
 
 
 
 

 
الكريم  إشكاليات ترجمة معاني القرآن  

 )ماذا يراعى في لغة الترجمة(

 
 

 عزب بن عبدالسالم حممودالدكتور/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 مدخل إلى عالم ترجمة معاني القرآن الكريم :
 

عشت مع القرآن الكرمي، ويف عامله منذ نعومة أظاارر  يف الكتتاااب،  امت أ مات 
ودت قراءتاه سانة، ر رارقات عهوماه يف معاألاد ا  ألار  فظه يف سن الثانية عشرة، وج

تسعة أعوام  مت الثانوية ا  ألرية. ويف اجلامعاة اااء ات تعاان أن أ يفاا يف اله اات 
السامية، ركانات العربياة  اةارة ماع عهوميفاا ويف ااميميفا القارآن ول تاه وبال تاه، ماع 

ريانية( ومل يكاان  ااة نااا دراسااة كاريااة له ااات سااامية ألاارة ألاار الع يااة وا راميااة  الساا
يساات ا الدراسااة باله ااة الع يااة قاادر مااا كااان الكتاااب املساامق باملقااد  بعيفديااه القاادمي 
بالع يااة واجلديااد بالسااريانية، ماادة أربااع ساانوات جامعيااة يف معيفااد اله ااات وال  ااة يف 

م، وعينااااات ياااااا معيااااادا يف قسااااا  3791جامعاااااة ا  ألااااار.. الااااا   رجااااات رييفاااااا سااااانة 
ية، ر أوراااادز ا  ألاااار  ن جامعااااة السااااوربون بباااااري  لدراسااااة ألااااذ  الدراسااااات السااااام

اله اااات يف مر هاااة الااادكتورا ، راااال ت موةاااون ريالتعريااام والتنكااا  وبنااااء اجلمهاااة يف 
 ع ية العيفد القدمي وعربية القرآن الكرمي. دراسة ل وية تركيبية مقارنةري.

 
ماذا تعني كلمة ترجمة؟ -أوال  
 

تخيفيفااا يف ال  ااة رنااا أو عهمااا.. وليساات ألااذ  امليفااحه ل لااي  ألااذا الب اا  م
مناقشااة لتعريفااات املعاااج  العربيااة و اا  العربيااة مليفااحه  ال  ااة،  ةااا ألاار  اااارة عااابرة 

وال  اة والتفسا  ميفااحه ان  .و ن ا مار يتعهاا ب  اة معاااز القارآن الكارمي ؛لهتاذكرة
 م ادران متدالالن يف العربية، ويف الفرنسية كذلك.

 ؟ريال  ةريتقول املعاج  العربية عن  رماذا

اان وال ت اان ريلساان العاربري ابان منظاور يف يقول  -بفات  التااء وةاميفا -ل ال ا ت
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سان، ويف  دي  ألرقلل قال ل  انه.. وال  ان بالضا  والفات ل ألاو الاذ  ه  املفسر ل  
ه وتااارج  يااا ج  الكاااالم أ  ينقهاااه مااان ل اااة  ن ألااارة، وال  اااانل املفسااار، وقاااد تر ااا

 (3 ري عنه

ساان، وقاد تر اه ه  ال  اانل املفسار ل  ريل ريالقاامو  اياي ري الف و آباد  يف ويقول
 (2 .ريوعنه

ااااريل رياليفاااا ا ريوجاااااء يف  ر  بهسااااان آلاااار، وال  ااااةل يقااااالل تاااارج  كالمااااه  ذا رسا
 (1 .ريالنقل من ل ة  ن ألرة

اب وتااارج  عناااهل ناااه وأوةااا ه، وتااارج  الكتااايا تااارج  كالماااهل با  ريل ريمااال اله اااةريويف 
 (4 .ريرسار بهسان آلر، وال  انل الناقل الكالم من ل ة  لرة واملفسر لهسان

ااا وقاااد تر اااه وتااارج  عناااه  ساااانه  املفسااار ل   ريال  اااانريلريتاااال العااارو ريويف  ر  ذا رسا
 (5 كالمه بهسان آلر، وقيلل نقهه من ل ة  ن ألرة.

اااتااارج  الهساااان وتااارج  عناااه تر اااة. رريل ريالبساااتانريويف  ر كالماااه بهساااان آلااار، سا
 (6 .ريلييفا وترج  الكالم بالعربيةل نقهه 

نه ووة ه، وترج  كالم  ا  ، وعناه، يا وترج  الكالمل با  ريل رياملعج  الوسي ريويف 
 (9 ري.نقهه  ن ل ة ألرة

 ال أن ال  ة نقل من ل ة  ن  ،وال يكاد املرء يستنتج من كل ألذ  اإلاارات

                                                        

 .دار املعارف، ط 2/426العرب.   لسان -ابن منظور (3)
 4/334، يي القامو  ا -باد آالف و   (2 

 .م3721اخلام   اجلزء اليف ا  -اجلوألر  (1)

 .3/173 -محد رةا. معج  مل اله ةأالشيخ  (4)

 .233 /2الزبيد . تال العرو  (5) 

 .222،  223 /3البستان.  (6)

 .11  /3املعج  الوسي   -جممع اله ة العربية يف القاألرة (9)
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 لبيان والتوةي ، أعين التفس .ل ة ألرة  البا، وقد تكون ا
مستوة آلر دالل ل ته ا اهية، وألو ما   ننقل حمتوة النا  تعينن ال  ة  

اارة املعاج   ليه سريعة. رإذا  اولنا التما  تعريم  ، ولكن ريتفس رييحها عهيه
 ال  ة وال  ان مبعىن التفس  واملفسر رعهينا باحلدي  النبو ل

إن السااااعة ال تقاااوم  ااامت يحاااوف أ ااادك  بيفااادقته ال  اااد مااان ، راااةت هاااي  وأماااا الع  ري
ااار  باااد ياااد  ات، لاااي  بيناااه وبيناااه  جااااب وال تا  أ ااادك  ر ل اااي ق ف نا  ،يقبهيفاااا مناااه ان  ت
 (3 .ريي ج  له

 لأثر أيب  رةر جند يف 
 (2 ريكنت أترج  بد ابن عبا  وبد النا ري

 لأثر حممد بن احلسنويف 
 (1  ريال بد له اك  من م  دري

 ريتر اااان القااارآنريومبناسااابة ذكااار ابااان عباااا ، ىلااادر اإلااااارة  ن أناااه كاااان يسااامق
 . وال يتيفاااور أن أياااا  ريابااان مساااعود ألاااو الاااذ  كاااان يواااام ياااذ  اليفااافةري ن  لويقاااال

ل اة  ا  العربياة و ةاا كاان يفسار ، ويشار   ريا  كهماتاه   نمنيفما كان يا ج  القارآن 
   باله ة العربية.

عمهيااااة ري جنهيزياااة وجاااادناألا تعااارف ال  اااة عهاااق أ اااالإلعااااج  اامل  نراااإذا انتقهناااا 
 ريحتويل املفردات وال اكي  والعبارات من ل ة  ن ألرة مع احلفاظ عهق املعىن

ن حيهاال أوال  الاانا ا اااهر أ اا  عهااق املاا ج  ري كمااا جنااد يف املوسااوعة العامليااةل
نا دينيااا أم تارايااا ذا كاان ألااذا الا ن حيادد اااكهه وماأليتاه، أ   اا  أن يعارف مااا أو 

                                                        

 .213 /1 د،باب اليفدقة قبل الر  .الزكاةالبخار . كتاب  (3)

( 3/223ا ي  البخار ، ك العه ، ب حتريض النيب اهق ات عهيه وسه  ورد عبدالقي  عهق أن حيفظوا العه    (2)
 19. 

 .9375(   31/315ا ي  البخار ، ك ا  كام، ب تر ة احلكام  (1) 
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وأن يقااااوم بعااااد ذلااااك بت ديااااد ا سااااهوب الااااذ  ماااان الواجاااا  اتباعااااه يف  ،أم عهميااااا  
 (3 ريال  ة.

أماااا موساااوعة الرو  الفرنساااية، ريفااار الااا  تشااا  اااارا ة  ن أن كهماااة تر اااة قاااد 
و اله ة  ن ل ة ألرة مع احلفااظ عهاق املعاىن، وقاد تعاين  أو النا أنقل الهفظ ري تعينل

 .(2 رية أيض ا  عادة كتابة النا يف ل ته ا اهية بشكل أوة كهمة تر 
وألاااار بااااذلك تتفااااا مااااع لسااااان العاااارب والقااااامو  ايااااي ، ومااااع مفيفااااوم احلاااادي  

 النبو  بأن ال  ة تفس  وامل ج  مفسر.
ن ال  ااااة   وقباااال الاااادلول  ن عااااامل القاااارآن الكاااارمي، مااااا مفيفااااوم عمهيااااة ال  ااااة؟ 

 اااوم  ركاااة العقااال العهمااار يف احلضاااارات والثقاراااات  الااات  ثاااا ثقااايال مااان  كانااات وما
 املختهفة..

بااادان راااين، تكااااد تكاااون أكثااار ااااعوبة مااان عمهياااة التاااأليم    اااا عمهياااة لهاااا أو 
ااااا،  ن املالاااام ابتااااداء  ااااد نفسااااه  اااار ا يف التيااااار مفرداتااااه وتراكيبااااه وأسااااهوبه،  أساس 

لار، ر يانق  أساهوبه  ألرة، وأن ي ك تركيباا لا ج  آ  نيستحيع أن يعدل عن كهمة 
كمااا حيهااو لااه. أمااا املاا ج  ريفااو أساا  الاانا الااذ  ي  ااه، مقيااد بااه وبكاال مااا ريااه، ال 
حيا له أن يبتعد عنه،  ذ ألو مهتازم با ماناة. و ذا ار ةانا أناه ماتمكن  اام الاتمكن أو 
عهق درجة منه يف ل اة الانا املا ج ، رثماة قياود ألارة حتاد مان التزاماه الكامال بكال 

وجاااو  تفااااايهه يف ل تاااه،  ذ  اااد نفساااه أماااام اله اااة ا لااارة، اله اااة و ألاااذا الااانا  أبعااااد
ل ااة رياملتهقيااة، املاا ج   لييفااا. وألاار كمااا يقااول املتمرسااون يف ألااذا احلقاال،  قاال ال  ااة

ال بااد أن يتبعيفااا ويهتاازم أوامرألااا ونواألييفااا...  ذ ألاار الاا  ساايواجه يااا القااار ،  ريساايدة
رة الااذ  قااد ال يعاارف اااياا عاان ل ااة الاانا ،  ياألاااالا  الااذ  قااد ال يعاارف  أو بااا   

                                                        

 3) Lexicon Universal Encyclopaedia. Vol 2. p 90 

 2) Encyclopédie Larousse. P. 512 



5 

 امل ج  منيفا. -اله ة املرسهة -ا اهية
 ن امل ج  يعيش عمهية تواال أو تعانا بد ل تد، أ  باد  ضاارتد وثقاارتد 

 تتمايزان يف رو ييفما ومشاعر ا وانفعاالهتما وسهوكيفما.
يفر امل ج  عيفر ا،  امت قاد  اد   ا  ق ا لعمهية معقدة وااقة، بل   ا ملعاناة تع

... ورمباا كاان نفسه مضحر ا الرتكاب درجة من اخلياناة إل ادة اله تاد، بال مماا معاا  
راإذا التاار  جاا وةح اا له  اة ريفاو حميفاور باد  ريكال تر اة لياناةري ألذا ساب  قاوم 

نا اافتد تتجاذباناه،  اا ا ماناة واجلماال.. أماناة ال  اة  يا   تيفاد يف حتميال الاا
الاااانا يف اله ااااة املرسااااهة.. ل ااااة الاااانا  ميكاااان أن يت مهااااها ماااايف اله ااااة املتهقيااااة، أكثاااار 

   .ا اهية، و ال ال  ة يف اله ة املتهقية. و ا ال يتأتيان  ق ا
وال يستحيع با   يف مثال ماا  ان بيفادد  مان مقاام أن حييفار كال ماا قيال عان 

وم،  ذ لقيات مانيف  األتمام اا كبا  ا  امت اليا ريدار احلكماةريال  ة عند العرب قبل نشاأة 
أ اا تظال نسابية، وال ميكان القاول رييفاا بالكماال   نودرسوألا دراساة مفيفاهة، وانتيفاوا 

 .مالتا
وساااوف  ااااول ألناااا أن نشااا   ااااارات ساااريعة  ن آراء بعاااض عهمااااء العااارب، يف 

 ال  ة، ل تيفا وطرائقيفا ومناألجيفا واعوباهتال
 أوال ل من القدماءل

 ألاااااا( عاااااان اااااااال  الاااااادين اليفاااااافد  3313ء الاااااادين العااااااامهر  نقااااال يااااااا – 3
 ألا(ل 964 ت

كاال كهمااة مفااردة ماان    نن ينظاار املاا ج  أل ا ونن لهعاارب يف ذلااك طااريقتدل ريأ
مفااردة ماان الكهمااات  ةالكهمااات اليونانيااة ومااا تاادل عهيااه ماان املعااىن ريااأ  الناقاال بهفظاا

اله ة ا لرة  امت ياأ    نوينتقل  العربية ترادريفا يف الداللة عهق ذلك املعىن ريثبتيفا،
ل أن يااأ  اجلمهااة ري يفاال معناألااا يف ذألنااه، وا لاارة .عهااق  هااة مااا كااان يريااد تعريبااه
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 (3 .ريويع  عنيفا من اله ة ا لرة جبمهة تحابقيفا سواء ساوت ا لفاظ أم لالفتيفا
ينظاار املاا ج   ن كاال كهمااة ماان  ااة مشااكهة يف كااالم اليفاافد  وألاار يف عبارتااهل 

يف الداللاة، ويف عبارتاهل  ة اليونانية ريأ  بهفظة مفردة من الكهمات العربية ترادريفاااله 
أن يااااأ  باجلمهااااة ري يفاااال معناألااااا يف ذألنااااه ر يعاااا  عنيفااااا ماااان اله ااااة ا لاااارة جبمهااااة 

ن اليففد  يتيفور أن املفاردة اليونانياة ماا مفاردة مرادراة، أ  تسااوييفا  ام اا  . تحابقيفا
 ستكون ما  هة تحابقيفا. يف العربية وأن اجلمهة

 ريفل تتحابا اله ات؟
قااااد جنااااد اإلجابااااة عاااان ألااااذا الساااااال ريمااااا نقهااااه أبااااو  يااااان التو يااااد  عاااان نقااااد 

 ذ يقول لهل الس ايف الدقيا تر ة يون  بن ممت 
 اااا  أن تعهاااا  أن كاااال ل ااااة ماااان اله ااااات ال تحااااابا أ  ل ااااة ألاااارة ماااان  يااااع ري

ل ألاااااا أظروريفاااااا، وتأليفيفاااااا وتقااااادمييفا وتجيفاهتاااااا، صااااادود اااااافاهتا وأ ائيفاااااا وأرعاماااااا و 
 (2 .ريواستعاراهتا وحتقيقيفا

مشااااكهة عاااادم التحااااابا التااااام بااااد اله ااااات -وسااااوف نال ااااظ أن ألااااذ  املشااااكهة 
ألاا ما ج  معااز القارآن الكارمي ر  ألر العقبة الكاود ال  تات  -اإلنسانية من  يع الوجو 

 .املتمكن من أمر  عسرا، كما سن اول أن ن   ذلك يف  ينه
اجلاااااا ظ، وكيااااام يااااارة املااااا ج  الاااااذ   ااااا  أن ميساااااك   نراااااإذا وااااااهنا  – 2

ال  ااان ال ياااد  ري ن ري كتاااب احليااوانريمبقاود  ل تااد يف وقاات وا ااد، جنااد  يقاول يف
ا مااا و قاااائا مذاألباااه، ودقاااائا التيفااااراته،  ،قاااال احلكاااي  عهاااق ليفاااائا معانياااها أباااد 

 مانااة رييفااا، ويقااوم مبااا يهاازم ال يقاادر أن يورييفااا  قوقيفااا، وياااد  او ولفيااات  اادود ، 
وكياااام يقاااادر عهااااق أدائيفااااا وتسااااهي  معانييفااااا واإللبااااار عنيفااااا عهااااق  قيفااااا  …الوكياااال

                                                        

 . 13بية ص دحممد عبد الهحيم ألريد . رن ال  ة ا   (3)

 .ميفرية . مكتبة ا جنهو 93،  93. ص  3796. 13 براألي  أني . داللة ا لفاظ ص  (2)
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ن يكاااون يف العهااا  مبعانييفاااا، واساااتعمال تيفااااريم ألفاظيفاااا، وتاااأويالت أواااادقيفا،  ال 
 اباانواباان ناعمااة، و  ا،رماامت كااان اباان البحرياا ،خمارجيفااا، مثاال مالاام الكتاااب وواةااعه

مثاال  (3 طااالي ؟ وماامت كااان لالااد ا، واباان املقفااع مثاال أرسااحوريفياال يااز،قاارة، واباان ريفر 
 .(2 ريأرالطون؟

كماان يف نقحتااد ياااكال ال  ااة، أيااة تر ااة  نسااتنتج ماان جمماال كااالم ألاااالء أن 
 أساسيتد متدالهتد و ال

است الة تحابا اله اات، أ  اسات الة تحاابا اله اة املرساهة املا ج  عنيفاا ماع  -3
 بعادألا وليفائيفيفا.أامل ج   لييفا يف كل  اله ة املتهقية أ 

 است الة تحابا امل ج  مع املالم مبدن النا ا ول ومنتجه. -2
و اااان ما لنااااا مل نااادلل بعااااد  ن عاااامل تر ااااة معاااااز -وال باااد أن نهماااا  ألناااا 

 ن عاادة مال ظااات، عماااا ورد يف كااالم الزيااات وعاازام و   اااا،  -القاارآن الكاارمي
   أ يفالوألر مال ظات ذات م زة كب

مساااألة نفاااوذ املااا ج   ن رو  الكاتااا ، أ  املالااام أو املبااادن القااااص أو  -
، وال قيف اا الشاعرل ركيم بارو  القارآن الكارمي وألاو لاي  كتاباة وال   باداع ا بشاريا  

 وال اعر ا ؟!
مبااان؟ أو مبااااذا ؟  ن  وكيااام بانااادمال املااا ج  رااايمن يااا ج  عناااه؟ انااادمال م ااا -

 عينه وينحا بهسانه؟ وكيم يشعر به، بقهبه، وينظر ب
وماااا  ااادود الهساااان القااارآز  ااامت نحالااا  املااا ج  بالااادلول  لييفاااا و دراك  -

 حميحيفا وأبعادألا ؟

ر كيم ميكن التوريا بد ارء من أعماق ألذ  العربية القرآنياة وألار ل اة  -
                                                        

 يقيفدل لالد بن يزيد بن معاوية. (3)

 . 96،  3/95اجلا ظ. كتاب احليوان.  (2)
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لااااااة  ايااااة اخليفااااوص! وبااااد ل ااااة كالفرنسااااية أو الع يااااة  الهتااااد اطهعنااااا عهااااق 
املفاااردات، وماااا تعاااين مااان مفااااتي   ضاااارية نتاااال تااااريخ  ال  اااات رييفاااا( يف جماااال

حيائيفااااا يف ل تيفااااا ويف إاله ااااة الحوياااال؟ ومااااا حتمهااااه املفااااردة ماااان  يويااااة لااااااة، ب
ليبيفا وبال تيفاااااا ار يف نظااااا  أسااااا ،ساااااياقيفا؟ ر يف جماااااال تاااااأليم اجلمهاااااة وتركيبيفاااااا

 وألوا ا وظالما و ركتيفا يف تيفوير البياة والحبيعة والنفسية؟!

لقرآن الكريم وترجمة معانيهثانيا: ا  
بناء عهق ما ذكر من أن ال  ة والتفس  متدالالن يف تعريفيفما، وبناء 

أن القرآن الكرمي    ن ال بد لنا أن نش  ،عهق أن امل ج  مفسر، واملفسر م ج 
تِيهِااَّلاكتاب ات وكالمه الذ 

ۡ
اِمنۡااَوَّلاايََديۡهِااَبۡيِااِمن ااۡلَبَِٰطل اٱايَأ

اهِاَخۡلفِا ِنۡااتزَنِيل ااۦ  ، وكمتلنيفه،  ددا حت    ( 42 ريفهتل  ٤٢اََحِيد ااَحِكيم اام 
ولكن تفاس    لهدنيا،النيب اهق ات عهيه وسه   مفارقةمله قبل اووة ت مع

وارو ه ودراساته بدأت منذ نزوله، ومل تنته ومل ت ها  مت يومنا ألذا، بل  مت 
 عهييفا. ن  يرث ات ا رض وم  

امااااادة الاااااو ر باااااه، و ن أباااااد ا بااااادين لااااان يتوقااااام عااااان وألاااااو مناااااذ حلظاااااة 
اال ََِكَِمَٰتِااِمَداٗدااۡۡلَۡحر اٱاََكنَااَلوۡااق للوالعحااء ِ اَقۡبلَلااۡۡلَۡحر اٱاََلَفِدَااَرب 
ن
َ
ااتَنَفللدَااأ ااََكَِمَٰللت  ِ  الكيفاامل  ١٠٩اَمللَدٗدااۦبِِمۡثلِللهِااِجۡئَنلل اَولَللوۡااَرب 

337)َنَم اَولَوۡا
َ
ۡرِضاٱاِفااأ

َ
ۡقَلَٰم ااَرة اَشجَااِمناۡۡل

َ
لده  ااۡۡلَۡحلر اٱوَااأ اِملن ااۥَيم 

ۡۡب ر ااَسۡبَعة ااۦَبۡعِد ِا
َ
اانَفَِدۡتااَم اأ اَحِكليم ااَعزِيلز االَلَاٱاإِنَاالَلِهاٱاََكَِمَٰلت 

٢٧  عجاا  ، وألاو  ألذ  معجزتاه، أو ألاذا ألاو جانا  مان جوانا  . ( 29 لقمانل
وتفاوهتماااااا مااااع اتسااااان الزمااااان واملكااااان   ه لكاااال جواناااا  احلياااااةاتساااااعه واااااال
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 وت اير ا.
 ةااا ألااو سااحر ري لرةاار ات عنااهال أوجااه، أو ألااو كمااا قااال عهاار والقاارآن محااا

 (3 ريبد درتد ال ينحا،  ةا يتكه  به الرجال
بعااااض   نوقااااد اجتيفااااد املفساااارون، ومااااا الوا  تيفاااادون يف حماااااوالت ال ااااوص 

اذِياك  ِااَوفَلللۡوَ اوألااا  مقيااادون مبساااتوة عهميفااا ، ؟أعمااااق صااار ، وأ ا مااا 
ومقيدون بظروف عيفورأل  ومعحياات احليااة يف  (96 يوسمل ٧٦اَعلِيم ااِعۡلم ا

جمتمعاهت  وبياااهت ، وال باد أن تساتمر حمااوالهت  وتتكارر، ماا دامات اااون احليااة 
وألاا   ن اجتيفاادوا رأاااابوا نااالوا  ،الاادنيا والعقاال اإلنساااز يف  الااة  ركااة ال تنتيفاار

ا.وا نالوا ا أجرين، و ن اجتيفدوا رألح  أجر ا وا د 
أرااااال حيااااا ذلااااك لهم  ااااد املفساااارين به ااااات ألاااارة  اااا  العربيااااة،  ذ ألاااا  

 حياولون التما  توةي  ما ميكنيف  من بعض ما  ود به القرآن؟!
بهق  ن ألاالء وأولاك  د ييفيبون يساعدون أميف  واعوي  عهاق التماا  

يضاااارون ساااابل امدايااااة ماااان ا بااااواب اليفاااا ي ة لهقاااارآن، و ااااد احاااااون ريفاااا  ال 
عقااوم  وعقااول اااعوي ،   نالقاارآن، ولاان يضاارو  ولاان يشااوألو ، باال ألاا  يسااياون 

 وأل  يضرو ا بدرجات متفاوتة.
ألا أو ينتيفر، ركذلك ال  ات ءوكما  وت التفاس  الضعيفة، أو ابو ةو 
عن لحأ، ريفر تضيع يف  وايا  مالضعيفة والسياة، سواء أكانت عن عمد أ

ةد قواند ا اياء، وةد أاول العه  الذ  يحم   ن  اإل ال والنسيان،   ا
التقدم والتيف ي  ويحم  يف الواول  ن درجة من اليقد القائ  عهق أس  

َم .من العقل القومي
َ
االَزَبد اٱافَأ َف ٗٓء ااَفَيۡذَهب  َم اج 

َ
اَلَ َساٱايَنَفع ااَم اَوأ

                                                        

 م.3797 –املعارف . دار  66 /5. تاريخ الرسل واملهوك..  الح    (3)
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ث ا ۡرِض اٱاِفااَفَيۡمك 
َ
ااَكَذَٰلَِكااۡۡل ۡمَث َلاٱالَل اٱايَۡۡضِب 

َ
 .(39 الرعدل  ١٧اۡۡل

و كماااا أن التفسااا  ال ميكااان باااأ   اااال مااان ا  اااوال أن يبهااا  درجاااة ماااا يف 
القااارآن يف وجاااه مااان وجوألاااه، ركاااذلك ال  اااة لااان ميكنيفاااا قااا  أن تبهااا  مساااتوة 
اا ه الاانا ا اااهر العااريب لهقاارآن املبااد. ولكاان ألااذا لاان يقاام قاا  عقبااة أمااام توج 

ياولاة الوااول  ن أقيفاق درجاة مان القارب مان  ألاالء وأولااك املساتمر والادائ 
 النا الكرمي.

ااا بكاا  لوماان حياااول التعاارض ل  ااة معاااز القاارآن الكاارمي ال بااد أن حيااي  عهم 
 أبعاد ألذ  اإلاكالية، ومن جوانبيفا العديدةل

اجلانااا  التااااارار، أ  ماكتاااا  عنااااه، ماااان جااااوا  ال  ااااة أو حترمييفااااا  -
بتالوتاه عموم اا؟  و ج  يف اليفاالة، أارع ا، وألل كان ذلك لاااا باتالوة املا

ويف ذلك تفاايل كث ة ودقيقاة كتبيفاا ا ئماة والفقيفااء وامل  اون والباا ثون، 
منااااذ ااااادر اإلسااااالم، أو منااااذ ظيفااااور  ركااااة ال  ااااة يف العيفاااار العباساااار. ر 

الظيفاااور بشاااكل أكثااار  ااادة يف الثالثينياااات مااان القااارن   نعاااادت املشاااكهة 
مية باد جانا  القاول باالررض والت ارمي، وجانا  العشرين، ودارت معركة  ا

القااول جبااوا  ال  ااة باال بضاارورهتا، واجنهاات املعركااة بفااو  القااائهد باااجلوا  أو 
 صتميته.

وميكنناااا أن ننقااال ماااا انتيفاااق  لياااه قاااول عااااملد كبااا ين مااان أراةاااوا يف ذلااااك 
احلاااادي ، و ااااا الشاااايخ حممااااد ميفااااحفق املرا اااار ااااايخ ا  ألاااار يف ذلااااك الوقاااات، 

 مد رريد وجد .وحم
 ن وةاااع القياااود  ااا  املعقولاااة يف مساااألة نقااال ري يقاااول حمماااد ررياااد وجاااد ل

طويهااة،  عهيااه يزمياة منكارة، تقااع نتائجيفاا عهيناا وعهااق أعقابناا قروناا   رالقارآن يقضا
  عاان اجلااوالن يف الاادورة الفكريااة العامليااة مااع  اا   ماان كتاا  ا ديااان ومعنااا  اااد  
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يف ألاااذا الشاااأن ملااان ال يعرراااون  يوكااال الباااتا  الساااابقة. و ن كااال ماااا اشاااق مناااه أن
ل ات أجنبية، ريخيل  لييف  أ ا ل ات بربرية،  هو من الزلارف الهفظية واملعنوياة 

 ال يف العربية. ال  ال توجد 
و ن تعحياال القاارآن عاان ال  ااة احلرريااة والاازل بااه يف معاا ك ا ريفااام  ن اليااوم 

ربياااة، ريفاااار مقيفاااور ا عهاااق ا مااا  ال يكسااا  أنيفاااار ا مااان ا مااا  ال أقضاااق عهياااه 
الشااارقية الااا  رةااايت أن يكاااون  ظيفاااا مااان دينيفاااا ك اااظ البب ااااء. وال يعقااال أن 
توجد أداة لنشر اإلسالم تضارن القرآن، ولي  يف قادرة البشار أن يبتكاروا أساهوب ا  

 (3 .ريكأسهوبه جلذب العقول وا روا 
 ماااان عهماااااء وأمااااا رأ  الشاااايخ املرا اااار ريفااااو يقااااوم عهااااق آراء كبااااار السااااابقد

أثباااات ري يقااااول املرا اااارل ساااا اق الشاااااطيب. اإلسااااالم، وعهااااق رأساااايف  اإلمااااام أبااااو 
ألل اإلسالم أ عوا عهق جوا  تفسا   أن   لالشاطيب جوا  ال  ة و مكا ا بقوله

 (2 .ريوألذا   ان منيف  عهق جوا  تر ته ،لهعامة
التقااين،  واجلاادير بالااذكر أن املرا اار نقاال ماان آراء الشاااطيب مااا مياا  اجلاناا 
 الذ  مي  ريما مي  البعد اله و ، وسوف نذكر ايا ا منه يف موةعه.

 ثالثا: خصوصية لغة القرآن.
   عهق كل مسه  يعرف العربية ويفيفميفا أال حيياد ري يقول الشيخ املرا رل

، وال ميكان االدعااء باأن الانظ  ال  ااتعن قاراءة الانظ  العاريب  ن قاراءة   ادة 
له لاذة وطاالوة عناد جااو  أو رارسار أو تركار، أو اايين ال  وتكون ،العريب ياثر

راااا م  اإلساااالمية الااا  ال تفيفااا  العربياااة ليسااات ا ن واقعاااة حتااات  ،يفيفااا  العربياااة
مانعااة عانيف  ألاذ  الحااالوة ال  اات تاأث  طاالوة الاانظ  العاريب،  امت تكااون قاراءة 

                                                        

 .م 3716 ،23-36ص  حممد رريد وجد . ا دلة العهمية عهق جوا  تر ة القرآن(3 
 . م3716حممد ميفحفق املرا ر. ص  يف تر ة القرآن وأ كاميفا. محبعة الر ائ . (2 
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عهااق طاااالوة ىلعهيفاا  حييفاااهون ال  اااات وألااذا التااأث ، وعهاااق العكاا  راااإن قااراءة 
 (3 رياملعاز ولذهتا وتأث ألا

وأمااا اجلاناا  ا لاارل جاناا  الاادالالت، واملعاااز رااال بااد أن يظاال يف متناااول 
ن القااارآن يف معانياااه ونواألياااه وأوامااار  وتشاااريعاته  ذ  العهمااااء والعقاااالء مااان البشااار، 

 متوجه لهبشر  يع ا، كما يقول ويكرر ألو ذاته عن نفسه.
ية وتابعاااة، وعااان ألااااذ  ا لااا ة وتر تيفاااا يقااااول وتنقسااا  الااادالالت  ن أاااااه

دعاااء ا ن االدعاااء بااأن القاارآن الكاارمي كهااه ال ميكاان تر تااه  نااه معجااز، ري املرا اارل
 ، نااااه ميكاااان تر تااااه مااان نا يااااة الاااادالالت ا اااااهية للااااطب، باااال احلااااا أن يقاااال

 (2 .ريويست يل تر ته من نا ية الدالالت التابعة
قااد ورد يف  -أو نقااال عاان الشاااطيب و اا  -ا لااه و ذا كااان مااا قالااه املرا اار رأياا

درجااة معركاة  اميااة  ااول   نوااال  -كمااا ساابا أن ذكرناا  -ساياق  ااوار ساالن
ال؟ جناد أنفسانا الياوم يف  واجلان  الشرعر من مشكهة ال  ة، ألال ىلاو  اارع ا أ

 اجة ماسة  ن اسا جان كال ماا قالاه ألاو و ا   مان عهمااء اإلساالم، لنادلل باه 
مااا  …لن ا ماان نااون آلاار، يتعهااا أوال  وألاا  ا باجلواناا  التقنيااة له  ااة ااوار ا سااا

ومااااا  ،ساااات الةالأو يقاااارب  ن درجااااة قريبااااة ماااان ا ،ومااااا ال ميكاااان ،ميكاااان تر تااااه
ق احلااذر، ساان اول  يفاار  أو تيفاانيفه  اامت يتبااد القااار  مواةااع اليفااعوبة ريتااولا 

ة القرب أو البعد الا  ويتوقق الزلل ويألذ ال  ة بعد النسبية، وحيك  عهق درج
 ييفل  لييفا امل ج  لالل عمهه.

ومباااا أنناااا ال ننتظااار قااا  مااان عاااريب عاااارف بأااااول الهساااان العاااريب ومدالهاااه 
ال لهدراساااااة  الهيفااااا   ،وخمارجاااااه وأسااااااليبه وبال تاااااه أن يقااااارأ القااااارآن به اااااة أعجمياااااة

                                                        

 . 36املرا ر. مرجع سابا ص ( 3 

 . 9،  6املرا ر. مرجع سابا ص  (2 
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والب ااا ،  ااا  عهيناااا أن ننظااار  ن ال  اااة عهاااق أ اااا موجيفاااة ل عااااج ، أو مااان 
ون با جاناااا  مااان  اااا  أألاااال العربياااة. وألاااااالء ا عاااااج  بيااانيف  اليااااوم عاااادد يسااام

وألااالء وأولااك ألا  الاذين  ،ةخ  من املسهمد، وأعداد أكا  مان  ا  املساهمد
وعاااااان عالقااااااتيف  بااااااالقرآن  -مااااااع الشاااااايخ املرا اااااار-نقيفاااااادأل  ونت اااااادث عاااااانيف  

 وأرياااااد ا ن أن أقاااااول  ن قاااااراءةري وبإعجاااااا  ، ريماااااا ااااااا قضاااااية تر اااااة معانياااااهل
   (3 .ريا عاج  لهنظ  العريب ال تدم  عهق اإلعجا ، رهي  يف استحاعتيف  ريفمه

، وألار  قيقاة أليماة، ولكنيفاا ااارت واقعاا    نبل  نه يذأل ، ونذأل  معاه 
أن العااارب أنفسااايف  ورثاااة لساااان البياااان والفيفاااا ة، ومحهاااة القااارآن البهيااا  الفيفاااي  

جااا  ماان جاناا  الاانظ  قااادرين عهااق تااذوق اإلع -يف أ هاابيف  -املعجااز مل يعااودوا
وا م  العربية ا ن ومن أ مان لهات ال يفقيفاون اإلعجاا  مان ، ر يقولل ريالعريب

الانظ  العاريب. وقاد انقضاق عيفار الاذين أدركاوا اإلعجاا  عان طرياا الاذوق وآمناوا 
 (2 ري.بالقرآن بسب  ألذا اإلدراك
أن يساات يل عهااق  -لااارل قضااية اإلعجااا  ماان الاانظ  -و اان ال ىشااق  ذن

وقااد كنااا ىاااف لااو أن ، ر يقااولل ريج  أن  تيفااد يف حتيفاايل املعاااز ا اااهيةاملاا  
ال  ة أذألبت من النا العريب عهومه وأسارار ، ولكنيفاا باقياة معاه ل ما  العربياة، 

الانا العاريب. وأيضاا راإن العهاوم الحبيعياة،  أوملن يريد من ا م  ا عجمية أن يقر 
  (1 ري.فاظ، بل ألر مرتبحة مبعانيهوالتاراية والفهسفية    مرتبحة با ل

يرابًعا: لغة الترجمة متوقفة على لغة الجمهور المتلق  
ا مثل ررنسا ماا يزياد عهاق  ساد مهيوناا مان البشار، راييف  نسابة  ريه ، ن بهد 

                                                        

 . 33،  33املرا ر. مرجع سابا ص  (3)

 33،   33املرا ر. مرجع سابا. ص (2) 

 .33،  33املرا ر. مرجع سابا ص (1) 
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ا، ولكنيفاااا موجاااودة عهاااق أ   اااال، وا  هبياااة الكااا ة مااان  مااان ا مياااة قهيهاااة جاااد 
مثقفاااد وعهمااااء وباااا ثد  مااان عالياااا   جامعياااا   قاااوا تعهيماااا  يعرراااون الكتاباااة، ومااان تها 

ومفكاارين ورجااال  عااالم وااا ارة وأساااتذة جامعااات... كاال ألاااالء ليسااوا عهااق 
  د..امستوة ثقايف وال معريف و 

ر ألنااااك طاااالب جامعاااات  يفيفاااوا يف العربياااة وعهاااوم اإلساااالم.. وحلااادي  
 ت  ريه.أقسام العربية وعهوميفا واإلسالم و ضارته يف ررنسا موةع آلر سنك

وبعااااد ألااااذا ألناااااك أربعااااة ماليااااد ونيفاااام املهيااااون ماااان املسااااهمد يف ررنسااااا، 
وألاااالء أ هاابيف  ماان ا جيااال اجلدياادة لهميفاااجرين، ماان أااال م ااريب وماان الاابالد 
ال  كانت مستعمرات لفرنساا وانتشار رييفاا الهساان الفرنسار. ومان باد املساهمد 

، مااااان أ فااااااد ااااااارملان يف ررنساااااا ماااااا يرباااااو عهاااااق املهياااااون مااااان الفرنسااااايد أااااااال  
ت، ل تيف  ا م ألر الفرنسية، دلهوا اإلسالم وآمنوا بالقرآن، ومانيف  عادد  ر وديكا

الفرنساايد ريكباا  دلاال اإلسااالم ماان باااب القاارآن وأكثاار ألاااالء يساامون أنفساايف  
ون القاااارآن يف تر ااااة ررنسااااية، وعاااادد أكثاااار ياااادلل ؤ وألاااا  كهيفاااا  يقاااار  رياملسااااهمد

باااواب ألااارة، وي هااا  أعضااايف  يدلهاااه مااان وب ،اإلساااالم مااان بااااب امل ااارب العاااريب
 حلاد.إلعهق الدالهد اإلسالم من الفرنسيد ا تد من عامل النيفرانية أو ا

 وقاااد مييااال بعضااايف   ن قاااراءة آياااات القااارآن الااا  ماااا ااااهة بالكتااااب املقاااد 
، وعهق ا لا تهك ال  تت دث عن السايدة مارمي البتاول وابنيفاا السايد بزعميف 

وماان لااالل حماةاارات وناادوات ودراسااات جامعيااة جناادأل   املسااي  عهيااه السااالم.
ون ا ياااات والساااور الااا  تت ااادث عااان ا نبيااااء والرسااال الاااذين تااارد أ ااااؤأل  ؤ يقااار 

وراة مناه عهاق وجاه تاويف العيفاد القادمي وال بازعميف ، وقيفيفيف  يف الكتاب املقاد 
ساااالميف ، عااان  اخليفاااوص، وألااا  يضاااعون نيفااا  أعيااانيف  ماااا كاااانوا يعرراااون قبااال 

 بياء والرسل يف الكتاب املقد .ألاالء ا ن
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وأكثاااار املسااااهمد الفرنساااايد مييهااااون  ن اسااااتفتاء ا ساااااتذة املتخيفيفااااد يف 
عهاوم العربيااة واإلساالم يف اجلامعااات واملعاألاد، قباال أن اتااروا اااراء تر اة مااا ماان 

 معاز القرآن الكرمي. تر ات
قاااارن عشاااارين عام ااااا، أو مااااا يقااااارب ربااااع ال هااااقوماااان لااااالل معاااااارة تزيااااد ع

ىلاا  ال  اات كماا  -مسهمد و ا  مساهمد -الفرنسيد ميلنستحيع أن نقس  
 يهر تقريب ال
دوناااااي  ماساااااون الااااا  راجعيفاااااا  يف أ هااااابيف   ن تر اااااة املساااااهمونمييااااال  -3

مااااان لاااااالل ا هااااا  ا عهاااااق  -رمحاااااه ات– اليفااااااح رواااااا  يفا الشااااايخ ااااااب 
القااااار    نقاااارب لهشاااااون اإلسااااالمية يف لبنااااان، وألاااار تر ااااة ذات ل ااااة وساااا ، أ

 ،املتوسااا  العاااام.. تتسااا  بالسااايفولة، وناااون مااان املبااااارة يف اله اااة، وعااادم التعقياااد
وحماولة ال كيز عهق املعىن العام لهجمهة القرآنية أو ا ية دون تركياز عهاق اجلوانا  

 الهفظية أو البال ية أو ا سهوبية.
والااااااذين ذو  ا اااااااول العربيااااااة أو اإلسااااااالمية،  املسااااااهمدميياااااال أكثاااااار  -2
قااراءة تر ااة الشاايخ   ندرجااة ماان املعررااة باإلسااالم والقاارآن  -يف ال الاا  -لاادييف 

أن تهك ال  ة قد روجعات واا  ت ونق ات يف املمهكاة  وال افقمحيد ات، 
العربيااة السااعودية، ويباادو أثاار تهااك اجليفااود يف درجااة ماان الدقااة وحماولااة االلتيفاااق 

، و ةااارة مال ظااات يف احلواااار ترجااع بااالنا القاارآز وعاادم تر ااة لفااظ اجلاللااة
عاااامل ماادقا وان باااالكث   -أطاااال ات بقاااء -لاابعض التفاساا . والشااايخ محيااد ات 

لالل سين دراستنا يف باري ، ولاه مساا ات  عررنا من أبعاد القرآن ول ته، وقد 
عظيمااة يف الناادوات الفرنسااية والعامليااة  ااول اإلسااالم وعهومااه، ويقااول الكثاا  ماان 

 ن تر تاااه أميااال  ن احلررياااة، ماااا  عااال القاااار  الفرنسااار الاااذ  ال  لوالنقااااد القاااراء
يعارف الهساان العاريب املباد قاد يشااعر بابعض اليفاعوبات يف ريفا  بعاض ال اكياا  
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بساااااب   ااااارص املااااا ج  عهاااااق حتقياااااا درجاااااة مااااان  ؛أو بعاااااض اجلمااااال والعباااااارات
 بدقائا النا القرآز. -ما أمكن -االلتيفاق
قااراءة تر ااة  -مسااهمد و اا  مسااهمد-ن السااابقد عاادد أقاال ماايفض ال  -1

 دلياال أيب بكاار  مااام جااامع باااري  السااابا  ووالااد اإلمااام احلاااي الشاايخ محاازة أيب
بكااار(، وألااار تر اااة تركاااز عهاااق تتباااع التفاسااا ، أ  أ اااا رعاااال  تفسااا ية أكثااار منيفاااا 

عهاااق  اااد  -مبااااارة ماااع الااانا القااارآز الكااارمي أو التيفااااق ا باااه... وألااار مل تحباااع
 ال يف طبعات أنيقاة عهاق ورق ميفاقول ثقيال، وب االف  اد، ولاذا ريفار  -عهمنا

 اليااة الااثمن و اا  متا ااة  الا لنوعيااة لااااة ماان القااراء ماان النا يااة املاليااة والقاادرة 
قااراءة كامهااة ياادف  ا نالشاارائية العاليااة. وألاار ماان ال  ااات الاا  مل نقرأألااا  اامت 

 .ذلك قريبا   يكونالدراسة، ونتمىن أن 
عاادد قهياال آلاار يقاارأ تر ااة ر ااي  بالااا ، وقااد كااان مسااتعرب ا  مااا  ال  -4

كباا  ا، وماان املعاادودين يف ررنسااا، وماان أكاا  عهماااء العربيااة ل ااة وأدب ااا، وكااان قااد 
  ن اله اااااةأعااااد رسااااالته لهاااادكتورا  عاااان املتناااايب وااااااعر ، وتاااارج  أاااااعار ا كثاااا ة لااااه 

ال. وقاد  ارل عهياه عادد كبا  مان ما الت من أأل  املراجع يف ألذا ا و الفرنسية، 
الدارساااد العااارب الااااذين كتباااوا رسااااائهيف  يف جامعاااات بااااري . وقااااد كاااان حياااااول 

 ألتمام باجلان  ا ديب من بد جوان  اله ة القرآنية.الا
ول ااة ر ااي  بالااا  يف تر تااه  ذن عهااق درجااة كباا ة ماان الراااانة واليفاا ة 

ال  اااات ال  هاااو مااان عياااوب ، و ن كانااات تر تاااه ااااأن ساااائر وا ساااهوب اجلياااد
وألحاء  وية عهق وجه اخليفوص، وقاد كناا اكتشافنا بعاض ذلاك مبكار ا يف  مان 

م، ولعاال ألااذ  ال  ااة ومشاااكهيفا كاناات ماان 3719 -م3796دراسااتنا لهاادكتورا  
ال  ات الفرنسية ملعااز القارآن  بقراءةألتمام الأل  ا سباب ا ولية لهتوجه  و اأ

 متف يفة.الكرمي قراءة ل وية 
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 ااة تر ااة تراجعاات قراءهتااا كثاا  ا، أو كااادت تتالاااق ويتالاااق احلاادي   -5
عنيفا، وألار تر اة كاا مي  ساكر.. وكاان مساتعرب ا كبا  ا لاه كتا  يف العربياة، وتارك 

ااا كباا  ا ماان جمهاادين كباا ين لهعربيااة الفيفاا ق والقدميااة املسااماة يف  والساايما ،معجم 
عهاااق بعاااض - عجااا  العاااريب الفرنساااروألاااذا امل l'arabe classique ررنساااا 
 من أجود املعاج  العربية الفرنسية  مت ا ن. -عيوبه

مهياااااة بااااالعيوب وا لحاااااء الاااا  تقاااا ب ماااان درجااااة  ر ن تر ااااة كااااا مير سااااك
، أناه يادمج آيتاد قيفا تد رالف ش ومن تهك العيوب ال  يتفرد يا كا مير ساك
ا يااات الحويهااة  ن أكثاار ماان  أو أكثاار يف آيااة وا اادة، كمااا أنااه يقساا  كثاا  ا ماان

، يضاااااهل القاااااار  البا ااااا  الاااااذ  قاااااد يب ااااار آيتاااااد.. وألاااااذا عيااااا  لحااااا  وخمااااال  
هاان  اادألا يف مكا ااا اليفاا ي  ماان السااورة... ناأليااك رستشاايفاد بةيااة قرآنيااة، الا

راإن عادد آياات الساورة وترتيبيفاا وارد  ؛عن  ةرار    مقبول ق  من نا ية دينياة
 .وة و مت اليومباتفاق وتواتر منذ عيفد النب

ا ألاو  يوسام ريومل جند من  ج ألذا النيفج من امل  د  الا م   ا ع يا وا د 
القااارن  أربعينيااااتمعااااز القااارآن الكااارمي  ن ل تاااه الع ياااة مناااذ  الاااذ  تااارج  ريريبهاااد
، ور اا  أنااه وةااع مقدمااة يشاا  رييفااا  ن ا  امااه لهقاارآن الكاارمي ور بتااه يف املاةاار

إااالا أنااه وقااع يف ألااذا اخلحااأ الفاااد   ة( و ااه ومن الاارو  الساااميتر ااة لااه قريبااة ماان ر 
ريماا يتعهاا ب قاي  ا ياات، كماا أنااه ألحاأ يف مواةاع قهيهاة يف ريفا  بعاض اجلماال 
واملفااردات، ونساار أو أسااق  مفااردات ألامااة، و ااال  مل تاا ج  أاااال ، ولااه  ااوا  

ات الشاااابه يف آيااااات قيفااااا ا نبياااااء ذ وال ساااايماحتاااااول رباااا  القاااارآن بااااالتوراة، 
 بالقيفا التورا ، ال نتفا معه ق  رييفا.
تااأ  بسااب  التيااار  ل ااة ع يااة ذات قااد  الا أن يف ال  ااة بعااض املزايااا، الاا  

 يااة، الأساهوب قريا  مان أساهوب التاوراة جنااد رييفاا اجلمهاة الفعهياة جباوار اجلمهاة ا
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وكااااذلك مااااا ال تتمتااااع بااااه اله ااااات امندوأوربيااااة، وألااااو لاااااص باله ااااات السااااامية. 
تق ب مواةع الظروف وأماكنيفا يف ال كيا ، وكثا  ا ماا يتقادم اخلا  عهاق املبتادأ، 
أو يتيفاادر املفعااول اجلمهااة أو يتقاادم عهااق الفاعاال، وكاال ذلااك ميكاان املاا ج  ماان 

يف ال  ااااة ذاهتااااا. ر  ن  -قاااادر اإلمكااااان -احلفاااااظ عهااااق نسااااا ال كياااا  القاااارآز
 ال   -وتهااك ظاااألرة سااامية عامااة -عربياةألنااك مفااردات ع يااة محابقااة لهمفااردات ال

رخالااا  حياادثأن ألااذا التشااابه القرياا  ماان التحااابا عهااق مسااتوة املفااردات قااد 
ن تقاااارب اجلاااذور والكهماااات يف  يساااق  رييفاااا املااا ج ، ويضاااهل ياااا القاااار ،  ذ 

النحاا، ال يقااول عااادة بالتقااارب أو التحااابا يف املعاىن، رقااد تكااون الكهمااة العربيااة 
ماااا باااد  د  ع اااياااة اااابه املحابقاااة ماااا يف النحاااا بعيااادة عنيفاااا يف املعاااىن بات والكهماااة الع  

يحااابا  ريألهااكري العماوم واخليفااوص املحهااا أو الااوجيفر أو مااا يشابه ذلااك، رالفعاال
الفعاال العااريب ولكنااه يف الع يااة يعااين جماارد الااذألاب، أمااا يف العربيااة ريفااو املااوت أو 

ريفاار يف الع يااة   ريحلاري اماالك، أو أكثاار مان ذلااك.. ومثال ذلااك يقاال يف كهمااة 
 أو كل ما ياكل، وألر يف العربية ذات معىن ألا كث  ا. ،اخلبز

ألاا أقال، وألار قاد ؤ  ن ال  ات الع ية ملعاز القرآن الكارمي قهيهاة العادد، وقرا
 ذ ال يوجاد رارد وا اد مساه  يتخاذ الع ياة كأ اا ل تاه  ،هتا  املساهمد يف العاامل ال
يااتكه  الع يااة ل ااة  ماانر ماان  اا  املسااهمد يف العااامل . باال  ن القهياال الناااد(3 ا م
ييفااود العاامل. ولكاان بعاض البااا ثد والدارسااد  و الاا  مان يت اادث ياا ألاا  ،ا  أم ا

وألااااالء  ااا  أن ، العااارب املساااهمد قاااد يتخاااذو ا يف دراسااااهت  وصاااوثيف  كاااذلك
 شاكل ألذ  ال  ة.ملينتبيفوا 

ال  نشارناألا باله اة الفرنساية،  وسوف  اول تر ة الدراسة الت هيهية النقدية
 يف جمهة الدراسات الع ية يف ررنسا ورييفا راد كث  من ا لحاء.

                                                        

 ألذا الكالم ريه مبال ة؛ ررمبا يوجد من ألدا  ات لإلسالم ول ته الع ية  الهجنة العهمية(.  (3)
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وألر تر ة ذات مشاكل  اة، ومان  رألناك كذلك تر ة أندريه اوراك -6
طبيعاة لاااة، وال باد أن ناذكر ألناا مبااا أاارنا  لياه يف الكثا  مان املناسابات وكثاا  

الااذ  كنااا قااد  ودنااا  بقائمااة طويهااة ماان التيفاا ي  ماان أن املاا ج   ،ماان املقاااالت
 والتنبيه عهق ا لحاء، مل يتبع نيفائ نا ومل يحبا تيف ي اتنا...

ييفاااود  مااان أاااال جزائااار  عاااا  طفولتاااه  رومااان اجلااادير بالاااذكر أن ااااوراك
واااابابه بااااجلزائر، ولكناااه ال  ياااد العربياااة الفيفااا ق بدرجاااة تكفااار لهتعااارض ماااذا 

ة اليفعبة مساولية تر اة معااز القارآن الكارمي، عهاق العمل الضخ  وتهك املساولي
  ذ تكاد تكون ل ته ا م. ،عك  الفرنسية ال  يكت  يا به ة عالية دقيقة

ولقااد  ااااول ااااوراكر اإلراااادة مااان معررتاااه اجليااادة باله اااة الع ياااة ومااان قراءتاااه 
املشاااااااا ك ري وكتابتااااااااه يااااااااا.. ودراساااااااااته الدقيقااااااااة لهتااااااااوراة ل ااااااااة وتفساااااااا  ا راساااااااات ل

الذ  أارنا  ليه من مفردات مش كة بد اله اات الساامية، وباد الع ياة  ريامرالس
 والعربية، وكأن ل ة ال  ة عند   ر مبر هتدل

 مر هة ذألنية ي ج  لالما معىن ا ية من العربية  ن الع ية. -
ر مر هة قهمياة يا ج  رييفاا املفيفاوم الاذ  تواال  لياه باله اة الفرنساية..  -

الكتاااب املقااد   مااا يساامونه تاارج  قااد لك أن نشاا   ن أنااه كااانو اادر ألنااا كااذ
والعيفااد القاادمي منااه عهااق وجااه اخليفااوص ماان الع يااة  ن الفرنسااية.. وقااد اسااتقبهه 
بابااا الفاتيكااان يااذ  املناساابة، ور اا  أن تر تااه تهااك حتظااق بدرجااة مااا ماان قبااول 

ة الفرنسااية يتفقااون القااار  الفرنساار العاااد ،  الا أن ا ساااتذة والعهماااء يف اجلامعاا
 لكتاب املقد .ملا يسمونه با باإل ان عهق سوء ألذ  ال  ة الفرنسية

ألناك تر ة رينيه لوام، وألو راأل  يسوعر عا  يف ميفر وكتا  كثا  ا  -9
ماان أ اادث ال  ااات الاا   تعااد -أ  تر تااه -عاان اإلسااالم واله ااة العربيااة، وألاار

مت ا ن راااااال حياااااا لناااااا أن نحيااااال ومل نقرأألاااااا قاااااراءة نقدياااااة  ااااا ،ظيفااااارت بالفرنساااااية
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 احلدي  عنيفا.
. ريحماولاة ل  اة معااز القارآنري لنيفل  ن تر ة جاك ب ك، وال   األاا -1

و ديثيفا ذو ااجون رفييفاا الكثا  مان اجلاودة والكثا  مان الساوء.. وقاد درساناألا 
دراسااة مفيفااهة بتكهياام ماان اإلمااام السااابا ل  ألاار الشاايخ جاااد احلااا عهاار جاااد 

ات. وكتبنااا عنيفاا تقريار ا طااويال  مفيفاال  با لحااء الاا  قسامت تقساايما  احلاا رمحاه
ل وياااا دقيقاااا وأرساااهت  لياااه ااااورة مااان ألاااذا التقريااار وتهاااك الدراساااة، وقاااد اااا   

. ونبااه عهااق ذلااك يف الحبعااة الثانيااة. (الكثاا  ماان ا لحاااء،   ااواي مااائ  موةااع
ك  اول القارآن، ريفاذ  دراساة با   عهاقولاي   ،ال  اة ذاهتاا عهاقو ن نتكه  ألنا 

 .دراسة دقيقة نرجو أن نتمكن من  جنا ألا قريبا   ن حتتال 
باله ااة  م3771العاادد الرابااع ساانة  رياإلسااالم يف ررنساااريولقااد نشاارنا يف جمهااة 

الفرنسية ذلك الب   الحويل مع مهم كامل ملا وجدنا من ألحاء. وقرأألاا عادد 
ري ، ويف الرباااااط وعقاااادت  ومااااا ناااادوات يف بااااا ،لتيفاااااصالألاااال اأكباااا  ماااان 

 ل ة ب ك ليفوا ا. وعهقاإلاكالية عموم ا  عهقوتون  وطرابه  تكهمنا رييفا 
( أساااتاذ العهااوم العربياااة واإلسااالمية يف وا اااد م3776كااان جااااك باا ك  ت 

وكاان عضاو ا يف أكثار مان  ريالكاوليج دو راران  ريمن أعرق املعاألد يف ررنسا، وألو
كااااان مناةااااال  ةااااد سياسااااة ررنسااااا جممااااع ل ااااو  عااااريب، ومنيفااااا جممااااع القاااااألرة. و 

بنضاااااال ااااااعوب امل ااااارب العاااااريب مااااان أجااااال  ساااااتعمارية، متعاطف اااااا بااااال مهتزماااااا  الا
 ستقالل، وكث  ا ما سجنته ررنسا بسب  ذلك.الا

وكاااان لاااه مثااال ذلااااك ماااع قضاااية رهسااااحد وااااعبيفا العاااريب. در  العربيااااة يف 
 -من  ياتاه ا  ابابه يف امل رب واجلزائر. وقد انقحع ما يقرب من  سة عشر عام

 لدراسة القرآن وعهومه قبل اإلقدام عهق حماولة تر ته. -عهق  د قوله
الاااذ  تااارج  كثااا  ا مااان الشاااعر العاااريب القااادمي  ن اله اااة  -ويتوجاااه جااااك بااا ك



21 

يف تر تاااه معااااز القااارآن  ن  يفاااور  -الفرنساااية، تر اااة اااايفد لاااه رييفاااا باإلجاااادة
 فرنسية. يفور ذ  مستوة معريف عاٍل باله ة ال ،لاص

وقااد  اااول أن يشاا ن ل ااة ال  ااة بشاااعرية وأسااهوب بهياا ، مااا جعاال كثاا  ا 
 -ا سااتذة يف ررنساا-مان تالمياذ  العارب  من قرائه ومن عررو  عان قارب، وكثا ا  

    يهقون اعوبات يف قراءة تر ته. يقولون 
ذا جاااادوة يف كتياااا  رألاااان النشاااار يف ميفاااار  ااااول  ورمبااااا  ااااد القااااار  اااااياا  

 ..ريتر ة معاز القرآن الكرمي.. دراسة نظرية وتحبيقيةاكالية ري 
 ،ستشاراق اجلديادالوألر دراسة تساتند  ن مراجاع ررنساية،  اول توجيفاات ا

ر دراساة نقدياة له  اة،  ،ونقد العقل ال ريب لذاته ريما اا موقفه من اإلساالم
 م.2333وأسالي  تيف ي يفا كتبناألا يف مايو 
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لترجمة؟خامسا: ماذا يراعى في لغة ا  
 

 شكالية مفردات خاصة.إ -أ

ااة باالقرآن، ريفاو ال يقاارن باأ  القد اتفقنا عهق أن ل ة القرآن ل ة عربية ل
نا من العربية أو مان   ألاا، ونتفاا كاذلك عهاق أن ال  اة، أياة تر اة بأياة ل اة 
 ،لاان تضاااألر نااا القاارآن الكاارمي، ولااذا لاان تيفاال ال  ااات  ن درجااات الكمااال

ال  اااة  رن  ال  يف الاانا العااريب املبااد. ولااذا رااإن مقولااة دارساارالكمااال لاان يكااو 
ال  ااة عموم ااا ولااي   -قاادمي ا و ااديثا ور بااتيف  املثاليااة يف حماولااة الواااول بال  ااة

ال ميكان أن متحاابقد   ن أن يكاون الانا ا ااهر وتر تاه -تر ة معاز القارآن
الشااايخ املرا اار كاااان قاااد ولااذا راااإن  ،ت قااا قااا  ريمااا ااااا تر اااة معاااز القااارآني

ولااااي  تر ااااة  ريتر ااااة معاااااز القاااارآنري لاقااا   أن نساااامر مااااا نقاااارأ باله ااااة ا جنبيااااة
 يف ذاته. ن ألذا ال يعقل واحلالة ألذ  أن يسمق قرآنا   القرآن،  ذ 

ولذا رإن أكثار ا تيفادين يف جماال ألاذ  الدراساات  اول تر اة معااز القارآن 
كاام مان الانا ا ااهر العاريب ولاي  مان الكرمي قد أاروا عهاق أن تساتنب  ا  

باااأن ال  اااة  -كماااا رأيناااا مااان اساااتعراض آرائيفااا -كماااا أ ااا  قاااد أوااااوا   ،ال  اااة
ست كز عهق اجليفات ا اهية، املعاز ا اهية، ولي  الفرعياة ولاذا تبادو اإلجاباة 

وال بااد  ألااذا الساااالل ماااذا يراعااق يف ل ااة ال  ااة؟  جابااة معقاادة وبال ااة الدقااة عاان
يفاا بيفا ا تياطااات كثاا ة أ يفااا اسااتقراء مال ظااات أألاال البيااان يف كاال ل ااة أن ت

ون ال  اة. ؤ ي ج   لييفا القرآن عن موقفيف  الشعور  والعقهر والقهايب مع اا  ذ يقار 
ولكاان ألاااالء ومعيفاا  املثقفااون ماان القراء،ميفمااا كااان مااوقفيف  ماان قبااول ال  ااة أو 

وا ؤ حيكمااوا مااا دامااوا مل يقاار هاان يتسااىن ماا  أن رررضاايفا ودرجااات القبااول والااررض 
ومل يعررااوا وجااو   عجااا  ، ولان يسااتحيع أن يتيفاادة لت ديااد درجااة  ،الانا العااريب
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اله تااد عربيااة  اال  ااة ماان اجلااودة أو الاارداءة  ال  عااامل ماازدول اله ااة ةااهيع يف كهتاا
 ول ة ال  ة عهق قدم وساق. ،القرآن

؟ وال باد أن  ااول ري  اةل اة الريولكن ال بد ألنا أن  دد ما املقيفود بعبارة 
، ورسا  ألاذ  احلادود يتحها  عهييفااميكن الكالم   يفرألا أو رس   دود ما  مت

ا، وقااد ماامنااا التمييااز بااد جيفتااد يف نااا القاارآن العااريب املبااد ساابا أن أااارنا  لييف
له ااة العربيااة ماان  ياا  ألاار ألفاااظ ري ليقااول ذ  رياملوارقاااتري اادد ا الشاااطيب يف 

مااان جيفاااة كو اااا ألفاظ ااا وعباااارات محهقاااة دالاااة  ل ااد ادالااة عهاااق معاااان نظااارانل أ
من جيفة كو اا ألفاظ اا وعباارات  لوالثاز .عهق معان محهقة وألر الداللة ا اهية

  (3 ريمقيدة دالة عهق معان لادمة وألر الداللة التابعة
وقااد اتفقنااا معااه عهااق أن ا ون ألاار اجليفااة الاا  تشاا ك رييفااا  يااع ا لساانة، 

اااد املتكهمااد، رااال  ااتا بأمااة دون ألاارة، وأن اجليفااة الثانيااة و لييفااا تنتيفاار مقا
 ااااتا بالهسااااان العااااريب، وألاااار تكماااان يف اجلاناااا  البال اااار، وألاااار أكاااا  ماااادار 
لإلعجااا ، وتهااك ألاار الاا  ال ميكاان أن تاا ج   ساا  قااول الشاااطيب ويتفااا معااه 

 يف ذلك ابن قتيبة.
ن يا ج  منااه  ال ومعاىن قاول ألااالء أناه لاان يا ج  القارآن كاامال  قاا  أو أناه لا

جانااا  الااادالالت ا ااااهية، جانااا  املعااااز الااا  تشااا ك رييفاااا  ياااع ا لسااانة، وال 
هاق أناه لان  اد يف ال  اة  عريفال ساننبه القاار  دائماا  ، تا يا أمة دون ألارة

كاال مااا يف القاارآن، باال بعضااه؟ و ذا كااان ال يعاارف الهسااان العااريب، رااأين ساايجد 
 ألذا البعض ا لر؟ 
ساان العاريب ال تكماان يف جانا  ال كيا  والبال اة و ااد ا وليفواايات اله

عاامل مفاردات اله اة، راإذا كاان يف العربياة   نمدار اإلعجا ، بل قد يتحارق ذلاك 
                                                        

 . 9،  6املرا ر. مرجع سابا. ص  (3)
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مفردات عامة ما ما قد يوا ييفا يف مفردات اله ات البشرية ما ألو عام بد ا ما  
ق ذلااك. أ  قااد ماان مفاردات عربيااة القاارآن قااد يستعيفار عهاا ا  رااإن كثاا   ،وألسانتيفا

مفاااتي   يعاادال  ااد مااا يوا يااه يف اله ااات اإلنسااانية كهيفااا، راابعض مفااردات القاارآن 
 ضااارة العاارب، يعكاا  اااور تقاليااد عربيااة صتااة ىلااا  الحبيعااة، وىلااا  ةاا  احلياااة 
العربية قبل اإلسالم و بان نزول الاو ر، ويف كال ل اة طائفاة مان املفاردات مفااتي  

باد كال يكاون دة يف بالد الاثهج تتعادد مفرداهتاا، مباا  ضارة اله ة، ردرجات ال و 
مفاااردة وألااارة مااان راااروق دقيقاااة يف املعاااىن، تتقاااارب  ن درجاااة الااا ادف وماااا ألااار 

 مان نفسايفاال ىلاد مفاردات دقيقاة يف مساتوة ألاذ  املفاردات  قد م ادرة، والعربية
 الدقة والفروق.

ن املفاااردات الااا  راااإذا وردناااا ل اااة القااارآن ومفرداتاااه وجااادنا مثااال ألاااذا الناااون مااا
 ييفع  أن يوجد ما يوا ييفا يف مفردات اله ات املتهقية امل ج   لييفال

 اَحل   ااَوَّلااَوِصليلَة ااَوَّلااَس ٓئَِبة ااَوَّلااَۡبرَِية ااِمن االَل اٱاَجَعَلااَم
وا ااََّلِينَاٱاَوَلَِٰكنَا ونَااَكَفر  ااَيۡفََت  اَّلااۡلَكِذَب اٱالَلِاٱاََعَ ۡم ۡكلَر ه 

َ
َوأ

 .(331 لاملائدة) ١٠٣وَناَيۡعقِل ا
ألااذ  املفااردات وكياام تعاماال معيفااا امل  ااون، وكياام تعامهاات   نانظاار معنااا 

 ؟معيف  ل تيف  ال  ينقهون  لييفا
  ام. -وايهة -سائبة -الكهماتل ص ة
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 المترجم كيف ترجم هذه الكلمات

آثرت السالمة ومل تشأ أن حتاول تر ة كهمات ال مقابل ماا 
ة مااان ل اااات البشااار، وقاااد ر تيفاااا بالكتاباااة النحقياااة  قااا  يف أياااة ل ااا

Transcription  ومل نعثاار عهااق أيااة  اااارة يف  ااااية اليفااف ة
وال يف امله ااااااااا املخيفااااااااا، لهتعهيااااااااا عهااااااااق كاااااااال العبااااااااارات أو 
الكهماااات ذات الحبيعاااة اخلاااااة. وال نااادر  كيااام رأة ميفااا   
ال  ة ذلك؟ ر  ننا ال ندر  كيم يفيفا  القاار  الفرنسار الاذ  

 ال يعرف الهسان العريب املبد ألذ  املفردات؟

 دوني  ماسون-3

يتفا مع دوني  ماسون يف ل  الكهمات املذكور بالكتاباة 
الكتابااااااة  -كال ااااااا  - مل يتبعااااااا االنحقيااااااة أ  اليفااااااوتية، و ن كاناااااا

اليفااااااوتية اليفاااااا ي ة الكامهااااااة، وسااااااوف نشاااااا  لااااااذلك يف  ايااااااة 
اليفااف ة ااار  القائمااة. ولكاان محيااد ات وةااع  ااااية يف أساافل 

رييفا ألذ  املفردات اخلااة متفقاا ماع ماا ذكار  املفسارون، وألاو ال 
 اك أنقذ القار  من  موض و  ة أو جيفل كان سيقع ريه.

 محيد ات -2

لوجااود اليفاااد واحلاااء  ا  وةااع الكهمااات بنحقيفااا العااريب، ونظاار 
واحلركاااااااات الحويهاااااااة يف  اااااااروف الع ياااااااة راااااااإن كتاباااااااة الكهماااااااات 

اااااية أساااافل اليفااااف ة أاااااار  ن موقاااام ااااا ي ة. ولكنااااه يف  ا
الب ا ة " العارب مان الب ا ة والساائبة والواايهة واحلاام رقاالل    

و  ألااا مااا ذكاار ألاار أ اااء كااان العاارب يساامون يااا ماان اإلباال أو 
ا،  الضااأن الاا  أجنباات ماا ، وكااانوا يحهقو ااا ترعااق  اارة وال ميسااو 

الماات ظاااألرة راال حيمهاون عهييفاا وال يااذصو ا، وكاانوا يعهمو اا بع

ريفهاااااد  مااااا ج   -1
 ع  (
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ولكنااه مل حياادد كاال  « لياادلوا عهااق أ ااا نااذرت  اااناميف  ؛ يزألااا
 مفردة عهق  دة، رظل ار ه ناقيف ا.

كتابااااة اااااوتية وسااااجل يف   -ألااااو كااااذلك -اااااور الكهمااااات
 ااااااية اليفااااف ة قااااائالل ألاااااذ  ا  اااااء  أو التسااااميات( ال ريباااااة 

ظيفااااار قااااوة  يويااااة يقيفااااد يااااا  يوانااااات كاناااات تاااار  طهيقااااة، إل
والسااائبة  ،والب اا ة ألاار الناقااة الاا  أجنباات  سااة بحااون ،عظيمااة

والوااااايهة نعجااااة   ا مااااة،ألاااار تهااااك الاااا  كاناااات خميفيفااااة خلدمااااة 
كانت تنتج تاوائ ، واحلاام  ال ر ال أليفا  سات مارات. وقاد 

 برئت سا ته من ال موض.

 جاك ب ك -4

 
 عهيه يف مثل ألذ  احلالةلوكانت الكتابة اليف ي ة اوتيا  س  النظام املتفا 

bahīra, sā’iba, wasīla, hām.  

  ، āواحلركات الحويهة ،  s ( واليفاد كذلكل  حتتيفا  hراحلاء 

ī،ū.  ال نحقت قيف ة. روق كل منيفا ارطة قيف ة عالمة الحول، و 
ومال ظتنا العامة عهق مثال ألاذا الناون مان املفاردات ألاو أن تكتا  دالال تر اة 

ف اليفاوتية كماا ذكرناا،  ذ ألار مفاردات لاي  ماا مقابال قا  يف ل اة معىن ا ية بااحلرو 
 ا  العربياة، وال  اامت يف اله اات السااامية ألاوات العربيااة، ولاذا  اا  عهاق املاا ج  أن 
يضاااع  اااااية يف أسااافل اليفاااف ة ذاهتاااا  ااامت ال يااا ك القاااار  رريساااة له ماااوض وعااادم 

ولاي  كال مان أثبات مل يفعال،  يف الفيف . ولكن ال ظنا أن بعضيف  رعل ذلاك وبعضا
 أوة  كل اإليضا .

 ااة نااون آلاار ماان املفااردات مااا رااوق معناألااا املعجماار اله ااو  معااىن ااااحال ر و 
 -رراااااا  -نسااااااك -عماااااارة - ااااااج - كااااااة -اااااااالة ساااااالمر لاااااااص، وذلااااااك مثاااااالل 
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 ردية. -اعائر -قبهة -دين ومهة -أمر -بينة وبينات -ررقان -لهيفة -طا وت
ا لارة، ماا دام  اتلقرآنياة مقاابالت يف اله اوال اك أن مذ  املفاردات العربياة ا

لهناااطقد يااذ  اله ااات دياان مااا ماان ا ديااان، وريااه عبااادات وااارائع واااعائر وطقااو ، 
ن املا ج   إولكن مع ذلك، مذ  اله ات دين حيتاو  عهاق مفاردات قاد تبادو كيفاذ ، را

ئر ن ألااذ  الشااعاأكثاا  ا مااا ينيفاارف ذألنااه رااور رؤيتااه ألااذ  املفااردات امليفااحه ات  ن 
الااواردة يف الاانا القاارآز ألاار مثاال اااعائر دينااه  امااا أو محابقااة مااا، ولكاان اليفااالة يف 

ويف اله ة الفرنسية عهق وجه اخليفاوص ماا معاىن أعا  وأنال مان معناألاا يف  ،النيفرانية
ولااااذا را رضاااال لهماااا ج  أن يثباااات املفااااردة بااااالنحا العااااريب ويضااااع جبانبيفااااا  ،اإلسااااالم

ر يضااع  ااااية ينبااه رييفااا عهااق الفاارق ويشاار  ليفواااية  ،الكهمااة املسااتعمهة يف ل تااه
املعاااىن العاااريب اإلساااالمر، ولاااو مااارة وا ااادة لكااال مفاااردة.. أو أن يضاااع قائماااة عاماااة يف 
أول ال  اااة يوةااا  رييفاااا كااال ألاااذ  املفاااردات اخلاااااة ورروقيفاااا الدقيقاااة عااان املعااااز يف 

 الاة يف كال مارة تارد رييفاا اله ة الفرنسية أو اله ة امل ج   لييفا عموم ا. ر يضع  اارة  
 .نفسه املعىنب نفسيفاالكهمة 

وقااد طبااا محيااد ات ذلااك ريمااا اااا كهمااة اليفااالة، أمااا دونااي  ماسااون وجاااك 
 ب ك، ره  يفعال.

وألنااااك مفاااردات قرآنياااة تااارد يف القااارآن الكااارمي مبعنياااد خمتهفاااد  سااا  الساااياق، 
 القبهة. ،لكهمةا مانة التنازيل، نا زال، أنزل املثل، اليفب ة، ا ومنيفال

ا مانااةل تاارد يف القاارآن الكاارمي مبعنيااد، أ ااد ال ا مانااة باااملعىن السااائر يف اله ااة، 
وألاار أن يااودن  نسااان ألااا  أمانااة ماادة ماان الاازمن، ر يساا دألا، وألاار الااواردة يف قولااه 

 تعإنل
ِملنَاافَإِنۡا

َ
ماأ لك  ِااَبۡعٗضل اَبۡعض  د  ََ َمََٰنَتله ااۡؤت ِملنَاٱاََّلِيٱافَۡلي ل

َ
 ۥأ

 (211لالبقرة 
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وا لااارل ا ماناااة ذات املعاااىن اخلااااص، والاااذ  التهااام رياااه امل  اااون، وال باااد أن 
َم نَلةَاٱاَعَرۡضلَن اإِنَل  لاتهم عن املعىن العام، وألو الوارد يف قولاه تعاإن

َ
ااۡۡل اََعَ

ۡرِضاٱوَاالَسَمََٰوَٰتِاٱ
َ
َب لِاٱوَااۡۡل َبۡيَااۡۡلِ

َ
نافَأ

َ
ۡشَفۡقنَااََيِۡمۡلَنَه اأ

َ
اوَََحَلََهل ا ِمۡنهَااَوأ

نَسَٰن  اٱ وّٗلااَظل وٗم اََكنَااۥإِنَه ااۡۡلِ  .( 92ابل  ز  ا  ٧٢اَجه 
التنازيل. نا زال. مثال . ريوكذلكل  ريا مانةريولننظر كيم تعامل امل  ون مع 

 ري.كهمة. كهمته. قبهة  .ا مثال
 المترجــم الترجمــــــــة

  le dépôtا مانةل 

 

 دوني  ماسون -3

، ووةااع جبوارألااا ااار ا la responsabilitéا مانااةل 
 de porter lesبد قوسد باله ة الفرنسية، يف مل ال  اةل

charges de faire le bien et d'éviter le mal.  
ومعاااااااىن عبارتاااااااه بالعربياااااااةل محااااااال التكهيااااااام بفعااااااال اخلااااااا  

 واجتناب الشر.

 محيد ات -2

ووةااع  ااااية أساافل اليفااف ة  .le dépôtا مانااةل 
مدة من تفسا  الارا  ، وتفسا  أيب الساعود. ووةاع كهماة مست
مكتوباااااااة بااااااااحلروف اليفاااااااوتية، وتااااااارج  جبوارألاااااااال  ريالتكهيااااااامري
 .ريا وامر والنواألرري

لاييف ، أو  وكث  ا ما ينفرد ب ك بذكر املفسرين الذين يرجاع 
 يفضهيف  اللتيار ال  ة.

 جاك ب ك -1

 

 المترجــم الترجمــــــــة
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 il a.  (1ل آل عماران بِكَتَٰللۡاٱاَكاَعلَۡيلاَلانَزَاالتناازيلل 

fait descendre le livre ررياااة.  رينا ااازال الكتاااابري 
لَلِاٱاِملللنَاابِاِكَتَٰللللۡاٱاتزَنِيلللل ا )الزمااار،  اااارر   la 

révélation du livre. ريتر اااة  ررياااةري ِل ا اَوي لللزَن 
مَعلَيۡا ِنَااك  ٓاٱام  ٓااءِالَسَم   et du ciel  ( 33 ل ا نفال ءٗاَم 

Il fait descendre sur vous de l'eau.  

 دوني  ماسون -3

نللَزَلاا......اَباِكَتَٰلللۡاٱاَكاَعلَۡيللانَللَزَلا
َ
َٰللتَلوۡاٱاَوأ اةَاَرى

 il a fait(.  4،  1 ل آل عمارانال اَقۡبلاِمنا٣ايِجِنيَلاۡۡلِاٱوَا

descendre la révélation   تر اات مبعااىنل نا اازال
 وكذلك يف أول سورة  ارر. ،الو ر
ِا مَعلَيۡاال اَوي زَن  ِنَااك  ٓاٱام  ٓااءِالَسلَم    et duاءٗاَمل 

ciel il fait descendre sur vous de l ‘eau.  

 محيد ات -2

ااَباِكَتَٰلللۡاٱاَكاَعلَۡيللانَللَزَلا  il a fait 

descendre sur toi l'écriture 

بِاِكَتَٰللۡاٱاتزَنِيل ا  la descente de l’écrit 

ِل ا مَعلَيۡااَوي زَن  ِنَااك  ٓالسَاٱام  ٓااءِاَم   اءٗاَم 
il fait descendre sur vous de l'eau du 

ciel.. 

 جاك ب ك  -1
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 المترجــم الترجمــــــــة

 أمثالل -مثل
مۡاا  (39ل البقارة اانَ رٗااقَدَاَتوۡاسۡاٱاََّلِيٱاَكَمَثلِااَمَثل ه 

ils ressemblent à ceux qui ont allumé un 

feu  ...يشبيفون = 
ِااوا اب اتَۡۡضِللافَللَ ا اٱالِلَ

َ
هامۡاۡۡل  n (94 الن االل َثلل َل

'attribuez donc pas des égaux à Dieu.  
َمَثٗ االَل اٱاََضََبا 95 الن الل)  Dieu propose 

en parabole 

 دوني  ماسون -3

مۡا   ilsانَلل رٗااقَدَاَتوۡاۡسللٱاََّلِيٱاَكَمَثلللِااَمللَثل ه 

ressemblent à quelqu'un qui .يشبيفون = 
ِااب وا اتَۡۡضِاافََ ا اٱالِلَ

َ
هامۡاۡۡل   n'attribuez doncَث َل

pas à Allah des semblables. 
Allah propose en َمللَثٗ االَل اٱاََضََبا  

parabole 

 محيد ات -2

  

 المترجــم الترجمــــــــة

لل ِاالَلَاٱاإِنَااكهمااةل  ِ ِۡنلله اابَِكلَِمللة ااي بَّش   آل م 
 (45لعمران

Dieu t'annonce la bonne nouvelle d'un 

verbe.  كهماة. ال  ااة متاأثرة بالعيفااد اجلدياد يف الباادء كااان =
 الكهمة، يعين املسي  كان الكهمة.

 دوني  ماسون -3
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....ول ا  le (393 النساء  ۥٓاَوََكَِمت ه االَلِاٱارَس 

Prophète de Dieu, sa parole 

 تر ااااااااااااة ا يااااااااااااة السااااااااااااابقة  عهااااااااااااق الااااااااااااة  مااااااااااااع  ااااااااااااااية 
 parole = verbe( أ  45ل آل عمران

أ  أن املعااااااىن القاااااارآز يوارااااااا املعااااااىن النيفااااااراز يف العيفااااااد 
 اجلديد.
تر ااة  une parole de sa part ريبكهمااة منااهري
 مباارة.

تر ة مباارة مثل سابقتيفا.  et sa parole...وكهمته 
من السورة نفسيفا  17 ااية عن ا ية  عهقو ااية حتيل 

قَ ا ِ َصد  ِنَاابَِكلَِمة اام  ل أ  كهمة ات أ  أمر لَلِاٱام 
ات،  اارة  ن املسي  عيسق بن مرمي الذ  ولد دون أب 

 بأمر ات القائلل كن! 

 محيد ات -2

مباااارة مثاال محيااد ات.  d’une parole ريبكهمااة منااهري
 مع  ااية تقولل كهمة.. ولسنا ألنا بعيدين عن

verbe ديااادل يف  واملااا ج  يقيفااادل تر اااة آياااة العيفاااد اجل
 البدء كان الكهمة، يف سياق احلدي  عن السيد املسي (.

. ماااااع  اااااااية تقاااااولل أألااااال sa parole.. وكهمتاااااهل 
الكتاااب ألنااا النيفااارة الااذين ياادعوأل  القاارآن  ن ا اااذ موقاام 
ااا  اايال  لعقياادهت  ريمااا اااا املسااي  بوااافه    ااذر، ياا   وجيف 

 كهمة ات ورو ه. 

 جاك ب ك -1
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 المترجــم ـةالترجمـــــــ

 القبهةل -قبهة
نَتااَلِتاٱاۡلقِۡبلَةَاٱ ٓااك   .(341 ل البقرة اَعلَۡيَه 

ََنَكا ِ هااقِۡبلَةٗاافَلَن َوّل  ََٰه   .(344 ل البقرة تَۡرَضى

مۡااۡجَعل وا اٱوَا  .(19 ل يون  اقِۡبلَةٗااب ي وتَك 

نَتااَلِتاٱاۡلقِۡبلَةَاٱ ٓااك    la qiblaاَعلَۡيَه 

 وقد وةع الهفظ العريب كما ألو.  يةاا بدون ذكر أ  
ََنَكاوكذلك  ِ هااقِۡبلَةٗاافَلَن َوّل  ََٰه   تَۡرَضى

مۡااۡجَعل للوا اٱوَاأمااال رقااد تر اات  اقِۡبلَللةٗااب ي للوتَك 
disposez vos demeures les unes en face des 

autres 
 البيت يف مواجيفة ا لر. ،تر تل متقابهة

  ة من التفاس (. ومل تشر امل  ة  ن ميفدر ألذ  ال  
امل  ااااااة  ااااااااية تقااااااولل ألااااااذ  الكهمااااااة وألااااااذا  ووةااااااعت

 السياق رسر بحرق خمتهفة، عديدة.

 دوني  ماسون -3

ووةاااع جبوارألااااا بااااد  la direction اتااارج  اجلميااااع بااا
قوساااد كهماااة قبهاااة بااااحلروف اليفاااوتية. ولكناااه وةاااع  وااااار 

يتوجاه القبهة ال  كنت عهييفال القبهاةل االىلاا  الاذ   -3ثالثال 
يف  قاماااااة اليفاااااالة يف السااااانة ا ون لهيفجااااارة كانااااات بيااااات   لياااااه

 املقد ، ر كانت بعد ذلك ىلا  مكة. 
 -1  الكعبة كان  ذن نوعاا مان الشايفادة...   نالتوجه  -2

 محيد ات -2
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 َيۡعَمل ونَااَعَم ابَِغَٰفِل االَل اٱاَوَم ار  لعبارة 

مۡااۡجَعل وا اٱوَا   faites de vosاقِۡبلَلةٗااب ي وتَك 

maisons 
un lieu de prière اجعهوا بيوتك  مكان ا لهيفالة = 

 اااو القبهاااة  ة يقاااول الزخمشااار ل قبهاااة أ  مسااااجد متوجيفااا
وألاااار الكعباااااة...أن يتباااااوآ لقوميفماااااا بيوت اااااا واتاراألاااااا لهعباااااادة(، 

  ولكن ال توجد أية  اارة لهزخمشر  يف تر ة محيد ات(.
نَتااَلِتاٱاۡلقِۡبلَةَاٱ ٓاعَااك   la direction ل الَۡيَه 

sur laquelle tu te règlais.. االىلا = 
 ...هااقِۡبلَللةٗا ََٰه   un …ل اتر اات قبهااة باا تَۡرَضللى

orient  وألاااار تعااااين(ل ااااارق. ولكاااان املاااا ج  وةااااع  ااااااية 
تقااولل وألكااذا اااارت مكااة مركااز العااامل،  341لقبهااة يف ا يااة 

ة، ريماااااااا ااااااااا القبهاااااااة اجلدياااااااد…خل  ر( …مياااااااانإلوألاااااااذا ا
 .ريالتوجهري

مۡااۡجَعل وا اٱوَا   qu'on s 'orienteاقِۡبلَةٗااب ي وتَك 

sur..  

vos demeures  رهااايكن التوجاااه  ن بيااااوتك   يف =
 اليفالة(!

 جاك ب ك -1

 

 ن دارسر ال  ات اإلجنهيزية، وا ملانية يف ألذا النم  من املفردات، قد ال ظوا أن 
  ل من السقوط يف ألوة املفردات املعجمية وأ   كما يقول حممد أبو طال   ة نوعا  
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 .(3 ري اعتمدوا عهق املفردات امليففورة بشكل ثنائر يف املعج ري
ولكن دراسة القوائ  ال  اساتخرجناألا مان ال  اات الفرنساية الاثالث، تظيفار لناا 

  اااااد بوةاااااو  أن ألااااااالء الدارساااااد قاااااد عمماااااوا مال ظاااااتيف  ألاااااذ  ريماااااا ااااااا امل
  كااانوا عهااق درجااة ماان احلااذر وحتاار    -أو بعضاايف -أ اا  الفرنساايد، رقااد وجاادنا  البااا

 املعىن اليف ي .
 ن بعاااض ألااااالء امل  اااد الفرنسااايد، مثااال جااااك بااا ك يشاااعر بناااون مااان الااا دد   اء 
التيااار  املفااردة املناساابة ماان بااد عاادة مفااردات، ولااذا ناارا  عناادما يقاارر ألاا  ا تفضاايل مفااردة 

لتياار، مركاز ا الذلاك ا تساوي يف ل ته الفرنساية، يعهاا يف  اااية أسافل اليفاف ة حمااوال  ما 
عهااق أسااباب النااازول، وقااد ال ظنااا لااالل قراءتنااا  ليااه، وأ يانااا   عهااق التفساا  الااذ  رجااع 

 تهك الشرو  أو التنبييفات والتعهيقات يف احلواار ثالثة أمورلل
ااارا ة، أو عاادم الرةااا التااام، أوتأكيااد  رتيااا  الااذ  يااذكر  الأوال ل الا دد وعاادم ا

يف  ريال ياا ريجاناا  املقاربااة يف املعااىن وعاادم التحااابا التااام، مثهمااا رعاال يف تر ااة كهمااة 
بالكهمااة الفرنسااية املألورااة ري ماسااونريا يااة الثالثااة ماان سااورة البقاارة، رعهااق  ااد تر تيفااا 

Mystère در  ن ذألاان دون مال ظااات وال تعهيقااات، وألاار الكهمااة ا ون الاا  تتبااا
املرئااار.   = اخلفااار،  اا’invisible  l محيااد ات باااا يفاااأ  قااار . وعهااق  اااد تر 

كل ما ال نستحيع مال ظته أو معررته، بل كل ماا ال نساتحيع ريووةع  ااية تقولل 
. رقااد تر يفااا باا ك بكهمااة ريالت قااا ماان وجااود  يف املاةاار أو يف احلاةاار أو املسااتقبل

Mystère تفسا   عهاق، وأ اال ري  ا تر ة    مرةايةريقولهل ووةع  ااية بدأألا ب
 وكذلك  ن تفس  ا لوسر. -الذ  يفضهه  الب ا–الزخمشر  

 ساااا  -ثانياااال الحمااااو   ن الواااااول  ن درجااااة ماااان الت ديااااد والدقااااة يف املعااااىن
=  croyant originel يا  ي  يفاا باا ري نيامرييف مثل تر ة املفارداتل  -تيفور 

                                                        

 .حممد أبو طال . مال ظات  ول تر ة القرآن(3)
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بالكتاباااة اليفاااوتية، ر يضاااع  اااااية   ري نيااامريجبوارألاااا كهماااة املاااامن ا اااايل، ويضاااع 
= مقابااااال  talion ريالقيفااااااصري. ومثهاااااه يف ريرحااااارة طبيعياااااة، ااااااهة باااااالفحرةريتقاااااولل 

 ريمتعاارف عهيااهريل  convenableراا ونل  ريمنكارريو  ريمعاروفري. وكاذلكل ريالدياةري
و اااااايةل  blâmableو اااااايةل مفيفااااوم ألالقاااار باااادون اااااب ة دينيااااة. وا لاااارةل 

 (3  م ألالقر بدون اب ة دينية.مفيفو 
ثالثااال حماولااة احلفاااظ عهااق املعااىن السااياقر الاادقيا، بالتيااار  كهمااة ررنسااية حتااارظ 

، والا  تعاين purificationباا  ري كااةريمثل تر اة كهماة  رياحال القبل اريعهق املعىن 
 يف التعريم اله و  الحيفارة أو التحيف .

بقاء عهق ا ا  و ال  إل  البال ر، با تفاظ بدرجة من اجلانالرابعال حماولة ا
ۡحَسن ااَوَمنۡاالَلِاٱاِصۡبَغةَارسيكون املعىن تفس يا، يف مثل تر ةل 

َ
الَلِاٱاِمنَااأ

، رالكهمة الفرنسية ألر املقابهة  teinture de Dieu=  (311 البقرةل  ِصۡبَغٗة ا
بع أن وةعيفا يف مبا رييفا من معىن مباار ماد ، ولكن نرة بالح ريلهيفب ةرياملباارة 

السياق مع لفظ اجلاللة ال بد أن ىلعل القار  ينيفرف  ن املعىن ا ا  ، كما نفيف  
ةا الدين واملهة. ويتض  و  ، ن يف العربية أن اب ة ألنا ال تعين املعىن ا ول، الهون

وألر  onctionألذا من قراءتنا تر ة دوني  ماسون مذ  الكهمة  ذ التارت كهمة 
رمعىن ألذ  الكهمةل نقحة الزيت ال  توةع عهق  ،ريفميفا لهعيفد اجلديد بتأث  من

جبد الحفل ساعة تعميد  يف الكنيسة، وألذا رمبا يفيف  القار  أن املقيفود يف 
القرآن، وعند املسهمد ألو مثل ألذا  ام ا، وألو    ا ي . أما تر ة محيد ات 

ن ن نرة القار   املثقم( وألو املعىن التفس  . ولذا ر ريدينري religionريفر 

                                                        

روفل اس  جامع لكل ما عرف  سنه ونفعه ارعا  وعقال  واملنكر عكسه.  تيس  الكرمي الرمحن املع  (3)
 (.  الهجنة العهمية(.34ص
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 ألنا لوةعيفا يف  طار ا ا . (اب ة بالفرنسية يفيف  أن  ررية كهمة 
 عيسااق يف احلاادي  عاان املسااي  ريكهمااةريو اان نضااع يف ألااذا الضاارب تر ااة لفااظ 

= كهماااة.  paroleعهياااه الساااالم، ولقاااد توارقااات ال  اااات الاااثالث يف التياااار لفظاااة 
رألا يف ااااية تفساارألا، ولكاان محيااد ات، رساااو ن كاناات دونااي  ماسااون مل تاا ك مااا  
املسااي  عيسااق باان ماارمي الااذ  ولااد دون   ن ااااية تقااولل كهمااة ات، أماار ات،  اااارة 

 أب، بأمر ات القائلل كن!
كما وةع ب ك احلاااية الا  أاارنا  لييفاا والا  تقاولل .. ولسانا ألناا بعيادين عان 

 يد(. أ  ال  وردت يف العيفد اجلد verbe...لفظة 
وعموم ااا رقااد ال ظنااا أن مشااكهة تر ااة ألااذا النااون ماان املفااردات بالتيااار مفااردة 
ررنسااية دون ألاارة، حتااول ألااذا ا ماار  ن  اااكالية معقاادة، ال يكاااد املاا ج  ااارل ريااه 
ماااااان مشااااااكهة  اااااامت يسااااااق  يف ألاااااارة، ريظاااااال ألناااااااك جاناااااا  مفقااااااود، يرجااااااع  ن 

ويبقاااق املااا ج  العاااامل الاااواعر  اخليفواااايات الواةااا ة يف كثااا  مااان املفاااردات القرآنياااة،
 ااائر ا مااا بااد ال  ااة املباااارة، الاا  حتيفاار معااىن اجلمهااة كهيفااا يف جيفااة وا اادة ماان بااد 

وبد التيار مفاردة مبااارة تنقال املعاىن احلاريف لهكهماة،  امت ييفال باه  ،جيفاهتا املعقدة
  ن املعىن ا ا   يف العبارة أو اجلمهة.
اااااهق ات عهيااااه وسااااه  وااااام يااااا الناااايب حممااااد وأمااااا لفظااااة أماااار وأميااااون، الاااا  ي

واملعاىن الساائد مان  ،والعرب قبال اإلساالم، ريفار لفظاة ذات مساتويات داللياة متعاددة
. ولكااان ريالاااذ  ال يعااارف القاااراءة والكتاباااةريباااد ألاااذ  املعااااز، وا ول واملبااااار ألاااول 

أ اااد  امل  ااد، قاااد حيتااارون باااد كهماااة ررنسااية تااااد  ألااذا املعاااىن، وباااد كهمااة تااااد 
 .ريالذ  لي  له كتاب، أ  الوثنيد يف مقابل أألل الكتابرياملعاز ا لرة، وألرل 

 le Prophète qui ne sait ni lire niوقاد تر ات ماساون ا مار باال 

écrire. .النيب الذ  ال يعرف القراءة وال الكتابة = 
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ر وواةااا  أن ألاااذ  العباااارة مكتوباااة بالفرنساااية  ااا  ودرجاااة مااان احلااا   اااالم بااااق
ويبادو واةا  ا أن ألاذا  ،ال  ة.. وقد وقعنا عهق كثا  مان مثال ألاذا يف تر اة ماساون

تيفاا ي  بعااد حمااو تر ااة ألاارة كاناات موجااودة، والاادليل عهااق ذلااك أن ألااذ  العبااارة 
ماان سااورة ا عااراف ومااا  351، 359مكتوبااة باانف  الحريقااة ودرجااة احلاا  يف ا يتااد 

 .بينيفما من سحور مكتوب بالدرجة العادية(
وثنياااااد أو كااااااررين  infidèlesماااااا  راااااإن ماساااااون  تاااااار ريا ميااااادريوأماااااا تر اااااة 

 (.2 ل اجلمعة
لهناايب ا ماار، أ  باااملعىن املباااار أ  الااذ   illettréومحيااد ات قااد التااار كهمااة 

=  les gens sans livre (les arabes)ال يعارف القاراءة وال الكتاباة. وكهماة 
 أ  الذين ال كتاب م   العرب(.

 le prophèteكمااا يقااول ألااو نفسااه والتااار عبااارة   -أمااا باا ك رقااد جااا ف

maternel  تر ة  ررية بااتقاق كهمة أمر من أم ، وبامليفاادرة الب تاة راإن اااتقاق
 أم . mèreمباارة من  maternelاليففة 

َملللةٗااََكنَااإِبۡلللَهَٰهِيمَااإِنَا ريأماااةريكماااا تااارج  مااان قبااالل 
 
باااا  ( 32 الن ااالل أ

archétype =  أ  ةوذل ومثال حيتذة. وقد وام ب ك حماولته يف الكهماة ا ون
 ال  ة، ويف ا لرة بأ ا م امرة، أو خماطرة يف ال  ة. عهقؤ بأ ا ىلر  

 

  .تعابير جاهزة أو مسبوكة ةشكاليإ -ب

 منيفا عهق سبيل املثالل ،وألذ  عبارة عن مركبات  ةارية
قاااب  -اااا ا نفاا  -أساافل سااارهد - رئاااء النااا -حترياار رقبااة -اباان الساابيلري
 .ريقوسد

َٰاأول جار وجمرور  مثلل  َٰا- ابَي َِنة ااََعَ  .ابَِصرَية ااََعَ
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ۡكٗ اأول عبارة املفعول املحهال 
َ
ب ٗ - لَم ٗ اأ  .اَج ٗ اح 

االَل اٱ أول  هااة رعهيااةل لل   ِۡقَ اٱايَبۡس  ِۡقَ اٱالَل اٱابََسللَ اأو  لللر   -لللر 

دَاابَلَغَا ش 
َ
لَد  ااَيۡبل غَاأو  ۥ  اأ ش 

َ
اأ لوا ا- ۥه لونَا- لِلَسلۡلمِااَجَنح  اي ۡلق 

مۡا ََٰمه  ۡقَل
َ
ااَتۡمِشا-  أ  .ۡستِۡحَي ٓء اٱاََعَ

وألااذ  التعااااب  العربياااة أو العربيااة القرآنياااة عهاااق وجااه اخليفاااوص مااان ليفواااايات 
ة أو أ  متع ااادا  ريتعااااب  مسااابوكةرياسااا   املعجااا  القااارآز، والااا  يحهاااا عهييفاااا ل وياااو الياااوم

 .idiomesساااتخدام يف الساااياق كماااا ألااار، وكماااا يسااامييفا ل وياااو ال ااارب الجااااألزة ل
وألاااذا الضااارب مااان التعااااب  اليااا ج  يف الواقاااع، وقاااد يكاااون مثااا  ا لهساااخرية أ يان اااا أن 

لييفاا ر يضاعيفا لفظ اا جباوار لفاظ. أو  يالم له امل ج  ألفاظ اا مبااارة مان ل تاه املا ج  
.. وألااذ  التعاااب  القرآنيااة تعجااز املاا ج  وتقاام ااارءأ   ا  قااد ال يفيفاا  القااار  أ ياناا

ال تتماثال يف  ا  با جر عثرة يف طريقه. ومع أن يف كال ل اة تعاب ألاا،  الا أن التعااب   ال
واملا ج  قاد اتيفار التعبا  يف كهماة  ،اله ات املختهفة،   ا قاد تادلل يف بااب ا اا 

حياءاتاااه ولهفياتاااه  ملعاااىن ولكااان لاااي  بكااال لييفاااا قاااادرة عهاااق أداء ا مااان اله اااة املااا ج  
تر ااااة قريبااااة ماااان احلرريااااة، ونبااااه القااااار  الااااذ  قااااد   نوألااااو  ن ورااااا  وألواناااه وظاللااااه.
 جند  ال يهتزم التعب  نفسه يف كل املواةع ال  يرد رييفا.ملدلول ما، يستعد بالسياق 

ألااذ   طهعنااا عهييفااا لناارةاوسااوف  اااول أن جنااو  لااالل ال  ااات الااثالث الاا  
   .اإلاكالية
 اإلةارة أو التعب  اإلةايفل -3

 11. الاروم  26سراء إل. ا43. ا نفال 235، 399ابن السبيلل  البقرةل -أ
) 

 المترجم الترجمة 
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Voyageur املسارر = 
 نف  املفردة

Au fils du chemin, aux enfants du 

chemin, à l' enfant du chemin 
   أبناء السبيل. ابن السبيل. رريا ابن السبيل  الحريا( 

 دوني  ماسون -3
 محيد ات -2
 ب ك -1

 ( 1. ا ادلة  17. املائدة  72حترير رقبةل  النساءل  -ب
 المترجم الترجمة

Affranchir un esclave  =ريحترير عبدري 
  يف كل املواةع(.

Libérer un ésclave quiconque  حترياار =
 عبد، أ  عبد

Affranchir un esclave. حترير عبد = 
Libération d'une nuque حترير رقبة = 

Affranchir une nuque d' esclave.  
 = حترير رقبة عبد

 

 دوني  ماسون -3
 
 محيد ات -2
 
 
 
 جاك ب ك -1

 (.9بشا ا نف   الن لل   ال -ل
 امل ج   ال  ة

Qu 'avec peine  أو اعوبة –=  ال  مبشقة 
Qu 'avec peine   =.ال  بيفعوبة، أو مشقة 

Qu' à grand labeur des personnes 
 =  ال  مبشقة النفو .

 ا اخاص  

 دوني  ماسون -3
 محيد ات -2
 جاك ب ك -1
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 (7قاب قوسدل  النج ل  -د
 امل ج  ال  ة

Deux portées d’arc. 
Deux tensions d’arc. 

Deux tensions d’arc. 

 دوني  ماسون -3

 محيد ات -2
 ب ك -1

 
لقد ال ظنا كث  ا من التنون واخله   ن درجة من التخاب  يف تر اة ألاذ  التعااب  
القرآنية، ويبدو السب  ا ول يف ذلك واة  ا، وألو عدم وجاود تعااب  محابقاة ماا يف 

  لأو اجتيفاااااااااااااااد اجتيفااااااااااااااااد ا اله اااااااااااااااة الفرنساااااااااااااااية، راااااااااااااااذأل  كااااااااااااااال مااااااااااااااا ج  ماااااااااااااااذألبا  
 جند مع تر ته عند ماسون أ  تعهيا يف  ااية.ره   ريلابن السبيلري -تعب   أالأما 

محياد ات الكهمااة التااار يف  يااع املواةاع. و  رياملسااررريوقاد و اادت التياار كهمااة 
ولكن  يز مبيزتد  ال أنه وةع بد قوسد جبوار التعبا  دالال املال  ريمسارررينفسيفا 
اةاع، ماع وألاو ةاائقة و ن كاان مل يعما  ذلاك يف كال املو  «en détresse»عباارةل 

 فااااارق رجمااااع املفاااااردةلر  نااااه تنبااااه  أن التعباااا  القاااارآز وا ااااد ويف سااااياقات متماثهااااة.
اليتااامق   ااد وجاادألا ميفاا وبة باااجلمع  ريأبناااء الساابيل املساااررون ريمبااا يعااين (مسااارر 

 لوأرااااااااااااااااااااااااااااارد  اااااااااااااااااااااااااااااد وجااااااااااااااااااااااااااااادألا ميفااااااااااااااااااااااااااااا وبة بااااااااااااااااااااااااااااااملفرد (،واملسااااااااااااااااااااااااااااااكد
 (.القر  واملسكد اذ 

ة محياد ات قبال أن تيفا   يف املمهكاة العربياة والواقع أننا مل نقرأ نساخة مان تر ا
اا، أمناه  ا  السعودية، لنعارف ألال كاان ألاذا الناون مان الدقاة يف مراعااة الساياق وارد ساس 

 مااااد ألااااذ  الدقااااة  ا  ااااوالو اااان يف كاااال  ؟أنااااه جاااااء ماااان املااااراجعد وامليفاااا  د وأ
 ة.ناسبامل

يتقبهيفا القار  أما جاك ب ك رقد التار تر ة املرك  اإلةايف كهمة كهمة، 
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 ,enfant   دا ال التنويع بد الفرنسر ويفيفميفا، ولكن له كذلك ليفوايتانل 

fils وا لرةل أنه ريابنريمع اإلةارةل  تعينا ا توألو تنون ال يضر باملعىن، ركه .
ۡرَبَٰاٱاَذوِيمرة وا دة مع  ع  (ابن السبيل  ع  الَۡمَسَِٰكيَاٱوَااّۡلََتََٰمَٰاٱوَااۡلق 
 .( 399 البقرةل بِيلِالسَاٱاۡبنَاٱوَا

 وكان املفروض أن  مع يف كل املواةع املشاية.
مبياازة ألاار حماولااة  -ويف كثاا  ماان مثهااه - ن جااك باا ك يتفاارد يف تر ااة ألااذا التعباا 

لااااه مااااا لااااي  لكهمااااة  رياباااان الساااابيلرياحلفاااااظ عهااااق النا يااااة ا ا يااااة البال يااااة، رااااالتعب  
 من معىن. رياملساررري

رقااد وجاادنا دونااي  ماسااون  تااار تعباا  حترياار عبااد  ريحترياار رقبااةريل اوأمااا التعباا  باا
affranchir .لكل املواةع دون تفريا 

وكال ااا  libérerوامليفاادر  affranchirووجاادنا محيااد ات يااراو  بااد امليفاادر 
عبااٍد أ   ريو ن كااان ا ول أقااوة داللااة وريااه  ركااة. ولكنااه ذكاار ماارة  ريالت ريااررييعنيااان 
كماا رعال يف   -عة النكارة يف جنسايفا. وألا  ا وجادنا با ك اتااروألو  اول  اا ري،عبدٍ 

تر ة  ررية، حتاول احلفاظ عهق ا اا ، ريا ج   -(ابن السبيل تر ة التعب  السابا، 
، ريحترياار عباادريل حترياار رقبااة مامنااة، ر حترياار رقبااة،  ساا  تنااون ا يااات، وال يقااولل اباا

ل امليفاااااادر رقبااااااة عبااااااد، وألااااااو يفض اااااال حترياااااار اولكنااااااه ياااااا ج  أ يانااااااا، وكمااااااا رأينااااااا باااااا
affranchir  عهااقlibérer  وا ول أقااوة داللااة كمااا أااارنا. وألااو كثاا  ا مااا ياكااد يف

  واايه أنه ير   يف احلفاظ عهق القرب من ا ا .
؛ راااإن كاااال مااان دوناااي  ماساااون ومحياااد ات قاااد ريااااا ا نفااا ري -وأماااا التعبااا  ل
ااا. بينمااا رضاال باا ك بناااء أوبة، أو الاا  تعااين مشااقة، أو اااع peineالتااار لااه كهمااة 

 
مل

وألااو  grand labeur des personnesتعباا  آلاار ولااي  كهمااة وا اادة وألااو 
ن كااااان اااااال ه  . و ريأاااااخاص، أنفاااا ري ن  ريمشااااقةريبإةااااارة  تركياااا  ماااا ج   رريااااا  
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 توقم عهق اتفاق القراء يف اله ة الفرنسية عهق معنا  دون جيفد أو مشقة.ي
، رقاااد تفاااردت دوناااي  ماساااون بالتياااار ريقوسااادقااااب ري-دوريماااا ااااا التعبااا ل 

portées d'arc  بينماا اتفاا محياد ات وجااك با ك يف التياار ،tension d'arc،  
ن ا لار  التياار محياد ات وبا ك( حيمال أوا ون أكثر دقة يف التعب  عان املساارة  ال  

 ااولوا بنااء   الداللاة عهاق احلركاة، الضا   عهاق القاو  أثنااء انحالقاه. ولكان اجلمياع
 تركي   ةايف ومل ي  وا مبفردة وا دة.

 عهق بيف ةل -بينة، ب نع -التعب  باجلار وا رورل أ -2
 ( 42 ل ا نفال ريعن بينةري -أ

 امل ج  ال  ة  

Pour une raison évidente   سب  بدييفر أ =
 بد

Sur preuve  عاان بينااة، دلياال،  مااع  ااااية واريااة =
، وألااار انتيفاااار املساااهمد قهيهااار العااادد تشااار  ساااب  البيناااة

 و ذن رمن ألهك رقد ألهك عن التيار، وعن بينة(.
Probante .مقنعة = 

 دوني  ماسون -3
 
 محيد ات -2
 
 
 جاك ب ك -1

 
 (. 331 يوسمل  ريعهق بيف ةري -ب

 امل ج  ال  ة   

En toute clairvoyance يف تبيفر، ببيف ة = 
Sur une preuve évidente هااق بينااة. = ع

 دليل بدييفر.
Dans la clairvoyance =يف تبيفر ، بيف ة 

 دوني  ماسون -3
 محيد ات -2
 
 جاك ب ك -1
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مااااع تر ااااة ألااااذين التعبااااا ين جنااااد أنفساااانا كاااااذلك أمااااام التالرااااات واجتيفاااااادات 
وماع  ريعهاق بيفا ةريو  ريعان بيناةريمتنوعة. و ا يف احلقيقة تعب ان متقارباان يف العربياة، 

ر  اات  nuanceفاارق الاادقيا هبااه كاال ماان دونااي  ماسااون وجاااك باا ك لألااذا رقااد تن
 ريبيفااااااااااا ةريوا لااااااااااارة  ريساااااااااااب  بااااااااااادييفر أ  باااااااااااد  ريل ابااااااااااا ريبيناااااااااااةريماساااااااااااون ا ون  

en toute clairvoyance  بيفااااا ة تبيفااااار. وكاااااذلك جااااااك بااااا ك ا ون =
probante ل امقنعة وا لرة بclairvoyance  ام اا مثال ماساون  الا أ اا أكاادت 

. وأماااا محياااد ات، رقااد وجاااد أن التقاااارب أوةااا  رهاا  يفااارق كثااا  ا باااد ريبكااالريرة بإةااا
 preuveوا لااااارة  une preuveا ون  (بيفااااا ة وتر اااااة  (،بيناااااة تر ااااة 

évidente  ا. و ن كنا نرة امل  د ا لارين  ساكا ردرجة البيف ة عند  أكثر تأكد 
البيفاار.. ووجاادا كهمااة ررنسااية بدرجااة ماان القاارب الشااديد بااد البيفاا ة وااااتقاقيفا ماان 

ا  ، وألر  تهم عن البينة.يس  ربد الرؤية والبيف ة ررق ،قريبة جدث
 املبد لهنونل  التعب  ب كي  املفعول املحها -1

املفعول املحها واستخدامه يف ال كي  اله و  سهوك ل و  لاص باله ات 
يفدر من لفظ الفعل السابا  ذ ألو م ،السامية ولكنه أكثر اكتماال يف العربية و دألا

عهيه يف اجلمهة، وألو أ د املفاعيل اخلمسة املنيفوبة، يستخدم لتأكيد احلدث أو 
مۡالبيان نوعه و يضا ه، ومثال ا ول من القرآنل ونَااإَِنه  ايَِكيد 

َم اَوق لومثال ا لرل  (35 الحارقل١٥َكۡيٗدا  .( 43 اإلسراءل  َكرِيٗم اقَۡوّٗلاالَه 
قيمته يف املعىن وتأث   يف   نرآن تستخدم ذلك كث  ا، ريفو باإلةارة وعربية الق

ااة عندما يقع يف  اية  و  ،ن مة النحا  اال  روق  ال  نتعميقه، يضيم 
طالق مدودة حلالة  العبارة أو عهق رأ  ا ية، ريقم القار   يل اليفوت بألم 

بعد انتيفاء النحا ليفعل رعهه يف يبقق أثر  طويال    يال  النيف ، تضيم انسياب ا 
ل ونَاالنف ل ك 

ۡ
َاَثاٱاَوتَأ ۡكٗ االَته

َ
ِبهونَاا١٩الَم ٗ اأ ب ٗ الَۡم َلاٱاَوُت  ا٢٠اَج ٗ اح 
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ٓ ا اٱاد َكتِااإَِذااََكَ ۡرض 
َ
اَصف ٗ الَۡملَك اٱوَااَربهَكااوََج ٓءَاا٢١اَدك ٗ اَدك ٗ اۡۡل

  أن يسقحه من ال  ة أو و   مسمو  لهم ج  ق. (22 -37 الفجرل  ٢٢اَصف ٗ 
ال  -بل واإلجنهيزية وا ملانية كذلك-أن ييفمهه... ولكن كيم ي ج  ول ة كالفرنسية 

 وكيم سيكون ال كي  يف ال  ة  ذا ترج   رريا؟ ؟   ألذا الضرب من التعب 
د له ادث والقسا  املباد ك اا وسوف ىتار عينات منه نقسميفا قسمد، القس  امل

كياام تيفااررت مااع ألااذا  سااتعرض ال  ااات الااثالث موةااع الدراسااة، لناارةلهنااون، ر ن
 ؟وذاك
 النون ا ولل - أ

 
 التعب  امل ج  ال  ة

Ils trameraient les ruses …  =
 يدبرون لك كيدا. لدعة. مكرا

وا ا -3 ماسون الََكااَفَيِكيد 
 ( 5 ل يوسم َكۡيًدا ا

Ils montreraient un complot =
 مكيدة يدبرون لك ماامرة.

 محيد ات
 

 

Ils machineront contre toi 

une machination  يكيااادوا لااااك =
ا!!  كيد 

  ب ك

Nous les réunirons tous 

ensemble.=  .عناأل  مع ا  
مۡا -2 ماسون  َجۡٗع افََجَمۡعَنَٰه 

 (77 ل الكيفم

Nous les rdssemblerons 

tous عناأل  كهيف  = 
 محيد ات

 

 

Nous les rdssemblerons un جاك ب ك  
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grand rassemblement= 

  عناأل   ع ا كب  ا

 

Mon seigneur les reduira en 

poudre  
 حييهيفا مس وقا

َه  -1 ماسون اايَنِسلللللللف  ِ اَرب 
 ( 335 طهنَۡسٗف 

 

Mon seigneur les 
disposera comme la 

poussière يبعثرألا كال بار = 

 محيد ات
 

 

  ب ك  مثل محيد ات(.

Décide clairement  قااااااارر =
 بوةو 

مۡاابَۡيِنااۡفَتحۡاٱفَا-4 ماسون اَوَبۡيَنه 
 ( 331ل الشعراء َفۡتٗح 

Tranche..clairement   ا ساااااااا =
 ا مر بوةو 

  محيد ات

Ouvre entre eux et moi 

issue  = )ارااات  بيااانيف  وبياااين  رت اااة =
  رت  ا(

  ب ك

Ils préparent une ruse  
 مكيدةيعدون 

للمۡا -5 ماسون ونَااإَِنه  ايَِكيللد 
 ( 33 الحارقل  َكۡيٗدا

Ils se servent d’une ruse 

 يستخدمون مكيدة
 حميد اهلل

 

 

Qu'ils ourdissent leur 

stratègemeيدبرون لحة = 
  ب ك
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 ومن ألذا القس  تعب ان يتكرر رييفما املفعول املحها متابع ال
 ....اٱاد َكتِااإَِذا ۡرض 

َ
الَۡملَك اٱوَااَربهَكااوََج ٓءَاا٢١اَدك ٗ اَدك ٗ اۡۡل

 وقد تر تا كما يهرل ( 22،  23 الفجرل ٢٢اَصف ٗ اَصف ٗ 
= تعااود  quand la terre sera réduite en poudreماسااونل  -3

 مس وق ا
           rang par rang افثا = 

 ا.= دتكت ا رض  ام   complètement pulvérisée..محيد اتل  -2

     ..rang par rang    افثا افثا = 
  la terre sera pilée jusqu à la ..ب كل  -1

 l'applatissement ..دتكات  مت تساوت= 
  avec les angs en rangsافثا افثا  

 
 النون الثازل -2

 

 التعب  امل ج  ال  ة

Les jeter dans un  

 profond égarement 

 ةالل عميا = أن يهقييف  يف

ن - 3 ماسون
َ
مۡااأ اي ِضللللَله 

ا   ََٰ  بَعِيلللٗدااَضلللَل
 (63 النساءل

.. les égarer très loin 

dans l'égarement  يضاااهيف =
ا يف الضالل.  بعيد 

 حميد اهلل
 

 

Les égarer d'un ب ك  
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égarement radical   يضاهيف =
 ةالال   ام ا.

Il est irrémédiablement 

perduمكانياااااااااااة ر باااااااااااال أ  سااااااااااا= ل 
 لهيفال 

للاَفَقللدۡاا -2 ماسون اَخِسَ
لللاٗن  ۡسَ بِيٗنللل اخ   مه

 (337ل النساء

.. voué à une perte 

éclatante لسااااااااااااااااااااااار لساااااااااااااااااااااااران ا =
  لسارة( مبين ا.

 محيد ات
 

 

 

Vous aimez les 

richesses d'un amour 

sans bornes وحتبااون املااال  تبثااا =
 بال

ِبهونَا -1 ماسون الَۡم َلاٱاَوُت 
 (23 ل الفجر اَج ٗ اب ٗ ح ا

  محيد ات  مثل ماسون  اما(.

Vous aimez la richesse 

d’un amour ou tout 

passe.وحتبون املال  بثا = 

  ب ك

Je me serais assuré un 

gain considérable سااأؤمن =
 لنفسر رو  ا عظيما

ف وقَا -4 ماسون
َ
افَللۡوًقاافَللأ
 (91 النساءل  َعِظيٗم 

J'aurais alors acquis un 

gain énorme سااااااااأ ظق =
 بكس  عظي 

 محيد ات
 

 

Pour triompher d'un ب ك  
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grand triomphe راااأرو  راااو  ا =
 عظيما.

من عرض ما سبا نستنتج أن املفعول املحها بقساميه ااع   اياة اليفاعوبة، بال 
ات عهااق اله ااات امندوأوربيااة،  ذ مل تاادرل ألااذ  اله اا  نااابه مساات يل أن ياا ج  

استخدام ألذا النون من التعاب ، ريفو    موجود. وقد قهناا يف بداياة احلادي   ن 
التعاااب  املساابوكة أو اجلاااألزة،  مااا أن يكااون مااا تعاااب  مقابهااة يف اله ااات ا لاارة 

إن تر ااات تر اااة  ررياااة كهماااة كهماااة راااال، و الا  تساااتخدم يف مقاماااات مشااااية أو
ست راب، أو ال معاىن ماا عهاق الن ركيكة، أو مث ة لن تكو أ ا  ما إر ،وركبت مع ا
 اإلطالق.

 و ذا كانت حماوالت امل ج  ريما اا املفعول املحها املبد لهنون قد تيفل
وجود اليففة  من  ي حتقيا درجة من التوريا والنجا    ن -بشا ا نف  -

درجة أو  ملعىنابعد امليفدر، رإن وةع اليففة الفرنسية سوف يساعد عهق ريف  
.. ولكن تظل اإلاكالية الك ة ألر وةع ميفدر من لفظ الفعل.. ولذا همن

اعوبة ومشقة. رإذا  اع  تر ة من     ويف كل  أيظل املفعول املحها املاكد 
سقاطه من ال  ة  ام ا، كما رعهت ماسون ومحيد ات يف    ناةحر امل ج  

وا اول  املثال ا . ظهت ال  ة ناقيفة، و ذا ( 5يوسمل   َكۡيًدا االََكااَفَيِكيد 
اري اول ب ك أن ي  ه  رريال  ركيكة يف ذوق  د! ريفر قد تعرييكيدوا لك كيد 

القار  الفرنسر، ورمبا يألفيفا  نه يعه  أ ا م  ة لتعب  من ل ة أجنبية، وتظل 
  ذن أجنبية عند .

 ريكهيفاااا ريالهفظاااار  ورمبااااا ساااااعد التوكياااادري عناااااأل   ع اااااريتر ااااةل   نانظاااار        
قاا اب ماان املعااىن احلقيقاار لهتعباا ، وأمااا الحتقيااا درجااة ماان ا عهااق ريمع اااريوالظاارف 

. وأمااا باا ك رقااد ريكهيفاا ريبإةااارة التوكيااد  ري عناااأل  كهيفاا ريمحيااد ات رقااد قااالل 
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املفعااول املحهااا رقااالل  -نظاار  ةماان وجيفاا– اااول التمسااك بوةااع مااا قااد يشااابه 
. ولكناااه ماااع رياجلماااعريبعاااد لفاااظ  رياااافةريع راةاااحر لوةااا ري عنااااأل   ع اااا كبااا  اري

 رااااه الشاااديد عهاااق تر اااة املفعاااول املحهاااا، قاااد يضاااحر  ن وةاااع اااافة بعاااد ، 
ولكنااه  الب ااا يف  ،سااببيفا أن اله ااة الفرنسااية قااد تسااتخدم مااا يشاابه املفعااول املحهااا

ماا يقابال   نماع اافة بعاد ، ريت اول آلي اا و  ابية مثل احل  والنجاا .  تعب ات 
 je l'aime d'un grandيف العربياة.. رالفرنساية تقاولل  ريناوناملباد لهري

amour  اااا. وال تقبااال التعبااا  je l'aime d'un= أ باااه  بثاااا عظيم 

amourن با ك أ يان اا  ل= أ به  تبثا، بدون  ةارة اافة. نقاول بعاد كال ألاذا 
ينساافيفا رييضااحر إلسااقاط املفعااول املحهااا ماان ال  ااة  ام ااا، مثهمااا رعاال يف تر ااة 

 ل يبعثرألا كال بار.ا ذ تر يفا ب رييب نسف ار 
وعنااادما يااا ج  املااا ج  بالتياااار رعااال مااان  ااا  لفاااظ امليفااادر، راااإن املفعاااول       

مثهماا  ، هة رعهية من رعال وراعال ومفعاول باه  نوتت ول ال  ة  ،املحها يضيع
ااااريوجااادنا يف تر اااة   يااا  تر ااات ماسااااون مباااا يعاااينل أ قااااا  ريراااأرو  رااااو  ا عظيم 

 رو  ا عظيم ا، ومثل ذلك تقريبا رعل محيد ات. لنفسر
لياه مان  مكاان وةاع امليفادر أو ماا يقارباه  وأما ب ك روجد رراة ماا أاارنا       

 .ريرأرو  رو ا  عظيم اريبشرط وجود افة بعد   يف العبارات اإل ابية( ر ج  
 وال ننسق أن ألذا ا  يف تر ة ة  املفعول املحها املبد لهنون.

   باجلمهة الفعهيةلالتعب -5

يااااة ل ااااة حتاااااول أن تاااارد عهااااق ل ااااة ألاااارة حتاورألااااا ماااان لااااالل أال اااااك أن      
وال مبعاااادالت نفسااايفا الحريقاااة بال  اااة، ولكااان ال ينتظااار منيفاااا أن تااارد بالضااارورة 

 دقيقة مساوية ملا يف ل ة ا ال ومحابقة ما.
 ج   ااائر بااد وقااد رأينااا ريمااا ساابا ماان  اادي  عاان املفعااول املحهااا، أن املاا     
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اااا، وباااد تر اااة  ررياااة كهماااة كهماااة، قاااد تااااد  باااه    ن ساااقاطه مااان ال  اااة أساس 
باادال   هاة رعهياة   نالركاكاة يف ال كيا  والتعبا ، وباد الادوران  ولاه، وقاد حيولاه 

اريماان املفعااول املحهااا، رتيفاا ل  . ورأينااا مااا يف رييعاادوا لااك مكياادةري رييكياادوا لااك كيااد 
ساقاطه  ام اا  اف عن املعىن ا اهر أو عن كث  ما ريه. ولكن ذلك من حتول أو ا ر 

 من ال  ة، أو تر ته  رريا يحر ان مشاكل ألرة بد النقا وال موض.
 ولننظر ا ن  ن تر ات التعب  باجلمهة الفعهيةل

 التعب  امل ج  ال  ة

Si Dieu dvait dispensé 

largement Ses dons  أتاا =
 ان= وساع.العحاء باتس

الَل اٱابََسَ ااَولَوۡا - 3 ماسون
ِۡقَ اٱ  ( 29 ل الشورة الر 

Si.. attribuait Ses dons 

avec largesse =  لااو ماان  عحاااء
 باتسان.

 محيد ات
 

 

Si Dieu avait épanché 

sur Ses adorateurs 

l'attribution لااااااااو أراااااااااض عهااااااااق =
 عباد  العحاء.

  ب ك

Si vous parcourez la     
terre   ذا سااا ت  يف ا رض، أو  =

 ا رض.جبت  

ۡبلللت مۡااِإَوَذا -2 ماسون اََضَ
ۡرِضاٱاِفا

َ
 ل النسااااااااااااااااااااااااء ۡۡل
333) 

  محيد ات (يفا ال  ةنفس

En déplacement sur 

terre  .يف تنقهك  يف ا رض = 

  ب ك
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 التعب  امل ج  ال  ة

Lorsque vous vous 

engagez dans le chemin 

de Dieu  =ات.  ذا تحوعت  يف سبيل 

ۡبللت مۡااإَِذا -1 ماسون اِفااََضَ
 النساااء  الَلِاٱاَسللبِيلِا

74) 

Lorsque vous sortez 

pour lutter dans..  =  ذا
 لرجت  لهقتال يف سبيل ات.

 محيد ات
 

 

Si vous vous lancez sur 

le chemin..  ذا انحهقاااات  يف  =
 سبيل ات.

  ب ك

À l exception de celui 

d'entre eux, contre qui la 

parole a déjà été 

prononcée.  ال مااان نتحاااا عهياااه  =
 .القول

اَسللَب َااَمللناإَِّلا -4 ماسون
ۡم ااۡلَقۡول اٱاَعلَۡيهِا  ِمۡنه 
 (29 ل املامنون

   محيد ات (يفانفس  ال  ة

Sauf celui d’entre eux 

qu’ a déjà exclu la 

sentance.   
  احلك (=  ال من استثنا  القضاء  

  ب ك

La parole prononcée 

contre elle se réalise 
= حتققاااااااااات،  قاااااااااات عهييفااااااااااا الكهمااااااااااة 

 املنحوقة.

اَعلَۡيَهلل افََحلل َا -5 ماسون
 (36ءل  اإلسرا اۡلَقۡول اٱ
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 التعب  امل ج  ال  ة

La parole s’avère  ثباات =
 عهييفا القول ايتوم. الذ  ال مفر منه.

محيد ات 
 ب ك

 

Lorsque la parole 

tombera sur eux 
 =  ذا القول وقع عهييف . 

اَوَقللللعَااِإَوَذا۞ -6 ماسون
 َعلَلللۡيِهمۡااۡلَقلللۡول اٱ

 (12 ل النمل

   محيد ات (يفانفس  ال  ة

Quand tombera sur eux 

la parole. ذا وقع القول عهييف  = 
  ب ك

 

 رياملاان ريو ريالعحاااءري تهاام تر تيفااا، أو تتنااون بااد  ريالاار قريال ظنااا أن كهمااة      
رهاااه كهماااة  ريالااار قريا أماااا ،رالعربياااة  نياااة مباااا يشااابه املرادراااات رفييفاااا العحااااء واملااان 

أمااا املاان  والعحاااء رااأع  وأناال. وكااذلك الفعاال  ،لااااة  ذ ال يتااأتق ماان  اا  ات
اااعريقاااد يقااا ب مناااه الفعااال  ريبسااا ري ولكااان ألاااذا  ااا  ذاك،  ريأرااااضريوالفعااال  ريوسا

حيااااااءات  ا لهفاااااه مااااان مسااااابوك أو مساااااكوك مبااااا ريبسااااا  الااااار قريو ذن رال كيااااا  
 وليفوايات اليادييفا تفكيكه  ن كهمات متجاورة.

الااا  رأيناألاااا كثااا  ا مااان معاااىن ال كيااا  القااارآز، ولكااان لاااي   تااااد  ال  اااات     
 ،سا ت ، تنقهات ريتر ات  ريةاربت  يف ا رضريوقال مثال ذلاك يف  ،بتمامه وكمالاه

قااادام عهاااق مااان وةاااو  احلركاااة بااادب ا  ريةاااربري، ولاااي  ماااا ماااا لهفعااال ريجبااات 
 ياااا  تاااارج  املعااااىن مااااع ىلاألاااال الفعاااال  ريةااااربت  يف ساااابيل اتريا رض. وكااااذلك 

وال حتقااااا ألااااذ  ال  ااااة دقااااة الفعاااال  ريتحااااوعت  يف ساااابيل اتريروجاااادنال ريةااااربت ري
 وال تنقل احلركة ريه.ريةربري

عااااان  ريةاااااربت  يف سااااابيل اتريوقااااد أ ااااا  امل  اااااون باااااالتالف يف ال كياااا       
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ولذا تر ات  ؛يو ر به ال كي  ةربت  من جيفاد أو قتالملا  ريةربت  يف ا رضري
 ريانحهقااات ريوتااارج  بااا ك  ري،ةاااربت  لهقتاااالريوتااارج  محياااد ات  ري،تحاااوعت ريماساااون 

 حماوال  احلفاظ عهق احلركة القوية والسريعة يف الفعل يف ألذا السياق.
 لفعال سابا،با ا  واةا  وداللاة لاااة  مع ما ريه من  ريسبا القولريأما التعب  
حياااءات باحلساا  والنفااوذ، رقااد تاارج   الب ااا بعبااارات واةاا ة الحااول  ومااا لااه ماان 

، رينحاااا القاااولري -كماااا رأيناااا-تقااا ب مااان عشااار كهماااات، وكاااان مفاااادت ال  اااات
سااابا ري. وماااع ذلاااك ال اااظ امل  اااون ررق اااا واةااا  ا دقيق اااا باااد رياساااتثناء القاااولريو

عناد  ريت القاول ايتاومثباري ابا ري ا القاولرير او ت تر ة  ري ا القولريو  ريالقول
رقااااد أااااارا  ريوقااااع القااااولريعنااااد محيااااد ات وماسااااون. أمااااا  ريحتقااااا القااااولريباااا ك، و

امل  ون الثالثة عهاق التمساك صررياة الفعال وقاع  ذ وجادوا لاه املعاادل الادقيا يف 
اله ااة الفرنسااية، و ن كااان محيااد ات وماسااون قااد اتبعااا ال كياا  الفرنساار لهجمهااة 

أمااااا باااا ك رقااااد  اااااول احلفاااااظ عهااااق اجلمهااااة  ري،ل وقااااع عهااااييف  ذا القااااو ري يااااةل الا
الفعهياااة بادئااااا بالفعاااال و ن كاااان منحااااا ال كياااا  الفرنساااار قاااد  اااات  عهيااااه تااااأل  

 .ري ذا وقع عهييف  القولريالفاعل رجاءت عبارتهل 
 النحو: يةشكالإ -ج

 الضمائر وتركي  اجلمهةل عود
 الضمائرل لأوال   -

ت، والضاام  املتيفاال وعااود  عهااق اساا  السااتعمال الضاام  يف العربيااة ليفوااايا
ساااابا يف ال كيااا ، ييفااال  ن درجاااة مااان الدقاااة، حتتاااال  ن  ااا   فاياااا اجلمهاااة 
العربيااة، و اسااك أعضااائيفا، وقااد تهتااب  عهااق القااار  العااريب املتماار  بعااض ماان 

يسااااعد بعضااايف  -ألاااذ  اخلفاياااا، ماااا  عااال الن ااااة العااارب واملفسااارين، يتكااااتفون 
 وراء ألذا ال كي  أو ذاك من وجو  املعاز.يف استكنا  ما  -بعض ا
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، وألاو ةام  متيفال وقاع رييعرروناهريانظر  ن ةم  ال ائا  املفارد يف الفعال       
ناااه يعاااود عهاااق   لماااا عاااود ، عاااالم يعاااود؟ ساااتقول عهاااق الفاااور لمفعاااوال  باااه، وقااال

عهااق  وماااذا لااو قااال لااك بعااض الن اااة واملفساارين، باال  نااه قااد يعااود ري.الكتااابري
، وكيم سيتعامل امل  ون مع مثال ألاذ  نع ؟ اهق ات عهيه وسه  ريمدالنيب حمري

 اجلمهة من ألذا الضرب من ال كي ل
3- م ااََّلِينَاٱ  (23 ا نعامل ۥَيۡعرِف ونَه ااۡلِكَتََٰباٱاَءاَتۡيَنَٰه 

2- اتََرۡوَنَه  ااَعَمد اابَِغرۡيِاالَسَمََٰوَٰتِاٱاَخلَ َا  33 لقمانل) 

1- ماَم اق ۡلا تۡل ك 
َ
ِنۡااَسأ اام 

َ
وَااۡجر اأ ۡم ااَفه   (49 سبأل  الَك 

4- مۡااَسَوَلاالَشۡيَطَٰن اٱ ۡمَلَٰاالَه 
َ
مۡااَوأ  (25 حممدل    لَه 

 الضم   امل ج  ال  ة
. وألااااااار رييعرروناااااااهل أ  النااااااايبريتر اااااااتل 

 تر ة ا ي ة.
اريتااارج ل  مثااال  رييعرراااون رساااول ات حمماااد 

 تر ة ماسون وألر ا ي ة كذلك.
ألااااار . و رييعرروناااااهل أ  الكتاااااابريتااااارج ل 

 ا ي ة كذلك.
وألااار تر اااة  ريب ااا  عماااد مرئياااةريتر اااتل 
 ا ي ة.
 ريب   عمد تستحيعون رؤيتيفاريترج ل 

 أ  العمد، أ  ب   عمد مرئية.
، وألر تر ة ريترو ا، أ  السماءريترج ل 

 ماسون
 

 محيد ات
 ب ك
 

 ماسون
 

 محيد ات
 
 

 ب ك

 رييعررونهري 3
 
 
 
 
 
 ريترو اري 2
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 الضم   امل ج  ال  ة
 ا ي ة كذلك.

لك  عهياه مان أجار،  ناه أمل أساريتر تل 
نفياااا، ر  ريماااا ساااألتك ريرااااعت ت  ريلكااا !

 هاااااااة  ريلكااااااا ألاااااااو ريل اقحعااااااات، و ذن رااااااا
  ااااية طويهااةاسااتانارية مثبتااة. ووةااعت 

 سنش  اليه.
 ريالااااذ  سااااألتك ....  نااااه لكاااا ريتاااارج ل 

 ل ا. ريألو لك ريراعت  ما مواولة و 
 دراعاا ريسااألك ....  نااه لكاا أمل ريتاارج ل 

 نارية مثهما رعهت ماسون. ريماري
الضاااااام  املساااااات  يف الفعاااااال أمهااااااق وألااااااو 

، ريالشااايحانريراعااال، تر تاااه عائااادا عهاااق 
الشاااااايحان سااااااول ماااااا  وأمهااااااق ماااااا   ري أ 

 .. وألر تر ة ا ي ةريكذلك
تاااارج  مثاااال تر ااااة ماسااااون، وألاااار تر ااااة 

 ا ي ة كذلك.
الشاايحان سااول ماا ، وات أمهاااق ريتاارج ل 

 وتر ته ا ي ة كذلك. ريم 

 
 ماسون

 
 
 
 

 محيد ات
 

 ب ك
 

 ماسون
 
 
 

 محيد ات
 

 ب ك

 
 ريريفو لك ري 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ريوأمهق م ري 4

مااا سااألتك  عهيااه ماان أجاار ريفااو ريالا ل  ااة  ال ظنااا أن ماسااون مل تضااع  واااار     
ا جاار؟  ريألااوريمااا ال تفساا  ألااذا السااحر موةااع اااك، ألاال تعااين ريتقااول رييفااال  ريلكاا 

رساااالة   نمنيفااارر ا  ور املعاااىن ااا  أن نتيفااا وأ، و ذن سااايكون املعاااىنل لاااذو   ناااه لكااا 
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 ري.حممد، وأ ا يف ااح البشر؟
أما التياراهتا لعود الضم  الظاألر أو املست  ريفار اا ي ة تقبهيفاا التفاسا  بنااء      

 يب لهجمهة و مكان ريف  الضم  رييفا.ااعهق اليفال  ال كي
 وال ظنا أن محيد ات يتفا معيفا  الب ا، ولذا مل نعها عهيه ألنا.    
يعااود  ن  (يعررونااه أمااا جاااك باا ك رقااد ذألاا  مااذألب ا آلاار، رالضاام  يف الفعاال      
أن معيااار الفاارق  أقاارب مااذكور، وألااو راجااع  ن تفساا  الزخمشاار ، واحلقيقااة ريالكتااابري

يف اله اة الفرنساية، دقياا وسايفل، رهفاظ  ريالكتابريوالعود عهق  ريالنيبريبد العود عهق 
ولفااظ الكتاااب   le connaisseتاا ج   ريعررونااهيرييف الفرنسااية مااذكر، و  ريالناايبري

l'ecriture   مانااا  ويعرروناااه تااا جla connaisse والفااارق أن الضااام  يف .
الشاايحان سااول ماا ، ري. وأمااا تر تااه مااذكران ن لفظاار الناايب والكتاااب  ؛العربيااة مااذكر
 تفس  الزخمشر .  نريفر تر ة تستند  ريوات أمهق م 

ألاو عادم  ااارة  ،لو يد الذ  قاد نألاذ  عهاق امل  اد الثالثاةوأل  ا رإن املألذ ا    
 تماااال ا لااار الأ  مااانيف  لهمعاااىن ا لااار بنااااء عهاااق التفسااا  ا لااار الاااذ  يعكااا  ا

 ريف  يعررونه يف  مكان وا د. ،لفيف  الضم  وعود 
 عرابلإلثانيال تركي  اجلمهة، الن و وا    
  بوقااااااوعيف  عهااااااق رأ  قحاااااارب ذا كااااااان بعااااااض املسااااااتعربد يف ال اااااارب، قااااااد رر ااااااوا    
، ، الااذ  قااال و ااد  بااااحنان اإلعااراب وعاادم ألااا236ساانة  املتااوى -تهميااذ ساايبويه-

مكاااان نحاااا العربياااة دون اإلعاااراب، راااإن ألاااذا ال إوقاااالوا ب ،أااااالته يف العربياااة، رااااتبعو 
باراألي  أناي  ألاو  ييفدق عهق عربية القرآن الكرمي ق ، بل وال عهق   ألا، و ذا كاان 

باد اله اويد العارب املعااارين، الاذ  تاابع قحرب اا واملساتعربد عهاق ذلاك،  الو يد من
وا ماذا الازع ، وأساقحو  بااحلجج رإن عدد ا كب  ا من عهماء العربية املعاارين قاد تيفادا 
اب الكامال بكال  االتاه وتفااايهه ر وال األد اله وية العهمية والتاراية السهيمة، راإلع
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وألاو ظااألرة ساامية قدمياة، بقيات آثاار   ق والعربية القدمياة.ةرور  لفيف  العربية الفيف
ياااة، يف ناااا قاااانون محاااورايب، وبقيااات مناااه د  ك   االتاااه الاااثالث ررع اااا ونيفاااب ا وجااارثا يف ا   

  الة النيف  يف ع ية العيفد القدمي، ويف ا رامية كذلك..
رإنااه ماان  ،ميو ذا كااان اإلعااراب واتبااان قواعااد الن ااو ةااروريا و ا  ااا يف القاارآن الكاار    

الدقة الدقيقة وا  ية القيفوة مبكان لفيفا  بعاض ال اكيا  القرآنياة أكثار مان   ألاا، 
 رال ميكن ريف  بعض ال اكي  مثلل

۞َِٰهااۡبَتَلىاٱاِإَوذِا َن اابَِكلَِمَٰت ااۥَربهه اامَااۧإِبَۡه َتَمه 
َ
 (324 البقرةل  فَأ

َِٰهاايَۡرَفع ااِإَوذۡا  (329 البقرةل  ...اِإَوۡسَمَٰعِيل ااۡۡلَۡيتِاٱاِمنَااۡلَقَواِعدَاٱام ااۧإِبَۡه
 ِااِمنۡاالَلَاٱاََيَۡشااإَِنَم ا  اٱاِعَب دِ   َ لََمى  (21 راطرل  ۡلع 
ماإِنۡا ِناِعنَدك  ۡلَطَِٰۢنام  ٓهااس   (61 يون ل   ابَِهََٰذا

مۡااِإَون وه  َدىَٰاٱاإَِلااتَۡدع  ۡمهااَّلاالۡه  وك   (371 ا عرافل  ايَتَبِع 

ِمنِيَاٱاَوِّلَۡعلَمَا َۡ  (366 آل عمرانل  لۡم 

وا هااََّلِينَاٱاَوِّلَۡعلَمَا  (369 آل عمرانل   انَ َفق 

ٓا ۡخَزۡيَته ااَفَقدۡااَلَ رَاٱات ۡدِخلِااَمناإِنََكااَرَبَن 
َ
 (372 آل عمرانل  ۥ اأ

  امل ج  ال  ة

Lorsque son seigneur 

éprouva Abraham. و ذ ابتهاق =
 .براألي    رب هت 

(et rappelle-toi) lorsque 

ton seigneur eut éprouvé 

Abraham )ذ ربااااك ابتهاااااق  =  واذكاااار

 ماسون
 
 

 محيد ات
 

3- ۞اۡبللَتَلىاٱاِإَوذِا
اۥَربهللله اامَااۧإِبۡلللَهَِٰها

ابَِكلَِمَٰلللللللللت ا
َن ا َتَمه 

َ
 فَأ
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  امل ج  ال  ة

 براألي . 
Lors Abraham, son 

seigneur l'éprouva ذ  = و
     براألي  ربه ابتال       

Abraham et Ismael 

élevaient... =  اعيااااااااااااال  باااااااااااااراألي  و 
 يررعان...

مثااااااااااال  تر ااااااااااااة ماسااااااااااااون(. مااااااااااااع ذكاااااااااااارل 
quandعندما = 

Et tandis qu'Abraham 

élevait les assises avec 

l'aide d'Ismael =  ...بااراألي  يررااع
  اعيل. مبساعدة 

Parmi les serviteurs de 

Dieu les savants sont seul 

à le redouter ،مان باد عبااد ات =
 العهماء و دأل  اشونه.

مااان باااد عبااااد  و ااادأل  العهمااااء اشاااون ري
 ريات

Mais seul craignent Dieu, 

parmi ses adorateurs ceux 

qui connaissent ةاا اشاق ات  =
 .من  بد( عباد  أولاك الذين يعهمون

 

 ب ك
 
 

 ماسون
 
 

 محيد ات
 

 ب ك
 
 

 ماسون
 
 

 محيد ات
 

 ب ك
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2- ايَۡرَفللللع ااِإَوذۡا

َِٰها  اۡلَقَواِعدَاٱام ااۧإِبَۡه

 
 
 
 
 

 
1-  اََيَۡشللاإَِنَملل
ِااِملللنۡاالَلَاٱ اِعَبللل دِ 
ا  اٱ  َ لََمى  ۡلع 
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  امل ج  ال  ة

 
Avez vous quelques 

autorités pour parler ainsi 
 = ألل لديك  سهحان لتقولوا ذلك.

Vous n'avez pour cela 

aucune preuve  لاااي  لاااديك =
 عهق ذلك أ  برألان.

Vous n'avez pas la 

moindre justification pour 

dire cela.  تسااوي = لااي  لاديك  أ 
  برألان( عهق قولك  ألذا
 = تر ة عادية ا ي ة.
 = تر ة عادية ا ي ة.

Si tu les conviais….ne 

pourraient vous suivre 
 = و ن تدعوأل ... ال يتبعوك .

Afin qu ils reconnaissent 

les croyants et afin qu'ils 

reconnaissent les 

hypocrites .وليعهمااااااااااااااوا املااااااااااااااامند =
 .وليعهموا الذين نارقوا

Afin qu'il distingue les 

croyants et qu'il distingue 

les hypocrites. 

 ماسون
 
 

 محيد ات
 
 

 ب ك
 
 

 ماسون
 محيد ات

 ب ك

 
 ماسون

 

 
 محيد ات

 
 

 
 
 
 
 
 

4- ماإِنۡا اِعنَدك 
ِن لۡلَطَِٰۢنام  ٓهااس  ابَِهَٰلَذا
 
 
 
 
 
 
 
5- مۡااِإَون وه  اتَۡدع 

ۡمهااَّلاا.... وك   يَتَبِع 

 

 
 



60 

  امل ج  ال  ة

 = وليعه  املامند وليعه  الذين نارقوا
Que le sachent les croyants et 

que les hypocrites sachent =
 .وليعهمه الذين نارقوا وليعه  املامنون

Tu couvres d'approbres celui 

que tu introduis dans le feu =
 . نك  ز  من تدلهه النار

Quiconque que tu fais entrer 

dans le feu, tu le couvres 

vraiment   ignominied'  ماااان =
 دلل النار رقد ألزيته

C'est Toi qui fais entrer (le 

coupable) dans le feu tu 

l'avais déjà mis à mal =  نااك
ل ا اارم النااار و ذن أ ناات الااذ   ماان( تتاادل 

 رقد ألزيته.

 ب ك
 
 

 ماسون
 
 
 يد اتمح
 
 
 ب ك

 

6- اَوِّلَۡعلَللللللمَا
ِمنِيَاٱ َۡ اَوِّلَۡعلَمَا* الۡم 
وا هااََّلِينَاٱ  انَ َفق 
 
 
 
 
 
 
 
 
9- ات للۡدِخلِااَمللن
اَفَقلللللدۡااَلَللللل رَاٱ

ۡخَزۡيَته ا
َ
 ۥ اأ
 
 

ا تتمتااع اجلمهااة العربيااة عااراب تضاامن وظيفااة الكهمااة يف اجلمهااة، ولااذإل ن  ركااة ا      
املعااىن، ولكاان  يفبدرجاة ماان  ريااة التقاادمي والتااأل  ولاه يف الن ااو والبال ااة دور  املاااثر 

ساااوف حيااادث مشاااكهة يف  ريو ذ ابتهاااق اباااراألي  رب اااهريتقااادمي املفعاااول باااه كماااا يف  هاااةل 
ال  ااة بااال أد  اااك، وانظاار  ن سااهوك امل  ااد، وترتياا  كهمااات اجلمهااة عناادأل ، 
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، الاااااك أنااااه ال لهاااال يف ا تفاااااظ كاااال ماااان ريبااااراألي  و ذ رب ااااه ابتهااااق رين تاااا ج  ماسااااو 
الفاعل واملفعول به بوظيفتيفما، ولكنيفا مل تستحع قا  احلفااظ عهاق ترتيا  قريا  مان 

بالضام  املتيفاال ياا بعااد الظارف مباااارة ودون  ريرب ااهريالنساا العاريب، وكااذلك وةاعت 
 الفرنساااية. وأماااا محياااد ات، راااال مرجاااع ماااذا الضااام  ساااابا، وألاااذا النساااا ماااألوف يف

أمااا نساااا  ري؟رب اااكري ن ةااام  املخاطاا   ريرب ااهريناادر  ملااااذا حتااول عااان ةاام  ال ائااا  
، وأمااا باا ك رقااد  ااارظ ريبااراألي  بتهااق ا ذ ربااك ري هتااه ريفااو يشاابه نسااا  هااة ماسااون
. وكااال ذلاااك يااادل عهاااق ريباااراألي  رب اااه اباااتال  و ذ ريعهاااق ةااام  ال ائااا  ولكااان ترتيباااه 

عراباااه ونساااا كهماتاااه. واملااا ج  معاااذور وال  نقااال ال كيااا  العاااريب بااادالالت  اسااات الة
 اك ريفذ   دود ل ته وطاقاهتا.

بعاد  اام اجلمهاة مان  ري اعيالت  باراألي ت القواعاد مان البيات و  يرراع رير  ن ال كي        
. ا  جديااد ال  يعحاام راااعو رعاال وراعاال ومفعااول بااه مكااون ماان مضاااف ومضاااف  ليااه، 

ولاذا تراو ات ال  اات باد  ، اوال اله اة الفرنساية باأ   اال مان اب وذلك  ا  وارد
عحااام الفاعااال عهاااق الفاعااال يف اااادر اجلمهاااة  وقاااد ااااارا مبتااادأين كعاااادة الفرنساااية( 

. كماااا يف تر اااة ماساااون، أو مثااال ري ذري اااال   اعيااال يررعاااان القواعاااد، ماااع   باااراألي  و 
 فاااظ عهااق النسااا العااريب يف كمااا رعاال محيااد ات. وبااد حماولااة له  ري ذريذلااك مااع ذكاار 

بااراألي  يررااع القواعااد مااان  و ذ ريال  ااة الفرنسااية وألااذا مااا رعهااه جاااك باا ك  ذ تاارج ل 
ولكنااه لااي   فاظ ااا كااامال ،  ذ التساام  بااه اله ااة الفرنسااية  ري اعياال البياات مبساااعدة 

ولكااان أكمااال اجلمهاااة، ر عحااام  ،ركاااان ال باااد رييفاااا مااان تقااادمي الفاعااال عهاااق الفعااال
 .ري اعيل مبساعدة ريلر، ولكن قال الفاعل ا 

تعااا  امل  اااد ركاااان نساااقه يف أ ري ةاااا اشاااق ات مااان عبااااد    العهمااااءت ريوال كيااا       
ويف تر ة محيد ات، كاان قريب اا  ريمن بد عباد  العهماء و دأل  اشونهريتر ة ماسون 
  وقريبااااااا  منااااااه باااااا ك ،ريماااااان بااااااد عباااااااد ، و اااااادأل  العهماااااااء اشااااااون اتريماااااان ذلااااااك 
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النسااا العااريب ويااأ    نركااان باا ك ا قاارب  ، العهماااء( ريأولاااك الااذين يعهمااون …ري
 بعد  محيد ات، ر أل  ا دوني  ماسون.

وال ننساااق بعاااد ألاااذا كهاااه ذوق القاااار  الفرنسااار ومساااتوا  يف حتيفااايل ألاااذا الت ااااير    
 نساق ال اكي  يف ل ته الفرنسية.أوااللتالف يف 

 ولتاه ال  اة ا ون  ن أساهوب  نشاائر  ريمان ساهحان ياذا ن عندك  ريوال كي      
 ريألااال عنااادك  باااراألد  ساااهحان( عهاااق ألاااذا القاااول؟ريساااتفيفام العااان طرياااا اااايا ته با

، ريلااي  عناادك  عهااق ذلااك أ  برألااانريو اولاات تر ااة محيااد ات احلفاااظ عهيااه رقالاات 
ا  وقاد ري ألاذا برألاان( لقاولك   تساوي لي  عنادك  أد  ري ك   ذ قالأوبذل ب ك جيفد 

 ن قااو  و اساا ، رأةاااف ا ول  ريماانريو  ري ن  ري اال ااظ ألااذان ا لاا ان أن النفاار باا
 .ريماباريأو  ريلي باريرخرل النفر أقوة من النفر العاد   ريأد ري وا لر ريأ ري عبارته

 ةيعاااود  ن لفاااظ اجلاللااا ريألاااوريوالفاعااال مسااات  تقااادير   ري.. ولااايعه  املاااامندريوال كيااا  
 مفعول به. ريمنداملا ري س  سياق ا ية و 

دراك  الة النيف  يف املفعول به، واساتتار الفاعال ومال ظاة  وكان عدم الدقة يف     
كاال منيفمااا لفااظ   عاادا ذ   ،مرجعاه، ساابب ا يف لهاا  كباا  لادة تر ااة ماسااون وجاااك با ك
اله اة الفرنساية( ر  ات  راملامند راعال  رد وقوعه يف النسا بعد الفعل  كما تقضا

ا مان ذلاك رقاالل  ري،ليعه  املنارقونريو  ريه  املامنونوليعريماسون  وكاان با ك قريباا جادث
 رييعها ريةم  النيفا  املتيفال بالفعال   عدا و  ري،ليعهمه املنارقونريو  ريوليعهمه املامنونري

حمتااوة اجلمهااة السااابقة. وكااان ألااذا السااهوك يف ال  تااد لحااأ   نةاام  اااأن يعااود 
 اعق الن و مراعاة تامة. ذ ر  ؛را ش ا، مل يقع ريه محيد ات

قااد ري، ر.. ماان تاادلل  النااار  رقااد ألزيت ااهت ريوألااو  هااة ااارطية  ا لاا وأمااا ال كياا      
 ناك ت حار بااخلز  ريلبارياة  لته دوني  ماسون يف تر تيفاا  ن  هاة  ثباات عادياة  وا 

 ناك أنات الاذ  تادلل ري، و ااول با ك احلفااظ عهاق ااي ة الشارط ريمن تدلهاه الناار
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 ،عهاق أ ااا اسا  مواااول ريم اانري، واملشااكهة ألار ريفا  ريالناارل و ذن رقااد ألزيتاه ا ارم( 
 ريم ان  ري عاد  مام با ك قريناة  وياة تقاود   ن أمع أ ا يف ال كي  القرآز ارطية، وكانت 

... ولكنه مل يتنباه لاذلك. وأماا محياد ات ريرقد ألزيتهريال وألر جواب الشرط أارطية 
 ارف الت قياا  ريقادريط كما ألر. بل ال اظ وجاود ريفو و د  الذ  ترج   هة الشر 

دوات التوكياااد كماااا ال ظناااا عناااد أالاااذ  كثااا  ا ماااا ييفمهاااه امل  اااون ريماااا ييفمهاااون مااان 
 أ هبيف .
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خيرة:أاستنتاج أو كلمة   
وكمااا باادأنا نعااود... مل تكاان  اامت ا ن تر ااة كامهااة تامااة لاليااة ماان العيااوب  -

أقاااام ياااا مساااهمون أم  ااا   اله وياااة و ااا  اله وياااة، بااال لااان تكاااون قااا ، ساااواء
 لمسهمد

بناؤألاااااا   ن اله اااااات اإلنساااااانية ال تتحاااااابا وال تتكاراااااأ مائاااااة باملائاااااة، رهكااااالٍ  -
ورو يفاااا ووساااائهيفا اخلاااااة. ولاااذا رال  اااة دوران  اااول الااانا، و ذا كاناااات 
ال  ااة ا دبيااة ماان اليفااعوبة مبكااان كمااا قااال أكثاار ماان تقاادم ذكاارأل  يف ألااذا 

وم، و ذا كاناات تر ااة الشااعر مساات يهة، ركياام الب اا  منااذ اجلااا ظ  ن الياا
ااااا ؟ب  اااااة معااااااز القااااارآن  ألادولنقااااال تر اااااة معااااااز القااااارآن ا ااااااهية الااااا  أكا

ا اااهية عهااق  رياملعااازريوماان بعااد  املرا اار وألاال ساات ارظ تر ااة  ريالشاااطيبري
 ألذ  املعاز؟ يفث  أالنسا اله و  وما حيمل من ت

اااول أقيفاار عاان حتيفاايهه ماان بعااض وألاال نألااذ عهااق املاا ج  املخاال  الا مااا  -
مكانااات؟ رماااذا  الاانا، ر ماان عاادم  دراك مااا حتمهااه ل تااه املاا ج   لييفااا ماان 

ينااا يف أ ذا كاناات اله ااة املتهقيااة نفساايفا قاااارة، باال  اا  محابقااة، كمااا ر نيفاانع 
اسااتعراض تر ااات ثااالث؟ وماااذا عاان مسااتوة القااار  املعااريف به تااه ألااو الاا  

ر  العاااريب متفااااوت يف درجاااات املعرراااة واحلااا  يقااارأ ياااا ال  اااة؟ وألاااو كالقاااا
اله اااو  والبال ااار وا ديب؟ يبقاااق عهاااق دار  ال  اااات أن  ااار  نوع اااا مااان 

لي ادد أناوان  ؛ستقيفاء عهق أرض الواقع اله و  الفرنسر مثالالستفتاء واالا
ء وطبقاهت  وأسباب توجيفيف   ن قراءة القارآن يف ال  اة الفرنساية، وألال االقر 

قااااراءة دراسااااة وصاااا ؟ وبااااأ  عااااد ياااادلل  ن  وميااااان وعبااااادة؟ أ ألاااار قااااراءة 
 النا؟ وقد  اولنا اإلاارة لشرء من ذلك لالل ألذا الب  !

 ن مااا كتاا  عاان  اااكالية تر ااة معاااز القاارآن الكاارمي منااذ عيفااد اجلااا ظ  ن  -
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عيفااد املرا اار وقبهااه الشاااطيب وبعاااد  الزيااات و اا   مل ياا ج   اامت ا ن له اااة 
ا مان الب اوث يف ررنساا، الفرنسية، الهيف    ال ااذرات ناادرة خلدماة قهيال جاد 

و ن  ي  بالعرب املزدوجر اله ة أن يادلهوا ألاذا امليادان، وسان اول تر اة 
ليكاون نوعاا  مان  ؛اله ة الفرنسية  ديه  ن امل  اد  نما نستحيع من ذلك 

رآن الادليل املرااد املسااعد لكال مان حياا  الادلول  ن عاامل تر اة معااز القاا
راملكتباااة الفرنساااية ااااابه  ،بشااارء مااان التنباااه واحلااارص، و دراك لحااااورة ا مااار

 لالية من ألذا النون من الكتابات.

و ذن راان ن ناادعو  ن لقاااءات و ااوارات بيننااا وبااد امل  ااد، بااد البااا ثد  -
العااارب واملساااهمد وامليفتماااد بشااااون تر اااة معااااز القااارآن الكااارمي ودراساااتيفا 

ألاذ  الهقااءات  مان كاد أ ا  ال ياأنفوننا د املمارساد، و ونقدألا، وبد امل  
 وتهك احلوارات  ال قهيال منيف  رأعرض عنيف .

نشااء أقساام يف كهياات إدرجة عالية رن ه  ب -ايب  -وقد يبه  بنا الحمو  -
ذا الضارب يا داب وكهيات ال  ة يف بالدنا العربية اإلسالمية، تتخيفا  

أبنائيفاااا يف بعثاااات لدراساااة اله اااات وآداياااا و اااد  مااان ال  اااة، وترسااال مااان 
والرجااون  ن جامعاااهت ، ه، وتارايفاا، ولدراسااة عهاا  ال  ااة ومناألجااه ومدارساا

و ع أك  عادد مان تر اات معااز القارآن، لوةاعيفا موةاع الب ا  العهمار 
واملسااا ة يف صااوث أكادمييااة يف ألااذا   اااكاالهتاالنقااد  الت هيهاار، ودراسااة 

ت العاااااامل املختهفاااااة، واإلعاااااالن عااااان ذلاااااك يف أقساااااام احلقااااال ونشااااارألا به اااااا
سااااالمية ومراكااااز الب اااا  العهماااار اله ااااو  وا ديب يف إلالدراسااااات العربيااااة وا

قااد  ،جامعااات ال اارب، وراات  جسااور  ااوار عهماار صثاار  ااول ألااذ  ا مااور
 اد احليفار والرااد ل لحااء دون  دكثر رائدة من الوقوف عناأيكون ذلك 

 دراسة ودون توجيه.
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 عاانا  نااابع ماان ىلربتنااا الذاتيااة، رهاادينا سااجالت بألحاااء عدياادة وألااذا اقاا   -
تيفاااال التر اااات ررنساااية  ااااول بعاااض امل  اااد تاااداركيفا، ومل ناااتمكن مااان ا

بالبعض ا لر، وكثا  مان ا لحااء اساتخرجنا  مان تر اات كانات قاد  ات 
ساااالمية، و ن ماااا قمناااا بقراءتاااه  مراجعتيفاااا وتيفااا ي يفا مااان عهمااااء وجيفاااات 

  ال قابال لقراءة وتيف ي .وتيف ي ه ما
.. رقاااد اوقاااد حيتاااال ا مااار  ن دراساااات وصاااوث يف تيفااا ي  ال  اااات ذاهتااا -

ااا قائمااا بذاتااه يااوا   عهاا  ال  ااة، ويااوا    -يف رأينااا- التيفاا ي  ييفااب  عهم 
 عمهية ال  ة ذاهتا.

 وعهق ات قيفد السبيل                              
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 المراجع
  آن ل حممد سعيد ايخون.اإلعجا  يف نظ  القر 
 . ا دلة العهمية عهق جوا  تر ة القرآن ل حممد رريد وجد 
 .ص  يف تر ة القرآن وأ كاميفال حممد ميفحفق املرا ر 
 .البستان ل لهبستاز 
 .  تاريخ الرسل واملهوك ل الح 
 . تال العرو ل لهزبيد 
  لثانياة، تيفا ي  جااك با ك، الحبعاة ا –تر ة معاز القرآن  ن اله ة الفرنساية

 حممود عزب.
  الشيخ محيد ات، روجعات يف املمهكاة –تر ة معاز القرآن  ن اله ة الفرنسية

 العربية السعودية.
  دونااي  ماسااون،  مراجعااة وتيفاا ي  -تر ااة معاااز القاارآن  ن اله ااة الفرنسااية

 اب ر اليفاح.
 .احليوان ل لهجا ظ 
 .دي  الشعر والنثر ل طه  سد  
 ل  براألي  أني . داللة ا لفاظ 
 . اليف ا  ل اجلوألر 
 .عه  ال  ة ل مدلل ل و ، رو   عحية 
 . رت  البار  بشر  ا ي  البخار 
 .رن تر ة ا دب ل حممد عبدال ين  سن 
 . رن ال  ة ا دبية ل حممد عبدالهحيم ألريد 
 . القامو  ايي  ل الف و آباد 
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 .لسان العرب ل ابن منظور 
 2، عاااادد1رآن ل منشااااور يف جمهااااة تر ان.جمهاااادمال ظااااات  ااااول تر ااااة القاااا ،

 م.3777اكتوبر 
 .معج  مل اله ة ل أمحد رةا 
 .املعج  الوسي  ل جممع اله ة العربية 

- LEXICON UNIVERSAL  

ENCYCLOPADEDIA 

- ENCYCLOPADEDIA LAROUSSE 
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