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أىـ مظاىر االختبلؼ الشكمية واألسموبية
بيف مترجمي معاني القرآف الكريـ إلى المغة اإلنكميزية
الممخص:

د .عمي يونس الدىش  /جامعة سدني  /أستراليا

تصدى لترجمة معاني القرآن الكريم عدد غير قميل من المترجمين الذين تعددت عقائدىم وانتماءاتيم الدينية٬
وتنوعت خمفياتيم المغوية والثقافية ٬وتشعبت مشاربيم الفكرية ٬وتمونت ميوليم السياسية ٬وتباينت اصطفافاتيم
المذىبية .ومن أبرز األمور التي تمفت انتباه المطمع عمى ترجمات القرآن الكريم أن المترجمين تباينوا إلى درجة
كبيرة في مقارباتيم لكتاب اهلل وطرق تعامميم معو .وقد تمثل ىذا التباين في وجوه عدة منيا العقدية ومنيا المنيجية

ومنيا الشكمية ومنيا األسموبية.

تتبنى ىذه الدراسة المنيج الوصفي المقارن ٬وتيدف إلى استقراء وجوه التباين الشكمية واألسموبيةبين مترجمي معاني
القرآن الكريم إلى المغة اإلنكميزية والوقوف عند أىم مميزاتيا والدوافع التي حدت بالمترجمين إلى تبنييا .وتقع في
تمييد ومبحثين وخاتمة .يتناول المبحث األول مظاىر اختالف المترجمين من حيث الشكل الذي أخرجوا بو
ترجماتيم لمعاني القرآن الكريم .وينقسم ىذا المبحث عمى سبعة مطالب وىي:
المطمب األول :اختالف المترجمين في تيجئة اسم القرآن وصفاتو
المطمب الثاني :اختالف المترجمين في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره
المطمب الثالث :اختالف المترجمين في ترقيم آيات القرآن الكريم

المطمب الرابع :اختالف المترجمين في إدخال عالمات الترقيم  nuPtcutcnuPواتباع نظام الفقرات
 nthtarhtanPPالمعمول بو في المغة اإلنكميزية
المطمب الخامس :اختالف المترجمين في عرض النص العربي لمقرآن الكريم إلى جانب النص اإلنكميزي
المطمب السادس :اختالف المترجمين في استخدام آلية الحروف المائمة sctlnta
المطمب السابع :اختالف المترجمين في طرق التمييد لترجماتيم

ويتناول المبحث الثاني مظاىر االختالف المتعمقة باألسموب الذي تبناه كل مترجم .ويقع في ثالثة مطالب:
المطمب األول :توظيف المفردات اإلنكميزية الميجورة  hhtrtnt cPPlnarفي ترجمات معاني القرآن الكريم
المطمب الثاني :ترجمة معاني القرآن بين المغة الشعرية والمغة النثرية
المطمب الثالث :االتساق  tPtatuPanacفي توظيف المفردات في ترجمات معاني القرآن الكريم.

وتجدر اإلشارة إلى أن ىذه الدراسة وان لم تغط جميع ترجمات معاني القرآن الكريم إلى المغة اإلنكميزية إال أنيا
غطت أكثر من عشرين ترجمة تعد األىم واألكثر تداوال منيا في األوساط األكاديمية وبين الناطقين بالمغة اإلنكميزية
من مسممين وغير مسممين.

 .0المظاىر الشكمية لبلختبلؼ بيف مترجمي معاني القرآف الكريـ

المطمب األوؿ :اختبلؼ المترجميف في تيجئة اسـ القرآف وصفاتو

يمحظ المطمع عمى ترجمات معاني القرآف الكريـ إلى المغة اإلنكميزية أف اختبلؼ المترجميف يبدأ

مف تيجئة اسـ القرآف نفسو .فنراىـ يكتبونو (0)Alcoranتارة ٬و( 9)nar K ehTتارة أخرى٬
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و( 1)Al-Qur'anتارة ثالثة و( 2)nar Q ehTتارة رابعة ٬و( 3)The Qur'anتارة خامسة٬
وعمى الرغـ مف تبني معظـ المترجميف لمتيجئة األخيرة ( )The Qur'anيرى الباحث أف

التيجئة األدؽ ىي تيجئة أحمد عمي ( )Al-Qur'anألنيا تمثؿ نسخا لفظيا دقيقا لمفردة

(القرآف) العربية.

وال يقؿ اختبلؼ مترجمي معاني القرآف الكريـ في تحديد صفتو عف اختبلفيـ في تيجئة اسمو.

فمنيـ مف وصفو بالقرآف الكريـ (u K ehT

Tor

 ٬4)nar Kومنيـ مف وصفو بالقرآف

العظيـ ( ٬5)The Sublime Quranومنيـ مف وصفو بالقرآف المجيد ( The Glorious

 ٬6)Qur’ānومنيـ مف وصفو بالقرآف المقدس ( ٬7)The Holy Qur'anومنيـ مف وصفو
بالقرآف النبيؿ (.00)The Noble Qur'an

والحؽ أف القرآف وصؼ نفسو بصفات عدة منيا الكريـ (إنو لقرآف كريـ) ٬00والمجيد (بؿ ىو

قرآف مجيد) ٬09والمبيف (تمؾ آيات الكتاب المبيف) ٬01والعزيز (إنو لكتاب عزيز) ٬02والعمي

الحكيـ (وانو في أـ الكتاب لدينا لعمي حكيـ) ٬03والمبارؾ (كتاب أنزلناه إليؾ مبارؾ) ٬04وغيرىا.
والذي يمفت االنتباه أف المترجميف الذيف أرفقوا اسـ القرآف بصفة مف الصفات أعبله يمثموف

األقمية إذ إف األعـ األغمب منيـ قد أوردوا اسمو عنوانا لترجماتيـ بدوف إاافة أي صفة لو.05
المطمب الثاني :اختبلؼ المترجميف في ترتيب آيات القرآف الكريـ وسوره

تناوؿ العمماء والباحثوف مسألة ترتيب السور في القرآف الكريـ في معرض كبلميـ عف

"المناسبات" وىو عمـ مف عموـ القرآف يبحث في الوحدة المواوعية لمقرآف الكريـ مف خبلؿ تتبع

األسباب التي تقؼ وراءترتيب آياتو وسوره عمى الشكؿ الذي نراه في المصاحؼ.

قاؿ السيوطي ":اإلجماع والنصوص المترادفة عمى أف ترتيب اآليات توقيفي ٬ال شبية في ذلؾ٬
وأما اإلجماع فنقمو غير واحد ٬منيـ الزركشي في البرىاف وأبو جعفر بف الزبير في مناسباتو٬

وعبارتو :ترتيب اآليات في سورىا واقع بتوقيفو صمى اهلل عميو وسمـ وأمره مف غير خبلؼ في

ىذا بيف المسمميف" .06وىذا ما توافقت عميو آراء الباحثيف في حقؿ الدراسات القرآنية مف

المعاصريف.07

جاء في (مناىؿ العرفاف) أنو "انعقد إجماع األمة عمى أف ترتيب آيات القرآف الكريـ عمى ىذا

النمط الذي نراه اليوـ بالمصاحؼ ٬كاف بتوقيؼ مف النبي (ص) عف اهلل تعالى ٬وأنو ال مجاؿ

لمرأي واالجتياد فيو ٬بؿ كاف جبريؿ ينزؿ باآليات عمى الرسوؿ (ص) ويرشده إلى مواع كؿ آية
مف سورتيا .ثـ يقرؤىا النبي (ص) عمى الصحابة ويأمر كتاب الوحي بكتابتيا معينا ليـ السورة

التي تكوف فييا اآلية ٬ومواع اآلية مف ىذه السورة .وكاف يتموىا عمييـ م ار ار وتك ار ار في صبلتو
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وعظاتو ٬وفي حكمو وأحكامو .وكاف يعارض بو جبريؿ كؿ عاـ مرة ٬وعاراو بو في العاـ األخير
مرتيف .كؿ ذلؾ كاف عمى الترتيب المعروؼ لنا في المصاحؼ .وكذلؾ كاف كؿ مف حفظ القرآف أو

شيئا منو مف الصحابة ٬حفظو مرتب اآليات عمى ىذا النمط .وشاع ذلؾ وذاع ٬ومؤل البقاع

واألسماع ٬يتدارسونو فيما بينيـ ٬ويقرأونو في صبلتيـ ٬ويأخذه بعايـ عف بعض ٬ويسمعو
بعايـ مف بعض بالترتيب القائـ اآلف ٬فميس لواحد مف الصحابة والخمفاء الراشديف يد وال
تصرؼ في ترتيب شيء مف آيات القرآف الكريـ".90

أما مسألة ترتيب سورالقرآف الكريـ فقد اختمؼ فييا العمماء .ونقؿ السيوطي ىذا االختبلؼ فقاؿ:

"وأما ترتيب السور؛ فيؿ ىو توقيفي أياا ٬أو باجتياد مف الصحابة؟ خبلؼ ٬فجميور العمماء

عمى الثاني ٬منيـ مالؾ والقااي أبو بكر في قوليو" .90وقد أورد الباحثوف المعاصروف

99

ثبلثة

آراء في ىذه المسألة ىي :األوؿ أف ترتيب السور توقيفي ٬والثاني أف ترتيب السور باجتياد مف

الصحابة بدليؿ اختبلؼ الترتيب في مصاحفيـ ٬والثالث أف ترتيب بعض السور توفيقي وترتيب

بعايا اآلخر باجتياد الصحابة.

وفي دراسة كرست ليذا المواوع خمص أحد الباحثيف إلى النتائج اآلتية:

 .0الخبلؼ في كيفية ترتيب السور قديـ ٬والذي توصؿ إليو الباحث أف ترتيب سور
القرآف توقيفي مف النبي (ص).

 .9ىذا الترتيب النبوي لمقرآف يحمؿ مف األسرار والمزايا والحكـ الشيء الكثير الذي ال
تتصور العقوؿ كنيو.

 .1االلتزاـ بيذا الترتيب في كتابة المصاحؼ مف األمور الواجبة عمى األمة التي تحرـ
مخالفتو ٬كما أف االلتزاـ بيذا الترتيب في التبلوة والصبلة مف األمور المندوبة وتجوز

مخالفتو ٬كما تجوز مخالفتو في التعميـ كالبداية بقصار المفصؿ.

 .2الذي عميو جميور العمماء االلتزاـ بترتيب السور عمى ما عميو المصاحؼ العثمانية
وحرمة مخالفتو؛ وذلؾ لاماف صيانة القرآف مف التبديؿ والتحريؼ.

 .3القوؿ بالتوقيؼ في ترتيب السور يدعو إلى التمسؾ بو والمحافظة عميو.91
وقد اعتمد أغمب مترجمي معاني القرآف الكريـ الترتيب المألوؼ في المصاحؼ فابتدأوا بسورة
الفاتحة وانتيوا بسورة الناس .وشذ عنيـ في ىذا األمر عدد مف المترجميف الذيف اعتمدوا

الترتيب الزمني فرتبوا السور بحسب تأريخ نزوليا .ومف أولئؾ إدوارد ىنري بالمر drhed

hrnre

 rrTeaفي الطبعة األولى مف ترجمتو التي صدرت عاـ 0660ـ بعنواف (القرآف)
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 ٬92The Qur'anبينما جاءت السور في الطبعات األخيرة مرتبة بحسب ترتيب المصاحؼ.93
وجوف ميدوز رودويؿ  l aT orhd ru e drrrrفي ترجمتو التي صدرت في عاـ

0640ـ والتي أسماىا (القرآف مترجما مف المغة العربية ٬والسور مرتبة ترتيبا زمنيا مع

المبلحظات)

ehraSK oar c ehu heerT rd aT unar K ehTK nehT
aShr edre raoa T or

urhord ne n

 Sae T rفقد بدأ رودويؿ ترجمتو بسورة العمؽ واختتميا بسورة

المائدة.94وما قاـ بو رودويؿ كاف نتيجة لتأثره بدراسات أجراىا مستشرقوف مف قبيؿ غوستاؼ
ويؿ  l uohv trarوثيودور نولدكو  nar d er e rrdrhrفي الترتيب الزمني لسور
القرآف الكريـ .فمـ يعر رودويؿ اىتماما لمروايات التاريخية التي تثبت أف ترتيب السور القرآنية قد

أشار بو النبي (ص) بتوجيو سماوي ٬ولـ يراع حساسية ىذا المواوع بالنسبة لممسمميف.

فتحمس ليذا المواوع وجاء ترتيبو بعيدا عف المنطؽ ومميئا بالتناقاات وخصوصا في السور

التي تتامف آيات نزلت في فترات مختمفة .95وقد أشار الباحثوف إلى جممة مف األخطاء التي

وقع فييارودويؿ منيا ٬عمى سبيؿ المثاؿ٬واعيمسورة العمؽ كاممة في البداية.والصحيح أف
اآليات الخمسة األوائؿ فقط مف ىذه السورة نزلت في بداية بعثة النبي (ص) .بينما بقية آيات

السورة مناآلية  4إلى اآلية  07نزلت في فترة متأخرة .وقد صرح رودويؿ بيذه النقطة في تعميقو
عمى اآلية السادسة فقاؿ" :ىذه اآلية واآليات التي تمييا قد تكوف أايفت في فترة الحقة" .ومف

الثابت أف العديد مف اآليات بؿ السور الكاممة نزلت عمى النبي (ص) قبؿ نزوؿ اآلية السادسة

مف سورة العمؽ.96

وحذا ريتشارد بؿ  eaSahed Krrrحذو سابقيو في ترجمتو التي صدرت بيف عاـ 0715ـ

وعاـ 0717ـ بعنواف (ترجمة القرآف مع دراسة نقدية إلعادة ترتيب السور) nar K ehT
 ٬nehTurhord raoa h eeaoaShr erheehT rnrTo n oar c ehauوقد كتب ريتشارد

بؿ دراسة بعنواف (تمييد لمقرآف)  nToe d Soa T o oar Q ehTتناوؿ فيو آراءه في ىذا

المواوع .97والطريقة التي أعاد فييا بؿ ترتيب سور القرآف جاءت مختمفة تماما .منطمقا مف
قناعتو كمستشرؽ بأف القرآف مف إنتاج خياؿ النبي ٬دعا بؿ إلى إعادة بناء القرآنمف جديد رافاا

فكرة أف السور القرآنية وحدات كاممة ٬قائبل إف النص القرآني يمثؿ مجموع أقواؿ النبي فيجب أف

يعاد ترتيب سوره عمى اوء التسمسؿ الزمني لحياة النبي .وعميو فيو ياع تاريخا لكؿ آية
تقريبا ويقترح فييا الكيفية التي ينبغي أف يعاد بيا ترتيب تمؾ اآليات .ويقوؿ إنو وجد كثي ار مف

األمثمو عمى حاالت "الفقداف ٬والتغييرات ٬واالستبداالت ٬واالختبلالت" في النص القرآني .فعمى
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سبيؿ المثاؿ ٬وبحسب رأيو ٬أف اآليات مف  904إلى  906مف سورة البقرة عبارة عف مجرد
فابلت غير مرتبطة وجدت طريقيا بالغمط إلى النص القرآني .وأف اآلية  907تمثؿ "إاافة"

متأخرة .بينما اآلية  900استمرارية لآلية  903ال أكثر .وقد أدينت ىذه الممارسة المنافية لمعقؿ
حتى مف قبؿ زمبلئو المستشرقيف مف قبيؿ ألفرد غيموـ .10 rnred l arrh nr

وجاء بعدىـ نسيمجوزيؼ داود d

 eruuan l uroa mhrفي الطبعات األولى مف ترجمتو

إذ رتب السور القرآنية ترتيبا زمنيا لكنو عدؿ عف ىذا الترتيب في الطبعات البلحقة .10فمنذ العاـ

0770ـ ظيرت طبعات ثنائية المغة أعاد فييا المترجـ ترتيب السورمتبعا الترتيب المألوؼ في

المصاحؼ.19

ويرى الباحث أف الترتيب المألوؼ لسور القرآف الكريـ وآياتو والمتعارؼ عميو في المصاحؼ

العثمانية ىو الترتيب الذي يجب عمى مترجمي معاني القرآف الكريـ اتباعة .وأف الذيف قاموا
بإعادة ترتيبو بحسب تاريخ النزوؿ أو بحسب التسمسؿ الزمني لحياة النبي (ص) ىـ مترجموف

مستشرقوف غير مسمميف ييدفوف إلى ارب الوحدة المواوعية لسور القرآف الكريـ وتفكيؾ

آياتو ومف ثـ تحريفيا عف طريؽ ترجمتيا ترجمة تخرجيا عف سياقاتيا المغوية/النصية
واالجتماعية/الثقافية التي وردت فييا.وال تخفى عمى أي قارئ منصؼ نوايا أولئؾ المستشرقيف

المغراة وحقدىـ عمى اإلسبلـ وكتابو ونبيو (ص).

المطمب الثالث :اختبلؼ المترجميف في ترقيـ آيات القرآف الكريـ

مف المسائؿ التي تمفت نظر المطمع عمى ترجمات معاني القرآف الكريـ أف المترجميف تباينوا في
طريقة اإلشارة إلى أرقاـ اآليات القرآنية .فمنيـ مف التزـ بالطريقة المألوفة في المصاحؼ
فواعوا رقـ كؿ آية في نياية ترجمتيا .ومنيـ مف أغفؿ ترقيـ اآليات جممة وتفصيبل .ومنيـ مف

آثر أف ياع رقـ اآلية في بداية ترجمتيا .بينما اختار البعض أف يترجموا اآليات القرآنية
المجموعة تمو األخرى عمى شكؿ فقرات وبدوف ذكر أرقاـ ٬ويشيروف إلى أرقاـ اآليات المترجمة

إما في بداية الفقرة واما في نيايتيا.

وقد سار محمد الخطيب في ترجمتو عمى الترقيـ المألوؼ في المصاحؼ فواع في نياية كؿ آية

رقميا الخاص بيا .11في حيف نرى جورج سيؿ  lr e r chrrييمؿ ترقيـ اآليات المترجمة
ويعرايا عمى شكؿ نص طويؿ ال ينتيي إال بنياية السورة .12ونرى محمد مرمديوؾ بكثوؿ

aShoahrr

 ٬o ahnnhd ohenhd hrومحمد عبدالحميـ rdrr

o ahnnhd

 ٬rhrrrnوأحمد عمي  ٬anrd raومحمد حبيب شاكرMuhammad Habib Shakir ٬
ومحمد تقي الديف اليبللي ومحمد محسف خاف Muhammad Taqui al Din al-Hilali
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 ٬ and Muhammad Muhsin Khanوكولف تيرنر  ٬e raT n eTreوأحمد زيداف ودينا

زيداف  anhd dadh hTd maTh dadhTياعوف رقـ كؿ آية في بداية ترجمتيا .13في حيف
يترجـ بالمر مجموعة مف اآليات وياع في نياية الفقرة أرقاـ تمؾ اآليات مما يجعؿ مسألة معرفة

أيف تبتدأ اآلية وأيف تنتيي أم ار صعبا .14ونرى ليمى باختيار تشير في أعمى كؿ صفحة ألرقاـ

اآليات المترجمة في تمؾ الصفحة .15وتقوؿ بإف سبب تبنييا طريقتيا ىذه ىو أف نظاـ ترقيـ
اآليات القرآنية تمت إاافتو فيما بعد ٬وأف رقـ اآلية ال يعني بالارورة نيايتيا فغالبا ما تستمر
الجممة إلى اآلية التي تمييا .ولذا فيي لـ تركز عمى مواوع الترقيـ لتجعؿ قراءة الترجمة قراءة

سمسة .وتقوؿ إنيا استعممت نظاما يختمؼ عف ذلؾ الذي استعممتو بقية المترجميف .فبما أف
القرآف نزؿ بطريقة شفوية فقد رتبت ترجمتيا لتتناسب مع القراءة الشفوية .فواعت في أعمى

كؿ صفحة في الترجمة رقـ السورة ورقـ المنزؿ (وىو تقسيـ القرآف لسبعة منازؿ ليمكف قراءتو

في سبعة أياـ) ٬ورقـ الجزء (وىو تقسيـ القرآف لثبلثيف جزءا ليمكف قراءتو في شير رمااف)٬

والركوع (وىي موااع حني الرأس) ٬وأرقاـ اآليات التي في تمؾ الصفحة .وأاافت لذلؾ عبلمات
التبلوة وموااع السجدة .وترقيـ اآليات المستخدـ في ترجمتيا يستند إلى نظاـ الترقيـ الذي

اعتمدتو مدرسة الكوفة .واعتمدت عمى قراءة حفص عف عاصـ والتي تعتبر القراءة األكثر شيرة

في العالـ اإلسبلمي.16

ونرى آرثرآربري يترجـ اآليات القرآنية عمى شكؿ فقرات تشمؿ كؿ فقرة خمس آيات .ولكنو يشير

إلى أرقاـ اآليات المترجمة في نياية كؿ فقرة .17وقد حذا حذوه ٬إلى حد ما ٬ماجد فخري في

ترجمتو.20

ويرى الباحث أف المحافظة عمى ترقيـ اآليات القرآنية كما ىو مثبت في المصاحؼ المتداولة في
العالـ اإلسبلمي أمر يجب عمى المترجميف االلتزاـ بو لما ينطوي عميو مف فائدة في تتبع اآليات
ومقابمتيا مع ترجماتيا بالمغة اإلنكميزية .وتشكؿ ىذه النقطة أىمية خاصة لدى الباحثيف في

حقؿ ترجمات معاني القرآف الكريـ ودراستيا ٬ومف تعامؿ مع ترجمة ال تمتزـ بالترقيـ المألوؼ

كترجمة جورج سيؿ يدرؾ تماـ اإلدراؾ ما يعنيو الباحث ىنا.

المطمب الرابع :اختبلؼ المترجميف في إدخاؿ عبلمات الترقيـ TSo hoa T

نظاـ الفقرات  heh ehoaaTالمعموؿ بو في المغة اإلنكميزية

واتباع

استعمؿ ناسخو القرآف الكريـ ٬سواء أكانوا مف األوائؿ أـ مف المحدثيف ٬نظاما خاصا لئلشارة إلى
موااع التوقؼ فيو .وىذا النظاـ يدرس في عمـ قائـ بذاتو مف عموـ القرآف يطمؽ عميو اسـ

(عمـ الوقؼ واالبتداء) .ولـ يستعمؿ المحدثوف منيـ نظاـ الترقيـ المعاصر المأخوذ مف المغة
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اإلنكميزية ٬الذي يتامف النقطة والنقطتيف والفاصمة والفاصمة المنقوطة وعبلمة االستفياـ
وعبلمة التعجب والشارحة وعبلمات االقتباس وغيرىا.20

وقد انقسـ مترجمو معاني القرآف الكريـ عمى قسميف فيما يتعمؽ بمسألة عرض ترجمة اآليات

القرآنية .فقسـ منيـ اعتمد نظاـ عرض اآليات المترجمة عمى شكؿ قائمة مف اآليات يتمو

بعايا البعض .29والقسـ الثاني يرى أف ىذا النظاـ ال يتماشى مع الاوابط والتقاليد المعموؿ
بيا في الكتابة في المغة اإلنكميزية فرتب اآليات المترجمة عمى شكؿ فقرات heh ehoaru

وأااؼ إلييا عبلمات الترقيـ TSo hoa T ohehu

.21

وقد دافع محمد عبد الحميـ في مقدمة ترجمتو لمعاني القرآف الكريـ عف مسألة عرض ترجمات

اآليات القرآنية عمى شكؿ فقرات  heh ehoaruوليس عمى شكؿ آيات منفصمة بعايا عف

بعض .وقاؿ إنيا مسألة ميمة ألف طريقة عرايا عمى شكؿ آيات منفصمة تخرجيا عف سياقيا

العاـ ومف ثـ تشكؿ عائقا أماـ فيـ معانييا ٬واف طريقة عرايا عمى شكؿ فقرات تتناسب مع
تقاليد الكتابة بالمغة اإلنكميزية وتمكف القارئ مف معرفة الموااع التي ينتقؿ فييا الخطاب القرآني

مف فكرة إلى أخرى ٬ومف مواوع إلى آخر .فاآلية في النظاـ المتبع في النص العربي لمقرآف
الكريـ قد تتكوف مف كممة واحدة وقد تطوؿ لتشمؿ عدة جمؿ .واآليات معرواة عمى شكؿ

خطاب مستمر مف دوف أي توقؼ في النص مف بداية السورة حتى نيايتيا .وىذا النظاـ
المعموؿ بو عمى مدى أربعة عشر قرنا يمكف فيمو في إطار صعوبة الحصوؿ عمى مواد الكتابة

في ذلؾ العصر ٬ورغبة ناسخي القرآف الكريـ بعدـ ترؾ ثغرة يمكف الدخوؿ منيا لتحريفو .ولكنو
ليس مف الواجب عمى مترجـ القرآف أف يتبع ىذا النظاـ ألف الترجمة ليست القرآف نفسو بؿ ىي

عممية نقؿ لمعانيو إلى المغة اإلنكميزية وبأسموب النثر اإلنكميزي.22

ونرىميمى باختيار تنتقد طريقة العرض التي تبناىا أكثر مترجمي معاني القرآف الكريـ إلى المغة

اإلنكميزية والتي يعراوف فييا اآليات المترجمة آية بعد آية بطريقة قالت عنيا إنيا تشبو إلى

حد كبير ترجمة العيديف القديـ والجديد.والغريب أننا نرى ليمى باختيار تستعمؿ الطريقة ذاتيا في

عرض اآليات القرآنية في ترجمتيا عمى الرغـ مف انتقادىا ليا.23

وفيما يتعمؽ بمسألة استخداـ عبلمات الترقيـ TSo hoa T nhehu

 ٬فقد أدخؿ معظـ

مترجمي معاني القرآف الكريـ نظاـ الترقيـ المعاصر عمى ترجماتيـ ٬24و أروا في إدخالو فوائد تعود

عمى القارئ بالمغة اإلنكميزية مف حيث توايح المعاني وتسمسؿ األفكار.

ويرى محمد عبد الحميـ ٬الذي أدخؿ عبلمات الترقيـ في ترجمتو ٬ارورة إدخاؿ ىذا النظاـ في

ترجمة القرآف الكريـ ٬وأف استعمؿ عبلمات االقتباس ٬عمى سبيؿ المثاؿ ٬أمر في غاية األىمية
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ألف الخطاب القرآني غالبا ما يرد عمى شكؿ حوارات وكبلـ غير مباشر لـ ينسب لقائؿ بعينو

أحيانا .وعميو فمف الاروري استعماؿ عبلمات االقتباس لمعرفة أيف ينتيي كبلـ المتحدث وأيف

يبدأ كبلـ اآلخر .ويقوؿ إنو استعمؿ الشارحة م ار ار لارورتيا في توايح الخطاب القرآني الذي

مف سماتو أنو يعرض في بعض األحياف وجية نظر الكافريف ويدخؿ امف خطابيـ جمبل

اعترااية .ونراه أحيانا أخرى يقطع نقاشا بقاية ما ليعرض جانبا مف قصة معينة قبؿ أف يعود
إلى مناقشة القاية األولى .فمثؿ ىذه الجمؿ االعترااية قد واعيا عبد الحميـ بيف شارحتيف

ليتاح بناء الجمؿ وتسمسؿ األفكار .وأنو قسـ العبارات القرآنية المطولة عمى عبارات أقصر طوال

وعد ىذه العممية ىي الحؿ األمثؿ لمعالجة مشكمة ترجمة أسموب اإللتفات الذي يتكرر وروده في
القرآف الكريـ .فقد يتغير الامير في اآلية الواحدة مف امير المتكمـ إلى امير المخاطب ومف

ثـ إلى امير الغائب ٬أو قد يتغير زمف الفعؿ مف المااي إلى الماارع ومف ثـ إلى

المستقبؿ.25

وقد استعمؿ كؿ مف جورج سيؿ وآرثر آربري عبلمات الترقيـ وعاب عمييما ىذا االستعماؿ أحد

دارسييما ورأى أف عرض الترجمة عمى شكؿ جمؿ متواصمة تفصؿ بينيا عبلمات الترقيـ تشير

إلى "أف المترجـ اعتبر النص القرآني المترجـ كأي نص آخر ٬وىذا غير وارد" .26وعاب عمييما
أياا استخداميما لمنقطة في اآلية الواحدة ورأى أف ىذا "يخمط عمى القارئ أمر بداية اآلية

ونيايتيا" .27وقد جعؿ آربري ترجمتو عمى شكؿ فقرات منفصمة عف بعايا البعض بينما جاءت
ترجمة سيؿ عمى شكؿ نص واحد متصؿ إلى نياية السورة ببل فقرات وال أي نوع مف أنواع

التقسيـ "وىذا الشكؿ مف النصوص ممؿ وال ينـ عف تقدير المترجـ لخصوصية الشكؿ العاـ
لمنص األصؿ حؽ التقدير .انعكس ىذا االنطباع العاـ سمبا عمى الترجمة ٬عمما أف األمر قد ال

يكوف مقصودا مف المترجـ ٬ولكف ىذا االنطباع يطرح نفسو تمقائيا .فاآليات تحولت إلى جمؿ
متراصة يصعب تمييزىا بسيولة عند القراءة .وأف المترجـ قسـ اآليات عمى أكثر مف جممة٬

لتااؼ سمبية أخرى لمشكؿ العاـ لنص الترجمة".30

ويرى الباحث أف اعتماد نظاـ الفقرات وعبلمات الترقيـ في ترجمة معاني القرآف الكريـ أم ار
إيجابيا وينطوي عمى فوائد عديدة تسيـ في إخراج النص المترجـ بشكؿ ينسجـ مع ذوؽ القارئ

في المغة اليدؼ ويزيؿ ما يعتري المعاني مف غموض .وال يتفؽ الباحث مع الرأي القائؿ بأف
اعتماد ىذا النظاـ يجعؿ النص القرآني كأي نص آخر ألف القرآف المترجـ ليس القرآف بنصو

وانما ىو نص آخر بمغة أخرى يتامف معانيو عمى ما فيميا المترجـ بحسب طاقتو البشرية.
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المطمب الخامس :اختبلؼ المترجميف في عرض النص العربي لمقرآف الكريـ إلى جانب

النص اإلنكميزي

تبايف المترجموف أياا في مسألة عرض النص العربي لمقرآف الكريـ مع النص اإلنكميزي المترجـ
أو عدـ عراو .فمف المترجميف الذيف لـ يعراوا النص العربي واكتفوا بالنص المترجـ إلى المغة

اإلنكميزية جورج سيؿ ٬30وادوارد بالمر٬

فخري ٬33وأحمد زيداف ودينا زيداف.34

39

وجوف ميدوز رودويؿ ٬31وآرثر آربري ٬32وماجد

ومف الذيف أثبتوا النص العربي إلى جانب النص اإلنكميزي محمد عمي البلىوري

35

(ولـ يكف ىذا

الشيء معموال بو مف قبمو) ٬36عبد اهلل يوسؼ عمي ٬37ومحمد مرمديوؾ بكثوؿ٬

عمي ٬40و ظفر اهلل خاف ٬49ومير أحمد عمي41٬وتقي الديف اليبللي ومحسف خاف٬

40

42

وأحمد

ومحمد

عبد الحميـ .43وقد تميز محمد عبد الحميـ عف غيره في ىذا الشأف .ففي حيف اعتاد اآلخروف

عمى عرض النص العربي عمى شكؿ قائمة مف اآليات القرآنية والى جانبيا ترجمتيا بالمغة

اإلنكميزية ٬قاـ عبد الحميـ بعرض النص العربي بصورتو التي ىو عمييا في المصحؼ .أي

صفحة صفحة ٬وواع إلى جانب كؿ صفحة ترجمتيا بالمغة اإلنكميزية.44

ومف المترجميف مف أدرؾ متأخ ار أىمية ىذا المواوع فعدؿ الطبعات البلحقة لترجمتو ٬وخير مثاؿ
عمى ذلؾ نسيـ جوزيؼ داود الذي أصدر ترجمتو أحادية المغة في عاـ 0734ـ في حيف ظيرت

الطبعات البلحقة مف ترجمتو (منذ عاـ  )0770عمى نحو ترجمات ثنائية المغة.45

ويرى الباحث أف عرض النص العربي إلى جانب النص المترجـ أفاؿ مف االكتفاء بالنص
المترجـ فقط .إلف إثبات النص العربي يوحي لمقارئ في المغة اليدؼ بأف الذي بيف يديو ترجمة

لمعاني القرآف الكريـ وليست القرآف نفسو ىذا مف جية ٬ومف جية أخرى يسيؿ إثبات النص

العربي عمى الباحثيف مسألة الرجوع إلى اآليات القرآنية ومقارنتيا بالترجمة المقترحة ليا.وقد
بالغ أحد الباحثيف في أىمية ىذه المسألة وعدىا مف شروط الترجمة المقبولة لمعاني القرآف

الكريـ ٬ولـ يكتؼ بعرض النص العربي لمقرآف الكريـ متبوعا بترجمة معانيو بؿ "أف يكتب القرآف
أوال ثـ يؤتى بعده بتفسيره ثـ يتبع ىذا بالترجمة التفسيرية".46

المطمب السادس :اختبلؼ المترجميف في استخداـ آلية الحروؼ المائمة nohraSu

مف التقاليد المعتمدة في الكتابة بالمغة اإلنكميزية طباعة بعض المفردات أو العبارات بالحروؼ

المائمة .ونرى ٬في حقؿ ترجمة معاني القرآف الكريـ ٬مف توقؼ عف استعماؿ ىذه اآللية مف

المترجميف .47٬في حيف استعمميا آخروف .ومف أبرزىـ جورج سيؿ وليمى باختيار المذاف وظفا
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ىذه اآللية لتمييز المفردات أو العبارات التي أاافاىا في الترجمة وىي غير موجودة في النص

األصؿ وذلؾ لتأكيد المعنى المراد.50

وقد انتقد أحد دارسي ترجمة جورج سيؿ استعمؿ ىذه اآللية وعدىا غير مقبولة في ترجمة القرآف

الكريـ بشكؿ خاص لسببيف ىما:

أوال :ال يجوز إيبلء أىمية في القرآف الكريـ آليات دوف سواىا ٬فآيات القرآف كميا في مرتبة

واحدة في الترجمة .وثانيا :أف المترجـ بيذا األسموب يتدخؿ في النص فيبرز ما يريد ويقمؿ مف

أىمية ما ال يريد مف دوف سبب وجيو".50

ويرى الباحث أنو إذ يتفؽ مع المنتقد في ارورة عدـ تدخؿ المترجـ في النص دوف سبب وجيو

فإنو يختمؼ معو في جزئية رفاو الستعماؿ آلية الحروؼ المائمة جممة وتفصيبل .فاستعماؿ مثؿ

ىذا اآللية يمنح المترجـ ىامشا مف الحرية لمتعبير عف المعنى المراد ٬ويوفر لو أداة إاافية

تعينو مع غيرىا مف األدوات المتاحة عمى تذليؿ صعوبات خوض غمار ترجمة نص غاية في

الصعوبة والحساسية كالقرآف الكريـ .ثـ إف االحتجاج بمسألة تساوي آيات القرآف في األىمية
احتجاج فيو نظر فقد خصص العمماء والباحثوف في حقؿ عموـ القرآف مباحث لبياف فاؿ بعض
آيات القرآف عمى بعض مف قبيؿ فاؿ آية الكرسي عمى ما سواىا مف اآليات .وعميو يرى

الباحث أف استعماؿ آلية الحروؼ المائمة شيئا مبر ار إذا ما وظفت بشكؿ صحيح فيي نمط مف
األنماط السائدة في الكتابة بالمغة اإلنكميزية شأنيا شأف آلية كتابة بعض الكممات أو الحروؼ

األولى منيا بالحروؼ الكبيرة  .ehoaohr rrooreuوقد أشاد المنتقد ذاتو باستعماؿ آلية الكتابة

بالحروؼ الكبيرة لغرض التبجيؿ وخاصة فيما يتعمؽ بترجمة لفظ الجبللة (اهلل) وما يعود إليو مف

إشارات وامائر.59

المطمب السابع :اختبلؼ المترجميف في طرؽ التمييد لترجماتيـ

تبايف مترجمو معاني القرآف الكريـ في مسألة التمييد لترجماتيـ ٬فمنيـ مف اكتفى بمقدمة

قصيرة اقتصر فييا عمى ذكر السبب الذي دعاه لمقياـ بيذا العمؿ عمى الرغـ مف وفرة جيود

الذيف سبقوه في ىذا المامار (مثؿ ترجمة أحمد عبد المنعـ زيداف ودينا الزىراء زيداف المذينقدما

ليا بمقدمة قصيرة وتمييد مختصر ٬51وترجمة محمد الخطيب التي اكفى بالتقديـ ليا بصفحة

ونصؼ الصفحة).52

يقوؿ محمد الخطيب ٬عمى سبيؿ المثاؿ ٬إنو عدالتمييد اروريا لفيـ أفاؿ لمخمفية التاريخية
والنفسية وإلدراؾ أىـ الحوادث التي يشير إلييا القرآف الكريـ .وقد ترجـ فيو سيرة النبي (ص)

بأكبر قدر مف اإليجاز لحصر االىتماـ في األحداث الرئيسة في حياتو (ص) .ويقوؿ أياا إنو
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أتبع تسمسؿ السور القرآنية بترتيبيا الذي في النص األصؿ وليس التسمسؿ التاريخي الذي فامو

وسار عميو بعض المترجميف الذيف سبقوه .ويقوؿ إنو يشير في بداية كؿ سورة إلى تسمسميا

التاريخي في القرآف الكريـ.53

ومف المترجميف مف جعؿ مقدمة ترجمتو تمييدا مطوال ومكونا مف مباحث عديدة تستحؽ أف

تسمى دراسات قائمة بذاتيا عف اإلسبلـ كديف سماوي ٬وعف سيرة نبيو محمد بف عبد اهلل (ص)٬
وعف القرآف الكريـ ووصفو مف كؿ جوانبو البلىوتية والتاريخية والمغوية مثؿ :جورج سيؿ ٬وعبد

اهلل يوسؼ عمي ٬ومحمد مرمديوؾ بكثوؿ ٬وآرثر آربري ٬وأحمد عمي ٬وظفر اهلل خاف٬ومحمد

أسد ٬ومحمد عبد الحميـ.

فمو أخذنا ترجمة جورج سيؿ ٬عمى سبيؿ المثاؿ ٬لوجدناىا موطأة بمقدمة قصيرة تحت عنواف

"إلى القارئ" n oar erhdreمتبوعة بتمييد مطوؿ بمغ اؿ  023صفحة أطمؽ عميو سيؿ
عنواف "الخطاب التمييدي"eur

كاآلتي:

 nar erranaThea mauSوقسمو عمى ثمانية مباحث ىي

المبحث األوؿ :في العرب في الفترة التي سبقت محمد ٬أو عصر الجاىمية كما يسمونيا:

تاريخيـ ٬ودينيـ ٬وتعاليميـ ٬وتقاليدىـ.

المبحث الثاني :في واع الديانة المسيحية وخاصة الكنائس الشرقية ٬وواع الديانة الييودية
إباف ظيور محمد .وحوؿ الوسائؿ التي اتبعيا لتثبيت دعائـ دينو والظروؼ التي أحاطت بو.

المبحث الثالث :في القرآف نفسو :مميزاتو ٬وطرؽ تدوينو ونسخو ٬وتصميمو بشكؿ عاـ.

المبحث الرابع :في العقائد والتعاليـ اإليجابية لمقرآف التي تتعمؽ باإليماف والواجبات الدينية.

المبحث الخامس :في تعاليـ سمبية معينة في القرآف.

المبحث السادس :في أحكاـ القرآف فيما يتعمؽ باألحواؿ الشخصية.

المبحث السابع :في األشير التي أمر القرآف بالحفاظ عمى حرمتيا ٬وفي تخصيص يوـ الجمعة

لعبادة اهلل.

المبحث الثامف :في الطوائؼ الرئيسة بيف أتباع محمد ٬وفي أولئؾ الذيف ادعوا النبوة مف العرب

أثناء وبعد زمف محمد.54

والجػػدير بالػػذكر أف جػػورج سػػيؿ ٬شػػأنو شػػأف أغمبيػػة المتػػرجميف المستشػػرقيف ٬أورد الكثيػػر مػػف

المغالطات في ىذا التمييد ٬وقد أورد أكثر منيا في غاوف ترجمتو لمعاني القرآف الكريـ وىذا ما
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سيتعرض لو الباحث في دراسة الحقة في مظاىر االختبلؼ العقدية والفكرية بيف مترجمي معاني

القرآف الكريـ إلى المغة اإلنكميزية.

ومف الذيف أفردوا تمييدا مطوال لترجماتيـ آرثر آربري الذي تقع ترجمتو لمعاني القرآف الكريـ فػي
مجمديف .وقد كتب لكؿ مجمد منيا تمييدا خاصا بو .وأىـ النقاط التي غطاىا آربػري فػي تمييديػو

األوؿ والثاني ىي:

في تمييده لممجمداألوؿ استعرض ترجمات مف سبقو مف المستشرقيف مف منتصػؼ القػرف الثػاني

عشر الميبلدي إلى يومو ٬وأورد اقتباسات مف ترجمػاتيـ لآليػات القرآنيػة المتعمقػة بقصػة يوسػؼ
وقصة والدة المسيح ليبرىف عمى سوء تمؾ الترجمات وابتعادىا عف المواػوعية .ولػـ يغػط آربػري
في عراو كؿ الترجمػات التػي سػبقتو لعػدـ أىميػة بعاػيا عمػى حػد تعبيػره ٬وقػاؿ إنػو يػؤمف بػأف

القرآف موحى مف اهلل وأنو ال يمكف ترجمتػو ٬واف السػبب الػرئيس لترجمتػو ىػو رغبتػو فػي محاكػاة

الصػػيغ الببلغيػػة وااليقاعيػػة لمقػرآف الكػػريـ .وفػػي تمييػػده لممجمػػد الثػػاني تحػػدث عػػف عػػدـ امكانيػػة
ترجمة القرآف وخاصة ايقاعاتو الموسيقية ٬واعتػرض عمػى عممػاء الغػرب وخطػأىـ ٬وقػاؿ إف ثمػة

قػراءتيف لمقػرآف قػراءة موسػػيقية وقػراءة غيػػر موسػيقية ٬وانتقػػد ريتشػارد بػػؿ واعػادة ترتيبػػو لمقػرآف

وخمخمتو لموحػدة المواػوعية لسػوره ٬ودافػع عػف القػرآف ٬وقػاؿ إف المػنيج البػاطني الصػوفي ىػو
المنيج الصحيح لترجمة معاني القرآف الكريـ.

55

ومف الذيف كتبوا تمييدا مطوال لترجمتو لمعاني القرآف الكريـ محمد ظفر اهلل خاف ٬وىو مف

الديانة األحمدية القاديانية٬وقدعنوف تمييده بػ" :القرآف :الوحي األ زلي المنزؿ عمى محمد خاتـ

األنبياء".وتحدث فيو عف جممة مف المسائؿ المتعمقةبالقرآف الكريـ ىي :نزوؿ القرآف ٬ومعنى

كممة القرآف ٬وحفظ القرآف مف قبؿ اهلل سبحانو وتعالى ٬ورأي القرآف بالكتب السماوية السابقة٬
وتعامؿ القرآف مع مسألة خطيئة آدـ عميو السبلـ ٬ومسألتي التكفير والتوبة ٬وقاية آدـ

والشيطاف ٬والمقصود بالجف ٬ومعنى سورة الفاتحة ٬وبعض مميزات القرآف ٬ومسألة النزوؿ

المفرؽ لمقرآف ٬وتفسير القرآف بالقرآف ٬وترتيب سور القرآف ٬والغرض األساسي لمقرآف٬

والمتطمبات البلزـ توافرىا في دارس القرآف ٬وطرؽ اإلقناع التي اتبعيا القرآف ٬ومسألة التدرج في

عرض القيـ األخبلقية في القرآف ٬واالستدالؿ العقمي في القرآف ٬والمحرمات في القرآف ٬والواجبات

في القرآف (الصبلة والزكاة والصوـ والحج) ٬واإليجاز في القرآف ٬وموقؼ القرآف مف مسألة حرية

الامير ٬وأسموب الدعوة في القرآف ٬واإليماف باألنبياء ٬والخشوع هلل ٬ومسؤوليات اإلنساف٬

واتباع األسموب الميف مع الخصوـ ٬وطاعة الوالديف ٬ومواصفات عباد اهلل ٬ونبوءات القرآف٬

ومسألة خمؽ الكوف وخمؽ آدـ ٬والحياة بعد الموت ٬ومفيوـ الجنة والنار .وقد أراد ظفر اهلل خاف
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مف ىذه المقدمة الطويمة أف تكوف مدخبل يتمكف مف خبللو قارىء ترجمتو ٬سواء أكاف مسمما أـ

غير مسمـ ٬مف فيـ القرآف الكريـ وظروؼ نزولو وأىـ خصائصو ومميزاتو وأىـ المسائؿ التي
يتعيف عمى القارىء اإللماـ بيا قبؿ الشروع في قراءة القرآف الكريـ .وقد حاوؿ أف يامف

المقدمة أفكاره الخاصة التي تنسجـ مع عقيدتو األحمدية القاديانية .فنراه مف خبلؿ عراو

لممسائؿ المذكورة آنفا يتفؽ مع آراء عمماء المسمميف في بعض المسائؿ ويختمؼ معيـ في

مسائؿ أخرى .فيو مثبل ال يحيد عف رأي المسمميف في مسألة نزوؿ القرآف ومسألة ترتيب سوره

وآياتو ورأي القرآف في األنبياء السابقيف ٬ويختمؼ معيـ في مسائؿ أخرى مف قبيؿ تفسيره لمعنى

الجف ٬فيو يرى أف الجف مجموعة مف البشر ترى نفسيا فوؽ الناس وتعتزؿ عف المجتمع

ألسباب كثيرة منيا الثروة أو القوة أو السمطة أوغيرىا .وعميو فيو يفسر كؿ اآليات التي يرد فييا

لفظ الجف عمى ىذا األساس.56

ومف الذيف صدروا ترجماتيـ بتمييد مطوؿ محمد عبد الحميـ حيث كتب ٬باإلاافة إلى مقدمة

قصيرة بيف فييا االختبلفات بيف الطبعة الجديدة ( )9000والطبعة القديمة ( )9002لترجمتو

لمعاني القرآف الكريـ ٬كتب تمييدا مفصبل تطرؽ فيو ألىمية القرآف الكريـ ٬ولسيرة النبي محمد

(ص) ٬ولكيفية نزوؿ القرآف الكريـ ٬ولطريقة جمعو ٬ولترتيب آياتو وسوره ٬ومكيو ومدنيو ٬وأىـ
مميزاتو األسموبية ٬وأىـ القاايا التي تتعمؽ بتفسيره .أتبع ذلؾ بنبذة مختصرة عف تاريخ ترجمة

القرآف الكريـ إلى المغة اإلنكميزية ٬ثـ تحدث عف مواصفات ترجمتو وما يميزىا عف غيرىا مف
الترجمات وما اتبعو مف منيج.57

ويرى الباحث أف تصدير ترجمة القرآف الكريـ بتمييد مفصؿ يشتمؿ عمى المسائؿ اليامة المتعمقة

بتاريخ اإلسبلـ ٬ونبوة محمد (ص) ٬ونزوؿ القرآف وتاريخو وسماتو األسموبية ٬أمر في غاية
األىمية ألنو ياع قارئ الترجمة في أجواء النص األصؿ ٬ويوفر لو الخمفية التاريخية والثقافية

والمغوية ٬واألىـ مف ىذا وذاؾ يوحي لو بأف الترجمة التي بيف يديو عبارة عف محاولة بشرية
متوااعة لنقؿ معاني نص سماوي معجز عمى درجة كبيرة مف ببلغة األسموب وجماؿ النظـ

وعمؽ المعنى وتعدد الدالالت .وقد عد بعض الباحثيف

60

مسألة تصدير الترجمات بتمييد مف ىذا

النوع مف مواصفات الترجمة الناجحة لمعاني القرآف الكريـ بؿ شرطا مف شروطيا.
 .9المظاىر األسموبية لبلختبلؼ بيف مترجمي معاني القرآف الكريـ
المطمب األوؿ :توظيؼ المفردات اإلنكميزية الميجورة T raua
معاني القرآف الكريـ
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انقسـ مترجمو معاني القرآف الكريـ عمى فئتيف بخصوص نوع المغة اإلنكميزية التي ينبغي
استعماليا في ترجمة معاني القرآف الكريـ .فذىب القسـ األوؿ منيـ إلى ارورة استعماؿ لغة

رصينة ذات مستوى أرقى مف ذلؾ المستعمؿ في كتابة النصوص العادية فتبنوا اإلنكميزية التي
 ٬KaT lhnruوىي اإلنكميزية التي استعمميا

يطمؽ عمييا إنكميزية الممؾ جيمزT raua

مترجمو الكتاب المقدس (التوراة واإلنجيؿ)  nar Karrrبنسختو التي صارت تسمى (نسخة

الممؾ جيمز لمكتاب المقدس) u breua T n nar Karrrnar KaT lhnrوالتي صدرت

طبعتيا األولى عاـ 0400ـ.

ومف الذيف ذىبوا إلى ىذا الرأي جورج سيؿ ٬وعبد اهلل يوسؼ عميra

ومحمد مرمديوؾ بكثوؿ ٬ومحمد أسد uhd
erreea

u n

٬ dr rrha

 ٬o ahnnhdوجوف آرثر آربري l aT

 . eoareفترى ترجماتيـ مميئة بمفردات إنكميزية ميجورة عفا عمييا الزمف وصارت

في عداد المااي مف قبيؿ ىذه المذكورة في الجدوؿ أدناه:
ما يقابميا في اإلنكميزيةالمعاصرة

المفردات اإلنكميزيةالميجورة

To, until, by

Unto

You

Thee

)You (second person singular

Thou

)You (Plural

Ye

Has

Hasth

Have

Hast

No

Nay

)Look, see (to attract attention

Lo

Nearly, almost, Near in space,

Nigh

time or relation

Table 0:Biblical terms used in English translations of the Qur’an

واعتاد الباحثوف في حقؿ ترجمة معاني القرآف الكريـ أف يصفوا ىذه المفردات بمفردات اإلنكميزية

القديمة  . T rauagrdوىذا غير صحيح .فيذه المفردات تنتمي إلى اإلنكميزية الحديثة

المبكرة . hera o dreT T rauaفاإلنكميزية القديمة التي كانت سائدة مف منتصؼ القرف
الخامس الميبلدي حتى منتصؼ القرف الثاني عشر الميبلدي تكاد تكوف لغة مبيمة بالنسبة

لمناطقيف بالمغة اإلنكميزية في عصرنا الحاار الذيف اليفيموف أغمب مفرداتيا .وجاءت بعدىا
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اإلنكميزية المتوسطة  oaddrr T rauaالتي استمرت حتى نياية القرف الخامس

عشرالميبلدي .وتمتيا اإلنجميزية الحديثة المبكرة hera o dreT T rauaالتي استمرت حتى

منتصؼ القرف الثامف عشر الميبلدي حيث بدأ عصر المغة اإلنجميزية المعاصرة hor

.60o deT T raua

ومف األسباب التي طرحيا الباحثوف لمدفاع عف استعماؿ مفردات المغة اإلنكميزية الميجورة ىي

أنيا ترفع مستوى المغة وتمنح الترجمة وقا ار ٬69وأنيا "دليؿ عمى استعماؿ لغة رفيعة المستوى

تميؽ بمغة القرآف".61

في حيف ذىب قسـ ثاف مف مترجمي معاني القرآف الكريـ إلى تبني مفردات المغة اإلنكميزية
المعاصرة معترايف عمى مبررات القسـ األوؿ ومستيجنيف استعماؿ مفردات عدوىا إنجيمية

وتوراتية  KarraShr T rauaفي ترجمة معاني القرآف الكريـ .ومف أبرز مف سمؾ ىذا المنيج
محمد عبد الحميـ وليمى باختيار. hrra Khhaoahe

وأىـ سبب طرحو أصحاب ىذا الرأي ىو أف استعماؿ مفردات المغة اإلنكميزية الميجورة يجعؿ

الترجمة غير مفيومة .فنرى محمد عبد الحميـ ٬عمى سبيؿ المثاؿ ٬يعد أف مف أىـ النقاط التي

تجاوزت فييا ترجمتو ترجمات مف سبقو في ىذا المجاؿ ىي كتابتيا بمغة إنكميزية معاصرة ذات

أسموب سيؿ وخاؿ مف المفردات الممغزة أو الميجورة التي تعيؽ فيـ المعنى وذلؾ ليتسنى لكؿ

مف يتحدث اإلنكميزية ٬سواء أكاف مسمما أـ غير مسمـ ٬أف يفيميا .فرسالة القرآف الكريـ

موجية لكؿ البشر مف دوف تمييز بيف فئاتيـ أو أعمارىـ أو أعراقيـ ٬وأنيا ال تحتاج أف تعتمد

عمى الكممات الميجورة والمغة الطنانة لمتأثير عمى الناس .ويقوؿ عبد الحميـ إف المغة التي

استعمميا ٬عمى الرغـ مف سيولتيا وواوحيا٬إال أنيا ال تنحدر إلى مستوى غير الئؽ بالقرآف

الكريـ.62

وىذا التوازف الذي سعى إليو محمد عبد الحميـ كاف اليدؼ مف وراء ابتعاد آرثر آربري عف

استعماؿ الكممات الميجورة وأسموب ترجمة الكتاب المقدس في ترجمتو لمعاني القرآف الكريـ ٬إال

أنو استعمؿ بعض األساليب القديمة وبرر ذلؾ بأنو راعى أسموب ترجمة النصوص الدينية٬
و"تحقيؽ ىذا التوازف بيف استعماؿ المغة المعاصرة الوااحة وبيف استخداـ األسموب األدبي
الفصيح مع المجوء إلى المصطمحات العتيقة أحيانا ىو أمر ليس بالسيؿ وىذا ما يميز ترجمة

آربري".63

ويرى الباحث أف أسموب ترجمة معاني القرآف الكريـ بالمغة اإلنكميزية المعاصرة ىو األسموب

األمثؿ .ففابل عف المبررات المنطقية التي طرحيا الفريؽ الذي اعتمد ىذا األسموب مف
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المترجميف ىناؾ مبرر آخر في غاية األىمية يجب أف يؤخذ بالحسباف وىو الغرض الرئيس مف
نقؿ معاني القرآف الكريـ إلى المغات األخرى وأعني بو دعوة تمؾ األمـ إلى الدخوؿ في األسبلـ

مف خبلؿ تبميغ رسالتو المتامنة في القرآف الكريـ .فمو استثنينا ترجمات القرآف التي قاـ بيا
غير المسمميف مف المترجميف فإف جميع الترجمات األخرى كاف الغرض منيا الدفاع عف القرآف

اد حمبلت التشويو والنوايا السيئة ونشر تعاليمو مف خبلؿ نقؿ معانيو إلى المغات األخرى .وىذا

الغرض قد ال يتحقؽ بوجود مفردات ميجورة يصعب عمى المعاصريف مف الناطقيف بالمغة

اإلنكميزية فيميا .فمادامت الترجمة ليست القرآف نفسو بؿ القرآف بمعانيو ٬وماداـ الغرض مف

الترجمة ىو نقؿ تمؾ المعاني لمناطقيف بغير المغة العربية مف المسمميف ودعوة غير المسمميف

منيـ لبلطبلع عمى رسالة اإلسبلـ والدخوؿ فيو ٬إذا فميكف ىذا مف أقرب طريؽ وبدوف تعقيدات

وفذلكات ال ارورة ليا.

المطمب الثاني :ترجمة معاني القرآف الكريـ بيف المغة الشعرية والمغة النثرية

اختمؼ مترجمو معاني القرآف الكريـ أياا في نوع المغة التي ينبغي عمى المترجـ أف يتبناىا .فقد

استعمؿ األعـ األغمب منيـ المغة النثرية ٬64في حيف استعمؿ بعايـ المغة الشعرية.65

فقد تميزت المغة التي استعمميا عبد اهلل يوسؼ عمي فػي ترجمتػو ٬عمػى سػبيؿ المثػاؿ ٬بالشػعرية

ونػػراه يصػػدر الترجمػػة بثبلثمئػػة قطعػػة أدبيػػة كتبيػػا بأسػػموب الشػػعر الحػػر وقػػد بػػدا فييػػا تػػأثير

الرومانسييف اإلنكميز وااحا عمى أسموبو.66

ونرى أحمد عمي يتبنى أسموب األبيات الشعرية الموزونة  oroeaShr aTruمنيجا في ترجمتو

لمعاني القرآف الكريـ .إذ يقوؿ أحمد عمي في مقدمة ترجمتو "إف عربية القرآف تتميز بسموىا

وتفوقيا مف حيث الصوت والببلغة ٬ومف حيث األسموب والمجاز ٬ومف حيث السجع والجناس٬
ومف حيث األصوات والقافية ٬ومف حيث الحذؼ والتوازي .فإيقاعاتيا وتوقفاتيا تحتوي عمى

مااميف ببلغية .وبعض جمالياتيا األسموبية غير قابمة لمترجمة ٬وترجمتيا يمكف أف تعطى عمى

سبيؿ االقتراح ال أكثر .ولذا فقد تـ اعتماد األبيات الشعرية الموزونة  oroeaShr aTruفي ىذه

الترجمة لنقؿ البناء النغمي واألصوات والصيغ اإليقاعية لمغة القرآنية".67

ومف أبرز مف تبنى أسموب المغة الشعرية في ترجمة معاني القرآف الكريـ آرثر آربري الذي تحدث
في مقدمة ترجمتو عف عدـ امكانية ترجمة القرآف الكريـ وخاصة ايقاعاتو ٬وقاؿ إف ثمة قػراءتيف

لمقػػرآف قػػراءة موسػػػيقية وقػػراءة غيػػر موسػػػيقية .70وأكػػد بػػػأف الدقػػة فػػي محاولػػػة إيجػػاد المقابػػػؿ
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اإلنكميػزي األفاػػؿ لكػؿ معنػػى وايقػاع ورد فػػي الػػنص العربػي قػػد عمقػت وبشػػكؿ كبيػر غوصػػو فػػي

أغوار القرآف ٬وشحذت وعيو ومكنتو مف فيـ غمواو وتذوؽ جمالو األخاذ.70

ويرى أحد دارسي ترجمة آربري لمعاني القرآف الكريـ أف أسػموب المقطػع الشػعري وشػكؿ القصػيدة

الذي اعتمده يعد أسموبا ممي از لـ يسبقو إليو أحد في أي ترجمة إنكميزية لمعاني القرآف الكريـ.79

وتعرات ترجمة آربري بسبب ىذا المنحى إلى جممة مف االنتقادات منيا أف األسموب الشعري في

ترجمػػة الق ػرآف الكػػريـ أسػػموب مرفػػوض "ألنػػو قػػد يػػوحي لمقػػارئ اإلنجميػػزي بػػالنظـ الش ػعري لمػػنص

األصؿ ٬وكما ىو معموـ يعد القرآف الكريـ أبعد ما يكوف عف الشعر ٬لذا يعتبر ىذا الشكؿ الشعري

لترجمة آربري مف المساوئ ال مف المحاسف" .71وأف آربري حاوؿ أف يظير شيئا مػف اإليقػاع فػي
ترجمتو ويحافظ عمى القافية في نياية األسطر التي نادىا بطريقة تظير رغبتػو فػي ذلػؾ ٬ولكػف

دوف جدوى فميس "ىناؾ ما يسوغ ىذا التنايد الػذي يعبػر عػف وجيػة نظػر شخصػية خاصػة بػو.
واألىـ مف ىذا وذاؾ أف األصؿ ليس كذلؾ ٬وال يتطمب مف المتػرجـ ذلػؾ ٬بػؿ عمػى العكػس أعطػى

ىذا الشكؿ المفتعؿ انطباعا مغاي ار لما أراد المترجـ لو أف يعطي".72

في حيف اعتمد بقية المترجميف أسموب النثر ولـ يجيدوا أنفسيـ في محاكاة إيقاعات القرآف
الكريـ وسماتو الصوتية ومحسناتو البديعية إلدراكيـ باستحالة ترجمتيا إلى أية لغة أخرى .فآثروا

التركيز عمى الدقة في نقؿ المعاني .والدقة يجب أف تعطى األولوية في ترجمة القرآف الكريـ إذا

ما تزاحمت معيا عوامؿ أخرى .ومسألة نقؿ السمات والمؤثرات الصوتية والمحسنات البديعية

تتاارب ٬وال شؾ ٬مع الدقة في نقؿ المعاني .والسبب ىو أف المترجـ ياطر إلى أف ياحي
بقسط مف المعنى مف أجؿ إنتاج ىذه السمات والمحسنات في المغة اليدؼ .73والحؽ أف المترجـ

يبلـ إذا ما احى بقسط مف المعنى ولكنو يعذر وال يبلـ إذا ما احى بالسمات الصوتية

والمحسنات البديعية "بؿ يثنى عميو ألنو آثر الدقة عمى األصوات واإليقاعات في سياؽ ترجمة

النص القرآني حص ار ٬ولو كاف نصا آخر لطالبناه بتحقيؽ نوع مف التوازف بيف عناصر النص

كمو عمما أف بعايا سيكوف عمى حساب بعايا اآلخر أحيانا ٬إذا ما دعت الحاجة إلى ذلؾ (كما
في ترجمة الشعر بشكؿ خاص ٬والمغة األدبية بشكؿ عاـ مثبل)" .74ونورد أدناه ترجمتيف لسورة

اإلخبلص .الترجمة األولى ترجمة شعرية آلرثر آربري ٬والترجمة الثانية ترجمة نثرية لمحمد عبد

الحميـ .ويمكف لمقارئ أف يمحظ الجيد الكبير الذي بذلو آربري في محاولة منو لمحاكاة إيقاعات
السورة وموسيقاىا .ويمكنو أف يمحظ النثرية السمسة التي نقمبيا عبد الحميـ معاني السورة مف

أقرب طريؽ.
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]PURITY [OF FAITH

SINCERE RELIGION

Mercy, the Giver of Mercy

Merciful, the Compassionate

In the Name of God, the

In the Name of God, the Lord of

Say: ‘He is God, One, God, the chaK )rr au l d nar gTrK l d au
Tr T e roreThr. rr nhoar
Tr au

Everlasting Refuge, who has

erd T

not begotten, and has not been

rhu rr nhoarerd. e

begotten, and equal to Him is

S nohehrrr o ran

’not any one.

Table 9: Two versions of translating Surat al-Ikhlas

المطمب الثالث :االتساؽ Consistencyفي توظيؼ المفردات في ترجمات
معاني القرآف الكريـ

إف مػػف األمػػور المسػػمـ بيػػا فػػي حقػػؿ عمػػـ الترجمػػة أنػػو إذا مػػا تكػػرر ورود المفػػردة عػػدة م ػرات
وبالمعنىنفسو في المغة المصدر فعمى المترجـ أف يمتػزـ باسػتعماؿ مقابػؿ واحػد لتمػؾ المفػردة فػي

المغة اليدؼ .75فيذا األمر يجعؿ النص المترجـ أكثر تماسكا مف جية ٬ويحػوؿ دوف سػوء الفيػـ
الذي قد يقع فيو القارئ مف جية أخرى .ويرى الذي يطمع عمى ترجمات معاني القػرآف الكػريـ إلػى
المغة اإلنكميزية أف أغمبيا تفتقر إلى ىذا الجانب ٬ويرى أياا أف المترجميف قد أدركوا أىميػة ىػذا

الشرط والدليؿ عمى ذلؾ أنيـ ينحوف بالبلئمة عمى بعايـ بعاا بسبب عدـ االلتزاـ بو.

فنػػرى جػػورج سػػيؿ ٬عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ٬يتػػرجـ كممػػة (اذكػػر) إلػػى المغػػة اإلنكميزيػػة بػػثبلث طػػرؽ

ويعطييا في كؿ طريقة مقاببل مختمفػا .فمػرة يترجميػا إلػى remember :وأخػرى إلػىmake :

 commemorationوثالثػػة إلػػى .mention :كمػػا انػػو يعطػػى كممػػة (يعبػػد) مقػػابميف فػػي المغػػة
اإلنكميزية أحدىما ٬serve :والثاني.worship :

76

ونرى آربري يترجـ كممػة (الػرحمف) فػي البسػممة وفػي سػورة اإلسػراء إلػى ٬The Merciful :فػي

حػػػيف نػػػراه يترجميػػػا إلػػػى All-Merciful :فػػػي سػػػورتي الػػػرحمف ومػػػريـ ٬والػػػىAll- :
 compassionateفي سورتي طو والحجرات.77

The

وتقوؿ ليمى باختيػار إف السػبب الػذي دعاىػا لمقيػاـ بترجمػة معػاني القػرآف الكػريـ عمػى الػرغـ مػف

توافر العديد مف الترجماتيو افتقار الترجمات السابقة إلى االتساؽ الداخمي والموثوقية Internal
 consistency and reliabilityعمػى الػرغـ مػف الجيػود المخمصػة التػي بػذليا المترجمػوف
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فػػي إنجازىػػا .وتؤكػػد باختيػػار أف أي ترجمػػة لمعػػاني الق ػرآف الكػػريـ يجػػب أف تسػػتوفي جممػػة مػػف

الشػروط منيػػا :إذا مػػا وردت مفػػردة عربيػػة فػػي عػدة موااػػع مػػف القػرآف الكػػريـ واػػمف سػػياقات
متشابية فينبغػي أف يسػتعمؿ المتػرجـ مفػردة إنكميزيػة واحػدة بوصػفيا مقػاببل ليػا فػي جميػع تمػؾ

الموااػػع .وىػػذا األمػػر لػػـ ي ػراع فػػي تمػػؾ الترجمػػات ممػػا جعػػؿ مػػف الصػػعب عمػػى القػػارئ أف يػػربط
بينالنص العربي والنص اإلنكميزي .فالترجمات الموجودة -بحسب رأييا-تركز عمػى ترجمػة اآليػات
القرآنية مف دوف أف تعرض المفردة العربية كما وردت في النص األصمي بشكؿ دقيؽ.000

ولعؿ األمر الذي ساعد ليمى باختيار عمػى أف تمتػزـ أكثػر مػف غيرىػا بيػذا الشػرط ىػو أنيػا أعػدت

معجمػػا مفيرسػػا أللفػػاظ القػرآف الكػػريـ خاصػػا بيػػا أسػػمتو e TS edhTSr n oar c rranr

Q ehTخطوة أولية سبقت ترجمتيا لمعاني القرآف الكريـ واػعت فيػو لكػؿ مفػردة مقػاببل إنكميزيػا
خاصا بيا وآلت عمى نفسيا أف ال تستعمؿ ذلؾ المقابؿ لمفػردة أخػرى .ومػع ذلػؾ كمػو فيػي تقػوؿ

بأنيا وجدت أف استعماؿ المقابؿ اإلنكميزي نفسو لمفردتيف عربيتيف مختمفتف أمػ ار قػد ااػطرت لػو

في ما يقارب الػ  54مفردة أغمبيا مف فئة حروؼ الجر.000

والحؽ أف مراعاة االتساؽ فػي توظيػؼ المفػردات فػي ترجمػة معػاني القػرآف الكػريـ أمػر فػي غايػة

األىميػػة ألنػػو يسػػيـ إلػػى درجػػة كبيػػرة فػػي جعػػؿ الػػنص المتػػرجـ نصػػا متماسػػكا ويزيػػؿ األربػػاؾ

والتشويش الذي يقع بو القارئ أذا ما أىمؿ ولـ يراع .وأف عدـ مراعاتو تعد "نقطة اػعؼ فػي أي
ترجمة ألنيا تنعكس سمبا عمى الدقة عند المترجـ".009

الخاتمة

تعرات ىذه الدراسة إلى أىػـ مظػاىر االخػتبلؼ الشػكمية واألسػموبية بػيف مترجمػي معػاني القػرآف

الكريـ إلى المغة اإلنكميزية .واستعرات أبرز الترجمات وأكثرىػا تػداوال مسػتعممة المػنيج الوصػفي
المقارف .وتوصمت إلى جممة مف النتائج والتي يمكف إجماليا بالنقاط اآلتية:

 .0إف مترجمػي معػاني القػرآف الكػريـ إلػى المغػة اإلنكميزيػة قػد تبػاينوا إلػى درجػة كبيػرة فػي طػػرؽ
عرايـ لترجماتيـ وتباينوا أياا في األساليب التي صاغوا بيا تمؾ الترجمات.

.9إف المترجميف اختمفوا في مسألة تيجئػة اسػـ القػرآف وتبػاينوا فػي اختيػار الصػفة التػي تػرد مػع

اسمو .واف التيجئة اإلنكميزية األدؽ ىي ( )Al-Qur'anألنيا تمثػؿ نسػخا لفظيػا دقيقػا لممفػردة

العربيػػػة (القػػػرآف) .أمػػػا بخصػػػوص صػػػفة القػػػرآف فعمػػػى الػػػرغـ مػػػف شػػػيوع صػػػفة (الكػػػريـ) nar
u

Tor

 Kفإف جميع الصفات التي اسػتعمميا المترجمػوف تعػد مقبولػة ألف القػرآف الكػريـ قػد

وصؼ نفسو بيا في موااع عديدة منو.
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 .1إف المتػػرجميف اختمف ػوا فػػي مسػػألة ترتيػػب آيػػات الق ػرآف الكػػريـ وسػػوره.واف الترتيػػب المػػألوؼ
لسور القرآف الكريـ وآياتو المتعارؼ عميو في المصاحؼ العثمانيػة ىػو الترتيػب الػذي يجػب عمػى

مترجمػػي معػػاني الق ػرآف الكػػريـ اتباعػػة .واف الترجمػػات االستش ػراقية التػػي أعػػاد فييػػا المترجمػػوف
ترتيب السور واآليات القرآنية عمى وفؽ تأريخ نزوليا أو التسمسؿ الزمني لحياة النبي (ص) ىػي

ترجمػػات مغراػػة سػػعت إلػػى تشػػويو الق ػرآف الكػػريـ ٬واػػرب الوحػػدة المواػػوعية لسػػوره ٬وتفكيػػؾ
آياتو وترجمتيا ترجمة بعيدة عف سياقاتيا المغوية/النصية واالجتماعية/الثقافية التي وردت فييا.

 .2إف المتػػرجميف اختمفػوا فػػي مسػػألة تػػرقيـ اآليػػات القرآنيػػة .واف التػػرقيـ المثبػػت فػػي المصػػاحؼ
المتداولة اليوـ في العالـ اإلسبلمي ىو الترقيـ الذي يجب عمى المترجميف االلتزاـ بو لما فيو مػف

فائدة لمباحثيف في حقؿ ترجمات القرآف الكريـ ودراستو ٬فػي تتبػع اآليػات ومقابمتيػا مػع ترجماتيػا

بالمغة اإلنكميزية.

 .3إف المتػػرجميف اختمف ػوا فػػي مسػػألة إدخػػاؿ عبلمػػات التػػرقيـ TSo hoa T ohehu
نظػػاـ الفقػرات heh

واتبػػاع

 ehoaaTالمعمػػوؿ بػػو فػػي المغػػة اإلنكميزيػػة .واف اعتمػػاد ىػػذا النظػػاـ فػػي

ترجمة معاني القرآف الكريـ أمر إيجابي وينطوي عمى عػدة فوائػد تسػاعد القػارئ عمػى فيػـ الػنص

المترجـ وازالة ما يعتري معانيو مف غموض.

 .4إف المتػػػرجميف اختمفػػػوا فػػػي مسػػػألة عػػػرض الػػػنص العربػػػي لمقػػػرآف الكػػػريـ إلػػػى حانػػػب الػػػنص

اإلنكميزي .واف عرض النصيف العربي واإلنكميزي معا بيف دفتي كتاب أفاػؿ مػف االكتفػاء بػالنص
األخير فقط وذلؾ لفائدتيف .األولى :لكي يعرؼ القارئ في المغة اليدؼ بأف الذي بيف يديو ترجمة

لمعاني القرآف الكػريـ وليسػت القػرآف نفسػو .والفائػدة الثانيػة :لتسػييؿ عمميػة الرجػوع إلػى اآليػات

القرآنية ومقارنتيا بالترجمة المقترحة ليا.

 .5إف المتػػرجميف اختمفػوا فػػي مسػػألة اسػػتعماؿ آليػػة الحػػروؼ المائمػػة  .nohraSuواف اسػػتعماليذه
اآللية مبرر لسببيف .األوؿ :ألنيا نمط مف األنماط السػائدة فػي الكتابػة بالمغػة اإلنكميزيػة شػأنيا

شػأف آليػة كتابػػة بعػض الكممػػات أو الحػروؼ األولػى منيػػا بػالحروؼ الكبيػػرة .ehoaohr rrooreu
والسبب الثاني:ألنيا تساعد المتػرجـ عمػى التعبيػرعف المعنػى المػراد بحريػة ٬وتعطيػو أداة إاػافية
تعينو مع غيرىا مف األدوات المتاحة عمى تذليؿ صعوبات الترجمة.

 .6إف المتػػرجميف اختمفػوا فيمسػػألة تصػػدير ترجمػػاتيـ بتمييػػد ٬وفػػي طبيعػػة ىػػذا التمييػػد ٬إذا مػػا
وجد ٬وطولو ومػا يشػتمؿ عميػو .واف تصػدير ترجمػة معػاني القػرآف الكػريـ بتمييػد مفصػؿ يحتػوي

عمػػى أىػػـ المسػػائؿ ذات الصمةباإلسػػبلـ ٬وتاريخػػو ٬ونبػػوة محمػػد (ص) ٬ونػػزوؿ الق ػرآف ومميزاتػػو
األسموبية أمر ذو أىمية لسببيف .األوؿ:أف التمييد ياع قػارئ الترجمػة فػي أجػواء القػرآف الكػريـ
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وذلؾ مف خبلؿ توايح السياقات التاريخية والثقافية والمغوية التي نزؿ فييا .والثػاني:أف التمييػد
يؤكد لمقارئ بأف الترجمػة التػي بػيف يديػو مػا ىػي إال محاولػة بشػرية متوااػعة لنقػؿ معػاني نػص

سماوي معجز ذي مواصفات ببلغية وأسموبية وداللية فريدة مف نوعيا.

 .7إف المترجميف اختمفوا في مسألة توظيؼ المفردات واألساليب اإلنكميزية الميجػورة eSahaS

 . T rauaواف أسػػموب ترجمػػة معػػاني الق ػرآف الكػػريـ بالمغػػة اإلنكميزيػػة المعاصػػرة ىػػو األسػػموب
األمثؿ وذلؾ ألف المبررات التي طرحيا الفريؽ الػذي اعتمػد ىػذا األسػموب مػف المتػرجميف تتصػؼ

بالمنطقيػػة ٬وألف تقػػديـ معػػاني الق ػرآف الكػػريـ لمقػػارئ اإلنكميػػزي المعاصػػر مػػف أقػػرب طريػػؽ وبمغػػة
يفيميا ويستسيغيا ويستذوقيا يسيـ إلى حد ما في سػيولة إيصػاؿ رسػالة القػرآف الكريممػو ومػف

ثـ تحقيؽ أىـ وأسمى غرض يمكف لممترجـ ٬والسيما المترجـ المسمـ ٬أف يتوخاه وىػو نشػرالدعوة

اإلسبلمية.

 .00إف المتػػرجميف اختمفػػوا فػػي األسػػموب المسػػتخدـ فػػي ترجمػػة معػػاني القػػرآف الكػػريـ .وانيػػـ

انقسػػػموا عمػػػى فػػػريقيف فريػػػؽ اسػػػتعمؿ األسػػػموب الشػػػعري وأخػػػر اسػػػتعمؿ األسػػػموب النثػػػري .واف
استعماؿ األسموب النثري أفاػؿ وذلػؾ لسػببيف .األوؿ:أف الترجمػة ليسػت محاكػاة ألسػموب القػرآف

الكريـ وببلغتو ومحسناتو البديعية وسماتو الصوتية وانما ىي ميمة تنحصر في نقؿ معانيو مػف
لغتو العربية إلى لغة أخرى بحسب طاقة المترجـ البشرية ومػا تسػمح بػو قواعدوأسػاليب ومفػردات
تمؾ المغة.والثاني :أف محاكاة إيقاعات القرآف الكريـ وسماتو الموسيقية أمر يكاد يكػوف مسػتحيبل

لما لمقرآف الكريـ مف مميزات فريدة جعمت منو نصا معجزا .واف أي محاولة مػف المتػرجـ لمحاكػاة
تمؾ السمات سوؼ تنعكس سمبا عمى مسألة الدقة في نقػؿ المعػاني .والدقػة ينبغػي أف تكػوف ليػا

األولوية في عممية ترجمة معاني القرآف الكريـ ألف المترجـ ممزـ بتوخييا والحرص عمييا في نقؿ

المعاني٬في حيف ىو غير ممزـ بمحاكاة السمات الصػوتية والمحسػنات البديعيػة لمقػرآف الكػريـ وال
يبلـ عمى تركيا بؿ يمتدح لتفايمو الدقة عمييا.

 .00إف المتػػرجميف تبػػاينوا فػػي مسػػألة االتسػػاؽ  e TuauohTSaفػػي توظيػػؼ المفػػػردات .واف
مراعاة االتساؽ أمر ذو أىمية كبيػرة ألنػو يجعػؿ الػنص المتػرجـ أكثػر تماسػكا ٬واف عػدـ مراعاتػو

تربؾ القارئ في المغة اليدؼ وتنعكس سمبا عمى الدقة في نقؿ معاني القرآف الكريـ.

 .09إف مظاىر االختبلؼ التي تناولتيا ىذه الدراسة وما تسببو مف إرباؾ وتشويش لدى القارئ
بالمغة اإلنكميزية تدعو الباحث إلى أف ياـ صوتو ألصوات الباحثيف اآلخريف في ىذا الحقؿ.

األصوات الداعية إلى "العمؿ عمى إصدار ترجمة نموذجية ذات قبوؿ واسع يصدرىا جماعة مف
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العمماء وتتوالىا مؤسسات إسبلمية عريقة ٬تجمع المختصيف في مختمؼ الحقوؿ العممية إلخراج

عمؿ يميؽ بخير كتاب إنزلو اهلل ويميؽ بيذه األمة التي ىي خير أمة أخرجت لمناس".001

وأخي ار يود الباحث أف يشير إلى مسألتيف ميمتيف .المسألة األولى ىي أف مظاىر االختبلفبيف

مترجمي القرآف الكريـ لـ تقتصرعمى تمؾ التي توافرت عمييا ىذه الدراسة بؿ تتعداىا إلى جوانب

عديدة تايؽ عف تغطيتيا دراسة واحدة بؿ يحتاج الوقوؼ عمى كؿ مظير منيا إلى دراسة قائمة
برأسيا وىذا ما يعكؼ عميو الباحث .والمسألة الثانية ىي إمكانية تبني باحثيف آخريف لمحاور

ىذه الدراسة في تناوؿ مظاىر االختبلؼ بيف ترجمات معاني القرآف الكريـ إلى لغات أخرى غير

المغة اإلنكميزية التي انحصرت ىذه الدراسة في حدودىا.
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Major Formal and Stylistic Aspects of Disagreement among
Translators of the Qur’an
Dr. Ali Yunis Aldahesh
The University of Sydney / Australia
Abstract
Many translators from a variety of religious, dogmatic, linguistic, cultural, ideological,
political and sectarian backgrounds have translated the Qur’an. Those translators
deviated, to a great degree, in the ways by which they approach the scripture, and the
manners by which they deal with it. Such a deviation manifested in a number of aspects,
most important of which are the dogmatic, methodological, formal, and stylistic aspects.
This paper focuses on the last two aspects, i.e., the formal and stylistic aspects. It adopts
the comparative descriptive approach, and aims at tracing the major formal and stylistic
aspects of disagreement among translators of the Qur’an. It also aims at highlighting the
major characteristics of those aspects, and the factors that motivated the translators to
adopt them. The paper is made up of an introduction, two sections, and a conclusion.
The first section deals with the formal aspects of disagreement among the translators of
the Qur’an. It includes seven subsections. They are: on translating the title of the
scripture and its adjectives, on ordering the Qur’anic Ayas (verses) and Surahs
(chapters), on numbering the Qur’anic Ayas, on employing the punctuation marks and
the paragraphing system utilized in English, on presenting the original Arabic text next
to the English translation of the Qur’an, on applying italics, and on the ways by which
the translators introduced their translations.
The second section, on the other hand, deals with the stylistic aspects of disagreement
among the translators of the Qur’an. It includes three subsections. They are: on using
archaic English, on using poetic and/or prose language, and on the issue of consistency
in employing the vocabulary.
It is worth mentioning that this study does not cover all the available translations of the
Qur’an into English. It, however, covers twenty translations, which are considered the
most important and the most circulated ones among academics and stakeholders.
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