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ترجمة معاني القرءان الكريم وأهلية امتالك 

 المعلومة في ظل التحديات المعاصرة
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 سم هللا الرحمن الرحيمب
 امتالك أهليةالكريم و القرءانترجمة معاني 

 رةصالمعلومة في ظل التحديات اللغوية المعا
 1د.أبا سفيان محمد الحاج عبد المحمود

 

كفاية الترجمة وآلياتها في توظيف  مقاصد الشريعة هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة مدى 
اإلسالمية التي جاءت لمخاطبة كافة الناس باختالف ألسنتهم ولغاتهم، ومحاولة إلزالة المعوقات 
والصعوبات التي تواجه نشر الدعوة اإلسالمية في ظل التحديات اللغوية والتفسيرية المرتبطة 

مدارس المترجمين ومنازعتهم الفكرية والمذهبية ومدى بالترجمة القرءانية عالوة على اختالف 
فاعلية هذه الترجمة للنص القرءاني الذي يحمل الوجوه المتعددة من خالل بعدي البالغة والتأويل. 
اتبعت الدراسة المنهج االستقرائي التحليلي وخلصت إلى نتائج منها : أن القرءان الكريم معجز 

أن الترجمة القرءانية غالبًا ما تتم وفقًا لرؤية المترجم ومذهبه في نصه ومعجز في ترجمة معانية. 
الفكري. ترجمة النص القرءاني تقريب للمعنى وليس تحقيقًا النص. وتوصي الدراسة بإحكام 
التنسيق بين القائمين على أمر الترجمة من أجل إبالغ دعوة اهلل لكافة الناس وفقا لمنهج اإلسالم 

 على كتاب اهلل وسنة رسوله الكريم صلى اهلل عليه وسلم.الوسطي وقيمه المستندة 
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 المقدمة:

 والنظرية األصعدة التشريعية، على تإشكاال عدة الكريم القرآن ترجمة قضية تطرح
 اللغة تعجز بحيث المغرب، وتركيبه المعجب نظمه إلى األولى، بالدرجة ذلك ومرد والتطبيقية،
 هذا ومن .والداللية والتركيبية الصوتية مستوياتها في لغويةال خصائصه نقل عن المترجم لها

 العناية . وتزدادللمسألة العرب اللغويين نظرة عند بالوقوف بدءا والتحليل، إشكالية الدراسة تظهر
 باقي عن وتختلف واللغوية، الثقافية خصوصياتها لها نصوص بترجمة األمر يتعلق عندما بهذا

 .الكريم القرآن الوحي اإللهي وهو بذلك ونقصد والوظيفة، والمضمون الشكل حيث من النصوص

 من التفسير، بفعل واللغوي، الثقافي المستوى على الكريم القرآنمعاني  ترجمة وتقترن
 معانيه وبيان مبانيه، إيضاح هو القرآن تفسير كان فإذا واحد، آن في وخطورتهما أهميتهما حيث
 أخرى لغات إلى ونقلها المعاني بيان تقتضيه، ما بين من تقتضي ترجمته فإن ثقافته، وألهل بلغته

 .مختلفة وثقافات

 الترجمة نظرية في اللغوي، المطلب فإن القرآني، النص في الجلية  للخصوصية ونظرا
 .اللغوية المستويات جميع على حقها ويفيها الخصوصية هذه ليستوعب يتسع أن ينبغي

 القرءان:الرسالة الخاتمة وعربية 

 ال جاحييدا، أو بييه مؤمنييا كييان سييواء وفصيياحته، الكييريم القييرآن فييي عربييية أحييد يشييكك ليييس
ًَََِِّ لاا سِ ُاْراِذَر " قال تعالى: إنكارها، يحسن ََاٌق   ِسناا اً  َوِمْن قَاْبِلِه ِكتاُب ُموسى ِإماماً َوَرْْحًَة َوهذا ِكتااب  ُم

ِى سِْلُمْحِناِر َ   ََلاى * اْْلَِما ُ  اساِوو ُ  ًِّاهِ   اَاَز َ  * اْسعااَسِم َ  َربٌ  سَتَاْرزِيا ُ  ِإ َّاهُ :".وقيال تعيالى 1"اسَِّذيَن ظََلُموا َوًُّْش
ِْآ اااً  َجَعْلرااا ُ  َوسَااوْ وقييال تعييالى:" .2"ُمبِاا    ََااَِِ ي  ًِِّلنااا    * اْسُمْرااِذرِينَ  ِماانَ  سَِتُكااو َ  قَاْلبِاا َ  ََْجِم لااا قُا  سَااْوا َسقاااُسوا َأ

ٌَااَل ْ  ََْجِماا     آياتُااهُ  ُف ََااَِِ    َءَأ  َوُهااوَ  َوقْاااِ   آذاِِنِاا ْ  ِف  يُاْؤِمرُااو َ  ا َواسَّااِذينَ  َوِشااءاء   ُهااقىً  آَمرُااوا سِلَّااِذينَ  ُهااوَ  قُاا ْ  َو
   .3"ًَِّع ق   َمكا    ِمنْ  يُراَدْو َ  أُوسِئ َ  ًََمى َََلْ ِه ْ 

 عليه اهلل صلى -النبي قوم من المخاطبين ألن   عربياً  وأنزله عربيا، القرآن جعل تعالى هللفا
فالقرءان رسالة عالمية  ،وخاطب به غيرهم من غير العرب معانيه، ليعقلوا عربا، كانوا -وسلم

 . ألسنتهملكافة الناس عل اختالف 
 وبهر البلغاء فأعجز الفصاحة، صور وأصفى البالغة درجات أعلى الكريم القرآن حاز وقد

ن فهو الفصحاء،  وهو المخاطب به الناس أجمعينالعالمين،  رب كالم فإنه العرب بلغة كان وا 
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َنا َوَلَقد  ":تعالى اهلل قال ميّسر، ذلك مع وهو والمرسلين، األنبياء خاتم معجزة  َفَهل   ِللذِّك رِ  ال ُقر آنَ  َيس ر 
 .1"ُمد ِكر   ِمن  
ا ":تعالى قولهفي  المعنى هذا تأكدو   ِْ ا ُ  فَِإَّنَّ َِ  ًِِّلناِ  َ  َينَّ ا قَاْوماً  ًِّهِ  َوتُاْرِذرَ  اْسُمتَِّق َ  ًِّهِ  سُِتَبٌش  .2"ُسقل

ا": وقوسه ِْ ا ُ  فَِإَّنَّ ُِو َ  َسَعلَُّه ْ  ًِِّلناِ  َ  َينَّ حقيقة  عالمية رسالة اإلسالم وبين بين ناقضت وال .3"يَاَتذَكَّ
 العرب. بالد وسط وسلم عليه اهلل صلى محمد العربي النبي على العربية باللغة أنزل القرآن عربية

 أبناء من المؤمنين على ثم البشرية، اللغات بإحدى الخاتمة الرسالة تكون أن من بد ال فكان
 تعالى اهلل بعث وقد. الرسالة تلك بمضمون يعّرفهم ما اللغة تلك من يتعلموا أن األخرى اللغات
َلمُ  والل هُ "بالرسالة، وسلم عليه اهلل صلى محمدا َعلُ  َحي ثُ  َأع   القرآن أنزل ثمّ  ومن. 4"ِرساَلَتهُ  َيج 

 ابن قال أجمعين، الناس إلى حملوها ثم الجديدة، الدعوة تلقى من أول العرب وكان بالعربية،
 عليه اهلل صلى كونه هذا على يرد وال العرب، بلسان نزل إنما كله الوحي )إن :5القرطبي بطال
 وهو عربي، الوحي به عليه نزل الذي اللسان ألن وغيرهم وعجما عربا كافة الناس إلى بعث وسلم
 .6بألسنتهم( العرب غير إلى يترجمونه وهم العرب، طوائف إلى يبلغه

َسل ناكَ  َوما":تعالى اهلل قال وتوضحه، المعنى هذا تؤكد الكريم القرآن آيات جاءت َمةً  ِإال   َأر   َرح 
ًِا َوسِكنَّ َأْكثَاَِ اسرَّاِس ا يَاْعَلُمو َ َوما أَْرَسْلراَك ِإاَّ َكافًَّة سِلرَّاِس "وقال تعالى:.7"ِلل عاَلِمينَ  وقا  تعاىل:"  .8"ًَِّشريًا َو َِذي

  .9"ُقْ  يا أَياوَها اسرَّاُس ِإٌِّن َرُسوُ  اسلَِّه إِسَْ ُك ْ "
 قومك من المشركين هؤالء إلى محمد يا أرسلناك وما: ذكره تعالى يقول»: التفسير أهل قال

 .10واألسود( واألحمر والعجم، منهم العرب أجمعين، للناس كافة أرسلناك ولكنا خاصة،
 عبد بن جابر حديث في فجاء أيضا، المعنى هذا وسلم عليه اهلل صلى محمد النبي بّين وقد
 من أحد يعطهنّ  لم خمسا أعطيت»: قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن البخاري رواه الذي اهلل،

 .11كافة( الناس إلى وبعثت خاصة، قومه إلى يبعث النبي وكان»: منهن وذكر «قبلي األنبياء
 لإلسالم العرب تعالى اهلل اختار فقد ،حمله في المتميز العربتؤكد دور  القرآن عربية ن  إ

 العرب أثبت وقد رسالته، يجعل حيث أعلم وهو بها، ينفردون خلقية ومزايا طبعّية لخصائص
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ساغتهم اإلسالم، لطبيعة العميق بفهمهم االختيار هذا حكمة األولون  وتجردهم لتعاليمه، الكاملة وا 
 في الغريب وتفانيهم اإلسالم، نشر في النظير المنقطعة وحماستهم ينافيها، ما كل عن النادر
 القلوب تسخير في المدهش ونجاحهم ، روحه حفظ في الدقيقة وأمانتهم شأنه، ورفع كلمته، إعالء

 .وثقافته عقيدته لقبول والعقول
 إال للعرب عز فال باآلخر، أحدهما مصير وربط األبد، إلى واإلسالم العرب بين اهلل ربط لقد

 أن كما ،1مشعله وحملوا ركبه العرب قاد إذا إال الصحيح مظهره في اإلسالم يظهر وال باإلسالم،
 وانتشارها واستمرارها اللغة هذه حياة عوامل أكبر فالقرآن والعربية، القرآن بين ربط تعالى اهلل

 يحصى ال ما فإن ثمّ  ومن آياته، وتفسير وفهمه القرآن لتالوة أساساً  العربية اللغة وتظل ووحدتها،
تقانها على ويحرصون الكريمة اللغة هذه يحبون العرب غير من المسلمين من  القديم في تعلمها وا 
 .والدين العبادة ولغة القرآن، لغة ألنها الحديث، وفي

 وينكر ومواطنهم، وأجناسهم وألسنتهم ألوانهم اختلفت مهما سواسية، المسلمين أن يقرر واإلسالم
 الَ ": - وسلم وآله عليه اهلل صلى - الرسول يقول هذا وفي مال، أو طبقة أو جنس من فارق كل

لَ  ، َعَلى ِلَعَرِبي   َفض  َجِمي  ، َعَلى ِلَعَجِمي   َواَل  َأع  َمرَ  والَ  َعَرِبي  َوَد، َعَلى أِلَح  َودَ  َواَل  َأس  َمرَ  َعَلى َأس   َأح 
 .2"ِبالت ق َوى ِإال  

 كافة البشر جمع إلى يهدف دين إنه لها، وعالجه لألمور نظرته في عالمي دين فاإلسالم
يجاد اإلنس والجان.واحدة راية تحت  ، هي راية العبودية هلل وحده وهي أصل رسالة القرءان وا 
 .وكان البد من معرفة لغتهم إليهمالمعلومة  إيصالكذلك كان البد ومن  األمروبما أن  

 :لدعوةلحاجة الناس 
الناس محتاجون دائماً وأبداً لمن يدعوهم إلى هللا تعالى، ويذكرهم به، ويبيين لميم ميا يجيي علييمم 

ميين القيييام وااللتيي،ام بييه، وذلييك الفتقييارهم إلييى إلممييم وخييالقمم وبييارئمم سييبحانه فييي كييل أمييورهم 

َٰٓأَيُّهَا" :قال تـعـالىوشؤونمم. ِ ٱ إِلَى ۡلف قََرآَٰء  ٱ أَنت م   لنَّاس  ٱ يَ  "ۡلَحِميد  ٱ ۡلَغنِيُّ ٱ ه وَ  ّللَّ  ٱوَ  ّللَّ
3
. 

"يخاطي تعالى جميع الناس، ويخبرهم بحالمم ووصفمم، وأنمم فقراء إلى هللا من جمييع الوجيو : 

والجيوار،،  واألعضياء فقراء في إيجادهم، فلوال إيجاد  إياهم لم يوجدوا، فقراء في إعدادهم بالقوى

التي لوال إعداد  إياهم بما لما استعدوا ألي عمل كان، فقراء في إمدادهم باألقوات واألر،اق والينعم 

الظاهرة والباطنة، فلوال فضله وإحسانه وتيسير  األميور لميا حصيل لميم مين الير،ق والينعم شييء، 

دائد، فليوال دفعيه عينمم، وتفريجيه فقراء في صرف النقم عنمم، ودفع المكار ، وإ،الة الكروي والشي

لكرباتمم، وإ،الته لعسرهم، الستمرت عليمم المكار  والشدائد، فقراء إليه في تربيتمم بأنواع التربية 

وأجناس التدبير، فقراء إليه فيي تيألممم ليه، وحيبمم ليه، وتعبيدهم وإخيالد العبيادة ليه تعيالى، فليولم 
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م وأحيوالمم، فقيراء إلييه فيي تعلييممم ميا ال يعلمييون، ييوفقمم ليذلك لملكيوا، وفسيدت أرواحميم وقليوبم

ومين أجيل هيذ  الحاجية   1وعملمم بما يصلحمم، فلوال تعليمه لم يتعلموا، ولوال توفيقيه ليم يصيلحوا"

الماّسة إلى المدى، أرسل هللا تعالى الرسل، وأن،ل الكتي، وأمرهم بالدعوة إليه سيبحانه لتقيوم بيذلك 

 الحجة وتنتفي الجمالة.

ُسال"تعالى: قال  َبشِِّرينَ  رُّ   ّللَِ ٱ َعلَى لِلَناسِ  َيُكونَ  لَِئاَل  َوُمنِذِرينَ  مُّ
 
ُسلِ ٱ َبۡعدَ  ُحَجُة  َعِ،يً،ا ّلَلُ ٱ َوَكانَ  لرُّ

.والحقيقة أن حاجة الناس إلى هللا تعالى تبر، أيضاً من خالل الضعف البشري الذي يتصف 2"َحِكيما

كل ،مان ومكان، فمذا الضعف يقصر به عن  إدراك ما يصلحه به اإلنسان، ويعد مال،ماً له في 

ويعلي من شأنه ويرفع من مكانته، بل على العكس قد يرتكس به إلى مماوي الردى، ويمكن لنا أن 

نستبين هذا األمر بكل وضو، عندما أعرض فئات من الناس ـ ألسباي كثيرة ـ قديماً وحديثاً عن 

وكم هو مؤلم ما وصلت إليه اإلنسانية الحائرة اليوم والباحثة عمن  منمج هللا تعالى وشريعته الغراء،

نُ ٱ َوُخلِقَ  ) ينقذها ويرشدها ويأخذ بأيديما إلى بر األمان.قال تعالى:  .3(َضِعيفا إۡلِنَسَٰ

فيه إظمار لم،َية هذا الدين، وأنه أليق األديان بالناس فيي كيل ،ميان ومكيان، وليذلك فميا مضيى "

 .4مراعًى فيه حال دون حال"من األديان كان 

وخالصة القول: أن حاجة الناس إلى الدعوة كبيرة ومتنّوعة، سواء في بيان العقيدة والتوحيد، أو 

الشريعة واألحكام، أو األخالق والفضائل، أو التنبييه عليى التمّسيك باإلسيالم والحيذر مين تركيه، أو 

 .التماون فيه، أو استبدال عقائد وتيارات فكرية أخرى به

 :طبيعة القرآن الكريم الدعوية 

القرآن الكريم كالم هللا تعالى، وصراطه المستقيم، وحبله المتين، اليذي مين تمسيك بيه 

 هدي ورشد في حياته، ومن حاد عنه فقد خسر وهلك.

  صيلى هللا علييه وسيلم وهللا تبارك وتعيالى قيد أني،ل هيذا الكتياي الكيريم عليى نبييه محميد

 الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والحنيفية.إلخراج الناس من ظلمات 

ب   الَٰٓر  " قال تعالى: ه   ِكتَ  تِ ٱ ِمنَ  لنَّاسَ ٱ لِت ۡخِرجَ  إِلَۡيكَ  أَنَزۡلنَ   إِلَى   َربِِّهمۡ  بِإِۡذنِ  لنُّورِ ٱ إِلَى لظُّل َم 

طِ   5."ۡلَحِميدِ ٱ ۡلَعِزيزِ ٱ ِصَر 
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بب  )"اآليية الكريمية:يقيول الحيافظ ابين كثيير ـ رحميه هللا ـ فيي تفسيير  لميذ   به   ِكتَ   أَنَزۡلنَ 

أي: هذا كتاي أن،لنا  إليك يا محمد، وهيو القيرآن العظييم اليذي هيو أشيرف كتياي  (إِلَۡيكَ 

أن،له هللا من السماء على أشيرف رسيول بعثيه هللا فيي األرض إليى جمييع أهلميا عيربمم 

تِ ٱ ِمنَ  لنَّاسَ ٱ لِت ۡخِرجَ )وعجمـمـم، أي: إنما بعثنياك ييا محميد بميذا الكتياي  (لنُّورِ ٱ إِلَى لظُّل َم 

أي: هيو  (َربِِّهبمۡ  بِبإِۡذنِ )لتخرج الناس مما هم فيه من الضالل والغي إلى الميـدى والـرشيـد

طِ  إِلَبى  )المادي لمين قيدر ليه المدايية عليى ييدي رسيوله المبعيوه عين أمير  يمديميـم  ِصبَر 

أي:  (ۡلَحِميبدِ ٱ)لقاهر لكيل ميا سيوا ،أي: الع،ي، الذي ال يمانع وال يغالي بل هو ا (ۡلَعِزيزِ ٱ

المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمر  ونميه الصادق في خبر "
1.         

َذا إِلَيَّ  َوأ وِحيَ "وقال تعالى:  2" بَلَغَ  َوَمن بِهِ  ِِل نِذَرك م ۡلق ۡرَءان  ٱ هَ 

ذكيير  لنبيييه  يقييول اإلمييام ابيين جرييير الطبييري فييي تفسييير اآلييية الكريميية:"يقول تعييالى

َذا إِلَيَّ  َوأ وِحيَ )…  صلى هللا عليه وسلم محمد عقابيه، وأنيذر بيه مين   (ۦبِهِ  ِِل نِذَرك م ۡلق ۡرَءان  ٱ هَ 

بلغييه ميين سييائر النيياس نيييركم، إن لييم ينتييه إلييى العمييل بمييا فيييه، وتحليييل حاللييه وتحييريم 

جريير الطبيري ـ حراميه، واإليميان بجميعيه، ني،ول نقمية هللا بيه".ثم يخليد اإلميام ابين 

رحمييه هللا ـ إلييى إجمييال المعنييى بقولييه: "فمعنييى هييذا الكييالم: ألنييذركم بييالقرآن أيمييا 

موضييع نصييي بوقييوع  "ميين" المشييركون، وأنييذر ميين بلغييه القييرآن ميين النيياس كلمييم، فييـ

 )بليي ( فييي صييلته، وأسييقطت )الميياء( العائييدة علييى )ميين( فييي قولييه )بليي (عليييه، و  "أنييذر"

صالت )َمْن( و)ما( و)الذي( " الستعمال العري ذلك في
3 
. 

والقييرآن العظيييم قييد تضييمن كييل خييير للنيياس فييي حييياتمم الييدنيا واآلخييرة وهداييية لكييل 

صييالح ميين االعتقيياد والقييول والعمييل، ويبشيير كييل ميين يييدعو إليييه، ويتمسييك بييه بيياألجر 

 العظيم.

يوفيو   والواجي عليى اليدعاة تجيا  القيرآن الكيريم: أن يعتنيوا بيه العنايية الكاملية، وأن

حقييه ميين جميييع األوجييه: اعتقيياداً، وعلميياً، وعمييالً، ومحبيية، وقييراءًة، وحفظيياً، وتطبيقيياً، 

واحتراماً، وتوقيراً، وعدم هجير ، ميع اليدعوة إلييه، وإرشياد النياس إليى ميا تضيَمنه مين 

 الخير والمداية.

مل "فالقرآن الكريم هو كتاي الدعوة اإلسيالمية الشياملة للعقييدة والشيريعة، حييه اشيت

على بيان العقيدة فيي صيفائما، وعليى وضيع أسيس التشيريع فيي مختليف الجوانيي التيي 

تمس حياة العباد، فدعوة القرآن دعوة شاملة عامة"
4. 

                                                           
 .2/122تفسير ابن كثير -1

 19االية األنعامسورة  - 2
 .193-192-1/191تفسير ابن جرير الطبري  -3

 بتصرف يسير. 33-32العمراني د لعبد الحيهذا القرآن،  -4
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والقييرآن العظيييم يسييلك فييي دعوتييه للنيياس مسييالك شييتى، وطرائييق متعييددة، وأسيياليي 

ليى البيراهين، قد اشيتمل عومتنوعة تحمل اإلقناع واإلمتاع لكل من يستمع وينصت إليه.

واألدلة المادية والمعنوية، ولفيت األنظيار إليى ميا كيان مين أحيوال األميم األخيرى ألخيذ 

 العبرة والعظة.

كما ينبغي للدعاة التمسك بمنمج القرآن العظيم في الدعوة إلى هللا، فمو أفضل 

سار عليه  المناهج وأحسنما وأعلمما وأكملما؛ ألنه المنمج الحق، وهو المنمج الذي

 لَِّذيَٰٓ ٱبِ  ۡستَۡمِسكۡ ٱفَ ) وأمر  ربه بالتمسك به في قوله تـعـالى:  صلى هللا عليه وسلم النبي

ط َعلَى   إِنَّكَ  إِلَۡيَك   أ وِحيَ  ۡستَقِيم ِصَر  "مُّ
1
. 

وبقيية سيلف   صيلى هللا علييه وسيلم وكذا هو المنمج الذي سيار علييه صيحابة رسيول هللا

 األمة الصالح.

 العربيةنير العري وواقع اللغة 

ترجمة معاني القرءان الذي هو أصل الرسالة إلى اللغات األجنبية واأللسن األخرى كي 
يستقيموا على الحياة الدينية التي تكفل لهم السعادة الدينية والدنيوية التي هي من اوجب  

 يعلو حتى بإخراجه باللغة التي يفهمونها  ونقوم أجل ذلك من نضحي أن علينا حقوقهم.و الواجب
 .المعمورة أرض من مكان كل في - وجل عز - اهلل ويعبد..  الدنيا ربوع جميع في وينتشر

 مفموم ترجمة معاني القرآن الكريم

يقييول الجييوهري: "ويقال:قييد تييرجم كالمييه، إذا فسيير  بلسييان آخيير. ومنييه الترجمييان، 

 .2،عافر" والجمع التراجم، مثل: ،عفران و

ير للسيان، وقيد  وقال الفيرو، آبادي: "التُّرُجمان: َكُعْنفُوان، وَ،ْعَفيران، َوَرْيُمقيان المَفسِّ

  .3ترجمه، وعنه، والفعل يدل على أصالة التاء"

ير، وقيد ترجميه، وتيرجم عنيه. وهيو مين المثيل  وقال ابن منظيور: "والَتْرُجمياُن: الُمفسِّ

   .4الذي لم يذكر  سيبويه"

دة، وفعلما: ترجم، ومن يقيوم ونخلد مما سبق إلى أن الترجمة في اللغة العربية مفر

بالترجمة يطلق عليه: الترجمان. وجمعه التيراجم، وتفييد الترجمية: تفسيير الكيالم بلسيان 

 آخر.

                                                           
 43سورة ال،خرف االية - 1
 )مادة: رجم(. 1929-1/1925الصحا،، للجوهري  -2
 )فصل التاء ـ باي الميم(. 4/53القاموس المحيط، للفيرو، آبادي -3

 )مادة:رجم(. 1131-14/1139لسان العري، البن منظور  -4
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 ي ـ مفموم الترجمة في االصطال،:

 عرفت الترجمة في االصطال، بعدة تعاريف متقاربة، منما:

 أوالً: تعريف الشيخ محمد عبدالعظيم ال،رقاني، حيه يقول:

بير عن معنيى كيالم فيي لغية بكيالم آخير مين لغية أخيرى، ميع الوفياء بجمييع "هي التع

  .1معانيه ومقاصد "

 ثالثاً: تعريف عبدالوكيل الدروبي، حيه يقول:

"هي نقل الكالم من لغة إلى لغة أخرى عن طريق التيدرج مين الكلميات الج،ئيية إليى 

 . 2الجمل والمعاني الكلية"

 رابعاً: وقيل في تعريفما:

  .3 "الترجمة نقل الكالم إلى لغة أخرى"

 خامساً: وأخيراً يذكر أحد الباحثين أن الترجمة تعني:

 . 4 "نقل الكالم من لغة إلى لغة أخرى، بأساليي خاصة تمنع اإلخالل بالمعنى"

ويمكن لنا بعد ذلك أن نورد تعريفاً لمعنى الترجمة في االصطال،، بأنميا تعنيي: "نقيل 

سييير  ميين لغيية معّينيية إلييى لغيية معّينيية أخييرى، وفييق الميينمج العلمييي معيياني الكييالم، وتف

 الصحيح".

 فمذا التعريف تضمن عدة أمور هامة هي: 

 أ ـ أن الترجمة عبارة عن نقل لمعاني الكالم، وتفسير ، وتوضيحه.

 ي ـ أن الترجمة تكون من لغة معينة معروفة إلى لغة أخرى معينة معروفة.

العلميي الصيحيح اليذي يضيبط عمليية الترجمية، سيواء ميا  ج ـ البد مين تيوافر المينمج

يتعلييق بييالمترجم، أو مييا يتعلييق بعملّييية الترجميية، أو مييا يتعلييق بلغيية ووسييائل وأسيياليي 

 الترجمة، أو ما يتعلق بالشروط الشرعية لترجمة معاني القرآن الكريم خاَصة.

 :مة حكم ترجمة القرآن الكريم الترج

 ة القرآن الكريم الترجمة الحرفية وحرمتما. أجمع العلماء على منع ترجم
                                                           

 .2/111مناهل العرفان، لل،رقاني  -1

 .15الدروبي د لعبد الوكيلترجمة القرآن وكيف ندعو نير العري إلى اإلسالم،  -2

 .21معجم لغة الفقماء، أ.د. محمد رَواس قلعجي و،ميله د-3

 . 29دور الترجمة الدينية في الدعوة إلى هللا، لعبد  بوريما د -4
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"الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم؛ وذليك ألنيه 

 يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط ال يمكن تحققما، وهي:

 أ ـ وجود مفردات في اللغة المترجم إليما بإ،اء حروف اللغة المترجم منما.

أدوات للمعياني فيي اللغية المتيرجم إليميا مسياوية أو مشيابمة لي دوات فيي  ي ـ وجيود

 اللغة المترجم منما.

ج ـ تماثيل اللغتيين المتيرجم منميا وإليميا فيي ترتييي الكلميات، مين حييه تركيبميا فيي 

 الجمل والصفات واإلضافات.

وقييال بعييض العلميياء: "إن الترجميية الحرفييية يمكيين تحققمييا فييي بعييض آييية أو نحوهييا، 

ولكنمييا ـ وإن أمكيين تحققمييا فييي نحييو ذلييك ـ محرميية؛ ألنمييا ال يمكيين أن تييؤدي المعنييى 

بكماله، وال أن تؤثر في النفوس تيأثير القيرآن العربيي المبيين، وال ضيرورة تيدعو إليميا 

لالستغناء بالترجمة المعنوية، وعلى هيذا فالترجمية الحرفيية إن أمكنيت ِحَسياً فيي بعيض 

، اللمم إال أن يترجم كلمة خاصية بلغية مين يخاطبيه ليفممميا الكلمات فمي ممنوعة شرعاً 

 . 1من نير أن يترجم التركيي كله فال بأس"

ويقيول الشييخ منياع القطيان ـ رحميه هللا ـ مبينياً حرمية ترجمية القيرآن الكيريم ترجمية 

حرفييية: "ولمييذا ال يجييد المييرء أدنييى شييبمة فييي حرميية ترجميية القييرآن ترجميية حرفييية، 

المعجي، بألفاظيه ومعانييه،   صيلى هللا علييه وسيلم المنيَ،ل عليى رسيوله فالقرآن كالم هللا

المتعَبد بتالوته، وال يقول أحد من الناس إن الكلمة من القرآن إذا ترجمت يقال فيما إنميا 

كييالم هللا، فييإن هللا لييم يييتكلم إال بمييا نتلييو  بالعربييية، وليين َيَتييأََتى اإلعجييا، بالترجميية؛ ألن 

ا أن،ل باللغية العربيية، واليذي يتعَبيد بتالوتيه هيو ذليك القيرآن العربيي اإلعجا، خاد بم

 المبين بألفاظه وحروفه وترتيي كلماته.

فترجمة القرآن الحرفية على هذا ـ ممما كيان المتيرجم عليى درايية باللغيات وأسياليبما 

 . 2وتراكيبما ـ تخرج القرآن عن أن يكون قرآناً"

عصيير الحاضيير فييي تحييريم ترجميية القييرآن الكييريم والحقيقيية أن مييذهي العلميياء فييي ال

ترجميية حرفييية لييم يييأت ميين فييرال، بييل ميين العلييم الصييحيح بكتيياي هللا تعييالى وحرمتييه 

وقداسييته، ومييا ينبغييي لييه ميين التييوقير واالحتييرام والتبجيييل والصيييانة التاميية، واالحتييياط 

   الكامل عن كل ما يخدشه ويؤثر فيه، أو يوهن من مكانته وعصمته وإعجا، .

والمتأمل في كالم أهل العلم السابقين يجد أنمم قد أجمعوا عليى حرمية ترجمية القيرآن 

                                                           
 .33-32أصول في التفسير، للشيخ محمد صالح العثيمين د -1

 . 314مباحه في علوم القرآن، للشيخ مناع القطان د -2
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الكييريم ترجميية حرفييية، وأجمعييت المييدارس الفقمييية علييى ذلييك: المالكييية، واألحنيياف، 

 . 1والشافعية، والحنابلة

يقول اإلمام ابن قدامة: "وال تج،ئه ـ أي المصلي نير الناطق بالعربية ـ القراءة بغير 

العربية، وال إبدال لفظما بلفظ نير عربي، سواء أحسن قراءتميا بالعربيية أو ليم يحسين. 

ويكمل ابن قدامة كالمه قيائالً: "وألن القيرآن …" وبه قال الشافعي، وأبو يوسف ومحمد

معج،ة لفظه ومعنا ، فإذا نير، خرج عن نظميه، فليم يكين قرآنياً وال مثليه، وإنميا يكيون 

فسير  مثله لما عج،وا عنه لمياَ َتَحيَداهم باإلتييان بسيورة مين مثليه، تفسيراً له، ولو كان ت

 . 2أما اإلنذار، فإَنه إذا فَسر  لمم كان اإلنذار بالُمَفَسِر دون الَتفسير"

ويبين اإلمام ابن قدامة ـ رحمه هللا ـ للمصلي نير الناطق بالعربيية مياذا ينبغيي ليه أن 

 قرآن الكريم قائالً:يفعل إذا لم يعرف العربية لغة ال

"فإن لم يحسن القراءة بالعربيية ل،ميه اليَتعلُّم، فيإن ليم يفعيل ميع القيدرة علييه ليم تصيح 

صالته، فإن لم يقدر أو خشي فوات الوقيت وعيرف مين الفاتحية آيية كررهيا سيبعاً. قيال 

القاضي: ال يج،ئه نير ذلك؛ ألن اآلية منما أقيري إليميا مين نيرهيا، وكيذلك إن أحسين 

 . 3أكثر من ذلك كَرَر  ِبَقْدِر "منما 

ويقيول اإلميام أبيو إسيحاق الشياطبي ـ رحميه هللا ـ مبينياً عيدم قيدرة أحيد عليى ترجمية 

الكالم العربي نصاً ومعنى، فضالً عن القرآن الكريم لفظاً وهدايية ومعنيى، قيائالً: "وإذا 

كالم العربي بكالم ثبت هذا فال يمكن من اعتبر هذا الوجه األخير أن يترجم كالماً من ال

 . 4العجم على حال، فضالً عن أن يترجم القرآن وينقل إلى لسان نير عربي"

 ترجمة القرآن الكريم الترجمة المعنوية أو التفسيرية: أما

أجييا، كثييير ميين العلميياء هييذا النييوع ميين الترجميية للقييرآن الكييريم، وقيييدو  بترجميية فقيد 

تفسير للقرآن الكيريم ثيم يتيرجم وينقيل هيذا  تفسير معاني القرآن الكريم، أي يكون هنالك

 التفسير إلى لغة أخرى من اللغات، رنبة في دعوة الناس ورجاء هدايتمم إلى اإلسالم.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رحمه هللا ـ: "فالحّجية تقيوم عليى الخليق، ويحصيل لميم 

ارة اللفيظ، ولميذا ، تيارة المعنيى، وتي صيلى هللا علييه وسيلم المدى بمن ينقل عن الرسول

يجييو، نقييل حديثييه بييالمعنى، والقييرآن تجييو، ترجميية معانيييه لميين يعييرف العربييية باتفيياق 

 .5العلماء"

                                                           
 .19لدروبي دا لعبد الوكيل. وترجمة القرآن، 131انظر: المعج،ة الكبرى القرآن الكريم، للشيخ محمد أبو ،هرة د -1

 .2/115 قدامهالمغني البن  -2

 .1/119المصدر السابق  -3

 .2/95الموافقات في أصول الشريعة، ألبي إسحاق الشاطبي  -4

 .1/191الجواي الصحيح لمن بدل دين المسيح، لإلمام ابن تيمية  -5
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ويقيول اليدكتور محميد حسيين اليذهبي ـ رحميه هللا ـ بعيد بيانيه للفيروق بيين الترجمية 

ل الحرفية والترجمة المعنوية أو التفسيرية للقرآن الكريم:ـ "إذا علم هذا أصبح مين السيم

علينا وعلى ُكلِّ إنسان أن يقيول بجيوا، ترجمية القيرآن ترجمية تفسييرية بيدون أن يتيردد 

أدنى تردد، فإن ترجمة القرآن ترجمة تفسييرية ليسيت سيوى تفسيير للقيرآن الكيريم بلغية 

  .1 نير لغته التي ن،ل بما"

 أهداف ترجمة معاني القرآن الكريم

 

وتفسييير  أهييدافاً عظيميية ومقاصييد كريميية، ال ريييي أن لترجميية معيياني القييرآن الكييريم 

 ونايات نبيلة، ومن ذلك:

ـ توضيح معاني كتاي هللا تعالى، ونقيل تفسيير آياتيه الكريمية لغيير النياطقين باللغية  1

 العربية.

ـ مساعدة المسيلمين نيير النياطقين بالعربيية عليى العليم بكتياي هللا تعيالى، ومعرفية  2

 أوامر  ونواهيه.

إلسالم إلى األمم والشعوي األخرى وأهل الملل والديانات ـ إيصال دعوة ا 3

إلفماممم حقيقة الدعوة اإلسالمية الصافية من خالل كتاي هللا تعالى، أداًء ل مانة 

ة قَالَۡت  َوإِذۡ )  وإبراًء للذمة وإعذاراً إلى هللا، قال هللا تعالى: ۡنه مۡ  أ مَّ  ّللَّ  ٱ قَۡوًما تَِعظ ونَ  لِمَ  مِّ

ه م ۡهلِك  ب ه م م  َعذِّ "يَتَّق ونَ  َولََعلَّه م َربِّك م إِلَى   ِذَرةً َمع قَال وا   َشِديدا اَعَذاب أَوم 
2
. 

ـ شيير، العقيييدة اإلسييالمية الصييحيحة المرتكيي،ة علييى التوحيييد الخييالد ّلل تعييالى،  4

والخالية مين كيل شيائبة وشيرك وبدعية وخرافية، وبيانميا للنياس نايية البييان، وذليك لميا 

 لعقيدة من أهمية بالغة في حياة المسلم.ل

ـ بيان أحكام الشريعة اإلسالمية فيي جمييع المجياالت والمييادين، وتقرييي أحكامميا  1

 لغير المسلمين، من خالل ترجمة معاني القرآن الكريم.

 :فائدة ترجمة معاني القرآن الكريم

فائييدتها للمسييلمين غييير النيياطقين ال تقتصيير علييى دعييوة غييير المسييلمين إلييى اإلسييالم، بييل تبتييد   
 باللغة العربية، وخاصة الذين يعيشون في مناطق نائية وديار بعيدة.

ومييين هنيييا تبيييرز لنيييا أهميييية ترجمييية معييياني القيييرآن الكيييريم وبخاصييية "فيييي هيييذا العصييير حييييث يشيييكل 
                                                           

 .25-1/21التفسير والمفسرون، للدكتور محمد الذهبي  -1
 194اآلية  األعرافسورة - 2
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ائة، المسلمون أكثر من ربع سكان العالم، وال تتجاوز نسبة العرب بين المسلمين خمسة عشر في الم
فإذا أهملنا ترجمة معاني القيرآن الكيريم خاصية، وترجمية متطلبيات دعيوة اإلسيالم عامية فسيوف يكيون 
كثير من الناس في شتى بقاع األرض فريسة دعاة الباطل من اليهود والنصارى والمالحدة وأصحاب 

 المذاهب المعاصرة، الضالة المضلة، وما أكثرها.
 لآلخر.ال المعلومة إيص و ني القرءانامعترجمة  معوقات 

 رسالة إليصال الرئيسة األسس األجنبية من اللغات إلى الكريم القرآن معاني قضية ترجمة ُتعد
 حّذروا المسلمين علماء من كثيرا أن إال. العربية لغير الناطقين ألهله وأيضا أهله لغير اإلسالم

 يقوم من يحتاج حيث قصد، بغير أو بقصد سواء والمحرفة، دقيقةال غير الترجمة خطورة من
 ُيلم وكذلك منها، يترجم التي وخصائصها العربية اللغة فهم من عالية كفاءة إلى بالترجمة

 التي البالغية األسرارالمعاني الممتدة، و خاصة .كامالً  إلماماً  إليها يترجم التي اللغة بخصائص
عالوة على اختالف  الترجمة.مما يعقد قضية القرآني،  البيان عديدة في ظواهر عليها تنطوي

الفكرية والمذهبية .وكذلك فاعلية الترجمة في ظل نص الهي  ومنازعاتهممدارس المترجمين 
 تطبيقه يصلح ماو .اإلعجازتفسيرية ولغوية  عديدة، وهو في روحه ضرب من  أوجهاً يحتمل 

 اإللهي. الكالم في تطبيقه بالضرورة يصلح ال البشري الكالم على

 معجيزة القيرآن أن وحييث مبيين، عربيي بلسيان نيزل ، محميد رسولنا نبوة معجزة المجيد، القرآن أن 
 .والتحدي اإلعجاز آيات عليه تدل ما وهذا بمثله، يأتي أن كان، من لكائن يمكن ال أنه وجب النبوة،
 بسيورة ييأتوا أن عليى يقيدروا فليم القرآن، فيهم نزل ممن البيان، أساطين ببالغته أعجز العظيم فالقرآن

 فيينظم الفصيياحة، عبيياقرة أعجييز تميييزا ومعانيييه، ونظمييه، بلفظييه، العظيييم القييرآن تميييز فقييد مثلييه، ميين
 .هيةاأللو  فيض من نابع لكونه مميز، فريد، نظم القرآن،

 ذلك في العرب، لسان أن ذلك، فيوجب العرب، بلسان نزل القرآن أن المعلوم، من أنه وحيث
 إلى البشر ألسنة تبلغه سوف وما ُكلها، األلسنة غايات بلغته ما تفوق غاية يومئذ بلغ قد" الحين
 وفي تفصيله، انفساح وفي تركيبه، دقة وفي جرسه، تناسق وفي ألفاظه، إحكام في زمانهم آخر
 .1.."البيان وجوه على تصريفه مرونة وفي دالالته، عمق

 إلى ينقله أن على التراجم من أحد يقدر ال لذلك: "فيقول القرآن ترجمة صعوبة قتيبة ابن يرجع
 التوراة وترجمت والّرومية، الحبشّية إلى الّسريانية عن اإلنجيل نقل كما األلسنة، من ء شي

 قوله.2"العرب اّتساع المجاز في تّتسع لم العجم ألن بالعربية تعالى الّله كتب وسائر والزبور،

                                                           
 .111قضية الشعر الجاهلي في كتاي ابن سالم  شاكر محمود-1

 .22-21تأويل مشكل القرآن -2
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 المنقول يفهمه لم بلفظه، تنقله أن أردت إن .1"َعَدًدا ِسِنينَ  ال َكه فِ  ِفي آَذاِنِهم   َعَلى َفَضَرب َنا":تعالى
 .اللفظ دون للمعنى مترجما لكنت عددا، سنين أنمناهم: قلت فإن إليه،

ُروا إَِذا َوالَِذينَ ":تعالى قوله وكذلك  وا لَمْ  َربِِّممْ  ِبآَياتِ  ُذكِّ ا َعلَْيَما َيِخرُّ  إن 2"َوُعْمَياًنا ُصّمً

 .3آخر بلفظ المعنى أّديت يتغافلوا لم: قلت إن و استغلق، لفظه بمثل ترجمته

شكاليات فصعوبات  تتعدد و قتيبة ابن ذكرها التي األشياء هذه مثل من تنبع الترجمة وا 
  العربية، اللغة في اإلبانة طرق بتعدد وجوهها، وتختلف

 النظام إلى تتعدى بل وحسب؛ المعجمي اللفظي الجانب على تقتصر ال والصعوبات فالمشاكل
يجاز. وحذف وتأخير تقديم من به يتميز وما التركيبي، النحوي، الصرفي،  وا 
 .القرآن معاني ترجمة استحالة يعني ال هذا ولكن. القرآن ترجمة صعوبة تكمن هنا ومن
 لنقل تقريبيه المطاف،عملية نهاية في فهي األصل، مثل تكون أن للترجمة يمكن ال لكن
 حالة في هذا. االصلي النص يكتنفها التي الرسالة نقل أو األصلي، بالنص المنوط المعنى

 معجز نص القرآن فنص تماما مختلف فالحال يخص النص االلهي، فيما أما البشرية، النصوص
 جميع وعلى اللغوية، المقايسس بكل معجز ومبانيه، بمعانيه وتركيبه، وبنظمه، وجرسه، بألفاظه

 ،الداللي الصرفي، المستوى الصوتي، المستوى المعجمي، اللفظي المستوى اللغة، مستويات
 والتي نعلمها، التى اإلعجاز مقاييس بكل معجز فهو نفسي، علمي، لغوي، مستوى بأى اإلشاري،

 أي ألن أخرى، لغة إلى اإلعجاز هذا نقل األحوال، من حال بأي يمكن ال األمر ولهذا. نعلمها ال
 كما ومجازتها وأساليبها، وصرفها، بنحوها، العربية اللغة غنى تستوعب أن يمكنها ال أخرى لغة
 من يخرج اللغات، غيرها. من إلى العربية من بنقلة المترجم أن ذلك إلى أضف. بيانه سبق
 إلى العربية وأسرار ومرونة، ودالالت، ونظم، تراكيب، و ألفاظ سعة: أي الضيق، إلى السعة
 .غيرها ضيق

 معانيه،أهدافه، القرآن، رسالة نقل بالطبع يمكن ولكن قرآنا؛ تسمى أن يمكن ال الترجمة أن إذن، 
 وللمتلقى الحق في ذلك. .إستنباطاته معجزاته، أحكامه، تشريعاته، مقاصده،

 توصيله أجل من القرآن، معاني ترجمة يعارض ال أنه ،الزمخشري كالم سياق من نرى فلهذا
َسل َنا َوَما" :وتعالى سبحانه اهلل لقول تفسيره عند وذلك للناس، وبيانه ِمهِ  ِبِلَسانِ  ِإال   َرُسول   ِمن   َأر   َقو 
 رسول يبعث لم:  قلت فإن 4"ال َحِكيمُ  ال َعِزيزُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َمن   َوَيه ِدي َيَشاءُ  َمن   الل هُ  َفُيِضل   َلُهم   ِلُيَبيِّنَ 
نما ، وحدهم العرب إلى وسلم عليه اهلل صلى اهلل  ِإّنى الن اس َأي َها يا قل "جميعاً  الناس إلى بعث وا 

                                                           
 .11الكمف:-1
 .13الفرقان:-2
 .22تأويل مشكل القرآن -3
  4 اآليةسورة الفرقان  - 4
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 حجة للعرب تكن لم فإن ، مختلفة ألسنة على وهم ، الثقلين إلى بل 1"َجِميًعا ِإَلي ُكم   اهلل َرُسولُ 
ن الحجة فلغيرهم :  قلت.  أيضاً  حجة للعرب تكن لم ، بالعجمية نزل فلو حجة لغيرهم تكن لم وا 

 ألن األلسنة، بجميع نزوله إلى حاجة فال ، منها بواحد أو األلسنة بجميع ينزل أن إّما يخلو ال
 قوم لسان األلسنة أولى فكان ، واحد بلسان ينزل أن فبقي التطويل وتكفي ذلك عن تنوب الترجمة
 ببيانه التراجم قامت.  وانتشر عنهم وتنوقل وتبينوه عنه فهموا فإذا ، إليه أقرب ألنهم الرسول؛
 ذلك في ما مع ، العجم أمم من أّمة كل في التراجم نيابة من وتشاهدها الحال ترى كما ، وتفهيمه

 على ، المتفاوتة واألجيال المختلفة واألمم المتنازحة واألقطار ، المتباعدة البالد أهل اتفاق من
 ، الفوائد جالئل من ذلك من يتشعب وما ، معانيه وتعلم لفظه تعلم في واجتهادهم ، واحد كتاب
 الثواب جزيل إلى المفضية والطاعات القرب من ، فيه القرائح وكدّ  النفوس إتعاب في يتكاثر وما
 2واالختالف. التنازع من وأسلم ، والتبديل التحريف من أبعد وألنه ،

 مدى كفاية الترجمة في نقل المعاني :

 الذي األثر نفس المتلقي، نفس في تخلقأي كان  مستواها  الترجمة، هل هو السؤال ولكن
 العام، المعنى لنا تنقل الترجمة ولكن بالنفي، حتماً  فاإلجابة العربية، باللغة لقارئه القرآن يخلقه
 .النص وفحوى رسالة لنا تنقل

 وضوح حيث من أخرى لغة إلى تنقل أن يمكن القرآنية والجملة القرآنية، اآلية أن لنا وتبين
 الربانية، بالمعاني تزخر والتي وبنيتها نظمها صورة هو نقله يمكن ال ما ولكن. ومعناها رسالتها
 التي المعاني القرآن، نظم من المتدفقة والمعاني المتناسلة، المعاني هو نقله، يمكن ال ما وكذلك
 .نقلها يمكن ال األشياء هذه وأحواله، النظم اختالف يهبها

 أحسن في فالترجمة. السورة معجزة إلى تصل لن دقتها و جودتها كانت مهما فالترجمة
. وارتباطها وجوهرها، ووحدتها، ومحورها، وتركيبها، ونظمها، خصيصتها، السور، تفقد صورها،
 بين وخاتمتها، مقدمتها، بين أجزائها، بين تربط التي والعالقات اإلرتباط السورة تفقد فالترجمة
 يمكن ال اإلعجاز الذي يدل على االرتباط فهذا. عام بشكل السور وبين وبعدها قبلها التي السورة

 وعلم والمعاني البيان علمي في كبير باع له ولمن العربية، باللغة إال ويحس؛ ويشاهد يرى أن
 النص عن كبديل ترجمة أي اعتبار البتة يمكن ال هنا ومن. العربية علوم من وغيرها المناسبات،

 يرى كما اآلية وليس السورة كان التحدي مناط أن الغريب من ليس وعليه. المجيد للقرآن األصلي
 .3العلماء بعض
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 . وبالغته إعجازه نقل يمكن ال ولكن للناس القرآن بالغ نقل يمكن أنه سبق مما نخلص
  الحق في امتالك المعلومة: للمتلقيهل 

 في الحقيقية سعادتهم فإن. وألزم وأشرف إليه يحتاجون ما أعظمهذا البالغ  إلى العباد حاجة
 التذكير، إلى عباده حاجة اهلل علم قد .سلوكهم واستقامة نفوسهم وزكاة عقولهم، بإنارة الحياة هذه

 ُرُساًل ": دالعبا لتذكير وأرسلهم العصمة، ووقاية الفطرة، بكمال عليهم أنعم رجااًل  منهم فاصطفى

ُسلِ  َبْعدَ  ُحَجة   هللاَِ  َعلَى لِلَناسِ  َيُكونَ  لَِئاَل  َوُمْنِذِرينَ  ُمَبشِِّرينَ   .1"َحِكيًما َعِ،يً،ا هللَاُ  َوَكانَ  الرُّ
 .2"َظالِِمينَ  ُكَنا َوَما ِذْكَرى ُمْنِذُروَن، لََما إاَِل  َقْرَية   ِمنْ  أَْهلَْكَنا َوَما"

هدي ب إال اآلخرة في ينجو أن يمكن ال فهو عظيمة، حاجة القرءانتعاليم  إلى اإلنسان وحاجة
 ِمنَ  اآلِخَرةِ  ِفي َوُهوَ  َعَملُهُ  َحِبطَ  َفَقدْ  ِباإلِيَمانِ  َيْكفُرْ  َوَمنْ " :يقول وجل عز واهلل ،القرءان الكريم

 اآلِخَرةِ  فِي َوُهوَ  ِمْنهُ  ُيْقَبلَ  َفلَنْ  ِديًنا اإلِْسالمِ  َنْيرَ  َيْبَت ِ  َوَمنْ ": وتعالى سبحانه ويقول  3"اْلَخاِسِرينَ 

 .4" اْلَخاِسِرين ِمنَ 
 وحركة منفعته، بها يجلب حركة من له البد فإنه الدنيا، حياته في شرع إلى مضطر واإلنسان

 عدل وهو تضره، التي واألفعال تنفعه، التي األفعال بين يميز الذي هو والشرع مضرته، بها يدفع
 يفعلونه ما بين به يميزون شرع بال يعيشوا أن اآلدميين يمكن فال عباده، بين ونوره خلقه، في اهلل

 .ويتركونه
أمر  من له البد المنفرد اإلنسان بل معامالتهم، في الناس بين العدل مجرد بالشرع المراد وليس
 أن والبد بها، متحرك فهو إرادة له كان فإذا باإلرادة، متحرك: قوله معنى وترك، فعلونهي و 
 الناس بعضه يعرف قد وهذا يفسده؟ أو ُيصلحه وهل ضار؟ أو له نافع هو هل يريده، ما يعرف

 الضرورية العلوم من يعرفون ما يعرفون وكما والشرب، باألكل انتفاعهم يعرفون كما بفطرتهم،
 بتعريف إال يعرفونه ال وبعضه بعقولهم، به يهتدون الذي باالستدالل يعرفونه وبعضه بفطرتهم،

 القائل هو وأنه وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول عن تبليغوال . 5(لهم وهدايتهم لهم، وبيانهم الرسل
 .6"الغائب منكم الشاهد فليبلغ": الوداع حجة في خطبته وفي مكة، فتح غداة المشهورة خطبته في
 أن األمين رسوله على وتعالى سبحانه اهلل أوجب ولقد .7"آية ولو عني بلغوا": أيضا القائل وهو
ن   َربِّكَ  ِمن   ِإَلي كَ  ُأن ِزلَ  َما َبلِّغ   الر ُسولُ  َأي َها َيا": فقال الناس إلى الرسالة بتبليغ يقوم  َفَما َتف َعل   َلم   َواِ 
َسل َنا َوَما": تعالى قال كما بلسانهم، العرب بلغ وسلم عليه اهلل صلى فالنبي .8"ِرَساَلَتهُ  َبل غ تَ   ِمن   َأر 
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ِمهِ  ِبِلَسانِ  ِإال   َرُسول    وكسرى الروم، قيصر فبلغ رقل أيضا، العرب غير بلغ قد إنه بل ،1"َقو 
 رسالة يبلغوا أن العرب على فيجب القبط، عظيم والمقوقس الحبشة، ملك والنجاشي فارس،
 ولو عني بلغوا": لهم قال ولذا وسلم، عليه اهلل صلى النبي عن نيابة األمة من لغيرهم اإلسالم

 كان إذا إال الشعب أفراد لجميع شامال العادة في يكون أن يمكن ال األمم لجميع والتبليغ .2"آية
 الكفاية ففرض لغتها إلى القرآن معنى يترجم لم األمم من أمة دامت وما. لغاتهم إلى بالترجمة
 .يجب كما األمة من به القيام يحصل ولم يؤد، لم بالتبليغ
 فحجتهم الدين، به جاء ما بمجمل التبليغ في واالكتفاء الترجمة جواز بعدم القائلين عن أما

 ِمن   ِإَلي كَ  ُأن ِزلَ  َما َبلِّغ   الر ُسولُ  َأي َها َيا": تعالى قوله من الظاهر إذ دليل؛ عليها يقوم ال داحضة
 .أيضا السنة يشمل إنه بل منه، خاص جزء ال القرآن عموم هو أنزل بما المراد أن .3"َربِّكَ 

نه لزام الترجمة جواز بعدم القائلون إليه دعا ما بفساد القاطعة الدالالت لمن وا   بتعلم األمم وا 
. . عقلي أو نقلي دليل أي إليه ذهبوا ما على يقيموا أن يستطيعوا لن أنهم العربية، اللغة

 من نقول ما على أدل وليس رأيهم، تسفه المنطقية العقلية والدالالت تعوزهم، النقلية فالدالالت
ِتاَلفُ  َواأَلر ضِ  الس َماَواتِ  َخل قُ  آَياِتهِ  َوِمن  ": تعالى قوله  آَلَيات   َذِلكَ  ِفي ِإن   َوَأل َواِنُكم   َأل ِسَنِتُكم   َواخ 

 كتاب في جاء كما بلغتهم، اليمن أهل كلم وسلم عليه اهلل صلى الرسول أن ثبت ولقد ،4"ِلل َعاِلِمينَ 
 القرآن نزول يكون أن اهلل حكمة اقتضت ولهجاتهم العرب ألسن الختالف إنه ثم. وغيره( الشفاء)

 يلزموا ال كي عليهم تسهيال إال ذلك كان وما منه، لهم تيسر ما العرب ليقرأ أحرف سبعة على
 .خاصة بلغة

 شرها بين الناسونوسائل نقل ترجمة معاني القرآن الكريم 

 
تتنييوع وسييائل نقييل ترجمييات معيياني القييرآن الكييريم إلييى النيياس، سييواء أكييانوا 

 باللغة العربية، إلى وسائل كثيرة متعددة.مسلمين أم نير مسلمين ال ينطقون 

الحقيقة ـ إلى ما يشمد  العالم فيي العصير الحاضير مين ثيورة ي وهذا التنوع راجع ـ ف

م باهر في االتصاالت، وتطور كبير في آالت التقنيية، وتوسيع فيي يفي المعلومات، وتقد

 ميادين اإلعالم المختلفة.

  :في اآلتيويمكن إجمال هذه الوسائل 
 سائل المقروءة:و

وهذ  الوسيلة يمكين  والمقصود بذلك: كتابة ترجمات معاني القرآن الكريم على ورق،
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 أن نتصورها في األشكال التالية:

أ ـ تفسير كامل لمعاني القرآن الكريم مع ترجمتما بلغات متعددة، ويراعى االختصيار 

 يا األخرى.واالقتصار على المعاني المامة، دون الدخول في المسائل والقضا

 ( ج،ءاً.31ي ـ تج،ئة هذا التفسير المترجم لمعاني القرآن الكريم إلى أج،اء عديدة )

ج ـ إفراد بعض الموضوعات المامة التي تناولتما آيات الكتاي الحكيم )كموضيوعات 

العقيدة مثالً، أو أخالق المجتمع المسلم، أو العالقة مع أهل الديانات األخرى( بالترجمية 

 وطبعما في كتيبات خاصة بما. لمعانيما

 الوسائل المسموعة:
والمقصود بذلك نقل ترجمات معياني القيرآن الكيريم عين طرييق اإلذاعية، أو ميا يقيوم 

 مقامما مثل أشرطة التسجيل.

 وهذ  الطريقة يمكن أن نتصورها فيما يلي:

أ ـ بييه ترجمييات معيياني القييرآن الكييريم عيين طريييق اإلذاعييات الموجميية إلييى نييير 

 الناطقين باللغة العربية، وذلك باللغات التي يتحدثون بما أو يفممونما.

ي ـ تسيجيل ترجميات معياني القيرآن الكيريم فيي أشيرطة، وإهيداؤها للنياس، أو بيعميا 

 بثمن مخفض، مع تيسير انتقالما وقربما ممن ينتفعون بما.

 الوسائل المرئية:

عن طرييق الوسيائط المرئيية، والمقصود بذلك عرض لترجمات معاني القرآن الكريم 

 وباللغات المفمومة لدى الفئات المستمدفة، مثل:

 أ ـ التلفا،.

   .ي ـ اإلنترنت

  .ج ـ الحاسي اآللي

 الخاتمة:

وانه كتاب اهلل المنزل للبشرية على  عربية القرءان الكريم، إلىهذا البحث في مجمله عرض 
كافة الناس. لمعرفة تعاليمه التي تكفل لهم  ، وهو عربي خاطب به اهللوألسنتها ألوانهااختالف 

، فطبيعة الدعوة اإلسالمية العالمية تؤكد حاجة الناس النه كتاب دعوة واآلخرةالسعادة في الدنيا 
للجميع، ميسر للحفظ والفهم والعمل، لذلك كان من الواجب ترجمة معانيه لتصل أوامره إليهم، أما 
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عجازه فهي  من المستحيل الذي ال يدرك،.فهو معجز في نصه ونظمه ترجمة القرءان وأسراره وا 
وجرسه وترجمته، وال يستطيع الثقالن اإلتيان بمثله. أما ترجمة معاني القرءان فقد أجازها العلماء 

 إن في مختلف العصور كما بينا ذلك في موضعه، بغرض امتالك المعلومة وتمليكها لآلخر.
 استعملت بمعاني تحتفظ بليغة ألفاظا هناك بأن يجد ، الكريم القرآن ترجمة معاني في المتمعن

 تختلف أن الترجمة حقل في جّدا الطبيعيّ  من يعجز اللسان عن التعبير عنها، اإلقناع، أجل من
 وجود حالة في إالّ  صحيحة، وتلك خاطئة الترجمة هذه يقال وال الواحد، النّص  ترجمات

 .الترجمة على منهجّية مالحظات
 وضوح حيث من أخرى، لغة إلى تنقل أن يمكن القرآنية، والجملة اآلية، أن على البحث أكد

 وكذلك الربانية، بالمعاني تزخر التي وبنيتها نظمها، صورة هو نقله يمكن ال ما ولكن معناها،
 والمقطع، األية، رحم من القرآنية، اللفظة رحم من المتناسلة المعاني هو نقله، يمكن ال مما

 .والسورة
البحث إلى إن، هدف الترجمة هو إيصال معاني القرءان وتعاليم اإلسالم و إيصال  وقد خلص

المعلومة  الدينية إلى غير العرب من المسلمين. وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وقد منع 
العلماء ترجمة  ألفاظه . وثمة معوقات تقف في وجه ترجمة معاني القرءان منها سعة اللغة 

د دالالت األلفاظ حسب الجملة والموقع، وقد سبق ذكر بعض األمثلة. ومهما كانت العربية وتعد
الترجمة في مستواها ال تعطي المعني بالصورة المطلوبة منه هذا إذا كان كالم من البشر فكيف 
بكالم الخالق. ولذلك يمكن إيصال المعلومة العامة عن طريق الترجمة ونشر الترجمة بالوسائل 

 مقروءة والمسموعة وغيرها.المختلفة  ال
وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها لنتائج منها : إن القرءان معجز في نصه أيضًا معجز في 
ترجمة معانيه والتي تتم غالبًا وفقًا لفكر المترجم ومذهبه الفكري وترجمة النص لقرءاني هي 

 تقريب للمعنى ال تحقيق للنص. 
توصي الدراسة بتوحيد جهود القائمين على أمر الترجمة وأحكامها في نقل معاني القرءان إلى  

ها اإلمكانات المختلفة اللغات المختلفة للحصول على نتائج مرضية عبر مؤسسات وأفراد توفر ل
جل إبالغ الناس دعوة اهلل وفقًا لمنهج اإلسالم أتحقيق هذا الهدف الرسالي  من والوسائل ل

وسطي  المعتدل وعكس الصورة الحقيقة لإلسالم القائم على التسامح واألخالق الكريم ومعاملة ال
 الناس بالتي هي أحسن، في ظل إعالم مغرض يشين صورة اإلسالم في أذهان الناس.

 :المصادر والمراجع
أبيي القاسيم تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبيد هللا بين  ،ابن تيمية  .1

هييـ( التدمرييية: تحقيييق اإلثبييات ل سييماء 827بيين محمييد الحرانييي الحنبلييي الدمشييقي )المتييوفى: 
والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع المحقق: د. محمد بين عيودة السيعوي الناشير: مكتبية 

 م2222هـ / 1221 ،6طالرياض  -العبيكان 
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