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ملخص: 

ملعاين  ترجمات  �صت  اأ�صهر  يف  الكر�صي  اآية  معاين  ترجمة  الدرا�صة  هذه  ت�صتق�صي 
القراآن الكرمي، والتعليق على الرتجمة من حيث الدقة االأ�صلوبية، وااللتزام باملعنى، واإبراز 
التفاوت فيما بني هذه الرتجمات، و�صوال اإىل حماولة ا�صتنباط بع�ص االأحكام حول هذه 
ثم  الدرا�صة،  وم�صكالت  واأهميته  املو�صوع  اختيار  ب�صبب  الدرا�صة  ابتداأت  وقد  الرتجمات، 
معاين  ترجمة  مفهوم  وهي  الدرا�صة،  يف  لها  التعر�ص  مت  التي  ال�صبعة  املباحث  ذلك  تبع 
الكرمي،  القراآن  الكرمي، و�صوابط ترجمة معاين  القراآن  واأنواع ترجمة معاين  الكرمي،  القراآن 
عر�ص  ذلك  وتال  الكر�صي،  الآية  مب�صط  �رصح  ثم  الدرا�صة،  مو�صع  بالرتجمات  التعريف  ثم 
املو�صوع الرئي�ص، اأال وهو عر�ص الرتاجم ال�صت، وبيان ما لها وما عليها، وانتهت الدرا�صة 

باخلامتة والتو�صيات م�صفوعة بثبت املراجع. 
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Abstract: 
The study examines the translation of Ayat Al- Kursi in the six most 

known translations of the Holy Quran, observing the translation in terms 
of accuracy in meaning and style; highlighting the disparity between these 
translations down to trying to devise some judgments about these translations. 
The study was conducted due to the importance of subject. Tried to present 
the seven exposures used in the study and these are: the concept, types and 
rules for translation of Qur’an. Presenting the various translations is the 
main subject in this study then a simplified explanation of Ayat Al- Kursi is 
finalized by displaying the main theme which is showing the negative and 
positive aspects of these six translations. The study ends with a conclusion and 
recommendations, together with bibliographic references. 
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أسباب اختيار املوضوع: 
لعل قلة الدرا�صات املقارنة بني هذه الرتجمات من االأ�صباب الباعثة على اختيار هذا 
املو�صوع على الرغم من اأهميته؛ نظراً الأنه يب�رصِّ القارئ مبزايا كل ترجمة وعيوبها، ويحثُّ 
على بذل اجلهود الإخراج عمل خال من هذه االأخطاء، اإن وجدت، وقد وقع االختيار على اآية 
الكر�صي كنموذج تتجلى فيه عظمة القراآن الكرمي وبديع بيانه، والذي يتطلب جهداً فائقًا من 

القائمني على ترجمة معانيه. 
أهمية املوضوع: 

للمعنى  الرتجمات  اأقرب  اإىل  للتعرف  ال�صبيل  ينري  باأنه  املو�صوع  هذا  اأهمية  تكمن 
ًا يف نقل روح الن�ص التي هي حلمة الرتجمة و�صداها، كما اأنه  املراد، واأيها �صلك م�صلكًا علميًّ
يب�رّص القارئ مبناهج هوؤالء املرتجمني يف التعامل مع اأ�صماء اهلل و�صفاته �صبحانه وتعاىل 

والن�ص القراآين عمومًا. 
مشكالت الدراسة: 

تتمثل م�صكالت الدرا�صة يف اإيجاد االإطار املنهجي الذي ميكن الرجوع اإليه للحكم على 
هذه الرتجمات الآية الكر�صي، وقلة ال�صالكني لهذا الدرب ب�صبب عدم متكن بع�ص املرتجمني 
اللغوية  اإىل اجلوانب  االفتقار  اأو  الديني،  الن�ص  للتعامل مع  الالزمة  ال�رصعية  الناحية  من 
ال�صليمة التي تعني على احلكم على مثل هذه الدرا�صات، وقد اأدى هذا كله اإىل قلة امل�صادر 

التي ميكن االتكاء عيها يف هذا امل�صمار. 
حمتويات الدراسة: 

املبحث االأول: مفهوم ترجمة معاين القراآن الكرمي.  ● 

املبحث الثاين: اأنواع ترجمة معاين القراآن الكرمي.  ● 

املبحث الثالث: �صوابط ترجمة معاين القراآن الكرمي.  ● 

املبحث الرابع: التعريف بالرتجمات مو�صع الدرا�صة.  ● 

املبحث اخلام�ص: �رصح مب�صط الآية الكر�صي.  ● 

املبحث ال�صاد�ص: عر�ص الرتاجم ال�صت وبيان ما لها وما عليها.  ● 

املبحث ال�صابع: خامتة وتو�صيات.  ● 

ثبت املراجع.  ● 
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ل- مفهوم ترجمة معاين القراآن الكرمي:  املبحث االأو ◄
يدور املعنى اللغوي العام ملادة »ت ر ج م« يف املعاجم العربية حول التف�صري والبيان 
والتعبري عن املعنى من لغة اإىل اأخرى، يقول اجلوهري: »َتْرَجم، يقال: َتْرَجَم كالمه، اإذا ف�رصه 
التاء ل�صمة  اأن ت�صم  َتْرُجَمان، ولك  اآخر، ومنه الرتجمان، واجلمع الرتاجم، ويقال:  بل�صان 
اجليم، فتقول: ُتْرُجمان« )1( . وقال ابن منظور: »والرتجمان: املف�رص، وقد ترجمه وترجم عنه، 
وهو من املثل الذي مل يذكره �صيبويه« )2( ؛ مما يعني اأن »الرتجمة يف اللغة العربية مفردة 
وفعلها: ترجم، ومن يقوم بالرتجمة يطلق عليه: الرتجمان، وجمعه الرتاجم وتفيد الرتجمة: 

تف�صري الكالم بل�صان اآخر« )3( . 
اأما الزرقاين فقد ذهب اإىل اأن املراد بالرتجمة »التعبري عن معنى كالم يف لغة بكالم 
اآخر من لغة اأخرى، مع الوفاء بجميع معانيه ومقا�صده« )4( ، وعرَّفها عبد الوكيل الدروبي 
باأنها »نقل الكالم من لغة اإىل لغة اأخرى عن طريق التدرج من الكلمات اجلزئية اإىل اجلمل 
واحد  م�صمون  اإعطاء  تعني   -  )6( كوهني  جان  ح�صب  والرتجمة-   )5( الكلية«.  واملعاين 

تعبريين خمتلفني، ويدخل املرتجم يف حلقة التوا�صل وفق املخطط االآتي: 
 > الثانية--  الر�صالة   > املرتجم--   > االأوىل--  الر�صالة   > املر�صل-- 

اإليه املر�صل 
ولن يتاأتى هذا اإال اإذا نفذ املرتجم اإىل روح الكاتب وفهم �صخ�صيته متام الفهــم، وهذه 
الدواء  فهــم  عدم  عن  املرتتبــة  االأخطاء  عنها  ترتب  واإال  واالأمانة،  الدقة  تقت�صي  م�صاألة 

و�صفته فهمـًا �صحيحًا من لدن ال�صيديل. 
حبال  على  بالرق�ص  ع�رص  الثامن  القرن  يف  الرتجمة  �صبه  فقد  درايدن،  جومن  اأما 
اللغتني  اإحدى  بني  �رصورة  املرتجم  وتاأرجح  �صعوبتها،  عن  كناية  وذلك  موثقة،  باأرجل 
)7( ، اأما اإيان ريت�صارد، فقد و�صف الرتجمة يف بداية خم�صينيات القرن الع�رصين باأنها اأكرث 

هذا  كالمه  فهم  وقد  اخلليقة،  بدء  منذ  تعقيداً  عليها  االإن�صان  اأقدم  التي  املمار�صات  اأنواع 
اأن كثرياً من الباحثني ازدادوا قناعة بهذه  اأنه نوع من املبالغة، غري  يف ذلك الوقت على 
اللغة،  الفل�صفة، واملعنى يف  الفل�صفية حول املعنى يف  الدرا�صات  الدالة بعد تطور  املبالغة 
وحول اإمكانية الرتادف اللفظي التام من عدمها، وحول قابلية اللغات للرتجمة اأ�صلها )8( . 
ويخل�ص الدكتور عبد الرحيم بن حممد املغذوي اإىل معنى جديد يف ظالل ا�صت�صهاده 
لغة  الكالم وتف�صريه من  الرتجمة تعني: »نقل معاين  اأن  اإىل  �صبقه حيث ي�صل  مبعاين من 

معينة اإىل لغة معينة اأخرى وفق املنهج العلمي ال�صحيح« )9( . 
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وقد �صاع م�صطلح الرتجمة للتعبري عن معنى اآخر يهتم بعر�ص ال�صرية الذاتية لبع�ص 
العلماء اأو ال�صخ�صيات ذات التاأثري يف احلركة العلمية والثقافية واالقت�صادية وال�صيا�صية، 
بحياة  تعرِّف  مرجعية  اأعمااًل  الكتب  هذه  وكانت  املجال،  هذا  الكتب يف  من  العديد  واأّلف 
تاريخ  على  االعتماد  وترتَّب عن طريق  املجتمع  البارزين يف  االأفراد  من  كبرية  جمموعة 
اأبناء الزمان  اأ�صهرها وفيات االأعيان واأنباء  اأو االأبجدي، ومن  اأو الرتتيب الهجائي  الوفاة 
البن خلكان، و�صري اأعالم النبالء للذهبي، و�صذرات الذهب يف اأخبار من ذهب البن العماد 

احلنبلي. 
املبحث الثاين- اأنواع ترجمة معاين القراآن الكرمي:  ◄ 

يف بحثه املاتع املذكور اآنفًا، ذكر ف�صيلة الدكتور عبد الرحيم بن حممد املغذوي قول 
الدروبي، ومناع  الذهبي، وعبدالوكيل  الزرقاين، ود. حممد ح�صني  والباحثني مثل  العلماء 

القطان )10( اأن لرتجمة القراآن الكرمي نوعني، وهما: 
الرتجمة احلرفية:  1 .

ويق�صد بها نقل األفاظ الكالم من لغة اإىل نظائرها يف لغة اأخرى بحيث يكون النظم 
موافقا للنظم والرتتيب موافقًا للرتتيب، بغ�ص النظر عن املعنى واالأ�صلوب البياين. 

الرتجمة التف�صرية:  2 .
ويق�صد بها نقل معاين األفاظ الكالم وتف�صريه من لغة اإىل نظائرها يف لغة اأخرى دون 
»ترجمة  وت�صمى  البياين،  واالأ�صلوب  املعنى  مراعاة  مع  والرتتيب  للنظم  وموافقة  حماكاة 

تف�صريية« الأن ح�صن ت�صوير املعاين واالأغرا�ص فيها جعلها ت�صبه التف�صري. 
اأن ت�صلك هذا املنحى االأخري  القراآن الكرمي ينبغي  اأن ترجمة معاين  ومما ال �صك فيه 
قال:  حيث  وغريه  الندوي  اهلل  عبد  ذلك  ذكر  كما  حرفية،  ترجمة  ترجمته  ال�صتحالة  نظراً 
من  عليه  والتدليل  فيه  والكالم  بالبداهة،  معلومة  القراآن  ترجمة  ا�صتحالة  اإن  »وباجلملة، 
قبيل حت�صيل احلا�صل، ول�صنا نحن الذين اأدركنا هذه احلقيقة فح�صب، بل �صبقنا عدد كبري 
اأدركها قبلنا« )11( . وعلى الرغم من هذا، يظل نقل املعنى املق�صود يف كالم الرب �صبحانه 
وتعاىل اإىل الب�رص بلغة غري العربية اأمًرا ال يخلو من �صعوبات جمة اإن مل ي�صبه اال�صتحالة. 

ويف درا�صة حول ترجمة معاين القراآن الكرمي واإ�صكالياتها، اأكدت د. ليلى عبد الرازق 
عثمان- رئي�ص ق�صم اللغة االإجنليزية والرتجمة الفورية بجامعة االأزهر- ا�صتحالة ترجمة 
معاين القراآن الكرمي اإىل اللغات االأخرى بالدقة نف�صها التي جاءت بها اللغة العربية التي 
نزل بها القراآن الكرمي، ونوهت الباحثة اإىل اأن القراآن ميكن اأن ترتجم كلماته حرفيًا، لكن 
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من ال�صعوبة مبكان ترجمة ما حتمله هذه الكلمات بباطنها من مدلوالت ومعان متثل روح 
القراآن و�رص بالغته. 

واأ�صارت الباحثة يف درا�صتها اإىل اأن اأ�صلوب القراآن الكرمي اأ�صلوب مميز وفريد؛ مميز يف 
بيانه، وفريد يف اإعجازه، مما يجعل عملية ترجمته اإىل لغة اأخرى عملية يف غاية ال�صعوبة؛ 

ب�صبب �صعوبة نقل اخل�صائ�ص البالغية والبيانية للقراآن الكرمي. 
وذكرت تلك الدرا�صة اأن كثريين ممن ترجموا معاين القراآن اعرتفوا ب�صعوبة ذلك وعجز 
اللغات االأخرى عن جمارات اللغة العربية التي نزل بها القراآن الكرمي. ومن الذين اعرتفوا 
من  كان  الذي  اآربري-  ج  اأ.  احل�رص-  ال  املثال  �صبيل  على  الباحثة-  تذكر  احلقيقة  بهذه 
اأية ترجمة  القراآن العربية تتحدى  القراآن- حيث قال: »بدون �صك لغة  اأ�صد املعجبني بلغة 

منا�صبة؛ الأن البيان املعجز يتال�صى حتى يف اأكرث الرتجمات دقة«. )12( 
املبحث الثالث- �صوابط ترجمة معاين القراآن الكرمي:  ◄ 

هنالك بع�ص ال�صوابط التي ينبغي مراعاتها يف ترجمة معاين القراآن الكرمي، حيث اإن 
هذا االأمر لي�ص باالأمر الهني بل يكتنفه كثري من ال�رصوط التي ينبغي توافرها. وكما قال 
اجلاحظ بحق: »ومتى مل يعرف ذلك املرتجم، اأخطاأ يف تاأويل كالم الدين. واخلطاأ يف الدين 
اأ�رّص من اخلطاأ يف الريا�صة وال�صناعة، والفل�صفة والكيمياء، ويف بع�ص املعي�صة التي يعي�ص 

بها بنو اآدم«. )13( ومن بن هذه ال�رضوط: 
اأال تكون الرتجمة التف�صريية بديال عن القراآن الكرمي اأو حتل؛ حمله الأنه من  اأوالً:  ♦
القراآن الكرمي ال يجوز التعبد بها، وال تاأخذ  الن�صخة املرتجمة من معاين  اأن  املجمع عليه 
االأحكام ذاتها التي تتعلق بالقراآن الكرمي ذاته. ومن ثم، ال بد من كتابة الن�ص القراآين العربي 
بجانب هذه الرتجمة التف�صريية حتى ال يظن ظان – بتقادم الزمن ومرور الدهر – اأن الن�ص 

املرتجم هو ذاته القراآن الكرمي. 
علم املرتجم باللغتني العربية واللغة املرتجم اإليها ومقت�صيات ال�صياق يف  ثانياً:  ♦
بيانه يف  اأن يكون  بد للرتجمان من  كل منهما. يقول اجلاحظ يف كتاب »احليوان«: »وال 
نف�ص الرتجمة يف وزن علمه يف نف�ص املعرفة، وينبغي اأن يكون اأعلم النا�ص باللغة املنقولة 
واأ�صيق،  اأع�رص  العلم  من  الباب  كان  وكلما  عليه،  �صواء  فيها  يكونا  حتى  اإليها،  واملنقول 
والعلماء به اأقل، كان اأ�صد على املرتجم، واأجدر اأن يخطئ فيه، ولن جتد البتة مرتجمًا يفي 
بواحد من هوؤالء العلماء، هذا قولنا يف كتب الهند�صة والتنجيم واحل�صاب واللحون، فكيف لو 
كانت هذه الكتب كتب دين واإخبار عن اهلل عز وجل مبا يجوز عليه وما ال يجوز عليه«. )14( 
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لقراآن الكرمي، وقد ذكر  ثالثاً: اأن يكون املرتجم عاملًا مبعاين االألفاظ ال�رصعية يف ا ♦
اأبو عبد ال�صالم عبده بورما النيجري اأنه: »ال يجوز القيام بالرتجمة ملن لي�ص له اإدراك باأمور 
الدين؛ الأن الرتجمة الدينية و�صيلة من و�صائل الدعوة، وهذه ال يقوم بها اإال من هو اأهل لها 

علمًا وقدرة«. )15( 
رابعاً: اأن يكون املرتجم بعيًدا عن اأية �صبهة يف عقيدته و�صلوكه. )16(  ♦

يف�صل اأن تتم الرتجمة على يد جلنة علمية متخ�ص�صة حتى تكون خا�صعة  خام�صاً:  ♦
للدقة والعناية وال�صبط والبعد عن ال�صخ�صانية. )17( 

اأن تخ�صع الرتجمة لل�رصوط الواجب توافرها يف التف�صري من حيث االعتماد  �صاد�صاً:  ♦
على املاأثور، وفهم قواعد العربية وموافقتها ملنهج االإ�صالم عقيدة و�رصيعة. 

االإيجاز واالخت�صار مع اإي�صاح املعاين باأف�صل عبارة واأجمل اأ�صلوب.  �صابعاً:  ♦
اأن  وبخا�صة  والتوحيد،  االإميان  ومباحث  العقيدة  مب�صائل  االهتمام  ثامناً:  ♦

امل�صتهدف قد يكون غري م�صلم. 
وال�صالة  اهلل  مثل  ال�رصعية  وامل�صطلحات  االألفاظ  يف  الت�رصف  ح�صن  تا�صعاً:  ♦
والزكاة وغريها باأال ترتجم ترجمة حرفية واإمنا تنقل نقاًل حرفيًا، ويو�صع تاأويلها وتف�صري 

لها يف الهام�ص اأو بني قو�صني. 
العناية باالإخراج ومراجعة التجارب من قبل جلنة اأو اأ�صخا�ص عدة تالفيًا  عا�رضاً:  ♦

لالأخطاء. )18( 
املبحث الرابع- التعريف بالرتجمات مو�صع الدرا�صة:  ◄ 

ترجمة الدكتورين ممد تقي الدين الهايل وممد م�صن خان:  1 .
واأ�صهرها طبعة جممع  بعدها مراراً  با�صتانبول وطبعت  اأول مرة عام 1974  ظهرت 
امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�رصيف. ولئن مل يتحدثا عن دواعي ترجمتهما ب�رصاحة يف 
طبعة جممع امللك فهد، فاإنهما اأ�صارا اإىل ذلك يف طبعات اأخرى. وغر�صهما هو ن�رص االإ�صالم 
بني ظهراين الناطقني باالإجنليزية ومتكينهم منن فهم القراآن فهمًا �صحيحًا يتنا�صب مع فهم 
ال�صلف ال�صالح ويظهر هذا جليًا من خالل تف�صري بع�ص االآيات باآيات اأخر واأحاديث �رصيفة 
وتفا�صري الطربي والقرطبي وابن كثري. )19( وقد ولد الدكتور هاليل يف املغرب ثم انتقل اإىل 
العراق ثم اإىل اململكة العربية ال�صعودية حيث عمل مع الدكتور خان يف هذه الرتجمة. )20( 
اأما الدكتور خان، فقد ولد الأب باك�صتاين ذي اأ�صول اأفغانية عام 1927 م. وقد �صافر اإىل 

بريطانيا ثم انتقل اإىل اململكة العربية ال�صعودية حيث عمل واأمت ترجمته هذه. )21( 
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ترجمة اإم ه�. �صاكر:  2 .
هو حممد حبيب �صاكر املولود يف جرجا مب�رص عام 1866 م واملتوفى عام 1939 
م يف القاهرة، وهو اأزهري التعليم وعمل قا�صيًا. وقد عمل قا�صيًا للق�صاة يف ال�صودان ثم 
وكياًل لالأزهر وع�صواً لهيئة كبار العلماء، وع�صواً يف اجلمعية الت�رصيعية. وهنالك لغط كبري 

حول ن�صبة هذه الرتجمة اإليه. )22( 
ترجمة ممد مارمادوك بيكتال:  3 .

�صدرت يف لندن عام 1930 م. وقد ولد بيكتال عام 1875 م وكان اأبوه ق�صي�صًا واأ�صلم 
عام 1917 م ثم انتقل للهند رئي�صًا لتحرير جملة اإ�صالمية، وهناك بداأ برتجمة معاين القراآن 
الكرمي منذ 1919 م حتى 1928 م، ثم ذهب اإىل القاهرة حيث ح�صل على اإذن من ال�صوؤون 
الدينية امل�رصية الإجازة ترجمته. )23( وقد ا�صتعان يف ترجمته باملراجع العربية وم�صايخ 

االأزهر و�صرية ابن ه�صام وتاريخ القراآن لنلدكه. )24( 
ترجمة عبد الل يو�صف علي:  4 .

وترجمت ما بني عامي 1934 م و1937 م يف الهور و�صدرت عام 1938. وقد ولد 
عبد اهلل يو�صف علي عام 1872 م الأبوين م�صلمني وقد حفظ القراآن وهو �صبي، ودر�ص يف 
جامعات اأوربية عدة، ومن بينها جامعة ليدز، وتعد ترجمته ذائعة ال�صيت اإال اأنه قد �صابها 

بع�ص االأمور، مما جعل جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�رصيف يعيد تنقيحها. )25( 
ترجمة ال�صيد اأبو االأعلى املودودي:  5 .

ترجمها يف الهور عام 1967 م، وانتهى منها عام 1972 م، وهي ترجمة لتف�صريه 
الذي كتبه باالأردية “تفهيم القراآن” وترجمها حممد اأكرب مرادبوري وعبدالعزيز كمال. وقد 
البارزين  العلماء  اأحد  ولد املودودي يف باك�صتان عام 1903 وتويف عام 1979 م. وهو 

واملفكرين االإ�صالميني يف القرن الع�رصين. )26( 
ترجمة ممد اأ�صد:  6 .

وقد انتهى من ترجمتها يف جبل طارق عام 1980 م. وقد ولد اأ�صد عام 1900 م يف 
اأوكرانيا احلالية، وتويف 1992 م وكان اأبواه يهوديني اإال اإنه اعتنق االإ�صالم عام 1926 م 
وانتقل لالإقامة يف باك�صتان، ثم رحل يف اآخر حياته اإىل اأ�صبانيا حيث تويف هناك. )27( ويف 
ترجمته بع�ص اأ�صول املعتزلة بل فيها اآراء خمالفة الإجماع االأمة مثل اإنكاره لكالم عي�صى 

عليه ال�صالم يف املهد وغريه من االأمور. )28( 
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املبحث اخلام�س- �رضح مب�صط الآية الكر�صي:  ◄ 
الكر�صي  اآية  وهي  اأال  الدرا�صة،  مو�صع  لالآية  مب�صط  تف�صري  اأو  ل�رصح  التعر�ص  يح�صن 
االآية ومدلوالتها.  فهم معاين  الرتاجم حكمًا مو�صوعيًا يف �صوء  احلكم على  يكون  بحيث 
الكر�صي، ولها �صاأن عظيم قد �صح احلديث  اآية  )29( »هذه  قال االإمام ابن كثري يف تف�صريه 
اأن  اأبي ابن كعب  اآية يف كتاب اهلل... عن  اأف�صل  عن ر�صول- �صلى اهلل عليه و�صلم- باأنها 
اأعلم.  اأعظم؟ قال: اهلل ور�صوله  اآية يف كتاب اهلل  اأي  – �صاأله:  النبي- �صلى اهلل عليه و�صلم 
فرددها مراًرا ثم قال: اآية الكر�صي. قال: »ليهنك العلم اأبا املنذر، والذي نف�صي بيده اإن لها 
ل�صاًنا و�صفتني تقد�ص امللك عند �صاق العر�ص« رواه م�صلم... فقوله: »اهلل ال اإله اإال هو« اإخبار 
ال  الذي  نف�صه  يف  احلي  اأي  القيوم«  »احلي  وقوله:  اخلالئق،  جلميع  باالإلهية  املنفرد  باأنه 
ميوت اأبًدا القيم لغريه... فجميع املوجودات مفتقرة اإليه، وهو غني عنها، وال قوام لها بدون 
اأمره... وقوله: »ال تاأخذه �صنٌة وال نوٌم« اأي ال يعرتيه نق�ص وال غفلة وال ذهول عن خلقه، 
بل هو قائم على كل نف�ص مبا ك�صبت �صهيد على كل �صيء ال يغيب عنه �صيء وال تخفى عليه 
خافية، ومن متام القيومية اأنه ال يعرتيه �ِصنٌة وال نوم فقوله: »ال تاأخذه« اأي ال تغلبه �ِصنة 
نة.... وقوله: »له ما يف ال�صموات  وهي الو�صن والنعا�ص، ولهذا قال وال نوم الأنه اأقوى من ال�صِّ
وما يف االأر�ص« اإخبار باأن اجلميع عبيده ويف ملكه وحتت قهره و�صلطانه... وقوله: »من ذا 
الذي ي�صفع عنده اإال باإذنه« كقوله »وكم من ملك يف ال�صموات ال تغني �صفاعتهم �صيًئا اإال من 
بعد اأن ياأذن اهلل ملن ي�صاء وير�صى« وكقوله: »وال ي�صفعون اإال ملن ارت�صى« وهذا من عظمته 
له يف  باإذنه  اإال  ي�صفع الأحد عنده  اأن  اأحٌد على  اأنه ال يتجا�رص  وجالله وكربيائه عز وجل 
ال�صفاعة... وقوله »يعلم ما بني اأيديهم وما خلفهم« دليل على اإحاطة علمه بجميع الكائنات 
ما�صيها وحا�رصها وم�صتقبلها... وقوله: »وال يحيطون ب�صيء من علمه اإال مبا �صاء« اأي ال 
يطلع اأحد من علم اهلل على �صيء اإال مبا اأعلمه اهلل عز وجل، واأطلعه عليه، ويحتمل اأن يكون 
املراد ال يطلعون اأحًدا على �صيء من علم ذاته و�صفاته اإال مبا اأطلعهم اهلل عليه... وقال ابن 
عبا�ص يف قوله »و�صع كر�صيه ال�صموات واالأر�ص« �صئل النبي- �صلى اهلل عليه واآله و�صلم- 
عن قول اهلل عز وجل »و�صع كر�صيه ال�صموات واالأر�ص« قال كر�صيه مو�صع قدميه والعر�ص 
ال يقدر قدره اإال اهلل عز وجل... وال�صحيح اأن الكر�صي غري العر�ص والعر�ص اأكرب منه كما دلت 
على ذلك االآثار واالأخبار. وقوله: »وال يئوده حفظهما« اأي ال يثقله وال يكرتثه حفظ ال�صموات 
واالأر�ص ومن فيهما ومن بينهما بل ذلك �صهل عليه ي�صري لديه وهو القائم على كل نف�ص مبا 
ك�صبت، الرقيب على جميع االأ�صياء، فال يعزب عنه �صيء، وال يغيب عنه �صيء، واالأ�صياء كلها 
الغني احلميد  اإليه حمتاجة فقرية وهو  بالن�صبة  حقرية بني يديه متوا�صعة ذليلة �صغرية 
الفعال ملا يريد الذي ال ي�صاأل عما يفعل وهم ي�صاألون، وهو القاهر لكل �صيء احل�صيب على كل 
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�صيء الرقيب العلي العظيم ال اإله غريه وال رب �صواه فقوله: »وهو العلي العظيم« كقوله »وهو 
الكبري املتعال« وهذه االآيات وما يف معناها من االأحاديث ال�صحاح االأجود فيها طريقة 

ال�صلف ال�صالح اأمروها كما جاءت من غري تكييف وال ت�صبيه. «
املبحث ال�صاد�س- عر�س الرتاجم ال�صت وبيان ما لها وما عليها ◄ 

وهذا هو لب املو�صوع وبيت الق�صيد الذي من اأجله اأعدت هذه الدرا�صة البحثية. و�صوف 
نورد كل عبارة يف االآية ثم نورد الرتجمات ال�صت لها ثم نعلق عليها. 

قوله تعاىل: »الل ال اإله اإال هو«
 Allâh! Lâ ilâha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He) (30) الهايل وخان 
 Allah is He besides Whom there is no god (31) �صاكر 
 Allah! There is no God save Him (32) بيكتال 
 God! There is no god but He (33) يو�صف علي 
 there is no god but He (34) املودودي 
 GOD- there is no deity save Him (35) ممد اأ�صد 

لعل هذه اأهم عبارة يف القراآن الأنها �صياغة اأخرى لكلمة التوحيد »ال اإله اإال اهلل« والتي 
عليها مدار الدين كله. وكما هو مو�صح اأعاله، اختلفت م�صارب املرتجمني، واأدىل كل بدلوه 

بطريقة تغاير االآخر يف ترجمة اأهم عبارة يف الدين كله. وفيما ياأتي عر�س لكل منهم: 
قو�صني،  بني  العبارة  معنى  �رصحا  ثم  احلريف  النقل  م�صلك  �صلكا  وخان:  ♦ الهايل 
ولعل هذا امل�صلك يتوافق مع ال�صوابط التي ذكرناها اآنًفا عند التعر�ص لرتجمة معاين القراآن 
الكرمي، وهما قد جمعا بني احل�صنيني من و�صع العبارة كما هي-نظرا لعجز اللغة االإجنليزية 

عن نقل ظالل عبارة التوحيد– ويف الوقت ذاته و�صعا ترجمة تتنا�صب مع املعنى. 
جملته  اأحد  ترجم  اإذا  اإنه  حتى  املق�صود  املعنى  يجايف  م�صلكا  �صلك  �صاكر:  ♦
النجعة  اأبعد  فقد  وبالتايل  معه«،  رب  ال  اهلل  »هو  النتيجة  لكانت  العربية  اإىل  االإجنليزية 
 God اللب�ص الذي �صببه للقارئ من ا�صتخدام كلمة  عندما ترجم هذه العبارة، ناهيك عن 

وهل تعني رب اأم اإله. 
لفظة منفردة متبوعة بعالمة تعجب  بيكتال: اأ�صاء فهم العبارة حتى اإنه جعل “اهلل”  ♦
كاأنها منف�صلة عن بقية العبارة مع اأنها وقعت مبتداأ يف العبارة، ثم �رصع يف ترجمة باقي 
العبارة م�صتخدما كلمة God بحرف كبري مما اأحدث التبا�صا لدى القارئ يف عودة ال�صمري 

Him، والذي من املفرو�ص اأن يعود على اأقرب كلمة اإليه وهي God يف هذه العبارة. 
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متبوعة  منفردة  “اهلل” لفظة  ♦ جعل  حيث  من  بيكتال  فعله  ما  فعل  علي:  يو�صف 
كبري  بحرف   God لفظة  ا�صتخدم  اأنه  اإال  العبارة  بقية  عن  منف�صلة  كاأنها  تعجب  بعالمة 
لالإ�صارة اإىل “اهلل” تعاىل و God بحرف �صغري لالإ�صارة اإىل “اإله”، بحيث بدت العبارة يف 

النهاية وقد �صابهها الكثري من اللب�ص وعدم القدرة على نقل املعنى. 
املودودي: اأخذ عبارة يو�صف علي نف�صها فيما عدا اأنه مل ي�صع كلمة God ♦ يف اأول 
االآية مبخالفة  بداأ ترجمة معنى  قد  اأن املودودي  العلم  العبارة كما فعل يو�صف علي، مع 
 Allah: the Everlasting, the Sustainer of ترتيبها الوارد يف امل�صحف حيث بداأها بـ
the whole Universe كرتجمة للحي القيوم ثم و�صع العبارة مو�صع املناق�صة، ويف هذا 
افتئات عظيم على الن�ص، الأنه ال يوجد اأدنى داع للتقدمي اأو للتاأخري اإن عد هذا �رصبًا من 

�رصوب التقدمي والتاأخري. 
ممد اأ�صد: ا�صتخدم لفظة God هو االآخر لالإ�صارة اإىل اهلل تعاىل و deity ♦ لالإ�صارة 
اإىل “اإله” مع اأن God و deity �صبه مرتادفتني يف اللغة االإجنليزية ح�صبما ورد يف قامو�ص 

American Heritage على النحو االآتي: 

deity noun
A god or goddess. 1. 

a. The essential nature or condition of being a god; divinity. 2. 

 b. Deity God. Used with the. )36) 

وهذا- يف النهاية- قد اأ�صفى م�صحة الغمو�ص ذاتها التي �صابت ترجمة يو�صف علي 
واملودودي. 

املعنى  لروح  اأقرب  جاءت  قد  العبارة  لهذه  وخان  الهاليل  ترجمة  اإن  واخلال�صة 
القراآين  الن�ص  ترجمة  �صوابط  مع  كبري  حد  اإىل  وتوافقت  وتعاىل،  �صبحانه  الرب  ومراد 

امل�صار اإليها اأنفا. )37( 
االإ�صالمية  اخل�صو�صية  ذي  امل�صطلح  برتجمة  يتعلق  فيما  هنا  وقفة  ثمة  ولعل 
الرتجمات،  على معظم هذه  اأثر  قد  املنهجية  اإنَّ غياب هذه  اإذ  به،  املتعلقة  واملنهجية 
الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  ذكر  ال�صياق،  هذا  ويف  ال�صكل.  هذا  يف  تبدو  فجعلها 

ياأتي:  ما  بحق  اخلطيب 
اأخرى قواعد ومناهج ال بد من مراعاتها، الأن  لغة  اإىل  لغة  »ولرتجمة امل�صطلح من 
فهم  من  بد  ال  ولفهمه  ودينية،  ثقافية  اأبعادا  معه  يحمل  بل  عادية،  كلمة  لي�ص  امل�صطلح 
املنظومة الدينية والثقافية التي اأخذ منها ذلك امل�صطلح، واإذا ما حاولنا نقل امل�صطلح اإىل 
اللغة الثانية، فاإنه �صيفقد تلك االأبعاد والظالل واملعاين الثانوية التي يحملها يف طياته، 
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وذلك لعدم وجود لفظ مطابق يف اللغة الثانية ب�صبب اختالف الثقافة والبيئة لكال اللفظني... 
وب�صبب اأنه ال توجد لغتان متماثلتان يف كل اجلوانب اأبدا«. )38( 

 Eugene اأورده يوجني نيدا  وي�صت�صهد الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن اخلطيب مبا 
Nida �صاحب كتاب Towards a Science of Translating )نحو علم للرتجمة( من تق�صيم 
للم�صطلح اإىل ثالثة اأق�صام ثم و�صع ت�صور ملنهجني رئي�صني يف الرتجمة، ويرى الدكتور اأن 

ما و�صل اإليه نيدا ينطبق “اإىل حد ما على ترجمة القراآن الكرمي وم�صطلحاته”. )39( 
يق�صم نيدا امل�صطلحات اللغوية اإىل ثاثة اأق�صام: )40( 

بي�رص  متوافرة  مطابقة  لغوية  مفردات  لها  تكون  التي  اللغوية  امل�صطلحات  - 
river, tree, stone … etc مثل 

امل�صطلحات اللغوية التي تعنّي هوية االأ�صياء املختلفة فيما بينها ثقافيًا، ولكن  - 
لها وظائف مت�صابهة نوعًا ما مثل كلمة book التي تعني يف اللغة االإجنليزية �صيئًا ذا اأوراق 
مربوطة �صوية يف وحدة واحدة، ولكنها كانت تعني يف اأزمنة كتاب العهد اجلديد ورقة من 

الرق اأو ورقة من الربدي ُتطوى يف �صكل لفيفة. 
مثل  لثقافية  ا اخل�صو�صات  هوية  تعني  لتي  ا للغوية  ا امل�صطلحات  - 

 synagogue، cherubim … etc

اأما عن منهجية التعامل مع هذه امل�صطلحات، فريى نيدا اأنه ال توجد ثمة م�صكلة مع 
املجموعة االأوىل، اأما املجموعة الثانية فقد توؤدي اإىل ح�صول عدة ارتباكات. ولذلك يجب 
اأو  له،  املكافئة  الوظيفة  يظهر  ال  اأنه  رغم  املدلول  �صكل  يظهر  اآخر  لغوي  اختيار م�صطلح 

ا�صتعمال م�صطلح لغوي يعني الوظيفة املكافئة على ح�صاب التطابق ال�صكلي. )41( 
والذي يهم يف هذه الدرا�صة البحثية هو املجموعة الثالثة من امل�صطلحات وكيف 
عن  اأخرى  مرة  اخلطيب  الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  نقل  وقد   . معها؟  نتعامل 
امل�صطلحات  لرتجمة  التعر�ص  عند  االعتبار  يف  اأخذها  ينبغي  التي  احلقيقة  هذه  نيدا 
الثقايف  البدء برتجمة امل�صطلح من معرفة �صياقه  الدينية: »اإذا من ال�رصوري جداً قبل 
اإذا  اإال  يف لغة امل�صدر والر�صالة التي ورد فيها، الأن امل�صطلح ال ميتلك معاين منف�صلة 

ورد يف اإطار ثقايف كلي.« )42( 
بد من معرفة  الكرمي وم�صطلحاته، ال  القراآن  ترجمة  »قبل  اأنه  اإىل  الدكتور  ويخل�ص 
يفهم  وذلك كي  ال�رصيفة وغريها،  النبوية  وال�صرية  واالإميان  االإ�صالم  كاأركان  اأمور عديدة 
املراد احلقيقي من كل م�صطلح كاألفاظ ال�صالة وال�صوم واحلج والزكاة وغريها، وبالتايل 

ميكن ترجمتها ب�صكل �صحيح«. )43( 
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ل  املحمَّ الن�ص  مع  التعامل  بدهيات  من  اعتبارها  ميكن  – التي  احلقيقة  هذه  ولعل 
باأبعاد ثقافية – هي ما اأدى اإال االختالف بني املرتجمني كما ورد يف حتليل اأول عبارة 

اأعاله. وهناك منهجان للتعامل مع مثل هذه امل�صطلحات: 
االأول: توطني الرتجمة Ú Domestication translation وهو ما ذهب اإليه نيدا. 

الثاين: منهج التغريب يف الرتجمة Ú Foreignizing translation وهو ما ذهب اإليه 
فينوتي Venuti، كما ذهب اإليه قبل ذلك الفيل�صوف والعامل الديني االأملاين فريدري�ص �صالير 
“يحمل يف طياته ثقافة الن�ص االأ�صلي  ماخر. وقد ف�صل الدكتور هذا املنهج االأخري الأنه 

وهذا اأمر مراد ومهم يف ن�ص معجز كالقراآن. ” )44( 
وراأى الدكتور اأن يكون تطبيق هذا املنهج كاالآتي: 

a - Tran  ذكر ا�صم امل�صطلح �صوتيا باللغة االإجنليزية على �صكل ممال وهو ما ي�صمى
 .literation

تزويد امل�صطلح ب�رصح بني قو�صني اإذا كان ال�رصح ق�صرياً، اأو يو�صع امل�صطلح يف  - 
الن�ص االأ�صلي ثم ي�رصح مف�صال يف احلا�صية. )45( 

الواردة  ال�صتة يف ترجمة العبارة  اأ�صقطنا هذا املنظور على ما فعله املرتجمون  واإذا 
والهاليل.  خان  ترجمة  هي  املنهج  بهذا  التزمت  التي  الوحيدة  الرتجمة  اأن  جند  اأعاله، 
فم�صطلح مثل لفظ اجلاللة “اهلل” مثال، هل ي�صلح اأن يرتجم على اأنه God كما فعل يو�صف 

علي واملودودي واأ�صد؟ 
لقد اختلف العلماء يف لفظ اجلاللة وهل هو م�صطلح م�صتق اأم غري م�صتق. فعلى راأي 
من يقول اأنه غري م�صتق، فاإنه يعامل كاأ�صماء االأعالم وبالتايل فاإنه ال يرتجم. وعلى راأي 

من يقول اأنه م�صتق، فاأ�صل اال�صتقاق على اأقوال: 
ة  ُ االإَلهيَّ قال ابن االأَثري: هو ماأْخوذ من اإَلٍه، وتقديرها ُفْعالِنيَّة، بال�صم، تقول اإَلٌه َبنيِّ - 

، يريد اإذا وقع العبد يف عظمة اهلل وجالله وغري ذلك  ريَّ واالأُْلهاِنيَّة، واأَ�صله من اأَِلَه َياأَْلُه اإذا حَتَ
َف َوْهَمه اإليها، اأَْبَغ�َص النا�ص حتى ال مييل قلبه اإىل اأَحد. )46(  َ من �صفات الربوبية و�رصَ

خالقًا  لعابده  يكوَن  وحتى  َمْعُبوداً،  يكون  حتى  اإَلهًا  يكون  وال  الهيثم:  اأبو  قال  - 

راً، وعليه مقتدراً فمن مل يكن كذلك فلي�ص باإله، واإِن ُعِبَد ُظْلمًا، بل هو خملوق  ورازقًا وُمدبِّ
اإ�صاٌح وللِوجاِح وهو  للِو�صاح  الواو همزة كما قالوا  اإَلٍه ِوالٌه، فقلبت  واأَ�صل  د. قال:  وُمَتَعبَّ
فيما  اإليه  ُعون  وَي�رْصَ حوائجهم،  يف  اإليه  َيْوَلُهون  اخَلْلَق  اأَن  والٍه  ومعنى  اإِجاٌح،  رْت  ال�صِّ
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العرب  اأُمه. وقد �صمت  اإىل  ِطْفل  َيْوَلُه كل  اإليه يف كل ما ينوبهم، كما  ي�صيبهم، وَيْفَزعون 
ال�صم�ص ملا عبدوها اإالَهًة. )47( 

قيل: اأ�صله من اله يلوه لياها اأي احتجب )48(  -
والأهل اللغة اأقوال اأخر يف اأ�صل هذه الكلمة ال داعي لال�صتطراد فيها يف هذا املو�صع. 
مما �صبق، يت�صح اأنه ال ي�صح ترجمة لفظ اجلاللة بكلمة God، اإما الأن هذا اللفظ غري 
م�صتق، اأو الأن كلمة God ال تفي بنقل م�صمون املعنى املت�صمن يف لفظ اجلاللة بناء على 

ما �صبق ذكره من مت�صمنات لهذه اللفظة العظيمة. فكلمة God تعني ما ياأتي: 
God a. A being conceived as the perfect, omnipotent, omniscient originator  -
and ruler of the universe, the principal object of faith and worship in 
monotheistic religions. b. The force, effect, or a manifestation or aspect 
of this being. c. Christian Science. “Infinite Mind; Spirit; Soul; Principle; 
Life; Truth; Love” )Mary Baker Eddy) . 
A being of supernatural powers or attributes, believed in and worshiped  -
by a people, especially a male deity thought to control some part of nature 
or reality. 
An image of a supernatural being; an idol.  -
One that is worshiped, idealized, or followed: money was their god.  -
A very handsome man.  -
A powerful ruler or despot.  - )49) 

فمدلول الكلمة االإجنليزية خمتلف متامًا عن م�صامينها العربية، وبالتايل ال ي�صح اأن 
تكون هذه الكلمة بديال ترجميًا للفظ اجلاللة. 

اأن املتلقي لكلمة  الكلمة نف�صها وهو  لالإبقاء على  يدعونا  اآخر  وجبه  �صبب  “وهناك 
God باللغة االإجنليزية يفهم الكلمة ح�صب معطيات ثقافته ودينه ملفهوم االإله، وهو االإله 

مبعنى التثليث اأو غري ذلك مما يناق�ص مفهوم االإ�صالم هلل الواحد االأحد، بينما لو اأبقينا كلمة 
)اهلل( كما هي، ف�صي�صطر القارئ واملتلقي يف اللغة الثانية ليكون املفهوم ال�صحيح لكلمة 

اهلل، وهذا اأمر مراد ومهم يف ترجمة القراآن الكرمي”. )50( 
وهنالك اأمر اآخر، اأال وهو اأن كلمة God جتمع وتوؤنث على Gods و Goddess، اأما لفظ 
 Allah اجلاللة فال ي�رصي عليه هذا االأمر، مما ي�صيف مزيداً من التاأكيد على وجوب ا�صتخدام
عند و�صع املقابل الرتجمي لها، ناهيك اأن املعاجم االإجنليزية قد اأدخلت كلمة Allah �صمن 
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مفرداتها، فال �صري من ا�صتعمالها. ومن االأمثل على ذلك: 
Allah -

 Allah, Islamic name for the Supreme Being. The Koran, the holy book of
Islam, asserts that Allah is the creator and the one who rewards and punisha
 es; that he is unique and can only be one; and that he is eternal, omniscient,
 omnipotent, and all- merciful. The core of Islam is submission to the will of
 Allah. Islam does not admit of any mediator between Allah and humans; a
 person approaches Allah directly in prayer and in reciting the Koran. The
 prophets, who conveyed Allah’s message, are not considered divine. )51)

ومنه  اأعاله،  الوارد  النقا�ص  يف  ثناياها  ظهرت  عامة  قاعدة  اإىل  نخل�ص  �صبق،  مما 
ن�صتنتج اأن اأكرث الرتجمات مقاربة لهذه القواعد هي – مرة اأخرى – ترجمة الهاليل وخان. 

قوله تعاىل: »احلي القيوم«
the Ever Living, the One Who sustains and protects all that exists الهايل وخان 

the Everliving, the Self- subsisting by Whom all subsist �صاكر 

the Alive, the Eternal بيكتال 

the Living, the Self- subsisting, Eternal يو�صف علي 

the Everlasting, the Supporter of the whole Universe املودودي 

 the Ever- Living, the Self- Subsistent Fount of All Being. ممد اأ�صد 

�صلكا م�صلكهما املتبع يف االلتزام مبعنى االآية ولهذا و�صعا كلمة  الهايل وخان:  ♦
“القيوم”  لكلمة  ترجمتهما  وجاءت  الدائمة،  الرب  حياة  على  للتاأكيد   Living قبل   Ever
اأنه �صبحانه قائم على اأمر جميع  يف �صيغة العبارة ال�صارحة التي تنقل ظالل املعنى من 

خملوقاته
يف�صل بني  اأن  به  االأوىل  وكان   ♦ Everliving كلمة  يوجد خطاأ هجائي يف  �صاكر: 
مكوناتها اإما مب�صافة اأو �رصطة عر�صية، الأن مثل هذه الكلمة – ح�صبما اأوردها �صاكر – ال 
توجد يف معظم قوامي�ص اللغة االإجنليزية. اأما تاأويله لكلمة »القيوم« فقد ابتعد عن املعنى 
اإليه وهو غني عنها، وال قوام  “جميع املوجودات مفتقرة  اأن  واأنها تعني  لل�صفة،  العربي 
 the Self- subsisting by Whom all subsist عبارة  فا�صتخدام  اأمره” )52(  لها بدون 

لاإ�صارة اإىل “القيوم” بعيد متاما الأن subsist تعني: 
a. To exist; be. b. To remain or continue in existence. See synonyms at  -
be. 
To maintain life; live: subsisted on one meal a day.  -
To be logically -  conceivable. )53) 
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اأنه تعاىل لي�ص  Self- subsisting تعني املوجود واملقابل لها  وبالتايل، فاإن كلمة 
عدمًا. 

 ♦ Alive الأن  و�صيء  خاطئ  اختيار  “احلي” وهي  لرتجمة   Alive ا�صتخدم  بيكتال: 
تعني: 

Having life; living. See synonyms at living.  -
In existence or operation; active: keep your hopes alive.  -
Full of living or moving things; abounding: a pool alive with trout.  -
Full of activity or animation; lively: a face alive with mischief.  - )54) 

ولهذه اللفظة االإجنليزية مقابل وهو Dead، وهذا اأمر م�صتحيل يف حق الرب �صبحانه. 
وال ي�صفع لبيكتال اأن احلرف االأول كبري للداللة على اختالفها، الأن الكلمة ذاتها عاجزة عن 

نقل معنى احلياة الدائمة للرب �صبحانه. 
اأو  الدميومة  اأو  البقاء  اإىل  ت�صري  the Eternal وهي  اأنها  على  القيوم  بيكتال  وترجم 

اخللود، وكل هذا ال عالقة له بقيومية الرب �صبحانه. فلفظ eternal يعني: 
Being without beginning or end; existing outside of time. See synonyms  -
at infinite. 
Continuing without interruption; perpetual.  -
Forever true or changeless: eternal truths.  -
Seemingly endless; interminable. See synonyms at ageless, continual.  -
Of or relating to spiritual communion with God, especially in  - the afterlife. (55) 

املعنى  نقل  عن  عاجزة  ذاتها  الكلمة  الأن  كبري،  االأول  احلرف  اأن  لبيكتال  ي�صفع  وال 
املراد. 

يو�صف علي: ترجم احلي على اأنها the Living ♦ وي�رصي عليه ما ورد على التعليق 
على ت�رصف بيكتال يف الكلمة ذاتها. الأن هذه الكلمة تعني: 

living adjective: 
Possessing life: famous living painters; transplanted living tissue. 

In active function or use: a living language.  -
Of persons who are alive: events within living memory.  -
Full of life, interest, or vitality: made history a living subject.  -
True to life; realistic: the living image of her mother.  -
Informal. Used as an intensive: beat the living hell out of his  - opponent in 
the boxing match. (56) 
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بيكتال  وترجمة   the Self- subsisting �صاكر  ترجمة  على  الوارد  التعليق  وينطبق 
Eternal يف اإ�صارة اإىل »القيوم« على ما اأورده يو�صف علي من ترجمة للفظة ذاتها. )57( 

املودودي: ترجم »احلي« على اأنها the Everlasting ♦ وهو اختيار غري موفق اأي�صا 
الأن Everlasting تعني: 

Lasting forever; eternal. 1. 
a. Continuing indefinitely or for a long period of time. 2. 

 b. Persisting too long; tedious: everlasting complaints. )58) 

مما يعني اأنها ت�صري اإىل معنى الدميومة واخللود، ولي�ص اإىل حياة الرب �صبحانه. 
وجاءت ترجمته للقيوم the Supporter of the whole Universe قريبة اإىل حد ما 
من املعنى املراد واإن كانت Supporter عاجزة عن نقل ظالل معنى القيومية، وكان من 

 .Sustainer and Protector االأف�صل له اأن ي�صتخدم
اأ�صد: جاء اختياره موفقا لرتجمة »احلي« على اأنها the Ever- Living ♦ اأما ترجمة 

“القيوم” فلم تكن موفقة الأمرين: 
ا�صتخدام the Self- Subsistent - وقد اأ�رصنا يف تعليقنا ال�صابق على ترجمتي �صاكر 

ويو�صف علي اإىل املزلق املت�صمن يف ا�صتخدام هذه الكلمة. 
وهذا بعيد  ا�صتخدام Fount of All Being وهي تعني »م�صدر اأو من�صاأ املوجودات«  -
athe Self- Subsi  متاما عن املق�صود بقيومية الرب �صبحانه وتعاىل. وال يغري ا�صتخدام

tent ك�صفة لهذا اال�صم املركب من االأمر �صيئا. بل اإنه زاد االأمر بعدا عن املعنى املق�صود. 

ونخل�ص مما �صبق اأن ترجمت الهاليل وخان قد جاءت – مرة اأخرى – اأقرب لنقل روح 
القراآن  ترجمة معاين  الدرا�صة حول  املذكورة يف �صدر  ال�صوابط  ات�صاقًا مع  واأكرث  املعنى 

الكرمي والتعامل مع م�صطلحاته. 
قوله تعاىل: »ال تاأخذه �صنة وال نوم«

 Neither slumber nor sleep overtakes Him. الهايل وخان 

slumber does not overtake Him nor sleep �صاكر 

 Neither slumber nor sleep overtaketh Him. بيكتال 

 No slumber can seize Him nor sleep. يو�صف علي 

 He does neither slumber nor sleep. املودودي 

 Neither slumber overtakes Him, nor sleep. ممد اأ�صد 
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الهاليل وخان: ترجمة �صديدة وتركيب لغوي جيد.  ♦ 

 ♦ nor sleep صاكر: ا�صتخدم امل�صطلحات ذاتها، ولكن هنالك حذلقة لغوية يف تاأخري�
مما اأبعد اجلملة عن الرتكيب املنا�صب للغة االإجنليزية. 

االإجنليزية  ي�صتخدم  بيكتال  كان  واإن  وخان  الهاليل  يف  نف�صها  اجلملة  بيكتال:  ♦ 
overtaketh. وهنالك حتفظ يف هذا اال�صتخدام حتى تكون ترجمة  الفعل  القدمية كما يف 
العهد  الت�صبه برتجمتي  الكرمية منا�صبة لال�صتخدام املعا�رص والإبعاد مظنة  القراآن  معاين 

القدمي والعهد اجلديد اللذين ت�صتخدم فيهما االإجنليزية القدمية. 
يو�صف علي: ا�صتخدم امل�صطلحات ذاتها واإن كان �صياق اجلملة االإجنليزية ركيكا  ♦ 
ل�صببني: اأوالهما اأنه كان ينبغي له اأن يبداأ اجلملة بـ Neither ولي�ص No، وثانيهما ا�صتخدامه 
للفعل امل�صاعد can، وهو ي�صري اإىل االإمكانية اأو عدم االإمكانية، مع اأن اجلملة العربية تعرب 
عن حقيقة ثابتة ال يرقى اإليها ال�صك. وهنالك اأف�صلية للرتاجم الثالث االأوىل يف ا�صتخدام 
الفعل overtake؛ الأن الفعل الذي ا�صتخدمه يو�صف علي seize ال ينقل املعنى نقال كامال 

كما يف حالة overtake، الأن seize تعني ما ياأتي: 
To grasp suddenly and forcibly; take or grab: seize a sword. 1. 

a. To grasp with the mind; apprehend: seize an idea and develop it 2. 

to the fullest extent. b. To possess oneself of )something) : seize an 
opportunity. 
a. To have a sudden, overwhelming effect on: a heinous crime that seized 3. 

the minds and emotions of the populace. b. To overwhelm physically: a 
person who was seized with a terminal disease. 
To take into custody; capture. 4. 

To take quick and forcible possession of; confiscate: seize a cache of 5. 

illegal drugs. 
Also seise )sēz) a. To put )one) into possession of something. b. To vest 6. 

ownership of a feudal property in. 
Nautical. To bind with turns of small line. 7. )59) 

اأما overtake فتعني: 
a. To catch up with; draw even or level with. b. To pass after catching up 1. 

with. 
To come upon unexpectedly; take by surprise: geopolitical strategists 2. 

who were overtaken by events in the Middle East. )60) 
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 .seize اأكرث داللة على املعنى من overtake وبالتايل، تعد
املودودي: ا�صتخدم الكلمات ذاتها، ولكنه و�صعها يف �صيغة الفعل.  - 

 ، - nor sleep اأ�صد: ا�صتخدم امل�صطلحات ذاتها، ولكن هنالك حذلقة لغوية يف تاأخري
مما اأبعد اجلملة عن الرتكيب املنا�صب للغة االإجنليزية. 

واخلال�صة اأن هنالك تقاربًا يف ترجمة هذه اجلملة بني املرتجمني واإن كان بع�صهم 
حتذلق قليال فاأ�صابها بالركاكة والبعد عن الرتكيب املنا�صب للغة االإجنليزية. 

قوله تعاىل: »له ما يف ال�صموات وما يف االأر�س«
 To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. الهايل وخان 

whatever is in the heavens and whatever is in the earth is His �صاكر 

 Unto Him belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. بيكتال 

 His are all things in the heavens and on earth. يو�صف علي 

 Whatsoever is in the heavens and in the earth is His. املودودي 

 His is all that is in the heavens and all that is on earth. ممد اأ�صد 

اأو  النحوية  االأخطاء  من  خالية  �صليمة  ب�صورة  املعنى  نقل  وخان:  ♦ الهايل 
االأ�صلوبية. 

 ♦ is صاكر: هنالك خطاأ نحوي يف اجلملة الأنه كان من املفرت�ص اأن ي�صتبدل الفعل�
 and whatever is قد اأ�صيف اإليه whatever is in the heavens الأن الفاعل are بالفعل

 .are His وبالتايل اأ�صبح الفاعل جمعا وينبغي اأن تكون بقية اجلملة in the earth

ا�صتخدم االألفاظ ذاتها تقريبا مع تقدمي وتاأخري يتنا�صبان مع ا�صتخدامه  بيكتال:  ♦
لالإجنليزية القدمية. 

نقل املعنى ب�صورة �صليمة خالية من االأخطاء النحوية اأو االأ�صلوبية.  يو�صف علي:  ♦
نقل املعنى ب�صورة �صليمة خالية من االأخطاء النحوية اأو االأ�صلوبية.  املودودي:  ♦

نقل املعنى ب�صورة �صليمة خالية من االأخطاء النحوية اأو االأ�صلوبية.  اأ�صد:  ♦
واخلال�صة اأن املرتجمني ال�صت – با�صتثناء �صاكر لهذا اخلطاأ النحوي – قد اأ�صابوا يف 

نقل املعنى. 
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قوله تعاىل: »من الذي ي�صفع عنده اإال باإذنه«
Who is he that can intercede with Him except with His Permission? الهايل وخان 

who is he that can intercede with Him but by His permission? �صاكر 

Who is he that intercedeth with Him save by His leave? بيكتال 

Who is there can intercede in His presence except as He permitteth? يو�صف علي 

Who is there that can intercede with Him except by His own permission? املودودي 

Who is there that could intercede with Him, unless it be by His leave? ممد اأ�صد 

جاءت الرتجمة �صديدة وناقلة للمعنى املراد.  الهايل وخان:  ♦
جاءت الرتجمة �صديدة وناقلة للمعنى املراد.  �صاكر:  ♦

ي�صتخدم االإجنليزية  جاءت الرتجمة �صديدة وناقلة للمعنى املراد، اإال اأنه – كعادته –  ♦
 .intercedeth القدمية كما يف الفعل

حتذلق يف الرتجمة فغري املعنى اإىل حد ما، وال�صبب الرئي�ص يف ذلك  يو�صف علي:  ♦
عبارة in His presence والتي تق�رص ال�صفاعة على فهم معني اأنها “التما�ص العفو اأمام 

اهلل” وهذا تغيري للمعنى الأن مفهوم ال�صفاعة مغاير لذلك متاما. 
جاءت الرتجمة �صديدة وناقلة للمعنى املراد.  املودودي:  ♦

جاءت الرتجمة �صديدة وناقلة للمعنى املراد.  اأ�صد:  ♦
تقاربت الرتجمات ال�صت يف التعامل مع هذه العبارة تقاربًا كبرياً، اإال اأن الذي �صذ عن 

املعنى- اإىل حد ما – هو يو�صف علي. 
قوله تعاىل: »يعلم ما بن اأيديهم وما خلفهم«

 He knows what happens to them (His creatures) in this world, and what will
 happen to them in the Hereafter. الهايل وخان 

He knows what is before them and what is behind them �صاكر 

He knoweth that which is in front of them and that which is behind them بيكتال 

 He knoweth what (appeareth to His creatures as) before or after or behind them. يو�صف علي 

 He knows what is before the people and also what is hidden from them. املودودي 

He knows all that lies open before men and all that is hidden from them ممد اأ�صد 
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جاءت ترجمتهما ناقلة للمعنى املراد من اأن املق�صود بقوله تعاىل  الهايل وخان:  ♦
»ما بني اأيديهم وما خلفهم« يف هذه االآية ما يقع للمخلوقات يف هذه احلياة، وما �صيقع لهم 
ْلق »َوَما َخْلفهْم« اأَْي ِمْن  يف االآخرة، كما يف تف�صري اجلاللني )61( »َيْعَلم َما َبنْي اأَْيِديهْم« اأَْي اخْلَ

ْنَيا َواالآِخَرة« )62( وخلت الرتجمة من االأخطاء النحوية واالأ�صلوبية.  اأَْمر الدُّ
�صاكر: اإذا قمنا بعملية Back translation ♦ )ترجمة عك�صية( لن�ص �صاكر، �صيكون 
“يعلم ما يوجد  املعنى مغايرا متام املغايرة ملعنى وم�صمون االآية، الأن ترجمته �صتعني 
اأمامهم وما يوجد خلفهم”. وال�صبب يف هذا هو جلووؤه اإىل للرتجمة احلرفية التي اأظهر هذا 

البحث- يف �صدره – عوارها، وعدم �صالحيتها للتعامل مع الن�ص القراآين. )63( 
ا، مع  ينطبق التعليق الوارد اأعاله على ترجمة �صاكر على هذه الرتجمة اأي�صً بيكتال:  ♦

 .knoweth مالحظة ا�صتخدام بيكتال لالإجنليزية القدمية كعادته كما يف الفعل
التزم الرتجمة احلرفية كما فعل �صاكر وبيكتال، اإال اأنه اأ�صاف اأبعاًدا  يو�صف علي:  ♦
جديدة للن�ص وحمله مبعاٍن وم�صامني اأبعد ما تكون عن روح الن�ص االأ�صلي ومعناه. الأن 
ما ترجمه يو�صف علي يعني “يعلم ما )يظهر ملخلوقاته اأنه( قبلهم اأو بعدهم اأو خلفهم”، 
ويف هذا جمافاة لروح الن�ص، وبعد عن املعنى اأميا بعد، وت�رصف يف غري حمله من املرتجم 

الذي يفرت�ص التزامه باالأمانة يف التعامل مع الن�ص. 
�صلك م�صلك الرتجمة احلرفية اأي�صًا، بل فعل فعلة يو�صف علي من حتميل  املودودي:  ♦
aand also what is hi  الن�ّص، مبت�صمنات ال يقت�صيها ال�صياق، وبخا�صة يف عجز العبارة

den from them، وهي تعني “ما خبئ عنهم”، واإن كان هذا من علم الغيب، ولكن تخ�صي�ص 
هذا االأمر من قبل االفتئات على الن�ص وحتميله باأبعاد ال تن�صجم مع املعنى املراد. الأن “ما 
خبئ عنهم” ال ي�صري فقط اإىل االآخرة واإمنا اإىل اأي اأمر قد خفي على املخلوقات، وكل هذا 

يبعد ال�صياق عن م�صمونه. 
حاول الت�رصف يف املعنى، فاأف�صد االأمر اأميا اإف�صاد. فرتجمته لقوله تعاىل:  اأ�صد:  ♦
all that lies open before men تغيري �صامل يف املعنى املراد بل  اأيديهم” بـ  بني  “ما 
اإحداث للب�ص ي�صعب فكه. ولعل هذا اأ�صواأ اأنواع الت�رصف. الأن معنى اجلملة قد اأ�صبح “كل ما 
هو مفتوح اأو متاح اأمام الرجال”، وهذا بعيد كل البعد عن م�صمون الن�ص القراآين، باالإ�صافة 
من  املق�صود  يف  وحتريف  للنجعة  اإبعاد  بالرجال  خا�ص  اأنه  على  ال�صمري  تاأويل  اأن  اإىل 

الن�ص االأ�صلي. 
مما ال �صك يف اأن ترجمة الهاليل وخان جاءت اأمينة لروح ومعنى الن�ص وخالية من 
االأخطاء النحوية واالأ�صلوبية، بينما التزم بع�صهم احلرفية ك�صاكر وبيكتال، وحاول االآخرون 
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االلتزام باحلرفية مع الت�رصف يف جزء من العبارة كيو�صف علي واملودودي واأ�صد، فجاء 
هذا الت�رصف ليقلب االأمور راأ�صًا على عقب، كما �صبق اإي�صاحه. 

قوله تعاىل: »وال يحيطون ب�صيء من علمه اإال مبا �صاء«
 And they will never compass anything of His Knowledge except that which He wills. الهايل وخان 

and they cannot comprehend anything out of His knowledge except what He pleases �صاكر 

 while they encompass nothing of His knowledge save what He will. بيكتال 

 Nor shall they compass aught of His knowledge except as He willeth. يو�صف علي 

 And they cannot comprehend anything of His knowledge save whatever He Himself
 may please to reveal. املودودي 

 whereas they cannot attain to aught of His knowledge save that which He wills [them
 to attain]. ممد اأ�صد 

اأمراً  هنالك  اأن  اإال  النحوية  االأخطاء  من  خالية  الرتجمة  جاءت  وخان:  ♦ الهايل 
 they يجعلها غري منا�صبة للمعنى تنا�صبًا كليًا، اأال وهو ا�صتخدام �صيغة النفي يف امل�صتقبل
will never compass ولي�ص هذا متنا�صبًا مع الن�ص العربي الذي جاء يف �صيغة امل�صارعة 
اإحاطة  الفكرة املت�صمنة تتعلق بقاعدة عامة، وهي عدم  اأن  العموم، وعلى  التي تدل على 

املخلوقات باأي من علم اهلل تعاىل اإال مبا اأذن به �صبحانه. 
اأجاد اأميا اإجادة يف ترجمة هذه العبارة وخلت اجلملة من االأخطاء النحوية  �صاكر:  ♦

اأو االأ�صلوبية. 
اأجاد يف ترجمة هذه العبارة على الرغم من وجود خطاأ نحوي فادح يف  بيكتال:  ♦
مفرد  الفاعل �صمري  الأن   will الفعل  اإىل   s اإ�صافة  املقرت�ص  كان من  الأنه   what He will

غائب. 
حتذلق يف الرتجمة فاحتاجت بع�ص التنقيح ملا ي�صوبها من ركاكة  يو�صف علي:  ♦
واأوىل اأماراتها و�صع Nor يف اأول اجلملة مع اأن اجلملة العربية غري مرتبطة مبا قبلها. وثاين 
هذه االأمارات except as He willeth، وكان االأ�صح واالأكرث توافقًا مع املعنى هو ا�صتخدام 
what بداًل من as، الأن ما ا�صتخدمه يو�صف علي قد غري املعنى، بحيث اأ�صبح معنى اجلملة 
امل�صيئة،  هذه  لطريقة  ولي�ص  للم�صيئة  العربي  ال�صياق  يف  واال�صتثناء  ي�صاء”،  ح�صبما  “اإال 

ناهيك عن ا�صتخدامه لالإجنليزية القدمية التي ذكرنا التحفظ على ا�صتخدامها اآنفا. 
اأجاد يف ترجمة هذه اجلملة، واإن كان من االأف�صل اأن يخت�رص اآخر جزء  املودودي:  ♦
فيها save whatever He Himself may please to reveal، فكان من املمكن اأن تكون 
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اأكرث اإيجازاً على هذا النحو: save whatever He pleases ونقلت املعنى املق�صود دومنا 
اإطناب غري مرغوب فيه. 

، مما يتما�صى مع املعنى حيث نقلت  ♦ whereas اأ�صد: بداأ اجلملة بداية موفقة بو�صع
هذه الكلمة معنى التقابل، وهو ذات املعنى املق�صود يف العربية، ثم اأجاد اأميا اإجادة يف 

ترجمة هذه العبارة، وخلت اجلملة من االأخطاء النحوية اأو االأ�صلوبية. 
اأجاد جميع املرتجمني يف ترجمة هذه اجلملة مع بع�ص التحفظات التي وردت عاليه، 

با�صتثناء ما وقع فيه يو�صف علي من ركاكة وما �صاب اجلملة من بع�ص االأخطاء. 
قوله تعاىل: »و�صع كر�صيه ال�صموات واالأر�س وال يوؤده حفظهما«

 His Kursî extends over the heavens and the earth, and He feels no
 fatigue in guarding and preserving them. الهايل وخان 

 His knowledge extends over the heavens and the earth, and the
preservation of them both tires Him not �صاكر 

 His throne includeth the heavens and the earth, and He is never weary
 of preserving them. بيكتال 

 His Throne doth extend over the heavens and the earth, and He feeleth
no fatigue in guarding and preserving them يو�صف علي 

 His Kingdom spreads over the heavens and the earth and the guarding
 of these does not weary Him. املودودي 

 His eternal power overspreads the heavens and the earth, and their
 upholding wearies Him not. ممد اأ�صد 

ثم  اأعاله  هو  كما  مرومنة  اأو  منقحرة  »الكر�صي«  كلمة  و�صعا  وخان:  ♦ الهايل 
و�صعا هام�ًصا اأ�صفل ال�صفحة ي�رصحان فيه املعنى احلريف للكلمة واأن املرتجمني ي�صيئون 
– تدليال على  واأوردا  الكر�صي  الذي يختلف متاًما عن  العر�ص  Throne وهو  اإىل  ترجمتها 
ذلك – حديثا للنبي �صلى اهلل عليه و�صلم يفرق فيه بني الكر�صي والعر�ص وقوال البن تيمية 
يوؤيد ما ذهبا اإليه. وهذا املنحى الذي �صلك الهاليل وخان يتوافق متاما مع �صوابط التعامل 
اللغوية  االأخطاء  من  خلًوا  اأتت  فقد  اجلملة،  باقي  اأما  اأعاله.  الواردة  الديني  امل�صطلح  مع 

والنحوية واالأ�صلوبية. 
الذين  ♦  )64( املعتزلة  م�صلك  هذا  يف  �صلك  وقد  بالعلم  “الكر�صي”  اأول  �صاكر: 
عند  االعتقاد  اأهل  اأ�صول  يجايف  امل�صلك  هذا  اأن  �صك  وال  االأمور،  هذه  مثل  يوؤلون 
الدرا�صة  هذه  بداية  يف  اأوردناها  التي  ال�صوابط  ويخالف  واجلماعة،  ال�صنة  اأهل 
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ح�صنًا،  منحى  فيها  نحا  فقد  اجلملة،  باقي  اأما  ال�رصعية.  امل�صطلحات  ترجمة  حول 
بعد  اجلملة  اآخر  يف  النفي  اأداة  و�صع  يف  القدمية  باالإجنليزية  تاأثر  قد  كان  واإن 

 .and the preservation of them both tires Him not الفعل 
اأعاله  ذكر  كما  فارق  وهنالك  العر�ص  اأنه  على  اأي�صا  “الكر�صي”  ♦ اأول  بيكتال: 
�صبعة  كدراِهم  اإال  الْكْر�ِصي  يف  بُع  ال�صَّ ال�صموات  ما  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  النبي  وحلديث 
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  �صمعت  عنه  اهلل  ر�صي  ذًر  اأبو  )65( وقال  ُتْر�ص.  يف  األِقيْت 
األِقَيْت بنَي َظْهرْي َفالٍة مَن االأر�ص. )66(  اإال كَحْلقٍة ِمْن حديٍد  يقول: ما الكر�صيُّ يف العْر�ِص 
وبهذا يت�صح الفرق بينهما، واأنه من اخلطاأ واخلطل يف اآن واحد تاأويل الكر�صي باأنه العر�ص 
اأو العك�ص، الأن هذا من اأمور االعتقاد التي ال يجوز حملها على غري وجهها. وهنالك خطاأ 
ai includeth الذي ي�صري اإىل قوله تعاىل: “و�صع” و�صتان بني املعنيني، الأن   اآخر يف الفعل

cludeth تعني “يت�صمن” اأو “ي�صمل”، ولي�ص هذا مرادفًا للفعل “و�صع” يف االآية. اأما بقية 
اجلملة، فقد خلت من االأخطاء النحوية واالأ�صلوبية، واإن ا�صتخدم االإجنليزية القدمية كما يف 

 .includeth الفعل
اأول الكر�صي اأي�صا على اأنه العر�ص، وي�رصي عليه التعليق ال�صابق على  يو�صف علي:  ♦

 .feeleth و doth ترجمة بيكتال، مع مالحظة ا�صتخدامه لالإجنليزية القدمية كما يف
الرب �صبحانه جريًا على  “مملكة”  ♦ ا ولكن باعتباره  اأي�صً اأول الكر�صي  املودودي: 
عادة املعتزلة يف التاأويل، ومن الغريب اأنه يف الهام�ص الذي علق فيه على هذه االآية ذكر 
كلمة “الكر�صي”، ولكنه قال اإنها توؤول عموما يف غالب االأحوال، ولي�ص هذا م�صلك اأهل ال�صنة 
يف باب االعتقاد كما �صبقت االإ�صارة اإليه تعليقًا على ترجمة بيكتال. اأما بقية اجلملة فقد 

خلت من االأخطاء النحوية واالأ�صلوبية. 
القدامى  املعتزلة  من  تاأويله  م�صتمدا  اخلالدة”  ♦ “القوة  باأنها  الكر�صي  اأول  اأ�صد: 
واملحدثني مثل الزخم�رصي والرازي وحممد عبده، كما يف الهام�ص الذي اأورده تعليقًا على 
ترجمة هذه الكلمة. وجاءت ترجمة قوله تعاىل “حفظهما” بعيدة عن مت�صمنات كلمة احلفظ 

املذكورة يف االآية حيث اختار كلمة upholding التي تعني: 
To hold aloft; raise: upheld the banner proudly. 1. 

To prevent from falling or sinking; support. 2. 

To maintain or affirm against opposition. See synonyms at 3. support. (67) 

اأوفق للمعنى  اأحدهما كان  اأو   guarding and preserving ا�صتخدام  وبالتايل، فاإن 
ح�صبما ا�صتخدمهما جميع املرتجمني االآخرين. 
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الكرمي  القراآن  معاين  ترجمة  ب�صوابط  التزمت  التي  الوحيدة  الرتجمة  اأن  واخلال�صة، 
التي  واالأ�صلوبية  اللغوية  الدقة  عن  ناهيك  واجلماعة،  ال�صنة  اأهل  عند  االعتقاد  واأ�صول 

ا�صرتكت الرتاجم فيها، هي ترجمة الدكتورين الهاليل وخان. 
قوله تعاىل: »وهو العلي العظيم«

 And He is the Most High, the Most Great. الهايل وخان 

 and He is the Most High, the Great. �صاكر 

 He is the Sublime, the Tremendous. بيكتال 

 for He is the Most High, the Supreme (in glory) . يو�صف علي 

 He alone is the Supreme and the Exalted. املودودي 

 And he alone is truly exalted, tremendous. ممد اأ�صد 

النحوية  االأخطاء  من  وخالية  للمعنى  موافقة  ترجمتهما  جاءت  وخان:  ♦ الهايل 
واالأ�صلوبية. 

�صاكر: م�صابهة لرتجمة الهاليل وخان اإال اأنه مل ي�صع �صيغة التف�صيل Most ♦ قبل 
ال�صفة الثانية “العظيم” مما يجعل ترجمة الهاليل وخان اأكرث قدرة على نقل املعنى من 

هذه، الأن �صيغة التف�صيل هذه ت�صري اإىل تفرد وا�صتثناء اهلل �صبحانه وتعاىل بهذه ال�صفة. 
قد  فاأوالهما  ال�صابقتني،  الرتجمتني  عن  خمتلفتني  �صفتني  ا�صتخدم  بيكتال:  ♦

ت�صتخدم مبعنى “العلي” ولكنه ا�صتخدام ركيك، كما يف املعنى الرابع اأدناه: 
sublime adjective 
Characterized by nobility; majestic. 

a. Of high spiritual, moral, or intellectual worth. b. Not to be excelled; 1. 
supreme. 
Inspiring awe; impressive. 2. 
Archaic. Raised aloft; set high. 3. 
Obsolete. Of lofty appearance or bearing; haughty: “not terrible,/ That I 4. 
should fear. . . / But solemn and sublime” )John Milton) . 

noun
Something sublime. 1. 
An ultimate example. 2. )68) 

ال�صفة  على  ذاته  ال�صيء  وينطبق  مغايرة.  كلمة  ا�صتخدام  بيكتال  على  ينبغي  وكان 
الثانية Tremendous مبعنى “العظيم” التي جانبها ال�صواب بكل ما يعنيه امل�صطلح من 
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معنى، وبخا�صة اأن هذه ال�صفة اأي Tremendous لها مدلول �صلبي اأحيانًا، وهذا ي�صتحيل 
يف حق الرب �صبحانه وتعاىل: 

tremendous adjective:
a. Extremely large in amount, extent, or degree; enormous: a tremendous 1. 
task. See synonyms at enormous. b. Informal. Marvelous; wonderful: had 
a tremendous night at the theater last night. 
Capable of making one tremble; terrible. 2. )69) 

ولذا، كان االأوىل ببيكتال اأن ي�صتخدم �صفتني مغايرتني ملا ا�صتخدمهما. 
يو�صف علي: ابتداأ العبارة بحرف اجلر for ♦ الذي يفيد التعليل، كاأن هذه العبارة تعليل 
ملا قبلها، وهذا لي�ص �صحيًحا، الأن هذه العبارة العربية غري مرتبطة مبا قبلها بال�صببية اأو 
التعليل. وجاءت ترجمته لل�صفة االأوىل “العلي” م�صابهة لرتجمتي الهاليل وخان و�صاكر، 
اإال اأنه ا�صتخدم كلمة اأخرى للتعبري عن �صفة “العظيم”، وهي Supreme وهي تنقل املعنى 

رمبا اأكرث من Great وبخا�صة اأن معناها كاالآتي: 
supreme adjective:

Greatest in power, authority, or rank; paramount or dominant. 1. 
Greatest in importance, degree, significance, character, or achievement. 2. 
Ultimate; final: the supreme sacrifice. 3. )70) 

 ، )in glory( اإال اأن يو�صف علي قد ق�رص هذه ال�صفة عندما و�صع بعدها بني قو�صني
وكان االأف�صل اأن يرتكها كما هي الأن العظمة �صاملة لكل �صيء. 

املودودي: ا�صتخدم كلمة alone ♦ لت�صري اإىل ق�رص هذه ال�صفات على الرب، واإن كان 
هذا ا�صتخدامًا غري موفق ل�صببني: اأولهما اأن هذه الكلمة قد نقلت معنى مل يكن موجوداً يف 
الن�ص العربي، وثانيهما اأن ال�صفات امل�صتخدمة يف ال�صياق قد بداأت بحرف كبري، مما يدل 
على اأنها اإ�صارة اإىل الرب �صبحانه وتعاىل، مما يجعل ا�صتخدام هذه الكلمة من الزوائد التي 
يف�صل اال�صتغناء عنها. ثم اإن املودودي قد اأبعد النجعة عندما ا�صتخدم Supreme مبعنى 
“العلي”؛ الأنها اأقرب ما تكون ل�صفة “العظيم”، كما اأو�صحنا عاليه يف التعليق على ترجمة 
يو�صف على العبارة نف�صها. اأما بالن�صبة ل�صفة “العظيم”، فقد ا�صتخدم Exalted وهي تنقل 

املعنى اإىل حد كبري نظرا الحتوائها على الدالالت االآتية: 
exalted adjective:

Elevated in rank, character, or status. 1. 
Lofty; sublime; noble: an exalted dedication to liberty. 2. 
Exaggerated; inflated: He has an exalted sense of his importance to the 3. 
project. )71) 
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اأ�صد: اأخطاأ يف ا�صتخدام ال�صمري العائد اإىل ♦ الرب �صبحانه وتعاىل اإذ و�صع ال�صمري 
�صبحانه  الرب  اإىل  ي�صري  الذي  ال�صمري  اأن  عليه  املتعارف  اأن  مع  بادئ �صغري،  he بحرف 

وتعاىل يجب اأن يبداأ بحرف بادئ كبري متييزاً لهذا ال�صمري عن غريه. كما ينطبق التعليق 
ا�صتخدم  اأنه  ا. ومن العجيب  اأي�صً اأ�صد  alone على ترجمة  ا�صتخدام كلمة  اأعاله على  الوارد 
ال�صفات اأي�صًا، وقد بداأها بحروف بادئة �صغرية، تارًكا اأية اإ�صارة- ولو �صئيلة – اإىل اأن 
كان  واإن  للتاأكيد   truly الظرف  ا�صتخدم  وقد  وتعاىل.  �صبحانه  الرب  تخ�ص  ال�صفات  هذه 
هذا اأمًرا غري مرغوب فيه لنقله معنى اآخر غري املعنى املراد، ولتحميله الن�ص مبت�صمنات 
اإىل �صفة  exalted لي�صري  اأ�صد �صفة  غري موجودة يف الن�ص العربي االأ�صلي. وقد ا�صتخدم 
“العلي”، وهذا اأمر م�صتبعد اإىل حد ما الأن exalted قد ت�صري اإىل العظيم – كما هو وارد اأعاله 
يف اال�صت�صهاد ال�صابق – اأما اأنها ت�صري اإىل “العلي” فهذا من االأمور امل�صتبعدة، وبخا�صة 
الفتوى  تيمية يف  ابن  االإمام  االإ�صالم  �صيخ  قال  فعلي.  علو  االآية  اإليه يف  امل�صار  العلو  اأن 
احلموية “واإذا كان كذلك فهذا كتاب اهلل من اأوله اإىل اآخره، و�صنة ر�صوله- �صلى اهلل عليه 
و�صلم- من اأولها اإىل اآخرها، ثم عامة كالم ال�صحابة والتابعني، ثم كالم �صائر االأمة، مملوء 
مبا هو اإما ن�ص واإما ظاهر، يف اأن اهلل �صبحانه فوق كل �صيء، وعليٌّ على كل �صيء، واأنه 
فوق العر�ص، واأنه فوق ال�صماء”. )72( اأما ا�صتخدامه لكلمة tremendous لالإ�صارة اإىل �صفة 

ا.  العظيم، فينطبق التعليق الوارد اأعاله على ترجمة بيكتال على هذه الرتجمة اأي�صً
واخلال�صة اأن ترجمتي الهاليل وخان و�صاكر قد جاءتا اأقرب اإىل املعنى من غريهما، 

اأما الرتجمات االأخرى فقد جانبها ال�صواب يف بع�ص االأمور كما اأو�صحنا �صابقا. 

اخلامتة والتوصيات: 

اأقرب الرتجمات نقاًل للمعنى، واأقلها خلواً من  اأن  ال�صابق، يت�صح  العر�ص  من خالل 
هي  ال�رصعي  امل�صطلح  ترجمة  ب�صوابط  التزامًا  واأكرثها  واالأ�صلوبية،  النحوية  االأخطاء 
تفاوتًا  بينها  فيما  تفاوتت  فقد  االأخرى  الرتجمات  اأما  وخان.  الهاليل  الدكتورين  ترجمة 

كبرياً اأحيانًا، وبخا�صة عند ترجمة اأ�صماء الرب و�صفاته. 
هذا وميكن اإيجاز التو�صيات فيما ياأتي: 

اأ�صماء الرب �صبحانه و�صفاته؛ الأن هذه واحدة من  �رصورة توحيد ترجمة معاين  1 .
اأعظم االأمور التي تخ�ص عقيدة التوحيد، وقد بدا – من خالل هذه الدرا�صة البحثية – تفاوت 

الرتجمات يف هذا االأمر املهم مع وجوب االهتمام به اأميا اهتمام. 
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. 2 تعميم ترجمة موحدة تكون خلواً من االأخطاء واأقربها للمعنى ونقل روح الن�ص، 
االإ�صالمية  الرتجمة  مراكز  على  عاليه،  ات�صح  كما  الهاليل وخان  الدكتورين  ترجمة  وهي 

ودور الن�رص واجلهات املهتمة بالرتجمة الدينية. 
العلمية  ال�صوابط  وو�صع  االإ�صالمي،  امل�صطلحات  لتقيي�ص  معياري  اإطار  و�صع  3 .

املتعلقة با�صتخدامها. 
و�صع قامو�ص اإ�صالمي موحد يكون مرجًعا للقائمني على الرتجمة االإ�صالمية واأن  4 .

يقوم بهذا االأمر اأحد املراكز االإ�صالمية املرجعية.ٍ 
تعميم ا�صتخدام ترجمة موحدة اأقرب للمعنى واأقل خلوا من االأخطاء ملراكز وجهات  5 .

اعتماد الرتجمة االإ�صالمية مثل جممع البحوث االإ�صالمية يف م�رص وغريه من اجلهات. 
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القراآن الكرمي The Noble Qur’ân. 30 ترجمة الدكتور حممد تقي الدين الهاليل والدكتور 
حممد حم�صن خان، �ص 64، دار ال�صالم للن�رص والتوزيع. 

 . �صاكر، حممد حبيب، ترجمة القراآن احلكيم، 1983، �ص/ 37. 31
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االإ�صالمية )PVT( ، الهور، باك�صتان �ص 63. 
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