
هرمنيوطيقا ترجمة القرآن
ر الكالم اإللهي بني نقل املرتجم وفهم املتدبِّ

[[[
محمود حيدر ]*[

تسعى هذه الدراسة إىل إجراء متاخمٍة معرفّيٍة لآلثار املرتتّبة عىل نقل القرآن الكريم من العربية 

إىل اللّغات األخرى. ينطلق الباحث من َفرَضّية كون الرتجمة عموًما، وترجمة الّنص املقّدس عىل 

وجه الخصوص، تنطوي عىل آليات تبيني مغايرة أللفاظ اآليات ويف أحيان كثرية تكون أيًضا غري 

مطابقٍة للمقصد منها. األمر الذي يؤّدي إىل نشوء حقل آخر من الفهم يفارق األفهام الناشئة من 

علوم التفسري والتأويل التي زخرت بها املكتبة العربية واإلسالمية قدميًا وحديًثا.

تتطّرق إىل طائفة من  الدراسة  أّن  إال  الرتجمة يف هذا املقام،  أهمّية  البحث عىل  تأكيد  ومع 

اإلشكاليات التي تواجه ترجمة الكالم اإللهي، وخصوًصا لجهة الّسجال العقدي واملعريف الدائر 

حول جواز أو بطالن الرتجمة؛ لكونها تأيت بنصٍّ جديٍد ال يراعي روح اآليات وألفاظها. مع لحاظ 

أهمية الرتجمة لرضورات إنسانّية وحضاريّة.

املحرر

مسعانا يف هذا البحث االقرتاب من النّص الوحياين من زاويتني: النقل الرتجمي والشغل 

لكلٍّ  املعطاة  الوظيفة  لحدود  تبًعا  تنفصالن،  أو  مًعا  تتّصالن  الزاويتان  وهاتان  التفسريي. 

الزاوية األول  الرتجمة يف  بنيِّ من كون  اإللهي. وذاك  الخطاب  التعامل مع  منهام يف حقل 

متارس عمالً تأّوليًّا ـ وهي تبحث عن معنى الكلامت يف اآليات وتحويلها إل غري املتكلّمني 

الّنص القديس  اللّفظ واملعنى حني تتعامل مع  الثانية فتميض إل تأويل  بلسان العرب. وأّما 

التأويل،  منفتًحا عىل  ا  نصًّ بوصفه  الفهم، وكذلك  متكرّثة من  منازل  قوليّة ذات  مبا هو وحدة 

*ـ مفكِّر وباحث يف الفلسفة واإللهيات ـ لبنان.
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التأويليّة.  التنزيليّة وأبعادها  التعرُّف إل مقاصدها  ُل نحو اآليات من أجل  يُقبُل املتأوِّ حيث 

التأويليّة،  العملية  يف  ابتدايّئ  كطور  الرتجمي  النقل  بني  واملتداخل  املركَّب  املسعى  هذا 

متوازيتان حول  قراءتان  فيها  تلتقي  فهم  هندسة  تظهري  يوجب  متعاٍل،  كتأويل  املتدبِّر  واالستقراء 

موضوع واحد، إال أنّهام تعمالن مبنهجني مختلفني، ولو أسفرا يف الغالب عن نتائج غري متكافئة. 

ـ القراءة األول، تتحّرى إمكان ترجمة القرآن مع مراعاة ما تظهره اآليات من تالزٍم وثيٍق وقطعيٍّ 

القول وما هو مستبطن فيه من مقاصد. فإذا كانت غاية الرتجمة إيصال الكالم اإللهي  بني ظاهر 

أمرين:  أحد  بإزاء  نفسه  املرتجم سيجد  أّن  يعني  فذلك  العرب،  لسان  بغري  املتكلّمني  أفهام  إل 

إما التزام نقل الحرف واللّفظ وحرص اشتغاله ضمن هذه الدائرة، وإما أن مييض إل نقل املعنى، 

واالكتفاء مبا انتهى إليه من فهم شخص للكلامت املشّكلة لآليات. وحالئٍذ يصري الفعل الرتجمي 

أدىن إل إجراء متعرثِّ ال تجد معه سبيالً إل التمييز بني خصوصية الكالم اإللهي وعموميّة الكالم 

وغايًة.  ومعًنى  لفظًا  األّول  النّص  يفارق  استيالد نصٍّ مستحدٍث  إل  الذي يفيض  األمر  البرشي. 

ويف الحالني يشّكل املنقول من اآليات، مرتبًة الحقة عىل النّص األصيل. وحال الرتجمة يف هذه 

املنزلة، أشبه بتقرير عن األصل، أو صورة محّورة ترتجم ظاهر اآليات وتنقلها إل لغة أخرى لها 

ني. بذلك ال يعود النّص القديّس هو نفسه، حيث ال يستطيع الناقل اإلحاطة  منطقها وتركيبها الخاصَّ

مبنازله ودالالته وطبقاته املعرفيّة املتعّددة.... وهكذا يقرِّر أصحاب القراءة األول أّن الخطاب ال 

يصري بيانًا واضًحا ما مل يرِد بلسان املخاطب نفسه. وعىل نحو يكون فيه استعامل لسان املتلّقي 

رشطًا يف حصول البيانية. أي أنّه ال بيانيّة وال إفصاح وال وضوح بالنسبة إل املتلّقي ما يجيئه من 

خارج لسانه. أي من خارج منطقه الداخيل ولغته التي بها يتمّكن من الفهم.

ينطوي عىل غري  كّل نصٍّ وخطاب  أيضاً عىل  الهرمنيوطيقيون تسي  يبنيِّ  القاعدة كام  وهذه 

وجه من الفهم. ففي النصوص الشعرية والفلسفية عىل سبيل املثال، تربز مشكلة التمييز بني اللّفظ 

واملعنى يف حالة نقلها إل لغة غري اللّغة األصلية التي وضعت فيها. ومن النظّار من يرى أّن املعنى 

يتقّرر أوالً يف العقل، ثم يوضع بإزائه اللّفظ، عىل أن يكون أشّد األلفاظ قربًا وشبًها به؛ وترتتّب عىل 

أّن للمعاين وجوداً يف العقل تستغني فيه عن كّل تشكيل لفظي، بحيث  نتائج ثالث، أوالها  هذا 

يكون لها وجود خالص؛ والنتيجة الثانية، أّن الشكل اللفظي قد يقوم مقامه شكل آخر، ما دام أمرًا 

يعرض للمعنى من خارج وال يتقّوم به من الداخل؛ وأّما الثالثة فُمفادها، أّن لهذه املعاين الخالصة 

رتبًة يف الوجود تعلو عىل رتبة األلفاظ. ذاك أّن العقل الذي توجد فيه هو أخّص ما مييّز اإلنسان، 

وبه يرشَُّف عىل غريه من املوجودات وَمثَُل التقابل بني املعنى واللفظ عند املتفلسف العريب كَمثِل 
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التقابل بني الروح والجسم: فكام أّن الروح يوجد يف عامل الغيب، فكذلك املعنى يوجد يف عامل 

اللفظ يقيم يف عامل املحسوس؛ فدّل  أّن الجسم يقيم يف عامل الظاهر، فكذلك  املعقول، وكام 

ذلك عىل أّن استقالل املعنى عن اللفظ أشبه باستقالل الروح عن الجسم]]].

والفهم.  للتعلُّم  مديد طلبًا  القارئ يف سفر  ففيها مييض  املتدبِّر،  قراءة  أي  الثانية،  القراءة  أما 

إال أنّه يف سفره هذا يؤثُِر التعرَُّف عىل كلامت الوحي بإحالة ما استغلق عليه من فهم إل املُوِحي 

يََهبُها املتكلّم تعال للخاّصة من قرّائه.  بأّن قراءة املتدبِّر تصدر عن معرفة شخصية  نفسه. ذلك 

وهذان مصدران للوهب يتالزمان تالزًما ذاتيًّا وال يصّح إدراك الفهم لو توفّر أحدهام دون اآلخر. 

فاملعرفة الوهبيّة معرفتان: معرفة تعرٍُّف ومعرفة تعريٍف. األول أن يعرَِّف اللّه تعال نفسه خواصَّ 

أوليائه بأرسار األسامء والصفات واألفعال. وأّما معرفة التعريف، فهي أن يكشف اللّه للناس عن آثار 

قدرته يف اآلفاق ويف األنفس. ذاك يدّل عىل أّن كال املعرفتني تُنجزان مًعا باملعيّة اإللهيّة واللّطف 

الرحامين. بهذا يتلّقى القارئ املتدبِّر معرفته من الفيض اإللهي علاًم وتعريًفا بحسب سعته وقدرته 

واستعداده. فكلاّم اتّسعت آفاقه ازداد تعرّفًا حتى إذا بلغ حّد العجز عن الفهم نبَّهه الحّق من كتابه 

ن ُيْقَض 
َ
ْبِل أ

َ
ُقْرآِن ِمن ق

ْ
العزيز ما يسّدده وما تأمن إليه نفسه، كام يف قوله تعال: َول َتْعَجْل بِال

د بالصرب  ًما]2]. يف هذه اآلية حثٌّ عىل األخذ بسبيل الفهم املسدَّ
ْ
ل رَّبِّ زِْدِن ِعل

ُ
َْك وَْحُيُه َوق إِلَ

منتهاه  بلغ سعيه  فإذا  ما وِسَعتُْه قدرته عىل فهمها،  تأوُّل اآليات  القارئ إل  والدعاء. كأن مييض 

ووقع يف الحرية، دعاه الله إل الدعاء بزيادة علمه بحقائق آياته وألطاف كلامته.

الرتجمة بما هي ضرٌب من التفسري
يعرِّف اللغويون الرتجمة بأنّها »نقل الكالم من لغة إل أخرى«]]].وهناك من العلامء من يرى بأنّها 

النقل عن القاموس فقط؛ ألّن األخري هو الرتجامن املفّس للسان. ومن ثّم فالرتجمة: نقل الكالم 

من لغٍة إل أخرى]]]. ثّم يوضح هؤالء مشكلة نقل املعنى من العربية إل سواها من األلسنة بالقول: 

الثانية  العبارة  لغٍة واحدة[، حيث تكون  النقل مبعنى واحد يف عبارتني متتاليتني ]يف  إذا جاء   …

توضيًحا لألول، مل يكن ذلك من الرتجمة، بل هو من الرشح واإليضاح.

حيث تكون الرتجمة تعاطياً واعياً بني لغتني َوَجَب عىل املرتِجم أن تكون له يٌد يف اللغة املنقول 

]1]- غالم حسني الديناين، العقل والعشق اإللهي، دراسة ضمن كتاب: »املعرفة الدينية، جدلية العقل والشهود« دار املعارف الحكمية، 

بريوت – 2011 – ص 98.

]2] - سورة طه، اآلية 114.

]3]- انظر: الزبيدي، تاج العروس، ج 8، ص 211.

]4]- محمد هادي معرفت، التفسري واملفرّسون يف ثوبه القشيب، ج 1، ص 116.



171االستغراب هرمنيوطيقا ترجمة القرآن

2 0 2 ــع 0 بي ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 19

للتواصل  بينهام جساً  ليقيم  ذلك  أخرى؛  ناحيٍة  من  إليها  املنقول  اللغة  ويٌد يف  ناحيٍة،  من  منها 

والعبور من املخاِطب )بالكس( إل املخاطَب )بالفتح(. ومن هنا يكون يف اضطراب وقلق دائم 

تجاه ما إذا كان قد نجح يف إيصال مراد صاحب النّص إل املخاطَب أم ال؟ وقيل، يف تحليل هذا 

الظاهرة  صون هذه  »يذكر املتخصِّ قبل اآلخرين:  أو من  قبل املرتِجم  والقلق، سواء من  الهاجس 

تندرج يف إطار ما يسمى »الرتجمة االرتباطيّة«، حيث يصّب املرتجم جّل اهتاممه عىل مخاطَبه يف 

اللغة املنقول إليها، ويسعى إل اجتذاب مخاطَبه، ويربطه مبفهوم الخطاب واملفاهيم املرتجمة، 

واملعنوية  النحوية  القواعد  ذات  الرتكيبة  نقل  عن  ويحجم  املعنوية،  الرتجمة  عن  يبتعد  وبذلك 

املفروضة عىل اللغة املنقول منها، والتي ال يأنس بها املخاطَب، وال يعرف خلفيّاتها أبداً. وأّما يف 

الرتجمة املعنوية فإّن اهتامم املرتِجم يصّب يف اللغة املنقول منها، ولذلك يتّم السعي يف هذا النوع 
من الرتجمة إل نقل البنية الصورية والنحوية واملعنوية للغة املنقول منها إل اللغة املنقول إليها.]]]

ويبدو أّن االهتامم بواحٍد من األهداف الهاّمة للرتجمة، والتي تكمن يف إيصال الخطاب إل 

االهتامم  سياق  يف  االرتباطيّة«  »الرتجمة  أسلوب  إل  النظر  إل  أّدى  عليه،  والتأثري  املخاطَب 

الجديد؛ الجتذاب املزيد من املؤيِّدين. من فقهاء التفسري من يذهب إل وصف الرتجمة املعنوية 

هذه  آفات  لبيان  يذكر  حيث  اللفظية«،  »الرتجمة  أو  الحرفية«  »الرتجمة  أو  املواكبة«  »الرتجمة  بـ 

 ُعُنِقَك َولَ تَبُْسْطَها 
َ

ًة إِل
َ
ول

ُ
َْعْل يََدَك َمْغل الرتجمة مثاالً ظريفاً من القرآن الكريم؛ يف قوله تعال:َولَ تَ

 َمُْسورا]2]. جاء »غّل اليد إل العنق، وبسطها كّل البسط« كناية عن القبض 
ً
وما

ُ
بَْسِط َفَتْقُعَد َمل

ْ
ُكَّ ال

والبسط الفاحش، أي التقتري واإلرساف يف املعيشة ويف اإلنفاق، وهي كنايٌة معروفة عند العرب، 

ومأنوسة االستعامل لديهم. فلو أريد الرتجمة بالتعبري نفسه من لغٍة أخرى كان ذلك غريباً عليهم، 

حيث مل يألفوه، فرمّبا استبشعوه وأنكروا مثل هذا التعبري غري املْفِهم؛ ألنّهم يتصوَّرون من مثل هذا 

يَديْه إل عنقه برباٍط من سالسل وأغالل، أو يحاول بسط يديه  النهي عن أن يربط إنسان  التعبري 

مييناً وشامالً بَْسطاً مبالغاً فيه، وال َشكَّ أّن مثل هذا اإلنسان إمّنا يحاول َعبَثًا، ويعمل َسَفًها؛ ألنّه 

يبالغ يف إجهاد نفسه وإتعابها من غري غرٍض معقول، األمر الذي ال ينبغي التعرُّض له يف مثل كتاب 

الربّاين  الكالم  يقلِّل من شأن  الرتجمة  النوع من  أّن هذا  يُضاف إل ذلك  الحميد«]]].  العزيز  اللّه 

وقداسته ، ويحّط من قيمته لدى املخاطَب؛ ألّن هذه الرتجمة ال تنطوي عىل أيِّ خطاب. وعليه 

سيقول املخاطَب لنفسه: َمْن هو العاقل، أو حتّى الشخص العادي، الذي يربط يده إل رقبته، أو 

]1]- املصدر نفسه.

]2]- سورة اإلرساء، اآلية 29.

]3]- محمد هادي معرفت، تاريخ القرآن: 184؛ التفسري واملفرّسون يف ثوبه القشيب 118:1.
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بيانه  الطريقة؟! ويف  بهذه  بنهيه عن امليش  القرآن  يتكلَّف  حتّى  عندما مييش،  األمام  إل  ميّدها 

ملختلف أساليب الرتجمة )الرتجمة الحرفية، والرتجمة الحرّة، والرتجمة التفسريية( يذهب الشيخ 

محمد هادي معرفت إل تفضيل الرتجمة الحرّة، وهي الرتجمة ذاتها التي يصطلح عليها الخرباء يف 

فّن الرتجمة بـ »الرتجمة االرتباطيّة«؛ وإْن كان سامحته ـ بطبيعة الحال ـ يطلق عىل الرتجمة الحرّة 

أحيانًا مصطلح »الرتجمة املعنويّة«]]]، ولكْن يبدو من خالل توضيحاته أنّه يعني أسلوب »الرتجمة 

االرتباطيّة« ذاته. 

أّما يف بيان مزايا »الرتجمة الحرّة« )أو الرتجمة االرتباطيّة(: تبنيِّ هذه الرؤية أّن املرتجم يحاول 

إفراغ املعنى يف قالٍب آخر من غري تقيُّد بنظم األصل وأسلوبه البياين، وإمّنا امللحوظ هو إيفاء 

متام املعنى وكامله، بحيث يؤّدي إفادة مقصود املتكلِّم بغري لغته، برشط أن ال يزيد يف البَْسط مبا 

يُْخرجه عن إطار الرتجمة إل التفسري الَمْحض. إّن هكذا »ترجمة معنوية« قد تفوِّت مزايا الكالم 

األصل اللفظية، وهذا ال يرّض ما دامت سالمة املعنى محفوظة. وهذا النمط من الرتجمة هو النمط 

األوىف واملنهج الصحيح الذي اعتمده أرباب الفّن.

الهرمنيوطيقا الفلسفّية للرتجمة
لتأصيل املهّمة الرتجمية نجد رضورة للتمييز بني الرتجمة لغًة واصطالحاً وبني نقل النّص كام ورد 

عند الّنحات. فالرتجمة تعادل تفسري الكالم بلغته التي جاء فيها. ومنه قيل يف ابن عباس: إنّه ترجامن 

ه. والزمخرشي يف كتابه »أساس البالغة« رمى إل هذا املعنى ملَّا قال: »كّل ما تُرجم  القرآن، أي مفسِّ

عن حال يشء فهو تفسته« والرتجامن هو املفّس للكالم. وجاء يف تفسري ابن كثري أّن كلمة ترجمة 

تستعمل يف لغة العرب مبعنى التبيني مطلقاً سواء اتَّحدت اللغة، أم اختلفت]]].. أّما معنى النقل فهو 

التعبري من معنى كالم يف لغة ما، بكالم آخر من لغة أخرى، مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده...، ويف 

السياق يورد أهل االختصاص وجهتني للمهمة الرتجمية: وجهة حرفية ووجهة تفسريية]]].

وضع  تشبه  فهي  وتركيبه،  نظمه  يف  األصل  محاكاة  فيها  تُراعى  التي  هي  الحرفية:  الوجهة   -

تسميتها  إل  وبعضهم  باللفظية  الرتجمة  هذه  تسمية  إل  البعض  ويذهب  مرادفه.  مكان  املرادف 

بالرتجمة املساوية.

]1]- محمد هادي، معرفت، تاريخ القرآن – التفسري واملفرّسون يف ثوبه القشيب، م.س، ص 185.

]2]- محمد عبد العظيم الزرقاين: مناهل العرفان يف علوم القرآن، راجعه وضبطه وعلّق عليه محمد عيل قطب ويوسف الشيخ محمد، 

املكتبة العرصية، صيدا – بريوت، 2001، ص 102.

]3]- محمد عبد العظيم الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، م.س. 



173االستغراب هرمنيوطيقا ترجمة القرآن

2 0 2 ــع 0 بي ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 19

التفسريية: فهي التي ال تُراعَى فيها تلك املحاكاة، أي محاكاة األصل يف نظمه  - أما الوجهة 

بالرتجمة  أيضاً  تسّمى  ولهذا  كاملة،  واألغراض  املعاين  تصوير  ُحسن  هو  فيها  املهّم  وترتيبه؛ 

التفسري  تشبه  فيها، جعلها  املعاين واألغراض  تفسريية؛ ألنّها بحسب تصوير  املعنوية. وسّميت 

وما هي بتفسري. وهنا ال بّد من اإلشارة استطراداً إل أّن ما يسّمى خفاء املعنى هي من اإلشكاليات 

املحورية يف حقل الرتجمة. فحقيقة املعنى ليست وقفاً عىل لغة واحدة تنقل عقالً واحداً وتجمع 

بني أفراد مجتمع واحد، بل هي صارت ملكاً مشاعاً بني لغات متباينة تحمل مدارك متفاوتة وتتكلّمها 

ت اإلبانة. فاللّسان الذي يختلف عن غريه من  مجتمعات متباعدة. ولذا فحيثام تقّررت املباينة، تعرثَّ

األلسنة من وجوه مخصوصة، يُخفي عليها من هذه الوجوه، فيكون االختالف اللغوي بذلك سبباً 

يف الخفاء املعنوي]]].

يف مقام الرتجمة التفسريية، نجد أّن املرتجم يعمد إل املعنى الذي يدّل عليه تركيب األصل 

اللّغة األخرى، موافقاً ملراد صاحب األصل، ذلك من غري  فيفهمه، ثم يصبَّه يف قالب يؤيّده من 

أن يكلّف نفسه عناء الوقوف عند كّل مفردة، وال استبدال غريه به يف موضعه]]]. سوى أّن الرتجمة 

الحرفية عىل التعيني، ونظراً إل املشكالت التي كثريًا ما تُواجه املرتجم يف هذا الحقل.. تفرتض 

األخذ برشطني إضافيني:

أحدهام: وجود مفردات يف لغة الرتجمة مساوية للمفردات التي تألَّف منها األصل، وذلك حتى ميكن 

أن يحّل كّل مفرد من الرتجمة محال نظريه من األصل، كام هو ملحوظ يف معنى الرتجمة الحرفية.

ثانيهام: تشابه اللغتني يف الضامئر املسترتة، والروابط التي تربط املفردات لتأليف الرتاكيب، 

الرتجمة مساوية لجميع  لغة  مفردات ضمن  إيجاد  بيَّنة يف  يرى مشّقة  النظّار من ال  فإّن من  ولذا 

الضامئر  يف  إليها  واملنقول  منها  املنقول  اللغتني،  بني  بالتشابه  يظفروا  أن  أو  األصل..  مفردات 

املسترتة، ويف دوام الروابط بني املفردات لتأليف املركَّبات]]]. ومن البنيِّ أّن هؤالء ال يعتنون بهذه 

ببيان أربعة فروق وجدوها رضوريّة لرفع اللَّبس الحاصل  املشكلة إاّل ألنّها تتصل اتصاالً موثوقاً 

بني الرتجمة والتفسري. إذ مهام تكن الرتجمة حرفيّة أو تفسرييّة فإنّها غري التفسري مطلقاً، سواء أكان 

تفسرياً بلغة األصل، أو هي ترجمة تفسري األصل. ولذا عمدوا إل تبيني الفروق األربعة التالية:

األول: أّن صيغة الرتجمة هي صيغة استقالليّة يُراعى فيها االستغناء بها عن أصلها وحلولها 

محلّه. أما التفسري فليس كذلك؛ ألنّه قائم أبداً عىل االرتباط بأصله )....(

]1]- مصدر سبق ذكره – ص 104.

]2]- انظر: عبد الرحمن، طه: فقه الفلسفة – الفلسفة والرتجمة، ط2، بريوت- الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، 2000، ص 62.

]3]- م ن، ص  105.
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الثاين: أّن االستطراد غري جائز يف الرتجمة. أما يف التفسري فيجوز، بل قد يجب فيه االستطراد؛ 

ذلك ألّن الرتجمة مفروض فيها أنّها صورة مطابقة ألصلها حاكية له. ولذا فمن األمانة أن تساويه 

يف  عينه  الخطأ  يكون  أن  لََوَجب  خطأ  األصل  يف  كان  لو  وحتى  نقص.  أو  زيادة  دون  من  بدقّة 

الرتجمة. وهذا بخالف التفسري، فإن املفروض فيه أنّه بيان ألصله وتوضيح له. 

الثالث: أّن الرتجمة تتضّمن عرفاً، دعوى الوفاء بجميع معاين األصل ومقاصده. وأما التفسري 

فهو ليس كذلك؛ ألنّه قائم عىل كامل اإليضاح ـ كام مرّت اإلشارة ـ سواء أكان هذا اإليضاح بطريق 

إجاميل أو تفصييل. أي متناوالً كافة املعاين واملقاصد، ومقترصاً عىل بعضها دون بعض طوعاً 

للظروف التي يخضع لها املفّس ومن يفسَّ لهم....

الرابع: وأّما الفارق الرابع، فمؤّداه أّن الرتجمة عرفاً، هي دعوى االطمئنان إل أّن جميع املعاين 

نقلها املرتجم هي مدلول كالم األصل، وأنّها مرادة لصاحب األصل منه. وليس  التي  واملقاصد 

األمر كذلك بالنسبة إل التفسري. بل إّن املفّس تارة يّدعي االطمئنان إذا توفرت لديه أدلّته، وتارة ال 

عيه عندما تعوزه تلك األدلّة. ثم هو طوراً يرّصح باالحتامل ويذكر وجوهاً محتملة مرجَّحاً بعضها  يدَّ

عىل بعض، وطوراً يسكت عن الترصيح أو عن الرتجيح. ويف أحوال أخرى قد يبلغ به األمر إل أن 

يعلن عجزه عن فهم كلمة أو جملة ويقول: ربُّ الكالم أعلم مبراده. ذلك عىل نحو ما نحفظه لكثري 

ين إذا عرضوا ملتشابهات القرآن أو لفواتح السور املعروفة]]]. من املفسِّ

الحرفية  الرتجمة  بني  فرق  ال  أنّه  هي  ذكره،  املاّر  الرأي  أصحاب  إليها  ينتهي  التي  الخالصة 

والتفسريية من حيث الحقيقة. فكلتاهام ـ حسب تحليلهم ـ تعبري عن معنى كالم، يف لغة معيّنة، 

بكالم آخر من لغة أخرى، مع الوفاء بجميع معاين األصل ومقاصده. والفرق بينهام شكيل، وهو أنه 

يحّل كّل مفرد يف الرتجمة الحرفية محّل مقابله من األصل. فضالً عن ذلك فإّن تفسري األصل بلغته، 

يساوي تفسريه بغري لغته فيام عدا القرشة اللفظية]]]...

أّما النتيجة التي ينهض عليها أصل اإلشكال يف الهرمنيوطيقا الرتجمية، هي التي تدور مدار األثر 

املرتتّب عىل النقل لجهة انزياح الكالم اإللهي عن مقصوده حتى ليوشك يف املطاف األخري أالّ 

يكون للكالم اإللهي صلة وصٍل مبقصود املتكلّم.

متّر  الرتجمة  أّن  سنالحظ  يربِّرُها،  ما  اإلسالمي  العريب  الرتاث  يف  تجد  التي  القراءة  هذه  مع 

نقٌل  أنّها  مبعنى  واستمرار.  وإلغاٌء  نَْسٌخ  يقال،  كام  فهي  بينها.  فيام  ومتناسجة  متداخلة  مبراحل 

]1]- عبد الرحمن، طه، فقه الفلسفة – الفلسفة والرتجمة، م.س، ص 108.

]2]- م ن، ص 110.
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الناقلة واللغة املنقول منها. ولعّل  اللغة  للنصوص، وتحويل لها، وهي أيضاً تحويل للغتني معاً: 

يَْم  هذا ما قصده الجاحظ يف قوله: »متى وجدنا الرتجامن قد تكلّم بلسانني علمنا أنّه قد أدخل الضَّ

عليهام؛ ألّن كّل واحدة من اللغتني تجذب األخرى، وتأخذ منها وتعرتض عليها«]]]. ومّثة من مىض 

ليؤكّد الضيم الذي أشارت إليه مقالة الجاحظ، ليالحظ أّن اللّغة املرتجَمَة ال تخون اللّغة املرتَجَمَة 

فحسب، وإمّنا تخون ذاتها أيضاً. يضيف: ولوال هذه الخيانة املزدوجة ملا كانت هناك ترجمة، بل 

ملا كانت هناك كتابة]]].

غاية  إشكاليّة يف  بوصفها قضيّة  الرتجمية  املهّمة  الغربيِّون عىل  الفالسفة  اشتغل  الغرب  ويف 

التعقيد، حيث نجد فيلسوف اللّغة املعارص اندريو بنجامني يتحّدث عن مفهومني للرتجمة هام: 

مفهوم الكلمة ومفهوم االستعامل:

ا يندرج تحته كّل  1 - بصدد مفهوم الكلمة، ينظر »بنجامني« إل »الكلمة« بوصفها مفهوماً عامًّ

أنّه  أي  املفهوم،  هذا  أخصِّ صفات  من  وهو  ا.  نصًّ أو  أو جملة  لفظاً  القول،  من رضوب  رضٍب 

محّل تعّدد االختالف أو التنازع الداليل. وتوضيح ذلك أّن اإلحالة التي تجمع بني الكلمة واليشء 

الخارجي الذي تطلق عليه، وهي ال تستغرق كّل إمكانات الكلمة الداللية، بل تقوم فيها إل جانب 

هذه اإلحالة دالالت إضافيّة مختلفة. بذلك تكون قدرتها الداللية مجاوزة لوظيفتها اإلحالية. ويرجع 

السبب يف ذلك، إل أّن الكلمة ال تدّل عىل معناها اإلحايل داللة مطلقة، وإمّنا تنطوي عىل إمكان 

ظهور معاٍن أخرى فيها تُناِزُع هذا املعنى محلّه، وتشكُّل معه تعّدًدا دالليًّا ال يستند إل معنى أصيل 

بعينه، أو قل تشّكل معه تعّدًدً بدون أصل.

2 - أما مفهوم االستعامل: فهو عبارة عن اللحظة التي يتّم فيها تحصيل معنى مخصوص. كام 

إذا فهم املرء، مثالً، القول املُلقى به إليه أثناء التواصل. وقد استخدم بنجامني للداللة عىل هذا 

اليشء  معنى  اللّسان  هذا  يفيد يف  ما  »براغام«. وهو  لفظ  اليونانية وهو  من  اقتبسه  لفظاً  املفهوم 

باعتبار حصوله عن طريق املامرسة. وإذا كان »االستعامل« هو الظفر مبعنى مخصوص يف سياق 

خطايب ما، فإّن هذا املدلول يتميَّز عن مدلول »الكلمة« متيّز الخاص عن العام. فاالستعامل هو 

الكلمة. وعىل هذا يكون االستعامل  التي تحتملها  مبنزلة املعنى املتحّقق من املعاين املمكنة 

حامالً للمدلول الوجودي والزماين الذي تختص به لحظة تحّقق املعنى]]].

]1]- الجاحظ: الحيوان، ج1، ص 76.

]2]- بنعبد العايل، عبد السالم: يف الرتجمة، ال ط، بريوت، دار الطليعة، 2001، ص 44.

[3[- Benjamin، A: Translation and the Nature of Philosophy، p.115.
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  غري أّن صفة هذا املعنى التحقيقية، وإن رصفت غريه من املعاين، تبقى دالة عىل هذه املعاين 

مهملة  مبعاٍن  ومحفوفاً  فعليًّا،  حضوراً  والحارض  املتحّقق  املعنى  فيكون  اإلمكان،  جهة  عىل 

وحارضة حضوراً ممكناً، أو بتعبري بنجامني، حضوراً بدئيًّا. بناًء عىل ما تقّدم فإّن مفهوم الكلمة، ال 

يدّل عىل فعل واحد أو معنى واحد. وإمّنا يدّل عىل أفعاٍل ومعاٍن متعّددة. كام أّن لفظ »الفلسفة« 

هو أيضاً محلٌّ للتعّدد الداليل والتأوييل. وقد ذهب بنجامني إل أبعد من هذا وذاك، ليجعل الجامع 

بني الفلسفة والرتجمة وهو مبدأ االختالف، محالًّ لهذا التعّدد ذاته. ثم استفاد من مفهوم االستعامل 

ليجعل لكّل واحد من عنارص »الرتجمة« و»الفلسفة« و«االختالف«، وجهاً مخصوصاً يخرج به من 

بريمان  مطلقة]]]. وكان  منافاة  ينافيه  ال  الذي  التحقُّقي،  التحديد  مقام  إل  اإلمكاين  التحديد  مقام 

الديني« يف حني  »الخالص  و  اللّغوي«  »الخلوص  يسميه  ما  بني  الجمع  »بنيامني« يف  لـ  موافقاً 

مل يغب عنه رضورة حفظ ما قضت به اإلرادة اإللهية من تعّدد اللغات]]]. هذا فضاًل عن أنّه كان 

يعتنق اتجاهاً يف الرتجمة يضفي عىل النصوص األصلية قداسة، هي أشبه ما تكون بالقداسة التي 

تُخلع عادة عىل النصوص الدينية، كام أنه كان يجد يف بعض ترجامت هذه النصوص مناذج مثىل 

للرتجمة الحقيقية، وأحداثاً فاصلة يف مسار العمل الرتجمي، إن تأسيساً له أو اعرتافاً به، أو تغيرياً 

له]]]. وال عجب يف القول تبعاً لهذا التأويل، بأّن للرتجمة دوراً دينيًّا يف التاريخ]]].

ومثلام رأى بريمان إل الوجه امليتافيزيقي لرتجمة النّص الديني، كذلك ذهب مارتن هايدغر 

ولكن عىل طريقته، يف الفضاء التأوييل نفسه. فهو وإن مل ينشغل رصاحة باألصل البابيل للرتجمة، 

التي ال ميكن  التورايت لها، فقد أورد إشكاالتها يف سياق من املفاهيم  التخليص  وال باملقصد 

الشك يف نسبتها إل املصطلحات املتداولة يف املجال الصويف. وال يبعد أن يكون قد استأنس 

بها خالل الفرتة الدراسية األول التي قضاها يف تحصيل الالّهوتيات املسيحية]5].

يف  وخصوصاً  كتاباته  يف  وردت  الهرمنيوطيقية  املفاهيم  من  طائفة  أّن  هايدغر  قرّاء  ويذكر 

كتاب »الوجود والزمان«: الفهم، والتأويل، واالنكشاف، والتجيّل، والغفلة، والنسيان، والحضور، 

والورود، والوهب، واإلمداد، واإللقاء، والسمع. وملا كانت هذه املفاهيم تشّكل جزءاً من الجهاز 

التصّوري الذي توّسل به هايدغر يف إنشاء فلسفته الوجوديّة، فقد شاركت الفلسفة الرتجمة عنده يف 

[1[ - Ipid.P.157. 

[2[- Berman:l´épreuve de l´étranger، pp.21- 23.

]3]- املصدر نفسه ص 289.

]4]- راجع: عبد الرحمن ، طه، فقه الفلسفة – الفلسفة والرتجمة. يف قراءته ألفكار بريمان، م.س، ص 123.

]5]- م ن، ص 124.
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االنبناء عىل مجموعة من املعاين التي ال مُيكن أن يثمرها النمط العقالين التجريدي، وإمّنا تثمرها 

ّشدة االستغراق يف الرتبية الروحيّة للدين. لقد كان هايدغر من أولئك الذين اقتبسوا ما شاؤوا من 

مقوالت تناهض العقل التجريدي، ثّم ألبسها لباس التأّمل الفلسفي. وحسبنا شاهداً عىل ذلك، ما 

بذله هايدغر من جهد يف زعزعة املقولة التي ظلّت الفلسفة تتحّدد بها منذ نشأتها، حتى صارت 

تستعمل بدلها، وهي: النظر حيث استبدلت مبقولة »السمع«: وهي املقولة التي اختّصت املعرفة 

الدينية باعتامدها يف فهم الحقائق الغيبية. حيث أصبح املتفلسف، بعد أن كان مستغرقاً يف النظر، 

مدعوًّا إل االستامع إل ما يقال يف اللغة، كام كان املتديَّن يستمع إل ما يتنزَّل من الوحي]]].

ولكن يُؤخذ عىل الطرح الهرمنيوطيقي يف مقاربة الفعل الرتجمي اختالف منظّريه يف التنظري 

ية الطرح  له من جهة ويف فقدانه للمعياريّة الدقي يف مقام التفّهم والتفاهم من جهة ثانية. فمعيارِّ

ا بحيث تُدخل يف الفهم ما ليس مقصوداً للمتكلِّم أو تسقط هّم القارئ  الهرمنيوطيقي فضفاضة جدًّ

عىل كالم املتكلِّم! من هنا ال بّد من تأطري الفعل الرتجمي التدبّري التأوييل وضمن أطٍُر منهجيٍّة 

تستمّد حجيّتها من النص املقّدس نفسه. 

التفسري  والتأويل بوصفهما إيضاًحا وكشًفا
وجٍه  فهي يف  لسانني،  بني  واعياً  تعاطياً  وظيفتها مبا هي  من  معناها  تأخذ  الرتجمة  كانت  إذا 

املشرتك  من  ذلك  يتبّدى  والتأويل.  التفسري  مفهومي  استخدام  عليه  جرى  ما  نظري  وجوهها  من 

اإليضاحي ملعنى الكلامت التي ينبغي نقلها إل لغة أخرى. وهكذا سرنى أّن التفسري يف اللغة يدّل 

عىل بيان يشء وإيضاحه]]]، »والتفسري كشف معنى اللفظ وإظهاره، مأخوذ من الفس، وهو مقلوب 

السفر، يقال أسفرت املرأة عن وجهها: إذا كشفته وأسفر الصبح: إذا ظهر«]]].

أّما التفسري  وعليه، فإّن معنى التفسري يف اللغة متقوِّم بالرشح والكشف واإليضاح بعد خفاء. 

يف االصطالح فله تحديدات كثرية، منها: أّن »التفسري كشف املراد عن اللّفظ املشكل«]]]. ومنها 

]1]- عبد الرحمن، طه، فقه الفلسفة – الفلسفة والرتجمة، م.س، ص 124.

]2] - ابن فارس، أحمد: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، قم املقّدسة، مكتب اإلعالم اإلسالمي، 1404هـ.ق، ج4، 

«، ص504. ماّدة »َفرَسَ

 ،» ]3] الطريحي، فخر الدين: مجمع البحرين، ط2، طهران، املكتبة املرتضويّة، مطبعة چاپخانهء طراوت، 1362هـ.ش، ج3، ماّدة »َفرَسَ

ص438.

مؤّسسة  بريوت،  العلامء واملحّققني، ط1،  من  لجنة  وتعليق:  تحقيق  القرآن،  تفسري  البيان يف  الحسن: مجمع  بن  الفضل  ]4]الطربيس، 

األعلمي، 1415هـ.ق/ 1995م، ج1، ص39.
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الفهم به«]]]. وبصدد تفسري  بلفظه، وإطالق للمحتبس عن  أّن »التفسري كشف املغلق من املراد 

الكالم اإللهي يرى هؤالء أّن التفسري »علم يبحث فيه عن القرآن الكريم، من حيث داللته عىل مراد 

الله تعال بقدر الطاقة البرشيّة«]]]. وهو »محاولة إزالة الخفاء يف داللة الكالم... بحيث سرت وجه 

املعنى، ويحتاج إل محاولة واجتهاد بالغ حتّى يزول ويرتفع اإلشكال«]]]. ويف الخالصة »هو بيان 

معاين اآليات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلها«]]].

بناًء عىل ما تقّدم من تحديد اصطالحّي للتفسري، ميكن القول: »إّن موضوع التفسري هو »املعاين 

واملقاصد والدالالت املحتبسة يف النّص القرآيّن«.

مشهور  فذهب  تحديده.  يف  العلامء  آراء  تعّددت  فقد  القرآن  يف  ومعناه  التأويل  خصَّ  ما  يف 

املنتقدين إل أن التأويل هو التفسري نفسه، وهو املراد من الكالم. بينام ذهب مشهور املتأّخرين 

إل أّن التأويل هو املعنى املخالف لظاهر اللفظ. ويذهب العالمة الطبطبايئ إل أّن التأويل هو 

الحقيقة الواقعيّة التي تستند إليها البيانات القرآنية، من حكم، أو موعظة، أو حكمة، وأنّه موجود 

لجميع اآليات القرآنية محكُمها ومتشابُهها، وأنّه ليس من قبيل املفاهيم املدلول عليها باأللفاظ، 

بل هو من األمور العينية املتعالية من أن تحيط بها شبكات األلفاظ، وإمّنا قيّدها الله سبحانه بقيد 

ح  األلفاظ، لتقريبها من أذهاننا بعض التقريب، فهي كاألمثال ترَُضب ليقرَّب بها املقاصد، وتوضَّ
بحسب ما يناسب فهم السامع.]5]

بني إمكان النقل الرتجيم واستحالته
اللّغات األخرى. املستوى  العربية إل  الكتاب اإللهي من  نقل  النظر حيال  مثّة مستويان من 

األّول: يتّصل بالرضورة الحضارية التي تقتيض وصول اآليات البيِّنات إل أمم العامل كافة. والثاين 

متّصٌل بالتحويل اللفظي واملعنوي الذي تجريه الرتجمة عىل النص القرآين. 

ية ترجمة القرآن  يف ما يتعلّق باملستوى األّول يُبنيِّ العلامء املسلمون عىل نحو االجامع أهمِّ

]1] الزركيش، بدر الدين: الربهان يف علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، القاهرة، دار إحياء الكتب العربّية، عيىس البايب 

الحلبي ورشكاؤه، 1376هـ.ق/ 1957م، ج2، ص147.

1415هـ.ق/  العريّب،  الكتاب  دار  بريوت،  ط1،  زمريل،  أحمد  فّواز  تحقيق:  القرآن،  علوم  يف  العرفان  مناهل  العظيم:  عبد  ]2]الزرقاين، 

1995م، ج2، ص6.

]3]معرفة، محمد هادي: التفسري واملفرّسون يف ثوبه القشيب، ط2، تنقيح: قاسم النوري، ط2، مشهد املقّدسة، الجامعة الرضويّة للعلوم 

اإلسالمّية، 1425هـ.ق/ 1383هـ.ش، ج1، ص18-17.

]4]الطباطبايئ، محمد حسني: امليزان يف تفسري القرآن، ال.ط، قم املقّدسة، مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة لجامعة املدّرسني، ال.ت، 

ج1، ص4.

]5]- اتظر: الطباطبايئ، محمد حسني: امليزان يف تفسري القرآن، ج32، ص 49.
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ورضورتها. فهي من الوضوح بحيث ال تحتاج إل استدالل، بل ذهب الكثري من علامء التفسري إل 

أن ترجمة القرآن إل مختلف لغات العامل تعّد رضورًة ملّحة؛ لألسباب التالية:

ـ إّن دعوة اإلسالم عاّمة لجميع الناس، وال تقترص عىل األّمة العربية فقط، وحيث كان الدين 

اإلسالمي لكافّة الناس ميكن تقدميه لجميع األمم بجميع لغاتها.

ـ إّن لغة كّل قوم متثِّل خري قناة للتواصل والتفاهم معهم، وبذلك فهي خري طريق لتبادل املفاهيم 

الدينية والتقاليد والثقافات والتعاطي يف مختلف مجاالت الحياة.

ـ إّن تعلُّم اللغة العربية وإْن كان ينطوي عىل فضيلٍة ال تنكر، بَيَْد أّن اإلسالم مل يحكم بوجوب 

تعلُّم اللغة العربية، وعليه ال يجب عىل املسلم أن يتعلَّم اللغة العربية، فال يبقى لغري العاملني باللّغة 

العربية من طريق لتعلُّم اإلسالم إالّ من خالل لغاتهم التي درجوا عليها.

ـ متثِّل ترجمة القرآن رضورة للدعوة إل اإلسالم؛ إذ إّن الشعوب األخرى، من مختلف القوميات 

واألمم مبختلف اللغات، إمّنا تتعرّف إل التعاليم والحقائق اإلسالمية والقرآنية العميقة من خالل 

ترجمة القرآن وتفسريه؛ وذلك ألن القرآن الكريم كتاب هداية ودعوة، ويجب إيصال هذه الدعوة إل 

ُهَدى 
ْ
ُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوَبيَِّناٍت ِمْن ال

ْ
نِزَل فِيِه ال

ُ
ِي أ

َّ
جميع الناس. قال تعال: َشْهُر َرَمَضاَن ال

.[[[{…اِن
َ
ُفْرق

ْ
َوال

وليس ملجرَّد  الناس،  لجميع  وإيضاحه ورشحه  بيانه  الكريم هي  القرآن  إنزال  من  الغاية  إّن   -
تالوته، أو جعل مفاهيمه ِحْكراً عىل طائفٍة خاّصة من الناس دون طائفة أخرى.]]]

القرآن إل  يؤكِّد عىل رضورة ترجمة  دافعاً  أن كّل واحد من هذه األسباب يشكِّل  ال َشكَّ يف 

التعاليم واملفاهيم  بأجمعها من خالل ذلك عىل  الشعوب  تتعرّف  العاملية؛ يك  اللغات  مختلف 

القرآنية السامية.

املستوى الثاين: إمكان الرتجمة وجوازها: يف سياق الجواب حول إمكان الرتجمة يسوق فقهاء 

التفسري ثالثة أسئلة أساسية:

األّول: هل باإلمكان ترجمة القرآن إل اللغات األخرى؟

خصائص  جميع  عىل  الرتجمة  اشتامل  استحالة  فمع  ممكنة،  القرآن  ترجمة  كانت  إذا  الثاين: 

القرآن، هل ميكن تقديم هذه الرتجمة بوصفها قرآناً؟

]1]- سورة البقرة،  اآلية 185.

]2]- معرفت، محمد هادي، تاريخ القرآن، م.س، ص 195 ـ 196.
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الكريم  القرآن  ذاته املرتتّب عىل  الرشعي  الحكم  القرآن  ترجمة  نّص  يرتتّب عىل  الثالث: هل 

نفسه؟ فهل يجوز لغري املتمكِّن من قراءة سورة الحمد باللّغة العربية أن يقرأ ترجمتها بلغٍة أخرى 

يف الصالة؟ وهل يحرم عىل الجنب مّس اآليات القرآنية املرتجمة إل لغة أخرى، كام يحرم عليه 
مّسها بنّصها القرآين العريب؟]]]

مرجع هذه املفارقة إل جدٍل مل ينتِه حول ما إذا كان النّص املرتجم هو نفسه النّص األصل. 

ومثّة تشكيك بأن ينجو النص من األذى وهو يرتنَّح بني لغتني لكّل منهام عاملها املخصوص. يظهر 

ذلك يف حقل األدب والشعر، مثلام يظهر عىل الخصوص يف حقول الفلسفة والتصوُّف والنصوص 

املقّدسة. كثري من الباحثني وجدوا أّن تاريخ التدوين هو نفسه يف العمق تاريخ الرتجمة. وهذه القاعدة 

تسي بنفسها عىل مجمل العلوم اإلنسانية التي تبادلتها الحضارات املختلفة من الفلسفة إل الالهوت 

إل العلوم البحتة. قد تكتيس الرتجمة مظهر الرشح والتعليق كام هو الشأن عند ابن رشد. وعىل سبيل 

املثال فإنك حني تدرس أرسطو فذلك يعني أنّك ترشحه. ثم تحوِّله من لغة إل لغة، ومن خطاب إل 

خطاب. وهذا التحويل هو ما كان يوفّر للفلسفة حيويّتها ونشاطها. والذين يقولون بهذا الرأي يعتقدون 

أّن الرتجمة تنفخ الحياة يف النصوص وتنقلها من ثقافة إل أخرى. والنّص ـ برأيهم ـ ال يحيا إال ألنّه 

قابل للرتجمة، أو أنّه غري قابل لذلك يف الوقت ذاته. فالرتجمة ككّل كتابة، هي فعالية وتحويل وإعادة 

إنتاج. ذلك أّن ترجمة نصٍّ ما تعني تحويله وتوليده. فالّنص لن ميوت، ولن يُلغى إال إذا مل يعد قادراً 

عىل اإلنتاج. إال إذا مل يعد يطرح أسئلة. ويف هذه الحالة فإنّه ال يعود مستحيل الرتجمة وحسب، وإمّنا 

ا]]]. ال يُفكَّر فيه وبه، وال يُتداول، وال يؤوَّل، وال يُقرأ، وال يعود نصًّ

يف جواز وبطالن نقل النّص القرآين
تلقاء الكالم اإللهي نجدنا أمام مهّمة مركّبة: تأويل ضمن حقل النقل والرتجمة، وتأويل يف مقام 

فهم الكالم اإللهي والتعرّف إل مراتبه وبطونه. ولقد مرَّ معنا أّن بني التأويلني لقاء ومفارقة يف اآلن 

عينه. فهام يلتقيان عىل تظهري النّص اإللهي قصد إفهامه للمخاطب، ويفرتقان يف تقنيات التظهري 

ومدارج اإلفهام.

تأويل الرتجمة إًذا، هو إجراء إضطراري تحتِّمه وظيفة املرتجم حني يفرتض عليه واجبُه الديني 

القيام به. كأن ينقل النّص إل لسان حضارة أخرى ألمر يعود إل رضورات عقديّة أو إيديولوجيّة 

]1]- معرفت، محمد هادي، تاريخ القرآن، م.س، ج1، ص 115.

]2]- بنعبد العايل، عبدالسالم، يف الرتجمة، م.س، ص43.
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أو حضاريّة. بهذا ال يستطيع املرتجم مهام بلغت أمانته وقدرته عىل تفهيم مقاصد الكلامت عىل 

اإلتيان مبا يركن إليه النّص املقّدس وما ميتلئ به من أرسار. أّما تأويل التعرُّف فيقصد تقريب ما هو 

بعيد عرب متاخمة األرسار التي ينطوي عليها النّص. مبثل هذا الرضب من التأويل يتحّرر املؤوِّل من 

الرسوم الوظائفية للتفسري، مثلام يتحّرر النّص القديّس من قيود التلّقي األّول ويرشعه عىل وعود ال 

متناهية من الفهم. وبقطع الّنظر عاّم لو كان املتعرِّف يقدر عىل متاخمة الطبقات القصيّة لآليات، 

فإنّه حاملا يفتح باب التأوُّل يروح يختربها باملحاورة واملساءلة والرجاء. ومثل هذا االختبار يسي 

عىل كل مؤوِّل وإن تكاثر املؤوُّلون ونظروا بأعني متعّددة إل نّص واحد. ذاك ما أعرب عنه ابن 

كُالَّب صاحب »كتاب الصفات«، ملّا رأى أّن كالم اللّه واحد، ولكّنه حني يخرج إل الفضاء الزماين 

واملكاين يتّخذ أشكاالً مختلفة ويتجىّل يف نصوص متعّددة]]].

ْعَن فيه، وبذلك أصبح  يف الجواب عىل السؤال يرى العلامء أّن »للقرآن الكريم نواٍح ثالثاً تجمَّ

كتاباً ساموياً، ذا قداسة فائقة، وممتازاً عىل سائر الكتب النازلة من السامء.

األوىل: كالم إلهّي ذو قدسيّة ملكوتيّة، يُتعبَّد بقراءته، ويُتربك بتالوته.

الثانية: هدًى للناس، يهدي إل الحّق وإل رصاط مستقيم.

الثالثة: معجزة خالدة، دليالً عىل صدق الدعوة عرب العصور.

وبعد، فهل بإمكان الرتجمةـ  من أّي لغٍة كانتـ  الوفاء بتلكم النواحي؟ وهل ميكن الحفاظ عىل 

الناحية اإلعجازية للقرآن ـ وخاّصة اإلعجاز البياين منه ـ إذا متّت املحافظة عىل املعنى؟ وهل 

ميكن الحفاظ عىل قداسة القرآن التي هي مناط التعبُّد إل اللّه والتقرُّب منه؟

اللّه تعال ونقلها  أنزلها  التي  البالغة  بتلك  القرآنية  الحفاظ عىل املعاين  ال َشكَّ يف استحالة 

كام هي يف عملية الرتجمة. من هنا فإّن ترجمة القرآن مهام كانت دقيقة وعلميّة ال متثِّل إالّ جانباً 

ضئيالً من أبعاد القرآن الكريم، وال ميكنها أن تشتمل عىل قداسة القرآن ذاتها؛ ألّن الرتجمة ما هي 

ل لدينا أن ال يشء  إالّ كالم املخلوق، والقرآن يبقى هو كالم الله.]]] وترتيباً عىل هذه الوجهة يتحصَّ

من أساليب الرتجمة ميكن اعتباره وافياً بنقل القرآن إل اللغات األخرى، ولكْن حيث ال مناص من 

القول برضورة ترجمة القرآن إل سائر اللغات فإّن أفضل أسلوب لرتجمة القرآن هو الرتجمة الُحرّة. 

]1]- هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كُالَّب القطان البرصي من أبرز متكلِّمي البرصه تويف يف 855هـ. وقيل ان الحارث املحاسبي أخذ 

عنه علم النظر والجدل وقد اشتهر بردوده الكالمية عىل الجهمية واملعتزلة يف يختص بعقيدة التوحيد.

]2]- معرفت، محمد هادي، تاريخ القرآن، م.س، ص 185 ـ 186؛ معرفت، محمد هادي، التفسري واملفرسِّون يف ثوبه القشيب، م.س، 

ج1، ص 121 ـ 127.
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ولنئ كانت هذه الوجهة ال ترى استحالة ترجمة القرآن، إالّ أنّها تراها عملية معقَّدة، وتواجه الكثري 

يستدعيها  رضورة  صحيحة  ترجمة  القرآن  ترجمة  فإّن  عليه  تجاوزها.  ميكن  ال  التي  العقبات  من 

صميم اإلسالم وواقع القرآن]]]. والذي يتّضح من السرية العملية للمسلمني عىل طول تاريخ اإلسالم 

هو وجود التبليغ والدعوة والوعظ واإلرشاد يف إطار بيان مفاهيم القرآن مبختلف اللغات، وتوظيف 

الرتجمة وتفسري القرآن يف هذا النوع من األنشطة التبليغية والثقافية الواسعة. »إّن ترجمة القرآن كانت 

منذ الِقَدم، وال تزال، هي السرية املتداولة بني علامء املسلمني، بل وحتّى غري املسلمني؛ إذ كان ال 

بُدَّ من الحوار مع كّل قوٍم بلغتهم]]]. وأّما من الناحية النظريّة فإّن مسألة جواز أو عدم جواز ترجمة 

القرآن إل اللّغات األخرى مل يتّم البحث والحوار بشأنها بني علامء اإلسالم يف القرنني األّولني.

هناك بني فقهاء املذاهب بشأن قراءة القرآن باللغات األخرى فتاوى مختلفة، تستند إل املتبنيات 

الفقهية الخاّصة بكّل واحد منهم]]]. فقيل مثاًل: إّن مذهب الشافعي عىل عدم جواز قراءة القرآن بغري 

اللّغة العربية، ال يف الصالة، وال خارجها. ونقل هذا الكالم عن مالك وأحمد وأيب داوود أيضاً]]]. 

وقد نسب إل أيب حنيفة القول بجواز قراءة القرآن بالفارسية ـ سواء يف الصالة أو يف غريها، يف 

حني قام إجامع فقهاء الشيعة عىل عدم كفاية الرتجمة يف قراءة الصالة، وأّن قراءة الرتجمة تبطل 

الصالة.]5] كام أظهروا إتفاقاً عىل عدم إجراء أحكام القرآن ـ بصورٍة عاّمة ـ عىل ترجمته بأّي لغة.]]] 

ولقد بدا من البنيِّ هنا أّن عدم ترتيب األحكام الرشعيّة عىل ترجمة القرآن، وعدم جواز قراءة 

الصالة بغري العربية، بل وحتّى عدم جواز قراءة القرآن بغري العربية حتّى خارج الصالة، ال ينهض 

القرآن ال ينحرص بهذه األمور، حتّى  الهدف من ترجمة  القرآن؛ ألّن  دليالً عىل عدم جواز ترجمة 

يكون عدم جوازها دليالً عىل عدم جواز ترجمة القرآن. إن ترجمة القرآن رضورٌة ال ميكن إنكارها 

القرآن هو هداية اإلنسان، وهذا الهدف ال  العام من  أّن الهدف  لتحقيق الهدف من نزوله، مبعنى 

يتحّقق إالّ من خالل إبالغ املفاهيم واملعاين القرآنية السامية إل جميع الشعوب واألمم بلغاتها. 

ومن هنا ذهب الشيخ معرفت إل االعتقاد بأّن ترجمة القرآن رضورٌة يقتضيها واجب التبليغ والدعوة 

إل اإلسالم.]7] وقد قال يف هذا الشأن: »مل تسبق من علامء اإلسالم نظرة منع من ترجمة القرآن، بعد 

أن كانت رضورًة دعائيّة ملسها دعاة اإلسالم من أّول يومه«]]].

]1]- معرفت، محمد هادي، التفسري واملفرسِّون يف ثوبه القشيب، م.س، ج 1، ص 127.

]2]- معرفت، محمد هادي ، تاريخ القرآن، م.س، ص 187.

]3]- انظر: الجصاص، أحمد بن عيل: مخترص اختالف العلامء، ج1، ص 260؛ الفخر الرازي: التفسري الكبري، ج 1، ص 171.

]4]- انظر: الزركيش: مناهل العرفان، ج 2، ص 115؛ الرسخيس: املبسوط، ج 1، ص 37.

]5]- انظر: النجفي: جواهر الكالم، ج 9، ص 299.

ـ 125. ]6]- معرفت محمد هادي، تاريخ القرآن، م.س، ص 186؛ معرفت، محمد هادي، التفسري واملفرسِّون يف ثوبه القشيب ، م.س، ج1، ص 123 

]7]- انظر: معرفت، محمد هادي، التفسري واملفرسِّون يف ثوبه القشيب، م.س، ج 1، ص 127.

]8]- معرفت، محمد هادي، تاريخ القرآن، م.س، ص 187؛ التفسري واملفرسِّون يف ثوبه القشيب، م.س، ج1، ص 127.
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ومهام يكن من أمر، فعىل الرغم من ذهاب العلامء املسلمني سّنة وشيعة إل تأييد ترجمة القرآن 

بشّدة، العتبارات ورضورات دعويّة وحضاريّة وخصوًصا للمجتمع املسلم غري الناطق بالعربية، إالّ 

أنّهم يحرتزون من غياب الدقّة واالختصاص يف العمليّة الرتجميّة. ولذلك فإّن منهم من يرى لزوم 

ضبط الرتجمة الصحيحة للقرآن، من خالل جملة من الرشوط]]]:

مشكلة الفهم وشرائط النقل
إذا كانت مهّمة الهرمنيوطيقا تصيري البعيد عن الفهم قريباً لطالب الفهم، فليس هدف الهرمنيوطيقي 

باألساس استيعاب العامل الكامن خلف النّص، وإمّنا االنفتاح عىل عامل اإلمكانيات التي يختزنها 

النص مبا يتيح له استكشاف طبقاته املجهولة. لكن عملية اإلستيالء عىل العوامل املمكنة تستدعي 

التأوييل يصل فيها  النّص ومحاورته من داخل. وهذه مهّمة تحتاج إل درجة من املجهود  متثّل 

املؤوِّل إل النقطة التي متَّحي فيها املسافة بني املؤوِّل الناظر يف الّنص، والّنص املنظور إليه من 

ٌن هو نفسه يف العمليّة التأويليّة. طرف املؤوِّل. وما ذاك إاّل ألّن املؤّول متضمَّ

متى اتّصل األمر برتجمة القرآن الكريم، قد منيس عىل منقلب آخر تصري معها الرتجمة نفسها 

تحدينّي  مواجهة  يف  نفسه  يجد  اآليات  نقل  عىل  اشتغاله  مقام  يف  فاملرتجم  هرمنيوطيقياً.  واقعاً 

متالزمني: تحّدي النقل والتحويل، وتحدي الفهم والتأويل يف آن. وذاك بال ريب، أمٌر مستصعب، 

ومهّمة شاقّة يف التحديَّني معاً، فال يحسُنُهام عىل وجه اإلجامل إال من كان عىل دراية بثالثة علوم:

]1]- 1ـ تجب اإلحاطة الدقيقة مبحتوى كّل آيٍة، مع استيعاب دالالتها اللفظية ـ سواء يف ذلك الدالالت األصلية أو التبعية، والعمل عىل 

تفسري الدالالت العقلية لآلية التي تحتاج إىل التفسري.

2ـ يجب تظهري املعنى واملفهوم الكامل لنّص اآلية يف الرتجمة، من خالل اختيار أقرب املعاين وأنسب األلفاظ يف اللغة املنقول إليها، 

ْت الحاجة إىل إضافة لفظ أو عبارة وجب وضعها ضمن معقوفتني؛ متييزاً لها. وإذا مسَّ

3ـ يجب أن تتّم ترجمة القرآن تحت إرشاف لجنٍة علمّية مختّصة، ويكون أعضاؤها من املختّصني يف مختلف العلوم الدينية؛ يك تسلم 

الرتجمة من الخطأ ومجانبة الصواب.

4ـ يجب الحفاظ عىل صيغة الحروف املقطَّعة، وعدم ترجمة الكلامت املتشابهة، من قبيل: }الربهان{، و}دابّة{، و}األعراف{، وإبقاؤها عىل 

ما هي عليه من اإلبهام، واإلحجام عن رشحها وبيانها.

الناس،  لعامة  نافعة  تكون  أن  منها  يراد  إمّنا  الرتجمة  ألن  الرتجمة؛  يف  والفنية  العلمية  املصطلحات  توظيف  عدم  الرضوري  من  5ـ 

واملصطلحات الخاصة ال تفي بهذه الغاية. كام يجب اإلحجام عن ذكر اآلراء املختلفة يف عملية الرتجمة.

6ـ من األجدر أن تتّم الرتجمة عىل يد مجموعة من األشخاص، وأن ال تكون عمالً منفرداً، حّتى ميكن لكّل شخٍص من هذه املجموعة أن 

صه، والوصول بذلك إىل نقاط مشرتكة بني الجميع، كلٌّ بَحَسب اختصاصه. يختار الرتجمة املناسبة لتخصُّ

7ـ من الرضوري أن يتّم ضّم نّص الرتجمة إىل نّص اآليات القرآنية املرتجمة؛ يك يتسّنى للقارئ إذا حصل له شكٌّ يف املعنى أن يجري 

مقارنة بني النّصني، وال يتوّهم أّن الرتجمة ميكنها أن تكون بديالً عن القرآن من جميع الجهات.
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1 - علم بالعربية: اللغة التي نزل بها القرآن الكريم.

2 - علم باللسان املنقول إليه. أي إل غري لسان العرب: ذلك بأّن مهّمة املرتجم أن يُِعدَّ للنّص 

املرتَجِم ما َوِسَعتـْه قدرتُُه من إحاطة بقواعد اللّغة، يف نحوها، ورصفها، وبناءاتها، وتراكيبها.

3 - علم بنوع الّنص: ومقتضاه أن يكون املرتجُم فاهامً محتوى النّص ومقصده. وهذا املقتىض 

هو من الرشوط األّولية التي ينبغي عىل املرتجم حيازتها. فاملرتجم العارف بالفلسفة ـ عىل سبيل 

املثال ـ يقدر عىل مقاربة الّنص الفلسفي أكرث مام يقدر عليه آخرون ممن ال ذائقة لهم بهذا الفن. 

كذلك األمر ما يعني الشعر أو النرث، أو أؤثر الصويف عىل سبيل املثال. حيث ال يفلح املرتجم ها 

هنا بلوغ تراكيبها الرمزية ما مل يكن قد ألِف لغتها ووقف عىل أرسارها.

بإزاء مشكلة الفهم، يذهب الباقالين إل أّن الله تعال جعل عجز الخلق عن اإلتيان مبثل القرآن 

دليالً عىل أنّه منه، وجليالً أساساً عىل وحدانيته«.]]] ثم مييض إل ما هو أبعد؛ ليبنيِّ أّن فهم الكالم 

إليه.  اللساين ليصل إل متثُّل هذا الكالم من خالل قبوله واإلقبال  اإللهي يتجاوز حدود الوعي 

»فمن كانت بصريته أقوى ومعرفته أبلغ كان إل القبول منه أسبق، ومن اشتبه عليه وجه اإلعجاز 

أسبابه  تكاملت  القبول حتى  إل  أبطأ  كان  النبوات  وأدلة  عليه بعض رشوط املعجزات  أو خفي 

واجتمعت له بصريته وترافدت عليه مواّده«.]]] لذا فإّن املتناهي يف الفصاحة من سمع القرآن عرف 

أنّه معجز؛ ألنّه يعرف من حال نفسه أنّه ال يقدر عليه. فام الذي نعنيه إذاً بالفهم؟...

تارة  يدور  الكالم  وكان  بكرثة،  الفهم  مصطلح  القرآنية  واملصادر  التفاسري  استخدمت  لقد 

عىل فهم اآليات القرآنية، وأخرى عىل قواعد الفهم ورشوطه. ذهب بعضهم إل أّن الفهم يُعّد 

نوعاً من أنواع اإلدراك مثله مثل الظّن، والشعور، والذكر، والعرفان، إلخ... وذهب آخرون إل 

لفظ  من  للمعنى  عميق  تصّور  فهو  ولذا  بالقلب،  املعرفة  به  فتقع  اليشء،  مع  األلفة  يعني  أنّه 

املخاطب عند السامع أو اإلشارة، وقيل إنه »إدراك خفي دقيق، ولذا فهو أخّص من العلم، لذا 

]1]- أبو بكر محمد بن الطيب الباقالين: إعجاز القرآن، تحقيق أحمد صقر، ال ط، القاهرة، دار املعارف، 1963، ص 17.

]2]- م ن، ص 25.
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ال يصّح أن يوصف به الله تعال؛ ألن اإلدراك يف الفهم متفاوت«]]].

تأويل اآليات يف أفهام العرفاء
مرتبط مبعنى ودالالت  القرآن عندهم  القرآن، ومعنى  العرفاء مبعنى  التأويل عند  يرتبط سؤال 

كالم الله، وإذا كان القرآن هو كالم الله، فإن الوجود أيضا هو كالم الله، باعتبار أن الكون كلّه خلق 

باألمر اإللهي »كن«، فالكون هو تجلِّ لكلمة »كن« اإللهية، فيكون الوجود كلامت الله املسطورة 

يف اآلفاق والقرآن كلامت الله املسطورة يف املصحف، ويصبح القرآن هو كلامت الله املرقومة 

ْو 
َّ
ل ل

ُ
التي توازي الوجود وترمز إليه، وكام أن كالم الله الوجودي املنظور ال ميكن حرصه ونفاذه ق

ْو 
َ
ْو ِجْئَنا بِِمْثلِِه َمَدًدا .[2[َول

َ
ن تَنَفَد َكَِماُت َربِّ َول

َ
ْبَل أ

َ
َْحُر ق َِفَد الْ

َ
َكَِماِت َربِّ ل

ِّ
َْحُر ِمَداًدا ل َكَن الْ

ـه]3]. فإن 
َّ
ْبٍُر َما نَِفَدْت َكَِماُت الل

َ
هُ ِمْن َبْعِدهِ َسْبَعُة أ َْحُر َيُمدُّ ٌم َوالْ

َ
ل

ْ
ق
َ
ْرِض ِمْن َشَجَرٍة أ

َ ْ
ّنَما ِف ال

َ
أ

كالم الله املسطور يف املصاحف ال محدود وال نهايئ يف تأويله. 

بني ال تناهي كالم الوحي ومحدوديّة املتلقِّي، يذهب العرفاء إل بيان أّن الحقيقة الغيبية يف 

مة، فإدراكها هو التحرّي فيها. والحرية هنا، تأيت يف مقام التعّقل والتدبُّر،  إطالقها غري متعّقلة وال متوهَّ

املتدبِّر  بني حرية  عندهم  فرق  فثّمة  الفكر املحض.  قبضة  إل  اإلنسان  فيها  ارتكن  التي  تلك  ال 

]1] يف ما يتصل بإمكان فهم آيات الوحي، نجدنا حيال رؤى واجتهادات شتى منها:

أوالً- إّن فهم آيات القرآن وقٌف عىل »من ُخوِطب به« وأما غريهم فال يقدرون عىل فهمها.

ثانياً – تأسيساً عىل تقسيم اآليات إىل صنفني: متشابهة ومحكمة، يرى مفرّسون أّن اآليات املحكمة قابلة للفهم لجميع املسلمني، أما 

اآليات املتشابهة فهي عند أصحاب هذا املنحى، ليست كاملحكمة يف يرس فهمها. ذلك بأنّها تُحمل عىل مراتب أهمها: أ - اآليات املتيرّس 

فهمها للجميع - ب- اآليات التي يتعّذر عىل الجميع فهمها.

ثالثاً –أّن جميع اآليات، محكمها ومتشابهها، ممكنة الفهم كام يعتقد كثريون، وال توجد أية قرآنية يستعيص فهمها. ومام يبينه علامء التفسري 

من املعارصين أنّه »ليس بني آيات القرآن )وهي بضعة آالف آية( آية واحدة ذات إغالق وتعقيد يف مفهومها، بحيث يتحريَّ الذهن يف فهم 

معناها. القرآنية العربية أفصح الكالم، ومن رشط الفصاحة خلّو الكالم عن اإلغالق والتعقيد، حتى أّن اآليات املعدودة من متشابه القرآن 

كاآليات املنسوخة، وغريها، هي يف غاية الوضوح من جهة املفهوم«.

وقد استندت هذه الفئة، إثباتاً لرأيها، إىل العقل والنقل، ورأت أّن عدم فهم القرآن يتناقض وصفاته، ومنها كونه »هدى« و»نور« و»مبني«، 

.َفاَل يََتَدبَُّروَن الُْقرْآن َولَْو كَاَن ِمْن ِعْند َغرْي اللّـه لََوَجُدوا ِفيِه اِْخِتاَلًفا كَِثريًا »وعدت اآلية اآلتية بأنّها تربهن إمكانية فهم جميع اآليات

فيقّسم كثري من املفرّسين والباحثني فهم القرآن، اىل نوعني: فهم عادي عريف، وفهم عاملٌ واعٍ. ويرى هؤالء أّن بعض املعارف اإللهية التي 

نزلت عىل قلب النبي يف قالب لفظي هي خارج نطاق الحس والتجربة، واملادة، ومن ثم فإّن فهم عامة الناس لها ال يتجاوز الحالة 

السطحية املادية، بحيث يفهمون اآليات مبا ال ينسجم مع اإلرادة اإللهية. يف مقابل هذه الكرثة مثّة من يفهم اآليات وفق مباٍن محّددة، 

 ،َعىَل الَْعْرِش اْسَتَوىواآلية يَُد اللَّـِه َفْوَق أَيِْديِهْم ورشوط خاصة عىل سبيل املثال، هناك تباين كبري بني الفهمني يف شآن اآلية الكرمية

حيث أخذ  املشبِّهة وبعض علامء التفسري بهذه اآلية وأمثالها دون اهتامم وعناية مبرتكزات التفسري ورشوطه، ودون األخذ باالعتبار القرائن 

املقامية والكالمية، سواء كانت هذه القرائن متصلة بالجملة، أم منفصلة عنها. لكن هناك الكثري من العلامء من يرد عىل هذه الحجة فيعترب 

أن: »هذه القرائن ـ كاآلية التي تفرّس اآلية األخرى ـ وهي ذات تأثري كبري يف بلورة الظاهر، خصوصاً وأّن الكالم اإللهي يصُدق بعضه بعضاً، 

ويسُند بعضه بعضاً. 

]2] - سورة الكهف، اآلية 109.

]3] - سورة لقامن، اآلية 27.
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وحرية الباحث عن معنى الكلامت يف ظاهر الحرف والعبارة. فإّن حرية األخري تقع يف مرتبة ناقصة 

وعالمتها تعطيل األفهام والحؤول دون تلقي القول اإللهي عىل الحقيقة]]]. أّما حرية املتدبِّر الذي 

حّرر قلبه وأطلقه من التعلقات وامليول والرغبات الدنيويّة، فحريته عبارة عن تحول القلب وتبّدله 

انسياقًا مع تنّوع الحقيقة يف صورها املختلفة، أي إدراك الوحدة يف الكرثة، والتنزيه يف التشبيه، 

يستطيع  الذي  الثبات. وحده  والتنّوع يف  التنوع  الثبات يف  إدراك  وبالتايل  املجاز.  والحقيقة يف 

َها]]]. ويف آية 
ُ
َفال

ْ
ق
َ
أ وٍب 

ُ
ل
ُ
ْم َعَ ق

َ
أ ُقْرآَن 

ْ
ال َيَتَدبَُّروَن   

َ
ل

َ
ف
َ
إدراك هذا التنّوع، كام يف قوله تعال: أ

.[[[ثرِيًا
َ
ا ك

ً
ف

َ
وََجُدوا فِيِه اْختِل

َ
ـه ل

ّ
ْو َكَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ الل

َ
ُقْرآَن َول

ْ
 َيَتَدبَُّروَن ال

َ
ل

َ
ف
َ
ثانية: أ

يف الحكمة املتعالية مثالً، تتخذ العملية التأويلية أهميّة معرفيّة خاّصة؛ لجمعها املنهجي بني 

الربهان والقرآن والعرفان، حيث يأخذ التأويل تبعاً لهذا الجمع معنى الكشف عن مراتب املعنى 

بشّدة مصطلح  مال صدرا  يرفض  الباطن،  بتعبري  املأخوذ  الحال عىل  يشتبه  ال  وليك  وبواطنه]]]. 

طريقة  ووفق  للتأويل،  الشامل  املعنى  من  له  مبا  التفسري  عىل  ويؤكّد  بالباطنية،  املشبّه  التأويل 

الراسخني يف العلم الذين خّصهم الله تعال بالتأويل. وهذه طريقة تحفظ الظاهر بقدر ما تعتني 

بالباطن. فتأويل الرشيعة يعني أرسار العبادات، وتأويل الطريقة يعني أرسار النفس، وتأويل الحقيقة 

يعني أرسار الوجود. ال يبتعد صدر الدين الشريازي يف مسلكه التأوييل عن مذاق أهل املكاشفة؛ 

بل يتابعهم يف مقولة الظاهر والباطن، لريى أّن للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطون سبعة هي مراتب 

املعنى القرآين الذي يتصاعد من املعنى الظاهر إل املعنى املتخيّل بالحواس الباطنية، ثم إل 

املعنى العقيل املجرّد ثّم إل املعنى األمري الذي هو عامل الروح. وهذان املعنيان األخريان هام 

تتجاوز  ومقامات  ومنازل  ومراتب  منهام درجات  لكّل  أّن  الشريازي  يرى  اآلخرة، حيث  من عامل 

أّما لو  إاّل األوحدي من األنبياء واألولياء،  الحّس، وهي معاٍن ال يدركها  العقل فضالً عن  حدود 

تصاعدنا يف املعنى فسنجد مرتبة فوق كّل هذه املراتب ال يدركها أحد حتى األنبياء إال إذا فنوا عن 

العوامل وتجرّدوا عن النشآت وبلغوا مقام الوحدة. 

عىل أن ما يرمي إليه الشريازي من مقولة البطون، التي تتجاوز السبعة يف الواقع إل ما شاء الله 

تعال، هو االشارة إل تكرّث املعنى القرآين كرثة ال تقف عند حّد؛ ألنّها كلامت الحق تعال التي 

]1] - محيي الدين ابن عريب: الفتوحات املكّية، ج4، ص 197.

]2] - سورة محمد، اآلية 24.

]3] - سورة النساء، اآلية 82.

]4] - جابر، عيل أمني: فلسفة التأويل عند صدر الدين الشريازي، ط1، بريوت، مركز الحضارة لتنمية الفكر االسالمي، 2014، ص 141 – 150.
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ْو ِجْئَنا بِِمْثلِِه 
َ
ْن َتْنَفَد َكَِماُت َرِبّ َول

َ
ْبَل أ

َ
َْحُر ق َِفَد الْ

َ
َْحُر ِمَداداً لَِكَِماِت َرِبّ ل ْو َكَن الْ

َ
ْل ل

ُ
 ال تنفذ: ق

                                                                                                                                            . [1[ًَمَددا

الهندسة املعرفية  التأويلية الصدرائية ليس مجرّد مرتبة مدرجة ضمن  الكالم اإللهي وفق  فهم 

ملراتب الحكمة املتعالية. إنّه، بحسبها، كّل املراتب بوصف كونه حارضاً فيها، محيطاً بها عميق 

اإلحاطة. وهو يف اآلن نفسه مفيضاً عليها الوجود والعلم والتسديد. وإل هذا فإنّه ال يغادر أّي منها 

إاّل ليك ينيشء لها ظالً وجوديًّا يف القرآن. فالقرآن يتّسع للمراتب الوجوديّة كلّها. وضمن هذه الّدالة 

.[[[ْحَصاَها
َ
 أ

َّ
برَِيةً إِل

َ
ِكَتاِب ل ُيَغاِدُر َصِغرَيةً َول ك

ْ
فهو جامع الوجود. كام يف اآلية َماِل َهَذا أل

يف كتاب مفاتيح الغيب يعرض صدر املتألهني أربعة مسالك تفسريية للقرآن هي: مسلك أهل 

اللغة، ومسلك أهل التأويل الذين يرصفون األلفاظ عن مفهومها األّول.. ومسلك أهل الجمع بني 

التفسري الحريف والتأويل، ثم ينتهي إل األخذ مبا يسميه مسلك الراسخني يف العلم.

خاصيّة أهل هذا املسلك الذي يتبناه مال صدرا، أنّهم -كام يقول- ينظرون بعيون صحيحة منّورة 

بنور الله يف آياته من غري َعَوٍر وال َحَول، ويشاهدونه يف جميع األكوان من غري قصور وال خلل. 

إذ قد رشح الله صدورهم لإلسالم، ونوَّر قلوبهم بنور اإلميان، فالنرشاح صدورهم، وانفتاح روزنة 

قلوبهم يرون ما ال يراه غريهم. ويسمعون ما ال يسمعون. ليس لهم حرارة التنزيه وال برودة التشبيه، 

وال الخلط بينهام، كالفاتر من املاء. بل كالخارج عن عامل األضداد كجوهر السامء. فالخارج عن 

الضّدين ليس كالجامع للطرفني]]]..

تأويليّة صدر املتألهني تنتمي إل الصفات التي وضعها ملسلك الراسخني يف العلم هي تأويلية 

أبدعت مفاتيح جديدة يف عامل التفسري تقوم عىل استنباط طبقات النّص عرب استئناٍف مستمرٍّ ودائم 

لعمليات الفهم. أّما التأويل عنده فريتكز إل آليات مثلثة األضالع هي النص والعقل والكشف. وهو 

ما مل ينرصف إليه عىل الجملة جمع املفسين يف عرصه.

ولنئ كان مثة ما يستشري اإلشكال حول مصطلح التأويل، فلهذا املصطلح عند مال صدرا معنى 

خاص، وهو أن التأويل يعني التفسري نفسه، ولكن مع استئناف ال ينقطع من أجل استكشاف املزيد 

]1] - سورة الكهف، اآلية 109.

]2] - سورة الكهف، اآلية 49.

]3]  صدر الدين الشريازي)مال صدرا(: كتاب مفاتيح الغيب، تعليق عيل النور ومحمد خواجوي، ال ط، بريوت، مؤسسة التاريخ العريب، 

1999، ص 153.



االستغراب 188

2 0 2 ــع 0 بي ر
 A L - I S T I G H R A B19 االستغراب

الملف

من فهم حقائق اآليات. لكن هذا النوع من التأويل )أي التفسري املستأنف( عند مال صدرا له قواعده 

ومعانيه وضوابطه. نذكر منها عىل وجه الحرص ما ييل:

دحض طرق التفسري التي تفصل بني اللفظ وداللته.

وصل ظاهر اللفظ بظاهر املعنى، وظاهر املعنى بباطنه وهكذا دواليك وصوالً إل ما يسّميه 

بالكشف.

دحض ثنائيّة املجاز والحقيقة يف معرض تفسري املحكم واملتشابه من اآليات. إذ مثة اتصال 

ووحدة بني املجاز والحقيقة. ذلك أّن كّل القرآن حقيقة ال مجاز يف مقام الكشف.

 اجتهادات العلماء يف ترجمة اآليات
ترجمة  ضمنه  يف  وبحث  الحيوان«،  »كتاب  يف  الرتجمة  بشأن  معّمًقا  بحثاً  الجاحظ  أفرد  لقد 

الذين  طالئع  من  واحداً  بوصفه  الدينوري)]]]هـ(]]]  قتيبة  أيب  ابن  ذُكر  كام  الدينيّة]]].  النصوص 

من  وهو  ـ  الشاطبي  بقروٍن عمد  ذلك  وبعد  القرآن]]].  ترجمة  إمكان  أو عدم  إمكان  بحث  تناولوا 

العلامء الكبار ـ إل تفصيل البحث يف مجال ترجمة القرآن الكريم، يف كتاب املوافقات.

إّن عمق املباحث التي ذكرها الجاحظ تدعونا إل بيان خالصٍة آلرائه يف هذا الشأن. وميكن 

بيان اآلراء التي ذكرها الجاحظ ضمن النقاط التالية:

أـ إّن الرتجمة يف الحقيقة هي نوُع وكالٍة، ويكون الوكيل فيها نازالً منزل موكِّله، وعليه أن يسعى 

بَيَْد أّن الرتجمة تنطوي عىل مسار معقَّد وصعب املنال؛ إذ ال يستطيع  يف استيفاء حقوق موكِّله. 

»إّن  الجاحظ:  قال  ذلك  ويف  املرتَجم.  النّص  عليها  يتوفَّر  التي  التفاصيل  جميع  بلورة  املرتِجم 

ُجامن ال يؤدِّي أبداً ما قال الحكيُم، عىل خصائص معانيه، وحقائق مذاهبه، ودقائق اختصاراته،  الرتَّ

وخفيَّات حدوده، وال يقدر أن يوفّيها حقوقها، ويؤدِّي األمانة فيها، ويقوم مبا يلزم الوكيل، ويجب 

عىل الَجِرّي. وكيف يقدر عىل أدائها وتسليم معانيها؟]]].

ب ـ إّن من بني قواعد الرتجمة الجيّدة أن يكون املرتِجم متمكِّناً من كال اللغتني ـ املنقول منها 

اللغتني.  الدقيقة يف كال  والفروق  التفاصيل  يعلم  وأن  ص،  التخصُّ ـ عىل مستوى  إليها  واملنقول 

]1]- انظر: أبو عمرو الجاحظ: كتاب الحيوان، ج 1، ص 75 ـ 79.

]2]- انظر: ابن فرحون املاليك: الديباج املذهَّب، تحقيق محمد األحمدي أبو النور ، ال ط، دار الرتاث للطبع والنرش ، ج1، ص 35.

]3]- انظر: الشاطبي، إبراهيم بن موىس اللخمي: املوافقات يف أصول الرشيعة، تحقيق عبد الله دراز - محمد عبد الله دراز، الط، دار 

الكتب العلمية، 2004، ص 68.

]4]- الجاحظ، كتاب الحيوان، م.س، ج 1، ص 75 ـ 76.
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بَيَْد أن تحقيق ذلك صعٌب للغاية؛ ألّن كل لغة تستدعي أن يستنفد الشخص كامل قواه املعرفيّة، 

حتّى ال يبقى لديه فائٌض لتوظيفه يف اللغة األخرى، ومن هنا كان وزان املرتِجم وزان الذي يحمل 

ا  بطّيختني بيٍد واحدة، ولن تكون نتيجة جهده سوى إسقاط كال البطيختني. يقول الجاحظ: »وإمنَّ

له قّوٌة واحدة، فإْن تكلَّم بلغٍة واحدة استُْفِرَغْت تلك القّوة عليهام]]].

ج ـ إّن ترجمة الكتب والنصوص الدينية والوحيانية أصعب بكثريٍ من ترجمة النصوص العلمية. 

الدينية  للنصوص  ترجمته  عند  املرتِجم  طريق  يف  املاثلة  واملوانع  العقبات  إّن  القول:  وميكن 

يستحيل تجاوزها؛ إذ يف هذا النوع من الرتجمة يكون الكالم حول مفاهيم ما ورائية تتعلَّق بالشأن 

اإللهي والصفات اإللهية وما إل ذلك. كام أّن األسلوب البياين للنصوص الدينية الوحيانية يحمل 

ميتلك  ال  الذي  باملرتِجم  ظنُّك  فام  الحاذق،  املرتِجم  حتّى  عمل  تعرقل  التي  الخصائص  من 

الصالحية الالزمة؟! ويف ذلك يقول الجاحظ: »هذا قولُنا يف كتب الهندسة، والتنجيم، والحساب، 

؟]]]. واللحون، فكيف لو كانت هذه الكتب كتب ديٍن وإخبار عن الله عزَّ وجلَّ

اليوم  يقوله  الذي  الكالم  الرتجمة، وقال ذلك  بتعقيد  ح  العمق، ورصَّ الجاحظ يف  ث  لقد تحدَّ

سة. العلامء املهتّمون مبوضوع ترجمة النصوص املقدَّ

أما الشاطبي فقد أوضح آراءه بشأن ترجمة القرآن ضمن مقطعني: املقطع اإلجاميل؛ واملقطع 

اللغات  القرآن نزل بلساٍن عريب مبني، ومل يكن لسائر  أّن  التفصييل. فريى يف املقطع اإلجاميل 

اللغة  إمّنا يكون عرب فهم  القرآن  إّن فهم  األخرى أي تدخُّل فيه، ومل يكن لها سهٌم فيه. يضيف: 

يفهم، وال سبيل إل  العرب  لسان  تفّهمه فمن جهة  أراد  »فَمْن  الشاطبي:  قال  العربية، ويف ذلك 

تطلُّب فهمه من غري هذه الجهة.]]]

ويف بيان دعواه القامئة عىل انحصار فهم القرآن بفهم اللغة العربية: إّن أوضاع وأساليب اللغة 

العربية تختلف عن سائر اللغات األخرى، ومراده من هذه األوضاع وجود االشرتاك والرتادف وأمثال 

ذلك يف مفردات لغة العرب. ومراده من األساليب ذكر العام وإرادة العام، وذكر العام وإرادة الخاص، 

وذكر الخاص وإرادة الخاص، وذكر الخاص وإرادة العام، واإليضاح، واإلخفاء، واإليجاز، واإلطناب، 

وما إل ذلك. ومن هنا فإّن فهم القرآن ال يتأىّت إالّ من خالل فهم اللغة العربية]]].

]1]- م ن، ص 76.

]2]- الجاحظ، كتاب الحيوان، م.س، ص 77.

]3]- الشاطبي، املوافقات يف أصول الرشيعة، م.س، ج 2، ص 64.

]4]- انظر: الشاطبي، املوافقات يف أصول الرشيعة، م.س، ج2، ص 64 ـ 66.
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وأما يف املقطع التفصييل فيقول: للغة العربية من حيث هي ألفاظ دالّة عىل معاٍن نظران: أحدهام: 

من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مطلقة دالّة عىل معاٍن مطلقة، وهي الداللة األصلية؛ والثاين: من 

جهة كونها ألفاظاً وعبارات مقيّدة دالة عىل معاٍن خادمة، وهي الداللة التابعة.

وال  املتكلِّمني،  مقاصد  تنتهي  وإليها  األلسنة،  جميع  فيها  يشرتك  التي  األوىل هي   فالجهة 

تختص بأّمٍة دون أخرى، فإنّه إذا حصل يف الوجود فعٌل لزيد مثالً، كالقيام، ثم أراد كّل صاحب 

لسان اإلخبار عن زيد بالقيام تأىّت له ما أراد من غري كلفٍة. ومن هذه الجهة ميكن يف لسان العرب 

لسان  ويتأىّت يف  العربية، وحكاية كالمهم،  اللغة  أهل  من  ليسوا  ْن  ممَّ األّولني  أقوال  اإلخبار عن 

العجم حكاية أقوال العرب واإلخبار عنها. وهذا ال إشكال فيه. وعليه فإّن قوله تعال: إِنَّ فِْرَعْوَن 

ْرِض]]] مثاًل ميثِّل مصداقاً لهذه الجهة، حيث ميكن ترجمتها إل اللّغات األخرى، وال 
َ
َعلَ ِف ال

يختّص فهمها بفهم اللغة العربية.

التي يختّص بها لسان العرب ىف تلك الحكاية وذلك  التبعّية( فهي  الثانية )الداللة  وأما الجهة 

اإلخبار، فإّن كل خرب يقتيض يف هذه الجهة أموراً خادمة لذلك اإلخبار بَحَسب املخرب، واملخرب 

واإلخفاء  اإليضاح  من  األسلوب  ونوع  واملساق،  الحال  يف  اإلخبار  ونفس  به،  واملخرب  عنه، 

واإليجاز واإلطناب وغري ذلك.

وعليه تكون الداللة التبعيّةـ  طبقاً الّدعاء الشاطبيـ  خاّصة باللغة العربية، ولذلك ال ميكن ترجمة 

اللغة العربية أو لغة القرآن النازلة باللغة العربية إل لغٍة أخرى تفتقر إل »الداللة التبعية«. وإليك نّص 

عبارة الشاطبي يف هذا الشأن: »وإذا ثبت هذا فال ميكن َمْن اعترب هذا الوجه األخري أن يرتجم كالماً 
من الكالم العريب بكالم العجم عىل حاٍل، فضالً عن أن يرتجم القرآن وينقل إل لسان غري عريب«ّ.]]]

ويف ما يتعلَّق باآلراء التي ذكرها الشاطبي ميكن القول:

ـ  يقترص  ال  اللغات،  جميع  بني  مشرتك  وأنه  الكالم،  إل  بالنسبة  الشاطبي  ذكره  ما  إّن  أّوالً:  

بني جميع  يشرتك  الثاين  الوجه  ذكره يف  الذي  الكالم  حتّى  بل  األّول،  الوجه  ـ عىل  الحقيقة  يف 

اللغات، أو عىل األقّل إّن اللغة الفارسية ـ التي منتلك العلم بقواعدها يف الحّد األدىن ـ تتوفَّر عىل 

جميع الخصائص التي ذكرها الشاطبي بالنسبة إل »لداللة التبعية«، من قبيل: اإليضاح، واإليجاز، 

واإلطناب، وأمثال ذلك. اللهّم إالّ إذا كان مراده من الداللة التبعية شيئاً آخر غاب عن فهمنا.

]1]- سورة القصص، اآلية 4.

]2]- الشاطبي، املوافقات يف أصول الرشيعة، م.س، ج2، ص 68.
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للنّص  إّن  ذلك:  توضيح  أصلياً.  نّصاً  يبقى  األصيل  والنّص  ترجمة،  تبقى  الرتجمة  إّن  وثانياً: 

والكالم األصيل خصائصه، وللرتجمة خصائصها. ولو توفّرت الرتجمة عىل جميع خصائص الكالم 

والكالم  للنّص  أّن  حني  يف  هذا  والرتجمة.  النّص  بني  اثنينية  من  هناك  يعود  لن  األصيل  والنص 

األصيل وجوداً وتشّخصاً خاّصاً به، وإن للرتجمة وجوداً وتشّخصاً خاّصاً بها. ومن الحقائق املتَّفق 

عليها بني جميع املحقِّقني أّن بعض خصائص الكالم األصيل قد تختفي يف الرتجمة، إالّ أّن الهدف 

الرئيس من الرتجمة، والذي يتمثّل يف إيجاد االرتباط والتواصل مع املخاطَب ونقل الخطاب له، 

إمّنا يتّم عرب هذه اآللية. وهذه اآللية هي التي اختارها جميع العقالء للتفهيم والتفاهم بني مختلف 

الثقافات واللغات.

يالحظ، يف مؤلّفات عدد من الباحثني، »أنهم عدوا التفسري – وهنا مبعنى التأويل - مفتاحاً لفهم 

اآليات: »فالتفسري عندهم كشف املغلق من املراد بلفظه«، وعىل ما يرى الزركيش أّن التفسري هو 

الباب الذي يفيض إل الفهم: »ومن اّدعى فهم أرسار القرآن، ومل يحكم التفسري الظاهر، فهو كمن 

اّدعى البلوغ إل صدر البيت قبل تجاوز الباب، فظاهر التفسري يجري مجرى تعلّم اللّغة التي ال بّد 

منها للفهم«]]].

يكون  القرآن  بتعاليم  العمل  أّن  إل  إليه«]]]،  والحاجة  القرآن  »فضل  فصل  يف  الزرقاين،  يشري 

بفهمه، وفهمه منوط بتفسريه: يضيف: »إّن العمل بهذه التعاليم ال يكون إال بعد فهم القرآن وتدبّره 

والوقوف عىل ما حوى من نصح ورشد، واإللهام مببادئه عن طريق تلك القّوة الهائلة التي يحملها 

أسلوبه البارع املعجز، وهذا ال يتحّقق  إال عن طريق الكشف والبيان ملا تدّل عليه ألفاظ القرآن، 

وهو ما نسّميه بعلم التفسري«]]].

والقصد كام يعتقد املفّسون بأّن للمعنى الواحد مراتب وطبقات كثرية، قد تصل حسب بعض 

الروايات إل سبع أو سبعني مرتبة، وبوسع املخاطب أن يخوض غامر هذه املراتب مع االلتزام 

بضوابط التفسري ورشوطه واملعايري املتبعة فيه، فلآليات القرآنية معان كثرية ميكن اكتشاف باملزيد 

منها مع تطّور اإلنسان يف املجاالت املختلفة، غاية ما هناك أّن هذه املعاين املعروف منها، وغري 

املعروف، يقع بعضها يف طول بعض، وليست عرضية، وإالّ لوجب إهامل تلك املعاين التي ال 

تنسجم مع غريها ومع القصد اإللهي بحكم عرضيتها وتقاطعها.

]1]- تفسري النص القرآين – املصدر نفسه – ص 67.

]2]- الزرقاين، محمد عبد العظيم: مناهل العرفان يف علوم القرآن، تحقيق: فواز أحمد زمريل، ط1، بريوت، دار الكتاب العريب، 1415هـ 

- 1995م، ص 120.

]3] - م ن، ص 126.
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وبحكم إعادة الرتتيب اتّخذ الكتاب وحدته العضويّة، وهذه إحدى أهّم معجزات القرآن. إذ النص 

واحد ال يتغرّي وال يتبّدل وتختلف قراءته تبعاً للرتكيب يف تطّور العقل البرشي، فلكّل حالة عقلية 

تاريخية إسقاطاتها الذهنيّة الخاّصة بها عىل القرآن تبعاً ملبادئها العقلية وأشكال تصّورها للوجود. 

أّما النّص فهو ثابت ليس عىل مستوى الكلمة فقط ولكن أيضاً عىل مستوى الحرف. فالقرآن يف 

البنائية الكونية بحيث إذا تفلّت نجم عن  بنائيته الحرفية – كام يالحظ عدد من الباحثني - مياثل 

موقعه اختّل النظام الكوين كلّه، ولهذا قابل الله بني البنائية الحرفية للقرآن و)موقع( النجوم، فلم 

ل 
َ
يقسم – سبحانه – بالنجم ولكّنه أقسم مبواقعها يف سياق تعريفه بخصائص القرآن البنائية]]]: ف

 
َّ
ُه إِل  َيَمسُّ

ّ
ُنوٍن ل

ْ
ك ِريٌم  ِف كَِتاٍب مَّ

َ
ُقْرآٌن ك

َ
ُموَن َعِظيٌم إِنَُّه ل

َ
ْو َتْعل

َّ
َقَسٌم ل

َ
ِسُم بَِمَواقِِع الُُّجوِم َوإِنَُّه ل

ْ
ق
ُ
أ

.[2[ِمنَي
َ
َعال

ْ
ن رَّبِّ ال ُروَن تزَنِيٌل مِّ ُمَطهَّ

ْ
ال

فليس من أحد يستطيع ضبط الصياغة القرآنية عىل مستوى الحرف املامثل لصياغة الكون غري 

الذي ليس هو مجرّد بالغة فقط.  القرآين  البنيوية( يف اإلنشاء  )األلسنة  فلكّل حرف وظيفته  الله. 

فاالستخدام اإللهي للامدة اللغوية وألي مادة يف الكون يختلف نوعياً عن االستخدام البرشي مع 

وحدة خصائص املادة. فحني يستخدم الله اللغة العربية يف التنزيل فإنّه يستخدمها وفق مستوى 

إلهي يقوم عىل اإلحكام املطلق. فال يكون يف القرآن مرتادفات توظيفاً ضمن جناس وطباق، إذ 

بَِمَواقِِع  ِسُم 
ْ
ق
ُ
أ ل 

َ
ف الدقّة  متناهي  )مصطلح داليل(  إل  اإللهي  االستخدام  الكلمة ضمن  تتحّول 

ُموَن َعِظيٌم]]]. فلكّل كلمة يف القرآن داللتها املفهومية املميّزة، وذلك 
َ
ْو َتْعل

َّ
َقَسٌم ل

َ
الُُّجوِم*َوإِنَُّه ل

( مبعنى )ملس(  خالفاّ لالستخدام البرشي البالغي العفوي ملفردات اللغة، فال يورد القرآن )مسَّ

ُروَن فقد قصد )النفس( الطاهرة وليس )البدن(،  ُمَطَهّ
ْ
 ال

َّ
ُه إِل  َيَمُسّ

َ
إطالقاً، ولهذا حني قال الله ل

ا 
لَْ نَزَّ ْو 

َ
َول وكذلك   ،[4[

ْ
ُموا َفَتَيمَّ َماء   

ْ
ُِدوا

َ
ت ْم 

َ
ل
َ
ف النَِّساء  لَمْسُتُم  ْو 

َ
النساء:أ )يالمس(  فالبدن 

( فيتجه إل املعرفة واإلدراك واإلحساس  يِْديِهم]5]، أما )املسَّ
َ
َمُسوهُ بِأ

َ
ل
َ
ْيَك كَِتابًا ِف قِْرَطاٍس ف

َ
َعل

}]6]. وكذلك إِن َتْمَسْسُكْم 
ْ
ُروا

َّ
ْيَطاِن تََذك َن الشَّ ُهْم َطائٌِف مِّ  إَِذا َمسَّ

ْ
ِيَن اتََّقوا

َّ
والشعور: إِنَّ ال

َحَسَنٌة تَُسْؤُهْم]7]. فمُّس القرآن يعني إدراكه والشعور به. وتفصيل املعنى هنا أنّه ال ميّس الكتاب 

]1]- انظر: حاج حمد، محمد أبو القاسم: منهجية القرآن املعرفية، ال ط، بريوت، دار الهادي، 2003، ص 97.

]2]- سورة الواقعة، اآليات 80-75.

]3]- سورة الواقعة، اآليتان 76-75.

]4]- سورة النساء، اآلية 43.

]5]- سورة األنعام، اآلية 7.

]6]- سورة األعراف، اآلية 201.

]7]- سورة آل عمران، آلية 120.
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املكنون الذي فيه القرآن إالّ املطّهرون، أو ال ميّس القرآن الذي يف الكتاب إالّ املطّهرون. والكالم 

عىل أّي حال مسوق لتعظيم أمر القرآن وتجليله، فمّسه هو العلم به وهو يف الكتاب املكنون كام 

 .{َعِلٌّ َحِكيٌم
َ
يْنا ل َ ِكتاِب لَ

ْ
مِّ ال

ُ
وَن َوإنَُّه ِف أ

ُ
ُكْم َتْعِقل

َّ
َعل

َ
 ل

ً
 َعَربـِّيا

ً
ْرآنا

ُ
ناهُ ق

ْ
يشري إليه قوله: إنّا َجَعل

واملطّهرون  ـ اسم مفعول من التطهري ـ  هم الذين طّهر الله تعال نفوسهم من أرجاس املعايص 

وقذارات الذنوب، أو ماّم هو أعظم من ذلك وأدّق وهو تطهري قلوبهم من التعلّق بغريه تعال، وهذا 

املعنى من التطهري هو املناسب للمّس الذي هو العلم، دون الطهارة من الخبث أو الحدث كام 

هو ظاهر]]].

املكنونة ال  القرآن  فعلوم  فقط،  بدناً  للمتطّهرين  وليس  نفساً  للمطَّهرين  إال  يأيت  مّس ال  وهو 

تتكّشف للسارق والقاتل والزاين واملنتفع بها يف أغراض الدنيا، وقد صيغت هذه اآلية يف إطار 

يكن  مل  العطاء  عن  القرآن  انقطع  فإذا  العطاء،  يعني  فالكرم  والطهر.  واملكنون  الكرم  بني  الربط 

وليس عطاًء  فهو موروث،  السابق  متكّشفاً يف  كان  فام  املكنون،  بتكّشف  يرتبط  والعطاء  كرمياً، 

جديداً يضفي عىل القرآن صفة الكرم، ثم إّن هذا العطاء يكون لنفس طاهرة]]].

درجاتها  تفاوتت  وإن  البعض  يفرتض  كام  طبيعية(  )فوق  مواصفات  الطاهرة  للنفوس  وليس 

العبادية، إذ تشمل هذه النفوس أولئك الذين ال يعانون كثرياً مراتب االرتقاء الديني عبادة، وتشمل 
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إذًا، فالقرآن ممنهج باالستخدام اإللهي ملفردات اللغة العربية عىل مستوى االصطالح الدقيق، 

منزّل عىل مستوى الحرف، وغاية ما نستطيع قوله إنّه ما كان من عنعنة وكشكشة يف لغة بعض القبائل 

قرأت بها القرآن ال عالقة له بحرف التنزيل، وإمّنا هي قراءات هم قرأوا بها مبا يتيّس يف لسانهم؛ أما 

ما جاء من إعراب وتشكيل يف عرص التدوين من بعد اللغة فحكُمه إل املنهج املحيط بالرشعة ]]].

لهذا يتطلّب العلم القرآين قاموساً )ألسنياً معرفياً( يستند يف تحديد دالالت ألفاظ القرآن املنهجية 

واملعرفية إل نظرية )العائد( املعريف، أو املرجع، أو الوسيط، فهناك ثالثة أمور يف عملية توصيل 

دالالت املفردة. فهناك الكلمة، وهناك األمر الذي تشري إليه، وهناك التصّور العقيل املشكل عن 

]1]  الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن،  م.س، ج19، ص37.

]2]- الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن،  م.س.

]3]- سورة فاطر، اآليتان 32-31.

]4]- الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن،  م.س.
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هذا األمر يف الذهن وذلك خالفا للتصّور التقليدي لفقه اللغة واملعاين. فخصائص اللغة غالباً ما 

تأيت مرتبطة بخصائص األمة التي تتكلمها من زاوية الوسيط الذهني للتصّور، فكّل أّمة تتكلّم كام 

تفكر، ونحن نعلم بأّن لغة القرآن هي الوسيط الذهني للتصوُّر، فكل أمة تتكلّم كام تفّكر ونحن نعلم 

بأّن لغة القرآن لغة عربية وقد ورد املعنى بذلك كام يف اآليات الكرمية )لساناً عربياً – حكامً عربياً(، 

ما يعني أّن اللغة ليست مجرَّد كلامت دالَّة عىل ُمّسمى دون وسيط مشكَّل للتصّور..

العربي�ة واملفارقة الهرمنيوطيقية
ية مفارقة، يف مقام كونه كالماً وحيانياً. ولذا  بوصفه لغة الوحي ينطوي لسان العرب عىل خاصِّ

من غري الجائز التعامل مع العربية يف مثل هذا املقام بالذات كلغة مثل سائر اللغات.

يبنيَّ ذلك، منها:  العريب. وهناك عدد من اآليات  باللسان  الكريم لفظاً ومعنى  القرآن  لقد نزل 
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فالقرآن الكريم أنزل باللّسان العريب. فكان نزوله أعظم تحّول تاريخّي يف اللّغة العربية وآدابها 

بداية النطالقة  بها. فلقد كان نزوله  التي حفل  ومعجزاتها الكربى يف كّل موضوع من املواضيع 

اللغة العربية انطالقه كربى من إطارها املحدود يف الجزيرة العربية إل االنتشار عىل صعيد عاملي. 

فالقرآن للناس كافة، وخطابه للعاملني. 

عىل هذا التخصيص شغل موضوع نقل القرآن الكريم إل اللغات األجنبية حيّزاً وازناً من تفكري 

الهيئات الدينية اإلسالمية كام عالجه رجال الفقه والكالم واللغة منذ أقدم العصور.

وفيام كانت املناقشات واملطارحات حول هذا املوضوع تحتدم حيناً، وتفرت أحياناً، كان من 

ال ينطقون العربية قد تعلّموا هذه اللغة ونقلوا القرآن الكريم إل لغاتهم أو نقلوه إل لغاتهم عن 

ترجامت أخرى من دون الرجوع إل أصله العريب.

ويستدّل من البحث عن مواقف الكثريين من الفقهاء والتيارات الكالمية وأنّهم مل يجيزوا ترجمة 

القرآن. فقد اجمعوا عىل استحالة ترجمة القرآن مبعانيه األصلية ومعانيه التي اشتمل عليها.

ففي معرض الكالم عن امليّزات البالغيّة للقرآن الكريم يرى بعض هؤالء من املعارصين: »أّن 

]1]- سورة يوسف، اآلية 2.

]2]- سورة الشعراء، اآليات 195-194-193.

]3]- سورة الشورى، اآلية 7.
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نقل الخواص البالغية العربية إل ما يقابلها يف اللغات األخرى، عىل فرض العثور عليه كلّه ال يستتبع 

الدرجة البالغية يف تلك اللّغة. والترصّف باختيار األساليب البالغية املناسبة للّغة األخرى قد يحصل 

بالغة، ولكّنها تنسب لصائغ الرتجمة، ومحال بالتايل أن يصل إل حد يعجز البرش، كيف وهذا الصوغ 

صوغه وهو من البرش؟ وإذا يكون اإلعجاز الذي به كان القرآن آية فائتاً ال محالة يف الرتجمة«.

يكاد ابن حزم الحنبيل يقول إّن من قرأ أم القرآن أو شيئاً منها أو شيئاً من القرآن يف صالته مرتجامً 

بغري العربية، أو بألفاظ عربية غري األلفاظ التي أنزل الله تعال، عامداً، بطلت صالته، وهو فاسق؛ 

ألن الله تعال قال: )قرآناً عربياً( وغري العريب ليس عربياً، فليس قرآناً، وإحالة عربية القرآن تحريف 

لكالم الله، وقد ذم الله تعال من فعلوا ذلك]]].

أّما يف ما جاء حول حكم قراءة القرآن بالعجمية، فقد أفاض الزركيش يف معالجة مسألة قراءة 

القرآن مرتجامً فقال: »ال تجوز قراءته بالعجمية سواًء أحسن العربية أم ال، يف الصالة وخارجها. 

واستقّر اإلجامع عىل أنّه تجب قراءته عىل هيئته التي يتعلّق بها اإلعجاز لنقص الرتجمة عنه، وكذلك 

لنقص غريه من األلسن عن البيان الذي اختص به دون سائر األلسنة. وإذا مل تجِز قراءته بالتفسري 

لكان التحّدي بنظمه، فأحرى أن ال تجوز الرتجمة بلسان غريه.

وملا كان القرآن الكريم متعبّداً بلفظه إجامعاً، فال مجال ألن تؤّدي الرتاجم املقصود الحقيقي 

لكالم الله، ولذلك قال اإلمام الغزايل: »ال تقوم ترجمة الفاتحة مقامها، وال تجزي الرتجمة العاجز 

عن العربية. ولو أمكن أليٍّ من البرش ترجمة القرآن ترجمة حرفيّة لخرج القرآن عن كونه معجزاً، 

وكان يف إمكان البرش أن يأيت مبثله]]]...

يف غمرة هذه املباحث واملطارحات التي بدأت منذ العرص اإلسالمي األول وما تزال مستمرّة 

باستخدام  ناهيك  الرتجامت،  وسهولة  واملعارف  العلوم  تقّدم  من  نشهد  ما  حيال  خصوصاً 

الكومبيوتر لهذه الغاية، فقد عالجت مشيخة األزهر هذه اإلشكالية منذ 9]9]. ثم توّصلت ال 

أّن  الغاية من ترجمة معاين القرآن هي تبسيط هذه املعاين وتفسريها بدقة وترجمتها باعتبار  أن 

القرآن لفظ عريب معجز وله معنى. أما نظمه العريب فال سبيل إل نقل خصائصه ألّن هذا مستحيل 

استحالة قطعية »أما الخالصة التي آلت إليها آراء هؤالء املعارصين حول هذه املسألة بالذات هي 

»أّن ترجمة القرآن الكريم ترجمة تاّمة تؤّدي من املعاين والتأثري ما تؤّديه عبارته العربية، إمّنا هي 

]1]- ابن حزم: املحىّل،  ج 3، ص 254.

]2]- الغزايل: الوجيز، ص 27-26.
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رضب من املحال« والحجة يف مرشوعة هذا التقرير قامئة عىل أربعة مرتكزات:

ـ أّن القرآن الكريم معجز ال ميكن ترجمته.

ـ أّن ترجمة القرآن بحرفيته غري ميسورة.

 ـ أّن الرتجمة تفقد القرآن روعة النظم العريب والطالوة واللذة والتأثري يف النفوس.

ـ أّن يف الرتجمة ما يؤول بعض األلفاظ]]].

الحقيقة  أّن  هو  القرآن  ترجمة  حيال  املسلمني  العلامء  من  األعظم  الجمع  إليه  ينتهي  ما  لعّل 

املتعالية حلّت يف العبارات والحروف. وأّن العبارة والحرف واللفظ هي الحقيقة نفسها ال صورة 

عنها. بل هي ليست شكالً ملحتوى، أو إلباساً لفظياً ملقاصد الوحي. فالحرف حقيقة ومعنى ال 

باملعبود عىل حقيقة  العابد  يتّصل  به  التعبُّد،  فاللفظ عني  واذن  املعنى.  لفظ عارض عىل  مجرّد 

العبادة؛ لذلك كانت الصالة وقفاً عىل لغة القرآن. وعىل هذه النشأة يصري مآل الرتجمة معرفة بالنص 

من الدرجة الثانية، أي أنّها نقل لسطوح األحرف ال تظهري ملقصد القائل ذاته.....

بني تأويل النقل الرتجمي وتأويل التدبُّر لقاء وافرتاق يف آن. لقاء حول الكالم نفسه وافرتاق يف 

فهم الكالم نفسه. أي حقيقة املقصد اإللهي من القول املنزَّل. فإذا كان التأويل كمفهوم كيل يعني 

حمل الكالم عىل غري املعنى الذي وضع له، فالنقل الرتجمي يبتدئ من اللفظ وينتهي يف اللفظ، 

وبذلك يفارق طبقات املعنى التي يختزنها النص القديس. أما التأويل املتدبِّر فهو الذي مييض إل 

ر عىل املؤوِّل الوصول إل مطابقة  ما ال يتناهى يف استبصار معاين اآليات ومقاصدها. وبذلك يتعذَّ

ني به.  قصد املتكلم مطابقة تاّمة. وما ذاك إال ألن لكّل مؤوِّل تأويله وفهمه الخاصَّ

اآلية  أما الراسخون فلزموا التوجيه اإللهي ملّا قيَّدوا تأويلهم كالمه تعال بعلمه. كام جاء يف 
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أنّهم لرسوخهم يف العلم آمنوا، وسلّموا باملحكم واملتشابه منه...

]1]- راجع: البنداق، محمد صالح: املسترشقون وترجمة القرآن الكريم، ط1، بريوت، منشورات دار اآلفاق الجديدة، 1980، ص 73.

]2]- سورة آل عمران، اآلية 7.


