دراسة مقارنة لرتمجات معاني القرآن الكريم
آية الكرسي منوذجاً

د .أمحد راغب أمحد

أستاذ علم اللغة المساعد بالجامعة اإلسالمية العالمية /ماليزيا.
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ملخص:
ت�ستق�صي هذه الدرا�سة ترجمة معاين �آية الكر�سي يف �أ�شهر �ست ترجمات ملعاين
القر�آن الكرمي ،والتعليق على الرتجمة من حيث الدقة الأ�سلوبية ،وااللتزام باملعنى ،و�إبراز
التفاوت فيما بني هذه الرتجمات ،و�صوال �إىل حماولة ا�ستنباط بع�ض الأحكام حول هذه
الرتجمات ،وقد ابتد�أت الدرا�سة ب�سبب اختيار املو�ضوع و�أهميته وم�شكالت الدرا�سة ،ثم
تبع ذلك املباحث ال�سبعة التي مت التعر�ض لها يف الدرا�سة ،وهي مفهوم ترجمة معاين
القر�آن الكرمي ،و�أنواع ترجمة معاين القر�آن الكرمي ،و�ضوابط ترجمة معاين القر�آن الكرمي،
ثم التعريف بالرتجمات مو�ضع الدرا�سة ،ثم �رشح مب�سط لآية الكر�سي ،وتال ذلك عر�ض
املو�ضوع الرئي�س� ،أال وهو عر�ض الرتاجم ال�ست ،وبيان ما لها وما عليها ،وانتهت الدرا�سة
باخلامتة والتو�صيات م�شفوعة بثبت املراجع.
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Abstract:
The study examines the translation of Ayat Al- Kursi in the six most
known translations of the Holy Quran, observing the translation in terms
of accuracy in meaning and style; highlighting the disparity between these
translations down to trying to devise some judgments about these translations.
The study was conducted due to the importance of subject. Tried to present
the seven exposures used in the study and these are: the concept, types and
rules for translation of Qur’an. Presenting the various translations is the
main subject in this study then a simplified explanation of Ayat Al- Kursi is
finalized by displaying the main theme which is showing the negative and
positive aspects of these six translations. The study ends with a conclusion and
recommendations, together with bibliographic references.
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أسباب اختيار املوضوع:
لعل قلة الدرا�سات املقارنة بني هذه الرتجمات من الأ�سباب الباعثة على اختيار هذا
ويحث
املو�ضوع على الرغم من �أهميته؛ نظراً لأنه يب�صرِّ القارئ مبزايا كل ترجمة وعيوبها،
ُّ
على بذل اجلهود لإخراج عمل خال من هذه الأخطاء� ،إن وجدت ،وقد وقع االختيار على �آية
الكر�سي كنموذج تتجلى فيه عظمة القر�آن الكرمي وبديع بيانه ،والذي يتطلب جهداً فائق ًا من
القائمني على ترجمة معانيه.

أهمية املوضوع:
تكمن �أهمية هذا املو�ضوع ب�أنه ينري ال�سبيل للتعرف �إىل �أقرب الرتجمات للمعنى
علمي ًا يف نقل روح الن�ص التي هي حلمة الرتجمة و�سداها ،كما �أنه
املراد ،و�أيها �سلك م�سلك ًا ًّ
يب�صرّ القارئ مبناهج ه�ؤالء املرتجمني يف التعامل مع �أ�سماء اهلل و�صفاته �سبحانه وتعاىل
والن�ص القر�آين عموماً.

مشكالت الدراسة:
تتمثل م�شكالت الدرا�سة يف �إيجاد الإطار املنهجي الذي ميكن الرجوع �إليه للحكم على
هذه الرتجمات لآية الكر�سي ،وقلة ال�سالكني لهذا الدرب ب�سبب عدم متكن بع�ض املرتجمني
من الناحية ال�رشعية الالزمة للتعامل مع الن�ص الديني� ،أو االفتقار �إىل اجلوانب اللغوية
ال�سليمة التي تعني على احلكم على مثل هذه الدرا�سات ،وقد �أدى هذا كله �إىل قلة امل�صادر
التي ميكن االتكاء عيها يف هذا امل�ضمار.

حمتويات الدراسة:
●
●
●
●
●
●
●
●

●املبحث الأول :مفهوم ترجمة معاين القر�آن الكرمي.
●املبحث الثاين� :أنواع ترجمة معاين القر�آن الكرمي.
●املبحث الثالث� :ضوابط ترجمة معاين القر�آن الكرمي.
●املبحث الرابع :التعريف بالرتجمات مو�ضع الدرا�سة.
●املبحث اخلام�س� :رشح مب�سط لآية الكر�سي.
●املبحث ال�ساد�س :عر�ض الرتاجم ال�ست وبيان ما لها وما عليها.
●املبحث ال�سابع :خامتة وتو�صيات.
●ثبت املراجع.
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◄◄املبحث الأول -مفهوم ترجمة معاين القر�آن الكرمي:
يدور املعنى اللغوي العام ملادة «ت ر ج م» يف املعاجم العربية حول التف�سري والبيان
والتعبري عن املعنى من لغة �إىل �أخرى ،يقول اجلوهريَ « :ت ْر َجم ،يقالَ :ت ْر َج َم كالمه� ،إذا ف�رسه
بل�سان �آخر ،ومنه الرتجمان ،واجلمع الرتاجم ،ويقالَ :ت ْر ُج َمان ،ولك �أن ت�ضم التاء ل�ضمة
اجليم ،فتقولُ :ت ْر ُجمان» ( . )1وقال ابن منظور« :والرتجمان :املف�رس ،وقد ترجمه وترجم عنه،
وهو من املثل الذي مل يذكره �سيبويه» ( )2؛ مما يعني �أن «الرتجمة يف اللغة العربية مفردة
وفعلها :ترجم ،ومن يقوم بالرتجمة يطلق عليه :الرتجمان ،وجمعه الرتاجم وتفيد الرتجمة:
تف�سري الكالم بل�سان �آخر» (. )3
�أما الزرقاين فقد ذهب �إىل �أن املراد بالرتجمة «التعبري عن معنى كالم يف لغة بكالم
()4
وعرفها عبد الوكيل الدروبي
�آخر من لغة �أخرى ،مع الوفاء بجميع معانيه ومقا�صده» َّ ،
ب�أنها «نقل الكالم من لغة �إىل لغة �أخرى عن طريق التدرج من الكلمات اجلزئية �إىل اجلمل
واملعاين الكلية» )5( .والرتجمة -ح�سب جان كوهني ( - )6تعني �إعطاء م�ضمون واحد
تعبريين خمتلفني ،ويدخل املرتجم يف حلقة التوا�صل وفق املخطط الآتي:
املر�سل > --الر�سالة ا لأوىل > --املرتجم > --الر�سالة الثانية> --
املر�سل �إليه
ولن يت�أتى هذا �إال �إذا نفذ املرتجم �إىل روح الكاتب وفهم �شخ�صيته متام الفهــم ،وهذه
م�س�ألة تقت�ضي الدقة والأمانة ،و�إال ترتب عنها الأخطاء املرتتبــة عن عدم فهــم الدواء
و�صفته فهمـ ًا �صحيح ًا من لدن ال�صيديل.
�أما جومن درايدن ،فقد �شبه الرتجمة يف القرن الثامن ع�رش بالرق�ص على حبال
ب�أرجل موثقة ،وذلك كناية عن �صعوبتها ،وت�أرجح املرتجم �رضورة بني �إحدى اللغتني
(� ، )7أما �إيان ريت�شارد ،فقد و�صف الرتجمة يف بداية خم�سينيات القرن الع�رشين ب�أنها �أكرث
�أنواع املمار�سات التي �أقدم الإن�سان عليها تعقيداً منذ بدء اخلليقة ،وقد فهم كالمه هذا
يف ذلك الوقت على �أنه نوع من املبالغة ،غري �أن كثرياً من الباحثني ازدادوا قناعة بهذه
املبالغة الدالة بعد تطور الدرا�سات الفل�سفية حول املعنى يف الفل�سفة ،واملعنى يف اللغة،
وحول �إمكانية الرتادف اللفظي التام من عدمها ،وحول قابلية اللغات للرتجمة �أ�صلها (. )8
ويخل�ص الدكتور عبد الرحيم بن حممد املغذوي �إىل معنى جديد يف ظالل ا�ست�شهاده
مبعاين من �سبقه حيث ي�صل �إىل �أن الرتجمة تعني« :نقل معاين الكالم وتف�سريه من لغة
معينة �إىل لغة معينة �أخرى وفق املنهج العلمي ال�صحيح» (. )9
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وقد �شاع م�صطلح الرتجمة للتعبري عن معنى �آخر يهتم بعر�ض ال�سرية الذاتية لبع�ض
العلماء �أو ال�شخ�صيات ذات الت�أثري يف احلركة العلمية والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية،
تعرف بحياة
و�ألّف العديد من الكتب يف هذا املجال ،وكانت هذه الكتب �أعما ًال مرجعية ِّ
جمموعة كبرية من الأفراد البارزين يف املجتمع وتر َّتب عن طريق االعتماد على تاريخ
الوفاة �أو الرتتيب الهجائي �أو الأبجدي ،ومن �أ�شهرها وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان
البن خلكان ،و�سري �أعالم النبالء للذهبي ،و�شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب البن العماد
احلنبلي.

◄◄املبحث الثاين� -أنواع ترجمة معاين القر�آن الكرمي:
يف بحثه املاتع املذكور �آنفاً ،ذكر ف�ضيلة الدكتور عبد الرحيم بن حممد املغذوي قول
العلماء والباحثني مثل الزرقاين ،ود .حممد ح�سني الذهبي ،وعبدالوكيل الدروبي ،ومناع
القطان (� )10أن لرتجمة القر�آن الكرمي نوعني ،وهما:

1 .1الرتجمة احلرفية:
ويق�صد بها نقل �ألفاظ الكالم من لغة �إىل نظائرها يف لغة �أخرى بحيث يكون النظم
موافقا للنظم والرتتيب موافق ًا للرتتيب ،بغ�ض النظر عن املعنى والأ�سلوب البياين.

2 .2الرتجمة التف�سريية:
ويق�صد بها نقل معاين �ألفاظ الكالم وتف�سريه من لغة �إىل نظائرها يف لغة �أخرى دون
حماكاة وموافقة للنظم والرتتيب مع مراعاة املعنى والأ�سلوب البياين ،وت�سمى «ترجمة
تف�سريية» لأن ح�سن ت�صوير املعاين والأغرا�ض فيها جعلها ت�شبه التف�سري.
ومما ال �شك فيه �أن ترجمة معاين القر�آن الكرمي ينبغي �أن ت�سلك هذا املنحى الأخري
نظراً ال�ستحالة ترجمته ترجمة حرفية ،كما ذكر ذلك عبد اهلل الندوي وغريه حيث قال:
«وباجلملة� ،إن ا�ستحالة ترجمة القر�آن معلومة بالبداهة ،والكالم فيه والتدليل عليه من
قبيل حت�صيل احلا�صل ،ول�سنا نحن الذين �أدركنا هذه احلقيقة فح�سب ،بل �سبقنا عدد كبري
�أدركها قبلنا» ( . )11وعلى الرغم من هذا ،يظل نقل املعنى املق�صود يف كالم الرب �سبحانه
أمرا ال يخلو من �صعوبات جمة �إن مل ي�شبه اال�ستحالة.
وتعاىل �إىل الب�رش بلغة غري العربية � ً
ويف درا�سة حول ترجمة معاين القر�آن الكرمي و�إ�شكالياتها� ،أكدت د .ليلى عبد الرازق
عثمان -رئي�س ق�سم اللغة الإجنليزية والرتجمة الفورية بجامعة الأزهر -ا�ستحالة ترجمة
معاين القر�آن الكرمي �إىل اللغات الأخرى بالدقة نف�سها التي جاءت بها اللغة العربية التي
نزل بها القر�آن الكرمي ،ونوهت الباحثة �إىل �أن القر�آن ميكن �أن ترتجم كلماته حرفياً ،لكن
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من ال�صعوبة مبكان ترجمة ما حتمله هذه الكلمات بباطنها من مدلوالت ومعان متثل روح
القر�آن و�رس بالغته.
و�أ�شارت الباحثة يف درا�ستها �إىل �أن �أ�سلوب القر�آن الكرمي �أ�سلوب مميز وفريد؛ مميز يف
بيانه ،وفريد يف �إعجازه ،مما يجعل عملية ترجمته �إىل لغة �أخرى عملية يف غاية ال�صعوبة؛
ب�سبب �صعوبة نقل اخل�صائ�ص البالغية والبيانية للقر�آن الكرمي.
وذكرت تلك الدرا�سة �أن كثريين ممن ترجموا معاين القر�آن اعرتفوا ب�صعوبة ذلك وعجز
اللغات الأخرى عن جمارات اللغة العربية التي نزل بها القر�آن الكرمي .ومن الذين اعرتفوا
بهذه احلقيقة تذكر الباحثة -على �سبيل املثال ال احل�رص� -أ .ج �آربري -الذي كان من
�أ�شد املعجبني بلغة القر�آن -حيث قال« :بدون �شك لغة القر�آن العربية تتحدى �أية ترجمة
منا�سبة؛ لأن البيان املعجز يتال�شى حتى يف �أكرث الرتجمات دقة»)12( .

◄◄املبحث الثالث� -ضوابط ترجمة معاين القر�آن الكرمي:
هنالك بع�ض ال�ضوابط التي ينبغي مراعاتها يف ترجمة معاين القر�آن الكرمي ،حيث �إن
هذا الأمر لي�س بالأمر الهني بل يكتنفه كثري من ال�رشوط التي ينبغي توافرها .وكما قال
اجلاحظ بحق« :ومتى مل يعرف ذلك املرتجم� ،أخط�أ يف ت�أويل كالم الدين .واخلط�أ يف الدين
أ�رض من اخلط�أ يف الريا�ضة وال�صناعة ،والفل�سفة والكيمياء ،ويف بع�ض املعي�شة التي يعي�ش
� ّ
بها بنو �آدم» )13( .ومن بني هذه ال�رشوط:
♦ ♦�أوالً� :أال تكون الرتجمة التف�سريية بديال عن القر�آن الكرمي �أو حتل؛ حمله لأنه من
املجمع عليه �أن الن�سخة املرتجمة من معاين القر�آن الكرمي ال يجوز التعبد بها ،وال ت�أخذ
الأحكام ذاتها التي تتعلق بالقر�آن الكرمي ذاته .ومن ثم ،ال بد من كتابة الن�ص القر�آين العربي
بجانب هذه الرتجمة التف�سريية حتى ال يظن ظان – بتقادم الزمن ومرور الدهر – �أن الن�ص
املرتجم هو ذاته القر�آن الكرمي.
♦ ♦ثانياً :علم املرتجم باللغتني العربية واللغة املرتجم �إليها ومقت�ضيات ال�سياق يف
كل منهما .يقول اجلاحظ يف كتاب «احليوان»« :وال بد للرتجمان من �أن يكون بيانه يف
نف�س الرتجمة يف وزن علمه يف نف�س املعرفة ،وينبغي �أن يكون �أعلم النا�س باللغة املنقولة
واملنقول �إليها ،حتى يكونا فيها �سواء عليه ،وكلما كان الباب من العلم �أع�رس و�أ�ضيق،
والعلماء به �أقل ،كان �أ�شد على املرتجم ،و�أجدر �أن يخطئ فيه ،ولن جتد البتة مرتجم ًا يفي
بواحد من ه�ؤالء العلماء ،هذا قولنا يف كتب الهند�سة والتنجيم واحل�ساب واللحون ،فكيف لو
كانت هذه الكتب كتب دين و�إخبار عن اهلل عز وجل مبا يجوز عليه وما ال يجوز عليه»)14( .
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♦ ♦ثالثاً� :أن يكون املرتجم عامل ًا مبعاين الألفاظ ال�رشعية يف القر�آن الكرمي ،وقد ذكر
�أبو عبد ال�سالم عبده بورما النيجري �أنه« :ال يجوز القيام بالرتجمة ملن لي�س له �إدراك ب�أمور
الدين؛ لأن الرتجمة الدينية و�سيلة من و�سائل الدعوة ،وهذه ال يقوم بها �إال من هو �أهل لها
علم ًا وقدرة»)15( .
♦ ♦رابعاً� :أن يكون املرتجم بعيدا عن �أية �شبهة يف عقيدته و�سلوكه)16( .
ً
♦ ♦خام�ساً :يف�ضل �أن تتم الرتجمة على يد جلنة علمية متخ�ص�صة حتى تكون خا�ضعة
للدقة والعناية وال�ضبط والبعد عن ال�شخ�صانية)17( .
♦ ♦�ساد�ساً� :أن تخ�ضع الرتجمة لل�رشوط الواجب توافرها يف التف�سري من حيث االعتماد
على امل�أثور ،وفهم قواعد العربية وموافقتها ملنهج الإ�سالم عقيدة و�رشيعة.
♦ ♦�سابعاً :الإيجاز واالخت�صار مع �إي�ضاح املعاين ب�أف�ضل عبارة و�أجمل �أ�سلوب.
♦ ♦ثامناً :االهتمام مب�سائل العقيدة ومباحث الإميان والتوحيد ،وبخا�صة �أن
امل�ستهدف قد يكون غري م�سلم.
♦ ♦تا�سعاً :ح�سن الت�رصف يف الألفاظ وامل�صطلحات ال�رشعية مثل اهلل وال�صالة
والزكاة وغريها ب�أال ترتجم ترجمة حرفية و�إمنا تنقل نق ًال حرفياً ،ويو�ضع ت�أويلها وتف�سري
لها يف الهام�ش �أو بني قو�سني.
♦ ♦عا�رشاً :العناية بالإخراج ومراجعة التجارب من قبل جلنة �أو �أ�شخا�ص عدة تالفي ًا
للأخطاء)18( .

◄◄املبحث الرابع -التعريف بالرتجمات مو�ضع الدرا�سة:
1 .1ترجمة الدكتورين حممد تقي الدين الهاليل وحممد حم�سن خان:
ظهرت �أول مرة عام  1974با�ستانبول وطبعت بعدها مراراً و�أ�شهرها طبعة جممع
امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�رشيف .ولئن مل يتحدثا عن دواعي ترجمتهما ب�رصاحة يف
طبعة جممع امللك فهد ،ف�إنهما �أ�شارا �إىل ذلك يف طبعات �أخرى .وغر�ضهما هو ن�رش الإ�سالم
بني ظهراين الناطقني بالإجنليزية ومتكينهم منن فهم القر�آن فهم ًا �صحيح ًا يتنا�سب مع فهم
ال�سلف ال�صالح ويظهر هذا جلي ًا من خالل تف�سري بع�ض الآيات ب�آيات �أخر و�أحاديث �رشيفة
وتفا�سري الطربي والقرطبي وابن كثري )19( .وقد ولد الدكتور هاليل يف املغرب ثم انتقل �إىل
العراق ثم �إىل اململكة العربية ال�سعودية حيث عمل مع الدكتور خان يف هذه الرتجمة)20( .
�أما الدكتور خان ،فقد ولد لأب باك�ستاين ذي �أ�صول �أفغانية عام  1927م .وقد �سافر �إىل
بريطانيا ثم انتقل �إىل اململكة العربية ال�سعودية حيث عمل و�أمت ترجمته هذه)21( .
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2 .2ترجمة �إم هـ� .شاكر:
هو حممد حبيب �شاكر املولود يف جرجا مب�رص عام  1866م واملتوفى عام 1939
م يف القاهرة ،وهو �أزهري التعليم وعمل قا�ضياً .وقد عمل قا�ضي ًا للق�ضاة يف ال�سودان ثم
وكي ًال للأزهر وع�ضواً لهيئة كبار العلماء ،وع�ضواً يف اجلمعية الت�رشيعية .وهنالك لغط كبري
حول ن�سبة هذه الرتجمة �إليه)22( .

3 .3ترجمة حممد مارمادوك بيكتال:
�صدرت يف لندن عام  1930م .وقد ولد بيكتال عام  1875م وكان �أبوه ق�سي�س ًا و�أ�سلم
عام  1917م ثم انتقل للهند رئي�س ًا لتحرير جملة �إ�سالمية ،وهناك بد�أ برتجمة معاين القر�آن
الكرمي منذ  1919م حتى  1928م ،ثم ذهب �إىل القاهرة حيث ح�صل على �إذن من ال�ش�ؤون
الدينية امل�رصية لإجازة ترجمته )23( .وقد ا�ستعان يف ترجمته باملراجع العربية وم�شايخ
الأزهر و�سرية ابن ه�شام وتاريخ القر�آن لنلدكه)24( .

4 .4ترجمة عبد اهلل يو�سف علي:
وترجمت ما بني عامي  1934م و 1937م يف الهور و�صدرت عام  .1938وقد ولد
عبد اهلل يو�سف علي عام  1872م لأبوين م�سلمني وقد حفظ القر�آن وهو �صبي ،ودر�س يف
جامعات �أوربية عدة ،ومن بينها جامعة ليدز ،وتعد ترجمته ذائعة ال�صيت �إال �أنه قد �شابها
بع�ض الأمور ،مما جعل جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�رشيف يعيد تنقيحها)25( .

5 .5ترجمة ال�سيد �أبو الأعلى املودودي:
ترجمها يف الهور عام  1967م ،وانتهى منها عام  1972م ،وهي ترجمة لتف�سريه
الذي كتبه بالأردية “تفهيم القر�آن” وترجمها حممد �أكرب مرادبوري وعبدالعزيز كمال .وقد
ولد املودودي يف باك�ستان عام  1903وتويف عام  1979م .وهو �أحد العلماء البارزين
واملفكرين الإ�سالميني يف القرن الع�رشين)26( .

6 .6ترجمة حممد �أ�سد:
وقد انتهى من ترجمتها يف جبل طارق عام  1980م .وقد ولد �أ�سد عام  1900م يف
�أوكرانيا احلالية ،وتويف  1992م وكان �أبواه يهوديني �إال �إنه اعتنق الإ�سالم عام  1926م
وانتقل للإقامة يف باك�ستان ،ثم رحل يف �آخر حياته �إىل �أ�سبانيا حيث تويف هناك )27( .ويف
ترجمته بع�ض �أ�صول املعتزلة بل فيها �آراء خمالفة لإجماع الأمة مثل �إنكاره لكالم عي�سى
عليه ال�سالم يف املهد وغريه من الأمور)28( .
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◄◄املبحث اخلام�س� -رشح مب�سط لآية الكر�سي:
يح�سن التعر�ض ل�رشح �أو تف�سري مب�سط للآية مو�ضع الدرا�سة� ،أال وهي �آية الكر�سي
بحيث يكون احلكم على الرتاجم حكم ًا مو�ضوعي ًا يف �ضوء فهم معاين الآية ومدلوالتها.
قال الإمام ابن كثري يف تف�سريه (« )29هذه �آية الكر�سي ،ولها �ش�أن عظيم قد �صح احلديث
عن ر�سول� -صلى اهلل عليه و�سلم -ب�أنها �أف�ضل �آية يف كتاب اهلل ...عن �أبي ابن كعب �أن
النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم – �س�أله� :أي �آية يف كتاب اهلل �أعظم؟ قال :اهلل ور�سوله �أعلم.
مرارا ثم قال� :آية الكر�سي .قال« :ليهنك العلم �أبا املنذر ،والذي نف�سي بيده �إن لها
فرددها ً
ل�سا ًنا و�شفتني تقد�س امللك عند �ساق العر�ش» رواه م�سلم ...فقوله« :اهلل ال �إله �إال هو» �إخبار
ب�أنه املنفرد بالإلهية جلميع اخلالئق ،وقوله« :احلي القيوم» �أي احلي يف نف�سه الذي ال
ميوت �أب ًدا القيم لغريه ...فجميع املوجودات مفتقرة �إليه ،وهو غني عنها ،وال قوام لها بدون
نوم» �أي ال يعرتيه نق�ص وال غفلة وال ذهول عن خلقه،
�أمره ...وقوله« :ال ت�أخذه �سن ٌة وال ٌ
بل هو قائم على كل نف�س مبا ك�سبت �شهيد على كل �شيء ال يغيب عنه �شيء وال تخفى عليه
خافية ،ومن متام القيومية �أنه ال يعرتيه �سِ ن ٌة وال نوم فقوله« :ال ت�أخذه» �أي ال تغلبه �سِ نة
ال�سنة ....وقوله« :له ما يف ال�سموات
وهي الو�سن والنعا�س ،ولهذا قال وال نوم لأنه �أقوى من ِّ
وما يف الأر�ض» �إخبار ب�أن اجلميع عبيده ويف ملكه وحتت قهره و�سلطانه ...وقوله« :من ذا
الذي ي�شفع عنده �إال ب�إذنه» كقوله «وكم من ملك يف ال�سموات ال تغني �شفاعتهم �شي ًئا �إال من
بعد �أن ي�أذن اهلل ملن ي�شاء وير�ضى» وكقوله« :وال ي�شفعون �إال ملن ارت�ضى» وهذا من عظمته
وجالله وكربيائه عز وجل �أنه ال يتجا�رس �أح ٌد على �أن ي�شفع لأحد عنده �إال ب�إذنه له يف
ال�شفاعة ...وقوله «يعلم ما بني �أيديهم وما خلفهم» دليل على �إحاطة علمه بجميع الكائنات
ما�ضيها وحا�رضها وم�ستقبلها ...وقوله« :وال يحيطون ب�شيء من علمه �إال مبا �شاء» �أي ال
يطلع �أحد من علم اهلل على �شيء �إال مبا �أعلمه اهلل عز وجل ،و�أطلعه عليه ،ويحتمل �أن يكون
املراد ال يطلعون �أح ًدا على �شيء من علم ذاته و�صفاته �إال مبا �أطلعهم اهلل عليه ...وقال ابن
عبا�س يف قوله «و�سع كر�سيه ال�سموات والأر�ض» �سئل النبي� -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم-
عن قول اهلل عز وجل «و�سع كر�سيه ال�سموات والأر�ض» قال كر�سيه مو�ضع قدميه والعر�ش
ال يقدر قدره �إال اهلل عز وجل ...وال�صحيح �أن الكر�سي غري العر�ش والعر�ش �أكرب منه كما دلت
على ذلك الآثار والأخبار .وقوله« :وال يئوده حفظهما» �أي ال يثقله وال يكرتثه حفظ ال�سموات
والأر�ض ومن فيهما ومن بينهما بل ذلك �سهل عليه ي�سري لديه وهو القائم على كل نف�س مبا
ك�سبت ،الرقيب على جميع الأ�شياء ،فال يعزب عنه �شيء ،وال يغيب عنه �شيء ،والأ�شياء كلها
حقرية بني يديه متوا�ضعة ذليلة �صغرية بالن�سبة �إليه حمتاجة فقرية وهو الغني احلميد
الفعال ملا يريد الذي ال ي�س�أل عما يفعل وهم ي�س�ألون ،وهو القاهر لكل �شيء احل�سيب على كل
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�شيء الرقيب العلي العظيم ال �إله غريه وال رب �سواه فقوله« :وهو العلي العظيم» كقوله «وهو
الكبري املتعال» وهذه الآيات وما يف معناها من الأحاديث ال�صحاح الأجود فيها طريقة
ال�سلف ال�صالح �أمروها كما جاءت من غري تكييف وال ت�شبيه» .

◄◄املبحث ال�ساد�س -عر�ض الرتاجم ال�ست وبيان ما لها وما عليها

وهذا هو لب املو�ضوع وبيت الق�صيد الذي من �أجله �أعدت هذه الدرا�سة البحثية .و�سوف
نورد كل عبارة يف الآية ثم نورد الرتجمات ال�ست لها ثم نعلق عليها.

قوله تعاىل« :اهلل ال �إله �إال هو»
الهاليل وخان
�شاكر

)Allâh! Lâ ilâha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He) (30
)Allah is He besides Whom there is no god (31
)Allah! There is no God save Him (32

بيكتال

)God! There is no god but He (33

يو�سف علي

)there is no god but He (34

املودودي

)GOD- there is no deity save Him (35

حممد �أ�سد

لعل هذه �أهم عبارة يف القر�آن لأنها �صياغة �أخرى لكلمة التوحيد «ال �إله �إال اهلل» والتي
عليها مدار الدين كله .وكما هو مو�ضح �أعاله ،اختلفت م�شارب املرتجمني ،و�أدىل كل بدلوه
بطريقة تغاير الآخر يف ترجمة �أهم عبارة يف الدين كله .وفيما ي�أتي عر�ض لكل منهم:
♦ ♦الهاليل وخان� :سلكا م�سلك النقل احلريف ثم �رشحا معنى العبارة بني قو�سني،
ولعل هذا امل�سلك يتوافق مع ال�ضوابط التي ذكرناها �آنفًا عند التعر�ض لرتجمة معاين القر�آن
الكرمي ،وهما قد جمعا بني احل�سنيني من و�ضع العبارة كما هي-نظرا لعجز اللغة الإجنليزية
عن نقل ظالل عبارة التوحيد– ويف الوقت ذاته و�ضعا ترجمة تتنا�سب مع املعنى.
♦ ♦�شاكر� :سلك م�سلكا يجايف املعنى املق�صود حتى �إنه �إذا ترجم �أحد جملته
الإجنليزية �إىل العربية لكانت النتيجة «هو اهلل ال رب معه» ،وبالتايل فقد �أبعد النجعة
عندما ترجم هذه العبارة ،ناهيك عن اللب�س الذي �سببه للقارئ من ا�ستخدام كلمة God
وهل تعني رب �أم �إله.
♦ ♦بيكتال� :أ�ساء فهم العبارة حتى �إنه جعل “اهلل” لفظة منفردة متبوعة بعالمة تعجب
ك�أنها منف�صلة عن بقية العبارة مع �أنها وقعت مبتد�أ يف العبارة ،ثم �رشع يف ترجمة باقي
العبارة م�ستخدما كلمة  Godبحرف كبري مما �أحدث التبا�سا لدى القارئ يف عودة ال�ضمري
 ،Himوالذي من املفرو�ض �أن يعود على �أقرب كلمة �إليه وهي  Godيف هذه العبارة.
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♦ ♦يو�سف علي :فعل ما فعله بيكتال من حيث جعل “اهلل” لفظة منفردة متبوعة
بعالمة تعجب ك�أنها منف�صلة عن بقية العبارة �إال �أنه ا�ستخدم لفظة  Godبحرف كبري
للإ�شارة �إىل “اهلل” تعاىل و  Godبحرف �صغري للإ�شارة �إىل “�إله” ،بحيث بدت العبارة يف
النهاية وقد �شابهها الكثري من اللب�س وعدم القدرة على نقل املعنى.
♦ ♦املودودي� :أخذ عبارة يو�سف علي نف�سها فيما عدا �أنه مل ي�ضع كلمة  Godيف �أول
العبارة كما فعل يو�سف علي ،مع العلم �أن املودودي قد بد�أ ترجمة معنى الآية مبخالفة
ترتيبها الوارد يف امل�صحف حيث بد�أها بـ Allah: the Everlasting, the Sustainer of
 the whole Universeكرتجمة للحي القيوم ثم و�ضع العبارة مو�ضع املناق�شة ،ويف هذا
افتئات عظيم على الن�ص ،لأنه ال يوجد �أدنى داع للتقدمي �أو للت�أخري �إن عد هذا �رضب ًا من
�رضوب التقدمي والت�أخري.
♦ ♦حممد �أ�سد :ا�ستخدم لفظة  Godهو الآخر للإ�شارة �إىل اهلل تعاىل و  deityللإ�شارة
�إىل “�إله” مع �أن  Godو � deityشبه مرتادفتني يف اللغة الإجنليزية ح�سبما ورد يف قامو�س
 American Heritageعلى النحو الآتي:
deity noun
A god or goddess.

1.

2. a. The essential nature or condition of being a god; divinity.

)b. Deity God. Used with the. (36

وهذا -يف النهاية -قد �أ�ضفى م�سحة الغمو�ض ذاتها التي �شابت ترجمة يو�سف علي
واملودودي.
واخلال�صة �إن ترجمة الهاليل وخان لهذه العبارة قد جاءت �أقرب لروح املعنى
ومراد الرب �سبحانه وتعاىل ،وتوافقت �إىل حد كبري مع �ضوابط ترجمة الن�ص القر�آين
امل�شار �إليها �أنفا)37( .
ولعل ثمة وقفة هنا فيما يتعلق برتجمة امل�صطلح ذي اخل�صو�صية الإ�سالمية
واملنهجية املتعلقة به� ،إذ � َّإن غياب هذه املنهجية قد �أثر على معظم هذه الرتجمات،
فجعلها تبدو يف هذا ال�شكل .ويف هذا ال�سياق ،ذكر الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن
اخلطيب بحق ما ي�أتي:
«ولرتجمة امل�صطلح من لغة �إىل لغة �أخرى قواعد ومناهج ال بد من مراعاتها ،لأن
امل�صطلح لي�س كلمة عادية ،بل يحمل معه �أبعادا ثقافية ودينية ،ولفهمه ال بد من فهم
املنظومة الدينية والثقافية التي �أخذ منها ذلك امل�صطلح ،و�إذا ما حاولنا نقل امل�صطلح �إىل
اللغة الثانية ،ف�إنه �سيفقد تلك الأبعاد والظالل واملعاين الثانوية التي يحملها يف طياته،
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وذلك لعدم وجود لفظ مطابق يف اللغة الثانية ب�سبب اختالف الثقافة والبيئة لكال اللفظني...
وب�سبب �أنه ال توجد لغتان متماثلتان يف كل اجلوانب �أبدا»)38( .
وي�ست�شهد الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن اخلطيب مبا �أورده يوجني نيدا Eugene
� Nidaصاحب كتاب ( Towards a Science of Translatingنحو علم للرتجمة) من تق�سيم
للم�صطلح �إىل ثالثة �أق�سام ثم و�ضع ت�صور ملنهجني رئي�سني يف الرتجمة ،ويرى الدكتور �أن
ما و�صل �إليه نيدا ينطبق “�إىل حد ما على ترجمة القر�آن الكرمي وم�صطلحاته”)39( .

يق�سم نيدا امل�صطلحات اللغوية �إىل ثالثة �أق�سام:
مثل



()40

امل�صطلحات اللغوية التي تكون لها مفردات لغوية مطابقة متوافرة بي�رس

river, tree, stone … etc

 امل�صطلحات اللغوية التي تعينّ هوية الأ�شياء املختلفة فيما بينها ثقافياً ،ولكن
لها وظائف مت�شابهة نوع ًا ما مثل كلمة  bookالتي تعني يف اللغة الإجنليزية �شيئ ًا ذا �أوراق
مربوطة �سوية يف وحدة واحدة ،ولكنها كانت تعني يف �أزمنة كتاب العهد اجلديد ورقة من
الرق �أو ورقة من الربدي ُتطوى يف �شكل لفيفة.
 امل�صطلحات اللغوية التي تعني هوية اخل�صو�صات الثقافية مثل
synagogue، cherubim … etc

�أما عن منهجية التعامل مع هذه امل�صطلحات ،فريى نيدا �أنه ال توجد ثمة م�شكلة مع
املجموعة الأوىل� ،أما املجموعة الثانية فقد ت�ؤدي �إىل ح�صول عدة ارتباكات .ولذلك يجب
اختيار م�صطلح لغوي �آخر يظهر �شكل املدلول رغم �أنه ال يظهر الوظيفة املكافئة له� ،أو
ا�ستعمال م�صطلح لغوي يعني الوظيفة املكافئة على ح�ساب التطابق ال�شكلي)41( .
والذي يهم يف هذه الدرا�سة البحثية هو املجموعة الثالثة من امل�صطلحات وكيف
نتعامل معها؟  .وقد نقل الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن اخلطيب مرة �أخرى عن
نيدا هذه احلقيقة التي ينبغي �أخذها يف االعتبار عند التعر�ض لرتجمة امل�صطلحات
الدينية�« :إذا من ال�رضوري جداً قبل البدء برتجمة امل�صطلح من معرفة �سياقه الثقايف
يف لغة امل�صدر والر�سالة التي ورد فيها ،لأن امل�صطلح ال ميتلك معاين منف�صلة �إال �إذا
ورد يف �إطار ثقايف كلي)42( ».
ويخل�ص الدكتور �إىل �أنه «قبل ترجمة القر�آن الكرمي وم�صطلحاته ،ال بد من معرفة
�أمور عديدة ك�أركان الإ�سالم والإميان وال�سرية النبوية ال�رشيفة وغريها ،وذلك كي يفهم
املراد احلقيقي من كل م�صطلح ك�ألفاظ ال�صالة وال�صوم واحلج والزكاة وغريها ،وبالتايل
ميكن ترجمتها ب�شكل �صحيح»)43( .
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املحمل
ولعل هذه احلقيقة – التي ميكن اعتبارها من بدهيات التعامل مع الن�ص
َّ
ب�أبعاد ثقافية – هي ما �أدى �إال االختالف بني املرتجمني كما ورد يف حتليل �أول عبارة
�أعاله .وهناك منهجان للتعامل مع مثل هذه امل�صطلحات:
Ú

Úالأول :توطني الرتجمة  Domestication translationوهو ما ذهب �إليه نيدا.

Ú Úالثاين :منهج التغريب يف الرتجمة  Foreignizing translationوهو ما ذهب �إليه
فينوتي  ،Venutiكما ذهب �إليه قبل ذلك الفيل�سوف والعامل الديني الأملاين فريدري�ش �شالير
ماخر .وقد ف�ضل الدكتور هذا املنهج الأخري لأنه “يحمل يف طياته ثقافة الن�ص الأ�صلي
وهذا �أمر مراد ومهم يف ن�ص معجز كالقر�آن)44( ” .

ور�أى الدكتور �أن يكون تطبيق هذا املنهج كالآتي:
 ذكر ا�سم امل�صطلح �صوتيا باللغة الإجنليزية على �شكل ممال وهو ما ي�سم ى
.literation

sTran

 تزويد امل�صطلح ب�رشح بني قو�سني �إذا كان ال�رشح ق�صرياً� ،أو يو�ضع امل�صطلح يف
الن�ص الأ�صلي ثم ي�رشح مف�صال يف احلا�شية)45( .
و�إذا �أ�سقطنا هذا املنظور على ما فعله املرتجمون ال�ستة يف ترجمة العبارة الواردة
�أعاله ،جند �أن الرتجمة الوحيدة التي التزمت بهذا املنهج هي ترجمة خان والهاليل.
فم�صطلح مثل لفظ اجلاللة “اهلل” مثال ،هل ي�صلح �أن يرتجم على �أنه  Godكما فعل يو�سف
علي واملودودي و�أ�سد؟
لقد اختلف العلماء يف لفظ اجلاللة وهل هو م�صطلح م�شتق �أم غري م�شتق .فعلى ر�أي
من يقول �أنه غري م�شتق ،ف�إنه يعامل ك�أ�سماء الأعالم وبالتايل ف�إنه ال يرتجم .وعلى ر�أي

من يقول �أنه م�شتق ،ف�أ�صل اال�شتقاق على �أقوال:

َهية
 قال ابن الأَثري :هو م�أْخوذ من �إلَهٍ  ،وتقديرها ُف ْعالن َِّية ،بال�ضم ،تقول �إ َل ٌه َبينِّ ُ الإل َّ
والأُلْهان َِّية ،و�أَ�صله من �أَ ِل َه َي�أْ َل ُه �إذا تحَ َ يرَّ  ،يريد �إذا وقع العبد يف عظمة اهلل وجالله وغري ذلك
من �صفات الربوبية و�صرَ ف وهمه �إليها� ،أَبغ�ض النا�س حتى ال مييل قلبه �إىل �أَحد)46( .
َْ َ
َ َ َ ْ َ
يكون لعابده خالق ًا
 قال �أبو الهيثم :وال يكون �إلَه ًا حتى يكون َم ْع ُبوداً ،وحتى
َ
دبراً ،وعليه مقتدراً فمن مل يكن كذلك فلي�س ب�إله ،و ِ�إن ُع ِب َد ظُ لْماً ،بل هو خملوق
وم ِّ
ورازق ًا ُ
جاح وهو
إ�شاح ولل ِو ِ
وم َت َع َّبد .قال :و�أَ�صل �إلَهٍ ِوال ٌه ،فقلبت الواو همزة كما قالوا لل ِو�شاح � ٌ
ُ
َ
جاح ،ومعنى والهٍ �أن ا َ
خلل َْق َي ْو َل ُهون �إليه يف حوائجهم ،و َي�ضرْ َ ُعون �إليه فيما
ال�سترْ �إِ ٌ
ِّ
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ي�صيبهم ،و َي ْف َزعون �إليه يف كل ما ينوبهم ،كما َي ْو َل ُه كل طِ فْل �إىل �أُمه .وقد �سمت العرب
ال�شم�س ملا عبدوها �إالهةً)47( .
َ
 قيل� :أ�صله من اله يلوه لياها �أي احتجب ()48
ولأهل اللغة �أقوال �أخر يف �أ�صل هذه الكلمة ال داعي لال�ستطراد فيها يف هذا املو�ضع.
مما �سبق ،يت�ضح �أنه ال ي�صح ترجمة لفظ اجلاللة بكلمة � ،Godإما لأن هذا اللفظ غري
م�شتق� ،أو لأن كلمة  Godال تفي بنقل م�ضمون املعنى املت�ضمن يف لفظ اجلاللة بناء على
ما �سبق ذكره من مت�ضمنات لهذه اللفظة العظيمة .فكلمة  Godتعني ما ي�أتي:
 God a. A being conceived as the perfect, omnipotent, omniscient originator
and ruler of the universe, the principal object of faith and worship in
monotheistic religions. b. The force, effect, or a manifestation or aspect
;of this being. c. Christian Science. “Infinite Mind; Spirit; Soul; Principle
Life; Truth; Love” (Mary Baker Eddy) .

 A being of supernatural powers or attributes, believed in and worshiped
by a people, especially a male deity thought to control some part of nature
or reality.
An image of a supernatural being; an idol.
One that is worshiped, idealized, or followed: money was their god.
A very handsome man.
)A powerful ruler or despot. (49






فمدلول الكلمة الإجنليزية خمتلف متام ًا عن م�ضامينها العربية ،وبالتايل ال ي�صح �أن
تكون هذه الكلمة بديال ترجمي ًا للفظ اجلاللة.
“وهناك �سبب وجبه �آخر يدعونا للإبقاء على الكلمة نف�سها وهو �أن املتلقي لكلمة
 Godباللغة الإجنليزية يفهم الكلمة ح�سب معطيات ثقافته ودينه ملفهوم الإله ،وهو الإله
مبعنى التثليث �أو غري ذلك مما يناق�ض مفهوم الإ�سالم هلل الواحد الأحد ،بينما لو �أبقينا كلمة
(اهلل) كما هي ،ف�سي�ضطر القارئ واملتلقي يف اللغة الثانية ليكون املفهوم ال�صحيح لكلمة
اهلل ،وهذا �أمر مراد ومهم يف ترجمة القر�آن الكرمي”)50( .
وهنالك �أمر �آخر� ،أال وهو �أن كلمة  Godجتمع وت�ؤنث على  Godsو � ،Goddessأما لفظ
اجلاللة فال ي�رسي عليه هذا الأمر ،مما ي�ضيف مزيداً من الت�أكيد على وجوب ا�ستخدام Allah
عند و�ضع املقابل الرتجمي لها ،ناهيك �أن املعاجم الإجنليزية قد �أدخلت كلمة � Allahضمن
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: ومن الأمثل على ذلك. فال �ضري من ا�ستعمالها،مفرداتها
 Allah
Allah, Islamic name for the Supreme Being. The Koran, the holy book of
Islam, asserts that Allah is the creator and the one who rewards and punisha
es; that he is unique and can only be one; and that he is eternal, omniscient,
omnipotent, and all- merciful. The core of Islam is submission to the will of
Allah. Islam does not admit of any mediator between Allah and humans; a
person approaches Allah directly in prayer and in reciting the Koran. The
prophets, who conveyed Allah’s message, are not considered divine. (51)

 ومنه، نخل�ص �إىل قاعدة عامة ظهرت ثناياها يف النقا�ش الوارد �أعاله،مما �سبق
.ن�ستنتج �أن �أكرث الرتجمات مقاربة لهذه القواعد هي – مرة �أخرى – ترجمة الهاليل وخان

» «احلي القيوم:قوله تعاىل

the Ever Living, the One Who sustains and protects all that exists
the Everliving, the Self- subsisting by Whom all subsist

الهاليل وخان
�شاكر
بيكتال

the Alive, the Eternal

يو�سف علي

the Living, the Self- subsisting, Eternal
the Everlasting, the Supporter of the whole Universe
the Ever- Living, the Self- Subsistent Fount of All Being.

املودودي
حممد �أ�سد

 �سلكا م�سلكهما املتبع يف االلتزام مبعنى الآية ولهذا و�ضعا كلمة:♦ ♦الهاليل وخان
” وجاءت ترجمتهما لكلمة “القيوم، للت�أكيد على حياة الرب الدائمةLiving  قبلEver
يف �صيغة العبارة ال�شارحة التي تنقل ظالل املعنى من �أنه �سبحانه قائم على �أمر جميع
خملوقاته
 وكان الأوىل به �أن يف�صل بنيEverliving  يوجد خط�أ هجائي يف كلمة:♦ ♦�شاكر
 لأن مثل هذه الكلمة – ح�سبما �أوردها �شاكر – ال،مكوناتها �إما مب�سافة �أو �رشطة عر�ضية
 �أما ت�أويله لكلمة «القيوم» فقد ابتعد عن املعنى.توجد يف معظم قوامي�س اللغة الإجنليزية
 وال قوام، و�أنها تعني �أن “جميع املوجودات مفتقرة �إليه وهو غني عنها،العربي لل�صفة
the Self- subsisting by Whom all subsist ) فا�ستخدام عبارة52( ”لها بدون �أمره

: تعنيsubsist للإ�شارة �إىل “القيوم” بعيد متاما لأن

 a. To exist; be. b. To remain or continue in existence. See synonyms at
be.

 To maintain life; live: subsisted on one meal a day.
 To be logically conceivable. (53)
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 تعني املوجود واملقابل لها �أنه تعاىل لي�سSelf- subsisting  ف�إن كلمة،وبالتايل
.ًعدما
Alive  لرتجمة “احلي” وهي اختيار خاطئ و�سيء لأنAlive  ا�ستخدم:♦ ♦بيكتال
:تعني





Having life; living. See synonyms at living.
In existence or operation; active: keep your hopes alive.
Full of living or moving things; abounding: a pool alive with trout.
Full of activity or animation; lively: a face alive with mischief. (54)

. وهذا �أمر م�ستحيل يف حق الرب �سبحانه،Dead ولهذه اللفظة الإجنليزية مقابل وهو
 لأن الكلمة ذاتها عاجزة عن،وال ي�شفع لبيكتال �أن احلرف الأول كبري للداللة على اختالفها
.نقل معنى احلياة الدائمة للرب �سبحانه
 وهي ت�شري �إىل البقاء �أو الدميومة �أوthe Eternal وترجم بيكتال القيوم على �أنها
: يعنيeternal  فلفظ. وكل هذا ال عالقة له بقيومية الرب �سبحانه،اخللود

 Being without beginning or end; existing outside of time. See synonyms
at infinite.






Continuing without interruption; perpetual.
Forever true or changeless: eternal truths.
Seemingly endless; interminable. See synonyms at ageless, continual.
Of or relating to spiritual communion with God, especially in the afterlife. (55)

 لأن الكلمة ذاتها عاجزة عن نقل املعنى،وال ي�شفع لبيكتال �أن احلرف الأول كبري
.املراد
 وي�رسي عليه ما ورد على التعليقthe Living  ترجم احلي على �أنها:♦ ♦يو�سف علي
: لأن هذه الكلمة تعني.على ت�رصف بيكتال يف الكلمة ذاتها

living adjective:
Possessing life: famous living painters; transplanted living tissue.







In active function or use: a living language.
Of persons who are alive: events within living memory.
Full of life, interest, or vitality: made history a living subject.
True to life; realistic: the living image of her mother.
Informal. Used as an intensive: beat the living hell out of his opponent in

the boxing match. (56)
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وينطبق التعليق الوارد على ترجمة �شاكر  the Self- subsistingوترجمة بيكتال
 Eternalيف �إ�شارة �إىل «القيوم» على ما �أورده يو�سف علي من ترجمة للفظة ذاتها)57( .
♦ ♦املودودي :ترجم «احلي» على �أنها  the Everlastingوهو اختيار غري موفق �أي�ضا
لأن  Everlastingتعني:

1. Lasting forever; eternal.
2. a. Continuing indefinitely or for a long period of time.

)b. Persisting too long; tedious: everlasting complaints. (58

مما يعني �أنها ت�شري �إىل معنى الدميومة واخللود ،ولي�س �إىل حياة الرب �سبحانه.
وجاءت ترجمته للقيوم  the Supporter of the whole Universeقريبة �إىل حد ما
من املعنى املراد و�إن كانت  Supporterعاجزة عن نقل ظالل معنى القيومية ،وكان من
الأف�ضل له �أن ي�ستخدم .Sustainer and Protector
♦ ♦�أ�سد :جاء اختياره موفقا لرتجمة «احلي» على �أنها � the Ever- Livingأما ترجمة
“القيوم” فلم تكن موفقة لأمرين:
 ا�ستخدام  the Self- Subsistentوقد �أ�رشنا يف تعليقنا ال�سابق على ترجمتي �شاكر
ويو�سف علي �إىل املزلق املت�ضمن يف ا�ستخدام هذه الكلمة.
 ا�ستخدام  Fount of All Beingوهي تعني «م�صدر �أو من�ش�أ املوجودات» وهذا بعيد
متاما عن املق�صود بقيومية الرب �سبحانه وتعاىل .وال يغري ا�ستخدا م sthe Self- Subsi
 tentك�صفة لهذا اال�سم املركب من الأمر �شيئا .بل �إنه زاد الأمر بعدا عن املعنى املق�صود.
ونخل�ص مما �سبق �أن ترجمت الهاليل وخان قد جاءت – مرة �أخرى – �أقرب لنقل روح
املعنى و�أكرث ات�ساق ًا مع ال�ضوابط املذكورة يف �صدر الدرا�سة حول ترجمة معاين القر�آن
الكرمي والتعامل مع م�صطلحاته.

قوله تعاىل« :ال ت�أخذه �سنة وال نوم»
الهاليل وخان

Neither slumber nor sleep overtakes Him.

�شاكر

slumber does not overtake Him nor sleep

بيكتال
يو�سف علي
املودودي
حممد �أ�سد

Neither slumber nor sleep overtaketh Him.
No slumber can seize Him nor sleep.
He does neither slumber nor sleep.
Neither slumber overtakes Him, nor sleep.
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♦ ♦الهاليل وخان :ترجمة �سديدة وتركيب لغوي جيد.
♦ ♦�شاكر :ا�ستخدم امل�صطلحات ذاتها ،ولكن هنالك حذلقة لغوية يف ت�أخري nor sleep
مما �أبعد اجلملة عن الرتكيب املنا�سب للغة الإجنليزية.
♦ ♦بيكتال :اجلملة نف�سها يف الهاليل وخان و�إن كان بيكتال ي�ستخدم الإجنليزية
القدمية كما يف الفعل  .overtakethوهنالك حتفظ يف هذا اال�ستخدام حتى تكون ترجمة
معاين القر�آن الكرمية منا�سبة لال�ستخدام املعا�رص ولإبعاد مظنة الت�شبه برتجمتي العهد
القدمي والعهد اجلديد اللذين ت�ستخدم فيهما الإجنليزية القدمية.
♦ ♦يو�سف علي :ا�ستخدم امل�صطلحات ذاتها و�إن كان �سياق اجلملة الإجنليزية ركيكا
ل�سببني� :أوالهما �أنه كان ينبغي له �أن يبد�أ اجلملة بـ  Neitherولي�س  ،Noوثانيهما ا�ستخدامه
للفعل امل�ساعد  ،canوهو ي�شري �إىل الإمكانية �أو عدم الإمكانية ،مع �أن اجلملة العربية تعرب
عن حقيقة ثابتة ال يرقى �إليها ال�شك .وهنالك �أف�ضلية للرتاجم الثالث الأوىل يف ا�ستخدام
الفعل overtake؛ لأن الفعل الذي ا�ستخدمه يو�سف علي  seizeال ينقل املعنى نقال كامال
كما يف حالة  ،overtakeلأن  seizeتعني ما ي�أتي:
1. To grasp suddenly and forcibly; take or grab: seize a sword.
2. a. To grasp with the mind; apprehend: seize an idea and develop it

to the fullest extent. b. To possess oneself of (something) : seize an
opportunity.
3. a. To have a sudden, overwhelming effect on: a heinous crime that seized

the minds and emotions of the populace. b. To overwhelm physically: a
person who was seized with a terminal disease.
4. To take into custody; capture.
5. To take quick and forcible possession of; confiscate: seize a cache of

illegal drugs.
6. Also seise (sēz) a. To put (one) into possession of something. b. To vest

ownership of a feudal property in.
)(59

7. Nautical. To bind with turns of small line.

�أما  overtakeفتعني:
1. a. To catch up with; draw even or level with. b. To pass after catching up

with.
2. To come upon unexpectedly; take by surprise: geopolitical strategists

)who were overtaken by events in the Middle East. (60
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وبالتايل ،تعد � overtakeأكرث داللة على املعنى من .seize


املودودي :ا�ستخدم الكلمات ذاتها ،ولكنه و�ضعها يف �صيغة الفعل.

 �أ�سد :ا�ستخدم امل�صطلحات ذاتها ،ولكن هنالك حذلقة لغوية يف ت�أخري ،nor sleep
مما �أبعد اجلملة عن الرتكيب املنا�سب للغة الإجنليزية.
واخلال�صة �أن هنالك تقارب ًا يف ترجمة هذه اجلملة بني املرتجمني و�إن كان بع�ضهم
حتذلق قليال ف�أ�صابها بالركاكة والبعد عن الرتكيب املنا�سب للغة الإجنليزية.

قوله تعاىل« :له ما يف ال�سموات وما يف الأر�ض»
الهاليل وخان

To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth.

�شاكر

whatever is in the heavens and whatever is in the earth is His

بيكتال

Unto Him belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth.

يو�سف علي

His are all things in the heavens and on earth.

املودودي

Whatsoever is in the heavens and in the earth is His.

حممد �أ�سد

His is all that is in the heavens and all that is on earth.

♦ ♦الهاليل وخان :نقل املعنى ب�صورة �سليمة خالية من الأخطاء النحوية �أو
الأ�سلوبية.
♦

♦�شاكر:

هنالك خط�أ نحوي يف اجلملة لأنه كان من املفرت�ض �أن ي�ستبدل الفعل is

بالفعل  areلأن الفاعل  whatever is in the heavensقد �أ�ضيف �إليه and whatever is

 in the earthوبالتايل �أ�صبح الفاعل جمعا وينبغي �أن تكون بقية اجلملة .are His

♦ ♦بيكتال :ا�ستخدم الألفاظ ذاتها تقريبا مع تقدمي وت�أخري يتنا�سبان مع ا�ستخدامه
للإجنليزية القدمية.
♦

♦يو�سف علي :نقل املعنى ب�صورة �سليمة خالية من الأخطاء النحوية �أو الأ�سلوبية.

♦

♦املودودي :نقل املعنى ب�صورة �سليمة خالية من الأخطاء النحوية �أو الأ�سلوبية.

♦

♦�أ�سد :نقل املعنى ب�صورة �سليمة خالية من الأخطاء النحوية �أو الأ�سلوبية.

واخلال�صة �أن املرتجمني ال�ست – با�ستثناء �شاكر لهذا اخلط�أ النحوي – قد �أ�صابوا يف
نقل املعنى.
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» «من الذي ي�شفع عنده �إال ب�إذنه:قوله تعاىل
Who is he that can intercede with Him except with His Permission?

الهاليل وخان
�شاكر

who is he that can intercede with Him but by His permission?

بيكتال

Who is he that intercedeth with Him save by His leave?
Who is there can intercede in His presence except as He permitteth?

يو�سف علي

Who is there that can intercede with Him except by His own permission?
Who is there that could intercede with Him, unless it be by His leave?

املودودي
حممد �أ�سد

. جاءت الرتجمة �سديدة وناقلة للمعنى املراد:♦الهاليل وخان

♦

. جاءت الرتجمة �سديدة وناقلة للمعنى املراد:♦�شاكر

♦

 �إال �أنه – كعادته – ي�ستخدم الإجنليزية،♦ ♦جاءت الرتجمة �سديدة وناقلة للمعنى املراد
.intercedeth القدمية كما يف الفعل
 وال�سبب الرئي�س يف ذلك، حتذلق يف الرتجمة فغري املعنى �إىل حد ما:♦ ♦يو�سف علي
 والتي تق�رص ال�شفاعة على فهم معني �أنها “التما�س العفو �أمامin His presence عبارة
.اهلل” وهذا تغيري للمعنى لأن مفهوم ال�شفاعة مغاير لذلك متاما
. جاءت الرتجمة �سديدة وناقلة للمعنى املراد:♦املودودي

♦

. جاءت الرتجمة �سديدة وناقلة للمعنى املراد:♦�أ�سد

♦

 �إال �أن الذي �شذ عن،ًتقاربت الرتجمات ال�ست يف التعامل مع هذه العبارة تقارب ًا كبريا
. �إىل حد ما – هو يو�سف علي-املعنى

» «يعلم ما بني �أيديهم وما خلفهم:قوله تعاىل
He knows what happens to them (His creatures) in this world, and what will
happen to them in the Hereafter.
He knows what is before them and what is behind them
He knoweth that which is in front of them and that which is behind them
He knoweth what (appeareth to His creatures as) before or after or behind them.

الهاليل وخان
�شاكر
بيكتال
يو�سف علي

He knows what is before the people and also what is hidden from them.

املودودي

He knows all that lies open before men and all that is hidden from them

حممد �أ�سد
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♦ ♦الهاليل وخان :جاءت ترجمتهما ناقلة للمعنى املراد من �أن املق�صود بقوله تعاىل
«ما بني �أيديهم وما خلفهم» يف هذه الآية ما يقع للمخلوقات يف هذه احلياة ،وما �سيقع لهم
()61
ْفهم» �أَ ْي مِ ْن
ِيهم» �أَ ْي الخْ َ لْق َ
«و َما َخل ْ
يف الآخرة ،كما يف تف�سري اجلاللني « َي ْعلَم َما َبينْ �أَ ْيد ْ
�أَ ْمر ال ُّد ْن َيا َوالآخِ َرة» ( )62وخلت الرتجمة من الأخطاء النحوية والأ�سلوبية.
♦ ♦�شاكر� :إذا قمنا بعملية ( Back translationترجمة عك�سية) لن�ص �شاكر� ،سيكون
املعنى مغايرا متام املغايرة ملعنى وم�ضمون الآية ،لأن ترجمته �ستعني “يعلم ما يوجد
�أمامهم وما يوجد خلفهم” .وال�سبب يف هذا هو جلو�ؤه �إىل للرتجمة احلرفية التي �أظهر هذا
البحث -يف �صدره – عوارها ،وعدم �صالحيتها للتعامل مع الن�ص القر�آين)63( .
أي�ضا ،مع
♦ ♦بيكتال :ينطبق التعليق الوارد �أعاله على ترجمة �شاكر على هذه الرتجمة � ً
مالحظة ا�ستخدام بيكتال للإجنليزية القدمية كعادته كما يف الفعل .knoweth
♦ ♦يو�سف علي :التزم الرتجمة احلرفية كما فعل �شاكر وبيكتال� ،إال �أنه �أ�ضاف �أبعا ًدا
مبعان وم�ضامني �أبعد ما تكون عن روح الن�ص الأ�صلي ومعناه .لأن
جديدة للن�ص وحمله
ٍ
ما ترجمه يو�سف علي يعني “يعلم ما (يظهر ملخلوقاته �أنه) قبلهم �أو بعدهم �أو خلفهم”،
ويف هذا جمافاة لروح الن�ص ،وبعد عن املعنى �أميا بعد ،وت�رصف يف غري حمله من املرتجم
الذي يفرت�ض التزامه بالأمانة يف التعامل مع الن�ص.
♦ ♦املودودي� :سلك م�سلك الرتجمة احلرفية �أي�ضاً ،بل فعل فعلة يو�سف علي من حتميل
الن�ص ،مبت�ضمنات ال يقت�ضيها ال�سياق ،وبخا�صة يف عجز العبار ة dand also what is hi
ّ
 ،den from themوهي تعني “ما خبئ عنهم” ،و�إن كان هذا من علم الغيب ،ولكن تخ�صي�ص
هذا الأمر من قبل االفتئات على الن�ص وحتميله ب�أبعاد ال تن�سجم مع املعنى املراد .لأن “ما
خبئ عنهم” ال ي�شري فقط �إىل الآخرة و�إمنا �إىل �أي �أمر قد خفي على املخلوقات ،وكل هذا
يبعد ال�سياق عن م�ضمونه.
♦ ♦�أ�سد :حاول الت�رصف يف املعنى ،ف�أف�سد الأمر �أميا �إف�ساد .فرتجمته لقوله تعاىل:
“ما بني �أيديهم” بـ  all that lies open before menتغيري �شامل يف املعنى املراد بل
�إحداث للب�س ي�صعب فكه .ولعل هذا �أ�سو�أ �أنواع الت�رصف .لأن معنى اجلملة قد �أ�صبح “كل ما
هو مفتوح �أو متاح �أمام الرجال” ،وهذا بعيد كل البعد عن م�ضمون الن�ص القر�آين ،بالإ�ضافة
�إىل �أن ت�أويل ال�ضمري على �أنه خا�ص بالرجال �إبعاد للنجعة وحتريف يف املق�صود من
الن�ص الأ�صلي.
مما ال �شك يف �أن ترجمة الهاليل وخان جاءت �أمينة لروح ومعنى الن�ص وخالية من
الأخطاء النحوية والأ�سلوبية ،بينما التزم بع�ضهم احلرفية ك�شاكر وبيكتال ،وحاول الآخرون
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االلتزام باحلرفية مع الت�رصف يف جزء من العبارة كيو�سف علي واملودودي و�أ�سد ،فجاء
هذا الت�رصف ليقلب الأمور ر�أ�س ًا على عقب ،كما �سبق �إي�ضاحه.

قوله تعاىل« :وال يحيطون ب�شيء من علمه �إال مبا �شاء»
الهاليل وخان
�شاكر

And they will never compass anything of His Knowledge except that which He wills.
and they cannot comprehend anything out of His knowledge except what He pleases

بيكتال

while they encompass nothing of His knowledge save what He will.

يو�سف علي

Nor shall they compass aught of His knowledge except as He willeth.

املودودي

And they cannot comprehend anything of His knowledge save whatever He Himself
may please to reveal.

حممد �أ�سد

whereas they cannot attain to aught of His knowledge save that which He wills [them
to attain].

♦ ♦الهاليل وخان :جاءت الرتجمة خالية من الأخطاء النحوية �إال �أن هنالك �أمراً
يجعلها غري منا�سبة للمعنى تنا�سب ًا كلياً� ،أال وهو ا�ستخدام �صيغة النفي يف امل�ستقبل they
 will never compassولي�س هذا متنا�سب ًا مع الن�ص العربي الذي جاء يف �صيغة امل�ضارعة
التي تدل على العموم ،وعلى �أن الفكرة املت�ضمنة تتعلق بقاعدة عامة ،وهي عدم �إحاطة
املخلوقات ب�أي من علم اهلل تعاىل �إال مبا �أذن به �سبحانه.
♦ ♦�شاكر� :أجاد �أميا �إجادة يف ترجمة هذه العبارة وخلت اجلملة من الأخطاء النحوية
�أو الأ�سلوبية.
♦ ♦بيكتال� :أجاد يف ترجمة هذه العبارة على الرغم من وجود خط�أ نحوي فادح يف
 what He willلأنه كان من املقرت�ض �إ�ضافة � sإىل الفعل  willلأن الفاعل �ضمري مفرد
غائب.
♦ ♦يو�سف علي :حتذلق يف الرتجمة فاحتاجت بع�ض التنقيح ملا ي�شوبها من ركاكة
و�أوىل �أماراتها و�ضع  Norيف �أول اجلملة مع �أن اجلملة العربية غري مرتبطة مبا قبلها .وثاين
هذه الأمارات  ،except as He willethوكان الأ�صح والأكرث توافق ًا مع املعنى هو ا�ستخدام
 whatبد ًال من  ،asلأن ما ا�ستخدمه يو�سف علي قد غري املعنى ،بحيث �أ�صبح معنى اجلملة
“�إال ح�سبما ي�شاء” ،واال�ستثناء يف ال�سياق العربي للم�شيئة ولي�س لطريقة هذه امل�شيئة،
ناهيك عن ا�ستخدامه للإجنليزية القدمية التي ذكرنا التحفظ على ا�ستخدامها �آنفا.
♦ ♦املودودي� :أجاد يف ترجمة هذه اجلملة ،و�إن كان من الأف�ضل �أن يخت�رص �آخر جزء
فيها  ،save whatever He Himself may please to revealفكان من املمكن �أن تكون
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�أكرث �إيجازاً على هذا النحو save whatever He pleases :ونقلت املعنى املق�صود دومنا
�إطناب غري مرغوب فيه.
♦ ♦�أ�سد :بد�أ اجلملة بداية موفقة بو�ضع  ،whereasمما يتما�شى مع املعنى حيث نقلت
هذه الكلمة معنى التقابل ،وهو ذات املعنى املق�صود يف العربية ،ثم �أجاد �أميا �إجادة يف
ترجمة هذه العبارة ،وخلت اجلملة من الأخطاء النحوية �أو الأ�سلوبية.
�أجاد جميع املرتجمني يف ترجمة هذه اجلملة مع بع�ض التحفظات التي وردت عاليه،
با�ستثناء ما وقع فيه يو�سف علي من ركاكة وما �شاب اجلملة من بع�ض الأخطاء.

قوله تعاىل« :و�سع كر�سيه ال�سموات والأر�ض وال ي�ؤده حفظهما»
الهاليل وخان

His Kursî extends over the heavens and the earth, and He feels no
fatigue in guarding and preserving them.

�شاكر

His knowledge extends over the heavens and the earth, and the
preservation of them both tires Him not

بيكتال

His throne includeth the heavens and the earth, and He is never weary
of preserving them.

يو�سف علي

His Throne doth extend over the heavens and the earth, and He feeleth
no fatigue in guarding and preserving them

املودودي

His Kingdom spreads over the heavens and the earth and the guarding
of these does not weary Him.

حممد �أ�سد

His eternal power overspreads the heavens and the earth, and their
upholding wearies Him not.

♦ ♦الهاليل وخان :و�ضعا كلمة «الكر�سي» منقحرة �أو مرومنة كما هو �أعاله ثم
هام�شا �أ�سفل ال�صفحة ي�رشحان فيه املعنى احلريف للكلمة و�أن املرتجمني ي�سيئون
و�ضعا
ً
متاما عن الكر�سي و�أوردا – تدليال على
ترجمتها �إىل  Throneوهو العر�ش الذي يختلف ً
ذلك – حديثا للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم يفرق فيه بني الكر�سي والعر�ش وقوال البن تيمية
ي�ؤيد ما ذهبا �إليه .وهذا املنحى الذي �سلك الهاليل وخان يتوافق متاما مع �ضوابط التعامل
خلوا من الأخطاء اللغوية
مع امل�صطلح الديني الواردة �أعاله� .أما باقي اجلملة ،فقد �أتت ً
والنحوية والأ�سلوبية.
♦ ♦�شاكر� :أول “الكر�سي” بالعلم وقد �سلك يف هذا م�سلك املعتزلة ( )64الذين
ي�ؤلون مثل هذه ا لأمور ،وال �شك �أن هذا امل�سلك يجايف �أ�صول �أهل االعتقاد عند
�أهل ال�سنة واجلماعة ،ويخالف ال�ضوابط التي �أوردناها يف بداية هذه الدرا�سة
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حول ترجمة امل�صطلحات ال�رشعية� .أما باقي اجلملة ،فقد نحا فيها منحى ح�سناً،
و �إن كان قد ت�أثر با لإجنليزية القدمية يف و�ضع �أداة النفي يف �آخر اجلملة بعد
الفعل .and the preservation of them both tires Him not
♦ ♦بيكتال� :أول “الكر�سي” �أي�ضا على �أنه العر�ش وهنالك فارق كما ذكر �أعاله
بع يف الك ْْر�سِ ي �إال كدراهِ م �سبعة
ال�س ُ
وحلديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :ما ال�سموات َّ
()65
ذر ر�ضي اهلل عنه �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�ألق ْ
ِيت يف ُت ْر�س .وقال �أبو ً
من الأر�ض)66( .
يقول :ما
ري فَالةٍ َ
كحلْقةٍ مِ ْن حدي ٍد �أل ِق َي ْت ب َ
ني ظَ ْه ْ
العر ِ�ش �إال َ
الكر�سي يف ْ
ُّ
وبهذا يت�ضح الفرق بينهما ،و�أنه من اخلط�أ واخلطل يف �آن واحد ت�أويل الكر�سي ب�أنه العر�ش
�أو العك�س ،لأن هذا من �أمور االعتقاد التي ال يجوز حملها على غري وجهها .وهنالك خط�أ
�آخر يف الفع ل  includethالذي ي�شري �إىل قوله تعاىل“ :و�سع” و�شتان بني املعنيني ،لأن ni
 cludethتعني “يت�ضمن” �أو “ي�شمل” ،ولي�س هذا مرادف ًا للفعل “و�سع” يف الآية� .أما بقية
اجلملة ،فقد خلت من الأخطاء النحوية والأ�سلوبية ،و�إن ا�ستخدم الإجنليزية القدمية كما يف
الفعل .includeth
♦ ♦يو�سف علي� :أول الكر�سي �أي�ضا على �أنه العر�ش ،وي�رسي عليه التعليق ال�سابق على
ترجمة بيكتال ،مع مالحظة ا�ستخدامه للإجنليزية القدمية كما يف  dothو .feeleth
أي�ضا ولكن باعتباره “مملكة” الرب �سبحانه جري ًا على
♦ ♦املودودي� :أول الكر�سي � ً
عادة املعتزلة يف الت�أويل ،ومن الغريب �أنه يف الهام�ش الذي علق فيه على هذه الآية ذكر
كلمة “الكر�سي” ،ولكنه قال �إنها ت�ؤول عموما يف غالب الأحوال ،ولي�س هذا م�سلك �أهل ال�سنة
يف باب االعتقاد كما �سبقت الإ�شارة �إليه تعليق ًا على ترجمة بيكتال� .أما بقية اجلملة فقد
خلت من الأخطاء النحوية والأ�سلوبية.
♦ ♦�أ�سد� :أول الكر�سي ب�أنها “القوة اخلالدة” م�ستمدا ت�أويله من املعتزلة القدامى
واملحدثني مثل الزخم�رشي والرازي وحممد عبده ،كما يف الهام�ش الذي �أورده تعليق ًا على
ترجمة هذه الكلمة .وجاءت ترجمة قوله تعاىل “حفظهما” بعيدة عن مت�ضمنات كلمة احلفظ
املذكورة يف الآية حيث اختار كلمة  upholdingالتي تعني:
1. To hold aloft; raise: upheld the banner proudly.
2. To prevent from falling or sinking; support.

)support. (67

3. To maintain or affirm against opposition. See synonyms at

وبالتايل ،ف�إن ا�ستخدام � guarding and preservingأو �أحدهما كان �أوفق للمعنى
ح�سبما ا�ستخدمهما جميع املرتجمني الآخرين.
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واخلال�صة� ،أن الرتجمة الوحيدة التي التزمت ب�ضوابط ترجمة معاين القر�آن الكرمي
و�أ�صول االعتقاد عند �أهل ال�سنة واجلماعة ،ناهيك عن الدقة اللغوية والأ�سلوبية التي
ا�شرتكت الرتاجم فيها ،هي ترجمة الدكتورين الهاليل وخان.

قوله تعاىل« :وهو العلي العظيم»
الهاليل وخان

And He is the Most High, the Most Great.

�شاكر

and He is the Most High, the Great.

بيكتال

He is the Sublime, the Tremendous.

يو�سف علي

for He is the Most High, the Supreme (in glory) .

املودودي

He alone is the Supreme and the Exalted.

حممد �أ�سد

And he alone is truly exalted, tremendous.

♦ ♦الهاليل وخان :جاءت ترجمتهما موافقة للمعنى وخالية من الأخطاء النحوية
والأ�سلوبية.
♦ ♦�شاكر :م�شابهة لرتجمة الهاليل وخان �إال �أنه مل ي�ضع �صيغة التف�ضيل  Mostقبل
ال�صفة الثانية “العظيم” مما يجعل ترجمة الهاليل وخان �أكرث قدرة على نقل املعنى من
هذه ،لأن �صيغة التف�ضيل هذه ت�شري �إىل تفرد وا�ستثناء اهلل �سبحانه وتعاىل بهذه ال�صفة.
♦ ♦بيكتال :ا�ستخدم �صفتني خمتلفتني عن الرتجمتني ال�سابقتني ،ف�أوالهما قد
ت�ستخدم مبعنى “العلي” ولكنه ا�ستخدام ركيك ،كما يف املعنى الرابع �أدناه:

sublime adjective
Characterized by nobility; majestic.
;1. a. Of high spiritual, moral, or intellectual worth. b. Not to be excelled
supreme.
2. Inspiring awe; impressive.
3. Archaic. Raised aloft; set high.
4. Obsolete. Of lofty appearance or bearing; haughty: “not terrible,/ That I
should fear. . . / But solemn and sublime” (John Milton) .
noun
1. Something sublime.
)2. An ultimate example. (68

وكان ينبغي على بيكتال ا�ستخدام كلمة مغايرة .وينطبق ال�شيء ذاته على ال�صفة
الثانية  Tremendousمبعنى “العظيم” التي جانبها ال�صواب بكل ما يعنيه امل�صطلح من
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معنى ،وبخا�صة �أن هذه ال�صفة �أي  Tremendousلها مدلول �سلبي �أحياناً ،وهذا ي�ستحيل
يف حق الرب �سبحانه وتعاىل:

tremendous adjective:
1. a. Extremely large in amount, extent, or degree; enormous: a tremendous
task. See synonyms at enormous. b. Informal. Marvelous; wonderful: had
a tremendous night at the theater last night.
)2. Capable of making one tremble; terrible. (69

ولذا ،كان الأوىل ببيكتال �أن ي�ستخدم �صفتني مغايرتني ملا ا�ستخدمهما.
♦ ♦يو�سف علي :ابتد�أ العبارة بحرف اجلر  forالذي يفيد التعليل ،ك�أن هذه العبارة تعليل
�صحيحا ،لأن هذه العبارة العربية غري مرتبطة مبا قبلها بال�سببية �أو
ملا قبلها ،وهذا لي�س
ً
التعليل .وجاءت ترجمته لل�صفة الأوىل “العلي” م�شابهة لرتجمتي الهاليل وخان و�شاكر،
�إال �أنه ا�ستخدم كلمة �أخرى للتعبري عن �صفة “العظيم” ،وهي  Supremeوهي تنقل املعنى
رمبا �أكرث من  Greatوبخا�صة �أن معناها كالآتي:
supreme adjective:
1. Greatest in power, authority, or rank; paramount or dominant.
2. Greatest in importance, degree, significance, character, or achievement.
)3. Ultimate; final: the supreme sacrifice. (70

�إال �أن يو�سف علي قد ق�رص هذه ال�صفة عندما و�ضع بعدها بني قو�سني (، )in glory
وكان الأف�ضل �أن يرتكها كما هي لأن العظمة �شاملة لكل �شيء.
♦ ♦املودودي :ا�ستخدم كلمة  aloneلت�شري �إىل ق�رص هذه ال�صفات على الرب ،و�إن كان
هذا ا�ستخدام ًا غري موفق ل�سببني� :أولهما �أن هذه الكلمة قد نقلت معنى مل يكن موجوداً يف
الن�ص العربي ،وثانيهما �أن ال�صفات امل�ستخدمة يف ال�سياق قد بد�أت بحرف كبري ،مما يدل
على �أنها �إ�شارة �إىل الرب �سبحانه وتعاىل ،مما يجعل ا�ستخدام هذه الكلمة من الزوائد التي
يف�ضل اال�ستغناء عنها .ثم �إن املودودي قد �أبعد النجعة عندما ا�ستخدم  Supremeمبعنى
“العلي”؛ لأنها �أقرب ما تكون ل�صفة “العظيم” ،كما �أو�ضحنا عاليه يف التعليق على ترجمة
يو�سف على العبارة نف�سها� .أما بالن�سبة ل�صفة “العظيم” ،فقد ا�ستخدم  Exaltedوهي تنقل
املعنى �إىل حد كبري نظرا الحتوائها على الدالالت الآتية:
exalted adjective:
1. Elevated in rank, character, or status.
2. Lofty; sublime; noble: an exalted dedication to liberty.
3. Exaggerated; inflated: He has an exalted sense of his importance to the
)project. (71
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♦ ♦�أ�سد� :أخط�أ يف ا�ستخدام ال�ضمري العائد �إىل الرب �سبحانه وتعاىل �إذ و�ضع ال�ضمري
 heبحرف بادئ �صغري ،مع �أن املتعارف عليه �أن ال�ضمري الذي ي�شري �إىل الرب �سبحانه
وتعاىل يجب �أن يبد�أ بحرف بادئ كبري متييزاً لهذا ال�ضمري عن غريه .كما ينطبق التعليق
أي�ضا .ومن العجيب �أنه ا�ستخدم
الوارد �أعاله على ا�ستخدام كلمة  aloneعلى ترجمة �أ�سد � ً
ال�صفات �أي�ضاً ،وقد بد�أها بحروف بادئة �صغرية ،تاركً ا �أية �إ�شارة -ولو �ضئيلة – �إىل �أن
هذه ال�صفات تخ�ص الرب �سبحانه وتعاىل .وقد ا�ستخدم الظرف  trulyللت�أكيد و�إن كان
أمرا غري مرغوب فيه لنقله معنى �آخر غري املعنى املراد ،ولتحميله الن�ص مبت�ضمنات
هذا � ً
غري موجودة يف الن�ص العربي الأ�صلي .وقد ا�ستخدم �أ�سد �صفة  exaltedلي�شري �إىل �صفة
“العلي” ،وهذا �أمر م�ستبعد �إىل حد ما لأن  exaltedقد ت�شري �إىل العظيم – كما هو وارد �أعاله
يف اال�ست�شهاد ال�سابق – �أما �أنها ت�شري �إىل “العلي” فهذا من الأمور امل�ستبعدة ،وبخا�صة
�أن العلو امل�شار �إليه يف الآية علو فعلي .قال �شيخ الإ�سالم الإمام ابن تيمية يف الفتوى
احلموية “و�إذا كان كذلك فهذا كتاب اهلل من �أوله �إىل �آخره ،و�سنة ر�سوله� -صلى اهلل عليه
و�سلم -من �أولها �إىل �آخرها ،ثم عامة كالم ال�صحابة والتابعني ،ثم كالم �سائر الأمة ،مملوء
وعلي على كل �شيء ،و�أنه
مبا هو �إما ن�ص و�إما ظاهر ،يف �أن اهلل �سبحانه فوق كل �شيء،
ٌّ
فوق العر�ش ،و�أنه فوق ال�سماء”� )72( .أما ا�ستخدامه لكلمة  tremendousللإ�شارة �إىل �صفة
أي�ضا.
العظيم ،فينطبق التعليق الوارد �أعاله على ترجمة بيكتال على هذه الرتجمة � ً
واخلال�صة �أن ترجمتي الهاليل وخان و�شاكر قد جاءتا �أقرب �إىل املعنى من غريهما،
�أما الرتجمات الأخرى فقد جانبها ال�صواب يف بع�ض الأمور كما �أو�ضحنا �سابقا.

اخلامتة والتوصيات:
من خالل العر�ض ال�سابق ،يت�ضح �أن �أقرب الرتجمات نق ًال للمعنى ،و�أقلها خلواً من
الأخطاء النحوية والأ�سلوبية ،و�أكرثها التزام ًا ب�ضوابط ترجمة امل�صطلح ال�رشعي هي
ترجمة الدكتورين الهاليل وخان� .أما الرتجمات الأخرى فقد تفاوتت فيما بينها تفاوت ًا
كبرياً �أحياناً ،وبخا�صة عند ترجمة �أ�سماء الرب و�صفاته.

هذا وميكن �إيجاز التو�صيات فيما ي�أتي:
�1 .1رضورة توحيد ترجمة معاين �أ�سماء الرب �سبحانه و�صفاته؛ لأن هذه واحدة من

�أعظم الأمور التي تخ�ص عقيدة التوحيد ،وقد بدا – من خالل هذه الدرا�سة البحثية – تفاوت
الرتجمات يف هذا الأمر املهم مع وجوب االهتمام به �أميا اهتمام.
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 2 .2تعميم ترجمة موحدة تكون خلواً من الأخطاء و�أقربها للمعنى ونقل روح الن�ص،
وهي ترجمة الدكتورين الهاليل وخان كما ات�ضح عاليه ،على مراكز الرتجمة الإ�سالمية
ودور الن�رش واجلهات املهتمة بالرتجمة الدينية.
3 .3و�ضع �إطار معياري لتقيي�س امل�صطلحات الإ�سالمي ،وو�ضع ال�ضوابط العلمية
املتعلقة با�ستخدامها.
4 .4و�ضع قامو�س �إ�سالمي موحد يكون مرج ًعا للقائمني على الرتجمة الإ�سالمية و�أن
يقوم بهذا الأمر �أحد املراكز الإ�سالمية املرجعيةٍ .
5 .5تعميم ا�ستخدام ترجمة موحدة �أقرب للمعنى و�أقل خلوا من الأخطاء ملراكز وجهات
اعتماد الرتجمة الإ�سالمية مثل جممع البحوث الإ�سالمية يف م�رص وغريه من اجلهات.
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اهلوامش:
.1
.2
.3

.4
.5

1اجلوهري�  ،إ�سماعيل بن حماد :ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية ،حتقيق� أحمد عبد
الغفور عطار  -مطبعة دار الكتاب العربي -القاهرة  1376 -هـ1956 -م ،مادة (ت
ر ج م) .
2ابن منظور� ،أبو الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم :ل�سان العرب ،دار �صادر2003 ،م،
ج  ،229 /12مادة (ت ر ج م) .
3املغذوي ،عبد الرحيم بن حممد ،دور ترجمات معاين القر�آن الكرمي يف دعوة غري
امل�سلمني �إىل الإ�سالم مع بيان اجلهود العملية للملكة العربية ال�سعودية ،مطبوعات
ندوة ترجمة معاين القر�آن الكرمي :تقومي للما�ضي وتخطيط للم�ستقبل ، ،جممع امللك فهد
لطباعة امل�صحف ال�رشيف باملدينة املنورة  1423 ،هـ� ،ص .19
4الزرقاين ،حممد عبد العظيم :مناهل العرفان يف علوم القر�آن ،حتقيق �أحمد �شم�س الدين،
دار الكتب اجلامعية ،ط 2003 ،1م� ،ص.111 :
5الدروبي ،عبد الوكيل :ترجمة القر�آن وكيف ندعو غري العرب �إىل الإ�سالم ،دار الإر�شاد،
� ،1970ص .18
Jean Cohen: structure du langage poétique , page: 346

.6
http:// thawra. alwehda. gov. sy/ _print_veiw. asp?FileName=3570675817 .7
20080527105036

.8

http:// thawra. alwehda. gov. sy/ _print_veiw. asp?FileName=3570675818
20080527105036

9 .9املغذوي ،عبد الرحيم بن حممد ،دور ترجمات معاين القر�آن الكرمي يف دعوة غري
امل�سلمني �إىل الإ�سالم مع بيان اجلهود العملية للملكة العربية ال�سعودية ،مطبوعات
ندوة ترجمة معاين القر�آن الكرمي :تقومي للما�ضي وتخطيط للم�ستقبل ،،جممع امللك فهد
لطباعة امل�صحف ال�رشيف باملدينة املنورة  1423 ،هـ� ،ص.20
1010املرجع ال�سابق� ،ص .21
1111الندوي ،عبد اهلل عبا�س ،ترجمات معاين القر�آن الكرمي وتطور فهمه عند الغرب ،دعوة
احلق – كتاب �شهري ي�صدر عن رابطة العامل الإ�سالمي ،ال�سنة اخلام�سة ع�رشة ،جمادى
الآخرة 1417هـ� ،ص .17 -16
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http://www.islamweb.net/ ver2/ Archive/ readArt. php?lang=A&id=311051212

1313اجلاحظ� ،أبو عثمان عمرو بن بحر ،كتاب احليوان ،حتقيق و�رشح عبد ال�سالم حممد
هارون ،دار اجليل بريوت  77 -76 /1 ،1988مع الأخذ يف االعتبار �أن اجلاحظ
معتزيل االعتقاد فال ي�سلم له القياد يف كل ما ي�أتيه خ�صو�صا �إذا كان الكالم متعلقا
باملعتقد.
1414املرجع ال�سابق.77 -76 /1 ،
1515بورميا� ،أبو عبد ال�سالم عبده النيجري ،دور الرتجمة الدينية يف الدعوة �إىل اهلل تعاىل،
دار البخاري ،املدينة املنورة� ،ص .88
1616ومن الأمثلة على ذلك اللغط الذي دار حول عقيدة عبد اهلل يو�سف علي وما رماه به
البع�ض من �أنه من الباطنية وغري ذلك.
1717وقد ا�ضطلع بهذه املهمة يف الآونة الأخرية جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�رشيف
حيث توىل العناية برتجمة معاين القر�آن الكرمي حتى الآن �إىل �أكرث من �أربعني لغة.
1818نقل بت�رصف ي�سري مع بع�ض الإ�ضافات عن دور ترجمات معاين القر�آن الكرمي يف دعوة
غري امل�سلمني �إىل الإ�سالم مع بيان اجلهود العملية للملكة العربية ال�سعودية ،للدكتور
عبد الرحيم بن حممد املغذوي ،من مطبوعات ندوة ترجمة معاين القر�آن الكرمي :تقومي
للما�ضي وتخطيط للم�ستقبل ، ،جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�رشيف باملدينة
املنورة  1423 ،هـ� ،ص .31 -30
1919اجلا�سم ،زيدان بن علي ،وجا�سم بن علي اجلا�سم ،ترجمة �سورة الفاحتة :ندوة ترجمة
جممع امللك
املنورةَّ :
معاين القر�آن الكرمي :تقومي للما�ضي ،وتخطيط للم�ستقبل ،املدينة َّ
فهد لطباعة امل�صحف ال�رشيف1423 ،هـ� ،ص .7
http:// en. wikipedia. org/ wiki/ Muhammad_Taqi- ud- Din_al- Hilali2020
http:// en. wikipedia. org/ wiki/ Muhsin_Khan2121
http:// en. wikipedia. org/ wiki/ M. _H. _Shakir 2222

2323اخلطيب ،عبد اهلل بن عبد الرحمن ،مناهج ترجمة امل�صطلحات الدينية وال�رشعية يف
القر�آن الكرمي ،ندوة ترجمة معاين القر�آن الكرمي :تقومي للما�ضي وتخطيط للم�ستقبل،
جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�رشيف باملدينة املنورة  1423 ،هـ� ،ص .22
2424اجلا�سم ،زيدان بن علي ،وجا�سم بن علي اجلا�سم ،ترجمة �سورة الفاحتة :درا�سة مقارنة
يف �أ�شهر ترجمات القر�آن الكرمي ،ندوة ترجمة معاين القر�آن الكرمي :تقومي للما�ضي
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وتخطيط للم�ستقبل ،جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�رشيف باملدينة املنورة ،
 1423هـ� ،ص .5
http:// en. wikipedia. org/ wiki/ Abdullah_Yusuf_Ali2525
http:// en. wikipedia. org/ wiki/ Maududi2626
http:// en. wikipedia. org/ wiki/ Muhammad_Asad2727

2828اخلطيب ،عبد اهلل بن عبد الرحمن ،مناهج ترجمة امل�صطلحات الدينية وال�رشعية يف
القر�آن الكرمي ،ندوة ترجمة معاين القر�آن الكرمي :تقومي للما�ضي وتخطيط للم�ستقبل،
جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�رشيف باملدينة املنورة  1423 ،هـ� ،ص 22
http:// quran. alislam. com/ Tafseer/ DispTafsser. asp?nType=1&bm=&nS2929
eg=0&l=arb&nSora=2&nAya=255&taf=KATHEER&tashkeel=0

3030القر�آن الكرمي  The Noble Qur’ânترجمة الدكتور حممد تقي الدين الهاليل والدكتور
حممد حم�سن خان� ،ص  ،64دار ال�سالم للن�رش والتوزيع.
�3131شاكر ،حممد حبيب ،ترجمة القر�آن احلكيم� ،1983 ،ص.37 /
3232بيكتال ،حممد مارمادوك ،ترجمة معاين القر�آن الكرمي باللغة الإجنليزي ة nThe Mea
 ،ings of the Glorious Qur’anدار الكتاب امل�رصي ودار الكتاب اللبناين� ،ص .52
3333علي ،عبد اهلل يو�سف ،The Glorious Kur’an: Translation and Commentary ،دار
الفكر ،بريوت� ،ص .102
3434املودودي� ،أبو الأعلى،The Hoy Qur’an: Text, Translation and Brief Notes ،
ترجمه �إىل الإجنليزية حممد �أكرب مرادبوري وعبدالعزيز كمال ،طبعة املن�شورات
الإ�سالمية ( ، )PVTالهور ،باك�ستان �ص .63
�3535أ�سد ،حممد ،The Message of the Qur’an ،دار الأندل�س ،جبل طارق� ،ص .57
Excerpted from The American Heritage Dictionary of the English Lana3636
guage, Third Edition Copyright © 1992 by Houghton Mifflin Company.
Electronic version licensed from Lernout & Hauspie Speech Products N.
V. , further reproduction and distribution restricted in accordance with the
.Copyright Law of the United States. All rights reserved

3737انظر �أعاله حتت عنوان «املبحث الثالث� :ضوابط ترجمة معاين القر�آن الكرمي».
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3838اخلطيب ،عبد اهلل بن عبد الرحمن ،مناهج ترجمة امل�صطلحات الدينية وال�رشعية يف
القر�آن الكرمي ،ندوة ترجمة معاين القر�آن الكرمي :تقومي للما�ضي وتخطيط للم�ستقبل،
�ص .28
3939املرجع ال�سابق� ،ص .29
4040نيدا ،يوجني ،نحو علم الرتجمة ،ترجمة ماجد النجار ،بغداد ،مطبوعات وزارة الإعالم،
دار احلرية للطباعة 1976 ،م �ص  504 – 465وعنوان الكتاب الأ�صلي:
Eugene A. Nida, Towards a Science of translating, Leiden, E. J. Brill,
1964

4141اخلطيب ،عبد اهلل بن عبد الرحمن ،مناهج ترجمة امل�صطلحات الدينية وال�رشعية يف
القر�آن الكرمي ،ندوة ترجمة معاين القر�آن الكرمي :تقومي للما�ضي وتخطيط للم�ستقبل،
�ص . 30 -29
4242املرجع ال�سابق� ،ص . 32
4343املرجع ال�سابق� ،ص .32
4444املرجع ال�سابق� ،ص .38
4545املرجع ال�سابق� ،ص .39
http:// www. alwaraq. net/ Core/ AlwaraqSrv/ LisanSrchOneUtf84646

4747املرجع ال�سابق.
4848اخلطيب ،عبد اهلل بن عبد الرحمن ،مناهج ترجمة امل�صطلحات الدينية وال�رشعية يف
القر�آن الكرمي ،ندوة ترجمة معاين القر�آن الكرمي :تقومي للما�ضي وتخطيط للم�ستقبل،
�ص .41
Excerpted from The American Heritage Dictionary of the English Lana4949
guage, Third Edition Copyright © 1992 by Houghton Mifflin Company.
Electronic version licensed from Lernout & Hauspie Speech Products N.
V. , further reproduction and distribution restricted in accordance with the
.Copyright Law of the United States. All rights reserved

5050اخلطيب ،عبد اهلل بن عبد الرحمن ،مناهج ترجمة امل�صطلحات الدينية وال�رشعية يف
القر�آن الكرمي ،ندوة ترجمة معاين القر�آن الكرمي :تقومي للما�ضي وتخطيط للم�ستقبل،
�ص .42
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The Encarta® Desk Encyclopedia Copyright © & p 1998 Microsoft Cora5151
.poration. All rights reserved

 تف�سري القر�آن، عماد الدين �أبى الفداء �إ�سماعيل بن كثري الدم�شقي،ابن كثري5252
 م�صطفى ال�سيد حممد وحممد ال�سيد ر�شاد وحممد ف�ضل العجماوى و: حتقيق.العظيم
.م2000  القاهرة. م�ؤ�س�سة قرطبة.علي �أحمد عبد الباقي و ح�سن عبا�س قطب
Excerpted from The American Heritage Dictionary of the English Lana5353
guage, Third Edition Copyright © 1992 by Houghton Mifflin Company.
Electronic version licensed from Lernout & Hauspie Speech Products N.
V. , further reproduction and distribution restricted in accordance with the
.Copyright Law of the United States. All rights reserved

.املرجع ال�سابق5454
. املرجع ال�سابق5555
.املرجع ال�سابق5656
 غري كافية لنقلSelf- subsisting و�إن كان يو�سف علي قد �أ�شار يف الهام�ش �إىل �أن5757
ظالل معنى “القيوم” �إال �أن هذا الهام�ش طويل وهو عبارة عن تعليق عام على �آية
الكر�سي بحيث ي�صعب على القارئ العادي الذي ال يجيد الغو�ص يف �أعماق الهوام�ش
 مع الأخذ يف،– خ�صو�صا مع ترجمة ن�ص مثل معاين القر�آن الكرمي – الو�صول �إليه
االعتبار �أن هذا الهام�ش ذاته قد �أمعن يف ت�أكيد اللب�س والغمو�ض حول �أ�سماء و�صفات
” بل �إن يو�سف علي قد جعل �أكرث �صفة معربة عن الرب هي ال�ضمري “هو،الرب �سبحانه
.�سريا على نهج ال�صوفية وبع�ض املعتزلة
Excerpted from The American Heritage Dictionary of the English Lana5858
guage, Third Edition Copyright © 1992 by Houghton Mifflin Company.
Electronic version licensed from Lernout & Hauspie Speech Products N.
V. , further reproduction and distribution restricted in accordance with the
.Copyright Law of the United States. All rights reserved

.املرجع ال�سابق5959
.املرجع ال�سابق6060
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6161املحلي ،جالل الدين ،وجالل الدين ال�سيوطي ،تف�سري اجلاللني ،مطبعة دار ال�سالم،
القاهرة.
http:// quran. al- islam. com/ Tafseer/ DispTafsser. asp?l=arb&taf=GALAL6262
EEN&nType=1&nSora=2&nAya=255

6363انظر :املبحث الثاين� :أنواع ترجمة معاين القر�آن الكرمي.
6464املعتزلة فرقة �إ�سالمية ن�ش�أت يف �أواخر الع�رص الأموي وازدهرت يف الع�رص العبا�سي،
وقد اعتمدت على العقل املجرد يف فهم العقيدة الإ�سالمية لت�أثرها ببع�ض الفل�سفات
امل�ستوردة مما �أدى �إىل انحرافها عن عقيدة �أهل ال�سنة واجلماعة .وقد �أطلق عليها �أ�سماء
خمتلفة منها :املعتزلة والقدرية والعدلية و�أهل العدل والتوحيد واملقت�صدة والوعيدية.
�إعداد :الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي .انظرhttp:// www. saaid. net/ feraq/ :
.mthahb/ 3. htm

أبى ذر الغفاري ر�ضي اهلل عنه عند ابن جرير وغريه بلفظ “ما
6565ثبت يف املرفوع عن � ِ
ال�سموات ال�سبع يف الكر�سي �إال كحلقة ملقاة ب�أر�ض فالة “.
6666رواه ابن �أبي �شيبة يف العر�ش ( )58والذهبي يف العلو ( )150و�صححه الألباين.
Excerpted from The American Heritage Dictionary of the English Lana6767
guage, Third Edition Copyright © 1992 by Houghton Mifflin Company.
Electronic version licensed from Lernout & Hauspie Speech Products N.
V. , further reproduction and distribution restricted in accordance with the
.Copyright Law of the United States. All rights reserved

6868املرجع ال�سابق.
6969املرجع ال�سابق.
7070املرجع ال�سابق.
7171املرجع ال�سابق.
7272ابن تيمية� ،أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،الفتوى احلموية ،درا�سة وحتقيق :حمد
بن عبد املح�سن التويجري ،دار ال�صميعي للن�رش والتوزيع� ،ص.41 :
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املصادر واملراجع:
القرآن الكريم
أوالً -املراجع العربية:
1 .1ابن تيمية� ،أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،الفتوى احلموية ،درا�سة وحتقيق :حمد
بن عبد املح�سن التويجري ،دار ال�صميعي للن�رش والتوزيع.
2 .2ابن كثري ،عماد الدين �أبى الفداء �إ�سماعيل بن كثري الدم�شقي ،تف�سري القر�آن
العظيم .حتقيق :م�صطفى ال�سيد حممد وحممد ال�سيد ر�شاد وحممد ف�ضل العجماوى و
علي �أحمد عبد الباقي وح�سن عبا�س قطب .م�ؤ�س�سة قرطبة .القاهرة 2000م.
3 .3ابن منظور� ،أبو الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم :ل�سان العرب ،دار �صادر2003 ،م.
�4 .4أ�سد ،حممد ،The Message of the Qur’an ،دار الأندل�س ،جبل طارق.
5 .5بورميا� ،أبو عبد ال�سالم عبده النيجري ،دور الرتجمة الدينية يف الدعوة �إىل اهلل تعاىل،
دار البخاري ،املدينة املنورة.
6 .6بيكتال ،حممد مارمادوك ،ترجمة معاين القر�آن الكرمي باللغة الإجنليزي ة
 ،ings of the Glorious Qur’anدار الكتاب امل�رصي ودار الكتاب اللبناين.

nThe Mea

7 .7اجلاحظ� ،أبو عثمان عمرو بن بحر ،كتاب احليوان ،حتقيق و�رشح عبد ال�سالم حممد
هارون ،دار اجليل بريوت .1988
8 .8اجلا�سم ،زيدان بن علي ،وجا�سم بن علي اجلا�سم ،ترجمة �سورة الفاحتة :درا�سة مقارنة
يف �أ�شهر ترجمات القر�آن الكرمي ،ندوة ترجمة معاين القر�آن الكرمي :تقومي للما�ضي
وتخطيط للم�ستقبل ،جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�رشيف باملدينة املنورة ،
 1423هـ.
9 .9اجلوهري�  ،إ�سماعيل بن حماد :ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية ،حتقيق� أحمد عبد
الغفور عطار  -مطبعة دار الكتاب العربي -القاهرة  1376 -هـ1956 -م.
1010اخلطيب ،عبد اهلل بن عبد الرحمن ،مناهج ترجمة امل�صطلحات الدينية وال�رشعية يف
القر�آن الكرمي ،مطبوعات ندوة ترجمة معاين القر�آن الكرمي :تقومي للما�ضي وتخطيط
للم�ستقبل ،جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�رشيف باملدينة املنورة  1423 ،هـ.
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1111الدروبي ،عبد الوكيل :ترجمة القر�آن وكيف ندعو غري العرب �إىل الإ�سالم ،دار الإر�شاد،
.1970
1212الزرقاين ،حممد عبد العظيم :مناهل العرفان يف علوم القر�آن ،حتقيق �أحمد �شم�س الدين،
دار الكتب اجلامعية ،ط 2003 ،1م.
1313علي ،عبد اهلل يو�سف ،The Glorious Kur’an: Translation and Commentary ،دار
الفكر ،بريوت.
1414القر�آن الكرمي  The Noble Qur’ânترجمة الدكتور حممد تقي الدين الهاليل والدكتور
حممد حم�سن خان ،دار ال�سالم للن�رش والتوزيع.
1515املحلي ،جالل الدين ،وجالل الدين ال�سيوطي ،تف�سري اجلاللني ،مطبعة دار ال�سالم،
القاهرة.
1616املغذوي ،عبد الرحيم بن حممد ،دور ترجمات معاين القر�آن الكرمي يف دعوة غري
امل�سلمني �إىل الإ�سالم مع بيان اجلهود العملية للملكة العربية ال�سعودية ،مطبوعات
ندوة ترجمة معاين القر�آن الكرمي :تقومي للما�ضي وتخطيط للم�ستقبل.
1717املودودي� ،أبو الأعلى،The Hoy Qur’an: Text, Translation and Brief Notes ،
ترجمه �إىل الإجنليزية حممد �أكرب مرادبوري وعبدالعزيز كمال ،طبعة املن�شورات
الإ�سالمية ( ، )PVTالهور ،باك�ستان.
1818الندوي ،عبد اهلل عبا�س ،ترجمات معاين القر�آن الكرمي وتطور فهمه عند الغرب ،دعوة
احلق – كتاب �شهري ي�صدر عن رابطة العامل الإ�سالمي ،ال�سنة اخلام�سة ع�رشة ،جمادى
الآخرة 1417هـ.
1919نيدا ،يوجني ،نحو علم الرتجمة ،ترجمة ماجد النجار ،بغداد ،مطبوعات وزارة الإعالم،
دار احلرية للطباعة 1976 ،م.
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