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  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 
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   :تمهيد

إن معجزة القرآن الكرمي تتمثل يف بالغته، وفصاحته باللغة العربية، اليت أنزل �ا يف 

ربية أصحاب اللغة الع-القرن السابع امليالدي للناس كافة، ليس فقط للعرب 

ً ولكن أيضا للعجم، الذين ال يتحدثون، وال يفهمون اللغة -وعلماء البالغة
. ومن هنا كانت احلاجة إىل ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغات املختلفة. العربية

وفكرة هذا البحث تقوم على عمل مقارنات داللية وتركيبية بني عدد من الرتمجات 

ليزية، من خالل عدد من األحباث احلديثة يف هذا ملعاين القرآن الكرمي إىل اإلجن

  .ا�ال

  أهداف الدراسة وأهميتها

 معاين لرتمجة الضوابط بعض إلجياد والشرعية؛ اللغوية املشكالت بعض حتديد 

 غري املتلقي على املختلفة الرتمجات أثر على الوقوف حماولةو  الكرمي القرآن

  .الداللة ناحية من العريب

 املرتمجني عند الرتكيب اختالف على املرتتب املعاين تالفاخ على الوقوف.   

 مث البحث خالل أمثلة من يرد فيما ببعض، بعضها املذكورة الرتمجات مقارنة 

القرب  والداللة، وكذلك الرتكيب حيث من الرتمجات هذه أفضل على الوقوف

 .القرآين النص من املقصود املعىن من والبعد

  منهج البحث

 الوقـوف علـى يعتمـد الـذي ،التحليلـي املقـارن الوصـفي املـنهج علـى بحـثال  هـذايعتمـد

خـالل  مـن ووصفها النماذج، يف الواردة الرتكيب اللغوي ظواهر من ظاهرة كل عند

 املختلفـة داللتهـا عنـد والوقـوف إليهـا، أدت الـيت املالبسات وحتديد ،القائم الوضع

 أجـل ومـن .النتـائج اسـتخالص مث ومـن الظاهرة، هلذه والتفسري التحليل خالل من

املعروضـة،  الـرتاجم بـني واالخـتالف التـشابه أوجـه حتديد فقد مت اهلدف، هذا حتقيق
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 حتديـد مث .منـط كـل داللـة علـى والوقـوف وحتليلهـا الظـواهر، اسـتخراج أجـل مـن

 التعامـل كيفيـة وحتديـد الرتمجـات، يف املوجـودة والـصرفية النحويـة الرتاكيـب نوعيـة

  ؟ال أم املعىن جتاه منها املقصود أدت وهل معها،

  الدراسات السابقة

 املعـىن فهـم علـى تعتمـد كثـرية، عوامـل فيها تتحكم الكرمي القرآن معاين ترمجة مسالة إن

املقـصود،  املعـىن هـذا يف نقـل الرتمجـة هـذه صـدق ومـدى القـرآين، يف النص املتضمن

 علـى ًأيـضا تعتمـداآليـات، و يف املتـضمنة الـشرعية األحكـام علـى تعتمـد وكـذلك

 إىل تعرضـت الـيت الدراسـات أهـم ومـن .املعـىن هـذا عـن التعبـري يف املـستخدمة اللغة

 -:هي الكرمي القرآن معاىن ترمجة ضوابط

إشـــكاليات ترمجـــة القـــرآن الكـــرمي إضـــاءة تارخييـــة ) ٢٠١٥(فـــؤاد عبـــد املطلـــب . دراســـة د

هـــي دراســـة نقديـــة و. نقديـــة لرتمجـــة روبـــرت أوفكيتـــون ومراجعـــة جـــيمس كريتـــزك هلـــا

 .جيدة ملقارنة ترمجات القرآن الكرمي

 علـى علميـا املـضبوطة غـري الرتمجـة خمـاطر :بعنـوان )٢٠١٤(زواقـة  الـدين بـدر دراسـة

استـشرافية؛  دراسـة حتليليـة :"القرآنيـة الرتمجـة عـرض يف حنـو مـنهج" والفكـر العقيـدة

 خطـاراأل الـصفات، وأثبـت آيـات عنـد الدراسـة هـذه يف الباحـث توقـف حيـث

 .اإلسالمي والفكر على العقيدة تؤثر قد واليت اخلاطئة، الرتمجات على املرتتبة

ــــاء شــــرييب  ــــب ) ٢٠١٣(دراســــة ملي ــــني حتــــديات املــــصطلح ومطال ترمجــــة القــــرآن الكــــرمي ب

دراســــة حتليليــــة مقارنــــة لرتمجــــة املــــصطلحات اإلســــالمية يف القــــرآن الكــــرمي : الداللــــة

 وهــي دراســة ناقــشت حتــديات ترمجــة املــصطلحات ألفــاظ العقيــدة والعبــادة أمنوذجــا،

  .واأللفاظ إىل اللغة اإلجنليزية

 آيـة .القـرآن معـاين لرتمجـات مقارنـة دراسـة"قـدم  ،)٢٠١٣(أمحـد  راغـب أمحـد .د

 . "منوذجا الكرسي
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 يف العصر القرآن ملعاين املرتمجني وأشهر أحد أهم٢٠١٢ علي غوري  حممد دراسة 

 وصفية دراسة - الكرمي للقرآن الفريدة وترمجته ودوديامل اإلمام" بعنوان احلديث

  . "تقيمية

 ملقارنة العامل األيديولوجي يف  El Hassane Herrag ٢٠١١دراسة حديثة عام يف و

 أهم من النقاط اهلامة بني ترمجات القرآن إىل اإلجنليزية واإلسبانية، وهي تعترب

 ترمجة مقارنة على الدراسة عملت وقد الرتمجات، مقارنة يف جمال احلديثة األحباث

 النقدية املقارنة لضوابط منهجية دراسة كما قدمت خمتلفة، لغات عدة بني القرآن

 .خمتلفة بلغات خمتلفة ترمجات بني

 لدراسة بعض الصعوبات اللغوية ٢٠١٣ للباحث علي أبو بكر وآخرين وهناك دراسة

 يف هذه الباحثون قام حيث يف ترمجة القرآن الكرمي من العربية إىل اإلجنليزية؛

 حيث من املرتمجني، بعض تعرتض قد اليت اللغوية، املشكالت بدراسة الدراسة

 أخرى، إىل لغة من خيتلف الذي اجلملة، تركيب حيث من أو األلفاظ، فهم

 اإلجنليزية، واللغة العربية، اللغة بني والصرفية النحوية الرتكيبات اختالف وخاصة

  .ا�ال يف هذ احلديثة اساتالدر إحدى أبرز وتعد

هي دراسة مقارنة حتليلية لغوية ف ٢٠١٣إبراهيمي خدودي وسيدي إسالمي أما دراسة 

 اللغوية الرتكيبات مقارنة على تركز الدراسة لرتمجة سورة يس إىل اإلجنليزية، وهذه

 احلديثة الدراسات من وهي ،الداللية الرتكيبات إىل باإلضافة والصرفية، النحوية

 .ملهمةا

 وهي مقارنة أربع ترمجات لسورة الدخان ٢٠١٠ سعودي صديق باإلضافة إىل دراسة

 الدراسات أهم من واحدة الدراسة هذه تعدإىل اإلجنليزية من حيث املعىن؛ حيث 

 وقد باملعىن، الرتمجات هذه وربط اللغة الرتكييب، مستوى على الرتمجات ملقارنة

   .ألمهيتها الةالرس هذه بنشر كامربيج جامعة قامت
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  أهمية ترجمة القرآن الكريم إلى اإلنجليزية ومفهومها

  مفهوم ترجمة القرآن الكريم

ًهل يقصد برتمجة القرآن الكرمي ترمجة النص القرآين ترمجة حرفية؛ ليصبح مكتوبا باللغة 
ًاألجنبية بدال من كونه مكتوبا باللغة العربية، أم أن املقصود برتمجة القرآن هو  ً

رح والتبان ملعاين القرآن بلغة أجنبية؛ حىت يستطيع الناطقون بغري لسان العرب الش

  . أن يفهموا معاين اآليات، ويتدبروا األحكام الشرعية املتضمنة يف النص القرآين

واحلقيقة اليت أمجع عليها علماء الدين هي أنه ليس هناك ترمجة للقرآن، وإمنا هي ترمجة 

دف تقريب املعىن للناطقني بغري العربية، ويبقي النص تفسريية ملعاين القرآن �

ترمجة " ويف هذا قال اإلمام النووي . ًاألصلي باللغة العربية قرآنا للتالوة، والعبادة

ًالقرآن ليست قرآنا بإمجاع املسلمني، وحماولة الدليل هلذا تكلف، فليس أحد 

ً، وليس ما لفظ به قرآنا، ًخيالف يف أن من تكلم مبعىن القرآن باهلندية ليست قرآنا

ًومن خالف يف هذا كان مراغما جاحدا، وتفسري شعر امرئ القيس ليس شعره،  ً

ًفكيف يكون تفسري القرآن قرآنا؟
)١(

  

  القرآن إلى اإلنجليزية تاريخ ترجمة

خمتصر، ميكننا تتبع ترمجة معاين القرآن، واليت بدأت برتمجة القرآن إىل  تارخييى مبنح

ً ميالدية، وقد أصبحت هذه الرتمجة مصدرا لرتمجة القرآن ١١٤٣عام الالتينية يف 
ًإىل لغات خمتلفة، مثل األملانية، واإليطالية، والفرنسية اليت، وقد كانت مصدرا 

 ميالدية، وقد كانت ترمجة ١٦٨٨ًأيضا ألول ترمجة للقرآن إىل اإلجنليزية يف عام 

  . عدمية النفع واألسلوب

 تصدى ملهمة ترمجة القرآن منذ البداية، كانوا رجال دين ومن املهم معرفة أن من

مسحيني، وكان من أهدافهم تشويه اإلسالم للغربيني؛ لذلك حرصوا على أن تبدأ 

                                                           

   .   ٣٨٠- ٣       للنووي   :      ا�موع      )١ (
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 وتعد ترمجة جورج سيل .ترمجتهم مبقدمة للرد على ما أمسوه ادعاءات القرآن

George Sale  د الرتمجة  أول ترمجة إىل اإلجنليزية من الالتينية، وهي تع١٧٣٤

  .املصدر لكل الرتمجات إىل اإلجنليزية

 ويف بديات القرن العشرين كانت أول ترمجة قام �ا مسلم، وهو حممد مرمدوك بكتال 

 وكان يهدف إىل إنتاج ترمجة ملعاين القرآن بعيدة عن تعليقات املرتمجني، ١٩٣٠

واإلسالم وتدخلهم بالتفسريات اليت كان يراد منها النقد واالنتقاد للقرآن 

واملسلمني، وقد حاول بكتال حماكاة النص القرآين للوصول إىل ترمجة دقيقة؛ 

. ًلذلك فقد اعتمد أسلوب الرتمجة احلرفية للمعاين، حماوال حماكات األسلوب

�وبكتال كان مسيحيا اعتنق اإلسالم، وكان يؤمن بأن القرآن ال ميكن ترمجته إىل 

لرتمجة معاين القرآن؛ لذلك فقد كانت ترمجته أي لغة أخري، إمنا هي فقط حماولة 

وقد تبع ذلك ترمجة عبد اهللا يوسف علي، يف عام ". معاين القرآن العظيم"بعنوان 

 ميالدية، واليت تعد من أفضل، وأشهر ترمجات القرن العشرين، وصاحبها ١٩٣٤

ان وقد استع أكادميي بريطاين من أصل هندي، جييد اللغتني العربية واإلجنليزية،

�امش سفلي لكل صفحة مرتمجة؛ لكي يشرح للقارئ املعىن املقصود من اآلية 

املرتمجة، وقد تسببت هذه اهلوامش يف أن يتهم يوسف علي مبعاداة السامية، ففي 

إىل أن الرتمجة اليت أعدها ) أمريكي اجلنسية( أشار األكادميي خليل حممد ٢٠٠٥

 .يوسف علي للقرآن تتصف بتحيزها ضد اليهود
)١(

 

: القرآن"  قامت شركة بنجوان الربيطانية بنشر ترمجة حديثة بعنوان ١٩٥٦ويف عام 

للمرتجم العراقي نسيم جوزيف داود، وهو يهودي األصل، والذى " ترمجة حديثة

�قام برتتيب سور القرآن ترتيبا تصاعديا، حسب طول السورة، وقد صنف القرآن  ً
 واألحداث، إمنا حياكي يف ذلك إىل فصول، والرتتيب حسب الطول والقصر

                                                           

(١)     Mohammed, Khaleel. "Assessing English translations of the 

Qur'an." Middle East Quarterly (٢٠٠٥    ).  pp. ٧١-  ٥٨  . 
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ترتيب التوراة واإلجنيل، واألمر املهم هنا، هو أن هذه الرتمجة تعد من أهم 

الرتمجات اليت اعتمدت على استخدام اللغة اإلجنليزية احلديثة، وأكثرها دقة، وإن 

كان قد أكد املرتجم أن إعجابه بالقرآن الكرمي ال يتعدى إعجابه بعمل أديب، ذو 

أن هذا العمل ال يعد فقط عمل "ودقة لغوية، وقد شرح يف مقدمة الرتمجة بالغة 

)١( )" الباحثةترمج(ًأديب ذو تأثري كبري، ولكنه أيضا حتفة أدبية 
  

 بعنوان ١٩٥٥ومن أهم وأحدث الرتمجات للقرآن الكرمي هي ترمجة كل من آرثر آربريي 

لك ترمجة حممد تفسريات القرآن، وقد قامت بنشرها جامعة أوكسفورد، وكذ

خطيب بعنوان القرآن الكرمي، وقد اعتمد هذه الرتمجة األزهر الشريف، ومت نشرها 

 وأمهية هذه الرتمجات يف أن آريريي مسيحيي بريطاين جييد اللغة العربية، ١٩٨٦يف 

وقد قام بالتدريس يف جامعة القاهرة، وكان من أهم آرائه أن القرآن ال ميكن ترمجته 

وليس ترمجة " تفسريات القرآن"؛ ولذلك فقد عنون حماولته يف الرتمجة إىل اإلجنليزية

القرآن، وبالرغم من كونه مسيحي، إال أن آراءه يف اإلسالم معتدلة وليست 

متطرفة، أما ترمجة حممد خطيب فهي ملسلم مصري جييد اللغتني العربية واإلجنليزية، 

 الثقافة العربية واإلسالمية، وهي ترمجة حديثة يتمتع املرتجم فيها بقدر وافر من

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن جممع امللك فهد  .باإلضافة إىل متكنه من اللغة اإلجنليزية

لطباعة املصحف الشريف باململكة العربية السعودية من أهم املؤسسات اليت 

 وهي حترص على إصدار ،إىل لغات خمتلفة أشرفت على ترمجة معاين القرآن الكرمي

بعد مراجعتها، ومقارنتها، بل حترص على نقد الرتمجات اليت تصدر، مبا ترمجات 

 ترمجة للغات خمتلفة ٨٠٠ويوجد حوايل  .يتوافق مع عقيدة أهل السنة واجلماعة

                                                           

(١) Dawood, N J ١٩٧٤    . The Koran. London: Penguin Books. p. ٦٤٠   .  
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 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

وليد بن بليهش العمري.يف هذا الصرح اإلسالمي، وقد ذكر د
)١(

 اهتمامات هذا 

  :الصرح العلمي، ونوجزها فيما يلي

ادرة ملعاين القرآن الكرمي، وإعداد دراسات نقدية دراسة الرتمجات الص -

عنها؛ لتحديد درجة صحتها، ومستواها العلمي واللغوي، ومدى 

انتشارها، وتقدمي االقرتاحات بشأن العمل على تبين الرتمجات الصحيحة، 

  . واستبعاد الرتمجات غري الصحيحة

ن الكرمي إعداد قواعد بيانات بكل ما نشر يف موضوع ترمجة معاين القرآ -

 . يف شىت األوعية العلمية، والسعي القتناء املفيد منها

دراسة املشاكل املرتبطة برتمجات معاين القرآن الكرمي، وتقدمي احللول  -

 .املناسبة

 . مجع املعلومات عن مرتمجي معاين القرآن الكرمي -

 . اإلعداد لعقد الندوات اخلاصة برتمجة معاين القرآن الكرمي -

  .     دمة البحث يف هذا ا�ال�يئة املراجع خل -

  هل للترجمة دور شرعي؟ 

الشيخ حممد  أما عن الرأي الشرعي يف الرتمجة، هل هي جائزة أم ال؟ فقد قال فضيلة 

وأما الرتمجة املعنوية للقرآن فهي جائزة يف : "صاحل بن عثيمني رمحه اهللا تعاىل

 إبالغ القرآن ه ال حمذور فيها، وقد جتب حني تكون وسيلة يفاألصل؛ ألن

واإلسالم لغري الناطقني باللغة العربية، ألن إبالغ ذلك واجب، وما ال يتم الواجب 

"ّإال به فهو واجب
)٢(

 . 

                                                           

      ١٤٢٦ "                                                          مقارنة كمية ونوعيـة بـني ترمجـات معـاين القـرآن الكـرمي وترمجـات اإلجنيـل   "                بليهش العمري ـ       وليد بن  .    د  )١ (  

     .  ١٦    هـ ص

ــــشيخ حممــــد بــــن صــــاحل العثيمــــني   )٢ ( ـــوح،  ال ــــاب املفتـ ـــم  /  ٥٠ (                                                 لقــــاءات الب ــــسؤال رقـ                  ، الــــشبكة الدوليــــة   )   ١٢           ال

http://islamqa.info/ar/١١٨٤٥٥          
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 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

  تعريف بالمترجمين محل الدراسة

و�دف هذه الدراسة ملقارنة ثالث ترمجات خمتلفة، من حيث الرتكيب والداللة، وهى 

 واسعة االنتشار واالستخدام، Abdullah Yusufali ترمجة عبد اهللا يوسف على 

وخاصة يف ا�تمعات الغربية، واألمريكية، وهي مصرح �ا من جممع امللك فهد 

 وهي Reverend J. Rodwellوترمجة القس جون رودويل . لطباعة املصحف

 وهو مسيحي معتدل، Arthur J. Arberryملرتجم مستشرق، وترمجة آرثر آربريي 

كما �دف املقارنة ملعرفة مدى دقة هذه . من الرتمجات املهمةوحماولته للرتمجة تعد 

احملاوالت، وكذلك حتديد الصعوبات اللغوية، والرتكيبية اليت حاول كل من هؤالء 

املرتمجني التغلب عليها، كل مبا لديه من ثقافة واعتقادات، كان هلا تأثري يف 

حماولته للرتمجة
)١(

.  

ألسرة مسلمة شيعية، وقد حفظ القرآن كما درس عبد اهللا يوسف على، ولد يف اهلند 

�األدب اإلجنليزي يف اجلامعات الربيطانية، ولكنه كان مهتما بدراسة اإلسالم 

نص : القرآن املقدس" هو ١٩٣٤ودراسة تفسري القرآن، وكان من أهم أعماله 

 .١٩٣٨ونشر هذه الرتمجة " وترمجة وتعليق

ج وأصبح رجل دين يف الكنيسة اإلجنليزية، القس جون رودويل تعلم يف جامعة كامربي

ًواهتم كثريا بدراسة اإلسالم، ودراسة القرآن، وقد قام برتمجة القرآن إىل اإلجنليزية 
ًمن أجل أن يثبت عدم صدق القرآن؛ لذلك فان ترمجته للقرآن تضمنت تعليقا 

  .مفصال لآليات والسور، والتشكيك يف أسباب النزول

ًر جون أربريى، وقد عمل رئيسا لقسم اللغة اإلجنليزية جبامعة املرتجم الثالث هو أرث
القاهرة، وهو بريطاين األصل، اكتسب خربة كبرية عن الشرق األوسط، واحلياة 

االجتماعية يف العامل العريب، وقد تعلم اللغة العربية وأجادها، وقد عمل بعد ذلك 

                                                           

  ) ١(   Saudi Sadiq.  A Comparative Study of Four English Translations of 

Sûrat Ad-Dukhân on the Semantic Level. ٢٠١٢    : Web. 
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 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

ًأستاذا للغة العربية جبامعة كامربيج، وقد كان مهتما  بدراسة اإلسالم بوجه عام ً

  .والقرآن الكرمي بوجه خاص، وله كتاب عن عالقة الصوفية بالشعر العريب

لعل من أهم أسباب اختيار هذه الرتمجات دون غريها، هو أن ترمجة القس رودول تعرب 

ًعن رأي الكنيسة الغربية يف القرآن الكرمي، وهي ترمجة بالتأكيد أخذت اجتاها 
، وكان هدفها هو إثبات أن اإلسالم ليس ديانة حقة، وإمنا هو �عدائيا لإلسالم

مزيج من التوراة، واإلجنيل، أما الرتمجة الثانية فهي ملستشرق مسيحي بريطاين 

معتدل، وهو باحث جييد العربية والفارسية، وله مؤلفات عديدة عن اإلسالم، 

ثة، وهي ترمجة عبداهللا والرتمجة الثال. وهذه الرتمجة حتظى برضا كثري من املستشرقني

وهو بريطاين من أصل هندي، والده مسلم شيعي، علمه العربية منذ  يوسف علي،

الصغر، وهو جييد بالطبع اإلجنليزية، وقد درس األدب اإلجنليزي يف اجلامعات 

الربيطانية، وكان مهتما بدراسة اإلسالم، وكان حمور اهتماماته هو دراسة القرآن 

ل مرة النص القرآين بالعربية، وجبواره الرتمجة والشرح أو التفسري الكرمي، وقد قدم ألو

  .باإلجنليزية

لعل أول ما جيب أن يتم تناوله هنا، هو كيف تعامل كل من هؤالء املرتمجني مع النص 

القرآين بالغة العربية، فعلى سبيل املثال، فقد اعترب القس رودول أن هناك خطأ 

آن، وأن اخللط بني ما هو مكي ومدين، جعل من ًجسيما يف ترتيب السور يف القر

املستحيل ترتيب األحداث، أو حيت فهما على حقيقة حدوثها؛ لذلك فقد 

ًأحدث يف ترمجة القرآن ترتيبا جديدا خمتلفا ملا عليه القرآن الكرمي، فقد جعل  ً ً
سة القرآن يبدأ بسورة العلق، مث تليها سورة املدثر، وقد جاءت سورة الفاحتة رقم مخ

يف ترتيب السور، وسورة البقرة رقم واحد وتسعني، وجاءت سورة املائدة يف �اية 

، واحلقيقة )ميكن االطالع على ملحق ترتيب السور لدى رودول(ترمجته للقرآن 

اليت مل يتفهمها القس املرتجم، أن ترتيب سور القرآن، وكذلك ترتيب اآليات يف 

أما ترتيب نزول ) لي اهللا عليه وسلمص(ًاملصحف الشريف كان وحيا إىل النيب 
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 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

اآليات على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقد كان حسب األحداث واملواقف؛ 

 نزلت على آية أول كانت  M   O  N  M  L  KL :العلقلذلك فإن آية 

 .النيب، ولكن ترتيبها يف سور املصحف متأخر

  )القرآن(الفاتحة أو فاتحة الكتاب : اسم السورة
Yusuf Ali: Surah I Al-Fatihah  The Opening 
Rodwell: Sura I 
Arberry: I The Opening 

  

وفاحتة الكتاب هي مقدمة الكتاب، وهذه التسمية من . اسم السورة الفاحتة ويعىن البدء

وتسمية "عند اهللا تعاىل، ومل تكن من تأليف البشر، جاء يف التحرير والتنوير 

قرآن سورة من مصطلحات القرآن، وشاعت تلك القطعة املعينة من عدة آيات ال

ومل تكن أجزاء التوراة واإلجنيل ... التسمية عند العرب حىت املشركني منهم، 

ًوالزبور مسماة سورا عند العرب يف اجلاهلية وال يف اإلسالم
)١(

أما الفاحتة فهي ". 

 ًعلما على املقدار املخصوص من اآليات من احلمد هللا إىل"تطلق باعتبارها 

الضالني
)٢(

» الفاحتة«ًصارت علما بالغلبة لسورة احلمد، وقد يطلق عليها "، وقد "

وحدها
)٣(

.  

ّأما املرتمجون فقد عمدوا إىل اإلشارة فقط إىل أن هذه هي السورة األوىل، كما تعمد 
بعض املرتمجني، خاصة من اليهود والنصارى، أن يشريوا إىل سور القرآن باستخدام 

ً، وهي تعين فصل، واإلشارة هلا هنا تشبيها مبا يتم به تقسيم  "Chapter" كلمة 
، أما Chapters and Verses إىل فصول وأسفار ) العهد القدمي واجلديد(اإلجنيل 

رودويل فقد ترمجها على أ�ا السورة األوىل، برغم أنه قد قام برتتيبها يف املركز 

                                                           

    ٨٤  /  ١  :                                    التحرير والتنوير، ابن عاشور  )١ (

     ١٣٢  /  ١  ،     ١٩٨٤          السابق،   )٢ (

     .   ٢٢٣  /  ١   :                    حماسن التأويل، القامسي    )٣ (  
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 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

ينما أشار يوسف علي إىل االسم الثامن يف الرتمجة، أي أنه مل يبدأ �ا الرتمجة، ب

مع رقم السورة، ولكن فضل أربريي يف الرتمجة اإلجنليزية أن يستخدم " الفاحتة"

أما التسمية اليت وردت يف . Opening، وهو  openاسم الفاعل من الفعل فتح 

املصحف فهي توحي باستقاللية السورة، وتفردها عن غريها، وهو ما ال يعنيه 

تعين يف الرتمجة فصل املضاف عن ) Surah I( كما أن كلمة )Opening(افتتاحية 

إضافة "ًاملضاف إليه، وهو ما يؤدي معىن خمتلفا، فكلمة سورة مضافة من قبيل 

الصفة إىل املوصوف، كقوهلم مسجد اجلامع
)١(

، وفيه إعمال الوقف عمل "

و بدل التاء من كلمة سورة، عند يوسف علي، أ) Surah(الوصل، فيقف باهلاء 

  .رودويل، كما فعل )Sura(الوقوف باأللف 

 M   %  $  #  "       !L )١:الفاتحة(  
Yusuf Ali: In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 
Rodwell: In the Name of God, the Compassionate, the Merciful 
Arberry: In the Name of God, the Merciful, the Compassionate 

يبدأ املسلمون العمل والعبادة باالستعانة باسم اهللا، وهو القدير املعني، "  اهللا بسم"

هو " اهللا"وهو الرمحن، أي أنه متصف بالرمحة، وهو الرحيم بعباده، ولفظ اجلاللة 

االسم األعظم، والرمحن هو اسم من أمساء اهللا اخلاصة به، ومعناه ذو الرمحة 

هي أخص  اهللا بعد لفظ اجلاللة، كما أن صفة الرمحةالواسعة، وهو أخص أمساء 

M   [  Z  تعاىل  كما يف قوله- ًغالبا–بعد لفظ اجلاللة  صفاته؛ ولذا يأيت ترتيبها

  `_  ^    ]  \L ]معناه: اسم من أمساء اهللا: ، والرحيم]١١٠: ١٧ :

ال على الرمحن د: "قال ابن القيم رمحه اهللا. املوصل رمحته إىل من يشاء من عباده

الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها باملرحوم، فكان األول 

للوصف والثاين للفعل، فاألول دال على أن الرمحة صفته، والثاين دال على أنه 

                                                           

     ١٣٢  /  ١  :                 تنوير، ابن عاشور             التحرير وال  )١ (  



        
 

  ٣٦٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

M  ä  ã :يرحم خلقه برمحته، وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله

   æ  åL ]٤٣: ٣٣ [وقوله: M Æ  Å  Ä      ÃL ]٩ :

، فعلم أن رمحن هو املوصوف بالرمحة، ورحيم هو )رمحن �م(ومل جيئ قط ، ]١١٧

الراحم برمحته 
)١(

" (   

أدرك املرتجم املسلم يوسف علي أن لفظ اجلاللة ليس له ترمجة؛  يف الرتمجات السابقة

ألنه ليس هناك لفظة تعادل اسم اهللا تعاىل، وحيث إن أمساء اهللا توقيفية؛ لذلك 

بينما ترجم املرتمجان اآلخران ذوا  .In the name of Allah فقد ترجم بسم اهللا

واليت تعين يف اإلجنليزية إله، وهلا  ،Godالعقيدة املسيحية لفظ اجلاللة إىل لفظة 

، ويشري عدد من النقاد إىل أن هلذه Gods and Goddessًمجع، كما أن هلا مؤنثا 

 My Godية عندما يقولون اللفظة داللة شركية؛ حيث إنه يف بعض العقائد املسيح

وهكذا، فالفرق األبرز بني هذه الرتمجات هو . "Jesusيا إهلي، يقصدون املسيح 

 يف الرتمجات اإلسالمية بكل فئا�ا، مقابل كلمة -  اهللا–اإلبقاء على لفظة اجلاللة 

Godوهذا الفرق مصدره عقيدة املرتجم املسلم، .  يف الرتمجات النصرانية واليهودية

 إمنا Godكن أن تفي الكلمة األخرية مبدلوالت لفظ اجلاللة؛ ألن كلمة إذ ال مي

تعىن إله بالعربية، فهذا أقرب إىل الشرك منه إىل التوحيد
)٢(

، وبنفس القياس فإن "

الرمحن الرحيم من أمساء اهللا احلسىن، اليت ليس هلا مقابل يف أي لغة أخرى، وعلى 

 تعنيان باإلجنليزية رحيم، أو compassionate and mercifulهذا فإن اللفظتني 

شغوف، أو عطوف، وال يدالن على الفرق يف املعىن بني الرمحن، اليت هي صفة 

  mostوقد أضاف يوسف علي صفة املبالغة  هللا، والرحيم اليت تعين رمحته بعباده،

 وهي بنفس معىن  graciousلتدل على الصفة العليا، كما استخدم لفظة 

                                                           

   .  ٢٤  /  ١  :                                بدائع الفوائد، ابن قيم اجلوزية  )١ (

   . ٩    ص     ١٩٩٦           جاسم وجاسم                                         دراسة مقارنة يف اشهر ترمجات القرآن الكرمي،   :                 ترمجة سورة الفاحتة      )٢ (



        
 

  ٣٦٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

compassionate and merciful كما أنه مل يستخدم الرتكيب الصحيح للصفة 

العليا، وعلى ذلك فإن ترمجة البسملة إىل اإلجنليزية يف الرتمجات املعروضة ال تؤدي 

املعىن املقصود �ا يف القرآن على الرغم من أن هذه الرتمجة للبسملة منتشرة بشكل 

  .كبري بني املتحدثني باللغة اإلجنليزية

   جم �ذا الشكل وميكن أن ترت

In the name of Allah, Al -Rahman, Al-Raheem
(١)

 

 M   *  )  (  '  &L )٢:الفاتحة( 
 Yusuf Ali: Praise be to Allah, The Cherisher and Sustainer of the Worlds. 
Rodwell: PRAISE be to God, Lord of the worlds! 
Arberry: Praise belongs to God, the Lord of all Being. 

  

�  ولكن كال  God ومل يستخدم  Allahنالحظ يف ترمجة يوسف علي أنه استخدم 

، فقد استخدم الفعل ب استخدم تركيب حنوي صريف خاطئ) على وردويل(منهم 

وهذا الذي جعل إربريى يستخدم   to، واستخدم حرف اجلرbeيكون يف املصدر 

وقد كان هذا االستخدام . وهو يعىن خيص، belong toًفعال خمتلفا متاما، وهو 

�ليتمكنا من جعل الرتمجة تأخذ شكال شعريا،) على ورودويل(اخلاص من املرتمجني  ً 

يعىن املدح أو الثناء، وميكن ترمجة احلمد هللا حرفيا، كما   praise وإن كان الفعل 

) رودويل (، الثناء يكون لإلله)يوسف علي(ورد يف هذه الرتمجات، الثناء يكون هللا 

بني : "، وأن معىن احلمد هو الشكر، واملفسرون يقولون)أربريي(الثناء خيص اإلله 

احلمد والشكر فرق واضح، يظهر بالنقيض؛ ألن نقيض الشكر الكفر، ونقيض 

احلمد الذم، فهذا ما يف معىن احلمد والشكر
)٢(

وتكلموا يف املعىن والفرق ". 

 هو الثناء على احملمود جبميل صفاته خالصة ما قيل فيه أن احلمد"بينهما، و

                                                           

   .                                                        ترمجة الباحث ويشار يف اهلامش إىل أقرب املعاين ألمساء اهللا وصفاته  )١ (

   .   ٤٧١  /  ١ : ي                     التفسري البسيط، الواحد   )٢ (



        
 

  ٣٧٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

وعلى هذا فاحلمد . وأفعاله وإنعامه؛ والشكر هو الثناء على احملمود بإنعامه فقط

ًأعم من الشكر، فكل شكر محد، وليس كل محد شكرا ّ ولذلك ورد محد اهللا . ّ

"تعاىل نفسه، ومل يرد شكرها
)١(

إن : ًونقول أوال" احلمد هللا" وسنتكلم عن معىن ،

د هو الشكر على نعمة العطاء، واهللا تعاىل أنعم على اإلنسان بنعم ال تعد احلم

وهو امللك اجلبار؛ لذلك علمك صيغة؛ لكي تستطيع أن حتمده "وال حتصي، 

"احلمد هللا"على النعم اليت أنعم عليك �ا فعلمنا 
)٢(

.  

 وهي كلمة Lordفقد استخدم املرتمجون املسيحيون كلمة " رب العاملني" مث نأيت لرتمجة 

يرتبط ذكرها باإلجنيل املكتوب باللغة اإلجنليزية؛ حيث تعين عندهم معىن الرب، 

وإن كان معناها السيد، وهو لقب بريطاين يصدر من ملكة إجنلرتا، وهذا ما جعل 

 وذلك ملدلوهلا املسيحي Lordًيوسف علي حيجم متاما عن استخدام كلمة 

ذكرت يف األدب الكالسيكي القدمي، الشركي، فعمد إىل استخدام لفظة قدمية 

مبعىن العطوف أو العزيز، وجيب اإلشارة هنا إىل أن اللفظتني اللتني استخدمهما 

 إىل ١٢٧٥يوسف علي تنتميان يف األصل إىل اللغة اإلجنليزية الوسيطة من عام 

، وبذلك فقد أغفل يوسف علي ترمجة كلمة رب، وترجم كل من رودويل ١٣٢٥

، أما أربريي فقد world، وهي مجع عامل worldsالعاملني ويوسف علي كلمة 

ويف ترمجة رودويل وضعت عالمة  . أي املوجودات، أو الكائناتbeingترمجها 

وعند . تعجب ليس هلا مربر، وليس هلا داللة سوى أنه يسخر من معىن اآلية

، سيد )ييوسف عل(تقدمي ترمجة حرفية لرتمجة رب العاملني، العزيز الرازق للعاملني 

  ). أربريي(، وسيد الكائنات )رودويل(العاملني 

املالك املتصرف، ويطلق : والرب هو" رب العاملني"ومعىن : " جاء يف تفسري هذه اآلية

وال [ يف اللغة على السيد، وعلى املتصرف، وكل ذلك صحيح يف حق اهللا تعاىل
                                                           

   .  ١٦   ص :                                                          محد اهللا ذاته الكرمية يف آيات كتابه احلكيمة،  عماد بن زهري حافظ  )١ (

   .http://tafser.blog.com                                   اإلعجاز يف القران، الشبكة الدولية   )٢ (



        
 

  ٣٧١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

، وأما الرب فال رب الدار، رب كذا: يستعمل الرب لغري اهللا، بل باإلضافة تقول

وهو [مجع عامل، : والعاملني]. إنه االسم األعظم: يقال إال هللا عز وجل، وقد قيل

، والعامل مجع ال واحد له من لفظه، والعوامل ]كل موجود سوى اهللا عز وجل

، يف الرب والبحر، وكل قرن منها وجيل ]يف السماوات واألرض[أصناف املخلوقات 

يسمى عاملا أيضا
)١(

  .ننا اآلن أن نقرتح ترمجة هلذه اآليةوميك". 

Praises and thanks to Allah, the Owner of the worlds
 

.  

 M  -  ,  +L )٣:الفاتحة (  
Yusuf Ali: Most Gracious, Most Merciful 
Rodwell:  The Compassionate, the Merciful 
Arberry:  The All-merciful, the All- compassionate 

 

 قضية ترمجة أمساء اهللا تعاىل وصفاته، حيث إن اآلية الكرمية متت اإلشارة إىللقد 

والرحيم، ولكن الرتمجة عند يوسف علي استخدمت  أكدت امسي اهللا الرمحن

) أل(تركيب الصفة العليا، ولكن خبطأ حنوي، وهو عدم استخدام أداة التعريف 

 وذلك رغبة منه يف أن  the superlativesعند استخدام الصفة العليا وتركيبها 

جيعل الرتمجة قصرية، وبشكل شعري، أي يف شكل سطر شعر، وهو ما يعرف 

ً أما رودويل فلم يغري كثريا مما سبق يف البسملة، وأحدث أربريى Verseباإلجنليزية 
 وهي تعين كل، وأصبحت هنا Allًتغيريا عما فعله يف البسملة، فقد استخدم كلمة 

ن يف ترمجته يف البسملة مل يستخدم هذه الكلمة، فما فائدة بال إضافة، فإذا كا

األكثر (وعند حماولة تقدمي ترمجة حرفية، جند يوسف علي . إضافتها يف هذه اآلية

صاحب كل الرمحة، (وأربريي ) الرؤوف، الرحيم(، ورودويل )رمحة، األكثر شفقه

  ).صاحب كل الرأفة

                                                           

  .   ١٣١ / ١                               تفسري القرآن العظيم، ابن كثري،   )١ (  



        
 

  ٣٧٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

، ويتم اإلشارة إىل أقرب  كما هي أمساء اهللا وأقرتح أن تكون ترمجة اآلية هنا بأن تكتب

  .معىن هلا يف اهلامش
Al-Rahamn, Al-Raheem 

 M   1  0    /  .L )٤:الفاتحة(  
Yusuf Ali: Master of the Day of Judgment. 
Rodwell:  King on the day of reckoning! 
Arberry:  The Master of the Day of Doom. 

 

 وهي كلمة إجنليزية معناها سيد، وهي Master مالك على أ�ا ترجم يوسف علي كلمة
 Capital، وجلأ إىل استخدام احلروف الكبرية Lordًال ختتلف كثريا عن كلمة 

Letters ؛ لكي يستغين عن أداة التعريف، و�ذا جيعل الكلمة تعين السيد، وهذا ما

لكبرية، وكال املرتمجني �فعله أربريي الذى استخدم كال من أداة التعريف واحلروف ا
متأثر باإلجنيل يف اإلشارة إىل اهللا سبحانه على أنه السيد، أما رودويل فقد ترمجها 

 لتؤدي املعىن السابق، وإن كانت يف قراءة أخرى تقرأ مالك،  Kingعلى أ�ا ملك 

 the Dayأما يوم الدين، فهو يوم احلساب، ويوم القيامة، وقد ترمجه يوسف علي 
of Judgement مبعىن يوم القيامة، أما ترمجة رودويل the day of reckoning فهي 

 وكال اللفظتني مستوحاة من  Doomتعين يوم احلساب، مثل ترمجة أربريي 

ومرة أخرى يستخدم رودويل عالمة التعجب دون . اإلجنيل، وذات داللة مسيحية
لسخرية من معىن  وهو ا-ما ذكرنا من قبل- أية فائدة لغوية تضاف للمعىن، سوى 

اآلية، وميكننا أن نضيف ترمجة حرفية ملا قدموا من ترمجة، سيد يوم القيامة 

، وعن )أربريي(، سيد يوم الدينونة )رودويل(، ملك يوم احلساب )يوسف علي(
وقال الضحاك عن ابن " معىن مالك يوم الدين، فقد ورد يف تفسري ابن كثري

 أحد يف ذلك اليوم معه حكما، ال ميلك: مالك يوم الدين يقول: (عباس

ويوم الدين يوم احلساب للخالئق، وهو يوم القيامة : قال. كملكهم يف الدنيا
�يدينهم بأعماهلم إن خريا فخري، وإن شرا فشر، إال من عفا عنه وكذلك قال غريه . ً



        
 

  ٣٧٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

من الصحابة والتابعني والسلف، وهو ظاهر
وعلى ذلك فيمكن ترمجة اآلية  ." )١(

  :كاآليت
The Owner of the Day of Judgement. 

 M  6  5  4  3  2L )٥:الفاتحة ( 
Yusuf Ali: Thee do we worship and Thine aid we seek. 
Rodwell: Thee only do we worship, and to Thee do we cry for help. 
Arberry:  Thee only we serve, to Thee alone we pray for succour. 

  

 Thee and Thine  الرتمجات الثالث مت استخدام كلمتني كالسيكيتني قدميتني يف هذه

، وهي تعىن أنت، وأداة للملكية، وهذا You and Yourوهي باإلجنليزية احلديثة 

من قبيل مشا�ة اللغة املستخدمة يف اإلجنيل، ولفرض نوع من الغرابة، أو القدسية 

 يفعل، doف علي ورودويل الفعل للغة املستخدمة يف الرتمجة، واستخدم يوس

وخالفهم أربريي، ومل ) إياك أنت حنن نعبد(وهو املقصود به هنا التأكيد أي 

 أي خندم، ومنه serveً واستخدم فعال آخر، وهو  worshipنعبديستخدم الفعل 

حنن نطلب مساعدتك : ( خادم، وترجم يوسف علي إياك نستعنيserverاالسم 

) وإليك أنت حنن نطلب العون، أو املساعدة: ( ترمجهاأما رودويل فقد) أو عونك

.  وهو يعين نصرخ، أو نبكي يف طلب العون أو املساعدة cryوقد استخدم فعل 

ومل ). إليك أنت وحدك حنن ندعو للعون أو املساعدة(أما أربريي فقد ترمجها 

 دون يستطع املرتمجان إدراك القيمة البالغية والداللية لالختصار والتخصيص هللا

  .غريه

َإياك  ومن ناحية الرتكيبات النحوية يف اآلية الكرمية فإن يف اجلملة األوىل مفعول به : َّ

ُ نـعبد:ّمقدم على فعله وهو ُْ َ وإياك،َ ّيف اجلملة الثانية مفعول به مقدم على فعله : َّ

ُ نستعني:وهو
ِ َ ْ ة وميكننا أن نالحظ اختالف الرتكيبات النحوية والصرفية املستخدم. َ

إما �دف التأكيد أو �دف التعظيم، كما ميكننا مالحظة أن معظم . يف الرتمجة
                                                           

   .   ١٣٤ / ١                               تفسري القرآن العظيم، ابن كثري،   )١ (  



        
 

  ٣٧٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

املرتمجني سواء من املستشرقني املسيحني أمثال رودويل وأربريي أو من املسلمني 

أمثال يوسف علي؛ مييلون إىل استخدام اللغة القدمية املستخدمة يف ترمجات 

ريف يف اجلملة؛ من أجل أن خيلقوا اإلجنيل، ويغريون يف الرتكيب النحوي والص

�إيقاعا شعريا قدسيا على الرتمجة، وهي ليست مهمة املرتجم على اإلطالق؛ حيث  � ً
ينحصر دوره يف نقل املعىن التفسريي لآليات من أجل الفهم واملعرفة، وليس من 

 يف صدد  حيث قاالالذهيب وجندةوقد خلص هذا املعىن . أجل التعبد والقدسية

وحقيقة هذا القسم أنه شرح وبيان ملعاين : "عن ترمجة معاين القرآن الكرمياحلديث 

القرآن بلغة أخرى، دون حمافظة على نظم األصل وترتيبه، فاملرتجم يسعى لشرح 

معاين القرآن وبيان مدلوله، وإيضاح جممله، وتقييد مطلقه، واستنباط األحكام، 

 غري ذلك من املعاين اليت يقصدها وتوجيه املعاين، وذكر سبب وأحوال النـزول إىل

املفسر، فهي تفسري للقرآن لكن بلغة أخرى، ويكون طوهلا وقصرها حسب �ج 

املفسر، وال عالقة للنظم �ا، فقد يفسر آية يف صفحات، وقد يفسرها يف بضع 

"كلمات
)١(

.  

We worship only Allah, and we ask for help only from Allah.(٢)     

 M  8   7  :  9L )٦:الفاتحة( 
Yusuf Ali: Show us the straight way. 
Rodwell: Guide Thou us on the straight path. 
Arberry: Guide us in the straight path. 

 

ويف ترمجة هذه اآلية يستمر رودويل يف استخدام املفردات اإلجنليزية الكالسيكية القدمية 

Thou) وهو) ضمري خماطب يعين أنت You باإلجنليزية احلديثة، وقام املرتمجون 

 وهو تركيب غريب  guide and showالثالثة ببدء اجلملة اإلجنليزية بالفعل  

ة؛ حيث إ�م بدأوا اجلملة بالفعل، االستخدام يف هذا السياق يف اللغة اإلجنليزي

                                                           

    .    ١٥١                             ترمجة القرآن وأثرها يف معانيه ص  :          جندة رمضان  .    ، د    ٢٧  ،   ٢٦ / ١         واملفسرون        التفسري   :        الذهيب(١)

               ترمجة الباحث  )٢ (  



        
 

  ٣٧٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

إن ؛ حيث وهذه الصيغة يف اإلجنليزية ال تستخدم إال يف حالة املخاطب أو األمر

الطبيعي يف اجلملة اإلجنليزية أن تبدأ بالفاعل، وقد أدى ذلك إىل أن الرتمجات 

�الثالثة ليس �ا فاعل، وقد كان لتأثري تركيب اجلملة العربية عليهم أثر كبري جدا؛ 

حيث إن الفاعل مسرت، وهو اهللا، وليس هناك فاعل مسترت يف تركيب اجلملة 

 مجلة إجنليزية ضعيفة الرتكيب؛ حيث بدأت اإلجنليزية، وجاءت ترمجة رودويل يف

أرشدنا أنت حنن على (بالفعل، مث ضمري املخاطب، يليه ضمري املفعول حنن 

وقد جتنب هذا ) ترمجة حرفية لبيان تركيب اجلملة النحوي–الطريق املستقيم 

، )أرشدنا حنن للطريق املستقيم(الرتكيب كل من أربريي ويوسف علي؛ حيث ترمجا 

ًمث مل خيتلفوا كثريا عن  (in-onدم كل من رودويل و أربريي حرف جر وقد استخ
 path)(ًترمجة الصراط املستقيم؛ حيث اتفقوا مجيعا على أن الصراط هو الطريق 

أي الطريق املستقيم، وهذا معىن لفظي صحيح، وإن كان قد غاب على املرتمجني 

وهو كما ورد يف " ط املستقيمالصرا"املسيحيني، واملرتجم املسلم املراد الداليل من 

  :تفسري ابن كثري

ذاك : اهدنا الصراط املستقيم قال: (وقال ميمون بن مهران، عن ابن عباس، يف قوله

وقال إمساعيل بن عبد الرمحن السدي الكبري، عن أيب مالك، وعن أيب . اإلسالم

صاحل، عن ابن عباس، وعن مرة اهلمداين، عن ابن مسعود، وعن ناس من 

. هو اإلسالم: اهدنا الصراط املستقيم قالوا: ( النيب صلى اهللا عليه وسلمأصحاب

: اهدنا الصراط املستقيم قال: (وقال عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن جابر

: وقال ابن احلنفية يف قوله تعاىل. هو أوسع مما بني السماء واألرض: اإلسالم، قال

وقال . ذي ال يقبل من العباد غريهاهدنا الصراط املستقيم قال هو دين اهللا، ال(

هو اإلسالم: اهدنا الصراط املستقيم، قال: عبد الرمحن بن زيد بن أسلم
)١(

وعلى . 

                                                           

  .   ١٣٨ / ١                               تفسري القرآن العظيم، ابن كثري،   )١ (  



        
 

  ٣٧٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

ذلك فإن هذه الرتمجات الثالث مل تستطع أن تنقل املعىن الداليل التفسريي املراد 

  .من اهللا عز وجل إىل عباده

Oh Allah, leads us to the true religion of Islam(١). 

 M   D  C  B   A  @  ?  >   =  <  ;L )٧:الفاتحة ( 
Yusuf Ali: The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace, 
Those whose (portion) is not wrath, And who go not astray.  
   
Rodwell: The path of those to whom Thou hast been gracious; - with whom 
Thou art not angry, and who go not astray. 
Arberry: The path of those whom Thou hast blessed, 
not of those against whom Thou art wrathful, 
nor of those who are astray. 

              

ة وعند ترمجة اآلية األخرية من سورة الفاحتة نالحظ استمرار املرتمجني يف استخدام اللغ

 وهي (hast-bestowed- thou-thy)الكالسيكية القدمية املستخدمة يف اإلجنيل 

ً، كما أضاف املرتمجون ألفاظا ذات you-your- granted-hasباإلجنليزية احلديثة 

ومن ناحية املفردات، جند "داللة كهنوتية، كما ذكر جاسم وجاسم؛ حيث قال 

. ن حيث هوية املرتمجني العقديةًأن الرتمجات ال يتميز بعضها عن بعض كثريا م

، )أربريي وبيويل واملودودي (blessedأربع صيغ، أشهرها " أنعمت عليهم"فلكلمة 

اهلاليل وخان، ويوسف  (bestowed Graceو ) داود، وبكتول (favouredويليها 

وكلها ذات معان متقاربة، ولكنها ختتلف يف ). رودويل (graciousً، وأخريا )علي

فلها مقابالن، أشهرمها " املغضوب عليهم"وأما . ذ األخريتان كهنوتيتانخلفيا�ا؛ إ

"wrathوأقدمهما وأكثرمها كهنوتية 
)٢(

.  

واختلفوا يف  ،the path استخدم املرتمجون املستشرقون كلمة الطريق لرتمجة كلمة صراط 

و " املغضوب عليهم"كما أوضح جاسم وجاسم، وكذلك " أنعمت عليهم"ترمجة 

                                                           

   .             ترمجة الباحث  )١ (  

 .  ١٦ ص  ،            جاسم وجاسم   ،                                         دراسة مقارنة يف اشهر ترمجات القرآن الكرمي  :                 ترمجة سورة الفاحتة  )٢ (



        
 

  ٣٧٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

واستخدم  not angry and not astray، فرتجم رودويل ترمجة حرفية "الضالني"

املرتمجان اآلخران األسلوب نفسه، بألفاظ أخرى أكثر كهنوتية، وإن كان املعىن 

ًاحلريف للرتمجة واضحا، لكن املعىن الداليل مفقود، ومجال أسلوبه الرتكييب املوجز يف 
لرتمجة حرفية؛ تستخدم لغة قدمية، اللغة العربية للنص األصلي مفقود، وأصبحت ا

إذ إن املعىن الداليل . ذات تركيب كالسيكي حياكي اللغة اإلجنليزية الكهنوتية

ََوال ("والتفسريي للمغضوب عليهم وال الضالني، كما ذكر يف التفسري الوجيز 

َالضالني ِّ  - ُّوال الذين ضلوا، وهم النصارى، فكأن املسلمني سألوا اهللا : ﴾ أي َّ

َ أن يهديهم طريق الذين أنعم عليهم، ومل يغضب عليهم كما غضب على - ىل تعا

َّاليهود، ومل يضلوا عن احلق كما ضلت النصارى
)١(

." 
 Allah, you blessed those who believe in you with the true religion of Islam, 

but not the disbelievers of the Jews and Christians(٢).  

 ورة البقرةأوائل س

 M  2   1  0  /  .  -  ,  +   *  )(  '&   %  $  #  "  !

   B  A  @  ?  >  =  <  ;  :   9   8  7  6  5  4  3

   L  K  J   I  HG  F  E  D  CL  مقارنة ترجمة أوائل سورة

  البقرة
Surah ٢. The Cow by Yusuf Ali 
١. A.L.M. 
٢. This is the Book; in it is guidance sure, without doubt, to those who fear 
Allah. 
٣. Who believe in the Unseen, are steadfast in prayer, and spend out of what 
We have provided for them; 
٤. And who believe in the Revelation sent to thee, and sent before thy time, 
and (in their hearts) have the assurance of the Hereafter. 

                                                           

  .  ٨٩     ،                             تفسري الكتاب العزيز، الواحدي        الوجيز يف   )١ (

   .             ترمجة الباحث  )٢ (



        
 

  ٣٧٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

٥. They are on (true) guidance, from their Lord, and it is these who will 
prosper. 
 
Sura ٢ - THE COW by J Rodwell 
MEDINA - ٢٨٦ verses 
In the Name of God, the Compassionate, the Merciful 
Elif. Lam. Mim. No doubt is there about this Book: It is a guidance to the 
God-fearing, 
Who believe in the unseen, who observe prayer, and out of what we have 
bestowed on them, expend for God; 
And who believe in what hath been sent down to thee, and in what hath been 
sent down before thee, and full faith have they in the life to come: 
These are guided by their Lord; and with these it shall be well. 
 
II 
THE COW by Arberry 
In the Name of God, the Merciful, the Compassionate 
Alif Lam Mim 
That is the book, wherein is no doubt, 
a guidance to the godfearing 
who believe in the Unseen, and performed the prayer, 
and expend of what we have provided them; 
who believe in what has been sent down to thee 
and what has been sent before three, 
and have faith in the Hearafter; 
those are upon guidance from their Lord, 
those are the ones who prosper. 

 

 مسيت سورة البقرة �ذا االسم؛ وذلك أل�ا خترب عن قصة بين إسرائيل مع البقرة اليت 

ٍأمرهم اهللا عز وجل بذحبها، وأخذ جزء منها؛ ليضربوا به القتيل، فإن فعلوا ذلك 

َّفإنه سيحىي بإذن اهللا، وخيرب عمن قتله إىل  وقد قام املرتمجون الثالثة برتمجة االسم .َّ

the Cow،ومل يشر أحد منهم إىل سبب تسمية اآلية الداللية؛ حيث إ�ا   البقرة

لقرينة ذكر قصة البقرة املذكورة فيها، "ليست جمرد اسم حليوان، وإمنا اختري االسم 

وعجيب احلكمة فيها
)١(

 ." 

                                                           

   .   ٢٧٠  /  ١  :                                الربهان يف علوم القرآن، الزركشي  )١ (



        
 

  ٣٧٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

وسورة البقرة سورة مدنية، مل تنزل دفعة واحدة، وهذا ما جعل املستشرق رودويل 

 الكرمي، ومل يستطع أن يدرك حكمة نزول اآليات يتشكك يف ترتيب سور القرآن

ًاليت نزلت بتشريعات معينة لتعاجل أحداثا معينة، وهلذا مل يكن نزول اآليات برتتيب 

ًاملصحف، وقد خلق هذا الرتتيب نوعا من اإلرباك للمستشرقني، الذين مل يدركوا 
اهللا هداية خللقه، حقيقة القرآن الكرمي، وأنه كالم اهللا املنزل من عنده على رسول 

وقد أوضح ذلك د عبد . وليس جمرد كتاب له تقسيمات من فصول وأجزاء معينه

 القرآن نزول حسب �زمنيا ًترتيبا السور ترتيب أعاد رودويل"اهللا اخلطيب قائال 

 وكيفية القرآن، النص فهم الغريب القارئ على يسهل كي بزعمه؛ الكرمي، وذلك

 عمله يف تأثر وقد الكرمي، للقرآن تأليفه أثناء وسلم يهعل اهللا صلى النيب فكر تطور

 األوىل الفرتة تنزيالت رودويل عمل من استثنينا إذا إال نولدكه، تيودور بعمل هذا

"مكة يف
)١(

 .  

 M  "  !L] ١: البقرة[  

 بدأت سورة البقرة باحلروف املقطعة، اليت ال يعلم معناها إال اهللا، وإن كان هناك من 

روف املقطعة تدل على مكونات الكلمات، واجلمل العربية، املنزل �ا يري أن احل

فقام يوسف علي . القرآن وهذا ما جعل املرتمجني الثالثة يرتمجو�ا على أ�ا حروف

أما رودويل وأربريي فقد ) ALM(برتمجة احلروف املقابلة هلا باللغة اإلجنليزية 

 نطق رودويل عن الطريقة اليت ترمجاها كما تنطق بالعربية، وإن اختلفت طريقة

أما رودويل فقد ترمجها إلف بكسر ، (Alif)ينطق �ا أربريي؛ حيث ترجم ألف 

نطق اللغة العربية، على عكس  ويدل ذلك على متكن أربريي من (Elif) األلف

أما يوسف علي فقد قدم املقابل باللغة اإلجنليزية، ومل يصحب ذلك . رودويال

                                                           

    ، ص  ٦   ٢٠٠         اخلطيـب،         رودويل ،  .  م  .                                                                دراسة نقدية لرتمجة معاين القرآن الكرمي إيل اللغة اإلجنليزية للمستشرق ج  )١ (

٢٩-  ٢٨  .   



        
 

  ٣٨٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

أغراضها أ�ا " وبالرجوع إىل كتب التفسري جند أن من .ًشرحا للحروف العربية

�ابتدئت بالرمز إىل حتدي العرب املعاندين حتديا إمجاليا حبروف التهجي املفتتح �ا  �

ِ بعده، وانتظارهم لبيان مقصده، فأعقب بالتنويه ًرمزا يقتضي استشرافهم �ا ملا يرد

ًبشأن القرآن، فتحول الرمز إمياء إىل بعض املقصود من ذلك الرمز له أشد وقعا  ً

"على نفوسهم
)١(

 .  

ْترمز إىل التحدي بأن يأتوا مبثل  "كما أنه مل يشر أي منهم إىل التحدي فيها إذ إ�ا  َ ِ

ِ حروف مما ينظمون منها كالمهم، إن هذا القرآن، املؤلف من كلمات ومجل ذات

ََُّكانوا صادقني يف زعمهم، أن الرسول تـقوله على اهللا، فإذا عجزوا عن اإلتيان  َ َ

مبثله، أو مبثل سورة منه مع ما ميتازون به من الفصاحة والبالغة وحسن البيان، 

َفمحمد مثلهم وشأنه شأ�م، فهذا دليل على أن القرآن من عند اهللا ْ ْ
)٢(

 . 

 M  ,  +   *  )(  '&   %  $  #L )٢: البقرة(  

فقد ترمجها كل من يوسف " ذلك" جند أن املرتمجني قد انقسموا يف ترمجة اسم اإلشارة 

 وكالمها من أدوات اإلشارة يف اللغة that وترمجها أربريي thisعلي ورودويل 

الشيء البعيد، اإلجنليزية، فاألوىل تشري إىل الشيء القريب، أما الثانية فتشري إىل 

واحلقيقة أن اإلشارة املستخدمة يف النص القرآين ليست فقط لإلشارة 

والتخصيص، وإمنا هي للتأكيد على أمهية الكتاب، وليس هناك مربر الستخدام 

that هو هذا الكتاب، أما ترمجة كلمة ) ذلك الكتاب(؛ حيث إن املقصود بـ

 واحلقيقة أن القيمة الداللية )Book(فقد اتفق مجيعهم على ترمجتها " الكتاب"

ٌكتاب مؤلف، أو مكتوب، وله مؤلف، وأما : هلذه الكلمة يف اللغة اإلجنليزية تعين
ذلك "مقصود الكلمة يف النص القرآين فهي تعين مباشرة القرآن الكرمي، فآية 

                                                           

   .   ٢٠٣  /  ١  :                            التحرير والتنوير، ابن عاشور  )١ (

   .   ١٥٨  /  ٤  :                                                        التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، جممع البحوث العلمية باألزهر  )٢ (



        
 

  ٣٨١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

تعين هذا القرآن، أي كتاب اهللا املختلف عن كتب البشر، اليت حتتوي  " الكتاب

وأفكار، أما كتاب اهللا الذي ال ريب فيه، فلن جتد فيه أخطاء؛ ألنه على أخطاء 

  .كالم اهللا

َ قال ابن جريج" وقد ورد يف تفسري ابن كثري  ُذلك الكتاب: "قال ابن عباس: ُ َ َِ ْ هذا ": َِ

ّوكذا قال جماهد، وعكرمة، وسعيد بن جبري، والسدي ومقاتل بن حيان، . الكتاب
 ذلك مبعىن هذا، والعرب تقارض بني هذين أن: وزيد بن أسلم، وابن جريج

االمسني من أمساء اإلشارة فيستعملون كال منهما مكان اآلخر، وهذا معروف يف 

ُالكتاب{و .كالمهم َِ إن املراد بذلك الكتاب اإلشارة إىل : ومن قال. القرآن} ْ

ْالتوراة واإلجنيل، كما حكاه ابن جرير وغريه، فقد أبعد النجعة وأغرق  َ ْ يف ) ٢(َّ

)١( النزع، وتكلف ما ال علم له به
."   

حيث إن قراءة القرآن هلا  M  ,  +   *  )(  '&   %L ونأيت هنا إىل ترمجة 

 خصوصية، وأن الوقف على بعض الكلمات له داللته اخلاصة، فعندما نقرأ

M  ,  +   *  )(  '&   %  $  #L  فعند ذلك يكون املعىن أن هذا 

وبعرض الرتمجة احلرفية للنص اإلجنليزي لرتمجة . بةالكتاب ليس فيه شك أو ري

للذين ) ريبة(هذا الكتاب الذي به هدى بدون شك "يوسف علي، جنده يقول 

ويكون قد اعتمد يوسف علي على قراءة النص القرآين " اهللا) خيافون(خيشون 

، ويكون املعىن هذا القرآن ال شك أن فيه هدى للذين "هدى"بالوقف على 

 وهي تعين بالتأكيد، كما استخدم sure، واستخدم يوسف علي كلمة يتقون اهللا

without doubt بدون شك، وكال الكلمتني هلا نفس املعىن الذي مل يضف إىل 

  . ًالنص املرتجم جديدا، وقد ترجم املتقني إىل الذين خيشون اهللا

                                                           

   .   ١٦٢ / ١           ، ابن كثري،                   تفسري القرآن العظيم  )١ (



        
 

  ٣٨٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

ًشدا إىل هذا الكتاب الذي ال يوجد فيه شك، مر :أما أربريي فقد ترجم اآلية كاآليت

، وقد استخدم أربريي كلمات كهنوتية )ترمجة حرفية للنص اإلجنليزي(خمافة اإلله 

 والكلمة األخرية ذات تركيب غريب خاطئ؛ godfearing و  guidanceمثل 

 the، واستخدام أداة التعريف God-fearingأصلحها رودويل عندما استخدم 

هذا الرتكيب الذي قصد به أربريي ليس له مربر إال اإلشارة إىل اخلوف، وقد أدى 

مع كثرة األخطاء الرتكيبية  االختصار، واللغة الشعرية إىل عموم املعىن والداللة،

  .  النحوية يف اجلملة

أما رودويل فقد حرف تركيب اجلملة العربية، ليبدأها بأنه ليس هناك شك عن هذا 

ستخدامه حرف جر إنه مرشد للذين خيافون اإلله، وقد غري املعىن با: الكتاب

about وليس in وهكذا أصبح ليس هناك شك عن هذا الكتاب، وليس يف هذا 

  .الكتاب

ومن خالل الرتمجات الثالث نالحظ أ�م مل يستطيعوا ترمجة كلمة املتقني، حيث 

الذين خيافون من اهللا، والتقوى هي اخلوف واخلشية من : فسرها كل منهم على أ�ا

من جمرد اخلوف من اهللا، يوضح ذلك د يوسف اهللا، ولكنها درجة أعلى 

َّمن هم املتقون؟ املتقون هم املوصوفون بتقوى اهللا عز وجل" القرضاوي فيقول  َّ َّ .

ّولذلك أشار النيب عليه الصالة والسالم إىل صدره، . خشية اهللا: َّوأساس التقوى

 "التقوى ها هنا: "وقال ثالث مرات
)١(

 يف التقوى كما ذكر القرآن أصلها .

َّالقلب، ومثر�ا على اجلوارح بأداء الفرائض والنوافل، واجتناب احملرمات،  ْ M  8

  A      @   ?  >  =  <   ;  :  9L ]ويرتقى ]٣٢:احلج ،

ُال يبلغ العبد أن يكون من : "اإلنسان بتقواه، كما جاء يف بعض األحاديث

                                                           

  .   ٣٣٩ /  ١٤  :     ٨٧٢٢             ، وأمحد برقم      ١٩٨٦ / ٤  :     ٢٥٦٤                            رواه مسلم يف الرب والصلة برقم     )١ (  



        
 

  ٣٨٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

ًاملتقني، حىت يدع ما ال بأس به، حذرا ملا به البأس َ َ َ "
)١(

فاجلنة ال يدخلها إال  .

املتقون
)٢(

 ."  

 M  5  4  3  2   1  0  /  .  -L )٣: البقرة(  

صفات املتقني كما ذكرها القرآن الكرمي، ومجيع املرتمجني هذه اآلية تبدأ باحلديث عن 

، فقد "يقيمون الصالة"  واختلفوا يف ترمجةthe Unseenقد ترمجوا كلمة الغيب إىل 

 وهي مبعىن راسخني يف الصالة، steadfast in prayer ترمجها يوسف علي  

 وتعين يؤدون الصالة، أما رودويل فقد perform the prayerوترمجها أربريي إىل 

 مبعىن الذين حيافظون الصالة، وقد أخفق كل منهم who observe prayer ترمجها 

مجة يف أن ينقل تفسري أو معىن يقيمون الصالة، وذلك نتيجة اخلطأ يف تر

 وهي قد تعين prayerالكلمتني، فقد ترجم كل منهم الصالة إىل الكلمة املسيحية 

أيضا الدعاء، أو باألصح صالة يف شكل دعاء، كذلك اخلطأ يف ترمجة يقيمون 

إىل يؤدون أو حيافظون أو يقفون يف الصالة، وقد قصدت كل كلما�م املعىن 

� صالة هو أن تكتب صوتيا، الشكلي يف أداء الصالة، واألصل يف ترمجة كلمة

قال السعدي ويتم تفسري معناها يف اهلامش، على أ�ا تعين صالة املسلمني، وقد 

 :يف تفسريها

يفعلون الصالة، أو يأتون بالصالة؛ ألنه ال يكفي فيها جمرد اإلتيان بصور�ا : مل يقل"

. ا، وشروطهاًفإقامة الصالة، إقامتها ظاهرا، بإمتام أركا�ا، وواجبا�. الظاهرة

ًوإقامتها باطنا بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها، وتدبر ما يقوله ويفعله 

´  M  ¸  ¶  µ  :منها، فهذه الصالة هي اليت قال اهللا فيها

                                                           

  /  ٢   ):     ٤٢١٥ (               ماجة يف الزهـد               حسن غريب، وابن  :       ، وقال   ٢١٥ / ٤   ):     ٢٤٥١ (                          رواه الرتمذي يف صفة القيامة     )١ (  

   ).   ٤٣٥ (                             ، وضعفه األلباين يف ضعيف الرتمذي     ١٤٠٩

  ؤ    )٢ (  



        
 

  ٣٨٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

  »º     ¹L فال ثواب لإلنسان من . وهي اليت يرتتب عليها الثواب

 اصالته، إال ما عقل منها، ويدخل يف الصالة فرائضها ونوافله
)١(

."  

 M  5  4  3  2L )٣:البقرة(   

 يف زمن املاضي، وهو يعين أمد من ميد، أو provided  لقد استخدم املرتمجون الفعل 

وهي تعين أنعم  bestowedوفر من يوفر، وقد استخدم رودويل كلمة إجنيلية، وهي 

 يوسف علي ترمجة حرفية  تعينعليهم، وذلك ليعربوا عن معىن رزقناهم، وترمجها 

، أما من ناحية الرتكيب فإن اجلملة اليت ركبها )ينفقون ما حنن قد وفرنا هلم(

رودويل تعتمد على العبارات املقطعة بدون فعل، ولذلك استخدم الفاصلة، وإن 

كانت العبارة األخرية معقدة الرتكيب مما أدى إىل غموض الداللة، واإلطالة اليت 

  . القرآينمل تستطع تفسري املعىن املقصود يف النص

 M   B  A  @  ?  >  =  <  ;  :   9   8  7  6L )٤:البقرة( 

ٍقال ابن عباس"عن تفسري هذه اآلية يقول ابن كثري  ََّ ُ ْ َ َوالذين يـؤمنون مبا أنزل إليك : (َ َِْْ َُِْ َِ َ ُ ِ ُ َ
ِ َّ

َ
َوما أنزل من قـبلك

ِ
َْ ْ َ

ِ َُِْ ْأي) َ قون مبا جئت به من الله، وم: َ َيصدِّ َُ
ِ ِ َِّ

َ
ِ َ ْ ِ َِ َ ُ َا جاء به من قـبـلك َ َ َْ ْ َ َ

ِِ
َ

ِمن المرسلني، ال يـفرقون بـيـنـهم، وال جيحدون ما جاءوهم به من ر�م وباآلخرة 
َ
ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َ َ ُْ ْ ْ ِّْ ْ َ َ َ َ ُ

ِ ُ ُ َ َُ َْ َ َُ َ ْ َُِّ َ
ِ
َ ْ َ

َهم يوقنون ُ
ِ
ُ ْ ْأي) ُ ِبالبـعث والقيامة، واجلنة، والنار، واحلساب، والميزان: َ

َ
ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ

ِ
َ
ِ ِ ِْ ِْ َّ ََّ َ َ َ

ِ
ْ ِ 

)٢(
يف  و

، ومل يفعل مثله إال andترمجة يوسف علي جنده قد بدأ اجلملة حبرف العطف و 

 عند أماwho رودويل، بينما فضل أربريي أن يبدأ اجلملة بضمري وصل الذين  

 the) الوحي الذي أرسل إليك(ترمجة ما أنزل إليك فقد ترمجها يوسف علي 

Revelation sent to theeحيث ) ما أرسل إليك(اها  و رودويل وأربريي قد ترمج

 يف زمن  sendإن مجيعهم ترجم ما أنزل أي ما أرسل؛ أل�م استخدموا الفعل 

                                                           

  .    ٤٠  :                                              تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، السعدي )١ (  

  .   ١٧٠  /  ١  .          ، ابن كثري                  تفسري القرآن العظيم     )٢ (  



        
 

  ٣٨٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

املاضي البسيط، أو املاضي التام، وكما سبق وذكرنا فقد استخدموا اإلجنليزية 

 وهي تعين أنت، وعند التعرض إىل ما أنزل من thee and thyالكالسيكية القدمية 

ما أرسل من قبلك أو من قبل زمنك عند يوسف علي، : قبلك فقد مت ترمجتها

أن هلم ضمان أو توكيد يف احلياة "وباآلخرة هم يوقنون ترمجها يوسف علي 

  .أما رودويل وأربريي فقد ترمجاها أن عندهم إميان باحلياة اآلخرة" اآلخرة

ا كم" هم" وباحلديث عن الرتكيب النحوي والصريف فقد أغفل كل املرتمجني الضمري 

ًمل يستخدموا فعال للجملة، وذلك العتمادهم على ضمري الوصل فاعل أ�م 

ً فاعال للجملة، كما استخدمها يوسف علي وأربريي، واستخدم who الذين 

الذي أربك ) have they(رودويل تقدمي الفعل على الفاعل بدون سبب حنوي 

 للنص اإلجنليزي ولعل الرتمجة احلرفية. الرتكيب وأضعف املعىن الداليل للجملة

ويف قلو�م إميان باحلياة (يوضح خطأ الرتكيب النحوي، فقد ترجم يوسف علي 

لديهم (، أربريي )أ�م لديهم إميان كامل باحلياة اليت سوف تأيت(، رودويل )األخرة

  ). إميان باحلياة األخرة

 M   L  K  J   I  HG  F  E  D  CL )٥: البقرة(  

إشارة إىل الذين ) أولئك: (قوله تعاىل: "�لشعراوي نصا فقالفسرها الشيخ حممد متويل ا

. تنطبق عليهم كل الصفات اليت يبينها اهللا سبحانه وتعاىل يف اآليتني السابقتني

فأولئك الذين تنطبق عليهم هذه الصفات وصلوا إىل اهلدى، أي إىل الطريق 

: وقوله تعاىل .ووصلوا إىل الفالح، وهو اهلدف من اإلميان. املوصل لإلميان

َأولـئك على هدى من ر�م وأولـئك هم ٱلمفلحون{ ُ
ِ ْ ُ َْ ُ ُ َُ َِ ِ ِٰ َٰ َْ ُْ ُْ َِّّ ِّ ً ٰ ولكن ملاذا ، تشمل اجلميع} ََ

َأولـئك{ استخدم اهللا تبارك وتعاىل  َِٰ مرتني؟ تلك من بالغة القرآن الكرمي، وملاذا } ُْ

انان، بل إميان دمج اخلربين بعضهما مع بعض؟ حىت نعرف أنه ليس يف اإلسالم إمي

ولو نظر إىل . وسيلته اهلدى، وغايته الفالح. واحد، يرتتب عليه جزاء واحد

التكليفات اليت هي اهلدى املوصلة إىل الغاية جند أن اهللا سبحانه وتعاىل رفع 



        
 

  ٣٨٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

لنعرف أن اهلدى مل يأت ليقيد حركتك يف احلياة ويستزلك، . املهتدي على اهلدى

وإمنا جاء لريفعك
)١(

."   

، ھمthey فمنهم من ترمجها ) أولئك( عن ترمجة اآلية فقد اختلف املرتمجون يف ترمجة أما

 اسم إشارة للبعيد والقريب these أما رودويل فقد ترمجها thoseوترمجها أربريي 

اجلمع، ومل يستطع أي من املرتمجني أن يفسرها على أ�ا تشري إىل املتقني الذين 

ؤمنون بالغيب، احملافظون على الصالة، امل(سبق ذكرهم، فهؤالء األشخاص 

إرشاد  ( true guidanceواليت ترمجها يوسف علي " على هدى"، )واملنفقون

 أرشدهم، are guided واستخدم رودويل الفعل . كما استخدمها أربريي) حقيقي

، )أ�م على إرشاد حقيقي(يوسف علي : أو هداهم، وتكون الرتمجة كما يلي

  ).  هؤالء على إرشاد من ر�م(، أربريي ")سيدهم"شدهم ر�م أ�م قد أر(رودويل 

  it is these(ويف اجلزء األخري من اآلية جاءت الرتمجة برتكيبات خاطئة، فيوسف علي 

وذلك ليشري )  it is this(جعل املفرد مع اجلمع، وكان جيب أن يستخدم املفرد ) 

ف علي زمن املستقبل واستخدم يوس. إىل اهلدى الذي سوف يؤدي إىل الفالح

 يعين أ�م سوف يفلحون، أما أربريي فقد ترجم هؤالء هم will prosperيف الفعل 

نالحظ أن الرتكيب النحوي  those are the ones who prosperالذين أفلحوا 

�ذه األشياء (صحيح واضح، ومل يشأ رودويل استخدام نفس الفعل، إمنا ترجم 

، ويف ا�مل كانت ترمجة .with these it shall be well) أ�ا سوف تكون حسنة

اآلية واضحة الرتكيب عند أربريي، لكنها فاقدة للداللة التفسريية للمعاين لديهم 

  . اليت مل تستطع الرتمجة اإلجنليزية أن تنقل املعىن املراد من رب العباد
١-Alif Lam Meem (these are Arabic letters).  
٢-This Qur’an has no doubt and it is legislation to the believers of Allah. 
٣-Those believers have faith in the other life, they perform from their hearts 
the Saalah (Moslems prayers) and they spend from what Allah has given 
them. 

                                                           

  .   ١٣٢  /  ١  :                              تفسري الشيخ الشعراوي، الشعراوي   )١ (



        
 

  ٣٨٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادساملجلد  

 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

٤- They believe in the message of Prophet Mohamed (Peace be on Him) and 
the messages of other Prophets before Him, and they believe in the life after 
death. 
٥- Those are the true believers who are guided by Allah and they are the 

winners(١).   

 أهم المالحظات على مقارنة هذه الترجمات

مجة للقرآن الكرمي، من العربية إىل اإلجنليزية يف أحد متاحف  ظهرت تر١٧٣٣يف عام 

 George Saleلندن، واليت تعد من أقدم الرتمجات اليت اعتمد مرتمجها جورج سيل 

على ترمجة قدمية من الالتينية من العصر الروماين، وكان سيل قد تعلم اللغة العربية 

يبة، كما أنه صرح بأنه مل يف وقت فراغه، ومل يستطع أن يتقن هذه اللغة الغر

يذهب يف حياته إىل أي بلد عريب مسلم، وليس له دراية بالثقافة العربية، وال 

اإلسالمية، ومع ذلك فإن ترمجته للقرآن تعد من أهم املراجع اليت استند إليها 

املستشرقون، الذين قاموا برتمجة القرآن بعد ذلك يف القرن التاسع عشر والقرن 

مل أكن : " فقالالتجربةدهش يف األمر أن سيل قد كتب عن هذه العشرين، وامل

ً، فإن شخصا مثلي ليس من أصل عريب، ومل أزر يف حيايت كثريةأمتلك مميزات 
هذه البالد، ومع ذلك تعرضت هلذه التجربة لرتمجة القرآن من هذه اللغة العربية 

"املعقدة
)٢(

  )٣ترمجة الباحث للنص األصلي. (

سة احلالية أهم الرتمجات القرآنية إىل اللغة اإلجنليزية، وهناك ترمجات وقد تناولت الدرا

أخرى كثرية ال يتسع لنا املقام لذكرها كلها، لكن مت عرض هذه الرتمجات كنموذج 

وهذه مالحظات عامة على . يتم القياس عليه؛ للحكم على مثل هذه الرتمجات

                                                           

   .              ئل سورة البقرة                     حماولة ترمجة الباحث ألوا  )١ (

(٢)Bevilacqua, Alexander. "OPINION: When the Quran Spoke 

English." When the Quran Spoke English. Aljazeera America, ٩  
Feb. ٢٠١٤    . Web. ١٠   Nov. ٢٠١٥    . 

(٣) " I am but too sensible of the Disadvantages, one who is neither a 

Native, nor ever was in the Country must lie under, in playing the 
Critic in so difficult a Language as the Arabick. Bevilacqua, ٢٠١٤    .   
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رأينا أنه ميكن االسرتشاد �ا . الرتمجات السابقة للقرآن الكرمي، اليت مت عرضها

، واملستخدمة من قبل املسلمني الذين ال الشائعةلدراسة مثل هذه الرتمجات 

، ويضطرون إىل قراءة هذه الرتمجات لفهم معاين آيات القرآن العربيةجييدون اللغة 

  : يلي فيما جنملها النتائج من جمموعة إىلوميكننا أن خنلص . الكرمي

 املستشرقني من أمثال رودويل وأربريي ويوسف علي، مل حياولوا أن معظم املرتمجني-١

؛ بل إ�م حاولوا جمرد ترمجة التفسري، ومل يكن لديهم دراية بعلم القرآينفهم النص 

، مع عدم درايتهم برتاكيب النحو والصرف يف املقابلةاأللفاظ إىل اللغة اإلجنليزية 

، باإلضافة املعاين، وال تفسري القرآنات اللغة العربية؛ لذلك مل يهتموا مبدلوالت آي

 والكنايات،، مثل االستعارات، البالغيةإىل عدم درايتهم بأسلوب اللغة العربية 

 عدم اهتمامهم باملسائل ذلك إىل وإضافة وا�از،وغريها من أساليب البالغة 

فوا كثريين ممن ترمجوا معاين القرآن اعرت " إن بل. ، وأسباب نزول اآلياتالفقهية

بصعوبة ذلك، وعجز اللغات األخرى عن جماراة اللغة العربية، اليت نزل �ا القرآن 

. ج. أ-  على سبيل املثال ال احلصر–...اعرتفوا �ذه احلقيقة،  الذين ومن. الكرمي

بدون شك لغة : " حيث قال- الذي كان من أشد املعجبني بلغة القرآن-أربريي

ناسبة؛ ألن البيان املعجز يتالشى حىت يف أكثر القرآن العربية تتحدى أية ترمجة م

"الرتمجات دقة
)١(

  . 

أن املستشرقني اإلجنليز كان هلم دور هام يف جمال ترمجات القرآن إىل اإلجنليزية، -٢

ًواليت مل تكن بدوافع بريئة، من أجل الدعوة إىل اهللا مثال، أو فهم كتاب اهللا، بل 

غالطات وتثبيت املفاهيم اخلاطئة، مثل كان أكثرها من أجل التشكيك، ونشر امل

 واستخدام مفردات من اإلجنيل، باإلضافة إىل Godاسم اهللا، حيث يرتجم إىل 

استخدام اللغة اإلجنليزية الكالسيكية القدمية، اليت هلا مدلوالت كهنوتية، وكل 

                                                           

   .   ٢٢٣    ،                                         دراسة مقارنة لرتمجات معاين القرآن، أمحد راغب (١)  
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ذلك من أجل التشكيك، وخلق نوع من التشابه بني معتقدا�م والرتمجات اليت 

أن الصراع الثقايف بني  "ويف هذا السياق اعترب منتصر حممود .ترمجات القرآنأمسوها 

اللغة العربية اإلسالمية، وما يقابلها يف اللغة اإلجنليزية يبدو من بني املشاكل اليت 

يف هذه احلالة فإن هذا املقابل . تواجه املرتجم، عند ترمجة نص إسالمي ديين

فبعض . ا من سوء الفهم عند قارئ الرتمجةًاإلجنليزي متوفر، ولكنه خيلق نوع

وكال الكلمتني . عند ترمجة فتح مكة" احتالل"أو " املرتمجني يستخدمون كلمة غزو

ال تعرب عن احلدث الذي فعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه عندما 

دخلوا مكة
)١(

ترمجة الباحث للنص األصلي." (
)٢(

(  

 على مثل هذه الرتمجات من قبل بعض اهليئات  أن االستخدام الواسع واالعتماد-٣

ًاإلسالمية، واملؤسسات العربية؛ جيعل كثريا من املسلمني من اجلنسيات غري 
العربية، تعتمد على هذه الرتمجات اليت �ا كثري من املالحظات واألخطاء اللغوية 

ن كما أ. والعقائدية، اليت قد يكون هلا تأثري على فهم معاين القرآن الكرمي

األسلوب البالغي يف النص القرآين ال ميكن إغفاله أثناء ترمجة معاين القرآن؛ 

. حيث إن هذه املعاين البالغية هلا تأثري هام يف اكتمال املعىن الداليل املقصود

أن استخدام االستعارة يف القرآن، باإلضافة إىل "كتب أبوبكر على وآخرون 

لقرآين، ولذلك فإن املرتمجني جيب أال االستخدام ا�ازي، يعد من مسات النص ا

                                                           

(١) Mahmoud, Montasser Mohamed Abdel Wahab. "Challenges of 
Translating Islamic Religious Items from Arabic into English." 
(٢٠١٥    ). Respository.nauss.edu.sa.   p.٩  

(٢) “The cultural conflict between the Islamic Arabic item and its 
English equivalent seems to be among the problems that the 
translator faces in translating an Islamic religious item. In this case, 
the equivalent seems to be found but it actually may create a kind 
of misunderstanding for the target reader. Some translators tend to 
use the word, “conquest” or “occupation” to refer to Fath Mahhak. 
Both of the words misinterpret the actions made by the Prophet and 
his Companions when they entered Makkah”. Ibid. p.٩  
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يتجاهلوا هذا االستخدام عند حماولتهم لرتمجة النص القرآين
)١(

ترمجة الباحث ". (

للنص األصلي
)٢(

(  

مشاركة كثري من املسلمني الذين هم ليسوا من أصول عربية، وذوو مذاهب خمتلفة -٤

ذي يعتقد كثري من يف ترمجة القرآن الكرمي إىل اإلجنليزية مثل يوسف علي، وال

الدارسني والباحثني أن ترمجته للقرآن تعد من أهم الرتمجات إىل اإلجنليزية؛ لكونه 

ًمسلما تعلم العربية، جبانب لغته األصلية، وهي اإلجنليزية، ولكن مبقارنة ترمجته مع 
ترمجات املستشرقني، غري املسلمني، يتبني كثري من التشا�ات واألخطاء املشرتكة 

 وميكن الرجوع إىل بعض الدراسات املهمة يف هذا ا�ال، مثل كتاب د عبد .بينهم

 ١٦٤٩من عام (ترمجات معاين القرآن الكرمي إىل اللغة اإلجنليزية " اهللا اخلطيب 

  ).٢٠١٤دراسة تقيم وعرض، الشارقة،) ٢٠١٣حىت عام 

 اآليات،  أن هناك ترمجات إىل اإلجنليزية قد اعتمدت على الرتتيب الزمين لنزول-٥

وبناء على ذلك فقد مت عرض سور القرآن برتتيب خمتلف عن ترتيب املصحف 

الشريف، مثل ترمجة رودويل اليت كان يهدف املرتجم منها إىل التشكيك، وإثبات 

  .   معتقدات خاطئة، �دف إىل التشويه

يعتمد ً أن هناك من املرتمجني املستشرقني، مثل أربريي اعتمدوا منهجا يف الرتمجة، -٦

على مقدمة تشرح األلفاظ القرآنية، باإلضافة إىل مقدمة تفسريية لبعض العقائد، 

�واملسائل املرتبطة بالشريعة؛ ظنا منه أ�ا سوف تعمل على مساعدة القارئ على 

  .فهم ترمجة النص القرآين

                                                           

(١) Ali, Abobaker, et al. "Some Linguistic Difficulties in Translating 
the Holy Quran from Arabic into English. " International Journal of 
Social Science and Humanity٥٨٨ :( ٢   ٢٠١)    ٢.٦   . 

(٢) The use of metaphor in the Quran, along with other rhetorical 
usages, is a feature of the Quranic text. Therefore, translators 
should not ignore its use when attempting to translate the Quranic 
text (Al-Misned, ٢٠٠١    , p. ١٤٥   ). 
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 كثري من املرتمجني املستشرقني أمثال رودويل، بدأ ترمجته مبقدمة حتدث فيها عن -٧

اريخ القرآن ومصادره، اليت ربطها بالكتب املقدسة، وحتدث عن الرسول الكرمي، ت

ًوالوحي، وكان جممل كالمه تشكيكا يف نزول القرآن ومصدره، ويذكر سعودي 

ترمجة بكتال بعنوان معاين القرآن الكرمي، أعد هلا مقدمة عن " صديق ذلك قائال 

لى الوحي القرآين، وكيفية تسجيله باإلضافة إىل إلقاء الضوء ع. حياة النيب حممد

إن الرتمجة قدمت هوامش قصرية للشرح. وترتيب السور
)١(

ترمجة الباحث للنص " (

األصلي
)٢(

 .(  

 أن معظم ترمجات القرآن الكرمي إىل اللغة اإلجنليزية قام �ا مستشرقون جييدون -٨
صها كثري من أكثر من العربية، مما جعل ترمجتهم ينق) اإلجنليزية(لغتهم األصلية 

فهم النص األصلي، وفهم الرتكيب النحوي والصريف للغة العربية، وعلى سبيل 

املثال، تداخل األزمنة بني املضارع واملاضي يف النص القرآين، ويف هذا السياق 
هي يف زمن ) جاؤوكم و زاغت، وبلغت(أن األفعال " يذكر أبوبكر علي وآخرون 

ل إىل زمن املضارع، وهذا االنتقال يهدف إىل ينتق) وتظنون(املاضي، ولكن الفعل 

األزمنة يف . ربط األحداث يف عقل املتلقي، كأن األحداث تقع يف زمن املضارع
ويف بعض احلاالت . �اللغة العربية، أو يف القرآن الكرمي ال ميكن ترمجتها حرفيا

                                                           

(١) Saudi Sadiq . A Comparative Study of Four English Translations of 
Sûrat Ad-Dukhân on the Semantic Level.  

 ٢٠١٠    ,   Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, NE٦  
٢ XX, UK. P.٥  

(٢) Saudi Sadiq writes “The Meaning of the Glorious Qur’ân is 
supplemented with an introduction about Prophet Muhammad's 
life. In addition, it sheds the light on the Qur’ân, its revelation, 
recording and the arrangement of its sûrâs. The translation provides 
very short explanatory notes”. 
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حيتاجون إىل هذا االنتقال، لكي يتم نقل املعىن إىل املتلقني
)١(

ة الباحث ترمج" (

للنص األصلي
)٢(

.(  
 برغم الدراسات واألحباث العديدة اليت متت؛ لتقييم ودراسة هذه الرتمجات، واليت -٩

أثبتت مدى ضعف هذه الرتمجات، وإخالهلا بكثري من املعاين؛ إال أنه مازالت 

هذه الرتمجات حتظى بالنشر، وإعادة الطبع من قبل بالد املسلمني، وخاصة 

واسع على الشبكة الدولية، واالعتداد �ا من ضمن املصادر يف انتشارها بشكل 

مثل هذه الرتمجات  الدراسات اإلسالمية والشرعية، واألخطر من ذلك، هو انتشار

مصاحبة لتالوة القرآن على شاشات التلفزيون والقنوات الفضائية يف البالد 

  . اإلسالمية

                                                           

(١) Ali, Abobaker, et al. "Some Linguistic Difficulties in Translating 
the Holy Quran from Arabic into English." International Journal of 
Social Science and Humanity٥٨٨ :(    ٢٠١٢)    ٢.٦   . 

(٢) Ali Abobaker, etal. Explains: The verbs (ج�اؤوكم      ) ‘comes against 
you’, (زاغ�ت    ) ‘grew wild’ and (وبلغ�ت     ) ‘reached’ are in the past tense, 
but the verbوتظن�ون      ) ) ‘think’ shifts to the present tense. This shift is 
for the purpose of conjuring an important action in the mind as if it 
were happening in the present. Tenses, in Arabic or in the Holy 
Quran, cannot be conveyed literally. In some cases, they need to 
shift to convey the intended meaning to the target audience. 
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  والتوصيات  اخلامتة

للغة العربية، وهذه اللغة هلا خصوصيتها، ومن هذه  إن النص القرآين أنزل با-١

اخلصوصية، أن بعض املعاين يف اللغة العربية استعارية؛ لذلك فإنه يصعب ترمجتها 

إىل مقابالت مباشرة باللغة األجنبية، وهلذا فإن ترمجة القرآن ترمجة مباشرة تصبح 

 ترمجة مستحيلة، ويكون بديل ذلك هو ترمجة معىن النص، وبشكل أدق، هو

  .تفسري اآليات القرآنية، كما فهمها املرتجم الذي قام برتمجة تفسري القرآن

 جيب أن يكون هناك منهج علمي حمدد لرتمجة تفسري القرآن، فإن معظم الرتمجات -٢

 م، وكان ١٧٣٤" قرآن حممد"االستشراقية منذ ترمجة جورح سيل، الذي أمساها 

 اإلسالم؛ كانت أعمال عشوائية، دون يهدف منها إىل التشويه، واإلساءة إىل

منهج علمي، أو قواعد، أو ضوابط واضحة، تضبط عملية الرتمجة، وقد قال غازي 

عرفت ترمجات عديدة للقرآن الكرمي إىل لغات شيت من "عناية يف هذا املعىن 

 اإلجنليزية، والفرنسية، واألملانية، واإليطالية، والرتكية، واألردية، واهلندية،: أمهها

"والفارسية، والبشتو وغريها، مليئة باألغالط، واألخطاء الفاحشة
)١(.  

 جيب أن يكون هناك قواعد حمددة متفق عليها عند ترمجة تفسري معاين القرآن، وأن -٣

يقوم على مثل هذه القواعد، وهذه الرتمجات، مؤسسات علمية متخصصة مثل 

  : ما يليومن هذه القواعد. جممع امللك فهد باملدينة املنورة

  ،أن أمساء اهللا احلسين، وصفاته توقيفية، ليس هلا مقابالت يف اللغة األجنبية

ويتم إدراج معاين هذه  " Allah -اهللا "ولذلك جيب أن تكتب بلفظها العريب 

  .األمساء يف هامش الرتمجة

  جيب التعامل مع بعض الظواهر يف القرآن الكرمي، مثل احلروف املقطعة؛ بأن

  .ويشار إىل أن هذه هي حروف اللغة العربيةتكتب لفظا، 

                                                           

     ص   ١٠    ،     ١٩٩٦    ،                                        هدي الفرقان يف علوم القرآن، غازي عناية )١ (  
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 ن النص املرتجم هو ليس نصا قرآنيا للتعبد، إمنا هو حماولة بشرية لرتمجة إ� �

تفسري النص، وتبيني معاين آيات القرآن الكرمي إىل لغة أجنبية، تعتمد بشكل 

أساس على مدى فهم املرتجم للنص القرآين، وهلذا فإنه من الضروري أن 

ملرتجم على تفسري حمدد من التفاسري الشرعية املعروفة يف فهمه للمعاين يعتمد ا

واآليات واألحداث يف النص القرآين، وإن كان من يقوم بالرتمجة مؤسسة، 

فعليها جتديد مصادرها الشرعية واللغوية، وأن تكتب هذه املصادر يف مقدمة 

  .الرتمجة

جي للقرن احلايل، من حيث حتكم ن الواقع اجلديد، والبعد احلضاري والتكنولوإ -٤

شبكات التواصل االجتماعي، والفضائيات يف العامل احلديث؛ جيعل من ترمجات 

معاين القرآن الكرمي احلديثة املنضبطة إىل لغات العامل، ضرورة حتمية، ال مفر 

منها، فنوصي باستخدامها، حىت يتم التأكيد على أن احملاوالت السابقة لرتمجة 

 األخطاء واألغالط واألهواء الذاتية، ولكي يتم تقدمي القرآن الكرمي القرآن شا�ا

. ومعانيه وتفسريه، بشكل سليم على مستوى الفكر والعقيدة الشرعية الصحيحة

فمن الواجب وضع اسرتاتيجية "بدر الدين زواقة . ويف هذا السياق يقول د

قل الرتمجة موحدة، ورؤية متفق عليها، وتصور جامع بني كل العاملني يف ح

ومن مث عرض القرآن . القرآنية، لتفادي األخطاء وااللتباسات حول كتاب اهللا

 )١( ."ومواضيعه يف أحسن حلة حتقق أهداف دعوة اإلسالم

  

  

                                                           

   .  ٣٩ ص    ،       ٢٠١٤    ،                  بدر الدين زواقةُ                                               ُخماطر الرتمجة غري املضبوطة علميا على العقيدة والفكر،   )١ (
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  املصادر واملراجع

  املراجع العربيةاملصادر و

  :الكتب: أوال

 بدائع الفوائد، ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين 
  .)ت. د(بريوت، لبنان، دار الكتاب العريب، ) ط. د(ابن قيم اجلوزية 

  الربهان يف علوم القرآن، الزركشي، أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بن عبد اهللا
بن �ادر، حتقيق، حممد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة األوىل، القاهرة، دار إحياء 

  .م١٩٥٧الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركاه، 

 التحرير (حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب ا�يد
، ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور )والتنوير

  .  ه١٩٨٤تونس، الدار التونسية للنشر ، )  ط. د(التونسي 

  حىت عام  ١٦٤٩ترمجات معاين القرآن الكرمي إىل اللغة اإلجنليزية من عام
) ن. د(الشارقة ) ط. د(م، دراسة تقيم وعرض، اخلطيب، عبد اهللا ٢٠١٣
  .م٢٠١٤

 ١٩٩٨جندة ، رمضان، دار احملبة ، : ترمجة القرآن الكرمي وأثرها يف معانيه.  

 دراسة مقارنة يف اشهر ترمجات القرآن الكرمي، زيدان بن : ترمجة سورة الفاحتة
أحباث ندوة ترمجة معاين علي جاسم و جاسم بن علي جاسم ،  ضمن 

/ ٢٤-١٢القرآن الكرمي تقومي للماضي وختطيط للمستقبل يف الفرتة من 
  .  مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف١٤٢٢

  َّالتفسري البسيط، الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد الواحدي َ َ َ
) م. د( األوىل، َّحممد بن صاحل بن عبد اهللا الفوزان، الطبعة. حتقيق ودراسة د

  .هـ١٤٣٠ام حممد بن سعود اإلسالمية، عمادة البحث العلمي، جامعة اإلم

 ،ط. د(حممد متويل الشعراوي ، الشعراوي،  اخلواطرتفسري الشيخ الشعراوي( 
  . م١٩٩٧مطابع أخبار اليوم، القاهرة، 

  تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء، إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري
دار طيبة ) م. د(سامي بن حممد سالمة، الطبعة الثانية، :  الدمشقي، حتقيقمث

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠للنشر والتوزيع، 
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  التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، جممع البحوث، جمموعة من العلماء بإشراف
جممع البحوث اإلسالمية باألزهر، الطبعة األوىل، مصر، اهليئة العامة لشئون 

  .  م١٩٩٣ -  ١٩٧٣ة، املطابع األمريي

 الذهيب ، حممد حسني ، دار إحياء الرتاث العريب، . د: التفسري واملفسرون
  . م١٩٧٦ ، ٢بعة طالبريوت ، 

 عبد الرمحن بن ناصر بن  يف تفسري كالم املنان، السعدي،تيسري الكرمي الرمحن 
) م. د(عبد الرمحن بن معال اللوحيق، الطبعة األوىل : عبد اهللا السعدي حتقيق

   م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠.  للطباعة والنشر والتوزيعمؤسسة الرسالة

 حافظ، عماد بن زهري، اجلامعة ،محد اهللا ذاته الكرمية يف آيات كتابه احلكيمة 
  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤، ١١٢ العدد ،٣٦الطبعة املدينة املنورة،  ، اإلسالمية

 حممد : يقسنن ابن ماجه، ابن ماجة، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، حتق
دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى ) م. د) (ط. د(فؤاد عبد الباقي 

  ).ت. د(البايب احلليب 

  ،ْسنن الرتمذي، أبو عيسى، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك َ
بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ) ط. د(بشار عواد معروف : الرتمذي، حتقيق

  . م١٩٩٨

 ي، حممد ناصر الدين األلباين، برنامج منظومة صحيح وضعيف سنن الرتمذ
من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن ) ط. د(التحقيقات احلديثية 
  ).ت. د(والسنة باإلسكندرية 

  ا�موع شرح املهذب مع تكملة السبكي واملطيعي، النووي، أبو زكريا حميي
 ).ت. د(دار الفكر ) م. د) (ط. د(الدين حيىي بن شرف النووي، 

 ،حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق  القامسي،حماسن التأويل 
 بريوت، دار الكتب حممد باسل عيون السود، الطبعة األوىل،: القامسي، حتقيق

  .هـ١٤١٨العلمية، 

  مسند اإلمام أمحد، أبو عبد اهللا، أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد
د عبد اهللا : وط، عادل مرشد، وآخرون، إشرافالشيباين، حتقيق شعيب األرنؤ

 - هـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة، ) م. د(بن عبد احملسن الرتكي، الطبعة األوىل 
  . م٢٠٠١
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 ً                                                                    دراسة تركيبية داللية مقارنة  سوريت الفاحتة وبدايات سورة البقرة أنموذجا تراجم معاين القرآن الكريم إىل اإلنجليزية 

  املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه
وسلم، اإلمام احلافظ، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، 

. د(بريوت، دار إحياء الرتاث العريب ) ط. د(حممد فؤاد عبد الباقي : يقحتق
  ).ت

 وليد مقارنة كمية ونوعية بني ترمجات معاين القرآن الكرمي وترمجات اإلجنيل ،
: بن بليهش العمري ، نشر هذا البحث ضمن أحباث ندوة اللغات والرتمجة

 جامعة اإلمام حممد بن سعود الواقع واملأمول املنعقدة بكلية اللغات والرتمجة يف
األحباث «: هـ، بعنوان١٤٢٦اإلسالمية، وقد صدرت أحباث الندوة عام 

، وجاء هذا البحث »املستكتبة واحملكمة لندوة اللغات والرتمجة الواقع واملأمول
  ).٣٩٢- ٣٣٣يف الصفحات من 

  بريوت، عامل الكتب ) ط. د(هدي الفرقان يف علوم القرآن، عناية، غازي
  .م١٩٩٦.اعة والنشر، للطب

  الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد
صفوان عدنان داوودي، الطبعة : بن علي، النيسابوري، الشافعي، حتقيق

  . هـ١٤١٥األوىل، دمشق، بريوت، دار القلم، الدار الشامية، 

  االت والدوريات العلمية: ثانيا

 القرآن الكرمي إضاءة تارخيية نقدية لرتمجة روبرت أوفكيتون إشكاليات ترمجة 
ومراجعة جيمس كريتزك هلا، عبد املطلب، فؤاد، جملة فكر، السعودية، مركز 

  .٥٢ ايل ص ٤٢من ص. م٢٠١٥ لسنة ٩العبيكان لألحباث والنشر، العدد 

 ن،  اإلمام املودودي وترمجته الفريدة للقرآن الكرمي، غوري، حممد علي، باكستا
  .م٢٠١٢كلية اللغة العربية، اجلامعة اإلسالمية، 

 ترمجة معاين القرآن الكرمي، أم تفسري العلماء له؟ الفوزان، : أيهما أوىل بالرتمجة
حممد بن صاحل بن عبد اهللا، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ندوة 

 الفرتة من يف" ترمجة معاين القرآن الكرمي تقومي للماضي، وختطيط للمستقبل"
 .ه١٤٢٢ – ١٤- ٢١

 دراسة حتليلية : ترمجة القرآن الكرمي بني حتديات املصطلح ومطالب الداللة
مقارنة لرتمجة املصطلحات اإلسالمية يف القرآن الكرمي ألفاظ العقيدة والعبادة 

  ..م٢٠١٣، رسالة ماجستري، قسنطينة، جامعة منتوري، ملياء أمنوذجا، شرييب،
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 أية الكرسي منوذجا، راغب، أمحد، جملة . دراسة مقارنة لرتمجات معاين القرآن
جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات، العدد التاسع والعشرون، 

  .م٢٠١٣

  خماطر الرتمجة غري املضبوطة علميا على العقيدة والفكر حنو منهج يف عرض
دراسة حتليلية استشرافية، زواقة، بدرالدين، جملة احلقوق : الرتمجة القرآنية

سنة ١٨والعلوم اإلنسانية، اجلزائر، جامعة زيان عاشور باجللفة، العدد 
 .٤١ ايل ص ٢٦من ص . م٢٠١٤

 ين القرآن الكرمي إيل اللغة اإلجنليزية للمستشرق دراسة نقدية لرتمجة معا
رودويل ، اخلطيب، عبد اهللا،ضمن أحباث ندوة القرآن الكرمي يف .م.ج

 ، ٩/٢٠٠٦-٧ املوافق ١٠/١٤٢٧ /١٨-١٦الدراسات اإلستشراقية من 
  .٦٠ إيل ص ١من ص.جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف

 مواقع الشبكة العنكبوتية: ثالثا  

  السؤال رقم /٥٠ ،"لقاءات الباب املفتوح"حممد بن صاحل العثيمني الشيخ
   ١١٨٤٥٥/http://islamqa.info/ar، الشبكة الدولية ١٢

 الدولية الشبكة ، القرضاوي يوسف للدكتور الرمسي املوقع ،  

 http://qaradawi.net/new/articles/١٥-٢٧-٠٨-٢٠١١-١٣١٣-
٤٩-١٥ 
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