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ن الكري   قيود ومعايي 
 
 رتمجة معاين القرآ

 يف ضوء مواقف العلماء(  )دراسة وصفية 

 الدكتور حممد وناز 

 نذي   رنجس الدكتورة  
Abstract 

It is undeniable reality that the Holy Qur’an is a book of guidance for all 

human beings as it addresses people of different classes, races and colors, 

their minds, hearts, feelings and conscience. It must be acknowledged that 

the Holy Qur’an is miraculous in its wordings and meanings. Translating 

the Holy Qur’an into the languages of the world contributes in presenting 

the origins of Islam and its teachings to all human beings in various 

languages. However, translating the Holy Qur’an is not an easy matter, 

and no one can tackle this laborious task. Rather, there must be a set of 

constraints and standards that must be observed during translation 

process. Translating the meanings of the Holy Qur’an into any language 

has great importance, because Muslims who do not speak Arabic need a 

correct and reliable translation in order to understand the message of Allah 

Almighty revealed to the Humanity and to present to Non-Muslims in a 

clear and accurate way, so that they may get a correct and positive image 

of the Holy Book of Allah Almighty.  

This study explains the meaning of translation, its types mentioned by 

Arab and western scholars in addition to difference between “Translation” 

and “Exegesis”. This research also discusses the constraints and standards 

set for rendering the meanings of the Holy Qur’an. It also highlights 

opinions and standpoints of various specialists who stress to adhering to 

constraints and standards during translating process of the meaning of the 

Holy Qur’an. This study will help the translators of the meanings of the 

Holy Qur’an to achieve faithfulness to transmit the intended meanings of 

the Quranic verses to the readers of target text. It will also contribute to 

solve problems being faced during translation of miraculous Quranic text 

especially during translating the cultural bound terms which is considered 

a big challenge for translators. At the end results and recommendations 

are presented. 

Keywords: Translation, Standards, Constraints, Holy Qur’an, 

Standpoints, Specialists 
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ابدآ

 
سالم آ سالمية العالمية، اإ  اجلامعة الإ

 ابد
 
سالم آ سالمية العالمية، اإ ستاذة مساعدة بقسم الرتمجة والرتمجة الفورية، اجلامعة الإ

 
 آ



 

 ء2021، دمسرب-جوالیئ، 2مشارہ5العلم،  جلد 
260 

 

 المقدمة 
نسانية حيث ن الكريم كتاب هداية لاكفة االإ

خياطب الناس لكهم بغض النظر    اإن القرآ 
ابعتبار   كربى  معجزة  الكريم  القرآ ن  و  المختلفة.  وآ لواهنم  وآ جناسهم  طبقاهتم  اإىل 
استعراض   يف  العامل  لغات  اإىل  الكريم  القرآ ن  معاين  رتمجة  تسامه  ومعانيه.  نصوصه 

خمتلفة.   بلغات  الناس  اكفة  ىلع  اخلالدة  االإسالم  الكريم    ليستتعاليم  القرآ ن  معاين 
الرتكزي ىلع  ع  الشاقة السيما خالل  المهمة  يتوىل هذه  آ ن  لية سهلة حيث ال ميكن ل حد 

الهدف   والنص  المصدر  النص  التاكفوء بني  المصدر  حتقيق  اللغة    متلق اإىل  لنقل رسالة 
الهدف بشلك واحض وفعال، ولذا جيب آ ن تكون هناك جمموعة نم القيود والمعايري    اللغة 

ع  خالل  مراعاهتا  جيب  معاين  اليت  رتمجة  آ ن  وبالريب  الكريم.  القرآ ن  معاين  رتمجة  لية 
اللغة العربية يف   آ ن المسلمني الذني ال يعرفون  اإىل  آ مهية قصوى نظرًا  لها  الكريم  القرآ ن 
لهية اليت آ زنلها هللا تعاىل   حاجة ماسة اإىل الرتمجة الصحيحة والمووثق هبا لفهم الرسالة االإ

نسانية لكها اإضافة اإىل استعراض    ىلع قلب سيدان حممد المصطىف صىل هللا عليه وسلم لالإ
احلصول ىلع صورة   يتمكنوا نم  ليك  واحض  المسلمني بشلك  لهية ىلع غري  االإ الرسالة  هذه 

 حصيحة لتعاليم القرآ ن الكريم.
 الدراسات السابقة 

المعىن   فهم  فهيا  مبا  آ مور  عدة  ىلع  الكريم  القرآ ن  معاين  رتمجة  قضية  تعتمد  بالريب 
واللغة  المتضم  الكرمية،  ال ايت  يف  المتضمنة  الرشعية  وال حاكم   ، القرآ ين  النص  يف  ن 

ضوابط   تتحدث نع  اليت  الدراسات  عدة  هناك  المعىن.  هذا  التعبري نع  يف  المستخدمة 
 رتمجة معاين القرآ ن الكريم  ونستعرض بعضها فاميييل: 

الكريم  .  1 القرآ ن  معاين  رتمجات  يف  ومعايري  المريل  ضوابط  ال ورويب  ،  محد  المركز 
 للدراسات السلمية آ ثينا، اليوانن.

الكريم.  2 القرآ ن  معاين  السعودية،    ضوابط رتمجة  العربية  المملكة  بشري ايمسني،  حلكمت 
 جامعة الملك عبد العززي، معهد البحوث واالستشارات. 

مناهل  3  " كتاب  يف  الموضوع   هذا  نع  والذهيب  الزرقاين  حتدث  وابلتايل  و  .  العرفان" 
 اإىل حد ما.

ً
 التفسري والمفرسون" آ يضا
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نم   عدد  مواقف  لعرض  منسق  بشلك  متواضعة  حماولة  فهيا  متت  الدراسة  هذه  آ ن  اإال  
آ قسام   الرتكزي ىلع  الكريم عرب  القرآ ن  قيود ومعايري لرتمجة معاين  الذني انقشوا  العلماء  

نم لديه رغبة يف االإطالع ىلع  الرتمجة المختلفة ليك يتم وتفري المعلومات المنسقة للك  
ن.
 
 مواقف علماء درسات رتمجة معاين القرآ ن الكريم حول القيود والمعايري يف هذا الشأ

 
ً
 مفهوم الرتمجة لغًة واصطالحا

ورد مفهوم الرتمجة يف عدة القواميس المعامج مبا فهيا وخمتار الصحاح والمعجم الوسيط  
 ييل: وتفصيله  فاميوغريه.  

 للرتمجة يف المعامج العربية المفهوم اللغوي  
ذا فرسه بلسان آ خر ومنه )الرتمجان  : يف خمتار الصحاح .  1 ومجعه )رتامج(   ()رتمج(: لكمه اإ

  1. كزعفران وزعافر 
ه، ورتمج الكم غريه وعنه: نقله نم لغة    :يف المعجم الوسيط .  2

َّ
رتمج الالكم: بَيَّنه ووَّض

والرتمجان: ومجعه رتامج ورتامجة، ورتمجة فالن: سريته  اإىل آ خرى، ورتمج لفالن: ذكر رتمجته،  

                                2  وحياته، ومجعها رتامج 
جنلزيية:   القواميس المفهوم اللغوي للرتمجة يف    االإ

كسفورد االإجنلزيي  ورد يف
ن الرتمجة    (Oxford Advanced Learner’s Dictionary)  قاموس آ 

 
بأ

  قاموس ويبسرت االإجنلزيي   يھ: علية تغيري نص مكتوب آ و منطوق اإىل لغة آ خری، وذكر يف 
(Webster’s Universal Dictionary &Thesaurus  )ن

 
: علية حتويل اللكمات اإىل لغة  الرتمجة  بأ

ب النص  نتاج  اإ اإعادة  جاء  خمتلفة:  ببامن  خمتلفة.  حالة  آ و  االإجنلزيلغة  يس  يب  يب    ي قاموس 
(BBC English Dictionary)    آ و آ و منطوق تم رتمجته نم لغة خمتلفة،  هنا نص مكتوب 

 
بأ

 : التعريفات  نص هذهوفامي ييل  يھ علية نقل نص مكتوب آ و منطوق اإيل لغة خمتلفة.  
Translation is the process of changing something that is written or spoken 

into another language.
3
 

 )رتمجتنا( رتمجة يھ علية تغيري يشء مكتوب آ و منطوق اإىل لغة آ خرى. ال
Translation is the act of translating: something is translated into another 

language or state.
4
        

 الرتمجة يھ علية الرتمجة: يتم رتمجة يشء ما اإىل لغة آ و حالة آ خرى. )رتمجتنا( 
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A Translation is a piece of writing or speech that has been translated from 

different language or the act or process of translating writing or speech 

into different language.  
5
  

الالكم  آ و  الكتابة  جزء نم  رت   الذي    الرتمجة يھ  آ و علية  خمتلفة  لغة  مجة  متت رتمجته نم 
 آ و الالكم اإىل لغة خمتلفة. )رتمجتنا(   الكتابة

الرتمجة ومنظروھا تعريفات    دراسات علماءذكر : المفهوم االصطاليح للرتمجة
 ونستعرض بعضها فامي ييل: عديدة للرتمجة  

 : بقوله   “القرآ ن  علوم  يف  العرفان  ھلمنا “يعرف الزرقاين الرتمجة يف کتابه    : عند الزرقاين :  1
نع معىن الالكم يف لغة بالكم آ خر بلغة آ خری مع الوفاء جبميع معانيه   التعبري يھ

 6. ومقاصده
 : قولهالقرآ ن تعريف الرتمجة ب  ذکر الدرويب يف رتمجة:  عند الدرويب :  2

اجلمل  اإيل  اجلزئية  اللكمات  التدرج نم  آ خری نع طريق  اإيل  لغة  الالكم نم  نقل  الرتمجة 

 7۔ والمعاين  اللكية
هنا:  يعَرف: ( Catford)   تفورد اك عند  :  3

 
 اكتفورد الرتمجة بأ

Translation is the replacement of textual material in one language (SL) by 

equivalent textual material in another language. 
8     

تاكفهئا يف لغة آ خرى  الرتمجة يھ استبدال مادة نصية يف لغة ما )اللغة المصدر( مبادة نصية  
 )اللغة الهدف(. )رتمجتنا( 

 الرتمجة بقولها: الرسون  وتحض:( Larson)   عند الرسون :  4
Translation consists of transferring without distortion the meaning of the 

source language into the target language. Translation is done by going 

from the form of the first language to the form of second language by way 

of semantic structure.9 

مفهوم   يف  حتريف  آ َي  دون  الهدف  اللغة  اإىل  المصدر  اللغة  معىن  نقل  الرتمجة نم  تتكون 
ابالنتقال نم شلك اللغة المصدر اإىل شلك    الرتمجة  اللغة المصدر اإىل اللغة الهدف. تتم

 هدف نع طريق الرتكيب الداليل. )رتمجتنا( اللغة ال 

 يعرف نيومارك الرتمجة مبا ييل:: ( Newmark)   نيومارك عند  :  5
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Translation is rendering the meaning of a text into another language in the 

way that the author intended the text.10 

نص ا معىن  حتويل  يھ  النص  ما  لرتمجة  المؤلف  هبا  قصد  اليت  ابلطريقة  آ خرى  لغة  .  اإىل 
 )رتمجتنا( 

 آ مه آ وناع الرتمجة: 
 : يھ  يذكر نيو مارك مثانية آ وناع للرتمجة  :عند نيو مارك 

1: Word-for-word translation: 

In word for word translation the SL word order is maintained and words 

are rendered individually by their most common meanings, regardless of 

context, with the literal translation of cultural words. 11   

 رتمجة لكمة مقابل لكمة: :  1
تقديم    ويتم  المصدر  اللغة  احلفاظ ىلع رتتيب لكمات  يتم  لكمة  مقابل  لكمة  يف رتمجة 

الرتمجة   مع  السياق،  نع  النظر  بغض  شيوًعا،  ال كرث  مبعانهيا  فردي  بشلك  اللكمات 
 )رتمجتنا(  .احلرفية لللكمات الثقافية

2: Literal Translation:  

The SL grammatical constructions are converted to the nearest equivalent, 

but words are still rendered singly, out of context. It is often used as a pre 

- translation process to indicate problems to be solved. 12            

     :الرتمجة احلرفية :  2
الرتاكيب   اللكمات ال زتال يتم حتويل  ولكن  لها،  آ قرب ماكئف  اإىل  المصدر  للغة    النحوية 

الرتمجة    ترتمج  قبل  ما  كعملية  استخدامه  يتم  ما  وغالًبا  السياق.  خارج  منفرد،  بشلك 
شارة اإىل المشالكت اليت جيب حلها  )رتمجتنا(   .لالإ

3: Faithful Translation : 

This strategy attempts to reproduce the precise contextual meaning of the 

ST, given the constraints of the TL grammatical structures. It aims to be 

faithful to the intentions of the ST writer. 13            

   رتمجة مطابقة لل صل: :  3
نتاج المعىن السيايق الدقيق للنص المصدر، مضن قيود   حتاول هذه االسرتاتيجية اإعادة اإ

اكتب النص  مع ونااي  الرتاكيب النحوية للغة الهدف، وهتدف اإىل آ ن تكون الرتمجة مطابقة  
 المصدر. )رتمجتنا( 
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 4: Semantic Translation: 
It is more sensitive to the stylistic values of the ST than the faithful 

translation. Semantic translation, unlike faithful translation, allows for the 

less than 100% fidelity. 14          

   الرتمجة الداللية: :  4
يھ آ كرث حساسية للقيم ال سلوبية للنص المصدر نم الرتمجة المطابقة لل صل. الرتمجة  

 )رتمجتنا(   .ىلع عكس الرتمجة المطابقة لل صل %،100الداللية تسمح بدقة آ قل نم 
 5: Adaptation:  

This is the freest form of translation. The SL culture is converted to the 

TL culture, with consequent rewriting of the text, while the themes, 

characters and plots remain untouched. 15  

 :  الرتمجة التكَيُّفية :  5
للرتمجة. يتم حتويل ثقافة اللغة المصدر اإىل ثقافة اللغة الهدف، مع    يھ آ كرث ال وناع حريًة 

 والشخصيات واحلبكة. )رتمجتنا( ابل فاكر اإعادة كتابة النص، حيث حيتفظ 
6: Free Translation: 

It remodels the text to be more targets - oriented or reproduces the content 

without the form of the original 16  

 الرتمجة احلرة:  :  6
   اإن الرتمجة احلرة

ً
نتاج المحتوى    تعيد صياغة النص ليكون آ كرث وتجها حنو الهدف آ و تعيد اإ

 )رتمجتنا(   .بدون شلك النص ال صيل
7: Idiomatic Translation: 

This reproduces the message of the ST, but can distort nuances of meaning 

by using expressions and idioms not present in the ST. 17   

   الرتمجة االصطالحية: :  7
يف   الدقيقة  الفروق  يشوه  آ ن  ميكن  ولكن  المصدر،  النص  رسالة  نتاج  اإ يعيد  النوع  هذا 

 )رتمجتنا(  .ابستخدام تعبريات ومصطلحات ال وتجد يف النص المصدرالمعىن 
8: Communicative Translation: 

Communicative translation attempts to give the exact contextual meaning 

of the ST that both content and language are readily acceptable and 

comprehensible to the TL reader 18   
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 الرتمجة التواصلية: :  8
التواصلية    حتاول تعيطالرتمجة  حيث لك نم    آ ن  المصدر  للنص  الدقيق  السيايق  المعىن 

 المحتوى واللغة يتسمان بسهولة القراءة والفهم لدى قارئ اللغة الهدف. )رتمجتنا( 

الزرقاين:  والرتمجة    عند  احلرفية  الرتمجة  ومها:  ونعني،  اإىل  الرتمجة  الزرقاين  يقَسم 

  :التفسريية، وتفصيلها فامي ييل 
 الرتمجة احلرفية: 

مرادفه.  يھ   ماكن  المرادف  وضع  تشبه  فهي  ورتتيبه  نظمه  يف  ال صل  حمااكة  فيه  رتاىع 
فالمرتمج رتمجة حرفية يقصد اإىل لك لكمة يف ال صل فيفهمها ثم يستبدل ا لكمة مساوية يف  
خرى مع وضعها موضعها واإحاللها حملها واإن آ دى ذلك اإىل خفاء المعىن المرادف يف  

اللغة ال 
 19  .ال صل

 الرتمجة المعنوية  
يھ اليت ال رتاىع فهيا تلك المحااكة بل المهم فهيا حسن تصوري المعاين وال غراض اكملة.  
وما يھ   التفسري  تشبه  وال غراض فهيا جعلها  المعاين  تفسريية ل ن حسن تصوري  ومسيت 
ه  بتفسري. فالمرتمج رتمجة تفسريية يعمد اإىل المعىن الذي يدل عليه رت كيب ال صل فيفهم

صاحب ال صل نم غري آ ن يلكف  مراد  ثم يصبه يف قالب ؤيديه نم اللغة ال خرى موافقا ل

به يف موضعه الوقوف عند لك مفرد وال استبدال غريه  آ ن  20  .نفسه عناء  قد ذكر بعضهم 
الرتمجة: يھ نقل الالكم نم لغة اإىل آ خرى نع طريق التدرج نم اللكمات اجلزئية اإىل اجلمل  

آ ي آ ن الوسيلة يھ نقل معىن لك لكمة ىلع حدة والتعبري عنه بلكمة مقابلة  والمعاين اللكية 
لهيا اإ المرتمج  اللغة  يف  المعروف  حسب  ليفها 

 
وتأ اللكمات  جمموع  رتكيب  وذكر   21  .ثم 

غري  آ خرى نم  بلغة  الالكم  معىن  بيان  يھ  التفسريية:  الرتمجة  آ ن  برتتيب   بعضهم  تقيد 

 22  .ال صل آ و مراعاة لنظمه 
 الفرق بني الرتمجة والتفسري 
 
ً
 ونستعرض الفروق بيهنما اليت ذكرها الزرقاين يھ:  .الرتمجة خمتلفة نع التفسري مطلقا

ال ول  آ صلها  :  الفارق  هبا نع  االستغناء  فهيا  استقاللية رياىع  الرتمجة صيغة  َن صيغة  اإ
نه قائم آ بدًا  ن ؤيىت مثال ابلمفرد   وحلولها حمله وال كذلك التفسري فاإ

 
صله بأ

 
ىلع االرتباط بأ
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آ والمركب ثم يرشح هذا المفرد آ والمركب رشحا متصال به اتصااًل يشبه اتصال المبتدآ   
اإىل   التفسري  بداية  وهكذا نم  آ ومجله  مفرد  آ خر  جزء  اإىل  ينتقل  ثم  اَيه  اإ يكن  مل  ْن  اإ خبربه 

ب  اتصاله  وشاجئ  وقطع  التفسري  جتريد  ال ميكن  لتفكك  هنايته حبيث  ولوجَرد  مطلقا  صله 
 
أ

 فضال نع آ ْن حيل يف مجلته وتفصيله    الالكم وصار لغوًا آ وآ شبه ابللغو
ً
فال ؤيدي معىن سلامي

 .حمَل آ صله
الثاين  االستطراد  :  الفارق  فهيا  جيوز  ال  الرتمجة  َن  آ خر  – اإ اإىل  موضوع  آ ما    - واالنتقال نم 

ل ن   وذلك  االستطراد،  فيه  قد جيب  بل  فيجوز  صورة  التفسري  آ هنا  فهيا  مفروض  الرتمجة 
يف   لواكن  وال نقص ىتح  زايدة  بدقة نم  تساويه  آ ن  ال مانة  له، مفن  حاكية  مطابقة ل صلها 
ن المفروض فيه آ نه    عينه يف الرتمجة، خبالف التفسري فاإ

 
 لوجب آ ن يكون اخلطأ

 
ال صل خطأ

يضاح آ ْن يذهب المفرَسِ   مذاهب شيَت  بيان ل صله ووتضيح له وقد يقتيض هذا البيان واالإ
 . يف االستطراد وتجهيا لرشحه آ وتنوريًا لمن يفرَسَّ لهم ىلع مقدار حاجهتم اإىل استطراده

الثالث  الوفاء جبميع معاين ال صل ومقاصده وال    : الفارق  اإن الرتمجة تتضمن عرفا دعوى 
بطريق   يضاح  االإ اكن هذا 

آ  قلنا سواء  يضاح كما  االإ قائم ىلع كمال  نه  فاإ التفسري  كذلك 
بعض طوعا  اإمجا دون  بعضها  آ ومقترصًا ىلع  والمقاصد  المعاين  متناوال اكفة  آ وتفصييل  يل 

 .للظروف اليت خيضع لها المفرس ونم يفرس لهم
الرابع:  والمقاصد    الفارق  المعاين  آ ن مجيع  اإىل  االمطئنان  دعوى  عرفا  تتضمن  الرتمجة  اإن 

ا لصاحب  مرادة  وآ هنا  ال صل  مدلول الكم  يھ  المرتمج  نقلها  كذلك  اليت  وال  منه،  ل صل 
يدعيه   ال  واترة  آ دلته  لديه  وتافرت  ذا  اإ وذلك  االمطئنان  يدىع  اترة  المفرَسِ  بل  التفسري، 
وذلك عندما تعوزه تلك ال دلة، ثم هوطورا يرَصح ابالحامتل ويذكر وجوها حمتملة مرحجا  

لن جعزه  بعضها ىلع بعض وطورًا يسكت نع الترصحي آ ونع الرتجيح، وقد يبلغ به ال مر آ ن يع
نم   لكثري  حنفظه  حنوما  ىلع  مبراده  آ علم  الالكم  رَبُّ  ويقول:  آ ومجلة  لكمة  فهم  نع 

ذا عرضوا لمتشاهبات القرآ ن ولفواحت السور المعروفة      23  .المفرسني اإ
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 معايري وقيود رتمجة معاين القرآ ن الكريم 
لمساعدة المرتمجني الذني  مما ال مراء فيه آ ن هناك ضوابط ومعايري عديدة ذكرها العلماء  

فامي   بعضها  ونستعرض  المختلفة  ال جعمية  ابللغات  الكريم  القرآ ن  معاين  برتمجة  هيتمون 
 ييل: 

زرقاين  الرتمج.  1.  : عند  ولغة  ال صل  لغة  اللغتني  ل وضاع  المرتمج  معرفته   .2.  ة معرفة 

.  وجه مطمئ وفاء الرتمجة جبميع معاين ال صل ومقاصده ىلع  .  3.ل ساليهبما وخصائصهما
ن حتل حمله  .4

 
بأ آ ن يستغىن عنه  آ ن تكون صيغة الرتمجة مستقلة نع ال صل حبيث ميكن 

  24.  ك ن ال آ صل هناك وال فرع 
 :عند اكمل مويس وىلع دحروج 

لهيا، آ ي معرفته ل وضاع  .  1 اإجادة اللغة المصدر اليت ينقل مهنا واللغة الهدف اليت ينقل اإ

اإجادة القواعد اللغوية، ومعرفته خلصائص اللغتني  .  2.والمرتمج اإلهيااللغتني: لغة المرتمج 

ثقافة واسعة متخصصة بفروع العلوم المختلفة , اليت ينقل مهنا والهيا مع  .  3.وآ ساليهبا

مفرداهتا نم  قدر  وآ كرب  مبصطلحاهتا  لمام  و  .  4.  االإ ال صل  معاين  جبميع  الرتمجة  وفاء 
الواردة يف ال فاكر  الهدف   ال مانة يف نقل  اللغة  اإيل  ونقلها واّضة ومفهومة  صيل 

  النص ال 
      25 .     آ ن تكون صيغة الرتمجة مستقلة نع ال صل. 5.

 عند حممود مراد: 
واالعامتد ىلع   ال خطاء  خالية نم  تكون  آ ن  بد  ال  الكريم  القرآ ن  لمعاين  جديدة  آ ية رتمجة 

ن   ويلها نم المراجع، واإ
 
آ شلك عليه لفظ آ ستعن بلسان العرب،  المراجع المووثقة، يقرآ  تأ

ىل   اإ ذلك  بعد  آ نتقل  ثم  لذلك،  يدعو  ما  اإن وجدت  احلديث  اللغوية ورشوحات  وابلمراجع 
مع  السورة  انهتى نم صياغة  ذا  فاإ  ، اللغة  قواعد  معامج  النص ً ىلع  بصياغة  فيقوم    الرتمجة 

التح يف  متخصص  مركز  اإىل  آ رسلها  ثم  آ خطاء،  خلوها نم  كد نم 
 
للتأ آ ن  راجعها  وبعد  رري 

ليه يقوم مبراجعته مرة آ خرى نم آ جل اعامتده يف شلكه  26.  الهنایئ يعاد النص اإ
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 ليىل عبد الرزاق: 
القرآ ن معاين  مرتمج  ال ايت    فعىل  زنول  وآ سباب  القرآ ن،  فهيا  زنل  اليت  البيئة  يفهم  آ ن 

والسياقات اليت زنلت فهيا، اإضافة اإىل ََّ نقلها بلك فهم اخلصائص البالغية والبيانية اليت  
تتمتع ا اللغة العربية َّ ، ونم ثم دقة وآ مانة، دون اإضافة آ و حذف آ و تغيري للمعىن؛ فان هناك  

م نقل  حاولوا  المرتمجني  الصور  بعض  لرشح  هوامش  وآ ضافوا  قرآ نية،  لكمة  لك  عىن 
آ ن   البالغية الواردة ً يف القرآ ن، اكلذي فعله ويسف ىلع يف رتمجته للقرآ ن الكريم؛ يف حني 
البالغية   ابخلصائص  يعتنوا  ومل  آ مهية،  اجلانب  هذا  ويلوا  مل  المرتمجني  نم  بعضا 

 27.  ا العامواهتموا فقط بتبسيط معاين القرآ ن ىتح يفهمه والبيانية،
 عند علماء اجلامع ال زهر: 

ال زهر.   اجلامع  علماء  حددها  اليت  الرتمجة  بشري رشوط  نب  حكمت  الدكتور  ال ستاذ  ذكر 
 وتفصيلها فامي ييل:  

1  . 
ً
ما آ مكن نم المصطلحات والمباحث العلمية اإال ما استدعاه    آ ن يكون التفسري خاليا

 فهم ال ية. 
آ ال يتعرض فيه للنظرايت العلمية، فال يذكر مثالً التفسري العلمي للرعد والربق عند .  2

اإمنا   فهيا مساء وجنوم،  آ ية  عند  والنجوم  السماء  يف  الفلكيني  رآ ي  وال  وربق،  رعد  فهيا  آ ية 
 اللفظ العريب، وويحض موضع العربة والهداية فهيا. تفرس ال ية مبا يدل علهيا 

 اإذا مست احلاجة اإىل التوسيع يف حتقيق المسائل وضعته اللجنة يف حاشية التفسري. . 3
آ ال ختضح اللجنة اإال لما تدل عليه ال ية الكرمية، فال تتقيد مبذهب معني نم المذاهب  . 4

ويل ال ايت  الفقهية وال مذهب معني نم المذاهب الالكمية والغري
 
ها، وال تتعسف يف تأ

 والمعجزات وآ مور ال خرة وحنو ذلك. 
لهيا. . 5  آ ن يفرس القرآ ن بقراءة حفص، وال يتعرض لتفسري قراءات آ خرى اإال عند احلاجة اإ
 آ ن يتجنب التلكف يف ربط ال ايت والسور بعضها ببعض. . 6
 ت.آ ن يذكر آ سباب الزنول ما حص بعد البحث، وآ عان ىلع فهم ال اي. 7
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عند تفسري تذكر ال ية اكملة آ و ال ايت اإذا اكنت لكها مرتبطة مبوضوع واحد، ثم حترر  .  8
قوية،   واّضة  عبارة  يف  المسلسلة  ال ايت  آ و  ال ية  معاين  تفرس  ثم  دقة  يف  اللكمات  معاين 

 وويحض سبب الزنول والربط وما ؤيخذ نم ال ايت يف الوضع المناسب.
ال . 9  عند تعذر اجلمع بني ال ايت. آ ال يصار اإىل النسخ اإ
لهيا اللجنة نم حبهثا يف السورة: آ  مكية آ م يھ مدنية؟ .  10 وضع يف آ وائل لك سورة ما تصل اإ

 وماذا يف السورة المكية نم آ ايت مدنية والعكس. 
وتضع للتفسري مقدمة يف التعريف ابلقرآ ن وبيان مسلكه يف لك ما حيتويه نم فنونه،  .  11

اإىل هللا، و اللجنة يف  اكلدعوة  يذكر فهيا مهنج  ذلك، كما  والقصص واجلدل، وحنو  اكلترشيع، 

              28.    تفسريها
 عند حسني الذهيب: 

ذا اإال علهيا يعول ال التفسري، رشوط مستوفية ىلع الرتمجة تكون آ ن  .1  نم مستمَّدة اكنت اإ
؛  المقررة  وال صول  العربية،  وعلوم  النبوية،   ال حاديث

ً
  يف   اعامتده   نم  للمرتمِج   بد   فال   رشعا

د  عريب تفسري ىلع ال صل معىن استحضار ذا آ ما ذلك، نم مستمَّ   استحضار   يف ربآ يه استقل اإ
ا   ليس  تفسري  ىلع   اعتمد   آ و   القرآ ن،   معىن   يُّعتد   وال   رتمجته  جتوز   فال   ال صول،  تلك   نم  مستمًدَ
ذا ابلتفسري  يُّعتد   ال كما هبا، ا يكن مل   اإ  .ال صول  هذه ىلع  معتمداً  المناهل، تلك  نم مستمًدَ
ىل   الميل   نع  البعد   لك  بعيداً   المرتمِج   يكون  آ ن  .2   القرآ ن،   به  جاء   ما   ختالف  زائفة  عقيدة  اإ

؛   المفرِسَ   يف   رشط   وهذا
ً
نه  آ يضا ىل   مهنما  واحد   مال   لو  فاإ   ىلع   لتسلطت  فاسدة،   عقيدة  اإ

ذا  تفكريه،    فرس  وقد   ابلمفرِسَ   فاإ
ً
ذا  لهواه،  طبقا    رتمج  وقد   ابلمرتمِج   واإ

ً
ْفقا   والكمها   لميوله،  وَّ

 .وهداه  القرآ ن نع  بذلك يَّْبعُّدُّ 
   المرتمج  يكون  آ ن  .3

ً
   القرآ ن،   علوم  معرفة   نم  متمكنا

ً
صول   عالما

 
  ومبادهئا   الرشيعة  بأ

  رتمجة   النص  رتمجة  له  ميكن  ال  المرتمج  ل ن  وذلك  التفصيل؛  ال  االإمجال  وجه  ىلع  العامة،
ا   يكن   مل  ما  دقيقة  حيث  نم   ودالالته  زنوله،   آ سباب  نم  النص،   بذلك  يتعلق   ما   بلك   ملًمَ
   واخلصوص،  العموم

ً
   القرآ ن،  يف  الواردة  اللغوية  المصطلحات  بلك  عارفا

ً
  نم   متمكنا
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  نع   المعرب   اللفظ  اختيار  ىلع  قادرًا   يكون  ىتح   هبا،  المرادة  ال حاكم   ىلع  الرشعية  دالالهتا
 .المراد المعىن 
   المرتمِج   يكون  آ ن  .4

ً
لهيا،  والمرتمجَّ   مهنا  المرتمجَّ   ابللغتني،  عالما رسارمها،  خبرياً   اإ

 
  يعلم   بأ

 .مهنما للك والداللة وال سلوب الوضع  جهة
ع  ثم   بتفسريه،   بعده   ؤيىت  ثم  آ واًل،   القرآ ن  يُّكتب   آ ن .  5   ال   ىتح   التفسريية،  برتمجته   هذا  يُّتبَّ

       29.     للقرآ ن حرفية  رتمجة  الرتمجة هذه آ ن  متومه يتومه

 : آ وب القامس اخلویئ عند  
آ ن يفهم المرتمج القرآ ن.  .  1 آ ن حييط  جيب  يشري السيد اخلویئ اإىل اثلثة موازني ىلع المرتمج 

وابلتايل رتمجته القرآ ن  فهم  ليتمكن نم  العرب  .1:  ويھ  هبا  تفهمه  الذي  اللفيظ  الظهور 

  نم المعصوم يف تفسريه.ما جاء . 3 ،حمك العقل الفطري السليم.  2 الفصىح،

الرتمجة »رباعة واإحاطة اكملة ابللغة اليت.  2 الرتمجة    آ ن تكون يف  اإىل غريها ل ن  ينقل مهنا 
ذ   مهما اكنت متقنة ال تىف مبزااي البالغة اليت امتاز هبا القرآ ن بل وجيري ذلك يف لك الكم اإ

 ال ؤينم آ ن تنهتي الرتمجة اإىل عكس ما رييد ال صل. 
بعض  .  3 آ راء  هو  اخلویئ  للسيد  ابلنسبة  ابلرآ ي  والتفسري  ابلرآ ي.  التفسري  يتجنب  آ ن 

ال ضوء  المفرسني  ىلع  تكن  مل  واليت  تفاسريمه،  يف  وهناك  هنا  يطلقوهنا  اليت  شخصية 
.الموازني المشار اإلهيا آ نف
ً
، وليس  االعتبار»نم التفسري ابلرآ ي، وساقطة نع  ال راءفهذه    ا

  1.            30.      للمرتمج آ ن يتلك علهيا يف رتمجته
 االستنتاجات والتوصيات 

ن  .  1
 
بأ هنا  نم  القواميس  يتضح  يف  والعلماء  اللغووين  ذكرها  دالالت  عدة  لها  الرتمجة 

 والمعامج المختلفة، وابلتايل آ ن الرتمجة لها آ وناع خمتلفة لدى علماء العرب والغرب. 
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لهية  2 مهية قصوى لنقل الرسالة االإ
ن رتمجة معاين القرآ ن الكريم لها آ 

 
. ثبت نم هنا بأ

نسانية بلغات خمتلفة ىتح ي تمكن الناس الذني ال يعرفون اللغة العربية نم  اإىل اكفة االإ
 فهم واإدراك تعاليم االإسالم بشلك واحض. 

ن الرتمجة لمعاين القرآ ن الكريم لها عدة تقسيمات وآ وناع مبا فهيا  .  3
 
 بأ
ً
جتىل نم هنا آ يضا

حيقق   الذي  الرتمجي  النوع  ن 
 
بأ ال مر  اتضح  آ نه  اإال  التفسريية  والرتمجة  احلرفية  الرتمجة 

القرآ ن  التاكفو معاين  نقل  يف  مسامهة كبرية  له  يكون  الهدف  واللغة  المصدر  اللغة  بني  ء 
 النص الهدف بشلك فعال.  قارئالكريم اإىل 

ن هناك عدة معايري ورشوط وقيود وضعها العلماء اخلرباء لرتمجة  .  4
 
 بأ
ً
يفهم نم هنا آ يضا

اإىل المصدر  النص  الكريم لنقل رسالة  القرآ ن  الهدف    قارئ  معاين  آ ي  النص  مانة بدون 
 
بأ

 ونع نم تغيري. 
اليت تم وضعها لرتمجة معاين  .  5 والقيود  االهامتم ابلمعايري  آ كدوا ىلع  العلماء  ن 

 
بأ يتضح 

كبري   حتد  ومبثابة  شاقة  علية  الكريم  القرآ ن  معاين  رتمجة  آ ن  اإىل  نظرًا  الكريم  القرآ ن 
 لمرتمجني وياجهون صعوابت خمتلفة خالل علية الرتمجة. 

بذلوا  تم  .  6 خرني 
 
والمتأ المتقدمني  نم  العلماء  ن 

 
بأ البحث  خالل  نم  ال مر  وتضيح 

كوسلة   واستخدموها  خمتلفة  لغات  اإىل  الكريم  القرآ ن  معاين  لرتمجة  المضنية  جهودمه 
اإىل اكفة   الكريم  القرآ ن  يف  المذكورة  تعاىل  رسالة هللا  نقل  يتم  ليك  تعاىل  اإىل هللا  للدعوة 

   الناس يف العامل. 
واللغة  جيب  .  7 المصدر  اللغة  اللغتني  ابإجادة  االهامتم  الكريم  القرآ ن  معاين  مرتمج  ىلع 

المصدر   النصني  بني  الدينامييك  التاكفوء  حتقيق  نم  يتمكن  ليك  المعرفة  متام  الهدف 
 والهدف مما ؤيدي اإىل تسهيل نقل رسالة اللغة المصدر اإىل آ خرني بشلك مالئم. 

اكفة المعايري والقيود اليت تم وضعها نم قبل العلماء  جيب ىلع المرتمج آ ن يقوم مبراعاة  .  8
 الكبار بعد جهودمه المضنية يف جمال الرتمجة. 

المرتمج  .9 لدى  يكون  آ ن  الرضوري  نم  نه  ابلعلوم    اإ متعلقة  واسعة  ثقافة  نع  معرفة 
 اللغة الهدف.   قارئالمختلفة ليك يتمكن نم نقل معاين القرآ ن الكريم اإىل 



 

 ء2021، دمسرب-جوالیئ، 2مشارہ5العلم،  جلد 
272 

 

لديه.  10 تكون  آ ن  نم    جيب  يعاين  ال  ليك  الثقافية  والفروق  اللغوية  الفروق  نع  معرفة 
 صعوابت يف نقل رسالة النص المصدر اإىل قاري النص الهدف.

اإىل آ ن يقوم المرتمج ابلرتمجة اليت تضمن حتقيق ال مانة خالل  .  11 اإن هناك حاجة ماسة 
آ ي خطاء مما ؤيد الكريم ليك ال حيدث  لمعاين القرآ ن  اإىل حتريف معاين  العملية الرتمجية  ي 

 القرآ ن الكريم. 
ىلع مرتمج معاين القرآ ن الكريم فهم البيئة اليت زنل فهيا القرآ ن الكريم ابلرتكزي ىلع  . 12

آ سباب زنول ال ايت الكرمية والسياقات اليت زنلت فهيا ليك يتمكن نم الوصول اإىل معاين  
 م ونقلها اإىل آ خرني. اللكمات والمصطلحات الدقيقة اليت تتضمن عدة تعبريات ومفاهي 

بعض  .  13 وتضيح  اإىل  احلاجة  عند   
ً
آ يضا التعليقية  الرتمجة  هيتم  آ ن  عليه  جيب 

المصطالحات الدينية اليت تعترب رتمجهتا علية حصبة للغاية لدى المرتمجني الذني ليس  
 لدهيم معرفة نع الثقافة الدينية.

ا.  14 المرتمج معرفة اتمة نع  آ ن تكون لدى  نه نم الرضوري  لعلوم الرشعية مثل علوم  اإ
نقل   نم  يتمكن  ليك  العرصية  العلوم  اإىل  اإضافة  التفسري،  وعلوم  الفقة  وعلوم  البالغة 

 معاين ال ايت الكرمية اإىل القاري المسهتدف بشلك واحض. 
الكريم  .  15 القرآ ن  تتعارض ما زنل يف  اإىل عقيدة  الميل  يبتعد نع  آ ن  المرتمج  جيب ىلع 

يتم نقل معاين القرآ ن الكريم بصورهتا احلقيقية والصحيحة    خالل العملية الرتمجية ىتح
 المسهتدف.   قارئاإىل 
 وخبريًا يف السياقات القرآ نية اليت زنلت فهيا  . 16

ً
نه نم الرضوري آ ن يكون المرتمج عالما اإ

الكريم   القرآ ن  للكمات  خمتلفة  دالالت  نع  المعرفة  اإىل  اإضافة  الكرمية  ال ايت 
  ومصطلحاته.
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