصااعوبة التعاماال معهااا اللغااة أراالل ،إق ال ةكاان الورااوي إىل املعااىن الصااحنح
للك انااة إال ماان ااالي معرفااة ايااتادام أهاال اللغااة لااه ،ولاانري ماان ااالي فهاام
مكو اااه وألصاااه فقا  ،وداد اكااون املشاكلة أاااة لادى املرتمجااني غاا املتحاادثني
بالعربن ااة بس اابب ع اادم د اادرسم عل ااى فه اام مع اااين معى اام الك ان ااات العربن ااة،
وبال سبة للك انات القرآ نة اب الرخلو اىل التصايا لصهم املعىن.
قل معاين معىم الك اناات القرآ ناة إىل اللغاة
ولريل م نوفض آربر
ا جنلنجمنااة ،ورمبااا نعاارير قلا  ،وهااو هااريا ادا ااب اغاااه ماان املرتمجااني ملعاااين
القرآن الكرمي الرينن ودعوا اق با صساها اقرنباال وهاو اللوجاو لرتمجاة ماا اعاة
ع ه هريه الك انات ًرفنال ،وهريا ما نقا فناه الساوا اقعىام مان املرتمجاني ،ومان
أمثلة الك انات القرآ نة اليت ارمجها آربر ًرفنال:
ُ ح ح
ُ ح
 .1دوله اعاىل  :ويثبت أقدامكم ( ٧حممد7:إل
(Quranic
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and confirm your feet
and make you steadfast

بن ما الصحنح أن اكون:
ِ
خح
ح ح ُ
 .2وٱخفض لهما جناح ٱَّلل من ٱلرۡحة ( ا

يرا 26:إل

Lower to them the wing of humbleness out of mercy.

وهريه ارمجة ًرفنة بن ما املعىن الصحنح هو:
ُ ُ ُ ُ َٰ َٰ ً
ح
  .2وأصبح فؤاد أم موس فرغ( القص

and submit yourself to them out of mercy

of Moses’ mother became

10 :إل

(On the morrow the heart
)empty

وها ا ارمج ااة اط ااة وًرفن ااة ،فبا ض ااافة إىل الل اابري مع ااىن "أر اابح" -ام ااا
أوض اح ا يااابقال ،-أغصاال آرباار املقصااو ماان الك انااة هااريه اآلنااة وهااو أ ااه م
نعا ااد نشا ااغل أم مويا ااى أ ش ا ا إال أما اار مويا ااى ملا ااا مسع ا ا بودوعا ااه نا ااد
فرعون(1إل ،ولريل فاملعىن الصحنح أن نقوي:
And Moses’ mother became preoccupied with nothing but
Moses.

ح ح

حُ ً

ُُ

ح

ُخ ح

 .6وّل َتعل يدك مغلولة إ َٰل عنقك وّل تب ُس حطها ك ٱلب حسط 
(ا يرا 21 :إل

And keep not thy hand chained to thy neck, nor outspread
it widespread

وهااريه الرتمجااة احلرفنااة أغصل ا املعااىن الصااحنح لآلنااة وهااو الك انااة عاان
البال وا ياراف ف ا ا ا صاق ،وب اريل اكون الرتمجة ام اا نال :
And be neither miserly nor extravagant

ٗ
خ
  .1ظل و حج ُه ُهۥ ُم حسودا ( ال حل 18 :إل  his face darkenedواملعىن
(1إلا ىر اقشقر ،صحة العبا من بدة التصسا ،

..131
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الصحنح أن نقوي.he becomes disgraced:
ُُ ُ ح
ُح
ح
ُ
 .4دوله اعاىل  :وأۡشبوا ف قلوبهم ٱلعجل ( البقر 13 :إل ارمجها
ًرفنال مبعىن "الشرب":

and they were made to drink the calf in their heart

بن ما املقصو اضم ته الرتمجة املقرتًة التالنة:
and their hearts were soaked with the love of the calf.

خ
ِ
لظال ُم َٰ
َع يديحه
 .7وي حوم يعض ٱ
واملعااىن

(الصردان27 :إل

Upon the day the evildoer shall bite his hands
الصااحنح هااوUpon the day the evildoer shall feel :

remorse

 .8أ صض

ح ح ح َٰ ٓ
َع سواء ( اق صاي 18 :إل
ارمجة  فٱۢنبذ إِلهم
dissolve it with them equally
ايتادام ا شاارة املبهماة  itواملعاىن الصاحنح

وهريه ارمجة غامضة ارة م
امااا ور التصسااا هااو "أ ااةهم إ بااارال ااااهرال مكشااوفال بااال قل"(1إل فتكااون
الرتمجة اما نل :
tell them openly that the covenant is no longer valid.

(  1إل املرخل السابض،

.638

60

الخاتمة
نىهر ل اا خللناال مان االي الدراياة املتً ناة لرتمجاة آرثار آربار املستشارق
ا جنلنااجم أن هااريه الرتمجااة اعااد أفضاال الرتمجااات ا جنلنجمنااة الاايت دااام هبااا شااا
غا مسلم من خلا بني رئنسني يا:
أولا :مواد ااآ امل اارتخلم صس ااه ال ااري نتض ااح ل ااا مم ااا ي اابض أ ااه م اان املستش ااردني
امل صصني واملوضوعنني ،فإ ه م نقم مباالصة االجتاه السائد لدى معىم احلادادنن
على ا يالم والقرآن فق  ،بل جتااو قلا إىل الادفا عان القارآن بتص ناد بعال
مجماعم يابقنه وافرتا اسم.
ثانيد د ا :متن ااجم الرتمج ااة -ال اايت اصودا ا عل ااى بع اال الرتمج ااات ا ي ااالمنة املعار اارة
للقرآن -أمور عدة ،م ها لغتها اق بنة الرادنة ،وعريوبة بناساا ،و دتهاا قال
معاااين ألصااال القاارآن الكاارمي إىل اللغااة ا جنلنجمنااة ون ق ا أو نااا ة ،ونباادو أن
مودآ آربر صسه من اًنة التوجر من اقفكاار السالبنة الساابقة ًاوي القارآن
واريوده لِعىَم اتاب اهلل وبالغته دد ا عكري إاابنال على ارمجته.
ومن أبر املالًىات على ارمجته :ما نتعلض بجمعمه ابتدا أ اط إنقاعناة
باا ما القرآن واىهار ااالوً  ،فها اماا قار اا إًادى ياقبات آربار ،
وم ا قل ا فماان الواضااح أ ااه م نقصااد ا يااا ة إىل القاارآن الكاارمي ولك ااه ُ اد
مبقدراه اللغونة ورمبا ا دف بإعوجاباه الشادند با نقاا الصاو القارآن إىل هاريا
اال عا الري ثب فشله فنه.
وامااا شاااهد ا أنض اال ماان ااالي اقمثل اة اعااد املالًىااات عل اى ارمجااة
آربر خلا اب اللغاة ،إال أن الرتمجاة بصاصة عاماة إقا ماا دور ا بساابقاسا اعاد
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دلنلة اق با  ،بل معىم أ بائها لغونة حبتة ارخل إىل واً الضعآ اللغة
العربنااة ع ااد املاارتخلم ا جنلنااجم ممااا اعلهااا دابلااة للتعاادنل والتصااحنح ،واملهاام أن
أ با ه لنس امجة عن فكر مشاوش أو اعتقاا ات معن اة اط اة ًاوي الادنن
ا يااالم  ،ولعاال اثاارة املالًىااات علااى آرباار اذاااد ل ااا ايااتحالة الورااوي إىل
ارمجة ااملة للو مان اق باا  ،فاالقرآن معوجاجم والرتمجاة لنسا إال خلهادال بشارنال
داراارال ،وآرباار الااري اعاارتف بااًن القاارآن ال ةكاان ارمجتااه ًاااوي خلاهاادا حماااااة
بالغة القرآن فلام نكتاآ بقصار ارمجتاه علاى الا ا جنلناجم فقا بادون الا
العربنة ،وبدون هوامش أو اعلنقاات اصساانة (والايت ىاره اصارف
اقرل
اق ىار عن روعة ال القرآينإل ،بل ا رت – اماا قار اا آ صاال -أ اطاال لإلنقاا
الصو عم أسا اقابل ما القرآن من إنقا راو فرناد ومتغاا ،وم نا وجح
اببنااض قلا رغاام رايااته هلااريا ادا ااب وإةا ااه بااًن ا نقااا الصااو هااو ماان أهاام
ادوا ب القرآن اليت م ندرا أينتها أ من يابقنه من املرتمجني.
وفلسصة آربر ارمجة القرآن ه الوروي إىل بالغة القارآن وفصااًته
الرتمجااة ،وهااو أماار مساتحنل وم نقاادر علنااه أًااد ماان املرتمجااني
وحماااااة قلا
وًاال آرباار صسااه الااري ًاااوي قل ا اث ااال ،ولكاان اااب أن اادرا أن ال ا
اللغااة ق ااه وً ا م ااجمي ماان ع ااد اهلل ول ااريل فم اان
القاارآين لاانري اااً ا
اقينة مبكان ايتادام اقيلوب امل ايب ارمجة معااين القارآن املالئام لكاالم
اهلل ياابحا ه واعاااىل وهااو اقياالوب الصصاانح اق يب الرادا  ،وهااريا مااا جنااح آرباار
اببنقااه إىل ًااد ابااا ،قن املبالغااة ايااتادام اللغااة املعاراارة الواضااحة هااو
اجتاااه اااطم ع ااد الاابعل؛ ق ااه نصقااد الرتمجااة مااا ال ا القاارآين ماان بالغااة
ومجاي ،وهو الودا صساه م جملاض باا داد ُلشاى معاه باوي لغاة الرتمجاة إىل
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العامنة أو لغة التااطب النوم  ،وعلنه فإن من أاة ممنجمات هريه الرتمجاة حماولاة
آرب اار بقن ااض التا اوا ن ب ااني اي ااتادام اللغ ااة املعار اارة الواض ااحة وب ااني اي ااتادام
اقي ا االوب الصص ا اانح اق يب (ما ا ا اللوج ا ااو إىل املص ا اابلحات العتنق ا ااة بع ا اال
اقًنانإل وهريا التوا ن غانة الصعوبة.
و عتقاد بعااد رايااة هااريه الرتمجااة ماان مجن ا خلوا بهااا أن االيااتصا ة م هااا
أمر ال بد م ه.
وماان التوراانات الاايت ةكاان ا اارو هبااا ماان هااريا البحا  :إعااا ة طباعااة
ارمج ا ااة آرب ا اار ما ا ا اق ا ااري االعتب ا ااار إض ا ااافة الا ا ا الق ا اارآين و راي ا ااة مجنا ا ا
املالًىااات واملآ ااري علااى آرباار  ،وماان مث العماال علااى اصااحنح مجنا أ بائهااا
اللغونااة م ا إرفاااق احلواش ا والتعلنقااات التصس اانة الال مااة واااردنم اآلنااات (قن
آرباار م نتب ا ال ىااام املعت ااا الرتداانمإل ،وحماولااة احلصااال عل ااى مس ااتوى اللغ ااة
الصصاانحة اق بنااة بقاادر ا مكااان ،وال شا أن لدرايااة اق بااا الاايت نقا فنهااا
املرتمج اون فائاادة عىنمااة ماان ايااتادام التعلنقااات والتصس ااات الال مااة نضاااش
معاين المات اتاب اهلل الكارمي وألصاااه وا اناااه بشاكل خلناد لتوج اب أ لابري
أو غمو وللمساية اباونر ارمجاة معااين القارآن بلغاة رادناة جتما باني الدداة
والصصاااًة ،ولااريل فإ ااه ةكاان أن اااذ هااريه الرتمجااة -بعااد إخل ارا التعاادنالت
الال مة -ورال فاعالل إلاي الدعوة إىل اهلل ،وخبارة أن ااابهاا مان املستشاردني
غ ااا املس االمني وأن هل ااا مكا ااة اب اااة بال س اابة إىل طبق ااة املثقص ااني م اان املتح اادثني
با جنلنجمنة من غا املسلمني؛ قن فنهاا الكثاا مان عوامال اداريب والقباوي لادى
هااذال  ،فها يااهلة التااريوق والقارا ة ،ولعاال أفضاال خلهااة للقنااام هبااريا العماال ها
ادهة امل وط هبا االعت ا بكتاب اهلل و دمته بكل الويائل وا مكا ات و راياة
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مجن شذو ه ومن أيها دضنة الرتمجة ،وهريه ادهة ه إلم امللا فهاد لبباعاة
املصحآ الشرنآ ،إق ةكن اًلنآ اللوجان الال مة لدراية ارمجاة آربار وإعادا
اقرن اار ش ااامل ع ه ااا م اان دب ال املتاصص ااني والب اااًثني ،وب ااا ل عل ااى اور اانة ه ااريه
دمااة املساالمني شاال بقااا
اللوجااان ةكاان إراادار طبعااة خلدناادة لتكااون
اقر .
أعا ا اهلل مجنعا على دماة اتاباه العجمناجم و صع اا مباا فناه ،ورالى اهلل علاى ياند ا
حممد وعلى آله ورحبه ويلم.
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