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املشرتك اللفظي يف القرآن الكرمي و إشكاليات نقله إىل اللغة اإلجنليزية
Homonymy in Quran and the problem of its translation into English.A
comparative study
سيف اإلسالم
الباحث مبرحلة الدكتوراه يف كلية اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آابد بباكستان.
دکتور فيضان الرمحن
أستاذ مشارك ابجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آابد بباكستان.

Abstract

This study focuses on analyzing English translation of homonymy in conveying
thecontext while translating the holy Quran into English. Themeanings is firm based
on picking the accurate homonymy in translations the main purpose of this study to
the analyze and study comparatively between three noteworthy English interpretations
of the holy Quran which are “by Abdullah”, “by Royal Aal al-Bayt Institute” and “by
Arbari”it further focuses on the different techniques used in coping with the
homonymy while translating. The conclusion of this study is that difficult to translate
Arabic homonymy into English because of the limited close equivalent reciprocals in
English, since there is no distinct mechanism for replacing one homonymy with
another during translation each translation requires different linguistic andgrammatical
suggestion decided by the linguistic context.

مقدمة

حنمده ونصلي ونسلم على أفضل الرسل و خامت النبيني حممد صلى هللا عليه وسلم أما بعد.لقد
أنزل هللا الكتاب على خامت األنبياء ليخرج الناس من الظلمات إىل النور.والقرآن و إن كان نزوله يف بالد
اك
العرب وبلساهنم العريب،إال أنه أرسل هللا إىل الناس مجيعا ليسرتشدوا هبديه ويقتدوا به قال تعاىلَ (:وَما أ َْر َس ْلنَ َ
ااس بَ ِش ًريا َونَ ِذ ًيرا َوَٰلَ ِك ان أَ ْكثَ َر الن ِ
إِاال َكافاةً لِلن ِ
ااس َال يَ ْعلَ ُمو َن(1ألن كتاب هللا طريقة حياة املسلمني ،فإن االنتفاع
ِ
من تعاليمه والعمل أبوامره واجتناب نواهيه تتطلب فهمه وبيان دالالته وتدبر آايته لقوله تعاىل(:كتَ ٌ
اب أ َ
َنزلْنَاهُ
ك مبارٌك لِيداباروا آايتِِه ولِي تَ َذ اكر أُولُو ْاألَلْب ِ
ِ
اب(2وتزداد أمهية تفسري القرآن وفهمه يف إطار ترمجة دالالته إىل
َ
إلَْي َ َُ َ َ ُ َ َ َ َ
اللغات األجنبية ليكون أداة سلسة يف أيدي املسلمني غري العرب الذين ال يعرفون اللغة العربية.ويف هذا
السياق،يقوم هذا البحث بتحليل املشرتك اللفظي يف ترمجة دالالت القرآن الكرمي وإشكاليات نقله إىل اللغة
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اإلجنليزية،ألن دالالت الفرقان احلميد إىل لغات متعددة تعد إحدى أظهر الغوامض اليت واجهت املرتمجني
اإلسالميني و حىت غريهم من ال يتقنون اللغة العربية و يشتاقون إىل االدراك على الفرقان احلكيم .أكد بعض
عمل يف منتهى املشقة ،3بل ان ترمجة القرآن ترمجة دقيقة
علماء اللغة أن ترمجة دالالت الفرقان احلكيم ٌ
مستحيلة .قالت د .ليلى عبد الرازق عثمان" :إن ترمجة معاين القرآن إىل اللغات األخرى بنفس الدقة اليت
أمر مستحيل ،ون اوهت إىل أن القرآن ميكن أن ترتجم كلماته
جاءت هبا اللغة العربية واليت نزل هبا القرآن ٌ
حرفيًّا لكن من الصعوبة مبكان ترمجة ما حتمله هذه الكلمات بباطنها من مدلوالت ومعان متثل روح القرآن
وسر بالغته"4.
أمهية املوضوع
إن الرتمجة حبد ذاهتا عملية ذات إشكاليات كثرية ومتعددة ،واالطالع على اجلزئيات الداخلية الىت
تنقل نصا معينا من لغة ما إىل لغة أخرى يقتضي اهتماما أوليا جبزئيات اللغتني،واملشرتك اللفظي موضوع
هذا البحث له من األمهية ماال خيفى على طالب اللغة،فدالالته كثرية ومعانيه خمتلفة،وكل ذلك يؤثر أتثريا
كبريا يف عملية الرتمجة.على هذا األصل أييت هذا البحث لغرض تعقب عملية ترمجة املشرتك اللفظي إىل
اإلجنليزية من سبب االطالع على دور داللة املشرتك اللفظي يف أتدية املعىن ،وما هلذا املعىن من أمهية يف
اختيار املشرتك اللفظي عند ترمجته،وذلك من خالل إجراء مقارنة بني تراجم ثالثة ألعلى ترمجة القرآن الكرمي
املستَ نَ َدة واملعتربة إىل اإلجنليزية ،منها ترمجة عبدهللا يوسف علي وهوعبدهللا يوسف علي ( 14إبريل 1872م
ْ
 10 /ديسمرب 1953م ) عامل و مرتجم هندي وعائلته مسلمة،وتعلم العلوم الدينية واللغة العربية على يد
أبيه،ومل يكتف عبدهللا يوسف بذلك بل اتقن وتذوق األدب اإلجنليزي أيضا،ورحل إىل أوراب لتحصيل القانون
يف جامعة كامربج إبجنلرتا ،واطلع يف أثناء دراسته على ترمجة القرآن الكرمي وترمجات الكتب املقدسة وحينما
عاد إىل اهلند بعد تكميل دراسته بدأ ترمجة القرآن الكرمي للغة اإلجنليزية .نشرت ترمجة عبدهللا يوسف علي
أوال عام 1934م يف ثالثة جملدات مث طبعت يف أمريكا سنة 1946م تعد ترمجته للقرآن الكرمي األكثر شهرًة
،
استخداما يف الدول الناطقة ابإلجنليزية.و أشهر أعماله كان كتابهThe Holy Qur'an: Text
و
ً
الثانية ترمجة مؤسسة آل البيت امللكية وهي مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي أسسها األمري احلسن بن
طالل عام  1980وكانت ابسم"اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية )مؤسسة آل البيت( ".وهي
مؤسسة غري حكومية،تتخذ من عمان عاصمة األردن مقرا هلا).أنظر  :مؤسسة آل البيت:العضو املؤسس
اتريخ الوصول 15 :فرباير فرباير  2010نسخة حمفوظة موقع واي ابك مشني ،والثالثة ترمجة آربريي
وهوآربري( 12مايو 2 -1905أكتوبر 1969م ) مستشرق بريطاين،ترجم القرآن الكرمي للغة اإلجنليزية.من
أهم أعماله اليت أصدرها أوال ترمجة ملختارات من بعض آايت القرآن مع مقدمة وصدر ذلك حتت
عنوان( )The Holy Koranأي القرآن الكرمي،وأشار آربري يف مقدمته ترمجة إلختيار هذا العنوان أن
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القرآن الكرمي ال ميكن أن يرتجم ألنه عمل أديب ميز من ميزات األدبية يف اتريخ اإلنسانية ،ومل يكتف آربري
بذلك بل متكن و اتقن اآلداب العربية والفارسية وهو كان معلما للغة الفارسية يف جامعة لندن عام 1944م
مث أصبح مدرسا ورئيسا للغة العربية عام 1946م يف اجلامعة نفسها.وترمجة آربري من أفضل ترمجات
املستشرقني للقرآن اجمليد والفرقان احلميد من حيث أسلوهبا إال أنه الميكن عن إغفال األخطاء النحوية
واملعجمية اليت أشرت إليها خالل حبثي.ولذلك على القارئ أن يستخدم هذه الرتمجة حبذر شديد.
مفهوم املشرتك اللفظي
كلمة "مشرتك"مأخوذ من الشركة والشرك وغريها وإن تغريت داللتها فإهنا تعرب عن املداخلة .قوله
احلكيم":وأَ ْش ِرْكهُ ِيف أ َْم ِري"5أى اجعله شريكا،و قال هللا سبحانه ":اي بين ال تشرك ابهلل إن
سبحانه يف القرآن
َ
6
الشرك لظلم عظيم" .
املشرتك اصطالحا
قول النشمي " :اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني فأكثر،داللة على السواء عند أهل تللك
اللغة يعين أن اللفظ يكون واحدا واملعىن متفرقا.7
وبعد أن اتضح مفهوم املشرتك لغة و اصطالحا أريد أن أذكر بعض النماذج يف ترمجة املشرتك
اللفظي من اختالف تراجم عبدهللا يوسف علي,آربريي ومؤسسة آل البيت وهي ابلتال.
األول :كلمة "أمة"
8
سبحانه:ربانَا
هلا ثالثة معان :ا) اجلماعة من الناس .ذكر هبذا املعىن يف القرآن احلكيم قال هللا
َ
ِ
اج َعلْنَا ُمسلِم ْ ِ
ك.9
ك َوِمن ذُ ِرياتِنَا أُامةً ُّم ْسل َمةً لا َ
ني لَ َ
َو ْ
َْ
الرتاجم االجنليزية
1- While translating this Yusuf Ali used a word “people muslim"10
for the homonymy
2- Arbari used the word “Nation”11.
3- Al-Bayt translated by using another word a community12.
عند احملقق أن عبد هللا وآربريي توفقا ىف الرتمجة مع أنين أفضل ترمجة آربريي ملا لقول nation
من مجلة دالالت تصل إىل الداللة املطلوبة ىف داللة االية القرآنية.و ترجم آربريي كلمة "أمة" ب Nation
13
،أي:أمة ،شعب،قوم.
وترجم عبدهللا يوسف كلمة "أمة" ب people Muslimاليت تعطي معىن اجلماعة و يرى الباحث
أن ترمجة عبدهللا يوسف علي ال تصل اىل املعىن املطلوب متاما من حيث هو مذكور عند أهل التفسري.وكذلك
ترمجها مؤسسة آل البيت ب  communityاليت ال تؤدي إىل املعىن املطلوب ألن معناها ىف اللغة:ملكية
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مشرتكة ،وحدة،اتفاق،وهذه الدالالت متباعد عما يراه الباحث ىف النص القرآين.فقد ذكر الزخمشري يف
تفسريه  « :األمة »  :اجلماعة  ،و « مسلمة لك ».14
آابءَ ََّن َعلَ َٰى أُامة.15
ب( األمة أي الدين.قال هللا سبحانه وتعاىل:إِ اَّن َو َج ْد ََّن َ
الرتاجم االجنليزية
16
1- In this case Yusuf Ali used a word “religion” .
2- Arbari preferred “community”17
3- While Al-Bayt introduced a new word “creed”18.
عند احملقق أن عبد هللا يوسف و آل البيت أجادا ىف ترمجتهما لداللة اآلية الكرمية واستعمال كلمات
موافقة ملعىن النص القرآين،أما آربريي فرتجم النص القرآين ترمجة حرفية فصارت واهية.ألن بني
( Communityاجلماعة)و ( Religionالدين والشريعة) فرق كبري  ،وذكر اجلزائري ىف تفسريه:على
أمة،أى :على دين.19
ِ ِ ِ
يم َكا َن أ َُّمة.20
ج(قدوة.قال هللا سبحانه وتعاىل:إ َّن إبْ َراه َ
الرتاجم االجنليزية
21
1- Yusuf Ali choose a word “model” here.
2- And Arbari selected “obedient”22.
3 -Al-Bayt wrote “community”23.
عند احملقق أن ترمجة عبدهللا علي موافقة ومناسبة للمعىن املطلوب أكثر من ترمجة آربريي و ومؤسسة
آل البيت ،ألهنما ما أفلحا ىف أتدية ترمجة لداللة اآلية بل ترمجا ترمجة حرفية التناسب معىن النص القرآين.
الثاين" :استوى":استعملت آية استوى ىف النص القرآين على دالالت خمتلفة مثال:
ا(استوى الشيئان  ،أى  :تعادال ومتاثال .واستوى الشيء :هنض واعتدل ىف ذاته.24كما جاء ىف
استَ َو َٰى َعلَ َٰى ُسوقِ ِه .25
استَ غْلَ َ
القرآن الكرميَ :كَزْرع أ ْ
ظ فَ ْ
َخَر َج َشطْأَهُ فَ َآزَرهُ فَ ْ
الرتاجم االجنليزية
1- “standson” is used by Yusuf Ali here for homonymy26.
2- “rises straight” by Arbari.27
3- and “rise firmly” by Al-Bayt.28
قد ترجم عبدهللا يوسف كلمة "استوى" ب  on Standواليت تعين (:هنض ،وقف،وقوف على
القدمني)29وترجم آربريي ومؤسسة آل البيت "استوى" ب  Riseاليت تعين(يرتفع )30و التدبر ىف تراجم الثالثة
تدلنا إىل أن اللفظ  Riseجاء ىف داللة الزايدة و العلو فال يكون واضحا للداللة االعتدال والقيام ،و ترمجة
عبدهللا يوسف واضحة ىف إيفاء داللة االعتدال والقيام ،وتناسب آراء علماء اللغويني والتفاسري كما هو
مذكور ىف تفسري اجلزائري :فاستوى:أى اعتدل وقوي.31
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ِ
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ْما َو ِعلْ ًما"32
ب(استوى الغالم ،أى مت شبابه .حنو قال هللا
سبحانه":ولَ اما بَلَ َغ أ ُ
َشداهُ آتَ ْي نَاهُ ُحك ً
َ
الرتاجم االجنليزية
1- Yusuf Ali translated the ayaa by using the word “firmly
established”33.
2- “perfection of his strength” is used by Arbari.34
3- And Al-Bayt selected “fully mature”35.
إن ترمجة مؤسسة آل البيت لكلمة "استوى" ملخصة  ،ألهنا جاءت بللفظ  Matureلتبني لفظ
"استوى" ىف النص القرآين،وداللته مذكور يف املعجم)ابلغَّ،نضج،مكتمل النمو(،36وذكر آربريي بكلمة
 Strengthاليت يراد هبا(قوة،شدة،ثبات)  :37ووضح عبد هللا يوسف بللفظ  Establishedالذي يراد
به ( قائم،متمكن ،مكتمل التأسيس) 38إن مؤسسة آل البيت استخدمت "استوى" استخداما رائقا و خالصا
39
ىف إدراك اآلية القرآنية،ألن التنزيل العزيز قصد إىل سن النضوج واالكتمال،كما ذكر الكشاف.
ج(استوى أي :استقر.قال هللا سبحانه " :الار ْ َٰ
استَ َو َٰى ".40
حَ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
الرتمجة االجنليزية
41
1- The word used here by Yusuf Ali is “established” .
2- “ sat” by Arbari42.
3- And Al-Bayt used presided43.
أن مجيع املرتمجني ترمجها ترمجة صحيحة بل ترمجة مؤسسة آل البيت تظهر أكثر تسوية حينما ذكرت
كلمة  Presideللتوضيح عن مطلوب لفظ "استوى" ىف النص القرآين.وداللة  Presideىف املعجم
الذي يراد به (يشرف على،يرتأس،يستوىل)  44وكلمة Establishedاليت ذكرت وإن كانت تكتسب داللة
التمكن من الشئ لكن ليست واضحة ىف معىن الرائسة واالستعالء املقصود يف النص القرآين.وكذلك كلمة
 Satالحتيط بسائر نواحي القعود اخلاص بقدر هللا سبحانه.
46
جاء يف تفسري ابن عباس داللته :استقر.45وذكر البيضاوي " :القدرة" .
47
استَ َو َٰى إِ َىل ال اس َم ِاء َوِه َي ُد َخا ٌن.
د) استوى إىل الشيء :قصد أو عمد إليه ،كما قال هللا سبحانه :مثُا ْ
الرتاجم االجنليزية
48
1 Yusuf Ali translated by using the “comprehended”.
2- “lifted” selected by Arbari.49
3- And Al-Bayt used the word “turned”.50
عرب آربريي ترمجة رائقة يوضح فيها متواف بياين ىف فهم سالمة نص الفرقان احلكيم.إن داللة
 Lifted toابلعربية هي(:يرتفع،يسمو،يتحول،تغيري مكان) 51وهو املقابل الصحيح ل استوى من حيث
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املعىن الظاهري ،ألن  Comprehendedأو  Turned toأيضا حيمالن معىن االنتقال والتحول
لكن هذه الكلمة ( )Liftتدل على السمو واالرتفاع مع تغيرياملكان.وهي قريبة من املعىن املقصود الذي
فسره بعض املفسرين:يقول الزخمشري :استوى إىل مكان كذا  ،إذا توجه اليه توجها اليلوي على شيء ،
وهو من االستواء الذي هو ضد االعوجاج  .وحنوه قوهلم :استقام إليه وامتد إليه.52أى  :عمد إىل خلقها
وقصد لتسويتها.53وىف أيسرالتفاسري  :أي قصد إبرادته الرابنية إىل السماء وهي دخان قبل أن تكون
مساء.54وتناوله البيضاوي وقال إنه مبعىن "قصد".55وقال ابن عباس :استوى مبعىن:عمد.56يعين:عمد إىل
57
خلق السماء َوِه َى ُد َخا ٌن.
الثالث:كلمة "ضرب"
ذكرت هذه الكلمة على معنيني ىف القرآن الكرمي :
58
اّللِ.59
ضَربْتُ ْم ِيف َسبِ ِيل ا
ا(السري والسفر .كما قال هللا سبحانه وتعاىل:إِ َذا َ
الرتاجم االجنليزية
ترمجة يوسف علي
60
The word“go” is used by Yusuf Ali.
ترمجة آربريي
61
”Arbari used the word“journeying
ترمجة مؤسسة آل البيت امللكية
Al-Bayt translated by choosing the word “going”.62
تراجم املرتمجني الكلمة "ضربتم" متجاورة نسبيا  ،لكن أَّن أفضل ترمجة آربريي ألهنا تفيدداللةاإلرحتال
والسياحة،63و ترمجة عبد هللا يوسف و مؤسسة آل البيت ب  Goingاليت أتيت مبعىن الذهاب ،64و ليس
صرحيا ىف إيفاء داللة اإلرحتال .قال البيضاوي :سافرمت وذهبتم للغزو.65يقول ابن عباس :أى سري.66وفسره
القرطيب قائال :ويضرب السري ىف األرض ،تقول العرب ضربت ىف األرض ،إذا سرت لتجارة أو
غزو.67وعندالطربي :إذا ضربتم:سافرمت للجهاد.68
69
وه ان فَِإ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فَالَ
ب(الضرب ابليد وابآللة املستعملة ابليد .وجاء ذلك ىف قوله تعاىلَ :و ْ
اض ِربُ ُ
تَ ْب غُواْ َعلَْي ِه ان َسبِيالً.70
الرتاجم االجنليزية
ترمجة يوسف علي
71
“beat” is used by Yusuf Ali.
ترمجة آربريي
72
Arbari also used“beat”.
ترمجة مؤسسة آل البيت
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But Al-Bayt used the word “strike”.73
أفلح يوسف علي ومؤسسة آل البيت وآربريي ىف تصدير ترمجة واضحة لداللة النص القرآين،ألن
اللفظ  Beatحيمل داللة الضرب مطلقا وليس يعين ضراب مربحا ابلتخصيص،والقران احلكيم وضح وبني
ههنا ضراب خفيفا،ولفظ  Beatيكتسب هذا املعىن يف النص القرآين،لكن الكلمة  Strikeأوردت بداللة
متعددة ومنها الضرب أيضا لكنه ىف األعم يشري إىل املشقة،وهو خمالف ملفهوم النص القرآين.و ترمجة عبد
هللا يوسف علي وآربريي تظهر ترمجة عالية وجيدة.ومن دالالت كلمة :Strikeإضراب ،هجوم ،شن
75
غارة،ضرب ،اصطدام.74وفسره البيضاوي قائال :يعين ضراب غري مربح والشائن.
خامتة البحث
أظهر حتليل النماذج الرتمجة للمشرتك اللفظي يف القرآن الكرمي و إشكاليات نقله إىل اللغة اإلجنليزية
عن نتائج متباينة استخلص منها ما يلي:
 تفاوت درجات الرتمجة يف النماذج املستندة فعلى سبيل املثال،جاءت ترمجة كلمة"أمة" يف قولهتعاىل":إن إبراهيم كان أمة" مبعىن "القدوة" يف النص األصلي عند املفسرين فقد وردت مبعىن "مطيع" "
" obedientعند آربري،ومبعىن "جالية" ” “ a communityعند مؤسسة آل البيت،ومبعىن "قدوة"
” “a modelعند عبد هللا يوسف علي.و أن الرتمجة األخرية أقرب إىل النص القرآين.
اتصفت الرتمجات بصفة عامة بطابع الرتمجة احلرفية،وهي غري قادرة على التوضيح عن إابن الدالالت
لأللفاظ.فكلمة " استوى" – على سبيل املثال-جاءت يف النص األصلي أبوجه متعددة غري أن كلمة”“set
عند آربري وهي الرتمجة احلرفية للكلمة " استوى".وأن الرتمجة احلرفية بال ريب قد تؤثر أثرا سلبيا يف أمانتها
ودقتها،كما تؤثر سلبا يف فهم غاية النص القرآين.
أثبت هذا البحث أن الشيخ عبد هللا علي ومؤسسة آل البيت امللكية صاحبا امتنان يف هذا اجملال،
إال الميكن أن ننكر أن ترمجة آربريي الختلو من اهتمامات رقيقة ،ونكات لطيفة ،ما يشري إىل خربته يف
التوضيح ،وغاية اإلتقان يف اللغة االجنليزية.
أن الشيخ عبدهللا يوسف و آل البيت جهتان مهمتان يف جماالت ترمجة القرآن الكرمي ،وبذال
التضحيات يف خدمة القرآن الكرمي بعقل سليم  ،وتفكري وتدبري اثقب  ،وعقيدة صحيحة  ،حىت صارا نورا
يستضاء به و أحياَّن يتكلفون يف توجيه الرتمجة من املواضع اليت اشرت يف البحث.
جيب على املسلمني غريالعرب السيما الذين هلم اهتمام يف جمال الرتمجة القرآن الكرمي أن يتعلموا و
يتقنوا اللغة العربية اليت هي لغة الفرقان احلكيم ، ،ألن العربية هي أداة و آلة فهم القرآن احلكيم والسنة
النبوية.وجيب أيضا أتسيس مركز لرتمجة القرآن احلكيم على وجه اخلصوص ،ولسائر العلوم الشرعية على وجه
العموم.
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