ترجمة معاني القرآن الكريم والمستشرقون:
لمحات تاريخية وتحليلية

أ.د محمد مهر علي

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسوله سيدنا ونبينا حممد وآله
وصحبه أمجعني ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين ,أما بعد:
فهذه حملة تارخيية وحتليلية عن ترمجات معاين القرآن الكرمي لدى املستشرقني.

(أ) الترجمة األولى وما تالها إلى منتصف القرن السابع
عشر الميالدي
ترج ع قصععة ترمجععة معععاين القععرآن مععن قبععىل املستشععرقني إىل بدايععة ا ستش عرا
بالذات ,بىل ا ستشرا مبفهمومه احلديث بعدأ بمجمجعة القعرآن .فبععد أن و عع
احلععرب الصععليبية اأوىل أواار ععا أخععذ املفكععرون املسععيحيون يشعععرون باحلاجععة إىل
مواجهععة االسععالم علععى الصعععيد العلم ع والعقل ع  ,ومععن ذلععص صععن آلععة للحععرب
الصعليبية السعلمية ) ,(an instrument of pacific crusadeكمعا يصعفها
فيلب ك .حعيت ) )1(.(Philip K. Hittiويف مقعدمته روونعد ),(Raymond
رئعي اأسعاقفة بطليطلعة ) (Toledoيف اأنعدل  ,وبطعر املعوقر (Peter the
) ,Venerableأس ع ععق دي ع ععر كل ع ععوين ) (Clunyيف فرنس ع ععا .وك ع ععان اأول وراء
تأسي مدرسة المجمجة بطليطلة؛ حيعث نقعىل أ ع الكتعب العربيعة يف ىتعا العلعوم
إىل اللغات اأوربية ,وتبىن الثاين-بطر املوقر-مشروعا لمجمجة القرآن الكرمي إىل
اللغ ة الالتينية ,و لغة العل والثقافة يف أوروبا وقتذاك ,وذلعص لعدحا القعرآن
الكعرمي بزعمعه .وقعام ذعذه المجمجعة روبعرت ريتيننسعي )(Robert Retenensis
مععن تشسععمج) (Chesterيف إجنل عمجا ,وسععاعده يف ععذه املهمععة رمععان مععن دملاتيععا
(1) K. Hitti; History of the Arabs, 6th edition, reprinted, London, 1958, p. 663.
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) (Herman of Dalmatiaيف أملانيعا ورجعىل آخعر .ومت تنفيعذ عذا املشعرو يف
سععنة 1111م .وجت ععدر االىت ععارة نععا إىل أن ععذه اخلط عوات ال ععيت امي ععذ ا روون ععد
وبطر أدت إىل تأسي أول مدرسة للدراسات ا ستشراقية يف أوروبا بطليطلة
يف عععام 1521م ,وكليععة للر بععان الكاكوليععص مب امععار) (Miramarيف 1521م,
وذلععص لدراسععة اللغععة العربيععة ,إىل ق عرار جمل ع فيينععا ) (Viennaيف 1111م
لتأس ع ع ع ع ععي ك ع ع ع ع ع عرا امع ع ع ع ع ععات ب ع ع ع ع ععاري ولوف ع ع ع ع ععان ) (Louvainوس ع ع ع ع ععالمنكا
) ,(Salamancaللدراسات العربية.
و كذا كان ترمجة القرآن إىل اللغة الالتينية بدايعة لالستشعرا  .أمعا المجمجعة
فمنها نسخة عليها توقي املمجج روبرت و يف متح Bibliotheque de
 l’Arsenalيف باري  .وحيث كان اهلدف من وراء ذه المجمجة دحا القرآن
فإهنععا مشععو ة ومتحيععزة إىل حععد كب ع  ,وىتععائبتها الرئيسععة أهنععا ليس ع يف احلقيقععة
ترمجة ملععاين القعرآن الكعرمي ,بعىل تعبع تفسع ي وتعأويل عنهعا ,يقعول جعور سعيىل
) (George Saleع الذي قام بمجمجة معاين القرآن إىل اللغعة االجنليزيعة فيمعا بععد
ع(" )1إهنا تستحق تسمية المجمجة؛ أهنا تتخطى حدود المجمجة وتتص بعيوب
الزيادة والنقص حبيث يبقى هلا أية ىتبه باأصىل"(.)5
ومع ذلعص فإهنععا ملع مصععدرا وحيعدا للتعععرف علعى القععرآن لعدى اأوروبيععني
ع ععك أكث ععر م ععن س ععة ق ععرون ,وحظيع ع با تم ععام ب ععال إب ععان احلرك ععة االص ععالحية
( )1انظر حت النص لسيىل.
(2) George Sale; The Koran etc., London 1734, preface (to the Reader). p. v.

ونص سيىل كما يل :
“It deserves not the name of translation; the unaccountable liberties therein taken,
and the numberless faults, both of omission and commission, leaving scarce any
”resemblance with the original.
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النص عرانية ) (The Reformation Movementيف القععرن السععاد عشععر
امليالدي ,وكتب مارتن لوكر)- (Martin Lutherالذي قاد احلركعة ,وأيضعا قعام
بمجمجة الكتاب املقعد عنعد ) (The Bibleإىل اللغعة اأملانيعة -مقدمعة هلعذه
المجمجة الالتينية للقرآن ,فنشر توما ببليندر) (Thomas Biblianderالمجمجة
م ع مقدمععة لععوكر وأحلقهععا بععبعا كتيبععات دعويععة نص عرانية أخععرى ,وعبع ع أرب ع
معرات معن معدينيت بعاال ) (Baselوايعورخ ) (Zurichيف الفعمجة بعني  1211و
1221م.
وأ من ذلص ,فإن ذه المجمجة الالتينية غ الصحيحة أصبح أصال ملا
يق ع ععال ل ع ععه ترمج ع ععة الق ع ععرآن إىل لغ ع ععات أوروبي ع ععة حديث ع ععة وذل ع ععص لق ع ععرن آخ ع ععر ح ع ععا
سنة 1111م .وأوىل ذه المجمجات إىل اللغة االيطالية واليت قعام ذعا آنعدري
أريفعاون ) (Andrea Arrivabeneالصعادرة يف سعنة 1212م .يعدع أريفعاون
أنه قام ذذه المجمجة مباىترة من القرآن الكعرمي باللغعة العربيعة ,ولكعن عذا ا دععاء
لعي لعه أسعا معن الصعحة .يقعول  .د .ب سعون)" :(J.D. Pearsonيتضع
أهنا نقل عن المجمجة اليت قام ذعا روبعرت ريتننسعي )(Robert Retenensis
أو تعبع ع ع عنه ع ععا وق ع ععد نش ع ععر ا ببلين ع ععدر )1(".ويق ع ععول املستش ع ععر الش ع ععه اوو ع ععر
)" : (Zwemerإن ععذه المجمجعة خاعلععة للغايععة حيععث إهنععا مععن المجمجععة الالتينيععة
()5
اليت قام ذا روبرت ريتيننسن"

(1) Cambridge History of Arabic Literature, vol:1, Cambridge, 1976, p.504
(2) S.M. Zwemer, “Translation of the Koran”, The Moslem World, vol:V, 1916
pp.244-261), p.249.
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و ع ع ععذه المجمج ع ع ععة االيطالي ع ع ععة اخلاعل ع ع ععة نقله ع ع ععا إىل اللغ ع ع ععة اأملاني ع ع ععة س ع ع ععليمان
ىتعويغر) (Solomon Schewiggarبعنعوان .Alcoranus Mahometicus
وص ع ع ع ععدرت ع ع ع ععذه المجمج ع ع ع ععة اأملاني ع ع ع ععة م ع ع ع ععن مدين ع ع ع ععة ن ع ع ع ععورنك )(Nurenberg
س ععنة 1111م ,وم ععن ععذه المجمج ععة اأملاني ععة أع ععد م ععمجج جمه ععول ترمج ععة باللغ ععة
اهلولندية بعنوان  De Arabische Alkoranعبع يف سنة 1111م.

(ب) الترجمة الفرنسية لدو ريار

)(Andre du Ryer

وبعععد قليععىل مععن مهععور ععذه المجمجععة اهلولنديععة جععاءت ترمجععة مسععتقلة باللغععة
الفرنسععية بعن عوان L’Alcoran de Mahomet :قععام ذععا آندري عه دو ريععار
) (Andre du Ryerالععذي كععان قنصععال مللععص فرنسععا مبصععر ,وصععدرت ععذه
المجمج ععة يف ب ععاري س ععنة 1112م .قي ععىل إن دو ري ععار ك ععان ي ععتقن اللغت ععني العربي ععة
والمجكية إ افة إىل لغته الفرنسية ,ولكن ترمجته مليلة باأخطاء والشوائب .يقول
سيىل )" :(G. Saleإن ذا العمىل بعيد كىل البععد ععن المجمجعة مبعنا عا احلقيقع ,
فهنععاك أخطععاء يف كععىل صععفحة ,إ ععافة إىل إبععدال متكععرر للنصععوإ وإسععقاعها
واال ع ععافة إليه ع ععا ,و ع ععذه العيع ععوب وكع ععن الص ع ععف عنهع ععا يف ع ععذا النع ععو م ع ععن
العمععىل"( .)1عععار ريععار يف االسععكندرية عععويال وم ع ذلععص ن يكععن لديععه انطبععا
سععلي عععن االسععالم والقععرآن ,فيقععول يف مقدمععة كتابععه" :إن القععرآن حمادكععة عويلععة
بني اهلل وبني املالئكة وحممد ,واليت اخمجعها النيب بتصرف غلعي ,،فأحيانعا جيععىل
اهلل يكلمععه ويعلم ععه الش عريعة ,وأحيان ععا املالئكععة والنبي ععني ,ويف كث ع م ععن اأم ععاكن
( )1سيىل ,املصدر السابق ,إ . 1 .
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جيعععىل اهلل يععتكل بصععيغة اكمع  ,وكععىل ذلععص مبععنه غع عععادي  ....ععى كتابعه
ععذا القععرآن ,أو كمععا يقععول أحععد "جمموعععة النصععائ "  ...ويد شععص أن ععذه
السخائ قعد لوكع أحسعن قطع اأرس ,وسعتعمجف بعأن معرفعة معا اتويعه عذا
الكتععاب سععتلعىل تلععص الش عريعة جععديرة بععا ادراء"( .)1و كععذا كععان ععدف ريععار
تشويه القرآن واالسالم.
واملد ش حقا أن عذه المجمجعة الفرنسعية املعيبعة أصعبح أصعال الععداد أول
(Alexander
ترمجععة ملعععاين القععرآن باللغععة االجنليزيععة .فنقععىل االسععكندر رو
) Rossالمجمج ععة الفرنس ععية إىل اللغ ععة االجنليزي ععة ,ونش ععرت م ععن لن ععدن يف 1111م
بعنوان:
The Alcoran of Mahomet, Translated out of the Arabique
into French, by the Sieur du Ryer, Lord of Malezaire, and
Resident for the King of France, at Alexandria. And Newly
Englished, for the satisfaction of all that desire to look into
the Turkish vanities.

وإن مععن فضععيلة رو أن يعععمجف بكععىل ص عراحة أن ترمجتععه ع ترمجععة إجنليزيععة
للمجمجعة الفرنسععية العيت قععام ذعا ريععار ,ومثعىل ريععار معن رو أن القععرآن اتعوي علععى
غرور اأتراك وا و  .علعى أيعة حعال ,فعإن المجمجعة االجنليزيعة لعرو أسعوأ حعا ,
ليس أهنعا مبنيعة علعى المجمجعة الفرنسعية املعيبعة لريعار فحسعب ,بعىل أن رو ن

) (1نقله الرو ) (A.Rossيف كتابه

The Alcoran of Mahomet, etc., London, 1649, p.A4

5

يع ععرف العربي ععة عل ععى االع ععال ون يك ععن متقن ععا للغ ععة الفرنس ععية ,وم ععن أ ععاف
()1
أخطاء كث ة إىل اأخطاء اأصلية اليت ارتكبها ريار.
كما نقلع ترمجعة ريعار الفرنسعية إىل لغعات أوربيعة أخعرى ,فنقلهعا خالامعاكر
) (Glazemakerإىل اللغععة اهلولنديععة وصععدرت عععام 1121م )5(,ونقلهععا نغععه
) (Langeإىل اللغ ع ع ع ع ع ع ع ععة اأملاني ع ع ع ع ع ع ع ععة وص ع ع ع ع ع ع ع ععدرت ع ع ع ع ع ع ع ع ععام 1111م ,ونقله ع ع ع ع ع ع ع ععا
بوسع ع عتنيكوف) (Postnikovوف ي ع ععوفكني) (Veryovkinإىل اللغ ع ععة الروس ع ععية.
ومجيع ععذه المجمجععات عبعع عععدة معرات عععك القععرن السععاب عشععر املععيالدي ومععا
بعد.
ويتض ممعا سعبق أنعه معن منتصع القعرن الثعاين عشعر املعيالدي إىل هنايعة القعرن
السععاب عشععر املععيالدي ,أي يف غضععون أكثععر مععن سععة قععرون ,أعععدت ترمجتععان
أصليتان ملعاين القرآن ,إحدامها إىل اللغة الالتينية و ترمجعة روبعرت ريتيننسعي
) (Robert Retenensisالصعادرة ععام 1111م ,والثانيعة إىل اللغعة الفرنسعية,
و ع ترمجععة دوريععار) (de Ryerالصععادرة عععام 1112م .ومععن ععذين اأصععلني
أع ع ععدت ع ع ععدة ترمج ع ععات أخ ع ععرى إىل اللغ ع ععات االيطالي ع ععة ,واأملاني ع ععة ,واهلولندي ع ععة,
واالجنليزي ععة ,والروس ععية .وحي ععث إن اأص ععلني يعمجيهم ععا أخط ععاء كثع ع ة م ععن إب ععدال
موا ع النصععوإ ,وإس ععقاعها وىت عوائب أخععرى ,ف ععإن المجمجععات اأخععرى املبني ععة
عليهما كان أسعوأ وأكثعر خطعأ .وكعان اهلعدف املعلعن وراء مجيع عذه المجمجعات
) (1انظ ععر ملحوم ععات س ععيىل) (saleواوو ععر) (Zwemerعل ععى المجمجع عة االجنليزي ععة ل ععرو  ,يف س ععيىل ,املرجع ع
السابق ,وجملة
The Moslem World, 1927 p250
(2) Glazemaker, Mahomet’s Alkoran, Door de Heer du Ryer uit d’ Arabische in de
Franche taal gestelt, etc., Amsterdam, 1658.
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دحععا القععرآن الكععرمي واالسععالم أو تشععويههما بععزعمه  .مععا كععان ععذا اهل ععدف
يتحقق وما كان نتيلة ذه املنشورات إ إساءة فه االسعالم بعني اأوروبيعني
عك قرون عويلة .و اهلدف اأصل وغ املعلن؛ أن المجمجات كان دفاعية
حيععث إهنععا كانع موجهععة يف أول اأمععر إىل اأوروبيععني ون تصععب اللغععة الالتينيععة
لغة أوربية دولية إ يف منتص القرن التاس عشر امليالدي.
(ج) الترجمة الالتينية الثانية لمراتشي Ludovico

(

) Marracciوذراريها
ويف هنايعة القعرن السعاب عشعر املعيالدي صعدرت ترمجعة تينيعة جديعدة ملعععاين
القرآن الكرمي قام ذا لودوفيكو مراتش ) (Ludovico Marracciونشعرت يف
مدين ععة ب ععادوا ) (Paduaس ععنة  .)1( 1111ك ععان مراتشع ع كا ن ععا ل ععدى الباب ععا
إنوس ععن احل ععادي عش ععر) (Pope Innocent XIوأ ععدى عمل ععه ععذا إىل
االمكاعععور الروم ع ليوبولععد اأول ) .(Leopold Iوكععان اهلععدف املعلععن هلععذه
المجمجة دحا القرآن بزعمه ,كمعا كعان اهلعدف كميع معا سعبقها معن المجمجعات.
ويف الواق أل مراتش لمجمجته مقدمة بعنوان "دحا القرآن" (Refutation
) of the Quranحصعر فيعه مجيع معا قالعه املستشعرقون السعابقون لعه يف تشعويه
الق ععرآن وإس ععاءة فهع ع االس ععالم وسع ع ة الن ععيب ص ععلى اهلل علي ععه وس ععل  .أم ععا ترمجت ععه
فكان ع عل ععى نط ععا أوس ع م ععن جهت ععني :أو  :أدخ ععىل مراتش ع يف م ععن ترمجت ععه
(1) L. Marracchi, Alcorani textus universus Ex correctoribus Arabam exemplaribus
summa, etc., Padua, 1698
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عبع ععارات أو كلمع ععات حتريفيع ععة أو تأويليع ععة ,وكانيع ععا :و ع ع يف احلواىت ع ع تعليقع ععات
وتفس ع ات اختار ععا مم ععا يف بع ععا كت ععب التفاس ع م ععن االس عرائيليات والرواي ععات
املو ععوعة والعقائععد املنحرفععة عععن السععنة .وكععان الغععرس مععن كععىل ععذه اأسععاليب
حتقيق اهلدف املعلن.
فكععان مععن الطبيعع أن تلقععى ترمجععة مراتشع إقبععا ىتععديدا لععدى املتحمسععني
من النصارى ودعاة النصرانية  .وعبع المجمجة م مزيد من التعليقات مرة كانية
يف س ععنة 1251م .وقب ععىل ذل ععص ترمجع ع ععذه المجمج ععة إىل لغ ععات أوروبي ععة ىت ععا.
فنقلها ديفيعد ن يعمج ) (David Nerreterإىل اللغعة اأملانيعة وصعدرت يف مدينعة
نععورنك ) (Nurenbergسععنة 1211م .ويف سععنة 1211م صععدرت المجمجععة
االجنليزيعة الشعه ة كعور سعيىل( (George Sale))1العيت كانع مبنيعة اامعا علعى
()5
المجمج ععة الالتيني ععة ملراتش ع ع  .فمثل ععه ق ععدم س ععيىل ترمجتع ععه مبقال ععة اهيدي ععة (A
) Preliminary Discourseعن االسالم والقرآن ,كما أدخىل يف معن ترمجتعه
عبععارات حتريفيععة وتأويليععة وو ع تعليقععات وتفس ع ات أخععرى يف احلواىت ع  .وكععىل
ععذه كانع مبنيععة علععى عمععىل مراتشع  .يقععول رودويععىل )": (Rodwellإن فضععىل
ترمجععة سععيىل يعععود يف أول اأمععر إىل البحععوهب الععيت قععام ذععا مراتشع "( .)1ويعععمجف

(1) George Sale: The Koran, commonly called the Alcoran of Mohammad,
Translated into English immediately from the original Arabic with explanatory
notes, taken from the approved commentaries to which is prefixed a preliminary
discourse, London 1734

( )5انظر التعليقات لرودويىل على ترمجة سيىل يف:
J.M. Rodwell: The Koran translated from the Arabic, the surahs arranged in
chronological order with notes and index, London, 1861, preface, p. xxv.

( )1املرج نفسه.
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سيىل ذذا ععن عريعق غع مباىتعر ,ولعو ادععى أنعه قعام بمجمجتعه مباىتعرة معن اأصعىل
()1
باللغة العربية.
لقي ترمجة سيىل إقبا واسعا لدى الناعقني باللغة االجنليزية ,وعبع عدة
مرات خالل القرنني الثعامن عشعر والتاسع عشعر املعيالدي ,وخباصعة يف السعنوات
,1152 ,1151 ,1151 ,1115 ,1111 ,1212 ,1221 ,1211
 1111 ,1111 ,1151و 1111م .وقع ععد تضع ععمن عبعع ععة سع ععنة1111 :م
ترمج ععة حي ععاة س ععيىل بقل ع ع ر.أ .دافنب ععورت ) (R.A. Davenportوتعليق ععات
ععويري (E.M.
إ ععافية .ويف أواخععر القععرن التاس ع عشععر عخ القسععي
) Wherryعمىل سيىل وأصدره بعنوان:
A Comprehensive Commentary on the Quran: comprising
Sale’s translation and Preliminary Discourse.

يق ع الكتععاب يف أربعععة جملععدات ونشععر يف لنععدن وبوسععن يف 1111-1115م.
وأعيع ع ععد عبعع ع ععه يف  1111 ,1111و1112م .ويف 1151م كتع ع ععب دينيسع ع ععون
رو ) (Sir Denison Rossمقدمة جديدة للكتاب وذذه املقدمة عب عدة
م عرات حععا سععنة 1121م .كمععا ترمج ع ونشععرت مقالععة سععيىل التمهيديععة (A
) Preliminary Discourseإىل عععدة لغععات أوروبيععة ,وقععام دعععاة النص عرانية
الكوتسععتانتية يف مصععر بمجمجتهععا إىل اللغععة العربيععة ونشععرو ا بعن عوان" :مقععا ت يف
االسالم".
ويف غضون ذلص نقل المجمجة الالتينية ملراتش والمجمجة االجنليزية لسيىل إىل
لغات أوروبية أخرى .سعبق أن أىتعرنا إىل ترمجعة كتعاب مراتشع إىل اللغعة اأملانيعة
( )1سيىل :املرج السابق ,إ . vii-vi
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يف س ع ععنة 1211م .ويف س ع ععنة 1211م نق ع ععىل كي ع ععودور أرنول ع ععد
) Arnoldترمجة سيىل االجنليزية إىل اللغة اأملانية )1(.ويف سنة 1221م نقىل م.
سععفاري ) (M. Savaryالمجمجععة الالتينيععة ملراتش ع إىل اللغععة الفرنسععية ونشععر ا
بعنعوان .Le Coran, traduit de l’ Arabe, etc. :تقعول صعفحة العنعوان
()5
لطبعة واحدة من ذه المجمجة إهنا نشرت من مكة املكرمة يف سنة  1112ع.
إن ععذا ا دعععاء لععي لععه أسععا مععن الصععحة ,وقععد قيععىل ععذا مععن أجععىل إكبععات
صععحة المجمجععة عنععد القعراء .وقععد حظيع ععذه المجمجععة الفرنسععية بشعععبية مماكلععة ملععا
حظيع ع ذ ععا ترمج ععة س ععيىل االجنليزي ععة .فطبعع ع ع ععدة مع عرات م ععن ب ععاري )(Paris
وأمسمجدام) (Amsterdamوروتعردام) (Rotterdamولنعدن) (Londonوذلعص
يف ,1111 ,1151 ,1151 ,1151 ,1155-1151 ,1211 ,1211
,1111 ,1151 ,1111 ,1111
1111 ,1111 ,1111 ,1121م ومع ععا بعع ععد .كمع ععا حظي ع ع بشع عععبية مماكلع ععة
ترمجع ع ععة فرنسع ع ععية أخع ع ععرى مبني ع ع ععة عل ع ع ععى المجمجع ع ععة االجنليزي ع ع ععة لسع ع ععيىل ,قع ع ععام ذ ع ع ععا م.
كا رسع ععك ) (M. Kasimirskiوصع ععدرت يف بع ععاري أول مع ععرة يف سع ععنة
1111م )1(.وعبع ع ع ع ع ع ع ع ع ععدة م ع ع ع عرات وذل ع ع ع ععص يف ,1111 ,1111 ,1115
 1122 ,1125 ,1121 ,1112و 1121م ,وعبعة منقحة هلا أعيد عبعها
عشرين مرة على اأقىل حا سنة 1121م .وكتب حممد أركون (Muhammad
(Theodor

(1) Theodor Arnold, Der Koran, oder insgemein so gennante, Alcoran des
Mohammeds, etc. Lmgo, 1746.
) (5ب سونو املرج السابق ,إ . 212
(3) M. Kasimirski, Civilisation Musalmane. Observations historiques et critiques
sur le Mahometisme, traduites de l’anglais, de G. sale, Le Koran, traduction
nouvelle faite sur le texte arabe, Paris 1840.
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) Arkounمقدمععة للطبعععة الععيت صععدرت سععنة 1121م .و ععذه المجمجععة الفرنسععية
لكا رسععك نقلهععا جععاربر روبل ع ) (Garber Roblesإىل اللغععة االسععبانية,
()1
وصععدرت عععام 1111م ,كمععا نقلهععا ل. .أ .ت عولن )(L.J.A. Tollens
()5
إىل اللغة اهلولندية وصدرت عام 1121م.
كذا كان المجمجات ملعاين القعرآن يف ىتعا اللغعات اأوروبيعة خعالل القعرن
الث ععامن عش ععر وخ ععالل معظ ع الق ععرن التاسع ع عش ععر امل ععيالدي منبثق ععة ع ععن المجمج ععة
الالتينية اليت قام ذا مراتش أو عن المجمجة االجنليزية لسيىل املنبثقعة عنهعا .وعبععا
كان ناك بعا ترمجات مستقلة يف ذه الفمجة الطويلة ,واكدير بالذكر منهعا
أربع ترمجععات إىل اللغعة اأملانيععة قعام ذععا أو د.ف .جمعرلني)(D.F. Megerlin
وصدرت يف سعنة 1225م ,وكانيعا ف.إي .بويسعن) (F.E. Boysenوصعدرت
يف سععنة 1221م ,وكالثععا .ف . .وال) (S.F.G. Wahlوصععدرت يف سععنة
1151م ,ورابععا د .أوملعان) (Dr. L. Ullmannوصعدرت يف سعنة 1111م.
وترمج ععة إىل اللغ ععة اهلنغاري ععة ق ععام ذ ععا بواي ععدي ادم ععزر)(Buziday Szedmajr
وصع ع ع ععدرت يف سع ع ع ععنة 1111م ,وترمجع ع ع ععة إىل اللغع ع ع ععة البولنديع ع ع ععة قع ع ع ععام ذع ع ع ععا .م.
ب ععوكزاك ) (J.M. Buczakiوص ععدرت يف س ععنة 1121م ,وترمج ععة إىل اللغ ععة
السعويدية قعام ذعا فريعدرك كرنسعتوبىل) (Frederick Crusentopleصعدرت يف

(1) Gaber de Roble, Al-Koran, o domas civiles, morals, politicus y religiosus de los
musalmanes. precdids de la virva de Mahomad. Traducio exactamente del
original arabe por Kasimirski, interprete de la enbajada fancesa en Persia.
Version castellana, Madrid. 1844.
(2) L.J.A. Tollens, Mohamed’s Koran, gevolgd naar de Fransche vertlating van
Kasimirsky, de Englesche von Sale etc., Batawaia, 1859.
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سععنة 1111م .وم ع كععىل ذلععص فععإن ترمجععة مراتش ع وترمجععة سععيىل سععيطرتا علععى
الساحة خالل ذه الفمجة.
ووكع ع ععن التعع ع ععرف علع ع ععى عبيعع ع ععة ع ع ععذه المجمجع ع ععات بأمجعهع ع ععا لع ع ععو نظرنع ع ععا إىل
بع ععا نع عواح المجمج ععة االجنليزي ععة ال ععيت ق ععام ذ ععا س ععيىل ,وال ععيت كانع ع الص ععلة ب ععني
المجمجععات الالتينيععة مععن ناحيععة والمجمجععات الرئيسععة باللغععات اأوروبيععة اأخععرى مععن
ناحية كانية.

(د) ملحوظات على ترجمة معاني القرآن لسيل
إن أ ع معا يالحعع ،علعى جععور سعيىل عو أنععه يفعو مجيع سعلفه يف العععداوة
للقرآن الكرمي واالسالم .ف ّكز على كالكة أىتياء يف مقدمة كتابعه و ع  ,أو  :أن
القرآن خدا وتزوير ,وكانيا :أن مجي ما سبق معن ترمجعات القعرآن الكعرمي كانع
مبنيععة علععى اكهععىل وعععدم االنصععاف فأعطع للقعراء انطباعععا مؤيععدا جععدا للقععرآن,
ومن  ,كالثا :فإنه من الضروري القيام بمجمجة غ متحيزة وذلعص معن أجعىل إاالعة
"أو ععام" الععذين ت ععأكروا بالمجمجععات السععابقة ,ومععن أج ععىل رف ع الغط ععاء عمععا يصععفه
باخلدا والتزوير )1(,وحيث إن ذا و دفه فهعو خيتلع ععن عدف بطعر
املعوقر ) (Peter the Venerableواآلخعرين العذين قعاموا بمجمجعة مععاين القعرآن
) (1سيىل ,املرج السابق ,إ  ,iiiونصه:
“But whatever use an impartial version of the Koran may be of in other respects, it
is absolutely necessary to undeceive those who from the ignorant or unfair
translations which have appeared, have entertained to favourable an opinion of the
original, and also to enable us effectually to expose the imposture, none of those
who have hitherto undertaken that province … having succeeded to the satisfaction
”of the judicious, for not being competent masters of the controversy.
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من قبله ,و و دحعا القعرآن بعزعمه  ,ع ولعو انتقعد سعيىل بشعدة ع ويف احلقيقعة
كالمه على االنصاف يف المجمجة نقيا هلدفه وحيلة خلدا القراء.
يق ع ععول س ع ععيىل :إن ع ععه يف إع ع ععداد ترمج ع ععة مع ع ععاين الق ع ععرآن الك ع ععرمي اعتم ع ععد عل ع ععى
املخطوع ععات واملراجع ع املوج ععودة يف مكتبت ععه اخلاص ععة م ععا ع ععدا تفسع ع البيض ععاوي
وإجنيعىل برنابعا ) .(Gospel of Barnabasفاسعتعارمها معن صعديق لعه ,و عذا
الكالم أيضا غ صحي ؛ أنه مات بعد سنتني فقط من صدور ترمجتعه ونقلع
مكتبته بأكملها م مجيع املخطوععات فيهعا إىل جامععة أكسعفورد و ع حمفومعة
اآلن يف مكتبع ععة ب ععودي) ,(Bodelian Libraryلكع ععن قائمع ععة ععذه الكتع ععب
واملخطوعات تض أيعة معن تلعص املخطوععات واملراجع العيت يشع إليهعا سعيىل
يف كىل صفحة من كتابه )1(.واحلقيقة أنه ينقىل عناوين املراجع واملصعادر معن
مؤلفات السابقني له ,وخباصة من المجمجة الالتينية ملراتش .
أمع ععا بالنسع ععبة للمجمجع ععة والتفاس ع ع والتعليقع ععات يف اهل ع عوامش فيكررفيهع ععا سع ععيىل
اأخطععاء والش عوائب الععيت يرتكبهععا سععلفه ,وخباص عة مراتش ع  ,كمععا اععرف املعععاين
بأساليب ىتا ,منها:
 .1استخدام مصطلحات نصرانية يف المجمجة.
 .5إدخاله يف المجمجة عبارات تفس ية وتأويلية تستهدف حتري املعاين.
 .1االساءة يف المجمجة.
 .1إسقاط ألفاظ من اأصىل أو عبارات منه يف المجمجة.
 .2إدخال عبارات إ افية يف المجمجة ليس هلا أية عالقة باأصىل.
) (1انظر تعليق دينيسون رو على ذا يف:
Hafiz Ghulam Sarwar, Translation of the Holy Qur’an, first edition, n.d., p.viii.
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 .1إدخالععه يف المجمجععة تفاسع وتعليقععات مبنيععة علعى الظععن أو علععى روايععات غع
صحيحة وفاسدة.
ععذا ,باال ععافة إىل إسععاءة املعععاين مععن عععدم فهع الععنص .و وكععن حصععر كععىل
ذه الشوائب يف مقالة مثىل ذه ,وفيما يل إىتارة إىل بعا منها.
بادئ ذي بدء يسقط سيىل كلمة  ٱ َّلرحِي ِم [ ١الفاتحة ]1 :من البسملة

يف ترمجته هلا ,فيكتب:
ومعنا ا "بس اهلل ذي الرمحة للغاية" .و كذا يفعىل يف كىل مكان تق فيه
الكلمتان  ٱ َّلرِنَٰمۡح ٱ َّلرحِي ِم [ ١الفاتحة .]1 :ويستخدم عبارة نصرانية يف
أول فرصة له وذلص عند ترمجته لعبارة ٱ ََّّلِين يُ ۡؤم ُِنون بٱ ۡلغ ۡ
ب[ البقرة]3 :
ي
ِ
ِ
)(In the Name of the Most Merciful God

يف اآلية  1من سورة البقرة ,فيكتب:
) of the faithومعنا ا" :الذين يؤمنون بأسرار العقيدة" .فيعك عن "الغيب"
بع "أسرار العقيدة" و ليس معىن صحيحا لكلمة "الغيب" ,بىل
مصطل نصراينّ يش إىل "سر القربان املقد " .وكذلص يمجج العبارة
ۡ
ۡ
ۡ
ت [ البقرة ]78-78 :يف اآلية  12من
وءاتينا عِيس ٱبن م ۡريم ٱۡليِنَٰ ِ
(Who believe in the mysteries

سورة البقرة كاآلتع
) of Maryومعنا ا "آتينا املعلزة الوا حة لعيسى بن مرمي" .و كذا
يستخدم املصطلحات النصرانية حيث جيد الفرصة هلا.
وحا بالنسبة لكلمات وا حة جنده يغ املعىن ,فمثال يمجج
ُ
ۡ
العبارة بِما َكنوا يكذِبُون [ ١٠البقرة ]11 :يف اآلية  11من سورة البقرة
كاآليت (because they have disbelieved) :أي "أهن ن يؤمنوا" .و
(And gave evident miracles to Jesus the son
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يعرف معىن الكلمة "يكذبون" ,ولكنه يكتب
وكن ا فمجاس أنه
متعمدا ) (disbelievedأي " يؤمنون"؛ وذلص من أجىل حتري املعىن.
وأحيانا يفه العبارات العربية فيخطئ يف المجمجة ,مثال ,يفه عبارة
أبۡ ِ ۡ
ص بِهِۦ وأ ۡس ِم ۡع [ الكهف ]62 :يف اآلية  51من سورة الكه (سورة
 )11فيكتب معنا ا ) .(do thou make him to see and to hearإن
ذا فعىل التعلب ,ولكن يظن سيىل أنه أمر للنيب صلى اهلل عليه وسل ,
يضي تعليقا على ذا يف احلاىتية قائال " :ذه عبارة سخرية تدل على سفا ة
تعلي االنسان هلل" يش إىل البيضاوي واكاللني )1(.إن نسبة ذا التعليق إىل
البيضاوي واكاللني خدا فا فإهنما ن يفسرا كذا .وخيطئ سيىل أيضا يف
كتابته "جالل الدين" بد عن "اكاللني" .وكىل ذا يدل على أنه ن يراج
الكتابني بىل نقىل االحالة من مراتش .
وكذلص يأيت بتفس م ِ
ض ّىل عند ترمجته آلية  12من سورة البقرة:
ُ
ارا فل َّما أضاء ۡت ما ح ۡو ُلۥ ذهب ٱ َّّللُ
مثلُ ُه ۡم كمثل ٱ ََّّلِي ٱ ۡست ۡوقد ن ٗ
ِ
َّ
ب ُنوره ِۡم وترك ُه ۡم ِف ُظلُمَٰت ّل ُي ۡب ِ ُ
صون [ ١٧البقرة .]18 :يقول سيىل يف
ِ ِ
تفس ه هلذه اآلية" :يف ذه الفقرة يقارن حممد الرجىل الذي يؤمن به م
رجىل يريد إىتعال النار ,فعندما تشتعىل وتض ء يغما عينيه خشية أن يبصر.
واملعىن نا ناقص ,فيمكن إيضاحه بإ افة الكلمات :فيتوىل عنها ويغما

) (1سيىل :املرج السابق ,إ  ,551-552ونصه:
“This is an ironical expression intimating the folly and madness of man’s
presuming to instruct God (Al-Baidawi and Jalaluddin).
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عينيه ,أو كلمات ذذه املعىن )1(".إن العبارة نا ليس بناقصة و املعىن غ
وا  .واملثىل نا بشأن املنافقني ,بشأن الذي يؤمن مبحمد صلى اهلل
عليه وسل  ,و بشأن صرف الرجىل املزعوم عن النور ,بىل اهلل يذ ب بنور .
يفه سيىل اآلية فيأيت بتفس مضىل للغاية.
ويف كث من اأماكن يدخىل سيىل يف ترمجته لعبارة ما كلمة أو كلمتني
يأ ُّيها ٱنلَّ ُ
وذلص لتغي املعىن ,مثال يمجج العبارة َٰٓ 
اس [ البقرة ]61 :يف
بداية اآلية ( 51البقرة)  O men of Meccaيعين "يا أ ىل مكة" ,ويمجج
ۡ ُ
عبارة  وكذَٰل ِك جعلنَٰك ۡم [ البقرة ]143 :يف بداية اآلية  111من سورة

البقرة "  We make you O Arabiansيعين "يا أيها العرب" .و كذا يفعىل
يف أماكن أخرى؛ وذلص ليثب أن القرآن واالسالم خيصان العرب فقط.
كما يأيت مبعىن بعيد كىل البعد عن الصحة لكلمات معروفة ,فمثال يمجج
ۡ
َّ
ۡ
العبارة ُ زيِن ل َِّلِين كف ُروا ٱۡلي َٰوةُ ٱ ُّدلنيا [ البقرة ]616 :يف بداية اآلية
( 515البقرة) كذا(The present life was ordained for those :
) who believe notيعين "قدرت أو قضي احلياة الدنيا للذين كفروا"
ُ
والعبارة يف آخر اآلية  :15يون كذَٰل ِك ُزين ل ِۡل ُم ۡ
ۡسفِي ما َكنوا
ِ
ِ
ُ
ي ۡعملون [ ١٢يونس ]16 :يمجمجها كاآليت:
) (1ونص سيىل كاآليت:
“In this passage Muhammad compares those who believed not on him to a man
who wants to kindle a fire, but as soon as it burns up and the flames give a light,
shut his eyes lest he should see. The sense seems to be imperfect and may be
”completed by adding the words, he turns from it, shuts his eyes, or the like.
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(Thus was that which the transgressors committed
) prepared for themيععين " :كعذا أععدت للمسعرفني معا كعانوا يرتكبعون".

فمعرة يعمجج الكلمعة "ايعن" بكلمعة  ordainedومعنا عا "قعدرت" أو "قضعي "
ومرة أخرى بكلمة  preparedومعنا ا "أعدت" كمعا يعمجج الكلمعة "يعملعون"
بكلم ععة  committedومفاد ععا "يرتكب ععون" .وك ععىل ععذه المجمج ععات ليسع ع غع ع
صحيحة فحسب ,بىل تستهدف محىل اآليتني على نظرية اكك الفاسدة.
و نععاك ملععات مععن اأخطععاء والتحريع يف ترمجععة سععيىل مععن البدايععة إىل النهايععة,
وم ذلص فإهنا تدوول أكثر معن قعرنني ,وعبعع ععدة معرات ,كمعا ترمجع إىل
لغععات أوروبيععة أخععرى ,وذلععص أهنععا كانع ميععدم الغايععة الععيت أعععدت مععن أجلهععا.
ولك ععن الظ ععروف تغع ع ت ,وخباص ععة يف النصع ع الث ععاين م ععن الق ععرن التاسع ع عش ععر
امليالدي ,فظهرت ترمجات جديدة يف ىتا اللغات اأوروبية.

هـ -الترجمات في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
الميالدي
والمجمجعات العيت صعدرت يف النصع الثععاين معن القعرن التاسع عشعر املععيالدي
عكسع ع ع التغيع ع ع ات ال ع ععيت حص ع ععل وقت ع ععذاك يف اأو ع ععا السياس ع ععية والدولي ع ععة
وا جتا ععات الععيت ععرأت بسععببها علععى كتابععات املستشععرقني .فقععد رسععخ الععدول
اأوروبيععة مسععتعمرا ا يف كث ع مععن البلععدان اآلسععيوية واالفريقيععة ,منهععا عديععد مععن
البل ععدان االسع ععالمية ,كم ععا تأسس ع ع ع ععدة مجعيع ععات إرس ععالية نص ع عرانية ,وبع ععدأت
أنشعطتها التنصع ية يف تلعص املسععتعمرات .ويؤيععد عذه اأنشععطة جيعىل جديععد مععن
املستشع ععرقني بدراسع ععا وكتابع ععا  .وحيع ععث إنع ععه كع ععان بع ععد مع ععن توجيع ععه ع ععذه
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الكتابات إىل اأوروبيني فحسب ,بىل إىل الشعوب املسلمة أيضا ,فقد ع ّدلوا
املنعا واأسعاليب وبععدؤوا يسعرون ععدفه اأسعا ويعلنععون يف مقدمعة كتابععا
أهن يريدون املو وعية واالنصاف ,وأيضا قعاموا بدراسعات وحبعوهب ملموسعة ععن
االس ععالم م ععن أج ععىل ىت ععن ل ععوم جدي ععد علي ععه .ويف ععذا الط ععور ب ععدؤوا يوجه ععون
كتابععا إىل حماولععة إكبععات أن القععرآن (واالسععالم) م عزي مععن احلقععائق والتعععالي
املستعارة من اليهودية واملسيحية.
ورواد ذا اكيىل اكديد معن املستشعرقني ألعوي سعكجنر)(Aloy Sprenger
وويلعي مععوير ) (William Muirوكيعودور نولدكعه ).(Theodor Nöldeke
وكان اأو ن من مومف االدارة ا ستعمارية الكيطانية يف اهلند ,كمعا كانعا علعى
صعلة وكيقعة باكمعيعات االرسعالية) (Missionary Societiesالنشعيطة نعاك,
وكالمها كتب عن س ة الرسول صلى اهلل عليه وسل  .أما كتاب موير (Life of
) Mahometع و ععو باللغععة االجنليزيععة ويف أربععة جملععدات ع فصععدر أول مععرة يف
1111-1121م ,وأمعا كتعاب سعكجنر (Das Leben Und Die Lehre
)- Des Mohammedو عو باللغعة اأملانيعة ويف كالكعة جملعدات -فصعدر أول
مععرة يف 1112-1111م .وكالمهععا حععاول يف كتابععه النيععىل معن ىتخصععية الرسععول
صععلى اهلل عليععه وسععل والععوح والقععرآن ,كمععا ادعيععا أن القععرآن واالسععالم مبنيععان
()1
على النصرانية واليهودية .وأمعا كتعاب نولدكعه )(Geschiste des Qorans

) (1وقعد قمنعا بعدحا عذه املعزاع يف كتابنعا :سع ة النعيب صعلى اهلل عليعه وسعل واملستشعرقون إ,511-521
املدينة املنورة1112 ,م .
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ف كععز علععى تععاريس نععزول السععور واآليععات القرآنيععة م ع عععر نظريععات ىتععا علععى
أسا ا فمجا ات والظن.
فالمجمجعات ملععاين القععرآن العيت صععدرت يف ععذه الفعمجة أمهععرت ا سععتنتاجات
م ععن ععذه الدراس ععات ا ستش ع عراقية ,وم ععن بينه ععا اكنت ععان ج ععديرتان بال ععذكر عل ععى
اأخععص ,وكلتامهععا باللغععة االجنليزيععة .قععام بععاأوىل منهمعا  .م .رودويععىل (J.M.
) Rodwellوقام بالثانية منهما إي .ع .باملر).(E.H. Palmer

ترجمة رودويل

)(J.M. Rodwell

صدر كتاب رودويىل (The Koran: translated from the Arabic,
the surahs arranged in chronological order, with notes and
) indexيف 1111م ,وكععان قععد ت عأكر إىل حععد كب ع بكتابععات مععوير ,وسععكجنر,

ونولدكه .فكتب مقدمة عويلة لمجمجته حتدهب فيها بإجياا عن مجي ما قالعه معوير
وسكجنر يف كتابيهما عن ىتخصية الرسول صلى اهلل عليه وسل وعلو االسالم
والوح والقرآن ,كما أكد أن االسالم ما و إ خليط من اليهوديعة واملسعيحية
فهع ع ع ع ععو "يهوديع ع ع ع ععة جمع ع ع ع ععردة عع ع ع ع ععن ىتع ع ع ع عععائر موسع ع ع ع ععوية ومسع ع ع ع ععيحية جمع ع ع ع ععردة عع ع ع ع ععن
التكفع ) (atonementوالتثليععث ) (the trinityوأ ععاف قععائال" :إن احللععة
اليت ينبغ أن يستخدمها املبشر املسيح يف تعامله مع مسعل ع أن ينتقعد
االسالم مجلة من اأخطاء ,بىل يثب أنه يتضمن ىتظايا منفصلة معن احلعق ,أي
أنه مبين على املسيحية واليهودية ,و سيما الثانية ,بعدون فهمهمعا فهمعا كعامال,
()1
ومش ا إىل أن املسيحية الشريعة النهائية ).(final dispensation
(1) Rodwell, The Koran etc., London 1861, preface, p.xxll.

19

وأ ع معن ذلعص ع كمعا يتضع معن عنعوان كتابعه ع أنعه اعاول تطبيعق اقمجاحعات
م ععوير ونولدك عه يف ت ععاريس ن ععزول الس ععور واآلي ععات القرآني ععة ويرت ععب الس ععور حس ععب
المجتيب الزمين  chronological orderوبذلص يعط صورة ميتل ااما عن
الصورة احلقيقية للقرآن .و دفعه لعي إيضعا مععاين القعرآن بعىل تشعويهها وإكبعات
أن الق ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععرآن يتك ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععون م ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن ىت ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععظايا منفص ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععلة م ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن
احلععق ,وأنععه مععن تصععني حممععد (صععلى اهلل عليععه وسععل ) ,ويف كث ع مععن حواىتععيه
يقول إن النيب (صلى اهلل عليه وسل ) قام بتعديىل السعور واآليعات وتنقيحهعا معن
حني آلخر.
افمجاس أن النعيب صعلى اهلل عليعه وسعل قعام بتععديىل اآليعات والسعور لعي لعه
أسعا معن الصعحة .ومعن نتعائ المجتيعب اأخعر للسععور القرآنيعة ع العذي حاولععه
رودويعىل ع أن ترمجتعه ن تلعق إقبعا إ لعدى العدوائر التنصع ية .أمعا القعارئ املسعل
فنظر إليها بعني الريبة والكره ,وأما القارئ غ املسل فل يعد ا ترمجة صحيحة
ومسععتقيمة للقععرآن ,كمععا واجععه صعععوبة يف مقارنععة المجمجععة باأصععىل .وحععا كوهنععا
عمال علميا فه بال جدوى وغع حقيقيعة؛ أنعه معن املععروف أن معظع السعور
القرآنية ن تنزل كىل واحدة منها يف وق واحد ,بىل كان أجزاؤ ا قد أنزل يف
أوق ععات فتلف ععة ,وح ععا بالنسععبة هلععذه اأوق ععات املختلف ععة ل ععي ن ععاك إمج ععا ب ععني
العلمععاء املسععلمني القععدماء و بععني املستشععرقني أنفسععه  .ويعععمجف رودويععىل نفسععه
ونصه كما يل :
“A line of argument to be adopted by a Christian Missionary in dealing with a
Muhammadan should be, not to attack Islam as a mass of error, but to show that it
contains fragments of disjointed truth that is based upon Christianity and Judaism
partially understood, especially the latter, without any appreciation of its typical
”character pointing to Christianity as a final dispensation.
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ذذه احلقيقة .فمثال ,يض سورة العلق (سورة  11يف القرآن) يف مستهىل ترمجتعه
كالسععورة اأوىل ,يعلععق علععى اآليععة السادسععة منهععا قععائال" :إن ععذه اآليععة ومععا
تال ا أ يف إىل السورة فيما بعد ,وذلص قبعىل اهللعرة ".وجتعدر االىتعارة إىل أن
يف سععورة العلععق  11آيععة ,يعععمجف رودويععىل أن معظع السععورة ,بععىل كالكععة أرباعهععا,
لععي ممععا نععزل أو حسععب المجتيععب الععزمين .وكععذلص بالنسععبة آليععة  11مععن سععورة
املعدكر -الععيت يضعععها كانيعة يف المجتيععب -يقععول" :إن تععاريس عذا اكععزء مععن السععورة
خيتل عن تاريس اآليات السعب اأوىل ,ولعو قعدوا جعدا" ,يقعول بالنسعبة آليعة
 11منهعا" :يبعدو أن عذه اآليعة واآليعات العثالهب التاليعة أدخلع فيمعا بععد ,رمبعا
يف املدين ععة )1(",وك ععذلص بالنس ععبة لس ععورة الفاحت ععة ال ععيت يض عععها كامن ععة يف المجتي ععب
يقول" :إن ذه السورة اليت يضعها نولدكعه أخع ا يف قائمعة السعور املبكعرة ,والعيت
يضعها موير سادسة يف قائمته ,كان قد ألف قبىل سورة ".15
كععذا يعععمجف رودويععىل أن المجتيععب الععزمين الععذي قععام بععه لععي بصععحي علععى
االعال  ,فعمله ففق وغ واقع .
أما ترمجته فيعمجيها كث من اأخطاء والتحريفات .فمثىل سيىل خيطئ
رودويىل يف فه العبارة  أبۡ ِ ۡ
ص بِهِۦ وأ ۡس ِم ۡع [ الكهف ]62 :يف اآلية
:51الكه ويكتب look thou and hear unto him :يعين "انظر أن
َّ
واستم " وأيضا مثىل سيىل يس ء يف ترمجته لآلية ( 12سورة غافر) ٱَّلِين
ۡ
ۡ
َّ
يُجَٰدِلُون ف ءايَٰت ٱ َّّللِ بغ ۡ
ي ُسلطَٰن أتى َٰ ُه ۡم ك ُب مق ًتا عِند ٱّللِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ُ
وعِند ٱَّلِين ءامنوا[ ...غافر ]33 :ويكتب:
(1) Rodwell, The Koran, second edition, p.4.
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Those who gainsay the signs of God without authority
having come to them, are greatly hated by God and by
those who believe.

ومعنا ا" :إن الذين يعار ون آيات اهلل فه الذين يبغضه اهلل والعذين آمنعوا",
ُ
فيحرف معىن الكلمة  يُجَٰدِلون وخيطئ يف معىن اكزء الثعاين معن العبعارة,

و عو :أن عم ععىل الادل ععة يف آي ععات اهلل مبغ ععوس ج ععدا عنععد اهلل وال ععذين آمن عوا,
الذين جيادلون فيها.
وإن كان رودويىل امتن عن إدخال عبارات حتريفية وتأويلية يف نص المجمجة,
فإننععا جنععده ي ععبثها يف حعوار مسععيلة وتشععويهية .مععثال ,يعلععق علععى اآليععات السع
اأوىل معن سعورة العروم (السعورة  )11ع العيت جيعلهعا سعورة  21يف ترتيبعه ع فيقعول:
"إن املسلمني يللؤون إىل ذه اآليات الكبات تلق نبيه الوح  ,ولكعن جتعدر
االىتععارة إىل أن اآليععات ن تكععن مشععكولة وقتععذاك وكععان وكععن للقععارئ أن جيعععىل
الفعىل يف اآلية مبنيا للمعلعوم أو للملهعول فيكعون التنبعؤ صعحيحا ,أو أن الفقعرة
ألف حبيث تكون صحيحة يف أية حال من اأحوال"(.)1
إن الفقععرة ن تؤل ع حبيععث تكععون صععحيحة يف أيععة حععال مععن اأح عوال ,ون
ي ععمجك ال ععال للق ععارئ أن جيع ععىل الفع ععىل مبني ععا للمعل ععوم أو للمله ععول؛ وإن عا تلي ع
اآليععات وأعلن ع فععور نزوهلععا كمععا ع مكتوبععة ومشععكولة اآلن ,فتحععدى مشععركو
مكة صد التنبؤ واقتمروا على ذلص وفشلوا فيه عندما غلب الروم على الفر
( .)5واأمر لي متوقفا على جعىل الفعىل (غلب ) مبنيا للملهول ,أو "غلبع "
( )1املصدر نفسه ,إ .512
( )5تفس الطكي .11/51
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مبنيا للمعلوم ,وإذا فعلنا ذلعص أو قلبنعا كعال الفعلعني()1معن الهعول إىل املعلعوم أو
بالعك  ,لكعان املععىن غع حقيقع معن حيعث التعاريس ,فرودويعىل فطعئ اامعا يف
اعمه.
ويف تعليقه على اآلية  12من سورة االسراء (السورة  )12ع و السورة
اليت جيعلها سورة رق  12يف ترتيبه ع يقول :إن حممدا صلى اهلل عليه وسل أراد

ربط اس "الرمحن" بع "اهلل" فرأى أن املشركني يظنون أهنما إهلان ,فحذف 

ٱ َّلرِنَٰمۡح  من بقية السور(.)5

إن فضيحة ذا الكالم تتطلب االىتارة إليها؛ فإن من السور اليت جيعلها
رودويععىل بعععد ععذه السععورة (االس عراء) سععورة النمععىل (رق ع  11حسععب ترتيبععه) ويف
آيتها رق  11تق كلمة "الرمحن" ,ومن بني ذه السور سورة فصل (رق 21
حسععب ترتيبععه) ويف آيتهععا رقع  11كلمععة "الععرمحن" ,ومععن بععني ععذه السععور سععورة
الرعععد (رق ع  11حسععب ترتيبععه) ويف آيتهععا رق ع  11كلمععة "الععرمحن" ,ومععن بععني
ععذه السععور سععورة البقععرة (سععورة رق ع  11حسععب ترتيبععه) ويف آيتهعا  111كلمععة
"الععرمحن" .ويف كععىل ععذه اأمععاكن يععمجج رودويععىل الكلمععة God of mercy
أو  ,Compassionateذا إ افة إىل البسملة على رأ كىل سورة بعد سعورة
االس عراء ال ععيت يمجمجه ععا يف ك ععىل مك ععان .واحلقيق ععة ع أن رودوي ععىل ن ي ععتمكن م ععن
التعرف على تناقضه وكذبه؛ وذلص من ىتدة رغبته يف تشويه القرآن.

( )1ومها ( غُلب الروم ) و ( … سيعغْلبون ) [ الللنة العلمية ] .
) (5رودويىل ,املرج نفسه ,إ 121
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ترجمة بالمر

)(E.H. Palmer

والمجمجعة الثانيعة ع لبعاملر) (E.H. Palmerالعيت أصعدر ا جامععة أكسعفورد
يف س ععنة 1111م ععمن سلس ععلة عنواهن ععا "الكت ععب املقدس ععة للش ععر " (The
) Sacred Books of the Eastوحمرر ا العام ف .م .مو ر.
تق المجمجة يف جملعدين ومهعا اللعد السعاد واللعد التاسع معن السلسعلة .ن
يعععرف مععو ر اللغععة العربيععة ون تكععن لععه يععد يف المجمجععة .اتععوي اللععد اأول ترمجععة
السور  11-1والثاين ترمجة البقية من السور القرآنية.
كع ععان بع ععاملر أيضع ععا قع ععد تع ععأكر بكتابع ععات املستشع ععرقني املعاص ع عرين مثع ععىل ميع ععوير
وسكجنر ,فكتب مثىل رودويىل مقدمة عويلة لمجمجته تق يف  21صفحة (lxxx-
) ixيتحدهب فيها عن علو االسالم وأو ا الشعب الذين جاء فعيه القعرآن.
ويل ذه املقدمة ملخص عما يقال له :حمتويات القرآن ويقع يف  12صعفحة.
عبعع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععذه المجمج ع ع ع ع ع ع ع ععة م ع ع ع ع ع ع ع ععرة كاني ع ع ع ع ع ع ع ععة يف س ع ع ع ع ع ع ع ععنة 1111م مع ع ع ع ع ع ع ع ع
مقد م ع ع ععة إ ع ع ععافية كتبه ع ع ععا ر .أ .نيكولس ع ع ععون وذل ع ع ععص ع ع ععمن سلس ع ع ععلة عنواهن ع ع ععا
"الكالسيكيات العاملية" ,بعد ذلص عبع عدة معرات يف بريطانيعا والو يعات
املتحدة واهلند.
إن خصيصععة ترمجععة بععاملر تتصععىل مبزاعمععه يف لغععة القععرآن ,فهععو يظععن -خالفععا
ملععن قبلععه وبعععده مععن املمجمجععني املستشععرقني -أن لغععة القعرآن بدائيععة وغع مسععتوية,
ميلو عن اأناقة والرقة اأدبية ,فال تناسب ترمجتها إ بلغة مماكلة من االجنليزيعة.
يقععول بععاملر" :قععد قم ع بمجمجتععه (أي القععرآن) ترمجععة حرفيععة ,فحيثمععا تق ع عبععارة
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عربية بدائية ومبتذلة ن أتردد يف ترمجتها بعبارة مماكلة من اللغة االجنليزية ,ولو أن
()1
ذه المجمجة احلرفية قد تد ش القارئ".
إن من باملر بلغة القرآن من خاعئ وباعىل .ويف احلقيقة ينته هن المجمجة
احلرفية لتصحي املعىن ,فيفعىل ذلص حا يف عبارات اصطالحية ذات معان
وكن أن تستمد ترمجتها من جمرد فه معاين كلما ا منفصلة .مثال يمجج
ُ
َّ
ُۡ
ۡ
ُ
صوا ِف
العبارة يف بداية آية  521من سورة البقرة :ل ِلفقراءِ ٱَّلِين أح ِ
ۡ
سبيل ٱ َّّللِ ّل ي ۡستط ُ
يعون ۡ
َض ٗبا ِف ٱۡل ِ
ۡرض [ البقرة ]683 :بع
ِ
ِ ِ

“The poor who are straitened in God’s way and cannot
”knock about the earth.

ومعنا ع ع ععا" :للفق ع ع عراء الع ع ععذين أحصع ع ععروا يف سع ع ععبيىل اهلل يسع ع ععتطيعون أن يقرع ع ع عوا
اأرس "..فيكتب معىن العبارة " ربا يف اأرس" knock about the earth
و ذه العبارة يف اصطال االجنليز تعين "معاملعة بقسعوة وغلظعة" ,التلعوال يف
اأرس الععذي ععو املع ععىن للعب ععارة .يس ععو ب ععاملر ترمجت ععه ععذه بتعلي ععق عليه ععا يف
احلاىتية قائال:
"عل ّ أن أذكر القارئ مرة أخرى املالحظة يف املقدمة أن لغعة القعرآن بدائيعة
ومبتذل ععة يف احلقيق ععة ول ععو أن العب ععارات املس ععتعملة في ععه تعع ع ّد اآلن مهذب ععة وأنيق ععة,

(1) Palmer, The Quran, Introduction, p. lxxvii.

ونصه كما يل :
“I have rendered it word for word. Where a rugged or commonplace expression
occurs in Arabic I have not hesitated to render it by a similar English one, even
”when a literal translation may perhaps shock the reader.
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وذلص أن العربية اأدبيعة قعد صعيغ علعى اأسعلوب القعرآين )1(".و كعذا يعدين
باملر اللغة العربية برمتها من أجىل تسوي ترمجته البدائية.
ۡ
كما يمجج القطعة اأخ ة من اآلية ( 11سورة اأعراف)  :ر َّبنا ٱفت ۡح
ۡ
ُۡ ۡ
ۡ
حي [ ٨٩األعراف ]78 :بع
ب ۡيننا وبي ق ۡومِنا ب ِٱۡل ِق وأنت خ
ي ٱلفَٰت ِ ِ

O Lord, open between us and between our people in
truth, for Thou art the best of those who open.

في ععمجج العب ععارة "اف ععت بينن ععا وب ععني قومن ععا" حرفي ععا يق ععول يف احلاىت ععية :إن ععذه
العبارة تعين ( give us a chanceأعطنا فرصة)(.)5
إن العبارة تعين "أعطنا فرصة" بىل "احك أو اقا بيننعا" و عذا املععىن معذكور
حعا يف قعامو لعني) (Lane’s Lexiconوالعذي صعدر قبعىل عقعد علعى اأقعىل
من قيام باملر بمجمجته .وكان على باملر مالحظة أن الدعاء نا من ىتعيب ع عليعه
السالم ع بعد أن رفا قومه دعوته رفضعا هنائيعا ,فمعا كعان لعه أن يطلعب "فرصعة"
من ربه .كما كان ينبغ مالحظة أن العبارة "بعاحلق" مناسعبة للقضعاء واحلكع
العطاء الفرصة.
ومثىل آخر حملاولة باملر إكبات بدائية لغة القرآن ترمجته لآلية 11
ب وي ُقولُون ُهو أُ ُذن قُ ۡل أُ ُذ ُن خيۡ
(التوبة):وم ِۡن ُه ُم ٱ ََّّلِين يُ ۡؤ ُذون ٱنلَّ َّ
ِ
( )1باملر ,املرج السابق ,جملد  ,1ونصه فيما يل :
“I must again remind the reader of the remarks in the Introduction that the
language of the Quran is really rude and rugged, and that although the expressions
employed in it are now considered refined and elegant, it is only because all
”literary Arabic has been modelled on the style of the Quran.

( )5املرج السابق ,إ .111
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َّ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
َّ ُ ۡ
َّ
ُ
لك ۡم يُؤم ُِن ب ِٱّللِ و ُيؤم ُِن ل ِل ُمؤ ِمن ِي ورۡحة ل َِّلِين ءام ُنوا ِمنك ۡم
َّ
ۡ ُ
َّ
وٱَّلِين يُؤذون ر ُسول ٱّللِ ل ُه ۡم عذاب أ ِِلم [ ٦١التوبة ]21 :كالتاي:
“And of them are some who are by the ears of the
Prophet, and say, ‘He is all ear.’ Say, ‘An ear of good for
you!, he believes in God, and believers in those who
believe, and mercy unto such of you as believe; but those
who are by ears with the Apostle of God, for them is
”grievous woe.

ومعىن ذه" :ومنه الذين يكونون بآذان النيب ويقولعون عو آذان ,قعىل أذن
خ لك يعؤمن بعاهلل ويعؤمن للمعؤمنني ورمحعة للعذين آمنعوا معنك والعذين يكونعون
بآذان رسول اهلل هل عذاب ألي  ".يضعي تعليقعا يف احلاىتعية يقعول فيعه" :قعد
استخدم العبارة االجنليزية البدائية نا من أجىل احلفعاظ علعى السعخرية بكلمعة
()1
أذن ,واليت تق يف اأصىل".
نقعول :مهمعا كعان مععىن العبعارة يف االجنليزيعة القدوعة ومهمعا كانع السععخرية
ۡ ُ
املتعلقة ذا ,فإن الكلمة يُؤذون اليت تق مرتني يف ذه اآلية واليت يمجمجها

باملر بع  by the earsليس هلعا أيعة صعلة بعاأذن ,بعىل ع متصعرفة ععن "آذى"
يف بععاب االفعععال مععن مصععدر "آذى" ومعععىن الكلمععة" :يصععيبون بععاأن والضععرر".
إن باملر ارتكب نا خطأ فظيعا ومضحكا.
كما يتخطى باملر أحيانا عبارات من اأصىل يف ترمجته ,مثال يسقط عبارة
ُۡ ُ ۡ
ۡ
ح  من اآلية ( 52سورة آل عمران) يف ترمجته
ل
ٱ
ِن
م
ت
ي
م
وُت ِرج ٱل ِ
ِ
( )1املرج السابق ,إ .111
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ُ ۡ
ي أهلنا  من اآلية ( 12سورة يوس ) يف
هلا ,ويسقط عبارة  ون ِم

ترمجته هلا ,كما يمجج اآلية اليت تليها مبد الكلمة "ما نقول" فيها إىل "ما
تقولون" يف المجمجة فيكتب  God over what ye say has chargeأي
"اهلل على ما تقولون وكيىل" بد من "اهلل على ما نقول وكيىل" يف اأصىل.
ِإَوذا رءا

وكذلص يف ترمجته لسورة النحىل يسقط من المجمجة آيتها  12و
َّ
ۡ
ُ َّ ُ
ُ
ٱَّلِين ظل ُموا ٱلعذاب فل ُيفف ع ۡن ُه ۡم وّل ه ۡم يُنظ ُرون .٨٥ويف
ُ َٰ ُ ۡ ۡ
َٰ
ب
ِت
ك
ل
ترمجته لآلية ( 11سورة العنكبوت) و ۞ :وّل تجدِلوا أهل ٱ
ِ
َّ َّ ُ
ۡ ُ َّ َّ
َّ َّ
ُ ُۡ ۡ ُ ُ
نزل
أ
ِي
َّل
ٱ
ب
ا
ن
ام
ء
ا
و
ول
ق
و
م
ه
ِن
م
وا
م
ل
ظ
ِين
َّل
ٱ
ّل
إ
ن
س
ح
أ
ه
ِ
ت
ل
ِ
ِ
ِ
إِّل ب ِٱ ِ
ُ
ۡ
ُ
ُ
ۡ
نزل إ ِ ِۡلك ۡم ِإَول َٰ ُهنا ِإَول َٰ ُهك ۡم وَٰحِد وَن ُن ُلۥ ُم ۡسل ُِمون
إِِلنا وأ ِ

 .٤٦ف تكب كالكة أخطاء فادحة و  ,أو  :يبدل العبارة "إ باليت" إىل
"إ لليت" ,وكانيا :يبدل فعىل اأمر "وقولوا" إىل "والذين قالوا" وكالثا :اذف
عبارة "أنزل إلينا" فتصب ترمجته لآلية كالتاي:
“And do not wrangle with the people of the Book, except
for what is better; save with those who have been unjust
amongst them and who say, ‘We believe in what is sent
down to you, our God and your God is one, and we are
()1
”unto him resigned.

وتعين ذه بالعربية كالتاي:

( )1املرج السابق . 155/5
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"و جت ععادل أ ععىل الكت ععاب إ لل ععيت ع ع أحس ععن ,إ ال ععذين ملمع عوا م ععنه
والذين قالوا آمنا مبا أنزل إليك وإهلنا وإهلك واحد وحنن له مسلمون".
و ك ععذا يغ ع ب ععاملر مع ععىن اآلي ععة ويعط ع مفهوم ععا مض ععال ج ععدا ,ولكن ععه يغف ععىل
س ععخ كالم ععه أن ععه وك ععن لل ععذين ملم عوا م ععن أ ععىل الكت ععاب أن يقول عوا "آمن ععا
بالذي  ...وحنن له مسلمون" ,ولو أهن قالوا ذا ملا كان ناك جمال لادلته .
ذه بعا اأخطاء والشوائب اليت تتس ذا ترمجة باملر.

(و) الترجمات في القرن العشرين
ويف الق ععرن العش ع عرين ص ععدر عع ععدد ب ععأ بع ععه مع ععن ترمج ععات مع ععاين القع ععرآن
يف ىت ع ع ععا اللغ ع ع ععات اأوروبي ع ع ععة .فف ع ع ع ع اللغ ع ع ععة الفرنس ع ع ععية ترمج ع ع ععة ل ع ع ع ع ر .بالىت ع ع ع ع
) (R. Blachèreو ع ) (Le Coran, Trduction Nouvelesوالععيت
صععدرت يف 1121-1112م ,وأعيععد عبعهععا أربع معرات يف  1122و 1121
و  1111و 1125م .كم ععا ص ععدرت ترمج ععة أخ ععرى و ع  Le Coranل ع ع د.
ماسععون ) (D. Massonوالععيت صععدرت مع مقدمععة بقلع  .غروسععلان (J.
) Grosjeanيف سنة 1112م وأعيد عبعها يف 1111م.
أم ع ععا المجمجع ععات باللغ ع ععة اأملاني ع ععة فص ع ععدرت منه ع ععا اكنت ع ععان يف س ع ععنة 1111م,
إحدامها لثيعودور ف .غريغعال) (Theodore F. Grigullو ع Der Koran
ينيعن ) (Max Henningو ع Der Koran Aus
والثانيعة منهمعا ملعاك
 ,den Arabischen übertragenوعْبع جديععد هلععا مع مقدمععة وتعليقععات
أنيمع ع ععاري ىتع ع ععيمىل ) (Annemarie Schimmelصع ع ععدر يف ىت ع ع عتوتغارت
) (Stuttgartيف سنة 1111م ,وأعيد عبعها سنة 1112م كما صدر عب هلا
29

م ع مقدم ععة آلرنس ع ورب ععا ) (Earnst Warberوكععورت رودول ع
) Rudolphيف 1111م ,وأعيععد عبعهععا يف 1121م و .1121وترمجععة أخععرى
أععد ا لعزارو جولعد يث ) (Lazarus Goldschmidtوصعدرت أول مععرة
يف 1111م وأعي ع ععد عبعه ع ععا يف 1151م .وخ ع ععالل 1121-1111م ص ع ععدرت
ترمجة أخرى و لرودي باري ) (Rudy Paretوتق يف كالهب جملدات.
وأمععا المجمج عات باللغععات اأوروبيععة اأخععرى فتلععدر االىتععارة إىل أرب ع باللغععة
االيطاليععة و ع  ,اأوىل :أكععويال فراكاسع ) (Aquilla Fracassiالصععادرة يف
1111م ,والثاني ععة :لل ععويغ بنيل ع ) (Luigi Benelliالص ععادرة يف 1151م,
وأعي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععد عبعه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا يف  1111و 1111م ,والثالث ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة :أليس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععندرو
بوسع ععاين) (Alessando Bussaniالصع ععادرة يف 1122م وأعي ع عد عبعهع ععا يف
1111م ,والرابع ععة :ملععاريو مورين ععو) (Mario Morenoالص ععادرة يف 1112م
وأعيد عبعها يف 1111م.
كمععا صععدر عععدد مععن المجمجععات باللغععة االسععبانية وأمههععا أربع  ,اأوىل منهععا:
لرفائيععىل كانسععينو أسععين ) (Raphael Consinor Assensالصععادرة يف
1121م وأعيد عبعها س مرات ,والثانية :للدكتور خوان برني (Dr. Juan
) Vernetالصادرة يف 1111م وأعيد عبعها عدة مرات ,والثالثعة :ل ع  .غراكيعا
براف ع ععو ) (J. Gracía-Bravoالص ع ععادرة م ع ععن برىت ع علونا) (Barcelonaوم ع ععن
مكسعيكو) (Mexicoيف 1125م ,والرابععة :خلوليعو كعورت )(Julio Cortes
الصععادرة يف 1121م .كمععا جتععدر االىتععارة إىل ترمجععة باللغععة السععويدية قععام ذععا أ.
أوملارك ) (A. Ohlmarksوصدرت يف 1111م.
(Kurt
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أمع ععا المجمج ع عات باللغع ععة االجنليزيع ععة فصع ععدر منهع ععا اكنتع ععان يف القع ععرن العش ع عرين,
إحععدامها :لريتش ععارد ب ععىل) (Richard Bellوالثاني ععة :ل ع ع أ . .آرب ععري (A.J.
) .Arberryويع ع ّد بِع ْىل خلفععا لبععاملر( ,)1فرتععب بِع ْىل السععور مثععىل بععاملر حسععب مععا
يظنه المجتيب الزمين ,وعنوان ترمجته:
The Quran: Translated with a critical rearrangement of
 the Surahsوتقع المجمجعة يف جملعدين وصعدرت يف 1111-1112م ,وأعيعد

عبعها يف 1111م.
محععىل بِ ع ْىل م عزاع رودوي ععىل إىل أقصععى حععد ,و ع أن الوحععدة اأصععلية للععوح
كان ع فقععرة قص ع ة ,وأن النععيب صععلى اهلل عليععه وسععل قععام بتعععديىل الفق عرات مععن
حع ع ع ععني آلخع ع ع ععر ,وفص ع ع ع عىل بِ ع ع ع ع ْىل ع ع ع ععذه اآلراء يف كتع ع ع ععاب مسع ع ع ععتقىل لع ع ع ععه بعن ع ع ع عوان:
 )5(.Introduction to the Quranأمععا المجمجععة فه ع مليلععة بععالتحري
والتأويالت املضلة .ومثىل ترمجة رودويىل فإن ترمجة بِ ْىل ع أيضا ع ن تلق إقبا لدى
عامععة الق عراء إ لععدى املستشععرقني ,وخباصععة لععدى تلميععذه منتغمععري وات الععذي
اسععتخدم ععذه المجمجععة إىل حععد كب ع يف مؤلفاتععه عععن س ع ة النععيب صععلى اهلل عليععه
وسل مكررا آلراء بىل.
أما ترمجة آربري ) (A.J. Arberryفهع ع أيضعا ع تقع يف جملعدين وصعدرت
يف 1122م ,أصعدر ا جامععة أكسعفورد )(Oxford University Press
يف 1111م عمن سلسعلة "كالسعيكيات الععان" وأعيعد عبعهعا يف 1111م يف
جمل ععد واح ععد بغ ععالف ورقع ع ) .(Paperbackيرك ععز آرب ععري مث ععىل ب ععاملر عل ععى لغ ععة
()5

(1) Cambridge History of Arabic Literature, vol. 1, p.505
أصدرته جامعة أدنكا ) (Edinburgh University Pressيف سنة 1121م .
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القرآن ,ولكن خالفا له يع ّد ا سعامية وأنيقعة ,وتعلبعه بالغتهعا وا تعزان والتنعاغ
فيهععا ,ويقععول :إن لغتهععا ليس ع بنثععر و بشعععر بععىل انععدما بينهمععا( .)1فيحععاول
حماكا ا يف ترمجته.
أمععا أسععلوبه يف المجمجععة فهععو خيتل ع عععن أسععلوب اآلخ عرين .إنععه يشععور
ترتيععب السععور ولكنععه يقععوم بتلزئتهععا إىل فقعرات يف ترمجتععه حسععب مععا يظنععه تتععاب
املعععىن ) (grouped sequenceويقععول إن ععذه الفقعرات تبعدو أن تكععون ع
الوحععدات اأصععلية للععوح ( .)5كمععا يععرق اآليععات علععى حععدة ,بععىل كععىل ع
آي ع ععات مث ع ععىل ,12 ,11 ,2 :إخل .و ع ععذه الموع ع ععات تتف ع ععق والفقع ع عرات ال ع ععيت
يصنعها.
إن مععن آربععري أن اآليععات يف كععىل فقععرة كانع ع الوحععدة اأصععلية للععوح
لي بصحي على االعال  ,و و تكرار بلهلعة أخعرى ملعا يقولعه بعىل) (Bellإن
الوحدة الطبيعية للوح  ,و ذا من فاسد .كما أن آربعري
فقرة قص ة كان
ن يععنل يف حماكاتععه ا تعزان والتنععاغ يف اآليععات القرآنيععة .وفععو كععىل ىتع ء فععإن
الفقعرات الععيت يصععنعها وترقيمععه اآليععات ك ّعىل ع  ,كالمهععا يععؤدي إىل تعقيععد فهع
معىن آية ما على حدة ,وخباصة للذي يعرف اللغة العربية.
إن املستشع ععرقني يع ععرون أن ترمجع ععة آربع ععري مع ععن أحسع ععن المجمجع ععات يف اللغع ععات
اأوروبي ع ع ع ع ع ععة ,ولكنن ع ع ع ع ع ععا ن ع ع ع ع ع ععرى أهن ع ع ع ع ع ععا يف اك ع ع ع ع ع ععو ر ميتل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن س ع ع ع ع ع ععائر
(1) A.J. Arberry, The Koran Interpreted, paperback edition, Oxford, 1983,
Introduction. p.xii
( )5املرج نفسه ,إ  ,xونصه:
“I have striven to devise rhythmic patterns and sequence grouping in
correspondence with what the Arabic presents, paragraphing the grouped
”sequences as they seem to form original units of revelation.
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المجمجع ع ع ع ععات للمستشع ع ع ع ععرقني ,وخباصع ع ع ع ععة مع ع ع ع ععن ن ع ع ع ع عواح التصع ع ع ع ععحي والتشع ع ع ع ععويه
وإسععاءة المجمجععة .فععالنظر يف بعععا ععذه النعواح لمجمجععة آربعري سععيعطينا انطباعععا
عاما لطبيعة ترمجتعه فحسعب ,بعىل لطبيععة مجيع معا يقعال إنعه أحسعن المجمجعات
باللغات اأوروبية.

(ز) عن ترجمة آربري

ۡ
َّ
فبادئ ذي بدء يسقط آربري اأداة "أل" من ترمجته لآلية ٱۡل ۡم ُد ِّللِ
ۡ
ب ٱلعَٰل ِمي  ٢كما يفعىل سلفه سيىل ,ويكتب Praise belongs to
ر ِ

 Godيعين "محد هلل".
إن أداة التعري ع نععا تعععين الشععمول مععن ناحيععة ,وجتريععد احلمععد هلل سععبحانه
وتععاىل معن ناحيعة أخعرى .ويف الواقع يتبع آربعري أسعالفه يف تشعويه املععاين بشعا
اأساليب ,منها:
أو  :استخدام مصطلحات نصرانية يف ترمجة كث من اآليات القرآنية,
ۡ
ِين  ٤يف اآلية  1من سورة الفاحتة بع Day of
مثال يمجج عبارة يو ِم ٱدل ِ
 Doomيعين "يوم اهلالك" .إن معىن الدين نا اكزاء واحلساب ,اهلالك,
والذي و املعىن املعتاد لكلمة  .doomكذلص يمجج آربري كلمة
 الفرقان  بع  Salvationأي "النلاة/التخليص" اليت هلا معىن خاإ يف
ۡ
املسيحية وذلص يف كىل مكان يف القرآن ,و اآلية ِ 21:5إَوذ ءات ۡينا
ُموس ٱ ۡلكِتَٰب وٱ ۡل ُف ۡرقان , واآلية  11:1وما أنز ۡنلا َٰ
َع ع ۡبدِنا
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ۡ ُۡ ۡ
ان ...وعنوان السورة ( 52الفرقان) ,,واآلية  1:52تبارك
يوم ٱلفرق ِ
ٱ ََّّلِي ن َّزل ٱ ۡل ُف ۡرقان َٰ
َع ع ۡب ِده ِۦ.)1( ...

إن كلمة "فرقان" تعين كىل ما فر به بني احلق والباعىل وبني الشيلني ,و ع
اسع ع ع ع للق ع ع ععرآن ,و تع ع ع ععين "النل ع ع ععاة أو التخل ع ع ععيص" .يس ع ع ععتخدم آرب ع ع ععري عب ع ع ععارة
 Salvationلتشععويه املعععاين ,ويبععدو أنععه قععد تععأكر مبععا يععزع بِع ْىل) : (R. Bellأن
كلمة "فرقان" من أصىل سرياين مبعىن "النلاة" ( )5و ذا من باعىل.
ُ َّ
كما يمجج آربري العبارة يف اآلية  15:1هو ٱَّلِي أيَّدك
ۡ
صه ِۦ بع  )1(.He has confirmed thee with His helpيعين " و
بِن ِ
كبتص ,صدقص بنصره…" وإن كلمة "أيد" تعين "نصر أو قوى" "كب " أو
املعىن املعتاد لكلمة .Confirmation/confirmاملعىن
"صد " واليت
الصحي للعبارة و  ,He it is Who aided youوجتدر االىتارة إىل أن
يف اأصىل من كلمة "أيد" بالعربية ,كما
كلمة  aidيف االجنليزية
جتدر االىتارة إىل أن آربري يسقط معىن "الذي" من المجمجة ويكتب He has
بد من.He it is Who has
إن الكلمععة  confirmation/confirmتعععين يف النصعرانية "التثبيع الععديين
ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن عري ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععق الش ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عععائر املعين ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة" ويس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععتخدمها آرب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععري
يف كععىل مكععان حيععث تععأيت الكلمععة "أيععد" ومشععتقا ا يف القععرآن ,مععثال يف اآليععات
( )1آربري ,املرج السابق ,إ  121 ,1و .115
(2) R.Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, London, 1926, p.120.

( )1املرج السابق ,إ .121
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 12:5و ( 521:5البق ع ع ع ع ععرة) ,و ( 11:1آل عمع ع ع ع ع عران) و ( 51:1اأنف ع ع ع ع ععال)
و ( 111:1التوبع ع ععة) و ( 55:21الادلع ع ععة) و ( 11:11الص ع ع ع )( ,)1وذلع ع ععص
لتشويه املعاين.
وكذلص يستخدم الكلمة نفسها يف معاين كلمات أخرى ,فيمجج مثال
ُ ُ َّ ُ َّ
ۡ
َّ
ُ
ت ...يف اآلية
العبارة  يثبِت ٱ
ّلل ٱَّلِين ءامنوا ب ِٱلق ۡو ِل ٱثلاب ِ ِ
 52:11بع God confirms those who believe with the firm
 )5(. wordإن كلمة "يثب " نا تعين "يقر أو وكن" وترمجتها بكلمة
 confirmsملتبسة .كما يمجج اآلية " 11:22فال صد و صلى" بع For
 he confirmed not, and did not prayفيمجج الكلمة "صد "
املعىن الصحي نا ,بىل معنا ا
بع  ,confirmedولكن ذه العبارة ليس
"آمن" ,أنه ن يكن للكافر أن يثب أو يصد أي ىت ء .وكما أن آربري
اذف معىن كلمة "الذي" يف ترمجته لآلية  ,11:1فكذلص يضي الضم
" ع" إىل "صد " يف ذه اآلية ويكتب  .He confirmed it notعلى أية
حال ,فإنه يمجج كالا من الكلمات "أيد" و "يثب " و "صد " بعبارة واحدة
و  .confirmولو التزم بالسيا واملو و يف كىل من ذه اأماكن
ستخدم كلمات فتلفة يف ترمجته هلذه اآليات ,ولكنه ن يفعىل ذلص ,أنه
كان مضطرا لعدم سعة اللغة االجنليزية ,بىل أن له دفا يعرفه و أكثر من أي
رجىل آخر .
) (1املرج السابق ,إ  225 ,125 ,112 ,11 ,11 ,11و . 215
) (5املرج السابق ,إ .511
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ُ ۡ َّ ُ ُ ُ ۡ ُ
وح ٱلق ُد ِس مِن َّربِك يف
و كذا يمجج آربري عبارة  قل نزلۥ ر

بداية اآلية ( 115النحىل) كاآليت:

 )1(.Say, The Holy Spirit sent it down from thy Lordأي "قعىل
أنزلععه الععرو القععد مععن ربععص" .إن عبععارة "رو القععد " اسع آخععر ككيععىل و ععو
املفهععوم نععا ,ولكععن آربععري يشععوه املع ععىن مععن نععاحيتني ,مهععا ,أو  :يعععرف كلم ععة
"رو " ويكتععب كلتععا الكلمتععني بععاحلرف الكبع يف بععدايتيهما ( Hو )Sاشععيا م ع
مفهععوم "الععرو القععد ") (the Holy Spiritعنععد املسععيحيني ,وكانيععا :يععمجج
كلمعة "نعزل" ب ع  sent downبعد معن ( brought downنعزل بعه) و عو مععىن
صحي آخر هلذه الكلمة ,و و املعىن املراد نا؛ نظرا للعبارة التالية "من ربه".
ذه بعا أمثلة استخدام العبارات واملصطلحات املسيحية لتشويه املعاين.
َّ
َّ
ُ
كانيعا  :حتري املعاين مباىترة .مثال ,يمجج عبارة ٱَّلِين يتبِعون
ٱ َّلر ُسول ٱنلَّ َّ
ب …  يف اآلية ( 122:2اأعراف) كاآليتThose who :
ِ
()5
.follows the Messenger, the Prophet of the common folk.
أي "الذين يتبعون الرسول ,نيب الشعب العام…" فيمجج كلمة "اأم " بع
 common folkيف حني أن معنا ا املعروف "الذي يعرف الكتابة
والقراءة" .يريد آربري كتمان ذه احلقيقة للنيب صلى اهلل عليه وسل فيمجج
"اأم " و "اأميني" يف كىل مكان يف القرآن بع  common folkأو

) (1املرج السابق ,إ . 521
) (5املرج السابق ,إ . 111
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 )1(,common peopleو ذا غ صحي وحتري
َّ ۡ ُ
َّ
عبارة  ٱنل َّ
ب ٱۡل ِم بع prophet of the common peopleخاعلة
ِ
من حيث النحو أيضا؛ أن العبارة مركبة من املوصوف والصفة ,من املضاف
واملضاف إليه كما جيعلها آربري يف ترمجته.
ۡ
ُُۡ ُ ۡ
ۡ
ۡ
ُ
ۡ
ُ
ُ
َٰ
وف وينهىهم ع ِن ٱلمنكرِ يف
كما يمجج عبارة  يأمرهم ب ِٱلمعر ِ
اآلية ( 122اأعراف) بع " bidding the to honour and forbidding
 )5( them dishonourأي "يأمر بالشرف وينها عن اال انة" .فيمجج
كلمة "املعروف" بع  honourوكلمة "املنكر" بع  .dishonourويفعىل آربري
ذا بالكلمتني حيث تقعان يف القرآن .إن "املعروف" اس لكىل فعىل يعُ ْعرف
حسنه بالشر أو العقىل الصحي  ,الشرف أو الكرامة ,و و خالف "املنكر"
و و كىل ما حتك العقول الصحيحة بقبحه أو يقبحه الشر أو ارمه أو
يكر ه ,اال انة كما يمجج آربري.
ُّ ُ ۡ
و كذا يمجج كلمة وي ُمدهم يف اآلية ( 12البقرة) بع and shall
مباىتر للمعاين .إن ترمجة

 lead them onأي "سيهدي إىل" يف حني أن الفعىل "ود" يعين "يزيد يف
ىت ء أو وهله" "يهدي إىل" )1(.كما يمجج عبارة  تظَٰه ُرون عل ۡي ِهم
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ُ
َٰ
ن يف اآلية ( 12البقرة) بع conspiring against them
ب ِٱ ِۡلث ِم وٱلعدو ِ

) (1املرج السابق ,إ . 211 ,115 ,21 ,12 ,11
) (5املرج السابق ,إ .111
) (1املرج السابق ,إ .11
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 )1(in sin and enmityأي "تكيدون عليه باال والعدوان" .إن كلمة
 تظَٰه ُرون تعىن "تتعاونون" تكيدون أو تآمرون .ويمجج عبارة
ۡ
َّ
أعِزة َع ٱلكَٰفِ ِرين يف اآلية ( 21املائدة) بع disdainful towards
 )5(the unbelieversأي "مزدرين بالكافرين" يف حني أن كلمة أع َِّزة
ۡ
تعين أىتداء وأقوياء" "مزدرين" .وكذلص يمجج عبارة ر َّبنا ٱفت ۡح ب ۡيننا
ۡ
ُۡ ۡ
ۡ
حي  ٨٩يف اآلية ( 11اأعراف)
وبي ق ۡومِنا ب ِٱۡل ِق وأنت خ
ي ٱلفَٰت ِ ِ
O Lord, give true deliverance between us and our
كالتاي:
people; Thou art the best of deliverers (1).

خ املنلني" .إن كلمة

يعين" :ربنا ن بيننا وبني قومنا باحلق ,وأن
ۡ
ٱفت ۡح  تعين نا "احك أو اقا" ,و تعين "ن أو خلص" كما يمجمجها

آربري ,و كذا ارف معىن كلمة "الفت " يف اآليتني ( 51-51السلدة)
ۡ
ُ ُ
ُۡ
ت هَٰذا ٱ ۡلف ۡت ُح إن ُك ُ
َٰ
نت ۡم ص َٰ ِدقِي  ٢٨قل ي ۡوم ٱلف ۡتحِ ّل
م
ون
ويقول
ِ
ُ َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ۡ
ۡ
ُ
ُ
َٰ
ينفع ٱَّلِين كفروا إِيمنهم وّل هم ينظرون  .٢٩ويمجمجهما كالتاي:

“They also say, “When shall be this victory, if you speak
truly? Say: ‘On the Day of victory their faith shall not
4
) (”profit the unbelievers, nor shall they be respited.

) (1املرج
) (5املرج
(  )1املرج
) (1املرج

السابق ,إ.11
السابق ,إ .111
السابق  ,إ .121
السابق,إ .151-152
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يعين" :ويقولون ما ذا النصعر  ...قعىل يعوم النصعر  ...إخل" .فيعمجج كلمعة
(الفععت ) نععا بالنصععر ,و ععذا معععىن مععن معععاين الكلمععة ,ولكنهععا تعععين نعا "احلكع
والقضاء" ويوم الفت تعين يوم القيامة واحلساب ,يوم النصر والظفر.
َّ
و كذا ارف معىن اآلية ( 15الادلة) َٰٓ 
يأ ُّيها ٱَّلِين ءام ُنوا إِذا
نَٰج ۡي ُت ُم ٱ َّلر ُسول  ...ويمجمجها كالتاي:
)1

(”…“O believers, when you conspire with the Messenger

أي "ي ع ععا أيهع ع ععا الع ع ععذين آمن ع ع عوا إذا تع ع ععآمرمت م ع ع ع الرسع ع ععول "...في ع ععمجج كلمع ع ععة
َٰ ۡ ُ ُ
سارة.
 نجيتم  بع "تآمرمت" يف حني أن املناجاة :املُ ّ
ذه بعا أنوا التحري يف ترمجة آربري.
كالثا :إساءة المجمجعة :يسع ء آربعري المجمجعة يف كثع معن اأمعاكن ,إمعا عمعدا
أو لقصور يف فه اللغة .وفيما يل بعا اأمثلة منها.
ۡ
ُ
ك ۡم خ َٰٓ
لئِف ٱۡل ِ
ۡرض يف اآلية
(  ) 1يمجج قوله تعاىل  جعل
( 112اأنعام) بـ

)“appointed you viceroys in the earth” (1

أي "جعلكم نوابععا للملععص يف اأرس" .إن كلمععة خ َٰٓ
لئِففف تعععين
خلفا ووركة ,نوابعا للملعص ,ومععىن العبعارة" :جعلكع خلفعا لألمع املا عية
والقرون السالفة خيل بعضك بعضا".

) (1املرج السابق,إ .221
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َّ ۡ
ت أو نفصل اآليات يف
(  ) 5ويمجج قوله تعاىل  :فصلنا ٱٓأۡلي َٰ ِ

كىل مكان من القرآن بع:
 “We distinguishedأو ”“We have distinguished the signs
)1

(”the signs

أي "ميزنععا اآليععات" أو "نيععز اآليعات" .إن كلمععة "فصععلنا" أو "نفصععىل" تعععين
نبني"
"بيّنا" أو ِ
)" ,(Explained or elucidatedميزنا" أو "نيز".
ُ
(  ) 1كما يمجج قوله تعاىل :و َٰٓ
يفاد ُم ٱ ۡسك ۡن أنت وز ۡو ُجك
ۡ
ٱۡل َّنة يف اآلية ( 11اأعراف) بع
)“O Adam! Inherit thou and thy wife the Gardens” (2

أي "يا آدم رهب أن واوجص اكنة" فيمجج كلمة "اسكن" بع "رهب" ,و ذا
خطأ فا .
(  ) 1ويمجج قوله تعاىل  :ول َّما ُس ِقط ِف أيۡدِي ِه ۡم يف اآلية
( 111:2اأعراف) بع
)“And when they smote their hands” (3

أي "ومل ع ععا ع ع عربوا أي ع ععديه بق ع ععوة" .إن العب ع ععارة "س ع ععقط يف أي ع ععديه " عب ع ععارة
اصطالحية تعين "ندموا واىتتد ندمه وحسر ".
) (1أنظر مثال املرج السابق,إ  111 ,111و .111
) (5املرج السابق,إ .111
) (1املرج السابق,إ .111
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َٰٓ ُ
ُ
س ِه ۡم يف اآلية 11
ل أنف ِ
(  ) 2كما يمجج قوله تعاىل  :فرجعوا إ ِ
(اأنبياء) بع

)1

(”“So they returned one to another

أي "فرج ع ع بعض ع ععه إىل بع ع ععا" .إن عب ع ععارة "رجع ع عوا إىل أنفس ع ععه " عب ع ععارة
اص ععطالحية تع ععين "كابع ع إل ععيه عق ععوهل وتفك ععروا"" ,رجع ع بعض ععه إىل
بعا".
ُ
ُ
ُ ۡ
ُ
يد أن أخال ِفك ۡم يف اآلية 11
(  ) 1ويمجج قوله تعاىل  :وما أرِ
( ود) بع
)2

(”“and I desire not to come behind you

ُ
ُ
ۡ
أي "وما أريد أن آيت وراءك " .إن كلمة  أخال ِفكم تعين أعار ك

أو أكون دك .
ُ
(  ) 2ويمجج قوله تعاىل  :فٱ ۡست ِق ۡم كما أم ِۡرت يف اآلية 115

( ود) كاآليت:

)3

( ”“So go thou straight as thou hast been commanded

أي "اذ ع ععب أن ع ع مسع ععتقيما كمع ععا أمع ععرت" .إن فعع ععىل "اسع ععتق " يعع ععين كع ععن
مستقيما وكابتا على الدين" ,اذ ب مستقيما".

) (1املرج السابق,إ .151
) (5املرج السابق,إ .555
) (1املرج السابق,إ .551
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(  ) 1ويمجج قوله تعاىل :ولق ۡد ه َّم ۡ
ت بِهِۦ وه َّم بِها يف اآلية 51
)1

(يوس ) كاآليت:

(”…“For she desired him and he would have taken her

أي" :ولقع ععد مه ع ع بع ععه و ميع ععذ ا" ,وحيع ععث إن آربع ععري قع ععد تع ععرج الكلمع ععة
 مه ع  يف بدايععة العبععارة بع ع  desiredأي "أرادت" كععان عليععه أن يععمجج
الكلمة " " بع "أراد".
ۡ
( )1كما يمجج قوله تعاىل  :قال ۡ
ت ما جزا ُء م ۡن أراد بِأهل ِك
ُسو ًءا يف اآلية ( 52يوس ) كالتاي:
“She said, ‘What is the recompense of him who
2
) (”purposes evil against your folk..

أي" :قالع مععا جعزاء مععن أراد بشعععبص سععوءا" .إن ععذه العبععارة سعؤال امعرأة
العزيععز املصععري لزوجه عا احتلاجععا علععى يوس ع  ,والكلمععة "أ ععىل" نععا تعععين
بكععىل و ععو أسععرة أو او  ,الشعععب أو القععوم ,وإن كان ع تعععين ععذا يف
بعا اأحيان.
ُ
( )11ويمجج قوله تعاىل  :إ َّنما أنت ُ
ِك ق ۡوم هاد ٧
ل
و
ِر
ذ
ن
م
ِ
ِ
يف اآلية ( 2الرعد) كاآليت:
“Thou art only a warner, and a guide to every
3
) (”people.
) (1املرج السابق,إ .551
) (5املرج السابق,إ .551
) (1املرج السابق,إ .511
42

ُ

أي" :إنا أن منذر و اد لكىل قعوم" .إن عبعارة ول ِك ق ۡ
فوم هفاد ٧
ِ

ليس بوصع للرسعول صعلى اهلل عليعه وسعل  ,بعىل مجلعة مسعتقلة ميعك بعأن لكعىل
قوم اديا.
كذا يفعىل آربري يف كث من اأماكن يف ترمجته.
رابعا :اال افة إىل اأصىل أو احلذف منه :يضي آربري إىل اأصىل أو
اذف منه عبارات يف عديد من اأماكن عند المجمجة .مثال يمجج اآلية 11
ُ
( ود) ولق ۡد أ ۡرس ۡلنا نُ ً
وحا إ ِ َٰل ق ۡو ِمهِۦ إ ِ ِن لك ۡم نذِير ُّمبِي

٢٥كاآليت:

“And We sent Noah to his people: I am for you a warner,
1
) (”and a bearer of good tidings

أي" :ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه إين لك نذير وبش " .فيضي يف المجمجة
كلمعة  بشيرر  (a bearer of good tidings) و ع ليسع يف اأصعىل,
كما اذف من المجمجة كلمة "مبني" واليت يف اأصىل.
ۡ
ُ
ك ۡم
ويمجج قوله تعاىل  :فإِذا جاء وع ُد ٱٓأۡلخِرة ِ ؤُُسَيِلا ُو ُجوه
يف اآلية ( 2االسراء) كالتاي:
“Then, when the promise of the second came to pass,
We sent against you Our servants to discountenance
)2
) ”you.

) (1املرج السابق,إ .511
) (5املرج السابق,إ .521
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أي" :فإذا جاء وعد اآلخرة أرسعلنا علعيك عبادنعا ليسعوؤا وجعو ك  "...إن
عبع ع ع ع ععارة "أرسع ع ع ع ععلنا علع ع ع ع ععيك عبادنع ع ع ع ععا" ليس ع ع ع ع ع يف أصع ع ع ع ععىل المجمجع ع ع ع ععة .كمع ع ع ع ععا أن
ع ع املع ععىن الص ععحي للعب ععارة ؤُُسَيِلا

كلم ععة  discountenanceليسع ع
ُ
ُو ُجوهك ۡم .إن كلمة  discountenanceتعين" :استهلن أو رفا".
كما يمجج قوله تعاىل  :وّل ي ۡع ِصينك ِف م ۡع ُروف فباي ِ ۡع ُه َّن
ۡ
َّ
وٱ ۡستغفِ ۡر ل ُه َّن ٱّلل يف اآلية ( 15املمتحنة) كالتاي:

“nor disobey thee in aught honorable, ask God’s
1
) (”forgiveness for them….

أي "و يعصينص يف معروف فاستغفر هلن" .فيسقط العبارة "فبايعهن" من
ترمجته.
و كذا يفعىل يف عديد من اأماكن.
خامسا :التغي يف اأصىل عند المجمجة :يقوم آربري أحيانا بتغي اأصىل
ۡ
َيذ ُر ٱل ۡ ُمنَٰفِ ُقون أن ُت َّ
َنل عل ۡي ِه ۡم
عند المجمجة ,مثال يمجج قوله تعاىل  :
ُُ
ُ
ُسورة تنب ِ ُئ ُهم بِما ِف قلوب ِ ِه ۡم يف اآلية ( 11التوبة) كاآليت:

“The hypocrites are afraid, lest a surah should be sent
2
) (”down against them, telling thee what is in their hearts.

أي" :اععذر املن ععافقون أن تن ع عزل عل ععيه س ععورة تنبل ععص مب ععا يف قلععوذ  ".فيغ ع
الضم " " إىل م املخاعب عند المجمجة.
) (1املرج السابق,إ .221
) (5املرج السابق,إ .111
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ۡ
َّ
كما يمجج قوله تعاىل :إِن ِف ذَٰل ِك ٓأَليَٰت ل ِلعَٰل ِ ِمي  ٢٢يف
اآلية ( 55الروم) كاآليت:
))1

”“Surely in that are signs for all living beings.

أي" :إن يف ذلععص آليععات للعععالمني" .فيغع "العععالِمني" إىل "العععالمني" عنععد
المجمجة(.)5
وباكملععة ,فععإن ترمجععة معععاين القععرآن آلربععري ميتل ع يف اك عو ر عععن بقيععة
ترمجات املستشرقني من حيث التحري والتشعويه ,وإن كعان يبعدي إعلابعه بلغعة
القرآن وااول حماكاته.
ويف الواقع إن ترمجتععه مععن أسعوأ المجمجععات وىتععر ا؛ أن حتريفععه مععاكر .وحيععث إن املستشعرقني
يععدوهنا مععن أحسععن المجمجععات فإنععه مععن السععهىل جععدا تصععور عبيعععة ترمجععات املستشعرقني يف لغععات
أوروبية أخرى بوجه عام.

(ح) الخاتمة
ويتضع ممععا سععبق أن عمليععة ترمجععة معععاين القععرآن مععن قبععىل املستشععرقني مععرت
بأرب مراحىل.
املرحلة اأوىل :بدأت بصدور أول ترمجة هلع يف سعنة 1111م و ع المجمجعة
الالتينيععة الععيت قععام ذععا روبععرت ريتينينععي ) (Robert Retenensisومسععاعدوه
بتكليع بيعمج املعوقر) (Peter the Venerableأسعق كلعوين .واسعتمرت عذه
املرحلععة حععا سععنة 1112م ,أي خلمسععة قععرون .ععوال ععذه املرحلععة كانع ععذه
المجمج ععة الالتيني ععة ع ع املرجع ع الوحي ععد ل ععدى اأوربي ععني للتع ععرف عل ععى الق ععرآن.
) (1املرج السابق,إ .111
) (5ذه المجمجة غ موافقة لرواية حفص عن عاص (الللنة العلمية).
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ترمج إي عدة لغات أوروبية .ولكن ذه المجمجة الالتينية معا كانع يف احلقيقعة
ترمجة ملعاين القرآن الكرمي بىل تعب تفس ي و تأويل عنها.
أما املرحلة الثانية :فبدأت بصدور المجمجة الفرنسية لدو ريار (Andre du
)Ryerيف س ع ععنة 1112م ال ع ععيت س ع ععيطرت علع ع ع الس ع ععاحة اأوروبي ع ععة ح ع ععا س ع ععنة
1111م وأصععبح أصععال لمجمجتععه إىل لغععات أوروبيععة أخ عرى ,و سععيما اللغععات
االجنليزية واأملانية واهلولندية والروسية .إن المجمجة اأوىل باللغة االجنليزية اليت قام
ذا ألكسندر رو ) (Alexander Rossكانع عبعارة ععن ترمجعة هلعذه المجمجعة
الفرنسية لدو ريار.
أمع ععا املرحلع ععة الثالثع ععة :فبع ععدأت بصع ععدور المجمجع ععة الالتينيع ععة الثانيع ععة للودوفيكع ععو
مراتش ع ) (Ludovicco Marracciيف سععنة 1111م .وكان ع ععذه المجمجععة
علع عى نط ععا أوسع ع مم ععا س ععبقها؛ حي ععث إهن ععا تض ععمن تعليق ععات وتفسع ع ات يف
احلواىت  ,كما كان مص ّدرة مبقدمة بعنوان "دحا القرآن" (Refutation of
) .the Quranإن المجمجععة االجنليزيععة الشععه ة لسععيىل ) (George Saleالععيت
صدرت يف سنة 1211م كان مبنية اامعا علع عذه المجمجعة الالتينيعة ملراتشع .
و اتععان المجمجتععان الالتينيععة واالجنليزيععة سععيطرتا علع السععاحة حععا النصع الثععاين
للقرن التاس عشر املعيالدي ,وكلتامهعا ترمجع إي ععدة لغعات أوروبيعة كمعا أعيعد
عبع مجيع ععذه المجمجععات عععدة معرات .ومع أن بعععا ترمجععات مسععتقلة يف ىتععا
اللغععات اأوروبيععة صععدرت يف ععذه الفععمجة ,فإهنععا ن تفععق تععرمجيت مراتش ع وسععيىل
والمجمجات اليت انبثق عنهما.
أمععا املرحلععة الرابعععة :فه ع املرحلععة احلديثععة الععيت بععدأت مععن النص ع الثععاين للقععرن
التاسع عشععر املععيالدي وتسععتمر حععا اآلن .ويف ععذه املرحلععة صععدرت عععدة ترمجعات
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يف ىتعيت اللغعات اأوروبيعة ,وكعىل منهعا مسعتقلة إىل حعد معا ,كمعا أهنعا عمومعا تتناسعق
بدراسععات استش عراقية أخععرى معاصععرة ,فمععن ععذه الناحيععة جتععدر االىتععارة إىل ترمجععة
رودويععىل ) (J.A. Rodwellوترمجععة بععىل ) (Richard Bellوكلتامهععا باللغععة
االجنليزية ,أهنما حتاو ن تطبيق دراسات ميعوير) (W. Muirونولدكعه (Theodor
) Nöldekeيف المجتيب الزمين للسور واآلي القرآنية.
ومجي ع ع ع ععذه المجمجع ععات يف املراحع ععىل اأرب ع ع تسع ععتهدف حتري ع ع معع ععاين الق ع عرآن
وتشويهها ,م وجود فعار بينهعا ,و عو أن املمجمجعني املستشعرقني قبعىل املرحلعة احلديثعة
كععانوا يعلنععون ععدفه ونواي ععا بكععىل ص عراحة ,ولك ععن املمجمجععني يف املرحلععة احلديث ععة
يسرون دفه ويعلنون أهن يريعدون املو عوعية واالنصعاف .وقعد أكبتنعا عذه احلقيقعة
ععك النظعر يف بععا جوانعب ترمجعة آربعري ) (A.J. Arberryاالجنليزيعة العيت يعع ّد ا
املستشرقون من أحسن المجمجات احلديثة يف اللغات اأوربية.
ولتحقيق دفه ذا يستخدم املستشرقون أساليب متنوعة منها:
 )1ترمجة حرفية للعبارات ا صطالحية.
 )5إعط ععاء مع ععىن واح ععد للكلم ععة يف ك ععىل مك ععان بص ععرف النظ ععر ع ععن الس ععيا
واملو و  ,وجتا ال ملعان أخرى هلا.
 )1نسبة املفردات العربية إىل جذور أجنبية قدر ا ستطاعة ,وإعطاؤ ا معاين
غ مألوفة.
 )1استخدام مصطلحات نصرانية يف المجمجة قدر االمكان.
 )2حتري مباىتر يف املعىن.
 )1إساءة المجمجة باستخدام معان غ صحيحة للمفردات والعبارات.
 )2إعطاء معان خيالية وخاعلة نتيلة لعدم فه اللغة.
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 )1إدخال عبارات تأويلية وتفس ية يف نص المجمجة.
 )1إدخ ععال تعليق ععات وتفاسع ع فاس ععدة يف اهلع عوامش مبني ععة علع عى االسع عرائليات
والروايات املو وعة املوجودة يف بعا كتب التفاس .
 )11اال افة إىل اأصىل أو احلذف منه عند المجمجة.
 )11تبديىل العبارة أو الكلمات يف اأصىل عند المجمجة.
 )15القي ععام بالمجتي ععب ال ععزمين للس ععور عن ععد المجمج ععة أو جتزئ ععة الس ععور إي فقع عرات
حسب ما يُزع تطابق السيا واملعاين.
وبعد :فإنعه معن الضعروري جعدا متابععة معا يصعدر ععن دوائعر ا ستشعرا معن
ترمجات معاين القرآن الكرمي ,إمعا بكاملعه ,أو معن ترمجعات لعبعا سعوره وأجزائعه
مسعتقلة ,أو يف كتابعات أخعرى للمستشعرقني ,كمعا ينبغع إصعدار دراسعات عنهعا
بشكىل منتظ ؛ وذلص ليكون القارئ على حذر من خطورة ذه المجمجات.
واهلل من وراء القصد ,و و حسبنا ونع الوكيىل ,وصلى اهلل على نبينعا حممعد
وآله وأصحابه والتابعني هل بإحسان.
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