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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسوله سيدنا ونبينا حممد وآله  
 وصحبه أمجعني ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين, أما بعد:

 ن الكرمي لدى املستشرقني. فهذه حملة تارخيية وحتليلية عن ترمجات معاين القرآ
 

القرن السابع    ( الترجمة األولى وما تالها إلى منتصفأ)
 عشر الميالدي 

قصععة ترمجععة معععاين القععرآن مععن قبععىل املستشععرقني إىل بدايععة ا ستشععرا  ترجعع  
بالذات، بىل ا ستشرا  مبفهمومه احلديث بععدأ بةمجععة القععرآن. فبعععد أن و ععع  

أخععذ املفكععرون املسععيحيون يشعععرون باحلاجععة إىل احلععرب الصععليبية اأوىل أواار ععا 
ذلععص صععن  آلععة للحععرب ، ومععن مواجهععة االسععالم علععى الصعععيد العلمعع  والعقلعع 

, كمععا يصععفها (an instrument of pacific crusade)الصععليبية السععلمية 
, (Raymond)ويف مقععدمتهر رنونععد  (1).(Philip K. Hitti)يت حفيلب ك. 

 Peter the)قرو املعع طععر  يف اأنععدلا, وب (Toledo)طليطلععة رئععيا اأسععاقفة ب

Venerable)  كلععععععوين ديععععععر  , أسععععععق(Cluny)  اأول وراء كععععععان يف فرنسععععععا. و
ربيععة يف  ععع العلععوم عحيععث نقععىل أ ععر الكتععب الطليطلة؛ تأسيا مدرسة الةمجة ب
لةمجة القرآن الكرمي إىل  مشروعا  -قرو امل بطر -الثاينتبىن إىل اللغات اأوربية, و 

ة الالتينية, و   لغة العلر والثقافة يف أوروبا وقتذاك, وذلععص لععدحق القععرآن اللغ
 (Robert Retenensis). وقععام هععذه الةمجععة روبععرت ريتيننسععيا بزعمععه الكععرمي
 يعععاتجنلعععةا, وسععاعده يف  عععذه املهمععة  رمعععان مععن دملاإيف  (Chester)شسععةتمععن 

(Herman of Dalmatia)  فيععذ  ععذا املشععرو  يف مت تنو آخععر.  رجععىل  يف أملانيععا و
 

(1) K. Hitti; History of the Arabs, 6th edition, reprinted, London, 1958, p. 663.  
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اخلطعععوات العععيت اميعععذ ا رنونعععد   عععارة  نعععا إىل أن  عععذهالم. وجتعععدر ا1143سعععنة 
 طليطلةأدت إىل تأسيا أول مدرسة للدراسات ا ستشراقية يف أوروبا ب بطر و 

م، 1276يف  (Miramar)م, وكلية للر بان الكاثوليص مبريامععار1250يف عام 
م 1311يف  (Vienna)رار جملعععا فيينعععا وذلعععص لدراسعععة اللغعععة العربيعععة,   إىل قععع 

وسعععععععععععععالمنكا  (Louvain)لتأسعععععععععععععيا كعععععععععععععرا   امععععععععععععععات بعععععععععععععاريا ولوفعععععععععععععان 
(Salamanca).للدراسات العربية ، 

و كذا كان  ترمجة القرآن إىل اللغة الالتينية بدايععة لالستشععرا . أمععا الةمجععة 
 Bibliotheque deيف متح   و    ت  ر منها نسخة عليها توقي  املةجر روبف

l’Arsenal  وراء  ذه الةمجة دحق القرآن من يف باريا. وحيث كان اهلدف
فإهنععا مشعععو ة ومتحيعععزة إىل حعععد كبعععري, و عععائبتها الرئيسعععة أهنعععا ليسععع  يف احلقيقعععة 
ترمجة ملعععاين القععرآن الكععرمي, بععىل تعبععري تفسععريه وتععأويل  عنهععا، يقععول جععور  سععيىل 

(George Sale)  اللغععة االجنليزيععة فيمععا بعععدالذه قام بةمجة معاين القرآن إىل ع 
بعيوب  وتتص أهنا تتخطى حدود الةمجة ؛  "إهنا   تستحق تسمية الةمجة  (1)ع

 .(2)حبيث   يبقى هلا أية  به باأصىل" الزيادة والنقص
القععرآن لععدى اأوروبيععني علععى للتعععرف  وحيععدا   ومعع  ذلععص فإهنععا دلعع  مصععدرا  

صععععالحية الإبععععان احلركععععة ا وحظيعععع  با تمععععام بععععال ، عععععث أكثععععر مععععن  سععععة قععععرون
يف القععرن السععاد  عشععر   (The Reformation Movement)النصععرانية

 
 .نظر حت  النص لسيىل( ا1)

(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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قععام  وأيضععا  ، الذه قاد احلركععة-(Martin Luther) امليالده, وكتب مارتن لوثر
مقدمععة هلععذه  -إىل اللغععة اأملانيععة (The Bible) عنععد ر بةمجة الكتاب املقععد 

الةمجة  (Thomas Bibliander)  ببليندرالةمجة الالتينية للقرآن، فنشر توما
أخعععرى, وتبعععع  أربععع  نصعععرانية معع  مقدمعععة لعععوثر وأحلقهعععا بعععبعق كتيبععات دعويعععة 

و  1543يف الفععةة بععني   (Zurich) ورخيعع وا  (Basel)مععرات مععن مععدينيت بععاال 
 م.1550

ملا  غري الصحيحة أصبح  أصال   وأ ر من ذلص, فإن  ذه الةمجة الالتينية
 القعععععرآن إىل لغعععععات أوروبيعععععة حديثعععععة وذلعععععص لقعععععرن آخعععععر حعععععع ترمجعععععة  يقعععععال لعععععه

   إىل اللغة االيطالية واليت قام ها آنععدره  اتم. وأوىل  ذه الةمج1641سنة 
م. يععدع  أريفععاون 1547يف سنة  ةالصادر   (Andrea Arrivabene)أريفاون

 دعععاء أنه قام هذه الةمجة مبا رة من القرآن الكععرمي باللغععة العربيععة، ولكععن  ععذا ا
"يتضعع   :(J.D. Pearson)لععيا لععه أسععا  مععن الصععحة. يقععول  . د. بريسععون

   (Robert Retenensis)أهنا نقل  عن الةمجة اليت قام هععا روبععرت ريتننسععيا 
 نععععععرو ويقععععععول املستشععععععر  الشععععععهري ا  (1)نشععععععر ا ببلينععععععدر." وقععععععدأو تعبععععععري عنهععععععا 

(Zwemer) :  الةمجععة الالتينيععة هنععا مععن إ"إن  ععذه الةمجععة خاتلععة للغايععة حيععث
  (2)اليت قام ها روبرت ريتيننسن"

و ععععععععذه الةمجععععععععة االيطاليععععععععة اخلاتلععععععععة نقلهععععععععا إىل اللغععععععععة اأملانيععععععععة سععععععععليمان 
.  Alcoranus Mahometicusبعنععوان (Solomon Schewiggar) ععويغر

 
(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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  (Nurenberg)صععععععععععدرت  ععععععععععذه الةمجععععععععععة اأملانيععععععععععة مععععععععععن مدينععععععععععة نععععععععععورنث  و 
مععععةجر جمهععععول ترمجععععة باللغععععة  اأملانيععععة أعععععد  م, ومععععن  ععععذه الةمجععععة 1616سععععنة 

 م.1641تبع  يف سنة  De Arabische Alkoranاهلولندية بعنوان 
 

 (Andre du Ryer))ب( الترجمة الفرنسية لدو ريار 
وبعععد قليععىل مععن دهعععور  ععذه الةمجععة اهلولنديععة جعععاءت ترمجععة مسععتقلة باللغعععة 

ريعععار  دوه ندريععع قعععام هعععا آ  L’Alcoran de Mahomet:الفرنسعععية بعنعععوان
(Andre du Ryer)   صععدرت  ععذه و مللععص فرنسععا مبصععر,  الععذه كععان قنصععال

كععععان يععععتقن اللغتععععني العربيععععة   رريععععادو . قيععععىل إن م1647بععععاريا سععععنة  يفالةمجععععة 
والةكية إ افة إىل لغته الفرنسية، ولكن ترمجته مليلة باأخطاء والشوائب. يقول 

بعععد عععن الةمجععة مبعنا ععا احلقيقعع ، : "إن  ذا العمىل بعيد كىل ال(G. Sale)سيىل 
للنصعععوإ وإسعععقاتها  فهنعععاك أخطعععاء يف كعععىل صعععفحة, إ عععافة إىل إبعععدال متكعععرر

واال عععععافة إليهعععععا, و عععععذه العيعععععوب   نكعععععن الصعععععف  عنهعععععا يف  عععععذا النعععععو  معععععن 
ومعع  ذلعععص   يكعععن لديعععه انطبعععا   سعععكندرية تعععويال  الععععاي ريعععار يف ا. (1)العمععىل"
يف مقدمععة كتابععه: "إن القععرآن حمادثععة تويلععة السععالم والقععرآن, فيقععول عععن اسععلير 
جيعععىل  يت اخةعها النيب بتصرف غلععي ، فأحيانععا  وبني املالئكة وحممد، وال بني اهلل

املالئكعععة والنبيعععني, ويف كثعععري معععن اأمعععاكن  اهلل يكلمعععه ويعلمعععه الشعععريعة, وأحيانعععا  
ه كتابعع   جيعععىل اهلل يععتكلر بصععيغة اكمعع , وكععىل ذلععص مبععنه  غععري عععاده ....  ععى

"جمموعععة النصععائ " ... ويد شععص أن  ععذه  أحععد ر ععذا القععرآن, أو كمععا يقععول 

 
 . 6.  سيىل, املصدر السابق, إ( 1)
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السخائ  قععد لوثعع  أحسععن قطعع  اأرف, وسععتعةف بععأن معرفععة مععا  تويععه  ععذا 
و كععذا كععان  ععدف ريععار . (1)بععا ادراء" ةسععتلعىل تلععص الشععريعة جععدير  الكتععاب

 تشويه القرآن واالسالم.
العععداد أول  املعيبععة أصععبح  أصععال  مجععة الفرنسععية ة أن  ععذه ال واملد ش حقا  

 Alexander)سعععكندر رو  الترمجعععة ملععععاين القعععرآن باللغعععة االجنليزيعععة. فنقعععىل ا

Ross) م 1649ونشعععرت معععن لنعععدن يف ، الةمجعععة الفرنسعععية إىل اللغعععة االجنليزيعععة
 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 معععن فضعععيلة رو  أن يععععةف بكعععىل صعععراحة أن ترمجتعععه  ععع  ترمجعععة إجنليزيعععة 
الععيت قععام هععا ريععار، ومثععىل ريععار دععن رو  أن القععرآن  تععوه علععى  للةمجععة الفرنسععية

 حععا  ، غرور اأتراك وا و ر. علععى أيععة حععال، فععإن الةمجععة االجنليزيععة لععرو  أسععوأ
رو     أنبععىل  ،ليس  أهنععا مبنيععة علععى الةمجععة الفرنسععية املعيبععة لريععار فحسععب

، ومععععن   أ ععععاف للغععععة الفرنسععععية يعععععرف العربيععععة علععععى االتععععال  و  يكععععن متقنععععا  
 (2)أخطاء كثرية إىل اأخطاء اأصلية اليت ارتكبها ريار.

 
 The Alcoran of Mahomet, etc., London, 1649, p.A4   هيف كتاب  (A.Ross)نقله الرو   (1)

 ة االجنليزيعععة لعععرو , يف سعععيىل, املرجعععع  مجععع علعععى الة  (Zwemer)نعععرو ا و (sale) نظعععر ملحودعععات سعععيىلا  (2)
 السابق, وجملة

 The Moslem World, 1927 p250  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 6 

خالامععاكر كما نقلعع  ترمجععة ريععار الفرنسععية إىل لغععات أوربيععة أخععرى, فنقلهععا 
(Glazemaker)  نغععه ونقلهععا   (1),م1658إىل اللغععة اهلولنديععة وصععدرت عععام

(Lange)  ونقلهععععععععععععععععععا م1688إىل اللغععععععععععععععععععة اأملانيععععععععععععععععععة وصععععععععععععععععععدرت عععععععععععععععععععام ,
إىل اللغععععععة الروسععععععية.  (Veryovkin)وفرييععععععوفكني  (Postnikov)تنيكوفبوسعععععع 

ومجيعع   ععذه الةمجععات تبععع  عععدة مععرات عععث القععرن السععاب  عشععر املععيالده ومععا 
 بعد.

ويتض  ممععا سععبق أنععه مععن منتصعع  القععرن الثععاين عشععر املععيالده إىل هنايععة القععرن 
ترمجتععان ه يف غضععون أكثععر مععن  سععة قععرون, أعععدت أالسععاب  عشععر املععيالده، 

أصليتان ملعاين القرآن, إحدامها إىل اللغة الالتينية و   ترمجععة روبععرت ريتيننسععيا 
(Robert Retenensis)  م، والثانيععة إىل اللغععة الفرنسععية, 1143الصععادرة عععام

م. ومععن  ععذين اأصععلني 1647الصععادرة عععام  (de Ryer)و عع  ترمجععة دوريععار
, واأملانيععععععة, واهلولنديععععععة, أعععععععدت عععععععدة ترمجععععععات أخععععععرى إىل اللغععععععات االيطاليععععععة

كثععععرية مععععن إبععععدال   يعةيهمععععا أخطععععاءن اأصععععلني إوالروسععععية. وحيععععث ، واالجنليزيععععة
  النصعععوإ، وإسعععقاتها و عععوائب أخعععرى، فعععإن الةمجعععات اأخعععرى املبنيعععة  ععع موا

خطععأ. وكععان اهلععدف املعلععن وراء مجيعع   ععذه الةمجععات  عليهما كان  أسععوأ وأكثععر
. معععا كعععان  عععذا اهلعععدف هما بعععزعمهرو تشعععويهأ دحعععق القعععرآن الكعععرمي واالسعععالم

يتحقق وما كان  نتيلة  ذه املنشورات إ  إساءة فهر االسععالم بععني اأوروبيععني 
أن الةمجات كان  دفاعية   ؛عث قرون تويلة. و   اهلدف اأصل  وغري املعلن

 
(1) Glazemaker, Mahomet’s Alkoran, Door de Heer du Ryer uit d’ Arabische in de 

Franche taal gestelt, etc., Amsterdam, 1658. 
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 اللغععة الالتينيععةهنععا كانعع  موجهععة يف أول اأمععر إىل اأوروبيععني و  تصععب  إحيععث 
 منتص  القرن التاس  عشر امليالده. إ  يفأوربية دولية لغة 

 

 Ludovico) يتش)ج( الترجمة الالتينية الثانية لمرا

Marracci) وذراريها 
ويف هنايععة القععرن السععاب  عشععر املععيالده صععدرت ترمجععة  تينيععة جديععدة ملعععاين 

 يفونشععرت (Ludovico Marracci)   تشالقرآن الكرمي قام ها لودوفيكو مرا
لععععدى البابععععا    كا نععععا  تشعععع كععععان مرا.  (1)  1698سععععنة   (Padua)مدينععععة بععععادوا

وأ ععععدى عملععععه  ععععذا إىل  (Pope Innocent XI)إنوسععععن  احلععععاده عشععععر
. وكعععان اهلعععدف املعلعععن هلعععذه (Leopold I)االمثاتعععور الرومععع  ليوبولعععد اأول 

كمععا كععان اهلععدف كميعع  مععا سععبقها مععن الةمجععات.   بزعمه، الةمجة دحق القرآن
 Refutation) بعنوان "دحق القرآن" أل  مراتش  لةمجته مقدمة   الواق   ويف

 of the Quran) حصععر فيععه مجيعع  مععا قالععه املستشععرقون السععابقون لععه يف تشععويه
القععععرآن وإسععععاءة فهععععر االسععععالم وسععععرية النععععيب صععععلى اهلل عليععععه وسععععلر. أمععععا ترمجتععععه 

 ترمجتعععه   يف مععع  تشععع أدخعععىل مرا :فكانععع  علعععى نطعععا  أوسععع  معععن جهتعععني: أو 
تعليقعععععات  وا ععععع و ععععع  يف احل :وثانيعععععا ،عبعععععارات أو كلمعععععات حتريفيعععععة أو تأويليعععععة

االسععععرائيليات والروايععععات مععععن  كتععععب التفاسععععري  بعععععقيف وتفسععععريات اختار ععععا ممععععا 
. وكععان الغععرف مععن كععىل  ععذه اأسععاليب العقائععد املنحرفععة عععن السععنةاملو ععوعة و 

 حتقيق اهلدف املعلن.

 
(1) L. Marracchi, Alcorani textus universus Ex correctoribus Arabam exemplaribus 

summa, etc., Padua, 1698 
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لععدى املتحمسععني   ععديدا    إقبععا  تشعع مجععة مرافكععان مععن الطبيععع  أن تلقععى تر 
. وتبع  الةمجة م  مزيد من التعليقات مرة ثانية نصرانية ودعاة الالنصارى من 

. وقبععععىل ذلععععص ترمجعععع   ععععذه الةمجععععة إىل لغععععات أوروبيععععة  ععععع. م1721يف سععععنة 
مدينععة  يفإىل اللغععة اأملانيععة وصععدرت   (David Nerreter)فنقلها ديفيععد نرييععة

صععدرت الةمجععة م 1734م. ويف سععنة 1703سععنة  (Nurenberg) نععورنث  
علععى  الععيت كانعع  مبنيععة  امععا   (George Sale)(1)االجنليزيععة الشععهرية كععور  سععيىل

 A)فمثلععععه قععععدم سععععيىل ترمجتععععه مبقالععععة  هيديععععة  .(2) تشعععع الةمجععععة الالتينيععععة ملرا

Preliminary Discourse)  ه عن االسالم والقرآن, كما أدخىل يف م  ترمجتعع
. وكعععىل احلوا عع عبععارات حتريفيععة وتأويليععة وو عع  تعليقععات وتفسععريات أخععرى يف 

"إن فضععىل : (Rodwell) . يقععول رودويععىل تشعع  ععذه كانعع  مبنيععة علععى عمععىل مرا
ويعععةف  .(3) "تشعع ترمجععة سععيىل يعععود يف أول اأمععر إىل البحععوهب الععيت قععام هععا مرا

مبا ععرة مععن اأصععىل  أنععه قععام بةمجتععه اد عععىولععو  ،سيىل هععذا عععن تريععق غععري مبا ععر
 (4)باللغة العربية.
وتبع  عدة  ،لدى الناتقني باللغة االجنليزية  واسعا    ترمجة سيىل إقبا     لقي 

 السععنوات اصععة يفوخبمرات خالل القرنني الثععامن عشععر والتاسعع  عشععر املععيالده, 

 
(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 

 :يف سيىل ترمجة على لرودويىل التعليقات نظرا( 2)

J.M. Rodwell: The Koran translated from the Arabic, the surahs arranged in 

chronological order with notes and index, London, 1861, preface, p. xxv. 

 ه.نفس املرج ( 3)

 .  vii-vi إ ،سيىل: املرج  السابق( 4)
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1764  ,1774  ,1795  ,1801  ,1812 ,1821 ,1824 ,1825 ,
م 1844 ضعععمن  تبعععة سعععنة:وقععد ت. م1844و  1838, 1836, 1826

وتعليقععععات  (R.A. Davenport)ترمجععععة حيععععاة سععععيىل بقلععععر ر.أ. دافنبععععورت 
 .E.M) ر القسعععيا  عععويره خ  إ عععافية. ويف أواخعععر القعععرن التاسععع  عشعععر  ععع  

Wherry) :عمىل سيىل وأصدره بعنوان 
A Comprehensive Commentary on the Quran: comprising 

Sale’s translation and Preliminary Discourse. 

. م1884-1882لنععدن وبوسعع  يف  يفجملععدات ونشععر أربعععة يقعع  الكتععاب يف 
كتعععععب دينيسعععععون   م1921. ويف م1917و 1900, 1896وأعيعععععد تبععععععه يف 

مقدمة جديدة للكتاب وهذه املقدمة تب  عدة  (Sir Denison Ross)رو   
 A). كمععا ترمجعع  ونشععرت مقالععة سععيىل التمهيديععة م1973مععرات حععع سععنة 

Preliminary Discourse) وقععام دعععاة النصععرانية  ،عععدة لغععات أوروبيععة إىل
ية يف مصععر بةمجتهعععا إىل اللغععة العربيععة ونشعععرو ا بعنععوان: "مقعععا ت يف تالثوتسععتان
 االسالم".

  والةمجة االجنليزية لسيىل إىل تشويف غضون ذلص نقل  الةمجة الالتينية ملرا
  إىل اللغععة اأملانيععة تشعع ىل ترمجععة كتععاب مرالغات أوروبية أخرى. سععبق أن أ ععرنا إ

 Theodor)نقعععععىل ثيعععععودور أرنولعععععد م 1746. ويف سعععععنة م1703يف سعععععنة 

Arnold) .نقععىل  م1751ويف سععنة  (1)ترمجععة سععيىل االجنليزيععة إىل اللغععة اأملانيععة
  إىل اللغععة الفرنسععية ونشععر ا تشعع الةمجععة الالتينيععة ملرا (M. Savary)ره ام. سععف
عنععوان ال. تقععول صععفحة .Le Coran, traduit de l’ Arabe, etcبعنععوان: 

 
(1) Theodor Arnold, Der Koran, oder insgemein so gennante, Alcoran des 

Mohammeds, etc. Lmgo,  1746. 
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هنععععععا نشععععععرت مععععععن مكععععععة املكرمععععععة يف سععععععنة إلطبعععععععة واحععععععدة مععععععن  ععععععذه الةمجععععععة 
وقععد قيععىل  ععذا مععن  ،دعععاء لععيا لععه أسععا  مععن الصععحة إن  ععذا ا (1) ععع.1165

حظي   ذه الةمجة الفرنسية بشعععبية وقد أجىل إثبات صحة الةمجة عند القراء. 
هععععععا ترمجععععععة سععععععيىل االجنليزيععععععة. فطبععععععع  عععععععدة مععععععرات مععععععن مماثلععععععة ملععععععا حظيعععععع  

 (Rotterdam)ماوروتعععععععععععععععععرد (Amsterdam)مامسعععععععععععععععععةدأو  (Paris)بعععععععععععععععععاريا
, 1826, 1822-1821, 1793, 1783وذلععص يف  (London)ولنععدن
1828 ,1829 ,1883 ,1891 ,1898 ,1923 ,1948 , 
ومعععا بععععد. كمعععا حظيععع  بشععععبية مماثلعععة م 1968, 1963, 1960, 1958
نسعععععععية أخعععععععرى مبنيعععععععة علعععععععى الةمجعععععععة االجنليزيعععععععة لسعععععععيىل, قعععععععام هعععععععا م.  ترمجعععععععة فر 

بعععععاريا أول معععععرة يف سعععععنة  يفوصعععععدرت  (M. Kasimirski)كا رسعععععك 
, 1944, 1843, 1842وتبعععععععع  ععععععععدة معععععععرات وذلعععععععص يف  (2)م.1844
, وتبععععععة منقحععععععة هلععععععا أعيععععععد م1858و  1857, 1852, 1850, 1847

وكتعععععععععب حممعععععععععد م. 1973تبعهعععععععععا عشعععععععععرين معععععععععرة علعععععععععى اأقعععععععععىل حعععععععععع سعععععععععنة 
م. 1870طبعة الععيت صععدرت سععنة لمقدمة ل (Muhammad Arkoun)أركون

 (Garber Robles)و ععذه الةمجععة الفرنسععية لكا رسععك  نقلهععا جععاربر روبلععا 
كمععععا نقلهععععا ل. .أ. تععععولنا   (3),م1844صععععدرت عععععام و  ،ةنيإىل اللغععععة االسععععبا

(L.J.A. Tollens)  (1)م.1859صدرت عام و إىل اللغة اهلولندية 
 

 . 505إ  ،بريسونو املرج  السابق  (1)
(2) 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. 

(3) Gaber de Roble, Al-Koran, o domas civiles, morals, politicus y religiosus de los 

 musalmanes.  precdids de la virva de Mahomad. Traducio exactamente del 
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ذا كان  الةمجات ملعاين القععرآن يف  ععع اللغععات اأوروبيععة خععالل القععرن  ك
الثعععامن عشعععر وخعععالل معظعععر القعععرن التاسععع  عشعععر املعععيالده منبثقعععة ععععن الةمجعععة 

  . وتبعععا  املنبثقععة عنهععا لسععيىلالةمجة االجنليزية   أو عن تشالالتينية اليت قام ها مرا
الطويلة, واكدير بالذكر منهععا كان   ناك بعق ترمجات مستقلة يف  ذه الفةة 

 (D.F. Megerlin)د.ف. جمععرلني  أربعع  ترمجععات إىل اللغععة اأملانيععة قععام هععا أو   
وصععدرت  (F.E. Boysen)ف.إه. بويسععن م, وثانيا  1772وصدرت يف سنة 

وصععدرت يف سععنة  (S.F.G. Wahl) .ف. . وال , وثالثععا  م1773يف سععنة 
م. 1840وصععدرت يف سععنة  (Dr. L. Ullmann)د. أوملععان , ورابعععا  م1828

 (Buziday Szedmajr)وترمجعععة إىل اللغعععة اهلنغاريعععة قعععام هعععا بوايعععده ادمعععزر
وترمجععععععععة إىل اللغعععععععععة البولنديععععععععة قععععععععام هعععععععععا  .م. م، 1831سععععععععنة  يف توصععععععععدر 
وترمجععععة إىل اللغععععة  م،1858يف سععععنة  توصععععدر  (J.M. Buczaki)بععععوكزاك 

يف  تصععدر  (Frederick Crusentople)السععويدية قععام هععا فريععدرك كرنسععتوبىل
  وترمجعععة سعععيىل سعععيطرتا علعععى تشععع م. ومععع  كعععىل ذلعععص فعععإن ترمجعععة مرا1843سعععنة 

 الساحة خالل  ذه الفةة.
 ونكعععععععن التععععععععرف علعععععععى تبيععععععععة  عععععععذه الةمجعععععععات بأمجعهعععععععا لعععععععو نظرنعععععععا إىل 

والععععيت كانعععع  الصععععلة بععععني ، بعععععق نععععواح  الةمجععععة االجنليزيععععة الععععيت قععععام هععععا سععععيىل
والةمجععات الرئيسععة باللغععات اأوروبيععة اأخععرى مععن  الةمجععات الالتينيععة مععن ناحيععة

 ناحية ثانية.

 
original arabe por Kasimirski, interprete de la enbajada fancesa en Persia. 

Version castellana, Madrid. 1844. 

(1) 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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 )د( ملحوظات على ترجمة معاني القرآن لسيل
جععور  سععيىل  ععو أنععه يفععو  مجيعع  سععلفه يف العععداوة  علععىإن أ ععر مععا يالحعع  

أن  :أو    ،على ثالثة أ ياء يف مقدمة كتابععه و عع  ّكزللقرآن الكرمي واالسالم. فري 
أن مجي  ما سبق مععن ترمجععات القععرآن الكععرمي كانعع   :ير, وثانيا  القرآن خدا  وتزو 

للقععرآن،  جععدا   مؤيععدا   مبنيععة علععى اكهععىل وعععدم االنصععاف فأعطعع  للقععراء انطباعععا  
وذلععص مععن أجععىل إاالععة  ةفإنه من الضروره القيام بةمجة غري متحيز  :ومن  ، ثالثا  

لغطعععاء عمعععا يصعععفه فععع  ار ومعععن أجعععىل ، "أو عععام" العععذين تعععأثروا بالةمجعععات السعععابقة
  ر طعع ن  ذا  و  دفه فهععو   خيتلعع  عععن  ععدف بإوحيث  (1)اخلدا  والتزوير,ب
واآلخععرين الععذين قععاموا بةمجععة معععاين القععرآن   (Peter the Venerable)قرو املعع 

ويف احلقيقععة  ع  سععيىل بشععدة انتقععد رولععو بععزعمهر، ع  و و دحععق القععرآن، من قبله
 دفه وحيلة خلدا  القراء.االنصاف يف الةمجة نقيق هل لىكالمه ع

إنععععععه يف إعععععععداد ترمجععععععة معععععععاين القععععععرآن الكععععععرمي اعتمععععععد علععععععى  :يقععععععول سععععععيىل
املخطوتععععات واملراجعععع  املوجععععودة يف مكتبتععععه اخلاصععععة مععععا عععععدا تفسععععري البيضععععاوه 

. فاسععتعارمها مععن صععديق لععه, و ععذا (Gospel of Barnabas)جنيععىل برنابععا إو 
فقط من صدور ترمجتععه ونقلعع  أنه مات بعد سنتني ؛ غري صحي  الكالم أيضا  

مكتبته بأكملها م  مجيعع  املخطوتععات فيهععا إىل جامعععة أكسععفورد و عع  حمفودععة 
 

 , ونصه:iiiسيىل, املرج  السابق, إ   (1)
“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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, لكععععن قائمععععة  ععععذه الكتععععب (Bodelian Library)اآلن يف مكتبععععة بععععودي
واملخطوتات   تضر أيععة مععن تلععص املخطوتععات واملراجعع  الععيت يشععري إليهععا سععيىل 

نه ينقىل عناوين املراج  واملصععادر مععن واحلقيقة    أ (1)يف كىل صفحة من كتابه.
  .تشمن الةمجة الالتينية ملرا ةصا، وخبمؤلفات السابقني له

أمعععععا بالنسعععععبة للةمجعععععة والتفاسعععععري والتعليقعععععات يف اهلعععععوامش فيكررفيهعععععا سعععععيىل 
كمعععا  عععرف املععععاين   تشععع ،مرا ةصععع ا، وخباأخطعععاء والشعععوائب العععيت يرتكبهعععا سعععلفه

 بأساليب  ع، منها:
 .يف الةمجةنصرانية لحات استخدام مصط .1
 .ستهدف حتري  املعاينتيف الةمجة عبارات تفسريية وتأويلية   هإدخال .2
 .االساءة يف الةمجة .3
 .منه يف الةمجة اتعبار  وأإسقاط ألفاظ من اأصىل  .4
 .إدخال عبارات إ افية يف الةمجة ليس  هلا أية عالقة باأصىل .5
ى الظععن أو علععى روايععات غععري تفاسععري وتعليقععات مبنيععة علعع إدخالععه يف الةمجععة  .6

 .صحيحة وفاسدة
باال ععافة إىل إسععاءة املعععاين مععن عععدم فهععر الععنص. و  نكععن حصععر كععىل  ، ععذا

 ب يف مقالة مثىل  ذه, وفيما يل  إ ارة إىل بعق منها.ئ ذه الشوا
مععن البسععملة يف ترمجتععه هلععا,   لرريم  ا ذه بععدء يسععقط سععيىل كلمععة  ئبععاد
ومعنا ععا "بسععر  (In the Name of the Most Merciful God)فيكتععب: 

الريمن  اهلل ذه الرمحة للغاية". و كذا يفعىل يف كععىل مكععان تقعع  فيععه الكلمتععان 
 

 نظر تعليق دينيسون رو  على  ذا يف: ا  (1)
Hafiz Ghulam Sarwar, Translation of the Holy Qur’an, first edition, n.d., p.viii. 
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  ةتععه لعبععار مجتر ذلععص عنععد يف أول فرصععة لععه و  نصععرانية دم عبععارةخ. ويسععتاليم  
 Who)مععععن سععععورة البقععععرة, فيكتععععب: 3يف اآليععععة   الرررريؤ  ؤن بررررب    ل  رررر 

believe in the mysteries of the faith)   ومعنا ععا: "الععذين يؤمنععون
ععع "أسعععرار العقيعععدة" و ععع  ليسععع  مععععىن  بأسعععرار العقيعععدة". فيععععث ععععن "الغيعععب" بع

شعععري إىل "سعععر القربععععان  نصعععرايّن يمصعععطل    ععع  بعععىل  ،لكلمعععة "الغيعععب" صعععحيحا  
يف اآليععة   آت برر  س  رر   رر   رريؤ  ال  برر  و  املقععد ". وكععذلص يععةجر العبععارة 

 And gave evident miracles to Jesus)  عة كاآلتعع سععورة البقععر مععن  87

the son of Mary)   ."ومعنا ععا "آتينععا املعلععزة الوا ععحة لعيسععى بععن مععرمي
 حيث جيد الفرصة هلا.النصرانية و كذا يستخدم املصطلحات 

 يعععععععةجر  فمعععععععثال   ،يغعععععععري املععععععععىنجنعععععععده  وا عععععععحةوحعععععععع بالنسعععععععبة لكلمعععععععات 
 because)  سورة البقرة كاآليت:من   10ية  اآليف     ن  ك نبا ؤكي ب   العبارة  

they have disbelieved)    أه "أهنر   يؤمنوا". و  نكن ا فععةاف أنععه
أه "    (disbelieved)يعرف معىن الكلمة "يكذبون", ولكنه يكتب متعمدا

  يفهععععر العبععععارات العربيععععة  وأحيانععععا  وذلععععص مععععن أجععععىل حتريعععع  املعععععىن.  ؛يؤمنععععون"
مععن  26يف اآليععة    صي  ر  وأمرن أ  يفهر عبععارة ، مثال  ، مجةفيخطئ يف الة 

 do thou make him to see)( فيكتععب معنا ععا18سععورة الكهعع  )سععورة 

and to hear)  . ،ولكععن يظععن سععيىل أنععه أمععر للنععيب صععلى إن  ذا فعىل التعلب
قععععائال: " ععععذه عبععععارة  احلا ععععيةعلععععى  ععععذا يف    يضععععي  تعليقععععا  ، اهلل عليععععه وسععععلر

تععععععععدل علععععععععى سععععععععفا ة تعلععععععععير االنسععععععععان هلل"   يشععععععععري إىل البيضععععععععاوه  سععععععععخرية
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 ذا التعليق إىل البيضاوه واكاللني خععدا  فا عع  فإهنمععا  ةإن نسب (1)واكاللني.
يف كتابتعععععه "جعععععالل العععععدين" بعععععد  ععععععن   كعععععذا. وخيطعععععئ سعععععيىل أيضعععععا   يفسعععععرا  

معععن "اكاللعععني". وكعععىل  عععذا يعععدل علعععى أنعععه   يراجععع  الكتعععابني بعععىل نقعععىل االحالعععة 
  .تشمرا

ىلّ  وكعععععذلص  سعععععورة البقعععععرة: معععععن  17عنعععععد ترمجتعععععه آليعععععة  يعععععأيت بتفسعععععري م ضععععع 
   ثله  كنثر  الريا امردبنا نر لا  لنر  أمر ح   ر  مبلر  نور  ا   بربلو 

. يقول سيىل يف تفسريه هلععذه اآليععة: "يف  ععذه  وتيكه   ي ظلن   ال ؤ صيو 
إ عععال النععار, فعنععدما  الفقرة يقارن حممد الرجىل الذه   يؤمن بععه معع  رجععىل يريععد

يغمعععق عينيعععه خشعععية أن يبصعععر. واملععععىن  نعععا نعععاقص, فعععيمكن   ءتشعععتعىل وتضععع 
إيضععععاحه بإ عععععافة الكلمعععععات: فيتعععععوىل عنهعععععا ويغمعععععق عينيعععععه، أو كلمعععععات هعععععذه 

و  املعىن غري وا عع . واملثععىل  نععا بشععأن  ةإن العبارة  نا ليس  بناقص (2)املعىن."
بشععععأن د صععععلى اهلل عليععععه وسععععلر, و  املنععععافقني,   بشععععأن الععععذه   يععععؤمن مبحمعععع 

يت أصرف الرجىل املزعوم عن النور, بىل اهلل يذ ب بنور ر.   يفهر سيىل اآلية في
 للغاية. تفسري مضىل  ب

كلمتعععني   ويف كثعععري معععن اأمعععاكن يعععدخىل سعععيىل يف ترمجتعععه لعبعععارة معععا كلمعععة أو
 21اآليععة يف بدايععة   ؤرر  أؤهرر  البرر   يععةجر العبععارة  مععثال   ،وذلععص لتغيععري املعععىن

 
 ونصه:، 228-227إ  ،سيىل: املرج  السابق  (1)

“This is an ironical expression intimating the folly and madness of man’s 

presuming to instruct God (Al-Baidawi and Jalaluddin). 
 ونص سيىل كاآليت:  (2)

“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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كريل   يععع" "يععا أ ععىل مكععة", ويععةجر عبععارة  O men of Mecca)البقععرة( 
 We make you O"  مععن سععورة البقععرة 143يف بدايععة اآليععة   جعلبرر ك 

Arabians وذلععععص  ؛يععععع" "يععععا أيهععععا العععععرب". و كععععذا يفعععععىل يف أمععععاكن أخععععرى
 لعرب فقط.اليثب  أن القرآن واالسالم خيصان 

فمععثال يععةجر  ،كىل البعد عععن الصععحة لكلمععات معروفععةبعيد   يأيت مبعىنكما 
 كذا: )البقرة(  212يف بداية اآلية   زؤ  لليؤ  كفيوا الح  ة الان    العبارة 

(The present life was ordained for those who believe not) 
: 12يععع" "قععدرت أو قضععي  احليععاة الععدنيا للععذين كفععروا" والعبععارة يف آخععر اآليععة 

 يةمجها كاآليت:  كيل  زؤ  للن ي       ك نبا ؤعنلب   يونا
 (Thus was that which the transgressors committed 

prepared for them)  ."يععع": " كععذا أعععدت للمسععرفني مععا كععانوا يرتكبععون
" قضععي "ومعنا ععا "قععدرت" أو   ordained فمععرة يععةجر الكلمععة "ايععن" بكلمععة

ومعنا ا "أعدت" كمععا يععةجر الكلمععة "يعملععون"  preparedومرة أخرى بكلمة 
ليسعععع  غععععري  الةمجععععات ومفاد ععععا "يرتكبععععون". وكععععىل  ععععذه committedبكلمععععة 
 نظرية اكث الفاسدة.على اآليتني  محىلستهدف تبىل  ،فحسب ةصحيح

و نععاك ملععات مععن اأخطععاء والتحريعع  يف ترمجععة سععيىل مععن البدايععة إىل النهايععة, 
كمععا ترمجعع  إىل   ،وتبععع  عععدة مععرات ،مععن قععرنني  أكثر تدوول وم  ذلص فإهنا 

لغععات أوروبيععة أخععرى, وذلععص أهنععا كانعع  ميععدم الغايععة الععيت أعععدت مععن أجلهععا. 
يف النصعععع  الثععععاين مععععن القععععرن التاسعععع  عشععععر  ، وخباصععععةولكععععن الظععععروف تغععععريت

 امليالده, فظهرت ترمجات جديدة يف  ع اللغات اأوروبية.
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القرن التاسع عشر   الترجمات في النصف الثاني من -هـ
 الميالدي 

والةمجععات الععيت صععدرت يف النصعع  الثععاين مععن القععرن التاسعع  عشععر املععيالده 
عكسعععععع  التغيععععععريات الععععععيت حصععععععل  وقتععععععذاك يف اأو ععععععا  السياسععععععية والدوليععععععة 
وا جتا ععات الععيت تععرأت بسععببها علععى كتابععات املستشععرقني. فقععد رسععخ  الععدول 

فريقيععة، منهععا عديععد مععن الان اآلسععيوية وااأوروبيععة مسععتعمرا ا يف كثععري مععن البلععد
بعععععدأت نصعععععرانية، و البلععععدان االسعععععالمية، كمععععا تأسسععععع  عععععدة مجعيعععععات إرسععععالية 

أنشععطتها التنصععريية يف تلععص املسععتعمرات. ويؤيععد  ععذه اأنشععطة جيععىل جديععد مععن 
نعععععه كعععععان   بعععععد معععععن توجيعععععه  عععععذه إاملستشعععععرقني بدراسعععععا ر وكتابعععععا ر. وحيعععععث 

لوا عدّ قد ، فبىل إىل الشعوب املسلمة أيضا   ، فحسبالكتابات   إىل اأوروبيني 
وا يسععرون  ععدفهر اأسععا  ويعلنععون يف مقدمععة كتابععا ر ؤ املنععا   واأسععاليب وبععد

 عععنقععاموا بدراسععات وحبععوهب ملموسععة  أهنر يريدون املو وعية واالنصاف, وأيضا  
يوجهععععون  االسعععالم مععععن أجعععىل  ععععن  لعععوم جديععععد عليعععه. ويف  ععععذا الطعععور بععععدؤوا 

أن القعععرآن )واالسعععالم( معععزي  معععن احلقعععائق والتععععالير  إىل حماولعععة إثبعععات كتابعععا ر
 املستعارة من اليهودية واملسيحية.

 (Aloy Sprenger)ورواد  ذا اكيىل اكديد من املستشععرقني ألععوه سععثجنر
. (Theodor Nöldeke)ه وثيععودور نولدكعع  (William Muir)مععوير وويلععير 

ستعمارية الثيطانية يف اهلند, كمععا كانععا علععى  دف  االدارة او وكان اأو ن من م
النشععيطة  نععاك,  (Missionary Societies)صععلة وثيقععة باكمعيععات االرسععالية

 Life of)موير  وكالمها كتب عن سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلر. أما كتاب  

Mahomet)  صعععدر أول معععرة يف ع فجملعععدات  ةو عععو باللغعععة االجنليزيعععة ويف أربعععع ع
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 Das Leben Und Die Lehre)م، وأمععا كتععاب سععثجنر1858-1861

Des Mohammed) - فصععدر أول  -جملععداتة  ععو باللغععة اأملانيععة ويف ثالثعع و
يف كتابععه النيععىل مععن  خصععية الرسععول  م. وكالمها حععاول1865-1861مرة يف 

أن القععرآن واالسععالم مبنيععان  ادعيععاصععلى اهلل عليععه وسععلر والععوح  والقععرآن، كمععا 
 )Qorans des Geschiste(ه وأمععا كتععاب نولدكعع  (1)واليهودية. على النصرانية

فريكعععز علعععى تعععاريس نعععزول السعععور واآليعععات القرآنيعععة مععع  تعععر  نظريعععات  عععع علعععى 
 أسا  ا فةا ات والظن.

ا سععتنتاجات  أدهععرتفالةمجععات ملعععاين القععرآن الععيت صععدرت يف  ععذه الفععةة 
جععععديرتان بالععععذكر علععععى مععععن  ععععذه الدراسععععات ا ستشععععراقية، ومععععن بينهععععا اثنتععععان 

 .J.M)ا  . م. رودويععىلمعع اأخععص، وكلتامهععا باللغععة االجنليزيععة. قععام بععاأوىل منه

Rodwell) رملا إه.  ع. باموقام بالثانية منه(E.H. Palmer). 
 

 (J.M. Rodwell) ترجمة رودويل 
 ,The Koran: translated from the Arabic)صدر كتاب رودويىل

the surahs arranged in chronological order, with notes and 

index)  سعععثجنرو ثر إىل حععد كبععري بكتابعععات مععوير، أم، وكععان قععد تععع 1861يف، 
. فكتب مقدمة تويلة لةمجته حتدهب فيها بإجياا عن مجي  ما قالععه مععوير هونولدك

وسثجنر يف كتابيهما عن  خصية الرسول صلى اهلل عليه وسلر وتلو  االسالم 
كما أكد أن االسالم ما  و إ  خليط من اليهوديععة واملسععيحية والوح  والقرآن،  

 
، 290-253إ وقعد قمنعا بعدحق  عذه املعزاعر يف كتابنعا: سعرية النعيب صعلى اهلل عليعه وسعلر واملستشعرقون   (1)

 م .1997 ،املدينة املنورة
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فهعععععععععععو "يهوديعععععععععععة جمعععععععععععردة ععععععععععععن  ععععععععععععائر موسعععععععععععوية ومسعععععععععععيحية جمعععععععععععردة ععععععععععععن 
وأ ععاف قععائال: "إن احللععة   (the trinity)والتثليععث (atonement)التكفععري

مسععلر  عع  أن   ينتقععد معع  اليت ينبغ  أن يستخدمها املبشر املسيح  يف تعامله 
بىل يثب  أنه يتضمن  ظايا منفصلة مععن احلععق، أه ، من اأخطاءاالسالم مجلة 

، كععامال    الثانيععة، بععدون فهمهمععا فهمععا   و سععيماأنه مب" على املسيحية واليهودية، 
 (1).(final dispensation)إىل أن املسيحية    الشريعة النهائية  ومشريا  

اقةاحععات نععه  ععاول تطبيععق أ ع كمععا يتضعع  مععن عنععوان كتابععهع   وأ ععر مععن ذلععص
يف تعععاريس نعععزول السعععور واآليعععات القرآنيعععة ويرتعععب السعععور حسعععب  همعععوير ونولدكععع 
عن    صورة ميتل   اما  عطوبذلص ي chronological order  الةتيب الزم"

الصورة احلقيقية للقرآن. و دفععه لععيا إيضععا  معععاين القععرآن بععىل تشععويهها وإثبععات 
 أن القعععععععععععععععععععععععععععععععرآن يتكعععععععععععععععععععععععععععععععون معععععععععععععععععععععععععععععععن  عععععععععععععععععععععععععععععععظايا منفصعععععععععععععععععععععععععععععععلة معععععععععععععععععععععععععععععععن 

 حوا ععيهوأنععه مععن تصععني  حممععد )صععلى اهلل عليععه وسععلر(, ويف كثععري مععن  ،احلععق
يقول إن النيب )صلى اهلل عليه وسلر( قام بتعديىل السععور واآليععات وتنقيحهععا مععن 

 حني آلخر.
افةاف أن النععيب صععلى اهلل عليععه وسععلر قععام بتعععديىل اآليععات والسععور لععيا لععه 

ع الععذه حاولععه  لقرآنيععةأسععا  مععن الصععحة. ومععن نتععائ  الةتيععب اأخععر  للسععور ا

 
(1) Rodwell, The Koran etc., London 1861, preface, p.xxll.   

 :يل  كما  ونصه

“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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إ  لععدى الععدوائر التنصععريية. أمععا القععارئ املسععلر    تلععق إقبععا   تععه أن ترمج رودويععىل ع
 ا ترمجة صحيحة د  والكره، وأما القارئ غري املسلر فلر يع بعني الريبة  افنظر إليه

كوهنعععا ومسععتقيمة للقعععرآن، كمعععا واجعععه صععععوبة يف مقارنعععة الةمجعععة باأصعععىل. وحعععع  
أنععه مععن املعععروف أن معظععر السععور  ة؛فه  بال جدوى وغععري حقيقيعع  يا  عمال  علم

 ا قد أنزل  يف ؤ بىل كان  أجزا ،القرآنية   تنزل كىل واحدة منها يف وق  واحد
أوقعععات فتلفعععة، وحعععع بالنسعععبة هلعععذه اأوقعععات املختلفعععة لعععيا  نعععاك إمجعععا  بعععني 

ف رودويععىل نفسععه العلمععاء املسععلمني القععدماء و  بععني املستشععرقني أنفسععهر. ويعععة 
يف القرآن( يف مستهىل ترمجته   96، يض  سورة العلق )سورة هذه احلقيقة. فمثال  

: "إن  ععذه اآليععة ومععا   يعلععق علععى اآليععة السادسععة منهععا قععائال   ،كالسععورة اأوىل
 أنأ يف  إىل السورة فيما بعد، وذلص قبععىل اهللععرة." وجتععدر اال ععارة إىل  تال ا

معظععر السععورة، بععىل ثالثععة أرباعهععا،  يعععةف رودويععىل أن، آيععة   19يف سععورة العلععق 
مععن سععورة  11حسععب الةتيععب الععزم". وكععذلص بالنسععبة آليععة  ممععا نععزل أو   لععيا 
يقععول: "إن تععاريس  ععذا اكععزء مععن السععورة  -الععيت يضعععها ثانيععة يف الةتيععب -املععدثر

ة آليععة "،   يقععول بالنسععبجععدا   خيتل  عن تاريس اآليات السععب  اأوىل، ولععو قععدنا  
يبدو أن  ععذه اآليععة واآليععات الععثالهب التاليععة أدخلعع  فيمععا بعععد، رمبععا "منها:  31

وكععععذلص بالنسععععبة لسععععورة الفاحتععععة الععععيت يضعععععها ثامنععععة يف الةتيععععب  (1)يف املدينععععة,"
والععيت ، يف قائمععة السععور املبكععرة أخععريا   هيقول: "إن  ذه السورة اليت يضعها نولدكعع 

 ."32ان  قد ألف  قبىل سورة يضعها موير سادسة يف قائمته، ك

 
(1) Rodwell, The Koran, second edition, p.4.  
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 كععذا يعععةف رودويععىل أن الةتيععب الععزم" الععذه قععام بععه لععيا بصععحي  علععى 
 فعمله ففق وغري واقع . ،االتال 

. فمثععععىل سععععيىل خيطععععئ اتمععععن اأخطععععاء والتحريفعععع  فيعةيهععععا كثععععريأمععععا ترمجتععععه 
 الكهعععععععع :26يف اآليععععععععة   أ صررررررري  ررررررر  وأمرررررررن  رودويعععععععىل يف فهععععععععر العبععععععععارة 

نظععر أنعع  واسععتم " ايععع" "  look thou and hear unto himويكتععب:
الرريؤ  ؤدرر  لب   )سععورة غععافر(  35يف ترمجتععه لةيععة  ءمثععىل سععيىل يسعع  وأيضععا  

  ...  ي آؤ   ا     ي ملط   أت و  ك ي  قد  سبرا ا  وسبرا الريؤ  آ بربا
 ويكتب:

 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 فهر الذين يبغضهر اهلل والععذين آمنععوا"، 

وخيطععئ يف معععىن اكععزء الثععاين مععن العبعععارة،   ؤدرر  لب  فيحععرف معععىن الكلمععة 
العععذين آمنعععوا،   عنعععد اهلل و  أن عمعععىل الادلعععة يف آيعععات اهلل مبغعععوف جعععدا   و:و ععع 

 الذين جيادلون فيها.
عن إدخال عبارات حتريفية وتأويلية يف نص الةمجة،  امتن رودويىل إن كان و 

ععبثها يف حععواي ، يعلععق علععى اآليععات السعع  مسععيلة وتشععويهية. مععثال   فإننععا جنععده يع
فيقععول: ع يف ترتيبععه  74الععيت جيعلهععا سععورة ع ( 30اأوىل مععن سععورة الععروم )السععورة 

ن إىل  ذه اآليات الثبات تلق  نبيهر الوح ، ولكععن جتععدر ؤو سلمني يلل"إن امل
وقتععذاك وكععان نكععن للقععارئ أن جيعععىل  مشععكولةاال ععارة إىل أن اآليععات   تكععن 
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، أو أن الفقععرة فيكععون التنبععؤ صععحيحا   مبنيا  للمعلععوم أو للملهععولالفعىل يف اآلية 
 .(1)ألف  حبيث تكون صحيحة يف أية حال من اأحوال"

الفقعععرة   تؤلععع  حبيعععث تكعععون صعععحيحة يف أيعععة حعععال معععن اأحعععوال، و   إن
تليععع   اإنععع و  مبنيعععا  للمعلعععوم أو للملهعععول؛يعععةك العععال للقعععارئ أن جيععععىل الفععععىل 

، فتحععدى مشععركو ومشععكولة اآلناآليععات وأعلنعع  فععور نزوهلععا كمععا  عع  مكتوبععة 
  لى الفر مكة صد  التنبؤ واقتمروا على ذلص وفشلوا فيه عندما غلب  الروم ع

مبنيا  للملهول، أو "غ لب "  واأمر ليا متوقفا على جعىل الفعىل )غلب (. (2)
أو  املعلععوممععن الهععول إىل (3)الفعلععني  كععال، وإذا فعلنا ذلص أو قلبنععا  مبنيا  للمعلوم

يف  بالعكا، لكععان املعععىن غععري حقيقعع  مععن حيععث التععاريس، فرودويععىل فطععئ  امععا  
 اعمه.

و عع  السععورة ع ( 17مععن سععورة االسععراء )السععورة  17ويف تعليقععه علععى اآليععة 
صلى اهلل عليععه وسععلر أراد  إن حممدا  : يقول ع يف ترتيبه 67اليت جيعلها سورة رقر 

ععع "اهلل" فعععرأى أن املشعععركني يظنعععون أهنمعععا إهلعععان، فحعععذف   ربعععط اسعععر "العععرمحن" بع
 .(4)من بقية السور  اليمن 

فإن من السور اليت جيعلها  ؛يهاإن فضيحة  ذا الكالم   تتطلب اال ارة إل
حسععب ترتيبععه( ويف  68رودويععىل بعععد  ععذه السععورة )االسععراء( سععورة النمععىل )رقععر 

ومععن بععني  ععذه السععور سععورة فصععل  )رقععر ، تقعع  كلمععة "الععرمحن" 30آيتهععا رقععر 

 
 .217إ  ،املصدر نفسه( 1)

 .21/19 تفسري الطثه (2)

 ( ومها ) غ لب  الروم ( و ) … سيع ْغلبون ( ] الللنة العلمية [ .3)

 174, إ نفسه املرج  ،رودويىل  (4)
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ومععن بععني  ععذه السععور ، كلمععة "الععرمحن"  41حسععب ترتيبععه( ويف آيتهععا رقععر  71
كلمععة "الععرمحن"، ومععن   30( ويف آيتهععا رقععر حسععب ترتيبععه 90سععورة الرعععد )رقععر 

  163 احسعععب ترتيبعععه( ويف آيتهععع  91بععني  عععذه السعععور سععورة البقعععرة )سعععورة رقععر 
 God ofكلمعععة "العععرمحن". ويف كعععىل  عععذه اأمعععاكن يعععةجر رودويعععىل الكلمعععة 

mercy أوCompassionate  ذا إ ععافة إىل البسععملة علععى رأ  كععىل سععورة  ،
 يف كععععىل مكععععان. واحلقيقععععة  عععع  أن رودويععععىل  بعععععد سععععورة االسععععراء الععععيت يةمجهععععا 

وذلععععص مععععن  ععععدة رغبتععععه يف تشععععويه  ؛يععععتمكن مععععن التعععععرف علععععى تناقضععععه وكذبععععه
 القرآن.
 

  (E.H. Palmer) ترجمة بالمر  
الععيت أصععدر ا جامعععة أكسععفورد  (E.H. Palmer)رملوالةمجة الثانيععة  عع  لبععا

 The)م  عععمن سلسعععلة عنواهنعععا "الكتعععب املقدسعععة للشعععر " 1881يف سعععنة 

Sacred Books of the East) .وحمرر ا العام ف. م. مو ر 
تق  الةمجععة يف جملععدين ومهععا اللععد السععاد  واللععد التاسعع  مععن السلسععلة.   
يعععرف مععو ر اللغععة العربيععة و  تكععن لععه يععد يف الةمجععة.  تععوه اللععد اأول ترمجععة 

 والثاين ترمجة البقية من السور القرآنية. 16-1السور 
كتابعععععات املستشعععععرقني املعاصعععععرين مثعععععىل ميعععععوير بقعععععد تعععععأثر  ر أيضعععععا  ملان بعععععاكععععع 

صعععععفحة  71وسعععععثجنر، فكتعععععب مثعععععىل رودويعععععىل مقدمعععععة تويلعععععة لةمجتعععععه تقععععع  يف 
(lxxx-ix) الذين جاء فععيهر  يتحدهب فيها عن تلو  االسالم وأو ا  الشعب

 37حمتويععات القععرآن ويقعع  يف  لععه: القرآن. ويل   ذه املقدمة ملخص عما يقععال
 مععععععععععع   م1900 سعععععععععععنة تبعععععععععععع   عععععععععععذه الةمجعععععععععععة معععععععععععرة ثانيعععععععععععة يف  صعععععععععععفحة. 
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مقدمععععععععة إ ععععععععافية كتبهععععععععا ر. أ. نيكولسععععععععون وذلععععععععص  ععععععععمن سلسععععععععلة عنواهنععععععععا 
  بعد ذلص تبع  عدة مععرات يف بريطانيععا والو يععات  ،"الكالسيكيات العاملية"

 املتحدة واهلند.
 الفععا  خ-فهععو يظععن  ،ر تتصععىل مبزاعمععه يف لغععة القععرآنملإن خصيصععة ترمجععة بععا

أن لغععة القععرآن بدائيععة وغععري مسععتوية،  -ملععن قبلععه وبعععده مععن املةمجععني املستشععرقني 
جنليزيععة. الميلو عن اأناقة والرقة اأدبية، فال تناسب ترمجتها إ  بلغة مماثلة من ا

ثمعععا تقععع  عبعععارة ي، فحترمجعععة حرفيعععةر: "قعععد قمععع  بةمجتعععه )أه القعععرآن( مليقعععول بعععا
ترمجتها بعبارة مماثلة من اللغة االجنليزية، ولو أن  يفتردد عربية بدائية ومبتذلة   أ

 (1) ذه الةمجة احلرفية قد تد ش القارئ."
ر بلغة القرآن دن خاتئ وباتىل. ويف احلقيقة ينته  هن  الةمجععة ملبا إن دن  

   عبارات اصطالحية ذات معان  يف احلرفية لتصحي  املعىن، فيفعىل ذلص حع 
يعععةجر  معععن جمعععرد فهعععر مععععاين كلما عععا منفصعععلة. معععثال   تهعععاترمج سعععتمدتنكعععن أن 

للفقياح اليؤ  أمصيوا  ي م     من سورة البقرة:  273العبارة يف بداية آية  
 بع  ا  ال ؤ دط عب  مي    ي األلض

 “The poor who are straitened in God’s way and cannot 

knock about the earth.” 

ذين أحصعععععععروا يف سعععععععبيىل اهلل   يسعععععععتطيعون أن يقرععععععععوا ومعنا عععععععا: "للفقعععععععراء الععععععع 
  knock about the earthيف اأرف" اأرف.." فيكتب معىن العبارة " ربا  

 
(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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ل يف ا  التلععو  ،جنليز تع" "معاملععة بقسععوة وغلظععة"الو ذه العبارة يف اصطال  ا
 تعليعععق عليهعععا يفبر ترمجتعععه  عععذه ملبعععا يسعععو املععععىن للعبعععارة.    العععذه  عععواأرف 
 :قائال   احلا ية

"علّ  أن أذكر القارئ مرة أخرى املالحظة يف املقدمة أن لغععة القععرآن بدائيععة 
اآلن مهذبععععة وأنيقععععة, ّد ومبتذلععععة يف احلقيقععععة ولععععو أن العبععععارات املسععععتعملة فيععععه تععععع 

و كععذا يععدين  (1)وذلص أن العربية اأدبيععة قععد صععيغ  علععى اأسععلوب القععرآين."
 ترمجته البدائية. تسوي من أجىل  ر اللغة العربية برمتهاملبا

ل برر  ا ررد   )سععورة اأعععراف(:  89كمععا يععةجر القطعععة اأخععرية مععن اآليععة 
 بع    بب  و    نب ب    لحق وأنت خ ي الف تح  

O Lord, open between us and between our people in 

truth, for Thou art the best of those who open. 
إن  ععععذه احلا عععية:   يقعععول يف  افعععت  بيننعععا وبعععني قومنعععا" حرفيعععا  فيعععةجر العبعععارة "

 .(2))أعطنا فرصة(  give us a chanceالعبارة تع" 
املعععىن مععذكور  احكر أو اقق بيننععا" و ععذاإن العبارة   تع" "أعطنا فرصة" بىل "

والععذه صععدر قبععىل عقععد علععى اأقععىل  (Lane’s Lexicon)حععع يف قععامو  لععني 
عليععه ع  عيب  من ر مالحظة أن الدعاء  ناملمجته. وكان على بار بة ملمن قيام با
، فمععا كععان لععه أن يطلععب "فرصععة" هنائيععا   بعد أن رفق قومه دعوته رفضععا  ع السالم 

 
 ونصه فيما يل :، 1جملد ، املرج  السابق ،رملبا( 1)

“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.” 

 .149إ  ،املرج  السابق( 2)
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من ربه. كما كان ينبغ  مالحظة أن العبارة "بععاحلق" مناسععبة للقضععاء واحلكععر   
 العطاء الفرصة.

 )التوبة(:  61القرآن ترمجته لةية ثبات بدائية لغة إر ملومثىل آخر حملاولة با
و رربه  الرريؤ  ؤررننو  الب رري وؤقبلررب  وررب أن  نرر  أن  خ رري لكرر  ؤررن    رر   
وؤررن   للنررن ب   ولمنررن للرريؤ  آ برربا  رربك  والرريؤ  ؤررننو  لمررب  ا  لهرر  

 كالتاي:   سياب أل  

“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.” 

لنيب ويقولععون  ععو آذان، قععىل أذن ومعىن  ذه: "ومنهر الذين يكونون بآذان ا
خري لكر يععؤمن بععاهلل ويععؤمن للمععؤمنني ورمحععة للععذين آمنععوا مععنكر والععذين يكونععون 

يقععول فيععه: "قععد  احلا ععيةيف  بآذان رسول اهلل هلر عذاب ألير."   يضععي  تعليقععا  
ظ علععى السععخرية بكلمععة اجنليزية البدائية  نا من أجىل احلفعع الاستخدم  العبارة ا

  (1)تق  يف اأصىل."أذن، واليت 
مهمععا كععان معععىن العبععارة يف االجنليزيععة القدنععة ومهمععا كانعع  السععخرية  :نقععول

الععيت تقعع  مععرتني يف  ععذه اآليععة والععيت يةمجهععا   ؤرننو  املتعلقة ها، فإن الكلمععة 
ذى" آصععرفة عععن "تبععىل  عع  م ،ليس  هلععا أيععة صععلة بععاأذن by the earsر بع ملبا

 
 .181إ  ،املرج  السابق( 1)
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ذى" ومعععىن الكلمععة: "يصععيبون بععاأ  والضععرر." آ"فعععال مععن مصععدر يف بععاب اال
 .ومضحكا  فظيعا   أر ارتكب  نا خطملإن با

يسععقط عبععارة  مععثال   ،عبارات مععن اأصععىل يف ترمجتععه ر أحيانا  ملكما يتخطى با
 وتخيج الن ت    الحري   ل عمععران( يف ترمجتععه هلععا، آ)سععورة  27مععن اآليععة

ترمجته هلا, كما  يف)سورة يوس (  65من اآلية   ونن ي أولب   ويسقط عبارة 
تقولععون" يف الةمجععة مععا نقول" فيهععا إىل "ما الكلمة " يةجر اآلية اليت تليها مبد   

أه "اهلل علععى مععا تقولععون   God over what ye say has chargeفيكتععب 
مععا نقععول وكيععىل" يف اأصععىل. وكععذلص يف ترمجتععه لسععورة علععى من "اهلل  وكيىل" بد   

وإنا لأى الرريؤ  ظلنرربا العررياب  و عع   85مععن الةمجععة آيتهععا النحععىل يسععقط 
)سععورة العنكبععوت(  46ويف ترمجتععه لةيععة .   ال ؤخفف سبه  وال و  ؤبظيو 

وال تدررر  لبا أورر  الكدررر ب إال  رر لدي وررري أم رر  إال الررريؤ  ظلنررربا  و ععع : 
 به ، ونبلبا آ ب    ليا أنز  إل ب  وأنز  إل ك  وإلهب  وإلهك  واما ونح  

يبعععدل العبعععارة "إ   :و ععع , أو    فادحعععةفريتكعععب ثالثعععة أخطعععاء .  لررر    رررلنب 
 :اأمر "وقولوا" إىل "والذين قالوا" وثالثععا   فعىليبدل  :باليت" إىل "إ  لليت", وثانيا  

  ذف عبارة "أنزل إلينا" فتصب  ترمجته لةية 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 

unto him resigned.”(1) 

 
 . 2/122 السابق املرج ( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 28 

 وتع"  ذه بالعربية كالتاي:
ن، إ  الععععذين دلمععععوا مععععنهر  عععع  أحسعععع  إ  للععععيت"و  جتععععادل أ ععععىل الكتععععاب 

 وإهلنا وإهلكر واحد وحنن له مسلمون." مبا أنزل إليكرقالوا آمنا  والذين
، ولكنعععه يغفعععىل جعععدا   مضعععال   ر مععععىن اآليعععة ويعطععع  مفهومعععا  ملو كعععذا يغعععري بعععا

سعععخ  كالمعععه أنعععه   نكعععن للعععذين دلمعععوا معععن أ عععىل الكتعععاب أن يقولعععوا "آمنعععا 
 ر قالوا  ذا ملا كان  ناك جمال لادلتهر.بالذه ... وحنن له مسلمون", ولو أهن

 ر.مل ذه بعق اأخطاء والشوائب اليت تتسر ها ترمجة با
 

 ( الترجمات في القرن العشرينو)
 ويف القععععرن العشععععرين صععععدر عععععدد   بعععععأ  بععععه مععععن ترمجععععات معععععاين القعععععرآن 
عععععععع ر. بال ععععععععري  يف  ععععععععع اللغععععععععات اأوروبيععععععععة. ففعععععععع  اللغععععععععة الفرنسععععععععية ترمجععععععععة لع

(R. Blachère)   و عع(Le Coran, Trduction Nouveles)  والععيت
و  1957، وأعيععععععععد تبعهععععععععا أربعععععععع  مععععععععرات يف م1950-1947صععععععععدرت يف 

 Le Coran. كمععا صععدرت ترمجععة أخععرى و عع  م1972و  1966و  1959
عع د. ماسععو  والععيت صععدرت معع  مقدمععة بقلععر  . غروسععلان  (D. Masson)ن لع

(J. Grosjean)  م1980وأعيد تبعها يف  م1967يف سنة. 
، م1901أمعععععا الةمجعععععات باللغعععععة اأملانيعععععة فصعععععدرت منهعععععا اثنتعععععان يف سعععععنة 

 Der Koranو عع   (Theodore F. Grigull)إحدامها لثيععودور ف. غريغععال
 Der Koran Ausو عع   (Max Henning)والثانيععة منهمععا ملععاكا  ينيععن 

den Arabischen übertragen جديععد هلععا معع  مقدمععة وتعليقععات  ت بععْ ، و
توتغارت  ععععععع  يفصعععععععدر  (Annemarie Schimmel) عععععععيمىل  أنيمعععععععاره
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(Stuttgart)  كمععا صععدر تبعع    م1967 سععنة، وأعيععد تبعهععا م1960يف سععنة
 Kurt)وكععورت رودولعع  (Earnst Warber)هلععا معع  مقدمععة آلرنسعع  وربععا 

Rudolph)  وترمجة أخععرى 1979و م1974، وأعيد تبعها يف م1968يف .
وصععدرت أول مععرة  (Lazarus Goldschmidt)أعععد ا لععزارو  جولععد يث 

صععععدرت م 1971-1963م. وخععععالل 1923وأعيععععد تبعهععععا يف م 1916يف 
 دات.لوتق  يف ثالهب جم (Rudy Paret)ترمجة أخرى و   لروده باره 

باللغععات اأوروبيععة اأخعععرى فتلععدر اال ععارة إىل أربعع  باللغعععة  اتوأمععا الةمجعع 
الصععادرة يف  (Aquilla Fracassi)أكععويال فراكاسعع  ، اأوىل:االيطاليععة و عع 

، م1929الصعععادرة يف  (Luigi Benelli)للعععويغ  بنيلععع : ، والثانيعععةم1914
أليسعععععععععععععععععععععععععندرو : ، والثالثعععععععععععععععععععععععععةم1948و  1940هعععععععععععععععععععععععععا يف عوأعيعععععععععععععععععععععععععد تب

وأعيععععد تبعهععععا يف  م1955الصععععادرة يف  (Alessando Bussani)بوسععععاين
 م1967الصعععادرة يف  (Mario Moreno)ملعععاريو مورينعععو: ، والرابععععةم1961
 م. 1969تبعها يف وأعيد 

: منهععا اأوىلكمععا صععدر عععدد مععن الةمجععات باللغععة االسععبانية وأمههععا أربعع ، 
الصععادرة يف  (Raphael Consinor Assens)لرفائيععىل كانسععينو  أسععينا 

 Dr. Juan)  رنيبان  خو للدكتور  :  أعيد تبعها س  مرات، والثانيةم و 1951

Vernet)  يععا ثلع  . غرا: والثالثة وأعيد تبعها عدة مرات، م1963الصادرة يف
ومعععععن  (Barcelona)لونا ععععع الصعععععادرة معععععن بر  (J. Gracía-Bravo)برافعععععو 

 (Julio Cortes)وليععو كععورتاخل: ، والرابعععةم1972يف  (Mexico)مكسععيكو
م. كمععا جتععدر اال ععارة إىل ترمجععة باللغععة السععويدية قععام هععا أ. 1979الصععادرة يف 
 م.1961صدرت يف و  (A. Ohlmarks)أوملاركا
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اثنتعععععان يف القعععععرن العشعععععرين، منهعععععا  باللغعععععة االجنليزيعععععة فصعععععدرات ا الةمجععععع أمععععع 
ععع أ.  . : والثانيعععة (Richard Bell)لريتشعععارد بعععىل: إحعععدامها  .A.J)آربعععرهلع

Arberry) . ر حسعععب معععا ملالسعععور مثععىل بعععا ىلْ رتعععب بععع  ف، (1)رمللبععا خلفعععا   ىلْ بععع   دّ يععع و
 وعنوان ترمجته:  ،يظنه الةتيب الزم"

The Quran: Translated with a critical rearrangement of 

the Surahs  وأعيععد م1939-1937وتق  الةمجة يف جملععدين وصععدرت يف ،
 .م1960تبعها يف 
و ععع  أن الوحعععدة اأصعععلية للعععوح    ،معععزاعر رودويعععىل إىل أقصعععى حعععد ىلْ محعععىل بععع  

وأن النععيب صععلى اهلل عليععه وسععلر قععام بتعععديىل الفقععرات مععن ، كانعع  فقععرة قصععرية
 عععععععععذه اآلراء يف كتعععععععععاب مسعععععععععتقىل لعععععععععه بعنعععععععععوان:  ىلْ ىل بععععععععع  صععععععععع  حعععععععععني آلخعععععععععر، وف

Introduction to the Quran.(2)   أمعععا الةمجعععة فهععع  مليلعععة بعععالتحري
لدى    تلق إقبا    ع أيضا  ع  ىلْ والتأويالت املضلة. ومثىل ترمجة رودويىل فإن ترمجة ب  

لعععدى تلميعععذه منتغمعععره وات العععذه وخباصعععة عامعععة القعععراء إ  لعععدى املستشعععرقني، 
سععتخدم  ععذه الةمجععة إىل حععد كبععري يف مؤلفاتععه عععن سععرية النععيب صععلى اهلل عليععه ا

 آلراء بىل. وسلر مكررا  

تقعع  يف جملععدين وصععدرت  ع أيضععا  ع فه   (A.J. Arberry)أما ترمجة آربره 
  (Oxford University Press)صععدر ا جامعععة أكسععفوردأم،   1955يف 
يف  م1983أعيد تبعهععا يف  من سلسلة "كالسيكيات العا " و  م1964يف 

ر علععععى لغععععة ملمثععععىل بععععا آربععععره. يركععععز (Paperback) بغععععالف ورقعععع جملعععد واحععععد 

 
(1) Cambridge History of Arabic Literature, vol. 1, p.505  

 .م 1953يف سنة   (Edinburgh University Press)صدرته جامعة أدنثاأ ( 2)
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 ا سععامية وأنيقععة، وتعلبععه بالغتهععا وا تععزان والتنععاغر دّ له يع ولكن خالفا  ، القرآن
فيحعععاول . (1)إن لغتهععا ليسعع  بنثععر و  بشعععر بععىل انععدما  بينهمععا :فيهععا، ويقععول

 حماكا ا يف ترمجته.
أسعععلوب اآلخعععرين. إنعععه   يشعععوي  ععععنأسعععلوبه يف الةمجعععة فهعععو خيتلععع  أمعععا 

تهععا إىل فقععرات يف ترمجتععه حسععب مععا يظنععه تتععاب  ئترتيععب السععور ولكنععه يقععوم بتلز 
ويقععول إن  ععذه الفقععرات تبععدو أن تكععون  عع   (grouped sequence) املعععىن

كععىل  ععا كمععا   يععرقر اآليععات علععى حععدة، بععىل    .(2)الوحععدات اأصععلية للععوح 
خل. و عععععذه الموععععععات   تتفعععععق والفقعععععرات العععععيت إ، 15، 10، 5 :مثعععععىل يعععععاتآ

 يصنعها.
أن اآليععات يف كععىل فقععرة كانعع   عع  الوحععدة اأصععلية للععوح   آربععرهإن دععن 

ن إ (Bell)ليا بصحي  على االتال ، و و تكرار بلهلععة أخععرى ملععا يقولععه بععىل
 آربععرها أن فقرة قصرية كان     الوحدة الطبيعية للوح ، و ذا دن فاسد. كم

  يععنل  يف حماكاتععه ا تععزان والتنععاغر يف اآليععات القرآنيععة. وفععو  كععىل  عع ء فععإن 
،  الفقععرات الععيت يصععنعها وترقيمععه اآليععات   كالمهععا يععؤده إىل تعقيععد فهععر كععىّل  ععا 

 للذه   يعرف اللغة العربية. ةصاوخبمعىن آية ما على حدة، 
مجعععععات يف اللغعععععات إن املستشعععععرقني يعععععرون أن ترمجعععععة آربعععععره معععععن أحسعععععن الة 

 بيععععععععععععععة، ولكننععععععععععععععا نععععععععععععععرى أهنععععععععععععععا يف اكععععععععععععععو ر   ميتلعععععععععععععع  عععععععععععععععن سععععععععععععععائر و اأور 
 

(1) A.J. Arberry, The Koran Interpreted, paperback edition, Oxford, 1983, 

Introduction. p.xii  

 ونصه:، xاملرج  نفسه، إ ( 2)
“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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 معععععععععععن نعععععععععععواح  التصعععععععععععحي  والتشعععععععععععويه وخباصعععععععععععة الةمجعععععععععععات للمستشعععععععععععرقني، 
 سععيعطينا انطباعععا   آربععرهوإسععاءة الةمجععة. فععالنظر يف بعععق  ععذه النععواح  لةمجععة 

ن الةمجععات أحسعع إنععه  بععىل لطبيعععة مجيعع  مععا يقععال ،  لطبيعة ترمجتععه فحسععب عاما  
 باللغات اأوروبية.

 
 ( عن ترجمة آربريز ) 

الحنرررا    اأداة "أل" معععن ترمجتعععه لةيعععة  آربعععرهذه بعععدء يسعععقط  ئفبعععاد
 Praise belongs to Godكمععا يفعععىل سععلفه سععيىل, ويكتععب    لن    لب العر 

 يع" "محد هلل".
 هلل سعععبحانه احلمعععد وجتريعععد ،عريععع   نعععا تعععع" الشعععمول معععن ناحيعععةتإن أداة ال

أسععالفه يف تشععويه املعععاين بشععع  آربععرهتعععاىل مععن ناحيععة أخععرى. ويف الواقعع  يتبعع  و 
 ساليب، منها:اأ

يف ترمجعععة كثعععري معععن اآليعععات القرآنيعععة،  نصعععرانية : اسعععتخدام مصعععطلحاتأو   
ع 4يف اآليععة   ؤرربا الرراؤ  عبععارة  يععةجر مععثال    Day ofمععن سععورة الفاحتععة بعع

Doom   الععدين  نععا اكععزاء واحلسععاب،   اهلععالك، يععع" "يععوم اهلععالك". إن معععىن
 كلمعععععة   آربعععععره. كعععععذلص يعععععةجر  doomاملععععععىن املعتعععععاد لكلمعععععة والعععععذه  عععععو

   الفينررر  ع أه "النلعععاة/التخليص" العععيت هلعععا مععععىن خعععاإ يف   Salvationبععع
وإن آت بر   بمر    53:2املسيحية وذلص يف كىل مكان يف القرآن، و   اآلية 

  و   أنزلبر  سلر  س ران  ؤربا الفينر  ...  41:8، واآلية  الكد ب والفين  
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ت  لك اليا نز  الفين   سل    1:25)الفرقان(,، واآلية  25وعنوان السورة 
 .(1) س اه...

إن كلمة "فرقان" تع" كىل ما فر  به بني احلق والباتىل وبني الشيلني، و عع  
رة عبععععععععا آربععععععععرهاسععععععععر للقععععععععرآن، و  تععععععععع" "النلععععععععاة أو التخلععععععععيص". يسععععععععتخدم 

Salvation ىلْ ويبععدو أنععه قععد تععأثر مبععا يععزعر بعع   ،لتشععويه املعععاين(R. Bell)  :  أن
 و ذا دن باتىل. (2)كلمة "فرقان" من أصىل سرياين مبعىن "النلاة" 

عع   وررب الرريا أؤرراك  بصرريه  62:8العبععارة يف اآليععة  آربععرهكمععا يععةجر  بع
He has confirmed thee with His help.(3) قص صععد، يع" " و ثبتععص

" وإن كلمععة "أيععد" تععع" "نصععر أو قععوى"   "ثبعع " أو "صععد " والععيت …بنصععره
. املعععىن الصععحي  للعبععارة Confirmation/confirmاملعععىن املعتععاد لكلمععة عع  
يف   aid، وجتععدر اال ععارة إىل أن كلمععةHe it is Who aided you و عع 

 االجنليزيعععععععععععععععة  ععععععععععععععع  يف اأصعععععععععععععععىل معععععععععععععععن كلمعععععععععععععععة "أيعععععععععععععععد" بالعربيعععععععععععععععة، كمعععععععععععععععا 
   He hasيسععقط معععىن "الععذه" مععن الةمجععة ويكتععب آربععرهارة إىل أن جتدر اال عع 

 .He it is Who hasمن بد   
"التثبيعع  الععدي" النصععرانية تععع" يف  confirmation/confirmن الكلمععة إ

  آربعععععععععععععععععععععععععععرهععععععععععععععععععععععععععععن تريعععععععععععععععععععععععععععق الشععععععععععععععععععععععععععععائر املعينعععععععععععععععععععععععععععة" ويسعععععععععععععععععععععععععععتخدمها 
آليععات يف ا مععثال  ، يف كععىل مكععان حيععث تععأيت الكلمععة "أيععد" ومشععتقا ا يف القععرآن

 )اأنفععععععععععال(  26:8)آل عمععععععععععران( و  13:3)البقععععععععععرة(، و  253:2و  87:2
 

 .362و  173, 3آربره, املرج  السابق, إ ( 1)
(2) R.Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, London, 1926, p.120.  

 .176إ ، املرج  السابق( 3)
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, وذلعععععص (1))الصععععع ( 14:61)الادلعععععة( و  22:58)التوبعععععة( و  490:9و 
 لتشويه املعاين.

 يف مععععاين كلمعععات أخعععرى، فيعععةجر معععثال   الكلمعععة نفسعععهاوكعععذلص يسعععتخدم 
 Godبع 27:14آلية يف ا  ؤث ت ا  اليؤ  آ ببا   لقب  الث  ت... العبارة  

confirms those who believe with the firm word  .(2)  إن كلمععة
ملتبسعععة. كمعععا  confirms"يثبععع "  نعععا تعععع" "يقعععر أو نكعععن" وترمجتهعععا بكلمعععة 

 ,For he confirmed not"فععال صععد  و  صععلى" بععع  31:75يععةجر اآليععة 

and did not pray ع لكععن  ععذه ، و  confirmedفيععةجر الكلمععة "صععد " بعع
العبارة ليس     املعىن الصحي   نا، بععىل معنا ععا "آمععن"، أنععه   يكععن للكععافر 

. وكمععا أن آربععره  ععذف معععىن كلمععة "الععذه" يف  ءأن يثبعع  أو يصععد  أه  عع 
، فكععذلص يضععي  الضععمري " ععع" إىل "صععد " يف  ععذه اآليععة 68:8ترمجتععه لةيععة 

معععن  ر كععالا . علعععى أيععة حعععال، فإنععه يعععةج not itHe confirmedويكتععب 
. ولععو التععزم confirmالكلمات "أيد" و "يثب " و "صد " بعبارة واحدة و   

بالسيا  واملو و  يف كىل من  ذه اأماكن  سععتخدم كلمععات فتلفععة يف ترمجتععه 
لعععععدم سعععععة اللغععععة    أنععععه كععععان مضععععطرا  ، هلععععذه اآليععععات، ولكنععععه   يفعععععىل ذلععععص

 .رجىل آخر ن أه أكثر م  و يعرفه بىل أن له  دفا  ، االجنليزية
يف بدايععة   نرر  نزلرر  لوق القررا   رر  ل رر  و كععذا يععةجر آربععره عبععارة 

 )النحىل( كاآليت: 102اآلية 
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Say, The Holy Spirit sent it down from thy Lord.(1)  أه "قععىل
أنزلععه الععرو  القععد  مععن ربععص". إن عبععارة "رو  القععد " اسععر آخععر كثيععىل و ععو 

يععععرف كلمعععة  :ه املععععىن معععن نعععاحيتني, مهعععا، أو املفهعععوم  نعععا، ولكعععن آربعععره يشعععو 
(  شععيا معع  Sو H"رو " ويكتععب كلتععا الكلمتععني بععاحلرف الكبععري يف بععدايتيهما )

يععةجر   :عنععد املسععيحيني، وثانيععا (the Holy Spirit)مفهععوم "الععرو  القععد "
ع معععىن  و)نععزل بععه( و عع   brought downبععد  مععن  sent downكلمععة "نععزل" بعع

 نظرا للعبارة التالية "من ربه".  ؛ نا املراد املعىن ، و وكلمةصحي  آخر هلذه ال
  ذه بعق أمثلة استخدام العبارات واملصطلحات املسيحية لتشويه املعاين.

الريؤ  ؤد عرب  اليمرب   ، يععةجر عبععارة . مععثال  حتري  املعاين مبا ععرةثانيع ا : 
 Those who)اأععععراف( كعععاآليت: 157:7يف اآليعععة   …الب ررري األ ررري

follows the Messenger, the Prophet of the common folk..(2) 
ععع …أه "العععذين يتبععععون الرسعععول، نعععيب الشععععب الععععام " فيعععةجر كلمعععة "اأمععع " بع

common folk   يف حععععني أن معنا ععععا املعععععروف "الععععذه   يعععععرف الكتابععععة
جر والقععراءة". يريععد آربععره كتمععان  ععذه احلقيقععة للنععيب صععلى اهلل عليععه وسععلر فيععة 

ع أو   common folk"اأمعععع " و "اأميععععني" يف كععععىل مكععععان يف القععععرآن بعععع
common people،(3)  و ععذا غععري صععحي  وحتريعع  مبا ععر للمعععاين. إن ترمجععة

ع  الب ري األ ري عبععارة  خاتلععة مععن  prophet of the common peopleبعع

 
 . 270إ  ،املرج  السابق  (1)
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أن العبععارة مركبععة مععن املوصععوف والصععفة،   مععن املضععاف ؛ حيععث النحععو أيضععا  
 ملضاف إليه كما جيعلها آربره يف ترمجته.وا

يف اآليععة   ؤررر يو   رر لنعيون وؤبهرر و  سرر  النبكرري كمععا يععةجر عبععارة 
 bidding the to honour and forbidding them)اأعراف( بع "  157

dishonour (1)  أه "يعععأمر ر بالشعععرف وينهعععا ر ععععن اال انعععة". فيعععةجر كلمعععة
عع  عع وكلمععة "ا honour "املعععروف" بع . ويفعععىل آربععره  ععذا dishonourملنكععر" بع

رف حسععنه عععْ لكلمتني حيث تقعان يف القرآن. إن "املعععروف" اسععر لكععىل فعععىل يع  با
و ععو  " املنكععر"،   الشععرف أو الكرامععة, و ععو خععالف بالشععر  أو العقععىل الصععحي 

كىل ما حتكر العقول الصحيحة بقبحه أو يقبحه الشععر  أو  رمععه أو يكر ععه,   
 جر آربره.اال انة كما ية 

 and shall)البقرة( بع   15يف اآلية    وؤناو    كلمةو كذا يةجر  

lead them on  ع" "يزيد يف  ي"ند"  الفعىلأه "سيهده إىل" يف حني أن
تظ ويو  سل ه    إلث    كما يةجر عبارة   (2)  ء أو نهله"   "يهده إىل".

 conspiring against them in sin)البقرة( بع   85يف اآلية   والعاوا 

and enmity (3  )  أه "تكيدون عليهر باال  والعدوان". إن كلمة 
  تظ ويو   تعىن "تتعاونون"   تكيدون أو تآمرون. ويةجر عبارة   

  أسزة سل  الك  يؤ    املائدة( بع 54يف اآلية(disdainful towards the 

 
 .161إ  ،املرج  السابق  (1)
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unbelievers  (1  )  كلمة أه "مزدرين بالكافرين" يف حني أن  أسزة    "تع
ل ب  ا د    بب  و    نب ب     أ داء وأقوياء"   "مزدرين". وكذلص يةجر عبارة 

 ,O Lord      كالتاي:)اأعراف(   89يف اآلية     لحق وأنت خ ي الف تح  

give true deliverance between us and our people; Thou art 
.)2(the best of deliverers  

بنعععا نععع  بيننعععا وبعععني قومنعععا بعععاحلق, وأنععع  خعععري املنلعععني". إن كلمعععة يعععع": "ر 
 ا رررد  "و  تعععع" "نععع  أو خلعععص" كمعععا يةمجهعععا  ،تعععع"  نعععا "احكعععر أو اقعععق

 )السععععلدة( 28-29 كععععذا  ععععرف معععععىن كلمععععة "الفععععت " يف اآليتععععني و آربععععره, 
  نر  ؤربا الفرد  ال ؤبفر  الريؤ    وؤقبلب   د  ويا البسرا إ  كبرد  در  ن .

 . ويةمجهما كالتاي: ا إؤن نه  وال و  ؤبظيو كفيو 
“They also say, “When shall be this victory, if you speak 

truly? Say: ‘On the Day of victory their faith shall not 

profit the unbelievers, nor shall they be respited.”(3) 
خل". فيععةجر كلمععة إالنصععر ...  يع": "ويقولون مع  ذا النصععر ... قععىل يععوم

  الفت  ولكنهععا تععع"  نععا "احلكععر  ، نا بالنصر, و ذا معىن من معععاين الكلمععة
 والقضاء" ويوم الفت  تع" يوم القيامة واحلساب,   يوم النصر والظفر.

آ بربا إنا نر ج د    أؤهر  الريؤ ؤر   )الادلععة(  12و كذا  رف معىن اآليععة 
 ها كالتاي:ويةمج  ... اليمب 

“O believers, when you conspire with the Messenger…”(1) 
 

 .109إ  ،املرج  السابق  (1)
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 أه "يعععععععا أيهعععععععا العععععععذين آمنعععععععوا إذا تعععععععآمرمت مععععععع  الرسعععععععول..." فيعععععععةجر كلمعععععععة 
  ن ج د   سارّة.بع "تآمرمت" يف حني أن

 
 املناجاة: امل
  ذه بعق أنوا  التحري  يف ترمجة آربره.

 إمععا عمععدا  ، الةمجععة يف كثععري مععن اأمععاكنآربععره   ء: يسعع : إساءة الةمجععةثالثا  
 فهر اللغة. وفيما يل  بعق اأمثلة منها.لقصور يف أو 

 165يف اآليععععععة  جعلكرررررر  خالضررررررف األلض قولععععععه تعععععععاىليععععععةجر (  1) 
 بـ )اأنعام(

“appointed you viceroys in the earth” (1) 

 ا  لفععع تعععع" خ خالضررفللملعععص يف اأرف". إن كلمعععة  نوابعععا   جعلكــم" أي
لألمعععععر املا عععععية  للملععععص, ومععععععىن العبععععارة: "جعلكعععععر خلفععععا   وورثععععة،   نوابعععععا  

 ."والقرون السالفة خيل  بعضكر بعضا  
يف كععىل  نفصرر  ااؤرر  أو   صررلب  ااؤرر  قولععه تعععاىل: ويععةجر (  2) 

 من القرآن بع:مكان 
“We have distinguished the signs” أو “We distinguished 

the signs”(2) 

أه "ميزنععا اآليععات" أو "نيععز اآليععات". إن كلمععة "فصععلنا" أو "نفصععىل" تععع" 
 "نبنِي " أو بّينا"

(Explained or elucidated)."ميزنا" أو "نيز"   , 

 

 .571ق،إ املرج  الساب  (1)
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يف   وؤ  آ ا امك  أنت وزوج  الدبرن قوله تعاىل: كما يةجر (   3) 
 )اأعراف( بع 19اآلية 

“O Adam! Inherit thou and thy wife the Gardens” (1) 
و ذا  ،أه "يا آدم رهب أن  واوجص اكنة" فيةجر كلمة "اسكن" بع "رهب"

 خطأ فا  .
 149:7يف اآليععة   ولنر  مرقف  رري أؤراؤه  قولععه تعععاىل: ويععةجر (  4) 

 )اأعراف( بع 
“And when they smote their hands” (2) 

يععععععديهر" عبععععععارة أه "وملععععععا  ععععععربوا أيععععععديهر بقععععععوة". إن العبععععععارة "سععععععقط يف أ
 ندمهر وحسر ر." اصطالحية تع" "ندموا وا تد  

 64يععععة يف اآل   يجعرررربا إلررر  أنف ررره  قولععععه تعععععاىل: كمععععا يععععةجر (   5) 
 )اأنبياء( بع

“So they returned one to another”(3) 
أه "فرجععععع  بعضعععععهر إىل بععععععق". إن عبعععععارة "رجععععععوا إىل أنفسعععععهر" عبعععععارة 

عقععععوهلر وتفكععععروا",   "رجعععع  بعضععععهر إىل "ثابعععع  إلععععيهر  اصععععطالحية تععععع"
 بعق".

) ععود(  88يف اآليععة   و   ألؤرا أ  أخر لفك  قوله تعاىل: ويةجر (  6) 
 بع
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“and I desire not to come behind you”(1) 
تععع" أعار ععكر أو   أخرر لفك  أه "ومععا أريععد أن آيت وراءكععر". إن كلمععة 

 أكون  دكر.
) ععود(   112يف اآليععة    مردق  كنرر  أ ري   قولععه تعععاىل: ويععةجر (  7) 

 كاآليت:
“So go thou straight as thou hast been commanded”(2) 

عععععع" كعععععن ي"اسعععععتقر"  فععععععىلن إكمعععععا أمعععععرت". مسعععععتقيما   أه "اذ عععععب أنععععع  
 ".مستقيما  الدين،   "اذ ب   علىوثابتا   مستقيما  

 24يعععة يف اآل  لقرررا ونرررت  ررر  ووررر   هررر  و  : قولعععه تععععاىلويعععةجر (  8) 
 )يوس ( كاآليت:

“For she desired him and he would have taken her…”(3) 
 ن آربعععععره قعععععد تعععععرجر الكلمعععععة إأه: "ولقعععععد مهععععع  بعععععه و ميعععععذ ا", وحيعععععث 

  مهععع   ععع أه "أرادت" كعععان عليعععه أن يعععةجر  desiredيف بدايعععة العبعععارة بع
 الكلمة " ر" بع "أراد".

 جررررررزاح  رررررر  ألا   رولرررررر   ن لررررررت  رررررر   قولععععععه تعععععععاىل: كمععععععا يععععععةجر (  9)
 )يوس ( كالتاي: 25يف اآلية   مبحا

“She said, ‘What is the recompense of him who 

purposes evil against your folk..”(1) 
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". إن  ععذه العبععارة سععؤال امععرأة أه: "قالعع  مععا جععزاء مععن أراد بشعععبص سععوءا  
 ععىل"  نععا تععع" علععى يوسعع , والكلمععة "أ احتلاجععا   االعزيععز املصععره لزوجهعع 

تععع"  ععذا يف وإن كانعع  بكععىل و ععو  أسععرة أو او ,   الشعععب أو القععوم, 
 بعق اأحيان.

 7يف اآليععة   ولك  نبا ور   إنن  أنت  بيل : قوله تعاىل( ويةجر 10)
 )الرعد( كاآليت: 

“Thou art only a warner, and a guide to every 

people.”(2) 
ليسعع    ولكر  نربا ور   قععوم". إن عبععارة  أه: "إنا أن  منععذر و ععاد لكععىل

بعععىل مجلعععة مسعععتقلة ميعععث بعععأن لكعععىل قعععوم  ،بوصععع  للرسعععول صعععلى اهلل عليعععه وسعععلر
 .يا   اد

  كذا يفعىل آربره يف كثري من اأماكن يف ترمجته.
إىل اأصعععىل أو آربعععره : يضعععي  احلعععذف منعععه: اال عععافة إىل اأصعععىل أو رابععععا  
 11يععةجر اآليععة  نععد الةمجععة. مععثال  نععه عبععارات يف عديععد مععن اأمععاكن ع ععذف م
 كاآليت:   ولقا ألملب  نبم  إل  نب   إني لك  نيؤي      ) ود( 

“And We sent Noah to his people: I am for you a warner, 

and a bearer of good tidings”(3) 
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إىل قومه إين لكر نذير وبشري". فيضي  يف الةمجة    أه: "ولقد أرسلنا نوحا  
و عع  ليسعع  يف اأصععىل،    (a bearer of good tidings)  شر ي مععة كل

 كما  ذف من الةمجة كلمة "مبني" واليت    يف اأصىل.
يف اآليععة   ا وجبوك بؤ إنا ج ح وسا ااخية ل    قوله تعاىل : ةجر يو 
 )االسراء( كالتاي: 7

“Then, when the promise of the second came to pass, 

We sent against you Our servants to discountenance 

you.”1)) 
ا وجععو كر..." إن ؤ أه: "فإذا جاء وعد اآلخرة أرسععلنا علععيكر عبادنععا ليسععو 

الةمجعععععععععععة. كمعععععععععععا أن  أصعععععععععععىل عبعععععععععععارة "أرسعععععععععععلنا علعععععععععععيكر عبادنعععععععععععا" ليسععععععععععع  يف 
ا ؤ   ررررب ل ليسعععع   عععع  املعععععىن الصععععحي  للعبععععارة   discountenanceكلمععععة

 تع": "استهلن أو رفق". discountenanceكلمة   إن  .   وجبوه 
وال ؤعصرر ب   رري  عرريون   رر ؤعه  وامررد في   :قولععه تعععاىل كمععا يععةجر 

 )املمتحنة( كالتاي: 12يف اآلية   له 
“nor disobey thee in aught honorable, ask God’s 

forgiveness for them….”(2) 
لعبارة "فبايعهن" مععن أه "و  يعصينص يف معروف فاستغفر هلن". فيسقط ا

 ترمجته.
 و كذا يفعىل يف عديد من اأماكن.
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بتغيععري اأصععىل  : يقععوم آربععره أحيانععا  تغيععري يف اأصععىل عنععد الةمجععةال: خامسععا  
ز  سلررر ه  ريل النبررر  قب  أ  تبررر ؤحررر  : قولعععه تععععاىل يعععةجر  معععثال   ،د الةمجعععةنععع ع

 )التوبة( كاآليت: 64يف اآلية   مبلة تب ئه   ن   ي نلب ه 
“The hypocrites are afraid, lest a surah should be sent 

down against them, telling thee what is in their hearts.”(1) 
مبعععا يف قلعععوهر." فيغعععري  تنبلعععصزل علعععيهر سعععورة ع عععذر املنعععافقون أن تنععع ه: "أ

 عند الةمجة.  مري املخاتبالضمري " ر" إىل 
 22يف اآليععة   نلرر  اؤرر   للعرر ل ن      رريإ : قولععه تعععاىلكمععا يععةجر 
 )الروم( كاآليت:

“Surely in that are signs for all living beings.”2)) 

مني". فيغععري "العععال مني" إىل "العععال مني" عنععد أه: "إن يف ذلععص آليععات للعععال  
 .(3)الةمجة

بقيعععة فعععإن ترمجععة مععععاين القعععرآن آلربععره   ميتلععع  يف اكععو ر ععععن  ،وباكملععة
يبععده إعلابععه بلغععة ، وإن كععان املستشرقني من حيث التحري  والتشععويهمجات تر 

 القرآن و اول حماكاته.
ن املستشععرقني إأن حتريفععه مععاكر. وحيععث ؛ ويف الواقعع  إن ترمجتععه مععن أسععوأ الةمجععات و ععر ا

بيعععة ترمجععات املستشععرقني يف لغععات تتصععور  هنا مععن أحسععن الةمجععات فإنععه مععن السععهىل جععدا  دو يععع 
 عام.بوجه ية أخرى بو أور 
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 ( الخاتمةح)
ويتضعع  ممععا سععبق أن عمليععة ترمجععة معععاين القععرآن مععن قبععىل املستشععرقني مععرت 

 بأرب  مراحىل.
م و عع  الةمجععة 1143يف سنة  ربدأت بصدور أول ترمجة هل: وىلاملرحلة اأ

ومسععاعدوه  (Robert Retenensis)الالتينيععة الععيت قععام هععا روبععرت ريتينينععيا 
اسععتمرت  ععذه و أسععق  كلععوين.  (Peter the Venerable)ملععوقربتكليعع  بيععة ا
أه خلمسععة قععرون. تععوال  ععذه املرحلععة كانعع   ععذه ، م1647سععنة  املرحلععة حععع

  القععععرآن. علععععى وربيععععني للتعععععرف الةمجععععة الالتينيععععة  عععع  املرجعععع  الوحيععععد لععععدى اأ
يقععة بية. ولكن  ذه الةمجة الالتينية مععا كانعع  يف احلقو ترمج  إي عدة لغات أور 

 ترمجة ملعاين القرآن الكرمي بىل تعبري تفسريه و تأويل  عنها.
 Andre du) ريار   فبدأت بصدور الةمجة الفرنسية لدو:  أما املرحلة الثانية

Ryer) سعععععنة  بيعععععة حععععععو العععععيت سعععععيطرت علععععع  السعععععاحة اأور م 1647يف سعععععنة
اللغععات و  سععيما  رى،بيععة أخعع و لغععات أور  م وأصععبح  أصععال لةمجتععه إىل1698

باللغة االجنليزية اليت قام  الجنليزية واأملانية واهلولندية والروسية. إن الةمجة اأوىلا
ترمجععة هلععذه الةمجععة عبععارة  عععن كانعع   (Alexander Ross) ندر رو سكألها 
 ريار. ية لدوسالفرن

فبعععععدأت بصعععععدور الةمجعععععة الالتينيعععععة الثانيعععععة للودوفيكعععععو : أمعععععا املرحلعععععة الثالثعععععة
كانعع   ععذه الةمجععة و م. 1698يف سععنة  (Ludovicco Marracci) تشعع مرا
هنععععا تضععععمن  تعليقععععات وتفسععععريات يف إحيععععث ؛ نطععععا  أوسعععع  ممععععا سععععبقها ىعلعععع 
 Refutation of)بعنوان "دحق القرآن"  قدمة  مبصّدرة  كما كان  موا  ،  احل

the Quran) إن الةمجععة االجنليزيععة الشععهرية لسععيىل .(George Sale)  الععيت
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 . تشعع عل   ععذه الةمجععة الالتينيععة ملرا كان  مبنية  اما  م  1734صدرت يف سنة 
النصعع  الثععاين  و اتععان الةمجتععان الالتينيععة واالجنليزيععة سععيطرتا علعع  السععاحة حععع

بيععة كمععا أعيععد و وكلتامهععا ترمجعع  إي عععدة لغععات أور ، للقرن التاس  عشر املععيالده
 يف  عععأن بعععق ترمجععات مسععتقلة  معع تبعع  مجيعع   ععذه الةمجععات عععدة مععرات. و 

  وسعععيىل تشععع بيعععة صعععدرت يف  عععذه الفعععةة, فإهنعععا   تفعععق تعععرمجيت مراو اللغعععات اأور 
 ا.موالةمجات اليت انبثق  عنه

فهعع  املرحلععة احلديثععة الععيت بععدأت مععن النصعع  الثععاين للقععرن  :  أمععا املرحلععة الرابعععة 
اآلن. ويف  ععذه املرحلععة صععدرت عععدة ترمجععات    التاسعع  عشععر املععيالده وتسععتمر حععع 

تتناسععق    كمععا أهنععا عمومععا  ،  حععد مععا   وكععىل منهععا مسععتقلة إىل ،  بيععة و اأور  لغععات يف  ععيت ال 
ترمجعععة    فمعععن  عععذه الناحيعععة جتعععدر اال عععارة إىل   ، بدراسعععات استشعععراقية أخعععرى معاصعععرة 

وكلتامهعععا باللغعععة     (Richard Bell)وترمجعععة بعععىل    (J.A. Rodwell)رودويعععىل 
 Theodor)ه ولدكعع ون   (W. Muir)االجنليزية, أهنما حتاو ن تطبيق دراسات ميععوير 

Nöldeke)    .يف الةتيب الزم" للسور واآله القرآنية 
ومجيععععع   عععععذه الةمجعععععات يف املراحعععععىل اأربععععع  تسعععععتهدف حتريععععع  مععععععاين القعععععرآن  

أن املةمجععني املستشععرقني قبععىل املرحلععة احلديثععة  وجود فععار  بينهععا، و ععو  م   وتشويهها،  
ني يف املرحلعععة احلديثعععة  كعععانوا يعلنعععون  عععدفهر ونوايعععا ر بكعععىل صعععراحة, ولكعععن املةمجععع 

يسرون  دفهر ويعلنون أهنر يريععدون املو ععوعية واالنصععاف. وقععد أثبتنععا  ععذه احلقيقععة  
ّد ا  الععيت يععع   االجنليزيععة    (A.J. Arberry)عععث النظععر يف بعععق جوانععب ترمجععة آربععره 

 املستشرقون من أحسن الةمجات احلديثة يف اللغات اأوربية. 
 شرقون أساليب متنوعة منها:ولتحقيق  دفهر  ذا يستخدم املست
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 . صطالحيةترمجة حرفية للعبارات ا  (1
واحععععد للكلمععععة يف كععععىل مكععععان بصععععرف النظععععر عععععن السععععيا   إعطععععاء معععععىن (2

 أخرى هلا. ملعان   وجتا ال  ، واملو و 

 ا معاينؤ وإعطاة، ستطاعجذور أجنبية قدر ا  املفردات العربية إىلة نسب (3
 غري مألوفة.

 .الةمجة قدر االمكان يف نصرانيةاستخدام مصطلحات  (4

 .حتري  مبا ر يف املعىن (5

 .غري صحيحة للمفردات والعبارات إساءة الةمجة باستخدام معان   (6

 .عدم فهر اللغةنتيلة لخيالية وخاتلة  إعطاء معان   (7

 .إدخال عبارات تأويلية وتفسريية يف نص الةمجة (8

ت االسععععرائليا ىإدخععععال تعليقععععات وتفاسععععري فاسععععدة يف اهلععععوامش مبنيععععة علعععع  (9
 .والروايات املو وعة املوجودة يف بعق كتب التفاسري

 .منه عند الةمجةاحلذف  افة إىل اأصىل أو اال  (10

 .تبديىل العبارة أو الكلمات يف اأصىل عند الةمجة (11

القيععععام بالةتيععععب الععععزم" للسععععور عنععععد الةمجععععة أو جتزئععععة السععععور إي فقععععرات  (12
 .السيا  واملعاين قحسب ما ي زعر تطاب

مععن الضععروره جععدا  متابعععة مععا يصععدر عععن دوائععر ا ستشععرا  مععن  هإنعع فوبعععد: 
، أو مععن ترمجععات لععبعق سععوره وأجزائععه هإمععا بكاملعع  ,ترمجات معاين القرآن الكرمي
عنهععا  للمستشععرقني، كمععا ينبغعع  إصععدار دراسععات ىمسععتقلة، أو يف كتابععات أخععر 

 على حذر من خطورة  ذه الةمجات. ئبشكىل منتظر؛ وذلص ليكون القار 
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نبينععا حممععد ى من وراء القصد, و و حسبنا ونعر الوكيىل, وصلى اهلل عل واهلل
 وآله وأصحابه والتابعني هلر بإحسان.
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