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بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة:

السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ف
ض َو ْ
اخ ِت ََل ُ
آي ِات ِو َخ ْم ُ
الحمد هلل رب العالمين القائل في كتابو العزيز { َو ِم ْن َ
ق َّ َ َ
أَْل ِس َن ِت ُكم وأَْلو ِان ُكم إِ َّن ِفي َذِل َك ََلي ٍ
ين } ( الروم ، )ٕٕ :وأفضل الصَلة وأتم التسميم عمى
ات ِل ْم َع ِال ِم َ
َ
ْ َ َ ْ
المبعوث رحم ًة لمعالمين عربيم وعجميم أبيضيم وأسودىم شرقييم وغربييم إنسيم وج ّنيم ،خاتم
اْلنبياء والمرسمين واماميم محمد بن عبد اهلل وعمى آلو وصحبو وبعد .

فإنو لم يعد يخفى عمى كل ذي بصيرة الدور الحيوي الذي تؤديو الترجمة في نقل حضارات

الشعوب وثقافاتيا وفي التفاىم بين الشعوب التي تعددت ألسنتيا لغير سبب حتى بمغت نحو

خمسة آالف لغة  ،إضاف ًة إلى آالف الميجات ،ويعود لمترجمة الفضل الكبير في ارتقاء غير أمة

احتكارىا  ،وكيف تحتكر الحضارة وىي مزيج من نتاج
سمّم الحضارة التي ال يمكن أم ًة دون سواىا
ُ
ُ
بشري في مختمف اْلماكن والعصور؟

(ٔ)ٔ/

المادي منيا عن طريق دار
وقد نيل المسممون من ينابيع حضارات اْلمم اْلخرى في الجانب
ّ
الحكمة وغيرىا ممن قاموا بترجمة عموم اليند وفارس واليونان ،ولم يكن ْلوربا أن تصحو من

سباتيا في عصر النيضة لوال اتصال مترجمييا في إسبانيا وغيرىا بالمسممين والنقل من فكرىم

وعموميم ،ولعل ىذا ما حدا بعالم المغة الشيير إدوارد سابير ( ) Edward Sapirإلى اعتبار

وعاء لحمل الحضارة من بين لغات خمس أدت ذلك الدور وىي الَلتينية
المغة العربية التي كانت
ً
واليونانية والسنسكريتية والصينية الكَلسيكية .
وتحظى الترجمة في العصر الحديث باىتمام منقطع النظير ،إذ يترجم سنويِّا مئات اَلالف من

اْلبحاث والمقاالت العممية ،بل إنو ال يكاد يطبع كتاب ذو أىمية حتى تصدر ترجمتو في غير لغة

خَلل فترة وجيزة ،كما أن السوق اْلوربية المشتركة تنفق حوالي ٓٗ %من ميزانيتيا عمى
الترجمة من لغات أعضاء السوق والييا .

(ٔ)ٕ/
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وغني عن القول أن الترجمة قد تكون أداة ٍ
بناء واصَلح إذا ما التزم المترجم اْلمانة العممية
واختار ما يصمح لمترجمة ،وقد تكون معول ىدم إذا لم تستغل في نقل الفضيمة وما ينفع الناس،

كما أن خطأً في الترجمة قد يشعل فتيل الحرب بين اْلمم ،وقد يجعل القنابل النووية تتساقط عمى

المدن لتفني النسل والحرث ،وقد أدى خطأ في ترجمة الكممة اليابانية  mokasutuالواردة في

نظر ْلن
البرقية التي أرسمتيا اليابان إلى واشنطن قبيل إلقاء القنبمة إلى ذلك الحادث المأساوي ًا
بدال
بدال من  consideredأي " يتجاىل (اإلنذار)" ً
الكممة ترجمت إلى اإلنجميزية بـ ً ignored

من" يُقبل" ،وكذا اْلمر بالنسبة لمغموض الذي يمف القرار ذا الرقم ٕٕٗ الصادر عن اْلمم
المتحدة فقد ترجمت عبارة:
le retrait des territoires occupés
إلى . the withdrawal from occupied territories

ويكمن الغموض ىنا في النص اإلنجميزي في استخدام أداة التعريف أو عدمو ،فتشير الترجمة

الفرنسية إلى االنسحاب اإلسرائيمي من جميع اْلراضي المحتمة في حين يشير النص اإلنجميزي

إلى االنسحاب من أر ٍ
اض محتمّة !

(ٔ)ٖ/

ىذه بعض المخاطر التي قد تنجم عن أخطار الترجمة في اْلمور الدنيوية ،فما بالنا عندما تقع
مثل تمك اْلخطاء في ترجمة كتاب اهلل الذي ال يأتيو الباطل من بين يديو وال من خمفو والذي تك ّفل
سبحانو وتعالى بحفظو { إِ َّنا َن ْح ُن َنَّزْل َنا ّْ
ون } (الحجر ) ٜ :ما بالنا عندما تعد
الذ ْك َر َوِا َّنا لَوُ لَ َح ِافظُ َ
ترجمات بأيدي مستشرقين ترمي إلى إيجاد حاجز بين القرآن وبين من يريد فيم اإلسَلم والدين
الذي بشرت بو الرسل والكتب السماوية ،الدين الذي لن يقبل دين بعده  ،فإما إلى جنة عرضيا

كعرض السماوات واْلرض ،أو إلى نار وقودىا الناس والحجارة؟ ماذا يحدث عندما ينكر بعض

مترجمي معاني كتاب اهلل الكريم العذاب الحسي والنعيم الحسي وبعث اْلجساد أو يزعمون بمجيء

"نبي" بعد ختم الرسالة ؟ ماذا يحدث عندما يصور القرآن الكريم عمى أنو من صنع بشر وأنو
ّ
يخاطب العرب دون سواىم؟ إن الترجمة في ثوبيا ذاك تحجب نور الحقيقة ولو إلى حين ،أما إذا
كانت الترجمة سميمة لغ ًة وعقيدةً فإنيا قد تيدي إلى الحق بإذن اهلل ،فيذا الجراح الفرنسي

الشيير الدكتور موريس بوكاي ( ) Maurice Bacaille ،Drيطمع عمى ترجمة فرنسية لمعاني
كتاب اهلل أثناء زيارة لو لممممكة

(ٔ)ٗ/
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العربية السعودية فيندىش من آيات سورة "المؤمنون" المتعمقة بأصل اإلنسان وتطور الجنين
كتابا
ويشير إسَلمو ،ويبدأ في تعمم المغة العربية في سن الثانية والخمسين  ،وليصدر فيما بعد ً

بالفرنسية بعنوان La Bible, le Coran et la Science :أي "اإلنجيل والقرآن والعمم" ،حرص

متبوعا بالترجمة الفرنسية لمعانييا ،أما يوسف إسَلم الذي
عمى تضمينو النص القرآني لآليات
ً
كان يدعى بـ كات ستيفن ( ) Cat Stephenفيبحث  -بعد قراءتو لترجمة معاني القرآن بالمغة

اإلنجميزية  -عن "مؤلف" الكتاب ِّ
نظر إلطَلق مسمى
ظنا منو أنو من وضع بشر ًا
الكنسية
"المحمدية"( ) Muhammadanismعمى اإلسَلم في بعض اْلوساط الغربية وال سيما
ّ
السر في سؤالو عن المؤلف أجاب":
منيا ،وعندما سألو أخوه الذي سبقو في اعتناق اإلسَلم عن ّ

صحيحا هلل سبحانو وتعالى" ،وال يتسع المجال ىنا لذكر عشرات
ْلنني ْلول مرة أق أر وص ًفا
ً
القساوسة والقادة والمفكرين الذين ىدى اهلل سبحانو وتعالى بعد أن نيموا من ينابيع اإلسَلم
الصافية فعادوا إلى دين الفطرة .

(ٔ)٘/

لقد انتشر اإلسَلم في بقاع اْلرض في عيد الرسول صمى اهلل عميو وسمم والخمفاء الراشدين ومن
تبعيم فأصبحت المغة العربية آنذاك لغة الدين والدولة ،وبما أن المغة العربية ىي أداة العقيدة

السمحة ،فقد أقبمت شعوب البمدان المفتوحة عمى تعمميا ،بل قدّْمت أحيا ًنا أو َحمَّ ْت محل المغات
إلي من أن أمدح بالفارسية "
أذم بالعربية أحب َّ
القومية حتى بمغ اْلمر ببعضيم إلى القولْ " :لن ّ
قدمت عمى المغات القومية ،كيف ال وىي لغة
وىكذا خالطت لغة القرآن الكريم أفئدة الناس حتى ّ
القرآن الكريم ولغة النبي العربي صمى اهلل عميو وسمم ولغة أىل الجنة؟ أما وان المغة العربية قد

اما أن تكتسب ترجمة معاني القرآن الكريم أىمية
تراجعت ً
قميَل خَلل قرن من الزمان فقد كان لز ً
خاصة كي ال يتوقف تبميغ الرسالة السماوية الخالدة في عصر تضاءلت فيو المسافات بفضل ما

وعممي قمّما سبق لو مثيل ،وازاء ىذا
من اهلل سبحانو وتعالى عمى اإلنسان من تقدم تقني
َّ
ّ
ونظر
ًا
االتصال المتزايد بين اْلمم وفي ظل تيافت العقائد الممحدة والمشركة والوضعية الكافرة،

تمس إلى
لمخواء الروحي الذي يمف عالمنا المعاصر وفي ظل دعوات العولمة وغيرىا فإن الحاجة ّ
أن ينيض المسممون بدورىم

(ٔ)ٙ/
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يتبوءوا مكانتيم التي ارتضى اهلل عز وجل ليم في تبميغ الدعوة لمناس كافة
المنوط بيم وأن ّ
وعاء
بمغاتيم أوًال من خَلل الترجمة السميمة لكتاب اهلل ريثما تعود المغة العربية إلى سابق عيدىا
ً
لمعقيدة والحضارة والثقافة ،وعاء إيمان ووحدة ال أوعية كفر وتمزيق شمل ،وما الجيود الجبارة

ونشرا ،وما مجمع الممك
تفسير وترجم ًة
ًا
التي تبذليا المممكة العربية السعودية في خدمة كتاب اهلل
ً
فيد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة إال خير شاىد عمى االضطَلع بتأدية اْلمانة
اء َعمَى
سً
التي ُح ّممنا والتي سنسأل عنيا يوم العرضَ { :و َك َذِل َك َج َع ْم َنا ُك ْم أ َّ
طا ِلتَ ُكونُوا ُ
ش َي َد َ
ُم ًة َو َ
َّ
الن ِ
يدا } (البقرة )ٖٔٗ:أي أم ًة إسَلمية كما أرادىا اهلل ال كما
ون َّ
سو ُل َع َم ْي ُك ْم َ
ش ِي ً
اس َوَي ُك َ
الر ُ
ترجميا جورج سيل ( ) George Saleأمة عربية ( Thus have we placed you O

جميعا والمترجم
 ، ) Arabian intermediate nationفالقرآن الكريم يخاطب المسممين
ً
يضيق المعنى ويقصره عمى العرب لمتدليل عمى زعمو بأن اإلسَلم كان لمعرب دون سواىم.
ّ

(ٔ)ٚ/

وسنتناول في ىذا البحث بعض المسائل المتعمقة بترجمة معاني كتاب اهلل واْلخطاء العقدية

اء أكان ذلك بسوء نية أم
والمغوية وال سيما النحوية والداللية التي يقع فييا بعض المترجمين سو ٌ
بحسن نية ،ثم نتبعيا بتوصيات قد تعين عمى النيوض بيذه الميمة غير اليسيرة بإذنو تعالى.

(ٔ)ٛ/

(ٔ)  -ومن أىم الترجمات التي يشتمل عمييا النوع اْلول ما يمي :

أ  -ترجمة أليكزندر روس ( ) Alexander Rossالتي سميت بـ "قرآن محمد " The Koran
 ، of Mahmetوىي أول ترجمة إنجميزية لمعاني القرآن الكريم بالمغة اإلنجميزية.

ب -ترجمة جورج سيل ( ، ) George Saleوقد ظيرت ىذه الترجمة الشييرة ْلول مرة في لندن
عام ٖٗٔٚم ،وال يزال يعاد طبعيا رغم ظيور عدد من الترجمات اإلنجميزية وال سيما في الفترة
التي تمت الحرب العالمية الثانية ،وقد بمغ عدد الترجمات اإلنجميزية حتى نياية عام ٕٜٔٙم

( )٘ٚترجمة  ،ومن عام ٖٜٔٙم إلى يومنا ىذا ظيرت خمس ترجمات أخرى مما نعرف (ٔ) .
_________
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(ٔ) انظر د .عبد اهلل عباس الندوي :ترجمات معاني القرآن الكريم وتطور فيمو عند الغرب،
سمسمة دعوة الحق ،رابطة العالم اإلسَلمي ٔٗٔٚىـ ،العدد ٗ :ٔٚصٗٗ.

(ٔ)ٜ/

ج -ترجمة رودول ( ، ) Rodwellوصدرت الطبعة اْلولى ليا في عام ٔٛٛٙم ،وقدم ليا

المستشرق الشيير جورج مرجميوث ( ، ) G.Margoliouthولدى إعداد رودول ليذه الترجمة
كان أستا ًذا لمدراسات الشرقية في جامعة كيمبرج ،وكان اعتماده عمى ترجمات اإلنجميزية

واْللمانية والَلتينية لكل من سيل وىممان وماراتشي  ،ولعل السر في إقبال المستشرقين عمى

ترجمة رودويل وتنويييم بيا يرجع إلى بدعة أحدثيا في المنيج القرآني المألوف ،حيث رتب

ترتيبا زمنيِّا حسب نزوليا ،فبدأ بسورة العمق واختتم بسورة المائدة ،وزعم أن ىذا الترتيب
السور ً
التاريخي يرسم صورة صحيحة واضحة لسيرة الرسول صمى اهلل عميو وسمم العقمية ،والتطورات في

النظريات القرآنية (ٔ) .
_________

(ٔ) انظر الربداوي الذي اعتبر ىذه الترجمة أفضل ترجمة لمعاني القرآن في اإلنجميزية واعتبر أن

ترتيبا زمنيِّا تاريخيِّا حسب نزوليا ميزة قمما نجدىا في غيره من
محاولة المترجم ترتيب السور ً
الترجمات :صٖ.ٜ

(ٔ)ٔٓ/

د  -ترجمة بالمر ( :) Palmerصدرت في عام ٓٔٛٛم من مطبعة أكسفورد في بريطانيا ،حيث
أعدىا بالمر أستاذ المغة العربية بجامعة كيمبرج ،وذلك بطمب من المستشرق اْللماني ميكسو

الذي كان رئيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة أكسفورد .وقد كان عيد إلى زمَلئو

المستشرقين نقل الكتب المقدسة إلى المغة اإلنجميزية بما فييا معاني القرآن الكريم ،ويممس

المطمع عمى ىذه الترجمة أن بالمر لم يستطع التحرر من تقميد جورج سيل الذي أراد تضييق

اَلفاق الواسعة التي يقصدىا القرآن الكريم والدعوة العامة لإلنسانية جمعاء وحصرىا في عرب

الجزيرة.

(ٔ)ٔٔ/
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وسماه ترجمة القرآن
ىـ -ترجمة القسيس وىيري ( ، ) Wheryوقد ألف وىيري ً
كتابا عن اإلسَلم ّ
اعتمد فييا عمى ترجمة رودويل وتفسير المَل واعظ الكشفي من عمماء الشيعة وعمى تفسير ألّفو
الشاه ولي اهلل الدىموي ،وزعم أنو جمع في ترجمتو وجيات النظر بين الشيعة وأىل السنة ،كما

ظاىر وباط ًنا ،ويرى الدكتور عبد اهلل الندوي أن
ًا
ينقل في ترجمتو أقوال الشيعة الباطنية بأن لمقرآن
شيئا يؤيد دعواه أو يدل عمى أنو استفاد من تفسير الشاه ولي اهلل
المتصفح ليذه الترجمة ال يجد ً
الدىموي إال ما نقمو من كتاب موضح القرآن لمشاه عبد القادر الدىموي ابن الشاه ولي اهلل

الدىموي ،ويبدو جميِّا أنو أراد بعممو ىذا تشويو عقيدة العمماء الباحثين حول القرآن الكريم
والقائمين بأنو منزه من التحريف.

(ٔ)ٕٔ/

مدرسا لمغة العربية في
و  -ترجمة رتشارد بل ( ) Richard Bellالتي وضعيا عندما كان
ً
جامعة أدنبرة بأسكتمندا ،وطبعت ىذه الترجمة ْلول مرة عام ٜٖٔٚم في نيويورك وأعيد طبعيا
ثم قمب ترتيب السور
عام ٜٓٔٙم ،وىي في جزأين كبيرين ،والمترجم من أتباع رودول  ،ومن ّ
وصدر كل سورة ٍ
بنقد مطول عن تاريخ النزول وأسبابو وأدخل مَلحظاتو
واَليات عمى أعقابيا
ّ

وانتقاداتو في ثنايا ترجمة النص ،وأحاط أقوالو بالعَلمات الفارقة لآليات التي يرى  -وفق فيمو

السقيم وزعمو الباطل  -أنيا من سورة أخرى ،ومثال ذلك أنو زعم من دون أي دليل عممي أن
اء َوتُِذ ُّل
اء َوتُِعُّز َم ْن تَ َ
اء َوتَ ْن ِزعُ ا ْل ُم ْم َك ِم َّم ْن تَ َ
اَلية { ُق ِل المَّ ُي َّم َم ِال َك ا ْل ُم ْم ِك تُ ْؤِتي ا ْل ُم ْم َك َم ْن تَ َ
ش ُ
ش ُ
ش ُ
شاء ِبي ِد َك ا ْل َخ ْير إِ َّن َك ع َمى ُك ّْل َ ٍ ِ
ير } (آل عمران )ٕٙ :كانت سورة مكية مستقمة ،وقد
َ
َم ْن تَ َ ُ َ
ش ْيء َقد ٌ
ُ

أتى بل ( ) Bellمن جية الترجمة والتفسير بشيء جديد يستدعى االنتباه فأدخل باسم الترجمة
كممات ال صمة ليا بالقرآن الكريم ،وقال :إن المراد بيذه اَلية كذا وفي موضع آخر يقول إن

محمدا صمى اهلل عميو وسمم أراد أن يقول كذا فعجز ولم يسعفو التعبير فترك
ً

(ٔ)ٖٔ/

الجممة ناقص ًة !.

ي -ترجمة آرثر آربري ( -) Arberryأستاذ الدراسات اإلسَلمية في جامعة كيمبرج ساب ًقا -
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جيدة إذا ما قورنت
وسماىا "القرآن
مترجما"(  ،) The Koran Interpretedوىي ترجمة ّ
ّ
ً
بالترجمات التي وضعيا المستشرقون اَلخرون وذلك بأسموبيا المعاصر الواضح وعذوبة بيانيا

وسيولة لفظيا وحرصو الشديد عمى االلتزام بترجمة كل لفظ ورد في القرآن الكريم من دون نقص

فضَل عن أي نوع من أنواع التيجم أو محاولة لمتشويو بجمال القرآن الكريم ،أو طعنو
أو زيادة ً
في الدين أو تقميل من شأن النبي الكريم صمى اهلل عميو وسمم ،كما ىو المعتاد والمألوف في

مسمما
كتابة أكثر المستشرقين ،أما وقوع اْلخطاء فَل يكاد يخمو منو أحد حتى ولو كان المترجم
ً

متحمسا لمعقيدة اإلسَلمية .
ً

(ٔ)ٔٗ/

ق َل ُكم ما ِفي ْاْلَر ِ ِ
َِّ
يعا
ض َجم ً
ْ
ومن أخطائو أنو ترجم معنى "استوى" في اَلية الكريمة { ُى َو الذي َخ َم َ ْ َ
ات و ُىو ِب ُك ّْل َ ٍ ِ
ٍ
ثَُّم استَوى إَِلى َّ ِ
يم } ( البقرة ) ٕٜ:بما صار
س َّو ُ
س َم َاو َ َ
س ْب َع َ
اى َّن َ
الس َماء فَ َ
َْ
ش ْيء َعم ٌ
معناه "ثم رفع نفسو إلى السماء" ، Then He lifted Himself to Heaven :وليس معنى
"استوى" "رفع"  ،بل معناىا في ىذه اَلية " :قصد وعمد" ،بدليل صمة الفعل وىي "إلى" .

(ٔ)ٔ٘/

ويَلحظ أن معظم الترجمات االستشراقية ترمي إلى ترسيخ مفاىيم خاطئة حول القرآن الكريم بالزعم
بأنو من صنع البشر وتجريده من صفتو السماوية واالدعاء بأن القرآن يخاطب العرب دون سواىم

من البشر بيدف التقميل من عالمية الرسالة اإلسَلمية ،كما أن بعض المستشرقين عمد إلى

التَلعب بترتيب السور القرآنية كما فعل رودول وبل ،أما ما قام بو الييودي ن ،ج ،داود في كتابو

سماه "القرآن"  ، The Koranوأصدره عام ٜٔ٘ٙم ،فإنو لم يتبع ترتيب سور القرآن
الذي ّ
ترتيبا حسب زعمو الباطل بأن لمقرآن نغمة
الكريم المأثور في الترجمة  ،بل اخترع من عنده ً

شعرية ،ولكن ىذه النغمة الشعرية توجد في بعض السور واَليات أكثر من بعض السور اْلخرى،

وعنادا أنيا أكثر شعرية وصنف ليا درجات من الغناء ،فوضع
جيَل منو
فقدم السور التي زعميا ً
ّ
ً
بعضيا في الدرجة اْلولى وبعضيا في الدرجة الثانية وىكذا صنف لمسور درجات من الغناء
والشعر ،فيبدأ بسورة الزلزلة تمييا سورة االنفطار وتعقبيا سورة التكوير ثم سورة اإلنسان ،وعمد

بعيدا عن اْلصل
إلى إسقاط أرقام اَليات ً
فضَل عن النص العربي لمقرآن الكريم ليكون قارئو ً
وليكون عممو ىذا المرجع الوحيد لمن يريد معرفة القرآن ومعنى
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(ٔ)ٔٙ/

اَليات ،وىذه الترىات ليست بمستغربة من قوم لم يشرح اهلل صدورىم لإلسَلم .

(ٔ)ٔٚ/

(ٕ)  -ومن أىم الترجمات اإلنجميزية اإلسَلمية ما يمي :
أعدىا مسمم  ،طبعت في مدينة بتياال في
أ ) ترجمة الدكتور عبد الحميم خان ،وىي أول ترجمة ّ

اليند عام ٜ٘ٓٔم ،وكان المترجم من أنصار القاديانية وأتباعيا ثم عاد إلى اإلسَلم من جديد.
وكانت لو مجمة شيرية باسم "الذكر الحكيم" ينشر فييا ترجماتو لمعاني القرآن الكريم منجمة ثم

المفسر عبد الماجد الدريابادي إنو اطمع عمى ىذه الترجمة عند ورثة
وضعيا في مجمدين ،يقول
ّ
شيئا يغبط عميو إال أن لو فضل السبق إلى ىذا العمل الديني المبارك.
المترجم ولكنو لم يجد فييا ً
ب) ترجمة المير از أبو الفضل اهلل آبادي ،وطبعت في مدينة "إلو آباد" في اليند عام ٜٔٔٔم،

وأعاد ورثتو طبعيا في مدينة بومباي عام ٜ٘٘ٔم ،وكانت ىي أولى الترجمات التي طبعت

باإلنجميزية وبجانبيا النص القرآني ،مذيمة بشروح وجيزة لمعاني الكممات والتراكيب ،وتوجد نسخة

منيا في مكتبة رامفور .

(ٔ)ٔٛ/

ج) ترجمة محمد مارماديوك بيكثال  : Marmaduke Pickthall ،Mوىي أول ترجمة قام بيا
مسمم إنجميزي اْلصل من أىل السنة ،وقد اعتنق اإلسَلم في القدس بعد اقتناع منو بصدق ىذا

الدين وتعاليمو ،وعاش بين المسممين في كل من فمسطين ومصر وحيدرآباد باليند .وتعمم العربية
والقرآن في القدس ،كما أن لغتو اإلنجميزية راقية ويعد في كتاباتو من اْلدباء وأصحاب المواىب،
كما كانت مقاالتو اْلدبية والتاريخية تنشر في المجَلت العممية الصادرة في لندن ونيويورك .
وحين أدرك المترجم أىمية القرآن الكريم وعرف أنو من المستحيل أن يترجم القرآن بما يماثل

سمى ترجمتو "معاني القرآن المجيد " The) Meanings of the
ال ّنسق القرآني العظيم ّ
 ، )Glorious Koranوقد أجمع العمماء المعنيون بترجمات القرآن الكريم وتفاسيره عمى أنو لم
يترجم معاني القرآن الكريم إلى اإلنجميزية أحسن من ترجمة بيكثال من ناحية جمال اْلسموب
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وفصاحة المغة ،ومن ناحية االحتفاظ بالعقائد التي يمتزم بيا الجميور من أىل السنة ،وليس فيو

إنكار أو تأويل لوجود المَلئكة والجن والمعجزات ،وحاشى أن يكون فيو أي غمز أو لمز أو
تحريف مما يأتي بو المستشرقون .

(ٔ)ٜٔ/

د ) ترجمة محمد أسد  :رحبت اْلوساط العممية بترجمة محمد أسد لمعاني القرآن الكريم ،وىو

مسمم نمساوي معروف بمؤلفاتو القيمة ،وبما أنو أوربي اْلصل والثقافة وعاش مع اإلنجميز زم ًنا

أمر فوق مستوى الشبيات ،وكذا معرفتو بالمغة
طويَل  ،فقد صارت مقدرتو عمى المغة اإلنجميزية ًا
ً
طويَل وبخاصة مع عرب الجزيرة
العربية ،إذ تمقى المغة العربية من أساتذة عرب ،وعاش معيم
ً
العربية ،وتشبع بروح اْلدب العربي ،كما تدل عميو كتاباتو وبخاصة كتابو الشيير "الطريق إلى

مكة".

ومن اْلخطاء التي وقع فييا محمد أسد في ترجمتو ما يمي :

مثَل أن نزول المَلئكة لنصرة المسممين في
ٔ -يميل إلى إنكار المعجزات جممة
وتفصيَل ،فيرى ً
ً
يوم بدر تعبير مجازي ،والمراد منو تقوية المسممين وتشجيعيم ورفع معنوياتيم.

ٕ -يرى أن"التابوت" معناه القمب الذي فيو سكينة.

ٖ -يقوده إنكار المعجزات إلى تصنيف ٍ
معان شاذة لمكممات القرآنية مما ال يسوغو الذوق وال
يؤيده كَلم العرب ،ويعكس المثال التالي صورة واضحة لطريقة تفسيره ومعالجتو موضوع
ّ
مترجما:
المعجزات ،وفيما يمي ترجمة محمد أسد وتفسيره لآلية
ً

(ٔ)ٕٓ/

ِ
ق لَ ُك ْم ِم َن الطّْ ِ
ين َك َي ْي َئ ِة الطَّ ْي ِر
آي ٍة ِم ْن َربّْ ُك ْم أَنّْي أ ْ
س َرِائ َ
َخمُ ُ
يل أَنّْي قَ ْد ِج ْئتُ ُك ْم ِب َ
سوًال إِلَى َبني إِ ْ
{ َوَر ُ
ط ْي ار ِبِإذ ِ ِ
فَأَ ْنفُ ُخ ِف ِ
ُح ِيي ا ْل َم ْوتَى ِبِإذ ِ
ْن المَّ ِو َوأَُن ّْب ُئ ُك ْم ِب َما
يو فَ َي ُك ُ
ص َوأ ْ
ْن المَّو َوأ ُْب ِرئُ ْاْلَ ْك َم َو َو ْاْل َْب َر َ
ون َ ً
ون وما تَد ِ
ين } ( ،آل عمران)ٜٗ :
ون ِفي ُبيُوِت ُك ْم إِ َّن ِفي َذِل َك ََل َي ًة لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
َّخ ُر َ
تَأْ ُكمُ َ َ َ
:And (will make him) an apostle unto the children of Israel

I shall ،I have come unto you with a message from your Sustainer
fashion out of clay as it were, the shape of (your) destiny, and then
breathe into it so that it might become (your) destiny by God's leave,
and I shall heal the blind and the leper, and bring the dead back to life
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by god's leave and I shall let you know what you may eat and what you
Behold, in all, there is indeed a message ،should store up in your houses
for you, if you are (truly) believers

(ٔ)ٕٔ/

ٍ
برسالة من ربكم واني سوف أصنع لكم من
"واني (سأجعمو) رسوًال إلى بني إسرائيل :إني قد جئتكم

شيئا عمى ىيئة مصيركم ثم أنفخ فيو فيصبح المقدر لكم (مصيركم) بإذن اهلل ،وسأبرئ
الطين ً
اْلعمى واْلبرص وأعيد الميت إلى الحياة بإذن اهلل ،وسأخبركم بما يمكن أن تأكموه وما يجب أن
تدخروه في بيوتكم ،وال شك فإن في ىذه اْلمور كافة رسالة لكم إن كنتم مؤمنين (حقِّا)" .

وىكذا فقد ترجم كممة "آية" بـ "رسالة" عمى غير القياس  ،كما ترجم فعل "أخمق" بمعنى "سوف

المقدر أو المصير.
أصنع" أو "أصور" ،وترجم كممة "الطير" بمعنى
ّ

ىـ) ترجمة الدكتور محمد تقي الدين اليَللي والدكتور محمد محسن خان  :وقد صدرت ىذه

الترجمة في عدة طبعات ،ونستطيع الحكم عمييا بأنيا من أفضل الترجمات إن لم يكن أفضميا ،وال
سيما من الناحية العقدية ،وقد استخدم المترجمان التفاسير المعتمدة كتفسير الطبري والقرطبي

كبير في
سدت ف ار ًغا ًا
وابن كثير ،إضاف ًة إلى اعتمادىما عمى صحيح البخاري ،وقد الحظنا أنيا ّ
المكتبة اإلسَلمية اإلنجميزية في غير عاصمة غربية ،وأنيا حمت دون منازع محل ترجمة عبد اهلل
يوسف عمي التي كان يشار ليا بالبنان  -وىي ليست كذلك كما سنفصل الح ًقا .

(ٔ)ٕٕ/

وتتميز الترجمة  -كما ذكرت  -بالسَلمة العقدية واستخدام المغة اإلنجميزية المعاصرة مع أن
المترجم أغفل ترجمة بعض اْللفاظ مثل "العالمين" حيث اكتفى بنقميا بالحرف الَلتيني ،وكان

اْلولى أن يضع مقابميا المفظ اإلنجميزي المقابل في صيغة الجمع  ،worldsوىناك مراجعة دائمة

ليذه الترجمة من الساىرين عمى خدمة كتاب اهلل الكريم في ميبط الوحي .

و ) تأمَلت في ترجمة عبد اهلل يوسف عمي  :لقد ذاع صيت ىذه الترجمة في اْلوساط اإلسَلمية

وغير اإلسَلمية حتى غدت تنشر من قبل معظم المؤسسات والييئات اإلسَلمية ْلسباب ىامشية

 -في نظرنا  -منيا جمال أسموبيا المغوي وكثرة اليوامش والتعميقات  ،وقد أطرى ىذه الترجمة
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العديد من الكتاب ،فقد كتب الدكتور حسن المعايرجي  -صاحب كتاب "الييئة العالمية لمقرآن

الكريم ضرورة لمدعوة والتبميغ" ،وىو من ال ُغ ُي ِر عمى اإلسَلم ،ما يمي:

(ٔ)ٕٖ/

انتشار ىي ترجمة عبد اهلل يوسف عمي ومحمد مرمدوك
ًا
"والترجمة اإلسَلمية المصدر واْلوسع
بكثال وترجمة أبي اْلعمى المودودي وآخرين من عمماء اليند .وقد أصبحت ترجمة عبد اهلل ابن
يوسف عمي ،ىي التي يعتمد عمييا في الدعوة والنشر حتى اَلن لحين ظيور تفسير أو ترجمة

لممعاني أوفى وأشمل" (ٔ) .

أما الدكتور عبد اهلل عباس الندوي الذي ُكمّف من قبل رابطة العالم اإلسَلمي باإلشراف عمى

الترجمة اليابانية لمعاني القرآن الكريم التي أعدىا الحاج عمر ميتا  -رحمو اهلل -فقد كتب ما

نصو  " :وكانت ترجمة معاني القرآن لمشيخ عبد اهلل يوسف عمي ،رائدة لي في ىذا العمل ،فكنت
ّ
أق أر ىذه الترجمة آية آية ،ثم استمع إلى شرح الحاج عمر ميتا ،ولكن سرعان ما اكتشفت أن
حرا ،وقد أباح
نظما ِّ
ترجمة عبد اهلل يوسف عمي ال تخمو من أخطاء وأنيا ترجمة بيانية منظومة ً
المترجم الفاضل لنفسو في ترجمة معاني بعض اَليات تقديم بعض الكممات وتأخيرىا عن محميا
في القرآن الكريم وذلك رعاية لمنغم الموسيقي" (ٕ) .

ويَلحظ أن الدكتور عبد اهلل الندوي يشيد بالترجمة وريادتيا باستثناء بعض اْلخطاء الثانوية في

اْلسموب من تقديم وتأخير وغيره ،أما من الناحية العقدية فإنو يرى ما يمي :

_________

(ٔ) انظر :د .حسن المعايرجي :الييئة العالمية لمقرآن الكريم ضرورة لمدعوة والتبميغ ،مطابع

الدوحة ،الدوحة ،قطرٜٜٔٔ ،م :ص.ٕٛ :
(ٕ) المرجع السابق  :ص. ٚ

(ٔ)ٕٗ/

ٔ -أنو ال يفسر آية إال وكان لو سند ومرجع من أقوال المفسرين المعترف بيم عند جميور
المسممين .

نقَل عن التفاسير المعتمدة،
ٕ -أنو قد جعل لكل سورة مقدمة ذكر فييا تاريخيا وسبب نزوليا ً

وتحرى في نقل القصص القرآنية وجمع اْلقوال الناقصة لممفسرين وذكر ما يرجحو منيا بالتفصيل
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وأسباب ىذا الترجيح .

صدر كل سورة بتمخيص معانييا وبيان النقاط اليامة التي تساعد القارئ عمى فيم السورة
ّٖ -
ومحتوياتيا (ٔ) .
وبدراسة مستفيضة ليذه الترجمة تبين لنا عكس ما ذىب إليو العديد من الكتاب المرموقين في
ىذا المجال ،وقد اتضح لنا جممة من المَلحظات العقدية حول ىذه الترجمة ،نذكر منيا عمى

سبيل المثال ال الحصر:

ٔ  -وصف القرآن الكريم بأنو شعر ،ويظير ىذا في مقدمة سورة "الممك" ص ،ٔٚٛحيث يصف
المترجم السور القرآنية التي تبدأ من سورة "الممك" إلى نياية القرآن بأنيا تتكون من قصائد

شعرية غنائية قصيرة معظميا من الفترة المكية يمكن مقارنتيا بالترانيم أو التراتيل أو المزامير في

الكتب الدينية اْلخرى ،ويعتبر المترجم ىذه الصفة الشعرية بمنزلة تحول منطقي في مسيرة القرآن

الكريم من بدايتو :
_________

(ٔ) المرجع السابق :صٖٔٔ .

(ٔ)ٕ٘/

The remaining fifteenth consists of short ،There is a logical break here
lyrics, mostly of the Makkan period, dealing mainly with the inner life
They may be compared to Hymns ،of man, and in its individual aspects
.or Psalms in other religious literature

أيضا في ىذا السياق ص :ٔٙٛٙص :ٔٛٓٚص :ٜٔٙ٘ص ،ٔٙٗٚصٔ٘ ،ٔٙإلخ).
(ينظر ً
ٕ  -يتبع المترجم المنيج الرمزي التأويمي ،وقد اعتمد المترجم عمى المنيج الرمزي التأويمي
اعتمادا كميِّا ْلنو يخدم عنده عدة اتجاىات تفسيرية في التعميقات ،فيو يخدم عنده االتجاه
ً
الصوفي المعتمد عمى وجود معنيين في القرآن الكريم؛ المعنى الحرفي الظاىر والمعنى الباطن،

وقد كان الرمز والتأويل ضروريين إلعطاء المعنى الباطن لمنصوص وفق الفيم الصوفي ،كما أن

شرحا
ىذا المنيج يخدم االتجاه العقمي الفمسفي عند المترجم فيو ًا
كثير ما يشرح اَليات القرآنية ً
عقميِّا فمسفيِّا.

(ٔ)ٕٙ/
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ولمعظم اَليات تفسيران عند المترجم :التفسير الحرفي والتفسير المجازي ،وليذا تتكرر في ثنايا
الترجمة بشكل كبير عبارات "حرفيِّا" و"مجازيِّا" و"االستعارات" و"الكنايات" و"الرموز" و"الحسي"

و"الروحي" و"التأويل المجازي" و"المفيوم الروحاني" و"المعنى السري" و"الرموز الباطنية الروحانية"
وغيرىا من العبارات المشيرة إلى المنيج التأويمي.

ٖ  -اعتبار الحشر لألرواح دون اْلجساد  :يقول المترجم في التعميق  ٜٜ٘ٙصٗٓ" :ٜٔإن
اْلزمةالكبرى لكل روح ىو البعث حيث يذوب عالم الحس وينشر أمام الروح سجمّيا الروحي".

" :To an individual soul, its resurrection is its supreme crisis
The whole world of sense melts a way, and its whole spiritual scroll is
." laid before it

وفي التعميق  ٜٔٙص ،ٖٙٛ-ٖٙٚيقول إن كل روح مفردة تأتي  -بعد التحرر من الجسد -

كما خمقت بَل شيء سوى سجميا (تاريخيا) أي اْلفعال التي اكتسبتيا ،والتي ىي جزء منيا ،أما
اْلشياء الخارجية التي منحت ليا لمساعدتيا في تطورىا فإنيا ستتركيا بالضرورة خمفيا.

(ٔ)ٕٚ/

But each individual soul, after release from the body, comes back as it
the deeds which it has " ،was created, with nothing more than its history

it must ،Any exterior things given to help in its development ،"earned
.necessarily leave behind

وفي التعميق نفسو يقول :الجسد يترك ىنا وتخاطب الروح.
Here the body is left behind, and the soul is being addressed
ٗ  -ينفي المترجم الحقائق الحسية الواردة عن الجنة والنار  .ففي التعميقات ٔ٘ٓ٘:

ص ٔٓٓٗ ،ٕٔٙٙصٔٓٗ ، ٕٗٙٚ ،صٗٔ٘ ،وغيرىا ينفي الطعام والشراب الماديين في

الجنة ويتحدث عن الطعام والشراب الروحي ،ففي التعميق ٔ٘ٓ٘ يقول إن الرضا الشخصي في

الجنة يعبر عنو بثَلثة مجازات منيا الطعام والشراب ،وفي التعميق ٘ٓ٘ٙص ٕٔٙٚأن النعيم

الشخصي معبر عنو مجازيِّا بالطعام والشراب.
Individual satisfaction is expressed in three types or figures of speech:
ٔThe individual bliss is figured by meat and ،) eating and drinking

( . )ٔdrink

فسر في التعميق ٖٖٕٓ ص ٛٓٛ
أما الحقائق الحسية الواردة عن النار فقد تم تأويميا فقد ّ
الحشر عمى الوجوه بأنو التعرض لمخزي والعار .
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_________

يقيد معناىا .
(ٔ) كانت كممة « »meatتعبر عن الطعام
عموما قبل أن ّ
ً

(ٔ)ٕٛ/

You will come to shame and ignoming, like men thrown down, prone on
.their faces

وفي التعميق  ٕٚ٘ٙصٖٗ ٜيفسر المترجم حسيس النار بأنو أنين الشر the groans of
evil
تأويَل لمجن والشياطين ،ففي التعميق ٕٕٕ٘ ص  ٜٚٙيفسر "الشيطان"
٘  -تتضمن الترجمة
ً

بأنو اسم لقوة الشر  ، )the power of evil (Satanوفي التعميق  ٖٛٚٚص ٕٜٔٛيتحدث

عن خداع الشر ال خداع الشيطان  ،The deception of Evilوفي التعميق نفسو يقول إن
الشر ىو عدونا بينما اَلية القرآنية التي يفسرىا تقول { :إِ َّن َّ
ان َل ُك ْم َع ُد ّّو فَاتَّ ِخ ُذوهُ َع ُد ِّوا } ..
الش ْي َ
ط َ

(ٔ)ٕٜ/

(ٖ) الترجمات القاديانية :

داعيا لإلسياب في مناقشتيا ْلن
أما النوع الثالث من الترجمات فيو الترجمات القاديانية وال نرى ً
المجال ال يتسع ىنا ،ومعموم أن القاديانية نسبة إلى بمدة "قاديان" في والية البنجاب (اليند) ،حيث
النبوة بحماية من الحكام اإلنجميز ،وبمساندتيم
انبرى رجل من بين أنصاف المتعممين ادعى ّ
استطاع أن يجمع حولو شرذمة من الناس تحمسوا في تأييده لجيميم بأصول الدين ولطمعيم في
المكاسب من قبل المستعمر اإلنجميزي الذي كان يستعمر اليند .وقد نيض عمماء اليند لمجابية

المتنبي غَلم أحمد القادياني الذي ادعى بأنو ليس صاحب شريعة ورسالة جديدة ،وانما ىو نبي

بعث عمى فترة من الرسل ،وتُجمع ترجماتيم ومنيا ترجمة محمد عمي الَلىوري وترجمة ممك غَلم
فريد وترجمة السير ظفر اهلل خان عمى أن باب النبوة لم ُي ْغمق ،وأن المتنبي اليندي المدعو غَلم
أحمد كان المسيح الموعود والنبي المبعوث وكان يأتيو الوحي من اهلل ،كما يزعمون بأن عيسى

بن مريم عميو السَلم لم يرفع إلى السماء حيِّا بل مات ميتة طبيعية ،وأن المعجزات الواردة في
القرآن الكريم ما ىي إال من قبيل المجازات القرآنية والتعبيرات الرمزية.

(ٔ)ٖٓ/
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كذلك يزعمون بأن المَلئكة اسم لقوة إرادية هلل سبحانو وتعالى وتمثيل لقوى الخير والجن اسم
لقوى الشر وتمثيل مجازي لمدعاة إلى الشر وأن الجنة تجسيد معنوي لرضا اهلل ،أما النار فدليل

عمى سخطو (ٔ) .
_________

(ٔ) انظر الندوي ،المرجع السابق :صٗ.ٛ

(ٔ)ٖٔ/

وقفة مع ترجمة لفظ الجَللة :
اختمف المترجمون المسممون وغيرىم في ترجمة لفظ الجَللة "اهلل" وىل ينبغي االحتفاظ بو

بدال من
بصورتو العربية أو استخدام كممة  ،Godومن المترجمين الذين استخدموا كممة ً God

"اهلل"  Allahعبد اهلل يوسف عمي ومرمادوك بكثال وايرفنج ومحمد أسد ورودول وسيل وبالمر
وأربري وأحمد زيدان ،وحجة الذين يؤثرون استخدام كممة "اهلل" بصورتيا العربية ىي أن كممة

 Godال تكفي لنقل التصور اإلسَلمي لأللوىية ،ويرى س ،أ ،عمي في بحثو المعنون "ترجمة ما

اختيار موفقًا عندما كانت كممة "اهلل" غير معروفة عمى
ًا
ال يترجم" (ٔ) بأن اختيار كممة  Godكان
نطاق واسع في كثير من لغات العالم ،ولم تدخل بعد المعاجم المتداولة ،أما وقد دخمت كممة "اهلل"
إلى المعاجم المتداولة في معظم لغات العالم الكبرى ،وأصبحت مفيومة عمى نطاق واسع ،فإنو،

بدال من ترجمتيا إلى . God
يرى أن من اْلصوب أن نحتفظ بالكممة بصورتيا العربية "اهلل" ً
وبدراسة الموضوع من جوانبو كافة بدت لمباحث المرئيات التالية:

ٔ -إن استخدام لفظ الجَللة بصورتو العربية "اهلل" دون شرح ال يعين القارئ الذي يجيل العربية
في فيم المراد بو .
_________

(ٔ) س .أ .عمي« :ترجمة ما ال يترجم» الندوة العالمية حول ترجمات معاني القرآن الكريم ،مرجع
سابق ،الصفحات ( :)ٜٕ-ٜٚصٗ.ٛ٘ - ٛ

(ٔ)ٖٕ/
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ٕ -إن استخدام لفظ الجَللة بصيغتو العربية "اهلل" لم َي ُحل دون شرك النصارى والييود العرب
الذين يتقنون المغة العربية ،إذ إن العبرة ليست في المفظ بقدر ما ىي في تحديد مفيوم لفظ
الجَللة وفقًا لما يعتقده الشخص .

ٖ -إن لفظ الجَللة في المغة اإلنجميزية  Godأو الفرنسية  Le Dieuإذا ما بدئ بحرف كبير ال
يوحي بالتثميث ،فقد ُعّْرف في غير معجم بأنو الواحد الخالق المعبود في الديانات التوحيدية،
وتعرف المعاجم اإلنجميزية لفظ الجَللة بما يمي :

( a) the sole Supreme Being (b) Eternal (c) the Creator and Ruler and is
Infinite in all attributes (d) the object of worship in monotheistic
.religions
تعارضا مع المفيوم اإلسَلمي .
وبيذا ال نرى
ً

(ٔ)ٖٖ/

مقتصر عمى المسممين دون
ًا
ٗ -إن استخدام لفظ الجَللة بصورتو العربية قد يجعل مفيومو
موىما غير المسممين بأن اإلسَلم رسالة قومية خاصة بالعرب وىي الصورة السائدة في
سواىم
ً
العالم الغربي بالذات كما رسميا أعداء اإلسَلم ليحولوا دون دخول الناس في دين اهلل الحق

جيودا مشكورةً إلفيام غير المسممين أن كممة  Godأو
اجا ،وقد بذل المسممون في الغرب
ً
أفو ً
 Le Dieuتشير إلى خالق الكون واليو ال إلى إلو المسممين أو العرب فقط.

٘ -ولما كان اْلمر كذلك فإننا نرى أن يثبت لفظ الجَللة بصورتو العربية ثم يثبت بين قوسين
المفظ اإلنجميزي أو الفرنسي أو غيره بين قوسين.

عرف لفظ الجَللة كما ىو في عقيدة السمف في فاتحة الكتاب
 -ٙوزيادة في التوضيح نرى أن ُي ّ
وفي مقدمة ترجمات معاني القرآن الكريم (بحيث يثبت المفظ العربي ويوضع بين قوسين مرادفو
اْلجنبي ثم يشرح مفيوم المفظ في اليامش).

(ٔ)ٖٗ/

ثانيا  :اْلخطاء النحوية
ً
يمثل درس النحو العربي  ،بَل ريب ،معضم ًة كأداء بالنسبة لدارسيو من جميع الفئات وال سيما

طويَل في دراستو ،وما كان أبناء العربية ليواجيوا صعوب ًة
لغير أبناء العربية ،حيث يمضون وقتًا
ً
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تذكر لو اكتسبوا النظام النحوي العربي كما يكتسبون ذلك النظام في الميجات العربية ،ومعموم أن

الطفل يكتسب النظام المغوي برمتو عند سن مبكرة إذا ما عاش في بيئة تتحدث تمك المغة ،وىنا ال

يوجد مجال لمتحدث عن درجة الصعوبة والسيولة في اكتساب النظام المغوي ،فشعوب العالم قاطب ًة

تعمما  -كما ىو حالنا نحن ،أما غير أبناء العربية فيواجيون
تكتسب ذلك النظام
ً
اكتسابا ال ً
جمة في ميدان النحو ،وحيث إن معظم من تصدى لترجمة معاني القرآن الكريم ليسوا
صعوبات ّ

من أبناء العربية ،فقد كان ل از ًما أن يقعوا في أخطاء نحوية في الترجمة ،وفيما يمي نمثّل لبعض
ىذه اْلخطاء :
ين َى َدى المَّ ُو } [البقرة]ٖٔٗ :
يرةً إَِّال َعمَى الَِّذ َ
ٔ  -ترجم جورج سيل معنى اَلية َ { :وِا ْن َكا َن ْت لَ َك ِب َ
كالتالي:
Though (this change) seems a great matter unless unto those whom God
. hath directed

(ٔ)ٖ٘/

"إن" الثقيمة،
ويرجع السبب في ىذا الخطأ إلى عدم التمييز بين "إن" الشرطية وان المخففة من ّ
والترجمة الصحيحة ىي :

. In truth it was a hard (test) save for those whom Allah (God) guided
ِ
ون } كاَلتي:
ٕ  -ترجم بكثال اَلية { َو َما َ
س ُي ْم َي ْظِم ُم َ
ظمَ ُموَنا َولَك ْن َكا ُنوا أَ ْنفُ َ
" " We wronged them not, but they did wrong themselves
فترجم " ما ظممونا " بمعنى "ما ظممناىم".

ش ُرُى ْم } [يونس ، ]ٕٛ :كما يمي:
ٖ  -ترجم عبد اهلل يوسف عمي معنى اَلية { َوَي ْوَم َن ْح ُ
" " One Day shall We gather them
والصحيح ىو :

" " ، On the Day We shall gather them

َص َغ َر ِم ْن َذِل َك َوَال أَ ْك َب َر } [يونس: ]ٙٔ :
ٗ  -ترجم عبد اهلل يوسف عمي معنى اَلية { َوَال أ ْ
" " And not the smallest, and not the greatest
والصحيح ىو :

" " Neither what is less than that nor greater than that
شأْ يذ ِ
ْى ْب ُك ْم }  " ..ىكذا:
٘  -ترجم عبد اهلل يوسف عمي معنى اَلية { إِ ْن َي َ ُ
" " ، if it were His will
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والصحيح ىو :

" " If He wills

ييا } [اإلسراء ]ٔٙ :كاَلتي:
َم ْرَنا ُمتَْرِف َ
 - ٙترجم عبد اهلل يوسف عمي معنى اَلية { أ َ

(ٔ)ٖٙ/

" " those among them who are given the good things of this life
والصحيح ىو :

" " those who lead a luxurious life

 - ٚترجم عبد اهلل يوسف عمي معنى اَلية { َي ْد ُعو ِم ْن ُد ِ
ون المَّ ِو } عمى أنيا "يدعون من دون
اهلل":
" " they call on such deities besides Allah
ب ِم ْن َن ْف ِع ِو } عمى أنيا "يدعون" :
وكذا { َي ْد ُعو لَ َم ْن َ
ضُّرهُ أَق َْر ُ
" " they call on one whose hurt is nearer than his profit
ِ
ون } [الفتح: ]ٔٙ :
سِم ُم َ
 - ٛلم يترجم الضمير في اَلية { تُقَاتمُوَن ُي ْم أ َْو يُ ْ
" " Then shall ye fight, or they shall submit
ون }
ب ِم َّما تَ ْ
ون ِم ْنوُ َوَي ْ
ش َرُب َ
 - ٜترجم كذلك ( عبد اهلل يوسف عمي ) { َيأْ ُك ُل ِم َّما تَأْ ُكمُ َ
ش َر ُ
[المؤمنون:]ٖٖ:
" " he eats and drinks of what ye drink

"أي يأكل ويشرب مما تشربون"  ،كما ترجم اَلية { َوأ َِت ُّموا ا ْل َح َّج َوا ْل ُع ْم َرةَ } [البقرة:]ٜٔٙ:
" " And complete the Hajj or Umra

أتموا الحج أو العمرة" .
أي "و ّ
ٓٔ -أجمع المترجمون المستشرقون عمى ترجمة معنى اَلية { وامسحوا ِبرء ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجمَ ُك ْم إِلَى
َ ْ َ ُ ُُ
ا ْل َك ْع َب ْي ِن }  " ،بمسح الرجمين" كما يتضح مما يمي :

(ٔ)ٖٚ/

" rub your heads and your feet" :Sale
" wipe your heads, and your feet" :Rodman
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" wipe your heads, and your feet" :Palmer
" wipe your heads and your feet" :Bell

" wipe your heads, and your feet" :Arberry

(ٔ)ٖٛ/

الخَلصة :

(ٔ)ٖٜ/

يتضح مما تقدم أن دوافع المستشرقين تكمن في وضع ترجمات لمعاني القرآن الكريم بيدف إقامة

منيع بين اإلسَلم والقارئ غير المسمم عن طريق تشويو صورة اإلسَلم وذلك بالزعم أن القرآن
ٍّ
سد ٍ
الكريم من صنع البشر أو أنو مستقى من الديانتين السماويتين المحرفتين" وأنو يقتصر في

مخاطبتو عمى العرب دون سواىم وذلك لمتقميل من شأنو ،وقد عبث المستشرقون في ترتيب
كثير منيا عن مقاصده ،أما الترجمات اْلخرى التي وضعيا مسممون  -بخَلف
اَليات وأخرجوا ًا
بعض الترجمات التي ورد ذكرىا في ثنايا البحث  -فإنيا تيدم أسس العقيدة اإلسَلمية بإنكار

البعث والعذاب الحسي والنعيم الحسي وانكار وجود المَلئكة والجن وذلك عن طريق التأويل ،أما
النبوة لم يقفل وزعم أىميا بأن نبيِّا قد بعث بعد محمد صمى اهلل
الترجمات اْلخرى فتزعم أن باب ّ
عميو وسمم وأن عيسى عميو السَلم قد مات وبعث ،وبيذا تتضح جسامة المشكمة وحجميا

وبالتالي تكبر المسؤولية الممقاة عمى كاىل الساىرين عمى نشر اإلسَلم في بقاع اْلرض ،ويتضح

ولغويا في ظل دعوات العولمة والتنصير ،ومدخمنا
عقديا
الدور الكبير الذي تؤديو الترجمة السميمة
ً
ً
دوما كتاب اهلل
لمنظام العالمي القديم والجديد والمستقبل ىو ً

(ٔ)ٗٓ/

ونشر وترجمةً ،وال يخفى الدور الريادي الذي تضطمع
ًا
وسنة رسولو صمى اهلل عميو وسمم تطبي ًقا
بو المممكة العربية السعودية في ىذا المجال عن طريق إقامة المؤسسات الساىرة عمى نقاء

العقيدة من أية شوائب قد تعترييا ،وما إنشاء مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف وانشاء
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المجان والمجالس العممية وعقد الندوات والمؤتمرات إال حمقات في ىذه السمسمة ،نسأل اهلل

لمقائمين عمى ىذه اْلعمال المثوبة واْلجر وأن يجعميا في موازين أعماليم يوم العرض.

(ٔ)ٗٔ/

التوصيات :

من أجل النيوض بمشروع ترجمة معاني القرآن الكريم وايصال الصورة الناصعة لإلسَلم إلى كافة

أنحاء العالم فإننا نرى ما يمي :

ٔ -أن تولي الجامعات العربية واإلسَلمية ىذا اْلمر أىمية قصوى بتوجيو طمبة الدراسات العميا
لمبحث في ىذه الترجمات من الناحيتين العقدية والمغوية.

ٕ -تفريغ بعض أعضاء ىيئة التدريس ممن ليم االىتمام والخبرة في ىذا المجال لخدمة كتاب

اهلل .

ٖ -افتتاح قسم خاص بالترجمة والتأليف في مجال الدعوة اإلسَلمية بحيث يتم إعداد الدارسين
فيو من النواحي الشرعية والمغوية العربية والمغات اْلجنبية يمنح الدارس فيو درجة الماجستير أو

ائدا في مجال الدعوة فنرى أن يفتتح القسم في
الدبموم ،وحيث إن لممممكة العربية السعودية ًا
دور ر ً
إحدى جامعات المممكة .

(عمما أنو
ٗ -وضع خطة إلنجاز أكبر عدد من الترجمات بالمغات المختمفة بدعم حكومي وأىمي
ً
احتفل بترجمة اإلنجيل إلى ٕٓٓٓ لغة إلى اَلن! ) .
٘ -تخصيص جوائز ْلفضل الترجمات .

 -ٙتأسيس رابطة لمترجمة اإلسَلمية ونرى أن تسمى بـ "الرابطة اإلسَلمية العالمية لمترجمة".
 -ٚعقد دورات تأىيمية لممترجمين والمؤلفين في ىذا المجال.

(ٔ)ٕٗ/

اء أكان ذلك لممبتعثين من الجامعات أم
 -ٛتخصيص منح دراسية لمباحثين في ىذا المجال سو ً
من غيرىم .
 -ٜالتوسع في افتتاح المعاىد اإلسَلمية والعربية في الخارج لرفد مشروع الترجمة .

ٓٔ -توجيو الدعوة لمكتاب والمفكرين غير المسممين لحضور دورات مكثفة في الدراسات
اإلسَلمية والمغة العربية لتجمية صورة اإلسَلم في أذىانيم ودعوتيم إلى اإلسَلم.
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ٔٔ -تزويد المكتبات الجامعية والمركزية في البمدان كافة بنسخ من الترجمات المعتمدة من

مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لعميا تساعد في تصحيح المفاىيم

القراء ىناك.
لدى ّ
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصمى اهلل وسمم عمى المبعوث رحمة لمعالمين وعمى آلو
وصحبو ومن اىتدى بيديو واقتدى بسنتو إلى يوم الدين.

(ٔ)ٖٗ/

23

