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امللخص
موضوع هذا البحث هو :حنو منهج أمثل لرتمجة معاين القرآن الكرمي ،ومن أهداف البحث :إبراز خصائص القرآن الكرمي من خالل
اللسان الذي نزل به ،وبيان أمهية الرتمجة ودورها يف النهوض ابألمة ،وبيان املنهج األمثل للرتمجة .ومن أهم النتائج اليت توصل اليها
الباحث :ال بد أن يراعى يف الرتمجة ملعاين القرآن الكرمي ،التأكد من صحة الكالم املرتجم أوال رواية ودراية ،وأن يكون املرتجم عارفا
معرفة اتمة أبوضاع اللغتني املرتجم منها واملرتجم هلا أبسرارمها ،وخصائصهما ،ودالالهتما ،مع التزام الصدق واألمانة يف النقل ،بعيدا
عن اهلوى ،واألغراض اخلاصة .وحيبذ أن يتوىل هذا العمل فريق من املختصني حتت إشراف جهة علمية عريقة ،ألن العمل اجلماعي
أكثر دقة ،وانضباطا وكماال ،كما ينبغي وفاء الرتمجة التفسريية جبميع معاين األصل ،ومقاصده على وجه مطمئن ،وغري ذلك من
الضوابط.
الكلمات االفتتاحية :منهج ،ترمجة ،القرآن.
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Abstract
The subject of this research is: Towards an optimal approach to translating the meanings of the Noble Qur’an, and
among the aims of the research: highlighting the characteristics of the Noble Qur’an through the tongue in which it
was revealed, explaining the importance of translation and its role in the advancement of the nation, and explaining
the optimal approach to translation. Among the most important results reached by the researcher: The translation of
the meanings of the Holy Qur’an must take into account the verification of the correctness of the translated speech
first, narration and know-how. Transport, away from fancy, and special purposes. It is preferable for this work to be
undertaken by a team of specialists under the supervision of an ancient scientific body, because teamwork is more
accurate, disciplined and complete, and interpretive translation of all meanings of the original, its purposes in a
reassuring manner, and other controls should be fulfilled.
Keyword: curriculum, translation, Al Quran.
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املبحث األول :خصائص القرآن الكرمي من خالل لسانه،

املقدمة

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا األمني ،وعلى آله
الطاهرين وصحبه الصادقني.

ودور الرتمجة يف النهوض ابألمة

املطلب األول :خصوصية لغة القرآن الكرمي:

أوالً :مشكلة البحث:

تظهر خصوصية اللغة العربية ،ومكانتها وأمهيتها من عدة
جوانب من ذلك:
1ـ ـ اختيارها من بني سائر لغات البشر وألسنتهم لينزل هللا

نزول القرآن الكرمي ابللغة العربية اليت متيزت بني سائر لغات
البشر بوفرة مفرداهتا ،ودقة تراكيبها ،ومرونة أسلوهبا ،مما جعل
معاين هذا الكتاب ال تنقضي وأسراره ال تنتهي .فكيف أنخذ

عليها كتابه اخلامت اخلالد املوجه للناس كافة على اختالف
ألسنتهم ،وتباين لغاهتم؛ يدل على متيزها وامتيازها مبيزات
خاصة ،خاصة وهو قد جاء هبذا اللسان مبيناً من جهة،

خالصة ما فهمه واستنبطه العلماء من معانيه وأسراره ،مث
نرتمجه إىل اللغات األخرى مع فيها من تباين ،مبا يوصل إليهم
هدايته ،ويظهر هلم إعجازه ،ويليب حاجتهم بصورة مثلى ،هذه

ومعجزاً يف نظمه ،وبالغته من جهة أخرى.
 2ـ ـأن من استقام لسانه ابلعربية استقام بكل لغة أو لسان
آخر :وكذلك بني العلماء أن من خصوصية لغة القرآن " أن
من استقام لسانه ابلعربية استقام بكل لغة أو لسان آخر وال

هي املشكلة اليت تواجه علماء األمة وتسعى الدراسة لتقدمي
إضاءات يف هذا الباب املهم.
اثنياً :أهداف البحث:

 .1إبراز خصائص القرآن الكرمي من خالل اللسان الذي نزل
به.
 .2بيان أمهية الرتمجة ودورها يف النهوض ابألمة.
 .3بيان املنهج األمثل للرتمجة.

العكس ،أي أن من نشأ على العربية ورضع لباهنا ،وتفتق
لسانه حبروفها وكلماهتا وتراكيبها؛ مبعىن أن هذه احلروف
والكلمات والرتاكيب كانت هي السابقة إىل لسانه وشفتيه
نشأة وتعليماً؛ فإن يف وسعه أن يتقن يف املستقبل يف سن
احلداثة أو الصبا ،أو يف سن املراهقة والبلوغ. .ورمبا بعد ذلك
أيضاً ،أي لغة أخرى ،وسوف يبلغ هبذه اللغة ـ مع إجادة
التعليم والتعلم ـ مبلغ أهلها من اإلابنة والنطق؛ حبيث يصعب

اثلثاً :هيكل البحث:

قسمت هذا البحث إىل مقدمة ومبحثني وخامتة .جاء الكالم
يف:
املبحث األول عن :خصائص القرآن الكرمي من خالل لسانه،
وأمهية الرتمجة ودورها يف النهوض ابألمة.
واملبحث الثاين عن :تصور ملنهج أمثل لرتمجة القرآن الكرمي.
ومشلت اخلامتة :أهم النتائج والتوصيات.

فصله عنهم أو متييزه من بينهم من خالل احلديث والكالم،
ولكن العكس غري صحيح يف سائر األلسنة واللغات ،ولسوف
يبقى يف لسان من نشأ على غري العربية بقية من لكنة حتول
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بينه وبني إجادة نطق مجيع حروف العربية وكلماهتا وعباراهتا "
(.)1
ويرجع العقاد سبب ذلك إىل حسن استخدام اللغة العربية
جلميع خمارج احلروف حيث يقول " :إن جهاز النطق اإلنساين

العربية ،فهي أوفر اللغات من حيث املفردات ،وأحكمها من
حيث الرتاكيب ،وأوسعها من حيث األسلوب ،ولذا أنزل هللا
تعاىل كتابه اجمليد هبذا اللسان املبني املتميز يف حروفه،
ومفرداته ،وتراكيبه ،وأسلوبه بصورة ال تتوفر يف لسان آخر؛

أداة موسيقية وافية مل حتسن استخدامها على أوفاها أمة من
األمم القدمية أو احلديثة كما استخدمتها األمة العربية؛ أل ههنا
انتفعت جبميع خمارجها الصوتية يف تقسيم حروفها ،ومل هتمل
بعضها ،وتكرر بعضها اآلخر ابلتخفيف اترة ،والتثقيل اترة؛
كما فعل املتكلمون بسائر اللغات املعروفة"(.)2
إضافة إىل متيز اللغة العربية حبروف ال توجد يف اللغات األخرى
كالضاد والظاء والعني والقاف واحلاء والطاء ،أو توجد يف

مما جعل معانيه ال تنقضي ،وأسراره ال تنتهي ،وعجائبه ال
تفىن ،فال يشبع منه العلماء وال خيلق من كثرة الرد؛ مث يؤخذ
مما اصطفاه العلماء فيرتجم إىل ألسنة الناس مجيعاً ،بصورة متتع
اجلميع مبا وصلت إليه طاقاهتم من فهمه يف كل زمان ،وجتمع
قلوهبم على لفظه العريب الواحد اليت ترجع إليها مجيع ألسنة
الناس .ومن هنا تظهر أمهية الرتمجة وخطورهتا.
املطلب الثاين :خصائص القرآن الكرمي من خالل اللسان

غريها أحياانً ولكنها ملتبسة مرتددة ال تضبط بعالمة واحدة
(.)3
 3ـ ـ وفرة مفردات اللغة العربية من حيث األصالة ،أو

الذي نزل به :
قد متيز القرآن الكرمي من خالل لسانه العريب املبني
خبصائص دقيقة أبرزها ما يلي:

االشتقاق مع فصاحة يف األلفاظ ،وبالغة ساحرة يف الرتكيب،
ومرونة فائقة يف األسلوب مما جعلها حية قوية مستمرة بصورة
ال تتوفر يف لغة أخرى ،فمثالً :ميكن أن تفرع من "نظر" ينظر،
وانظر ،وانظر ،ومنظور ،ونظري ،ونظائر ،ونظارة ،ومناظرة،

 /1آية النيب -صلى هللا عليه وسلم -ومعجزته الكربى
الدالة على صدقه عرب الزمان ،ومع تقلب الليل والنهار؛ كما
ي
ي
هيب -صلى هللا عليه
جاء َع ْن أَيب ُهَريْـَرةَ –رضي هللا عنهَ -ع ْن الن يِ
ال ( :ما يمن ْاألَنْبيي ياء نَييب إيهال أُع يطي يمن ْاآلَي ي
ت َما
وسلم -قَ َ َ ْ َ ٌّ
ْ َ ْ َ
ي ي
ي
ي
ي
يت َو ْحيًا
مثْـلُهُ أُوم َن أ َْو َآم َن َعلَْيه الْبَ َش ُر؛ َوإيهَّنَا َكا َن الهذي أُوت ُ

 1زرزور ،د عدانن حممد ،علوم القرآن وإعجازه واتريخ توثيقه ص ،14دار
اإلعالم..

 3ابن عطية ،عبد احلق بن غالب األندلسي ت 542ه ،احملرر الوجيز يف تفسري

ومنظار ،ومنظر ،ومنتظر( ،)4تتنوع املعاين على حسب تنوع
أوزان الكلمة ،ولذا ال ميكن أن جتد يف لغة أخرى القدرة على
اإلابنة ،والتفنن يف إخراج املعاين الوافرة الدقيقة كما يف اللغة

2

الكتاب العزيز ،حتقبق عبد السالم عبد الشايف ،431 /7 ،ذكره ابن عطية يف
تفسري أول سورة يوسف اآلية (.)1

العقاد ،عباس حممود ،ت1964م اللغة الشاعرة ص ،11هنضة مصر للنشر

والتوزيع.

 4انظر :زرزور ،عدانن حممد علوم القرآن ص ،18والبغا ،مصطفى ديب ،الواضح
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َين أَ ْكثَـ ُرُه ْم َاتبي ًعا يـَ ْوَم الْ يقيَ َام ية)( ،)1وقد
أ َْو َحاهُ ه
اَّللُ إي َه
ل ،فَأ َْر ُجو أيِ
حتداهم على مراتب خمتلفة أن أيتوا مبثله ،أو بعشر سور مثله،
أو بسورة من مثله فعجزوا ،وظل هذا العجز ابقي ،ومع أن
أقوال العلماء يف أوجه إعجازه تعددت؛ لكنهم اتفقوا على أن
من أعظم أوجه إعجازه ألفاظه الفصيحة ،وتراكيبه البليغة،
وأسلوبه الفريد الذي انتظم من خالل لغته العربية اليت نزل هبا.
 /2كتاب هداية للناس يهتدون بسائر معانيه عقيدة،

ي
ك ُمبَ َارٌك
َنزلْنَاهُ إيلَْي َ
وتدبرهم املستمر ،كما قال تعاىل" :كتَ ٌ
اب أ َ
لِيي هدبـهروا آَيتييه ولييـتَ َذ هكر أُولُو ْاألَلْب ي
اب" (ص )29:ومن خالله
َ
َ ُ َ ََ َ
يظهر فضل العلماء ،ومكانتهم ،وكما يظهر كذلك سعة علوم
القرآن الكرمي؛ اليت ظلت وستظل متتع العقول أبداً؛ ألنه ال
يوجد كالم يف الدنيا بلغ من حسنه ،وبالغته ،ودقته،
وإحكامه ما بلغه هذا الكتاب اجمليد ،الذي أخضع عقول
البلغاء ،وحطم كربَيء الشعراء ،وسجلوا عرب التاريخ عجزهم،

وشريعة ،وأخالق ،مبا دل عليه نصوصه الظاهرة ،أو معانيه
الدقيقة املستنبطة ،أو املعىن األصلي واملعىن التبعي كقوله
تعاىل" :فَاسأَلوا أَهل ِي
الذك ير إين ُكنتُم ال تَعلَمو َن "
َ
(النحل .)43:املعىن الظاهر األصلي وجوب سؤال أهل

وانبهارهم من فصاحة ألفاظه ،وبالغة مجله ،وروعة أسلوبه،
وكمال بيانه امليسر يف مجله ،وأمثاله الدقيقة يف معانيه،
وأحكامه.
 /3تالوته حبروفه العربية املنزلة ،وبنظمه احملكم الذي جاء

الذكر ،واملعىن املستنبط التابع وجوب إجياد أهل الذكر.
ُف َوال تَ َنهرُمها َوقُل َهلُما قَ ًوال
وكقوله" :فَال تَـ ُقل َهلُما أ ِ
َكرميًا" (اإلسراء )23:املعىن الظاهر حترمي التأفف ،واملعىن

من خالل آَيته وسوره عبادة أمر هللا هبا ،وحث عليها وبني
ي هي
ي
اب الله يـه َوأَقَ ُاموا
ين يـَْتـلُو َن كتَ َ
فضلها ،كما قال تعاىل" :إ هن الذ َ
ي
اه ْم يسًّرا َو َع َالنييَةً يـَْر ُجو َن يجتَ َارةً لهن
ال ه
ص َالةَ َوأَن َف ُقوا ممها َرَزقْـنَ ُ

واستنباطاً تدل على إجياد اجلماعة اليت تشاور ،وهذا هو الذي

ولو كان األمر مشروط ابلفهم لقل اإلقبال عليه ،والتعلم
له ،ولكن يف التحفيز على كثرة تالوته دفع هلم لالرتباط به،
والتدبر له ،والتأثر بربكته ،فإن قراءته من أعظم ذكر هللا الذي

ور"(فاطر ،)29:ويؤجر عليها العبد حَّت ومل يدرك فهمها؛
تَـبُ َ
ابحلرف عشر حسنات ،وإن أدرك الفهم؛ كان ثواب التالوة
أعظم ،وهذا ما جعل األمة كلها له اتلية ترجوا ثواب التالوة،
وانتشر القراء واحلفاظ له يف كل بقعة من الدنيا.

املستنبط حترمي الضرب من ابب أوىل ،وكقوله تعاىلَ " :وُكلُوا
ط ْاألَبـيض يمن ْ ي
َس َويد يم َن
ني لَ ُك ُم ْ
َوا ْشَربُوا َح ه َّٰت يـَتَـبَ ه َ
اخلَْيط ْاأل ْ
اخلَْي ُ َْ ُ َ
الْ َف ْج ير" (البقرة ،)187:تدل بنصها الظاهر على جواز
األكل ،والشرب ،واجلماع إىل الفجر ،وتدل استنباطاً على
جواز اإلصباح للصائم جنباً ،وكقوله تعاىلَ " :و َشا يوْرُه ْم ييف
ْاأل َْم ير" (آل عمران )159:تدل بظاهر على وجوب الشورى،
جعل القرآن الكرمي حمل نظر العلماء ،واجتهاداهتم املتصلة

1

جيلي القلوب ،ويبعد وساوس الوسواس اخلناس ،وإن استمع

احلجاج ،ت 261ه ،املسند الصحيح املختصر ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي،
كتاب اإلميان ،ابب :وجوب اإلميان برسالة نبينا صلى هللا عليه وسلم ح رقم
.217

البخاري ،حممد بن امساعيل ،ت 256ه ،اجلامع املسند الصحيح املختصر

من أمور رسول هللا وسننه وأايمه كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة ،ابب :قول
النيب -صلى هللا عليه وسلم -بعثت ح رقم  ،6732والنيسابوري ،مسلم بن
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وأعذبه؛ بصورة يعجز البشر أن أيتوا مبثله من لغته؛ دعك عن
لغة غريه؛ وذلك" :ألن اخلصائص البالغية يف أحد اللسانني
غري اخلصائص البالغية يف اللسان اآلخر ،ويوجد منها يف
أحدمها ما ال يوجد يف اآلخر ،فيتعني التفاضل ،ويتعذر

ملن يفسر له ما يقرأ ،أو حيفظ تبقى معانيه بعد ذلك يف قلبه
راسخة.
 /4حتقق الشفاء من خالل تالوته من خالل نظمه الذي
اس قَد جاءَت ُكم
نزل به من عند هللا ،كما قال تعاىلَ" :ي أَيـُّ َها النِ ُ
م ي
وعظَةٌ يمن َربيِ ُكم َو يشفاءٌ ليما ييف ُّ
الصدوير َوُه ًدى َوَرمحَةٌ
َ
لي ي
ؤمنني" (يونس ،)57:وقال تعاىل " :ونـُنَ يزُل يمن ال ُق ي
رآن ما
لم َ
ُ
َ ِ َ
هو يشفاء ورمحةٌ لي ي
يد الظِالي َ ي
سارا"
نني َوال يَز ُ
لمؤم َ
مني إِال َخ ً
ٌ ََ َ ُ
َُ
(اإلسراء ،)82:ومسألة التداوي ابلقرآن الكرمي من األمور اليت
ليست حمل خالف بني العلماء ،ومل يقل أحد أن قراءة غريه
من ترمجة ،وتفسري معانيه فيها شفاء.
ومن هنا كان حكم الرتمجة احلرفية اليت عرفت أبهنا" :وضع

فهو مبين على ضرب من التسامح يف نقل معىن األصل
وأغراضه ابلتقريب؛ ال ابلتحقيق"( .)2فهنالك اختالف كبري
بني اللغات من حيث الضمائر ،وتوفر املفردات املتقابلة ،أو
املتساوية ،وترتيب اجلمل ،وخصائص األسلوب.

لفظ مكان لفظ آخر من لغة أخرى؛ مع مراعاة املوافقة يف
النظم والرتتيب؛ مع الوفاء جبميع معانيه ومقاصده" ،واملراد هبا
هنا "نقل القرآن الكرمي بكل ألفاظه ،ومعانيه ،وخصائصه ،من

ب /أن القرآن كالم هللا املعجز ال ميكن اإلتيان مبثله ،أو
بعشر سور من مثله ،أو سورة من مثله فيما سواه من كالم
البشر ،ولو كان عربياً فضالً عن اإلتيان مبثله من كالم

التماثل قطعاً .وهلذا يصرح كثري من املتمكنني يف اللغات أبن
ترمجة النصوص األدبية يف أية لغة ترمجة دقيقة أمر مستحيل،
وأن ما يتداوله الناس مما يزعمونه ترمجات لبعض كتب أدبية

لغته العربية إىل لغة أخرى" وهي يف هذا التعريف ختالف الرتمجة
التفسريية؛ اليت يعمد فيه إىل نقل معاين القرآن الكرمي إىل لغة
أخرى ،فهذه الرتمجة أمجع العلماء على مر العصور على
استحالتها ،وذلك ألهنا متضمن حماكاة األصل يف نظمه

األعجمي ،وقد جاء هذا التحدي صرحياً للعرب أهل
الفصاحة ،والبالغة ،فعجزوا عن اإلتيان مبثله ،ولو أبقصر سورة
منه ،كما قال تعاىلَ " :وإين ُكنتُ ْم ييف َريْب يِممها نـَهزلْنَا َعلَى َعْب يد َان
فَأْتُوا بيسورة يمن يمثْلي يه و ْادعوا ُشه َداء ُكم يمن د ي
ون الله يـه إين ُكنتُ ْم
َُ ِ ِ َ ُ َ َ ِ ُ
يي
ني" (البقرة  ،)23:وإذا كان اخللق كلهم عاجزون من
صادق َ
َ
اإلتيان مبثله من لغته اليت نزل عليها من ابب أوىل اإلتيان مبثله
آان أ َْع َج يميًّا لهَقالُوا
بغري لغته كما قال تعاىل َ " :ولَ ْو َج َع ْلنَاهُ قـُ ْر ً
يه ي
ي
ين َآمنُوا ُه ًدى
آَيتُهُ أَأ َْع َج يم ٌّي َو َعَري ٌّ
صلَ ْ
لَ ْوَال فُ ِ
ت َ
يب قُ ْل ُه َو للذ َ

 1انظر:زرزور ،علوم القرآن ،ص.382

 2الزرقاين ،حممد عبد العظيم ،ت 1367ه ،مناهل العرفان ،156/2 ،مطبعة

وترتيبه؛ مع االحتفاظ بدالالته القريبة ،والبعيدة ،واألصلية،
والتبعية ،وسائر ما ميتاز به من إيقاع وأتثري( )1وذلك ملا يلي:
أ /ألن الرتمجة احلرفية ال ميكن أن تقع أساساً ال يف الشعر،

وال يف النثر من كالم البشر ،ويف مجيع اللغات ،فكيف هبا يف
كالم هللا الذي بلغ من البيان أعاله ،ومن اللسان أكمله
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هي
ي
ين َال يـُ ْؤيمنُو َن ييف آ َذاهنيي ْم َوقْـٌر َوُه َو َعلَْي يه ْم َع ًمى
َوش َفاءٌ َوالذ َ
ك يـُنَ َاد ْو َن يمن هم َكان بَعييد" (فصلت.)44:
أُولَـئي َ
ج /أن الرتمجة احلرفية البد فيها من مراعاة صورة األصل يف
لفظه ،ونظمه؛ مع الوفاء بكامل معانيه ،ومقاصده ،فإن

َو َسطًا لِيتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ي
ول َعلَْي ُك ْم
هاس َويَ ُكو َن الهر ُس ُ
يدا" (البقرة ،)143:فالواجب على من عرفوا لغة القرآن
َش يه ً
الكرمي أن يبلغوا رسالة القرآن للناس كافة على اختالف
ألسنتهم وألواهنم يف شَّت بقاع األرض ،وال يتم ذلك إال مبعرفة

اإلحاطة بكامل معاين القرآن الكرمي ،ومقاصده أمراَ
مستحيالً ،وال ميكن ألحد أن حييط بكل دالالت القرآن
الكرمي ،ومعانيه األصلية والتبعية ،ودقائق نظمه ،وترتيبه ،فضالً

لغات تلك األقوام مث محل رسالة اإلسالم إليهم.
وخطورة هذا املوضوع إذ هو ابب ميكن أن يدخل بسببه
أعداء الدين فيحرفوا معاين القرآن الكرمي ويبدلوها ،وقد حدث
ذلك من خالل ترمجات كثرية قام هبا عدد من أصحاب
املقاصد السيئة اليت قصدوا من وراء عملهم تشويه صورة
اإلسالم ووقف مده ،وقد حدث هذا من خالل أول ترمجة
إىل اللغة الالتينية ـ ـ لغة العلم يف أوراب ـ ـ وذلك سنة 1143هـ

على أنه ال توجد لغة يف الدنيا حتمل من اخلصائص ما حتمله
لغة القرآن الكرمي؛ وذلك ألننا إذا أردان ترمجة حرفية لكالم
البد بعد اإلحاطة بدقائقه وأسراره مع توفر أمرين" :وجود
مفردات يف لغة الرتمجة مساوية ملفردات القرآن الكرمي ،ووجود

ضمائر وروابط يف لغة الرتمجة مساوية لروابط القرآن الكرمي؛
حَّت ميكن أن حيل كل مفرد من الرتمجة حمل نظريه من األصل،
كما هو املشروط يف الرتمجة احلرفية وهذا ـ لعمر هللا ـ مما يزيد

اليت متت على يد روبرت الكيتوين القسيس اإلجنليزي األصل
اليت أضاف إليها مع الرتمجة هجوم وقدح يف اإلسالم ،والقرآن
الكرمي ،ويف شخص النيب –صلى هللا عليه وسلم -الكرمي؛

التعذر استفحاالً ،واالستحالة إيفاالً"(.)1
املطلب الثالث :أمهية الرتمجة التفسريية ودورها يف النهوض
ابألمة:
موضوع الرتمجة التفسريية من املواضيع املهمة والدقيقة اليت

هبدف حتصني تلك الشعوب النصرانية وغريها ضد اإلسالم،
وقد بقيت آاثر هذه الرتمجة إىل وقت قريب يف أوراب ،إضافة
إىل الرتمجة الالتينية الثانية عام 1721هـ اليت قام هبا لودفيج
ماراتشي اليت هي أشد احنرافاً ،وأقبح حتريفاً ،وهي لألسف

اعتىن هبا علماء األمة قدمياً وحديثاً؛ وذلك ألمهية املوضوع
وخطورته ،أمهيته من حيث احلاجة املاسة واملستمرة لتبليغ
رسالة القرآن الكرمي للناس كافة حتقيقاً لقوله تعاىل" :وأ ي
ُوح َي
َ
ل هـ َذا الْ ُقرآ ُن يأل ي
ُنذ َرُكم بييه َوَمن بـَلَ َغ" (األنعام ،)19:وقال
إي َه َ
ْ
يي ي
ي
ي ي
ني
تعاىل " :تَـبَ َارَك الهذي نـَهزَل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى َعْبده ليَ ُكو َن ل ْل َعالَم َ
ي
ي
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أُهمةً
نَذ ًيرا" (الفرقان ،)1:وقال تعاىل َ " :وَك َٰذل َ
1

الزرقاين ،مناهل العرفان.158 ،157 /2 ،

املصدر املباشر ملعظم الرتمجات األوربية حَّت وقت قريب ،وقد
بلغت الرتمجات الكاملة للقرآن الكرمي يف اللغات األوربية مع
طبعاهتا املتعددة " 671إحدى وسبعني وست مائة ترمجة
وطبعة" وبلغت الرتمجات اجلزئية واملختارة (" )245مخساً
وأربعني ومئيت ترمجة يف اثنتني وعشرين لغة" وذلك حَّت عام
1980م ،واملؤسف حقاً أن الرتمجات اليت قام هبا مسلمون
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يف جوانب العقائد ،أو العبادات ،أو املعامالت ،وأعظمها ما
وصل إليهم عرب ترمجات قام هبا بعض أعداء اإلسالم بقصد
صد الناس عن الدين ،وتضليل املسلمني عن اإلسالم
الصحيح.

من هذه الرتمجات الكثرية تعد على األصابع" ( ،)1وتظهر أمهية
هذه الرتمجة من عدة جوانب من أبرزها:
 /1تبليغ رسالة القرآن الكرمي العاملية للناس مجيعاً ،خاصة
غري العرب؛ أل هن القرآن الكرمي أنزله هللا بلسان عريب مبني
للناس مجيعاً ،قال تعاىل" :تَـبَ َارَك اله يذي نـَهزَل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى َعْب يد يه
ي
ي ي
ني نَ يذ ًيرا" (الفرقان )1:وال سبيل إليصاله للناس،
ليَ ُكو َن ل ْل َعالَم َ
وتبليغه إليهم إال من خالل ترمجة معانيه إىل تلك اللغات

 /3الدفاع عن القرآن الكرمي ،ومحايته من أيدي العابثني
به من خالل حتريف معانيه ،وتشويه قيمه؛ أل هن تقاعس علماء
األمة عن القيام بواجبهم يفتح الباب واجملال واسعاً ألعداء

ويستمعوا مبا حواه من نبل يف املقاصد ،وقوة يف الدالئل ،ومسوه
يف التعاليم ووضوح وعمق يف العقائد ،وطهر ورشد يف
قوي إىل مكارم األخالق ،وردع زاجر عن
العبادات ،ودفع ِ

تقريب معانيه إليهم مما يسهل عليهم فهم اإلسالم بصورة
صحيحة ،وتصور مقاصده بصورة عميقة ،وااللتزام به ،ونشر
فضائله بقوة وعزمية ،وإزالة تلك احلواجز النفسية برفع احلرج

الدين لنشر أابطيلهم ،وأفكارهم السقيمة ،وعقائدهم املنحرفة
من خالل بعض الرتمجات اليت يقومون هبا؛ وهي تكون سبباً
لصد الكثريين عن اإلسالم ،أو احنرافهم بعد الدخول فيه.
 /4حتبيب القرآن الكرمي ولغته العربية لغري العرب من خالل

املتنوعة ،وهذا من أعظم واجبات األمة خاصة يف هذا العصر
الذي سهل فيه االتصال بني األجناس ،وانتشر تعلم اللغات،
وسهل فيه وسائل التعليم واالتصال؛ حَّت يزداد املؤمنني منهم
إمياانً ،ويشتد شوقهم إليه " فيهتدون هبديه ،ويغرتفوا من حبره،

واملشقة عن املسلمني من غري العرب للتفقه يف الدين واالهتداء
هبديه ،ومساعدهتم على نشر اإلسالم ،والدفاع عنه بني
أقوامهم ،خاصة وقد أصبحت احلاجة اليوم ملثل هذا العمل
كبرية بعد انفتاح شعوب العامل أبثره حنو اإلسالم ،والسعي

الرذائل واآلاثم ،وإصالح معجز للفرد وللمجموع ،واختيار
ألحسن القصص ،إخبار عن كثري من أنباء الغيب ،وكشف
عن معجزات أكرم هللا هبا رسوله وأمته ،إىل غري ذلك مما من
شأنه أن يسمو ابلنفوس اإلنسانية ،وميأل العامل حضارة
صحيحة ومدنية"( ،)2كما فيه إقامة حجة على املعاندين،
وقطع لشبهاهتم ،وأخذ بتالبيب قلوهبم إىل اإلميان ابهلل،
وكتابه ،ورسوله.

ملعرفة تعاليمه بعد أن فشلت األنظمة الرأمسالية واالشرتاكية
وغريها يف حتقيق سعادة اإلنسان.
 /5فيها قطع الطريق أمام أعداء األمة والدين؛ الذين

 /2تنقية األفكار املنحرفة يف وسط غري املسلمني اليت
انتشرت بينهم بسبب بعض الرتمجات اخلاطئة سواء كان ذلك

أدخلوا مسومهم من خالل الرتمجات الكثرية اليت قام هبا بعض
القساوسة واملبشرين واملستشرقني قصدوا من خالهلا القدح يف

1

انظر :الزرقاين ،مناهل العرفان ،118/2 ،وزرزور ،عدانن حممد ،علوم

القرآن وإعجازه واتريخ توثيقه ،ص.379

 2الزرقاين ،مناهل العرفان.148/2 ،
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اإلسالم ،وحتريف معانيه ،والطعن يف رسول اإلسالم ،وهو
نوع من أعظم وأخطر الطرق اليت حورب هبا اإلسالم.
 /6فيها توحيد لألمة املسلمة حتت لسان واحد من خالل
صالهتم وتالوهتم للقرآن الكرمي وفق اللسان الذي اختاره هللا

الرتمجة أجازه العلماء ،وحفز عليه ،وأكدوا على أمهيته ملا
يتحقق من خالهلا من مصاحل عظيمة ،وفوائد قيمة .قال
الشيخ حممد شاكر" :إن أئمة اإلسالم الذين أمجعوا على حترمي
ترمجة القرآن الكرمي إىل اللغات األعجمية مل خيتلفوا يف جواز

عز وجل هلم ،وهو من أعظم عوامل قوهتم ووحدهتم؛ ألن ذلك
ييسر عليهم سبل التفاهم والتعاون بينهم مبا يقوي شوكتهم،
وجيمع كلمتهم ،ويعلي جمدهم ،خاصة وأن متدد اللغة دائماً

تفسريه ابللغات األعجمية ،كما أجازوا تفسريه ابللغة العربية
"(.)1
وقال السيد حممد رشيد رضا " :والرتمجة املعنوية عبارة
عن فهم املرتجم للقرآن ،أو فهم من عساه يعتمد هو على
فهمه من املفسرين ،وحينئذ ال تكون هذه الرتمجة هي للقرآن،
وإَّنا هي فهم رجل للقرآن خيطئ يف فهمه ويصيب "(.)2
وقال الزرقاين " :وال ريب عندان يف أن تفسري القرآن الكرمي

يكون مع متدد رسالة القرآن الكرمي ،وأن هنالك قدر كبري بني
أهل اإلسالم يف التفاهم من حيث اللغة كما هنالك دوافع
قوية يف نفس كل مسلم عريب ،أو غري عريب لتعلم لغة كتاب
هللا املقدس ؛وهذا مما جعل غري العرب أعالم يف اللغة العربية

وأئمة فيها ،وإن الدوافع النفسية ،واإلميانية هي من أهم
املقومات يف تعلم اللغات.
ومن هنا تظهر خطورة هذا املوضوع ،وأمهيته البالغة مما

بلسان أعجمي ملن ال حيسن العربية جيري يف حكمه جمرى
تفسريه بلسان عريب ملن حيسن العربية ،فكالمها عرض ملا
يفهمه املفسر من كتاب هللا بلغة يفهمها خماطبه ،ال عرض

يوجب دراسة هذا املوضوع ،وأتصيل املنهج األمثل للرتمجة
أتصيالً علمياً حيقق مصاحل األمة ،ويقطع السبيل أمام أعدائها
وهذا ما هدفنا إىل إبرازه وخدمته من خالل هذه الورقة.

لرتمجة القرآن نفسه ،وكالمها حكاية ملا يستطاع من املعاين
واملقاصد ،ال حكاية جلميع املقاصد "( ،)3فهي ال خترج من
أمسها عن كوهنا تفسري للقرآن بلغة أخرى غري لغة القرآن
الكرمي ،وحَّت تكون هذه الرتمجة مستوفية للغرض ،حمققة

املبحث الثاين :تصور ملنهج أمثل لرتمجة القرآن

للمصاحل اليت قصدت من خالهلا ،ومنع للمفاسد اليت ميكن
أن تنجم من خالهلا؛ وضع العلماء ضوابط ينبغي مراعاهتا يف
أثناء القيام هبا من أبرز ذلك ما يلي:

الكرمي

عرفت الرتمجة التفسريية أب ههنا " :شرح الكالم ،وبيان معناه بلغة
أخرى بدون مراعاة لنظم األصل وترتيبه" ،وهذا النوع من

 2رضا ،حممد رشيد ،ص ،18نقالً من كتاب علوم القرآن ،د .زرزور
ص.386

 1السنباطي ،د حممد أمحد ،ترمجة املعاين القرآنية ،الناشر مطابع الدوحة
احلديثة ،ص.33
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ذلك :أن من استقام لسانه ابلعربية استقام بكل لغة أو لسان
آخر ،وأن فيها من وفرة املفردات ،وفصاحة األلفاظ ،ومرونة
األسلوب وبالغة الرتكيب ما ال يتوفر يف لغة أخرى؛ مما جعل
معاين القرآن الكرمي ال تنقضي ،وأسراره ال تنتهي ،وعجائبه ال

 /1أن ترتجم املعاين الواضحة احملكمة املوافقة ألصول
الشريعة ،وقواعد اللغة املستمدة من القرآن الكرمي ،والسنة،
وأقوال الصحابة ،واجتهادات علماء األمة املوفقة ،فالبد من
التأكد من صحة الكالم املرتجم أوالً رواية ودراية.

تفىن.
 2ـ ـ متيز القرآن الكرمي من خالل لسانه العريب املبني
خبصائص عديدة من ذلك :أنه آية النيب –صلى ومعجزته

 /2أن يكون املرتجم عارفاً معرفة اتمة أبوضاع اللغتني املرتجم
منها ،واملرتجم هلا أبسرارمها ،وخصائصهما ،ودالالهتما( ،)1مع
التزام الصدق واألمانة يف النقل ،بعيداً عن اهلوى ،واألغراض

الكربى الدالة على صدقه ،اليت عجزوا من اإلتيان مبثله ،وهو
يدل من خالل كلماته وتراكيبه الظاهرة ،أو معانيه الدقيقة
املستنبطة على اهلداَيت الرابنية ،وأن تالوته حبروفه العربية
املنزلة ،وبنظمه احملكم الذي جاء من خالل آَيته وسوره عبادة

اخلاصة .وحيبذ أن يتوىل هذا العمل فريق من املختصني حتت
إشراف جهة علمية عريقة؛ ألن العمل اجلماعي أكثر دقة،
وانضباطاً ،وكماالً.
 /3كتابة النص القرآين كما أنزل ابللسان العريب ،مث يكتب
التفسري العريب جبواره ،مث ترمجته؛ حَّت ال يتوهم أحد أن هذه
الرتمجة التفسريية هي ترمجة حرفية للقرآن ،ويفهم الكل على
أهنا فقط ترمجة لذلك التفسري العريب.

أمر هللا هبا ،وحث عليها ،وبني فضلها ،كما أن حتقق الشفاء
به يكون من خالل تالوته بلغته اليت نزل هبا من عند هللا.
 3ـ ـ الرتمجة احلرفية اليت عرفت بوضع لفظ مكان لفظ آخر

 /4وفاء الرتمجة التفسريية جبميع معان األصل ،ومقاصد على
وجه مطمئن.
 /5تسميته ترمجة تفسريية للقرآن الكرمي ،وال جيوز تسميته
ترمجة القرآن الكرمي ،ويبني ذلك بصورة واضحة يف مقدمة

من لغة أخرى؛ مع مراعاة املوافقة يف النظم والرتتيب؛ مع الوفاء
جبميع معانيه ومقاصده ،أمجع العلماء على مر العصور على
استحالتها؛ ألن الرتمجة احلرفية ال ميكن أن تقع أساساً ال يف
الشعر ،وال يف النثر من كالم البشر ،ويف مجيع اللغات ،فكيف

الكتاب على أن هذا العمل هو ترمجة ملعاين القرآن الكرمي
حسب فهم ،واستنباط العلماء ،وليس ترمجة للقرآن(.)2

هبا يف كالم هللا الذي بلغ من البيان أعاله ،ومن اللسان أكمله
وأعذبه؛ بصورة يعجز البشر أن أيتوا مبثله من لغته؛ دعك عن
لغة غريه؛ كما أن اإلحاطة بكامل معاين القرآن الكرمي،

أهم النتائج:

ومقاصده أمراً مستحيالً ،وال ميكن ألحد أن حييط بكل
دالالت القرآن الكرمي ،ومعانيه األصلية والتبعية ،ودقائق

 1ـ ـ يف نزول القرآن الكرمي ابللغة العربية من بني سائر لغات
البشر وألسنتهم؛ يدل على متيزها وامتيازها مبيزات خاصة ،من
 1إَّنا اشرتط ذلك ألن اخلطأ يف الرتمجة حيصل كثرياً بسبب الوضع أو الداللة أو
األسلوب إذ يف اللغة كثري من األلفاظ املشرتكة اليت تدل على معان متباينة.

 2سالمة ،حممدعلي ،ت 1361ه ،منهج الفرقان يف علوم القرآن ،دار هنضة
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املصادر واملراجع:

نظمه ،وترتيبه ،فضالً على أنه ال توجد لغة يف الدنيا حتمل
من اخلصائص ما حتمله لغة القرآن الكرمي.
 4ـ ـ الرتمجة التفسريية من املواضيع املهمة والدقيقة اليت اعتىن
هبا علماء األمة قدمياً وحديثاً؛ واحلاجة إليها مستمرة لتبليغ
رسالة القرآن الكرمي للناس كافة ،خاصة غري العرب؛ أل هن

 -1البخاري ،حممد بن إمساعيل ،ت 256ه ،اجلامع
املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وسننه وأايمه ،حتقيق حممد زهري التاجر ،دار
طوق النجاة.

القرآن الكرمي أنزله هللا بلسان عريب مبني للناس مجيعاً ،كما
هي تسهم بتنقية األفكار املنحرفة يف وسط غري املسلمني اليت

 -2البغا ،مصطفى ديب ،الواضح يف علوم القرآن ،دار
الكلم الطيب ،ط  ،2عام1418ه.

انتشرت بينهم بسبب بعض الرتمجات اخلاطئة ،كما هي سبيل
قوي لالنتصار للقرآن الكرمي ،ومحايته من أيدي العابثني به
من خالل حتريف معانيه ،وتشويه قيمه ،وهي سبيل قوي
لتوحيد لألمة املسلمة حتت لسان واحد من خالل صالهتم

 -3زرزور ،د عدانن حممد ،علوم القرآن وإعجازه واتريخ
توثيقه ،دار االعالم.
 -4الزرقاين ،حممد عبد العظيم ،ت 1367ه ،مناهل
العرفان ،مطبعة عيسى البايب احلليب ،ط.2

وتالوهتم للقرآن الكرمي ،وفق اللسان الذي اختاره هللا عز وجل
هلم ،وهو من أعظم عوامل قوهتم ووحدهتم.
 5ـ ـ الرتمجة ملعاين القرآن الكرمي ال بد أن يراعى فيها :التأكد

 -5السنباطي ،د حممد أمجد ،ترمجة املعاين القرآنية ،الناشر
مطابع الدوحة احلديثة.

 -6سالمة ،حممد علي ،ت 1361ه ،منهج الفرقان يف

من صحة الكالم املرتجم أوالً رواية ودراية ،وأن يكون املرتجم
عارفاً معرفة اتمة أبوضاع اللغتني املرتجم منها ،واملرتجم هلا
أبسرارمها ،وخصائصهما ،ودالالهتما ،مع التزام الصدق
واألمانة يف النقل ،بعيداً عن اهلوى ،واألغراض اخلاصة .وحيبذ

علوم القرآن ،دار النهضة ،مصر ،ط.1

 -7ابن عطية ،عبد احلق بن غالب األندلسي ،ت 542ه،
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،حتقيق عبد السالم

عبد الشايف ،دار الكتب العلمية بريوت ،ط 1413 1ه.

أن يتوىل هذا العمل فريق من املختصني حتت إشراف جهة
علمية عريقة؛ ألن العمل اجلماعي أكثر دقة ،وانضباطاً،
وكماالً ،كما ينبغي وفاء الرتمجة التفسريية جبميع معان األصل،

 -8العقاد ،عباس حممود ،ت 1964م ،اللغة الشاعرة،
هنضة مصر للنشر والتوزيع.
 -9النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ت 261ه ،املسند

ومقاصده على وجه مطمئن ،وغريها من الضوابط.

الصحيح املختصر ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت.
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