د .بابكر رحمة اهلل محمد أحمد

ترجمة القرآف الكريم؛ مفهومها ،تاريخها وحكمها

ترجمةىالقرآنىالكروم؛ىمفكومكا،ىتاروخكاىوحكمكا

د .بابكر رحمة اهلل محمد أحمد ()
المقدمة ى

الحمد هلل رب العالمين ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ المرسلين،
المبعوث رحمةً للعالمين ،نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين ،وبعد .لمػّا
كاف القرآف الكريم موضع العناية الكبرى من نبينا محمد (صلى اهلل عليو
وسلم) ومن صحابتو الكراـ ،ومن سلف األمة وخلفها إلى يومنا ىذا ،وستبقى
ىذه العناية إف شاء اهلل إلى أف يرث اهلل األرض وما عليها مصداقاً لقولو تعالى:

ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ(ٔ).

ٍ
وغايات
اىتم العلماء بالقرآف الكريم ،وقد اتخذت العناية بو أشكاالً كثيرة،
متعددةٍ ،حتى صارت المصنّفات في كل قسم من أقساـ القرآف الكريم ،وأصبحت
بين أيدينا مصنّفات متعدِّدة في علوـ كثيرة تتعلق بالقرآف وعلومو ،مثل إعجاز القرآف،
وأقساـ القرآف ،وأمثاؿ القرآف ،وعلم التفسير ،وعلم الناسخ والمنسوخ ،وعلم إعراب
القرآف ،وغير ذلك من العلوـ المتصلة بالقرآف الكريم ،فاهلل الحمد والمػِنَّة.

( )رئيس قسم الثقافة اإلسالمية ،جامعة المغتربين ،الخرطوم ،السُّـودان.
( )1سورة الحجر ،اآلية (.)9
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كتبت ورقة علمية بعنواف
وعلى طريق العلم و العلماء السابقين واألئمة األعبلـُ ،

(ترجمة القرآف الكريم؛ مفهومها ،تاريخها وحكمها) وذلك لؤلىداؼ اآلتية:

[ٔ] بياف حقيقة ترجمة القرآف الكريم وتوضيح أقسامها وحكمها وتاريخها.
[ٕ] تفنيد الشبهات حوؿ ترجمة القرآف الكريم ،وإزالة اللبس في معانيها.
[ٖ] بياف معجزة القرآف الكريم في بيانو وكلماتو الخالدة والصالحة لكل زماف.
إضافة إلى ذلك؛ حاجة عصرنا الحالي الذي تداخلت فيو المعلومات،

وأصبحت الترجمة المعنوية للقرآف الكريم ضرورية لنشر اإلسبلـ إلى الناس كافة.
ولهذا اخترت للورقة العلمية ىذا العنواف ،علّها تكوف إضافة للمكتبات والمجبلت
االسبلمية.
مذكلةىالبحث :ى

لمػّا كانت لترجمة القرآف الكريم من أىمية في توضيح معانيو ،وبيانها إلى
اللُّغات األخرى ،كاف ال بُ َّد من أف يجتهد علماء المسلمين لتوضيح ترجمة القرآف
الكريم ،وأحكامها ،وأنواعهاٍ ،
وضعت أسئلة للبحث على النحو
وبعوف من اهلل وتوفيقو
ُ

التالي:

[ٔ] ما الطريقة الصحيحة لترجمة القرآف الكريم ،وتوضيح معناىا؟
[ٕ] متى بدأت ترجمة القرآف الكريم؟
[ٖ] ما أقساـ وأنواع ترجمة القرآف الكريم.
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الديراداتىالدابقة :ى

ووجدت الكثير من ِّ
الدراسات التي تناولت موضوع
بحثت في المكتبات،
لقد
ُ
ُ
لت ،ولكن
فت ،وجهود بُ ِذ ْ
ترجمة القرآف الكريم بع ّدة طرؽ ،فهنالك بحوث وكتب أُلِّ ْ
لة موض ٍ
يقة مفص ٍ
لم أجد كتاباً بطر ٍ
ِّحة لمفهوـ ترجمة القرآف الكريم ،وتاريخها،
ّ
مقسمة
وحكمها في كتاب أو بحث على حدة ،ولهذا
ُ
كتبت ىذه الورقة ،وىي ّ
لفصوؿ ،ومباحث ،وخاتمة ،وتوصيات .أساؿ اهلل أف تجد القبوؿ ،وأف تكوف إضافةً
للمكتبات والمجبلت اإلسبلمية.
خطةىالبحث :ى

يتكوف البحث من مق ّدمة ،وفصلين ،ونتائج ،وتوصيات.
أوالً :المقدمة.
ثانياً :الفصل األوؿ :تعريف القرآف الكريم والترجمة .وفيو مبحثاف:
المبحث األوؿ :القرآف لغةً واصطبلحاً.
المبحث الثاني :الترجمة لغةً واصطبلحاً.
ثالثاً :الفصل الثاني :تاريخ الترجمة ،وأقسامها ،وحكمها .وفيو مبحثاف:
المبحث األوؿ :تاريخ ترجمة القرآف الكريم.
المبحث الثاني :أقساـ الترجمة .وفيو ومطلباف:
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المطلب األوؿ :الترجمة الحرفية وحكمها.
المطلب الثاني :الترجمة التفسيرية والمعنوية وحكمها.
رابعاً :أىم النتائج التي توصلت إليها ،وملحق بالبحث الفهارس العامة.
الفصلىاألول ى
تعروفىالقرآنىالكرومىوالترجمة ى
المبحثىاألولى:ىالقرآنىلغةًىواصطالحاً :ى
القرآنىفيىاللُّغة :ى

يقرؤه
اختلف العلماء في اشتقاقو على قولين ،فمنهم من قاؿ بأنّو مهموز :قرأ َ

ويقرؤه قَػ ْرءاً وقراءة وقرآناً ،وقالوا  :يسمى كبلـ اهلل تعالى الذي أنزلو على نبيو (صلى
ُ
اهلل عليو وسلم) كتاباً وقرآناً وفرقاناً ،ومعنى القرآف الجمع ،وسمي قرآناً ألنّو يجمع
السور فيضمها ،وقولو تعالى :ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ(ٔ) ،أي جمعو وقراءتو ،ﭽﰄ

ﰅ ﰆ ﰇﭼ(ٕ) ،أي قراءتو ،قاؿ ابن عباس (رضي اهلل عنهما)" :فإذا بيّنا لك في
القراءة؛ فاعمل بما بيّناه لك".

( )1سورة القيامة ،اآلية (.)17
( )2سورة القيامة ،اآلية (.)18
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ضح صحة ما قلنا في تأويل حديث ابن عباس ىذا ،ما حدثني بو محمد
ومما يو ّ

بن سعد ،قاؿ" :حدثني أبي ،قاؿ :حدثني عمي ،قاؿ :حدثني أبي ،عن أبيو ،عن ابن
عباس (رضي اهلل عنهما) فإذا قرأناه (عليك) فاتبع قرآنو يقوؿ :إذا تلي عليك فاتبع

ما فيو.

صرح ىذا الخبر عن ابن عباس (رضي اهلل عنهما) أ ّف
قاؿ أبو جعفر" :فقد ّ
معنى "القرآف" عنده؛ القراءة ،وإنّو مصدر من قوؿ القائل :قرأت ،على ما بيّناه(ٔ).
ومنهم من قاؿ بأنّو غير مهموز ،فقد روي عن الشافعي أنّو كاف يقوؿ" :القرآف

اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت ،ولكنّو اسم لكتاب اهلل مثل التوراة واإلنجيل،

ويَهمز قرأت وال يَهمز القرآف"(ٕ).

ومما سبق نعرؼ أ ّف العلماء اختلفوا في القرآف من جهة االشتقاؽ أو عدمو،
ومن جهة كونو مهموزاً أو غير مهموز ،ومن جهة كونو مصدراً أو وصفاً؛ على أقواؿ
نجملها فيما يلي:

ّأما القائلوف بأنّو مهموز؛ فقد اختلفوا على رأيين:
الرأي األوؿ :القرآف مصدر قرأ بمعنى تبل كالرجحاف والغفراف ،ثم نُقل من ىذا
وج ِعل اسماً للكبلـ المنزؿ على نبينا محمد (صلى اهلل عليو وسلم)
المعنى المصدري ُ
من باب تسمية المفعوؿ بالمصدر .ويشهد لهذا الرأي ورود القرآف مصدراً بمعنى
( )1تفسير الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،لإلمام ابن جرير الطبري ،تحقيق :أحمد محمد شاكر،
مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1/ىـ2111 ،م ،ج 89/1( ،1ـ.)96
( )2لسان العرب ،لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ،دار صادر ،بيروت ،ط.129/1 ،1/
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القراءة في الكتاب الكريم ،قاؿ تعالى :ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ(ٔ)،

أي قراءتو.

الرأي الثاني :إنّو على وصف فعبلف؛ مشت ٌق من القرء بمعنى الجمع ،يُقاؿ في
الماء في الحوض؛ أي جمعتُوُ ،ثم سمي بو الكبلـ المنزؿ على نبينا
اللُّغة :قر ُ
أت َ
محمد (صلى اهلل عليو وسلم) لجمع السور واآليات فيو ،أو القصص واألوامر
والنواىي ،أو لجمعو ثمرات الكتب السابقة.

وىو على ىذين الرأيين مهموٌز ،فإذا تركت الهمزة فذلك للتخفيف.
قوـ ىو مشت ٌق
ّأما القائلوف بأنّو غير مهموز ،اختلفوا في أصل اشتقاقو؛ فقاؿ ٌ
ِ
وس ِم َي بو القرآف ،لقراف
بالشيء ،إذا
الشيء
ت
ُ
من قَػ َرنْ ُ
ضممت أحدىما إلى اآلخرُ ،
َ

السور واآليات والحروؼ فيو.

الفراء(ٕ)" :ىو مشت ٌق من القرائن ،أل ّف اآليات يصدؽ منو بعضها بعضاً،
وقاؿ ّ
ويشابو بعضها بعضاً ،وىي قرائن أي أشباه ونظائر ،وعلى ىذين القولين ،فنونو أصلية
بخبلفو على القولين األولين فنونو زائدة".

رأي خامس مقابل لؤلقواؿ السابقة وىو أنّو اسم علم غير منقوؿ ،و ِ
ض َع من
ُ
أوؿ األمر علماً على الكبلـ المنزؿ على محمد (صلى اهلل عليو وسلم) وىو غير

مهموز ،وىذا القوؿ مروي عن اإلماـ الشافعي(ٔ).
( )1سورة القيامة ،اآليتان (.)18 ،17

( )2يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديممي ،أبو زكريا المعروف بالفراء ،إمام الكوفيين وأعمميم بالنحو
والمُّغة وفنون األدب ،األعالم ،145/8 ،المباب.414/2 ،
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ّأما القرآف الكريم في االصطبلح ،فالمراد منو (كبلـ اهلل ،المنزؿ على نبينا
محمد (صلى اهلل عليو وسلم) المعجز بلفظو ومعناه ،المتعبَّد بتبلوتو ،المنقوؿ
بالتواتر المفيد للقطع واليقين ،المكتوب في المصاحف من أوؿ سورة الحمد إلى

آخر سورة الناس)(ٕ).

ثانواً:ىخصائصىالقرآنىالكروم :ى

خصائص القرآف الكريم كثيرة ،منها:
ظ من التحريف والضياع ،والزيادة والنقصاف ،وذلك أل ّف اهلل تعالى
[ٔ] أنّو محفو ٌ

(ٖ)
تولّى حفظو بنفسو ،فقاؿ :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ  ،فهيّأ لو أسباباً
للحفظ ،منها:

{أ} األمة المعتادة على الحفظ ،فقد كاف الحفظ معروفاً في العرب ،فهم يحفظوف
القصائد الطواؿ حين يسمعونها ألوؿ مرة ،ويحفظوف الخطب الطويلة كذلك.

{ب} ىيّأ علماء حفاظاً مجتهدين في حفظو ،ويعلّمونو أوالدىم وتبلميذىم،
ويتدارسونو ،ويكتبونو وينقلو اآلخر عن األوؿ باألسانيد المتصلة ،ولذلك تجد أئمة
القراء ُكثُر ،من عهد الصحابة (رضي اهلل عنهم) ومن بعدىم إلى عصرنا ىذا.
ّ
( )1انظر ىذه األقوال في كتاب المدخل لدراسة القرآن ،لمدكتور محمد أبو شيبة ،ص 17 :ـ ،19وكتاب مناىل
العرفان في عموم القرآن.
( )2مناىل العرفان في عموم القرآن ،لمشيخ عبد العظيم الزرقاني ،تحقيق الدكتور :نواف الجراح ،دار صادر،
بيروت1429 ،ىـ2118 ،م 12/1 ،ـ .18وانظر :مدخل إلى عمم القرآن ،ص.19 :
( )3سورة الحجر ،اآلية (.)9
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ميسراً للحفظ .وأنت ترى ح ّفاظ القرآف الكريم في العالم باآلالؼ
{ج} جعلو سهبلً ّ
بل أكثر ،في حين أنّك ال ترى أحداً من المنتمين لؤلدياف األخرى يحفظ الكتاب
يتوؿ اهلل تعالى حفظ الكتب السابقة ،بل وكلها ألصحػابها ،كما
المقدس عندىم .ولم ّ
قاؿ تعالى:ﭽﮏﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ(ٔ).
منىالحكمىفيىحفظىالقرآنىالكروم :ى

{أ} أنّو آخر كتاب يحمل آخر رسالة تبقى إلى قياـ الساعة.
{ب} أنّو المعجزة الكبرى للرسوؿ (صلى اهلل عليو وسلم) ،فهو معجزة باقية
لؤلجياؿ ،قاؿ (صلى اهلل عليو وسلم)( :ما من األنبياء نبي إال أعطي من اآليات ما
إلي ،فأرجو أف أكوف أكثرىم
مثلو آمن البشر ،وإنّما كاف الذي أوتيتو وحياً أوحاه اهلل ّ

تابعاً يوـ القيامة)(ٕ).

[ٕ] أنّو خاتم الكتب السماوية والمهيمن عليها؛ قاؿ تعالى :ﭽﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ(ٖ) ،والمعنى أنّو شامل لما

فيها ،وزائد عليها ،وشاىد وحاكم عليها ،فما وافقو فهو حق ،وما خالفو فهو إما
منسوخ أو باطل باعتباره محرفاً ،وىو حافظ لما فيها من أصوؿ الشرائعٍ ،
وعاؿ عليها
وغالب ،وناسخ لغير المحكم فيها ،فهو أكمل الكتب السماوية وخاتمها.

( )1سورة المائدة ،اآلية (.)44
( )2رواه البخاري برقم ( ،)4981ومسمم برقم (.)152
( )3سورة المائدة ،اآلية (.)48
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[ٖ] إعجازه والتحدِّي بو ،قاؿ تعالى :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭼ(ٔ).
[ٗ] أ ّف بكل ٍ
حرؼ منو حسنة :عن ابن مسعود (رضي اهلل عنو) قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
(صلى اهلل عليو وسلم)( :من قرأ حرفاً من كتاب اهلل فلو بو حسنة ،والحسنة بعشر

حرؼ)(ٕ).
وميم ٌ
والـ ٌ
ألف ٌ
أمثالها ،ال أقوؿ "ألم" حرؼ ،ولكن ٌ
حرؼٌ ،
حرؼٌ ،

[٘] تيسيره وسهولتو ،فحفظو سهل ،وقراءتو سهلة يسيرة ،قاؿ تعالى :ﭽﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ(ٖ).
[ ]ٙجمالو وببلغتو وعظمة أسلوبو ،فهو يورد المعاني الكبيرة بعبارات موجزة.
[ ]ٚعدـ الملل من تكرار تبلوتو وترديده.
ويستحيل ترجمتو بهذه الخصائص والصفات ،أل ّف القرآف كبلـ اهلل وكل لفظة
في القرآف الكريم تعبِّر عن اإلعجاز ،وعظمة القرآف الكريم في روعة األلفاظ

والتناسب والتناسق والترتيب.

وىو ُمتعبَّ ٌد بتبلوتو ،وىذا التعبُّد إنّما ورد في خصوص القرآف وألفاظو دوف أي

ألفاظ أو أساليب أخرى ولو كانت عربية مرادفة أللفاظ األصل وأساليبو.
( )1سورة اإلسراء ،اآلية (.)88
حسن صحيح.
حديث
( )2رواه الترمذي برقم ( ،)2911وقال
ٌ
ٌ
( )3سورة القمر ،اآلية (.)17
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معجز بلفظو ومعناه ،ولما جاء بو النبي (صلى اهلل عليو وسلم) تحدَّى اهلل
وىو ٌ

بو العرب (وكانوا أفصح الفصحاء ومصاقع الخطباء) على أف يأتوا بمثلو ،وأمهلهم
طوؿ السنين ،فلم يقدروا كما قاؿ تعالى :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭼ(ٔ) ،ثم تحدَّاىم بعشر سور منو في قولو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ(ٕ)،
ثم كرر ذلك في قولو :ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
(ٖ)
فلما عجزوا عن معارضتو واإلتياف
ﯮﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵﭼ َّ ،

بسورة تشبهو على كثرة الخطباء فيهم والبلغاء؛ نادى عليهم بإظهار العجز وإعجاز

القرآف فقاؿ :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭼ(ٗ) ،فلو كاف في مقدرتهم معارضتو لعدلوا إليها
قطعاً للحجة ،ويكفينا شهادة العرب الفصحاء قديماً بإعجازه؛ فعن ابن عباس (رضي
(٘)

جاء إلى النبي (صلى اهلل عليو وسلم) فقرأ عليو

اهلل عنهما) أ ّف الوليد بن المغيرة
القرآف ،فكأنّو َّ
رؽ لو ،فبلغ ذلك أبا جهل ،فأتاه فقاؿ لو :يا عم ،إ ّف قومك يريدوف أف
( )1سورة الطور ،اآلية (.)34
( )2سورة ىود ،اآلية (.)13
( )3سورة البقرة ،اآلية (.)23
( )4سورة اإلسراء ،اآلية (.)88

( )5الوليد بن المغيرة بن عبد اهلل بن عمرو بن مخزوم ،أبو عبد شمس ،من قضاة العرب في الجاىمية ،ومن
زعماء قريش ،ومن زنادقتيا .األعالم .122/8 ،الكامل.26/2 ،
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يجمعوا لك ماالً ليعطوكو ،فإنّك أتيت محمداً لتتعرض لما قبلو ،قاؿ :قد علمت
قريش أنّي من أكثرىا ماالً ،قاؿ :فقل فيو قوالً يبلغ من قومك أنّك منكر لو وكاره،
ألم بالشعر مني؛ ال برجزه وال بقصيده وال
قاؿ :وماذا أقوؿ؟ فو اهلل ما فيكم رجل ّ

بأشعار الجن ،واهلل ما يشبو الذي يقوؿ شيئاً من ىذا ،وواهلل إ ّف لقولو الذي يقولو
لمثمر أعبله ،مغد ٌؽ أسفلو ،وإنّو ليعلوا وما يُعلى ،وإنّو
لحبلوة ،وإ ّف عليو لطبلوة ،وإنّو ٌ
ليحطم ما تحتو ،قاؿ :واهلل ما يرضي قومك حتى تقوؿ فيو ،قاؿ :فدعني حتى أف ّكر،

سحر يُؤثر ،يأثره عن غيره ،فنزلت( :ذرني ومن خلقت
فلما ف ّكر قاؿ :ىذا
ٌ
وحيداً)(ٔ).
المبحثىالثاني ى
الترجمةىلغةًىواصطالحاً ى
أوالً:ىالترجمةىلغةً :ى

ضحوُ ،وكبلـ غيره نقلو من ٍ
لغة إلى أخرى(ٕ) ،ولفبلف ذكر
ترجم الكبلـ ،بيّنوُ وو ّ
ترجمتو ،والتػ ُّْر ُجماف :المترجم ،والجمع تراجم وتراجمة ،وفي حديث ِى َرقْل :قاؿ
لتُػرجمانو ،التُّرجماف بالضم والفتح ىو الذي يترجم الكبلـ أي ينقلو من ٍ
لغة إلى
ُْ
(ٖ)
أخرى ،والجمع التراجم .
( )1أخرجو الحاكم ،كتاب التفسير ،باب تفسير سورة المدثر.516/2 ،
( )2لسان العرب ،لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ،ط ،1/دار صادر ،بيروت ،لبنان.
( )3لسان العرب.66/12 ،
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ومن خبلؿ كتب اللُّغة نعرؼ أ ّف الترجمة في اللُّغة العربية تدؿ على أربعة ٍ
معاف:
األوؿ :تبليغ الكبلـ لمن لم يبلغو ،ومنو قوؿ أبي جمرة(ٔ) " :كنت أترجم بين
يدي ابن عباس (رضي اهلل عنهما)".
الثاني :تفسير الكبلـ بلغتو التي جاء بها ،ومنو قيل في ابن عباس (رضي اهلل
عنهما)" :ترجماف القرآف".
الثالث :تفسير الكبلـ بلغة غير لغتو ،قاؿ في تاج العروسٕ" :وقد ترجمو
وترجم عنو إذا فسر كبلمو بلساف آخر".
الرابع :نقل الكبلـ من ٍ
لغة إلى أخرى ،قاؿ في لساف العرب(ٖ)" :الترجماف
(بالضم والفتح) ىو الذي يترجم الكبلـ ،أي ينقلو من ٍ
لغة إلى أخرى ،والجمع

تراجم"(ٗ).

( )1ىو :نصر بن عمران الضبعي (ت128 :ىـ)ُ ،ينظر :الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة،

( ،) 319/2لمحافظ محمد بن أحمد الذىبي الدمشقي ،تحقيق :محمد عوامة ،ط ،1/دار القبمة لمثقافة اإلسالمية،
جدة1413 ،ىـ1992 ،م.
( )2تاج العروس من جواىر القاموس ( ،)325/31لمحمد مرتضى الزبيدي ،تحقيق جماعة من المحققين ،دار
اليداية.
( )3لسان العرب ،مرجع سابق ،ط.1/
( )4وكأن ىذا المعنى قريب من سابقو؛ إل أنو قد يفرق بينيما بما سيأتي في الفرق بين أنواع الترجمة ،واهلل
أعمم.
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التوسع إطبلؽ الترجمة
ولكوف ىذه المعاني األربعة فيها بياف ،جاز على سبيل ُّ

على كل ما فيو بياف مما عدا ىذه األربعة ،فقيل ترجم لهذا الباب بكذا أي عنوف لو،
وترجم لفبلف أي بيَّن تاريخو ،وترجم حياتو أي بيَّن ما كاف فيها ،وترجمة ىذا الباب
كذا أي بياف المقصود منو...،إلخ.
والترجمة وإف كانت لغةً تشتمل على ٍ
معاف أربعة ،إالَّ أنَّها انحصرت ُعرفاً في
لغة إلى ٍ
النوع الرابع ،وىو نقل الكبلـ من ٍ
لغة ثانية ،واقتناع الناس َّ
بأف ىذا المنقوؿ

ىو الكبلـ األصلي تماماً ببل زيادة وال نقصاف(ٔ).
ثانواً:ىالترجمةىاصطالحاً :ى

ىي التعبير عن معنى كبلـ في لغة ،بكبلـ آخر من ٍ
لغة أخرى مع الوفاء بجميع
معانيو ومقاصده(ٕ) .وال يمكن أف تتحقق الترجمة إالَّ بمعرفة المترجم ألوضاع اللُّغتين
وأساليبهما ،وخصائصهما كما سيأتي.
وعرفو بعضهم بأنَّو نقل الكبلـ من ٍ
لغة إلى أخرى عن طريق التدرج من
َّ
(ٖ)
الكلمات الجزئية إلى الجمل والمعاني الكلية .
ثالثاً:ىأهموةىترجمةىمعانيىالقرآنىالكروم :ى

( )1ترجمة القرآن ،لعبد الوكيل الدروبي ،ص.19 :
( )2مناىل العرفان.111/2 ،
( )3ترجمة القرآن ،عبد الوكيل الدروبي ،مرجع سابق ،ص.19 :
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الدعوة اإلسبلمية دعوة عالمية للناس كافة ،وتخاطب جميع الخلق دوف
استثناء؛ ألنَّها الدعوة الخاتمة لجميع الدعوات ،قاؿ تعالى :ﭽﮥﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ(ٔ) ،وقاؿ سبحانو:
ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

﮿﯀﯁﯂ﭼ(ٕ).
يقوؿ الحافظ ابن كثير (رحمو اهلل) في تفسيره لآلية الكريمة" :يقوؿ تعالى لنبيو
ورسولو محمد (صلى اهلل عليو وسلم)( :قل) يا محمد( ،يا أيها الناس) ،وىذا خطاب
لؤلحمر واألسود والعربي والعجمي (إني رسوؿ اهلل إليكم جميعاً) أي جميعكم ،وىذا
من شرفو وعظمتو (صلى اهلل عليو وسلم) ،أنَّو خاتم النبيين ،وأنَّو مبعوث إلى الناس

كافة"(ٖ).

وقد قاـ (صلى اهلل عليو وسلم) بتبليغ رسالة ربو تبارؾ وتعالى إلى الناس كافة،
وجاىد في ذلك أيّما جهاد ،يقوؿ الدكتور أحمد غلوش" :باشر (صلى اهلل عليو
وسلم) عملياً تنفيذ عالميّة الدعوة بعد الحديبية ،حيث أرسل إلى الملوؾ واألمراء في

ويحملهم إثم أتباعهم إف لم يبلغوىم"(ٗ).
كل أرض يدعوىم إلى اإلسبلـ ّ
( )1سورة سبأ ،اآلية (.)28
( )2سورة األعراف ،اآلية (.)158
( )3تفسير ابن كثير.254/2 ،
بتصرف".
( )4الدعوة اإلسالمية ،د .أحمد غموش ،صُّ " 222 :
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وىذا من تماـ جهاده (صلى اهلل عليو وسلم) في دعوة الناس إلى اهلل تبارؾ

تحمل أعباء أمانة الدعوة ،ومن لطف رحمتو بالناس
وتعالى ،ومن كماؿ أمانتو في ُّ
الذين أرسل إليهم كما قاؿ تعالى :ﭽﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﭼ(ٔ).
والمتأمل في اآليات الكريمة الحاثة على عالمية الدعوة وتبليغها للناس كافة،
ِّ
"تعم المعاصرين لنزوؿ القرآف ،ومن سيأتي بعدىم إلى يوـ القيامة ،بل إنّها
يجد أنَّها ّ
تشمل الجن مع اإلنس باتفاؽ العلماء"(ٕ).

كما أنّو مما يؤِّكد عموـ الخطاب الدعوي لجميع الناس ،أ ّف في القرآف من
وعبَّاد األوثاف،
"دعوة أىل الكتاب من اليهود والنصارى ومن دعوة المشركينُ ،
وجميع اإلنس والجن ،ما ال يُحصى إالَّ بكلفة ،وىذا كلو معلوـ باالضطرار من دين

اإلسبلـ"(ٖ).

ٍ
وال ريب َّ
بلساف عرب ٍي مبين ،كما قاؿ تعالى :ﭽﮓ
أف كتاب اهلل تعالى قد نزؿ
ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢﮣ ﮤ

ﮥﭼ (ٗ).
كما أنَّو من المعلوـ َّ
أف ىنالك أقواـ عديدة ،وشعوب كثيرة تتوجو لهم الدعوة
( )1سورة األنبياء ،اآلية (.)117
( )2الدعوة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص.214 :
( )3الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ،لإلمام ابن تيمية.112/1 ،
( )4سورة الشعراء ،اآليات من ( 192ـ.)195
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اإلسبلمية ،ولكنَّهم ال يعرفوف اللُّغة العربية ،وال يستطيعوف قراءة كتاب اهلل تعالى

الماسة إلى ترجمة
ومعرفة ما فيو من الخير والهدى والرشد ،فاتضحت من ىنا الحاجة َّ

تفسير معاني القرآف الكريم وتقريبها للناس ،وتوصيلها لهم ،يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن

تيمية (رحمو اهلل)" :وقد أخبر اهلل تعالى في القرآف بما قالتو الرسل لقومهم ،وما قالوا
ٍ
وحينئذ فإف شرط التكليف
لهم ،وأكثرىم لم يكونوا عرباً ،وأنزلو اهلل باللساف العربي،

ُّ
تمكن العباد من فهم ما أرسل بو الرسوؿ إليهم ،وذلك يحصل بأف يرسل بلساف
ؼ بو مراده ،بأف يعرفوا ذلك اللساف أو يعرفوا معنى الكتاب بترجمة من يترجم
يُػ ْع َر ُ
مقدور للعباد"(ٔ) .ويقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية في موض ٍع آخر أيضاً:
معناه ،وىذا
ٌ
"وأما جمل ما أمر بو الرسوؿ (صلى اهلل عليو وسلم) من الصبلة والزكاة والصوـ
َّ
حرمو اهلل من الشرؾ
والحج وصدؽ الحديث ،وأداء األمانة ،وصلة الرحم ،وما ّ
والفواحش والظلم وغير ذلك ،فهذا مما يمكن أف يعرفو كل أحد بتعريف من يعرفو،
ٍ
يتوقف تعريف ذلك على لساف العرب"(ٕ).
وإما
بلساف آخر ،ال َّ
ّإما باللساف العربيّ ،
والمتأمل في العصر الحاضر خاصةً ،يجد األىمية القصوى لترجمة تفسير
ِّ
معاني كتاب اهلل تعالى ونشرىا بين الناس ،وتيسيرىا لهم بالوسائل المتعددة ،وعلى
مختلف اللُّغات وبأيسر األثماف ،حتى يعلم غير المسلم الدين الحق ،والعقيدة
الصحيحة ،ومعنى التوحيد الخالص ،وفضل الشريعة اإلسبلمية على غيرىا من

الشرائع.
والحقيقة َّ
أف فائدة ترجمة معاني القرآف الكريم ال تقتصر على دعوة غير
( )1الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ،مرجع سابق.189/1 ،
( )2المرجع السابق.195/1 ،

مجلة الدراسات اإلسبلمية ،العدد األوؿ 318

ربيع الثاني ٖٔٗٛىػ يناير ٕٓٔٚـ

ترجمة القرآف الكريم؛ مفهومها ،تاريخها وحكمها

د .بابكر رحمة اهلل محمد أحمد

المسلمين إلى اإلسبلـ ،بل تبتدئ فائدتها للمسلمين غير الناطقين باللُّغة العربية،
وخاصة الذين يعيشوف في مناطق نائية وديار بعيدة ،ومن ىنا تبرز لنا أىمية ترجمة
معاني القرآف الكريم وبخاصة في ىذا العصر ،حيث ِّ
يشكل المسلموف أكثر من ربع
سكاف العالم ،وال تتجاوز نسبة العرب بين المسلمين خمسة عشر في المائة ،فإذا

أىملنا ترجمة معاني القرآف الكريم خاصة ،وترجمة متطلبات دعوة اإلسبلـ عامة،
فسوؼ يكوف كثير من الناس في شتى بقاع األرض فريسة دعاة الباطل من اليهود

والنصارى والمبلحدة وأصحاب المذاىب المعاصرة ،الضالة المضلة ،وما أكثرىا.
ٍ
بصفة خاصة،
استغل األعداءُ المسلمين
وىذا ىو الواقع المر اليوـ ،حيث
َّ
الموجهة لهم الدعوة بصفة عامة في أنحاء متفرقة من العالم ،وذلك لجهلهم
والناس
َّ
َ
بدينهم وبعدىم عن ربهم ،فخاطبوىم بلغاتهم التي يعرفونها ،وكاتبوىم عبر جميع
الوسائل اإلعبلمية والثقافية ،فأضلوىم عن الصراط المستقيم ،فتجد بعض المسلمين
ليس لهم من االنتماء إلى اإلسبلـ إال مجرد االسم ،أو مجرد كتابة الديانة على بطاقتو
(ٔ).

الشخصية ،وما سوى ذلك فجهل وضياع"

ويؤكد عبد اهلل بن عباس الندوي ىذا األمر ،ويرى ضرورة االستعانة بالترجمات
لمعاني القرآف الكريم "وذلك ليعلم المسلم الذي لم يمكنّو جهلو بالعربية من فهم
معنى القرآف الكريم فهماً مباشراً لما في الكتاب الكريم من األوامر والنواىي،
والحبلؿ والحراـ ،ومعنى التوحيد ،واإلشراؾ باهلل ،وقصص األمم التي كفرت بأنعم
اهلل فأذاقها اهلل وباؿ أمرىا ،وما كتبو اهلل للمحسنين من الثواب ونعيم الجنة ،وما أنذر

بو المجرمين والكفار من العذاب ونار الجحيم ،وكيف عارض القرآف الكريم الكفار
بتصرف".
( )1دور الترجمة الدينية في الدعوة إلى اهلل ،لعبده بوريما ،ص 98 :ـُّ " 99
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والمشركين واليهود والنصارى المعارضة الحكيمة .فلو أغلقنا دوف ىذا المسلم باب
االستفادة من القرآف الكريم بوساطة الترجمات لمعانيو ،لتركناه في ٍ
جهل وظبلـ"(ٔ).
والحقيقة أ ّف مما يبرز أىمية ترجمة معاني القرآف الكريم أيضاً في العصر
الحاضر َّ
"أف األمم المعاصرة ال يقنعها أف تأخذ الشيء بالواسطة ،وبفهم سواىا لو،
األخصوف،
وإنَّما تريده من مصدره األوؿ ،وتدَّعي أنَّها تفهم منو أكثر مما يفهم أىلو
ّ
فترجمة معاني القرآف الكريم والحالة ىذه أصبحت في ىذا العصر أمراً ال مناص منو،
قياماً بالعهد الذي في أعناقنا لو ،وإالَّ استحققنا ما يوعد اهلل بو المقصرين في

تبليغو"(ٕ).

ى
ى
ى
ى
ى
ى
وتطور فيمو عند الغرب ،لعبداهلل الندوي ،ص.22 :
( )1ترجمات معاني القرآن الكريم
ُّ
( )2األدلة العممية عمى جواز ترجمة معاني القرآن إلى المُّغات األجنبية ،لمحمد فريد وجدي ،ص:
.6
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الفصلىالثاني ى
تاروخىالترجمةىواقدامكاىوحكمكا ى
المبحثىاألول:ىتاروخىترجمةىالقرآنىالكروم(:)1

لعل من المناسب أف نلقي نظرة سريعة على تاريخ ترجمة القرآف الكريم ،بل
َّ
ت الفكرة ،ومتى اتسع العمل والمطالبة بها ،وما
الترجمة في اإلسبلـ ،متى ُو ِج َد ْ
ثم الوصوؿ إلى الحكم
الدافع لذلك ،مما يعين على فهم موضوع ترجمة القرآف ،ومن ّ
الصائب فيها (إف شاء اهلل تعالى) .ى

الترجمةىفيىركدىالردولى(صلىىاللهىرلوهىودلم):

نػزؿ الوحي على نبينا محمد (صلى اهلل عليو وسلم) ﭽﮣ ﮤ ﮥﭼ(ٕ)،
وجاءه التكليف بالدعوة لدين اهلل لسائر أمم األرض :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨﮩﭼ(ٖ) ،فقاـ بالدعوة لدين اهلل ،وأرسل الرسل والكتب للملوؾ

( )1ترجمة معاني القرآن الكريم أم تفسير العمماء لو ،لمدكتور محمد بن صالح بن عبداهلل الفوزان ،ص.14 :
( )2سورة الشعراء ،اآلية (.)195
( )3سورة األعراف ،اآلية (.)158
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والقادة ،وأكثرىم غير عرب ،ولم يترجم شيئاً من كتبو ،ولم يثبت َّ
أف أحداً من ىؤالء
الرسل يجيد لغة المرسل إليو(ٔ).

قد تأتي بعض الرسائل للرسوؿ (صلى اهلل عليو وسلم) بغير العربية ،وكاف يأمر
بعض أصحابو الذين يعرفوف "لغة الكتاب" بترجمتها للعربية ،كما أمر بعض أصحابو
(ٕ)
بتعلُّم لغة معيَّنة ،فقد أمر زيد بن ثابت بتعلم "السريانية"  .وقد أورد السرخسي خبراً
تناقلو عنو الكاتبوف في موضوع ترجمة القرآف ،وىو َّ
أف أىل فارس كتبوا لسلماف

الفارسي (رضي اهلل عنو) أف يكتب لهم الفاتحة بالفارسية ،فكتبها لهم ،فكانوا يقرؤوف
ذلك في الصبلة حتى النت ألسنتهم ،وبعدما كتب ،عرض على النبي (صلى اهلل عليو

وسلم) ما كتب ،ثم بعثو ،ولم ينكر عليو النبي (صلى اهلل عليو وسلم)(ٖ) .وىذا

الخبر ال يستحق الوقوؼ عنده إذ مبلمح الضعف واضحة عليو(ٗ).

( )1كتاب حدث األحداث في اإلسالم؛ اإلقدام عمى ترجمة القرآن ،لمحمد سميمان ،كتب نادرة،
ط ،2/ص 111 :ـ.113
العمال ،وعزاه لعبد بن حميد،
( )2أخرجو أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت ،186/5 ،وأورده صاحب كنـز ُ
 ،232/11رقم (.)29225

( )3السرخسي ،المبسوط ،37/1 ،النووي ،المجموع شرح الميذب.381/3 ،
( )4قال النووي :والجواب عن فعل سممان أنو كتب تفسيرىا ل حقيقة الفاتحة ،المجموع.381/3 ،
ورده الزرقاني من وجوه:
{أ} خبر مجيول األصل ل ُيعرف لو سند.
{ب} لو كان لو سند ُلنقل وتواتر ،ألنو مما تتوافر الدواعي عمى نقمو.
{ج} وقع الختالف في لفظ الخبر ،في بعضيا تُرجم "الفاتحة" وفي بعضيا "بسم اهلل الرحمن الرحيم" وفي
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الترجمةىفيىركدىالخالفةىالراذدةىوصدرىاإلدالم :ى

انتشر الفتح اإلسبلمي حتى شمل الشاـ ومصر والعراؽ وفارس والروـ ،ودخل

الناس في دين اهلل أفواجاً ،ولم يثبت أنّو تُرجم القرآف وال غير القرآف ،كانوا يقرؤوف
القرآف بالعربية ،وقد انتشرت لغة القرآف مع انتشار اإلسبلـ ،فكاف اإلسبلـ والقرآف
واللُّغة العربية متبلزمات ،وكاف ىذا العصر من أشد العصور حاجة للترجمة إذا كاف
انتشار اإلسبلـ وقراءة القرآف مربوطاف بها ،بل على العكس ،فقد نشطت ترجمة
علوـ الفرس والروـ إلى اللُّغة العربية وال سيما في عهد الدولة العباسية.
َّ
إف ما تم من ترجمة أو حديث عنها بالتػأييد أو الرفض في تلك العهود (مع
أىميتو لكثرة الداخلين في اإلسبلـ من غير العرب) لم يكن واسعاً شامبلً ،إنَّما كانت
فتاوى عن حاالت فردية ،وعن سور وآيات ،مثل الكبلـ عن حكم ترجمة الفاتحة،

وقراءتها بغير العربية ،وكل ذلك يُ ُّ
عد قليبلً إذا قورف بما حصل من ترجمة ،ودعوة لها
في عصرنا الحاضر ،مع َّ
أف الحاجة في العصر اإلسبلمي األوؿ كانت أش ّد كما يتبادر

للذىن.

واآلف نستعرض بعض أعماؿ الترجمة في العصر اإلسبلمي األوؿ ،فمن ذلك:
ما ذكره أبو بكر محمد بن جعفر النرشخي (تٖٗٛى) من َّ
أف أىل بخارى كانوا
يقرؤوف القرآف بالفارسية في صبلتهم في المسجد الذي أقامو قتيبة في بخارى عاـ
بعضيا "شيئاً من القرآن" .مناىل العرفان .55،56/2 ،ويقول حسين سامي :روي بصيغة التمريض ،وغير
مسند إلى رواة معروفين ،والفرس لم يدخموا في اإلسالم إل في أيام عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنو) .مجمة

اليداية اإلسالمية ،عدد شعبان1351 ،ىـ ،ص .142 :يقول د .رمضان عبد التواب" :لو كان صحيحاً لما
اختمف األئمة في جواز الصالة بالترجمة ،مجمة الرسالة اإلسالمية ،عدد  11 ،11/9محرم 1389ىـ.
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(ٜٗىػ) ،ألنَّهم كانوا ال يعرفوف العربية في صدر اإلسبلـ .وكاف الواعظ مرسي بن
يفسر القرآف الكريم باللُّغتين العربية والفارسية سنة (ٕ٘٘ىػ)(ٔ).
سيار ِّ
ونُِق َل عن أبي حنيفة أنّو أجاز القراءة بالفارسية ،سواء أكاف صاحبها يُحسن
العربية أـ ال ،وذىب صاحباه أبو يوسف ومحمد إلى عدـ الجواز إالَّ لمن ال يحسنها،
ي َّ
أف أبا حنيفة رجع لقوؿ صاحبيو.
ُ
ور ِو َ
ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أنّو ال يجوز القراءة بغير العربية ،سواء
أحسن قراءتها بالعربية أـ لم يحسن(ٕ).
الترجمةىبعدىرصرىصدرىاإلدالم :ى

ىذه صورة من حاؿ الترجمة في عصر صدر اإلسبلـ ،فمتى بدأ موضوع
رجم القرآف وتُ ِ
الترجمة؟ ومتى تُ ِ
رجمت معانيو؟ وكثر الحديث عن حكم الترجمة بين
المنع واإلجازة ،وىناؾ ثبلث جهات في ىذا الجانب ،ىي:

الجكةىاألولى:ىالمدتذرقونىوالمنصيرونى(المبذرون) :ى

لقد سبق المستشرقوف في ىذا الجانب وقاموا بجهود كبيرة في ترجمة القرآف

(حسب دعواىم) أو ترجمة معانيو ،وأغراض المستشرقين وأىدافهم في الجملة
واضحة ،إذ تتجو جهودىم للطعن في اإلسبلـ وتنفير الناس منو ،وكاف أوؿ من قاـ
بترجمة للقرآف الكريم؛ مجموعة من الرىباف وعلماء البلىوت ،وكاف "بطرس المبجل"
( )1عبد اهلل عبد المجيد السنوي ،مقال عن القرآن الكريم وترجمتو ،مجمة الرسالة ،عدد 1395 ،85، 84ىـ.
( )2الموسوعة الفقيية ،مؤسسة دائرة المعارف الفقو السالمي ،ج ،11ص.169 :
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(ٗ ٜٔٓػٔٔ٘ٙـ) أوؿ من رعى ترجمة للقرآف إلى البلتينية (ٖٗٔٔـ) ،وكاف ىدفو
الحصوؿ على معرفة علمية حقيقية عن الدين اإلسبلمي ،لمحاربة اإلسبلـ ،وتسليح

الكنيسة ضد خطر اإلسبلـ ،فهو يقوؿ" :وىذا العمل الذي أقوـ بو ال يمكن أف يُقاؿ
إنّو عديػم الفائدة ،فإذا تع ّذر ىداية المسلمين الضالين بو ،فبل يفوت تحذير أولئك
الضعفاء من أبناء الكنيسة"(ٔ).
ثم توالى ظهور الترجمات المختلفة للقرآف الكريم باللُّغات المختلفة ،فتُرجم
القرآف إلى اللُّغة الفرنسية عاـ (ٔٙٗٛـ) ،وإلى األلمانية عاـ (ٔٙٔٙـ) ،وإلى
(ٕ)
وسع في الترجمة بعد أف
اإليطالية عاـ (ٖٔ٘ٔـ) ،وقبل ذلك إلى اإلنجليزية  .وتُ ِّ
التعرؼ عليو وعلى ثقافتو
بدأ اىتماـ الغرب بالعالم اإلسبلمي ،وشعوره بالحاجة إلى ُّ

وعقائده ألىداؼ كثيرة.

الجكةىالثانوة:ىالكمالوونىفيىتركوا :ى

عندما أسقط الكماليوف الخبلفة اإلسبلمية ،وألغوا اللُّغة العربية ،وأجبروا الناس
على قراءة القرآف باللُّغة التركية ،قاـ مجلس النواب آنذاؾ بتكليف "رئاسة الشؤوف
الدينية" بترجمة تفسير القرآف الكريم إلى اللُّغة التركية(ٖ) .وقاـ بعض مبلحدة الترؾ
ببث العصبية للجنسية التركية في قومهم ،وىي وإف كانت موجودة أصبلً ،لكن ىؤالء

( )1دراسات في الستشراق ومناىجو ،د .حسن عزوزي ،ص 3 :ـ.4
( )2عبد اهلل عبد المجيد السنوي ،مقال في مجمة الرسالة ،عدد ( ،)85 ،84ص ،62 :عمي الصادق حسنين،
بحث ضمن بحوث الندوة العالمية حول ترجمات القرآن ،ص.165 :
( )3ترجمة القرآن وأثرىا في معانيو ،د .نجدة رمضان ،ص.132 :
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اىتموا بالمسألة وأرادوا االستغناء عن القرآف المنػزؿ من اهلل باللساف العربي ،وترجمتو

إلى اللساف التركي .وكاف ىدفهم إزالة كل ما ىو عربي من نفس الشعب التركي
ليسهل َسلُّو من اإلسبلـ ،فهم حين ترجموا القرآف إلى اللُّغة التركية ،ال ليفهمو الترؾ؛

َّ
فإف تفاسيرىم بلغتهم كثيرة ،ولكن لمحو كل ما ىو عربي(ٔ) .وعلى إثر ذلك قاـ
الهنود بترجمة القرآف إلى اللُّغة اإلنجليزية ،كما ترجموه إلى اللُّغة الفارسية(ٕ).
الجكةىالثالثة :ى

صدى لما حصل من ترجمة القرآف على أيدي المستشرقين ،وما اكتشف في

ىذه الترجمات من تحريف وتضليل ،وما قاـ بو الكماليوف األتراؾ ،أثار عاصفة قوية
في أوساط العالم اإلسبلمي ،وقامت معركة حامية حوؿ الترجمة بين مؤيِّد ومعارض
ِّ
ومتحفظ ،ونػزؿ كل فريق بحجتو ،وأخذ كل طرؼ يرد على الطرؼ اآلخر في الكتب
والرسائل والصحف والمجبلت ،وال سيما في مصر ،وكاف ذلك في النصف األوؿ من
القرف الهجري الماضي (ٖٓ٘ٔىػ).
من المدافعين عن حرمة القرآف المعارضين للترجمة؛ محمد رشيد رضا ،كتب

في ذلك مقاالت ضمنها تفسير المنار(ٖ) ،ومنهم الشيخ محمد شاكر "وكيل الجامع
األزىر" ،لو رسالة بعنواف "القوؿ الفصل في ترجمة القرآف إلى اللُّغات األعجمية"،
ومنهم الشيخ محمد سليماف "نائب المحكمة العليا" ،ألّف كتاب "حدث األحداث
( )1تفسير المنار ،محمد رشيد رضا 321/9 ،ـ.323
( )2ترجمة القرآن وأثرىا في معانيو ،مرجع سابق ،ص.134 :
( )3تفسير المنار ،مرجع سابق 314/9 ،ـ.363
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في اإلسبلـ اإلقداـ على ترجمة القرآف" ،وألف الشيخ "محمد بخيت المطيعي "مفتي
الديار المصرية" كتاب "حجة اهلل على خليقتو ،في بياف حقيقة القرآف وحكم كتابتو

وترجمتو" ،إضافة إلى المقاالت الكثيرة التي نُشرت في الصحف والمجبلت الصادرة
في ذلك الوقت.

وفي المقابل نشر الشيخ محمد مصطفى المراغي بحثاً أجاز فيو ترجمة القرآف،

كما أصدر محمد فريد وجدي كتاب "األدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآف
إلى اللُّغات األجنبية"(ٔ).
واستمر الموضوع ولم يُحسم ،ولم ينتظر الناس في الساحة حسم المعركة ،بل
استمرت الترجمة بأنواعها وبما فيها من خلل ،وقد بلغ ما أمكن حصره من اللُّغات
التي استعملها المسلموف في ترجمة أو محاولة ترجمة معاني القرآف؛ حوالي (ٕٗٔ)
لغة ،وىذا العدد يمثل بعض اللُّغات التي يستعملها المسلموف ،حيث إ ّف ىناؾ شعوباً
إسبلمية لديها تفاسير مطبوعة بلغاتها ،وبعض الشعوب اإلفريقية لديها تفاسير تتناقلها

شفهياً(ٕ).

ى
ى
ى
( )1ترجمة القرآن بين المعارضة والتأييد ،د .رمضان عبدالتواب ،مقال بمجمة الرسالة عدد 1389 ،11 ،9ىـ،
ص 44 :ـ.51
( )2مجمع ترجمات تفسير القرآن الكريم ،د .حسن معايرجي ،ضمن بحوث الندوة العالمية ،ص.243 :
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المبحثىالثاني ى
أقدامىالترجمة،ىوفوهىومطلبان ى
المطلبىاألول:ىالترجمةىالحرفوةىوحكمكا :ى

الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآف الكريم مستحيلة عند كثير من أىل العلم،
وذلك ألنّو يشترط في ىذا النوع من الترجمة شروط ال يمكن تحققها معها ،وىي:
{أ} وجود مفردات في اللُّغة المػُترجم إليها بإزاء حروؼ اللُّغة المترجم منها.
{ب} وجود أدوات للمعاني في اللُّغة المػُترجم إليها مساوية أو مشابهة لؤلدوات في
اللُّغة المػُترجم منها(ٔ).
{ج} تماثل اللُّغتين المػُترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل
والصفات واإلضافات ،ولذلك ترجمة القرآف بمعنى نقلو إلى لغة أخرى مع التعبير عن

معاني ألفاظو العربية ومقاصدىا بألفاظ غير عربية ،وىو ما يعرؼ بالترجمة الحرفية،
وىي ّإما أف تكوف مساوية (وىذا غير ممكن) َّ
ألف معناىا أف يترجم نظم القرآف بلغة
أخرى تحاكيو حذواً بحذو ،بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفرداتو ،وأسلوبها
محل أسلوبو حتى تحل ما تحملو نظم األصل من المعاني المقيَّدة بكيفياتها الببلغية
وأحكامها التشريعية والتراكيب والنسق واألسلوب(ٕ) .وعلى ىذا فتكوف الترجمة

( )1الشيخ العالمة محمد بن صالح العثيمين (رحمو اهلل).
( )2التفسير والمفسرون ،24/1 ،ومناىل العرفان.145 ،131/2 ،
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الحرفية باستحضار معنى لفظ األصل المترجم وإبدالو بلفظ آخر يدؿ عليو من ٍ
لغة

أخرى(ٔ).

فالقرآف كبلـ اهلل المنزؿ على رسولو ،المػُْع ِجز بألفاظو ومعانيو ،المػُتعبَّد بتبلوتو،

وال يقوؿ أحد من الناس إ ّف الكلمة من القرآف إذا تُرجمت ،يُقاؿ فيها إنّها كبلـ اهلل،

فإ ّف اهلل لم يتكلم إالّ بما تتلوه بالعربية ،ولن يتأتى اإلعجاز بالترجمة؛ أل ّف اإلعجاز
خاص بما أُنزؿ باللُّغة العربية ،والذي يُتعبَّد بتبلوتو ىو ذلك القرآف العربي المبين
بألفاظو وحروفو وترتيب كلماتو ،فترجمة القرآف الحرفية على ىذا مهما كاف المػ ِ
ترجم
ُ
على دراية باللُّغات وأساليبها وتراكيبها ،تُ ْخرِج القرآف عن أف يكوف قرآنًا.
وال يمكن ترجمة القرآف الكريم ترجمة حرفية الستقبللية اللُّغة العربية عن
اللُّغات األخرى في حروفها وتراكيبها ،ولوجود مفردات وضمائر في اللُّغة العربية ال

توجد في اللُّغات األخرى ،يعني أ ّف المرادفات للقرآف في اللُّغة العربية متع ّذرة ،قاؿ
الزرقاني" :فهيهات أف تجد في لغة الترجمة مفردات مساوية لجميع مفردات األصل،
ثم ىيهات أف تظفر بالتشابو بين اللُّغتين المنقوؿ منها والمنقوؿ إليها في الضمائر
المستترة وفي دواـ الروابط بين المفردات لتأليف المركبات"(ٕ).

ولو تُرجم القرآف ،لضاعت خواصو الببلغية ،ولنزلت من مرتبتو المعجزة إلى
مرتبة تدخل تحت طوؽ البشر ،ولفات المقصد العظيم الذي نزؿ القرآف من أجلو
على نبينا محمد (صلى اهلل عليو وسلم)َّ ،
فدؿ ىذا على أ ّف ترجمة القرآف بهذا المعنى
تستلزـ المػُحاؿ ،وكل ما يستلزـ المػُحاؿ ُمحاؿ.

( )1منيج الفرقان.72/2 ،
( )2مناىل العرفان ،113/2 ،وانظر :ترجمة القرآن لمدروبي ،ص.75 :
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تشجع الناس على االنصراؼ عن كتاب
ثم إ ّف محاولة ىذه الترجمة الحرفية ّ
ربهم مكتفين ببدؿ أو أبداؿ يزعمونها ترجمات لهم ،وإذا امتد الزماف بهذه الترجمات
فسيذىب عنها اسم الترجمة ويبقى اسم القرآف وحده علماً عليها ،وقد حدث في
بعض الببلد اإلسبلمية أنهم كانوا يقرؤوف الترجمة اإلفرنجية ويُقرؤونها أوالدىم،

ويعتقدوف أ ّف ما يقرؤوف ىو القرآف الصحيح ،وكل ىذا يؤدِّي إلى صرؼ الناس عن
القرآف الكريم إلى الترجمات ،فيصير ىذا قرآف بالفرنسية ،وىذا قرآف باإلنجليزية

ونحو ذلك(ٔ) ،وىذا يؤدِّي إلى وجود خطر كبير يحيق بالقرآف وباألمة اإلسبلمية
وباللُّغة العربية.
وتأمل قوؿ اهلل تعالى :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
َّ

ﭨﭩ ﭪﭼ(ٕ) ،فإنّك إذا أرت ترجمتها ترجمة حرفية ،أتيت بكبلـ من لغة
الترجمة يدؿ على النهي عن ربط اليد في العنق وعن مدىا غاية المد مع رعاية ترتيب
األصل ونظامو بأف تأتي بأداة النهي أوالً يليها الفعل المنهي عنو متصبلً بمفعولو
ومضمراً فيو فاعلو ،ولكن ىذا التعبير قد يكوف ُمستَنكراً ،بل قد يستنكر المترجم لهم
ىذا الوضع الذي صيغ بو ىذا النهي ويقولوف :ما لو ينهى عن ربط اليد بالعنق وعن
مدىا غاية المد ،وقد يلصقوف ىذا العيب باألصل ظلماً ،وما العيب إالَّ فيما يزعمونو

ترجمةً للقرآف من ىذا النوع(ٖ).

( )1األدلة عمى استحالة الترجمة الحرفية في منيج الفرقان 78 ،ـ ،79مناىل العرفان.153 ،144/2 ،
( )2سورة اإلسراء ،اآلية (.)29
( )3مناىل العرفان.112/2 ،
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َّأما الترجمة الحرفية غير المساوية ،فهي مماثلة لؤلولى في كل شيء عدا أ ّف
المترجم في الحرفية المساوية يراعي قواعد المنقوؿ إليها ونظامها ،وال يراعي ذلك
في الترجمة غير المساوية ،ولكنّهما في الحكم والنتيجة سواء.
ونبلحظ أ ّف ىناؾ الكثير من الترجمات التي ترجمها أصحاب الفرؽ المنحرفة؛

تعتمد على المنهج الحرفي نحو الكلمات والنصوص القرآنية ،فعملهم فيها إنّما ىو
بياف المقاببلت اللفظية عن طريق القواميس اللُّغوية ،وىذا يؤدِّي إلى عدـ فهم

النصوص بالصورة الصحيحة.

وىناؾ ألفاظ وجمل في القرآف الكريم لها مدلوالتها الخاصة ،وال يمكن
ترجمتها ،وال يستقيم المعنى إذا تُرجمت .فمثبلً في قولو تعالى :ﭽﮏ ﮐ ﮑ

الكب ،وجعل التكرير في
ﮒﭼ(ٔ) ،فالكبكبة كما قاؿ الزمخشري(ٕ) :تكرير
ّ
اللفظ دليبلً على تكرير المعنى كأنّو إذا أ ِ
ينكب مرةً بعد مرة ،حتى
ُلق َي في جهنم
ّ
يستقر في قعرىا ،والتراجم الموجودة ال تبلحظ أبداً مثل ىذه الصيغة الفنية الرائعة
التي جاءت بهذا المعنى البليغ الذي حقق العبرة البارزة والهدؼ المنشود من ىذه

النصوص الهادية.

( )1سورة الشعراء ،اآلية (.)94
( )2محمود بن عمر بن محمد أحمد الخوارزمي الرمخشري جار اهلل أبو القاسم ،من أئمة العمم بالدين والتفسير
والمُّغة واألدب ،أشير كتبو "الكشاف في تفسير القرآن" ،وكان معتزلي المذىب .األعالم ،178/7 ،سير أعالم
النبالء.151/21 ،
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كذلك في قولو تعالى :ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ(ٔ) ،حيث قاؿ اإلماـ ابن قتيبة(ٕ)" :أال ترى أنّك لو أردت أف
تنقل قولو تعالى ،لم تستطع أف تؤدِّي بهذه األلفاظ مؤدِّيةً عن المعنى الذي أودعتو،

حتى تبسط مجموعها ،وتصل مقطوعها ،وتظهر مستورىا ،فتقوؿ :إف كاف بينك وبين

قوـ ىدنة وعهد فخفت منهم خيانة ونقضاً ،فأعلمهم أنّك قد نقضت ما شرطت لهم،
وآذنهم بالحرب لتكوف أنت وىم في العلم بالنقض على السواء"(ٖ).

فإذا كاف ىذا في اللُّغة العربية ،فكيف بترجمتها إلى ٍ
لغة أخرى حرفياً ،ولو
اجتمع جميع أصحاب التراجم فإنّهم ال يستطيعوف إظهار المستور في ىذه اآلية

اإلعجازية البديعية(ٗ).

(٘)
ولقد صدؽ اإلماـ مجاىد (رضي اهلل عنو) عندما قاؿ" :من لم يكن عالماً
بلغات العرب ،ال يحل لو التفسير" .وقاؿ مالك بن أنس(( )ٙرضي اهلل عنو)" :ال أوتي

( )1سورة األنفال ،اآلية (.)58
( )2عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة الدينوري أبو محمد ،من المصنفين المكثرينُ ،ولد ببغداد سنة 213ىـ ،وتوفي
الحفاظ.633/2 ،
بيا سنة 276ىـ ،من كتبو "تأويل مشكل الحديث ومشكل القرآن" .األعالم ،137/4 ،تذكرة ُ
( )3تأويل مشكل القرآن لبن قتيبة ،16/15 ،وانظر :الصاحبي في فقو المُّغة ،ص.13 :
( )4نقد مختارات من ترجمات القرآن الكريم ،ص.691 :
( )5مجاىد بن جبر شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المكي األسود ،مولى السائب المخزومي ،أخذ عن ابن
عباس القرآن والتفسير والفقو .الطبقات لبن سعد ،466/5 ،سير أعالم النبالء.449/4 ،
( )6مالك بن أنس بن النضر بن النجار الخزرجي ،خادم رسول اهلل (صمى اهلل عميو وسمم) ،روى عن النبي
(صمى اهلل عميو وسمم) عمماً جم ًا .اإلصابة ،71/1 ،أسد الغابة.151/1 ،
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يحل لهؤالء
برجل يقوؿ في كتاب اهلل بغير علم بالعربية ،إالَّ جعلتو نكاالً" .فكيف ُّ
المستشرقين وأمثالهم أف يتناولوا القرآف بالتفسير والترجمة ،وال يتوفر فيهم ذلك(ٔ)؟
كذلك في قولو تعالى :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ(ٕ) ،فهذه الكلمة ال
تؤدِّي المعنى المقصود عند الترجمة ،وسيكوف البديل اللفظي عنها في اللُّغات

األخرى ما معناه باللُّغة العربية (الثوب) ،وىذا غير مقصود من اآليةَّ ،
ألف المراد من
لفظ لباس ىو التعبير عن الصلة الطبيعية بين الرجل والمرأةَّ ،
ألف ُك ّبلً منهما يشتمل
على اآلخر ويستره عن الحراـ كما تستر الثياب عورات األجساـ.

ظ دالةٌ على ٍ
معاف
قاؿ اإلماـ الشاطبي(ٖ)" :للغة العرب من حيث ىي ألفا ٌ
نظراف :أحدىما من جهة كونو ألفاظاً وعبارات مطلقة دالة على ٍ
معاف مطلقة وىي
الداللة األصلية ،والثانية من جهة كونو ألفاظاً وعبارات مقيدة دالة على ٍ
معاف خادمة
ّ
وىي الداللة التابعة ،فالجهة األولى تشترؾ فيها جميع األلسنة ،وإليها تنتهي مقاصد

المتكلمين ،وال تختص بأمة دوف أخرى ،فإنّو إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثبلً
كالقياـ ثم أراد كل صاحب لساف اإلخبار عن زيد بالقياـ ،تأتى لو ما أراد من غير
كلفة ،ومن ىذه الجهة يمكن في لساف العرب اإلخبار عن أقواؿ األولين ممن ليسوا
من أىل اللُّغة العربية وحكاية كبلمهم ،ويتأتى في لساف العجم حكاية أقواؿ العرب

واإلخبار عنها ،وىذا ال إشكاؿ فيو.
( )1نقد مختارات من ترجمات القرآن الكريم ،ص.694 :
( )2سورة البقرة ،اآلية (.)187
( )3الشاطبي ،سيد القراء ،أبو القاسم بن فيرة األندلسي ،عالم في القراءات والرسم والنحو والفقو والحديث.
معرفة القراء.178 ،
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وأما الجهة الثانية فهي التي يختص بها لساف العرب في تلك الحكاية وذلك
ّ
اإلخبار ،فإ ّف كل خبر يقتضي في ىذه الجهة أموراً خادمة لذلك اإلخبار بحسب
المخبر عنو والمخبر بو ،إلى أف قاؿ (رحمو اهلل)" :وإذا ثبت ىذا فبل يمكن لمن

اعتبر ىذا الوجو األخير أف يترجم كبلماً من العربي بكبلـ العجم على أي حاؿ فضبلً
عن أف يترجم القرآف وينقلو إلى لساف غير عربي ،إالَّ إذا فرض استواء اللسانين في
اعتبار المترجم كما إذا استوى اللساناف في استعماؿ ما تقدـ تمثيلو"(ٔ).

تحرى أصحاب الترجمات الدقة واإلجادة ،فإنّها
وينبغي أف نعلم أنّو مهما ّ
عاجزة عجزاً كلياً عن استيفاء المدلوالت الكاملة آلي الذكر الحكيم ،فضبلً عن نقل
ما في كتاب اهلل تعالى من الروعة والجماؿ ،وما فيو من قوة التأثير في القلوب والنفوذ

نص إلهي يختلف عن
إلى العقوؿ ،إضافة إلى أ ّف ىذا الكبلـ ىو كبلـ اهلل تعالى ،فهو ٌّ

أي كتابات أخرى.

أدبابىادتحالةىالترجمةىالحرفوةىوبوانىحرمتكا :ى

[ٔ] ّأما كونها مستحيلة فاالستدالؿ على ذلك من طريقتين:
{أ} أل ّف ترجمة القرآف بهذا المعنى تستلزـ المحاؿ ،وكل ما يستلزـ المحاؿ محاؿ،
إذ ال بُ َّد في تحقيقها من الوفاء بجميع معاني القرآف وجميع مقاصده ،كما في

أسلوب علوـ المعاني والبياف المتعددة ،والتي ىي أساس ببلغتو وإعجازه ،وكل ذلك

مفقو ٌد في غير العربية ،وما كاف لبشر أف يحيط بها فضبلً عن أف يحاكيها في كبلـ لو.

( )1الموافقات.54/2 ،
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{ب} وأل ّف ترجمة القرآف بهذا المعنى؛ إيجاد مثل للقرآف وىذا مستحيل ،وقد ثبت
َّ
أف القرآف َّ
تحدى أفصح العرب أف يأتوا بمثل أقصر سورة منو ،فعجزوا عن المعارضة
شك أ ّف غير العرب أش ّد عجزاً وبُعداً عن ذلك ،قاؿ تعالى :ﭽﭜ ﭝ
والمحاكاة ،وال ّ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ

ﭭﭮﭼ (ٔ).
محرمة شرعاً ،فلؤلمور التالية:
[ٕ ] ّ
وأما كونها ّ
{أ} َّ
إف محاولة ىذه الترجمة ا ّدعاءٌ إلمكاف وجود مثل للقرآف ،وذلك تكذيب شنيع
لقولو تعالى( :قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أف يأتوا بمثل ىذا القرآف...اآلية).
تشجع الناس على انصرافهم عن كتاب ربهم مكتفين
{ب} إ ّف محاولة ىذه الترجمة ّ
ببدؿ أو أبداؿ يزعمونها ترجمات لو ،وإذا امتد الزماف بهذه الترجمات فسيذىب عنها

اسم الترجمة ويبقى اسم القرآف وحده علماً عليها.

{ج} َّ
إف األمة اجتمعت على عدـ جواز رواية القرآف بالمعنى ،ومعلوـ أ ّف ترجمة
القرآف بهذا المعنى الحرفي تساوي روايتو بالمعنى ،فكلتاىما صيغة مستقلة وافية
بجميع معاني األصل ومقاصده ،ال فرؽ بينهما إالَّ في القشرة اللفظية.
فالرواية بالمعنى؛ لغتها لغة األصل ،وىذه الترجمة لغتها غير لغة األصل ،وإذا
كانت رواية القرآف بالمعنى في كبلـ عربي ممنوعة إجماعاً ،فهذه الترجمات ممنوعة

( )1سورة اإلسراء ،اآلية (.)88
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كذلك قياساً على ىذا المجمع عليو ،بل أحرى بالمنع لبلختبلؼ بين لغتها ولغة
األصل.
ومن األخطاء التي وقع فيها المترجموف ،استعماؿ أداة العطف (الواو) فحرؼ
العطف ىذا من أكثر أدوات العطف التي يقع الخطأ فيها أثناء الترجمة ،فأداة العطف

باإلنجليزية ( )andيستخدمها المترجموف كلما وجدوا حرؼ (الواو) في النص
العربي ،وىذا يؤدِّي إلى الزيادة والحشو في اللُّغة اإلنجليزية.
ومن أخطاء الترجمة الشائعة أيضاً؛ تغيير صيغة الجملة المعطوفة من المبني
للمجهوؿ إلى المبني للمعلوـ ،إلى جانب األخطاء الوظائفية والتوصيلية ،مثل االختيار
الخاطئ ألدوات العطف ،واستبداؿ أداة عطف بأخرى ،إلى غير ذلك من األخطاء.
المطلبىالثاني:ىالترجمةىالتفدوروةىوالمعنووةىوحكمكا :ى

الترجمة التفسيرية وتسمى المعنوية وىي شرح الكبلـ وبياف معناه بلغة أخرى

يفرقوف بين ترجمة القرآف
بدوف مراعاة لنظم األصل وترتيبو .وكثير من الناس ال ّ
الحرفية ،وبين الترجمة التفسيرية ،فيعتقدوف أ ّف االثنين بمعنى واحد مع أف ىناؾ فرؽ
ترجم
كبير بينهما ،فالترجمة الحرفية إنّما تكوف باستحضار معنى لفظ األصل المػُ َ
وأما الترجمة التفسيرية فإنّما تكوف بفهم
وإبدالو بلفظ آخر يدؿ عليو من لغة أخرىّ ،

معنى األصل ،وشرح غامضو ،وتفصيل مجملو بألفاظ وجمل تدؿ على ذلك من لغة

أخرى ،وعلى ذلك فعبارة الترجمة الحرفية محاذية ومطابقة لعبارة األصل ،ال اختبلؼ
وأما عبارة الترجمة التفسيرية فهي محاذية ومطابقة لعبارة تفسير
بينهما في اللُّغةّ ،
األصل ،ال تختلف عنها إالَّ في اللُّغة ،فالترجمة في الحقيقة فيها تفسير األصل ال
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نفس األصل بخبلؼ الحرفية(ٔ) ،فترجمة القرآف الكريم ال تجوز بأي حاؿ من
األحواؿّ ،أما ترجمة معاني القرآف أو كتابة تفسير موجز للقرآف ونقلو إلى اللُّغات
األخرى ،فبل خبلؼ في جوازه.
والترجمة التفسيرية أو المعنوية ىي التي ال تُراعى فيها المحاكاة الموجودة في

الترجمة الحرفية في النظم والترتيب ،بل المهم فيها نقل وحسن تصوير المعاني
وس ِّميت تفسيريةَّ ،
ألف حسن تصوير المعاني واألغراض فيها جعلها
واألغراض كاملةُ ،
تشبو التفسير .ويطلق عليها الترجمة المعنوية أو التفسيرية أو ترجمة معاني القرآف

الكريم أو ترجمة تفسير القرآف الكريم ،أو تفسير القرآف بلغة كذا ،وىذه كلها
اصطبلحات لموضوع واحد ،فبل اختبلؼ بينها وال مشاحة في االصطبلح ،فترجمة

معاني القرآف الكريم معناىا نقل مدلوؿ اآليات القرآنية إلى لغة أخرى.

ولو أردنا أف نترجم قولو تعالى:ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨﭩ ﭪﭼ(ٕ) ترجمة تفسيرية ،فإنَّنا بعد أف نفهم المراد وىو النهي
عن التقتير والتبذير في أبشع صورة منفرة منهما ،نعمد بعدىا إلى ىذه الترجمة فنأتي
منها بعبارة ُّ
ترجم لهم أكبر
تدؿ على ىذا النهي المراد في أسلوب يترؾ في نفس المػُ َ

األثر في استبشاع التقتير والتبذير ،وال عليك من عدـ رعاية األصل في نظمو وترتيبو

اللفظي(ٖ).

( )1منيج الفرقان ،ص 71 :ـ.72
( )2سورة اإلسراء ،اآلية (.)29
( )3مناىل العرفان ،112/2 ،وانظر :مثال الترجمة الحرفية ،ص.23 :
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وال خبلؼ في جواز الترجمة التفسيرية ،وإليك أقواؿ بعض األئمة في ذلك:
(ٔ)

يقوؿ النسفي

عند قولو تعالى :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞﭼ(ٕ)" :فإف قلت َّ
ث إلى الناس
إف رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو وسلم) بُِع َ
جميعاً بقولو :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ(ٖ) ،بل إلى
ٍ
ٍ
الح َّجة ،قلت:
الثقلين وىم على ألسنة مختلفة ،فإف لم تكن للعرب ُح َّجة؛ فلغيرىم ُ
ال يخلو َّإما أف ينزؿ بجميع األلسنة ،أو بواحد فيها ،فبل حاجة إلى نزولو بجميع
بلساف ٍ
ٍ
األلسنةَّ ،
واحد،
ألف الترجمة تنوب عن ذلك وتكفي التطويل ،فتعيَّن أف ينزؿ
وكاف لساف قومو أولى بالتعيين ،ألنَّهم أقرب ،وألنَّو أبعد من التحريف والتبديل"(ٗ).

ويقوؿ شيخ زادة(٘)" :والذي يخطر ببالي في وجو اتصاؿ ىذه اآلية بما قبلها،
أنَّها جواب على ما ورد في قولو تعالى :ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ(،)ٙ
وىو َّ
أف تعريف الناس لبلستغراؽ لقولو تعالى :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

( )1عبد اهلل بن أحمد بن محمود النسفي أبو البركات حافظ الدين ،فقيو مفسر .األعالم.67/4 ،
( )2سورة إبراىيم ،اآلية (.)4
( )3سورة األعراف ،اآلية (.)158
( )4مدارك التنزيل وحقائق التأويل.255/2 ،
( )5محمد بن محيي الدين بن مصطفى القوجوي ،مفسر ،من فقياء الحنفية ،لو حاشية عمى أنوار التنزيل
لمبيضاوي ،من أعظم الحواشي فائدة وأكثرىا نفعاً وأسيميا عبارةً .األعالم.99/7 ،
( )6سورة إبراىيم ،اآلية (.)1
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ﮨ ﮩﭼ (ٔ) ،وما أُنزؿ إليو (عليو الصبلة والسبلـ) بلساف العرب خاصة،
فكيف يخرج بو جميع الناس من ظلمة الكفر إلى نور اإليماف ،فأجاب عنو بقولو:
وما أرسلنا من ٍ
رسوؿ إلى األمم التي اختلفت ألسنتهم ،إالَّ بلغة قومو الذين ىو منهم؛
إذ ال حاجة إلى أف ينزؿ إلى كل قوـ كتاب ملتبس بلغة أولئك القوـَّ ،
ألف ذلك ينوب
بلساف ٍ
ٍ
واحد من األقواـ ،كاف أولى
ويكفي عن التطويل البلزـ من ذلك ،فإذا أُنزؿ
األلسنة لساف قوـ الرسوؿ؛ َّ
ألف قومو أقرب الناس إليو ،فكاف حقهم عليو أقدـ ،وكاف

األولى أف يدعوىم إلى الحق أوالً ،وينذرىم عن المخالفة والعصياف؛ حتى إذا فهموا
منو ،يبيِّنوف ما أُرسل بو إليهم ،ويُترجموف لغيرىم ما فهموه ،فتنتشر دعوتو بذلك إلى

أطراؼ العالم"(ٕ).

ويقوؿ ابن حجر (رحمو اهلل) في باب نزوؿ القرآف بلساف قريش والعرب" :وال

يرد على ىذا كونو (صلى اهلل عليو وسلم) بُعث إلى الناس كافّة؛ عرباً وعجماً وغيرىم،
َّ
ألف اللساف الذي نزؿ بو الوحي؛ عربي ،وىو يبلغو إلى طوائف.
وترجمة معاني القرآف الثانوية أمر غير ميسور ،إذ إنَّو ال توجد لغة توافق اللُّغة
العربية في داللة ألفاظها على ىذه المعاني المسماة عند علماء البياف خواص

التراكيب ،وذلك ما ال يسهل على أحد ادعاؤه .فوجوه الببلغة القرآنية في اللفظ أو
تقديما وتأخيراً ،أو ِذ ْكراً وحذفاً ،إلى غير ذلك مما
التركيب ،تنكيراً وتعريفاً ،أو
ً
تسامت بو لغة القرآف ،وكاف لو وقعو في النفوس ،ىذه الوجوه في ببلغة القرآف ال

( )1سورة األعراف ،اآلية (.)158
( )2حاشية شيخ زاده.124/3 ،
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يفي بحقها في أداء معناىا لغة أخرىَّ ،
ألف أي لغة ال تحمل تلك الخواصَّ ،أما
المعاني األصلية فهي التي يمكن نقلها إلى لغة أخرى.

وقد ذكر الشاطبي في الموافقات المعاني األصلية والمعاني الثانوية ثم قاؿ:

َّ
ممكن ،ومن
"إف ترجمة القرآف على الوجو األوؿ (يعني النظر إلى معانيو األصلية)
ٌ
جهتو صح تفسير القرآف وبياف معانيو للعامة ومن ليس لهم فهم يقوى على تحصيل
معانيو .وكاف ذلك جائزاً باتفاؽ أىل اإلسبلـ ،فصار ىذا االتفاؽ ُح َّجةً في صحة
الترجمة على المعنى األصلي".
فإف ترجمة المعاني األصلية ال تخلو من فسادَّ ،
ومع ىذا َّ
فإف اللفظ الواحد في
القرآف قد يكوف لو معنياف أو ٍ
معاف تحتملها اآلية ،فيضع المترجم لفظاً ُّ
يدؿ على
معنى واحد ،حيث ال يجد لفظاً يشاكل اللفظ العربي في احتماؿ تلك المعاني
المتعددة.
وقد يستعمل القرآف اللفظ في معنى مجازي ،فيأتي المترجم ٍ
بلفظ يرادؼ
اللفظ العربي في معناه الحقيقي ،ولهذا ونحوه وقعت أخطاء كثيرة فيما تُرجم لمعاني

القرآف .وما ذىب إليو الشاطبي واعتبره حجة في صحة الترجمة على المعنى األصلي
ليس على إطبلقوَّ ،
فإف بعض العلماء يخص ىذا بمقدار الضرورة في إببلغ الدعوة
يتعرض لما سوى ذلك ،ويؤمر من أراد الزيادة بتعلُّم
بالتوحيد ،وأركاف العبادات ،وال ّ
اللساف العربي.

إذف األولى ىو ترجمة التفسير عند الحاجة؛ فعلماء اإلسبلـ إذا قاموا بتفسير

للقرآف ،يتو ّخى فيو أداء المعنى القريب الميسور الراجح ،ثم يترجم ىذا التفسير بأمانة
وبراعةَّ ،
فإف ىذا يُقاؿ فيو" :ترجمة تفسير القرآف" أو "ترجمة تفسيرية" بمعنى شرح
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الكبلـ وبياف معناه بلغة أخرى ،وال بأس بذلكَّ ،
فإف اهلل تعالى بعث محم ًدا (صلى اهلل

عليو وسلم) برسالة اإلسبلـ إلى البشرية كافة على اختبلؼ أجناسها وألوانها( :وكاف
ت إلى الناس كافة) .وشرط لزوـ الرسالة الببلغ،
النبي يُبعث إلى قومو خاصة وبُِعثْ ُ
والقرآف الذي نزؿ بلغة العرب صار إببلغو لؤلمة العربية ملزماً لها ،ولكن سائر األمم
التي ال تُحسن العربية ،أو ال تعرفها ،يتوقف إببلغها الدعوة على ترجمتها بلسانها،

وقد عرفنا قبل استحالة الترجمة الحرفية وحرمتها ،واستحالة ترجمة المعاني الثانوية،
ومشقة ترجمة المعاني األصلية وما فيها من أخطار ،فلم يبق إالَّ أف يُترجم تفسير
السنَّة إلى
القرآف الذي َّ
يتضمن أسس دعوتو بما يتفق مع نصوص الكتاب وصريح ُّ
لساف كل قبيل حتى تبلغهم الدعوة وتلزمهم الحجة.
وترجمة تفسير القرآف على نحو ما ذكرنا يصح أف نسميها بالترجمة التفسيرية،
وىي تختلف عن الترجمة المعنوية وإف كاف الباحثوف ال يفرقوف بينهماَّ ،
فإف الترجمة
المعنوية توىم َّ
أف المترجم أخذ معاني القرآف من أطرافها ونقلها إلى اللُّغة األجنبية،
فالمفسر يتكلم بلهجة المبيِّن لمعنى
كما يُقاؿ في ترجمة غيره :ترجمة طبق األصل،
ِّ
الكبلـ على حسب فهمو ،فكأنَّو يقوؿ للناس :ىذا ما أفهمو من اآلية ،والمترجم

يتكلم بلهجة من أحاط بمعنى الكبلـ وصبَّو في ألفاظ لغة أخرى ،وشتّاف بين األمرين،

فالمفسر يقوؿ في تفسير اآلية :يعني كذا ،ويذكر فهمو الخاص ،والمترجم يقوؿ:
ِّ
معنى ىذا الكبلـ ىو عين معنى اآلية ،وقد عرفنا ما في ذلك .وينبغي أف يؤَّكد في
الترجمة التفسيرية أنَّها ترجمة لفهم شخصي خاص ،ال تتضمن وجوه التأويل المحتملة
المفسر منها ،وبهذا تكوف ترجمة للعقيدة
لمعاني القرآف ،وإنَّما تتضمن ما أدركو
َّ

اإلسبلمية ومبادئ الشريعة كما تُفهم من القرآف.
ط لجواز الترجمة شروط ،منها:
وقد اُ ْشتُ ِر َ
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األوؿ :أالَّ تُجعل بديبلً عن القرآف بحيث يستغنى بها عنو ،وعلى ىذا فبل بُ َّد
أف يُكتب القرآف باللُّغة العربية إلى جانب ىذه الترجمة ،لتكوف كالتفسير لو.
ِ
ترجم منها
الثاني :أف يكوف المترجم عالماً بمدلوالت األلفاظ في اللُّغتين المػُ َ
وإليها ،وما تقتضيو حسب السياؽ.
الثالث :أف يكوف عالماً بمعاني األلفاظ الشرعية في القرآف ،وال تُقبل الترجمة
للقرآف الكريم إالَّ من مأموف عليها ،بحيث يكوف مسلماً مستقيماً في دينو.
نتائجىالبحث :ى

خلص الباحث من خبلؿ البحث إلى النتائج التالية:
[ٔ] َّ
أف الترجمة المعنوية أو التفسيرية أو ترجمة تفسير القرآف الكريم كلها

مصطلحات لشيء واحد ،وال خبلؼ في جوازىا والحاجة إليها ،إذا دعت الضرورة
إليها ،بحيث ال تكوف بديبلً عن القرآف ،وال يُستغنى بها عنو ،وعلى ىذا فبل بُ َّد أف
يكتب القرآف باللُّغة العربية وإلى جانبو ىذه الترجمة ،لتكوف كالتفسير لو.

[ٕ] استحالة الترجمة الحرفية للقرآف الكريم ،وأنَّها غير جائزة شرعاً ،وتترتب عليها

أخطاء كبيرة.

[ٖ] أنَّو يجب أف يراعى في كتابة التعليقات التفسيرية ما يراعى في شروط التفسير.
[ٗ] َّ
تحرى وحاوؿ أصحابها الدقة في الترجمة والنقل،
أف الترجمات القرآنية مهما ّ
فإنّها عاجزة عجزاً كلياً عن استيفاء المدلوالت الكاملة للقرآف الحكيم.
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التوصوات :ى

من خبلؿ ىذا البحث ،يوصي الباحث باآلتي:
والسنَّة واللُّغة العربية ،وبياف أىميتها لجميع المسلمين ،فهي
[ٔ] االىتماـ بالكتاب ُّ

كفيلة بتعريب ألسنة الناس جميعاً.

[ٕ] يُستحسن تعليم اللُّغة العربية للناطقين بغيرىا ،حتى يفهموا القرآف الكريم على
الوجو الصحيح.
[ٖ] حصر شامل لجميع الترجمات الموجودة للقرآف الكريم ،وتفنيد ما جاء فيها من

تضليل ،حمايةً للمسلمين.

والحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات ،وصلى اهلل على سيدنا ونبينا محمد،
وعلى آلو وصحبو أجمعين ،والحمد هلل رب العالمين.
قائمةىالمصادرىوالمراجع :ى

[ٔ] تفسير الطبري (جامع البياف عن تأويل آي القرآف) ،لئلماـ ابن جرير الطبري،
تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،طٕٔٗٓ ،ٔ/ىػٕٓٓٓ ،ـ.

[ٕ] تفسير القرآف الحكيم (تفسير المنار ( ،لمحمد رشيد بن علي رضا بن محمد
شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منبل علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى:

ٖٗ٘ٔىػ) ،الهيئة المصرية العامة للكتاب1990 ،ـ ،عدد األجزاء ٕٔ جزءاً.

[ٖ] التفسير الكبير :لئلماـ الفخر الرازي ،أبو عبد اهلل محمد بن عمر القرشي
(ٙٓٙىػ) ،مطبعة دار الفكر ،بيروتٔٗٓ٘ ،ىػ.
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[ٗ] تفسير القرآف العظيم ،لئلماـ إسماعيل بن كثير القرشي (ٗٚٚىػ) ،مطبعة دار

الهبلؿ ،بيروتٔٗٓٚ ،ىػ.

[٘] جامع البياف في تفسير القرآف ،ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ٖٓٔىػ)،
دار الفكر ،بيروتٔٗٓٛ ،ىػ.
[ ]ٙمناىل العرفاف في علوـ القرآف ،للشيخ عبد العظيم الزرقاني ،تحقيق الدكتور:

الجراح ،دار صادر ،بيروت ،لبنافٕٜٔٗ ،ىػٕٓٓٛ ،ـ.
ّنواؼ ّ

[ ]ٚالبرىاف في علوـ القرآف ،لبدر الدين الزركشي ،دار المعرفة للطباعة والنشر.
وتطور فهمو عند الغرب ،لعبد اهلل عباس الندوي،
[ ]ٛترجمات معاني القرآف الكريم ُّ
دار الفتح.

[ ]ٜترجمة القرآف وكيف ندعوا غير العرب إلى اإلسبلـ ،لعبد الوكيل الدروبي.
[ٓٔ] التعريف بالقرآف والحديث ،لمحمد الزفزاؼ ،مكتبة الفبلح ،الكويت.
[ٔٔ] تعلُّم لغة القرآف الكريم ،للدكتور :عبد اهلل عباس الندوي ،دار الشروؽ.
[ٕٔ] التفسير والمفسروف ،للدكتور :محمد أحمد الذىبي ،دار الباز للنشر
والتوزيع.
[ٖٔ] حاشية محيي الدِّين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي ،المكتبة

اإلسبلمية.
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[ٗٔ] حدث األحداث في اإلسبلـ ،اإلقداـ على ترجمة القرآف ،للسيد اإلماـ

الشيخ محمد سليماف.

[٘ٔ] الرسالة لئلماـ الشافعي ،تحقيق :أحمد محمد شاكر.
[ ]ٔٙصحيح البخاري ،ألبي عبد اهلل محمد إسماعيل البخاري ،دار السبلـ للنشر
والتوزيع.
[ ]ٔٚفتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن حجر العسقبلني ،دار المعرفة.
[ ]ٔٛالقرآف الكريم؛ معجزة وتشريع ،لعبد الكريم عبد اهلل نيازي.
[ ]ٜٔقضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية ،نقد مطاعن ورد شبهات ،للدكتور:
عماف.
فضل حسن عباس ،دار البشيرَّ ،
كتاب أُحكمت آياتو ،ألحمد محمد جماؿ ،جٕ ،دار إحياء العلوـ،
[ٕٓ] القرآف ٌ
بيروت.
[ٕٔ] اللباب في تهذيب األنساب ،البن األثير.
[ٕٕ] لساف العرب ،البن منظور ،دار صادر ،نشر وتوزيع المكتبة الفيصلية.
[ٖٕ] مباحث في علوـ القرآف ،لمناع القطاف ،مكتبة وىبة.
[ٕٗ] مباحث في علوـ القرآف ،للدكتور :صبحي الصالح ،دار العلم للمبليين.
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[ٕ٘] المجلة العلمية لكلية أصوؿ الدين والدعوة بجامعة القرآف الكريم والعلوـ
اإلسبلمية بالخرطوـ ،مجلة علمية َّ
محكمة ،بحث بعنواف نقد مختارات من ترجمات
القرآف الكريم.
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