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  ٭التحديات و احللول: ترمجة القرآن

  
  ١حممدحسن تقيه

  
  ١٨/٧/٨٤: تاريخ پذيرش          ٢٢/١٠/٨٢: تاريخ دريافت

  
ها حنن يف القرن اخلامس عشر و القرآن الكرمي هو الكتاب السماوي الوحيد دون أي حتريف و اليـزال                   

هذا البحر الزاخر اإلهلي، دوراً عظيمـاً يف        يرشد و يهدي سكّان العامل خاصةً األمة اإلسالمية كما يلعب           
الت     شريطة أن ن   اطور الثّقايفّ و احلضاري هو حقّـه و هـذا مـا         و ننعم بشرائعه  اللّه  نهل من كالم    لبشري 

  . املباديء القرآنية و مضامينهایيتطلّب منا أن نتعرف عل
يد كانت حاجة ماسنويه هنا أن ترمجة القرآن امن الت ة و ضرورة ال تنكر منذ بزوغ اإلسالم وأنّ البد

جهداً كبرياً و أن يبذل العامل اإلسالمي الواقع الراهن لترمجة النصوص املقدسة خاصة القرآن الكرمي يقتضي 
 تقلصت فيه املسافات بني البلدان اإلسالمية و كثرت فيه أجهزة             عمالً دؤوباً، يف حني أننا نعيش يف عصر       

ورة اإللكترونية فعلينا أن نأخذها بعني االعتبـار كمـا          تصاالت و املعلومات و هو عصر الثّ       و اال  ماإلعال
غات  لألمة اإلسالمية عن رسم خطّة يف جمال ترمجة القرآن الكرمي تستهدف إنشاء مركز لترمجته باللّ               یالغن

لد إسالمي   ب یعلالتقتصر   دروسةاألجنبية يف منظمة املؤمتر اإلسالمي  و حسيب أن أذكر أنها خطّة شاملة م             
 دور فاعـل يف  لتوفري جهد جديد - و إن هي متأخرة -فهذه اخلطّة   واحٍد بل تعم مجيع البلدان اإلسالمية     

خالصة القول   ف هاهعوبات الّيت يعانيها املترجم ويواج     التحديات والص  یساحة الترمجة كما يشري الكاتب إل     
األمة اإلسالمية وحدها بل ختدم العامل يف اكتساب طريقة صحيحة وـج            م  دالخت أنّ ترمجة القرآن الكرمي   

  .كامل ملعرفة حياته

  
   القرآن، ترمجة، ترمجة القرآن، النصوص املقدسة:  الرئيسةلكلماتا

  

                                                 
  و إبداء املالحظات القيمة ص ألستاذي الكبري ،األديب الفذّ ، الدكتور نادر نظام طهراينّ ملراجعة النص اللّغويةشكر خا*
   ايران–، طهران اعداد املعلمنياالستاذ املساعد جبامعة  .١
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 احللول التحديات و: ترمجة القرآن

 ١٠

   املقدمة-١
قل لئن اجتمعت اإلنس و اجلن علي أن يأتوا مبثـل هـذا             

 .)١(ظهرياً القرآن اليأتون مبثله و لو كان بعضهم لبعٍض 
 لرفع األدوات املفيدة    یتعترب ترمجة الكتب و املقاالت إحد     

 كلّ لغة يف ااالت العلمية و الثّقافية و االجتماعية و           یمستو
و بعـضها بـبعض      ة و هي الّيت تصل جمتمعات بشري      …اخل  

تواكب ازدياد االتصال بني األمم و الشعوب لسد حاجـام          
 يوماً بعد يوم لـديهم       يزداد هذا الشعور فمما يلفت النظر أنّ     

ضرورة حيوية ال تنكـر ألنهـا        اليوم  تعترب  بأمهية الترمجة الّيت    
الوسيلة الصاحلة و اجلديرة القتباس العلوم و الميكن جتاهلـها          
ألنها أداة تطور الشعوب و تفتح العقول و القرائح و ازدهـار            

  .الثّقافة و اللّغة واحلضارة البشرية
م فهـي  ارقي حضار كان للترمجة أثر يف تقدم الشعوب و  

 لّقدمية قدم اتمعات البشرية ال ميكن حتديدها فاإلنـسان األو        
واإلشارة  اطقني بلغتهم باألمياء  الن ة الترمجة لتفهيم غري   ليبدأ عم 
مان ألسباب  يف تلك احلقبة من الز     تتطور  مل  هذه الطّريقة  إلّا أنّ 

تدمري احلضارات و إبادة معامل الثّقافـة يف        : تهاعديدة، من مجل  
الفتوحات و احلروب مثّ خطت خطواٍت فاكتسبت يف العـامل          
أمهية خاصة حيث احتلّت مكانة مرموقة و اليوم أصبحت جزءاً          
ال يتجزأ من الثّقافة و اللّغة و احلضارة و تلعب دوراً هامـاً يف              

   بنا أن نعلم    یتوطيد أركان علوم شت ها ج   فحريو هـي    سر أن
 ّإليها و لذا   ة رائعة جتذب املخاطب     جحإذا كانت نا   ةتزداد أمهي

و ال ميكن إغفال هذه القضية و غض النظر عنها و جتاهلـها             
ر تأثريها     البدأليف و الكتابة و     الّذي اليقلّ عن دور    أن نقدالت 
أليف و لكن أنّ البعض يعتربها   یحتكلّ ترمجـة    أصعب من الت

 امبا و   ترجم من االلتزام    م متتاز بقواعد و أصول البد لل      ناجحة
 هي الرصيد الثّقـايفّ     – خاصة النصوص الدينية     –الترمجة  أنّ  
اليوم من ضـرورات          للش رمجة تعدة التعوب املختلفة فإنّ عملي

 استدالل ففائدا تكمن يف معرفـة       ة كثر یتاج إل حتاحلياة و ال    
ة و    عوائالرـ         األدبي  یالفكرية العاملية و كـذلك احلـصول عل

املعلومات العامة فهي من عوامل تقدم الشعوب و تطورهـا و           

أن الترمجة وثيقة الصلة بالتـأليف       - يف اعتقادي    - مرد ذلك 
تذكيها يف لغة الترمجة شـريطة أن        ألنها ختصب لغة املؤلّف و    

رمجة باالعتماد عل    تتمة التالفكر و األسلوب و     الذّوق و    ی عملي
  الـنيب   وفق خطّة مدروسة و مما يلفت االنتباه إليه  هو أنّ           یعل
و ) ٢ (ات األجنبية غ تعلّم اللّ  یقد حثّ بعض أصحابه عل    ) ص(
 رمجة مكانة مرموقة يف الدين اإلسـالمي      أنّ للت  یعل  دليل ذاه

يادي  لذا فعملية ترمجـة       الر ها البالغة و دور   هاأمهيت عن   فضالً
تعطي العـامل  للنصوص الدينية مهمة تارخيية جيب أن خنطّط هلا   ا

مثراا و لكن كلّ خطّة توضع جيب أن حيدد هلا هدف يـرام             
اخلطّة من توفري    جانب هذه    یالبد لنا إل  الوصول اليه و بلوغه ف    

     وجوب  : جاح ، منها    مجيع األسباب الّيت تضمن هلا النااقترا 
وهلا و شروطها ألن هذا األمر اليتطلّـب        باديء الترمجة و أص   مب

ليس أي نقل لنص يف لغة      ط و   معرفة لغيت األصل و الترمجة فق     
قـل شـروط و      للن ما إن و هو الترمجة،    ی نص يف لغة أخر    یإل

 هذا األسـاس ينبغـي      یأصول حمددة ، فالبد من مراعاا فعل      
رمجـة   أن ليس للت   یأر« : لمترجم أن ينقل النص نقالً دقيقاً     ل

فأنّ هذه  ) ٣(»قيمتها حقّاً إلّا اذا كانت صورة صحيحة لألصل       
 إذا كانـت    السيما تأطري الترمجة و تقعيدها      یاحلركة تفتقر إل  

 مالئمة للغاية   وطشرتتوفّر هلا   الترمجة ترمجة القرآن الكرمي الّيت      
ة عن   لألمة اإلسالمي  یفالغن. یبالنسبه لترمجة النصوص األخر   

 ترمجة الذّكر احلكيم يف حني أنّ االستعمار يوجه         رسم خطّة يف  
هـابيون  ر املـسلمني إ   إنّ: ماً كثرية للمسلمني، من مجلتها      

ـ        و  و اخل   متخلفون     یهكذا جند أنفسنا إزاء مشكلة حتتـاج إل
ـ          األسـس   یجواب حاسم فيجب إجابته منطقياً علميـاً عل

ـ إراإلسالمية و املعايري السلمية و أفضل جواب له       ـ جاع  یه إل
ـ   سالقرآن الكرمي عن طريق الترمجة فانّ الشرط األسا        اح  يف جن

هذه اخلطّة هو أن نأخذها بعني االعتبار ألن ترمجة كتاب اللّه           
  .ان املختلفة يالكرمي هي قناة تصلنا مبصادر األد

و للمترجم شروط عامة و خاصة و أما العامة فهي الّـيت            
رمجان من أن يكـون     البد للت «:  أربعة منها    یيشري اجلاحظ أل  

بيانه يف نفس الترمجة ، يف وزن علمه ، يف وزن املعرفة و ينبغي              
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 دحسن تقيهحمم

 ١١

         اس باللّغة املنقولة و املنقول إليها حتيكون  یأن يكون أعلم الن 
الترمجـة  «أو شحادة اخلوري يعتـرب      ) ٤(»فيهما سواء و غاية   

نقـل، و   األمانة يف ال  : جيدة إذا كانت ختضع لشروط ، أمهّها        
الدقّة يف اختيار اللفظ، ووضع املصطلح الصحيح موضـعه و          

  ٥(» عبري و اإلسراع يف اإلجناز    اإليضاح يف الت (   و اآلن من املهم 
     روط يف حاالت عديـدة شـرط       أن نؤكّد أن مراعاة هذه الش
تلك الشروط أن نعـرض     ممارسة  ضروري و لكن البد لنا بعد       

لكرمي ألننا حينما نتكلّم عـن      الشروط اخلاصة ملترجم القرآن ا    
ترمجة الذّكر احلكيم البد من تأطريها و التخطيط هلا ألنّ هذه           

 حلّ شامٍل   ی مالحظات خاصة لكي نصل إل     یاحلركة تفتقر إل  
 سنشري إليها  يف     –و إن يعترض ذلك من صعوبات و عقبات         

تتطلّب وضع خطّة شاملة لرفعها و لكـن مثّـة           –قسم آخر   
نتباه إليها هي ارساء هذه اخلطّـة أي تـأطري           جيب اال   ظاهرة

      رمجة وفق األسس و     ترمجة القرآن الكرمي و تقعيدها و السري بالت
القواعد الّيت تتضمنها اخلطّة و ال خيفي ما هلذا العمل من أمهية            

  .بالغة يف العقود األخرية
 - ينتج مما تقدم أن لترمجة القرآن الكرمي شروط خاصـة         

   هذه احلركة أنّ و –سلفاً ها يإلكما أشرنا 
ب معرفة لغيت األصل و الترمجة فقـط بـل جيـب            التتطلّ

  :االقتران مبباديء و أصول ختصها، منها
 إنّ معرفة القواعد الصرفية و النحوية العربية هـي          -الف  

  ؛ عنها ألي مترجمیالعدة الضرورية ال غن
ة و فقـه     الترمجة ترتبط بشكل وثيق مع علم اللّغ        إنّ -ب  

  ؛تنياللّغة العربي
 إنما جيب أن يكون املترجم خمتصاً يف املوضـوع أو           -ج  

 كما جيب أن يكون عارفاً باألفكار القرآنية و مضامينها          تضلعاًم
  ؛القيمة
ة تلعـب دوراً    البالغة العربي أنّ   من اجللي الواضح أيضاً      -د

  .هاماً فيجب أن نأخذها بعني االعتبار
الترمجة البد من توفري هـذه الـشروط و           جانب هذه  یإل

الميلكها، جاح فاملترجم الّذي    الّيت تضمن هلا الن   سائر الشروط   

 ـة      فل مسؤوليته   ال يتحمبعض املترمجني جيهلون املراحل املبدئي
ة  یعلوها  سو مل يدر  ) ٦(رمجة  للتهم     أسس علمية و لكنأكادمي 

  .يعتربون أنفسهم يف حلبة املترمجني الكبار
 الترمجة فن، وذوق، وعلم و لكـن        أنّو ليس من شك يف      

 ة خشب ی املترجم أن يلعب دوره كما يلعب املمثل عل        یجيب عل 
 وظيفة املترجم أن    املسرح رغم أنه يواجه بعض التحديات ألنّ      

هذا االتـصال  يتوسط بني املؤلّف و املخاطب وجيب أن يكون       
أوثيقاً متقناً اليتجز.  

 اجلهد الّذي يبذله املترمجون يف أرجاء العـامل         إني ال أنكر  
ـ        أنّ بعـض املستـشرقني       یاإلسالمي و لكن جيب االنتباه إل

 القرآن الكرمي و اإلسالم ففي ترمجـة الـذّكر          یيتحاملون عل 
فكاتب هذه  . م املفسدة هدافهاحلكيم يبدون آراءهم السلبية و أ     

بأنّ يف ترمجة   ة الّيت أخربه صديقه     لّحظ تلك ال  یطور لن ينس  الس
   ة من قبل بلٍد أخطاء فاضحة فيجب       القرآن الكرمي باللّغة الروسي

     أن نسأل األخوة املسلمني ملاذا التت يف ترمجة كتاب اللّه و      شت
  ملاذا انقطعت الص   ة اإلسالميهذه املشكلة حتتـاج    ف .ةلة بني األم

ـ یي إلم خطّة تری أية حال إل  یعل رمجة املوحختـضع دة فال الت 
ـ  …ة و ياسية واالجتماعية واالقتصادي روف الس لظّل  ر الّـيت مت

   ة بل املهمبالبلدان اإلسالمي       أن يقوم مترمجو العامل اإلسـالمي 
ادي يف العامل كلّه فهذه اخلطّة تريد أن توطّـد و           ريبدورهم ال 

تثبت وحدة األمة اإلسالمية يف مجيع أرجاء العامل مع وجـود           
ة األواصر الدة املمتازةالطّينييب.  

       ذا الـس أن أختتم حديثي ؤال كمـا يتـساءل     هنا أود
 وحده القـرآن   هل جيدر أن يترجم كلّ بلٍد إسالمي      : الكثريون
  ؟ وهل يصلح ذلك الكرمي

دعو املترمجني املسلمني يف أحناء العـامل       نهذه املقالة   إننا يف   
  .ؤال ذلك السنإلجابة عل

  
  ا املترمجون التحديات الّيت يواجهه-٢

تواكب الترمجة ازدياد االتصال بني األمم والشعوب وحري بنا         
ـ     یأن نعلم أن اإلنسان املتحضر يسع       ی يف عصر االتصاالت إل
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 احللول التحديات و: ترمجة القرآن

 ١٢

 ی خالصة معارف اآلخرين يف العامل وبـاألحر       یاحلصول عل 
املادية واملعنوية ومن مثّ    اآلخرين   منجزات   یالع عل حياول االطّ 
 احلـضارة   أبناء جنسه ولغته فمن اجللـي أنّ       بقية   یعرضها عل 
ة اليوم تتطلّ   البشريالكـرمي   ب العناية بترمجة القـرآن    ة اإلسالمي

تكتسب أمهية خاصة يف    و أن   و ال يرقي إليها شك      ترمجة دقيقة   
 كما أشرنا إليها سابقاً     –العامل اإلسالمي وهي ضرورة إسالمية      

ـ    ال تنكر وأداة هامة لنقل املعار      –  أصـحاب   یف اإلسالمية إل
  يات الّـيت تواجهنـا        الثّقافة واحلضارة العامليحدني ولكن من الت

 بعض علماء اإلسـالم     أحياناً يف بعض البلدان اإلسالمية هو أنّ      
يرفضون ترمجة القرآن يف حني قد شـهدت العقـود املاضـية            

    ا من قبل الغربي ـ     االهتمام  أهـدافهم   یني يف سبيل الوصول إل
فكانت هلذه اخلطّة تبعـات       القرآن الكرمي  یل بعضهم عل  فتحام
حتقيق ية كثرية ألنها أسفرت عن حتريف القرآن أحياناً بسبب          بسل

ـ      یفعل. الفاسدة يف ترمجتهم  أهدافهم   ة  هذا األساس يعتقـد ثلّ
نا أضـرار   حلقتحناول ترمجته     من علماء اإلسالم أنه إذا مل      یأخر

تنازع واجلـدال بـني   لافضها  الميكن تعوي  ةفادحة وخسائر كبري  
    حكماً يف  » األزهر«  أن يصدر  ی إل یهاتني الفئتني من العلماء أد

كان هذا املشروع مـن األمهيـة       بترمجة القرآن و  م  ١٩٣٦سنة  
قّة  الد ی ألي مترجم يتوخ   ا ضرورة البد منه   هحبيث أصبح تنفيذ  

        اً بعد  عور يوم يف ترمجته واملهارة واإلتقان يف عمله فازداد هذا الش
يوم لديهم بأمهية الترمجة هذه فاستمتع العامل كلّه منها وكان فيها           

العـامل  نفع كبري وأثر حممود للعامل اإلسالمي ومن مثّ احتيـاج           
الروحي ـ         والنفسي  ه هو الّذي أثار املسلمني فاكتسبت الترمجة في

در جيهل  :  احلديث عن هذا التساؤل    وتفتق  أمهية خاصة وبالغة    
  قة يف الترمجة ؟مة اإلسالمية أن تكون متفراألب

مبا أن الباحث ال يدعي الكمال لنفسه يف هذا املضمار وال           
 قطعهـا   يتجاهل أتعاب املترمجني بل يقدر اخلطـوات الّـيت        

 رغـم   - یاملترمجون املسلمون لترمجة الذّكر احلكيم إلّا أنه ير       
  ازدياد جماالت الن   ة يف مجيع البلدان نوات األخريشاط فيها يف الس

فإني .  يف بلده اخلاص   هواه ی كلّاً منهم يترجم عل    -اإلسالمية  
 هذا النوع من التحديات الّيت تواجهنا اليوم يف حني          ألعتقد أنّ 

    ال هنا للتسع اـة       ال يتهودات الفرديوسع يف بيان هذه ا
مي ولكن اجلهد الّذي يبذله املترمجون يف أحناء العامل اإلسـال         

   ت وال يكفي أن يترجم كلّ بلد وحده         فيه نوع من التبل شت
جيب أن تساهم مجيع البلدان اإلسالمية يف جمـال الترمجـة           
فالصالت املوجودة بينها أرضاً وتأرخياً و ثقافةً وأدباً وعلماً         

غم  انقطاع الصلة الثّقافيـة احلامسـة        رتوحد األمة العريقة    
ة حبيث     املة بني العامل اإل   الشة وخارجيألسباب داخلي سالمي

  سعوهو موضوع    –ة املعاصرة   ذبلت الثّقافة اإلسالميلـه   يت 
اهرة الّيت متثـل     فهذه الظّ  – يف دراستنا املختصرة هذه   ل  اا

الواقع  تعارض األهداف األصـلية اإلسـالمية ألن ترمجـة           
 غري عـرب  القرآن الكرمي تستهدف توحيد املسلمني عرباً و      

ها تبدو ومضات صلة جديـدة  بينـهم السـتئناف           ند أ بي
ـ ا عالقام املتعددة اجلوانب خاصة بعد     سبتمرب فالتحـدي   ل

اين الّذي يعانيه املسلمون هو انقطاع الصلة الثّقافية بينهم         الثّ
          مه مترمجو القرآن الكرمي يف العامل اإلسـالميا قدونستنتج مم

 منهجيـة كاملـة     یإل قرأن حركة ترمجة القرآن الكرمي  تفت      
الصيغة فإذا كانت األمة اإلسالمية اليوم تعاين تعددية املناهج         
فيها فإنّ مثّة ما يوحد صفّها حول أهداف ترمجـة الـذّكر            

 احلكيم الس ي  ائعة ف امية الرحدالث منها عـدم تقعيـد      الثّالت
الترمجة وتأطريها يسبب مـشاكل ومـصاعب للمتـرمجني         

ـ  ی لنا عن رسم خطّة للوصول إل      یناملسلمني فالغ  سيق التن
  امل و التل الطّالشريق فـإنّ  حوير األساس ألننا مل نزل يف أو

      ة جيب التة تارخييخطيط هلا ورمسها   ترمجة القرآن الكرمي مهم
  .بشكل يليق اتمع اإلسالمي كلّه ألنها ستفيد العامل مجيعاً

  من الت بل الّـيت     البديـسلكها املترمجـون     نويه هنا أنّ الس 
 حني أنّ  رواد الترمجة       آخر يف  ی إل شخص ف من تلاملسلمون خت 

رمجة بحث عن طريقة ناجحة للت    ال ب ونيف العصر احلديث يقوم   
اجلهات املسؤولة تـدعيم     بيد أنّ الشعوب املسلمة تتوقّع من       

ترمجة القرآن الكرمي إلفادا املسلمني يف العامل كلّه عنها ولكي          
ثقافتنـا  ب یحاجات سكّان العامل ولتعريف األمم األخـر      تلبي  

  .األصيلة 
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 دحسن تقيهحمم

 ١٣

أنواع االتصاالت املختلفة   الّيت هي أهم    حركة الترمجة   إنّ  
ـ         القـرآن   ةاملرئية واملسموعة واملقروءة  تلفت نظرنا لترمج

فة ومنسقة إلرسـاء    ثّالكرمي الّيت تقتضي بذل جمهودات مك     
ـ   الترمجة الن الثّقافة اإلسالمية ولكن عملية       یاجحة حتتاج إل

طور اهلائـل للعلـم     بنات األساسية يف حني يستدعي الت     لّال
      قنية تبادل املعلومات ففي ضوء هذا التـ   والت  یطور جيب عل

العامل اإلسالمي القيام بدوره الريادي ولكن ال ميكن إغفال         
   صوص الدن   ينيـة وطقوسـها     أنّ ترمجة النبعـض  تتـضم

ها لغة الوحي وترمجة لغة الـوحي        عقيدات واخلص التائص ألن
ة للغاية ألنها كالم اللّه املُرتَل وليست بكالم اإلنـسان          عبص

     ي بنا أن نعلم أنّ للنوحر ة الذّكر احلكيم    صوص الدة خاصيني
 فهذه القضية   یعظمة بالغة ال ميكن قياسها مع نصوص أخر       

خيطـيء يف   ب اية الدقّة واالهتمام ألنّ اإلنسان قـد         تتطلّ
 يف ترمجة القرآن ايد جرمية ال       أطخلترمجة  النصوص ولكن ا    

صوص  أنّ للن  یوية إل  عقوبات إهلية كما جيب التن     ففيهاتغتفر  
ق ال نظري       الدة القرآن الكرمي أسلوب شية خاصـ   يني  یله فعل

املترجم الّذي يروم ترمجة ناجحة أن يـضع خطّـة شـاملة           
    ة وثاقبـة      وأسلوب عمل متشابه يف الترمجة وينظر نظرة حاد

 والشكل واملضمون يف النصوص الدينيـة       یألنّ اللّغة واملعن  
ـ             یمرايا ومالمح، هي الّيت حتدد بنيتها وهي الّيت تقـوم عل

 رموز ختص     رمجة الدة فتظلّ التة هي أحد   ب ثقافتنا اإلسالمييني
ها  جيب أن نلفت النظر إلي     یاجلسور الّيت نعربها ونقطة أخر    

      ـة   هي أنّ مجهور املسلمني حيملون قيماً إيدئولوجية وعقائدي
ة األخر     بالنينيصوص الدمـن    یسبة للقرآن الكرمي والن فالبد 
 یقيقة الّيت تؤثر تأثرياً إجيابياً عل      طريقة الترمجة الد   یجوء إل اللّ

 املسلمني ولكن بعض املترمجني عمـدوا       یالعامل وخباصة عل  
حـسب تعـبري فيكتـور      ( عميةجهيل والت  نوع من الت   یلإ

الّيت تعد ضرباً من االحنـراف عـن معـايري          ) اشكلوفسكي
ـ   الترمجة القيمة وأصوهلا الشيقة ألنهم مل يدركوا       ار هذا التي

املعقّد يف الوقت ذاته، كما أشرنا سابقاً أنه يوجد نوع مـن            
ة فعل    التصوص الدينياملترجم أن حيلّ هذا      یعقيد يف الن عقيد الت

 أساس أصول و مباٍن و قيم فـوجيز الكـالم هنـا أن              یعل
  ـ عاملي لغة الوحي والقيم االيدئولوجي ة يرتبطـان  ة العقائدي

 جتاهلـهما     بشكل وثيق مع ترمجة القرآن ايـد مـستحيل       
ا يلعبان دوراً فاعالً جذرياً أساسياً و يعتربان سر جناح          مألنه

  . بالفشلبأصيما هاملترجم وإذا ما أمهل
 يف  ضوأما التحدي اآلخر الّذي يواجهه املترجم هو اخلـو        

مثل هذه األعمال واآلثار الّيت تستدعي إتقان املتـرجم لغـيت           
األصل والترمجة بيد أنه جيد املستقري حلركة الترمجة القرآنيـة          
إنتاج ترمجات غري مقبولة وغري مفهومة ألن املترجم ال يتـزود           

رمجة  والّذي يعنينا يف هذا املقام أنّ مثّـة          ت وامل ةيغتني األصل باللّ
كثريين من هوالء املترمجني مل يدرسوا الترمجة  حسب األصول          

 و ال يتـسع اـال        مارسوها بالتجربة  األكادمية و العلمية بل   
 ـ      ماالستقصائها وإن اظر يف تـراجم     أكتفي باإلشارة إيل أنّ الن

 ظاهرة مرة بارزة تواجهنا وهي      یملني يف حركة الترمجة ير    االع
 منوال  یغتني و هم ينسجون عل    أن بعض املترمجني ال جييدون اللّ     

يف أنّ هذا العامل يكون         الن اشئني و ليس مثّة شك     له أثر سـليب
  . بين يف الترمجة القرآنية
غتني و عدم ختصصه    إجادة املترجم اللّ  عدم  فصفوة القول أنّ    

 حتريف الـذّكر احلكـيم      یدي إل  قد يؤ  ه حد یيف كل لغة عل   
 البد من إلقاء   یو من ناحية أخر   ) ٧( ً  يعترب مترمجاً خائنا   حينئذ

 املعوّقـات و العراقيـل الّـيت        یبإجياز عل  و لو    بعض األضواء 
  : يواجهها املترجم املسلم و هي

 أسلوب الترمجة الـصحيحة املوحـدة       یاالفتقار إل : أوالً  
رمجـة       ة يف ترمجة الق   والالمنهجيرآن ألنّ املترمجني ال يبنون الت

 أساليب ی أسس علمية وأكادمية بل بشكل جتربيي قائم عل       یعل
  خاطئة يف كثري من األحيان؛

عدم ختصص املترجم يف هذا املـضمار ألنّ بعـض          : ثانياً
املترمجني يترمجون كل نصٍّ و هذا األمر ال يليـق بالنـصوص            

  الدينية وخاصة القرآن الكرمي؛
عدم وجود معاجم املصطلحات القرآنيـة يف كافّـة         : ثالثاً

  ؛قرآنية فال يستفيد املترجم منهاجماالت العلوم ال
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 احللول التحديات و: ترمجة القرآن

 ١٤

عدم خماطبة اجلمهور و تصنيفهم وفق فئآت و أعمـار          : رابعاً
   نة فاألطفال و النيف ترمجة توافق سين عمرهم و         معي اشئني هلم احلق
  و أيضاً عامة الناس؛ ن و العلماء وفكذلك الشباب و املثقّ

عدم االستفادة من املـصطلحات اليوميـة بـل         : خامساً
   أحياناً؛ ةالكلمات املهجور

عدم االستفادة من تفاسري القرآن املختلفة يف ترمجة        : سادساً
   ؛ألنه جيب إدخال آراء املسلمني مجيعاًالكرمي القرآن 
ق مع  بالرغم من أنّ ترمجة القرآن ترتبط بشكل وثي       : سابعاً

   فس والتاريخ واالجتماع والفقه وغريهـا فـال       علوم اللّغة والن
  تؤخذ هذه العلوم بعني االعتبار؛

رمجة وغـري   عدم التمييز بني املصطلحات الصاحلة للت     : ثامناً
  الصاحلة هلا؛ 
 النقاد املتضلعني واملتخصصني يف الترمجة      یاالفتقار إل : تاسعاً

تراجم القرآن الكرمي  فهذا النقد يرفع        القرآنية ألنها إذا نقدت     
  . ترمجة القرآنیاإلامات والتعقيدات الّيت ختيّم عل

  …واخل
       نكـاد ال    یفبينما جند بني أيدينا ترمجات عديدة بلغات شت 

نعثر علي ترمجة قيمة و دقيقة ولست أقصد اآلن أن أشري إليها            
 يكن هنـاك    إنه مل : عيد العملي أستطيع القول      الص یولكن عل 

 النجاح أو اإلخفاق يف الترمجـة       یجناح أو فشل ألننا بالنظر إل     
 جناح أو فـشل     یالقرآنية جند أنّ هناك عوامل خمتلفة تؤدي إل       

دة فيجب علينا أن نعاجل مسائل وقضايا كثرية ومعقّ       . ترمجة ما 
تكون هلا أصداء عالية يف الترمجة القرآنية وال نرانا نغـايل إذا            

 القول أنّ هدف الترمجة القرآنية هو تقـدمي تـراجم           یذهبنا إل 
علمية أكادمية مالئمة  توافق اتمع اإلسالمي ولكن حقـل           
الترمجة القرآنية مازال شبه جمهول يف العامل اإلسالمي كلّه فقد          

  رمجات و البحوث و األعمال املتنـاثرة هنـا         ظهرت بعض الت
مما يبدو مهما يف هذا املقام      وهناك يف بعض البلدان اإلسالمية و     
 نتيجة عملية إلّا إذا وحدنا یأنّ  هذه اجلهود الفردية لن تصل إل      

الترمجة القرآنية فإنّ األجانب ال ميلكون احلـوافز نفـسها وال           
يدركون احلاجات نفسها لالهتمام بترمجة الذّكر احلكيم كما        

سلمني أخذ   املعنيني امل  یيلمسها املترمجون املسلمون فيجب عل    
ـ املبادرة بأنفسهم و التعاون أيضاً ومما الشـك فيـه أنّ إ         اد حي

        ة مطلب ضروريينيصوص الدة لترمجة النالة إسالميمسامهة فع
  لتفادي الت وملح ة اململّة وا  رمجات التفإنّ الفائدة   ةيلالمنهجكراري 

 ی عل العملية من الترمجة هذه  ال ميكن حتديدها إلّا بعد احلصول          
إنتاج ترمجات مقبولة ومفهومة وجتدر اإلشارة هنا إننا لو قمنا          

رمجات القرآنية الّيت خترجها مطابع العامل اإلسالمي        لتابإحصاء  
نقيح واملراجعـة ولكـن     تدقيق وت  یلَوجدنا معظمها حيتاج إل   

 مرحلة  ی هذه احلقيقة ستصل يف يوم إل      يصعب القول اآلن بأنّ   
خلف هذا االهتمام و االحتفـاء بالترمجـة        الكمال الّيت تكمن    

زعات واألفكار القائمة يف   ن القول يف هذا املوضوع أنّ ال      یومنته
ـ          االستحـسان   یاألوساط القرآنية ترجع يف جزء كبري منها إل

 تقدم يف هذا املضمار ولكـن هنـاك         یوالقبول الّذي يؤدي إل   
ييـز أنـواع    العديد من املعايري والعوامل املختلفة تسمح لنا بتم       

 وينبغي االعتراف بـأنّ     - فيما يلي إليها     شري سن -خمتلفة منها   
 جهـود   یهناك جزءاً صعباً من عمل الترمجة القرآنية حيتاج إل        

فكرية مجاعية موحدة وهذا العامل من أبرز العوامل الّيت تنشط          
  - إن شاء اللّه-وتعزز وحتسّن حركة ترمجة القرآن 

  
  راحات احلُلول و االقت-٣

احللول والسبل الفاعلة الّيت تتناول بشيء       نستعرض يف هذا املقام   
 ـة        من الترمجة القرآنيفصيل دراسة اجلوانب املختلفة حلركة الت

فنخاطب يف هذه املقالة عقول دارسـي الترمجـة واجلهـات           
  مهم للعمل يف هـذا     صاً وحناول شحذ مه   املسؤولة بصفتها ختص

سة الترمجة القرآنيـة يف     راهتمام بد د اال تجس هكذا ي   و املضمار
       ثوب جديد وأفق  خمتلف ليكون أساس الت م والتر   قدمثّ إنّّ طـو 

 نوع من اإلصالح وهذا شرط أساس   یالتراجم القرآنية حتتاج إل   
ال ميكن جتاهله أو غض النظر عنه و كما ينبغي االستفادة مـن         

االتة لتطوير اخلطّة وتنفيذهابقجارب الس.  
ـ اجتذا يبدو جلياً أنّ يف مقدمة القضايا واال       هك ات الّـيت   ه

 الفكـرة لكـي     یيستهدفها املترجم، اطالع شامل متوازن عل     
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 دحسن تقيهحمم

 ١٥

البد من   املواضيع السالفة    ی مرحلة الكمال فبالنظر إل    یتصل إل 
املشاكل القائمة أمام املترجم    تزيل  ما هي احللول الّيت     : التساؤل
  ؟املسلم 

له يف جمال ترمجة     ال نظري  المي اهتماماً لقد شهد العامل اإلس   
  ميكن إمجاال القول إنّ نظام الترمجة القرآنية يتطـور و           و القرآن
ولكـن             الش ا يزداد يوماً بعد يوم يف عاملنـا اإلسـالمي عور

ية مة العلمية واألكاد الذّهن هو املنهجيیاملوضوع الّذي يتبادر إل
حة أنّ بعض املتـرمجني     ض الوا لترمجة الذّكر احلكيم و احلقيقة    

جيهلوا فاجلهل هذا يضر العامل اإلسالمي والثّقافـة القرآنيـة          
ن يف  ئياخصأللاإلسالمية يف العامل كلّه فيجب أن نفسح اال         
  .العلوم القرآنية أن يقوموا بدورهم الفاعل والريادي

و لـو   مما يبدو مهماً يف هذا املقام هو أنّ الشعوب املسلمة           
تعد   مدت دوهلا جتمعها مقو        ين ات ، من مجلتـها وحـدة الـد

  جل التالّذي يربط بعضها بـبعٍض وكمـا        والثّقافة والس ارخيي
 عملية الترمجة القرآنية يف كل بلٍد       ال ميكن أن تتم    اًسابقأسلفنا  

ترمجـة   ف »اليد واحدة التـصفَّق   « فباعتبار   ه حد یإسالمي عل 
تشارك فيه كـلُّ البلـدان       ا مجاعي اًجهد بالذّكر احلكيم تتطلّ  

  اإلسالمية بأي شكل من األشـكال فهـذه ظـاهرة بـارزة           
    ا يف عالَمنا اإلسالميف التنحصر فائد   الكرة  یحسب بل تتعد 

مثّ إنّ    .ة كلّها األرضي   ة   توطيد یدف إل هذه اخلطّةوحدة األم 
ينيـة  واصر الد اإلسالمية يف جمال الترمجة القرآنية مع وجود األ       

اهرة من أبرز الظّواهر الّيت تبدو نتائجها ومثراا        الطيبة فهذه الظّ  
 كلّ بلٍد إسالمي بـل إنـه        یلصاحلنا فإنّ تأثريها ال يقتصر عل     

هم ت مكان یيتجاوز العامل اإلسالمي و يعيد بتلك ، املسلمني إل        
ـ     یودورهم الرّيادي من ناحية أخر     ة  جيب االهتمـام مبنهجي

ة التـ   عطي ي  أن املترجم یفعل«: رمجة القرآني اليني  املوضوعني الت 
  وخاصة القرآن الكرمي و اإلجنيل       –يف ترمجة النصوص الدينية     

ة بالغة ومها –س املقدأمهي :  
يشمل هذا املوضوع   : عنصر حبك و نسج املوضوع    : أوالً

  ص والریوابط احلاكمة عل  بنية الن    ياغة  اجلمل خالفاً لعنصر الص
  الّيت تدرس العناصر الّيت حتتويها اجلملة ذاا؛ 

غتني املنقولة و   املواضيع الثّقافية ؛ من املمكن ثقافة اللّ      : ثانياً
إنّ العمـل   ف هذا األساس    یاملنقولة إليها غري متشاة جداً فعل     

     وضـيحات يف  الّذي يقوم به املترجم هـو إضـافة بعـض الت
  )٨(»اهلامش

راجم الق  بعضة الّيت نشاهدها   التة  رآنيتعاين مـن     اليوم عام 
كما نراها  . عدم ترابط اجلمل بعضها ببعضٍ    ركاكة و  و  انقطاع

ما من شك يف أن عملية الترمجة تقتضي        و). ٩(ترمجات حرفية   
 منهجية الترمجة القرآنيـة توطّـد       أنّاملنهجية فال نغايل إذا قلنا      

كمـن خلـف االهتمـام     من أبرز العوامل الّيت ت هيأركاا و 
 راسة املنهجيـة  دال  أمهية بالترمجة والتركيز عليها ومن هنا تبدو     

   . بشكل مایالكرب
 مضمون القرآن وشكله ومعناه وروحه      یمحافظة عل لفل

فكاتـب  .  املنهجية  دوماً   ی املترجم أن يلجأ إل    یجيب عل 
 نوعاً من التفاقم وعـدم االنـسجام يف         یهذه السطور ير  

  بأنـه ال     – القرآنية عامة ولكن جيب أن نعترف        التراجم
بعبـارة  ) ١٠(ميكن ترمجة الذّكر احلكيم مطابقة ألصـله        

، صياغة ترمجة مطابقة ألصل القرآن أمر مـستحيل         یأخر
. اقة البشرية ألنّ هذا األمر مبثابة قرآن آخر وخارج عن الطّ        

طّـة  خ إنّ االهتمام بالترمجة القرآنية تستدعي    فعليه  وبناء  
ـ       ش ن خـالل   املة تساهم فيها مجيع البلدان اإلسالمية وم

منظمة املؤمتر اإلسالمي  فهذه مرحلة جديدة وجهد جديد         
  .يف ساحة الترمجة القرآنية

) يف كـلّ بلـد    (كاتب هذه السطور يقدر اجلهود الفردية       
لعوامـل  لنها ولكن ال ميكن أن يترجم القرآن فرد واحد          ويثم
شعر تقيقة هي الّيت    حيحة والد  فترمجة القرآن الص   ؛ الذّكر ةالفسال

 الترمجة وحيس   ة بلغة األصل بل بلغ    ص القرآينّ  الن أنّباملخاطب  
  .بانّ اللّه تبارك وتعايل خياطبه مباشرة

 عالوة  –ن الكرمي   آهل حيمل مترمجو القر   :ميكن أن نتساءل    
: لـوم  ع –ة الّيت أسلفنا سابق احلديث عنها        الشروط العام  یعل
فس، واالجتماع، والفقـه، والقـانون، واألدب، اللّغـة،         الن

  االجتماع وغريها ؟
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 احللول التحديات و: ترمجة القرآن

 ١٦

  ة بالغة تتطلّ   إنّ هلذا السب معاجلة دقيقة يف حـني      ؤال أمهي
          ال لتفاصيل أكثر و لكن من منـهم يـدسع اـه   اليتعي أن

مـة   املسلمني عامـة ومنظّ یجيب عللذا  تلك العلوم   يستوعب  
 ة أن تأخذ هذا املوضوع بعني االعتبـار         املؤمتر اإلسالميخاص 

تختصر املسافات واحلدود الثّقافيـة بـني     فوجتعله نصب عينها    
 ألنّ االختالف القـائم بـني       یالبلدان اإلسالمية بسرعة قصو   

           ة والّذي يهـمرمجة القرآنياملسلمني ال ميكن أن حيول دون الت
ايل تنفيـذه يف     وبالت األمة اإلسالمية حالياً هو مراعاة كالم اللّه      

اتمعات الدولية اإلسالمية منها وغري اإلسالمية فكاتب هـذه        
 منظمة املؤمتر اإلسالمي  لتشكيل جلنة مـن         یاملقالة يقترح عل  

سلمني يف مجيع البالد اإلسالمية للترمجة القرآنية       مل ا كبار العلماء 
ة جوانب  الية الّيت تشمل كافّ   ف من أصحاب العلوم الت    وهي تتألّ 

  : ترمجة الذّكر الكرمي
جيب عليه أن حيمـل الـشهادة       (املترجم املاهر املتضلّع؛    : أ

ملمارسـة  إلی ا العلمية و األكادمية يف فرع علم الترمجة إضافةً         
  ؛)النظرية و التطبيقية

هادة العلمية و األكادمية    هو الّذي نال الش   (النحوي؛  : ب
     و در ألنّ يف التفهـيم     -سه و علّمـه     يف مضمار النحو العريب

  مرف عل  ف -التفهة        یإنّ التعيـة هـي العـداملواضيع النحو 
  ؛)ال تنكرالّيت الضرورية 
هو الّذي درس علم تفـسري القـرآن        (مفسر القرآن؛   :  ج

سنوات عديدة يف اجلامعات و احلوزات العلمية و مـن مثّ لـه         
  ؛)دراسات و حبوث و تأليفات يف هذا اال

 العقبه الكبرية الّيت تواجهنا هي املشكالت       إنّ(البالغي؛  : د
  ، اً املوضـوع هـذا     عارف صطالحية فعليه أن يكون   البالغيه اال 

  ؛)ةً تاممعرفة
هو الّذي  درس العلـوم القرآنيـة يف         (العامل القرآينّ؛   : ه  

  ؛ )، و يفهم القرآن فهماً دقيقاً اجلامعات و احلوزات العلمية
إنّ ضعف الترمجة يف لغة     (لغة الترمجة و منقحّها؛     أديب  : و

فظي و املعنوي للقرآن الكـرمي و       شويه اللّ  الت یالترمجة يؤدي إل  
  ؛ )هذه جرمية التغتفر

 القرآن  یف عل جيب عليه أن يتعر   (عامل اللّغة أو فقيهها؛     : ز
نسبياً و ميارس علم اللّغة أو فقهها ممارسة مفيدة و أن يكـون             

  ؛) اب النظر فيهامن أصح
هو الّذي درس الفقه والقـانون و       (الفقيه اإلسالمي؛   : ح

  ؛)يعرف العلوم القرآنية
فسي و لـه    هو الّذي درس علم اللّغة الن     (عامل النفس؛   : ط
  ؛)ام يف القرآنإمل

هـو الّـذي درس علـم اللّغـة         ( العامل االجتماعي؛ : ي
  ؛)االجتماعي ويعرف العلوم القرآنية

أريخ جيب عليه أن حيمل شهادة جامعية يف الت       (رخ؛  املؤ: ك
  ؛) حدهیوخاصة القدمي منه وخاض يف العلوم القرآنية عل

 جيـب   – كما أشرت سابقاً     –مالحظة ؛ باعتقادي    : (ل
  ؛)خماطبة اجلمهور وتصنيفهم فئآت ثالثة وفق األعمار املعينة

و اشـئني   ألطفـال والن   املتخصص يف أدب ا    ديب  األ) ١
  ؛)   علوم القرآن جيداًتقنال و يمل شهادته يف هذا احي(

 حيمل شـهادته   (و   العام    املتخصص يف األدب   ديباأل) ٢
  ) جيداًيةالقرآنالعلوم  قنيف هذا اال ويت

اخلـاص  املثقفني والعلماء   املتخصص يف أدب    ديب  األ) ٣
ارسـني واملثقفـيني    حيمل شـهادته يف األدب اخلـاص للد       (و

  ؛)القرآن جيداًعلی ف عيني ويتعرواجلام
من احلقـول   صوا ختصصاً دقيقاً يف كلّ حقل       الّذين ختص : م

  ؛ عالقته بالقرآنو حدة یعلالعلمية 
بيب الّـذي   راجعة الطّ  البد من م     مثالً املواضيع الطبية    فيف

   ؛مارس العلوم القرآنية
  ؛…إخل: ن

األمـة  كما ذكرنا سابقاً عن التراجم القرآنيـة فـبعض          
 ومـن   – كما رأينا    –فردية  لكوا  اإلسالمية غري راض عنها     

لقرآن الكرمي خيونه كما يشكل أضـراراً       ليقوم بالترمجة الفردية    
 الترمجة اجلماعيـة الّـيت      یجه أل غة الترمجة فعلينا أن نت    فادحة للّ 
 الن ة اآلنفة الذّكر   تضممة املؤمتر  منظّرجو من   فن .خب اإلسالمي

 – وإن هو متـأخر      –ع  ضووهذا امل  یأن تلتفت إل  سالمي  اإل
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 دحسن تقيهحمم

 ١٧

ة فـصفو . ألنّ واجبها الديين و وظيفتها اإلدارية يتطلب ذلك       
الكالم هي أنّ نظام الترمجة اجلماعية أمر ضروري وال ميكـن           

 أنّ ما   یإمهاله و إغفاله ولعلّه من اخلري أن نشري يف هذا املقام إل           
  ) إنّ شاء اللّه  (ولة وبكلّ بساطةبسه تقدم ذكره ميكن تطبيقه

 من الـضرورة    یتفصيل أكثر أر  ذكر  يتسع ل  ال  اال مبا أنّ 
، آمل من منظمة املـؤمتر      ی حلول أخر  ی إل – بإجياز -اإلشارة  

إن وجـد ذلـك     اإلسالمي أخذها بعني االعتبار والعمل ـا        
  :اً وهيمناسب
 وتوحيد األساليب     تقدمي وعرض أسلوب شيّق وصحيح     )أ

 يتطلب إزالـة    – القرآن الكرمي    -هذا البحر الزاخر  (املوجودة؛  
  ؛)ةالتراجم السيئّة وغري املتعارف

 تأسيس فرع خاص لترمجة العلوم القرآنية يف جامعات         )ب
  البلدان اإلسالمية؛

لدراسة أصول الترمجة ومبانيهـا     تدريبية   إقامة دورات    )ج
  وتأهيل املترمجني؛

ي لترمجة القرآن الكرمي جلميع لغـات     إقامة مركز رئيس   ) د
  ؛ …العامل
 توحيد مجيع املؤسسات واملنظمات املعنية بـالقرآن        )ـ ه

     ة    والربجمة هلا، حتت إشراف جلنة ختصة للعلوم القرآنية خاصصي
جنة تقوم بكلّ األعمال القرآنية فهذا األمر يوحد ويلم          وهذه اللّ 

   رأية القرآن الكرمي؛مشل األمة اإلسالمية بأمجعها حتت
تربية أساتذة خمتصني بالعلوم القرآنيـة يف كـلّ بلـٍد            ) و

  وتدريبهم حسب مذهبهم وعقائدهم دون أي تعصب وتزمت؛
رمجة من   إعطاء إجازة ترمجة القرآن الكرمي للمؤهلني للت       )ز

  جنة فحسب؛قبل هذه اللّ
ـ        اختيار الطّ  )ح ال الب واألساتذة يف كلّ لغة وإعطاء ا

  للعمل يف الترمجة؛
  غات؛ تأليف معاجم مصطلحات القرآن بكلّ اللّ)ط
ماح بترمجة القرآن الكرمي لغري ملسلمني ألـم         عدم الس  )ك

  قد يتحاملون عليه؛ 
  …واخل

إذا كان يل من كلمة يف خامتة املطاف فهي أنين ال أدعـي             
ع حباٍل من األحوال أنين قد أتيت بكل شيء فيما يتعلق باملوضو

د مع سعديوحسيب أن أردالش  ريازي:   
   وإن يك ال يسـطيع حصـر عيـوبـه

سففعفوك ميحو كلّ عيب من الن  
  
  وامشاهل
  .٨٨/القرآن الكرمي ، اإلسراء] ١[
]٢ [    الث،حابة، اجلزء الثّ  حممد يوسف الكاندهلوي، حياة الص 

  .٦٨٧ صم،١٩٦٨دمشق، دارالقلم، 
 القـاهرة،   -  مـصر  طه حـسني، حـافظ  وشـوقي،       ] ٣[

  .٩١ ص م،١٩٧٨داراملعارف، 
]٤ [   بريوت، لبنان،    اجلاحظ، احليوان، دارإحياء الت ،راث العريب

  .٧٦ص
 شحادة اخلـوري، دراسـات يف الترمجـة واملـصطلح           ] ٥[

٦٤ص. م ١٩٨٩عريب، دمشق، دار طالس،  والت.  
]٦ [      رمجـة، جملـة    ماريا جوليا سايرت، املراحل االبتدائيـة للت

  .٥٥ص . ش١٣٧٠، سنة ٤ اإليرانية العدد»مترجم«
أيها اخلائن، جملـة    …حممد عبداللّه الشفقي، أيها املترجم      ] ٧[

  .م١٩٨١، تشرين  األول، ٢٧٥د العريب، العد
 پورساعدي، أصول وأساليب الترمجة، الطبعة       كاظم لطفي ] ٨[

  .١٨٠ ش، ص١٣٧٦باعة اجلامعية، الثة، مركز الطّالثّ
ية هي الدقّة املفهومة بشكل خاطئ وهي احملاكاة         إن احلرف «] ٩[

   ة، الّيت تؤداإلخـالل  یي إلاخلاضعة خلصائص اللّغة األجنبي 
ـ یبقواعد اللّغة املنقول إليها، أو إل      ـ ی تشويه املعن  ی، أو أل

 أسعد مظفرالـدين  » شويه معاً يف أحيان كثريةاإلخالل والت
 . م ١٩٨٩طالس،  احلكيم، علم الترمجة النظري، دمشق، دار     

  .١٨٧ص 
]١٠ [      صوص املقده، ترمجه النصـور سـة،   حممد حسن  تقي 

 ش، ١٣٧٩) جمموعة املقـاالت  (الكرمي  البحث يف القرآن    
  .٢٥٩ص 
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 چالشها و راهكارها :ترجمة قرآن 
  

  1محمد حسن تقيه
  

و لَو كان بعضهم قل لَئن اجتمعت اإلنس و الجنّ علي أن يأتُوا بمثل هذا القران اليأتون بمثله  "
بگو كه اگر انس و جن، به خاطر آوردن مانند اين قرآن گرد هم آيند هر چند از  .لبعضٍ ظهيراً

  )قرآن كريم . ( مانندش را بياورند )توانند نمي(يكديگر پشتيباني كنند 
اكنون قرن پانزدهم است و قرآن كريم، تنها كتاب آسماني بدون تحريف، همچنان روشنايي بخش و 

اين درياي بيكران الهي، نقش مهمي در پيشبرد امور فرهنگي،  .ايتگرجهانيان ـ به ويژه مسلمانان ـ استهد
اي از كالم خداوندي  به نحو شايستهجامعه اسالمي جامعه ايفا مي كند؛ به شرط اينكه ...اخالقي، اجتماعي و 

ترجمه  .اخت و معرفت پيدا كنيمبدين منظور بايد هر چه بيشتر به مفاهيم و معارف قرآني شن. فيض برد
اي هيچگونه آشنايي با اين  مباني و اصولي دارد كه مترجم بايد بدانها پايبند و متعهد باشد؛ متأسفانه عده ،خوب

نگارنده خود را  .دآورن واملي ديگر به ترجمه روي ميو ع عالقه، تنها به منظور كنجكاوي مباني و اصول ندارند
به درستي  – دينيبه ويژه  – داند، ولي معتقد است براي اينكه ترجمة متون يكارشناس مسائل ترجمه نم

بايد ـ عالوه بر شرايط عام ترجمه ـ ويژگيهاي مهمي، همچون تخصص در صرف و  د، مترجم،صورت بگير
آني هاي شناخت علوم قر  يكي از راه عنوان امروز،  ترجمه به. و فقه اللغه را داشته باشد، تفسير بالغت، نحو

  - دينيبر سر راه ترجمة متون و چالشهاي موجود در اين مقاله ضمن اشاره به مشكالت نگارنده مطرح است؛ 
 فلسفة وجودي كند زيرا ميراهكارهاي ترجمه را نيز از تمامي جوانب و جهات بررسي   -به ويژه قرآن كريم 

 كريم توانسته است ميان زبان وحي و هاي موجود قرآن آيا ترجمهت ولي ارتباط ميان مردم جهان اس، ترجمه
هاي موجود، ما را به هدف   متأسفانه بيشتر ترجمهدر پاسخ بايد گفت كه مخاطبان زبان ارتباط برقرار كند؟

  .كنند نمي رساند؛ زيرا ارتباطي بين نص و مخاطب برقرار نمي و غايتمان
  

  متون دينيترجمة قرآن، قرآن، ترجمه، : واژگان كليدي
 

                                                 
  استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران. 1
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