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اللهم صل وسلم .  اإلسالم ونشره على أصحابه الربرة امليامنيالتضحية حلماية 
 .على سيدنا وحبيبنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

القرآن الكرمي، فهناك من جييزه "  ترمجة"لقد كثرت الكتابات حول حكم 
 وهناك من حيرمه، فأين احلقيقة؟

هلذه  نيم أو املقو ومن يستعرض ترمجات القرآن الكرمي وتعليقات الناقدين
 فبعض املرتمجني ملعاين القرآن الكرمي ا فأين احلقيقة؟ وإفراطا تفريطجيد  اتلرتمجا

م على ترمجات أخرى، كأن يرتجم معاين القرآن الكرمي إىل  يعتمدون يف ترمجا
من معانيه اللغة الصينية وهو ال يعرف اللغة العربية، لغة القرآن الكرمي، فيرتجم 

 إىل كتب رجوعالوبعضهم قد ال يكلف نفسه …  اإلنقليزيةترمجة باليابانية أو ب
 .، بقدر كاف، معتمدا على ذاكرته معاجم اللغة العربيةأوالتفاسري 

 الناقدين للرتمجات يرون عدم جواز  املرتمجني أوومن جهة أخرى، فإن بعض
ا ملوثة باملدلوالت ةرتمجتتم المفردات اللغة اليت بعض استخدام   إليها حبجة أ

ويثريون ضجة  .  دلوالت اآليات القرآنية الكرميةصلية الشركية أو غري الالئقة ملاأل
ا بعض األخطاء وإن مل تكن كثرية أو خطرية إال إذا  كبرية حول الرتمجة اليت 
نظر القارئ إىل معانيها من زاوية ضيقة وحمدودة من حيث اإلملام باللغة األجنبية 

ين املتعددة للمفردة الواحدة، مثلها مثل اللغة املعاأو بالتعاليم اإلسالمية أو ب
 فأين احلقيقة؟. العربية
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وهذا ال يعين أننا ال حنتاج إىل إعادة النظر يف كثري من الرتمجات ملعاين 
ا مسلمون أو خملصون من غري املسلمنيالقرآن الكرمي   وإمنا املقصود .اليت قام 

. لقبول للرتمجات املوجودةهو بذل جهد أكرب عند اختاذ قرارات الرفض أو ا
ا عند ترمجة معاين القرآن الكرمي فما هي .  فهناك مشكالت كثرية جيب مراعا

 الطريقة املناسبة؟

 :الهدف من البحث
اهلدف من هذا البحث هو حماولة الوصول إىل الرأي الراجح يف مسألة ترمجة 

وعلى .  مجة معانيهمعاين القرآن الكرمي ، واخلروج بقواعد عامة ترشد املعنيني برت 
 :وجه التفصيل فإن هدف البحث يتمثل يف النقاط التالية

 . التوصل إىل احلكم الراجح يف ترمجة القرآن الكرمي-١
ا وقواعدها( التعريف بطبيعة اللغة –  ٢ يف احلدود اليت تعنينا عند )  مفردا

 .ترمجة معاين القرآن الكرمي
امعناها وأنو ( التعريف بطبيعة الرتمجة –  ٣ يف احلدود اليت )  اعها ومشكال

 .تعنينا عند ترمجة معاين القرآن الكرمي
 الوصول إىل مقرتحات تنظم عملية الرتمجة ملعاين القرآن الكرمي وتنظم –  ٤

 .طريقة مراجعتها

 :منهج البحث
 :تتكون أبرز خطوات املنهج مما يلي
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الكرمي القرآن "  ترمجة" االطالع على الكتابات السابقة يف موضوع –  ١
 .لالستفادة منها ومناقشتها إذا لزمت املناقشة

 دراسة بعض تعليقات الناقدين لبعض الرتمجات املوجودة للخروج –  ٢
وسيتم الرتكيز على ترمجات .  بتعميمات قد تعني يف عملية الرتمجة وتقوميها

أما ترمجات .  املسلمني واملتوقع حسن نيتهم من غري املسلمني والتعليقات عليها
غرضني من غري املسلمني أو ذوي األهواء واملنحرفني عن اإلسالم فليس موضوع امل

إن مما أدرك الناس : "فالرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول.  اهتمام هذه الدراسة
 )١"(إذا مل تستح فاصنع ما شئت: من كالم النبوة األوىل

االت املتصلة مبوضوع البحث مثل كت–  ٣ ب  دراسة بعض املصادر يف ا
التفاسري، وعلم اللغة، وفن الرتمجة لتوضيح بعض املفاهيم السائدة بني من كتبوا 

 .يف موضوع ترمجة معاين القرآن الكرمي
 االستفادة من بعض اخلربات اليت قامت برتمجة بعض الكتب املقدسة، –  ٤

ومن التجارب الذاتية يف الرتمجة، ومن جتارب اآلخرين غري املدونة، وذلك 
 . بعض القواعد التنظيمية اليت تيسر عملية الرتمجة واملراجعةللوصول إىل

 
 :موضوعات البحث

 .املقدمة

                                                
 : صحيح البخاري)  1(
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  اهلدف من البحث-
  منهج البحث-
  موضوعات البحث-

 .اجلهود السابقة: الفصل األول
 . حكم ترمجة القرآن-
 . أقسام الرتمجة-
 . الرتمجة والتفسري-
 . خصائص القرآن الكرمي-
 .ة طريقة نشر الرتمج-

 :خالصة الرأي يف حكم الرتمجة
 :طبيعة اللغة: الفصل الثاين

 . أصل اللغة-
 . العناصر الرئيسة للغة-
 . خصائص املفردات-

 .عملية الرتمجة: الفصل الثالث
 . تعريف الرتمجة-
 . مراحل الرتمجة-
  هل الرتمجة بديل لألصل؟-
 . أنواع الرتمجة-

 القرآن الكرمي والرتمجة: الفصل الرابع
 . عناصر النصوص القرآنية-
 . ترمجة معاين القرآن الكرمي-
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 . مشكالت ترمجة معاين القرآن الكرمي-
 . مناذج من صعوبات الرتمجة-

 :تنظيمات للرتمجة ومراجعتها ونشرها: الفصل اخلامس
 . جلان املشروع وإدارته-
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 . املكافآت املالية-

 .اخلالصة العامة
وختاما، فإن الشكر واملنة أوال وآخرا هللا الذي أنعم على الباحث بإجناز هذا 

وأخص بالشكر .  العمل املتواضع مث لكل من أسهم بطريقة أو أخرى يف إجنازه
م القيمة يف التنبيه القائمني على مركز امللك فيصل للدراسات اإلسالمي ة ملساعد

إىل بعض املراجع وللحصول عليها، وأخي األستاذ الدكتور حممود ملراجعته 
 .املسودة ما قبل النهائية

 سعيد إمساعيل صيين
 ١٤٨. ب. ص

 ٤١٣٢١املدينة املنورة 
 ھـ١٤٢٢/ ١٢ / ١١    

 الفصل األول

 الجهود السابقة
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وهذه .  مله مكتوبا وليس شفاهة فقطاملقصود بالرتمجة هنا ترمجة القرآن بأك
ا حديثة مل يتطرق إليها علماء السلف عندما كانت العربية هي  قضية يبدو أ
وي إليها أفئدة طلبة العلم الديين  اللغة الرمسية للدولة اإلسالمية العاملية، اليت 

وحىت إذا ترمجها بعض الرهبان من غري املسلمني فهي إما ليست .  والدنيوي
 لدى غالبية علماء املسلمني يف ذلك الوقت أو ليست ذات أمهية لعدم معلومة

 .انتشارها بني املسلمني وغري املسلمني
أما قضية جواز قراءة ترمجة بعض آيات القرآن يف الصالة أو عدم جوازها 
فقضية طرحها علماء السلف منذ القرن الثاين اهلجري، وللمذاهب الفقهية فيها 

 )٢.(أقوال تفصيلية كثرية

 :حكم ترجمة القرآن
إن من يتأمل الكتابات يف هذا املوضوع يالحظ عموما أن من كتبوا يف 

قسم يؤيد :  إىل قسمني)  ٣(حكم ترمجة القرآن الكرمي ينقسمون فقط يف الظاهر
وأقول يف الظاهر .  ترمجة القرآن ويرى جوازه وقسم ينكر على الرتمجة وحيرمها

م يف احلقيقة متفقون على جو  از ترمجة بعض معاين القرآن الكرمي وسواء أل
والبعض )  ٦".(ترمجة التفسري"أو )  ٥"(املعنوية"أو )  ٤"(الرتمجة التفسريية"أمسوها 

                                                
 .مثال رضا، املراغي)  2(
 .٧٨-٧٧، ٧٣مهنا ص  )  3(
 .٧٨-٧١؛ مهنا ص .٣١؛ صربي يف مهنا ص ٢١العدوي يف مهنا ص )  4(
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ويرى خبيت )  ٧.(وإن كان جييزها، ولكن فيما يبدو، يقيدها بآية أو آيتني
 )٨.(وشلتوت أن الرتمجة واجبة على وجه الكفاية

ا ستؤدي يف الواقع، من يهاجم الرتمجة ال ا وإمنا يهامجها أل  يهامجها لذا
إىل اعتبار الرتمجة بديال للقرآن الكرمي يغين عنه يف التعبد به ويف استنباط 

 )٩...(األحكام
 وصرح فريق منهم بأن فتح باب ترمجة القرآن الكرمي يفتح الباب لتحريف 

 )١٠ .(القرآن الكرمي كما حصل للكتب السماوية السابقة
يزين للرتمجة أن تكون مستمدة من األحاديث النبوية ويشرتط بعض  ا

كما )  ١١.(الصحيحة وعلم اللغة العربية واألصول املقررة يف الشريعة اإلسالمية
ا تفسري وليست ترمجة-عند نشر الرتمجة–يشرتط آخرون  ) ١٢.( التنبيه إىل أ

رمي يف الصالة ويشرتط اجلميع إما تصرحيا أو تلميحا أن اليعترب بديال للقرآن الك

                                                                                                         
 .٥١؛ رضا ص ٣٧-٣٦حسني، يف مهنا ص )  5(
 ؛ ٢٤-٢٠؛ خملوف يف مهنا ص ١٩-١٤؛  شاكر، يف مهنا ص ٣١؛ صربي  يف مهنا ص ١٨رضا يف مهنا ص  ) 6(
 ؛  الشاطر ١١٨؛ سليمان ص ٧٧-٥٩؛ املراغي، يف مهنا ٤٤-٤١؛ اجلبايل يف مهنا ص ٤٠-٣٥  حسني يف مهنا ص   

 .٧٨؛ مهنا ص ٦-٥؛ شحاتة ص ٤٦ -٤٥؛ وجدي يف مهنا ٥٧-٥٦    يف مهنا ص 
 .١٢-١١؛ خليل ص ٥٧ أو يف مهنا ص ٨٠الشاطر ص )  7(
 .٢٦-٢٥، ٢٤، ١٩-١٤نقال عن مهنا ص )  8(
 .؛ الصايف الكتاب كله١٧، ٨، ٣صربي ص : ر مثالانظ)  9(
 .٩-٧؛ خليل ص ٨١صربي ص )  10(
 .٢٤العدوي يف مهنا )  11(
 .٤٠حسني، يف مهنا ص )  12(
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ويقول صربي بعبارة صرحية )  ١٣.(أو التعبد بقراءته سواء يف املساجد أو املنازل
إنا ال حنرمهم فهم املعىن ونقول فلتوجد الرتمجة عندهم يرجعوا إليه مىت شاؤوا "

ا كالتفسري املوجز للقرآن بشرط أن ال يتخذوه قرآنا وال يتلوه يف  ويطالعو
 )١٤."(دية واملنازل كما يتلى القرآنالصلوات واملساجد و األن

ويذهب املراغي إىل أبعد من إجازة الرتمجة حيث جييز استخراج األحكام من 
بل جيب أن يصح استخراج األحكام منها ألن األحكام "هذه الرتمجات، ويقول

ذا يؤكد قوله يف الصفحة نفسها)  ١٥".(تستفاد من املعاين "وهو  الناس : 
يف أن يصريوهم علماء يف اللغة العربية ...  ألمم املختلفة طامعون بعد يف تعريب ا

يصلون بعلمهم إىل االجتهاد واالستنباط من نظم الكتاب العريب حىت ينالوا نعمة 
 )١٦..."(العقل والفهم

وبعض القائلني حبرمة الرتمجة يضيفون إىل أسباب املنع استحالتها بالنسبة 
" ترمجة القرآن الكرمي"املستحيلة احملرمة ويسمي البعض الرتمجة )  ١٧.(للقرآن الكرمي
، والبعض اآلخر يسميها الرتمجة "ترمجة معاين القرآن الكرمي"مييزها عن 

                                                
 .١٧؛ شاكر ص     أو  يف مهنا ص ٣١ أو   يف مهنا  ص ١٧صربي ص  : انظر مثال)  13(
 .٧٥، ١٩، ١٧صربي ص )  14(
 .١٢املراغي ص )  15(
 .٦٤، يف مهنا ١٢املراغي ص )  16(
 وانظر . ٣٣؛ صربي يف مهنا ص ١٩-١٧؛ شاكر يف مهنا ص ١٠-٩أبو زهرة، يف شحاتة ص )  17(

 .١٨-١٢     رضا وخالصة الرأي وتفاصيل األسباب ص 
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واملقصود )  ٢٠".(احلرفية باملثل"ويسميها العدوي )  ١٩".(احلرفية"أو ) ١٨"(اللفظية"
 .ذه الرتمجات هي تلك الرتمجة اليت حتيط بكل معاين القرآن الكرمي وبالغته

 :سام الترجمةأق
ذا نالحظ أن من كتبوا يف املوضوع يقسمون الرتمجة إىل قسمني رئيسيني  و

 )٢١: (مها
 الرتمجة احلرفية أو اللفظية، وهي استبدال لفظ عريب مبا يقابله يف اللغة –  ١

األجنبية مث يسوق اجلملة مراعيا ترتيبها يف حدود قواعد اللغة األجنبية، أو نقل 
وهناك اتفاق على استحالة .  اللفظ العريب إىل اللغة األجنبيةاملعاين مع خصائص 

 .ذلك
ويفرع العدوي الرتمجة احلرفية إىل باملثل، وهي املستحيلة، وبدون املثل؛ 

وهي موضع النقاش يف .  ويقصد باألخرية ترمجة معىن األصل بدون تفسري
 )٢٢.(نظره

ألصل وشرح غامضه  الرتمجة التفسريية أو املعنوية، وتعين ترمجة معىن ا-  ٢

                                                
 .٥٠املراغي، يف مهنا ص )  18(
 .٤١-١٩؛ رضا ص ٣٧-٣٦حسني يف مهنا ص )  19(
 .٢٢-٢١العدوي، يف مهنا ص )  20(
 ؛ ٣٧-٣٦؛ حسني يف مهنا ص ١٥٤، خالصة الرأي يف الرتمجة ٨٠، ٤٦، ١٤، ١١شاطر ص ) 21(

 .٦-٥، ؛ شحاتة ص ١٨-١٢؛ رضا ص ٥٠     املراغي مع موافقة املوقعني على الفتوى يف مهنا ص 
 .٢٢-٢١العدوي، يف مهنا ص )  22(

 
 
 
 

١٤

وتوضيح ما فيه وتفصيل جممله، أو تعين اإلملام مبعىن اجلملة العربية مث صياغتها يف 
 . مجلة من اللغة األخرى

ومع أن جل من كتبوا يف املوضوع يفرقون بني ترمجة القرآن الكرمي وترمجة 
من فإن سليمان ال يرى فرقا بني ترمجة القرآن الكرمي )  ٢٣(معاين القرآن الكرمي

ويرى يف الوقت نفسه أن هناك فرقا بني .  جهة، وترمجة معانيه من جهة أخرى
 )٢٤.(ترمجة معاين القرآن الكرمي وتفسريه بأي لغة

ذا يتضح أيضا أن هناك من يفرق بني الرتمجة والتفسري فما الفرق  ؟.و

 :الترجمة والتفسیر
جه يستويف  الرتمجة هي تفسري الكالم بلسان آخر على و "يقول اجلبايل إن 

التفسري أو "أما .  مثل التالوة والتعبد به وأن تكون بديال له"  كل املقصود منه
الشرح فهو تبيني الكالم بشرح مضمونه ولو بصورة إمجالية مل تستوف كل 

 )٢٥ ."(التفصيالت املقصودة
ويؤيد املراغي ما قاله الشاطيب من حيث جواز ترمجة املعاين األصلية يف 

وقد نفى ابن قتيبة "وينقل عن الشاطيب قوله .  ى جواز التفسريالقرآن قياسا عل
فأما على الوجه ]  ترمجة معانيه التابعة[إمكان الرتمجة يف القرآن على الوجه الثاين 

                                                
 .٧٧-٧٦املراغي  يف مهنا ص )  23(
 .٥٥-٥٤، يف مهنا ص ١٢٥-١٢٤، ١٦سليمان ص )  24(
 . ٤٢-٤١ اجلبايل، يف مهنا ص ) 25(



 
 
 
 

١٥

ومن جهته صح تفسري القرآن وبيان ].  ترمجة معانيه األصلية[األول فهو ممكن 
 وكان جائزا باتفاق أهل .معناه للعامة ومن ليس له فهم يقوى على حتصيل معانيه

) ٢٦.."(اإلسالم فصار هذا االتفاق حجة يف صحة الرتمجة على املعىن األصلي
. لإلخبار عن قيام زيد" قولنا قام زيد"واملقصود باملعىن األصلي عند الشاطيب مثل 

: أما املعىن التابع فهي الصيغ املختلفة اليت تفيد قيام زيد أيضا مضافا إليه مثال
 )٢٧...( التأكيد على زيد أو على قيامهالتعجب، أو

م "ويقول املراغي بأن  الفقهاء ال جييزون الصالة بالتفسري باإلمجاع، وأ
ويضيف بأن املقصود بالرتمجة هي الرتمجة احلرفية ".  اختلفوا يف جوازها بالرتمجة

اليت يوضع فيها بدل كل لفظ لفظ آخر مرادف له يف اللغة األخرى بقدر "
 )٢٨".(بقدر ما حتتمله طبيعة تلك اللغةاالستطاعة و 

ومن جهة أخرى، يرد املراغي على احملتجني حبتمية خطأ املرتجم سببا لعدم 
إن الرتمجة مثل التفسري؛ أحدمها يستخدم العربية واألخرى تستخدم :  اجلواز بقوله

والتفسري قد يطول ويقصر، واملفسر خيطئ كما .  األعجمية يف بيان معىن اللفظ
) ٢٩.(رتجم، وجاز للمفسر االختيار بني املتعدد وكذلك للمرتجمخيطئ امل

                                                
 .٤٨: ٢الشاطيب ج)  26(
 .٤٨-٤٧: ٢الشاطيب ج)  27(
 .٢٧املراغي ص )  28(
 .٥-٣املراغي ص )  29(

 
 
 
 

١٦

ويضيف بأن األخطاء اليت يف الرتمجة قد توجد يف التفسري العريب، والتجاوز عن 
وذلك ألن الرتمجة املعنوية مبنزلة ) ٣٠(كتب التفسري يستلزم التجاوز عن الرتمجات،

 )٣١.(التفسري
ة معاين القرآن الكرمي يف قالب ويعرتض سليمان على اقرتاح املراغي صياغ

وتتوىل جلنة الرتمجة نقلها إىل اللغات اليت يراد النقل .  عريب سليم يـُّتفق عليه
ترمجة معاين (فهو يعرتض على ترمجة تفسري خمتصر بلغة أخرى )  ٣٢.(إليها

م  "، ولكن من جهة يقول يف موضع آخر)القرآن وال علينا أن نفسره هلم بلغا
اكما نفسره للعامة والتفسري شيء آخر غري الرتمجة ألنه ال يغري األصل ...   بلغا

 ) ٣٣..."(وال ينقله من وجه إىل وجه
والرتمجة حماولة :"ويعرتض املعايرجي على ترمجة معاين القرآن الكرمي بقوله

وقد حاول بعض من املسلمني أن ...ملضاهاة كالم رب العاملني بلغة غري العربية
الرتمجة والتفسري، فاختاروا ما يسمى ترمجة معاين القرآن يقدموا عمال وسطا بني 

ا ترمجة للقرآن  الكرمي غري حمددين للكم من املعاين الالزمة إلخراج الرتمجة عن كو
ذا يفرق املعايرجي بني الرتمجة والتفسري".  الكرمي حىت تصبح ترمجة معان ) ٣٤.(و

                                                
 .٥املراغي ص )  30(
 .٢٧املراغي ص )  31(
 .٤٩-٤٤، ص ٣٥سليمان ص )  32(
 .١١٨سليمان ص )  33(
 .١٣-١٢، ١٦املعايرجي ص )  34(



 
 
 
 

١٧

. فسري خمتصر تتم ترمجتهمث جنده يف الصفحة نفسها يؤيد اقرتاح األزهر وضع ت
 فهل املعيار حجم الرتمجة أم كون املرتجم غري من خيتار التفسري أو يضعه؟

ويفرق رضا بني التفسري باللغة الرتكية والرتمجة اليت تكون بديال للقرآن الكرمي 
 .دون أن يوضح أوجه االختالف بينهما) ٣٥(باللغة الرتكية

ثي ويقول بأن استحالة الرتمجة احلرفية أما الندوي فيتبىن تقسيم العدوي الثال
اليت تقوم مقام األصل ال حيتاج إىل حبث أو تدليل فقد أدركه حىت غري 

تفسري موجز للقرآن الكرمي "ويعرف ترمجة معاين القرآن الكرمي بأنه )  ٣٦.(املسلمني
نقل مدلول اآليات القرآنية إىل لغة أخرى بقدر طاقة "، أو أنه "يف لغة أجنبية

جم، وما تسعه لغته، بدون االلتزام باحملافظة على أسلوب األصل وبدون املرت 
 )٣٧."(احملافظة على مجيع املعاين املرادة منه

ويقول شحاتة بأن التفسري يكون بلغة األصل والرتمجة التفسريية بلغة 
 )٣٨.(أخرى

. إن املتأمل يف أقوال من يفرقون بني الرتمجة والتفسري ال جيد معايري واضحة
 هناك فرق بني الرتمجة والسيما التفسريية وبني التفسري بلغة أجنبية ؟ وإذا  فهل

                                                
 .١٣-١٢؛ املعايرجي ص ٨-٥رضا ص )  35(
 .١٧-١٤الندوي ص )  36(
 ١٦-١٧الندوي ص )  37(
 .٢٧شحاتة ص )  38(
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 كان هناك فرقا فما هي املعايري اليت تفصل بينهما؟

 :مقاصد القرآن الكریم
 :مقاصد القرآن الكرمي فيما يلي) ٣٩(حيصر البعض 

 . هداية البشر ودعوته إىل اإلميان– ١
 . آية على صدق النيب– ٢
 . تالوته متعبد ب– ٣

 )٤٠: (ويفصل شحاتة املقصد األول والثاين فيما يلي
 . رفع النقاب عن مجال القرآن وتيسري فهمه– ١
 دفع الشبهات اليت لفقها أعداء اإلسالم ومحاية املسلمني من غري –  ٢
 .العرب
 . تنوير غري املسلمني حبقائق اإلسالم– ٣
 . عن احلق إزالة احلواجز والعقبات بني اإلسالم والباحثني– ٤
 . براءة ذمتنا من واجب تبليغ القرآن الكرمي بلفظه ومعناه– ٥

 :خصائص القرآن الكریم
هناك من ربط استحالة الرتمجة احلرفية وحترميها خبصائص القرآن الكرمي، ومن 

                                                
 .٧؛ شحاتة ص ٤٤-٤١ اجلبايل نقال عن مهنا ص ؛ ٧رضا ص : انظر مثال)  39(
 .١٢-١١شحاتة ص )  40(
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 :هذه األقوال ما يلي
 القرآن اسم لكالم اهللا املكون من النظم واملعىن مجيعا باإلمجاع وهلذا ال –أ 

 )٤١.(كن للبشر ترمجته ولكن ميكن تفسريهمي
 يؤيد حسني تقسيم الشاطيب ملعاين القرآن الكرمي والكالم العريب عامة -ب 

ويقول بأن معاين األلفاظ يف القرآن قد تتعدد، ) ٤٢.(إىل معان أصلية ومعان تابعة
از، واللفظ العام املقصود به اخلاص، واللفظ يف الس ياق وهناك املعىن احلقيقي وا

ويضيف )  ٤٣.(احملذوف الذي ال يظهر املعىن بدونه، واملعاين املتعددة املتضادة
املراغي بأن هناك ألفاظا مشرتكة ومعانيها خمتلفة، واجلملة قد خيتلف معناها 

 )٤٤.(باختالف الظروف أو باختالف أوجه اإلعراب
ة ترمجة وهناك من حبث املوضوع بطريقة شبه تفصيلية فأورد بعض األدلة على صعوب

مشكالت الداللة يف الرتمجة، ومشكالت :  معاين القرآن ملا هلا من خصائص مميزة مثل
 )٤٥.(الداللة يف ألفاظ القرآن؛ وقدم مناذج لكل األنواع اليت أوردها

 :طریقة النشر

                                                
 وهو رأي قد عرب عنه بعض علماء السلف .  مستشهدا بقول للمرغيالين١٩،  ١٣رضا ص ، ) 41(

 .١٢٠-١١٤قات و وابن حزم نقال عن سليمان ص      ومنهم الشاطيب يف املواف
 .٣٧-٣٥حسني، يف مهنا ص )  42(
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 .٦١املرغي، يف مهنا ص )  44(
 .عبد اهللا)  45(
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يشرتط مشروع الرتمجة املبين على اقرتاح املراغي أن تتكون اللجنة اليت ختتار 
 )٤٦: (ه أو مراجعته من أعضاء تتوفر فيهم الشروط التاليةالتفسري أو تقوم برتمجت

 . أن يكون مسلما– ١
 . أن تتوفر لديه خلفية شرعية– ٢
 . ويضاف إىل جلنة الرتمجة أن يكون العضو متقنا للغة األجنبية– ٣
 عدم اشرتاط اإلسالم لبعض األعضاء بالنسبة للجنة املراجعة، ولكن –  ٤

 .إليهايشرتط إجادة اللغة املرتجم 
ويقرتح اجلبايل نشر األصل ومعه ترمجة معانيه ويؤيده يف ذلك عدد من 

ويضيف )  ٤٨.(كما يؤيد اقرتاح إعداد تفسري أوال، مث ترمجته)  ٤٧.(العلماء
شحاتة إعداد التفسري حسب شروط تضمن خلوه من األخطاء، ونشره باسم 

قرتاحا آخر وهو كما يضيف ا.  الذين قاموا بإعداده لينسب إليهم وليس إىل اهللا
نشر التفسري بالعربية إىل جانب ترمجته، وذلك باعتبار الرتمجة معاين للقرآن الكرمي 

 )٤٩.(وليست القرآن نفسه
وكما هو معلوم فإن معظم الرتمجات اليت اعتمدها املسلمون تفي بشرط نشر 

                                                
 .٤٥يف سليمان ص )  46(
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لد نفسه يال ونبه بعضها يف املقدمة  إىل أن الرتمجة ليست بد.  النص العريب يف ا
للقرآن الكرمي يف لغته األصلية كما فعل بكتال وعبد اهللا يوسف علي 

. ، ونّبه آخرون إىل احلقيقة نفسها بشكل أو آخر يف العنوان أيضا)٥٠(وآربري
ا  ، "النص، والرتمجة والتعليق:  القرآن املقدس: "فرتمجة عبد اهللا يوسف كان عنوا

ا ترمجة حممد حمسن خان، وحممد تقي ، و "رسالة القرآن: "وترمجة حممد أسد عنوا
ا  ".تفسري معاين القرآن الكرمي: "الدين اهلاليل عنوا

 :خالصة الرأي في الترجمة وشروط استخدامها
مما سبق استعراضه يتبني لنا أنه ليست هناك أدلة مباشرة من القرآن أو السنة 

ثر إىل األدلة فاآلراء يف هذه القضية تستند أك.  املوثقة تؤيد هذا الرأي أو ذاك
 )٥١.(العقلية القابلة للنقاش وشيء من األدلة النقلية غري املباشرة

وكأين باملعارضني جهلوا أو جتاهلوا الرتمجات اليت ظهرت منذ قرون عديدة، 
ا .  ومنتشرة بلغات خمتلفة وجتاهلوا أو جهلوا أن حركة الرتمجة متضي قدما يقوم 

ت العاملية ويتعاملون معه بصفته تراثا أناس مغرضون أو أناس من هواة الثقافا
وهؤالء منهم املتمكنون يف اللغة العربية ومنهم من ال يعرف العربية فيرتجم .  ثقافيا

                                                
 ترمجة )  50(
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وهناك من لديه ...  مثال إىل الصينية نقال عن الرتمجة اإلنقليزية أو الرتمجة اليابانية
وهذه النسخ .  ثقافة إسالمية كافية؛ وهناك من لديه ثقافة منحرفة عن اإلسالم

تنتشر بصفتها ترمجات متثل إىل حد كبري القرآن الكرمي ويتم نشرها بدون النص 
العريب وال ميكن منع ذلك بأي شكل من األشكال كما أكد املراغي ويؤكد الواقع 

فاحلل املمكن هو نشر ترمجات يوافق عليها بعض علماء املسلمني، وإن  .  ذلك
فلعل هذه الرتمجات تليب .   بالنصوص األصليةكانت ال تغطي مجيع املعاين، ترفق

حاجة املسلمني الذين ال يعرفون العربية وهواة الثقافات العاملية، وتتيح للقارئ 
الذي يعرف العربية فرصة التأكد من صحة الرتمجة، وتذكر القارئ بأن هذه 

ف الرتمجات ليست بدائل ولكن تقريبا لبعض املعاين يف القرآن الكرمي ملن ال يعر 
وأقول بعض املعاين ألننا لو مجعنا مجيع ما يف كتب التفاسري ملا أمكننا .  لغته

 .االدعاء بأننا استوعبنا مجيع املعاين املوجودة يف القرآن الكرمي
-أما بالنسبة للخوف من حتريف القرآن الكرمي فإن املختصني يف الرتمجة 

ثابتا وإن تغريت  يؤكدون بأن األصل يبقى -حىت بالنسبة لألعمال البشرية
وقد أكد املراغي هذه .  الرتمجات بسبب احلاجة إىل حتسينها كما سيتبني الحقا

احلقيقة بقوله إن علوم النص العريب وأسراره وإعجازه باقية معه لألمم العربية وملن 
وبعبارة أخرى، فإن الرتمجات ال .  يريد من األمم األعجمية أن يقرأ النص العريب

فساد، وحنن إمنا أمرنا حبفظ هذا النص الذي نزل من رب تفتح عليه باب ال
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 )٥٢.(العاملني
ومن جهة أخرى، فإنه ال ميكن بأي وجه من الوجوه املقارنة بني القرآن 

) العهد القدمي واجلديد(الكرمي الذي حفظ اهللا نصه برتمجات التوراة واإلجنيل 
فهي .   ليست كالم اهللاوذلك ألن التوراة ومزامري داوود واإلجنيل املوجودة اليوم

جمرد تسجيل مشوه ومتأخر لتعاليم األنبياء الذين بعثهم اهللا إىل بين إسرائيل، 
وألحداث جرت هلم ولبعض الدعاة املسيحيني، وبلغات ختتلف عن اللغات 

ذه احلقيقة)  ٥٣.(األصلية وهلذا خيضع .  وعلماء اليهودية واملسيحية يعرتفون 
مي واجلديد للتحسني املستمر يف الرتمجات اليت بعهديه القد"  الكتاب املقدس"

بل رمبا .  تعتمد أصوال هي نفسها ترمجات ناهلا التحريف أو التشويه من قبل
ا جتنب االصطدام  ا احلديثة أو تعديال حرصت بعض الكنائس يف ترمجا
مبعتقدات البيئات احمللية للمدعويني، وذلك رغم دعوى بعض القساوسة قدسيتها 

 ".كالم اهللا"ا حبجة أ
من املعلوم أن املسلم سوف يتحدث يف اجلنة بالعربية، ولكن هذا مضمون و 

أما يف هذه الدنيا فال .  ا يف الدنياو يعرفكانوا الوإن  جلميع املستحقني للجنة 
كما أنه من املعلوم أن اإلسالم .  يعرف العربية إال القلة من املخلوقات املكلفة

                                                
 .٣١، ١١املراغي ص )  52(
 .؛ بار٢٥-١٥إمساعيل ص )  53(
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م وليس حكرا على من يجاء جلميع املخلوقات امل ون عرفكلفة باختالف لغا
فاهللا سبحانه وتعاىل يؤكد بأن النيب حممدا صلى اهللا عليه وسلم رمحة .  العربية

ويشمل مجيع )  ٥٤.(}وما أرسلناك إال رمحة للعاملني{:  للعاملني يف قوله تعاىل
س وما خلقت اجلن واإلن{:  اجلن واإلنس حيث يقول تعاىل:  املخلوقات املكلفة

ويقول تعاىل مؤكدا عاملية رسالة حممد صلى اهللا عليه )  ٥٥(}إال ليعبدون
وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا، ولكن أكثر الناس ال {:وسلم

قل يا أيها {:  ويأمر نبيه بإبالغ الناس هذه احلقيقة بقوله تعاىل)  ٥٦.(}يعلمون
 ) ٥٧.(}الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا

يف دخول ف ببذل جهده ليتفادى الدخول يف النار وليضمن المكلواملسلم 
ومن املعلوم أيضا أن املسلم مطالب بالدعوة إىل .  اجلنة وإن كان ال يعرف العربية

فكل هذه .  بدون تفريق بني أهل لغة أو لغة أخرىيف حدود قدرته و اإلسالم 
قرآن والسنة،  املصادر األساسية لإلسالم، المعاني ضرورة ترمجة احلقائق تقتضي

نقاذ حماولة إلو )  ٥٨(وكسبا لألجر العظيمإىل اللغات األخرى أداء لواجب الدعوة 
ومن السهل أن نطالب معظم املسلمني .  خلوقات املكلفة من وهدة الضاللملا

                                                
 .١٠٧: سورة األنبياء)  54(
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بتعلم العربية حىت يتعمقوا يف فهم دينهم ولكن ليس من السهل حىت على األقلية 
ا العلوم الدنيوية اليت بسببها يسيطر القليلة منا تعلم اللغات األجنب ية اليت تزدهر 

ا بقية الشعوب ومنها الشعوب اإلسالمية  .غري املسلمني على العامل ويذلوا 
تصور إنسانا جشعا وأنانيا يضع العراقيل أمام اآلخرين حىت نوهلذا ميكننا أن 

صور تأن ن ولكن ال ميكن على اخلري الذي حيصل عليه بسهولة،وا صلال حي
املخلوقات املكلفة من اإلنس واجلن وأمام  العراقيل أمام نادي بوضع يامسلم

وفالحهم   مجناوهو سبب   املسلمني خاصة حىت ال يعرفوا تعاليم دينهم بسهولة
 ومن املؤكد أنه ال ميكن القول بوجوب تعلم العربية للمسلم غري .يف احلياة األبدية

 غري العرب فرصة مساوية للعرب للفوز باجلنة العريب، فهذا يعين أن اهللا ال مينح
 .وهذا ال جيوز على اهللا العادل وأحكم احلاكمني. والنجاة من النار

وإذا كانت هناك حماذير يف ترمجة بعض معاين القرآن الكرمي، أي تفسريه 
بصورة موجزة باللغات األخرى، فإن هناك حماذير أكرب يف حجب ما يتضمنه 

فإن .  اية وإرشاد عن كل من ال يعرف العربية معرفة كافيةالقرآن الكرمي من هد
 عرب الرتمجة أكثر قوة -ولو امسا–الكالم املنسوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل ورسله 

 .وأكرب تأثريا يف النفس من الكالم املنسوب إىل العلماء واحلكماء من البشر
لية منذ أربعة وهو حمفوظ يف صورته األص.  لقد وعد اهللا حبفظ القرآن الكرمي

عشر قرنا، واحلصول عليه متيسر لكل راغب تقريبا، وقراءة أجزاء منه واجب 

 
 
 
 

٢٦

على املسلم يف صالته، وقراءة بعضه أو حفظ بعضه مأجور عليه مبوجب 
 ) ٥٩.(األحاديث النبوية الثابتة

وهناك شروط عامة لطريقة االستفادة من هذه الرتمجة بالنسبة للمسلم، 
امة اهلدف منها تنبيه غري املسلم إىل أن الرتمجة ليست إال وشروط أخرى للنشر ع

 .تفسريا قاصرا بلغة غري لغة األصل

 :شروط االستفادة من الترجمات
للحديث عن هذه النقطة فإنه ينبغي لنا أوال استحضار مقاصد القرآن 

 :وهذه املقاصد عموما تتمثل فيما يلي. الكرمي
الق واملخلوق، واملخلوقات بعضها  التوجيه يف جمال العالقة بني اخل–  ١

األحكام الشرعية يف . (ببعض، وسواء أكان على وجه الوجوب أم االستحباب
 ).العقائد والعبادات واملعامالت

 تعبد املسلم بتالوة القرآن الكرمي يف الصلوات ويف غري الصلوات، وإن  –  ٢
"وأجره عظيم لقوله صلى اهللا عليه وسلم.  كان بدون فهم رََأ َحْرًفا ِمْن  َمْن قَـ : 

ِكَتاِب اللَِّه فَـَلُه ِبِه َحَسَنٌة َواحلََْسَنُة ِبَعْشِر أَْمثَاِهلَا َال أَُقوُل امل َحْرٌف َوَلِكْن أَِلٌف 

                                                
 .انظر مثال النووي، فضل قراءة القرآن)  59(
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 )٦٠".(َحْرٌف َوَالٌم َحْرٌف َوِميٌم َحْرفٌ 
 املسلم وغري املسلم قد يقرأه للتعلم واالطالع على ما فيه من قصص –  ٣

 قبل خلق آدم عليه الصالة والسالم، وما بعد املمات، ويف األولني وأخبار ما
وهي قراءة للقرآن قد .  اآلخرة، وما فيها من معارف تتصل باإلنسان أو الكون

ا املسلم وغري املسلم، وللمسلم فيها أجر التعبد حبسب نيته  .يقوم 
 :ويف ضوء هذه املقاصد ميكن القول مبا يلي

ام الشرعية من الرتمجة ألسباب رئيسة منها  ال جيوز استنباط األحك-أوال 
ذا الصدد،  واالجتهاد بالقياس إمنا هو فرع عن النص، والرتمجة "...قول رضا 

ليست نصا من الشارع، واإلمجاع عند اجلمهور البد أن يكون له مستند، 
ويؤكد رضا بأن الرتمجة هي فهم للمرتجم أو للمفسرين ."  والرتمجة ليست مستندا

 )٦١.(قل عنهم، ويقبل أن يكون صوابا أو خطأالذين ين
 )٦٢: (ويضيف صربي إىل ذلك ما يلي

 القرآن كالم اهللا معىن ونظما، واألدلة كثرية على عجز البشر عن -  ١
اإلحاطة بكل معانيه واختالف الفقهاء يف طريقة االستدالل به يف مسائل كثرية 

                                                
وللحديث املذكور انظر الرتمذي، فضائل القرآن، واحلديث يرتدد   . انظر مثال النووي فضل قراءة القرآن)  60(
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وقد يستعني .   فهما حمدداوهذا التعدد مفقود يف الرتمجة اليت متثل.  أمر معروف
املفسر للقرآن يف صورته األصلية مبعينات، مثل معاجم اللغة والسنة املوثقة 

وحىت يف . ولكن من يعتمد على الرتمجة فإنه ال يرى إال ما يراه املرتجم...  والسرية
حالة إيراد املرتجم األفهام املتعددة فإن الرتمجة ليست مؤهلة للتأمل والرتجيح 

 . الرجوع إىل النص األصليوالبد من
 من الشروط اليت أوجبها األصوليون الستنباط األحكام من القرآن –  ٢

والسنة معرفة العربية معرفة جيدة، ألن األدلة من الكتاب والسنة عربية الداللة؛ 
 .فال ميكن استنباط األحكام منها إال بفهم العربية

 النسخة واللغة اليت يتم  حىت االتفاقيات الدولية بني البشر تنص على-  ٣
 .االحتكام إليها، وال حتل الرتمجات حملها

وهنا ينبغي التنبيه إىل أن عدم جواز االستنباط من القرآن ال يعين عدم جواز 
فما .  االستشهاد برتمجة اآليات القرآنية ملن يكتب عن اإلسالم بلغة غري العربية

ية ملعاين اآليات اليت  مت منها يفعله الكاتب ليس إال جمرد إثبات باللغة األجنب
 .استنباط تلك األفكار أو املعلومات

 بالنسبة لتالوته للتعبد واألجر املنصوص عليه يف احلديث النبوي فإنه –ثانيا 
خاص بتالوة القرآن نفسه وال يشمل ترمجته، ولعل ذلك من حكمة اهللا كوسيلة 

إنا {:  هلذا فإن قوله تعاىلو ... تسهم يف حفظ القرآن الكرمي عرب العصور واللغات
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وليس للرتمجة من .  ال يشمل الرتمجة)  ٦٣(}حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون
 . القدسية إال ملا للتفسري من قدسية

وال شك أن للمسلم أجرا إذا تدبر معاين القرآن املرتمجة إذا نوى ذلك ولكن 
 .ليس أجر تالوته

ات القرآن الكرمي  ليس هناك حظر على االطالع على ترمج–ثالثا 
واالستفادة منها لغري املسلمني، وإن كانت هذه الرتمجات مصحوبة بنصوص 

ا يف . القرآن الكرمي وقد صرّح كثري ممن دعوا إىل ترمجة معاين القرآن الكرمي  بفائد
جذب كثري من غري املسلمني إىل اإلسالم أو للتعرف على حقيقته بدال من 

 .رها أعداء اإلسالم بوساطة الرتمجات املشوهة عمداالصور املشوهة اليت قد ينش
ذه الرتمجات القارئ غري املسلم، فكيف نرفق  دف  وقد يرى البعض أننا 
ٌي عن عدم أخذ املصحف إىل بالد الكافرين،  النص العريب األصلي؟ وهناك 

س إن كثريا من الفقهاء أجاز لغري املسلم مل:  وأن ال ميسه إال املطهرون؟ فاجلواب
التفسري الذي حيتوي على نصوص القرآن الكرمي، وذلك قياسا على فعل النيب 

فقد بعث عليه الصالة والسالم رسالة إىل قيصر الروم .  صلى اهللا عليه وسلم
قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة {:  الذي كان كافرا ويف الرسالة قوله تعاىل
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 ) ٦٤(}...سواء بيننا وبينكم
ة التحريف فاملصاحف اليوم حمفوظة حبيث يصعب وإن كان السبب خشي

حتريفها وتوزيع نسخ منها دون اكتشافها بسرعة بإذن اهللا، مث ألن كثريا من 
 .املسلمني حيفظونه عن ظهر قلب وحيرصون على قراءته باستمرار

 واألصل منتشر يف كافة أحناء العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي واحلصول 
 النشر املطبوعة، والسمعية، والسمعية البصرية عليه ميسر بكافة وسائل

الكاسيت، واألسطوانات املضغوطة والفديو، وغريها مثل اإلذاعات والتلفاز، (
 ...) ومواقع االنرتنت

 :ضوابط النشر
يرى األحناف عدم جواز نشر الرتمجة غري مسبوقة بالنص األصلي للقرآن 

كل من األشكال مما يؤدي الكرمي، وذلك منعا للتهاون بالنص األصلي بأي ش
وحىت ال تؤدي الرتمجة إىل )  ٦٥.(إىل عرقلة حفظ القرآن الكرمي يف هيئته األصلية

 :التهاون بالنص األصلي فيقرتح ما يلي
أو ما يعادهلا "  ترمجة معاين القرآن الكرمي" احلرص على تسمية الرتمجة –   ١

ملرتجم أو املرتمجون، وال مما يدل على أن الرتمجة هي لبعض املعاين اليت أدركها ا
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 . حتيط جبميع معانيه
 التنبيه يف مقدمة الرتمجة إىل أن الرتمجة ليست إال ترمجة لبعض املعاين –  ٢

وتفسريا قاصرا ملضمونات القرآن الكرمي يتناسب مع الفهم البشري احملدود لكالم 
وص جمزأة ومع أن مفهوم التفسري يتحقق أكثر بنشر النص.  رب العاملني يف العربية

تتبعها الرتمجة، فإن من األفضل نشر النص متصال يف صفحات تقابله الرتمجة، 
لد نفسه يف تالوة القرآن الكرمي ملن يعرف تالوة  وذلك تيسريا لالستفادة من ا

فكثري من املسلمني يستطيعون ذلك وإن كانوا ال يعرفون اللغة .  القرآن بالعربية
 . العربية

يز األسلوب القرآين الذي يستحيل اإلتيان مبثله باللغة  التنبيه إىل مت–  ٣
 .العربية فضال عن اإلتيان مبثله بأي لغة أخرى، ختتلف عن لغته األصلية

 اإلشارة يف املقدمة إىل املنهج العام الذي مت اتباعه أثناء عملية الرتمجة –  ٤
جلة املشكالت نوع الرسم، القراءة، املراجع، وطريقة االختيار منها، وطريقة معا(

الرئيسة مثل ترمجة األمساء والصفات اخلاصة باهللا، واأللفاظ املقطعة أو العبارات 
ة  .احملريِّ
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 الفصل الثاني

 طبيعة اللغة
 :اللغةأصل 

) ٦٦(،}لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي{:  يقول اهللا سبحانه وتعاىل
 مشاعره وأفكاره ومن حسن التقومي أن منحه اهللا قدرة خاصة يف التعبري عن

: ويقول تعاىل)  ٦٧.(}علمه البيان.  خلق اإلنسان{:  ومعلوماته، إذ يقول تعاىل
ن  إئكة فقال أنبئوين بأمساء هؤآلء دم األمساء كلها مث عرضهم على املالآوعلم {

نك أنت العليم إال ما علمتنا إنك ال علم لنا اقالوا سبح.  كنتم صادقني
  )٦٨(}.احلكيم
 يف هذه اآلية "األمساء"لمني إىل فريقني يف تفسري كلمة انقسم علماء املسو 
وميثل هذا ".  املفردات" فريق يقول بأن اهللا علم آدم أمساء األشياء )٦٩ (.الكرمية

 نقال عن ابن عباس، وسعيد بن جبري، وقتادة، يالفريق من املفسرين السد
قول النيب ذ يروي إومن احملدثني الذين رأوا هذا الرأي البخاري )  ٧٠.(وجماهد
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 .٤: ٥٥سورة الرمحن )  67(
 .٣٢-٣١: سورة البقرة)  68(
 .١٩٤-١٧٩انظر مثال صيين، مدخل إىل اإلعالم ص )  69(
 .٣٤٤٧-٣٤٤٦انظر مثال الصابوين، خمتصر؛ سيد قب، يف ظالل ص )  70(
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فيأتون آدم  فيقولون أنت أبو "صلى اهللا عليه وسلم يف حديث يوم احلشر 
) ٧١..."(الناس، خلقك اهللا بيده وأسجد لك مالئكته وعلمك  أمساء كل شيء

 )٧٢(. ابن فارسوا إىل هذا الرأيذهبالذين ومن علماء اللغة 
 )٧٤(والقاضي ابن العريب)  ٧٣(وميثل الفريق الثاين من العلماء ابن جين

القواعد مع (ويذهبون إىل أن اآلية تعين أن اهللا قد وهب آدم القدرة على الكالم 
يشري احلديث الشريف يف آلية و يف ا"  أمساء"إن املعىن الظاهر لكلمة   ).املفردات

 . علمه اهللا آلدم وتعلمتها منه ذرتيه من بعده أن قسما من مفردات اللغةإىل
ويربط ذلك بالواقع }  عّلمه البيان{ية السابقة ولكن من يتأمل قوله تعاىل يف اآل

 .املوروثة  تكويناتالجزء من املشاهد سيدرك أن القدرات اللغوية األساسية هي 
ذه القدرة اليت تفوق ما لدى املخلوقات  ويدرك أن اهللا قد خلق اإلنسان 

  ومعلوماته بفعالية ومشولية أكربعن مشاعره وأفكارهاألخرى لتمكنه من التعبري 
 . تليق خبليفة اهللا يف األرض

 مثل ،بعض علماء اللغة يف الغربعن مثل هذا الرأي وقد أعرب 
( Herder"هريدر"و )  ٧٥(  Chomsky   "تشومسكي"  فهما يقوالن بأن ).٧٦ 

                                                
 .تفسري القرآن:  البخاريصحيح)  71(
 .٣٠٤٣وايف شأة اللغة ص )  72(
 .٢١-٢٠الصاحل،دراسات ص )  73(
 .٦٠-٥٨األنطاكي ص )  74(
)75  (.Chomzky; Jovanrich 
)76  (Herder pp. 147-166. 
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 .اإلنسان مزود فطريا بالقدرات اللغوية األساسية
تساب وهذه احلقيقة تفسر السمات العاملية املشرتكة بني اللغات، وسرعة اك

ليها علماء اللغة بالدراسات العلمية إل العائالت اللغوية اليت توصّ ف.  ااألطفال هل
األديان أثبتتها  إىل احلقيقة اليت تشري اليت دليال من األدلةاملقارنة ليست سوى 
 .السماوية ملنشأ  اللغة
: بقوهلماه احلقيقة  هذRodman ومعها رودمان Fromkinوتؤكد فرومكن 

،  وذلك وحدة األصلماء اللغة يف العصر احلديث مع القول بن معظم علإ"
 )٧٧.(للعناصر العاملية املشرتكة املوجودة بني لغات العامل

ن اللغة كائن حي متحرك، متغري، بيد قوهلم إبعن هذه احلقيقة  البعض ربويع
 )٧٨(.أنه يستند إىل قواعد ثابتة؛ وهي تنمو بال حدود معتمدا على قواعد حمدودة

 غري ممكنة إال بوجودتقان وبسرعة إ باللغاتدرة األطفال يف تعلم عن قو 
(Schramm"   شرام"املوهبة الفطرية فيقول  نه ملما يثري الدهشة أن إ"  ):٧٩ 

األصوات املختلفة حدود بني اكتساب القدرة على التمييز األطفال يستطيعون 
ذا.   األصواتوالتغاير األساسي بني وين من  مستيف  متحكستطيعون ال يو

 من يف  السنني املبكرة ، أي تكوين كلمات ذات معان من أصوات حمددة،الرموز

                                                
)77  (Fromkin et. al. p. 27. 
)78  (Fromkin et. al. p. 27. 
)79  (Schramm p. 28. 
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 ".أعمارهم
مما يلفت االنتباه أيضا قدرة األطفال يف سن مبكرة على يضيف شرام بأن و 

مثال مبعرفتهم كلمة .  ابتداع كلمات جديدة مبنية على قواعد لغوية معينة
 كلمة رتعيستطيع الطفل أن خي)  ليزيةقاالنسيء ب(وباد )  ليزيةقاألب باالن"(داد"

هذا مع أن الطيور الناطقة  .  دون أن يكون مسعها من قبل)  تعين شيئا  ال(داب 
 )٨٠.(ال ترديد ما مسعته من قبلإ ال تستطيع -مثال-كالببغاء 

ن القدرة على السمع ليست من املتطلبات  أؤكد هذه احلقيقة مما يو 
ن عملية  اكتساب إ ف،خرىأوبعبارة .  عبري باللغةاألساسية لتنمية القدرة على الت

، أي هي نسان، تشبه عملية اكتساب قدرة املشي على  القدمنياللغة، عند اإل
 .موجودة بالفطرة وال حيتاج اإلنسان لتنميتها إال إىل شئ من التمرين

وهذه القدرات األساسية عامة جدا، تسمح أو رمبا تقتضي التفرع إىل فروع 
ولعل مما يؤكد هذه احلقيقة أننا نستعمل  .  ها عدد و ال يناهلا حصرقد ال يقيد

كلمة اللهجات للتفريعات الثانوية املستمرة يف النمو منشقة عن اللغات الرئيسة 
 .أو الشبه رئيسة

فقد تفرعت اللغة األساسية إىل لغات رئيسة مث إىل تفريعات أخرى ترّسخت 
خيتلف نسبيا عن لغة آدم عليه باالستعمال املستمر ومنت على منط حمدد 

                                                
)80  (Fromkin et. al. pp. 347-359 
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 ... السالم، وختتلف عن الفرع الرئيس
 وهذه التفريعات أو اللهجات يف منو مستمر، رغم احملاوالت اجلادة يف 

 ".الدولة"توحيدها يف إطار كيان سياسي واحد نطلق عليه 
منو اللهجات احمللية (وبعبارة أخرى، فإن الصراع مستمر بني التفرع التلقائي 

 .واجلهود السياسية لتوحيد اللغة القومية) عبيةوالش

 :العناصر الرئيسة للغة
نظام :  مما سبق يتضح لنا أن اللغة تتكون من عناصر  رئيسة تتمثل يف 

األصوات، ونظام الدالالت، واملفردات، وقواعد النحو، وقواعد الصرف، 
. كتوبةوهذه املكونات أساسية للغة سواء أكانت منطوقة أم م)  ٨١.(واألسلوب

ومن املعلوم أن اللغة يف األصل قدرات صوتية أو نظام صويت ذات أشكال مميزة 
أما الكتابة فهي ليست سوى .  ترمز لألشياء ولألفكار واملشاعر واملعلومات

ا حسب اللغة  تسجيل هلذه األصوات ذات املعاين اليت ختتلف أشكاهلا ومدلوال
املكونات اللغوية الرئيسة بالنسبة وعندما نلقي نظرة على .  اليت تنتمي إليها

 .املفردات وقواعد النحو، واألسلوب: للنصوص املكتوبة سنجد

 

                                                
)81  (Fromkin and Rodman pp. 15, 263-268. 
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 :المفردات وما یتعلق بها
املفردات هي تلك الكلمات أو األلفاظ اليت تتكون منها العبارة أو اجلملة، 

 .ومنها ماهلا مدلوالت حمددة مثل املصطلحات. مثل األمساء، واألفعال واألحرف
يتعلق باملفردات قواعد الصرف اليت مبوجبها ميكن تكوين مفردات جديدة و 

من املفردات القدمية، وحتويل املفردة من االسم إىل الفعل، ومن الفاعل إىل 
 ...املفعول به

ويتعلق باملفردات أيضا نظام الدالالت، أي معاين املفردات يف السياقات 
ا  .املختلفة وتطورا

كتوبة أيضا احلركات اليت تكمل وظيفة األحرف يف متثيل ويلحق باملفردات امل
وتعد احلركات  جزءا من القواعد األساسية لتالوة القرآن .  األصوات املنطوقة

 ).التجويد(الكرمي 

 :قواعد النحو
هي القواعد اليت تقيد طريقة نظم الكالم املفيد برتكيب املفردات بعضها 

ساسي منها، مث تقوم البيئة اليت ينشأ وهي قدرة يرث اإلنسان اجلزء األ.  ببعض
فيها بإضافة التفاصيل الباقية حسب التفريعات اليت نشأت مع مرور الزمان وتغري 

موعات البشرية  .البيئات وتفرق ا
وهكذا فإنه بالرغم من أن جزءا من قواعد اللغة يُعد إرثا فطريا فإن هناك 
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ة حمددة مث يعطيها صبغة رمسية أجزاء أخرى مكتسبة يتعود عليها اإلنسان يف بيئ
ومع أن التسجيل والتعليم املكتوب من أكثر الوسائل اليت متنح .  فيصعب تغيريها

–الصبغة الرمسية هلذه القواعد، فإن التحدث على السليقة واألدب الشفوي 
 يف املاضي كان له دوره الكبري يف تثبيت هذه القواعد ومنحها الصبغة -والسيما
 .الرمسية

عجبا أن يكتشف بعض من تعلم العربية وأجادها وعمل يف جمال وليس 
. ترمجة القرآن الكرمي أننا ال نستطيع حماكمة لغة القرآن الكرمي إىل قواعد العربية

 .وذلك ألن كتابة القرآن الكرمي أسبق من تسجيل قواعد اللغة العربية
. ددةويف ضوء هذه القواعد تتكون العبارات واجلمل ذات الدالالت احمل

وحىت هذه العبارات واجلمل قد تتطور لتأخذ دالالت خاصة ثابتة قد ختتلف عن 
 .الداللة األصلية مثل التعبريات االصطالحية واألمثال السائرة

ويلحق بقواعد اللغة أيضا عالمات الرتقيم اليت تكمل وظيفة قواعد النحو 
لكتابة القرآن الكرمي قواعد ويقابلها بالنسبة . يف متثيل الكالم املنطوق عند كتابتها

 .التجويد املتقدمة

 :األسلوب أو التفاعل بین اللغة والمضمون
األسلوب هو ذلك النمط أو األمناط اليت يتبناها اإلنسان يف احلدود الواسعة 
اليت متنحها كل لغة أو هلجة له، وال يقيده سوى املدلوالت احملددة أو شبه احملددة 
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ا حبسب .   والقواعد النحويةللمفردات وقواعد تصريفها فاملفردات تتعدد مدلوال
ا، وهي قابلة للنمو والزيادة يف حدود قواعد الصرف  السياق، وتتعدد مرتادفا

وقواعد النحو هلا مرونة تسمح بتقدمي .  واالقرتاض من لغات أو هلجات أخرى
 أو )مثل تقدمي الفعل على الفاعل أو تأخريه(العناصر األساسية أو تأخريها 

...  استبدال الفاعل بالضمري(استبداهلا بالضمائر  وبعبارة أخرى، فإن هذه ) 
القواعد اللغوية تفسح جماال كبريا لإلبداع الذايت يف التعبري عن املضمونات احملددة 

اإلملام خبيارات عديدة والقدرة (بشكل عام، وذلك حبسب قوة وسائل التعبري 
 عند املتحدث أو الكاتب وحبسب سعة )على استحضارها وحسن االختيار منها

 .خياله
وختتلف اللغات املوجودة يف العامل من حيث سعة املساحة اليت ترتكها 

فالقيود .  للمتحدث أو للكاتب ليتحرك فيها حبرية ولريسم اخلطوط العامة ألسلوبه
اليت تضعها يف هيئة قواعد للنحو والصرف وحجم املفردات واملصطلحات 

 .من لغة إىل أخرىواألمثال ختتلف 
ولعله من املمكن أيضا القول بأن األسلوب قد يكون خاصا بالتعامل مع 
املفردات، وقد يكون خاصا بالتعامل مع القواعد النحوية، وقد يكون عاما 

واملضمونات )  املفردات وقواعد النحو(فتتمثل يف التفاعل بني العناصر اللغوية 
ميكننا تعريف األسلوب العام للكاتب احملدد أو وبعبارة أخرى، .  املراد التعبري عنها

 
 
 
 

٤٠

املتحدث احملدد بأنه الطريقة ذات املعامل املميزة عنده للتفاعل بني العناصر اللغوية 
 .وقد يكون هذا األسلوب جذابا فيغري اآلخرين بتقليده. وعنصر املضمون

ا، م ثل وقد يكون للفرد الواحد أكثر من أسلوب يف التعبري عن األفكار ذا
أن يتحدث بالفصحى يف حماضرة عامة وأن يتحدث بالعامية يف الوضع 

 .االجتماعي العادي
حظيت بأن )  األلفاظ، والقواعد، واألسلوب(ومع أن عناصر اللغة العربية 

يكون هلا منوذج حي ثابت عرب الزمان واملكان هو القرآن الكرمي الذي ميثل قمة 
ا مل تتوقف عن النمو وال تغري وإن كان بنسبة أقل مقارنة باللغات الفصاحة، فإ

 .األخرى
وبعبارة أخرى، فإن هذه القواعد والنظم ليست جامدة حبيث ال يتمكن 

فهي بالنسبة .  معها اإلنسان من صبغ ما ينطق به أو يكتبه بصبغته اخلاصة
للتحدث أو القراءة تسمح لنوع الصوت وألسلوب األداء أن يؤثر فيها بالتحسني 

وهي بالنسبة للنصوص املكتوبة تسمح لغزارة املفردات وقلتها، ولكثرة . ةأو بالرداء
اخليارات الرتكيبية اليت تتوفر لإلنسان ولقلتها أن تتحكم يف جودة التعبري 

 .وسالسته وطالوته أو يف رداءة التعبري وركاكته وثقله
ص،        ويالحظ أن األلفاظ وقواعد النحو مرتبطة باملضمونات اجلزئية للن

وذلك ألن األسلوب يغلب عليه . ولكن األسلوب مرتبط باملضمون الكلي للنص
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ا، وقواعد  ا املفردة وما يتعلق  أن يكون النتيجة احلتمية للطريقة اليت تتفاعل 
ا، واملضمون ويالحظ أن املضمون عنصر ثابت يف حدود  .  النحو وما يتعلق 

 .مث يف قواعد النحوكبرية وأكثر احلركة إمنا حتدث يف املفردات 
ــا أكثــر تطــورا وتــنوعا يف اللغــات الــيت متــت كتابــتها  وأســاليب الكــتابة تــبدو أ
ــا مــنذ زمــن طــويل، ومــع هــذا فــإن األدب الــشعيب الــذي يعــتمد علــى  والكــتابة 

وليس أدل على ذلك من األهازيج الشعبية . الـرواية أيضا غين باألساليب البالغية
أو املنظومة يف العصر اجلاهلي بالنسبة للغة العربية والقـصائد والقـصص املسجوعة 

 .يف اجلزيرة العربية

 :طبيعة اللغة
اللغة من حيث هي علماء اللغة يؤكدون وتؤكد املالحظة حىت العابرة بأن إن 

ينمو ويتغري وميوت، وأكثر النمو يولد و أساليب كائن حي قواعد و مفردات و 
ا و والتغيري واملوت حيصل   ويالحظ أيضا أن هذه احلقيقة ال .االملدلو ملفردا

. تنطبق على قواعد اللغة إال بقدر حمدود جدا، وتنطبق على األسلوب بقدر أكرب
وأكثر ما تنطبق هذه احلقيقة على املفردات اليت تقوم بالدور األكرب يف محل 

 .املعاين ونقلها
لف كثريا أن اللغة الصينية القدمية ختتمن  الصينيون ه يؤكد ماومثال ذلك،

كتشف أن معظم التغيري يتمثل يف ن  ندقق النظر أكثر فإنناوعندما .  عن احلديثة
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. لت الصينية احلديثة بعض املفردات القدمية الشاملةفقد فصّ .  مدلوالت املفردات
اليت كانت تستخدم لتعين "  شو"وغريت مدلوالت بعض الكلمات مثل كلمة 

وأما .  احلديثةالصينية  يف "لكتابا"ين ع يف الصينية القدمية، أصبحت ت"الكتابة"
وذلك إضافة إىل تبسيط ".  شي"أو فقط "  شو شي"عبارة هلا تستخدم فلكتابة ا

الصينية احلديثة لبعض الرموز املعقدة كثرية اخلطوط واختصارها بالتقليل من 
 . خطوطها

ا  وهناك هلجة يف الصينية  تنتشر بني طلبة العلم يف املساجد، يقال أ
ا و .  ا البعض باللغة املسجديةيسميه  أحياناتكثر فيها املفردات العربية ويقال أ

فال يفهمها إال من تلقى .  تطبق  بعض قواعد اللغة العربية على اللغة الصينية
العلوم اإلسالمية يف املساجد بواسطة برنامج اخللفاء، حيث يتفرغ عدد من 

م على الطلبة للتعلم على يد اإلمام الذين يقوم بتدريس هم العلوم اإلسالمية ويدر
 .اإلمامة واخلطابة

وحىت بالنسبة للغة العربية اليت تضبطها لغة القرآن الكرمي، فإننا نالحظ 
اختالفا بني لغة العصر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي والسنة النبوية واللغة السائدة 

 .يف العصر احلاضر، وسواء على املستوى الرمسي أم الشعيب
 
أن النظريات اليت تقول بأن اللغة من اخرتاع اإلنسان فيها د املالحظة تؤكو 
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كثري من ف.  وخباصة بالنسبة للمفردات ومنوها وتطورهاشيء من الصدق 
وكثري مما .  الكلمات اليت نعرفها ونستعملها يف حياتنا اليومية هي ألشياء حديثة

شياء اليت أبدعها فما أكثر األ.  هو قدمي بالنسبة لنا كان حديثا ملن سبقونا
اإلنسان ويبدعها منطلقا من القدرات العقلية واملهارات اليت جعلها اهللا يف تكوينه 

 .األساس
  من  شتقاقاتكما أن علم الصرف يؤكد اخرتاع اإلنسان لكثري من اال

 . املعروفةالكلمات
 :وعموما، ميكن القول باحلقائق التالية

: ني رئيسيني من حيث املصادرتنقسم إىل قسم اللغوية اتن القدر أ  -  ١
 .القدرة املوروثة والقدرة  املكتسبة

نتاج أصوات إبقواعد اللغة، والقدرة على تتصل القدرة املوروثة أن   -٢    
، واالختيار منها والتعود عليها متناهية يف الدقة، والقدرة على التمييز بينها

ئية واحلركات املصاحبة ومتثل األصوات يف الكتابة األحرف اهلجا.  والتحكم فيها
وهذا ال يعين أن قواعد اللغة ال ختتلف .  ألوضاعها املختلفة وعالمات الرتقيم

مبرور الزمان وباختالف املكان، ولكنها إن تغريت ففي حدود مساحات زمانية  
ويف الغالب تبقى .  كبرية وال تتغري مبثل سرعة تغري مدلوالت املفردات واألساليب

 بني اللغات كلها أو لغات العائلة اللغوية الواحدة مكا تقول أشياء كثرية مشرتكة
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 )٨٢.(فرمكن ورودمان
، وباألساليب اليت تتسم أكثر باملفرداتتتصل القدرة املكتسبة أن   –  ٣    

 .بالنمو املستمر وبالتغري
، حمليا مث يتم تصدير بعضها إىل لغات أخرىتبدأ املفردات املكتسبة أن   -  ٤  

 التحريف يف النطق أو املدلول ليتسق مع االستعماالت الصوتية وغالبا بشيء من
 . السائدة أو البيئة احلضارية اليت تنتقل إليها املفردة

مادامت اللغة : ولكن هل اللغة أداة حمايدة؟ إن اإلجابة التلقائية تقول
ا ال ميكن أن تكون حمايدة ولعل أبسط دليل . تتعامل مع املشاعر واألفكار فإ

لك اجلمل اخلربية اليت قد تكون سؤاال وقد تكون تعجبا أو استهزاًءا أو على ذ
تأكيدا، قد ال مييز بينها بشكل واضح إال أن تكون منطوقة بطريقة معينة أو 

مكتوبة يف سياق واضح أو متبوعة بعالمات ترقيم تكشف عن املقصود منها يف 
 : وقدنقوهلا ألحدهم" وأنت كنت هناك"عبارة : فمثال. احلقيقة
 . نقوهلا مستوضحني– ١
 نقوهلا مكذبني، لوجود أدلة على أنه مل يكن موجودا هناك وهو يدعي –  ٢

 .ذلك
 . نقوهلا مؤكدين، لوجود أدلة تؤكد وجوده يف املكان ومل يقل ذلك– ٣
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 . نقوهلا مستغربني، حلدوث شيء ينبغي أن ال حيدث يف حضوره– ٤
 .مىن الكثري حضورها نقوهلا مندهشني، حلضوره مناسبة يت– ٥

يضاف إىل ذلك أن اللغة جتارب عملية يومية ملن يعيش يف بيئتها األصلية 
وليست جمرد عملية تعرف على مفردات وقواعد وحفظها أو حىت فهمها من 

وبعبارة أخرى، ال ميكن لإلنسان أن .  خالل معاجم اللغة وكتب تعليم اللغة
ا وأ ساليبها بصورة متقنة إال باملعايشة يستوعب مدلوالت مفردات اللغة وعبار

وقد تفيد كثرة القراءة واالستماع إىل .  من خالل التفاعل احلي مع أصحاب اللغة
 .تلك اللغة ولكن التفاعل احلي ال غىن عنه للفهم املتقن

ونظرا ألن املفردات أكثر عناصر اللغة نشاطا ومنوا وأكثرها تنقال عرب اللغات 
ا تستحق نظرة فاحصة ملصادرها، واللهجات وأكثرها تأثريا  يف الرتمجة فإ

 .وخصائصها

 :المصادر الرئيسة للمفردات
 :إىل ثالثة أقسام هيالرئيسة للمفردات تنقسم املصادر 

وما تعلمه اإلنسان من هذا املصدر .  هلي آلدم وغريه من الرسلـ الوحي اإل ١
 .ل أو الداللةدل من حيث الشكبقي بعضه حمفوظا، وانقرض بعضه اآلخر أو تب

موعات اليت انشقت عة خمتلفصورةظهر بو   األصل، مث ن يف كل جمموعة من ا
متعددة،  صيغا ساسيةكما اشتق اإلنسان من صيغه األ.   بشكل مستقلامن

 
 
 
 

٤٦

 .واستعملها يف سياقات خمتلفة فتولدت عنها مدلوالت جديدة
أو ـ أصوات صدرت من اإلنسان كاستجابة طبيعية لظروف اجتماعية   ٢

نفسية، أو أصوات طبيعية جلمادات أو حيوانات تطورت إىل أمساء، مث مت 
 تطورت هذه األمساء واألفعال إىل ،بعبارة أخرىو .  استخراج أفعال من بعضها

وهذا  النوع من املفردات .  مفردات تعارف الناس على استخدامات حمددة هلا
 ينتشر استعماله بني جمموعة يبدأ غالبا بأفراد عاديني يستعملونه بطريقة عفوية، مث

 .من الناس تربطهم روابط  عرقية وجغرافية
ولعل من الكلمات اليت بدأت بصفتها متثل أصوات أشياء طبيعية اآلهة، 

وهديل احلمام، ومواء القط، وعواء   وخرير املياه، وشقشقة العصافري،  واألنني
 .الذئب
أفراد بية اليت تبدأ عادة  ومن هذا النوع املصطلحات العلمية والفن.وضعـ ال ٣

م، أي تبدأ من القمة  مث تنتشر بني صفوف يف البيئة احملددة قياديني يف جمتمعا
ومن املصطلحات ما .  التلفون، واملايكرفون، والتلفزيون:  ، ومثالهالناس العاديني

وهذه كثريا ما تنتقل من لغة .  يقتصر استعماله على املتخصصني يف كل ميدان
 .ن ترمجة ولكن بشيء من التحريف يف النطق غالباإىل أخرى بدو 

: وقد ينشأ بعضها نتيجة لالسترياد من لغات أخرى بعد ترمجتها، ومثاله
 .السيارة، والسكة احلديد، واملصعد
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 :خصائص المفردات
البدء :  للمفردات خصائص تتعلق بنموها وتطورها ومن أبرز هذه اخلصائص

تعدد، انتشار املدلوالت وضبطها، التغري مبحسوسات، النمو والتعدد، أنواع ال
 .واالنقراض

 :البدء بمحسوسات
أن ه دون يف جمال إدراكيعرفها اإلنسان يستحيل أن تدخل أي مفردة 

 أو أن يقرأ كلمة دون ختيل شيء حمسوس يرتبط شيئا حمسوسا يف ذهنههلا يتصور 
 . ميكن التحكم فيهوهذا أمر ال. ذه املفردة من جتاربه اخلاصة أو املنقولة إليه

احملسوسة اليت الشخصية مرتبطة بالتجارب البشرية   املفرداتفاملالحظ أن 
 ال ميلك اإلنسان وهو يتعرض ألي مفردة من ،هلذاو .  متثل بيئة اإلنسان وحميطه

هذه املفردات إال وختطر يف ذهنه صورة أو صور ترتاوح بني احملسوسة واملعنوية 
ا أو جمموعة منهاإذا كان يعرف واحداالنسبية   ومثال ذلك أن . من مدلوال

مثال رمبا خيطر يف ذهنه إنسان كان مقيدا فأطلق "  احلرية"اإلنسان إذا مسع كلمة 
سراحه، أو كان عبدا مملوكا فأعتق، أو شعبا كان مستعمرا من شعب آخر فنال 
استقالله، أو فىت كان متيما بابنة عمته فربؤ من حبها أو موظفا يف مؤسسة 

 ...فأصبح يعمل لنفسه
 أو ال يعرف أي مدلول هلا، فهي ال  تلك املفردات أما إذا كان ال يعرف
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واإلنسان بني .   ال يعرفهاتعين له شيئا، مثلها مثل أي مفردة يف لغة أجنبية
 :أربعحاالت 
إنسان مر شخصيا بتجربة حمسوسة كانت املفردة وسيلة للتعبري عنها   -  ١

فهو كلما مسع باملفردة أو قرأها اسرتجع تلك .  ري عنهاأو جزءا من وسيلة التعب
ا احملسوسة ت التجارب مع تنوعوكلما . التجربة أو التجارب اليت مرت به بسياقا

 هذه املفردة فإن االسرتجاع إما أن يكون انتقائيا أو خليطا من الصور املهزوزة
 .لبعض هذه التجارب

شخاص آخرين كانت املفردة إنسان قرأ أو مسع عن جتربة لشخص أو أ  -  ٢
فهو كلما مسع باملفردة أو .  وسيلة التعبري عنها أو جزءا من وسيلة التعبري عنها

ا  ا أو ببعضها قرأها اسرتجع تلك التجربة أو التجارب اليت مسع  بسياقا
 .احملسوسة

ا - ٣  .إنسان مسع باملفردة دون أن يكون لديه أي تصور مقرتن 
 .املفردة بتاتاإنسان مل يسمع ب - ٤

واإلنسان يف الغالب أسري املدلول الذي يعرفه فيستنكر ما جيهله وأسري ما 
 .يتحيز له فهو يتجاهل ما ال يتحيز له، وقد حيدث هذا أحيانا بطريقة الشعورية

وهذا مالحظ على من يقومون بالرتمجة أو بتقومي الرتمجات ومنها تراجم 
 .معاين القرآن الكرمي



 
 
 
 

٤٩

تعدد االستعماالت وتعدد هذه املدلوالت مع   الحظ أنكما أن من امل
 سياق جديد مع كل احملددةعن األشياء احملسوسة قليال قليال  تبتعد اسياقا

ردة  هولة حساألشياء تصبح مناسبة لوصف احىت وترقى يف سلم املعنويات ا  .ا
مال أصبح يف بدأت شيئا حمسوسا حمدد املدلول، مث مع االستع"  يد"ومثال ذلك كلمة 

كما أصبح يف اإلمكان .  اإلمكان إضافتها إىل أشياء كثرية منها احليوانات ومنها اجلمادات
واإلنفاق يف قوله )  ٨٣(}يد اهللا فوق أيديهم{:  استخدامها جمازا لتعين التأييد يف قوله تعاىل

والسلطة أو )  ٨٤(}وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط{:  تعاىل
وانظر )  ٨٥(}إال أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح{:  الحية يف قوله تعاىلالص

ازية العديدة يف القرآن الكرمي وحده  .االستعماالت ا
وحىت عندما يبدأ اإلنسان بالتعرف على املفردة يف مرحلة من مراحلها 

 .لمةاملعنوية فإنه غالبا يربطها مبوقف حمسوس مثل املوقف الذي مسع فيه الك
ولعل ".  مساء والصفاتاأل"وهذه احلقيقة تنطبق على املفردات مبا يف ذلك 

الرسم التايل أصدق يف التعبري عن هذه احلقيقة املتدرجة بني احلسي التام واملعنوي 
 :التام
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:---------:--------:--------:---------: 
                   معنوي جدا                                                       حمسوس  جدا

 يد إنسان حمدد                                                  اليد مبعىن التأييد
 

دلوالت املدة حول الواحلغة ال من الطبيعي أن خيتلف الناطقون ب،هلذا
لف وختت.   العلياومنها أمساء اهللا وصفاتهاحملددة يف تلك اللغة، لمفردات الدقيقة ل

من إنسان إىل آخر من حيث درجة القرب من مدلوالت هذه األمساء والصفات 
 .  اللغوية وثقافته الدينيةتهاحملسوسات أو اإلغراق يف عامل املعنويات تبعا حلصيل

وختتلف هذه املدلوالت أكثر مع الرتمجة إىل لغة أخرى حبسب خلفيات 
، إال عند استعمال البديل الكلمة أو الكلمات اليت قامت مقامها يف تلك اللغة

 .فيولد مدلول جديد للكلمة املستعملة يف الرتمجة. بكثافة يف السياق اجلديد

 :النمو والتعدد
مدلوالت وتتشعب تتعدد تأخذ املفردات اجتاها آخر يف فرتة النمو حيث  

ورغم أمهية التجربة احملسوسة مع املفردة لفهمها .  ملفردة الواحدة يف اللغة الواحدةا
فإن خرباء اللغة يؤكدون بأن مدلول املفردة يف مرحلة النمو )  ٨٦(بشكل أفضل،

هذه يأخذ شكال قد ال تسهم احملسوسات أو اخلربات الشخصية يف تشكيلها إال 
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ومن .  قليال، ولكن تعتمد على اخلربات السابقة مبا يف ذلك التجارب اجلماعية
 تنتمي إليها أو اليت تنتقل هنا يأيت تأثري احلضارة على مدلوالت املفردة اليت

 )٨٧.(إليها
ا ال تكون كذلك يف  وكثريا ما تكون املفردات متماثلة رمسيا غري أ

" نيومارك"ويربز هذا التعدد بوضوح يف التصنيف التايل الذي وضعه )  ٨٨.(الواقع
 )٨٩: (ملدلوالت املفردات

املدلول املدلول اجلوهري، و :    املدلوالت ذات األمهية املتدرجة، مثل-  ١
 .الثانوي األصلي واملشتق، واملدلوالت املؤقتة واجلديدة، والفريدة

وصف احملسوسات، ووصف جتريدي :   املدلوالت الوصفية اليت تشمل–  ٢
ازي، واملدلول الفين االصطالحي، واملدلول الشعيب  .أو ختيلي، واملدلول ا

قصود يف سياق املعىن احلقيقي، وامل:   املدلوالت املنطقية اليت تشمل–  ٣
ا املفردة لكل قارئ بشكل مستقل  .حمدد، واملدلوالت اليت توحي 

 :أنواع التعدد
) يف املعاجم(قد تتعدد مدلوالت املفردة الواحدة حىت يف املستوى الرمسي 

ا اليت وردت يف "  استوى"مثال ذلك كلمة و  : لتشمل"  لسان العرب"ومشتقا
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ضج، االستقرار على شيء حمسوس، الظهور املساواة يف االرتفاع أو القيمة، الن
 …والسيطرة، واالستقامة، والتمام

. وتتعدد مدلوالت املفردات وتتطور باالستعمال املكثف يف سياقات خمتلفة
 .وكلما تعددت السياقات كلما تعددت املدلوالت

والتجارب بسبب اختالف احلصيلة اللغوية والثقافية املدلوالت   قد تتعددو 
واملشكلة أن البعض يصرون على اعتبار مدلول .  السامع والقارئعند الذاتية 

واحد منها هو الصحيح وما عداه خطأ وإن كان السياق املعرتف به حيتمل أكثر 
 .من مدلول

مثل التلقائية باإلضافة عند االستعمال قبل التعدد ت  بعض هذه املفرداتو 
 ويد الكرسي ويد الرباد فهناك يد اإلنسان، ويد احلصان،.  يف اللغة العربية"  يد"

تشبه إىل حد  أحيانا فاملفردات .  بال حدود  -تقريبا–وهكذا …  ويد الفنجان
ااملتنوعة كبري األوعية اليت حنفظ فيها األشياء   .ويدل على ما فيها سياقا

 :انتشار المدلوالت وضبطها
فبعض هذه املدلوالت .  تتدرج مدلوالت املفردات من حيث درجة االنتشار

وبعضها يكون شائعا بني …  ون خاصة بإنسان بعينه أو باثنني أو ثالثةقد تك
وبعضها يكون مقتصرا .  العشرية أو القبيلة أو على مستوى الشعب كله رمسيا

على التحدث الشفوي وبعضها يكون مقتصرا على الكتابة األدبية وبعضها 
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 .يستعمل يف لغة التحدث ولغة الكتابة األدبية أيضا
إال أو السيطرة اخلارجية دلوالت صور ذهنية ال ختضع للرقابة وعموما فإن امل

وليست معاجم اللغة وما تعارف عليه عدد من .  إذا وصفها اإلنسان لآلخرين
ولكن مهما حاول .  الناس إال نوع من الضبط هلذه املدلوالت وتوحيد هلا وتعميم

 .أمر نسيباآلخرون يف ضبط هذه املدلوالت عند اإلنسان فإن جناحهم يف ذلك 
ا عرفا أو  ا رمسيا وبعضها اآلخر معرتف  وبعض هذه املدلوالت معرتف 

ا إنسان واحد فاملفردة قد .  بني فئات حمدودة من الناس أو هي مدلوالت ينفرد 
تثري معلومات أو أحاسيس خاصة جدا لدى السامع أو القارئ، ال يشركه فيها 

. الت اليت يصنعها القارئ لنفسه صعباوهذا مما جيعل أمر التحكم يف املدلو .  أحد
وهلذا، حىت كالم رب العاملني مل يسلم من التحريف ملعانيه بني أصحاب األهواء 

وهذا ال يعين التهاون يف تدقيق الكلمات والعبارات اليت ".  اإلسالمية"والفرق 
 تعرب عن املعاين القرآنية، سواء عند التفسري أو الرتمجة، ولكنه حتذير من الغلو

 .الذي قد يؤدي إىل نتائج عكسية أو غري مرغوب فيها

 :التغیر واالنقراض
ال احلسي واملعنوي كما أن  مدلوالت املفردات معرضة للتدرج بني ا

ا أيضا و   فإن مدلوالت ،وبعبارة أخرى.  ة للتغيري ولالنقراضقابلللتعدد والنمو فإ
فقد متوت املفردة نفسها أو .  تولد ومتوت ويعرتيها التغيرياملفردات كائنات حية 

 
 
 
 

٥٤

ا لقلة االستعمال أو لعدم تسجيلها يف معاجم اللغة أو لصدور  بعض مدلوال
 .قرارات سياسية مينع استعماهلا

وكما أن املفردات القدمية قد متوت فإن مدلوالت جديدة أو مفردات 
 وحيدث هذا كثريا مع .اجلديدة والظروف اجلديدةمع البيئة جديدة قد تولد 

ركات اإلصالحية اجلذرية أو الثورات الثقافية احلادة اليت قد تصدر قرارات احل
رمسية ملنع استعمال بعض املفردات أو استعماالت معينة هلا وتسهم يف نشوء 

 .مفردات أو مدلوالت جديدة لبعض املفردات القدمية
وخنلص مما سبق أن مدلوالت املفردات والعبارات تتأثر بعوامل كثرية، وأن 

وهي ليست جامدة .  ديها قابلية للتطور والتغري يف ضوء االستعماالت املستمرةل
ا ثابتة يف حالة وجود مناذج ثابتة ذات قدسية مثل القرآن  وإن كان بعض مدلوال

ومع هذا .  الكرمي واألحاديث النبوية أو سجالت رمسية حمرتمة مثل معاجم اللغة
لى حالة واحدة كلما ظهرت كتابات فإن األساليب قد تتغري وتتعدد فال تثبت ع

ا اجلذابة وأساليبها اجلزلة الساحرة  . جديدة تشد القارئ والُكّتاب مبضمونا
وهلذا فإنه من الطبيعي أن يواجه املرتجم مفردات أو عبارات أو مصطلحات 
يف النص األصلي ليس هلا مقابل كليا أو جزئيا من حيث املدلول يف اللغة اليت 

 : يكون أمامه سوى خيارين ينقل إليها فال
 أن يستعمل املفردة األصلية ومع تكرارها يف سياق مضمون الكتاب أو – ١
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العمل املرتجم  يتضح مدلول هذه الكلمة املقرتضة بالتدريج ويتضح أكثر كلما 
 .وهو أمر مألوف يف الرتمجة. استعملها كتاب آخرون

 إليها ، ومع االستعمال  أن خيتار أقرب بديل يف نفس اللغة اليت يرتجم–  ٢
اجلديد يف السياق اجلديد قد يتغري مدلوهلا لتصبح مطابقة ملدلول الكلمة أو 

 يف اإلنقليزية للفظ اجلاللة الذي Godيف األردية أو "  خدا"العبارة األصلية، مثل 
 .يتميز بأنه ال يقبل التأنيث والتذكري وال التثنية أو اجلمع
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 الفصل الثالث

 لية الترجمةعم
 :تعريف الترجمة

الرتمجة، هي عملية تفسري الكالم أو توضيحه بكالم آخر أو نقل الكالم 
من لغة إىل أخرى، أو كما يقول أحد املختصني يف الرتمجة هي نقل املعرفة 

knowledge٩٠.( من األصل إىل القارئ األجنيب الذي ال يعرف لغة األصل (
مجة هي عملية استبدال نص يف لغة بنص يف ويبدو أن هناك اتفاقا على أن الرت 

التعريف قليال فيقول بأن الرتمجة هلا ثالثة "  جاكبسون"ويوسع )  ٩١.(لغة أخرى
 )٩٢: (أشكال
 ترمجة داخل اللغة نفسها، أي تفسري رمز لفظي برموز أخرى من نفس –  ١

 .اللغة
 . ترمجة عرب اللغات، أي تفسري رمز لغوي برموز من لغة أخرى– ٢
رمجة عرب الرموز، أي تفسري رمز لغوي برموز غري لفظية، مثل  ت–  ٣

 .اإلشارات واحلركات وتعبريات الوجه
ذا يتضح أن املدلول اجلوهري للرتمجة هو استبدال األصل بصياغة أخرى  و

                                                
  .Levyابن منظور؛ أنيس وآخرون؛ )  90(
 .Hollander; Oxford dictionary; Cartford :  انظر مثال)  91(
)92  (Jakoson. 
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 .توضحه ملن ال يفهمه يف صياغته األصلية

 :مراحل الترجمة
 وفهمه، ونقل النص إىل حتليل النص:  متر الرتمجة بعدد من املراحل أبرزها

 ) ٩٣.(اللغة األخرى، وإعادة صياغة النص
فالرتمجة إذًا ليست جمرد عملية نقل الكالم املنطوق أو املكتوب بصورة 

بل هي عملية تبدأ أوال بفهم النص، .  تلقائية ال حيتاج فيها املرتجم إىل فهمه أوال
فاملرتجم . ه باللغة األخرىورمبا يتخللها إعادة الصياغة بلغة األصل قبل التعبري عن

ا تصورا جيدا، وسواء  حيتاج إىل فهم النص فهما جيدا وإىل أن يتصور مضمونا
أكانت هي املضمونات الرمسية للمفردات والرتكيب اللغوي احملدد أم هي كل ما 

 . وهذا التصور يكون يف الغالب بلغة األصل. يكون عالقا به وتوحي به
 املرحلة إىل البحث يف مصادر خارجية غري وقد حيتاج املرتجم يف هذه

وهذه املصادر األخرى قد تكون من املؤلفات األخرى )  ٩٤.(معاجم اللغة
للكاتب الذي يرتجم عمله، ورمبا تكون بعض املراجع يف اخللفية احلضارية اليت  

وكما قلنا سابقا .  كانت سائدة عند كتابة األصل واللغة السائدة يف ذلك العصر
 تتغري من عصر إىل -بنسبة أقل–ات خاصة واألساليب وقواعد اللغة فإن املفرد

                                                
)93  (Nida يف Ellinworth ؛ ذاكر ينقل آراء بعض املرتمجني الفرنسيني٩٧-٩٦؛ صيين، دليل ص. 
 ؛ ٧٦مثال صيين، دليل ص )  94(
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وهذه احلقيقة تنطبق أكثر على اللغات اليت بقيت غري مكتوبة مدة طويلة .  آخر
أما )  ٩٥.(أو ال يتوفر فيها مناذج ذات قدسية خاصة متس حياة الناس اليومية

عرب والسيما بالنسبة للغة العربية فاألسلوب القرآين منوذج حي يعايشه ال
وهذا ما . املسلمني منهم لكثرة تالوته على سبيل الوجوب يف الصلوات أو تطوعا

جيعله أكثر استقرار من اللغات األخرى، إذ ال توجد تلك الفجوة اليت جندها 
ا اليوم فهم  مثال يف اللغة اإلنقليزية حيث يصعب بشكل واضح على املتحدثني 

 .بقة لهما كتبه شكسبري أو األجيال السا
فجودة الرتمجة تعتمد بصورة أساسية على جودة الفهم، مث تعتمد على جودة 
القدرة التعبريية عند املرتجم يف اللغة اليت املنقول إليها، وذلك إضافة إىل عوامل 

 )٩٦.(أخرى مثل العالقة بني اللغتني واحلضارتني وطبيعة املضمون
تشويه غري املقصود بسبب وهذا يعين أن املعىن املنقول قد يتعرض إىل ال

أو ضعف االملام باللغة املنقول عنها والوضع )  ٩٧(الفهم االنتقائي التلقائي
النفسي عند القراءة، واخللفية املتوفرة عند املرتجم عن املوضوع الذي يرتمجه 

 ....وضعف املرتجم يف اللغة اليت يرتجم إليها

                                                
بعض اللغات نضوض مقدسة ولكن ال متس احلياة اليومية للناس ألنه ال يقرؤها غري يوجد يف )  95(

 ...املتخصصني مثل الكتاب املقدس بلغة عصر امللك جيمس، وكتابات شكسببري األصلية
)96  (Nida ٧٦-٧١ ؛ صيين، دليل ص. 
  ١٤٧-١٤٣مكويل ص )  97(
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خط مستقيم، أي أن ومن زاوية أخرى، فإن املراحل السابقة ال تسري يف 
ولكن املرتجم يف ...  املرتجم ينتهي من املرحلة األوىل مث ينتقل إىل املرحلة الثانية

ومن )  ٩٨.(العادة يرتدد بني املرحلتني األوىل والثانية حىت يصل إىل الرتمجة املقبولة
 .الصعب أن نصل إىل نص مرتجم مؤهل للنشر بدون هذا الرتدد

 :هل الترجمة بديل لألصل؟
ؤكد خرباء الرتمجة استحالة املماثلة بني الرتمجة واألصل، بدليل أن األصل ي

يبقى على حاله مع مرور الزمان أما الرتمجة فقد تستبدل برتمجات أفضل منها، 
وهذا حيدث )  ٩٩.(وكثريا ما نشاهد أعماال قدمية بارزة حظيت برتمجات متعددة

 :منها ما يتعلق باألسلوبمنها ما يتعلق باملفردات و ) ١٠٠.(بسبب عوامل كثرية

 :أسباب تتعلق بالمفردات
ا   ومن العوامل الرئيسة، قلة املفردات املشرتكة بني لغات العامل حىت قيل أ

ولكن هناك اختالفات  )  ١٠١.(ال تتجاوز اخلمسني، وإن كان يف هذا القول مبالغة
ال الداليل د ففي بعض اللغات توج.  كثرية بني املفردات، منها اختالف ا

كلمة ومثال ذلك .  مفردات هلا جمال أكرب من جمال املقابلة هلا يف لغة أخرى
                                                

)98  (Ellingworth. 
)99  (Benjamin. 
 .٨٧ صيين، دليل ; Benjamin ; Catford ; Gasset: انظر مثال)  100(
)101  (Myhill. 
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 )١٠٢(fatherيف العربية جماله أوسع من الكلمة املقابلة هلا يف اإلنقليزية "  أب"كلمة 
 تشمل يف العربية uncleفكلمة .  وهناك كلمات يف اإلنقليزية أكثر مشولية

ا ويضاف إىل ذلك أن اسم الشيء".  خال"وال"  عم"ال  الواحد قد تكثر مرادفا
يف لغة وتقل يف لغة أخرى، وذلك حبسب أمهية هذا الشيء يف بيئة حمددة ويف 

 . ظروف زمانية حمددة
واللغات غري متماثلة يف كثري من املفردات واملرتجم قد حيتاج يف حاالت  

وبعبارة أخرى، فإنه . كثرية إىل التصرف واختاذ قرار يوازن بني متطلبات متعددة
يستحيل على هذا القرار أن يكون مقبوال من كل املرتمجني فضال عن كل من 

، يف العربية، كلمة عامة، نستطيع "يد"فمثال، كلمة . يعرف إحدى اللغتني
بيد أنه يف . نسبتها إىل أشياء كثرية، وميكن إطالقها على أشياء ال حصر هلا

اجتاه إىل استعمال ولكن هناك بعض اللغات ال توجد مثل هذه الكلمة العامة 
. اإلنسان وأخرى حمددة بأنواع من احليوانات أو اجلماداتليد  مفردات خاصة

 فالبد للمرتجم يف هذه احلالة أن خيتار من املوجود .وهنا تأيت صعوبة الرتمجة
أفضلها يف رأيه على أمل أن االستعمال املستمر يف السياق اجلديد كفيل بتعديل 

 . مع السياق اجلديدمدلوله، حبيث يصبح متسقا

                                                
 وتقييم الرتمجات ...عبد اهللا، مشكالت الداللة؛ والندوي، ترمجة: انظر بعض األمثلة من القرآن)  102(

 .١٦٦-١٦٤      ص 
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وكثريا ما تثري املفردات والعبارات واجلمل تصورات ذهنية غري حمدودة لدى 
مثال قد تثري نوعا من التقزز لعيش "  الكلب"فكلمة )  ١٠٣.(القراء املختلفني

بعضها يف الشوارع اليت قد تكون قذرة يف بعض البيئات، أو تثري نوعا من 
 ...اإلعجاب لوفائه

و العبارات املتماثلة يف األصل أو يف املستوى قد ختتلف وبعض املفردات أ
ا من حيث االستعمال البالغي كالتشبيه واالستعارة أو ختتلف من حيث  مدلوال

 .يف اللغة نفسها فضال عن اللغة األخرى... االصطالح أو ضمن مثل سائر

 :أسباب تتعلق بقواعد اللغة
ليب التعبري واختالف ومن أسباب استحالة التماثل أيضا اختالف أسا

 )١٠٤.(بعض قواعد اللغة
 

 :أسباب تتعلق باألسلوب
حنن ال نعربِّ دائما عن ما نريد قوله صراحة ولكن نعرب عنه أحيانا بطريقة 

وقد نعرب أحيانا عن ما نريد بوسائل أخرى غري الكتابة مثل .  غري مباشرة

                                                
)103  (Gasset. 
 ؛ Nida, Towards pp. 160-161: انظر مثال)  104(

      Kelly, The true interpreter pp. 157-178 ؛ انظر بعض األمثلة بالنسبة لرتمجة معاين القرآن 
 .١٩٥-١٩١؛ احلسيين ص ١٦٤-١٦٣وتقييم الرتمجات ص ...الندوي، ترمجة:       الكرمي
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رق غري وال تقتصر الط)  ١٠٥.(السكوت الذي ال يظهر يف النصوص املكتوبة
املباشرة على التورية، ولكن تندرج فيها االستعارة والتشبيه والكناية عن األشياء 
اليت ختدش احلياء أو تتناىف مع مبادئ األدب والتعبريات االصطالحية واألمثال 

 .السائرة
وقد يهدف الكاتب من البشر وال سيما يف الرسائل الدعوية إىل أكثر من 

وقد يكون بعض .  د ال يدركها كلها قارئ واحدهدف من الرسالة الواحدة، ق
وتؤثر طريقة صياغة املضمونات اليت ختدم هذه .  أهدافها صرحيا وبعضها مبطنا

. األهداف يف القارئ كما تؤثر القصص أو الرموز اليت قد ال تعين شيئا حمددا
ولكنها قد تعين أشياء كثرية ألشخاص عديدين يعيشون ظروفا متنوعة متس 

رفا من التجارب الشخصية البارزة للقارئ أو لشخص ذا أمهية بالنسبة احلكاية ط
ة لتجربة القارئ أو متس قريبا أو صديقا .   له فمثال قد حتكي القصة جتربة مشا

 ...أو جارا
وحىت إذا أردنا التعبري بصراحة فإن البشر يف الغالب عاجزون عن التعبري عن 

 إيصاهلا بالكتابة أو بالتحدث، أي هناك مجيع املعلومات أو املشاعر اليت يريدون
ويتفاوت حجم هذه الفجوة .  دائما فجوة بني ما يريده الكاتب وما يعرب عنه

باختالف درجة تعقيد املضمونات اليت يريد التعبري عنها، مثل املعلومات 

                                                
ة)  105(  .السكوت الذي يرمز له بالنقاد الثالث يقتصر معناه على أن هناك أشياء أخرى مشا
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كما تتفاوت حبسب نوع القدرة التعبريية عند .  واألفكار واملشاعر، أو بساطتها
ثروته من املفردات وطرق اختيارها واختيار صيغها وطريقة نظمها الكاتب مثل 

والرتاكيب النحوية ومطابقتها للمتعارف عليه أو خمالفتها له وتعقيدها أو 
 .بساطتها، وسعة خيال الكاتب

وبعض النصوص وال سيما العامة غري التفصيلية قد خيتلف املرتمجون يف 
–ذا ليس من املستغرب أن خيرج املرتجم هل.  فهمها، وبالتايل خيتلفون يف ترمجتها

 بفهم مل خيطر على بال الكاتب نفسه، سواء أكانت إجيابية أم سلبية -أحيانا
ا  .وسواء اعتربها املرتجم من الدالالت الصرحية للنص أو اليت توحي 

 :أسباب تتعلق بالبیئة
حبة لقراءة لكتابة النص عن البيئة املصا... ختتلف البيئة االجتماعية والنفسية

كمــا ختــتلف البيــئة االجتماعــية . الــنص بغــرض الــرتمجة، واملــصاحبة لعملــية الــرتمجة
 . لكتابة النص عن تلك املصاحبة لقراءة الرتمجة...والنفسية

إن املبدأ األساس يتمثل يف أن :  هذه احلقيقة بقوله)  ١٠٦"(نايدا"ويلخص 
 :ها مجيع أنواع التشويهاتالرتمجة ال متثل األصل، وذلك ألن عملية الرتمجة تتخلل

 . فقدان بعض املعلومات– ١
 . إضافة بعض املعلومات– ٢

                                                
)106    ( quted in al-Malic p. 22 Nida    ١٣: ١٩٥٩ 

 
 
 
 

٦٤

 . حتريف بعض املعلومات- ٣

 :أنواع الترجمة
 )١٠٧: (يضرب أحد املختصني أمثلة ألنواع الرتمجات فيورد األنواع التالية

 ترمجة تُبقي على الغرض األصلي، أي يقوم بالتعبري عن ذات الكاتب –  ١
و ينقل إىل القارئ بعض املعلومات واإلرشادات، أو حياول إقناع األصلي، أ

 .القارئ ببعض األفكار والسلوك
 . ترمجة تشرح النص لقارئ الرتمجة– ٢
 . ترمجة لفئة خاصة من القراء مثل األطفال– ٣
 . ترمجة ألجيال متأخرة جاءت بعد كتابة األصل– ٤
 .األصلي ترمجة تعليمية لتوضيح بعض أسرار لغة النص – ٥

ونظرا ألن الرتمجة عمل بشري يقبل اخلطأ والصواب كما هو معلوم 
بالضرورة، فإن هذه الفئات ميكن أن تنطبق على ترمجة معاين القرآن الكرمي، مع 

وذلك ألن الغرض األصلي ".  تبقي على الغرض األصلي"التحفظ على عبارة 
تفصيلية لبعض للقرآن معلوم مبوجب النصوص القرآنية، ولكن هناك أغراض 

 .وما ال نعلمه ال ميكن العمل على إبقائه. اآليات غري معلومة
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وهناك تقسيم آخر أكثر مشولية، يرتكز على مضمون النصوص الذي بدوره 
: يؤثر بصورة تلقائية على األسلوب العام لتلك النصوص، وهذه األصناف هي

)١٠٨( 
ا استعراضية، تعرب عن ذات الك– ١  .اتب األصلي نصوص يغلب عليها أ
دف إىل إحاطة القارئ ببعض املعلومات، –  ٢ ا   نصوص يغلب عليها أ

 .قد نسميها نصوص إخبارية
دف إىل إقناع القارئ ببعض –  ٣ ا إقناعية   نصوص يغلب عليها أ

 .األفكار أو بأنواع من السلوك
ل وهذا التقسيم رمبا كان مفيدا يف حتليل النصوص قبل ترمجتها ويف طريقة نق

ا ويف صياغتها باللغة األجنبية، وذلك الرتباط التقسيم بطبيعة صياغة  مضمونا
 .النصوص املراد ترمجتها

وعموما ليست هناك أنواع للرتمجة، ميكن فصل بعضها عن بعض حبدود أو 
ا التداخل، ولكن هناك نظريات متعددة، يلخصها  ) ١٠٩"(فينويت"معايري ال يشو

قات املتغرية بني االستقالل النسيب للنص املرتجم أو بقوله هناك جمموعة من العال
وقد مت اعتبار التماثل مساويا . التماثل، والوظيفة: جهود املرتجم مع مفهومني مها
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ة"، "األمانة"، و"املطابقة"، و"الصواب"، "الكفاية"، و "لدقة"ل ". واملشا
 فقد مت اعتبارها "الوظيفة"أما .  ويُقصد به درجة مطابقة الرتمجة لألصل األجنيب

القدرة احملتملة للرتمجة لرتك آثار متنوعة على القارئ، بدءا بتوصيل املعلومات 
 .وبإحداث ردود فعل مماثلة لتلك اليت حصل عليه األصل من قرائه

بأن نظريات الرتمجة عرب القرون ميكن حصرها يف )  ١١٠(مث يضيف فينويت 
 .اللغة أداة، واللغة تفسريية: مفهومني للغة

ويفرتض مفهوم اللغة أداة أن اللغة اتصال يعرب عن األفكار واملعاين، وسواء 
أكانت املعاين مبنية على واقع حمسوس أم مشتقة من سياق يف أصله لغوي، 

ويقود هذا املفهوم إىل نظريات ترجح عملية .  ولكنه يتضمن أيضا موقفا واقعيا
اثلة، وتقلل أو تستبعد إيصال املعلومات احملددة مع حماولة تكوين صياغات مم

 .أحيانا كلية مجيع الوظائف سوى توصيل املعلومة
ويفرتض املفهوم الذي مييل إىل اعتبار اللغة تفسريية، أن اللغة تنشئ األفكار 
واملعاين، حيث املعاين تشكل الواقع وتصاغ حسب الثقافة واألوضاع االجتماعية 

لرتمجة ترجح عملية تفسري القيم وهذا املفهوم يقود إىل نظريات يف ا.  املتغرية
فاللغة املرتجم إليها تقوم بعملية وصف لألصل بلغة .  اإلبداعية يف النصوص

خمتلفة، ويف الغالب موضحة له، لتحقيق الوظيفة االجتماعية والتأثري املتوقع 

                                                
 .Kelly pp. 7-33وانظر أضيا )  110(



 
 
 
 

٦٧

 .للنسخة املرتمجة بني قرائها
ة أحيانا غري ممكنة ومن املالحظ أن الرتمجة احلرفية اليت تعىن الرتمجة املستحيل

كما يالحظ أن الرتمجة اليت متاثل األصل يف التأثري ال ميكن .  وال مرغوب فيها
التعرف عليها وال حتديدها، أحيانا أو يصعب التعرف عليها، وذلك لألسباب 

 :التالية
 إذا كان النص قدميا واندثر قراؤها املعاصرون لكتابتها فإنه يستحيل –  ١

أما القراء الذين يعيشون يف الوقت احلاضر ال يُعتد .  همالتعرف على أثره علي
م يعيشون ظروفا خمتلفة عن ظروف القراء املعاصرين للكاتب  .برأيهم أل

 إذا كان النص حديثا أو قراؤه موجودون فإن معرفة األثر سواء بالنسبة –  ٢
ة لكل لقراء األصل أو الرتمجة تقتضي إجراء دراسة جتريبية ملعرفة األثر بالنسب

 .منهما مث املقارنة بينهما
ولكنها مجيعا تصب يف )  ١١١(وهناك تصنيفات ثنائية لعدد من اخلرباء 

الرتمجة اليت ترجح كفة األصل واملؤلف، والرتمجة اليت ترجح كفة :  نوعني رئيسيني
 .النسخة املرتمجة وقراءها

واملخلصة هذا التقسيم فيجعله متدرجا بني الرتمجة احلرفية، "  نيومارك"ويطور 
وهو تفصيل لتصنيفه .  ، واحلرةidiomaticلألصل، واملتوازنة، واالصطالحية 
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داللية ترجح كفة األصل واتصالية ترجح كفة :  السابق الذي جيعل الرتمجة صنفني
على هذا التصنيف الثنائي )  ١١٣"(هيجنز"  و"  هرييف"ويزيد )  ١١٢.(قارئ الرتمجة

وأحد الطرفني يتحيز .   حمدودةفيقوالن بأن هناك طرفان وبينهما درجات غري
لألصل وليس من الضروري أن يراعي القواعد اللغوية للغة القارئ، ولكن مع 
توفري مماثلة بني الوحدات اللغوية؛ فلكل وحدة لغوية يف األصل هناك مقابل يف 

والطرف اآلخر يتحيز لقارئ الرتمجة حيث ال يوجد متاثل إال .  النسخة املرتمجة
 .وحدات النصمتاثل عام بني 

. واملالحظ أن التقسيمات املتدرجة هذه تتحدث عن ترمجات مقبولة
وليشمل هذا التدرج احلاالت املتطرفة غري املقبولة فإنه ميكن القول بأن  الرتمجات 

أحدمها حيرص على مراعاة :  حتاول املوازنة بني مطلبني كما يف الشكل التايل
على مراعاة نقل مجيع املعاين احملتملة حرفية الشكل عند الرتمجة، واآلخر حيرص 

وذلك إضافة إىل التأثري املماثل لألصل على )  الظاهرة واخلفية، العقلية والعاطفية(
 )١١٤. (قرائه
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 حرفية الشكل                                          مجيع املعاين والتأثري
 

ذا يتض ا ليست علما ال يسمح و ح أن الرتمجة بصرف النظر عن موضوعا
إال برتمجة واحدة صحيحة ولكنها فن يسمح بتعدد الرتمجات املتقاربة يف 

 ) ١١٥.(مالءمتها ومصداقيتها
) ١١٦(إن معظم املختصني يف الرتمجة ينادون بالرتمجة احلرفية"  نايدا"ويقول 

ا؟ وما املقصود بالرتمجة غري  ا فماذا يقصد  احلرفية أو التفسريية اليت يسمح 
 املختصون يف الرتمجة يف بعض احلاالت؟

 :الترجمة الحرفیة
بأنه جيب أن تكون الرتمجة حرفية بقدر اإلمكان، أي أن "  نيومارك"يقول 

ومثال ذلك الكلمة بدال من )  ١١٧.(تكون وحدة الرتمجة صغرية بقدر اإلمكان
، ما دام ذلك ممكنا وال خيل باملعىن وقواعد ...العبارة أو العبارة بدال من اجلملة

بأن احلرفية ال تعين باملعىن الضيق أي "  نيومارك"ويعقب .  اللغة املرتمجة إليها
ذا املعىن غري ممكنة وال تفيد إال كإجراء أويل "  كلمة بكلمة" ا  حرفيا فإ
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 بل يرى أن الرتمجة وإن كانت لنص يف األصل)  ١١٨.(للوصول إىل ترمجة مقبولة
ليست موجهة ألي قارئ فإن املرتجم ينبغي له أن حيدد قارئه، وخيدمه بتقدمي 

فقد يتحتم عليه أن يشرح اإلشارات والتلميحات أو يبينها وأن .  ترمجة مفهومة
وقد ينبغي عليه أن يقوِّم أسلوب ...  يوضح األسباب، ويؤكد على أوجه التباين

 )١١٩.(األصل عند ترمجته إذا كان سيئ الكتابة
اليت يدعو إليها خرباء الرتمجة إمنا هي "  الرتمجة احلرفية"ذا يتضح أن عبارة و

الرتمجة اليت توازن جيدا بني احلرفية الشكلية ونقل مجيع املعاين، وإن كانت متيل 
اليت نطلقها عند "  الرتمجة احلرفية"فهي ختتلف عن عبارة .  قليال إىل الطرف األول

ليت تقوم بعملية استبدال الكلمات والعبارات التندر ببعض الرتمجات السيئة ا
والرتاكيب النحوية بعضها ببعض حسب املتيسر، وذلك بصرف النظر عن املعاين 

 .غري املفهومة أو املثرية للسخرية أحيانا
. أمر نسيب"  احلرفية املقبولة"ولعل من املناسب اإلشارة إىل أن الرتمجة 

يلية والتقارير العلمية أكثر تقبال للرتمجة فاملالحظ أن املضمونات اإلرشادية التفص
املصطلحات الكثرية املشرتكة بالنسبة للتقارير :  احلرفية ألسباب رئيسة منها

وكون اهلدف من نصوصها هو إيصال مدلوالت حمددة، تستبعد )  ١٢٠(العلمية
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 . احتماالت التعدد
امج الرتمجة  بر -يف الغالب–وقريب من الرتمجة احلرفية باملعىن الضيق ما تفعله 

ومع أن هذه الربامج خلفها مربمج يفهم .  اآللية اليت تستخدم احلاسب اآليل
معاين املفردات املدخلة يف الربنامج يف اللغتني وقواعد اللغة املدخلة يف الربنامج 
ا ال تعترب ناجحة إال يف جماالت التقنية ذات العبارات واملدلوالت  يف اللغتني، فإ

وحىت تصبح نسخة .   احلاالت اليت تكفي فيها النسخة األوليةاحملددة غالبا ويف
ائية ال تستغين عن التدخل البشري، إما بإعداد النصوص املراد  ائية أو شبه 
ترمجتها بطريقة تتعامل معها برامج الرتمجة بفعالية، أو بإجراء التعديالت الالزمة 

 جناحها بصفتها وقد أشارت بعض التقديرات بأن)  ١٢١.(عليها بعد الرتمجة
ائية ولكن تعطي تصورا كافيا عن طبيعة املضمونات بنسبة وصلت  نسخة غري 

يف جمال التقنية ولتوفري ترمجات خام تفيد يف التقومي األويل )  ١٢٢%(٩٢إىل 
 .للمضمون

 :الترجمة التفسیریة
ويقابل الرتمجة احلرفية بصورها املختلفة الرتمجة غري احلرفية أو التفسريية أو 

ا املختلفةا وميكن االستنتاج من حديث .  ملعنوية كما مساها البعض  بدرجا
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أن الرتمجة التفسريية هي تلك اليت يشرح فيه املرتجم الغامض "  نيومارك "
والتوضيح قد يكون مدجما مع النص املرتجم وأثناء )  ١٢٣.(والتعبريات الرمزية

 وقد يكون يف احلاشية ،)١٢٤"(الرتمجة هي التفسري: "الرتمجة، إذ يقول ريتشاردز
 )١٢٥.(أو يف املقدمة مستقال

واملرتجم قد حيتاج إىل التفسري عندما يكون النص أو جزء منه ذا أمهية 
بيد أن عملية .  للتعبري عن قصد املؤلف، والرتمجة احلرفية ال توضحه بدرجة كافية

التفسري هذه ليست مهمة سهلة وتشكل حتديا للمرتجم، والسيما إذا كان 
نائية (أو متثل حضارة نائية جغرافيا ) نائية من حيث الزمان( نصوصا قدمية األصل

وذلك بسبب التغري الذي يطرأ على املفردات واللغة أو )  ١٢٦).(من حيث البيئة
 .بسبب املدلوالت احلضارية املدجمة بصورة تلقائية يف النص

ثل ويضيف نيومارك بأن ترمجة نص خيرج عن احلدود املكانية والزمانية م
ترمجة نص طيب من تأليف جالينوس أو أبقراط حيتاج بالضرورة إىل شرح النص 

 )١٢٧.(األصلي للقارئ احلديث

 :الترجمة والتفسیر
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ما ال خيتلفان يف املضمون  عند مقارنة الرتمجة التفسريية بالتفسري سنجد أ
فالتفسري يكون بلغة النص األصلي نفسها يف الغالب، أما .  ولكن يف الشكل

وذلك ألن التفسري هو كل ما يلي .  مجة التفسريية فتكون بلغة غري لغة األصلالرت 
 :أو بعضها

 مفرداته قليلة االستعمال بني عامة القراء لقدمه بعض توضيح مدلوالت -١
 .أو حلداثته أو لقلة استعماله

 .  أفكاره مؤيدة أحيانا باألمثلةبعض إعادة صياغة - ٢
 . يلية أو التوضيحية إىل النص إضافة بعض املعلومات التفص- ٣
 عقد مقارنات بني بعض نصوص الكتاب نفسه أو يف األعمال -  ٤

 .األخرى للكاتب
  اخلروج باستنتاجات مبنية على النص وحده أو مضافا إليه جمموعة من -٥

 .نصوص املؤلَّف أو من مصادر خارجية ذات عالقة بالنص
التفسري أو بتمييزه عن وقد يعتقد البعض أن للطول أو القصر عالقة ب

فالتفسري قد يكون .  الرتمجة، ولكن يف احلقيقة، ليست هناك أي عالقة بينهما
لبعض أجزاء النص أو يكون خمتصرا فإذا قيس حبجم النص فقد ال يصل إىل 
عشره، وقد يكون الشرح مفصال أو ألجزاء كبرية من النص فيكون طويال يتجاوز 

 .أضعاف النص
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مجة التفسريية والتفسري هو اختالف اللغة فقط، ولكن فهل الفرق بني الرت 
التفسري قد يكون بلغة أخرى أيضا كما هو احلال بالنسبة لبعض تفاسري القرآن 

ا شخص مستقل عن )  ١٢٨(الكرمي؟ أو أن الفرق بينهما هو أن الرتمجة يقوم 
جم؟ أما املفسر، أي أننا نسمي الرتمجة التفسريية تفسريا إذا كان املفسر غري املرت 

إذا كان املفسر هو املرتجم فال ميكن اعتباره تفسريا بلغة أجنبية ولكن ترمجة؟ أو 
أن الفرق وجود شروط للتفسري وانعدام ذلك بالنسبة للرتمجة كما يقول 

 )١٢٩(املعايرجي؟
وكما أن الطول والقصر ليس معيارا كافيا للتمييز بني الرتمجة والتفسري باللغة 

وكذلك .  املرتجم غري املفسر ليس معيارا مقبوال للتمييز بينهمااألجنبية، فإن كون 
 .القول بأن الرتمجة ليست هلا شروط غري صحيح

فقد خيضع األمر .  ويبدو أن أمر الفرق بني التفسري والرتمجة التفسريية نسيب
بيد أنه يف اإلمكان متييز الرتمجة عن .  أحيانا للعنوان الذي مينحه املرتجم لرتمجته

 :ري ببعض املؤشرات الشكلية ذات القيمة النسبية؛ وهيالتفس
لد الذي يضم الرتمجة أو عدمه، سواء -  ١   نشر النص األصلي ضمن ا

يف صفحات مستقلة متتالية أو يف صفحات متقابلة أو نشر النصوص األصلية  

                                                
 .١٨٦ ، و املعايرجي ص ٦انظر رضا ص )  128(
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ة ولعل الصورة األخرية أقوى يف التمييز بني التفسري والرتمج.  جمزأة تتبعها ترمجتها
 .التفسريية
ا –  ٢  أن تشمل الرتمجة النصوص كلها أو تغطي فقط بعض مجلها أو فقرا

اأو  فالتفسري قد يقتصر على بعض أجزاء النص أما الرتمجة فينبغي أن تشمل .  مفردا
 .النص كله
 وجود حواشي أو عدمها فالتفسري كله تفصيل وتعليقات أو هو مبثابة احلاشية –  ٣

 .مجة فقد تكون مصحوبة حبواشي وتعليقات مستقلة عن الرتمجةعلى النص، أما الرت 
وفيما سوى ذلك فإن الرتمجة والسيما التفسريية  والتفسري باللغة األجنبية 
يلتقيان باعتبارمها نصوصا بلغة ختتلف عن لغة األصل، تنوب نسبيا عن األصل 

يعرف لغة دف تقريب مدلوالت النص األصلي أو أجزاء منها للقارئ الذي ال 
 .النص األصلي

وبعبارة أخرى، فإن التفريق بني الرتمجة اليت ترجح توضيح املعاين على كفة 
احلفاظ على الشكل وبني التفسري أمر شكلي، وال عالقة له بطبيعة املضمون إال 

 .بصورة حمدودة
 
 
 
 

 
 
 
 

٧٦

 الفصل الرابع

 القرآن الكريم والترجمة
ل األصل وليست كافية ألن تكون يؤكد خرباء الرتمجة بأن الرتمجة ال متاث

ا بالنسبة لألعمال البشرية وإذا كانت املماثلة .  بديال عنه مهما بلغ إتقا
مستحيلة بني األصل والرتمجة بالنسبة لألعمال البشرية فإن الرتمجة أكثر استحالة 

وذلك .  إذا كان األصل مضمونا وشكال من اخلالق، بينما املرتجم إنسان خملوق
ما مجيعا من ألن كال من  املرتجم واملؤلف يف احلالة األوىل يتساويان يف كو

املخلوقات ومن البشر يتقاربان نسبيا يف القدرة على الفهم واإلدراك ويف التعبري 
وحىت عندما يفصل بينهما حاجز كبري من الزمان أو املكان أو .  عن ما يدركانه

بشري من املفروض أن احلضارة فإن الرتمجة تكون أيسر، وذلك ألن النص ال
 . لغة األصل ولغة اهلدف: يكون يف متناول يد املرتجم املتقن للغتني

أما كالم اهللا املتفرد يف قدرته وعلمه وصفاته فيستحيل على العقل البشري 
وهلذا فإن ما . الواحد أو حىت اجليل الكامل أن يستوعب مجيع أو معظم مدلوالته

نقل فهمه أو تفسريه لكالم اهللا أو نقل فهم يفعله املرتجم يف هذه احلالة هو 
ا القرآن الكرمي ومن املؤكد أن فهم .  اآلخرين إىل لغة غري اللغة اليت أُنزل 

وقد أثبتت التأمالت احلديثة .  اإلنسان يف أي عصر من العصور، يُعد قاصرا
ا ثابتة آليات القرآن الكرمي كثريا من املعاين اجلديدة رغم بقاء األوعية اليت حتتويه
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وهو مما يدل على روعة األسلوب القرآين وإتقانه . يف الشكل منذ أربعة عشر قرنا
الفريد الذي جيمع بني املعاين املتجددة العديدة والنصوص الثابتة منذ أربعة عشر 

 .قرنا
فنصوص القرآن الكرمي ذات طبيعة خاصة، ختتلف عن طبيعة النصوص 

ا كالم اهللا أما األخرية فللمخلوقنيالبشرية البعيدة يف الزمان ويف البي . ئة وذلك أل
بل وختتلف عن النصوص املقدسة عند أصحاب الديانات األخرى وذلك ألن 
القرآن الكرمي كالم اهللا شكال ومضمونا وحفظه اهللا من التحريف، وتلك ليست 
من كالم اهللا ولكن تسجيل ألحداث جرت لبعض األنبياء والدعاة، وناهلا 

 )١٣٠.(التحريف

 :عناصر النصوص القرآنية
: يعترب حتدى اهللا سبحانه وتعاىل اخللق أن يأتوا بسورة مثله يف قوله تعاىل

دليال كافيا على )  ١٣١(}قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اهللا{
إعجاز القرآن الكرمي ليس من حيث نظمه، أي تراكيبه اللغوية فحسب، ولكن 

والتفاعل املتقن بني مكوناته اللغوية ومضموناته أيضا من حيث مضموناته، 
والشك يف أن اللغة اليت اختارها اهللا للقرآن الكرمي وألهل اجلنة هلا . شديدة التنوع
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مميزات تفوق مميزات اللغات األخرى، وهذا مما يضاف إىل الصعوبة اليت يواجهها 
يوجد خمرج صويت واحد وال : "ويقول أبو فراخ.  القرآن الكرمي"  ترمجة"املرتمجون يف 

وهو صحيح على وجه العموم أما يف التفاصيل )  ١٣٢".(ناقص يف األجبدية العربية
فهناك صفات صوتية ال توجد يف العربية ومن يتأمل فقط يف اللغة اإلنقليزية يدرك 

 .ذلك
 :ولو استعرضنا املكونات الرئيسة للنصوص القرآنية لوجدناها كما يلي

 .اين عنصر املضمون واملع– ١
ا، الرتاكيب النحوية( عنصر اللغة – ٢  ).املفردات وأصوا
 . التفاعل بني عنصر املضمون وعنصر اللغة- ٣

 :عنصر المضمون في القرآن
القرآن الكرمي اسم يطلق على النظم واملعىن، أي الصياغة اللغوية واملضمون 

ولكن يشمل واإلعجاز القرآين ال يقتصر على اإلعجاز البالغي يف النظم، .  معا
 : ومن مضمونات القرآن الكرمي. أيضا اإلعجاز يف املضمون

 : اإلخبار عن الغيب–أ 
  مما قد مضى من أحداث األقوام السابقة والسيما قصص األنبياء -  ١

 .      عليهم السالم
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 . الغيب مما سبق حدوثه قبل نزول آدم عليه السالم إىل األرض– ٢
يه وسلم مبا جيري من أحداث مل يشهدها،  إخبار الرسول صلى اهللا عل-  ٣

ومنها مؤامرات املنافقني اليت كانت حتاك يف اخلفاء وغريها مما قد جيري يف نفس 
 .اآلخرين

 : اإلخبار عن املستقبل- ٤     
مثل اإلخبار عن النصر الذي سيحصل للروم بعد هزميتهم أمام )   ١   

 ) ١٣٣.(} غلبهم سيغلبونغلبت الروم وهم من بعد{: الفرس يف قوله تعاىل
 .مثل اإلخبار مبا سيجري بعد املمات ويف احلياة اآلخرة) ٢   

 اإلشارة إىل السنن الكونية املوجودة، اليت قد يتأخر البشر يف –ب 
فقد أشار القرآن الكرمي إىل بعض السنن الكونية أو ما نسميه .  اكتشافها

 الصريح واإلشارات اليت تقبل وهذه اإلشارة ترتاوح بني الذكر.  باحلقائق العلمية
ا  )١٣٤.(التفسريات املتعددة اليت ال ميكن اجلزم 

 ... تعاليم ربانية خاصة بالعقيدة والعبادات واملعامالت واألخالق–ج 

 :العناصر اللغویة لنصوص القرآن
هلذا )  ١٣٥.(}إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون{   يقول سبحانه وتعاىل 
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تلف العناصر اللغوية األساسية للقرآن الكرمي عن العناصر من الطبيعي أن ال خت
وسواء أكان هذا النص سابقا لنزول القرآن .  األساسية ألي نص عريب مبني

 :الكرمي أم الحقا له، وذلك ألسباب، منها
ا األساسية كانت متداولة قبل نزول القرآن -  ١  املفردات األساسية مبدلوال

 .ة األصل أو املستوردة من لغات أخرىالكرمي، وسواء منها العربي
والشك يف أن القرآن الكرمي استخدم اشتقاقات جديدة وجاء مبدلوالت 
جديدة يف ضوء سياقات جديدة، ترتكز على املفردات املتداولة، كما اقرتض 

احلبشية والفارسية واهلندية والرتكية :  ومن هذه اللغات.  مفردات من لغات أخرى
 )١٣٦.(السريانية والعربية والرببرية والروميةوالنبطية والقبطية و 

ولكن أكثر ما متيّز به الطرق اجلديدة واملتنوعة واملتقنة يف استخدام املفردات 
املتداولة وطرق توليد واستحداث املفردات اجلديدة وطرق توليد املدلوالت 

 وذلك إضافة إىل التفاعل املتقن بني هذه املفردات.  اجلديدة اليت يصعب حصرها
 .وبني املضمونات اليت حتملها

ومن حيث الرتاكيب النحوية، فمن املعلوم أن قواعد اللغة العربية اليت 
تتحكم يف الرتاكيب مل تنزل وحيا ولكن مت استقراؤها من املمارسات الفطرية 

ومن .  البشرية قبل نزول القرآن الكرمي وبعده، ومن نصوص القرآن الكرمي نفسه

                                                
 ..القرآن باللغة احلبشية والسيوطس، املتوكلي فيما ورد يف )  136(
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الحقة املكتوبة بالعربية قد تأثرت بلغة القرآن الكرمي املعلوم أن النصوص ال
 .وبالقواعد النحوية املسجلة واليت انتشرت بالتعليم

وأما الرتاكيب النحوية الثانوية املتنوعة اليت يصعب حصرها يف القرآن الكرمي 
فهذه من خصائص األسلوب القرآين يف عملية التفاعل بني الرتاكيب النحوية 

 )١٣٧.(لتنوع وعنصر املضمونات اليت يصعب حصرهااملتنوعة أشد ا
ومن العناصر اللغوية املكملة قواعد التجويد أو قواعد تالوة القرآن الكرمي 

ا قد تلتبس معاين بعض اآليات أو تنقلب  .اليت بدو
وعموما فإن القرآن الكرمي يتميز بأسلوب تتفاعل فيه املضمونات شديدة 

 .ة املتنوعةالتنوع بالعناصر اللغوية املتقن
التفاعل املتقن بني عناصر : ومن بعض صور هذا التميز يف األسلوب القرآين

النصوص، القدرة على التعامل مع مستويات خمتلفة، تعدد االجتاهات يف 
 .األسلوب القرآين، القدرة الشفائية للقرآن

 

 : التفاعل المتقن بین عناصر النصوص

ئها ونظمها والرتاكيب النحوية ونوعها هناك تفاعل بني املفردات وطريقة انتقا
فهو .  بطريقة متقنة مع املضمونات املتنوعة، يعجز البشر عن اإلتيان مبثله
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األسلوب الذي ال يدع أي فجوة أو حالة تنافر بني العناصر اللغوية وعنصر 
وإذا عجزنا عن فهم بعض أسرار األسلوب .  املضمون ال بالزيادة وال بالنقصان

لنا أنه يفتقد إىل االتساق أحيانا فإن ما يظهر لنا يعود قطعا إىل القرآين وبدا 
وال حييطون بشيء من {: ومما يؤكد هذه احلقيقة قوله تعاىل. قصور فهمنا البشري

 )١٣٨(}.علمه إال مبا شاء
ملاذا كثريا ما نكتشف بالنظرة الفاحصة خطأ :  وهذه احلقيقة تفسر لنا

كمة ال ميكن أن تتحقق إال بالشكل تصورنا السابق، بل ونكتشف أن هناك ح
 .الذي أثار استغرابنا يف الوهلة األوىل جتاه النص القرآين

 :التعامل مع مستویات مختلفة

األسلوب القرآين قادر على التعامل مع كل قارئ حسب حاجته وحسب 
بل ويتعامل ... مستواه الفكري وحسب حصيلته الثقافية وحسب قدرته يف التدبر

ساين حسب ما توّصل إليه من اكتشافات علمية وحسب البيئة مع كل جيل إن
اليت يعيش فيها وحسب تطور وسائل عيشه، وكل هذا رغم ثبات النصوص على 

ا وتراكيبها .  حاهلا منذ أربعة عشر قرنا ا مبفردا فالنصوص القرآنية رغم ثبا
ة احلركة النحوية عرب العصور واألزمان، فإنه كوعاء حيمل معاين ومدلوالت دائم

يقرؤها أهل عصر فيفهمون منها فهما يكفيهم مث يقرؤها أهل عصر آخر .  والنمو
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وقد تكتشف األجيال القادمة يف املستقبل . فيفهمون شيئا إضافيا وهكذا دواليك
مدلوالت مل نصل إليها يف عصرنا احلاضر رغم اجلهود املكثفة للكشف عن 

ا الداللية  .ثروا

 :لوب القرآنيتعدد االتجاهات في األس

يتسم األسلوب البشري يف تعامله مع املضمونات املختلفة أنه آحادي 
ال فرق يف ذلك بني . يبدأ باملقدمة مث صلب املوضوع مع أدلته، مث اخلامتة.  االجتاه

أما األسلوب القرآين فيتميز بأنه .  البحث العلمي أو التقرير اإلخباري أو القصة
اور مع وجود حمور رئيس واحد، ومتعدد املقدمات متعدد االجتاهات، ومتعدد احمل

وليس هذا فحسب، ولكن مجيع احملاور وأدلتها تتفاعل بطريقة .  ومتعدد اخلواتيم
فالوحدانية تشكل احملور الرئيس، مث تأيت احملاور األخرى، مثل العالقة بني .  متقنة

من العالقات اخلالق واملخلوق والعالقة بني املخلوقات، ووسائل حتقيق أفضل نوع 
 ...بني هذه الفئات ونتائج ذلك يف الدنيا واآلخرة

 :القدرة الشفائیة للقرآن

: لقد أثبت اهللا سبحانه وتعاىل للقرآن قدرة شفائية خاصة بقوله تعاىل
وكذلك أحاديث الرقية )  ١٣٩(}وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمجة للمؤمنني{
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 )١٤٠.(بالقرآن يف السنة ثابتة
الدراسات التجريبية أن لتالوة القرآن بالصوت املسموع كما أثبتت بعض 

وقعا نفسيا وشفائيا وتأثريا عجيبا على أعضاء جسم اإلنسان، وذلك بصرف 
بل وحىت الرتمجة اإلنقليزية ملعانيها كان . النظر عن صوت القارئ أو طريقة القراءة

 ) ١٤١.(هلا مفعول خاص أيضا
افية يف سبيل إنتاج أي ترمجة وهذه احلقائق وحدها كفيلة بوضع عقبات ك

وبعبارة أخرى، فإن نقل العمل البشري إىل لغة أخرى هي .  متقنة للقرآن الكرمي
 بدون معينات سوى إجادة -غالبا–عملية شبه مباشرة ألنه فهم للنص املوجود 

أما بالنسبة للقرآن .  لغة األصل وثقافتها مث نقل هذا الفهم إىل اللغة األخرى
ن نصوصه حيتاج إىل إملام متميز أو خاص يف لغة األصل للكشف الكرمي فكثري م

وحتتاج إىل ثقافات متنوعة .  عن صوره البالغية الفريدة وللوصول إىل بعض معانيه
ومتعمقة لفهم النصوص اليت تكشف النقاب عن كثري من احلقائق الكونية 

 . والغيبية
ات القرآنية األخرى وكثريا ما حنتاج لفهم بعض اآليات إىل الرجوع إىل اآلي

وحىت قصص األنبياء فإن معظمها تركز .  وإىل السنة وإىل املصادر التارخيية وغريها

                                                
 .كتاب الطب: انظر مثال صحيح البخاري)  140(
 .القاضي، تأثري القرآن على وظائف اجلسم البشري)  141(



 
 
 
 

٨٥

على العربة فيها دون التفاصيل، فقد حيتاج املفسر فيها إىل الرجوع إىل آيات 
قرآنية أخرى أو نصوص من السنة أو من السرية أو من التاريخ عموما لتوضيح 

 )١٤٢.(لقارئ الذي ال تتوافر لديه تلك املعلوماتالفكرة أكثر يف نظر ا
وقد حيتاج العمل البشري إىل شيء من اجلهد أيضا وقد حيتاج إىل الرجوع 
ذه النسبة وليس يف معظم األعمال  إىل مصادر أخرى لفهمه، ولكن ليس 

 .البشرية
هلذا فإن من يتعرض لرتمجة شيء من معاين القرن الكرمي ينبغي أن يضع يف 

 مبا يقاربه سواء من حيث املضمون أو -حىت–ن من امليأوس منه اإلتيان ذهنه أ
، فيجب عليه أن جيتهد يف )األسلوب(طبيعة العناصر اللغوية أو التفاعل بينهما 

فهم املعاين ونقلها بأسلوب راق أو مؤثر قدر اإلمكان يف لغة القارئ، حىت 
 .تكون الرتمجة مقبولة

 :ترجمة معاني القرآن الكريم
قد تبني معنا فيما سبق أن الرتمجة احلرفية املتطرفة ال تفي حبق املعىن وال حبق ل

–وهلذا سواء أحكمنا عليه باإلباحة .  القواعد اللغوية وال األسلوب املقبول
 . أم بالتحرمي فاألمر سيان-بالنسبة للقرآن الكرمي

                                                
 .ابن تيمية، مقدمة يف أصول التفسري؛   أصول تفسري ؛ الرومي: مثالانظر )   142(

 
 
 
 

٨٦

مطاطة، كلمة "  الرتمجة احلرفية"كما تبني معنا، من زاوية أخرى، أن عبارة 
ا البعض اآلخر املوازنة بني  ا البعض احلرفية املرفوضة ويقصد  فهي عبارة يقصد 

 .الشكل واملعىن مع ترجيح كفة الشكل
ولكن هناك شبه اتفاق بني املختصني بأن النصوص احململة باملعاين والقابلة 

تاج إىل للتعدد واملتقنة يف الرتكيب والبعيدة يف الظروف الزمانية أو املكانية حت
 .تضحية كبرية بالشكل يف سبيل الوفاء بقدر أكرب من املعاين

وإذا كنا نتحدث عن ترمجة معاين للقرآن الكرمي فإن تركيز املرتجم ينبغي أن 
ينصب على املعاين وليس على الشكل، وذلك ألن الشكل أو األسلوب القرآين 

أن الرتمجة احلرفية حيث ويف الوقت نفسه ال ينبغي أن ننكر .  الرباين بعيد املنال
احلفاظ على الشكل ضروري يف بعض احلاالت، مثل عدم فهم النص أو العجز 

 .عن فهمه فهما كافيا
وهذا يطرح .بيد أن ترجيح كفة املعىن على الشكل تعين الرتمجة التفسريية

عددا من األسئلة والسيما مع التعدد امللحوظ يف املدلوالت للمفردة الواحدة أو 
 ما درجة عمق هذا التفسري؟ وما مدى مشوليته؟: و اجلزء منها، ومن هذهاآلية أ

 

 :درجة عمق التفسیر وشمولیته
 :من التساؤالت اليت تطرح نفسها فيما يتعلق بدرجة عمق التفسري ما يلي



 
 
 
 

٨٧

 هل نقتصر على ترمجة تقتصر على املعاين الصرحية املباشرة، مثال يف قوله -١
{ :  وقوله تعاىل)  ١٤٣(}ا الزكاة واركعوا مع الراكعنيوأقيموا الصالة وآتو {تعاىل 

ا لكبرية إال على اخلاشعني فال خنوض يف )  ١٤٤.(}واستعينوا بالصرب والصالة وإ
درجة الوجوب مثال أو أية تفاصيل أخرى توضح ما هي الصالة والفرق بينها 

 وبني الركوع معتمدين على نصوص قرآنية أخرى أو من السنة؟
عاين التلقائية ونغوص يف االستنباط، وقد نتبىن رأيا عقديا أو  هل نتجاوز امل-٢

 فقهيا حمددا يف حدود املقبول؟
 هل نشري أيضا إىل اآلراء  العقدية والفقهية املتعددة أو بعضها يف املسائل –  ٣

 .اليت حتتمل التعدد أو االختالف
  وهل نناقش ونرجح أيضا؟– ٤

ة متفاوتة داخل كل درجة من هذه ويالحظ أن هناك درجات أو أنواعا فرعي
 .الدرجات أو األنواع

وتندرج املصطلحات القرآنية كلها ضمن هذه الفئة من األلفاظ اليت حتتاج 
ولو ضربنا لدرجة التعمق والشمولية مثال حمددا قوله )   ١٤٥.(إىل الشرح والتفسري

                                                
 .٤٣: سورة البقرة)  143(
 .٤٥: سورة البقرة)  144(
 .عبد اهللا)  145(

 
 
 
 

٨٨

سنجد أنفسنا أمام عدد من اخليارات من حيث )  ١٤٦(}وأقيموا الصالة{:تعاىل
 :مستوى العمق أو التفصيل، ومنها

 .أدوا الصالة املفروضة" = الصالة" أقيموا – ١
ا– ٢  .  إضافة تعريف بالصالة املفروضة اخلمس وبيان أوقا
 . إضافة بيان لكيفية أداء الفروض اخلمس مع االقتصار على األركان-٣
ا حسب رأي فقهي –  ٤  إضافة إىل ما سبق بيان سنن الصالة ومستحبا

 ...دد أو بعض اآلراء أو كلها، برتجيح أو بدونحم
 أيضا إضافة كيفية االستعداد هلا بالطهارة من احلدثني ونظافة الثياب -٥

 ...واملكان ودخول الوقت
 يشمل أيضا بيان كيفية أدائها يف السفر واخلوف واملطر وحاالت -٦

 .االستثناء األخرى
 فيها اهلدف من الرتمجة وعموما، ميكن القول بأن درجة التفصيل يتحكم

 -غالبا–والقرار النهائي يف هذا املوضوع )  ١٤٧.(ونوع اجلمهور كما يقرتح صاحل
بل ويستحيل أن .  للناشر الذي يدفع تكاليف النشر، وليس إلمجاع العلماء

حيصل عليه أي نوع من اإلمجاع بني العلماء إال أن يكون إمجاع جلنة حمددة 

                                                
 .٤٣: سورة البقرة)  146(
 مقدمة إىل ندوة ترمجة معاين " األلفاظ اإلسالمية وسبل معاجلتها: "صاحل، مسودة ورقة عمل بعوان)  147(

 .رمي       القرآن الك



 
 
 
 

٨٩

ا الناشر  .يكوِّ
ذا نالح ظ أن الرتمجة التفسريية تتداخل مع التفسري والسيما التفسري و

 باللغة األجنبية، فما وجه الشبه واالختالف بينهما بالنسبة للقرآن الكرمي؟

 :ترجمة القرآن وتفسيره
 أن الرتمجة ليست لآليات القرآنية اتضح لنا عند استعراض اجلهود السابقة

أو ترمجة للتفسريات من اآليات املرتجم نفسها ولكنها ترمجة للمعاين اليت فهمها 
 يف النهاية من أعمال البشر اليت ال امه  والرتمجة أو التفسري.  اليت انتقاها املرتجم

ومها ال تنوبان عن األصل إال بقدر .  ، وليستا بدائل للنصوصختلو من اخلطأ
الضرورة يف بعض مقاصدها عند تعذر الوصول إىل األصل ومؤقتا وجزئيا بسبب 

 . ز القارئ عن فهم األصلعج
 ليس هناك كتاب تفسري واحد ميكن اعتباره خاليا متاما من هلذا

مشريا "  أصحها" عبارة هماستخدهذه احلقيقة با ابن تيمية يؤكدو .  االعرتاضات
 ائل ليست بد التفاسري والرتمجاتويدرك معظم الناس أن.  إىل تفسري الطربي

كون التفسري أو الرتمجة ملحقة ، والسيما عندما يآليات القرآن الكرمي
ا تفسح .باملصحف ال " وإذا قلنا بأن هناك خطرا يف الرتمجة التفسريية أل ا

 
 
 
 

٩٠

فإن هذا الكالم ينطبق )  ١٤٨..."(للمرتجم أن يرتجم نظرياته اخلاصة باسم القرآن
 .أيضا على التفسري باللغة العربية أو األجنبية، وال يقتصر على الرتمجة التفسريية

أنه من املؤكد أن مجيع كتب التفسري ال تستوعب مجيع املعاين املوجودة كما 
 .يف القرآن، فضال عن أن يستوعبها واحد منها

 :مشكالت ترجمة معاني القرآن
عند استعراض بعض التعليقات على الرتمجات املتوافرة بلغات خمتلفة ملرتمجني 

 )١٤٩:(ظ ما يليمسلمني أو ال يُتهمون بالتحيز من غري املسلمني، نالح
 هناك أخطاء حمدودة جذرية، ورمبا بعضها ليست يف النص املرتجم –  ١

ولكن يف احلاشية عند التعليق، كما هو احلال بالنسبة لرتمجة عبد اهللا يوسف علي 
 .مثال

ال التحسيين، أو ليست جارحة للعقيدة، أو –  ٢  معظم األخطاء يف ا
ألخطاء قد تعود إىل اإلمهال، مثال يف ومعظم هذه ا.  خملة باملضمونات األساسية

مراجعة الفرق بني اَحلَجر بفتح احلاء وفتح اجليم واِحلجر بكسر احلاء وتسكني 
أو إمهال مراجعة )  ١٥٠(وهو اسم للوادي الذي كانت مثود تسكنها،.  اجليم

                                                
 .١٧٥-١٧٣وتقييم الرتمجات ص ... الندوي، ترمجة معاين)  148(
 مت الوصول إىل هذه االستنتاجات بتفحص بعض التعليقات على بعض الرتمجات باإلنقليزية )  149(

 .       والفرنسية والرتكي والصينية، مع االستعانة مبن يعرفون هذه اللغات
)150  (Arberry 



 
 
 
 

٩١

الصياغة للتأكد من التذكري والتأنيث للضمائر خاصة، أو إمهال التأكد من 
أو "  العليم السميع"بدال من قلبها إىل "  السميع العليم"ال ترتيب الصفات مث

وبعبارة )  ١٥١.(اإلمهال يف مراجعة األخطاء يف ترقيم اآليات أو األخطاء املطبعية
أخرى، هناك أخطاء غري مقصودة تعود لصعوبة الرتمجة وميكن تدارك بعضها 

 )١٥٢.(باملراجعة الدقيقة والسيما من شخص خملص غري املرتجم
ض التعليقات تفرتض يف املرتجم أن يكون عاملا يف العلوم الطبيعية،  بع–  ٣

أو لديه قدرة خاصة يف تصيد النكات اللغوية اللطيفة اليت رمبا فاتت كثريا من 
ومثال ذلك إلغاء احلكمة يف تقدمي اآلباء على األوالد يف .  املفسرين العرب

 )١٥٣.(يف سورة اإلسراء" نرزقكم وإياهم"
ا ممن يعارضون  بعض التعلي–  ٤ قات تطالب باحلرفية أحيانا مع أن أصحا

ومثال ذلك اإلنكار على ترمجة .  الرتمجة احلرفية وال جييزون إال الرتمجة التفسريية
 ,sustenance:  بألفاظ إنقليزية متنوعة يف سياقات خمتلفة مثل"  الرزق"

provision بألفاظ مثل" الظلم" أو :unjust, wicked, wrong. 
ملعلقون على الرتمجات أيضا خيطئون، ولعل أوضح مثال على ذلك  ا–  ٥

                                                
  التعليقات على بعض الرتمجات باإلنقليزية والصينية والرتكية هذه املالحظات موجودة يف)  151(

 .       الفرنسية
 .٧٣٢ص ...؛ الندوي، ترمجة معاين القرآن الكرمي ضرورة١٩القاضي ص )  152(
 . يف سورة األنعام١٥٠مهنا يف مالحظته على ترمجة اآلية )  153(

 
 
 
 

٩٢

يف قوله "  إن هذه الرتاجم ال تربز االختصاص يف تقدمي املفعول"قول املعلق 
واستعرض سبع ترمجات باإلنقليزية مجيعها .  }إياك نعبد وإياك نستعني{:  تعاىل

ملفعول يف قامت بتقدمي املفعول به على الفعل وتربز االختصاص يف تقدمي ا
 ، مع أن  Satanإىل "  إبليس"ومعلق آخر يعرتض على ترمجة )  ١٥٤.(اإلنقليزية

" شيطان"هي الرتمجة املناسبة باإلنقليزية، وهي ختتلف عن كلمة "  سيطان"كلمة 
 )١٥٥.(devilالعامة بالعربية اليت قد ترتجم إىل 

 مكني ومثال آخر من أحد املعلقني على الرتمجة الصينية، ينتقد ترمجة حممد
. حسب السياق" أعيننا"حسب السياق وكذلك لتأويله لفظ "  وجه"لتأويله لفظ 

 )١٥٦".(أعني"و" وجه"ويرى أن الصحيح ترمجتها حرفيا كما هي 
امسا ألحد "  اجلبت"ويقول مهدي بأن أحد املرتمجني أخطأ حيث اعترب 

ا تشري إىل   )١٥٧.(امى، املصريني القد"القبط"األصنام، مع أن الكلمة تبدو له أ
ويفرتض بعض املعلقني على الرتمجات أن كل من يتحدث العربية أو يتعلمها 

ا االصطالحية اإلسالمية تلقائيا (يدرك مدلوال وصحيح أن من يتعلم )  ١٥٨. 
العربية يف بيئة إسالمية يتعرف مثال على كيفية صالة املسلمني وبالتايل يدرك 

                                                
 .٧٧-٧٦أبو فراخ ص )  154(
 .عبد اهللا يوسف عليمهنا يف التعليق على ترمجة )  155(
 .مافوخي وانظر امللحق للتعرف على اآليات اليت ورد فيها اللفظان)  156(
 .١٨٤مهدي، ترمجة موفاكو ص )  157(
 ؛ ١٨٣ -١٨٠عثمان ص )  158(



 
 
 
 

٩٣

ا إذا وردت يف القرآن الكرمي  أما من يتعلمها يف بيئة غري إسالمية .إحدى مدلوال
، وسواء ...قد يتصور هلا مدلوال متفقا مع ديانته املسيحية أو اهلندوسية أو

وبعبارة أخرى، فإن اللوم يف سوء .  أوردت يف القرآن الكرمي أم يف نصوص أخرى
فهم املصطلحات اإلسالمية ال يقتصر على الرتمجة، فسوء الفهم حيدث أيضا 

 وذلك ألن اإلنسان يكتسب جزءا كبريا من الثقافة اإلسالمية .بدون ترمجة
وهلذا قد يعرف بعض ذوي الثقافة اإلسالمية ممن ال .  مستقال عن اللغة العربية

يعرفون العربية املدلوالت املتعددة أو الدقيقة لكثري من املصطلحات اإلسالمية 
 .اليت قد جيهلها كثري من الناطقني بالعربية

 :بات الترجمةنماذج من صعو 
كما سبق بيانه هناك صعوبات كثرية تواجه املرتجم للقرآن الكرمي، وعلى 
رأسها تعذر فهمه وفهم مجيع املفسرين الذين قد يستفيد منهم عن استيعاب 

وهذا األمر طبيعي حىت بالنسبة لألعمال .  مجيع املعاين املقصودة يف القرآن
ة أخرى، فإنه ينبغي أن ال نبالغ يف ومن جه. البشرية وإن كان بنسبة حمدودة جدا

 . هذه احلقيقة فنحكم باستحالة ترمجة مجيع نصوص القرن الكرمي بإتقان
ات لقوله تعاىل هو الذي أنزل {:ففي القرآن آيات حمكمات كما فيه متشا

ات فأما الذين .  عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشا
م زيغ فيتبعون ما  تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله يف قلو

 
 
 
 

٩٤

كٌلٌ◌ من عند ربنا، وما يذكر إال .  والراسخون يف العلم يقولون آمنا به.  إال اهللا
 . واحملكم تسهل ترمجته واملتشابه تصعب ترمجته) ١٥٩(}.أولوا األلباب

لفهم القرآن الكرمي تنشأ بسبب القصور يف ا"  ترمجة"ولعل معظم مشكالت 
أما صعوبة الرتمجة تأيت يف .  أو احلرية عند حماولة فهم بعض النصوص القرآنية

ومن األمثلة على ذلك، أنه مت سؤال عدد من املنتقدين للرتمجة .  املرتبة الثانية
بالعبارة اليت تستخدم }  على العرش استوى{بشدة عن البديل لرتمجة قوله تعاىل 

؟ وكانت "مثل جلوس امللك"ضافة عبارة جللوس امللك على العرش دون وجود إ
هل هناك معان حمددة متفق :  ومت سؤاهلم.   غري حمددة-يف الغالب–اإلجابة 

عليها بالعربية بالنسبة هلذه اآلية الكرمية وميكن نقلها إىل لغة أخرى؟ فكانت 
فقيل هلم وإن كان قول أهل السنة .  نعتمد قول أهل السنة واجلماعة:  اإلجابة

كيف ميكن ترمجة هذا املعىن؟ إن "  االستواء معلوم والكيف جمهول":  واجلماعة
ذا التفسري عند نقل معىن اآلية إىل لغة أخرى يفرتض أن مجيع  املتشدق 
املسلمني يفهمون العربية مبستوى فهم هذا العامل تقريبا على األقل بالنسبة لكلمة 

ة يف أذهان العلماء وبعبارة أخرى، كيف ميكن نقل املعاين املوجود.  االستواء
الذين يتقنون العربية إىل اللغات األخرى بدون أن يتم التعبري عنها بألفاظ 
معروفة وذات مدلوالت حمددة لدى السامع والقارئ للرتمجة؟ أليس املقصود 
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 بالتفسري والرتمجة أن يفهم القارئ بوساطته معاين القرآن الكرمي؟
وهي . ت وطرق التعامل معهاوفيما يلي سوف يتم استعراض بعض املشكال

 . مقرتحات تقبل أن تكون صوابا أو خطأ
وعموما يالحظ أن هناك بعض األلفاظ أو العبارات تسبب شيئا من 

أمساء اهللا وصفاته، التعبريات اخلاصة : املشكالت عند فهمها وترمجتها، ومن هذه
سري، أو األحرف املقطعة، العبارات احملرية، نصوص ال تستغين عن كتب التف

نصوص تستوجب الرجوع إىل السياق، نصوص ذات مدلوالت متعدد، نصوص 
 . شديدة اإلجياز وشاملة

 :أسماء اهللا وصفاته
     من املشكالت اليت تواجه املرتجم قضية التعامل مع أمساء اهللا سبحانه وتعاىل 

فقد أثارت هذه .  وصفاته يف القرآن الكرمي، وذلك الختالف العلماء يف فهمها
فكثري من .  قضية بينهم نقاشا طويال عرب العصور اإلسالمية املختلفة وال تزالال

العلماء فيها بني مثبت ال جييز التأويل حىت بالنسبة للصفات اليت ترد يف القرآن 
الكرمي بصفتها استعماالت جمازية، وبني مؤولني هلا حىت وإن وردت نصوص تؤكد 

 األلفاظ اليت مل ترد نصوصا يف كما قال البعض بتحرمي استخدام.  حقيقتها
وقد .  الكتاب أو السنة وإن كانت صحيحة معىن واعتمادا على أدلة عقلية

يتساهل البعض يف استخدام صفات بشرية قد ال تليق باهللا سبحانه وتعاىل، مثل 
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وعموما فإن مذهب السلف هو ...  للكون"  العقل املدبر"الكون أو "  مهندس"
 بالرتمجة يغفلون عن هذه احلقيقة، فكان من التوسط، ولكن بعض املعنيني

 :الضروري اإلشارة إىل ما يلي
 هناك ضرورة للتفريق بني إثبات صفات اهللا اليت أثبتها سبحانه وتعاىل -  ١

لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى اهللا عليه وسلم وبني تفسري هذه الصفات أو 
يد اهللا فوق { تأويلها إذا وردت ضمن سياقات حمددة، مثل قوله تعاىل

أما اآليات اليت وردت )  ١٦١.(}إال ابتغاء وجه اهللا{:وقوله تعاىل)  ١٦٠(}أيديهم
يوم {:  ومثال ذلك قوله تعاىل.  نصوص تؤكد معناها األصلي فال جيوز تأويلها

ولعل أبرز مثال للتعسف يف اإلثبات ما أورده )  ١٦٢.(}يكشف عن ساق
ر الدين حممود، حيث ترجم كلمة إله النيجريي يف تعليقه على الرتمجة الفرنسية لنو 

وإالهكم إله واحد، ال إله إال هو {  :  ، يف مثل قوله تعاىل"اهللا"بلفظ اجلاللة 
إىل لفظ اجلاللة "  ال إله"ويف "  إالهكم"يف "  إله"فرتجم لفظ }  الرمحن الرحيم

ا باألحرف الالتينية"  اهللا" (وأثبت قراء وفعل مثل ذلك يف آية الكرسي )  ١٦٣. 
 )١٦٤".(ال اهللا إال هو احلي القيوم"مجها حيث تر 
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ومن األمثلة على احلرفية يف ترمجة الصفات يقول النيجريي بأن املرتجم ترجم 
صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا {إىل لون يف قوله تعاىل "  صبغة"لفظ 
 )١٦٥.(}صبغة

 هناك ضرورة للتفريق بني استخدام املفردات املشرتكة بني اخلالق -  ٢
مسى اهللا نفسه …  : "بني التمثيل الذي ينبه إليه ابن تيمية بقولهواملخلوقات و 

وكانت تلك األمساء خمتصة به إذا أضيفت إليه ال .  بأمساء ومسى صفاته بأمساء
م، مضافة إليهم، توافق . يشركه فيها غريه ا بعض خملوقاته بأمساء خمتصة  ومسى 

لزم من اتفاق االمسني ومل ي.  طعت عن اإلضافة والتخصيصتلك األمساء إذا قُ 
ومتاثل مسمامها واحتاده عند اإلطالق والتجريد عن اإلضافة والتخصيص 
اتفاقهما، وال متاثل املسمى عند اإلضافة والتخصيص، فضال عن أن يتحد 

  )١٦٦."(مسمامها عند اإلضافة والتخصيص
ا ابن تيمية قوله "ومن األمثلة اليت ضر ووصف نفسه بأنه استوى على : 

فذكر ذلك يف سبع مواضع من كتابه، أنه استوى على العرش، ووصف عرشه، 
: وقوله}  لتستووا على ظهوره{:  بعض خلقه باالستواء على غريه يف مثل قوله

} واستوت على اجلودي{:  وقوله}  فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك{
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يه بأن التمثيل أو التشبقوله يف موضع آخر و )  ١٦٧(."وليس االستواء كاالستواء
له علم كعلمي، أو قوة كقويت، أو حب كحيب، أو رضا كرضائي، "مثل قول هو 

 )١٦٨".(استواء كاستوائيأو أو يدان كيدي، 
ذا يضع ابن تيمية قاعدة يف التعامل مع الصفات املشرتكة لفظًا بني  و

فقد وصف اهللا تعاىل نفسه بألفاظ هي يف .  اخلالق واملخلوق واملختلفة مدلوال
 تستخدم لوصف األشياء احملسوسة يف اإلنسان وغري اإلنسان، مثل األصل ألفاظ

ووصف اهللا تعاىل نفسه بصفات معنوية تستخدم ...  اليد والوجه والعني
ووصف اهللا سبحانه وتعاىل نفسه ... لإلنسان، مثل العلم واحللم والكرم واحلكمة

بيد .  بصفات عاطفية تستخدم لإلنسان، مثل احلب والغضب والرضا والكراهية
أن هذه االستخدامات جاءت يف سياقات تليق باهللا سبحانه وتعاىل، مع التأكيد 

 ...يف آيات أخرى على أن اهللا ال مثيل له وال ند له وال شريك له وليس له كفؤ
وبعبارة أخرى، فإن جمرد استخدام األلفاظ والعبارات اليت تعودنا استخدامها 

فمدلول اللفظ الواحد .  متثيال وال تشبيهالإلنسان ولغريه من املخلوقات ال يعد 
و .  قادر على التكيف حسب السياق، وسواء أكان السياق مألوفا أم جديدا

فالعربة .  االستعمال املكثف للسياق اجلديد كفيل برتسيخ املدلوالت اجلديدة
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وهذا واضح . ليست باملفردة أو العبارة وحدها ولكن أيضا بالسياق الذي ترد فيه
 "...إله"و" رب"ماالت الواردة يف القرآن الكرمي ملثل كلمة من االستع

   فقد يواجه املرتجم مشكلة انعدام البديل العام يف اللغة اليت يرتجم إليها، 
بيد أنه جيد ألفاظا .  العامة يف العربية"  يد"الصينية مثال، كما هو احلال يف كلمة 

طر إىل استخدام خاصة باإلنسان وأخرى خاصة بأنواع من احليوانات فيض
الكلمة اليت تدل على يد اإلنسان ولكن يف سياق احلديث عن اهللا سبحانه 

فالقارئ يف اللغة ".  يد مثل يد اإلنسان"وهو أمر خمتلف متاما عن القول .  وتعاىل
"كلمةالصينية مثال يقرأ الرتمجة املقابلة ل ا الكلمة اليت "  اليد  العربية ولنفرض أ

ولكن مع مرور الزمن وكثرة قراءة هذه الكلمة يف .  خاصة  تطلق على يد اإلنسان
سياق احلديث عن رب العاملني ستتغري الصورة الذهنية هلذه املفردة اليت أصلها 

صاحلة لالستعمال للخالق تصبح يتسع مدلوهلا حبيث خاص باإلنسان و 
ز معىن يليق باخلالق وآخر يليق باملخلوق وميي: معنيانويصبح للكلمة . وللمخلوق

 .بني املعنينيالسياق 
" ُخدا"كلمة ولعل أبرز مثال هلذا التكيف ملا قد يكون يف البداية مستنكرا  

هي ف . للفظ اجلاللة، اهللامرادفاالصني عن الفارسية اهلند و اليت نقلها املسلمون يف 
ولكن مع مرور الزمن .  صنم كان الفرس يعبدونه قبل اإلسالمليف األصل اسم 

يف "  اهللا" العقيدة اإلسالمية أصبحت مرادفة للفظ اجلاللة واستخدامها يف ظل

 
 
 
 

١٠٠

ا، سواء يف اللغة الفارسية أو الصينية  بل إن اللغة .اإلسالم بصفاته اليت تفرد 
فقد نشأت يف شبه القارة اهلندية .  األردية كلها هي لغة إسالمية املنشأ والوالدة

ا من جمموعة من اللغات مع دخول اإلسالم إىل هذه املنطقة واستعارت مفردا
العربية والفارسية وبعض اللهجات املنشرة يف شبه القارة اهلندية ومن :  ومنها

 .وذلك إضافة إىل املصطلحات اإلسالمية... اإلنقليزية
 قد ينازع املرتجم حاجة القارئ للرتمجة إىل فهم صفات اهللا عز وجل، –  ٤

اخلاص الذي ال يقبل "  اهللا"ة واحلاجة إىل احلفاظ على أصالة مدلول لفظ اجلالل
فيتخذ قراره بناء على ما يرجحه بأدلة .  التأنيث وال التثنية وال اجلمع يف العربية

فقد يرجح هذا املرتجم  املصلحة األوىل، أي .  نقلية غري مباشرة أو عقلية حمضة
  باإلنقليزية املميزةGodيأيت بأفضل وأقرب مقابل يف اللغة اليت يرتجم إليها، مثل 

فاملسلم سوف يتعود على املدلول اجلديد للفظ .  باحلرف الكبري يف بدايتها
املألوف باعتباره مرادفا للفظ اجلاللة كلما قرأها يف السياق الذي يتحدث عن اهللا 

وقد يرجح آخر املصلحة الثانية، أي يبقي على لفظ اجلاللة كما .  سبحانه وتعاىل
مع مرور األيام ويصبح هذا اللفظ جزءاً فاملسلم سيألف لفظ اجلاللة ومعناه .  هو

 . من مفرداته يف لغته
 ضرورة املالحظة أن بعض األلفاظ ذات استعماالت خاصة يف اللغات – ٥
فمثال يف العربية هناك صفات ال تليق إال باهللا وتعد ذما للمخلوق، .  املختلفة
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ا لوصف وهناك أمساء وصفات مشرتكة ميكن استعماهل"  اجلبار"و"  املتكرب"مثل 
ا، مثل : اهللا سبحانه وتعاىل ولوصف اإلنسان، ولكن السياق مييز بني مدلوال

" ذكي"وهناك صفات يف العربية ال تصلح إال للمخلوق مثل ".  رحيم"و"  كرمي"
وليست هناك أدلة نقلية تسند هذا الرأي ".  أمني"و"  ويف"، و"ورع"، و"جمتهد"و

الت ورفض ما خيالفها، وينبغي أو ذلك، ولكن جرى العرف على هذه االستعما
ا عند الرتمجة يف لغة اهلدف  .مراعا

بيد أن املرتجم بصفة عامة لديه حرية أكرب من املفسر باللغة العربية يف 
استخدام األلفاظ اليت تقرب املعىن األصلي وإن مل متاثلها، كما أن لديه حرية 

 يف حدود قواعد الكتابة أكرب يف استخدام املرتادفات يف اللغة اليت يرتجم إليها
وذلك ألن الرتمجة ليست هلا قدسية خاصة أو ال تتضمن األسرار .  الراقية فيها

 .الربانية املوجودة يف األلفاظ األصلية واليت قد تكون خافية علينا
ه اليت ترد يف القرآن الكرمي يف وصفاتاهللا تعاىل أمساء وعموما ميكن تصنيف 

 : إىل فئتنيضوء السياق أو النصوص األخرى
فيتم تأويلها إىل "  يد اهللا فوق أيديهم" فئة ال تقبل املدلول احلسي مثل -  ١

" الصمد"أما األلفاظ املعنوية جدا مثل . هو الذي يرتجماملدلول املعنوي األقرب و 
 .فيتم االتفاق على ألفاظ عربية حمددة تعرب عنها لتتم ترمجتها إىل اللغات األخرى

 .ئها على املدلول األصلي دون تأويل فئة البد من بقا– ٢
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 :التعبیرات الخاصة
بعض التعبريات اليت وردت يف القرآن الكرمي لوصف العالقة بني اخلالق 
واملخلوق قد ال تصلح حىت يف العربية لوصف العالقة بني املخلوق واملخلوق، 

فليس )  ١٦٩(}وما ألحد عنده من نعمة جتزى إال ابتغاء وجه ربه األعلى{:  مثل
فكيف ". عملت هذا ابتغاء وجهك"ن املألوف أن يقول اإلنسان إلنسان آخر م

 إذا ترمجت إىل لغة أخرى؟
ومن هذه التعبريات الَقَسم باملخلوقات مثل القسم بالشمس والقمر 

ففي الوقت الذي ال جيوز فيه للمخلوق احللف باملخلوق فإن هللا ...  والنهار
ا ينبغي للمرتجم أن يربز هذه اخلصوصية وهلذ.  سبحانه وتعاىل أن يقسم مبا يشاء

 .يف ترمجته وينبه إليها حىت ال يعتقد غري املسلم جواز ذلك يف اإلسالم
وكثري من الصور البالغية يف العربية ال ميكن ترمجتها حرفيا إىل لغات أخرى 

ال جتعل {:  ومثال ذلك ما أشار إليه كثريون؛ وهو قوله تعال.  والعكس صحيح
 )١٧٠(}. عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورايدك مغلولة إىل

 :األحرف المقطعة
ا إال اهللا، وقد توقف معظم  تبدأ بعض السور بأحرف ال يعلم مدلوال
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ا بقوهلم  . أو ما يعادهلا"  اهللا أعلم مبراده بذلك"املفسرين عن اخلوض يف مدلوال
 : وهذه األحرف هي

 طسم، طس، يس، ص، حم، حم أمل، أملص، الر، املر، كهيعص، طه،
 . عسق، ق، ن

ا كما تقرأ حسب قواعد التجويد،  واألفضل يف حالة الرتمجة كتابة أصوا
 .وذلك ألن طريقة قراءة هذه األحرف قد ختتلف قليال حىت بني الناطقني بالعربية

یرة  :العبارات المحِّ
واعد اللغة هناك تعبريات يف القرآن الكرمي حيتار القارئ فيها عند حتكيمه ق

وهي من بعض أسرار األسلوب القرآين اليت مل نصل إىل اكتشافها .  العربية عليها
وإن جاهداك لتشرك يب ما ليس لك {: ومن أمثلة هذه التعبريات قوله تعاىل. بعد

وإن جاهداك على أن تشرك يب ما {:  أو قوله تعاىل)  ١٧١(}به علم فال تطعهما
 ورد يف تفسري اجلاللني مثال  أنه ال وقد)  ١٧٢.(}ليس لك به علم فال تطعهما

 ".ما ليس لك به علم"مفهوم لشرط 
وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن {:وكذلك من أمثلتها قوله تعاىل

حتصنا لتبتغوا عرض احلياة الدنيا، ومن يكرهن فإن اهللا من بعد إكراهن غفور 
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 ".ن أردن حتصناإ"فقد ورد يف اجلاللني أنه ال مفهوم للشرط ) ١٧٣.(}رحيم
ا توجد  وهنا تقتضي الرتمجة التفسريية اإلغضاء عن هذه الشروط، وذلك أل

فقد يفهم أن الشرك مبا يعلمه اإلنسان جائز، وأن إكراههن .  لبسا عند القارئ
أما إذا اختار الرتمجة احلرفية وأثبتها فعليه أن ينبه إىل .  جائز إذا مل يردن التحصن

 .هذه املالحظة

 :لتفسیرضرورة ا
اختلط األمر على بعض املغرضني يف مدلول آيتني، فحاولوا استغالهلما 

مث يعرج إليه يف يوم كان {:  واآليتان مها قوله تعاىل.  الدعاء التناقض بني اآليتني
تعرج املالئكة والروح يف يوم  {:  وقوله تعاىل)  ١٧٤(}مقداره ألف سنة مما تعدون

تبه هؤالء إىل أن اآلية األوىل تتحدث ومل ين)  ١٧٥(}كان مقداره مخسني ألف سنة
أما اآلية .  عن ما قبل خلق اإلنسان وحتدده بأنه مبقدار ألف سنة مما يعرفه الناس

فقد يكون .  الثانية فتتحدث عن يوم القيامة وهوهلا وال تقيده بشيء مما نعرفه
فهو بالنسبة للمؤمن أخف عليه من .  لتصوير هول يوم القيامة بالنسبة للكافرين
 )١٧٦.(صالة مكتوبة كما ورد يف احلديث الشريف
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) ١٧٧(}فوربك لنسألنهم أمجعني عما كانوا يعملون{:  وكذلك قوله تعاىل
فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان، فبأي {:  يبدو متعارضا مع قوله تعاىل

رمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي واألقدام ) ١٧٨.(}آالء ربكما تكذبان، يعرف ا
آلية األوىل تقرر حقيقة شرعية هي أن كل إنسان حماسب على واملالحظ أن ا

عمله يف الدنيا، وأما اآلية الثانية فتقرر أن اهللا ال خيفى عليه خافية وال حاجة 
رمون )  اإلنس واجلن(لسؤال املخلوقات املكلفة  عن ما أذنبوه، إذ يعرف ا

ىل هو احملاسبة، ويف وبعبارة أخرى، فإن املقصود بالسؤال يف املرة األو .  بسيماهم
 .الثانية االستجواب

ومن األمثلة اليت أشار إليها أبو فراخ ضرورة التنبيه إىل الفرق بني مخر الدنيا 
يف قوله تعاىل "  أو"وكذلك ضرورة التنبيه إىل املقصود ب لفظ )  ١٧٩.(ومخر اجلنة

 أو إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقّتلوا{
وذلك ألن .  }يصّلبوا أو تقّطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض

هنا ليس للتخيري املطلق، ولكن للتفصيل وختصيص عقوبة مناسبة لكل نوع "  أو"
 )١٨٠. (من هذه اجلرائم اليت فيها حماربة هللا وفساد يف األرض
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ا مهنا هلذا النوع تعليقه على ترمجة ق أياما {:  وله تعاىلومن األمثلة اليت ضر
معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين 

حيث يرى ضرورة توضيح أن هذه الرخصة }  ...يطيقونه فدية طعام مسكني
فقط ملن يطيقون الصيام مبشقة واضحة مثل أن يكون طاعنا يف السن أو به 

 )١٨١. (مرض ال يرجى برؤه
ك يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء اسل{:  وكذلك قوله تعاىل

ال ميكن ترمجتها حرفيا والبد من )  ١٨٢(}...واضمم إليك جناحك من الرهب
 .تفسريها

ومن األمثلة اليت أوردها النيجريي للرتمجات اليت حتتاج إىل تفسري ومل يفعله 
وللمطلقات متاع باملعروف حقا على {:  املرتمجون ما جاء يف ترمجة قوله تعاىل

وأورد قصة تفيد بأن أحد احملاكم اهلندية بناء على استدالل حمامي .  }سننياحمل
املطلقة بالرتمجة احلرفية لآلية حكمت على الزوج بالنفقة لزوجته املطلقة إىل أن 
تتزوج مرة أخرى، خالفا للمعىن الصحيح الذي يقصر النفقة على فرتة 

 ) ١٨٣.(العدة
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 :ضرورة الرجوع إلى السیاق
تمع بعض اآليات ا لقرآنية ال ميكن فهمها بدون سياقها البعيد أو القريب ا

يف آيات متتالية أو املتفرق يف سور متعددة أو حىت يف مصادر أخرى مثل كتب 
وقد ال تغين فيها كتب التفسري، بل حتتاج إىل البحث .  السنة أو السرية النبوية

 .اجلاد عن السياق يف القرآن ويف السنة والسرية
يا أيها {:  اآليات ما تتعلق بقضييت الوالء والرباء، مثل قوله تعاىلومن هذه 

 )١٨٤(}.الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أوليـاء بعض
فسياقها يبدأ من اآلية الثانية عشرة، حيث حيكي اهللا قصة اليهود والنصارى 

 يف اآلية اليهود والنصارى  وال يندرج. ويؤذوا املسلمني لإلسالما يكيدو الذين كانوا
 .املساملني واملناصرين

والسياق قد يكون مرتبطا بسبب النزول، ال يتضح بدونه كما يف قوله 
سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب مبا أشركوا باهللا ما مل ينزل به {:تعاىل

ويبدأ سياق اآلية من اآلية التاسعة والثالثني بعد املـائة حيث )  ١٨٥.(}سلطانا
 التعليق على أحداث غزوة أحد اليت كانت دفعا وصدا للمشركني الذين أقبلوا يبدأ

 .خبيلهم ورجلهم للقضاء على اإلسالم
ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى {:  قوله تعاىلأيضا ومن هذه اآليات 
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حىت تتبع ملتهم قل إن  هدى اهللا هو اهلدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي 
ولئن {:  وقوله تعاىل)  ١٨٦(}. من اهللا من ويل وال نصريلك  جاءك من العلم ما

أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك؛ وما أنت بتابع قبلتهم، وما 
بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك 

 علينا يف هاتني اآليتني لوجبالظاهر إذا قلنا بالتعميم )  ١٨٧.(}ملن الظاملني
إنكار مجيع اآليات التبعيضية يف القرآن الكرمي والنصوص الصرحية يف السنة 

وعن الفئة )  ١٨٨(املوثقة وإنكار األخبار املؤكدة عن إسالم كثري من أهل الكتاب
 ) ١٨٩ (.احملايدة عرب العصور املختلفة

 وكذلك األمر بالنسبة لآليات املتعلقة بقضية القضاء والقدر فإننا حنتاج فيها
) ١٩٠.(}إن ربك فّعال ملا يريد{:  تعاىلإىل الرجوع إىل السياق، ومثاله قوله 

من عمل {:   مث قوله تعاىل)١٩١.(}وما تشاؤون إال أن يشاء اهللا رب العاملني{و
فالبد من الرجوع إىل .}صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظالم للعبيد

ة، والبد من ضرب األمثلة من سياقات القضية كلها يف القرآن الكرمي ويف السن
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 )١٩٢ (.الواقع ليتضح أن ليس هناك تعارض يف هذه القضية

 :نصوص ذات مدلوالت متعددة

فقد خصها .  التعدد يف املدلول مسة ظاهرة لكثري من ألفاظ القرآن الكرمي
وكتاب التصاريف الذي )  ١٩٣(بعض العلماء بكتب مستقلة ومنها كتاب مقاتل

وقد وصلت مدلوالت .  عدد معانيها بتعدد السياقات مفردة، تت١١٥اشتمل على 
وكثري منها .  بعض األلفاظ اليت وردت يف الكتاب األخري إىل سبعة عشر معىن

 معىن، ١٧هلا "  هدى"فمثال كلمة )  ١٩٤.(يقرتب من العشر معان أو يتجاوزها
" الرمحة"و"  سوء" معىن، و١٣هلما "  أمر"و"  السبيل" معىن، و١٦هلا "  الذَّكر"و
 .معىن١١هلا " ناسال"و

ومما يلفت االنتباه أن أحد العلماء، وهو ابن فارس، حاول مجع األفراد يف 
. القرآن الكرمي، أي الكلمات اليت هلا معىن واحد فجمع أربعا وثالثني لفظة فقط

 )١٩٥.(وليس هذا فحسب، ولكن لكثري منها معنيان
، عند تعليقه على وينبه مهنا إىل تعدد آخر، هو تعدد التفسري لآلية الواحدة

وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى {:  ترمجة قوله تعاىل
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 )١٩٦.(}الشيطان يف أمنيته فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان مث حيكم اهللا آياته
واملطلقات يرتبصن {:  يف قوله تعاىل"  قرء"ويندرج ضمن هذا النوع كلمة 

ماوات السبع واألرضني السبع يف قوله ، وكلمة الس)١٩٧(}بأنفسهن ثالثة قروء
 )١٩٨.(}الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن{: تعاىل

واألمثلة كثرية على ذلك فمعظم اآليات اليت خترب عن أحداث ما قبل خلق 
آدم عليه السالم، وما جيري بعد املمات، ويوم القيامة ويف احلياة اآلخرة هي من 

ويصعب اجلزم فيها .  ام وختتلف عند التفاصيلاآليات اليت قد تتعدد فيها األفه
. بشيء إال أن تسندها نصوص أخرى يف القرآن الكرمي أو يف السنة النبوية

وتنطبق هذه احلقيقة على معظم اآليات اليت تشري إىل السنن الكونية، وعلى كثري 
 )١٩٩.(من آيات األحكام

 :نصوص شدیدة اإلیجاز وشاملة
 هو ذلك اإلجياز الشديد لتعاليم دينية حتتاج إىل ومما يتميز به القرآن الكرمي

وبعبارة أخرى، قد تستغرق اآلية .  السنة لتوضيحها، وإىل جهود العلماء لتفسريها
 .الواحدة أحباثا ومناقشات متأل جملدا كامال

ومثال ذلك أيضا بعض اآليات اليت تكشف النقاب عن أسرار كونية، تتعلق 
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رضية، ووظيفة اجلبال، ووظيفة السماء، وهيئة خبلق اإلنسان، وأصل الكرة األ
 )٢٠٠...(قيعان احمليطات العميقة، وكون مركز اإلحساس عند اإلنسان اجللد

يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من {:  فعن مراحل خلق اإلنسان يقول تعاىل
البعث فإنا خلقناكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة خملقة وغري 

 لكم ونقر يف األرحام ما نشاء إىل أجل مسمى مث خنرجكم طفال مث خملقة لنبني
لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوىف ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكيال يعلم من 

 )٢٠١.(}بعد علم شيئا
ا كانت تشبه  وعن أصل الكواكب املوجودة يف السماء مبا فيها األرض وأ

وهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيا مث استوى إىل السماء {:  الدخان يقول تعاىل
 )٢٠٢.(}طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني

ومع كل هذه القابلية العظيمة لأللفاظ املختصرة يف القرآن الحتواء املعاين 
ا وتبدو  العديدة اليت يقصر عنها احلصر، فإن القارئ العادي يفهم بعض مدلوال

 . له ألفاظا أو عبارات أو مجال واضحة املدلول
فاألسلوب القرآين جيمع بدرجة هي القصوى بني األسلوب املختصر جدا، 

فهي تنمو حبسب منو معلومات الفرد الواحد وحجمها .  واملعاين اليت ال حصر هلا
أو حبسب منو العلوم اإلنسانية عرب مئات السنني، واحلقائق الكونية اليت يسهم يف 
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 .اكتشافها مئات املختصني
فهي إن توافر يف بعضها هذه امليزة فهي يف الغالب ال أما الكتابات البشرية 

تتجاوز حدود املعلومات اليت توفرت يف املاضي وتتوافر يف احلاضر، وشيء من 
 science fiction.التخيالت، قد توجد مستقبال، مثل القصص العلمية اخليالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

١١٣

 

 الفصل الخامس

 مقترحات تنظيمية
ىل أننا يف مشروع ترمجة معاين القرآن الكرمي ال نتعامل ينبغي أن نتنبه هنا إ

فال بد أن جنند له أفضل .  مع كتاب عادي، ولكن  مع كتاب اهللا العزيز احلميد
زية  الكفاءات وأن ال نبخل يف الصرف عليه والسيما املكافآت املالية ا

 .للمشاركني، مث ال نتساهل يف إجراءات ترشيحهم وحماسبتهم
م أن كل مشروع ذا أمهية ونرجو أن يأيت بنتائج متقنة ال بد أن ومن املعلو 

وتنطبق هذه احلقيقة أكثر على مشروع جليل مثل .  يسبقه التخطيط والتنظيم
ومن التنظيم املطلوب ملثل هذا املشروع تكوين جلان .  ترمجة معاين القرآن الكرمي

ا القا ئمون عليه أثناء وإدارة تقوم بتنفيذه، ووضع قواعد تنظيمية يسرتشد 
 .التنفيذ

 :لجان المشروع وإدارته
إن مثل هذا املشروع ال ينبغي أن يرتك للجهود الفردية، إذ ال بد من 
االعتماد يف التخطيط له وتنفيذه على جلان متخصصة، ومن اللجان املقرتحة ما 

 : يلي
 . اللجنة االستشارية- ١
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 .  جلنة الرتمجة- ٢
 . جلنة املراجعة- ٣

 : االستشارية أو لجنة التفسيراللجنة 
املقصود باللجنة االستشارية هي تلك اللجنة اليت يقع على عاتقها حتديد 

وهي .  املادة املراد ترمجتها إىل اللغة األخرى، أي حتديد معامل التفسري املراد ترمجته
جلنة خاصة بالقرآن الكرمي لألسباب اليت متت اإلشارة إليها سابقا، ومن أبرزها 

وهناك فجوة حمققة بني الكالم الرباين .  ألصل رباين والرتمجة عمل بشريأن ا
 .وهذا يقتضي حتديد نوع الفهم الذي تقوم جلنة الرتمجة برتمجته. والفهم البشري

وبعبارة أخرى، هناك حاجة إىل وضع بعض الضوابط اليت ينبغي أن حتظى 
ا ملع ايري اختيار درجة التوسع يف بإمجاع اللجنة أو اللجان املعنية أو أغلبية أصوا

التفسري، أو قواعد االنتقاء من التفاسري املوجودة، وللتعامل مع بعض األلفاظ 
واآليات يف القرآن الكرمي عند الرتمجة، مثل األمساء والصفات واألحرف املقطعة 

 .والعبارات احملرية وبعض األمور الغيبية
ذا امل وضوع ومنها اللجنة اليت واحلقيقة، هناك بعض اجلهود اليت عنيت 

تكونت يف األزهر حتت إشراف وزارة املعارف املصرية نتيجة القرتاح املراغي ترمجة 
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 :وكانت تتكون من النقاط التالية) ٢٠٣.(معاين القرآن الكرمي بإشراف األزهر
 أن يكون التفسري خاليا ما أمكن من املصطلحات واملباحث العلمية، –  ١

 .يةإال ما استدعاه فهم اآل
 .. أال يتعرض  فيه للنظريات فال يذكر التفسري العلمي للربق والرعد– ٢
 . عند التوسع يف بعض املسائل توضع يف احلاشية– ٣
 . عدم التقيد باملذاهب العقدية أو الفقهية– ٤
 . يفسر القرآن بقراءة حفص– ٥
 . جتنب التكلف يف ربط اآليات والسور بعضها ببعض– ٦
ما ثبت من أسباب نزول اآليات وما يعني يف فهم  االقتصار على –  ٧

 )٢٠٤.(اآلية
 . أال يصار إىل النسخ إال عند تعذر اجلمع بني اآليات– ٨
 . تبحث مفردات القرآن الكرمي لغويا لبيان خصائص بالغة القرآن– ٩

 . ختتار املناسب من التفسري بالرأي وباملأثور– ١٠
نة يف التفسري ويلقي بضوء  توضع للتفسري مقدمة يبني منهج اللج–  ١١

 .على حمتوياته العامة مثل التشريع والدعوة والقصص

                                                
 .٢٠-١٨املعايرجي ص : انظر مثال)   203(
 وتناقشه؛ املعايرجي ص ... هكذا يف القواعد األوىل، أما يف القواعد الثانية تبحث أسباب النزول )  204(

       ١٩-١٨. 
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 . يف مقدمة السورة تبني اآليات املكية واملدنية– ١٢
 يصاغ التفسري بأسلوب مناسب إلفهام مجهرة املتعلمني خال من –  ١٣

 .اإلغراب والصنعة
أعدت تفسريا متت      وهناك جلنة أخرى أشرفت عليها وزارة األوقاف املصرية 

ووضعت اللجنة لنفسها هذا املنهج يف "ويقول شحاتة .  طباعته متهيدا لرتمجته
 )٢٠٥: (التفسري
 أن ال يزيد حجم التفسري عن ثالثة أمثال حجم املصحف وحيسن أن –  ١

 .يكون ضعفني
 يكتب املصحف بأرقام اآليات يف الصلب، مث يكتب تفسري كل آية –  ٢

 .جبوار رقمها
 .مقدمة موجزة لكل سورة تشري إىل ما اشتملت عليه تكتب – ٣
 ال يتعرض ألسباب النزول إال إذا كان معىن اآلية ال يدرك متاما إال –  ٤

 .بذكر السبب
خبالف اللجنة ( يذكر معىن اآلية من غري تعرض لتحليل األلفاظ لغويا –  ٥
 ).األوىل

ما زاد على  ال يذكر األحكام الفقهية إال ما يكون يف نص اآلية، و –  ٦

                                                
 .١٩-١٧شحاه ص )  205(
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 .ذلك يذكر الضروري منه يف اهلامش، أو يف األصل حسب ما يقتضيه املقام
 . خيتار من التفسري ما يدفع التعارض بني ظواهر اآليات– ٧
 : بالنسبة للمتشابه– ٨

 .ما يقبل التفسري يفسر ويؤول) أ      (
 احلروف اليت يف أول السور يكتفى بذكر حكمتها، وهي التنبيه)  ب     (

 .إىل اإلعجاز
 اآليات اليت يبدو أن يف معانيها تكرارًا آليات أخرى، تفسر كما هي –  ٩

 .يف كل موضع، مع بيان حكمة التكرار إذا اقتضى املقام ذلك
 قصص القرآن تفسر كما جاء يف القرآن، مع ذكر العربة بإجياز، -  ١٠

 .وذكر ما حيتاج إليه من تفصيل تارخيي، وكل ذلك باهلامش
فسر اآليات اليت تتضمن حقائق علمية، أو تشري إليها، مبا يدل  ت-١١

ا، وتذكر احلقائق اليت تشري إليها يف اهلامش ا وإشارا  .عليه عبارا
 يكتب املصحف بالرسم العثماين، وعند ترمجة التفسري ترقم اآليات -١٢

 . يف التفسري باألرقام غري العربية
واعد التفسري مع قواعد النشر، ورغم واملالحظ أن هذه القواعد متزج بني ق

. وجود نقاط حمددة وجيدة فإن هناك نقاطا أخرى عامة جدا حتتاج إىل التفصيل
ويف الواقع، هناك صعوبة كبرية يف وضع قواعد حتظى بإمجاع العلماء ولكن 
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ومن جهة أخرى، فإن القواعد التفصيلة ال ميكن .  يكفيها اتفاق بعضهم عليه
وهلذا يُقرتح أن يكتب كل من أعضاء اللجنة ذات اخلربة .  مارسةاكتشافها إال بامل

يف جمال التفسري األسئلة املتوقعة أو اليت ستطرح نفسها حتما أثناء عملية وضع 
وعموما هناك .  معامل التفسري املرشح للرتمجة مث تتم مناقشتها وإقرارها مجاعيا

ا، وهي    :كما يليبعض التساؤالت العامة اليت ميكن االسرتشاد 
 نوع مصادر التفسري، وطريقة التفسري، ودرجة التفصيل أو كميته -   ١

بالنسبة للموضوعات املختلفة، والسيما بالنسبة للمسائل العقدية واألحكام 
وينبغي االتفاق فيه على نقاط حمددة قدر اإلمكان، يقدمه كل عضو .  الشرعية

كون هناك مرونة تسمح أن تيراعى  و .بشكل مستقل مث تناقش يف االجتماعات
 اللغة طبيعةيتم اختيار أفضلها يف ظل و رتب حسب األولية تُ ، بعدد من اخليارات

 .اليت تتم الرتمجة إليها
 طريقة معاجلة ما يتم تفسريه من حيث االقتصار على رأي واحد خمتار –  ٢

 .أو عرض اآلراء املتعددة بدون مناقشتها وترجيح بعضها أو مع املناقشة والرتجيح
ا، هل تتم -٣   العناية باملعجزات البالغية أو التغاضي عنها وعند العناية 

 .بأسلوب الرتجيح أو اجلزم
ا، هل تتم  -٤   العناية باملعجزات العلمية أو التغاضي عنها وعند العناية 

 .بأسلوب الرتجيح أو اجلزم
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 . طبيعة التعامل مع آيات األمساء والصفات– ٥
 .جلمهور الذي توجه إليه الرتمجة بشكل رئيس حتديد طبيعة ا– ٦
 وضع قائمة شاملة ومفصلة للتأكد من سالمة الطبعة النهائية من –  ٧

فكما الحظنا سابقا فإن معظم .  األخطاء النحوية واإلمالئية والطباعة عموما
 .املالحظات على ترمجات املخلصني كانت من هذه األنواع

 :لجنة الترجمة
ب مشروع الرتمجة بصرف النظر عن طبيعة املضمونات جلنة الرتمجة هي عص

هناك مشكالت متعددة بالنسبة للرتمجة وخاصة إىل اللغات أو من و .  املرتمجة
اللغات اليت يقل فيها عدد الذين يتقنون كلتا اللغتني بدرجة متميزة، بل وكافية 

صوص بالنسبة لرتمجة النو   .أحيانا وخاصة فيما يتعلق برتمجة النصوص الدينية
 يف األمر أكثر صعوبة فيما يتعلق ببعض املسائل العقديةالدينية اإلسالمية فإن 

هلذا .  عربية، ألن هذه املسائل هي موضع خالف كبري حىت يف اللغة الاإلسالم
م . حيتاج األمر إىل قدر كبري من احليطة عند ترشيح املرتمجني، مث عند قبول ترمجا

م يتقنون اللغتني بدرجة واحدةويف الغالب يصعب وجود أشخاص بأع وحىت . يا
 .يف حالة وجود أمثال هؤالء األشخاص قد يصعب التعرف عليهم

 :شروط المترجمین وعددهم
يشرتط يف املرتمجني إملامهم اجليد يف اللغتني لغة األصل واللغة اهلدف 
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بنون ، وأن تكون لديهم ثقافة إسالمية جيدة، وأن ال يكونوا ممن يت)املرتجم إليها(
متطرفة وينبغي أن يكون أحدهم متميزا يف التعبري بلغة ...  آراء عقدية أو فقهية

 .اهلدف ليقوم مبهمة الصياغة النهائية أو شبه النهائية
وينبغي أن يكون .  وقد لوحظ أن تفريغ املرتجم هلذا العمل يؤيت نتائج أفضل

والعدد .   فائدتهعدد أفراد اللجنة ليس كبريا يعرقل سري العمل وال صغريا تقل
 . مرتمجني٥ إىل ٣الذي يقرتحه بعض اخلرباء يرتاوح بني 

 :وتتمثل مهمة أفراد هذه اللجنة فيما يلي
وال .   القيام برتمجة احلصص املخصصة لكل واحد منهم بصورة مستقلة-  ١

ينصح بتقسيم كل العمل من البداية على املرتمجني، ولكن كلما انتهى املرتجم من 
فقد تظهر .   يسلمه يف مدة حمدد أقصاه، حندد له جزًءا آخرجزء خمصص له

بعض النتائج غري املتوقعة بني املرتمجني املنتخبني ألي سبب من األسباب، مثل 
كما يفضل قدر اإلمكان منح الفرصة ...  سوء األداء أو عدم االلتزام باملواعيد

كفاءات اجليدة يف ونظرا لصعوبة التعرف على ال.  للمرتمجني ليختاروا ما حيبذونه
 .بعض اللغات فإنه يقرتح اختاذ بعض اإلجراءات االحتياطية عند ترشيح املرتمجني

 عقب االنتهاء من املسودة األوىل توزع أجزاؤها على أعضاء جلنة –  ٢
 .الرتمجة حبيث يتيح الفرصة ألن يراجع كل عضو ترمجة زميله

املرتمجني اآلخرين، كل  القيام بإعادة النظر يف الرتمجات املعادة من –  ٣
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 .واحد بشكل مستقل
 االجتماع من وقت آلخر للمناقشة واالستشارة والتقومي، وإلجازة - ٤

املسودة الثانية عقب إجراء التعديالت اليت يتم االتفاق عليها باإلمجاع بني 
 .أعضاء جلنة الرتمجة قبل إرساهلا إىل جلنة املراجعة

 حالة االختالف معها يف نقاط أساسية  االجتماع مع جلنة املراجعة يف–  ٥
واألفضل أن تكون املناقشات فردية، وذلك .  أو هامة للوصول إىل قرار موحد

ألن االجتماع الرمسي قد يعطي اخلالف أمهية أكرب من حجمها، ونتائجه يف 
 .النهاية ليست بأفضل من نتائج املناقشات الشخصية بني املرتمجني واملراجعني

 :مترجمینطریقة ترشیح ال
من املقرتحات اليت قد تساعد يف هذا املوضوع القواعد العامة التنظيمية 

 :التالية
 : استعراض الكفاءات املوثقة–أوال  

وذج ، وذلك يف ضوء منرشحني أو املتقدمني مجع املعلومات عن امل-  ١
م العملية يف جمايل م الدراسية وخربا الرتمجة والدراسات :  يوضح مؤهال

 .من املسلمني، إذا تعذر وجود املسلمنيمجيعا  وليس شرطا أن يكونوا .يةاإلسالم
 استعراض عدد سنوات الدراسة يف اللغة اليت يراد الرتمجة منها واليت يراد – ٢

ويراعى هنا ليس لغة الدراسة فحسب ولكن مستوى التحصيل يف .  الرتمجة إليها
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 .رتمجةتلك اللغة، وتنوع املوضوعات أو عالقتها مبوضوع ال
ا واللغة اليت استعملتها الدورة، –  ٣  استعراض مجيع الدورات اليت التحق 

 .واملوضوعات اليت مت دراستها يف الدورات املختلفة
 استعراض مجيع اخلربات اليت اكتسبها املرشح، سواء يف تدريس بعض –  ٤

 .ا أو إليهااملوضوعات يف إحدى اللغتني املرغوبتني أو التأليف فيها أو الرتمجة منه
 : إجراء جتربة–ثانيا 

اته املوثقة ترمجة شهاد من خالل اختياره يطلب من املرشح الذي يتم -  ١
 ترمجة نصوص هيفمثال إذا كانت الرغبة .  نص عام إىل اللغة املراد الرتمجة إليها

 يعطى املرشح نصا عربيا ال خالف حول مدلوالته، أي ،عربية إىل اللغة الصينية
ويطلب من املرشح ترمجته مث يتم التأكد .  لتعدد، ال تقبل اه واضحةمدلوالتأن 

 :من سالمة املضمون بالطرق التالية
 على شخص يعرف  الرتمجةعرضتأو )  ٢برتمجة أخرى، ترمجته تقارن )  ١ 

عاد ترمجة النص إىل العربية بواسطة شخص آخر أو ت)  ٣العربية وجييد الصينية، 
املرتجم للنصوص اإلسالمية من غري املسلمني يتم ويف حالة كون .  جييد اللغتني

 .التأكد بصفة خاصة من صدق املضمون
مثال  ومن حيث األسلوب فتعطى الرتمجة لشخص جييد اللغة الصينية –  ٢

وإن كان ضعيفا يف العربية أو ال يعرفها ليحدد مستوى األسلوب والصياغة باللغة 
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 .الصينية

 :لجنة المراجعة
همة جلنة املراجعة هي الرقابة ولكن االستشارة وأن يفضل أن ال تكون م

 .١٠ إىل ٨يرتاوح عددهم بني 
 : ما يليويراعى يف أعضائها

 الرتمجة تتم للغة العربية واللغة اليت تقننيفر من املا أفضل املتو أن يكونوا من)  ١
 ولديه معرفة يف إحدى اللغتني  - على األقل-  متميزابشرط أن يكون أو إليها 

 .اللغة األخرىجيدة ب
وقد .  أن يكون من بينهم من يلم مبوضوع النصوص املرتمجة إملاما واضحا)  ٢

يكون من املناسب متثيل وجهات النظر املختلفة املقبولة يف هذا املوضوع، بدال 
 .من االقتصار على رأي واحد مقبول

أن يكون من بينهم من هو متميز يف الصياغة باللغة اهلدف، أي املرتجم )   ٣
 .إليها

 :    وترتكز مهمة هذه اللجنة فيما يلي
  يقوم أعضاء جلنة املراجعة بدراسة املسودة الثانية أو املنقحة من جلنة الرتمجة - ١

مث .  وكتابة التعليقات أو املالحظات أو االقرتاحات، كل مراجع بشكل مستقل
ة دقة حتديد إعادة املسودات املعلق عليها أو التعليقات إىل السكرتري، مع مراعا
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مواقع التعليقات من املسودة، مثل التحديد بالصفحات واألسطر، وذكر جزء من 
 . األصل بني عالمات تنصيص

 االجتماع بلجنة الرتمجة يف حالة االختالف على نقاط هامة معها، وإذا مل –  ٢
وتتمثل هذه املوضوعات .  يتم االتفاق فيتم االحتكام إىل اللجنة االستشارية

 .أو املراجعون أو اللجنتني النقاط اليت اختلف يف ترمجتها املرتمجون  حولاحملددة

 : الترجمات المطبوعةلجنة أخطاء
كثريا ما يتم نشر ترمجات نكتشف فيها أخطاء، فتختلف وجهات النظر 

فمن قائل بإتالفه وإن كان باآلالف؛ ومن قائل بعدم إتالفه وإن  .  حول مصريها
بعض وجود وبعبارة أخرى، هناك حاجة إىل .  كانت نسخا ليست كثرية جدا

ومن هذه القواعد .   إليها ليكون القرار أقرب إىل الصوابتكمالقواعد اليت حن
 :ة ما يلياملقرتح

رتمجة إليها  للغة العربية واللغة املتقننيفر من املا استقطاب أفضل املتو -   أوال
ديه معرفة كافية يف  وليف إحدى اللغتني  - على األقل-بشرط أن يكون قويا أو 

 . األخرى
 ينضم إليهم علماء يف التفسري ميثلون اجتاهات خمتلفة وإن كانوا ال -  ثانيا

 .    جنبيةيعرفون اللغة األ
 :  تقوم اللجنة باملهمة التالية– ثالثا
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 .  الرتمجة املذكورةيف حصر مجيع األخطاء املوجودة –أ 
 :ال مراجعة هذه املالحظات وتصنيفها إىل مث–ب 

 .أخطاء متفق عليها 
 .أخطاء خمتلف عليها نسبيا 
 .أخطاء خمتلف عليها متاما بني أعضاء اللجنة 

 :  تصنيف األخطاء إىل-ج 
أخطاء خطرية وإن كانت الرتمجة ال متثل القرآن الكرمي ويعرتيها النقصان  

  .الذي يعرتي العمل البشري
 .أخطاء خطرية نسبيا 
 .أخطاء ليست خطرية 
قوم كل عضو حبصر األخطاء بشكل مستقل واقتصار االجتماعات واألفضل أن ي 

 .على مناقشة النقاط اهلامة واملختلف عليها وإلجازة الصيغة النهائية

 :اإلدارة واالتصال
هناك ضرورة لتعيني أحد أعضاء اللجان السابقة أمينا للمشروع للقيام بوظائف 

وقد يكون العمل اإلداري .  ولة للمشروعاإلدارة واالتصال بني اللجان املختلفة واجلهة املم
 .هلذا العضو حمدودا يف البداية ولكنه سيزداد كلما تقدم العمل يف املشروع

 :وتتمثل مهام أمني املشروع الذي قد يكون له معاونون فيما يلي

 
 
 
 

١٢٦

 إعداد النسخ املرتمجة إلرساهلا إىل األعضاء اآلخرين يف جلنة الرتمجة –  ١
ع املراجعة بطريقة دورية حبيث يشرتك مجيع أعضاء جلنة وميكن توزي.  ملراجعتها

فمثال يراجع احلصة األوىل اليت يرتمجها زميل . الرتمجة يف مراجعة األعضاء اآلخرين
 .وهكذا دواليك... ويراجع احلصة الثانية زميل آخر

ازة من جلنة الرتمجة– ٢  . تزويد جلنة املراجعة باملسودة الثانية ا
 .ليقات املراجعني أو جلنة املستشارين وإرساهلا إىل جلنة الرتمجة استقبال تع- ٣
 تصنيف املالحظات أو التوصيات حبيث جتتمع كل التعليقات –  ٤

. والتوصيات اخلاصة بالنقطة الواحدة يف مكان واحد ويتم توفريها جلميع املرتمجني
ذا وي.  فكثريا ما حيدث أن يكون هناك أكثر من اقرتاح للعبارة الواحدة قوم 

 .التصنيف أحد املرتمجني أو املراجعني أو يكلف به شخصا من خارج اللجان
تستخدم  قراءة املسودات وإرساهلا للصف بواسطة معاجل الكلمات اليت -  ٤

احلاسوب أو الربامج اخلاصة بالصف األخرى ليسهل إجراء التعديالت عليها ولتصبح 
 .رتجم الطباعةجاهزة للطباعة، وذلك يف حالة عدم معرفة امل

 . القيام مبهام املراسالت الروتينية بني اللجان املختلفة واجلهة املمولة للمشروع– ٥
ويالحظ عدم اإلكثار من .  جتهيز االجتماعات الالزمة للجان املختلفة–  ٦

االجتماعات اليت تناقش نقاط االختالف بني أعضاء اللجان املختلفة، ولكن 
مواضيع اخلالف الثانوية عن طريق االتصاالت يتم تشجيع األعضاء على حل 



 
 
 
 

١٢٧

ا .  الشخصية قدر اإلمكان فاملناقشات اجلماعية كما تُنضج بعض األفكار، فإ
. تعرقل سري العمل وتعطي كثريا من املشكالت الثانوية أمهية أكرب من حجمها

فاألفضل اقتصار املناقشات اجلماعية للمواضيع اهلامة وللخالفات اليت حتتاج إىل 
 .حتكيم فقط

 ومن املعلوم أننا يف عصر احلاسب اآليل وشبكة اإلنرتنت ال حنتاج بالضرورة 
فهناك خدمات توفرها . إىل وجود مجيع األعضاء يف مكان واحد أو مدينة واحدة

شبكة اإلنرتنت ميكن بواسطتها تبادل املسودات، واملخاطبات بني أعضاء 
ويتم . وجلنة املراجعة واللجنة االستشاريةاملشروع، مبا يف ذلك أعضاء جلنة الرتمجة 

ذلك بإرسال املسودات والرسائل واستقباهلا خالل ثوان معدودة بواسطة الربيد 
كما ميكن عقد اجتماعات فردية أو مجاعية باستخدام شبكة .  اإللكرتوين
 واالستفادة من خدمة الندوات املغلقة أو الرسول الفوري Internetاإلنرتنت 

instant messenger. 
وهذا يسهم يف تيسري االتصال بني األعضاء الذين يصعب مجعهم يف مكان 

 .كما يقلل من املصاريف اإلدارية بشكل ملحوظ. واحد

 :المكافآت المالية
سبق التأكيد على أمهية مثل هذا املشروع ومن احلكمة أن ال يكون هناك 

زية لإلجناز اجليد بدون إس راف وال مبالغة، ويف اون يف حتديد املكافآت ا
 

 
 
 

١٢٨

ا فور االنتهاء  من املشروع أو جمزأة حسب اإلجناز الفردي فليس .  التعجيل 
هناك ما يدفع ذوي الكفاءات العالية إىل االلتزام بالعمل الدؤوب إلنتاج عمل 

زي  .متقن يستغرق وقتا طويال نسبيا مثل الدافع الذايت، يسنده التشجيع املايل ا
ام واضح وحمدد املعامل يغطي تكاليف املشروع مبا فيها فالبد من وجود نظ

فمن لديهم القدرة الالزمة والعزمية الكافية .  املكافآت املالية ألعضاء اللجان
 .للمسامهة يف  مثل هذه املشاريع بدافع ذايت فقط يندر وجودهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

١٢٩

 الخالصة العامة
العامل  اللغات احلية يف هناك ضرورة للعمل على ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل

ا الوسيلة األفضل لنشر الدعوة اإلسالمية وملكافحة الرتمجات املشوهة  .أل
ا املرتمجون أو القائمون  وهناك حقائق عن طبيعة اللغة ومنوها البد أن يلم 

ومن أبرز هذه احلقائق أن اللغات تتشابه . على مشاريع ترمجة معاين القرآن الكرمي
وانب والسيما يف جمال قواعد اللغة، وختتلف يف كثري من اجلوانب يف كثري من اجل

والسيما يف جمال املفردات واألسلوب، وأن املفردات اليت حتمل معظم املعاين قابلة 
 .للتغيري والنمو والتأقلم مع السياقات اجلديدة

وهناك حقائق عن طبيعة الرتمجة ينبغي للعاملني يف جمال الرتمجة معرفتها 
ومن أبرز هذه احلقائق أن الرتمجة عملية صراع .  كون كالمهم فيها مفيداحىت ي

احلفاظ على األصل، والعناصر اللغوية، واملضمون، وتوصيل األصل :  بني
مبضمونه وأسلوبه إىل القارئ الذي ال يعرف لغة األصل؛ وأن الرتمجة مهما بلغ 

ا ال تعادل األصل بأي شكل من األشكال  .إتقا
ــيعة نــصوص القــرآن الكــرمي ينبغــي للمرتمجــني إدراكهــا وهــناك حقائــق  عــن طب

ومــن أبــرز هـــذه احلقائــق أن القــرآن الكـــرمي . حــىت يقــل خطــأهم يف الـــتعامل معهــا
ـــستوعب كـــل املعـــاين  كـــالم اهللا نظمـــا ومعـــىن، والـــرتمجة جهـــد بـــشري، يـــستحيل أن ي

 .املوجودة يف هذه النصوص؛ وهو جهد معرض للخطأ مثله كمثل التفسري
اف إىل ذلك ضرورة االعتماد على اللجان يف إجناز مثل هذه املشاريع ويض

بدال من االعتماد كلية على اجلهود الفردية، وضرورة وضع لوائح واضحة ألعماهلا 
 .وطريقة التعاون بينها

 
 
 
 

١٣٠

 قائمة المراجع
أبو الفتوح، حممد حسني، قائمة ألفاظ القرآن الكرمي ودرجات تكرارها مرتبة 

 ١٩جامعة امللك سعود : الرياض (ترتيبا هجائيا
مكتبة الرسالة : عمان(أبو محدة، حممد علي، من أساليب البيان يف القرآن الكرمي 

 ).١٤٠٣احلديثة 
جملة كلية ).  ٢-١(أبو فراخ، أمحد حممد، تراجم القرآن الكرمي األجنبية يف امليزان 

: ٥  عدد)  ١٩٨٤:  الرياض(أصول الدين، جامعة اإلمام حممد بن سعود 
١٣١-٥٩. 

أرحيلية، عباس، ترمجة معاين القرآن إىل الالتينية هي منطلق الفكر االستشراقي، 
 ).٤٠-٣٦: ١٤٠٦ ذو القعدة ٧١الدوحة، قطر  م(جملة األمة 

: جدة(٢إمساعيل، سعيد، مبادئ العقيدة بني الكتاب املقدس والقرآن الكرمي ط 
تمع للتوزيع والنشر   ).١٤١٢دار ا

صفهاين، أيب القاسم الراغب، مقدمة جامع التفاسري مع تفسري سورة الفاحتة األ
١٤٠٥دار الدعوة :  الكويت(ومطالع البقرة، حتقيق أمحد حسن فرحات 

.( 
 ).١٣٩٦دار الشروق : القاهرة(أمني، بكري شيخ، التعبري الفين يف القرآن 

ملتقى :  اجلزائر: (صالةأوغلي، أكمل الدين إحسان، ترمجة القرآن الكرمي ، من األ
 ).٢١٩-٢٠٣: ١٩٨٣القرآن الكرمي، وزارة الشؤون الدينية، اجلزائر 

ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم، مقدمة يف أصول التفسري، حتقيق 
 ).١٣٩١دار القرآن الكرمي : الكويت(عدنان زرزور 

: القاهرة(مد حامد الفقي ابن قيم اجلوزية، التبيان يف أقسام القرآن، حتقيق حم
 ).١٣٥٢املكتبة التجارية الكربى 

بار، حممد علي، حتريف التوراة والعهد القدمي وسياسة إسرائيل، جملة احلج محادى 
 .٢٩-١٨: هـ١٤٢٢األوىل واآلخرة 

ضة مصر للطبع والنشر :  القاهرة(بدوي، أمحد أمحد، من بالغة القرآن  دار 
١٩٧٨.( 



 
 
 
 

١٣١

املعلومة العلمية يف القرآن الكرمي واالستخدام اإلذاعي هلا، جملة بركات، أمحد، 
 .١٩٨ ٢الفن اإلذاعي عدد أكتوبر 

بركات، أمحد، املعلومة العلمية يف القرآن الكرمي، جملة الفن اإلذاعي عدد يناير 
١٩٨٢. 

بركات، حممود حممد عز الدين، ترمجة معاين القرآن وما يدور حوهلا، اإلسالم 
 ).١٩-١٧: ١٣٥٥ حمرم ٤ع__ :ةالقاهر (

بركات، حممود حممد عز الدين، ترمجة معاين القرآن وما يدور حوهلا، اإلسالم 
 ).١٩-١٧: ١٣٥٥ حمرم ٤ع__ :القاهرة(

، ١٩٩٦:  الرياض(البقاعي، حممد خري، ترمجات القرآن الكرمي، جملة الفيصل 
 ٣٨-٣٣: ٢٣٩عدد 

: ١٤٠٣ رجب ٧املنهل ج : جدة(مجة القرآن، املنهل بن سالمة، عبد الرحيم، تر 
٨٣-٨٢.( 

عرض موجز باملستندات :  البنداق، حممد صاحل، املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي
ملواقف وآراء وفتاوى بشأن ترمجة معاين القرآن الكرمي مع مناذج لرتمجة 

ر اآلفاق دا:  بريوت(معاين الفاحتة يف ست وثالثني لغة شرقية وغربية 
 ).١٩٨٣اجلديدة 

، ترمجة حممد خري "مساوئ الرتمجات املتداولة للقرآن الكرمي"بوكاي، موريس، 
  عام  ٦٢-٥٨ ص ٢٠٤العدد ١٩٩٣البقاعي، جملة الفيصل 

: ١٣٨٨، رجب ٤٣ع __  (البيلي، رضوان، ترمجة القرآن، الوعي اإلسالمي 
٩١-٩٠.( 

: بريوت(سن، حتقيق لشرح خمتصر الروضة، حتقيق الرتكي، عبد اهللا عبد احمل
 )هـ١٤١٠مؤسسة الرسالة 

 ).____(تسان، عبد الرمحن، مرتجم، ترمجة معاين القرآن بالصينية 
لد  اجلبايل، إبراهيم، الكالم يف ترمجة القرآن، جملة نور اإلسالم، اجلزء األول من ا

 .٦٣  - ٥٧ ص ١٣٥١الثالث 
اجلامع لتفسري اإلمام ابن :  السيد، مجع وحتقيق، دقائق التفسرياجللينيد، حممد 

 ).١٩٧٨/ ١٣٩٨دار األنصار: القاهرة(تيمية، اجلزء األول 

 
 
 
 

١٣٢

 ربيع األول ٣احلجوي، حممد بن احلسن، ترمجة القرآن الكرمي نور اإلسالم، 
١٩٨-١٩٠: ١٣٥٥.( 

جملة الوعي :  وآراؤه يف ترمجة القرآن، الكويت...حسام الدين، حممد، آربري
 هـ١٤١٠ ذو القعدة ٣١١اإلسالمي ع 

 ).--دار البحوث العلمية--(حسن، حممد كامل، القرآن والقصة احلديثة 
  )١٤٠٩ -- --(احلسن، حممود، القرآن الكرمي وترمجة معاين وتفسري
١٣٧٠ ربيع الثاين ٨، ع__ (حسني، حممد اخلضر، ترمجة القرآن لواء اإلسالم 

 :٦٢٥-٦٢٢.( 
حسني، حممد اخلضر، نقل معاين القرآن إىل اللغات األجنبية، جملة نور اإلسالم، 

لد الثاين   ١٣٢-١٢٢، ص ١٣٥٠ا
احلميدان، عبد اهللا بن محد، الرتمجة اآللية، ندوة تعميم التعريب وتطوير الرتمجة يف 

(١٤١٩ مجادى اآلخرة ٣-٢اململكة العربية السعودية  ياض جامعة الر  
 )امللك سعود

اخلراشي، إبراهيم بن عبد اهللا ، النشر اإللكرتوين للمصطلحات العلمية والفنية، ، 
 ٣-٢ندوة تعميم التعريب وتطوير الرتمجة يف اململكة العربية السعودية 

 )الرياض جامعة امللك سعود (١٤١٩مجادى اآلخرة 
طرابلس (قرآن، جملة الثقافة خليل بك، مردهم، رأي كاتب تركي يف ترمجة ال

١٩، ١٩٣٣ - 
خليل، عبد العزيز، كلمة حول ترمجة معاين القرآن الكرمي ورجاء حلضرة صاحب 

 ١٣٥٥مطبعة االعتماد : القاهرة(الدولة رئيس جمليس الوزراء 
الدرويب، عبد الوكيل، ترمجة القرآن الكرمي وكيف ندعو غري العرب إىل اإلسالم 

 . صفحة١١٤__ الرشاد مكتبة دار : دمشق(
: جدة(، جملة املنهل "إشكالية نقل املعىن يف ترمجات القرآن"ذاكر، عبد النيب، 

 .٩٦-٨٥: ١٩٩١، ٤٩١املنهل عدد خاص 
املكتبة :  القاهرة(الرافعي، مصطفى صادق، إعجاز القرآن والبالغة النبوية 

 ).١٩٦٩التجارية الكربى 



 
 
 
 

١٣٣

دراسات في يف "  ثارها يف اللغات األوربيةترمجات القرآن وآ"الربداوي، حممود، 
٩٤-٨٦ ص ١٩٨٠مؤسسة الرسالة : بريوت (اللغة واألدب والحضارة

. 
: ١٣٥٥، صفر ١٤٧ع :  القاهرة(الرسالة، ترمجة معاين القرآن، جملة الرسالة 

٦٨٢-٦٨١.( 
-٦٨١:  ١٣٥٥، صفر ١٤٧__:  القاهرة(الرسالة، ترمجة معاين القرآن الرسالة 

٦٨٢(. 
: القاهرة(رضا، حممد رشيد رضا، ترمجة القرآن وكون العربية لغة اإلسالم، املنار 

 ).١٨٩-١٨٤: ١٣٥٠ ذو القعدة ٣املنار، 
: القاهرة(رضا، حممد رشيد رضا، ترمجة القرآن وكون العربية لغة اإلسالم، املنار 

 ).١٨٩-١٨٤: ١٣٥٠ ذو القعدة ٣املنار، 
: القاهرة(د رشيد، ترمجة القرآن وما فيها من املفاسد ومنافاة اإلسالم رضا، حمم

 ).١٣٤٤مطبعة املنار ملصر 
: الرياض(الرومي، فهد بن عبد الرمحن بن سليمان، حبوث يف أصول التفسري 

 ).١٤١٦مكتبة التوبة 
 )هـ١١٤٠٦دار الفكر : دمشق(الزحيلي، وهبة، أصول القه اإلسالمي 

مكتبة :  مكة املكرمة(مجيل، الرد على أخطاء حممد علي الصابوين زينو، حممد بن 
 ).١٩٨٥دار املنار 

: ١٣٥١ حمرم ٨اهلداية اإلسالمية ج  (، )٢(سامي، حسني، ترمجة القرآن 
٥٣٨-٥٢٩.( 

-٦٥٢:  ١٣٥١ حمرم ٨(   ، اهلداية اإلسالمية )٣(سامي، حسني، ترمجة القرآن 
٦٥٦.( 

 ٨(   األدلة على عدم جواز الرتمجة احلرفية، اهلداية اإلسالمية :  سامي، حسني، ترمجة القرآن
 )٢٠١-١٩٥: ١٣٥١حمرم 

-٣٧٣:  ١٣٥١ حمرم ٨(   سامي، حسني، ترمجة القرآن، اهلداية اإلسالمية 
٣٨١( 

اشتبهت أمساؤه وتصرفت معانيه، تفسري القرآن مما :  سالم، حيي، التصاريف
 ).١٩٧٩الشركة التونسية للتوزيع : تونس(حتقيق هند شليب 

 
 
 
 

١٣٤

: القاهرة(سليمان، حممد، حدث األحداث يف اإلسالم اإلقدام على ترمجة القرآن 
 ١٣٥٥املطبعة السلفية 

السياسة وترمجة القرآن الكرمي بن املراغي والظواهري "السنباطي، حممد أمحد، 
: ١٩٨٢قطر، (حولية كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية "  كوأتاتور 
٤٦٧-٤٢١. 

السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، املتوكلي فيما ورد يف القرآن 
باللغة احلبشية والفارسية واهلندية والرتكية والزجنية والنبطية والقبطية 

ة يف أصول الكلمات والسريانية والعربانية والرومية والرببرية ويليه رسال
 ).١٣٤٨مكتبة القدسي والبدير : دمشق(

 ).١٣٦٨دار الفكر : القاهرة(السيوطي، جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن 
يد  : القاهرة(الشاطر، حممد مصطفى، القول السديد يف حكم ترمجة القرآن ا

 ).١٩٣٦مطبعة حجازي 
 --(الكرمي إىل اللغات األعجمية شاكر، حممد، القول الفصل يف ترمجة القرآن 

-- ١٣٤٣( 
اإلبداع واالتباع يف ترمجات القرآن الكرمي إىل اللغات "الشباب، عمر شيخ، 

ندوة تعميم التعريب وتطوير الرتمجة يف اململكة العربية السعودية "  األوربية
١٤١٩ مجادى اآلخرة ٣-٢الرياض (املنعقدة يف جامعة امللك سعود 

 .٦٤١-٦٢٣: ١٩٩٨سبتمرب /
جملة جامعة اإلمارات العربية __(  شحاتة، عبد اهللا حممود، ترمجة القرآن، 

 ).١٩-٧: ١٤٠٣ ١املتحدة، 
 ).١٩٨٠دار االعتصام : القاهرة(شحاتة، عبد اهللا، ترمجة القرآن 

شحاتة، حممود، دراسة وحتقيق كتاب األشباه والنظائر يف القرآن الكرمي ملقاتل بن 
 ).١٩٧٥اهليئة املصرية العامة للكتاب : القاهرة( البلخي سليمان

ج  الشرجبي، حممد يوسف، ترمجة معاين القرآن الكرمي وأثرها يف الدعوة، 
 ).٧٥-٧٢: ١٤١٨ شوال ٧١ع(اإلسالم 

عامل :  الرياض(الشرقاوي، حممد، تأمالت حول وسائل اإلدراك يف القرآن الكرمي 
 ).١٩٨٢الكتب 



 
 
 
 

١٣٥

ان، فؤاد، ترمجة معاين القرن وتطور فهم الغرب لإلسالم جملة جامعة دمشق شعب
    ).-٢٩: ١٤٠٥، ذو احلجة ٣جامعة دمشق : دمشق(

  ).١٩٩٨٠كتاب اليوم : القاهرة( الشعراوي، حممد متويل، معجزة القرآن 
 ).١٩٧٨دار الشروق : القاهرة(شلتوت، حممود، إىل القرآن الكرمي 

 ٩، __:القاهرة(ت، حممود، ترمجة القرآن ونصوص العلماء فيها، اإلسالم شلتو 
 ).٧٩-٧٠: ١٣٥٥ربيع األول 

 ٩، __:القاهرة(شلتوت، حممود، ترمجة القرآن ونصوص العلماء فيها، اإلسالم 
 ).٧٩-٧٠: ١٣٥٥ربيع األول 

، مجادى الثاين ١٨٤، __:  البحرين(مشس، حممد حسن، ترمجة القرآن، اهلداية 
٥٢-٤٨: ١٤١٣. 

الشنقيطي، سيد حممد سادايت، القلب يف القرآن وأثره يف سلوك اإلنسان 
 ).١٩٩٢دار عامل الكتب : الرياض(

بدعية ترمجة ألفاظه ومعانيه وتفسريه :  الصايف، عثمان عبد القادر، القرآن الكرمي
املكتب :  بريوت(م وخروج الرتمجة على مسار الدعوة ونشر رسالة اإلسال

 ).___اإلسالمي 
دار :  بريوت(  الصاحل، صبحي، ترمجة معاين القرآن الكرمي باللغة الفرنسية 

 ).١٩٨٥الكتاب املصري 
 )١٣٥١املطبعة السلفية : القاهرة(صربي مصطفى، مسئلة ترمجة القرآن 

 مدخل إىل اإلعالم اإلسالمي سعيد إمساعيل، صيين،
 )هـ١٤١١يقة لإلعالم الدويل دار احلق: القاهرة(

جوانب من نظرية الرتمجة، مرتجم :صيين، حممود إمساعيل، اجتاهات يف الرتمجة
دار العلوم :  الرياض (Approches to Translationاجلزء األول لكتاب  

١٤٠٦.( 
صيين، حممود إمساعيل، دليل املرتجم مع مالحق للتعريب، مرتجم للجزء الثاين 

(Approches to Translationمن كتاب  ١٤٠٥دار العلوم :  الرياض 
 ).هـ

: ١٤١٧ مجادى األوىل ٢٣٩صيين، حممود، الرتمجة اآللية، جملة الفيصل عدد 
٣٢-٣٠ 

 
 
 
 

١٣٦

جملة جممع اللغة العربية، "  أحكام ترمجة القرآن الكرمي"الطيباوي، عبد اللطيف 
 .٦٦٠-٦٣٥: ١٩٧٩، ٥٤دمشق، جملد 
دار الثقافة : الدار البيضاء(، دراسات يف أصول تفسري القرآن عبد احلميد، حمسن

١٤٠٤.( 
املركز :  القاهرة(عبد الرحيم، عبد الغفار، اإلمام حممد عبده ومنهجه يف التفسري 

 ).١٤٠٠/١٩٨٠العريب للثقافة والعلوم 
دار :  القاهرة(وجهان جلاك بريك، :  عبد العزيز، زينب، ترمجات القرآن إىل أين

 ).١٤١٤ة اهلداي
  دار الرشيد--  --(عبد الغفار، السيد أمحد، ظاهرة التأويل وصلتها باللغة 

عبد اهللا، عدنان سليم، مشكالت الداللة يف ترمجة القرآن الكرمي، جملة القافلة 
 هـ١٤١٣ربيع اآلخر 

 .١٤٠٠مكتبة غريب: القاهرة(عبد الوهاب، أمحد، إعجاز النظام القرآين 
عبد العزيز حممد، ترمجة القرآن بني واقعنا املادي ومستقبلنا املتهور، عثمان، 
اجلامعة اإلسالمية، جملة كلية القرآن الكرمي والدراسات :  املدينة املنورة(

 ).٢٠٦-١٦٣: ١/١٤٠٢/١٤٠٣اإلسالمية، 
 ٢٦٩__  (عثمان، جمدي عبد العظيم، ترمجة القرآن الكرمي، الوعي اإلسالمي 

 ).٦٧-٦٥: ١٤٠٧األوىل مجادى 
العدوي، حممد حسنني املخلوف، رسالة يف حكم ترمجة القرآن الكرمي وقراءته 

 ) ١٣٤٣ -- --(وكتابته بغرير اللغة العربية 
١٩-١٥:  ١٣٩٣، شعبان ٦٥ع__  (العظمة، أمحد مظهر، الرسالة اإلسالمية 

.( 
ر، آفاق الرتمجة اآللية وقصورها، ، ندوة تعميم العفيفي، إهلامي عبد الظاه

 مجادى اآلخرة ٣-٢التعريب وتطوير الرتمجة يف اململكة العربية السعودية 
 )الرياض جامعة امللك سعود (١٤١٩

دار : القاهرة(مقدمة يف علم التفصيل القرآين : العفيفي، حممد، القرآن دعوة احلق
 ).١٣٩٦األنصار 

ا، جملة الفيصل مجادى عمر، عبد احلكيم  حسان، الرتمجة األدبية ومشكال
   ٤٤-٣٩: ٢٣٩ مجادى األوىل العدد ١٤١٧األوىل 



 
 
 
 

١٣٧

العود، صاحل علي، نصوص الكتاب املبني وحديث سيد املرسلني وإمجاع 
تهدين وفتاوى العلماء والفقهاء واملفتني يف  الصحابة والتابعني واألئمة ا

تابته حبروف غري عربية أعجمية أو غريها من حترمي حتريف القرآن بك
 )١٩٨٨مركز الرتبية اإلسالمية : باريس(حروف الالتني 

: ١٤٠٥، ١٢ع__  (عوض اهللا، أمحد أبو الفضل، جملة البحوث اإلسالمية، 
٣١٤-٣٠٥.( 

اسات عوف، عبد الرمحن علي، قراءة يف الرتمجة العربية ملعاين القرآن الكرمي، يف در 
 ).١٩٨٣مكتبة الزهراء : القاهرة(عربية وإسالمية 

 ربيع الثاين ٤األزهر :  القاهرة(غالب، حممد، ترمجة القرآن إلدواد مونتيه األزهر 
٣٧١-٣٦٥: ١٣٩٠.( 

الغنيمان، عبد اهللا بن حممد، حتقيق، متشابه القرآن العظيم أليب احلسن أمحد بن 
متشابه :  املدينة املنورة(يب داوود املنادي جعفر بن حممد بن عبد اهللا بن أ

 ).١٤٠٨القرآن الكرمي 
دراسة أكادميية يف ترمجة :  فرغلي، ناصر، رسالة دكتوراه يف جامعة اإلسكندرية

 يف ١٠٤٠٦لندن عدد (معاين القرآن الكرمي، جريدة احلياة 
 .١٩ ص ٣٠/٨/١٩٩١

جملة فكر وفن "   عصر التنويرالفندري، منري، ترمجتان أملانياتان للقرآن الكرمي يف
 .٦٣-٥٨: ١٩٩٢أملانيا 

تمع  القاضي، أمحد، تأثري القرآن على وظائف اجلسم البشري، يف جملة ا
 .٤٨، ٢٧-٢٦ ص ٢٥/١٢/١٤٠٥

القاضي، حممد، جاك بريك واجلدل حول ترمجته األخرية ملعاين القرآن الكرمي 
 .٢١-١٨، ص ١٤١٥الوعي اإلسالمي ذو القعدة : الكويت(

 .١٥-٨ص ) ١٤٠٥ شعبان ٢٤٨، __(قايد، علي السيد، الوعي اإلسالمي 
قسوم،  أمحد عبد الرزاق، وراشد نبيل زنتوت، حنو توجه اسرتاتيجي حموره الرتمجة 
ة حتديات الثورة املعلوماتية، ، ندوة تعميم التعريب وتطوير  ا اآللية 

الرياض  (١٤١٩ مجادى اآلخرة ٣-٢عودية الرتمجة يف اململكة العربية الس
 )جامعة امللك سعود

 ).١٣٩٨دار الشروق : القاهرة(قطب، سيد، التصوير الفين يف القرآن 
 

 
 
 

١٣٨

القيسي، مكي بن أيب طالب، تفسري املشكل من غريب القرآن، حتقيق علي 
 ).١٤٠٦مكتبة املعارف : الرياض(حسني البواب 

 ).١٣٩٧دار الفكر : القاهرة(ت يف التفسري القيعي، حممد عبد املنعم، حماضرا
 حمرم ٨(   اهلداية اإلسالمية (اللبان، مصطفى أمحد الرفاعي، ترمجة القرآن 

٤٩٨-٤٩٣: ١٣٥١.( 
ذوب، نظرات حتليلية يف القصة القرآنية   ).١٣٩١مؤسسة الرسالة : بريوت(ا

 يف عالقة القراءات بالرسم العثماين حميسن، حممد حممد حممد سامل، الفتح الرباين
 ).١٩٩٤جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية : الرياض(

املدين، حممد حممد، ترمجة القرآن الكرمي بني من مينعها ومن يوجبها على الذمة، 
 ).٧-٤: ١٣٨٣، شعبان ١٠٤٠، ع__: القاهرة(الرسالة 

مكتبة :  القاهرة(رآن الكرمي وأحكامها املراغي، حممد مصطفى، حبث يف ترمجة الق
 ١٣٥٥الرغائب 

 ذو ٩األزهر :  القاهرة(مشتهري، عبد اللطيف، ترمجة القرآن فوق طاقة املرتمحني 
 ).٧٤٧، ٧٣٨-٧٢١: ١٣٩٠القعدة 

" املصري، حسني جميب، ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل الرتكية والفارسية واألوردية
 .١٢-٧: ١٩٩٣، ٧٢ربية القاهرة جملد جملة جممع اللغة الع

املطيعي، حممد خبيت، حجة اهللا على خليقته يف بيان حقيقة القرآن وحكم كتابته 
 )١٣٥٠مجعية األزهر العلمية : القاهرة(وترمجته 

: الدوحة(ضرورة الدعوة والتبليغ :  املعايرجي، حسن ، اهليئة العاملية للقرآن الكرمي
١٤١٢( 

جملة "  هل آن األوان لقول فصل يف ترمجات القرآن الكرمي"املعايرجي، حسن، 
 .٨٤-٨١: ١٩٨٥: العريب الكويت عدد

٢٧٤-٢٦٨: ١٣٢٦املنار ربيع اآلخر :  القاهرة: ( القاهرة٤املنار، ترمجة القرآن 
.( 

٢٧٤-٢٦٨: ١٣٢٦املنار ربيع اآلخر :  القاهرة: ( القاهرة٤املنار، ترمجة القرآن 
.( 

ار، ترمجة القرآن وكون العربية لغة اإلسالم ورابطة األخوة والسالم املنار املن
 ).٥٤٤-٥٣٥: ١٣٥١ ربيع األول ٧املنار : القاهرة(



 
 
 
 

١٣٩

 ).٥٨٤-٥٦١: ١٣٤٤ رجب ٨املنار ج : القاهرة(املنار، ترمجة القرآن، 
 ١٠ج:  ةالقاهر (املنار، مصر ترمجة القرآن وحتريف ترمجة له والتشكيك فيه، 

 ).٧٩٧-٧٩٤: ١٣٤٤شعبان 
-٦٤١:  ١٣٤٤ شعبان ١٥املنار ع :  القاهرة(املنار، مصر، ترمجة القرآن املنار 

٦٤٦.( 
املنار شوال :  القاهرة(املنار، مصر، ترمجة القرآن واستحالة مطابقتها، لألصل، 

٧٩٦-٧٩٣: ١٣٤٣.( 
سالفيا الرتاث العريب، ترمجة حممد مهدي، فتحي، ترمجات القرآن الكرمي يف يوغ

 ربيع األول ومجادى الثاين ٣٨-٣٧الرتاث العريب ع:  دمشق(موفاكو 
١٩٢-١٨٠: ١٤١٠.( 

 مطبوعات الشعب --(مهنا، أمحد إبراهيم، دراسة حول ترمجة القرآن الكرمي 
١٩٧٨.( 

خليل أمحد احلامدي املودودي، أبو األعلى املبادئ األساسية لفهم القرآن، ترمجة 
 ).١٤٠٧الدار السعودية للنشر والتوزيع : جدة(

 شركة املطابع --(جنم، املهندس رائف، اإلعجاز العلمي يف القرآن برهان النبوة 
 ).--النموذجية

الندوي، عبد اهللا عباس، ترمجات معاين القرآن الكرمي وتطور فهمه عند الغرب 
 ).١٩٧٢ دار الفتح --(

ضرورة دينية البد منها، :  اهللا عباس، ترمجة معاين القرآن الكرميالندوي، عبد 
 ).٧٣٥-٧٢٩: ١٣٩١ رجب ٧املنهل ج : جدة(املنهل 

ملتقى : الندوي، عبد اهللا عباس، ترمجة معاين القرن وتعتيم الرتمجات، من األصالة
-١٥٩:  ١٩٨٣وزارة الشؤون الدينية، اجلزائر :  اجلزائر(القرآن الكرمي، 

١٧٨. 
 )١٩٥٩دار املعارف مبصر : القاهرة(نوفل، عبد الرزاق، القرآن والعلم احلديث 

النيجري،  أبو عبد السالم عبده بورميا، دور الرتمجة الدينية يف الدعوة إىل اهللا 
 ١٤١٦دار البخاري : املدينة املنورة(تعاىل 

رآن إىل اللغات وجدي، حممد فريد، األدلة العلمية على جواز ترمجة معاين الق
 )١٣٥٥ملحق جملة األزهر، اجلزء الثاين : القاهرة(األجنبية 

 
 
 
 

١٤٠
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