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عمل املسترشقون الغرب ّيون مب ِّك ًرا عىل ترجمة القرآن الكريم إىل اللغات
األوروب ّية املختلفة؛ حيث ظهرت أ ّول ترجمة للقرآن إىل اللغة الالتين ّية ما
بني 1157-1136م ،ث ّم توالت من بعدها ترجامت أخرى إىل لغات أوروبيّة
مختلفة؛ كاإلنكليزيّة ،والفرنس ّية ،واألملان ّية ،وغريها...
وقـد اشـتملت أغلـب هـذه الرتجمات -عـن تع ّمـد أو عـن غير قصـد-
على أخطـاء فادحـة ومغالطـات خطيرة وموزّعـة املوضوعـات والـدالالت،
ومتن ِّوعـة الخلفيـات ،واألهـداف .ومن الواضح بحسـب التت ّبـع التاريخي أ ّن
دوافـع ترجمـة القـرآن إىل اللغات األخرى عند طائفة كبرية من املسـترشقني
فضلا عـن األهـداف
بتعصبهـم ومحاربتهـم للقـرآن واإلسلام ،هـذا ً
ترتبـط ّ
فضلا عن
املرتبطـة بالتبشير ،وتكريـس برشيّـة نـص القـرآن الكريـم؛ هـذا ً
أ ّن ترجمات املسـترشقني كانت قارصة عـن أداء معانيه ،وأسـلوبه املعجز...
بـل إ ّن بعضهـم تع ّمـد تحريـف معـاين القـرآن ،فتذكـر بعض الدراسـات أ ّن
غـرض املسـترشقني مـن الرتجمـة هـو تحريـف وتشـويه معانيـه ،وتقبيحـه
يف أعين عوامهـم ،خوفًـا مـن أن يتأث ّـروا باإلسلام الـذي كان ينتشر برسعـة
يف أوسـاط أهـل األديـان ،...وبالفعـل فقـد لقـت هـذه الرتجامت املشـ ّوهة
للقـرآن الكريـم دو ًرا يف زرع الحقـد والكراهية عىل اإلسلام ونب ّيـه وقرآنه...
مـا اسـتدعى ردو ًدا مـن ِقبَـل علامء اإلسلام يف العقود املنرصمة ،ويسـتدعي
بـذل الجهـود املضاعفـة يف تقوميهـا ونقدهـا يف الواقـع الراهن.
هذا الكتاب «ترجمة القرآن عند املسترشقني -مقاربات نقدية»؛ عبارة

عن مجموعة من املقاربات النقديّة ألبرز الرتجامت األوروب ّية للقرآن الكريم ،اشرتك
واإلسالمي؛ بهدف
املتخصصني من العاملني العر ّيب
يف تقدميها مجموعة من الباحثني
ّ
ّ
واملنهجي والف ّني الذي اشتملت عليه هذه الرتجامت،
بيان نقاط الضعف املضمو ّين
ّ
وتقديم توصيات ملعالجة األخطاء واملغالطات التي أفرزتها ،والتوصية مبقاربة
ترجمة القرآن الكريم وفق مجموعة من الضوابط والرشوط العلم ّية واملنهج ّية
التي تحافظ عىل قدس ّية القرآن الكريم وتراعي خصوص ّياته الوحيان ّية واإلعجازيّة
والرساليّة ...وهذه املقاربات؛ هي:
منهجي للكتاب« :ترجامت املسترشقني للقرآن الكريم -مقاربة
• مدخل
ّ
تقومييّة /»-الشيخ لبنان حسني الزين.
• املسترشقون الغربيّون وترجمة القرآن الكريم /أ.د .جميل حمداوي.
• أهداف املسترشقني يف ترجمة القرآن /د .محمد حسن زماين؛ بختيار
إسامعيلوف.
• ترجامت القرآن الكريم إىل الفرنس ّية -قراءة يف اآلل ّيات والخلف ّيات /د .ميك
سعد الله.
• ترجامت معاين القرآن الكريم إىل الفرنس ّية :الدوافع واألهداف واملغالطات
ريجيس بالشري وجاك بريك أمنوذجني /-د .وليد كاصد الزيدي.• القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاق ّية الفرنس ّية -مناولة بالشري أمنوذ ًجا /-د.
أنس الصنهاجي.
• ترجامت القرآن الكريم إىل اللغة اإلنكليزيَّة -دراسة تطبيقيَّة مقارنة لسورة
اإلنسان -محمود واعظي.
الخاصة-دراسة توصيف َّية
• تقن َّيات اختيار املعا ِدالت املناسبة لألسامء القرآن َّية
َّ
لخمس ترجامت إنكليزيَّة -د .الس ِّيد عبد املجيد طباطباﻲﺋ لطفي.
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• املعا ِدالت اإلنكليزيَّة ملفردات سورة الفاتحة -دراسة تطبيق َّية لرتجامت
إنكليزيَّة -د .عيل رضا أنوشريواين.
• ترجمة القرآن الكريم إىل اللغة األملان ّية -دراسة نقديّة /-د .الشيخ محمد عيل
الرضاﻲﺋ؛ إستيفان فريدريﺶ شيفر.
يل وأثره يف ترجامت معاين القرآن الكريم إىل العربيّة /م.م.
• االسترشاق االرسائي ّ
محمد نجم حمزة فليح الرفيعي.
الرويس وترجمة معاين ألفاظ القرآن الكريم /م.م .محمد عبد
• حركة االسترشاق
ّ
عيل حسني القزاز.
• ترجامت القرآن إىل لغات البلقان -دراسة تحليل ّية تاريخ ّية /-د .حامد نارص
الظاملي.
وال يسعنا إال أ ْن نشكر الباحثني األفاضل واملرتجمني الذين ساهموا يف مرشوع هذا
الكتاب ،وال سيام الشيخ لبنان الزين الذي أرشف عىل اإلعداد ،وقام بتحرير مضمونه،
والفريق املساعد له يف املركز .راجني من الله -تعاىل -أ ْن يتقبّل م ّنا ومنهم هذا العمل يف
طريق خدمة الدين الحنيف وكتابه الكريم.
والحمدلﻠﻪ رب الﻌاملني
اﻹﺳﻼمي لﻠدراﺳات اﻻﺳﱰاتيج ّية  -بريوت
املرﻛﺰ
ّ
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ترمجات املسترشقني للقرآن الكريم
مقاربة تقويم ّية-الﺸيﺦ لبنان حسني الﺰيﻦ

][1

ً
أول :الستﺸراق ..جدل المﺼﻄلﺢ:

االسترشاق ( )Orientalismمصطلح تع ّددت دالالته ودوافعه الفكريّة
رصيْن ،فرتاوحت داللته بني دراس ٍة
واأليديولوجيّة عرب التاريخ والواقع املعا َ
لحضارة الرشق وثقافته وعاداته وتقاليده وأعرافه وأمناط معيشته،...
اإلسالمي ورموز
ودراس ٍة للدين واإلسالم والقرآن والس ّنة والتاريخ
ّ
املسلمني ،[2[...وتجاذبت دوافعه[ [3بني دراس ٍة ح ّرضها التنصري والتبشري،
اإلسالمي والدراسات القرآنيّة ،وأستاذ يف جامعة املصطفى العامليّة ،لبنان.
[ [1باحث يف الفكر
ّ
[ [2ملزيد من التفصيل يف تحديدات مفهوم االسترشاق ،انظر :سعيد ،إدوارد :االسترشاق ،ترجمة :محمد عناين،
ط ،1القاهرة ،رؤية للنرش2006 ،م ،املقدّمة ،ص51-44؛ دياب ،عبد املجيد :تحقيق الرتاث العر ّيب منهجه وتط ّوره،
ط ،2القاهرة ،دار املعارف1993 ،م ،ص177-176؛ بارت ،رودي :الدراسات العرب ّية واإلسالم ّية يف الجامعات
اقي ،ط ،1بريوت ،دار
األملان ّية ،ترجمة :مصطفى ماهر ،القاهرة ،ص12؛ الحاج ،سايس سامل :نقد الخطاب االسترش ّ
اإلسالمي2002 ،م ،ج ،1ص.27-20
املدار
ّ
اقي ،م.س ،ج ،1ص.163-37
[ [3ملزيد من التفصيل يف هذه الدوافع ،انظر :الحاج ،نقد الخطاب االسترش ّ
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ودراس ٍة ساقها االستعامر الكولونيا ّيل إلخضاع البالد والعباد ،وأخرى حملها الخوف
الحضاري والثقا ّيف أمام انتشار تعاليم اإلسالم،
عىل األنا (الغرب ّية) من االستالب
ّ
الرشقي أو املسلم ،وتح ّري
ورابع ٍة أخرى حفَّزها البحث عن الحقيقة وفهم اآلخر
ّ
هويّته من داخل بيئته الرشق ّية واإلسالم ّية؛ متهي ًدا مل ّد جسور الحوار والتالقي
الحضاري بني الرشق والغرب ،وبني أتباع األديان ،وقليل َم ْن هم كذلك!...
ّ
وبسبب دوافع التنصري واالستعامر الغالبة عىل حركة االسترشاق يف التاريخ
املعارص ،فقد اكتسب هذا املصطلح حمولة سلب ّية أعاقت عمل املسترشقني
املعارصين يف دراستهم للرشق واإلسالم؛ عىل اختالف دوافعهم يف الدراسة؛ ما حدا
بهم إىل إلغائه يف مؤمتر دويل عقدته الجمع ّية الدول ّية للمسترشقني عام 1973م،
والتي أصبحت تس ّمى يف ما بعد بـ «الجمع ّية الدول ّية للدراسات اإلنسان ّية حول آسيا
وأفريقيا» ،ث ّم ع ّدلت التسمية إىل «الجمع ّية الدول ّية للدراسات اآلسيويّة والشامل-
أفريقيّة» ،كام ألغت الجامعات واملراكز البحثيّة الغربيّة اسم «االسترشاق» من
أقسامها العلم ّية والبحث ّية ،وأطلقت عليها تسميات أخرى؛ من قبيل« :دراسات
الرشق األوسط» ،و «دراسات الرشق األدﻰﻧ» ،و«الدراسات اآلسيويّة» ،و«الدراسات
الشامل-إفريق ّية» ،و«معاهد دراسات الرشق األوسط» ... ،ولك ّن ذلك مل يُفلِح يف
تغيري الصورة النمطيّة التي حفرها الغرب -مبامرساته -يف أذهان العرب واملسلمني؛
عن مساعيه ودوافعه السلب ّية الكامنة وراء بحثه عن الرشق واإلسالم ،عىل الرغم
املصطلحي؛ ومنهم:
من تأكيدات بعض أبرز املسترشقني املعارصين لهذا اإللغاء
ّ
املسترشق الربيطا ّين األصل برنارد لويس (2018 - 1916( )Bernard Lewisم)؛
بقوله يف أحد تعليقاته عىل نتائج املؤمتر الدويل للمسترشقني الذي ُع ِق َد يف باريس
عام 1973م« :لقد ألقينا مصطلح «االسترشاق» يف مزابل التاريخ»[ ،[1ولكن رسعان
[1[Bernard Lewis. “The Question of Orientalism.” In New York Review of Books, 24 June, 1982,
pp49- 56.
السنوي الخامس:
نقال عن :املطبقاين ،مازن« :الدراسات العرب ّية واإلسالم ّية (االسترشاق) يف اإلنرتنت» ،ضمن ف ّعال ّيات املؤمتر
ً
ّ
«االتّصال وثقافة الدميقراطيّة» 15-12 ،ترشين الثاين (نوفمرب) 2000م 19-16 /شعبان 1421هـ.ق ،جامعة الريموك-قسم
الصحافة واإلعالم ،إربد-األردن ،موقع صيد الفوائد ،عىل الرابط التايلhttps://www.saaid.net/Doat/mazin/2.htm :
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يل
ما عاد تداول هذا املصطلح بكرثة بني املفكّرين والباحثني ،بُعيد هذا اإللغاء الشك ّ
الفلسطيني إدوارد سعيد كتابه
له من ِق َبل الغرب ،والس ّيام بعد أ ْن أصدر املفكِّر
ّ
املشهور بعنوان «االسترشاق» عام 1976م ،الذي ت ُر ِج َم إىل لغات أوروبيّة ورشقيّة
كل
أكادميي رصف ،وأ ّن املسترشق هو ّ
ع ّدة ،مح ِّد ًدا فيه االسترشاق بأنّه مصطلح
ّ
وكل ما يعمله هذا املسترشق يس ّمى
َم ْن يدرس أو يكتب عن الرشق أو يبحث فيهّ ،
استرشاقاً ،وواصفًا إيّاه بأنّه تح ّيز مستم ّر وماكر من دول مركز أوروبا تجاه الشعوب
العربيّة اإلسالميّة ،وبأنّه أسلوب غر ّيب للهيمنة عىل الرشق ،وإعادة صياغته وتشكيله
ومامرسة السلطة عليه[[1؛ ما أحدث ض ّجة إعالم ّية كبرية بني املفكّرين واألكادمي ّيني
الغرب ّيني والعرب ،ور ّدات فعل سجال ّية بينه وبني أبرز املسترشقني الغرب ّيني آنذاك؛
وعىل رأسهم :برنارد لويس.
جدال بانتهاء الصالح ّية الفكريّة والبحث ّية ملصطلح «االسترشاق»
ومع التسليم ً
يف الفكر الغر ّيب ،فهل انقطعت صالته الدوافعيّة واملصدريّة باالسترشاق القديم؟
الواقع يؤكِّد العكس متا ًما؛ إذ إنَّنا نجد أ َّن معظم مقوالت املسترشقني الجدد
ليست َّإال اجرتا ًرا ملقوالت املسترشقني السابقني ،والس ّيام أمثال :سيلفسرت دي
سايس (( )Silvester de Sacyت1838 :م) ،أرنست رينان ()Ernest Renan
(ت1892 :م) ،وإجنتس جولدتسيهر (( )Ignaz Goldziherت1921:م)،
وتيودور نولدكه (( )Theodor Noldkeت1930 :م) ،وكارل بروكلامن (Carl
( )Brockelmannت1956 :م) ،وآرثر جفري (( )Arthur Je�eryت1959 :م)،
ولويس ماسينيون (( )Louis Massingonت1962 :م) ،وريجيس بالشري (Regis
( )Blachereت1973 :م) ،وغريهم!
وما زالت كُتُب أولئك املسترشقني إىل اآلن ت ُعاد طباعتها ،ويُبنى عليها البحث
الغر ّيب املعارص والحديث عن اإلسالم والعرب واملسلمني! بل أكرث من ذلك؛ فإنّنا نجد
فضال عن حمولتهاملصطلحي ً
متداوال بشكله
ً
هذا املصطلح (االسترشاق) ما زال
ّ
الفكريّة واأليديولوج ّية -يف أكرث الفعال ّيات واملواقع العلم ّية والبحث ّية والثقاف ّية

[ [1انظر :سعيد ،إدوارد :االسترشاق ،ترجمة :محمد عناين ،ط ،1القاهرة ،رؤية للنرش2006 ،م ،املقدّمة ،ص.51-44
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يل للمصطلح يف مؤمتر الجمع ّية الدول ّية للمسترشقني
الغرب ّية ،حتّى بعد اإللغاء الشك ّ
املنعقد عام 1973م[ ،[1وإىل يومنا هذا؛ ويكفي أ ْن تضع كلمة ( )Orientalismيف
مح ّركات البحث املشهورة عىل الشبكة اإللكرتونيّة؛ ليأخذك البحث إىل عرشات
اآلالف من املواقع واملقاالت والكتب والدراسات والف ّعال ّيات واألنشطة التي ورد يف
[[2
عنوانها مصطلح «االسترشاق»!
وقد أَ ْوىل املسترشقون اهتام ًما بالقرآن الكريم نشأ يف كثري من األحيان من املخاوف
التي استحوذت عىل عقل ّية اإلنسان الغر ّيب ونظرته إىل اإلسالم نظرة املنافس امله ِّدد
له باستالب حضارته وثقافته ،فظهر الجدل ض ّد القرآن الكريم مب ِّك ًرا ،منذ القرون
الدمشقي
واملسيحي عىل لسان يوحنا
اليهودي
الديني
الوسطى يف الغرب ،يف الخطاب
ّ
ّ
ّ
ّ
(ت749 :م) ،وموىس بن ميمون (ت1204 :م) ،وتوما األكويني (ت1274 :م) ،ورئيس
دير كلوين بطرس املب َّجل (ت1156 :م) الذي كان أ ّول من ش ّجع عىل مرشوع ترجمة
القرآن الكريم إىل لغة غربيّة ودعمه ،فظهرت أ ّول ترجمة للقرآن إىل اللغة الالتينيّة
عىل يد الربيطاين روبرت كيتون ( )Robert of Kettonيف الفرتة املمتدة بني (-1136
1157م) ،ث ّم تتابعت من بعدها الرتجامت إىل اللغات األوروب ّية املختلفة؛ كاإلنكليزيّة،
والفرنس ّية ،واألملان ّية ،واإليطال ّية ،والهولنديّة ... ،ومل يقترص عمل املسترشقني عىل هذا
املجال بالنسبة للقرآن الكريم ،بل اتّسعت جهودهم إىل مجاالت أخرى تتعلّق بالقرآن
الكريم؛ كعلوم القرآن والتفسري والدراسات القرآن ّية ،فربزت يف هذا الصدد شخص ّيات
استرشاق ّية ع ّدة تنتمي إىل مدارس استرشاق ّية أوروب ّية؛ أملان ّية ،وبريطان ّية ،وفرنس ّية،
ومجريّة...؛ من قبيل :األملا ّين تيودور نولدكه (( )Theodor Noldkeت1930 :م)،
واملجري إجنتس جولدتسيهر
ومواطنه رودي باريت (( )Rudi Paretت1983 :م)،
ّ
(( )Ignaz Goldziherت1921 :م) ،والربيطا ّين ريتشارد بيل (( )Richard Bellت:
والفرنﴘ ريجيس بالشري (( )Regis Blachereت1973 :م) ،واألسرتا ّيل آرثر
1952م)،
ّ
جفري (( )Arthur Je�eryت1959 :م) ... ،وقد وصلت هذه الجهود االسترشاق ّية يف
[ [1انظر :سعيد ،إدوارد :االسترشاق ،ترجمة :محمد عناين ،ط ،1القاهرة ،رؤية للنرش2006 ،م ،املقدّمة ،ص.45-44
[ [2ملزيد من التفصيل ،انظر :املطبقاين ،مازن« ،الدراسات العربيّة واإلسالميّة (االسترشاق) يف اإلنرتنت» ،م.س.
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البحث القرآ ّين إىل مرحلة إصدار موسوعات قرآن ّية؛ كـ«موسوعة القرآن» التي صدرت
ست أجزاء[ ،[1ويجري العمل حال ًّيا
ما بني 2006-2000م عن دار بريل الهولنديّة ضمن ّ
عىل مرشوع املوسوعة القرآنيَّة األملانيَّة ( )Corpus Coranicumواملرشوع الداعم
له «كورانيكا (.[2[»)Coranica
واستمدا ًدا من االسترشاق القديم ،واستجرا ًرا ملقوالته ،سار املسترشقون
املعارصون عىل خطى أسالفهم من املسترشقني املتق ِّدمني ،يلوكون أقوالهم،
ويسرتجعون مقوالتهم عن القرآن الكريم وعلومه وفهمه وتفسريه ...مع إضافات
يف أغلبها -شكليّة غري جوهريّة ،وا ّدعاء إضافات ملقوالت جديدة استدعتهانظرات وتحقيقات عىل مستوى دراسة املخطوطات القرآن ّية املكتشفة مؤ َّخ ًرا
عرب فحص الكربون املش ّع [C14[3؛ كمخطوطات صنعاء ،ومخطوطة برمنغهام... ،
قبطي من الكتاب املق َّدس[...[4
نص
وآخرها :املخطوط القرآ ّين املنسوخ عىل بقايا ٍّ
ّ
فربز مسترشقون معارصون اهت ّموا بالدراسات القرآنيّة وشاركوا يف إصدار أعامل
تأليف ّية موسوع ّية ومشاريع بحث ّية جامعة حول القرآن الكريم؛ منهم :كلود جيليو
( ،)Claude Gilliotوفرانسوا ديروش ( ،)François Dérocheوأنجيليكا نويورت
( ،)Angelika Neuwirthوجني دمن مك أوليف (،)Jane Dammen McAuli�e
وأوري روبني ( ،)Uri Rubinومائري بار أشري ( ،)Meir Bar-Asherوأندريه ريببني
( ،)Andrew Rippinوأوليفر ليامن (... ،)Oliver Leaman
[ [1ملزيد من التفصيل حول هذه املوسوعة ،انظر« :موسوعة القرآن ( :)Encyclopaedia of the Quranدائرة معارف ليدن
متخصصة تُعنى باالسترشاق املعارص للقرآن الكريم ،تصدر عن املركز
القرآن ّية» ،مجلة القرآن واالسترشاق املعارص ،مجلة فصل ّية
ّ
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية -فرع بريوت ،السنة األوىل ،العدد األ ّول1440 ،هـ.ق2019 /م ،ص.93-70
ّ
[ [2ملزيد من التفصيل حول هذا املرشوع ،انظر :رشواين ،سامر« :مرشوع املوسوعة القرآن َّية األملان َّية -عرض وتعريف ،»-عىل
الرابط اآلﻲﺗ ،http://almultaka.org/site.php?id=946 :تاريخ نرش املقالة ،2016/2/1 :تاريخ االسرتداد.2019/5/25 :
[ [3ملزيد من التفصيل يف هذه النظرات والتحقيقات ،انظر :رشواين« ،مرشوع املوسوعة القرآنيَّة األملانيَّة -عرض وتعريف،»-
م.س؛ محمودي ،عيل أكرب« :مقاربات املسترشقني املعارصة يف الدراسات القرآنيّة» ،ندوة علميّة ،إيران ،أيلول 2019م ،السنة
نص
الثانية ،العدد  ،5شتاء 2020م ،ص77-74؛ شاكر ،أحمد؛ الطويس ،عبد الرحمن« :اكتشاف مخطوط قرآين منسوخ عىل بقايا ّ
قبطي من الكتاب املقدّس –حوار مع إلينور سيالر وكاثرين لويس ،»-مجلة القرآن واالسترشاق املعارص ،م.س ،العدد  ،2ربيع
2019م ،ص.63-58
نص قبطي من الكتاب املقدّس –حوار مع إلينور سيالر وكاثرين
[ [4انظر :شاكر« ،اكتشاف مخطوط قرآين منسوخ عىل بقايا ّ
لويس ،»-م.س ،ص.63-58
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وأ ّدت هذه الجهود االسترشاق ّية يف مجال ترجمة القرآن الكريم ودراسته يف
أغلب ما نتج عنها -عن تع ّمد أو عن قلّة إطالع وعلم ودراية -إىل الوقوع يف أخطاء
خطرية وجسيمة ال تليق بالقرآن الكريم؛ وهو من ّزه عنها؛ ما استدعى ذلك ردو ًدا
من ِق َبل العلامء والباحثني املسلمني عىل مدار العقود املنرصمة .كام ساهمت بعض
الدراسات االسترشاق ّية للقرآن الكريم يف تعزيز جوانب من الدراسات التفسرييّة
للقرآن وعلوم القرآن والدراسات القرآن ّية.
ً
ﺛاني�ا :ترجمة القرآن عﻨد المستﺸرﻗين بي�ن الماﴈ

والحاﺿر:

تعرب عن تفسري
ت ُعترب الرتجمة ً
نقال ملعاين ّ
نص من لغة إىل لغة أخرى ،وهي ِّ
للنص األصيل وكتابته بلغته[ .[1وتُع ّد الرتجمة وسيطًا يف نقل الفكر
املرتجم وفهمه ّ
والثقافة والحضارة والعمران...
النص القرآ ّين؛ فإ ّن ترجمته غاية ما ميكن وصفها أنّها مبثابة تفسري
وبخصوص ّ
له وبيان ملعانيه بلغة املرتجِم؛ فمهام كان املرتجم متق ًنا يف ترجمته ،ومهام توافرت
لغته عىل خصائص لغويّة ومعنائ ّية وأسلوب ّية؛ فإنّه لن يستطيع أن يق ِّدم ترجمة
للنص القرآ ّين تحيك عن ما يشتمل عليه من حقائق وتعاليم وخصائص
مطابقة ّ
لفظ ّية ومعنائ ّية وأسلوب ّية عالية وسامية؛ بفعل إعجاز القرآن الكريم.
وقد تن َّوعت ترجامت القرآن الكريم عند املسترشقني عرب التاريخ والواقع
املعارص ،واختلفت دوافعها وأهدافها وغاياتها؛ بني ترجامت متح ّيزة أيديولوج ًّيا[[2؛
[ [1لالطّالع عىل أبرز التحديدات االصطالحيّة للرتجمة ،انظر :مندي ،جريميي :مدخل إىل دراسات الرتجمة :نظريّات وتطبيقات،
ترجمة :هشام عيل جواد2010 ،م ،ص18؛ بعيل ،حفناوي :الرتجمة النقديّة التأويل ّية ،ترجمة الكتب املقدّسةَ ،عامن ،دروب
الجامعي ،األغواط ،العدد ،1مايو ،2003
للنرش2018 ،م ،ص40؛ بريهامت ،عيﴗ« :الرتجمة والتأويل» ،املجلة الجامع ّية ،املركز
ّ
ص.67
[ [2انظر :بالشري ،ريجيس :القرآن :نزوله ،تدوينه ،ترجمته وتأثريه ،نقله إىل العربيّة :رضا سعادة ،أرشف عىل ترجمته :األب فريد
جرب ،حقّقه وراجعه :محمد الزعبي ،بريوت ،دار الكتاب اللبناين1974 ،م ،ص15؛ فوك ،يوهان :تاريخ حركة االسترشاق ،نقله عن
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مدفوعة بالتط ّرف الكنﴘ أو بعقدة األنا الغرب ّية املستعلية ،فش ّوهت تعاليم القرآن
الرتجمي نفسه ،أو من خالل ما أوردته من تفسريات
وح ّرفتها؛ من خالل الفعل
ّ
وتأويالت وتعليقات يف الهوامﺶ واملالحق ،وبني ترجامت أخرى افتقدت يف أغلبها
للمعايري املنهج ّية واملعرف ّية لدى املرتجمني ،مع كون نواياهم ودوافعهم غري مريبة
الرتجمي.
وراء فعلهم
ّ
وميكن تقسيم األعامل الرتجم ّية من ِق َبل املسترشقني للقرآن الكريم بلحاظ
وسائط الرتجمة إىل ثالثة أقسام:
ـ القسم األ ّول :ترجامت من اللغة األ ّم للقرآن الكريم (اللغة العرب ّية) إىل اللغة
الالتينيّة؛ كرتجمة روبرت دي كيتون ،وترجمة مارك الطليطيل.
ـ القسم الثاين :ترجامت من اللغة الالتينيّة إىل اللغات األوروبيّة؛ كرتجمة
إريفابيني من الالتين ّية إىل اإليطال ّية ،أو من لغة أوروب ّية إىل لغة أوروب ّية أخرى؛
كرتجمة ساملون شفايجر من اإليطال ّية إىل األملان ّية ،وترجمة ألكسندر روس من
الفرنس ّية إىل اإلنكليزيّة.
ـ القسم الثالث :ترجمة من اللغة األ ّم للقرآن الكريم (اللغة العرب ّية) مبارشة إىل
اللغات األوروبيّة؛ كالرتجمة اإلنكليزيّة آلرثر آربري ،والرتجمة الفرنسيّة لريجيس
بالشري .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن بعض هذه الرتجامت قام بها مسترشقون مسلمون؛
كالرتجمة اإلنكليزيّة ملرمدوك.
وقد ناهزت الرتجامت االسترشاق ّية للقرآن الكريم ثالثة آالف ترجمة بأكرث من
خمس وستني لغة أوروبيّة[[1؛ ومن أبرزها؛ بحسب املدارس االسترشاق ّية:
األملانيّة :عمر لطفي العامل ،ط ،2بريوت ،دار املدار اإلسالمي20021 ،م ،ص17-16؛ عريبي ،محمد ياسني :االسترشاق وتغريب
العقل التاريخي العريب ،الرباط ،املركز القومي للثقافة1411 ،هـ.ق1991 /م ،ص.148-144
[ [1ملزيد من التفصيل يف هذه الرتجامت ،انظر :البنداق ،محمد صالح :املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،ط ،1بريوت ،دار
اآلفاق الجديدة1400 ،هـ.ق1980 /م ،ص188-155؛ ذاكر ،عبد النبي« :قضايا ترجمة القرآن» ،سلسلة رشاع ،طنجة ،العدد،45
1998م ،ص82-77؛ الببليوغرافيا العامليّة لرتجامت معاين القرآن (world bibliography of traslations of the Meaning of
 ،)the Holy Qur’ânإسطنبول ،مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالميّة1986 ،م.
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ـ الﱰجﺎﻤت الﻼتين ّية؛ كرتجمة روبرت دي كيتون ( )Robert de Kettonما بني
(1157-1136م) ،وترجمة روبريتوس كيتينيسيس ( )Robertus Ketenesisما بني
أعوام (1143-1141م) ،وترجمة مارك الطليطيل ( )Marc de Tolèdeعام 1210م،
وترجمة توماس هنيكلامن (1694 )Tomas Hinklemannم ،وترجمة لودوفيكو
ماراتﴚ ( )Ludovico Marracciعام 1698م ،وترجمة جوان فريدريكوس
هيث ( )Joan Fredericus Hithعام 1770م ،وترجمة جو كونرادي شوارتز (Jo
 )Conradi Schwartezعام 1774م... ،
ـ الﱰجﺎﻤت اﻹنجﻠيﺰ ّية؛ كرتجمة ألكسندر روس( )Alexander Rossعام
1649م ،وترجمة جورج سيل ( )G. Saleعام 1734م ،وترجمة جون رودويل (John
 ) Rodwellعام 1861م ،وترجمة باملر ( )E. H. Palmerعام 1880م ،وترجمة وليام
موير ( )William Muirعام 1880م ،وترجمة مارمدوك بيكتايل(Mohammad
 )Marmaduke Pickthailعام 1930م ،وترجمة ريشارد بيل ( )Richard Billما
بني أعوام 1937و1939م ،وترجمة أرتور جون آربريي () Arthur John Arberry
عام 1953م ،وترجمة هﺮﻨي مريسيه ( )Henri Mercierعام 1957م ،وترجمة آرثر
جفري ( )Arthur Je�eryعام 1958م ،وترجمة توماس بالنتني إريفينﻎ (Thomas
 )Ballantine Irvingعام 1985م... ،
ـ الﱰجﺎﻤت الفرنس ّية؛ كرتجمة كلود إتني سافاري ()Savary Claude Etienne
عام 1647م ،وترجمة أنطوان غاالن ( )Antoine Gallandعام 1710م ،وقد
اختفت هذه الرتجمة ومل تنرش أب ًدا ،وترجمة أندريه دي ريور (André Sieur
 )du Ryerعام 1751م ،وترجمة ألﻦﺒ بيربشتاين كازميريسيك )Albin Biberstein
 )Kazimirskyعام 1840م ،وترجمة لويس البلواز ( )Louis Lebloisعام 1887م،
وترجمة إدوارد مونتيه ( )Édouard Montietعام 1925م ،وترجمة ريجيس
بالشري ( )Régis Blachèreعام 1951م ،وترجمة هﺮﻨي مريسيه ()Henri Mercier
عام 1956م ،وترجمة كديرا ( )Ghediraعام 1957م ،وترجمة دينيز ماسون عام
1967م ،وترجمة أندريه شوراﻲﻛ عام 1990م ،وترجمة كريستيان بونو (يحيى
18
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العلوي) ( )Christian Bonoعام 2000م ،وترجمة جاك بريك ()Jacques Berque
عام 2002م ،وترجمة جان لوي ميشون ( )Michon Louis-Jeanعام 2014م... ،
الﱰجﺎﻤت اﻷملان ّية؛ كرتجمة سالومون شويغري( )Salomon Schweiggerعام
1616م ،وترجمة تيودور أرنولد ( )Theodor Arnoldعام 1746م ،وترجمة دافيد
فريدريك مريجريالين ( )M.D.F.Mergerleinعام 1772م ،وترجمة فريدريك أبرهرد
بويزن )F.E )Boysenعام 1773م ،وترجمة صمويل فريدريك كونرت وال (Samuel
 )Friedrich Günther Wahlعام 1828م ،وترجمة لودفيﻎ أوملان (Ludwig
 )Ullmannعام 1840م ،وترجمة مارتن كالمروث ( )Martin Klamrothعام
1890م ،وترجمة يليام وارين ( )William Warrenعام 1899م ،وترجمة تيودور
جريجول ( )Th.F.Grigullعام 1901م ،وترجمة ماكس هنني ( )M.Henningعام
1901م ،وترجمة أريك بيشوف ( )Erich Bischofعام 1904م ،وترجمة الزاروس
كولدشميت( )Lazarus Goldschmidtعام 1916م ،وترجمة هوبرت جريم (Hubert
 )Grimmeعام 1923م ،وترجمة ريتشارد هارمتان ( )Richard Hartmannعام
1944م ،وترجمة رودي باريت ( )Rudi Paretعام 1957م و 1963م ،وترجمة هانز
زيركر ( )rekriZ snaHعام 3002م ،وترجمة هارمتوت بوبزين ()nizboB tumtraH
عام 0102م... ،
الﱰجﺎﻤت اﻹيطال ّية؛ كرتجمة أندريا أريفابني ( )Andrea Arrivabeneعام
1547م ،وترجمة لودوفيكو ماراتﴚ ( )Ludovico Marracciعام 1698م ،وترجمة
كالزا ( )C.V.Calzaعام 1847م ،وترجمة جيوفاين بانزيري ()Giovanni Panzeri
عام 1882م ،وترجمة آغويليو فراكايس ( )AquilioFracassiعام 1914م ،وترجمة
لويجي بونييل ( )Luigi Bonelliعام 1929و  1937و1940م ،وترجمة أليسادرو
بوساين ( )Alessadro Bausaniعام 1955م... ،
الﱰجﺎﻤت اﻹﺳبان ّية؛ كرتجمة أندريس بوريغو ( )Andres Borregoعام
1844م ،وترجمة فيسنت أورتيز دي البويبال ( )V.O.De La Pueblaعام 1872م،
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وترجمة خواكني غراسيا برافو ( )J.Gracia Bravoعام 1907م ،وترجمة هرينانديس
كاتا ( )A.Hernandez Cataعام 1907م ،وترجمة رافايل كانسينوس أسينس
( )R.Cansinos Assensما بني أعوام 1951و1954م ،وترجمة خوان فرينيت
( )Juan Vernetعام 1953م ،وترجمة أخرى له عام 1963م ،وترجمة أنطونيو
كافالدا ( )Antonio C. Gavaldaعام 1956م... ،
الﱰجﺎﻤت الروﺳ ّية؛ كرتجمة دميرتيوس كانتمري ( )Demetrius Kantemirسنة
1716م ،وبوستنيكوف( )Postnikovعام 1647م ،وترجمة فرييوفكني ()Veryovkin
عام 1792م ،وترجمة ألكساندر كوملاكوف( )Alexandre Kolmakovعام 1792م،
وترجمة نيكوالييف ( )Nikolayevما بني أعوام  1864و 1865و1876و1901م،
وترجمة جوردي سيميونوفيتﺶ سابلوكوف ()Gordi Semionovitch Sabloukov
عام 1898م ،وترجمة أوغناطيوس كراتشكوفسيك ( )Kratchovskiعام 1937م،
وترجمة فالرييا بوروخوفا ( )Valeria Borokhovaعام 1997م... ،
الﱰجﺎﻤت السويديّة؛ كرتجمة بيشوب يوهان آدم تنجستاديوس (Biskop Johan
1748 -1627( )Adam Tingsatiusم) مل تطبع وبقيت مخطوطة ،وترجمة يوهان
فريدرك سبستيان كروزينستولبه ()Johan Fredrik Sebastian krusenstolpe
عام 1843م ،وترجمة كارل يوهان تورنبريغ ( )Carl Johan Tornbergما بني
عامي ( 1873ـ 1874م) ،وترجمة كارل فلهلم زترستني ( )K.V. Zettersteensعام
1917م ،وترجمة محمد كنوت برنسرتوم ()Muhammad Knut Bernstrom
عام 1999م... ،
الﱰجﺎﻤت البﻠقان ّية؛ كالرتجامت األلبان ّية إليلو ميتكو كافزيزي (Ilo Mitko
 )Qafzeziعام 1921م ،ولعيل كورتشا ( )Ali Korcaعام 1927م ،وإلبراهيم داليو
( )Ibrahim Dalliuعام 1929م ،ولفاﻲﺗ مهديو ( )Fati Mehdiuعام 1985م،
والرتجامت الرصبوكروات ّية مليتشولوبيرباتيتﺶ ( )Micholopybratichعام 1895م،
ولعيل رضا كارابك ( )Ali Reza Karabakعام 1937م ،والرتجامت البوسن ّية ملحمد
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سعيد رسادرفيتﺶ ( )Mohammad Said Serdarevicعام 1913م ،وملحمد
بانجا( )Mohammad Bangaوجامل الدين تشاو شيفيتﺶ(Jamaluddin Zhao
 )Shevicعام 1927م ،وألنس كارتيﺶ ( )Anas Kartishعام 1995م ،وملصطفى
مليفو ( )Mustafa Melifuعام 1994م ،وألسعد دوراكوفيتﺶ ()Asad Durakovic
عام 2004م.
وغريها ترجامت أوروب ّية كثرية ؛ كاليونان ّية ،والربتغال ّية ،والهولنديّة... ،
ً
ﺛالﺜا :ترجمة القرآن الكر�ﻢ ..الﺼعوبات والمعيقات:

اإللهي إىل لغات أخرى ،من التح ّديات الكربى
تُع ّد ترجمة القرآن الكريم ،من لسانه ّ
التي تنطوي عىل إشكاالت إيديولوج ّية ومعرف ّية ومنهج ّية؛ ذلك أ ّن القرآن ُمع ِج ٌز
بذاته؛ بخصوصيّاته اللغويّة والبيانيّة والبالغيّة واملعنائيّة والحكائيّة و ...التي تقرص
فضال عن املحيك من اللسان العر ّيب من ِق َبل الناس؛ فال ميكن
عنها اللغات األخرى؛ ً
النص القرآ ّين.
اإلتيان برتجمة تحافظ عىل هذه الخصوص ّيات اإلعجازيّة الكامنة يف ّ
وقد اعرتف املسترشقون بذلك[ ،[1وواجهتهم صعوبات ومعيقات ج ّمة؛ أبرزها:
ـ اختالف اللغة العرب ّية عن لغاتهم بوفرة معاين ألفاظها وخصائص صيغها
التعبرييّة؛ كالتذكري ،والتأنيث ،والتثنية ،واإلضامر ،واإليجاز ،وتبع ّية الصفة
للموصوف ،ودالالت ِصيَﻎ األفعال (داللة املﴤ عىل التحقّق والوقوع /داللة
املضارع عىل االستمرار ،)... /ودالالت اشتقاقات األلفاظ ِ
وص َيغها الرصف ّية (داللة
صيغة الصفة املش ّبهة عىل الثبات والدوام /داللة صيغة املبالغة عىل الكرثة،)... /
ودالالت االلتفات (يف الخطاب /يف الزمان... ،)... /
[ [1انظر :عبد الرحيم ،عبد الجليل :لغة القرآن الكريم ،ط ،1األردن -عامن ،مكتبة الرسالة الحديثة1401 ،هـ.ق1981 /م،
ص)551-540؛ البنداق ،املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،م.س ،ص131-116؛ خرمشاهي ،بهاء الدﯾن :رؤﯾای ترجمه بیغلط
قرآن (حلم ترجمة خالية من األخطاء للقرآن) ،فصليّة بﯿّنات ،العدد ،3ص64؛ أحمدي ،أحمد :ترجمه بیغلط قرآن ﯾﮏ رؤﯾا
[ترجمة القرآن بال أخطاء مج ّرد حلم[ ،فصليّة بﯿّنات ،العدد ،1ص.77
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ـ ترجمة معنى اسم الجاللة ومعاين أسامء الله الحسنى ،ومعاين صفاته...
ـ استخدام القرآن الكريم لكثري من التعبريات املجازيّة بهدف إيصال تعاليم
فضال
اإللهيً ،
دين ّية أو حقائق غيب ّية؛ ما يؤ ّدي برتجمتها الحرف ّية إىل اإلخالل باملراد ّ
عن أ ّن بعض هذه التعبريات املجازيّة تراعي البيئة الثقافيّة لنزول القرآن وعاداتها
وتقاليدها وأمثالها ...وهذا ما غفل عنه أكرث املسترشقني الذين حاولوا ترجمتها.
ـ ترجمة اآليات التي تتح ّدث عن حقائق الغيب واآلخرة ومنازلها ومواقفها
ومشاهدها والج ّنة والنار و...
ـ ترجمة معاين الكلامت التي ال مرادف لها يف لغاتهم.
ـ ترجمة األسامء التي ُذكِ َرت م ّرة واحدة يف القرآن الكريم أو األلفاظ الغريبة؛
مثل( :زمهرير)( ،زنجبيل)( ،بابل)... ،
ـ ترجمة معاين اآليات املتشابهة واملحكمة.
ـ ترجمة معاين الحروف املقطّعة يف أوائل السور.
ً
رابعا :ترجمات المستﺸرﻗين للقرآن الكر�ﻢ ..مغالﻄات

وأﺧﻄاء ﻓادحة:

حفلت ترجامت املسترشقني للقرآن الكريم مبغالطات وأخطاء فادحة؛ مضمون ًّيا
ومنهجيًّا وف ّنيًّا ،انطوت عىل دوافع وأهداف دينيّة ،وثقافيّة ،وسياسيّة ،واقتصاديّة،
وعلم ّية ،ومهن ّية ،... ،وقد تناول الباحثون مناذج كثرية لهذه الرتجامت وما فيها من
تشويه ومغالطات وأخطاء[[1؛ أبرزها:
ـ تع ّمد تسمية الرتجامت مبا يوحي بعدم إله ّية مصدر القرآن؛ من أجل رفع
اقي ،م.س ،ج،1
[ [1انظر :البنداق ،املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،م.س ،ص111-98؛ الحاج ،نقد الخطاب االسترش ّ
ص.266-265
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القداسة عنه؛ كام فعل املسترشق الفرنﴘ دي ريري ( ،)De Ryerحيث عنون
ترجمته بـ«قرآن مح ّمد».
ـ اعتامد منهج الرتجمة الح ّرة ،واالبتعاد عن الرتجمة العلم ّية للقرآن؛ كام تقتضيه
آياته وألفاظه.
النصيّة وليس املعنائيّة؛ مبا ال ينسجم مع حقيقة القرآن
ـ االعتامد عىل الرتجمة ّ
والبالغي عن املجيء
اللغوي واألد ّيب
اإلعجازيّة؛ فإ ّن عجز اللغة العرب ّية مع ثرائها
ّ
ّ
مبثل سورة أو حديث من القرآن؛ يستلزم عجز غريها من اللغات من باب أوىل.
النص العر ّيب يف الرتجمة؛ حيث نجد بعض الرتجامت مل تك ْن من اللغة
ـ إغفال ّ
الرتجمي
العرب ّية مبارشة ،بل متّت عرب ترجمة أجنب ّية أو أكرث أ ّدت دور الوسيط
ّ
لها.
ـ جهل أغلب املسترشقني املرتجمني باللغة العربيّة وخصائصها اللفظيّة
واألسلوب ّية واملعنائ ّية...
ـ التقديم والتأخري والحذف واإلضافة يف كلامت القرآن وعباراته.
التوقيفي؛ لتضليل القارئ
ـ تع ّمد تغيري موضع اآليات القرآن ّية عن مكانها
ّ
النص القرآ ّين.
وإبعاده عن اإلحاطة بحقيقة ّ
النص القرآ ّين؛ استحسانًا من املرتجم أو من نصوص
ـ اإلضافة الشخص ّية عىل ّ
التوارة؛ وهذا خالف األمانة العلميّة.
رصف غري املوضوعي يف سور القرآن بالتقديم والتأخري؛ وفق لحاظات
ـ الت ّ
متع ّددة اعتمدوا فيها عىل نصوص تاريخ ّية وأخبار ظ ّن ّية واستحسانات ذوق ّية؛
كام يف محاولة ترتيبهم سور القرآن وفق ترتيب املصحف املأثور ،أو ترتيب
(ميكّ /مد ّين) ،أو بحسب حجم
التاريخي للدعوة ّ
أسباب النزول ،أو الرتتيب
ّ
السور (قصرية /طويلة)... ،
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ـ زيادة عدد سور القرآن يف بعض الرتجامت عن مئة وأربع عرشة سورة؛ بسبب
استحسان املرتجم لتقسيم السور بلحاظ ما؛ كام فعل ريجيس بالشري يف تقسيمه
وست عرشة سورة؛ باالعتامد عىل خصوصيّة
لسور القرآن؛ حيث جعلها مئة ّ
بدال من سورتني؛
فقسم سورﻲﺗ العلق واملدث ّر إىل أربع سورً ،
مراحل الدعوةّ ،
وهذا خالف ما يعهده املسلمون من عدد سور القرآن ومحتوياتها ،وهو ال
ينسجم مع املصحف الحايل ،بل حتى مع ما نُقل عن مصاحف الصحابة.
ـ وضع مق ّدمات ومالحق مضلِّلة و ُمغرِضَ ة إىل جانب ترجمتهم للقرآن.
ﺧاتمة:

مست الحاجة لنقل
مل ّا كانت رسالة القرآن الكريم رسالة عامل ّية وكون ّية ،فقد ّ
تعاليمه إىل الناس عىل اختالف ألسنتهم ،وباتت الرتجمة رضورة رساليّة ودعويّة ،ال
ب ّد من االضطالع بها؛ وفق رؤية شاملة محكومة بأطر معرف ّية ومنهج ّية تنظر إىل
القرآن الكريم؛ بوصفه كتابًا معج ًزا له خصائصه ومم ّيزاته ،ال كام يريد املرتجم أن
يق ِّدمه! وتتج ّنب تشويه تعاليمه ومفاهيمه و َح ْر ِفها عن مقصدها الرسا ّيل.
جامعي ،ضمن لجان علم ّية
مؤسسا ّﻲﺗ وعمل
وهذا العمل يحتاج إىل جهد ّ
ّ
متخصصة ،بحيث يق ِّدم ترجامت جديدة للقرآن الكريم تتالﰱ ثغرات
وبحثيّة
ّ
الرتجامت السابقة ،وتعالج شبهات الرتجامت املشبوهة وتص ِّوب انحرافاتها ،وتضع
الحضاري والثقا ّيف؛ بوصفه وسيطًا بني األمم والشعوب،
الرتجمي يف دوره
الفعل
ّ
ّ
تتجاوز مه ّمته نقل املعنى بني لغتني مختلفتني ،إىل استكشاف حضارة اآلخر
حضاري قوامه احرتام الهويّات والخصوصيّات الحضاريّة
وثقافته ،وتحقيق حوار
ّ
والثقاف ّية لألمم والشعوب.
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املسترشقون الغرب ّيون

وترمجة القرآن الكريم

أ .د .جميل حمداوي

ّ
مقدمة:

االسترشاق ( )Orientalismهو دراسة الرشق العر ّيب ،والبحث يف ما خلَّفه
اإلسالمي ومنظومته
املسلمون من حضارة وثقافة من جهة أوىل ،ودراسة الدين
ّ
األخالق ّية من جهة ثانية ،ونقد القرآن الكريم مبقارنته بباقي الكتب السامويّة
األخرى من جهة ثالثة.
انكب املسترشقون الغرب ّيون كث ًريا عىل دراسة القرآن الكريم ،من حيث
لقد ّ
تاريخه ،وترجمته ،وبنيته ،ومضامينه ،وأسلوبه ،ولغته ،واتّساقه ،وانسجامه،
وترتيب سوره ،وبيان مختلف تقن ّيات قرائته ،وتفسريه ،وتأويله ،واختلفوا يف
موضوعي ،وآخر جاحد منكر يخدم األغراض الدين ّية ،والتبشرييّة،
ذلك بني باحث
ّ
واالستعامريّة .ومن هنا ،فام خلّفه املسترشقون من ترجامت قرآن ّية هي -يف
الحقيقة -عبارة عن تفسريات وتأويالت ورشوح ملعاين القرآن الكريم ،وليست
ترجامت حقيق ّية لهذا الكتاب؛ ألنّه من الصعب الحديث عن ترجمة مثال ّية
أمينة وصادقة للقرآن الكريم.
أضف إىل ذلك ،أ ّن القرآن الكريم كتاب معجز بلفظه ،ومعناه ،ومقاصده
الترشيع ّية .لذا ،يستحيل ترجمة القرآن الكريم وفق املعنى دون اللفظ؛ أل ّن
اإلعجاز البيا ّين القرآ ّين يكمن يف حرفه ،وصوته ،ومقطعه ،وكلمته ،ونظمه ،وتركيبه،
وإيقاعه ،وتنغيمه ،ومقاصده ،ومعانيه .فتبقى ترجامت املسترشقني نسب ّية ،وناقصة،
يل .وعليه ،من الصعب مبكان الحديث
وعاجزة عن املامثلة الكلّ ّية ّ
للنص األص ّ
للنص املق ّدس؛ بقدر ما ميكن الحديث عن تفسريات،
عن ترجامت وف ّية وأمينة ّ
رصف ،والحذف ،والنقص ،والزيادة ،والتغيري،
وتأويالت مبترسة خضعت ّ
ملقص الت ّ
والتلخيص ،والتحشية ،والتقديم ،والتعليق .ومن ث ّم ،ميكن الحديث عن تفسريات
معنويّة شائبة ،ومغرضة ،ومضلِّلة .بيد أ ّن هناك تفسريات معنويّة موضوع ّية لبعض
املسترشقني الذين ترجموا القرآن الكريم إىل لغات أجنب ّية مع ّينة ،ولك ْن تبقى تلك
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الرتجامت غري كافية لﻺحاطة ببالغة القرآن الكريم ونظمه ،والتعبري عن جامل ّياته
الف ّن ّية والبيان ّية من خالل التأثري يف املتلقّي؛ بغية إثارته وإبهاره وإدهاشه.
وعىل الرغم من تأليف دراسات كثرية[ [1تناولت موضوع ترجمة القرآن الكريم
خاصة؛ بحيث أضافت إضافات مه ّمة
بصفة عا ّمة ،وترجامت املسترشقني بصفة ّ
يف مجال ترجمة القرآن الكريم من ِق َبل املسترشقني ،ولك ْن بقيت جوانب مه ّمة
عىل مستوى تقويم ومناقشة ونقد هذه الدراسات مل تأخذ حقّها يف البحث.
ولذلك جاءت هذه لتق ِّوم تلك الرتجمة إيجابًا وسل ًبا ،من خالل االنطالق من
فرضيّة رئيسة تتمثّل يف أ ّن املسترشقني الغربيّني قد ترجموا القرآن ترجامت ع ّدة
من أجل التع ّرف إىل الدين اإلسالمي من جهة ،وتشويه اإلسالم واملسلمني من
جهة أخرى .بيد أ ّن تلك الرتجامت مل تصل إىل مرتبة الرتجمة األصل ّية والحقيق ّية
العلمي؛ ألنّها مج ّرد تفسريات ورشوح وتأويالت ملعاين
والوف ّية واألمينة باملفهوم
ّ
القرآن الكريم لها ما لها ،وعليها ما عليها.
يُقصد باالسترشاق ( )Orientalism/Orientalismeدراسة الرشق أو املرشق.
وهو عبارة عن حركة أدب ّية وفن ّية مولعة بسحر الرشق ،ظهرت يف الغرب إبان القرن
التاسع عرش امليالدي .وقد ارتبط االسترشاق بالبحث عن الغرابة والنبالة ،والتش ّبع
بالقيم البورجوازيّة ،واالنسياق وراء العوامل الرشق ّية الغريبة ،والرغبة يف االنصهار يف
[ [1من أبرز هذه الدراسات التايل:
 .1ذاكر ،عبد النبي :قضايا ترجمة القرآن ،طنجة  -املغرب ،وكالة «رشاع» لخدمات اإلعالم واالت ّصال1998 ،م.
 .2عثامن ،عبد العزيز محمد :ترجمة القرآن الكريم :بني واقعنا املعاش ومستقبلنا املنشود ،حيدرآباد  -الهند ،الجامعة
اإلسالميّة1992 ،م.
 .3املراغي ،محمد مصطفى :بحث يف ترجمة القرآن الكريم وأحكامها ،بريوت ،دار الكتاب الجديد 1981 ،م .يف حني،
صدرت الطبعة األوىل منه يف القاهرة عام 1936م.
 .4البنداق ،محمد صالح :آراء حول ترجامت القرآن الكريم ،القاهرة ،دار الوفاق1980 ،م.
 .5شحاته ،عبد الله :ترجمة القرآن ،القاهرة ،دار االعتصام1980 ،م.
 .6صالح ،صبحي :ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغة الفرنسيّة ،القاهرة ،دار الكتاب املرصي1999 ،م.
 .7عيل ،عبد الله يوسف :ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغة اإلنكليزيّة ،الرياض ،دار اللواء.
 .8مهنا ،أحمد إبراهيم :دراسة حول ترجمة القرآن الكريم ،القاهرة ،مطبوعات الشعب1978 ،م.
 .9البنداق ،محمد صالح :املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،ط ،1بريوت ،دار اآلفاق الجديدة1980 ،م.
 .10عبد العزيز ،زينب :ترجامت القرآن إىل أين؟ وجهان لجاك بريك ،مرص ،دار الهداية ،ال ت.
27

عربت عنها نصوص ألف ليلة وليلة ،والتعطّﺶ إىل جامل الصحراء ورونقها
الحياة التي ّ
وفيافيها املثرية ،واالنبهار بلوحاتها الفن ّية املتم ّيزة ،واالنتشاء بزرا ّيب فارس ،واإلعجاب
الرشقي وفروسيّته وكرمه ،والتغ ّني بجواري القصور واملجالس،
برجولة اإلنسان
ّ
والبحث عن أرسار حريم السالطني ،والرغبة العارمة يف االطّالع عىل نوادي املوسيقا،
واإلسالمي ،والتعبري
والغناء ،والشعر ،واألدب التي انترشت كث ًريا يف الرشق العر ّيب
ّ
عن ذلك كلّه بواسطة اللوحات التشكيل ّية التي تتغ ّنى بسحر الرشق وجامله املعتق،
والتقاط معامل الحضارة الرشقيّة يف مختلف تجلّيّاتها ،ومجاالتها ،وميادينها املتن ّوعة.
وبناء عىل ما تق ّدم ،فإ ّن االسترشاق هو دراسة الغرب للرشق؛ بغية فهمه
وتفسري أحواله ،واالهتامم مبعارفه وعلومه ،وحضارته ،وخدمة تراثه؛ لجعله رافعة
واإلسالمي فحسب،
انطالق الغرب وازدهاره .وال يعني الرشق -هنا -الرشق العر ّيب
ّ
بل يندرج ضمنه ما يس ّمى بشامل أفريقيا الذي كان تابعا للدولة العثامن ّية.
أ ّما املسترشق ( ،)Orientalisteفهو الذي أتقن لغات الرشق ،وأع ّد شهادات
عليا يف موضوع من املواضيع التي تتعلّق بالرشق ،وانكب عىل معالجة الظواهر
والقضايا التي أفرزها هذا الرشق؛ بغية فهمه وتفسري أحواله وتأويلها .ومبعنى
تشتق لفظة املسترشق من طلب دراسة الرشق ،واملسترشقون «هم الذين
آخرّ ،
يتعلّمون لغة الرشق ،ويدرسون علومه وحضارته ،ليكون لهم علم تا ّم بأحواله
كل االندماج؛
االجتامعيّة ،والسياسيّة والعقليّة ،يطلبون بذلك أ ْن يندمجوا فيه ّ
ليكون فهمهم له ،وحديثهم عنه ،وحكمهم عليه ،خال ًيا من التخ ّيل؛ بعي ًدا عن
التو ّهم ،أو مبنأى عن التزيّد ،واملبالغة»[.[1

العريب منهجه وتط ّوره ،ط ،2القاهرة ،دار املعارف1993 ،م ،ص.176
[ [1دياب ،عبد املجيد :تحقيق الرتاث ّ
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ً
أول :دواﻓﻊ الستﺸراق:

مث ّة أسباب ودوافع أساس ّية ع ّدة كانت وراء بروز حركة االسترشاق يف البلدان
الديني ،والرغبة
الغرب ّية؛ من أه ّمها :الدوافع الدين ّية ،والحركة الصليب ّية ،واإلصالح
ّ
خاصة .ناهيك
يف فهم الرشق بصفة عا ّمة ،وفهم اإلسالم واملسلمني وحضارتهم بصفة ّ
عام يرتبط بالتبشري والتنصري ،وما يتعلّق بخدمة االستعامر؛ بغية السيطرة والهيمنة
ّ
اإلسالمي .عالوة عىل األهداف السياس ّية ،والدبلوماس ّية ،واالقتصاديّة،
عىل العامل
ّ
واالجتامع ّية ،والعلم ّية ،وما يرتبط بالعوامل الشخص ّية واالقتناعات الذات ّية التي
تتمثّل يف «أسباب شخصيّة مزاجيّة عند بعض الناس الذين تهيّأ لهم الفراغ واملال،
الخاصة يف السفر ،أو يف االطّالع عىل
وات ّخذوا االسترشاق وسيلة إلشباع رغباتهم
ّ
ثقافات العامل القديم ،ويبدو أ ّن فريقًا من الناس دخلوا ميدان االسترشاق من باب
البحث عن الرزق عندما ضاقت بهم سبل العيﺶ العاديّة ،أو دخلوه هاربني عندما
قعدت بهم إمكان ّياتهم الفكريّة عن الوصول إىل مستوى العلامء يف العلوم األخرى،
أو دخلوه تخل ًّصا من مسؤول ّياتهم الدين ّية املبارشة يف مجتمعاتهم املسيح ّية .فأقبل
هؤالء عىل االسترشاق؛ تربئة لذ ّمتهم الدين ّية أمام إخوانهم يف الدين ،وتغطية
أقل
الفكري ،وأخ ًريا بحثًا عن لقمة العيﺶ؛ إذ إ ّن التنافس يف هذا املجال ّ
لعجزهم
ّ
منه يف غريه من أبواب الرزق»[.[1
التنصرييّة
تظل األهداف الدينيّة
وعىل الرغم من هذه الدوافع العديدةّ ،
ّ
التبشرييّة ،واالستعامريّة هي األساس.
ويُع ّد املسترشقون اليهود  -الذين يحملون جنس ّيات غرب ّية متع ّددة ومتن ّوعة
ومختلفة -أكرث خطورة يف ميدان االسترشاق؛ ألنّهم ينطلقون من أهداف دين ّية
وعقديّة محضة لتشويه صورة اإلسالم واملسلمني ،والتشكيك يف معتقداتهم الدين ّية،
الغريب ،ط ،6ال م ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع1973 ،م،
[ [1البهي ،محمد :الفكر
اإلسالمي الحديث وصلته باالستعامر ّ
ّ
ص.533
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والح ّط من حضارتهم الزاهية .وقد كانت النزعة الصهيون ّية واضحة وجل ّية يف
خاصة .ويف هذا الصدد ،يقول املفكّر املرصي
كتاباتهم العدوان ّية تجاه اإلسالم بصفة ّ
خاصة.
محمد البهي« :وهناك مالحظة لبعض الباحثني تتعلّق باملسترشقني اليهود ّ
فالظاهر ،أ ّن هؤالء أقبلوا عىل االسترشاق ألسباب دين ّية-؛ وهي محاولة إضعاف
اإلسالم والتشكيك يف قيمه ،بإثبات فضل اليهوديّة عىل اإلسالم ،با ّدعاء أ ّن اليهوديّة
 يف نظرهم  -هي مصدر اإلسالم األ ّول ،وألسباب سياس ّية تتّصل بخدمة الصهيون ّية:رمبا ال تجد مرج ًعا مكتوبًا يؤيّدها غري
فكرة ً
أوال ،ث ّم دولة ثانيًا ،هذه وجهة نظر ّ
أ ّن الظروف العا ّمة ،والظواهر املرتادفة يف كتابات هؤالء املسترشقني تع ّزز وجهة
العلمي»[.[1
النظر هذه ،وتخلع عليها بعض خصائص االستنتاج
ّ
إذن ،فالسبب الرئيس املبارش الذي دعا األوروب ّيني إىل االسترشاق هو سبب
ديني محض؛ «فلقد تركت الحرب الصليب ّية يف نفوس األوروب ّيني ما تركت من
ّ
املسيحي ،فشعر املسيحيّون:
الديني
آثار م ّرة عميقة .وجاءت حركة اإلصالح
ّ
ّ
بروتستانت وكاثوليك ،بحاجات ضاغطة إلعادة النظر يف رشوح كتبهم الدين ّية،
وملحاولة فهمها عىل أساس التط ّورات الجديدة التي مت ّخضت عنها حركة اإلصالح.
ومن هنا ،اتّجهوا إىل الدراسات العربان ّية ،وهذه أ ّدت بهم إىل الدراسات العرب ّية،
وخاصة ما كان منها متعلّقًا
فاإلسالميّة؛ أل ّن األخرية كانت رضوريّة لفهم األوىل،
ّ
اللغوي .ومبرور الزمن ات ّسع نطاق الدراسات االسترشاق ّية حتّى شملت
بالجانب
ّ
أديانًا ،ولغات ،وثقافات غري اإلسالم وغري العرب ّية»[.[2
ومن جهة أخرى ،كان التبشري والتنصري من أه ّم العوامل األخرى التي دفعت
الباحثني الغرب ّيني لالهتامم بالرشق« .فلقد رغب املسيح ّيون يف التبشري بدينهم بني
املسلمني ،فأقبلوا عىل االسترشاق؛ ليتس ّنى لهم تجهيز الدعاة ،وإرسالهم إىل العامل
املبرشين مع أهداف االستعامر ،فمكّن لهم واعتمد
اإلسالمي .والتقت مصلحة ّ
ّ
املبرشون زعامء االستعامر أ ّن املسيح ّية
عليهم يف بسط نفوذه يف الرشق .وأقنع ّ
الغريب ،م.س ،ص.534
[ [1البهي ،الفكر
اإلسالمي الحديث وصلته باالستعامر ّ
ّ
[ [2م.ن ،ص.533
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للمبرشين
ستكون قاعدة االستعامر الغر ّيب يف الرشق .وبذلك س ّهل االستعامر
ّ
مه ّمتهم وبسط عليهم حاميته ،وز ّودهم باملال والسلطان ،وهذ هو السبب يف أ ّن
املبرشين والرهبان ،ث ّم اتّصل باالستعامر»[.[1
االسترشاق قام يف أ ّول أمره عىل أكتاف ّ
وبهذا ،تكون دوافع االسترشاق دين ّية تبشرييّة وتنصرييّة واستعامريّة ،قبل أ ْن
تكون دوافع علميّة وفكريّة وبحثيّة .ويف هذا ،يقول محمد البهي« :ينطوي عمل
الدارسني لﻺسالم من املسترشقني عىل نزعتني رئيسيتني:
 النزعة األوىل :متكني االستعامر الغر ّيب يف البالد اإلسالم ّية ،ومتهيد النفوس بني
سكّان هذه البالد لقبول النفوذ األورو ّيب والرضا بواليته.

 النزعة الثان ّية :الروح الصليب ّية يف دراسة اإلسالم ،تلك النزعة التي لبست ثوب
العلمي ،وخدمة الغاية اإلنسانيّة املشرتكة»[.[2
البحث
ّ
ً
ﺛاني�ا :أنواع الستﺸراق:

ميكن الحديث عن أنواع من االسترشاق عىل النحو اآلﻲﺗ:
 .1اﻻﺳترشاق الﻜﻼﺳيﻲﻜّ:
واكتشاف سحر الرشق مع الرحالت األوروب ّية ،واالهتامم باالستكشافات
الجغراف ّية التي استهدفت االنفتاح عىل طرق الحرير والتوابل .ومن جهة أخرى،
فقد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالحروب الصليبيّة التي كان الهدف منها هو تحرير
فلسطني املسيح ّية ،وطرد املسلمني منها.
 .2اﻻﺳترشاق الحديﺚ:
امليالدي ،وكان الغرض منه فهم
وقد تشكّلت معامله األوىل يف القرن التاسع عرش
ّ
واإلسالمي منه؛ بغية االهتامم برتاثه وحضارته وعلومه،
الرشق ،وال س ّيام العر ّيب
ّ
ودراسته؛ وفق مناهج العلم الحديثة.
الغريب ،م.س ،ص.533
[ [1البهي ،الفكر
اإلسالمي الحديث وصلته باالستعامر ّ
ّ
[ [2م.ن ،ص.52
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 .3اﻻﺳترشاق الجديد:
وهو يُعنى بدراسة القضايا املعارصة الراهنة ،وال س ّيام عالقة الغرب بالرشق،
يل ،أو الرصاع العر ّيب الغر ّيب ،أو التنافس
والحديث عن الرصاع العر ّيب اإلرسائي ّ
والصيني ،واالهتامم بقضايا التط ّرف ،واإلرهاب ،واألصوليّة ،واالستعامر
يك
األمري ّ
ّ
الجديد ،والحديث عن رصاع األديان وفلسفة القيم الكون ّية ...كام يظهر ذلك ج ّي ًدا
كل من األمرييك برنارد لويس ،واألمرييك صمويل هنتنغتون ،والربيطاين فيديار
عند ّ
سوراجرباساد نيبول ،واإلسبان ّية ماريا مينوكال ( ،)María Rosa Menocalيف كتابها
(زينة الﻌاﻢﻟ :ﻛيﻒ ﺻنﻊ املسﻠمون واليﻬود واملسيح ّيون ﺛقاﻓة التسامﺢ ﰲ إﺳبانيا
الﻌﴫ الوﺳيﻂ)[...[1
ومن ناحية أخرى ،ميكن الحديث عن استرشاق معا ٍد لﻺسالم واملسلمني ،كام
كل من :إرنست رينان ،وكازانوفا  ،وكارل بروكلامن،
يتّضح ذلك بنحو ِّبني عند ّ
وإجناتس جولدزيهر ،وغوستاف فون غرونباوم ،وهﺮﻨي المانس...
بيد أ ّن هناك استرشاقًا علم ًّيا موضوع ًّيا كان الغرض منه دراسة حضارة الرشق
دراسة موضوعيّة ،باتّباع مناهج العلم املحايدة ،وإنصاف اإلسالم ،وتسفيه أحكام
الغرب الباطلة تجاه اإلسالم واملسلمني .وقد اعرتف هذا االسترشاق بحضارة
املسلمني ،واعتربها حضارة رشع ّية بامتياز ،ساهمت يف بناء الحضارة الغرب ّية املا ّديّة،
كام نجد ذلك واض ًحا عند املسترشقة األملان ّية فيزيغريد هونكه يف كتابها «شمﺲ
الﻌرب تسطﻊ عﲆ الﻐرب»[.[2
فلم يك ْن االسترشاق الغر ّيب كلّه سلبيًّا ،بل كانت هناك دراسات استرشاقيّة
علم ّية موضوع ّية أنصفت العرب واملسلمني عىل ح ّد سواء ،وقد تض ّمنت كث ًريا من
الفضائل اإليجاب ّية التي كان يتم ّيز بها اإلنسان العر ّيب املسلم .كام رصدت مختلف
[1[ María Rosa Menocal :The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Christians Created a
Culture of Tolerance in Medieval Spain Little, Brown, )2002(.
[ [2هونكه ،زيغريد :شمس العرب تسطع عىل الغرب ،تحـقيق :فاروق بيضون؛ كامل دسوقي ،ال ط ،بريوت ،دار الجيل واآلفاق
الجديدة1993 ،م.
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اآلثار التي بصمت بها الحضارة العرب ّية اإلسالم ّية نظرياتها من الحضارات األخرى،
مبا فيها الحضارة الغرب ّية نفسها.
ً
ﺛالﺜا :مكانة القرآن عﻨد المسلمين:

يشكّل القرآن الكريم ،بالنسبة إىل املسلمني ،عامد الدين ،ومنبع القيم واألخالق،
وأساس الترشيع ،واملصدر األ ّول الذي يُرجع إليه الستنباط األحكام األصل ّية والفرع ّية،
إلهي :ﱫg
وهو دستور املسلمني يف الدنيا واآلخرة .وقد وصل إلينا محفوظًا بحفظ ّ

m l k j i hﱪ

[[1

وتتمثّل وظيفة القرآن الكريم يف هداية الناس كافّة ،وبيان رشيعة الله،
وإخراج الناس من الوثنيّة والضالل إىل اإلميان والتوحيد :ﱫ1 0 /
5 4 3 2ﱪ[ ،[2ﱫ ? @ D C B Aﱪ[.[3
ويتم ّيز القرآن الكريم بأنّه كتاب متّسق ومنسجم ال تجد فيه اختالفًا ،أو
باطال :ﱫU T S R Q P O NM L K
تناقضً ا ،أو كال ًما ً

X W Vﱪ[ ،[4ﱫn m lk j i h g f e d c
p oﱪ[.[5

وميثّل القرآن الكريم حداثة حقيقيّة بقيمه النبيلة ،ومثله العليا ،وفضائله
السامية .وقد جاء هذا الكتاب ليخرج الناس من الظلامت إىل النور ،ويخلّصهم من
الوثن ّية ،والجهل ،والعصب ّية ،نحو الهداية والنور والتسامح .ومن ث ّم ،يتض ّمن الوحي
اإلسالمي يف ط ّياته ،مبادئ كون ّية ،وعلم ّية ،ومعرف ّية ،وأخالق ّية ،ويحوي أسس
ّ
[ [1سورة الحجر ،اآلية .9
[ [2سورة اإلرساء ،اآلية .9
[ [3سورة النحل ،اآلية .89
[ [4سورة النساء ،اآلية .82
[ [5سورة فصلت ،اآلية .42
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الحداثة الدين ّية ،واألخالق ّية ،والعلم ّية ،واملعرف ّية ،ويحثّ عىل استخدام العقل
فهام ،وتفس ًريا ،وتنب ًؤا ،ويسمو باإلنسان ويك ّرمه ،ويدعو إىل
الستكشاف الطبيعة؛ ً
املساواة ،والعدالة ،والح ّريّة ،ويحثّ عىل العمل والكسب الرشيف ،ويح ّرم الربا
واملوبقات واملفاسد .كام يحثّ عىل التعاون والتضامن والتﺂزر بني أفراد املجتمع
اإلنسا ّين .ويدعو كذلك إىل التفاهم والتسامح والتعايﺶ ،ونبذ الفرقة والحروب
والعداوة.
ومن هنا ،ينبغي التمييز بني الكتاب وسلوك املسلمني ،فالوحي حداثة قيم ّية
وروحيّة مطلقة ومثاليّة ،وأ ّما حداثة املسلمني ،فهي حداثة برشيّة نسبيّة قد تشوبها
بعض األخطاء .بيد أ ّن هذه الحداثة البرشيّة ،مع مرور الزمان ،قد أصابها النكوص
والرتاجع والخذالن؛ بسبب ميل الناس إىل اللهو ،واملجون ،والتقاعس ،والفساد،
اإلسالمي.
والفرقة ،واالنحراف عن مبادئ الرشع
ّ
وعليه ،يُع ّد القرآن الكريم كتابًا مق ّد ًسا طاه ًرا معصو ًما من الشوائب ،وخال ًيا
املنطقي،
من األخطاء مهام كان نوعها ،ومن ّز ًها عن التناقض واالختالف واالضطراب
ّ
فضال عن كونه كتابًا معج ًزا بنظمه،
فهو كتاب محكم وفق منهج ربّا ّين أصيلً .
وبالغته ،وسياقه ،وترشيعه ،وعامل ّيته ،وأخالق ّياته الرفيعة...
ولقد اعتنى العلامء املسلمون بتفسري القرآن وتأويله؛ وفق أسباب النزول من
جهة ،ووفق مقاصد الرشيعة اإلسالم ّية من جهة أخرى .كام انك ّبوا عىل دراسة لغته؛
وتداوال .وقد ارتأوا
ً
ومعجام ،وتصويتًا ،وبالغة،
نح ًوا ،ورصفًا ،وفق ًها ،ولسانًا ،وإعرابًا،
ً
أ ّن فهم اللغة العرب ّية هو الذي سيساعدهم عىل فهم القرآن وتفسريه وتأويله
وترجمته إىل اآلخرين ،بتوضيح معاين الكتاب ،وبيان محتوياته ،واستجالء مقاصده
القريبة والبعيدة ،واستكشاف بناه الترشيع ّية والدين ّية والعلم ّية والثقاف ّية .لذا،
كانت علوم اآللة وعلوم العربيّة يف خدمة تفسري القرآن وتأويله.
ومن جهة أخرى ،سارع املسترشقون الغربيّون إىل ترجمة معاين القرآن الكريم
اإلسالمي
للتع ّرف إىل هذا الكتاب ،وفهم رشائعه وقوانينه ،واستكشاف عظمة الدين
ّ
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خاصة ،وقد تأرجحت ترجامتهم ملعاين القرآن الكريم
بعد انتشاره يف األندلس بصفة ّ
بني أعامل مش ّوهة وضيعة و ُمغرِضة بنوايا دين ّية صليب ّية من جهة ،وأعامل تفسرييّة
وتأويليّة تبحث عن الحقيقة العلميّة من جهة أخرى.
ً
رابعا :موﻗﻒ المسلمين من ترجمة القرآن الكر�ﻢ:

النص من ثقافة إىل أخرى،
تعني الرتجمة ( :)Traduction/Translationنقل ّ
النص املصدر ،أو
مبراعاة مجموعة من القواعد اللسان ّية .وغال ًبا ،ما يكون النقل من ّ
النص الوصول ،عرب مجموعة من الوسائط األساسيّة؛
النص الهدف ،أو ّ
النص املنطلق إىل ّ
ّ
التقني اإللكرتو ّين
النسقي ،والوسيط
مثل :الوسيط اللسا ّين ،والوسيط الثقا ّيف ،والوسيط
ّ
ّ
املرجعي ...والهدف من ذلك كلّه
يل ،والوسيط
الرقمي ،والوسيط
أو
السياقي التفاع ّ
ّ
ّ
ّ
هو تحقيق التكامل الثقا ّيف ،أو تجسيد فعل املثاقفة ميدان ًّيا وحضاريًّا ومجتمع ًّيا ،أو
خلق عالقة بني لغتني ،أو ثقافتني ،أو فرتتني زمنيّتني معيّنتني.
نص املصدر من
نصني متقابلني ،أو تقريب ّ
وتقوم الرتجمة عىل املامثلة بني ّ
النصني
قراء ثقافة الهدف .والرشط األساس لهذه الرتجمة ،أ ْن تكون املامثلة بني ّ
صادقة ووف ّية وأمينة؛ فقد قيل :إ ّن الرتجمة خيانة .ومن ث ّم ،تستوجب الرتجمة أ ْن
وملام
يكون املرتجم عارفًا بنحو لغة ّ
النص املصدر ،ومنفت ًحا عىل سياقها الثقا ّيفًّ ،
بأنساقها السوسيولوجيّة ،والتاريخيّة ،واالقتصاديّة ،والدينيّة ،والحضاريّة .وبالتايل،
ملام مبجمل نظريّات الرتجمة وتص ّوراتها اإلجرائ ّية ،عارفًا بتقن ّياتها وآل ّياتها
يكون ًّ
التطبيق ّية املختلفة .ويعني هذا ،أ ْن يكون مز ّو ًدا مبجموعة من الكفايات األساس ّية
والﴬوريّة التي تتمثّل يف كفايات ع ّدة؛ منها :اللسان ّية ،واملعرف ّية ،والثقاف ّية،
النصوص ،والتقنيّة ،والتفاعليّة ،واملهنيّة...
والكتابة ،والرتجمة ،والتداوليّة ،وتحليل ّ
فعال إنسانيًّا ميارسه اإلنسان ،فإ ّن هناك  -اليوم -الرتجمة
وإذا كانت الرتجمة ً
اليدويّة أو اإلعالم ّية التي ميارسها الحاسوب .ومن ث ّم ،فهدف الرتجمة هو التثاقف
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الحي املفيد واملثمر ،وتبادل األفكار واملعارف والتقن ّيات والقيم ،والتع ّرف إىل
ّ
الثقافات األجنب ّية األخرى ،واالنفتاح عىل الحداثة وما بعد الحداثة ،واالستفادة
من تجارب اآلخرين يف الحياة ،واالطّالع عىل املستج ّدات من األفكار والتص ّورات،
والتقن ّيات ،واملخرتعات ،والنظريّات ،واالكتشافات...
الخاصة بالرتجمة التي ينبغي للمرتجم أو القارئ
ومث ّة مجموعة من النظريّات
ّ
وتأويال .ومن أبرز هذه
ً
فهام ،وتفس ًريا،
االطّالع عليها الستيعاب فعل الرتجمة؛ ً
النظريّات :نظريّات الرتجمة النظريّة النسق ّية ،والنظريّة السيميوطيق ّية؛ التي
تبحث يف العالمات أو اإلشارت والرموز اللغويّة وغري اللغويّة ،والنظريّة التواصليّة
أو التفاعل ّية ،والنظريّة األدب ّية ،والنظريّة اللسان ّية ،والنظريّة السوسيولسان ّية؛
التي تبحث عن الكيفية التي تتفاعل بها اللغة مع املجتمع ،والنظريّة الفلسف ّية
[[1
والتأويل ّية...
النص،
وتنبني الرتجمة -سيميائ ًّيا -عىل مجموعة من املرتكزات املنهج ّية؛ وهيّ :
والعالمة ،واللغة ،واملعرفة ،والتواصل .وهذا يعني أ ّن الرتجمة عبارة عن عالمات
ومنسجام ،يحمل يف ط ّياته رسائل ثقاف ّية،
نصا متّسقًا
لغويّة وسيميائ ّية تشكّل ًّ
ً
ومعرف ّية ،وعلم ّية ،متن ّوعة ،يكون الغرض منها التواصل ،والتبادل ،واإلعالم ،والتبليﻎ،
والتثاقف...
النص املنطلق،
مضافًا إىل أ ّن الرتجمة تستند إىل ثالث مراحل أساس ّية؛ هي :فهم ّ
النص الهدف.
وتفكيك الشفرة األصليّة ،وإعادة التعبري يف ضوء شفرة ّ
والحضاري
اللغوي والثقا ّيف
وعىل العموم ،تستوجب الرتجمة معرفة السياق
ّ
ّ
واملرجعي ،والتمكّن من آل ّيات امليتاترجمة ( ،)Metatraductionوالتمييز بني
ّ
واملعنوي...
اإليحاء والتعيني ،أو بني الحر ّيف
ّ
وعليه ،فمن الصعب الحصول عىل ترجمة صادقة ،وأمينة ،ومامثلة بشكل
العريب2016 ،م.
[ [1انظر :حمداوي ،جميل :سيميوطيقا الرتجمة ،ط ،1تطوان ،مطبعة الخليج ّ
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مطلق ،بل يصعب الوصول إىل ترجمة مثال ّية عندما يتعلّق األمر باإلبداع ،والشعر،
واإليقاع ،والتعبري عن املشاعر واألحاسيس .ويف هذا ،يقول الجاحﻆ يف كتابه
ويحتج له :إ ّن الرتجامن
ينرص الشعر ويحوطه
(الحيوان)« :ث ّم قال بعض من ّ
ّ
ال يؤ ّدي أب ًدا ما قاله الحكيم ،عىل خصائص معانيه ،وحقائق مذاهبه ،ودقائق
اختصاراته ،وخف ّيات حدوده ،وال يقدر أ ْن يوفيها حقوقها ،ويؤ ّدي األمانة فيها،
ويقوم مبا يلزم الوكيل ،ويجب عىل الجري ،وكيف يقدر عىل أدائها وتسليم معانيها
واإلخبار عنها عىل حقّها وصدقها ،إال أ ْن يكون يف العلم مبعانيها ،واستعامل تصاريف
ألفاظها ،وتأويالت مخارجها؛ مثل مؤلّف الكتاب وواضعه ...وال ب ّد للرتجامن من
أ ْن يكون بيانه يف نفس الرتجمة ،يف وزن علمه يف نفس املعرفة ،وينبغي أ ْن يكون
أعلم الناس باللغة املنقولة واملنقول إليها ،حتّى يكون فيهام سواء وغاية ،ومتى
كل واحدة
وجدناه أيضً ا قد تكلم بلسانني ،علمنا أنّه قد أدخل الضيم عليهام؛ أل ّن ّ
من اللغتني تجذب األخرى وتأخذ منها ،وتعرتض عليها ،وكيف يكون متكّن اللسان
منهام مجتمعني فيه ،كتمكّنه إذا انفرد بالواحدة ،وإمنّ ا له ق ّوة واحدة ،فإ ْن تكلّم
بلغة واحدة استفرغت تلك الق ّوة عليهام ،وكذلك إ ْن تكلم بأكرث من لغتني ،عىل
حساب ذلك تكون الرتجمة لجميع اللغات .وكلّام كان الباب من العلم أعرس
أقل ،كان أش ّد عىل املرتجم ،وأجدر أ ْن يخطﺊ فيه .ول ْن تجد
وأضيق ،والعلامء به ّ
مرتجام يفي بواحد من هؤالء العلامء .هذا قولنا يف كتب الهندسة ،والتنجيم،
البتّة
ً
والحساب ،واللحون ،فكيف لو كانت هذه الكتب كتب دين وإخبار عن الله -ع ّز
مام ال يجوز عليه ،حتّى يريد أ ْن يتكلّم عىل تصحيح املعاين
وجل -مبا يجوز عليه ّ
يف الطبائع ،ويكون ذلك معقو ًدا بالتوحيد ،ويتكلّم يف وجوه اإلخبار واحتامالته
مام ال يجوز ،ومبا ال
للوجوه ،ويكون ذلك متض ّم ًنا مبا يجوز عىل الله – تعاىل ّ ،-
والخاص ،واملقابالت التي
مام ال يجوز ،وحتّى يعلم مستقّر العا ّم
ّ
يجوز عىل الناس ّ
يخصه
خاصيّة؛ وحتّى يعرف من الخرب ما ّ
تلقى األخبار العا ّميّة املخرج فيجعلها ّ
تخصه
مام ّ
يخصه الخرب الذي هو قرآن ،وما ّ
مام ّ
يخصه العقل ّ
الخرب الذي هو أثرّ ،
العادة أو الحال الرا ّدة له عن العموم؛ وحتّى يعرف ما يكون من الخرب صدقًا أو
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كذبًا ،وما ال يجوز أ ْن يس ّمى بصدق وال كذب؛ وحتّى يعرف اسم الصدق والكذب،
أي معنى ينقلب ذلك االسم ،وكذلك
وعىل كم معنى يشتمل ويجتمع ،وعند فقد ّ
وأي ﳾء تأويل املحال ،وهل يس ّمى املحال كذبًا أم
معرفة املحال من الصحيحّ ،
أي موضع يكون املحال
وأي القولني أفحﺶ :املحال أم الكذب ،ويف ّ
ال يجوز ذلكّ ،
أفظع ،والكذب أشنع؛ وحتّى يعرف املثل والبديع ،والوحي والكناية ،وفصل ما بني
الخطل والهدر .واملقصور واملبسوط واالختصار؛ وحتّى يعرف أبنية الكالم ،وعادات
القوم ،وأسباب تفاهمهم ،والذي ذكرنا قليل من كثري .ومتى مل يعرف ذلك املرتجم
رض من الخطأ يف الرياضة والصناعة،
أخطأ يف تأويل كالم الدين .والخطأ يف الدين أ ّ
والفلسفة والكيمياء.[1[»...
وينطبق هذا الكالم عىل ترجمة القرآن الكريم ،عىل أساس أ ّن القرآن الكريم
ويتجىل إعجازه يف لغته العرب ّية التي تح ّدت الشعراء العرب أ ْن يأتوا
ّ
كالم معجز،
مبثلها .وعندما يُرت َجم القرآن إىل اللغات األجنبيّة يفتقد لذّته الف ّنيّة والجامليّة،
الحقيقي ،ويصري مج ّرد كالم
وينعدم تأثريه البيا ّين الساحر املبهر ،ويغيب إعجازه
ّ
طبيعي يحمل إخبا ًرا وترشي ًعا وتنبي ًها.
ّ
ومن هنا ،يرفض كثري من العلامء واملثقّفون املسلمون أ ْن يرتجم القرآن الكريم
إىل اللغات األجنب ّية؛ الرتباط األلفاظ باملعاين ارتباطًا وثيقًا ،فال ميكن أ ْن تكون
الرتجمة باملعاين دون األلفاظ؛ أل ّن األلفاظ والكلامت القرآنيّة لها معانٍ ع ّدة تختلف
من سياق إىل آخر .وقد نرتجم بعض معاين اآليات الواضحة واملحكمة والظاهرة
الداللة ،ولك ْن نفشل يف ترجمة معاين اآليات املتشابهة .وعىل الرغم من ذلك ،ميكن
أ ْن نرتجم معاين القرآن من أجل تقريبه من األعاجم لهدايتهم ،والتعريف باإلسالم،
برشط أ ْن تحرتم الرتجمة املعنويّة تركيب اللغة العربيّة ،ونظمها ،وحقائق الرشيعة
اإلسالم ّية ،ومقاصدها.
ولقد وقف املسلمون من ترجمة القرآن الكريم مواقف مختلفة .فأجمع
[ [1الجاحظ ،عمرو :كتاب الحيوان ،تحـقيق :محمد عبد السالم هارون ،ال ط ،بريوت ،دار الجيل1955 ،م ،ج ،1ص.79-75
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املالك ّية والحنابلة والشافع ّية والظاهريّة عىل منع قراءة القرآن يف الصالة بغري
اللغة العرب ّية؛ أي مل يجيزوا قراءة القرآن يف الصالة باللغات األجنب ّية ،وجعلوها
باللغة العربيّة فقط .ويف هذا السياق ،يقول ابن حزم« :ومن قرأ القرآن أو شيئًا
مرتجام بغري العرب ّية ،أو بألفاظ عرب ّية
مرتجام ،أو شيئًا من القرآن يف صالته
منها
ً
ً
غري األلفاظ التي أنزل الله -تعاىل ،-عام ًدا لذلك ،أو ق ّدم كلمة أو أ ّخرها ،عام ًدا
لذلك ،بطلت صالته ،وهو فاسق ،أل ّن الله – تعاىل  -قال :ﱫ{ z y
| ﱪ ،وغري العر ّيب ليس عربيًّا ،فليس قرآنًا ،وإحالة رتبة القرآن تحريف كالم
الله تعاىل»[.[1
ويح ّرم السيوطي قراءة القرآن باللغة األعجم ّية أو ترجمته .ويف هذا ،يقول:
«تحرم قراءته بالعجم ّية؛ أي باللسان غري العريب؛ ألنّه يذهب إعجازه الذي أنزل
له ،ولهذا يرتجم العاجز عن األذكار يف الصالة ،وال يرتجم عن القرآن ،بل ينتقل إىل
البدل .وتحرم باملعنى قراءته ،وإ ْن جازت رواية الحديث باملعنى؛ لفوات اإلعجاز
املقصود من القرآن»[.[2
لك ّن الغرض -هنا -ليس أداء الصالة باللغات األجنب ّية واألعجم ّية ،بل تقريب
معاين القرآن الكريم وتفهيمها للذين ال يعرفون اللغة العرب ّية ،وهذا جائز؛ ما دام
الترشيعي هو نرش اإلسالم ،وتعميمه عىل البرشيّة كافّة ،وتوضيح رسالة
املقصد
ّ
النبي محمد ،وإال سنفرض عىل جميع األمم أ ْن يتعلّموا اللغة العربيّة؛ وهذا
محال؛ أل ّن الله جعل الناس شعوبًا وقبائل مختلفة األلسن ليتعارفوا ،ولو أراد أ ْن
يو ّحدهم عىل لسان واحد الستطاع ذلك.
ويذهب الحنف ّية مذهب الجواز ،فقد نقل عن الرسخﴘ يف كتابه (املبسوط)
«أ ّن اإلمام أبا حنيفة أجاز ترجمة الفاتحة ألهل فارس؛ ألنّه رآهم يدخلون يف دين
الله أفوا ًجا ،فر ّخص لهم حتّى يطوع لسانهم النطق بالعربيّة من غري رطانة ،وقد
[ [1األندلﴘ ،ابن حزم :املحىل باآلثار ،تحـقيق :عبد الغفار سليامن البنداري ،ال ط ،بريوت ،دار الفكر ،ال ت ،ص.254
[ [2السيوطي ،جالل الدين :إمتام الدرايّة لقراء النقايّة ،تحـقيق :الشيخ إبراهيم العجوز ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلميّة،
1985م ،ص.22
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استند أبو حنيفة يف ذلك إىل بعض اآلثار التي نقلت ما جاء عن سلامن الفاريس أنّه
كتب الفاتحة للفرس بلغتهم بد ًءا بسم الله الرحمن الرحيم كتبها« :بنام خداﻲﻛ
بخشانده مهربان» ،وعرضها عىل النبي فلم ينكر عليه ،وبعث سلامن بها إليهم،
وهذا الخرب نقله اإلمام النووي يف (املجموع ﴍح املﻬﺬب) وغريه»[.[1
ويرى محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي أ ّن ترجمة معاين القرآن الكريم
ممكنة .ويف هذا ،يقول« :زعم أ ّن اإلسالم ألزم الناس العرب ّية وتعلّمها ،ونبذ ألسنتهم،
ومنعهم من ترجمة القرآن العظيم ،وهذه الشيعة تكفل بر ّدها والتشنيع بها كتايب
(جواز ترجمة القرآن) .فقد بُرهن فيه عىل أ ّن الدين ال يلزم األمم التي دخلت يف
اإلسالم التكلّم بالعرب ّية ،بدليل بقائها إىل اآلن متكلّمة بألسنتها .وما منع ترجمة
أصال ،وال ورد املنع يف كتاب ،وال س ّنة ،وال إجامع ،وال قياس .وأبرهن عىل أنّه
القرآن ً
قد ترجم بالفعل ،وال زال يرتجم إىل اآلن ،غري أنّا ال نس ّمي الرتجمة قرآنًا؛ إذ ال نأمن
معها عدم الوفاء باملقصود من اللفظ املنزل»[.[2
ويف مكان آخر ،يجيز الحجوي ترجمة القرآن ملن كان متمكّنا منها بقوله« :إ ّن
ترجمة القرآن العظيم إىل لغات أخرى غري العرب ّية للعارف املاهر يف العرب ّية ويف
اللغة األخرى التي يريد الرتجمة إليها؛ بحيث يكون عارفًا بالعرب ّية :النحو ،والرصف،
والبيان بفنونه ،واألصول مع أسباب النزول ،وكل اآلل ّيات التي توصل لذلك .ويكون
عارفًا مبا يناسب ذلك من اللغة األخرى التي يريد الرتجمة إليها ،أمر جائز ال بأس
به؛ كام تقتضيه األدلّة الرشع ّية»[.[3
يصح لنا أ ّن نقول :إنّها
وأكرث من ذلك ،فإ ّن ترجمته «من األمور املرغب فيها ،بل ّ
من ﻓروض الﻜفاية التي يجب عىل األ ّمة القيام بها .فإذا قام بها البعض سقط عن
[ [1خروبات ،محمد :االسترشاق والعلوم اإلسالم ّية بني نقالن ّية التأصيل وعقالن ّية التأويل ،مراكﺶ ،ط ،1املطبعة والوراقة
الوطن ّية2017 ،م ،ص.376-375
[ [2الحجوي الثعالبي ،محمد بن الحسن :حكم ترجمة القرآن العظيم ،مخطوطة الخزانة العا ّمة بالرباط ،ال ط ،ال م ،ال ت،
ح ،113ص.67
[ [3الحجوي الثعالبي ،محمد بن الحسن :حكم ترجمة القرآن العظيم ،مخطوطة الخزانة العا ّمة بالرباط ،ال ط ،ال م ،ال ت،
ح ،113ص.132
40

اﳌﺴﺘﴩﻗﻮن اﻟﻐﺮﺑ ّﻴﻮن وﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ

الكل .برهان ذلك أنّه تبليﻎ عن رسول الذي
الباقني ،وإ ْن مل يقم بها أحد أثم ّ
قال« :فبلﻎ الشاهد الغائب» .وقال« :بلغوا ع ّني ولو آية» .وقد أوجب الله عىل
رسوله التبليﻎ فقال :ﱫ U T S RQ P O N M L K J
X W Vﱪ ،فهو بلﻎ للعرب بلسانهم :ﱫj i h g f
l kﱪ ،ويجب عىل العرب أن ينوبوا عنه ويبلِّغوا لغريهم من األمم.
فلذا ،قال لهم« :بلغوا ع ّني ولو آية» ،وال ميكن التبليﻎ لجميع األمم إال بالرتجم إىل
لسانهم ...ومن الواجب ترجمة القرآن العظيم لجميع اللغات ترجمة موفّقة بقدر
اإلمكان.[1[»...
الحقيقي ،مستحيلة وغري
يل
وهذا يعني أ ّن ترجمة القرآن الكريم ،مبعناها التامث ّ
ّ
ممكنة .بيد أ ّن تقريب معاين القرآن إىل األجانب ،فحكم ذلك هو الجواز واإلمكان؛
كام ذهب إىل ذلك الحنفيّة والحجوي الثعالبي؛ أل ّن القرآن معجز لفظًا ،ومعنى،
ونظام .وبذلك ،فمن املستحيل ترجمة هذه الظواهر
ومقصديّة ،وإيقا ًعا،
وتنغيامً ،
ً
النظم ّية والبالغ ّية والتداول ّية إىل اللغات األجنب ّية بشكلها األصيل .لذا ،يُكتفى -يف
الغالب -بتفسري معاين القرآن التي تصبح تقريب ّية ليس إال.
ّ
ً
ﺧامسا :أنواع الترجمة القرآني�ة عﻨد المستﺸرﻗين:

ميكن الحديث عن أنواع من الرتجمة القرآن ّية عند املسترشقني الغرب ّيني ،وميكن
باآلﻲﺗ:
 .1الﱰجمة الحرﻓ ّية:
تهدف هذه الرتجمة القرآن ّية عند املسترشقني وغريهم إىل املقابلة الحرف ّية بني
والنص املنقول إليه .وتتحقّق هذه الرتجمة باملامثلة بني الحروف
النص األصيل
ّ
ّ
[ [1الحجوي الثعالبي ،محمد بن الحسن :حكم ترجمة القرآن العظيم ،مخطوطة الخزانة العا ّمة بالرباط ،ال ط ،ال م ،ال ت،
ح ،113ص.134-133
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والكلامت واملعاين؛ من خالل املحاكاة ،والتقليد ،واملامثلة الحرف ّية للرتاكيب
والتعابري ،ومبقابلة املعاجم والقواميس؛ لتكون منسجمة يف ما بينها.
بيد أ ّن هذه الرتجمة مقبولة يف املجاالت العلم ّية واإلخباريّة ،وغري مقبولة
يف مجال الشعر والقرآن الكريم؛ حيث إ ّن ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفيّة
خاصة يف سياقات ثقاف ّية عرب ّية
ولفظ ّية مستحيلة؛ أل ّن كلامت القرآن لها مدلوالت ّ
التأين وال ّرتوي والتع ّمق؛ بسبب غياب الرتادف،
موغلة يف ال ِق َدم ،تحتاج إىل كثري من ّ
ووجود اللفظ املشرتك ،وما تحمله الكلمة القرآن ّية من معانٍ مختلفة من سياق
إىل آخر .لذا ،يستحيل الحديث عن ترجمة حرفيّة للقرآن الكريم التي تصبح عند
املسترشقني مج ّرد ترجمة ملعاين القرآن ،وتبقى تلك الرتجمة تقريب ّية ،ونسب ّية،
ومغرضة ،ومش َّوهة يف كثري من األحيان.
 .2الﱰجمة القاموﺳ ّية أو املﻌجم ّية:
املعجمي يف عمل ّية الرتجمة؛ أي
غال ًبا ،ما يعتمد بعض املسترشقني التقابل
ّ
يرتجمون القرآن الكريم برتجمة كلمة بكلمة ،أو جملة بجملة ،أو عبارة بعبارة؛
مبعنى أ ّن املعجم التقابيل حارض يف عمليّة الرتجمة .ولك ّن هذه الرتجمة املعجميّة
هي ترجمة حرف ّية وقاموس ّية للمعاين ،وليست ترجمة للصور البالغ ّية ،أو ترجمة
والتعبريي .وبالتايل ،ال تُعنى باملواقف التأثرييّة ،واإلبهاريّة،
التأليفي
للنظم
ّ
ّ
رس
واإلدهاش ّية ،والف ّن ّية ،والجامل ّية ،والبيان ّية ،والحجاج ّية يف القرآن الكريم ،وهي ّ
إعجازه الخارق .ومن ث ّم ،ال بد من أ ْن منيّز بني الحقول الدالليّة والحقول املعجميّة،
النص ،بينام الثانية تدرس الكلمة يف
فاألوىل تدرس الكلمة وفق سياقها الداليل يف ّ
النﴢ والخطا ّيب .وغال ًبا ،ما تكون ترجمة معاين القرآن عند املسترشقني
سياقها ّ ّ
باملقابلة القاموس ّية الحرف ّية ليس إال .ويف هذا الصدد ،يشري الحجوي الثعالبي إىل
كل
هذا النوع من الرتجمة املعجميّة االستبداليّة بقوله« :وال نريد بالرتجمة إبدال ّ
ورمبا يقال عنه تحريف؛
لفظ مبا يرادفه أو يقاربه يف اللغة األخرى ،فهذا تبديلّ ،
أل ّن ما يظ ّن من الرتادف أو التقارب قد ال يكون .فإنّا نرى كث ًريا من األلفاظ يف
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لغتنا يظ ّن ظانّون أنّها مرتادفة ،فإذا هي متخالفة .وأ ّما املراد ترجمة املعنى األصيل
كل جملة مع ما يتبعه من املعاين التي تقتضيها دقائق اللغة وبالغتها بقدر
من ّ
بكل املعاين العظيمة التي احتوى عليها اللفظ املنزل
اإلمكان ،وإ ْن مل تك ْن اإلحاطة ّ
من حكيم حميد ،كام ال ميكن له اإلتيان مبا يشمل عليه من طرق اإلعجاز الراجعة
مام هو مق ّرر
لفصاحته وطالوة لفظه ،ومتانة أسلوبه ،ولطائف إشارته ،وغري ذلك ّ
كل ذلك ال تفي به ترجمة كائن ،وال تطمح يف الوفاء به؛ ملكان
يف وجوه إعجازهّ .
اإلعجاز الذي ينقﴤ الدهر وال تنقﴤ عجائبه وغرائبه»[.[1
ويعني هذا أ ّن الرتجمة املعجميّة القاﻤﺋة عىل االستبدال والرتادف والتضاد قد
تكون غري صالحة لتقريب معاين القرآن الكريم؛ أل ّن هذه العمل ّية غري ناجعة يف
كثري من األحيان؛ النعدام الرتادف يف اللغة العرب ّية.
 .3الﱰجمة املﻌنو ّية:
تتم ّيز ترجامت املسترشقني للقرآن الكريم بتقريب معاين الكتاب املق ّدس
خاصة ذات ّية؛ بالرتكيز عىل معاين القرآن الكريم ،وتفسريها،
وتأويلها وفق منطلقات ّ
ورشحها ،وتقريبها للمتلقّي األعجمي ،من دون االهتامم باللفظ ،واملقصديّة،
حقيقي للرتجمة مبفهومها
والسياق ،واإليقاع القرآ ّين املعجز .وهذا يعني غياب
ّ
الحقيقي ،ناهيك عن كون أغلب املسترشقني ال يتقنون اللغة العرب ّية
العلمي
ّ
ّ
الحضاري لﻺسالم؛ من عادات ،وأعراف ،وتقاليد،
بشكل ج ّيد ،وال يعرفون اإلطار
ّ
وقيم ،ومثل ،وآداب ،وطقوس .ومن ث ّم ،فرتجمة املسترشق مج ّرد قراءة شخصيّة
ملعاين القرآن من وجهة نظر غرب ّية الهوت ّية ،أو وفق رؤيّة علم ّية ممنهجة ،ال
عالقة لها البتّة بالقرآن الكريم؛ بوصفه كتابًا معصو ًما ومعج ًزا ،وال صلة لها بالقرآن
الكريم الذي يرتجم بلفظه الفصيح ،ومعناه البليﻎ ،ومقاصده املبارشة وغري املبارشة،
وإيقاعه التنغيمي الساحر ،وآثاره البيانيّة والبالغيّة املبهرة.
[ [1الثعالبي ،حكم ترجمة القرآن العظيم ،م.س ،ص.53-52
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 .4الﱰجمة التفسرييّة:
تستند هذه الرتجمة القرآن ّية إىل عمل ّية الفهم والتفسري؛ مبعنى أ ّن املسترشق
يرتجم معاين القرآن الكريم بتفسري اآليات والسور تفس ًريا؛ إ ّما ذات ًّيا ،وإ ّما موضوع ًّيا،
بتقريب معاين القرآن ورشحها والتعليق عليها .وغالبًا ،ما يخضع هذا التفسري
رصف ،واإلضافة ،والنقص ،والتحوير ،والتشويه ،واالختصار ،واالقتضاب ،واالبتسار،
للت ّ
والحذف ،والتحش ّية ،بحسب األغراض والنوايا التي يصدر عنها املسترشق .ومن هنا،
فليست هذه الرتجمة التفسرييّة ترجمة حقيق ّية وأمينة للقرآن ،بل تكتفي برتجمة
املعاين املجملة أو الجزئيّة بتفسريها ورشحها وفق املقاصد واألغراض والسياقات
التداول ّية.
 .5الﱰجمة التﺄويﻠ ّية:
تتع ّدى الرتجمة التأويل ّية الرتجمة التفسرييّة املعنويّة الظاهريّة ،بالوقوف عند
النص ودالالته املفهومة واملعقولة ،من خالل استكشاف الباطن ،واستجالء
أبعاد ّ
النص أو الخطاب القرآين يف
املخفي ،والبحث عن املعاين العميقة التي يزخر بها ّ
عالقته بالسياق ،واملرجع ،واإلحالة ،واملقصديّة.
للنص القرآ ّين،
ومن هنا ،فالرتجمة التأويليّة هي قراءة منسجمة أو غري منسجمة ّ
تخضع لثقافة املرتجم وتجربة املؤ ِّول عىل ح ّد سواء .وتستند الرتجمة التأويل ّية إىل
الدائرة التأويل ّية التي تتك ّون من مرحلة ما قبل الفهم ،ومرحلة الفهم ،ومرحلة
التأويل التي تستحﴬ الذات ،واإلحالة ،والسياق .وهكذا ،تكون القراءة التأويل ّية
والسياقي.
مرتبطة أش ّد االرتباط بخاصيّة التأويل الذاﻲﺗّ
ّ
وهذا يعني أ ّن الرتجمة التأويليّة للقرآن هي ترجمة ملعاين القرآن ،وهي ترجمة
مغرضة ومضلِّلة ،إذا كان املسترشق ينطلق من نوايا الهوت ّية ودين ّية وصليب ّية.
مقبوال إىل ح ّد ما ،إذا كانت ترجمته ملعاين القرآن الكريم ترجمة
ً
ويكون تأويلها
األكادميي الصحيح.
علم ّية موضوع ّية ،أساسها االعرتاف ،والوفاء ،وااللتزام باملنهج
ّ
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 .6الﱰجمة القرآن ّية املﻐرضة:
واملس باإلسالم
يقصد بها ترجمة معاين القرآين الكريم؛ بغرض التشكيك
ّ
واملسلمني ،والطعن يف القرآن الكريم .ومن ث ّم ،فهي ترجمة مضلِّلة ،ومنحرفة،
العلمي الصحيح ،ويكون املسترشق يف خدمة
ومبتدعة تخرج عن ضوابط املنهج
ّ
الكنيسة ،والالهوت ،واالستعامر ،والتبشري عىل ح ّد سواء .وينطبق هذا الحكم عىل
الرتجامت الالتين ّية األوىل للقرآن الكريم التي كانت بطلب الفاتيكان ،وهي ترجامت
مدسوسة ومب ّيتة ومسمومة بالنوايا الس ّيئة؛ حيث تنسب القرآن إىل محمد ،وتعترب
برشي ينسخ ما يوجد يف التوراة واإلنجيل؛ لوجود مضامني
القرآن مج ّرد كتاب
ّ
ومحتويات متشابهة .وبالتايل ،فالقرآن يعيق التق ّدم واالزدهار ،وهو ال يعرف شيئًا
النرصاين
عن املسيح ّية ،وما كتب يف القرآن عن املسيح هو منقول عن الراهب ّ
املرت ّد «بحريا» الذي لقي الرسول يف الشام .أ ّما القصص التي تض ّمنها القرآن،
فهي منقولة عن األحبار اليهود يف املدينة .لذا ،تتّسم هذه الرتجامت االسترشاقيّة
الالتين ّية للقرآن الكريم بكونها ترجامت مضلِّلة ومغرضة تصدر عن نفوس حاقدة
عدوان ّية وكارهة للقرآن وللنبي محمد؛ بسبب ما حقّقه اإلسالم من منجزات
وتق ّدم ،وازدهار؛ رشقًا وغربًا ،وكذلك بسبب انتشاره برسعة ،ومنافسته الشديدة
تدريجي.
للمسيحيّة التي بدأت ترتاجع بشكل
ّ

ومتتـاز هـذه الرتجمـة االسـترشاق ّية الحقـودة ملعـاين القـرآن الكريـم بتكريس
والغـض مـن قيمتهـا عـىل
النزعـة االسـتعامريّة ،ومعـاداة العقليّـة السـاميّة،
ّ
ويتجىل هـذا واض ًحا
ّ
والعلمـي ،وترجيـح كفّـة العقل ّيـة اآلريّـة.
املسـتوى املعـر ّيف
ّ
يف عـدم اعـرتاف بعـض املسـترشقني بالفلسـفة اإلسـالم ّية ،واالنتقـاص مـن علـم
اإلسـالمي ،عـىل أسـاس أ ّن العقل ّيـة السـام ّية غـري قـادرة عـىل
الـكالم والتصـ ّوف
ّ
التجريـد والرتكيـب ،وبنـاء األنسـاق الفلسـفيّة الكربى؛ وجـو ًدا ومعرفـ ًة وأخالقًا،
متسـك
كـام يذهـب إىل ذلـك املسـترشق األملـاين رينـان .ومـن جهـة أخـرىّ ،
املسـترشقون الغرب ّيـون ،منـذ القـرن التاسـع عـرش وبدايـات القـرن العرشيـن،
بالدفـاع عـن املركزيّـة األوروب ّيـة ،باعتبارهـا أمنوذ ًجـا يُحتـذى للمعرفـة والعلـم
45

والحقيقـة .وقـد انطلـق هؤالء الدارسـون مـن مناهـج فيلولوج ّيـة أو تاريخ ّية أو
ذات ّية [.[1
الذاتوي يف ترجمته ملعاين القرآن
وعليه ،فاملسترشق الغر ّيب حينام يط ّبق املنهج
ّ
اإلسالمي ،فإنّه ينطلق من رؤيّة الهوت ّية
الكريم ،أو يف أثناء تعامله مع الرتاث العر ّيب
ّ
مسيحيّة مح َّرفة ،أو من رؤيّة رومانسيّة ساذجة ومثاليّة قاﻤﺋة عىل االنبهار بسحر
الرشق ،واالندهاش بعجائبه الخارقة ،كام تتعشعﺶ يف مخ ّيلته اإلثنوغراف ّية عن
أصل أعراق الرشق ّيني وسالالتهم ،أو (الفانطاستيك ّية) التي يتداخل فيها الواقع
والخيال؛ إ ْن تعجي ًبا لروعته وخروجه عن املألوف ،وإ ْن تغري ًبا ملا يبثّه يف النفس
من قلق وشذوذ.
وهكذا ،نجد املسترشق اإلنجليزي جورج سيل ( )Sale Georgeالذي ترجم
القرآن الكريم إىل اللغة اإلنجليزيّة يقول« :أ ّما مح ّمد كان يف الحقيقة مؤلّف القرآن
واملخرتع الرئيس له ،أمر ال يقبل الجدل»[.[2
إذًا ،ينطلق هذا املسترشق من نزعة دين ّية عرق ّية صليب ّية والهوت ّية لتشويه
اإلسالم واملسلمني ،بالطعن يف القرآن الكريم ،ونسبة القرآن إىل محمد ،عىل أساس
منزال.
برشي ،وليس كتابًا ً
أنّه كتاب ّ
ويرى ريجيس بالشري ( ،)R.Blachèreيف مق ّدمة كتابه عن القرآن ،أ ّن الرتجمة
كانت بدافع الحقد الصليبي« :من املر ّجح أ ّن بطرس املوقّر  -الذي رحل إىل إسبانيا
بني  1141و1143م -هو الذي فكّر -بتأثري من روما ومن البابا  -يف ترجمة القرآن إىل
توىل عمل الرتجمة
الالتين ّية ،فأوعز بذلك إىل روبريد ريتني ( )R.de Tetinesالذي ّ
مبساعدة بعض الرهبان ،وقد جاءت هذه البادرة بدافع من روح صليبيّة ّ
تدل
عىل ذلك رسالة بطرس املوقّر املو ّجهة إىل (القديس برنار) مع نسخة من الرتجمة
[ [1انظر :الجابري ،محمد عابد :املنهج ّية يف األدب والعلوم اإلنسان ّية (الرتاث ومشكل املنهج) ،ط ،1الدار البيضاء ،دار توبقال
للنرش1986 ،م ،ص.81-80
[ [2عبد الجليل عبد الخالق ،أحمد عامر :االسترشاق وصناعة الفكر الهدام ،ال ط ،ال م ،دار آمنة للنرش والتوزيع2016 ،م،
ص.121
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املنجزة ،كام كان الداعي إىل هذا العمل الحاجة إىل محو أثر اإلميان من نفوس
معتنقي اإلميان»[.[1
وهذا يعني أ ّن الرتجمة الالتين ّية ملعاين القرآن الكريم كانت بدافع الهوﻲﺗ
كنﴘ؛ من أجل تفريق املسلمني ،والطعن يف دينهم وعقيدتهم وكتابهم املق ّدس،
ّ
باسم البابويّة الحقودة التي غرضها طمس الحقيقة عن اإلنسان األورو ّيب ،وتقييده
ب ّرتهات الرهبان الذين ح ّرفوا اإلنجيل؛ من أجل خدمة أهوائهم ومصالحهم
الشخص ّية.
وعليه ،تتّسم الرتجمة االسترشاق ّية املغرضة بالتشكيك ،والتشويه ،والتبشري،
والحضاري.
الديني
واألدلجة ،والتفكيك اله ّدام ،والتط ّرف ،وإثارة ما يس ّمى بالرصاع
ّ
ّ
 .7الﱰجمة السياق ّية:
للنص
يل والتداو ّيل ّ
وهي ترجمة معاين القرآن الكريم؛ وفق السياق الداخ ّ
واالجتامعي،
والسيايس،
الخارجي :الجغرا ّيف،
املرجعي
القرآ ّين ،أو وفق سياقه
ّ
ّ
ّ
ّ
واألنرتوبولوجي،
والتاريخي،
والتعليمي ،والقانو ّين،
والرتبوي،
واالقتصادي،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والحضاري .ويعني السياق ما يس ّمى
والفكري ،والثقا ّيف،
والديني،
والنفﴘ،
ّ
ّ
ّ
ّ
النفﴘ ،أو الثقا ّيف الذي
املرجعي ،أو اإلطار
باملقام ( ،)Situationalityأو املحيط
ّ
ّ
النص من جميع جوانبه الخارج ّية .إنّه النطاق املا ّد ّي الذي يحيل عليه
يط ّوق ّ
النص،
النص .و«ترتبط املقام ّية برعاية املوقف أو املقام الذي أنﴙء من أجله ّ
ّ
[[2
النص مرتبطًا مبوقف سائد ميكن اسرتجاعه» .
وتتض ّمن العوامل التي تجعل ّ
كل من براون ويول ،يف كتابهام (تحﻠيﻞ الﺨطاب) ،إىل أ ّن محلّل
ويذهب ّ
النص ومؤوله عليه أ ْن يراعي مجموعة من العنارص امله ّمة يف عمل ّية التداول،
ّ
النص مبعرفة الزمان واملكان،
هي :املتكلّم ،واملخاطب ،والسياق الذي تبلور فيه ّ
[ [1خروبات ،االسترشاق والعلوم اإلسالميّة بني نقالنيّة التأصيل وعقالنيّة التأويل ،م.س ،ص.354-353
العريب» ،مجلة الراوي ،اململكة
نصوص ر ّواد ّ
[ [2البحريي ،أسامة« :سطوة البدايات ،دراسة يف ّ
القصة القصرية جدًّا يف الوطن ّ
العربيّة السعوديّة ،العدد1434 ،26هـ2013 /م ،ص.37
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وقد يؤ ّدي القول الذي قيل يف سياقني مختلفني إىل تأويلني مختلفني .وهذا يعني
أ ّن السياق يتحكّم يف بنية التأويل الخطا ّيب .ويرى هاميس أ ّن السياق له وظيفة
مزدوجة تتمثّل يف تقييد مجال التأويل ،ودعم التأويل املقصود.كام ص ّنف هاميس
السياق إىل العنارص اآلتية :املرسل ،واملتلقّي ،والحضور (املستمعون اآلخرون)،
واملوضوع ،واملقام (زمان الحدث التواصيل ومكانه) ،والقناة ،والنظام (اللغة أو
اللهجة ،)...وشكل الرسالة ،واملفتاح (هل كانت الرسالة موعظة حسنة أم رش ًحا
مث ًريا للعواطف أم ...؟) ،والغرض.
أ ّما ليفيس ،فيحرص السياق يف العنارص اآلتية :العامل املمكن ،والزمان ،واملكان،
والحضور ،والﴚء املشار إليه ،والخطاب السابق ،والتخصيص[.[1
النص وتأويله ،وترجمة معانيه الظاهرة
إذًا ،يقوم السياق بدور مه ّم يف فهم ّ
النص وانسجامه .ويف هذا الصدد ،يقول محمد خطايب:
والخف ّية ،وتحقيق اتّساق ّ
«إ ّن الخطاب القابل للفهم والتأويل هو الخطاب القابل أل ْن يُوضع يف سياقه،
باملعنى املح ّدد سلفًا؛ إذ كث ًريا ما يكون املتلقّي أمام خطاب بسيط للغاية -من
حيث لغته ،-ولك ّنه قد يتض ّمن قرائن -ضامئر أو ظرفًا -تجعله غامضً ا غري مفهوم
بدون اإلحاطة بسياقه .ومن ث ّم ،فإ ّن للسياق دو ًرا ف ّع ًاال يف تواصل ّية الخطاب ويف
انسجامه باألساس .وما كان ممك ًنا أ ْن يكون للخطاب معنى لوال اإلملام بسياقه»[.[2
النص القرآ ّين ال ميكن أ ْن يبقى منغلقًا عىل ذاته ،منطويًا عىل بنياته
وعليه ،فإ ّن ّ
السيميائيّة أو الصوريّة املج ّردة ،بل عليه أ ْن ينفتح عىل العوامل السياقيّة متع ّددة
السياقي ،باالنفتاح عىل
النص ال ب ّد أ ْن يخضع ملبدأ التأويل
الدالالت؛ مبعنى أ ّن ّ
ّ
الخارجي متع ّدد األبعاد .وعىل املؤ ِّول أو املرتجم
يل ،والسياق
النﴢ الداخ ّ
السياق ّ ّ
ّ
يبني األنواع السياق ّية التي تتح ّدد  -حسب باريت( -)Parretيف
ملعاين القرآن ،أ ْن ّ
الوجودي (اإلشارة
النﴢ (تجاوز الجملة إىل سياق الخطاب) ،والسياق
السياق ّ
ّ
ّ
العريب1991 ،م ،ص.54-52
النص ،ط ،1الدار البيضاء ،املركز
[ [1انظر :خطايب ،محمد :لسانيات ّ
الثقايف ّ
[ [2م.ن ،ص.56
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الخارجي) ،والسياق املقامي (مجموعة من السياقيات املوقف ّية
إىل أشياء العامل
ّ
واملؤسسات ّية) ،وسياق الفعل (سياق نظريّة األفعال
واالجتامع ّية والزمان ّية واملكان ّية
ّ
النفﴘ (إدماج الحاالت الذهنيّة والنفسيّة).
اللغويّة) ،والسياق
ّ
السياقي بهذا ،بل ال ب ّد من إبراز عنارص السياق التي
وال يكتفي املسترشق
ّ
تتمثّل يفِ :
واملرسل إليه ،والعنارص املشرتكة بينهام من معرفة مشرتكة
املرسل،
َ
(معرفة عا ّمة بالعامل ،ومعرفة بنظام اللغة ،ومعرفة بالزمان واملكان ،)...وعالقة
اجتامع ّية تفاعل ّية ،سواء أكانت عالقة حميمة أم رسم ّية (عالقة سلطة) .وال ننﴗ
السياقي.
تحديد إسرتاتيجيّات الخطاب التي تربط الخطاب باملقام
ّ
وعليه ،فث ّمة مسترشقني غربيّني قد قاربوا معاين القرآن الكريم وترجموها
وفق مقاربة تداول ّية سياق ّية ،فلم يكتفوا بالرتجمة الحرف ّية ،واللفظ ّية ،والتفسرييّة،
والتأويل ّية للخطاب القرآ ّين ،بل ربطوا ذلك بتفكيك القرآن وفق منهج ّية سياق ّية
تداول ّية لتفسري القرآن ،واستيعاب دالالته؛ بغية رضبه من الداخل والخارج،
النص؛ باختالق أحداث غري صحيحة ،واستعراض
يعرب عنه هذا ّ
وتشويه الدين الذي ّ
معلومات تاريخ ّية مزيّفة وشائبة ،واالنطالق من دوافع ومعطيات الهوت ّية مسيح ّية
أو يهوديّة محضة.
 .8الﱰجمة الﻼﻫوت ّية:
تهدف الرتجمة الالهوت ّية إىل تقريب معاين القرآن الكريم يف ضوء التص ّور
يك الذي تتز ّعمه الفاتيكان والبابويّة التبشرييّة .ومن ث ّم،
الكنﴘ والكاثولي ّ
املسيحي
ّ
ّ
فلقد كانت الرتجامت الالتينيّة املبكرة ملعاين القرآن الكريم ،منذ القرن الثاين عرش
امليالدي ،تنجز باسم الكنيسة ألغراض دين ّية صليب ّية ،ونوايا الهوت ّية س ّيئة ،الهدف منها
ّ
اإلسالمي ،بالطعن يف القرآن الكريم ،وأنّه منسوب إىل
هو تشكيك املسلمني يف دينهم
ّ
برشي
مح ّمد الذي نقله عن األحبار اليهود والرهبان املسيح ّيني ،وأنّه مج ّرد قانون
ّ
وضعي نقله مح ّمد من القانون الروماين .وهذا يعني ،أ ّن القرآن الكريم مل ِ
يأت
الحقيقي الذي دفعهم إىل هذه
بﴚء جديد ،وأ ّن اإلنجيل أفضل منه .بيد أ ّن السبب
ّ
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الرتجامت الالهوت ّية املضلِّلة يتمثّل يف أ ّن القرآن قد فضح الرهبان ّية املسيح ّية ،وفضح
فضال عن برشيّة عيﴗ
تحريف اإلنجيل الذي اتّخذ من ِق َبل الرهبان وسيلة لالسرتزاقً .
املسيح ،وأنّه مج ّرد رسول؛ كباقي الرسل واألنبياء الذين جاؤوا من أجل نرش رسالة
التوحيد .لذا ،منعت الكنيسة نرش القرآن الكريم بعد ترجمة معانيه؛ أل ّن ذلك يخدم
ﴬه يف ﳾء ،فرتكته حبيس األديرة والكنائس.
اإلسالم وال ي ّ
 .9الﱰجمة الﻌﻠم ّية املمنﻬجة:
يقصد بالرتجمة العلم ّية املمنهجة ،تلك الرتجمة التي تب ّناها املسترشقون
املعارصون يف قراءة القرآن الكريم وترجمة معانيه؛ حيث اعتمدوا عىل مناهج
النص القرآ ّين ،وترجمة معانيه ،بتوظيف املناهج
لسانيّة وخطابيّة معارصة يف تحليل ّ
األنرتوبولوجي،
البنيوي اللسا ّين ،واملنهج السيميا ّﻲﺋ ،واملنهج
املعارصة؛ كاملنهج
ّ
ّ
التاريخي
السوسيولوجي ،واملنهج الثقا ّيف ،واملنهج
السيكولوجي ،واملنهج
واملنهج
ّ
ّ
ّ
الفلسفي… ،
الجديد ،واملنهج التفكييكّ ،واملنهج
ّ
وتبقى هذه الرتجامت االسترشاق ّية للقرآن الكريم معنويّة ،وتفسرييّة ،وتحليل ّية،
وتأويليّة ملعاين القرآن الكريم ،وليست ترجامت حقيقيّة له ،عىل الرغم من حيادها
العلمي ،وا ّدعائها املوضوع ّية املنهج ّية واألكادمي ّية .بيد أ ّن هذه املوضوع ّية ليست
ّ
املنهجي
مطلقة ،بل هي نسب ّية تعنى بتوصيف املعاين وقراءتها وترجمتها وفق السياق
ّ
املوضوعي ،مج ّرد قراءات تحليل ّية
تظل هذه الرتجامت ،يف الواقع
العلمي الجديد .لذاّ ،
ّ
ّ
[[1
وتأويليّة للقرآن الكريم ،عىل ح ّد تعبري الباحث الجزائري محمد أركون .
 .10الﱰجمة املنﺼفة:
تتقابل الرتجمة املنصفة مع الرتجمة املغرضة واملضلِّلة الخاضعة لألهواء
والسموم والدسائس الالهوت ّية .فهناك بعض املسترشقني الذين كانوا يرتجمون
معاين القرآن الكريم ويقاربونها بطريقة موضوع ّية معتدلة ومنصفة ،أساسها
[1[Mohammed Arkoun : Lectures en Coran, Paris, Maisonneuve et Larousse, )»Islam d’hier et d’aujourd’hui«(,
1982, 175 p.
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االعرتاف بفضل القرآن الكريم عىل اإلنسان ّية ،وأ ّن القرآن وحي من الله ،وأ ّن
محم ًدا رسول الله ،وأ ّن الكتاب رشيعة الله ،وأن ّها مك ِّملة لباقي الرشائع السامويّة
السابقة.
ومن هنا ،فلقد ف ّند املسترشق األملاين رودي باريت [ ،)Rudi Paret([1يف مق ّدمة
كل ﳾء ،بتت ّبع
ترجمته للقرآن ،نوايا املسترشقني الالهوت ّيني الذين كانوا يشكّون يف ّ
أي سبب يحملنا عىل
ّ
كل آية آية بالنقد والدحض والتشويه بقوله« :ليس لدينا ّ
االعتقاد بأ ّن هناك أيّة آية يف القرآن كلّه مل ترد عن محمد»[.[2
ويقـول الباحـث اإليطـايل جابـر دلـيل معلّقًـا عـىل ترجـامت املسـترشقني
للقـرآن الكريـم« :األقـوال غـري املسـؤولة مـن بعـض املسـترشقني بـأ ّن محمـ ًدا
مؤلّـف القـرآن ،باطلـة ال ص ّحـة لهـا ،وهـي محـاوالت فاشـلة للنيـل مـن هـذا
ال ّديـن ومـن نب ّيـه»[.[3
النسبي بفضح ترجامت املسترشقني الغرب ّيني
فهذا نوع من االعرتاف املعتدل
ّ
التي كانت عنرصيّة والهوت ّية وصليب ّية محضة ،هدفها تشكيك املسلمني يف كتابهم
ونب ّيهم ودينهم ،بدافع كنﴘ مب ّيت ومغرض ،أساسه العداوة والحقد والكراهية
لﻺسالم الحنيف .ويبقى هذا اإلنصاف إ ّما إنصافًا جزئيًّا ،وإ ّما إنصافًا كلّيًّا حسب
كل مسترشق عىل حدة.
شخص ّية ّ
 - 11الﱰجمة املقارنة:
تهدف هذه الرتجمة االسترشاق ّية إىل املقارنة بني معاين القرآن الكريم واملعاين
التي تتض ّمنها الكتب السامويّة السابقة؛ كام يف التوراة واإلنجيل .فاملسترشقون
كانوا يقارنون بني معاين القرآن وما يوجد لدى اليهود والنصارى ،بالتوقّف عند
املتشابه واملختلف .بيد أ ّن هذه املقارنة مضلِّلة ومنحرفة ومش ِّوهة .إذ كيف نقارن
سليام؛ من حيث الص ّحة بالتواتر والحفظ الربّا ّين ،بنصوص وكتب دين ّية نالها
ًّ
نصا ً
[1[ Rudi Paret:Der Koran.Uebersetzung.Stuttgart, 1980, p :5.
[ [2زقزوق ،محمود حمدي :االسترشاق والخلفيّة الفكريّة للرصاع الحضاري ،ط ،2القاهرة ،دار املنار1989 ،م ،ص.112
[ [3عبد الجليل عبد الخالق ،االسترشاق وصناعة الفكر الهدام ،م.س ،ص.123
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التحريف والتزوير والتزييف :ﱫ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
Ç Æ Å Ä Ã Â Á Àﱪ[.[1

ويع ّد املسترشق اإلسباين خوان فرنيت ( )Juan Vernetمن بني هؤالء املرتجمني
الغرب ّيني الذين كانوا يقارنون بني مجموعة من األحداث والوقائع التي وردت يف
القرآن الكريم ،بأحداث متشابهة أو مخالفة وردت يف التوراة واإلنجيل ،حيث كان
يربط النصوص القرآنيّة وبعض التكاليف الرشعيّة باألحداث والوقائع والترشيعات
اليهودي .وتتّسم هذه املقارنة مبغالطات كثرية تﴘء إىل
املسيحي أو
ذات املصدر
ّ
ّ
هذه الرتجمة السياق ّية الخارج ّية.
ويـرى خـوان فرنيـت أ ّن مـا تلقّاه مح ّمد مـن وحي ربّا ّين هو بسـبب التأثريات
والنرصان ّيـة ،فتمثّلها بطريقة الشـعوريّة
التـي نفـذت إليـه من الديانتـني اليهوديّـة ّ
مـن جهـة ،وبـإرادة إله ّيـة مـن جهة أخـرى[ .[2عـالوة عىل ذلـك ،كان ميـأل ترجمته
ملعـاين القـرآن الكريـم بالحواﳾ التي نجـد فيها مقارنات كثرية بـني اآليات القرآن ّية
ومـا جـاء يف األسـفار والكتـب املق ّدسـة السـابقة .والغـرض مـن هـذا كلّه ،هـو أ ّن
القـرآن الكريـم كان ينقـل مضامـني الكتـب السـامويّة السـابقة بصـورة مشـ ّوهة،
وكان يف ذلـك مجـ ّرد ناقـل ،وناسـخ ،ومقلّد ،ال يحسـن اسـتثامر املصادر املسـيح ّية
واليهوديّـة بشـكل ج ّيد.
ومـن هنـا ،تعمـد الرتجمـة املقارنـة إىل املامثلـة بـني معـاين القـرآن الكريـم
ومعـاين الكتـب السـامويّة السـابقة؛ بغية إظهـار أ ّن القرآن مل ِ
يـأت بﴚء جديد،
بـل كان يعيـد رشائـع الكتـب املق ّدسـة النرصان ّيـة واليهوديّـة بصـورة معيبـة،
ومغرضـة ،ومشـ ّوهة.

[ [1سورة البقرة ،اآلية .75
[2[ Juan Vernet. los origenes del islam.Barcelona , El Alcantalido, 2001. P:60
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ّ
ً
سادسا :ترجمة القرآن الكر�ﻢ إلى اللغات األجﻨبي�ة:

لقد ترجم املسترشقون كث ًريا من كتب العرب املسلمني إىل لغات أوروب ّية مختلفة،
يف مجاالت وميادين علم ّية متن ّوعة؛ مبا فيها كتب األدب ،والعلم ،والفلسفة ،والدين.
وقد حقّقوا مجموعة من املص ّنفات القدمية ووث ّقوها وفق املناهج العلميّة املستعملة
يف علم التحقيق والكوديكولوجيا[ .[1بيد أنّهم قد أعطوا أه ّم ّية كربى لرتجمة معاين
القرآن الكريم؛ باعتباره دستور املسلمني ،وأساس تق ّدمهم وحضارتهم ومدن ّيتهم .لذا،
ترجم القرآن الكريم إىل لغات أجنب ّية وعامل ّية ع ّدة منذ القرن الثاين عرش امليالدي[،[2
وكان الغرض منها هو معرفة حقائق اإلسالم من خالل الكتاب املق ّدس .و«قد قام
املسترشقون منذ ذلك الوقت وحتّى اآلن بإعداد العديد من ترجامت القرآن إىل
اللغات األوروب ّية كافّة ،وقد م ّهدوا لرتجامتهم مبق ّدمات وضعوا فيها تص ّوراتهم عن
اإلسالم ،وبذلك أعطوا للقارئ من بادئ األمر تص ّورهم الذي ال يتّفق يف معظم األحيان
مع حقائق اإلسالم ،بل قد يصطدم مع هذه الحقائق اصطدا ًما جوهريًّا»[.[3
ومث ّة أسباب ع ّدة وراء إقبال الغربيّني عىل ترجمة القرآن الكريم؛ منها :انتشار
تدريجي لربوع املجتمعات
اإلسالم برسعة يف مختلف أنحاء العامل ،واكتساحه بشكل
ّ
املسيح ّية والوثن ّية ،وترابط األ ّمة اإلسالم ّية ،وتحقيق التق ّدم واالزدهار بفضل القرآن
اإلسالمي[ ،[4والتطلّع إىل فهم اللغة العرب ّية،
الكريم ،والرغبة يف اكتشاف املجتمع
ّ
والسعي الحثيث من أجل فهم اإلسالم ،والدفاع عن الكاثوليكيّة املسيحيّة ض ّد أخطار
اإلسالم ،وحامية املسيح ّيني من هيمنة الدين الجديد[.[5
[ [1الكوديكولوجيا ( )Codicologieهو علم املخطوطات.
[ [2انظر :حمدي زقزوق ،االسترشاق والخلف ّية الفكريّة للرصاع الحضاري ،م.س ،ص.77
[ [3انظر :حمدي زقزوق ،االسترشاق والخلف ّية الفكريّة للرصاع الحضاري ،م.س ،ص.ن.
[4[ Fück, Johann, Die Arabischen Studien in Europa )bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts(, éd.
Harrassowitz, Leipzig, 1955, p. 335.
[5[ Sasisalem, Haj, Naqd al-Khatâb al-Istishrâqi )Critique des paroles des Orientalistes(, éd. Dâr alMadâres Eslâmi, 2001, p. 15 -44.
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عام ترتّب عىل «الحمالت اإلرهاب ّية» التي تع ّرضت لها الواليات املتّحدة
ناهيك ّ
وكندا وأوروبا الغرب ّية من فضول للتع ّرف إىل اإلسالم ،باالطّالع عىل القرآن الكريم
عرب مختلف ترجامته الغربيّة والعربيّة واإلسالميّة.
ومل تقترص الرتجمة القرآنيّة عىل رجال الكنيسة فحسب ،بل قام بها املثقّفون،
واملبرشون ،واملسترشقون،
ورجال العلم ،واملفكّرون ،والساسة املستعمرون،
ّ
واملستعربون[[1؛ سواء أكانوا مهت ّمني باللغة العرب ّية والثقافة العرب ّية ،أم يتب ّنون
العروبة الثقاف ّية أو األيديولوج ّية أو الهويّات ّية .وقام بها املستمزغون[ [2أيضً ا ،وهم،
وإ ْن مل يكونوا من السكان األصليّني للمغرب العر ّيب وشامل أفريقيا ،لك ّنهم مهت ّمون
ورمبا تب ّنوها .ويف هذا ،التو ّجه يقول اللورد
بلغتهم وثقافتهم وأيديولوج ّيتهمّ ،
كرومر يف كتابه (مﴫ الحديثة) الذي نرشه عام 1908م« :إ ّن القرآن هو املسؤول
عن تأ ّخر مرص من مضامر الحضارة الحديثة» ،وقال« :ل ْن يفلح الرشق ما مل يرفع
الحجاب عن وجه املرأة ويغطى به القرآن»[.[3
رصح املسترشق الفرنﴘ ريجيس بالشري؛ وهو من بني املرتجمني للقرآن
وكذلك ي ّ
الفكري؛ أكرث
الكريم بأنّه« :قلّام وجدنا بني الكتب الرشق ّية كتابًا بلبل بقراءته دأبنا
ّ
مام فعله القرآن»[.[4
ّ
ومن هنا ،فلقد «دخلت حركة ترجمة القرآن ضمن املخطط الغريب الذي يهدف
إىل ترجمة الجوانب التي يراها مرشقة يف تراثنا الفكري والعقدي والحضاري ،وذلك
كل ما يتعلّق بالرشق من لغة ،وحضارة ،وثقافة ،وتقنية ،وإذا كان االستمزاغ
[ [1إذا كان االسترشاق ( )Orientalismeيدرس ّ
وتحليال وتقوميًا ،فإ ّن االستعراب
ً
فحصا
Berbérisme
ينصب -أيضً ا -عىل دراسة الحضارة األمازيغيّة املوجودة يف شامل أفريقيا؛ ً
ّ
وعلام ،ولغةً ،ومعرفةً ،ومن ث ّم ،فلقد
ينكب عىل دراسة ّ
كل ما يتعلّق بحضارة املسلمني يف األندلس؛ أدبًا ،وفك ًراً ،
(ّ )Arabisme
ركّز املستعربون كث ًريا عىل األدب األندلﴘ ،واستخدموا يف ذلك اللغة العرب ّية تارة ،واللغة اإلسبان ّية واللغات الالتين ّية تارة أخرى.
امليالدي يف إسبانيا؛ من أجل فهم املنتج العر ّيب يف األندلس ،ودراسة قيمه وإبداعه،
وقد ظهر االستعراب يف القرن التاسع عرش
ّ
وبيان أسباب ذلك .لذلك ،التجأ الباحثون األكادمييّون واألساتذة الجامعيّون إىل تحقيق املخطوطات العربيّة ،وترشيح الفكر
العر ّيب يف األندلس ،وبيان أرسار تف ّوق العرب املسلمني يف مجاالت العلم ،واملعرفة ،والف ّن ،والفكر ،واألدب.
[ [2املستمزغون هم الذين يدرسون الحضارة األمازيغيّة.
[ [3البنداق ،محمد صالح :املسترشقون وترجمة القرآن ،ط ،2بريوت ،منشورات دار اآلفاق الجديدة1983 ،م ،ص.108
[ [4بالشري ،ريجيس :القرآن (نزوله ،تدوينه ،ترجمته ،تأثريه) ،تر.رضا سعادة ،ط  ،1بريوت ،دار الكتاب اللبناين1974 ،م ،ص.41
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العلمي العميق
باسم املنهج العلمي وخدمة الحقيقة العلم ّية ،ولك ّن هذا االت ّصال
ّ
باإلسالم حضارة وعقيدة ورشيعة وتراث ًا مل يك ْن له تأثري عميق يف تغيري النظرة
الغربيّة للصورة العقديّة أو اإللهيّة أو التاريخيّة لﻺسالم ،بل عىل العكس من ذلك
زاد هذا االتّصال يف تعميق كراهة وسخط الغرب عن اإلسالم ،فتف ّننوا يف ابتداع
الوسائل واإلمكان ّيات ملحاربته ،وكأمنّ ا تلك الدراسات لﻺسالم وضعت لخدمة تلك
اإلمكانيات والوسائل»[.[1
وعليه ،مل يك ْن الهدف املبتغى والرئيس من ترجمة معاين القرآن الكريم
عند املسترشقني -داﻤﺋًا -هدفًا علميًّا ومنهجيًّا وأكادمييًّا ومعرفيًّا وثقافيًّا فحسب،
بل كانت هناك أهداف دين ّية ،والهوت ّية ،وتبشرييّة ،وتنصرييّة ،واستعامريّة،
وبرجامت ّية.
 .1الﱰجﺎﻤت القرآن ّية اﻷوﱃ:
توالها سلامن الفاريس الذي ترجم سورة
كانت أ ّول ترجمة للقرآن الكريم قد ّ
امليالدي[ ،[2وقد عرضها عىل النبي
الفاتحة إىل اللغة الفارس ّية يف القرن الثامن
ّ
فلم ينكر عليه ذلك .وبعث سلامن بها إىل أهل فارس .وقد نقل هذا الخرب اإلمام
النووي يف (املجموع ﴍح املﻬﺬب) وغريه[.[3
وكانت الرتجمة الثانية ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة اليونان ّية من ِق َبل عامل
القسطنطينيّة نيسيتاس البيزنطي ( )Nicetas Byzantiusما بني 855م و870م[.[4
وترجمت معاين القرآن الكريم -أيضً ا -إىل اللغة األورديّة من ِق َبل امللك و ّيل الله ،أو
[ [1خروبات ،االسترشاق والعلوم اإلسالميّة بني نقالنيّة التأصيل وعقالنيّة التأويل ،م.س ،ص.359
[2[ Al-Nawâwi, Al-Majmou’ sharh al-Muhadhdhab, trad. Van den Bergh, 2 vols., éd. Dâr Ihyâ’ Al-Turath
Al-’Arabi, Le Caire,1888, p. 380.
قال النووي« :والجواب عن فعل سلامن أنّه كتب تفسريها ال حقيقة الفاتحة»( .النووي ،يحيى بن رشف :رشح املجموع املهذّب
للشريازي ،تحـقيق :محمد نجيب املطيعي ،ال ط ،جدة ،مكتبة اإلرشاد ،ال ت ،ج ،3ص.)380
اإلسالمي بني التط ّور والثبات ،ط ،1السعوديّة ،الرشكة السعوديّة لألبحاث والتسويق ،سنة
[ [3انظر :عويس ،عبد الحليم :الفقه
ّ
1989م ،ص.47-46
[4[ Hogel, Christian, Une traduction anonyme du Coran en grec, fragments de Nicetas Byzantius, éd.
Collectanea Christiana Orientalia 7, 2010, pp. 65- 72.
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من ِق َبل ولديه شاه رفيع الدين ،أو شاه عبد القادر .يف حني ،انتقلت ترجمة معاين
القرآن الكريم من اللغات األوروب ّية إىل اللغة الهنديّة سنة 1641م[.[1
 .2الﱰجﺎﻤت الﻼتين ّية لﻠقرآن:
ترجم القرآن إىل اللغة الالتين ّية يف وقت مبكر من ِق َبل روبريتوس كيتينيسيس
( )Robertus Ketenesisسنة 1143م بعنوان (قانون محمد النبي الﺰاﺋﻒLex /
 ،)Mahumet pseudopropheteوقد أنجزت هذه الرتجمة بإرشاف قسيس
فرنﴘ يف دير كلوين ( ،)Clunyويس ّمى بيري دو مونت بواسيي (Pierre de
 )Montboissierاملعروف ببيري املوقّر ( ،)Pierre le Vénérableوما زالت النسخة
املرتجمة محفوظة يف مكتبة أرسنال ( )Arsenalيف باريس[.[2
ولقد «سعت الكنيسة من خالل هذه الرتجمة إىل اإلساءة إىل اإلسالم ،ولك ّن
الدائرة كانت عليها ،بل رسعان ما استدركت أنّها تساهم بفعلها ذاك يف التبشري
باإلسالم عوض املسيح ّية ،فقامت بفرض حظر عىل هذه الرتجمة التي ظلّت
مخطوطة يف نسخ ع ّدة تتداول يف األديرة فقط مل ّدة أربعة قرون ،إىل أ ْن طُبعت
يف مدينة بال ( )Bâleيف سويرسا يف 11يناير1543م ،وهذه الرتجمة ال متثّل الح ّد
كل البعد عن الحقيقة العلم ّية التي
األدﻰﻧ لحقيقة القرآن الكريم ،وهي بعيدة ّ
تتو ّخاها الرتاجم عادة؛ إذ شهد عىل فساد هذه الرتجمة املسترشق الفرنﴘ بالشري،
تستحق اسم ترجمة؛ ملا تحتوي عليه
وجورج سيل؛ حيث أكّد جورج سيل أنّها ال
ّ
رصف بح ّريّة شديدة يف مواضع ع ّدة،
من األخطاء الالنهائيّة والحذف واإلضافة والت ّ
أي تشابه مع األصل .أ ّما بالشري ،فريى أ ّن
يصعب حرصها ،يجعلها ال تشتمل عىل ّ
للنص»[.[3
بأي وجه من الوجوه ترجمة أمينة وكاملة ّ
هذه الرتجمة ال تبدو ّ
ومن هنا ،بدأ الفاتيكان يهت ّم برتجمة القرآن الكريم ،ويش ّجع الدراسات القرآن ّية
[1[ Zamâni, Mohammad Hassan, Mostashreghân va Qor’ân )Les Orientalistes et le Coran(, Téhéran, éd.
Boustân-e Ketab, 2006.
[2[ Fatani, Afnan, Translation and the Qur’an, in The Qur’an: an encyclopedia, Great Britain, éd.
Routeledge, 2006, pp. 657- 669.
[ [3خروبات :االسترشاق والعلوم اإلسالميّة بني نقالنيّة التأصيل وعقالنيّة التأويل ،م.س ،ص.361-360
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كل من اإلنجليزي روبريت دو كيتون ()Robert Ketton
املغرضة؛ كالتي كتبها ّ
واألملاين هريمان ديلامش ( ،)Hermann Delmachبعد التق ّدم الذي حقّقه
املسلمون يف األندلس بفضل القرآن الكريم.
أضف إىل ذلك ،فلقد أُنجزت ترجمة ثانية للقرآن الكريم إىل اللغة الالتين ّية
من ِق َبل لودوفيكو ماراﳾ ( )Ludovico Marracciسنة 1698م؛ بغية خدمة
خص هذه الرتجمة مبق ّدمة نقديّة بعنوان (الر ّد
أهداف البابا الحادي عرش[ .[1وقد ّ
السلبي؛ حيث كان الغرض
عﲆ القرآن)[ .[2وتتّسم هذه املق ّدمة االنتقاديّة بالطابع
ّ
منها هو تشويه القرآن الكريم من جهة ،واإلساءة إىل اإلسالم واملسلمني من جهة
أخرى[.[3
وعليه ،ميكن الحديث عن سبع ترجامت للقرآن الكريم باللغة الالتينيّة؛ أه ّمها
ترجمة روبريتوس كيتينيسيس ( ،)Robertus Ketenesisوترجمة بيري املوقّر
( ،)Pierre le Vénérableوترجمة روبري دو كيتون (،)Robert de Ketton
وترجمة مارك الطليطيل ( ،)Marc de Tolèdeوترجمة جان سيغوبيا (Jean de
 ،)Segobiaوترجمة لودوفيكو ماراﳾ ( ،)Ludovico Marracciوترجمة هريمان
ديلامش (...[4[)Hermann Delmach
وتتّسم هذه الرتجامت الالتين ّية بكونها ترجامت مضلِّلة ومح ِّرفة ،تخدم الالهوت
الكنﴘ ،من خالل تشويه تعاليم اإلسالم القرآن ّية ،وتشكيك املسلمني يف حقيقة أ ّن
القرآن منزل من عند الله ،وإمنّ ا هو من اختالق مح ّمد ،وتكرار ملا جاء يف العهدين
القديم والجديد.
[1[ Boormans Maurice, 2002, »Ludovico Marracci et sa traduction latine du Coran«, Islamochristiana, 28,
pp.73- 86(.
([2[ Marracci Ludovico, 1698, Alcorani textus universus ex correctioribus Arabum exemplaribus )...
descriptus )...( ac )...( ex Arabico idiomate in Latinum translatus, Patavii, ex typographia seminarii, 2 vol.
[3[ Zwemer, S. M., Translations of the Koran in the Muslim World, vol. 5, 1915, p. 258.
[4[ Martinez Gazquez José, 2002, »Trois traductions médiévales latines du Coran: Pierre le Vénérable,
Robert de Ketton, Marc de Tolède et Jean de Segobia«, Revue des études latines, 80, pp.223- 236.
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 .3الﱰجﺎﻤت اﻹيطال ّية لﻠقرآن الﻜريﻢ:
ترجم القرآن الكريم إىل اللغة اإليطال ّية سنة 1530م ،وكان ذلك يف مدينة
البندقيّة ،ث ّم خاف البابا من انتشار اإلسالم ،فأتلف جميع نسخ القرآن سنة
1547م .وظهرت ترجمة قرآن ّية أخرى سنة 1574م قام بها املسترشق أندريا
أريفابني ( )Andrea Arrivabeneبعنوان (قرآن محمد) .وظهرت ترجمة قرآن ّية
من العرب ّية نحو الالتين ّية قام بها لودوفيكو ماراﳾ ( )Ludovico Marracciسنة
1698م؛ بغية خدمة أهداف البابا الحادي عرش[.[1
ومث ّة ترجامت إيطال ّية أخرى ملعاين القرآن الكريم؛ كرتجمة كالزا ()C.V.Calza
سنة 1847م ،وترجمة بانزيري ( )G.Panziriسنة  ،1882و ،1812و1913م .عالوة
عىل ترجمة فراكايس ( )A.Fracassiسنة 1914م ،وترجمة لويجي بونييل (Luigi
 )Bonelliسنة 1929و ،1937و1940م ،وترجمة أليسادرو بوساين (Alessadro
 )Bausaniسنة 1955م.
وتوجد أكرث من عرشة ترجامت للقرآن الكريم يف اللغة اإليطال ّية ،وأغلبها
ِ
ومبتد َعة.
ترجامت مغرضة ومح َّرفة ومضلِّلة
 .4الﱰجﺎﻤت اﻷملان ّية لﻠقرآن الﻜريﻢ:
ساهم املسترشقون األملان يف ترجمة القرآن الكريم خدم ًة للواجب الالهو ّﻲﺗ
الكنﴘ ،فلقد كان األملاين هريمان ديلامش ( )Hermann Delmachمن بني الذين
ّ
ترجموا القرآن إىل اللغة الالتينيّة إلرضاء الفاتيكان ،وتحقيق أهدافها التبشرييّة
ورمبا تكون تلك الرتجمة قد أنجزت سنة 1516م.
واالسترشاق ّيةّ ،
ولقد اعتنى األملان برتجمة القرآن الكريم إىل اللغة األملان ّية منذ سنة 1616م من
ِقبَل سالومون شفايغري( [2[)Salomon Schweiggerالذي نقل ترجمته عن الرتكيّة،
[1[ Boormans Maurice, 2002, »Ludovico Marracci et sa traduction latine du Coran«, Islamochristiana, 28,
pp.73- 86(.
[2[ Salomon Schweigger :Alcoranus Mahometicus, Der Türcken Alcoran : traduction en allemand, d’après
la version d’Andrea Arrivabene )1616 & seconde édition : 1623(.
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إىل جانب ترجمة تيودور أرنولد ( )Theodor Arnoldملعاين القرآن الكريم سنة
1746م.
وساهم دافيد فريدريك مريجريالين ( )M.D.F.Mergerleinبدوره يف ترجمة
القرآن من اللغة الرتك ّية إىل اللغة األملان ّية سنة 1772م ،وترجمها عىل النحو التايل:
اﻹﺳﻼمي أو القرآن) ،وهي الرتجمة التي أعجب بها الشاعر
ﻲﻛ
(الﻜتاب املقدّ س الﱰ ّ
ّ
اإلسالمي اهتام ًما كب ًريا[.[1
الرومانﴘ جوته؛ وجعلته يهت ّم بالدين
ّ
ويف سنة 1773م ،ظهرت ترجمة أخرى ملعاين القرآن الكريم من ِق َبل فريدريك
أبرهرد بويزن )F.E( Boysenبعنوان( :القرآن أو الترشيﻊ عند املسﻠمني ملحمد بﻦ
عبد الﻠﻪ مﻊ بﻌﺾ الدعوات القرآن ّية اﻻحتفال ّية)[.[2
كل من :صمويل فريدريك كونرت
فضال عن ترجامت قرآن ّية أخرى ،قام بها ّ
هذا ً
وال ( )Samuel Friedrich Günther Wahlسنة 1828م[ ،[3وترجمة لودفيﻎ
أوملان ( )Ludwig Ullmannالتي كانت يف سنة 1840م[ ،[4وترجمة نرييرت
( ،[5[)Nerreterوترجمة النج ( .)Langeولقد ترجم الشاعر روكرت ()F.Ruckert
مقاطع من القرآن الكريم إىل اللغة األملان ّية سنة 1888م ،عىل الرغم من كونه بعي ًدا
عن عامل االسترشاق[ .[6وهناك ترجامت أخرى لتيودور جريجول ()Th.F.Grigull
سنة 1901م ،وترجمة ملاكس هنني ( )M.Henningسنة 1901م ،وترجمة لبيشوف
( )E.Bischofسنة 1904م ،وترجمة لجريم ( )H.Grimmeسنة 1923م ،وترجمة
لالزاروس كولدشميت ( [7[ )Lazarus Goldschmidtسنة 1916م...
[1[ M.D.F.Mergerlein : Die Turkische Bible, Frankfurt, 1772.
[2[ F.E.Boysen:Der Coran;Halle,1773,1775.
[3[ Samuel Friedrich Günther Wahl: Der Koran oder Das Gesetz der Moslemen, Halle,)1828(.
[4[ Ludwig Ullman: Der Koran ,Gefeld-Bielefeld-Velhagen-Klasing, 1840,1842,1853,1857.
[5[ Fatani, Afnan, Translation and the Qur’an, in The Qur’an : an encyclopedia, Great Britain, éd.
Routeledge, 2006, pp. 657- 669.
[ [6انظر :عبد السالم ،أحمد حسن« :تاريخ االسترشاق األملاين» ،مجلة الفكر العريب ،بريوت ،السنة الخامسة ،العدد ،31ج،1
ص.197
[7[ Lazarus Goldschmidt :Der Koran , )1916(.
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وهناك ترجمة أخرى لرودي باريت [ )Rudi Paret([1الذي أثبت ،يف مق ّدمة
ترجمته للقرآن ،مدحضً ا آراء املسترشقني الذين يشكّكون يف جميع آيات القرآن
أي سبب يحملنا عىل االعتقاد بأ ّن هناك أيّة آية يف القرآن كلّه
بقوله« :ليس لدينا ّ
مل تَرِد عن محمد»[.[2
وهذا يعني أ ّن باريت يدحض املنهج الذاتوي الذي اعتمده زمالؤه من
كل آية آية بالنقد والدحض واالعرتاض؛
املسترشقني الغرب ّيني الذين كانوا يتت ّبعون ّ
من أجل أن يب ّينوا أ ّن مح ّم ًدا هو مؤلِّف القرآن ،ومن أجل أ ْن يشكِّكوا يف اإلسالم؛
باعتباره دي ًنا عامليًّا .بيد أ ّن هذه املنهجيّة خاطئة ،ال تخدم العلم يف ﳾء .وبالتايل،
تﴘء إىل الالهوت الغر ّيب من صميمه؛ ألنّه مبني عىل الحقد من بداية األمر.
وعليه ،ميكن الحديث عن أكرث من عرشين ترجمة للقرآن الكريم يف اللغة
األملان ّية.
 .5الﱰجﺎﻤت الفرنس ّية لﻠقرآن:

اهت ّم الفرنس ّيون برتجمة القرآن الكريم منذ القرن السابع عرش امليالدي[ ،[3بعد
أ ْن كانت هناك ترجامت التين ّية محدودة لهذا الكتاب املق ّدس يف األديرة والكنائس
املسيحيّة[.[4
ومن هنا ،ت ُع ّد ترجمة كلود إتيان سافاري ( )Savaryللقرآن الكريم أُوىل ترجمة
فرنسيّة حديثة للقرآن الكريم ،وقد ظهرت سنة 1647م ،وكانت تنطلق من أهداف
الهوت ّية وكنس ّية ،ومن نوايا عدائ ّية حاقدة ومب َّيتة[.[5
[1[ Rudi Paret:Der Koran.Uebersetzung.Stuttgart, 1980, p :5.
الحضاري ،م.س ،ص.112
[ [2زقزوق ،االسترشاق والخلف ّية الفكريّة للرصاع
ّ
[3[ Martino Pierre, 1907, »Mahomet en France au xviie et au xviiie siècle«, Actes du XIVe Congrès
international des orientalistes Alger 1905, Paris, Ernest Leroux, pp.206- 241.
[4[ Sylvette Larzul : )Les premières traductions françaises du Coran, )XVIIe-XIXe siècles(,
journals.openedition.org/assr/21429.
[5[ Savary Claude-Étienne, 1783, Le Coran, traduit de l’arabe, accompagné de notes, et précédé d’un abrégé
de la vie de Mahomet, tiré des écrivains orientaux les plus estimés, Paris, Knapen et Onfroy, 2 vol.
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André(  أعقبتها ترجمة فرنس ّية أخرى من ِق َبل أندري دو رير،وبعد ذلك
L’Alcoran de Mahomet/ (قرآن محمد:م بعنوان1775 [ سنة1[)du Ryer
-من خالل عنوان الرتجمة- [؛ حيث نسب2[)translaté d’arabe en françois
 بل هو من اختالق،منزال
ً  عىل أساس أ ّن هذا الكتاب ليس وح ًيا،القرآن إىل محمد
 وقد اعتمد يف ترجمته عىل النسخة الالتين ّية لروبري دو كيتون.ٍنبي مزيَّ ٍف وم َّدع
ّ
.)Ketton(
) القرآن الكريم إىل اللغة الفرنس ّيةAntoine Galland( وترجم أنطوان جاالن
، بدوره،)Kazimirski(  كام شارك كازميريسيك.[3[يف القرن الثامن عرش امليالدي
فاستهل ترجمته مبق ّدمة حاقدة
ّ
،[4[ يف عمليّة ترجمة القرآن الكريم،م1840 سنة
فتعسف يف تفسريه وتأويله
ّ ، انتقد فيها معاين القرآن الكريم انتقا ًدا معو ًّجا،مضلِّلة
.الالهوﻲﺗ املغرض
 ميكن الحديث عن ترجامت فرنسيّة أخرى للقرآن الكريم،ويف الفرتة املعارصة
Édouard(  إدوار مونتي:قام بها مجموعة من املسترشقني الفرنس ّيني؛ أمثال
)Laïmèche(  والمييﺶ،[5[م1925 ) الذي ترجم القرآن الكريم سنةMontet
) اللذانPesle et Tidjani(  وبيسيل وتيدجاين،م1931 الذي ترجم القرآن سنة
[ الذي أصدر6[)Règes Blmachère(  وريجيس بالشري،م1936 ترجام القرآن سنة
) من جزيرة موريسRajabalee(  ورجب الله،م1966و1950 و1949 ترجمته سنة
[1[ Hamilton Alastair, Richard Francis, 2004, André Du Ryer and Oriental Studies in Seventeenth-Century
France, Oxford, Oxford University Press – The Arcadian Library.
[2[ Du Ryer André, 1647, L’Alcoran de Mahomet, Translaté d’Arabe en François, Paris, Antoine de
Sommaville, 648 p. )http://gallica2.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109735r(.
[3[ Abdel-Halim Mohamed, 1964, Antoine Galland, sa vie et son œuvre, Paris, Nizet.
[4[ Biberstein-Kazimirski Albin de, 1840, Le Koran. Traduction nouvelle faite sur le texte arabe, Paris,
Charpentier, xiv-576 p.
[5[ Édouard Montet : MAHOMET: LE CORAN ,TRADUCTION NOUVELLE AVEC NOTES D’UN
CHOIX DE SOURATES PRÉCÉDÉES D’UNE INTRODUCTION AU CORAN, PAYOT, PARIS ,1925.
[6[ Blachère Régis, 1980, Le Coran )al-Qor’ân( traduit de l’arabe, Paris, G.-P. Maisonneuve et Larousse,
749 p. )texte de 1957 suivant le classement canonique des sourates(.
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الذي ترجم القرآن سنة 1949م ،ومريسيي ( )Mercierالذي ترجم القرآن سنة
1956م ،وكديرا ( )Ghediraالذي ترجم القرآن سنة 1957م ،وجاك بريك (Jacques
 )Perqueالذي ترجم القرآن الكريم سنة 2002م[ .[1دون أن ننﴗ ترجامت فرنسيّة
أخرى للقرآن الكريم؛ مثل :ترجمة محمد حميد الله (،)1959([2[)Hamidullah
[[4
وترجمة دونيس ماسون ( ،)1967([3[)Massonوترجمة مازيﻎ ()Mazigh
( ،)1979وترجمة الشيخ يس حمزة بوبكر (1979م) ،وترجمة جان كروجان
( ،)1979([5[)Grosjeanوترجمة كيرشيد ( ،)1990([6[)kechridوترجمة أندري
شوراقي (1990( )Chouraqui Andréم) ،وترجمة محمد شياظمي (2008م)،
وترجمة زينب عبد العزيز (2009م) ،وترجمة مالك شبل()Chebel Malek
(2009م) ،وترجمة جان لوي ميشون (2014( )Michon Louis-Jeanم)...
وعليه ،ميكن الحديث عن أكرث من عرشين ترجمة للقرآن الكريم باللغة
الفرنسيّة.
 .6الﱰجﺎﻤت اﻹنجﻠيﺰيّة لﻠقرآن:
سـاهم اإلنجليـز يف ترجمـة القـرآن الكريـم؛ مـن أجـل تشـويه صورتـه عنـد
األوروب ّيـني واملسـلمني عـىل حـ ّد سـواء[ ،[7ومـن بـني هـؤالء روبـريت كيتـون
( )Robert Kettonالـذي ترجـم القـرآن إىل اللغـة الالتين ّيـة لخدمـة نوايـا
الفاتيـكان ،وألكسـندر روس( )Alexander Rossالـذي ترجـم القـرآن الكريـم
سـنة 1649م ،وجـورج سـيل ( )G. Saleالـذي أصـدر ترجمـة مغرضـة للقـرآن
[1[ Jacques Perque: Le Coran: essai de traduction, poche, 864 pages, Éditions Albin Michel )2 octobre
2002(.
[2[ Mohammed Hamidullah: Le Saint Coran, le Club Français du Livre, 1977.
[3[ Masson Denise : Le Coran ,Gallimard 1967.
[4[ Mazigh, S:Le Coran, Tunis, MaisonTunisienne D’Edition, 1979.
[5[ Grosjean.J : Le Coran, Gallimard, paris, France, 2008. )1edition1979(.
[6[ Kechrid,S :Le Coran,Beyrouth,Dar el Gharb Al Islami,5e éd,1990.
[7[ Mohammad Khalifa, The Sublime Quran and Orientalism )London: Longman, 1983(; Muhammad
Mohar Ali, The Quran and the Orientalists )Ipswich, England: Jamiyat Ihyaa Minhaaj al-Sunnah, 2004(.
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الكريـم سـنة 1734م[ ،[1ونقلهـا مبـارشة عـن اللغـة العرب ّيـة ،وقـال يف مق ّدمـة
الرتجمـة« :أ ّمـا أ ّن مح ّمـ ًدا كان يف الحقيقـة مؤلّـف القـرآن ،واملخـرتع الرئيـس
لـه ،فأمـر ال يقبـل الجـدل ،وإ ْن كان مـن املر َّجـح -مـع ذلـك -أ ّن املعاونـة التـي
حصـل عليهـا مـن غـريه يف خطّتـه هـذه مل تكـن معاونـة يسـرية .وهـذا واضح يف
أ ّن مواطنيـه مل يرتكـوا االعـرتاض عليـه بذلـك»[.[2
تعليام أو
يتلق
النبي كان نب ًّيا أ ّم ًّيا باعرتاف الجميع ،مل َّ
ً
وغاب عنه أ ّن ّ
النبي األ ّم ّي أ ْن يكون قاد ًرا عىل كتابة القرآن مبختلف حقائقه
ً
تدريسا ،وال يستطيع ّ
العلم ّية والترشيع ّية امله ّمة التي مل يثبت ص ّحتها إىل أ ْن جاء العلم املعارص يف القرن
العرشين .ث ّم كان هناك اعرتاض عىل القرآن من ِقبَل قريﺶ ،فلقد حاول الشعراء
تح ّديه ،ومل يستطيعوا ذلك ،وسورة الشعراء خري دليل عىل ذلك.
وكان جورج سيل م ّمن لهم اهتامم بالﻎ باإلسالم ،لدرجة وصفه بأنّه نصف مسلم.
وقد صادفت املق ّدمة التمهيديّة للرتجمة التي جزم فيها بتأليف مح ّمد للقرآن نجا ًحا
عظيام يف أوروبا ،األمر الذي أ ّدى مبسترشق آخر هو كاسمريﻲﻛ أ ْن يجعل من مق ّدمة
ً
سيل مق ّدمة لرتجمته الفرنس ّية ملعاين القرآن التي صدرت عام 1841م .وقد استطاعت
علمي موثوق به لدى
طويال ج ًّدا؛ كمصد ٍر
هذه املق ّدمة أن تثبت وجودها زم ًنا ً
ّ
اإلسالمي[.[3
املسترشقني ،من حيث اشتاملها عىل عرش شامل للدين
ّ
وهناك ترجامت إنجليزيّة أخرى مغرضة؛ كالرتجمة التي قام بها جون رودويل
( )John Rodwellسنة 1861م ،وباملر ( )E. H. Palmerالتي أنجزها سنة 1880م.
وتتم ّيز هاتان الرتجمتان بكرثة األخطاء يف الرتجمة ،والتأويل املضلِّل واملغرض البعيد
عن العلم ّية املوضوع ّية[.[4
[1[ Sale George, 1834, The Koran, Commonly called the Alcoran of Mohammed, Translated into
English immediately from the Original Arabic; with Explanatory Notes, Taken from the most approved
Commentators. To which is prefixed a Preliminary Discourse, London, J. Wilcox.
الحضاري ،م.س ،ص.87
[ [2زقزوق ،االسترشاق والخلف ّية الفكريّة للرصاع
ّ
[[3م.ن ،ص.101
[4[ Afsaneh Pourmazaheri :)Les orientalistes et le Coran : plusieurs siècles de recherches occidentales
sur le Livre sacré des musulmans(, http://www.teheran.ir/spip.php?article1628#gsc.tab=0
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وساهم ريشارد بيل ( )Richard Billبدوره ،يف ترجمة القرآن الكريم ودراسته ما
بني 1937و1939م .بيد أ ّن ترجمته كانت مضلِّلة ومغرضة؛ كباقي املسترشقني اإلنجليز
النبي قد اعتمد يف كتابته للقرآن عىل
اآلخرين؛ حيث كتب يف مق ّدمة ترجمته «إ ّن ّ
وخاصة عىل العهد القديم يف قسم القصص .فبعض قصص العقاب؛
الكتاب املق ّدسّ ،
كقصص عاد ومثود ،مستم ّد من مصادر عرب ّية ،ولك ّن الجانب األكرب من املا ّدة التي
ليفرس تعامليه ويدعمها قد استم ّده من مصادر يهوديّة ونرصان ّية.
استعملها مح ّمد ّ
وقد كانت فرصته يف املدينة للتع ّرف عىل ما يف العهد القديم أفضل من وضعه السابق
يف مكة ،حيث كان عىل اتّصال بالجاليات اليهوديّة يف املدينة ،وعن طريقها حصل عىل
قسط غري قليل من املعرفة بكتب موىس عىل األقل»[.[1
وتتّسم هذه املق ّدمة بالتغريض والتضليل؛ فث ّمة قصص ذكرها القرآن مل ِ
يأت
عىل ذكرها ،ال العهد القديم وال العهد الجديد ،ووجود قصص قرآن ّية متشابهة مع
ما سبق من الكتب السامويّة ،ال يفيد أ ّن القرآن أو النبي مح ّمد قد أخذ عن
رهبان النصارى وأحبار اليهود تلك القصص ،وإمنّ ا أقﴡ ما يفيد هذا التشابه هو
جامع ّية القرآن ملا سلف من الكتب املنزلة.
وأكرث من هذا ،فلقد كان اليهود يسألون النبي يف مجموعة من املسائل
والقضايا التاريخ ّية والدين ّية والترشيع ّية ،وكان النبي يرتيّث يف ذلك حتّى ينزل
عليه الوحي ،فيخربهم بالجواب الشايف ،وكان اليهود يص ّدقونه يف ذلك ،عىل الرغم
من عدم إميانهم به؛ حق ًدا ،وعصب ّية ،وكراه ّية.
وبعد ترجمة ريشارد بيل سنة 1937م ،ميكن الحديث عن ترجمة إنجليزيّة
معارصة أخرى للقرآن الكريم هي ترجمة أرتور جون آربريي (Arthur John
 )Arberryسنة 1950م ،وترجمة داود ( )N. J. Dawoodسنة 1956م .وت ُع ّد
الرتجمتان م ًعا من أه ّم الرتاجم املعتربة يف أوروبا ،بل تعترب ترجمة أرتور آربريي هي
املتخصصني يف الدراسات القرآن ّية ،كام يبدو
الرتجمة املعتمدة علم ًّيا عند الكثري من
ّ
الحضاري ،ص.102
[ [1زقزوق ،االسترشاق والخلفيّة الفكريّة للرصاع
ّ
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ذلك يف (القرآن املﺆ ّول مﻦ ِق َبﻞ آربريي.)The Koran Interpreted d’Arberry /
ويندرج هذا النوع من الرتجمة ضمن الرتجمة التأويل ّية القاﻤﺋة عىل تفسري املعاين
ورشحها وتأويلها؛ وفق رؤية املرتجم ونواياه الدينيّة.
وظهرت ترجمة إنجليزيّة معارصة للقرآن الكريم سنة 1910م ملريزا أبو الفضل
( )Mirzâ Abolfazlبعنوان ،)The Qur’an( :وهي ترجمة جديدة وج ّيدة.
ومن جهة أخرى ،ساهم كثري من املرتجمني العرب ،بعد هجرتهم إىل الدول
األنجلوسكسون ّية ،يف نرش ترجامت إنجليزيّة للقرآن الكريم؛ فقد ظهرت سنة
1917م ترجمة أحمدي موالنا محمد عيل ،ونرشت الثانية سنة 1930م من قبل
اإلنجليزي الشهري باسم محمد مارمدوك بيكتايل (Mohammad Marmaduke
 ،)Pickthailوهي ترجمة أمينة وصادقة .ولقد انتهى عبد الله يوسف عيل سنة
 1934من ترجمة للقرآن باللغة اإلنجليزيّة ،وكانت تتم ّيز بكرثة الرشوح؛ ما جعلها
ترجمة مشهورة يف األوساط اإلنجليزيّة ،ولقد أقبل عليها النارشون بنهم كبري،
بإعادة طباعتها م ّرات ع ّدة ،وتلخيص رشوحها واختصارها.
وهناك ترجمة أخرى ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة اإلنجليزيّة قام بها عبد
اللطيف السيد ( )Seyed ’Abdol Latifسنة 1967م.
وبعد ذلك ،ظهرت ترجامت ودراسات ع ّدة للقرآن الكريم يف الواليات املتّحدة
كل من :هاشم أمري عيل (1974م) ،ومحمد أسد(1980م)،
األمريك ّية وكندا قام بها ّ
وأحمد عيل (1984م) ،واملسلم الكندي إريفينﻎ (1985( )T. B. Irvingم)  ،ومحمد
خليل الرحمن (1990م) ،وهاليل خان (1996م)  ،واملرتجم اإليراين -األمرييك الليه
باختيار (...)Lâleh Bakhtiâr
 .7الﱰجﺎﻤت الروﺳ ّية لﻠقرآن الﻜريﻢ:
ساهم املسترشقون الروس ،بدورهم ،يف عمل ّية ترجمة معاين القرآن الكريم
عىل غرار األوروبيّني .ومن بني هؤالء كانتمري ( )D.Kantemirسنة 1716م،
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وبوستنيكوف ( )Postnikovالذي أنجز ترجمة ملعاين القرآن الكريم سنة 1647م،
وفرييوفكني ( )Veryovkinالذي أنجز ترجمة أخرى ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة
الروسيّة سنة1790م ،وكوملاكوف( )A.Kolmakovالذي ترجم معاين القرآن الكريم
سنة 1792م ،ونيكوالييف( )Nikolayevالذي ترجم معاين القرآين الكريم مبوسكو
ما بني  1864و 1865و1876و1901م.
وكذلك ترجم سابلوكوف ( )Gordi Semionovitch Sabloukovمعاين القرآن
الكريم مبارشة من اللغة العرب ّية ،ومل ينته من الرتجمة حتّى سنة 1897م ،ث ّم
أوغناطيوس كراتشكوفسيك ( ،)Kratchovskiث ّم كاشتاليفا (...)K.S.Kashtaleva
ومث ّة أكرث من عرش ترجامت للقرآن الكريم باللغة الروس ّية.
 .8الﱰجﺎﻤت اﻹﺳبان ّية لﻠقرآن الﻜريﻢ:
تُع ّد مدرسة طليطلة ( ،)Tolèdeيف القرن الثاين عرش امليالدي ،من أه ّم املدارس
املتخصصة يف الرتجمة من العرب ّية إىل اإلسبان ّية ،وكانت تشبه بيت
األندلس ّية
ّ
الحكمة التي بناها املأمون يف بغداد يف العرص العبّايس ،وأرشف عىل هذه املدرسة
األندلس ّية رجال الدين واملستعربون اإلسبان .وقامت هذه املدرسة برتجمة مؤلّفات
عرب ّية كثرية إىل اللغة اإلسبان ّية ،واللغات األوروب ّية األخرى املتف ّرعة عن اللغة
الالتين ّية األ ّم.
أ ّما عن الرتجامت اإلسبانيّة للقرآن الكريم ،فيمكن الحديث عن ترجمة دي
البويبال ( )V.O.De La Pueblaسنة 1872م ،وترجمة مورغيوندو وأوغراطوندو
( ، )Dr.J.B de Murguiondo y Ugratondoوترجمة غراسيا برافو (J.Gracia
 )Bravoسنة 1907م ،وترجمة هرينانديس كاتا ( )A.Hernandez Cataسنة
1907م ،وترجمة كانسينوس أسينس ( )R.Cansinos Assensسنة 1951و.1954
ومضافًا إىل ترجامت استرشاق ّية إسبان ّية ع ّدة للقرآن الكريم؛ منها :ترجمة
خوان فريين ( )Juan Vernetالتي صدرت سنة 1953م[ ،[1وأخرى سنة 1963م،
[1[ Juan Vernet : El Coran,Barcelona,1953.
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وقد اعتمدت ترجمته عىل اللغة العرب ّية مبارشة ،من دون االستعانة بالرتجامت
األوروب ّية املغايرة؛ ما أ ّهل فرنيت إىل أ ْن يحتل مكانة مم ّيزة بني املستعربني اإلسبان
املهت ّمني بالدراسات اإلسالميّة[.[1

فضال عن ترجامت معارصة ملعاين القرآن الكريم؛ كام هو الحال عند خوليو كورتيس
ً
( )Julio Cortesالذي اعتمد يف ترجمته عىل النسخ املنترشة والرائجة يف أمريكا
الشامل ّية .وكذلك ترجمة أحمد ع ّبود ورفاييل كاستايانوس ()Rafael Castallanos
اللذين نرشا كتابهام (القرآن املقدس) يف بوينس أيريس يف األرجنتني سنة 1953م.
وبعد ذلك ،ظهرت ترجمة كامل مصطفى حالق ،وترجمة عبد الغاين ميالرى نابيو
( )Abdel Ghani Melara Navioالتي نرشت سنة 1979م ،وترجمة عمر قدورة
( )Omar Kaddouraوعيﴗ عامر كيبيدو ( )Isa Amer Quevedoسنة 1997م.
وعىل العموم ،فلقد ترجم القرآن الكريم إىل أكرث من مائة وإحدى وعرشين
لغة يف أنحاء العامل كافّة ،مبا فيها الهولنديّة[ ،[2والربتغاليّة ،والهنغاريّة ،واليونانيّة[،[3
وتتزايد الرتجامت القرآن ّية من فرتة إىل أخرى؛ نظ ًرا لتعطّﺶ العامل إىل معرفة الدين
اإلسالمي ،والرغبة العارمة إىل االطّالع عىل القرآن الكريم ،واستكشاف ما يحمله من
ّ
ترشيع فذّ ،وقيم نبيلة ،وأخالق مثىل ،وعقائد سليمة ،وعبادات هادية.
ً
سابعا :تقويﻢ وتعقيﺐ:

كان املسترشقون الغرب ّيون يرون يف ترجمة معاين القرآن الكريم ،وسيلة إجرائ ّية
مه ّمة للتع ّرف عىل اإلسالم واملسلمني ،بعدما انترش اإلسالم يف معظم بيئات العامل؛ مبا
فيها البلدان األوروب ّية؛ كإسبانيا يف مرحلة الدولة األندلس ّية ،ودول البلقان يف عهد
[1[ Mikel de Epalza. Anthoropos.117. Juan Vernet Historia de la Cienci a y de la Cultura, aportaciones de
la escuela de Barcelona. Editorial del Hombre.1991. P:34.
[ [2انظر :ذاكر ،عبد النبي« :قضايا ترجمة القرآن» ،سلسلة رشاع ،طنجة ،العدد1998 ،45م ،ص.82-77
الحضاري ،م.س ،ص( 77الهامﺶ).
[ [3انظر :زقزوق ،االسترشاق والخلفيّة الفكريّة للرصاع
ّ
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الدولة العثامن ّية .وقد تأكّد لديهم أ ّن القرآن الكريم هو مصدر وحدتهم ،ونهضتهم،
توسعهم وانتشارهم يف العامل .وبذلك ،يه ّدد
وتق ّدمهم ،وازدهارهم؛ والسبب يف ّ
املسيحي ،بل يه ّدد املسيحيّة حتّى يف عقر دارها .لذا ،ش ّمر
التوسع
امل ّد
اإلسالمي ّ
ّ
ّ
املسترشقون الغرب ّيون عن سواعدهم للوقوف يف وجه اإلسالم ،بالتشكيك يف القرآن،
كل ما يتعلّق بالقرآن الكريم من قريب
والتشكيك يف نب ّوة محمد ،وتشويه ّ
أو من بعيد ،باختالق األخبار ،أو مقارنة القرآن باملصادر اليهوديّة واملسيح ّية ،أو
مقارنة الترشيع القرآ ّين بالقوانني الرومانيّة.
ولقد تكلّفت الكنيسة واألديرة الكاثوليكيّة مبه ّمة ترجمة معاين القرآن الكريم،
وساعدها يف ذلك مسترشقون يهود من جهة ،ومسترشقون نصارى ،بل حتّى
بعض املستغربني واملسيح ّيني العرب ،وكان دافعهم يف ذلك هو خدمة الالهوت
واالستعامر والتبشري؛ من أجل القضاء عىل وحدة العرب ،ومتزيق لحمة األ ّمة،
واستغالل ثروات املسلمني ،وتعريضهم للجوع والفقر واالضطهاد.
ومن هنا ،بدأ املسترشقون يف ترجمة معاين القرآن الكريم باملامثلة والتقريب
تارةً ،وبتشويهها والطعن فيها تار ًة أخرى .وكانت أغراضهم يف ذلك مسيئة ومعيبة
ومضلِّلة ومغرضة ،تح ِّركهم األهواء الصليب ّية الحاقدة ،وكراه ّيتهم لﻺسالم واملسلمني؛
ما جعلهم يتع ّمدون منهج ّية استرشاق ّية ذات ّية ت ّدعي املوضوع ّية العلم ّية ،واعتامد
املناهج املعارصة يف التحليل والتفكيك.
ويبدو أ ّن الكتب التي نرشها املسترشقون الغربيّون بعنوانLe Coran/Le( :
 )koranليست برتجامت حقيق ّية ،بل هي تأويالت وتفسريات وتعليقات وانتقادات
للنص
مغرضة ملعاين القرآن الكريم؛ مبعنى أنّها ليست ترجامت أمينة ومامثلة ّ
األصيل؛ أل ّن القرآن الكريم لفظ ومعنى ،وال ميكن ترجمته إطالقًا إىل اللغات األجنب ّية
بإجامع العلامء املسلمني؛ أل ّن القرآن الكريم لفظ ،ومعنى ،ومقصديّة ،وإيقاع،
وتأثري ،وبيان ،وإعجاز .لذلك ،يكتفي املسترشقون برتجمة املعاين دون األلفاظ،
ويفرسونها ويؤ ّولونها حسب أهوائهم ،ومصالحهم ،وأغراضهم الشخص ّية ،والدين ّية،
ّ
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والالهوت ّية ،واإليديولوج ّية ،واملذهب ّية .وبذلك ،تكون تلك الرتجامت القرآن ّية قارصة
عن الرتجمة املثال ّية؛ يف حني تكتفي أغلب الرتجامت باملعنى الذي يريده املسترشق
( ،)Orientalistأو املستعرب ( ،)Arabismoأو املستمزغ ()Berbériste؛ أي :إنّها
ترجمة حرفية من جهة ،وترجمة معنويّة تأويل ّية من جهة أخرى .وهنا ،يصعب
الحديث عن إعجاز القرآن الكريم ،إذا ك ّنا نركِّز عىل املعنى دون الصياغة اللفظ ّية
كل البعد
والبالغ ّية والبيان ّية .وعليه ،فعناوين تلك الرتجامت مغالطة كبرية ،وبعيدة ّ
عن ترجمة القرآن الكريم .ويف هذا ،يقول محمد خروبات« :فمن جهة البحث
ﴫف ﰲ املﻌاين التي جاء بها القرآن الكريم،
العلمي يكون ذلك العمل من قبيل الت ّ
ّ
خاصة وأ ّن الرتجمة ال تراعي شيئًا سوى املعنى ،وحني يستحﴬ هذا املعنى بطرق
ّ
مع ّينة يت ّم البحث يف لغة من اللغات عن األلفاظ التي تتح ّمل ذلك املعنى .إىل هنا
رصف يف معاين القرآن الكريم باسم
نستنتج استنتا ًجا أ ّوليًّا هو أ ّن هذه األعامل هي ت ّ
الرتجمة ،وأ ّن الرتجمة يف النهاية هي ترجمة ملعاين القرآن وليست ترجمة للقرآن،
إذا سلّمنا مبدئ ًّيا بأ ّن هذه الظاهرة التي تزعمها املسترشقون ترجمة ملعاين القرآن
العلمي الدقيق؛ ذلك أ ّن محاوالت
وليست هي القرآن ،فإ ّن هذا يتناﰱ مع البحث
ّ
رصف يف معاين قرآن املسلمني قد قيِّد بضوابط وقواعد من ِقبَل علامء املسلمني
الت ّ
رصف يف معنى القرآن مضبوطًا؛ أل ّن اإلخالل بهذه الوسائل من شأنه
حتّى يكون الت ّ
بدال من خدمتها ،وقد سبقت تجارب متع ّددة من ِق َبل
أن يﴘء إىل هذه املعاين؛ ً
رصفت يف
أهل األهواء واملذاهب والت ّيارات والفرق املشبوهة واملنحرفة ،كلّها ت ّ
املعنى ،واستعملت وسائل تتامىش مع أهدافها وغاياتها يف الوجود؛ كانت كلّها
محاوالت للهدم ،ومل تستطع أ ْن تؤث ِّر يف القرآن الكريم ،ال من قريب ،وال من بعيد؛
أل ّن املسلمني تعاملوا مع هذا اإلنتاج مبنطق الرفض والر ّد ،وص ّنفوه ضمن خانة
يل غري املقبول)»[.[1
جاهزة يف علم التفسري وهي خانة (التفسري العق ّ
وعليه ،فإ ّن ترجامت املسترشقني للقرآن الكريم ليست ترجامت باملعنى
رصف يف املعاين ،وليست باألحرى ترجمة
الحقيقي لكلمة الرتجمة؛ ألنّها مج ّرد ت ّ
ّ
[ [1خروبات ،االسترشاق والعلوم اإلسالميّة بني نقالنيّة التأصيل وعقالنيّة التأويل ،م.س ،ص.356
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حرف ّية أو لفظ ّية؛ مبعنى أنّها مقاربات أو قراءات تأويل ّية ملعاين القرآن الكريم،
تنطلق من ذات املسترشق التي تخضع ،بدورها ،لألهواء واالقتناعات واالعتقادات
التي تشبّع بها املسترشق الغر ّيب جزئيًّا أو كلّيًّا .لذلك ،نجد بعض املسترشقني
يكتفون ببعض السور ،فيقومون بقراءتها وتأويلها مبناهج مختلفة؛ أنرتوبولوج ّية،
ونقديّة ،وسوسيولوج ّية ،وسيميائ ّية ،وموضوعات ّية ،والهوت ّية ،ويرت ّبونها حسب
أهوائهم ترتي ًبا؛ موضوع ًّيا ،أو تاريخ ًّيا ،أو نزول ًّيا ،وليس كالرتتيب الذي يوجد يف
القرآن الكريم ،وهدفهم من ذلك هو زعزعة املسلمني .بيد أ ّن تلك املقاربات
رصف يف املعنى مق ّي ًدا برشوط
التأويل ّية ليست برتجامت للقرآن الكريم ،ما دام الت ّ
رصف واالجتهاد مع مقاصد الرشع
مح ّددة عند املسلمني؛ كأ ْن ال يتعارض ذلك الت ّ
الكيل للرشيعة الربّان ّية.
يخل باملعنى ّ
الربّاين ،وأال ّ
الكيل لآلية أو السورة أو الهدف ّ ّ
وغال ًبـا ،مـا يرتبـط الكتـاب املرتجـم بعنـوان مضلِّل رئيـس ،هو (قـرآن محمد)؛
كـام يف الرتجـامت الالتينيّـة األوىل؛ مبعنـى أ ّن القـرآن مختلـق ومصطنـع كَتَبـه
نبـي أو رسـول .وبالتـايل ،مل ِ
يـأت هـذا
محمـد ،وليـس وح ًيـا ربّان ًّيـا منـ َز ًال عـىل ٍّ
يعـرب عـن البداوة
الكتـاب -بـرأي بعـض املرتجمـني املغرضـني  -بـﴚء جديـد ،بـل ّ
النرصان ّيـة واليهوديّة،
وثقافـة الصحـراء ،يسـتم ّد مضامينـه وقصصـه مـن املصـادر ّ
بطريقـة مشـ َّوهة ومح َّرفـة .ثـ ّم ،إ ّن ترتيـب القـرآن وسـوره مل يكـ ْن وفـق نسـق
صحيـح وسـليم؛ والدليـل عـىل ذلـك اختـالف العلامء املسـلمني عىل ذلـك .ناهيك
جـدال
عـن عناوينـه ،وحروفـه ،وقراءاتـه ،وجمـع مصاحفـه ،فلقـد أثـار هـذا كلّـه ً
دس سـمومهم الفكريّـة
كبـ ًريا بـني املسـلمني ،فاسـتغلّه املسـترشقون مـن أجـل ّ
التغريضيّـة؛ وهـذا مـا يثري ّ
الشـك  -حسـب تص ّورهـم -يف أ ْن يكون القـرآن الكريم
كتـاب وحـي ،بـل هـو كتاب مصطنـع ،كتبه محمد ،بعـد أ ْن التقـى بالراهب املرت ّد
الحقيقي
بحـريا ،ومبجموعـة مـن األحبـار اليهـود يف املدينة وخيرب .بيـد أ ّن الدافـع
ّ
الذي دفع املسـترشقني إىل االفرتاء ،وتزييف األخبار والحقائق ،هو انتشـار اإلسـالم
فضـال عـن كونه قـد ق ّدم
برسعـة يف العـامل ،وال سـيّام يف داخـل أوروبـا املسـيحيّة؛ ً
صـورة واضحـة وصحيحـة عن املسـيح بأنّه نبـي؛ّ كباقي األنبيـاء؛ كام انتقد
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رصفـات الرهبـان املريبـة ،بفضح اسـتغاللهم البشـع ،وتزييفهم للكتـاب املقدس؛
ت ّ
كـام فضـح اليهـود بشـكل كبري.
إذًا ،مل تك ْن الرتجامت االسترشاقيّة للقرآن الكريم ترجامت ،بل هي تقريب
ملعاين القرآن؛ إ ّما بطريقة مخترصة ومبترسة ،وإ ّما بطريقة التحشية ،واإلسهاب،
والتعليق ،عن طريق املقارنات التي تر ّجح كفّة الالهوت عىل القرآن ،بتزييف
الحقائق املعطاة ،وتشويه صورة اإلسالم ،والحكم عىل القرآن؛ انطالقًا من املصادر
املسيحيّة واليهوديّة املح َّرفة.
أضف إىل ذلك ،أ ّن هذه الرتجامت ملعاين الكتاب ال تكشف  -يف الواقع  -حقيقة
اإلعجاز القرآ ّين الذي يتمثّل يف بيانه ،وبالغته ،وتداول ّيته ،وإيقاعه ،وتنغيمه ،وتأثريه
املدهﺶ بخطاب الرتغيب والرتهيب .بل تكتفي الرتجمة االسترشاق ّية ،بإيراد املعنى
املرجعي ،وفصله عن سبب
املجازي ،بعزله عن سياقه
الحقيقي للقرآن دون املعنى
ّ
ّ
ّ
الكيل .ومن ث ّم ،مل تخرج الرتجمة االسترشاقيّة
نزوله ،وتجريده من مقامه
الترشيعي ّ ّ
ّ
عن الرتجامت الحرف ّية واللفظ ّية والقاموس ّية والتفسرييّة التي تقف عند ظواهر
النصوص واآليات والسور ،دون أن تتع ّمق يف أبعادها اإلميان ّية واألخالق ّية.
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ﺧاتمة:
لقد عمل املسترشقون الغرب ّيون عىل ترجمة القرآن الكريم منذ القرن الثاين
امليالدي ،وكانت نواياهم ودوافعهم يف ذلك س ِّيئة و ُمغرِضة ومعيبة؛ خدمة
عرش
ّ
ودعام لالستعامر والتبشري من جهة أخرى ،وانربوا عىل
للالهوت
الكنﴘ من جهةً ،
ّ
ترجمة القرآن ترجمة حرفيّة ولفظيّة وتفسرييّة ومعنويّة وقاموسيّة ملعانيه ،بهدف
أ ْن يحطّوا من شأن كتاب الله ،ويش ّوهوا صورة نب ّيه األكرم.
بيد أ ّن هذه الرتجامت االسترشاقيّة ملعاين القرآن الكريم مل تك ْن ترجامت أمينة
أي لغة عامل ّية؛ مهام كانت
ومامثلة وصادقة ّ
يل؛ الستحالة ترجمة القرآن إىل ّ
للنص األص ّ
طبيعتها وق ّوتها اللسان ّية واالستيعاب ّية .فالقرآن الكريم كتاب معجز ببيانه؛ لفظًا،
ونظام ،وبالغ ًة ،وبيانًا ،وترغي ًبا ،وترهي ًبا ،وحجا ًجا .لذا ،يصعب
ومعنى ،ومقصديّةً ،
ترجمة القرآن إىل اللغات األجنبيّة -مهام فعلنا -ترجمة علميّة دقيقة وحقيقيّة؛ أل ّن
معاين القرآن الكريم مجازيّة ،ودعويّة ،وقصص ّية ،وترشيع ّية ،ونصائح ،وأوامر ،ونواه،
ووصايا ،يف شكل أحكام رشع ّية ،وتعاليم ،وقيم ،ومثل عليا ،مو ّجهة إىل البرش كافّة
دون استثناء .ويراد منها إرشاد الناس وتوجيههم إىل طريق السالم ،وتوحيد الله ،وعدم
اإلسالمي هو الدين البديل،
اإلرشاك به ،وأ ّن محم ًدا هو خاتم األنبياء ،وأ ّن الدين
ّ
وهو آخر األديان السامويّة الذي ينسخ جميع األديان السابقة.
ومن هنا ،تتن ّوع ترجامت القرآن عند املسترشقني ،فهي ترجامت حرف ّية،
ولفظيّة ،وتفسرييّة ،وتأويليّة ،وسياقيّة ،ومقارنة ،ومضلِّلة ،وممنهجة ،ومتحاملة
وغري منصفة؛ إال يف أحيان قليلة.
تخص ترجمة معاين القرآن
لذلك ،ال ب ّد من ِذكْر مجموعة من االقرتاحات التي ّ
الكريم إىل اللغات األجنب ّية عىل النحو اآلﻲﺗ:
فعال،
 .1ليست ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغات األجنبيّة حرا ًما ،أو ً
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مكرو ًها ،أو ممنو ًعا ،بل هي جائزة وفرض كفاية ،إذا قام به البعض ،سقط ذلك
الفعل عن اآلخر  ،وال س ّيام إذا كان الهدف من الرتجمة هو التبليﻎ والدعوة إىل
التوحيد ،وتقريب معاين القرآن لغري املسلمني؛ من أجل نرش اإلسالم بني األعاجم.
مؤسسات األ ّمة الساهرة عىل ترجمة معاين القرآن الكريم من ِقبَل
 .2بناء ّ
العلامء املسلمني املتمكّنني من اللغات األجنب ّية.
 .3أ ْن تكون ترجامت معاين القرآن الكريم ترجامت جامع ّية يف شكل فرق ،يشارك
واملفرسين واملرتجمني األكفّاء ،ولو من البلدان األجنب ّية.
فيها فريق من العلامء
ّ
كل طبعة ،والتوقّف عند
 .4تصحيح ترجامت معاين القرآن الزائفة يف أثناء ّ
أخطائها وهفواتها وه ّناتها وعيوبها.
كل ترجمة قرآن ّية بتفاسريها اليقين ّية والصائبة والصحيحة ،بإبعاد
 .5إلحاق ّ
والنرصان ّية.
التفسريات اإلرسائيل ّية ّ
مبسطة ،ومخترصة ،وموجزة ،ومفهومة،
 .6تخصيص ترجامت ملعاين القرآن َّ
ومو َّجهة إىل أطفال العامل مبختلف اللغات األجنبيّة.
 .7يجوز أ ْن نأخذ باملناهج العلميّة املعارصة يف قراءة القرآن الكريم وترجمة
اإلسالمي ،وتوخي تحريف املعاين
معانيها؛ برشط أ ْن تنضبط بضوابط الرشع
ّ
بصورة مش ِّوهة؛ خدم ًة ألغراض الهوت ّية ،أو استعامريّة مغرضة.
 .8كتابة أبحاث ودراسات نقديّة ملختلف ترجامت معاين القرآن الكريم؛ من
أجل فضحها ،ودحضها مبختلف اللغات األجنب ّية من ِق َبل علامء مسلمني أكفّاء،
اإلسالمي.
غيورين عىل الدين
ّ
ومجالت ،ودوريّات ،ومراكز علميّة أكادمييّة لدراسة
 .9أ ْن تكون هناك صحفّ ،
االسترشاق ،واالستعراب واالستمزاغ ،واالستغراب من وجهة علم ّية ،كام هو
فضال عن مجلة القرآن
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية يف لبنان؛ ً
شأن املركز
ّ
واالسترشاق املعارص ،ومجلة دراسات استرشاق ّية ،ومجلة االستغراب ،ومجلة
التفاهم ،ومجالت إسالميّة أخرى تعنى مبحور االسترشاق والقرآن الكريم...
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 .10تخصيص جوائز ومكافﺂت ما ّديّة ومعنويّة ملن يخدم ترجمة معاين القرآن
الورقي أو
الكريم ،يف ضوء رؤية علميّة أكادمييّة معارصة ،باستخدام الوسيط
ّ
وجل  -من باقي البرش.
الوسيط اإللكرتو ّين؛ بغية تقريب كتاب الله  -ع ّز ّ
ّ
ملحﻖ الترجمات القرآني�ة عﻨد المستﺸرﻗين
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أهداف املسترشقني
يف ترمجة القرآن

الدكتور محمد حسن زماني

()1

بختي�ار إسماعيلوف

()2

( )1عضو الهيئة العلميّة يف جامعة املصطفى العامليّة ،من إيران.
( )2ماجستري يف التفسري وعلوم القرآن ،من أذربيجان.

ّ
مقدمة:

كانت الرتجمة منذ القدم إحدى طرق نقل املعرفة والثقافة من شعب آلخر.
الخاصة بها.
وتعترب الرتجمة يف عرصنا الحايل من العلوم ذات القواعد واألصول
ّ
بكل ِم ْن لُغتَي املبدأ واملقصد،
واملرتجم الناجح هو َم ْن يتمتّع باإلحاطة التا ّمة ّ
معنى
وميتاز بالقدرة الالزمة عىل التعبري عن املصطلحات واألمثلة املتداولة والغن ّية ً
يف اللغة األصل ،إىل اللغة امل َُرتجم إليها عىل أحسن وجه.
الخاص به يف نقل مستوى
ولكل منه أسلوبه
وللرتجمة بدورها أشكال مختلفةّ ،
ّ
معني من املعاين .ومع ذلك ،ميكن القول بجرأة إنّه ال ميكن ترجمة بعض النصوص
ّ
بدقّة .وال ّ
شك أ ّن القرآن الكريم من هذا القبيل؛ لغناه باملضامني العميقة ،وتن ّوع
مفرداته وتراكيبه الرصف ّية والنحويّة والبالغ ّية و...
ومل تك ْن تلك الحقيقة رائج ًة يف أوساط العلامء املسلمني فحسب ،بل اعرتف
بها العلامء واللغويّون من غري املسلمني م ّمن قاموا بدراسات إسالميّة كثرية؛ إذ
ما ق ّدمه املسترشقون من ترجامت قرآن ّية متع ّددة إىل مختلف اللغات األوروب ّية
واألفريق ّية والهنديّة وغريها ،مل مينعهم من الترصيح بقصور ترجامتهم عن نقل
املعنى الدقيق من لغة القرآن إىل اللغة الهدف.
وتأﻲﺗ هذه الدراسة محاولة استعراض آراء بعض املرتجمني حول ترجمة القرآن،
ومناقشتها.
ً
ّ
أوأل :اعتراﻓات المستﺸرﻗين بعدم إمكاني�ة ترجمة

القرآن الكر�ﻢ:

مل ي ّدعي مرتجم -حتّى اآلن -متكّنه من نقل القرآن الكريم إىل لغة أخرى؛ كام
هو ،دون ٍ
نقص! بل ظهر لكبار املرتجمني عجزهم املتزايد يف ذلك خالل مسار
الرتجمة ،األمر الذي دعاهم إىل االعرتاف بعظمة القرآن غناه؛ مبا يجعله عصيًّا عىل
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الرتجمة بشكل كامل ،ليصار إىل وصف ترجمتهم أنّها محاولة للتعبري عن مدى
فهمهم ملعاين كالم الله ومفاهيمه الالمتناهية ،مطلقني عىل عملهم ترجمة نسب ّية.
ويف ما ييل نستعرض آراء ٍ
بعض منهم يف هذا الخصوص:
 .1محمد مار ﻛادوك ﭘيﻜتال:

وهو باحث يف الدراسات اإلسالم ّية ومرتجم القرآن الذي ق ِّدم بوصفه أحد
مسلام من
أفضل ترجامت القرآن إىل اللغة اإلنجليزيّة .وعىل الرغم من كونه
ً
أصول إنجليزيّة وكات ًبا قدي ًرا متق ًنا للّغة العرب ّية وآدابها؛ حيث أمﴣ سنوات يف
ومتواصال مع علامء األزهر مبرص ،إال أنّه
ً
الدول اإلسالميّة معايشً ا للمسلمني هناك
كان يعتقد بعدم إمكان ّية ترجمة القرآن الكريم إىل لغة أخرى؛ ما دعاه إلطالق
(معنى القرآن املجيد) عىل كتابه «»the meaning of the glorious quran؛ بدل
استعامله لفظ «الرتجمة».
وكان يعترب القرآن إحدى عجائب الدنيا؛ فال كتاب آخر يف العامل -برأيه -قادر
عىل أن يضاهيه[ .[1وقد كتب يف مق ّدمته« :ال ميكن ترجمة القرآن ،وهذا ما يعتقد به
العلامء والفقهاء السالفون واملؤلّفون املعارصون عىل السواء .هذا الكتاب ترجمة
حرف ّية تقري ًبا ،ومحاولة قصوى إلخراجها يف قالب لغوي فصيح .وعىل الرغم من
كل ذلك الجهد املبذول ،فإ ّن هذا العمل ليس هو القرآن املجيد البتّة؛ فالسيمفون ّية
ّ
الفريدة واملوسيقى الهادئة التي تخلق يف اإلنسان حالة التح ّول؛ خشو ًعا ودمو ًعا،
أو وج ًدا وشوقًا ،ال ميكن نقلها عرب ترجمة القرآن .وليس هذا الكتاب سوى مج ّرد
ورمبا بعض ما أوحي فيه من خالل اللغة
جهد لتقديم مفهوم القرآن الكريم ّ
بديال عن القرآن العر ّيب؛ كام مل
اإلنجليزيّة .لذلك يستحيل أ ْن يكون هذا الكتاب ً
نقصد ذلك بتاتًا»[.[2
[ [1راجع :كالرك ،بيرت؛ ﭘيكتال ،مارماردوك :اسالم شناس و مرتجم قرآن [الباحث اإلسالمي ومرتجم القرآن[ ،ترجمة :روئني تن؛
سيد مجيد ،مجلة كيهان الثقافية ،العدد  ،9ص .24راجع أيضً ا:
Arberry : The Koran interpreted . v .2, p20- 21.
[2[ Pickthall Muhammad M. The Meaning of the Glorious Qur’an, p. iii.
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 .2الﱪوﻓيسور آربري:

يرى الربوفيسور آربري ،وهو أحد أبرز مرتجمي القرآن إىل اللغة اإلنكليزيّة،
كل مسلم مؤمن ،فقد ساد االعتقاد
أنّه« :مل ّا كان القرآن الكريم عني كالم الله لدى ّ
كل عمل لتقليده
منذ ال ِق َدم باستحالة ترجمته ،واعتباره معجزة كالم ّية ،يجعل من ّ
كل مؤمن تعلّمه بلغته األصل ّية؛ بغية فهم معناه»[.[1
كف ًرا .وعىل ّ
وبعد نقل آربري نظريّة ﭘيكتال وتب ّني رأيه باستحالة ترجمة القرآن ،يذهب إىل
ما ذهب إليه املسلمون بعدم إمكان ّية ترجمة القرآن الكريم[ .[2كام تج ّنب تسمية
كتابه ترجمة القرآن؛ مكتف ًيا بعنوان (مفاد القرآن).
 .3الﱪوﻓيسور أيﺰوتسو:

الربوفيسور توشيهيكو أيزوتسو ،مرتجم القرآن الكريم إىل اللغة اليابان ّية .وقد
دفعته إحاطته الواسعة باللغة العربيّة وآدابها إىل تأليف كتاب من مجلّدين عن
املفردات األكرث أه ّم ّي ًة واملصطلحات املستعملة يف القرآن ذات الصلة بـ«الله
فضال
واإلنسان واملفاهيم األخالق ّية»؛ ليثبت استحالة ترجمة أكرث ألفاظ القرآنً ،
بأي لغة؛ فهو يرى أنّ« :األلفاظ والجمل
عن عدم إمكان ّية تقديم ﳾء؛ كالقرآنّ ،
امل ُرت َجمة ال تتكافأ يف أحسن األحوال إال جزئيًّا؛ فال فائدة لها سوى اتّخاذها كعالمات
موضوعة ألوىل الخطوات ّ
املتعرثة ،وإال فهي غ ُري قادرة أب ًدا عىل تقديم ما ّدة موثوق
بها لدراسة بنية ال ّنظرة األخالق ّية إىل العالَم لدى شعب من الشّ عوب .بل إنّنا حتّى
نصا من النصوص يف أصله منيل عىل نحو غري وا ٍع تقري ًبا إىل أ ْن
عندما نقرأ فعل ًّيا ًّ
الخاصة التي غذّتها لغتُنا األ ّم ،وهكذا إىل أن نُح ِّول
النص مفهوماتنا
ّ
نقرأ يف هذا ّ
ُ
الحصول
كث ًريا من تعابريه املفتاح ّية ،إ ْن مل نح ِّولها جمي ًعا ،إىل تعابري مرادفة ميكن
عليها يف لغتنا األ ّم»[.[3
[ [1منايف أناري ،ساالر :نﮕاهی به ترجمههای انﮕلﯿسی قرآن [نظرة لرتجامت القرآن اإلنجليزيّة[ ،فصليّة «ترجمه» ،العدد  ،3ص.39
[ [2راجع :آربري ،ترجمهاش [ترجمته[.24 ،
[ [3توشﯿهﯿﮑو ،إﯾزوتسو :ساختامن معناﯾی ،مفاهﯿم اخالقی  -دﯾنی قرآن [بنية معنى املفهومات األخالقيّة-الدينيّة يف القرآن[،
ترجمة :فرﯾدون بدرهاي ،طهران ،انتشارات قلم ،ص.2
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.4ﺳانﺖ ﻫيﻠر:

فرنﴘ ومرتجم أعامل أرسطو .نرش يف العام
بارتلمي سانت هيلر مسترشق
ّ
عرب عن انبهاره
1865م ترجمة للقرآن وألّف كتاب «مح ّمد والقرآن» .وبعد أ ْن ّ
تعصب
ّ
بالسبك
القرآين وإعجازه البيا ّين ،كتب عن ترجمة القرآن ما ييل« :مل مينع ّ
نصارى العرب الشديد من االعرتاف مبدى تأثري ذلك الكتاب العظيم يف قلوب
الخاصة يف التأثري
جل مالحة كالمه وقدرته
السامعني .فإ ْن تُرجِم القرآن ،ذهب ّ
ّ
برو ًدا يف موسيقاه الدافئة وكالمه املوزون .ومع ذلك ،يبقى أفق تلك الشعلة
الخالدة متّقدة ساطعة ،تخرتق غيوم الرتجمة الكالحة»[.[1
 .5الدﻛتور ماردريﺲ:

مسترشق فرنﴘ ،كلّفته وزارتا الخارجيّة والثقافة الفرنسيّتان لدولته ترجمة 64
سورة من السور الطوال ،فأمﴣ اثني عرش عا ًما من العمل الدؤوب ألداء امله ّمة.
جل وعال؛ كام يذكر يف مق ّدمة ترجمته
يعترب األسلوب القرآ ّين أسلوب الخالق ّ
التي صدرت سنة 1926م ،ويرى «أ ّن سلطانه عىل ماليني املسلمني املنترشين عىل
املبرشين املسيحيّني يعرتفون باإلجامع بعدم إمكان
سطح املعمورة بلﻎ ح ًّدا جعل ّ
إثبات حادثة واحدة محقّقة ارت ّد فيها أحد املسلمني عن دينه حتّى اآل؛ .ذلك أ ّن
هذا األسلوب الذي طرق يف أ ّول عهده آذان العرب األوائل كان ن ًرثا فري ًدا يفيض
كل سامع يفقه
متجانسا مس ّج ًعا ،لفعله أث ًرا عميقًا يف نفس ّ
جزال ًة يف اتّساق نسق،
ً
العربيّة .لذلك كان من الجهد الضائع غري املثمر أن يحاول اإلنسان أداء تأثري هذا
وخاصة اللغة الفرنس ّية الض ّيقة (التي
النرث البديع الذي مل يسمع مبثله بلغة أخرىّ ،
ال سعة فيها للتعبري عن الشعور) املرث ّة التي ال تتنازل عن حقوقها والقاسية .وزد
عىل ذلك أ ّن اللغة الفرنس ّية؛ ومثلها جميع اللغات العرصيّة ليست لغة دين ّية ،وما
استعملت ق ّط للتعبري عن األلوهيّة»[.[2
[1[ Barthellemy, Saint Hilaire: Mohammat et Le Koran paris, p.186.
[ [2رشﯿد رضا ،محمد :الوحي املحمدي ،ترجمة :محمد عيل خلﯿيل ،طهران ،بنﯿاد اسالمی1361 ،هـ.ش ،ص.12-11
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ث ّم يشري إىل عنايته م ّدة تسع سنوات متتالية ملحاولة نقل ﳾء من القرآن إىل
اللغة الفرنس ّية برشط املحافظة عىل بالغة األصل ،وتساءل هل أمكنه التغلّب عىل
[[1
هذه الصعوبة أم ال؟!
 .6الﱪوﻓيسور آ .ﻏيوم:

العامل األورويب الربوفيسور آ.غيوم ( )A. Gullaumeصاحب الدراسات الكثرية
عن القرآن واإلسالم .عني ،خالفًا لسائر املسترشقني ،برتابط اآليات .ذكر يف كتابه
املوجز باسم اإلسالم أنّه يعترب القرآن من كتب العامل الكالسيك ّية ،والذي يستعﴢ
عىل الرتجمة ،دون أن يصاب بالنقص والعيب .ويضيف أ ّن القرآن يتم ّيز بإيقاع جميل
خاص يضفي عليه موسيقى جذّابة تستمتع بها األذان .وقد أسهب كثري من املسيحيّني
ّ
العرب يف الثناء عىل أسلوب القرآن ،بينام انبهر العارفون باللغة العرب ّية وآدابها من
املسترشقني بفصاحة القرآن وبالغته ولطافة السبك القرآ ّين.
الغني؛ شع ًرا ون ًرثا ،يضاهي القرآن؛
ويرى غيوم أنّه «ال كتاب يف األدب العر ّيب
ّ
فصاح ًة وبالغ ًة ورفع ًة؛ فال يقاس به أثر .وال تتىل آيات القرآن العرب ّية عىل أحد؛
سواء أكان عربيًّا أم أعجميًّا ،إال غاص يف نشوة روحيّة من غري إرادته»[.[2
.7الدﻛتور الحاج تﻌﻠيﻢ عيل:

الدكتور الحاج (تعليم عيل) ،رئيس قسم العلوم والفنون اإلسالم ّية يف املعهد
واملتخصص يف اللّسان ّيات.
األمريﻲﻛ يف شيكاغو ،واألستاذ البارز يف جامعة (تنﴘ)،
ّ
كان مسيح ًّيا باسم «توماس بالنتني إيرفينج» ( )T.B. irvingقبل اعتناقه اإلسالم.
وبعد أكرث من عقدين من الجهود التي بذلها لرتجمة القرآن التفسرييّة إىل اللغة
اإلنجليزيّة – األمريكيّة عىل معانٍ جديدة وأساليب مبتكرة للرتجمة أو التعبري
عنه»[.[3
[ [1رشﯿد رضا ،محمد :الوحي املحمدي ،ترجمة :محمد عيل خلﯿيل ،طهران ،بنﯿاد اسالمی1361 ،هـ.ش ،ص.12
[2[ Arberry, A, j, The Koran interpreted, V 2, P10.
 p.41.و[3[ AI .Haji Taelim Ali The.Quran The First Americah Version Translation and commentary
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ّ
ّ
ً
ﺛاني�ا:تحدياتترجمةالقرآنالكر�ﻢ-الترجمةاألكاديمية:-

فضال
يف أعقاب انتصار الثورة اإلسالم ّية يف إيران ،أُنجزِتَ ترجامت أكرث دقّ ًة للقرآنً ،
عن الدراسات واألبحاث النقديّة حول الرتجامت السابقة؛ ما يشري إىل مدى التنامي
الواسع يف عدد املرتجمني الناطقني بالفارسيّة للقرآن .وقد بلﻎ ذلك التط ّور ح ًّدا زاد
من مستوى استيعاب الكثريين لعظمة القرآن أكرث من قبل ،ليخلصوا إىل أ ّن تحقيق
ترجمة القرآن من دون خطأ ليس سوى حلم بعيد املنال[[1؛ فال أحد قادر لوحده عىل
التص ّدي لرتجمة القرآن؛ األمر الذي دعاهم إىل طرح فكرة ترجمة القرآن أكادمي ًّيا[.[2
األقل؛
وهم يرون أ ّن ترجمة القرآن بحاجة لعرشين نو ًعا من العلوم والصناعات عىل ّ
كل واحد منها؛ األمر الذي يستدعي تشكيل مجموعات
ال ميكن أن ينوء فرد بحمل ّ
من ثالثة إىل خمسة أفراد يتمتّعون باالختصاصات التالية:
 )1مجموعة اإلرشاف
 )2املجموعة االستشاريّة
وتخصصاته
 )3مجموعة علوم القرآن
ّ
 )4مجموعة تاريخ صدر اإلسالم
 )5مجموعة الرصف والنحو واالشتقاق
 )6مجموعة املعاجم واملفردات القرآن ّية
 )7مجموعة املراجع القرآن ّية
 )8مجموعة الحديث االختصاص ّية
[ [1راجع :خرمشاهي ،بهاء الدﯾن :رؤﯾای ترجمه بیغلط قرآن [حلم ترجمة خالية من األخطاء للقرآن[ ،فصل ّية ب ّﯿنات ،العدد،3
ص.64
[ [2راجع :أحمدي ،أحمد :ترجمه بیغلط قرآن ﯾﮏ رؤﯾا [ترجمة القرآن بال أخطاء مج ّرد حلم[ ،فصليّة بﯿّنات ،العدد ،1ص.77
وقد قدّمت مشاريع لرتجمة القرآن جامعيًّا (راجع :فصليّة حوزه و دانشﮕاه [الحوزة والجامعة[ ،العدد  ،5ص.)66
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مختصة باللغة العرب ّية وآدابها
 )9مجموعة
ّ
مختصة باللغة الفارس ّية وآدابها
 )10مجموعة
ّ
مختصة بالرتجمة وعلم اللغة
 )11مجموعة
ّ
مختصة بفقه املذاهب اإلسالم ّية
 )12مجموعة
ّ
مختصة بعلم الكالم
 )13مجموعة
ّ
مختصة بالتفسري
 )14مجموعة
ّ
مختصة بالكتاب املق ّدس
 )15مجموعة
ّ
مختصة بتحرير ترجامت القرآن الكريم
 )16مجموعة
ّ
مختصة مبقابلة الرتجامت املنتخبة
 )17مجموعة
ّ
مختصة باإلعداد والصياغة
 )18مجموعة
ّ
مختصة بإعداد الرتجمة النهائ ّية للطبع
 )19مجموعة
ّ
وطب القرآن
والطب القرآ ّين،
املختصة بالعلوم الطبيع ّية،
 )20املجموعات
ّ
ّ
ّ
الروحا ّين ،وعلم اآلثار القرآ ّين ،وعلم االجتامع يف القرآن الكريم ،والسنن التاريخيّة
يف القرآن الكريم ،والجغرافيا التاريخ ّية للقرآن الكريم ،ودراسة األساليب
القرآن ّية ،و...
رس الكامن وراء العجز عن اإلتيان برتجمة وافية لقرآن الكريم ،أنّه
ّ
ولعل ال ّ
مهام حاول اإلنسان االلتفات إىل مختلف النقاط والجوانب املتفاوتة ،يبقى
ذهنه وفكره محدو ًدا بالرتكيز عىل موضوع واحد أو مواضيع ع ّدة ،من دون أ ْن
يتمكّن من أ ْن يعكس الجهات واألبعاد كافّة؛ ما يجعل من املستحيل اإلتيان
برتجمة وافية للقرآن!
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ً
ﺛالﺜا :المستﺸرﻗون المترجمون للقرآن:

قﺲ ترجﻢ القرآن:
 .1بطرس املب ّجﻞ ،أ ّول ﱟ
ولد األب (بطرس املب ّجل) يف فرنسا (نحو 1156 - 1092م) .درس علوم الدين
منذ طفولته بتوصية من أبيه ،ث ّم التحق بسلك الرهبنة يف السابعة عرش من عمره
الديني ،أصبح يف الثالثني من
عىل يد القديس (هوكس) .بعد سنوات من النشاط
ّ
عمره رئيس دير كلوين رشقي فرنسا[.[1
بادر بطرس إلنجاز أول ترجمة للقرآن إىل الالتينية سنة 1343م.
خلص بطرس من حصيلة سفرتني له إىل بالد األندلس اإلسالم ّية وما عاين من تأث ّر
املسيح ّيني بثقافة املسلمني ومعرفتهم هناك ،أنّه ال ميكن وقف تق ّدم دين مح ّمد
بعنف السالح األعمى ،وإمنّ ا بق ّوة الكلمة؛ عرب اتّخاذ سبيل الحكمة واملعرفة واملنطق
املسيحي ،ووجد أ ّن خوض هذه املعركة
فضال عن عنرص املحبّة يف الدين
املحكمً ،
ّ
أوال .فكلّف راهبني؛ أحدهام:
العلم ّية بنجاح ره ٌن بتعميق املعرفة بأفكار العد ّو ً
إنجليزي يدعى (روبرتوس كتي نسيس) أو (روبرت كتون) ( )Robert Kettonالذي
كامال ،واآلخر :يدعى (هريمان داملاين – داملاﳾ) الذي
أَوكَل إليه مه ّمة ترجمة القرآن ً
عهد إليه مسؤوليّة إعداد ترجمة القرآن الكريم .وقد م ّول بطرس ذلك املرشوع مبيزانيّة
ضخمة متّخذًا من مناطق شبه الجزيرة اإليبريية مق ًّرا له .كام استعان يف الرتجمة بﺂخر
عر ّيب مسلم ،ال توجد معلومات عنه سوى ما يبدو أ ّن اسمه كان مح ّم ًدا[.[2
ويذكر بطرس دافعه األساس لرتجمة القرآن؛ بقوله« :إ ّن الجرم الذي ارتكبه
مح ّمد ال يُطلَق عليه سوى تسمية الهرطقة أو الوثن ّية .وعليه ينبغي العمل ض ّد
ذلك األمر ،ولك ّن الالتني ال يعرفون سوى لغاتهم؛ ولهذا ال يستطيعون التع ّرف عىل
حجم هذا الخطأ ،وال يستطيعون إغالق الطريق أمام هذه الهرطقة؛ لهذا كلّه
[ [1راجع :بدوي ،عبد الرحمن :موسوعة املسترشقني ،ص85؛ العقيقي ،نجيب :املسترشقون ،ج ،1ص.122
[ [2راجع :بدوي ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.86
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اشتعل قلبي وفكري وأسخطني رؤية الالتني وهم غري مدركني دوافع هذا الخطر
وتجاهلهم إيّاه يضعف مقاومتهم أمامه ،وال أحد يستطيع الر ّد ،لذلك ذهبت
التوسل والنقود جعلت أولئك
أبحث عن
ّ
متخصصني يف اللغة العربيّة ،وعن طريق ّ
املتخصصني يقومون برتجمة تاريخ ديانة هذا املسكني وأسسها وكتابه الذي يُس ّمى
ّ
القرآن ،وقد سلّمت املرتجمني املسيح ّيني واح ًدا من الرساسني (املسلمني)؛ ﻲﻛ تكون
الرتجمة مطابقة متا ًما حتّى ال يكون هناك خطأ يل ّوث أفكارنا.[1[»...
لقد شكَّلت هذه الرتجمة النوا َة األوىل لباقي الرتجامت األوروب ّية األخرى للقرآن
الكريم؛ وهي عبارة عن:
ـ ترجمة (إريفابيني) سنة 1547م من الالتينيّة إىل اإليطاليّة
ـ ترجمة (ساملون شفايجر) سنة 1616م من اإليطاليّة إىل األملانيّة
ـ ترجمة القرآن سنة 1641م من األملانيّة إىل الهولنديّة
« .2أندريه دو رير» ( )Andre du Ryerالذي ترجم القرآن سنة 1674م من
العرب ّية إىل الفرنس ّية مبارشة.
« .3ماراجي» ( )Marachiالذي نرش ترجمة كاملة للقرآن بالالتين ّية سنة
1698م؛ وذلك بعنوان (.)refutation alcorani
 .4ترجمة «سيل» ( )Saleاإلنكليزيّة للقرآن الكريم سنة 1734م ،والتي تع ّرضت
النتقادات شديدة .وقد اعترب املسلمون ،الذين ترجموا القرآن إىل اإلنجليزيّة،
محتاال وكاذبًا.
ً
«سيل»
 .5ترجمة (رادويل) ( )Radwellإىل اللغة اإلنكليزيّة سنة 1861م.
واملتخصص يف ترجمة الكتب
 .6ترجمة (آندريه شو َرﻲﻛ) اليهودي املعروف،
ّ
الدين ّية ،والذي ترجمة القرآن الكريم إىل اللغة الفرنس ّية سنة 1991م.
[ [1راجع :بدوي ،عبد الرحمن :موسوعة املسترشقني ،ص85؛ العقيقي ،نجيب :املسترشقون ،ج ،1ص.86
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ﺧاتمة:

ق ّدم املسترشقون ترجامت ع ّدة للقرآن الكريم باللغات األوروب ّية واألفريق ّية؛
وحتّى الهنديّة ،إال أنّهم مل يكونوا مدفوعني لتحقيق هدف واحد من وراء عملهم
املس بالقرآن الكريم وإبطاله ،فوضعوا
يف الرتجمة؛ إذ كان منهم مغرضون ،يتو ّخون ّ
املختصني املسلمني
ترجامت غري معتربة ومليئة باالفرتاء والكذب؛ األمر الذي دعا
ّ
يف هذا املجال إلبداء ثالثة آراء يف مقاربة أهداف املسترشقني يف هذا الخصوص؛
فاتّخذ البعض جانب حسن الظ ّن آخذين إيّاهم عىل محمل الخدمة ،يف ما ذهب
البعض اآلخر إىل سوء الظ ّن معتربين هدفهم التسلّط والخيانة ،بينام ترى مجموعة
أخرى من ذوي الرأي املسلِّ ِمني بﴬورة تج ّنب تعميم إدانتهم جمي ًعا ووضعهم يف
خانة واحدة ،عىل الرغم من ارتكاب بعض املسترشقني والباحثني الغرب ّيني جرمية
فضال عن حالة التح ّول التي اعرتت بعضً ا من
رشا وترجم ًةً ،
خيانة القرآن الكريم؛ ن ً
أولئك املسترشقني؛ نتيجة اطّالعهم عىل حقائق اإلسالم ،وإعجاز القرآن الكريم
وعظمته ،فأذعنوا له ،وآمنوا به ،واعتنقوا اإلسالم ،بعد أ ْن كان الحقد ميأل قلوبهم
تجاهه ،والبغض تجاهه يحدوهم يف عملهم .بل مل ي ُحل عدم تق ّبل البعض اآلخر
لﻺسالم دون اعتبار القرآن إحدى عجائب العامل التي سبقت باقي الكتب السامويّة
كل نقصان وعيب.
كامال وخل ًّوا من ّ
ً
ولذا نجد أ ّن املسترشقني قد ترجموا القرآن الكريم وفق مقاربات مختلفة ،إال
أ ّن ما الالفت للنظر اعرتاف الباحثني واملرتجمني املنصفني منهم والذين ال أهداف
معنى وأدبًا وبالغ ًة...؛
مغرضة لهم ،بعجز الرتجمة عن عكس أوجه الجامل القرآين؛ ً
ما دعاهم إىل تج ّنب إطالق عنوان الرتجمة عىل أعاملهم .يف ما دفعت املضامني
القرآنيّة الراقية بعضً ا من أولئك العلامء واملفكّرين إىل اإلميان بالقرآن ،ليرتاجعوا
كلّ ًّيا عن أفكارهم املسبقة عن القرآن؛ باعتباره كتابًا مختلقًا من ذهن مح ّمد،
ويؤمنوا بصدقه.
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ترمجات القرآن الكريم إىل الفرنس ّية
-قراءة يف اآلل ّيات واخللف ّيات-

الدكتور مكي سعد هللا

اإلسالمي ،جامعة تبسه  -الجزائر.
( )1باحث يف الفكر
ّ

()1

ّ
مقدمة:

اإلسالمي منذ بدايات الوحي ،بعد
بدأ الجدل حول القرآن الكريم يف العامل غري
ّ
االطّالع األ ّويل عىل محتوياته الترشيع ّية وتعاليمه اإلنسان ّية التي تبني اإلنسان يف
عقيدته؛ من خالل نفي التبعيّة البرشيّة يف العبادة والتوحيد ،والدعوة إىل الوحدانيّة
بتجاوز عبادة املشابه والنظري ،واالرتقاء بالذات والروح والعقل من مدارج الدون ّية
إىل عوامل الروحان ّية ،يف تجلّيات للعقيدة الصحيحة التي تربط املخلوق بالخالق،
دون وسائط وقرابني ،والتحليق بالعبادة يف آفاق تتّصل مبا بعد املوت.
خاصة؛ لروح الدين وقيمته،
وقد افتقدت املنظومات الغرب ّية عا ّمة ،والفرنس ّية ّ
وملذات العبادة وجوهرها ،بعد سيطرة الفكر املتط ّرف املنحرف من العقائد وامللل
والنحل الوضع ّية التي أنهكت كاهل ال ُع َّباد واملريدين بالقرابني والطقوس الفاسدة
والعبادات الساذجة؛ ما ولَّد موجات وحركات نقديّة تحثُّ عىل التم ُّرد والتح ُّرر من
هيمنة السلطة الدين ّية.
وكان هذا الوضع وهذا املناخ أرض ّية وداف ًعا وحاف ًزا ودعو ًة للمنظومة االسترشاق ّية
نص مق ّدس ظهر عند املسلمني ،يزخر بقيم التسامح
الفرنسيّة للسعي نحو استكشاف ّ
والعلم واألخ ّوة ،وينبذ التط ّرف واإلكراه .وتحت أقنعة الفضول املعر ّيف والعداوة،
بالنص القرآ ّين؛
وتحصني «الذات» و«الدين» ،انطلقت عمل ّيات التواصل واالت ّصال ّ
ابتدا ًء من محاوالت يوحنا الدمشقي (676( )Jean Damascèneم749-م) ،و(موىس
بن ميمون) ( ،)1204-1138( )Moïse Maïmonideوتوما اإلكويني (Thomas
1225( )d’Aquinم1274 -م) ،وبطرس املب َّجل (-1092( )Pierre le Vénérable
 )1056الذي كان أ ّول َم ْن ش ّجع مرشوع ترجمة القرآن إىل لغة غرب ّية ،فظهرت أ ّول
ترجمة للقرآن الكريم إىل اللغة الالتين ّية عىل يد الربيطاين روبرت كيتون (Robert
1110( )Kettonم1160 -م) يف الفرتة ما بني (1136م1157 -م) ،ث ّم تتابعت الرتجامت،
وتوسعت الدراسات االسترشاق ّية املتعلّقة بالقرآن ومعانيه.
َّ
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مل يرتجم هؤالء املسترشقني القرآن الكريم ،بل حاولوا الر ّد عليه من خالل
املالحظات املد ّونة يف الهوامﺶ ،واإلضافات الدالل ّية أللفاظه ،وإثارة الشبهات؛ عرب
االستعانة باألساطري؛ لتعزيز املواقف املتحيّزة التي غالبًا ما تفتقد إىل االعتدال
والعلم ّية واملوضوع ّية التي أشاروا إليها يف مق ّدمات ترجامتهم ،يف محاولة إلثارة
نظريّة سياق ّية متوارثة تعتقد بأ ّن الحضارة الغرب ّية وريثة الحضارة اليونان ّية هي
«نص»؛ لذلك تفتقر إىل
حضارة «عقل» ،يف حني أ ّن الحضارة العرب ّية هي حضارة ّ
التأويل والتفسري ،وهي الرؤية واملنظور الذي تب َّناه بعض داريس القرآن الكريم؛
لغوي ميكن أن نصفه بأنّه
ومنهم :نرص حامد أبو زيد ،حيث يقول« :القرآن ّ
نص ّ
نصا محوريًّا .وليس من قبيل التبسيط أ ْن نصف
ميثّل يف تاريخ الثقافة العرب ّية ًّ
((النص))؛ مبعنى أنّها حضارة انبنت أسسها
الحضارة العرب ّية اإلسالم ّية بأنّها حضارة
ّ
((النص)) فيه»[.[1
وقامت علومها وثقافتها عىل أساس ال ميكن تجاهل مركز
ّ
لقد ذابت القيمة املعرفيّة للقرآن املرت َجم ضمن فضاء املرجعيّات املبتذلة
املؤسس عىل فلسفات
والسطح ّية بتطبيقاتها ملعايري التف ّوق
ّ
املركزي األورو ّيبَّ ،
ولكل ثقافات االختالف.
اإلقصاء لـ«آلخر» ّ
ووفق جدل ّية التب ّني والت ّجني ،تتقاطع الرتجامت الفرنس ّية للقرآن منه ًجا وهدفًا،
وتتجسد يف تقديم القرآن الكريم منت ًجا
تتجىل
منتجة أنساقًا وظيف ّية وإجرائ ّيةَّ ،
َّ
مؤس ًسا عىل األساطري وتعاليم دينيّة مستقاة من الكتب السامويّة
ثقافيًّا برشيًّا َّ
السابقة ،بدقة وذكاء من مح ّمد .فتح َّولت الرتجمة يف هذا الظرف املعر ّيف إىل
النص امل ُق َّدس ويُناهضه وينتقده؛ عوض
آل ّية لصناعة معادل
موضوعي يُعادي ّ
ّ
تقديم معانيه يف جامل ّيات أدب ّية ولغويّة وفكريّة.
وقد مكَّنت املناهج النسق ّية النقديّة املعارصة من تفكيك بنية الرتجامت
الفرنسيّة للقرآن ،فبتوظيف منه َجي املقارنة والنقد الثقا ّيف ،واالستعانة مبنهج
يل) ت ّم اكتشاف التشابه الكبري يف التو ّجهات والرسالة،
العلوم البين ّية (املنهج التكام ّ
ّ
العريب2014 ،م ،ص.9
النص ،دراسة يف علوم القرآن ،ط ،1الدار البيضاء ،املركز
[ [1أبو زيد ،نرص حامد :مفهوم ّ
الثقايف ّ
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النص املق ّدس ،من أبعاده
فاتّضحت اسرتاتيج ّيات التح ُّيز والتشويه ،ومتظهرت يف إخراج ّ
الروح ّية والترشيع ّية ،وإقحامه -تصنيفًا -ضمن الخطابات اللغويّة محدودة الداللة
املعجميّة ،املنفتحة دون قيود وضوابط عىل التأويل ،الذي أفقدها الجوهر والروح.

وهام
فكانت الرتجمة القرآن ّية؛ وفق هذا املنظور ،آلة ج ّبارة ووسيط تسلّطي ،صنع ً
بديال
متخيَّ ًال عن املنظومة القرآنيّة بترشيعاتها وأحكامها ،خوفًا من انتشارها ،فتكون ً
عن الكتب السامويّة املح َّرفة وامللل والنحل الوضع ّية ،فتو َّحدت وظيفتها يف صناعة
صورة منط ّية ،مش َّوهة و ُمرعبة عن القرآن ،باستغالل صعوبات إيجاد مرادفات وبدائل
لغويّة للعديد من األلفاظ واملصطلحات الرشع ّية؛ ما أفسح املجال للتأويل والتوظيف
األيديولوجي الذي يتناسق ويتوافق مع مرجعيّات املركزيّة األوروبيّة.
ّ
ويحاول البحث تت ُّبع مسار الرتجمة الفرنس ّية للقرآن الكريم ،متّخذًا مبدأ
الرتجمة بوصفها اجتها ًدا فكريًّا يكشف عن رؤى «الغرييّة» يف تص ّوراتها وتلقِّيها
ظل هويّته وخصوصيّاته الثقافيّة.
والعقدي لــ«األنا» يف ّ
الحضاري
امل ُنجز
ّ
ّ

فقد كان القرآن املعجز ببيانه وصوره وتراكيبه فت ًحا جدي ًدا أمام اللغات العامل ّية
اللغوي عىل احتواء األفكار وتفسريها ،وتذ ُّوق جامليّات
لتدرك مدى عجز معجمها
ّ
الصورة البيان ّية؛ باإلضافة إىل هذا العجز تعرض إشكال ّية التح ُّيزات املعرف ّية املوصوفة
بعدوان ّية مب ّينة ،وتدليس مقصود يف اختيار األلفاظ والتعابري والرتاكيب ،ويف تفسري اآليات
واملشاهد واألحداث التاريخية التي تجلَّت أكرث يف املق ّدمات والحواﳾ التوضيح ّية.

ونظ ًرا التّساع فضاءات االهتامم برتجامت القرآن الكريم يف املنظومة الفرنس ّية؛
قد ًميا وحديثًا ،فإ ّن هذه الدراسة ستكتفي بعرض الرتجامت األكرث شهرة وروا ًجا
وحضو ًرا متميِّ ًزا يف األوساط األكادمييّة ،والتي شكَّلت مبضامينها ما ّدة علميّة لالقتباس
والتوثيق يف الدراسات واألبحاث العلم ّية امل ُحكَّمة[ ،[1يف محاولة لتفكيك بعض

[ [1ترتكز املد ّونة البحثيّة عىل الرتجامت اآلتية:
M. SAVARY, Le KORAN, Garnier Frères, Libraires-Editeurs, Paris.
- M.KASIMIRSKI, Le KORAN, CHARPENTIER, Libraire.
- Editeur, Paris,1865- Denise Masson, Le Coran, Bibliothèque de la Pléiade, Paris.
-Jacques BERQUE, Le Coran, Essai de Traduction, Albin Michel, paris, 1995 .
94

ﺗﺮﺟﺎﻤت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ إﱃ اﻟﻔﺮﻧﺴ ّﻴﺔ -ﻗﺮاءة ﰲ اﻵﻟ ّﻴﺎت واﻟﺨﻠﻔ ّﻴﺎت-

املغالطات والشبهات التي شاعت؛ بحكم كرثة التداول اإلرادي والقرسي ،من خالل
االقرتان بثنائ ّية القصديّة يف التزوير والتشويه ،أو بغياب سلطة معرف ّية بديلة تدحض
الشبهات وتص ِّوب الخطأ واملغالطة ،دون تَحيُّز واندفاع يف تكرار األحكام الجاهزة
والصور النمط ّية ،وتلتزم املوضوع ّية يف التقويم؛ بعي ًدا عن سلطة املرجع ّيات اإلقصائ ّية.
هذا وتسعى الدراسة إىل تقديم رؤية استعراضيّة ملواقف املنظومة الفرنسيّة
يف الرتجمة القرآن ّية ،باالعتامد عىل معايري النقد الثقا ّيف وأسسه وآل ّياته يف تفكيك
األنساق املضمرة والدوافع املسكوت عنها تحت سلطة املرجع ّيات وهيمنة ثقافة
التح ّيز والالموضوع ّية ،باإلضافة إىل الكشف عن الدوافع والخلف ّيات الثقاف ّية التي
أنتجت تحيُّزات معرفيّة ومغالطات لغويّة مقصودة لتشويه املعاين والدالالت وغري
مقصودة تعود لخصوص ّيات بُنية اللغة العرب ّية ومم ِّيزاتها الرتكيب ّية عا ّمة ،والبيان
خاصة.
اإلعجازي للخطاب القرآ ّين ّ
ّ
إ ّن رسالة اإلسالم اإلنسان ّية تقتﴤ الرتجمة بوصفها وسيل ًة علم ًّية للوصول إىل
«اآلخر» وإدراك ثقافة االختالف ،ولذلك ففعل النقل يحتوي مضامني وإشكاالت
النص املنقول؛
تتعلّق باملنهج واآلليّة واملعجم؛ وهي عوامل تؤث ِّر؛ سلبًا وإيجابًا ،يف ّ
ما يستدعي اتّباع اسرتاتيج ّيات مم َّيزة تح ِّدد العالقة بني الناقل واملنقول عنه ،وبني
لكل
الناظر واملنظور إليه؛ مبراعاة املق ّدسات ،واحرتام الخصوص ّيات الثقاف ّية ،تجاوزًا ّ
وفكري.
حضاري
صدام
ّ
ّ
فرهانات املثاقفة تقتﴤ تنمية الوسائط وتطويرها ،والرتجمة فعل ثقا ّيف ووسيط
مركزي يف عمليّات التقارب والتواصل والحوار ،وتقليص املسافات ،وامتصاص التوترات
ّ
بني املل ِقي واملتلقِّي ،وتجاوز االختالفات األيديولوج ّية التي تولِّد وتُثري أفكار اإلقصاء،
وتع ّمق ثقافات العداوة والعنرصيّة.
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ً
ّ
أول :ترجمة القرآن الكر�ﻢ؛ إﺷكالت مﻨﻬﺠية:

تطرح مسألة ترجمة القرآن الكريم ونقله من حاضنته البيان ّية ومهده اللسا ّين
العر ّيب املبني ،إشكاالت متن ّوعة ومتع ّددة ،تتجانس وتتناغم يف أبعادها املنهج ّية
والعلميّة ،فﺂفاق النقل ترتبط بسياقات لغويّة وثقافيّة وحضاريّة ،تُعيق الرتجمة
وت ُعرقلها؛ ذلك أ ّن لغة ّ
النص األصل ّية (اللغة املرت َجم منها) ترتبط بإعجاز ذاﻲﺗّ
االشتقاقي ،والرثاء
وشخﴢ ُمي ِّيزها عن غريها من اللغات العامل ّية ،من حيث البناء
ّ
ّ
كام وكيفًا؛ ما يصعب عىل املرتجم األجنبي إيجاد مرادفات وبدائل
املعجمي؛ ً
ّ
لغويّة متن ّوعة ،باإلضافة إىل اختالف ألوان البيان والبديع؛ وهي املحسنات
واملجازات التي تصنع الصور الذهن ّية والجامل ّية والبالغ ّية التي تُشكِّل هويّة
خاصة.
ّ
وعطفًا عىل ذلك ،تضاف قض ّية ثانية متعلّقة بعلم املصطلح أو املصطلح ّية؛
ذلك أ ّن ألفاظ القرآن الكريم يف أغلبها مصطلحات مقاصديّة ،وترشيع ّية،
وعباديّة ،وحدود ال معادل لسا ّين لها يف اللغة املرت َجم إليها؛ نظ ًرا الختالف
الحضارات والثقافات وتباينها؛ ما يُنتج صعوبات و ُمع ِّوقات تحول دون نقل
لغوي لتوليد الداللة ،وتدفع هذه
املعاين بدقّة وموضوع ّية ،ودون اجتهاد
ّ
لفظي يُنظِّم معاين املصطلحات
اإلشكال ّية إىل إثارة رضورة وحتم ّية وجود معجم
ّ
الفردي إىل
الرشعيّة ودالالتها ويُح ِّددها ،وهو العمل الذي يتجاوز االجتهاد
ّ
املؤسسات الرشع ّية واملجامع اللغويّة
الجامعي
العمل
املوسوعي الذي تتب َّناه ّ
ّ
ّ
التي تُحظى بالرشع ّية واملصداق ّية واملوثوق ّية؛ أل ّن تحديد املصطلح بدقّة
يغني عن الحشو والتأويل والغلط ،باإلضافة إىل س ّد الذرائع أمام التح ُّيزات
املعرفيّة واأليديولوجيّات الفكريّة من الولوج إىل اللفظ بالتحريف والتدليس،
فاملصطلحات «رحيق العلوم ...وخالصات معرف ّية يفرتض فيها أ ْن متثّل صو ًرا
تعرب عنها؛ حيث تنوب الكلمة االصطالح ّية الواحدة
مصغّرة وافية للمفاهيم التي ِّ
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عن عرشات الكلامت اللغويّة الغائبة التي من شأنها أن تعرف املفهوم املعر ّيف
املرج ّو تقدميه»[.[1
وهنا تأﻲﺗ إشكال ّية تداول ّية ترفعها اآلية الكرمية وتعرضها القراءات اإلعجازيّة
ملضمونها ،قال -تعاىل :-ﱫ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
ولعل روح
¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á Àﱪ[ّ ،[2
التح ّدي واإلعجاز يتَّسع الحتواء اختالف الزمان واملكان الذي يقتﴤ بالﴬورة
ظل اختالف اللغات وضمن مناخه
اختالف األجناس واألعراق وتباين األلسنة ،ويف ّ
وفضائه يكمن التح ّدي يف إيجاد بالغة وبيان القرآن العر ّيب.
وتفرز هذه املقاربة رؤية جديدة وتطرح فلسفة جامل ّية متعلّقة بإمكانات
النقل وأرضبه من ترجمة املعاين واحتوائها ،وتفسري مواقف ومشاهد؛ وفق منه ٍج
ٍ
نقال أمي ًنا للمعاين واألفكار بﺂل ّيات لسان ّية ولغويّة حضاريّة تضمن
جديد يحفظ ً
املعاين واملباين ،وتحافظ عليها ،دون هدم لهياكلها الدالليّة والبيانيّة ،ودون تحريف
ملصطلحاتها.
للنص القرآ ّين من املسترشقني الذين خربوا
وإذا كان أغلب املرتجمني الغرب ّيني ّ
العلمي يقتﴤ عدم الخلط بني املجهودات
ثقافات الرشق ودياناته وآدابه ،فإ ّن املنهج
ّ
االجتهاديّة يف فهم املعنى ،ث ّم نقله الذي يحتمل النقص والضعف والخطأ ،وات ّهام
الجميع ورميهم بالتواطؤ وتشويه الحقائق والخيانة العلميّة؛ باإلضافة إىل التدليس
الفكري .وقد «توالت
والتحريف تحت سيطرة األيديولوجيا والعقيدة واالنتامء
ّ
رس ق ّوة املسلمني،
الرتجامت بعد ذلك ،بعد أن تأكّد للغرب ّيني أ ّن القرآن الكريم هو ُّ
وهو جامع شملهم ،فعمدوا إىل تشويه صورة اإلسالم؛ مبا أدخلوه يف هذه الرتجامت
من تحريف وحذف ،وتغيري وتبديل ،وتقديم وتأخري ،وتالعب باأللفاظ واملعاين»[،[3
العريب الجديد ،ط ،1الجزائر ،منشورات االختالف؛ بريوت ،الدار
النقدي
[ [1وغليﴘ ،يوسف :إشكاليّة املصطلح يف الخطاب
ّ
ّ
العربيّة للعلوم نارشون1429 ،ھ.ق2008 /م ،ص.69
[ [2سورة البقرة ،اآلية .23
[ [3حمد ،عبد الله خﴬ :القرآن الكريم وشبهات املسترشقني ،قراءة نقديّة ،بريوت ،دار الكتب العلميّة1440 ،ھ.ق2018 /م ،ص.67
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ويكاد يقع اإلجامع حول فساد ن ّيات املسترشقني يف الرتجمة القرآن ّية ،مع الرتكيز
عىل األهداف الدافعة للرتجمة والغايات منها ،والتي تظهر بارزة من فعل النقل.
«وإذا كان كثري من املسترشقني يعرتفون بصعوبة ترجمة القرآن الكريم ،إال أنّهم
خاضوا التجربة تحت ضغط أهدافهم .فالعيوب التي تس ّجل عليها كثرية؛ كالنقص،
أو اإلضافة ،أو التقديم ،أو التأخري ،أو التحريف ،أو التشويه»[.[1
كام ال ميكن -أيضً ا -نفي تهمة التح ّيز املعر ّيف املقصود الذي فرضته املركزيّة
/اليهودي ،وفلسفة املرويّات الكربى،
املسيحي
الثقاف ّية الغرب ّية وروح الالَّهوت
ّ
ّ
وأطروحات األيديولوجيّات مبختلف تيّاراتها ومدارسها« .كام سطا األوربيّون عىل
العقيدة النرصان ّية مبفاسدهم البولص َّية (نسبة إىل بولص) ،التي استحوذت عىل
الفكر النرصا ّين ،ونقلت الكنيسة إىل أوربا ،لتجد فيها بعد عقيدة مبتدعة مغايرة
عن العقيدة النرصان ّية ،ومن ث ّم صارت لتعاير الكنائس الرشق ّية عىل أنّها الكنائس
البدائيّة؛ اليوم جاء هذا البحث ليسلّط الضوء عىل مرشوع مامثل إليجاد إسالم
والدس فيها بتغيري املفاهيم
جديد ،عن طريق ترجمة مفاهيم القرآن الكريم،
ْ
اإلسالم ّية ،وتجويف اإلسالم من إسالم عر ّيب إىل إسالم معارص»[.[2
وتتن ّوع آل ّيات التشويه؛ من التفسري املؤدلج ،إىل توظيف املناهج واملقاربات
املشبوهة التي تنتج الرؤى املزيفة .و«لقد مت َّيز سلوك أغلب املسترشقني عند دراسة
الغض من قيمة الرتاث
النص القرآ ّين من أنّه سلوك منحاز؛ فهو م ّرة يكون باتّجاه ّ
ّ
اإلسالمي وإظهاره مش ّو ًها ،وأخرى بات ّجاه الطعن بالقرآن وبوسائل متع ّددة ،ففي
ّ
اإلسالمي بأنّه فكر متناقض من داخله؛
األوىل كانوا يحاولون من خالله إظهار الفكر
ّ
وذلك بتقدميه تقد ًميا سطح ًّيا للمتلقّي الغر ّيب أو املستغربني من العرب واملسلمني
الدارسني بجامعتهم»[.[3
القرآين ،ط ،1عامن ،دار اليازوري العلميّة2013 ،م ،ص.22
ّ
النص
[ [1حينوين ،رمضان :املسترشقون وبنية ّ
[ [2النارص ،سامر :تراجيديا الرتجمة واالسترشاق ،فتنة تفسري معاين القرآن وترجمته للغة اإلسبانيّة ،إسطنبول ،أصوات للدراسات
والنرش2018 ،م ،ص.8
القرآين عند املسترشقني ،ط ،1بريوت؛ كندا ،دار الرافدين2016 ،م ،ص.48-47
ّ
النص
[ [3النرصاوي ،عادل عباس :إشكاليّة فهم ّ
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ّ
ً
ﺛاني�ا :القرآن والترجمة؛ جدلية التقديﺲ والتﺄويل:

فكري ومعر ّيف بني األنا واآلخر لثقافة التواصل،
أصلت الرتجمة؛ باعتبارها نسق
َّ
ّ
وتحطيم الحدود بني األمم والشعوب ،وتقليص املسافات بني املل ِقي واملتلقِّي،
باإلضافة إىل تب ّنيها للتع ّددية والتن ّوع بوصفها رهانات واسرتاتيجيّات للتقارب،
وتنمية الفعل الثقا ّيف املوصوف باإلبداع واملقرتن باملتسامح؛ إلميانها باستحالة
العزلة الثقاف ّية ،فهي آل ّية ومنهج وإرادة تفتح آفاقًا لتالقح األفكار والتواصل
اإلنسا ّين .فقد فكّكت الرتجمة مقولة الشاعر اإلنجليزي روديارد كبلنﻎ (–1865
 )Rudyard Kipling( )1936حني قال« :الرشق رشق والغرب غرب ..ولن يلتقيا!»
العاملي ،واملعرفة الكوسموبوليت ّية ،واالنفتاح عىل الغرييّة؛
بدعوتها إىل الفكر
ّ
باعتبارها مرآة للذات يف منجزها ووجودها وكينونتها.
املحيل
فالرتجمة انعكاس «الذات» يف مرآة غرييّة االختالف ،ومقارنة للمنجز ّ ّ
املحيل من الوافد ،ملامرسة النقد الذا ّﻲﺗ ،ث ّم االندفاع
العاملي ،ومتييز
باملنتج
ّّ
ّ
واالنطالق نحو اإلبداع والتميّز ،ونحو املامنعة والتحصني من اسرتاتيجيّات االستالب
الفكري واملعر ّيف .وهي -كذلك -وسيط ثقا ّيفُ ،منتج للمعرفة
واالغرتاب والغزو
ّ
الجديدة ،واكتشاف اآلخر يف متظهراته وتجلّياته اإليجاب ّية والسلب ّية ،فهي تتجاوز
حدود العالقة الجدل ّية بني لغتني مختلفتني؛ مبنى ومعنى ،هيكل وبنية ،إىل رهانات
عامليّة وعومليّة تساهم يف تقليص الفجوات املعرفيّة بني املركز والهامﺶ ،وصناعة
تتأسس عىل مبادئ احرتام الهويّات والخصوص ّيات الثقاف ّية ،ضمن
مثاقفة ن ّديَّة ّ
الطبيعي.
الحضاري
فضاء التدافع
ّ
ّ
إ ّن ما مي ّيز القرآن الكريم هو ربّان ّية مصدره؛ وهي الصفة التي متنحه القداسة
والحامية ،ولك ْن يف اآلن نفسه تُح ِّمله رسالة العامل ّية والكون ّية وتجعل خطابه ،خطابًا
عا ًّما مو ّج ًها إىل البرشيّة جمعاء؛ مبختلف إثنيّاتها وأعراقها وسالالتها ،وتزخر آيات
القرآن بدالالت التوجيه الكو ّين واملقصديّة الشمول ّية والدعوة العا ّمة ،وقد أحﴡ
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الباحثون يف الحقل القرآ ّين ما يقارب الثالمثائة وخمسني ( )350آية تحثُّ وت ُؤكِّد
وت ُّ
اإللهي ،ومحاورته للبرشيّة جمعاء،
النص القرآ ّين
ُدل يف سياقاتها عىل عامل ّية ّ
ّ
ودعوتها إىل التوحيد ،قال تعاىل :ﱫ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

« ¬ﱪ[ ،[1وقال -أيضً ا :-ﱫx w v u t s r
yﱪ[ .[2ومن دالالت العموم -أيضً ا -الحضور الكثيف ملصطلحي (اإلنسان)

و(الناس) بالصيﻎ اإلعراب ّية املختلفة والبنيات الرصف ّية املتن ّوعة ،فقد ورد مصطلح
(اإلنسان) خمسة وستني ( )65م ّرة[ ،[3بينام ورد مصطلح (الناس) مئتان وواحد
وأربعني ( )241م ّرة[ ،[4وتُفيد (أل) االستغراق والعموم والحرص.
ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي يف كتابه العني ،وابن منظور يف لسان العرب،
والجواهري يف (الصحاح) أ ّن لفظ (اإلنسان) لفظ عا ّم يطلق عىل املذكَّر واملؤنث[،[5
للداللة عىل العموم بعامل ّية الرسالة القرآن ّية وشمول ّيتها للجنسني املرأة والرجل ،وقد
ّ
يدل يف حاالت نادرة عىل نبي الله (آدم) أبو البرشيّة ليوحي بتح ّمله مع نسله بجميع
اختالفاتهم اللسان ّية والعرق ّية رسالة التوحيد ،يف حني أ ّن اللفظ يف بق ّية اآليات األخرى
يحﴬ عا ًما دون تخصيص شخص بعينه مبارشة عن طريق التحديد الهويّاﻲﺗ أو بطريقة
غري مبارشة عن طريق الصفات والنعوت التي توحي بالتحديد والتعيني.
يف حني أ ّن لفظ (الناس) اسم جنس يطلق عىل الساللة اآلدم ّية بصفة عا ّمة؛
وهو املعنى الذي اتّفق عليه علامء املعجم ّية العرب ّية ،ويحمل دالالت االت ّساع
مشتق من إنس؛ أي
واالنتشار والالنها ّﻲﺋ من البرش .واﻹﻧﺴﺎﻧ ّﻴﺎت ،جمع إنسان،
ّ
البرشي» املتباين واملختلف
«البرش»؛ مبعنى «إنرثوبوس» ،ويقصد بـ «الجنس
ّ
[ [1سورة الفرقان ،اآلية .1
[ [2سورة األعراف ،اآلية .158
[ [3انظر :أبو الفتوح ،محمد حسني :قاﻤﺋة معجم ّية بألفاظ القرآن الكريم ،درجات تكرارها ،بريوت ،مكتبة لبنان1410 ،ھ.ق/
1990م ،ص.20
[ [4انظر :م.ن ،ص.118
[ [5انظر :الجوهري ،إسامعيل بن حامد :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،بريوت ،دار
العلم للماليني1990 ،م ،ص.904
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عن «فصيلة الحيوان» أو «الفوطبيعي» ( .)surnaturelوإنسان ّيات هي مجموع
السامت املم ّيزة لﻺنسان بصفته إنسانًا.
وقـد اسـتدعت الـﴬورة املعرف ّيـة والحتم ّيـة العقديّـة نقـل معـاين القـرآن
الكريـم وأحكامـه وترجمـة مضامينـه إىل الشـعوب واألمـم غـري الناطقـة باللغـة
العرب ّيـة ،فتح ّملـت اللغـات العامل ّيـة عبـﺊ البحـث عـن معجـم يناسـب اللفـظ
األقـل يقـرتب منـه دون تشـويه أو تزييـف
القـرآ ّين ويالﻤﺋـه ويحتويـه ،أو عـىل ّ
أو تحريـف أو تح ُّيـز ،ولكـ ّن الرتجمـة ،كـام ع َّرفهـا اللغويّـون واملرتجمـون هـي
كـام جـاء يف لسـان العـرب «الرتجـامن بالضـ ّم والفتـح ،هـو الـذي يرتجـم الكالم؛
أي ينقلـه مـن لغـة إىل أخـرى»[ ،[1ويف تـاج العـروس «نقلـه مـن لغـة إىل لغـة
أخـرى»[ ،[2وقـال محمد حسـني الذهبـي« :الرتجمـة تطلق يف اللغة عـىل معنيني،
األ ّول :نقـل الـكالم مـن لغـة إىل أخـرى بـدون بيان ملعنـى األصل املرتجـم؛ وذلك
كوضـع رديـف مـكان رديـف من لغة واحـدة ،والثاين تفسـري الكالم وبيـان معناه
بلغـة أخـرى»[ ،[3أ ّمـا الرتجمـة يف املصبـاح املنـري فيقـول« :ترجـم الـكالم ،إذا ب َّينه
فرسه بلسـان غـريه ،وترجم كالم غـريه وعنه،
وأوضحـه ،ويقـال ترجـم كالمـه ،إذا َّ
نقلـه مـن لغـة إىل أخـرى ،ومنه الرتجـامن»[.[4
ً
ّ
ّ
ﺛالﺜا :القرآن الكر�ﻢ؛ ترجمة الﺎﻠمترجﻢ )جدلية اللغوي
ّ
والﻔقﻬي(:

مؤسسات رشع ّية
استندت بعض الرتجامت الغرب ّية للقرآن الكريم عىل فتاوى ّ
إسالميّة ،فاستفادت من الرشعيّة الفقهيّة للزيادة والتحريف والتزوير والتدليس
العريب1988 ،م ،ج ،2ص.26
[ [1ابن منظور
اإلفريقي ،محمد بن مكرم :لسان العرب ،ط ،1بريوت ،دار إحياء الرتاث ّ
ّ
[ [2الزبيدي ،محمد بن محمد بن الحسني :تاج العروس ،بريوت ،دار العلم للماليني1988 ،م ،ج ،8ص.211
[ [3الذهبي ،محمد حسني :التفسري واملفرسون ،بريوت ،دار األرقم ،ج ،1ص.17
[ [4الفيومي ،محمد :املصباح املنري ،ط ،1مرص ،مطبعة التقدّم العلميّة1322 ،ھ.ق ،ج ،1ص.38
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واالفرتاء ،فقد أوﴅ مجمع البحوث اإلسالم ّية بعدم جواز ترجمة القرآن الكريم[،[1
كام منع األزهر الرشيف ترجمة القرآن الكريم لفظًا ،وأجاز ترجمة تفسريه.
فكري وإدراك معر ّيف يرتكز عىل مرجعيّات متع ّددة الروافد
والتفسري اجتهاد
ّ
واألصول واملنابع؛ ما يسمح بهيمنة الذات ّية والنمط ّية واأليديولوجيا.
النص القرآ ّين
ّ
ولعل تت ّبع مقاربة الالمرتجم ( )L’Intraduisibleيف ضبط ّ
وفكري يفتح آفاق التأويل
لغوي
ومصطلحاته واإلقرار باستحالة إيجاد معادل
ّ
ّ
الخطا ّيب ،ويسمح للمرتجم الخائن بالتعبري اإليطايل «املرتجم خائن» (Traduttore,
 )traditoreومطابقة للحكمة القائلة بأ ّن الرتجمة هي «ف ّن الخيانة»؛ بالتالعب
تحصل عىل مرشوع ّية
والتأويل والتحويل والتحوير والتح ّيز واألدلجة،
وخاصة أنّه َّ
ّ
اإلسالمي الذي أعلن عن عدم إمكان ّية
الفعل التزييفي والتحريفي من سلطة الفقيه
ّ
ترجمة القرآن« .إ ّن أيّة محاولة لوضع فعل التكافؤ بني لغة الوحي ولغات الشعوب
غري املؤمنة يُع ُّد أم ًرا ال ُمفكَّر فيه وممنوع ،وتقف التقاليد الدينيّة عائقًا أمام
غريت ذلك بافتتاحها آلفاق
ترجمة الكتاب الالمحاﻰﻛ ،ولك ّن الفتوحات اإلسالم ّية َّ
جديدة بني املبادئ (تحريم الرتجمة) ،والتطبيقات (رضورة تعريف األمم األعجم ّية
بالقرآن الكريم)»[.[2
وجاءت ترجامت القرآن الكريم ضمن سياقات وأنساق ثقاف ّية بعينها ،فرضتها
مالبسات التواصل واملثاقفة وفلسفة الرشق العجائبي؛ باإلضافة إىل فوبيا اإلسالم
قدميا وحديثًا حول ترجمة القران الكريم ،ترجمة حرف ّية أو تفسرييّة ،وأجمع أغلبهم عىل التحريم
[ [1تضاربت آراء الفقهاء؛ ً
خوفًا من تحريف املعاين واألحكام ،وتواصلت االختالفات إىل حارضنا ،ونورد يف هذا املقام دراسة للسيّد محمد رشيد رضا أبدى
فيها رأيه يف الرتجمة ،حيث قال« :لقد أجمعت األ ّمة عىل أ ّن القرآن الكريم هو كالم الله املنزل عىل مح ّمد بلسان عريب
مبني معجز للخلق أجمعني ،كام أجمعت عىل أ ّن القرآن هو أساس دين الله الذي أكمل به ما أوحاه الله إىل رسله من قبله،
بنصه،
بنصه العر ّيب ،فبلغه كام أمره ربّه ،وأمر أصحابه وأتباعه أن يبلّغوه إىل جميع البرش ّ
وأمر رسوله أن يبلغه كام أنزل عليه ّ
وعجام عىل أ ّن الله -تعاىل -تعبّد بهذا القرآن العر ّيب؛ كل َم ْن آمن به وبرسوله؛ تالوة ،وتدب ًرا،
ففعلوا ذلك ،كام أجمعت األ ّمة عربًا
ً
وحكام بني الناس ...كام أجمعت األ ّمة اإلسالميّة عىل أ ّن ما فرضه الله عىل
وامتثاال لألوامر واجتنابًا للنواهي،
ً
وإدراكًا ،واعتبا ًرا،
ً
بنصه العر ّيب املنزل ...وأجمعت عىل أنّه ال يُباح للمسلمني ترجمة القرآن بلغة أخرى
أفرادها من قراءة يف الصالة هو تالوة القرآن ّ
يتع ّبد بها يف الصالة والتالوة والترشيع ،ويُطلق عليها اسم كالم الله وكتاب الله والقرآن الكريم» (انظر:
رضا ،محمد رشيد :مجلة املنار ،ط ،1مطبعة املنار1350 ،ﮪ.ق1932 /م ،ج ،3ص.)185
[2[ Pierre Lassave, Traduire l’intraduisible, Revue Archives de sciences sociales des religions, juilletseptembre, 2009, p13.
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وﺑﺎراﻧﻮﻳﺎ ( )paranoiaالفتوحات اإلسالم ّية؛ وهي حاالت الشعور باالضطهاد
اإلسالمي ،وهي
الوهمي التي سيطرت عىل امل ُتخ َّيل الغر ّيب خالل مرحلة االنتشار
ّ
ظواهر ما زالت مستم ّرة إىل غاية اليوم تحت مظاهر وأقنعة جديدة؛ كالحروب
الصليب ّية ،واإلرهاب ،واإلسالموفوبيا.
وال ميكـن أكادمييًّـا وموضوعيًـا تعميـم مفهـوم ثقافـة املؤامـرة عـىل جميـع
النـص القـرآ ّين بالرتجمـة واتّهامهـم بالتدليـس ،فبعضهـم
املرتجمـني الذيـن تناولـوا ّ
غري
إلهي
ّ
توحيـديَّ ،
سـعى إىل أغـراض علم ّيـة رصفة للكشـف عـن مضامني كتـاب ّ
مسـار اإلنسـان ّية بتعاليمـه وترشيعاتـه ومبادئـه ،وأنتـج اجتهاده تجـاوزات لغويّة
فرضتهـا طبيعـة اللغـة املرت َجـم منهـا؛ ببيانهـا وخصوصيّاتهـا ،فتب َّنـى لغـة توافقيّة،
وهـو املبـدأ الـذي يلتجـأ إليـه املرتجمـون يف التعامـل مـع النصـوص غـري القابلـة
للرتجمـة ( ،)Traduire l’intraduisible : négocier un compromisحيـث
«تتحـ َّول الرتجمـة إىل عمل ّية تواصل ووسـيط ،يسـمح بإمكان ّية الحـوار بني اللغات
كل حـوار ال بـ َّد مـن أرضيّـة مشـرتكة للتفاهـم والتفاعـل ،ويف
والثقافـات ،ففـي ّ
الحـوار الثقـا ّيف يجـب تحقيـق عوامل مشـرتكة تكـون مرج ًعـا ضام ًنا إلقامـة الفعل
التواصـيل»[.[1
فقـد يتجـاوز املرتجـم الغـر ّيب إدراك بعـض املضامـني واملحمـوالت الدالليّـة
واملفاهيـم والصـور البالغ ّيـة املتعلّقـة بخصوص ّيـات اللغـة العرب ّيـة وجامل ّياتهـا
الف ّن ّيـة ،وهـي اللمسـات البيان ّية التي ما زال يلهث وراءهـا البالغ ّيون إلدراك كنهها
والتلـذّذ ببيانهـا وبديعهـا ،و«معلـوم أ ّن النصـوص املق ّدسـة تشـكِّل داﻤﺋًـا تح ّديًـا
للمرتجمـني ،فهـذه النصـوص تتّصـف بكثافـة سـيميائيّة تسـمح بتع ّدديّـة تأويليّـة
مفتوحـة»[.[2
[1[ Christine Durieux, Traduire l’intraduisible : négocier un compromis, revue Meta, Les Presses de
l’Université de Montréal, Volume 55, Numéro 1, mars 2010, p 23.
[2[ Naima Dib, D’un Islam textuel vers un Islam contexuel, Presses de l’Université d’Ottawa, 2009,
Introduction, p1.
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ّ
ّ
ً
رابعا :القرآن بالﻔرنسية؛ إنزلﻗات وانحراﻓات معرﻓية
ّ
ّ
ّ
ولغوية وتا��خية وعقدية:

وقع االهتامم عىل الرتجامت الفرنسيّة التّساع فضائها وانتشارها جغرافيًّا يف
خاصة) ،ويف العديد من األقاليم الفرانكوفون ّية
املستعمرات الفرنس ّية (شامل إفريق ّيا ّ
اإلفريقي من نخبة فرانكوفون ّية قويّة وامتداد
(أفريقيا عا ّمة) .وتعاين دول الشامل
ّ
وتغلغل عميق وكبري للثقافة الفرنس ّية ،يف حني تعاين دول إفريقيا عا ّمة من ق ّوة
حركات التبشري التي تتّخذ أقنعة كثرية ومزيّفة؛ ومنها بالتحديد :املنظّامت ذي
الطابع اإلنسا ّين والدعوات الفكريّة والسياس ّية التي تسعى إىل تقويض انتشار
السيايس األصو ّيل.
اإلسالم تحت شعارات محاربة اإلرهاب واإلسالم
ّ
أ ّما من الناحية املنهج ّية ،فاملقاربة اتّجهت نحو الرتجامت الفرنس ّية؛ ألسباب
علم ّية وموضوع ّية؛ منها:
العدد الهائل من املسترشقني الفرنس ّيني الذين اهت ّموا بالقرآن؛ ترجمة ودراسة،
مع إدراك حجم التحيُّز املعر ّيف للمنظومة الفكريّة الفرنسيّة ومتركزها حول محور
اإلثني واملعر ّيف
العقالن ّية األوروب ّية التي ترفض االختالف والتع ّدد ،وتؤمن بالتفاوت ّ
بني األجناس واألعراق.
كانت الرتجامت الفرنس ّية منطلقًا للعديد من الرتجامت األوروب ّية؛ ما أنتج
السطحي.
توس ًعا يف تعميم األخطاء بالحذف والزيادة والتأويل الفاسد والتفسري
ّ
ّ
تتّحد رسالة الكشف عن شبهات الرتجامت الفرنس ّية للقرآن يف حامية
املسلمني/الفرنسيّني؛ سواء الذين انحدروا من الهجرات أو من معتنقي اإلسالم
الفرنس ّيني ،من التشويه الفاضح ألصول الرشيعة وكتابها املق َّدس ،الذي ق ّدم رؤية
معاكسة للمفاهيم والترشيعات والقيم السامية الواردة يف القرآن ،بالتحريف
التفسريي تارة أخرى .فاملنظومة الثقاف ّية الفرنس ّية تخﴙ عودة
تارة ،والتزييف
ّ
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املسلمني الفرنس ّيني إىل األصول الحقيق ّية لﻺسالم واستلهام قيمه السامية؛ ما
االجتامعي.
يُ ِّؤثر سل ًبا -حسب اعتقادها -عىل عمل ّيات التك ُّيف واالندماج
ّ
ال تدخر الفرانكوفون ّية جه ًدا يف البحث عن االنتشار والرواج والشيوع ،وقد
اتّخذت من القرآن الكريم؛ ملكانته وقيمته وقداسته ،أرض ّية للتمظهر والربوز وإعادة
وبخاصة بعد االمتدادات الكبرية لدراسات التابع
الفكري الغر ّيب،
التموقع يف املشهد
ّ
ّ
( )les subalterns studiesالتي قابلت شقيقتها دراسات ما بعد الكولونيال ّية
(.)Postcolonialisme
ﻛرونولوجيا الﱰجﺎﻤت الفرنس ّية لﻠقرآن:

يرتبط تاريخ ظهور أ ّول الرتجامت الفرنس ّية للقرآن الكريم ،بالرتجامت الالتين ّية؛
النص القرآ ّين ،بأبعاده الروحيّة وآفاقه
باعتبارها نواة
ومؤرشا النطالق اكتشاف ّ
ًّ
لعوامل ما بعد املوت ،وتص ّوراته ألنظمة الحياة املختلفة ومواقفه من الديانات
السامويّة وأنبياء الله ورسله إىل مختلف األمم والشعوب.
فتأسست عىل ترجمة الراهب الالهوﻲﺗ بطرس املب ّجل ()Pierre le Vénérable
َّ
( )1156-1092رئيس دير كلوين ( )Clunyيف جنوب فرنسا ،ترجامت ودراسات ومقاربات
تهدف إىل تحقيق رهانات معرفيّة وأيديولوجيّة ،فتجلَّت األبعاد املعرفيّة يف االجتهادات
تجسدت اآلثار األيديولوجيّة
املتعلّقة باالكتشاف والتطلّع إىل جديد الرسالة اإلسالميّة ،بينام َّ
يف التعليقات والتعقيبات والردود ،بالزيادة والحذف والتحليل واملقارنة والتحوير؛ ما أبعد
خاصة.
الرتجامت عن وظيفتها النقل ّية للمعاين إىل إنتاج سياقات معرف ّية ّ
وقد أحصت "الببليوغرافيا العامل ّية لرتجامت معاين القرآن" (world bibliogra-
 )phy of traslations of the Meaning of the Qur’ânسنة 1986م ما يُقارب
 2668ترجمة للقرآن الكريم ،ليصل إىل زهاء خمسة وستني لغة ( ،)65ودافع
رشا
الرتجمة هو «أ ّن التع ّدديّة اللغويّة والدين ّية ملختلف املجتمعات كانت سب ًبا مبا ً
للشعوب التي ال تتقن العرب ّية يف االهتامم بالقرآن وإيالئه العناية البالغة»[.[1
[1[ Jean Delisle, Judith Woodsworth, Les traducteurs dans l’histoire, Les Presses de L’Université d’Ottawa,
Editions UNESCO, 1995, p181.
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وتعود الرتجمة الفرنس ّية األوىل للقرآن الكريم إىل أندريه دي ريري (André
الخاصة للقرآن الكريم ،بعنوان
 )1660-1580( )du Ryerحني ق ّدم ترجمته
ّ
«قرآن مح ّمد منقول من العربيّة إىل الفرنسيّة» (L’Alcoran de Mahomet
 )translaté d’arabe en Françoisسنة 1647م ،وكانت هذه الرتجمة استجابة
لدعوات «املدرسة التاريخ ّية النقديّة» ( )l’école historico-critiqueالتي طالبت
باالنفتاح عىل املغايرة التاريخ ّية بالنقد والتحليل ،فاستجاب األملاين تيودور نولدكه
( )1836-1930( )Nöldeke Theodorمبص ّنفه «تاريخ القرآن» (Geschichte des
.)1860( )Korâns
وأعقبت ترجمة دي ريري ( )du Ryerترجمتني متم ّيزتني كانتا لبِنتني مركزيّتني
للرتجمة الفرنس ّية للقرآن الكريم ،األوىل لـ «صافاري» ()Claude-Étienne Savary
( )1788-1750بعنوان «القرآن ،منقول من العربيّة مع مالحظات ومق ّدمة مخترصة
لحياة محمد» (Le Coran, traduit de l’arabe, accompagné de notes, et
 )précédé d’un abrégé de la vie de Mahometسنة  ،1783-1782ث ّم ترجمة
الفرنﴘ ذي األصول البولون ّية ألبري كازميريسيك ()Kazimirski Albert
املسترشق
ّ
حجام
(« )1887-1808القرآن» ( )Koranسنة 1869م ،وقد كانت الرتجمتان ّ
أقل ً
السويرسي تيودور بيبلياندر ()Bibliander Theodor
من ترجمة املسترشق
ّ
( )1564-1504التي ق ّدمها سنة 1543م عن الرتجمة الالتين ّية للقرآن من قبل روبري
دي كيتون (.)Robert de Ketton
وبعد اختفاء ترجمة أنطوان غاالن ( )1646-1717( )Antoine Gallandالتي
أشار يف مذكراته أنّها استغرقت ستّة عرش شه ًرا ( ،)16تع ّددت الرتجامت بعد جملة
النص املق ّدس ،فجاءت
األعامل املركزيّة التي ه َّيأت مناخات وأرض ّيات االنفتاح عىل ّ
ترجمة ريجيس بالشري ( )1973-1900()Régis Blachèreسنة 1966م ،ث ّم ترجمة
سيّدة مراكﺶ ( )1994-1901()Denise Massonسنة 1967م؛ وهي أ ّول ترجمة
للقرآن تنجزها امرأة ،وتلتها ترجمة جون غروجون (-1912( )Jean Grosjean
 )2006سنة 1979م ،باإلضافة إىل ترجمتني ملسترشقني فرنس ّيني من أصول جزائريّة
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املولد؛ وهام :أندريه شوراﻲﻛ ( )2007-1917( )André Chouraquiسنة 1990م،
وجاك بريك ( )1995-1910( )Jacques Berqueسنة 2002م .وعىل الرغم من
التط ّورات الكبرية يف حقل املعجميّة واملناهج النقديّة؛ إال أ ّن الرتجامت الفرنسيّة
بقيت وف ّية للمصادر األوىل «اتّجه تاريخ ترجمة القرآن يف فرنسا حتّى منتصف
القرن التاسع عرش إىل الدقّة ،وهي الخطوة التي دعا إليها جميع املرتجمني ،ولك ّنهم
النص القرآ ّين»[.[1
ما زالوا يعتمدون يف ترجامتهم عىل املصادر القدمية يف ترجمة ّ
ويعترب البحث يف الرتجامت الفرنسيّة جميعها مد ّونة واحدة ونواة مركزيّة
تشكِّل كتلة واحدة؛ ألنّها عىل الرغم من تن ُّوعها؛ من حيث املرتجم ،واختالف الزمان
واملكان؛ إال أ ّن مالمح الوحدة واإلجامل سمة مركزيّة مشرتكة بينهم ،فانطالقًا من
آثار دي ريري( )Du Ryerإىل ترجمة غاالن( ،)A.Gallandومرو ًرا برتجمة صافاري
ووصوال إىل املعارصين؛ أمثال :جاك بريك ،وغريه ،نجد أنّهم يق ُّرون
ً
(،)Savary
باستحالة ترجمة القرآن ومعانيه؛ لي ِّربروا انحرافاتهم وانزالقات املعاين من خالل
ُعرب عن وجهة النظر األيديولوج ّية
املالحظات والتدوينات الهامش ّية التي غال ًبا ما ت ِّ
أو املركزيّة األورو -مسيح ّية ،أو اليهود -مسيح ّية يف التفسري والتأويل.
لقد ترجم القرآن الكريم إىل اللغة الفرنس ّية نخبة مسترشقة ،تف َّننت يف إتقان
اللغة العربيّة وعلومها ،فارتحلت إىل الرشق لالطّالع عىل قرآن محمد وآداب
أقوامه ،فجمعت املعلومات وراكمت عندها املصادر واملراجع ،ولك ّنها مل تتمكّن يف
خاصة) ،ومن
معظمها من التح ّرر من سلطة الكنيسة والدراسات البابويّة (إيطاليا ّ
وخاصة تلك األيديولوج ّيات املؤمنة بنظريّات
هيمنة املرجع ّيات باختالف أطيافها؛
ّ
التفاوت بني األعراق والحضارات التي حرصت عىل تقديم القرآن الكريم؛ بوصفه
أمنوذ ًجا للترشيعات العدوان ّية العنرصيّة التي ال ميكنها التفاعل والتك ّيف مع
ثقافات االختالف والغرييّة.
وقد أنتجت املنظومة الفكريّة واألدب ّية والدين ّية الفرنس ّية ترجامت كثرية ،متّفقة
[1[ Sylvette Larzul, Les premières traductions françaises du Coran, )XVIIe-XIXe siècles( Archives de sciences
sociales des religions, 147,juillet-septembre, 2009, p163.
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مضمونًا من حيث التح ّيز والتحريف والتأويل ،وتكرار الصور النمط ّية املتوارثة
رصح به الباحث
عن مرويّات القرون الوسطى وفرتة الحروب الصليب ّية .وهذا ما ّ
الفرنﴘ رينو نريم ( )Renaud Termeيف ختام أطروحته للدكتوراه ،املناقشة عل ًنا
يف جامعة بوردو ( )Bordeauxالفرنس ّية سنة 1916م ،املوسومة بـ «تلقّي النخبة
الفرنس ّية لﻺسالم بني  1830و  ،»1914حيث قال« :مل يتمكّن الفرنس ّيون أب ًدا من
إخفاء رؤية اإلسالم التي غرسها فيهم مسيح ّيو العصور الوسطى ،ما بني  1100و
 ،1140فالقصص والتعليقات عن اإلسالم ومح ّمد ،متخيَّلة ،مستم ّدة من األساطري
الشعب ّية الفولكلوريّة والنصوص البيزنط ّية ،هي قصص كراهية أنتجها مسيح ّيو
أخالقي»[.[1
الرشق ،جاعلني من مح ّمد كائ ًنا ُمه ِّد ًما وال
ّ
وتقو ًميا عا ًّما للرتجامت الفرنس ّية؛ باستثناء ترجمة أنطوان غاالن (Antoine
 )1715 -1646( )Gallandالتي اختفت عند تقدميها للمكتبة امللك ّية ومل تنرش
أب ًدا[[2؛ فإ ّن استعراض مضامني الرتجامت الفرنسيّة ومحتوياتها؛ ابتدا ًء من ترجمة
ووصوال إىل
ً
دي ريري (« )De Ryerقرآن محمد» (،)L’Alcoran de Mahomet
آن -سيلفي بواسيلفو (« )Anne-Sylvie Boisliveauالقرآن بنفسه» (Le Co-
 )ran par lui-mêmeيكشف عن تح ّوالت كبرية يف املعنى وتغيريات فاضحة يف
يل سلطة
الداللة ،ترجع ألسباب موضوعيّة ودوافع ذاتيّة ،فقد ظهرت وبشكل ج ّ
املرجع ّية الدين ّية اليهوديّة واملسيح ّية عىل مستوى تفسري آيات القرآن وتوضيح
وتجسدت األيديولوجيا السياس ّية والثقاف ّية
رسالة محمد وتأويل سريته،
َّ
للمركزيّة الغرب ّية يف انتقاد أحكام الرشيعة وتعاليمها وتسفيه معتنقي اإلسالم
«املح ّمديّني».
[1[ Renaud Terme, La perception de l›islam par les élites françaises )1830- 1914(, Thèse de doctorat, sous
la direction de Marc Agostino, Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, 2016, p448 .
[ [2تعدّدت تفسريات غياب ترجمة غاالن عن املحافل األكادمييّة ،ورمبّا تعود األسباب إىل هيمنة املركزيّة الغربيّة ،وروح
املؤسسات البابويّة واملعاهد الالهوتيّة ونفوذ قساوستها ورهبانها ،الذين اعرتضوا عىل انتشارها
الحمالت الصليبيّة ،وسلطة ّ
وخاصة أ ّن املرتجم قد استفاد استفادة هائلة من
يل ،وتج ُّنبها اإلساءة إىل اإلسالم ورسوله الكريم،
ّ
ورواجها؛ لوفائها ّ
للنص األص ّ
الفارسية والرتكية؛ سواء يف الرتجمة الحرفيّة ،أو يف ترجمة املعاين ،وهو السكرتري
ترجامت املسلمني للقرآن الكريم إىل اللغتني
ّ
الخاص للسفارة الفرنسيّة يف إسطنبول املتمكِّن من اللغات الرشقيّة (العربيّة ،والرتكيّة ،والفارسيّة) التي أهَّلته لرتجمة قصص
ّ
«ألف ليلة وليلة».
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وساهم ضعف املؤ ّهالت اللغويّة والعجز يف فهم رسالة القرآن الروح ّية يف
انزالق املعنى وانتقاله من الداللة املعقولة واملنطق ّية إىل املعنى السطحي السخيف
املختلط بالثقافات املحلّيّة واألساطري العا ّمة؛ ما أنتج أحكا ًما ومواقف منطيّة تجعل
النص القرآ ّين ،ورق ّيه
من املسلم أمنوذ ًجا للوحش ّية والتخلّف ،يضيع معها قداسة ّ
الروحي يف العبادة ،وإنسان ّيته يف الترشيع.
ّ
ومن الصعوبات املنهج ّية حرص جميع املغالطات وتعدادها يف الرتجامت
الفرنس ّية ملعاين القرآن الكريم ،لذلك اكتفى البحث بعرض مناذج لع ّينات مح ّددة؛
بهدف التنبيه والتحذير والدعوة إىل إعادة القراءة والتصويب والتقويم .قال
تعاىل :-ﱫm l k j i h gﱪ[.[1تجسدت االنحرافات والشبهات يف الرتجامت الفرنس ّية للقرآن الكريم يف
وقد ّ
محاور ومعامل ميكن حرصها يف ما ييل:
 .1اﻻنﺰﻻقات الﻌقد ّية:

يُثري إرصار املسترشقني املرتجمني للقرآن الكريم عىل نسبة القرآن إىل النبي
مح ّمد أسئلة منهج ّية وعلم ّية وعقديّة ،فمن الناحية املنهج ّية العلم ّية ،مل يثبت
عن الرسول ،وال عن غريه من املسلمني؛ صحابة وتابعني ،نسبة القرآن إىل نفسه،
اإللهي الذي يتح ّدى البالغة
واال ّدعاء ببنائه وتشكيله ،مضافًا إىل طبيعة الخطاب
ّ
العرب ّية بلمساته البيان ّية ،وطبيعة بناء الجملة العرب ّية وتراكيبها وهياكلها اإلعراب ّية
وموازينها الرصف ّية.
ويف ِّرق علامء اإلسالم بني القرآن والحديث الرشيف والحديث القديس،
ويح ّرمون نسبة القرآن إىل غري الله :ﱫ3 2 1 0 / . - , +
 5 4ﱪ[ ،[2ومينعون عىل غريهم هذه النسبة؛ لعدم ثبوت األدلّة القطع ّية
يل.
والح ّجة الب ّينة والربهان العق ّ
[ [1سورة الحجر ،اآلية .9
[ [2سورة النجم ،اآليتان .4-3
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عىل الرغم من ذلك ،نجد املسترشقني يقعون يف التناقض حني يؤ ّرخون لسرية
الرسول؛ فهم يؤمنون بأُ ّم َّيته وعدم قدرته عىل القراءة والكتابة؛ فيقولون« :هو
رمبا أخالقه؛ كرجل ُمل َهم من
رسل إىل األ ّميّني ،ليُ ِّبني لهم ّ
مي (ُ )Illettréم َ
نبي أُ ِّ
أعىل»[ ،[1فهم يؤمنون أنّه من الناحية املعرف ّية غري قادر عىل التأليف وس ِّن القوانني
والترشيعات ،وعاجز عن القراءة والكتابة؛ كام تُورِد أغلب كتب السرية ،ولك ّنهم
يتجاهلون إراديًّا ذلك؛ فينسبون القرآن إليه ،وينفون عنه روح القداسة والتنزيه
اإللهي ،فريون أ ّن «القرآن هو القانون والتعاليم والترشيعات التي وضعها مح ّمد
ّ
للعرب؛ بصفته القائد األعىل للدين وس ِّيده»[.[2
ويُرجِع بعضهم إطالق «األ ّميني» عىل «عا ّمة الناس» ،أ ّما «األُ ّم ُّي ()Ommi
()Illittré؛ فهي تطلق دون إكراه عىل مح ّمد نفسه»[.[3
ويرى جريارد جينات ( )2018-1-1930( )Gérard Genetteيف كتابه عتبات
نصا مصاح ًبا ()Para Texte؛
نصا موازيًا أو ًّ
( [4[)Seuilsأ ّن مق ّدمات الرتجامت ت ُشكِّل ًّ
وهي رساالت مقصودة لتثبيت األفكار ،وإثارة االهتامم ،وتلخيص الرؤية ،وبيان املواقف؛
لذلك جاءت املالحظات الببليوغراف ّية ( )Notice Bibliographiqueاملتموضعة يف
مق ّدمات الرتجمة ،عبارة عن رسالتني :األوىل ذات وظيفة إغرائ ّية (Fonction deduc-
 ،)tiveوالثانية تحتوي وظيفة دالل ّية (.)Fonction connotative
ولذلك ركّز املرتجمون عىل طرح أفكارهم لتشويه صورة القرآن ،من خالل
بالنص القرآ ّين وال بسرية الرسول ،فقد ربط صافاري
إضافات وتأويالت ال تتّصل ّ
( )Savaryبني الرسول واسترشاف املستقبل وعلوم الغيب؛ ليمنحه ملكة علم
النص القرآ ّين ،وتأليف
الغيب ومعرفة املستقبل؛ وهي الصفة التي تؤ ِّهله لكتابة ّ
قصصه ومضامينه .فهم يرون أ ّن «اعرتاف مح ّمد بضعف تعليمه وجهله بالغيب،
[1[ M.KASIMIRSKI, LE CORAN, CHARPENTIER, LIBRAIRE-EDITEUR, Paris, 1865,p, XXX.
[2[ M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, Garnier Frères, Libraires- Editeurs, Paris, p V.
[3[ M.KASIMIRSKI, LE CORA, p45.
[4[ Gérard Genette, Seuils, Seuil, Paris, 2002, p28.
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مل مينع أصحابه واألجيال املتعاقبة من متكينه من كرامة قراءة الغيب واملستقبل
وصناعة املعجزات»[.[1
وتعود مصادر صافاري ( )Savaryيف التأريخ لحياة الرسول إىل كتاب (حياة
مح ّمد) الذي ألَّفه جون غانيي ( ،[2[)1740-1670( )Jean Gagnierوهو يشتمل
عىل العديد من املغالطات التاريخ ّية والعقديّة التي تش ّوه صورة الرسول مح ّمد
الخاصة
يتخىل عن رؤيته الدين ّية
مسيحي ول ْن َّ
ورسالته ،وقد أعلن يف املق ّدمة بأنّه
ّ
ّ
يف مقاربة دين مح ّمد الجديد[ .[3وقد ع َّد كثري من الباحثني مق ّدمة صافاري ُاملدرجة
يف ترجمته للقرآن الكريم عن حياة الرسول نس ًخا حرفيًّا لكتاب جون غانيي.
املؤرشات العقديّة األش ُّد خطورة :تحميل القرآن الكريم صفة الكتاب
ومن ّ
املنسوخ من الكتب السامويّة السابقة ،مع احتواء مضامينه عىل قصص مصدرها
وعجائبي ،تعود أصولها األوىل إىل أساطري الحضارات الغابرة ،مع صبغها
خرا ّيف
ّ
وتلوينها ببعض العادات والتقاليد واآلداب العرب ّية القدمية ،لتتالءم وتتامىش مع
ذهنيّات نخبة شبة الجزيرة العربيّة ،وتَلقَى قابليّة الرواج والشياع عند العا ّمة؛
يل ،غري مرتابط لتعاليم أخالق ّية ودين ّية
فـ«القرآن (بحسب زعمهم) تجميع شك ّ
ومدن ّية وسياس ّية ،ممتزجة بوعود وتهديدات متعلّقة بالحياة املستقبل ّية ،يحتوي
عىل نصوص مستعارة بنقل غري أمني ،من األناجيل القدمية ،والعادات العرب ّية ،ومن
تاريخ القرون األوىل للمسيحيّة أيضً ا»[.[4
النص القرآ ّين ،من اإلشكاالت
ويُع ّد إنكار «الترشيع» ونفيه عن الذات اإللهيّة وعن ّ
للنص القرآ ّين ،فقد أشاروا إىل
العظيمة التي أثارها املرتجمون؛ إلثبات صفة البرشيّة ّ
رشعها لبيئة عرب ّية
أنسنة الخطاب القرآ ّين ،وبرشيّة ترشيعاته ،م ّدعني أ ّن مح ّم ًداَّ 
خاصة متم ِّيزة بخصوصياتها الثقاف ّية؛ ليكون بذلك زعيمها وقائدها .وهذا ما يؤكِّده
ّ
[1[ M.KASIMIRSKI, LE CORAN, p XXX.
[2[ Jean Gagnier, La Vie de Mahomet, A.AMESTERDAM, Les Westeins & Smith, MDCCXXXII.
[3[ Ibid, p10.
(.املقدّمة) [4[ Ibid,p1
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صافاري بقوله« :إ َّن مخترص حياة مح ّمد الوارد يف مق ّدمة الكتاب ،مستخلص من
املؤلّفني العرب األكرث ثقة ،لتكوين صورة حقيق ّية عن هذا الرجل الخارق ،الذي
ص ّوره كتّاب اليونان والرومان بأنّه وحﺶ ،بينام ص ّوره أتباعه من املح ّمديّني بعظيم
األنبياء ،حافظت عىل تح ُّيز هؤالء وحامسة اآلخرين؛ إلعطاء القارئ فرصة التع ّرف
رشع شبه الجزيرة العرب ّية ،بعي ًدا عن امل ُعجزات السخيفة التي
بحكمة عىل ُم ِّ
ير ِّددها أنصاره املتط ّرفني»[.[1
الفرنﴘ
وتتواصل عمل ّيات تشويه القرآن الكريم ورسوله مع ترجمة
ّ
أندريه دي ريري ( )1660 -1580( )André Du Ryerسنة  ،1647وهي أ ّول
للنص املق َّدس ،وقد استلهم املرتجم مصادره املعرف ّية واللغويّة
ترجمة فرنس ّية ّ
تخصصه يف الثقافة الرتك ّية التي وضع لها ُمص َّنفًا نحويًّا (النحو
من رحالته ،ومن ّ
الرتﻲﻛ) ()Grammaire turque؛ باإلضافة إىل ترجمة ديوان سعدي شريازي
(روضة األزهار) ()Gulistan ou l’Empire des roses؛ لذلك فهو يستخدم
مصطلح «الرتك» و«األتراك»؛ لتحديد املسلمني ،واختزال رسالة اإلسالم يف عرق
العاملي الذي يتجاوز الفضاءين
بعينه؛ ليزيل عنه صفة اإلنسان ّية والترشيع
ّ
املكا ّين والزما ّين ،مبك ّوناتهام الثقاف ّية والعرق ّية واألنرثبولوج ّية ،وينفي عنه
سمو تعاليمه وترشيعاته إىل الكونيّة والكوسموبوليتيّة .يقول دي ريري يف هذا
الصدد« :يؤمن األتراك بإله واحد ،وبشخص واحد ،خالق السامء واألرض ،مصلح
الخري ،ومعاقب األرشار ،الذي خلق الج ّنة ملكافأة الط ّيبني ،والجحيم كعقوبة
نبي عظيم ،أرسله الله إىل العامل لتعليم
للمجرمني .إنّهم يعتقدون أ ّن مح ّم ًدا ّْ
الناس الطريق القويم»[.[2
وضمن مالحظاته للق ّراء وتحذيراته املق َّدمة يف قالب نصائح توجيه ّية قبل
للنص القرآ ّين ،يعتقد دي ريري أ ّن الكتاب املق َّدس هو عبارة
مامرسة فعل القراءة ّ
[1[ M.SAVARY, Le Coran, Tome, Premier, p10.
& [2[ André Du Ryer, L’ALCORAN De Mahomet, Tome Premier, A.AMESTERDAM, ARKSTEE
MERKUS, MDCCLXXV, p2.
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عن «محارضات طويلة عن الله واملالئكة ومح ّمد ،ابتدعها مح ّمد النبي املزيّف،
م ّدع ًيا أ ّن الله يكلِّمه (يوحي إليه) ويعلِّمه القوانني بواسطة ملك.[1[»...
فلم يك ْن الغرض والهدف من وضع مق ّدمة للرتجمة توجيه للقارئ نحو
أه ّميّة القرآن ورضورة االطّالع عىل مضمون آياته؛ باعتباره كتابًا إنسانيًّا يسعى
لتخليص البرشيّة من قيود الرشك والعبوديّة إىل عوامل الوحدان ّية والروحان ّيات
النق ّية والصاف ّية ،من خالل قرائن عقل ّية وحجج موضوع ّية وأدلّة علم ّية إلدراك
تتأسس عىل آل ّيات
جوهره وكنهه؛ بقدر ما كانت تحذيرات حاقدة ومرتجلة مل َّ
موضوعيّة؛ من مناهج ،ونقد ،ومقاربات ،فجاءت يف أشكال عشوائيّة وهياكل
جامدة؛ هدفها تشويه الحقائق ،وتحجيم لقداسة القرآن؛ بجدولته وهيكلته
ضمن املؤلّفات البرشيّة التي تخضع لﻺبداع الفردي واملتخ َّيل األد ّيب ،فالقرآن
بنظره« -أفكار سخيفة متخ َّيلة ،ابتدعها مح ّمد لجمهوره؛ الحتوائه باإلغراء.إنّها أفكار بسيطة ،تُفرح امل ُبتذل الجاهل ،ولك ّنها ال تؤث ّر عىل الخلق الكو ّين»[.[2
وعىل الرغم من وضوح تعاليم الرشيعة اإلسالميّة لجهة حفظ النفس ،وح ّريّة
املعتقد ،وإعطاء أهل الذ ّمة حقوقًا متُ كِّنهم من مامرسة عباداتهم وطقوسهم
الدين ّية بح ّريّة؛ مقابل جزية معلومة تتامىش مع اإلمكانات املا ّديّة لألقلّ ّيات اإلثن ّية؛
مصداقًا لقوله -تعاىل :-ﱫ Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñﱪ[ ،[3دون
ترويع أو تهديد أو نفي أو إقصاء ،ولك ْن يف الرتجمة الفرنس ّية تُحجب الفكرة
اإلنسان ّية السامية؛ لتقديم القرآن ترشي ًعا عنيفًا يحثُّ عىل اإلرهاب ،ويرفض
االختالف؛ فـ«الذين ال يعتنقون مذهب رسولهم ،فعليهم اللعنة وغضب الله
وانتقامه ،ومن واجبات املح ّمديّني مقابلتهم بحقد واشمئزاز»[.[4
& [1[ André Du Ryer, L’ALCORAN De Mahomet, Tome Premier, A.AMESTERDAM, ARKSTEE
(.من مقدمة التحذير للق ّراء املسيحيّني) MERKUS, MDCCLXXV, p2.
[2[ Ibid. p12.
[ [3سورة البقرة ،اآلية .256
[4[ André Du Ryer, L’ALCORAN De Mahomet, p13.
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والتاريخ يشهد أ ّن اليهود والنصارى متتّعوا بالح ّريّة واألمن تحت سلطة القرآن؛
العقدي؛ فحافظت الديانات عىل
بتحريم قتل النفس ،واتّساع فضاء التسامح
ّ
تعاليمها ،ومارس ُمريدوها عباداتهم يف مناخات هادئة ومتسامحة؛ كام سارت
حياتهم االجتامع ّية واملهن ّية بسريورة طبيع ّية ،مل يشعروا فيها بالتمييز واإلقصاء.
يف حني يرى دي ريري ( )Du Ryerعكس ذلكُ ،مح ِّرفًا القرآن والتاريخ م ًعا؛ حيث
يقول« :لقد وجد اليهود والنصارى الذين يعيشون بينهم (املسلمني) حامية قوية يف
ح ِّبهم للذَّهب ،فقد ك َّونوا كن ًزا ال يفنى يف الدولة؛ ليكون مصد ًرا متويل ًّيا الحتياجات
الت َّجار الخواص ،وللرجال األقوياء والنافذين»[.[1
واتّجهت منظومة التشويه والتحريف نحو الرفع من درجات التحيُّز واالختزال
ملضامني القرآن الكريم ،لتقديم ما ّدة معرف ّية مز َّورة ومركَّزة عىل شبهات مح ّددة،
تتعلّق بقيم وترشيعات تناهض القوانني الوضع ّية الغرب ّية وتتناقض معها ،أو
تدحض أفكار وسلوك ّيات وعقائد الجاهل ّية التي تُفكِّك املجتمعات وت ُه ِّدد الوجود
البرشي وتُك ِّرس االستبداد والعبوديّة.
ّ
مؤسسة الرتجمة املتحيّزة القيمة البيانيّة الفائقة آليات القرآن ،ومدى تأثريها
وتُدرك ّ
عىل املتلقّي ،ولذلك سعت إىل التقليل من إعجازه البيا ّين؛ مبقارنته مع نصوص األدب
خاصة .لذا ،يعتقد صافاري ( )Savaryأ ّن هذه النصوص
يل عا ّمة واملعلّقات ّ
الجاه ّ
تُشكٍّل املرجع ّية البيان ّية والبالغ ّية ،ويقع القرآن أدﻰﻧ منها وأضعف قيمة فن َّية منها؛
فـ«بقراءة ترجمته؛ فإنّه ال ميكن أ ْن نتخيَّل بأ ّن القرآن تحفة اللغة العربيّة ...فالقصائد
امل ُعلَّقة عىل معبد (الكعبة) مكّة تفوقه وتفوز بالسعفة»[.[2
إ ّن األحكام الصادرة عىل بالغة القرآن الكريم تعترب تقويضً ا لبيانه وتأثريه عىل
عدوال؛ بقدر ما هو تحريف وانحراف
القارئ والسامع ،فهي ليست انزيا ًحا وال ً
يهدف إىل التقليل والتقليص من فعل الكلم وجامل ّيات الصياغة اللغويّة والبيان ّية.
[1[ André Du Ryer, L’ALCORAN De Mahomet, p13.
[2[ M.SAVARY, Le Coran, Tome, Premier , p7.
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ويف نسبة القرآن تأليفًا للرسول إنز ٌال وإسقا ٌط ودعو ٌة ملامرسة منهج املقارنة
والوضعي.
التوقيفي
اإللهي واإلنسا ّين ،وبني
والبرشي ،وبني
القديس
غري العقالن ّية بني
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العلمي وأسسه.
لكل أصول البحث
وهذا منهج مخالف ّ
ّ
 .2مﻐالطات مﻌرﻓ ّية:

تنطلق رحلة املغالطات املعرفيّة من عناوين الرتجامت ،حيث تشكِّل العتبات
النص املق ّدس ،ويلزم التنبيه إىل أ ّن االنحرافات؛
انعطافة خطرية نحو تحريف ّ
بأشكالها ومتظهراتها ،مرتبطة ارتباطًا كلّ ًّيا بعضها ببعض ،وتسعى لتحقيق غاية
جوهريّة ومركزيّة تتمثّل بتشويه صورة القران الكريم ومحتوياته الفكريّة والعقديّة
وأسلوبه البيا ّين البليﻎ.
والعقدي رضبًا من
والتاريخي
اللغوي واملعر ّيف
ويُع َّد الفصل بني االنحراف
ّ
ّ
ّ
الجدل اإلشكا ّيل؛ باعتبار وحدان ّية النتائج ومتحورها حول هدف وغاية مح ّددة
كل
مؤسسة الرتجمة عىل الوصول إليها وتحقيقها؛ موظِّفة ّ
بعينها وذاتها ،وتحرص ّ
األساليب ،و ُمك ِّرسة جميع اآلل ّيات.
املركزي مسطَّ ًرا
فقد تتع َّدد املناهج واآلل ّيات واملقاربات ،ولك ْن يبقى الرهان
ّ
وفق رؤية واسرتاتيجيّة جليَّة؛ هي تشويه كتاب الله امل ُق َّدس ،ورسوله واملسلمني
عا ّمة.
ولعل أ ّول االنزالقات تكمن يف عناوين الرتجامت التي تنسب جميعها القرآن
ّ
ملص ِّنفه مح ّمد؛ تأليفًا ،ونس ًخا ،وصياغ ًة ،ورفع صفة اإلله ّية والقداسة عنه ،فقد
وسم دي ريري ( )De Ryerترجمته بــ «قرآن مح ّمد» (،)L’ALCORAN De Mahomet
وسلك صافاري ( )Savaryاملنهج عينه؛ ل ُيع ْنوِن ترجمته بــ «محمد ،القرآن» (Maho-
جاعال من الرسول مؤلِّفًا وكات ًبا و ُمص ِّنفًا وجام ًعا لألحكام والقصص
)met, Le Coran؛ ً
والتعاليم من الديانتني املسيح ّية واليهوديّة.
وضمن اسرتاتيج ّية عا ّمة ،ومنهج ّية مو َّحدة ،سار كازميرسيك ()Kazimirski
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النص العر ّيب» (Le Coran, faite
عىل درب أقرانه ،فوسم ترجمته بــ«القرآن وفق ّ
)sur le texte Arabe؛ ليبعد عن نفسه شبهة إتّباع الرتجامت غري الفرنس ّية التي
وصفتها الدوائر واألوساط األكادمييّة وعلامء التيولوجيا والرتجمة ،باألعامل غري
يل للقرآن ،بعد هيمنة سلطتي الكنيسة
األمينة ،وبالتقصري يف التعريف ّ
بالنص األص ّ
واأليديولوجيا.
ترجم كازميرسيك مصطلح «القرآن» ،ومل يع ِّربه؛ كسا ِب ِقيه ،لك ّنه بدأ مالحظاته
التحذيريّة يف املق ّدمة؛ باإلشارة إىل أ ّن هذا القرآن تجميع من مح ّمد لثقافات
وترشيعات وقوانني مستقاة من حضارات وثقافات مختلفة ،فهو حصيلة فهم مبدع
رشف ومو ِّجه.
وم ِ
وقد أجمعت املرجع ّيات الفكريّة واأليديولوج ّية ألغلب املرتجمني الفرنس ّيني عىل
أ ّن القرآن الكريم ،يف مضامينه ومحتوياته ،عبارة عن خربات ذات ّية وثقافة شخص ّية
وتتجىل التهمة واالفرتاء
ّ
تراكم ّية مكّنت مح ّم ًدا من التأليف واإلنتاج واالجتهاد.
بعلنيّة وترصيح عا ّم ،وقد تُض َمر وتظهر وتربز بشكل تلميح؛ كام يف إشارة ريجيس
بالشري ( )1973-1900( )Régis Blachèreيف إحدى حواﳾ ترجمته للقرآن الكريم،
ين :ﱫl
عند توضيحه لتغيري القبلة من القدس إىل البيت الحرام ،دون تعليل قرآ ّ

y x w vu t s rq p o n m
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النص املق ّدس من ِق َبل الرسول[.[2
الغر ّيب بتخ ُّيل إمكان ّية اإلضافة والحذف يف ّ

وتبقى الهوامﺶ التوضيح ّية والتفسرييّة مصادر للكشف عن التحريف
املقصود للنصوص القرآن ّية ،فانتقاء الصور واملشاهد واملواقف والسور واآليات،
تاريخي مع مظاهر الحياة االجتامعيّة يف الجاهليّة ،أو مع قصص
بتناص
وربطها ٍّ
ّ
[ [1سورة البقرة ،اآلية .144
[2[ Régis Blachère, Le Coran, G-P.MAISSONNEUVE & LAROSE, Editeurs, Paris ,p48.
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واردة يف الكتب السامويّة القدمية ،يفتح التأويل أمام املتلقّي األورو ّيب عىل
االعتقاد مبوثوق ّية استقاء القرآن الكريم ألفكاره من منابع كالسيك ّية متع ّددة؛
كام هو الشأن يف تفسري بالشري لﻺبقاء عىل دية القتيل من الجاهليّة[ ،[1متناسيًا
تحذير القرآن من اعتامد قوانني الجاهل ّية :ﱫÕ Ô ÓÒ Ñ Ð
Ú Ù Ø × Öﱪ[.[2
ومن املفارقات املتك ّررة يف الرتجامت الفرنس ّية القدمية :ظاهرة الشخصنة؛
مؤس ًسا ملذهب جديد (وليس
وذلك بربط املسلمني بــ «مح ّمد» بشخصه؛ بوصفه ّ
دي ًنا) ،وتضمر هذه النسبة إىل الهويّة الشخص ّية ،فلسفة عميقة الداللة تجعل من
فكري ،ورؤية سياس ّية تسعى للهيمنة
ديني ،وت ّيار
ّ
الرسالة اإلسالم ّية مج ّرد تو ّجه ّ
عىل الوجود؛ بالرتغيب والرتهيب.
وترمي فلسفة تفكيك األمنوذج (الرباديغم) ( )pradigmeإىل إنهاء قيمة القيادة،
ضمن أفكار النهايات (نهاية التاريخ ،األيديولوجيا ،الجغرافيا عند «فوكوياما» و«فرييليو»،
وموت اإلله واإلنسان عند «نيتشه» و«فوكو») التي سادت يف مرحلة الحداثة وما
بعدها ،فيتح َّول الرسول األعظم من ٍ
ونبي ُمصطفى و ُمختار إله َّيا لقيادة
قائد ٍّ
برشي ،يُنظِّر ملبادئ منظومة أدب ّية وفكريّة وترشيع ّية،
سفينة النجاة ،إىل فيلسوف
ِّ
عىل غرار فالسفة املِلل وال ِنحل ،الذين وضعوا أصول ديانات وضعيّة؛ ومنها :الزرادشتيّة
( ،)Zoroastrismeواملانويّة ( ،)manichéismeوالبوذيّة (.)Bouddhisme
وتعتمد الرتجامت تجريد الرسول مح ّمد من صفة النبوة ،فريد اسمه خال ًيا
وعاريًا من دالالت الرسالة اإلله ّية والتبشري بدين يحمل مبادئ تخليص البرشيّة
من سلطة املا ّدة إىل رحابة الروح ،ومن سجن الدنيا إىل ح ّريّة الوساطة يف جميع
مفاصل الحياة ،ومن ِضيق ال ِعرق والدين واللون إىل آفاق اإلنسانيّة.
واستكامال لتجريد الرسول من النب ّوة والرسالة ،يت ُّم إعفاء املسلمني من
ً

[1[ Régis Blachère, Le Coran, G-P.MAISSONNEUVE & LAROSE, Editeurs, Paris ,p53.
[ [2سورة املائدة ،اآلية .50
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صفتي املؤمنني/املسلمني ومن أتباع الدين الجديد ،ويكتفي املرتجمون مبصطلح
يل عىل الدين الجديد ،فيتح َّول
«املح ّمديّني»؛ إلضفاء صفات االنتامء
العرقي والقب ّ
ّ
سطحي يستجيب ألبعاد برشيّة ض ّيقة املفهوم،
االعتقاد بالقرآن إىل مج ّرد انتامء
ّ
ال تتجاوز الرغبة يف الزعامة واملواالة القبليّة واالنتامءات الثأريّة املتمثِّلة يف رصاع
املركز والهامﺶ وغريها من األهداف والغايات الدنيويّة .فﺂسيا زوجة فرعون هي
يف اعتقاد املح ّمديّني من أفضل أربعة نساء يف العامل ،و«يك ّرر مح ّمد داﻤﺋًا أ ّن
هناك أربعة نسوة فضليات ومثال ّيات؛ ه ّن :آسيا زوجة فرعون ،ومريم أ ّم عيﴗ،
وخديجة زوجته األوىل ،وفاطمة ابنته؛ زوجة عيل»[.[1
نبي الله يوسف وصف ألتباع «مح ّمد» من املح ّمديّني؛ فـ«يوسف
كام أ ّن جامل ّ
هو منوذج الجامل عند املح ّمديّني ،ويعتربون بيعه بثمن بخس ،مقايضة للكنز الذي ال
يق َّدر بثمن ،باملا ّدة التي ال قيمة لها ،وهو ٌ
مثل ير ّددونه يف مﴬب ُمشاب ٍه»[ .[2والحقيقة
أ ّن جامل يوسفحقيقة إله ّية وقرآن ّية :ﱫ 7 6 5 4 3 2
A @ ? > = < ; : 9 8ﱪ[.[3
هذا ،ومل يؤ ِّرخ تاريخ األديان لحادثة مفردة أو جامعيّة الضطهاد أهل الكتاب
يف صدر اإلسالم ،فقد حثَّ القرآن الكريم ودعا إىل التسامح وعدم اإلكراه يف الدين،
كام حذَّر الرسول األعظم من التط ّرف واالنتقام ،فكانت دعواته رصيحة إىل
بكل ح ّريّة وتحت
إقامة مجتمع متع ِّدد و ُمنفتح متُ ارس فيه املعتقدات الدين ّية ّ
حامية السلطة املركزيّة.
األيديولوجي قد حجب هذه الحقائق ،فتجاهلتها كتب
ولك ْن يبدو أ ّن التط ّرف
ّ
املؤ ّرخني وعلامء الدين؛ فضلُّوا وأضلُّوا الق ّراء بأفكار عنرصيّة ال ميكن العثور عليها؛
إالَّ يف بيبليوغراف ّياتهم املتط ّرفة؛ ومنها :أ ْن «ال دين مسموح به ومباح يف شبه
الجزيرة العرب ّية؛ إالَّ دين املح ّمديّة (أي اإلسالم)»[.[4
[1[ M.KASIMIRSKI, LE CORAN, p468.
[2[ Ibid. p183.
[ [3سورة يوسف ،اآلية .31
[4[ M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p101.
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وبحسب زعمهم ،ميتاز املح ّمديّون ويتّصفون بالحامقة والسذاجة؛ لدرجة
إميانهم أ ّن القرآن قد «كُ ِتب يف السامء عىل طاولة محروسة ،وأ ّن جربيل نقله
إىل مح ّمد يف شكل آيات»[ .[1ورواية كتابة القرآن يف السامء ث ّم إنزاله إىل األرض،
تفتقد إىل املوضوع ّية واملوثوق ّية؛ ذلك أ ّن حضورها يف كتب التاريخ وأصول الدين
وتفصيال ،وهي فكرة متخ َّيلة ،تدخل يف امل ُتخ َّيل
ً
وكتب النزول نادرة وغائبة؛ جمل ًة
ائبي.
العجائبي والغر ّ
ّ
ويُنكر صافاري ( )Savaryنبوءة الرسول حول انتصار الروم وهزمية الفرس؛
وهي املعجزة الواردة يف سورة الروم ،ويعتربها ح ّجة واهية ال ميكنها إثبات الرسالة
التاريخي للحادثة؛ حيث «يستنبط املح ّمديّون من
اإلله ّية ،عىل الرغم من التصديق
ّ
هذه الحادثة أدلّة كبرية عىل إثبات نبوءة مح ّمد ،ولك ْن من السهل استنتاج أدلّة
عقيمة من نبوءة واسعة ،لرجل يعرف ج ِّي ًدا دولة اإلمرباطوريّة الرومان ّية (التي يرتجمها
إىل اليونانيّني ،)Les Grecs ،وكذلك دولة الفرس ،فبالﴬورة تكون أحكامه صادقة»[.[2
 .3تجاوزات لﻐويّة وتاريﺨ ّية وروح ّية:

كانت فكرة التنقّل والتطلّع عىل الغري؛ باعتباره مرآة للذات ،تعكس طموحاتها
ومشاريعها وقيمتها من خالل عمل ّيات املقارنة واملوازنة ،وبالخضوع ملعايري التقويم
التي تنتجها «األنا» يف مواجهة «اآلخر» تحت أقنعة التواصل املختلفة؛ ابتدا ًء من
ووصوال إىل الصدام واملواجهة.
ً
املثاقفة الن ّديّة،
وقد كانت الرتجمة وسيلة وآل ّية الكتشاف االختالف ،حيث ساهمت يف ِّ
فك
العزلة الثقافيّة بتجاوز الحدود التاريخيّة والجغرافيّة ،وفتحت أمام اللغات املحلّيّة
اللفظي؛ بدفعها إىل البحث عن بدائل لغويّة
املعجمي والرثاء
أفاقًا كبرية لالشتقاق
ّ
ّ
الحضاري لآلخر/املختلف بصدق وموضوع ّية.
ووسائط بيان ّية تعرض امل ُنجز
ّ
ولك ْن تبقى عمل ّية النقل محفوفة باملخاطر العلم ّية والذات ّية ،فالذات ّية تنحرص
[1[ M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p421.
[2[ Ibid. p365.
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يف أيديولوج ّية املرتجِم ودوافعه والحوافز التي تؤ ّرقه للوصول إىل هدف وغاية
ونتيجة معلومة سلفًا ،تتمثّل يف تسفيه ثقافة اآلخر وتقزميها ،ووصفها بالدون ّية،
وتتجىل املعوقات العلميّة يف
ّ
والتحﴬ،
ونعتها بالوحشية وبعدم القابليّة للتم ُّدن
ُّ
الخصوص ّية الرتكيب ّية والبنيويّة للغات املحلّ ّية التي تنحت األلفاظ واملصطلحات
بالتوازي مع مرجع ّياتها الثقاف ّية والدين ّية والحضاريّة؛ ما مينع من إيجاد معادل
االشتقاقي أو
لفظي للمصطلحات املرغوب يف ترجمتها ،فيلجأ امل ُرتجم إىل االجتهاد
ّ
ّ
والتفسريي الذي يح ِّرف املعنى ويخرتق الداللة؛ ليح ِّولها إىل تحيُّز
التأويل الدال ّيل
ّ
معر ّيف ُمخالف و ُمغاير لألصل.
وت ُشكِّل املصطلحات الحضاريّة صعوبة منهج ّية ومعرف ّية بالنسبة للمرتجم؛
خاصة؛ مبك ّوناتها
الرتباطها بالخصوص ّية الثقاف ّية وببيئة سوسيو-ثقاف ّية تتم ّيز بهويّة ّ
ومرجع ّياتها ،حيث ت ُحول هذه املك ِّونات دون إيجاد بدائل ومعادالت موضوع ّية
يل ،وتضمن ارتحاله املعر ّيف بصدق وأمانة من بيئته الحضاريّة
تقابل اللفظ األص ّ
واللغويّة إىل فضائه املعر ّيف الجديد.
الرتجمي يف هذه الوضع ّية اإلشكال ّية إىل االشتقاق
ويندفع االجتهاد يف الفعل
ّ
والنحت والبحث عن املرادفات من لغته؛ مفاهيم ،ومصطلحات تعويض ّية
رسا ،من البيئة/األ ّم،
لتحل ّ
وتقريب ّية؛ ّ
محل املصطلحات املرتحلة واملهاجرة؛ طو ًعا وق ً
إىل البيئة/الثقافيّة الجديدة ،التي تتهيّأ لالستقبال والتلقّي؛ وفق معجمها وثقافتها
بالنص األصيل.
ومرجع ّياتها ورؤى مرتجميها؛ باعتبارهم مصادر عاملة وعارفة ّ
وعىل الرغم من الوظيفة التواصل ّية للرتجمة ودورها يف إرساء املثاقفة وم ُّد
جسور التفاعل بني الثقافات والحضارات ،فإن ّهذه الروافد تقف عاجزة أمام
ترجمة املصطلح القرآ ّين؛ ألسباب موضوع ّية تعود إىل خصائص لغة القرآن وبيانه
والبنيوي ،مع ضعف اللغات املرت َجم إليها واختالفها من الناحية
وإعجازه األسلو ّيب
ّ
املعجم ّية والرتكيب ّية ،وحتّى السيميائ ّية؛ ذلك أ ّن مشاهد القرآن وتصويرها الف ّن ّي
البرشي.
البالغي والبيا ّين
يتجاوز اإلبداع
ّ
ّ
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لقد أنتجت هذه الخصوص ّيات اللغويّة والحضاريّة ترجامت تشويه ّية وتحريف ّية
أللفاظ القرآن ،فامت ّدت أخطاء الرتجمة إىل تقديم ما ّدة علم ّية غريبة وخطرية
تتعلّق بالعقيدة والثقافة والتاريخ.
فتح ّولت رحلة اإلرساء واملعراج من معجزة عقديّة ،إىل رحلة ليليّة (Voyage
 )Nocturneعند صافاري ([1[)Savary؛ أفقد املعجزة روحها الدين ّية وبعدها
السطحي ملج ّرد رحلة ليل ّية من
اإلعجازي إىل املدلول
اإلميا ّين؛ بانتقالها من الفضاء
ّ
ّ
مكّة إىل بيت املقدس ،عىل الرغم من إميان املركزيّة الغرب ّية ومنظوماتها األدب ّية
والفكريّة بالرحالت الخياليّة التي تزخر بها امليثولوجيا اإلغريقيّة.
إ ّن مصطلح ( L’israأو ( )israاإلرساء) املنقول صوتيًّا إىل اللغة الفرنسيّة يؤ ّدي
وظيفة بالغ ّية ودالل ّية وإعجازيّة أكرث دقّة ومصداق ّية من تركيب (رحلة ليل ّية) الذي
يبتعد دالل ًيا عن القصديّة اللغويّة والدين ّية.
وينحرف املعنى ويتح ّول إىل إنتاج داللة معاكسة؛ مبج ّرد ترجمة لفظة ترجمة
غري دقيقة ،حيث يرتجم أندريه شوراﻲﻛ ()2007-1917( )André Chouraqui
لفظة (اذكروا) يف قوله -تعاىل :-ﱫ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
¾ ¿ Àﱪ[ [2إىل الفرنس ّية مبصطلح ( [3[)commémorezالذي ُّ
يدل عىل
«االحتفال»؛ بدل «اإلقرار» ( ،)Remerciementsأو «االعرتاف» (.)reconnaissance
قصة نبي الله يوسف ورسدها،
وتختلف الرواية القرآن ّية يف رصد أحداث ّ
النص القرآ ّين اعتمد
عن املضمون الديني ّالوارد يف النصوص التورات ّية؛ ذلك أ ّن ّ
املوضوعي يف األحداث؛ عرضً ا،
الوضوح واستند إىل القرائن الحجاجيّة والتد ّرج
ّ
وبنا ًء ،وتركي ًبا ،فخالف بذلك الخرافات واألساطري والتأويالت الحارضة يف النصوص
اليهوديّة القدمية.
[1[ M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p282.
[ [2سورة البقرة ،اآلية .47
[3[ André Chouraqui, Le coran, L’appel, Robert la�ont, Paris, 1990, p37.
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وبعي ًدا عن إثارة الجدل يف املقارنات بني الروايتني القرآن ّية والتورات ّية ،فإ ّن
وغريتها؛ ما أ َّدى إىل
الرتجمة الفرنس ّية قد ح َّورت الداللة يف العديد من اآليات َّ
تقريبها من املصدر التور ّاﻲﺗ ،فقد جاءت املصطلحات واأللفاظ مشحونة باألبعاد
املعرف ّية والدين ّية ذات الصلة املبارشة بالروايات اليهوديّة/املسيح ّية ،أكرث منها وفاء
للنص القرآ ّين ،واضح الداللة واملعنى.
ّ
فكانت اآلية الثالثني من سورة يوسف بداية التشويه الدال ّيل .قال -تعاىل:-

ﱫ Û ÚÙ Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
ß Þ Ý Üﱪ.

فرتجم صافاري ( )Savaryالفعل «تراود» إىل « ،[1[»Jouirوتذهب الداللة املعجم ّية
الفرنسيّة إىل أ ّن هذا الفعل يفيد املتعة واللذّة ،يف حني أ ّن «تراود»؛ من الناحية
اللغويّة ،توحي بالرغبة والتح ُّرش والن َّية يف الفعل ،دون الوصول إليه ،فداللة اللفظ
الفرنﴘ تؤكّد ارتكاب الفعل واالستمتاع بالنتيجة؛ وهو األمر امل ُح َّرف وامل ُنحرف عن
ّ
القصد األصيل للفعل «راود».
أ ّما لفظة «فتاها» ،فقد ترجمها إىل « .»esclaveوهذا املصطلح يعني «العبد»
شرتى ملامرسة أعامل وأشغال بعينها ،وغالبًا ما تتعلَّق باألعامل الشاقّة ،أ ّما
الذي يُ َ َ
عامال بالبيت؛ فهو من خدم البيوت ،املعروفون يف
«يوسف» ،فدخل قرص العزيزً ،
مهامت
املنظومة االجتامع ّية الفرنسية بلفظ ( ،)Les Domestiquesوقد تح َّول إىل ّ
أخرى بعد اكتشاف قدراته وإمكاناته.
وتـرى األكادمي ّيـة الفرنسـ ّية يف رشحهـا ملصطلـح ( )Seigneurأنّـه يقصـد بـه
عمو ًمـا «السـيِّد ،أو مالـك دولـة أو أرض ،ولكـ ّن أغلـب توظيفاتهـا اللغويّـة أنّهـا
«الـرب»»[ .[2وهـو اللفظ الفرنـﴘ الذي تب ّنـاه معظم املرتجمـني؛ ليخرجوا
تعنـي
ّ
[1[ M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p 254.
[2[L’Académie Française, Dictionnaire de L’ACADEMIE Française, Tome Second, Bossange ET Masson,
Imprimeurs-Libraires,1814,p,559.
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امللك ّيـة مـن أدب ّياتهـا الدين ّيـة إىل مفهـوم الربوب ّية؛ كـام يأﻲﺗ ويحـﴬ يف التعاليم
املسيح ّية.
وتاريخ ًيا ،فإ ّن «بوتيفار» ،أو «قوطيفار»؛ هو أحد ملوك مرص ،الذي تقلَّد
مسؤول ّية تسيريها ،فرتة وجود يوسف يف بالطه وقرصه ،وقد ترجم صافاري
( )Savaryزوجة حاكم مرص بـ()La femme du seigneur؛ مبعنى «امرأة السيّد
الرب» ،والربوب ّية والتوحيد من املسائل العقديّة واإلميان ّية التي تتباين حولها
أو ّ
الديانتني اإلسالم ّية واملسيح ّية.
وتداول املعجميّون العرب مصطلح «الخبيث»؛ بصيغه املختلفة؛ بالرشح
خاصة بعد ورودها يف العديد من السور واآليات (مبجموع إحدى عرشة
والتحليلّ ،
اللغوي « َخ ُبث» ،ويعني «ض ّد
م ّرة) ،يف سياقات متع ّددة ،فالخبيث لغ ًة؛ من الجذر
ّ
«كل ﳾء فاسد؛ سواء كان
الط ّيب من الرزق ،والولد ،والناس»[ .[1وقد يأﻲﺗ مبعنى ّ
من الطعم ،أو اللون ،أو الفعل»[.[2
ويف أ ّما اصطال ًحا؛ فقد وردت هذه املفردة؛ مبعنى الرداءة والقبح واملكر .جاء يف
معقوال؛
ً
محسوسا كان أو
اإلسالمي أ ّن «الخبيث ما يكره رداءة وخساس ًة؛
املعجم
ً
ّ
وذلك يتناول الباطل يف االعتقاد ،والكذب يف املقال ،والقبيح يف الفعال»[.[3
وترجم صافاري ( )Savaryلفظة «الخبيثون» و«الخبيثات» الواردة يف قوله -تعاىل:-

ﱫ« ¬ ® ¯³ ² ± °
´¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µﱪ[[4؛ بــ«النسوة

املرتشيات» ،و«الرجال املرتشون» (Les Femmes corrompues et les hommes
 ،[5[)corrompusوباستعراض معاين الفعل ( )corrompreيف املعجميّة الفرنسيّة نعرث

[ [1ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ج ،2ص.141
[ [2الزبيدي ،تاج العروس ،م.س ،ج ،5ص.231
اإلسالمي ،عامن ،دار أسامة للنرش والتوزيع2011 ،م ،ص.416
[ [3عبد الفتاح ،قعدان زيدان :املعجم
ّ
[ [4سورة النور ،اآلية .26
[5[ M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p330 .
رصف).
(وتحمل اآلية رقم  26يف الرتجمة الفرنسيّة التي تتع ّرض للزيادة والحذف والت ّ
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عىل معاين متع ّددة تدور حول «التدمري والفساد يف القرن الثاين عرش؛ ليتط ّور املعنى
للداللة عىل التعفّن والتل ّوث يف املوا ّد والبيئة وغريها»[.[1
فمعنى «االرتشاء» باملال واملناصب والهبات ،يجانب الداللة القرآن ّية يف اإلميان
وقوال ،فالخلق القرآ ّين ثقافة ال تتج ّزأ وسلوك
فعال ً
بأ ّن «الخبيث» هو عكس الط ِّيب؛ ً
عقدي عا ّم وشامل.
ّ
ويبدو أ ّن كازميرسيك كان أقرب إىل املعنى حني ترجم «الخبيثات» (Impu-
[2[)diques؛ ليشحنها بدالالت العفّة واالحتشام ،حتّى وإ ْن كانت معاين «الخبث»
كل ما هو قبيح وغري ط ّيب من
تتجاوز الصفة السلب ّية الواحدة ،لتجمع يف وعائها ّ
األفعال واألقوال.
ويفﴤ التف ّحص الدقيق للرتجامت الفرنس ّية للقرآن الكريم عن مغالطات كثرية،
وغريت الداللة واملعنى،
وأخطاء متع ّددة ومتن ّوعة؛ بقصد أو بغريه ،أفسدت املعنىَّ ،
فأصبحت بعض الكلامت تَرِد خارج السياق ،ال تربطها صلة اشتقاق ّية أو دالل ّية؛ وحتّى
يل ،فأندري شوراﻲﻛ( ،[3[)André chouraquiيرتجم لفظة «راعنا»
سياق ّية؛ باملعنى األص ّ
يف قوله -تعاىل :-ﱫ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
«¬ ® ¯ °ﱪ[ [4إىل ()Sois notre berger؛ أي ك ْن
تعرب عن
راعينا أو حارسنا من «الرعي» ،يف حني أ ّن لفظة «راعنا» يف اآلية الكرميةِّ ،
الْ ُم َرا َعا ِة؛ مبعنى اإلصغاء وإعارة السمع؛ وهو التفسري املشرتك بني مختلف التفسريات.
وتتق ّمص اإلضافة أحيانًا معنى التحريف والتشويه؛ كإضافة صافاري (Sa-
 )varyتعريفًا هويّات ًّيا ألخ يوسف عند ترجمته لآلية الكرمية :ﱫ !

" .-, + * ) ( '& %$#

[1[ Académie Française, Dictionnaire de L’Académie Française, Tome Premier, Imprimerie et Librairie de
FIRMIN DIDOT Frères, 1835, Paris, p 417.
[2[ M.KASIMIRSKI, LE CORAN, p281.
[3[ André chouraqui, Le Coran,L’Appel, p48 .
[ [4سورة البقرة ،اآلية .104
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/ﱪ[ ،[2[»Il fit mettre un vase dans le sac de Benjamin« [1يف حني
تجاهل القرآن الكريم التخصيص باالسم؛ للتأكيد عىل صفة البالغة بالحذف التي
يتم ّيز بها األسلوب القرآ ّين.
كام تجاوزت اللغة العرب ّية يف مفهومها للسقاية؛ وحدة للكيل ،وقياس الحبوب
وبخاصة أ ّن الحضارات القدمية كانت تستخدم
ومحاصيلها ،معنى املزهريّة ()vase؛
ّ
العديد من وحدات القياس؛ ومنها )Boisseau( :الوحدة القياس ّية االسطوان ّية
للحبوب والفواكه الجافّة.
ويح ِّمل كازميرسيك يف ترجمته ملصطلح «خاشعني» دالالت مزيّفة ،تتجاﰱ عن
تنسيق الحقيقة ،وعن بناء تص ّورات معرف ّية حول القيمة اإلميان ّية لفعل يُربِز وحدان ّية
الكيل للخالق
الله وتخصيصه بالعبادة دون سواه ،فالخشوع لله يحمل روح التسليم ّ ّ
واللِني له ،ويبتعد عن املح ّوالت الدالل ّية البرشيّة التي تتّجه نحو اإلخضاع والخنوع
واإلذالل؛ وهي الرؤى التي تب َّناها املرتجم يف نقله لقوله -تعاىل :-ﱫz y x

{|}~ﮯ¡¨§¦¥¤ £¢
© ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª
º¹ﱪ[ ،[3حيث يرتجم «خاشعني» بـ « [4[»Humilentالذي يحمل معاين

اإلهانة واإلذالل والخزي وغريها من القيم التي توحي بإهانة اإلنسان وامتهان كرامته.

والنشوز -أيضً ا -من حاالت النفور والتم ّرد الذي يقع داخل الخليّة األرسيّة،
وقد وضع القرآن آل ّيات للتفاهم والصلح وب ّينها ،ولك ّن املصطلح أخذ بع ًدا مختلفًا
مقابال له يف
يف ترجمة جاك بريك ( )1995-1910()Jacques Berqueحيث وضع ً
قوله -تعاىل :-ﱫ ! " + * ) ( ' & % $ #

9 8 76 5 4 32 1 0/ . - ,
[ [1سورة يوسف ،اآلية .70
[2[ M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p257.
[ [3سورة آل عمران ،اآلية .199
[4[ M.KASIMIRSKI, Le KORAN, p63.
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@ ? > = < ; :ﱪ[ ،[1فرتجم مصطلح «النشوز»
بـ «.[2[»Celles de qui vous craignez l’insoumission
ومصطلح (ّ )insoumission
يدل عىل العصيان والعناد املنتج للعنف والقساوة
والفراق النها ّﻲﺋ ،يف حني أ ّن املصطلح القرآ ّين يفتح األبواب للصلح واإلصالح والعودة
باملعروف؛ ملا ما يف العالقة الزوج ّية من مو ّدة ورحمة ،ولذلك تصبح الرتجمة
خائنة للداللة األصل ّية ،ويصبح مصطلح (ّ )désobéissance
الدال عىل عدم الطاعة
كل من صافاري
والخضوع أكرث إيحا ًء وتحقيقًا للمعنى؛ وهو املصطلح الذي اعتمده ّ
( ،)Savaryوكازميرسيك (.)Kasimirski
كام جانبه الصواب -أيضً ا -يف ترجمته ملصطلح (صبغة الله) الواردة يف قوله
تعاىل :-ﱫu t s rq p o n m lk jﱪ[،[3حيث ترجمها إىل «Une teinture de Dieu ! Mais qui peut mieux teindre
 ،[4[»que dieuفتح َّولت الصبغة من الداللة عن الفطرة والجبلة والسجية ،إىل فعل
الصبﻎ الذي يعني تبديل اللون بالطالء وغريه من مواد تحويل األلوان ،فمصطلح
( )L’instintأكرث داللة عىل الطبيعة البرشيّة ( )La Nature Humaineيف عذريّتها،
من دون تكلّف أو تص ّنع.
وغريها مغالطات كثرية ال ميكن حرصها وع ّدها يف دراسة محدودة الحجم،
فهناك مجاالت كثرية وأفكار عديدة تستوجب التصويب ،وتتطلّب التوضيح؛
ومنها :اال ّدعاء بأ ّن جربيل نفخ يف ثدي مريملتنجب الس ّيد املسيح؛
علام أ ّن الحادثة مل يثبت ورودها يف كتب ِ
الس َري الدين ّية؛ باإلضافة إىل أ ّن القرآن
ً
[[5
تجسد للعذراء. 
الكريم مل يذكر ومل يح ّدد اسم امللك الذي ّ
[ [1سورة النساء ،اآلية .128
[2[ Jacques Berque,Le Coran, Essai de traduction, Albin Michel, 1995, Paris, p101.
[ [3سورة البقرة ،اآلية .138
[4[ Jacques Berque, Le Coran, Essai de traduction, p44.
[5[ M.KASIMIRSKI, Le KORAN, p242.
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وتكرث يف الرتجامت الفرنس ّية -عمو ًما -عمل ّيات خلط معرف ّية ،تجمع بني
العادات والثقافات العرب ّية القدمية واألساطري الخراف ّية السائدة يف الثقافات
الشعبيّة ،وتؤمن بانتامئها لﻺسالم؛ بوصفها حقائق دينيّة ثابتة؛ ومنها :أ ّن
املح َّمديّني (املسلمني من أتباع مح ّمد يؤمنون ويعتقدون بأ ّن الكعبة التي
تعني البيت امل ُربَّع أنزلها املالئكة من السامء ،وكانت متارس فيها عباداتهم قبل
ألفي سنة من ميالد نبي الله آدم.[1[
وقد انحرفت بعض األفكار نحو إثارة النعرات العنرصيّة ومعاداة األديان
السامويّة القدمية ،ودفع معتنقيها إىل محاربة القرآن وآياته؛ باعتباره دي ًنا عنرصيًّا،
مي ِّيز بني األعراق؛ من ذلك :ما ذكره كازميريسيك ( )KASIMIRSKIمن أ ّن اليهود
يأتون يوم القيامة وأيديهم مربوطة ألعناقهم؛ لقولهم «يد الله مغلولة»؛ وهي
الحادثة التي تنفيها كتب السرية والتفسري[.[2
وعىل الرغم من أ ّن اإلسالم رسال ٌة سامويّ ٌة إله ّي ٌة ،تنأى بنفسها؛ ترشي ًعا ،وأحكا ًما،
وتعاليم عن االنتامءات العرقيّة والجغرافيّة ،ولك ّن الرتجامت الفرنسيّة القدمية يف
مخص ًصا لفئة بعينها من األعراق؛ وهم العرب
نصا َّ
معظمها ،جعلت من القرآن ًّ
عربت عنهم مبصطلح األتراك (.)Les Turcs
الذين َّ

[1[ M.SAVARY, Le Coran, Tome Premier, p124.
[2[ M.KASIMIRSKI, Le KORAN, p158.
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ﺧاتمة:

تن َّوعت املقاربات يف ترجمة القرآن الكريم ،وازدادت معها الرهانات واألهداف
والغايات ،فإذا كانت الرتجامت األوىل قد أبانت رصاحة عن خبث معر ّيف وتح ّيز
أيديولوجي يف تنميط أفكار القرآن وآياته وأحكامه؛ سواء أثناء مامرسة الفعل
ّ
الرتجمي ،أو من خالل التفسريات والتعقيبات واإلشارات يف الهوامﺶ واملالحق،
ّ
فقد اتّجهت الرتجامت األوىل إىل التحريف بالزيادة والحذف والتأويل تحت سلطة
العقيدة البابويّة التي تب َّنت الرتجامت ،وكلَّفت كهنة مرتجمني بتح ُّمل مسؤول ّية
التشويه والخلط بني العادات والثقافات واملعتقدات العربيّة والفارسيّة والرتكيّة،
وبني سور القرآن وقصصه وترشيعاته.
رسع يف ترجمة املصطلح القرآ ّين عىل ترجامت املرحلة
وقد سيطر االرتجال والت ّ
توىل االسترشاق عبء ترجمتها ،حيث هيمنت روح املركزيّة الغرب ّية
الثانية التي ّ
يل ،فغدت الرتجامت صور متو َّهمة ومتخ َّيلة ألفكار
وثقافة التف ّوق
العرقي والعق ّ
ّ
مسبقة وتص ّورات ومتثُّالت أيديولوجيّة ،تر ِّجح تعايل املركز عىل الهامﺶ ،وتجعل من
نصا برشيًّا وأث ًرا أدب ًّيا مفتو ًحا يقبل التأويل والنقد؛ وفق مناهج
الكتاب املق ّدسًّ ،
النص والخطاب بهذه اآلل ّية روح اإلعجاز واملصدر
النقد والتحليل األد ّيب ،ففقد ّ
اإللهي والرسالة اإلنسان ّية الخالدة؛ بوصفه سفين ًة للنجاة من الرشك والعبوديّة
ّ
وسلطة االستبداد؛ مبختلف متظهراته.
وتجلَّت التحيُّزات يف تحوير املصطلحات وتحريف املفاهيم ،ويف اإلضاءات
خصوصا ،ويف هوامشها؛
والتفسريات والتعقيبات الواردة يف املق ّدمات الرتجم ّية؛
ً
بوصفها إضاءات معرف ّية ،ولك ّنها واق ًعا وحقيق ًة ،رؤى ذات ّية ومعتقدات فرديّة
بدائل
وأيديولوج ّيات سياس ّية وعقديّة ،تطرح نفسها وتق ِّدم أفكارها ومقارباتها َ
املوضوعي إىل بوح
لتص ّورات بعينها ،وغالبًا ما يتح َّول النقد وينحرف من بُعده
ّ
ديني لعقيدة أو ِملَّة ونحلة.
أيديولوجي وتبشري ّ
ّ
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ويقرتح البحث ويوﴆ مبا ييل:
الجامعي يف النقل.
املؤسسات الرتجم ّية والعمل
 . 1تفعيل عمل ّ
ّ
. 2دعوة املسترشقني املعارصين إىل املشاركة يف الرتجمة ،وتعديل الرتجامت
القدمية؛ بتجاوز رصاعات املرجع ّيات وصدام الحضارات والثقافات.
. 3مراجعة الرتجامت املشبوهة؛ عرب تصويب االنحرافات وتعديلها مبوضوع ّية
وعلميّة ،وباتّباع املناهج النقديّة السياقيّة التي تنفتح عىل الغرييّة واملثاقفة،
دون إقصاء ،وبتج ّرد عن عقدة التعايل.
. 4إضافة مالحق للتقويم تستند عىل الحقائق التاريخ ّية ،وتتجاوز الحوادث
متثيال دقيقًا لصورة املسلم
واألحداث الفرديّة واالستثنائ ّية التي ال تشكّل ً
واإلسالم.
. 5نقد الرتجامت القدمية ،والتمييز بني مفاهيم القرآن ونصوصه ،والثقافات
العربيّة السائدة يف شبه الجزيرة العربيّة ،وثقافات وترشيعات األمم املعتنقة
لﻺسالم؛ من فرس ،وأتراك ،وغريهام من األمم التي دخلت اإلسالم ،وحافظت
عىل هويّاتها وخصوص ّياتها الثقاف ّية والحضاريّة.
يؤسس ملعجم قرآ ّين ،تتح ّدد فيه أه َّم املصطلحات
. 6اعتامد مجمع ّ
لغويّ ،
ذات الصبغة اإلشكاليّة املتعلّقة واملرتبطة بالعقيدة ،مع اإلبقاء عىل املصطلح
لغوي
فونولوج ًّيا صوت ًّيا يف لغته األصل ّية يف حالة استحالة إيجاد معادل
ّ
يل ،مع اإلشارة إىل الدالالت املستقاة ،من األثر
موضوعي ،يُع ِّوض اللفظ األص ّ
ّ
املق ّدس.
. 7تشجيع املبادرات الشخص ّية يف الرتجمة؛ كمبادرة الباحثة الفرنس ّية
يف جامع سرتاسبورغ ( )Strasbourgآن سيلفي بوليفو (Sylvie-Anne
الخاصة ومرجع ّياته
 )Boisliveauالتي دعت إىل ترجمة القرآن؛ مبفاهيمه
ّ
الذات ّية ،دون اللجوء إىل الرتجامت املقرتنة بالتاريخ والتأويل والقراءات
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األيديولوج ّية ،من خالل كتابها (القرآن بنفسه) (Le Coran par lui-
.)même
. 8التحذير من دعوات ترجامت املثاقفة؛ وهي ترجامت ظهرت مؤ ّخ ًرا،
وتدعو وتتب َّنى رؤية تجزيئيّة للقرآن الكريم ،وتطالب بحذف آيات وسور تتعلَّق
مام هي دين ّية ،فالقرآن
باليهود واملرشكني؛ إلرضاء عرق ّيات وعقائد سياس ّية أكرث َّ
كل يف بيانه وترشيعه وفكره ونظرته للكون واإلنسان :ﱫ I H
ٌّ

T S R Q P O N ML K J
c b a `_ ^ ] \ [ Z YX W V U
e dﱪ[[1؛ فهو رسالة عامل ّية ،تخاطب القلب والوجدان ،دون إكراه

أو إهانة للذات البرشيّة.

[ [1سورة البقرة ،اآلية .)85
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ﻗاﺋمة المﺼادر والمراجﻊ

املراجﻊ بالﻠﻐة الﻌربية
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 . 3محمد بن عبد الرزاق املرتﴣ الزبيدي ،تاج العروس ،تحقيق مجموعة من املحققني( ،د ت).
 . 4محمد بن محمد بن الحسني الزبيدي،تاج العروس ،ج ،8دار العلم للماليني ،1988 ،بريوت.
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 .12عادل عباس النرصاوي ،إشكالية فهم النص القرآين عند املسترشقني ،ط ،1دار الرافدين،
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 .13قعدان زيدان عبد الفتاح ،املعجم اإلسالمي ،دار أسامة للنرش والتوزيع،2011 ،عامن
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ترمجات معاين القرآن الكريم
إىل الفرنس ّية:

الدواﻓﻊ واﻷهداف واملغالطات -
رﳚيس بﻼﺷﲑ وﺟاك بﲑك أنموذﺟني-

د .وليد كاﺻد ال��دي

()1

( )1باحث سابق يف الكلّ ّية العليا للدراسات االجتامع ّية ( )EHESSيف باريس – فرنسا.
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ِّ
مقدمة:

تتناول هذه الدراسة بالبحث ترجامت معاين القرآن الكريم إىل اللّغة الفرنس ّية،
ِ
الفرنس ّي ْي «ريجيس بالشري» و«جاك بريك»
وتتّخذ من ترج َمتَي املسترشق َْي
أمنوذجني.
وتكمن أه ّميّة هذه الدراسة يف أنّها تكشف األخطاء واألغالط التي وقع فيها
فضل عن الوقوف عند التشكيك املتع ّمد يف
خاصةً ،
املرتجمون عا ّمة ،وبالشري وبريك ّ
نصوص القرآن لديهم .كام أنّها تبحث يف التفرقة بني عد ٍد من املسترشقني/املرتجمني
الذين تع ّمدوا اإلساءة إىل القرآن الكريم بانحرافهم عن الرتجمة الصحيحة ملعانيه،
النص أو عدم إتقان اللّغة العربيّة .وتسعى
بعد أن وقعوا ضحيّة سوء فهم معنى ّ
النص القرآ ّين بعد نرشه ،وتأثرياتها
الدراسة -أيضً ا -إىل بيان تداعيات سوء ترجمة ّ
السلب ّية عىل العقيدة والفكر اإلسالم ّيني؛ وبالتايل ،فهي تكشف عن أسباب ضعف
خاص ،وتق ّدم املقرتحات ملعالجتها.
الرتجامت الفرنس ّية ملعاين القرآن الكريم بشكلٍ ٍّ
ومن أجل الوصول إىل الهدف املذكور ،اتّبعت الدراسة منهج ّية تعريف
التاريخي لرتجمة معاين القرآن الكريم ،ومن ث ّم تحليل ترجمتَي
املصطلحات والتتبّع
ّ
بالشري وبريك واالنتقادات املو ّجهة إليهام من خالل دراسة الحالتني .فيكون بذلك
يل يف دراسة الحالة» هو املتّبع يف هذه الدراسة.
التأريخي
«املنهج
الوصفي التحلي ّ
ّ
ّ
يخص املصادر ،فقد حرصت الدراسة عىل الرجوع إىل معظم الدراسات
ويف ما ّ
السابقة يف ترجامت معاين القرآن الكريم بالفرنس ّية ،وال س ّيام نصوص الرتجمة إىل
كل من:
الفرنسية التي قام بها ٌّ
 «ريجيس بالشري» ( )Régis Blachèreبعنوان:«Introduction au Coran, Paris: Maisonneuve, 1977».
«جاك بريك» ( )Jacques Berqueبعنوان:134
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"Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude
exégétique, Paris : éd Sindibad ,1990".
 كتاب «موريس بوكاي» ( )Maurice Bucailleبعنوان:»La Bible, le Coran et la science: Les écritures saintes examinées à la
lumière des connaissances modernes«.
فضال عن الرجوع إىل أه ّم ال ّدراسات يف هذا املجال ،ويف مق ّدمها بحث لــ «الفريد
ً
لويس» بعنوان:
»Réﬂexions impromptues sur la nouvelle traduction du Coran de
Jacques Berque«.
ومن الدراسات العرب ّية السابقة ،اعتمدنا عىل دراسات ع ّدة؛ من قبيل :دراسة
الدكتورة زينب عبد العزيز« :ترجامت القرآن إىل أين :وجهان لجاك بريك»؛ ودراسة
فضال عن دراسة
محمد صالح البنداق «املسترشقون وترجمة القرآن الكريم»؛ ً
محمد حسني الصغري «املسترشقون والدراسات القرآنية»؛ وبحث حسن عزوزي
«مناهج املسترشقني البحث ّية يف دراسة القرآن الكريم»؛ وآخر لخﴬ بن بو زيد
اإلسالمي» ،وغريها من
«ال ّدراسات االسترشاقيّة وخطرها عىل العقيدة والفكر
ّ
ال ّدراسات امله ّمة.
لقد توزّعت الدراسة عىل خمسة مباحث ،تناول األ ّول :تعريفات ملصطلحي
الرتجمة القرآن ّية واالسترشاق ،لغ ًة واصطال ًحا ،ومن ث ّم بيان مفهومهام ،كام جرى
التط ّرق إىل دوافع املسترشقني الفرنس ّيني وأهدافهم يف ترجامتهم ملعاين القرآن
الكريم ،وأ ّما املبحث الثاين فيعالج البدايات األوىل لرتجمة معاين القرآن الكريم إىل
خاص،
اللّغات األجنب ّية ،وترجامت معاين القرآن الكريم إىل اللّغة الفرنس ّية بشكل ّ
ومن ث ّم الرتجامت الفرنس ّية األوىل ،دون إغفال التط ّرق إىل أبرز الرتجامت الحديثة.
ويف املبحث الثالث ،جرى الرتكيز عىل اإلشكال ّيات واألخطاء يف الرتجامت
النص القرآين وفهمه ،وإشكال ّية عدم
الفرنس ّية ملعاين القرآن؛ مثل :سوء تفسري ّ
135

اتقان اللّغة العرب ّية ،وت ّم تناول أسباب الخلل يف الرتجامت؛ كاألخطاء املعجم ّية،
العلمي
فضال عن فقدان املنهج
وأخرى ترجع إىل الجهل ببالغة القرآن الكريمً ،
ّ
وضوابط الرتجمة ،ويف آخر املبحث ت ّم التّط ّرق إىل الرتجامت اإليجابيّة ملعاين القرآن
وتو ّجهاتها املنصفة لكتاب املسلمني املق ّدس.
وأ ّما املبحث الرابع ،فقد ُخ ِّص َص ملسألة تشكيك ترجمة «ريجيس بالشري» يف أصالة
النص القرآ ّين ،مع تناولها بالتحليل والنقد .و ُخ ِّص َص املبحث الخامس لرتجمة «جاك
ّ
بريك» ،التي ورد فيها كثري من األخطاء واملغالطات ،وق ِّدمت بعض األمثلة عىل ذلك.
ً
أول :التعر�ﻒ بالترجمة والستﺸراق والمستﺸرﻗين:

 .1مﺼطﻠ َحي الﱰجمة القرآن ّية واﻻﺳترشاق:

أ .الﱰجمة لﻐ ًة واﺻطﻼ ًحا:
املفرس للّسان .ويف حديث هرقل :قال
 لﻐ ًة :ترجم :الرتجامن؛ والرتجامنّ :لرتجامنه ،الرتجامن ،بالضم والفتح :هو الذي يرتجم الكالم؛ أي ينقله من لغة
إىل لغة أخرى ،والجمع «تراجم» ،والتاء والنون زائدتان ،وقد ترجمه وترجم
عنه[.[1
النص من لغة إىل أخرى،
والرتجمة يف اللّغة الفرنس ّية (« :)Traductionنقل ّ
الفكري[ .[2والرتجمة باللّغة
والرتجمة يف عرصنا ،هي فرع مه ّم لل ّنشاط
ّ
اإلنكليزيّة ( )Translationهي عمل ّية نقل الكالم أو تفسريه بلغة ثانية[.[3
أو هي« :نشاط أو عمل ّية تغيري كلامت إحدى اللّغات إىل كلامت بلغة أخرى
لها املعنى نفسه»[.[4
[ [1انظر :ابن منظور ،محمد بن مكرم :لسان العرب ،بريوت ،دار صادر1997 ،م ،مج  ،12مادة (ترجم) ،ص.66
[ [2انظر :بعيل ،حفناوي :الرتجمة النقديّة التأويليّة ،ترجمة الكتب املقدّسةَ ،عامن ،دروب للنرش2018 ،م ،ص.40
[ [3انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،م.س ،ص.163
[4[ Encyclopedia Britannica : https://www.britannica.com/search?query=Translation.
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النص
يل مكتوب (ويس ّمى ّ
 اﺻطﻼ ًحا :الرتجمة هي عمل ّية تحويل ٍّنص أص ٍّ
(النص الهدف) يف اللّغة املنقول
نص مكتوب ّ
املصدر) من اللّغة األصل ّية إىل ّ
نقال للحضارة والثقافة والفكر واللّغة[.[1
إليها .وتُع ّد الرتجمة ً
املعرب عنه بلغة ما إىل لغة
ويصطلح عىل الرتجمة -أيضً ا -أنّها« :نقل الكالم َّ
مطلوب فهم هذا الكالم بها ،سواء أكان شفه ًّيا أو مكتوبًا"[2[.
نص إىل لُغَة أَ ْج َن ِب َّية ِم ْن اللُّغَة ا ُألْ ّم
والرتجمة يف قاموس املعاين[[3؛ هي« :نقْل ّ
()traduction d’un texte en langue étrangère dans sa propre langue

ب .مفﻬوم ترجمة مﻌاين القرآن:
تعني ترجمة معاين القرآن تفسريه وبيان معانيه ،وترجامن القرآن :أي
تفسريه ،وقد س ّمى به السيوطي تفس ًريا مط ّو ًال اخترصه يف «الد ّر املنثور
رسه ،ور ّمبا البارع يف تفسريه
يف التفسري املأثور»[ .[4وترجامن القرآن :أي مف ّ
وتأويله ،وقد اشتهر به ابن عباس رﴈ الله عنه؛ قال عبد الله بن مسعود
رﴈ الله عنه« :نعم ترجامن القرآن ابن عباس» .ومن هنا ندرك أ ّن املقصد
من الرتجمة لغ ًة هو التبيان والتوضيح للكالم؛ حتى ال يصبح فيه شبهة
تأويل أو قراءة خاطئة لدى املخاطَب به ،أو تحتمل أوج ًها عديدة[.[5
ومام تق ّدم ،نرى أ ّن ترجمة معاين القرآن ما كانت ولن تكون قرآنًا؛ وذلك
ّ
النص القرآ ّين -مهام بلغت من إتقان-
لعدم إمكان ّيتها أ ْن تصل إىل مستوى ّ
[ [1انظر :مندي ،جريمي :مدخل إىل دراسات الرتجمة ،نظريّات وتطبيقات ،ترجمة :هشام عيل جواد ،أبو ظبي ،دار كلمة،
2010م ،ص.18
[ [2عيﴗ ،بريهامت« :الرتجمة والتأويل» ،املجلّة الجامع ّية ،املركز الجامعي ،األغواط ،العدد ،10مايو 2003م ،ص.67
[ [3انظر :قاموس املعاين.https://www.almaany.com/ar/dict/ar-fr :
[ [4انظر :السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أيب بكر أبو الفضل :الد ّر املنثور يف التفسري املأثور ،بريوت ،دار الفكر2010 ،م،
ج ،2ص.55
[ [5انظر :زواقة ،بدر الدين« :مخاطر الرتجمة غري املضبوطة علم ًيا عىل العقيدة والفكر  ...نحو منهج يف عرض الرتجمة القرآنية،
دراسة تحليلية استرشافية» ،املجلة املغربيّة لدراسات الرتجمة ،الجزائر ،مركز الدراسات اإلنسانيّة واالجتامعيّة والبحثيّة2014 ،م،
مج ،2العدد ،3-2ص.72
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حتّى وإ ْن ترجمها مسلم عريب من أبناء لغة الضّ ا ّد يتقن اللّغة األجنب ّية
امل ُرت َجم إليها.
 .2دواﻓﻊ املسترشقني الفرنس ّيني وأﻫداﻓﻬﻢ ﰲ ترجﺎﻤتﻬﻢ ملﻌاين القرآن الﻜريﻢ:
كانت الرتجمة -وما زالت -مصاحب ًة للظاهرة االسترشاق ّية؛ من ترجمة القرآن،
إىل ترجمة املؤلّفات األدب ّية والتاريخ ّية والعلم ّية ،وترجمة املوسوعات واملد ّونات
الفقهيّة والفلسفيّة واللّغويّة[.[1
ولدى الحديث عن العالقة بني االسترشاق ودراسة اإلسالم ،هناك من يرى أ ّن
االستعامر ورجال الكنيسة كانوا يُش ّجعون املسترشقني ويدفعونهم لدراسة القرآن
ولعل هذا
والحديث والفقه؛ موفّرين لهم املساعدات املا ّديّة واملعنويّة كلّها[ّ ،[2
الدعم واإلسناد مل يكن اعتباطيًّا وبدون أهداف وأغراض ،وإمنّ ا كان ملحاربة اإلسالم
خاصة.
وتشويه نصوص القرآن الكريم لدى املتلقّي األورو ّيب عا ّمة والفرنﴘ ّ
وكان من دوافع ترجمة القرآن الكريم إىل اللّغات األجنب ّية ،ويف مق ّدمتها
الالتين ّية ،أن ظهرت يف الوسط الكنﴘ األورويب آرا ٌء تدعو إىل معرفة تارﯾخ اإلسالم
وعقﯿدته؛ وبتأثﯿر من الفرنﴘ األب «بطرس املب ّجل» (،)[3[venerable le Pierre
حيث وضع «روبرت أون كﯿتون» أ ّول ترجمة للقرآن الكرﯾم سنة  538هـ .ق/
1143م يف محاول ٍة للر ّد عىل املسلمﯿن بنقض عقائدهم[ ،[4وكانت الرتجامت يف
مراحلها األوىل متمثّل ًة برتجمة (دير كلوين)؛ فقد رش َع «بطرس» إىل إطالق مرشوعه
يف ترجمة القرآن الكريم إىل اللّغة الالتينيّة للم ّرة األوىل[ ،[5وبطبيعة الحال كانت
[ [1انظر :أندلﴘ ،محمد :مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف الرتجمة األدب ّية من العرب ّية عند املسترشقني ،املدرسة الفرنس ّية
أمنوذ ًجا ،تلمسان ،جـامعـة أبـو بـكـر بلـقـايـد2010 ،م ،ص.23
[ [2انظر :بهاء الدين ،محمد :املسترشقون والحديث النبويَ ،عامن  -األردن ،دار النفائس1999 ،م ،ص.35
[« [3بطرس املبجل» أو بيرت املحرتم (Pierre le vénérable( 1092- 1157مُ ،ولِ َد يف فرنسا ،وقد شجعته أرسته منذ صغره عىل
دراسة العلوم الدينية .فانخرط وهو يف السابعة عرشة من عمره يف ملك الرهبنة عىل يد «القديس هوکس» .ويف س ّن الثالثني من
توىل رئاسة «دير كلوين» الواقع يف رشق فرنسا( ...انظر  :عبد املحسن ،عبد
عمره وبعد سنوات طويلة من الدراسة الكهنوتيّة ّ
الراﴈ محمد« :مناهج املسترشقني يف ترجامت معاين القرآن الكريم ،دراسة تأريخيّة نقديّة» ،العدد  ،1ال ط2003 ،م ،ص.12
[ [4انظر :السامراﻲﺋ ،قاسم :االسترشاق بﯿن املوضوعﯿّة واالفتعالﯿّة ،ط ،1الرﯾاض2011 ،م ،ص.92
[ [5انظر :بارت ،رودي :الدراسات العربيّة واإلسالميّة يف الجامعات األملانيّة ،ترجمة :مصطفى ماهر ،القاهرة ،املركز القومي
للرتجمة2011 ،م ،ص.39
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هناك ترجامتٌ أخرى للقرآن احتوت الكثري من اإلشكال ّيات والنوايا املغرضة،
سنتطرق إليها يف موضع آخر من هذه الدراسة.
لقد أفنى «بطرس» عم ًرا يف دراسة العلوم العربيّة واإلسالمية؛ إلنتاج األفكار،
وتجييﺶ الحمالت ،وإحكام الخطط التي من شأنها هدم اإلسالم والقضاء عىل
مصادر ق ّوته ،وهذا ما أكّده «بوسيك»[ [1بالقول« :منذ سنة 1141م ،اجتمع رجال
ال ّدين بإيعاز من «بطرس املب ّجل» رئيس دير كلوين لرتجمة القرآن إىل الالتين ّية،
[[3
قص َد محاربة اإلسالم[ .[2يف حني وصف املسترشق االنكليزي «أرثر جون أربري»
( )Arthur John Arberryهذه الرتجمة بأنّها مليئ ٌة باألكاذيب وسوء الفهم ،وقد
كانت األساس الذي قامت عليه الرتجامت األورب ّية املبكّرة معتمد ًة األسلوب الّذي
استخدمته ،وقد ظلّت ترجمة «بطرس» مصد ًرا لتحقيق األغراض املتع ّددة ومرج ًعا
لبثّ ال ّروح الصليبيّة ،وشحذ الهمم ملحاربة اإلسالم[.[4
ويف مجال املؤلّفات االسترشاقيّة الفرنسيّة ،التي كانت غايتها محاربة اإلسالم؛
وتزامنت مع ترجامت معاين القرآن الكريم ،نذكر كتاب« :القرآن» للمسترشق
الفرنﴘ «إدوارد مونتيه» (1883 –1800 Édouard Montetم)[ .[5وبعنوان
ّ
ٍ
وكتب كثرية لعد ٍد من املسترشقني؛ منهم :فلهاوزن ،وياكوب
القرآن ،وردت
أبحاث ٍ
بارت ،وكاله ،وآرثر جفري ،ويبقى األكرث شيو ًعا كتاب املسترشق الفرنﴘ «ريجيس
بالشري» (« )R. Blachèreتأريخ القرآن ،ونزوله ،وتدوينه ،وترجمته»[.[6
[ [1جورج هﺮﻨي بوسيك ( :)George Henr Bousquetمن مواليد  21يونيو 1900م يف مدينة ( )Meudonالفرنس ّية ،تو ّيف يف
فرنﴘ مهت ّم باإلسالم ّيات ،له مقالة بعنوان «فولتري واإلسالم» ،وهو
 23يناير 1978م يف التريسن (جريوند) ،وهو فقيه وعامل
ّ
معروف -أيضً ا -بأعامله يف ترجمة كتب علامء مسلمني كبار؛ أمثال :الغزايل ،وابن خلدون( .انظر :املوسوعة الحرة ويكيبيديا:
.)https://en.wikipedia.org/wiki/Georges-Henri_Bousquet
املؤسسة الجامعيّة للنرش والتوزيع1983 ،م ،ص.112
[ [2انظر :الصغري ،محمد حسني عيل :املسترشقون والدراسات القرآنيّة ،بريوتّ ،
اختص يف التص ّوف واألدب الفاريس.
[ [3انظر :آربري ،آرثر جون (1969 - 1905( )Arthur John Arberryم) :مسترشق بريطاينّ ،
[ [4انظر :أحمد ،محمد بهاء الدين حسني« :مراحل ترجمة القرآن الكريم :أنواعها ،أهدافها ،أسباب أخطائها» ،الخرطوم ،مجلة
تفكُّر ،مجلّد ،8العدد1428 ،1هـ.ق2007 /م ،ص.35
[ [5انظر :بارت ،الدراسات العربيّة واإلسالميّة يف الجامعات األملانيّة ،م.س ،ص.18
[ [6انظر :م.ن ،ص18؛ .R. Blachère: Introduction au Coran, Paris : Maisonneuve, 1977
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دي محض ،وعمقها ثقا ٌّيف،
إ ّن قراءة ترجمة القرآن مامرس ٌة شائع ٌة ،ظاه ُرها تع ُّب ٌّ
ٍ
وتعقيد ،وهي من األنشطة التي يُقبل عليها مسلمو العامل،
فيه مسحة من إشكا ٍل
الالتيني ،بطريقة
منقوال يف الحرف ّ
ً
من غري الناطقني بالعرب ّية .وقد يتلون القرآن
«صوتيّة» ()phonétique؛ أي برسم الكلامت العربيّة صوتيًّا برمو ٍز لغات أجنبيّة.
أقل
كام تشيع ترجامتٌ  ،بعضها جديد ،للقرآن بلغة «موليري» ،تتّسم عمو ًما برصامة ّ
من تلك التي م ّيزت ترجامت أنجزها مسترشقون فرنس ّيون يف القرن املاﴈ؛ مثل:
البري كازميرسيك[1887-1808 Kasimirski( [1م) ،وقد ساع َده فيها إدراكه ألرسار
العرب ّية الفصحى ودقائقها ،وهو الذي صاغ أحدث قاموس مزدوج للغة الضّ اد[.[2
ومن الكتب واألبحاث املتعلّقة بالقصص القرآ ّين ،التي ت ُركّز عىل الطعن يف ربّان ّية
اليهودي يف القصص القرآين :كتاب (مصادر
كتاب الله تعاىل ،وترديد مزاعمهم باألثر
ّ
و(قصة
القصص اإلسالم ّية يف القرآن وقصص األنبياء ،لسايدر سكاي ،باريسّ ،)1932 ،
[[3
أهل الكهف ،عام 1907م) ،و(القصص الكتايب يف القرآن ،لسباير جريفنا.)1939 ،
وللمسترشق
خاصة بتفسري الفرق الباطن ّية.
الفرنﴘ «هﺮﻨي كوربان»[ [4عناية ّ
ّ
واملتت ّبع إلنتاج املسترشقني يف هذا املجال يجدهم يُعلُون من شأن التفسري الشا ّذ
الخاص بالفرق املنتسبة لﻺسالم [.[5
ّ
ويرى «إدوارد سعيد» أ ّن املسترشقني الفرنس ّيني «لويس ماسينيون» و«مكسسيم
رودنسون» قد أساءا إىل اإلسالم يف الغرب من خالل مؤلّفاتهم ودراساتهم الواسعة
االنتشار[ ،[6حيث إ ّن هذه الدراسات والبحوث واملقاالت كانت لها دوافع وأهداف
عدائ ّية لﻺسالم واملسلمني.
سكرتريا ومرتجامً يف
[ [1كازميرسيك :مهاجر بولوين استوطن فرنسا عام 1831م ،وكان يعرف العرب ّية والفارس ّية ج ّيدًا ،وعمل
ً
مهام عام 1847م أعيد طبعه مرا ًرا.
مكتب الشؤون الخارجيّة الفرنسيّة ،كام ألّف
قاموسا عربيًّا  -فرنسيًّا ًّ
ً
العريب الجديد2017/6/13 ،م.
مجلة
القرآن»،
معاين
إىل
دة
ب
مع
غري
طريق
ة:
ي
الفرنس
[ [2انظر :خلف الله ،نجم الدين« :الرتجامت
ّ
ّ
ّ
[ [3انظر :الصغري ،املسترشقون والدراسات القرآن ّية ،م.س ،ص.75-74
فرنﴘ ركّز اهتاممه عىل دراسة اإلسالم بنحو عا ّم؛ وعىل الفرق الشيع ّية
[ [4هﺮﻨي كوربني  )1978 - 1903(:فيلسوف ومسترشق ّ
خاص ،فرتجم أ ّمهات الكتب يف هذا املجال؛ مثل :كتب السهروردي ،وصدر الدين الشريازي ،وابن عريب ،وحقّقها وعلّق
بنحو ّ
عليها( .انظر :املوسوعة الح ّرة ويكيبيديا عىل الرابط.https://ar.wikipedia.org/wiki :
[ [5انظر :هرماس ،عبدالرزاق« :تفسري القرآن الكريم يف كتابات املسترشقني» ،الرياض ،مجلة البحوث اإلسالميّة ،العدد ،67ص.112-111
مؤسسة األبحاث العربيّة1981 ،م ،ص.296
[ [6انظر :سعيد ،إدوارد :االسترشاق ،ترجمة :كامل أبو ديب ،ط ،1بريوتّ ،
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خاص مع
لقد انساق املسترشقون املعارصون بشكلٍ عا ّم والفرنس ّيون بشكلٍ ّ
أسالفهم يف اتّباع منهج ّ
الشك واملبالغة يف إثارة الشكوك حول الوقائع التاريخ ّية
الثابتة ،والروايات الصحيحة املرتبطة بتاريخ القرآن وعلومه ،واعتمدوا يف ذلك
عىل عمل ّية االنتقاء بطريق ٍة مغرض ٍة وهادف ٍة إىل ما يصبون إليه من نتائج عكس ّي ٍة؛
النص القرآ ّين دفعهم إىل ّ
الشك يف أمانة نقله وسالمة
كام أ ّن عدم ثقتهم يف ص ّحة ّ
فضال عن ّ
الشك يف جمعه وترتيبه -وهو ما نجده بوضوح لدى بالشري،-
تبليغهً ،
النص القرآ ّين جاء به النبي محمد وقد
وهكذا ي ّدعي كثري من املسترشقني أ ّن ّ
نالته -بعد إفضائه به إىل الناس -تعديالتٌ بالزيادة والنقصان ،ال س ّيام يف صورته
[[1
املكتوبة؛ بحسب ادعاءاتهم.
وعىل الرغم من أ ّن املتح ّدثني باللّغة اإلنكليزيّة قاموا بإعادة النظر يف
الرتجامت اإلنكليزيّة املع ّدة؛ وفقًا لرتجمة «دي ريري» ( )Du Ryer’sالفرنس ّية
النص
أو الرتجامت الالتينيّة القدمية ،وجرى تصحيح الكثري من األخطاء ،لك ّن ّ
يبقى يُظهر عدم الثّقة باإلسالم واستمرار معاداة السام ّية يف أوروبا ،واستنكار
مبادئ اإلسالمويّة ،مخالفة للمبادئ املنبثقة عن التنوير؛ بسبب األعامل املختلفة
املتعلّقة بالعادات والقوانني املتّبعة يف الدول اإلسالم ّية ،حسب ما تق ّدم له تلك
الرتجامت[.[2
وقد يهدف املسترشق من وراء ما يكتب ويرتجم إىل افتعال نوع من التشويﺶ
الفرنﴘ «بالشري» يف معرض حديثه عن عدد السور
والبلبلة يف األذهان؛ كام فعل
ّ
امل ّك ّية واملدن ّية؛ حيث أحال يف أحد الحواﳾ عىل كتاب «اإلتقان» ،ثم قال بعد
السور امل ّك ّية
ذلك« :حسب رواية ق ّدمها ابن النديم يف كتابه (الفهرست) ،فإ ّن عد َد ّ
السور املدنيّة « ،28ويالحظ أ ّن املجموع يكون  113سورة !!»[ ،[3وهنا
 85وعدد ّ
قدي يف البحث مل يجرؤ عىل أ ْن
نجد ال ّرجل الذي ُعر َِف مبنهجه ّ
وحسه ال ّن ّ
الصارم ّ
[1[ Encyclopédie de l’Islam, 2ème édition, vol 5,1985, p.405.
[2[ Claude-Étienne Savary, Le Coran, traduit de l’arabe, )Paris : G. Dufour- Libraire, 1821(.
[3[ R. Blachère: Introduction au Coran, Op.cit. , p.243.
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«رمبا وقع سهو يف كالم ابن النديم ،أو أ ّن العدد  86ت ّح َ
ول إىل  85خطأً أثناء
يقولّ :
النسخ ،أو ﳾء من هذا القبيل؛ ما دام إجامع األ ّمة اإلسالم ّية ،وكذا ما تنطق به
املاليني من املصاحف املطبوعة عىل أ ّن عدد سور القرآن  114سورة»[.[1
وترى الباحثة «ريتا فرج»[ ،[2أ ّن ُخالصات املسترشقني الكالسيكيّني ت ّم التعامل معها
هجومي؛ كونها تناقض
من ِق َبل الباحثني واألكادمي ّيني العرب؛ وفقًا لثالثة ردود :األ ّول،
ٌّ
علمي؛ يسعى إىل قراءة
القراءات الرتاث ّية؛ والثاين،
تقريظي؛ إذا تواءمت معها؛ والثالثٌّ ،
ٌّ
األدب ّيات االسترشاق ّية برؤي ٍة نقديّ ٍة هادئ ٍة والبناء عليها واإلفادة من مناهجها.
يتبني لنا أ ّن أغلب ترجامت معاين القرآن الكريم باللّغات األجنب ّية بشكلٍ
وهكذا ّ
خاص كانت واضحة الدوافع والتو ّجهات يف تع ّمدها محاربة
عا ّم ،والفرنسيّة بشكلٍ ٍّ
اإلسالم عن طريق التفسريات الخاطئة ملعاين القرآن الكريم ،وترسيخ الشكوك
األجنبي ،الذي ال يُجيد اللّغة العرب ّية،
والريبة يف آياته ونصوصه بالنسبة للمتلقّي
ّ
وال س ّيام الرتجامت الفرنس ّية التي تقع يف صلب موضوع هذه الدراسة ،وحيث
من املفرتض أن تكون دوافع ترجمة معاين القرآن استجاب ًة موضوعيّة وواقعيّة
الحتياجات املسلمني من الذين ال يُجيدون اللّغة العرب ّية ،وتلبي ًة النتشار اإلسالم يف
بقاع األرض ،ورغبة املسترشقني يف دراسة الظاهرة القرآن ّية ،إال أ ّن ذلك مل يحدث يف
معظم الرتجامت التي أُنجزت من املسترشقني بحسن ن ّية.
وقبل التط ّرق إىل تاريخ ترجمة معاين القرآن الكريم يف املبحث القادم ،ال ب ّد لنا
أن نذكِّر بأ ّن عد ًدا من وجهات ال ّنظر والرؤى قد وردت يف دراسات ظهرت يف العرص
الحديث ،تناولت مسألة تحريم ترجمة القرآن الكريم ،ومن هذه الدراسات :دراسة
للشيخ (محمد رشيد رضا) بعنوان «ترجمة القرآن وما فيها من املفاسد ومنافاة
اإلسالم» ،أقام فيها الرباهني عىل حرمة ترجمة القرآن يف اإلسالم ،وعىل عدم إمكان
العمل بها ،وعىل سوء أغراض بعض الجانحني إىل هذا العمل من الرتك وغريهم.
[ [1عزوزي ،حسن :مناهج املسترشقني البحثيّة يف دراسة القرآن الكريمhttps://www.iicss.iq/files/investigations/26r8q384.pdf :
[ [2باحثة لبنانية يف علم االجتامع .حائزة عىل شهادة الدراسات العليا يف علم اجتامع املعرفة ،وعىل شهادة الدكتوراه يف
الدراسات اإلسالميّة عام 2008م.
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النريان
وكذلك نرش «محمد سعيد الباين» دراس ًة يف هذا السياق بعنوان «الفرقدان ّ
يف بعض املباحث املتعلّقة بالقرآن» ،حيث ض ّمنها الرباهني عىل حظر ترجمة القرآن،
كام أصدر الشيخ «محمد سليامن القاﴈ» يف املحكمة الرشعيّة ال ُعليا يف مرص كتابًا
بعنوان «حادث األحداث يف اإلقدام عىل ترجمة القرآن» ،وأصدر الشيخ «محمد
مصطفى الشاطر» ،القاﴈ يف املحكمة الرشع ّية لشبني الكوم سنة 1936م كتابًا
بعنوان «القول السديد يف حكم ترجمة القرآن املجيد»[.[1
ّ
ً
ﺛاني�ا :نب�ﺬة تا��خية عن ترجمات معاني القرآن الكر�ﻢ إلى
ّ
الﻔرنسية:

 .1البدايات اﻷوﱃ لﱰجمة مﻌاين القرآن الﻜريﻢ إﱃ الﻠّﻐات اﻷوروب ّية:

مع بدء حركة ترجمة العلوم العرب ّية ونقلها يف الغرب ،كانت ترجمة معاين
خصص لها الغرب ّيون وقتًا وجه ًدا[.[2
القرآن الكريم أه ّم األعامل الرتجم ّية التي ّ
وهناك شبه إجامع عىل أ ّن أ ّول ترجمة للقرآن الكريم كانت باللغة الالتين ّية سنة
اإلنجليزي «روبرت الرتيني»
1143م ،إذ متّت هذه الرتجمة عىل يد راهبني؛ هام:
ّ
( ،)Retina de Robertواألملاين «هرمان» ( ،)Hermannوأرشف عىل هذه الرتجمة
الراهب «بطرس» رئيس دير كلوين يف جنوب فرنسا ،كام سبقت اإلشارة إليه آنفًا،
أساسا يف الرتجمة إىل عد ٍد من اللّغات األوروب ّية ،وهناك من يقول
وقد أصبحت ً
إ ّن هذه مل تك ْن أ ّول ترجم ٍة للقرآن ،حيث ال يعرف عىل وجه التحديد َم ْن هو أ ّول
[[3
مرتجم للقرآن الكريم؟ ومتى كان ذلك؟ وأين؟
ويُذكَر أ ّن «بطرس» الذي أت ّم مرشوع ترجمة القرآن الكريم تحت إرشافه،
كان قد أوكل تنفيذه إىل «هرمان الدماﳾ» و«روبرت كيت» مقابل مبلﻎٍ مغ ٍر من
[ [1انظر :البنداق ،محمد صالح :املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،ط ،2بريوت ،منشورات دار اآلفاق الجديدة1983 ،م ،ص.65
[ [2انظر :أندلﴘ ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،م.س ،ص.23
[ [3انظر :البنداق ،املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،م.س ،ص.95
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املال؛ مبساعدة عر ّيب مسلم يُدعى مح ّمد[ ،[1فأمتّ وا امله ّمة سنة 1143م ،وقد تكفّل
«روبرت» يف هذا املرشوع برتجمة القرآن ،يف حني قام «هرمن» برتجمة النبذة
خطاب أرسله «بطرس» ،إىل الق ّديس «برنار» قال فيه« :قابلت
املخترصة .ويف
ٍ
روبرت وصديقه هرمان عام 1141م ،بالقرب من «األبر» يف إسبانيا ،وقد أقنعتهام
بتحويل اهتاممهام من دراسة علم الفلك إىل ترجمة القرآن بالالتين ّية ،فأمتّاها
سنة 1143م» ،وكانت أ ّول ترجمة للقرآن باالستعانة باثنني من العرب؛ أحدهام:
مغريب مسلم ُمل ّم بالقرآن واللّغة العربيّة ،وبعد مراجعتها بالالتينيّة من ِقبَل «بيري
بخطاب من
بواتييه» ،ت ّم إرسالها إىل رئيس دير كلوين العا ّم «برندوس» مشفوع ًة
ٍ
بطرس يُن ّوه فيها بتو ّجهات رجال الكنيسة ض ّد سائر أشكال اإللحاد[.[2
وهناك من يُؤ ّرخ أنّها بقيت ضمن مخطوطات دير«كلوين» ،وهي مخطوط ٌة يف
نسخ ع ّدة ،تُتَ َداول يف األديرة طيلة م ّدة أربعة قرون ،ومل تصدر ّإال يف سنة 1543م،
حرقت خشية تأث ّر الالتين ّيني بها ،ولك ّن املنقول أنّها بقيت
مع ذلك ،قيل إنّها أُ ْ
محفوظة يف «دير كلوين» حتّى نُرشت يف أوروبا عام 1543م؛ أي بعد أربعمئة عام
من إنجازها ،ث ّم تتابعت الرتجامت بعد ذلك باللّغات األوروب ّية املختلفة[ ،[3حيث
السويرسي «ثيو دور بييلياندر» يف ثالثة مجلّدات،
قام بطبعها ونرشها الالهو ّﻲﺗ
ّ
وكانت الرتجمة رديئ ًة وكثري َة األخطاء[.[4
أُن ِج َزت الرتجمة األوىل إىل اللغة اإلنكليزيّة من ِق َبل «ألكسندر روس» عام
1688م ،الذي نقل عمل املسترشق الفرنﴘ «أندريه دي ريور» من الفرنس ّية .و ُع ّد
عمله هذا أ ّول نسخ ٍة إنكليزيّ ٍة مرتجمة ملعاين القرآن الكريم[.[5
[ [1انظر :بدوي ،عبد الرحمن :موسوعة املسترشقني ،بريوت ،دار العلم للماليني1974 ،م ،ص.307
اإلسالمي2001 ،م،
[ [2انظر :فوك ،يوهان :تاريخ حركة االسترشاق ،نقله عن األملان ّية :عمر لطفي العامل ،بريوت ،دار املدار
ّ
ص.19-18
مؤسسة دار األصالة للثقافة والنرش واإلعالم1988 ،م،
[ [3انظر :غراب ،أحمد عبد الحميد :رؤية إسالميّة لالسترشاق ،الرياضّ ،
ص.33-32
[ [4انظر :فوك ،تاريخ حركة االسترشاق ،م.س ،ص.17
[5[ Henri Lammens, Lislam croyanees et institutions, 3éme éd. )Beyrouth : Imp. Catholique, 1943(, p.54.
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وقد توالت الرتجامت القرآن ّية إىل اللّغات األوروب ّية يف الظهور بعد ذلك ،إذ كان
صدى كب ًريا مل ّد ٍة طويل ٍة من الزمن ،حيث أُعيد طبعها م ّرات ع ّدة،
لهذه الرتجمة
ً
وتُرجمت إىل مختلف اللّغات األوروبيّة ،إذ يُؤكِّد ( )J.D Pearsonبأ ّن ترجمة «أندريه
ريور» هي الرتجمة الفرنس ّية األقدم ،وقد طُبعت كث ًريا بني األعوام  1647و1775م،
ونتج عن هذا العمل أ ّول ترجمة للقرآن إىل اإلنكليزيّة بوساطة «ألكسندر روس»،
وكانت لألب (- )Le Pereأيضً ا -ترجامتٌ أخرى إىل الهولنديّة بوساطة «جالزماخر»،
[[1
وإىل األملانيّة بوساطة «النج» ،وإىل الروسيّة بوساطة بستنكوف وفريفكني.

انترشت هذه الرتجمة انتشا ًرا واس ًعا يف مختلف كنائس أوروبا ،وباتت هي األرض ّية
والبوصلة التي تُو ّجه أغلب الرتجامت األوروبيّة الحديثة ،وعىل الرغم من اشتامل
هذه الرتجمة شتّى أنواع الزيف والتزوير لحقائق العقيدة اإلسالم ّية ورشائعها ،فإ ّن
واملؤسسات الدين ّية املسيح ّية منعت ظهورها وانتشارها بني العا ّمة؛ إذ
الكاتدرائ ّيات
ّ
تو ّجست من تحقيقها عكس الهدف املرج ّو ،وهو التعريف باإلسالم .وزياد ًة يف الحرص
يحل أجله
أشاعت الكنيسة أ ّن من يطبع القرآن أو يحاول طبعه فإنّه سيموت قبل أن ّ
الطبيعي! وقد خلت هذه الرتجمة من األمانة العلم ّية ،وع ّجت بالبهتان والتضليل؛
ّ
إذ تع ّددت فيها هنات اإلضافة والحذف ،وأغفلت العديد من املفردات ،كام مل تتق ّيد
بأصل السياق ،ومل تُقم وزنًا لخصوص ّية األسلوب[ ،[2وهذا ما ع َ ّرب عنه «عبد الرحمن
املوسع منها إىل الرتجمة ،فهي ال
بدوي» حني اعترب هذه الرتجمة أقرب إىل التلخيص ّ
بالنص الحر ّيف ،وال تنضبط لرتتيب الجمل يف األصل العر ّيب ،وإمنّ ا تؤ ّول املعنى
تلتزم ّ
العا ّم يف أجزاء السورة الواحدة ،ث ّم تُ ّعرب عن هذا برتتيب من لدن املرتجم[ .[3وقد
رصف رجال الكنيسة ليستفيدوا منها يف استكامل دراساتهم الالهوت ّية أو
وضعها تحت ت ّ
[[4
للقيام بأعامل التبشري ،وكان ظهور هذه الرتجمة بعد الحملة الصليبيّة بأربع سنوات.
[1[ J.D. Pearson, Al Kuran, Eneyclopedie de LIslam. p.434.
[ [2انظر :فوك ،تاريخ حركة االسترشاق ،م.س ،ص.18-17
[ [3انظر :بدوي ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.307
[ [4انظر :الصنهاجي ،أنس :القرآن يف الدراسات االسترشاقيّة الفرنسيّة «مناولة بالشري أمنوذ ًجا» ،مجلة دراسات استرشاقيّة،
العتبة العبّاسيّة املقدّسة ،السنة الثالثة ،العدد ،8صيف 2016م ،ص.39
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 .2ترجﺎﻤت مﻌاين القرآن الﻜريﻢ إﱃ الفرنس ّية:

أ .الﱰجﺎﻤت اﻷوﱃ:
كانت أ ّول ترجمة ملعاين القرآن الكريم إىل الالتينيّة -كام سبقت اإلشارة -حيث
أُنجزت يف القرن الثاين عرش ،وعىل الرغم من الهدف امل ُعلن من ترجمتها ،فإنّها
تبقى ذات قيم ٍة معرفيّ ٍة وتاريخيّ ٍة بالخصوص ،ومنها تُرج َم إىل الفرنسيّة وغريها
من اللّغات ،وسنتت ّبع أ ّول أربع ترجامت أُنجزت إىل الفرنس ّية ،وفق اآلﻲﺗ:
 الﱰجمة الفرنس ّية اﻷوﱃ:صدرت أ ّول ترجمة ملعاين القرآن إىل الفرنسيّة سنة 1647م ،عىل يد املسترشق
وس ّميت« :قرآن
الفرنﴘ «أندريه دي ريور»[ُ ،)André Sieur du Ryer( [1
ّ
محمد» ( ،)L’Alcoran De Mohametوكانت هذه بالفعل هي امل ّرة األوىل التي
تصدر فيها ترجمة أصل ّية إىل لغ ٍة أوروب ّية ،ومل يك ْن «دو رييه» الهوت ًّيا؛ ولذلك
تو ّجه برتجمته هذه لجمهور الق ّراء الفرنسيّني ،وكان أ ّول املرتجمني الذين كانت
بالرشق املسلم ،حيث كان موظّفًا دبلوماس ًّيا يف
لهم معرف ٌة مبارش ٌة ومط ّول ٌة ّ
طويال يف إقطاعيّته عىل
وقنصال لفرنسا يف اإلسكندريّة ،وقد عكف ً
ً
القسطنطينيّة
إعداد هذه الرتجمة[.[2
الفرنﴘ «ﻛﻠود إتني ﺳاﻓاري»
 الﱰجمة الفرنس ّية الثانية :أنجز املسترشقّ
( )Savary Claude Etienneترجم ًة مبارش ًة إىل الفرنس ّية سنة 1751م ،حظيت

[[3

[ [1انظر :البقاعي ،محمد خري بن محمود :ترجامت معاين القرآن الكريم إىل اللغة الفرنسيّة (رينيه خوام ،وأندريه شوراﻲﻛ،
وجاك بريك أمنوذ ًجا):
https://download-islamic-religion-pdf-ebooks.com/68726-free-book
[2[ Sylvette Larzul, »Les premières traductions françaises du Coran, )XVIIe- XIXe siècles(«, Archives de
sciences sociales des religions, 2009, p.163.
فرنﴘ من عرص األنوار ،معروف بانتامئه لفكر فولتري ،سافر إىل مرص وهو يف
[ [3كلود إتني سافاري (1788-1750م) :رحالة ّ
السادسة والعرشين من عمره ،وأمﴣ بها ثالث سنني ،قﴣ منها يف اإلسكندرية سنة ،وأمﴣ السنتني الباقيتني يف القاهرة ،كام
زار دمياط أيضً ا.
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برشف نرشها يف مكّة[ ،[1وكانت متبوع ًة مبخترص عن سرية رسول الله مح ّمد ،وقد
صدرت هذه الرتجمة يف باريس يف جزأين عام 1783م ،ونرشت يف فرنسا طيلة قرنني
كاملني ،وبقيت عىل رفوف املكتبات حتّى عام 1970م ،وكان من أسباب شعب ّيتها
مقاربتُها العقالن ّية لﻺسالم ،وهي التي وصفها «إدوارد مونتيه» بأنّها عىل الرغم من
طباعتها م ّرات ع ّدة ،وكونها أنيقة ج ًّدا ،لك ّن دقّتها نسب ّية[ .[2وكانت هنالك ترجمة
فرنسيّة للقرآن الكريم أمتّها «أنطوان غاالن» ( )Antoine Gallandيف عام 1710م،
وقد اختفت هذه الرتجمة عند تقدميها للمكتبة امللك ّية ومل تنرش أب ًدا ،ولك ّن مراسالت
ٍ
معلومات كافي ًة حول هذا املوضوع؛ لتقويم أعامل هذا
غاالن ومذكّراته تق ّدم
املسترشق ،وتشكّلت يف بالد الرشق ،حيث قﴣ أنطوان غاالن ما يقرب من خمسة
الرشق ما بني عامي  1670و 1688م؛ سكرت ًريا يف السفارة الفرنسيّة
عرشة عا ًما يف بالد ّ
يف إسطنبول ،وجام َع ٍ
تحف ،وهناك أتقن الرتك ّية والعرب ّية والفارس ّية وتش ّبع بثقافة
الرشق ،ويف نهاية حياته عكف عىل ترجمة القرآن بطلب من رئيس الدير «جان
ّ
بول بينيون» (( )L’abbe Jean Paul Bibgnonيوم ّيات  20يوليو /متوز ،)1709
[[3
وكان لديه تص ّور واضح متا ًما عن هذا العمل الذي أنجزه وفق طريقة دقيقة.
 الرتجمة الفرنسية الثالثة :ترجمة «ألﻦﺒ بيربشتاين كازميريسيك» (Albin )Biberstein Kazimirskyالذي ق ّدم أ ّول ترجم ٍة فرنس ّي ٍة مقبول ٍة يف عام 1840م،
ث ّم راجعها وص ّححها م ّرتني يف عامي  1841و1852م .وعىل الرغم من أنّه استند
النص العر ّيب
إىل ترجمة «سيل» ) )Saleواستفاد منها كث ًريا ،فقد صنع ترجمته من ّ
للنص القرآ ّين،
نفسه ،وأنجز للم ّرة األوىل ترجم ًة فرنس ّي ًة مقبول ًة وموثوقًا بها نسب ًّيا ّ
وص ّحح عىل نطاقٍ واسعٍ األخطاء الواردة يف ترجمة «سافاري» ،وكانت كتابته أنيق ًة
بالنص القرآ ّين .ومع ذلك ،مل تكن ترجمته خالي ًة من األخطاء؛ كام
مع التصاقها ّ
افتقدت أدواته النقديّة إىل العمق ،وقد ب ّرر ذلك بأنّه يكتب للجمهور الواسع،
[ [1انظر :البقاعي ،ترجامت معاين القرآن الكريم إىل اللغة الفرنسيّة ،م.س.

[2[ Sylvette Larzul,Op.cit., p.156.
[ [3انظر :املالح ،محمد سعيد :الرتجامت الفرنسيّة األربع األوىل للقرآن الكريم للمسترشقة سيلفيت الرزول2014/9/1 ،م:
https://www.alukah.net/culture/075422//.
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النص القرآ ّين مبق ّدم ٍة تنويريّ ٍة عن
وحاول؛ كسابقيه ،أن يُس ّهل عىل ال ُق ّراء مقاربة ّ
اإلسالم .واحتوت طبعة 1841م نبذ ًة مخترص ًة عن سرية الرسول مح ّمد ،اعتمد
فيها عىل دراسة «كوسان ده بارسفال» ) )Caussin de Parcevalبعنوان «تاريخ
العرب قبل اإلسالم ويف عهد مح ّمد وإىل أن أسلمت جميع قبائل العرب»[.[1
وتداوال،
ً
وتُع ّد ترجمة «كازميرسيك» مقارن ًة مع ترجمة «سافاري» أكرث أه ّم ّي ًة
عىل الرغم من أنّها تفتقد إىل األمانة العلم ّية وفهم البالغة العرب ّية ،التي وصفها
«مونتيه» بالقول ...« :ال يسعنا ّإال الثناء عليها ،فهي منترش ٌة كث ًريا يف الدول الناطقة
[[2
بالفرنسيّة».
ولعل الرتجامت الشهرية إىل الفرنسيّة ،وال سيّام ترجمة «كازميريسيك» ،و«بالشري»
ّ
ٍ
وشبهات استرشاق ّي ًة وطعونًا أشار إليها عد ٌد م ّمن
1947م ،قد حملت أخطا ًء لغويّ ًة
حرص ترجامت املسترشقني ملعاين القرآن الكريم[ .[3ويف املجال نفسه ،يربز عمل
الفرنﴘ «جول البوم» يف كتابه« :تفصيل آيات القرآن الكريم» ،مع ما يف
املسترشق
ّ
هذا العمل من أخطا ٍء لغويّ ٍة ومنهجيّ ٍة أيضً ا[.[4
ب .أبرز الﱰجﺎﻤت الفرنس ّية الحديثة:
لعل األعداد الهائلة من املخطوطات العربيّة واملنجزات الحضاريّة العربيّة
ّ
املختلفة ،التي عرفتها فرنسا منذ أكرث من ألف عا ّم والتي مل تتوقّف عن ال ّنم ّو
والرتاكم ،قد جذبت طبق ًة من الدارسني والباحثني املهت ّمني باللّغة العرب ّية وآدابها،
ّ
والذين شكّلوا يف معظمهم رجاالت االستعراب أو االسترشاق بوجه عا ّم ،وقد
واكب عمليّات الجمع هذه دراساتٌ علميّ ٌة «للمسترشقني الفرنسيّني عن علوم
املخطوطات العرب ّية؛ ومن أشهرها :كتاب ريجيس بالشري وجان سوفاجيه «قواعد
[1[ Sylvette Larzul,Op.cit., p.160.
[ [2انظر :البقاعي ،ترجامت معاين القرآن الكريم إىل اللغة الفرنسية ،م.س.
[ [3انظر :البنداق ،املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،م.س ،ص.98
العريب بني التحقيق والرتجمة ،ط ،1القاهرة ،املجلس األعىل
[ [4انظر :عبد الرؤوف ،محمد عوين :جهود املسترشقني يف الرتاث ّ
للثقافة2004 ،م ،ص.355
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تحقيق املخطوطات العربية وترجمتها» (Règles Pour Editions Des Textes
.[1[»)Arabes Et Traductions
ويف العرص الحديث ،وتحدي ًدا سنة 1925م صدرت الرتجمة الفرنس ّية للمسترشق
«إدوارد مونتيه» ( ،)Édouard Montetالتي امتازت بالضّ بط والدقّة ،حيث
ُوصفت بأنّها ّ
أدق الرتجامت التي ظهرت حتّى اآلن[.[2
وهناك أكرث من ( )170ترجمة للقرآن الكريم إىل الفرنس ّية .والقليل من هذه
الرتجامت أنجزها مسلمون ،ولك ْن حتّى لو سعت هذه الرتجامت إىل االقرتاب من
النص
يل وجامله ،لك ّنها مل تنجح يف ترجمة املﻦﺘ واإليقاع ،أو يف تقديم ّ
روح ّ
النص األص ّ
يل بشكلٍ أفضل باللّغة العربيّة[.[3
األص ّ
ولعل الرتجامت الفرنسيّة الحديثة ملعاين القرآن الكريم ملسلمني وغري مسلمني
ّ
بلغت ح ًّدا من الكرثة؛ أبرزها الرتجامت اآلتية:
ترجمة «ريجيس بالشري»[ [4عام 1950م ،التي تعيد تنظيم القرآن وفقًا للرتتيب
الزمني آلياته بحسب الظّهور ،ويق ّدم فيها بالشري مالحظات وفرية للقارىء.
ّ
ترجمة «دينيز ماسون» عام 1967م ،التي تتمتّع مبيزة محاولة خدمة غري
املسلم؛ بقدر ما هي تخدم املسلم املؤمن.

الفرنﴘ وجهوده يف دراسة ونرش الرتاث الجزائري ،رسالة ماجستري مقدّمة بإرشاف الدكتور
[ [1انظر :يحياوي ،رزيقة :االسترشاق
ّ
محمد حجازي ،جامعة الحاج لخﴬ ،باتنة -الجزائر2015 ،م ،ص.136
نصه« :كنت طالعت يف مجلة املنار مقاالً لألمري «شكيب أرسالن» عن ترجمة
[ [2وصفها األستاذ «محمد فؤاد عبد الباقي» مبا ّ
الفرنﴘ «إدوارد مونتيه» ،قال عنها ...« :وقد نقل عنها إىل العربيّة مقدّمة
فرنسيّة حديثة للقرآن الكريم وضعها املسترشق
ّ
فاقتنيت هذه الرتجمة ووجدتها قد أوفت
هذه الرتجمة ،وهي يف تاريخ القرآن وتاريخ س ّيدنا رسول الله ،وقد نُرشت يف املنار،
ُ
املفصل أت ّم تفصيل»( .انظر :نرصي ،أحمد« :تاريخ ترجمة
عىل الغاية يف الدقّة والعناية ،وقد ذيّلها املرتجم بفهرس ملوا ّد القرآن ّ
القرآن الكريم إىل اللغات األوروبيّة» 3،يناير 2019م https://aldar.ma/14965.html ،؛
Édouard Montet , le Coran, )Paris : Payot ,1925(, p. 56.
[3[ Le Parisien, définition – Coran : http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Coran/fr-fr/#cite_note-38.
[4[ Régis Blachère, Introduction au Coran.
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ترجمة «أندريه شوراﻲﻛ»[ ،[1ظهرت يف ديسمرب 1990م باتّباع تفسريات التوراة ،من
خالل طريقة مح ّددة الستخالص تع ّدد حواس الكلمة من جذرها ()triconsonant
ومن التقليب يف الحروف .وقد أ ّدى هذا املنهج
إىل بعض الجدل؛ ألنّه غالبًا ما يُفﴤ إىل اختيار ٍ
ات تبدو مفاجئ ًة ألولئك الذين
يعرفون القرآن بلغته العرب ّية.
ترجمة «جاك بريك» (القرآن)[ ،[2أُنجزت عام 1990م ،وقد ركّ َز جهوده يف محاولة
فضال عن ترجمة
إعادة إنتاج بعض اإليقاعات واألسلوب والشعر باللّغة العرب ّيةً ،
رينيه خوام[ [3يف العا ّم نفسه ،إالّ أ ّن االهتامم برتجمة بريك كان أكرث من غريها.
ٍ
ترجامت إىل الفرنس ّية ،نفذوا
وال ميكن إغفال ما أنتجه عد ٌد من املسلمني من
من خاللها إىل ﳾ ٍء من أرسار الوحي؛ كونهم استفادوا من تراث التفسري ،ووظّفوا
ث َرواتِه يف اختيارات املعجم وتصاريف الرتكيب ،فتالفوا أخطاء ال ّنقل ال َح ْر ّيف ،وكلّهم
وفّق بني مقتضيات اإلميان وإكراهات الرتجمة .وإنَّها لَمن عسري امل ُعادالت![ .[4ومن
بني هذه الرتجامت ،نجد تلك العائدة للباحث «محمد حميد الله» (،)2002-1908
السلطات
التي نرشها مرتجمة إىل الفرنسيّة عام 1959م ،وحصلت عىل موافقة ّ
الدين ّية واحرتام املسلمني .وكذلك ترجمة «الصادق مازيﻎ» (1990-1906م) ،و«يس
حمزة بوبكر» (1995-1912م)؛ املدير السابق للمسجد الكبري يف باريس؛ وقد خلفه
ولده يف إدارة املسجد ،إذ نُرشت عام 1990م ،وبعد خمس وعرشون عا ًما من بدء
هذه االعامل قام «أ .بينوت» عام 2004م بالت ّوجه لرتجمة معاين القرآن ،ووفّرها
يل .ويبدو أ ّن العديد من
للجميع باللّغة الفرنس ّية ،دون االبتعاد عن ال ّنص األص ّ
املسلمني الناطقني بالفرنس ّية لديهم تقدي ٌر إيجا ٌّيب للغاية لرتجمة ()M. Chiadmi
[1[ André Chouraqui, Le Coran, L’Appel - traduit et présenté, )Paris : éd robert la�ont, 1990(.
[2[ Jacques Berque, Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude exégétique,
)Paris : éd Sindibad ,1990(.
[3[ René Khawam, Le Coran, )Paris : éd Maison neuve et Larose ,1990(.
[ [4انظر :خلف الله ،الرتجامت الفرنسيّة :طريق غري معبّدة إىل معاين القرآن ،م.س.
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تستحق التقدير بفضل اإلقبال الواسع
املنجزة عام 2004م أيضً ا ،وهي الرتجمة التي
ّ
فضال عن جهود «ي .علوي» ( ،)Y. lawiو«جي حديدي» (،)J. Hadidi
عليها .هذا ً
واثنني من املرتجمني الشيعة الذين مل ي ّدخروا جه ًدا بوصف منهجيّتهم واألساس
مفصلٍ [ ،[1عىل الرغم من أ ّن ترجمتهم مل تكتمل ،حيث ت ّم إنجاز
املنطقي بشكلٍ ّ
مجلّد ٍ
واحد فقط من ترجمتهم حتّى عام 2000م ،إذ احتاج املرتجامن إىل مجلّد
كامل ،يض ّم أكرث من  600صفحة ،لتقديم ترجم ٍة مرشوح ٍة أل ّول سورتني فقط[.[2
وبالرجوع إىل تأريخ الرتجامت الفرنس ّية للقرآن الكريم التي تط ّرقنا إليها يف ما
تق ّدم ،نجد أ ّن فرنسا -كام م ّر ذكره آنفًا -كانت قد احتضنت أ ّول ترجمة ملعاين
القرآن الكريم ،وظهرت فيها تسع ترجامت للقرآن الكريم ،ويتّضح لنا أ ّن تاريخ
الرتجامت الفرنس ّية للقرآن الكريم قد م ّرت بثالث مراحل رئيسة؛ هي:
 املرحﻠة اﻷوﱃ :بدأت بالرتجمة من الالتين ّية إىل اللّغة الفرنس ّية. املرحﻠة الثانية :تط ّورت بالرتجمة من اللّغة العرب ّية إىل اللّغة الفرنس ّية مبارشةً.وهذا مسلك نهجه كث ٌري من املسترشقني الفرنس ّيني يف ترجامتهم للقرآن يف القرن
العرشين؛ أمثال« :إدوارد مونتيه» ،و«ريجيس بالشري» ،و«جاك بريك».
 املرحﻠة الثالثة :متثّلت بدخول املسلمني ميدان ترجمة معاين القرآن الكريمإىل اللّغة الفرنس ّية؛ مثل :ترجمة الجزائري «الميﺶ» و«ابن داود» ،الّتي امتدحها
فضال عن ترجمة
«بوسيك» ( )Bousquetبأنّها ترجمة لها أسلوب بليﻎ وعجيبً ،
«أحمد تيحاين» سنة 1936م ،وترجمة «حميد الله» سنة 1959م ،وترجمة
الدكتور «صبحي الصالح» سنة 1979م[.[3
[1[ Sameh Hanna , Hanem El-Farahaty , and Abdel-Wahab Khalifa , The Routledge Handbook of Arabic
Translation, 1st Edition,)London: Routledge, 2019(, p. 22.
[2[ Gaafar Sadek and Salah Basalamah, Les débats autour de la traduction du Coran Entre
jurisprudence et traductologie, La traduction des textes sacrés, Volume 15, nombre 2, 2007 : https://doi.
org/10.7202017774/ar.
[ [3انظر :الصنهاجي ،القرآن يف الدراسات االسترشاقيّة الفرنسيّة ،م.س ،ص.37-36
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ً
ّ
ّ
ﺛالﺜا :اﻹﺷكاليات واألﺧﻄاء ﻓي الترجمات الﻔرنسية لمعاني

القرآن الكر�ﻢ:

 .1أبرز اﻹشﻜال ّيات:

أ .إشﻜال ّية تفسري ال ّنﺺ القرآ ّين وﻓﻬمﻪ:
لعل امله ّمة األوىل للمرتجم هي تحديد التفسريات املتع ّددة امل ُعت ّد بها للقرآن
ّ
كل آية وسورة ،والعلم برشوط الوحي
الكريم ،وأبرز التفسريات املعتمدة يف ّ
أي محاولة
فيها كلّهاّ .
ولعل املساهمة املعرف ّية يف تفسري القرآن تُع ّد رضوريّة يف ّ
للرتجمة ،مع ذلك هناك من املرتجمني م ّمن مل يطّلعوا بشكلٍ ٍ
كاف عىل التفسري
القرآ ّين ،أو ألنّهم أقنعوا أنفسهم مبا يُس ّمى بالتفسري «الضعيف» ،وهذا هو
املفرسين الكبار ،أو ألنّهم ال ميلكون الكفاءة
القول النادر غري املعتمد من معظم ّ
اللّغويّة العرب ّية أو املعرفة املطلوبة باللّغة الفرنس ّية؛ ما يجعل الرتجامت تكتنفها
أخطاء من نوعني« :أحدها شخصيّة ،وأخرى ذات طابع عا ّم»[.[1

وبالنظر إىل أبرز ما ت ّم رصده من أخطا ٍء لرتجامت القرآن الكريم إىل الفرنسيّة
كل من «زينب عبد العزيز» يف كتابها
نجد ما تق ّدم من أخطاء قد تك ّر َس يف جهود ّ
«ترجامت القرآن إىل أين؟ وجهان لجاك بريك»[ ،[2والفرنﴘ «موريس بوكاي»[ [3يف
[[4
كتابه «األفكار الخاطئة التي ينرشها املسترشقون من خالل ترجامتهم».

[1[ Chédia Trabelsi, La problématique de la traduction du Coran : étude comparative de quatre traductions françaises
de la sourate »La lumière«, La traduction dans le monde arabe Volume 45, Number 3, septembre 2000, p.p. 400–411.
[ [2انظر :عبد العزيز ،زينب :ترجامت القرآن إىل أين :وجهان لجاك بريك ،ط ،2القاهرة ،دار الهداية للطباعة والنرش1999 ،م.
طبيب فَ َرنﴘ ،رئيس قسم الجراحة يف جامعة باريس ،اعتنق اإلسالم عام 1982م .يُع ّد كتابه (التوراة والقرآن والعلم)،
[[3
ٌ
من أه ّم الكتب التي د َرست الكتب املقدَّسة عىل ضو ِء املعارف الحديثة ،وله كتاب (القرآن الكريم والعلم العرصي) ،منحتْه
األكادمي ّية ال َف َرنس ّية عام 1988م جائز ًة يف التاريخ.
[ [4انظر" :موريس بوكاي ،األخطاء التي تتض ّمنها ترجامت وتفاسري القرآن الكريم بصدد بعض اآليات التي لها صلة بالعلم
الحديث" ،ملتقى أهل التفسري ،محارضات ملتقى "القرآن الكريم": 2010/6/2 ،
https://vb.tafsir.net/tafsir19859/#.XoykR1QzbIU.
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إ ّن إشكال ّية نقل املعنى يف ترجامت القرآن ارتطمت عىل صخرة اإلشكال اللّسا ّين
املرتبط باملث ّبطات املعجم ّية والدالل ّية والرتكيب ّية أو األسلوب ّية امل ُشكِّلة ألساس
رب النبي» باإلشارة إىل ضعف
اإلعجاز القرآ ّين[ .[1وهو ما يُؤكِّده الباحث «عبد ّ
فكل ترجمة استرشاق ّية جديدة هي
الرتجامت االسترشاق ّية يف الربهنة أو اإلثباتّ ،
الدليل امل ُتج ّدد عىل ضعف سابقاتها ،بل تستم ّد من هذا الضعف مس ّوغًا لوجودها،
ولن يقترص األمر عىل الرتجامت الجديدة ،بل إ ّن الرتجمة الواحدة تتع ّرض للتنقيح
م ّر ٍ
ات ع ّدة؛ بسبب ضعفها الواضح منذ والدتها ،وتُع ّد ترجمة «أندريه دوريه»
الفرنس ّية أبرز األمثلة عىل ذلك[.[2
ويُشري عدد من الباحثني؛ ومن بينهم »Asmaa Godin« :إىل «أ ّن العقيدة
الشخص ّية الفذّة للقرآن ،متأتّية من كونها نسخة مكتوبة عن الكلمة اإلله ّية ،وقد
استخدمت منذ زمن طويل ملعارضة الرتجامت ،وت ّدعي بعض الت ّيارات املحافظة
لﻺسالم أ ّن القرآن ال ُميكن أن يُوجد ّإال باللّغة العربيّة ،وأنّه ال ميكن وال ينبغي
ترجمته» .وترى أنّه غال ًبا ما كان هذا التص ّور يُوحي بالرغبة يف التعريب لدى
السكان غري الناطقني بالعرب ّية ،ومهام يكن األمر ،فإ ّن ترجمة القرآن الكريم تبقى
ّ
تحمل تح ّديات لغويّة وسياس ّية عىل ح ٍّد سواء (التعريب ،وغريه) ،ومن هنا يويل
اإلسالم أه ّميّة بالغ ًة للّغة العربيّة[ .[3وباعرتاف بعض الغربيّني ،فإنّه عىل الرغم من
أي ترجمة أخرى ،وميكن أن تُرفَض من ِق َبل
أ ّن ترجمة القرآن تعترب إشكال ّية؛ مثل ّ
بعض الت ّيارات املحافظة ،فإ ّن القرآن كان يُرتجم وال يزال إىل عد ٍد كبريٍ من اللّغات[.[4
ب .إشﻜال ّية عدم إتقان الﻠّﻐة الﻌرب ّية:
مل تك ْن اللّغة العرب ّية يف فرنسا ،التي انتقلت إليها الريادة يف حقل االسترشاق،

[ [1انظر :ذاكر ،عبد رب النبي« :قضايا ترجمة القرآن» ،سلسلة رشاع املغرب ّية ،طنجة ،العدد 25 ،45شعبان 1419ﻩ.ق15 /
ديسمرب 1998م ،ص.72
[ [2انظر :فوك ،تاريخ حركة االسترشاق ،م.س ،ص.78
[3[ Asmaa Godin, Les sciences du Coran, { éd Al Qalam)s.é( ,2013}, pp. 22- 23.
[4[ Ralph Stehly, »Histoire de la formation du Coran«, Université Marc Bloch, Strasbourg: http://stehly.
chez-alice.fr/histoire1.htm.
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حاال من بق ّية اللّغات األوروب ّية ،فاملسترشق «دي سايس» ،بعد أ ْن ترجم
أفضل ً
معاين بعض أجزاء القرآن الكريم مع تفسري البيضاوي ،بعث برسالة إىل أحد
قائال ...« :أنا ال أستطيع أن أحفظ
أصدقائه يعتذر فيها عن عدم إتقانه العربيّة ً
أي فرصة ملامرسة الكالم
بالعرب ّية شيئًا ،وال أفهم ما يُقال بها؛ إذ مل تتح يل يف شبايب ّ
أو االستامع لألحاديث بالعرب ّية ،أي أق ّر بأنّني آسف كوين مل أرحل يف شبايب إىل مرص
أو الشام ،وبأنّني بعيد ج ًّدا عن الحصول عىل معرفة تا ّمة بهذه اللّغة»[.[1
وقد أشار بعض مرتجمي معاين القرآن الكريم من املسترشقني ،ومن بينهم« :جاك
بريك» ،إىل عدم قدرة اللّغات املرت َجم إليها عىل نقل طبقات املعاين الكثرية التي تشتمل
كل ومضة قرآنيّة ،كام أ ّن تلك اللّغات ليست يف ثراء العربيّة باملفردات[.[2
عليها ّ
ويذهب «جاك بريك» صاحب واحدة من أحدث ترجامت معاين القرآن إىل الفرنس ّية
إىل أبعد من ذلك ،فريى أ ّن الرتجامت الفرنس ّية التي سبقت ترجمته قد قام بها
مرتجمون ال يُحسنون الفرنس ّية نفسها أكرث من العرب ّية والعكس صحيح[.[3
فعىل سبيل املثال ،احتاجت «دينيز ماسون»[ [4إىل العيﺶ يف مراكﺶ يف املغرب،
اليومي املألوف مع السكّان املسلمني
وسط املدينة ،سنوات ع ّدة؛ من أجل التواصل
ّ
النص القرآ ّين ،ومن ث ّم ترجمته؛
حتّى ُس ّميت «سيدة مراكﺶ» قبل أ ْن تبدأ بالتّأ ّمل يف ّ
الروحي إىل ح ّد إعادة التفكري
وهو ما سمح لها باخرتاق ال ّنفس ،وامتصاص مناخها
ّ
فيه بشكلٍ
مام
حديس تقري ًبا ،وكأنّه نو ٌع من التّناضح بلغته األ ّم؛ ألنّها ترجمت ّ
أقل ّ
ٍّ
شعرت به باللّغة الفرنس ّية .وهذا ما ُمي ّيز نسختها عن تلك التي كانت مستوحاة
العلمي[.[5
حرصيًّا من أهداف نق ّية للتعلّم
ّ
[ [1املقداد ،محمود« :تاريخ الدراسات العربيّة يف فرنسا» ،سلسلة عامل املعرفة  ،167الكويت1992 ،م ،ص.236-243
[ [2انظر :الالوندي ،سعيد :إشكال ّية ترجمة معاين القرآن الكريم ،القاهرة ،مركز الحضارة العرب ّية لﻺعالم والنرش والدراسات2001 ،م ،ص.90
[ [3انظر :الالوندي ،سعيد :إشكال ّية ترجمة معاين القرآن الكريم ،م.س ،ص.71
[ [4دينيز ماسون1994-1901( :م) :هي مسترشقة فرنس ّية ،عملت عىل ترجمة معاين القرآن ،نرشتها سنة 1976م،
وأق ّرها األزهر سنة 1979م.
[5[ Arin. F. Le Coran, traduction de Denise Masson. In: Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée,
n°3, 1967. pp. 199- 202; https://www.persee.fr/doc/remmm_00351967_1474-_num_3_1_951
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وترى املؤ ّرخة «سيلفيا نايف» التي تقوم بتدريس تاريخ الحضارة العرب ّية
رص باللّغة العرب ّية
نص مخت ٍ
اإلسالم ّية يف جامعة جنيف ،أ ّن القرآن كان قد كُتب يف ٍّ
(حروف العلّة القصرية والعالمات التشكيليّة) ٍ
بنقاط تهدف إىل منع االلتباس بني
النص حتّى القرن الثامن
الكلامت التي لها الهجاء نفسه ،إذ مل تت ّم إضافتها إىل ّ
للنص[.[1
امليالدي ،وبالتايل تحديد املعنى النها ّﻲﺋ ّ
ّ
ولعل هذا االستنتاج غري املوفَّقّ ،
جانب
ؤرش إىل
ّ
ٍ
فهم خاطى ٍء ،ويُ ّ
يدل عىل ٍ
من إخفاقات املسترشقني من املرتجمني؛ بسبب عدم إتقانهم للّغة العرب ّية ج ّي ًدا،
فوضعوا تربير ٍ
ات غ َري صحيح ٍة أو غري منطقيّة.
ويرى معظم املفكّرين الغربيّني أ ّن الالهوتيّني املسلمني كانوا قد ناقشوا مسألة
عالمات التشكيل مطلع القرن الحادي عرش امليالدي ،حيث يعترب البعض هذه
رس مق ٍّدس ،يف حني يخﴙ آخرون من أ ْن يقع املؤمنون يف خطأ
اإلضافة مبثابة ٍّ
يتعلّق باملعنى؛ إذا مل تت ّم إضافته[.[2
ٍ
صعوبات ج ّمة يف ترجمة بعض الكلامت
لذا نجد «صالح الدين كرشيد» يرى وجود
الحق ،الفاسقون ،اللّطيف ،ال ّرب ،املعروف ،املنكر ،وحزب)؛ لِ َام
القرآنيّة؛ مثل( :األ ّمةّ ،
كل التأويالت املمكنة
لها من معانٍ مختلفة .وعىل الرغم من حرصه الشديد عىل ِذكْر ّ
بكل املعاين التي توحي
الفرنﴘ أن يل ّم ّ
للنص
لآلية الواحدة ،فهو يرى أنّه ال ميكن ّ
ّ
توصل إليه اجتهاد املرتجم نفسه وفهمه
بها اآلية القرآن ّية .ولك ّن الرتجمة متثّل ما َّ
الخاص؛ ما يُق ّرب معاين القرآن من عقل القارئ بالفرنسيّة[ .[3وهكذا كان «كرشيد»
ّ
يجد نفسه يف حرية لدى ترجمة عد ٍد من املفردات من العرب ّية إىل الفرنس ّية ،فكيف
مثال .كام
َمب ْن ال يُت ِقن العرب ّية من املرتجمني الفرنس ّيني ،وهو ما نجده لدى «بالشري» ً
[1[ L’écriture du Coran a été un long cheminement, Le Courrier, 10 août 2002:
()http://www.lecourrier.ch/modules.php?op=modload&name=NewsPaper&file=article&sid=1705
[2[ Analyse historique du Coran, Introduction à l’étude coranique par le Centre d’Études et de Recherches
sur l’Islam )CERSI( : http://www.ﬂeurislam.net/media/doc/coran/txt_hiscoran.html.
[ [3انظر :البنداق ،املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،م.س ،ص.131
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أ ّن لجوء املسترشقني إىل اإلحالة عىل كتب زمالئهم السابقني ،ث ّم اإلشارة بعد ذلك إىل
فضال عن
املصادر العرب ّية األصيلة أمر يكاد يكون مطّر ًدا ،وقد أوقعهم يف أخطا ٍء كبري ٍةً .
أي كتاب
أ ّن ترجمة القرآن الكريم إىل لغة أخرى تذهب بإعجازه ،ويصبح شأنه شأن ّ
[[1
النص وعذوبته.
عادي؛ مهام اشتمل عىل بالغة ّ
ّ
 . 2أﺳباب الﺨﻠﻞ ﰲ الﱰجﺎﻤت الفرنس ّية:

أ .أﺧطاء مﻌجم ّية:
الخواص البالغ ّية
يف معرض الكالم عن امل ّيزات البالغ ّية للقرآن الكريم ،فإ ّن نقل
ّ
العرب ّية إىل ما يقابلها يف اللّغات األخرى -عىل فرض العثور عليه كلّه -ال يستتبع
رصف باختيار األساليب البالغ ّية املناسبة للّغة
ال ّدرجة البالغ ّية يف تلك اللّغة ،وإ ّن الت ّ
النص عن نسبته إىل صائﻎ الرتجمة،
األخرى مبا يصل إىل نوع من البالغة ،ال تخرج ّ
وتبقي هذه الصياغة من صنع البرش! إذًا يكون اإلعجاز الذي جاء به القرآن مفقو ًدا
ال محالة يف الرتجمة![.[2
وإذا ما رجعنا إىل سبب أخطاء الكثري من الرتجامت ،نجدها تُعزى إىل أ ّن
املرتجمني املحدثني يستخدمون يف أحيانٍ كثرية ،دون روح نقديّة ،تفسريات ملعلّقني
قُدامى ،وقد كان لهؤالء يف عرصهم عذر إعطاء تعريف غري دقيق لكلم ٍة أو جملة
يل ،فهناك من
قد تكون متع ّددة املعاين ،مل يك ْن باستطاعتهم فهم معناها الفع ّ
املعاين ما مل يظهر ّإال يف أيّامنا فقط؛ بفضل تط ّور املعارف العلم ّية .مبع ًنى آخر:
يُس ّبب هذا الطرح مشكل ًة تستوجب رضورة مراجعة الرتجامت والتعليقات التي مل
مالئم يف عرصها الحايل ،وال سيّام أنّها متتلك اآلن
يكونوا قادرين عىل إنجازها بشكلٍ ٍ
[ [1انظر :الحسيني ،أحمد السيد« :الرتجمة الفارس ّية ملعاين القرآن الكريم» ،يف« :األخطاء التي تتضمنها ترجامت وتفاسري القرآن
الكريم بصدد بعض اآليات التي لها صلة بالعلم الحديث» ،عىل الرابط:
1/6/2010 : https://vb.tafsir.net/tafsir19859/#.XoyKTVQzbIU
[ [2انظر :ما أورده األستاذ «إبراهيم امليايل» يف :ترجمة القرآن الكريم ،موقع إسالم ويب ،عىل الرابط اآلﻲﺗ:
https://www.islamweb.net/ar/article/215440/.
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العنارص التي تستطيع أن تعطي الكلامت والجمل معانيها الحقيق ّية[.[1
ب .الجﻬﻞ ببﻼﻏة القرآن:
وقع عد ٌد من املرتجمني الفرنس ّيني يف أخطا ٍء غري متع ّمدة أحيانًا ،ومتع ّمدة
يف أحيانٍ أخرى؛ بسبب جهلهم ببالغة اللّغة العرب ّية التي بلﻎ القرآن فيها ذروة
اإلعجاز يف أسلوبه ونظمه ،وهي من بني أسباب توارد األخطاء يف تفسري معاين
[[2
القرآن الكريم لدى أغلب املرتجمني الغربيّني.
وتأيي ًدا لذلك ،نجد املسترشقة الفرنس ّية «سيلفيت الرزول» (Sylvette
 [3[)Larzulتصف باختصار ترجمة القرآن بكلمتني« :ترجمة ما ال يُرت َجم» ،ومن هذا
املنطلق انك ّبت عىل بحثها املس ّمى« :ترجمة ما ال يُرت َجم» ،أوائل الرتجامت الفرنس ّية
للقرآن الكريم بني القرنني السابع عرش والتاسع عرش ،مع أ ّن هذه املسترشقة غري
اإلسالمي كث ًريا ،حيث مل يُسلّط الضوء عىل دراساتها.
معروفة يف عاملنا
ّ
ومن أمثلة ذلك:
(إال مـا قـد سـلف) مـن قولـه -تعـاىل :-ﱫ@ B A
 ترجمـة عبـارة ّO N M L KJ I H G F E D C
Q Pﱪ  ،فقـد ترجمهـا «سـافاري»  Savaryبقولـه:
][4

Le Seigneur est indulgent et miséricordieux si le crime est commis
ومعنى ترجمته :إذا كانت الجرمية قد ارتكبت فاملوىل متسامح كريم!
[ [1انظر :محمد زﻲﻛ محمد ،خﴬ« :الطريقة اإلجامليّة لرتجمة معاين القرآن الكريم» ،املغرب ،مجلة فكر ونقد ،العدد،86
2007م ،ص.85
[ [2انظر :رضا ،محمد رشيد :الوحي املح ّمدي ..ثبوت النب ّوة بالقرآن ودعوة الشعوب املدنيّة إىل اإلسالم ،ط ،1بريوت ،دار الكتب
العلم ّية2005 ،م ،ص.10
العريب ،ث ّم عىل الدكتوراه من جامعة باريس الثالثة
[ [3سيلفيت الرزول :كاتبة فرنس ّية معارصة ،حاصلة عىل اإلجازة يف األدب ّ
االجتامعي لﻺسالم يف
التاريخ
«مركز
يف
باحثة
(جامعة السوربون الجديدة) ،حيث تعمل أستاذ ًة لألدب العريب فيها ،كام تعمل
ّ
املتوسط» ،وهو معهد للدراسات العليا يف العلوم االجتامعيّة ،وتدور أبحاث ُها حول تلقّي أو استقبال الغرب لألدب
البحر األبيض
ّ
العر ّيب ،ولﻺسالم ،وحول تاريخ االسترشاق.
[ [4سورة النساء ،اآلية .22
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يف حني أ ّن تفسري اآلية يعود إىل سبب نزولها ،حيث كان أهل الجاهل ّية يُح ِّرمون
ما يَ ْح ُرم؛ إال امرأة األب ،والجمع بني األختني[.[1

وكذلك ترجمة قوله -تعاىل :-ﱫ ) * . - , +ﱪ  ،فقد
ترجمها سافاري -أيضً ا ،-بقوله:
][2

[Elles sont votre vêtement, et vous êtes le leur [3
الحقيقي لآلية يف
حيث ات ّجه إىل ترجمة حرفيّة أبعدته عن بلوغ املعنى
ّ
القرآن الكريم ،إذ ترجم كلمة (لباس) إىل ( )vêtementالتي تعني بالفرنس ّية
(مالبس) ،ومل ِ
يعط التفسري واملعنى الصحيح للمفردة ،يف حني أ ّن مغزى اآلية
الصحيح؛ كام جاء يف تفسري الزمخرشي ،هو« :مل ّا كان الرجل واملرأة يتعانقان
كل واحد منهام عىل صاحبه يف عناقه ،شبّه باللّباس املشتمل عليه ،وهو
ويشتمل ّ
استئناف؛ كالبيان لسبب اإلحالل ،وهو أنّه إذا كانت بينكم وبينه ّن مثل هذه
قل صربكم عنه ّن وصعب عليكم اجتنابه ّن ،فلذلك ر ّخص لكم
املخالطة واملالبسة ّ
يف مبارشته ّن﴿ :تَ ْختانُو َن أَنف َُس ُك ْم﴾ تظلمونها وتنقصونها حظّها من الخري»[.[4
وهو ما يشري إليه «بالشري» أيضً ا« :الرتجمة يجب أن تنجز عىل أساس االكتفاء
بنفسها ،وال ينبغي أن تكون رش ًحا ساذ ًجا لل ّن ّص ،وال ترجمة حرفيّة له»[.[5
وحري بالقول إ ّن ترجامت القرآن التي يعتمد عليها املسترشقون ﰱ فهم القرآن
أغلبها قارصة عىل أداء معانيه ،التي تُؤ ّديها عباراته البليغة وأسلوبه املعجز للبرش؛
وهي إمنّ ا تؤ ّدي بعض ما يفهمه امل ُرتجم منه؛ إ ْن كان يريد بيان ما يفهمه ،وإنّه ملن
[ [1انظر :األندلﴘ ،أبو ح ّيان :تفسري البحر املحيط ،تحقيق :عادل أحمد؛ عيل معوض ،بريوت ،دار الكتب العلم ّية1993 ،م،
ج ،3ص.552
[ [2سورة البقرة ،اآلية .187
[3[ Claude-Étienne Savary, Op.cit., p.29.
[ [4الزمخرشي ،تفسري الكشاف ،الباحث القرآين.187/https://furqan.co/kashaf/2 :
[5[ Regis Blachère et Jean Sauvaget, Règles pour éditions et traductions de textes arabes, Les Belles lettres,
Paris, 1953, p 24.
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املؤكَّد أ ّن بعضهم تع ّمدوا تحريف كَلِمه عن مواضعه ،عىل أنّه قلّام يكون فهمهم
لكل منهم قصوران:
تا ًّما صحي ًحا ،ويكرث هذا يف من مل يك ْن مؤم ًنا به ،بل يجتمع ٍّ
قصور فهمه ،وقصور لغته[.[1
وعىل الرغم من وجود آراء لعد ٍد من املسترشقني يرون أ ّن النظرة إىل القرآن يف
إلهي) ،وبالتايل فهو ال يُق َّدر بثمن يف معناه؛ كام
الدين
اإلسالمي نظرة مثاليّة( ،كونه ّ
ّ
يف شكله ،فهي ترجع إىل إعجاز القرآن[.[2
الﱰجمة:
ج .اﻓتقاد املنﻬﺞ
الﻌﻠمي وضوابﻂ ّ
ّ

ٍ
فضاءات
بفعل انتشار اإلسالم ودعوته اقتضت الﴬورات الرسال ّية والدعويّة إيجاد
جديد ٍة ومحاوالت مبتكرة لخدمة كتاب الله تتّفق مع متطلّبات الدعوة ومقتضياتها
الحديثة ،فمن الجهود املعتربة واملتميّزة يف هذا املجال :الرتجمة القرآنيّة .ولخصوصيّة
كالم الله وكتابه من حيث املبنى واملعنى ،كانت امله ّمة صعب ًة وشاقّ ًة ،وقد تكفّل بها
جيل من الصادقني من دعاة اإلسالم ،وكذلك كثري من املحقّقني املسترشقني ،ولك ْن
ٌ
كل
لألسف وقعت الرتجمة القرآن ّية -يف بعض األحيان -يف العمل العشوا ّﻲﺋ ،وأصبح ّ
ٍ
علمي واض ٍح ودون ضوابط
شخص يرغب بالتعامل مع املسألة القرآنيّة دون منه ٍج ٍّ
ترجامت ع ّدة للقرآن الكريم ،إىل ٍ
ٍ
لغات شتّى؛
وقواعد تحكم الرتجمة .ولهذا ظهرت
ولعل من أه ّمها( :اإلنجليزية ،والفرنس ّية،
وهي مليئة باألغالط واألخطاء الفاحشةّ ،
[[3
واألملان ّية ،واإليطال ّية ،والرتك ّية ،واألرديّة ،والهنديّة ،والفارس ّية ،والبشتو ،وغريها).
عام تق ّدم ،يُعزى سبب هذه األغالط واألخطاء إىل ما ييل:
ً
وفضال ّ
النص العر ّيب القرآ ّين يف سياقه.
• سوء فهم ّ
املتخصصني والعارفني بعلوم القرآن.
• اقتحام ميدان الرتجمة من غري
ّ
• سوء فهم حال املخاطبني ومستوياتهم.
[ [1انظر :رضا ،الوحي املحمدي ،م.س ،ص.11
[2[ Michel Cuypers et Geneviève Gobillot, Le Coran, Le Cavalier Bleu, 2007, coll. »Idées reçues«, p. 37.

[ [3انظر :عناية ،غازي :هدى الفرقان يف علوم القرآن ،بريوت ،عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع1996 ،م ،ص.217
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هذا وباملقابل ،مث ّة بعض ال ّنزعات االسترشاق ّية ،وحتّى االستعامريّة ،أساءت عم ًدا
النص القرآين؛ مبا يخدم املوقف الرافض لﻺسالم ،واعتباره من
أو ً
جهال إىل معاين ّ
انتحال التاريخ وكَتَبَ ِته ،ف َجرى مترير هذه اإليديولوجيّة ،عىل ما فيها من استعالء،
يف اختيار مقابالت فرنس ّية ،ومن أشهرها :تلك التي َج َّسدها أندريه شوراﻲﻛ (-1917
 )2007يف مؤلَّفه عن القرآن [ .[1وغري ذلك من أعامل ال يتّسع املجال للخوض فيها
يف هذه الدراسة املوجزة.
ومن جه ٍة أخرى ،فإ ّن عدم املعرفة بالطبيعة الجغراف ّية لشبه الجزيرة العرب ّية،
ٍ
خالفات
قد أوقع املسترشقني م ّمن ترجموا معاين القرآن الكريم إىل الدخول يف
حول أماكن ومس ّميات وردت يف القرآن الكريم؛ ومثال عىل ذلك :االختالف حول
اسم املكان الذي رست فيه «سفينة نوح» ،إذ يقول «موريس بوكاي»« :جاء يف
الكتاب املق ّدس هو (جبال أرارات)؛ كام جاء يف (تكوين  ،)4 ،8ويف القرآن ،جبل
«الجودي»؛ كام جاء يف (سورة هود ،اآلية  .)44ويُقال إ ّن هذا الجبل هو أعىل نقطة
يف جبال أرارات يف أرمينيا .ويؤكّد املسترشق «بالشري» ذلك بقوله« :هناك كتلة
صخريّة تُس ّمى «جودي» يف الجزيرة العرب ّية ،وحيث إ ّن مطابقة األسامء ميكن أن
تكون مصطنعة»[.[2
وعليه ،فإ ّن سوء فهم ال ّنصوص القرآن ّية يجعل من ترجمة معانيه غاية يف
الصعوبة ،ومن ث ّم اإلساءة إىل مضمون آيات القرآن الكريم وغاية نزوله من الله
سبحانه وتعاىل عىل نبيّه األكرم.
 .4ترجﺎﻤت إيجاب ّية ملﻌاين القرآن:

مثلام تكلّمنا عن مسترشقني غربيّني أساءوا إىل اإلسالم ،ومل ينصفوا القرآن يف
ترجمتهم ملعانيه ،ال ب ّد لنا من أن نذكر َم ْن كانوا عىل النقيض من ذلك ،فهناك من
املسترشقني َم ْن أ ّدى به البحث املخلص إىل االهتداء إىل اإلسالم؛ كام فعل املسترشق
[1[ Chouraqui, André, Op.cit., p.7.
[2[ Maurice Bucaille, La Bible, le Coran et la science : Les écritures saintes examinées à la lumière des
connaissances modernes, Pocket Pocket, )Paris : collection Agora ,1998(, p.p. 45.
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الفرنﴘ «إتيان ديني» ( ،)Alphonse-Étienne Dinetالذي عاش يف الجزائر وأُعجب
ّ
وس ّمي بــ«نارص الدين دينيه» ،وأل َّف كتابًا عن سرية الرسول،
باإلسالم؛ فأسلمُ ،
وكتب أخرى حول اإلسالم[ ،[1فضالً عن آخرين؛ منهم« :موريس بوكاي».
توصل هؤالء املسترشقون املعتدلون يف تفكريهم ،واملوضوع ّيون يف رؤاهم،
وقد ّ
إىل أ ّن لغة القرآن تسمو عن لغة الشعراء ولغة الك ّهان واملن ّجمني ،ويظهر ذلك جل ًّيا
يف موسوعة اإلسالم ،حيث جاء فيها« :يُقال داﻤﺋًا إ ّن جميع القرآن مس ّجع بالطريقة
اإليقاعي واملقفّى للك ّهانّ ،إال أ ّن القرآن ال يعرف أح ًدا
نفسها املوجودة يف التعبري
ّ
مع ّي ًنا أو إيقا ًعا ،بحرص املعنى ،ومن ث ّم برتكيز عن النرث والشعر»[.[2
ومن بني املفكّرين الغرب ّيني املنصفني لﻺسالم عا ّمة؛ والقرآن والرسول األكرم
خاصة ،نجد «موريس بوكاي» ير ّد عىل املفرتين يف قض ّية نزول الوحي عىل النبي
ّ
بأي شكلٍ من األشكال ،يف بُلداننا الغرب ّية،
مح ّمد ،بقوله :إنّنا ال نشعر بالحرج ّ
لتوجيه االنتقاد إىل محمد من خالل اإلشارة إىل أنّه ي ّدعي نزول الوحي
عليه .ولك ْن أين الدليل عىل استنساخ محمد يف القرآن الكريم لِ َام علمه من
أي دليل؛ سوى التأكيد عىل
الحاخامات أو أملوه عليه؟ ليس لدى من يتق ّول ذلك ّ
دروسا دينيّ ًة مركّزة .دعونا نعيد قراءة ما قاله «بالشري»
أ ّن راهبًا مسيحيًّا قد أعطاه ً
حول هذه «الخرافة» يف كتابه «مشكلة مح ّمد».

املاركﴘ» كتابًا باللغة الفرنس ّية عن
«اليهودي
وقد ألّف مكسيم رودنسون
ّ
ّ
النبي مح ّمد ،وهو ميلء باالفرتاءات عىل شخصيّته ورسالته .وكث ٌري من هذه
(االقتصادي) للتاريخ عند «كارل ماركس»،
االفرتاءات مستم ّد ٌة من التفسري املا ّد ّي
ّ
(الجنﴘ) لﻺنسان عند سيجموند فرويد ،وكلّها افرتاءات ال
النفﴘ
ومن التحليل
ّ
ّ
تستحق الوقوف عندها وال ّر ّد عليها[.[3
ّ
اإلسالمي» ،العدد ،15السنة الخامسة،
[ [1انظر :بن بو زيد ،لخﴬ« :الدراسات االسترشاقيّة وخطرها عىل العقيدة والفكر
ّ
صيف 2018م ،ص.36
[2[ Cli�ord Edmund Bosworth, Encyclopédie de l’Islam, )vol. IX(, paru en février 1998«, P.422.
اإلسالمي1990 ،م ،ص.50-49
[ [3انظر :غراب ،أحمد عبد الحميد :رؤية إسالميّة لالسترشاق ،ط ،2لندن ،املنتدى
ّ
161

ولعل هناك العديد من الردود العلم ّية عىل املا ّديّني امللحدين من املسترشقني
ّ
الذين يُنكرون ظاهرة الوحي وير ّدون القرآن إىل (عبقريّة) النبي ،وال س ّيام
تفنيد أنّه لو كان القرآن والحديث من كالم النبي ،ف ِب َم ميكن تفسري الفرق الكبري
والبون الشاسع بني حديث النبي ونصوص القرآن؛ سواء يف أسلوب العرض وطريقة
األداء ،أو يف منهج التعبري[.[1
ولعل أحد هذه الردود االسترشاق ّية جاء بوضوح يف ترجمة املسترشقة
ّ
الفرنس ّية «دينيز ماسون» [[2الصادرة عام 1967م ،وهي من املراجع امله ّمة
يف املكتبة الفرنس ّية ،حيث ض ّمنت مق ّدمتها أ ّن الوحي القرآ ّين تُسيطر عليه
نصوصا دنيويّة؛ كام
تص ّورات أخرويّة بحتة[[3؛ وهو يعني إبعاده عن كونه
ً
ي ّدعي عد ٌد كبري من املسترشقني م ّمن ترجموا معاين القرآن الكريم.
ومثاال عىل ما أورده «موريس بوكاي» يف انتقاده إلحدى ترجامت معاين القرآن
ً
إىل الفرنسيّة ،التي يصفها بأنّها مليئة باألخطاء ،قوله« :إ ّن كلمة «يسبحون» وردت
م ّرتني يف القرآن الكريم يف سورﻲﺗ «األنبياء» ،اآلية ٞ ،33و«يس» ،اآلية  ،40فبالنسبة
ََ
َُّ
َ
ك � َ ۡس َب ُحونﱪ،
لآلية األخرية ،جاءت كلمة «يسبح» يف اآلية :ﱫو� ِ� فل ٖ
واملقصود هو حركات الشّ مس والقمر يف الفضاء ( )...مل أجد فيام أملكه من
الرتجامت الفرنسيّة العديدة لكلمة «سبح» ّإال معنى اندفع فوق املاء ،أو عا َم أو
[[4
أبح َر أو تح ّر َك».
ويرى «إدوار مونتيه»؛ وهو أحد املسترشقني الفرنسيّني الذين تع ّمقوا يف ال ّدين
اإلسالمي عبارة عن مجموعة من العقائد تقوم عىل
اإلسالمي -أيضً ا -أ ّن ال ّدين
ّ
ّ
العريب لدول الخليج،
[ [1انظر :مجموعة مؤلّفني :مناهج املسترشقني يف الدراسات اإلسالميّة والعربيّة ،تونس ،مكتب الرتبية
ّ
املنظّمة العرب ّية للرتبية والثقافة والعلوم1985 ،م ،ص.39
[ [2ملزيد من التفصيل ،انظر :رسيرس ،مليكة :ترجمة معاين القرآن الكريم عند دونيز ماسون ،رسالة ماجستري بإرشاف الدكتور
بلحيا الطاهر ،جامعة وهران – الجزائر ،السنة الجامع ّية 2012-2011م.
[ [3انظر :بوكاي ،موريس :تأ ُّمالت حول أفكار خاطئة ير ِّوجها املسترشقون من خالل ترجامت خاطئة للقرآن ،الندوة العامل ّية
حول ترجامت معاين القرآن الكريم ،بنغازي ،جمعيّة الدعوة اإلسالميّة العامليّة1986 ،م ،ص.102-93
[ [4ملزيد من التفصيل ،انظر :بوكاي ،األخطاء التي تتض ّمنها ترجامت وتفاسري القرآن الكريم بصدد بعض اآليات التي لها صلة
بالعلم الحديث ،م.س.
162

ﺗﺮﺟﺎﻤت ﻣﻌﺎﻲﻧ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ إﱃ اﻟﻔﺮﻧﺴ ّﻴﺔ - :اﻟﺪواﻓﻊ واﻷﻫﺪاف واﳌﻐﺎﻟﻄﺎت

أساس املنطق والعقل ،معت ًربا أ ّن بساطة هذه التعاليم ووضوحها تظهر القُوى
اإلسالمي ونشاط ال ّدعوة إليه .كام دافع «مونتيه» عن النبي
الف ّعالة يف الدين
ّ
مح ّمد أمام افرتاءات بعض املسترشقني ،حني اعرتف به نبيًّا باملعنى الذي يعرفه
ؤﻰﺗ رؤيا ويُو َحى إليه؛ كام
العربان ّيون القدماء ،صادقًا يدافع عن عقيدة خالصة ،يُ َ
[[1
كان أنبياء بني إرسائيل يف العهد القديم.
وهناك عد ٌد من املسترشقني م ّمن ترجموا معاين القرآن الكريم ،اعتربوا ال ّن ّص
القرآين كال ًما أوحى به الله سبحانه وتعاىل إىل نب ّيه ،وقد وجدوا ذلك بعل ّو بالغته
يدل عىل ذلك دون أدﻰﻧ ّ
وفصاحته ،بل وإعجازه العظيم ،الذي ّ
شك.
ّ
ً
رابعا :تﺸكيﻚ ترجمة )��ﺠيﺲ بﺎﻠﺷير( ﻓي أﺻالة الﻨﺺ
ّ
القرآني:

 .1ﻇروف ﻇﻬور ترجمة بﻼشري ودواﻓﻌﻬا وتﺄﺛرياتﻬا:
خاصة لرتجمة
ُعر َِف عن «بالشري» إعجابه الشديد ّ
بالرشق وتراثه ،ووضعه قواعد ّ
أدب العرب وتراثهم؛ شع ًرا ونرثًا إىل لغته الفرنسيّة ،وكذلك وضعه قواعد لرتجمة
القرآن الكريم واآلثار األدب ّية للشّ خص ّيات املبدعة[.[2
وبالرجوع إىل بدايات تو ّجهات «بالشري» يف ترجمة معاين القرآن الكريم ،نجد
أ ّن املستعربني الفرنس ّيني قد بذلوا جهو ًدا كبري ًة يف تعليم اللّغة العرب ّية ألبناء
جلدتهم؛ ومن بينهم« :بالشري» الذي وضع؛ بالتعاون مع كودفروي دميمبينيس (M
 ،)Gaudefroy- Demombynesكتاب «نحو العرب ّية الفصحى» (Grammaire
 )de l’arabe classiqueسنة 1952م ،وهو يُعترب إىل يومنا هذا من أه ّم املراجع
[1[ Édouard Montet, Le Coran, traduction nouvelle et intégrale.En : Revue d’histoire et de philosophie
religieuses, 9e année n°2, Mars-avril 1929. pp. 184- 185.
اللبناين1969 ،م ،ص.112
ّ
[ [2انظر :الكيب ،نجم الدين غالب :شخصيّات من الرشق والغرب ،بريوت ،دار الكتاب
Régis Blachère, Introduction au Coran, )Paris : Presses de l’Ifpo, 1975(, p. 224.
163

املعتمدة لدى املسترشقني الفرنس ّيني[ ،[1فضالً عن محاوالته األوىل يف تأليف العديد
الهجري:
من املؤلّفات بالعرب ّية؛ من بينها :كتاب« :شاعر عر ّيب من القرن الرابع
ّ
األندلﴘ،
أبو الطّيب املتنبّي» ،وترجمة فرنسيّة لكتاب «طبقات األمم» لصاعد
ّ
و«تاريخ األدب العر ّيب» ( ،)Histoire de la Littérature Arabeالذي بحث فيه
التاريخي يف اإلسالم حتّى نهاية القرن الخامس عرش ،وقد تويف
عن نشأة التدوين
ّ
دون أن يت َّمه؛ إذ ظهر منه ثالثة أجزاء تنتهي عند 125هـ.ق724 /م [2[.وهو ما
يُعطينا فكر ًة أ ّوليّ ًة عن مدى معرفة «بالشري» باللّغة العربيّة وثقافتها؛ ما ساعده يف
ترجمته ملعاين القرآن الكريم.
وال ّ
شك أ ّن ما كتبه «بالشري» يف مؤلَّفه «تأريخ القرآن ،بنيته وتكوينه ،ورسالته
يف مكّة ورسالته يف املدينة والواقعة القرآن ّية وعلوم القرآن» يعترب من أبرز الجهود
وخصوصا يف تق ّيده باملرحلة
االسترشاق ّية بعد جهود نولدكه ،وقد أفاد منه كث ًريا،
ً
الزمن ّية لتأريخ نزول السور القرآن ّية ،وقد كانت الذائقة العلم ّية رصينة ق ّيمة عند
«بالشري» ،وال سيّام يف اعرتافه بِحرية غري العر ّيب يف فهم القرآن[.[3
ويرى «بالشري» أنّه بفضل «نولدكه» ومدرسته أصبح ممك ًنا من اآلن فصاع ًدا أن
نُوضّ ح للقارئ غري املطّلع ما يجب أن يعرفه عن القرآن؛ ليفهمه بوعي ،وليتخطّى
نص يغلب عليه الغموض[.[4
القلق الذي ينتابه يف اطّالعه عىل ّ
وكام سبق اإلشارة إليه ،فقد أدرك جمل ٌة من املسترشقني موقع البالغة من
القرآن ،وأكّدوا عليها؛ وأبرزهم« :بالشري»؛ عندما اعترب علم البيان العر ّيب منطلقًا
فضال عن قناعة
من القرآن ،وركّ َز يف فصل من كتابه «القرآن» عىل اإلعجاز القرآ ّينً ،
علامء البيان بأ ّن القرآن يحتوي عىل جميع املوا ّد الﴬوريّة لهذا العلم[.[5
العريب القديم وتأويله عند ريجيس بالشري ،بريوت ،الدار العربيّة للعلوم نارشون،
[ [1انظر :الخمليﴚ ،حوريّة :ترجمة ّ
النص ّ
 ،2010ص .30
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة ،عىل الرابط./https://www.iicss.iq :
[ [2انظر« :مسترشقون» ،مادّة «بالشري ريجيس» ،املركز
ّ
[ [3انظر :الصغري ،املسترشقون والدراسات القرآنيّة ،م.س ،ص.110
[ [4انظر :بالشري ،ريجيس :القرآن ،نزوله ،تدوينه ،ترجمته ،تأثريه :ترجمة :رضا سعادة ،بريوت ،دار الكتاب اللبناين1974 ،م ،ص.21
[ [5انظر :بالشري ،القرآن ،تدوينه ونزوله ،الفصل الرابع ،نقالً عن :الصغري ،املسترشقون والدراسات القرآنيّة ،م.س ،ص.124
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ولعل أكرث املسترشقني تأث ّ ًرا ببالشري هو :املسترشق الفرنﴘ «جاك بريك»؛
ّ
الذي أعقبه يف ترجمة معاين القرآن الكريم ،فهو ميتدح «بالشري» كث ًريا ،ويعرتف
بأنّه تلميذه وصديقه ،ويصفه بأنّه أستا ٌذ عظي ٌم فذٌّ ،ولك ّنه يرى يف ترجمته بعض
الهفوات؛ حيث يقول...« :كان يل أستاذًا وصديقًا كب ًريا ،ولك ّننا لو تكلّمنا كعلامء
الخاصة ،فإنّني أقول إ ّن ترجمته للقرآن ،عىل الرغم من مزاياها،
بعي ًدا عن العالقات ّ
معتربا أ ّن
فإ ّن لها هفواتها ،ولك ّنها تبقى من أفضل الرتجامت الفرنسية للقرآن»[[1؛ ً
«بالشري» ميتلك أسلوبًا يف الرتجمة أكرث حرفيّة من تلك الّتي لدى «صالح الدين
كرشيد» (.[2[)Kechrid
املتخصصني يف علم
لقد ترك منهج «بالشري» تأث ًريا يف ال ّدراسات القرآن ّية لدى
ّ
اإلسالم ّيات ،ويف مق ّدمتهم املفكّر «مح ّمد أركون» ،وإ ْن تجاوزه الحقًا باتّجاه
«املنهج ّية التع ّدديّة» .ومع ذلك تُس َّجل عليه مغالطات ع ّدة ،من دون التقليل من
جهوده يف ترجمة القرآن ودراسة الشّ عر العر ّيب ونرثه ،إذ استند «بالشري» إىل املنهج
التاريخي يف دراساته للقرآن؛ وهذا املنهج يعترب تفسري ال ّن ّص مرهونًا بتاريخه ،فال
ّ
نص عن تاريخه.
أي ٍّ
ُميكن فصل ّ
السور حسب
ويف العام 1949م ،ظهرت ترجمة «بالشري» ،التي رت َّب فيها ّ
التاريخي ،وبشأن اآلراء حول دقّتها وموضوع ّيتها ،يرى «صبحي
التسلسل
ّ
الصالح» أ ّن ترجمة بالشري للقرآن تبقى ّ
يغض من قيمتها إال
الرتجامت ،ال ّ
أدق ّ
للسور القرآن ّية ،وأه ّم ما ُمي ّيز هذه الرتجمة استخدام «بالشري»
الرتتيب
الزمني ّ
ّ
نص الرتجمة ببعض التعليقات والبيانات ،وكث ًريا
أساليب طباع ّية مناسبة ،وإرفاق ّ
الرمزي ،ويف الثانية
ما يُورد لآلية الواحدة ترجمتني يُ ّبني يف إحداه ّن املعنى
ّ
املعنى اإليحا ّﻲﺋ ،وغالبًا ما مييل إىل املعنى اإليحا ّﻲﺋ ،وهذا ما جعلها أكرث الرتجامت
الفرنس ّية انتشا ًرا وطل ًبا[.[3
[ [1عبد املحسن ،مناهج املسترشقني يف ترجامت معاين القرآن الكريم ،م.س ،ص.15
[2[ Jacques Berque, Le Coran: Essai de Traduction, )Paris : éd Albin Michel, 2002(, pp.739-741.
[ [3انظر :نرصي ،تاريخ ترجمة القرآن الكريم إىل اللغات األوروبيّة ،م.س.
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وكام هو حال املرتجمني ،ومن بينهم املشهورين ،من عاد ٍة قدمي ٍة متمثّل ًة بوضع
ٍ
أصال يف ال ّن ّص القرآ ّين املرت َجم ،وإضافة عناوين غري
نصوص بالعرب ّية غري موجودة ً
يل ،وهذه اإلضافة تُع ّدل املعنى العا ّم بصفة كلّ ّية .ومثال
موجودة يف ّ
النص األص ّ
ذلك :ما أدرجه «بالشري»[ ،[1من عنوان غري موجود يف القرآن؛ وهو« :التزامات
الحرب املق ّدسة» ،ومن ث ّم ،فإ ّن القارئ الذي ال يستطيع الوصول إىل القرآن ّإال من
خالل الرتجمة ،سوف يكون مقتن ًعا بأ ّن املسلم عليه واجب ش ّن حرب مق ّدسة![.[2
 .2مﺰاعﻢ بﻼشري ﰲ ترجمة مﻌاين القرآن الﻜريﻢ:
الفكري والثقا ّيف للغرب ،وهو من
يزعم بالشري أ ّن القرآن يقف حاج ًزا أمام امل ّد
ّ
أبرز الذين أطلقوا هذا الوصف ،عندما قال« :ناد ًرا ما وجدنا بني كتب الرشق كتابًا
مام فعله القرآن»[.[3
ش ّو َش أفكارنا لدى قراءته أكرث ّ
اإللهي لدى تع ّرضه للغة
ويف إطار محاوالت «بالشري» إبعاد القرآن عن مصدره
ّ
القرآن ،فقد اتّجه إىل إسنادها إىل األدب القديم ،وذهب إىل البحث عن إيجاد تشابه بني
لغة القرآن وما يكتبه البرش ،وال س ّيام األدباء والشعراء ،وخرج بأ ّن لغة القرآن تشبه إىل
ح ٍّد بعيد لغة الشّ عر العر ّيب القديم؛ يف إيقاعه ،ووزنه ،وقافيته .ويف هذا السياق يُعلن
بحق أنّها شبيهة بالشعر األصيل؛ وذلك بفضل األحكام املوسيق ّية
بأ ّن لغة القرآن تظهر ّ
للمقاطع اللّفظ ّية ،وبغنى ال ّنغم بالحركات ،واستعامل القوايف املنظومة أو املس ّجعة[.[4
وقد سار «بالشري» عىل خطى «إدوارد مونتيه» وتو ّجهاته بشأن نصوص القرآن
شعري مقفّى ،وأ ّن هذا األسلوب
الكريم؛ إذ نجد ذلك يف وصفه إلسلوب القرآن أنّه
ّ
السور املدن ّية،
ّ
السور امل ّك ّية ،وال س ّيام القدمية ج ًّدا منها ،دون ّ
الشعري ينحرص يف ّ
شعري ،وطغيانه عىل نصوص القرآن،
مع اعرتاف «مونتيه» بأ ّن أسلوب القرآن
ّ
ومالحظته أنّه ليس شع ًرا باملعنى الدقيق للكلمة[.[5
[ [1انظر :ترجمته املعروفة الصادرة يف باريس ،عن  Maisonncuveو  ،larousseم  ،1966ص.115
[ [2انظر.Maurice Bucaille, Op.cit., p.p. 94-124 :
[3[ Régis Blachère, le Coran, traduction de l’arabe, )Paris: G.P. Maisonneuve, 1957(, p.22.
[4[ Régis Blachère, le Coran, Coll. Que sais-je? , )Paris : presses Universitaire de France, 1973(, p.44.
[5[ Édouard Montet, Op.cit. , p.p 49- 50.
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جانب آخر ،يرى «بالشري» يف القرآن معجزة وتحفة أدب ّية رائعة تسمو عىل
من ٍ
جميع ما أنتجته اإلنسان ّية؛ وذلك ملا يحويه من نرث موزون مقفّى ،يُؤث ّر بسحره
العجيب عىل املتلقّي ،وهذا ما اعتربه شبي ًها برتانيم املن ّجمني والسحرة وتف ّنن
ٌ
انفعال إجام ٌّيل مؤث ّر ،ث ّم
الشعراء! ويف هذا الصدد يرى أنّه قد نشأ من هذا ال ّنرث
إ ّن لهذه امليزة تأث ًريا عىل السامع الذي ال ينطق بالضّ اد ،وهذا شبيه بغرابة تن ّبؤات
السحرة[.[1
املن ّجمني ،وهدر الشعراء ،وقول ّ
الفرنﴘ «مكسيم رودنسون» تو ّجهات «بالشري»؛ باعتقاده
وقد ساير املسترشق
ّ
أ ّن ما يراه ويسمعه الرسول هو نتيجة وصوله إىل إحدى درجات التص ّوف الّتي
[[2
مل تصل إىل االتّحاد بالله.
أقواال ع ّدة يف أ ّول جمع للقرآن ،إذ زعم أ ّن الجمع بدأ يف عهد
وقد ذكر «بالشري» ً
أيب بكر ،وت ّم يف عهد عمر ،بل قال :إ ّن أ ّول جامع للقرآن هو عمر نفسه ،ولديه
ٌ
قول آخر بأ ّن أ ّول من جمعه هو عيل بن أيب طالب ،يف حني أورد «كازانوفا»
أ ّن الجمع ت ّم يف عهد الح ّجاج ،كام أطلق «بالشري» عىل عمل ّية جمع القرآن الكريم
«تنقي ًحا»؛ وجاء ذلك يف كتابه «مدخل للقرآن»[.[3
اإلسقاطي لدى املسترشقني :ما أورده «بالشري» ،يف سياق البحث
ومن أمثلة املنهج
ّ
عن أسباب عدم جمع القرآن يف مصحف يف عهد ال ّنبي وأصحابه ،عندما قال« :إ ّن
ميل الرسول وأصحابه إىل ترك األمور عىل ما هي عليه يُؤيّده ما اشتهر به العرب يف
أنّهم ال يفكّرون إالّ يف الحارض ،وال يُه ّمهم املستقبل ،وهذا امليل يقف وراء عزوف
املسلمني عن جمع القرآن يف عهده»[.[4
ويف السياق نفسه ،اتّجه «بالشري» إىل تكذيب القرآن؛ باعتباره وح ًيا إله ًّيا ،فحاول
[1[ Henri Lammens, Op.cit., p.52.
[2[ Maxime RodinsonOp.cit., p.106.
[3[ Régis Blachère, Introduction au Coran, Op.cit., p.33- 34.
[4[ Ibid, p.p16 -17.
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ٍ
تعارض يف بعض اآليات القرآن ّية؛ وهي من مزاعمه الّتي اختلقها
إثبات وجود
للطعن بكتاب الله.
ويرى «ألفريد لويس» ( )Alfred-Louisأ ّن هذه الرتجمة هي بال ّ
شك تتض ّمن
ُفرس أكرث من م ّرة «اهتزاز
عد ًدا معيّ ًنا من األمناط األسلوبيّة أو الكلامت ،وهي ت ّ
األصل» ،مع ألغازها ،وتداخالتها ،وعالماتها اإلقصائ ّية وأسئلتها ،وصورها ،وتأكيداتها
القطع ّية ،وتهديداتها ومكافﺂتها ،وجدلها ،وتأ ّمالتها ورحالتها ،واعرتاضاتها ،وأمثالها
عني من املقاطع أو املصطلحات ،التي يت ّم
وغريها من الرتاكيب النحويّة لعد ٍد ُم ّ
إدراكها بشكلٍ أفضل ،أو ترجمتها بشكلٍ أكرث بساطة ،أو بدون الكثري من الحرفة
الجامل ّية ،من ِق َب ْل سابقتيها ،وال س ّيام لدى «بالشري» و«كازميرسيك» ،فعىل سبيل
املثال :تُرجمت كلمتَي ( )zulman wa zûranيف السورة  :25اآلية  ،3واللّتان
تعنيان «ظلم وزيف» إىل «عدوان وافرتاء»؟ يف حني ت ّم العثور عىل كلمة ( )zûrيف
مكان آخر مرتجمة إىل «محتال» أو «هراء» أو «خطأ»[.[1

وإذا ما أخذنا ترجمة اآلية :ﱫ~ ﮯ ¡ £ ¢ﱪ ،لدى «بالشري»
وقارنّاها مبا ترجمها «بريك» ،نجد ترجمتها لدى األ ّول عىل الشكل التايل:

Sa lumière est la ressemblance d’une riche ou se trouve une lampe
أ ّما «بريك» ،فقد ترجمها؛ بالتايل:

Semblance de sa lumière: une riche où brûle une lampe

كام يرتجم «بالشري» اآلية :ﱫ ® ¯  ± °ﱪ؛ بالتايل:

Elle )la lampe( est allumée grâce à un arbre béni
ويختلف معه «بريك» ،برتجمتها بالتايل:
Elle )la lampe( tire son aliment d’un arbre bénédiction
[1[ Alfred-Louis, Réﬂexions impromptues sur la nouvelle traduction du Coran de Jacques Berque.
In: Revue du monde musulman et de la Méditerranée, Les premières écritures islamiques, n°58, 1990,
pp. 40- 46.
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ولعل تأث ّر «بريك» بـ«بالشري» ،يبدو واض ًحا يف ترجمتي هاتني اآليتني ،كام هو
ّ
يف ترجمة بق ّية معاين القرآن ،مع أ ّن «بالشري» ذَكر يف ترجمة اآلية (حيث يوجد
مصباح) ،يف حني ترجمها بريك (حيث يوقد مصباح) .ويف اآلية الثانية ترجم بالشري:
(«املصباح» مضاء بفضل شجرة مباركة) ،يف حني ترجمها بريك«( :املصباح» يحصل
ولعل ترجمة «بالشري» أكرث وضو ًحا من ترجمة
عىل ق ّوته من شجرة نعمة)ّ ،
«بريك»؛ إذا ما رجعنا إىل ال ّن ّص القرآ ّين من جهة وإىل مدى قبولها وفهمها لدى
املتلقّي من الق ّراء الذين ال يُجيدون اللّغة العربيّة من جه ٍة أخرى.
ً
ﺧامسا :األﺧﻄاء والمغالﻄات ﻓي ترجمة جاك بيرك:

تعترب ترجمة «جاك بريك»[ [1ملعاين القرآن الكريم واحد ًة من أه ّم الرتجامت
ولعل من املشاهد التي شهدتها ترجمة معاين القرآن الكريم يف ال ّنصف
الحديثةّ ،
األ ّول من التسعين ّيات صدور هذه الرتجمة بطبعتني ،حيث القى املرتجم عىل أثر
صدور الطبعة األوىل[ [2هجو ًما عنيفًا واتّهامات طالت (نيّته) وسوء (الطوية) ،دون
خاصة وأ ّن «بريك»
مناقشة هادئة أو إعطاء فرصة للمرتجم ليناقﺶ منهجه يف الرتجمةّ ،
ظل وللفرتة األخرية قبل رحيله يُبدي احرتا ًما شدي ًدا للجهات الدين ّية يف مرص ويطلب
ّ
مجالت ع ّدة،
لقا ًء علم ًّيا للمناقشة واإلفادة .واملالحظ أ ّن هذا الهجوم العنيف تب ّنته ّ
املؤسسة الدينيّة يف مرص يف ذلك الوقت مجم ُع البحوث اإلسالميّة -التابع
وقد مث َّل ّ
تعامال منتق ًدا ،وأكرثهم
النص املرت َجم ً
لألزهر -فتشكّلت لجنة من الذين تعاملوا مع ّ
كانوا ميارسون مثل هذا العمل خارج األزهر[ ،[3وبعد فرت ٍة صدر تقرير بديباجة يس ّجل
كاثولييكُ ،ولِ َد يف ضواحي الجزائر العاصمة
ّ
فرنﴘ
[ [1يُع ّد «جاك بريك» Berque Jacquesمن أبرز املسترشقني املعارصين ،وهو ّ
تعني مراقبًا
عام 1910م ،وتعلّم اللغة العربية وتع ّم َق فيها بانتقاله إىل املغرب ملزاولة بعض األعامل اإلداريّة والعلميّة ،وقد ّ
مدن ًّيا إبان عهد الحامية الفرنس ّية يف املغرب سنة 1934م ،ما مكّنه من االحتكاك بقبائل املغرب ،واالطّالع عىل مختلف اللهجات
والعادات والتقاليد ،وهو ما وظّفه يف ترجمته ملعاين القرآن الكريم.
[ [2صدرت هذه الطبعة بعنوان:
Jacques Berque, Le Coran: Essai de Traduction Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude
exégétique, )Paris: éd Sindibad ,1990(.
[ [3انظر :عبد الغني« ،ترجمة جاك بريك للقرآن :من القراءة إىل التفسري» ،م.س ،ص.121-120
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توصيات يف الجوانب والتو ّجهات التي تحتاج إىل ر ّد وتصويب أو تعقيب ،لتكون هذه
االنطباعات ماثلة أمام من سوف يُكلَّف بال ّرد[.[1
وأبرز ما ت ّم رصده من أخطاء لرتجامت القرآن الكريم إىل الفرنس ّية نجده قد
تك ّر َس يف جهود «زينب عبد العزيز» يف كتابها «ترجامت القرآن إىل أين؟ وجهان لجاك
بريك» ،حيث كشفت الباحثة واألكادمي ّية حقيقة هذه الرتجمة وب ّينت زيفها وتهافتها،
كل مسلم
بل وخبثها؛ فأفردت لها هذا العمل .وكان هدفها من هذا العمل أن يتع ّرف ّ
عىل وجه األرض حقيقة جميع ترجامت القرآن الكريم التي قام بها املسترشقون،
والتي أ ّدت دورها كام يجب يف تشويه ذات الله وصفاته وما يليق به سبحانه ،وتشويه
اإلسالم ،وصنع صورة مش ّوهة عن رسول الله محمد ،[2[عىل الرغم من أنّه يذكر يف
مق ّدمة ترجمته ،تع ّمقه بدراساته املتواصلة واملستم ّرة للقرآن؛ ليكون مبستوى ترجمة
الفرنﴘ امل ُرتجم ،الذي يتو ّخى تقديم القرآن
أي تقصري يف ال ّنص
ال ّنص ،وليك ال يحدث ّ
ّ
بكل أبعاده اللّغويّة والروحيّة إىل لغة أخرى[.[3
الكريم ّ
وقد اعرتف «بـريك» بأ ّن الرتجمة الحقيقيّة لل ّنص القرآ ّين مستحيلة ،فألفاظ
ومـؤرشات عميقة ال تستطيع اللّغة (الناقلة)
القرآن الكريم وعباراته لهـا مـدلوالت
ّ
بكل ما تحتويه من معانٍ ظاهرة وخافية[ ،[4ويذهب «بريك» إىل أبعد من
أن تفي ّ
ذلك ،فريى أ ّن الرتجامت الفرنس ّية التي سبقت ترجمته قد قام بها مرتجمون ال
الفرنسية نفسها أكرث من العربيّة ،والعكس صحيح[.[5
يُحسنون
ّ
[ [1جاء يف ديباجة التقرير« :تنفيذًا للقرار رقم  204لسنة 1995م الذي تفضَّ ل بإصداره اإلمام األكرب ،قامت اللجنة بعقد سبعة عرش
رس من املجمع،
اجتام ًعا يف الفرتة ما بني  5يوليو 1995م ويناير 1996م ،وقد اختري يف اللجنة عدد من أساتذة الجامعة ،وسفري ،وأمني ّ
وقد كان أنشط هؤالء يف توجيه االنتقادات للرتجمة يف الصحف واملجالت خارج املجلس د .زينب عبد العزيز (نرشت ما كتبته
خاصة
مجمو ًعا عام 1994م) ،وقد انتهت اللجنة إىل تحديد بعض األخطاء التي رأت أنّها ال تتامىش مع لغة القرآن الكريم ومعانيه؛ ّ
فضال عن مالحظات زاخرة باالتّهامات للمرتجم ،كام متّت ترجمة هذا التذييل ،ومل
هذه الدراسة التي ذيّل بها جاك بريك ترجمتهً ،
يحدث ﳾ بعد ذلك( .انظر :عبد الغني« ،ترجمة جاك بريك للقرآن :من القـراءة إىل التفـسري» ،م.س ،ص.)121
الفرنﴘ جاك بريك» ،م.س ،ص.21
[ [2انظر :عزوزي« ،مالحظات عىل ترجمة معاين القرآن الكريم للمسترشق
ّ
[3[ Jacques Berque, Relire le Coran, )Paris: éd Albin Michel,1993(, p.32.
[ [4انظر :عبد الغني ،مصطفى« :ترجمة جاك بريك للقرآن :من القـراءة إىل التفسري» ،مجلة االجتهاد ،العدد  ،49شتاء 2001م،
ص. 137-115
[ [5انظر :عبد املحسن ،مناهج املسترشقني يف ترجامت معاين القرآن الكريم ،م.س ،ص.15
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لقد ساير «بريك» أستاذه «بالشري» يف رؤاه الواردة يف ترجمته ،بل ويشيد بها
ويثني عليها؛ إذ يرى فيها أنّها ترجمة ذات مزايا ،كام يع ّده من أفضل املسترشقني
األوروبيّني اطّال ًعا وضال ًعة يف قواعد اللّغة العربيّة وآدابها ،ولكن من نواقصه أنّه كان
الروحي للقرآن وأبعاده الصوف ّية[.[1
علامن ًّيا ،لذا مل يك ْن قاد ًرا عىل تذ ّوق املضمون
ّ
وهو يعرتف بأ ّن ترجمـته للقـرآن الكريم ليست سوى محاولة لتفسري معاين القرآن
الكريم؛ أل ّن الرتجمـة الحقيق ّيـة للـ ّنص القرآ ّين مستحيلة[ .[2ولدى الرجوع إىل
صحيح ،ويع ّد اعرتافًا واض ًحا بصعوبة ترجمة معاين القرآن
ترجمته ،نجد أ ّن كالمه
ٌ
الكريم إىل الفرنس ّية بإتقانٍ ٍ
كاف.
ومـن إسـقاطات «بـريك» يف ترجمتـه ،أنّـه قـد خضـع لعقيـدة «التجسـيد»
وأسـقط مفهومهـا عىل قوله -تعـاىل :-ﱫ ts r q p o n m
رسا إ يّاهـا( :فالله هـو الذي تاب بدالً منكم أل ْن
x w v uﱪ[ ،[3مفـ ً ّ
رس أبو العالية ،وسـعيد
مييـل إىل التوبـة)[ .[4يف حـني جـاء يف تفسـري الجاللني« :فـ ّ
بـن جبري ،والربيـع بـن أنس :فتوبـوا إىل بارئكـم (أي إىل خالقكـم) .ويف قولـه ها
هنـا :إىل بارئكـم (تنبيـه عـىل عظـم جرمهـم؛ أي :فتوبـوا إىل الـذي خلقكـم وقد
عبدتـم معه غـريه)[.[5
كام ترجم «بريك» كلمة (املسجد)؛ حيثام وردت يف القرآن الكريم بكلمتي
الكنﴘ» ،وأ ّما
( )Sanctuaireو( ،)Oratoireوتعني الكلمة األوىل« :املعبد
ّ
«املصىل يف كنيسة صغرية»؛ ويف ذلك إسقاط ملفهوم نرصا ّين
ّ
الثانية ،فتعني:
إسالمي؛ هو كلمة (املسجد) ،وهام يختلفان من
ملكان العبادة ،عىل مفهوم
ّ
وجوه ع ّدة معلومة ،واألمر الذي يزيدنا يقي ًنا من معرفة املسترشق للفروق
[1[ Jacques Berque, Le Coran: Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude exégétique, Op.cit.,
pp.739-741.
[ [2انظر :عبد الغني« ،ترجمة جاك بريك للقرآن :من القـراءة إىل التفـسري» ،م.س ،ص.137-115
[ [3سورة البقرة ،اآلية .54
[ [4عبد املحسن ،مناهج املسترشقني يف ترجامت معاين القرآن الكريم ،م.س ،ص.5
[ [5املحيل ،جالل الدين؛ السيوطي ،جالل الدين :تفسري الجاللني ،القاهرة ،دار الحديث ،ال ت ،ج ،1ص.262
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بني املسجد والكنيسة هو أنّه عندما يأﻲﺗ إىل قوله -تعاىل :-ﱫ ; : 9
<=> ? @ FE D CB A
R Q P O NM L K J IH Gﱪ[ ،[1نجده

يرتجم كلمة «املساجد» بــ ()Mosques؛ وهي الكلمة املعروفة لدى الفرنس ّيني
كل مكان ،ولك ّن املسترشق مل يستخدمها
عن املسجد ،وكان ينبغي استخدامها يف ّ
يف هذا املوضع؛ عندما خﴚ التباس املساجد بالصوامع والب َيع[.[2
ويدافع «بريك» عن ترجمته بإشارته إىل أ ّن الثالث سنوات التي أعقبت الرتجمة
كامال ودراسته؛
التي ُو ّجهت إليها العديد من االنتقادات ،مل تكن كافي ًة لتف ّهم ال ّنص ً
ليك يُق ّدم نق ًدا علم ًّيا كاف ًيا إزاءه[.[3
وعىل الرغم من االنتقادات املو ّجهة من عد ٍد من املفكّرين وال ُكتّاب املسلمني
إىل ترجمة «بريك» ،ويف مق ّدمتها الدراسة القيّمة للدكتورة «زينب عبد العزيز»،
فإ ّن هناك من يُثني عليها وميتدحها ،كام هو شأن الكاتب الجزائري «محمد سنكري»
كل ﳾء ،بسهولة قراءتها وفهمها ،إذ يجد فيها بأنّها
الذي يصفها بأنّها تتم ّيز ،قبل ّ
ليست ترجمة إىل اللّغة الفرنس ّية ،بل إنّها لو جاز قبول هذا التعبري متثّل «القرآن
باللّغة الفرنسيّة» ،كام ويُع ّدها ليست فقط خدمة تُؤ ّدى إىل اللّغة الفرنسيّة ،بل
هي هديّة مهداة إىل املسلمني وإىل املثقّفني الذين يعجزون عن قراءة ال ّنص العر ّيب
بلغته األصل ّية[.[4
وتبقى ترجمة «بريك» -من وجهة نظرنا -ضمن الرتجامت التي وردت فيها
ثغرات وهنات ،بل ومغالطات كثرية ،شأنها شأن أغلب الرتجامت األجنب ّية ،وال
وتحامال غري م ّربرين عىل اإلسالم والقرآن
ً
تعصبًا
سيّام الفرنسيّة منها ،بل إنّها ت ُظهر ّ
الكريم ،وهو ما أفﴣ إىل توجيه االنتقادات لرتجمته املغرضة املليئة بالفريات ،وال
[ [1سورة الحج ،اآلية .40
الفرنﴘ جاك بريك» ،م.س ،ص.33
[ [2انظر :عزوزي« ،مالحظات عىل ترجمة معاين القرآن الكريم للمسترشق
ّ
[3[ Jacques Berque, » Autour d’une traduction du Coran.en : Studia Islamica N° 79, Paris : 1991, p.183.
الفرنﴘ جاك بريك» ،م.س ،ص.9
[ [4انظر :عزوزي« ،مالحظات عىل ترجمة معاين القرآن الكريم للمسترشق
ّ
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س ّيام بعد صدور دراسة الدكتورة «زينب عبد العزيز» التي أرشنا إليها آنفًا .ما حدا
عام ورد يف ترجمته ،وتصويب
به إىل استعداده لتقديم االعتذار ،وطلب العفوّ ،
ما جاء فيها من أخطاء وتدارك األغالط والتو ّجهات التي ص ّنفها املسلمون بأنّها
«عدائ ّية ومتط ّرفة» ،إذ جاء ذلك عىل لسان أحد طلبته عىل هامﺶ مؤمتر أقيم يف
حضاري جديد»[.[1
القاهرة سنة 1992م؛ بعنوان «نحو مرشوع
ّ

[ [1انظر :عبد العزيز« ،ترجامت القرآن إىل أين :وجهان لجاك بريك» ،املقدّمة ،ص.10
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ﺧاتمة:

ويف ختام هذه الدراسة املتعلّقة برتجمة معاين القرآن الكريم إىل اللّغة
الفرنس ّية ،التي درسنا فيها بشكلٍ
مقتضب أمنوذجني من ترجامت املسترشقني
ٍ
ملعاين القرآن ،يعودان لـ «ريجيس بالشري» و«جاك بريك» ،فوجدناهام مل يُق ّدما
ترجم ًة وافي ًة إىل الفرنس ّية؛ سواء يف تفسري النصوص ،أو يف دقّة الرتجمة اللّغويّة؛
ما يُ ّ
وبخاصة أنّهام يفتقران إىل املعرفة
دل عىل عدم توفّر الن ّية الصادقة لديهام،
ّ
التا ّمة بنصوص القرآن الكريم ،وال يتقنان اللّغة العرب ّية .ويظهر ذلك جل ًّيا من خالل
تجسدت
ترجمتهام املليئة باملغالطات والتشويه املتع ّمد لنصوص القرآن ،والتي ّ
يف االنحراف عن املعاين الصحيحة لآليات القرآن ّية؛ ما جعل الصورة مش ّوشة ،بل
األجنبي الذي يقرأ بالفرنس ّية .وهذا ما عمل عليه -لألسف-
ومش ّوهة لدى القارىء
ّ
أغلب املسترشقني م ّمن ترجم معاين القرآن الكريم مبقاصد س ّيئة واضحة األهداف
واألغراض.
نص
لقد سار «بريك» يف املسار نفسه الذي اتّبعه «بالشري» ،و ُذكِ َر السبب يف ّ
الدراسة؛ بأنّه يعود إىل تأث ّر «بريك» بـ«بالشري» يف ترجمته ملعاين القرآن الكريم التي
سبقت ترجمته ،بل ومبعظم مؤلّفاته األدب ّية ومنهج ّيته العلم ّية وتو ّجهاته تجاه
خاص ًة.
اإلسالم عا ّم ًة؛ والقرآن ّ
ولعل هاتني الرتجمتني بقيتا متأث ّرتني –يف املقاصد والتو ّجهات -بأ ّول ترجمة
ّ
ظهرت يف أوروبا من ِقبَل «بطرس املب ّجل» ،بعد حوايل خمسة قرون من ظهور
تنصب عىل إدانة اإلسالم وتشويه القرآن ،وقد امت ّدت
اإلسالم ،وكانت تو ّجهاتها
ّ
لقرون حتّى يومنا هذا ،وهو ما كشفه «بالشري» يف مق ّدمة كتابه «القرآن» ،باإلشارة
بطلب من البابا؛ من أجل «إدامة روح
إىل أ ّن ترجمة «بطرس املب ّجل» كانت
ٍ
الحروب الصليبيّة».
جوانب ع ّدة نعتقد بأه ّميّتها البالغة
جانب آخر ،ال ب ّد لنا من الوقوف عىل
ومن ٍ
َ
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يف هذا الخصوص؛ من أجل تشذيب الرتجامت األجنب ّية ملعاين القرآن وتهذيبها
األجنبي دراي ًة كافي ًة باللّغة العرب ّية؛ بأن
وتنقيتها ،ويف مق ّدمها أ ْن ميتلك املرتجم
ّ
فضال عن اإلملام الكايف بتفسري اآليات
يكون قد سبح يف بحورها وغاص يف أعامقهاً ،
املرتجمة إىل اللّغة األجنبية؛ ليك يواكب عظمة القرآن الكريم يف روعة أسلوبه
وإعجازه وبالغته.
وإذا ما أخذنا بعني االعتبار أه ّم ّية الرتجمة التي يقوم بها مرتجمون عرب
مسلمون إىل اللّغات األجنب ّية ،والتي تكتسب أه ّم ّيتها من إتقانهم للّغة العرب ّية
فضال عن معرفتهم
بكل تأكيدً ،
مام يتقنها املرتجمون األجانب ّ
(األ ّم)؛ أكرث بكثري ّ
الدقيقة بتفسري آيات القرآن ومقاصد نصوصه ،فهي بذلك تع ّد ميز ًة أخرى تدعم
نوع ّية الرتجمة وتجعل منها أكرث موثوق ّي ًة ومصداق ّي ًة ،وال س ّيام مع ما يحمله املرتجم
العر ّيب/املسلم من حسن الن ّية وسمة اإلخالص ونقاء الدافع ،التي تفوق كث ًريا ما
يتّسم به املسترشقون/املرتجمون األجانب .وهو ما وجدناه يف أغلب الرتجامت
الفرنس ّية التي تناولتها الدراسة ،وكيف أنّها كانت مليئ ًة باملغالطات واالفرتاءات؛
سواء ما يتعلّق بحقيقة نزول القرآن عىل ال ّرسول األكرم من خالل الوحي ،أو
يف تفسري نصوص القرآن ،وحيث إ ّن ذلك يش ّوش عىل املتلقّي األجنبي ويخلق لديه
سوء فهم تص ّورات مغلوطة وسلبيّة حول حقيقة القرآن امل ُ ّن ْزل من الله سبحانه
جل وعال؛ لينرش هذا
مرسال من الخالق ّ
رسوال ً
وتعاىل ودور النبي األعظم؛ بصفته ً
الدين ويبلّﻎ القرآن للناس أجمعني.
وإذا مـا توفّـرت عنـارص حسـن الن ّيـة واإلخـالص لـدى املرتجـم ،كـام أرشنـا
إليـه آنفًـا ،فإنّنـي أعتقـد أ ّن ترجمـة يشـرتك فيهـا مرتجمـون عـرب /مسـلمون
فضـال عـن إتقـان كبـري للّغـة
ميتلكـون درايـة كافيـة بتفسـري اآليـات القرآنيـة؛ ً
العرب ّيـة ،وآخـرون أجانـب لديهـم معرفـة كافيـة باللّغـة العرب ّيـة وإتقـان عايل
املسـتوى باللّغـة امل ُرتجـم إليهـا -وكـام حصـل يف أ ّول ترجمـة ملعـاين القـرآن؛
بـإرشاف الراهـب بطـرس املب ّجـل ،التـي شـارك فيهـا مرتجمون مسـلمون/عرب،
ومل تكـن مقاصدهـا والنيّـة مـن ورائهـا حسـنة فجـاءت عدائيّـة مغرضـة -فـإ ّن
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ذلـك سـيفﴤ إىل ترجمـة ذات نوع ّيـة عاليـة ملعـاين القـرآن الكريـم ،والتـي
سـتُوفّر إمكان ّيـة التعـ ّرف عـىل عذوبـة األسـلوب ،ودقّـة التفسـريات ،وجـامل
الجـرس املوسـيقي للقـرآن الكريـم.
يتبني لنا أ ّن أغلب املسترشقني الذين ترجموا معاين القرآن الكريم قد
وهكذا ّ
أساؤوا فهم نصوص القرآن الكريم وتفسريها من جهة ،وتع ّمدوا اإلساءة إليه من
جه ٍة أخرى ،فظهرت ترجامتهم مش ّوش ًة؛ لتضلّل من يقرأها من املتلقّني ،فباتت
ولعل ذلك هو غرضهم ومقصدهم الرئيس.
مثري ًة للبلبلة واللّبسّ ،
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أﻫﺪاف اﳌﺴﺘﴩﻗﻦﻴ ﰲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﺮآن

القرآن الكريم
يف الدراسات االسترشاق ّية الفرنس ّية
أنموذﺟا-
مناولة بﻼﺷﲑﹰ

د .أنﺲ الﺼﻨﻬاجي

()1

( )1أستاذ وباحث ،كلّ ّية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية يف فاس.
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ّ
مقدمة:

امليالدي مؤم ًنا بوحي
املسيحي حتّى منتصف القرن السادس عرش
ظ َّل الغرب
ّ
ّ
توصل إليها بعض العلامء
إنجيله ومبعثه
الساموي .وبعد االكتشافات العلم ّية التي ّ
ّ
تلف
األوروبيّني املخالفة للحقائق التي جاءت بها الكنيسة ،طفقت الظنون والريبة ّ
اإللهي لكتابهم املق ّدس ،وانسابت الدعوة إىل القطع مع الكنيسة
حقيقة املصدر
ّ
وهرطقتها .ويف غمرة ذلك ظهرت مدارس فلسف ّية (الئك ّية) حاولت إعطاء تفسري
للظاهرة الدين ّية؛ باعتبارها رضبًا من رضوب الجهل والخوف والضعف الكامن يف
وعي اإلنسان و«الوعيه»؛ إذ زعمت املدرسة املاركسيّة أ ّن الظاهرة الدينيّة هي
انعكاس لتف ّوق الطبيعة يف ذهن اإلنسان البدا ّﻲﺋ؛ كونها يف متثّله ووجدانه متلك من
رش ،ومساملتها
القدرة ما تستطيع به تحديد حياته ،فإغداقها الخري أو سومها بال ّ
واستجداء رضاها؛ إمنّ ا يأﻲﺗ عرب التزلّف بعبادتها وتذكية األضاحي والقرابني لها .هذا
االعتقاد نفسه ر ّوجت له املدرسة النفس ّية ،التي ص ّورت يف سياق تحليلها لنشأة
الظاهرة أ ّن ضعف اإلنسان وتو ّجسه من الطبيعة هي الرتبة التي استنبتت املعتقد
املؤسسة له .ويف خض ّم هذه التص ّورات الجديدة للظاهرة الدين ّية،
الديني واألطراف ِّ
ّ
ويف حﺄﻤة تدافع الحضارات ورصاع األيديولوج ّيات ،شكَّل القرآن الكريم محو ًرا
مركزيًّا لجملة من الدراسات االسترشاق ّية ،التي تبتغي جلّها نسف حقيقة سامويّة
اإلسالمي املن َّزه عن التحريف والتأليف؛ وذلك من خالل أرجفة مصدره
الدين
ّ
والطعن يف نصوصه ومناهج حفظه وجمعه وتدوينه .وقد جاء هذا االهتامم يف
كل األسس الدين ّية ،ودحر قيمها؛
سياق املرشوع األمربيايل العلامين الطامح إىل محق ّ
متهي ًدا إلرساء قيم جديدة تذلِّل سبل السيطرة عىل الشعوب وتوجيهها؛ خدم ًة
ملصالح األوليغارشيّات الرأسامليّة الجديدة ،ومن جوقة املسترشقني الذين سلكوا
الفرنﴘ «ريجي بالشري» ،الذي
هذا املضامر وتخندقوا يف الت ّيار نفسه :املسترشق
ّ
انطلق يف دراسته للقرآن الكريم من مسلَّمة تقول بتأليف القرآن وزيف قدس ّيته،
فخص لذلك ترجمتني ومؤلَّفني ،حيث حاول يف املؤلَّف األ ّول املعنون بـ«املدخل إىل
ّ
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كل ما يتعلق مبسائل كتابة القرآن ورسمه وقراءته باملعنى ،يف حني
القرآن» إثارة ّ
ق ّدم يف املؤلَّف الثاين املوسوم بـ«القرآن» حصيلة دراسته للقرآن الكريم.
وبالعودة إىل تاريخ الرتجامت الفرنس ّية للقرآن الكريم ،يتّضح لنا أنّها م ّرت
بثالث مراحل رئيسة ؛
][1

ً
أول :المحاولت األولى لترجمة القرآن الكر�ﻢ وأﻫداﻓﻬا
ﱠ
المرجوة:

يُع ّد موضوع ترجمة القرآن الكريم املعجز مبعناه ومغزاه من املناوالت الها ّمة يف
«الدراسات القرآن ّية» ،واملعلوم أ ّن فكرة ترجمة القرآن الكريم يف أوروبا يف مراحله
املبرشين املسيح ّيني بدافع تشويه اإلسالم والطعن
األوىل قد نضجت يف أحضان ِّ
كل ما من شأوه إنجاح هذا املخطَّط
يف أسسه ومصادر ترشيعه ،فرصدت لذلك ّ
ولعل من أه ّم الوسائل التي وظّفتها لبلوغ الغاية :االشتغال عىل ترجمة
ميّ ،
الجه ّن ّ
القرآن ترجمة ب َنفَس يحكمه التأويل بالهوى ،ومنهج يح ِّرف القصد عن حقيقته؛
رص ،بأحكام جاهزة
بوعي وبغري وعي ،مدعوم بديباجات وتدبيجات وهوامﺶ تُ ّ
دون دليل ،عىل التشكيك يف مصدر القرآن الكريم ووحيه وكتابته ،...فاملرتجمون مل
النص القرآ ّين ومعا ّين األلفاظ ودالالتها ،ومل يهت ّموا بأسباب
يتجشَّ موا عناء استيعاب ّ
النزول وحيث ّياته ،وقواعد األحكام الفقه ّية وأصول الدين وغريها من األحكام
والضوابط ،ومل يكونوا من املل ِّمني بتفاصيل علم النحو وجزئ ّياته الدقيقة وعلم
البالغة والبيان .هذه الهجمة املسيحيّة الحاقدة املرتَّب لها مبكر ،استهلّها القساوسة
عقب نشوب الحروب الصليب ّية؛ بهدف تحميس الجنود عىل قتال املسلمني،
وتبشيع الصورة اإليجاب ّية التي رسمها املحاربون املسيح ّيون العائدون من الرشق
الفرنﴘ
عن سامحة اإلسالم وزيف ا ّدعاءات رجال الدين عن املسلمني .ويعترب
ّ
«بيرت املحرتم» أ ّول من أجرى مرشوع ترجمة القرآن الكريم تحت إرشافه[[2؛ إذ
[ [1يراجع صفحة  151من هذا الكتاب.
[ [2انظر :عبد الباقي ،محمد فؤاد :تفصيل آيات القرآن الكريم ،ط ،2بريوت ،دار الكتاب العريب1969 ،م ،ص.45
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أوكل تنفيذه إىل «بيرت الطليطيل» و«هرمن الدماﳾ»[ [1و«روبرت كيت»[ [2مقابل
مبلﻎ مغ ٍر من املال[ [3مبساعدة عريب مسلم يدعى محمد[ ،[4فأمتّ وا امله ّمة سنة
1143م[ ،[5وقد تكفّل روبرت يف هذا املرشوع برتجمة القرآن ،يف حني قام «هرمن»
برتجمة النبذة املخترصة[ ،[6ويف خطاب أرسله «بيرت املحرتم» إىل القديس «برنار»
قال ما ييل« :قابلت روبرت وصديقه هرمان عام 1141م ،بالقرب من «األبر» يف
إسبانيا ،وقد أقنعتهام بتحويل اهتاممهام من دراسة علم الفلك إىل ترجمة القرآن
بالالتينيّة ،فأمتّاها سنة 1143م».
وكانت أ ّول ترجمة للقرآن باستعانة اثنني من العرب[[7؛ أحدهام :مغريب مسلم
مل ّم بالقرآن واللغة العرب ّية[ .[8وبعد مراجعتها بالالتين ّية من قبل «بيري دي بواتييه»،
ت ّم إرسالها إىل رئيس دير «كلوين» العا ّم «برندوس» مشفوعة بخطاب من بطرس
ين ّوه فيه بنضاالت رجال الكنيسة ض ّد سائر أشكال اإللحاد[ ،[9فوضعها إثر ذلك تحت
رصف رجال الكنيسة ليستفيدوا منها يف استكامل دراساتهم الالهوتيّة أو للقيام
ت ّ
بأعامل التبشري ،وكان ظهور هذه الرتجمة بعد الحملة الصليب ّية بأربع سنوات.
وقد أفنى «بيرت املحرتم» عم ًرا يف دراسة العلوم العرب ّية واإلسالم ّية ،إلنتاج األفكار
وتجييﺶ الحمالت وإحكام الخطط التي من شأنها هدم اإلسالم والقضاء عىل مصادر
ق ّوته ،وهذا ما أكّده «بوسيك» بالقول« :منذ سنة 1141م ،اجتمع رجال الدين بإيعاز
[ [1انظر :الصالح ،صبحي :مباحث يف علوم القرآن ،ط ،2بريوت ،دار العلم للماليني1981 ،م ،ص.83
العريب1982 ،م ،ص.39
[ [2انظر :جحا ،ميشال :الدراسات العربيّة واإلسالميّة يف أوروبا ،بريوت ،معهد اإلمناء ّ
اإلسالمي2001 ،م،
[ [3انظر :فوك ،يوهان :تاريخ حركة االسترشاق ،نقله عن األملانية :عمر لطفي العامل ،ط ،2بريوت ،دار املدار
ّ
ص.17
[ [4انظر :بدوي ،عبد الرحمن :موسوعة املسترشقني ،بريوت ،دار العلم للماليني1974 ،م ،ص.307
[ [5انظر :مجلة كلّيّة أصول الدين ،اململكة العربيّة السعوديّة ،العدد الرابع1403 ،هـ ،ص.44
[ [6انظر :فوك ،تاريخ حركة االسترشاق ،م.س ،ص.17
[ [7انظر :البنداق ،محمد صالح :املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،ط ،2بريوت ،منشورات دار اآلفاق الجديدة1403 ،هـ /
1983م ،ص.98
[ [8انظر :فوك ،تاريخ حركة االسترشاق ،م.س ،ص.19
[ [9انظر :فوك ،تاريخ حركة االسترشاق ،م.س ،ص.19-18
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اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﴩاﻗ ّﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ ّﻴﺔ -ﻣﻨﺎوﻟﺔ ﺑﻼﺷﺮﻴ أﻤﻧﻮذ ًﺟﺎ-

من بيرت املحرتم رئيس دير كلوين لرتجمة القرآن إىل الالتين ّية ،قصد محاربة اإلسالم»[.[1
وقد خلت هذه الرتجمة من األمانة العلم ّية ،وع ّجت بالبهتان والتضليل؛ إذ
تع ّددت فيها هنات اإلضافة والحذف ،وأغفلت العديد من املفردات ،كام مل تتق ّيد
بأصل السياق ،ومل ت ُقم وزنًا لخصوصيّة األسلوب[ ،[2وهذا ما ع ّرب عنه عبد الرحمن
املوسع منها إىل الرتجمة؛ فهي
بدوي حني اعترب هذه الرتجمة أقرب إىل التلخيص َّ
بالنص الحر ّيف ،وال تنضبط لرتتيب الجمل يف األصل العر ّيب؛ وإمنّ ا تؤ ّول
ال تلتزم ّ
تعرب عن هذا برتتيب من عند املرتجم[.[3
املعنى العا ّم يف أجزاء السورة الواحدة ،ث ّم ّ
ويف هذا الصدد علّق املسترشق آربري عىل هذه الرتجمة بالقول« :عىل الرغم من
امتالء هذه الرتجمة باألكاذيب وسوء الفهم ،فقد كانت األساس الذي قامت عليه
الرتجامت األوروب ّية املبكرة يف األسلوب الذي استخدمته»[.[4
وقد ظلّت ترجمة «بطرس املحرتم» مصد ًرا لتحقيق األغراض املتع ِّددة ،ومرج ًعا
لبثّ الروح الصليب ّية ،وشحذ الهمم ملحاربة اإلسالم[ ،[5وقد انترشت هذه الرتجمة
انتشا ًرا واس ًعا يف مختلف كنائس أوروبا ،وباتت هي األرضيّة والبوصلة التي
تو ِّجه أغلب الرتجامت األوروب ّية الحديثة .وعىل الرغم من اشتامل هذه الرتجمة
عىل كّل ذلك الزيف والتزوير لحقائق العقيدة اإلسالم ّية ورشائعها ،فقد منعت
واملؤسسات الدين ّية املسيح ّية ظهورها وانتشارها بني العا ّمة؛ إذ
الكاتدرائ ّيات
َّ
تو َّجست من تحقيقها لعكس الهدف املرج ّو؛ وهو التعريف باإلسالم .وزياد ًة يف
الحرص ،أشاعت الكنيسة أ ّن َم ْن يطبع القرآن أو يحاول طبعه سيموت قبل أ ْن
الطبيعي[.[6
يحل أجله
ّ
ّ
املؤسسة الجامعيّة للدراسات والنرش والتوزيع،
[ [1الصغري ،محمد حسني عيل :املسترشقون والدراسات القرآنيّة ،بريوتّ ،
1403هـ 1983 /م ،ص.112
[ [2انظر :فوك ،تاريخ حركة االسترشاق ،م.س ،ص.17
[ [3انظر :بدوي ،موسوعة املسترشقني ،م.س ،ص.307
[ [4مجلة كلّيّة أصول الدين ،اململكة العربيّة السعوديّة ،العدد الرابع1403 ،هـ ،م.س ،ص.46
[ [5انظر :م.ن ،ص.45-44
[ [6مجلة كلّيّة أصول الدين ،اململكة العربيّة السعوديّة ،العدد الرابع1403 ،هـ ،م.س ،ص.45-44
181

وبالفعل ،فقد ظلَّت الرتجمة املذكورة ضمن مخطوطات دير «كولوين»،
وظلَّت مخطوطة يف نسخ ع ّدة ،تُتَ َداول يف األديرة م ّدة أربعة قرون ،ومل تصدر
إال يف سنة 1543م؛ أي بعد أربعمئة عام من صدورها ،حيث قام بطبعها ونرشها
الالهوﻲﺗ السويرسي «ثيو دور بييلياندر» يف ثالثة مجلّدات[ [1اشتملت عىل
مق ّدمة لـامرتن لوثر وفيليب ميالنختون ،بيد أ ّن «جورج سال» اعترب أ ّن ما نرشه
«بيبلياندر» بالالتين ّية ليس ترجمة للقرآن؛ فاألخطاء الالنهائ ّية والحذف واإلضافة
رصف بح ّريّة شديدة يف مواضع ع ّدة يصعب حرصها جعلت الرتجمة عارية
والت ّ
أي تشابه مع األصل[ .[2وعىل الرغم من ما انطوت عليه هذه الرتجمة من
عن ّ
تدليس وافرتاء وتشويه ،فقد أمر البابا «بولس الثالث» بُعيد صدور طبعة منها
بإتالفها ،ومل تسمح الكنيسة بطبع الرتجمة بالالتين ّية؛ إال عىل عهد البابا ألكسندر
السابع «1568-1555م»[.[3
ويف سنة 1647م ظهرت أ ّول ترجمة للقرآن الكريم باللغة الفرنسيّة عىل يد
«أندري ديريو» الذي ظلّت ترجمته رد ًحا من الزمن مح ّط اهتامم ودراسة ،ومرج ًعا
يف الرتجامت إىل لغات أُخر .ويف هذا الشأن يقول «جون برسون»« :إ ّن الرتجمة
الفرنس ّية القدمية ج ًّدا هي ترجمة «أندري ديريور» ،طبعت كث ًريا بني األعوام
1647م و1775م؛ إذ احتوت كلّها عىل مخترص لديانة األتراك وبعض املستندات،
وقد نتج عن هذا العمل أ ّول ترجمة للقرآن إىل اإلنجليزية بوساطة «ألكسندر
روس» ،كام كان لألب -أيضً ا -ترجامت أُخر إىل الهولنديّة بواسطة «جالزماخر»،
وإىل األملان ّية بواسطة «النج» ،وإىل الروس ّية بواسطة «بستنكوف وفريفكني»»[.[4
وبعد ظهور ترجمة اإليطايل «ولودفيك مراﻲﻛ» سنة 1698م ،باتت هذه األخرية
عمدة يف الرتجامت إىل اليوم؛ بسبب ترجمتها القرآن الكريم من العربيّة إىل
[ [1انظر :فوك ،تاريخ حركة االسترشاق ،م.س ،ص.17
[2[ Encyclopedie de LIslam, Nouvelle Ed.G.P. Maisonneuve - Larose, S.A, paris 1986, p. 618.
[ [3البنداق ،املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،م.س ،ص.96
[4[ J.D. Person. Al Kuran, Eneyclopedie de LIslam. p.434.
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اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﴩاﻗ ّﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ ّﻴﺔ -ﻣﻨﺎوﻟﺔ ﺑﻼﺷﺮﻴ أﻤﻧﻮذ ًﺟﺎ-

بالنص األصيل للقرآن الكريم وترجمة التين ّية وجيزة ج ًّدا له ،مضافًا
اإليطال ّية ،مع ّززًا ّ
إىل بعض التعليقات .وقد عكف املرتجم عىل دراسة القرآن الكريم ومؤلّفات أشهر
املفرسين املسلمني ما ينيف عن أربعني سنة .واعترب «هﺮﻨي المنز» هذه الرتجمة
ّ
أكرث الرتجامت إنصافًا للقرآن الكريم ،وهي مرجع كثري من املرتجمني األوروب ّيني،
غري أنّهم ال يشريون إليها يف معظم األحيان؛ بسبب موضوع ّيتها[.[1
وبعد الربع األ ّول من القرن الثامن عرش ،ترادفت الرتجامت األوروب ّية املعتمدة
النص العر ّيب للقرآن الكريم ،فاشتهر يف هذا الصدد الرتجمة اإلنجليزيّة لـ«جورج
عىل ّ
سال» سنة 1734م ،التي جزم يف مق ّدمتها أ ّن القرآن من تأليف محمد ،واعترب ذلك
الفرنﴘ «سافاري» ترجمة مبارشة
مسلّمة ال تقبل الجدل[ ،[2ويف سنة 1751م نرش
ّ
إىل الفرنس ّية سنة 1751م[ ،[3وصفها «إدوارد مونتيه» بالرتجمة العارية عن الدقّة[،[4
ولك ّنه يف املقابل أثنى عىل ترجمة «كزميرسيك»[ [5التي أصدرها سنة 1840م واعتربها
أكرث رصانة وشيو ًعا يف فرنسا؛ عىل الرغم من ضعف معارفه يف علوم اللغة العربيّة،
وغياب األمانة العلم ّية يف دراستها[ .[6بيد أنّه جاء يف سنة 1925م برتجمة اعتربها
شكيب أرسالن أفضل الرتجامت األوروب ّية وأكرثها دقّة ،وقد ذيّلها املرتجم بفهرس
املفصل بعناية[.[7
ملوا ّد القرآن الكريم ّ
وبعد أربعة وعرشين سنة من ترجمة «مونتيه» ،ظهرت ترجمة «بالشري»

[[8

[1[ Lammens, Henri, Lislam croyanees et institutions, 3éme éd. Imp. Catholique, Beyrouth 1943, p.54.
[ [2انظر :الصغري ،املسترشقون والدراسات القرآن ّية ،م.س ،ص.50
[3[ J.D Pearson. Al-Koran, op. cit., p. 434.
[4[ Montet Edwads, Mahomet, Le Coran, Payot, Paris, 1944, p. 56.
[ [5انظر :عبد الباقي ،تفصيل آيات القرآن الكريم ،م.س ،ص.8
[6[ Montet Edwads, Mahomet…,op.cit., p.556.
[ [7انظر :عبد الباقي ،محمد فؤاد :تفصيل آيات القرآن الكريم ،م.س ،ص.8
العريب يف دمشق .ولد يف
العلمي
[« [8ريجيس بالشري» :من أشهر مسترشقي فرنسا يف القرن العرشين ،ومن أعضاء املجمع
ّ
ّ
مونروج بضواحي باريس ،وتعلّم العرب ّية يف الدار البيضاء يف املغرب ،وتخ ّرج من كـلّ ّية اآلداب يف الجـزائر سنة 1922مُ .ع ِّني
أستاذًا يف معـهد الدراسات املغرب ّية العليا يف الـربـاط ما بني سنتي 1924و1935م ،ث ّم انتقل إىل جامعة السوربون يف باريس
رضا بها سنة 1938م ،ث ّم أُس ِند إليه إدارة املدرسة العليا للدراسات العلميّة سنة 1942م واإلرشاف عىل مجلة «املعرفة»
محا ً
الباريسيّة بالعربيّة والفرنسيّة .له مؤلّفات عدّة بالفرنسيّة ترجم بعضها إىل العربيّة ،ونجح يف فرض تدريسها يف بعض املعاهد
183

التاريخي لنزولها ،التي
سنة 1949م املتّسمة برتتيب السور حسب التسلسل
ّ
«تظل ترجمة «بالشري» للقرآن يف نظرنا ّ
أدق الرتجامت
قال عنها الدكتور صبحي ّ
يغض من قيمتها إال الرتتيب الزمني للسور
للروح العلميّة التي تسودها وال ّ
القرآن ّية»[ .[1وأ ّما ما عابه جاك بريك عىل «بالشري» فهو علامن ّيته التي حجبت
الروحي للقرآن الكريم ،ويف هذا املعنى ،يقول:
عنه القدرة عىل اكتناه العمق
ّ
«ال ّ
شك يف أ ّن «بالشري» هو أستاذ عظيم فذّ ،فقد كان أستاذًا يل وصديقًا كب ًريا،
الخاصة ،فإنّني أقول إ ّن ترجمته
ولك ّننا لو تكلّمنا كعلامء بعي ًدا عن العالقات
ّ
للقرآن -عىل الرغم من مزاياها -لها نواقص ،ولك ّنها تبقى من أفضل الرتجامت
الفرنس ّية للقرآن»[.[2
الالفت يف هذه الرتجمة إيراده لآلية الواحدة برتجمتني؛ إذ يربز يف إحداهام
الرمزي ،ويف األخرى املعنى اإليحا ّﻲﺋ الذي يغلّبه يف كثري من األحيان ،كام
املعنى
ّ
نص الرتجمة ببعض التعليقات والبيانات .ويف سنة 1966م ،ظهرت
مل يفته تدبيج ّ
ترجمة املسترشق األملاين «رودي بارت» ،التي ُع َّدت يف ذلك الوقت أحسن
ترجمة للقرآن الكريم باللغة األملان ّية؛ بل يف اللغات األوروب ّية عمو ًما .وقد حرص
صاحبها عىل أ ْن تكون دراسته منضبطة -قدر اإلمكان -بالدقّة واألمانة يف نقل
املعاين القرآنيّة من العربيّة إىل األملانيّة ،وحيث قابلته عبارة يصعب فهمها
وترجمتها إىل اللغة األملان ّية مل يتوا َن يف إدراجها بعبارتها األصل ّية؛ كام وردت يف
اآلية الكرمية[.[3
وقد كرثت بعد ذلك إصدارات الرتجامت القرآن ّية الفرنس ّية ،لك ّنها مل ِ
تأت بجديد
الثانويّة الفرنسيّة .من كتبه - 1 :ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغة الفرنسيّة يف ثالثة أجزاء؛ أ ّولها مقدّمة القرآن الكريم،
نرش الرتجمة وحدها يف عام 1957م ث ّم أعيد طبعها عام 1966م - 2 .تاريخ األدب العر ّيب ،نقله إىل العرب ّية إبراهيم الكيالين.
 - 3قواعد العرب ّية الفصحى - 4 .أبو الط ّيب املتن ّبي ،نقله إىل العرب ّية أحمد أحمد بدوي - 5 .معجم عريب فرنﴘ إنكليزي( .انظر:
الحضاري).
زقزوق ،محمد حمدي :االسترشاق والخلفيّة الفكريّة للرصاع
ّ
[ [1الصالح ،صبحي :مباحث يف علوم القرآن ،م.س ،ص.771
[« [2حوار مع املسترشق جاك بريك» ،مجلة رسالة الجهاد (مجلة شهرية ليبية تصدر من مالطا) ،العدد ،48السنة الثامنة،
يناير1990م ،ص.85
[ [3انظر :جحا ،الدراسات العربيّة واإلسالميّة يف أوروبا ،م.س ،ص218؛ ص.259
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يذكر[ ،[1حتّى أصدر «جاك بريك» سنة 1990م مناولة جديدة يف ترجمة القرآن الكريم
استغرق إنجازها مثاين سنوات من العمل ،استعان فيها بعرشة تفاسري تن ّوعت بني
النص القرآ ّين
القدمية والحديثة.
ّ
والحق أ ّن الرتجمة متيّزت مبق ّدمة تناولت بالتحليل ّ
ومم ّيزاته ومضامينه والخصوص ّيات التي يحظى بها ،لك ْن عىل الرغم من اإلطراء الذي
عمال عاريًا عن الكامل ،ورأى أ ّن الفئة املستهدفة
حف هذا العمل؛ فقد اعتربه املرتجم ً
ّ
منه هم املسلمون املتمكّنون من اللغة الفرنس ّية غري الناطقني باللغة العرب ّية[.[2
ّ
ً
ﺛاني�ا :المﻨاولة المﻨﻬﺠية لـ»بﺎﻠﺷير« ﻓي ترجمة القرآن

الكر�ﻢ:

هدف «بالشري» وأمثاله من ترجامتهم ملعاين القرآن الكريم إىل إيهام الق ّراء
البرشي عليه؛ وذلك مبا يبثّون يف
بتناقضاته ،وإضفاء صفة النحل والحبكة والتأليف
ّ
مق ّدماتهم وحواشيهم من أكاذيب وافرتاءات؛ العتقادهم الجازم بأ ّن ذلك يصيب
اإلسالم يف الصميم.
وتقع مق ّدمة الطبعة األوىل لرتجمة «بالشري» يف  310صفحة ض ّمنها موضوعات
ع ّدة؛ منها:
 تدوين القرآن الكريم. وصف املصحف العثام ّين.النص القرآ ّين.
 انتقادات مثارة من خالل ّ الرتجامت األوروب ّية[.[3[1[ Kasimirski, Albert, Coran, Tome premier, Introductions et notes de G.H. Bousquet Fasquelles,
Editeurs, Paris.- p. 28.
[2[ Chauvin Victor, Bibliographie des Ouvrages Arabes, Liège, 1909, p. 248.
[3[ Régis Blachere, Introduction au Coran selon un essai de reclassement des sourates, Maisonneuve Larose,
1947, p.227.
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أ ّما طبعة سنة  1980للرتجمة املذكورة[ ،[1فلم تتجاوز مق ّدمتها عرشة صفحات،
قسمها إىل أربع مراحل ،وض ّمنها تحليالت
تناول فيها املرتجم فرتة النب ّوة التي ّ
وتعليقات مزيّفة تهيّﺊ ذهن القارئ لقبول ما يختلقه يف ترجمته من افرتاءات
للنيل من القرآن الكريم ،وهذا ّ
يدل عىل ما بذله «بالشري» من مجهودات جهيدة
اقي املنشود.
لتحقيق الهدف االسترش ّ
رتّب «بالشري» سور القرآن الكريم وترجم معانيه الجليلة يف الطبعة األوىل
سنة 1949م وفق نزولها ،مقتديًا بنهج بعض املرتجمني الربيطان ّيني؛ وذلك بقصد
تفسري الترشيع عىل ضوء الوقائع التاريخيّة ،وقد أصبح القرآن وفق هذا الرتتيب
قسم سورﻲﺗ العلق وامل ّدث ّر إىل أربع سور ،وهو ما ال
 116سورة؛ ً
بدال من 114؛ إذ ّ
يعرفه املسلمون وما ال يعرفه املصحف الرشيف منذ حضور زيد بن ثابت العرضة
األخرية للقرآن الكريم من النبي عىل جربيل حتّى اليوم[ .[2ث ّم إنّه عفا عن ذلك
يف الطبعات التالية.
كل سورة كرمية بذكر مصدر اسمها[ [3وآراء
ويستهل «بالشري» داﻤﺋًا مق ّدمة ّ
ّ
املفرسين املسلمني وغري املسلمني يف م ّك ّيتها أو مدن ّيتها؛ جزئ ًّيا أو كلّ ًّيا ،لك ّنه يف أغلب
ّ
األحيان ير ِّجح آراء غري املسلمني ،وقد يقحم معلومات أُخر عن السورة ،واآلية يرتجم
بعضها مرتني أو أكرث ،وإذا رأى أ ّن لآلية أكرث من معنى؛ فإنّه يضع يف ترجمته لآلية
رقمني :الرقم األ ّول هو رقمها حسب طبعة «فلوجل» للمصحف ،الذي اعتمد يف ع ِّد
خاص به مخالف ملا عليه علامء األ ّمة ،والرقم الثاين هو رقمها حسب
آياته عىل ترقيم ّ
طبعة القاهرة ،وقد أشار إىل ذلك يف «التنبيه الذي كتبـه قبل مق ّدمـة ترجمته»[.[4
كام ا ّدعى أنّه اعتمد عىل أربعة تفاسري؛ وهي :الطربي ،البيضاوي ،النسفي ،والرازي،
ولك ّن املال َحظ عند قراءة ترجمته أنّه ير ِّجح داﻤﺋًا آراء املسترشقني عىل ما جاء يف هذه
[1[ Encyclopediede LIslam, Nouvelle, op.cit., p.680.
[ [2انظر :الزركﴚ ،بدر الدين :الربهان يف علوم القرآن ،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربيّة1957 ،م ،ص.112
[ [3انظر :السباعي ،مصطفى :االسترشاق واملسترشقون (ما لهم وما عليهم) ،دار الوراق للنرش والتوزيع1999 ،م ،ص.7
[ [4م.ن ،ص.ن.
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الكتب .ومن آرائه أنّه يرى أ ّن بعض اآليات إلحاق ّية نزلت متأ ّخرة عن اآلية السابقة
خاصة مت ّيزها عن
لها ،ويشري إىل هذه اآليات التي يراها متأ ّخرة بطباعتها بطريقة ّ
اآليات األُخر؛ وذلك إ ّما بطباعتها يف الجانب األمين من الصفحة ،وإ ّما بطباعتها بحرف
مائل[ ،[1ومثال ذلك :اآلية  129يف سورة النساء .ث ّم إنّه ي َّدعي يف بعض املواضع أ ّن
اآليات ناقصة ،فيأﻲﺗ بعبارات من التوراة؛ ليستكمل بها هذا النقص املزعوم ،كام مل
يتو ّرع عن نقل بعض اآليات من أماكنها[.[2
ً
ّ
ﺛاﺛا :مزاعﻢ بﺎﻠﺷير الﻄاعﻨة ﻓي ﻗدسية القرآن الكر�ﻢ:

 .1تﻜﺬيﺐ القرآن باعتباره وح ًيا إلﻬ ًيا:
حاول «بالشري» إثبات التعارض يف بعض اآليات القرآنيّة ،ويف هذا الشأن ساق
اإللهي يف قوله تعاىل :ﱫ\ [ Z Y X W
مثاال يف العدل
ً
ّ

] ^ _ ` lk j ih g f e d c b a
| {z y x w v u t s r q p o n m
} ~ ﮯ ¡ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ﱪ[،[3

حيث علَّق بأ ّن هذه اآلية ت ِ
ُخرب بسلطة الله املطلقة يف أحكامه وقراراته وتقديره
لألمور ،بيد أ ّن اآليتني التاليتني تثبتان خالف ذلك يف قوله تعاىل :ﱫ¦ §

¨ © » º ¹¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ «ª
¼½¾ ¿ÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ
 Ï Î Í Ì Ë Êﱪ[ ،[4حيث إنّها تعطي -حسب قوله-

الح ّريّة لﻺنسان يف اختيار مصريه[.[5

[ [1انظر :بالشري ،ريجي :القرآن نزوله ،تدوينه ،ترجمته وتأثريه ،نقله إىل العربيّة :رضا سعادة1974 ،م ،ص.8
[ [2انظر« :حوار مع بالشري» ،مجلة رسالة الجهاد الليبيّة (مجلة شهريّة ليبيّة تصدر من مالطا) ،عدد يناير1990م ،ص.85
[ [3سورة آل عمران ،اآليتان .27 - 26
[ [4سورة اإلرساء ،اآليتان .16-15
[ [5انظر :بالشري ،القرآن نزوله ،تدوينه ،ترجمته وتأثريه ،م.س ،ص.142-141
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ومل يقف تجارسه عند هذا الح ّد؛ بل طفق يق ّدم اآليات القرآن ّية ويؤ ّخرها عن
مواضعها يف املصحف الرشيف حسب هواه؛ من قبيل :إيراده لآلية الحادية عرشة
من سورة النساء يف اآلية الثانية عرشة ،وتنكيس اآليات  64-63-62من سورة طه،
وإقحامها يف اآلية  60وما بعدها .أ ّما اآليتان  16و  17من سورة لقامن فقد رأى
أنّهام تعرتضان وصايا لقامن البنه ،األمر الذي يستوجب إعادتهام إىل ماقبل الوصايا؛
الستقامة املعنى .كام وصل به األمر إىل إضافة ما ليس يف القرآن؛ مثل فعله يف اآلية
(قبال) بعد قوله تعاىل:
 52من صورة الزخرف ،إذ أضاف كلمة (ً )antérieurement
ﱫ( ) * . - , +ﱪ[[1؛ بح ّجة أ ّن معنى اآلية غري واضح[.[2
وقد ختم «بالشري» ديباجة ترجمته بخامتة أكّد فيها بجزم أ ّن القرآن ليس كتاب
عقيدة ورشيعة ،بل ال يعدو أ ْن يكون مج ّرد رسالة جهاد وتحريم ،وبهذا املعنى يقول:
«نشدنا أ ْن نجمع ما ال يجوز جهله يف رسالة قيل إنّها عقيدة ورشيعة ...وإذا ربطنا
النصوص القرآن ّية بعضها ببعض يتّضح ويتح ّدد خطوط الق ّوة فيها؛ إذ هي رسالة جهاد
وتحريم أكرث من أيّة رسالة أخرى»[ .[3وعن مسألة الوحي ،زعم بالشري أ ّن الوحي املن َزل
يف مكّة مل يُكتَب ،بل كان يُخ َّزن يف الذاكرة ،وأ ّن فكرة تدوين مقاطع الوحي الها ّمة
التي نزلت يف السنوات السالفة عىل موا ّد خشنة من الجلود واللخاف ،مل تنشأ إال بعد
إقامة محمد يف املدينة املن ّورة ،عىل أ ّن هذه الحاجة للتدوين مل تظهر -حسب
استنتاجه -إال بني الحني واآلخر؛ أي إ ّن الجزء الذي يكتب من الوحي هو الجزء الذي
معني ،وقد شغلت
كان يرى فيه النبي الكريم خدمة وإفادة ملصلحة متو ّخاة يف سياق ّ
يقسم بالشري القرآن الكريم
األدعية واألحكام الرشعيّة معظم حيّز هذا الجزء ،وبذلك ّ
إىل مه ّم وغري مه ّم[ .[4ويف سياق حديثه عن مسألة جمع القرآن ومراحل تدوينه ،خرج
بقناعة؛ مفادها :أ ّن التدوين مل يك ْن صحي ًحا متا ًما ،فسقطت آيات كثرية منه ،كام
[ [1سورة الشورى ،اآلية .52
[ [2انظر :عوض ،إبراهيم :املسترشقون والقرآن ،القاهرة ،مكتبة زهراء الرشق ،2003 ،ص.55-54
[ [3م.ن ،ص.42
الحق (مجلة شهريّة تعنى بالدراسات اإلسالميّة وبشؤون الثقافة
[ [4انظر :عبد العال ،إسامعيل« :املسترشقون والقرآن» ،دعوة ّ
والفكر) ،العدد ،120العام  ،1991ص.24
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أ ّن أدوات الكتابة وما كان يكتب عليها ،قد ت ّم دون ضبط ،أو نظام ،ما ع َّرض بعضه
للضياع .كام أ ّن الجمع يف املرحلة الثانية لتدوين القرآن بعد وفاة الرسول مل يتجاوز
يؤرش إىل أ ّن
ما كان يف صدور الحفَّاظ ،ومببادرة شخصيّة من بعض الصحابة ،وهذا ما ِّ
جمع القرآن وتدوينه مل يت ّم بطريقة علم ّية صحيحة حتّى عهد الخليفة الثالث عثامن.
كام اعترب «بالشري» أ ّن قراءة القرآن الكريم قراءة خاطئة ال تنضبط بالتسلسل الزمني
لتواتر السور ،ويف هذا الصدد قال« :إ ّن السور عىل النظام املعاكس للتاريخ الذي نزل
معكوسا .ومن جهة أخرى ،فالسور بعيدة عن تكوين
فيه الوحي؛ إنّنا نقرأ القرآن
ً
مجموعات متجانسة» .وعليه؛ نصح بﴬورة البحث عن ترتيب زمني للسور؛ طاملا أ ّن
الرتتيب الذي عليه القرآن حال ًّيا ترتيب مصطنع يﴚ عن الروح الفوضويّة التي كان
عليها العرب يف ذلك الوقت ،األمر الذي استدعى -حسب زعمه -هجر هذا الرتتيب،
التاريخي يف النزول ،ويف هذا الشأن ،قال« :من
والبحث عن آخر ينضبط للتسلسل
ّ
الزمني ...من
أجل فهم الكتاب املق ّدس للمسلمني تاريخ ًّيا ،ميكن الرجوع إىل التسلسل
ّ
أجل مساعدة القارئ»[.[1
فاصال بني هذه املراحل
قسم بالشري سور القرآن الكريم إىل أربع مراحلً ،
وقد َّ
كل مرحلة عن األخرى من سامت ،والذي يبدو أنّها مأخوذة
األربع؛ مبا تتم ّيز به ّ
من املسترشق األملاين «نولدكه» يف معالجته لهذا املوضوع؛ باعتبارها الطريقة
املثىل -يف نظر بالشري -التي يجب التقيّد بها ،ويف هذا يقول« :أثبتت التجربة أ ّن
التق ّيد باملراحل الزمن ّية للرتتيب الذي اقرتحه «نولدكه» وأخذ به بعض املرتجمني،
يجعل قراءة املصحف سهلة ،بل ممتعة»[ .[2ويف معرض حديثه عن املرحلة
األخرية يف تدوين القرآن ورسمه ونقطه التي متّت يف العهد األموي ،أكّد أنّها
املرحلة التي ت ّم فيها حذف بعض اآليات التي مت ِّجد عليًّا وأهل البيت ألسباب
سياس ّية[.[3
[1[ Régis Blachere, Introduction au Coran...op.cit.,p11.
[2[ Le Coran »Que sais- je« Ed.2me,presses, Universitaire de France, Paris, p44.
[ [3انظر :الحاج ،سايس سامل :نقد الخطاب االسترشاقي  -يف الظاهرة االسترشاقية وأثرها يف الدراسات اإلسالميّة ،دار املدار
اإلسالمي2002 ،م ،ج ،1ص.350-349
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أ ّما عىل املستوى الف ّن ّي ،فقد اعرتف «بالشري» بأ ّن القرآن معجزة وتحفة أدب ّية
رائعة تسمو عىل جميع ما أنتجته اإلنسان ّية وب ّجلته من الصحف[[1؛ وذلك ملا
يحويه من نرث موزون مقفّى يؤث ِّر بسحره العجيب عىل املتلقّي ،وهذا ما اعتربه
شبي ًها برتانيم املن ّجمني والسحرة وتف ّنن الشعراء ،ويف هذا الصدد يقول« :ولقد
نشأ من هذا النرث انفعال إجام ّيل أث ّر يف األعداء أنفسهم ،...ثم إ ّن لهذه امليزة
تأث ًريا عىل السامع الذي ال ينطق بالضا ّد ...وهذا شبيه بغرابة تن ّبؤات املن ّجمني،
وهدر الشعراء ،وقول السحرة»[ .[2إذًا ،فقد ظلّت لغة القرآن -يف نظره -شبيه ًة
بالشعر القديم؛ وذلك بفضل األحكام املوسيق ّية للمقاطع اللفظ ّية ،وغنى النغم يف
الحركات ،والقوايف املنظومة أو املس ّجعة[.[3
إ ّن منهج النفي الذي اتّبعه «بالشري» كان الغرض منه نفي الحقائق والوقائع
املرتبطة بنزول القرآن الكريم؛ وذلك من خالل إثارة الشكوك إىل الح ّد الذي يجعلك
النص القرآ ّين املتداول!.
تشكِّك يف حقيقة ّ
 .2اعتبار القرآن الﻜريﻢ مﻦ تﺄليﻒ محمد:

ا ّدعى «بالشري» أ ّن القرآن الكريم قد ألّفه محمد وجمعه من مختلف املصادر،
أريويس اسمه
اعام أنّه قد تلقّى تعاليمه وما ّدته العضويّة من راهب نرصا ّين
ز ً
ّ
«سريجيون بحريى» الذي كان خار ًجا عن العقيدة القومية[ .[4أ ّما القصص الواردة يف
القرآن ،فقد استقاها محمد من التوراة ،وقصص الغابرين ،وحكايات سوق عكاظ،
وخطب قس بن ساعدة وأشعاره ،الذي أخذ عنه بعض القضايا الدينيّة ،وال سيّام ما
تعلّق منها بالبعث والنشور والحساب[ ،[5ث ّم أضفى عليها -بذكاء -الرواية واألسلوب
[ [1انظر :بالشري ،القرآن نزوله ،تدوينه ،ترجمته وتأثريه ،م.س ،ص.42
[2[ Lammens, Henri, Lislam…,op.cit., p. 52.
[3[ Régis Blachère, le problème de Mahomet-Essai de biographie critique du fondateur de l’Islam,
presses Universitaires de France, Paris,1952, p.49.
[4[ Ibid,p.36.
[ [5انظر :نرصي ،أحمد :آراء املسترشقني يف القرآن الكريم ،الرباط ،دار القلم للطباعة والنرش والتوزيع2009 ،م ،ص.86-85
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العر ّيب الفصيح الذي اتّسم باإليحاء أكرث منه بالوصف[ .[1ومثال ذلك :ما ذكره يف
قوله تعاىل :ﱫ o n m l kﱪ[ ،[2فقد اعتربها «بالشري» آية مطابقة
لألسطورة املنترشة بكرثة يف الرشق ،ويف الثقافة اليهوديّة النرصانيّة[ .[3وكذلك زعمه
الخاصة بهذا الرسول الكريم (أي من اآلية  38إىل
يف مق ّدمة سورة إبراهيم أ ّن اآليات ّ
 )42هي نصوص قدمية ت َّم تنقيحها باملدينة املنورة ،واستدالله بالطول النسبي لآلية
الثالثة من سورة العرص عىل أنّها أُدرجت منذ زمن قريب[ .[4وكذا جزمه بالنسبة إىل
وجود آيات ها ّمة يف مق ّدمة سورة األنعام بأنّها أدخلت عليها تعديالت بعد الهجرة
إىل املدينة املنورة بزمن وجيز[ .[5كام مل يتو ّرع عن وصف محمد بالزعيم الداهية
الذي يتقلّب بتقلّب املصالح وتح ّول موازين القوى .ويف هذا التفسري ا ّدعى أنّه سعى
إىل تحسني عالقته مع اليهود؛ بانتامئه إىل اإلبراهيم ّية بعدما أدرك مكانتهم ونفوذهم
يف املدينة وق ّوة حلفائهم ،وحينام قويت شوكته وانقطع حبل الو ّد بينه وبينهم ،مال
إىل النصارى؛ بعدما استشعر جأشهم إثر هزميته يف معركة مؤتة[ ،[6وهو يؤ ّول ذلك من
قوله تعاىل :ﱫ ~ ﮯ ¡ ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢

© ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª
¼ » º ¹ ¸ ¶ µﱪ[.[7

ويف السياق ذاته ذيّل الصفحة الثامنة واألربعني من كتابه معلّقًا عىل
اآلية الكرمية :ﱫ " . -, + * ) ( ' & % $ #
8 7 6 5 4 3 21 0 /ﱪ[ [8بالعبارات التالية:
[ [1انظر :بالشري ،القرآن نزوله ،تدوينه ،ترجمته وتأثريه ،م.س ،ص.56-55
[ [2سورة البقرة ،اآلية .259
[ [3انظر :بالشري ،القرآن نزوله ،تدوينه ،ترجمته وتأثريه ،م.س ،ص.69
[[4انظر :بالشري ،القرآن نزوله ،تدوينه ،ترجمته وتأثريه ،م.س ،ص.664
[ [5انظر :م.ن ،ص.151
[ [6انظر :م.ن ،ص.76
[ [7سورة املائدة ،اآليتان .83-82
[ [8سورة البقرة ،اآلية .142
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«بقت [أي القدس[ قبلة املسلمني ما يربو عن  16أو  17شه ًرا؛ أي حتّى يئس
محمد من والء إرسائيل ،ث ّم تح ّول إىل الكعبة»[.[1
ظل السواد األعظم من املسترشقني -وعىل رأسهم «بالشري» -ينطلقون عند
لقد ّ
دراستهم للوحي من ثوابت معرفيّة ذي صلة بديانتهم التي ترى أ ّن آخر تجلّيات
الوحي قد انتهت مع موىس وعيﴗ عليهام السالم ،وبالتايل ،فالنب ّوة يستحيل ظهورها
يف أحد بعدهام ،ومن هذه الفرض ّية يتعاملون مع القرآن عىل أنّه حديث برشي
محض ،فهو إ ّما عمل ّية انتقائ ّية اعتمدت عىل الكتب السامويّة األُخر ،وإ ّما إنتاج
امليالدي[.[2
ومزج بني عنارص الديانات الوثنيّة التي كانت سائدة يف القرن السابع
ّ
ً
رابعا :دحﺾ مزاعﻢ »بﺎﻠﺷير«:

اجتمع املسلمون عىل أ ّن القرآن الكريم هو كالم الله املن َزل بالوحي عىل رسوله
الكريم ،فالله -تعاىل -بذاته الجليلة هو املتكلِّم به وامل ِ
ُنشﺊ له ،وميزته عن
إلهي يف لفظه ومعناه[ .[3أ ّما «بالشري» فقد أثار -يف إطار
سائر الكتب السامويّة أنّه ّ
اإللهي -نقاط ع ّدة
سعيه الحثيث والدؤوب نحو رصف القرآن الكريم عن مصدره
ّ
املتخصصني أدحضوا الدالئل الواهية
للدفاع عن أطروحته ،غري أ ّن مجموعة من
ّ
التي بنى عليها تص ّوره؛ وذلك من خالل النقاط التالية:
 .1مسﺄلة لقاء الرﺳول بالراﻫﺐ بحريى:

التقـى النبـي الراهـب بحـريى؛ وهـو يف ربيعـه التاسـع ،أي يف مرحلـة ال
أي ﳾء أو اسـتيعابه! ويف هذا الصدد قال عبد الودود شـلبي:
تؤ ِّهلـه متا ًمـا لتلقّـي ّ
طفـال ال يزيـد سـ ّنه عن تسـع سـنوات أو اثنتي عرشة سـنة
رش أ ّن ً
«هـل يُتصـ ّور بـ ٌ
[ [1انظر :بالشري ،القرآن نزوله ،تدوينه ،ترجمته وتأثريه ،م.س ،ص.48
[ [2نرصي ،آراء املسترشقني يف القرآن الكريم ،م.س ،ص.98
العريب ،ال ت ،ج،1
[ [3انظر :التهامي ،نقرة :القرآن واملسترشقون ،املنظّمة العربيّة للرتبية والثقافة والعلوم  -مكتب الرتبية
ّ
ص.28
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وكل ذلك يف
يلتقـي برجـل فيتعلّـم منـه لغتـه ...ثـ ّم يلقّنه أصـول عقيـدة ديانتـهّ ،
بضـع سـاعات؟ هـل يتص َّور ذلـك برش؟!»[ .[1هـذا ،كام أنّه حـني لقائه بالراهب
كان معـه رفقـة ،ومل يكـ ْن وحـده ،ومل يدم اللقاء سـوى فـرتة تناول الطعـام ،ث ّم إ ّن
موضـوع اللقـاء؛ كـام ب ّينتـه الرواية يـدور فحواه عن عالمـات النب ّوة ،لِ َـام كان عند
بحـريى مـن ِذكْـر ونعـت عـن النبـي املنتظـر ،فأخـرب بذلك أهلـه وأمرهـم بحفظه
مـن اليهـود ،زد عـىل ذلـك أ ّن الـذي دعـا إليـه يخالـف إىل حـ ٍّد بعيـد مـا كان
يعتقـده بحـريى .هـذا مضافًـا إىل أ ّن قومـه املعاديـن لرسـالته هـم أحـرص النـاس
عـىل القـدح يف نب ّوتـه ،فلـو علموا بذلك -ولـو بقيد أمنلة -السـتغلّوا األمـر ولكانت
لهـم ح ّجـة يف إنـكار بعثه[.[2
قﺲ بﻦ ﺳاعدة اﻹيادي مﻊ الرﺳول:
 .2مسﺄلة ّ

ذكر ابن كثري يف هذا الشأن أ ّن الرسول الكريم سمع ابن ساعدة يو ًما إبان فرتة
الجاهل ّية يف عكاظ عىل جمل ،ومل يعِ من كالمه إال ألفاظًا مبهمة ،ومل ّا قدم وفد إياد
عىل النبي ملبايعته ،قال« :يا معرش وفد إياد ما فعل قس بن ساعدة اإليادي؟»،
قالوا« :هلك يا رسول الله» ،قال« :لقد شهدته يو ًما بسوق عكاظ عىل جمل يتكلّم
بكالم معجب مونق ال أجدين أحفظه» ،فقال له أعرايب من أقاﴆ القوم« :أنا أحفظه
وكل
فكل من فات فاتّ ،
يا رسول الله» ،قال« :فرس» ،قال« :يا معرش الناس اجتمعوا ّ
ﳾء آت آت ،ليل داج وسامء ذات أبراج ،وبحر عجاج ،ونجوم تزهر ،وجبال مرسيّة،
قسام ال
يذهبون فال يرجعون ،أ َرضوا باإلقامة فأقاموا ،أم تُركوا فناموا؟ أقسم قس بالله ً
ريب فيه أ ّن لله دي ًنا هو أرﴇ من دينكم هذا» ،ث ّم أنشأ يقول خمس أبيات شعريّة
قسا ،وإ ّين ألرجو الله أ ْن يبعثه أ ّمة
ِّ
يفصل القول فيهن[ ،[3فقال الرسول« :رحم الله ًّ
[[4
وحده»  .إذًا ،فالرسول كان قد سمع م ّرة من ابن ساعدة قوالً أُش ِكل عليه فهمه،
[ [1شلبي ،عبد الودود :التزوير املقدّس ،بريوت ،دار الرشوق1986 ،م ،ص.105
[ [2انظر :ابن تيمية ،أحمد :الجواب الصحيح ملن بدّل دين املسيح ،مطبعة مدين ،ال ت ،ج ،3ص.25
[ [3انظر :ابن كثري ،إسامعيل :البداية والنهاية ،ط ،2بريوت ،مكتبة املعارف1979 ،م ،ج ،2ص.230
[ [4املسعودي ،عيل :مروج الذهب ومعادن الجوهر ،بريوت ،دار الكتاب اللبناين1982 ،م ،ج ،1ص.59
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ووقوفه لسامعه؛ إمنّ ا كان من باب شهرته بفصاحته وبيانه وحكمته التي أطبقت
اآلفاق ،فكيف لرجل أ ّمي سمع من آخر كال ًما راط ًنا بالنسبة إليه ،أن يح ِّوله إىل قرآن
أعجز العامل مبعجزاته اللغويّة والتاريخيّة والعلميّة...؟
 .3مسﺄلة نحﻞ القرآن الﻜريﻢ مﻦ الﻜتﺐ السﺎﻤو ّية ﰲ بﻌﺾ الحقاﺋﻖ التاريﺨ ّية:

رصح «بالشري» يف كثريٍ من اآليات القرآن ّية التي تروي قصص العهود الغابرة،
ّ
قصة
أنّها مأخوذة من األخبار التي جاءت بها الكتب السامويّة؛ ومن أمثلة ذلكّ :
موىس التي سنسوقها عىل سبيل الذكر ال الحرص؛ إذ ذكر القرآن أ ّن التي كفلت
موىس هي امرأة فرعون؛ مصداقًا لقوله تعاىل :ﱫ Y X W V
h g f e d c b a ` _ ^ ]\ [ Zﱪ[ ،[1يف
حني أ ّن سفر الخروج من التوراة يؤكّد أ ّن التي كفلته هي ابنة فرعون؛ حيث قال:
«فنزلت ابنة فرعون إىل النهر لتغتسل وكانت جواريها ماشيات عىل جانب النهر،
فرأت السفط بني الحلفاء ،فأرسلت أَمتها وأخذته ،ومل ّا فتحت رأت الولد وإذا هو
صبي يبيك ،فرقّت له وقالت« :هذا من أوالد العربان ّيني» ،فقالت أخته البنة فرعون:
«هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العربانيّني لرتضع لك ولدك؟ «فقالت لها
ابنة فرعون :اذهبي.[2[»...
كام يذكر القرآن غرق فرعون بشكل دقيق ،وال يتجاهل حتّى مسألة نجاة بدنه
من الغرق مع موته :ﱫ\ [Y X W V U T S
] ^ _ ` aﱪ[ .[3هذا يف حني أنّنا نجد التوراة تشري إىل غرق
الرب ملوىس م ّد يدك
فرعون بشكل مبهم فقط ،فتقول يف سفر الخروج« :فقال ّ
يبق منهم وال
عىل البحر لريجع املاء عىل املرصيّني عىل مركبهم وفرسانهم...فلم َ
واحد»[.[4
[ [1سورة القصص ،اآلية .9
[ [2التوراة ،سفر الخروج ،اإلصحاح الثاين ،اآليات .8-5
[ [3سورة يونس ،اآلية .92
[ [4التوراة ،سفر الخروج ،اإلصحاح الرابع عرش ،اآليات .31-26
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 .4مسﺄلة زعامة الرﺳول:

وصف «بالشري» اآليات القرآن ّية التي تع ّرضت للعقيدة املسيح ّية بأنّها تكتيك
سيايس مح ّنك يخطب و ّد املسيح ّيني بعدما أوقعوا به هزمية نكراء يف معركة
زعيم
ّ
مؤتة.
واقع األمر أ ّن جهله بتفاسري القرآن وأسباب النزول وأحكام اللغة ،وحقده عىل
اإلسالم؛ جعاله ينحى هذا املنحى ،فاآليات التي جاءت يف النصارى ليست عا ّمة
الحق ،مصداقًا
فيهم ،بل مح ّددة يف فئة من النصارى الذين ال يستكربون عىل ّ
لقوله تعاىل :ﱫ ! " + * ) ( ' & % $ #
6 5 4 3 2 1 0/ . - ,ﱪ[ .[1ث ّم إ ّن اآلية مل
تقل« :ولتجد ّن أقربهم مودة النصارى»؛ مقابل اليهود والذين أرشكوا أش ّد الناس
عداوة للذين آمنوا؛ بل أوردت اآلية «من» التبعيضيّة يف سياق ينطق بأنّهم جامعة
كل النصارى؛ بدليل قوله تعاىل :ﱫ´ ¶ µﱪ،
من النصارى وليسوا ّ
املخصصة قد ح ّددتها روايات سبقت يف سبب نزول اآلية ،وهناك من
وهذه الفئة
ّ
املفرسين من ذكر أنّها نزلت يف النجاﳾ ملك الحبشة وأصحابه ،أثناء تالوة جعفر
ّ
بن أيب طالب عىل مسامعهم سورة مريم ،وهناك من ذكر أنّها نزلت يف األحباش
رجال ،اثنتان وستون من الحبشة ومثانية
الذين قدموا مع املسلمني وهم سبعون ً
من أهل الشام؛ منهم بحريى الراهب.
 .5مسﺄلة الوحي القرآ ّين:

أساسا ،وهذا
إ ّن املنطلق الخطأ الذي ينطلق منه «بالشري» هو إنكار الوحي ً
املوقف له ما ي ّربره؛ وهو أ ّن رشذمة كثرية منهم مل يفهموا حقيقة الوحي والنب ّوة،
ومل يعرفوا العالقة التي تربطهام ،ومن ث ّم راحوا يُخضعون يف دراستهم للوحي
مقاييس العلوم التجريب ّية التي أثبتت الدراسة والبحث عجزهام التا ّم عن تقديم
تستشف
أي تفسري صحيح للوحي ،بحيث وقفت عند حدود ظواهر األشياء ،ومل
ّ
ّ
[ [1سورة املائدة ،اآلية .83
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ما وراء هذه الظواهر ،ومل تصل إىل كنه األمور .ونحن إذا تت ّبعنا جزئ ّيات تفسرياته
للوحي القرآ ّين نجدها ترتكز عىل مرتكزين اثنني:
إلهي:
ـ املرتﻜﺰ اﻷ ّول :الظروف التي تلقّى فيها الرسول الكريم أ ّول بالغ ّ
الرب متّت عىل مرحلتني :يف البداية عن
حيث يرى «بالشري» أ ّن ظهور دعوة ّ
طريق التفكري ،وبعد ذلك عن طريق الرؤية[ .[1ولو كان ذلك ما كان له أ ْن يشعر
بالرعب والخوف حينام رأى جربيل وسمع صوته ،حتى إنّه قطع خلوته يف الغار
وعاد إىل بيته مرس ًعا.
وتروي أحاديث بدء الوحي أنّه خاف عىل نفسه مل ّا رأى امللك أ ّول م ّرة،
وهذا ليس شأن من يفكّر ويبحث عن الوحي ،ومل يتّفق أب ًدا أنّه سعى إىل أ ْن يكون
رسوال ،ولو كان الوحي يأﻲﺗ بطريقة الوهم ملا كان له فيه نصيب ،فلقد سبقه إىل
ً
التفكري والعزلة خلق كثري أجهدوا أنفسهم وسعوا حثيثًا إىل النب ّوة وتلقّي الوحي مل ّا
سمعوا عن قرب ظهور نبي ذلك الزمان ،ولك ّنهم ما أصابوا شيئًا وال نالوا مطلبهم[.[2
ـ املرتﻜﺰ الثاين :فتور الوحي:
تح ّدث «بالشري» عن الكرب الجسيم الذي عذّب محمد إثر انقطاع نزول
الوحي عليه؛ إذ طفق ّ
يشك يف حقيقة بعثه[ ،[3وهذا دليل عىل أ ّن الوحي كان ينزل
حني يشاء الله ويحبس حني يريد ،وال دخل للرسول الكريم فيه ،والشواهد عىل
ذلك أكرث من أ ْن تحﴡ؛ منها عىل سبيل املثال :حادثة اإلفك ،حيث أبطأ الوحي
شه ًرا كامال لر ّد الريبة التي كادت أن تعصف بقلب الرسول.[4[
 .6ﰲ أﺳﻠوب القرآن الﻜريﻢ:

اإللهي،
يف إطار السعي الحثيث والدؤوب لرصف القرآن الكريم عن مصدره
ّ
[1[ Régis Blachère, le problème de Mahomet…, op.cit., p.40.
[ [2انظر :نرصي ،آراء املسترشقني يف القرآن الكريم ،م.س ،ص.115
[3[ Régis Blachère, le problème de Mahomet…,op.cit., p41.
[ [4انظر :نرصي ،آراء املسترشقني يف القرآن الكريم ،م.س ،ص.118
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حاول «بالشري» عند تع ّرضه للغة القرآن أ ْن يص ّورها بصورة األدب القديم ،واجتهد
يف التنقيب عن مواطن التشابه واملامثلة بني لغة القرآن ولغة البرش ،وخرج بأ ّن
لغة القرآن تشبه إىل ح ٍّد بعيد لغة الشعر العر ّيب القديم يف إيقاعه ووزنه وقافيته.
بحق شبهه بالشعر األصيل؛ وذلك
ويف هذا السياق يقول« :إ ّن لغة القرآن تظهر لنا ّ
بفضل األحكام املوسيق ّية للمقاطع اللفظ ّية ،ولِغنى النغم يف الحركات ،واستعامل
القوايف املنظومة أو املس َّجعة»[ .[1ويف سياق آخر يقول« :إ ّن أسلوب خطابات القرآن
يذكّرنا بغرابة املن ّجمني وقول السحرة»[ ،[2مع ً ّربا يف الوقت نفسه بأ ّن أسلوب القرآن
السجعي الذي ُعرفت به الكهانة يف شبه الجزيرة العرب ّية ،غري أنّه
يشبه األسلوب
ّ
اعترب القرآن الكريم أقوى منه تعب ًريا وبالغة[.[3
والحقيقـة أنّنـا حينـام نسـمع القـرآن الكريـم ،ال ميكننـا تصنيفـه يف نـرث أو
نـص مقـروء أو مكتـوب يف اللغـة العرب ّيـة ينتمـي
أي ٍّ
شـعر ،عـىل الرغـم مـن أ ّن ّ
ٍ
جنـس
إىل أحدهـام ،ولك ّننـا عنـد تالوتـه والتأ ّمـل يف لغتـه نجـد أنفسـنا أمـام
أد ٍّيب متفـ ّرد يف أشـكاله البالغيّـة وأدواتـه الف ّنيّـة التصويريّـة ،وبهـذا املعنى يقول
املـاوردي« :يُص َّنـف الـكالم -عمو ًمـا -يف ثـالث مراتـب :إ ّما منثـور يدخل يف قدرة
الخلـق ،وإ ّمـا شـعر؛ وهـو أعـىل منـه بقدر؛ يقـدر عليه فريـق ويعجـز عنه آخر،
وقـرآن؛ وهـو أعـىل مـن جميعهـام وأفضـل مـن سـائرها ،تتجـاوز رتبتـه النوعـني
لخروجـه عن قـدرة الفريقـني»[.[4
اللغوي الفريد طفر ًة ها ّم ًة يف اللغة العرب ّية؛ إذ نقلها
لقد أحدث القرآن بجنسه
ّ
من املرحلة اللهج ّية الجاهل ّية إىل لغة منظّمة ف ّن ًّيا[ .[5وأ ّما قوله إ ّن لغة القرآن تشبه
لغة الك ّهان واملن ّجمني وأسلوبهم ،فقد أكّد أل ّد أعداء اإلسالم واملسلمني أنّه عا ٍر عن
ذلك ،حيث قال املغرية يف ذلك...« :ال والله ما هو بكاهن ،لقد رأينا الك ّهان ،فام
[1[ Régis Blachère, Le Coran »Que sais- je «, op.cit., p.71.
[2[ Régis Blachère, le problème de Mahomet…, op.cit., p. 49.
[ [3انظر :عبد العال ،املسترشقون والقرآن ،م.س ،ص.29
[ [4املاوردي ،عيل :أعالم النبوة ،بريوت؛ مرص ،دار الكتب العلميّة1973 ،م ،ص.69
[ [5انظر :ابن نبي ،مالك :الظاهرة القرآنيّة ،ط ،4دمشق ،دار الفكر2000 ،م ،ص.184
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هو بزمزمة الك ّهان وال سجعه ،»...فقالوا« :نقول ساحر» ،قال« :ما هو بساحر ،لقد
رأينا الس ّحار وسحرهم ،فام هو بنفثهم وال عقدهم.[1[»...
وقد أكّدت املسترشقة اإليطال ّية «لورا فيشيا» بالقول« :ليس مث ّة ّأميا منط لهذا
األسلوب يف األدب العر ّيب ...واألثر الذي يحدثه يف النفس البرشيّة؛ إمنّ ا يت ّم من غري
السليقي .إ ّن آياته كلّها عىل مستوى
عرﴈ أو إضا ّيف من خالل سم ّوه
ّأميا عون
ّ
ّ
واحد من البالغة»[.[2
النﺺ القرآ ّين وجمﻌﻪ وتدوينﻪ وترتيبﻪ:
 .7ﰲ توﺛيﻖ ّ

يف حديث طويل عن التدوين والقراءات ،ذكر «بالشري» دعاوى عريضة متهافتة،
تعتمد عىل روايات شاذّة ،فتقحم مواقف طوائف غالة من القرآن ،وتطلق أحكا ًما
عىل عواهنها ال سند لها حول حذف بعض اآليات أو السور من القرآن ،وهو
افرتاء القصد من إثارته تدعيم أطروحته الجاهزة يف تأليف القرآن الكريم ،بشواهد
مذاهب آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه[ .[3ويف دأبه هذا ،ل ّخص يف كلمتني أ ّن
غافال عن القاعدة
رسالة اإلسالم ميكن اختزالها يف أوامر للجهاد ونوا ٍه عن املح ّرماتً ،
األصول ّية التي تقول إ ّن األصل يف األشياء هو اإلباحة ،باعتبار أ ّن دائرة الحالل
واإلباحة يف رشيعة اإلسالم أوسع من دائرة التحريم[.[4
يﺨﺺ ترتيﺐ القرآن:
أ .ﰲ ما ّ
خالل مناولته ملسألة ترتيب القرآن الكريم ،خطّأ «بالشري» النهج الذي ت ّم به
ترتيب آياته وسوره ،واعتربه فوضويًّا وطريقه ال تستقيم مع الضبط والتسلسل
التاريخي؛ وذلك يف إطار محاولته إظهار التناقض يف القرآن -سواء من حيث األسلوب
ّ
أو املوضوع -وبيانه أنّه مفكّك األجزاء غري متّصل الحلقات ،وأنّه خضع يف عمل ّية
[ [1ابن هشام ،عبد امللك :السرية النبوية ،دار الفكر ،ال ت ،ج ،1ص.283
[ [2فاغلريي ،لورا فيشا :دفا ًعا عن اإلسالم ،ترجمة :منري البعلبيك ،ط ،5بريوت ،دار العلم للماليني1981 ،م ،ص.56
[ [3انظر :عبد العال ،املسترشقون والقرآن ،م.س ،ص.26
[ [4انظر :م.ن ،ص.29
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تأليفه لظروف مختلفة ،وتأث ّر مؤلّفه و ُج ّامعه بعوامل متباينة تركت بصامتها عىل
منط تفكريهم ويف طريقة كالمهم ،وما دام األمر كذلك فهذا الكتاب -يقي ًنا -كالم
برش ،وليس كالم إله ،غري أ ّن هذا اللبس الذي وقع فيه «بالشري» عائ ٌد إىل اختالف
لغته ومباينة فطرته لفطرة الذوق العر ّيب واألساليب الكتاب ّية والبيان ّية ،وعدم إملامه
إملا ًما كاف ًيا بأحوال العرب يف الجاهل ّية ،وظروف تنزيل القرآن عىل الرسول يف
والخاصة ،وعدم معرفته بأصول
مكّة واملدينة ،وتش ّعب الحوادث والواقعات العا ّمة
ّ
املسائل ومالبسات األحوال التي تناولها القرآن منذ أربعمئة وألف سنة[.[1
يﺨﺺ الوحي القرآ ّين:
ب .ﰲ ما ّ
ا ّدعى «بالشري» يف مسألة كتابة الوحي القرآ ّين أنّها قُ ّررت بعد استقرار
الرسول يف املدينة ،وأنّها مل تظهر إال حسب الحاجة ،وبطريقة انتقائ ّية لبعض
تخص األدعية والترشيع[ .[2هذا البهتان املبني مردود؛ أل ّن كتابة
النصوص التي ّ
القرآن بدأت قبل هجرته؛ حيث يروي أبو داود السجستاين عن خارجة بن
زيد أنّه قال« :دخل نفر عىل زيد بن ثابت ،فقالوا« :ح ّدثنا عن بعض حديث
رسول الله» ،فقال« :ماذا أح ّدثكم؟ كنت جار رسول الله ،فكان إذا نزل الوحي
أرسل إ ّيل فكتبت الوحي»[ .[3وذكر فضل بن عباس أ ّن النبي حينام كان ينتهي
الوحي من رسالته كان يقوم بأمرين اثنني :األمر األ ّول أنّه يتلو ما أنزل عليه عىل
الصحابة رضوان الله عليهم .واألمر الثاين مييل عىل كتبة الوحي ما نزل عليه.
كل مرة تنزل آية أو سورة عىل الرسول
وبهذا كانت الكتابة مصاحبة للتالوة يف ّ
الكريم ،وحتى ال يلتبس ﳾء بالفرقان املبني نهى رسول الله عن الكتابة
عنه سوى القرآن الكريم ،حيث قال يف رواية أليب سعيد الخدري« :ال تكتبوا
ع ّني ،ومن كتب ع ّني غري القرآن فليمحه»[ ،[4كام أكّد أبو عبد الله الزنجاين ذلك
[ [1انظر :جمعة ،رابح لطفي :القرآن واملسترشقون ،القاهرة ،املجلس األعىل للشؤون االجتامعية1973 ،م ،صص.72-71
[ [2انظر :بالشري ،القرآن نزوله ،تدوينه ،ترجمته وتأثريه ،م.س ،ص.29
[ [3كتاب املصاحف ،إرشاف :أرثر جفري ،مرص ،مطبعة الرحامنيّة1969 ،م ،ص.31
[ [4صحيح مسلم ،باب التثبّث يف الحديث ،ط1987 ،1م ،ص.69
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بقوله« :كان للنبي كتّاب يكتبون الوحي بالخ ّط املق ّرر وهو النسخي ،وهم ثالثة
أوال
وأربعون» .وقد عكف هؤالء الكتبة عىل تدوين ما ميىل عليهم من القرآن ً
بأ ّول ،حتّى أمتّوا كتابته كلّه عىل عهد الرسول ،وقد كان القرآن كلّه مكتوبًا
يف عهده ،لك ّنه غري مجموع يف موضع واحد وال مرتّب السور[ .[1ويف هذا
السياق يقول صادق الرفاعي« :قُبض رسول الله والقرآن يف الصدور ويف ما كتبوه
عليه»[.[2
يﺨﺺ جمﻊ القرآن:
ج .ﰲ ما ّ
يف معرض حديث «بالشري» عن مالبسات جمع القرآن الكريم عىل عهد عثامن
بن عفان ،اتّهم الخليفة بأ ّن الهدف من ورائه كان براغامتيًّا؛ فاللجنة املرشفة عىل
جمعه تجمعهم بعثامن صالت املصاهرة والقبل ّية ومصالح مشرتكة ،كام إ ّن اللجنة
عملت عىل إقصاء بعض الشخص ّيات التي لها وزنها وشأنها الكبري؛ مثل :عيل بن أيب
طالب وأُيب رﴈ الله عنهام ،وعملت اللجنة عىل محو بعض اآليات التي ال توافق
مصالحها وهواها.
إ ّن هذا التجريح يف املعهود إليهم كتابة القرآن ،ونزع ثوب الثقّة والورع
عنهم[[3؛ إمنّا هو للتدليل عىل برشيّة القرآن املكتوب لخدمة مصالح شخص ّية
وفئويّة ،لك ْن هل كان ميكن للصحابة رضوان الله عليهم أ ْن يسمحوا بتحريف
القرآن والقيام بعمل ّيات الحذف والتدليس ،عىل مسمع ومرأى من املسلمني ،من
دون معارضة منهم؟!

[ [1انظر :السيد زغلول ،الشحات :االت ّجاهات الفكريّة يف التفسري ،ط ،2اإلسكندريّة ،الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب1977 ،م،
ص.446
[ [2الرافعي ،مصطفى :إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،ط  ،9بريوت ،دار الكتاب العريب1973 ،م ،ص.35
[ [3انظر :الطربي ،محمد :جامع البيان عن تأويل القرآن ،ط ،2مرص ،دار املعارف ،ال ت ،ج ،1ص.62
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ﺧاتمة:

ليس مبستغرب تلك الحمالت واالنتهاكات والدعوات املسعورة القدمية الجديدة
تدنيسا ،أو تكذي ًبا ،أو تشوي ًها ،أو
املتج ّددة للنيل من القرآن الكريم؛ حرقًا ،أو
ً
تحريفًا ،أو تسفي ًها ،أو تشكيكًا… ،وما ّ
انفك منذ نزوله يشكِّل قلقًا للغربيّني ،وحرية
وبلبلة ألفكارهم ،وتاريخ تعاملهم معه حافل باملتناقضات ،ويف هذا الصدد يقول
املسترشق الفرنﴘ «ريجي بالشري»« :قلّام وجدنا من بني الكتب الدين ّية الرشق ّية
الفكري؛ كام فعل القرآن»[.[1
كتابًا بلبل بقراءته دأبنا
ّ
هذا ،ومتثّل الدوافع االسترشاق ّية وراء ترجمة القرآن الكريم أحد أه ّم أسباب
فساد الرتجمة[ ،[2بل ميكن القول إنّنا إذا بحثنا عن السبب يف فساد الرتجمة وجدناه
مام يُعزى إىل الضعف يف معرفة اللغة العرب ّية
اقي؛ أكرث ّ
راج ًعا إىل الدافع االسترش ّ
عمال برشيًّا
وقواعدها .وعىل هذا األساس ،تعامل «بالشري» مع القرآن؛ باعتباره ً
محضً ا يجري عليه ما يجري عىل العمل اإلنسا ّين من مامرسات نقديّة ،وعقد
مقارنات بينه وبني األدبيّات التي كانت منترشة يف زمان الرسالة؛ إذ مل يرتك منفذًا
اإللهي للقرآن،
للطعن إال ولجه ،وال موض ًعا للعورات إال تص ّيده ،فأنكر املصدر
ّ
واعتربه من تأليف محمد الذي نقله من الكتب السامويّة وقصص الغابرين ،ورأى
أنّه ال يتجاوز كونه مجموعة من األحداث التاريخ ّية والوقائع االجتامع ّية ،فمفهوم
الوحي عنده ال يعدو أ ْن يكون عمليّة تفاعل الرسول الكريم مع الواقع الذي
عاشه ،ومرضً ا نفس ًّيا يظهر وهم الوحي فيه يف ذروة الحالة ،غري أنّه يف األخري فشل
يف إثبات ا ّدعائه ،ومل يستطع تأكيد فكرة قومية عن مصدر القرآن وال عن الوحي.
وعالوة عىل ذلك ،فقد كان أكرث كالمه عن الوحي معط ًّال عن األدلّة املوضوع ّية.
[ [1بالشري ،القرآن نزوله ،تدوينه ،ترجمته وتأثريه ،م.س ،ص.41
العريب للمعارف1991 ،م ،ص.29
[ [2انظر :أبو العال ،محمد حسني :القرآن وأوهام مسترشق ،القاهرة ،املكتب ّ
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ترمجات القرآن الكريم
إىل اللغة اإلنكليز َّية
-دراسة تطبيق َّية مقارنة لسورة اإلنسان-

محمود واعظي

( )1أستاذ مساعد يف كلِّ َّية علوم الحديث ،من إيران.
ترجمة :الشيخ إبراهيم حسن.

()1

ّ
مقدمة:

ميتاز القرآن الكريم -من بني الكتب السامويَّة الدينيَّة -بأعىل درجات الص َّحة
فضال عن الجاذب َّية والروعة والعقالن َّية ،وذلك
واملصداق َّية ،والبالغة والفصاحةً ،
باعرتاف كبار الباحثني واملفكّرين كافَّة؛ إذ مل يزده التاريخ َّإال عمقًا ورسو ًخا.
وقـد أذعـن الباحثـون القرآن ُّيـون -الذيـن أمضـوا أغـىل سـنوات عمرهـم يف
ٍ
مبزيـد مـن العجـز عـن فهـم دقائـق بالغتـه وفصاحته ،ويشـهد
الحقـل القـرآ ّين-
تاريـخ اإلسـالم منـذ ظهـوره حتّـى اآلن عـىل صـدق تلـك االعرتافـات؛ إذ يسـتوي
املنكـرون املعانـدون واملؤمنـون الوالهون بالقـرآن الكريم يف ذلـك[[1؛ فهذا الوليد
بـن املغـرية -أحـد رؤوس املرشكـني يف مكّـة -قـد اعـرتف بذلـك حني قـال« :والله
إ َّن لـه لحـالوة ،وإ َّن عليـه لطـالوة ،وإ َّن أعـاله لَ ُمث ِمـر ،وإ َّن أسـفَل ُه لَ ُم ِ
غدق ،وإنّه
عـىل عليه».
يعلـو وال يُ َ
تلـك العظمـة القرآنيَّـة التـي فرضـت نفسـها عـىل الجميـع ،دفعـت املؤمنني
ٍ
التمسـك بالقـرآن والدفـاع عنـه ،كـام أ َّدت مـن ناحيـة أخـرى إىل
إىل
مزيـد مـن ُّ
تحـ ُّول قض َّيـة ترجمتـه للُّغـات األخـرى إىل ميـدانٍ لتضـارب اآلراء واالختالفـات
مهـام من الدراسـات القرآن َّيـة عىل امتـداد أربعة
العميقـة ،وهـو مـا شـغل ح ِّي ًزا ًّ
عـرش قرنًا.
يف ضوء نظر ٍة كلِّيَّة إىل الرتجمة القرآنيّة وتاريخ ظهورها وبيان أفضل أساليبها عىل
أساس األدلَّة ،يحاول كاتب هذه السطور دراسة سورة قرآن َّية بشكلٍ مقارن بني عد ٍد
من الرتجامت اإلنكليزيَّة.

[ [1ملزيد من التفصيل ،انظر :الحمﴢ ،نعيم :فكرة اإلعجاز ،ال ط ،ال م ،ال ن ،ال ت؛ معرفة ،مح َّمد هادي :التمهيد يف علوم
القرآن ،ال ط ،قم املقدَّسة ،ال ن1412-1411 ،هـ.ق ،ج 4و.5
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ﱠ ً
أول :نﺸوء ترجمة القرآن الكر�ﻢ:

يف رسالته لهداية البرشيَّة وفالحها ،ال يعرف اإلسالم حدو ًدا جغرافيَّة[[1؛ ولذا فقد
رفع شعاره بعي ًدا عن القيود القوم َّية ،وجعل من دعوته شامل ًة عا ّم ًة[ ،[2فخاطب
األقوام كافَّ ًة ،األمر الذي ميكن ربط بدء ظهور ترجمته بدعوات الرسول األكرم
الخارج َّية؛ إذ مل تكن شعوب ذلك العرص جميعها محيط ًة باللغة العرب َّية ﻲﻛ تفهم لغة
سفراء اإلسالم ومبعوثيه ،ما جعلها بعيد ًة عن فهم آيات الهداية النورانيَّة الجذَّابة.
وملال كثرية اعتنقت اإلسالم يف أوائل عهد الخالفة
هذا ،ونجد يف التاريخ أقوا ًما ً
سبيل لدعوة غري العرب إىل
يبق ٌ
اإلسالم َّية ،منجذبني إىل القرآن ومدرسته ،وبهذا فلم َ
اختيار الدين الحنيف سوى تبليﻎ ترجمة املفاهيم القرآن َّية لهم .ويف هذا السياق،
الفاريس بصفته أ ّول مسلم غري عر ّيب أطلق حركة الرتجمة
ميكن اإلشارة إىل سلامن
ّ
القرآن ّية بإذنٍ من الرسول ،حيث ترجم سورة الفاتحة إىل الفارس ّية؛ ﻲﻛ يتمكّن
[.[3
الناطقون بها من قراءتها يف صلواتهم؛ وهو ما وصلَنا قس ٌم منه
ً
ﺛاني�ا :تعر�ﻒ الترجمة ومكانتﻬا:

متخصصو علم الرتجمة من أمثال يس روبني،
من بني التعاريف التي ق َّدمها
ِّ
آمبارو هورتا دوالبري ،يوجني نايدا وآخرين؛ يعترب تعريف الس ِّيد نايدا -املرشف عىل
ّ
واألدق؛ حيث يقول:
مؤسسة ترجمة الكتاب املق ّدس إىل لغات العامل -هو األنسب
َّ
«الرتجمة عبارة عن أقرب معادل للّغة املطلوب ترجمتها ،وذلك من حيث املفهوم
[.[4
ومن ث ّم من حيث الصياغة»
[ [1سورة البقرة ،اآلية  :208ﱫ} ~ ﮯ ¡ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
¬ ®ﱪ.

[ [2سورة سبأ ،اآلية  :28ﱫ  ~ } | { z y x w v uﮯ ¡ﱪ.
[ [3ملزيد من التفاصيل ،انظر :وجدي ،مح َّمد فريد :األدلَّة العلميَّة عىل جواز ترجمة معـاين القـرآن إىل اللغـات األجنبيـَّة ،ال ط،
املرصي ،مح َّمد سليامن :حدث األحداث يف اإلسالم إقدا ٌم عىل ترجمة القرآن ،ال ط ،ال م ،ال ن ،ال ت.
ال م ،ال ن 1355 ،هـ.ش؛
ّ
[ [4صفّار زاده ،طاهرة :اصول ومباﻰﻧ ترجمه [أصول الرتجمة وأسسها[ ،طهران ،جهاد دانشﮕاهى 1366 ،هـ.ش1987 /م ،ص.20
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ث ّم يرى أ ّن الرتجمة علم ،ال كام يعترب بعضهم أنّها ف ٌّن فحسب؛ إذ ع ّدهم م ّمن مل
[.[1
يدركوا عمق القضايا اللغويّة ،وبالتايل تخلّوا عن األصول العلم ّية يف مقاربة املوضوع
متخصصني آخرين اعتربوا الرتجمة تركيبًا من العلم واملهارة
هذا ،يف حني أ ّن
ّ
والف ّن ،معتقدين بأ ّن الرتجمة عل ٌم يحتاج إىل التعليم والتأهيل والبحث ،متا ًما كام
هي مهار ٌة تستلزم التمرين واملامرسة واألداء املستم ّر ،وكام هي ف ٌّن يفتقر إىل
عمال خا ًما[.[2
وإال ملا تع ّدى كونها ً
الذوق والعاطفةَّ ،
متخصﴢ العلوم القرآن ّية ،كالزرقا ّين يف «مناهل العرفان» ،وأيب
كذلك اعترب بعض
ّ
عبد الله الزنجا ّين يف «تاريخ القرآن» ،وريجيه بالشري يف «يف رحاب القرآن»؛ اعتربوا
ترجمة القرآن من جملة علومه؛ ألنَّها تتح ّمل مسؤول ّية إثبات استحالة اإلتيان مبثل
بأي لغ ٍة من اللغات ،وبالتايل ميكن لرتجمته أن تكون من علوم التفسري أيضً ا؛
القرآن ّ
أل ّن الرتجمة ،عند بعضهم ،مبختلف أنواعها الحرف ّية والح ّرة والتفسرييّة ،هي من ٌط
من التفسري مبعنى الكشف وبيان املفاهيم القرآن ّية[.[3
ً
ﺛالﺜا :مﻔردة الترجمة:

أرجع بعض اللغويِّني جذر الرتجمة العرب َّية إىل مصد َري «ترجم» و«رجم»[،[4
بينام ذهب آخرون إىل اعتبارها أعجم ّية مشتقّة إ ّما من« :ترزقان» أو «ترزبان»
[.[5
الفارس ّيتني ،أو «درﮔامن» الفرنس َّية ،أو « »TARGMANAالرسيان َّية
[1[ Nida, E.: The theory and practice of translation, E. J. Brill, Leiden, 1969, with C.R.Taber, p3.
[ [2انظر" :آيا مى توان فن ترجمه را آموزش داد؟" [هل ميكن تعليم ف ّن الرتجمة؟[ مجموعه مقاالت كنفرانس بررىس ترجمه
[مجموعة مقاالت ملؤمتر دراسة الرتجمة[ ،انتشـارات دانشﮕاه تربيز1369 ،هـ.ش1990/م ،ص.169
[ [3انظر :بيﺂزار شريازي ،عبد الكريم :قرآن ناطق [القرآن الناطق[ ،طهران ،دفرت نرش فرهنﮓ اسالمى 1376 ،هـ.ش1997/م،
ص.33
األصفهاين ،أبو القاسم
ّ
[ [4الف ّيومي ،أحمد بن مح ّمد :املصباح املنري ،ال ط ،ال م ،دار «هجرت» 1383 ،هـ.ش ،ج ،1ص92؛ الراغب
الحسني بن مح ّمد بن املفضّ ل :املفردات يف غريـب القـرآن ،ط ،2ال م ،مكتب نرش الكتاب1404 ،هـ.ق ،ذيل مادَّة (رجم) ،ص.190
اللغوي[ ،ط ،1طهران ،سازمان لغتنامه دهخدا 1352 ،هـ.ش1973/م،
[ [5دهخدا ،عيل أكرب :لغت نامه دهخدا [معجم دهخدا
ّ
ذيل مادَّة (رجم)؛ راميار ،محمود :تاريخ قرآن [تاريخ القرآن[ ،ط ،6طهران ،انتشارات امري كبري 1384 ،هـ.ش2003/م ،ص.464
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وقد استُعملت مفردة الرتجمة يف معانٍ ع َّدة؛ منها:
بيان سرية األشخاص وأخالقهم :كتاب الرتاجم

[[1

مق ّدمة الكتاب التي تحمل تعريفًا به وتوصيفًا له :ترجمة الكتاب

[[2

إبالغ الكالم ملن مل يسمعه[[3؛ ويطلق الرتجامن يف الصوف َّية الرتك َّية عىل من يُلقي
[[4
مبادئ الصوف َّية عىل املبتدئني
الرمز واللغز[[5؛ كام ورد يف «إسكندرنامه» [كتاب اإلسكندر[« :كتب أرسطو
الحكيم رسالة بخ ّط يده لرتجمة جرت بينه وبني اإلسكندر ،ومل يتمكّن من قراءتها
سوى امللك والحكيم وحدهام فقط».
تفسري الكالم ورشحه باللغة األصليَّة؛ ولذا ُدعي ابن عباس بـ«ترجامن القرآن»[،[6
[[7
املفرسين عنوان «تراجمة القرآن»
وأُطلق عىل ّ

التفسري والتقرير بلسانٍ آخر؛ كام وصف أمري املؤمنني أﻤﺋَّة الضالل والعصيان
بقوله« :اتّخذهم إبليس مطايا ضالل ،وجن ًدا بهم يصول عىل الناس ،وتراجمة ينطق
[[8
ودخوال يف عيونكم ،ونفثًا يف أسامعكم»
ً
عىل ألسنتهم ،اسرتاقًا لعقولكم
بيان الكلامت من خالل األمثلة والنامذج اإلنسانيَّة

[[9

مفهموم ما من لغ ٍة إىل أخرى ،كام يف حديث
وأ َّما أشهر معاين الرتجمة فهو نقل
ٍ
[ [1انظر :الطهر ّاين ،آغا بزرگ :الذريعة يف تصانيف الشيعة ،ال ط ،بريوت ،دار األضواء ،ال ت ،ج ،4ص.55
[ [2انظر :معلوف ،لويس :املنجد يف اللغة واألعالم ،ال ط ،بريوت ،ال ن1996 ،م ،ص.60
[ [3انظر :راميار ،تاريخ قرآن ،م.س ،ص.464
[ [4انظر :األمني ،حسن :دائرة املعارف اإلسالميَّة ،ط ،4بريوت ،دار التعارف1410 ،هـ.ق ،ج ،5ص.22
[ [5دهخدا ،لغت نامه دهخدا ،م.س ،ذيل مادَّة (رجم).
[ [6عميد ،حسن :فرهنﮓ عميد ،ال ط ،ال م ،انتشارات امري كبري1362 ،هـ.ش1983 /م ،ص.666
[ [7الطربي ،مح َّمد بن جرير :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ال ط ،بريوت ،دار املعرفة1409 ،هـ.ق ،ج ،1ص 6و.57
الرﴈ ،مح َّمد بن الحسن :نهج البالغة (الجامع لخطب أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب ومواعظه
[ [8الرشيف ّ
ورسائله وكلامته) ،رشح :مح َّمد عبده ،ط ،1قم املقدَّسة ،دار الذخائر1412 ،هـ.ق ،الخطبة  ،190ج ،2ص.143
الرﴈ ،نهج البالغة ،م.س ،الخطبة .125
[ [9انظر :الرشيف ّ
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هرقل« :ودعا برتجامنه ...ثم قال لرتجامنه قل لهم .[1[»...وهذا املعنى هو أكرث
تداوال وشهرة .ويكتب ابن منظور« :الرتجامن ،بالضم والفتح:
معاين هذه املفردة ً
هو الذي يرتجم الكالم؛ أي ينقله من لغ ٍة إىل لغة أخرى.[2[»...
ﱠ
ً
رابعا :الترجمة المﻄلوبة للﻨﺼوص الديﻨي�ة:

ق ّدم منظِّرو الرتجمة نظريّات حول كيف ّية تقدميها ،اعتقا ًدا منهم بإمكان ّية قيام
أمر الرتجمة عىل مقابلة لغ ٍة بأخرى .وعىل الرغم من إمكان ّية استعراض أنواع
الرتجمة يف ضوء تع ّدد الرؤى واآلراء ،فقد أفرز مرور الزمان حتى اآلن ثالثة أساليب
للرتجمة:
الﱰجمة الحرﻓ ّية :تقترص فيها الرتجمة عىل مقابلة العنارص النحويّة والبنائيّة
نص
بني اللغتني؛ حيث يسعى املرتجم إىل إيجاد ما يعادل ّ
كل لفظ ٍة من ألفاظ ّ
املبدأ.
الﱰجمة املﻌنويّة :يف ضوء اإلشكاالت التي أفرزتها الرتجمة الحرف َّية ،طُ ِر َحت
النص األصيل إىل اللّغة املقصد؛ حيث يقوم املرتجم يف
الرتجمة املفهوم َّية من ّ
هذا النوع من الرتجمة بتحليل لغتَي املبدأ واملقصد بنيويًّا ﻲﻛ يرتجم مفهوم
يل ضمن قوالب بنيويّة مناسبة .هذا ،وقد فرضت القيود املوجودة
ّ
النص األص ّ
يل أكرث منه بات ّجاه
يف الرتجمة املعنويّة عىل املرتجم أن ينحو باتّجاه ّ
النص األص ّ
للنص باللغة املقصد .يف هذا النوع من الرتجمة ،يُق َّدم
فهم القارئ وإدراكه ّ
النص بصفته نتاج عمل املؤلّف وتكون الجملة هي وحدة القياس يف الرتجمة؛
للنص
النص الذي يرتبط باالنسجام
البنيوي ّ
ولذلك يبقى ذلك القسم من معاين ّ
ّ
وبالجوانب ما بعد اللغويّة؛ يبقى محجوبًا عن نظر املرتجم.
العريب ،ال ت ،ج ،1ص.5
[ [1البخاري ،أبو عبد الله مح ّمد بن إسامعيل :الجامع الصحيح ،ال ط ،ال م ،دار الكتاب ّ
اإلفريقـي :لسـان العـرب ،تحقيق :عيل شريي ،ط،1
األنصـاري
عيل بن أحمد بن حبقـة
[ [2ابن منظور ،مح ّمد بن ُمكرم بن ّ
ّ
ّ
بريوت ،دار إحياء الرتاث العر ّيب 1408 ،هـ.ق ،ج ،1ص.316
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نص املبدأ ورسـالته؛ فيسـعى
الﱰجمـة الرﺳـال ّية :وفيهـا يهت ّم املرتجم مبقصود ّ
نـص املبـدأ عـىل القـارئ ،األمـر الـذي
إىل بلـوغ التأثـري نفسـه الـذي يرتكـه ّ
للنـص املرتجـم ،حيث
يجعـل املرتجـم يف هـذا النمـط مـن العمـل أكـرث وفـا ًء ّ
يجـد مجموعـة مـن العوامل املؤث ّـرة يف هـذه الرتجمة؛ منها :سـامت الكاتب،
االجتامعـي ،منـط الصـالت
الخلف َّيـات الفكريّـة ،املعلومـات العا ّمـة ،املوقـع
ّ
والروابـط الحاكمـة عـىل املخاطبـني ،العقـود االجتامع ّية-الثقاف ّيـة املؤث ّـرة يف
النـص زمانيًّـا ومكانيًّـا،
يل ،تصـ ّورات الكاتـب املسـبقة ،نسـيج ّ
املوقـع التواصـ ّ
يل وسـياق الكالم.
املوقـع التواصـ ّ
إ َّن الدين -بوصفه مجموع ًة من األوامر والنواهي واملُثُل األخالق ّية التوجيه ّية-
أي ﳾء -بالتأثريات والتأثّرات والصالت واملألوفات القلب ّية املتقابلة؛
ره ٌن -قبل ّ
مبعنى أ ّن رسالة األنبياء تتحقّق باإلبالغ الذي يشمل تقديم مجموعة من حاالت
اإلنذار والوعيد .ويف هذا السياق يشكّل نقل املفاهيم الوحيانيَّة أو إيصالها إىل
املخاطبني النسبة األكرب يف هذه العمل َّية .وما يلعب الدور األساس يف هذا اإلبالغ،
هو آل ّية املعالجة التي يقوم بها رسل تلك املدرسة عىل تلك املفاهيم واملواضيع
عند نقل الرسالة ومنط هذه املعالجة .ومن هنا ،يبدو أ ّن ما يروي غليل املهت ّمني
الروحي لدى املخاطبني ،ال يقترص عىل مج ّرد
ويؤ ّدي إىل خلق حالة من التح ّول
ّ
كل منهام ،وإمنّ ا مث ّة عرشات
النص املق ّدس أو مفاهيم جمله؛ ملحدوديّة تأثري ٍّ
ألفاظ ّ
العوامل األخرى الدخيلة -أيضً ا -يف أمر االنتقال واملقابلة.
إ ّن األمر الذي ميكنه -هنا -أن يخلق صلة ناجحة ،ويُسهم يف نقل مفاهيم الدين
السامية إىل األذن الواعية لدى املهت ّمني؛ إمنّ ا هو الرسائل ،وروح الكلامت الوحيان ّية
عىل أساس متطلّبات الزمان واملكان ،والعنارص االجتامعيّة النفسيّة للمخاطبني
ِ
ِ
املخاطب
واملخاطب؛ وبنا ًء عليه؛ فالرتجمة الرسال ّية التي تأخذ بعني االعتبار ك ًُّال من
واملخاطَب تعترب أفضل أنواع الرتجمة عند التعامل مع النصوص الدين ّية.
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ّ
ً
ﺧامسا :ترجمات القرآن اﻹنكلي��ة:

ع َّدد الباحثون حتَّى أواسط الثامنين َّيات ما يربو عىل  295ترجمة إنكليزيَّة
فضال عن  131ترجمة ناقصة أو مقتطفة له[ .[1كام صدر
كاملة للقرآن الكريمً ،
العديد من الرتجامت املتن ِّوعة األخرى خالل العقود األخرية ،والتي قام بها باحثون
رسمي عنها[.[2
ومرتجمون كبار ،لكن ال يوجد لدينا إحصاء
ّ
وقد صدرت أ َّول ترجمة قرآن َّية إنكليزيَّة غري رسم ّية يف العام 1515م ،وقام
اإلسكتلندي «ألكسندر راس» بإصدار أ َّول ترجمة إنكليزيَّة كاملة؛ حيث قامت تلك
ّ
الرتجمة عىل ترجمة «أندريه دوريد» الفرنس ّية يف العام 1949م ،وطُبعت يف لندن
رشين املسيحيّني-
تحت عنوان «قرآن مح ّمد»[ .[3وقد ب َّني املرتجم -الذي يع ُّد من املب ّ
هدفه من ترجمة القرآن من خالل اآلﻲﺗ« :ملواجهة األعداء والتعامل معهم علينا
استكشافهم شخص ًّيا»...؛ ليضيف يف تعبري معا ٍد لﻺسالم« :وهو إنذا ٌر بالخطر ملن
يريدون قراءة القرآن ﻲﻛ يدركوا حجم األخطار املو َّجهة إليهم.»...
أ ّما الرتجامت املعروفة التي صدرت الحقًا حول العامل؛ فهي عبارة عن :ترجمة
جورج سيل[ [4التي صدرت يف العام 1734م كرتجمة جيِّدة للقرآن؛ حيث أعيد
طبعها  105م َّرات حتَّى العام 1908م .وحاولت تلك الرتجمة -خالفًا للرتجامت
الحقيقي امل ُغرِض للمرتجمني السابقني ،مع التأكيد عىل
السابقة -كشف الوجه
ّ
تع ُّهده والتزامه بتقديم ترجمة مطلوبة للتعابري القرآن َّية[.[5
[ [1انظر :أسعدي ،مرتﴣ" :كتابشناىس جهاﻰﻧ ترجمههاى قرآن مجيد" [بيبليوغرافيا الكتب العامل َّية لرتجمة القرآن املجيد[ ،نرش
دانﺶ ،السنة  ،6العدد  ،6مهر و آبان 1365هـ.ش1986 /م ،ص.49
[ [2انظر عىل سبيل املثال :نسخة من ترجمة الس ِّيد عيل قيل قراءﻲﺗ أو ترجمة األستاذة طاهرة صفّار زادة من منشورات الهدى
الدوليَّة.
القرآين[ ،ﭼاپ آزاده ،طهران،
ّ
[ [3انظر :بيﺂزار شريازي ،قرآن ناطق م.س ،ص208؛ خرمشاهي ،بهاء الدين :قرآن ﭘﮋوهى [البحث
ال ن1372 ،هـ.ش1993/م ،ص.532
[4[ GEORGE SALE.
[ [5انظر :أسعدي" ،كتابشناىس جهاﻰﻧ ترجمههاى قرآن مجيد" ،م.س ،ص103؛ .ENCYCLOPEDIA OF QURAN, V. 8, P .73
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ث ّم تأﻲﺗ ترجمة رادويل[ [1التي صدرت يف العام 1861م ،ليعاد طبعها أكرث من
 32م َّرة حتَّى العام 1978م ،وذلك يف مدن لندن ،نيويورك ،وتورنتو .واشتهرت تلك
الرتجمة بكرثة أخطائها يف ترجمة العبارات واملفردات[.[2
وكذلك مث ّة ترجمة مح ّمد مارمادوك بيكتال[ ،[3وهي من الرتجامت األخرى التي
طُبعت أ َّول م َّرة يف لندن عام 1930م ،وقد نال عمله درج ًة عالي ًة من املصداق َّية
فضال عن أسلوبه يف
إنكليزي األصلً ،
أكرث من الرتجامت األخرى؛ لكون املرتجم
ّ
الرتجمة واعتناقه اإلسالم عام 1917م.
ث ّم تأﻲﺗ ترجمة وتفسري عبد الله يوسف عيل؛ حيث صدرت الطبعة األوىل
ومام امتازت به
يف الهور عام 1943م ،وأعيد طبعه أكرث من  40م َّرة حتى اآلنَّ .
تلك الرتجمة :غناها باملالحظات والهوامﺶ التوضيح َّية ،والتي تعكس سعة اطِّالع
فضال عن أسلوبه البليﻎ يف الرتجمة[.[4
املرتجِمً ،
ومن مرتجِمي القرآن اآلخرين :الس ِّيد مري أحمد عيل الذي يع ّد نفسه من ساللة
اإلمام زين العابدين ،وقد أضفى عىل ترجمته مالحظات توضيح َّية موجزة استنا ًدا
إىل تفسري األﻤﺋّة املعصومني ،وقد طُبعت الرتجمة يف نيويورك عام 1988م.
كام أصدر الدكتور توماس بالنتني إيرفينج[ [5أ َّول ترجمة إنكليزيَّة أمريكيَّة
للقرآن بنرثٍ جديد ،وبعد ٍ
جهد طال ما يربو عىل العقدين من الزمن ،وكان قد اعتنق
اإلسالم ليصبح اسمه «حاج تعليم عيل» .ويف سبيل التع ّرف عىل القرآن ،قﴣ 23
عا ًما وهو يتلو القرآن فج ًرا متدبِّ ًرا يف معانيه[.[6
[1[ Rodwell.
[2[ Rodwell, John Meadows: The Koran, reper. ed. Introd: G, Margoliouth Pub: Every man’s Library.
London. 1978. 506 P.
[3[ Marmaduke Pictall.
[4[ Yusuf Ali, Abdullah, The meaning of the Holy Quran, American trust Publications,1991, P.V.
[5[ T.B. Irving.
[ [6انظر :خرمشاهي ،قرآن ﭘﮋوهى ،م.س ،ص.533
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وأصدر الس ِّيد مح َّمد شاكر[ [1ترجمته يف كراتﴚ عام 1968م التي امتازت بالدقّة
يف الرتجمة والفهارس املوضوع ّية الالزمة ،ما دعا إىل إعادة طبعها م ّرات وم ّرات يف
مختلف الدول.
ومن بني الرتجامت اإلرسائيليَّة ميكن اإلشارة إىل ترجمة «ن.ج .داوود»؛ حيث
أصدر أ ّول ترجمة للقرآن عام 1936م ،ليعاد طبعها أكرث من  11م َّرة حتَّى العام
اقي ،كان يهدف من عمله بيان مدى تأثري الدينني
1974م[ .[2واملرتجم
ّ
يهودي عر ّ
[.[3
النبي محمد
اليهودي
ّ
واملسيحي يف ّ
ّ
اعتداال يف إرسائيل عىل يد الس ّيد هارون بن شمس،
ً
ث َّم صدرت ترجمة أكرث
وذلك عام 1979م.
يف هذا السياق ،جدي ٌر بالذكر أ َّن أفضل الرتجامت اإلرسائيليّة هي ترجمة مح ّمد
أسد الذي بادر إىل ترجمة القرآن التفسرييّة بعد اعتناقه اإلسالم ،حيث حمل اسم
مح ّمد أسد بعد أن كان مرتج ًِام يهوديًّا قبل ذلك .وقد نرش عمله يف  1005صفحات ،يف
جبل طارق ،بعنوان« :رسالة القرآن».
هذا ،ومث ّة ترجمة الربوفيسور آربري[ ،[4وهو من كبار مرتجمي القرآن ،وكان
اإللهي إلميان املسلمني بإعجازه البيا ّين
يعتقد باستحالة ترجمة ذلك الكتاب
ّ
واعتبارهم تقليده كف ًرا .وقد جرى مجرى مارمادوك بيكتال يف إطالق عنوان «معنى
القرآن» عىل ترجمته[.[5

[1[ Mohammad Shaker.
[ [2انظر :أسعدي" ،كتابشناىس جهاﻰﻧ ترجمههاى قرآن مجيد" ،م.س ،ص.81
[ [3انظر :بيﺂزار شريازي ،قرآن ناطق م.س ،ص.219
[4[ A. Arbery.
[ [5آربري ،املقدّمة ،ص.24
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ﱠ
ً
سادسا :الدراسة الحالية:

عىل الرغم من أ ّن ترجمة القرآن إىل اللغات األجنب ّية لها تاري ٌخ طويل ،والرتجامت
التي أُنجِزت يف غاية التن ّوع؛ حيث صدرت أ ّول ترجمة قرآن ّية إىل الالتين ّية يف القرن
امليالدي[ ،[1فإ َّن مثّ ة عوامل عديدة لعبت دو ًرا يف بروز إشكاالت متن ّوعة
الثاين عرش
ّ
كل ٍ
والتقﴢ .ومن جملة
واحد منها إىل الدراسة
يف تلك الرتجامت بحيث يحتاج ّ
ّ
النص غري العر ّيب ،عدم إتقان املرتجمني للعرب ّية ،الجهل
تلك العوامل :الرتجمة من ّ
باملفاهيم القرآن ّية والتفسرييّة ومستوياتها ،عدم االهتامم بحزمة العنارص الزمان ّية
نص اللغة املقصد ،وغريها...
واملكانيّة يف ّ
وقد تناولت هذه الدراسة بالتقويم والتحليل مناذج أربعة من ترجامت إنكليزيَّة
لسورة اإلنسان؛ وهي عبارة عن:
 .1ترجمة «مح ّمد مارمادوك ويليام بيكتال» التي أعيد طبعها حواىل  30م َّرة إىل
ما قبل عقد الثامنين ّيات.
 .2ترجمة «آرثر آربري» التي أعيد طبعها ما يربو عىل  12م َّرة.
 .3ترجمة «مح َّمد شاكر» التي يعترب  90%منها مج َّرد نسخة حرف ّية لرتجمة
مح َّمد عيل الالهوري .وقد أعيد طبعها م ّرات وم ّرات.
 .4ترجمة «يوسف عبد الله عيل» التي أعيد طبعها أكرث من  40م َّرة.
ومل ّا كان هدف دراسة هذه الرتجامت تحليل ونقد املفردات املستخدمة لرتجمة
ألفاظ القرآن وآليّة انتقاء معادالتها اإلنكليزيَّة ،فقد وضعنا املصادر اآلتية كمصادر
متهيديّة ورئيسة لفهم جذورها بشكل صحيح:
ـ املفردات يف غريب القرآن ،للراغب األصفها ّين.
[ [1يوسف عيل ،ص .29
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ـ معجم مقاييس اللغة ،البن فارس.
الطربيس.
للعالمة
ـ تفسري مجمع البيانّ ،
ّ
للعالمة الطباطبا ّﻲﺋ.
ـ تفسري امليزانّ ،
ـ ترجمة األستاذ فوالدوند.
وبنا ًء عليه ،فقد جرى االستناد إىل تسعة مصادر لدراسة األلفاظ املستعملة يف
أساسا لتقويم املعا ِدالت املستعملة يف الرتجامت اإلنكليزيَّة.
الرتجمة؛ خمسة منها تُع ّد ً
الظاهري لآليات ،ما
ومع وجود حاالت عجزت فيها هيكل ّيات الجمل عن نقل املعنى
ّ
فتح املجال للنقاش؛ فقد طُرحت مباحث وآراء مناسبة يف هذا الخصوص.
ّ
ً
سابعا :ﻫوية السورة:

 .1اسم السورة :اإلنسان ،الدهر واألبرار[.[1
 .2عدد اآليات 31 :آية.
األصح ما ورد يف روايات أهل البيت،
 .3مكان النزول :اختلفت األقوال ،لك َّن ّ
ويف كثريٍ من روايات أهل الس ّنة من داللتها عىل مدن َّية السورة؛ حيث تشري إىل
مدن ّية جميع آياتها أو مدن ّية أ ّول اثنتي وعرشين آي ٍة منها وم ّك ّية اآليات التسع
األخرية[.[2
الخاصة والعا َّمة أ ّن اآليات من ﱫ .. { zﱪ
 .4شأن النزول :نقل علامء
َّ
يل وفاطمة والحسن والحسني
حتى ﱫ Õ Ô Óﱪ نزلت يف ع ٍّ

وخادمتهم فضّ ة[.[3

مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
[ [1انظر :الطربيس ،أبو عيل الفضل بن الحسن :مجمع البيان يف علوم القرآن ،ط ،1بريوتَّ ،
1415هـ.ق1995/م ،ج ،10ص.206
اإلسالمي التابعة لجامعـة
مؤسسة النرش
[ [2انظر :الطباطباﻲﺋ ،مح َّمد حسني :امليزان فـي تفسـري القـرآن ،ال ط ،قـم املقدَّسةَّ ،
ّ
املد ِّرسـني1410 ،هـ.ق ،ج ،20ص.120
[ [3نظر :الطربيس ،مجمع البيان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،10ص.209
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 .5ﺧﻼﺻة السورة :تبدأ سورة اإلنسان املباركة بخلق اإلنسان حني مل يكن شيئًا،
ثم تُع ّرج عىل عمل ّية هدايته ،وتستم ّر بذكر النعم اإلله ّية عىل غري الشاكرين
وبيان لطفه ونعمته عىل املحسنني؛ لتؤكّد عىل تنزيل القرآن من الله سبحانه،
داعي ًة الرسول إىل الصرب والتح ّمل وعدم االنسياق وراء أهواء الناس،
ليال نها ًرا ،وعدم الغفلة عن السجود لله ،وأداء الصالة
واملواظبة عىل ذكر الله ً
له يف الليايل الطوال.
اإلنكليزي
 .6ترجمة اسمها :اختار مختلف املرتجمني السم السورة املعا ِدل
ّ
كل من يوسف عيل وشاكر يف
« .»AL-INSANأ َّما املعادل اآلخر الذي اختاره ٌّ
ترجمتيهام فكان «.»AL-DAHR
ً
ﱠ
ّ
ﺛامﻨا :دراسة تﻄبيقية للترجمات اﻹنكلي��ة األ�بﻊ لسورة
اﻹنسان:

يف ما يأﻲﺗ عرض آليات سورة اإلنسان وبيان معاين مفرداتها بحسب كتب اللغة
والتفاسري التي تق َّدم ذكرها ،وبيان املعا ِدالت اإلنكليزيَّة التي اختارها املرتجمون يف
ترجامتهم موضع الدراسة ،واملقارنة بينها ،واختيار املعا ِدل األنسب.

 .1ﱫ ¬ ® ¯ ³ ² ± °ﱪ[:[1
البالغي القرآ ّين بدء موضوع خلق اإلنسان بصيغة السؤال؛
من جامل التعبري
ّ
إذ يذكر األستاذ فوالدوند يف ترجمة اآلية األوىل« :هل م ّر زمن طويل عىل اإلنسان
رسون عمو ًما عىل أ ّن االستفهام للتقرير،
حني كان شيئًا ال يُذكر؟» واتّفق املف ِّ
ولعل هذا مراد
فيفيد ثبوت معنى الجملة وتحقّقه؛ أي «قد أﻰﺗ عىل اإلنسانّ ،»...
املفرسين :إ ّن « َه ْل» يف اآلية مبعنى «قد»[ .[2وقد أكّد صاحب
من قال من قدماء ّ
«مجمع البيان» ذلك املعنى يف تفسريه ،كام أورده يف تفسريه املخترص «جوامع
[ [1سورة اإلنسان ،اآلية .1
[ [2انظر :الطباطباﻲﺋ ،امليزان فـي تفسـري القـرآن ،م.س ،ج ،20ص.120
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الجامع»؛ إذ يقول« :ﱫ ¬ ® ﱪ معناه قد أﻰﺗ ﱫ ¯ °ﱪ أي أمل ِ
يأت
عىل اإلنسان ﱫ ³ ² ±ﱪ وقد كان شيئًا إال أنّه ﱫ ´ ¸ ¶ µﱪ
ألنّه كان ترابًا وطي ًنا ،إىل أن نفخ فيه الروح؛ عن الز ّجاج .وعىل هذا فـ«هل» هنا
استفهام يراد به التقرير .قال الجبا ّﻲﺋ :وهو تقرير عىل ألطف الوجوه ،وتقديره :أيّها
املنكر للصانع وقدرته ،أليس قد أﻰﺗ عليك دهور مل تكن شيئًا مذكو ًرا ،ثم ذُكرت،
وكل أحد يعلم من نفسه أنّه مل يكن موجو ًدا ثم ُوجد ،فإذا تفكّر يف ذلك علم أ ّن
ّ
له صان ًعا صنعه ،ومحدث ًا أحدثه.[1[»...
يكتب آرثر آربري:
»Has there come on man a while of time when he was a thing
«?unremembered
ويقول مارمادوك بيكتال:
»Hath there come upon man )ever( any period of time in which
«?he was a thing unremembered
صحيح أ ّن هاتني الرتجمتني تنقالن أسلوب الكالم يف لغة املبدأ وصيغته السؤال ّية
ٌ
لتعكس أسلوب الفعل يف اآلية؛ ولك ّنهام مل تنقال إىل اللغة املقصد توازن الكالم يف
يل.
االنسجام الفع ّ
وقد ترجم محمد شاكر تلك العبارة باآلﻲﺗ:
»There surely came over man a period of time when he was a
«thing not worth mentioning.
ويتبني أن الس ّيد شاكر أخذ بعني االعتبار تلك النقطة؛ فنقل رسالة اآلية بشكل
ّ
الرسدي
يل ببدء الجملة تأكي ًدا وتقري ًرا ،مع املحافظة قدر اإلمكان عىل األسلوب
ّ
ج ّ
يف الوقت نفسه.
[ [1الطربيس ،مجمع البيان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،10ص.212
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 .2ﱫ ¸ ¶ µ ´ ...ﱪ[:[1

يقول ّ
العالمة الطباطبا ّﻲﺋ« :ﱫ ¶ ¸ﱪ أي شيئًا يُذكَر باسمه يف املذكورات؛
مثال األرض والسامء وال ّرب والبحر وغري ذلك ،وال يذكر اإلنسان؛ ألنَّه مل
أي كان يذكر ً
يوجد بعد حتَّى وجد»[.[2
وجاء يف مجمع البيان« :وقد كان شيئًا ،إال أنَّه ﱫ ´ ¸ ¶ µﱪ»[.[3
العالمة الطباطباﻲﺋ« :فكونه مذكو ًرا كناية عن كونه موجو ًدا بالفعل،
ويضيف َّ
فالنفي يف قوله :ﱫ ´ ¸ ¶ µﱪ متو ِّج ٌه إىل كونه شيئًا مذكو ًرا ال إىل
أصل كونه شيئًا ...واآلية وما يتلوها من اآليات واقعة يف سياق االحتجاج.[4[»...
واآلن فلنالحظ الرتجامت ومدى التفاتها إىل نقل تلك الدقائق:
بيكتال جعل الفعل يف ترجمته مثبتًا وجعل «مذكو ًرا» هو املنفي:
«»... in which he was a thing unremembered.
وكذلك آرثر آربري فهم األمر بالشكل نفسه؛ إذ يقول:
«»... when he was a thing unremembered.
وأ ّما يوسف عيل ،فقال:
«?»... when he was nothing – )not even( mentioned
أي من الرتجامت املذكورة؛
ويبدو أ ّن مضمون اآلية مل يت ّم إيصاله بوضوح يف ٍّ
وذلك أل ّن «شيئًا» قد ُوصفت بالنفي ،وقارئ هذه الرتجمة ال يلتفت إىل هذه
أي نح ٍو من التوضيح.
املسألة يف ّ
ظل غياب ّ
[ [1سورة اإلنسان ،اآلية .1
[ [2الطباطباﻲﺋ ،امليزان فـي تفسـري القـرآن ،م.س ،ج ،20ص.120
[ [3الطربيس ،مجمع البيان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،10ص.213
[ [4الطباطباﻲﺋ ،امليزان فـي تفسـري القـرآن ،م.س ،ج ،20ص.121
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ويظهر أ ّن محمد شاكر كان أنجح يف إيصال الرسالة من خالل ترجمته عىل
العالمة ،حيث قال:
أساس تفسري ّ
«»... when he was a thing not worth mentioning.
يبني
إ ّن اعتامده عىل مفردﻲﺗ « »not worthو« »mentionقد جعله ِّ
بشكلٍ أفضل املفهوم الذي مفاده أ ّن اإلنسان مل يكن يف ذلك الزمن املتق ّدم شيئًا ذا
قيمة وجدي ًرا بالذكر حتى يورد اسمه يف عداد سائر املوجودات.
 .3ﱫ ...¿ ¾ ½ ¼ » ºﱪ[:[1

يقول ابن فارس يف املقاييس« :النون والطاء والفاء أَصالن أح ُدهام
توسع فيه .وأصل النطفة املاء
جنس من ال َح ْيل واآلخر نُ ُد ّو ٌة وبَلَل ،ث ّم يستعار ويُ ّ
ٌ
الصايف.[2[»...
الطربيس فيقول يف املجمع« :أي أخالط من ماء الرجل وماء املرأة يف
وأ ّما
ّ
الرحم»[.[3
عرب بها عن ماء
ويقول الراغب يف املفردات« :النطفة املاء الصايف ،ويُ َّ
الرجل»[.[4
وقد ارتﴣ األستاذ فوالدوند يف الرتجمة بالرجوع إىل املشابه العر ّيب[.[5
هذا ،وقد تُرجمت هذه املفردة بأشكال ع َّدة يف الرتجامت اإلنكليزيَّة؛
فهذا مارمادوك بيكتال يقول:
«…»We create man from a drop of thickened ﬂuid
[ [1سورة اإلنسان ،اآلية .2
اإلسالمي1404 ،هـ.ق،
[ [2ابن فارس ،أحمد :معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم مح َّمد هارون ،ال ط ،ال م ،مكتبة اإلعالم
ّ
ج ،5ص.440
[ [3الطربيس ،مجمع البيان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،10ص.213
األصفهاين ،املفردات يف غريـب القـرآن ،م.س ،ص.496
ّ
[ [4الراغب
[ [5عبارته املرتجمة هي« :مـا انسان را از نطفﮥ مختلطی آفريديم.»...
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إ َّن مفردة « »ﬂuidتعني املوجود املائع ،ومفردة « »thickenتعني الغليظ
واملخلوط واملتشابك.
وذكر آرثر آربري اآلﻲﺗ:
«»We created man of a sperm-drop, a mingling...
« »Mingleتعني املمزوج ،املخلوط ،واملحكم بنفسه.
يقول مح َّمد شاكر:
»Surly we have created man from a mall life –germ uniting
«)itself(...
فيام يقول يوسف عيل:
«»Verily we created man from a drop of mingled sperm.
العالمة الطباطبا ّﻲﺋ ،قد ميكن تقويم هذه الرتجامت
ومع االلتفات إىل كالم ّ
العالمة« :النطفة يف األصل مبعنی املـاء القليل ،غلب
الثالث املذكورة؛ حيث يقول ّ
استعامله يف ماء الذکور من الحيوان الذي يﮑون منه مثلـه .وأَمشـاج :جمـع مشيج
أو امل َشَ ج أو امل َِشج؛ مبعنی املختلط املمتزج .و ُوصفت بها النطفة باعتبـار أجزائهـا
املختلفة أو اختالط ماء الذکور واإلناث»[ .[1فإ ّن مفردﻲﺗَ « »dropو« »ﬂuidاللتني
أوردهام بيكتال متناسبتان مع جذور لغة املبدأ ،ولك ّن مفردة « »thickenمضافًا
إىل داللتها عىل االختالط واالمتزاج بني األجزاء ،يتبادر منها -أيضً ا -الغلظة والش َّدة؛
ولذا فال ميكنها أن تكون معا ِد ًال مناسبًا.
مفردﻲﺗ « »mingleو« ،»uniteفهام
َ
أ َّما ترجمتا آربري وشاكر اللتان استعملتا
يل.
أبلﻎ وأقرب إىل ّ
النص األص ّ
[ [1الطباطباﻲﺋ ،امليزان فـي تفسـري القـرآن ،م.س ،ج ،20ص.121
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 . 4ﱫ ... Ç Æ Åﱪ[:[1
يوضِّ ح الراغب يف مفرداته كلمة «السبيل» بالشكل اآلﻲﺗ« :الطريق الـذي فيـه
ُسـهولَة ،وجمعه ُسبل»[.[2
ويقول ابن فارس« :السني والباء والالم أصل واحد يَ ّ
دل علی إرسال ﳾء من
السرت وأسبلت السحابة
عل ٍّو إلی ُسفل ،وعلی امتداد ﳾء؛ فاأل ّول من قولك أسبلت ّ
طوال السبيل؛ وهو الطريقُ ،س ِّمي بذلك المتداده،
ماءهـا ومبائهـا ....واملمتد ً
سنبال المتداده.[3[»...
وس ّمي السنبل ً
والسـابلة املختلفة يف السـبل جاثي ًة وذاهبةُ ،
يظهر أ ّن األقوال يف ترجمة كلمة «سبيل» مشرتكة ،وأ َّن املراد منها هو الطريق
والجا ّدة ،حتى إنَّها قد استعملت يف الغالب مع كلمة «الرصاط» باملعنى نفسه ،كام
التأسيﴘ الذي ذكره املرحوم
ال نجد شواهد عديدة للتوضيح
الطربيس ،حيث قال:
ّ
ّ
«الرصاط الطريق الواسع» .ولذا فقد ورد «السبيل» يف جميع الرتجامت اإلنكليزيَّة
بكلمة « ،»wayعىل الرغم من أنّه قد استُعمل يف اإلنكليزيَّة مفردتا «»path
و« »wayأيضً ا ،نتيجة للدقائق املذكورة بني الرصاط والسبيل.
أ ّما آرثر آربري ،فيقول:
«»Surely we guided him upon the way...
فيام يذكر مح ّمد بيكتال اآلﻲﺗ:
«»Lo! We have shown him the way...
ويقول مح ّمد شاكر:
«…»Surely we have shown him the way
وأ ّما عبد الله يوسف ،فكانت عبارته اآلتية:
«»We showed him the way
[ [1سورة اإلنسان ،اآلية .3
األصفهاين ،املفردات يف غريـب القـرآن ،م.س ،ص.223
ّ
[ [2الراغب
[ [3ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،3ص.129
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 .5ﱫ Ë Ê É È ...ﱪ[:[1

يقول صاحب مقاييس اللغة« :الشني والﮑاف والراء أصول أربعة متباينة بعيدة
القياس ،فاأل َّول الشﮑر الثناء عىل اإلنسان مبعروف يولي َﮑ ُه ،وقيل إ ّن حقيقة الشﮑر
العلف القليل.[2[»...
الرضا باليسري؛ يقولون :فرس شﮑور إذا کفاه يس ُمنه ُ
أ ّما الراغب فقد اعترب يف املفردات أ َّن الشكر عبارة عن «تص ّور النعمة
وإظهارها»[ ،[3وينقل يف هذا املجال قولني اثنني:
قيل هو مقلوب عن الﮑَرش؛ أي الﮑشف ،ويضا ّده الﮑفر؛ وهو نسيان النعمة
وسرتها.
وقيل أصله من «عني شَ ﮑری» أي ممتلئة ،فالشﮑر علی هذا هو االمتالء من
ذکر املنعم عليه[.[4
ث ّم يذكر يف توضيح مفردة الكفر فيقول« :كفر النعمة وكفرانها سرتها برتك أداء
شكرها»[.[5
وكذلك األستاذ فوالدوند يف ترجمة هذه اآلية الرشيفة يذكر ما يؤيّد هذا
املعنى[.[6
وبنا ًء عليه:

الشكر هو إظهار الثناء والحمد يف مقابل النعمة أو املعروف

كل منهام يف مقابل اآلخر؛ «إظهار النعمة ونسيان النعمة أو
الشكر والكفر يقع ٌّ
سرت النعمة» .فالكفر يف هذه اآلية ليس يف مقابل اإلميان
[ [1سورة اإلنسان ،اآلية .3
[ [2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،3ص.307
األصفهاين ،املفردات يف غريـب القـرآن ،م.س ،ص.265
ّ
[ [3الراغب
[ [4م.ن.
[ [5م.ن.
[ [6يقول يف عبارته...« :خواه شاكر باشد و ﭘذيرا ﮔردد يا ناسﭙاس».
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أحدهم طرحه بصيغة اسم الفاعل ،فيام طرحه آخر بصيغة صفة املبالغة ،وهو
املفرسين -نكتة لطيفة؛ وهي أ ّن تعبري «الكفور» يكشف
ما يتض ّمن -بحسب تعبري ّ
عن أ ّن الكفران والجحود موجو ٌد بكرثة ﱫ È Ç Æ Åﱪ[.[1
أ َّما اآلن ،فلننظر إىل الرتجامت اإلنكليزيَّة:
يقول مارمادوك بيكتال:
«»whether he be grateful or disbelieving.
إ ّن اإلشﮑال األساس يف ترجمة بيﮑتال هو أنّه فهم من «كفور» الالتديّن ،وعدم
الديني؛ ولذا فقد جاءت ترجمته غري معا ِدلة لألصل.
االعتقاد
ّ
أ ّما آرثر آربري ،فقد قال:
«»whether he be thankful or unthankful.
وبدوره يقول مح َّمد شاکر أيضً ا:
«»he may be thankful or unthankful.
فيام قال يوسف عيل:
«»whether he be grateful or ungrateful.
عىل الرغم من أ َّن الدقائق املوجودة يف مفردﻲﺗ «شاكر» و«كفور» مل ترد يف
الرتجامت املذكورة ،ولكن يظهر أ ّن الرتجامت األخرية منها أبلﻎ ّ
وأدق إىل ح ٍّد ما.
 .6ﱫ  ... Ð Ï Î Íﱪ[:[2

حول جذر كلمة «سالسل» يذكر ابن فارس اآلﻲﺗ« :الس ُني والالم أصل واحـد،
وهـو مـ ّد الﴚء يف رفقٍ وخفاء ...ثم يُح َمل عليه ...والسلّة واإلسالل الرسقة....
[ [1سورة سبأ ،اآلية .13
[ [2سورة اإلنسان ،اآلية .4
222

ﺗﺮﺟﺎﻤت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﱠﺔ -دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﱠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺴﻮرة اﻹﻧﺴﺎن-

ُس ِّميت سلسلة ألنّها ممت ّد ٌة يف االتّصال .قال بعض أهل اللغة :السلسلة اتّصال
الﴚء بالﴚء»[.[1
اضطرب كأنّه ت ُُص ِّو َر منه ت ََسل ٌُّل
ويقول الراغب يف املفردات« :ت َسلَسل الﴚء
َ
سل الشـيء
مرت ّد ٌد فر ّدد لفظه تنبي ًها عىل تر ّدد معناه ،ومنه السلسلة والسالسلّ ...
َسل السيف من ال ِغ َمد.[2[»...
مـن الشـيء ن ْز ُعـه ک ّ
أ ّما األستاذ فوالدوند ،فقد تلقّى من هذه الكلمة معنى «الزنجري» وأدرجها يف
عبارته الفارسية[.[3
قائال:
وقد أورد مح َّمد شاکر يف ترجمته ً
«»Surely we have prepared for the disbelievers chains....
وكذلك آرثر آربري استعمل املفردة نفسها:
«»Surely we have prepared for the unbelievers chains...
يف حني أ ّن بيكتال مل يستعمل هذه املفردة ،بل قال:
«»Lo! We have prepared for disbelievers manacles and...
يبدو أ ّن مفردة « »chainتتناسب أكرث مع األصل الذي ذكره ابن فارس ،يف
حني أ َّن مفردة « »manacleتتناسب أكرث مع القيد والوصف واملعنى املتعارف.
 .7ﱫ Ò ...ﱪ[:[4

يقول ابن فارس« :السني والعني والراء أصـل واحـد ّ
يـدل عىل اشتعال الﴚء
واتّقاده وارتفاعه»[.[5
[ [1ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،3ص.60
األصفهاين ،املفردات يف غريـب القـرآن ،م.س ،ص.418
ّ
[ [2الراغب
[« [3مـا بـراى کـافران زنجريها .....آماده کردهايم».
[ [4سورة اإلنسان ،اآلية .4
[ [5ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،3ص.75
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رسه العالَّمة الطربيس يف ذيل اآلية
ويقول الراغب« :السعر التهاب النار»[ .[1كام ف ّ
بـ«النار املوقدة» ،واقرتب من هذا املعنى األستاذ فوالدوند يف ترجمته الفارس َّية[.[2
إ ّن املقدار املسلّم هو أ ّن مفردة السعري لها أكرث من معنى:
ـ النار
ـ املصحوبة باالشتعال
ـ الحرق البالﻎ والفائق.
واآلن ،فلننظر يف الرتجامت اإلنكليزيَّة كيف تُرجمت هذه الكلمة:
يقول بيكتال:
«»... and a raging fire.
ويقول آربري يف ترجمتها:
«»... and a Blaze.
أ ّما شاکر ،فقد قال:
«»... and a burning fire.
وقال يوسف عيل:
«»... and a Blazing fire.
وأ ّما معجم أوكسفورد ( ،)Oxfordفقد ترجم مفردة « »Rage/ reidgباآلﻲﺗ:
«»Violent anger, of storms, fires, battles etc. continue violently.
وحول كلمة « »blazeيقول:
شعلة النار املتوقِّدة bright ﬂame or fire
األصفهاين ،املفردات يف غريـب القـرآن ،م.س ،ص.411
ّ
[ [1الراغب
[ [2حيث أورد هذه العبارة« :و شـعلههـای فروزان آتﺶ».
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يف حال اعتربنا أ َّن العنارص األساس يف كلمة «سعري» هي «النار»« ،الشعلة
خاص» ،فإ ّن كلمة بيكتال ال ِ
توصل َّإال معنى النار
القويّة» و«اإلحراق بشكلٍ ّ
الخاص ،يف حني أ ّن كلمة شاكر ال توصل َّإال معنى النار واإلحراق .ويبدو
واإلحراق
ّ
أ ّن مفردة « »Blazeالتي كُتبت بحرف « »Bكبرية يف ترجمة آربري هي الكلمة
ّ
واألدق يف الرتجمة.
األنسب

 .8ﱫ ... Ø × Ö Õ Ôﱪ [:[1
يقول ابن فارس يف رشحه ملفردة «بر»« :الباء والراء يف املضاعف أربعة
َبت .فأ ّما الصدق فقولهم صدق
أصول :الصدق ،وحﮑاية الصوت ،وخالف البحر ،ون ٌ
فال ٌن َو بَرَ ،وبَ َّرتْ ميينه َصدقت ،وأَب ّرها أمضاها علی الصدق».
«التوسع يف فعل الخري»[.[2
ويقول الراغب:
ُّ
ويقول مارمادوك بيﮑتال يف ترجمته:
«»Lo! The righteous shall drink...
وكذلك قال مح ّمد شاکر:
«»Surely the righteous shall drink of...
قائال:
أ َّما آرثر آربري ،فقد جاء بكلم ٍة أخرىً ،
«»Surely the pious shall drink of....
وحيث إ ّن معجم أوكسفورد ذكر يف معنى كلمة « »pious / paiosاآلﻲﺗ:
»or having religion to devotion deep a showing«.
يل هو التع ّهد والتع ّبد ،ولك ّن كلمة « »rightتعني الصدق
لذا فإ ّن معناها األص ّ
والصواب ،وصفتها أقرب إىل معنى «الصدوق»؛ ولذا فإ َّن قول بيكتال وشاكر أكرث
[ [1سورة اإلنسان ،اآلية .5
ويف ترجمته لهذه اآلية الرشيفة ،يقول األستاذ فوالدوند« :بـه يقـني ابـرار و نيﮑـان از جامی مينوشند ،»...حيث استنسب أن
يُر ِفق ترجمته لألصل بكلمة «نيﮑـان» أيضً ا.
األصفهاين ،املفردات يف غريـب القـرآن ،م.س ،ص.114
ّ
[ [2الراغب
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ولعل باإلمكان اعتبار توضيح الراغب من لوازم الصدق
تناس ًبا مع قول ابن فارسّ ،
والصواب.

 .9ﱫ ) * ...ﱪ[:[1
بواجب
لـيس
ٍ
ُع ِّرف النذر يف عبارة الراغب باآلﻲﺗ« :النذر أن توجب علی نفسك ما َ
ل ُحدوث أمرٍ»[ .[2ويقول ابن فارس« :النون والذال والراء کلمة ّ
تدل علی تخويف أو
ِب .[3[»...ويقول املرحوم
تخ ّوف منه اإلنذار ...والنذر أيضً ا ما يجب کأنّه نُذر أي ا ُوج َ
يل ،فعل ب ّر يُو ِج ُبه اإلنسان علی نفسه.[4[»...
الطربيس« :وال َّنذر :عقد عم ّ
اري[ ،[5فهذا ما
أ ّما ملاذا ترجم األستاذ فوالدوند زمان الحال إىل املاﴈ االستمر ّ
اري.
ليس مفهو ًما عندنا ،وال ميكن أن نجد يف اآلية دالل ًة عىل زمان املاﴈ االستمر ّ
ومضافًا إىل ذلك ،فاألستاذ نفسه يف هذه املجموعة من اآليات التي تتّحد جميعها
يخصص اآليتني  7و 8بتغيري زمانهام عن زمان
يف السياق الواحد واملداليل نفسهاِّ ،
سائر اآليات .إذا ما لوحظ شأن النزول ،فإ َّن مجموعة اآليات من بداية ﱫ { zﱪ
يل والزهراء والحسنني ،وبدون تغيري
إىل اآلية  22جاءت يف شأن ع ٍّ
الزمان ميكن لآليتني األوليني أيضً ا أن ينطبقا عىل ذلك.
ٌ
إشكال من هذه الناحية ،ولكن ميكننا أن
أ ّما يف الرتجامت اإلنكليزيَّة فال يُل َحظ
إشكاال آخر يف اختيار املفردة املناسبة ،حيث جاءت عباراتهم وفق اآلﻲﺗ:
ً
نجد
مح َّمد شاكر:
«»They fulfill vows and fear a day...
آرثر آربري:
«»They fulfill their vows, and...
[ [1سورة اإلنسان ،اآلية .7
األصفهاين ،املفردات يف غريـب القـرآن ،م.س ،ص.487
ّ
[ [2الراغب
[ [3ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،5ص.414
[ [4الطربيس ،مجمع البيان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،10ص.208
[ [5فقد ذكر األستاذ فوالدوند الرتجمة اآلتية(« :هامن بندﮔانی که) بـه نـذر خـود وفـا مـيﮑردنـد و از روزی که ﮔزند آن.»...
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مارمادوك بيكتال:
«»)Because( they perform the vow and...
الفردي بامتثال
يظهر أ ّن مضمون اآلية هو الوفاء بالنذر ،أي االلتزام والتع ّهد
ّ
الفعل أو النذر ،مثل الوفاء بالعهد الذي هو من خصائص املؤمنني[ .[1وهذا املعنى
ينسجم مع عبارات « »fulfill...أكرث منه مع غريها .وقد ات ّجه األستاذ بيكتال يف
ترجمته إىل أداء النذر ال إىل الوفاء به؛ وبعبار ٍة أخرى :مل يجعل التع ّهد وااللتزام يف
أداء النذر مركز تو ّجهه ،مع أ ّن النتيجة وحاصل الرتجمة هو أنّهم يوفون بالنذر،
ويبدو أ ّن مج ّرد النذر ال يُع ّد بح ّد ذاته فضيلة ،ولذا فكلمة « »performيف هذا
السياق ليست مناسبة.
 .10ﱫ 7 6 5 4 3 2 1ﱪ[:[2
يقول بيكتال يف ترجمته لآلية:

»And feed with food the needy wretch, the orphan and the
«prisoner, for love of Him.
وكذلك مح ّمد شاكر أورد وفق الرتجامت املذكورة اآلﻲﺗ:
»And they give food out of love for Him to the poor and the
«orphan and the captive.
رصح آرثر آربري:
وباملضامني نفسها ّ
»They give food, for the love of Him, to the needy, the orphan,
«the captive.
هذا ،ويف الرتجامت املذكورة نكات جديرة بالدراسة ،نذكرها يف ما يأﻲﺗ:
[ [1سورة البقرة ،اآلية .177
[ [2سورة اإلنسان ،اآلية .8
عبارة األستاذ فوالدوند يف ترجمته لهذه اآلية هي« :و به (ﭘاس) دوستی (خدا) بينـوا و يتيم و اسري را خوراک ميدادند».
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املفرسين والباحثني القرآن ّيني إىل أ َّن ضمري «الهاء» يف «عىل ح ّبه»
أ .يذهب أكرث ّ
يرجع إىل الطعام ،وقد ذكروا أ ّن الدليل عىل ذلك هو ظاهر الكالم مضافًا إىل
اآلية التي تليها .ويقول املرحوم العالّمة الطباطبا ّﻲﺋ يف تفسريه القيِّم امليزان:
«ضمري علی ح ّبه للطعام علی ما هو الظـاهر ،واملراد بح ّبه توقان النفس إليه
لش ّدة الحاجة ،ويؤيّد هـذا املعنـی قولـه تعـالی :ﱫ ! " & % $ #
قوال مفاده أ ّن الضمري يرجع إىل الله[ ،[3وير ّد عليه
'( ﱪ[ .[2[»[1ث ّم ينقل ً
بقوله« :ويَدفعه أ ّن قوله -تعالی -حﮑاية منهم ﱫ  < ; : 9ﱪ يُغني
عنه»[.[4
الطربيس يف املجمع الكالم نفسه ،ويقول)« :عﻠﯽ ح ّبـﻪ( أي علـی
وكذلك يؤيّد
ّ
حب الطعام ،واملعنی :يطعمون الطعام أش ّد ما تﮑون حاجتهم إليه؛ وصفهم
ّ
[[5
الله سبحانه بـاألثرة علی أنفسهم. »...
وبنا ًء عليه ،فمجموع الرتجامت املذكورة قد ترجمت من هذه الجهة خالفًا
املفرسين املمتازين ،وأرجعوا الضمري يف « »Himإىل الله
للظاهر وخالفًا لرأي ِّ
تعاىل.
ب .مع االلتفات إىل أه ّم ّية اإلشارات والدالالت التي تُف َهم من مجموع البيان
والكالم ،يبدو أ ّن ترجمة األستاذ فوالدوند هي –أيضً ا -قد ابتعدت من هذه
النص املبدأ؛ وذلك أل ّن )عﲆ ح ّبﻪ( يف اآلية الرشيفة قد وقعت بعد
الجهة عن ّ
املعنوي من الناحية البالغيَّة؛
رص أو اختصاص لتقدميه
أي ح ٍ
ّ
املفعول ،وال نرى ّ
حب الله» ليس له
ولذا فام ذُكر يف ترجمة األستاذ فوالدوند من تقديم «عىل ّ
أي وجه .هذا اإلشكال يظهر –أيضً ا -يف ترجمة بيكتال وإ ْن كان بشكلٍ آخر؛
ّ
[ [1سورة آل عمران ،اآلية .92
[ [2الطباطباﻲﺋ ،امليزان فـي تفسـري القـرآن ،م.س ،ج ،20ص.126
[ [3انظر :م.ن.
[ [4انظر :م.ن.
[ [5الطربيس ،مجمع البيان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،10ص.216
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وذلك ألنّه قد أورد «عىل ح ّبه» يف آخر الكالم .ويف هذا املجال نجد شاكر يق ِّدم
لنا -الرتجمة األنسب.ج .كلمة «مسكني» قد تُرجمت يف الرتجامت اإلنكليزيَّة بأشكا ٍل مختلفة .وقبل
أن نبدي رأينا حولها نبحث أصل جذرها من املصادر املعتربة.
صحيح ّ
ويدل عىل «خالف
يرى ابن فارس أ ّن جذر السني والكاف والنون
ٌ
االضطراب والحركة»[.[1
ويقول الراغب« :السﮑون ثبوت الﴚء بعد تح ّرك ...واملسﮑني قيل هو الذي ال
املسكني أسوأ
ﳾء لـه ،وهو أبلﻎ من الفقري»[ .[2واعتربت مصادر أخرى -أيضً ا-
َ
حاال من الفقري[.[3
ً
وقد ترجمه مح ّمد شاكر بـ « ،»the poorوهو ما يظهر أنّه معا ِدل املحتاج
والفقري.
كام أورد آربري « »the needyمعا ِد ًال لها ،وهو ما يقرب من املعا ِدل السابق.
أ ّما بيكتال فقد أرجعها مع ٍ
مزيد من التوضيح إىل «.»the needy wretch
ٍ
مفردات أكرث ،ولكن يبدو أ ّن بإمكانها أن تق ّدم
وعىل الرغم من أنَّه قد استخدم
معنى املسكني بشكلٍ أفضل.
 .11ﱫ ...< ; : 9ﱪ[:[4

أصـل واحـد ّ
يـدل علـی
يقول صاحب مجمع املقاييس« :الواو والجيم والهاء ٌ
مقابلة الﴚء والوجه مستقبل لﮑل ﳾء ...والجاه مقلوب.[5[»...
[ [1ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،3ص.88
األصفهاين ،املفردات يف غريـب القـرآن ،م.س ،ص.417
ّ
[ [2الراغب
[ [3انظر مثالً :الجوهري ،إسامعيل بن حامَّد :تاج اللغة وصحاح العرب َّية ،تحقيق :أحمد عبد الغفور العطار ،ط ،4بريوت،
مؤسسة النرش
دار العلم للماليني1407 ،هـ.ق1987 /م ،ج ،5ص2137؛
ّ
العسكري ،أبو هالل :الفروق اللغويَّة ،تحقيق ونرشَّ :
اإلسالمي التابعة لجامعة املد ِّرسني ،ط ،1قم املقدَّسة1412 ،هـ.ق ،ص.90
ّ
[ [4سورة اإلنسان ،اآلية .9
[ [5ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،6ص.88
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العالمة
ويقول صاحب املفـردات« :وجه الله ،ذات الله» .فيام يقول املرحوم ّ
يف امليزان« :وجه الﴚء هو ما يستقبل به غريه ،ووجهه -تعالی -صفاته الفعل َّية
الﮑرمية التي يفيض بها الخري علی خلقه من الخلق والتدبري والرزق.»...
وقد أورد األستاذ فوالدوند يف ترجمته ما يؤيّد هذا املعنى[ .[1كام أورد بيكتال
وشاكر مع ًنى مشرتكًا لوجه الله ،واملعنى الذي ذكروه هو الزمة هذه املفردة،
ويبدو أنّها ترجمة مناسبة.
يقول شاكر:
«»We only feed you for Allah’s sake...
فيام قال بيكتال:
«»)saying( we feed you, for the sake of Allah only...
أ ّما آربري فقد تو ّجه نحو املعنى الحر ّيف الذي نرى أنَّه مضل ٌِّل متا ًما؛ إذ جاءت
ترجمته وفق اآلﻲﺗ:
«»...We feed you only for the face of God
أي نح ٍو من التوضيح
إ ّن اإلتيان برتجمة بهذا الشكل،
َّ
وبخاصة أنَّها مل تتض ّمن ّ
والتفسري ،يثبت -بح ّد ذاته -صفات املخلوق للخالق ،وهذا ما ينكره علم كالم
اإلمام َّية بشكلٍ كامل.
 .12ﱫ  J I H G F E Dﱪ[:[2

أصل ّ
يـدل علی
يوضِّ ح ابن فارس كلمة «قمطرير» باآلﻲﺗ« :القاف وامليم والطاء ٌ
الصبي بقَامطه»[.[3
جمع وتج ّمع .من ذلك القمط :شَ ّد أعصاب
ّ
[ [1يقول« :برای مـا خشـنودی خداسـت کـه بـه شـام ميخورانيم و ﭘاداش و سﭙاسی از شام منيخواهيم».
[ [2سورة اإلنسان ،اآلية .10
[ [3ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،5ص.27
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رش ،وقد اقمط ّر اليوم
وكذلك يقول يف املجمع« :قمطري ًرا أي الشديد يف ال ّ
رشه بعضه علی بعض»[.[1
ا ِقمطرا ًرا ويوم قمطرير وقَامطر کأنّه قد ّ
التف َ ّ
وبدوره قال الراغب« :قمطري ًرا أي شدي ًدا».
قائال:
وقد استعمل بيكتال يف ترجمته مفردة «ً ،»fate of
«»Lo! we fear our Lord a day of frowning and of fate.
«عبوسا» أكرث من نجاحه يف معادل
وقد نجح يف اختياره الكلمة التي تعا ِدل
ً
«قمطري ًرا»؛ وذلك أل ّن أيًّا من املصادر املذكورة مل يذكر عالق ًة بني كلمة «قمطرير»
املعنوي األساس هو املشقّة ،الصعوبة ،واالنزعاج؛ وهو ما ال
واملصري .إ ّن العنرص
ّ
توصله كلمة «.»of fate
الكرمية:

وقد اختار آربري كلمة « »inauspiciousحيث يقول يف ترجمته لآلية

«»…for we fear from our Lord a frowning day, inauspicious.
معجمي
إ َّن املعادل الذي اختاره األستاذ آربري هو بدوره مل يكن عىل أساس
ٍّ
قرب
دقيق؛ وذلك أل ّن الش ّدة والصعوبة ال يُف َهامن من هذه الكلمة ،وإ ْن كان مث ّة ٌ
إذا ما الحظنا دائرة معنائ ّية أوسع ،وهو ما يكمن يف االنزعاج وعدم املالءمة.
ويقول األستاذ مح ّمد شاكر يف ترجمته لهذه اآلية:
«»surely we fear from our Lord a stern distressful day.
ٍ
جهات ع ّدة:
ويبدو أ ّن ترجمة شاكر متتاز من
أ .جعلت مفردة « ،»sternوالتي تعني الصالبة والش ّدة ،معا ِد ًال لكلمة
«قمطرير»
[ [1الطربيس ،مجمع البيان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،10ص.208
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نص
ب .استعملت يف تركيبة الجملة الح ّد األقﴡ من الدقّة بلحاظ املقارنة مع ّ
الكالمي (صفتان  +موصوف)
اآلية وال َنفَس
ّ
أقل وأكرث إفادة باملقارنة مع الرتجمتني
ج .استفادت يف إيصال املعنى من ألفاظ ّ
السابقتني.
وهنا ال ميكننا أن نغفل -أيضً ا -عن الدقّة التي اعتمدها األستاذ آربري يف ترجمة
دليل
املفرسون إ ّن اآلية يف مقام تعليل اآلية السابقة ،أي هي ٌ
اآلية؛ حيث يقول ّ
وعلّة لـ ﱫ ... < ; : 9ﱪ ،وهذا ما لحظه آربري يف الرتجمة ،فجعل يف
صدر اآلية كلمة « »forالتي هي مبعنى «.»because
 .13ﱫ `  e d c b aﱪ[:[1
يوضِّ ح ابن فارس معنى كلمة «زمهرير» بـقوله« :فـالربد ممﮑـن أن يﮑـون وضع
مام مﴣ ذکره مـن قـولهم ازمهـ ّرت الﮑواکـب ،وذلك أنّـه
وض ًعا وممﮑن أن يﮑون ّ
مام زيدت فيه املـيم ألنّـه مـن زهـر
إذا اشت ّد الربد زهرت إذًا [و[ أضائَت ،وهذا ّ
الشـيء إذا أضا َء.[2[»...
الربد»[.[3
ويقول صاحب املجمع« :الزمهرير أش ّد ما يﮑون من َ
عىل أ ّن هذه النكتة مل يغفل عنها املرتجمون إىل اإلنكليزيَّة ،بل استعملوها يف
عبارتني:
يقول آربري:
«»...they shall see neither sun nor bitter cold.
أ َّما بيكتال ،فيقول:
«»…they will find there neither )heat of( a sun nor bitter cold.
وبدوره أوصل مح ّمد شاکر -أيضً ا -املضمون نفسه بعبار ٍ
ات أخرى؛ إذ يقول:
[ [1سورة اإلنسان ،اآلية .13
[ [2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،3ص.55
[ [3الطربيس ،مجمع البيان يف علوم القرآن ،م.س ،ج ،10ص.220
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»...they shall find therein neither )the sever heat of( the sun nor
«intense cold.
أ ّما الجدير بالتأ ّمل فهو إيصال معنى اآلية الرشيفة أو عدم إيصالها ،فقد أورد
رش
آربري معا ِد ًال وكأنّه ليس فيه مث ّة خ ٌرب عن الشمس وأ ّن الشمس مصد ٌر لل ّ
واإلزعاج .أ ّما بيكتال فقد اهت ّم -إىل ح ٍّد ما -بالتوازن[ [1يف الجملة ،وأورد يف مقابل
كلمة « »bitterمفردة « »heat ofبني مزدوجني ،يف حني ق َّدم شاكر توضي ًحا أكمل
وأبلﻎ وفيه دقّة أكرث؛ وذلك ألنّه من خالل إيراده لكلمة « »severقبل «»heat
أوجد توازنًا نسب ًّيا بني الربد الشديد والح ّر الشديد .هذا ،وقد وقع األستاذ فوالدوند
يف اإلشكال نفسه الذي وقع فيه آربري[[2؛ وذلك لألسباب اآلتية:
الربودة ال تقع يف مقابل الشمس
ترجمة تص ّور أ ّن الشمس مصد ٌر لﻺزعاج ،يف حني أنّها يف أذهان كثريٍ من
محل رغبة ومح ّبة
الشعوب ّ
الربودة ال تعادل الزمهرير.
 .14ﱫ { z y x wﱪ[:[3

البنيوي ،بحيث تنعكس يف
من جملة املباحث امله ّمة يف الرتجمة إيجاد املعادل
ّ
لغة املقصد مضام ُني لغة املبدأ .ويف الحقيقة فإ ّن ف ّن املرتجِم يكمن يف أن يط ِّبق
تصب يف إيصال
الفنون املوجودة يف لغة املبدأ عىل ما يعادلها يف لغة املقصد؛ حتى ّ
املعنى املطلوب ،ولك ّن هذا األمر يبقى مرشو ًعا ما مل يؤ ِّد إىل اإلرضار مبضمون
الكالم وروحه .وأحد الصيﻎ املوجودة يف اللغة العرب َّية والتي لها تطبيقاتٌ كثرية،
هي صيغة املفعول املطلق التي قد وردت يف اآليات الكرمية كث ًريا .ويستعمل
العرب هذه الصيغة يف أدب ّياتهم يف غايات ثالث:
[1[ Parallel.
[ [2وعبارته هي« :در آن (بهشـت) بـر تختهـا (يخويﺶ) تﮑيه زنند ،در آنجا نه آفتاب ميبينند و نه رسمايی».
[ [3سورة اإلنسان ،اآلية .16
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أ .للتأكيد عىل عامل الفعل؛ مثل :ﱫ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱪ

[[[

«التفت
ب .من أجل تبيني النوع؛ مثل قولهم« :ال تخبط خبط عشواء» ،أو:
َ
التفاتَ األسد»
كل يـوم» ،أو:
ج .مـن أجـل تبيين العـدد؛ مثـل« :تـدور األرض دور ًة واحـدة ّ
ﱫ ﮔ ﮕ ﮖ ﱪ[[[.
هذه الصيغة ليس لها معا ِد ٌل يف اللغة اإلنكليزيَّة عىل ح ّد اطِّالع كاتب هذه
السطور ،وهذا ما يزيد من صعوبة انتقال املعنى إىل اللغة املقصد؛ مبعنى أ َّن عىل
املرتجم أن يح ِّدد نوع استعامل هذه الصيغة عىل ضوء معرفته بها ومبا تقتضيه
بالغة الجملة وفصاحتها ،ومن ث ّم يقوم بنقلها يف قالب ٍ
ألفاظ وبني ٍة مناسبة .يف هذا
املجال نجد بعض املرتجمني قاموا بنقل هذه الصيغة بعينها إىل اللغة املقصد؛ عىل
قائل:
سبيل املثال أورد بيكتال ً
)«(Bright as) glass but (made) of silver, which they (themselves
»have measured to measure (of their deeds).
وكذلك سعى شاكر إىل الحفاظ عىل البنية قدر اإلمكان ،وإ ْن أ ّدى ذلك إىل
انخفاض مستوى سالسة العبارة ومرونتها؛ إذ قال:
«(Transparent as) glass, made of silver; they have measured them
»according to a measure.
وأ ّما آربري فقد سعى إىل إيصال املضمون تاركًا االلتزام بالصيغة:
»«Crystal of silver that they have measured very exactly.
وهذا هو متا ًما ما قام به األستاذ فوالدوند يف ترجمته الفارسيَّة[[[.
[[[ سورة النساء ،اآلية .164
[[[ سورة النور ،اآلية .4
[[[ يقول األستاذ فوالدند« :جامهايی از سيم که درست به اندازه (و با کامل ظرافت) آنها را از کار درآوردهاند».
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قائال:
وكذلك أورد األستاذ يوسف عيل ً
»Crystal - Clear made of silver, they will determine the measure
«thereof )According to their wishes(.
ولكن يبدو أ ّن هذه الرتجامت املذكورة تشرتك يف إشكال؛ وهو اإلشكال الذي
العالمة الطباطباﻲﺋ« :وضـمري
قُ ّدم يف كتابة األستاذ فوالدوند بشكلٍ أوضح .يقول ّ
الفاعل يف (ق ّدروها) لألبرار ،واملراد بتقديرهم اآلنية واألکواب کونها علی ما
شاؤوا من القدر ترويهم بحيث ال تزيد وال تنقص ،کام قال -تعالی :-ﱫð ï
...ò ñﱪ[ ،[1وقـد قـال تعالی قبل :ﱫ & ' ﱪ[.[3[»[2
واملقصود هو أ ّن هذه األكواب البلّورية توضع بني يدي األبرار بقدر ما تشتهيه
لكل من يرغب يف الظرف واملظروف وفق رغبته متا ًما .ولك ّن
أنفسهم؛ توضع وتُه ّيأ ّ
األستاذ فوالدوند له رأي يف ِصنعة األكواب؛ حيث يذكر عبارة «با كامل ظرافت»
أي مبنتهى الدقّة والرقّة .ولكن يظهر أ ّن اآلية ليست بصدد تبيني األكواب بلحاظ
الحجم؛ وإمنّ ا هي بصدد بيان اإلمكانات التي توضع بني أيدي األبرار وعيشتهم
الهن ّية التي عىل أساسها تُوضع بني أيديهم األكواب «عىل قدر ما اشتهت أنفسهم».
بنا ًء عليه ،وكام هو مالحظ ،فرتجمة األستاذ يوسف عيل هي األقرب إىل هذا
املعنى من بني الرتجامت.
 .15ﱫ × Ü Û Ú Ù Øﱪ[:[4

اكتفى بعض املرتجمني بنمذجة صيغة املفعول املطلق دون دراستها وتحديد
مثال بيكتال ،حيث يقول:
معناها يف سياق اآلية .ومن ذلك ً
«»Lo! we, even we, have revealed unto thee the Quran, a revelation.
[ [1سورة ق ،اآلية .35
[ [2سورة اإلنسان ،اآلية .6
[ [3الطباطباﻲﺋ ،امليزان فـي تفسـري القـرآن ،م.س ،ج ،20ص.129
[ [4سورة اإلنسان ،اآلية .23
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ولكن ما هو املعنى الذي ميكننا أن نفهمه من هذه الجملة يف الحقيقة؟
يقول آرثر آربري:
«»Surely we have sent down the Koran on thee, ascending down.
ما قام به األستاذ آربري هنا هو عينه أسلوب بيكتال يف الرتجمة؛ إذ سعى إىل نقل
املفردات والرتاكيب إىل اللغة املقصد وليس أكرث ،وتص ّورهام هو أنّنا إذا استطعنا أن
البنيوي واستطعنا أن نشكّل جملة مشابهة فهذا بذاته
نجد يف اللغة املقصد املعا ِدل
ّ
روح الجملة ومضمونها ومحتواها،
إنجاز ،هذا يف حني أ ّن األَ ْوىل بنقله إىل املخاطب ُ
وهذه األمور ينبغي أن تُق َّدم يف اللغة املقصد من خالل اختيار الشكل والبنية اللذين
وفهام [يف اللغة املقصد[.
أكرث روا ًجا ً
خاصة؛ إذ يقول:
ويف هذا املجال نجد األستاذ شاكر قد بذل دقَّة َّ
»Surely we Ourselves have revealed the Quran to you, revealing
«)it( in Portions
فقد ترجم اآلية بشكلٍ أوضح من خالل بيانه للمراد من صيغة املفعول امل ُطلَق،
حيث اعترب أ ّن الغاية من املفعول املطلق يف هذه اآلية هو بيان النوع ،فيقول
إنّنا قد ن ّزلنا القرآن من ّج ًام وبالتدريج .وهذا األمر نلحظه أيضً ا يف ترجمة األستاذ
فوالدوند[.[1
وهذا ما أورده األستاذ يوسف عيل كذلك ،كام قام يف الحاشية بتوضيح کلمة
« »stagesوتفسريها:
«»It is we who have sent down the Quran to thee by stages.
 .16ﱫ ! " ' & % $ #ﱪ[:[2
[ [1يقول يف ترجمته« :در حقيقت ما قرآن را بـر تو به تدريج فرو فرستاديم.»...
[ [2سورة اإلنسان ،اآلية .26
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يقول الراغب يف مفرداته توضي ًحا ملعنى كلمة التسبيح« :السبح امل َ ّر
الرسيع فـي املـاء ويف الهواء ...والتسبيح تنزيه الله تعالی ،وأصله امل ّر الرسيع يف
رش فقيل :أبعد الله»[.[1
عبادة الله ،و ُجعل ذلك يف فعل الخري کام ُجعل اإلبعاد يف ال ّ
أ ّما ابن فارس ،فريى أ َّن لهذه الكلمة أصلني وجذرين ،حيث يقول« :السني والباء
جنس من العبادة ،واآلخر ِم َن السعي؛ فاأل ّول السبحة وهي
والحاء أصالن أحدهام ٌ
نفال غري فرض .يقول الفقهاء :يجمع املسافر بني
ويخـتص بذلك ما کان ً
الصالة،
ّ
الصالتني وال يسبح بينهام؛ أی :ال ينتفل بينهام بصالة .ومن الباب التسبيح ،وهو
کـل سـوء ،والتنزيـه التبعيد ....واألصل اآلخر السبح
جل ثنـاؤه مـن ّ
تنزيه الله ّ
والسباحة العو ُم يف املاء ،والسابح من ال َخيل الحسن م ّد اليـدين يف الجري.[2[»...
ويذكر بيكتال عبارة « »to glorifyمعا ِد ًال للتسبيح ،ويقول يف ترجمة اآلية
املذكورة:
»And worship Him )a portion( of the night. And glorify Him
«through the live long night.
وكذلك اختار شاكر هذه الكلمة ،ولك ّنه استعملها بصيغة اسميَّة:
»And during part of the night adore Him and give glory to Him
«)a( long )part of the( night.
أ ّما آربري فقد استخدم معا ِد ًال آخر يف ترجمته؛ إذ يقول:
»And part of the night bow down before Him and magnify Him
«through the long night.
وحول كلمة « »magnifyيقول معجم أوكسفورد:
»make sth. appear, as a lens or microscope dose, exaggerate, give
«praise to )God( )arch(.
األصفهاين ،املفردات يف غريـب القـرآن ،م.س ،ص.221
ّ
[ [1الراغب
[ [2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،م.س ،ج ،3ص.125
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أ ّما حول كلمة « ،»glorifyفيقول:
»make )sth / sb ordinary or bad( appear better or more noble
(than it / he really is. )a( )arch( praise )sb / sth( highly , glorious. )b
«To )Bible( worship )sb( glorify God.
وكام يُال َحظ يف النصوص القدمية ،فقد جاءت كلمة « »magnifyمبعنى الحمد
والثناء ،كام استُعملت كلمة « »glorifyيف النصوص الدين َّية مبعنى العبادة والتقدير،
كل من املفردتني هو التعظيم ونو ٌع من التمجيد
عىل أ ّن العنارص املعنويّة األساس يف ٍّ
والتقدير ،يف حني أ ّن كلمة التسبيح ،كام هو مستفا ٌد من كالم الراغب وابن فارس،
كل سوء وعن ما ال يليق) .ويف الحقيقة ،فالعنرص
مبعنى التنزيه والتبعيد (البعد عن ّ
الحق -تعاىل -ونفيها
األساس يف كلمة التسبيح هو حذف الصفات التي ال تليق مبحﴬ ّ
جل وعال .ومن هنا ،فاختيار الكلمتني اإلنكليزيَّتني املتق ِّدمتني ال ميكنه أن يوصل
عنه ّ
املعنى القرآ ّين ،بل يجعلهام من سن ٍخ آخر مغاير لسنخ املعنى القرآ ّين.
وأ ّما حول كلمة « ،»transcendفجاء يف معجم أوكسفورد:

»be or go beyond the range of )human experience, belief, powers of
description etc.( Such matters transcend mans knowledge i.e. we can
«not know about them. a( be much better or greater than sb / sth.
ويف توضيحه لكلمة « ،»transcendentيقول:
«…»Extremely great supreme
ومع االلتفات إىل التوضيحات املذكورة ،يبدو أ ّن الكلمة األخرية ،بلحاظ العنارص
املعنويَّة الرئيسة ،تع ّد معا ِد ًال أفضل من الكلامت األخرى املستعملة يف الرتجامت
اإلنكليزيَّة املذكورة.
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ﺗﺮﺟﺎﻤت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﱠﺔ -دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﱠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺴﻮرة اﻹﻧﺴﺎن-

ﺧاتمة:

مع دراسة الرتجامت املطروحة لآليات املذكورة من سورة اإلنسان املباركة،
يُال َحظ أ ّن نوع اإلشكاالت املطروحة هو من جنس عدم الدقّة يف املعنى والتفسري،
أو يف البنية ،أو يف عدم مالحظة معاين الكلامت؛ كام يذكر املرحوم آية الله الخو ّﻲﺋ،
فيقول« :وال ب ّد يف ترجمة القرآن من فهمه ،وينحرص فهمه يف أمو ٍر ثالثة:
اللفظي الذي تفهمه العرب الفصحى
 .1الظهور
ّ
الفطري السليم
 .2حكم العقل
ّ
 .3ما جاء من املعصوم يف تفسريه»[.[1
ومن املناسب -هنا -ذكر أه ّم النكات املفتاح ّية والعمل ّية للرتجمة الصحيحة من
وجهة نظر األستاذ املرحوم آية الله معرفة ،حيث يقول:
« ...وبالجملة ،فالواجب عىل املرتجم -ترجمة معنويَّة صحيحة -أن يتَّبع
الخطوات التالية:
فهام جيِّ ًدا دقيقًا ،والتأكُّد من ذلك
يل ً
 .1فهم املعنى الجم ّ
 .2تحليل جملة ألفاظ األصل إىل كلامتها وروابطها املوجودة ،وفصل بعضها
ابطي يف لغة األصل،
عن بعض؛ ليعرف ما ٍّ
لكل من معنى ومفاد استقال ّيل أو ر ّ
الخاص معنى زائد عىل ما لأللفاظ
الرتكيبي
والتدقيق فيام إذا كان للوضع
ّ
ّ
من معانٍ  ،ويتأكَّد ذلك عن إمعان.
 .3التح ِّري لكلامت وروابط من اللغة املرتجم إليها ،تشاكل الكلامت والروابط
تشاكال يف اإلفادة واملعاين ،إ ْن حقيق ًة أو مجازًا.
ً
يف األصل،
 .4تركيب هذه الكلامت واأللفاظ تركيبًا صحي ًحا يتوافق مع أدب اللغة
املرت َجم إليها ،أدبًا عال ًيا ،ومراع ًيا ترتيب األصل مهام أمكن.
[ [1الخوﻲﺋ ،أبو القاسم :البيان يف تفسري القرآن ،ط ،4بريوت ،دار الزهراء للطباعة والنرش والتوزيع1975 ،م ،ص.505
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 .5إفراز األلفاظ والكلامت الزائدة التي ال تقابلها كلامت وألفاظ يف األصل،
مثال -بنيوإمنَّ ا زيدت يف الرتجمة لغرض اإليفاء بتامم املعنى ،فيضعها ً
ميل ،وقد يسبِّب
قوسني .لكن ميسك عن تكرار ذلك كث ًريا يف كالم واحد؛ ألنَّه ّ
تشويﺶ فهم املعاين.
 .6أن يرتك األلفاظ املتشابهة كام هي ،ويكتفي بتبديلها إىل مرادفاتها من
تلك اللغة ،فال يتع ّرض لرشحها وبسط معانيها ،فإ َّن هذا األخري من مه َّمة
التفسري فقط.
 .7أن يرتك فواتح السور عىل حالها ،ألنَّها رموز يجب أن تبقى بألفاظها من
غري تبديلٍ وال تفسري.
 .8أن يرتك استعامل املصطلحات العلميَّة أو الف ِّنيَّة يف الرتجمة؛ أل َّن مه ّمة
املرتجم إفراغ املعاين املستفادة إفراغ ًة لغويَّ ًة بحتة.
 .9أن ال يتع َّرض لآلراء والنظريّات العلميّة ،فال يرتجم الكلامت الواردة يف
القرآن مبعاين اكتشفها العلم ،بل يرتجمها حسب االستفادة اللغويّة؛ لتكون
التأدية لغويَّ ًة بحتة.
 .10أن تقوم هيئة أو لجنة متشكِّلة من علامء صالحني لذلك ،ومعروفني
بسالمة الفكر والنظر واالجتهاد؛ أل َّن الرتجمة الفرديَّة ،كالتفاسري الفرديَّة غري
الجامعي أبعد من
األقل يكون العمل
مأمونة عن الخطأ واالشتباه كث ًريا ،وعىل ّ
ّ
عمال فرديًّا؛ ولذلك يكون آمن وأحوط بالنسبة إىل كتاب اللّه
مام يكون ً
الزلل ّ
العزيز الحميد.
 .11أن توضع الرتجمة مع األصل ،مصحوبًا معها ،فال يق ّدم إىل مختلف
النص العر ّيب األصل»[.[1
األقوام وامللل ،تراجم مج ّردة عن ّ

رسون يف ثوبه القشيب ،ط ،2مشهد ،الجامعة الرضويَّة للعلوم اإلسالميَّة1425 ،هـ.ق/
[ [1معرفة ،مح َّمد هادي :التفسري واملف ِّ
1383هـ.ش ،ج ،1ص.143-141
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ِ
املعادالت املناسبة
تقن َّيات اختيار
اخلاصة
لألسامء القرآن َّية
َّ

-دراسة توصيف َّية خلمس ترمجات إنكليز َّية-

د .الس ِّيد عبد املجيد طباطبايئ لطفي

( )1أستاذ يف قسم اللغة اإلنكليزيَّة يف كلِّيَّة العلوم اإلنسانيَّة يف جامعة آزاد اإلسالميَّة  -قم املقدَّسة.

()1

ّ
مقدمة:

يصف «كراسوفيتﺶ»[ [1أسامء األعالم واألماكن الواردة يف اإلنجيل بأبرز الشواهد
اللغويَّة والثقاف َّية عىل حقيقة رسعة تح ُّول اإلنجيل أله ّم املراجع يف الحضارة
األوروب َّية ،ومن ث َ َّم ثقافات العامل .فقد غذَّت نصوص اإلنجيل –سواء املكتوبة
أم املنقولة عرب الصدور -الحياة الدين َّية والتقاليد الثقاف َّية؛ إذ انتقلت األسامء
الخاصة فيه لهذه الحاضنة الثقافيَّة من جيلٍ إىل آخر عن طريق ترجامت اإلنجيل،
َّ
فضال عن أبرز اآلثار األدب َّية والدراسات اللغويَّة األلسن َّية؛ ما
واألدب َّيات الشعب َّيةً ،
فضال عن تكريس
الخاصةً ،
ساهم يف املحافظة عىل الصيغة اإلنجيل َّية الكلِّ َّية لألسامء
َّ
أه ِّم َّيتها؛ بوصفها أحد املنابع األصيلة لتقوية عمل َّية التح ُّول اللفظ َّية واملعنويَّة عىل
أساس قواعد االستحالة يف العربيَّة ،والعربيَّة ،واليونانيَّة ،والالتينيَّة ،وباقي اللغات
األوروب َّية.
ويصدق األمر نفسه عىل القرآن الكريم الذي يشكِّل أساس الحضارة اإلسالم َّية؛
إذ ال يخفى تأثريه عىل مختلف املستويات الثقاف َّية يف الدول اإلسالم َّية كافَّة ،وغري
اإلسالم َّية أيضً ا .وميكن مالحظة القسم األكرب من ذلك التأثري يف املعلومات اللغويَّة
فضال عن
الساموي يف اآلثار األدبيَّة والعلميَّةً ،
الغنيَّة التي يعكسها ذلك الكتاب
ّ
الخاصة مبكانة مم َّيزة من بني
ترجامته .ويف هذا السياق ،تحظى األسامء القرآن َّية
َّ
تلك املعطيات؛ إذ ميكن من خالل دراستها وتحليلها تسليط الضوء عىل زوايا
تاريخ َّية مه َّمة من الثقافة والحضارة اإلسالم َّية.
الخاصة بحثٌ
مستقل يف دراسات الرتجمة؛ حيث بُذلت
ٌّ
وقد أُف ِر َد لرتجمة األسامء َّ
محاوالت جا َّدة يف هذا الخصوص من ِقبَل منظِّرين وباحثني؛ من أمثال« :جون
نيومارك» (1988م) ،و«هاريف» ( ،)Herveyو«هيجنز» (2002( )Higginsم)[،[2
[1[ Krašovec, J.: The Transformation of Biblical Proper Names, Published by T & T Clark, 2010.
[2[ Hervey, S. and I. Higgins: Thinking French Translation, a Course in Translation, 2002.
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اﻟﺨﺎﺻﺔ
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ﱠ

و«فريمز» (2003( )Vermesم)[ ،[1فضالً عن در ٍ
اسات أخرى يف ترجمة األسامء
الخاصة قام بها باحثون إيران ّيون[.[2
َّ

ٍ
معادالت
وعىل الرغم من أه ِّم َّية املوضوع قرآن ًّيا ،مل تح َظ دراسة اختيار
الخاصة مبا يناسبها من اهتامم .وتأﻲﺗ هذه املقالة محاول ًة لدراسة
لألسامء القرآنيَّة
َّ
التقن َّيات التي اعتُ ِمدت الختيار املعا ِدالت اإلنكليزيَّة املالﻤﺋة لألسامء القرآن َّية
الخاصة من ِق َبل كبار املرتجمني الذين عملوا عىل ترجمة القرآن الكريم إىل اللغة
َّ
اإلنكليزيّة؛ من قبيل« :جورج سيل» ( ،)George Saleو«جان ميدوز رادويل»
( ،)John Medows Rodwellو«مح َّمد مارمادوك بيكتال» (Mohammed
 ،)Marmaduke Pickthallو«آرثر جان آربري» (،)Arthur John Arberry
و«عبد الله يوسف عيل» (.)Abdullah Yusuf Ali
واعتمدت هذه الدراسة التوصيف َّية عىل املعيار الذي اعتمده «فان كوييل» يف
تقن َّيات اختيار املعادالت املالﻤﺋة لتلك األسامء[.[3
ﱠ ً
ﱠ
ﱠ
ﱠ
أول :نﻈرة على الخلﻔية األدبي�ة لﻸسماء الخاﺻة:

الخاصة؛ هام:
هناك بعدان يجب أخذهام بعني االعتبار يف تعريف األسامء
َّ
االسمي ()noun phrase؛ إذ يجب التن ُّبه إىل الدور
االسم ( ،)nounوالرتكيب
ّ
االسمي[ .[4فقد ع َّرف "لنجندونك"
النحوي القائم عىل التمييز بني االسم والرتكيب
ّ
ّ
[1[ Vermes, A. P.: “Proper names in translation: an explanatory attempt”, Across Languages and Cultures,
4 )1(, 2003.
[2[ Sabzalipour, M. and K. Pishkar: “Translation strategies of proper nouns in children’sLiterature”,
Journal of Applied Linguistics and Language Research, Vo. 2, Issue 6, 2015. Available online at www.jallr.
ir; Asadi Amjad, F. and M. Farahani )2013(. “Problems and strategies in English translation of Quranic
divine names”, International, Journal of Linguistics, Vol. 5 No. 1; FARAHZAD, 1995.
[3[ Van Coillie, J.: “Character Names in Translation: A Functional Approach”, in J.Van Coillie, & W.
& P Verschueren )eds.(, Children’s Literature in Translation: Challenges and Strategies, Manchester
Kinderhook: St. Jerome Publishing, 2006.
[4[ Langendonck, W. V.: Theory and Typology of Proper Names, Mouton de Gruyter, Berlin New York,
2007, 17.
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الخاص باآلﻲﺗ" :هو االسم الذي يشري إىل ظاهر ٍة فريد ٍة عىل مستوى التقليد
االسم
ّ
معنى مع َّي ًنا ،فال يصل
اللسا ّين املتعارف؛ ما مي ِّيزه عن غريه يف تركيب َّ
معني ،فإ ْن أفاد ً
الدور إىل معناه الحر ّيف".
الخاصة يف مجموعات؛ شملت األوىل أسامء األعالم،
وص َّنف «لنجندونك» األسامء َّ
والحيوانات ،واألماكن ،وعد ًدا من األسامء األخرى ،بينام جمع أنوا ًعا أخرى من
ٍ
قسمها إىل مجموعات
األسامء؛ كاأللقاب يف
مجموعات أخرى .أ َّما نيومارك[[1؛ فقد َّ
ثالث تشمل :األعالم ،واألشياء ،واملناطق الجغراف َّية.
ﱠ
ً
ﺛاني�ا :األسماء الخاﺻة من مﻨﻈار ﻓلسﻔة اللغات:

الخاصـة للرتجمـة مـن عدمهـا،
قبـل الخـوض يف موضـوع قابل َّيـة األسـامء
َّ
ينبغـي اسـتعراض اآلراء الفلسـفيَّة ذات الصلـة بطبيعـة تلـك األسـامء .ويف مـا
يـأﻲﺗ عـدد منهـا:
الخاصة« :تشري األسامء
يقول «جون استيوارت ميل» يف تعريفه الكالسي ّ
يك لألسامء َّ
الخاصة إىل أفرا ٍد يُد َعون بها ،دون وجود عالمة تشري النتساب تلك األسامء إليهم»[.[2
َّ
فضال عن اإلشارة
أ َّما «غوتالب ِف ِر ِغه» فيأخذ بعني االعتبار املعنى ()sense؛ ً
الخاص مفهو ٌم يُبدي
الخاص[[3؛ إذ يرى أ َّن االسم
( )referenceيف تعريف االسم
ّ
ّ
للوهلة األوىل قربًا من املعنى الحر ّيف ،لك َّنه ينتهي بنو ٍع من اإلبهام يف املعنى
الخاص وظيف ًة
املتداعي .ليصار من مجموع آراء «ميل» و«فرغه» إىل أ َّن لالسم
ّ
أي وظيفة يف الداللة التض ُّمن َّية
تفكيك َّية ( ،)denotationمن دون أ ْن يكون له ّ
(.)connotation
[1[ Newmark, Peter: A Textbook of Translation, London, Prentice Hall, 1988b.
[2[ Langendonck, W. V.: Theory and Typology of Proper Names, Mouton de Gruyter, Berlin New York,
2007, p24.
[3[ Ibid.
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ﱠ

ويختار «برتراند راسل» نظريّة «فرغه» ،متب ِّن ًيا القول بالفرق بني األسامء
الخاصة األصيلة وغري األصيلة؛ إذ يع ّد ضامئر اإلشارة من األوىل ،بينام ينسب
َّ
بعض أسامء العلم للثانية .وتصبح تلك األسامء مج َّرد توصيفيَّة ،حني تفقد أصالة
ما وضُ ِع َت له.
الخاص ال يتشكَّل من االسم
يف حني يرى «لودفيﻎ فينجشتاين» أ َّن معنى االسم
ّ
نفسه ،بل من التوصيف الذي يلحق به[.[1
الخاصة إىل مجموعتني :األوىل
إذًا ،ميكن تقسيم اآلراء الفلسف َّية حول األسامء
َّ
الخاص الذي يعادل االسم امل ُشار إليه ،والثانية
اإلشاري لالسم
تكتفي مبنح الدور
ّ
ّ
الخاص أبعد من مج َّرد االكتفاء باإلشارة إىل ظاهرة معيَّنة،
تضيف دو ًرا آخر لالسم
ّ
دو ًرا يتمثَّل بالدالالت املعنويَّة الضمن َّية .وقد تب ّنت هذه الدراسة املجموعة الثانية يف
منهج التحقيق.
ً
ﱠ
ﱠ
معادلت األسماء الخاﺻة:
ﺛالﺜا :تقﻨي�ات اﺧتي�ار
ِ

يرى «بيكر» أ َّن عدم وجود معا ِدالت مناسبة بني لغتني يستدعي البحث عن
تقن َّي ٍ
ات يف الرتجمة؛ بعضها سهلة ،واألخرى صعبة[.[2
الخاصة[ .[3ويف هذه
وقد ق َّدم الباحثون مناذج متع ِّددة لطريقة ترجمة األسامء
َّ
املقالة اعتُ ِم َد أمنوذج «فان كوييل».
[1[ Langendonck, W. V.: Theory and Typology of Proper Names, Mouton de Gruyter, Berlin New York,
.ص2007 30
[2[ Baker, M: In other Words: A Course Book on Translation, London, Routledge, 1992, 20.
[3[ Van Coillie, J.: “Character Names in Translation: A Functional Approach”, in J.Van Coillie, & W.
& P Verschueren )eds.(, Children’s Literature in Translation: Challenges and Strategies, Manchester
Kinderhook: St. Jerome Publishing, 2006; Fernandes, L.: “Translation of names in children’s fantasy
literature: Bringing theyoung reader in to play”, New Voices in Translation Studies 2, 2006; FARAHZAD,
1995; Newmark, Peter: Approaches to Translation, London: Prentice Hall, 1988a.
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الجدول اﻷ ﱠول :أﻤﻧوذج «ﻓان ﻛوييل» ) (2006املتﻀ ِّمﻦ لـ  10تقن ﱠيات لﱰجمة
الﺨاﺻة:
اﻷﺳﺎﻤء ﱠ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

عدم الرتجمة ،إعادة خلق ،نسخ
النص أو يف الهامﺶ
عدم الرتجمة مع تقديم توضيح إضا ّيف يف ّ
الخاص باسمٍ آخر متعارف يشرتك معه يف وجو ٍه ع َّدة
استبدال االسم
ّ
اللفظي يف لغة املقصد
إعاد خلق مع التطابق الصوﻲﺗّ أو
ّ
االستبدال مبعادل يف لغة املقصد ()exonym
تداوال من ثقافة لغة املبدأ ،أو باسم دو ّيل معروف ذي وظيفة مشابهة
االستبدال باسمٍ أكرث ً
االستبدال باسمٍ آخر من لغة املقصد
الخاصة)
الرتجمة (األسامء ذات املعاين الضمن َّية
َّ
ضمني آخر أو إضا ّيف
معنى
ٍّ
االستبدال باسمٍ ذي ً
حذف

ﱠ
ً
رابعا :أنواع األسماء الخاﺻة ﻓي القرآن:

ٍ
مجموعات ع َّدة .وقد
الخاصة املذكورة يف القرآن إىل
ميكن تقسيم األسامء
َّ
وزَّعتها موسوعة القرآن الكريم يف  21مجموعة[ .[1والتقسيم اآلﻲﺗ اقتباس من
األمنوذج السابق:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

أسامء األعالم
أسامء املالئكة ،الج ّن ،والشياطني
أسامء القبائل ،األقوام ،والجامعات
أسامء الحيوانات ،النباتات ،واألطعمة
أسامء األشياء
أسامء األماكن
أسامء أنواع العذاب
أسامء األزمنة
أسامء اآلخرة

[ [1دانﺶ نامه اسالمى ،مؤسسه تحقيقات ونرش معارف اهل البيت  ،ال ت .وميكن الحصول عليه عىل الرابط اآلﻲﺗ:
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B9%D984% %D8%A7%D985 %_%D982% %D8%
B1%D8%A2%D986%
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اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺗﻘﻨ ﱠﻴﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﺎ ِدﻻت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﺳﺎﻤء اﻟﻘﺮآﻧ ﱠﻴﺔ
ﱠ

ﱠ
ً
ﺧامسا :مترجمو القرآن إلى اللغة اﻹنكلي��ة:

تدرس املقالة ترجامت خمسة مرتجمني للقرآن ،لناحية عملهم عىل األسامء
الخاصة .وقد اختريت هذه الرتجامت من قرونٍ ثالث ٍة مختلفة؛ بهدف مقارنتها،
َّ
الخاصة.
ومقاربة مسار تح ُّول تقنيَّات ترجمة األسامء القرآنيَّة
َّ
لكل من« :سيل» (1734م)« ،رادويل» (1861م)،
والرتجامت املختارة هي ٍّ
«بيكتال» (1930م)« ،أربري» (1955م) ،و«عبد الله يوسف عيل» (1938م).
وبالنظر إىل هذه الرتجامت ،نجد أ ّن «جورج سيل» قد ترجم القرآن إىل اللغة
النص العر ّيب مبارشة .أ َّما الباحث يف الدراسات اإلسالم ّية «جان ميدوز
اإلنكليزيَّة من ِّ
رادويل» فقد أصدر ترجمته اإلنكليزيَّة للقرآن عام 1861م .يف ما يع ُّد «مح َّمد
إنكليزي مسلم يرتجم القرآن إىل اللغة اإلنكليزيَّة ،وقد
مارمادوك بيكتال» أ َّول
ٍّ
صدرت ترجمته التي حملت عنوان «معنى القرآن املجيد» (THE MEANING
 )OF THE GLORIOUS KORANيف لندن عام 1930م ،بينام صدرت الطبعة
األوىل لرتجمة «أربري» للقرآن عام 1955م .أ َّما «عبد الله يوسف عيل» ،فهو باحثٌ
املؤسسة الرسميَّة السعوديَّة ترجمته
بريطا ٌّين من أصل
ّ
هندي[ ،[1وقد اعتمدت َّ
اإلنكليزيَّة للقرآن عام 1980م ،قبل أن تتب َّنى طباعتها بعد تنقيحها عام 1985م[.[2

_[1[ Wikipedia a )n.d.(. “Abdullah Yusuf Ali”, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Yusuf
Ali.
[2[ Wikipedia b )n.d.(. “The Holy Qur’an: Text, Translation and Commentary”, Available at: https://
en.wikipedia.org/wiki/The_Holy_Qur%27an:_Text,_Translation_and_Commentary.
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ً
سادسا :مﻨﻬﺞ التحقيﻖ:

التوصيفي؛ حيث جرى استخراج ترجامت
اعتمدت املقالة منهج التحقيق
ّ
اإلنكليزي للقرآن .وأ َّما معيار اختيار
النص
األسامء القرآن َّية
الخاصة ودراستها من ِّ
َّ
ّ
لكل
الخاصة ،فكان عىل أساس تقسيم موسوعة القرآن الكريم[ .[1وقد اختري ِّ
األسامء
َّ
موضوع عرشة أسامء عىل األكرث بشكلٍ مو َّجه ،بحيث ميكن توزيعها يف األمنوذج
املنتخب؛ ليصار إىل دراستها وتحليلها يف ترجامت املرتج ِمني الخمسة .وأ َّما معيار
الخاصة وتسميتها فهو عىل أساس أمنوذج «فان
تحديد تقن َّيات ترجمة األسامء
َّ
كوييل» ( )2006الذي تق َّدم يف الجدول األ َّول .وأ َّما تحليل املعطيات ،فكان بشكلٍ
ومتوسط استخدام
كيفي وك ِّم ٍّي م ًعا ،باستخدام برنامج ( )SPSSلحساب التكرار
ّ
ٍّ
كل معا ِدل.
ِّ
َ
ً
سابعا :المخرجات:

خاصا وترتيبها يف  9جداول
اسام ًّ
يف البداية ،جرى توزيع املخرجات َّ
الخاصة يف ً 67
الخاص ،ومن ث َ َّم استعراض املخ َرجات اإلحصائ َّية.
مستقلَّة ،حسب نوع االسم
ّ
كل واحد من الجداول؛ من الجدول الثاين إىل الجدول العارش يتض َّمن أعمدة
ُّ
الخاص ذا الصلة ،بينام تتض َّمن األعمدة
ستَّة؛ بحيث يتض َّمن العمود األ َّول االسم
ّ
لكل
التالية معا ِدالت املرتج ِمني .وأ َّما العدد الذي يظهر عىل الجهة اليمنى ِّ
إنكليزي ،فيشري إىل التقن َّية املعتمدة يف عمل َّية املعا َدلَة؛ وذلك عىل أساس
معا ِد ٍل
ٍّ
الجدول األ َّول.

[ [1دانﺶ نامه اسالمى ،م.س.
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اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺗﻘﻨ ﱠﻴﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﺎ ِدﻻت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﺳﺎﻤء اﻟﻘﺮآﻧ ﱠﻴﺔ
ﱠ

الجدول الثاين :املعا ِدالت اإلنكليزيّة ألسامء األعالم من ِق َبل املرتج ِمني الخمسة:
اﻻﺳﻢ
الﺨاص
1
2
3
4

ترجمة ﺳيﻞ

يﻌقوب
][2
إﺳحاق
إﺳﺎﻤعيﻞ]Ismael 4 [3
املسيﺢ]Messiah5 [4
][1

 5ذو القرنني

][5

Jacob 5
Isaac 5

 7أبو لﻬﺐ
8

Gog and
Magog 5

4 Abu Laheb

Abu Laheb 4

Abu Laheb 4

آزر

 9جالوت
 10أحمد

][10

Messiah 5

Messiah 5

Messiah 5

Christ 3

Gog and
Magog 5

][8
][9

Ismael 4

Ismael 5

Ismael 5

Isma’il 1

Zul-qarDhu’lkarnein 1 Dhu’lkarnein 1 Dhu’lkarnein 1 Dhu’lkarnein 1
nain 4

يﺄجوج Magog Gog and
6
][6
5
ومﺄجوج
][7

ترجمة
ترجمة رادول ترجمة ﭘيﻜتال ترجمة آربري يوﺳﻒ
عيل
Jacob 5 Jacob 5
Jacob 5
Jacob 5
Isaac 5
Isaac 5
Isaac 5
Isaac 5

Gog and
Magog 5

Gog and
Magog 5

Father of
Abu Laheb 4
Flame 8

Azer 4

Azer 4

Azer 4

Azer 4

Azer 4

:Jalut )footnote
Goliath 2

()Djalout
Goliath2

Goliath 5

Goliath 5

Goliath 5

Ahmed 4

Ahmed 4

The Praised
One 8

Ahmed 4

Ahmed 4

[ [1سورة البقرة ،اآلية .132
[ [2سورة البقرة ،اآلية .133
[ [3سورة البقرة ،اآلية .133
[ [4سورة آل عمران ،اآلية .45
[ [5سورة الكهف ،اآلية .94
[ [6سورة الكهف ،اآلية .94
[ [7سورة املسد ،اآلية .1
[ [8سورة األنعام ،اآلية .74
[ [9سورة البقرة ،اآلية .249
[ [10سورة الصف ،اآلية .6
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 والﺸياطني مﻦ، الج ّﻦ، املﻌا ِدﻻت اﻹنﻜﻠيﺰيﱠة ﻷﺳﺎﻤء املﻼﺋﻜة:الجدول الثالﺚ
:ِق َبﻞ املﱰجمني الﺨمسة
ترجمة يوﺳﻒ عيل

ترجمة
آربري

ترجمة
ﭘيﻜتال

Gabriel 5

Gabriel 5

Gabriel 5

Gabriel 5

5 Gabriel

[1]

Michael 5

Michael 5

Michael 5

5 Michael

Michael 5

[2]

Malik 4

Malik 4
the holy
spirit 5

5 Master
the holy
spirit 5

Malec 4
the holy
spirit 5

Malec 4
the holy
spirit 5

[3]

the faithful
spirit 8

The True
spirit 8

the faithful
spirit 8

the faithful
spirit 8

Harut and
Marut 4
Djinn 4

Harut and
Marut 4
Jinn 1

Harut and
Marut 4
Djinn 4

Harut and
Marut 4
Genii 5

Satan 5
Death’s
Angel 8

Satan 5
the angel of
death 8

Satan 5
the angel of
death 8

Satan 5
the angel of
death 8

the holy spirit 5
The spirit of
Faith
and Truth 8
Harut and
Marut 4
Jinn 1
Satan 5
the angel of
death 8

ترجمة ﺳيﻞ ترجمة رادول

اﻻﺳﻢ
الﺨاص
ّ
جﱪيﻞ

1

ميﻜال

2

مالﻚ

3

روح
القدس

4

الروح
اﻷمني

5

ﻫاروت
وماروت

6

[7]

الج ّﻦ

7

الﺸيطان

8

مﻠﻚ
املوت

9

[4]

[5]

[6]

[8]

[9]

.97  اآلية،[ سورة البقرة1[
.98  اآلية،[ سورة البقرة2[
.77  اآلية،[ سورة الزخرف3[
.87  اآلية،[ سورة البقرة4[
.193  اآلية،[ سورة الشعراء5[
.102  اآلية،[ سورة البقرة6[
.1  اآلية،[ سورة الج ّن7[
.36  اآلية،[ سورة البقرة8[
.1  اآلية،[ سورة السجدة9[
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اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺗﻘﻨ ﱠﻴﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﺎ ِدﻻت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﺳﺎﻤء اﻟﻘﺮآﻧ ﱠﻴﺔ
ﱠ

 والجﺎﻤعات مﻦ، اﻷقوام، املﻌا ِدﻻت اﻹنﻜﻠيﺰيﱠة ﻷﺳﺎﻤء القباﺋﻞ:الجدول الرابﻊ
:ِق َبﻞ املﱰج ِمني الﺨمسة
ترجمة
يوﺳﻒ عيل

ترجمة
آربري

Jew 5
Jew 5
Christian 5 Christian 5
Bowed his will
to
Muslim 5
Allah’s )which is
Islam(
children of children of
Israel 5
Israel 5
The Family The Family
Of Imran 4 Of Imran 4
The CompanThe men of
ions of the
the Thicket8
Wood 8
Thamud 4 Thamud 4

Lut 4

Lot 5

ترجمة
ﭘيﻜتال

Jew 5
Christian 5

Jew 5
5 Christian

Who had
Surrendered
)to Allah( 8

Muslim 5

children of
Israel 5
The Family
Of Imran 4
The dwellers
in the wood
Midian )8(
Thamud 4

children of
Israel 5
The Family
Of Imran 4
The dwellers
in the forest
of Madian 8
Thamud 4

Lot 5

اﻻﺳﻢ
الﺨاص
ّ
[1]
Jew 5
1
يﻬودي
ّ
[2]
Christian 5
 نﴫا ّين2

ترجمة ﺳيﻞ ترجمة رادول

Lot 5

one resigned
unto God 8

بنو
children of
[4]
Israel5
إﴎاﺋيﻞ
The Family [5]
آل عمران
Of Imran 4
The
أﺻحاب
inhabitants of [6]
اﻷيﻜة
the wood 8
[7]
Thamud 4
ﻤﺛود
Lot 5

the people of the people of The folk of
Tobba 4
Tubba’ 1
Tubb’a 1

the people of the people of
Tobba 4
Tobba 4

the Companions
of the Cave8

the Inmates of
THE CAVE 8

the Cave 8

the People of
the Cave 8

مسﻠﻢ

[3]

the
companions
of the cave 8

لوط

[8]

3

4
5
6
7
8

ﻗﻮم ﺗـُﺒﱠﻊ

9

أﺻﺤﺎب
اﻟﻜﻬﻒ

10

[9]

[10]

.67  اآلية،[ سورة آل عمران1[
.67  اآلية،[ سورة آل عمران2[
.67  اآلية،[ سورة آل عمران3[
.40  اآلية،[ سورة البقرة4[
.33  اآلية،[ سورة آل عمران5[
.176  اآلية،[ سورة الشعراء6[
.13  اآلية،[ سورة ص7[
.13  اآلية،[ سورة ص8[
.37  اآلية،[ سورة الدخان9[
.9  اآلية،[ سورة الكهف10[
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الجدول الﺨامﺲ :املﻌا ِدﻻت اﻹنﻜﻠيﺰيﱠة ﻷﺳﺎﻤء الحيوانات ،النباتات ،واﻷطﻌمة
مﻦ ِق َبﻞ املﱰجمني الﺨمسة:
اﻻﺳﻢ
الﺨاص
ّ
][1
The hoopoe 5 The hoopoe 5 The hoopoe 5 The lapwing 5 The lapwing5
 1ﻫدﻫد
 2زقوم]Zaqqum 1 Al Zakkum 4 Zaqqum 1 Al Zakkum 4 Al Zakkum 4 [2
][3
Kafur 4
Camphor 5
Kafur 4
Camphor 5
Cafur 4
 3ﻛاﻓور
 4زنجبيﻞ

][4

ترجمة ﺳيﻞ

ترجمة رادول

ترجمة
ﭘيﻜتال

Zenjebil 4

Zendjebil
(ginger( 2

Zanjabil 4

ترجمة
ترجمة آربري
يوﺳﻒ عيل

Ginger 5

Zanjabil 4

الجدول السادس :املﻌا ِدﻻت اﻹنﻜﻠيﺰيﱠة ﻷﺳﺎﻤء اﻷشياء مﻦ ِق َبﻞ املﱰجمني الﺨمسة:
ترجمة ﺳيﻞ

ترجمة رادول

ترجمة
ﭘيﻜتال

ترجمة آربري

ترجمة
يوﺳﻒ عيل

Koran 4

4 Koran

Lecture 8

Koran 4

Qur’an 1

][6

the law 5

5 the law

Torah 5

Torah 5

the law 5

][7

Gospel 5

Evangel 5

Gospel 5

Gospel 5

Gospel 5

الﺨاص
اﻻﺳﻢ
ّ
1
2
3
4
5

قرآن

][5

التوراة

اﻹنجيﻞ

الﻼت
][9
الﻌ ّﺰى
][8

 6اﻷحقاف

][10

[ [1سورة النمل ،اآلية .20
[ [2سورة الصافات ،اآلية .62
[ [3سورة اإلنسان ،اآلية .5
[ [4سورة اإلنسان ،اآلية .17
[ [5سورة الزخرف ،اآلية .3
[ [6سورة آل عمران ،اآلية .3
[ [7سورة آل عمران ،اآلية .3
[ [8سورة النجم ،اآلية .19
[ [9سورة النجم ،اآلية .19
[ [10سورة األحقاف ،اآلية .21
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Allat 1
Al Uzza 4
al Ahkaf 4

Al-Lat 1
Al-Lat1
Al-Uzza 4
Al-Ozza 4
the windcurved AL AHKAF 4
snadhills 8

Lat 4
El-Lat 1
1 Uzza
El-’Uzza 1
Winding
the sanddunes
Sand_tracts
8
8

اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺗﻘﻨ ﱠﻴﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﺎ ِدﻻت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﺳﺎﻤء اﻟﻘﺮآﻧ ﱠﻴﺔ
ﱠ

: املﻌا ِدﻻت اﻹنﻜﻠيﺰيﱠة لﻸﺳﺎﻤء الجﻐراﻓ ﱠية مﻦ ِق َبﻞ املﱰ ِج ِمني الﺨمسة:الجدول السابﻊ
ترجمة
ترجمة آربري
يوﺳﻒ عيل
Makka 1
Saba 4
Arafat 6

Mecca 4
Sheba 5
Arafat 6

Mount Judi 2

Al Judi 1

Egypt 5

Egypt 5

ترجمة
ﭘيﻜتال

ترجمة
رادول

Mecca 4
Mecca 4
Sheba 5
SABA 4
Arafat 6
Arafat 6
the mount
Al-Djoudi 4
Al-Judi 2
Egypt 5

Egypt 5

اﻻﺳﻢ الﺨاص ترجمة ﺳيﻞ
Mecca 4
Saba 4
Arafat 6
Al Judi 1
Egypt 5

the Mount of
The MOUN- the mountain
the Mount 3 the Mount 3
)Revelation( 3
TAIN 3
of Sinai 3
The
the
the mother the Mother of
the motherMother
metropolis of
ofcities 8
Cities 8
city 8
of Villages 8
Mecca 6
to the
The distant
the farther
The farthest the Further
templethat is
place of
temple of
more
Mosque 8
Mosque 8
worship 8
Jerusalem٨
remote 8
The
the sacred the sacred
The Sacred
the Holy
Inviolable
temple of temple of
Mosque 8
Mosque 8
Place of
Mecca 8
Mecca 8
Worship 8
the ancient
house 8

the ancient
house 8

the ancient the ancient the ancient
house 8
House 8
house 8

1
مﻜة
2
ﺳبﺄ
[3]
3
املﺸﻌرالحرام
[1]

[2]

الجودي

4

مﴫ

5

[6]

الطور

6

أ ّم القرى

7

املسجد
اﻷقﴡ

8

املسجد
الحرام

9

البيﺖ
الﻌتيﻖ

10

[4]

[5]

[7]

[8]

[9]

[10]

.24  اآلية،[ سورة الفتح1[
.5  اآلية،[ سورة سبأ2[
.189  اآلية،[ سورة البقرة3[
.44  اآلية،[ سورة هود4[
.99  اآلية،[ سورة يوسف5[
.1  اآلية،[ سورة الطور6[
.92  اآلية،[ سورة األنعام7[
.1  اآلية،[ سورة اإلرساء8[
.2  اآلية،[ سورة اإلرساء9[
.29  اآلية،الحج
ّ [ سورة10[
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 املﻌا ِدﻻت اﻹنﻜﻠيﺰيﱠة ﻷﺳﺎﻤء أنواع الﻌﺬاب مﻦ ِق َبﻞ املﱰجِ ِمني:الجدول الثامﻦ
:الﺨمسة
ترجمة
يوﺳﻒ عيل

ترجمة آربري

released( from
the dams 10

Arim 4

A day of
the Day of
overshadowing
Shadow 8
gloom 8
a terrible
the
Storm of
thunder and Screamer 8
lightening 8

ترجمة رادول ترجمة ﭘيﻜتال
’Iram1

Irem 4

ترجمة ﺳيﻞ

الﺨاص
اﻻﺳﻢ
ّ

Al Arem4

[1]

the
the day of the
day of
shadowing
cloud 8
cloud8
crashing
the
a terrible
thunder
lightening 8
noise 8
bolts 8
The day of
Gloom 8

ﺳيﻞ الﻌرم

1

يوم الظﱡﻠﱠة

2

الطاﻏية

3

[2]

[3]

: املﻌا ِدﻻت اﻹنﻜﻠيﺰ ﱠية لﻸﺳﺎﻤء الﺰمان ﱠية مﻦ ِق َبﻞ املﱰجِ ِمني الﺨمسة:الجدول التاﺳﻊ
ترجمة يوﺳﻒ
ترجمة رادول ترجمة ﭘيﻜتال ترجمة آربري
عيل

ترجمة
ﺳيﻞ

the Night of
Power 8

the Night of
Power 8

the Night of
Predestination 8

the night of
POWER 8

1 Ramadhan

4 Ramadan

Ramadan 4

Ramadhan 1 Ramadan 4

[2]

Sabbath
the Sabbath 5 the Sabbath 5 the Sabbath 5 the Sabbath 5 theday
5

[3]

Friday the
the day of
the day of
the day of
Day of As- congregation
the
8
congregation
8
sembly 5
assembly 8

the night
of
al Kadr2

اﻻﺳﻢ
الﺨاص
ّ
ليﻠة
[1]
القدر

the day of
the
assembly
8

رمﻀان

1
2

 السبﺖ3

يوم
4
الجمﻌﻪ

[4]

.16  اآلية،[ سورة سبأ1[
.189  اآلية،[ سورة الشعراء2[
.5  اآلية،[ سورة الحاقَّة3[
.1  اآلية،[ سورة القدر1[
.185  اآلية،[ سورة البقرة2[
.65  اآلية،[ سورة البقرة3[
.9  اآلية،[ سورة الجمعة4[
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اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺗﻘﻨ ﱠﻴﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﺎ ِدﻻت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﺳﺎﻤء اﻟﻘﺮآﻧ ﱠﻴﺔ
ﱠ

the sacred
month 8

the holy
Month 8

the Sacred
Month 8

شﻬر
[1]
الحرام

the sacred the sacred
month
Muharram 8 month 8

5

 املﻌا ِدﻻت اﻹنﻜﻠيﺰيﱠة لﻸﺳﺎﻤء اﻷﺧرويﱠة مﻦ ِق َبﻞ املﱰجِ ِمني:الجدول الﻌاﴍ
:الﺨمسة
ترجمة
يوﺳﻒ عيل
The great
overwhelming
)Event(
the Day that
is )ever(
drawing
Near 8

ترجمة آربري

ترجمة ﭘيﻜتال

the Great
Catastrophe 8

the great
disaster 8

the Day of
the
Imminent 8

the Event
Inevitable 8

the Terror 3

a place of
common
perdition 2

a gulf 8

Sejjin 1

Sejjin 1

Illiyyun 1

Illiyyun 1

Hell 5

Gehenna 4

ترجمة رادول

ترجمة
ﺳيﻞ

اﻻﺳﻢ
الﺨاص

the grand the great
overthrow 8 8 day

the Day of the approach- the day
which shall
the
ing
suddenly
approaching
day 8
8 approach
doom( 8(
the
the day that inevitable
the event 8
must
day of
come 8 judgement
8
a valley of
a gulf of
a valley of
destrucDoom 2
perdition 2
tion 2
+ Sidjin*
Sejjin 1
Sejjin 1
Footnote 2
Illiyyun 1
Illiyyun 1 Illiyyun 1
Hell 5

Hell 5

Hell 5

الطّامة
الﻜﱪى

1

يوم
اﻵزﻓة

2

يوم
الديﻦ

3

َموبِﻖ

4

ﺳ ِّجني

5

عﻠ ّيون

6

جﻬ ّنﻢ

7

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]

.2  اآلية،[ سورة املائدة1[
.34  اآلية،[ سورة النازعات2[
.18  اآلية،[ سورة غافر3[
.56  اآلية،[ سورة الواقعة4[
.52  اآلية،[ سورة الكهف5[
.7  اآلية،[ سورة املطفِّفني6[
.11  اآلية،[ سورة املطفٍّفني7[
.12  اآلية،[ سورة آل عمران8[
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8

][1

الج ﱠنة

9

ﺳﻠسبيﻞ

10

ﻛوﺛر

][2

Paradise 5 Paradise 5

the Garden 5

Paradise 5

Selsebil )the
so�ly
Salsabil 4
ﬂowing( 2

The Gardens
8

Salsabil 4

Salsabil 4

Salsabil 4

][3

Cawthar
1

An Abundance 8

Abundance 8 Abundance 8

the Fount
)of Abundanc e( 8

وتتض َّمن الجداول من الجدول الحادي عرش حتّى الجدول السابع عرش املعطيات
ومتوسط استخدام املرت ِج ِمني
اإلحصائ ّية؛ وهي عبارة عن مجموع م َّرات االستعامل،
ِّ
كل تقن َّية من ِق َبل املرت ِج ِمني،
لتقن َّي ٍة ما .كام جرى استعراض عدد م َّرات استخدام ّ
وذلك يف أشكال بيان َّية.
الﺨاﺻة بالتقن ﱠية اﻷوﱃ :عدم
الجدول الحادي عرش :املﻌطيات اﻹحﺼاﺋ ﱠية
ﱠ
الﱰجمة ،إعادة الﺨﻠﻖ والنسﺦ:
مجموع م ﱠرات اﻻﺳتﻌﺎﻤل

مﻌدﱠ ل اﻻﺳتﺨدام مﻦ ِق َبﻞ املﱰجِ ِمني

36

7 /2

[ [1سورة األحقاف ،اآلية .14
[ [2سورة اإلنسان ،اآلية .18
[ [3سورة الكوثر ،اآلية .1
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اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺗﻘﻨ ﱠﻴﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﺎ ِدﻻت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﺳﺎﻤء اﻟﻘﺮآﻧ ﱠﻴﺔ
ﱠ

الﺸﻜﻞ البيا ّين اﻷ ﱠول :عدد م ﱠرات اﺳتﺨدام املﱰجِ ﻢ لﻠتقن ﱠية اﻷوﱃ:

الﺨاﺻة بالتقن ﱠية الثانية :عدم الﱰجمة مﻊ إضاﻓة
الجدول الثاين عرش :املﻌطيات ﱠ
النﺺ أو ﰲ الﻬامﺶ:
توضي ٍﺢ ﰲ ّ
مجموع م ﱠرات اﻻﺳتﻌﺎﻤل
12

مﻌدﱠ ل اﻻﺳتﺨدام مﻦ ِق َبﻞ املﱰجِ ِمني
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الﺸﻜﻞ البيا ّين الثاين :عدد م ﱠرات اﺳتﺨدام املﱰجِ ﻢ لﻠتقن ﱠية الثانية:
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الﺨاﺻة بالتقن ﱠية الثالثة :اﺳتبدال
الجدول الثالﺚ عرش :املﻌطيات اﻹحﺼاﺋ ﱠية ﱠ
ٍ
متﻌارف يﺸﱰك مﻌﻪ ﰲ أحد أوجﻪ التسمية:
باﺳﻢ
اﻻﺳﻢ
الﺨاص ٍ
ّ
مجموع م ﱠرات اﻻﺳتﻌﺎﻤل

مﻌدﱠ ل اﻻﺳتﺨدام مﻦ ِق َبﻞ املﱰجِ ِمني

7

1 /4

الﺸﻜﻞ البيا ّين الثالﺚ :عدد م ﱠرات اﺳتﺨدام املﱰجِ ﻢ لﻠتقن ﱠية الثالثة:

الﺨاﺻة بالتقن ﱠية الرابﻌة :التطابﻖ
الجدول الرابﻊ عرش :املﻌطيات اﻹحﺼاﺋ ﱠية
ﱠ
ﺻوت �يا أو لفظ �يا ﰲ لﻐة املقﺼد:
مجموع م ﱠرات اﻻﺳتﻌﺎﻤل
76
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مﻌدﱠ ل اﻻﺳتﺨدام مﻦ قبﻞ املﱰجِ ِمني
15 /2
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ﱠ

الﺸﻜﻞ البيا ّين الرابﻊ :عدد م ﱠرات اﺳتﺨدام املﱰجِ ﻢ لﻠتقن ﱠية الرابﻌة:

الﺨاﺻة بالتقن ﱠية الﺨامسة :اﻻﺳتبدال ﻤﺑﻌادل
الجدول الﺨامﺲ عرش :املﻌطيات ﱠ
ﰲ لﻐة املقﺼد:
مجموع م ﱠرات اﻻﺳتﻌﺎﻤل
107

مﻌدﱠ ل اﻻﺳتﺨدام مﻦ قبﻞ املﱰجِ ِمني
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الﺸﻜﻞ البيا ّين الﺨامﺲ :عدد م ﱠرات اﺳتﺨدام املﱰجِ ﻢ لﻠتقن ﱠية الﺨامسة:
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الﺨاﺻة بالتقن ﱠية السادﺳة :اﻻﺳتبدال
الجدول السادس عرش :املﻌطيات اﻹحﺼاﺋ ﱠية ﱠ
باﺳﻢ أﻛﺮﺜ ً
تداوﻻ مﻦ ﺛقاﻓة املبدأ ،أو باﺳﻢ دو ّﱄ متﻌارف ذي وﻇيفة مﺸابﻬة:
مجموع م ﱠرات اﻻﺳتﻌﺎﻤل
5

مﻌدﱠ ل اﻻﺳتﺨدام مﻦ ِق َبﻞ املﱰجِ ِمني
1

الﺸﻜﻞ البيا ّين السادس :عدد م ﱠرات اﺳتﺨدام املﱰجِ ﻢ لﻠتقن ﱠية السادﺳة:

الﺨاﺻة بالتقن ﱠية الثامنة :ترجمة
الجدول السابﻊ عرش :املﻌطيات اﻹحﺼاﺋ ﱠية
ﱠ
الﺨاص:
الﻀمني
اﻷﺳﺎﻤء ذات املﻌنﻰ
ّ
ّ
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مجموع م ﱠرات اﻻﺳتﻌﺎﻤل

مﻌدﱠ ل اﻻﺳتﺨدام مﻦ قبﻞ املﱰجِ ِمني
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ﱠ

الﺸﻜﻞ البيا ّين السابﻊ :عدد م ﱠرات اﺳتﺨدام املﱰجِ ﻢ لﻠتقن ﱠية السابﻌة:

الﺨاﺻة بالتقن ﱠية الﻌاﴍة :الحﺬف:
الجدول الثامﻦ عرش :املﻌطيات ﱠ
مجموع م ﱠرات اﻻﺳتﻌﺎﻤل
1

مﻌدﱠ ل اﻻﺳتﺨدام مﻦ ِق َبﻞ املﱰجِ ِمني
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الﺸﻜﻞ البيا ّين الثامﻦ :عدد م ﱠرات اﺳتﺨدام املﱰجِ ﻢ لﻠتقن ﱠية الثامنة:
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الجدول التاﺳﻊ عرش :ﺧﻼﺻة مﻌطيات اﻻﺳتﺨدام التوﺻيف ﱠية لتقن ﱠيات مﻌادلة
الﺨاﺻة:
اﻷﺳﺎﻤء ﱠ
املﱰجِ ﻢ
التقن ﱠية

يوﺳﻒ
ﺳيﻞ رادول بيﻜتال آربري
عيل

املجموع املﻌدﱠ ل

1

عدم الرتجمة ،إعادة الخلق والنسخ

6

4

9

7

10

36
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2

النص أو
عدم الرتجمة مع إضافة توضيح يف ّ
يف الهامﺶ

3

5

2

0

2

12

2/4

3

الخاص باسمٍ متعارف يشرتك
استبدال االسم
ّ
معه يف أحد أوجه التسمية

1

1

1

2

2

7

1/4

4

التطابق صوت ًّيا أو لفظ ًّيا يف لغة املقصد

13 15 10 20 20

5

االستبدال مبعادل يف لغة املقصد

21/4 107 18 24 22 20 20

6

15/2 76

تداوال من ثقافة املبدأ
االستبدال باسمٍ أكرث ً
أو باسم دو ّيل متعارف
ذي وظيفة مشابهة

1

1

1

1

1

5

1

7

االستبدال باسمٍ آخر من لغة املقصد

0

0

0

0

0

0

0

8

ترجمة األسامء ذات املعاين
الخاصة
الضمنيَّة
َّ

20 18 22 15 15

18/4 92

9

ضمني
االستبدال باسمٍ ذي معنى
ّ
آخر أو إضا ّيف

0

0

0

0

0

0

0

10

الحذف

0

0

0

0

1

1

02
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اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺗﻘﻨ ﱠﻴﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﺎ ِدﻻت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﺳﺎﻤء اﻟﻘﺮآﻧ ﱠﻴﺔ
ﱠ

الﻨتيﺠة:

نص؛ ملا تعكسه من
الخاصة -كام تق َّدم -أه ِّم َّية مم َّيزة يف ِّ
تكتسب األسامء
كل ٍّ
ّ
عنارص ثقاف َّية مه َّمة .ويتَّفق كثري من الباحثني عىل اعتبار إيجاد املعادالت للمفاهيم
كل من
الثقافيَّة من أصعب التح ِّديات التي يواجهها مرتجمو النصوص الدينيَّة .ويؤكّد ٌّ
«باسنت»[ ،[1و«الرسون»[ [2عىل أ َّن ترجمة املفردات ذات الصلة باملفاهيم الدين َّية يف
أشق مها ّم املرتجم .ويعود السبب يف ذلك إىل جهل القارئ بتع ُّدد وجوه
ِّ
كل ثقافة من ّ
املعاين ذات العالقة بها[ ،[3وهو ما ميكن ملسه يف القرآن بشكل كامل.
ويتّضح من دراسة املعطيات يف الدراسة ومقارنتها أ َّن التقن َّيات املستفادة يف
الخاصة تظهر وفق الرتتيب اآلﻲﺗ:
التعامل مع ترجمة األسامء
َّ
الرتتيب

رقم التقنيَّة

النسبة املئويَّة لالستخدام

1

5

30.06

2

4

24.83

3

1

11.76

4

2

3.92

5

3

2.28

6

6

1.63

7

10

0.32

[1[ Bassnett, Susan: Translation Studies, London, Routledge, 1991, p30.
[2[ Larson, M. L.: Meaning-Bared Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence, Univer-

sity Press of America, 1984, p180.
[3[ Al-Jabari, R.: “Reasons for the Possible Incomprehensibility of Some Verses of Three Translations of the Meaning of the Holy Quran into English”, A Ph.D. Thesis, European Studies Research Institute )ESRI( School of languages University of Salford, Salford, UK Available at:
http://usir.salford.ac.uk/14918/1/494753. Pdf, 2008, p82.
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أ َّما التقن َّيتان السابعة والتاسعة فلم يستخدما قطّ .وتالحظ النسبة الضعيفة
الستخدام التقن َّية العارشة.
علام أ َّن التقن َّيتَ ْني األوىل والرابعة ميكن دمجهام
وعليه ،هناك سبع تقن َّيات عمل ًّياً ،
مع التقنيَّتني الثالثة والسادسة لتشابههام؛ ما يسمح برتتيب التقنيَّات يف الرتجامت
اإلنكليزيَّة؛ كام يظهر يف الجدول اآلﻲﺗ:
ّ
الﺨاﺻة
الﺨﻂ البيا ّين التاﺳﻊ :ترتيﺐ تقن ﱠيات اﺧتيار مﻌا ِدﻻت لﻸﺳﺎﻤء القرآن ﱠية ﱠ
ﰲ الﱰجﺎﻤت اﻹنﻜﻠيﺰ ﱠية:
ﺧاص( ← إعادة
اﻻﺳتبدال ﻤﺑﻌا ِدل ﰲ لﻐة املقﺼد ← الﱰجمة )أﺳﺎﻤء ذات مﻌنﻰ
ضمني ّ
ّ
النﺺ أو ﰲ الﻬامﺶ ←
ﺧﻠﻖ وابتﻜار ﺻو ّﻲﺗ ← عدم الﱰجمة مﻊ إضاﻓة توضيﺢ ﰲ ّ
باﺳﻢ أﻛﺮﺜ ً
تداوﻻ.
اﻻﺳتبدال ٍ

نصا دينيًّا مع النصوص الدينيَّة األخرى؛ كالتوراة
هذا ويشرتك القرآن؛ بوصفه ًّ
الخاصة يف ثقافة لغة
واإلنجيل يف كثريٍ من النقاط ،وال س َّيام يف مجال األسامء
َّ
املقصد؛ األمر الذي ي ِّربر كرثة استخدام تقن َّية «االستبدال مبعا ِدل يف لغة املقصد»؛
مثل « »ABRAHAMلـ«إبراهيم».
الخاصة
ث َّم إ َّن األمر ينطبق عىل التقن َّية الثانية أيضً ا؛ وذلك أ َّن كث ًريا من األسامء
َّ
ٍ
لشخص أو موجو ٍد
اإلشاري
بغض النظر عن دورها
التي جرت مقاربتها قابل ٌة للرتجمة؛ ِّ
ّ
معني؛ مثل« :ملك املوت» الذي تُرجم إىل «.»THE ANGEL OF DEATH
َّ
وأ ّمـا إعـادة الخلـق (االبتـكار الصـوﻲﺗّ) ،فيسـتخدم غال ًبـا عندمـا ال يتوفَّـر
اإلشـاري البحت لالسـم
فضال عـن الدور
الخـاصً ،
للمرتجـم معـا ِدل ثقـا ّيف لالسـم
ّ
ّ
الخـاص ،وعـدم إمكان َّيـة معادلتـه مبـا يناسـب عنـارصه املعنويَّـة؛ مثـل :كلمـة
ّ
«سلسـبيل».
النص أو يف الهامﺶ ،فيبدو أنَّها
وأ َّما تقن َّية عدم الرتجمة وإضافة توضي ٍح يف ّ
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اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺗﻘﻨ ﱠﻴﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﺎ ِدﻻت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﺳﺎﻤء اﻟﻘﺮآﻧ ﱠﻴﺔ
ﱠ

تتشكَّل من مرحلتني :األوىل تشبة التقن َّيتَ ْني األوىل والرابعة (إعادة الخلق الصو ّﻲﺗ)
ويف املرحلة الثانية تشبه إىل ح ٍّد ما التقن َّية الخامسة.
تداوال؛ فهي آخر ملجأ
ً
باسم أكرث
وأ َّما التقن َّية األخرية من خالل االستبدال ٍ
النص ،حتَّى جعلوا تلك
متسكهم بأمانة التعامل مع ّ
للمرتجمني ،وهو ما يعكس ُّ
التقن َّية آخر خيا ٍر لهم.
الخاصة من القرن
وأخ ًريا ،يُالحظ من خالل مقاربة ترجمة األسامء القرآن َّية
َّ
الثامن عرش حتَّى القرن العرشين أ َّن هناك عوامل أ َّدت إىل ظهور اختالفات يف
توسع الدراسات ،والتبادل الثقا ّيف ،وتط ُّور معرفة
املعادلة ،ومن هذه العواملُّ :
وكل ذلك ال يعني تبلور
املرت ِج ِمني بالقرآن ،نهجران بعض املعا ِدالت وبروز أخرىّ .
تقن َّيات جديدة ،بل يحيك تغي ًريا يف نسبة التو ُّجه إىل إحدى التقن َّيات.
إ َّن النتائج التي تل َّخصت يف الشكل البيا ّين التاسع ميكن أن تكون مفيدة يف
تدقيق نظريَّات الرتجمة ،كام ميكن لها أن تكون معيا ًرا لتقويم ترجمة األسامء
الخاصة يف النصوص املق َّدسة ودراسة أساليب املعادلة؛ الستخدامها يف التعامل
َّ
مع النصوص املق َّدسة األخرى .كام ميكن لهذه الدراسة أن ت ُستخدم يف النصوص
الدراس َّية وصفوف تعليم ف ّن الرتجمة.
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ِ
املعادالت اإلنكليز َّية ملفردات
سورة الفاحتة

-دراسة تطبيق َّية لرتمجات إنكليز َّية-

د .عيل رضا أنوشريواين

( )1أستاذ يف كلِّ َّية اآلداب والعلوم اإلنسان َّية يف جامعة شرياز.

()1

ّ
مقدمة:

تبني الدراسات املورديَّة لرتجامت سورة الفاتحة اإلنكليزية مدى التعقيدات
ّ
الخاصة التي تكتنف عمل َّية العثور عىل معا ِد ٍ
الت لفظ َّي ٍة يف ترجمة النصوص الدين َّية[[1؛
َّ
وذلك لالختالفات الثقاف َّية بني لغتي املبدأ واملقصد .وقد اختار مرتجمو سورة الفاتحة
اللفظي؛ عىل أساس أصول الرتجمة النظريَّة.
الخاصة لبلوغ التعادل
تقن َّياتهم َّ
ّ
ومتُ ثِّل هذه الدراسة دراس ًة تطبيق َّي ًة لثالث وستني ترجمة إنكليزيَّة لسورة الفاتحة؛
حل مشكلة التوازن
وذلك بهدف بيان الطرق التي اعتمدها املرتجمون اإلنكليز يف ّ
اللفظي؛ بوصفه جز ًءا من عمل َّية التعادل يف الرتجمة ،وال س ّيام يف النصوص الدين ّية.
ّ
وت ِ
ِ
َ
للبحث والتحليلِ
والحلول التي لجأ
األساليب
ُخضع هذه الدراسة التطبيق َّية
َ
حل مشكلة العثور عىل
إليها املرتجمون اإلنكليز يف ترجامتهم للقرآن الكريم يف سبيل ّ
معا ِد ٍ
الت لفظ َّي ٍة لدى ترجمتهم لسورة الفاتحة؛ وذلك بهدف تقديم توصيات عمل َّية
ملرتجمي النصوص الدينيَّة.
وقد جرى العمل عىل هذه الدراسة ضمن مراحل ،ميكن حرصها بالنقاط اآلتية:
جمع  63ترجمة إنكليزيَّة لسورة الفاتحة ملرتجمني إنكليز أو عرب.
تحديد نطاق معاين مفردات سورة الفاتحة استنا ًدا إىل أه ّم املصادر العلميَّة
املعتمدة.
استخراج الكلامت اإلنكليزيّة املعادلِة ملفردات سورة الفاتحة ،وتحديد التوزيع
لكل واحدة منها.
اري ِّ
التكر ّ
لكل كلمة إنكليزيَّة معا ِدلة.
املعنوي ِّ
تحديد النطاق
ّ
اللفظي؛
اللفظي يف ترجمة النصوص الدين َّية :التحدِّيات والحلول» ،تناولت التوازن
[ [1نُرشِت للكاتب دراس ٌة بعنوان «التوازن
ّ
ّ
بوصفه أحد عنارص التوازن يف الرتجمة؛ وذلك يف ضوء نظريَّات علم دراسات الرتجمة( .انظر :أنوشريواين ،عيل رضا" :تعادل
واژﮔانی در ترجمه متون دينی :ﭼالﺶ ها و راهﮑارها" ،مجلَّة «ﭘﮋوهﺶ زبان های خارجی» ،العدد  ،28شتاء 1384هـ.ش).
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مقارنة الطبقات املعنويَّة للكلامت اإلنكليزيَّة املستعملة يف الرتجمة ،وإجراء
دراسة تطبيق َّية لنطاقاتها املعنويَّة ،ومقارنتها مع النطاقات املعنويَّة ملا يقابلها يف
لغة املبدأ العربيَّة.
استخالص النتائج وتقديم الحلول العمليَّة.
وهذا ما ستعالجه هذه الدراسة ضمن النقاط اآلتية.

ً
ّ
المعادلت اﻹنكلي��ة لسﻢ سورة »ﻓاتحة الكتاب«:
:
أول
ِ

خاصا بها ،لجأ كثري من املرتجمني اإلنكليز إىل
نظ ًرا إىل أ َّن ِّ
اسام ًّ
لكل سورة ً
ٍ
بأحرف إنكليزيَّة،
طريقتني يف نقلها :إ َّما من خالل كتابتها؛ كام هي بالعرب َّية ولك ْن
وإ ّما بإضافة معناها بني قوسني.
ويشري الجدول اآلﻲﺗ إىل أ َّن حوايل خمسني يف املئة ( )% 50من املرتجمني ات َّبعوا
اإلنكليزي عىل
تداوال كام يرون[ ،[1وليتع َّرف القارئ
الطريقة الثانية ،باعتبارها أكرث ً
ّ
فضال عن اإلحاطة مبعناها يف لغة املقصد.
الخاص يف لغة املبدأ؛ ً
اسمها
ّ
اﳉﺪول رﻗﻢ ) / (1ﻋﺪد اﳌﺼﺎدر63 :
اﳌﻔﺮدة ِ
اﳌﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﱠﺔ

( Al-Fatihaالرتجمة اإلنكليزيَّة السم السورة)

اري
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻜﺮ ّ
31

% 49

Fatiha

15

% 24

الرتجمة اإلنكليزيَّة السم السورة

14

% 22

Sura 1

2

% 3

من دون ترجمة

1

% 2

بينام يشري الجدول رقم ( )2إىل أ َّن حوايل مثانني يف املئة  % 80من املرتجمني
علام أن
البالﻎ عددهم  45فضَّ لوا استعامل كلمة  OPENINGلرتجمة السورةً .
نسب مئويَّة؛ تسهيالً للتحليل.
[ُ [1عرِضَ ت اإلحصاءات يف ٍ
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كل ﳾء[ .[2أ َّما قاموس أكسفورد
جذر «فتح» معناه واضح[ [1و«الفاتحة» رشوع ّ
1995( OEDم)[ [3فقد رشح معنى كلمة  OPENINGباآلﻲﺗ:
O-pen-ing, n.1. the act of beginning; start. 2. The first part or
initial stage of anything. 3. A. the formal or o�cial beginning of an
activity, event, presentation, etc.
الجدول رقﻢ ) / (2عدد املﺼادر45 :
اري
املفردة املﻌا ِدلة
التوزيﻊ التﻜر ّ

النسبة املﺌويﱠة

Opening

36

% 80

Preface

2

% 5

Exordium

2

% 5

Key

1

% 2

Prologue

1

% 2

Preface or Introduction

1

% 2

Praise and Worshipping God

1

% 2

Hymm to God

1

% 2

إنكليزي لها
املعنوي ملفردة الفاتحة ،فإ َّن أفضل معادل
إذًا ،يف ضوء النطاق
ّ
ّ
هو(.)THE OPENING

[ [1انظر :قرﳾ ،عيل أكرب :قاموس قرآن ،ال ط ،طهران ،دار الكتب اإلسالميَّة1352 ،هـ.ش ،ج ،5ص.145
[ [2انظر :شوشرتي ،عبَّاس :فرهنﮓ کامل لغات قرآن ،ال ط ،طهران ،انتشارات فراهاين1353 ،هـ.ش ،ص.319
املعنوي للمفردات اإلنكليزيَّة كافَّة.
[ [3اعتُ ِم َد عىل القاموس املذكور يف هذه الدراسة يف تحديد النطاق
ّ
oxford English dictionary )OED2 ON CD ROM, VERSION 1.10, OXFORD: OUP, 1994(.
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ّ
ً
ﺛاني�ا :المعادل اﻹنكلي�ي لمﻔردة »اسﻢ«:

اتَّفق املرتجمون عىل ترجمتها بـ ()NAME؛ ما يشري إىل استعاملها باملعنى
نفسه يف ل َغتَي املبدأ واملقصد.
الجدول رقﻢ ) /(3عدد املﺼادر72 :
النسبة املﺌويﱠة
اري
املفردة املﻌا ِدلة
التوزيﻊ التﻜر ّ
%
72
Name

ً
ّ
ﺛالﺜا :المعادل اﻹنكلي�ي لمﻔردة »هللا«:

يشري الجدول رقم ( )4إىل أ َّن مفردة ( )ALLAHاستعملت بنسبة  ،% 61بينام
استعملت كلمة ( )GODبنسبة .% 39
وقد ات ّفق اللغويّون كافَّ ًة عىل أ َّن «الله» اسم لذات واجب الوجود الجامع
لكافَّة صفات الكامل[[1؛ لتندرج بذلك جميع األسامء والصفات الحسنى ضمن لفظ
الجاللة؛ ما جعل بعضهم يع ّده من االسم األعظم[.[2
أ َّما كلمة ( )GODاإلنكليزيَّة فال ميكنها تغطية جميع مستويات معنى كلمة
اإلنكليزي .هذا ،مضافًا إىل
«الله» القرآنيَّة[ ،[3وإ ْن كانت أسهل وأيرس فهامً للقارئ
ّ
اسام
أ َّن لفظة ( )ALLAHصارت مألوفة يف اللغة اإلنكليزيَّة منذ سنوات؛ بوصفها ً
مقبوال ،حتَّى دخلت القواميس اإلنكليزيَّة.
ً
خاصا
ًّ
الجدول رقﻢ ) / (4عدد املﺼادر72 :
النسبة املﺌويﱠة
اري
املفردة املﻌا ِدلة
التوزيﻊ التﻜر ّ
% 61
44
Allah
%
28
God
[ [1انظر :قرﳾ ،قاموس قرآن ،م.س ،ج ،1ص.97
[ [2انظر :كاشاين ،فتح الله :تفسري كبري منهج الصادقني ،طهران ،انتشارات اسالميه1347 ،هـ.ش ،ج ،1ص.32
مؤسسة األعلمي
[ [3ملزيد من التفصيل حول معنى لفظ الجاللة (الله) ،انظر :الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ط ،1بريوتَّ ،
للمطبوعات1417 ،هـ.ق1997/م ،ج ،1ص.21
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َ َ
ﱠ
ً
المعادلت اﻹنكلي��ة لمﻔردتي »الرحمن«
رابعا:
ِ

و»الرحيﻢ«:

«الرحمن» و«الرحيم» مفردتان مشتقَّتان من الرحمة ،و«الرحمن ،فعالن صيغة
تدل عىل الكرثة ،والرحيم فعيل صفة مش َّبهة ّ
مبالغة ّ
تدل عىل الثبات والبقاء؛
ولذلك ناسب الرحمن أ ْن ّ
يدل عىل الرحمة الكثرية املُفَاضَ ة عىل املؤمن والكافر؛
وهي الرحمة العا َّمة ...ولذلك -أيضً ا -ناسب الرحيم أن ّ
يدل عىل النعمة الداﻤﺋة
َاض عىل املؤمن ...ولذلك قيل :إ َّن الرحمن عا ٌّم
والرحمة الثابتة الباقية التي تُف ُ
خاص باملؤمن»[.[1
للمؤمن والكافر ،والرحيم ٌّ
أ َّما الرحمة التي اشتُقَّت منها الصفتان ،فقد ُع ِّرفَت باآلﻲﺗ:
الباطني؛ فإنَّها
«الرحمة فيه -تعاىل -ليس مبعنى رقَّة القلب واإلشفاق والتأث ُّر
ّ
تستلزم املا َّدة -تعاىل عن ذلك -بل معناها العطيَّة واإلفاضة ملا يناسب االستعداد
يحب ما يستع ّد له
التا ّم الحاصل يف القابل ،فإ َّن امل ُستَ ِع َّد باالستعداد التا ّم الشديد ّ
َاض عليه ما يطلبه ويسأله»[.[2
ويطلبه ويسأله بلسان استعداده ،ف ُيف ُ
وجاء يف توضيح «الرحمن» أنَّه كلَّام ذُكرت تلك الصفة ،جاز استبدالها بلفظ
الجاللة ،وكذلك العكس؛ خالفًا لباقي أسامء الله ...كام يجوز استبدال لفظ الجاللة
بـ «الرحمن» أيضً ا ...وهذا ّ
معنى ،ال أ َّن «الرحمن»
يدل عىل أ َّن «الرحمن» مسا ٍو لله ً
صفة من صفات الله ...ومن جهة أخرى ،فقد وردت كلمة «الرحمن» -كام الله -يف
مثال -استعملت داﻤﺋًاعلام أ َّن «الرحيم» ً
ِّ
كل املواضع ،ال موضع الرحمة فحسبً ،
يف موارد الرحمة فقط ،بينام استعملت «الرحمن» –كـ الله -يف موارد الرحمة
والعذاب والقدرة وغريها.[3[...
[ [1الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،م.س ،ج ،1ص.22-21
[ [2م.ن ،ج.ن ،ص.414
[ [3انظر :قرﳾ ،قاموس قرآن ،م.س ،ج ،3ص.74-73
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و ُعلِّل تق ُّدم «الرحمن» عىل «الرحيم» يف تفسري مجمع البيان باآلﻲﺗ:
« ...وإمنَّ ا ق ّدم الرحمن عىل الرحيم؛ أل َّن الرحمن مبنزلة االسم العلم ،من حيث
ال يوصف به َّإال الله تعاىل؛ فوجب لذلك تقدميه عىل الرحيم؛ ألنَّه يُطلق عليه
وعىل غريه»[.[1
ملرتجم أن يراعي جميع الرشوط
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :كيف ميكن
ٍ
اللفظي يف ترجمة الكلمتني؟
الحاكمة عىل التوازن
ّ
إ َّن أ َّول مشكلة يواجهها املرتجم تعود إىل البنية املتفاوتة بني اللغتني؛ فعىل سبيل
يتبني
املثال ،ال توجد يف قواعد اللغة اإلنكليزيَّة ِص َيﻎ مبالغة وصفات مش َّبهة ،وكام َّ
من الجدولني ( )5و( )6فإ َّن املرت ِج ِمني استعملوا كلامت من قبيل،)ENTIRELY( :
اإلنكليزي ،لك َّنها جمي ًعا
( )ALL( ،)MOSTالتي تنقل جز ًءا من املعنى إىل القارئ
ّ
ال تتض َّمن فرادة الصفة اإلله َّية الكامنة يف العرب َّية.
الجدول رقم ( / )5عدد املصادر72 :
التوزيع
النسبة املئويَّة
املفردة املعا ِدلة
اري
التكر ّ

Compassionate
(Compassionate )19
(Excessively Compassionate )1
Beneficent
(Beneficent )15
(Most Benevolent )1
(Most Benignant )1
(Most Beneficent )1
(All Beneficent )1

20

% 28

19

% 26

العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالميَّة1417 ،هـ.ق/
الطربيس ،الفضل بن الحسن :مجمع البيان ،ال ط ،القاهرة ،املجمع
[[1
ّ
ّ
1997م ،ج ،1ص.32
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% 17

12

% 17

12

% 7

5

% 3

2

% 1

1

% 1

1

Merciful
Merciful )6(
Most Merciful )2(
All Merciful )1(
God of Mercy )1(
Mercy-giving )1(
Entirely Merciful )1(
Gracious
Most Gracious )9(
Gracious )3(
Rahman
Kind
Kind )1(
kindest )1(
A�ectionate
Most A�ectionate )1(

من دون ترجمة

72 : عدد املصادر/ )6( الجدول رقم
التوزيع
املفردة املعا ِدلة
النسبة املئويَّة
اري
ّ التكر

% 82

59

Merciful
The Merciful )42(
Most Merciful )11(
Ever Merciful )2(
All Merciful )1(
The Specially Merciful )1(
Mercy-giving )1(
Extremery Merciful )1(
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% 9

6

% 6

4

% 1

1

% 1

1

Compassionate
Compassionate )5(
All Compassionate
Raheem
The Raheem )1(
Grace
Dispener of Grace )1(

من دون ترجمة

ال ريب أ َّن معنى الكلمتني بالعرب َّية يرتكز عىل خلف َّية عقديَّة وثقاف َّية وقيم َّية
 وهو ما تفتقده اللغة اإلنكليزيَّة؛ لذا يُالحظ من الجدولني،اإلسالمي
قاﻤﺋة عىل الفكر
ّ
. كام هام؛ بكتابة إنكليزيَّة،تفضيل أحد املرت ِج ِمني استعامل الكلمتني العرب َّيتني
 ف ُيالحظ أه ّم معا ِدلَني مستعملَني،)م1995( أ َّما بالرجوع إىل قاموس أكسفورد
: واألمثلة عليهام، وتعريفهام،للكلمتني
compassionate, adj. having a disposition to pity; full of compassion;
inclined to show mercy or pity; sympathetic.
There never was a heart truly great and generous, that was not also tender
and compassionate. – south
Syn. –merciful, tender, so�, indulgent, kind, clement, gracious.
Lord may have compassion on Deut. 13:17
Return and have compassion on.jer: 12:15
Beneficent, adj. bringing about or doing acts of kindness and charity,
doing good.
Grace, n. in theology, )a( the free unmerited love and favor of God;
)b( divine inﬂuence acting in man to restrain him from sin; )c( a state of
reconciliation to God; )d( spiritual instruction, improvement, and edification.
Esther obtained grace in Esth 2:17.
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Grace is poured into lips Ps 45:2.
Lord is a sun, he will give grace
Pr. 1:9.
My grace is su�cient for thee. -- 2 Cor. Xii.9.
Gracious, adj. merciful; compassionate.
Syn. –benignant, kind, merciful, mild, compassionate, tender.
;Merciful, adj. having, feeling, or exercising mercy; compassionate; tender
unwilling to punish for injuries; exhibiting mercy.
The free mercy of God, or the enjoyment of his favour, Rom 1:6.

اري يف هذه الدراسة يشري إىل استعامل
وعىل الرغم من أ َّن التوزيع التكر ّ
أقل من (THE MOST
مصطلح ( )THE MOST GRACIOUSبشكلٍ ّ
معنى ملفردة «الرحمن» من غريها .واألمر
 ،)COMPASSIONATEلك َّنها أقرب ً
نفسه ينطبق عىل عبارة ( )THE MOST MERCIFULبالنسبة إىل مفردة
«الرحيم» .ويبدو أ َّن املرتجم مضط ٌر مع ذلك كلِّه لتقديم مالحظات توضيحيَّة عىل
الهامﺶ؛ رعاي ًة لالختالفات الثقاف َّية والفكريَّة[.[1
ّ
ً
المعادل اﻹنكلي�ي لمﻔردة »الحمد«:
ﺧامسا:
ِ

من املستحسن رعاية ألف الم االستغراق (ال) يف «الحمد» ،باستعامل كلمة
كل
( )ALLقبل ( ،)PRAISEكام يظهر ذلك من الجدول رقم ()7؛ ﻲﻛ تشري إىل أ َّن َّ
ٍ
ثنا ٍء جميلٍ
ووصف جليلٍ من األزل إىل األبد لله وحده[.[2

[ [1انظر :توضيحات يوسف عيل يف:
YUSUF ALI, A: THE HOLY QURAN, MARYLAND, AMANA CORP, 1983, P14.
[ [2انظر :كاشاين ،تفسري كبري منهج الصادقني ،م.س ،ص.39
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الجدول رقم ( / )7عدد املصادر63 :
التوزيع
املفردة املعا ِدلة
اري
التكر ّ
Praise
(Praise )36
(All Praise )24
62
(Absolute Praise )1
All types of Perfect Praise
()1
1
To command

النسبة املئويَّة

% 99
% 1

Praise, v.t.; extol in words or in song; to magnify; to glorify.

Praise him, all his angles Praise ye him, all his hosts _ Ps. Cxlviii. 2.
Yea, I will sing praise to God. 27: 6
Let them sing praise to him. 149: 3
ّ
ّ
ً
المعادل اﻹنكلي�ي لمﻔردة »رب«:
سادسا:
ِ

«رب» مبعنى الرتبية[ ،[1وعندما تستعمل يف وصف الله -تعاىل -يُراد
تطلق كلمة ّ
بها تربية املوجودات كافَّة[ .[2ث َّم إ َّن الكلمة وردت مبعنى امللك والصاحب[ ،[3والكبري
الجليل[.[4
ويف ضوء مستويات معاين الكلمة ،يبدو من الجدول رقم ( )8أ َّن أفضل معا ِدل
[ [1انظر :قرﳾ ،قاموس قرآن ،م.س ،ص.42
[ [2انظر :م.ن ،ص.43
[ [3انظر :م.ن ،ص.ن.
[ [4انظر :شوشرتي ،فرهنﮓ کامل لغات قرآن ،م.س ،ص .196وتشري كلمة «ﭘروردﮔار» الفارسيَّة إىل ذلك املعنى أيضً ا.
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 عىل الرغم من أ َّن بعض املرتجمني اهت ُّموا أكرث مبعنى الرتبية يف،)LORD( لها هو
) يف أمنوذ ٍجCHERISHER AND SUSTAINER(  فاستعملوا كل َمتَي،الكلمة
.عىل كيفيَّة سريورة مفرد ٍة ما يف عمليَّة االنتقال من لغة املبدأ إىل لغة املقصد
63 : عدد املصادر/ )8( الجدول رقم

النسبة املئويَّة
% 81

اري
ّ التوزيع التكر

املفردة املعا ِدلة

51

Lord

% 6

4

Cherisher & Sustainer

% 5

3

Sustainer

% 1.6

1

Creator

% 1.6

1

Nourisher

% 1.6

1

Master

% 1.6

1

Nurturer & Sustainer

% 1.6

1

من دون ترجمة

Lord, n. 1. A person having great power and authority; ruler; master.
2 .)L-( )a( God )with the except in direct address(; )b( Jesus Christ )o�en
with our(.
All the lord said to Moses Josh 11: 23
Cherish, v.t. to treat with tenderness and a�ection; to take care of; to
foster; to nurture.
Cherisher, n. one who cherishes; a supporter.
Sustain, v.t. to maintain; keep in existence; keep going; prolong.
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ّ
ً
:«المعادل اﻹنكلي�ي لمﻔردة »العالمين
:سابعا
ِ

يف ضوء مستويات معاين تلك الكلمة يبدو من املستحسن استعامل كلمة
.[1[)ALL BEINGS(  مع أ َّن البعض استعملوا كلمة،)THE WORLDS(
النسبة
املئويَّة

63 : عدد املصادر/ )9( الجدول رقم
التوزيع
املفردة املعا ِدلة
اري
ّ التكر

% 65

41

% 18

11

% 5

3

% 3

2

%
%
%
%
%
%

1
1
1
1
1
1

1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

Worlds
The worlds )31(
All the world )10(
Universe
The universe )10(
Entire universe )1(
All beings
Creation
The creation )1(
All creation )1(

All
All communities
All domain of existence
All people, Jinns, Angels and all creation
Alamin )mankind, Jinns and all that exist(

من دون ترجمة

World, n 1. Humankind; the human race; humanity. 2. The public
generally: The whole world knows it. 3. Any sphere, realm, or domain,
with all pertaining to it: the world of dreams. 4. Everything that exists; the
universe; the macrocosm.
.43 ص،1 ج،س. م، تفسري كبري منهج الصادقني، كاشاين:[ انظر1[
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ً
ّ
المعادل اﻹنكلي�ي لمﻔردة »مالﻚ«:
ا:
ﺛامﻨ
ِ

املالك :اسم فاعل؛ مبعنى صاحب املال والحكم[ ،[1وتلفّظ بها البعض « َملِك»
(بفتح امليم وكرس الالم)؛ مبعنى الحاكم والسلطان[.[2
فضال عن معنى «ملِك» التي قد يُتل َّف ُظ بها يف السورة
ويف ضوء معنى تلك الكلمة؛ ً
(كام يظهر من الجدول رقم ( ،))10نجد أ َّن حوايل أربعة وخمسني يف املئة ()% 54
من املرتجمني قرؤوا الكلمة ( َملِ َك)؛ ليرتجموها ( ،)KING AND MASTERبينام
قرأها حوايل عرشة يف املئة ( )% 10منهم مالكاً وعرضوا كلمة ( )OWNERمعا ِد ًال
لها .وميكن اعتبار سائر املعا ِدالت األخرى من معاين كلمة (.)MASTER
الجدول رقﻢ ) /(10عدد املﺼادر63 :
اري النسبة املﺌويﱠة
املفردة املﻌا ِدلة
التوزيﻊ التﻜر ّ
% 53
33
Master
% 11
7
King
Owner
% 10
6
(Owner )5
(The only Owner )1
% 6
4
Lord
Sovereign
% 6
4
(Sovereign )4
(The Absolute Sovereign )1
% 6
4
Ruler
% 1.6
1
The Supreme Judge
% 1.6
1
Lord and Master
% 1.6
1
Wielder
% 1.6
1
The Fianl Arbiter
% 1.6
1
The Sole Master and Arbiter
[ [1انظر :قرﳾ ،قاموس قرآن ،م.س ،ج ،6ص.274
[ [2انظر :م.ن ،ج.ن ،ص.ن.
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Master, n. )ME. Maister, meister; OFr. Maistre, master, from L. magister,
master, chief, head, from root of magnus, great(.
A man who rules others or has control, authority, or power over something;
specifically, )a( a man who is head of a household or institution; )b( )M-(
Christ )with our, the, etc(.
ّ
ً
:«المعادل اﻹنكلي�ي لـ »يوم الدين
:تاسعا
ِ

THE(  هي عبارة-يتبني من الجدول
لعل املعا ِدل
َّ
َّ كام- الطبيعي لتلك العبارة
ّ
. من املرت ِج ِمني% 76 )؛ إذ استعملت من ِقبَل حوايلDAY OF JUDGEMENT
النسبة املئويَّة
% 76
% 7
% 5
%
%
%
%

5
3
2
2

63 : عدد املصادر/ )11( الجدول رقم
اري
املفردة املعا ِدلة
ّ التوزيع التكر
48
Day of Judgement
5
Day of Recompose
Day of Reckonings
3
Day of Reckonings )2(
All Reckonings )1(
3
Day of Requital
2
Day of Repayment
1
Day of Retribution
1
Day of Doom

Gudgment Day, in theology, the last day when final judgment will be
pronounced by God on all people; the end of the world.
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ّ
ً
:«المعادل اﻹنكلي�ي لمﻔردة »العبادة
:عاﺷرا
ِ

 ويظهر.[1[ من مصدر العبادة؛ مبعنى إطاعة أوامر الله واتِّباعها:»لفظة «نعبد
) بنسبةWORSHIP( : وهام،من الجدول غلبة استعامل معا ِدل َْني ملصطلح العبادة
الخاصة بالعبادة تتطابق
ولعل باقي املعاين
َّ ، تقريبًا% 17 ) بنسبةserve( و،% 80
َّ
.أكرث مع املعا ِدل الثاين
63 : عدد املﺼادر/ (12) الجدول رقﻢ
النسبة املﺌو ﱠية
اري
املفردة املﻌا ِدلة
ّ التوزيﻊ التﻜر
% 80
50
To worship
% 17
11
To serve
% 1.5
1
To adore
% 1.5
1
To o�er prayers
Worship, v.t. to adore or pay divine honors to as a deity; to reverence with
supreme respect and veneration; as, to worship God.
Serve, v.t. served, pt., pp.; serving.; ppr )Fr, Server, from L. servire, to
serve, from servus, a seveant, a slave, or serf(.
To work for; to be a servant to.
)a( to do services or duties for; to give service to; to aid; to assist; to help;
as, he served his country as great stateman; )b( to give obedience and reverent
honor as God.
.279 ص،4 ج،س. م، قاموس قرآن، قرﳾ:[ انظر1[
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ّ
:« المعادل اﻹنكلي�ي لمﺼﻄلﺢ »الستعانة:حادي عﺸر

 ويظهر الجدول.[1[ من مصدر االستعانة؛ مبعنى طلب العون:»الفعل «نستعني
.تداوال
ً الرتكيبي هي أنسب املعا ِدالت وأكرثها
) بشكلهاhelp( ) أ َّن كلمة13( رقم
ّ
النسبة املئويَّة

63 : عدد املصادر/ )13( الجدول رقم
اري
املفردة املعا ِدلة
ّ التوزيع التكر

% 81

51

% 10

6

%6

4

% 1.5

1

%

1

Help
Ask for help )16(
Seek help )8(
Pray for help )7(
Beseech for help )5(
Turn for help )5(
Beg for help )2(
Implore for help )2(
Help )1(
Require help )1(
Cry on for help )1(
Call on for help )1(
Appeal for help )1(
Look for help )1(
Aid
Seek aid )4(
Ask foe aid )1(
Turn for aid )1(
Assistance
Seek assistance )3(
Beg assistance )1(

Succour
Pray for succour )1(
Invoke for tutelage
and implore for aid

. ذيل كلمة عون،70 ص،5 ج،س. م، قاموس قرآن، قرﳾ:[ انظر1[
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ّ
المعادل اﻹنكلي�ي لمﻔردة »ﻫدى«:
ﺛاني عﺸر:
ِ

الفعل «اِ ْه ِد» :مشتق من مصدر « َه َد َي»؛ مبعنى اإلرشاد والتوجيه لطفًا وطل ًبا
معنى ،مع أ َّن
للخري[ .[1ويُظهر الجدول رقم ( )14أ َّن كلمة ( )GUIDEهي األنسب ً
معنوي آخر للكلمة؛ من خالل الرتكيز عىل
مث َّة مرتجمني آخرين ركَّزوا عىل مستوى
ّ
معنى اإلظهار ،فاستعملوا كلمة ( )SHOWمعا ِد ً ٍال لها.
الجدول رقم ( / )14عدد املصادر63 :
املفردة املﻌا ِدلة
Guide
Show
Direct
Lead
Keep sb. On
Tell

اري
التوزيﻊ التﻜر ّ
42
13
3
2
2
1

النسبة املﺌويﱠة
% 67
% 21
% 5
% 3
% 3
% 1

Guide, v.t. to point out the way for; direct on a course; conduct; lead I will
teach and guide thee with Ps. 32:8
Isa 58:11

[ [1انظر :قرﳾ ،قاموس قرآن ،م.س ،ج ،7ص.145
284

The Lord shall guide thee
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ّ
ﺛالﺚ عﺸر :المعادل اﻹنكلي�ي لمﻔردة »الﺼراط«:

لفظة «الرصاط»؛ مبعنى السبيل والطريق[ ،[1ويتب َّني من الجدول رقم ( )15أ َّن
كل َمتَي ( )PATHو( )wayهام األنسب ترجم ًة للفظة «الرصاط» .بينام استعامل
كلمة ( )ROADال يبدو مناسبًا عىل اإلطالق ملعناها مفردةً؛ كونه يستعمل للطريق
املا ّد ّي ،كام أنَّها ال تبدو تركي ًبا مناس ًبا ومعا ِد ًال لعبارة «الطريق القويم».
الجدول رقﻢ ) / (15عدد املﺼادر63 :

املفردة املﻌا ِدلة

اري
التوزيﻊ التﻜر ّ
47

النسبة املﺌويﱠة
% 75

Way

14

% 22

Road

2

% 3

Path

Path, n. 1. A track or way by footsteps; a trail.
2.a walk or way for the use of people on foot, as in a park or garden.
3.a line of movement; a course taken; as, the path of the meteor.
ا4.a course or manner of conduct or procedure.
ّ
المعادل اﻹنكلي�ي لكلمة »مستقيﻢ«:
رابﻊ عﺸر:
ِ

يتبني من الجدول رقم ( )16أ َّن أنسب معادل لكلمة «مستقيم» هي كلمة
َّ
( )STRAIGHTوكلمة ( .)RIGHTوطب ًعا الكلمة األوىل هي أكرث شموالً  ،وتغطِّي
سائر املعا ِدالت املعنويَّة املقرتحة.
[ [1انظر :قرﳾ ،قاموس قرآن ،م.س ،ج ،4ص.122
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الجدول رقﻢ ) / (16عدد املﺼادر63 :
النسبة املﺌويﱠة
اري
املفردة املﻌا ِدلة
التوزيﻊ التﻜر ّ
Straight
% 70
44
Right
% 27
17
Correct
% 1.5
1
Rectitude
% 1.5
1
Straight, adj. 1. Having the same direction throughout its length; having
no curvature or angularity; as a straight line.
2.direct; undeviating; continuous; uninterrupted, etc.; as, a straight course.
;Rights, adj. in accordance with justice, law, morality, etc.; upright; virtuous
as, rght conduct.
Led me in the right way, Gen. 24:48
The good and right way Sam 12:23
ّ
المعادل اﻹنكلي�ي لمﺼﻄلﺢ »اﻹنعام«:
ﺧامﺲ عﺸر:
ِ

نعم
يف ضوء مستويات معنى كلمة «أنعمت» التي تشمل ّ
كل ما يهبه الله من ٍ
دنيويَّ ٍة وأخرويَّ ٍة[ ،[1يُالحظ يف الجدول رقم ( )17وجود ثالث معا ِدالت مع تراكيبها
الخاصة بها ،)GRACE( ،)FAVOUR( :و(...)BLESS
َّ
وكلمة ( )BLESSهي األنسب ملعناها الجامع وتركيبها مع لفظ الجاللة؛ لتشمل
النعم الدنيويَّة واألخرويَّة.
[ [1انظر :قرﳾ ،قاموس قرآن ،م.س ،ج ،7ص85؛ كاشاين ،تفسري كبري منهج الصادقني ،م.س ،ج ،1ص.53
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النسبة املئويَّة

63 : عدد املصادر/ )17( الجدول رقم
التوزيع
املفردة املعا ِدلة
اري
ر
التك
ّ

% 36

23

% 32

20

% 22

14

% 5

3

% 1.5
% 1.5
% 1.5

1
1
1

Favour
To favour )16(, to bestow favour )7(
Bless
To bless )15(
To bestow blessings )2(
To grant blessings )1(
Upon whom be Thy blessings )1(
Blssed by your guidance )1(
Grace
To bestow grace )5(
To be gracious )5(
To grace )2(
To grant grace )1(
To overshadow with your gracious wing )1(
Bounties
To bestow thy bounties )2(
To bestow the bounty of true guidance )1(
Gratify
To be pleased with
To bestow good

Favour, v.t. to regard with kindness; to countenance; to befriend; to
encourage.
Which shall not shew favour.
Deut. 28:50
God gave Moses favour in sight of
Acts 7:10
Goseph was well favoured
Gen 39:6
Bless, v.t.; )ME. Blessen; AS. Bletsian, bledsian, to bless, from, from blod,
blood; from the consecration by sprinkling the altar with blood(.
287

1.to set apart or consecrate to holy purposes; to make and pronounce holy.
2.to make happy; to make successful; to make prosperous in temporal
concerns; as, he blesses us with his leadership.
God blesses. )1( by giving riches and prosperity, Gen 30:27; 39:5. )2(
By giving spiritual and temporal good things, Ps 29:11; Eph 1:3. )3( By
consecrating or hallowing, Gen 2:3; Ex 20:11
ّ
:«المعادل اﻹنكلي�ي لمﻔردة »غﻀﺐ
:سادس عﺸر
ِ

.[1[ مشتقَّة من الغضب:»لفظة «املغضوب

) أقرب إىل معنى الغضب؛ لش َّدة الكلمة مقارن ًةWRATH( واستعامل كلمة
.)؛ إذ يُالح ُظ استعاملها من ِق َبل أكرث املرتجمنيanger( مع كلمة
63 : عدد املﺼادر/ (18) الجدول رقﻢ
التوزيﻊ
النسبة املﺌويﱠة
املفردة املﻌا ِدلة
اري
ّ التﻜر
Wrath
% 54
34
Anger
% 32
20
Displeasure
% 3
2
Condemned
% 3
2
Displeased
% 3
2
Anger and wrath upon
% 1.6
1
To be incensed
% 1.6
1
One’s indignation befallen on
% 1.6
1

.103 ص،5 ج،س. م، قاموس قرآن، قرﳾ:[ انظر1[
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Wrath, n. violent anger; vehement exasperation; indignation; fury
Wrathful, adj. very angry; greatly incensed.
Syn. _ exasperated
An-ger, n., "-gered, -ger-ing "n.1. a strong feeling of displeasure and
belligerence aroused by a real or supposed wrong; wrath.
ّ
ّ
:« المعادل اﻹنكلي�ي لمﻔردة »ﺿال:سابﻊ عﺸر

ّ
.[1[الحق
ّ  اسم فاعل من فعل:»«الضال
ّ «ضل»؛ مبعنى املنحرف عن
) أفضل من غريهاTO GO STRAY( ) أ َّن تركيبة19( ويتبني من الجدول رقم
َّ
.من املعا ِدالت املق َرتحة
النسبة املئويَّة

63 : عدد املصادر/ )19( الجدول رقم
التوزيع
املفردة املعا ِدلة
اري
ر
التك
ّ

% 80

50

% 10

6

Astray
To go astray )44(
To be astray )4(
Strayer )1(
To wand astray )1(
)to( Lose
To be lost )3(
To lose the way )1(
To become lost )1(
To be lost in the maze of error )(

.193 ص،4 ج،س. م، قاموس قرآن، قرﳾ:[ انظر1[
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% 6

4

% 1.5
% 1.5
% 1.5

1
1
1

)to( Err
To err )4(
To be perverse
To be misled
To error and perdition

Astray, adv. And adj. )ME. Astraei; Ofr. Estraye, from estraier, to strary;
Pr. Estraguar, L. xtravagare; extra, out, and vagare, to wnader.( o� the right
way or path, away from the proper path.
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ﺧاتمة:

بنا ًء عىل الدراسة التطبيق َّية للرتجامت اإلنكليزيَّة لسورة الفاتحة ،ميكن تقسيم
اللفظي إىل فئات ثالث؛ هي:
املفردات الدين َّية من حيث التعا ُدل
ّ
واملجسم ،وغال ًبا ما تتَّفق مع معا ِدالتها
املرجعي امللموس
املفردات ذات املعنى
َّ
ّ
اإلنكليزيّة؛ الت ِّحادها مرجعيًّا يف كال اللغتني ،من قبيل كلامت :الفاتحة ،الحمد،
العاملني ،يوم الدين ،الرصاط واملستقيم ،ولتوافر مفاهيمها يف ثقافتَي اللغتني؛ ما
يوفِّر عناء البحث عن معا ِد ٍل يعكس املستويات املعنويَّة.
املفردات التي تتوافر مفاهيمها الكلِّ َّية يف لغة املقصد ،ولك ْن ليس لها معا ِدالت
أحاديَّة اللفظ تغطِّي مستوياتها املعنويَّة كافَّة .وهنا يُستعان بنظريَّة بيكر[ [1من
إكامال للمعنى ،كام حصل ذلك يف ترجمة لفظة
خالل إضافة كلمة يف الرتجمة؛ ً
«الحمد»؛ بإضافة ( )ALLإىل كلمة (.)PRAISE
لعل أعقد عمل َّية يف الرتجمة هي عدم العثور عىل معا ِد ٍل يف لغة املقصد ملفهوم
َّ
تبني أ َّن األفضل نقلها كام هي إىل اللغة
ّ
خاص ،كام يف لفظ الجاللة «الله»؛ إذ َّ
اإلنكليزيَّة (.)ALLAH
كل الحاالت؛ إذ قد تجعل القارئ حائ ًرا
هذه الطريقة -طب ًعا -ليست عمل َّية يف ِّ
وعاج ًزا عن إدراك املعنى املتو َّخى .وعندها ميكن دمج أساليب مختلفة؛ الستخالص
طريقة جديدة يف الرتجمة ،والتي أطلق عليها البعض اسم الرتجمة الترشيح َّية[،[2
ؤﻰﺗ بباقي
يل ،ويُ َ
وفيها يكون ٌّ
كل من الصورة واملعنى أقرب ح ّد اإلمكان من ِّ
النص األص ّ
املعلومات واملفاهيم الثقاف َّية بشكل كامل يف الهامﺶ؛ مللء الفجوات الثقاف َّية ،وجعل
يل[ ،[3وذلك كام يف ترجمة مفر َدﻲﺗَ «الرحمن» و«الرحيم».
القارئ يف صورة ِّ
النص األص ّ
[ [1ملزيد من التفصيل ،انظر :أنوشريواين" ،تعادل واژﮔانی در ترجمه متون دﯾنی :ﭼالﺶ ها و راهﮑارها" ،م.س ،ص.29
[ [2ملزيد من التفصيل ،انظر :أنوشريواين" ،تعادل واژﮔانی در ترجمه متون دﯾنی :ﭼالﺶ ها و راهﮑارها" ،م.س ،ص.28
[ [3انظر :صلح جو ،عيل :ﮔفتامن و ترجمه ،طهران ،نرش مركز1377 ،هـ.ش ،ص.53
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نص مق َّد ٍس عىل مستوى القرآن يفرض
ولكن ال ب َّد من التأكيد عىل أ َّن التعامل مع ٍّ
أي تغيري أو تحوير خالل الرتجمة .أ َّما النمط
االهتامم بالصورة واملعنى م ًعا ،وتج ُّنب ّ
املتَّبع يف الطريقة األخرية فيقوم عىل إضافة التوضيحات ذات الكلمة والكلمتني بني
قوسني ،أ َّما ما زاد عليها فيضاف يف الهامﺶ أسفل الصفحة؛ لتكون مبثابة ترجمة
تفسرييَّة أو ترجمة تواصل َّية؛ بهدف استحضار الخلف َّيات الثقاف َّية املسبقة الالزمة؛ ﻲﻛ
اإلنكليزي أجواء الكلمة القرآن َّية.
يعيﺶ القارئ
ّ
وأخ ًريا ،يجب أن يُعلم بأ َّن أعقد أنواع الرتجامت هي ترجمة النصوص الدين َّية
ألي ترجمة أن تفي
املق َّدسة؛ نتيجة ارتباطها بالبنى العقديَّة والفكريَّة ،وال ميكن ِّ
انعكاس لالختالف بني البنى
يل حقَّه؛ أل َّن الفرق بني األصل والرتجمة
ّ
ٌ
النص األص ّ
قل االختالف بينهام كلّام اقرتبت
اللغويَّة والخطابات الثقاف َّية الفكريَّة بينهام ،وكلَّام َّ
الرتجمة من األصل.
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ترمجة القرآن الكريم
إىل اللغة اﻷملان ّية
-دراسة نقد ّية-

د .الﺸيﺦ محمد علي الرﺿاﺋي

()1

إستيﻔان ﻓر�د��ﺶ ﺷيﻔر

()2

اإلسالمي ،وأستاذ يف جامعة املصطفى العامليّة  -فرع قم ،من إيران.
( )1باحث يف الفكر
ّ
( )2ماجستري التفسري وعلوم القرآن يف جامعة املصطفى العامليّة  -فرع قم ،من إيران.
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ِّ
مقدمة:

عند ترجمة قص ًة ما ال يتو َّجب عىل امل ٌرتجم نقل الكلامت بكثري من الدقّة؛
فيكفي إيصال معناها بلغة املقصد (اللغة امل َُت َجم إليها)؛ كام هي عليه يف لغة
األصل.
فضل
نصها ومفهومها؛ ً
ولك ّن األمر مختلف متا ًما عند ترجمة القصيدة؛ إذ يلزم نقل ّ
الشعري؛ سواء عىل مستوى قصد الشاعر من استعامل كلامت بعينها أو
عن نظمها
ّ
معانيها أو قوافيها؛ األمر الذي يجعل من ترجمة هذا النمط األد ّيب أصعب بكثري من
القصة؛ ما يدعو املرتجم لبذل الجهد املضني يف نقل الفكرة ،مع االلتزام بانتقاء
ترجمة ّ
كلامت موزونة يف لغة املقصد.
ويف ترجمة القرآن الكريم ،فإنّنا نتعامل مع معجزة كربى ،تتطلّب م ّنا التزام
منتهى الدقّة يف انطباق املعاين عىل اآليات ،مع املحافظة عىل الجوانب اإلعجازيّة
فيها؛ ما يجعل من العمل غاي ًة يف املشقّة؛ إذ كث ًريا ما تخفى علينا مفاهيم اآليات
فضل عن عجز الرتجمة عن تضمني البالغة اإلعجازيّة فيها.
العميقةً ،
ولذا ،ال ميكن لرتجمة القرآن أ ْن تكون بالجودة املطلوبة؛ إال إذا اشتملت عىل
اإللهي.
املعنوي ،مع إبراز جامل الكالم
العلمي والتأويل
عنارص التفسري
ّ
ّ
ّ
ويع ّد تفسري املرتجم نفسه لآليات من العوامل املبارشة املؤث ّرة يف مستوى
التعصب ملذهب
ترجمة القرآن الكريم؛ فقد يكون مغلوطًا بصورة متع ّمدة؛ نتيجة ّ
معي ،أو بشكل غري مقصود؛ لفقدان املؤ ّهالت العلم ّية واملنهج ّية الالزمة.
أو دين ّ
ويف كال الحالتني ،فإ ّن الرتجمة هي الضحيّة لقصورها عن إيصال املقاصد اإللهيّة
اإللهي.
واملفاهيم العميقة التي يحفل بها الكتاب
ّ
عاملي ورسالته خالدة مو َّجهة إىل الناس جمي ًعا يف
ومن منطلق كون اإلسالم دين ّ
ماسة ورضوريّة
ّ
كل زمان ومكان ،عىل اختالف ألسنتهم ولغاتهم ،فقد باتت الحاجة ّ
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لرتجمة القرآن الكريم إىل لغات الشعوب غري الناطقة بالعرب ّية ،ومن بينها الناطقني
باللغة األملان ّية؛ حيث إ ّن النسبة الغالبة من الشعب األملاين ال تعرف اللغة العرب ّية؛
ما يستدعي تبليغهم رسالة القرآن بطريق ٍة ما ،وهو ما ال يتحقّق إال برتجمة ذلك
الساموي العظيم إىل لغتهم.
الكتاب
ّ
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن أوىل ترجامت القرآن إىل اللغة األملان ّية غري متاحة لدينا
حال ًيا؛ ما يحول دون تقوميها ،غري أ ّن ما ورد من معلومات حولها ،تشري أ ّن تلك
الرتجمة مل تت ّم من القرآن مبارشةً ،بل عرب لغتني وسيطتني .ومل ّا كانت الرتجامت
القرآنيّة ال تخلو من نقص ،فال ب ّد أن ينطبق ذلك عليها أيضً ا.
ومنذ نرش تلك الرتجمة حتّى اآلن ،انربى مرتجمون من مختلف الجنسيّات
واألديان إلصدار العديد من ترجامت القرآن إىل اللغة األملان ّية ،تفاوتت من حيث
املستوى؛ فمنها غري مقبول بتاتًا؛ كرتجمة موالنا صدر الدين الضعيفة ج ًّدا نتيجة
عدم إحاطته وزميله باللّغة األملان ّية؛ ما جعلهام يغفالن عن ترجمة املفاهيم
العميقة للقرآن الكريم.
كل الرتجامت التي صدرت ،ميكن القول :إنّه مل يُن َجز عمل استوعب كافّة
ومع ّ
أي لغة
رموز القرآن وأرساره اللغويّة وإشاراته العرفان ّيةّ .
ولعل من املستحيل تص ّدي ّ
لتقديم ترجمة صحيحة وواقع ّية للقرآن ،وال تش ّذ اللغة األملان ّية عن تلك القاعدة.
ً
ّ
أول :تا��ﺦ ترجمة القرآن الكر�ﻢ إلى اللغة األلماني�ة:

ظلّت الرتجمة الالتين ّية للقرآن حك ًرا عىل حلقة ض ّيقة من األفراد ،إىل أ ْن
ومؤسس املذهب
الديني
تد َّخل بعض رجال الدين؛ وعىل رأسهم املصلح
املسيحي ّ
ّ
ّ
الربوتستانتي؛ مارتن لوثر ،ﻲﻛ ترى الرتجمة النور يف مدينة بازل السويرسية سنة
ّ
1543م ،بعد أ ْن بقيت حبيسة األدراج م ّدة أربعة قرون .وصارت حجر األساس
لرتجامت أخرى باللغات اإليطال ّية ،الهنديّة ،الفرنس ّية ،اإلنجليزيّة ،واألملان ّية.
297

كل من أملانيا ،والنمسا ،وقسم كبري من
وتعترب اللغة األملان ّية اللغة الغالبة يف ٍّ
سويرسا ،وبلد صغري باسم ليختنشتاين ،بحيث يتح ّدث بها حوايل مائة مليون
اإلسالمي كونها مهد أوائل الباحثني
نسمة .وتكمن أه ّميّة أملانيا بالنسبة إىل العامل
ّ
األوروب ّيني يف الدراسات اإلسالم ّية.
وأ ّما املسلمون ،فقد بدؤوا الرتجمة إىل اللغة األملان ّية منذ أواسط القرن العرشين؛
ما يجعل من املتعذّر العثور عىل عدد معت ّد به من املقاالت أو املصادر العلم ّية يف
حقل النصوص الدين ّية واإلسالم ّية.
ويف ما ييل أبرز ترجامت القرآن إىل اللغة األملان ّية؛ وهي:
 -1ترجمة ﺳاملون شوايﻜر ):(salomon schweigger
وهي أ ّول ترجمة أملان ّية للقرآن الكريم يف القرن السابع عرش؛ وقد صدرت
عىل يد ساملون شوايكر سنة 1616م .وقامت ترجمته عىل ترجمتني سابقتني؛ هام:
ترجمة إيطال ّية ألندريا أريفاييمي( )andrea arrivabemeسنة 1547م ،وترجمة
التين ّية لروبرت فون كتون.
 - 2ترجمة ﻓريدريﺶ روﻛرت ):(friedrich ruckert
واللغوي واملسترشق األملا ّين فريدريﺶ روكرت يف القرن التاسع
وهي للشاعر
ّ
عرش .وتع ّد تحف ًة يف اللغة األملانيّة؛ جامليّ ًة ولغويًّا؛ إذ عىل الرغم من افتقارها
يل؛ فقد عكست للم ّرة األوىل جامل األسلوب
للدقّة وعدم مطابقتها ّ
للنص األص ّ
القرآ ّين وروعته للقارئ األملا ّين الذي انبهر به ّأميا انبهار.
وكان روكرت نابغة يف تعلّم اللّغات حتى بلغت شهرته اآلفاق؛ فقد كان متق ًنا
للّغات اليونان ّية القدمية ،والالتين ّية ،والسنسكريت ّية ،الفارس ّية ،والعرب ّية ،والرتك ّية،
ورسعان ما دعاه ذلك إىل خوض ترجمة آيات من القرآن واألنس به ،لينرش الدفعة
األوىل من ترجامته الشعريّة آليات من القرآن الكريم سنة 1824م.
كامال؛ ما جعل بعض
النص القرآين ً
ومنذ بدء روكرت عمله ،مل يك ْن بصدد ترجمة ّ
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ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧ ّﻴﺔ -دراﺳﺔ ﻧﻘﺪ ّﻳﺔ-

اآليات وحتّى السور غائب ًة -لألسف -عن مخطوطاته التي تركها بعد رحيله.
ومل تجد تلك املخطوطات طريقها للطبع إال سنة 1888م؛ مبسعى من املسترشق
األملا ّين أوغوست مولر؛ مبناسبة مرور مائة عا ّم عىل ميالده؛ تلبية لطلب من أرسة
الراحل .وظلّت تلك الرتجمة الفريدة منذ ذلك الحني مهجورة وقابعة يف زوايا
النسيان ،إىل أ ْن طُ ِب َعت من جديد بعد مرور أكرث من قرن عىل الطبعة األوىل؛ وذلك
بأبهى حلّة بإرشاف هارمتت بوبتسني ،وتعليقات وولف ديرتيﺶ الق ّيمة.
 -3ترجمة لودﻓيﻚ أوملﻦ ):(Ludwig ullmann
كان الدافع وراء ترجمته القرآن سنة  1840م ،إثبات تلقّي الرسول األكرم
ذلك الكتاب من اليهود .ومن األخطاء الواردة فيه ،عىل سبيل املثال ال الحرص:
ـ ترجمة اآلية (وما أنزل من قبلك) بـ(وما أنزل عليك).
ـ استخدام كلامت ال تنقل املعنى الدقيق يف ترجمة أسلوب التأكيد (إمنّ ا) يف
بعض اآليات؛ كام يف آية التطهري؛ إذ ترجم (إمنّ ا) -الذي يلعب دور الرابط بني
جملتني -مبا يفيد انحصار مصداق أهل البيت بأزواج الرسول األكرم
فحسب.
 -4ترجمة رودي باريﺖ ):(rudi paret
وهي ترجمة مه ّمة باللغة األملان ّية .نُرشت سنة  1966م .وتتض ّمن ترجمة
اآليات ،ورشح الرتجمة ،وفهرس للمفردات القرآنيّة .كان الشهيد آية الله بهشتي
أ ّول من ع َّرف بها لﻺيران ّيني .وقد أمﴣ رودي باريت حوايل ثالثة عقود من عمره
إلنجاز هذا العمل .وال َّ
أدل عىل مدى الجهد الكبري الذي بذله يف الرتجمة سوى
رشحه لرتجمة البسملة يف خمس عرشة صفحة؛ تو ّخ ًيا للدقّة والص ّحة.
 - 5ترجمة عادل تيودور ﺧوري ):(adel theodor khoury
تستحق التقدير .فبعد سنوات ع ّدة من نرشها
وهي من الرتجامت الج ّيدة التي
ّ
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فضال
سنة  1987م ،صدر لخوري كتاب من  12جز ًءا يتض ّمن تفسري آيات القرآنً ،
عن ترجمتها إىل األملان ّية .ويتوقّف يف تفسريه عند بعض اآليات؛ مستعرضً ا أوجه
التشابه بني القرآن واإلنجيل والتوراة.
وغاية الكاتب من نرش الكتاب خلق حالة من االت ّحاد بني املسلمني واملسيحيّني.
وقد فرضت غلبة عدد مسلمي الس ّنة عىل الشيعة ،نفسها عىل كتابه الذي غلب
عليه االستناد إىل أ ّمهات مصادر أهل الس ّنة التفسرييّة .ويُع ّد مستوى ترجمة الكتاب
ج ّيد بشكل عا ّم ،مع أنّه كان بإمكان املؤلِّف استعامل مفردات أملان ّية أكرث مالءمة.
 - 6ترجمة أحمد دنفر ) (ahmed von den�erويوﺳﻒ ﻛون ):(yusuf Kuhn

وقد قامت هذه الرتجمة عىل ترجمة إنجليزيّة للقرآن ،ال عىل القرآن العر ّيب
ُرشت سنة 2009م.
مبارشةً ،ون ِ َ
ّ
ً
ﺛاني�ا :ﺧﺼاﺋﺺ ترجمة القرآن الكر�ﻢ إلى اللغة األلماني�ة:

ال ريب أ ّن هناك أوجه تفاوت واختالف بني اللغتني األملان ّية والعربية ،تؤث ِّر
بدورها عىل ترجمة القرآن .ويف ما ييل أه ّمها:
 .1يف العربية ،ال فعل يف الجمل االسم ّية سوى ما استرت من فعل «كان» .بينام
يجب أ ْن تحتوي الجملة يف اللغة األملانيّة؛ كالفارسيّة ،عىل فعل يربط املبتدأ
بالخرب؛ ما يستدعي التزام الدقّة الكاملة لدى ترجمة الجملة االسم ّية الفاقدة
للفعل ،من اللغة العرب ّية إىل اللغة األملان ّية.
 .2يف اللغة األملان ّية ثالثة أجناس :املؤنّث ،واملذكّر ،والخنثى؛ بينام ال توجد يف
العرب ّية إال األ ّول والثاين؛ األمر الذي يفرض عىل امل ُرتجِم مراعاة مزيد من االنتباه
لدى التعامل مع املذكَّر واملؤنَّث املجازيَّني؛ الختالفهام بني اللغتني.
 .3يف العربيّة ،تختلف صيغة املخاطب؛ تب ًعا للجنس؛ ذك ًرا أو أنثى؛ بينام ال
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ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧ ّﻴﺔ -دراﺳﺔ ﻧﻘﺪ ّﻳﺔ-

متييز بينهام يف األملان ّية .فعىل املرتجِم األملا ّين بيان ذلك يف العبارات القرآن ّية التي
يه ّمها إبراز جنس املخاطب؛ تو ّخ ًيا للدقّة.
 .4ال صيغة تثنية يف اللغة األملان ّية ،وميكن التمييز باستخدام كلمة ()beide؛
مبعنى(كليهام) ،والتي عاد ًة ما تُستخ َدم للداللة عىل الزوجيّة؛ ما يضفي عىل
جامال وسالس ًة.
النص ً
ّ
 .5يف اللغة العرب ّية ،تتبع الصفة املوصوف ،عىل عكس اللغة األملان ّية التي تسبق
فيها الصفة املوصوف؛ لذلك يجب االنتباه إىل الصفة واملوصوف يف الرتجمة.
 .6يف العرب ّية ،غال ًبا ما تستعمل صيغة املاﴈ للتعبري عن اآلخرة واملعاد ،مع
أ ّن موضوع داللتها خرب يف املستقبل ،فيرتجم هذا النوع من الجمل يف اللغة
األملانيّة بثالثة أشكال؛ وهي:
أ .استخدام صيغة املاﴈ ،وترك األمر لسياق العبارة للداللة عىل املستقبل.
ب .استخدام زمان املستقبل.
ج .يف اللغة األملان ّية زمان من نوع املستقبل يقع فعله يف املاﴈ نو ًعا ما (أي
تبني أنّه يف الج ّنة أو النار وكان يوم القيامة) .طب ًعا هذه الدقّة يف الزمان؛ مبعنى
ّ
مستقبل ّية جملة الفعل املاﴈ ،ال توجد يف الجمل العرب ّية دون قرينة.
 .7هنالك مفردات عرب ّية ،ال ترجمة مبارشة لها يف اللغة األملان ّية.
 .8ميكن استخدام أنواع التأكيدات يف اللغة العرب ّية؛ كاإلتيان بتأكيدات ع ّدة
عىل موضوع واحد يف جملة واحدة .وهذا األسلوب موجود يف اللغة األملانيّة،
لك ّنه يستلزم مراعاة الدقّة الالزمة عند الرتجمة.
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ً
ّ
ﺛالﺜا :ﻗاﺋمة ترجمات القرآن إلى اللغة األلماني�ة:

هناك ترجامت متع ّددة للقرآن الكريم إىل اللغة األملان ّية .ويف ما ييل قاﻤﺋة بها
يف الجدول التايل:
جدول الرتجامت إىل اللغة األملان ّية
تاريﺦ
ت الطبﻌة
اﻷوﱃ
1

1543

2

1543

3

1616

4

1688

5

1703

6

1746

7

1772

8

9
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ّ
ً
رابعا :تﺼﻨيﻒ ترجمات القرآن إلى اللغة األلماني�ة:

حاسام يف تحديد نوعية ترجمة القرآن؛ هام:
هناك عنرصان يلعبان دو ًرا
ً
 األ ّول :مذهب املرتجِم ودينه.العلمي يف عرصه.
 الثاين :مواكبة املرتجِم للتق ّدمّ
نقسم تصنيف الرتجامت وفق ذلك؛ يف ما ييل:
وسوف ِّ
 .1الﱰجﺎﻤت تب ًﻌا لديﻦ املﱰجﻢ ومﺬﻫبﻪ:

يؤ ّدي دين املرتجم ومذهبه دو ًرا مؤث ِّ ًرا يف تصنيف الرتجامت القرآنيّة ،وميكن
تقسيمها ،بنا ًء عىل ذلك ،إىل ثالث مجموعات؛ هي:
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 ترجامت غري املسلمني وأهل الكتاب ترجامت أهل الس ّنة ترجامت الشيعةوقبل الخوض يف دراسة الرتجامت األملان ّية للقرآن ،ينبغي تسليط الضوء عىل
العالقة التي تربط إحاطة املرتجم باللّغة العرب ّية مبستوى ترجمته للقرآن؛ إذ تح ّدد
تقسم ترجامت القرآن الكريم إىل أربع
جودة العمل بشكل كبري .وبنا ًء عليهَّ ،
مجموعات؛ هي:
 ترجامت ملرتجمني لغتهم األ ّم هي العرب ّية. ترجامت ملرتجمني لغتهم األ ّم غري عربيّة ،لك ّنهم يتمتّعون بإحاطة جيّدةباللغة العرب ّية.
 ترجامت ملرتجمني إحاطتهم باللغة العرب ّية ضعيفة. ترجامت ملرتجمني جاهلني باللغة العرب ّية؛ استعانوا بإحدى الرتجامت باللغةالتي يتقنونها .وميكن تقسيم هذا النمط من الرتجامت إىل ثالث مجموعات أيضً ا؛
هي:
• الرتجمة املبارشة من العرب ّية إىل األملان ّية :يلزم يف هذه الحالة االستعانة
بشخص ميلك اإلحاطة التا ّمة باللغة العربيّة يف الرتجمة.
• الرتجمة عرب لغة وسيطة واحدة :االعتامد يف هذه الحالة عىل ترجمة للقرآن
املقصد.
الكريم بلغة أخرى؛ ﻲﻛ يرتجم القرآن إىل اللغة َ
• الرتجمة عرب لغات ع ّدة وسيطة :يلجأ املرتجم يف هذه الطريقة إىل قرآن
املقصد .ومن البديهي ،أ ْن يكون
مرت َجم عرب لغة وسيطة؛ لرتجمته إىل اللغة َ
هذا النمط من الرتجمة عرض ًة لألخطاء الكثرية؛ الستعاضتها ترجمة الكتاب
األصيل برتجمة له ،وهي بدورها ترجمة لرتجمة أخرى...
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ﻤﻧاذج مﻦ ترجﺎﻤت القرآن عﲆ أﺳاس ديﻦ املﱰجِ ﻢ ومﺬﻫبﻪ:

أ .مﺬﻫﺐ املﱰجﻢ أحمدي  -موﻻنا ﺻدر الديﻦ:
بعد أ ْن ّأسس أ ّول مسجد يف مدينة برلني ،ق َّرر أ ْن يرتجم القرآن الكريم إىل اللغة
األملان ّية ،واستعاض عن ضعفه يف األملان ّية ،باالستعانة بزميل له متمكّن فيها بشكل
كامل ،غري أنّه مل يك ْن يفقه من العربيّة شيئًا ،فخرجت الرتجمة التي صدرت سنة
1964م يف غاية الضعف .ويف ما ييل نستعرض مناذج من تلك الرتجمة لعدد من
اآليات:
 اﻵية  33مﻦ ﺳورة اﻷحﺰاب:قوله -تعاىل :-ﱫNM L K J I H G F
Z Y X W VU T S R Q P O
[ \ ] ^ _ `ﱪ.
Und haltet euch auch in auren Hausern,und zeigt auren Schmuck nicht
wie in der vegangenen Heidenzeit ferner verrichtet das Gebet und entrichtet
die Armensteuer, und gehorcht Gott und seinem Abgesandtem. Gott trachtet
nur danach da Er den Schmutz von euch fernhalte, Hsusgenossinnen des
Propheten. Ond euch vollig in Reinheit bringe.

فتكون الرتجمة بذلك؛ معناها :وابقوا يف بيوتكم وال تظهروا مجوهراتكم؛
كالجاهليّة .قوموا بالصالة وأعطوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله .إ ّن الله يريد فقط
أن يبعد القذارة عنكم ،أهل بيت الرسول (املخاطَب مؤنث) ،ويط ّهركم متا ًما.
ومام يُؤ َخذ عىل تلك الرتجمة هو :الرتجمة املغلوطة ألداة التأكيد «إمنّ ا» ،والخلط
ّ
بني التذكري والتأنيث؛ إذ أتت بكافّة كلامت اآلية مذكَّر ًة سوى عبارة «أهل البيت»
فضال عن ارتكاب
النبي فحسبً ،
التي ت ُر ِج َمت مؤنّث ًة؛ ما جعلها ترت َجم بنساء ّ
األخطاء يف مواضع عالمات الرتقيم يف الرتجمة.
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وأحد أهداف موالنا صدر الدين من الرتجمة تعريف الشعب األملا ّين باإلسالم.
أحمدي املذهب ،يعتقد خالفًا للمسلمني
كل آية تفس ًريا لها .وكان
كام علّق فيها عىل ّ
ّ
بصلب املسيح؛ إال أنّه مل يقض نتيجة ذلك ،بل أكمل حياته.
 اﻵية  157مﻦ ﺳورة النساء:قوله -تعاىل :-ﱫ @ J I H G F E D C B A
] \ [ Z Y XW V U T S R Q PO N M L K
^ _ `d c b aﱪ.
Und wegen ihrer Rede:Wir haben ja Messias, Jesus, Sohn der Maria, den
Gesandten Gottes, ermordet, doch konnten sie ihn ja nicht toten, noch am
Kreuz sterben lassen sondern es erschien ihnen blob so und diejenigen die
das Gwgenteil in dieser Sache behaupten sind ja selber im Zweifel daruber
sie haben daruber sie haben daruber keine Sicherheit sondern folgen einer
Vermutung da sie ihn ja nicht fur sicher getotet hatten.

فقد تُر ِج َمت كلمة (قتل) «( ،»ermorden )Aمع وجود العديد من املفردات
األملان ّية املشتقّة من معنى (القتل) ،والتي ميكن االستعاضة بها؛ من قبيل:
toten, umbringen, ermorden, morden

إال أ ّن لها معاين إضاف ّية -أيضً ا -تختلف؛ تب ًعا للموضوع املقارن لها؛ ما ينبغي
التنبّه له عند الرتجمة .وال ريب أ ّن قول اليهود هو املوضوع املقارن لكلمة (القتل).
األمر الذي يجعل من الخطأ ض ّم معنى إضا ّيف للقتل؛ كجملة (عم ًدا من غري أن
الحق عليهم) ،لتصبح الرتجمة (ف ُح ِكم عىل عيﴗ وقُ ِتل تنفيذًا للحكم) .كام
يكون ّ
نبغي االلتفات أنّه أي معنى هو املراد من كلمة (القتل) يف اآلية ،فكان من األفضل
استعامل كلمة ( )totenالتي تحمل معنى عا ًّما.
ولعل موالنا
وقد اكتنف الرتجمة كثري من األخطاء؛ ما عقّد فهم اآليات كث ًرياّ .
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صدر الدين كان يكتفي باستعراض الكلامت األساس ّية لآلية لزميله ،ث ّم يرشح له
موضوعها ،ليصار إىل ترجمتها إىل اللغة األملان ّية من ِق َبله؛ بنا ًء عىل ذلك.
ب .مﺬﻫﺐ املﱰجﻢ أحمدي :مريزا أحمد:
تكشف هذه الرتجمة التي صدرت عام 2005م عن حسن إملام املرتجِم باللغة
األملان ّية .ويف ما ييل أمنوذ ًجا من ترجمته:
اآلية  157من سورة النساء:
قوله -تعاىل :-ﱫ @ J I H G F E D C B A
] \ [ Z Y XW V U T S R Q PO N M L K
^ _ `d c b aﱪ.
Wegen ihrer Rede Wir haen den Messias Sohn der Maria den Gesandten
Allahs getotet wahrend sie ihn doch wedeer erschlugen noch den Kreuzestod
erleiden lieben sondern er erschien ihnen nur gleich einem Gekreuzigten
und jene in dieser Sache uneins sind sind wahrlich im Zweifel daruber sie
haben keine bestimmte Kunde davon sondern folgen blob einer Vermutung
und sie haben darubev keine Gewibheit

حيث استخدم يف ترجمة اآلية الفعل املبني للمجهول مع فاعلٍ
مجازي يف
ّ
اللغة األملان ّية؛ للتعبري عن قتل املسيح وصلبه .غري أ ّن هذا النوع من الصياغة ال
الحقيقي؛ إذ تركت أث ًرا سلبيًّا عليه ،فح َرفت الرتكيز
يصح للتعبري عن مفهوم اآلية
ّ
ّ
عن املوضوع املقصود يف اآلية نحو (عيﴗ)؛ نتيجة تحوير الصيغة من املعلوم إىل
املجهول .ويعود سبب لجوء املرتجِم لهذا األسلوب؛ يف سعيه لنقل عقيدة املذهب
األحمدي الذي يقول بصلب املسيح دون قتله نتيجة ذلك؛ إذ تؤ ّول الرتجمة لبقاء
عيﴗ عىل قيد الحياة بعد فصله عن الصليب.
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املسيحي :ﻓريدريﺶ أبرﻫارد بويسني:
ج .املﱰجﻢ
ّ
صدرت ترجمته عام 1773م .ويف ما ييل أمنوذ ًجا لنقدها:
اﻵية  33مﻦ ﺳورة اﻷحﺰاب:
قوله -تعاىل :-ﱫ NM L K J I H G F
Z Y X W VU T S R Q P O
[ \ ] ^ _ `ﱪ.
Seid hauslich und putzt euch nicht in dem Geschmacke der vorigen Zeit
der Unwissenheit Beobachtet das bestimmte Gebet gebt den Armen und
gehorcht Gott und dem Gesandten DennGott will dab ihr euch nicht mit
Unanstandigkeit beﬂecken sollt da ihr Hausgenssen des Propheten seid haltet
euch daher mi taller nur moglichen rein.

أبرز ما يُؤ َخذ عىل الرتجمة األملانيّة لآلية ،عدم انطباق ترجمة اآلية عىل معناها؛
إذ تُر ِج َمت أداة التأكيد (إمنّ ا)؛ مبعنى (ألنّ)؛ ما يجعل التطهري هو السبب الذي
يدعو زوجات الرسول إىل أداء الواجبات .كام تبعث هذه الرتجمة عىل خلق انطباع
بأ ّن اآلية ّ
تدل عىل قيام زوجات الرسول بتطهري أنفسه ّن؛ والحال أ ّن الله هو املتكفِّل
بذلك.
وأ ّما املشكلة األخرى يف هذه الرتجمة ،فتتمثّل يف عدم ترجمة الضمري املتّصل يف
(رسوله)؛ لترتجِم مج ّرد (رسول) فحسب.
املسيحي :رودي ﭘارت:
د .املﱰجﻢ
ّ
صدرت ترجمته عام 1966م .ويف ما ييل نقد ألمنوذ ٍج مرت َجم فيها:
اﻵية  33مﻦ ﺳورة اﻷحﺰاب:
قوله -تعاىل :-ﱫ NM L K J I H G F
311

Z Y X W VU T S R Q P O
.[ \ ] ^ _ `ﱪ
Und bleibt in eurem Haus )Variante: benehmt euch in eurem Haus mit
Würde )und Anstand((, putzt euch nicht heraus, wie man das früher im
Heidentum zu tun pﬂegte, verrichtet das Gebet, gebt die Almosensteuer
und gehorchet Gott und seinem Gesandten! Gott will )damit, daß er solche
Gebote und Verbote erläßt( die )heidnische( Unreinheit von euch entfernen,
ihr Leute des Hauses, und euch wirklich rein machen.
)Mit den Leuten des Hauses’ sind entweder die Angehörigen der Familie
Mohammeds gemeint, oder die Leute des Gotteshauses’, d.h. die Anhänger
des in der Ka’ba symbolisierten reinen Gottesglaubens.(

 فتطرح، لك ّنها تق ِّدم توضيحات حول َم ْن هم أهل البيت،الرتجمة صحيحة
. املسلمون: والثاين، أرسة الرسول: األ ّول:احتاملني
: عادل تيودور خوري:املسيحي
 املرتجم.هـ
ّ
:نقدي لها
ّ  ويف ما ييل أمنوذج.م1987 صدرت هذه الرتجمة عام
: مﻦ ﺳورة اﻷحﺰاب33 اﻵية
NM L K J I H G F  ﱫ:-تعاىل- قوله
Z Y X W VU T S R Q P O
.[ \ ] ^ _ `ﱪ
Haltet euch in euren Häusern auf. Und stellt nicht euren Schmuck zur
Schau wie in der Zeit der früheren Unwissenheit. Verrichtet das Gebet und
entrichtet die Abgabe und gehorcht Gott und seinem Gesandten. Gott will
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die Unreinheit von euch entfernen, ihr Leute des Hauses, und euch völlig
rein machen.

فالرتجمة ج ّيدة ،لك ّنها تستعمل كلمة ()unreinheit؛ بوصفه معنى مجازيًّا
لوصم قبائح األعامل.
و .املرتجم اليهودي :الدكتور لودفيك آملن:
نقدي لها:
صدرت هذه الرتجمة عام 1840م .ويف ما ييل أمنوذج ّ
اﻵية  4مﻦ ﺳورة البقرة:
قوله -تعاىل :-ﱫA @ ? > = < ; : 9 8 7 6ﱪ.
Und da glauben an das was wir dir o�enbart und an den jungsten Tag

الرتجمة يف قسم منها ج ّيدة؛ إذ يُؤ َخذ عليها تع ّمد إهامل ترجمة (وما أنزل
من قبلك)؛ العتقاد املرتجم القائم عىل أخذ النبي محمد القرآن من اإلنجيل
والتوراة.
ز .املﱰجﻢ الس ّن ّي :بوبﻦ ﻫايﻢ:
نقدي لها:
صدرت ترجمته عام 2002م .ويف ما ييل أمنوذج ّ
اﻵية  6مﻦ ﺳورة املاﺋدة:
قوله -تعاىل :-ﱫ ! " ( ' & % $ #
)*0/.-,+
? > = < ; : 9 8 76 5 4 3 21
@LKJIHGFED CBA
V U T S R QP O N M
_^]\ [ZYXW
`ﱪ.
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O die ihr glaubt wenn ihr euch zum Gebet aufstellt dann wascht euch das
Gesicht und die Hande bis zu den Ellbogen und streicht euch uber den Kopf
und wascht euch die Fube bia zu den Knocheln

 غري أ ّن مذهبه،الرتجمة دقيقة؛ إذ سعى املرتجم لرتجمة كافّة كلامت اآلية بدقّة
wascht« الس ّن ّي دعاه لﻺشارة إىل وجوب غسل القدمني عند الوضوء بإضافة كلمة
.» بني قوسنيeuch
: أمري زيدان: املﱰجﻢ الس ّن ّي.ح
:نقدي لها
ّ  ويف ما ييل أمنوذج.م2000 صدرت ترجمته عام
: مﻦ ﺳورة املاﺋدة6 اﻵية
( ' & % $ # " !  ﱫ:-تعاىل- قوله
0/ .-,+*)
? > = < ; : 9 8 76 5 4 3 2 1
LKJIHGFED CBA@
V U T S R QP O N M
_^]\ [ZYXW
.`ﱪ
)6( Ihr, die den Iman verinnerlicht habt! Wenn ihr zum rituellen Gebet
aufstehen wollt, dann wascht )vorher( eure Gesichter, eure Hände und Arme
bis zu den Ellenbogen, benetzt eure Köpfe und )wascht( eure Füße bis zu den
Knöcheln...

 ويُؤ َخذ عليها ترجمة.لكل كلمة بني قوسني
ّ ق ّدم املرتجِم التوضيحات الالزمة
.اآلية بوجوب غسل القدمني يف الوضوء؛ نتيجة مذهب املرتجِم الس ّن ّي؛ كسابقه
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ط .املﱰجﻢ الس ّن ّي :محمد رﺳول:
نقدي لها:
صدرت ترجمته عام 1986م .ويف ما ييل أمنوذج ّ
اﻵية  6مﻦ ﺳورة املاﺋدة:
قوله -تعاىل :-ﱫ ! " ( ' & % $ #
)*0/ .-,+
@ ? > = < ; : 9 8 76 5 4 3 21
M LKJIHGFED CBA
X W V U T S R QP O N
` _ ^] \[ZYﱪ.
O ihr, die ihr glaubt! Wenn ihr euch zum Gebet begebt, so wascht euer
Gesicht und eure Hände bis zu den Ellenbogen und streicht über euren Kopf
und wascht eure Füße bis zu den Knöcheln. ....

هنا -أيضً ا -ت ُر ِج َمت اآلية مبا يُوحي بغسل القدمني يف الوضوء؛ نتيجة مذهب
املرتجِم الس ّن ّي؛ إال أ ّن الالفت للنظر يف هذه الحالة استعامل املرتجم كلمة wascht
مبارشةً ،دون وضعها بني معقوفتني؛ خالفًا لغريه من مرتجِمي أهل الس ّنة الذي
يل.
درجوا عىل ذلك للداللة عىل أ ّن الكلمة غري موجودة يف ّ
النص األص ّ
ي .مﱰجﻢ مجﻬول املﺬﻫﺐ :تيودور ﻓريدريﺶ ﻏريﻐول:
نقدي لها:
صدرت ترجمته عام 1901م .ويف ما ييل أمنوذج ّ
اﻵية  33مﻦ ﺳورة اﻷحﺰاب:

قوله -تعاىل :-ﱫ NM L K J I H G F
Z Y X W VU T S R Q P O
[ \ ] ^ _ `ﱪ.
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Bleibt still in euren Häusern und zeigt euch nicht in der Ö�entlichkeit
wie zur Zeit der Unwissenheit. Verrichtet treulich euer Gebet und spendet
Almosen und gehorcht Gott und seinem Gesandten. Fürwahr, Gott verlangt
nur von euch, dass die Sünde von euch bleibe, da ihr zum Haushalte )seines
Gesandten( gehört, und dass ihr euch rein von Frevel haltet.

فالرتجمة التزمت بنقل معنى (إمنّ ا) بشكل صحيح ،غري أنّها أضافت أ ّن الله يأمر
النبي.
أهل البيت باالبتعاد عن القبائح؛ ألنّهم من أرسة ّ
الﻌﻠمي:
 . 2ﻤﻧاذج مﻦ الﱰجﺎﻤت عﲆ أﺳاس مواﻛبة التط ّور
ّ
ذكرنا أ ّن تقديم ترجمة دقيقة وصحيحة آلي ٍة ما ره ٌن بفهم معناها بشكل كامل؛
العلمي؛
إذ كم من آية استعصت عىل الفهم يف املاﴈ؛ لعدم اكتشاف موضوعها
ّ
ما يجعل من الصعوبة وحتّى من املستحيل ترجمة مثل تلك اآليات بشكل صحيح
يف زمنٍ مل يُكتَشَ ف موضوعها بعد .وسنتناول بالنقد أمنوذ ًجا لرتجمة آية علم ّية.
توسع دائم ،وأثبتوا هذا األمر
اكتشف العلامء املعارصون أ ّن الكون يف حالة ّ
فضال عن االستعانة بوسائل علميّة
خاصة؛ ً
عرب الصور التي التقطتها أجهزة تصوير ّ
أخرى.
العلمي للقرآن ِذكْر تلك الحقيقة يف اآلية  47من سورة
ومن دالئل اإلعجاز
ّ
الذاريات :ﱫÆ Å Ä Ã Âﱪ.
ولرتجمة تلك الحقيقة العلم ّية ،ينبغي ضامن منتهى الدقّة يف ترجمة هذه اآلية،
وال س ّيام كلمة (موسعون) فيها .فام هي الرتجمة الصحيحة لهذه اآلية؟
وقبل اإلجابة عن هذا السؤال ،ينبغي أخذ أمور ثالثة بعني االعتبار فيها؛ وهي:
 وجود ثالث ِص َيﻎ تأكيد يف اآلية« :إنّ» ،الم التأكيد ،والجملة االسم ّية. معنى كلمة (موسعون).316

ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧ ّﻴﺔ -دراﺳﺔ ﻧﻘﺪ ّﻳﺔ-

 كلمة (السامء) التي جاءت بصيغة املفرد ،مع أ ّن الغالب استعاملها يف القرآنفضال عن أ ّن الجملة يف اآلية جاءت غري مق ّيدة بزمان؛ ما
بصورة الجمع (ساموات)؛ ً
توسع السامء ما زال جاريًا.
يشري إىل أ ّن ّ
العلمي.
ويف ما ييل نستعرض مناذج مختلفة لرتجمة اآلية بلحاظ هذا املعطى
ّ
أ .ترجمة عادل تيودور ﺧوري:

Und den Himmel haben Wir mit Kra� aufgebaut. Und Wir verfügen über
breite Möglichkeiten.

الرتجمة جيّدة نو ًعا ما ،ولك ّنه ترجم كلمة (موسعون)؛ مبعنى (ذو قدرات
وسيعة).
ب .ترجمة أمري زيدان:
Und den Himmel errichteten WIR mit Kra�, und gewiß, WIR sind doch
Ausdehnende.

الرتجمة صحيحة من حيث املعنى؛ حيث ُح ِّدد فاعل الجملة بشكل صحيح،
يوسعون».
وتُرجِمت كلمة (موسعون) مبعنى « َمن ّ
ج .ترجمة محمد رﺳول:
Und den Himmel haben Wir mit )Unserer( Kra� erbaut; und siehe, wie
Wir ihn reichlich geweitet haben.

(وسعنا)؛ ما يعني
ترجمت كلمة (موسعون) بصيغة الفعل املاﴈ؛ مبعنى ّ
توسع السامء.
تثبيت ّ
د .ترجمة بوبﻦ ﻫايﻢ:
(Und den Himmel haben Wir mit Kra� aufgebaut, und Wir weiten )ihn
wahrlich )noch( aus
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هذه الرتجمة صحيحة؛ إذ جيء بكلمة (موسعون) بصيغة فعل مضارع مستم ّر؛
التوسع.
(نوسع) .واستخدم املرتجم كلمة ( )nochللتأكيد عىل استمرار عمل ّية ّ
مبعنى ّ
ﻫـ .ترجمة رودي بارت:
Und den Himmel haben wir mit Kra� aufgebaut. Uns ist alles möglich.

كل
الرتجمة خاطئة بالكامل؛ إذ ترجمت كلمة (موسعون) بـ (إمكان عمل ّ
ﳾء).
و .ترجمة مريزا مﴪور شامد:
Und den Himmel haben Wir erbaut mit )unseren( Krä�en, und Unsere
Krä�e sind wahrlich gewaltig

ترجم كلمة (موسعون)؛ مبعنى (طاقتنا عظيمة).
ز .ترجمة ﺻدر الديﻦ:
Und den Himmel, Wir erbauten ihn mit Macht; denn wahrlich, wir sind
machtvoll.

ترجم كلمة (موسعون)؛ مبعنى (مقتدرون).
ح .ترجمة ﻓريدريﺶ أبرﻫارد بويسﻦ:
Mit unendlicher Kra� haben wir den Himmel gebaut, und ihm einen
weiten Umfang gegeben.

(وسعنا النطاق)؛ بصيغة املاﴈ.
ترجم كلمة (موسعون)؛ مبعنى ّ
ط .ترجمة ﻏريﻐول:
Den Himmel haben wir mit Kra� gebaut und siehe, wir haben ihn weit
;ausgedehnt

(وسعنا بعي ًدا)؛ بصيغة املاﴈ.
ترجم كلمة (موسعون)؛ مبعنى ّ
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ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧ ّﻴﺔ -دراﺳﺔ ﻧﻘﺪ ّﻳﺔ-

ﺧاتمة:

أي ترجمة من أخطاء
بنا ًء عىل ما تق َّدم يف هذه الدراسة ،ميكن القول إنّه ال تخلو ّ
ومﺂخذ ،لذا ،ال ب ّد من فرزها لتمييز املقبول من املقبول فيها .ومن أبرز اإلشكاالت
التي تَرِد عىل الرتجامت األملانيّة ،والتي نوﴆ بﴬورة تالفيها يف الرتجامت الالحقة؛
هي:
 .1األخطاء الناشئة نتيجة عدم اإلملام باألملان ّية .وهي ليست -بالﴬورة-
الطبيعي وقوع املرتجِم فيها يف حال عدم معرفة
مقصود ًة وال مغرضة؛ إذ من
ّ
اللغة الهدف كام ينبغي؛ ما يجعل من عمله غري مقبول!
الرتجمي للقرآن وسيل ًة إلثبات دينه ومذهبه!
 .2اتّخاذ املرتجِم غري املسلم عمله
ّ
يدس الس ّم يف العسل ،من خالل
وتكمن خطورة مثل هذه الخطوة أ ّن املرتجِم ّ
إنجاز ترجمة يف غاية الدقّة؛ إال يف املواضع التي تخالف عقيدته ،فيرتجمها
ناقص ًة أو حتّى كاذبة! وميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل ترجمة لودفيك آملن
الذي تع ّمد عدم ترجمة عبارة (وما أنزل من قبلك) ملخالفتها لعقيدته!
 .3مل تنقل أغلب الرتجامت القدمية معاين اآليات بشكل صحيح ،فرتجمت الجمل
فضال عن إضفاء معانٍ مستقلّة عىل أدوات التأكيد؛ ما
املعلومة بصيغة املجهولة؛ ً
أوقعها يف أخطاء كثرية.
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ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧ ّﻴﺔ -دراﺳﺔ ﻧﻘﺪ ّﻳﺔ-

االﴎاﺋيﲇ
االسترشاق
ّ
وأﺛره يف ترمجات معاين
القرآن الكريم إىل العﱪ ّية

م .م محمد نﺠﻢ حمزة ﻓليﺢ الرﻓيعي
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أرسل الله -تعاىل -الرسل بالكتب السامويّة والبرشى بخاتم الرسل أجمعني س ّيدنا
مح ّمد ووردت إليهم أسامئه وصفاته؛ فهم يجدونها مكتوبة عندهم يف التوراة
واالنجيل :ﱫﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﱪ[[[.

وقد كان اليهود يستفتحون عىل الناس جمي ًعا مبق َدم النبي ويع ّدون الع ّدة
الستقباله؛ ولك ّنهم حينام بُ ِعثَ أنكروا عليه ومل يؤمنوا مبا جاء به .يذكر ابن إسحاق
أ ّن اليهود كانوا يقولون لألوس والخزرج :إنّه قد تقارب زمان نبي يُبعث اآلن
فلم بُ ِعثَ رسول الله أجابه األنصار وأسلموا ،وكفر
نقتلكم معه قتل عاد وإرمّ ،
به اليهود[[[.
ويف وثيقة املدينة الشهرية أق ّر ُ
رسول الله اليهو َد عىل دينهم وأموالهم؛ يف
حني أنّهم أظهروا العداوة له ،وكشفوا عن حقدهم الدفني ،ونقضوا عهود رسول
الله .يقول الشيخ محمد الغزايل يف كتابه «فقه السرية»« :ومسلك بني إرسائيل
بإزاء املعاهدات التي أمضوها؛ قد ًميا وحديثًا ،يجعلنا نجزم بأ ّن القوم ال يدعون
خستهم أب ًدا ،وأنّهم يرعون املواثيق ما بقيت هذه املواثيق متمشّ ية مع أطامعهم
ّ
ومكاسبهم وشهواتهم ،فإذا وقفت تطلّعهم الحرام نبذوها نبذ النواة ،ولو تركت
الحمري نهيقها ،واألفاعي لدغها؛ لرتك اليهود نقضهم للعهود!»([[[.
[[[ سورة األعراف ،اآلية .157
[[[ انظر :ابن هشام :السرية النبويّة ،مراجعة :محي الدين عبد الحميد ،ال ط ،اململكة العربيّة السعوديّة ،الرئاسة العا ّمة
إلدارات البحوث العلميّة ،ج ،1ص.211
[[[ الغزايل ،محمد :فقه السرية ،مرص ،دار الكتب اإلسالميّة1982 ،م ،ص.324
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ﲇ وأﺛﺮه ﰲ ﺗﺮﺟﺎﻤت ﻣﻌﺎﻲﻧ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ إﱃ اﻟﻌﱪﻳّﺔ
اﻻﺳﺘﴩاق اﻻﴎاﺋﻴ ّ

كل ق ّوة تعمل ض ّد اإلسالم؛
فهم أصحاب غد ٍر وعنا ٍد ومكرٍ ،ويتحالفون مع ّ
ولو كان ذلك التحالف عىل حساب الدين والعقيدة الصحيحة؛ مثل قولهم لعبدة
سبيال من الذين آمنوا ،بل إنّهم أرادوا إحداث فتنة بني األنصار،
األصنام أنتم أهدى ً
وقد غاظهم اجتامع كلمة األوس والخزرج ،وكادت الفتنة تقع ،وقد أرسع الجمع
للسالح؛ لوال إرساع النبي بتذكريهم بفضل الله عليهم؛ إذ ألّف بني قلوبهم،
وجعلهم إخوانًا متحابّني ،وما زال يذكِّرهم حتّى بﻰﻜ القوم وعانق بعضهم بعضً ا.
ِ
يكتف اليهود
يقول الدكتور محمد حسنني هيكل يف كتابه «حياة محمد»« :مل
بالوقيعة بني املهاجرين واألنصار ،وبني األوس والخزرج ،ومل يك ِفهم فتنة املسلمني
عن دينهم ومحاولة ر ّدهم إىل الرشك ،دون محاولة تهويدهم ،بل زادوا عىل ذلك
أ ْن حاولوا فتنة مح ّمد نفسه؛ ذلك أ ّن أحبارهم وأرشافهم وسادتهم ذهبوا إليه
وقالوا :إنّك قد عرفت أمرنا ومنزلتنا ،وإنّا إ ْن اتّبعناك ات ّبعك اليهود ومل يخالفونا،
وإ ّن بيننا وبني بعض قومنا خصومة ،فنحتكم إليك ،فتقﴤ لنا ،فنتّبعك ونؤمن بك،
فنزل فيهم قول الله -تعاىل :-ﱫ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

´ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ
Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ôﱪ[.[1

بل إ ّن الناظر يف الغزوات والحروب التي كانت بني املسلمني وبني عد ّوهم يجد
أنّه ما من حرب نشبت ،وال نار اشتعلت ،وال خالفة سقطت؛ إال ولليهود فيها يد؛
مضافًا إىل مكرهم وغدرهم بالنبي ،فانتهى أمرهم إىل هزميتهم وجالئهم عن
يدس للمسلمني بشتّى
الجزيرة العرب ّية ،ومن بقي منهم لبس عباءة النفاق وأخذ ّ
الطرق واألساليب ّحتى سقوط آخر خالفة إسالميّة يف إسطنبول .ذكر الدكتور عبد
الحليم عويس يف كتابه «دراسة لسقوط ثالثني دولة إسالم ّية»« :هجم اليهود من
كل بلدان
الداخل عىل الدولة العثامن ّية بواسطة األسلحة نفسها التي استعملوها يف ّ
والتحﴬيّة ،والح ّريّة ،واإلخاء ،واملساواة.
اإلسالمي؛ وهي :أسلحة العنرصيّة،
العامل
ّ
ّ
[ [1سورة املائدة ،اآليتان .50-49
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اإلسالمي؛ بل ًدا بل ًدا ،وفكّت
وفعال ،تداعت تركيا وسقطت ،وتداعى بعدها العامل
ً
ّ
اإلسالمي .ولعل
كل ما أصاب العامل
الحب والوحدة ،ونال العرب حظّهم من ّ
أوارص ّ
ّ
األقدار قد لقّنتهم أقﴗ الدروس ،حني زرعت يف قلبهم شوكة الصهيون ّية؛ تؤ ّرق
مضجعهم ،وتنتقم للخالفة اإلسالميّة وتطلّعهم بجالء عىل حقيقة كامل أتاتورك،
وحقيقة مخطّطاته ،وأيضً ا عىل حقيقة الذين ساروا عىل هدى أتاتورك؛ وفق
شعارات يقف وراءها اليهود؛ مثل :الشيوعيّة أو الح ّريّة أو القوميّة؛ ليزرعوا يف
القلب العر ّيب أشواكًا أخرى»([.[1
وأل ّن حركة االسترشاق هي يف الغالب كانت حركة فكريّة لر ّد املسلمني عن
دينهم ،وقد ظهرت بعد الحروب الصليب ّية ،فكان ال ب ّد لليهود من أ ْن يشاركوا يف
هذه الحركة ،وميارسوا نشاطهم بأسلوب مغلَّف بامل ْك ِر تحت مختلف الشعارات.
يل؛ إال أنّه
اقي هو االسترشاق اإلرسائي ّ
ومع أ ّن هذه الدراسة تُعنى بفكر استرش ّ
يل؛ أي أنّه ى يتوافر له كيان
خاصة باالسترشاق
ال توجد مدرسة ّ
ّ
اليهودي أو اإلرسائي ّ
ولغة ومدرسة وسامت متيّزه عن باقي املدارس االسترشاقيّة؛ كاملدارس االسترشاقيّة
اإلنكليزيّة أو الفرنس ّية أو األملان ّية أو األمريك ّية أو الهولنديّة...؛ ذلك أنّهم كانوا
ميارسون سحرهم ومكرهم من داخل هذه املدارس االسترشاقيّة ،فنحن ال ميكننا
مثال أ ْن نكتب عن جولدتسيهر[[2؛ بصفته مسترشقًا يهوديًّا خار ًجا عن مدرسة
ً
املجري ،أو نتع ّرض لربنارد لويس[[3؛ بصفته مسترشقًا يهوديًّا بعي ًدا عن
االسترشاق
ّ
الفرنﴘ
اليهودي
املدرسة االسترشاق ّية األمريك ّية ،وكذلك األمر بالنسبة للمسترشق
ّ
ّ
[ [1عويس ،عبد الحليم :دراسة لسقوط ثالثني دولة إسالميّة ،ط ،3مرص ،دار الصحوة1989 ،م ،ص.194-174
[ [2إجناتس جولدتسيهر (1340 - 1266ه1921 - 1850 /م) :هو مسترشق يهودي مجري ُعرف بنقده لﻺسالم وبجديّة كتاباته ،وهو
من مح ّرري دائرة املعارف اإلسالميّة ،واشتهر بغزارة إنتاجه عن اإلسالم حتّى ُع ّد من أه ّم املسترشقني؛ لكرثة إسهامه وتحقيقاته عن
رمبا -بيهوديّته .وهو أبرز من قام مبحاولة واسعة وشاملة لنسف السرية النبويّة.اإلسالم ورجاله ،متأث ّ ًرا يف ذلك كلّه ّ
[ [3برنارد لويس ( :)Bernard Lewisولد يف 31مايو  1916م ،وتو ّيف يف 19مايو  2018م من مواليد لندن يف بريطانيا .هو أستاذ
تخصص يف تاريخ اإلسالم والتفاعل بني اإلسالم والغرب،
فخري بريطاين-أمرييك لدراسات الرشق األوسط يف جامعة برنستونّ .
ّ
خصوصا -حول تاريخ الدولة العثامنيّة .وهو أحد أه ّم علامء الرشق األوسط الغربيّني التي طاملا سعى ص ّناعاشتهرت أعامله
ً
السياسة من املحافظني الجدد؛ مثل :إدارة الرئيس األمرييك جورج دبليو بوش إىل الحصول عىل استشارتهم.
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مكسيم رودنسون[[1؛ فال ميكن أ ْن نذكر املسترشقني اليهود خارج اإلطار الجغر ّايف
الخاص بد َولهم الساكنني فيها ،أو خارج لغة الكتابة التي نَقلت مؤلّفاتهم إىل العامل.
ّ
خصوصا،
خاصة بهذه املدرسة اإلسترشاقيّة؛
ً
ومن هنا ،نرى صعوبة تحديد مالمح ّ
وأ ّن ما كُ ِت َب خالل قرن من الزمان -فقط -آالف الكتب واملص ّنفات واملؤمترات
عام كُ ِت َب يف صدر الزمان األ ّول من كُتب كثرية.
والندوات االسترشاق ّية؛ ً
فضال ّ
ولذا نرى لزا ًما دراسة الحركة االسترشاق ّية اإلرسائيل ّية؛ بوصفها مدرسة لها
خصائصها ومم ّيزاتها؛ وهو ما تتو ّخى هذه الدراسة العمل عليه ،وإ ْن كان هناك
من ص َّنف املسترشقني اإلرسائيليّني إىل طبقات حسب الزمن؛ من أمثال :دورياك،
والق ّديس توماس األكويني ،وطبقة املسترشقني اإلرسائيل ّيني الحديثة؛ من :أمثال
جولدتسيهر.
ً
ّ
ّ
أول :الدور اليﻬودي ﻓي تا��ﺦ الحركة الستﺸراﻗية:

اليهودي يف
من خالل استعراض أدوار االسترشاق التاريخ ّية ،نرى بروز الدور
ّ
ظاهرة االسترشاق؛ نظ ًرا ألنّهم يتمتّعون مبزايا ال تتوافر لغريهم؛ فهم يحملون دوافع
التاريخ املتمثّلة مبجاورة مهد رسالة اإلسالم ،ويعرفون عادات العرب وتقاليدهم أكرث
من الغرب؛ كام أ ّن لغتهم قريبة من اللغة العرب ّية ،وهم يحملون حق ًدا كب ًريا اتجاه
املسلمني العرب متمث ًِّال يف إرث قديم يبدأ من تهجري بني قينقاع ،وقتل بنو قريضة،
وفتح خيرب ،إىل غري ذلك من لعن القرآن لهم ،وفضح حبائلهم ومكائدهم .وليك
نستطيع فهم عمل املسترشقني اإلرسائيليّني اليوم ،ال ب ّد لنا من العودة إىل كتابات
اليهود ودراساتهم من قبل ،ف ُكتَّاب اليوم هم تالمذة مدارس األمس ،وكتاباتهم مل
ِ
تأت من فراغ؛ وإمنّ ا هي مثرة تلك الشجرة التي تﴬب بجذورها يف التاريخ.
وكام هو معلوم ،فإ ّن الكثري م ّمن يكتبون يف االسترشاق يغفلون عن الدور
اليهودي يف الكتابات االسترشاق ّية القدمية؛ والسبب يعود إىل أ ّن اليهود قد دخلوا
ّ
[ [1مكسيم رودنسون (26يناير 1915م  -23مايو  2004م) :مؤ ّرخ فرنﴘ ماركﴘ وعامل اجتامع ودراسات رشقيّة.
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باب االسترشاق من أبوابه الغرب ّية؛ فهم دخلوا تحت مس ّميات املدارس أو الدول
األوروب ّية التي اهت ّمت باالسترشاق .يقول األستاذ أنور الجدي يف كتابه «اإلسالم
يهودي
يف وجه التغريب»« :منذ وقت بعيد جرت املحاولة عىل ظهور استرشاق
ّ
املسيحي يف الوجهة العا ّمة من الهجوم عىل اإلسالم،
يتّفق مع االسترشاق الغر ّيب
ّ
ولك ّنه يختلف يف التامس جوانب مع ّينة تخدم قض ّية الصهيون ّية ،ويستهدف القضاء
الخاصة
عىل الوجود العر ّيب يف فلسطني وما جاورها ،ويعمل عىل تزييف الحقائق
ّ
باألصول العا ّمة للحنفيّة السمحاء التي حمل لواءها إبراهيم.[1[»
فلم يدخل املسترشقون اليهود من باب الديانة اليهوديّة؛ إذ إ ّن اليهود يف أوروبا
معزولون؛ بصفتهم الدين ّية ،فدخلوا إىل االسترشاق؛ بصفتهم الغرب ّية األوروب ّية« ،فمن
املجري جولدتسيهر؛
الصعب أ ْن تجد يف الدراسات املختلفة ما يشري إىل يهوديّة
ّ
الفرنﴘ سولومون مونك ،وال
وهو زعيم علامء اإلسالم ّيات يف أوروبا ،وال إىل يهوديّة
ّ
إىل يهوديّة الربيطا ّين ريتشارد جونهيل ،وغريهم»[.[2
ومل يك ْن اليهود ليرتكوا بابًا من أبواب محاربة اإلسالم وأهله ،فكان ال ب ّد لهم من
املشاركة ،وأ ْن يكون لهم قصب السبق فيه :ﱫ ~ ﮯ ¡ £ ¢

® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤
¯ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³² ± °
» ¼ﱪ[.[3

ولو وجدنا يف املدارس االسترشاقيّة بعض املسترشقني املنصفني م ّمن حاولوا
العلمي املج ّرد؛
اإلسالمي بحياديّة ،وكان هدفهم البحث
دراسة اإلسالم والتأريخ
ّ
ّ
اليهودي دخل يف كل
إال أنّنا ال نجد املسترشقني اليهود من بينهم؛ فاالسترشاق
ّ
الديني.
املدارس االسترشاق ّية؛ إال أنّه كان له هدف واحد -فقط-؛ وهو الهدف
ّ
[ [1الجندي ،أنور :اإلسالم يف وجه التغريب ،ط ،1دار املعرفة2007 ،م ،ص.23
ائييل يف املصادر العربيّة ،القاهرة ،العريب للنرش والتوزيع1995 ،م ،ص.84
[ [2إدريس ،محمد جالء :االسترشاق اإلرس ّ
[ [3سورة املائدة ،اآلية .82
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يقول الدكتور محمود حمدي زقزوق« :مل يُرد اليهود أ ْن يعملوا داخل الحركة
يقل تأثريهم.
االسترشاق ّية؛ بوصفهم مسترشقني يهود؛ حتّى ال يعزلوا أنفسه؛ وبالتايل ّ
أوال فرض
ولهذا عملوا؛ بوصفهم مسترشقني أوروبيّني؛ وبذلك كسبوا م ّرتني :كسبوا ً
أنفسهم عىل الحركة االسترشاق ّية كلّها ،وكسبوا ثان ًيا تحقيق أهدافهم يف النيل من
اإلسالم؛ وهي أهداف تلتقي مع أهداف غالب ّية املسترشقني النصارى»[.[1
فدخول اليهود يف مجال االسترشاق كان محاول ًة للنيل من اإلسالم وتشويهه،
اليهودي القديم يف محاولة
وخدم ًة لألهداف الصهيون ّية العامل ّية ،واستمرا ًرا للنهج
ّ
هدم دين املسلمني .يذكر الدكتور أحمد ساميلوفتﺶ يف كتابه «فلسفة االسترشاق»:
«ونعتقد من جانبنا أنّه ال سبيل إىل التحفّظ إطالقًا فيام يتعلّق بخدمة املسترشقني
وخاصة يف البحوث التي
اليهود للصهيون ّية العامل ّية؛ أل ّن هذه الظاهرة تبدو بارزة متا ًما؛ ّ
خاصة»[.[2
تتناول اإلسالم واملسلمني عا ّمة؛ والعرب ّ
وغال ًبا ما كانت ترتكّز اهتاممات املسترشقني اليهود عىل محاولة إثبات أ ّن
اليهودي ،من خالل
اإلسالمي هو تأث ّر النبي بالتوراة؛ وبالدين
مصدر الترشيع
ّ
ّ
االستامع أو التأث ّر باليهود الذين كانوا يجاورونه يف املدينة املنورة .ومنشأ هذه
اإلسالمي؛ وهو القرآن الكريم أنّه يهدم
العداوة التي ركّزت عىل مصدر الترشيع
ّ
عنرصيّتهم اليهوديّة وفكرة شعب الله املختار التي يؤمنون بها :ﱫ R Q

ba ` _ ^ ] \ [ Z Y XW V U T S
i h g f e d cﱪ[ .[3وأ ّما عداؤهم لدين اإلسالم؛ فألنّه فضح

فسادهم وانحراف عقيدتهم وتغيريهم لكالم الله يف التوراة؛ مبا كتبوه بأنفسهم:

ﱫ× ! ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø
"  % $ #ﱪ[ ،[4ﱫ > = < ; : 9
الحضاري ،ط ،2القاهرة ،دار املنار1989 ،م ،ص.60
[ [1زقزوق ،محمود حمدي :االسترشاق والخلفيّة الفكريّة للرصاع
ّ
العريب املعارص ،مرص ،دار املعارف1980 ،م ،ص.9
[ [2ساميلوفتﺶ ،أحمد :فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب ّ
[ [3سورة البقرة ،اآلية .80
[ [4سورة النمل ،اآليتان .77-76
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وبخاصة يف أعقاب تحرير
لقد استطاع اليهود الدخول إىل حلبة االسترشاق؛
ّ
يهود أوروبا الوسطى والغرب ّية ،ث ّم دخولهم إىل الجامعات ،حيث «وجدت الحركة
اإلسالمي
فهام للرتاث
االسترشاق ّية فيهم ما مل تجده يف سائر املسترشقني؛ إذ هم أكرث ً
ّ
والعر ّيب من غريهم من األوروبيّني؛ وذلك لتقارب اللغة العربيّة مع لغة ديانتهم
العربيّة»[.[2
ومع أ ّن املسترشقني اليهود كانوا يعملون يف مدارس استرشاقيّة غربيّة مختلفة
يف األسلوب واملنهج؛ ولك ْن داﻤﺋًا نجد أنّهم كانوا من أكابر باحثي هذه املدارس
فمثال :أغلب أكابر املسترشقني الروس كانوا
وأساتذتها املسيطرين بأفكارهم عليها؛ ً
يهود األصل[.[3
أوال،
كل ﳾء من أجل مصالحهم االقتصاديّة ً
ومن املعلوم أ ّن اليهود يستثمرون ّ
وقد ساعد عىل ذلك ظهور أوائل االهتاممات الصهيون ّية بفلسطني وط ًنا لليهود ،وما
اليهودي هو املسيطر عىل تفسريات االسترشاق الغر ّيب عمو ًما؛
دام الرأي والتفسري
ّ
فال بأس من توجيه أغلب الجهود االسترشاقيّة نحو هدف اليهود واستثامر امل ّد
اقي يف دراسة مهد الكتاب املق ّدس يف الرشق العر ّيب ودراسة فلسطني؛ أرضً ا،
االسترش ّ
وشع ًبا ،وتاري ًخا ،وتراث ًا ،وعادات ،وجغرافيا؛ للتمهيد لوطن يجمع شتات اليهود من
كل األرض .وساهم يف ذلك -أيضً ا -أدب الرحالت األوروب ّية ،من خالل تقديم صورة
ّ
كاملة عن فلسطني .وميكن القول :إ ّن ازدهار الحياة الدينيّة والثقافيّة يف املجال
[ [1سورة املائدة ،اآليات .80-78
[ [2أركون ،محمد؛ وآخرون :االسترشاق بني دعاته ومعارضيه ،ترجمة :هاشم صالح ،بريوت ،دار الساقي للنرش1994 ،م ،ص.32
[ [3انظر :صقر ،عطيّة« :اإلسالم يف مواجهة التحدّيات» ،مجلة قضايا إسالميّة ،املجلس األعىل للشؤون اإلسالميّة ،القاهرة ،العدد،16
1996م ،ص.42
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اقي املرتبط بهام ،يشكِّالن م ًعا
اليهودي -
ّ
ّ
العربي؛ مضافًا إىل ازدهار النشاط االسترش ّ
[[1
إرهاصة من إرهاصات استفادة املرشوع الصهيو ّين من االسترشاق األورو ّيب .
اقي الغر ّيب :قيام املسترشق
ومن األمثلة عىل استفادة اليهود من امل ّد االسترش ّ
اليهودي سولومون مونك[ [2بدراسة فلسطني دراسة علميّة شاملة وتأليفه كتابًا يف
ّ
ذلك ،اعتمدت عليه الصهيون ّية يف معرفة هذه البالد[.[3
رسا،
ويف عام 1864م قام بعض املسترشقني اليهود الروس بالذهاب إىل فلسطني ًّ
وأقاموا مالجﺊ ومص ّحات ومستشفيات ودور للز ّوار اليهود الذين يصلون إىل القدس
لزيارة بيت املقدس من مختلف أنحاء العامل .وقد ذكر ذلك املسترشق الرويس
س.ل.تيخفسيك يف كلمة له يف مركز الدراسات الرشقيّة التابع ألكادمييّة العلوم يف
الرويس قد ساهمت مساهمة ف ّعالة يف
موسكو ،حيث قال« :إ ّن جمع ّية االسترشاق
ّ
اليهودي يف فلسطني»[.[4
القومي
إنجاز وتحقيق الوطن
ّ
ّ
ومن أبرز أقطاب املسترشقني اليهود:
 املسترشق املجري «إجنتﺲ جولد تسيﻬر» 1921-1850م:وهو علم من أعالم االسترشاق الغر ّيب ،وقد زار مرص وأقام فيها فرتة من الزمن،
اسال،
ث ّم انتقل إىل سوريا وفلسطني ،وعمل أستاذًا يف جامعة بودابست ،وانتخب مر ً
ورئيسا ألحد أقسامها .وتشري فهارس مؤلّفاته إىل 592
ثم ً
عامال يف األكادمي ّية املجريّةً ،
النبوي[.[5
بحثًا مختلفًا جزء كبري منها حول املذاهب والفرق ،وجزء آخر حول الحديث
ّ
الغريب ،ترجمة :أحمد عبد الله عبد العزيز ،مجلة عامل
[ [1انظر :الرشيف ،ريجينا :الصهيونيّة غري اليهوديّة جذورها يف التاريخ ّ
املعرفة ( ،)96املجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب – الكويت1985 ،م ،ص.30
فرنﴘ الشهرة واإلقامة والوفاة .ولد يف ﮔووﮔوف،
أملاين املَ ولد،
[ [2سالومون مونك ( :)Salomon Munkمسترشق ّ
ّ
يهودي الدينّ ،
يف مقاطعة سيلزيا يف بولندا .أخذ عن «فريتاخ "و«دي سايس» (انظر.)https://www.marefa.org. :
الصهيوين ،سلسلة كتب فلسطين ّية ( ،)13بريوت ،مركز األبحاث
ّ
التوسعي
[ [3انظر :رزق ،أسعد :إرسائيل الكربى :دراسة يف الفكر ّ
– منظّمة التحرير الفلسطينيّة1969 ،م ،ص.41
اقي :تاريخه وتقوميه ،ط ،1املنصورة ،دار الوفاء1995 ،م ،ص( 51-50نقالً عن :االسترشاق
[ [4الدسوقي ،محمد :الفكر االسترش ّ
يل ،م.س ،ص.)99
اإلرسائي ّ
[ [5انظر :بدوي ،عبد الرحمن :موسوعة املسترشقني ،بريوت ،دار العلم للماليني1984 ،م ،ص.125-119
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ويف دراسته للحديث النبوي الرشيف كان يحاول تطويع النصوص؛ وفق أحكامه
اإلسالمي .ويؤ ّخذ عليه عدم دقّته يف
الخاصة املسبقة ،ويهمل دراسة حارض العامل
ّ
ّ
[[1
نقل النصوص وتحريفها .
 -املسترشق اﻷملا ّين «ابراﻫام جايجر» )1874-1810م(:

يهودي أملاين تناول بالدراسة املشابِه بني القرآن والكتب املق ّدسة عند
وهو َح ْرب
ّ
اليهود؛ وله كتاب معروف بعنوان «ماذا اقتبس مح ّمد من اليهوديّة» .وقد
ركّز فيه عىل أ ّن مح ّم ًدا اقتبس كث ًريا من تعاليمه ومفاهيمه وآراءه من الديانة
اليهوديّة ووضعها يف قرآنه؛ مبا يناسب التص ّورات التي كانت سائدة يف عرصه .وإ ّن
يحتل الجانب األكرب من القرآن أكرب شاهد عىل هذا
قصص العهد القديم الذي ّ
االقتباس![.[2
ﻲﻜ «برنارد لويﺲ» 2018-1916م:
 -املسترشق اﻷمري ّ

وتوىل أستاذيّة تاريخ الرشق األوسط واألدﻰﻧ يف
ُولِد يف لندن ،ودرس يف جامعاتهاّ ،
جامعة لندن .عمل أستاذًا زائ ًرا يف جامعات كاليفورنيا ،وكولومبيا ،وإنديانا .وشغل
منصب أستاذ الدراسات الرشق أوسط ّية يف جامعة برنستون .وميتاز هذا املسترشق
بأنّه قد جمع إىل يهوديّته ،ميله الشديد إىل الصهيونيّة ،وتسخري نفسه وأبحاثه
لخدمتها .وهذا ما أكّده فرانسوا دي بلوا[.[3
 -املسترشق الﻬنﻐاري «وارمينوس ﻓامﱪي» 1913-1832م:

اعتنق خمسة أديان ،وخدم يف ديانتني منها؛ بصفة رجل دين.
وغريهم من املسترشقني؛ كاملسترشق األملا ّين «يعقوب بارت» 1914-1851م.
واملسترشق اإلنكليزي «ريتشارد جوتهيل» 1936-1863م .واملسترشق األملاين
[ [1انظر :الديب ،عبد العظيم :املسترشقون والرتاث - ،مجلة كلية الرشيعة – قطر –العدد الرابع – 1405هـ -ص.28
اإلسالمي1991 ،م ،ص.85
[ [2انظر :العامل ،عمر لطفي :املسترشقون ،مالطا ،مركز دراسات العامل
ّ
اقي -الظاهرة االسترشاقيّة وأثرها عىل الدراسات اإلسالميّة ،-ط ،1بريوت،
[ [3انظر :الحاج ،سايس سامل :-نقد الخطاب االسترش ّ
اإلسالمي2002 ،م ،ج ،1ص.26
دار املدار
ّ
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«جوزيف هور فيتﺶ» 1931-1874م .واملسترشق األملاين «ماكس مايرهوف»
1945-1874م .واملسترشق البولندي دافيد بانت  ،..-1897واملسترشق النمساوي
«بأول كراوس» 1944-1904م ،وغريهم[.[1
وعند جميع هؤالء املسترشقني وغريهم من اليهود الذين تناولوا الرتاث
اإلسالمي والعر ّيب بالبحث والدراسة ،كانت الرتب ّية األيديولوج ّية والنزعة اليهوديّة
ّ
العنرصيّة مسيطرة عىل كتاباتهم ونقدهم وما سطّروه من كتابات ،وكان املوروث
اليهودي واض ًحا وجل ًّيا؛ كام يف اجرتارهم التّهامات أسالفهم لس ّيدنا
الثقا ّيف
ّ
رسول الله وإعادة تدويرها لتشكِّل نتا ًجا ثقافيًّا حديثًا ضمن إطار الثقافة
االسترشاق ّية الحديثة .يذكر الدكتور محمد الس ّيد الجليند يف كتابه «االسترشاق
والتبشري»« :إ ّن معظم املشتغلني بعلوم الرشق؛ قد ًميا وحديثًا ،معظمهم من
واليهودي ،وال ميكن أ ْن نتص ّور هؤالء مج ّردين من
املسيحي
رجال الكهنوت
ّ
ّ
عواطفهم الدينيّة ،بل إنّهم كانوا مدفوعني إىل هذا اللون من الدراسات بدافع
عربت عنها نصوص أصحابها تجعلنا نثق
االنتصار لدينهم .إ ّن هذه النوايا التي ّ
يف صدق سيطرة السبب الدي ّني وهيمنته عىل األسباب األخرى .ومن هنا ،فقد
تن ّوعت الدراسات اإلسالم ّية عند املسترشقني ،وتع ّددت اهتامماتهم باإلسالم
وحضارته؛ فمن َدارِس للعقيدة وأصولها ،وللفقه وأصوله ،والتاريخ والحضارة،
وللقرآن وعلومه ،وللحديث ورجاله ،واللغة وآدابها ،والرسول وغزواته.[2[»...
ومن مناذج هذا التكرار واالجرتار ملقوالت األسالف :التشكيك بص ّحة رسالة
اليهودي «نولدكه»« :إ ّن
اإللهي .يقول املسترشق
النبي مح ّمد ومصدر الترشيع
ّ
ّ
الوحي ظاهرة مرض َّية ،وإ ّن النبي كان ُمصابًا بالرصع»[.[3
هذا ،ومل يسلم القرآن من شبهاتهم ،فقد أنكروا أ ْن يكون القرآن الكريم هو
تنزيل من الله العظيم .يقول املسترشق اليهودي «رودولف»« :إ ّن القرآن ليس
ائييل يف املصادر العربيّة ،م.س ،ص.92
[ [1انظر :إدريس ،االسترشاق اإلرس ّ
[ [2الجليند ،محمد السيد :االسترشاق والتبشري ،القاهرة ،دار قباء للطباعة والنرش1999 ،م ،ص.19
[ [3الصعيدي ،عبد املتعال :السرية النبويّة وأوهام املسترشقني ،ط ،1القاهرة ،مكتبة وهبة1988 ،م ،ص.79
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كالم الله؛ كام يعتقد املسلمون ،ولك ّنه كالم مح ّمد ،وأ ّن مح ّم ًدا قد كتبه متأث ّ ًرا
بالبيئة التي نشأ فيها؛ وهي مكّة ،وأ ّن اليهوديّة واملسيح ّية مل تكونا مجهولتني يف
بالد العرب ،وأ ّن مح ّم ًدا قد نقل بعضً ا من كتب اليهوديّة والنرصانيّة»[.[1
ومل تسلم منهم الس ّنة النبويّة املط ّهرة واألحاديث النبويّة الرشيفة كذلك .يقول
املسترشق اليهودي املجري «جولد تسيهر»« :إ ّن القسم األكرب من الحديث ليس
واالجتامعي لﻺسالم يف القرنني األ ّول والثاين»[.[2
والسيايس
الديني
إال نتيجة للتط ّور
ّ
ّ
ّ
أي أنّه يزعم أ ّن أغلب األحاديث النبويّة هي من نسج الصحابة والتابعني يف
القرنني األ ّول والثاين ،بل إنّه يؤكِّد أ ّن العلامء كانوا يخرتعون األحاديث للدفاع
عن الدين ،حني ال يسعفهم ما يجدون من أحاديث يف تحقيق أغراضهم ،فيقول:
«يف العرص األ ّول اشت ّدت الخصومة بني األمويّني والعلامء األتقياء الذين أخذوا
يشتغلون بجمع الحديث والس ّنة .ونظ ًرا أل ّن ما وقع يف أيديهم من ذلك مل يك ْن
ليسعفهم يف تحقيق أغراضهم أخذوا يخرتعون من عندهم أحاديث رأوها مرغوبًا
فيها ،وال تتناﰱ والروح اإلسالميّة ،وب ّرروا ذلك أمام ضامئرهم بأنّهم إمنّ ا يفعلون هذا
يف سبيل محاربة الطغيان واإللحاد والبعد عن سنن الدين»[.[3
وقد ظلّت هذه االتّهامات واألباطيل متداولة عىل ألسن املسترشقني اإلرسائيل ّيني
املعارصين؛ فعىل سبيل املثال ،تقول املسترشقة «حافا الزروس يافا»« :ميكن القول
إنّه من املؤكَّد أنّه كانت يف شبه الجزيرة العرب ّية يهوديّة مبدعة عش ّية ظهور
اإلسالم ،وينبغي أ ْن نسلّم بأنّها قد أث ّرت عىل العامل الروحا ّين ملح ّمد»[ .[4وتضيف
أيضً ا« :ويبدو أ ّن قريب زوج مح ّمد -خديجة -كان معلّمه يف هذا الشأن ،وأنّه
رس الباحثني عن اإلميان بإله واحد»[.[5
أفهمه ّ
[ [1شلبي ،عبد الجليل :صور استرشافيّة ،ط ،2القاهرة ،دار الرشوق1986 ،م ،ص.50
اإلسالمي1978 ،م ،ص.195
[ [2السباعي ،مصطفى :الس ّنة ومكانتها يف الترشيع ،ط ،2بريوت؛ دمشق ،املكتب
ّ
اإلسالمي ،م.س ،ص.196
[ [3السباعي ،الس ّنة ومكانتها يف الترشيع
ّ
[ [4الزروس ،حافا :اإلسالم خطوط عريضة (باللغة العربيّة) ،تل أبيب ،وزارة الدفاع اإلرسائيليّة1980 ،م ،ص( 130نقالً عن:
يل ،م.س ،ص.)120
االسترشاق اإلرسائي ّ
[ [5م.ن ،ص.14
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يل شالوم زاوي ،حيث يقول« :يقول معلّمنا
ومثال آخر :املسترشق اإلرسائي ّ
أ.كاتﺶ كان هناك حاخامات مثقّفون أث ّروا عىل مح ّمد الذي ته ّود تقري ًبا»[.[1
فهم يف هذا ير ّددون أقوال أسالفهم من املسترشقني؛ من أمثال« :جولدتسيهر»،
و«جب» ،و«ابراهام كانﺶ» ،و«جوستاف لوبون» ،وغريهم من اليهود[.[2

بل هي املزاعم نفسها التي ر ّددها أسالفهم من اليهود الذين كفانا الله -تعاىل-
بقرآنه الكريم مؤنة الر ّد عليهم ور ّد كيدهم يف نحورهم :ﱫF E D C

T S R QP O N M L K J I H G
_ ^ ] \ [ Z Y X W V Uﱪ[،[3
ﱫ ´ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ
Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÆ
æåäãâ áàßÞÝÜ ÛÚÙØ ×Ö
ê é è çﱪ[ ،[4ﱫ ? > = < ; : 9
@ J I H G F ED C B Aﱪ [.[5

والتاريخي يثبت عدم وجود جامعة يهوديّة مبدعة يف
العلمي
وواقع البحث
ّ
ّ
أي وثيقة تثبت أ ّن سيّدنا مح ّم ًدا التقى ح ًربا
الجزيرة العربيّة آنذاك ،وال يوجد ّ
من أحبارهم وتعلّم عنده أو جلس إليه قبل الهجرة أو بعدها ،ومل يثبت تاريخ ًّيا؛
ولو بوثيقة واحدة ،أ ّن اليهود قد سكنوا مكّة أو دخلوها بصناع ٍة أو تجار ٍة؛ إمنّ ا
كانت تجارتهم إىل الشام ،وكانت املدينة مركز اسرتاحة بني الشام ومكّة لت ّجار مكّة
املرشكني قبل البعثة .ولو أ ّن مح ّم ًدا تعلّم من أحبارهم ونقل منهم؛ فلامذا نرى
[ [1الزروس ،حافا :اإلسالم خطوط عريضة (باللغة العربيّة) ،تل أبيب ،وزارة الدفاع اإلرسائيل ّية1980 ،م ،ص( 130نقالً عن:
يل ،م.س ،م.ن ،ص.14
االسترشاق اإلرسائي ّ
[ [2انظر :التهامي ،محمد :القرآن واملسترشقون :بحث منشور ضمن كتاب مناهج املسترشقني يف الدراسات العربيّة اإلسالميّة،
املنظّمة العربيّة للرتبية والثقافة والعلوم ،ج ،1ص.27
[ [3سورة آل عمران ،اآلية .183
[ [4سورة املائدة ،اآلية .64
[ [5سورة املائدة ،اآلية .78
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القرآن يلعنهم يف كثري من النصوص! وأين قصص عاد ومثود يف التوراة واإلنجيل؟
وأين نجد الترشيع الرائع يف مختلف مجاالت الحياة يف التوراة واإلنجيل! ولو أنّهم
هم َم ْن علّموا مح ّم ًدا أما كان األَوىل بهم أ ْن يكونوا هم األنبياء وينسبوا النب ّوة
ألنفسهم ،وملاذا ال يأتون؛ ولو ببضع سورة من سور القرآن؛ إذا كانوا هم َم ْن علَّم
مح ّم ًدا؟!
اليهودي يف حركة االسترشاق ،نفهم
التاريخي للدور
وبعد هذا االستعراض
ّ
ّ
يل ميثّل املرحلة األخرية من تغلغل اليهود يف الدراسات
أ ّن االسترشاق اإلرسائي ّ
االسترشاقيّة التي بدأت مع بدايات القرن الثاين عرش ،حيث بدأت حركة الرتجمة
للمصادر العرب ّية يف األندلس ،فاحتضنت مملكة قشتالة مجموعة من اليهود،
خصوصا وأ ّن اليهود كانوا
وه ّيأت لهم األسباب والوسائل لرتجمة املراجع العرب ّية؛
ً
يعملون مساعدين وكَتَبة مع العرب؛ ومنهم من ترقّى ووصل إىل بالط الخلفاء،
يتيرس للنصارى؛ إذ كانت أوروبا تحت جهل تا ّم بالعلم واللغات؛
الﴚء الذي مل َّ
إال بعض الرهبان النصارى الذين ارتحلوا إىل األندلس وأخذوا من علومها وآدابها.
وقد تاجر اليهود بعلمهم بلغة العرب ،وعرضوا خدماتهم ملن يدفع لهم .يقول
ميك»« :فكام كانوا سامرسة يف التجارة؛ فإنّهم سامرسة يف
الدكتور «محمد عيل ّ
الثقافة ...كانوا قنطرة تصل ما بني الثقافة العربيّة اإلسالميّة والثقافة اإلسبانيّة
املسيح ّية ...كانوا ينقلون الكتب العرب ّية يف العلوم والفلك والطب والفلسفة
وسواها إىل اإلسبان ّية ،ومل تك ْن هناك لغة إسبان ّية يف ذلك الوقت؛ وإمنّ ا كانت
هناك لغة يس ّمونها «الرومانتي»؛ أي اللغة الالتين ّية الدارجة التي أصبحت اللغة
وكل هذا جعل اللغة القشتاليّة أو اإلسبانيّة تصبح لغة
اإلسبانيّة يف ما بعدّ .
رسم ّية للدولة .وهذا كان بنا ًء عىل ما تلقّاه اإلسبان من الثقافة العرب ّية ،وكان
لليهود دور كبري يف هذه الجهة»[.[1
امليالدي .وتحت مس ّمى
لقد برز دور الصهيون ّية العامل ّية يف القرن الثامن عرش
ّ
الدراسات الغرب ّية ،دخل تحتها اليهود؛ بصفتهم الغرب ّية الربيطان ّية أو الفرنس ّية أو

[ [1ميكّ ،محمد عيل :أثر الثقافة اإلسالميّة يف األندلس ،مجلة الحرس الوطني ،السعوديّة ،العدد  ،126ص.110
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أي مس ّمى آخر ،وبرزوا يف هذه الدراسات ،ونالوا مكانة عالية فيها لغاية
 ،...أو ّ
سنة 1896م ،ث ّم يف هذه السنة شهدنا تبلور مفاهيم الحركة الصهيون ّية عىل يد
مؤسس الحركة الصهيونيّة ،فتح َّولت األيادي االسترشاقيّة اليهوديّة
ثيودور هريتزل ّ
واإلسالمي ،وبدأت
إىل نرصة هذه الحركة؛ مبؤلّفاتهم وتفاسريهم للرتاث العر ّيب
ّ
مالمح االسترشاق الصهيو ّين تتبلور وتتم ّيز عن االسترشاق الغر ّيب ،فأصبحت تخدم
فكرة الصهيون ّية ،وتعمل عىل َيل النصوص؛ لتأصيل الكيان الصهيو ّين عىل أرض
فلسطني وتثبيته ،ث ّم بعد عام 1948م واحتالل فلسطني تح ّولت األيادي االسترشاقيّة
وتغريت
يل الناشﺊّ ،
الصهيون ّية إىل أيادي استرشاق ّية إرسائيل ّية مت ِّجد الكيان اإلرسائي ّ
وتغري أسلوب الكتابة
عندها أمناط الكتابة والخطّ؛ وبدأت تكتب باللغة العربيّةّ ،
االسترشاق ّية؛ من مظلوم ّية اليهود إىل لغة الق ّوة الغاشمة ،ومحاولة إثبات أ ّن التوراة
هي أ ّم األديان كلّها ،وأ ّن اليهود هم أهل الثقافة والرقي؛ خالفًا للوقائع التاريخيّة.
يل.
وهذا ما يُطلَق عليه حديثًا باالسترشاق اإلرسائي ّ
اليهودي نستكشف أنّهم
وعليه ،ف ِمن خالل تَتَبع األدوار التاريخ ّية لالسترشاق
ّ
دخلوا االسترشاق من باب الهوية األوروب ّية ،ال الهويّة اليهوديّة ،ث ّم بعد عام 1948م
بدأت تتبلور لدى اليهود أفكار استرشاق ّية جديدة؛ بحكم حصولهم عىل كيان
اليهودي مرحل ًة جديدة
اإلسالمي فلسطني ،فدخل االسترشاق
هج ٍني وسط القلب
ّ
ّ
ِ
بالنشاط والف ّعال ّي ِة ،مع بروز الحركة الصهيون ّية يف القرن املاﴈ؛ إذ كانت
«مت ّيزت
خاص من ِق َبل املسترشقني األوروب ّيني بوج ٍه عا ّم؛ الرتباطها
فلسطني موض َع
ٍ
اهتامم ٍّ
بالكتاب املق ّدس ،ومن ث ّم حظيت بدراسات مختلفة حول تاريخها وجغراف ّيتها
كل
وجيولوجيّتها .وقد كانت عونًا كب ًريا للحركة الصهيونيّة ،حيث وفّرت لها ّ
اليهودي يف فلسطني»[.[1
املعلومات الالزمة لتسهيل مه ّمة االستيطان
ّ

ائييل يف املصادر العربيّة ،م.س ،ص.86
[ [1إدريس ،االسترشاق اإلرس ّ
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ّ
ً
ﺛاني�ا :تا��ﺦ الترجمات اﻹسراﺋيلية لمعاني القرآن الكر�ﻢ:

اجتمعت لدى اليهود دوافع واتّجاهات ع ّدة يف دراسات االسترشاق؛ من
هدف ٍ
ٍ
كل العون الستيطان اليهود يف فلسطني .وهذا
واحد؛ وهو تقديم ّ
أجل
الهدف يوفّر الكثري من الفوائد القدمي ِة والجديد ِة لليهود؛ منها :تحقيق الهدف
أمال يف القضاء عىل
اقي األ ّول؛ وهو التبشري ،ورصف املسلمني عن دينهم؛ ً
االسترش ّ
اإلسالمي؛ وهي فرصة سانحة من أجل إيجاد قاعدة استعامريّة لالنطالق
الدين
ّ
قومي
نحو الوطن
اإلسالمي كلّه؛ إضافة إىل تحقيق الحلم الصهيو ّين بإقام ِة وطنٍ
ٍ
ّ
لليهو ِد يف أرض فلسطني .وألجل تحقيق هذا الهدف اشرتك اليهود مع النصارى
ٍ
أهداف تحريف ّي ٍة،
يف الرتجامت القرآن ّية ملعاين القرآن ،حيث كانت يف أغلبها ذات
اإللهي.
وغايتها التشكيك يف مصدر القرآن
ّ
وقد حاز القرآن الكريم مكان ًة مه ّم ًة بني الدراسات االسترشاق ّية اليهوديّة؛
وهو ما ظهر يف إعداد ترجامت عربيّة مطبوعة وكاملة ملعاين القرآن صدرت يف
«إرسائيل»؛ إضاف ًة إىل إعداد مقاالت حول القرآن الكريم والكثري من األبحاث
والكتب والدراسات واملق ّررات الدراس ّية يف املناهج التعليم ّية اإلرسائيل ّية .وبصدد
بيان دور اليهود يف الرتجامت االسترشاق ّية ذكر الدكتور «محمد صالح البنداق»:
«أ ّن أ ّول ترجمة موضوعة من ِق َبل البطرس عام 1143م ،فقد كلّف روبرت أوف
تشرت وهرمان دملاتا ،وقام األ ّول بوضع ترجمة للقرآن الكريم ،وقام الثاين بكتابة
مق ّدمة حول الرسول ومبادئ اإلسالم ...ومل يك ْن من قبيل الصدفة أ ّن النسخة
يهودي عام
األوىل من هذه الرتجمة طبعت مبدينة بازل لصاحب مطبعة ودا ِر نرش
ّ
1550م .وبعد ذلك أخذت الرتجامت تتواىل بالعديد من اللغات؛ ومنها :العربيّة
نقال عن
التي وضعها حاخام جزيرة رانتي «يعقوب بن إرسائيل» عام 1634م ً
الرتجمة الالتين ّية»[.[1
[ [1البنداق ،محمد صالح :املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،ط ،2بريوت ،دار اآلفاق الجديدة1983 ،م ،ص.96
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ومل يك ْن لليهود أ ْن يرتكوا هذا املجال املناسب ألهدافهم؛ طع ًنا يف دين اإلسالم،
وتشتيتًا للمسلمني ،فشاركوا يف مجال الرتجامت االسترشاق ّية ملعاين القرآن؛ بالكذب،
والتحريف ،واالفرتاء؛ مستهدفني التقليل من عظمة القرآن الكريم .يقول املسترشق
املجري «جولدتسيهر»؛ وهو يطعن يف التفسريات اإلسالم ّية التي شكّلت
اليهودي
ّ
ّ
محاوال التقليل من أه ّم ّيتها ،ومش ّككًا يف
ً
املرجع األساس للرتجامت القرآن ّية،
مام أعطاهم»[.[1
املفرسون ّ
النص القرآ ّين أكرث ّ
موضوع ّيتها« :لقد أعطى ّ
إ ّن تكثيف الدراسات االسترشاق ّية اليهوديّة يهدف إىل الطعن والتشويه يف
املصادر األساس لﻺسالم؛ وهي :القرآن الكريم ،والس ّنة النبويّة املط ّهرة .ومن أبرز
الوسائل التي استخدمها املسترشقون اإلرسائيليّون؛ هي :إعداد ترجامت عربيّة
ٍ
ٍ
وهوامﺶ تر ّد املا ّدة
بحواش
مش ّوهة ،أو غري دقيقة ملعاين القرآن الكريم ،وتزويدها
القرآن ّية إىل مصادر غري أصل ّية يهوديّة ،ومسيح ّية ،ووثن ّية .وقد متّت الرتجمة العربيّة
األوىل ألجزاء من القرآن الكريم يف األندلس ،عىل يد األحبار اليهود الذين عاشوا
بنص هذه
يف كنف الدولة اإلسالميّة .وتذكر املصادر اليهوديّة أ ّن املخطوط
الخاص ّ
ّ
الرتجمة فُ ِق َد ،وقد وردت اإلشارة إىل هذه الرتجمة ضمن ترجامت عربيّة أخرى قام
بها املرتجمون اليهود من اللغة العرب ّية إىل اللغة العربيّة ،وشملت بعض أعامل
واملفرسين واألدباء املسلمني .ويبدو أ ّن هذه الرتجامت قد فُ ِق َدت[.[2
الفالسفة
ّ
اليهودي يحاول التقليل من مكانة القرآن الكريم
واملالحظ أ ّن االسترشاق
ّ
نصا
وشأنه ،ورفع مكانة العهد القديم؛ فهم يتعاملون مع القرآن الكريم؛ بوصفه ًّ
عاديًّا من تر ِ
كتب اليهود.
اث العرب القديم ،م ّدعني أنّه مأخوذ باللفظ واملعنى من ِ
مثال -يحاول أ ْن يثبت أ ّن النبياليهودي ً
فهذا املسترشق «إبراهام جايجر»
ّ
كتب اليهود بلغاتها املختلفة؛ التوراة ،واملكتوبات ،واألنبياء ،واملشنا،
اطّلع عىل ِ
والجامرا ،والتلمود ،واملدراس ،والرتجوم ،وغري ذلك[ .[3فهو يؤكِّد أ ّن الرسول قد
[ [1العامل ،املسترشقون ،م.س ،ص.121
[ [2انظر :أبو غدير ،محمد محمود :ترجمة أوري روبني ملعاين القرآن الكريم بالعربيّة ،ص( 3رابط الكتاب:
https:lld1.islamhouse.com\data\ar\ih_books\single8\ar_Trgamat_Ory_Roben.pdf.
[ [3انظر :البنداق ،املسترشقون وترجمة القرآن الكريم ،م.س ،ص.108-107
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أقتبس الكثري من التعاليم واملفاهيم واآلراء منذ زمنٍ بعيد ضَ َّمنها قرآنه؛ مبا يناسب
التص ّورات التي كانت سائدة يف عرصه ،وأ ّن قَصص العهد القديم تحتل الجانب
األكرب من القرآن![ .[1ث ّم يعود ويجزم أ ّن النبي مح ّم ًدا قد أفاد من تاريخ العهد
القديم ،وكان ذلك يف أكرث األحيان عن طريق قصص األنبياء[.[2
اليهودي يرى أ ّن مح ّم ًدا ال يتع ّدى كونه مصل ًحا للشعب العر ّيب
لذا كان هذا
ّ
فقط ،من الوجهة التاريخ ّية![.[3
أ ّما «مارجليوث» Margoliouth؛ وهو من يهو ِد الشام الذين هاجروا إىل
إنجلرتا ،فقد نرش مختاراته القرآن ّية مع الرتجمة عام 1920م1339-هـ .وطبعت يف
لندن ،وقد نال درجة أستاذ كريس يف اللغات الرشق ّية يف أكسفورد ،وترجم سورة آل
عمران من تفسري "أنوار التنزيل" للبيضاوي؛ وهي ترجمة ركيكة ،وحواشيه عليها
تكشف عن حقد صاحبها عىل اإلسالم وعىل رسول الله.[4[
وم ّمن اشتهر بدراسة القرآن وعلومه من املسترشقني اليهود "نولدكه" ،Noeldek
و"بالشري"  ،Blachereو"جيفري"  ،Je�ryو"جولدتسيهر"  Goldziher؛ كلّهم
جهال مطبقًا بالدين[.[5
أصحاب مؤلّفات معروفة ،وكانوا جاهلني ً
ومثال عىل عدم املوضوع ّية التي ات ّسم بها املسترشقون اليهود ،يقول املسترشق
اليهودي األملا ّين "زاملان ريكندورف"؛ أستاذ الدراسات السامية يف جامعة هايدلربغ
ّ
األملان ّية ،يف مقدم ِة ترجمت ِه ملعاين القرآن إىل العربيّة؛ وهي الرتجمة الثانية:
"وميكنني اآلن أ ْن أتوقّف عن الكتابة ،وأطلب من الله العفو عن ذنبي الذي
ِ
ارتكبته حيث دن َّْس ُت لغتنا املق ّدسة ،ونقلت إليها أحاديثَ
اإلفك والبهتانِ  .وهناك
[ [1انظر :العامل ،املسترشقون ،م.س ،ص.85
[ [2انظر :السيد ،رضوان« :االسترشاق األملاين ونبذة عن أعامله» ،مجلة «رسالة الجهاد الليبيّة» ،العدد ،71ص.88
[ [3انظر :الشيباين ،محمد رشيف :الرسول يف الدراسات االسترشاقيّة املنصفة ،موقع صيد الفوائد ،ص ،128عىل الرابط:
www.said.net
[ [4انظر :الندوي ،عبد الله عباس :ترجامت معاين القرآن الكريم وتط ّور فهمه عند العرب ،جدّة ،دار الفتح1392 ،هـ ،ص.50
العريب1405 ،هـ ،ص.25
[ [5انظر :نقرة ،تهامي :القرآن واملسترشقون ،الرياض ،مكتب الرتبية ّ
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ثالثة م ّربرات جعلتني أُقدم عىل ترجمة القرآن الكريم إىل العربيّة؛ وهي :األ ّول:
أ ّن هذه اللغة أقدر من غريها عىل نقل مضمون القرآن كلمة كلمة ،فالعربيّة هي
لكل حكامء شعبنا.
أخت العربيّة التي كُ ِت َب بها القرآن .الثاين :أ ّن العربيّ َة مفهوم ُة ّ
السبب األسايس؛ ويتمثَّل يف أنّه حينام يقرأ املرء رشائ َع توراتنا املق ّدسة
الثالث :وهو
ُ
والجمل البالغ ّية السامية الواردة يف قَصص العهد
َ
والقصص الجميلة،
ورشائ َع القرآن،
َ
القديم ،ويقارنها باألباطيل الواردة يف القرآن ،فسوف يدرك ومي ّيز بني ما هو مق ّدس
وما هو غري ذلك ،وبني ما هو طاهر وما هو دنس ،وسرتتفع يف عينيه مكانة إمياننا
الطاهر؛ إذ أ ّن قيمة الخري والحقيقة ال تدرك إال من خالل معرفة الكذب[.[1
اليهودي نعرف عدم نزاهته وعدم متتّعه باستقالل ّية
ومن كالم هذا املسترشق
ّ
ويتبني لنا عدم دقّة ترجمته املزعومة للقرآن
الباحث
العلمي ونزاهته وصدقهّ ،
ّ
الكريم!
وأ ّما املسترشقة اليهوديّة "حافا الزروس يافا"؛ فهي تتعمد ِذكْر الرتتيب القرآ ّين
الزما ّين للسور؛ إلثبات تأث ّر الرسول بالتوراة ،فتقول" :يرت ّب القرآن زمنيًّا ترتيبًا
عكس ًّيا؛ فالسورة القصرية التي يف نهايته هي السورة السابقة التي ترجع إىل فرتة
وجود مح ّمد يف مكّة ،والطويلة التي يف بداية القرآن من عرص املدينة الرتتيب
حسب الطول هو أمر شائع وموجود يف املشنا"[.[2
ولو أ ّن املسترشقة اليهوديّة نظرت يف القرآن الكريم؛ لعلمت أنّه ال توجد عالقة
زم ّنية برتتيب السور القرآنيّة ،وال توجد أيضً ا عالقة بني طو ِل السور ِة أو قرصها؛
فسورة الفاتحة؛ هي أ ّو ُل سو ِر القرآن الكريم؛ وهي م ّك ّي ُة النزول ،وليست َ
أطول
سورة يف القرآن ،وسور ُة البقرة نزولها مدين؛ وهي ُ
أطول سور القرآن ،بل إ ّن من
السور املدن ّية ما ُو ِض َع يف األجزاء األخرية من القرآن؛ مثل :سورة األحزاب؛ وهي يف
ائييل يف املصادر
[ [1انظر :ريكندورف :العهد القديم والقرآن (بالعربيّة) ،ليبزج1857 ،م ،ص( 7نقالً عن :إدريس ،االسترشاق اإلرس ّ
العربيّة ،م.س ،ص.)167
ائييل يف
[ [2أحاديث أخرى عن اإلسالم (بالعربيّة) ،تل أبيب ،وزارة الدفاع اإلرسائيليّة ،ص( 26نقالً عن :إدريس ،االسترشاق اإلرس ّ
املصادر العربيّة ،م.س ،ص.)125
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الجزء الحادي والعرشين والثاين والعرشين من القرآن ،وسورتا الزلزلة والب ّينة؛ وهام
يف الجزء الثالثني من القرآن ،ومل توضع يف بداية القرآن؛ كام تزعم هذه املسترشقة!
اليهودي "زاوي" ،فريى أ ّن ترتيب السور القرآن ّية يأﻲﺗ حسب
وأ ّما املسترشق
ّ
كل سورة ،ومل يت ّم يف عرص النبي؛ وإمنّ ا يف نهاية القرن الثامن؛ أي بعد
حجم ّ
موت النبي بحوايل مائة وخمسني عا ًما[.[1
فعل الصحابة؛ من خالل حفظهم للقرآن يف الصدور
كاذب يدحضه ُ
وهذا كال ٌم ٌ
ويف السطور ،واجتامع األ ّمة عىل هذا القرآن ،وتوزيع الخليفة الثالث للمصاحف
بعد أ ْن جمع الناس عليها بقراءة واحدة .فاملسلمون مجمعون عىل هذا من بعثة
توقيفي من الرسول،
النبي إىل يومنا هذا" ،وترتيب القرآن الكريم أمر
ّ
وحسبام تاله عىل جربيل يف آخر لقاء له معه"[.[2
كام ترجم "زاوي" مصطلح "اللوح املحفوظ" إىل املصطلح العربي "هاشولحان
هاشامور"؛ وتعني يف اللغة العربية املنضدة ،أو املائدة ،أو السفرة[ .[3وهذا يؤكِّد
عدم فهم "زاوي" للعرب ّية ومصطلحاتها متا ًما!
غري "زاوي" يف ترجمته العربيّة مفهوم االستواء عىل العرش؛ بكلمة "ياشاف"
كام َّ
العربيّة؛ وتعني الراحة والركون بكامل الجسد؛ كام تفيد املكث مؤقّتًا أو داﻤﺋًا[![4
ويف ترجمته لكلمة "الكتاب" ،فقد ترجمه إىل "املقرا"؛ لتؤ ّدي معنى الكتاب؛ لﻺيحاء
بأ ّن املقصود يف اآلية؛ هو تعليم التوراة؛ اذ أ ّن "املقرا" هو املصطلح الشائع بني اليهود
لكتابهم املق َّدس[![5
ائييل يف
[ [1انظر :زاوي ،شالوم :مصادر يهوديّة يف القرآن ،القدس ،ال ت1983 ،م ،ص( 20نقالً عن :إدريس ،االسترشاق اإلرس ّ
املصادر العربيّة ،م.س ،ص.)167
رب العاملني ،ملحق مجلّة األزهر ،جامدى اآلخرة1411 ،هـ،
[ [2الرفاعي ،محمود عبد الحليم :التبيان املبني يف علوم كتاب ّ
ص.31-30
ائييل يف املصادر العربيّة ،م.س ،ص.192
[ [3انظر :إدريس ،االسترشاق اإلرس ّ
[ [4انظر :م.ن ،ص.193
[ [5انظر :م.ن ،ص.ن.
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"رب" أصلها "ربون" التلموديّة والتورات ّية ،ومل يعلم بأنّها
ويزعم -أيضً ا -أ ّن كلمة ّ
كلمة عربّية قدمية كان العرب يعرفونها قبل اإلسالم ،واستخدموها يف أشعارهم
وأمثالهم وأحاديثهم[![1
وأ ّما املسترشق اليهودي "ريفيلني" ،فرتجم القرآن إىل العربيّة ،وترجم كلمة
"إما ًما" يف قوله -تعاىل :-ﱫ } ~ ﮯ ¡ﱪ إىل "كوهني"؛ أي "كاه ًنا"[![2
وهناك صنفان من الرتجامت العربيّة :ترجامت عربيّة غري منشورة ملعاين القرآن،
وترجامت عربيّة منشورة .وبالنسبة للرتجامت العربيّة غري املنشورة ملعاين القرآن
الكريم ،فهناك العديد منها يف املتاحف واملكتبات األوروبيّة واألمريكيّة؛ منها:
ترجامت يف املتحف الربيطا ّين اختلف الباحثون يف تحديد تاريخ إنجازها؛ فمنهم
من يقول إنّها متّت يف القرن السادس عرش ،والبعض اآلخر يف القرن السابع عرش ،مع
اتّفاقهم عىل أ ّن مرتجمها هو "إسحاق بن يعقوب هاليفي" .وهذه الرتجمة ليست
اليهودي عن الرتجمة األوىل
النص العر ّيب ،بل نقلها املرتجم
منقولة مبارشة من ّ
ّ
ملعاين القرآن الكريم باللغة اإليطال ّية ،والتي قام بها أندريه أريفابيني ،وصدرت يف
الالتيني ،ومل تح ّدد
النص
ّ
والنص
اإليطايل منقول بدوره عن ّ
فينيسيا عام 1547م[ّ .[3
ّ
املصادر املختلفة زمن إنجاز هذه الرتجمة[.[4
يك بواشنطن ،وقد
وهناك ترجمة أخرى محفوظة يف مكتبة الكونجرس األمري ّ
رصف عن ترجمة هولنديّة ملعاين القرآن الكريم ،وأيضً ا دون تحديد زمن
متّت بت ّ
إنجازها[.[5
وأ ّما الرتجامت الكاملة املطبوعة ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة العربيّة؛ فهي
العريب ،ال ت ،ص 25وما بعدها.
[ [1انظر :املودودي ،أبو األعىل :املصطلحات األربعة يف القرآن ،القاهرة ،دار الرتاث ّ
ائييل يف املصادر العربيّة ،م.س ،ص.194
[ [2انظر :إدريس ،االسترشاق اإلرس ّ
[ [3انظر :غزالة ،حسن بن سعيد« :سورة طه يف الرتجامت العربيّة ملعاين القرآن الكريم -دراسة نقديّة ،»-مجلة الدعوة
اإلسالم ّية ،مجلة أسبوع ّية ،العدد ،2066ص.10
[ [4انظر :ترجمة أوري روبني ملعاين القرآن الكريم بالعربيّة ،م.س ،ص.4
[ [5انظر :أبو غدير ،محمد محمود« :ترجمة أوري روبني ملعاين القرآن الكريم بالعربيّة» ،مجلة الحوار اليوم ،عىل الرابط:
http://www.alhiwartoday.net/node/565.
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ٍ
ترجامت ،وترتيبها حسب تاريخ صدورها؛ وفق التايل:
أرب ُع
 .1ترجمة الحاخام "تسفي حاييم هريمان ريكندورف" [:Hermann Reckendorf[1
هذه الرتجمة متّت يف القرن التاسع عرش ،ونُرشت عام 1857م ،يف مدينة ليبزج األملان ّية،
وهي الرتجم ُة العربيّ ُة األوىل التي نُ ِقلَت مبارشة عن العرب ّية؛ وهي ترجمة نادرة ،ومل
يبق منها سوى ثالث نسخ[.[2
َ
ويصف الباحثون هذه الرتجمة بأنّها غ ُري دقيقة ٍ،وصعب ُة الفهم؛ الستعامل
الكاتب اللغة التورات ّية القدمية .ولهذا مل يُكتَب لها االنتشار الواسع ،ون ِ
ُسخها غ ُري
متوفّرة[.[3
وقد تأث ّر "ريكندورف" بعقيدته اليهوديّة يف ترجمته ملعاين القرآن الكريم ،حيث
النص القرآ ّين ،وح ّرف بعض النصوص القرآن ّية لتتّفق
أضاف زيادات ال وجود لها يف ّ
مع بعض معطيات العقائد اليهوديّة؛ كام أنّه أسمى ترجمته "القرآن واملقرا"[.[4
ويالحظ أ ّن محاولة إرجاع نصوص القرآن إىل املصادر اليهوديّة أو النرصانيّة
هي الغالبة يف كتابات املسترشقني؛ وهي دعوة باطلة تعود إىل بدء الدعوة
اإلسالميّة ،وقد ر ّد الله -تعاىل -عليها يف كتابه املجيد :ﱫ ! " #

. - , + * ) (' & % $
1 0 /ﱪ[.[5

 .2ترجمة «يوسف يوئيل ريفيلني»  :Joseph Rivelineوهي الرتجمة الثانية
املطبوعة واملنشورة ملعاين القرآن الكريم .صدرت يف فلسطني سنة 1936م ،وهي
النص العر ّيب مبارشة ،وقد نرشتها دار ديفري يف تل أبيب ،وصدرت
مرتجمة عن ّ
أملاين ُولد سنة 1825م .كان أستاذًا للغات الساميّة يف جامعة هايدلربج األملانيّة .ترجم معاين القرآن الكريم يف سن
يهودي ّ
[[1
ّ
الثالثني من عمره .تويف سنة 1875م (انظر :أبو غدير« ،ترجمة أوري روبني ملعاين القرآن الكريم إىل العربيّة» ،م.س ،ص.)7
[ [2انظر :أحمد ،تاريخ الرتجامت العربيّة الحديثة ملعاين القرآن ،م.س ،ص.17
[ [3انظر :م.ن ،ص.18
[ [4م.ن ،ص.19
[ [5سورة النحل ،اآلية .١٠٣
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بعنوان "القرآن  -ترجمة عن اللغة العربيّة" .حاول "ريفيلني" تفادي األخطاء التي
قبوال من جانب القارئ
وقع فيها "ريكندورف"؛ كام حاول صياغتها بلغ ٍة أك َرث ً
العربي[.[1
ّ
وتعترب ترجمة "ريفيلني" الرتجمة الوحيدة بني الرتجامت العربيّة األربع التي
للنص .أ ّما الرتجامت األخرى ،فقد صدرت بدون تشكيل؛ إال
صدرت بتشكيلٍ كاملٍ ّ
يف بعض الكلامت التي يختلف معناها بالتشكيل[.[2
ومن األخطاء املنهج ّية لرتجمة "ريفيلني" أنّه مل يلتزم بتقسيم سور القرآن الكريم
كل سورة إىل فقرات حسب موضوعاتها ،وليس حسب
إىل آيات ،فقد قام بتقسيم ّ
اآليات .وقد اتّبع يف ذلك منهج املسترشق األملا ّين "نولدكه" يف كتابه "تاريخ القرآن"؛
ويف هذا خروج رصيح عن املنهج الذي أجمع عليه املسلمون يف ترتيب القرآن
الكريم ،وتقسيم اآليات يف السور القرآن ّية[.[3
يل 1948م وما بعدها صدور ترجمتني عن
ث ّم شهدت مرحلة االسترشاق اإلرسائي ّ
النص العر ّيب للقرآن الكريم مبارشة؛ وهام الرتجمتان التاليتان.
ّ
 .3ترجمة "بن شميﺶ" 1978-1971م :وهي ثالث الرتجامت العربيّة الحديثة
يل "أهارون بن شميﺶ"[ .[4صدرت
ملعاين القرآن .قام بهذه الرتجمة الدكتور اإلرسائي ّ
الطبعة األوىل منها سنة 1971م بعنوان القرآن املق ّدس ..ترجمة ح ّرة .أ ّما الطبعة
الثانية ،فصدرت عام 1978م بعنوان القرآن كتاب اإلسالم األ ّول ..ترجمة من
العرب ّية .يقول عنها الدكتور "أحمد هيكل الش ّحات"" :تختلف ترجمة بن شميﺶ
عن الرتجامت السابقة لها يف عدم تقيّد املرتجم بالتقسيم املعروف آليات القرآن
خمس ٍ
ِ
كل
آيات مجتمعة ،ويجيء الرتقيم يف نهاية ّ
كل
الكريم ،بل قام برتجمة ّ
خمس ٍ
ِ
أغفل يف بعض األحيان ِذكْر بعض فواتح
كل آية؛ كام َ
آيات ،وليس يف نهاية ِّ
[ [1انظر :أبو غدير ،ترجمة أوري روبني ملعاين القرآن الكريم بالعربيّة ،م.س ،ص.8
[ [2انظر :م.ن ،ص.27
[ [3انظر :أحمد ،تاريخ الرتجامت العربيّة الحديثة ملعاين القرآن الكريم ،م.س ،ص.29
اليهودي القديم.
متخصص يف الشؤون العربيّة واإلسالميّة والتاريخ
ائييل
يهودي إرس ّ
وأكادميي
[ [4أهارون بن شميﺶ :أديب
ّ
ّ
ّ
ّ
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السور املك ّونة من حروف منفصلة؛ معتق ًدا أ ّن هذه الحروف اختصارات ألسامء من
أسامهم "حفظة املخطوطات األصل ّية للقرآن"؛ كام أ ّن الرتجمة بشكل عا ّم تغلب
عليها االنطباعات الشخصيّة"[.[1
كل خمس آيات مل ينفرد به "بن
ويالحظ أ ّن أسلوب ترجمة اآليات القرآنيّة ّ
شميﺶ"؛ فقد استخدم هذا األسلوب الربفسور "ج .أرثر .آربري" يف ترجمته للقرآن
الكريم الصادرة سنة 1956م .وبهذا يكون آربري قد سبق "بن شميﺶ" يف هذا
األسلوب ،أو أ ّن "بن شميﺶ" اتّبع أسلوب الربفسور آربري يف ترجمة القرآن الكريم.
كام يذكر الدكتور "أحمد هيكل الش ّحات" عن ترجمة "بن شيمﺶ" أنّه "انتهج "بن
أسلوب ترجم ٍة ٍ
خاص به يختلف عن أسلوب الرتجامت السابقة والالحقة؛
شميﺶ"
َ
حيث أجرى مقارنات عديدة بني النصوص اليهوديّة والعرب ّية واآلرام ّية؛ كام ض َّمن
ات تورات ّي ٍة ،وعبار ٍ
حواش عديدة فيها فقر ٍ
ترجمته ٍ
ات من املشنا والتلمود يرى أنّها
تشابه ما ورد يف القرآن الكريم"[.[2
وتحمل ترجمة "أهارون بن شميﺶ" الكثري من الرؤى االسترشاق ّية املعادية
لﻺسالم ،فاملرتجم ذاته يؤكِّد يف مق ِّدمته أ ّن اإلسالم مل ِ
يأت بجديد؛ فهو الديانة
اليهوديّة بالعرب ّية ،فالقرآن ما هو إال التوراة باللغة العرب ّية للعرب[ .[3ويرى أ ّن
مح ّم ًدا إمنّ ا جاء لنرش اليهو ّدية األصل ّية القاﻤﺋة عىل توحيد الله -تعاىل-؛ إذ
يقول" :والنبي مح ّمد هو خاتم األنبياء لنرش اليهوديّة األصلية التي تو ِّحد الله،
والتي يصفها بأنّها ملّة إبراهيم"[.[4
وقد تأث ّر "أهارون بن شيمﺶ" يف ترجمته للقرآن الكريم بكتابات املسترشقني
[ [1الشحات ،أحمد هيكل« :الرتجامت العربيّة ملعاين القرآن الكريم أهداف سياس ّية ودين ّية» ،مجلة القدس ،العدد  ،94أكتوبر
2006م ،ص.90
[ [2م.ن ،ص.ن.
[ [3انظر :غزالة ،سورة (طه) يف الرتجامت العربية ملعاين القرآن الكريم ،م.س ،ص.16
[ [4أحمد ،تاريخ الرتجامت العربيّة الحديثة ملعاين القرآن الكريم ،م.س ،ص( 30نقالً عن :القرآن ترجمة من العربيّة إىل العربيّة،
ط ،2تل أبيب ،دار نرش سفاريم1978 ،م ،ص.)8
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اليهود الذين كتبوا يف الدراسات اإلسالم ّية والدراسات القرآن ّية؛ أمثال" :أبراهام
اليهودي املعروف
العقدي
جايجر" ،و"فلهاون" ،و"جولدتسيهر"؛ إضافة إىل اإلرث
ّ
ّ
وخلفيّته الدينيّة ،فخرجت الرتجمة؛ وهي مح َّملة باألفكار االسترشاقيّة القدمية؛
وما فيها من حقد وكراهية لﻺسالم.
 .4ترجمة "روبني" [1[2005م :وتُع ّد هذه الرتجمة من أحدث الرتجامت العربيّة
للقرآن الكريم ،وقد أصدرتها جامعة تل أبيب يف شهر مارس 2005م .وقام بهذه
الرتجمة الربفسور أوري روبني[.[2
موسع ٍة للقرآن
وتكمن أه ّم ّية ترجمة "أوري روبني" يف أنّها أ ّو ُل دراس ٍة إرسائيل ّي ٍة ّ
الكريم ،فقد احتوت هذه الرتجمة "عىل ك ٍّم كبريٍ من التعليقات والهوامﺶ؛ باإلضافة
إىل ملحقني؛ تحتوي جميعها عىل نقد وتعليقات عىل اآليات القرآن ّية ،شملت جميع
سور القرآن الكريم؛ إال سورﻲﺗ "الضحى والعرص" .وبلﻎ عدد صفحاتها  543صفحة.
لذلك فنحن أمام مجلّدين عن القرآن الكريم؛ أحدهام :ترجمة ملعانيه إىل العربيّة،
واآلخر :نقد آلياته من وجهة نظر استرشاقيّة إرسائيليّة"[.[3
وتأﻲﺗ أه ّميّة هذه الرتجمة يف أنّها صدرت بعد أحداث 11سبتمرب ،ورافقت
وتغري صورة
والسيايس
الفكري
الحراك
ّ
ّ
والعقدي الدو ّيل املتعلّق بأحوال املسلمنيّ ،
ّ
املسلمني يف العامل ،وبروز النظريّات الفكريّة والسياس ّية التي تتح ّدث عن رصاع
الحضارات ورصاع األديان.
اإلسالمي املبكر يف قسم الدراسات العرب ّية واإلسالم ّية يف كلّ ّية اآلداب  -جامعة
[ [1أوري روبني :أستاذ الدراسات القرآن ّية والرتاث
ّ
تل أبيب .ولد يف فلسطني (1944م) ،وتعلّم اللغة العرب ّية واألدب العر ّيب ،وحصل عىل الليسانس من جامعة تل أبيب عام 1969م
تخصص اللغة العربيّة 1972م؛ كام حصل عىل شهادة
تخصص الدراسات التوراتيّة وتاريخ الرشق األوسط ،وليسانس يف ّ
يف ّ
تكميليّة يف تدريس الكتاب املقدّس من جامعة تل أبيب سنة 1970م .ويف عام 1976م حصل عىل شهادة الدكتوراه من الجامعة
اإلسالمي املبكر»( .انظر:
نفسها من قسم اللغة العرب ّية بعنوان« :النبي مح ّمد يف الرتاث
ّ
http://www.urirubin.com/Interviews(.
[ [2انظر« :ترجمة أوري روبني ملعاين القرآن الكريم يف ضوء الرتجامت العربيّة السابقة» ،مجلة لوجوس ،مركز اللغات والرتجمة
املتخصصة – جامعة القاهرة ،العدد األ ّول ،يوليو 2005م ،ص.10-9
ّ
[ [3البهنﴘ ،أحمد صالح أحمد :التعليقات والهوامﺶ لرتجمة «أوري روبني» العربيّة ملعاين القرآن الكريم ..دراسة نقديّة (رسالة
ماجستري) ،جامعة القاهرة2012 ،م ،ص.5
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وقد أشار «أوري روبني» إىل الدوافع التي ح ّركته لرتجمة معاين القرآن الكريم؛
ومن أبرزها :تفادي األخطاء التي وقع فيها من سبقه من املرتجمني ،وتقديم صياغة
عربيّة ميكنها استيعاب مختلف التفاسري املتعارف عليها بني املسلمني ملعاين القرآن
الكريم[.[1
خاصا به يقوم عىل عدم االلتزام بالرتقيم الذي تحمله
والتزم «روبني» نه ًجا ًّ
كل آية من آيات ِ
الذكْر الحكيم يف آخره ،وقد وضع الرتقيم يف بداية اآلية؛ وهو
ّ
مامل يفعله املرتجمون السابقون له ملعاين القرآن الكريم ،كام أ ّن ترجمته غري
مشكَّلة؛ شأنها شأن ترجمة «روكندوف» ،و«أهارون بن شميﺶ» ،واختلف عن
النص املرتجم عىل يديه ،وقد
متسك بتشكيل ّ
النهج الذي طبقه «ريفيلني» الذي ّ
بعض الدارسني اليهود روبني؛ مبراعاة تشكيل ترجمته ملعاين القرآن الكريم
طالب ُ
عند إعادة طبعها[.[2
اليهودي
وحملت التعليقات التي أضافها روبني عىل اآليات القرآنيّة اإلرث
ّ
القديم نفسه ،من األحقاد عىل اإلسالم واملسلمني؛ ففي قوله -تعاىل -يف اآلية األوىل
من سورة اإلرساء :ﱫ ! " ) ( ' & % $ #
*  6 5 4 3 21 0 / . - , +ﱪ،
يؤكِّد روبني أ ّن هذه اآلية أكرب دليل عىل عدم تقديس املسلمني للقدس واألقﴡ[.[3
كام أضفى أبعا ًدا سياسيّة عىل العديد من املصطلحات واملفاهيم الدينيّة؛
اإلسالمي؛ مثل« :املجاهدون» ،و«الشهداء»،
وبخاصة املصطلحات ذات البعد
ّ
ّ
وفعل ذلك -أيضً ا -عند ترجمته ألسامء بعض السور القرآن ّية[.[4
[ [1البهنﴘ ،أحمد صالح أحمد :التعليقات والهوامﺶ لرتجمة «أوري روبني» العربيّة ملعاين القرآن الكريم ..دراسة نقديّة (رسالة
ماجستري) ،جامعة القاهرة2012 ،م ،ص.33
[ [2انظر :م.ن ،ص.19
[ [3انظر :م.ن ،ص.19-17
ائييل أمنوذ ًجا –» ،مجلة
القرآين يف الدراسات االسترشاقيّة  -االسترشاق اإلرس ّ
ّ
النص
[ [4انظر :البهنﴘ ،أحمد« :إشكال فهم ّ
دراسات استرشاقيّة ،العدد2014 ،2م ،ص.40
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وصدور الرتجمة بعد أحداث  11سبتمرب 2001م جعل الكاتب ينساق يف ترجمته
خصوصا
للتأثريات السياس ّية واإلقليم ّية التي كانت تعصف بالعامل يف ذلك الوقت؛
ً
يل كان يعيﺶ يف حالة خوف شديد من االنتفاضة الكبرية للشعب
أ ّن الكيان اإلرسائي ّ
الفلسطيني؛ فقد كان النتفاضة األقﴡ التي اندلعت عام 2000م تأثريات كبرية عىل
ّ
فضال عن التأثريات الكبرية داخل فلسطني والكيان الغاصب لها؛
الرشق األوسط؛ ً
يل ،واملامرسات العنيفة الالأخالق ّية ض ّد الفلسطين ّيني،
من ركود لالقتصاد اإلرسائي ّ
وأيضً ا التأثري الكبري ألحداث  11سبتمرب من غزو أفغانستان 2001م ،ث ّم غزو العراق
كل ذلك ساعد يف إمداد الهجمة العامل ّية عىل اإلسالم وتوسيعها ،ومحاولة
2003مّ ...
تشويهه؛ بتحميل اإلسالم مسؤول ّية أفعال اإلرهاب ،وربط املسلمني بهذا املصطلح...
كل ذلك جعل الكثري من الكتابات الحاقدة واملغرضة تظهر للعلن وبق ّوة ،مستفيدة
ّ
اإلعالمي الذي رافق تلك األيام.
من امل ّد
ّ
هذا آخر ما استقصيته من الرتجامت اإلرسائيليّة ملعاين القرآن الكريم الصادرة
باللغة العربيّة.
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ّ
ﺧاتمة :تتﻀمن أبرز الﻨت�اﺋﺞ والتوﺻيات

توصلت إليها
بنا ًء عىل ما تق ّدم يف هذه الدراسة ،نخلص إىل تقديم النتائج التي ّ
الدراسة ،والتوصيات املنبثقة عنها:
 .1النتاﺋﺞ:

 أ ّن عداوة اليهود للمسلمني متجذّرة يف التاريخيل؛ أي أنّه ال يتوافر
خاصة باالسترشاق
 ال توجد مدرسة ّّ
اليهودي أو اإلرسائي ّ
له كيان ولغة ومدرسة وسامت متيّزه عن باقي املدارس االسترشاقيّة
 أ ّن اليهود دخلوا يف دراسة االسترشاق بصفتهم مواطنني من جنسيّاتمختلفة أوروب ّية ،ال بوصفهم مسترشقني يهود ،وذلك محاولة منهم للنيل
اإلسالمي.
من الدين
ّ
 برز اليهود يف الدراسات االسترشاق ّية لكون اللغة العربيّة قريبة من اللغةالعرب ّية ،وكونهم لهم مع العرب تاريخ قديم ميت ّد إىل ما قبل الرسالة املح ّمديّة
كل
 استثمر اليهود دراسات االسترشاق للتمهيد لكيان يجمع اليهود من ّاألرض.
 أ ّن تكثيف الدراسات االسترشاقيّة اليهوديّة يهدف إىل الطعن والتشويه يفاملصادر األساس لﻺسالم؛ وهي :القرآن الكريم ،والس ّنة النبويّة املط ّهرة؛ وذلك
واضح وجيل يف دراساتهم؛ كام يف تأكيدهم عىل أ ّن النبي مح ّمد قد أخذ
من تعاليم اليهود ومن توراتهم.
 أ ّن الرتجامت اليهوديّة ملعاين القرآن الكريم تهدف إىل تشويه صورة اإلسالم،وا ّدعاء أنّه صورة من التوراة مقتبسة من ِقبَل النبي مح ّمد
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 .2التوﺻيات:
 االهتامم بقراءة كتابات اليهود االسترشاق ّية والر ّد عليهايل يف الكلّ ّيات ،يرشف عليها
 إنشاء أقسامّ
مختصة باالسترشاق اإلرسائي ّ
متخصصون
أساتذة
ّ
 إنشاء مواقع إلكرتون ّية لدحض شبهات املسترشقني اإلرسائيل ّيني وبياناإلسالمي
بطالن منهجهم يف دراسة الرتاث
ّ
خاص ،والدخول إىل
 ر ّد الهجمة االسترشاقيّة بنحو عا ّم ،واإلرسائيليّة بنحو ّعامل الكتابات االسترشاق ّية من وجهة نظر عرب ّية إسالم ّية ،وبيان أ ّن دين
اإلسالم دين العلم ورسالته سامويّة
 إقامة املؤمترات اإلسالم ّية يف نقد الدراسات االسترشاق ّية بنحو عا ّم،خاص ،واستضافة أه ّم املسترشقني العامل ّيني املنصفني
واإلرسائيل ّية بنحو ّ
ومحاورتهم وإطالعهم عىل جوهر دين اإلسالم ورسالته وخصائص مجتمع
املسلمني.
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الرويس
حركة االسترشاق
ّ
وترمجة معاين ألفاظ
القرآن الكريم

م.م .محمد عبد علي حسين القزاز

( )1جامعة الكوفة ،مركز دراسات الكوفة.

()1

ّ
مقدمة:

تُع ّد ترجمة معاين القرآن الكريم من أصعب املحاوالت التي متّت يف مجال
الرتجمة عىل اإلطالق؛ وذلك أل ّن نقل معاين اآليات القدس ّية املعجزة إىل لغة أخرى
البالغي
سهل ،إىل جانب عجز لغة الرتجمة عن نقل الرتكيب
غري العرب ّية ليس أم ًرا ً
ّ
لآليات ،مبا يحمله من معانٍ ومدلوالت ،ال تظهرها إال لغ ُة القرآن التي نزل بها.
وقد اهت ّم املسترشقون قد ًميا وحديثًا برتجمة معاين القرآن إىل اللغات الغرب ّية
واألوروبيّة املختلفة ،ومن بني هذه الرتجامت ما ق ّدمه الباحثون الروس يف هذا
الصدد.
وعىل الرغم من أ ّن معظم الدراسات يف علوم القرآن الكريم يف روسيا حال ًّيا،
التعليمي
الدعوي
متأث ّرة بتقاليد مدرسة االسترشاق إىل ح ّد بعيدّ ،إل أ ّن النشاط
ّ
ّ
للعلامء املسلمني أجرب املسترشقني عىل االهتامم بكتب الحديث والتاريخ ،واالمتناع
عن التأويالت الفاسدة لنصوص القرآن الكريم؛ ولو أحيانًا.
وترجع حركة الرتجمة الروسيّة ملعاين القرآن الكريم إىل ما قبل قرنني من
الزمان تقري ًبا؛ حيث ظهرت أوىل الرتجامت عىل يد (بيرت بوستينكوف) عام
1716م ،وتتابعت بعدها ترجامت أخرى؛ كرتجامت (فرييو فكني) ،و(كوملاكوف)،
و(نيقوالييف) ،و(سابلوكوف) ،و(بوكوسالفسيك) ،و(كراتشكوفسيك)...
لذا ،كان من امله ّم الوقوف عند عمل املسترشقني الروس عىل ترجمة القرآن؛ من
خالل دراسة تاريخ تط ّور هذه الرتجامت ،وتتبّع جهود املسترشقني الروس ورصد
آثارهم يف مجال ترجمة معاين ألفاظ القرآن الكريم ،ومن ث ّم تقوميها.
وتتأكّد أه ّم ّية البحث إذا أخذنا بعني االعتبار محدوديّة انتشار االسترشاق
الرويس خارج حدوده ،وكذلك ِج َدتَه؛ وذلك بسبب عوامل ع ّدة ح َّدت من انتشاره،
ّ
فلم تك ْن مث ّة دراسات كثرية يف هذا الصدد.

اﻟﺮوﳼ وﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻌﺎﻲﻧ أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﴩاق
ّ

ً
ّ
ّ
أول :نﺸﺄة حركة الستﺸراق الروﳼ ودورﻫا ﻓي تﻄور

ترجمة معاني ألﻔاظ القرآن الكر�ﻢ:

تعترب اللغة الروس ّية واحدة من اللغات الح ّية التي تُرجِم إليها القرآن الكريم،
حيث ارتبط تط ّور مراحل ترجمة القرآن الكريم إىل اللغة الروس ّية بتط ّور مراحل
الرويس ،ولعب اإلسالم واملسلمون دو ًرا كب ًريا وبالغًا يف تاريخ روسيا،
االسترشاق
ّ
وذلك منذ نشأتها؛ مرو ًرا باإلمارات السالف ّية األوىل ،ث ّم باإلمرباطوريّة الروس ّية
السوفيتي ،مضافًا إىل املؤثّرات الحضاريّة العرب ّية اإلسالم ّية األوىل عىل
واالت ّحاد
ّ
حياة الروس.
امليالدي يف عهد
الرويس يف الربع األ ّول من القرن الثامن عرش
بدأ االسترشاق
ّ
ّ
(بطرس األ ّول) (1725م) وعهد (كاترين الثانية) ،وهو العهد الذي عرف بداية
املجالت الثقاف ّية
ّ
يل بالثقافة العرب ّية ،حيث ظهرت العديد من
االهتامم الفع ّ
الروس ّية التي تتض ّمن أخبار العلوم والفلسفة ِ
والحكَم والطرائف العرب ّية والقواميس
اللغويّة ،وأُدرجت اللغة العرب ّية ضمن اللغات الرئيسة ،إىل جانب الفرنس ّية
اقي لـ(بطرس)
واإلنجليزيّة واألملانيّة يف روسيا .وهذا النوع من االهتامم االسترش ّ
نابع من سياسته الرشق ّية ،مضافًا إىل ما اقتضته مصالح روسيا وحاجاتها املتزايدة
إىل التع ّرف عىل جريانها الذين دخلت معهم يف رصاعات مريرة[.[1
وتذكر املصادر التاريخ ّية أنّه بعد قرن كامل من ظهور اإلمارات الروس ّية يف النصف
امليالدي ،بدأت هذه الدولة الجديدة تبحث لنفسها عن دين
األخري من القرن العارش
ّ
جل الشعوب املجاورة ،فطلب أمريها فالدميري
من بني الديانات السامويّة التي اعتنقتها ّ
( )Vladimirمن ملوك عدد من البلدان وأمرائها أ ْن يبعثوا إليه برسل ليح ّدثوه عن
دينهم؛ وذلك ﻲﻛ يتمكّن مع باقي األمراء الروس من اختيار أحد هذه األديان؛ ليتخذه
دي ًنا رسم ًّيا للبالد؛ وذلك بغية توحيدها وتعزيز رشع ّية الحكم فيها ،إالّ أ ّن الروس
[ [1انظر :محمد الجار الله ،سليامن :جهود االسترشاق الرويس يف مجال الس ّنة والسرية (دراسة ببليوغرافيّة)1996 ،م ص.4
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والسالف ّيني الرشق ّيني عمو ًما مل يكونوا يجهلون متا ًما أه ّم تعاليم هذه الديانات ،فهم
كانوا عىل ات ّصال متواصل مع الخزر اليهود ،كام أنّهم كانوا عىل اطّالع عىل مضمون
يك
األرثودوكﴘ يف بيزنطة ،وكذلك األمر بالنسبة إىل املذهب الكاثولي ّ
املسيحي
الدين
ّ
ّ
ورمبا سمعوا
عند جريانهم يف الغرب .أ ّما الدين
اإلسالمي ،فقد تع ّرفوا بعض تعاليمهّ ،
ّ
بكتاب يس ّمى (القرآن) عن طريق البلغار املسلمني الذين كانوا يقطنون األراﴈ
املمت ّدة عىل طول ضفّتي نهر (الفولكا) ( ،)Volgaوهي تشكّل حال ًّيا موطن أحفادهم
التتار املعروف اليوم باسم (جمهوريّة تتارستان) التي تتمتّع باالستقالل الذاﻲﺗّ يف
الجمهوريّة الفيدرال ّية الروس ّية[.[1
ولفهم جوهر التص ّور العا ّم السائد عن اإلسالم عند الروس آنذاك ،فإ ّن مث ّة
مصد ًرا أساس ًّيا مد ّونًا كان الروس يستقون منه معلوماتهم ،وهو املراجع التاريخ ّية
والالهوت ّية اليونان ّية والبيزنط ّية التي بدأت تظهر يف روسيا منذ القرن الحادي عرش.
وهكذا تك ّونت عند الروس صورة خياليّة عن اإلسالم واملسلمني ال عالقة لها بالواقع،
وهي الصورة املش ّوهة نفسها التي نجدها عند باقي الشعوب املسيح ّية يف بلدان
أوروبّا الغرب ّية يف ذلك العرص[.[2
ويجب االعرتاف بأنّه ظهر يف مرحلة الحقة نوع آخر من الكتابات التي حاولت
وس َعت إىل تغليب املنطق يف تناولها لهذه املوضوعات،
االقرتاب ً
قليال من الحقيقةَ ،
وكان بعض مؤلِّفيها ينتمون إىل فئة قليلة من املفكّرين الروس الذين سبق لهم
اإلسالمي ،ونذكر من بني هؤالء املفكّرين:
أ ْن عاشوا فرتة من الزمن يف العامل
ّ
(برييسفييتوف) ( ،)Ivachko Peresvetovوكذلك (كوسوي) ()Feodosi Kosoy
الذي عاش يف القرن السادس عرش ،ودافع يف كتاباته عن املساواة بني جميع الناس
إقباال يف بعض األوساط الروسيّة
وبني جميع الديانات واللغات ،ولقد لقيَت أفكاره ً
املثقّفة.
الذاﻲﺗ يف روسيا1997 ،م ،ص.219-218
[ [1انظر :العطاوي ،عبد الرحيم :حول الجمهوريّات اإلسالميّة ذات االستقالل ّ
الرويس ،موسكو  -ليننغراد ،منشورات أكادميية العلوم
[ [2انظر :كراتشكوفسيك ،إغناطيوس :دراسات يف تاريخ االستعراب
ّ
السوفييتي1950 ،م ،ص.20
لالتحاد
ّ
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وبعد حوايل مئة سنة تقري ًبا ،أي يف القرن السابع عرش ،كتب (بوسوشكوف)
( )Posochkovمؤلَّفه (الفقر والرثاء) الذي سار فيه عىل نهج (برييسفييتوف)،
الرويس .وللمفكّر
اإلسالمي ما قد يفيد املجتمع
وأوﴅ بأن يؤخذ من الترشيع
ّ
ّ
خاصة يف معالجة هذه املواضيع،
(أندري كوربسيك) ( )Andriey Kurbskiyمكانة ّ
فعىل الرغم من معارضته لﻺسالم ،نجده يضع عد ًدا من تعاليمه يف مرتبة أعىل من
كثري من تعاليم املسيح ّية[.[1
وقد اشت ّد االهتامم باالسترشاق يف روسيا يف بداية القرن التاسع عرش ،وذلك
حني أنشأت بعض الجامعات الروسيّة ك ّر ًاسا باللغة العربيّة عن اإلسالم ،ومن هذه
الجامعات :جامعة قازان ،وجامعة موسكو ،وجامعة بطرسربغ ،وكلّ ّية الزاريف،
وغريها ،حيث ش ّجعت الحكومات الروس ّية يف العهود املختلفة دراسة الرتاث العر ّيب
وخاصة ذلك الذي يتعلّق باألقاليم اإلسالم ّية الواقعة تحت سيطرة روسيا؛
اإلسالميّ ،
ّ
بغية توسيع املعرفة بالشعوب اإلسالميّة.
ّ
ً
ﺛاني�ا :ترجمات القرآن األولى إلى اللغة الروسية:

الرسمي واملنظّم يف الدراسات االسترشاقيّة العربيّة اإلسالميّة مع
انطلق العمل
ّ
عهد القيرص بطرس األكرب ،عندما ت ّم االنتهاء من أ ّول ترجمة للقرآن الكريم عام
1716م إىل اللغة الروس ّية ،وقد قام بها الدكتور (بيرت بوستينكوف) عن الرتجمة
الفرنﴘ (ديوري) عام 1643م ،تال ذلك ترجمة أخرى عام
الفرنس ّية للمسترشق
ّ
1776م ،ولك ّن أ ّول ترجمة للقرآن من اللغة العربيّة إىل اللغة الروسيّة مبارشة
كانت يف العام 1878م ،وهي التي قام بها املستعرب (سابلوكوف) 1854م 1880-م،
الذي كان يتقن العرب ّية إتقانًا ج ّي ًدا ،وقد تك ّررت طباعة هذه الرتجمة يف أعوام
1879م1898-م .وقام املستعرب (موخلينسيك) 1808م 1877 -م بتفسري القرآن
الرويس ،موسكو  -ليننغراد ،منشورات أكادميية العلوم
[ [1انظر :كراتشكوفسيك ،إغناطيوس :دراسات يف تاريخ االستعراب
ّ
السوفييتي1950 ،م ،ص.25
لالتحاد
ّ
355

وترجمته إىل اللغة البيالروس ّية والبولنديّة؛ من أجل التتار املسلمني الذين كانوا
عىل حدود بيالروسيا وبولندا وليتوانيا .ومع نهاية القرن الثامن عرش ،ش ّجعت
(كاترين الثانية) عىل ترجمة القرآن؛ بدافع نرش القرآن الكريم بني السكّان املسلمني
يف روسيا ،واالعتامد عليه يف أهدافها السياس ّية وحروبها ض ّد تركيا .ومن املعلوم
أنّه عندما تتد ّخل مصالح الدولة يف شأن الرتجمة ،ويف مجال االسترشاق ،تصبح
التو ّجهات واألهداف والنتائج منوطة بالسياس ّيني ال باملرتجمني أو املسترشقني[.[1
ويف عام 1778م ت ّم إدخال الحرف العر ّيب يف الطباعة بشكل واسع .وطُبع يف
العاصمة (سان بيرتسبورغ) املصحف الكريم بحروف عربيّة جميلة يف السنة نفسها،
ويقول (كراتشكوفسيك) إ ّن هذه الحروف انتقلت يف ما بعد إىل مدينة قازان
التتاريّة ،ث ّم إىل القرم ،وتركيا ،فمرص ،ويحتمل أن تكون بعض النسخ من هذه
الطبعة قد دخلت إىل املغرب ،ونعتمد يف هذا االفرتاض عىل العالقات الج ّيدة التي
كانت تربط السلطان (سيدي محمد بن عبدالله) باإلمرباطورة (كاترين الثانية)،
وأي هديّة أمثن من الطبعة
فمن املعلوم أنّهام تبادال هدايا ورسائل و ّديّة ج ًّداّ ،
الروس ّية للقرآن الكريم تهديها اإلمرباطورة للسلطان املغر ّيب املسلم[.[2
ومن ث ّم أُعيد طبع املصحف الكريم بهذه الحروف خمس م ّرات يف الفرتة املمت ّدة
ما بني 1789م و1798م ،وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل الدور الكبري الذي لعبته يف
ما بعد مطبعة (قازان) اإلسالميّة التي أحدثت عام 1802م ،وطبعت يف القرن التاسع
عرش عرشات اآلالف من نسخ القرآن ،وعد ًدا كب ًريا من املؤلَّفات اإلسالم ّية األخرى[.[3
وقد صدرت ترجمتان اثنتان للمصحف الكريم إىل اللغة الروس ّية ،تُرجمتا من
الفرنس ّية واإلنكليزيّة ،قام باألوىل (فرييو فكني) ( )Veryovkinسنة 1790م عن الرتجمة
الرويس ،موسكو  -ليننغراد ،منشورات أكادميية العلوم
[ [1انظر :كراتشكوفسيك ،إغناطيوس :دراسات يف تاريخ االستعراب
ّ
السوفييتي1950 ،م ،ص .26
لالتحاد
ّ
[ [2انظر :موساتوفا ،ت :.العالقات الروسيّة املغربيّة يف القرن التاسع عرش ،تعريب :عبد الرحيم العطاوي ،مجلّة دار النيابة،
عدد1988 ،18م ص.31-25
[ [3انظر :كراتشكوفسيك ،أغناطيوس :ترجمة معاين القرآن الكريم ،ط ،2موسكو ،دار (ناووكا)1990 ،م ،ص.16
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الفرنس ّية القدمية لـ (دي رييي) ( ،)A. Du Ruyerوأنجز الثانية سنة 1792م (كوملاكوف)
( )Kolmakov. Salعن ترجمة (سايل) ( )G eاإلنكليزيّة .وكانت هاتان الرتجمتان يف
مستوى حسن مقارن ًة بالرتجامت السابقة عليها ،وألهمت إحداهام يف ما بعد أمري الشعر
الرويس (بوشكن ( )A. puchkinلنظم سلّة قصائده املشهورة (قبسات من القرآن) التي
ّ
نصوصا مقتبسة من ثالث وثالثني سورة قرآن ّية ،ويعرتف الشاعر «بأ ّن
عالج فيها شعريًّا
ً
الديني األ ّول الذي أذهل مخ ّيلته ،وقد أفلح (بوشكن) يف إعطاء صورة
القرآن كان الكتاب
ّ
الديني ،كام أ ّن هذه القصائد أعطت أل ّول
دقيقة املعامل عن مضمون القرآن
الفلسفي و ّ
ّ
م ّرة يف األدب الرويس مفتاح الفهم الصحيح للقرآن الكريم ،وساعدت إىل درجة كبرية
عىل استمرار من ّو االهتامم به عند أوسع أوساط الق ّراء الروس»[.[1
إ ّن اهتامم الشاعر الرويس الكبري (بوشكن) باإلسالم وبالقرآن الكريم ،مل ينبع من
«فراغ أو كنتيجة لشطحات الخيال اإلبداع ّية؛ بل أﻰﺗ كثمرة لقراءاته املتع ّمقة يف
فضال عن الجذور الرشقيّة
تاريخ الرشق العريب وحضارته وآثاره األدبية والقرآنيّةً ،
اإلسالمي .تجدر اإلشارة إىل أ ّن أحد أجداد
اإلسالم ّية التي ربطت بني الشاعر والرشق
ّ
(بوشكن) أل ّمه ،وهو إبراهيم (املشهور) يف مختلف الكتابات األدب ّية الروس ّية ،كان
ينتمي إىل أرسة إفريق ّية مسلمة .هذا ما جعل الشاعر يبحث عن جذوره املسلمة،
ويحاول التع ّمق يف معرفة دين أجداده وكتابهم املق ّدس القرآن الكريم»[.[2
الرويس ،وتص ّدرت ترجمة معاين
لقد مثّلت الرتجمة أه ّم جسور تواصل االسترشاق
ّ
القرآن الكريم سائر أنواع الرتجامت الروس ّية ،وكانت الرتجامت األ ّول ّية ملعاين القرآن
الكريم تت ّم من خالل لغات أوروب ّية وسيطة ،ومن ث ّم أمكن ترجمة معانيه من األصل
عامال حيويًا
العر ّيب بعد تدريب مرتجمني روس درسوا العربية ،فأصبح القرآن الكريم ً
اإلسالمي[.[3
السوفيتي وبني العامل
مهام ل َف ْهم مراحل العالقات بني روسيا واإلتّحاد
ًّ
ّ
ّ
[ [1بافل ،غغريزنييفتﺶ :القرآن يف روسيا ،أبحاث جديدة للمستعربني السوفييت (الكتاب األ ّول) ،موسكو1986 ،م،
ص.259-249
الرويس ،سلسلة املعرفة ،عدد ،155الكويت ،نوفمرب 1991م ،ص.170
[[2
ّ
الغمري ،مكارم :مؤثّرات عربيّة إسالميّة يف األدب ّ
[ [3انظر :بوشكن ،ألكسندر :قصائد رشقيّة ،ترجمة :طارق مردود ،دمشق ،دار عالء الدين1999 ،م ،ص.77
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ً
ّ
ﺛالﺜا :ترجمات �وسية جديدة للقرآن الكر�ﻢ:

ظهرت ترجمتان جديدتان ملعاين القرآن الكريم بالروس ّية ،حازتا تقدير
(كراتشكوفسيك) الذي رأى فيهام حدث ًا تاريخ ًّيا بالﻎ األه ّم ّية يف تاريخ الثقافة
الروسيّة ،ومستوى أعىل من الرتجامت السابقة .وقد حفّزت الرتجامت الروسيّة
ملعاين القرآن الكريم صدو َر مؤلّفات تتناول رشح القرآن الكريم؛ ومن أبرزها:
كتاب املرتجم (بوجدانيفيتﺶ) بعنوان (محمد والقرآن) ،الذي القى نجا ًحا كب ًريا،
وأعيد طبعه م ّرات ع ّدة[.[1
ويُع ّد (كراتشكوفسيك) (1883م 1951 -م) شيخ املسترشقني الروس طوال
النصف األ ّول من القرن العرشين؛ نظ ًرا للجهود التي بذلها يف ميداين التعليم
العلمي ،فامتازت كتاباته باملوضوع ّية واإلنصاف يف دراسته لشخص ّية
والبحث
ّ
الرسول مح ّمد واإلسالم والقرآن الكريم.
هذا ويعكس (كراتشكوفسيك) صورة الرشق املعارص املهت ّم بالفكر واألدب
الرشقي املنفتح عىل اآلخر،
والثقافة اهتام ًما رسم ًّيا ودين ًّيا وشخص ًّيا ،وصورة
ّ
وصاحب االهتاممات العلميّة ،بقوله« :إ ّن النهضة الحديثة للرشق العر ّيب املسلم
كل مكان ،ويف الصيف عندما غادرت بريوت ورحلت إىل أماكن
تظهر بوادرها يف ّ
أخرى ،فهناك كان معلّمو القرى وصحف ّيو املدن الصغرية ،ومراسلو الجرائد ،وأط ّباء
كل هؤالء قابلوين هناك بو ّد وترحاب ،وكان الحوار بيننا يستغرق ع ّدة
القرىّ ،
ساعات بعد أ ّول لقاء بهم ،وكانوا جمي ًعا يتأ ّججون والثورة تتّقد يف نفوسهم ،ويف
الوطني»[.[2
خيالهم حلم بالتح ّرر
ّ
ويف سنة (1859م) ظهر له كتاب بعنوان( :الفهرس الكامل للقرآن أو مدخل
إىل كلامته وعباراته) ،وهو عبارة عن دليل لدراسة مبادئ القرآن الكريم الدين ّية
الرويس ،م.س ،ص.148
[ [1انظر:
ّ
الغمري ،مؤثّرات عربيّة وإسالميّة يف األدب ّ
[ [2كراتشكوفسيك ،أغناطيوس ،مع املخطوطات العربيّة ،ص .32
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نص القرآن الكريم،
والرشع ّية والتاريخ ّية واألدب ّية .وكان من أبرز عيوبه أنّه مل يعتمد ّ
بل اعتمد عىل مصحف املسترشق األملا ّين (جوستاف فلوجل).
وعو ًدا عىل الرتجامت الروس ّية ،فقد أرشف املرتجم (نيقوالييف) عام 1864م عىل
ترجمة معاين القرآن ،وكانت مأخوذة عن الرتجمة الفرنسيّة للمسترشق (بيبريشتني
كازمريسيك) .وتك ّررت طباعة ترجمة (نيقوالييف) يف موسكو خمس م ّرات ،ويف سنة
2001م أعيدت طباعتها يف دار (إليربون كالسيكس) .ويعتقد بعض النقّاد أ ّن وضع
الرتجمي س ّيﺊ ،وال س ّيام إذا عرفنا أنّه ال يوجد ات ّفاق مشرتك عا ّم عىل معايري
النقد
ّ
الرتجمي عالقة واضحة باألدب[.[1
الرتجمي والتقويم ،وأ ّن للنقد
النقد
ّ
ّ
منـهج (سابلوكوف) وترجمته
املختصني واملسترشقني الروس
هذا وانتقد كثري من
ّ
َ
ملعاين القرآن ،فقد أشار املسترشق (كرميسيك) يف كتابه (تاريخ اإلسالم) إىل أ ّن ترجمة
(سابلوكوف) هي ترجمة حرف ّية م ّيتة ،وال ميكن فهمها يف كثري من املواضع؛ إال بعد
فضال عن أنّها تحتوي عىل عدد كبري من األخطاء التي ال
الرجوع إىل األصل العر ّيبً ،
مراء فيها .كام انتقد املسترشقان (بياليف) و(جريزنيفيتﺶ) هذه الرتجمة أيضً ا ،ومع
املتخصص
لكل من يرجع إليها ،فاملسترشق
مرور الزمن ظهرت سلب ّيات هذه الرتجمة ّ
ّ
املتخصص فلن يفهم أحيانًا
يف اللغة العرب ّية سيجد فيها أخطاء كثرية ،وأ ّما غري
ّ
نص الرتجمة املليئة بالكلامت القدمية والعبارات املبهمة التي منعت من
خصائص ّ
خاصة تستخدم عند ترجمة
فهم املعنى الظاهر لها .كام ُوجِدت يف ترجمته كلامت ّ
التوراة واإلنجيل إىل اللغة الروس ّية ،وبسبب هذه الكلامت يكون القارئ العا ّمي قد
الحقيقي لهذا األثر.
أخذ فكرة خاطئة عن العقيدة اإلسالم ّية وعن املعنى
ّ
وعىل الرغم من ذلك ،فقد أشبعت ترجمة (سابلوكوف) ملعاين القرآن حاجة
الرويس عىل مدى مئة عام ،و ُع ّدت من
كثري من الباحثني واملهت ّمني يف املجتمع
ّ
واستحق صاحبها مدح كثريين؛ منهم
اإلسالمي.
أه ّم املراجع املرتبطة بالدين
ّ
ّ
(كراتشكوفسيك) ،حيث يقول« :مل يتمكّن أحد يف أكادمي ّية قازان من تأسيس
الرتجمي املقارن ،-بغداد ،مطابع دار الشؤون الثقافيّة العا ّمة،
[ [1انظر :عبد الواحد ،محمد :اتّجاهات الرتجمة املعارصة -النقد
ّ
2009م ،ص.7
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منهج لالستعراب ودراسة اإلسالم ّإال (جوردي سابلوكوف)» .هذا وتعود بدايات
مركزي مثابر من ال ُن َّساخ
يل القديم ،حيث كان لديهم جهاز
ّ
الرتجمة إىل العرص الباب ّ
املتخصصني بعدد من اللغات الذين يبثّون الرسائل الرسميّة املبلّغة عىل الرقع
ّ
الطين ّية ،بخطوط مسامريّة إىل األرجاء البعيدة من اململكة[.[1
أقل مام يف
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن األخطاء يف ترجمة املعاين لدى (سابلكوف) ّ
الرتاجم املذكورة ،باإلضافة إىل دقّة الرتجمة وسالسة اللغة ،التي تق ّرب املعنى إىل
القارئ غري املسلم .ويف عام 1879م أصدر (سابلوكوف) مالحق للرتجمة ،وأعقبها
بإصدار دراستني كبريتني بعنوان( :معلومات حول القرآن الكريم 1884م) .كام
أصدر دراسة بعنوان( :مقارنة أسامء الله الحسنى يف اإلسالم ويف الديانة املسيحيّة)
1873م .وكان الهدف من الرتجمة والدراسات أكادمي ًّيا محضً ا ،ومل يتط ّرق املؤلّف
إىل الجوانب العقديّة يف اإلسالم.
وكانت آخر ترجمة روسيّة ملعاين القرآن تُنجز عن طريق لغة وسيطة هي
ترجمة (نيكوالييف) ،حيث بدأ املستعربون الروس يع ّدون لنقل املصحف الكريم
مبارشة من األصل العر ّيب ،وهكذا أُنجزت يف الوقت نفسه تقري ًبا ترجمتان؛ كانت
األوىل عام 1871م للجﺮﻨال (بوكوسالفسيك) ( )D.N. Boguslavskiالذي نال
تحصيال جيّ ًدا يف علم االستعراب يف الكلّيّة الرشقيّة يف جامعة بطرسربغ ،وقﴣ
ً
مرتجام للسفارة الروس ّية يف اآلستانة ،وكانت ترجمته التي
سنوات طويلة يف العمل
ً
أمتّها خالل فرتة مكوثه يف الرشق متتاز بالدقّة العالية وباملزايا األدب ّية الفريدة؛ ما
الحس والقلم؛ أمثال:
جعلها وقتذاك تحظى بتقدير مجموعة من النقّاد املرهفي ّ
(روزين) و(كراتشكوفسيك) ،لك ّن هذه الرتجمة بقيت مج ّرد مخطوطة؛ ألنّه عندما
النص العر ّيب؛ كذلك
رجع صاحبها من الرشق علم بصدور ترجمة أخرى نُقلت عن ّ
فتخىل (بوكوسالفيسيك) عن طبع عمله[.[2
يف مدينة (قازان)ّ ،
[ [1انظر :بول ،ريكول :ف ّن الرتجمة ،ترجمة :حسني خمري ،الجزائر ،ط ،1مطابع الدار العربية للعلوم (منشورات االختالف)،
2008م ،ص.37 - 19
[ [2انظر :كاراتشكوفسيك ،أغناطيوس :القرآن يف ترجمة بوكوسالفيسيك ،مجلة االسترشاق الرويس ،موسكو  -ليننغراد ،العدد،3
1945م ،ص.301-293
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وبعد االزدهار الكبري الذي عرفته الدراسات االستعراب ّية يف بداية القرن
العرشين ،مل تعد ترجمة (سابلوكوف) تتجاوب مع متطلّبات العلوم العرصيّة؛
لذا بدأ التفكري يف إنجاز عمل جديد يكون يف مستوى طموحات املدرسة
االسترشاق ّية الروس ّية الجديدة ،فقام العامل األوكرا ّين (كرميسيك) ()Krymski
يف مطلع القرن بإصدار ترجمة لعدد من السور القرآن ّية مصحوبة بالرشوح
ضمن سلسلته املشهورة (محارضات حول القرآن)ّ ،إال أ ّن هذه املحاولة توقّفت
ومل يت ّمم صاحبها مرشوعه هذا ،فأخذ العامل (كراتشكوفسيك) عىل عاتقه هذه
طويال وجه ًدا ج ّبا ًرا .ومبا أنّنا نعترب أ ّن مستوى
ً
امله ّمة التي تطلّبت منه وقتًا
العمل الذي قام به هذا العامل الكبري يفوق جميع الرتجامت الروس ّية من جهة،
قليال عند
والعديد من الرتجامت األوروب ّية من جهة أخرى ،فإنّنا سوف نتوقّف ً
مميّزات هذا العمل ،وعند بعض املراحل التي م ّر منها ،فيمكن القول :إ ّن
اهتامم (كراتشكوفسيك) بهذا املوضوع ظهر مع بداية خطواته األوىل يف عامل
االسترشاق ،ومل ينرصف عنه طوال حياته كلّها .غري أنّه مل يتمكّن من رؤية
عمله مطبو ًعا؛ إذ تويف عام 1951م ،ومل تصدر ترجمته ّإال سنة 1963م .وال ب ّد
من اإلشارة إىل أ ّن هذا العمل الذي استغرق أربعني سنة كاملة ،م ّر مبراحل
ع ّدة ،فقد ت ّم إنجاز هذا العمل تدريج ًّيا[.[1
أدرك (كراتشكوفسيك) ،وهو العامل املتمكّن من اللغة العرب ّية ،والعارف بأرسارها
خاص فريد
وكنوزها ،منذ رشوعه يف عمله أ ّن أسلوب القرآن الكريم هو أسلوب ّ
مثيال يف الكتابات العرب ّية األخرى؛ لذلك حاول قد َر املستطاع
من نوعه ،وال نجد له ً
الرويس لرتجمته؛ حتى ميكّن القارئ من
االقرتاب من هذا األسلوب العر ّيب يف النص
ّ
سهال قري ًبا من متناول
شكال ومضمونًا .وقد جاء أسلوبه ً
االقرتاب أكرث من كتاب الله ً
مختلف رشائح الق ّراء ،لك ّن بعض النقّاد مل يفهموا مغزى هذه املقاربة ،واعتقدوا
أنّه اعتمد النقل الحر ّيف يف عمله.
املختصون يف فنون الرتجمة أ ّن نقل املعنى واألسلوب م ًعا إىل لغة أخرى
ويعلم
ّ
[ [1انظر :العطاوي ،عبد الرحيم ،الدراسات العربيّة يف روسيا ،ص .140-131
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يتأﻰﺗ إال ناد ًرا ،وال
لكل مرتجمّ ،إال أ ّن مثل هذا اإلنجاز ال ّ
يشكّل املبتغى األسمى ّ
ينجح يف تحقيقه إالّ ذووا الباع الطويل يف علوم اللغة وفنونها من جهة ،وعلوم
الرتجمة من جهة أخرى .وميكن القول :إ ّن (كراتشكوفسيك) قد ُوفّق يف مه ّمته
إىل ح ّد بعيد ،كام أ ّن عمله يعترب حال ًّيا أجود ترجمة روس ّية ملعاين القرآن الكريم،
بل يعترب أجود الرتجامت العامل ّية ،وبالرغم من هذا كلّه ،فإ ّن عمله ال يخلو من
الهفوات املتفاوتة[.[1
وقد بحثت الس ّيدة الروس ّية (السفرياتشكو فسكايا) 1884م ،زوجة املسترشق
الرويس (كراتشكوفسيك) ،عن نوادر مخطوطات القرآن من القرن السادس عرش،
ّ
وكتب األستاذ (أمني الخويل) عن هذا الجهد ،فقال« :ق ّدمت السيدة (كراتشكوفسيك)
وإين
امليالديّ ،
بحثًا عن نوادر مخطوطات القرآن الكريم يف القرن السادس عرش
ّ
ّ
أشك يف أ ّن كثريين من أﻤﺋّة املسلمني يعرفون شيئًا عن هذه املخطوطات ،وأظ ّن أ ّن
هذه مسألة ال ميكن التساهل يف تقديرها»[.[2
وبعد زوال الدولة السوفيتيّة ،زاد االهتامم بشكل كبري مبوضوع ترجمة معاين
السوفيتي عمو ًما ،وجمهورية روسيا
القرآن الكريم من ِق َبل جمهوريّات االتّحاد
ّ
خصوصا .وقد أ ّدى هذا اإلقبال الكبري عىل قراءة كتاب الله والتأ ّمل
الفدرالية
ً
كل من (سابلوكوف) و(كراتشكوفسيك) م ّرات
يف معانيه إىل إعادة طبع ترجمة ّ
ع ّدة ،كام طبعت ترجمة (بوكوسالفسيك) التي سبق أ ْن أرشنا إليها ،حيث بقيت
مخطوطة حتّى هذا العهد .وظهرت يف السنوات القليلة األخرية بعد 1991م
ترجمتان جديدتان :األوىل لألستاذة (بوروخافو) ( ،)V.OPorokhovaوالثانية
متخص ًصا يف
لألستاذ (عصامنوف) املعروف يف ساحة الدراسات الرشق ّية بصفته
ّ
اللغة الفارسيّة[.[3
[ [1انظر :فرحات ،عالء الدين :حول الرتجامت الروسيّة للقرآن ،مجلة فييستنك (مجلّة الجمعيّة الدَوليّة ألساتذة اللغة الروسيّة
وأدبها) ،موسكو ،عدد1996 ،13م ،ص.67
[ [2الخويل ،أمني :اإلسالم واملسلمني ،مجلة الشبان املسلمني ،القاهرة ،عدد ديسمرب 1960م ،ص.16
[ [3انظر :فرحات ،حول الرتجامت الروسيّة للقرآن ،م.س ،ص.30-29
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وميكن القول :إ ّن ترجمة معاين القرآن الكريم علم قائم بذاته ،له قواعده
وأحكامه ،وهو يستوجب من املرتجم الصدق واألمانة واإلملام الواسع بلغتني عىل
األقل  -املرت َجم منها ،واملرت َجم إليها  -ويُفضَّ ل أ ْن تكون له دراية بلغات أخرى وعلومها
ّ
حتّى يتمكّن من االستفادة من ترجامت أخرى ليقارن عمله بها .وعىل املرتجم ،إذا
تعلّق األمر بالقرآن الكريم ،أ ْن يكون مطل ًعا عىل علوم القرآن والحديث ،وأ ْن
يكون عىل صلة مستم ّرة بعلامء الدين عىل اختالف مذاهبهم؛ بقصد استشارتهم
واالستفادة من عملهم ،ومضافًا إىل ذلك ،فهو ملزم بأ ْن يكون عىل علم كامل
باألخطاء الواردة يف الرتجامت السابقة؛ لتج ّنب الوقوع فيها من جديد.
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ﺧاتمة:

بعد هذه الدراسة لتط ّور ترجمة معاين القرآن الكريم يف روسيا ،ميكن استنتاج
اآلﻲﺗ:
إ ّن الرتجامت األوروب ّية للقرآن الكريم؛ سواء أكانت روس ّية أم من غريها من
اللغات كُتبت بيد مرتجمني ال يحسنون اللغة التي ترجموا إليها؛ ولذلك كانت تلك
الرتجامت األوروب ّية مع َّرضة للخلل والنواقص الكثرية.
عىل املرتجم إذا تعلّق األمر بالقرآن الكريم ،أن يكون مطّل ًعا عىل علوم القرآن
والحديث ،وأن يكون عىل صلة مستم ّرة بعلامء الدين عىل اختالف مشاربهم؛
وذلك بغية استشارتهم واالستفادة من عملهم ،مضافًا إىل أنّه ملزم بأ ْن يكون عىل
علم كامل باألخطاء الواردة يف الرتجامت السابقة؛ لتج ّنب الوقوع فيها من جديد.
إ ّن ترجمة القرآن من اللغة العربيّة إىل الروسيّة ترجمة حرفيّة هي مه ّمة
مستحيلة؛ حيث يستحيل أن يرتجم القرآن بألفاظ أخرى غري عرب ّية تقوم مقام
وتعرب عن معانيه ومقاصده نفسها.
ألفاظهّ ،
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ترمجات القرآن إىل لغات البلقان
-دراسة حتليل ّية تارﳜ ّية-

د .حامد ناﺻر الﻈالﻲﻤ

()1

اإلسالمي ،من العراق.
( )1باحث يف الفكر
ّ
365

تعترب مسألة ترجمة القرآن الكريم إىل غري اللغة العرب ّية من أبرز املشاكل التي
عاناها املسلمون وغريهم م ّمن ال يعرف اللغة العرب ّية ويرغب باالطّالع عليه ،وقد
وجد بعضهم أ ّن ترجمته يف غاية العرس؛ ويعدو ذلك إىل سببني أساسيّني:
أ ّولهام :اشتامل اللغة العرب ّية عىل املشرتكات اللفظ ّية التي يختلف معناها باختالف
موقعها يف الجملة ،وعدم قابل ّية اللغات األخرى استيعاب جميع هذه املعاين.
ثانيهام :نزول القرآن الكريم باللغة العرب ّية عىل نحو اإلعجاز ،مع ما يشتمل عليه
القرآن الكريم من إعجاز يف فصاحته ،وبالغته يف مفرداته وتراكيبه ومعانيه وأسلوبه.
وصحيح أنّه باإلمكان ترجمة مفردات القرآن الكريم حرف ًّيا ،لك ْن من الصعب
ج ًّدا ترجمة ما تحمله هذه الكلامت من معاين؛ حيث إ ّن البيان املعجز يتالىش
حتّى يف أكرث الرتجامت دقّة.
إضافة إىل أ ّن ترجمة القرآن الكريم تحتاج إىل معرفة املرتجم باللغة العرب ّية
وأرسارها والبيئة التي نزل فيها واللغة التي يريد ترجمته إليها .ومن هذه اللغات
التي ُعمل عىل ترجمة القرآن الكريم إليها هي لغات البلقان.
ً
ّ
أول :بداية ترجمة القرآن إلى اللغة األلباني�ة من لغة غير
ّ
العربي�ة:

يُطلـق على َمـ ْن يحفـظ القـرآن يف اللغـة األلبان ّيـة كلمـة (- )hafizوهـي
الكلمـة العربيّـة نفسـها ،-كما يُطلق عىل ختـم القرآن كلمـة ( ،)hatmeويحظى
املحل األلبـا ّين[[[ .وعىل الرغـم من تلك
حافـظ القـرآن مبكانـة مه ّمـة يف املجتمـع ّ ّ
[[[ انظر :األرناؤوط ،محمد :مداخالت عربيّة بلقانيّة يف التأريخ الوسيط والحديث ،ال ط ،دمشق ،منشورات اتّحاد ال ُكتّاب العرب،
2000م ،ص.71
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املكانـة واملنزلـة امله ّمـة للحافـظ لديهم؛ فـإ ّن املسـلمني األلبان -الذين يشـكّلون
الغالب ّيـة مـن الشـعب األلبـاين بنسـبة  -% 85ظلّـوا «دون ترجمة ألبان ّيـة للقرآن
الكريـم حتّـى نهايـة الحكـم العثـام ّين -الـذي امتـ ّد حـوايل خمسـة قـرون ،-ويف
تلـك الفـرتة فقـد اعتـاد األلبـان عـىل تعلّـم القـرآن الكريـم وقراءتـه مـن اللغـة
العربيـة؛ ظ ًّنـا منهـم باسـتحالة ترجمته»[.[1
لك ْن بعد نهاية الحكم العثام ّين و«استقالل ألبانيا خالل (1913-1912م) ضمن
وخاصة بعد استقرارها كدولة بعد الحرب العامل ّية األوىل ،ظهرت
حدودها الحاليةّ ،
علام أ ّن
أ ّول محاولة لرتجمة القرآن الكريم إىل اللغة األلبان ّية يف سنة (1912م)ً ،
الرتجمة مل تك ْن من العرب ّية ،بل من اإلنكليزيّة ،ملرتجم مسيحي اسمه (جورج
سيل) ،وقد كانت هذه الرتجمة بدوافع سياسيّة قوميّة»[ .[2وقد اعتقد األلبانيّون
بذلك ،أي أ ّن ترجمة القرآن الكريم إىل لغتهم هي جزء من الثقافة القوم ّية األلبان ّية
ومن الرتاث األلبا ّين.
ويشهد لذلك أ ّن «املرتجم اريلوميتكو تشافزيزي- ،وهو من ال ُكتّاب األلبان
املعروفني من ذوي النزعة القوميّة األلبانيّة يف النصف األ ّول من القرن العرشين،-
من الذين سعوا إىل تعزيز الروح القوم ّية األلبان ّية ،من خالل الثقافة الواحدة التي
تستوعب املسلمني واملسيح ّيني ،ولذلك أقدم تشافزيزي عىل ترجمة القرآن الكريم
يخص املسلمني فقط (وهم
إىل اللغة األلبان ّية؛ ألنّه كان يعتقد أ ّن القرآن الكريم ال ّ
يخص الثقافة القوميّة األلبانيّة؛ باعتباره الكتاب
الغالبيّة العظمى) يف ألبانيا ،بل ّ
املق ّدس لغالب ّية األ ّمة األلبان ّية»[.[3

[ [1انظر :األرناؤوط ،محمد :مداخالت عربيّة بلقانيّة يف التأريخ الوسيط والحديث ،ال ط ،دمشق ،منشورات اتّحاد ال ُكتّاب العرب،
2000م ،ص.74
[ [2م.ن ،ص.ن.
[ [3م.ن ،ص.ن.
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ّ
ّ
ً
ﺛاني�ا :ترجمة القرآن إلى بقية اللغات البلقاني�ة:

من املعروف أ ّن اللغة األلبانيّة هي جزء من لغات البلقان ،يتَح َّدث بها األلبانيّون
والكـوسوف ّيون ،ولكـ ّن هناك لغـة مه ّمة أخـرى ،هي اللغـة الرصبوكروات ّية،
التي يتَح ّدث بها الرصب والكروات ،تُرجم إليها القرآن كذلك ،وقد تع َّرفت
«األوساط العامل ّية عىل القرآن يف نهاية القرن التاسع عرش حني صدرت ترجمة
تبق الوحيدة؛ إال أنّها
ميتشولوبيرباتيتﺶ[ [1سنة (1895م) ،ومع أ ّن هذه الرتجمة مل َ
دون ّ
شك األوىل من نوعها ،وقد أُنجزت حتّى اآلن ع ّدة ترجامت للقرآن يف اللغة
الرصبوكروات ّية ،إالّ أ ّن نصفها تقري ًبا ال يزال مخطوطًا»[ .[2وعىل الرغم من ذلك ،فإ ّن
ترجامت ع ّدة ظهرت قبل هذه الرتجمة ،تُرجم بعضها مبارش ًة من العربية ،وبعضها
اآلخر من لغات أخرى؛ كالفرنسيّة ،والرتكيّة ،والروسيّة ،واألملانيّة ،واإلنكليزيّة[ .[3كام
أ ّن هذه الرتجامت بعضها كاملة ،وأخرى هي ترجامت ألجزاء من القرآن ،إضافة إىل
أ ّن النرش مل يطلها كلّها ،إذ بقي بعضها دون نرش.
مهام وحدث ًا ثقاف ًيا يوغسالف ًّيا؛ إذ إنّها شهدت
وتُع ّد سنة 1895م؛ مفصالً تاريخ ًّيا ًّ
صدور الرتجمة األوىل الكاملة للقرآن الكريم إىل اللغة الرصبوكروات ّية ،وهي ترجمة
ميتشولوبيرباتيتﺶ الذي تُويفّ سنة (1889م) وصدرت ترجمته بعد وفاته عام (1895م)[.[4
خاص
«وتقع هذه الرتجمة بـ 467صفحة ،باإلضافة إىل ثالث صفحات ُخ ّصصت ملعجم ّ
باألسامء التي ُذكِرت يف القرآن ومكان ورودها ،...و ِعوضً ا عن كلمة «سورة» يذكر املرتجم
وكل آية تبدأ داﻤﺋًا من أ ّول السطر»[.[5
كلمة «رأس» ،وبعد ذلك تأﻲﺗ اآليات ُمرقّمةّ ،
[ [1ولِد يف بولوف بالقرب من تربينيا سنة (1839م) ،وكان من زعامء االنتفاضة يف الهرسك سنة (1875م) ،عاش الحقًا يف مملكة
رصبيا ،وت ّ
ُويف يف بلغراد سنة (1889م)( .انظر :مهدي ،فتحي :ترجامت القرآن يف يوغسالفيا ،ترجمة :الدكتور محمد موفاكو،
ال.ط ،دمشق ،مجلة الرتاث العريب ،العدد 1990-1989 ،38 37-م ،ص.)191
[ [2م.ن ،ص.190
[ [3انظر :م.ن ،ص.182
[ [4انظر :م.ن ،ص.183
[( [5انظر :مهدي ،فتحي :ترجامت القرآن يف يوغسالفيا ،ترجمة :الدكتور محمد موفاكو ،ال.ط ،دمشق ،مجلة الرتاث العريب ،ص.ن.
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ويف بدايات القرن العرشين ،ويف البوسنة والهرسك تحدي ًدا« ،قام محمد سعيد
رسادرفيتﺶ (1918-1882م) برتجمة بعض سور القرآن الكريم مع تفسريها يف سنة
(1913م) ،ونرشها يف مجلّة املصباح؛ بينام قام شكري اآلغيتﺶ (1936 -1881م)
برتجمة تفسري املنار ملحمد رشيد رضا ،ونرش جزأين منه يف رساييفو عاصمة البوسنة
خالل عام (1927م)»[.[1
ً
ّ
ﺛالﺜا :ترجمة القرآن من اللغة العربي�ة:

 .1ترجمة القرآن مﻦ الﻌرب ّية إﱃ اﻷلبان ّية:

يف الربـع األ ّول مـن القـرن العرشيـن ،ويف ألبانيـا تحديـ ًدا ،قـام أحـد علـامء
األلبـان املسـلمني برتجمـة القرآن مـن العرب ّيـة إىل األلبان ّية مبـارشةً ،خالفًا للرتجمة
األلبان ّيـة السـابقة املعتمـدة عـىل الرتجمـة اإلنكليزيّـة لـ (جـورج سـيل) .وقد مت ّيز
التأليفـي الكبـري يف عـ ّدة مجـاالت تجمـع مـا بـني اللغـة
هـذا املرتجـم «بنتاجـه
ّ
واألدب والرتجمـة واإلسـالميّات ،فقـد نرش سـنة (1900م) ملحمـة التأريخ املق ّدس
والخلفـاء األربعـة يف  75ألـف بيـت مـن الشـعر ،وأصـدر يف عامـي (1914م)
و(1916م) كتابـني لتعليـم اللغـة العرب ّيـة مو َّجهـة إىل األلبـان .وكان أ ّول َمـ ْن بـدأ
برتجمـة القـرآن مـن العرب ّيـة إىل األلبان ّيـة ما بـني عامـي (1926–1923م) ،وترجم
عيـون األدب الفـاريس كــ (غلسـتان) السـعدي ورباعيّـات الخيّام وغريهـا»[ .[2وقد
اشـتهر بلقـب «حافـظ»؛ ألنّـه حفـظ القـرآن الكريـم .ومرتجمنـا هـذا مـن منطقة
كورتشـا[ ،[3التـي أنجبـت مرتجـامً آخـر هـو «العامل املسـلم عـيل كورتشـا (األلباين)
الـذي قـام منـذ سـنة (1924م) بنـرش ترجمـة سـور القرآن عـىل حلقـات يف مجلّة
[ [1األرناؤوط ،مداخالت عرب ّية بلقان ّية يف التأريخ الوسيط والحديث ،م.س ،ص.73
[ [2األرناؤوط ،محمد :اإلسالم يف أوربا املتغ ّرية تجربة ألبانيا يف القرن العرشين ،ط ،1بريوت ،الدار العرب ّية للعلوم نارشون،
2007م ،ص.60
[ [3األرناؤوط ،محمد :اإلسالم يف أوربا املتغ ّرية تجربة ألبانيا يف القرن العرشين ،ط ،1بريوت ،الدار العربيّة للعلوم نارشون،
2007م ،ص.60
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الصـوت املسـلم .كـام صدرت ترجمة أخرى يف سـنة (1929م) لعا ٍمل مسـلم (ألبا ّين)
هـو الحافـظ إبراهيم داليـو»[.[1
 .2ترجمة القرآن مﻦ الﻌرب ّية إﱃ البوﺳن ّية:

وعند عودتنا إىل البوسنة والهرسك ،وتحدي ًدا إىل سنة (1927م) ،نجد أ ّن ترجم ًة
ثانية قد صدرت «الثنني من علامء املسلمني املعروفني؛ هام :محمد بانجا ،وجامل
الدين تشاو شيفيتﺶ ،وقد صدرت يف رساييفو ،بعنوان :القرآن الكريم ترجمة
وتفسري ،فبعد مق ّدمة املرتجم تأﻲﺗ الصفحات التي تحمل األعداد الرومانية Vll-
 LxVlllلتع ّرف ببعض األمور من تاريخ القرآن؛ وذلك ضمن عناوين منفصلة ،وهي
كاآلﻲﺗ :ما القرآن؟ ترتيب القرآن وتقسيمه ،جمع القرآن ،توزيع القرآن الكريم،
القرآن والكتب املق ّدسة ،حفظ القرآن الكريم .ويف القسم الثاين لدينا عناوين
اإللهي،
أخرى؛ وهي :الوحدة اإلله ّية ،اآلخرة ،العامل الخالد ،الج ّنة والجحيم ،الوحي
ّ
حياة محمد .وبعد هذه اإليضاحات العا ّمة تأﻲﺗ ترجمة القرآن من الصفحة رقم1
إىل الصفحة رقم ،957وهنا تتّضح لدينا فروق بارزة بني هذه الرتجمة وبني ترجمة
كل سورة نجد
لوبيرباتيتﺶ؛ سواء أكانت تتعلّق باألسلوب أم باملضمون ،ففي بداية ّ
مل ّخ ًصا ملضمونها ومكان نزولها وعدد آياتها .ويف هذه الرتجمة ترد السورة مرقّمة
كل سورة عنوانها األصيل يف العربيّة»[.[2
باألرقام العربيّة ،وتحمل ّ

وهناك مالحظات حول هذه الرتجمة ث ّبتها الدارسون ،وأكرثها يتعلّق بطريقة
والطباعي وتسلسل السور واآليات ،فالسور الطويلة
تقسيم السور أو بالجانب الف ّن ّي
ّ
ُقسم إىل أجزاء؛ كسورة البقرة التي ق ُّسمت إىل  40جز ًءا وسورة الهجرة
«كانت ت ّ
إىل ستّة أجزاء  ،...وتأﻲﺗ عبارة بسم الله الرحمن الرحيم م ّر ًة يف اللغة األصل ّية ،وم ّر ًة
مرتجمة إىل الرصبوكروات ّية ،ويف نهاية الطبعة -وبالتحديد ما بني صفحتي  958و-976
يوجد فهرس وكاشف لآليات والكلامت ،كام يوجد يف الصفحة  977توضيح عىل آيات
كل آية منها تبدأ من أ ّول
السجدة  ...ومن املالحظات عىل هذه الرتجمة -أيضً ا -أ ّن ّ
[ [1األرناؤوط ،مداخالت عربيّة بلقانيّة يف التأريخ الوسيط والحديث ،م.س ،ص.75
[ [2مهدي ،ترجامت القرآن يف يوغسالفيا ،م.س ،ص.184
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السطر ،وليست متعاقبة ،ونجد أ ّن السورة قد ق ُِّسمت إىل أجزاء حسب مضمونها
فمثال :نجد أ ّن سورة النازعات قد ق ُِّسمت
خاصاً ،
وطولها؛ بحيث يحمل ّ
كل جزء عنوانًا ًّ
إىل جزأين مع  64آية :الجزء األ ّول منها يحمل عنوان« :الزلزلة الكبرية» ،بينام يحمل
الجزء الثاين عنوان« :الكارثة الكربى» ،وتجدر اإلشارة -هنا -إىل أ ّن بعض اآليات ق ُِّسمت
إىل عرشة أجزاء أو أكرث؛ بينام مل يشمل التقسيم بعض اآليات األخرى»[.[1
 .3ترجمة القرآن مﻦ الﻌرب ّية إﱃ الﺼوبوﻛروات ّية:

أ ّما الرتجمة الثالثة وامله ّمة؛ وهي من العرب ّية إىل اللغة الرصبوكراوت ّية ،فقد
ظهرت مبارش ًة بعد الرتجمة الثانية ،ففي «سنة (1937م) وبعد ع ّدة شهور -فقط-
من صدور ترجمة بانجا وتشاوشفيتﺶ صدرت ترجمة أخرى للقرآن دون تفسري
للحاج عيل رضا كارابك؛ بخمسة آالف نسخة ،ومع أ ّن املرتجم قد ذكر أنّه قد ترجم
القرآن من العرب ّية ،إال أ ّن هذه الرتجمة تكاد تكون تقلي ًدا لرتجمة لوبيرباتيتﺶ،
سطحي لرتجمة لوبيرباتيتﺶ  ...كام أ ّن ترتيب
ولذلك فقد اعتربت مج ّرد تبديل
ّ
رأسا؛ كام عند
السور عند كارابك ُمرقّم باألرقام الرومان ّية ،وهو يس ّمي السورة ً
لوبيرباتيتﺶ ،إال أنّه يختلف عنه بوضع التسمية العرب ّية (سورة) بني قوسني»[.[2
ّ
ّ
ً
رابعا :تﻄور ترجمة القرآن الكر�ﻢ إلى اللغات البلقاني�ة ونﻀﺠﻬا:

بعد تط ّور الرتجامت يف اللغة األلبان ّية واللغة الرصبوكرواتية ،توالت «الرتجامت
البوسنية للقرآن الكريم ( )...بعد أ ْن نضجت الظروف أكرث ،بعد الحرب العامليّة الثانية؛
أي عند تأسيس فرع ومعهد االسترشاق سنة (1950م)»[ .[3وقد أنجز بسيم كركوت
(1975-1904م) -املولود يف رساييفو واملتخ ّرج من األزهر ،والذي عمل يف معهد
االسترشاق يف رساييفو -ترجمة متم ّيزة للقرآن الكريم من العرب ّية إىل البوسنية مبارشة[.[4

[ [1مهدي ،ترجامت القرآن يف يوغسالفيا ،م.س ،ص.187
[ [2مهدي ،ترجامت القرآن يف يوغسالفيا ،م.س ،ص.188
[ [3األرناؤوط ،مداخالت عربيّة بلقانيّة يف التأريخ الوسيط والحديث ،م.س ،ص.74
[ [4انظر :األرناؤوط ،محمد :البوسنة ما بني الرشق والغرب ،ال ط ،دمشق ،منشورات اتحاد ال ُكتّاب العرب2005 ،م ،ص.55
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ويف إقليم كوسوفو التابع ليوغسالفيا السابقة -الذي يت ّمتع بأغلب ّية ألبان ّية مسلمة-
تأسس فرع االسترشاق يف جامعة بريشتينا عام (1973م) ،فازداد التواصل مع العامل العر ّيب
ّ
اإلسالمي ،حتّى صدرت يف عام (1985م) ترجمة القرآن الكريم للمسترشق الدكتور
و
ّ
فتحي مهدي -وهو رئيس فرع االسترشاق املذكور ،-ث ّم ترجمة أخرى للحافظ حسن
ناهي يف سنة (1988م) ،وأخ ًريا ترجمة الحافظ رشيف أحمدي يف سنة (1988م) أيضً ا[.[1
ومل تنقطع ترجامت القرآن البوسنيّة ومل تتوقّف بعد ترجمة بسيم كركوت ،إذ
صدرت ترجم ٌة جديدة للباحث الدكتور أنس كارتيﺶ عميد الدراسات اإلسالم ّية يف
رساييفو ،وهي (ترجمة ملعاين القرآن) عام (1995م) ،والدكتور كارتيﺶ من مواليد
البوسنة سنة (1958م)[ .[2كام أصدر مصطفى مليفو يف سنة (1994م) يف البوسنة
ترجم ًة آخرى للقرآن[.[3
تأﻲﺗ هذه الرتجامت يف الوقت الذي كانت البوسنة تعيﺶ مجزرة كربى قام بها
اإلسالمي فيها ،ما بني
الرصب مل تشهدها املنطقة من قبل ،هدفها إزاحة الوجود
ّ
لتعرب عن الروح اإلسالم ّية وق ّوة
(1995 -1992م) ،غري أ ّن الرتجامت البوسن ّية استم ّرت ّ
الشخصيّة البوسنيّة ،إذ «صدرت يف رساييفو يف أيلول سنة (2004م) ترجم ٌة جديدة
للقرآن الكريم أنجزها الدكتور أسعد دوراكوفيتﺶ  -رئيس قسم االسترشاق يف جامعة
رساييفو وعضو مجمع اللغـة العرب ّيـة بدمشق -والتـي ُعـ َّدت حـدث ًا ثقاف ًّيا بوسن ًّيا
إسالم ًّيا»[ .[4والدكتور أسعد دوراكوفيتﺶ -كام وصفه الدكتور األرناؤوط يف معرض
خصص بوعي حياتَه لخدمـة اللغـة العربيّة والثقافة العربيّة
حديثه عن ترجمته« -قـد َّ
اإلسالم ّية ،ومع أنّه مل يك ْن يف ذهنه سابقًا مرشوع ترجمة القرآن ،ولك ْن بعد إصداره
للعديد من الرتجامت من األدب العر ّيب القديم[ [5والحديث ،والتي أثبت فيها قدرة
[ [1انظر :األرناؤوط ،مداخالت عربيّة بلقانيّة يف التأريخ الوسيط والحديث ،م.س ،ص.76-75
[ [2انظر :األرناؤوط ،البوسنة ما بني الرشق والغرب ،م.س ،ص.45
[ [3انظر :األرناؤوط ،مداخالت عربيّة بلقانيّة يف التأريخ الوسيط والحديث ،م.س ،ص.74
[ [4األرناؤوط ،البوسنة ما بني الرشق والغرب ،م.س ،ص.68
العريب الحديث.
[ [5ترجم املعلَّقات وألف ليلة وليلة إىل البوسنيّة ،وكذلك مختارات من الشعر ّ
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وجدارة عىل نقل أصعب ما يف األدب العر ّيب (املعلَّقات) إىل اللغة البوسن ّية؛ بأسلوب
املﴤ يف أهم تح ٍّد؛ وهو
ّ
شاعري يسمح لهم بتذ ّوق مثل هذا األدب ،ق ّرر دوراكوفيتﺶ ّ
إنجاز ترجمة جديدة مختلفة للقرآن الكريم  ،...مع متيّزه عن غريه بتمكّنه من اللغة
الديني
علام أ ّن الرتجامت السابقة ركّزت عىل نقل املعنى
البوسن ّية وتقاليدها األدب ّيةً ،
ّ
املق ّدس ،ومل تهتم كث ًريا باللغة البوسن ّية التي يُنقل إليها املعنى .ويرى دوراكوفيتﺶ
الديني املق ّدس جاء نتيجة أمرين :األول؛ وهو أ ّن
أ ّن هذا الرتكيز عىل نقل املعنى
ّ
الذين أنجزوا الرتجامت السابقة كانوا يف تكوينهم علامء دين ،ولذلك انعكست طبيعة
لغوي أد ّيب
ديني عىل حساب ما هو ّ
دراستهم عىل ترجامتهم يف الرتكيز عىل ما هو ّ
جام ّيل .والثاين؛ هو اقتناع هؤالء بأ ّن أسلوب القرآن يف العرب ّية معجز غري قابل للنقل
إىل لغة أخرى ،ولذلك اكتفوا بالرتكيز عىل نقل معانيه .وهو يعتقد أنّه أفاد من
دراساته وترجامته السابقة يف إثبات تف ّوقه واستخدام لغة بوسنيّة شاعريّة جميلة،
يستحق أن يصل إىل القارئ البوسني وغريه يف أفضل أسلوب،
وأ ّن القرآن كلمة الله
ّ
ويف لغة شاعريّة تؤث ّر عليه بجامل ّيتها ...وألجل ذلك فقد اعتمد دوراكوفيتﺶ الرتجمة
الشاعريّة ،وجعل بعض السور بوزنٍ واحد ،وبعض السور بأوزان ع ّدة ،واعتمد ترتيب
آية مقابل آية ،وصفحة مقابل صفحـة ،ومل يقـم بالرشح كث ًريا ،ومل يضع هوامﺶ ،ال
يف ميني الصفحة ،وال يف أسفلها؛ إال يف بعض املواضع التي رآها رضوريّة ،وصنع أرقا ًما
صغرية أحال معها القارئ إىل ملحق صغري يف الصفحات الواقعة ما بني ()613 -312
لتوضيح بعض األمور ورشحها»[.[1

[ [1األرناؤوط ،البوسنة ما بني الرشق والغرب ،م.س ،ص.71-70
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لقد تأرجحت مشاريع ترجامت القرآن إىل لغات البلقان بني التط ّور والركود؛
حيث إنّه توجد فجوة يف إصدار الرتجامت ما بني سنة (1937م) وحتّى أوساط
سبعينات القرن املنرصم -وهي فرتة حكم األحزاب الشيوعية يف البلقان ،-فقد
وقل عددها ،ولك ّنها عادت تدريج ًّيا حتّى ازدادت يف بداية
ضعفت الرتجمةّ ،
تسعينات القرن املنرصم -أي بعد زوال تلك األحزاب عن السلطة .-ونجد أ ّن أكرث
الرتجامت كانت يف البوسنة ،إذ جاءت للتعبري عن إثبات الذات اإلسالم ّية والهويّة
البوسنيّة يف أصعب الظروف.
وميكن إيجاز ما تق ّدم يف هذه الدراسة من نتائج ضمن نقاط؛ أبرزها:
 .1إ ّن ترجمة القرآن إىل غري اللغة العربيّة تعترب يف غاية العرس؛ لكون
إعجازه يكمن يف فصاحته وبالغته.
 .2كان أهل هذه املنطقة يقرأون القرآن باللغة العرب ّية؛ ظ ًّنا منهم باستحالة
ترجمته.
مسيحي؛ العتقاده
 .3كانت بداية ترجمته إىل اللغة األلبانيّة عىل يد مرتجم
ّ
يخص الثقافة القوم ّية األلبان ّية.
بأ ّن القرآن الكريم ّ
 .4توالت ترجمة القرآن الكريم إىل العديد من لغات البلقان ،حيث متّت
ترجمته إىل اللغة الرصبوكروات ّية والبوسن ّية ،من أصل غري عر ّيب؛ كحال باقي
الرتجامت.
 .5يف بداية الربع األ ّول من القرن العرشين بدأت تظهر ترجمة القرآن
الكريم من اللغة العرب ّية مبارشة ،فكانت أ ّول الرتجامت إىل اللغة األلبان ّية،
ومن ث ّم البوسن ّية ،فالرصبوكروات ّية؛ التي كانت أه ّمها.
 .6بدأ تط ّور هذه الرتجامت ونضجها عند تأسيس معهد االسترشاق عىل يد
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واإلسالمي،
بعض العلامء البوسن ّيني ،وبعد ازدياد التواصل مع العاملني العر ّيب
ّ
حيث توالت الرتجامت من اللغة العرب ّية إىل اللغة البوسن ّية ،التي كانت أكرث
لتعرب عن إثبات الذات اإلسالميّة والهوية البوسنيّة.
دقّةّ ،

375

