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 المستخلص

ة ثقافواهر الهامة في اللسانيات االجتماعية تشترك فيها الظمن ال ظاهرةالمرأة تعد 

تتشابه  لثقافاتاللغات واوهذا يعني ان  واليهودية الغربية المسيحية ثقافةالشرقية االسالمية وال

وتختلف على مختلف مستويات التحليل في اللسانيات االجتماعية. ويركز الفصالن )الثاني 

بأخالق المرأة في الديانات السماوية الثالثة  ةوالثالث( على أوجه التشابه واالختالف المتعلق

 ة.ذلك له دور )أيجابي أو سلبي( في الترجم ان لذا يبدو .واالسالمية المسيحيةواليهودية 

ترجمة أيات التعاليم القرأنية المتعلقة بأخالق المرأة  تقييموتسلط هذه الدراسة الضوء على 

في الترجمات االنجليزية للقرأن الكريم لمعرفة مدى براعة مترجمي القرأن الكريم المختارة 

 .تقييمترجماتهم في عملية 

ابين المجتمعات االختالفات م تشكلوأعتمدت هذه الدراسة أربع فرضيات: االولى, 

عائقأ في ترجمة التعاليم القرأنية  واليهودية الشرقية االسالمية والمجتمعات الغربية المسيحية

. ألثانية, أخفاق عدد من المترجمين في ترجمة بعض المفردات التي تتعلق المتعلقة بأخالق المرأة

هدف والبعض االخر لم يترجم بأخالق المرأة الى االنجليزية نتيجة الى افتقار المرادف في لغة ال

بسبب  بعض المفردات المتعلقة بالموضوع المذكور بوضوح رغم وجود المرادف في لغة الهدف

. ألثالثة, أستخدام اكثر من الية ترجمة واحدة تمثل ضرورة ملحة ثقافيةخلفيات المترجمين ال

ة االسالمية ثقافيات الو خلفو. ألرابعة, يميل المترجمون البارعون ذللوصول الى ترجمة مالئمة

لمرأة مقارنة مع ا بأخالق ألى انتاج ترجمات واضحة تتعلق بأيات التعاليم القرأنية الخاصة

 اقارنهم المترجمين غير المسلمين.

وللتحقق من صحة الفرضيات اعاله, أختيرت خمس واربعون أية قرأنية أستنادا الى 

 .عشر ترجمات منشورة لهذا الغرض واُعتمدت التعاليم القرأنية المتعلقة بأخالق المرأة

وقٌيمت ترجمات أيات القرأن الكريم المتعلقة بالتعاليم القرأنية الخاصة بأخالق المرأة في 

 اليهوديةدور ألمراة في الديانات السماوية الثالثة  لىع يسلط الضوءضوء االطار النظري الذي 

 .التقييم الترجميالترجمة لتسهيل عملية  المسيحية واالسالمية وأالنموذج المقترح والياتو

بأستثناء الفرضية الرابعة ألن  وأثبتت نتائج الدراسة صحة الفرضيات المذكورة اعاله

بعض المترجمين ذوو خلفيات الثقافة االسالمية حصدوا اعلى نسب النجاح في ترجماتهم لأليات 

  القرأنية المتعلقة بالمرأة. 

لترجمة التعاليم القرأنية المتعلقة بأخالق المرأة الى ووجد الباحث أن افضل طريقة 

الشرح و األضافةوأستخدام اليات الترجمة االتية )اعادة الصياغة مع ( التغريباألنجليزية هي )

القرأنية  والتلتيين( لتوضيح األيات المعنية وجعل قرأء لغة الهدف يفهمون جميع التعاليم المذيل

الختام خلٌصت الدراسة الى عدد من التوصيات والمقترحات للبحوث  وفي .المتعلقة بأخالق المرأة

     المستقبلية.


