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  للمؤلف أكمل حزيري عبد الرمحن.  .  قضااي ترمجة القرآن الكرمي يف ضوء دراسات الرتمجة احلديثة
 ISBN 978-967-491-015-0. 209ص .IIUM Press. كواال ملبور: 2019

 
   مؤلف الكتاب

متخصص يف اللغة العربية والرتمجة من قسم اللغة   وهو أستاذ دكتور   املؤلف أكمل حزيري عبد الرمحن
خترج ملستوى  العربية وآداهبا بكلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.  

املاجستري يف الرتمجة    شهادة  وحصل على  1995البكالوريوس يف اللغة العربية جبامعة الريموك ابألردن عام  
املتحدة عام ليذر ابململكة  العربية من اجلامعة    شهادة   مث انل  .1998  من جامعة  الدكتوراه يف الرتمجة 

العاملية مباليزاي عام وله مقاالت علمية عديدة منشورة يف جمالت حمكمة عاملية يف    .2004  اإلسالمية 
   قرآن.جماالت اللغة العربية والرتمجة العربية وترمجة ال

 
من سلسلة الكتب املقررة   قضااي ترمجة القرآن يف ضوء دراسات الرتمجة احلديثةكان الكتاب بعنوان  

العربية  اللغة  العاملية مباليزاي والذي يراجعه طالب متخصصون يف  اخلامسة عشرة ابجلامعة اإلسالمية 
للمواد املتعلقة ابلرتمجة. لقد استدل على هذا الكتاب كثري من الطالب والباحثني يف علم الرتمجة العربية  

سفلى أم كانت عليا, هذا ومبا أنه مصدر كامل يف التحدث    الدراسات املتعددةوترمجة القرآن ملستوايت  
هنايتها.   وعمليتها حىت  بدايتها  ترمجة من  الكتاب عن  بعد  اثٍن   Terjemahan al-Quran  هذا كتاب 

dalam pelbagai perspektif    ويُدخل    يف تعريف ترمجة القرآن يف ماليزاي   )2003)والذي كتبه حممد شكري
 ناسبًة بدراسات الرتمجة احلديثة. اجلديدة بشكل واضح حىت أصبح أكثر م  موريف هذا الكتاب بعض األ

 
 قضية ترمجة القرآن

ا بداية  الرتمجة  ويف  الرتمجة وحدود  األبواب حتتوى على إشكالية  املؤلف إىل عشرة  لقد قسم  لكتاب 
القرآن ونسبية الرتمجة    ونسبيتها والتكافؤ ومشكلته يف الرتمجة القصور يف معاجلة قضية ترمجة  ووجوه 

ومالمح اإلعجاز القرآين من منظور الدراسة الرتمجية وترمجة القرآن إىل اللغة املاليوية ومشكالت ترمجة  
املبادئ القرآن وأساليبها وأخريا عن  القرآن.  القرآن واسرتاتيجيات ترمجة  وعلى هذا   األساسية لرتمجة 

شغالن العلماء  األساس فالكتاب من األول إىل األخري يتناقش عن موضوع ترمجة القرآن أمهها أمران يُ 
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والباحثني أوهلا قضية حترمي وجتويز ترمجة القرآن والثاين قضية الدفاع عن عربية القرآن وانفراد امسه للنظم 
ل الناس إىل حاجة املعايشة والتعامل على الرتمجة عملية تفاعل حضاري واليت تطوت منذ وصو   العريب.

. وبعدما تستطيع الرتمجة معاجلة اإلطار العملي فهذا الوقت الرغم من اختالف األلسنة وتفاوت الثقافة
وهلذا ذهب الكتاب إىل  ما اختلف العلماء يف تعريفه وتوصيفه.  الذي يعاجل اإلطار النظري أي املعىن  
تباين أحكام العلماء املسلمني عن مشكالت رئيسة تتعلق بقضية   الدراسات عن الرتمجة بشكل عام يف

 .  إمكان نقل املعىن أو استحالته
 

: تطوير منهج ميكن املرتجم من إدراك فاألوىل  إجابًة هلذا فال بد من حل املشكالت األساسية الثالثة
مجيع خصائص معىن النص املصدر. هذه املشكلة تتضمن من قصد املؤلف وقوة أسلوبه وتناسب النص  

أما املشكلة الثانية فهي  مع املوقف ال سيما السمات الداللية والنحوية والصرفية والصوتية واألسلوبية.  
رته على تطوير منهج إلدراك مجيع خصائص اللغة املصدر  تتعلق بكفاءة املرتجم يف اللغة اهلدف وقد

حتديد   هي  األخرية  واملشكلة  اهلدف.  النص  من  واالجتماعية  النفيسة  أبنائها  توقعات  يف  وابخلاصة 
تعريف اإلجراءات اليت تتخذ املشكلتني السابقتني من إتقان اللغة املصدر ومتكن املرتجم منه واكتشاف  

 مهما كانت الفروق اللغوية املوجودة بينهما.  جهاز على مشروع الرتمجةطرق التناص هبا من أجل اإل
 

 املشكالت يف نظرية الرتمجة 
بيه  نتوقبل كل شيء جيب الجاء املؤلف حبلول املشكالت املذكورة كما أهنا مشكالت نظرية يف الرتمجة.  

يف طرق معاجلتهم واليت على أن احللول قد ابتدأت على طريق وعر غري مؤٍد إال أن اختالف الباحثني  
 رايت الرتمجة ما ال تقل عن مثاننيوفوق على ذلك هناك نظتنتمي إىل دراساهتم ومذاهبهم اخلاصة.  

عليها   إحدى الدراسات الغربية ولكنها ال تتمكن من إكمال نظرية شاملة اعتمد  أشارت إليها  نظرية
كذلك يبدو يف قضية ترمجة القرآن اليت  الباحثون يف علم الرتمجة من حيث عمليتها ومجيع نواٍح ترمجية.  

فبعض العلماء يقومون بتحرمي ترمجة القرآن   ،اللغوية بنفس احلالصيب اآلراء حول األمور الدينية و ت
إن التحرمي ع للمسلمني غري العرب.  يزوهنا ما دامت فوائد ومنافعها على اإلطالق بني اآلخرين من جيومن

 على ترمجة القرآن ليس إال من أجل مشكالت لغوية وال لعقبات طبيعية يف مشروع الرتمجة.  
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ا أهنا قد حتمل نوعا من إنه من اجلدير ابلذكر أن اعتبار الرتمجة قليلة وقاصرة عن نقل اللغة القرآنية مب
لواقع ممارسة الرتمجة,   القضية طاملا أن مالحظة  لذلك جند أن  التناقض  هناك حاجة إىل دأب هذه 

وذلك ألن احلجج واجلدل املقنعة قد يكون ارتباكا لدى غري  موضوعية مستمرة اليت ال تنتهي أبًدا.  
املتخصصني زايدًة على اختالف العلماء يف قضية ترمجة القرآن. لقد استدلت الفرقتان من العلماء على 
النصوص الشرعية ووظيفة الرتمجة حترميًا كان أم جتويزًا, إال أهنما يدافعان عن موقفهم ألسباب معينة وال  

 يوافقها أو العكس عليها.  أبس يف من 
 

أما الوجهة اليت حيرموهنا فقالوا إن القرآن كتاب هللا املقدس واعتقادهم أن العربية القرآنية لغة تفضل 
ة واللغوية مما ال ميكن الرتمجة, فهذا املوقف يرجع إىل فكرة غريها من سائر اللغات خبصائصها الفني

وحقيقة األمر أنه ينطلق من قضية أساسية وهي قضية نقل    األخرى.قداسة القرآن وفضل لغته على  
التحرمي عليها فقالوا    املعىن, فمنهم من جييز الرتمجة قائلني إن الرتمجة عملية االتصال اللغوية ممكنا وبني

غالبا مستحلة.   أو  أحياان  الرتمجة  والثقايف   فقول موجزإن  اللغوي  النظام  اختالف  تطبيق  إن حماولة 
 عادل الطبيعي األقرب على ترمجة القرآن ظلت معدودة وإن مل تكن اندرة. وامل
 

 ترمجة القرآن من فوائد
حاول املؤلف تقدمي موضوع ترمجة القرآن وما يتعلق به من قضااي الرتمجة وإبراز اجلوانب اليت تؤكد متيز  

قال املؤلف إن الفكرة يف كتابة املوضوع تبدأ منذ دراسته املاجستري يف القرآن من حيث املعىن واملبىن.  
المية العاملية مباليزاي. لعل الكتاب عة اإلسيف اجلام  ة حىت يواصلها يف دراسة الدكتوراةاململكة املتحد

يستطيع حتقيق التكامل املعريف وجتديد املعارف اإلنسانية من حيث املسامهة املتواضعة كما أنه حياول  
انطالقا من هذا, ينبغي جلميع الطالب والباحثني يف علم سد الفجوة املعرفية املتعلقة برتمجة القرآن.  

ة الرتمجة على أهنا وسيلة وحيدة اليت تبلغ رسالة اإلسالم إىل قلوم الرتمجة أن جيتهدوا يف حتقيق مهم
 املسلمني الذين ال يفقهون اللغة العربية. 

 
أكد املؤلف أبن الوقوف على هذه القضااي أهم مما تتطرق إليه عقول الباحثني وأقالم الطالب إذ أن 

ق. فعلى املرتجم أن يوضح مفهوم اإلساءة يف فهم القرآن فقد تؤدي إىل األمم الضالة عن سبيل احل
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جتاهات اللغة املصدر وأخذ األصل املنزل املستوحى بعيدا عن وجهات نظر الناقلني واال  القرآن إبتقان
الشخصية والقصور الفردية. ومن الوضوح فال بد من االتفاق على أن القدرة على اللغة العربية وسلطتها  

لتفسريها وتبليغها إىل أبناء األعاجم إال أن  يف املعىن واملبىن حق اإلملام ستساعد على إتقان الرتمجة  
الرتمجة ظل من ظالل  وذلك ألن  تكون مع احلذر من عدم التكال الكلي ونبذ األصل على الرتمجة.  

ميزة جيب أن يستقضي عليها مرتمجو املسلمني  معاين القرآن بوصفها اثنويًة من األصل, فهذه الفكرة املت
 حىت تتحول قضية البحث عن التساوي إىل قضية البحث عن التكافؤ  واليت ال توجد يف الذهن الغريب

 ة القرآن ابخلصوص. يف الرتمجة وترمج ومن اجلديد إىل التجديد للمعىن
 

رد الفعل الطبيعي لدى فكرة الباحثني الغربيني إزالَة إمكانية البحث العلمي يف    رميإن هذا السعي الك 
وبني املعنوايت واليت ليس له املكان يف الفلسفة الغربية وال حبقيقة الشيء إال أن يعتمد على احلواس.  

التوعية الدينية  اجتهاد العلماء املسلمني يف ترمجة القرآن اجتهاد كبري لكوهنا أداًة للدعوة إىل اإلسالم و 
اليومية.   العبادات  اجتاه  حىت تكون وسيلًة إىل معرفة هللا وحتسني  أن  العاملي  التاريخ  ولألسف شهد 

عقيدة وطريق مسدود وللسبب تورط يف قضية كالت الالغربيني يف ترمجة اإلجنيل ظلت تؤدي إىل مش 
 تؤثر هبا أنفسهم.  اليت
 

 املوقف اإلسالمي يف ترمجة القرآن
وعلى أن أكثر املسلمني غري العرب يعتمدون على ترمجة القرآن بلغتهم األم فال بد من توضيح ترمجة  

وأتسيا على القرآن من جهة نظر إسالمية تتماشى معها دراسات الرتمجة احلديثة حبقائقها وطبيعتها.  
اتفق عليها الباحثون يف ما سبق, فأن الرتمجة منتج وليس إال متثيال جزئيا نسبيا للنص املصدر طبقا ملا 

جمال اللغوايت بصورة عامة. وبعذ ذلك ربطه ابملوقف الديين القاضي برفض تسوية القرآن املعجز ابللغة  
لذا وتوضيح األسباب لعدم تسمية القرآن لغريه من الرتمجات.  العربية مع ترمجاهتا إىل لغات الرتمجة,  

معاين نصوص القرآن بال تتفوق عليها وحتل حملها يف مرجعيته فإن الرتمجة أتخذ جهدا من جهود تبليغ  
 وسلطته وأصالته. 
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إىل تبيني الدور النسيب للرتمجة يف مشروع نقل املعىن والربط ابختالف اآلراء بني  يتطرق هذا الكتاب  
العلماء املسلمني يف قضية ترمجة القرآن من أجل حتقيق املوقف اإلسالمي يف ختصيص تسمية القرآن  

إن من املعلوم أن الرتمجة تفيد عملية نقل املعىن من    سري.كان الرتمجة على أهنا نوع من التفواإلقرار إبم
لغة األصل إىل لغة الرتمجة ولكن ال ميكن أن تكون بشكل واٍف كاٍف ألجل عدم التكافؤ احلقيقي 

برمتها دون النظر إىل منافع    فالفجوة فيها ليس من الضروري أن يرتك املرتجم عملية الرتمجة   بني اللغتني.
 يستفيد منها املسلمون الناطقون بغري العربية والذين يفهمون القرآن عن طريق الرتمجة. 

 
إىل   النظر  مع  الرتمجة  نتيجة من مفهوم  أنه  القرآين كما  اإلعجاز  توضيح وجوه  التالية وهي  والنقطة 

لغوية اليت قد يكون جماال مهمال يف دراسة  هذا اجملال من تطبيق النظرية الإشكاليتها نظراي وتطبيقا.  
فهذا الكتاب جاء ابلدراسات الضابطة خصوصا يف جمال ترمجة القرآن ابللغة املاليوية يف   ،ترمجة القرآن

إذ أن اللغة املاليوية كوهنا لغة الرتمجة أي اللغة   بشكل عام.  (Nusantara)  ماليزاي بشكل خاص ونوسنتارا
وإال    ، اهلدف فإملام املرتجم هبا أمر ضروري لتكون الرتمجة واضحة لدى القارئني املاليني يف دول ماليوية

 سيسقط مفهوم القارئني يف سوء التفاهم واالحنراف.  
 
 تمنيات واالقرتاحاتال

املقارنة بني دراسات الرتمجة احلديثة وبني املنظور اإلسالمي يوضيحا جلدلية  واألخرية يريد املؤلف تقدمي  
النقل التام للمعىن يف    جواز ترمجة القرآن أو منعها كما ذهبت إليه الدراسات احلديثة يف بيان مشكلة

لغوية وتفسر ختصيص العلماء   ومتىن املؤلف من هذه االقرتاحات املتواضعة سوف تعاجل علةالرتمجة.  
الكتاب يقدم صورة    ولعلاملسلمني جتاه القرآن للنظم العريب دون اللغات األخرى يف مشروع الرتمجات.  

بوصفه منتجا ومتثيال نسبيا للنص القرآين تبعا ملا   واضحة إىل طالب دراسات الرتمجة عن العمل املرتجم
                     خاصة ويف جمال اللغوايت عامة.  وافقه الباحثون املتخصصون يف نظرية الرتمجة 

 
هذا الكتاب يتناقش عن قضااي ترمجة القرآن مع إلقاء ضوء   أن وخالصة القول إنه جيب التشديد على

حيث  لقد استفاد منه القاؤون من  دراسات الرتمجة احلديثة خصوصا يف ترمجة القرآن ابللغة املاليوية.  
املعىن واملرتجم.   بنقل  يتعلق  إشكاليتها وما  الرتمجة وكذلك مالمح  القرآن ونظرية  ترمجة  مث  خصائص 
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ونسبية الرتمجة بني إمكاهنا واستحالتها وكيف قضية الرتمجة من املنظور اإلسالمي.    يفيدهم يف فهم حدود
وليس هذا فحسب بل جاء املؤلف بتعريف التكافؤ ومشكلته برتمجة القرآن مع اإلتيان بوجوه القصور  

 ،واألمثلة عليها عربية القرآن وغياب مفهوم النسبية وغموض مفهوم مصطلحي بني الرتمجة والتفسري
وعدم التطرق إىل املقارنة بني اللغات مبا أن كل لغة هلا خصائض لغوية ال يفهمها إال الناطقون هبا.  
يفيد  ونسبيتها, وكذلك  الرتمجة  استحالة  املذكورة على  األمثلة  القصور من حيث عدم داللة  وأيضا 

 القارئني يف إدراك عن عدم حماولة تقدمي رؤية استحالتها من منظور غري عريب.
 
االستفادة من مناقشة مالمح اإلعجاز القرآين  ح أيضا جلميع الطالب والباحثني يف جمال الرتمجة  تُقرت و 

من منظور الدراسة احلديثة من انحية أسباب تعذر الرتمجة واليت ميكن السبب من إشكالية املفهوم وأثر  
املؤلف يف الوقت نفسه   املرتجم يف النص اهلدف ووجود الفروق اللغوية والثقافية. ويف الكتاب أضاف

ألفاظ خاصة ابلثقافة والتقاليد منها على سبيل املثال الفروق اللغوية واختالف صياغة األشكال الصرفية  
مالمح النسبية يف اجلانب  ة وأساليبها يف ترمجة القرآن و فضال عن اسرتاتيجيات الرتمج  ،واملشرتك اللفظي

املبادئ األساسية يف ترمجة القرآن وهي حتتوي    أن يدركوا  للقارئني  أخرياو   العلمي وازدواجية املصطلحات.
على أربعة مبادئ وسبع خصائص ترمجة القرآن يف ضوء دراسات الرتمجة احلديثة. هذا مما يتناول هذا 
الكتاب ليكون مرجعا أكادمييا لدى الطالب والباحثني يف الرتمجة وترمجة القرآن بوصفه كتااب عظيما  

 لتطبيق عليه. جيب فهمه وا
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