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 المقدمة

  
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاااملني داا دنا ونب  ااا 

 :أمت التسل م .. أما بعدحممد عل ه أفضل الصالة و 
درادة واالهتمام برتمجات معاين القرآن الكرمي من لغته العرب ة إىل الن فإ

شاال لغااات اقر  دااد باادأت اً ااري ً ااجمال اباااال   إلاااي الدرادااات ا داااالم ة 
هبااا وماان دباال املرااااجم واملذدسااات قات العالدااة  ،والقرآن ااة علااى وخلااه ا صااو 

ت ماان أة ااة عومااى ولكواااا دااالًا قا ًااد ن، فماان ملا هلريه الرتمجا ؛بوخله عام
  ىل اهلل ونشر ا دالم واقر ب الشعوبإابا   الدعوة  أثرناً ة دد  كون هلا 

املسلمة وغا املسلمة من املتحدثني با جنل جم ة اىل اتاب اهلل، ومن ناً ة أ رى 
 صاااابا لباااا  السااااموم  دااااد اكااااون معااااوي هاااادم وااااادما ملبااااا   ا دااااالم وإلاااااالل 

وعلااى دااب ل  ،والتشو هات واقفكار املعا  ة لإلدااالم ماان  ااالي هااريه الرتمجااات
ن داااام الصااها  ة ال هاااو  بإةااادار ارمجااة حمر فاااة للقااارآن أاملثاااي فقاااد ًاادث ماااذ رال 

ىل اللغااة العة ااة بغاار  إ ااريا  املساالمني وخلاارش مشاااعرهم ونشاار اقفكااار إالكاارمي 
 للتحاارو والعماال علااى إةاادار ني املساالم اممااا  عاا  دااالم ،هة عاان الااد ن ا املشااو  

املشااارو ،  اارمجاااة ةاااح حة للقااارآن إىل هاااريه اللغاااة واجمعمااا  خلامعاااة اق هااار هاااري
وقلااي  بااني ل ااا ا ااار البااالي لسااو  اوق اا  ارمجااات القاارآن وادااتغالهلا ادااتغالالل 

 .دلب ال 
وإن هريه ال دوة املباراة اليت  ق مها إلمااا امللااي فهااد لاباعااة املصااح  

وي اهلل ةلى اهلل عل ااه وداالم ل رةااة عو مااة  لقااا  الضااو  الشر     مد  ة رد
ارمجاااة معااااين  وهااا  و أال ،علاااى ادهاااو  الكبااااة الااايت اباااريي   هاااريا ا ااااي العوااا م
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القاااارآن الكاااارمي إىل اللغااااات املاتل ااااة، و  هااااريا امل تاااادى العلماااا  الكبااااا  لتقاااا  
أنواعهاااا البااااًثون واملتاصصاااون   هاااريا ا ااااي لدراداااة و ل ااال الرتمجاااات بشااال 

واالطاااال  علاااى إااب اباااا ودااالب ابا وا   اااة اداااتغالي هاااريه الرتمجاااات ف ماااا    اااد 
نه  دماااة اتااااب اهلل والااادفا  عااان  ا داااالم واملسااالمني والعمااال علاااى ماااا مااان شااًا

 مة.دالم ة ضد أعدا  هريه اقاملعتقدات ا 
 ،للمكانااة املرمودااة الاايت  تلهااا اللغااة ا جنل جم ااة   العصاار احلااد   ونواارال 

وللشاااعب ة الكبااااة الااايت اتمتاااا هباااا  اةاااة   القااارن الواًاااد والعشااار ن املااا ال  ، 
ىل اللغات إ اتات ا جنل جم ة ملعاين القرآن مودا الصدارة بني الرتمجمجاًتل  الرت 
ةاابح ا نشاااهد بااني ال   ااة وال   ااة قهااور ارمجااة اجنل جم ااة خلد اادة ملعاااين أاملاتل ااة و 

والباااااًثني املساااالمني الدرادااااة والتحل اااال  اتالااااب ماااان الداردااااني  ،القاااارآن الكاااارمي
للودوف على ةالش الرتمجة ومدى ةددها و دتها   نقاال معاااين القاارآن الكاارمي 

ىل مال اااني البشااار مااان املتحااادثني هباااريه اللغاااة الااايت اعاااد الثان اااة فقااا  بعاااد اللغاااة إ
ورمبااا اتصاادر اللغااات داطبااة ماان  ،الص   ة من ناً ة عد  املتكلمني هبا   العااام

 ة ة الس اد ة واالدتصا  ة والعمل ة على مستوى العام.ة اقناً 
 ،دااا   اداااتادام الرتمجاااات االجنل جم اااة للقااارآن الكااارمي اثااااال أو  املاضااا  

والسبب   قلي هو أن الرتمجااات القد ااة م ااري بدا ااة قهااور أوي ارمجااة   القاارن 
ب ااااا  قىل اا ااااات القااارن التادااااا عشاااار املااا ال   م  كاااان ف هااااا إالساااابا عشاااار و 

بل أُعد ت من دبل ً  ااة ماان القساودااة واملستشااردني ا جنل ااجم ماان ، دالم با ا 
  أمثاي: 

Wherry, George Sale, Rodwell, and Palmer 
والغالب ااااة العومااااى ماااان هااااذال  القساااا ري وهااااا  وخلااااور  داااا ل ور و اااال وبااااامر، 
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جااوم هااو اهل ةااالل أواااان اهلاادف ماان ارمجااابم  ،دالم العدا ًاددون   اةبون ا 
وااااريلي  ،علاااى ا داااالم عااان طر اااض  عااام الت اااادل والغماااو    آ اااات القااارآن

ن  كاااون أااااالم اهلل، ولاااريلي لااا ري مااان املساااتغرب  التشاااك ي   أن القااارآن هاااو
 هو: –وه  م قولة عن ارمجة فرنس ة  –وي ارمجة إجنل جم ة أع وان 

 (Alcoran of Mahomet)   أ  )دااااارآن حممااااادإل للكاااااااب ا جنل اااااجم
Alexander Ross  م، ودااد قااار   ع وانااه 1649)ألكجماناادر رو إل   عااام

الاو اال أن ارمجتاااه هاااريه بااادف  رضاااا  رغباااات اااال مااان  ر اااد ال وااار   أباط ااال 
دااا  وهااو أن القاارآن علااى  عمااه اق اقاااراو )و قصااد املساالمني بااالاباإل، مذااادال 

 إل1)  ل ري ف ه ما اريب ال صارى ومن مث ل ري   درا اه  ار.
م هريه الرتمجااات أ   دمااة قهاال ا دااالم دااوا  ماان خلهااة وهبريا م اقد  

و من خلانبها اللغو  املتعلااض بالددااة والوضااوش، أمواد ها العدائ ة وأهدافها املعل ة 
واكاااون  –و بااادون دصااادأبقصاااد –إق هااا  مل باااة باااالكثا والكثاااا مااان اق ااااا  

آن ا اارو  بعماال مشااوه ال  ثاا ل بااً  ًاااي ماان اقًااواي معاااين القاار   ال ت جااة هاا 
معاين ن الباًثني املسلمني م  اردوا باب ارمجة أالكرمي، ومن خلانب آ ر، جند  

  بدا ات القرن املاض  )العشر ن امل ال  إل مثاال ارمجااة إال جنل جم ة ىل ا إالقرآن 
مإل 1930وارمجاااااااااااااة مرمااااااااااااادوو بكثااااااااااااااي ) مإل1905عبااااااااااااد احللااااااااااااا م  اااااااااااااان )

Marmaduke Pickthall وارمجة عبااد ن، وهو أوي مسلم إجنل جم  ارخلم القرآ
هااادافها عااان أمإل، وهااا  فتل اااة   اوخلهاباااا و 1934اهلل  ودااا  علااا  املعروفاااة )

واااريلي ال ولااو ماان اق اااا  اللغو ااة باب عااة  ،الرتمجات السااابقة غااا ا دااالم ة
 

إل1) Naji Oueijan, The Progress of an image: the East in English 

Literature, (Peter Lang: New York, 1996), p. 21. 
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 داالب ال  ثاارألعهو  احلد ثااة رمبااا ًل ااحلاي، ولكن اً ر املسلمني   ارمجة القرآن 
ىل أقهااان إدالم واملسلمني اليت نقلاا  ة عن ا هشو   عمل ة اصح ح الصور امل

دتشااااراد ة للقاااارآن الكاااارمي علااااى ماااادى داااا وات الغاااارب ماااان  ااااالي الرتمجااااات اال
 طو لة.

ولكااااان م لااااال إلااااااي ارمجاااااة معااااااين القااااارآن الكااااارمي إىل ا جنل جم اااااة مااااان 
مستشاااااردني ال  اااااد  ون با داااااالم ولكااااا هم علاااااى خلاناااااب اباااااا مااااان ا نصااااااف 

اايب ومذثر   هريا ا اااي، امااا إمثاي هذال  هلم  ور أ واملوضوع ة، وال شي أن
 د رى.
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ه ؤمؤلفاته وآرا -المترجم في سطور ترجمة أرثر ج. آربري، 
 حول القرآن

  
عاان  وفتل ة متامال  ،الرتمجة اليت بني أ د  ا ه    احلق قة من نو   ا 

لكاارمي ماان إنصاف للقرآن اف ها خلانب قن  ؛دابقابا من ناً ة التوخله واهلدف
ول   ال ور لبالغته ودوة عباراه وروعة أداالوبه، بااالرغم ماان أن   هالدفا  ع خلهة 

آرباار ، وهااو  . آرثاار  Arthur J. Arberryااابها مستشرق غا مسلم هو: 
م بًًااادث ارمجاااة إجنل جم اااة راد اااة 1964املستشااارق ا جنل اااجم  الاااري  داااام   عاااام 
 ملعاين القرآن الكرمي وأطلض عل ها ع وان:

(The Koran Interpreted) أ  )القرآن مرتمجاإل 
وال  بدو أن هريه الرتمجااة دااد ادااتوف  ًقهااا ماان الدرادااة والتحل اال ماان 

وقاا على خلانب ابا ماان  ،املهتمني والباًثني املسلمني رغم شهربا   الغرب
اقمانة العلم ة   الرتمجة من ً اا  الددااة، وداا حاوي   هااريا البحاا  بااإقن اهلل 

اداااة هاااريه الرتمجاااة مااان مج اااا خلوانبهاااا ماااا الرتا اااجم علاااى مم جماباااا وع وهباااا اعااااىل  ر 
  .واق اا  اليت ودا ف ها املرتخلم
مث  ،م   إجنلاارتا، و ر  العرب ااة وال ارداا ة1905ولقااد ولااد آرباار  عااام 

لقسااااام الدراداااااات ال اردااااا ة   خلامعاااااة ل ااااادن، وأةااااابح   عاااااام  عمااااال رئ ساااااال 
واانااا   ،وداااا ة عامعاااة ااااامة  أشااارق داااتاقا للعرب اااة والدراداااات الأم 1946

 ب ال ارداا  واللغااة العرب ااة باق م، ولقد اان آربر  شغوفال 1969وفااه   عام 
ىل د اماااه إوبا ضاااافة  ،  الكتاباااة   آ اب الشااارق والشااعر العاااريب وااااان نشااا اال 

 اتعو   موضاا  برتمجااة معاااين القاارآن الكاارمي، دااام بتااًل   أاثاار ماان دااتني مذل ااال 
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 ةها:أومن  ،مقارنة اق  ان واآل اب العرب ة وال ارد ة فتل ة عن
1. Aspects    of    Islamic  Civilization   As  Depicted  in the  

Original Texts 

 .مواهر احلضارة ا دالم ة و اصو رها   ال صو  اقةل ة
2 .Fifty Poems of Hafiz  مخسون دص دة حلافظ.  
3 .Discourses of Rumi ظ الروم مواع. 
4 .Poems of al-Mutanabbi: A Selection with Introduction, 

Translations & Notes   دصائد املت يب. 
5. Revelation & Reason in Islam     دالمالًو  و العقل   ا. 
6 .Religion in the Middle East    (  الااد ن   الشاارق اقوداا

 .إللد نإل
اق ب العاااريب ومعرفتاااه باللغاااة العرب اااة،  ىعلااا طالعاااه اوهاااريا  وهااار داااعة 

و عااد  آرثااار  . آربااار  أًااد املستشاااردني القالئااال الاااري ن هلاام موادااا  إااب اااة مااان 
نصافه   احلكم على إا دالم والقرآن، وهو فتل  عن غاه لرؤ ته املوضوع ة و 

ن  سااتهل ارمجتااه باااهلجوم أالقرآن الري   عة عاان إعجاااب عواا م بااه، وباادالل ماان 
 بدأ  ، دالم واالفرتا  على القرآن اما هو معتا  ع د املستشردني الغرب ني على ا

آربااار  بالتًا اااد علاااى أن هاااريا القااارآن معجاااجم وغاااا دابااال للرتمجاااة )وهلاااريا ا تاااار 
ىل ًق قة القرآن بل إإل، وبالرغم من قلي فلم  هتد آربر  "ع وان "القرآن مرتمجال 

وأنااه ال  ،ث اال   آ اب العااام أمجااا ب ااة لاا ري هلااا مأنااه  ثاال   ااة أأاااد اعتقااا ه 
حبااد قااااه باال عبااارة عاان مااجم   ماان ال ااوعني، و اارى آرباار  أن  وال نثاارال   ثاال شااعرال 

دااااتكون  ،بالغااااة القاااارآن وإعجااااا ه وفصاااااًته الاااايت هاااا    عومتهااااا اا  اااااات
هم الكبااا لسااة  حمجوبااة عاان بعاال ال قااا  املستشااردني الااري ن ارابكااوا   طمااًو
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فوةاا  هااذال    لغااة أ ب ااة مج لااة معااةال عاان  ،دهم اداماادةأغااوار القاارآن بقواعاا 
  ادتهجمائه هبم:

bewildered critics ambitious to measure the ocean of 

prophetic eloquence with the thimble of  pedestrian 

analysis.(1إل 
لتااااه مااااا القاااارآن الكاااارمي با ت ااااار عااااد  ماااان السااااور  ودااااد باااادأ آرباااار  ًر

 اىل إلموعات واص   ها ًسب موضوعابإمجتها ومن مث اقس مها و رادتها وار 
نااه أدباب ال جموي، وقار آربر    مقدمة هريه الرتمجة التجر ب ة أًسب  ً انال أو 

علااى  برتمجااة القاارآن اااامالل معتماادال  -  ًاااي دبااوي القاارا  هلااريا العماال  –د قوم 
 مي القرا  ومالًوابم واوخل هابم له.  و اق

عااااان القااااارآن الكااااارمي  مساااااتم تال  ماااااة  ااااادافا آربااااار   فاعاااااال و  هاااااريه املقد
ومااان أبااار هم  ،دااالوبه ضاااد افااارتا ات املستشاااردني أوفصااااًته وداااوة عبارااااه ومجااااي 

شاا ة لعاادم اريودااه لبالغااة Thomas Carlyleاومااا  اارل اال  ، إق وةاامه بالًو
القاارآن وعاادم فهمااه ل صوةااه، ورغاام أن آرباار  ال  ااذمن أن القاارآن اااالم اهلل باال 

نااه  ثباا  باااالن  عاام أإال  supernatural powerدااوةم مااا  اردااة  هااو عماال
إل أن القاارآن هااو   Gibbوخلب  Margoliouthمثاي مارخلول وث أاملستشردني )

ىل إه ارمجتااه التجر ب ااة االم حممد ةلى اهلل عل ه ودلم، و بدو أن آربر  دد وخلاا  
 ر:و هدفه اما قا ودد  كون املتوخله إل هم اقورب ني م هم،املسلمني 
 Only here I am trying to show what the Koran means 

 
إل1) Arthur Arberry, The Koran Interpreted, (Oxford: Oxford UP, 

1964), introduction, xi.. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 8 

to the unquestioning soul of the Believer…..(1إل 

 .هنه ًاوي إقهار ًق قة القرآن للمذمن غا املتدبر له أو املت كر ف إأ  
  ارمجتاااه هاااو ابتكااااره   الااا    هع  آربااار  أن أااااة إجناااا  ًققااا و اااد  

امااا هاا      (Rhythmic Patterns) قااا  الصااو  اط ا ا جنل ااجم  املاارتخلم ق اا 
م ا دابق ه ماان املرتمجااني وأنااه ًاااوي حماااااة د  الفال القرآن و جمعم أنه ااتش ها 

هريا ا  قا ، ود قوم   هريا البح  بتسل   الضااو  علااى هااريا ادانااب اهلااام   
 ارمجته.

 مميزات ترجمة آربري 
ه املواد  واآلرا  ا ااب ة وامل ص ة ال شي أن مرتمجال إجنل جم ال له مثل هري

ن  تاااريوق مجااااي لغاااة القااارآن أواداااتاا    الودااا  ن ساااه  ،ًاااوي القااارآن الكااارمي
وبالغتااه وفصاااًته ودااوة عباراااه ورداا  أداالوبه، داا وهر إعجابااه هااريا بادااتادام 
اللغة اليت ات ادب ما عومة هريه ال صو  الد   ة املعججمة اليت هاا  ل ساا  ماان  

ر   املقدمااة، ولااريلي فااإن ارمجااة آرباار  اتضااح دوبااا بصاا ة االم البشاار امااا قااا 
اسااتعمل اللغااة   يب راقم أعامااة   لغتهااا الاايت اتساام بااالتم  جم   اواااا قات طااابا 

ال صااا حة املت ادااابة ماااا بالغاااة اتااااب اهلل وحماولاااة حمااااااة هاااريا اقدااالوب الاااري  
هااو   قلااي امااا بااني  the sublime rhetoric of the Koran اوةاا ه باا 

وبني البساطة والوضااوش ماان ناً ااة أ اارى، وقلااي   ،ال صاًة والبالغة من ناً ة
اله ال      ودوعه   اق اا  اللغو ة بًنواعها، ولكن من املهم اسل   الضو  

ه ًاااوي بالغاااة ائااا ر آعلاااى ادواناااب املشاااردة   ارمجتاااه الااايت ااااراب  اراباطاااا وث قاااا ب
 

إل1) Arthur Arberry, The Holy Koran: An Introduction with Selections, 

(London: George Allen and Unwin Ltd, 1953), introduction p.31. 
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 ، واتمثل ف ما  ل :القرآن
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 نقل معاني القرآن الكريمأواًل: الدقة في 
 

اار  علااى قلااي  رى آربر  الددة اثاال  عاادم  دااو  ولقااد  ،  ارمجتااه ًو
ا صاا ل ة بااًن مثاال هااريه التعل قااات  شم واًاا ادااتادامه ق  اعل قااات ا سااا ة أو 

ال وخلاااو  هلاااا   الااا   القااارآين ن ساااه قااااا ااااذ   إىل اعااارتا  التااادفض العاااريب 
قنااه عااة عاان رغبتااه   نقاال  ؛  الرتمجااة للاا   القاارآين، وهااريا  اادي علااى أمانتااه

 و   ا ة.أبدون نق   معاين المات القرآن متامال 
 
 : نماذج جميلة من مظاهر الدقة في ترجمة آربريأولا 

 ومن قلي اقمثلة التال ة: 
فصرررر لربررر    دولاااه اعااااىل:  وانحرررر. فهماااه اد اااد والااادد ض ملعااا  الماااة 1
  إل2)الكوثر: نحراو 

 so pray unto thy Lord and sacrificeرمجة ةح حة: فقد ارمجها ا
 رو و اال ، مثاالالقاارآن دااد ال معاااين بعكري غاه ماان املستشااردني الااري ن ارمجااوا 

Rodwell ه مع  اآل ة برتمجتهاو  الري  ش:  
and slay the victims  

دتاال الضااحا اإل وهااريه الرتمجااة رمبااا ااادي علااى  باا  املاارتخلم    ر اا  ا) أ 
 املع .

اداااتادم آربااار  اعبااااال  د قاااال  إل36)البقااارة: بعضرررلب لررروع   ررردو ارمجاااة .  2
 each of you an enemy of eachوبًدلوب مج ل  و  باملع :  

ملقصاااو  مااان وةااا  ناااه فهااام اومااان موااااهر الدداااة ع اااد آربااار  ااااريلي أ. 3
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الغني  :دوله اعاىل   ا اتخذ اهلل ولدا سوحانه هو الغنريقالو:إل68) اونري 
اليل اهلاا وهاا  ارمجااة خل اادة و د قااة بعكااري ارمجااة  All Sufficient: افرتمجه

 Rich (freeوفقااة ًاال بعااد ادااتعماي التعل قااات الت سااا ة: املو ااان غااا 

of all needs) :واااريلي أفضاال ماان ارمجااة بكثاااي He hath no needs 
. 
 اما  ل :  إل41احل :  )  إن ملناهب في األرضارمجته لآل ة . 4

 if We establish them in the land 
وه  ارمجة  د قة وفتصرة وا   باملع  املقصو  من "التمكني"   اآل ة 

ىل املجم اااااد مااااان ا  ضااااااش والتعل اااااض اماااااا   بعااااال الرتمجاااااات إ ون احلاخلاااااة 
 اق رى.

 القرآنية:  لنايات: الدقة في نقر معاني بع  التعابير والثانياا 
القرآن ااة  اتك ا اا بعل الوماان ناً ااة أ اارى  وهاار آرباار  أ ضااا ال هاام لاا 

وماااان هااااريه  وا إىل الرتمجااااة احلرف ااااةذ و رتمجهااااا بشااااكل خل ااااد بعكااااري غاااااه مماااان داااا 
 ات:لك ا ا
1.اهلل ثاني  طفه ليضر  ن سوير  : إل8)احل.  

turning his side to lead astray from God’s way  
2. لى وجهه انقلب  : إل11)احل  

He turns completely over  ة أفضاال وأاثاار  دااة ماان ارمجااة وهااريه الرتمجاا
 He turns back on his face اهلاليل و ان احلرف ة:

3. وقري  يناا :وارمجها بشكل ةح ح إل26)مرمي: And be comforted  
 And cool thine eyes: بدالل من الرتمجة ا اطبة ملعوم املرتمجني 
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 إل10)اقًجماب:  وبلغت القلوب الحناجر: ةالقرآن  لك ا ةا ه.   ارمجة هري4
and your hearts reached your throats  اارى آرباار  الددااة ولك ااه م 

 قاادم املاارا ف الصااح ح متامااال   ا جنل جم ااة ، ومبااا أن املقصااو  هااو شاادة ا ااوف 
 لتعبااااا جنل اااجم  الاااري   قابااال هاااريا ا تعبااااوال اااجم ، فكاااان مااان اقوىل اداااتادام ال

 القرآين   املع  وهو:
and your hearts were in your mouths 

 إق ارمجها اما  ل : واهلل  ليب بذات الصدور.فهمه الدد ض ملع  5
And God knows the thoughts in the breasts 

 اادي  لاا ري ًرف ااال و  the thoughtsوهاا  ارمجااة مقبولااة قن ادااتادامه لكلمااة 
للمقصاااااو  مااااان )باااااريات  -بعكاااااري غااااااه مااااان املرتمجاااااني –علاااااى معرفتاااااه اد ااااادة 

 الصدورإل.
 إل33)ال سا : والذين  قدت أيمانلب. وفض آربر    ارمجته لقوله اعاىل: 6

and those with whom you have sworn compact 
تتقلب  يخافون يوما  هريه اآل ة ارمجة  د قة وواضحة معاين واريلي ارخلم  

 اماااااا وقلاااااي املرتمجاااااني  مااااان غااااااه خباااااالفإل 37)ال اااااور: فيررررره القلررررروب واألبصرررررار

 fearing a day when hearts and eyes will be turned about: ل 
 اما  ل :  إل83)ا درا : بجانوه أىأ رض ون. ارمجته اد دة والدد قة لآل ة 7

he turns away, and withdraws aside     سااااواملعاا  ةااح ح امااا ور  
 .إل1) اآل ة، أ  لوى عا ه وامت ا عن الشكر اةال 

 
انور حممد دل مان عبد اهلل اقشقر،  ن حة العبا من  بدة الت سا، ) ار السالم لل شر و التو  ا إل 1 )

 .695-694مإل،  1996-ه 1417
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 دبية الراقيةال : اللغة ثانياً 
 

  ااادر أن اماااا مااارتخلم معااااين القااارآن الكااارمي باااني الدداااة والوضاااوش وباااني 
فصاااًة اقداالوب ودااوة العبااارة وقلااي أماار لاا ري باااهلني، وماان  ااالي ال واار   
ارمجااااة آرباااار   شااااعر القااااار  بادهااااد املبااااريوي للوةااااوي إىل هااااريا اهلاااادف، وماااان 

ة ل قاارتب ماان لغااة الكتاااب الرداا  بًداالوب الرتمجاا  الواضااح أن آرباار  ًاااوي اثاااال 
أ ب اااة  الااادة لااا ري هلاااا مث ااال   أ  لغاااة أ ااارى،  أناااه   اااة الاااري   عتقاااد خلا ماااال 

داالوب ولريلي أرا  آربر  أن اكون ارمجته متم ااجمة   عريوبااة ب ااااا بادااتادام اق
بااااد الل ل اااااف ال صاااا حة اق ب ااااة اق يب ال صاااا ح، واااااريلي مبحاولااااة ادااااتادام اق

الاايت اكااون عااا ة غااا مااذثرة وغااا مت اداابة مااا فصاااًة لألل اااف العامااة   اللغااة 
 القرآن الكرمي وبالغته.  

 التي استخدمها آربري في ترجمته:formal أولا: أمثلة للتعابير الفصيحة 
 مبع  "السحر".  magicبدالل من  sorcery. ادتادام المة 1
 ااااااريهبا بااااااار قتكم" باااااادالل ماااااان "مبعاااااا     extirpate. ادااااااتادام المااااااة 2

overcome  دوله اعاىل  ويذهوا بطريقتلب المثلى :إل63)طه. 
و هاا  اااو  باااملع  بشااكل أمجاال ماان الكلمااة   fashionedالمااة ادتادام   .3

معاا  ااارخلم  . فقاادإل69)طااه:تلقررم مررا اررنعوا  ارمجااة دولااه   madeالشااائعة  
 it shall swallow what they have fashionedبا هريه اآل ة 

يحر  ليلب مبع  "حيل الغضب"   دوله اعاىل:   alightمة الادتادام  . 4
واملسااتادمة   descendباادالل ماان ادااتادام المااة  ،إل86)طه:  غضب من ربلب

 اليل و ان.اهل ود  عل  و عبداهلل   ارمجة 
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 جمعوا كيررردكبأ فررر مبعااا  )ا ااادإل   دولاااه اعااااىل:  guileاداااتادام اعباااا. 5
 إل64)طه:

 .plot بدال من التعبا الشائا
 haveاعبااا  دماادتااا  إل40)البقاارة: اي فررارهوونريرر إو   ارمجااة دولااه اعاااىل:  .6

awe of me  الااري  هااو أاثاار فصاااًة وأبلااي   نقاال معاا  "الرهبااة" ماانfear 

none but me. 
مرالهب بره مرن : ال ص حة مبع  "الون"   اآل ة surmiseالمة ادتادام  . 7

 .إل157)ال سا :  لب إل اتواع الظن
 
التي استخدمها  (literary): أمثلة للتعابير واأللفاظ األدبية ثانياا 

 آربري:
ا ب ااة غا أادااتادم آرباار  اعباااات . 1 دولااه معاا  ارمجااة  ااااما فااااا ةل   ادماااي،  ااااا
ااع رقررد فررغفها  واىل:ااااا ا. فقااد ارمجااااااها إل30) ودا :  اا رررررر  smote her heartباا

with love دولااه اعاااىل:معاا  واااريلي   ارمجااة   رض لررذي جعررر للررب األا
 .إل22)البقرة:فرافا و السماء بناءا 

 assigned to you the earth for a couch, and heaven for an 

edifice  
قرررالوا يرررا مبعااا  " لقااا "   دولاااه اعااااىل   cast. اداااتادامه للكلماااة اق ب اااة 2

ا   معواام الرتمجااات اماا   throwباادالل ماان  إل115)اقعااراف:  موسررى إمررا أن تلقرري
 اليل و ان.اهلمثل بكثاي وعبد اهلل  ود  عل  و 

مبعااااا   slayمبعااااا  "در اااااب" و  nigh .اداااااتادام الكلماااااات اق ب اااااة التال اااااة:3
مبع  "الباطل"   دولااه  vanityاريلي و مبع  "ال ادقون"  ungodly" قتل" و
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 اعاىل:
اطرررق بالوررول تلوسوا الح :ااااه با: فرتخلم مع  إل42)البقرة 

And do not confound the truth with vanity 
ادااااتادم آرباااار   إل60)احلجااار: إنهرررا لمرررن الغرررابرينمعاااا  دولااااه اعااااىل و  ارمجاااة 

 tarryوالمااة  She shall surely be of those that tarry الرتمجااة التال ااة:
  ن ادتاداماااا  باملع  با تصار بدالل مااااعبا أ يب مج ل و وف

she shall surely be of those who remain behind . 
وبشاااكل  د اااض لرتمجاااة الماااة   wax insolentاق يب. اداااتادام التعباااا 4

 .become arrogantمن  " اغى" بدالل 
ام ل فا.ادااتادام اعبااا خلاا 5  Weوهااو  إل56) ودا : نصريب بر متنرا   ارمجااة ااااا

visit with Our Mercy   ملسااتادمة   نصااو  ماان التعااابا ا  ضااال أوهااريا
معاا  ادااتادمه   ارمجااة   ضااال أ، ومثاي آ ر العهد القدمي وهو  ذ   املع  متامال 

 با: فرتمجها إل62)ال سا :اابتهب مصيوةأإذا  فليمدوله اعاىل 
when they are visited by an affliction 

ادااتعمل  إل6)الجملجملااة:  فررتاتاا أيصرردر النررا   ئررذيوممعاا  دولااه اعاااىل .   ارمجااة 6
 يب مقاباال للمعاا  املقصااو    أمبعاا  " صاادر" وهااو ل ااظ  issueآرباار  ال عاال 

 اآل ة.
وهاااا  أ ب ااااة مبعاااا  "مسااااكن" أو "مسااااتقر"،    sojournادااااتادام المااااة . 7

 .إل36)البقرة:مستقر األرض وللب في آل ة:ملع  اارمجته 
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 موقف آربري من القرآن الكريم: اً ثالث
 

هاااا مااان اشاااو ه قًكاااام ا داااالم، أو ة  لحاااظ  لو الااادار  هلاااريه الرتمجااا 
نه الاعاان   القاارآن الكاارمي، أو إدااا ة إىل شااا  الردااوي ةاالى  اًو اال ماان شاًا

 اهلل عل ه ودلم.
ومماااا  ذااااد داااالمة ارمجاااة أربااار  مااان اقداااواي املسااا بة إىل القااارآن الكااارمي  

بااال وا دالم وشا  ال يب ةاالى اهلل عل ااه وداالم:  لوهااا ماان احلواشاا  الاايت  غال
 ما  جم  ف ها مبثل هريه اقفكار. 
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 : ترجمة لفظ الجاللةرابعاً 
 

ماان مم ااجمات ارمجاااة آرباار  هاااو ادااتادامه   ارمجااة ل اااظ اداللااة لكلماااة 
God  مج ااا الرتمجااة، وم  سااتادم  بشكل ثاباا  وAllah  الاايت دااد ال   همهااا

 هااا  الكلماااة Godالماااة و الكثاااا مااان متحااادث  ا جنل جم اااة مااان غاااا املسااالمني، 
دى مج ااا متحاادث  لاا العامااة والشااائعة االدااتعماي الاايت ااادي علااى معاا  اقلوه ااة 

اللغااااة ا جنل جم ااااة )وإن ااناااا  اااااريلي   مج ااااا اق  ااااانإل ب  مااااا ادااااتادام المااااة 
Allah  بعااال الغماااو  واالعتقاااا  ا ااااطم لااادى الكثاااا مااان   ضاااال أداااد  سااابب

 .إل1)   دارئ  الرتمجة من غا املسلمني بًن )اهللإل هو إله العرب فق
 

 
انور م ادشة هريه القض ة  ، "ود ة ما بعل الرتمجات ا جنل جم ة ملعاين القرآن الكرمي" وخل ه محد عبد إل 1)

 .34-31إل اه1421\6/7-3حبوث ندوة ع ا ة اململكة العرب ة السعو  ة بالقرآن الكرمي وعلومه ) الرمحن
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 مالحظات على الترجمة

 
 إيقاعي   طمحاولة تقسيم اآليات على شكل نم:الجانب األول 

باار  مااا   ااجم ارمجااة آرباار  أرغم أن معواام القاارا  هلااريه الرتمجااة  ذااادون أن 
إال أن آربر  ن سه  جمعم أنه  ،هو فصاًة اللغة و عريوبة الب ان ومجاي اقدلوب

قاااارآن الكاااارمي م  ااااًت بااااه ماااان داااابقه ماااان   ارمجتااااه لل دااااد ابتااااد  خلانبااااال خلد اااادال 
املرتمجاااني   أ  لغاااة مااان اللغاااات، ولااا ري هاااريا االاتشااااف  تعلاااض عاناااب اللغاااة 

 ن سها بقدر ما  تعلض بادانب الصو  ا  قاع  آل ات القرآن الكرمي. 
 و قوي آربر    مقدمة الرتمجة عن ااتشافه هريا:  

I have striven to devise rhythmic patterns and sequence-

groupings in correspondence with what the Arabic 

presents, paragraphing the grouped sequences as they seem 

to form original units of revelation.1إل(   

 قاع ة وإلموعات إ اط أأ  ما مع اه: )لقد بريل  خلهدا اباا البتدا  
للاا   العااريب ومقساامة إىل فقاارات بشااكل  متامال  ة متعادبة لتكون مقابلةل  دلس

 .ابدو معها واًاا فقرات من الًو  اقةل إل
   اباااال   وال شااي أن هااريه املقولااة إًاادى دااقاات آرباار  ومتثاال  لااالل 

فهمااه قنااه اعتقااد  اطبااا مقدراااه علااى حماااااة ا  قااا  الصااو    القاارآن لدرخلااة 
اا  م ااجمي وباللغااة مكانااه اتابااة ارمجااة اباادو   إأنااه اصااور أنااه ب ا اغمهااا واًاااا ًو

 اااط   مااا ماان هااريه اق شاا  ا جنل جم ااة، و تضااح للمتصاا ح هلااريه الرتمجااة وخلااو  
ىل دااااور واًااااا أب اااات إارمجاااة آربااار  مااان ً ااا  اقسااا م معوااام آ اااات القااارآن 

 
إل1) Arberry, The Koran Interpreted, introduction, X 
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ماان إلاااراة  شعر ة، ولكن السذاي الااري   ااارش ن سااه هااو: هاال متكاان آرباار  فعااالل 
 ن الكرمي؟ا  قا  الصو    القرآ

ىل هريه اق اط دام آربر    جتربته اقوىل ا اةة برتمجة دور إللوةوي  
علاااى اقسااا م  : ب اااا ل فتاااارة مااان القااارآن بدراداااة ا  قاااا  الصاااو    القااارآن، أوالل 

علاااى متابعااة ا   ااة ا اااو   : ب ااا ل ىل مقاااطا طو لاااة ودصاااة، وثان ااال إل اااف القاارآن أ
ريه املقاطا، ودارن بني هريا ا  قا    السور على ه  stressودو  ال ة الصو  

القارعااااة وال ا ااااة  الاو لااااة )مثاااال آ ااااة الاااااالق   دااااورة البقاااارةإل والقصاااااة )مثاااال
وي علاااااى ناااااوعني:  اق دااااات ت  أن ا  قاااااا  الصاااااو    القااااارآن غالباااااال اوال اااااتحإل و 
وهو عبارة عن مقاا م بور  ل ه مقاعان غا م بور ن، واآل ر  dactylو سمى 
iambic  وهو عبارة عن مقاا غا م بور  ل ه مقاا م بور، وهريان ال وعان ةااا

   القرآن على ًد دوله. اقاثر ش وعال 
 The) وإقا نورنا على دب ل املثاي، إىل اآل ات اقوىل   دورة القارعة

Clatterer)   جنااااد أنااااه ًاااااوي ا ت ااااار أل اقهااااا   الرتمجااااة ا جنل جم ااااة لتكااااون
  طااااوي ودصاااار املقاااااا واااااريلي   ودااااو  ال ااااة ماااان  -مااااال مقاطعهااااا ماابقااااة متا

لألل اااف   الاا   القاارآين، و هااريا هااو التمث اال الصااو  ملقاااطا الكلمااات -عدمه
 حبروف الا   ة وما  قابلها   الرتمجة:

The Clatterer! What is the Clatterer?  

Al-qāri‘a : mā l-qāri‘a 

And what shall teach thee what is the Cla tterer?   wa-mā  

adrāk  : mā l-qāri‘a   

ونالًاااااظ أناااااه رمباااااا طباااااض هاااااريا ا  قاااااا    الساااااار اقوي )اآل اااااة اقوىل 
ومرررا أدراا مرررا   اااا جح   ااب ااااض قلااااي علااااى السااااار الثاااااين موالثان ااااةإل ب  مااااا 
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الاااري  ال  ااااابض ا  قاااا    الااا   القااارآين، وهاااريا املثااااي البسااا   داااد  القار ررة 
أن آرباار  م  ااتمكن ماان ااب ااض نور تااه علااى ا  قااا  الصااو     اعل ااا نساات ت 

ارمجتاااه ملعااااين القااارآن الكااارمي اافاااة، وهاااريا بال عااال ماااا قااااره مااان أن  راداااة هاااريا 
ادانااااب بالت صاااا ل وبشااااكل ماااا وم و د ااااض هااااو أماااار ضاااارور  دم ااااا ال صااااو  

 ااة هااريا  انااه بًةإوهو أمر ل ري باااهلني رغاام  ،القرآن ة ودبل الوةوي إىل أ ة نتائ 
القااوي أن فشاال آرباار    ماان ادانب املهمل والري  م  سبقه إل ه أًد، وال بد 

اداات تا   اا  معااني و ثاباا  ملااا أ اااه باق اااط ا  قاع ااة   القاارآن الكاارمي وعاادم 
ددراه على حماااة بعل من خلوانب هريه اق اط  ل ل دو  علااى أن اتاااب اهلل 

رة وا اادو ة وأنااه اساار   إىل ًااد ابااا معجااجم وبالغتااه ا ااوق داادرات البشاار القاةاا 
 ًاا ًو .ان ال قرات املتوال ة   ارمجته دد ابدو و أبا عائه 

   األخطاء اللغوية : الجانب الثاني
رغاام أن ارمجااة آرباار  ات ااوق علااى غاهااا ماان الرتمجااات ماان ناً ااة الددااة 

 اا    املع  ووضوش اللغة ودالدتها وفصاًة اقدلوب إال أن الودو    اق
الي اق اااا  اللغو ااة الاايت ارخلااا إىل اااون  والد مااملتكررة هو أمر ال م ر م ه، 

 ،فهاام ل ااظ معااني ف  سااره مبع اااه احلاار    املرتخلم ل ري ماان أهاال العرب ااة ودااد  ساا 
  ارمجة  أو دد ال  درو املقصو  من بعل التعباات القرآن ة وحيصل قلي اثاال 

املساالمني أو العاارب ماا هم، ودااد حيصاال ع ااده  آربر  مثل غاه من املرتمجني ًاال
مكان آ ر وهكريا، وقلااي الااه ال  قلاال ماان  ا ل  بني اقل اف ف ستادم ل وال 

 أة ة هريه الرتمجة ومكانتها املرمودة بني الرتمجات.
ودااا حاوي ف ماااا  لااا  أن نلقااا  الضاااو  علاااى خلواناااب الضاااع    ارمجاااة 

 آربر : اق اا  اليت ودا ف هأهم ا د  آربر  متمثلة   بعل اقمثلة اليت اع
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 :أولا: أخطاء في فهب المعنى الدللي أللفاظ القرآن 

 إل7)ال حال: إل بشق األنفسمع  دوله اعاىل: أ اً آربر    ارمجة . 1

م أمبع  "  distressوالمة   Excepting with great distressفرتمجها با 
 with great قااوي: قوىل أن فااا ،ن ساا " أو "ًااجمن" وال اااذ   املعاا 

effort 
إل وم  اا جح   الرتمجااة   خلانب هااا 35-31أ اااً آرباار    دااورة الق امااة ). 2

اللغو  الداليل واريلي ال حو  وم اتضح له معاين اقل اف والتعااابا القرآن ااة   
 اآل ات التال ة:

 فال اردق  ول ارلى وللرن كرذقب وترولى ثرب ذهرب إلرى أهلره يتمطرى أولرى
 .إل35-31)الق امة: ب أولى ل  فأولىل  فأولى ث

For he confirmed it not, and did not pray, but he cried it 

lies, and he turned away, then he went to his household 

arrogantly.  Nearer to thee and nearer, then nearer to thee 

and nearer. 

  واكون اما  ل :  وحنو ال ن اعا  ة اغة الرتمجة  الل ال أوال بد 

And so he neither believed nor prayed, but he disbelieved 

and turned away, then he stalked to his household in full 

conceit. Woe to thee, and then woe to thee. 
    ااتمكن آرباار م إل37)البقارة: فتاب  ليره إنره هرو الترواب الرر يب  ارمجااة . 3

ىل ا جنل جم اااااة   هاااااريا السااااا اق وداااااً إىل اكااااارار إمااااان نقااااال معااااا  "اااااااب عل اااااه" 
 ل اف، فقاي: اق

and He turned towards him; truly He turns, and is All-

compassionate  اهلل  ُقباااال وهاااااو  دباااال عل ااااه، إنأواالمااااه هااااريا  عاااا : "واهلل
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 اقفضل أن  قوي:الًر م" وهو غا  د ض   املع  ما راااة اقدلوب، و 
and He pardoned him. Truly He is the Most Forgiving, the 

Most Merciful 
  إل71)املائدة: ثب تاب اهلل  ليهبواريلي   

Then God turned towards them 
)اقماار باااملعروف و ال هاا  عاان امل كاارإل املتكاارر  اعبا. م  وفض آربر    ارمجة 4

 اوالمتاا  bid to honour, and forbid dishonour سااتادم   القاارآن، إق 
honour  وdishonour  ن علااااى "الشاااارف" و"العااااار" وال ااااادال اع  ااااان

 :"املعاااروف" و"امل كااار" اماااا هاااو املقصاااو    القااارآن، ولاااريلي فااااقوىل أن  قاااوي
(bid to good, and forbid evil) 

 با:فرتمجها  نصرقف اآليات اً آربر    فهم أ. 5
We turn about the signs  

" ولريلي فاقوىل أن  قوي: مبع  "نقل    ب" واملع  املقصو  هو "نبني 
We explain the verses variously 

 با: النوي األمي اً   ارمجة أ. 6
The Prophet of the common folk 

 The Prophet who is illiterateب  ما الصح ح هو: 
 با: إل199)اقعراف: وخذ العف. ارمجة  اطبة لل ظ 7

Take the abundance :والصح ح هو show forgiveness 
إىل  إل31 ودااا :)قلرررن  رررا  هللأ  اااض آربااار    نقااال معااا  التعباااا القااارآين  .8

ب  مااا التعبااا ا جنل ااجمى اقداارب هااو:  !God save usا جنل جم ااة مسااتادمال: 
God forbid!  

ول نضرريأ أجررر خلاارإل   داا اق اآل ااة . م   هاام املعاا  املقصااو  ماان المااة )أ9
وهااا  اعااا  "اقخلااار املاااايل"  (wage)الماااة   ال مساااتادم إل56) ودااا : محسرررنينال
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 .reward والكلمة املستادمة   هريا الس اق ه 
والصااح ح  gather his bones إل3)الق اماة: نجمرأ  ظامره ًل ارمجتااه  ااا  .10
 assemble his bones  ن  قاي:أ

 theبااادالل مااان  the world to come إلرةاآل ااا )ارمجتاااه لل اااظ . 11

Hereafter 
غااا  د قااة؛ إق  servant، ولل ااظ )عباابدإل بااا serveارمجته لل ظ ) عُبُدإل بااا . 12
   املعجم ا جنل جم  وبسرت:  serveمع  

to render obedience or homage to (God or sovereign)1إل(   

مااا  اادي علااى الااعااة  ول ري هريا بالضرورة  دي على مع  العبا ة بقاادر
 worship, worshipperواالًاارتام، ولااريلي فماان اقفضاال ادااتادام المااة: 

 اثر  دة   الس اق القرآين.أقاا 

. م  وفاااااض آربااااار    ا ت اااااار الكلماااااة امل ادااااابة لل عااااال " قااااااا"   ارمجاااااة 13 
ويقطعون ما أمر اهلل به أن يوار    :فادتادم المة    إل27)البقرةcut  وه  المة
   ة دد ال ات ادب ما بالغة القرآن:عا

cut what God has commanded should be joined  

ولعاال هااريا  ت اااس مااا أداالوبه الراداا    التعاماال مااا اقل اااف والتعاااابا، 
والكلمااااة ال صااااا حة   ا جنل جم اااااة هباااااريا املعااااا  الااااايت ااااااان مااااان اقفضااااال آلربااااار  

 .severادتادامها   هريا الس اق ه  
 إن اهلل ل يسررررتحي أن يضرررررب مرررررثالا م ارمجاااااة ًرف اااااة لآل اااااة: اداااااتاد. 14
 God is not ashamed to strike a similitude إل26)البقرة:

 
إل1) Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English 

Language.  (Gramercy Books: New York, 1989). . 
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 وه  ارمجة غا م ادبة   اقدلوب، و لعل الرتمجة اقفضل ه :
God disdains not to set forth a similitude 

 
 خطاء النحويةاأل ثانياا:

ا ضااافة لااابعل  الودااو     اااً احلااريف وأً انااال   اال آرباار  اثاااال إىل 
 .اقل اف والكلمات ال حو ة   اآل ات

 ومن أمثلة احلريف ع ده ما  ل  :

 ويرا قرو وي اآل ااات، مثاال ارمجتااه لل ااظ أ   إلالااواو).ًااريف ًاارف العااا  1
 And O myباادالل ماان  O my people  دااورة هااو  مكت  ااال برتمجتهااا 

people  :واريلي   اآل ةواستعينوا بالصور و الصالة :إل45)البقرة 
Seek you help in patience and prayer 

"، ال  ضاا أوي اآل ااات والمااة "أً ااان بااني العااا    و لاا    بعاال اق
 وقال يا بنري ل تردخلواارمجة     andبدالل من alsoمثل ادتادامه لكلمة 

 إل67) ود :
  الكثااا ماان اآل ااات   you. واااريلي ًااريف ضااما املااطااب   ا جنل جم ااة 2

 اليت  تو  على ندا  ، مثل:
يررا أيهررا الررذين آمنرروا  ف رتمجهاااO believers  باادالل ماانO you who 

believe 

اوف ا  الاابعل اآل ااا يوسررم أيهررا مثاال دولااه اعاااىل: ، O  ر ًااريف أ اة ال اادا ااا
 Joseph, thou true man إل46) ود : الصديق

  الراكعين اقنتي لرب  واسجدي واركعي مأيا مريب و  دوله اعاىل: . 3
 ًريف )ما الرااعنيإل وارمجها:  إل43)آي عمران:
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Mary, be obedient to thy Lord, prostrating and bowing 

before Him ."با ضافة حلريف أ اة ال دا  " ا 
ويرو   :  ارمجااة دولااه اعاااىل whereon  أو ةاا غة  on. ًااريف ًاارف اداار4

   And the day We shall muster them  .   إل28) ونري: نحشرهب
 And on the Day We shall muster them :واقوىل أن اكون

ل   ارمجااة دولااه اعاااىل:  makeًريف   الرتمجة ا جنل جم ااة المااة . 5
فًةبح  ادملة  اطبة حنو ال بشااكل . إل11)البقارة: تفسدوا في األرض

 Do not corruption in the landواضح: 
 ولعل الكلمة دقا  بسبب  اً مابع !

وودااا آربااار  ااااريلي    اااً إضاااافة الماااات ل ساا    الااا   القااارآين 
 مثل:  

أضااااااااف آربااااااار  المااااااااة  إل7) ودااااااا : آيرررررررات للسرررررررا ليناعااااااااىل: .   دولاااااااه 1
questions ن  كت اا  برتمجتهااا: أواقوىل  ،الاا   اقةاال  لااىالاايت اعااد  ائاادة ع

signs for those who ask . 
ول يحسررررون الررررذين كفررررروا سرررروقوا إنهررررب ل اااااريلي  ا    معاااا  اآل ااااة . و 2

 .إل59)اقن اي:يعجزون
And thou art not to suppose that they who disbelieve have 

outstripped Me; they cannot frustrate My will.  

 Myوأ ضااال     Meىل مع  اآل ااة هاا   إوالجم ا ة اليت أضافها آربر  

will. 
 ما ا اً   ارمجة الضما   "حيسنب " الري  اُرخلم على أنه " سنب ".

ه ال حو ااة اق اارى املاتل ااة   ادااتادام اقفعاااي والضاامائر ئاا ومن أ اا
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 والرتاا ب ال حو ة، ما  ل :
.لام آربر  بشكل متكرر   ارمجة المة "أةاابح" و  همهااا مبعاا  "ااصاااف 1

الاايت  إل42)الكهاا : فأارروي يقلررب كفيرره ي املبتاادأ بااا ة   الصاابح" ومثاااي قلاا 
 ارمجها اما  ل :

and in the morning he  was wringing his hands  
 ومبا أن املع  هو "ةار" فالصح ح أن اكون:

and he began wringing his hands 
. لل  آربر    ال عل املب  للمعلوم واملب  للمجهوي، واقمثلة التال ة اوضح 2

 قلي:
ذن للذين يقراتللون برأنهب أجم بني ) قااَلونإل و) قااِلونإل   اآل ة:    م
  :ًل  امع اها وارخلم  إل39)احل :  ظلموا

Leave is given to those who fight   
 ن اكون: أوىل واق

Leave is given to those who are fought against    
 to إل 6)الجملجملاة : وا أ مرالهبليررر اااريلي  لاا  بااني " اَاروا" و" اُاروا"   ارمجااة 

see their works  
 to be shown their deeds والصح ح هو:

ولريلي فمن الواضح أن آربر  اد ةعوبة   ارمجة ارا ب املب  للمجهااوي 
   آ ات القرآن الكرمي وال  ستا ا الت ر ض ب  ه وبني املب  للمعلوم.

)ال سااا :  إن فررلرتب وآمنررتبمجااة وغااا م هااوم   ار  ال را كاا  ال داالوبأ. ادااتادم 3

ومعاا  ارمجتااه هاا : )إن   if you are thankful, and believeفقاااي: إل147
م  ااااااابض باااااني الكلمتاااااني "شاااااكرمت"  ا اااااتم شااااااار ن وآم اااااتمإل وا ااااااً ه اااااا أناااااه

هما ال حو ة فجمااا بااني "الصاا ة" و"ال عاال" أو بااني ادملتااني  و"آم تم"   ة غت

This file was downloaded from QuranicThought.com



 27 

ال   هااريه واحلق قاا  ،اال  ااة وال عل ااة ة أن ادااتادام ةاا غة ال عاال هااو أاثاار وضااًو
  if you thank (Him), and believeاحلالة: 

الررررذين آتينرررراهب اللترررراب   اآل ااااة:  يعرفونررررهرخلااااا الضااااما   ال عاااال أ. 4
إىل "الكتاااااب" ولااا ري إىل "ال اااايب"  إل146)البقااارة:  يعرفونررره كمرررا يعرفرررون أبنررراءهب

  اآل ة، فقاي: ةلى اهلل عل ه و دلم اما   ا سا
Those to whom We have given the Book recognize it as 

they recognize their sons 
 ن  قوي:أوالصح ح 

 Those to whom We have given the Book recognize him 

as they recognize their sons 
والعج اااب أن )مونتجاااومر  واتإل املستشااارق ا جنل اااجم  الاااري  اتاااب  لااا الل 

 ضاً ال قل اف ومصالحات القرآن ب ا ل على ارمجة آربر  أشار إىل ا مكان ااة إ
 ال حو ة قن  كون الضما  شا إىل الردوي أ ضال، ً    ريار    ل له:

recognize it: the Book; ‘him’ is grammatically possible, 

and would refer to Muhammad(1).   
ساا ض بااني آرباار  ووات ف مااا  تعلااض ا  أ ولكاان رمبااا م  كاان ه اااو 

اةة ما اق ري   االعتبار املواداا  املعا  ااة وخب ،هبريا الدل ل ا  ضاً 
واملعروفااة لااوات ضااد ا دااالم والقاارآن وشااا  الردااوي ةاالى اهلل عل ااه 

   هريا الدل ل و  اتبه اق رى.  هودلم وه  اوهر   اشو هاا
ربنرا  ارمجته لقوله اعاىل:.  ل  آربر  بني الم العلة والم الالب   5

 . إل88) ونري: ليضلقوا  ن سويل 
 

(1) W. Montgomery Watt, Companion to the Quran: Based on the 

Arberry Translation, (London: George Allen and Unwin Ltd, 1967), 

p.81. 
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Our Lord, let them go astray from thy way  
واملعاااا  املقصااااو  بااااالالم لاااا ري طلااااب ا ضااااالي ولك ااااه نت جااااة 

 اهلل، دااااب ل عاااان ا ضااااالي ماااان ودومااااه فرعااااون علااااى اهلل وعادبااااة مااااا أنعمااااه

  اكون: أن اب فالرتمجة
Our Lord, that they may lead astray from thy way 

.  بدو أن آربر   ستادم االدت هام   غا موضعه   بعل اآل ات، فمااثالل 6
  :إن كنتب تعلمونادتادمه بدالل من الشرط   ارمجة 

 Did you but know? 
  If you but know والصح ح هو:

 the reproaching soul. دااام برتمجااة غااا  د قااة   ل ااظ "الاا  ري اللوامااة" 7
 اقوىل أن  قوي:واليت دد اع  "ال  ري الالئمة" ولريلي ف

 the self-reproaching soul. 
 لفاظ التكرار في األ الجانب الثالث : 

 ؛ودااو    بعاال ا شااكال اتلل ر  الددة ع د آربر  دااد أ ى بااه  لعل
  ًاااالت مع  ااة، فماان نااواً  الددااة  وقلااي قنااه بااالي   قلااي ادانااب دلاا الل 

مكااررة  ل ااافم أل اف مكررة   بعل اآل ات عاان طر ااض ادااتادام ارمجته ق: هع د
 جنل جم ة، ومن أمثلة قلي:  الرتمجة ا 

ولما جهزهب بجهازهب  : إل59) ود  
when he had equipped them with their equipment  

و ليه فليتوكر المتوكلون  : إل67) ود 
 Let all put their trust who put their trust 
وهريه اق اة بالريات ارمجة د بة ورا كة   أدلوهبا لعدم وضوش املع  
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 متامال.
نررررت خيررررر أو  اا مواركرررر  وقررررر رب أنزلنرررري منررررزلا وأ ضااااال   دولااااه اعاااااىل: 

ثااالث   harbourهااريه اآل ااة ااارر المااة معاا  و  ارمجتااه  إل29: املذم ون ) المنزلين
 اما  ل :مرات لتقابل التكرار   ادرير "نجمي"،  

 And say, “O my Lord, do Thou harbour me in a blessed 

harbour, for Thou art the best of harbourers 
 التكاارار بساابب احلاةاالة التااًثا ودااوة الب ااان وبالتايل فالرتمجااة فقاادت مجاااي

 ال كاااارة اًا ااااد بغاااار  العرب ااااة اللغااااة  ااااات ماااان  ااااة التكاااارار نأ ومااااا   اقةاااال،

 الوضاااا إال أن القااارآن،   اةاااةخبو  لألدااالوب ومجااااي للمعااا  داااوة إضااا ا و  واثب تهاااا

 وعل ااه ،دااوة العبااارة   ال ونقصاا   لااالل  ف هااا التكاارار  عااد اليت االجنل جم ة اللغة   لتل 

 جنل جم ة. ا باللغة املع  إضعاف ىلإ  ذ   دد التكرار هريا مثل فإن
ات  استخدام الكلمات العتيقة والمصطلح  الجانب الرابع:

 (biblical)النصرانية 
لااااي قرغاااام أن آرباااار  قااااار   مقدمااااة الرتمجااااة أنااااه جت ااااب اللغااااة املتكل  ااااة و 

واااريلي جت اا ب لغااة ا جن اال  unmannered Englishبادااتادام لغااة دلسااة 
القد ااة الرائجااة لاادى دااابق ه، إال أنااه  صاار علااى املااجم  بااني اللغااة احلد ثااة واللغااة 

 قااة مت اااثرة ه ااا وه اااو، وإن اااان ادااتعماي القد ااة بتضاامني الرتمجااة لكلمااات عت
الاا    د  ماان ال صاااًة وا صوةاا ة بعاا  شاا بال هااريه الكلمااات  ضاا   علااى الرتمجااة 

آ ر   اللغة، ولكن دد  عد   تسم بالقدد ة ول ري اً  ن  ال      ال املرتخلم نص
قن هريه الكلمات العت قة م اعد مستادمة    ؛هريا من ع وب الرتمجة احلد ثة

ا جنل جم اااة فهمهاااا     جنل جم اااة احلد ثاااة وال  ساااتا ا الكثاااا مااان متحااادثاللغاااة ا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 30 

عن مستادم  هريه الرتمجااة ماان الااري ن ال متثاال ا جنل جم ااة  الس اق القرآين، فضالل 
لغااتهم اقةاال ة، ومبااا أن آرباار  م  ساارف   ادااتعماي هااريه الكلمااات والتعااابا 

 فال  شكل هريا ادانب نقاة ضع  بار ة   ارمجته.
شمل الكلمات العت قة اليت ادااتادمها آرباار  المااات وق   ااة االضاامائر وا

 شارة القد ة والتصار   مثل:  ا  ا أو 
thou, thy, thine, thee, aught 

(est) :إد ا  ال عل إىل املااطب    knowest . 

    loمن الكلمااات والتعااابا العت قااة الاايت ادااتادمها آرباار  المااة وأ ضال 
فرذذا  ورالهب آل ااة: ا ملعاا   ارمجتااه  "look"أو   "behold"ماان للت ب ااه باادالل 

 And lo, it seemed to him فقاااي: إل 60)طااه:  و صرريهب يخيررر إليرره
 و "،مبعااا  "أنااادا ال   compeersو مبعااا  " لاااوا"، go privilyوااااريلي 

tryst مبع  "موعدا"   اآل ااة فاجعرر بيننرا و بينر  مو رداا:وأ اااً    إل58)طاه
قن مع اهااا   املعاااخلم ا جنل جم ااة هااو  ؛لكلمااة الاايت ال ا ادااب داا اق اآل ااةهااريه ا

 . meeting placeًبة" والصح ح هو ادتادام "موعد للقا  اق
ًاادى إوهاا    chastisementاواريلي  اارتخلم آرباار  المااة "عاارياب" باا 

 tormentفضاال ادااتادام المااة معاةاارة مثاال واق ،الكلمااات ا جنل جم ااة القد ااة
 . بدالل م ها

ولقد ًاوي آربر  اريلي جت ب الكلمات ال صران ة الوار ة   العهااد ن 
  ارمجتااه امااا  عاام   املقدمااة ولااريلي م  Biblical wordsالقاادمي وادد ااد 

مرا فاااال   Gehenna ساااتادمها إال   ًااااالت مع  اااة، مثااال اداااتعماي الماااة 
 اللغاااة لكلماااة "خلهااا م" وهااا  إضاااافة لكوااااا نصاااران ة فهااا  ناااا رة االداااتعماي  
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 .اليت  ستعملها آربر  فق  مبع  ال ار  hellاملعاةرة بعكري المة 
 

 الخلط في معاني بعض كلمات القرآن  :خامسالجانب ال 
بعااال  -ماااا بريلاااه خلهااادال ابااااال    ااار  الدداااة –التبسااا  علاااى آربااار  

الكلمات القرآن ة، وقلي اغاه من املستشردني الداردني للعرب ة والري ن  قومااون 
ات معاين القرآن الكاارمي و واخلهااون مشااكالت   اداات عاب بعاال امل اااه م برتمج

فااراش للاا  بااني معاااين الكلمااات الاايت  وهاار لااه  واقل اااف الاايت اتكاارر   القاارآن،
 و املع ، ومن أمثلة  لباه:أالشبه ف ما ب  ها من ً   الشكل 

جم اااااة أن آرباااار    بعااااال احلااااااالت ال   ااااار ق بااااني )اداااااجدواإل واعااااا  با جنل . 1
prostrate   و)اراعواإل واعbow  رتمجهمااا    ً bow     تااه معاا  ارمجامااا
 .إل34)البقرة: و إذ قلنا للمال لة اسجدوا آلد  فسجدوا دوله اعاىل:

And when We said to the angels, ‘Bow yourselves to 

Adam’; so they bowed. 
رإل و)القاااو . 2 مااان  اااالي  powerقوىل و القااادرةإل فااارتخلم اأ ةللااا  باااني )القااادب

 congregationاداام دااورة القاادر، وبااني )ادمعااةإل و)ادماعااةإل فاارتخلم اقوىل 
لاايإل و)اململكااةإل فاارتخلم اقوىل Fridayباادالل ماان 

ُ
 The Kingdom، وبااني )امل

 .Dominionبدالل من 

إذ لرررب أكرررن معهرررب للااا  باااني )شااااهدال أو ًاضااارالإل و)شاااه دالإل   ارمجتاااه . 3
 .presentبدالل من المة  martyrً   ادتادم المة إل  72 )ال سا : فهيداا 

باادالل  (remember) ًل بااني )اااريا رونإل و)اااريبارونإل فاارتخلم اقوىل  ااا . للاا  4
 .(give a thought)من
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ريبونإل فاارتخلم اقوىل  ااا . للاا  5 باادالل ماان  cry lies ًل بااني ) كااري بونإل و) كااب
(disbelieve). 

 )ةد قكمإل ً   ارخلم اقوىل  :لل  آربر  اريلي بني )ول  كمإل و. 6
إنما وليقلب اهلل ورسوله  :إل55)املائدة 

 Your friend is only God, and His Messenger 
 ن  قوي: أوالصح ح 

Your helper (or protector) is only God 
فرررررررال توترررررررئس بمرررررررا كرررررررانوا بااااااااني )ابتاااااااابريإل و)ا اااااااابريإل   اآل ااااااااة .  لاااااااا  7

 :ًل اً   ارمجها   إل69) ود :يعملون
so do not despair of that they have done ناادالل ماااااب  

so do not grieve of that they have done 
وهااريه الكلمااة اعااة عاان  salvation علااى أاااا ًل . ااارخلم المااة )ال ردااانإل  ااا 8

م هااوم ا ااال  ماان ا ا بااة امااا هااو موخلااو    ال صااران ة، ولااريلي لعلااه فهمهااا 
بهها بكلمااااااة )ال ردااااااانإل الاااااايت   ضاااااال ارمجتهااااااا إىل المااااااة مبعاااااا  )الغ اااااارانإل لشاااااا 

criterion.  
وهاا  المااة  visitation.  ل  آرباار  بااني )العماارةإل و)الجم ااارةإل فاارتخلم اقوىل 9
 ب ة فص حة مبع  )  ارة ر  ة أو عقاب إهل إل وه  ارمجة  اطبة، ونواارال لعاادم أ

ىل عمل ااة إً آرباار  وخلااو  ماارا ف إجنل ااجم  لكلمااة )العماارةإل، اااان اقوىل أن  لجاا 
وهااااا  نقااااال ًاااااروف الكلماااااة مااااان لغاااااة اىل أ ااااارى  transliterationال قحااااارة 

باادون اي التعر اا    هااريه احلالااة،  فتكااون  –بادااتادام ًااروف اللغااة اق اارى 
 .umrahالرتمجة ه : 

 ااة ال قحاارة إال   ًاااالت حماادو ة ملىل عإوامللحوف أن آرباار  م  لجااً 
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واااريلي    Er-rakeem د م"   دااورة الكهاا    ل ااظ "الاار  م هااا، مااثالل  خلاادال 
-Elىل ا جنل جم ااة: إارمجته الدم دورة احلجر فقام ب قاال ًااروف الكلمااة ن سااها 

Hijr لحااد   عاان هااريا ادانااب املهاام   ارمجااة آرباار  أال ل، وهااريا املثاااي  اادفع ا
 وهو أ ا  السور.

 
 األخطاء في أسماء السور   :سادسالجانب ال

لاااى ارمجاااة آربااار  هاااو عااادم فهماااه   اثاااا مااان مااان أبااار  املالًواااات ع
اقً ااان للمعاااين املقصااو ة ماان أ ااا  السااور   القاارآن الكاارمي، فودااا   الكثااا 

 .من اق اا 
 

 أولا: من نا ية تراكيب الللمات
 definiteو ساام ى   ”the“ًااريف آرباار  "اي" التعر اا  الاايت اقاباال 

article   مااااا أبقاااااه   الاااابعل اآل اااار،   ا جنل جم ااااة   بعاااال أ ااااا  السااااور ب
 سااو باادون م theالاايت ًااريف م هااا  -ًسااب مااا ور    ارمجتااه- ااا  السااوروأ

 السررجدةو (Salvation)الفرقرران و (Thunder) الر ررد لغااو  واضااح هاا : 
(Prostration) الجاثيرررررررررة و(Hobbling) الحجرررررررررراتو (Apartments) 

 ااا  أىل إ ومج عهااا اشااا، (Shrouded)المرردثر و (Enwrapped)المزمررر و
حمسودااة ول سااا  إلاار ة مااان ناً اااة املعاا  وبغااال ال وااار عاان أ  دااا اق معاااني، 

مااا مج ااا   theولااريلي ًسااب القاعاادة العامااة   ا جنل جم ااة  ُ اارت  ادااتادام 
ولكن ل ري ماان الواضااح داابب هااريا التقساا م ع ااد آرباار  وم  ااريار  ا ، هريه اق

الشاصاا  ووخلهااة  علااى أ  مصاادر اعتمااد   قلااي، ورمبااا اعتمااد علااى اقااد ره
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 نوره   هريه ال اً ة.
 

 ثانياا: من نا ية معاني أسماء السور
ىل الغمااااو  احلاةاااال   خلانااااب الرتاا ااااب ال حو ااااة ق ااااا  إضااااافة با 

 ضاااااال أ ااااااً   ارمجاااااة الكثاااااا مااااان معااااااين هاااااريه أالساااااور مااااان دبااااال آربااااار  فإناااااه 
معااة وامللااي  ااا  دااور ادأىل أ اائه   إالكلمات، واما قارنا آن ال فبا ضافة 

 وال ردان، ودا   اق اا  التال ة: 
  :اما ور    املعجم ا جنل جم   واع   The Battlementsدورة اقعراف:  

Longman Dictionary of Contemporary English  :مااا مع اااه
فتحاااات علاااى فصااا ل ًصااان اساااتادم  طاااالق ال اااار م هاااا!" ولااا ري هاااريا هاااو "

شرش ىل إضافة با   al-A‘rāfمل ة ال قحرة  املقصو ، والصح ح هو ادتادام ع
 مع  الكلمة ل تضح املع :

The wall with elevated places  between Paradise and Hell. 

 .The Narrationواقوىل أن ارتخلم  The Storyالقص : 
أ  ال وناااان ون، ورغااام أن  The Greeks االاااروم: وأ ااااً آربااار    ارمجتهاااا بااا 

 Theاباا  ود  عل  واهلاليل و ان جتما على ارمجتهااا  د اهللارمجات بكثاي وعب

Romans   والرتمجااة الصااح حة هاا   عااد  اااً شااائعال  ال إال أن هااريا أ ضاا ،The 

Byzantines  أ  الب جمنا ااااون أو الااااروم امااااا اااااان  الااااض علاااا هم العاااارب  مااااان
 الردوي ةلى اهلل عل ه ودلم. 
آرباار  ادااتادم ةاا غة  ولكاان The Believerغافر: وهلا ادم آ ر هو املااذمن 

 وهو ادم دورة أ رى   القرآن الكرمي. The Believers  ادما
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 .The Throngsن ارتخلم أواقةح  The Companiesالجممر: 
 Theyن ااارتخلم  أملع  هريا االدم فاقوىل  وطبقال  Distinguishedُفص ل : 

(verses) are expounded 
 The" والرتمجااة الصااح حة هاا : وهاا  مبعاا  "العاار  The Hobblingاداث ة: 

Kneeling. 
 ااا  الق امااة أورغم أن هريه الكلمة اشا إىل ادم من    The Terrorالوادعة: 

 .The Inevitableأ ضال، إال أن املع  الدد ض هو 
ًل بصاا غة ادمااا  اب The Ranksالصاا : ارمجهااا آرباار   ااا ام دالل اااا  Theن ااا

Rank. 
 .Timeواملع  املقصو  هو الدهر أ   Afternoon   االعصر: ارمجها ًرف ا ب

 
 الكنايات في القرآن  ترجمة  : بعالجانب السا 

 Quranic)أباااااااد  آربااااااار    ارمجاااااااة بعااااااال الك ا اااااااات القرآن اااااااة 

idioms)ولك ااه أ  ااض   التعاماال مااا أغلبهااا، فاحلق قااة أاااا  ال امااا رأ  ااا دااابق
من العاارب وغاااهم نواارال  ما متثل مشكلة اباة دم ا مرتمج  معاين القرآن  ائمال 

ىل املعاا  الصااح ح إلصااعوبة التعاماال معهااا   اللغااة أةااالل، إق ال  كاان الوةااوي 
ولااا ري مااان  اااالي فهااام  ،للك ا ااة إال مااان  اااالي معرفاااة اداااتادام أهااال اللغااة لاااه

اااة لاادى املرتمجااني غااا املتحاادثني أمكونااااه وأل اقااه فقاا ، ودااد اكااون املشااكلة 
علااااى فهاااام معاااااين معواااام الك ا ااااات   العرب ااااة، بالعرب ااااة بساااابب عاااادم داااادربم 

 وبال سبة للك ا ات القرآن ة اب الرخلو  اىل الت ادا ل هم املع .
اللغااة إىل ولريلي م  وفض آربر    نقل معاين معوم الك ا ااات القرآن ااة 
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ا جنل جم ااة، ورمبااا  عاارير   قلااي، وهااو   هااريا ادانااب اغاااه ماان املرتمجااني ملعاااين 
وهااو اللجااو  لرتمجااة مااا اعااة   اا  ن سااها اقر بااال مي الري ن ودعوا   اقالقرآن الكر 

، وهريا مااا  قااا ف ااه السااوا  اقعواام ماان املرتمجااني، وماان ع ه هريه الك ا ات ًرف ال 
 :أمثلة الك ا ات القرآن ة اليت ارمجها آربر  ًرف ال 

  إل7)حممد:  ويثوت أقداملبدوله اعاىل:  .1
and confirm your feet  

 and make you steadfastالصح ح أن اكون:  ب  ما
2 . خف  لهما جناح الذل  من الر مةاو : إل24)ا درا 

Lower to them the wing of humbleness out of mercy. 
 وهريه ارمجة ًرف ة ب  ما املع  الصح ح هو:

 and submit yourself to them out of mercy  
2.  وأاوي فؤاد أ  موسى فارغاا إل10قص : )ال   

(On the morrow the heart  of Moses’ mother became 

empty) 
رف ااااة، فبا ضااااافة إىل اللاااابري   معاااا  "أةاااابح"  وهاااا  ارمجااااة  اطبااااة امااااا -ًو

، أغ اال آرباار  املقصااو  ماان الك ا ااة   هااريه اآل ااة وهااو أنااه م -دااابقال أوضااح ا 
  اااااد مااااار موداااااى ملاااااا  عااااا  بودوعاااااه  أشااااا   إال  أ  عاااااد  شاااااغل أم موداااااى 

 ، ولريلي فاملع  الصح ح أن  قوي:إل1)فرعون
And Moses’ mother became preoccupied with nothing but 

Moses.  
4 .ول تجعر يدا مغلولة إلى  نق  و ل توسطها كر الوسط : إل29)ا درا 

And keep not thy hand chained to thy neck, nor outspread 

it widespread 
 

 ..935،   العبا من  بدة الت سان حة انور اقشقر، إل1)
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ة احلرف اااة أغ لااا  املعااا  الصاااح ح لآل اااة وهاااو الك ا اااة عااان وهاااريه الرتمجااا 
 ل :اا  ااريلي اكون الرتمجة اماا  ا ن اق، وبااااراف فاالبال وا د

And be neither miserly nor extravagant 
5  . ظرر وجهره مسروداا :إل 58)ال حال his face darkened  واملعاا  الصااح ح

 .he becomes disgracedأن  قوي:
مبعاا   ارمجهااا ًرف ااال  إل 93)البقر:  وأفربوا في قلوبهب العجر دوله اعاىل: .  6

 "الشرب":
and they were made to drink the calf in their heart 

ة التال ة:  ب  ما املقصو  اضم  ته الرتمجة املقرًت
and their hearts were soaked with the love of the calf. 

7 . لب  لى يديهويو  يع ق الظا  :إل27)ال ردان 
Upon the day the evildoer shall bite his hands  

 Upon the day the evildoer shall feelواملعاا  الصااح ح هااو: 

remorse 
 إل 58)اقن اي:  فانوذ إليهب  لى سواء. أ  ض   ارمجة 8

 dissolve it with them equally 
واملعاا  الصااح ح   itشااارة املبهمااة   م ا وهريه ارمجة غامضة  اةة ما ادتادا

فتكاااون  إل1)باااال قل" مكشاااوفال   باااارال قااااهرال إ اااةهم أاماااا ور    الت ساااا هاااو "
 الرتمجة اما  ل :

tell them openly that the covenant is no longer valid. 

 
 . 438املرخلا السابض،  إل   1)
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 الخاتمة
 

ق ماان  ااالي الدرادااة املتًن ااة لرتمجااة آرثاار آرباار  املستشاار   وهر ل ااا خلل ااال 
ا جنل ااجم  أن هااريه الرتمجااة اعااد أفضاال الرتمجااات ا جنل جم ااة الاايت دااام هبااا شااا  

 غا مسلم من خلانبني رئ سني ةا:
: مواداااا  املاااارتخلم ن سااااه الااااري   تضااااح ل ااااا ممااااا داااابض أنااااه ماااان املستشااااردني أولا 

م  قم مباال ة االجتاه السائد لدى معوم احلادااد ن  ، فإنهامل ص ني واملوضوع ني 
بعاال القاارآن بت   ااد  ىل الاادفا  عاانإوالقرآن فق ، بل جتاااو  قلااي  على ا دالم

 مجماعم دابق ه وافرتا ابم.
جم الرتمجااااة اا ثانيرررر  الاااايت ا وداااا  علااااى بعاااال الرتمجااااات ا دااااالم ة املعاةاااارة -: مت اااا 

و دتهااا   نقاال  ،ب ااااا وعريوبة ،م ها لغتها اق ب ة الراد ة ،  أمور عدة -للقرآن
مي إىل اللغااة ا جنل جم ااة  ون نقاا  أو   ااا ة، و باادو أن معاااين أل اااف القاارآن الكاار 

بقة ًااوي القاارآن امود  آربر  ن سه من ناً ة التجر  من اقفكااار الساالب ة الساا 
 .على ارمجته ااب ال إدد انعكري  تهوبالغاتاب اهلل واريوده ِلعَوم  

 اط إ قاع ااة أما  تعلض بجمعمه ابتدا   :ومن أبر  املالًوات على ارمجته
فهاا  امااا قارنااا إًاادى دااقاات آرباار ،  ،ما   القرآن واوهاار اااالًو  اا  

د  ولك ااه  ااُ  الكاارميىل القاارآن إومااا قلااي فماان الواضااح أنااه م  قصااد ا دااا ة 
عجابااه الشااد د با  قااا  الصااو    القاارآن إىل هااريا إمبقدراه اللغو ة ورمبا اندفا ب

 اال عا  الري  ثب  فشله ف ه.
اعاااد  املالًواااات علاااى ارمجاااة  ةاقمثلااا  مااان  اااالي واماااا شااااهدنا أ ضاااال 

آربر    خلانااب اللغااة، إال أن الرتمجااة بصاا ة عامااة إقا مااا دورناا  بسااابقابا اعااد 
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 اائها لغو ة حبتة ارخلا إىل نواً  الضع    اللغة أدل لة اق اا ، بل معوم  
العرب ااة ع ااد املاارتخلم ا جنل ااجم  ممااا اعلهااا دابلااة للتعااد ل والتصااح ح، واملهاام أن 

و اعتقااا ات مع  ااة  اطبااة ًااوي الااد ن أاا ه ل س  نامجة عن فكر مشااوش أ 
ىل إذاااد ل ااا ادااتحالة الوةااوي اا دااالم ، ولعاال اثاارة املالًوااات علااى آرباار  

 ال بشاار  ال فااالقرآن معجااجم والرتمجااة ل ساا  إال خلهااد ،ارمجة ااملة ولو ماان اق اااا 
ًاا ال داةاار  ن القاارآن ال  كاان ارمجتااه  اوي خلاهاادا حماااااة ، وآرباار  الااري  اعاارتف باًا

بالغة القرآن فلاام  كتاا  بقصاار ارمجتااه علااى الاا   ا جنل ااجم  فقاا  باادون الاا   
وبدون هوامش أو اعل قااات ا سااا ة )والاايت   نوااره اصاارف  ،  العرب ة  اقةل

لإل قااا   أ اطااال  -امااا قارنااا آن ااال   –اقنوار عن روعة ال   القرآينإل، بل ا رت  
القرآن من إ قا  ةااو  فر ااد ومتغااا، وم  اا جح    الصو   عم أاا اقابل ما  

ن ا  قااا  الصااو  هااو ماان  هاام أااب ااض قلااي رغاام  رادااته هلااريا ادانااب وإ انااه باًا
 أ  من دابق ه من املرتمجني.  ا م  درو أة تهيتادوانب   القرآن ال

بالغة القاارآن وفصاااًته  ىلإوفلس ة آربر    ارمجة القرآن ه  الوةوي 
ًااد ماان املرتمجااني أوهااو أماار مسااتح ل وم  قاادر عل ااه  ،قلااي   الرتمجااةوحماااااة 

ااال آربااار  ن ساااه الاااري  ًااااوي قلاااي اثااااال  , ولكااان ااااب أن نااادرو أن الااا   ًو
ااا  م اااجمي مااان ع اااد اهلل ولاااريلي فمااان  قناااهالقااارآين لااا ري اااًا  نااا    اللغاااة  ًو

لكااالم  اقة ة مبكان ادتادام اقدلوب امل ادب   ارمجة معاااين القاارآن املالئاام
وهااريا مااا جنااح آرباار   ،اهلل داابحانه واعاااىل وهااو اقداالوب ال صاا ح اق يب الراداا 

  ااب قااه إىل ًااد ابااا، قن املبالغااة   ادااتادام اللغااة املعاةاارة الواضااحة هااو 
قناااه   قاااد الرتمجاااة ماااا   الااا   القااارآين مااان بالغاااة  ؛اجتااااه  ااااطم ع اااد الااابعل

د ُلشااى معااه  ااوي لغااة الرتمجااة إىل م جملااض  اااا داا ن سااه وهو   الوداا   ،ومجاي
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العام ة أو لغة التااطب ال وم ، وعل ه فإن من أاة مم جمات هريه الرتمجااة حماولااة 
التااااوا ن بااااني ادااااتادام اللغااااة املعاةاااارة الواضااااحة وبااااني ادااااتادام  آرباااار   ق ااااض

اقداااااالوب ال صاااااا ح اق يب )مااااااا اللجااااااو  إىل املصااااااالحات العت قااااااة   بعاااااال 
 ا ن   غا ة الصعوبة.اقً انإل وهريا التو 

ونعتقااد بعااد  رادااة هااريه الرتمجااة ماان مج ااا خلوانبهااا أن االداات ا ة م هااا 
  .أمر ال بد م ه

إعااا ة طباعااة  :وماان التوةاا ات الاايت  كاان ا اارو  هبااا ماان هااريا البحاا 
ارمجاااااة آرباااااار  مااااااا اق ااااااري   االعتبااااااار إضااااااافة الاااااا   القاااااارآين و رادااااااة مج ااااااا 

مث العماال علااى اصااح ح مج ااا أ اائهااا  املالًوااات واملآ ااري علااى آرباار ، وماان
والتعل قاااات الت ساااا ة الال ماااة واااارد م اآل اااات )قن   واشااا اللغو اااة ماااا إرفااااق احل

آربااار  م  تباااا ال واااام املعتاااا    الرتدااا مإل، وحماولاااة احل ااااف علاااى مساااتوى اللغاااة 
ال صاا حة اق ب ااة بقاادر ا مكااان، وال شااي أن لدرادااة اق اااا  الاايت  قااا ف هااا 

ن فائااادة عو ماااة مااان اداااتادام التعل قاااات والت سااااات الال ماااة   ضااااش و املرتمجااا 
معاين المات اتاب اهلل الكاارمي وأل اقااه وا ا ااااه بشااكل خل ااد لتج ااب أ  لاابري 
أو غمو  وللمساةة   ااااو ر ارمجااة معاااين القاارآن بلغااة راد ااة جتمااا بااني الددااة 

  التعااد الت بعااد إخلاارا-هااريه الرتمجااة  اااذ  نااه  كاان أن إوال صاااًة، ولااريلي ف
اةة أن ااابهااا ماان املستشااردني وخب ،ىل اهللإ ورال فاعالل   إلاي الدعوة  -الال مة

غاااا املسااالمني وأن هلاااا مكانااااة ابااااة بال سااابة إىل طبقااااة املثق اااني مااان املتحاااادثني 
ماان عواماال ادااريب والقبااوي لاادى الكثااا قن ف هااا  ؛با جنل جم ة من غا املسلمني 

والقاارا ة, ولعاال أفضاال خلهااة للق ااام هبااريا العماال هاا   فهاا  دااهلة التااريوق ،هااذال 
ادهة امل وط هبا االعت ا  بكتاب اهلل و دمته بكل الودائل وا مكانات و رادااة 
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ونه ومن أةها دض ة الرتمجة، وهريه ادهة ه  إلما امللااي فهااد لاباعااة ذ مج ا ش
عاادا  اللجان الال مة لدرادة ارمجااة آرباار  وإ   ًلإق  كن ا ،املصح  الشر  

اقر ااار شاااامل ع هاااا مااان دبااال املتاصصاااني والبااااًثني، وب اااا ل علاااى اوةااا ة هاااريه 
اللجاااان  كااان إةااادار طبعاااة خلد ااادة لتكاااون    دماااة املسااالمني   شااال بقاااا  

 اقر .
أعان ا اهلل مج عا على  دمااة اتابااه العجم ااجم ون ع ااا مبااا ف ااه, وةاالى اهلل علااى داا دنا 

 حممد وعلى آله وةحبه ودلم. 
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