
 ُةلََّجَم
 ِنْيَداِفالرَّ اِبآَد 

 ة ُمحكَّمةمجلة فصليَّة علميَّ
 جامعة الموصل - تصدر عن كلية اآلداب

 خمسونالو  نيةالثا/ السنة نووالثمان الثامنالعدد 
 م6/3/2022 آذار /  هـ1443 - شعبان

 

 1992لسنة   14رقم إيداع المجلة في المكتبة الوطنية ببغداد : 
ISSN 0378- 2867 

E ISSN 2664-2506 
 

radab.mosuljournals@gmail.com 
https://radab.mosuljournals.comURL:  



 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )املعلومات واملكتبات( زين العابدينعمار عبداللطيف اأُلستاذ الدكتور  :رئيس التحـرير

 العراقكلية اآلداب/ جامعة املوصل/  )اللغة العربية( شيبان أديب رمضان الشيبانّيالدكتور  املساعد اأُلستاذ :التحرير مدير

 :أعضاء هيئة التحرير 

   كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق   )علم االجتماع(                   اأُلستاذ الدكتور حارث حازم َأيوب

 كلية اآلداب/جامعة اأًلنبار/العراق  )علم االجتماع(                اأُلستاذ الدكتور محيد كردي الفالحي

         كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )الرتمجة(     محن أمحد عبدالرمحنعبد الراأُلستاذ الدكتور 

 ردن/اأُلكلية اآلداب/جامعة الزيتونة )اللغة العربية(           اأُلستاذ الدكتور عالء الدين َأمحد الغرايبة

 امعة بابل/العراقكلية الرتبية/ج )التاريخ(                      اأُلستاذ الدكتور قيس حامت هاني

 جامعة كرنوبل آلب/فرنسا )اللغة الفرنسية وآدابها(                             اأُلستاذ الدكتور كلود فينثز

 جامعة طيبة/ السعوديةكلية العلوم واآلداب/ )التاريخ(                مصطفى علي الدويداراأُلستاذ الدكتور 

      كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )التاريخ(                  اأُلستاذ الدكتور نايف حممد شبيب

 كلية اآلداب/جامعة عني مشس/مصر )اإلعالم(                اأُلستاذ الدكتورة سوزان يوسف َأمحد

 / تركياكلية الرتبية/جامعة حاجت تبه وآدابها( الرتكية)اللغة             اأُلستاذ الدكتورة عائشة كول جلب أوغلو

 كلية اآلداب/جامعة اإلسكندرّية )املعلومات واملكتبات(       اأُلستاذ الدكتورة غادة عبداملنعم حممد موسى

  كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )اللغة اإلنكليزية(       وفاء عبداللطيف عبد العالياأُلستاذ الدكتورة 

كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق)اللغة العربية(                    اأُلستاذ الدكتورة َأمساء سعود إدهام

 جامعة درهام/ اململكة املتحدة  دب اإلنكليزي(اأَل)             روز أرثر جيمز الدكتوراملساعد اأُلستاذ 

 ة املوصل/ العراق كلية اآلداب/ جامع )الفلسفة(               هجران عبداإلله َأمحداملدرس الدكتور 

:  التحرير سكرتارية

 



 قواعد تعليمات النشر 
 على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي:   -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

لدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في اهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
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صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  ستمنح املنصة )املوقع( -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في راجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر وامل

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترج –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
يح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  ال
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 بحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أي
َ
ًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،كلمات( 3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك
َ
تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
 يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن ب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 حثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على البا
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
حث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 جهود املستشرق  آرثر آربري يف ترمجة  القرآن

 فارس عزيز محودي و  حممود َأمحد الربواري 

14/11/2020 تأريخ القبول:       28/10/2020 تأريخ التقديم:     
  المستخلص: 

تتلخص فكرة البحث بعرض محاولة من بين أكثر من ألف وخمسمائة محاولة         
ك المحاولة التي تمثلت بسبعمائة صفحة محاولًة عرَض ترجمٍة للترجمة للقرآن الكريم وتل

ا على تراكيب فصيحة ولغة تفسيريٍة توازي أو تحاكي النص األصلي باللغة العربية معتمدً 
رجمة وأثرها على باقي ويسلط البحُث الضوَء على التعريف بهذه الت ،أدبية رفيعة المستوى

تي سبقتها سواًء من الوجهة النحوية أو ال  تلتها ي تميزت به عن الترجمات الت ماالترجمات و 
 .البالغية أو الصرفية والداللية

 .ةيالخصائص الفن ،يآربر  ،ميالقرآن الکر  ،الترجمات خيتار الكلمات المفتاحية:     
 :واستخلص البحث جملة نتائج أهمها

ي يتناسززب تميزززت ترجمززة آربززري عززن جميزز  الترجمززات التززي سززبقتها بذعطائهززا الحجززم الززذ -
 وهززو الترجمززة ال  فززي العنززوان الززذي اختززاره اربززري     مزز  نززص لززه قدسززيته ويجهززر ذلززك جليززاً 

 التفسيرية للقرآن الكريم.
يقزاي الموجزود حيادية المزنه  الزذي اتبعزه وجهزوده فزي ابتكزار اايقزاي الصزوتي ليزوازي اا   -

 في القران الكريم وليشعر القارئ اانكليزي بعجمة هذا اايقاي.
رفيعزززة نالزززت قبزززوو جميززز  األوسزززاط والمراكزززز البحثيزززة المعنيزززة بترجمزززة عزززه لغزززة أدبيزززة تباا -

 .القرآن
شكلت ترجمته انعطافة كبيرة في تاريخ الترجمات من خالو الكم الذي اشتمو علزى نحزو  -

 سبعمائة صفحة والنوي الذي عال  معجم التراكيب البالغية. 

                                                 

 /العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل .قسم اللغة طالب ماجستير 
 /قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل . ُأستاذ مساعد 
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ه وآدابزيجابية لالستشزرا  فزي دراسزة الشزر  شرقة واا  مثو هذا العمو في بيان الصورة الم -
 .ربري من مالحجات رائعة حوو القران الكريمآوعلومه من خالو ما أبداه 

شكلت ترجمة آربري دافعًا للمراكزز البحثيزة العربيزة المعنيزة بدراسزات القزرآن علزى ضزرورة  -
 .دق تحري الترجمات القرآنية وتشكيو فر  تعال  تلك الترجمات وتصحح وت

 :المقدمة
حزززاوو المستشزززرقون أن يضزززيفوا القزززران  لزززى جهزززودهم وذلزززك عزززن طريززز  ترجمتزززه           

دخالزه  لزى لغزاتهم وتعريزف الغزرب بالديانزة التزي تسزيدت الشزر  العربزي واألسزا  لمنطلز   وا 
الحضزززارة ااسزززالمية،  ومزززا هزززو سزززر هزززذه الديانزززة فكانزززت الترجمزززات تمثزززو منطلقزززات فكريزززة 

وافزز  متنوعززة، ولززو أحصززينا عززدد الترجمززات لوجززدنا مززا يقززارب ألززف وخمسززمائة النتمززاءات ود
ترجمة  بحسب الببلوغرافيزا المنشزورة فكانزت الترجمزات بزين بسزيطة ومعقزدة و دقيقزة وركيكزة 
ومابين مختصرة وشاملة، مثلت مجمو الدراسات األوربيزة، والمحزاوالت األكبزر واألكثزر هزي 

نكليزي ة هود ترعاهزا مسسسزات دينيزة وعلميزة وسياسزية، ففزي بدايزة حركزة ، فكانت تلك الج اا 
االستشززرا  اكتفززت الترجمززة بالترجمززة الحرفيززة ممززا أنززت  سززوء فهززم للززنص األصززلي أال وهززو 

الززرغم مززن بدائيززة الترجمززة وقلززة علززى واء أكززان متعمززدا أو قصززورا معرفيززا، فالقززرآن الكززريم سزز
طروحات ضعيفة فنجزد ترجمزة الكسزندر رو  الخبرة  ال أن الجمهور كان متذوقا اليرضخ ل

ت نسزززخة سزززيئة منقولزززة عزززن المستشزززر  الفرنسزززي دي عزززد  الجمهزززور و  بلزززت بزززالرفض مزززنقو 
الزززذي عابززه جمهزززور المستشزززرقين واتهمززوه بعزززدم معرفتزززه بالعربيززة، وركاكزززة أسزززلوبه،  ()رييززر

مززة وتوالزت المحزاوالت فزي ترجمززة القزرآن حتزى جهززرت ترجمزت جزورح سززيو الزذي حزاوو ترج
نكليزي ةالنص من العربية  لى  مباشرة  دون الرجوي   لى الفرنسزية   ال أن محدوديزة سزيو  اا 

بعلمززه بالعربيززة كززان حززاجز النجززاح لرواجهززا حتززى عززاد المستشززر  األمريكززي الززوود بتعززديلها 
وكانززت ترجمززة سززيو أوو ترجمززة كاملززة للقززران الكززريم وتوالززت الترجمززات حتززى جهززر آربززري 

ك القدسزية  لززذلك الزنص واليززة التعامزو معززه فكانزت محاولتززه منطلقزة مززن المثززو بأسزلوب يززدر 

                                                 

( ريي )م( أتقن 1660 –1580) مصر كان قنصاًل عامًا لفرنسا في فرنسي ودبلوماسي مستشر  هو ر 
موسوعة  .، أثاره : ترجمة القرآن  لى الفرنسية وترجمة كلستان للشيرازيوالفارسية والتركية العربية

 327المستشرقين، 
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اايطالي)الترجمزززة خيانزززة الزززنص( فعمزززد  لزززى الترجمزززة التفسزززيرية أي تفسزززير المعنزززى ل يزززات 
ني أضف  لى ذلزك العنايزة باللغزة  البالغيزة آلقر افضال عن محاولة لمحاكاة اايقاي القرآنية 

عنزوان الكتابزة ترجمزة القزران  نمزا اعتمزد علزى الترجمزة التفسزيرية وتأدبا م  النص لزم يجعزو 
التي تعطي معنى مقارب للمعنزى العربزي ولكزن بتشزكيو أكثزر مزن جملزة الحتزواء معنزى أيزة 
معينزززة،  فويفصزززو بزززوزوروث تلزززك الترجمزززة ل ترجمزززة آربزززري التفسزززيرية ل هزززي أوو ترجمزززة 

ا كانت فاتحة للتزأثر بكتزاب ااسزالم كتبت بأسلوب أدبي يجذب القارئ غير المختص، وربم
 .(1) المقد  والمشهد األدبي المعاصرف

 :جهود آربري يف ترمجة القرآن الكريم 
 :مقدمة يف تاريخ الرتمجة األوربية للقرآن الكريم -1

ين وغيززر المسززلميني بغيززة كزان القززرآن ومززا يزززاو، محززط أنجززار العزالم، مززن المسززلم          
كنوناتزززه، أمززا المسزززلمون فجهزززدهم فزززي هززذا معزززروف لنزززا، أمزززا سزززوى طزززالي علزززى مفهمززه واال
، فوكزان فهمزه لزى  حثيثزاً  سزعياً  قسم مزنهمفقد  -والسيما غير الناطقين بالعربية  -المسلمين 

بترجمزات واسزعة وكثيزرة، ونزاو حجزه منهزا  الكزريم ذلك عن طري  الترجمة فقزد ُخزص  القزرآن
عمزو ترجمزي ارب األلزف  وخمسزمائة جماتزه مزا يقزكما لم ينله كتاب قبله، حتزى بلزع عزدد تر 
الحززج األوفززر فززي الترجمززة  لززى اللغزززة  الكززريم لقززرانلفززي حززوالي مئززة وخمزز  لغززات، وكززان 

نكليزي ة السزيما تلزك الترجمزات التزي تميززت و ، منذ بدايات القرن الساد  عشزر المزيالدي، اا 
   .  ( 2)بسمة ما ميزتها عما سواهاف

نكليزي ززةادت اللغززة ُعزز         أولززى اللغززات األوربيززة التززي ترجمززت القززرآن كززامالي فمززن بززين  ا 
وبهززززا نقلززززت اغلززززب المعززززارف األدبيززززة والتاريخيززززة، حيززززث احتلززززت المرتبززززة الرابعززززة مززززن بعززززد 

 (، وم  ذلك  فقد كزان لهزا السزب ُ 1647( والفرنسية )1616( واأللمانية )1547اايطالية )
د فزي )الببلوغرافيزا العالميزة لترجمزات معزاني القزرآن( في طب  مختارات من القزرآن، حيزث ور 

التي أعدها مركز األبحاث للتاريخ والثقافزة والفنزون ااسزالمية فزي اسزتانبوو أن  أقزدم ترجمزة 

                                                 

مجلة المعرفة، تأثير األدب العربي في األدب اانكليزي،  ، أ، بوزوروث، ترجمة محمود منقذ (1) 
 61،1987، ص191الهاشمي، العدد

Centre For Islamic History, Art And Culture,P24 (2) 
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(. وتقز  1515للقرآن مسجلة في تلك الببلوغرافيزا  عبزارة عزن مختزارات مطبوعزة فزي لنزدن )
، وهززي دليززو أخززر علززى العنايززة بالثقافززة تلززك الترجمززة فززي واحززد وسززتين صززفحة مزز  المقدمززة

 والفنون ااسالمية في انجلترا.
كاملزززززة لزززززز الكسزززززندر رو  ولكنهزززززا مزززززا لبثزززززت  ن عابهزززززا  ترجمزززززة   وتبززززز  تلزززززك الترجمزززززةَ       

المستشزرقون االنكليززز اذ وصززفوها بأنهززا نسززخة سزيئة، وهززي منقولززة عززن المستشززر  الفرنسززي 
لجهززو، بااضزافة  لززى األخطزاء وركاكززة األسززلوب، دو رييزر الززذي كزان يجهززو العربيزة تمززام ا

واالنحيززاز الززديني، وغيززر منصززفة للززنص األصززلي، وهززذا النقززد الززذي كززان علززى لسززان جززورح 
( المستشر  اانكليزي ذائ  الصزيت والزذي كزان يشزتغو فزي القضزاء، 1736-1697سيو )

.  ذ 1734م مبززررا للزززوم جهززور ترجمززة جديززدة للقززرآن، وتكززون علززى يديززه. وكززان ذلززك عززا
نكليزي ةترجم القرآن أوو ترجمة باللغة  مباشرة من النص العربي. ونجرا لعزدم  تقزان سزايو  اا 

ا، قد اعتمد على ترجمة األب لودو فيكومراتشي الالتينية التزي طبعزت عزام العربية  تقانا تامً 
  .( 1ف)(1698)
 :اآلتيوفأطل  جورح سايو على ترجمته العنوان  

(The Koran, Commonly Called the Al Koran of Mohammed, 
Translated into English immediately from  , with explanatory Notes, 
taken from the most approved Commentators, to which is prefixed 
a preliminary Discourse) 

نكليزي ةأي: القرآن، المسمى عموما قرآن محمد، مترجم ب باشرة من األصو العربزي، مز  م اا 
 سيرية مأخوذة من أكثر المفسرين المتواف  عليهم، ومصدر بمقاو تمهيدي.فهوامش ت

ززأَ      فكززان يعمززد  لززى ترجمززة اآليززات، مززن دون أن يضزز  لهززا سززيو  ةا عززن أسززلوب ترجمززم 
لززى شزززرح مزززا خفزززي مززن معانيهزززا فيدرجزززه فززي الترجمزززة ذاتهزززا ولكزززن  ترقيمهززا الخزززاص بهزززا، وا 

ح بزذلك فزي المقدمزة، تزه بحزروف مائلزة بغيزة تمييززه عزن األصزو. وقزد اعتمزد كمزا يصزر  بكتاب
وفززي ذلززك المقززاو التمهيززدي الززذي صززدر بززه ترجمتززه، والممتززد علززى  ،البيضززاوي علززى تفسززير  
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صززفحة. بسززط سززيو الحززديث عززن تززاريخ العززرب فززي الجاهليززة، وعززن المسززيحية  200طززوو 
 .  (1)فالرسوو، وعن القرآن واليهودية زمن بعثة الرسوو، وعن سيرة

لتعديالت قام بهزا األمريكزي  لزوود، للبعض  سايلترجمة  تعرضت 1881وفي عام ف       
وقد امتدح بعض المستشرقين المقاو التمهيدي الذي صد ر به سزايو ترجمتزه، حيزث وصزف 

أن هززززذه الترجمززززة قززززد نفعززززت  ()بأنززززه مخززززز ن بمعلومززززات ثمينززززة، ويسكززززد المستشززززر  زويمززززر
تغلين فزي هزذا المجزاو كونهزا ألحقزت بتفسزير اآليزات،  ضزافة لكونهزا أوو ترجمزة كاملزة المش

 . من حيث متنها.(2)للقرانف
والواقزز  فززذن هززذه الترجمززة ميزتهززا تتمثززو بالمقدمززة التاريخيززة للبيئززة التززي نزززو فيهززا     

عصزر صزدر  فالكثير من األوربيين يجهلون تلك التواريخ وحيثيات البيئة العربية في ،القرآن
ااسالم وهذه المقدمة تعطيهم فكزرة عزن الجزروف والمالبسزات التاريخيزة التزي رافقزت جهزور 

زز فضززالً  ،القززرآن وهززذه  ،لحيززاة العززرب وطبززائعهم وثقافززاتهم ولغززتهم ا تضززمنته مززن توصززيفٍ عم 
أن تكزون  المعرفة تسمى في عرف المناه  الحديثة ب )المعرفة التاريخانيزة للزنص( شزريطةَ 

 ولي  فيها تحييز او شطط أو  ضافات. ،ذات بعد علمي معرفة  
( لترجمززة القززرآن علززى ف يززد جززون ميززداوز رود ويززو 1861والحقززا جهززرت محاولززة أخززرى ) 
( و بتوطئززة المستشززر  االنكليزززي مززارغليوث، وترجمتززه هززذه جززاءت علززى 1808-1900)

 The koran, Translated from the Arabic, the Surasشزكو شزعر مرسزو 
Arranged in Chronological  Order, with Notes and Index 

                                                 

جمات القرآن باللغة اانكليزية، جماو بوتشاشة، حوليات جامعة الجزائر، نجرة نقدية في أمهات تر  (1)
 2012، 18، ص22العدد

(( صمويو مارينو  زويمر )ويلقب بالرسوو  لى ااسالم، وهو 1952  -1867 ،)رحالة  أمريكي مبشر
(، 1890، وفي )هوالند )ميشيغان(، تخرح من كلية هوب، بلدة زيالند تشارتر )ميشيغان(وباحث، ولد في 

، وناو درجة الدكتوراه نيو برونزويك )نيو جيرسي(حصو على شهادة الماجستير من المدرسة الالهوتية، 
جامعة (، ودرجة الدكتوراه من 1918(، و درجة الحقو  من كلية مسكنكم في )1904من كلية هوب في )

، الهيئة العامة 23(. انجر : رسالة في الطري  الى ثقافتنا، محمود محمد شاكر، ص1919في ) روتجرز
 1997المصرية للكتاب،

 18اانكليزية، جماو بوتشاشة، صنجرة نقدية في أمهات ترجمات القرآن باللغة  (2)
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السززور مرتبززة ترتيبززا زمنيززا، مزز  حززواش وملحزز . ففززي  مززن العربيززة، أي: فالقززرآن، مترجمززاً   
 ، واآليات فيها غير مرقمة. سايلترجمته هوامش كثيرة، جلها  حاالت  لى ترجمة 

ات هززو  عززادة ترتيززب السززور فيهززا مززا تتميززز بززه هززذه الترجمززة عززن غيرهززا مززن الترجمززو       
المائزدة، وكزان  العلز  وختمهزا بسزورة   ، حسب التبليع االهي، حيزث ابتزدأها بسزورة  زمنياً  ترتيباً 

ولكزززن يطغزززى عليهزززا  ،رأي النقزززاد فيهزززا حاسزززما، وهزززو أنهزززا ترجمزززة تضزززاهي الزززنص العربزززي
ن  عادة ترتيب السور فيها ترتيبا زمنيا ُيذهب عزن  القزرآن ذاك األسزلوب األسلوب األدبي، وا 

المنززوي الززذي يطبعززه، وقيززو هززي ترجمززة كغيرهززا مززن ترجمززات القززرآن السززابقة، ال تخلززو مززن 
 . (1)أخطاء الترجمة الفادحة وأن صاحبها قد ضمن الهوامش تفسيرات من نس  خياله ف

-1840قزززدم المستشزززر  اانكليززززي  دوارد هنزززري بزززالمر  )) 1880فوفزززي عزززام )       
نكليزي ةديدة للقرآن باللغة ترجمة ج (1882 . وقزد كزان بزالمر مزن علمزاء جامعزة كزامبردح اا 

العريقززة، ويززتقن العربيززة والفارسززية  لززى جانززب لغززات أوروبيززة أخززرى، جززاو فززي دوو عربيززة 
المتعلقززززة بقواعزززد اللغززززة  كثيززززرة وبخاصزززةً  كثيزززرة مثزززو مصززززر وسزززوريا ولبنززززان وخلزززف أعمزززاالً 

أن اعتمززاده فززي تقصززي معززاني اآليززات كززان علززى تفسززير العربيززة، يززذكر فززي مقدمززة ترجمتززه 
نكليزي زززةالبيضزززاوي، وعزززابوا ترجمتزززه ألنهزززا أتزززت باللغزززة  العاميزززة، فزززأخف  فزززي نقزززو جمزززاو  اا 

 .(2)فاألصو العربي وعجمته
وهنززا تجززدر المالحجززة أن معجززم تززراجم القززرآن  لززى العربيززة  فيمززا قبززو القززرن التاسزز          

مترجمزززون العزززرب أو المسزززلمون، أضزززف  لزززى ذلزززك أن  المسزززلمين عشزززر لزززم يشزززترك فيهزززا ال
األقززدمين لززم يحززاولوا ترجمززة القززرآن الكززريم الززى لغززات أجنبيززة ألسززباب مختلفززة منهززا الحززرح 

 الشرعي في  تلك المسألة.
ززز          ا المحزززدثون فلزززم تتزززوافر لهزززم الفزززرص أو القزززدرات بتصزززحيح تلزززك الترجمزززات أو أم 

م نجرتنزا هزذه  عمزانتها الترجمات األوربية القاصرة.  وهذا ال يعني تصحيح الصورة التي كو 
علززى مجمززو مززا دونززه المستشززرقون فززي حقززو الترجمززة،  فمززنهم َمززن أنصززف وكززان علززى قززدر 

                                                 

 18نجرة نقدية في أمهات ترجمات القرآن باللغة اانكليزية، ص(1) 
 25م، ن، ص (2)
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مزززن الموضزززوعية، ومثزززالهم آربزززري الزززذي سزززنعرض محاولتزززه فزززي الترجمزززة للقزززرآن واهتمامزززه 
 في ترجمته. بالكثير من جواهر اللغة العربية محاوال توجيفها 

 ترمجة آربري  -2 
 واسزعاً  آربري مزن أهزم ترجمزات المستشزرقين للقزرآن الكزريم،  ذ نالزت قبزوالً  عد ترجمةُ تُ        

باللغزة اانجليزيزة،  لزم غزيزرٍ تتميز بدقة أسزلوبها األدبزيي لمزا لمسلفهزا مزن ع  "لدى الغربيين و 
زز آربززري مندرجززةً  واللغززة العربيززة، و كانززت محاولززةُ  تقريززب بززين الشززر  والغززرب، هززذا من الض 

خزرى قد تميزت ترجمته عزن الترجمزات االستشزراقية األُ و التقريب الذي كان يدعو  ليه دائما، 
باانصززاف تجززاه مصززدرية القززرآن الكززريم ونبززوة الرسززوو صززلى ات عليززه وسززلم، وخلززت مززن 

كززريم. وقززد االفتززراءات المغرضززة حززوو دعززوى تززأليف الرسززوو صززلى ات عليززه وسززلم للقززرآن ال
أدبيززة خالززدة، لززي  لهززا مثيززو فززي أي لغززة أخززرى، وأنززه يوجززد  صززرح آربززري بززأن القززرآن تحفززة  

ا جديززدة فززي هززذه الترجمززة، وهززو: تززرابط عجيززب بززين آيززات القززرآن الحكززيم وقززدم آربززري شززيئً 
فزي نفز  القزارئ  أن يحزدث تزأثيراً  محاولته ترجمة اايقاي الصوتي في القرآن الكريم، محاوالً 

 ف.(1)جليزياان
آربززري فززي سززبعمائة صززفحة مززن القطزز  المتوسززط، فززي مجلززد واحززد،  فتقزز  ترجمززةُ           

ومقدمزززة للمتزززرجم مزززن دون الزززنص العربزززي للقزززرآن. وفزززي أخزززر الترجمزززة يوجزززد فهزززر  عزززام، 
ويقسزم اآليزات المترجمزة  لزى مجموعزات، فهزو  ،للكلمات المهمزة، وأسزماء األعزالم واألمزاكن

ابتزدأ اهتمزام آربزري بعمزو    ذرقمها، بو يرقم كو خمز  آيزات علزى حزدة، ال يعطي لكو أية 
، كانزت أوو ترجمزة هزي مختزارات مزن بعزض آيزات القزرآن 1950ترجمة للقرآن الكزريم عزام 

الكزززريم، وهزززو المجلزززد التاسززز  مزززن سلسزززلة بعنزززوان: الكالسزززيكيات األخالقيزززة والدينيزززة للشزززر  
راء آ، ويوضزززح آربزززري انزززه اعتمزززد علزززى 1955والغزززرب، ثزززم صزززدرت الترجمزززة كاملزززة عزززام 

هم، وعند اختالف الزرأي كزان يختزار ءين السابقين، ولم يذكر أسماالعلماء المسلمين والمفسر 
 . (2)المناسب منهاف

                                                 

مجلة الشريعة والدراسات ااسالمية، دراسة نقدية لترجمة آرثر جون اربري لمعاني للقرآن الكريم)القرآن (1)
  2008، الكويت،19مفسرا(، عبد ات عبد الرحمن الخطيب، ص

 8، ص1993بيروت،  -موسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي، دار العلم للماليين(2)
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، ورد علزى مزن مزن قزوة خارقزة، وأن الرسزوو تلقزاه وحيزاً  وحزي   الكزريمَ  فيسكد آربزري أن القزرآنَ 
، فهززو يقززوو أحمززُد گززب أن القززرآن كززالم محمززد سززبقه مززن المستشززرقين أمثززاو مززارغليوث و 

الزذي كزان أوو مزن تزال آيزات القزرآن  النبزي تلك القوة االهية التي نزلزت الزوحي علزى ذلزك
   ف.(1)الكريم

وهززذا الكززالم الززذي يبديززه آربززري فززي مقدمتززه يشززج  القززارئ علززى أنززه كززان يتحززرى            
و قبلزززي يزززسثر علزززى معنزززى الزززنص أو التمحزززيص والدقزززة فزززي ترجمتزززه ولزززم يصزززدر عزززن تحامززز

  يحاءاته البالغية.

 
 

                                                 

دراسة لترجمة معاني  القرآن الكريم للمستشر  اانكليزي آرثر جون آربري، هيثم بن عبد العزيز  (1)
 ، دار الكتاب7ساب، ص



 
 هـ1443م( /6/3/2022) آذار                                (                 88العدد )                          

 63 

 :اخلصائص الفنية يف ترمجة آربري - 3
 :أسلوبه في الترجمة -أ 
تعد ترجمة آربري ترجمة مختلفزة عزن سزابقيها مزن حيزث مضزمونها اللغزوي واألدبزي،        

سزززلوب  حيززث ينزززدر أن يجمززز  متزززرجم للقزززرآن الكزززريم بززين الدقزززة والوضزززوح، وبزززين فصزززاحة األ
 وقوة العبارة وذلك أمر لي  بالهين.

ومن خالو النجر في ترجمة آربري يشعر القارئ بالجهزد المبزذوو للوصزوو  لزى هزذا        
من لغة الكتزاب الزذي  الهدف، ومن الواضح أن آربري حاوو الرقي بأسلوب الترجمة ليقتربَ 

ة أخززرى، وف أراد آربززري أن أنززه تحفززة أدبيززة خالززدة، لززي  لهززا مثيززو فززي أي لغزز يعتقززد جازمززاً 
تكون ترجمته متميزة في عذوبة بيانها باستخدام األسزلوب األدبزي الفصزيح، وكزذلك بمحاولزة 

العامة في اللغة التي تكون عزادة غيزر مزسثرة وغيزر  ألفاج عن استخدام األلفاج األدبية بديالً 
سلسزة فاختزار تزرك وقزد أراد أن تكزون ترجمتزه  ،متناسزبة مز  فصزاحة القزرآن الكزريم وبالغتزه
م  ترجمة نزص غنزي فزي معانيزه كزالقرآن  يتالءمالحواشي والتعليقاتي م  أن هذا األمر ال 
 .  (1)في استيضاح المعاني الغامضةف اً الكريمي ألن الحواشي تساعد القارئ كثير 

 عزن أن االسزتعارات والمجزازات الزواردة فزي القزرآن مزن العسزير ترجمتهزا هذا فضاًل          
الجغرافيزززة  ي لغزززة أخزززرى أذا لزززم يكزززن صزززاحب تلزززك الترجمزززة لديزززه تصزززور عزززن البيئزززة لزززى أ

التزززي عززاش فيهزززا المسززلمون األوائزززو فضززال عزززن ذوائقهززم وأسزززاليبهم  واالجتماعيززة والتاريخيززة
 الدقيقة.

فيززززه فأن مززززن سززززبقه مززززن  عززززد  مززززن الترجمززززة  جديززززداً  حززززاوو آربززززري أن يقززززدم نمطززززاً           
 مززن وجززوه   وهززذا الززنمط هززو  خززراح ترجمززة يززنعك  فيهززا وجززه    كبيززراً  المتززرجمين أغفلززه  غفززاالً 

( Rhythmaic Patterns) أو األنمزاط اايقاعيزة ااعجزاز القرآنزي وهزو اايقزاي الصزوتي
فززي القززرآن الكززريم الززذي يمثززو عجمززة القززرآن وسززموه، ولهززذا الغززرض قززام آربززري بتقسززيم كززو 

سززج ، وفززي نهايززة كززو فقززرة وضزز  جملززة قصززيرة، منتهيززة بكلمززات  وفقززراتٍ   لززى أقسززامٍ  سززورةٍ 
فهو يقسم اآليات  لى سطور وكأنهزا أبيزات شزعرية، وقزد حزافج علزى ترتيزب السزور كمزا هزو 

آيزة علزى حزدةي بزو رقزم كزو خمز  آيزات مثزو:  كزو   الحاو في القرآن الكريم،  ال أنه لم يزرقم  

                                                 

 27ربري، صدراسة لترجمة معاني  القرآن الكريم للمستشر  اانكليزي آرثر جون آ (1)
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ي فزي القزرآن الكزريم ، والهدف مزن هزذا كلزه هزو محاولزة نقزو ااعجزاز الموسزيق15، 10، 5
 فضال عن نقو المعنى الذي حافج عليه آربري بشدة.  (1) للقارئ في اللغة اانجليزية.

نكليزي ززةمززن شززقين األوو الترجمززة ب ولقززد جمزز  آربززري فززي ترجمتززه جهززداً            فصززيحةٍ  اا 
ضززفاء نمززط المسززتوى متجنبززاً  عاليززة   فنززي  العاميززة، وفززي الوقززت نفسززه حززافج علززى البسززاطة وا 

 حسي على النص بحدود المعنى.
 يقاعيزة، ومجموعزات متسلسزلة  أنمزاط   البتكزار   يقوو آربري: فلقزد بزذلت جهزدا كبيزراً          

من المعاني ومتطابقة م  ما في نص القرآن العربي، ومقسزمة  لزى فقزرات متتابعزة المعنزى، 
قزد طبعزت ترجمزت القزرآن بشكو تبدو معها هذه الفقرات وكأنها الوحدات األصلية للوحي، ول

 هزذا الشزكو تجنبزًا اضزاعةلشزكو الزنص األصزلي،  السابقة على شكو نثر متواصو،  تباعاً 
القرآن الموسيقية على األذن والعين معا، وأما في الشكو الذي أعرض بزه الزنص فلقزد  نغمة  
أن أثيززر فزززي القزززارئ  حساسزززه، حتزززى ولزززو كزززان ضزززعيف بفعزززو بالغزززة القزززرآن، وبفعزززو  أردتُ 

 .(2)وعة جماله في النف فر 

 
ز ،هو وهنا نرى آربري يقدم نقدًا لمحاوالته          فنزي مقارنزًة مز   ن نقزصٍ مبينًا مزا داخلهزا م 

 عززن فضززاًل  ،حززٍص ودرايززة بالعمززو الززذي تصززد ى لززهترجمتززه األخيززرة وهززذا األمززُر يززنم  عززن تف
                                                 

(1) Arthur,Arberry The Holy Koran Interpreted: An Introduction with Selections, 
London: George Allen  and Unwin ltd,1953, p14 

The Koran Interpreted, Arthur Arberry,p14 (2) 
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مززن صززورة  عليززه  شززاراته المتكززررة فززي طبعتززه األخيززرة بخصززوص بالغززة القززرآن ومززا يحتززوي
نكليزي ززةبديعيززة مززن اللغززة  ولفجيززة يحززاوو أن يختززار لهززا مرادفززاتٍ   يقاعيززةٍ  ليجهززر للقززارئ  اا 

 األبعاد البالغية التي يحتويها القرآن. 
وللوصززوو  لززى فهززم االشززتغاو الفريززد لتلززك األنمززاط اايقاعيززة قززام آربززري فبدراسززة           

: بنززاًء علززى تقسززيم ألفززاج القززرآن  لززى  أولا ، مراحززوَ  اايقززاي الصززوتي فززي القززرآن علززى وفزز   
علزى هزذه  stress: متابعزة كيفيزة تنزوي وقزوي النبزر الصزوتي وثانياامقزاط  طويلزة وقصزيرة، 

)مثززو آيززة الطززال  فززي سززورة البقززرة(  الطويلززة   المقززاط ، وقززارن بززين هززذا اايقززاي فززي السززور  
والقصزيرة )مثزو القارعززة، والفاتحزة، والنصزر( واسززتنت  أن اايقزاي الصزوتي فززي القزرآن غالبززة 

يليززه مقطعززان غيززر ( *)، وهززو عبززارة عززن مقطزز  منبززورdactylعلززى نززوعين: األوو: ويسززمى 
مقطز  منبزور،  وهو عبزارة عزن مقطز  غيزر منبزور، يليزه) ثنائي(  iambi  منبورين، واآلخر

 (1)وهذان النوعان هما األكثر شيوعا في القرآن على حد قوو آربريف
 :الدقة في نقل معاني القرآن الكريم -ب

فززززي ترجمتززززه وحززززرص علززززى ذلززززك، ولقززززد سززززو  عززززدم  كثيززززراً  ى آربززززري الدقززززةَ فتحززززر            
وجززود لهززا  اسززتخدامه ألي تعليقززات تفسززيرية أو حززواش تفصززيلية بززأن مثززو هززذه التعليقززات ال

في النص القرآني نفسه ألنهزا تزسدي  لزى اعتزراض التزدف  العزذب للزنص القرآنزي، وهزذا يزدو 
علززى أمانت ززه فززي الترجمززةي ألنززه عبززر عززن رغبتززه فززي نقززو معززاني كلمززات القززرآن تمامززا بززدون 
نقززززص أو زيززززادةفو سززززنورد بعززززض األمثلززززة التززززي توضززززح مززززدى حرصززززه فززززي مجززززاراة الززززنص 

 .(2)القرآنيف
( في قوله ان َحر  : يجهر آربري فهمه الدقي  لمعنى كلمة )اآلتيةوفي األمثلة          
 (.۲()الكوثر:َفَصوِّ ل َربَِّك َوان َحر  تعالى: )

                                                 

دف  لى  براز الصوت على مقط  جاهرة صوتية دقيقة ته تجويد القرآنأو  علم الصوتيات)*( الن ب ُر في 
من الكلمة. وهو أشي  في اللغات الغربية منه في العربية، بحيث يمكن أن يتغير معنى الكلمة في تلك 
اللغات بتغير موق  النبر، بينما في العربية ال يغير النبر المعنى لكنه قد يساعد السام  على الفهم. أنجر: 

  1975مكتبة االنجلو مصرية للطباعة، الطبعة الخامسة،  ،126األصوات اللغوية، براهيم أني ، ص
The Holy Koran Interpreted, p20(1)  

 12دراسة لترجمة معاني  القرآن الكريم للمستشر  اانكليزي آرثر جون آربري، ص (2) 
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( وبالمقابزو so pray unto the Lord and sacrifice)فقزد ترجمهزا ترجمزة صزحيحة: 
الزذي شزوه  Rodwellنجد غيره من المستشرقين الذين ترجموا معاني القرآن، مثزو رودويزو  

، أي )اقتزو الضزحايا( وهزذه الترجمزة and slay the victims)معنزى اآليزة فيترجمهزا: ) 
فالززذبح هنززا لززي  الززذبح ربمززا تززدو علززى قصززور المتززرجم أو القصززدية فززي تحريززف المعنززى. 

تزدو علزى الزذبح غيزر المخزتص رودويزو  التزي لزدى  slay  كلمزةفالعام بزو نحزر الحيزوان،  
 شتان بين المعنيين.بالحيوان. و 

( 36( )سززورة البقززرة:َوُقل َنززا اه ب ُطززوا َبع ُضززُكم  ل ززَبع ٍض َعززُدو  وفززي ترجمززة قولززه تعززالى : )       
 each of you an enemyوبأسزلوب جميزو يزوفي بزالمعنى:  دقيقزاً  استخدم آربري تعبيراً 

of each)) ،(ال َغن ززي  )ومززن مجززاهر الدقزة عنززد آربززري كززذلك أنززه فهزم المقصززود مززن وصززف 
()يزززون :  َر ض  زززَمَوات  َوَمزززا ف زززي األ  )َقزززاُلوا ات َخزززَذ الل زززُه َوَلزززًدا ُسزززب َحاَنُه ُهزززَو ال َغن زززي  َلزززُه َمزززا ف زززي الس 

بعكز  ترجمزة  وتعني )المكتفزي( وهي ترجمة جيدة ودقيقة (All sufficient(فترجمها:) 68
 Rich ( free of allالتفسيرية: ) الهاللي وخان غير الموفقة حتى بعد استعماو التعليقات

needs : وكذلك أفضو من ترجمة بكتاو(.(He hath no needs 
 :الدقة في نقل الكنايات القرآنية -ج

وفمن ناحية أخرى يجهر آربزري أيضزا الفهزم لزبعض الكنايزات القرآنيزة ويترجمهزا بشزكو جيزد 
زو  َعزن  ) يعك  غيره ممن لجئوا  لزى الترجمزة الحرفيزة ومزن هزذه الكنايزات: ط ف زه  ل ُيض  ثَزان َي ع 

 (turning his side to lead astray from God's way)" (9( )الحز :َسزب يو  الل زه  

(1). 
أي المفززردة التززي تحمززو  (*)الكنايززات، نجززح آربززري فززي المشززترك اللفجززي وفضززاًل عززن      

الترجمززة فمفززردة أكثززر مززن داللززة فززي الززنص القرآنززي التززي لززم يززدركها َمززن سززبقه فززي ميززدان 
)الزبور( فزي الزنص القرآنزي تحمزو أكثزر مزن داللزة، لكنزه اسزتطاي تمييزهزاف. وسزنورد شزواهد 

 في ترجمتها وكيف تعامو معها.
                                                 

 32م، ن، ص(1) 
جاني بقوله : )*( اللفج الداو على معنيين مختلفين أو أكثر يسمى )المشترك اللفجي( ويعرفه الجر 

المشترك ما وض  لمعنى كثير كالعين الشتراكه بين المعاني.انجر: التعريفات، علي بن محمد بن علي 
 . 2007، دار المعرفة، 194الجرجاني، تحقي  عادو انور خضر، ص
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)َوا  ن زُه َلف زي  ((The scriptures of theتزرجم آربزري )زبزر األولزين( فزي اآليزة التاليزة ب  
ل ينَ  َو   (  196)الشعراء:(ُزُبر  األ 

 
(، األولززى فززي قولززه (the Scrollsي )الزبززر( فززي اآليتززين التززاليتين ب تززرجم آربززر  -

()القمزر:تعالى: ) ُبر  والثانيزة فزي  ،(43َأُكف اُرُكم  َخي ر  م ن  ُأواَلئ ُكم  َأم  َلُكزم  َبزَراَءة  ف زي الز 
()القمر:)قوله تعالى:  ُبر  ٍء َفَعُلوُه ف ي الز   (52َوُكو  َشي 

آتُزون ي ُزَبززَر ) (ingots of iron( فززي اآليزة التاليزة ب )تزرجم آربزري )زبززر الحديزد -
يد    (96()الكهف:ال َحد 
نسزززتنت  ممزززا سزززب  أن آربزززري اسزززتطاي التمييزززز بزززين معزززاني )الزبزززر( المتعزززددة         

تزاب المنززو كانزت )زبزر( تعنزي: الزبزور وهزو الك َأحياًناحسب سيا  كو آية، فكما رأينا 
األحززاب،  َأحياًنزاكانزت تعنزي الكتزب المقدسزة المنزلزة، و  اًناَأحي، و على داود عليه السالم

 .  (1)الحديدف َأحياًناو 
هززذا التمييززز فززي داللززة المفززردة، يززوحي بززأن آربززري كززان قززد اطلزز  علززى نجريززة        

السززيا  لززدى فيززرث الززذي ذاي صززيته فززي انكلتززرا فززي بززدايات القززرن العشززرين فمززا ذهززب 
 .(2) نى لها  ال من خالو تسييقها في جملة ()  ن الكلمة ال مع  ليه فيرثهو

 :أسلوبه في البناء التركيبي -د
 ن خصوصززية الززنص القرآنززي دفعززت آربززري  لززى اعتمززاد عززدة أسززاليب فنيززة ولغويززة        

عزن  فقيزرة جزداً  امتاز بها  عن الترجمات التزي سزبقته، ويسكزد  ن هزذا العمزو  نمزا هزو نسزخة  
 النص األصلي.

 
                                                 

 32دراسة نقدية لترجمة آرثر جون اربري لمعاني للقرآن الكريم)القرآن مفسرا(، ص(1) 
( لغوي بريطاني وشخصية رئيسية في تطوير علم اللغة 1960 - 1890) ( جون روبرت فيرث(2

 لى  1919البنجاب من ببريطانيا خالو خمسينيات القرن العشرين، كان أستاًذا للغة اانجليزية في 
مدرسة الدراسات الشرقية ، قبو أن ينتقو  لى كلية لندن الجامعية. ثم عمو في قسم الصوتيات في 1928

 .Britannica, John. R ,. انجر:1956، حيث أصبح أستاًذا في اللسانيات العامة  لى عام واافريقية
Firth,p311Encyclopedia  
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   :العنوان -1
(  ومسززززو  هززززذا العنززززوان،  ن المقصززززود منززززه فاعتمززززد آربززززري عنززززوان )القززززرآن مفسززززراً         

عميز   عزن وعزيٍ  . وهزذا  قزرار يزنم  (1) اايحاء بأن القرآن ال يتزرجم بزو يمكزن أن يفسزر فقزطف
لززدى آربززري وهززو وعززي نززاب  عززن اسززتيعاب عميزز  للعربيززة أوال ولخصوصززية الززنص القرآنززي 

 معنى وبالغة.
   :اللغةنمط  -2

فاسزززتخدم آربززززري ألفاجززززا انكليزيزززة تعززززود  لززززى عهززززد اللغزززة اانجليزيززززة الحديثززززة )لغززززة         
شكسبير( أو اللغة األدبية، ومزا شزاي مزن اعتمزاده اللغزة اانجليزيزة القديمزة أو ألفاجزا قديمزة 

 م( فتلززك اللغززة تكززاد تكززون مبهمززة وال تفهززم مززن اانجليززز1150فاانجليزيززة القديمززة انتهززت )
بالغيزززة تنزززاجر  دالالتمزززا السزززبب لمزززا تحملزززه تلزززك اللغزززة مزززن ألفزززاج تحمزززو ورب   (2)أنفسزززهم،ف

 الجملة العربية في القرآن. 
، فمبتعزززدا عزززن المصززطلحات الغريبزززة والصزززعبة، توظيااا المفاااردات الساااهلة الوا اااحة -3

  (3)والقصد منه، التعبير عن المعنى بلغة سلسة مما ييسر الفهم على القارئف
 :لوب اإلطالة والقت ابأس -4

القزرآن الكزريم  لزى اللغزات نقزو فوهي جاهرة تصاحب اغلب الترجمزات التزي عنيزت ب        
مزززن  األعجميزززة بشزززكو عزززام، وال غرابزززة فزززي ذلزززكي  ذ ال يضزززاهي بالغتزززه فزززي اايجزززاز احزززد  

 . (4)البشر، لكن آربري أطاو في األماكن التي طلبت ااطالةف
 :نيأسلوب التوكيد القرآ -5

عزززدد فيزززرى  ن التوكيزززد بزززالتكرار وعزززرض  فحزززرص آربزززري علزززى بيزززان أنزززواي التوكيزززد       
حاالت التكرار في األصو تقريبزا، ويزرى أن التوكيزد قزوي جزدا بجملزة )  ن(، ويتبعزه التوكيزد 

 . (1)، والتوكيد بنون التوكيد الثقيلة والخفيفةفبالفعو المطل 
                                                 

أساليب المستشرقين في ترجمة معاني القرآن الكريم دراسة أسلوبية لترجمتي سيو و آربري، د.حسين (1) 
 8سعد غزالة، ص

 11م، ن،  (2) 
 22م، ن، ص(3) 
 32م، ن، ص(4) 
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القزززرآن  ال وحزززاوو توجيفزززه فبعزززد ي خدمزززة العربيزززة و فززز نجزززد آربزززري يزززدخر جهزززداً  لزززمو         
طالي على أكثر من دراسة نقدية متقصية لترجمته وجدنا ذات النتائ   وسنعرض بعضزا اال

ف ن مقدمة آربري للترجمة أبانت عن مستشر  معتدو ومنصف تجاه مصزدرية القزرآن  منها:
ززن صززنعه، ، وأن القززر الكززريم وعجمززة هززذا الكتززاب، واعترافززه بنبززوة محمززد  آن الكززريم لززي  م 

وهو بهذا خالف أسالفه من المستشرقين الذين ترجموا القرآن الكزريم، وهزذه منقبزة كبيزرة لهزذا 
المستشر  المنصف، فهو حجة علزى غيزره مزن المستشزرقين الزذين لزم يتزذوقوا عذوبزة القزرآن 

ن موقززف عقائززدي ناهيززك عمززا يمثلززه ااقززرار بالمرجعيززة االهيززة للقززرآن الكززريم مزز (2)وبالغتززهف
اعتزرف بزه مستشزر   وقل ما جداً  ، وهذا ااقرار نادر  سماوياً  يفضي  لى اعترافه بااسالم ديناً 

 كامو االعتراف متحمال تبعات موقفه واعترافه بكو شجاعة.
ف وكززززذلك حزززززاوو آربزززززري أن يبتعزززززد قزززززدر اامكزززززان عزززززن اسزززززتخدام الكلمزززززات واألسزززززاليب     

كتزاب المقززد ، وبزرر اسزتخدامه لزبعض األسزاليب القديمززة ، وعزن أسزلوب ترجمزة الالمهجزورة
بأنزززه راعزززب أسزززلوب ترجمزززة النصزززوص الدينيزززة، وتحقيززز  هزززذا التزززوازن بزززين اسزززتخدام اللغزززة 
المعاصزرة الواضزحة وبززين اسزتخدام األسززلوب األدبزي الفصززيح مز  اللجززوء  لزى المصززطلحات 

 آربري. هو أمر لي  بالسهو، وهذا مما يميز ترجمة  َأحياًناالعتيقة 
كمزا أكززد آربززري علزى قضززية التززرابط بزين آيززات القززرآن الكزريم فززي السززورة الواحززدة، ورد       

 (3) على المستشرقين الذين لم يتذوقوا روعة البالغة القرآنية في ترابط اآليات والسورف
بعض المصطلحات والمفردات في هذه  اتسمت ترجمةُ وعلى الرغم من ذلك          
، مما أدى  لى الوقوي في الخطأ، فمثال لفجة)أصبح( (literality) ب  الحرفيةبطافالترجمة 

 يترجمها آربري في معجم األحيان ترجمة حرفية بمعني وقت الصباح وبعض تصريفاتها
(morning) م  أن الكلمة قد تكون بمعنى صار (become)   فال يصح ترجمتها فقط

 (4)"بالصيرورة وقت الصباح

                                                                                                                         

 50ن اربري لمعاني للقرآن الكريم)القرآن مفسرا(، صدراسة نقدية لترجمة آرثر جو (1) 
 48م، ن، ص(2) 
 45م، ن، ص(3) 
 49المصدر الساب ، ص(4) 
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ي أسززماء السززور فولززم يززذكر أسززماءها العربيززة عززن طريزز  المناقلززة الحرفيززة، تززرجم آربززر       
وقزززد أصزززاب فزززي ترجمزززة بعزززض األسزززماء واخفززز  فزززي بعضزززها، وأخطزززأ فزززي ترجمزززة بعضزززها 

 (1)في ترجمته لكثير من أنواي المجازات والتشبيهات في القرآنف اآلخر. كان آربري صائباً 
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