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ثم  رضيعا، وحتملتني طفال التي محلتني جنينا أميإىل 
 .صبيا العلم على طلب نيحمللت نفسهاعلى  محلت

رباني  أبي الذي أمسك بأصابع يدي ليعلمني املشي، ثمإىل 
 أخذ بيدي يف درب احلياة.و رعانيو

التي وقفت معي وصربت وساندتني يف كل  إىل زوجتي الغالية
 مرحلة من مراحل هذا البحث.

ة عيني إىل
ّ
نور  آصف وابنتيطه ووفلذات كبدي الولدان  قر

 علياء  عيني

 إخوتي وأخواتي،إىل 

 املتواضع أهدي هذا العملإىل هؤالء مجيعا 

 



خاص كر ـــــــــش

 للمشرف
 

 احلمد هلل 
 
 ،هذا البحث لتقديموفقني ويل أمري  رالذي يس
 ف

 
 هم لك احلمد ولك الشكرالل

ي ةالدكتور ؛لألستاذة الفاضلة بشكر خاصتوجه أ
 
 ماجدة شل

رغم الظروف اإلشراف على هذا البحث صدر رحب ب قبلتالتي 
كما  واستكماله،إجنازه  عملية اخلاصة واالستثنائية التي طالت

خراج هذا إله من أجل مساعدتي تعلى كل ما فعل وأشكرها
به إىل بر األمان، فلك مني كل التقدير والشكر  والوصول العمل

  .والعرفان واالمتنان



 قديرـــــــــتكر وـــــــــش
 

 ،هذا البحث لتقديموفقني ويل أمري  الذي يسراحلمد هلل 
 ف

 
 هم لك احلمد ولك الشكرالل

ذينأتقدم جبزيل الشكر لوالدي ووالدتي 
 
سهرا على تربيتي  الل

  وتعليمي منذ أن بدأت حياتي

األستاذ الدكتور الفاضل،  ألستاذي العزيز بشكر خاصتوجه أ
فني بتأطري هذا البحث معمريفرحات 

 
 وكان دوما الذي شر

وأشكره على كل ما فعله من  يف جمال دراسات الرتمجةقدوتي 
 خراج هذا العملإلأجل مساعدتي 

 ي تأشكر زوج
 
 واستفزتني أحيانا ألجل زتني بلالتي لطاملا حف

 متام هذا العملا

شكري لكل من نصحني أو أرشدني أو خالص يسرني أن أوجه 
يف إعداد هذا البحث  بعيدمن قريب أو  أو ساهم معيوجهني 

 بإيصايل للمراجع واملصادر املطلوبة يف أي مرحلة من مراحله
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 مقدمة:

صحبه و آله لى مد وعحمخامت النبيني، سيدان والصالة والسالم على احلمد هلل رب العاملني 

 أمجعني إىل يوم الدين، وبعد: 

 اختزلتف ،آلخرامع  والتفاعل إىل التواصل مع حاجة اإلنسان الفطريةالرتمجة  قد جتاوبتل

 إنتاجات افيه اطعتتق حمطة   لرتسي السحيقة املسافات الزمنية اختصرتو  ةد األلسنتعدّ  العصورمّر عرب 

ن مليم الدينية ر التعاملية نشعكانت   كما  جلغرافيا.ختوم ا كلّ جتاوز  يف تفاعٍل حضارٍي  املعرفيةالبشر 

 على حاجة يعتهيف طب بلج   يالذ حياة اإلنسانين يف اجملاالت اليت طالتها الرتمجة نظرا ألمهية الدّ 

   .اخلالقوجود  أمل يفعبد والتّ التّ 

األخري  كان، و نة ابلقرآالسماوي وكتبهابإلسالم  وأداينه ،ملسو هيلع هللا ىلص مبحمد أنبياءه هللاا ختم ّـ ومل

سعيا لنشره. و إلسالم ريفا ابتع بل وضرورهتا ترمجته ةبرزت أمهيّ خياطب البشرية مجعاء، و بلساٍن عريب 

لنا اآلن أن و  نتهم.الف ألسعلى اختغة العربية لألعاجم تلقني اللّ من  أيسرالرتمجة يف أّن  وال شكّ 

 .ا يسريا وٌمتيسراأمر ترمجة القرآن كانت   إن   نتساءل

لتبيان مدى جناحها أو  ىل الرتمجات املنجزة والنظر فيهاإّن سؤاال كهذا يستدعي العودة إ

عزى ويٌ ، ترمجته بصعوبةقبل العرب  ويعرتف الغرب إخفاقها يف مقاربة الفعل الرتمجي يف نص القرآن.

وللغته  ،من جهة إدراك معانيه الباطنةعلى البشر  يفوق قدرةالذي كالم هللا   القرآن إىل كوناألمر 

 البيانية هخصائص جماراة عن وهم أهل بالغة وبيان العرب عجز   فقدجهة أخرى. من  زةالفريدة واملميّ 
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وعلى الرغم فاليوم،  .الرتمجة عن طريق جتاريهأن  أخرى بلغاتفكيف ، بلغة القرآن نفسها واألسلوبية

  مطروحة. دائمابقيت ر ترمجته مسألة تعذّ  من وجود ترمجات كثرية للقرآن، إال أنّ 

 لفعل الرتمجيابقرآين ص الاإلعجاز البياين يف النّ تكمن أمهية هذا البحث يف كونه يربط ظاهرة 

ي ّـ ة التء الرتمجستعصابعض مظاهر ا رصدلحماولة  بذلك وهو .الرتمجة خصوصا ذرومبسألة تعّ عموما 

، األلفاظو  ث الشكلحيمن  متشاهبة وصيغ تعابري شكل يف ةالقرآن البياني بعض أساليبتٌفرزها 

 قرآين.من سياقها اليها ضدّ ي تؤ ّـ الت والعميقة متاما من حيث املعاين والدالالت الدقيقة خمتلفة هالكنّ 

 اشرمب ق بشكلتطرّ ا مل تأنّ  فعلى الرغم من وجود الدراسات اليت تناولت ترمجة القرآن ومشاكلها، إال

 رتجم. ل املص القرآين ومدى أتثريه يف عرقلة عمإىل اإلعجاز البياين للنّ  ستفيضومّ 

نصا  بصفته لقرآينص ار الرتمجة يف النّ إىل تسليط الضوء على مسألة تعذّ يسعى البحث و  

اطة دراكها واإلحإ عن رتجمامل يعجز دةمبستوايت داللية متعدّ  يف بيانه وأسلوبه ومشحوان اإالهيا مٌعجز 

عن  ةاإلجاب يئا منشتنشد ميكن القول أّن البحث عبارة عن حماولة ، ابختصارو . بكل مكنوانهتا

  مجة".عبارة "إّن القرآن الكرمي غري قابل للرت  يصادفمن  سؤال خيطر ببال كلّ 

ر الرتمجة يف النص القرآين من خالل مناذج من إعجاز "مفهوم تعذ  اختياري ملوضوع  إنّ 

 الرتمجةيف ضوء دراسات ص القرآين االنفتاح على النّ وضرورة قناعيت أبمهية من  انبع التعبري القرآين"

 الثاين. كما أنّ يف املقام  إعجاز القرآن البالغيي وميلي جملال ّـ ل، ومن حبيف املقام األوّ  احلديثة

 إىل مطالعةعادة ما دفعين  بشكل خاص، القرآن الكرمياهتمامي ابلرتمجة الدينية بشكل عام وترمجة 

 ضحة يف خيارات املرتمجنيومن منطلق مالحظايت لالختالفات الكبرية الوا ،ترمجات فرنسية عديدة
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مدى  ر هذا االختالف وعندائما ما وجدتين أتساءل عن سّ  ،نقلهم للمعىنفظية ويف طرق اللّ 

  .ص القرآينرتمجة النّ اإلمكانية الفعلية ل

ن مرمجة القرآن ت تحالةل ابسبني القو  ةالقائم املفارقةإّن إشكالية هذا البحث تنبثق مباشرة من 

، الضرورةالستحالة و ابني و  .انحية أخرىمن اإلسالم للدعوة إىل سعيا  ضرورهتاالقول بو انحية، 

لسؤال عنا إىل طرح ايدف ما هذا، و وبغريها من الّلغات غة الفرنسيةيطالعنا الواقع برتمجات عديدة ابللّ 

 :ايلالتّ 

مدًى ميكن  ىل أي  إ، فإذا كانت ترمجات القرآن الكرمي موجودة وبكثرة على أرض الواقع

  ؟ر ترمجة القرآنعن تعذ   احلديث حينها

 ها:وتطرح هذه اإلشكالية بدورها تساؤالت عديدة، أمهّ 

   مجة امللموسقع الرت ع وا، وهل يتناقض هذا املفهوم مر الرتمجة حتديدابتعذّ  قصدماذا ي 

 ؟بشكل عام

 ما احلاكم يف إمكانية الرتمجة ويف استحالتها؟ 

 ؟مجةللرت  خمتلفا وغري قابلص القرآين نصا اخلصائص اليت جتعل من النّ  ما 

  افة ى إىل كم يتعدّ أ، فقط العرب والعربية على غوياللّ  حتدي إعجاز القرآن يقتصرهل

  البشر ولغاهتم ليصبح إعجازا تٌرمجيا؟

  اليتها يف احلفاظ على وما مدى فعّ ترمجة القرآن الكرمي، املستعملة يف طرق الما هي
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 ؟ قداسته وحمتواه الديين

  من  ة جزء  ة الرتمجحمل املرتجم ولغيتّ ، أم رهي وحدها مصدر التعذّ القرآن  لغةهل

 ر؟ هذا التعذّ 

 : مها فرضيتني رئيستنيكما ويستند حبثنا هذا إىل 

  ّه ن ترمجتععجز ص القرآين نص ديين مقّدس من جهة، وهو ٌمعجز من جهة أخرى، فالالن

 يبدو أمرا حمسوما مسبقا.

 ر الرتمجة ذّ ث عن تعحلديكانت ترمجات القرآن الفرنسية موجودة وبكثرة منذ زمن طويل، فا  إذا

 بل ينطوي على تناقض. خيلو من املنطق

ضع و ي بغية لنظر اا إىل حتقيق أهداف البحث، سنعتمد على منهج وصفي يف الّشق وسعيا منّ 

خصائص بعض ب تعريفهو  ،ةمن انحي ر الرتمجةسألة تعذّ ومساعدته على فهم أفضل مل الصورةالقارئ يف 

يقي من ق التطبابلشّ  قوصعوابت ترمجته من انحية أخرى. أّما ما تعلّ وطرق النص القرآين أسلوب 

لبياين يف عجاز ااإل ذجمنابعض  شرحالبحث، فسنلجأ إىل املنهج التحليلي املقارن، إذ سنعمد إىل 

مث   القرآن،يفلبياين عجاز ايف جمال اإلأراء بعض املفسرين واملختصني معتمدين على  التعبري القرآين

 كماان متاحا،  كديل إن  الب حليل والتقييم وتقدميص األصلي مع التّ ابلنّ  نقابلهانستعرض الرتمجات و 

ة فظياللّ مجني ات املرت خيار  لنقف عند مثال مع كلّ  مبقارنة الرتمجات فيما بينها منتظموسنقوم وبشكل 

 . يةغة الفرنسص العريب وترمجته يف اللّ ومدى توفيقهم يف فهم النّ عنوية وامل

 مة وأربعة فصول وخامتة.م حبثنا هذا إىل مقدّ ووفقا للمناهج املتبعة، سنقسّ 



 مقدمــــــــــــــــــــة

 

 ج
 

ئية إمكانية عن ثنا املةل إطارا نظراي خالصا حناول من خالله تقدمي فكرة شسيكون الفصل األوّ 

ىل إمجة استنادا ية الرت مكانإب تؤمنيف الرتمجة  صنيوخمتّ  ملفكرينرها، حيث سنسرد آراء  الرتمجة وتعذّ 

غات للّ ئلة بتقاسم اغة القالية للّ النظرايت الشمو إىل  أساساجوع معطيات واقعية عن ممارسة الرتمجة وابلرّ 

ر تعذّ ب تعتقدء  ار أسنعرض أيضا  ي من شأنا تسهيل عملية الرتمجة. يف املقابل،ّـ الكثري من العناصر الت

ووسائل  يورفولوجا املتصنيفهغات من حيث بناء  على االختالفات اجلذرية يف أنظمة اللّ الرتمجة 

ولت ومبمن نظرايت ه اقا أيضانطالو ، املرتبطة هبا والفكرية تعبريها وكذا اخللفيات الثقافية واالجتماعية

قائل الو  الوسط رأيفصل ابلم الاحلديثة والقائلة برؤى العامل املختلفة ابختالف جتارب اإلنسان. وسنخت

 ة الرتمجة. ة عمليّ بنسبيّ 

 أسلوبه ائصتلف خص خمرق إىلمن خالل التطّ  ص القرآينا الفصل الثاين فسنفرده لتعريف النّ أمّ 

آين ص القر ة للنّ بشكل عام واخلصائص األسلوبي ص الديينعن خصائص النّ ، إذ سنتحدث فحواهو 

خصائص  ن تناولماملختلفة و  وجوهه الكثريةاإلعجاز ب ظاهرةوسنتطرق أيضا إىل  بشكل خاص.

 . أخرى ىل لغاتإ تهة ترمجعمليّ  تنفيذتلك اخلصائص يف  . وسنختم احلديث مبدى أتثري كلّ فحواه

نتطرق سإذ ، لكرمياوعن الفصل الثالث، سيكون فضاء  للحديث عن طرق ومناهج ترمجة القرآن 

منظور  ومناملعنوية.  أوريية التفس والرتمجة احلرفية طريقتني مها: الرتمجةإىل ومن منظور ديين يف البداية 

نوع اسي هو هذا السواألل ألوّ ا اهتمامها أنّ  ابهلرمينوطيقا ابعتبار التفسرييةالرتمجة  ترمجي، سنحصر

  ملعىن.اب االهتماملى عأساسا  ا تقومللرتمجة املعنوية ابعتباره التأويليةالنظرية  سنقرتح صوص، مثّ من النّ 

م بعدها له بنبذة عن اتريخ الرتمجات الفرنسية للقرآن، مث نقدّ ا الفصل الرابع التطبيقي، فسنستهّ أمّ 
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املظاهر صحاهبا. وسنستعرض بعدها بعض أب عريفالتّ حبثنا مع ي سنعتمدها يف ّـ ة التالرتمجات الفرنسيّ 

 عة وغريها.البسملة وأمساء سور القرآن واحلروف املقطّ  كرتمجةء الرتمجة يف القرآن الكرمي  ستعصاالعامة ال

ة إىل مخس فئات هي: القرآنية املختارة حسب أساليبها البالغيّ  مث سننتقل إىل استعراض النماذج

سنذكر مع   التوكيد. وتباعا، اواالختالف، الرتادف، احلذف والذكر، التعريف والتنكري وأخري التشابه 

غي ونقابل صون يف لطائف إعجاز القرآن البالرون واملختّ املفسّ  يذكرهمثال وجه اإلعجاز كما  كلّ 

)نشري يف  ليهاة. مث سنعمد بعدها إىل حتليل الرتمجات والتعليق عاملعاين املستنبطة ابلرتمجات الفرنسيّ 

، قة مباشرة أبوجه اإلعجازعناصر الرتمجة املتعلّ على غالبا تعليقنا وتعقيبنا سيقتصر  هذا الصدد إىل أنّ 

أمكن وسنحاول تقييم الرتمجات ومل ال تقوميها إن  إذ ال يسع املقام للتعليق على ترمجة اآلية أبكملها(

 كما سنقارن بني الرتمجات يف حدّ   ص األصلي.نّ لدالالت القرآنية يف الابلرجوع إىل املعاين وا ذلك

ختلف الفروق املعنوية والداللية مل ماستيعاهب أكد من مدىذاهتا للوقوف على اختالفات املرتمجني والتّ 

  ة الرتمجة.   مدى أتثريهم يف توجيه عمليّ و  التعابري القرآنية املتشاهبة، حتملها اليّت 

إىل إعطاء العمل طابعا  هتدف من املصادر واملراجع اليّت يرتكز إجناز هذا البحث على جمموعة 

أندري و بالشري رجييوترمجات  القرآن الكرمي وٌيشّكلعلميا، ابإلضافة إىل إضفاء املصداقية عليه، 

ره واختياران هلذه الرتمجات حتديدا نربّ البحث.  ة هذاملدونّ  ةاللبنة األساسيّ  وزينب عبد العزيز شوراكي

زها عن األخرى؛ فرتمجة ترمجة هلا ما مييّ  كلّ   ة خمتلفة، كما أنّ ة ودينيّ من خلفيات ثقافيّ  بكون املرتمجني

أاثرت اهتمام  شوراكيأتتينا مباشرة من املوروث اإلستشراقي مبا له وعليه من مآخذ، وترمجة  بالشري

زينب عبد ة، وترمجة يّ ة والعربالعربيّ  غتنياللّ  واعتمادها على تقارب بطريقة تنفيذها صنيواملختّ  قادالنّ 
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حظيت مبباركة األزهر العتبارها ترمجة موضوعية ونزيهة قضت فيها صاحبتها مثاين حديثة  العزيز

 ا ألجل إجنازها.ساعة عمل يوميّ  ةل مخس عشر سنوات مبعدّ 

وعلوم للجاحظ،  كتاب احليواننظري إىل أعمال كثرية نذكر منها ابلعربية: ق السنستند يف الشّ 

غات األجنبية للجرجاين. وابللّ  دالئل اإلعجازلزرزور حممد عدانن و وإعجازه: واتريخ توثيقهالقرآن 

 A linguisticو  "جلورج موانن" Les problèmes théoriques de la traduction نذكر:

theory of translation "و لكاتفورد "A textbook of Translation " لبيرت نيومارك" وDes 

différentes méthodes du traduire ""فنذكرق التطبيقي ا يف الشّ وغريها. أمّ  لشالير ماخر 

 التعبري القرآينوكتايب ، البن كثريتفسري القرآن العظيم والبن منظور،  لسان العرب: مثاال ال حصرا

حلسن فضل إعجاز القرآن الكرمي امرائي، ولفاضل صاحل السّ وبالغة الكلمة يف التعبري القرآين 

   اح الشني، إضافة إىل عدد من الرتمجات الفرنسية للقرآن الكرمي.لعبد الفتّ صفاء الكلمة و عباس،

عنا نعثر يف نطاق اطالّ دة، ومع ذلك مل ي تناولت ترمجة القرآن الكرمي كثرية ومتعدّ ّـ التالدراسات  إنّ 

سوى  بشكل صريح ومباشر بظاهرة اإلعجاز البياين مقروانرتمجة الر على دراسات عاجلت مسألة تعذّ 

مجي يف القرآن الكرمي، حنو بناء نظرية بيانية لرتمجة معاين اإلعجاز الرتٌ دراسة واحدة كانت بعنوان: 

وهي مقال صدر   من جامعة القاضي عياض مبراكش. عبد احلميد زاهيد، لصاحبها القرآن الكرمي

أّن اإلعجاز الرتمجي  الكاتبمن خالله يعترب  عن مركز ترمجة معاين القرآن الكرمي وتكامل املعارف،

أتطري واستيعاب الفعل  نظرايت الرتمجة يف كلّ وجه آخر من وجوه إعجاز القرآن انطالقا من عجز  

وفرة للقرآن يف أداء الوظيفة البيانية للغة الرتمجات املتّ  الرتمجي يف القرآن، وانطالقا أيضا من عجز كلّ 
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يقرتح ما مراحلها على استحالة ترمجة القرآن، إاّل أّن صاحبها  كلّ يف  ت ّصر ومع أّن الدراسة القرآن. 

على أربعة مطالب هي: مطلب الوعي الرتمجي  ي تقوم حسبهّـ ميه ابلنظرية البيانية لرتمجة القرآن والتيسّ 

، استيعاب اجلانب هظرية من شأنا حسبالنّ  وهذهغوي واملطلب الشرعي واملطلب الثقايف. واملطلب اللّ 

ووصفية يف  موجزةالبالغي عند ترمجة القرآن. وختتلف هذه الدراسة عن موضوع حبثنا يف كونا 

تنطلق من مناذج من إعجاز القرآن البياين لتقف على حقيقة  ةجمملها، بينما تكون دراستنا تطبيقي

 ر الرتمجة. ر الرتمجي يف القرآن دون إصدار حكم مطلق بتعذّ لتعذّ ا

ة  فهي كثري  كرميقرآن الة اليف ترمج أو تطبيقية بشكل عام الدراسات اليت تناولت جوانب نظريةا أمّ 

ة رفية يف ترمجهوم احلمف :ندراسة بعنوا على سبيل املثال ال احلصر، ونذكر يف هذا السياق، كما قلنا

 حات معمريفر  دكتورال ذغة الفرنسية لصاحبها األستا، وهي أطروحة دكتوراه ابللّ القرآن الكرمي

 ل بعض نظرايتقد تناو و بيق، فيها إىل الفعل الرتمجي من خالل الربط بني النظرية والتطق والذي تطرّ 

ألعالم ارتمجة أمساء بعلقة تّ مابت ينية، كما وتناول صعو ي تقرتح طرائقا لرتمجة النصوص الدّ ّـ الرتمجة الت

ان: رى بعنو خأومثة دراسة  فية.مى يف ميدان الفعل الرتمجي ابحلر يف القرآن، وهي غالبا ما تطرح ما يسّ 

عن جملة  ل صادرمقا ، وهيأمينة أدردورللمغربية الدكتورة  إشكال ترمجة املصطلح اإلسالمي

 ريه الكاتبة إىل مسألة تعذّ فقت تطرّ ، الرابط –الدراسات واألحباث للتعريب  الدراسات املعجمية ملعهد

 . ة واجلهاد واهلجرة والزكاةة مثل: األمّ املصطلحات اإلسالميّ 

ر ترمجة القرآن ونفي إمكانيتها بشكل حال من األحوال أتييد حكم تعذّ  أبيّ  ال يزعم هذا البحث

 حقق منها من خالل أمثلة ملموسة.والتّ  ربعض مواضع التعذّ  بقدر ما يبحث يف منشأ نائي
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الدراسة  قد. كما أنّ اس ومعّ القرآن حسّ ترمجة جمال و  ومتشعب موضوع اإلعجاز البياين واسعف

يف  هاال ميكن تعميمو  نتائجها نسبية ايلمن أمثلة اإلعجاز البياين وابلتّ  عدد حمدوداقتصرت على 

 عاء أنّ ال ميكن االدّ  ومن جهة أخرى،. ، هذا من جهةحكم استحالة ترمجة القرآن بشكل مطلق

أو  تربير عجز الفعل الرٌتمجيل ليست معياراايل ابلتّ ي اخرتانها هي األفضل، ّـ ة التالرتمجات الفرنسيّ 

غوي يف اللّ معتقد اإلعجاز  نّ جيب اإلشارة إليها وهي أ ةمهمّ ة سيّ . وهنالك نقطة أساالقرآن يف جناحه

املسلمني التسليم هبذه احلقيقة وما ينجّر عنها  ع من غريال نتوقّ وعليه خاص ابملسلمني فقط، القرآن 

 من فشل يف الرتمجة. 

الرتمجة  يف علم صةختّ ة املالعربيّ  املصادرنقص ف صعوابت،ل من المل خي البحث هذا إجناز إنّ 

  ضوء دراساتيف رهاذّ وتع ة الرتمجةعن مسألة إمكانيّ  وواضحة شاملة ةإخراج فكرة عربيّ صّعب علينا 

ي ّـ لقرآن التعلوم ا مراجعو وعلى النقيض من ذلك، فمصادر . مها للقارئ العريبنقدّ  الرتمجة احلديثة

واجهنا على ينها، فاضلة بغزيرة إىل درجة تصعب املفص القرآين وخصائص النّ تتناول ظاهرة اإلعجاز 

بشكل  حثوضوع البمختدم   القرآينعبريالتّ يف  اإلعجاز البياينصعوبة يف انتقاء أمثلة عن إثر ذلك 

  نفعلى الرغم م البحث، يف ي اعتمدانهاّـ . وبدرجة أقل واجهتنا صعوبة يف اختيار الرتمجات التدحمدّ 

 هل.لسّ األمر ابراسة والبحث ليس اختيار أنسبها للدّ  أنّ  إاّل ا، نسبيّ كثرهتا وتوفرها 

 يفولو قدرا يسريا ونساهم  القارئ الكرمي عاتيف مستوى تطلّ  نكونو  قناوهللا نسأل أن يوفّ 

ملن يرغب  وسندا ، وأنمل أن يكون عملنا هذا منطلقاالتساؤالت املطروحة يف البحث علىاإلجابة 

 مجة.ة الرتّ بعمليّ  البياين يف القرآن الكرمي وربطه اإلعجاز دراسةوغل أكثر يف التّ 
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 : إمكانية الرتمجة وتعذرهاالفصل األّول

 متهيد

 ة الرتمجةإمكاني-1

 اجلانب النظري-1-1

 ة الرتمجةمكانيإالنظرية الشمولية لّلغة و -1-1-1

 الكونية الكليات-1-1-1-1

 البيولوجّية الكليات-1-1-1-2

 السيكولوجّية الكليات-1-1-1-3

 الّلغوية الكليات-1-1-1-4

 ةالثقافي الكليات-1-1-1-5

 نظرية املواضعة واالصطالح-1-1-2

 اجلانب التطبيقي-1-2

 تعّذر الرتمجة-2

 (نظرية رؤى العامل) اهلمبولتيةالنظرية للرتمجة و  غويالتعذر اللّ -2-1

  للرتمجةالثقايف ر التعذّ -2-2
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 املفهوم العام للثقافة-2-2-1-2

 الرتمجة من اجلانب الثقايف ةاستحالمواطن -2-2-2

 األسلوب-2-2-2-1

 تعّدد معاين الّلفظة-2-2-2-2

 استحالة ترمجة الشعر-2-2-2-3

 استحالة ترمجة النصوص املقّدسة-2-2-2-4

 مفهوم القرآن-2-2-2-4-1

 استحالة ترمجة القرآن-2-2-2-4-2

 نسبّية الرتمجة-3

 مفهوم نسبّية الرتمجة-3-1
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 متهيد:

بكثرة يف حقل  املتداولةأو استحالتها أو عدم قابليتها، من املواضيع  تعذر الرتمجة يعّد موضوع

حيث إّن أغلب املنظرّين يف هذا اجملال قد تطرقوا بشكل أو آبخر إىل هذا  ؛مجية احلديثةالدراسات الرتُ 

نشري يف هذا الصدد إىل أّن أغلب مجي. ومن األمهية مبكان أن اإلشكال املطروح عند ممارسة الفعل الرتُ 

غري الّلغة العربية، كون التنظري يف جمال علوم الرتمجة عند العرب  أخرى ما ورد يف هذا الشأن كان بلغات

مقارنة ابألشواط الكبرية اليت قطعها الغرب يف هذا الصدد. ومن هذا املنطلق، ويف بداايته ال يزال حمتشما 

ى له اإلحاطة هبذا املوضوع ـمجع ما أمكن مجعه للقارئ العريب حّّت يتسنّ تربز أمهية التطّرق للموضوع و 

 مجية.راسات الرتُ يف الدّ  اجلديل

أمر الرتمجة حقيقة كون  نّ أاحلديث عن قابلية الرتمجة من عدمها على مفارقة مفادها  ينطوي

اإلشكالية مل تعد مطروحة  أنّ من وعلى الرغم  تها.طرح القائل بعدم قابليالتعارض مع ت ،واقع وملموس

ض نفسها يف جمال الرتمجة ا ال تزال تفر أنّ  إالّ  -ممارسة الرتمجة يوميا يثبت قولنا هذا أنّ  امب–يف يومنا هذا 

تعذر مصطلح وإن بدا  ؛ حيث إنّهبنصوص اجلودة هنري ميشونيكميه أو فيما يسّ  ةالدينيّ ة و الشعريّ 

. امن التعقيد ما جيعل أمر اإلحاطة به عسري حامال ابطنه يبقى  ،مرا بسيط التعريفأمن ظاهره الرتمجة 

 .  الفلسفية منهارُتمجية وحّّت الغوية و لّ الاوية ز الاربة هذه املسألة من متت مق وقد

قسم . أّما القسمني  واملنظرين إىلنيالدارسّسم ق  قد مجّية، ة الرتُ العمليّ يف تصنيف فاالختالف  

الثاين القسم يف حني أّن  ،اتمى ابلكليّ ما يسّ وجود إىل  إمكانّية الرتمجة استناد  فكرة ب ادينفياألّول 

 االختالفات الّلغوية بني اجملتمعات:يرفض هذه اإلمكانية من منظور 
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« The idea of the translatability/ untranslatability of texts has divided 

scholars in two, the universalists and the monadists. The former propose 

the possibility to translate due to the existence of language and culture 

universals, whereas the latter claim that translation is impossible mainly 

because each linguistic community codifies reality in its own particular 

manner, which may not reflect the habits of another community in an 

absolutely accurate way. »1 

. زتاليبنوأنصار فلسفة  : الشموليونقسمني ىلالدارسني إ تهاواستحالالرتمجة ّسمت فكرة إمكانية لقد ق  "

ثاين الّلغوية والثقافية، يف حني أّن القسم ال اتالكليّ أّما القسم األّول فيقرتح إمكانية الرتمجة بفضل وجود 

قة مطلقة بدّ  اليّت قد ال تعكس اقّنن الواقع بطريقتهت غويّةل مجاعةكّل   وأنّ ينادي ابستحالة الرتمجة خاصة 

 ."2ىر ت مجاعة أخعادا

اليّت من  اريفعض التعبع االمكانية واالستحالة، نعرّج على و يف موض جقبل الولو و  ،يف البداية

 شأنا أن تضع القارئ يف الصورة.

املعاجم  ط إىل أنّ )نشري فق intraduisibleغة الفرنسية هذا التعريف لكلمة للّ  الروس ورد يف معجم

أوردته فقط بصيغة و " بصيغة املصدر intraduisibilitéعنا عليها مل تورد كلمة "الفرنسية اليت اطلّ 

  الصفة(:

Larousse : 

« Qu'il est impossible de traduire dans une autre langue : Texte intraduisible. »3 

                                                           
1 -Bîrsanu, Roxana Stefania, T.S Eliot’s The Waste Land as a Place of Intercultural Exchanges: A Translation 
Perspective, Cambridge Scholars Publishing, 2014, p. 109. 

 الواردة في هذا البحث هي من عملنا الخاص.  تكّل ترجمات االقتباسا 2
3 -https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/intraduisible/43958?q=INTRADUISIBLE#43882. 
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 "  .أي ما تستحيل ترمجته يف لغة أخرى: نص غري قابل للرتمجة أي: "

 تايل: التعريف ال " مصطلحات تعليم الرتمجة" ورد يف كتابابإلضافة إىل أنّه قد 

Intraduisibilité "   ابملتمّنع من يقصد  ..كّل ما يتعذر أو يتعّسر ترمجته.  أو املتمّنع عن الرتمجة: هو

ومة اليت يبديها النص حيال املرتجم وتسقط هذه الدرجات الواحدة تلو األخرى الرتمجة درجات املقا

أمام عّدة املرتجم الّلغوية واملعرفية على أن يبقى املرتجم يف احلالني مرتمجا فال ينقل صك ملكّية النص 

 1  ".املصدر إىل نفسه

ملمنوع من الرتمجة" قياسا امصطلح "  إطالق ،واملذكور آنفا ،كما اقرتح فريق ترمجة الكتاب حنو العربية

 على املمنوع من الصرف.  

زا كبريا من اهتمام الباحثني حيّ  شغلت من القضااي اليّت  استحالتهامسألة قابلية الرتمجة و إذن  دتعّ 

من الثنائيات ىل كونا ابإلضافة إ،  الفالسفةوعلماء لغة وحّّت هذا اجملال من مرتمجني ومنظرين يف 

املعرفة. من قل ذا احلاية التنظري هلمجية منذ بدلدراسات الرتُ لز ميّ فرزها الفكر الثنائي املأاإلشكالية اليت 

فهما  ؛حدوثها أيضا احلديث عن استحالة الرتمجة دون ربطها إبمكانية ، ال ميكنفمن هذا املنطلق

بني دارسني إىل صنفني انقسام ال بيد أنّ ان متالزمان ومالزمان لعملية الرتمجة يف آن واحد. مفهوم

نسبية واندى ب اسط العصأمسك بو مل مينع من وجود قسم اثلث ، منهاومتشائم  لرتمجةإبمكانية امتفائل 

   ال هي مستحيلة متاما وال هي ممكنة دوما.   :الرتمجة

                                                           
 .113، ص. 2002، تر: جينا أبو فاضل وآخرون، مدرسة الترجمة، بيروت، مصطلحات تعليم الترجمةدوليل، جون وآخرون،  - 1  
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ابإلمكان بينما خيص  لنيالقائل خيص األوّ  ،راء املختصني يف حمورينآارأتينا أن نستعرض  ،ومن هنا

 العملية. ا ابحلكم الوسط القائل بنسبية هذهممث نتبعه ،ابالستحالة القائلنيالثاين 

 إمكانية الرتمجة:  -1

يف ماهية  صيغت اريف اليّت بعض التع صتفحّ احلديث عن إمكانية الرتمجة إىل إعادة  انجيرّ 

آبخر ا تقارب بشكل أو نّ أ إالّ  ،حبت نظريطابع التعاريف ذات هذه أّن وعلى الرغم من  .الرتمجة

 .مسألة اإلمكانية

 ف الرتمجة على النحو التايل:مثال يعرّ  J. C Catfordكاتفورد . س.  ونجف

« Translation is the replacement of textual material in one language (SL) by 

equivalent textual material in another language (TL) »1 

)اللغة  كافئة يف لغة أخرىمغة املصدر( مبادة نصية " الرتمجة هي استبدال مادة نصية يف لغة ما )اللّ  

 ."اهلدف(

 كما يلي:  Warner Koeller وارنر كولر ويعرفها

« La traduction est une opération de transcodage ou de substitution au cours 

de laquelle les éléments A1, A2, A3…du système linguistique L1 sont 

remplacés par les éléments B1, B2, B3…du système linguistique L2 .»2 

                                                           
1 -Catford, J. C, A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics, Oxford University Press, 
Oxford, 1965, p. 20. 
2 -Koeller, Warner, Grundprobleme der Übersetzungstheorie, Unter besondere Berückssichtizung swedish – 
deutscher Ü bersetzungfälle. Bern : Francke 1972, p. 69, in A. F. Takam, De la Traduisibilité et de 
l’Intraduisibilité : Une Approche Linguistique de la Traduction, Delhousie University, , pp. 84- 95. 



إمكانية الترجمة وتعذرها                                                                                                                                     الفصل األول:   

 

9 
 

غوي من النظام اللّ  3أ، 2، أ1أ م من خالهلا تغيري العناصريتّ  ،أو استبدال رامزةمُ عملية  الرتمجةتّعد  "

 " .(2النظام اللغوي )لمن  3ب، 2ب، 1(، ابلعناصر ب1)ل

. مها نظري واآلخر تطبيقيّمني، أحدعلى جانبني مه إبمكانية الرتمجة ايل، يرتكز املناديوابلتّ       

مجية يثق يف قدرة العملية الرتُ  مجةيربهن على أّن املؤيد لقابلية الرت ولية واالصطالحية فوجود النظريتني الشم

املعامالت السياسية والتجارية  يفت، كما أّن االعتماد على الرتمجة منذ القدم على نقل األفكار بني الّلغا

 . والعسكرية، لدليل واضح وبرهان قاطع على قابلية الرتمجة

  اجلانب النظري:-1-1

 غة وإمكانية الرتمجة: الشمولية للّ النظرية -1-1-1

عل من عملية الرتمجة جيغات بني اللّ  ات الرتمجيةالكليّ وجود  إىل أنّ  لنظريةيذهب أصحاب هذه ا

 أمرا واقعا ومضموان.

يف كتابه  اتالكليّ ثا عن هذه حدي Georges Mounin جورج مواننغوي الفرنسي للّ كان قد  و      

  فهاوقد عرّ ، Les Problèmes Théoriques de la Traduction املسائل النظرية يف الرتمجة

 :كما يلي

« les universaux sont les traits qui se retrouvent dans toutes les langues – ou dans 

toutes les cultures exprimées par ces langues. »1 

                                                           
1 -Mounin, Georges, Les Problèmes Théoriques de la Traduction, Editions Gallimard, Paris, 1963, p. 196. 
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تلك  عنها  تعرّب افات اليّت الثق كلّ غات، أو  اللّ  كلّ   يّت تنطوي عليهااخلصائص ال يف اتالكليّ تتمّثل "

 ."غاتاللّ 

  ، هي:مخسة أنواعقّسمها إىل وقد 

 : les universaux cosmogoniquesالكونية  اتالكليّ -1-1-1-1

 اليّت  يسحاسوصف األتساعده على لعبارات ختتلف من لغة إىل أخرى  نسانيستعمل اإل

اض يف درجة حرارة جسمه، خنفاباالنسان حيّس  ،تقوم القيامةمنذ األزل وحّّت . فالطبيعة تسّبب فيهات

  j’ai froidربد أو : أحّس ابلفيعرّب عن ذلك اإلحساس بعبارات من قبيل ألسباب نفسية أو جسدية،

كانياته. وإن ...إخل، فنرى هذا الشخص يلبس معطفا أو يستعني ابلتدفئة حسب إم I’m cold أو

ها من األمور اليّت ال يتسّبب ، وإن حّل الظالم، خل د إىل النوم...وغري لةاملظّ سقط املطر رأيناه يستعمل 

 :وأينما كانلغته لكّنه حّيس هبا ويفهمها ويتكّيف معها مهما كانت  ،فيها هو

« Alors, en face de quelques notions exceptionnelles, on découvre toute la zone 

des universaux écologiques : le froid et le chaud, la pluie et le vent, la terre et le 

ciel, le règne animal et le règne végétal, les divisions planétaires du temps, jour et 

nuit, parties du jour, mois d’origine lunaire, année luni-solaire, cycle de la 

végétation »1 

                                                           
1 -Op. Cit, p. 197. 
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: اإليكولوجية اتابلكليّ اصة وجود بعض املفاهيم االستثنائية، نكتشف كّل املنطقة اخل وإزاء لتايل،واب"

قت، الليل والنهار، فرتات ت الو قسيماوتالنبات، احليوان و و األرض والسماء، و الريح، و  املطرو ، احلرّ و  الربد

 "ودورة احلياة النباتية.، والشهور القمرية والسنة القمرية الشمسية النهار

 : Les universaux biologiquesالبيولوجية  اتالكليّ -1-1-1-2

لرتكيبة الفيزيولوجية ام يتقامسون الكوكب نفسه وهو األرض، ومبا أنّ مبا أّن البشر يتشاركون  

حساس كلون، واإلإلحساس ابجلوع ولذلك أينفسها، أي يدين ورجلني ورأس، سيتشاركون ال حمالة ا

كي حيـمي جهازه   ابلعطش ولذلك يشربون. كما أّن كّل شخص يتنفس وإالّ سيموت، وكّل شخص ينام

ّل شخص يشعر ابحلب ك. كما أّن  كي يطرد السموم من جسمه، وما إىل ذلك  ويتعّرقالعصيب واملناعي، 

 غات املختلفة:اللّ  يف متساوايوالكره والقلق واخلوف واألمان...إخل. يقتضي هذا التشارك تطورا 

« Comme tous les hommes habitent la même planète et ont en commun d’être 

hommes avec ce que cela comporte d’analogies physiologiques et 

psychologiques, on peut s’attendre à découvrir un certain parallélisme dans 

l’évolution de tous les idiomes »1 

ألمر من تشاهبات امبا يقتضي ، اوكب ذاته ويتشاركون يف كونم بشر البشر يسكنون الك " مبا أنّ 

  ".لتعابريا كلّ   رتطوّ  اكتشاف نوع من التوازي يف ه من املتوقعفيزيولوجية وسيكولوجية، فإنّ 

 

                                                           
1 Martinet, André, « Réflexions sur l’opposition verbo- nominale », Journal de psychologie, XLIII (1950), 99- 108, 
in Georges Mounin, Les Problèmes Théoriques de la Traduction, op. cit, p.197. 
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  : Les universaux psychologiques السيكولوجية  اتكليّ ال-1-1-1-3

 السبب ثريا دون أن يكونأيكل ك أبنّه أحياان س بصداع يف رأسه؟ من مّنا ال حيسّ من مّنا ال حيّ 

مقنعا لذلك؟ فمثل و  واضحاهو اجلوع؟ من مّنا ال يرغب أحياان يف البكاء دون أن يكون هناك سببا 

وتصرفاته من جهة،  هذه األمور وغريها جتعل اإلنسان يقتنع بوجود جانب خّفي يتحّكم يف مشاعره

سبّبه يقد فالصداع  من جهة أخرى. هذا اجلانب اخلّفي هو اجلانب النفسي، يالفيزيولوجوضعه ويف 

 ،دون اإلحساس ابجلوع كثر األكلوهو األمر الذي قد جيعله يُ القلق وكثرة التفكري يف أمور سيّئة، 

. ة أو حّّت السمنةوجية ابلبدانفيتهّرب من مشاكل معّينة منشغال ابألكل ممّا ينعكس على تركيبته الفيزيول

ن يعتقد اإلنسان أنّه نساها، والرغبة يف البكاء انجتة عن تراكمات داخلّية جملموعة من املشاكل واألحزا

يؤّدي حّّت  ،كاحلزن الشديد  لكّنها خمزّنة. بل وأكثر من هذا، فقد أثبتت الدراسات أبّن اجلانب النفسي

بني البشر أمجعني مهما ة هذه األمور مشرتكّل كفإىل املوت.  املؤديةإىل اإلصابة ابألمراض اخلبيثة 

 :تواجدهم وبُعدت أماكن اختلفت لغاهتم

« S’il y a quelques attitudes très générales communes à toutes les langues du 

monde, elles tiennent au type mental de l’espèce humaine et il faut en demander 

l’explication à la psychologie »1 

الذي لجنس البشري، ل الذهيننمط الـإىل  تشارك البشر يف سلوكيات عامة على اختالف لغاهتم،يرجع "

    علم النفس." لعودة إىلاشرحه جب ستو ي

                                                           
1 -Serrus, Charles, Le Parallélisme logico- grammatical, Alcan, Paris, 1933, p. 104, in Les problèmes théoriques 
de la traduction, op. cit, p. 203. 
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 :Les universaux linguistique غوية اللّ  اتالكليّ -1-1-1-4

األسس ، ابعتبار أّن ذلك من عادة ما يهّتم املرتجم إبتقان الّلغتني املنقول منها واملنقول إليها 

ز إىل إبرا -صوصوجه اخل-األوىل اليّت جيب أن يتوّفر عليها أّي مرتجم؛ لذلك فهو يذهب على 

 شارل ابليه أنّ ة. فنجد مكامن االختالف بني لغات العامل، حّّت أيخذها بعني االعتبار أثناء الرتمج

اليت درست هذا املوضوع  ت ؤلفافامل -ا مل تقم على يدهـهبيد أنّ -ر يف أسلوبية مقارنة ل من فكّ هو أوّ 

 et J. Darbelnet J. P داربلين جلون بول فيين وجونكانت بني الّلغتني الفرنسية واالجنليزية 

Vinay  1958 ، أللفريد مالبالنبني الفرنسية واألملانية و Alfred Malblanc  1961،  وبني

 لنقاط الفاصلة بني الّلغات.رصد ا واليّت مّت فيها ،1979عام لسكافيه وأنثرافيا  الفرنسية واإليطالية

كيز عليه، أال وهو نقاط تالقي مل يهملوا اجلانب الذي يتعنّي على املرتجم االلتفات إليه والرت بيد أّنم 

 ابلكلياتم بصدد االهتمام هبذا يكون املرتج .وتُثبت إمكانيتهاالّلغات اليّت تّسهل عملّية الرتمجة 

 الّلغوية:

« S’il est bon, d’une part, que les traducteurs soient conscients des traits qui 

distinguent les langues les unes des autres, il est également bon, d’autre part, 

qu’ils apprennent à reconnaitre des traits qui se retrouvent dans toutes les langues 

et qui fondent la possibilité même de la traduction, à savoir les universaux 

linguistiques. »1  

                                                           
1 -Margot, Jean- Claude, Traduire sans Trahir : La théorie de la traduction et son Application aux Textes 
Bibliques, L’Age d’Homme, Lausanne/ Suisse, 1979, p. 74. 
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 املناسبن جهة، فمن ، مالّلغاتتفصل بني أن يدرك املرتمجون املالمح اليّت  املناسب"إن كان من 

د يف كّل الّلغات واليّت التعّرف على املالمح اليّت تتواج كيفية أيضا، ومن جهة أخرى، أن يتعّلموا

 ة."غوياللّ  اتالكليّ مكانّية الرتمجة، أال وهي إلتؤّسس 

ّلغات، لكّن هذا مل يدم املواطن اليّت ختتلف فيها ال وضيحسانيات قدميا على تاللّ  عكفت لذلك     

هو ن الناحية الّلغويّة طبعا )و الضوء على املواطن اليّت تتشابه فيها الّلغات م غدت هتّتم بتسليط األنّ 

 :(على قابلية الرتمجة بني لغات العامل برهان

« On sait qu’après une période où la linguistique a insisté fortement sur les 

différences qui opposent entre elles les diverses langues communes, la recherche 

actuelle entreprend au contraire de déceler quels sont les points communs à 

toutes les langues, quels sont les caractères universels du langage, qu’on appelle 

aussi parfois universaux linguistiques. »1 

الّلغات خمتلف  تقابل فات اليّت الفرتة اليّت أكّدت فيها الّلسانيات وبقّوة على االختال بعدو "نعلم أنّه 

كة بني كّل الّلغات النقاط املشرت يف اكتشاف على العكس،  ،يشرع البحث احلايل اجلديد ،املشرتكة

 ية."غو اللّ  اتابلكليّ  -يف بعض األحيان–أيضا  ندعوهاوكذلك اخلصائص الشاملة لّلغة واليّت 

 قدرا من األمهّية:  -ديةكاللسانّيات التولي-كما أولتها فروعها ،  اتالكليّ هبذه  الّلسانيات هتّتم

« Une des toutes dernières écoles linguistiques –la grammaire générative 

transformationnelle-, dans son désir d’édifier une théorie linguistique générale, 

proclame-t-elle aussi la nécessité de découvrir de tels universaux. »2 

                                                           
1 -Amacker, René, Linguistique Saussurienne, Librairie DROZ, Genève- Paris, 1975, p. 103. 
2 -Schmidely, Jack, La Personne Grammaticale et la Langue Espagnole, Editions Hispaniques, Paris, 1983, 
introduction. 
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اكتشاف تلك الكليات،  بضرورة -النحو التوليدي التحويلي-احلديثة املدارس الّلسانية إحدى تنادي "

 "قصد صياغة نظرية لسانية عامة.

ابرسية  وحاتلل يف مقدمة ترمجته األملانية يكتب  Walter Benjaminوالرت بنيامني هذا و 

tableaux parisiens،  لريبودلصاحبه  أزهار الشروهي جزء من الديوان الشعري الشهري 

Baudelaire قائال : 

« Translation is a form, to comprehend it as form one must go back to the original, 

for the laws governing the translation lie within the original, contained in the issue 

of its translatability »1 

 قضية إمكانية ترمجته، الذي جنده يف إىل األصل يتعنّي الرجوع ا كشكل، ولفهمهالرتمجة شكال تّعد"

 ."ألصلاب تعّلقتكم الرتمجة أّن القوانني اليّت حت ابعتبار

ادة ما تُعترب النصوص عإذ  ؛يح بقابلّية ترمجة أّي نص دون استثناءصر  ففي هذه املقولة اعرتاف 

صادية...إخل وذلك العتبارات واالقتالعلمّية سهلة للرتمجة مثل النصوص القانونية والطبّية  وأالتقنّية 

املرتجم عن عجزه  عربعادة ما ياعية واخلالّقة من شعر ورواايت، عديدة، يف حني أّن النصوص اإلبد

  عن
ُ
د على فيؤكّ  بنيامنييدة. أّما ستقِبلة، وذلك أيضا العتبارات عدنقلها من لغتها األم إىل الّلغة امل

 إمكانية ترمجة هذه االبداعات كغريها من النصوص:

« The translatability of linguistic creations ought to be considered even if men 

prove unable to translate them.»2 

                                                           
1 -Bullock, Marcus and W. Jennings, Michael, Walter Benjamin: Selected writings volume 1 1913-1926, The 
BELKNAP Press of Harvard University Press, London/ England, p. 254. 
2 -Op. cit. 
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 ن عجزه عن ترمجتها."اعتبار االبداعات الّلغويّة قابلة للرتمجة حّّت وإن أثبت االنسا تعنّي ي"

األعمال أدبية كانت أو  ، فعندما تُنقل هذهشكلأّن الرتمجة  رىي فبنيامنيوكما أشران أعاله،      

وستظهر  بصمتهجم املرت  فيهاعلمية، شعرية كانت أو نثرية، متخّصصة كانت أو عامة... وغريها، سيرتك 

وإّّنا ستكون ميزة وخاصّية  عيبا أو خطئاإمكانية ترمجتها كون بذلك لن تو  .أبّنا ترمجة ال نصا أصليا

 أساسية هلذا العمل:

« If translation is a form, translatability must be an essential feature of certain 

works. »1 

 ألعمال."اتكون قابلّية الرتمجة ميزة أساسية لبعض  ، فيجب أن"إن كانت الرتمجة شكال

، لكّنها تتّفق يف تلك جذرايقد ختتلف احلروف املستعملة يف تركيب املفردات اختالفا  ،ففي احلقيقة

 :بقوله بنيامنينه عرّب عف، املعاين املعرّب عنها. وهذا ما ميّثل نقطة تالقي الّلغات مجيعها

« Languages are not strangers to one another but are, a priori and apart from all 

historical relationships, interrelated in what they want to express. »2 

ترتبط عالقات التارخيية، ال ، ومبعزل عن كلّ بدئياها مبعض، ولكنّ ال بعضهاعن ريبة غ غاتاللّ ليست "  

 " التعبري عنه. من خالل ما تّود ببعضها البعض

                                                           
1 -Op. Cit. 
2 -Lodge, David and Wood, Nigel, Modern Criticism and Theory: A Reader, Routledge Taylor & Francis Group, 
London and New York, 3rd ed, 2013, p. 74. 
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مبا أّن تلك املعاين و  .لغة كانت شيء ويف أيّ  أتكيد على إمكانية التعبري واإلفصاح عن أيّ  هنافه

ىل أخرى؛ فتكون الرتمجة نص من لغة إ من نقل أيّ ال حمالة سيتمّكن املرتجم موجودة يف كّل الّلغات 

 ممكنة.

ا عن الّلغات األخرى، ومن هذا املنطلق، ومبا أّن لكّل لغة تراكيب وقواعد وصرف وحنو ميّيزه

تقان الّلغتني املنقول منها اليّت ُوضعت له واليّت على رأسها إ-فمجهود املرتجم يف اإلملام ابلشرائط 

راجع لة سُيفسَّر على أنّه احلا عّذرها يف هذهرا حمتوما؛ ألّن فشل الرتمجة أو تسيكون أم -واملنقول إليها

 ضعف قدرات املرتجم:إىل 

« The translation of a text is …guaranteed by the existence of universal 

categories in syntax, semantics, and the natural logic of experience. 

Should a translation nevertheless fail to measure up to the original in 

terms of quality, the reason will normally be not an insufficiency of 

syntactic and lexical inventories in that particular target language, but 

rather the limited ability of the translator in regard to text analysis. »1 

 طبيعيواملنطق ال اكيب والدالالتعلى مستوى الرت  شاملة صنافأ وجودمرهونة بترمجة النص إّن "

الفتقار إىل قائمة من ا بسببلن يكون  ،األصلنوعية اراة يف جم الرتمجة بعدها إن أخفقتللتجربة. ف

 " .لنصحتليل ان عجز املرتجم ع وإّّنا بسبب ،غة اهلدفلّ ال اكيب واملفردات يفالرت 

 

 

                                                           
1 -Wilss, Wolfram, The science of translation: Problems and Methods, in Balbuena, María del Carmen and 
Calderón, Angeles García, Aspects of Specialized Translation, Narr Franke Attempto Verlag, Germany, 2O16, p. 
87. 
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 Les universaux de cultureالثقافّية:  اتالكليّ -1-1-1-5

ا هتّتم بدرجة اتقان املرتجم لّلغتني وأشران إىل أنّ ؛ غةع الرابع من الكلّيات عن اللّ ثنا يف النوّ لقد حتدّ  

هذا غري أّن .  والرتكييب لّلغتنياملعنيتني ابلعملية الرتمجية؛ إذ مّيس هذا اإلتقان اجلانب النحوي والصريف

، وهي ، وكذا تطوره التارخييوحضارته ،بعرق االنسان ّتميهتّوقف عند هذا احلّد، بل يال  اجلانب الّلغوي

 األنثروبولوجيا واإلثنولوجيا واإلثنوغرافيا: جوانب متّثل حمور انشغال 

« A côté des universaux linguistiques proprement dits, le langage véhicule aussi 

d’autres universaux, liés eux aussi à la vie de l’homme en société : ce sont ceux 

que l’anthropologie américaine appelle les universaux de culture (dont les 

universaux linguistiques ne sont qu’un élément). »1 

جملتمع، حبياة اإلنسان يف ا ترتبطأخرى  اتكليّ الّلغة كذلك   حتمليّة احملضة، غو اللّ الكليات "إىل جانب 

يّة غو اللّ  الكلياتافّية )واليّت ال متّثل الثق ابلكلياتّسميها األنثروبولوجيا األمريكية اليّت ت اتالكليّ أال وهي: 

 إالّ عنصرا منها(."

ّتم بدراسة أمور شّّت ثنولوجّية، هتفمن الناحّية اإل .إلنساناب تعّلقا يكّل مبات الثقافّية م الكليّ تّ هت 

كتحليل مسات األجناس البشرية املوجودة يف الوقت احلايل ومقارنة حياة الشعوب احلالية ابلشعوب 

ابلعادات والتقاليد اليّت متّيز حضارة اجملتمع  عىنثنوغرايف للشعوب والذي يُ جلانب اإلاب ّتمكما هتالبدائية.  

العادات اليّت حتمل يف طّياهتا أساليب  . ابإلضافة إىلالتارخيية كاألعياد الوطنّية اليّت تُعترب من املعامل

                                                           
1 -Mounin, Georges, Op. Cit, pp. 213, 214. 



إمكانية الترجمة وتعذرها                                                                                                                                     الفصل األول:   

 

19 
 

سالمّية نقها ذلك اجملتمع؛ فاجملتمعات اإلالتعامل بني الناس واليّت غالبا ما تستقى من الداينة اليّت يعت

   والتسامح والكرم...إخل.  التعاونمثال ميّيزها 

شري إىل ي املفهوم العام للثقافةف .نب العلمي يف الثقافةأمهّية اجلااجلوانب املذكورة أعاله نفي تال      

 فضال على لك الرقي،تبعا لدرجة ذالرقي التكنولوجي والعلمي الذي جيعل اجملتمعات ُتصّنف  مستوى

من  فة عند كّل اجملتمعات. لكنأنّه توجد يف كّل ثقافة مفاهيم معّينة قد تكون ميزة أو عيبا لكّنها معرو 

معروفة من طرف كّل  ، تبقىرمن جمتمع إىل آخ مهما اختلفت هذه املعامل واملعايري املّهم أن نعلم أنّه

 اجملتمعات؛ هذا ما يثبت إمكانّية ترمجة ونقل كّل ما يتعّلق ابلثقافة:

« On a montré, disent les Aginsky, que certains aspects des cultures, incluant le 

langage, la technologie, la religion, l’éducation, le pouvoir, se rencontrent dans 

toutes les cultures. »1 

ة والتكنولوجيا والداينة والرتبية نسكي، أّن بعض جوانب الثقافة مبا فيها الّلغخوة أجال اإلقو ي"لقد بّينا، 

 ."والسلطة، تتالقى يف كّل الثقافات

وأقّروا أبمهّيتها يف الكليات هذه  الكثري من الدارسني والباحثني يف إطار الرتمجة لقد استحسن 

لنصوص. الذي يشّجع املرتجم على خوض مغامرة الرتمجة مع كلّ أنواع ا مراأل ،التدليل على قابلّية الرتمجة

يف ات الكليّ يعرتف أبمهّية هذه  ،Eugène Nida يوجني انيدافالعامل الّلغوي واملنظّر يف جمال الرتمجة، 

عن الشرط وجوابه مهما اختلفت  -مثال-ففي كّل لغة نعرّب  ؛إبراز تشارك الّلغات يف العديد من اجلوانب

                                                           
1 -Les Aginsky, Language Universals, p. 168, in Georges Mounin, Les Problèmes théoriques de la traduction, 
op. cit, p. 214. 
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الرتاكيب، ويف كّل لغة نعرّب عن أفكاران وقصصنا ابلسرد أو احلوار، فنجد الرواايت واملسرحيات يف كّل 

 لغة مهما اختلفت قواعدها وقوانينها:

« De son côté, E. Nida énumère quelques- uns de ces universaux, d’une 

importance particulière pour le traducteur : toutes les langues peuvent exprimer, 

d’une manière ou d’une autre, les relations logiques …le temps, l’espace, le 

mode… ; on y trouve aussi les principaux types de discours. »1 

لمرتجم؛ فيمكن لكّل لاليّت رأى فيها أمهّية خاصة  اتالكليّ هذه  ا منانيدا بعض ه، عّدد"من جهت

حيث جند ملكان والطريقة...وعن الزمن وا قات املنطقية...الّلغات أن تعرّب بطريقة أو أبخرى عن العال

 للخطاب." األنواع األساسّيةحّت فيها 

واع األخرى، وذلك يف أوساط ابملقارنة مع األن كثر نقاشا وإثراء  األ غويةاللّ  اتالكليّ  لقد كانت 

تلف، فاجلوانب اليّت خت فبما أّن التيارات الّلسانية .Chomsky تشومسكي نعوم الّلغويني وعلى رأسهم

 لّلغات وهناك من هي األخرى ختتلف، فهناك من اكتفى ابجلانب الصويت اتالكليّ هذه  ُدرست منها

 اهّتم ابجلانب الرتكييب هلا:

« La mise en évidence d’universaux linguistiques a déjà été faite avant et 

indépendamment de Chomsky par de nombreux linguistes appartenant à des 

courants divers, notamment en linguistique structurale par Nikolaï Troubetskoï et 

Roman Jakobson (phonologie), et par Joseph Greenberg (syntaxe). Ce dernier a 

étudié plus de trente langues.»2 

                                                           
1 -Margot, Jean- Claude, Op. Cit. 
2 -Notari, Christiane, Chomsky et l’Ordinateur : Approche Critique d’Une Théorie Linguistique, Presses 
Universitaires du Mirail, Toulouse, 2009, p. 82. 
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ة من طرف العديد من الّلسانيّ  اتالكليّ على  الضوء سابقا ُسلِّطومبعزل عن جمهودات تشومسكي، " 

نيكوالي تروبتسكوي على يّد  ال سيما الّلسانيات البنيوية .الّلغويني الذين ينتمون إىل تيارات خمتلفة

بدراسة أكثر من ثالثني  قام الذي (رتكيبوعلى يد جوزيف غرينبارغ )ال (فونولوجياورومان جاكبسون )ال

 ."لغة

، وابعتباره تشومسكي ، جند أنّ غرينبارغ ا توّصل إليهمب تشومسكيقارنة ما توّصل إليه مفعند  

معتربا إاّيه قاعدة مطلقة  صل إليهتوّ  أن يبنّي مواطن استثناء فيماعّمم ما تّوصل إليه دون قد  عاملا لغواي،

ت وتوضيح ملواطن قد كانت نتائجه بعد دراسات ومقاران غرينبارغيف حني أّن  .غري قابلة للجدل

 االستثناءات:

« Les universaux de Greenberg se fondent sur l’étude et la typologie des langues 

les plus répandues sur la planète et impliquent des pourcentages, des probabilités 

et des exceptions, tandis que ceux de Chomsky se fondent sur l’intuition du 

linguiste et ont un caractère absolu, ayant l’ambition de pouvoir s’appliquer à 

toutes les langues sans exception. »1 

عمورة وتتضّمن نسبا املسطح األكثر شيوعا على  هاوّنطغات اللّ غرينبارغ على دراسة  كلّيات"تقوم  

كما أّن هلا   ّلغوي،التشومسكي على حدس  اتكليّ ، يف الوقت الذي تقوم فيه  واحتماالت واستثناءات

 على كّل الّلغات دون استثناء." للتطبيق قابلة طابعا مطلقا وتطمح لتكون

 

                                                           
1 -Op. cit, p. 83. 
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                                                                     واضعة واالصطالح:نظرية امل-1-1-2

دليال آخر على قابلّية اضعة نظرية املو عترب املشرتكة بني كّل لغات العامل، تُ  اتالكليّ  إىل جانب     

ي، فإنّنا نتصّور ذلك املقعد الذي الرتمجة. تبعا هلذه النظرية، كّل اسم مرتبط مبا حييل عليه، فإن قلنا كرس

، chaiseة ي يسمع كلميقوم على أربعة أرجل، وهي الصورة نفسها اليّت تتكّون يف ذهن الفرنسي الذ

 .غاتاألمر يف سائر اللّ  وكذا chairوهي الصورة نفسها اليّت تُرسم يف ذهن اإلجنليزي الذي يسمع كلمة 

 األمساء اليّت ترتبط هبا هي نفسها، لكنّ  -أي املرجع-اليّت ُرمست يف أذهاننا  احليواانتصورة وحّّت 

صورة   the dogو   le chienكلب و ى، أو حّّت من هلجة إىل أخرى؛ فللختتلف من لغة إىل أخر 

 ة مثاال ال حصرا(. املختار  جنليزي )على أّن الّلغاتواحدة تُرسم يف ذهن العريب والفرنسي واإل

يف ذهن السامع  فهوميةامل الصورةأو املرجع يّتضح لنا جلّيا أّن هذا التشارك يف  ،ممّا سبق ذكره

 جيعل الرتمجة ممكنة وسهلة بني كّل الّلغات دون استثناء:

« The notion that languages are basically nomenclatures is defined succinctly by 

Saussure in the following terms: it is the idea that a language is essentially ‘a list 

corresponding to things’. »1 

بّدقة يف الكلمات اآلتية:  قد عرّفه سوسري دوكان إّن املفهوم الذي يقضي بكون الّلغة أساسا تصنيفية  "

  ياء."قائمة من املفردات املقابلة لألش عبارة عن هو فكرة أن تكون الّلغة أساسا

                                                           
1- Harré, Rom and Harris, Roy, Linguistics and Philosophy: The Controversial Interface, Pergamon Press, 
Oxford/ New York/ Seoul/ Tokyo, 1993, p. 220.  
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آدم ألمساء مّسى هبا  ّيدانسعن استعمال  "سفر التكوين"ل على هذه الفكرة مبا ورد يف ّدل  وعادة ما يُ 

 الطيور واحليواانت:

« This idea is embodied in the well- known story in chapter II of the book of 

Genesis, where Adam gives names to all the birds and animals. »1 

 اجلانب التطبيقي:-1-2

يف إقامة عالقات جتارية  حال دون النجاح الذي رتبط ميالد الرتمجة بتعّدد ألسنة الشعوبا          

ن االستغناء عنها سواء . فالرتمجة ضرورة ال ميكاجملاورةوسياسية ودينية وحّّت عسكرية مع الشعوب 

لشعوب للرتمجة احتتاج  أو يف حالة حرب. ففي الّسلم، أكانت الشعوب واجملتمعات يف حالة سلم

عتقدات اآلخر معنه احرتام  ينّجر الذيوتبادل املعارف الدينية  لتبادل التجاري من بيع وشراء،تسهيال ل

آلخر واالستفادة منها... ف على علوم اتعرّ . انهيك عن احلاجة للرتمجة واملرتجم للوحّّت اعتناق دينه

  احتياجات الشعوب يف تلك الفرتة.وما إىل ذلك من 

لى الرتمجة واملرتجم االعتماد ع -لفةات خمتاملتكّلمة للغ- كما أّن حالة احلرب تفرض على الشعوب

 مع الشعوب املعادية: إبرام معاهدات واتفاقيات أو حّّت هدانت قصد

“We know a lot about linguistic diversity in the middle East in Antiquity, 

alongside of the constant contacts, violent or peaceful, between speakers of 

different dialects/ languages.”2   

                                                           
1 -Op. Cit. 
2 -Singerman, Robert, Jewish translation history: a bibliography of bibliographies and studies, John Benjamins 
Publishing Company, Amsterdam/ Philadelphia, 2002, introduction. 
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متحدثي خمتلف الّلهجات  الذي كان بنيو نعرف الكثري عن التنوع الّلغوي يف الشرق األوسط يف القدمي "

  ".كانت يف احلرب أو يف السلمأوالّلغات، سواء 

الطرفان بفضله إىل تقاان يصل إتني ّلغتني املعنيال إتقانواجلدير ابلذكر أنّه يتعنّي على هذا الوسيط       

املنقول منها واملنقول غتني للّ يتقنوا اومبا أنّه يستحيل على كّل أفراد الشعوب أن  .حتقيق اهلدف املنشود

أن يطالب إبتقان لغة اآلخر.  فما ابلك فأغلبهم ال يتقن لغته الرمسية أساسا بل يتواصل ابلعامية،؛ إليها

 :هم املرتمجونو عة من األفراد دون غريهم، أال فإّن دور الوساطة يكون حكرا على جممو  لذلك

“After all, in situations of this kind, it is simply not the case that everybody learns 

everybody else’s language. Rather, it is typically a select number of individuals, 

or sometimes small groups, who master [parts of] the languages and act as 

mediators, between the (the basically monolingual) native speakers.” 1  

بل جيب أن  آلخر.الغة  تعّلم كّل شخص وع من احلاالتهذا النّ  ستوجبال يفمهما يكن من أمر،  "

ت مصّغرة ممّن يتقنون يقوم بذلك عدد من األفراد الذين مّت اختيارهم، أو يف بعض األحيان جمموعا

   ".ساسا بلغة واحدةأوسطاء بني املتحدثني األصليني الناطقني ليكونوا الّلغات ]أو بعضا منها[ 

مضطرة للتغلب على االنغالق على نفسها وإقامة عالقات  ، على سبيل املثال،لقد كانت مصر     

وهذا ما تربّره حاجة كّل منه،  ادل التجاري أمر ال مفرّ هلا. فالتب اجملاورةعلى خمتلف األصعدة مع الدول 

للحّد من عجزها  اجملاورةلالسترياد والتصدير، انهيك عن احلاجة مثال للتكّتل مع إحدى الدول دولة 

                                                           
1-Op. Cit.  
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ة العدو...وغري ذلك من احلاالت اليت جتد فيها الدولة نفسها يف حاجة ماّسة لسطو  أو للتصدي

 :للتواصل مع اآلخر وإقامة عالقات معه

“les égyptiens étaient obligés d’entretenir des relations politiques et commerciales 

avec le monde extérieur.”1  

 ".مع العامل اخلارجي سياسية وجتاريةعالقات املصريون إلقامة لقد اضطر "

الستعانة ابلرتمجة، فحسب حّتم عليها اقد إّن العالقات السياسية اليّت ربطت مصر ببالد الشام       

كما ترجع أّول  .ناتونأخ، كانت هناك رسائل يبعث هبا أمراء الشام للفرعون املصري التاريخما سّجل 

يث عقدها كّل من حمصر وسوراي؛  مّت إبرامها بنيتلك اليت معاهدة سالم ُعقدت بني بلدين إىل 

كتبت ا  ويروى أنّ  .دش""قااملعاهدة بتلك ت ، مسيّ يلمواات فرعون مصر وملك احليثيني رمسيس الثاين

 :لكّل طرف بلغته، وهذا أتكيد على وجود املرتجم يف ذلك الوقت

أرسلها أمراء الشام إىل أخناتون يطلبون فيها  قد تكون أّول إشارة إىل وجود مرتمجني هي الرسائل اليّت "

س الثاين فرعون املال أو املعونة. وتتواىل اإلشارات بعد ذلك كما نرى يف املعاهدة اليّت عقدت بني رمسي

 2." حيث كان بيد كّل منهم صورة للمعاهدة بلغتهمصر وملك احليثيني

اجلنويب الذي حيمي مصر ضد غارات األقوام وهي احلصن - أسوانمبدينة  الفنتنيكان أمراء جزيرة       

بعثات إىل النوبة الينوبون الفراعنة يف  -النوبيني، ويضمن محاية الطرق اليت تؤدي إىل األقاليم التابعة ملصر

                                                           
1 -Ballard, Michel, Histoire de la traduction: repères historiques et culturels, de Boech supérieur s. a, Bruxelles, 
1ère éd, 2013, p. 9. 

، 2005، 5القاهرة، ط ، مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع،أسس الترجمة من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكسمحمد نجيب، عز الدين، - 2 

 5ص. 
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مثال  حرخوفتقان إىل عرقهم املختلط؛ فذلك اإليرجع  .تقانم للغات غري لغتهموالسودان بفضل إ

هذه املهام السياسية اليّت قاموا هبا، كانت مبساعدة  لكنّ  ،ألجنبية"حيمل لقب " قائد الفرق ا نكا

 :مرجعّية تنظرييةأّي فهام دون أن يكون هلا اإلالرتمجة للفهم و 

“Les princes d’Eléphantine ont assuré pour les pharaons de la sixième              

dynastie (-2423/ -2263) des missions en Nubie et au Sudan…l’on 

estime même que les princes d’Eléphantine étaient des métis. Les 

inscriptions donnent leurs noms (Harkhuf, Sabni, Mechu) et indiquent 

qu’ils avaient droit au titre de “chef- interprète”,  mais elles ne 

contiennent aucune considération d’ordre théorique sur la traduction.”1   

النوبة  ( بعثات إىل2263-، /2429-لفراعنة اململكة السادسة )  لقد ضمن أمراء الفنتني"

من بني ، وميشو حرخوف، وسابينكان كانوا من عرق خمتلط. ف  ّن هؤالء األمراءإحيث ..والسودان.

  ".اك إطارا تنظرياي للرتمجةلقب رؤساء املرتمجني الفوريني دون أن يكون هنب األمساء اليّت كانت جديرة

عروفا لدى  ماحلضارات و  كّل املتّتبع لتاريخ احلضارات جيد أّن مفهوم الرتمجة كان موجودا يفإّن       

عتقادهم بوجود إله يدعى االهتمام ابلرتمجة الضارب يف القدم ابفعند املصريني، يرتبط  .كّل الشعوب

وهو إله  هرمسله إلاب ، وعند اإلغريق يرتبطوهو إله القمر ووسيط بني الشعوب واآلهلة "حتوت"

 -طبعا-هذه الوساطة بتتطلّ و  .آلهلةهو اآلخر بني الشعوب وا اووسيط رسوالونه الفصاحة، الذي يعترب 

 ن اآلهلة:لبه الشعوب ممن الشعوب وما تط هلةريده اآلتاإلله ما  نقلي فضلهالذي ب؛ اتغتقان اللّ إ

“Si, en Egypte, la traduction était implicitement placée sous l’égide de Thot, elle 

aurait pu, en Grèce, être rattachée à Hermès, dont le nom même signifie 

“interprète ou messager”".2 
                                                           

1 - Ballard, Michel, op. cit. 
2 -Ibid, pp. 13, 14. 
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امسه إلغريق، حيث يعرّب إن ارتبطت الرتمجة يف مصر ابإلله حتوت، فهي ترجع إىل اإلله هرمس عند ا "

 "."" املرتجم الفوري أو الرسول نع يف حد ذاته

غمار  خيوضوا لإلغريق حّّت  كافيامل يكن حمفزا   هرمسبوجود اإلله  اإلغريقياالعتقاد بيد أّن هذا      

غرورهم الذي تربّره حقيقة  و  نظرا العتدادهم أبنفسهم ؛عنها وحّقروها انصرفوا بل مجية،الرتُ العمليات 

يف  العلمّية العالية اليوانن ت هذه املكانةجعل. مركز األحباث والدراسات والكتاابت الفنية كون اليوانن

لعلوم من طب وكيمياء اتتسارع لرتمجة تراثها يف شّّت اليّت الشعوب األخرى هي فغىن عن الرتمجة؛ 

 ما أمكنها:تنهل منها لوهندسة وحّّت األدب 

Les Grecs n’ont guère traduit, leurs pays étant celui des origines. La Grèce est le 

berceau de la civilisation occidentale, le pays où sont pratiquement nées les 

diverses formes de littérature.” 1   

شهد والبلد الذي  لغربيةااليوانن مهد احلضارة ف .بلدهم صاحب األصلألّن  ؛"مل يرتجم اإلغريق بتاات

 شّّت األشكال األدبية."الفعلي ل امليالد

ل يف عزوفهم عنها، اعرتاف ب .إّن هذا الواقع ال ينظر إليه على أنّه تصريح بعدم إمكانية الرتمجة 

 لتعّلم واالنتفاع من علومهاإبمكانية القيام هبا من طرف ابقي الشعوب اليّت تسعى جاهدة لألخذ منها وا

 .دون أتثر إغريقي فقط على ابقي الشعوب واحلضارات ليكون هناك أتثري

                                                           
1 -Op. Cit, p. 13. 
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وسجّلت  الت علوممبجيء اإلسالم، أبدى اخللفاء اهتمامهم البالغ ابحلضارات اليّت حصّ       

اليواننية والرومانية  جند احلضارة ،على رأس هذه احلضارات .جنازات يف شّّت اجملاالتإشافات و اكت

 .واحلضارة اهلندية

ات وما تّوصل ويف الرايضي ،أرمخيدسكحلزونة لقد حّقق اإلغريق إجنازات يف العلوم والتكنولوجيا      

رتاعات يف جمال األسلحة من أفكار، وغريها من االخ أفالطون، ويف الفلسفة وما صاغه فيثاغورسإليه 

طاحة ابليوانن، ليواصلوا اإلجناز بيد أّن هذه احلضارة ورثها الرومان بعد اإل .اليّت يستعملونا يف احلروب

 املوروث اليوانين يف بعض األحيان.  واالكتشاف وإن كان ابالعتماد على

لبلدان والشعوب وعلى رأسهم يف العديد من اأثرا ذا التطور العلمي والفكري للحضارتني هل كانلقد       

ملوروث احلضاري يف املسلمني. حيث نلمس هذا التأثر من خالل اعتكافهم على ترمجة ما أمكن من ا

 :ات عنهما كالفرس واهلنوداالهتمام مبا نقلته ابقي احلضار غة العربية، وكذا شّّت امليادين إىل اللّ 

أتثر املسلمون هباتني احلضارتني بطريق مباشرة تضمن تعريب خملفاهتم وكتبهم العلمية، وطريق غري "

مباشرة ابّتصاهلم أبمم أخرى كانت متأثرة بتلك احلضارتني كالفرس واهلنود والقبط والسراين وغريهم 

 1العربية اإلسالمية." اء احلضارةالذين أسهموا يف بن

االستفادة من اإلجنازات واالكتشافات وحّّت املفاهيم اجلديدة اليّت  متّثل يفوألّن اهلدف املرجو        

ن لكّل احلضارات املتطورة دون تفريق. فإىل جانب تعريب و املسلمترجم تتوصل إليها أّي حضارة، 

يف جمال الفن والشعر اإلبداع موا كذلك ابحلضارة اهلندية اليّت ُيشهد هلا املوروثني اليوانين والروماين، اهتّ 

                                                           
  1  -العزاوي، عبد الرحمن، تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية، دار الخليج للنشر، األردن، 2017، ص. 129.
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عن اهلنود مباشرة أو عن نقال بوه فرتجم املسلمون هذا املوروث وعرّ  .واملسرح والرقص، وكذا الرايضيات

 :علوم وفنون هذه احلضارة إىل لغتهم لالستفادة منها بدورهمالفرس الذين نقلوا 

ملسلمني وكّتاهبم حبضارة اهلند يف ميادين الرايضيات والطب وعلم الفلك وعلم النجوم لقد أشاد علماء ا"

واألدب وغريها. ومن اجلدير ذكره أّن بعض هذه امليادين قد أطّلع عليها العرب املسلمون حينما عكفوا 

حبكم ما كان  على تعريب الرتاث الفارسي؛ ألّن جزءا كبريا من ثقافة اهلنود وعلومه قد انتقل إىل الفرس

 1 "بني الطرفني من عالقة قبل الفتح اإلسالمي.

 خالد بن يزيد بنرف لقد حظيت الرتمجة ابهتمام كبري يف عهد الدولة األموية، وخباصة من ط     

رتجم فيه من الّلغة اليواننية الذي كان أّول من اهّتم بعلم الكيمياء من العرب؛ ف بن أيب سفيان معاوية

ي كان يكّلف فئة خاصة من املرتمجني الذ املأمون لتّتسم الرتمجة ابلرمسية يف عهد اخلليفة. إىل الّلغة العربية

تعرف و  هارون الرشيدباسي للقيام مبهمة الرتمجة وذلك يف بيت احلكمة الذي أنشأه يف عهد اخلليفة الع

 :اخلليفة املأمونعصرها الذهيب يف عهد 

ف مبهامها مفكرون وإبنشاء بيت احلكمة يف بغداد زمن املأمون، اخّتذت الرتمجة بعدا رمسيا، وكلّ "

     2قديرون." 

 تقابلغة العربية لمة يف اللّ ابلبحث عن ك فـير ن، أحدمها ح  القد كان للرتمجة يف هذه الفرتة تيار       

                                                           
 . 132م. س، ص. - 1 
 .85، ص.2007، األردن، 1، دار الرازي، طفي الفكر العربي اإلسالمي مسيرة المعرفة والمنهجالزغبي، أنور خالد، - 2
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الطريقة اليّت كان يعمل  الكلمة اليواننية دون أن تدرس هذه الكلمة يف السياق الذي وردت فيه، وهي 

 :وغريه بن البطريقهبا 

وللرتمجة يف النقل طريقتان إحدامها طريقة يوحنا بن البطريق وابن انعمة احلمصي، وغريمها، وهو أن "

وما تّدل عليه من املعىن، فيأيت الناقل بلفظة مفردة من ينظر إىل كلمة مفردة من الكلمات اليواننية، 

  1 ."الكلمات العربية ترادفها يف الداللة على ذلك املعىن

ذ ال يعري إ ؛الكلمات مفردةمجة أّما التيار الثاين، فهو الرتمجة املعنوية، أي ترمجة اجلمل وليس تر      

 حنني بنريق الذي تبناه أمهية لعدد الكلمات ألّن ما يّهم هو الوصول إىل املعىن نفسه. هذا هو الط

 :نقيح إالّ يف بعض العلومالذي كان جنم بيت احلكمة ألّن ترمجاته مل تكن حتتاج إىل تصحيح أو ت إسحق

وغريمها، وهو أن أييت ابجلملة فيحصل  واجلوهريسحق إثانية يف التعريب طريقة حنني بن والطريقة ال"

األلفاظ أم خالفتها. وهذه  تساوتمعناها يف ذهنه، ويعرب عنها يف اللغة األخرى جبملة تطابقها، سواء 

  2."سحق إىل هتذيب إالّ يف العلوم الرايضيةإهلذا مل حتتج كتب حنني بن  ،الطريقة أجود

 املمارسة قد ر هلا، ألنّ  وإن مل ينظّ ة وممارستها حّّت لقد كان ما ذكر أعاله إشارة لوجود الرتمج     

ت مبرحلتني أساسيتني مها: مرحلة ما قبل العلمية أو ما قبل النظرية، الرتمجة مرّ ولذلك ف. سبقت التنظري

إىل غاية  -ق.م 43ق.م و 106الذي عاش بني  روماينالاخلطيب –Cicéron شيشرونومتتد من 

                                                           
 .6،5محمد نجيب، عز الدين، م. س، ص. ص - 1
 .6م. ن، ص. - 2
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العلمية ومتّتد من ، ومرحلة (ويندرج فيها ما ذكر عن اجلانب التطبيقي للرتمجة) احلرب العاملية الثانية

 .(ويندرج فيها ما ذكر عن اجلانب النظري)القرن العشرين إىل يومنا هذا 

ولوال الثقة يف قدرة هذه العملية على حتقيق األهداف املنشودة سياسية كانت أو عسكرية أو جتارية ملا 

 . ّكام وامللوكجلأ إليها األمراء واحل

  بيد أّن هذا الواقع مل مينع من التّحفظ يف االعرتاف هبذه اإلمكانية استناد  إىل أمور عديدة.

 تعذر الرتمجة:-2

مها و  رس الرتمجة أن يفصل بني شّقني يّوضحان احلاالت اليّت تستحيل فيها الرتمجة؛لـمماميكن  

 الثقايف.  ّشقوال غوياللّ ّشق ال

حيول دون االعرتاف  لّلغتني حمّل الرتمجةالّلغوي، فاختالف األنظمة الّلغوية اجلانب الّلساين أو من أّما 

اختالفا  جندإذ الّلغتني العربية والفرنسية مثال،  مقارنةهذا ما نالحظه عند و  .مجيةإبمكانية العملية الرتٌ 

ه على الفاعل قدميعربية على الفعل بتففي الوقت الذي تركز فيه اجلملة ال ،جذراي يف النظامني الّلغويني

وهو غياب املثىن  ،انهيك عن االختالف الصريف املعروف .تركز الّلغة الفرنسية على من قام بذلك الفعل

  .غة الفرنسية اليّت ينطلق فيها اجلمع من اثنني يف حني يبدأ من ثالثة يف الّلغة العربيةيف اللّ 

فيها  اوناجليعلطاملا خّصص هلا الباحثون مواضيع  اليتمن االختالفات  العديدإضافة إىل هذا      

املعروف ف ،هماإىل اختالف أصلي الفرنسية االختالفات بني الّلغة العربية والّلغةفرتجع  .ابلتفصيل والتمثيل

 .ةالعربية لغة جزيرية سامية يف حني أّن الّلغة الفرنسية لغة هندو أوربي أّن الّلغة
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من الدايانت اليّت  مّدةف مستالذي تنقله هذه الّلغة من عادات وتقاليد وأعرا ،اجلانب الثقايفكما أّن   

تعكس  عنّي م جمتمعلغة  إذ أنّ . مجةعملية الرتٌ نجاح االعرتاف بدون حيول هو اآلخر  ،تعتنقها الشعوب

 ؛فاإلنسان ابن بيئتهاملناخ ابلظروف احمليطة ك ي جوانب تتأثّر بدورهاوطريقة تفكريه، وه وروحه ثقافته

 -كما هو مّتفق عليه– املوقع اجلغرايف كبيئة هو الذي حيّدد بكّل دقة وعلى وجه اإلطالقحيث إّن 

املناطق الباردة ختتلف عن  تصرفات دثقافاهتم. فنجطبائع البشر وعقلياهتم وألوانم وأخالقهم وابلتايل 

أجسادهم  نرىاردة عادة ما املناطق الب سّكانيرى العلماء والدارسون أّن حيث تصرفات املناطق احلارة، 

 وأفهامهمالقهم وعرة ق. كما أّن أخفة أي ال يستعملون الكالم الّلطيف واملنمّ اضخمة وطبائعهم ج

ي بشرة سوداء وعيون ذو يف حني يكون سكان املناطق احلارة ثقيلة وبشرهتم بيضاء.  وألسنتهمدة بلي

 :بتوحش تصرفاهتم ونفوسهم مويصفونمحراء 

« Translation fails –or untranslatability occurs- when it is impossible to build 

functionally relevant features of the situation into the contextual meaning of the 

TL text. Broadly speaking, the cases where this happens fall into two categories. 

Those where the difficulty is linguistic, and those where it is cultural. »1 

وضعية إىل املعىن يف حال العجز عن النقل الفعلي لسمات ال -أو تكون مستحيلة–"تفشل الرتمجة 

: تلك إىل قسمنيلك ذاحلاالت اليّت حيدث فيها  نقسموبصورة أوسع، ت السياقي لنص الّلغة اهلدف.

 اليّت تكون فيها ثقافية."األخرى و  غويةاليّت تكون الصعوبة فيها ل

                                                           
1 -Catford, J.C, Op. Cit, p.94. 
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ستوى الشكل ومستوى مجتنب اخلسارة على فعلى املرتجم أن يويل هذين اجلانبني أمهّية ابلغة قصد 

 املعىن.

 :العامل( رؤى نظرية) اهلمبولتية النظريةو للرتمجة  يغو اللّ  التعذر -2-1

لكثري من املنظّرين االذي تكون فيه الرتمجة مستحيلة، فقد حتّدث عنه  غويأّما اجلانب اللّ 

       Wilhelm Von مهبولت ويلهامل فانواملمارسني للرتمجة منذ األزل. فالفيلسوف والّلساين األملاين 

Humbolt لذي يؤّكد استحالة ي اغو اجلانب اللّ  احلديث علىز لريكّ قد استّغل ممارسته للرتمجة  كان

عند نقل تلك الرؤية إىل  الرتمجة، فقد حتّدث عن اختالف رؤى العامل داخل الّلغة الواحدة، فما ابلك

. ختالف يف رؤية العامليتّفق العلماء حول فكرة أنّه يف اختالف الّلغات احيث ، لغة أو لغات أخرى

يف  يف بعض الوالايت،ذلك ويقصد هبا وسط املدينة، و " بالد"اليكثر استعمال لفظة  ،اجلزائرفمثال يف 

تما مشكال على هذا االختالف سيشّكل ححني أّن والايت أخرى تقصد ابلكلمة نفسها البادية. 

 نه استحالة يف الرتمجة:، ممّا تنّجر عجزائريني من والايت خمتلفةمستوى الفهم أثناء التواصل بني 

« Au XVIIIème siècle Wilhelm Von Humboldt développe notamment des 

théories linguistiques qui postulent que chaque langue est la représentation ou 

l’interprétation de la vision du monde de ses sujets parlants. Théoriquement, la 

communication à l’intérieur même de la langue devient alors impossible et, de là, 

l’impossibilité de la traduction. »1  

                                                           
1 -Masseau, Paola, Une traductologie de la poésie est- elle possible ?:  La traduction du poème « toujours 
recommencée »,Editions Publibook, France, 2012, p. 53. 
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ة متّثل أو تؤّول رؤية  كّل لغطّور ويلهامل فان مهبولت نظرايت لسانية مفادها أنّ  يف القرن الثامن عشر،"

تكون دة مستحيال، ومن هنا . فنظراي، يصبح التواصل حّّت داخل الّلغة الواحمتحدثي تلك الّلغة للعامل

 استحالة الرتمجة."

 اممنون"ج"أة لألسطور نقله هذا الرأي من خالل ممارسته للرتمجة عند  مهبولتلقد عّزز 

Agamemnon  املختلفة للفظة ما يف مل جيد هناك تطابقا اتما بني املعاين ، حيثإىل الّلغة األملانية 

 تالف رؤى العامل:يؤّكد على فكرة اخ هالّلغة األصل مع مقابلتها ابلّلغة اهلدف. هذا ما جعل

« C’est par le biais de son activité de traducteur que Humboldt mesure 

pour la première fois l’importance de l’image du monde que véhicule 

l’énergie linguistique... Humboldt prend conscience sinon de 

l’impossibilité radicale de la traduction… A l’occasion de la traduction 

allemande de l’Agamemnon d’Eschyle, il note qu’il n’y a aucun mot 

d’une langue qui soit parfaitement identique (gleich) à celui d’une autre 

langue. »1 

امل اليّت تنقلها الطاقة مهّية صورة العأل سّباقا يف التنويهمهبولت  كان،  فضل ممارسته للرتمجة"فب

إىل  نون إليشيلجاممأ ترمجته أخذ بعني االعتبار االستحالة اجلذرية للرتمجة...فبمناسبة ..حيثة.غوياللّ 

 ."تطابق الكلمات بني الّلغتني، أشار إىل انعدام الّلغة األملانية

فية وغريها، ومقارنتها فيما والرتكيبية والصر فعند التعّمق يف دراسة الّلغات وخصائصها النحوية       

 بينها، لن نتعّجب من الطرح القّوي القائل ابستحالة الرتمجة:

                                                           
1 -Voss, Joseph, Le langage comme force selon Wilhelm Von Humbolt, Les Editions Connaissances et Savoirs, 
France, 2017, p. 260. 
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« à partir du moment où l’on compare deux langues, se pose la question de la 

possibilité de traduction de l’une dans l’autre. »1  

 مبقارنة لغتني." من لغة إىل أخرى يف الّلحظة اليّت نقوم فيها ةرتمجال إمكانيةقضية تطرح "

واجلدير والّلغة املنقول إليها،  ةعلى وجود اختالفات بني الّلغة املنقولال حمالة سفر هذه املقارنة ستُ 

وابلتايل،  .لّلغة اهلدفأّن هذه االختالفات ستمنع وجود مقابالت أللفاظ الّلغة األصل يف ا ابلذكر

بعد تناوله جملموعة من  الفكرة نفسهاعلى  كاتفورديؤّكد  .غويالرتمجة من هذا اجلانب اللّ  ستستحيل

 :األمثلة فيقول

« The ‘untranslatability’ exemplified in the last few paragraphs is called linguistic 

untranslatability because failure to find a TL equivalent is due entirely to 

differences between the source language and the target language. »2 

بعدم قابلية الرتمجة من اجلانب  الفقرات القليلة األخريةاليّت رأيناها يف مثلة األترمجة  استحالة"تّسمى 

ات بني الّلغة األصل والّلغة ألّن الفشل يف إجياد مكافئ يف الّلغة اهلدف راجع فقط إىل الفروق غوياللّ 

 اهلدف."

ن االنتقال بني الّلغات م جيعالن سببني كاتفوردسانيات، حّدد بتعّمقه يف الرتمجة وربطها ابللّ  

صدرا للغموض حيول دون محيث يسّببان  ،وتعّدد املعاين املشرتك الّلفظي: أال ومهاأمرا مستحيال. 

 التّوصل إىل ترمجة مقبولة وأمينة:

                                                           
1 -Frank, Armin Paul, et als, Übersetzung Translation Traduction, Walterde Gruyter, Berlin, Volume 1, Tome 1, 
p. 741. 
2 -Catford, J. C, op. Cit, p. 98. 
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« Ambiguities arise from two main sources, (i) shared exponence of two or more 

SL grammatical or lexical items, (ii) polysemy of an SL item with no 

corresponding TL polysemy.”1 

و تركيبيني أو أكثر يف أبني عنصرين حنويني  ويكون شرتك الّلفظيامل-1أمران، مها:  "يسبِّب الغموض  

 ." معاين الّلغة اهلدفيفتعّدد معاين عنصر يف الّلغة األصل دون أن يقابله تعّددا -2الّلغة األصل، 

لذي يشّكل عائقا ا-ويرجع سبب هذا الّلبس  ،قد يّتم شرح لفظتني أو أكثر ابلطريقة نفسها 

 ثنني معا:أو اال نطق والّشكلإىل تشارك هاتني الّلفظتني ال -ول دون فهم معّمق للنصحي

« By shared exponence we mean those cases where two or more distinct 

grammatical or lexical items are expounded in one and the same phonological or 

graphological form. »2  

الشكل  ن أو أكثر انهيك عنيقّدم فيها شرحا واحدا لعنصريتلك احلاالت اليّت  شرتك الّلفظي"نقصد ابمل

 الصويت نفسه والشكل الكتايب نفسه." 

طريقة اليّت تُنطق هبا الكلمات، مبا أّن الفونولوجيا، أو النطقيات أو علم التصريف الصويت، هتّتم ابل 

ات من أّهم مواضيع اهتمام الّلسانية. فالفونيمات واملقاطع املركّبة للكلمفهي متّثل أساس الدراسات 

 علم التصريف الصويت:

« Phonology –the study of how the sounds of speech are represented in our minds- 

is one of the core areas of linguistic theory, and is central to the study of human 

language. »3  

                                                           
1 - Op. Cit, p. 94. 
2 - Ibid. 
3 -De Lacy, Paul, The Cambridge Handbook of Phonology, Cambridge University Press, New York, 2007, 
Introduction. 
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 أذهاننا، األرضية النواة لنظرية "متّثل الفونولوجيا، وهي دراسة الكيفية اليّت تتمّثل هبا أصوات الكالم يف

 الّلسانيات، كما أّنا مركز دراسة الّلغة البشرية."

مات ولكن من اجلانب م ابلكل، وخالفا للفونولوجيا، فهي هتتّ أو علم اخلط أّما الغرافولوجيا 

ابلدراسات الغرافولوجية  الكتايب؛ أي الطريقة اليت تكتب هبا الكلمات. فالدراسات الّلسانّية هتّتم

 والفونولوجية معا:

« graphology (n) a term used by some linguists to refer to the writing system of a 

language. »1 

 كتابة الّلغة."  يني لإلشارة إىل نظام"إّن الغرافولوجيا )اسم( مصطلح يستعمله بعض الّلسان

ي. فعلى املستوى النحوي، على املستوى الغرافولوجي أو على املستوى الفونولوج قد يكون هذا االشرتاك

وهي  entصفات تنتهي ب  قد خيتلط على املرتجم التمييز بني االسم والفعل، ففي الفرنسية مثال هناك

 ، فنقول: ils / ellesر مع الضمريين النهاية نفسها للفعل املصّرف يف احلاض

 un responsable influent   ، مسؤول ذو نفوذ 

  Plusieurs éléments influent sur notre travail  عناصر على عملنامبعىن: تؤثر عدة.  

 ففي املثالني الّلفظة نفسها، لو أخذان بعني االعتبار اجلانب الغرافولوجي. غري أّن التصريف الصويت من

ففي املثال األّول  .يثريان انتباهنا إىل الفرق الكامن بينهما ،جهة، والسياق املصاحب من جهة أخرى

                                                           
1-Crystal, David, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 6th ed, Blackwell Publishing, U. S. A, 2008.  
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، أّما يف املثال الثاين فقد كانت فعل أّن الفاعل مفرد وليس مجع كما in-flu-anكانت صفة وتنطق 

 .in-fluوتنطق: 

 ى.لغة إىل أخر  وهكذا، حيّد الغموض النحوي من قدرة املرتجم على نقل نّصه من

تعّذر الرتمجة، فإن كانت لفيطرح هو اآلخر إشكال الغموض املسّبب  ملفرداتاخلاص ابأّما اجلانب      

سيفّكر ال حمالة  argumentجنليزية اإلن ابلرتمجة مها الفرنسية واالجنليزية وكانت املفردة ان املعنيتاالّلغت

د الشجار أو النقاش مبعىن احلّجة أو الدليل، يف حني أّن الكاتب قد قص ابلفرنسية argumentيف 

dispute ou discussion مفردة . كما قد يستعمل الكاتبchance شرة يف معىن فيفكر املرتجم مبا

ويكون الكاتب  risqueاجملازفة انسيا أّن هلا مقابال آخرا وهو اخلطر أو  chanceويستعمل احلظ 

، تتعّذر عليه لعائقفعند عجز املرتجم على التغّلب على هذا ا هوم على األرجح.قد قصد هذا املف

 الرتمجة:

« The same can be said of John Donne’s line from « A Hymn to God 

the Father »when thou hast done, thou hast not done », in which the 

speaker intends the word « done » to refer both to the past participle of 

« do » and to his own name « Donne », normally this kind of ambiguity 

is untranslatable, unless the translator succeeds, with a stroke of luck, 

in hitting upon a word in the target language that has two corresponding 

meanings. »1 

 thouمن "نشيد الرب األب" يف John Donne"ميكن أن نقول الشيء نفسه عن مقطع جلون دون 

hast done, thou hast not done  فاملتحّدث قد استعمل كلمة ،done   لإلشارة يف الوقت نفسه

                                                           
1 -K. P. Wong, Lawrence, Where theory and Practice Meet: Understanding Translation through translation, 
Cambridge Scholars Publishing, U K, 2016, p. 146. 
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احلاالت . عادة ما تستحيل ترمجة هذا النوع من  Donneوإىل امسه   doإىل اسم املفعول اخلاص ابلفعل 

ن كلمة يكون هلا معنيان مكافئا  ، إاّل إذا جنح املرتجم، وحالفه احلظ، يف أن يكتشف مصادفةالغامضة

 يف الّلغة اهلدف."

ة األصل إىل الّلغة ظاهرة لغويّة أخرى جتعل من املرتجم عاجزا عن نقل نّصه من الّلغ وجدت 

ي اليّت يكون هلا الكثري من ه لّلفظة متعّددة املعاينفا ".تعّدد املعاين"بالظاهرة اهلدف، تسّمى هذه 

عانيها، على أن م عّددتت Homonymyاملقابالت، كما عّدها بعض العلماء نوعا من املشرتك الّلفظي

ك لفظي فذلك ألّن هلا تكون هذه املعاين حقيقية ال جمازية؛ فعندما نقول أّن لفظة "عني" هي مشرت 

جلاسوس، وحرف العني، ومعجم العديد من املعاين احلقيقية غري اجملازية، ومنها: العني العضو، والعني ا

د تصل األاّيم. أّما ولفرتة طويلة ق العني، ونطلق العني كذلك على املطر الذي يسقط دون انقطاع

 لفتاة عني أبيها.االستعمال اجملازي هلذه الكلمة فال يعترب مشرتكا لفظيا، كأن نقول: تلك ا

ربطه ابلسياق العام الذي ورد  املرتجم ال يصل إىل املعىن الذي استعِملت هذه الكلمة له إالّ إذاف      

 القة فيما بني هذه املقابالت:معه املقابالت األخرى؛ فال توجد عفيه، وعندما خيتار مقابال واحدا تنتفي 

« The second type of linguistic ambiguity is due to what would usually be called 

polysemy; that is not the fact that two or more items have the same exponent, but 

that one single item has more than one meaning. »1 

ن تشارك لفظتني أو أكثر هو ليس عبارة عو ؛ تعّدد معاين الّلفظةلغموض ل سمى عادة املسّبب الثاين"ي

 ".كثر من معىنأللفظة واحدة  امتالكيف الشرح ذاته، بل يتمّثل يف 

                                                           
1 -Catford, J. C, Op. Cit, pp. 95, 96. 
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رة أخرى بل هناك ظاه واملشرتك الّلفظي فحسب، تعّدد املعاينيف العقبات الّلغوية ال تنحصر  

ثالث لتعذر الرتمجة كما أوضحه السبب ال متّثلاليّت  ظاهرة تغرّي املعىنتناقض تعّدد املعاين، تتمّثل يف 

يف حال  ملعاين القدميةا تضاف إىل قائمةمعاين جديدة  ّلفظةكتسب فيه الت. ففي الوقت الذي كاتفورد

 تغرّي دما يتعّلق األمر بظاهرة نتفي املعاين القدمية يف حضور املعاين اجلديدة عنت، ظاهرة تعّدد املعاين

 فيحدث تقليص وحصر يف عدد معاين تلك الّلفظة: ،املعىن

« In addition to ambiguity, due to shared exponence or to polysemy, another kind 

of linguistic untranslatability can occur. In this case it is not polysemy, but rather 

what might be called oligosemy which is the cause. »1 

 :للرتمجة الثقايف التعّذر-2-2

طبني ممّيزين للنص أبداي بني ق تزاوجاسيجد من يبحث عن توضيح ملفهوم الرتمجة، أّن هناك  

تمّثل هذان القطبان يف ياألصل، يسعى دائما املرتجم إىل احلفاظ عليهما يف نّصه الذي حتّصل عليه. 

شعري إىل القارئ يف قالب  املبىن واملعىن؛ فلكّل نص حمتوى وجمموعة من األفكار يريد الكاتب إيصاهلا

  أو نثري:

“What is translation? Often… it is rendering the meaning of a text into another 

language in the way that the author intended the text.”2 

ريقة اليّت أرادها الكاتب "ما هي الرتمجة؟ هي يف معظم احلاالت...إرجاع ملعىن النص بلغة أخرى، ابلط

 لنصه." 

                                                           
1 -Op. Cit, p.96. 
2 - Newmark, Peter, A Textbook of Translation, Shanghai Foreign Language Education Press, New York, 1988, p. 
5. 
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ال تّقل عن  ستهدفاملوإظهاره للقارئ  التزاوجاحلفاظ على هذا  حماولةفمعاانة املرتجم مع 

لشكل واملعىن. فكيف لقصيدة معاانة النص الذي يرغب هو بدوره يف الظهور حبّلة يزيّنها االثنان معا: ا

ا ووزان وقافية معّينني، انهيك عن شعرية ُكتبت ابلّلغة العربية مثال، واليّت أراد هلا الكاتب إيقاعا معّين

ري، كأن يكون قصة حّّت فكار مجّة، أن ينقلها املرتجم إىل لغة أخرى يف قالب نثمحلها وتصويرها أل

ابألمل الذي  George Steiner جورج شتاينر ا وصفهوإن حافظ على جّل األفكار املصّورة! هذا م

 حيّس به كّل من املرتجم والنص:

بكّل أتكيد "أمل" داخل هذه  "وقد حتّدث شتاينر حبق عن احلزن املرافق دوما لعملية الرتمجة، فهناك

 1التجربة، وهو ليس فقط أمل املرتجم، بل أيضا أمل النص املرتجم واملعىن احملروم من حرفه."

حماولة املرتجم اعد وحنو وصرف و اجلانب الّلغوي لّلغة املنقول إليها من قو  على فالتعّمق يف التعّرف     

ية وثقافة هذه الّلغة هو ما بل التعّمق أيضا يف عبقر  .أمينة، ال يكفي بتاات للحصول على ترمجة هإتقان

 يضمن احلصول على نص متكامل ال يعرتيه أّي اعوجاج:

"ولكي نرتجم لغة ما ال يكفي أن ندرس هذه اللغة، بل جيب أن ندرس الثقافة املقابلة هلذه اللغة دراسة 

 2ظمة وليس جمرد قراءات عابرة أو تكميلية."أساسية ومنّ 

 ثقافة.ه الدراسة املعّمقة للثقافة من املرتجم إملاما وافيا مبفهوم التتطّلب هذ

  

                                                           
 .63، ص. 2010، 1، تر: عز الدين الخطابي، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، طالترجمة والحرف أو مقام البعدبرمان، أنطوان، - 1
 .28، ص. 2002، 1، تر: أحمد زكريا إبراهيم، المجلس األعلى للترجمة، القاهرة، طعلم اللّغة والترجمةمونان، جورج، - 2



إمكانية الترجمة وتعذرها                                                                                                                                     الفصل األول:   

 

42 
 

 مفهوم الثقافة:-2-2-1

 خر عام.الباحثون مفهوم الثقافة من منظورين أحدمها إثنولوجي واآل تناوللقد      

 ثنولوجي للثقافة:املفهوم اإل-2-2-1-1

صلت إليه على ما توّ  علمحيث يعتمد هذا ال، العلم الذي يهّتم بدراسة الشعوب هينثولوجيا اإل      

التاريخ الذي يدرس الواقع و ان بلغة اإلنس يعىن ذيال غةعلم اللّ كالعلوم األخرى املهتّمة بدراسة االنسان  

على هذه  ب ومعتقداهتم. وبناءعادات الشعو  ثنوغرافيا اليّت هتّتم بدراسةاإلو ابلزمن،  ربطهباحلضاري له 

تمعات املعنية ابلدراسة ثنولوجيا يف أصول الشعوب واألماكن األوىل لتواجد اجملتبحث اإل ،املعطيات

 واألماكن اليّت يتواجدون فيها بعد هجرهتم: 

« L’ethnographie et l’ethnologie étudient les peuples ; la première décrit leurs 

mœurs, leurs coutumes, leurs aptitudes, leurs religions, la seconde 

(l’ethnographie) s’élève plus haut et recherche leurs origines, leurs mélanges, 

leurs migrations à l’aide des données de l’histoire, de la linguistique, et enfin, de 

l’ethnographie. »1 

ودايانهتم.  عاداهتم ومواهبهمخالقهم و س كّل من االثنوغرافيا واالثنولوجيا الشعوب، فاألوىل تصف أدرُ "ت  

اترخيية معطيات  عتماد علىابالفيما ترتقي الثانية أي اإلثنولوجيا لتبحث يف أصوهلم ومتازجهم وهجرهتم 

 ."ولسانية وكذا إثنوغرافية

                                                           
1 -Gourhan, André Leroi, Leçon d’ouverture du cours d’ethnologie coloniale, La revue de Géographie Régionale 
Les études Rhodaniennes, 1945, Vol : 20, N° 1, pp. 25. 35.  
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وب وطريقة يف العيش خّتص جمموعة ، تُعّرف الثقافة على أّنا أسلباالعتماد على العلوم املذكورة أعالهف   

 الّلذين يستعملون لغة خاصة كوسيلة للتعبري:معّينة من الّسكان 

« I define culture as the way of life and its manifestations that are peculiar to a 

community that uses a particular language as its means of expression. »1 

مجلة العادات ملستعملة و اغة لّ ال من خالليكون  ،صائصهاخبو  هبا تلك الثقافة والتعريفعلى فالتعّرف 

ل تلك التصرفات ميكن لنا أن متّيز بني اجملتمعات. فمن خالو ، دسلوكيات األفرا رتمجهاوالتقاليد اليّت ت

وإن ، قلنا أنّه مسلمسجد ي يف ميصلّ  هفإن رأينا .معهننسب ذلك الفرد إىل ثقافة معّينة دون التحّدث 

 ...إخل:رأيناه يصّلي يف كنيسة عرفنا أنّه مسيحي

"لكّل ثقافة أسلوب معنّي يعرّب عن نفسه عرب الّلسان واملعتقدات والعادات، والفن أيضا، مثاال ال 

يرى  2األفراد. كان بُوا حصرا...إخل. يؤثر هذا األسلوب، هذه "الروح" اخلاصة بكّل ثقافة يف تصّرف

  3أّن مهمة اإلثنولوجيا هي أيضا تبيني الصلة الرابطة بني الفرد وثقافته."

 املفهوم العام للثقافة:-2-2-1-2

تخصص من األشخاص، املتخصص وغري امل يتداولهأّما املفهوم العام، فهو ذلك التعريف الذي 

ات واالخرتاعات. فنقول عن والذي جنده يف كّل املعاجم؛ فرُيبط ابلتقّدم التكنولوجي وجمموع االبتكار 

 :اكنولوجيالتيف جمال ي إىل تقدم فضجمتمع أنّه مثقف نسبة إىل التقّدم الفكري الذي ي

                                                           
1 -Newmark, Peter, Op. Cit, p. 94. 

وهو انثروبولوجي ألماني أمريكي ومن مناصري االنثروبولوجيا المعاصرة ويّسمى كذلك بأب األنثروبولوجيا Franz Boas  فرانس بوا- 2

 األمريكية.
 .41، ص. 2007، 1يداني، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، ط، تر: منير السعمفهوم الثقافة في العلوم االجتماعيةكوش، دنيس، - 3
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 1ذق فيها.""الثقافة: العلوم واملعارف والفنون اليّت يُطلب احل

ك ابلدول األكثر تقّدما هذا التقّدم التكنولوجي هو ما يدفع الّدول األقل تقّدما إىل االحتكا 

حتما أتثرا وأتثريا أو ا ينتج عنه لت إليها، ممّ ليّت توصّ منها رغبة يف االستفادة من املخرتعات واملبتكرات ا

 الرتمجة أمرا مستحيال: تفادي غدا وخمتلفة،متعّددة  ةما يّسمى ابلتفاعل الثقايف. ومبا أّن األلسن

"إّن ممارسة التفاعل الثقايف هو ضرب من اختصار الطريق للنفاذ إىل تطوير املعارف املنقول إليها، بغرض 

إثراء سبل التفكري، وإخصاب املعامل احلضارية املتطورة. ومن هنا يّتضح الدور املّهم الذي تقوم به الرتمجة 

ملعرفية بني األمم، ملا لداللة التأثر والتأثري من معىن املشاركة يف األخذ والعطاء يف تبادل لتفعيل املنجزات ا

 2املعارف وتالقحها."

؛ مبا فيها العادات فبهذا التفاعل، ميكن التعّرف حّّت على أساليب حياة اجملتمعات األخرى 

وأبسط مثال  .ستبِعد للخطأجلّيد املوهو األمر الذي يساعد على الفهم ا ،والتقاليد واملعتقدات الدينية

ن نوفمرب هو عيد اندالع الثورة على ذلك هو األعياد الوطنية اليّت ختّلد حداث اترخييا معّينا؛ فالفاتح م

مارس ميّثل عيد التحرير 3ّن أ، يف حني ابجلزائرجويلية عيد االستقالل اخلاص  5، واجلزائرالتحريرية يف 

ز الثقافية يتجّنب املرتجم ...إخل. فبمعرفة هذه الرمو األردن ماي عيد استقالل 25، ولبلغارايابلنسبة 

 الوقوع يف خلط املعطيات:

                                                           
 .98، ص. 2004، 4، مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية، طالمعجم الوسيطمجمع اللّغة العربية،  - 1
 .86، ص. 2009، دار صفحات للدراسات والنشر، سوريا، الترجمة في األدب المقارن ةإشكاليفيدوح، ياسمين، - 2



إمكانية الترجمة وتعذرها                                                                                                                                     الفصل األول:   

 

45 
 

ثقافية يف مراسيم الزواج  "فاملعرفة بثقافة الّلغتني محاية من اخلطأ يف فهم املعىن لدى النقل. مثة جوانب

جلهل هبا سببا يف نقل املعىن اخلطأ، أو أو الدعوات إىل احتفاالت أو يف تربية األبناء مثال قد يكون ا

اضطرااب يف السياق خصوصا يف حالة املّتكلم، ذكرا أو أنثى، مفردا أو مثىن أو مجعا، ممّا قد يضطرب 

 1عند النقل."

ثقافات فإنّنا نقصد الف يف هذا احلذر والتّيقظ اعرتاف ابختالف الثقافات، وعندما نقول اختال     

ص هذه املفاهيم اجلانب د ختّ وممّيزة جملتمع معنّي. ق خاصةاختالفا يف األلفاظ اليّت تعرّب عن مفاهيم 

مثال  تالف الداينة، فالزكاةابخ أو حّّت املفاهيم اليّت تنقلها هذه األلفاظ الديين الذي ختتلف ألفاظه

قود، يف حني أّن مفهومها معنوي يواانت أو النبااتت أو النبتقدمي احل سواءيف اإلسالم أبمور مادية  تؤّدى

يكون املقابل نفسه يف الّلغة ايل ال لتّ ، وابيف النصرانية اليّت تستبعد اجلانب املادي وتعترب الزكاة أتهلها اتما

 يها إالّ يؤدّ العشاء( ال والظهر والعصر واملغرب و  صبح. كما أّن أمساء الصلوات اخلمس )الاملستهدفة

. كما ت اليّت ال تعتنق اإلسالم، لذلك ال جند هلا مقابالت يف لغات اجملتمعاالداينة اإلسالمّية ُمعتنُقو

اجملتمعات األخرى؛ لغات  أغلبية أمساء األطباق ختتلف من جمتمع إىل آخر وال يوجد هلا مقابال يف أنّ 

 لّلغات غري العربية:مقابال يف ا مسهد الجنطبق ختّتص به دول املغرب العريب وال  مثال فالكسكس

« The source language word may express a concept which is totally unknown in 

the target culture. The concept in question may be abstract or concrete; it may 

relate to a religious belief, a social custom, or even a type of food. »2  

                                                           
 .396. 395، ص. ص 2014، 1، منتدى العالقات العربية والدولية، الدوحة، طالترجمة وإشكاالت المثاقفةاإلمام، مجاب، وعبد العزيز، محمد، - 1

2 -Baker, Mona, In Other Words: a coursebook on Translation, Routledge Taylor& Francis Group, London and 
New York, 1992, p. 21. 
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قد يكون  كماة اهلدف،  يف الّلغ غري معروف على اإلطالق"قد تعرّب كلمة يف الّلغة األصل عن مفهوم 

 ."لطعامن امعادة اجتماعية أو حّّت بنوع بتبط ابعتقاد ديين أو فري حمسوسا أو ملموسا، 

ث اترخيية أو مفاهيم عن أحدا ، بتعبريهاأبسلوب معيشة جمتمع معنّي  ترتبط األلفاظ وابلتايل، 

 يف لغة أخرى: هلا مقابل ال يوجدثقافية خاصة به 

« Lynn Visson1 reminds that words which characterize the life, culture and 

historical development of any given country often have no precise equivalents in 

other languages. »2   

د هلا مقابال يف الّلغات جنال  هر اترخيوتطو  تهوثقافبلد معنّي "ُتذّكر لني فيشون أبّن األلفاظ اليّت متّيز حياة 

 ."يف غالب األحيان األخرى

مهما  ة يف الرتمجة استحال أو حّّت  املكافئ يف الّلغة املنقول إليها صعوبةوجود يرتّتب عن انعدام  

ويه يف املعىن. فإن كان النص يتعّذر عليه الوصول إىل ترمجة ال يعيبها تشحيث إنّه  ،كان مستوى املرتجم

لقيام بعمل خريي  لسكان منطقة معينة  تعاونوهو لفظ أمازيغي يصف ظاهرة –يتحدث عن "التويزة" 

وطُلب  - اجلزائر واملغربكبناء مسجد أو ذبح مواشي وتوزيعها على احملتاجني، وهو أمر منتشر يف دوليت

ان املرتجم عربيا من اجلزائر أو جم أن ينقله إىل الّلغة الفرنسية، لعجز ال حمالة عن ذلك سواء أكمن املرت 

 الثقافة الفرنسية خاصة:من املغرب أو فرنسيا؛ ألّن هذا احلدث ال يوجد يف الثقافة الغربية عامة و 

                                                           
 هي كاتبة ومترجمة أمريكية روسية.- 1

2 -Bermann, Sandra, and Wood, Michel, Nation, Language, and the Ethics of translation, Princeton University 
Press, Princeton and Oxford, 2005, p. 12. 
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« In all cases, when cultural differences exist between the two languages, it is 

extremely difficult to achieve a successful transfer, if not impossible (whatever 

the competence of the translator in the two languages involved). »1 

الناجح أمرا يف غاية  نقليكون ال"يف كّل احلاالت، عندما تكون هناك اختالفات ثقافية بني لغتني، 

 عنيتني."الّلغتني امل مناملرتجم  درجة متّكنمستحيال مهما كانت  الصعوبة إن مل نقل

 الثقايف: اجلانب من الرتمجة استحالة مواطن-2-2-2

إىل ترمجة  الوصولاملرتجم  ولتوضيح هذه االستحالة، ميكن أن نفّصل املواطن اليّت يصعب فيها على     

 الّلغة اهلدف.يف أمينة 

 األسلوب:-2-2-2-1

 ريقة والكيفية:عادة ما يرتبط املفهوم الّلغوي لألسلوب والذي جنده يف املعاجم ابلط     

طريقة الكاتب يف -"األسلوب: الطريق، ويقال: سلكت أسلوب فالن يف كذا: طريقته ومذهبه. و

 2عة."الفن. يُقال: أخذان يف أساليب من القول: فنون متنوّ  -كتابته. و

 ابنأّما املفهوم االصطالحي، فقد استحوذ على اهتمام العديد من الباحثني والدارسني، فنجد  

-حسبه–يقّدم تعريفا له ال يبتعد عن ذلك الذي جنده يف املعاجم بل يتّممه ويفّصله. فاألسلوب  قتيبة

                                                           
1 -Fernández Guerra, Ana, and Translating Culture: problems, strategies and practical realities, A Journal of 
Literature, culture and literary translation 5: doi 10.15291/sic/ 1.3.IT.1, 2012. 

 .441مجمع اللّغة العربية، م. س، ص. - 2
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اليّت تساعده  عبارة عن قدرة شخصية ختتلف من كاتب إىل آخر، كّل حسب درجة إبداعه وموهبته

 يف النص: املتناولعلى تغيري الطريقة بتغرّي املوضوع 

"ويبدو من نص ابن قتيبة ربطه الواضح بني األسلوب وطرق أداء املعىن يف ن س ق خمتلف حبيث يكون 

لكّل مقام مقال، فتعّدد األساليب راجع إىل اختالف املوقف أّوال، مثّ طبيعة املوضوع اثنيا، وإىل مقدرة 

  1املتكّلم وفنّيته اثلثا."

يصال فكرته يف حّلة منّمقة تتمّثل هذه الفنّية يف األساليب البالغّية اليّت تّسهل على الكاتب إ 

اترة أخرى إىل التشبيه...إخل. تّشد اهتمام القارئ، فنجده يلجأ اترة إىل الكناية واترة إىل االستعارة و 

رّاء بفكرة قد يعارضوها اقناع جمموع الق إىلل والتنميق هذا التجمي خاللالكاتب من  صبووعادة ما ي

يقّرب املعىن أكثر للقارئ قد ارة مثال، لوال هذا االلتواء والتعبري غري املباشر. فبالّلجوء إىل التشبيه واالستع

–متثال ألوامر املشرّع فعبارة: الصدقة تطفئ غضب هللا، ترغيب يف اال ،بتشبيه الفكرة بشيء يعرفونه

ة بينهم. فالوصول إىل هذا االجتماعي وارقبني الناس ويقّلص الف والتعاونممّا ينشر الرمحة  -وجلّ عّز 

 ستعمله يف إطفاء النار:ناهلدف كان ابستعمال هذه االستعارة اليّت شّبهت فيها الصدقة ابملاء الذي 

ل الربهاين واخلطابة املنّمقة. "فالبالغة هنا تتوّسط اجلدال والسفسطة ابملعىن الذي متّيز فيه بني االستدال

لكن تّظل الغائية املسندة إىل البالغة هي "حتقيق االقناع وهبذا املعىن ميكن تعريف البالغة بصفتها تقنية 

                                                           
 .12، ص. 1994، 1، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، طالبالغة واألسلوبيةعبد المطلب، محمد، - 1
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قناع هو فن التأثري أو فن حتويل اخلطاب إىل فعل عملي أي جتسيد اخلطاب للخطاب اإلقناعي." واإل

 1كممارسة عملية. "

كد فكرة أّن استخراج املعىن ال صعوبة املهّمة املوكلة إىل املرتجم، فهذا االلتواء يؤ ومن هنا تّتضح  

ىن معنّي جيب على يكون من الكلمات املفصولة عن بعضها، بل ارتباطها ببعضها هو ما يعطيها مع

 املرتجم التّوصل إليه لنقله إىل الّلغة اهلدف:

« Meaning, then, is an effect of language…It therefore cannot be simply extracted 

from language and transferred. »2 

 ".ة ونقلهاستخراجه من الّلغببساطة أتثري الّلغة...ولذلك ال ميكن  هو إذن "فاملعىن

 :تعّدد معاين الّلفظة-2-2-2-2

؛ أال معائقا أمامهلقد جعلت أمهّية املعىن، يف عملية الرتمجة، املرتمجني ينتبهون إىل قضية تشّكل 

غوية يف اكتساب الّلفظة ، تتمّثل هذه الظاهرة اللّ la polysémieوهي تعّدد معاين الكلمة الواحدة 

ملعاين جديدة إضافة إىل معناها األّول. فاجلديد ال ينفي القدمي؛ أي أّن الكلمة تكتسب معاين جديدة 

لفظة ثقافة اليّت كانت ترادف زرع األرض، وبتوسيع املعىن غدت  مثلدون أن تتخّلى عن املعىن القدمي 

؛ فإن أردان جانبا حمسوسا ابلتناوبترادف الرقي الفكري. مل مينع هذا الّتوسع من استعمال املعنيني 

                                                           
، 2015، 1، منشورات ضفاف ومنشورات االختالف، لبنان، طفي الفكر الغربي المعاصر لتأويالت وتفكيكات.. فصوحمد شوقي، الّزين، م- 1

 . 90. 89ص.ص 
2 -Davis, Kathleen, Deconstruction and translation, Routledge Taylor& Francis Group, London and New York, 
2014, p. 14. 
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لّلفظة استعملناها يف سياق الرّقي الفكري، وإن أردان املعىن امللموس استعملناها يف سياق زراعة األرض 

 ا...إخل:وفالحته

« Le sens nouveau, quel qu’il soit, ne met pas fin à l’ancien. Le même terme peut 

s’employer tour à tour au sens propre ou au sens métaphorique, au sens restreint 

ou au sens étendu, au sens abstrait ou au sens concret... Nous appellerons ce 

phénomène de multiplication la polysémie. Toutes les langues des nations 

civilisées y participent. »1  

د جبانب اآلخر. ميكن أن يتواجدان الواح إذ " ال يضع املعىن اجلديد، مهما كان، حدا للمعىن القدمي

اري، ابملعىن املقّلص أو ابملعىن االستعابملعىن احلقيقي أو ابملعىن إّما ، ابلتناوب ُتستخدم الّلفظة نفسها

"، فكّل لغات د معاين الّلفظةتعدّ بظاهرة "ال هذه املوّسع، ابملعىن احملسوس أو ابملعىن امللموس... نّسمي

 األمم املّتحضرة تتشارك فيها."

أكرب ات البلدان املتحّضرة، كّل لغ  أّنا نقطة التقاءهذه الظاهرة اليّت، وكما أشران سابقا  تشّكل 

منها؛ وذلك ال يتأّتى إالّ ابلتعّرف  العقبات اليّت تواجه املرتجم. فعلى املرتجم أن يتعّمق يف الّلغة املنقول

اختيار منها ما يتناسب و  -إن كانت تقبل العديد من املعاين–على الدالالت املختلفة لّلفظة الواحدة 

يف الّلغة العربية هو الفعل  تداوالكثر األفعال واحمليط الّلغوي الذي استعملت فيه الكلمة داخل النص. فأ

فإن قلنا ضرب  ،تلفيف سياقات لغوية متعّددة يكتسب يف كّل واحد منها معىن خم إذ يستعمل"ضرب" 

كما رأينا  ف .وضرب مثاال أي ذكره، وضرب موعدا أي حّدده...إخل ،صفعه أيشخص شخصا آخر 

 كان هناك اتّفاق يف الكلمة واختالف يف الداللة. 

                                                           
1 -Bréal, Michel, Essai de sémantique (science des significations), Librairie Hachette, Paris, 1897, p.p 154. 155. 
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 :فنقول prendreيف الّلغة الفرنسية هو الفعل  متداولكما أّن أكثر فعل 

Prendre son permis de conduire : apporter, prendre deux plats : absorber, prendre 

par surprise : surprendre…etc. 

 أراده الكاتب: هبذه االختالفات حيصل على معىن خاطئ أو مضاد للمعىن الذيجهل املرتجم بف 

« Le sujet reste le plus difficile de tous les problèmes de traduction, or sa 

résolution est une tâche primordiale. La polysémie existe aussi bien chez les 

mots…que chez les expressions…La polysémie peut ainsi rendre un texte ambigu 

et intraductible, il faut donc connaître toutes les subtilités de la langue source pour 

maîtriser ce problème sémantique. »1  

 كوني قد .ساسيةمهّمة أ اهل حلّ والبحث عن أكثر مشاكل الرتمجة صعوبة تبقى هذه القضية من "

أن يتسّبب  هميكنذلك لعلى مستوى العبارات... يكون قد على مستوى الكلمات... كما  تعّدد املعاين

األمور الدقيقة رفة كّل مع للتحّكم يف هذا اإلشكال املعنوي، جيبف، يف غموض الّنص واستحالة ترمجته

 الّلغة األصل." يف

احرتامه وأخذه بعني االعتبار أثناء الرتمجة، ّن هذا السياق املصاحب، الذي يتّوجب على املرتجم إ 

ولة امحلف من إمكانية نقل النص إىل الّلغة األخرى.ب هو ما جيعل الّنص يرتبط بكاتبه ارتباطا يصعّ 

املرتجم أن يضع  ب علىجي -مصرّح هبا مسواء كانت مضمرة أ-نص معنّي  ملهافهم املعاين اليّت حي

أن يتخّيل حياته ويفهم مشاعره وأحاسيسه يف الوقت الذي كتب فيه النص،  فيحاول كاتبهنفسه مكان  

-كما عليه أن تكون له دراية اتمة أبحوال احلقبة الزمنية اليّت عاش فيها... وغري ذلك من األمور اليّت 

                                                           
1 -Centre Lucien Tesnière, Modélisation, Systématique, Traductibilité, La revue BULAG, Presses Universitaires 
Franche- Comté, N° 28, 2003, p. 125. 
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إىل  ممّا يؤّدي ،صيف النّ دوما يصعب على املرتجم اإلملام هبا ألّن ذاتية الكاتب تظهر  -ورغم أمهّيتها

 استحالة الرتمجة: 

صحيح أّن  (.écrit) "ويف الواقع، فإّن استحالة الرتمجة تعترب كقيمة، يف كّل جماالت ما هو مكتوب

كمؤشر عن عقالنية ذات مستوى عال. ومع   (traduisibilité)الكثريين يتحمّسون لقابلية الرتمجة 

 1ذلك، فإّن كّل مكتوب حيافظ يف طّياته على جزء ال ميكن ترمجته."

 ملعمل نثرا أكان هذا اأواء ومن هنا فاستحالة الرتمجة تعرّب عن أصالة العمل األديب وموهبة الكاتب، س

 شعرا.

 الشعر: ترمجة استحالة-2-2-2-3

برية على التخّيل. فهذا التعريف كيشرتك الشعر مع النثر يف كونه إبداعا أدبيا حيتاج إىل موهبة وقدرة       

حيث إّن -أديب وشاعرو وهو عامل – أيب احلسن ابن طباطبااملشرتك لطاملا ُأسند إىل الشعر يف عصر 

يؤّول املعاين حّّت ل و اهلدف من خلق صورة متخّيلة هو جلب انتباه القارئ وجعله هو اآلخر يتخيّ 

"مفدي للشاعر اجلزائري  اتيقرتب من املعىن احلقيقي الذي أراده ذلك الشاعر. فلو أردان أن نفهم أبيا

انت وراء نوضه وجهاده كث عن الثورة اجلزائرية وعن عزمية الشعب اجلزائري اليّت  وهو يتحدّ  زكراي"

 يقول:من املستعمر الفرنسي، حيث  "اجلزائر"لتحرير بلده 

 شربت العقيدة حّّت الثمالة      فأسلمت وجهي لرب اجلاللة

                                                           
 .64رمان، أنطوان، م. س، ص. ب- 1
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 ولوال الوفاء إلسالمنا            ملا قّرر الشعب يوما مآله

لعقيدة مث شرب ذلك السائل  تصويره وهو مأل قارورة اب تخّيل املشهد الذي أراد الشاعرلوجدان أنفسنا ن

ان هو الذي حّفز اجلزائري على أّن التشّبع ابإلمي إىل فكرةنصل ف . ما تّبقي أسفل هذه القارورةكّله حّّت 

غة غري الّلغة العربية ويدين لالعريب املسلم من أيدي مستعمر يتكّلم  الدخول يف ثورة هدفها حترير الوطن

ه إالّ بعد ختّيل وتصّور ملشهد نقلت . وابلتايل، فإّن وصول املتّلقي إىل هذا املعىن مل يكنداينة غري اإلسالم

 األبيات الشعرية:

تعريف الشعر عند الفالسفة على أنّه "الكالم املخّيل" الذي ينشأ  -يف عصر ابن طباطبا–"ولقد استقر 

 1عن فاعلية "املخّيلة" عند املبدع، وحيدث أتثريه بتحريك قوة املخّيلة عند املتّلقي."

ليّت حتدث عند الكاتب ا ليةتخيّ الولكّن من يقرأ األدب، شعره ونثره، يدرك أبّن هذه اخلاصية      

يه من الصور ما يّنم عن فّن إحيث واملتّلقي ال يفتقر إليها النص النثري الروائي على وجه التحديد، 

يبدل جمهودا للتخّيل والتصّور  للكاتب، واليّت جتعل من القارئ أو الّسامع ليةوالتخيّ القرحية اإلبداعية 

راد. ولذلك اعترب 
ُ
ائد للشعر أّعم وأمشل ألنواع أدبية أّن التعريف السّ  ابن طباطبارغبة يف حتديد املعىن امل

 أخرى:

                                                           
 .30. 29، ص.ص 1995، 5للكتاب، ط ة، الهيئة المصرية العاممفهوم الشعر: دراسة في التراث النقديعصفور، جابر، - 1
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عتباره خاصية أساسية "لكّن ابن طباطبا ال يلجأ إىل هذا التعريف الفلسفي، رمبا ألنّه فهم "التخّيل" اب

يف الفن األديب بعامة، ميكن أن ينطوي عليها الشعر والنثر على السواء، وبذلك يظل أساس التمييز يف 

 1الشعر هو االنتظام الّلغوي املتمّيز للشكل."

 على سبيل املثال:قوايف وال فالّشكل هو ما ميّيز الّشعر، ويتمّثل هذا الشكل يف البحور واألوزان     

ّتم تعريف الّشعر على أنّه "كالم منظوم" ابئن عن املنثور الذي يستعمله الناس يف خماطباهتم، مبا خص "ي

 2به من النظم الذي إن عدل عن جهته حمبة األمساع، وفسد على الذوق."

بديعية استعارة وتشبيه، وحمسنات اجتماع الّشكل واملعىن )املعزَّز ابلصور البيانية من كناية و يّشكل      

رب هذا احلاجز استحالة اعتُ وفّية للّنص األصل. من سجع وطباق( أكرب حاجز بني املرتجم والرتمجة ال

اتيته فيه، هذه الذاتية اليّت ال ذاهتا اعرتافا من املرتجم أبصالة العمل وقدرة مؤلّفه على غرس حتمل يف طيّ 

 دف:ميكن للمرتجم اخرتاقها ونقلها إىل قارئ أو سامع الّلغة اهل

على الرتمجة يتعّلق ابلشعر  (l’objection préjudicielle)"من الناحية التارخيية، فإّن االعرتاض اجملحف 

ألنّه مبثابة "ترّدد مستمر بني الصوت واملعىن" كما يقول فالريي. وتعين استحالة ترمجة الّشعر ..خصوصا.

لالّمتناهية القائمة بني "الصوت" و"املعىن". أمرين، ومها: إّن الشعر ال ميكن ترمجته بسبب هذه العالقة ا

 3وأيضا ألّن استحالة ترمجته...تّشكل حقيقته وقيمته."

                                                           
 .30، ص. س م.- 1
 .29، ص. نم. - 2
 برمان، أنطوان، م. س، ص. ن.- 3
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على وجه التحديد،  أّن الشعر ال ُيرتجم من لغته رىفكّل ابحث ومهّتم ابلرتمجة، يولذلك      

ان قد تطّرق ملوضوع ك  -الذي عاش بني القرن الثاين والثالث اهلجريني يف العصر العباسي- اجلاحظف

مة، أال وهي الشروط اليت يف بضع صفحات تعاجل قضية مه "احليوان"مؤلفه اجلزء األّول من الرتمجة يف 

ها املرتجم لنقل النص جيب توفرها للوصول إىل ترمجة صحيحة، وكذا الشروط اليّت جيب أن يتوفر علي

 :إىل القارئ اهلدف بكّل أمانة

الثالث اهلجري( يكون من أقدم من تكّلموا على فن الرتمجة وشروطها، وعلى ولعّل اجلاحظ )من القرن "

 1."املرتجم وشروطه

ن ترمجة الشعر عبتخصيص جزء للحديث  -يف كتابه مسّاهاكما -أو الشرائط وأتبع هذه الشروط  

ألّن امللكة  ؛ري قابل للنقاشنقله إىل لغة غري الّلغة العربية أمرا مستحيال وغحتديدا، حيث أّقر أبّن 

ك األوزان والقوايف مقتصرة على العرب فقط. فجمال وجاذبية الّشعر تكمن يف تل -حسبه -الشعرية 

ممّا إلتيان مبثل تلك اجلاذبية ارتجم ال حمالة عن اليّت متّيزه عن النثر األديب، فإن نُقلت سوف يعجز امل

 :الهيفقده حسنه ومج

ى من تكّلم بلسان العرب، والشعر ال ُيستطاع أن يرتجم. وال "وفضيلة الّشعر مقصورة على العرب، وعل

جيوز عليه النقل. ومّت حّول تقّطع نظمه وبطل وزنه، وذهب حسنه وسقط موضع التعجب، ]ال[ 

 2كالكالم املنثور."

                                                           
 .10، األردن، ص. 2016، 1، دار اآلن ناشرون وموزعون، طت ونقودفي محراب الترجمة: إضاءات وتجارب وتطبيقابكار، يوسف، - 1
 .75. 74، ص. ص 1965، 2، ط1، تح: عبد السالم محمد هارون، جكتاب الحيوانالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، - 2
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عيدا عن املشاكل واحلدود القضية اليّت تطرحها ترمجة الّشعر هي قضية أسلوب، حيث إنّه وبإذن،      

ليّت ترجع إىل االختالف الّلغوي هذه العقبات األسلوبية ا توجد، جتاوزهاالثقافية اليّت يصعب على املرتجم 

 بني الّلغة املصدر ولغة الوصول: 

علو أحياان فوق عقبات ثقافية وأخرى بنيوية: وهي "تصطدم الرتمجة أحياان بعقبات من نوع آخر ت

عقبات انشئة عن نظم الّشعر وعلوم العروض وااليقاعات واحملّسنات التطريزية واألنواع األدبية والرتاث 

 1اجلمايل...وهي بال ّشك عقبات أسلوبّية."

ات. فكما للّشعر العريب لّلغاختتلف عن ابقي خصائص أسلوبية جتعلها تتمّيز و ّل لغات العامل إّن لك     

. جعل ...إخلكذلك  خصائص شكلّية متعّددة، للّشعر الفرنسي خصائص متعّددة، وللّشعر اإلجنليزي

ة ترمجة الّشعر من ابب كونا الدارسني واملهتّمني ابلرتمجة يؤكّدون على استحالهذا التمّيز واالختالف 

 :، أال ومها الّشكل واملعىنهخيانة للعنصرين املكونني ل

« La poésie est- elle intraduisible ? Tel critique, tel linguiste, tel poète affirment 

que dans ce domaine plus que dans tous les autres, traduire, c’est trahir. »2 

الرتمجة  دّ ، تعحتديدايف هذا اجملال  والّشاعر أنّ  عامل الّلغويالناقد وال كّل من؟ يؤكد  أترمجة الشعر متعذرة"

 خيانة."

وضعه جملموعة من الشرائط  عقبعن استحالة ترمجة هذا االبداع األديب  اجلاحظ كان حديثلقد      

. فإن ترجم نصا اليّت يتوجب على املرتجم اإلملام هبا، ومن بينها اإلملام ابجملال الذي ينتمي إليه النص

                                                           
 ،52مونان، جورج، م. س، ص. - 1

2 -Bensimon, Paul, Traduire la Poésie, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1990, p. I. 
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أن يّلم مبعلومات حول ذلك املوضوع وتلك  عليهإن كان نصا اترخييا، و م ابلطب، طبيا، عليه أن يلّ 

يستبعد فكرة أن يتوفر املرتجم على هذا الشرط؛ وذلك لقّلة أو اجلاحظ . غري أّن ...إخلاحلقبة التارخيية

املرتجم عن التعامل مع النص املنتمي إىل هذه  يعجزندرة املراجع واملصادر اخلاصة ببعض العلوم، ف

 :مالعلو 

د على املرتجم، وأجدر أن خيطئ وكّلما كان الباب من العلم أعسر وأضيق، والعلماء به أقل، كان أشّ "

  1."فيه. ولن جتد البتة مرتمجا يفي بواحد من هؤالء العلماء

ته، وابلتايل خيانة القارئ خالل بشرط من هذه الشرائط سيقود املرتجم إىل خيانة النص املراد ترمجاإلف

األصل،  كاتب النصشخص  ي هبا ذيُؤ قد على معلومات خاطئة أو انقصة  الذي سيحصلاهلدف 

 :األمر بقصيدة شعرية حينما يوصل ما مل يقله وما مل يقصده، وتزيد الوضعية تعقيدا عندما يتعّلق

من هنا يتبني لنا أّن اجلاحظ يضع مجلة من االشرتاطات املهمة، اليّت تكون شخصية املرتجم، وتضعه "

املسار الناضج الصحيح الذي يؤهله الرتياد هذا الفضاء االبداعي الصعب، ومن دون أن تتمتع  يف

شخصية املرتجم هبذه الكفاية والقدرة والتميز فإنّه سيخون نفسه مثلما خيون النصوص الذي يسعى إىل 

  2."ترمجتها، وخاصة حني تذهب الرتمجة إىل فن الشعر

                                                           
  .54الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، م. س، ص. -1
 .123، ص. 2010، األردن، 1، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، طنظرية الشعر عند الجاحظمحمد المجمعي، مريم، - 2
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رّاءه من خالل هذه القصيدة قاملرتجم أمام جمموعة من األفكار واملشاعر اليّت ينقلها الشاعر إىل يكون 

ا يف قواميس ثنائية هلبحث عن مقابالت يال يتعامل فقط مع كلمات متناثرة  إذأو الديوان الشعري، 

 حتقيق االنسجام بينها: حماوالمتالصقة  ليضعهاالّلغة، 

احظ، ليست نقل كلمات لغة إىل لغة أخرى عرب القاموس، بقدر ما هي ترمجة فالرتمجة كما يريدها اجل"

  1."أفكار وأحاسيس، كما هو احلال يف نقل األعمال األدبية األكثر صعوبة

لتايل يف نقلها إىل خصوصيات الشاعر، واملرتجم قد خيطئ يف فهمها واب املشاعر واألحاسيس تشّكل

 :ومقاصده غة األخرى فيخون أفكار الشاعراللّ 

"فنية النص يف لغة ما، ال ميكن أن تنتقل أبدا على طبيعتها وخصوصيتها التعبريية إىل لغة أخرى، إذ ال 

يبدو مقبوال شعراي وأن كان  االنزايحبد أن يلحقها نزوح إىل اإلغراق يف اإلهبام والتعقيد، وإن كان هذا 

  2غري ما أراد أن يوصله أو ينفثه أو يبوح به الشاعر."

. هذه الكتابة األدبية يف حّد ذاهتا رته صعوبةإّن ما ذُكر أعاله خبصوص استحالة ترمجة الشعر قد برّ      

عن جزا عن فصل ذاتيته عا خريفالطبيعة البشرية جتعل هذا األ إىل املرتجم،لكّن األمر يتعّدى ذلك 

املنتوج الشعري  ى ذلكإىل إضفاء جانب من ثقافته عل -عن قصد أو عن غري قصد-ينزع حيث  ،عمله

 ه وتقاليده ومعتقداته:أّن الشاعر من جمتمع غري جمتمعه وابلتايل فقد ختتلف داينته وعادات انسيا

                                                           
 .138، ص. 1998، 1، دار الحكمة، لندن، طمعتزلة البصرة وبغدادالخيون، رشيد، - 1
 .121، ص. م. س، مريم، المجمعي - 2
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"وليس من الّسهل...أن نستضيف اآلخر على ما هو عليه وأن نتجرد عن األصول اليّت انبنت عليها 

ر يستدعي لتلميع الذات وتثبيت اهلوية والشعر يف طليعة تلك األصول إذ تعودان أن نرى اآلخثقافتنا، 

 1وتضخيم األان، وما ينجر عن ذلك التضخم من ضروب االستعالء واالستهجان."

عن القدسية اليّت ُنسبت إليه،  وممّا سبق ذكره يّتضح لنا جلّيا أّن هذه االستحالة يف ترمجة الّشعر تّنم

 القدسي يغطي أكثر النصوص الدينية.لكّن هذا الطابع 

  استحالة ترمجة النصوص املقّدسة:-2-2-2-4

 ملقّدسة اليّت أُنزلت على مرّ ا السماويةمل مينع من تعّدد الكتب  -جّل وعال–إّن وجود إله واحد       

 الدعوة إىل عبادة هللا وحده ّن كّل كتاب يدعو إىل داينة معّينة، لكن جتتمع كّلها يفإالعصور، حيث 

 وعدم اإلشراك به:

 « Un seul Dieu, trois religions…Dans l’ordre de la révélation : judaïsme, 

christianisme et islam. »2 

 سالم."اليهودية واملسيحية فاإل جند"إله واحد وثالث دايانت...فحسب ترتيب الوحي، 

ن يهّتم قبل كّل شيء أ وعليه، جيب .رذمعها حب على التعاملقدسية هذه الكتب املرتجم  جترب      

 اوزجت يّعد -ض اآلراءحسب بعف-لشعريّة ابملعىن فقط، وليس ابلشكل واملعىن كما رأينا مع النصوص ا

 ال بّد منه وليس تّوجها اختياراي. الشكل حاّل 

                                                           
 .53، ص.2008، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طدراسات في الخطابباديس، نور الهدى، - 1

2 -Jacque, Francis, Qu’est- ce- qu’un texte religieux, article dans : Raisons Politiques, N° 4, Presses de sciences, 
2001, pp. 40-56. 
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 مفهوم القرآن:-2-2-2-4-1

علومهم وثقافتهم مستمدة  حيث إنّ يعترب القرآن نصا على قدر كبري من األمهية ابلنسبة للمسلمني،      

األخالق املنصوص  مبنية على -وهي أسلوب وطريقة العيش–من تعاليم ومبادئ هذا النص. فالثقافة 

م فمأخوذة من هذا الكتاب ...إخل، أّما علومهوالتعاونعليها يف القرآن كالتسامح والصدقة واالحرتام 

لتّوصل إليه وملا سيتّوصل ن وملا هو بصدد االصاحل لكّل زمان ومكان، والشامل ملا تّوصل إليه االنسا

 إليه من اكتشافات واخرتاعات تّسهل احلياة وحتّسنها:

"القرآن ليس كتااب فنّيا مقّسما على قضااي معّينة مثّ تنقطع فيه الرؤية الشاملة، بل هو يعرض الكون وهو 

مدهشة. فالنظر إىل الكون  يبين العقيدة، ويعرض الكون وهو يريب اخل لق، وميزج بني اجلميع بطريقة

 1يقود إىل اإلميان، ويّؤصل التوحيد، ويبين اخلُلق." والواقع والتاريخ

 القرآن: ترمجة استحالة-2-2-2-4-2

 غويبّشقيها اللّ  رآن الكرميترمجة القاستحالة  حقيقة الكثري من الدارسني والباحثني على أمجعلقد      

 واملعنوي.

بني الّلغات. فكما نعلم، تشهد  االختالفات الرتكيبّية إىل غويمن اجلانب اللّ  استحالة ترمجة القرآنترجع 

-وكما ذكران أعاله–فرنسية مثال الّلغات خمتلفة اجلذور اختالفات كبرية ابملقارنة مع الّلغة العربية، فال

 حمالة:ملعىن ال اتفتقر إىل صيغة املثىن اليّت تعرفها الّلغة العربية؛ فهذا النقص سيشّوه 

                                                           
، ص. 2012، 1، المعهد العالي للفكر اإلسالمي، و. م. أ، ط1، جالمعجزة: إعادة قراءة اإلعجاز اللّغوي في القرآن الكريمساعي، أحمد بسام، - 1

83. 
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« Sensitive sacred texts like the Qur’an, will always be characterized by non- 

equivalence due to the universal linguistic fact that languages differ from each 

other syntactically, semantically, and pragmatically. These linguistic differences 

lead to cases of untranslatability and/ or poor translatability. »1 

 غويةرجع ذلك إىل احلقيقة اللّ لمكافئ، ويل النعدام الدائماحلّساسة كالقرآن ابو النصوص املقّدسة  تتمّيز"

ختالفات هذه االينتج عن . داولياتركيبيا ومعنواي وتة املتمثّلة يف اختالف الّلغات عن بعضها البعض ماالعّ 

 ."ضئيلة تهامكانيتكون إالرتمجة و/ أو فيها تعّذر تحاالت  الّلغوية

فيؤّكد  -وص احلّساسةالذي يُطالب به املرتجم عند التعامل مع هذه النص-أّما جانب املعىن      

ل إىل هذا االستنتاج. استحالة ترمجة هذا الكتاب املقّدس؛ وخسارة املعىن هي السبب الوحيد للوصو 

معجزا )وهو األمر الذي  هذه اخلسارة إىل اخلصائص البالغية والصوتية وغريها، اليّت جتعل منه ترجع

ترمجة القرآن  حملاولة إىل الرفض النهائيهذه احلقيقة الدارسني  دفعت ،سنتحدث عنه يف موضع الحق(

 الكرمي:

« Given the fact that translation involves loss of meaning, Muslim scholars, 

traditional and modern, have objected to translating the Qur’an for fear of the 

distortion that will creep into it. »2 

عاصرين قد عارضوا ترمجة القرآن لمعىن، فإّن الدارسني املسلمني القدامى واملل الرتمجة خسارة  يف "مبا أّن 

 به."يصيقد خوفا من التشويه الذي 

                                                           
1 -Abdul- Raof, Hussein, Qur’an Translation: Discourse, Texture and Exegesis, Curzon Press, Richmond, 2001, p. 
68. 
2 -Ibid. 
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من أيّد يوجد ات أخرى، اإلعجاز الذي جيعل من القرآن غري قابل للرتمجة إىل لغ ابإلضافة إىل     

الرتمجة املعنوية هي األخرى و الرتمجة احلرفية غري الئقة  كونوهو   ؛ولكن لسبب آخر فكرة استحالة ترمجته

ىل املعىن احلقيقي الذي إفهم املرتجم للّنص، فيؤول ويتصّرف للوصول  علىاملعىن  يعتمد .غري مقبولة

ئ إن تعامل مع نص من إنتاج وكما هو معلوم، فإّن هذا التأويل والتفسري قد خيط ،يتضمّنه النص القرآين

خر مفّسر كان أو آ. وحّّت وإن اعتمد على فهم شخص -جّل وعال–بشري فما ابلك بنص أنزله هللا 

 خرى متعّذرة:ث األمر نفسه، ومن هنا فالرتمجة املعنوية للّنص القرآين هي األمرتجم سيحد

"أّن ترمجة القرآن ترمجة حرفّية تطابق األصل متعّذرة، والرتمجة املعنويّة عبارة عن فهم املرتجم للقرآن. أو 

رآن وإّّنا هي فهم م ْن عساه يعتمده هو على فهمه من املفّسرين، وحينئذ ال تكون هذه الرتمجة هي الق

 1فهم رجل للقرآن خيطئ يف فهمه ويصيب."

ن أقدم املسائل نقاشا مبل هي  ال يّعد اإلمجاع على حقيقة استحالة ترمجة القرآن فكرة حديثة،     

رآن وذلك يف سياق حديثه قد حتّدث عن استحالة ترمجة الق "احليوان"وحتليال. فنجد اجلاحظ يف كتابه 

ألصل واهلدف، بيد أنّه يستبعد أن اتّوفرها يف املرتجم واليّت أمّهها إتقان الّلغتني عن الشرائط اليّت جيب 

احدة متيل إّما هلذه الّلغة أو لتلك و متبعا إاّيه بتعقيب يؤكّد فيه أّن لإلنسان قّوة  .يتّوفر عليه أّي مرتجم

 مها على األخرى،إحدامن يستعمل لغتني سيتأثر حتما بواحدة منهما ويظهر ذلك من خالل تغليب ف

غوي اخلاص بواحدة اللّ  نراه يستعمل كلمات يف لغة يكون قد اقرتضها من األخرى أو خّيل ابلنظام إذ

 غوي:لضيم أو التداخل اللّ ميها اجلاحظ ابغتني متأثرا ابألخرى...وغريها من األخطاء اليّت يسّ من اللّ 

                                                           
 .19، ص. 1936، دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع، بحث في ترجمة القرآن الكريم وأحكامهاالمراغي، محمد مصطفى، - 1
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يف وزن علمه يف نفس املعرفة، وينبغي أن يكون  "وال بّد للرتمجان من أن يكون بيانه يف نفس الرتمجة،

أعلم الناس ابلّلغة املنقولة واملنقول إليها، حّّت يكون فيهما سواء وغاية، ومّت وجدانه أيضا قد تكّلم 

بلسانني، علمنا أنّه قد أدخل الضيم عليهما، ألّن كّل واحدة من الّلغتني جتذب األخرى وأتخذ منها، 

 1وتعرتض عليها."

ية وتقنّية وغريها؛ أي مبيّنا أّن هذا األمر يصعب إن تعامل املرتجم مع نصوص علم اجلاحظسل ويسرت 

ت احلقبة الزمنية اليّت عاش مع نصوص كتبها إنسان يسُهل التعّرف على طريقة تفكريه وّنط حياته وممّيزا

ه غري مربّر وغري عانيمأو يعيش فيها، فما ابلك إن كان النص من هللا جّل وعال، فاخلطأ يف ترمجة 

 مسموح:

"هذا قولنا يف كتب اهلندسة، والتنجيم، واحلساب، واللحون، فكيف لو كانت هذه الكتب كتب دين 

 2مبا جيوز عليه ممّا ال جيوز عليه." -عّز وجلّ –وإخبار عن هللا 

 : الرتمجة نسبية -3

 مفهوم نسبية الرتمجة:-3-1 

إّن ما ذُكر أعاله عن قابلّية الرتمجة وما انقضه من آراء حول استحالتها، ألكرب دليل على استحالة       

تقدمي حكم مطلق حول هذه العملّية. فمصادفة املرتجم حلاالت يعجز فيها عن إمتام عملية النقل بني 

كما أوضح –ّي به أن يقوم الّلغات ال جيب أن جتعله يقتنع بكون النص ككّل غري قابل للرتمجة، فحر 

                                                           
 .76الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، م. س، ص. - 1
 .77م. ن، ص. - 2
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إبحصاء احلاالت اليّت تعّذر على املرتجم نقلها إىل  -والرتمجة اللسانيات كتابهيف   موانن جورجذلك 

كلمات ال ميكنه ترمجتها، فبذلك يكون املرتجم قد تعامل مع   الّلغة املستهدفة؛ كأن جيد يف نّصه مخس

 مفهوم استحالة الرتمجة بطريقة موضوعية ومنهجّية:

"ميكن دراسة مسألة عدم القابلية للرتمجة دراسة موضوعية بعد أن ُدرست خالل ألفي عام على أساس 

جتارب شخصّية كاملة وحدس ذايت من املرتمجني، إنّه ميكن دراستها بطريقة إحصائية وكمّية حمضة. 

أن نبدأ حبصر  فبدال من القول أبّن كّل شيء ميكن ترمجته أو أّن كّل شيء غري قابل للرتمجة، ميكن

   1منهجي للوقائع غري القابلة للرتمجة واليّت تقابلنا يف واثئق معّينة."

، جيعلنا نقتنع بفكرة النسبية مجّيةأبّن رفض تقدمي حكم مطلق حول طبيعة العملّية الرتُ  ترىومن هنا      

 أي أّن الرتمجة ليست ممكنة وليست مستحيلة.

 رتمجة:أساليب مؤكّدة لفكرة نسبية ال-3-2

ّرون ابستحالة نقل نص من لغة إىل خمتلف املشاكل اليّت جعلت املرتمجني واملنظّرين يق لقد ُدرست     

 بول جونات اليّت اقرتحاها ّدمت هلا حلول تقّلل منها أو حّّت تقضي عليها متاما. فالتقنيقُ كما أخرى  

 نقلها إىل الّلغة اهلدف. كفيلة ابلتقليل من احلاالت اليّت يتعّذر على املرتجم  داربلين وجون فيين

نتاج نص سليم إجه و لقد اقرتحا سبع تقنيات تذّلل الصعاب ومتيط حجر العثرة الذي يقف يف      

 وصحيح، هناك ثالث منها مباشرة وأربع غري مباشرة:

                                                           
 .33مونان، جورج، م. س، ص.- 1
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« L’expression « procédés de traduction » est empruntée à la stylistique comparée 

du français et de l’anglais de J. P Vinay et J. Darbelnet. Les auteurs de cet ouvrage 

établissent une classification des « procédés techniques auxquels se ramène la 

démarche du traducteur. » »1 

يث لفيين وداربلين، ح واالجنليزية األسلوبية املقارنة للفرنسيةمن  "تقنيات الرتمجة"عبارة  مّت اقرتاض"لقد 

 ملرتجم."جمموعة من األساليب التقنية اليّت يعتمد عليها اهذا الكتاب  امؤلف يقرتح

تقنية وأدبية نثرية وأدبية و مهما اختلفت امليادين اليّت تنتمي إليها النصوص وتنّوعت بني علمية      

للمتخّصص وغري  ية، ومهما كانت متخّصصة مّوجهة إىل أهل التخّصص وفقط، أو عامة مّوجهةشعر 

باع تقنيات يصل هبا إىل هدفه املتخّصص، ال حييد املرتجم عن اجّتاهني اثنني ال اثلث هلما، أال ومها اتّ 

 طريقا تكثر به االلتواءات:مّتبعا  عابرا طريقا مباشرا ليس به التواءات، أو اتبّاع تقنيات يصل هبا إىل هدفه

« Notons tout d’abord qu’il y a, grosso modo, deux directions dans lesquelles le 

traducteur peut s’engager : la traduction directe ou littérale, et la traduction 

oblique. » 2     

هما إىل: الرتمجة املباشرة أو اجّتاهان ميكن للمرتجم أن يلجأ في على العموم "نشري أّوال إىل أنّه يوجد

 احلرفّية والرتمجة غري املباشرة."

اكاة والرتمجة احلرفّية، وللرتمجة غري لرتمجة املباشرة، فقد اقرتحا ثالث تقنيات وهي االقرتاض واحمللأّما      

 لتصّرف.املباشرة أربع وهي اإلبدال والتعديل والرتمجة ابملكافئ وا

                                                           
1 -Chuquet, Hélène et Paillard, Michel, Approche linguistique des problèmes de traduction Anglais- Français, 
Ophrys, Edition Révisée, Paris, 1989, p. 9. 
2 -Vinay, J. et Darbelnet, J, Stylistique Comparée du Français et de l’Anglais Méthode de Traduction, Didier, 
Paris, 1972, p. 46. 
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 L’empruntاالقرتاض-3-2-1

ندما تعوزه املقابالت يف الّلغة إذ يلجأ إليها املرتجم ع قرتحةتعَّد هذه التقنية أبسط التقنيات امل     

يف الّلغة اهلدف.  ملتداولةااالخرتاعات اجلديدة أو املفاهيم غري  يف جمالاهلدف، وغالبا ما يكون ذلك 

 العديد من اجملاالت، ففي يففالّلغة العربية قد اقرتضت العديد من األلفاظ من الّلغات األوربية وذلك 

د: فلسفة ورومنسية...وغريها، جناجملال السياسي جند: امربايلية وايديولوجية...وغريها، ويف اجملال الفين 

فاهيم جديدة مل تكن معروفة يف التلفون...وغريها. وكّلها مجند: الكمبيوتر والتلفزيون و  كنولوجياويف الت

اغ الذي سبّبه االفتقار الوسط العريب، فالّلجوء إىل اقرتاضها من لغتها يعّد حال انجحا ملأل الفر 

 للمقابالت:

« Procédé N° 1 : l’emprunt. Trahissant une lacune, généralement une lacune 

métalinguistique (technique nouvelle, concept inconnu), l’emprunt est le plus 

simple de tous les procédés de traduction. »1 

الغواي )تقنية جديدة، فراغ، عادة ما يكون فراغا ميتالختّلص من  يهف: االقرتاض، و 1"األسلوب رقم 

 نّه أسهل أساليب الرتمجة."إمفهوم غري معروف(، حيث 

فبهذا األسلوب يتخّلص املرتجم من هوس البحث عّما يقابل بعض املفردات اجلديدة، وبدال من     

االستسالم واالعرتاف بعجزه الذي ينجم عنه احلصول على نص غري كامل ومليء ابلفراغات، ميأل هذه 

وهو – غويعائق لاألخرية مبفردات مستعارة من الّلغة املنقول عنها. وهبذا يكون املرتجم قد ختّلص من 

من جهة، ومن جهة أخرى، يكون قد تغّلب على عائق ثقايف أال وهو اختالف  -نقص األلفاظ

                                                           
1 -Op. Cit, p. 47. 
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ساعد الثقافات الذي يؤّدي إىل استحالة الرتمجة. وهبذا يكون املرتجم قد أسهم يف التعريف ابلثقافات و 

 تفاعلها. على 

 Le calqueالنقل أو احملاكاة: -3-2-2 

ة املنقول عنها، فإنّنا حناكي من نوع خاص، فإن كنّا نقرتض مفردات من الّلغ اة اقرتاضاحملاكا ّعدت     

كيبا جديدا، فهناك احملاكاة التعبريية دخل إىل الّلغة اهلدف إّما تعبريا جديدا أو تر تعابري هبذه التقنّية. فنُ 

 theن الّلغة اإلجنليزية اليّت دخلت م le moment de véritéاليّت نّتبع فيها تركيب العبارة األصل مثل 

moment of truthدف تركيبا غري معهود مثل ، واحملاكاة الرتكيبية اليّت نُدخل بواسطتها إىل الّلغة اهل

 :Afro-américainآفرو أمريكي 

« Le calque est un emprunt d’un genre particulier : on emprunte à la langue 

étrangère le syntagme, mais on traduit littéralement les éléments qui le composent. 

On aboutit soit à un calque d’expression, qui respecte les structures syntaxiques 

de la LA, en introduisant un mode expressif nouveau…, soit à un calque de 

structure, qui introduit dans la langue une construction nouvelle. »1 

رتجم حرفيا العناصر املكّونة ن"إّن النقل اقرتاض من نوع خاص؛ إذ نقرتض من الّلغة األجنبية اجلملة لكن 

ألصل وذلك إبدخال ّنط تعبريي هلا، فنتحّصل إّما على حماكاة تعبرييّة حترتم البنيات الرتكيبية لّلغة ا

 دخل إىل الّلغة تركيبا جديدا."جديد...أو حماكاة تركيبية تُ 

                                                           
1 -Op. Cit. 
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تصلح بني الّلغات اليّت تكون من  لقد حتّداث أيضا عن تقنية اثلثة وأمسياها "الرتمجة احلرفية"، لكّنها     

 أصل واحد وتتقاسم الثقافة نفسها:

« On en trouve les exemples les plus nombreux dans les traductions effectuées 

entre langues de même famille (français- italien) et surtout de même culture. »1 

 -ن عائلة واحدة )الفرنسيةم"جند هلا العديد من األمثلة يف الرتمجات املنجزة بني الّلغات اليت تكون 

 اإليطالية( وتكون خاصة من الثقافة نفسها."

بني الّلغات خمتلفة ادة عتكون  ابستحالتها،لكّن ما رأيناه من معضالت يف الرتمجة تؤدي إىل اإلقرار 

 األصول وخمتلفة الثقافات.

 l’équivalenceالتكافؤ:  -3-2-3

تعمال ألفاظ وتراكيب خمتلفة. ن من ثقافتني خمتلفتني يف تصوير الواقع نفسه ابستّتفق لغتا ميكن أن     

لوسيلة أي ابملفردات والرتاكيب ابكثريا   وابلتايل، يهّتم هنا املرتجم ابألمانة يف نقل الصورة دون أن يهّتم

 يكون أمام تقنية الرتمجة ابملكافئ أو ابملعادل:ف ،املستعملة

« Nous avons souligné à plusieurs reprises qu’il est possible que deux textes 

rendent compte d’une même situation en mettant en œuvre des moyens 

stylistiques et structuraux entièrement différents. Il s’agit alors d’une 

équivalence. »2 

                                                           
1 - Op. Cit, p. 48. 
2 - Ibid, p. 52. 
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إىل أنّه ميكن لنصني أن يعرّبا عن احلالة نفسها ابستعمال وسائل أسلوبية  مرّات عديدة"لقد أشران 

 ".الرتمجة ابملكافئهنا التقنية كون توتركيبية خمتلفة متاما، ف

  بال للرتمجة.كي يكون قا  "النص"أي هذا اجلانب من احللول املادة اليت يتعامل معها املرتجم  خّيص ،إذن

 أسس مؤكدة لنسبية الرتمجة:-3-3

كما قد يكون اخللل يف املرتجم يف   .أعاله تناولنا، كما املراد نقلهقد تتعّلق استحالة الرتمجة ابلنص      

، مصطلحات تعليم الرتمجةوآخرون يف مؤلفهم  جون دوليلوهي الفكرة نفسها اليّت أاثرها  ،حّد ذاته

، لكن االنص للرتمجة، أي عدم قابليته هل مقاومةقضية  تناولواوالذي حتدثنا عنه يف موضع سابق. حيث 

 املقاومةا هلذه فر على مجلة من اإلمكانيات اليّت يضع هبا حدا نائيها املرتجم بنجاح عندما يتوّ يواجهُ 

 أو حّّت ينقص من حّدهتا.

تب عنها، يدرك أنّه على املرتجم االمتثال جملموعة من الشروط مجية وما كُ فكّل مهّتم ابلعملية الرتُ وعليه، 

اليّت إن حّققها متّكن من النقل وكان مع الرأي املنادي إبمكانية الرتمجة، وإن أخّل هبا ساند املناهض 

 هلذه اإلمكانية.

 أسس فرايزر اتيثلر:-3-3-1

الذي عاش - يثلرات فرايزر ألكسندراحملامي والقاضي والكاتب واملؤرّخ األسكتلندي  لقد حتدث     

 Essay on the Principles of Translation1791  بادئ الرتمجةم كتابهيف   -1813و 1747بني 

، األمر الذي يّسهل أثناء كتابة نّصه ق يف مكامن أفكار املؤلف وما اختلجه من أحاسيسعن التعمّ 
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صل ينقل ما توّ  . وابلتايل،بس والتشويه والكذبعن اللّ  اعليه تقدمي ترمجة مبعىن صحيح ومتكامل بعيد

إليه فهمه وحتليله بعبارات من اختياره يراها األنسب حلمل الشحنات املعنوية اليّت تنقلها املصطلحات 

  :م املبىن واملعىنقل تلك األفكار، ليحصل يف النهاية على نص سلياألصل دون اإلخالل ابملبىن الذي ن

“But as the genius of languages is confessedly very different, it has hence become 

a common opinion, that it is the duty of a translator to attend only to the sense and 

spirit of his original, to make himself perfectly master of his author’s ideas, and 

to communicate them in those expressions which he judged to be best suited to 

convey them.” 1 

اي شائعا، يُلزم املرتجم غدا رأ فقدالّلغات،  بني عبقرية"فإىل جانب االتّفاق على االختالف الكبري 

ال إاّيها يف عبارات يعتربها ابالنتباه حصراي ملعىن النص األصلي وروحه، وابلتغلغل يف أفكار كاتبه انق

 نقلها."األصلح ل

أّكد على  حيث ،ّيدة وكاملةجللوصول إىل ترمجة جمموعة من الشروط الضرورية  فّصل ذلك بتقدمي لقد

عن نقل يبتعد  احلقيقي و ملعىنافهم ليأن يتعّمق املرتجم يف األفكار اليّت حيتوي عليها النص األصلي 

 :ترمجة خائنة لىليّت غالبا ما تؤدي إىل احلصول عالفكرة السطحية للنص ا

“I- That the translation should give a complete transcript of the ideas of the 

original work.” 2 

 العمل األصلي." أفكار جيب أن تقّدم الرتمجة نسخة كاملة عن-1"

                                                           
1-Fraser, Tytler, Essay on the principles of translation, T. Cadell and W. Davies, London, 2nd ed, 1797, pp. 12, 13. 
2 -Ibid, p. 15. 
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كون على دراية ابملوضوع الذي ، كما عليه أن يةهذا التعّمق إبتقان الّلغة األصل أي املنقول وّصل إىليت

دون أن يكون مطّلعا  مثال النص. فلن يستطيع أن يرتجم نصا يتحّدث عن الفتوحات اإلسالمية يتناوله

 هة أخرى:على الّدين اإلسالمي من جهة وعلى الطريقة اليت ُنشر هبا هذا الّدين من ج

“In order that a translator may be enabled to give a complete transcript of the ideas 

of the original work, it is indispensably, that he should have a perfect knowledge 

of the language of the original, and a competent acquaintance with the subject of 

which it treats.” 1 

ب أن تكون له دراية "وحّّت يتمكن املرتجم من تقدمي نسخة كاملة عن أفكار العمل األصلي، يتّوج

 ."  ناولاملتاتمة ابلّلغة اليّت كتب هبا العمل األصل وكذا، معرفة جّيدة ابملوضوع 

ض األفكار مع النص تطابق كّل من أسلوب وطريقة عر  اتيثلراشرتط ابإلضافة إىل ما ذُكر،       

لة، وما ُكتب بلغة عامية جيب صلي؛ فما ُكتب بلغة راقية جيب أن ينقل بلغة راقية إىل الّلغة املستقباأل

لّلغوي الذي ُكتب به النص كذلك، وهكذا دواليك. فعلى املرتجم أن حيرتم الّسجل ا  أن ينقل بلغة عامية

شكلية له واليّت طبعا القالب الذي صيغ فيه، فالشعر يُنقل شعرا ابحرتام اخلصائص ال وكذا األصلي

ل نص به الصور اجملازية ختتلف من لغة إىل أخرى، كما جيب أن يُنقل النص املصاغ بصور جمازية يف شك

 ة:غري أمينى ترمجة أيضا...وغريها من اخلصائص الشكلية اليّت يؤدي اإلخالل هبا إىل احلصول عل

“II-that the style and manner of writing should be the same character with that of 

the original.”2  

                                                           
1-Op. Cit, pp. 16, 17.  
2 -Ibid, p. 15. 
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 صل."جيب أن يتميز كّل من األسلوب والطريقة مبا ميّيز أسلوب وطريقة النص األ-2

س فيه اللمسة الفنية على املرتجم أن يكون سلسا يف كتابته، فإن كان النص األصلي شعرا نلم     

ألصلي رواية ممتعة شاعرا حّساسا. وإن كان النص اهو اآلخر على املرتجم أن يكون وجب ملؤلفه، 

فعلى  -الفكرةيتوّصل إىل فهم  اليّت جتعل القارئ يركز وحيّلل كي-ناهتا البديعية وصورها البيانية مبحسّ 

 :ترمجته أوحنن نقر نشعر به فقا للمجاز والبديع املرتجم كذلك أن يكون متذوّ 

“III- that the translator should have all the ease of original composition.”  1 

يب الذي كتب به النص يتعنّي على املرتجم أن تكون له القدرة على الكتابة بيسر يف النوع األد-3

 األصل."

مؤلفه  ا قواعد فّصلها يفبوصف النقاط اليّت حتدثنا عنها أعاله ابلشروط، بل اعتربه يثلرات مل يكتف

 .رمجة رديئةخالل إبحداها يؤدي ال حمالة إىل احلصول على تدا على أّن اإلأبكمله، مؤكّ 

 أسس إتيان دوليه:-3-3-2

ابريس،  1546، ونأورليا 1509الذي عاش بني  إتيان دوليه الفرنسي لراتيث كان قد سبق            

مبطبعة وعلى دراية معمقة ابلّلغة واألدب اإلغريقي والروماين، بيد أنّه  وعامال اوشاعر  امؤلف الذي كانو 

 لقدمجته أبنّه ال يؤمن بفكرة اخللود. أوحت تر حيث أعدم بتهمة سوء الرتمجة اخلاصة حبوار ألفالطون 

                                                           
1 -Op. Cit, p. 15. 
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جمموعة من وضع  ماعند عشرادس يعود ذلك إىل القرن السّ و ، الرتمجة يف الغربنظرية ل امؤّسس اعترب

  .للرتمجة يتوجب على املرتجم اتّباعها كي يتفادى اخليانة والتشويهاألسس 

 La manière de bien traduire d'une langue، يف كتابه املعنون ب إتيان دوليهحتّدث      

en autre حّّت نتّوصل إىل ترمجة  ها؛كم عملّية الرتمجة وتوجهّ اليّت حتقواعد الو  سساأل عن جمموعة من

  لمي، متخصص أو عام.عي ينتمي إليه ذلك الّنص، أديب أو مهما كان اجملال الذجّيدة للنص األصلي 

 ابلتعّمق يف التأويل ملراد ترمجتهااملعىن احلقيقي للنص املرتجم كقاعدة أوىل أن يفهم   دوليهلقد اشرتط      

ّّت يتفادى الغموض حخصص الذي ينتمي إليه النص لتّ اإلملام ابإىل جانب  ،وقراءة ما بني السطور

 :بس الذي قد يعرتي نصه املرتجمواللّ 

“La manière de bien traduire d’une langue en l’autre, requiert principalement cinq 

choses. En premier lieu, il faut que le traducteur entende parfaitement le sens et 

matière de l’auteur qu’il traduit.”1  

ب على املرتجم أن ، جيّوالمخسة شروط. أ ، جيب توفر"للحصول على ترمجة جّيدة من لغة إىل أخرى

  ."يفهم بعمق املعىن واملادة اليّت ينقلها

غة املنقول عنها، كما عليه أن أّما الشرط الثاين، فيتمثل يف اتقان املرتجم للغة الكاتب األصل، أي اللّ 

على النحو الذي أّكد عليه -قان يف هذا االت التساوييتقن الّلغة املستقبلة أو املنقول إليها، مؤكدا على 

 :-اجلاحظ يف الشرائط اليّت اقرتحها يف كتابه احليوان

                                                           
1-Dolet, Etienne, La manière de bien traduire d’une langue en autre, E. Dolet, Lyon, 1560, p. 13  



إمكانية الترجمة وتعذرها                                                                                                                                     الفصل األول:   

 

74 
 

“La seconde chose qui est requise en traduction, c’est que le traducteur ait parfaite 

connaissance de la langue de l’auteur qu’il traduit; et soit pareillement excellent 

en la langue il se met à traduire.” 1 

له، ويف الوقت نفسه  اتب الذي يرتجمعرفة التّامة بلغة الكامل يفاألمر الثاين الذي تتطلبه الرتمجة يتمّثل " 

 الّلغة اليّت هو بصدد الرتمجة إليها." تقانإ

  ابملعىن الذي ينقله النصيهّتم حصرايو الرتمجة كلمة بكلمة املرتجم  ىتفادأن يعلى ضرورة  دوليه أّكد 

 لتحقيق ترمجة جّيدة:

“Le tiers point est qu’en traduisant il ne se faut pas asservir jusques à la que l’on 

rende mot pour mot.”2  
 قله كلمة بكلمة."" أّما النقطة الثالثة فهي أالّ يكون املرتجم أسريا للنص إىل درجة أن ين

الّلغة اهلدف،  حدثنياد املتبني األفر  املتداولةاستعمال األلفاظ  ، جيدر ابملرتجمالقاعدة الرابعة حسب

 ّيء:على الغرابة اليّت حتول دون فهم الرتمجة، أو الوصول إىل فهم س يقضيحّّت 

“La quatrième règle qui doit surtout être suivie quand on traduit en un langage 

moderne …dit que le traducteur emploiera autant que possible des mots qui 

appartiennent réellement à la langue dans laquelle il traduit.”3  

ملوجودة فعال يف الّلغة اليّت على ضرورة استخدام املرتجم ما أمكنه من األلفاظ ا القاعدة الرابعةتّنص "

 ." يرتجم إليها، وخاصة عندما تكون الّلغة معاصرة

                                                           
1 -Op. Cit, pp. 14, 15. 
2-Ibid, p.15. 
3 -Copley Christie, Richard, Etienne Dolet le martyr de la renaissance Sa vie et Sa mort, tra par: Casimir 
Styienski, Slatkine Reprints, Genève, 1969, p. 342. 
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  للنقلاملرتجم  يادتفبوذلك  ؛أن تكون عبارات النص منسجمة مع بعضها البعض ،أخريا دوليهاشرتط 

لواردة فيه، هذا من جهة، ااملقابالت اليّت جيدها يف القاموس املعاين عن السياق ستبعد  .كلمة بكلمة

ال ترضي ذوق  ومن جهة أخرى سيكون لصيقا ابلنص األصلي إىل درجة احلصول على ترمجة ركيكة

 :القارئ اهلدف وال توصل له الفكرة أصال

“Venons maintenant à la cinquième règle que doit observer un bon 

traducteur. La quelle est de si grand’ vertu, que sans elle toute 

composition est lourde et mal plaisante. Mais qu’est ce qu’elle contient? 

Rien d’autre chose que l’observation des nombres oratoires: c’est à 

savoir une liaison et assemblement des dictions avec telle douceur, que 

non seulement l’âme s’en contente, mais aussi les oreilles en sont toute 

ravies, et ne se fâchent jamais d’une telle harmonie de langage.”1  

ظرا ألمهيتها البالغة، جيعل فنحظها، جّيد أن يال "فلنأيت اآلن إىل القاعدة اخلامسة اليّت جيدر مبرتجم

خاصة ارة عن مالحظات جّدي. فما الذي تّنص عليه هذه القاعدة؟ هي عبغياهبا الرتكيب ثقيال وغري 

األذن  لنفس فقط بل حّّت اليّت ال ترضي ا خطابية، أي ربط وجتميع فن اخلطابة مع تلك النعومةأبمور 

 غوي." لّ التناغم مثل هذا التفرح بذلك وال تنزعج أبدا من 

من أصل واحد وذات الثقافات املنحدرة يكون هذا النقل أسهل عندما يتعّلق األمر ابلّلغات      

املتقاربة، فاألصل الواحد جيعل النحو والصرف متقارب، واعتناق الداينة نفسها، على سبيل املثال، 

ال يتعامل مع كلمات، بل مع وحدات  فاملرتجم .عتقدات الدينية نفسهاجيعل العادات والتقاليد وامل

ترمجية أتخذ معانيها من الوحدات السابقة ومن الوحدات الالحقة هلا؛ أي من السياق الذي وردت 

                                                           
1 -Dolet, Etienne, Op. Cit, pp. 17, 18.  
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ن املنقول منها واملنقول إليها متقاربتني يف الداللة على املفاهيم نفسها كانت اغتفكّلما كانت اللّ  .فيه

 :الرتمجة أسهل وأجنح

“Presumably, the greater the number of situational features common to the 

contextual meanings of both SL and TL text, the better the translation.”1   

ة لكّل من الّلغة األصل والّلغة "يفرتض أنّه كّلما كثُر عدد اخلاصّيات الوضعية املشرتكة للمعاين السياقي

 اهلدف، كّلما كانت الرتمجة أجود." 

نلمس يف كثري حيث  ،مجةن الرت مبعاد ذاتيته إاملرتجم عن يف عجز ات تباعد الثقافات واملعتقديتسّبب 

حمو القيم واملبادئ صعوبة و و هنظرا لصعوبة تقّبل اآلخر كما  لنص املرتجممن األحيان أفكاره وآراءه يف ا

 .اها يف ثقافتهاليّت تلقّ 

الكلمات  نقل الصعوبة ى فيهاتتعدّ  حيث يتفاقم مشكل األمانة عندما يتعّلق األمر ابلرتمجة األدبية     

ا لنقل النص إىل القارئ متام تأويل الذي يكون املرتجم مسؤوال عنهالالفهم و  ّمس جانبلتواملصطلحات 

 -ستعارات والكناايت مثالبتقدمي أتويالت لال–فبرتمجة املعىن واالستغناء عن الشكل يف النثر  .اهلدف

 املرتجم سيقضي -نثري دة يف شكل نصبنقل القصيدة ذات الوزن املضبوط والقافية املوحّ –ويف الشعر 

القالب حتما  سيخون نةأبما املعاين للقارئ اهلدف إن نقلف .بداع مؤلفهإال حمالة على مجال النص و 

 :الفين واالبداعي الذي ُكتب فيه النص

“Et d’innombrables en France... qui estimait que les traductions augmentaient les 

fautes d’un ouvrage et en gâtaient les beautés.”2  

                                                           
1 -Catford, J. C, Op. Cit, p. 49. 
2 -Cary, Edmond, Comment faut – il traduire, Presses Universitaires de Lille, France, 1985, p.26.  
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 سد مجاله."املؤلَّف وتف أخطاء زيد من كثرةأّن الرتمجات ت ...الكثريون يف فرنسارأى "

سادس عشر الذي عاصر القرنني ال ،Miguel De Cervantès تسنريفس يد غيلميلقد أّكد      

لنقل النص إىل الّلغة اهلدف  املرتجم حماوالتوالسابع عشر ويعد أكرب الكّتاب يف الّلغة االسبانية، أّن 

ابري امللتوية لتزيني عمله، الكاتب األصلي التعيستعمل  .املنال بكّل خصائصه األسلوبية يعّد أمرا صعب

ية من طباق وسجع سنات بديعحمو ما يتيحه له هذا الفن من قافية ووزن  سيلجأ إىلشعرا تب وإن ك

يف حني يّعم النص،  بذلك التناغم الذي سعيداوغريها؛ حّّت يضفي رونقا على نّصه وجيعل القارئ 

 :لّنص املرتجمتغيب هذه امليزات عن ا

“Cervantès, en Espagne, compare une traduction à un tapis mis à l’envers: tous 

les motifs sont là, mais rien de leur beauté n’est perceptible.”1  

 ميكن رؤية مجال أّي الزخرفات موجودة، لكن الادة مقلوبة، فكّل الرتمجة بسجّ  سريفنتس شّبه"لقد 

  منها."

ة غتني املعنيتني ابلعمليّ انه للّ إىل جانب اتقإذ ؛ على قدر كبري من األمهيةدورا املرتجم  وابلتايل، يؤّدي

فيصعب . يف نّصه الكاتب استخدمهالكلمات اليّت عليه فهم املعىن الذي ترمي إليه ا تحّتمالرتمجية، ي

 :نثريةو ألدبية شعرية كانت أابألعمال اهذا الفهم ويتعّقد وتكون احلاجة إليه أكثر عندما يتعّلق األمر 

“Pour certains artisans de la traduction, la difficulté première sera tout bonnement, 

la fameuse barrière des langues qu’ils devront franchir. En d’autres termes, ils 

                                                           
1-Op. Cit, p. 25.  
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auront à déchiffrer le texte et, tant bien que mal, à comprendre ce que les mots 

veulent dire.”1  

جيب ، بتعبري آخرو  ات.جتاوزه هو عقبة الّلغ الرتمجة ممارسيبعض  أّول ما يصعب على"بكّل بساطة، 

 ." قدر املستطاع ما تريد الكلمات ايصاله وفهمعلى املرتجم فك رموز النص 

أللفاظ يف السياق الواردة اأن حياول فهم معاين جيب حّّت يتّوصل املرتجم إىل فهم معاين الّنص،      

فحّّت يتوّصل .  كثر من معىنفيه كي حيسن اختيار املكافئ خاصة عندما يتعّلق األمر ابأللفاظ الناقلة أل

اطة مبعلومات موسوعية يف حماولة اإلح مفتاحية من قبيل االهتمام جبوانبإىل هذه النتيجة، وجب عليه 

ها الّنص ملراعاة الظروف السياسية ه النص، والرجوع إىل احلقبة الزمنية اليّت ُكتب فياجملال الذي ينتمي إلي

والظروف  املوقع اجلغرايف ص ألنّ نّ الفيه  كما يتساءل عن املكان الذي كتب  .مّيزهتاواالقتصادية اليّت 

همة املرتجم.  يها تسهل موابلتعرف عل ،بصفة عامة والكاتب بصفة خاصة املناخية تؤثر يف شخصية الفرد

لية الرتمجة اليّت هبذه النقاط، ما يف عمف على اجلمهور املّوجه إليه النص املرتجم يعّد مهّ كما أّن التعرّ 

 :توصف ابلعملية األدبية

“Que traduisez- vous? Quand, où, pour qui? Voilà les vraies questions dont 

s’entoure l’opération de traduction littéraire. Le contexte linguistique ne forme 

que la matière brute de l’opération.”2  

األدبية، فليس السياق  مجةعملّية الرت األسئلة اليّت تدور حوهلا  "ماذا ترتجم؟ مّت وأين وملن؟ هذه هي

 ".لعمليةلالّلغوي إالّ املادة اخلام 

                                                           
1 -Op. Cit, p. 32. 
2-Ibid, p. 35.  
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فينتبه املرتجم إىل ظاهرة وية؛ غحّدة املشاكل فوق اللّ  تقّلل اإلحاطة خبصائص الّنص حمّل الرتمجة من     

فتكتب ابحلروف نفسها   اليّت عادة ما حتصل بني الّلغات املنحدرة من اجلدر نفسهالتداخل الّلغوي 

 عىن الّنص:مكالّلغتني الفرنسية واالجنليزية، ممّا يتسّبب يف خيانة 

“Problèmes métalinguistiques : 

Ce sont les problèmes qui se trouvent dans la traduction des mots anglais en 

langue française ou vice versa.”1   

 :"املشاكل امليتالغوية

 "العكس.لّلغة الفرنسية أو اتتمّثل يف تلك املشاكل اليّت نصادفها عند ترمجة الكلمات اإلجنليزية إىل 

 العادات والتقاليد وحّّت يفثقافته املتمثّلة  من خالل نّصه ال أحد ينكر حقيقة أّن الكاتب ينقل     

الواردة  وفهم جّل األفكار إدراك يصعب على املرتجمفقد سواء بطريقة صرحية أو مضمرة. التّوجه الديين، 

، يف التعبري عنها فالّلغة اهلد كما قد تعوزه ألفاظ  وانبعجز عن فهم بعض اجلكأن ييف ذلك النص  

 فهمه فقط: ألنّه مطالب برتمجة ما تهيعزف عن ترمجال أن غري أنّه ال جيب أن يستسلم و 

“l’émetteur émet alors toute une culture qui lui est propre. Le traducteur ne fait 

que saisir ce qu’il peut et ne traduit que ce qu’il a pu saisir.”2  

ا استطاع لينقل ما استوعبه ينحصر يف استيعاب ماملرتجم غري أّن عمل ها، كاملثقافته ب املرسل ينقلف" 

 فقط."

                                                           
1 -Felicia, Asadu Oluchukwi, Les Problèmes Linguistiques, Culturels et Sociolinguistiques de la Traduction du Film 
« Winning your love » par Ossey Affason, AFRREV, Vol 10, N° 40, 2016, Nigeria, p.p 243- 256. 
2 -Ibid. 
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يؤثر ال حمالة على  ، إذريهعلى ّنط معيشته وطريقة تفكاطاّلع التعّرف على القارئ اهلدف  كما يف      

ها لتفادي املشاكل يق فالطريقة اليّت يتصرف هبا هذا القارئ واليّت يتوجب على املرتجم التعمّ 

من خالل التصرفات لفرد، يسهل التعّرف على االنتماء االجتماعي وحّّت الوطين ل فقد. ةالسوسيولساني

، على سبيل فإن كان ؛ه إخفاؤهافيها وال ميكنم ، وطباعه وغريها من األمور اليّت ال يتحكّ اليّت يقوم هبا

 نّه من منطقة حارة:سريع االنفعال وعصيب ويستعمل ألفاظا متيل إىل اخلشونة، أدركنا أاملثال، 

“Problèmes sociolinguistiques : 

 ...Naturellement un individu s’exprime différemment dans une langue selon des 

contextes sociaux. D’ailleurs, sa façon de s’exprimer montre son origine sociale 

ou nationale.”1  

 :املشاكل السوسيولسانية"

إذ تكشف ات االجتماعية، ختالف السياقتبعا البطرق ختتلف  عن أفكاره من الطبيعي أن يعرّب الفرد...

 االجتماعي أو الوطين." لههبا أصف ر يتصّ الطريقة اليّت 

كل الرتمجة أو التقليص من ّن احلّل األساس للقضاء على مشا أب ذُكر أعاله، ميكن القولوممّا      

اديه. وبذلك ينقل للقارئ جيب عليه تفمبا مبا يرتّتب عليه القيام به و حّدهتا يكون بوعي املرتجم 

 اهلدف نصا يفهمه ويستحسن تناغم أفكاره واتّساقها.

 

                                                           
1-Op. Cit.  
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 خالصة:

فصل اجلانب النظري يُ  ال ،الرتمجة أو عن استحالتها أو حّّت عن نسبيتها حلديث عن إمكانيةاب     

 حقل الرتمجة. ال أحد يف ةللممارسفما الدعم النظري إاّل نتاجا  ،عن اجلانب التطبيقي هلذه العملية

كّن اقتناعه بوجود حلول لينكر أّن املرتجم قد يقف حائرا أمام بعض احلاالت اليّت يراها مستعصّية، 

 ختّلصه من مأزقه جيعله يبحث يف اجلانب النظري عّله جيد ضالته.

لّلغات يف اجلوانب ة بتشارك القد حتّدثنا عن إمكانية الرتمجة مستشهدين ابلنظرية الشمولية القائل     

لى املعاين اليّت تتضمنها النصوص عة والبيولوجية والثقافية والنفسية؛ ممّا يّسهل التعّرف غويالكونية واللّ 

كانّية ترمجة النصوص على مإموضوع الرتمجة. كما أشران إىل النظرية االصطالحّية اليّت تؤّكد بدورها 

اليّت متّثل أتييدا مقنعا و العصور  ارسة الرتمجة عربحقيـقة ممن انهيك ع اختالف اجملاالت اليّت تنتمي إليها.

 إلمكانية الرتمجة.

ونظرية رؤى العامل  مهبولتىل آراء يف املوضع املوايل االستحالة املطلقة للرتمجة مستندين إ تناولناكما      

يؤّكد فكرة تعّذر  اختالفهو ، و  وثقافيا بني الّلغات والشعوبغوايينجّر عنها اختالفا ل اليّت  املختلفة

 الرتمجة. 

تعّذرة هي نفسها، على حّد بيد أّن الظروف اليّت جعلت الرتمجة ممكنة والظروف الــيّت جعلتها م     

  Paul de Man: بول دو مانتعبري الناقد واملّنظر األديب البلجيكي 
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« All of this led the critic Paul de Man to suggest that, in some basic sense, the 

conditions of translatability and untranslatability are in fact the same. »1 

قة وال استحالة مطلقة. فكرة النسبية، فليس هناك إمكانّية مطل -ابقتناع–هذا ما جعلنا نعرض      

رأب الصدع وتّذلل الصعاب تفلو كانت الرتمجة عملّية ممكنة بصورة مطلقة ملا اقرُتحت تقنيات وأساليب 

املمارسون والدارسون للرتمجة و ولو كانت عملّية مستحيلة على اإلطالق، ملا فّكر املنظرون  ،أمام املرتجم

 يف حلول تّسهل على املرتجم مهمّته.

نصوص ترجع إىل كفاءة املرتجم أّن درجة إمكانّية ترمجة أّي نص من ال لزم التنويه إىلويف األخري،      

  ال الرتمجة والدراسات الرتمجّية.جة اطاّلعه يف جمودر 

                                                           
1 -Fulcher, Jane F., The Oxford Handbook of the New Cultural History of Music, Oxford University Press, Oxford/ 
New York, 2011, p. 554. 
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 : خصائص أسلوبه وفحواه القرآينالنص  :الفصل الثاين

 متهيد

 صعوابت ترمجة النص الديين-1

 خصائص النص الديين-2

 خصائص القرآن-3

 تعريف القرآن-3-1

 تعريف احلديث النبوي --3-2

 خصائص األسلوب القرآين-3-3

 النظم-3-3-1

 الوقع-3-2-2

 ال يعلو على أفهام العامة وال يقصر عن مطالب اخلاصة-3-3-3

 إرضاء العقل والعاطفة-3-3-4

 تعّدد األساليب واّّتاد املعىن وإجياز اللفظ مع وفاء املعىن--3-3-5

 اجلمع بني اإلمجال والبيان-3-3-6

 تصوير املعاين-3-3-7
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 التأثري بال أتثّر-3-3-8

 خصائص فحوى القرآن-3-4

 حفظ اللغة العربية-3-4-1

 معارفه-3-4-2

 إعجازه-3-4-3

 شروط املعجزة-3-4-3-1

 األلفاظ املكافئة للفظ إعجاز-3-4-3-2

 أنواع اإلعجاز يف القرآن الكرمي-3-4-3-3

 اإلعجاز البياين-3-4-3-3-1

 اإلعجاز الغييب-3-4-3-3-2

 اإلعجاز العلمي-3-4-3-3-3

 اإلعجاز التشريعي-3-4-3-3-4

 خالصة
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 متهيد:

يعّد      ال كما ،  األشخاص ملعيار الوحيد للتفريق بنيا االختالف البيولوجي بني البشر ال يُ ّعد     

 ؛مخاضع ملعيار أهّ ريق هذا التفبل إّن  .معهم العامل الوحيد الذي على أساسه خنتار أسلوب التعامل

ه، والّّت على جمتمع من الّّت يكتسبها هوتقاليدالشخص عادات  عكسالذي يثقايف أال وهو اجلانب ال

 :وابلتايل طريقة التعامل معه ،ومواقفهأساسها ختتلف تصرفاته 

  1"الثقافة هي آفاق ومستوايت تتعّلق ابلفكر والسلوك والنظم والعالئق اإلنسانية."

ّتّدد طرق  إهليةتمعات قوانني مثرة االمتثال لنصوص دينية تعتربها معظم اجملعادة  تكون هذه الثقافة    

اليهودية و  منهاملسيحية ا فنجد ؛جملتمعاتابني متّيز  ص على عادات وتقاليدتنّ  وتصرفاهتا كماعيشها 

ولسنة  -ل يف القرآن الكرمياملتمثّ -للكتاب املقّدس  ففي هذه األخرية مثال، نلمس االمتثال اإلسالمية.و 

نعكس هذا . يالتابعونلصحابة و عن طريق األحاديث الّّت رواها ا لّت وصلنا فحواهاا ،ملسو هيلع هللا ىلصنبّيه حممد 

لصوم وحج الكعبة طريقة او  الصالةطريقة االمتثال يف عاداتنا وتقاليدان املختلفة عن ابقي اجملتمعات ك

ي بصفات ع غريان كالتحلّ مفاتنا ال يف تصر عماد الداينة اإلسالمية، كما نشهد هذا االمتث الّّت متّثل

تعرفها إاّل اجملتمعات  التسامح والعفو عند املقدرة ...وما إىل ذلك من األخالق احلميدة الّّت ال

 :اإلسالمية

                                                           
 .11، ص.2007مجدالوي، المملكة العربية السعودية، ، الوجيز في الثقافة اإلسالميةالحوراني، ياسر عبد الكريم، - 1
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"وال خيتلف األمر يف األداين السماوية الثالث، اليهودية واملسيحية واإلسالم، فلكّل منها نّصها الديين 

   1بنياهنا العقائدي واألخالقي بين على أساس هذا النص." هللا، وأنّ الذي تظن أنّه وحي من 

الدراسة يف  عناية خاصةحثون الباهلا ومن هنا نستّشف األمهية البالغة للنصوص الدينية؛ لذلك أوىل      

 والعمل هبا: اتبّاعهالنشرها والتعريف هبا قصد  هاأهدافها و قاصدوالتحليل رغبة يف فهم م

أمهية النصوص الدينية اعتىن االنسان هبا، واهّتم هبا اهتماما ابلغا وقّدسها، وامتثل ألحكامها، "ونظرا إىل 

 2ودرس مضموهنا وفحواها."

افة اجملتمعات وحنكم والتطور التكنولوجي معيارا على أساسه نقيس ثقالفكري  ستوىامل يشّكل     

تكارات، وأخرى متخّلفة إن االخرتاعات واالب جمال يف إن أثبتت تقّدما تمعات متقّدمةفنقول جم ؛عليها

وإن كانت – االكتشافو مل تكتشف ومل خترتع ومل تبتكر. واجلدير ابلذكر أّن القدرة على االخرتاع 

ن وّفر له اإلمكانيات فإ املخرتع؛ ذلك لمجتمع الذي ينتمي إليهل  تبقى خاضعة -قدرات عقلية فطرية

 الّّت قد يكتب هلا أن كفاءاتهساعده ذلك على إمناء قدراته و  متمّيزتني، ه عناية ومعاملةلوسائل وأوالوا

 مشاكل وعوائق مادية أو نفسية: واجهإن ل تذبُ 

أن "إّن القدرات العقلية والعمليات املعرفية هي خصائص طّيعة أي قابلة للتغرّي لذا ميكن للمجتمع 

 3يطفئها فتخمد، أو يلهبها فتنمو."

                                                           
تاريخ وعقائد الكتاب المقّدس بين إشكالية التقنين والتقديس: دراسة في التاريخ النقدي للكتاب المقّدس في الغرب المسيحي، الكالّم، يوسف، - 1

 .15، ص. 2009صفحات، 
 م. ن، ص. ن.  - 2
 .83، ص. 2014، 1، معالم، لبنان، طتكوين شخصية الطفلأهمية الثقافة في الخوري، هند يوسف، - 3
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بعضها البعض، نتج أتثري الشعوب يف احتكاك مستمر بغدا قرية صغرية وصارت قد العامل ومبا أّن      

رتمجة أمرا ال ميكن جتاوزه جعل من عملية ال قد تواصلالاختالف لغات ف. اجلانب الثقايفهذا وأتثر مّس 

 مور املقّدسة:بعماد الثقافة املتمّثل يف األاألمر تعّلق أو االستغناء عنه خاصة عندما ي

« Any cultural contact, ‘interference’ or exchange requires translation, 

particularly in the area of what each culture holds as sacred or holy. »1  

ساحة الّّت تعتربها كّل ثقافة تبادال، الرتمجة خاصة يف امل تداخال أمسواء كان ثقايف،  متاسي كّل "يقتض

 مقّدسا أو ُقدسيا."أمرا 

جم أن يكون دقيقا وجمّدا يف عمله رت ولنجاح هذا التبادل املنجّر عنه التأثر والتأثري، يتعنّي على امل       

متناول يف و اضحة وبسيطة و للوصول إىل اهلدف األساسي املتمّثل يف نشر ما تّنص عليه الداينة بطريقة 

 نقلها:دون اإلملام ابلثقافة الّّت سيوذلك لن يتأّتى العام واخلاص من القرّاء. 

« But it is true that the translation of religious texts is worth special 

consideration. »2     

 ."ترمجة النصوص الدينية تستّحق عناية خاصة أنّ "إالّ أّن األمر املؤكد هو  

امل مع املرتجم أثناء التع الصعوابت الّّت يصادفهاة يف مواجهة إاّل رغب وما هذه العناية اخلاصة       

ملا يعوق املرتجم ويشكل له عمل املهتمون على اقرتاح حلول مذلّلة ولذا  النصوص الدينية واملقّدسة؛

                                                           
1 -Long, Lynne, Translation and Religion: Holy Untranslatable ?, Multilingual Matters LTD, UK, 1st ed, 2005, 
Introduction.  
2 -Pezzini, Domenico, The Translation of Religious Texts in the Middle Ages, PETER LANG, Bern, 2008, p. 141. 
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وقادرة على مواجهة معضلة نقل النص الديين ّتقيق ترمجة سليمة ألّي نوع من النصوص،  أمامحاجزا 

   جنبية.واملقّدس إىل لغة أو لغات أ

  صعوابت ترمجة النص الديين:-1

عن مقابالت للمصطلحات  علم مجيعا أّن عملية الرتمجة مت ّر مبراحل عديدة، عّل أمّهها البحثن      

للّنص التقين مصطلحات خاصة، ؛ فمهما كان اجملال الذي ينتمي إليه النص الواردة يف الن ص املراد ترمجته

 وللنص السياسي كذلك...إخل: وللنص القانوين مصطلحات خاصة،

 « La recherche terminologique est donc une démarche qui s’inscrit dans le cadre 

de l’opération traduisante appliquée à des textes de toute nature. »1  

على كّل أنواع وتطّبق  "ميث ّل إذن البحث عن املصطلحات خطوة تندرج يف إطار العملية الرتمجية   

    النصوص."

 على املرتجم االهتمام يتعنّي  ومبا أّن النص الديين يشّك ل نوعا خاصا من النصوص، فله مصطلحات     

صوص الدينية املرتمجة أهّنا غة املنقول إليها. لكن ما يالحظ على النهبا والبحث عن مقابالهتا يف اللّ 

 النص األصلي:ّتوي مصطلحات بعيدة عن تلك الواردة يف 

« Translated versions of religious terms may thus appear quite distant from the 

forms used in original texts. »2 

                                                           
1 -Durieux, Christine, « Vers une théorie décisionnelle de la traduction », LISA, Vol : VII, N° 3, PUR, 2009, p. p 
349- 367. 
2 -Al- Azzam, Bakri H. S, Certain Terms Relating to Islamic Observances : Their meanings with Reference to 
Three Translations of the Qur’an and a Translation of Hadith, Boca Raton, Florida, 2008, p.55. 
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املستعملة يف النصوص  تلكن الُنسخ املرتمجة بعيدة كّل البعد عاملصطلحات الدينية يف قد تبدو "وعليه 

 األصلية."

قدرة املرتجم على عب من الّنص الديين والذي يصّ  سواملتمّيز الذي يكعد الطابع هذا الب يفّس ر

عند تعامله  ذي يكون عليهعلى النحو الاملضمون، و  من انحية الشكل ،حبريّة والتصّرف يف نّصهالتحّرك 

  النصوص الّّت تنتمي إىل جماالت أخرى: مع

« because of the sacredness and peculiarity of these terms to the original text, and 

the inability of the translator to behave freely with sensitive texts that contain such 

terms. »1 

ملرتجم على اإىل قدسية وخصوصية هذه املصطلحات يف النص األصلي وعدم قدرة ذلك "ويرجع  

 املصطلحات."ّتوي هذا النوع من التصّرف حبرية مع نصوص حّساسة 

طلحات تقنية حيوي مص الذي "ين اإلسالميالدّ "وعّل أكرب مثال على ما ذُكر أعاله هو  

 لكّل جمتمع جتارب أنّ  . ترجع تلك الصوبة أو االستحالة إىل حقيقةيصعب نقلها أو يستحيل أحياان

عن نقل كّل تلك االت يف بعض احلتعجز ف ،خاصة به وحدودا ملعاين املصطلحات الّّت يتداوهلا أفراده

واملكان  حلقبة الزمنيةابته الشحنة املعنوية الّّت حيملها املصطلح اإلسالمي، انهيك عن التصاق مصطلحا

 لغات أخرى: على املرتجم عملية نقلها إىلأكثر اللذين ذُكرت فيهما، األمر الذي يصّعب 

« As already noted, in a historically oriented religion such as Islam, religious 

terms are closely related to the time and place in which they were created; this 

                                                           
1 -Op. Cit. 
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gives these terms a form of sacredness which is effectively impossible to convey 

into another language. »1 

طلحات الدينية ارتباطا وثيقا "وكما ذُكر سابقا، فالداينة املّوجهة اترخييا كاإلسالم، ترتبط فيها املص

ا جيعل نقلها إىل لغة فيهما، ممّا يعطي هذه املصطلحات شكال قدسي ذُكرتابلزمان واملكان اللذين 

 أخرى أمرا مستحيال حقا." 

د عليه من خالل عرض بعض نصوص حيّتم علينا التأكيإّن االعرتاف بصعوبة ترمجة هذا النوع من ال   

 .ه من خصائصما ميّيز 

 خصائص النص الديين:-2

حلضارة اخلاصة بدولة اوعماد متّثل ركيزة  الّّت  يندرج النص الديين يف إطار النصوص احلّساسة

ساسيتها يف طريقة شرح . لذا نلمس حويّة ذلك الشعب أبكملههبيّمس س نة، فأّي تشويه أو تغيريمعيّ 

، سواء بغرض التعريف هبا نقلها إىل لغة أخرىطريقة أفكارها ومعانيها، ويف درجة االمتثال هلا، ويف 

 :هأو بغرض التأثري فيلآلخر 

« Traditionally, the four grounds on which a text may be considered sensitive are 

that they may be contrary to the state, to religion (I would broaden this to 

« culture »), to decency, or to private citizens. »2 

ويف ) ه مع الدينخمالفته للدولة وتعارض صفة احلساسية وفق أسس أربعة هي:عادة  يكتسي النص"

 ."عامة الناسومنافاته لألخالق أو انتهاكه خلصوصيات الثقافة(،  نطاق أوسع،

                                                           
1 -Op. Cit. 
2 -Simms, Karl, Translating Sensitive Texts: Linguistic Aspects, Rodopi, Amsterdam- Atlanta, GA, 1997, p. 5. 
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مع نصوص ميكنه التصّرف  من حرية املرتجم الذي تعّود على التعاملال حمالة ّّتد هذه احلساسية  

كأن يقوم بتعويض   ،اهلدف ويوصل الفكرة بسهولة إىل القارئه خيدم النص لك إبضافة ما يرى أنّ فيها وذ

ف فكرة اثنوية ذحي . كما قدىدون األخر غاية من وضع عالمة بعينها عالمات الوقف بكلمات تشرح ال

 :إن تعّذر عليه فهمها وتبسيطها لآلخر

« this means that the translator cannot feel free in dealing with these texts as with 

other text types. »1 

در الذي يكون عليه عند "هذا يعين أّن املرتجم ال يشعر ابحلرية عند التعامل مع هذه النصوص ابلق 

 لنصوص."من االتعامل مع أنواع أخرى 

سيولساين هلذه النصوص؛ اجلانب السو مجّة سببها صعوابت سية ائترمجة النصوص الدينية الكنتطرح      

صص الّّت ينقلها ويصّورها ، كالقتماعية الّّت أحاطت بهاالجأي ما يربط النص املراد ترمجته ابلعوامل 

 هذا النص:ترمجة واأللفاظ املستعملة فيه واألساليب الّّت انُتهجت إلخراج 

« The translation of canonical religious texts is certainly more sociolinguistically 

complex than any other type of translating because of the long history involved in 

such translating, the strong emotional attachments to vocabulory and style…and 

the vast differences of culture between the original revelation and its present-day 

interpretation and use. »2 

                                                           
1 -Al- Azzam, Bakri H. S, op. cit, p. 56. 
2 -Nida, Eugène, « The sociolinguistics of translating canonical Religious texts », TTR, Vol : 7, N° 1, 1994, p. p 
191- 217. 
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نب السوسيولساين مقارنة "ال شّك يف أّن ترمجة النصوص الدينية الكنسية تعّد أكثر تعقيدا من اجلا 

لتصاق العاطفي ابملفردات بغريها؛ وذلك راجع إىل التاريخ الطويل الذي تتضمنه مثل هذه الرتمجات واال

 ستعمال احلاليني له."واألسلوب...واالختالفات الثقافية الكبرية بني الوحي األصلي والتأويل واال

التطورات اخلارجة عن إّن  ة ال تعرف الكمال وال االكتمال، حيثهذا ما يؤّكد حقيقة أّن الرتمجة عملي

هذا ما يفّسر  اخلارج. التطور احلاصل يفتغيري الرتمجة وتعمل على جعلها تتماشى و النص تتحّكم يف 

ن جيعل نصب عينيه أ ى أّي مرتجمفعل ،سهنفتعّدد الرتمجات للنص الواحد وحّّت من طرف املرتجم 

 ن جهة أخرى:مقبولة ممعىن من جهة، و ّتمل أال وهو الوصول إىل ترمجة  ؛هدفا واحدا ووحيدا

« New discoveries and insights about the forms and meanings of ancient texts and 

about the constant changes occurring in modern languages mean that neither a 

timeless nor a perfect translation will never be produced, but the goal of a truly 

meaningful and widely acceptable translation will continue to be a translator’s 

« holy grail ». »1 

وكذا التغريات املستمرة  شكال ومعاين النصوص القدميةأب تعّلقةاملاالكتشافات والرؤى اجلديدة  وما"

 بل انتاج ترمجة أبدية وال كاملة، أنّه ال ميكن بتااتلفكرة  اإالّ ترسيخاحلاصلة يف إطار الّلغات املعاصرة، 

 ملقّدس" للمرتجم."تبقى غاية احلصول على ترمجة حقا ذات معىن ومقبولة إىل حّد كبري "الكأس ا

                                                           
1 -Op. cit. 
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مقبول، إالّ أّن ابلرغم من أّن اهلدف األساسي للمرتجم هو احلصول على نص مرتجم صحيح و  

لرتتيب مثال أو استبدال اسة. فقدرته على تعديل اعدد احللول يتناقص عندما يتعامل مع النصوص احلسّ 

  ع من النصوص:هة هلذا النو ف واإلضافة، تعّد حلوال فاشلة ومشوّ ذأجزاء أبخرى، أو حّت احل

« The translator is certainly not licenced to change truths or violate the 

composition of the text by adding, skewing or omitting information forming part 

of the text. »1 

جوء إىل ابللّ لى تركيب النص ع"ممّا ال شّك فيه هو أّن املرتجم غري خمّول لتغيري احلقائق وال التعّدي 

 اإلضافة أو التحريف أو حذف معلومات تشّكل جزءا من النص األصلي."

ا أنّه العمود الفقري الذي لقد طال اهتمام املرتجم كّل أنواع النصوص وعلى رأسها النص الديين مب     

الغاية  أمؤمنة مببد ااينتهدفنرى اجملتمعات تتسارع وتتسابق الستقطاب الغري إىل  ،يصّوب قامة اجملتمع

بغرض ترغيب غري املسلمني فيه  . فالّدين اإلسالمي على رأس الدايانت الّّت تُرجم هلا إّماتربّر الوسيلة

ن يف الدايانت األخرى. واألكيد مو ت  ح     حّّت يعزفوا عن اعتناقه وي بنّية ترهيبهم أووزايدة عدد معتنقيه، 

 الرتمجة حمافظة قدر قاصده أمر سهل للغاية، فمّت وجدانوم مرتجم هذا الّنصحقق من نّية أّن التّ 

ّن الرتمجة املليئة ابألخطاء اإلمكان على معاين النص القرآين عرفنا أنّه غري معادي لإلسالم، يف حني أ

ء عن اعتناق هذا الّدين بل صرف نظر القرّاالّّت تشّوه املعاين وتغرّي وجهتها يعكس رغبة املرتجم يف 

 ومهامجته ومهامجة كّل من يعتنقه. 

                                                           
1 -Al- Azzam, Bakri H. S, op. cit.  
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 ،بلية هذا الّنص للرتمجةقد طرح مشكل قااالهتمام البالغ برتمجة النص القرآين إىل لغات أخرى  فهذا

ّسبب تالّّت تصوص و صائص الّّت تفرّقه عن ابقي النلة وجب تناول اخلعضقبل البحث عن حلول للمو 

 . أمرا يف غاية الصعوبة وتضارب اآلراء حول اجلوانب الّّت جعلت من ترمجته طرح هذا املشكليف ا رأس

 :القرآنخصائص -3

التعريج على و وجب التعريف به  ،قبل الولوج يف احلديث عن خصائص هذا الكتاب املقّدس 

 تعريف يُعترب مبثابة تفريق بينهما: بتقدمي احلديث النبوي الشريف

 القرآن: تعريف-3-1

نهم يف تسهيل املفهوم رغبة م اشتقاقاتهوزنه و بدراسة  ؛العديد من العلماء لقد اهّتم ابلقرآن      

 من بني هذه التعريفات: .للقارئ

وقراءة  "القرآن يف األصل مصدر على وزن فعالن ابلضم، كالغفران والشكران والتكالن. تقول: قرأته قرءا  

 1وقرآان مبعىن واحد، أي تلوته تالوة."

مة، كما يُطلق على فغدا اسم "قرآن" يُطلق على الكتاب املقّدس الذي يّنص على اإلسالم عا

ورة الكهف على وجه سأّي جزء منه. فإن قلت: إنّه يوم اجلمعة وجيب أن أقرأ القرآن، فأنت تعين 

 اخلصوص:

                                                           
 .12، ص. 1975الثقافة، الدوحة، ، دار النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآندراز، محمد عبد هللا، - 1
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إن هذا ومنه قوله تعاىل: الكرمي. وهذا هو االستعمال األغلب  "مث صار علم ا شخصي ا لذلك الكتاب

 1"3القرآن يهدي للّت هي أقوم( سورة اإلسراء

اب؛ هذا ما جعل العلماء ومن هنا ننتبه إىل قضية التسمية، فتارة نقول القرآن واترة أخرى الكت      

 :والكتابمون بتحديد األسباب الّت أّدت إىل اختيار االمسني أي القرآن يهتّ 

روعي يف تسميته قرآان كونه متلوا ابأللسن، كما روعي يف تسميته كتااب كونه مدّوان ابألقالم، فكلتا "

  2التسميتني من تسمية شيء ابملعىن الواقع عليه."

 تعريف احلديث النبوي:-3-2

 :وقيفيتقسم توفيقي وآخر وهو قسمان،  ملسو هيلع هللا ىلصي يف كالم الرسول يتمّثل احلديث النبو       

وفيقي" استنبطه النيب "أّما األحاديث النبوية فإهّنا حسب ما حوته من املعاين تنقسم إىل قسمني "قسم ت

قطعا. و"قسم توقيفي" تلقى  هللاأو بتأمله يف حقائق الكون وهذا القسم ليس كالم  هللابفهمه يف كالم 

وهذا القسم وإن كان ما فيه من العلوم منسواب إىل الرسول مضمونه من الوحي فبينه للناس بكالمه. 

عليه وعلى  هللاحري أبن ينسب إىل الرسول صّلى  -من حيث هو كالم–معلمه وملهمه سبحانه، لكنه 

 3آله وسّلم."

                                                           
 م. س، ص. ن. 1
 م. ن، ص. ن.- 2
 .15م. ن، ص. - 3
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إىل قوله   عّز وجّل استناد  من اللّ  اوتوقيف اوحي فنجد من يبحث يف أصل الّلغة يؤكد على إمكانّية كوهنا

 :آدم األمساء كّلها" "وعّلمتعاىل: 

 1"االنسان كان حماطا ابلسكون املطلق، فذهب إىل أّن اللغة وحي وتوقيف من هللا يف الوضع واملوضوع."

ّتضح لنا أّن أّهم من خالل هذا العرض الوجيز للتعريف ابلقرآن واحلديث النبوي الشريف، ي 

؛ لكّن ملسو هيلع هللا ىلصحممد الرسول م نقطة تفّرق بينهما هي كون القرآن كالم هللا عّز وجل، أّما احلديث فهو كال

  معانيه ودالالته مستوحاة ممّا أُنزل عليه من الوحي.

 خصائص األسلوب القرآين:-3-3

 يتمّيز األسلوب القرآين عن غريه من األساليب خبصائص مجّة، من بينها:

 النظم:-3-3-1

. الشعر ونظّام للشعرم هو التأليف، فنقول نظ النظممساع كلمة عند أّول ما يتبادر إىل الذهن 

لعلماء وتطرقوا إليه يف مؤلفاهتم اأّما ابلنسبة للنظم القرآين، وهو حمّل احلديث، فقد ّتّدث عنه الكثري من 

هذه الظاهرة الّّت تُعّد  ، أو حصروا موضوعها يفمن بينها هذا املوضوعالّّت تناولت أمورا شّت وكان 

 مظهرا من مظاهر اإلعجاز القرآين:

 2أبرز ما قّدمه القدماء من دراسات حول إعجاز القرآن.""لعّل هذه الفكرة أو النظرية 

                                                           
 .47، ص. 1997، 1، ط1، مكتبة اإليمان، المنصورة، جتاريخ آداب العربالرافعي، مصطفى صادق، - 1
 .480، ص. 2005، 1االعالم، األردن، ط ، دارعلوم القرآن وإعجازه: وتاريخ توثيقهزرزور، محمد عدنان، -2



 النص القرآني: خصائص أسلوبه وفحواه                                                                                                            : الثانيالفصل 

 

98 
 

 أّول من تعّرض هلذا املوضوع: اجلاحظ وال خيتلف اثنان يف كون  

 -نظم القرآن–ه( على هذه اللفظة ذاهتا ٢٥٥-۸٦۰) -هللارمحه –"ولعّل أحدا مل يقع قبل اجلاحظ 

  1عنهم أم ال."سواء ترّدد مفهومها يف أذهان هؤالء الذين سبقوه أو فيما أثر 

ض هلذه الفكرة تعرّ  مل يتجاهل فكرة النظم يف مؤلفاته األخرى، ففي "احليوان" اجلاحظلكّن       

ليفها وسبكها، انفيا بذلك ؛ حيث ربط النظم برتكيب األلفاظ وصياغتها واالبداع يف أتمبّينا وجهة نظره

بيئاهتم. فاملرء يتمّيز عن و اختالف أصوهلم يف متناول اجلميع على  -حسب رأيه-ما يتعّلق ابملعىن الذي 

 فظ ال بنظم املعىن:غريه بنظم اللّ 

"وذهب الشيخ إىل استحسان املعىن، واملعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العجمّي والعريّب، والبدوّي 

طبع وجودة . وإمّنا الشأن يف إقامة الوزن، وخترّي اللفظ، وسهولة املخرج، ويف صّحة ال[واملدين]والقروّي، 

 2الّسبك."

أللفاظ الّّت اباملعاين رتبط معرفة مجيع طرقه الّّت هبا ت نالذي يعجز االنسان عهذا النظم، يؤكد ف

 ليل واضح على اإلعجاز:دين وهو عدم قدرة االنسان على حماكاة النص القرآ، غةال يُ ّلم هبا مجيعها يف اللّ 

يتحّدث عن هذا املوضوع فيقول: وإمّنا تعّذر على البشر  ٣٨٨"مث جند أاب سليمان اخلطايب املتّويف سنة 

اإلتيان مبثله ألمور: منها أن علمهم ال حييط جبميع أمساء الّلغة العربية وأوضاعها الّت هي ظروف املعاين 

واحلوامل، وال تدرك أفهامهم مجيع معاين األشياء احملمولة على تلك األلفاظ، وال تكمل معرفتهم الستيفاء 

                                                           
 م. س ص. ن. - 1
 .132. 131، ص. ص 1965شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ، 2، ط3، جالحيوانالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، - 2
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وارتباطها بعضها ببعض، فيتوصّلوا ابختيار األفضل عن األحسن  ائتالفهاوجوه النظم الّّت هبا يكون مجيع 

 1من وجوهها."

ا تعبري عن كوهنا سهلة، عذوبتهإذ أّن ، ةوأعذهبا وأكثرها جزال فألفاظ القرآن هي أفصح األلفاظ

متّيزه عن غريه سهلة ممتنعة  وابلتايل، جيمع هذا الكتاب الكرمي بني ألفاظ .صعوبتها وجزالتها تعبري عن

  :من النصوص

"فانتظم هلا ابمتزاج هذه األوصاف منط من الكالم جيمع صفّت الفخامة والعذوبة، ومها على االنفراد يف 

ان نوعا من الوعورة، لكالم تعاجلالسهولة، واجلزالة واملتانة يف ا نعوهتما كاملتضادين ألن العذوبة نتاج

 2كّل واحد منهما على اآلخر فضيلة خص هبا القرآن."اجتماع االمرين يف نظمه مع نبّو   فكان

"دالئل  مؤلفه القّيم النظم الذي أدرجه يف ناول هو اآلخرفقد تعبد القاهر اجلرجاين، أّما      

مستشهدا و  ،الصطالحيةحيث ّتّدث عنه يف مواطن عديدة متطّرقا إىل ماهيته الّلغوية وا اإلعجاز"؛

 احلديث عن النظم القرآين: مع ختصيصأبمثلة تقّرب الفكرة وتشرحها 

( فقطع شوطا بعيدا ومهما يف إدراك اإلعجاز، ٤٧٤أو  ٤٧١سنة "مثّ جاء اإلمام عبد القاهر )املتوىف 

ولعّلها –"دالئل اإلعجاز" الذي أعطي فيه لفكرة النظم القرآين صورهتا الزاهية من خالل كتابه القّيم: 

                                                           
 ، ص. ن.علوم القرآن وإعجازهزرزور، محمد عدنان، - 1
 .26، ص. 1976، 3، ت: محمد خلف هللا ومحمد زغلول سالم، دار المعارف، مصر، طالقرآن ثالث رسائل في إعجازالرماني وآخرون، - 2
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بل الذي أراد أن يؤسس فيه علما جديدا استدركه على من سبقه من  -أزهى الصور يف اتريخ اإلعجاز

 1"."ويف "إعجاز القرآناألئمة الذين كتبوا يف "البالغة" 

قتها بغريها، فما تعرّب عنه يكون هلا معىن إاّل من خالل عاليرى اجلرجاين أّن الكلمة ال ميكن أن      

فظة ذاهتا ملعىن إجيايب والدليل على ذلك هو اكتساب اللّ ال تعرّب عنه يف موطن آخر؛  معنّي  يف موطن

الفتاة يف اجتياز مسابقة  فإذا قلنا: لقد جنحت تلك .يف نظم معنّي واكتساهبا ملعىن سليب يف نظم آخر

حت تلك الفتاة يف التفريق جنأّما قولنا: لقد  ،معىن إجيايب وضعن للفعل "جنح" يف هذا املالتوظيف، لكا

 :بني األختني، فقد كان للفعل نفسه أي "جنح" معىن سليب

من حيث هي لفظ، وإذا استحقت املزيّة والشرف استحقت  "فلو كانت الكلمة إذا ح سنت ح سنت

هلا يف النظم،  ذلك يف ذاهتا وعلى انفرادها، دون أن يكون السبب يف ذلك حال هلا مع أخواهتا اجملاورة

سن أبدا." سن أبدا، أو ال ّت   2ملا اختلف هبا احلال، ولكانت إّما أن ّت 

 ألفاظظم ال يكون جبمع ّن النحيث إ الك ِلم املنظومةفكرة  اجلرجاين وّضحي ابإلضافة إىل ذلك،

بفضل سنا ومجاال ، فالّلفظة تكتسي حدون أن تربط بني معانيها عالقة منطقية مع بعضها البعض

  :عالقتها مبا يليها من ألفاظ أو مبا يسبقها أو االثنني معا

وتالقت معانيها اسقت داللتها "أن ليس الغرض بنظم الك ِلم، أن توالت ألفاظها يف النطق، بل أن تن

 3تضاه العقل."على الوجه الذي اق

                                                           
  .481، ص. علوم القرآن وإعجازهزرزور، محمد عدنان، -1
 .48 .، ص1992، 3مطبعة المدني، القاهرة، ط، ت: محمود محمد شاكر، دالئل اإلعجازالجرجاني، عبد القاهر، - 2
 .50، 49م. ن، ص. ص - 3
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وقد تيعاب املعاين والدالالت، فهذه العالقة املنطقية بني األلفاظ تّسهل على القارئ أو الّسامع اس     

 استشهد اجلرجاين على ذلك بسورة من القرآن الكرمي قائال:

أرض ابلعي ماءك واي مساء أقلعي وغيض املاء وقضي  اي"وهل تّشك إذا فكرت يف قوله تعاىل )وقيل 

، فتجّلى لك منها اإلعجاز، [٤٤سورة هود ]األمر واستوت على اجلودي وقيل بعدا للقوم الظاملني." 

وهبرك الذي ترى وتسمع أنك مل جتد ما وجدت من املزيّة الظاهرة، والفضيلة القاهرة إالّ ألمر يرجع إىل 

 1بعض."ارتباط هذا الكلم بعضها ب

ولكن جتدر ة تفاصيلها، إنّنا مل نتعّرض لفكرة النظم اجلرجانية كاملة وذلك على تشعّبها وكثر       

اخلاصية األسلوبية الّت هي و تتناول فكرة "النظم القرآين"، إىل أنّه ظّل صاحب مدرسة متمّيزة  اإلشارة

 ينفرد هبا القرآن الكرمي دون غريه:

القاهر، ابب البالغة النحوية وتذّوقها على مصراعيها، وظّل صاحب مدرسة "وممّا ال شك فيه أّن عبد 

شك من خصائص أسلوب القرآن الّت  متميزة يف ّتديد معامل فكرة )النظم القرآين(، وهذه الفكرة بال

  2ال توجد يف كتاب سواه."

 الوقع:-3-3-2

 ن مها:ويندرج ّتته أمرا     

 نظامه الصويت.-أ

                                                           
  .45م. س، ص. -1
 .25، ص. 9، ط1997مكتبة العبيكان، الرياض،  ،خصائص القرآن الكريمالرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، -2
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 مجاله الّلغوي.-ب

 عند حديثه عن اإلعجاز يف نغم القرآن: "صبحي صاحل"يقول الدكتور 

 1الداخلية." يف الوقت ذاته من الشعر املوسيقى "وأخذ

 إعجازه:و يف حديثه عن مواطن تفّرد األسلوب القرآين  "عدانن زرزور"ويقول الدكتور 

 2"العالقة املوسيقية بني هذه احلروف وتواصل اآلايت الّت تليها."

 له عنواان فرعيا "النظم املوسيقي" ويقول يف تفصيله: ليخّصص

 3"إّن عماد حديثه عن إعجاز النظم املوسيقي يعتمد ابلدرجة األوىل على األلفاظ."

على القرآن الكرمي، مل  جاز"الّّت تناوهلا اجلرجاين يف مؤلفه "دالئل اإلع إّن تطبيق نظرية النظم

مبا يسبقها ومبا  عالقتهالوفقا  روفحليتم ترتيب افكما  ،هلا لةيغن الرافعي عن إضافة فكرة أخرى مكمّ 

لذي جعل الرافعي ا. هذا األمر ترتيبا وفق النظم املوسيقي -حسب الرافعي-أيضا أتخذ  يلحقها،

 "النظم املوسيقي":عليه اسم  آخرا أطلقيضيف إىل نظم اجلرجاين نظما 

وسيقي عند الرافعي ألّن احلروف الّّت حيدث أو "إّن األلفاظ والكلمات هي قاعدة أو منطلق النظم امل

يكون من ترتيبها على هذا النحو هذا النوع من اإلعجاز ال توجد مستّقلة أو منفردة، ولكن ضمن 

 يلنحوي الذي ّتّدث عنه عبد القاهر، أو هو صنوه الذالكلمات، فكأّن النظم املوسيقي يسبق النظم ا

                                                           
  .334، ص. 10، ط1977، دار العلم للماليين، بيروت، مباحث في علوم القرآنالصالح، صبحي، -1
 .243، ص. علوم القرآن وإعجازهزرزور، محمد عدنان، - 2
  .508ن، ص.  م.-3
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الرافعي "نظما" موسيقيا، وأضافه إىل النظم النحوي الذي قال به عبد يقرن به ويضاف إليه. وهلذا مساه 

 1"!القاهر. ورمبا أراد أن )يكمل( به صورة هذا النظم، أو يستدرك عليه

أمور أوسع تفتقر إليها على  واحتواءهيف أمر مّسو القرآن  حممد عبد هللا درّازولقد فّصل الدكتور       

دون يما ميّيز املوسيقى وفقط فإليه قد جيعل الناس حيصرون الوقع القرآين  هذه األخرية . فإسناداملوسيقى

 :آن أوسع من أن حنصره يف املوسيقىكون الوقع يف القر االلتفات إىل حقيقة  

ليس أبنغام املوسيقى  املوسيقى والشعر، على أنّه"ستجد اتّساق وائتالف يسرتعي من مسعك ما تسرتعيه 

  2وال أبوزان الشعر، وستجد شيئا آخر ال جتده يف املوسيقى وال يف الشعر."

، تتمّيز ل وحّّت احلروفب ، أي كّل السور واآلايتكتاب الكرمي، جيد أّن كّل الكتابفالقارئ هلذا ال

 :إبيقاع ليس له مثيل؛ إذ تستأنس له األذن وتطمئن له النفس ويسكن له البال

ع منه وفقرة، ويف كّل مشهد منه وقصة، ويف كّل طيف كّل سورة منه وآية، ويف كّل مق–"إّن هذا القرآن  

  3ممتاز أبسلوب إيقاعي غين ابملوسيقى مملوء نغما." -مطلع منه وختام

ظام الصويت للقرآن الكرمي فق عليها تكمن يف ربط النوممّا ذكر سابقا، نستنتج أّن الفكرة املتّ      

يننا على فعله وااللتزام به. فإن  دملوسيقى، وكّلنا يعرف أّن يف املوسيقى هلوا وطراب يتناىف مع ما حيثنا اب

 كان هذا األمر منهي عنه، سيكون من اخلطأ أن نسنده إليه:
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 "وحنن نرفض مثل هذه اإلطالق ألمرين:

 آن.األّول: أن كلمة )موسيقى( لفظة يواننية ويف لغة العرب متسع لصفات القر 

 1الثاين: أن املوسيقى علم على اللهو والطرب وحنن نرأب ابلقرآن أن هنبط به إىل ما ينهى عنه."

 ال يعلو عن أفهام العامة وال يقصر عن مطالب اخلاصة:-3-3-3

فلم يستثن عّز وجّل  ،معطبقات اجملت ال خيفى على أحد أّن القرآن الكرمي يعاجل أمورا خّتص كلّ       

ويقول  من سورة النور، 32ة اآلي من فضله." هللا"إن يكونوا فقراء يُغنهم : إذ يقول؛ الفقري وال الغين

. فربمحته ورأفته ر التوبةمن سو  93اآلية  "إّّنا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء.": أيضا

 ابلزكاة سواء ابملال أو ابملاشية... وغريها.  مثال ابلفقري، أيمر الغين

أخرى عن أمور  ويف مواضع رجلففي مواضع كثرية ّتّدث عن أمور خاصة ابل خياطب اجلنسني،كما 

أمورا شّت خاصة جل تعا، النساءآية امسها  176سورة أبكملها مكّونة من ؛ إذ هناك رأةخاصة ابمل

 وأمورا خاصة هبّن. الّّت ذكرت فيها النساء -سور أخرىيف -ابلنساء، انهيك عن املواضع األخرى 

من سورة  19اآلية  ""واي آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة.جال هو قوله تعاىل: ر ومثال احلديث عن ال

  األعراف.
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وغري  تخّصص يف الّدينّن املعاين القرآنية يفهمها الشخص املابإلضافة إىل ما ذكر أعاله، فإ     

ستفرد به القرآن الكرمي يعجز عن اإلتيان به كّل فصيح وكّل بليغ، فقد اوهو األمر الذي ، املتخّصص

 دون غريه:

"وهذان مطلبان ال يدركهما الفصحاء والبلغاء من الناس، فلجأوا إىل قاعدة يعتذرون هبا فقالوا: )لكّل 

سوقة، واألذكياء ومن دوهنم، ، وامللوك والمقام مقال(، أّما أن أييت كالم واحد خياطب العلماء والعامة

والصغري والكبري، والذكر واألنثى، ويرى فيه كّل منهم مطلبه ويدرك من معانيه ما يكفيه، فذلك ما ال 

 1جنده على أمّته وأكمله إالّ يف القرآن الكرمي وحده."

 إرضاء العقل والعاطفة:-3-3-4

للعاطفة، فال ميكنه اجلمع بني  إّما للعقل وإّمايفّكر االنسان يف األمور ويّتخذ القرارات ابلرجوع      

يقة موضوعية ونتناول كّل ابلعقل نفّكر بطر إذ  ؛فهما قّواتن متوازيتان ال متقاطعتان. العقل والقلب

تبار الظروف املسّببة وال جوانب املوضوع الذي نّود أن أنخذ قرارا بشأنه، وذلك دون األخذ بعني االع

نب الذي يرضينا متجاهلني خيمة. يف حني أنّه ابلعاطفة نرّكز دوما على اجلاالنتائج الّّت قد تكون و 

نا أو للطرف اآلخر. أّما لكون قد درسنا نتائجها والّّت تكون مرضية اجلوانب األخرى، فنأخذ قرارات ن

 ال يتحقق إالّ يف القرآنأن نفّكر يف أخذ قرار يكون موضوعيا وذاتيا يف آن واحد فهذا أمر مستحيل و 

  الكرمي:
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 "ويف كّل انسان قّواتن:

 قّوة تفكري،-أ

 وقّوة عاطفة ووجدان.-ب

أّما األوىل، فقّوة تغوص ابحثة عن احلقائق املسترتة واملعاين الباطنة. وأّما الثانّية فتطفو تبحث عن اجلمال 

 1الظاهر يف القشرة البادية."

 رارات، فإّما يّتبع هذا أو ذاك:قملعاجلة األمور وأخذ اإلنسان عن مجع املوضوعية والذاتية وابلتايل، يعجز 

"والنفس اإلنسانية، إّما أن تغوص مع تلك أو تطفو مع هذه ال تستطيع أن تغوص وتطفو يف آن واحد 

 2أو حلظة واحدة."

 ونيهّتمف اجلمايل سلوباألاألدبية و الفنية و ألمور مييلون إىل اأشخاص هناك  ومن هنا، نرى أنّ       

قة العلمية الّّت تساعده على وهناك من يكون ميله إىل األمور التقنية أو الدّ  ابلشعر والرواية وغريها،

بيولوجيا، وهي يدلة والالطب والص اتصختصّ  نجد يف اجلامعةف ّرف على حقيقة األمور احمليطة به.التع

، وعلم النفس يليز وأخرى أدبية حمضة كاألدب العريب أو الفرنسي أو اإلجن ختصصات علمية حمضة،

ات(، أو قّوة العاطفة ل من التخّصصالنوع األوّ قّوة واحدة، إّما قّوة التفكري )يهّتم ب ل  وعلم االجتماع. وك

 النوع الثاين من التخصصات(: والوجدان )
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ة خبس حق العقل، فإّما أن طفة، وإن وىف حق العاطف"فإذا تكّلم املتكّلم ووىف حبق العقل خبس حق العا

ق يرضي به عاطفته حّّت أييت بكالم علمي جمرد يرضي به فكره وعقله، وإّما أن أييت بكالم أديب منمّ 

 ابت الناس يقّسمون األساليب البشرية إىل نوعني ال اثلث هلما:

 أسلوب علمي-(١

 1أسلوب أديب."-(٢

ضي الذي ال يُؤخذ ، نذكر حالة القااألخرىالقّوة حال ظهور وللتدليل على إقصاء قّوة يف 

فاجلوع سبب  ؛يكون جائعا أالّ و وابله مراتحني حبكمه يف كّل احلاالت، فيجب أن يكون جسمه 

القاضي يف هذه  نع فيصدر ذعن لوسوسة الشيطان وعدم الرتكيز؛والغضب سبب التهّور وال ،العصبية

 احلاالت أحكاما جائرة وخاطئة:

"وال يقضي القاضي وهو حاقن ألنه ضاق قلبه فال حيسن منه القضاء. وال يقضي وهو غراثن ألنّه 

يشّتد جوابه ألحد اخلصمني. وال يقضي وهو غضبان ألن حرارة الغضب تسرت العقل فال يصلح ابجلوع 

 2للقضاء. وحماسن القضاء مما ال خيفى."

خّتاذ القرارات الصائبة، اارتياحها على القاضي وهذه الوضعية اجلسمية والنفسية الّت يصّعب عدم 

ال حّّت املسجون أهال و  تصّعب حّّت التعامل العادي مع األشخاص العاديني، فال اجلائع وال العطشان

 ي واملشورة يف أمور الّدين والدنيا:لتقدمي الرأ
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وى، وال األسري حّّت "وأدرك ذلك احلكماء فقالوا: ال تشاور اجلائع حّّت يشبع، وال العطشان حّّت ير 

 1يطلق، وال املقل حّّت جيد."

، دون أن عقل والوجدان معاقد أفرد كتابه الكرمي بقدرة اجلمع بني ما يّشغل السبحانه وتعاىل  هللالكّن 

 :ينتفي أحدمها يف وجود اآلخر

يف النفس البشرية بل  هللا"أقول ال تطمع هبذا من انسان ولن تظفر به يف كالم بشر وليس من سنن 

هبذا كتابه )القرآن الكرمي( فجمع يف آايته بل اآلية الواحدة )قّوة احلقيقة الربهانية( حّّت يقنع  هللااخّتص 

أرابب دقائق احلقائق الباطنة، )وقّوة املتعة الوجدانية( حّّت يشبع متذوقي القشرة السطحية حبججه 

 2للعبارة."

 وفاء املعىن: تعّدد األساليب واّّتاد املعىن وإجياز الّلفظ مع-3-3-5

األساليب، لكن ما يوجد يف القرآن الكرمي أمر وهني، وترغيب وترهيب وغريها من الغاايت و       

ل من هر العقول الّّت لن متّ متنّوعة تُب أبساليبيالحظ عليها هو التعبري على معىن واحد كالرتغيب مثال 

ما كانت درجة بالغته القيام به مهوهو األمر الذي يعجز االنسان عن  ،قراءهتا بسبب هذا التنوّع

 :وفصاحته

ة وطالوة، ال ميله "وقد اكتسى القرآن لباسا فضفاضا من اجلدة والروعة وظهرت على صفحته حالو 

وال يضج من تصريفه اتليه، وما ذاك إالّ ألن القرآن اعتىن بتصريف القول فجاء  مه سامعهقارئه، وال يسأ
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وطرق خمتلفة، يلهث دوهنا آبماد أبلغ البلغاء، ويكبو خلفها بقرون أفصح ابملعىن الواحد أبلفاظ متعّددة 

 1الفصحاء."

، يف الوقت ذاته ىنفظ واملعبني اللّ  عدم قدرته على اإلنصافوعجز البليغ والفصيح انجم عن 

على ال حمالة ، فيحصل ليال من األلفاظ مل يعط املعىن حّقه من الشرح والتوضيحقفلو استعمل عددا 

امع سّ للكون للقارئ أو معىن انقص أو حمرَّف، وإذا أراد أن ينقل ذلك املعىن بكّل وضوح وتفصيل لي

 أللفاظ:انظرة واضحة ومكتملة عن الفكرة، للجأ دون أدىن شك إىل استعمال الكثري من 

"إن ك    ل م    ن جيم    ع يف أس    لوبه ب    ني ه    اتني النه    ايتني ال يق    وى عل    ى الع    دل بينهم    ا، فال    ذي يعم    د 

حيي    ف عل    ى املع    ىن  ىل ادخ    ار لفظ    ه وع    دم االنف    اق من    ه إال عل    ى ح    ّد الض    رورة ال ينف    ك م    ن أنإ

 2قليال أو كثريا."

        اجلمع بني اإلمجال والبيان:-3-3-6

ز ن غ      ريه، ويعج      رآن دو يع      ّد اجتم      اع خاص      يّت اإلمج      ال والبي      ان أم      را ُمعج      زا خي      ّتص ب      ه الق           

، ن الّلغ     ةم     ّكن    ه متاالنس    ان ع     ن اإلتي    ان هبم     ا يف آن واح     د مهم    ا كان     ت درج    ة بالغ     ة الش     خص و 

 ك     ون أمثل     ة أوتيل ق     د امع إبعط     اء تفاص     ف     إن أراد أن يّوض     ح كالم     ه ح     ّّت يفهم     ه الق     ارئ أو الّس     

ون دفس       وف ل       ن يك       ون جمم       ال، ول       و ك       ان جمم       ال لوق       ع ل       بس وغم       وض حي       والن  ش       روحات،

 معا: لبنّي مل وافهم. لكّن قدرة اخلالق تبدو لنا يف هذا الوجه املتمثل يف مجع اجملال
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. ذل      ك أن الن      اس إذا عم      دوا إىل وه      ذه عجيب      ة أخ      رى جت      دها يف الق      رآن وال جت      دها فيم      ا س      واه"

ا أمجلوه        ا ذهب        وا إىل اإلهب        ام أو االلتب        اس أو إىل اللغ        و ّتدي        د أغراض        هم مل تتس        ع لتأوي        ل. وإذ

 1الذي ال يفيد. وال يكاد جيتمع هلم هذان الطرفان يف كالم واحد."

بنّي يف الوقت ذاته؛ حيث جيمع الكالم اجململ امل -ابعتباره خارقا للعادة-لكّن القرآن الكرمي 

ّرد قراءهتا قراءة سطحية غري معّمقة، أنّنا إذا ما تناولنا آية كرمية ابلدراسة والتحليل لفهمنا منها معىن مبج

القراءة خيتلف عند الشخص  ه من هذهبيد أنّه كّلما قرأانها استوعبنا معىن آخر. واملعىن املتحّصل علي

 أو خيتلف من قارئ إىل آخر: -بتعّدد القراءات والتعّمق ف ي املعاين-نفسه 

يف )البيان( أبسلوب حمكم اآلية القرآنية فتجد فيها من الوضوح والظهور ما يبوئها درجة القمة  "تقرأ

ال إعادة تالوة، حّت ّتسب خال من كّل غريب عن الغرض، يسبق معناها إىل نفسك دون كد ذهن و 

عدت النظر مرة أخرى الح لك منها معاٍن أنفسك قد أحطت بكّل معناها مل يبق منه شيء، فإن 

 2."جديدة

 تصوير املعاين:-3-3-7

فك      رة  ك      ي يوص      ل إىل املخاط       ب  ؛ع      ادة م      ا يلج      أ املخاِط      ب إىل اس      تعمال ألف      اظ معّين      ة      

إّم       ا لعج        ز  الفش       ل ذا الن       وع م       ن التواص        لق       د ُيكت       ب هل         .واح       دة أو جمموع       ة م       ن األفك        ار
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مل يق      رأ تل      ك املقاص      د عل      ى أو ألّن املخاط       ب  ،املخاِط      ب ع      ن نق      ل معاني      ه وخيان      ة األلف      اظ ل      ه

 ، أو الجتماع السببني معا:النحو الذي أراده املتحّدث أو الكاتب هلا

إىل ذهن      ك ف     إيّن أترمج      ه إىل "ح     ني يس     تّقر يف ذه      ين مع     ىن م     ن املع      اين وأري     د أن أنقل      ه كم     ا ه     و 

ألف       اظ وكلم       ات تنس       اب م       ن مق       ويل وتل       ج ع       ن طري       ق أذني       ك إىل عقل       ك فيس       تقبلها ذهن       ك 

وحيوهل      ا إىل مع      ان ق      د تط      ابق املع      اين األص      لية ال      ّّت يف ذه      ين، وق      د ال تطابقه      ا، إّم      ا لقص      ور يف 

 1الرتمجة عندي أو لقصور يف اإلدراك عندك أو هلما معا."

ال       ّّت وابل       رغم م       ن كوهن       ا أم       ورا حنّس       ها لك       ّن الق       رآن الك       رمي ي       نجح يف إظه       ار املع       اين       

ا تبل       ور مقاص       دهتسوس       ات ونعتق       د أّن أي       دينا ال تطاهل       ا، إالّ أنّن       ا خمطئ       ني يف ذل       ك. فتل       ك احمل

م    ن  م ال    ّّت خت    رجك احلم    ومعانيه    ا يف عقولن    ا بربطه    ا أبش    ياء نلمس    ها؛ ك    أن ن    ربط فك    رة جه    ّنم بتل    

، األزه      ار...إخلو ل      ورود اك      ان، أو أن ن      ربط فك      رة نع      يم اجلن      ة ابخض      رار النب      ااتت وكث      رة فوه      ة الرب 

يّ      ة الفه      م لين      ا عملعتّس      هل يف عقولن      ا نظ      رة مرتابط      ة ومتكامل      ة تك      ّون ه      ذه التص      ورات وغريه      ا ل

 واإلدراك:

"ولك       يّن أري       د إظه       ار املع       اين بكلم       ات تك       اد أن جتعله       ا بص       ورة احملس       وس ح       ّّت هت       م بلمس       ها 

ك، وح        ّّت تل        ج إىل ذهن        ك مرتابط        ة متكاملة...ه        ذا م        ا أقص        ده هن        ا بتص        وير األلف        اظ بي        دي

 2للمعاين يف القرآن الكرمي أو ما يعرف ب )التصوير الفيّن يف القرآن الكرمي(."

                                                           
  .50، ص.  سم. -1
 ، ص. ن. نم. - 2
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م       ن ه       ذه اخلاص       ية عن       واان ك       امال ملؤلف       ه؛ إذ  -هللارمح       ه – السييييييييد قطيييييييبولق       د اخّت       ذ       

 ه اخلاصية:ه يف هذاإلعجاز القرآين. من بني ما قالتناوهلا فيه ابلتفصيل كوجه من وجوه 

"إّن التعب    ري الق    رآين يتن    اول القص    ة بريش    ة التص    وير املبدع    ة ال    ّّت يتن    اول هب    ا مجي    ع املش    اهد واملن    اظر 

ال       ّّت يعرض       ها، فتس       تحيل القص       ة ح       اداث يق       ع ومش       هدا جي       ري، ال قص       ة ت       روى وال ح       اداث ق       د 

 1مضى."

مث       ل:  رون م       نع       ض املص       طلحات ال       ّّت يس       تعملها املص       وّ وم       ن ه       ذا الق       ول ميكنن       ا اس       تخراج ب

 التصوير، املشاهد، املناظر والعرض.

 التأثري بال أتثّر:-3-3-8

نقله    ا إىل غ    ريه، مبحاول    ة إقن    اع الط    رف ان بفك    رة معّين    ة ليع    ادة م    ا يق    وم امل    رء، عن    د اإلتي          

. يص     ل هب    ا إىل م    راده أو النظ    ره مق    ّدما األمثل    ة واحلج    ج والرباه    ني ال    ّّت ق    د يص    ل اآلخ    ر بوجه    ة 

انهي    ك ع     ن التغ     رّي الفيزيول     وجي ال     ذي يظه     ر علي     ه بتغ     رّي تع     ابري وجه     ه، ويف بع     ض األحي     ان ل     ون 

اس     تعمال الي    دين كوس     يلة لتس     هيل نق     ل الفك    رة، ف     إن جن     ح يف إقناع     ه  ابإلض     افة إىلوجه    ه أيض     ا، 

عل        يهم –املرس        لني ح، وإن فش        ل ح        زِن واكت        أب. وه        ذا ال يس        تثن األنبي        اء و والت        أثري في        ه ف        ِر 

 -علي    ه الس    الم–ء، قص    ة س    يدان موس    ى فم    ن أمثل    ة قص    ص األنبي    ا بش    را. حبك    م ك    وهنم -الس    الم

                                                           
 .190، ص. 2004، 17، دار الشروق، القاهرة، ط التصوير الفني في القرآنقطب، سيد، - 1
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ال      ذي وإلقن      اع فرع      ون بقدرت      ه ّت      ّدى س      حرة فرع      ون إبخ      راج ي      ده البيض      اء وإبلق      اء عص      اه ال      ّّت 

 تصري ثعباان عظيما:

، أو ع      ا ع      ن نفس      ه"كلن      ا ي      درك م      ن نفس      ه وم      ن غ      ريه م      ن البش      ر أنّ      ه إذا أخ      ذ يف اجل      دل دفا

إقناع     ا بقض     ية يراه     ا واض     حة جليّ     ة، وال يراه     ا خص     مه ك     ذلك، ظه     رت عل     ى كالم     ه مس     حة م     ن 

االنفع     ال والت     أثر إجي     ااب أو س     لبا، فيف     رح ابقتن     اع خص     مه وتس     ليمه، وحيزن     ه ويؤمل     ه ح     ني خيف     ق يف 

 1ذلك، مل يسلم من ذلك حّّت األنبياء عليهم السالم."

 أّم       ا الق       رآن وه       ذا إن دّل عل       ى ش       يء فإمّن       ا ي       ّدل عل       ى ض       عف البش       ر وقص       ور ق       ّوهتم،

ا وال نفع    ه اقتناعن    يل    ذلك ال غ    ين وحن    ن العب    اد الفق    راء، و تع    اىل الك    رمي ف    ال يعل    و علي    ه ش    يء، ف    ا  

 يضرّه عصياننا:

قص     ور يف "وإمّن    ا تظه     ر مس     حة االنفع    ال يف احل     ديث إجي     ااب أو س    لبا يف ك     الم البش     ر وم    ا ه     ي إالّ 

احل     ول والق     ّوة والق     درة فعوض     ته مب     ا حيق     ق غرض     ها ويش     بع رغبته     ا. أّم     ا الق     رآن الك     رمي ف     ال تظه     ر 

ت     ؤثر وال  علي     ه ه     ذه الس     مة يف جدل     ه ب     ل تلم     ح م     ن وراء العب     ارة ق     ّوة أعل     ى م     ن أن تنفع     ل ق     ّوة

 2تتأثر تسوق احلجج والرباهني يف عزة من ال تنفعه االستجابة وال تضره املعصية."

                                                           
 .55الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، م. س، ص. - 1
 .56م. ن، ص.  2
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غ     رّي وجهت     ه ي آلخ     ر ل     نج     م ع     ن درايت     ه أبّن الط     رف اجل     وء امل     رء ملث     ل ه     ذه الوس     ائل ان إنّ 

 ط     رف الث     اينلاا عل     ى ، وإمّن     في     ه الص     الح واإلص     الحجمل     ّرد أن املخاط     ب مقتن     ع برأي     ه ال     ذي ي     رى 

 جهة النظر:و يف ّتويل  -حينها–كي يقع حّّت خيتربه   الرأي أوأن يقتنع بصّحة هذا 

يس      تطيع أن ي      ؤثر يف اجملتم      ع جمل      رد رأي يب      دو ل      ه يف إص      الحه. ولك      ن ذل      ك ال "أن االنس      ان ال 

يك    ون إالّ إذا فه    م الكاف    ة س    داد ه    ذا ال    رأي وعمل    وا ب    ه. عن    د ذاك يوج    د يف اجملتم    ع مي    ل جدي    د 

 1للتحّول عن اجلهة الّّت يراد ّتويله منها، إىل الوجهة الّّت يريده أن يكون عليها."

ب، هيه كت       اع       ن إعج       از ه       ذا الكت       اب املق       ّدس ال       ذي ال يض       ا ه       ذه اخلص       ائص وغريه       اتع       رّب 

 القرآن يف حّد ذاته إعجاز:وأكثر من ذلك ف

يف أحسن نظوم التأليف مضمنا أّصح  .األلفاظ أبفصح"واعلم أّن القرآن إمّنا صار معجزا ألنّه جاء 
 2."املعاين

 القرآن الكرمي:فحوى خصائص -4

سنتطرق  ،ألخرىاكلّ مّؤلف إىل احلديث عن بعض منها دون للقرآن خصائص مجّة؛ لذا يذهب        

 يف هذا العنصر إىل احلديث عن بعض هذه اخلصائص:

 

 

                                                           
، ص. 1995، 1، ط2، ت: فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، جمناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، محمد عبد العظيم، - 1

300. 
 .28.27الرماني وآخرون، م. س، ص.ص - 2
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 حفظ الّلغة العربية:-4-1

ن لكّل قبيلة لقد كان العرب يف عصر ما قبل اإلسالم يلهجون العديد من اللهجات، فكا      

من املؤلفات هذه اللهجات  ى. لقد تناولت العديدهلجتها اخلاصة والّّت ختتلف عن هلجات القبائل األخر 

روق مل متنع من اجتماعها ابلتفصيل مستشهدة أبمثلة عن كّل هلجة، فما ميكن قوله هنا هو أّن هذه الف

ثيل ال قبل ذلك العصر وال يف خاصية واحدة وأساسية أال وهي: البالغة والفصاحة الّّت مل ُيشهد هلا م

 بعده؛ أي يف أايمنا هذه:

كانوا أكثر فصاحة وبالغة   "إذن كان مستوى العرب البياين يف عصر التنزيل يف الذروة، وأولئك العرب

وبياان من العرب الذين جاؤوا من بعدهم يف العصور اإلسالمية، فالعرب يف العصر اجلاهلي كانوا أكثر 

 1احلديث."ومن العرب يف العصر والعباسي، فصاحة وبالغة من العرب يف العصر األموي 

نفردتني تناوهلا عدد من الّّت ولبالغتها وفصاحتها امل "أسد"من بني هذه القبائل، نذكر قبيلة       

 الّلغويني والنحويني يف دراساهتم حّّت يفيدوا هبا العرب:

 "برز من هذه القبيلة عدد من الشعراء الذين حظوا بعناية الّلغويني والنحويني من بينهم: عبيد بن األبرص

وبشر بن خازم وعمرو بن شاس والكميت بن زيد وعبد الّل بن الزبري واحلسني بن مطري وشحيم عبد 

بين احلسحاس. كما حفلت معظم املعاجم بشواهد لشعراء ورجاز من بين أسد ملا تزل أشعارهم متفرقة 

 2كتب الّلغة واألدب وغريها من املصادر."يف بطون  

                                                           
 .74، ص. 2000، 1دار عمار، عمان، ط، إعجاز القرآن البياني: ودالئل مصدره الربانيالخالدي، صالح عبد الفتاح، - 1
 .30، ص. 1989، 1، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، طالّلهجات العربية: لهجة قبيلة أسدغالب، علي ناصر، - 2
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لقبائل؛ إذ هناك األفصح بالغة مل حيل دون تباين هذا املستوى بني الكّن التمّيز ابلفصاحة وال      

وما يسّجل  ة والفصاحة.صدارة يف مستوى البالغبتبّوء ال "قريش"؛ فُيشهد لقبيلة واألبلغ من غريها

يقووا على وى العايل الذي مل لتلك القبائل املتعّددة أهّنا ال تبُخل قبيلة قريش ابالعرتاف هلا ابملست

 مضاهاته:

"وكان "قريش" أفصح قبائل العرب كّلها، وهلجة قريش هي أفصح هلجات العرب، وكانت ابقي قبائل 

ُد إليها يف مواسم احلج، وتعيُش فِ العرب تعرتُف لقريش ابلتقّدم والسبق يف بياهنا ولغتها، وهلذا كانت ت  

جاز، جُتري  أسواق عكاظ وذي احلما عديدة، يفيف بطاح مكة وأسواقها حياة  شعرية  أدبية ثقافية أايّ 

 1فيها املطارحاِت واملبارايِت واملسابقات، يف اخلطابة والشعر واالنشاد."

الوحي على نطقي أن ينزل ومبا أّن القّوي هو الذي يُتبع وال ي تبع وي غلب وال يُغلب، فمن امل      

التبّاع أتثّر مبفردات تلك اويف هذا  هذه القبيلة متمّيزة الّلسان، لتتبعها كّل القبائل.واحد من أهل 

 مّوحدة: الّلهجة وتنازل عن تلك الّّت مّيزت هلجاهتم، وما ينتج عنه هو هلجة واحدة

فقضى على مواطن اخلالف،  "فال عجب إذ نزل القرآن أن ينزل بلسان قريش وجيمع الناس على لغتهم

 2االختالف، فجمع الشمل، ووّحد الكلمة." وحمى جوانب

الة أكرب عدد ممكن من فاملنطقي أن ينزل القرآن بلهجة مشهورة ويعرفها اجلميع تسهيال لبلوغ الرس

 األشخاص:

                                                           
 .74الخالدي، صالح عبد الفتاح، م. س، ص. - 1
 .62الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، م. س، ص. - 2
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غويني أن القرآن الكرمي بلسان قريش، وأن لسان قريش أفصح األلسنة؛ "وقد رأى كثري من املفسرين واللّ 

 1ّّت ال يقاس عليها."ألنه ارتفع عن مظاهر الشذوذ يف هلجات قبائل العرب غري املشهورة ال

حافظ حتما على هذه  قد -حيث يقول الكثري لغة قريش–غة هجة أو اللّ فنزول القرآن هبذه اللّ       

 وحيفظ هذا الكتاب الكرمي: هذه الّلغة ليفهم معاين القرآناللغة؛ ألّن من يعتنق اإلسالم عليه تعّلم 

فاالنداثر، ووحّدها بعد أن بدت مسات "فحفظ اللغة بعد أن الحت يف األفق نذر االفرتاق، 

 2االختالف."

م يف احلفاظ على اخلط العريب وكما أشران سابقا، فإنّه مّسي قرآان ألنّه ُيكتب ابلقلم، هذا ما ساه      

ما غدا يعرف ابسم ك.  الذي تنوّع واختلف يف اجلاهلية كما كان احلال مع الّلهجات يف ذلك الوقت

 -كّل يوم وكّل سنةدهم  يد عداز تيالذين –اخلط اإلسالمي، وهو خط مل ولن ينسى ألّن معتنقي اإلسالم 

 :جمربون على الغوص يف معاين ومدلوالت هذا اخلط

كانت اخلطوط العربية يف اجلاهلية ذات أمساء خاصة تعرف هبا ويتمّيز بعضها عن بعض كان البد   "ومل ّا

من إطالق اسم خاص على اخلط الذي حنن بصدده ليعرف به ويتمّيز عن غريه وقد رأينا أن ندعوه 

مية ولكن "اخلط اإلسالمي" ال ألنّه من مبتكرات اإلسالم إذ كان معروفا عند العرب قبل البعثة اإلسال

 3ّن اإلسالم كان هو السبب اجلوهري يف انتشاره وشيوعه وبقائه إىل اآلن."أل

 لشفهي والكتايب.ا :غة العربية من اجلانبنيوهكذا يعود الفضل إىل القرآن الكرمي يف حفظ اللّ 

                                                           
 .114، ص. 2006، 1، دار النشر للجامعات، القاهرة، طللغة: مدخل نظري في اللغة العربيةعلم اعكاشة، محمود، - 1
 الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، م. س، ص. ن.- 2
 .                               172، دار القلم، لبنان، د. ت، ص. تاريخ اللغات الساميةولفنسون، إ، - 3
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 معارفه:-4-2

مكان منه ما اكُتشفت لقد أمّل القرآن الكرمي بكّل العلوم، كيف ال وهو الصاحل لكّل زمان و       

 -مثال–صات العلمية من العلماء والباحثني يف التخصّ  يبدل بعضأسراره ومنه ما ال يزال غيبيا. 

شرات أهّنا وردت بع جمهودات جّبارة الكتشاف أمور تبدو هلم األسبقية يف الوصول إليها، يف حني

 رهم يف ذلك الكتاب الكرمي.أعصالسنني قبل 

بينها العلم.  لقد وصف القرآن نفسه أبوصاف متعّددة وجب على اإلنسان اخلوض فيها، من    

 ،رآن الظاهرة منها والضمنيةتغيري وجهة البحث من التعّمق يف معاين القفهذه الصفة أوجبت على العلماء 

هذه املاهية  قرآن. ولن نصل إىلوالبيانية، إىل التعّرف على ماهية هذا الغوية ومن االهتمام ابألمور اللّ 

 دون اخلوض يف اخلصائص الّّت أطلقها على نفسه:

نفسه أبنّه حكيم وعليم...ولعّل الفجوة الكبرية يف مجيع علوم القرآن ومصنفات  قرآن"كما وصف ال

الهتا، وتوصيف القرآن توصيفات كلّية ذات التفسري، أهّنا ركّزت جهدها على تتّبع معاين اآلايت ودال

طابع شكلي، ومل تسع إىل وضع املناهج وآليات الكشف للتعّرف إىل هوية القرآن وحقيقته، خاصة 

 1تلك الّّت وصف نفسه هبا."

طبعا – االنسان منها ذكره ملا اخرتع ،نلمس هذا العلم الذي وصف نفسه به يف مواطن عديدة

ه عرب العصور، وما سيكتشفه من علوم طبيعية كالعالقة العكسية بني سيخرتعوما  -بعد نزول القرآن

الضغط اجلوي واالرتفاع عن سطح األرض وقانون اجلاذبية وغريها، على الرغم من أهّنا مل ُتذكر 

                                                           
 .320، 319، ص.ص. 2011، 1، دار الفارابي، بيروت، طالديني في اإلسالم من التفسير إلى التلقيالنص قانصو، وجيه، - 1
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ّهل حدوثها على االنسان أتويل سمبصطلحات واضحة ابألمساء الّّت أُطلقت على هذه الظواهر الّّت 

 :هات الّّت ّتّدثت عنوتفسري اآلاي

"وقد استخرج بعض علمائنا من القرآن ما يشري إىل مستحداثت االخرتاع وما حيّقق 
بعض غوامض العلوم الطبيعية، وبسطوا كّل ذلك بسطا ليس هو من غرضنا فنستقصي 
فيه على أن هذا ومثله إمّنا يكون فيه إشارة  وحملة ولعل متحققا هبذه العلوم احلديثة لو 

أداة الفهم وال يلتوي عليه أمر من  تعوزُهُ القرآن وأحكم النظر فيه وكان حبيث ال تّدبر 
أمره..الستخرج منه إشارات كثرية تومئ إىل حقائق العلوم وإن مل تبسط من أنبائها، 
وتّدل عليها وإن مل تسمها أبمسائها، بل وإن يف هذه العلوم احلديثة على اختالفها لع وان  

 1ين القرآن والكشف عن حقائقه."على تفسري بعض معا

حل تكّون اجلنني يف رحم كما أمّل القرآن الكرمي أبمور تتعّلق ابلطب؛ فنجد فيه إشارة إىل مرا      

ل الّّت مير هبا اجلنني يف رحم تتّبع املراحأّمه، فما تّوصل إليه الغرب من اخرتاع لآلالت املساعدة على 

 القرآين:أمه ليس إالّ أتكيدا لإلعجاز 

"لقد لفت القرآن الكرمي أنظار العباد إىل مراحل خلق االنسان وبنّي هلم قصة خلق اجلنني ومراحل 

 2تكوينه يف مواضع متعّددة يف القرآن الكرمي."

وكما أشران سابقا، مل يستثن الكتاب الكرمي أّي علم، فكما أمّل ابلعلوم الطبية والفيزايئية أمّل       

يعودون إىل القرآن علماء النفس إذ جند أّن  ؛"علم النفس"ية. وخري دليل على ذلك هو ابلعلوم اإلنسان

فعند تعّرضهم لدراسة شخصية اإلنسان مثال، يربطون تطّورها مبراحل خلق  .الكرمي لدراسة حاالهتم

؛ فقد يكون الشخص عدوانيا بسبب ّن شخصية اإلنسان تنمو وتتطّور عرب مراحلإاالنسان حيث 

                                                           
 .128. 127، ص.ص 1973، 9، دار الكتاب الربي، لبنان، طإعجاز القرآن: والبالغة النبويةالرافعي، مصطفى صادق، - 1
  .448، ص. 2009دار الكتب المصرية، القاهرة، ، التوضيح: في التمييز بين الباطل والصحيحالمسيري، منير محمود، -2
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ألنّه شِهد حاداث بشعا كأن يكون نا كاملدرسة؛ معيّ  يكره مكاانتصّرف عنيف تعّرض له يف صغره، أو أنّه 

واألحداث الّّت انتحار تلميذ. فرجوع املتخصص يف علم النفس إىل املراحل السابقة من حياة الفرد 

القرآن من هللا تعاىل، فال ننسى  اعرتاف مباشر ابملعرفة الّّت يّلم هبا القرآن وحده دون غريه وهذامّيزهتا 

 :أّن من أمساءه جّل وعال "العليم"

تطّور الشخصية هي: مرحلة الطفولة، ومرحلة البلوغ، ومرحلة األشد  استخالص ثالث مراحل"ميكن 

 1)الرشد(."

  ّرف على نشأة االنسان يفاهّتم به الفالسفة والعلماء منذ األزل للتعفقد وحّّت علم االجتماع،       

يمات احلالية والّّت على رأسها وصوال إىل التقس جمعات الّّت ميكنه التواجد هبا من قبائل وعشائركّل التّ 

 :"الدولة"

الزمن إىل املراحل املبّكرة من اتريخ البشرية، إىل ذلك  -السوسيولوجيا–"ترقى جذور علم االجتماع 

واجملتمع، ومغزى التاريخ، ونشوء املؤسسات الذي أخذ فيه الناس يفكرون يف مسألة نشوء االنسان 

 2االجتماعية: العائلة، العشرية، القبيلة، امللكية اخلاصة، الدولة."

فوا ت ُتشغل العلماء الذين وظّ الّّت ما فتئ-القرآن الكرمي بدءا بتوضيح أصوله  ذا العلمفقد أمّل هب

 بقرون: سّباقا إليهاليكون  -هلا كّل اإلمكانيات والوسائل لصياغتها على أكمل وجه

                                                           
 .142، ص. 2006، اربد: دار الكتاب الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع، الشخصية: من منظور نفسي إسالميالتل، شادية، - 1
 .3، ص. 1990تر: سليم توما، دار التقدم، موسكو،  أصول علم االجتماع،أوسيبوف، - 2
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القرآن يضع أصول علم –"كتب العالمة مدير جملة األزهر الغراء ّتت عنوان: )معجزات القرآن العلمية 

 1االجتماع قبل العلم أبكثر من ألف سنة(."

 ّل ألجله:، كفمن بني األمور الّّت أوضحها هي قضية موت االنسان واستحالة خلوده     

أّن اجلماعات كاآلحاد، هلا آجال ال تستطيع أن  -أيضا-"ومل يكتف الكتاب هبذا وحده. ولكنه قرر 

تتعداها. وهو ما هدى إليه علم االجتماع بعد أن وجد أن وجوه الشبه بني الفرد واجملتمع واحدة، وقال 

. وقد [٣۸عراف:األ]تعاىل: )ولكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون.( 

 2تكرر مثلها يف سور كثرية من القرآن الكرمي."

احتوائه لكّل  قيقةح نرّبت عقد ع الكرمي إذن، فالقليل من الكلمات الّّت وردت يف القرآن     

 هذه العلوم الّّت نرى عالماهتا ودالالهتا يف أنفسنا وفيما حييط بنا:

وذلك قوله تعاىل:  ،متحيصها وغايتها على ما وصفناه آنفا"وقد أشار القرآن إىل نشأة هذه العلوم وإىل 

)سنريهم آايتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حّّت يتبنّي هلم أنّه احلق، أو مل ي ك ف بربِّك أنّه على كل شيء 

؟ ولو مجعت  أنواع العلوم اإلنسانية كلها ما خرجت يف معانيها من قوله تعاىل )يف اآلفاق ويف شهيد(

آفاق، وهذه آفاق أخرى، فإن مل يكن هذا التعبري من اإلعجاز الظاهر بداهة  فليس يّصح أنفسهم، هذه 

 3يف األفهام شيء."

                                                           
 ظيم، م. س، ص. ن.الزرقاني، محمد عبد الع- 1
 .301م. ن، ص. - 2
 .128ص. ، إعجاز القرآن: والبالغة النبوية، الرافعي، مصطفى صادق- 3
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فنهاان هللا  ؛الّتسام هبااألخالق الّّت وجب علينا افقد تطّرق القرآن حّّت إىل  ،وأكثر من هذا      

فقد يكون هنيا  .أيضا لف صيغهوأمران ابلقيام أبمور أمرا ختت ،عن القيام أبمور معّينة هنيا ختتلف صيغه

(، أو 11 )سبأصاحلا(  ابستعمال فعل األمر كقوله تعاىل: )أن اعمل سابغات وقدر يف السرد واعملوا

جملزوم بالم األمر، وغريها ابستعمال فعل األمر "عليكم" كاألمر ابلصيام، أو استعمال الفعل املضارع ا

قبل  ك أمورا كانت مُتارسنكّل من قراءهتا وتالوهتا. فصّحح بذل  جتعلنا ال منّل والمن الصيغ الّّت 

جاء  يف تلك الفرتة حّّت  جم واقع املرأةوهو األمر الذي يرت  كوأدهم للبنات خوفا من العار  اإلسالم؛

وكذا احتقار  ،مصنعوهنا أبيديهانهيك عن عبادة أصنام كانوا ي .اإلسالم ونصرها وبّوأها املنزلة املناسبة

فمجيء القرآن  زين لتلك الفرتة.األسود واستعباده وغريها من األمور الّّت تعرّب عن اجلهل والظالم املميّ 

 قد نّور عقولنا وعّدل من أساليب حياتنا:  

لتصحيح كثري من التصورات اخلاطئة واألعمال اخلاطئة الّّت كان يرتكبها اإلنسان "لقد جاء اإلسالم 

ومن أخطرها االعتداء على األرواح اآلمنة، ومن صور هذا االعتداء الذي فاق الوصف يف  ضّد نفسه،

إجرامه وختّلي اإلنسان عن انسانيته هو قتل املولود الصغري خشية الفقر أو العار يف نظرهم إن كانت 

 1أنثى، وقد جاء التحرمي يف القرآن الكرمي يف آايت عّدة."

 علمعلم قائم بذاته هو  ،هبا يف القرآن الكرمي واملوصيولقد اهّتم بدراسة األمور املنهي عنها 

 :عناه لغة الفهممو  الفقه

                                                           
  المسيري، منير محمود، م. س، ص. ن.-1
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أي  28و 27"الفقه يف لغة العرب: الفهم ومنه قوله تعاىل: "واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل" طه 

 1يفهمونه."

هني عن  يوجدا؛ فاخلاصة ابألعمال الّّت نقوم هبفيعين البحث عن األحكام أّما اصطالحا، 

أفعال متبوعة بتبيني العقاب  القيام أبفعال معّينة كالكذب والنفاق وخيانة األمانة...وما إىل ذلك، وهي

عبادة هللا وحده دون غريه...إخل و املنجّر عن القيام هبا، أو األمر ابلقيام أبفعال معّينة كالصوم والصالة 

 :اء من وراء االمتثال ألوامره عّز وجلّ مع تبيني اجلز 

على أفعال العباد طلبا أو ختيريا أو وضعا،  -سبحانه وتعاىل–"علم الفقه الذي يبحث فيه عن حكم هللا 

ل، وسواء كان احلكم الوضعي كون الشيء الطلب طلب فعل أو طلب كّف عن الفعوسواء كان 

 2صحيحا أو فاسدا أو شرطا أو سببا."

 إعجازه:-4-3

أرسل هللا عّز وجّل كّل نيب إىل أّمة آبية لتصديق هذه النبّوة؛ حيث كانت هذه اآلية ممّا  لقد      

كان يلقي العصا   ؛ إذكانت آيته الّسحرعليه السالم   موسىسّيدان فتشتهر به األمة املعنية وتتقنه. 

ابلّسحر،  ونيشتهر  واكان  -رسل فيهم موسى عليه السالمالذي أ-ألّن قوم فرعون  ؛فتخرج حّية تسعى

قال  (17)تحّداهم به، حيث يقول هللا تعاىل: "وما تلك بيمينك اي موسى يتقنونه ليفجاء النيب بشيء 

                                                           
 .22ص. ، 2011، 1، دار دجلة، العراق، طالمعاهدات الدولية: إلزامية تنفيذها في الفقه اإلسالمي والقانون الدوليالكربولي، صباح لطيف،  -1
 أئمة، م. س، ص. ن.- 2



 النص القرآني: خصائص أسلوبه وفحواه                                                                                                            : الثانيالفصل 

 

124 
 

 (19) قال ألقها اي موسى (18)هي عصاي أتوكأ عليها وأهش هبا على غنمي ويل فيها مآرب أخرى 

 1("20) فألقاها فإذا هي حّية تسعى

عة وال ابخرتاع أو صنابال  فقد أُرسل إىل قوم مل يشتهروا ملسو هيلع هللا ىلصسيدان حممد أّما خامت األنبياء،       

التاريخ مثيال ال قبال وال  ابفصاحة يف الّلسان وبالغة يف الكالم مل يشهد هلم ابتكار، لكّنهم اشتهروا

 على كثرهتا واختالف-بية بعدا؛ فاأللفاظ الفصيحة هي تلك الّّت تعرفها وتتداوهلا كّل القبائل العر 

 :-األلفاظ الّت تستعملها

"والفصيح عندهم ما كثر استعماله يف ألسنة العرب ودار يف أكثر لغاهتم؛ ألّن تكراره على األلسنة 

 2الفكرية فيه." املستقلة بطبيعتها يف سياسة املنطق دليل على ّتق ق املناسبة

عن  ذه الظاهرة وعجزم هالم وألفاظ ّتّدى هبا قوما ُذهل أماكفصح وأبلغ  أب ملسو هيلع هللا ىلصحممد ليأيت الرسول 

 تقليدها أو جتاوزها:

من ذلك ابحملّل األفضل واملوضع الذي ال جُيهل،  ملسو هيلع هللا ىلص"وأّما فصاحة اللسان وبالغة القول، فقد كان 

سالسة طبع، وبراعة م ن  ز ع، وإجياز مقطع، وفصاحة لفظ، وجزالة قول، وصّحة معان، وقّلة تكّلف، أُويت 

 3احِلك م."جوامع الكلم، وخّص ببدائع 

ليغ ّل فصيح وبكرمي بشكل ومضمون عجز كانت القرآن الك ملسو هيلع هللا ىلصفأكرب معجزة أتى هبا الرسول       

 عن اإلتيان مبثله:

                                                           
 من سورة طه.- 1
 .111ص.  تاريخ آداب العرب،الرافعي، مصطفى صادق، - 2
 .71، ص. 1988، 1، ت: حسين عبد الحميد نيل، دار األرقم بن أبي األرقم، لبنان، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىعياض، القاضي، - 3
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وهم أفصح الناس لساان وأشدهم اقتدارا –ّتّدى به العرب  ملسو هيلع هللا ىلصألنّه القرآن  ملسو هيلع هللا ىلص"وأشهر معجزات النيب 

 1عداوهتم له وصدهم عنه."أبن أيتوا بسورة مثله فعجزوا مع شدة  -على الكالم

الوجهة الّّت  ّل حسبكصّنفه الباحثون تصنيفات متعّددة   ،رب إعجازاوهلذا فالقرآن ككّل اعتُ       

اإلعجاز العددي وغريها. ، فهناك اإلعجاز العلمي واإلعجاز البياين واإلعجاز التشريعي و انطلق منها

هذا املصطلح تعّمق قليال يف أن ناملقّدس، ارأتينا  يف هذا الكتابوقبل التطّرق إىل بعض أنواع اإلعجاز 

 اإلعجاز.أي 

 شروط املعجزة:-4-3-1

ى ا جيب أن يتّوفر علال يُطلق مصطلح معجزة على كّل شيء قد نراه خمالفا ملا عهدانه، وإمنّ       

على ّتويل  ليه السالمسيدان موسى عفالواجب أن تكون املعجزة من هللا تعاىل؛ فقدرة  معّينة. شروط

د خرق العادة املألوفة . فهو بذلك قسيدان موسىبقدرة  العصا إىل أفعى تسعى هي من عند هللا وليست

تلك القدرة ند رؤيتهم لعذين خّروا ساجدين من صيغ الّسحر املتداولة بني كبار سحرة قوم فرعون اللّ 

د من اّدعى النبّوة، ون على يمعارضتها. ومن شروط املعجزة أن تك وأعن مضاهاهتا  العجيبة وعجزوا

لدعوى وال تكّذب ذلك النيب أو فق مع األنبياء واملرسلني. كما أّن املعجزة جيب أالّ تناقض اوهذا ما يتّ 

 إىل ذلك، وجب تزامن املعجزة مع الدعوى:الرسول وإالّ فهو كاذب. ابإلضافة 

                                                           
، ت: محب الدين الخطيب، المكتبة شرح صحيح اإلمام عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري :فتح الباريالعسقالني، أحمد بن علي بن حجر، - 1

 .582، د. ت، ص. 6السلفية، ج
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رق ذلك األمر العادة املألوفة...الثالث: "األّول: أن حيصل ذلك األمر إبجناز هللا تعاىل...الثاين: أن خي

أن تتعذر معارضته مبثله...الرابع: أن يظهر على يد من يدعي النبوة...اخلامس: أن أييت ذلك األمر 

موافقا للدعوى...السادس: أن ال يكون األمر اخلارق مكذاب له...والسابع: أن ال جييء ذلك األمر 

ّن املعجز تصديق من هللا لرسوله، فال يعقل جميء التصديق قبل متقّدما على الدعوى، بل مقاران هلا، أل

 1دعوى النبوة."

تى به ّتّداي جُييب أما  نّ ألوجدان  ملسو هيلع هللا ىلصحممد فلو ربطنا هذه الشروط مبا حدث مع سّيد البشرية       

اإلتيان وأبلغهم عجزوا عن  ؛ فأفصح العربتعجز البشرية عن اإلتيان به شيء كما أنّهبه على من كّذبه،  

 :آن الكرمي فما ابلك أن تتجاوزهولو جبملة بسيطة تضاهي ما ذُكر يف القر 

"يشرتط فيها أن يتحّدى النيب من يكذبه أبن يقول: إن فعلت كذلك أتصدق أبيّن صادق؟ أو يقول 

لعادة من يتحّداه: ال أصّدقك حّّت تفعل كذا. ويشرتط أن يكون املتحدي به مما يعجز عنه البشر يف ا

يف عّدة مواطن، ومسّيت املعجزة لعجز من يقع عندهم ذلك من  ملسو هيلع هللا ىلصستمرة. وقد وقع النوعان للنيب امل

 2معارضتها. واهلاء فيها للمبالغة، أو هي صفة حمذوف."

 ليه:عإطالق لفظة "معجزة" أكثر فكّلما كانت استحالة مضاهاته كبرية كّلما صُلح 

« It is logical that greater the impossibility, greater the miracle. »3 

 

                                                           
 دراسة أسلوبه البياني إعجازه العلمي -شهادة العالم بإعجاز القرآن -المعجزة الخالدة: عظمة معجزات القرآنعتر، حسن ضياء الّدين، - 1

 .22، 21، ، ص.ص 1994، ص. 3، دار البشائر اإلسالمية، لبنان، طنقص مزاعم المستشرقين -في اللغة واألدب آثاره -والتشريعي والخلقي
 .582، 581العسقالني، أحمد بن علي بن حجر، م. س، ص. ص. - 2

3 -Deedat, Ahmed, AL-QUR’ AN : The Miracle of Miracles, 1edt, 1991, p. 4. 
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 كافئة للفظ إعجاز:امللفاظ األ-4-3-2

، توّصل العلماء إىل ربط هذا ثبت هبا خمتلف األنبياء نبّوهتمإىل خمتلف املعجزات الّّت أ ناد  واست      

 مضاهاته أو معارضته:عن املصطلح بكّل ما هو خارق ويعجز اآلخرون 

دالالت جديدة، حّّت عرفها علماء الكالم أبهّنا، أمر خارق للعادة، مقرون  "وقد أفادت لفظة معجزة

  1ابلتحّدي، سامل من املعارضة."

؛ ذه الكلمة يف استعماالهتمن يبحث يف القرآن الكرمي ويف الدراسات القدمية ال جيد أثرا هلملكّن       

 عبد هللا حمد بن يزيد الواسطي أبو، إىل أن جاء يعربَّ عنها بلفظّت اآلية والكرامة وذلك ألّن املعجزة كان

 :إعجاز القرآنبمبؤلَّف عنونه 

"ومل ترد يف القرآن الكرمي لفظة إعجاز أو معجزة، كما مل يستعملها املؤلفون قدميا، بل استعملوا مكاهنا 

 2"آية" أو "كرامة" حّّت جاء الواسطي واختار "إعجاز القرآن" عنواان لكتابه املعروف."

 البقرة. من سورة 211" فنجد هللا عّز وجّل يقول: "سل بين إسرائيل كم أتيناهم من آية بيّنة.      

 فنجد يف تفسري لفظة "آية" يف هذه اآلية:

 3تدل على أن من أعطاه هللا تلك اآلايت هو رسول هللا حقا." "آية: خارقة للعادة كعصا موسى

 ":جزة املع"ىن  لى مع اللة عد ة" لل ف ظة "آي ى جان ب ل ى إلوف ي الق رآن الكرمي ُوج دت أل فاظ أخ ر  

                                                           
 .14، ص. 2003، 2، مكتبة دار ابن حجر، دمشق، طاإلعجاز العلمي: في القرآن الكريم والسنة المطهرةموسوعة الحاج أحمد، يوسف، - 1
 م. ن، ص. ن.- 2
 .127، ص. 2006، 1، دار الحديث، القاهرة، جأيسر التفاسير لكالم العلي الكبيرجابر الجزائري، أبو بكر، - 3
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 1"أّم ا األلفاظ املستخدمة قرآنيا يف الداللة على هذا املعىن فهي: )اآلية، البيّنة، الربهان، السلطان(."

 لفظة البّينة:بعض اآلايت الّّت وردت فيها •

 (     من سورة البقرة 87أتينا عيسى ابن مرمي البّينات وأيّدانه بروح القدس.")"و 

 تفسري البّينات جند: فعن

 2"البّينات: املعجزات وآايت هللا يف اإلجنيل."

يف الكتاب أولئك يلعنهم هللا"  "إّن الذين يكتمون ما أنزلنا من البّينات واهلدى من بعد ما بيّناه للناس

 البقرة( 159)

 وتّدل لفظة بّينات هنا على ما يلي:

من نعوت  ملسو هيلع هللا ىلصنة وهي ما يثبت به شيء املراد إثباته، واملراد به هنا ما يثبت نبّوة حممد "البّينات: مجع بيّ 

 3وصفات جاءت يف كتاب أهل الكتاب."

 بعض اآلايت الّّت وردت فيها لفظة الربهان:•

 من سورة النساء(174) "اي أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم"

 وتفسري الربهان هنا:

                                                           
، الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، في القرآن والسنة تاريخه وضوابطهاإلعجاز العلمي المصلح، عبد هللا بن عبد العزيز، - 1

 .13، ص. 2006، 2ط
 .56جابر الجزائري، أبو بكر، م. س، ص. - 2
 .92م. ن، ص. - 3
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 1."ملسو هيلع هللا ىلص: الربهان احلجة واملراد به هنا حممد {بُرهان  }"

 ورة البقرة(من س 111ويف قوله تعاىل: "تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني" )

 وتعين لفظة الربهان هنا:

 2"الربهان: احلجة الواضحة."

 :عض اآلايت الّّت وردت فيها لفظة سلطانب•

 من سورة النساء( 91لكم عليهم سلطاان مبينا" ) "وأولكم جعلنا

 لفظة سلطان هنا ما يلي: وتفيد

  3: حجة بيّنة على جواز قتاهلم."{سلطاان مبينا}"

 من سورة النساء( 153"فعفوان عن ذلك وأتينا موسى سلطاان مبينا" )

 ويفيد السلطان هنا ما يلي:

 4: حجة واضحة وقدرة كاملة قهر هبا أعداءه."{سلطاان مبينا}"

                                                           
 .381م. س، ص. - 1
 .68م. ن، ص. - 2
 .341م. ن، ص. - 3
 .372م. ن، ص. - 4
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الّدين قد حاولوا تصنيف  بعد عرض هذه املكافئات، جتدر اإلشارة إىل أّن العلماء واملخّتصني يف      

، فأطلقوا عليها ملسو هيلع هللا ىلصليف الرسول اجلوانب الّّت أثبت فيها القرآن الكرمي أنّه من عند هللا تعاىل ال من أت

 :وجوه اإلعجاز تسمية:

القرآن، وهي تّدل على أنّه من عند هللا، وما كان يف "نقصد بوجوه اإلعجاز األمور الّّت اشتمل عليها 

 1استطاعة أحد أن أييت، مبثله، وما كان يف استطاعة اجلن واإلنس أن أيتوا مبثله."

كن حصرها؛ ألّن يف ، الّّت ال مياإلعجاز القرآين وجوهبعد هذا التوضيح سنتناول بعضا من       

 ّز وجّل:هو من عنده عكيف ال و   ؛ال تنتهيب ئالقرآن الكرمي توضيح لكّل شيء وبه عجا

ن مجيع الوجوه.. وال يقف إعجازه يف الّلغة والعلم فحسب بل تعّدى إىل كثري من م"فالقرآن إذا معجز 

به.. وهو تبيان لكّل ئالصور الّّت تثبت على أنّه منّزل من عند هللا.. فهو كما ُوِصف: "ال تنقضي عجا

 2شيء..""

 ز يف القرآن الكرمي:أنواع اإلعجا-3-4-3-3

 اإلعجاز البياين:-3-4-3-3-1

وابلفكرة  ،نها واملسترتةمفظة ومعانيها الظاهرة إّن علم البيان هو ذلك العلم الذي يهّتم ابللّ  

 ري عنها املباشرة منها وامللتوية.وطرق التعب

                                                           
، دار الفكر العربي، ص. حكم الغناء به -تفسيره -علومه -جدله -إعجازه -جمعه -كتابته -القرآن: نزولهالمعجزة الكبرى أبو زهرة، محمد، - 1

90. 
 .17الحاج أحمد، يوسف، م. س، ص. - 2
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راد أوصلها للمخاط ب يف فيساعد اإلنسان على التعبري بطرق متنّوعة عن الفكرة الواحدة الّّت إن أ 

 صورة مجيلة منّمقة حلوة ومثرية لالهتمام:

"مث إّنك ال ترى علما هو أرسخ أصال، وأب س ق  فرعا، وأحلى جىن، وأعذب وردا، وأكرم نتاجا، وأ ن  و ر  

، وينفث  لواله مل تر لساان حيوك الو ش ي، وي ُصوغ ِسر اجا، من علم البيان، الذي ، ويلفظ الّدرَّ احل ل ي 

السحر، ويقري الشهد، ويريك بدائع من الزهر، وجينيك احللو اليانع من الثمر، والذي لوال ّتّفيه 

 1ابلعلوم، وعنايته هبا، وتصويره إاّيها، لبقيت كامنة مستورة."

تناقضا؛  بب اعتباره مه السمات ومجعه ما يعجز عنه اإلنسان بسفإعجاز القرآن يف عّلوه عن هذ      

ما إّما بليغا يلجأ فيه إىل جتمع بني البالغة واإلجياز. فاإلنسان يستعمل كال كأن ترد يف القرآن ألفاظ

 يه إىل اإلجياز:عاداي ويلجأ ف يستعمل كالما أو ؛ رغبة يف إيصال فكرته للمستقِبل،اإلطناب

جوامع الكلم ويتنّ به على فضل اإلعجاز واالختصار وحييط ببالغة اإلمياء ويفطن من أراد أن يعرف "

  2لكفاية اإلجياز فليتدبّر القرآن وليتأّمل علوه على سائر الكالم."

 لوب وتطمئن هلا النفوس:كما أّن إعجازه يف مجال األلفاظ وعذوبتها؛ إذ تتّسلل مباشرة إىل الق      

املبني حسن التقاء ألفاظه وّدقة اختيارها، فهي ألفاظ ختتال مجاال وأتلّقا، "تلحظ وأنت تتلو القرآن 

نفس وهتوي إليها األوتنساب عذبة يف الفم؛ خفيفة على اللسان، تستّلذ هلا األمساع وتستطيبها 

 3األفئدة."

                                                           
 .6، 5الجرجاني، عبد القاهر، م. س، ص.ص - 1
 .10، ص. 1897، 1، المطبعة العمومية، مصر، طاإلعجاز واإليجازالثعالبي، أبو منصور، - 2
 .210عتر، حسن ضياء الدين، م. س، ص. - 3
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املذكورة يف القرآن الكرمي،  يظهر إعجاز القرآن الكرمي يف أنّه وابلرغم من تداول ومعرفة األلفاظو       

حّّت وإن توىّل ذلك أبلغ  فإهّنا ال تكتسي ذلك الطابع البالغي الراقي وال يكون هلا الدالالت نفسها

 البشر على وجه الكرة األرضية: وأفصح

هذا الكتاب الكرمي لو ألبست ألفاظا أخرى من نفس "وإن من أعجب ما حيقق اإلعجاز أن معاين 

العربية، ما جاءت يف منطها ومستها واإلبالغ عن ذات املعىن ال يف حكم الرتمجة، ولو توىل ذلك أبلغ 

عانيه غري بلغائها ولو كان بعضهم لبعض ظهريا؛ فقد ضاقت اللغة عنده على سعتها، حّت ليس فيها مل

 1ألفاظه أبعياهنا وتركيبها."

 رأي اجلاحظ يف اإلعجاز البياين:• 

؛ مسّوها عن البالغة البشريةو ا تعّلق ببالغة األلفاظ فقط ط اجلاحظ إعجاز القرآن البياين مبلقد رب      

برسالته الشريفة ببالغة  ملسو هيلع هللا ىلصحممد  سّيدانالقبائل العربية على اختالفها يف احلقبة الّّت أتى فيها فقد متّيزت 

عاجزة عن اإلتيان مبثل بالغته أو  مل يشهد هلا التاريخ مثيال، ليأيت القرآن ويعلوها وجيعل القبائل العربية

 :حّّت رفض ومعارضة هذه البالغة

 من البالغة الّّت ي أهل العربية، وهو أّن القرآن يف الدرجة العليا اجلاحظ فإّن رأيه يف اإلعجاز كرأ "أّما

  2مل يعهد مثلها."

 

                                                           
 .248، ص. والبالغة النبوية :إعجاز القرآنالرافعي، مصطفى صادق، - 1
 .147، 146م. ن، ص.ص - 2
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 أي عبد القاهر اجلرجاين يف اإلعجاز البياين:ر •

اجلانب، مصّرحا  هذا احلديث عنل اإلعجاز" ئ"داليف مؤلّفه  عبد القاهر اجلرجاينلقد خّص       

لبشري الذي كان يف أّوج اجتاوز النظم و أبّن اإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي قد اقتصر على النظم 

رضته ملا فيه من صّحة لأللفاظ عجزوا عن معامشهود  غريتقّدمه يف تلك الفرتة. فأتى القرآن بربط 

تغليطها أو تقدمي جزت عن املعاين ودقّتها. كما أتى برتتيب لأللفاظ خرق قواعد تلك القبائل الّّت ع

 بديل هلا:

نظمه، وخصائص صادفوها يف سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ "أعجزهتم مزااي ظهرت هلم يف 

آيه ومقاطعها، وجماري ألفاظها ومواقعها، ويف مضرب كّل مثل، ومساق كل خرب، وصورة كل ِعظ ة  

ملوه وتنبيه، وإعالم وتذكري، وترغيب وترهيب، ومع كّل حجة وبرهان، وصفة وتبيان وهبرهم أنّ هم أت

 1."اهنا، ولفظة ينكر شاهناية آية: فلم جيدوا يف اجلميع كلمة ينوهبا مكشرا، وآسورة سورة، وُعشرا عُ 

 انتقاد الرأيني:•

قرار ابرتباط اإلعجاز بوجه لكن هناك من خيالف هذه اآلراء أحادية التّوجه؛ حيث أنّه بدال من اإل     

 النظم وصّحة املعاين:و  واحد دون الوجوه األخرى، هناك من يعترب أّن هذا اإلعجاز مرتبط ابلفصاحة

"يرى ابن عطية أّن إعجاز القرآن هو بنظمه وصّحة معانيه، وتوايل فصاحة ألفاظه. وهو هبذا الرأي 

جيمع وجوها من آراء من سبقه من العلماء.. فليس النظم وحده هو وجه اإلعجاز عنده كما يرى ذلك 

                                                           
 .39الجرجاني، عبد القاهر، م. س، ص. - 1
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وجه إعجازه كما يرى ذلك عبد  اجلاحظ، وليست صّحة املعاين وتوايل فصاحة ألفاظه وحدها هي

  1وإمّنا هو جيمع هذه األمور وجيعلها وجها واحدا لإلعجاز."القاهر وغريه..

الطابع اإلعجازي  عن تعرّب يف جمملها عناصر متعّددة أبّن اإلعجاز يكون يف لتقول فرق أخرى      

 للقرآن الكرمي، تتمّثل هذه العناصر يف: الفصاحة والبالغة والنظم:

لقرآن من املزااي ا"ومذهب آخر لطائفة من املتأخرين: وهو أن وجه اإلعجاز ما تضمّنه 
 سورة ويف مبادئ اآلايت الظاهرة والبدائع الرائقة، يف الفواتح واملقاصد واخلواتيم يف كلّ 

 وفواصلها قالوا: واملعوَّل على ثالث خواص:

 الفصاحة يف ألفاظه كأهّنا السلسال.-۱

خرب يف األوامر و عاين ابإلضافة إىل مضرب كّل مثل ومساق كّل قصة البالغة يف امل-۲
شتمل عليه، فإهّنا مسوقة وأنواع الوعيد وحماسن املواعظ واألمثال وغريها ممّ ا اوالنواهي 

 على أبلغ سياق.

 ام وأحسنه وأكمله. على أمّت نظ صورة النظم، فإّن كّل ما ذكره من هذه العلوم مسوق-۳

وحمصل هذا املذهب أّن اإلعجاز يف القرآن كّله ألّن القرآن كّله معجز..وهو معجز 
 2ألنّه معجز."

 اإلعجاز الغييب:-3-4-3-3-2

 تعريفه:-

 القرآن الكرمي. يّعد اإلعجاز الغييب أكرب أنواع اإلعجاز الّّت أتى هبا

                                                           
، 1974، 1، دار الفكر العربي، طااإلعجاز في دراسات السابقين: دراسة كاشفة لخصائص البالغة العربية ومعاييرهالخطيب، عبد الكريم، - 1

 .320، 319ص.ص 
 .148م. ن، ص. - 2
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ماوات واألرض على التكّهن لسوجّل يف كتابه الكرمي قد نفى إمكانية إحاطة م  ن يف ا ّن هللا عزّ حيث إ 

سور وآايت تنبئ مبا  على ابنطوائهآن الكرمي هبذه اخلصوصية وانفرد القر صل يف املستقبل، مبا سيح

يف آخر يعجز كّل من  أو بتعبري .ديل فيهو التعيكون لإلنسان القدرة على تغيريه أسيحدث، دون أن 

عديل فيه من جهة تغيريه أو الت السماوات واألرض عن التكّهن مبا سيحدث من جهة، ويعجزون عن

 أخرى:

هذا إىل ما اشتمل عليه من اإلخبار ابملغيبات مما وقع من أخبار األمم املاضية مما كان ال يعلمه إالّ "

فوقع  أخذ عنهم، ومبا سيقعقد اجتمع أبحد منهم وال  ملسو هيلع هللا ىلصأفراد من أهل الكتاب، ومل يعلم أّن النيب 

  1وبعده." ملسو هيلع هللا ىلصعلى وف ق ما أخرب به يف زمنه 

اث الّّت مل ندركها األحد ، ميكن أن نستنتج أبّن الغيب يف القرآن الكرمي هوفمن هذا القول      

. كما أّن هذا الغيب قد يتمّثل علمها عند هللا عّز وجلّ ها أعيننا ومل تعايشها أجسادان، و حبواسنا؛ فلم تر 

 فيما جرى من قبل، أو فيما سيجري يف املستقبل:

اب عن احلواس وهو األمر الذي ال يعلمه إاّل هللا وال ا سبق أن الغيب يف القرآن هو ما غ"يتّلخص ممّ 

 2فضال عن بقية الناس إالّ من أطلعه هللا على شيء منه." ملسو هيلع هللا ىلصيعلمه الرسول 

 

 

                                                           
 .582العسقالني، أحمد بن علي بن حجر، م. س، ص. - 1
 .12، ص. 2010، 1، دار المأمون، األردن، طاإليمان بالغيبالعموش، بسام علي سالمة، - 2
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  :هأقسام-

إىل  -كما يّسمونه–اع أو إّن تدقيق العلماء يف معاين القرآن قد جعلهم يقّسمون الغيب إىل أنو      

  انطلق منها العلماء.غيوب، لكن ما يالحظ على هذه التقسيمات أهّنا اختلفت ابختالف الوجهة الّّت 

 حسب الزمن:-

فكانت  ،مستقبال أو حاضراجند تقسيما يقوم على الزمن؛ ونعلم أّن الزمن قد يكون ماضيا أو      

 غيوب. ةهناك ثالث

 غيب املاضي:-

هبا هللا عّز وجّل عن طريق  أّما الغيب األّول فهو الغيب املاضي؛ وهو مجلة األحداث الّّت أخربان       

ا أنّه مل خيالط أولئك ، كمملسو هيلع هللا ىلصالرسول نبّيه الكرمي. فهذه األحداث بعيدة عن احلقبة الّّت عاش فيها 

 األشخاص:

الغيب املاضي، وهو قّص أخبار املتقّدمني على الوجه الذي ال يكاد يعرفه أحد وإن عرفه فليس -1"

 1كتفصيل القرآن الكالم عليه."

ولو أردان أن أنخذ مثاال من الكتاب املقّدس، الحرتان على تعّدد هذه األمثلة. قد تكون قصص 

د  ومل يعاصر أاّي منهم، لكّننا جناألنبياء واملرسلني كان خامت  فالرسول عليه الّسالماألنبياء مثاال جّيدا، 

الّّت وجدان هلا تفصيال يف سورة  عليه السالم سيدان يوسف، كقصة بعضهم يف القرآن تفصيال لقصص

                                                           
، 2002، دار األندلس الخضراء، جدة، علماء دراسة نقدية ومقارنة، إعجاز القرآن الكريم: بين اإلمام السيوطي والالشريف، محمد موسى- 1

 .134ص. 
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 ملسو هيلع هللا ىلصالرسول بيد أّن هذه األحداث املاضية مل نشهدها ال حنن وال "يوسف". ّتمل امسه أال وهي سورة 

 لعيسى عليه الّسالمشهده قوم فرعون، وما وقع  وسى عليه الّسالمملولكن شهدها آخرون، فما وقع 

 شهده بنو إسرائيل وهكذا:

 1وقسم مل ندركه حنن، ولكن أدركه غريان من البشر، كقصة يوسف مثال."-۱"

 :حلاضرغيب ا -

كإخباره يف زمنه،   ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن أّما النوع الثاين من الغيوب فهو ذلك املتعّلق مبا كان خيفى       

 :عّز وجّل عّم ا يف قلوب البعض

  2خرب القرآن عنهم أهّنم ال يتمنون املوت."بار عن ضمائر الناس كاليهود حيث أ"أو اإلخ

ياة األخرى وحور العني كما يشمل هذا النوع من الغيوب اإلخبار عن أمور يغطّيها النور كاجلنة واحل

 والولدان املخّلدون...وغريها:

احلاضر كاحلديث عن األشياء الّّت غّيبت عن أبصاران كالدار اآلخرة وما فيها من جنة وانر والغيب -۳"

 3كة...إخل."ئومال

 فهي أمور حمجوبة بنور ال ظلمة فيها:

                                                           
 .146، ص. 1992، 14، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، طتعريف عام بدين اإلسالمالطنطاوي، علي، - 1
 .134الشريف، محمد موسى، م. س، ص. - 2
 .134م. ن، ص. - 3
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"وإّم ا يكون حمجواب ابحلجب من النور، فاجلنة قد أعّدها هللا للمتق ني، ولكّنها مستورة حبجب النور؛ إذ 

 1ا."اجلنة نور ال ظلمة فيه

 غيب املستقبل:-

هو غيب املستقبل. ومبا أّن فوع الثالث من الغيوب واملتعّلق ابلنوع الثالث من األزمنة، أّما النّ 

  قريبة وغيوب بعيدة:هناك مستقبل قريب ومستقبل بعيد، فقد كانت غيوب 

 الغيب القريب:-

ا رسوله بوقوعها، فقصة فالغيب القريب هو ما حدث يف عهد قريب من الفرتة الّّت أخرب هللا فيه      

لك الوقت ومل ببضع سنني، قد حدث يف ذ ملسو هيلع هللا ىلصحممد أيب هلب الذي ّتّدث عن موته على غري مّلة 

 احلقيقة واملوت مسلما: تلكتكن أليب هلب القدرة على تغيري 

ّقق، كغلبة الروم الفرس، وفتح مكة، واإلخبار مبوت أيب هلب غيب قريب موعود بتحّققه وقد ّت-"أ

 2كافرا."

 الغيب البعيد:-

ابة، وظهور املهدي، كظهور الدّ   ؛ا بعدهالغيب البعيد فهو تلك األحداث الّّت مل نشهدأّم ا       

 وأيجوج ومأجوج:

                                                           
 .237، ص. 2014، والشهادة في القرآن الكريمالغيب الغيلي، عبد المجيد بن محمد، - 1
 م. ن، ص. ن.- 2
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والكوارث الكونية  والدخان، وذلك حنو بعض أشراط الّساعة كالّدابة، وغيب بعيد مل يتحّق ق بعد-"ب

 1يوم القيامة."

خبار مبا سيحدث مستقبال ّن كّل أنواع اإلخبار إعجازا، فهناك من يرى أّن اإلالعلماء أ ىال ير       

نوا املالئكة فقط كاألمساء فعلمها عند هللا تعاىل وحسب إاّل من آثرهم بعلمها، كأن يكو  يُعّد إعجازا

ك عن الّّت احتفظ هبا هللا عّز احلسىن الّّت ال نعلم إاّل ابلقليل منها وعلم األخرى عند املالئكة، انهي

ك أو عّلمته أحدا ه نفسهم بكّل اسم هو لك مسّيت بوجّل لنفسه. ففي دعائنا مثال نقول: أسألك اللّ 

ها هللا تعاىل ألنبيائه مكما قد يعلّ   استأثرت به يف علم الغيب عندك. أنزلته يف كتابك أو من خلقك أو

بئوين أبمساء هؤالء إن كنتم مثل قوله تعاىل: "وعلم آدم األمساء كّلها مث عرضهم على املالئكة فقال أن

( قال اي آدم أنبأهم 32م )ا إنك أنت العليم احلكي( قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتن31صادقني )

األرض وأعلم ما تبدون وما  و قال أمل أقل لكم إيّن أعلم غيب السماوات  فلما أنبأهم أبمسائهم أبمسائهم

 (" من سورة البقرة.33كنتم تكتمون )

يعترب  فلن ملخرب واملخرب  أّما األخبار املاضية ففيها تفصيل. إن كان هذا احلدث املاضي يعلمه ا

 ه حكرا على املخرب فقط فهو معجز:علمإعجازا، أّما إن كان 

"إالّ أّن املستقبل ال يعلمه إالّ هللا أو من أطلعه هللا تعاىل على علمه من أنبيائه، وأّم ا املاضي فقد يعلمه 

آايت هللا املخلوقون من أحد الوجهني: إّما من معاينة أو خرب، فإن كان اإلخبار عن مستقبل، فهو من 

املعجزة، وإن كان عن ماض فإن علم به غري املخرب واملخرب  مل يكن معجزا، وإن مل يعلم به أحد وعلم به 

                                                           
 م. س، ص. ن.- 1
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عن نفسه علم الغيب، ألنّه ال يعلمه غري هللا تعاىل، وإن  ملسو هيلع هللا ىلصاملخرب وحده كان معجزا، فنفى رسول هللا 

 1ما أخرب به من غيب فهو عن هللا ووحيه."

 :اخلرب حسب-

 عالقتها ابحلواس:يقّسم الغيوب حسب هناك من 

 مل ندركه حنن: خرب-

 لوط عليهت يف عهد مل نشهدها حنن لكن شهدها غريان، فاألحداث الّّت جر الّّت وهي األمور       

مه قد عايشوها وعلم هبا القوم ال نعرف عنها إاّل ما ذكره هللا تعاىل يف كتابه احلكيم، بينما قو  السالم

: "أمل أيتكم نبأ الذين من الذي أتى من بعدهم ومل تفصل بينهم حقبة زمنية كبرية، حيث يقول هللا تعاىل

 من سورة إبراهيم: 9ومثود" اآلية  قبلكم قوم نوح وعاد

  2، ولكن أدركه غريان من البشر.""قسم مل ندركه حنن

 وهناك من يعتربه غيبا قد ظهر مث اختفى:

 3غيب ظهر مث استرت )أنباء الغيب(.""

 مل يدركه أحد: خرب-

 كون:وهي جمموع األحداث املاضية الّت مل يشهدها بشر كاإلخبار عن تكوين ال      

                                                           
 .116. 115، دار الكتب العلمية، لبنان، ص.ص. النكت والعيون تفسير الماورديالماوردي، أبو حسن، - 1
 .146الطنطاوي، علي، م. س، ص. - 2
 .224الغيلي، عبد المجيد بن محمد، م. س، ص. - 3
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لو قدم هللا موعد إجيادهم، كاحلوادث  وقسم مل يدركه البشر، وإن كان من املمكن عقال أن يدركوه-۲"

 1الّت كانت يف األرض من قبلهم، وأخبار املخلوقات الّت كانت تسكنها."

 ال ميكن إدراكه: خرب-

ا سيحدث من أهوال يوم استحالة ختّيل املالئكة وممور الّّت يعجز العقل عن تصّورها كوهي األ      

 القيامة:

وال احلكم عليه ابلعقل، وال اإلحاطة حبقيقته ابخليال، كصفات وقسم ال ميكن إدراكه ابحلواس، -۳"

هللا، وما غيبه عنّا من خملوقاته كاملالئكة واجلن والشياطني، وأحوال يوم القيامة، وما بعده من احلساب 

 2والثواب والعقاب."

 حسب درجة غيبيته:-

 :طلق وغيب إضايفغيب ممن يقّسم الغيب إىل قسمني مراعيا فيهما درجة هذه الغيبية،  هناك      

 الغيب املطلق:-

لع يطّ ن لنفسه دون أ تفظ به هللا عّز وجلّ ويّسمى أيضا ابلغيب احلقيقي، وهو الغيب الذي اح      

 ال نيب وال مالئكة:عليه أحد، 

                                                           
 م. س، ص. ن.- 1
 .147، 146م. ن، ص. ص. - 2
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)قل ال يعلم  وفيه يقول عّز وجلّ  اخللق من املالئكة"غيب حقيقي مطلق وهو ما غاب علمه عن مجيع 

 1من يف السموات واألرض الغيب إالّ هللا(."

 اإلعجاز اإلضايف:-

يعلمها البعض كأن يكونوا  وهو جمموع األخبار الّّت ال تكون مغّيبة كلّيا عن املخلوقات، وإمّنا      

 و مالئكة:أنبياء أ

املخلوقني دون بعض كالذي يعلمه املالئكة من أمر عاملهم  "وغيب إضايف وهو ما غاب علمه عن بعض

وغريه وال يعلمه البشر مثال، وأّم ا ما يعلمه البشر بتمكينهم من أسبابه واستعماهلم هلا، وال يعلمه غريهم 

  2جلهلهم بتلك األسباب أو عجزهم عن استعماهلا."

و النيب قد كسب علما، أل من ذلك الرسول فإخبار هللا تعاىل رسله ببعض األمور الغيبية ال جيع      

الوحي ال يقدر النيب أو الرسول  وإمّنا ليس إاّل وحيا يوحيه له هللا يف أوقات معّينة حّّت إذا تّوقف ذلك

 على كسبه:

"نقول )أوال( أن ما يظهر هللا تعاىل عليه الرسل هو من الغيب اإلضايف ال احلقيقي املطلق الذي مل يؤت 

االستعداد لعلمه، و)اثنيا( إن إظهاره تعاىل إاّيهم على شيء خاص من هذا الغيب ال  أحدا من خلقه

جيعل ذلك داخال يف علومهم الكسبية فإن الوحي ضرب من العلم الضروري جيده النيب يف نفسه عندما 

                                                           
 .422، ص. 7، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، جتفسير القرآن الكريمرضا، محمد رشيد، - 1
 م. ن، ص. ن. 2
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 فرتات سيلة كسبية إليه كما يعلم مما ورد يفو يظهره هللا تعاىل عليه فإذا حبس عنه مل يكن له قدرة وال 

 1الوحي وهو مقتضى اإلمجاع على أّن النبّوة غري مكتسبة."

ّلق مبا سيحدث يف من قصر صفة اإلعجاز على ما ذُكر يف القرآن الكرمي من أخبار تتع يوجد      

كرمي، فال تتحّدث كّل سورة من سور القرآن ال ع من اإلعجاز الذي ال يوجد يف كلّ الكون، لكّنه نو 

ذا الكتاب املقّدس. ومن أمور أخرى كثرية يتطّرق هلا ه أو عّما سيحدث وإمّنا توجدا حدث السور عمّ 

 هنا فكّل سورة هي معجزة بنفسها:

 مستقبل الزمان...وال إعجازه أمّنا هو فيما يتضمنه من اإلخبار عن الكوائن يف "وزعمت طائفة أنّ 

لكّنه ليس ابألمر العام املوجود يف كّل ن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع إعجازه، و ُيّشك يف أ

 2سورة من سور القرآن، وقد جعل سبحانه يف صفة كّل سورة أن تكون معجزة بنفسها."

ذ يقتصر إطالقه على إ، اإلعجاز الغييب إعجازا جزئيا ال كّليايعتقد أّن هذا ما جعل البعض       

ة ببالغتها وفصاحتها أو اآلايت األخرى فمعجز اآلايت الّّت وردت فيها األخبار الغيبية فحسب، أّما 

 :حّّت أبنواع أخرى من اإلعجاز؛ ألّن القرآن كّله إعجاز

وقد  -تعاىل–إذا اإلعجاز أبخبار الغيب إعجاز جزئي ال كّلي، إذ ليس واقعا يف كّل آية يف كتاب هللا "

ها أخبار الغيب فقط، ختلو بعض السور القصار منه، فصار اإلعجاز خاصا ابآلايت الّّت وردت في

 3واآلايت الّّت ختلو من أخبار الغيب فإّن وجه اإلعجاز فيها قائم من جهة البالغة والفصاحة والنظم."

                                                           
 .424م. س، ص. - 1
 .96، ص. 1957، 1، ط2ج، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، البرهان في علوم القرآنالزركشي، بدر الدين، - 2
 .137الشريف، محمد موسى، م. س، ص. - 3
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 اإلعجاز العلمي:-3-4-3-3-3

انب احلياة، فإىل جانب جو ّّت تشمل كّل لقد اختلفت املواضيع الّّت تناوهلا القرآن الكرمي وال      

شّّت كالعلوم الطبيعية واملعارف  التعامالت بني البشر، تعّرض القرآن الكرمي للعلوم ألخالق وقواعدتناوله ا

 الكونية الّّت منها ما اكتشفها اإلنسان ومنها ما يظل يف علم الغيب:

 1"وعن اإلعجاز العلمي، أي ما أشار إليه القرآن من علوم ومعارف كونية."

، ولن تنتهي ملسو هيلع هللا ىلص سّيدان حممدفلهذا اإلعجاز العلمي آايت ودالالت منذ أن نزل الوحي على       

، فإىل حّد اآلن حمدودة تصوراتهبل تبقى يف استمرار إىل أن تقوم الّساعة؛ وذلك ألّن عقل اإلنسان و 

 للوصول إليها: يعجز عن التفكري يف كّل احلقائق العلمية الّّت ّتتاج لوسائل أكثر تطّورا

القرون، ومنذ نزول الوحي  عجاز العلمي للقرآن الكرمي تتجّلى يوما بعد آخر، وعلى مرّ "إّن آايت اإل

  2وحّّت قيام الّساعة."

ماله على تفصيل لكّل اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي أوجه عديدة، عّل أبسطها اشتتفّسر ف      

الذي تعجز عنه الكتب  العلوم من علم نفس وعلم اجتماع وفلسفة وهندسة وعلوم طبيعية...إخل، األمر

ية إاّل خمتلف احلقائق العلماألخرى. وجتدر اإلشارة إىل أنّه مل يكثر احلديث عن االكتشافات العلمية و 

ق هذا الكتاب العزيز تطّلب تطّور الوسائل واألدوات العلمية. فما ذُكر يف أورامؤخرا ألنّه تزامن مع 

 عّدة وعتادا على قدر كبري من التطّور للوصول إىل بعض ما ّتّدث عنه:

                                                           
 .231، ص. 1971، 1، المكتب اإلسالمي، بيروت، طعلوم القرآن مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازهزرزور، عدنان محمد، - 1
 .32، ص. 2010، 1، دار زهران، عمان، طاإلنسان بين المادة والروحالطويل، رواء زكي يونس، - 2
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"وقد ثبت، أن القرآن مشتمل على تفاصيل مجيع العلوم الشريفة يف عقلها ونقلها اشتماال يفسح 

وله يف سائر الكتب فكان ذلك معجزا إن هذا العصر هو عصر اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي، حص

وقد كتب الكثري يف اإلعجاز العلمي القرآين بعد اكتشاف الكثري من احلقائق العلمية وّتديدا يف 

   1العقدين األخريين من القرن العشرين."

ىل أّن اإلنسان سيتطّور إشارة إ خمتلف املعارف الكونّيةعلى  اشتمال القرآن الكرمييف ما أّن ك      

  :اكتشاف املسترت ويرتقي يف حياته ليهّتم ابلصناعة واهلندسة واالخرتاعات الّّت تساعده على

الزمن  اآلايت الكونية والعلمية يف القرآن دليال على إعجاز آخر فهو بذلك يومئ إىل أنّ  ذكريف "مث إّن 

اإلنسانية ذاهبة يف أرقى عصورها  مّتجه يف سريه إىل اجلهة العلمية القائمة على البحث والدليل، وأنّ 

 2إىل هذا املذهب."

هّنا أ يلوهي الّّت ق قت ببداية الكون،علوم طبيعية تعلّ الكرمي احلديث عن القرآن لقد فّصل       

يضا. كما اشتمل أإعجازا غيبيا فهي إعجاز علمي إعجاز غييب مل يشهده أحد، فإىل جانب كوهنا 

مراحله األخرية، لريث هللا األرض  القرآن على ما سيؤول إليه الكون والتغرّيات الّّت تشري إىل أّن الكون يف

 ومن عليها:

"قال الغازي يف مقّدمة كتابه: "...وآايت بيّنات يف مسائل ما برحت العلوم الطبيعية ّتاول الكشف 

منذ عصور، وال سيما يف علم التكوين والتخريب )القيامة( الذي دل اآلن بنظرايت  عن كنهها

                                                           
 .31م. س، ص. - 1
 .131، ص. إعجاز القرآن: والبالغة النبويةالرافعي، مصطفى صادق، - 2
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واالرتقاء وإّنك ال تكاد تقلب من خصائيني من علماء الفلك ومباحثهم ومشاهداهتم يف طور التقّدم األ

حوال السماء منظومة يف نسقها ّّت جتد آية يف أسرار الكائنات وأاملصحف الشريف بضع صفحات ح

  1اسبة من أبدع املناسبات."مبن

تتّوصل إىل اكتشافات  إىل أّن التطّور الكبري الذي تشهده البشرية قد جعلها ينبغي التنويهو       

 لعلم واملعرفة:ضخمة، لكّن هذه االكتشافات مل ختتلف ولو الشيء القليل مع ما ذكره واسع ا

أربعة عشر قران يف عهد اجلهل  الذي نزل منذإّن القرآن أن القرآن ال يتعارض مع اليقيين من العلم: "

املطبق، قد اشتمل على حقائق علمية كثرية انصعة، أوردها هللا تعاىل ليدل الناس على وجوده ووحدانيته 

. وعلى الرغم من تقّدم العلم يف زماننا هذا فإنّه ال توجد حقيقة علمية منافية ملا ورد يف وقدرته وعظمته

  2القرآن الكرمي مطلقا."

 ليسوا متأكّدين منه: يبقى غري مفصول فيه، أي، غري أّن ما يعجز التطّور البشري عن اكتشافه      

"أّم ا النظرايت الّّت مل يربهن عليها علميا بشكل يدخلها يف نطاق احلقائق العلمية، فال داعي ملقابلتها 

  3ا."ابلقرآن، ألّن تقّدم العلم قد يكشف يف املستقبل عن خطئها أو صواهب

يف  ملسو هيلع هللا ىلصسّيدان حممد لى علقد اشتمل القرآن الكرمي على العديد من احلقائق العلمية الّّت نزلت       

ذه احلقائق حّّت عرف هحقبة كانت ميزهتا األمّية واجلهل والتخّلف، ليعجز عن الوصول إىل اكتشاف 

 رؤيته: نردة عتقّدما ليس له مثيل، وصار ميلك وسائل وأجهزة يرى هبا ما تعجز العني اجمل

                                                           
 م. س، ص. ن.- 1
 .334عتر، حسن ضياء الدين، م. س، ص. - 2
 م. ن، ص. ن.- 3
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حقائق  القرآن عجاز للبشر أن يذكرإنه إل جاء القرآن حبقائق علمية كشف عنها العلم احلديث:"

علمّية دقيقة، كان اإلنسان جيهلها، فكشف عنها العلم يف العصر احلديث عندما تطورت أجهزته 

  1وتقدمت وسائله وأساليبه."

 الرجلحقيقة أّن ف اشكتّن ا جلنني، حيث إابحلمل واهذه الفكرة ما تعّلق  ولعّل خري مثال على      

قران يف هذا  14منذ  نهعقد ّتّدث  القرآنيف حني أّن ، يعّد أمرا حديثا عن جنس املولود هو املسئول

 الكتاب الكرمي:

 !رج منها من ذكر وأنثى؟نطفة املاء حال اإلمناء يتقرر مصريها وما خي "هل تصّور أحد من البشر أنّ 

 ﴾من نطفة إذا متىن وأنه خلق الزوجني الذكر واألنثى﴿ لكن القرآن يقول: !هل خيطر هذا ابلبال؟

 2"!!أي حال إمنائه إذا متىن.. وقد قّدر ما سيكون عليه ذكرا أو أنثى قد ّتّددت [٤٦-٤٥النجم: ]

 اإلعجاز التشريعي:-3-4-3-3-4

هو  يث احلاكم فيهاح، اجلاهلية يف نكران وجود هللا واالمتثال حلكم وتشريعات البشر تتمّثل      

  االنسان واحملكوم هو االنسان:

، هي حكم البشر للبشر، ألهّنا هي عبودية البشر للبشر -وحيّددها قرآنهكما يصفها هللا -"فاجلاهلية 

 3واخلروج من عبودية هللا."

                                                           
 م. س، ص. ن.- 1
 .96الحاج، أحمد يوسف، م. س، ص. - 2
، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة محمد بن عبد الوهابمعنى المريد: الجامع لشروح كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم إبراهيم، عبد المنعم، - 3

 .2566، ص. 1العربية السعودية، ط
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سبقت  الّّت  زمنّيةالة فرت العلى نطلقها كلمة   -كما تعتقد األغلبية-وابلتايل، فاجلاهلية ليست       

. فكّل خروج عن إلنساناأو حالة يكون عليها  اإلسالم واآلن وّلت وانتهت، وإمّنا هي عبارة عن وضع

بشر أو حيوان أو إثباهتا على و الواحد اجلّبار  نتشريع هللا واخلضوع لتشريع البشر، وكذا نفي األلوهية ع

ل ما ظهرت كانت الّّت أوّ  يف الداينة البوذيةوهو األمر الذي نراه  يعترب جهال وجاهلية. شيء معنّي،

 تنفي صفة األلوهية عن هللا أتباعه واعتربوه إالها. واملسيحية أيضا الّّت  جّمد بوذا من طرف إذابهلند، 

ب"عبد املسيح" أتكيدا  حّّت أنّنا جند من يّسمي ابنه ؛املسيح ابن مرميسبحانه وتعاىل وتصف هبا 

 :ههي عليه وما ستكون علي الذي كانت عليه األمم وما هلاجلهو ؛ هذا العتقاده

ليست فرتة من الزمان، ولكّنها وضع من األوضاع. هذا الوضع  -هذا النصيف ضوء -"إّن اجلاهلية 

 1يوجد ابألمس، ويوجد اليوم، ويوجد غدا، فيأخذ صفة اجلاهلية، املقابلة لإلسالم، واملناقضة لإلسالم."

كبري من مناطق   لكن ومهما تعّددت الدايانت واختلفت، يبقى اإلسالم هو املهيمن يف عدد      

العامل، فإّن النور يسطع يف  العامل، كما أنّه يف توّسع مستّمر. فإن كان الظالم يغطي مناطق معّينة من

اّل الظالم والفساد يّع م إن يكعدد أكرب من املناطق. هذا ما افتقر إليه العامل قبل جميء اإلسالم، فلم 

لذين كانوا يُلّبون اوالفوضى واحلروب، فكان القوي أيكل الضعيف بتشريع وضعه احلكماء الفاسدون 

 رغباهتم وشهواهتم:

"لقد كانت احلياة اإلنسانية قبل ظهور اإلسالم والبعثة احملمدية تعيش مرحلة من أسوء مراحل التاريخ 

ادية والسياسية واالجتماعية، حيث هيمنت عليها الفوضى البشري من حيث الشؤون الدينية واالقتص

                                                           
 م. س، ص. ن.- 1
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يف العقائد واألفكار والتصّورات، وأصبح اجلهل والفجور والتجرّب والتعّسف من أبرز مالمح اجملتمع 

اجلاهلي. وصل الفساد إىل زعماء الشعوب واألمم من الرهبان والقساوسة والدهاقني وامللوك، وأصبح 

 1راف عظيم يف املناهج والدايانت السماوية الّسائدة يف ذلك الوقت."العامل يف ظالم دامس واحن

لصحيحة والتشريع العال، افظهور اإلسالم يف هذه الفرتة كان املنقذ واملنجد الوحيد؛ فبالعقيدة       

أللوهية الّّت كان أاّي  ا لوضع حدنصف هللا املظلوم امرأة كانت أو فقريا. فقضى على مظاهر االستعباد و 

 كان يصف هبا نفسه:

"ظهر اإلسالم، والعرب، بل العامل أمجع، يف أّشد احلاجة إليه، فأاتهم ابلعقيدة الصحيحة، بعدما ظّلوا 

يف متاهات الوثنية، وخرافات الشعوذة، وابلشريعة الصحيحة، بعدما عصفت هبم رايح النزاعات، 

 2واألهواء، وّتطّم األفراد."

قتصادية، كما يهّتم بكّل الاسياسية و الجتماعية و اال هابكّل جوانب احلياة منيهّتم القرآن الكرمي       

واء. ويهّتم ابلعريب وغري سشرائح اجملتمع، من صغري وكبري. ويهّتم ابجلنسني، الرجل واملرأة على حّد 

ي ال يضاهيه فيه أّي  العريب، وابألبيض وابألسود...هذه الشمولية هي ما أعطته طابع اإلعجاز الذ

 كتاب، فهو من عنده تعاىل:

فقد تناولت أحكام القرآن  !"وقد جاء التشريع القرآين معجزا للبشر يف مسّوه ورفعته وعدالته. وال غرو

جوانب احلياة مجيعا مبا فيه صالح البشرية وسعادهتا، فكان منها ما يتعّلق ابلفرد واألسرة واجملتمع ونظام 

                                                           
 .126، ص. 2011، 1، دار الفارابي، لبنان، طغليان األفكار: خواطر وأفكار في الجدل السياسيعبد الوهاب الجبوري، عبد الجبار، - 1
 .17، ص. 1985، 1، المطبعة العلمية، دمشق، طالشريعة اإلسالمية سّد الذرائع فيالبرهاني، محمد هشام، - 2
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 السلم واحلرب، وكّل ما خيطر ابلبال من نواحي احلياة اهلامة. يف حالّت حكم الدولة والعالقات الدولية

 1("۳۸)سورة األنعام:  ﴾ما فرطنا يف الكتاب من شيء ﴿قال تعاىل:

انب كونه يهّتم ابجلميع هذه الشمولية ّتول دون عزوف فئة معّينة عن االهتمام ابلقرآن، فإىل ج      

. هذا ما أعطاه حقبة زمنية ويتناسب مع تطّور وتقّدم كلّ ويف كّل أحواهلم، فهو صاحل لكّل زمان ومكان 

 صفة اخللود:

"وإّن القرآن فيه الشريعة الباقية اخلالدة، وهو خياطب األجيال كّلها، واألجناس كّلها العرب والعجم، 

والبيض والسود واألمحر واألصفر، فليس ما فيه من اإلعجاز خاص ابلعرب، وإمّنا إعجازه يعم اجلنس 

  2ي كّله ألنّه خياطب اجلميع، ويطالب الناس قاطبة أبحكامه."البشر 

قبل جميء  كاان سائدين  ذينلّ يشهد التاريخ أبّن أكثر الفئات تضّررا من حياة اجلهل والظالم ال      

يد عري مؤّه ل اس أهّنا عبكانت تُعامل على أسحيث  اإلسالم هي املرأة، فقد احُتقرت أيّ م ا احتقار، 

افلهم، ليأيت القرآن عابدهم واجتماعاهتم وحمإىل مكانت حمرومة من الذهاب   لقدللقيام أبّي شيء. 

وكذا  كون اجلنة ّتت أقدامها،ا تم  أُ فغدوا ينظرون إليها  ها مكانة عظيمة.ئيع ينصفها ويُبوّ الكرمي بتشر 

 غريها:و اعية والسياسية عقال ميكنه االخرتاع والتدبري والتدبّر يف األمور االجتم

شرتاك مع الرجال يف املعابد الدينية، واحملافل "كان بعض البشر حيتقرون املرأة فال يعّدوهنا أهال لال

األدبية، وال يف غريها من األمور االجتماعية والسياسية، واالرشادات اإلصالحية فنزل القرآن يصارحهم 

                                                           
 .323عتر، حسن ضياء الدين، م. س، ص. - 1
 .96، دار الفكر العربي، ص. حكم الغناء به-تفسيره-علومه-جدله-إعجازه-جمعه-كتابته-المعجزة الكبرى القرآن: نزولهأبو زهرة، محمد، - 2
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بعضهم أولياء بعض أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر واملؤمنون واملؤمنات ﴿( ۸۱:۹بقوله تعاىل: )

 1"﴾ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون هللا ورسوله، أولئك سريمحهم هللا، إن هللا عزيز حكيم

انت النساء ُّترم يف اجلاهلية من بني األحكام الّّت أنصف هبا القرآن املرأة، قانون املرياث؛ فقد ك      

يعجز عن القيام به  ما جعلها القرآن الكرمي ترث؛ حيث خّص هذا املوضوع بتفصيل، بينمن املرياث

يوصيكم ﴿ تعاىل: حيث يقول هللامن سورة النساء  11من بينها اآلية ، وذلك يف آايت عّدة، شخص أيّ 

لثا ما ترك وإن كانت واحدة هللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني فإن كنا نساء فوق اثنتني فلهّن ث

يكن له ولد وورثه أبواه  فلها النصف وألبويه لكّل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن مل

ؤكم وأبناؤكم ال تدرون آابأو دين فألمه الثلث فإن كان له إخوة فألمه السدس من بعد وصية يوصي هبا 

 ﴾أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من هللا إن هللا عليما حكيما

 ن:هذا ما جعل األوربيني يعرتفون بعجز اإلنسان عن اإلتيان مبثل هذا القانو  

 2"واألوربيون القانونيون يرون يف قانون املرياث أّن العقل البشري مل يصل إىل اآلن إىل خري منه."

أ يعتمد عليه اإلنسان متك، وميّثل لبشروابلتايل، فالقرآن الكرمي تعّرض لكّل جانب من حياة ا      

يضا مل تنته مبجّرد وفاة مشكلة تعرتض سبيله. فكما أّن صالحيته يف كّل زمان ومكان، فهي أ حلّل أيّ 

 نة النبوية خالدين إىل يوم الّدين:السّ و ، بل يبقى هذا القرآن ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

                                                           
، مؤسسة عز ثبوت النبّوة بالقرآن ودعوة شعوب المدينة إلى اإلسالم دين األخوة اإلنسانية والسالم الوحي المحمدي:رضا، محمد رشيد، - 1

 .334ه، ص.  1406، 2الّدين للطباعة والنشر، لبنان، ط
 .95أبو زهرة، محمد، م. س، ص. - 2
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وإن كاان ميثالن –ابلرفيق األعلى، وانقطع الوحي، فالكتاب الكرمي، والسنة النبوية  ملسو هيلع هللا ىلصحلق  "بعد أن

 ما يواجه املنار اهلادي، وامللجأ األمني، ويتضمنان، مبا فيهما من أحكام، وأصول، ومبادئ، ح لَّ كلّ 

لنا عليك حداث، ووقائع، ومشكالت، كما جاء يف صريح قوله تعاىل: "ونز الناس يف حياهتم، من أ

 1("89الكتاب تبياان لكّل شيء وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني." )النحل 

معجز  هذا الكتاب اإلعجاز يف القرآن الكرمي. فاجلدير ابلذكر أنّ  وجوهلقد كانت هذه بعض       

صر دون آلخر أو عالتحّدي الذي جاء به ال يقتصر على قوم دون ايف كّل زمان ويف كّل مكان، و 

 ّي مكان:نس وكّل جّن من أّي عصر ويف أقد ّتّدى كّل إ اآلخر؛ بل

القرآن معجزة ابقية على الزمن، فالتحّدي هبا ابق على الزمن لذا ورد التحّدي عاما مل خّيص أهل  "أنّ 

العصر األّول دون غريهم، بل ّتّدى أهل كّل عصر كما ّتّداهم. فالتحّدي ابلقرآن يُلزم أهل كّل زمان 

ن ال أيتون مبثله ولو اجتمعت اإلنس واجلن على أن أيتوا مبثل هذا القرآ قل لو﴿ومكان. قال تعاىل: 

 2("11)سورة اإلسراء  ﴾كان بعضهم لبعض ظهريا

 

 

 

 

                                                           
 .18، 17البرهاني، محمد هشام، م. س، ص. ص. - 1
 .154عتر، حسن ضياء الدين، م. س، ص. - 2
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 خالصة:

الفصل، نرى أّن القرآن الكرمي كان وسيظل حمّل دراسة وحبث العديد ممّن ا سبق ذكره يف هذا ممّ      

الدراسة. ألمور الدينية والدنيوية؛ إذ تناولوه من جوانب عديدة كّل وفقا للهدف املنشود من اب يهّتمون

فهناك من فّصل يف أحكامه رغبة يف جعل املسلمني يفهمون دينهم، وجعل غري املسلمني يعتنقون هذا 

ين السمح. كما يوجد من يدرسه ويفّصل يف األمور العلمية الّّت تساعده يف تفسري الظواهر الّّت الدّ 

وية املتعّلقة ابملرياث مثال...وغريها يكون بصدد دراستها. يهّتم هبا القانوين أيضا للفصل يف القضااي الدني

 من اجلوانب الّّت تعرّب عن كونه معجزا.

سواء مقارنة ص القرآن الّّت تعرضنا هلا وعلى رأسها اإلعجاز، تُعترب مثاال ال حصرا؛ وابلتايل فخصائ     

 روس من قبل املختصني أو مبا سيقال بشأنه يف املستقبل.مبا هو متناول ومد

 

 

 

 

 

 

 



 الثالثصل ـــــــــــــــــــالف
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 ترمجة القرآن الكرمي : طرقالفصل الثالث

 متهيد

 مفهوم ترمجة القرآن-1

 أمهية ترمجة القرآن-2

 طرق ترمجة القرآن-3

 الرتمجة احلرفية للقرآن الكرمي-3-1

 الرتمجة التفسريية واملعنوية للقرآن الكرمي-3-2

 املقاربة اهلرمنوطيقية-3-2-1

 مفهوم اهلرمنوطيقا-3-2-1-1

 مبادئ اهلرمنوطيقا-3-2-1-2

 أعالم اهلرمنوطيقا-3-2-1-3

 فريديريك شاليرماخر-1

 هانس غادامري-2

  بول ريكور-3

 أو النظرية التأويلية نظرية املعىن-3-2-2
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 أمهية الرتمجة التفسريية واملعنوية للقرآن الكرمي-4

 خالصة
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 متهيد:

 جزءا من صل الثاين إلّ يف الف ناهامل تكن اخلصائص الّلغوية واألسلوبية للقرآن الكرمي والّّت تناول     

. لقرآن"اترمجة ل وهو "حديثنا عنها كان متهيدا للدخول يف فصل مّهم أف ،جمموع خصائصه وميزاته

 ا إذ هناك منمكانيتهإمدى طرق ترمجته و  لن يكون حديثنا عن جوازه أو حترميه، وإنّـما سنتحّدث عن

 نتعّرض ملهلا والّّت  تعرضنا لّّت اأّقر ابستحالة كّلية لنقل هذا الكتاب العزيز انطالقا من مجلة اخلصاص 

 هلا:

  1"."أمجع العلماء يف مجيع العصور على استحالة ترمجة القرآن

ن يصيغون طرقا تساعدهم على يآخر لكّن الغاية النبيلة من وراء هذه الرتمجة، قد جعلت       

ّلق عوبة سواء تعاية الصغر يف ألّن نقل النص األديب أم اخلسائرنوعا ما وأبقّل  مقبولة ترمجته ترمجة

 ضمونه.وم وشكله ،األمر ابلشعر أو ابلنثر، فما ابلك ابلكالم املعجز ظاهره وابطنه

 مفهوم ترمجة القرآن الكرمي: -1

يف ضبط تعريف لرتمجة  على التفكريالغاية النبيلة من وراء ترمجة القرآن املختّصني  لقد حّثت      

ذكورة يف ا األلفاظ املتضمنته لّّت االقرآن الكرمي، فكان التّفاق على تعريفها أبّّنا عملية نقل للمعاين 

لتها ألفاظ محالّّت  فسهاالقرآن الكرمي؛ وذلك ابستعمال ألفاظ من الّلغة اهلدف حتمل الدللت ن

 غة العربية:اللّ 

                                                           
 .382، ص. علوم القرآن وإعجازهزرزور، محمد عدنان، - 1
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"وميكننا أن نعّرف ترمجة القرآن هبذا اإلطالق تعريفا مضغوطا على منط تعريفهم فنقول: هي نقل 

القرآن من لغته العربية إىل لغة أخرى. وميكننا أن نعرفها تعريفا مبسوطا فنقول: ترمجة القرآن: هي 

ظ غري عربية، مع الوفاء جبميع هذه املعاين التعبري عن معاين ألفاظه العربية ومقاصدها أبلفا

 1واملقاصد."

 أمهية ترمجة القرآن الكرمي:-2

، وإمّنا إىل الّلغة العربية نفسها فحسب احلاجة إىل ترمجة القرآن إىل الّلغات األجنبيةمل تكن    

 لّلغة العربيةابمني تكلّ ألّن بعض الكلمات الواردة يف القرآن الكرمي مل تكن واضحة للمسلمني امل

الكرمي  القرآن لفاظأابعتبارها ليست من أصول عربية. هذا ما أّدى إىل ظهور حماولت لتبسيط 

 : تعاىلهللا وجعلها يف متناول املسلمني جتّنبا للفهم اخلاطئ أو حّّت الناقص لكتاب

« but also most of the cultural vocabulary of the Qur’ãn is of non- Arabic 

origin…Muslim themselves were confronted with the perplexing problem of 

these foreign words, for it presented itself immediately they were called upon to 

face the task of interpreting their Scripture. »2  

مون لسامل لذلك عاىنعريب...غري من أصل  تنحدر أغلب املفردات الثقافية يف القرآن غري أنّ " 

، ركل مباشطروح بشه مشكل ممبا أنّ و  .املعقّدة والغريبة عنهمذه األلفاظ همشكل من بدورهم 

 همة أتويل الكتاب املقّدس."مب فللتكّ اضطروا ل

                                                           
 .114الزرقاني، محمد عبد العظيم، م. س، ص. - 1

2-Jeffery, Arthur, The Foreign Vocabulary of the Qur’ãn, Brill, Boston, 2007, p. 2.   
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تفرتض مواكبة التطورات والخرتاعات الّّت يشهدها العامل يف اآلونة األخرية انفتاحا على  

مم عروفا لدى األمابت كر و جنز وخروجا من النغالق على الذات، وذلك لن يتأّتى إّل جبعل ما أ   اآلخر

 األخرى، واألمة العربية على وجه اخلصوص. ويكون ذلك عن طريق تعريبها:

"التعريب، ليس فقط املصطلحات بل حماولة تعريب احلياة العصرية وتقدميها كنماذج مل تكن معروفة 

 1رب."يف دنيا الع

وجلعل دنيا العرب معروفة لدى غريهم، وجب النقل من الّلغة العربية إىل الّلغة املستهدف       

انت و أكثر الدايهإلسالم ّن اأ؛ ومبا يعتنقهها. وأهّم ما ميّيز حياة اجملتمع هو الّدين الذي يمتكّلم

من  ّددة. والغرضبية متعأجن بلغاتانتشارا بني العرب وغري العرب، ظهرت أمهية التعريف هبذه الداينة 

 ذلك طبعا هو استقطاب أكرب عدد من األشخاص لعتناق هذا الّدين:

يف هذه  -ويف تفقيه املسلمني اجلدد يف دينهم–"وكان سبيل املسلمني إىل نشر اإلسالم والدعوة إليه 

د الّّت وصل إليها العصور، هو تفسري القرآن وشرح السنة والسرية مبختلف الّلغات، أو بلغات البال

 2اإلسالم."

إلسالم فقط، وإمّنا ل انشر ليس  الرتمجة دورا رايداي يف التعريف ابلداينة اإلسالمية ؤّديوهبذا ت      

 ،ةابلفطر  إلسالماابلتعّرف على حقائق قد تغيب عنهم خاصة يف حال  املسلمني عقولل اتنوير 

 فيتمسّكون به أكثر وميتثلون إىل أوامره ونواهيه:

                                                           
 .43، ص. 2015، مؤسسة الرحاب الحديثة، لبنان، دور اللغة العربية في بناء المجتمع العربي وتطورهالمعيش، سالم، - 1
 .373، ص. علوم القرآن وإعجازهزرزور، محمد عدنان،  - 2
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 « Les traductions ne visent pas à convertir les non-musulmans à l’Islam, mais 

plutôt à guider les musulmans eux- mêmes et à consolider leur appartenance à la 

communauté islamique. »1 

لء ؤ ه ا توجيهوإمنّ  ،فحسب "ليس اهلدف من الرتمجة هو جعل من هم غري مسلمني يعتنقون اإلسالم

 املسلمني أنفسهم وتعزيز انتمائهم إىل اجملتمع اإلسالمي." 

ها  الّّت ذكرانالقرآين سلوبقد يعجز املسلم الذي جيهل الّلغة العربية عن التمّتع خبصائص األ     

 نميااإلتقوية  ساعد علىتامل من نظم ووقع وإملام ابلبيان والبديع، وهي عو  -يف الفصل الثاين–سابقا 

غري  خلصائص بلغاتاف هبذه تعريهنا دورا مهما يف ال ؤّديبسعة قدرة منزّله هللا جّل وعال. فالرتمجة ت

 الّلغة العربية:

"رفع النقاب عن مجال القرآن وحماسنه ملن مل يستطع أن يراها مبنظار الّلغة العربية من املسلمني 

 2، ليزدادوا إمياان مع إمياّنم."األعاجم، وتيسري فهمه عليهم هبذا النوع من الرتمجة

 طرق ترمجة القرآن:    -3 

، لنقل هذا الكتاب الكرمي إىل الّلغات األخرى جنحلقد فكّر معشر املختصني يف الطريقة األ  

 تأرجحت القرتاحات بني اتّباع الرتمجة احلرفية أو التفسريية:ف

ترمجة القرآن احلرفية أو الّلفظية أو املساوية، "مث إن لوحظ يف هذه الرتمجة ترتيب ألفاظ القرآن، فتلك 

 1وإن مل يالحظ فيها هذا الرتتيب، فتلك ترمجة القرآن التفسريية أو املعنوية."

                                                           
1 -Delisle, Jean et Woodsworth, Judith, Les traducteurs dans l’histoire, Les Presses de l’Université d’Ottawa 
Editions UNESCO, Canada, 1995, p. 181. 

 .110، ص. 2، جمناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، محد عبد العظيم، - 2
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 ى العودة إىلربا علجمفسه نسواء جلأ مرتجم القرآن إىل هذه الطريقة أو تلك، فإنّه جيد           

 جيد ضالته فيها.  بشّقيها النظري والتطبيقي عّله -كفرع-الرتمجة 

كاملقاربة   م قائم بذاتهوما بعلة ديوجد يف الّشق النظري العديد من املقارابت الرتمجية الّّت تربط الرتمج

قارنة األسلوبية املماعية و لجتاالّلسانية الّّت تربط الرتمجة ابلّلسانيات مبختلف فروعها كاللسانيات 

 ية التأويليةكالنظر   رتمجةبوصف وشرح عملية ال هتّتم الّّت وغريها، كما يوجد العديد من النظرايت 

لّّت حاول من النصوص ا ملختلفةاواع ة. أّما يف الّشق التطبيقي فكّل ينقل جتربته مع األنوالنظرية الغائيّ 

ن ب مبا فيها مالتجار  هذه نقلها إىل لغة أو لغات أخرى. لكن ما ينبغي أن نشري إليه هو حقيقة أنّ 

 وتعليقات كانت ت نقل عّمن مل يكونوا من ختّصص الرتمجة:مالحظات 

 « Bien que de nombreux traducteurs aient écrit sur leur métier, il était jusqu’à 

présent indéniable que la grande masse de ces textes émanait de non-

traducteurs. »2 

ذه هأغلبية كون   حقيقة رنكاإه ل ميكن أّن العديد من املرتمجني قد كتبوا عن مهنتهم، إّل أنّ  رغم"

 رتمجني."امل غريالنصوص على يد 

، جيد مع كّل أنواع النصوص اختلفت النظرايت واملقارابت الّّت يلجأ إليها املرتجمهما مف 

ا، أن يهّتم ابلّنص األصل فيعكف على فهمه نفسه أمام م هَمتَّني على قدر كبري من الصعوبة. أولمه

وفهم مقاصد الكاتب، إضافة إىل احرتامه لّلغة األصل؛ أي تراكيبها وقواعدها وبياّنا وبديعها. 

 لّلغة اهلدف بكّل قواعدها وتراكيبها وبياّنا وبديعها:ابهما، أن يهّتم ابلقارئ اهلدف وابلتايل تواثني

                                                                                                                                                                                     
 ، ص. ن.علوم القرآن وإعجازهزرزور، محمد عدنان، - 1

2 -Berman, Antoine, L’Epreuve de l’Etranger, p. 11.  
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 « Traduire, écrivait Franz Rosenzweing, c’est servir deux maîtres…Il s’agit de 

servir l’œuvre, l’auteur, la langue étrangère (premier maître), et de servir le 

public et la langue propre (second maître). Ici apparaît ce qu’on peut appeler le 

drame du traducteur. »1  

يّـد بية )وهو السة األجنالّلغو الرتمجة سيدين اثنني...املؤلَّف واملؤلِّف ، ختدم غفرنز روزنزون حسب"

 م."أساة املرتجسميته مبتكن األّول(، واجلمهور ولغته اخلاصة )وهو السّيد الثاين(. وهنا يظهر ما مي

 الرتمجة احلرفية للقرآن الكرمي:-3-1

املرتجم يف الّلجوء إليها عند تعامله مع أّي نوع من متّثل الرتمجة احلرفية أّول طريقة يفّكر       

  أّن هذا لليه. غريإصبو النصوص؛ ما مل يكن هناك أّي عائق جيعل منها غري قادرة على حتقيق ما ي

اور جت تعين جمرد لحلرفية مجة اهي األخرى صعوابت مجّة ألّن الرت تعرتيها أسهل طريقة، بل  راهاجيعلنا ن

 لأللفاظ:

« I believe literal translation to be the basic translation procedure, both in 

communicative and semantic translation, in that translation starts from there. »2   

 مأصوص تواصلية ألمر بناّلق سواء تع هي الطريقة األساسية للرتمجةالرتمجة احلرفية  أنّ  من املؤّكد"

 دللية؛ فالرتمجة تبدأ منها."

كثريا ما نقع يف خلط ملفهومني خمتلفني، أل ومها الرتمجة احلرفية والرتمجة كلمة بكلمة. وإلزالة  

 هة أخرى. ما من جل هلهذا الل بس، يتعنّي علينا تقدمي تعريف موّضح لكّل منهما من جهة، وفاص

                                                           
1 -Op. Cit, p. 15. 
2- Newmark, Peter, A Textbook of Translation, Shanghai Foreign Language Education Press, New York/ 
London/Toronto/Sydney/Tokyo, ed 1, 1988, p. 70. 
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لى النحو علكلمات اتيب على تر  مع احلفاظيّتم يف الرتمجة كلمة بكلمة نقل قواعد الّلغة األصل، 

إىل ذلك ل  إلضافة. ابالذي وردت عليه يف النص األصل؛ حيث ميتنع املرتجم عن التقدمي والتأخري

 "ورقة" مثال بالكات ستعملالّلفظة؛ فإن ا ذي قصده الكاتب من وراء استعماله لتلكيهّتم ابملعىن ال

ري مبال مبعناها غ une feuilleيف: كتب الوزير ورقة للشعب، قاصدا هبا رسالة. سيرتمجها ب: 

حيث أنّنا  ماما معتربا،خري اهتاأل احلقيقي يف هذه العبارة. يف حني أّن الرتمجة احلرفية تعري هذا اجلانب

 ّلفظة:ل لملعىن األوّ ا غري مرّكزين علىنقّدم املقابل الذي يتماشى مع ذلك السياق 

« word - for- word translation transfers SL grammar and word order, as well as 

the primary meanings of all the SL words. »1 

ات لكّل كلم ّيةلين األو ملعا"تنقل الرتمجة كلمة بكلمة قواعد الّلغة األصل وترتيب الكلمات، وكذا ا

 الّلغة األصل."

الثقافة عّلق بلغته و  ما يتى كلّ هذه احلرفية تعبري عن اهتمامنا ابلنص األصل ورغبتنا يف احلفاظ عل ففي

ص ألولوية للنّ اي دوما يعط . هذا هو التيار الذي ي دعى ب"التيار املصدري" وهو تّوجهالّّت ينقلها

  Antoine Berman: املصدر، وأهم رّواده أنطوان برمان

« Les traducteurs qui donnent la primauté à la langue d’origine (plutôt 

« sourciers ») accordent plus d’attention au rendu du plurilinguisme. C’est la 

position d’Antoine Berman…qui affirmerait en somme « toujours la primauté 

d’une langue ». »2 

                                                           
1 -Op. Cit, p. 69. 
2 -Sciarrino, Emilio, Le plurilinguisme en littérature : Le cas italien, Editions des Archives Contemporaines, 
France, 2016, p. 121. 
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ر التعّدد إبظها صدريون(ملامجون الذين يعطون األولوية لّلغة املصدر )أو ابألحرى املرت " يهتّم      

  لّلغة."ولوية ارة أاه أنطوان برمان...الذي أّكد على فكالّلغوي، هذا هو املوقف الذي تبنّ 

هو جعل القارئ اهلدف يالحظ أّن الّنص الذي هو بصدد قراءته  واملقصود بتعّدد الّلغات 

 نص يف الّلغةرابة اللى غعليس ابألصل وإمّنا ك تب بلغة أخرى وهذه ترمجته. فاملرتجم بذلك حيافظ 

  املنقول إليها.

 كث ر احلديث عن تزاوج أبدي بني مضمون الّنص واحلّلة الّّت صيغ فيها، ومبا أنّنا ّنّتملقد        

 ة القدرة علىعدت فكر ست ببنقل معاين الّنص الديين فقط دون اللتفات إىل القالب الذي صيغ فيه ا

 :إلّ إذا جلأ املرتجم إىل احملاكاة ترمجته إىل لغة أو لغات أخرى

 « Cette conviction qu’un rapport étroit existe entre la forme et ce qu’elle 

véhicule a bien entendu généré une attitude de méfiance envers la traduction 

dans le domaine des textes sacrés…La première solution proposée pour résoudre 

le problème de fidélité et parer aux risques de pertes est le calque. »1 

رمجة ت مكانيةإيف ّك شعورا ابلش ،القتناع بوجود رابط قّوي بني الشكل وما ينقله خلق"لقد    

 ."اكاةر هو احملخلسائاعلى خطر للتغّلب مانة و أب مجةالنصوص املقّدسة...فأّول حّل اقرت ح للرت 

 .J جون بول فيين وجون داربلينتقنية من التقنيات احلرفية الّّت اقرتحاها  اكاة أو النقلاحملتعّد      

P. Vinay et J. Darbelnet  ؛ األسلوبية املقارنة للفرنسية واإلجنليزية" "يف كتاهبما املوسوم ب

أربع تقنيات غري مباشرة وهي التعديل  ،ر عددها بسبعحيث حتّداث فيه عن تقنيات للرتمجة ي قدّ 

                                                           
1 -Ballard, Michel, De Cicéron à Benjamin : Traducteurs, traductions, réflexions, Presses Universitaires de 
Septentrion, France, 2007, p. 34. 
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والرتمجة  أو احملاكاة والتصّرف والتكافؤ، وثالث منها مباشرة أو حرفية وهي القرتاض والنقل واإلبدال

اقرتاض من نوع خاص؛ فإن كان  حيث إنّههذه التقنيات الثالث احلرفية،  من احلرفية. فالنقل

، فإّن النقل يكون على مستوى العبارات computerكمبيوتر مثل  كلمات ال على مستوىالقرتاض 

 والرتاكيب، حيث ننقل الرتكيب عن الّلغة األصل ولكن نرتجم الكلمات املكّونة له حرفيا:

 « Le calque est un emprunt d’un genre particulier : on emprunte à la langue 

étrangère le syntagme, mais on traduit littéralement les éléments qui le 

composent. »1 

لّّت افيا العناصر رتجم حر نلكن من نوع خاص؛ فنقرتض من الّلغة األجنبية املقطع و  ال اقرتاض"يعّد النق

 تركّبه."

 تقييم الرتمجة احلرفية للقرآن الكرمي:•

تّوفر ت أن أّول، .الرتمجة احلرفية للقرآن الكرمي، وضع املخّتصون شرطني أساسيني حّّت ت قبل      

ربط  اهلدف أدوات الّلغة ّوفرت اثنيا، أنالّلغة املنقول إليها على ألفاظ مكافئة أللفاظ النص األصل، 

 ملعىناعىن قريب من مصل إىل توّ  مكافئة لتلك املوجودة يف الّلغة العربية؛ حّّت إذا جلأ إليها املرتجم

 األصل: 

 قف...على أمرين آخرين:"مث إّن الرتمجة احلرفية تتوّ 

                                                           
1 -Vinay, J- Paul et Darbelnet, J, Stylistique Comparée du Français et de l’Anglais : Méthode de Traduction, 
Nouvelle Edition Revue et Corrigée, Didier, Paris, 1972, p. 47. 
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ل   ميكن أن حيّ صل حّّت ا األأحدمها: وجود مفردات يف لغة الرتمجة مساوية للمفردات الّّت أتّلف منه

 حلرفيةامجة كّل مفرد من الرتمجة حمّل نظريه من األصل، كما هو ملحوظ يف معىن الرت 

اكيب، سواء يف اثنيهما: تشابه الّلغتني يف الضمائر املسترتة، والروابط الّّت تربط املفردات لتأليف الرت 

الربط وأمكنتها. وإمّنا اشرتطنا هذا التشابه ألّن حماكاة هذه الرتمجة ألصلها يف  أدواتهذا التشابه 

 1 ترتيبه تقتضيه."

عن لغة تطابق الّلغة العربية يف مفرداهتا هبذين الشرطني نبحث  ناومن هنا نستخلص أنّ       

من  لثانية،لّلغة اهذه الستحالة عند عجز انلمس  .أمر صعب إن مل نقل مستحيل وهوونظمها، 

عن  ،ىومن جهة أخر  بية،جهة، عن احتواء كّل الشحنات الدللية الّّت محلتها ألفاظ الّلغة العر 

 ّل وعال:هللا ج اضعهاإلتيان ابلنظم نفسه؛ وذلك ألّن هذا النص معجز أّول وقبل كّل شيء بو 

 رتمجة مفرداتلغة ال د يفر من األّول. فهيهات أن جت"مث إّن هذين الشرطني عسريان، واثنيهما أعس

نقول ول منها وامل املنقغتنيمساوية جلميع مفردات األصل. مث هيهات هيهات أن تظفر ابلتشابه بني اللّ 

 ت.ركباإليها يف الضمائر املسترتة ويف دوال الروابط بني املفردات لتأليف امل

الرتمجة احلرفية مستحيلة. وقال آخرون: إّّنا ممكنة يف  ومن أجل هذه العزة والندرة قال بعضهم: إنّ 

 2بعض الكالم دون بعض."

                                                           
 .93الزرقاني، محمد عبد العظيم، م. س، ص. - 1
 ، ص. ن.م. ن- 2
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عن نقل كالم إنسان شاعر إىل لغة أخرى، فما ابلك بكالم من أحياان كثرية فإن كنّا نعجز       

  بعض وجوهه: مل تكتشف إلّ إبعجازه الذي  نوع آخر ل مثيل له

« Literal (verbal) translation is religiously impossible...because it means coming 

up with a new Quran in another language, while it was clearly stated from Allah 

Almighty that there is only ONE Quran, when saying:  

كان بعضهم لبعض   ل أيتون مبثله ولوالقرآن }قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن أيتوا مبثل هذا 

  1"ظهريا{

رآن جديد لتّوصل إىل قاين ه تعرمجتت ألنّ ...يف اجملال الديين"إّن الرتمجة احلرفية للقرآن الكرمي مستحيلة 

 :قال يف لغة أخرى، يف حني أّن هللا اجلّبار قد أّقر بوجود قرآن واحد عندما

عضهم لبعض بلو كان و ثله ل أيتون مبقل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن أيتوا مبثل هذا القرآن }

 ."{ظهريا

نعدام ن ابب اماحلرفية؛  نكر أمهّية وصّحة الرتمجةأوحّّت بعيدا عن سياق القرآن، هناك من      

 ب ذاك:هذا غا يف الوقت ذاته. فإن و جد ومعىنشكال تطابق مفردتني من لغتني خمتلفتني 

« The prevailing orthodoxy is leading to the rejection of literal translation as a 

legitimate translation procedure. »2 

 ."ة للرتمجةصحيح طريقةالّسائد الرتمجة احلرفية ك املذهب يرفض"

                                                           
1 -Ahmed Gumaa, Siddick, Viewpoints in the translation of the Holy Quran, “International Journal of Applied 
Linguistics & English Literature”, Vol: 1, N° 2, Australian International Academic Centre PTY, LTD, Australia, 
2012, p. p 18. 25. 
2 -Newmark, Peter, Op. Cit, p. 68. 
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، ومبا دهاملرتجم مراا ّقق هبلة حيلقد أّدى القصور الذي أثبتته الرتمجة احلرفية إىل البحث عن طريقة بدي

 نقطة انطالق لتحديدابانب أّن الهتمام الكبري قد أولوه للمعىن، فقد اقرتحت طريقة أتخذ هذا اجل

  هلا ونقطة وصول.

 الرتمجة التفسريية واملعنوية للقرآن الكرمي:-3-2

لرتمجة رمنوطيقية، و اهلاربة تفسري املقرتمجة معانيه. فللبلقد اقرتح الدارسون ترمجة القرآن بتفسريه أو      

 املعىن النظرية التأويلية أو نظرية املعىن.

 املقاربة اهلرمنوطقية:-3-2-1

 مفهوم اهلرمنوطقا:-3-2-1-1

يف توضيح الغموض الذي يعرتي النصوص، على  ينحصر دوره اهلرمنوطيقا أتويال لقد كانت      

مل مع  يه عند التعالجأ إلان ي  تأويل الذي كرأسها النصوص املقّدسة. وابلتايل، مل تكن إّل مساعدة لل

 كّل أنواع النصوص:

 « Au sens classique du terme, l’herméneutique désignait autrefois l’art 

d’interpréter les textes. Cet art s’est surtout développé au sein des disciplines 

qui ont affaire à l’interprétation des textes sacrés ou canoniques. »1 

صوص بتأويل الن متّ ّّت هتال نياديطّور يف املتالذي  ، كانت اهلرمنوطيقا تعين فن أتويل النصوصقدميا"

 ."على وجه اخلصوص املقّدسة أو القانونية

                                                           
1 -Grondin, Jean, L’Herméneutique, PUF, France, 2éme éd, 2006, Introduction. 
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إّن هذا القتصار على النصوص الكنائسية مل يلبث وأن تغرّي إىل وجهة أّعم على يد       

على -د ا أبمر واحمنوطيقم اهلر ، بيد أّن هذا التغرّي مل مينع من اهتما-اه لحقار كما سن- شاليرماخر

خباايه فااي الّنص و ث يف خلبحم يف ا. فيتمّثل دور املرتجالفهم إنّه -تعّدد الزوااي الّّت يدرس منها

 :وضوالغوص يف أعماقه للوصول إىل هذا الفهم املزيل لّلبس والفاصل يف الغم

 « C’est au sein même de la tradition de l’herméneutique philosophique…que 

nous examinerons certaines des questions traductologiques auxquelles 

l’herméneutique peut apporter des réponses…La première…est celle de la 

description du processus de la compréhension, à savoir l’avènement du sens 

dans la lecture »
1  

عن  إجاابتنا لتقّدم  قا أن... ميكن للهرمنوطيايف حّد ذاهت اهلرمنوطيقا الفلسفية حّّت يف إطارو "

 ية الوصول إىلقض حديدابلتو بوصف عملية الفهم،  ما تعّلق...أّوهلا...بعض األسئلة اخلاصة ابلرتمجة

  ."املعىن أثناء القراءة

 مبادئ اهلرمنوطيقا:-3-2-1-2

 يفهج املّتبعة ن املنان غريها مومتّيزها ع توجد العديد من املبادئ الّّت تقوم عليها اهلرمنوطيقا     

 Hermeneutics as a Research Paradigmالتعامل مع النصوص؛ جند املؤّلف املعنون ب 

 : وآخرين، قد تعّرض لّست مبادئ أساسية Larisa Cercelملؤلفته لريزا سارسل 

 

                                                           
1 -Cercel, Larisa, Traduction et herméneutique, Zeta Books, Bucharest, 2009, p. 97.  
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 الذاتية:  - 

؛ مبا أّن الرتمجة عملية يقوم هبا اإلنسان فهي حتما أبعد من أن الذاتيةأّول هذه املبادئ هو        

مبا يدور من ن جهة و مطره تكون عن املوضوعية. وذلك راجع إىل كون اإلنسان يتأثّر مبا جيول يف خا

حالة  مجة يفالرت  حوله من جهة أخرى. فعندما يكون اإلنسان هادائ سيرتجم بطريقة ختتلف عن

العقائدية و لدينية ااته . كما أّن درجة ثقافة املرتجم وكذا توجهّ أخرىة الغضب أو النشغال بقضي

لّدين اتشويه  ضوعهستؤثر يف طريقة ترمجته؛ فمثال إذا كان املرتجم مسلما وتعامل مع نص مو 

 اإلسالمي، لن يتمّكن من فصل ثقافته وقناعاته الدينية عن عمله:

« Principle1 : Subjectivity.  Translation, Like all human communicative 

activities, is performed by people, and people are always physically, affectively, 

socially, and culturally situated. People…construct texts by « using »  them. »1 

ضعيات و سان الذي له ا اإلنقوم هبي، بني البشر . فالرتمجة، وكأّي عملية تواصلالذاتية املبدأ األّول:"

 جسدية وعاطفية واجتماعية وثقافية معّينة...يستعملها يف تشكيل نصوصه."

ه أثناء عتقداتملّكر من ذا الذي ميكنه أن ينسلخ عن جلده وينكر ذاته ويكبح أحاسيسه ويتن   

 الرتمجة؟ 

« No translator can escape being colored by his own time, and it is wrong to try 

too hard to cut free from this influence. »2    

                                                           
1 - Robinson, Douglass, Fourteen Principles of Translational Hermeneutics, « Translational Hermeneutics: The 
first Symposium », Zeta Books, Bucarest, 2015, p. p 41- 54. 
2 -Lattimore, Richmond, « Practical notes on translating Greek poetry », in Nida, Eugène, Toward a Science of 
translating: With special reference to Principles and Procedures involved in Bible Translating, Leiden E. J. Brill, 
Netherlands, 1964, p. 148. 
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ل تشويهه ه وحاو ن ترمجم يوجدهذه الذاتية يف ترمجة القرآن الكرمي من طرف املستشرقني إذ نلمس 

 يف دخلتّ تتايل، ا. وابلعمد ألنّه مل يكن على داينة اإلسالم، فلم ينقل معانيه وألفاظه صحيحة وذلك

 ذاتية املرتجم املتمثّلة يف معتقداته وداينته: هذه احلالة

م على يد روبرت الكيتوين، وكانت ۱۱٤۳"ترتبط أوىل هذه املراحل أبّول ترمجة للقرآن مّتت يف عام 

إىل الّلغة الالتينية. وقد استغرق القيام هبا عاما واحدا فقط، ومل تكن يف حقيقتها ترمجة فحسب، بل 

 1."ملسو هيلع هللا ىلصأضيف إليها هجوم وقدح يف اإلسالم والقرآن ويف شخص النيب األكرم 

 التاريخ:-

 وهي الفكرة الّّت يؤّكد عليهاتعرّب لغة جمتمع ما عن ثقافته، فال ميكن الفصل بينهما؛         

 ن فمّت قلنا لغة قلنا ثقافة:و اهلرمنوطيقي

« A number of hermeneutics hold the view that language and culture are closely 

bound together that they are inseparable. »2 

بل تتغرّي مبرور الزمن وتغرّي األحوال، فما كان مرفوضا منذ عشرات  اجامدمفهوما  ةفالثقاليست 

السنني صار مستساغا ومقبول يف أايمنا هذه فاملرأة مثال م نعت من احلكم وتقّلد املناصب السياسية 

قدميا، لكن غدوان نراها مديرة ووزيرة وحّّت رئيسة. فتغرّي املعطيات الثقافية سيغرّي حتما من الرتمجة؛ 

الكتشافات العلمية عرب التاريخ لبعض مظاهر اإلعجاز الّّت ذ كرت يف القرآن الكرمي ستغرّي من و 

                                                           
 .376، 375ص. ص  علوم القرآن وإعجازه،محمد زرزور، عدنان،  - 1

2 -Lederer, Marianne, Modern Hermeneutics: a New Approach to the Translation of culture, « Translational 
Hermeneutics: the First symposium », ZETA books, Bucarest, 2015, p. p 289- 308. 
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للكيفية الّّت تشّكل هبا الكون من  -أثناء الرتمجة-الرتمجة بتسهيلها وتوضيحها أكثر للمرتجم. فتخّيله 

 كثر يف الّلغة اهلدف:الصفر على النحو الذي وصفه العلم، سيّسهل ل حمالة من تقدمي مقابل لئق أ

« Principle 2: Historicity…language is a cultural construct that is continually 

(re) emerging out of human social interactions, which attempt to regulate and 

stabilize change but themselves also inevitably change in response to changing 

conditions. »1 

تفاعالت ا عن البعيد طاعال انق...فالّلغة مكّون ثقايف يظهر ويعيد الظهور ب: التاريخ2املبدأ "

لرغم من  ه ابرار استق لىاحلفاظ عو ذلك التغيري تنظيم هذه التفاعالت حتاول  .الجتماعية لإلنسان

 استجابة لتغرّي الظروف." كوّنا هي األخرى عرضة للتغرّي 

 الظواهر:علم -

أّن تركيبة النسان نفسها؛  هلرمنوطيقا أو فن التأويل عملية يقوم هبا النسان. من املؤكدا دتُعّ       

ملكان شخاص ان األم، كما قد يتشارك عدد نفسه فهو خملوق من املادة نفسها وله عدد األعضاء

ت ة ابلكتشافالى درايون عنفسه، وابلتايل اجملتمع نفسه مبا فيه من عادات وتقاليد وأعراف، ويكون

لرتمجات اتعّدد  ع مننفسها ويعيشون التطّورات نفسها. لكّن نقاط التشابه هذه وغريها ل متن

وأبسط  ستيعاب،جة الوكذا در  الرؤى ووجهات النظر ختتلفتشاهبت الظروف  فحّّت وإنواختالفها؛ 

 ذوقه:ن يته أان وأستسيغه قد ل ميكن لغريي أحبّ مثال على ذلك هو األذواق فما أ  

« Principle 3: Phenomenology…As human subjects we are shaped in similar 

ways by biology as well as by the conformative pressures of social regulation, 

                                                           
1 -Robinson, Douglass, Op. Cit. 
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but the fact that no two people can inhabit the same body at the same time…also 

makes us different. »1 

تثل ية نفسها ومنبيولوجرتكيبة الة فإنّنا نتقاسم ال... ابعتباران كائنات بشري: علم الظواهر3املبدأ "

نفسه يف  ا اجلسميسكن حقيقة أنّه ل ميكن لشخصني أنلضغوطات التنظيم الجتماعي نفسها، لكّن 

 الوقت نفسه...جتعلنا خمتلفني."

  العملية:-

ل ميكننا احلكم على ترمجة أبّّنا منوذجية وّنائية، بل تتأثر ، مبا أّن الزمن ميّر والظروف تتغرّي       

مناسبا  ا يراه مرتجماحد، فمالو  دائما مبا حييط هبا. والدليل على ذلك هو الرتمجات املتعّددة للمؤلَّف

ة آه سابقا ترمجر ه، فما نفس وكامال يراه مرتجم آخر انقصا وحباجة إىل تعديل. وحّّت من طرف املرتجم

         كاملة يراه بعد ذلك انقصا أو حّّت غري مقبول:  صحيحة و 

 « Principle 4: Process…No translation or other communicative act is ever 

final. Incompletion is endemic, as are the endless tweaks and adjustments and 

improvements and do- overs that result. »2 

 عدم الكتمالفائيا، ن يكون ّنالعملية...ل ميكن أبدا للرتمجة أو ألّي فعل تواصلي آخر أ :4املبدأ "

 ةواإلعاد ملنتهيةري اغأمر سائد على النحو الذي تكون عليه التصحيحات والتعديالت والتحسينات 

 املنجرّة عنها."

 

                                                           
1 -Op. Cit. 
2 -Ibid. 
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 النظرة الكلّية:-

ل جيب أن ينظر املرتجم للّنص من جانب واحد دون البقية. فالنص ليس جمموعة تراكيب       

عامل مع ندما يتعظهر يوحنو وصرف يتعامل معها املرتجم بكّل موضوعية، بل به جانب من الذاتية 

هلرمنوطيقا افراد ترمجته. ّنص املا الاملعىن؛ حيث يضطر املرتجم إىل إدخال ذاتيته لفهم املعاين الّّت حيمله

ينبغي  ملراد ترمجتهاع النص مل متؤكد على التعامل مع النص كوحدة كلّية غري قابلة للتجزئة، فعند التعا

 لى حّد سواء:عن معان ممله للمرتجم أن يهّتم بقواعد الّلغة املنقول منها وبنحوها وصرفها ومبا حت

« Principle 5: Holism. A text is never just its syntax, or its semantics, or its 

pragmatics…It is important instead to work with a construct of the entire text. »1 

 بل التداويل... و حّّت و الدليل أأجانبه الرتكييب النص أبدا يف  نحصر. ل ي: النظرة الكلّية5املبدأ "

 ."رّمتهامن املّهم جدا التعامل مع تركيبة النص ب

ك ت نقل له تل رئ الذيالقاو عناصر: كاتب النص األصل واملرتجم  ةاحملطة الّّت تلتقي فيها ثالث فهو

      الرتمجة: 

« Holistically speaking, what looks like a text is a communicative meeting- 

place for real people, writers and translators and readers. »2 

مجون واملرت  كّتابال ن:يتواصل فيه أشخاص حقيقيو كمنتدى   النص كونالكلّية، ي"فمن الناحية 

 والقرّاء."

 
                                                           

1 -Op. Cit. 
2 -Ibid. 
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 التفكري:-

تتطّلب عملية الرتمجة متعّنا يف شكل الّنص وحمتواه حّّت ل حييد املرتجم عن التّوجه احلقيقي       

نصا حيمل  قد ينتج ذلك للنص، فال ميكن له أن يرتجم عشوائيا دون متّعن وتفكري كاحلاسوب؛ ألنّ 

كّل   يستعمل فيها رتجم أنامل معىن مغاير ملعىن النص األصل. فالرتمجة عملية ذهنية مهّمة يتعنّي على

 قدراته للتحليل والفهم والتأويل:

« Principle 6: Reflection. While it is possible to interpret more or less 

unconsciously, it is essential that the translator do so with as much reflective 

awareness of her or his situatedness in the shifting group dynamics of culture 

and history, as well as in the internalized social- regulatory pressures of 

affect. »1 

لى املرتجم تعنّي عىل حّد ما، يعن غري وعي إأن يّتم لتأويل لميكن  يف حني أنّه، : التفكري6املبدأ "

لثقافة اكّل من اعي ليعكس موقعه )أو موقعها( من ديناميكيات النزايح اجلم عن وعي يّؤولأن 

  الضغوطات الجتماعية املؤثّرة على املشاعر."والتاريخ، وكذا من 

 عشرةددها العجاوز ت، يدوغالس روبنسنلكّن قائمة املبادئ ل تنتهي عند هذا احلّد؛ فحسب  

 منطلقا من املبادئ املذكورة أعاله، من بينها:

 

 

                                                           
1 -Op. Cit.  
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 الرتكيبة االجتماعية:-

ختتلف الثقافة من جمتمع إىل آخر ابعتبارها مجلة من األعراف والتقاليد الّّت حتكم اجملتمع       

إىل  رتجم وتفتقراتية املها ذتطغى عليوتّوجه تصرفاته. نلمس هذا الختالف يف النصوص املرتمجة الّّت 

فة يف بعض ون خمتلد تكاملوضوعية؛ وأكرب دليل على ذلك هو تعّدد ترمجات الّنص الواحد الّّت ق

 كّل مرتجم:  مي إليهينت النقاط أو متناقضة بسبب الفهم املختلف املنبعث من ثقافة اجملتمع الذي

«Social constructivism. Everything we take to b culturally constructed: we 

have no access to « objective » reality. »1  

ل إىل الوصو  ول دونحي الذي ألمرا ،كّل ما نعتربه أمرا واقعيا هو تركيب ثقايف  :الرتكيبة االجتماعية "

 حقيقة موضوعية."

 املأزق املزدوج:-

ذاتيته، ختلق ما يّسمى  منفيها املرتجم  جّردإّن انعدام املوضوعية وكثرة املواطن الّّت ل يت 

إّن تفاعل املرتجم مع ما حييط به من أحداث وتطورات يكون بطريقة ب"املأزق املزدوج"؛ حيث 

خاّصة به وختتلف من شخص إىل آخر نظرا لختالف الرتكيبة النفسية والذهنية لألشخاص، كما 

فاعل ينّجر عن هذا الت قد بني اجملتمعات. ختتلف من جمتمع إىل آخر ابلنظر إىل الختالف الثقايف

فهما مناقضا للفكرة الّّت أراد الكاتب إيصاهلا جلمهور القرّاء، فتكون ترمجته خائنة أو حّّت مشّوهة 

                                                           
1 -Op. Cit. 
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ل مع النص بكّل موضوعية لتقليص للّنص األصل. فاملرتجم مطالب دائما ابلتجّرد من ذاتيته والتعام

  :كل له مأزقا، وهو ما يشّ حجم اخلسائر ما أمكن

« The Double- Bind. The social interactions we internalize as a sense of personal 

and public reality. »
1  

خصي شمعىن لواقع  ى أّّناعل اتقبلهالتفاعالت الجتماعية الّّت نس مجلة ويتمّثل يف :املأزق املضاعف"

 وعام."

ص وخمتلفة للنّ  ت عديدةرمجاتالذي ينتج  اجلانب الذايت على الرتمجةتوحي هذه املبادئ وغريها بتغّلب 

د قبل ذلك عن سي  حدّ أّي  إىل، فابإلضافة لالعرتاف بقابلية النص املرتجم للتغيري أو للتحسني الواحد

 ؟ التعامل مع الّنص القرآين الثابت مبعانيه ومقاصده

م م ختتلف نظرهتا أعالّن هلقرآن الكرمي مبا أقد تكون يف اهلرمنزطيقا جوانب قابلة للتطبيق على ال

 للطريقة املثلى للتعامل مع النصوص.

 أعالم اهلرمنوطيقا:-3-2-1-3

 Friedrich Schleiermacher: فريديريك شاليرماخر-1

أتى  شاليرماخرلقد كانت اهلرمنوطيقا هتتم ابلنصوص القانونية والنصوص املقّدسة، لكّن  

 تثناء:ون اسدكّل أنواع النصوص كن تطبيقه على  ليعمّمها معتربا إاّيها فنا للفهم مي

                                                           
1 Op. Cit. 
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 « Hermeneutics as the Art of Understanding does not exist as a general field, 

only a plurality of specialized hermeneutics. » This programmatic assertion, 

with which Schleiermacher opened his lectures on hermeneutics in 1819, 

enunciates in    one sentence his fundamental aim: to frame a general 

hermeneutics as the art of Understanding. »
1  

وطيقات هلرمنا جمموعة من و جدتبل  ،كمجال عام  عروفة"مل تكن اهلرمنوطيقا كفن للفهم م

هدفه الرئيس يف  -1819ة حماضراته سنا  استّهل هبّّت ال- ه الفكرةهبذأعلن شاليرماخر صة. صّ ختامل

 مجلة واحدة؛ هي: تشكيل هرمنوطيقا عامة كفن للفهم."

وين القان صوص؛ فللّنصمن التأكيد على اختالف الن شاليرماخرلكّن هذا التعميم مل مينع      

 إىل -الاحل بطبيعة- خصائص ختتلف عن النص الديين وعن النص األديب، الشيء الذي يؤدي

من  ااصخ انوعح يطر وص كّل نوع من النصبما أّن  . فيف عملّية الفهماختالف الوسائل املستعملة 

قضي عليها كل أو تملشا نة ختّفف من حّدة هذه ام كّل علم بوضع أدوات نظرية معيّ املشاكل؛ يهتّ 

 دا:فنا واح يوجد بل لفهمن فن ال يعين وجود أنواع خمتلفة م تعّدد األدوات واختالفهاأّن  بيدمتاما. 

« This art, Schleiermacher contended, is in its essence the same whether the text 

be a legal document, a religious scripture, or a work of literature. Certainly there 

are differences among these various kinds, and for this reason each discipline 

develops theoretical tools for its peculiar problems. »2 

                                                           
1 -Palmer, E. Richard, Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and 
Gadamer, Northwestern University Press, Evanston, 1969, p. 84. 
2 -Ibid. 
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نية أو يقة قانو وثنص ّن هذا الفن هو يف جوهره الشيء نفسه، سواء أكان الأبشاليرماخر  أّكد"

اع املختلفة ه األنو  هذمقطعا من الكتاب املقّدس أو عمال أدبيا. من املؤكد أّن هناك فروقا بني

 ة."للنصوص، وهلذا السبب يطّور كّل علم وسائل نظرية ملواجهة مشاكله اخلاص

 سّباقا إىل إدراج اهلرمنوطيقا يف إطار الرتمجة: شاليرماخرلقد كان 

« Le principal promoteur de cette méthode dans le domaine de la traduction est 

Friedrich Schleiermacher. »1 

ن أ شاليرماخرد ا، أراتفسريمهمبا أّن موضوع اهلرمنوطيقا كان الّنص املقّدس والّنص القانوين و      

دث تغيريا يف هذا اجملال مبحاولته إضفاء صبغة علمّية على هذه التف إطار   التأويل يفت؛ جاعالاسري حي 

 تفسري:النظرية هلا مبادئ يسطّرها اهلرمنوطيقي لتّباعها أثناء 

 « Née dans le domaine de l’exégèse, l’approche de Schleiermacher cherche à 

répondre aux grands problèmes herméneutiques de la fin du XIXe s. : comment 

donner un statut scientifique aux diverses herméneutiques du texte, établir des 

principes exégétiques qui se distinguent de ceux des sciences naturelles et 

fonder une théorie générale de l’interprétation ? »2 

التساؤلت الكربى الّّت ، املولودة يف جمال التفسري، عن اإلجابة على مقاربة شاليرماخر"تبحث 

هلرمنوطيقات املختلفة على اعلميا  طابعا ظفيّناية القرن التاسع عشر، وهي: كيف نط رحت يف 

وكيف نؤّسس نظرية عامة  ؟بادئ العلوم الطبيعيةمتتمّيز عن  للتفسريوكيف نضع مبادئ  ؟للنص

 للتأويل؟"

                                                           
1 -Guidère, Mathieu, Introduction à la traductologie, Groupe de boeck, 2ème ed, Paris, 2010, p. 48. 
2-Ahmerdt, François-Xavier, L’herméneutique philosophique de Paul Ricoeur et son importance pour 
l’exégèse biblique; En débat avec la New Yale Theology School, Les éditions du Cerf, Paris, 2004, p.95. 
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ى رّاء؛ ويتأتّ يع القتناول مججعل الّنص مفهوما ويف م يفاهلدف املنشود من اهلرمنوطيقا  يتمّثل     

تقوم  نظريةلاخر شاليرمذلك بتوضيح ما هو غامض وتبسيط ما هو معّقد. من هذا املنطلق أّسس 

قيقة  . فإن سّلم حبالتبسيطرح و على افرتاض أّن الّنص غري مفهوم، حّّت يقوم اهلرمنوطيقي بدوره يف الش

 كونه مفهوما ملا قام أبّي خطوة للتّوصل إىل حقيقة مضامينه وأهدافه:

   « L’art d’éviter le malentendu est traditionnellement l’objet premier 

de l’herméneutique. Le recours à l’exercice d’interprétation, pour 

Schleiermacher (traducteur des œuvres de Platon, il ne faut pas 

l’oublier), s’impose à partir du moment où l’on se heurte à des 

difficultés de compréhension et que l’on prend conscience du 

malentendu; c’est le point de départ d’une théorie de la 

compréhension qui est aussi une théorie de la connaissance. »1  

تأويل، لّلجوء إىل الاما أّن كهم.  فن جتنب سوء الف يفاملوضوع األّول للهرمنوطيقا، منذ القدمي،  يتمّثل"

ة الّلحظ يفسه يفرض نف -مرتجم كتب أفالطون، األمر الذي ل جيب نسيانه–حسب شاليرماخر 

طة انطالق ك هي نق. تلالّّت نصطدم فيها بصعوابت حتول دون الفهم، ونتأّكد فيها من سوء الفهم

 نظرية املعرفة." أينظرية الفهم 

على الفاعلني  وّضحها ابلرتكيزمل يرتك الكيفية الّّت يّتم هبا الفهم غامضة، بل  شاليرماخرلكّن      

األساسيني يف عملية التواصل، أل ومها املتحّدث واملستمع. فاملتكّلم أو الكاتب خياطب املستمع 

مال يف الوصول إىل فهم املعىن أويرسل له رسالة أو رسائل معّينة حياول املستمع أو القارئ فّك رموزها 

ني مجلة املعاين الّّت يكون قد وصل إىل احلقيقي الذي أراده الطرف اآلخر، فيتكّهن مبعىن معنّي من ب

                                                           
1 -Cercel, Larisa, Op. Cit, p. 96. 
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حتمل أن يكون صحيحا أو خاطئا. عملّية التكّهن ـ  فهمها من ذلك اخلطاب؛ وهنا يعترب تكّهنا ألنّه ي

 الّّت يقوم هبا املستمع أو القارئ هي يف حّد ذاهتا العملية اهلرمنوطيقية:

« And so Schleiermacher takes as the starting point of his 

hermeneutics this general question: How is all or any utterance, 

whether spoken or written, really « understood »? The understanding 

situation is one of a dialogical relationship. In every such relationship, 

there is a speaker, who constructs a sentence to express his meaning, 

and a hearer. The hearer receives a series of mere words, and suddenly 

through some mysterious process can devine their meaning. This 

mysterious, even divinatory, process is the hermeneutical process. »1 

 م احلقيقيىل الفهإّوصل نت: كيف آليتهرمنوطيقيته من السؤال العام ا"وهبذا ينطلق شاليرماخر يف 

تحّدث مفيها جد يو ذ إ ،ّي خطاب شفهي أو كتايب؟ فوضعية الفهم واحدة من العالقات احلواريةأل

أة من وفج ،س إلّ لي ، وكذا مستمع يستقبل سلسلة من كلماتمعنّي  عن معىن تعرّب يرّكب مجلة 

ملية هنّية هي الع التكو حّّت أالتكّهن مبعانيها. هذه العملية الغامضة  ل إىلتوصّ خالل عملية غامضة ي

 اهلرمنوطيقية."

 الدائرة اهلرمنوطيقية:-

الّّت مّيزت ما جاء "الدائرة اهلرمنوطيقية" عّما أمساه بشاليرماخر لتحقيق هذا الفهم، حتّدث      

به يف إطار الرتمجة. فال نفهم إّل ما كنّا على دراية سابقة به؛ ولذلك نقوم بعملية مقارنة ملعىن العبارة، 

الّّت حنن بصدد حماولة فهمها، مبا لنا علم به. فالدائرة اهلرمنوطيقية تتشّكل من أجزاء، ويتدرّج الفهم 

ا علينا أن نفهم الكلمة مفردة مث نفهم معناها يف العبارة فيها من اخلاص إىل العام )فلكي نفهم نص

                                                           
1 -Palmer, E. Richard, Op. Cit, p. 86. 
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مث  -أغلبية الكلمات متعّددة املعاين وتكتسب معناها من السياق الذي وردت فيهف-الّّت وردت فيها 

نفهم معىن العبارة من خالل عالقتها بباقي العبارات يف النص، لنتوّصل أخريا إىل فهم النص(، ومن 

 فالعبارة الواحدة فالكلمة(:املكّونة له نتقالنا من النص إىل العبارات العام إىل اخلاص )اب

 « La description de Schleiermacher du « cercle herméneutique » 

comme structure fondamentale de la compréhension, et qui deviendra 

après lui l’acte herméneutique par excellence, demeure l’un des 

aspects les plus importants de son herméneutique pour la traduction. 

La figure du cercle illustre le mouvement de la compréhension 

procédant du particulier vers le général, et réciproquement, dans une 

relation d’aller et retour. »1 

 نم غدتوالّّت  للفهم، ةساسيشاليرماخر ل"الدائرة اهلرمنوطيقية" على أّّنا الرتكيبة األ"يبقى وصف 

كل شة؛ إذ يّوضح الرتمج ه يفاهلرمنوطيقي ابمتياز، أحد أهم اجلوانب اخلاصة هبرمنوطيقيت لفعلبعده ا

القة ذهاب ع إطار خلاص يفمن اخلاص إىل العام، ومن العام إىل اتنتقل الدائرة حركة الفهم الّّت 

 وإايب."

ابنتقال  يّتم -اسابقان كما أشر -، والذي شاليرماخرالذي تصبو إليه هرمنوطيقا الفهم  هدفي     

لزمنية نقل احلقبة اي الذي ثقايفاملفّسر من اجلزء إىل الكّل والعكس، إىل دراسة هذا الّنص يف إطاره ال

وم تيا عندما يقويال ذاون أتموضوعيا. كما يكالّّت عاشها كاتب الّنص املراد تفسريه، فيكون أتويله 

 رب الّّت اوخمتلف التج له، أثناء كتابته تلجه من مشاعراملفّسر بربط ذلك الّنص بكاتبه وما كان خي

 عايشها وهو يكتب نّصه؛ أي احلياة الداخلية لذلك الكاتب:

 « Le cercle herméneutique était utilisé par Schleiermacher à tous les 

niveaux de l’interprétation : d’une façon objective, en comprenant le 
                                                           

1 -Cercel, Larisa, Op. Cit, p. 105. 
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mot à l’intérieur de la proposition, la proposition dans un ensemble de 

propositions, et les ensembles de propositions dans la totalité de 

l’œuvre, et celle-ci dans la totalité de son genre littéraire, et le genre 

littéraire dans la totalité de la littérature et la littérature dans la totalité 

de la culture de son époque, d’une façon subjective, en considérant 

l’œuvre dans la totalité de la vie intérieure de son auteur. »1 

من  ةوضوعيّ مطريقة بذلك و "لقد كان شاليرماخر يستعمل الدارة اهلرمنوطيقية لكّل أنواع التأويل، 

عبارات يف موع الهم جمخالل فهم الكلمة داخل العبارة، وفهم العبارة داخل جمموع العبارات، وف

عامة دب  يف األاألديب ، وفهم اجلنسأبكمله اجلنس األديب يفاملؤّلف ك ، وفهم ذلبرمّته املؤّلف

اة الداخلية احليعكس يؤلَّف املأّن ، من خالل اعتبار ةذاتيوبطريقة . أبكملها واألدب يف ثقافة عصره

 لكاتبه." 

 ، انقشLes différentes méthodes du traduire املناهج املختلفة للرتمجةففي مؤلَّفه: 
مها: إعادة  اثنني عد منهجني؛ حيث استبةناسباملغري واألخرى  ةمناسب ارآه املناهج الّّت شاليرماخر 

 اكاته الّّت تقضي على هويته:حمصياغة النص املراد ترمجته و 

 « Pour traduire les discours formés à partir de la libre combinaison 

subjective, qui sont les objets de la traduction, Schleiermacher écarte 

la paraphrase qui pense pouvoir surmonter l’irrationalité des langues. 

De la même façon, il rejette l’imitation qui, bien que tenant compte de 

cette incommensurabilité, renonce à rapprocher l’auteur et le lecteur 

en sauvant l’impression générale au détriment de l’identité de l’œuvre. 

Pour Schleiermacher, ce sont là des méthodes erronées. »2  
إعادة الصياغة الّّت يراها قادرة على جتاوز  رية وذاتية، يستبعد شاليرماخرحب صاغة"لرتمجة اخلطاابت امل

بعني استحالة القياس احملاكاة الّّت، ورغم أخذها  -ابلطريقة نفسها-ل معقولية الّلغات، كما يرفض 

                                                           
1 -Collobert, Catherine, L’AVENIR DE LA PHILOSOPHIE EST- IL GREC, Fides, Canada, 2002, p. 44. 
2 -Schleiermacher, Friedrich, Des différentes méthodes du traduire et autre texte, trad : A. Berman et C. 
Berner, Edition du Seuil, Paris, 1999, p. 19. 
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 يرىالعتبار، تتخّلى عن تقريب الكاتب من القارئ إبنقاذ النطباع العام على حساب هوية املؤلَّف. 

 شاليرماخر أّّنما منهجان خاطئان."

بنجاعة  شاليرماخروموازاًة مع رفضه هلذين املنهجني واستبعاده هلما من العملية الرتمجية، أقّر  

 أه عبارة عنلذي يقرِّ لنص ااجعل القارئ حيّس أبّن  أن يلجأ املرتجم إىلإّما  .وصّحة منهجني آخرين

ري  ما يشلّ كأو أن ميسح   يها،ا النص مع الّلغة املنقول إلترمجة؛ وذلك ابمتناعه عن تكييف وأقلمة هذ

يرى فيهما  اللذان نهجانمها املهذان إىل أّن النص مرتجم لرياه القارئ مكتواب ابلّلغة األوىل. 

 : املصداقيةشاليرماخر 

 « et il n’existe que deux méthodes authentiques : « Ou bien le traducteur laisse 

l’écrivain le plus tranquille possible et fait que le lecteur aille à sa rencontre, ou 

bien il laisse le lecteur le plus tranquille possible et fait que l’écrivain aille à sa 

rencontre. » »1 

لقارئ يذهب اوجيعل  تطاعاسن: "إّما أن يرتك املرتجم الكاتب بسالم ما اول مصداقية إّل ملنهج"

 ""قيه.ملالقاته، أو أن يرتك القارئ بسالم ما استطاع وجيعل الكاتب هو من يال

حدود  ه توجدبذلك أنّ  عينعبارة "ما استطاع"؛ إذ ياملقصود لستعمال الهو  هناوما يالحظ       

 ني:افتلثقنص الوصول بسبب عدم تطابق الّلغتني وابلتايل امع لتطابق نص النطالق 

« Admitting (with qualifications like « as much as possible ») that translation 

can never be completely adequate to the foreign text. »2    

                                                           
1 -Op. Cit. 
2 -Venuti, Lawrence, The Translator’s Invisibility: A history of translation, Routledge, London and New York, 
2004, p. 20. 
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 ."للنص األجنيب ة متاماالئمم"معرتفا أبّن )عبارات من قبيل "قدر املستطاع"( الرتمجة ل تكون أبدا 

 ي يتبّناه هوهج الذخّيص املن برأيه فيما شاليرماخربعد إقراره مبصداقية هذين املنهجني، ي ديل      

لّّت  وما لّلغة ا ا للّنصلى مويراه صائبا، فاعرتف أبّن الطريقة األوىل هي األصح ابعتبارها حتافظ ع

 ا:يهل إلك تب هبا من خصوصيات ومميزات جتعلها ختتلف ل حمالة عن الّلغة املنقو 

« La première, qui fait « comme si » le lecteur savait lire la langue de départ et 

rend ainsi la langue maternelle comme étrangère à elle- même, est la seule 

correcte : elle tient compte du rapport qui lie un auteur à sa langue et maintient 

donc « la sensation de quelque chose d’étranger. » 1   

الّلغة األم  معتربا بذلك لنطالقاأ لغة األوىل، والّّت جتعل القارئ وكأنّه على دراية أبنّه يقر الطريقة "إّن 

كاتب لّّت تربط الالعالقة ار اهي الوحيدة الصحيحة؛ ابعتبارها أتخذ بعني العتب ،يف حّد ذاهتا غريبة

 بلغته وحتافظ إذن على "اإلحساس بشيء ما غريب"."

فاظ يء واحد؛ فألشّّنما أ قدامـّمن ينادون ابستحالة التفريق بني الّلغة والثقافة، معت شاليرماخرف

 هذه الّلغة وسيلة تنقل ثقافتها:

«Schleiermacher was the first in modern times to conceptualize this idea of the 

inseparability of language and culture, or perhaps it would be more precise to 

say ‘language and thought’…he makes it clear that, for him, language is 

identical with thought ; he seems to equate meaning and, therefore, among other 

things, culture, with the concepts carried by words. »2   

                                                           
1 -Op. Cit, p.p 19, 20. 
2 -Lederer, Marianne, « Modern Hermeneutics ».. 
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د لثقافة، أو قغة واني اللّ بأّول من تصّور فكرة عدم التفريق  شاليرماخر"يف العصر احلديث، ي عّد 

 . فيبدو أنّهع الفكرغة ميكون أّدق أن نقول "الّلغة والفكر"...حيث يّوضح أبنّه يرى تطابق اللّ 

 فاظ."ها األلحتمل مع املفاهيم الّّت  -وابلتايل الثقافة من بني أمور شّّت -يساوي املعىن 

نّه قد  ارئ يقتنع أبعلة القا جاة الثانية الّّت متحو كّل ما جيعل الّنص غريبهذا ما جعله يرفض الطريق

 ك تب هبذه الّلغة الثانية:

 « En revanche, rapprocher l’auteur du lecteur en faisant « comme si » l’auteur 

avait écrit dans la langue d’arrivée est une méthode rejetée par 

Schleiermacher. »1 

قد   ا الكاتبأّن هذ عتقدحّّت ي"ابملقابل، يرفض شاليرماخر املنهج الذي يقّرب الكاتب من القارئ 

 كتب بلغة الوصول."

  التأويل التقين والتأويل النفسي:-

  :لنفسياأو  التقينوالتأويل  النحويبني نوعني من التأويل، التأويل  شاليرماخرميّيز 

 « Schleiermacher oppose une interprétation grammaticale à une interprétation 

technique ou psychologique. »
2    

؛ ابعتبار أنّه يهّتم ابلّنص وجبانبه الّلغوي؛ إذ ابملوضوعيةيّتسم  النحويما يفّرق بن التأويلني، هو أّن 

من خالل ما است عمل من ألفاظ يف الّنص دون أن يلجأ حياول املفّسر أن يفهم معاين الّنص املختلفة 

؛ ألنّه يهّتم ذايت فهو النفسي إىل حماولة أتويل ما مل ي ذكر. يف حني أّن النوع الثاين من التأويل أي
                                                           

1 -Schleiermacher, Friedrich, Op. Cit, p. 20. 
2 -Amherdt, François- Xavier, Op. Cit, p. p 94- 95. 
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بكاتب هذا الّنص، فيدرس املفّسر نفسيته؛ أي مشاعره وأحاسيسه أثناء الكتابة للوصول إىل مقاصده 

 ا النص املراد تفسريه:وأهدافه الّّت تضمّنه

 « Par la première, il vise le moment objectif, qui étudie la dimension 

linguistique d’une expression isolée en rapport avec la totalité du langage. Dans 

la seconde, il perçoit le moment subjectif qui atteint la pensée créative de 

l’individu, auteur du texte. »
1  

. كملهاأبالّلغة  ل عنمبعز رة لعبال"ابلنوع األّول، يستهدف الّلحظة املوضوعية الّّت تدرس البعد الّلغوي 

 "تب النص.كا  أي الفكر اإلبداعي للفرد صل إىلوابلثاين يدرك الّلحظة الذاتية الّّت ت

الذي  Dilthey ايدلتو– رشاليرماخوممّا سبق يّتضح جليـا أّن اهلرمنوطيقا الّّت ينادي هبا      

دفعته  نواايه الّّت قاصده و ماهل ترّكز على كاتب الّنص املراد تفسريه وأتويله، فال ميكن أبدا جت -سبقه

 لكتابة ذلك الّنص:

« D’une manière générale, pour Schleiermacher et Dilthey l’aboutissement de la 

compréhension d’un texte –et implicitement l’aboutissement du processus 

herméneutique lui-même consistait à reproduire le sens originel de l’auteur. »2 

يف  -ة نفسهامنوطيقية اهلر وضمنيا نتيجة العملي –، تتمّثل النتيجة من وراء فهم النص على العموم"

 إعادة إنتاج املعىن األصلي للكاتب."  

 

                                                           
1 -Op. Cit, p. 96. 
2 -Bratosin, Stefan, La concertation dans le paradigme du mythe : De la pratique au sens, PETER LANG SA, 
Berlin, 2007, p. 116. 
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 نقد هرمنوطيقا شاليرماخر:- 

، إّل أّن تّوجهه مل يسلم من شاليرماخر رغم التحّول الكبري للرؤية اهلرمنوطيقية على يد 

ية الّّت حلقبة الزمنلّنص وابتب االنتقادات، أو ابألحرى النقائص الّّت مل ينتبه إليها. فالهتمام بكا

 حياان كثرية.ستحيل أ وييصعب أحياانعاشها، حيّتم على املفّسر النغماس يف ذلك الزمان، وهو أمر 

لّّت يعيشها وتلك ا كاتبرق بني الفرتة الّّت عاشها الترجع تلك الصعوبة أو الستحالة إىل الفا

ذي تّسطره هلدف الاعن  املفّسر، حّّت أنّه قد يتعامل مع نصوص ضاربة يف القِّدم، ممّا حييد به

 :شاليرماخرهرمنوطيقا 

 « Sous l’influence de Schlegel, Schleiermacher a donc développé une 

herméneutique de l’individualité, mais l’effort de distanciation par rapport à 

l’aspect normatif de l’herméneutique a entrainé chez lui l’effritement justement 

de la capacité cognitive de l’interprétation.»1  

ارنة مع باعد مقود التههرمنوطيقا فردانية، ولكّن جم شاليرماخرطّور إذن شليجل، " حتت أتثري 

 "ية للتأويل.املعرف قدرةاجلانب املعياري للهرمنوطيقا قد خلق عنده آتكال خاصة فيما يتعّلق ابل

شود،  اهلدف املنبدا إىلنصل أ على الّنص القرآين لن شاليرماخرأّما إن أردان تطبيق هرمنوطيقا      

مي، للقرآن الكر  تفاسري هناكفالتعامل سيكون مع ذات إهلّية ل نعرف عنها إلّ ما وصفت به نفسها. ف

 لكّنها مبنّية على أسس أخرى.

 

                                                           
1 -Weiss, Isabel, Gadamer : Une herméneutique philosophique, J. Vrin, Paris, 2009, p. p 105. 106. 
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 Hans Gadamer: هانس غادامري-2

على التصورات السابقة للهرمنوطيقا والّّت تفصل الّنص عن مؤوّله أو مفّسره،  غادامريلقد اثر  

ينه  به مثة حاجز تنع أبنّ و مقهذا احلاجز بينهما هو ما يعيق الفهم. فاملؤّول عندما يتناول الّنص وه

  فهم معانيهأمال يف طوركذات وبني نصه كموضوع سيمنعه من التّوغل يف معانيه وقراءة ما بني السّ 

 ومضامينه احلقيقية؛ فتفشل بذلك عملية الفهم:

 « Pour Gadamer (Gadamer, 1996a), l’une des principales limites de 

l’herméneutique développée auparavant est l’accent tout à fait particulier mis sur 

la dichotomie sujet- objet, où le texte était traité comme « objet » et celui qui 

interprétait comme « sujet ». »1 

 وضوعاملو الذات  ائيةثنعلى  كيز"يعترب غادامري أّن أحد أهم حدود اهلرمنوطيقا املطوَّرة سابقا هو الرت 

 كذات."  املّؤوِّل، حيث مّت تناول النص كموضوع و على وجه اخلصوص

ّوجهه ت ادامريغّسس أ، شاليرماخرانطالقا من فجوة النظرة اجلزئية للّنص الّّت انت قد منها 

ّيد والكامل فهم اجلن الاهلرمنوطيقي. حيث يؤكد أنّه على املفّسر التعامل مع النص أبكمله ليضم

 ملعانيه، وابلتايل الوصول إىل تفسري وأتويل صحيحني:

« Ce qui est prépondérant aux yeux de Gadamer, c’est la prise en compte de la 

totalité de sens et de l’intelligibilité du tout comme fil conducteur de 

l’explication du texte. »2  

                                                           
1 -Bratosin, Stefan, Op. Cit, p. 114. 
2 -Weiss, Isabel, Op. Cit, p. 106. 
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ترب تسلسال عي  األمر الذي  ب الهتمام ابملعىن ككّل وبتوضيح كّل شيء،يلجيب تغ"يرى غادامري أنّه 

 النص." تفسريل

 تّوقع املعىن:-

رغبة يف تسهيل عملية الفهم هو تّوقع املعىن؛ ما يعين أّن املفّسر أو  غادامري من بني ما اقرتحه 

لتأويالت اوء إىل لّلجاالقارئ، وقبل قراءة النص، يقتنع بفكرة أّن هناك معىن كامل يفهمه دون 

 والتخمينات:

 « Nous supposons d’emblée que le texte est une unité parfaite de sens, et que le 

sens sera parfaitement compris ; c’est parce que, dans beaucoup de cas, il n’y a 

pas une compréhension parfaite que des questions d’interprétation apparaissent. 

Pour Gadamer, cette anticipation de perfection est constitutive du 

comprendre. »1 

؛ ألنّه ويف كمل وجهأعلى  معىن وأبّن املعىن سي فهمكاملة لل"نفرتض منذ البداية أبّن النص وحدة  

 يكّون الفهما مدامري، ب غاأسئلة التأويل. فحس طرحالعديد من احلالت، ل يكون الفهم اتما إّل ب

 ."تّوقع الكمالهو 

تّوقع احتواء الّنص على معىن اتم ليس من العدم، وإمّنا مبين على مفاهيم اكتسبها املفّسر أو ف 

ملية عىن إّل بعد ذا املعهكيد املوضوع نفسه. ومبا أنّه تّوقع فقط، فلن يصل إىل أت انطالقا منالقارئ 

 الفهم:

                                                           
1 -Létourneau, Alain, L’herméneutique de Maurice Blondel : Son emergence pendant la crise moderniste, 
Editions Bellarmin, Canada, 1999, p. 37. 
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 « Cette anticipation à son tour dépend de concepts préalables qui seront 

confirmés ou infirmés au cours du processus de compréhension. »1  

 الفهم."  عمليةيففيها هذا التّوقع، بدوره، مبفاهيم مسبقة والّّت سيّتم أتكيدها أو نرتبط "ي

 الدائرة اهلرمنوطيقية:-

راد تب الّنص املّسر وكااملفا عند تفسري النصوص بكّل أنواعها وجمالهتا، يقع حوار بني طرفني مه     

ئة فإنّنا ندما نقول بيتني، وعتلفن من بيئتني خمان الطرفاه غالبا ما يكون هذتفسريه. واجلدير ابلذكر أنّ 

قد يكون  ارة. كماضاحلسع ثقافة، وبصورة أو ال واسعةعتقدات، وبصورة املتقاليد و العادات و النقصد 

ؤدي إىل ي، ممّا فّسرعصر املبن من عصرين خمتلفني؛ طبعا عصر الكاتب هو األقدم مقارنة االطرف

ري عنصرين احلضااهل الجتكن الختالف األكيد ملا قلناه لتّوان عن الثقافة واحلضارة. ومن هنا ل مي

ّن يقينهم أبرغم  لكثريونله اوالثقايف للطرفني؛ ابعتبارمها عامل مؤثر يف عملية الفهم. هذا ما جتاه

 اهلدف من الدائرة اهلرمنوطيقية هو فهم النص يف السياق الذي ورد فيه:

 « La plupart du temps, l’idée du cercle herméneutique est développée 

par les différents auteurs afin de souligner l’importance de la 

compréhension du contexte lorsqu’il s’agit de comprendre le texte. 

Mais en s’appliquant à cette tâche, ces auteurs ont omis de prendre en 

compte le rôle créateur du contexte historique et culturel du lecteur ou 

de l’interprète –qui n’est pas exclu d’appartenir à un milieu historique 

et culturel différent- cherchant à comprendre le texte. »2  
أمهّية فهم  قصد إبرازعلى يد خمتلف الكّتاب  يف أغلب األحيانفكرة الدائرة اهلرمنوطيقية  تطّورت"

قد أوضح أّن هؤلء الكّتاب مل  الفهم لتحقيقهذه الفكرة  لكّن تطبيق .فهم النص حماولة السياق عند

                                                           
1 -Gens, Jean-Claude et al, Gadamer et les grecs, Librairie Philosophique J. vrin, France, 2004, p. 130. 
2 -Bratosin, Stefan, Op. Cit, p. 113. 
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ينتمي إىل بيئة  قدوالذي –دور اإلبداعي للسياق التارخيي والثقايف للقارئ أو املؤّول لليعريوا اهتماما 

 فهم النص."سعى إىل الذي ي -اترخيية وثقافية خمتلفة

لقد كان هذا اجلانب التارخيي، الذي لطاملا أ مهل يف التصورات السابقة حول اهلرمنوطيقا، هو  

 م: عملية الفهمهية يفن األممعتربا إاّيها عنصرا على قدر كبري  غادامري النقطة الّّت انطلق منها

« C’est de cette observation que Gadamer part pour formuler ces considérations 

concernant l’historicité de la compréhension. »1  

ا ّرك للفهم مبنصر احملالع -غادامريبفضل –فبعدما كان مانعا لعملية الفهم، غدا اجلانب التارخيي      

قة ه املسبففي دخل معار  همه.فأّن مفّسر الّنص أو مؤّوله أو حّّت قارئه ل يفصل نفسه عّما هو بصدد 

 ومعتقداته وثقافته وحّّت حضارته يف عملية الفهم والتأويل:

 « En fait, l’interprète (celui qui comprend) est toujours impliqué dans ce qu’il 

comprend. De sorte que l’historicité, loin de constituer uniquement un facteur 

« limitateur   de la compréhension sera désormais conçue, grâce à Gadamer, 

comme moteur même de celle- ci. »
2 

لتاريخ يف ايث غدا حمه؛ "يف احلقيقة، يكون املؤّول )الذي يفهم( دائما م قحما فيما هو بصدد فه

 هم."الف حّد ذاته، وبعيدا عن تشكيله لعامل "حيّد" فقط من الفهم، احملّرك هلذا

أنّه ل  غادامريدائرة اهلرمنوطيقية تصلح مع كّل مستوايت التأويل، أكّد أّن ال شاليرماخروكما رأى 

 ميكن تفاديها عند القيام ابلتأويل:

                                                           
1 -Op. Cit. 
2 -Migheri, Jean- Batiste Kambale, Langage et Interprétation : De l’intériorité du « Verum » chez Saint 
Augustin à l’Universalité de l’Herméneutique chez H. G. Gadamer, Ediciones Universidad San Dámaso, 
Madrid, 2015, p. 327. 



 طرق ترجمة القرآن الكريم                                                                                                                                   الفصل الثالث: 

 

193 
 

« Gadamer considère lui aussi le cercle herméneutique comme inhérent à tout 

travail d’interprétation. »1 

 ."ويلأت"يعترب غادامري، هو اآلخر، أّن الدائرة اهلرمنوطيقة متصّلة أبّي عمل 

 نقد هرمنوطيقا غادامري:-

فيما خّيص الدائرة اهلرمنوطيقية الّّت اقرتحها؛ إذ يرى البعض أنّه مل يفّرق بني  غادامريلقد انت قِّد  

، فحّّت ك اخللطلذوزايدة على  لية.التأويل والتفسري فيها، فما اقرتحه مل يكن دائرة تفسريية وإمّنا أتوي

ى تعمل على ر ادين أخمي نمالنقص يعرتي اقرتاحه؛ إذ كان حّري به تعزيز هذه الدائرة بعناصر أخرى 

 املثال: لى سبيلعتية فيكون هناك دائرة أتويلية براغما ،شرح تّوجهها وتقويتها كالرباغماتية

 « Gadamer théorise ici non le cercle herméneutique mais le cercle 

sémantique interprétatif. Son analyse est doublement insuffisante. 

D’une part, il faut joindre au cercle interprétatif sémantique un cercle 

interprétatif informatif, un cercle interprétatif référentiel et un cercle 

interprétatif pragmatique. D’autre part, il importe de distinguer un 

cercle interprétatif et un cercle herméneutique. »2 
. لسببني ليله غري كافية، فتحويلغادامري هنا ليس للدائرة اهلرمنوطيقية وإمّنا لدائرة معنوية أت يّنظر"

ة ودائرة ويلية مرجعيدائرة أتو  ّيةإعالمفمن جهة ينبغي إحلاق الدائرة التأويلية املعنوية بدائرة أتويلية 

 ة."اهلرمنوطيقي الدائرةة و يليأتويلية براغماتية. ومن جهة أخرى، ينبغي التمييز بني الدائرة التأو 

                                                           
1 -Collobert, Catherine, Op. Cit. 
2 -Séguy- Duclot, Alain, Ethique, GEORG OLMS VERLAG, New York, 2014, p. 337. 



 طرق ترجمة القرآن الكريم                                                                                                                                   الفصل الثالث: 

 

194 
 

 ودي مثال يصل أو يهصراينكما أّن تطبيق هذه اهلرمنوطيقا على الّنص القرآين سيجعل من هو ن      

رفوض مر، وهو أمر ة للمفسّ ضاريإىل تفسري مناقض لتفسري املسلم حبكم الهتمام ابخللفية الثقافية واحل

 اثنان.  فيهمناما ألّن للقرآن تفسري مّوحد ل خيتلف 

 :Paul Ricoeurبول ريكور -3

لقد اهّتم هذا الفيلسوف الفرنسي ابلتأويل واهلرمنوطيقا بتأليفه للعديد من الكتب يف هذا  

 "بولل نترمنوطيقا، كاطار اهليف إاجملال والّّت مّتت ترمجتها إىل لغات أجنبية كاإلجنليزية والعربية. و 

" أّن فهم النصوص املراد تفسريها ريكوريرى " خالل تعريفه هلا." نظرته اخلاصة الّّت نلمسها من ريكور

 يقا:منوطبكّل أنواعها ل ينفصل عن أتويلها، فالفهم والتأويل يشكاّلن معا اهلر 

« hermeneutics is the theory of the operations of understanding in their relation 

to the interpretation of texts. »1 

  بتأويل النصوص." هتااعالقيف عمليات الفهم لاهلرمنوطيقا نظرية  تـ ّعد"

 التأويل حسب ريكور:        

لقد جلأت اهلرمنوطيقا الرومنسية إىل الفصل بني عمليتني يقوم هبما املفّسر أل ومها التفسري        

انطلق من انتقاد هذه الفكرة مؤّكدا على العالقة التكاملّية بني العمليتني آخذا  ريكور والفهم، غري أنّ 

 "مهمة اهلرمنوطيقا"لبه. هذه هي الفكرة الّّت انقشها يف مقال له بعنوان بعني العتبار الّنص وما يتطّ 

                                                           
1- Ricoeur, Paul, From Text to Action, Trans : Kathleen Blamey and John B. Thompson, Northwestern University 
Press, Evanston, Illinois, 1991, p. 53.  
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صول إىل معتربا إاّيها املشكل األساسي الذي جيب الو  ،"من النص إىل الفعل"الذي ورد يف مؤلَّفه 

 حّل له يف ّناية ذلك املقال:

« The way will thereby be prepared for an attempt to resolve the 

central problem of hermeneutics presented at the end of this essay: 

namely, the opposition, disastrous in my view, between explanation 

and understanding. The search for a complementarity between the two 

attitudes, which Romantic hermeneutics tends to dissociate, will thus 

express…the hermeneutical reorientation demanded by the notion of 

the text. »1 

 -قالهذا امل ض يف ّنايةسي عر  إذ-هلرمنوطيقا الذي تطرحه ا وريمشكل احملللّل حإجياد  نحاول"س  

ن يالّلذ اهنيجتّ مل الث عن تكاكّل من التفسري والفهم. فالبحل اكارثي  أراه تعارضيف  خاّصةواملتمّثل 

فهوم ملذي يتطّلبه امنوطيقا للهر د التّوجه اجلدي...عن إذن فصلتهما اهلرمنوطيقا الرومنسية سيعرّب لطاملا 

 الّنص."

 عن عملية كورري ّدثحتية، يه يف عالقة التفسري والفهم والّّت يراها تكاملمّث بعد عرضه لرأ     

ت ضاف لثة اثعملية  ويل ليسيرى أّن التأحيث  . جّتاهنيهذين ال يفالتأويل؛ وابلتحديد عن موقعها 

 الفهم والتفسري، ولكّنه شكل من أشكال الفهم:       إىل عمليّت

« Interpretation is not a third term, nor, as I shall demonstrate, the name of the 

dialectic between explanation and understanding. Interpretation is a particular 

case of understanding. »2 

                                                           
1 -Op. Cit.  
2 -Ricoeur, Paul, Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, Texas Christian University 
Press, Forth Worth, 1976, p. 73. 
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 ،اول توضيحهلذي سأحانحو ال"ليس التأويل مصطلحا اثلثا ول اسم اجلدلية بني التفسري والفهم على 

 وإمّنا هو حالة خاصة من الفهم."

كل املش  تشّكلهي الّّت  كذلا هبلكّن الكيفّية الّّت يّتم  ،عملّية الفهم يف إطارالتأويل  درجإذن، ين

 :ريكوراألساسي املطروح يف اهلرمنوطيقا حسب 

 « Le problème herméneutique concerne la nature de l’acte de comprendre en 

rapport à l’interprétation des textes. »1     

تالف ؤثر اخيكما فأبّن الرتمجة تطرح مشكلني على قدر متساو من الصعوبة؛  ريكور يرى     

. فكّل حقبة  عليها أيضاالثقايف اعدر التبالّلغتني املنقول عنها واملنقول إليها على عملّية الرتمجة، يؤثّ 

الّّت  والخرتاعات لتطوراتكذا او ابلظروف احمليطة واملتعّلقة ابجلانب السياسي والقتصادي زمنية تتأثر 

 رتمجة يؤثرلا وما يؤثر يف جتعل الرؤى ختتلف يف حقبة أخرى، وهذا ما يؤثر يف عملية الرتمجة كذلك.

 يف التأويل:

 « La distance culturelle peut jouer le même rôle que la différence des langues : 

l’interprétation est alors dans la même situation que la traduction d’une langue 

étrangère. Dans tous les cas, il s’agit de vaincre une distance culturelle. »2  

 ذينفسه ال وقفملاويل يف التأاختالف الّلغات؛ ف ؤّديهالثقايف الدور نفسه الذي ي تباعدال ؤّدي"قد ي

 قايف."الث دتباعيف كّل احلالت، ينبغي التغّلب على ال .ترمجة لغة أجنبيةفيه تكون 

 

                                                           
1 -Ricoeur, Paul, Herméneutique : Cours professé à l’Institut Supérieur de Philosophie de l’Université 
Catholique de Louvain 1971-1972, Fonds Ricoeur, Louvain, 2013, p. 8. 
2 -Ricoeur, Paul, Herméneutique, p. 8. 
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 لريكور: القوس اهلرمنوطيقي

ريه، لى تفسعوات مساعدة برتمجة الّنص املقّدس ودعا إىل اتّباع ثالث خط ريكورلقد اهّتم      

لثالث الّّت اخلطوات ذه اتتمّثل هذه اخلطوات يف فهم مسبق هلذا النص، مث تفسريه ففهمه. تشّكل ه

 نبلتماألملاين االهويت امل العند مناقشة كتاب الع ابلقوس اهلرمنوطيقيما أمساه  ريكورأكّد عليها 

Bultmann: 

 « Le débat autour de l’œuvre de R. Bultmann a amené Ricoeur à 

établir pour l’exégèse biblique la nécessité de parcourir, comme pour 

tout texte, ce qu’il appelle volontiers un « arc herméneutique »… la 

trajectoire complète de l’interprétation part de la précompréhension 

qu’apporte tout lecteur face au texte, traverse le moment de 

l’explication du sens objectif pour aboutir à la compréhension de la 

signification. »1 

عن  ور مبا أمساه املر جة إىلعلى احلا، النقاش الذي دار حول مؤلَّف ر. بلتمان ، بعدريكور أّكدلقد "

حيث ينطلق .. .صوصغريه من الن"القوس اهلرمنوطيقي"، وذلك لتفسري النص املقّدس و  طيب خاطر

 املعىنة تفسري ر بلحظ ميّ ، مثّ لنّصهكّل قارئ   ي حيملهاملسار الكامل للتأويل من الفهم املسبق الذ

 فهم الدللة." من أجل ملوضوعيا

ل إّن رّة واحدة، بول م طحياعلى املهّتم ابلنصوص املقّدسة أّل يفّسرها س ريكور،ـفبالنسبة ل     

 ي الذي حيملهاحلقيق معىنالتفسري املعّمق واملتعّدد هلا يسهم يف حتقيق فهم أفضل وأقرب أكثر لل

 الّنص:

                                                           
1 -Amherdt, François- Xavier, Op. Cit, p. 375. 
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 « Au dualisme méthodologique, Ricoeur substitue une dialectique : « Expliquer 

plus pour comprendre mieux ». »1  

 ""أفضل. لفهم الثنائية املنهجية ابجلدلية اآلتية: "التفسري أكثر ريكور"لقد استبدل 

 على املرتجم اس وجبص حسّ تنطبق هذه الفكرة األخرية على الّنص القرآين بدوره، فبما أنّه ن     

وس بتطبيق الق هحني أنّ  ص. يففهم حقيقة الدللت الّّت يتضمّنها هذا النّ ىل إتفسريه بتمّعن للوصول 

ين الّنص القرآ ن مفّسريكو  اهلرمنوطيقي عليه، سنصطدم بعقبة اخلطوة األوىل وهي الفهم املسبق، فقد

قا صور فهما مسبأن يتّ  نّيةعلى داينة أخرى، فكيف ملفّسر ومؤّول مشبع ابألعراف واملعتقدات النصرا

 قرآن الكرمي؟لل

 La théorie du sens ou théorie: يةنظرية التأويلالنظرية املعىن أو -3-2-2

interprétative 

نعه، قد  ترمجات ت قوصول إىلن المإّن املشاكل الّّت تواجه املرتجم املمارس للرتمجة والّّت متنعه      

ت رابت والنظراين املقاموعة جعلت ثّلة من املهّتمني هبا يتخّصصون يف اجلانب التنظريي بعرضهم جملم

ت صحيحة ى ترمجاول علصوتساعد املرتجم على احلوالصعوابت الّّت ت سهم يف التقليل من املشاكل 

من  Danica Seleskovitchدانيكا سلسكوفيتش إىل حّد ما. على رأس هؤلء املنظرين جند 

 املدرسة العليا للمرتمجني واملرتمجني الفوريني:

« One of the first translation theorists to become interested in the cognition of 

translation was Danica Seleskovitch of ESIT; Paris. »1 

                                                           
1 -Revaz, Françoise, Introduction à la narratologie : Action et narration, Groupe de Boeck, Bruxelles, 1ère edt, 
2009, p. 39. 
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نظّري مس، من أوائل  بباريوريني"تّعد دانيكا سلسكوفيتش، من املدرسة العليا للمرتمجني واملرتمجني الف

 الرتمجة الذين غدوا مهتمني مبعارفها."

. Marianne Lederer ماراين ليديرارّن امسها قد ارتبط بنظرية أّسست هلا مع إحيث        

رغبة يف  عتمدوهايث ااستقطبت اهتمام الكثري من الدارسني واملمارسني للرتمجة؛ ح وهي نظريّة

 :"نظرية املعىن"ت عرف هذه النظرية ابسم  ،تسهيل عمل املرتجم

« The most prominent case in point is the so- called théorie du sens, the school 

of thought formed and led by Danica Seleskovitch at ESIT in Paris in 

conjunction with Marianne Lederer. »2 

 دانيكا ت على يدقامة مدرس فهي؛ يّوضح ذلك"تّعد النظرية املّسماة "نظرية املعىن" أبرز مثال 

ن مارايمع  لتعاونهتا ابث قادحي ،ابملدرسة العليا للمرتمجني واملرتمجني الفوريني بباريس سلسكوفيتش

 ."ليديرار

بنّي ابريس، أن ت  مدرسةيفبية فحاولت من خالل هذه النظرية الّّت استقتها من تدريسها للرتمجة التعاق

 الطريقة الّّت يكون عليها عمل املرتجم:

« As Seleskovitch herself had mainly amassed her interpreting experience in the 

consecutive mode, she focused on that mode and developped a first theoritical 

                                                                                                                                                                                     
1 -Gile, Daniel, Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, John Benjamins Publishing 
Company, Revised Edition, Amsterdam/ Philadelphia, 2009, p. 252. 
2 -Gile, Daniel, Getting started in Interpreting Research : Methodological Reflexions, personal accounts and 
advice for beginners, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/  Philadelphia, 2001, p. 201. 



 طرق ترجمة القرآن الكريم                                                                                                                                   الفصل الثالث: 

 

200 
 

model of how, in her opinion, it worked. This resulted in her well- known theory 

of deverbalisation or théorie du sens. »1 

 سلسكوفيتش د ركّزت، فقيف التأويل حسب النموذج التعاقيب ارهبا"ومبا أّّنا قد مجعت بنفسها جت

مثرة  كونلت -ظرهانيف - الكيفية الّّت يعمل هبا يشرح على هذا النموذج وطّورت أّول منوذج نظري

 "ملعىن".ا"نظرية النسالخ الّلغوي" أو نظرية ـبالنظرية املعروفة عبارة عن ذلك 

  ولكن وبعدما لنظرية،اهذه  قد أسهمت هي األخرى يف ماراين ليديراروكما أشران سابقا، فإّن       

 لفورية:على الرتمجة ا هي على الرتمجة التعاقبية، ركّزت سلسكوفيتشكان تركيز 

« The work begun by Seleskovitch with a focus on consecutive interpreting was 

developed further by Marianne Lederer, who carried out a comprehensive 

empirical study of simultaneous interpreting and formulated a model of the 

mental operations comprising the task. »
2 

على  لك لحقاذوَّر طتيب، ليعلى التأويل التعاق الّّت رّكزتسلسكوفيتش على يد  كانت البداية"لقد  

 عمليات ذهنيةل وذجااغت منصحيث  جتريبيةالّّت كانت دراستها للتأويل التزامين  ماراين ليديراريد 

 ."متّثل املهّمة

جيب على املرتجم أن يقوم أبّي إذ فهذه املدرسة هتّتم اهتماما شديدا بنية املتحّدث أو الكاتب،       

ابلنسبة هلم رهني قدرة شيء للتّوصل إىل نّيته وخمتلف مقاصده من وراء ذلك القول. فنجاح التواصل 

 املرتجم على التّوغل يف مقاصد الكاتب أو املتحّدث:

                                                           
1- Dorte, Andres and Behr, Martina, To know how to Suggest… : Approaches to Teaching Conference 
Interpreting, Frank & Timme , Berlin, 2015, p. 22. 
2 -Pochhacker Franz and Shlesinger, The Interpreting Studies Reader, Routledge, London and New York, 2002, 
p. 97. 
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 « Pour l’Ecole de Paris, communiquer revient à traduire le « vouloir- dire » du 

locuteur. »1 

 "ترى مدرسة ابريس أّن التواصل يعين ترمجة غرض املتحّدث."

أّل يتقّيد  َجم منها؛ أية املرت لّلغتؤّكد املدرسة الباريسية على ضرورة انسالخ املرتجم لغواّي عن ا      

فني  ن أصلني خمتللغتني مبمر راي من لغة إىل أخرى وخاصة عندما يتعّلق األذابألمور الّّت قد ختتلف ج

ل اعّل أبرز مث ف واضح.تالّن الخكالعربية والفرنسية. فالدارس لقواعد وحنو وصرف الّلغتني، جيد أ

لّلغة عل يف االف على ذلك هو ترتيب عناصر اجلملة، ففي حني يتّوجب الستهالل ابلفاعل مث

 ة.لّلغة العربيااعل يف ابلف الستهالل ابلفعل مث نتبعه -يف أغلب احلالت–الفرنسية، يتّوجب علينا 

 منطقتطاع عن در املسده قوعليه جيب على املرتجم أن يراعي الختالفات بني الّلغات؛ وذلك اببتعا

عبري عن م بعدها ابلتئ، ليقو لقار لّلغة األصل والهتمام ابملعىن الذي أراد الكاتب أو املتحّدث نقله لا

 هذا املعىن نفسه متّبعا قواعد وحنو وصرف الّلغة اهلدف:

 « L’interprète exprime le message de l’orateur en laissant volontairement de 

côté son vecteur initial, les mots de l’original, pour n’en retenir que le sens. 

Celui- ci se laisse ensuite exprimer tout à fait naturellement dans la langue 

d’arrivée, libéré de la gangue de la langue de départ. »2 

ل  مات األصل كيوهو كل ساسيالناقل األ -وإبرادته-"يعرّب املؤّول عن رسالة املتكّلم، ويرتك جانبا 

 وصول."شرة لغة الق نإذ يتحّرر م يبقي إلّ على املعىن الذي يعرّب عنه بطريقة طبيعية يف الّلغة اهلدف،

                                                           
1 -Guidère, Mathieu, La communication Multilingue : Traduction Commerciale et Institutionnelle, Groupe De 
Boeck, Paris, 1ère ed, 2008, p.16. 
2 -Widlund- Fantini, Anne- Marie, Danica Seleskovitch : Interprète et Témoin du XXe siècle, L’Age d’Homme, 
Lausanne, 2007, p. 189. 
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 رتمجة:ية للاملعىن الّّت غدت نظرية أتويللقد أسهمت هذه املعطيات يف تطوير نظرية 

 « A partir de ces constats, la théorie du sens, devenue la théorie interprétative 

de la traduction (TIT), peut se développer. »1  

 ة."مجرت ة يف الويليأتكن تطوير نظرية املعىن الّّت صارت نظرية أم"انطالقا من هذه النتائج، 

على أمهّية « la traduction aujourd’hui»  "الرتمجة اليوم"يف مؤلّفها  ليديرارحيث تؤّكد       

مّيس  افالتأويل هن ،ؤمترات املد استقت نتائجها من الرتمجة يفقالتأويل يف كّل عمل ترمجي. ومبا أّّنا 

التأويل  لسياسة، وكذاماعات الجتاجلانب الشفهي املعروف ابلرتمجة الفورية الّّت نراها يف املنتدايت وا

صد  أهداف ومقاوصول إىل الالذي عادة ما يسبق الرتمجة؛ إذ أنّنا نقوم بتحليل معّمق للّنص رغبة يف

 الكاتب:

 « Il s’agira ici de dire qu’on ne peut pas traduire sans « interpréter » 

et de rappeler que les bases de la théorie interprétative de la traduction 

ont été jetées grâce à l’observation de l’exercice de l’interprétation de 

conférence. C’est donc volontairement que je joue sur les deux 

acceptions du mot « interpréter » qui renvoie à la fois à la façon dont 

opèrent les interprètes de conférence et à la compréhension en 

profondeur et à la restitution en clair d’un texte étranger. »2  

وأن نؤّكد على أّن أسس النظرية التأويلية للرتمجة  ،"ينبغي أن نقول هنا أبنّه ل ميكننا الرتمجة دون أتويل

التأويل يف املؤمترات. وابلتايل، كان إراداي ميّن أن ألعب على ممارسة قد و ضعت بفضل مالحظة 

املفهومني اخلاصني بكلمة "أتويل" الّّت تشري يف الوقت نفسه إىل الطريقة الّّت يعمل هبا الرتامجة يف 

 عّمق وتوضيح النص األجنيب."املؤمترات وإىل الفهم امل
                                                           

1 -Op. Cit. 
2 -Lederer, Marianne, La traduction aujourd’hui : le modèle interprétatif, Hachette, France, 1ére ed, 1994, p. p 
15. 16. 
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مجة عليمها. فالرت تة أساس شافهمهما كانت طبيعة الرتمجة )شفوية أو كتابية( تعترب امل، ومن هنا       

 ى الّلجوء إىلي األخر هتضي الفورية تقتضي اإلملام بقواعد ومراحل املشافهة، والرتمجة الكتابية تق

 ب:لكاتيف الفهم املعّمق ملقاصد ا الرتمجة الشفوية كمرحلة أوىل للرتمجة رغبة

« Seleskovitch and Lederer (1986) regard oral translation as the foundation of 

translator and interpreter education. »1 

 امجة." والرت رتمجنيأّن الرتمجة الشفوية أساس تعليم امل سلسكوفيتش وليديرار"ترى كّل من 

قيقي الذي عىن احلللم ومبا أّن هذا التأويل ي سهم يف حتقيق ترمجة صحيحة من حيث نقلها      

 بع من الفهمانلتأويل اهذا قصده الكاتب، فإّن الفهم هو العملّية األساسية يف الرتمجة بنوعيها. ف

 املعّمق وحتليل األفكار الّّت يتضمّنها الّنص املراد ترمجته:

«For Seleskovitch (1975), comprehension is the crucial process, and analysis of 

what speaker has said should enable the interpreter to find out what his/ her 

intention is.»2 

ن ن املؤّول ماتب ميكّ ه الكعملية أساسية، كما أّن حتليل ما قال لسلسكوفيتش"يعّد الفهم ابلنسبة 

  نّية الكاتب أو الكاتبة."الوصول إىل

 األفكار الّّت ترفضها مدرسة ابريس:

ل ترى نظرية املعىن أو النظرية التأويلية أمهية يف دراسة اجلانب الّلغوي للّنص، فالنسالخ الّلغوي        

جيعل املرتجم يفصل البنية الّلغوية لّلغة األصل عن البنية الّلغوية لّلغة اهلدف نظرا ملا بينهما من 
                                                           

1 -B. Sawyer, David, Fundamental Aspects of Interpreter Education Curriculum and Assessment, John 
Benjamins Publishing Company, Amsterdam/ Philadelphia, 2004, p. 36. 
2 -Dorte, Andres and Behr, Martina, Op. Cit.  
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ّن . فكما أشران سابقا، فإاختالفات قد تكون جذرية إذا ما تعّلق األمر بلغتني من أصلني خمتلفني

 يكون على املعىن الذي قصده كاتب الّنص املراد ترمجته:رتكيز ال

« En effet, les tenants de ‘la théorie du sens’ refusent d’étudier au plan 

linguistique les modalités de décodage et de codage. »1 

      ."يغو ملستوى اللّ ايز على لرتمدراسة أساليب فك الرتميز وا "وابلتايل، فأنصار 'نظرية املعىن' يرفضون

هتمامها ية، وإمّنا التأويلالنظرية اجلدير ابلذكر أّن الّنص املّتحصل عليه بعد الرتمجة ليس مبتغى ا     

 لّلغةاة األصل إىل ي الّلغىل هينّصب على الطريقة واملراحل الّّت يّتبعها املرتجم لنقل نص من لغة أو 

اط التقاليد وأمنو لعادات ايها الثانية وهي الّلغة اهلدف؛ إذ حيصل من خالهلا انتقال من ثقافة )مبا ف

 التفكري( إىل أخرى ومن حضارة إىل أخرى:

 « La théorie interprétative précise que l’objet de la théorisation 

effectuée, dans le domaine de la traductologie, n’est pas le résultat 

obtenu, ce qu’on appelle couramment le texte en langue cible (ou 

langue d’arrivée), mais l’opération traduisante, c’est- à- dire le 

processus par lequel un texte écrit dans une langue donnée est 

transformé en texte dans une autre langue et un autre 

environnement. »2 

 ، ل ميسّ هدفها من وراء التنظري الذي مّت يف جمال الدراسات الرتمجيةأبّن النظرية التأويلية  ؤّكد"ت

يتمّثل يف  ، وإمّناالّلغة اهلدف )أو لغة الوصول( يف صنّ لعادة اب أي ما يّسمىالنتيجة املتحّصل عليها، 

يف لغة أخرى و نص بلغة معّينة إىل بالنص املكتوب  واسطتهابتحّول العملية الرتمجية أي العملّية الّّت ي

 بيئة أخرى."

                                                           
1 -Gile, Daniel, Regards sur la Recherche en Interprétation de Conférence : Etude de la traduction, Presses 
Universitaires de Lille, Paris, 1995, p. 185. 
2 -Henry, Jacqueline, La traduction des jeux de Mots, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2003, p. p 64. 65. 
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ىل إمثال ال يضطر ليها، فإا واملنقول ابلتطابقات الّلغوية بني الّلغتني املنقول منهاملرتجم ل يهّتم      

يف ترتيب  فكما قد يتصرّ   سم فعال أو صفة يف الّلغة اهلدف.ترمجة السم ابلسم؛ إذ قد حيّول ال

تعطي  -ملثالى سبيل اعل–ية مبا خيدم الّلغة اهلدف، فاجلمل العرتاضمعّينة اجلمل احلاملة ألفكار 

القيود  . فتحّرره منتم هباو خيأ، هااملرتجم احلريّة يف التصّرف؛ فقد يبدأ هبا عبارته أو يضعها يف وسط

 عله يتصّرف يف الّنص حبريّة أكثر:الّلغوية جي

« Le traducteur ne cherche pas à établir des correspondances linguistiques entre 

les structures classifiées que sont les mots, les phrases et les agencements 

syntaxiques. »1 

واجلمل  ل يف الكلمات تتمثّ الّّت "ل يبحث املرتجم عن حتقيق التطابقات الّلغويّة بني البىن املصّنفة و 

      والرتتيب الرتكييب."  

ة وعا من الرتمجناّيها إمعتربة  الرتمجة كلمة بكلمة سلسكوفيتشتستبعد ممثّلة املدرسة الباريسية      

 حّرر من البىنوي والتلّلغاحلرفية، فهي بعيدة عن التأويل الذي يكون فيه الرتكيز على النسالخ ا

 الّلغوية اخلاصة بلغة النطالق:

« Seleskovitch (1968) regarded this as interpreting proper based on 

deverbalisation, whereas proceeding word- for- word was transcoding and not 

really interpreting. »2 

هو التأويل الصحيح املؤسَّس على النسالخ الّلغوي، يف  1أّن هذا (1968) سلسكوفيتش"اعتربت 

 ."حقاحني أّن الّلجوء إىل الكلمة بكلمة هو ترمجة حرفية وليس أتويال 
                                                           

1 -Op. Cit, p. 65. 
2 -Dorte, Andres and Behr, Martina, Op. Cit. 
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 أو النظرية التأويلية:تقييم نظرية املعىن 

ال الرتمجة جمسات يف لدرال أحد ينكر أّن هذه النظرية قد ع ّدت متكئا نظراي للعديد من ا      

 :الشفهّية والكتابّية بنوعيها

« The approach championed by Seleskovitch…was held in high esteem for 

about two decades and has served as the theoritical foundation of a considerable 

number of academic publications on interpreting (and translation). »2 

فقد   ين من الزمن،يل عقدر حبوا...مّدة تقدَّ سلسكوفيتش"لقد مّت تبجيل املقاربة الّّت كانت رائدهتا 

 مجة(."الرت حول التأويل )و  كانت أساسا نظراي لعدد معترب من املنشورات األكادميية

ات املهتّمني ا إىل انتقادتعّرضه ع منبيد أّن هذه السيادة الّّت شهدهتا هذه الرؤية الرتمجية، مل متن      

نسيب وليس  ّن هذا الفهمفبما أ ّنص؛ابلرتمجة. فأبرز انتقاد هو الهتمام ابلتأويل مبعىن الفهم املعّمق لل

ه لفهم ابعتبار اما أّن كطئ.  إىل معىن خا مطلق فقد يوصلنا إىل املعىن احلقيقي هلذا النص أو يوصلنا

خصي وفردي شهو أمر ه، فلأمرا يتعّلق ابلقدرات الذهنية للمرتجم وخيضع للتوّجهات اإليديولوجية 

لّنص. ا هلذا مجنيخيتلف من شخص إىل آخر، فيمكن أن حنصل على ترمجات متعّددة بتعّدد املرت 

 قط:مينات فوخت ارها قائمة على تكهّناتبتعبري آخر، هناك من يستنكر هذه النظرية ابعتب

« it increasingly acquired a bad name and came to be referred to as « personal 

speculation ». »3 

      "لقد صار امسها يكتسب مسعة سيئة كّل مرة أكثر؛ إذ غدا يرتبط ب "التكّهن الشخصي"." 

                                                                                                                                                                                     
 في حديثها عن أهمّية الفهم في العملّية الترجمّية والذي تحّدثنا عنه في فقرات سابقة. - 1

2 -Gile, Daniel, Getting started in Interpreting Research, Op. Cit.  
3 -Ibid. 
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ىن فهي تمامها ابملعه ابهح لنا أنّ تأويلية أو نظرية املعىن، يّتضبعد ما مّت عرضه حول النظرية ال       

 هتّتم بقارئ الّنص املرتجم؛ لذلك اعتربت نظرية هدف وليس نظرية مصدر:

 « En somme, la théorie interprétative de la traduction est cibliste en ce sens 

qu’elle accorde une attention particulière au lecteur cible, à l’intelligibilité de la 

traduction produite et à son acceptabilité dans la culture d’accueil. »1 

وبوضوح  لقارئ اهلدفابكثريا   ّتم"ابختصار، تعّد النظرية التأويلية للرتمجة نظرية هدف ابعتبار أّّنا هت

 لثقافة املستقبلة."الرتمجة املتحّصل عليها، وكذا مبقبوليتها يف ا

 أمهّية الرتمجة التفسريية واملعنوية للقرآن الكرمي:-4

ّد العجم على ح ملسلمنيالعرب وا يرى أنصار ترمجة القرآن ابلتفسري أّن هلا أمهّية كبرية للمسلمني     

 العرب عن عاد غري ابتيفللقرآن الكرمي قد أسهم  -قصدا–سواء؛ حيث أّن وجود الرتمجات املشّوهة 

قرآن مجة معاين اللذا فرت و مل. ه دائما ابلتصرّفات السّيئة الّّت حتدث يف دول العاو دين اإلسالم وربط

 الكرمي وسيلة تردع هذه الشبهات وتضع هلا حدا:

"دفع الشبهات الّّت لّفقها أعداء اإلسالم وألصقوها ابلقرآن وتفسريه كذاب وافرتاًء، مث ضّللوا هبا هؤلء 

 حيذقون الّلسان العريب يف شكل ترمجات مزعومة للقرآن، أو مؤلفات علمية واترخيية املسلمني الذين ل

للطالب، أو دوائر معارف للقراء، أو دروس وحماضرات للجمهور، أو صحف وجمالت للعامة 

  2واخلاصة."

                                                           
1 -Guidère, Mathieu, Introduction à la traductologie, p. 71. 

 .111. 110، ص. ص 2، جمناهل العرفان في علوم القرآنقاني، محمد عبد العظيم، الزر- 2
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ة جّبلها يز تتمّيز مب -ألوربيةول اكالد-من املعروف أّن الدول الّّت ل تعتنق اإلسالم كداينة أوىل       

ّي داينة ل أستنكر أن ت وهي ميزة انمجة عن اتبّاع احلق، فمن املنطقي "العدل"اإلسالم أل وهي 

لطالع على امم من ذه األقد منعت ه ملسو هيلع هللا ىلصتعمل هبذه امليزة. فاملنشورات الكاذبة عن اإلسالم والنيّب 

 إلسالم:احقيقة  نوة علغشاالرتمجة حدا هلذه العوائق وتزيل احيث تضع هذه الداينة واعتناقها؛ 

"إزالة احلواجز والعواثري الّّت أقامها اخلبثاء املاكرون للحيلولة بني اإلسالم وعشاق احلق من األمم 

األجنبية. وهذه احلواجز والعواثري ترتكز يف الغالب على أكاذيب افرتوها اترة على اإلسالم، واترة 

 1أخرى على نيّب اإلسالم."

يقول  لتفسري، فكمالشرح واه اباملبنية على التفسري يف تبليغ القرآن بلفظه ومعنا تسهم الرتمجات     

 السيوطي وابن بطال واحلافظ ابن حجر وغريهم من العلماء:

"إّن الوحي جيب تبليغه. ولكّنه قسمان: قسم تبليغه بنظمه ومعناه وجواب، وهو القرآن. وقسم يصح 

 2لقرآن. وبذلك يّتم التبليغ."أن يبلغ مبعناه دون لفظه، وهو ما عدا ا

 أتكيدها على اجع إىللك ر وابلتايل، قد تكون ترمجة القرآن انجحة إن اعتمدان على نظرية، وذ     

هل وصول اضح يسّ م وو النسالخ الّلغوي والهتمام ابملعىن فقط. فنحصل على ترمجة برتكيب سلي

 الفكرة للقارئ املستقبِّل.

 

                                                           
 .111، ص. م. س- 1
 م. ن. 2
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 خالصة:

اديث ؛ كاألحصوص الدينيةعن الصعوابت الّّت تعرتي ترمجة النيف الفصل الّسابق بعد احلديث      

ذي ليس له ب القرآين الاألسلو  ّيزمتالنبوية الشريفة والقرآن الكرمي، الّّت دلّلنا عليها ابخلصائص الّّت 

ة الكبري  مهّيةب من األهلرو نظري وكذا خصائص فحوى هذا الكتاب الكرمي، توّصلنا إىل أنّه ل ميكن ا

 لرتمجة القرآن الكرمي. 

خرى ألقرآن للغات  هذا امعاينلقد اقرتح العلماء واملخّتصون يف القرآن الكرمي طريقتني لنقل ألفاظ و 

ّتم نها، وفيها ّنعدثّوا قة حتألغراض سامية كنّا قد خّصصنا هلا عنصرا. الرتمجة احلرفية هي أّول طري

راءته ليس قلذي هو بصدد االّنص  هذا لّلغة العربية فنبنّي للقارئ أنّ ابلقرآن يف لغته الّّت نزل هبا؛ أي ا

قيقة هذا حف على لتعرّ االّنص األصل؛ فيأخذ بعني العتبار )إن كانت نيّته اعتناق اإلسالم أو 

ن جهة، مفية مصدريّة ة احلر لرتمجالّدين( أنّه قد توجد أخطاء من اجلانب الّلغوي أو اجلانب املعنوي. فا

 أّن حقيقة قها. غريوصد د على غرابة الّنص من جهة أخرى، هذا ما قد جيعلنا نقتنع بنجاحهاوتؤكّ 

 ن نظم وإيقاعمإليها  ضناانعدام لغة تكافؤ الّلغة العربية من حيث اخلصائص األسلوبية الّّت تعرّ 

قرتحها ة الّّت اخري خرى واألاأل وغريها، جيعلنا نرتاجع عن هذا الرأي وحناول أن جند ضالتنا يف الطريقة

 أهل الختصاص.

 املعنوية النظريةوللمعىن  اهلرمنوطيقاتتمّثل الطريقة الثانية يف الرتمجة التفسريية واملعنويّة؛ فللتفسري      

الّّت غدت ت دعى الـتأويلية لرتكيزها على التأويل مبفهوميه )اجلانب الشفوي للرتمجة والفهم املعّمق 

 .للّنص والذي يسبق ترمجته(
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قرآن نرّكز نظرته على البيقنا لبتط والذيشاليرماخر،  أّما اهلرمنوطيقا، فتعرَّضنا ألهم أعالمها وهم:    

اول مؤّول حيقيقي. م احلعلى الفهم؛ إذ ننطلق من فكرة سوء فهم الّنص القرآين للتّوصل إىل الفه

أنّه  ل غري، بيد ملعاينن ابنتكهّ  شاليرماخر القرآن فك رموز املعاين الّّت يتضمّنها القرآن، فحسب

أبو بكر فسري تأو  لكثرياابن ابلنسبة للقرآن الكرمي هناك تفسريات ملفّسرين خمتلفني ككتاب تفسري 

ّيلة  حتّد من خمتب الّّت الك وغريها من -الذي اعتمدان عليه يف تفسريان لبعض اآلايت- جابر اجلزائري

 يشرتط فيه لملرتجم ّن ااملؤّول الذي قد يصل إىل معاين مغايرة متاما للمعاين احلقيقية حبكم أ

 التّخصص يف جمال الّنص الذي يتعامل معه. 

زلة عن   الكلمة منعنا مبعىنهتمامإىل أتويل موضوعي اب نتّوصل لشاليرماخرابلدائرة اهلرمنوطيقية       

ن املعىن خاص خيتلف ع ها معىنكسبكّل سياق، مّث ّنّتم مبعناها يف العبارة الّّت وردت فيها والّّت قد ت  

 والنغماس يف ب الّنصكاتب شاليرماخر الذي حتمله يف عبارة أخرى. لكّن التأويل الذايت الذي ربطه

وجّل.   عزّ هللاالم كشخصية، ل ينطبق مع القرآن؛ ألّن ليس له كاتب بل هو  حياته وجتاربه ال

مّيز  ورة، وكذا ماأو الس آليةافالهتمام هنا يكون منّصبا على اإلملام ابلظروف الّّت نزلت فيها تلك 

طة انتقاد  قد شّكل نقن الكرميلقرآاتلك الفرتة الزمنية. هذا النغماس يف احلقبة الزمنية الّّت نزل فيها 

نزل  لزمنية الّّت لفرتة ااكّن لمن طرف املهتمنّي ابهلرمنوطيقا بدعوى صعوبة النغماس يف تلك احلقبة، 

ا ابلتايل، فهذسالت. و ملسلفيها القرآن الكرمي معلوم ظروفها ومشاكلها من خالل الكتب واألفالم وا

ه أمر سهل مع مؤّول القرآن الكرمي على خالف النصوص األخرى الّّت   بها.ّّت كاتل حقد جي 
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ي أّن واملؤّول؛ أ الّنص ل بنيأحد أعالم اهلرمنوطيقا، وهو يؤّكد على صعوبة الفص غادامريميّثل      

ون معه ب أن يكي جيمن يرتجم يدخل ذاتيته يف النص، لكّن ذلك ل يصلح مع النص القرآين الذ

فيها  ية الّّت نزلة الزمنحلقبتارخيي بني اموضوعّيا ما أمكن فهو نص حّساس ومقّدس. كما أّن البعد ال

ل القرآن سبقة حو امل القرآن الكرمي وتلك الّّت يعيش فيها املرتجم تساعده على توظيف معارفه

 واإلسالم.

عليه، ففهم و لفهم. كال ا، يتكامل الفهم والتفسري، وما التأويل إّل شكال من أشريكورحسب      

قد حتّدث لّد ما. ىل حإعّمقا يساعده على أتويله بصورة صحيحة املرتجم اآلية أو السورة فهما م

لف من  ختتت الّّت القراءامشاكل، حيث إّن عن النصوص الدينية وما تطرحه ترمجتها من  ريكور

لرتمجات اختتلف   قدجمتمع إىل آخر تؤدي إىل اختالف الرتمجات ل حمالة، لكّن القرآن الكرمي

ول ؤول وزمن نز بني امل زمنيةوجتدر اإلشارة إىل أّن اختالف احلقبة الابختالف التفسري املأخوذ به. 

ا أّكد مهو ما خيالف و فيها،  رتجمالقرآن لن يؤثر يف ترمجة القرآن؛ ألّن معناه اثبت ول دخل لذاتية امل

 من أتثري الفاصل الزمين بني النص واملؤول. غادمريعليه 

رمجتها ول تآلية املراد ن تلك اود مفيحصر اهتمامه يف املقص "نظرية املعىنأّما ابلنسبة ملن يّتبع "     

س إلّ ى(؛ ألنّه لية األخر لّلغيعري اجلانب الّلغوي أّي اهتمام )فيمكنه أن يعرّب عن السم بفعل يف ا

ى، فينسلخ لغة إىل أخر  ويّة منلّلغقالبا يصاغ فيه املعىن. أيخذ املرتجم بعني العتبار اختالفات البىن ا

 هلدف.اغة غواي من ب ىن الّلغة املصدر لينقل املعىن فقط يف قالب يتناسب مع اللّ ل
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املدرسة  لذي تنادي بهلمعىن اصل لممّا سبق ذكره، يّتضح لنا أّن الفهم والتأويل يف اهلرمنوطيقا يو      

عرّب عن تفاظ الّّت أللتعّدد او غته لالباريسية. فالنص املتحّصل عليه بعد الرتمجة ليس قرآان ول يرقى إىل 

ه إن كانت عقل وحدي المعىن واحد؛ فإن كان القرآن يرضي العقل والعاطفة معا، فإّن ترمجته ترض

 حرفية أو العاطفة وحدها إن كانت تفسرييّة.

  

 



صل الرابعـــــــــــــــالف  

  

 

 شرح نماذج المدونة
تحليل الترجمات و

 ومقارنتها
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 حتليل الرتمجات ومقارنتهاو الفصل الرابع: شرح أمثلة املدونة 

 نبذة عن اتريخ الرتمجات الفرنسية للقرآن الكرمي-1

 تقدمي لرتمجات البحث وأصحاهبا-2

 عن رجيي بالشري-2-1

 عن أندري شوراكي-2-2

 زينب عبد العزيزعن -2-3

 مظاهر عامة الستعصاء الرتمجة يف القرآن الكرمي-3

 فيما خيص عنونة الرتمجات الفرنسية للقرآن الكرمي-3-1

 فيما خيص ترمجة البسملة يف القرآن الكرمي-3-2

 ترمجة أمساء سور القرآن الكرمي-3-3

 فيما خيص احلروف املقطعة يف فواتح بعض سور القرآن الكرمي-3-4

 يما خيص ترمجة اإلعالم يف القرآن الكرميف-3-5

 شرح مناذج املدونة وحتليل الرتمجات ومقارنتها -4

 التشابه واالختالف يف القرآن الكرمي -4-1

 الرتادف يف القرآن الكرمي-4-2
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 احلذف والذكر يف القرآن الكرمي-4-3

 التعريف والتنكري يف القرآن الكرمي 4-4

 التوكيد يف القرآن الكرمي-4-5

 خالصة
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 :الرتمجات الفرنسية للقرآن الكرمي اتريخ عن نبذة .1

يف  ، وقد ٌأجنزتابلّلغة الالتينيةكانت   الكرميللقرآن  1أول ترمجة فعليةّن ٌتشري الدراسات إىل أ

وقد طبخت هذه الرتمجة يف أقبية ودهاليز . م حتديدا1143عام  ،يف القرن الثاين عشر امليالدي اسبانيا

 Pierre le بطرس املبجلأو  احملرتم بيرتالفرنسي الراهب الكنيسة الكاثوليكية على يد 

vénérableالقطوين روبرتجنليزي ٌكاّل من  الراهب اإلف  كلّ   الذي ،، رئيس دير كلوين Robert 

de Ketton هرمان الدملاطي والراهب الصريب Herman le Dalmate على الرغم  برتمجة القرآن

فيما هذه الرتمجة  وضعتقد ل. 2ترمجة النصوص العلمية العربيةكان منحصرا يف اختصاصهما   من أنّ 

اإليطالية واألملانية واهلولندية والفرنسية واإلجنليزية  األوربية على غرار غاتاللّ  هاأرضية انطلقت من بعد

 يف ترمجاهتا للقرآن الكرمي.  ،والروسية

 (120) ائة والعشرونامل يفوقالفرنسية للقرآن الكرمي  الرتمجاتمن  عددا كبرياحنصي اليوم و 

ل ترمجة فرنسية للقرآن أوّ  du Ryer André أندريه دو ريهترمجة  وتعد. 3حسب بعض املصادر ترمجة

لت منطلقا ات كما وشكّ ة مرّ وحظيت آنذاك ابنتشار واسع وطبعت عدّ  ،1647الكرمي ترى النور عام 

 Antoine أنطوان غاالنفيما بعد ترمجة  هذه الرتمجة تلت .لرتمجات إجنليزية وهولندية وأملانية وروسية

Galland  كلود إيتني سافاري، مث بعد ذلك جاءت ترمجة أبداتنشر اليت اختفت ومل و  1710عام 

Claude Etienne Savary  ل ترمجة، جاءت أوّ 1840ويف عام  وقد نشرت يف جزأين. 1783عام 

                                                           
 على أن أول محاولة لترجمة القرآن كانت بالفارسية على يد الصحابي سلمان الفارسي.نقول فعلية ألن بعض المؤرخين يجمعون - 1

2 -Voir: Vigiliano, T., «Le Coran des Latins: un impossible décentrement ? Les deux cas exemplaires de robert 
de Ketton et Jean de Ségovie », RHR, n° 78 (juin 2014), p.p. 137-174. 

3-Voir: Trablesi, Chédia, «La problématique de la traduction du Coran»، in: La traduction dans le monde 
arabe, Volume 45, numéro 3, septembre 2000, p.p 400- 411. 
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 كازميريسكي نيآلباملستشرق  قام هبا، حسب املختصنيمقبولة  ابلفرنسية ٌوصفت أبّّنا

وتوالت الرتمجات اليت قام هبا جمموعة من  Kazimirski-Albin de Biberstein،1 نبيربشتاي

   . العربمن العرب ومن غري زت من قبل املسلمني املستشرقني وصوال إىل تلك اليت أجن

الث مراحل ث تعرفقد  غة الفرنسيةالقرآن الكرمي إىل اللّ  ترمجة نّ أميكن القول وبصفة عامة، 

 خصها كما يلي: ة نلّ أساسيّ 

الرتمجة  هدف ا كانّــ ومل .لفرنسيةغة اتينية إىل اللّ غة الاّل الرتمجة من اللّ  وهي مرحلة املرحلة األوىل:

 بدورهافرنسية مجات الالرت  سلكتحماربة اإلسالم حتت وطأة سلطة الكنيسة آنذاك،  طنالالتينية املبّ 

   .خطاءمألى ابألت ين اإلسالمي من خالل صناعة ترمجاتعاليم الدّ وحتريف يف تشويه  النهج ذاته

ملرتمجون يف وحاول ا ،نسيةغة الفر لّ غة العربية مباشرة إىل المرحلة الرتمجة من اللّ  وهياملرحلة الثانية: 

، أي القرآن ل مباشرةهذه الفرتة إضفاء املزيد من املصداقية على ترمجاهتم وذلك ابلنقل عن األص

وي وتراثها النح العربيةغة لّ الدراسة ب الفرنسيني املستشرقني ابهتمامهذه املرحلة  تز يّ مت لقدو  .الكرمي

ولوا القرآن أ حيث ،"جاك بريك" و "رجيي بالشري"من أمثال  ،ت لإلسالم بصلةّـ ما مي كلّ و  واألديب

 .ةالكرمي العناية الكربى ابعتباره املصدر األول لإلسالم والشريعة اإلسالمي

 أنّ  كما سبق وذكران واليّت  ،تينيةالالّ ت عن النسخ  متّ الرتمجات األوىل اليّت  توجهوغري بعيد عن  

 بعض تشويه صورة اإلسالم من خالل ترمجات خاطئة مغالطة، فقد حاول انّصب على هدفها

ة على غرار ين اإلسالمي من جوانب عدّ التشكيك يف مصدر وموثوقية الدّ  بدورهم نياملستشرق
                                                           

1 -Voir : Larzul, Sylvette, « Les premières traductions françaises du Coran, (XVIIe-XIXe siècles) », Archives de 
sciences sociales des religions [En ligne], 147 | juillet-septembre 2009, mis en ligne le 01 octobre 2012, consulté 
le 20 janvier 2018_. URL : http://journals.openedition.org/assr/21429 ; DOI : 10.4000/assr.21429 
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 . 1ب للعرب واإلسالمحّ املـ على الرغم من حماولتهم الظهور بثوب الصديق اجلوانب اللغوية والتشريعية

متيزت هذه املرحلة ابلتحاق مسلمني من العرب ومن غري العرب بركب ترمجة الثالثة: املرحلة 

 بن داوودو الميشواجلزائريني  فاطمة زايدةوصبحي الصاحل و ،حممد محيد هللا :نذكر منهم ؛القرآن

 .2وآخرين

 تقدمي لرتمجات البحث وأصحاهبا:  .2

 اميها وأصحاهبي على تقدأنيت فيما يل-لقد وقع اختياران على ثالث ترمجات فرنسية للقرآن الكرمي 

املفكر و ، "شريرجيي بال"من املستشرق الفرنسي الشهري  وهي لكلّ  -الكرمي للقارئ بشكل مقتضب

 االختيارا يف هذ لناحاو  وقد ."عبد العزيززينب "واملصرية  ،"أندري شوراكي"الفرنكو إسرائيلي 

  .كل منها  لذي حظيت بهاوالزخم وزمن الرتمجة  والدينية املرتجم الثقافيةخلفية  نقاط ثالث: مراعاة

  رجيي بالشري: عن-2-1

 ، غتني العربية والفرنسيةانطق ابللّ مستشرق فرنسي  وهو، Régis Blachère 3"رجيي بالشري"ولد 

يف  وابحثاكان عضوا   .1973من سنة  أوت 7وتويف بباريس يف  1900جوان عام  30مونرتوج يف 

إىل 1935 منويف الفرتة املمتدة ، (1935-1930)العليا ابلرابط يف الفرتة بني  املغربية معهد الدراسات

 أستاذ فشغل منصب، غات الشرقية الشهريةليدّرس اللغة العربية يف مدرسة اللّ عاد إىل ابريس  1950

مديرا ملعهد و  (1970و 1950)ما بني  جبامعة السوربون "دب العريب يف العصر الوسيطملادة "األ

                                                           
 6، مكتبة نور، ص.بالشير سدراسة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية التي أعدها ريجيدي سوريبا ، فو كمارا،أنظر: - 1
، قراءة في كتاب )أوائل ترجمات معاني القرآن الكريم في اللغات االوروبية( لمحمد همام فكري، علي عفيفي ،علي غازيأنظر:  -2

https://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=505،  :25/02/2018تم التصفح بتاريخ. 
وكذا:   blachere-ishttp://www.lenoblecoran.fr/reg/ لالستزادة حول حياة ريجي بالشير يرجى مراجعة الروابط التالية:  -3

http://www.oulamadz.org/2015/09/21/   

https://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=505
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شغل منصب مدير مركز لقد  .1965إىل غاية  1956ابع ألكادميية العلوم من الدراسات اإلسالمية التّ 

العه ابطّ  رفع  و  (1971-1962)ة ما بني ابع للمركز الوطين للبحوث العلميّ املعجمات العربية التّ 

 غة العربية.العميق على اللّ 

  عن ترمجة رجيي بالشري للقرآن الكرمي:*

وعرف عنها  ابلفرنسية 1ملعاين القرآن الكرمي ترمجته ةل مرّ ألوّ  رجيي بالشري، أصدر 1951يف عام 

ويف  ،هغري أنّ  .تسلسل نزول السور القرآنية وليس الرتتيب الوارد يف املصحف الشريفا راعت أّنّ  وقتئذ  

الذي مجع عليه  الشائع الرتتيب األصلي وتبّن  رجيي بالشريعاد ، 1957طبعة جديدة نشرت سنة 

هل ترمجته مبقدمة وافية مع استّ  حيث، القرآن الكرمي يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه

لرتمجة يتناول فيه سورة بتعريف قصري عند بداية ا ، وكان يفرد كلّ تفسري خمتصر آلايت القرآن الكرمي

تبقى من بني أحسن  بالشريترمجة  أنّ  هك فيا ال شّ ومّ أصل التسمية حينا ومكان النزول حينا آخر. 

األوساط يف  تداوالد األكثر هل االختصاص وتعّ الفرنسية للقرآن الكرمي إبمجاع أ الرتمجات

 وال أكادمييا يف األوساط اجلامعية. اا األكثر تدّنّ ، كما أّ ةالفرنكوفوني

 عن أندري شوراكي: -2-2

مبدينة  1917أوت  11يف  Nathan André Chouraqui  2ندري شوراكيأ اناثنولد 

، وكان حماميا، وكاتبا ومفكرا 2007جويلية  9، وتويف ابلقدس احملتلة يوم عني تيموشنت اجلزائرية

ة إىل القدس عام قل من اجلزائر إىل فرنسا ومن ثّ تنّ  .)فرانكو إسرائيلي( وسياسيا مزدوج اجلنسية

                                                           
1 -Voir : Blachère, Régis, Le Coran, Maisonneuve et Larose, Paris, 1966. 

 https://andrechouraqui.comللمزيد عن حياة أندري شوراكي يرجى االطالع على:  -2
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،  (1973إىل  1965)وشغل منصب انئب عمدة بلدية القدس يف الفرتة املمتدة بني  قراستّ  أين ،1965

حول مسألة دمج اليهود  1963إىل  1959ما بني عام  بن غوريونمستشار الرئيس تقّلد منصب كما 

 .ةالقادمني من دول إسالميّ 

   ترمجة شوراكي للقرآن الكرمي:عن *

للجدل  ةوكانت ترمجة مثري ، 1990يف ديسمرب عام  1للقرآن الكرمي شوراكيصدرت ترمجة 

ة بل عمد إىل الرتمجة إىل العربية يف املقام ص القرآين العريب مباشرة إىل الفرنسيّ ل النّ فهو مل ينق؛ ابمتياز

خذ يتّ  شوراكي، وكان (Retraductionرتمجة )ترمجة الة ص العربي إىل الفرنسيّ نقل عن النّ  ل مثّ األوّ 

 التوراة العربية والقرآن العريب. بني التقاربمن اجلذور االشتقاقية للكلمات منطلقا لرتمجاته بغية اثبات 

العهد القدمي )التوراة( والعهد اجلديد )اإلجنيل( بكتبه  :ةالكتب السماويّ  كلّ لوعرف عنه ترمجته 

 األربعة والقرآن الكرمي. 

    عن زينب عبد العزيز: -2-3

يف  ةابإلسكندري 1935جانفي  19يف  Zeinab Abdelaziz  2زينب عبد العزيرولدت 

لقد  .اب املصرينيالكتّ اد ، وعضو يف احتّ زهر واملنوفيةاألجبامعيت  ةاحلضارة الفرنسيّ وهي أستاذة مصر، 

كثر من مخس اهتا منذ أصت معظم مؤلفّ خصّ و  ةة والفرنسيّ غتني العربيّ فت العديد من الكتب ابللّ ألّ 

، . موقف الغرب من اإلسالموإابدة.حماصرة  :فاع عن اإلسالم، نذكر أمهها ابلعربيةللدّ  عشر سنة

وغريها من األعمال الكثرية  وجهان جلاك بريك أين،ترمجات القرآن إىل ، وواإلسالمالفاتيكان و
                                                           

1 -Voir : Chouraqui, André, Le Coran : l’Appel, Robert Laffont, Paris, 1990. 
لتفاصيل أكثر حول حياة الكاتبة زينب عبد العزيز ومسارها العلمي والمهني يرجى تصفح المواقع التالية:  -2

http://alpha.zeinababdelaziz.com/  وhttp://www.lenoblecoran.fr/zeinab-abdelaziz/ 
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  :وابلفرنسية .األخرى

Voltaire Romantique, Le Jeu De L'art Moderne , Aperçus sur: L'ISLAM et 

Le QUR’AN, Le Qur’an – Traduction du sens de ses Versets. 

 .1الفرنسيةغة صاحبة أحدث ترمجة للقرآن الكرمي ابللّ  زينب عبد العزيزد البعض ويعّ 

 عن ترمجة زينب عبد العزيز للقرآن الكرمي: *

العمل و  التدريس ن تركتبعد أ 1992يف ترمجة القرآن منذ عام  زينب عبد العزيز شرعت

ساعة يف اليوم   15األخرية ثان سنوات بواقع  هذه ة هلذه املهمة، وقد استغرقتغ كليّ اإلداري للتفرّ 

 حسبو  .2د يف ترمجات القرآن الكرميالتحريف املتعمّ عن  حديثهايف كما تقول يف أحد حواراهتا 

ع مدى االحنراف اتسّ  ة وأنّ خاصّ  العديد من املآخذ ابقة للقرآنالرتمجات السّ  كلّ ه يوجد يف  فإنّ رأيها، 

العوائق اليت تضعها  ضف إىل ذلك كلّ  .د اترة أخرىتعمّ املتحريف الهو املقصود اترة إىل فيها من السّ 

 ة القرآن بشكل خاص يف وجه املرتجم. العربية بشكل عام وعربيّ غة اللّ 

سة اإلدريسي الفكرية للدراسات عن مؤسّ  3للقرآن الكرمي زينب عبد العزيزوقد صدرت ترمجة 

التوايل على  ،بديباجة ومقدمة طويلتني تناولت فيهمااستهلتها ، ابملغرب 2009واألحباث عام 

غمار هذه  خاصة وأنّ  واحلاجة والدوافع إىل ترمجة جديدة ملعانيه التعريف ابلقرآن الكرمي ،وإبسهاب

 . ترمجتهحترمي وإابحة  ةيّ ن اكتفى املسلمون جبدليف معظم األحيان املستشرقون بعد أاملهمة خاضها 

 
                                                           

كما أنه هنالك  للمفكر اإلسالمي الفرنسي من أصل جزائري، غالب بن شيخ، 2011س أحدث ترجمة بالفرنسية للقرآن الكريم صدرت بباري-1

 . 2009ترجمة أخرى للمفكر الجزائري الراحل مالك شبل صدرت هي األخرى عام 
 8/11/2007، ين فرحاتعز الد  ، د في ترجمات معاني القرآن الكريمتحريف متعم   ،زينب ،العزيزعبد أنظر: -2

http://midad.com/article/211506/ 
3 -Voir : Abdelaziz, Zeinab, Le Qur’an : Traduction du sens de ses Versets, Al Idrissi Intellectual Foundation, 

Maroc, 2009. 

http://alpha.zeinababdelaziz.com/francais/livres/270-le-jeu-de-l-art-moderne-2.html
http://alpha.zeinababdelaziz.com/francais/livres/248-apercus-sur-l-islam-et-le-qur-an.html
http://alpha.zeinababdelaziz.com/francais/livres/248-apercus-sur-l-islam-et-le-qur-an.html
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 القرآن الكرمي:  يف الرتمجة الستعصاءمظاهر عامة -3

ء اهر استعصامن مظ -على سبيل املثال ال احلصر–نة عن عيّ  اآلتية الصفحاتيف  سنتحدث

ل وهلة وّ ن أها ومتالحظميكن ماالت حب ق األمرالقرآن الكرمي بصفة عامة، ويتعلّ مجي يف الفعل الرتٌ 

ترمجة ا و ذاهت  حدّ يفالرتمجة  يف عناوين نواملتمعّ  .الرتمجات الفرنسية على كثرهتا واختالفها مطالعة عند

لة مدى ال حما حظسيالاحلروف املقطعة يف أوائل السور وأعالم القرآن، و أمساء السور و  البسملة

ذه هتنبأ عنها  يتوابت الالصع حينها وسيدرك غة الفرنسية،ة نقلها إىل اللّ قيف طري اختالف املرتمجني

  . الكرمي يف خوض غمار ترمجة القرآن ناتالعيّ 

 : للقرآن الكرمي ةعنونة الرتمجات الفرنسي  فيما خيص -3-1

فهو مبثابة بوابة الدخول إىل الكتاب وله أتثري مباشر يف إنّه ال شّك يف أمهية عنوان العمل األديب، 

ة للقرآن الكرمي يالحظ بال شك مدى الرتمجات الفرنسيّ أمل يف املتّ و  جلب أو دفع اهتمام القارئ،

يسعون قدر اإلمكان إىل االحتفاظ بعناوين و  جيّد املرتمجونفبينما  .تهاعنونيف  احلاصل االختالف

ون أو يرتددّ  مرتمجي القرآن يف املقابل ، جندهاوزمخ  يرتمجوّنا حفاظا على أصالتهااليّت  املؤلفات األدبية

حماولة نقل معانيه، و القرآن الكرمي اترة فنجد "القرآن الكرمي"،  كتاب اإلسالم  يف نقل عنوان ظونيتحفّ 

وال نعلم إخل، وحماولة ترمجة القرآن الكرمي يف أحايني أخرى... ،خرىأاترة  مباشرة والقرآن الكرمي

ومن خالل . عنوان الكتاب مقروان بعبارة "حماولة ترمجة"محلت أغلفة ترمجاته  غري القرآن لكتاب آخر

 :العناوين ميكن تصنيفها إىل فئتني لفرنسية وجدان أنّ لقرآن الكرمي ابا 1بعض ترمجاتعلى  اّطالعنا

                                                           
يمكن االطالع على النسخ الرقمية المصورة والمطابقة لألصل لكل الترجمات التي سنذكرها الحقا على الرابط التالي: -1

http://www.lenoblecoran.fr/ 
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 راحة ابلقرآنمرتمجون عنونوا ترمجاهتم ص: 

 صاحب الرتمجة عنوان الرتمجة ابلفرنسية
Le Coran دونيس ماسون 

Le Coran كازيميرسكي 

Le Coran عبد هللا بينو 

Le Coran سافاري 

Le Coran جون لوي ميشون 

Le Coran مالك شبل 

Le Coran ريجي بالشير 

Le Coran جين غروجين 

 

  عاين...إخل: و ترمجة موأضافوا حماولة ترمجة أ يف العنوان ذكروا كلمة القرآنمرتمجون 

 صاحب الرتمجة عنوان الرتمجة ابلفرنسية
Initiation à l’interprétation objective du texte 

intraduisible du Saint Coran 

 صالح الدين كشريد

La traduction des sens du Noble Coran en 

langue française 

 مجمع الملك فهد

Essai de traduction du coran حركات. أ 

Le Coran, essai de traduction جاك بيرك 

Le Coran, l’Appel شوراكي 

Le Qur’an, Traduction du sens de ses versets زينب عبد العزيز 

L’Alcoran de Mahomet آندريه دو رييه 

Le Noble Coran, nouvelle traduction du sens de 

ses versets 
 حممد شيادمي

Le sens des versets du Saint Qour’ân بورميا عبدو داوودا 
Mahomet, Le Coran إدوار مونيت 
Le Noble Coran et la traduction en langue 

française de ses sens 
 حممد املختار ولد ابه

: "مدخل إىل الرتمجة املوضوعية لنص القرآن الدين كشريدصالح  ايل:والرتمجات ابلعربية كالتّ 

أ. : "ترمجة معاين القرآن الكرمي ابللغة الفرنسية"، جممع امللك فهدالكرمي غري القابل للرتمجة"، 

 ،"الدعوة، القرآن: "شوراكي: "القرآن، حماولة ترمجة"، جاك بريك: "حماولة ترمجة القرآن"، تحركا
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قرآن الكرمي، ال": شيادمي: "قرآن حممد"، دو ريه: "القرآن، ترمجة معن آايته"، زينب عبد العزيز

حممد : "حممد، القرآن"، ومونيتمي"، معن آايت القرآن الكر ": عبدو داووداترمجة معن آايته"، 

  لكرمي والرتمجة الفرنسية ملعانيه".القرآن ا": املختار

 جممع امللك فهد ، يف حني أنّ يعرتف مباشرة بعدم القابلية للرتمجة كشريدالحظ أّن ن

 حركات .حسبا ترمجة معاين القرآن و ّنّ رون على أيصّ حممد املختار و شيادميوزينب عبد العزيز و

 قال معاين مباشرة.حىت كلمة ترمجة و  بجتنّ  داوودا عبدوو ا جمرد حماولةن أّنّ يوضحا جاك بريكو

بقا يقول القرآن ويتبعها ابلدعوة نظرا إىل أن الفعل "قرأ" يف العربية قريب يف كما قلنا سا  شوراكيو

قرآن حممد  فيغالطون القارئ ويقولون إنّه ومونيت دو ريها أمّ  .1العربية من الفعل "قرا" الذي يعين دعا

 طعنا يف قداسته. 

رمجاهتم بعض املرتمجني كانت هلم اجلرأة يف تسمية ت نّ أ ميكن القولوبناًء على ما تقّدم، 

 واكتفواغلبهم من غري املسلمني، فيما يبدو حتفظ آخرين وهم غالبا مسلمون ابلقرآن الكرمي مباشرة وأ

نا تلقائٌي لكنّ  هذا االختالفقد يعتقد البعض أّن  رآن الكرمي أو حماولة نقل معانيه.مبحاولة ترمجة الق

غة ترمجتهم هي قرآن ابللّ  من الفئة األوىل أبنّ  )أو على األقل بعضهم( قناعة املرتمجني من انبعا نراه

مرتمجي  كلّ   غري عند ال الفرنسية واألمر فيه اعرتاف ضمين بقابلية الرتمجة، أو أّّنا حماولة لنقل معانيه

االختالف إمّنا ي فصح هذا  نرى حنن أنّ رتمجة وفيه اعرتاف إبعجاز القرآن. ايل تعذر الالفئة الثانية وابلتّ 

ويف عن ترّدد واضح يف تزكية ترمجة الكتاب املقدس لإلسالم وتقدميها على أّّنا قرآن كرمي بلغة فرنسية، 

 . ل دليل على استعصاء ترمجة القرآن الكرميوّ أد نرى هذا الرتدّ 
                                                           

 .52، ص.2006، 1، نهضة مصر، مصر، طإشكاليات ترجمة معاني القرآن الكريمأنظر: العزب، محمد،  -1
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 : ترمجة البسملة يف القرآن الكرميفيما خيص -3-2

 كتابةثباهتا  إ ون علىفقوهم مع ذلك متّ القرآن أم ال،  آي ها منيف عدّ  ينعلماء الدّ  اختلف لقد

 الثنييف اآلية الث  القرآن، وقد وردت مرّة واحدة يف منتيف أوائل سور القرآن الكرمي عدا سورة التوبة

 يفاستوقفتنا  اليت ،عظمة هذه العبارةإّن  ، بلالكالم هنا مقصدوليس هذا  .من سورة النمل

يف ال وهي ك،  لى قصرهاعاحدة يف الّلغة الفرنسية على صيغة و  املرتمجنيحالت دون اتّفاق  ،عجازهاإ

 وفيما يلي .مالرحيو نالرمحوصفيت  هللااجلاللة  ؛ لفظاحلسناشتملت على ثالثة من أعظم أمساء هللا 

 غةإىل اللّ  نقلها استعصاءبعض معطيات  لنتبني عايناهابعض ترمجات البسملة اليت نستعرض 

 الفرنسية:

 صاحب الرتمجة البسملة ابلفرنسية
Au nom de Dieu le Miséricordieux, par essence et 

par excellence 

 صالح الدين كشريد

Au nom d’Allah le Très Miséricordieux, le Tout 

Miséricordieux 

 مجمع الملك فهد

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très 

Miséricordieux 

 حركات. أ

Au nom de Dieu: celui qui fait miséricorde, le 

Miséricordieux 

 دونيس ماسون

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le 

Miséricordieux 

 جاك بيرك

Au nom du Dieu clément et miséricordieux كازيميرسكي 

Au nom d’Allah, le Matriciant, le Matriciel شوراكي 

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très 

Miséricordieux 
 عبد هللا بينو

Au nom de Dieu clément et miséricordieux سافاري 

Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément جون لوي ميشون 

Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux  شبلمالك 

Au nom d’Allah, le Bienfaiteur miséricordieux ريجي بالشير 

Au nom de Dieu le Miséricordieux plein de 

miséricorde 

 جين غروجين

Au nom d’Allah, le Miséricordeur, le زينب عبد العزيز 
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Miséricordieux 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux دو رييه آندري 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux حممد شيادمي 
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très 

Miséricordieux 
 بورميا عبدو داوودا

Au nom d’Allah très miséricordieux et 

compatissant 
 إدوار مونيت

Au nom d’Allah, le Bienfaiteur, le Miséricordieux جيل فالوا 
Au nom de Dieu le Très Miséricordieux, le Tout 

Miséricordieux 
 حممد محيد هللا

 العبارة، وحي إليها قصريلسهولة اليت قد ابضح أّن البسملة ليست من خالل الرتمجات أعاله، يتّ      

 : احلسنأمساء هللا يكمن يف نقل التباين وال شّك يف أّن سبب هذ .وهنالك عدم توافق يف ترمجتها

فظ ابللّ ٌٌيتفظ رة وات Dieuسي: فظ الفرناترة ابللّ  يٌنقل هللالفظ اجلاللة د جفن هللا، والرمحن، والرحيم،

 . Allah مع رمسه أبحرف التينية العريب

 :"تعليق وتعقيب على ترمجة لفظ اجلاللة "هللا 

وص الدينية رمجة النصمن املسائل الكثرية واملطروحة يف تهي واحدة  "هللا" ترمجة لفظ اجلاللة

ختالفها على ا-ت غافعلى الرغم من امتالك اللّ اإلسالمية بشكل عام والنص القرآين بشكل خاص. 

لنصرانية اليهودية وا د الثالث؛دايانت التوحي وكذا تشاركر هبا عن معن األلوهية، ّـ ألفاظا تعب -وكثرهتا

القرآنية  ا يف دالالتهتلف كثري خيفظ العريب "هللا" اللّ  أنّ  ، إالّ قدات واألفكار عمومابعض املعتواإلسالم 

 اإلسالمية.

 منفظ العريب "هللا" الذكر بني االحتفاظ ابللّ  السالفةأترجحت ترمجة لفظ اجلاللة يف الرتمجات 

وبني استعمال املقابل الثقايف الشائع يف  ،«Allah»نقحرته )نقل حريف( أبحرف التينية  خالل
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ثة جدل وجتاذب   واحلّق أنّ  الكلمة ابحلرف الكبري.كتابة ، مع  «Dieu»الفرنسي  الالتيينالتداول 

غات األجنبية على العموم، غة الفرنسية وسائر اللّ كبريين حول كيفية ترمجة لفظ اجلاللة "هللا" إىل اللّ 

لون املكافئ خيار النقحرة وحجج من يفضّ وفيما يلي نستعرض بعض حجج ودالئل من يدعمون 

 : الثقايف

وهم «Allah»التينية  فظ العريب ورمسه صوتيا أبحرفاالحتفاظ ابللّ  لونيفضّ  ذينابلنسبة للّ 

بقدر ما هي يف معاين ذاهتا  املشكلة األساسية ال تكمن يف احلروف يف حدّ  ، فإنّ مسلمون عادة

التسليم مببدأ أزلية . فمن جهة، ل على اإلله املعبود حبق عند املسلمنيسم الذي يدّ ودالالت هذا اإل

وح احملفوظ بلسان عريب مبني، املكتوب يف اللّ  -عقيدة أهل السنة واجلماعةذه وه–القرآن الكرمي 

وابلعودة إىل العربية "هللا" هي األصل وليس غريها. ومن جهة أخرى، الكلمة  القول أبنّ  يفضي إىل

، nom isolé (propre)لفظ اجلاللة "هللا" هو اسم جامد  والتسليم بقول البعض أنّ  الرتكييباملستوى 

من فق الكثريون ومن جانب آخر، يتّ  لكن ذا بل وواجبا.بّ فظ العريب أمرا حمجيعل خيار االحتفاظ ابللّ 

،  1من أله أيله ألوهية nom dérivéلفظ اجلاللة "هللا" مشتق  أنّ على ين تصاص وعلماء الدّ هل االخأ

 خيارات تٌرمجية أخرى.  يقضي بوجودجه وهذا التوّ 

ال تغطي  Dieuين يتبنون خيار النقحرة الصوتية ٌيتّجون بكون الكلمة الفرنسية الذّ ف وعلى هذا،

لوهية، ولذلك صور اإلسالمي ملفهوم األلنقل التّ  منظومة معاين أمساء هللا احلسن األخرى وال تكفي

ما ولو لّ إىل حد ما إذا كان متلقي الرتمجة م   صائبا، وهذا قد يكون Allahستخدام كلمة ينادون اب

لقي جاهال ابأللفاظ العربية خاصة يف حال كان املتّ و املفردات العربية اإلسالمية، لكن بقدر يسري من 

                                                           
 .116، 114تح: مجموعة من األساتذة، دار المعارف، القاهرة، ص. ص ، لسان العرب أنظر: ابن منظور،- 1
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يكون األقرب إىل نفسه وفهمه أن نرتجم له املعن بدال من النقل احلريف هذا،  فرمبااإلسالمية منها، 

ابلغرض املرجو من وراء الرتمجة الذي هو نقل املعن الصحيح للمتلقي، الّلهم  تفيالنقحرة ال  ذلك أنّ 

ودالالت املفردة العربية يف سياقها معاين سلسلة  يشرح فيها شيةمبالحظات هامإال إذا استعان املرتجم 

كما املتلقي  ، و جوء إىل احلواشي بغية الفهمالكثريين يستثقلون اللّ  على الرغم من أنّ  اإلسالمي القرآين،

 عامل حاسم ومؤثر يف خيارات املرتجم. نعلم، 

 تعريف التايل: غة الفرنسية وأمساء االعالم الللّ ايف معجم  Allahوقد ورد يف معن كلمة 

"Allah : nom de dieu unique dans l’islam1". 

لفظ اجلاللة "هللا"  "هللا" هو اسم اإلله األوحد يف داينة اإلسالم، ويفهم من هذا التعريف أنّ  أي:

 يوحي بهقل هذا ما غات األخرى، أو على األمبعن التوحيد لديه مقابالت مبعن التوحيد أيضا يف اللّ 

الدايانت ملا قال )يف  ص بكلّ مبعن التوحيد ختتّ  Allahكلمة "هللا"   نّ ه لو سلم أبالتعريف، ألنّ  هذا

 ,dans les religions monothéistes (judaïsme: مثال ، ولقالdans l’islamاإلسالم( 

christianisme, islam) .)أي يف دايانت التوحيد الثالث )اليهودية، واملسيحية، واإلسالم ، 

، Dieu ة الفرنسيةلفظ اجلاللة ابلكلم إىل ترمجةذهب الفريق اآلخر يرمبا من هذا املنطلق، 

ت ذاهتا اليت ٌيملها الفرنسية حتمل الدالال Dieuيتبادر إىل الذهن هذا السؤال: هل كلمة عندها و 

 فهوم التوحيدمرنسي على ق، هل ينطوي املقابل الف؟ ومبعن أدّ عربية القرآنلفظ اجلاللة "هللا" يف 

l’Unicité  الذي هو أساس العقيدة اإلسالمية الصحيحة؟ 

                                                           
1 - Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, Le robert Mini, langue française et noms propres, Paris, 1995. 

p.20. 
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 :يف املعجم الفرنسي Dieuنظرة على تعريف معن كلمة  لنلق إذن

"Dieu.n.m. (dans le monothéisme) être éternel, unique, créateur et juge. Avec 

article : Le Dieu des juifs( Yahvé, Jéhovah), des chrétiens (Dieu), des 

musulmans (Allah).1" 

  نّ بوضوح إىل أ ، ويشرييف املعجم ذاته Allahكلمة خبصوص تعريف  هذا التعريف يؤكد ما قلناه 

وحيد من حيث تعبريها عن مفهوم التمتكافئة  Allah، وJéhovahأو  Yahvéو، Dieuكلمات: 

   املعن ذاته.  هاكلّ وتؤدي  

 أيضا حججهم فلهم Dieuالذين يفضلون مقابلة لفظ اجلاللة "هللا" ابلكلمة الفرنسية ا أمّ 

 خاصة وأنّ جنيب؟ ألا ئالقار يتلقاها وال نبايل كيف  Allah، فهل تكفي النقحرة فنقول غاهتمومسوّ 

 أن يفهمها القارئ هو إله املسلمني! وهل من املهم فعال Allah نّ الكثريين يقولون أو يعتقدون أ

 نشغاله أبموراأو حىت  مل يفهمها جلهله أو رفضه فهم من الكلمة العربية؟ وماذا إناألجنيب كما يٌ 

 أخرى غري البحث يف الكتب واملعاجم؟

ل استخدام املقابل الفرنسي هذه التساؤالت إذا خماوف الصف الثاين الذي يفضّ  كل كلّ تشّ  

Dieu ّلفظ  لة أخرى على أنّ ة من يقدم أدّ ثمّ ف، مدى مشروعية هذه احلججض النظر عن . وبغ

مقال عن جملة ، ففي Gottواألملانية  God واإلجنليزية Dieuاجلاللة "هللا" مكافئ للكلمة الفرنسية 

ا إذا كان املسلمون رح سؤال على الرئيس األمريكي عمّ ، طٌ New York Sunمريكية األ نيويورك سان

نا مجيعا نعبد اإلله ي له اليهود واملسيح، فأجاب قائال: "أعتقد أنّ يعبدون اإلله ذاته الذي يصلّ 

                                                           
1 Op. Cit  p 207 
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ة مستوايت، ففي حركة الكشافة األمريكية، اجلدل يدور على عدّ  . ويقول صاحب املقال أنّ 1نفسه"

، يف (I will do my best to do my duty to God) :يف عبارة Godيستعمل املسلمون كلمة 

ويتابع صاحب املقال قائال:  Allah.2نظرائهم الربيطانيني يستعملون يف العبارة ذاهتا كلمة  حني أنّ 

كتسي أمهية كبرية، لنالحظ ي Allahريف كلمة تع قد يبدو هذا جمرد خالف داليل بسيط، إال أنّ 

 Je témoigne qu’il n’estالرتمجتني لعبارة التوحيد العربية: )أشهد ان ال إله إال هللا(، األوىل تقول: 

de Dieu qu’Allah :والثانية تقول ،.Je témoigne qu’il n’est de divinité que Dieu  تؤكد

اليهود واملسيح  أنّ  افرتاضهذا يف ، وAllahاإلسالم ميلك إالها خمتلفا يدعى  نّ الرتمجة األوىل على أ

هو الكلمة العربية املقابلة لكلمة  Allahلفظ  نّ  حني تشري الرتمجة الثانية إىل أيف فا.عبدون إالها مزيّ ي

Dieu الدالة على التوحيد unicité، 3منيهناك رابط مشرتك بني اليهود واملسيح واملسل وابلتايل .

 analyseمن خالل ثالثة مستوايت حتليلية؛ فبتحليل قرآين  ويؤكد صاحب املقال على هذا الطرح

coranique املسلمني هو نفسه إله اليهود واملسيح،  إله نّ ح مرارا وتكرارا على أالقرآن يلّ  أنّ  جند

هجْم ۖ  ﴿َواَل : اآلية القرآنيةودليله  َاِدلجوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالا اِبلايِت ِهَي َأْحَسنج ِإالا الاِذيَن ظََلمجوا ِمن ْ ُتج

جَنا َوِإَلَهجكجْم َواِحٌد َوََنْنج َلهج مجْسِلمجو  َنا َوأجنِزَل ِإلَْيكجْم َوِإَلَه )العنكبوت:  َن﴾َوقجولجوا آَمناا اِبلاِذي أجنِزَل ِإلَي ْ

من  كلّ   داينة اإلسالم جاءت بعد  أنّ يبنّي  analyse historiqueحتليال اترخييا  نّ (. كما أ46

م عقيدة اإلسالم إبراهيم تقدّ ه سابق هلاتني الداينتني، و نّ  اإلسالم يزعم أنّ اليهودية واملسيحية، غري أ

َولَهِكْن َكاَن َحِنيًفا مجْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن َما َكاَن ِإبْ َراِهيمج يَ هجوِدًّيا َواَل َنْصَرانِياا ﴿ول مسلم: ه أنّ على أ

ما هي نسخ لإلسالم ّـ اليهودية والنصرانية إن (. وعليه يعترب اإلسالم أنّ 67)آل عمران:  ﴾اْلمجْشرِِكنيَ 
                                                           

1 -Voir: Pipes, Daniel, Is Allah God?, in New York sun, 2005, Adaptation française: Alain Jean-Mairet. 
2 -Ibid. 
3 -Ibid. 
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فق يف اجلوهر، وهذا التوجه أيضا يستوجب تتّ  ض اإلخالل على مستوى التفاصيل يف حني أّّنافيها بع

 ذاته الذي هو إله إبراهيم. ابإلضافة إىل وجود حتليل لغوي هذه الدايانت الثالث تشرتك يف اإلله أنّ 

analyse linguistique  ّكلميت  يثبت أن God  وGott  اإلجنليزية واألملانية على التوايل تكافئان كلمة

Dieu   ّكلمة   الفرنسية، وأنAllah  املعن قد يؤكده التقارب هي املكافئ يف العربية، وهذا التماثل يف

، Allahوهي متقاربة مع كلمة  Elohimهي   Dieuاحلاصل بني هذه املفردات؛ ففي العربية كلمة 

على قاعدة عربية ي ترتكز ّـ ، ويف لغة مالطا التAllahaهي   Dieuوابآلرامية اليت هي لغة اليسوع 

من  أغلبية اليهود والنصارى إنّ ، مث Allaهي   Dieuغلبيته كاثوليكية كلمة ويتحدث هبا شعب أ

 Les coptesابستثناء أقباط  Dieuللحديث عن   Allahيتحدثون العربية يستعملون غالبا كلمة 

القدمي واجلديد يستعمل أيضا هذه  العربية بعهديه املقدس يف نسختهالكتاب  ، كما أنّ 1مصر

 .2الكلمة

األلوهية  ي تزعم أنّ ّـ عقيدة التثليث التعقائدي ابلقول إّن  من منظورهذا الزعم على رّد الميكن و 

تتجلى يف ثالثة أقانيم هي األب واإلبن والروح القدس، تتعارض بشدة مع معتقد التوحيد يف اإلسالم 

فظ العريب وعلى صعيد لغوي حبت، جند أّن اللّ  بل وفيها شرك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، 

وال يثن، وال أييت  " ال جيمعفظ العريب "هللااللّ شيء آخر، ف Dieu سيةشيء والكلمة الفرن"هللا" 

ي تقدم ّـ هذه الصيغ الت بكلّ  يتالذي أي Dieuفظ الفرنسي اللّ  أداة، على عكسمؤنثا، وال تسبقه 

 .3ذكرها

                                                           
1 -Op. Cit, p.7. 
2-Voir :  Bucaille, Maurice, La Bible, Le Coran et la science, Editions Seghers, Paris, 1978, p. 64.  
3-Voir :  Hadroug, Mimouni, L’Islam Agressé, Entreprise nationale 
Bucaille du livre « ENAL », L’Algérie, 1990. p. 69. 
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بصورته  ظ اجلاللةلفب أّن اجلمع بني اخليارين يكون أفضل؛ فيؤتى ،وحنن نعتقد وهللا أعلم

ف لفظ عرّ وضيح، ي  للتو ، وزايدة على ذلك بني قوسني Dieuفظ الفرنسي للّ اب ويتبع بعدهالعربية، 

العربة ف لة،مفصّ امشية من خالل مالحظة هاإلسالم يف مقدمة الرتمجة أو اجلاللة "هللا" وفق عقيدة 

 . "هللا" فظ بقدر ما هي يف حتديد مفهوم لفظ اجلاللةليست يف اللّ 

 لتالية: الفرنسية ا ابأللفاظ والعبارات تاقلن   تنياللّ  الرمحن والرحيمصفيت  وأنيت اآلن إىل

 "الرمحن" لفظ   الرتمجات ابلفرنسية
- Le Miséricordieux par essence 

- Le Très Miséricordieux 

- Le Tout Miséricordieux 

- Celui qui fait miséricorde 

- Clément/ Le Clément 

- Le Matriciant 

- Le Miséricordieux 

- Le bienfaiteur 

- Le Miséricordeur 

 
 

 الرمحن
 

 

 "الرحيم" لفظ   الرتمجات ابلفرنسية
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- Le Miséricordieux par excellence 

- Le Tout Miséricordieux 

- Le Très Miséricordieux 

- Le Miséricordieux/ Miséricordieux 

- Le Matriciel 

- Le Clément 

- Plein de miséricorde 

- Compatissant 

 
 

 الرحيم
 

 

 والرحيم:  نتعليق وتعقيب على ترمجة صفيت الرمح 

ة، سع طرق خمتلفتوء إىل لّلجاب ه قد مّت نقل كّل من الّلفظتني "الرمحن" و"الرحيم"نالحظ إذن أنّ 

ملها ـّي حتاين التاملع يف اإلحاطة بكلّ  واضحة ل على صعوابتما يدّ ّـ وهذا إن دّل على شيء فإن

 ، ويفالرتمجات د واختالفتعدّ  يف شكلملرتمجني ان، وهو ما انعكس عند اتالعربيان تان القرآنيتفظاللّ 

 هذا نرى دليال آخرا على تعذر الرتمجة يف نص القرآن الكرمي. 

ت هللا ة من صفاقني من صفة الرمحة، وهي صفالرمحن والرحيم يف كوّنما مشتّ  يشرتك امسا

على كوّنما ن الب األحياقال يف غمسني قد ن  إلا أنّ الحظ يف الرتمجات الفرنسية واملسبحانه وتعاىل، 

مية، وجدير ص ابلعلذي اختأمساء هللا احلسن األخرى عدا لفظ اجلاللة هللا ال صفتني وكذلك كلّ 

الصفتني  من كون وعلى الرغم صفات هللا تعاىل تطلق على مجيع أمساء هللا احلسن. نّ ابلذكر أ

بني معاين  قفرّ تخرى عوامل لغوية أو االستعمال القرآين  نّ أ تقاربتني جدا من حيث املعن إالّ م

  :فريقني يفها إىلي ميكن تصنّـ املرتمجون أتكيده من خالل ترمجاهتم الت لالصفتني، وهو ما حاو 
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وكذا  رحيمرمحن والاحلفاظ على جذر كلمة الرمحة املشرتك بني صفيت ال لالفريق األوّ  حاول

مع  miséricordieuxية الفرنس، فنقل اإلمسني بلفظ واحد يف صيغة املبالغة اهلامة يف أتويل املعن

 toutو adverbes d’intensité: très جوء إىل صيغة املبالغة عن طريق إضافة ظريف املبالغةاللّ 

ن ع لك من يعرّب فهنا يغةل اختالفا يف استعمال هذه الصني، ومع ذلك نسجّ تفظاللّ  للتفريق بني معاين

ك، وهذا كس ذلعوهنالك من ذهب  trèsويف اسم الرحيم ب  toutصيغة املبالغة يف اسم الرمحن ب 

مثال،  فاسريفي التف ،دالالت قرآنية عميقةما ٌيمالنه من  مسني بكلّ ر نقل اإلتعذّ  دليل آخر على

نني يوم ابملؤمقط فالرحيم ختتص  "رمحة" نّ ختتص جبميع البشر يف حني أ الرمحن "رمحة" أنّ  جند

 القيامة. 

، ففيما صفيت الرمحن والرحيمغة الفرنسية لنقل لفظني خمتلفني يف اللّ  فاستعمل ،الفريق الثاينا مّ أ

 clément صفيت، miséricordieux ق بصفة الرمحن، جند إضافة إىل الصفة الفرنسيةيتعلّ 

مل تشاولئن ي النعمة. ّـ غة العربية املنعم أو احملسن أو ولي تعين يف اللّ ّـ هذه األخرية الت، bienfaiteurو

 عنها الرمحان وسعت الدنيا أبكملها وبعبادها ي عرّب ّـ الرمحة الت هذه املعاين فإنّ  معن الرمحة كلّ 

الرمحة غة العربية ا يف اللّ مفنجد من معانيه األخرينيالصفتني  منهم والطاحلني، غري أنّ  الصاحلني

حملها أمساء هللا احلسن على غرار الرحيم والرؤوف والرأفة واحللم، ومعظمها صفات تـة والشفق

 la formeبعض املرتمجني أغفلوا صيغة التعريف  نّ مث إ، فكيف ترتجم هذه األمساء إذن؟ واحلليم...إخل

définie  ّلتعريف، أمساء هللا احلسن واردة اب ة جدا يف العربية، إذ كما هو معلوم كلّ وهي نقطة مهم

، فإذا انتقلت هذه الصفات من ذات هللا تعاىل إىل وصف االنسان فة على البشروال جيوز اطالقها معرّ 

 . وجب تنكريها
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 clémentصفيت  miséricordieuxفنجد أيضا إضافة إىل كلمة  ،علق بصفة الرحيما فيما يتّ أمّ 

وهذا وصف ال جيوز اطالقه على هللا هذه األخرية اليت تعين "املتعاطف"، ،  compatissantوأيضا 

تعاطف مع قد هللا  نّ بديهي عندما نعلم أوجل عند املسلمني، بينما عند النصرانيني هو أمر  عز

 1بنه املسيح عيسى عليه السالم!اب التضحية البشرية من خالل

عن املألوف يف نقل البسملة، األوىل متعلقة نوعا ما إىل حالتني خارجتني  ويف السياق نفسه، نشري

 leو le matriciant :فظنيابللّ الرحيم إذ ينقلها على التوايل لصفيت الرمحن  شوراكيبرتمجة 

matriciel ،من جذع "الرمحة" بل من   الصفتني العربيتني قد مّت اشتقاقهمانّ ال يعتقد أ حيث إنّه

سم فاعل )صفة( غري موجود يف إ وحنت منه matriceوعليه جلأ إىل اجلذع الفرنسي  جذع "الَرحم"

يف  اذا مل أيت من فراغ فهو يعتمد كليّ خيار شوراكي ه نّ واحلقيقة أ !matriciantالفرنسية أصال 

فاجلذر العريب "َرحم" هو نفسه تقريبا ية املتقاربة جدا، رب ترمجته القرآن الكرمي على اجلذور العربية والع

 فرانسني كوفمان إليه أشارتمن وراء هذا النهج مقصد قد  ولشوراكي، »réhem«2اجلذر العربي 

Francine Kaufmann  :بقوهلا 

« Dans sa traduction, Chouraqui s’attache à mettre en évidence l’influence de 

la bible hébraïque, de son vocabulaire et de ses images sur les textes des 

religions issues d’Israël3 ». 

على نصوص البيانية على إبراز أتثري التوراة ومفرداهتا وصورها  ،يف ترمجته شوراكي ٌيرص" 

 .حدرة من إسرائيل"تاملت الدايان

                                                           
1 -Voir : Hadroug, Mimouni, op. cit, p. 70. 

 .52ص.  انظر: العزب، محمد، م. س،-2
3 -Kaufmann, Francine, ≪ Traduire la bible et le Coran a Jerusalem : Andre Chouraqui ≫, Meta, Vol : 23 , N : 

1 . p. p 142- 156. 
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 -حبسب رأيها-ة تليق ترمججياد إل زينب عبد العزيزاحلالة الثانية ابجتهاد الدكتورة املصرية تتعّلق  

تعين الذي يرحم  ر عنها يف صفة الرمحنّـ املعب وجل، والرمحة ص فقط ابهلل عزي ختتّ ّـ بصفة الرمحن الت

celui qui fait miséricorde، على وفر على كلمة تصف "الذي يرحم" الفرنسية ال تتّ غة اللّ  نّ وأل

ن تنحت كلمة فرسية جديدة مشتقة من الكلمة املرتمجة أ ، ارأتتtravailleurغرار الذي يعمل مثال 

 celui qui faitو أأي الذي يرحم  miséricordeurسم: ، وهي اإلmiséricordeالفرنسية 

miséricorde ّمت بطلب لألكادميية الفرنسية بغية قبول وإدراج الكلمة يف املعجم الفرنسي ، وقد تقد

 لكن طلبها قوبل ابلرفض. 

 اجلذر العريب يتشاركان إعجاز لفظي الرمحن الرحيم، كوّنما ه مننّ أن نقول وأخري ال يسعنا سوى أ

       نفسه "الرمحة" ومع ذلك ختتلف معانيهما كثريا.  

 أمساء سور القرآن الكرمي: ترمجة -3-3

عترب مفتاحا لفهم وإدراك ها تّـ نأ حتمل معاين عظيمة، كمامبثابة عناوين أمساء سور القرآن هي 

ويذهب بعض العلماء  .تعمل على توضيح معانيها وحماورهاو  هداف سور القرآن الكرمي،مقاصد وأ

ة الوحي وليست من مبثاب هاّـ وأن، ملسو هيلع هللا ىلصحممد  نيبال ها توقيفية عنأمساء سور القرآن الكرمي كلّ  إىل أنّ 

 . 1اجتهاد العلماء

، وسعيا غة الفرنسيةها من اختالف التأويل والرتمجة يف اللّ هي األخرى حظّ  السوروقد انلت أمساء 

احلصر،  على سبيل املثال ال سورتنين نتناول ه األمساء على الرتمجة، ارأتينا أا لتبيان استعصاء هذمنّ 

                                                           
، مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، جامعة اإلمام محمد بن "المختصر في أسماء السورهويمل، إبراهيم بن سليمان، " :أنظر 1

 .226، 132هـ، ص. ص 1421، 30سعود اإلسالمية، العدد 



 ومقارنتها شرح نماذج المدونة وتحليل الترجمات                               الفصل الرابع:                                                                    

 

237 
 

 املقام بسوريت: األعراف والتغابن. ونكتفي يف هذا

 :وجاءت الرتمجات كالتايل: سورة األعراف 

 األعراف
 صاحب الرتمجة الرتمجة ابلفرنسية

Les ’A‘râf بالشري 
Les Hauteurs شوراكي 
Al-A‘RAF زينب عبد العزيز 
Les limbes حممد محيد هللا 
Les Murailles حممد شيادمي 
Les Endroits Elevés فالوا جيل 
Les Redans جاك بريك 
Les Remparts عبد هللا بينو 
Les franges جني غروجني 
L’enceinte du paradis صالح الدين كشريد 

اآليتان ، ومها السورة عراف امسها من كلمة "األعراف" اليت ذكرت يف آيتني منمدت سورة األاستّ      

أقوال عديدة، والراجح من هذه  كلمة األعراف إىل  ، وقد اختلف أهل العلم يف حتديد معن48و  46

حاجز  و جبال، أو أيّ األعراف تعين: احلجاب أو السور أ فق يف جمملها على كونتتّ أّّنا األقوال 

ل من خالله أصحاب يطّ ة والنار، و يوم القيامة بني اجلنّ  وجلّ  آخر مهما كانت طبيعته، جيعله هللا عزّ 

ما هو مرتفع عن  يعين كلّ  العرف يف الّلغة العربية نّ النار، كما أاألعراف على أهل اجلنة وأهل 

 1األرض، مجعه أعراف.

معظم اآلراء تنتهي إىل ترجيح  واختلف العلماء أيضا يف حتديد من هم أصحاب األعراف، ولكنّ 
                                                           

 .416هـ، ص.  774، 3، تح: سامي بن محمد السالمة، دار طيبة، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، - 1



 ومقارنتها شرح نماذج المدونة وتحليل الترجمات                               الفصل الرابع:                                                                    

 

238 
 

 1ئاهتم.سيّ حاب األعراف، قوم استوت حسناهتم مع م، أي أصالقول أبّنّ 

القرآن والعربية  نّ إ" بالشريمن ترمجة سورة األعراف، يقول " 44يف احلاشية املستفيضة رقم 

مثل "احلاجز"  ي كلماتّـ ، ومن املخاطرة ابلنسبة له تبن«voile»يسمحان فقط بكلمة " احلجاب" 

«barrière» و "السور" أ«muraille»هنّ مع أ–ظ العريب فل عدم ترمجة اللّ فضّ قد ه نّ . ويردف قائال أ 

 لفيشرح قب" كيشورا ا "مّ خشية اخلطأ يف معناه. أ -غة الفرنسيةاللّ  تكييف للكلمة يفالقام بنوع من 

يف الفرنسية، ويف  «les hauteurs»مجع العرف ومقابله  األعراف نّ البداية يف ترمجة السورة ويقول أ

ب نقصد هنا غياو  ،ألعايلفظة الفرنسية عامة جدا تشري يف الغالب إىل املرتفعات أو ارأينا هذه اللّ 

 عراف".األ القرآين "فظ العريبمن شأّنا نقل تلك الشحنة القرآنية للّ  يّـ والعميقة والت باطنةالدالالت ال

ابألحرف الالتينية  لكلمة العربية "األعراف" مع نقحرتهاالحتفاظ ابزينب عبد العزيز ت وفضلّ 

ن األعراف اسم علم ملكان يقع بني اجلنة والنار ميكّ  نّ ية تقول فيها أصطلح مبالحظة هامشت املوخصّ 

مصطلح نصراين حممد محيد هللا وآثر الذي يتواجد فيه االطالع على ما ٌيدث يف اجلنة والنار. 

الكلمة ال ترتجم سوى بصفة  هذه نّ ، ويقول أاليمبوسأو  «limbes»متداول يف لغة الكنيسة، 

عند النصرانيني هو  اليمبوسال يرتجم حبسبه. و الذيغة العربية جزئية مصطلح "األعراف" يف اللّ 

 les »قر فيه األرواح العادلة تستّ  -بصفة جزئية محيد هللالذلك يقول –مكان ابلقرب من جهنم 

âmes juste »  ّقر فيه أيضا أرواح األطفال الذين اليت ماتت قبل بعثة املسيح عليه السالم، وتست

 .2ميوتون قبل التعميد

                                                           
 .423-417م. س، ص.ص  -1

2 -Blum, Claude, Le nouveau Littré : le dictionnaire de référence de la langue française, Garnier, Paris, 
2005, p.965. 
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أوجه  نّ أ جنديف الفرنسية،  «limbes»لكن ومع قليل من البحث يف خمتلف معاين كلمة 

لضياع، أرض انم، أرض ها مع إٌياءات دينية، فهي تعين اجلحيم، دهليز يف جهدة وكلّ ترمجتها متعدّ 

لكلمة ا ترمجة هذه يف د هللامحيالنقل الثقايف الذي جلأ إليه  نّ أ نرىلنسيان وغريها من املعاين، لذلك ا

 .دلوله القرآيناألعراف مب قي املعن احلقيقي الكامل ملعننقل للمتلّ وال ي ما،إىل حد  جيانب الصواب

 نّ العلم أ األسوار" بصيغة اجلمع، معأي " «Les murailles»كلمة   حممد شيادميواستخدم 

و ة متجاورة أالفرنسية تعين جمموع يف singulierبصيغة املفرد  «muraille»الكلمة ذاهتا، أي 

آين ما يرتك طلح القر مالحظة هامشية تشرح معن املص أيّة شيادميمتسلسلة من األسوار، ومل يدرج 

 غة الفرنسية. فراغات كبرية يف تبليغ املعن الدقيق لألعراف يف اللّ 

 رتفعة"، لكنّ ، وهذه عبارة عامة جدا "األماكن امل«Les endroits élevés»يقول  جيل فالوا

: ) األعراف أو "األماكن املرتفعة" هو شكال ليس هنا، بل فيما يقوله مباشرة حتت عنوان السورةاإل

، وهذا غري الذي 1قر فيه خدم هللا العادلون الذين يسلكون حبق سبيل احلق واخلري(املكان الذي يستّ 

 متاما.ه شرح مغاير ذهب إليه علماء تفسري القرآن الكرمي، بل إنّ 

ور هو بروز يف س، و ، أي احليد يف العربية ومجعه أحياد أو حيود«Les Redans»يقول  جاك بريك

واستغن هو  ،و حتصنيأي حصن أ fortificationمبعن  les redans بريك ما استعملّـ حصن ما. ورب

 .اآلخر عن مالحظة هامشية لشرح البعد الديين للمصطلح القرآين

أي األسوار أو  «Les remparts»كلمة   عبد هللا بينووغري بعيد عن هذا التوجه، يستعمل 

                                                           
1-Voir : Maulana, Muhammed Ali, Le Qur’an Sacré, trad par : Gilles Valois, 1ère éd, Ahmadiyyah Anjuman 

Isha’at, Islam Lahore, U.S.A. 1990. 
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أي  «l’enceinte du paradis»الذي يقول  صالح الدين كشريداحلصن املنيع، والشيء ذاته مع 

 نوعبد هللا بيهذه املعاين سواء مع  و السور احملصن احمليط ابجلنة، ونالحظ أنّ حرم اجلنة أو حميطها أ

قة ابجلنة أكثر منها جبهنم، واكتفيا مها اآلخران ابلرتمجة دون االستعانة ابحلواشي متعلّ  كشريدأو 

 التفسريية.

اب الثياب، ، أي أهد«Les Franges»الذي استعمل املصطلح النصراين  جني غروجنيوخنتم مع 

 موسى دانية سيّ إىل وص الكتاب املقدسوهي حواف الثوب اليت مل تنسج، ويشري هذا املصطلح يف 

عملوا لرب ومن مث يوصااي ا لبين إسرائيل أبن يصنعوا أهدااب يف أثواهبم جتعلهم يتذكرون السالم عليه

  ذه ابألعراف؟هأهداب الثياب عالقة هذا بذاك، أي ما يف احلقيقة  ندريبتلك الوصااي، وال 

زينب ليه إما ذهبت ك  "سم علمإ"لفظ أو  األعراف يف السياق القرآين وخمتصر القول ما سبق أنّ 

 جزت عن تغطيةعرتمجات ال مرتبط بزمان، "القيامة" ومبكان، "بني اجلنة والنار"، وكلّ  عبد العزيز

 . فر منهارا ال مخيفظ العريب "األعراف"، لذلك كان خيار االستعانة حباشية البعد الديين للّ 

 :وجاءت الرتمجات كما يلي يف اجلدول:  سورة التغابن 

 التغابن
 صاحب الرتمجة الرتمجة ابلفرنسية

La mutuelle Duperie                بالشري 
L’imposture شوراكي 
La déception générale زينب عبد العزيز 
La duperie mutuelle حممد محيد هللا 
La déconvenue حممد شيادمي 
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La manifestation des pertes جيل فالوا 
Alternance dans la lésion جاك بريك 
La déconvenue عبد هللا بينو 
La duperie réciproque جني غروجني 
Le jour où les gens s’ignorent صالح الدين كشريد 

رأنَيك َأي  وَغِبننتَ  .الرأنيالَغنبن ، ابلتسكني، يف البيع، والَغنَب ، ابلتحريك، يف غنب، )يف اللغة:     

 1(. وغنب يف البيع أي خدع فيهَغبنناً وَغَبناً: نسيه وأَغفله وجهله َنِسيته وَضيـَّعنته. َغنِبَ الشيَء وَغنِبَ فيه

ومسي   يف االصطالح هو يوم القيامة وهو كذلك اسم من أمساء يوم القيامة عند املسلمني، و

على  خذوا اجلنة، وأخذ أهل النارأهل اجلنة أ أي أنّ "ألنه يغنب فيه أهل اجلنة أهل النار،  كذلك

 يقال:، د ابلرديء، والنعيم ابلعذابطريق املبادلة، فوقع الغنب ألجل مبادلتهم اخلري ابلشر، واجليّ 

 2..."غبنت فالان، إذا ابيعته أو شاريته فكان النقص عليه والغلبة لك، وكذا أهل اجلنة وأهل النار

، أي «La duperie»كلمة جني غروجني ، وحممد محيد هللاو ، بالشريمن  استعمل كلّ 

فظ ابلصفة هذا اللّ  حممد محيد هللاو بالشريمن  ، وقرن كلّ "االخنداع والغش واالحتيال"

«mutuelle» يف  الصفةموقع  لكنّ  ،ن ال مشكلة يف ذلكن أحدهم أ، وقد يظّ امع اختالف موضعه

معلومة جديدة، وإذا  ت علىدلّ ؛ فإذا جاءت بعد املوصوف كانت موضوعية و الفرنسية يؤثر يف املعن

ي ّـ معن الصفة الت ت على وصف عادي متوقع، كما أنّ سبقت املوصوف كانت الصفة ذاتية ودلّ 

وهي  »réciproque«فظ بصفة اللّ  غروجني. بينما قرن 3تسبق املوصوف يكون واسعا وغري دقيق

                                                           
 .3211ص. انظر: ابن منظور، م. س، المادة غبن. - 1
، تح: عبد هللا التركي، مؤسسة الرسالة، : والمبيّن لما تضمّنه من السنة وآي الفرقانالجامع ألحكام القرآن ، أبو بكر،القرطبي أنظر:-2

 .12، 11.. صص، 2006، 1ط، 21، جلبنان
3-Voir : Grevisse, Maurice et Goosse, André, Le bon Usage, Boeck, 14ème éd, Bruxelles, 2008. p.p. 408 ,420.  
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تستعمل   mutuelمع اختالف يف االستعمال، فالصفة  قريبة من حيث املعن للصفة اآلنفة الذكر

يف حني يقتصر استخدام صفة  ر عن عدد األشخاص أو األطراف الذين نتحدث عنهم،بغض النظ

réciproque يوم طريفح لوصف ، وكالمها يصّ 1على حالة احلديث عن شخصني أو طرفني فقط 

النار بصفة عامة، أو فريق اجلنة وفريق النار أهل هل اجلنة و القيامة إذ حنن بصدد احلديث عن أ

 ابلتحديد.

 فهي ملعن،ا، أي اخليبة العامة، وهبذا «la déception générale» زينب عبد العزيزوتقول 

يبة لكافرين، وخذ خاصة اباخليبة العظمى يومئ نّ احلقيقة أ تساويني يف اخليبة، لكنّ جتعل الفريقني م

 هي حسرة أكثرفحسب، ف ما لتقصريهم السعي يف الدنيا لنيل الثواب العظيم يف اآلخرةّـ املؤمنني رب

 القول.  منها خيبة إن صحّ 

 La»لفظ  عبد هللا بينوو شيادمي حممدمن  استخدم كلّ ، déceptionوغري بعيد عن كلمة 

déconvenue» ّاألخرية منبعها أوهام وفشل يف حتقيق  ، ويعين أيضا اخليبة، لكن وجه اخلالف أن

استعمال  قد شيادمي وبينو نّ ايل أقرب ملعن التغابن، مث إجناح ما، بينما األوىل منبعها اخلديعة وابلتّ 

 جيعل معن اخليبة وطبيعتها يكتنفه الغموض. ظ هكذا بصفة عامة من دون تفصيل وهو مافاللّ 

ىل ، والكلمة تشري يف الفرنسية إ«L’imposture»االختالف ويقول:  شوراكي مرة، يصنع ككلّ 

 الغنب يف عاءات الكاذبة، لكنّ و ابالدّ ملظاهر أاب ل على اخلداعها غالبا ما تدّ االحتيال واخلديعة، لكنّ 

غياب مفهوم جهيت  فضال عن كون للخداع واالحتيال ةالدنيويمر جلل يتجاوز املعاين هذا املقام أ

، أي إظهار أو «La manifestation des pertes»يستعمل العبارة التالية:  وجيل فالوا. التغابن
                                                           

1 -Voir : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mutuel_mutuelle/53467/difficulte. 
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جاك . ورمبا كانت ترمجة ، وهذا املعن انقص؛ فاخلسارة تعين يومئذ أهل النار فحسب!إبداء اخلسائر

، أي «alternance dans la lésion»أقرب إىل املعن األصلي يف نص القرآن إذ يقول:  بريك

كال الفريقني؛ أهل اجلنة وأهل النار، سيشعران مبا قصرا يف   ، مبعن أنّ التناوب يف الضرر أو الغنب

صالح ل مزيدا من األجر وخسر الفريق الثاين اجلنة وانل النار. وأخريا ترمجة الدنيا، فخسر الفريق األوّ 

الناس  ، أو اليوم الذي سيتجاهل«Le jour où les gens s’ignorent»الذي يقول:  الدين كشريد

ه هذا التجاهل سيحدث ال حمالة فنص القرآن الكرمي يؤكد ذلك، لكنّ  بعضهم بعضا، واحلقيقة أنّ 

ي حىت بني أهل اجلنة يف أثناء احلساب، والتغابن كما قال العلماء بني أهل اجلنة كون عاما، أيس

 وأهل النار.

 لدالالتاتغطية  ىتعذر عليها مرّة أخر  الرتمجات مع كثرهتا واختالفها حاصل الكالم، أنّ 

   .  دلفظ واحرتمجة لأبكملها  جوء إىل عباراتى مع اللّ ّـ ، حتللفظ التغابن يف توظيفه القرآين ةاإلٌيائي

  القرآن الكرمي: سوربعض فواتح  احلروف املقطعة يفترمجة فيما خيص -3-4

 29ي افتتح هللا سبحانه وتعاىل هبا بعضا من سور القرآن الكرمي )ّـ لقد بقيت احلروف العربية الت

هجي التّ وتقرأ هذه احلروف أبمسائها يف إىل يومنا هذا،  ري القرآنعلى مفسّ  هحلّ  استعصىسورة( لغزا 

ا عن معاين وتفسري هذه (. أمّ على التقطيع والفصل ف" أمل" مثال تقرأ كالتايل: )ألف، الم، ميم

 ،بشأّناالعلماء  حهوالذي يرجّ  ناقض.ضاد والتّ بلغ حد التّ  اختالفاالعلماء  اختلف فيهااحلروف فقد 

فيقول العلماء أنّه ال أبس ا عن احلكمة منها مّ . أ1ا استأثر هللا تعاىل بعلمهمّ ـمهو  ،فو أي هذه احلر 

و السياق و غري ذلك من غة أو من االستقراء أيؤيده يف اللّ القول له ما  نّ رها طاملا أيف تدبّ 
                                                           

 .101، الرياض، ص. 1، مدار الوطن للنشر والتوزيع، طالمقطعة في أوائل السوراألحرف الشدي، عادل بن علي بن أحمد،  أنظر:-1
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حدي ضعت للتّ و  قد هذه احلروف  نّ من العلماء يف هذا الشأن أا قاله مجع غفري مّ ـ. وم1حاتاملرجّ 

 واالعجاز. 

، وقد ابلذات اسةبل كيف تعامل املرتمجون مع هذه النقطة احلسّ ، مقصد البحث هناوليس هذا 

 عنا عليها: اطلّ  يّـ التغة الفرنسية من خالل الرتمجات سجلنا أربع حاالت يف نقل هذه احلروف إىل اللّ 

زينب ونذكر منهم: بعض املرتمجني أبقوا على أصوات احلروف كما وردت يف نص القرآن الكرمي؛ -أ

وآخرين، إذ عمد هؤالء دونيس ماسون و مد محيد هللاحمو  حممد شيادميو شبلمالك و عبد العزيز

 ,Alif, Lâmالعربية، ففي "أمل" يقولون: غة اللّ يف  هجيالتّ حريف ألصوات تلك احلروف عند  إىل نقل

Mîm :ويف "ألر" يقولون ،Alif, Lâm, Râ "ويف "يس ،Yâ, Sîn  وهكذا مع تسجيل بعض

كان هذا اعرتاف جبهل   تينية فقط، ولئنت العربية ابألحرف الالّ يف رسم األصوا فقط االختالفات

 قد ترتك حرية أكرب عند متلقيها.ا ي علمها عند هللا وحده، فإّنّ معانيها التّـ 

 ائية فرنسية،حروف هج نقلوا أصوات احلروف العربية مبا يقابلها من والبعض اآلخر من املرتمجني-ب

ثال: "أمل"، يرتمجون م وآخرين، فهؤالء سافاريو كازميريسكيو جاك بريكو بالشريوجند على رأسهم: 

 ريسكيكازمي نّ هكذا، مع اإلشارة إىل أ T.S.M، و "طسم" ب: A.L.R، "الر"، ب: A.L.Mب: 

 ما إىلّـ رمي ربتا مع أّنّ . هذه الرتمجة و لطريقة الفريق األوّ يف بعض السور مثل "ص" و"يس" جلأ إىل 

  د املنال. يبقى بعي استيعاب املغزى منها أنّ  املتلقي شيئا يفهمه مقبوال يف لغته، إالّ إعطاء 

أي  معان يف ترمجتيهما الطريقتني السابقتني،، جيالدكتور أبو القاسم فخريو أندري شوراكي-ج

اجلمع بني رسم أصوات احلروف العربية وما يقابلها من أحرف التينية فرنسية، فهما يقوالن مثال: 
                                                           

 .107انظر: م. س، ص - 1
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ما كان هذا ّـ ورب ا.وهلم جرّ  A.L.R/ Alif.Lâm.Râ، و"ألر" A.L.M/ Alif.Lâm.Mîm"أمل": 

 د املوقف.ذلك يبقى الغموض سيّ  لىاجلمع أفضل وع

نقل عن الرتمجة قد  جيل فالوا نّ ووجب التذكري أب ة عجيبة نوعا ما،انفرد بطريق جيل فالوا -أ

 ا ذهب إليه هذا األخري، بتبّنيهما مبّـ د ربتقيّ  ، لذلك فقدموالان حممد علياإلجنليزية لصاحبها 

ايل: كالتّ   رتحيثما تكرّ يرتجم "أمل"  رين ملعاين هذه احلروف املقطعة إذسّ فبعض أتويالت امل

Moi, Allah, Je suis Omniscient ، ب:  ورودهاو"ألر" يف كل مواضعMoi, Allah, 

Je suis Celui Qui voit :و"أملر" ب ،Moi, Allah, Je suis Celui Qui sait le 

mieux, Celui qui voit :و"كهيعص" ب ،Dieu Suffisant, Guide, Béni, 

Omniscient, Véridique :و"طسم" ب ،Dieu Bienveillant, Qui entend, qui 

saitلقول مجهور العلماء يف أتويل وتفسري  اخمالف جيل فالوا. وهذا الذي ذهب إليه ...إخل

ي ال يعلم معانيها سوى هللا ّـ ي تبقى سرا من أسرار القرآن الكرمي والتّـ معاين هذه احلروف الت

 ، مث إّن هذه الطريقة هي شرح أكثر من كوّنا ترمجة.وجلّ  عزّ 

هذه احلروف هي األخرى مبثابة مسألة أخرى شائكة يف نقل معاين   لنا أنّ م، يتبنّي ا تقدّ مّ ـوم

غة تفسري معانيها يف اللّ  غة الفرنسية، كيف ال وهي مسألة مستعصية احلل يفاللّ  إىلالقرآن الكرمي 

ه املرتمجني يف االحتفاظ أبصوات احلروف العربية توجّ  رآن، ولكن هذا ال مينعنا من تزكيةلغة الق العربية

ليه بعض املرتمجني يف مقابلتها أبحرف بيد أّن ما ذهب إالتينية فرنسية،  أبحرفكتفاء برمسها اال و تلك 

يتمّثل يف  -كما يرى العلماء-حلروف املغزى من هذه ا طالقا، إذ أنّ فال معن له إ فرنسيةهجائية 
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وهي تعلن بذلك ي كان يعرفها فصحاء العرب ّـ بية التما أنزل هبذه احلروف العر ّـ هذا القرآن إن نّ  أتبيني

 دان صلى هللا عليه وسلم.ل على سيّ القرآن الكرمي هو كالم هللا املنزّ  نّ ك يف أحتداي ملن يشّ 

 األعالم يف القرآن الكرمي: ترمجة فيما خيص -3-5

املالئكة واألنبياء ات كأمساء ق ابلذّ منها ما هو متعلّ ٌيفل النص القرآين ابلعديد من أمساء األعالم، 

ق ابجلنس كأمساء القبائل يقني وامللوك واجلبابرة والطواغيت واألصنام، ومنها ما هو متعلّ والصدّ 

ق أبعالم املوضع كأمساء األماكن ، ومنها ما هو متعلّ والشعوب وأهل امللل وأمساء الكتب املقدسة

 1واملنازل والبلدان والقرى.

إذ  ؛مة على العمو ة الرتمجال تطرح إشكاال يف عمليّ  ذاهتا يف حدّ  أمساء األعالم نّ وعلى الرغم من أ

سة قدّ م النصوص املن يف أعالاالستثناء يكو  نّ ، إاّل أ)االقرتاض( ص األصليا كما ترد يف النّ تفظ هبٌي  

. العقيدةتلك لملعتنقني ا دراسخة يف أذهان األفرا عقائدية مقرونة إبٌياءاتهذه األمساء حبيث تكون 

ها الدينية مديها أعال، لوضعيةعوب املعتنقة لداينة ما، مساوية كانت أم الشّ  كلّ   ك يف أنّ وال شّ 

رة شبطة مباهي أمساء مرتفملرسلني، أبرزها تداوال بني الناس، أمساء األنبياء وا ولعلّ  العقائدية اخلاصة هبا

 ة تلك األمساء يف عملية الرتمجة.ضح أمهيّ ومنها تتّ ابلدايانت، 

أغلب  نّ " عليه السالم، لوجدان أعيسىاملسيح سيدان "سم أخذان على سبيل املثال إفلو 

، املسيحص القرآين ، عندما يرد يف النّ «Messie»، أو «Jésus»فظ الالتيين الرتمجات تستبدله ابللّ 

عبد هللا بينو ، و«Î-sâ‘» داوودا عبدو بورمياو، «Issa» شوراكيمن  ابستثناء ترمجات كلّ 

                                                           
، رسالة ماجيستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية اآلداب، قسم اللغة العربية، األعالم في القرآن الكريمأنظر: دريدي، أحمد مصلح حسين،  -1

2000 . 
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«‘Îssâ»،  ّو من خالل نقحرته القرآين اإلبقاء على االسموا فهؤالء فضل .« Jésus »  كذلكو 

« Messie »  ّلنا يف س عند النصرانيني والعربانيني، ولو أتمّ هي األمساء املستعملة يف الكتاب املقد

التيين التورايت وال ،االمسني العريب القرآين "عيسى" وإٌياءات الفروقات الكبرية بني خصائص

«Jésus» ّة االستبدال هذه ال جتوز على االطالق وهي مغالطة متاما ملبدأ العقيدة عمليّ  ، لوجدان أن

اإلسالمية، إذ هنالك جتريد لالسم األصلي من دالالته اإلٌيائية وشحنه بدالالت اٌيائية مغايرة متاما؛ 

قيدة التثليث بنص عن ع يف اإلسالم هو نيب هللا الذي رفعه إليه و املنزه عليه السالم ف: "عيسى"

س اب املقدّ ، يف الكتّ « Jésus » نّ ا، يف حني أالقرآن الكرمي الذي ينفي عنه صفة ابن هللا أيض

ه صلب نّ ذاته، كما أ هللا، بل هو هللا يف حدّ األقانيم الثالثة، وهو ابن  والعقيدة النصرانية هو أقنوم من

م ترمجته مبكافئ فكيف يتّ  املنافية للعقيدة اإلسالمية.الت ...وغريها من الدال1صلِّ وقتل، وهو املخَ 

  ماة تقريب الثقافات؟ وجدير ابلذكر أنّ و حبجألصلي للقارئ املستهدف أص اثقايف حبجة تقريب النّ 

الم ينطبق على أمساء مجيع األنبياء املذكورين يف القرآن دان "عيسى" عليه السّ سم سيّ ينطبق على إ

س جيد فرقا شاسعا يف سريهم عليهم أمسائهم يف القرآن ويف الكتاب املقدّ  الكرمي، فالذي يقارن بني

ف أعماال ال تليق متاما مبقام األنبياء الذين س احملرّ الم أمجعني، كما وينسب هلم الكتاب املقدّ السّ 

 .2وجلّ  اصطفاهم هللا عزّ 

ابنة عمران عليه  "،مرمي" يقةالصدّ ه أمّ سم  انّ إعليه السالم، ف عيسىدان سم سيّ وغري بعيد عن ا

من أصل تسعة عشرة ترمجة اطلعنا عليها، فقط ثالثة ، فالرتمجاتهو اآلخر حمط حتريف يف ، السالم

                                                           
1 -Voir : Mameri Ferhat, Le concept de littéralité dans la traduction du coran : le cas de trois traductions. 

2006.p.p 142.143. 
 /https://ar.islamway.net/article/1805 2018 /2/01 :أنبياء هللا في كتاب النصارى المقدس، يوسف عبد العظيم، الكوميانظر: -2
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، شوراكي، وهي ل: «Maryam»كما ورد يف نص القرآن الكرمي   فظ القرآينابللّ منها احتفظت 

غة الفرنسية، أي قايف يف اللّ املقابل الثّ ا بقية الرتمجات فاختارت أمّ  .وعبد هللا بينو بورميا عبدو داوودا

«Marie» حركاتومالك شبل وين كشريد صالح الد  ، وزينب عبد العزيز، مبا فيها ترمجات 

ه ال فرق بني اخليارين إذ حنن بصدد نّ . وقد يقول قائل أجممع امللك فهد ترمجة ، بل حىّت وآخرين

يف  مسني العريب والالتيينلال امليتالغوية ٌياءاتاإلاحلديث عن الشخص ذاته، لكن لو متعنا قليال يف 

يقة يف فورا االختالف القائم بني الشخصيتني، فمرمي الصدّ  نتني اإلسالمية والنصرانية لتبنّي لناالداي

ها أكرب من ذلك بكثري عند النصرانيني، ، لكنّ عليه السالم عيسىدان أم سيّ  العفيفة اإلسالم هي

عبادة  مبنزلةوّنا إذ يعتربوّنا "أم هللا"، كما وخيصّ  الفرنكوفونيون؛ سواألرثودوكوخاصة منهم الكاثوليك 

»  Le culte marial ou la" العبادة املرميية، أو ما يطلق عليه ب: "1ني واملالئكةرفع من القديسّ أ

dévotion mariale »القرآن  واملذكورة يفها ّـ " القانتة العابدة لربمرمي، مل تعد ". فمن هذا املنطلق إذن

عليه  عيسىميالد املسيح  قصةاملعبودة عند النصرانيني، هذا انهيك عن  «Marie»هي نفسها 

 نا يبدو أمرا بديها.االحتفاظ ابالسم العريب هالسالم، ف

شري أن ند وّ ، نصعوبة ترمجة القرآن الكرميل العامة ظاهراملعن بعض  املوجزذا املبحث هل وختاما

سألة قد يغفلها الكثريون يف سياق احلديث عن مقاومة النص القرآين للرتمجة، أال وهي تعدد م إىل

2الرتمجات 
»Les retraductions«  ّاملعين   عن أمهية الكتابتعرّب  فبقدر ماغة الواحدة، يف الل

 Annie ي بريسات أنقول توكما ل أيضا عن استعصائه ومقاومته للرتمجة، بقدر ما تدّ  ابلرتمجة،

                                                           
1 -Voir : https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/connaitre-et-aimer-dieu/marie/372812-quelle-est-

la-place-de-marie-dans-leglise/ 
2-Retraduction   ،كانت تعني في البداية "ترجمة الترجمة"، واآلن تعني أيضا ترجمة جديدة )ثانية أو ثالثة...( لنص أصلي سبقت ترجمته

 (. Rétro-traduction أو العكسية وتعني أيضا إعادة الترجمة إلى اللغة األصل )ترجمة الترجمة إلى اللغة األصلية أو الترجمة الرجعيةكما 
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Brisset،  ،بحث عن لل رحلة ما هيّـ إعادة الرتمجة إن أستاذة علوم الرتمجة جبامعة أواتوا الكندية

. ويقول أنطوان برمان يف شأن إعادة الرتمجة: " إّن إعادة الرتمجة هي فضاء 1حقيقة النص األصلي

منوطة ببلوغ الرتمجات اجلديدة وحدها تصبح زه النقصان أساسا، ميّ مجة الذي يـ الرتّ  جمالفي اإلمتام، ف

ب وجوهر النص األصلي د الرتمجات اعرتاف غري مباشر بفشل اإلحاطة بل  فتعدّ  .2"-أحياان–التام 

القرآن الكرمي كان من بني الكتب األكثر  نّ وال شك أي سبقت، ّـ ايل عدم االقتناع ابلرتمجات التوابلتّ 

 . اللغات ويف كلّ األزمنة  ترمجة يف كلّ 

 : الرتمجات ومقارنتهاحتليل نة و شرح مناذج املدو  -4

 متهيد: 

ّنف فيه العلماء قدميا وحديثا سيال غزيرا من ب، وقد صَ تشعّ ّن جمال اإلعجاز القرآين واسع وم  إ

دة على غرار اإلعجاز الغييب الكتب واجمللدات تكاد ال حتصى، وتناولوا فيها وجوه إعجاز القرآن املتعدّ 

صني يف غوي. ورمّبا كان هذا األخري، األكثر اهتماما وتدارسا يف أوساط املختّ والعلمي واللّ والتشريعي 

بدوه إىل إعجاز  غوياإلعجاز اللّ  عويتفرّ أصل اإلعجاز بنص القرآن الكرمي.  علوم القرآن نظرا لكونه

حبثنا  نّ يث إوحبياين ونظمي وصويت وحسن التأليف والتئام املعاين والكلمات وفصاحتها وبالغتها. 

غوي ل هو اجلانب اللّ غوية والرتمجية، والذي يعنينا يف املقام األوّ هذا يندرج ضمن الدراسات اللّ 

حدثني يف جمال اإلعجاز البياين يف القرآن، دراسات  املـ  سهامات ، فقد آثران االعتماد على اوالبياين

عرض الحسن و  حداثة احملتوى وطرافته دراساهتم منبه ز كانت أم كتبا، وجلوؤان إىل هؤالء نربره مبا تتميّ 
                                                           

1- Voir : Brisset, Annie, « Retraduire ou le corps changeant de la connaissance Sur l’historicité de la 
traduction », in Palimpsestes, 15, 2004, p.p 39-67. 

2-Voir:  Berman, Antoine, « La retraduction comme espace de la traduction », Palimpsestes, 4 | 1990, p.p 1-
7. 
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وخدمة ملوضوع حبثنا هذا الذي جيمع الرتمجة ابلقرآن، فقد اجتهدان  .العباراتويسر  األسلوب وسهولة

وقد صّنفناها  ، طالعناهاي ّـ ما وسعنا اجلهد الختيار بعض أمثلة اإلعجاز البياين يف ضوء الدراسات الت

مخس فئات: أمثلة عن التشابه واالختالف وأمثلة عن احلذف والذكر كما صّنفها الدارسون إىل 

 وأمثلة عن الرتادف وأمثلة عن التعريف والتنكري وأمثلة عن التوكيد.

 القرآن الكرمي:  يف التشابه واالختالف-4-1

سوى ينها بختالف اال ، وال يكونألفاظهاترد يف نص القرآن الكرمي آايت تتشابه كثريا من حيث 

  ي تثبت أنّ ّـ لتألمثلة اا، وفيما يلي بعض  الكلمة من سياق آلخر أو من سورة ألخرىن تتغرّي كأ  طفيفا

 :مقصودو د ل على معن حمدّ يدّ ل ما وضعه هللاّـ إن يف القرآن كّل لفظ

 ة: وبك  مكة  -1

نن َأظنَفرَك من ِمن بـَعنِد أَ  َمكَّةَ ِن نـنه م بَِبطن عَ ِدَيك من ﴿َوه َو الَِّذي َكفَّ أَينِديـَه من َعنك من َوأَين : وجلّ  هللا عزّ  قال

ِس َأوََّل بـَينت  و ِضَع لِلنَّا ﴿ِإنَّ  جّل شأنه: الوق .(24)الفتح: َعَلينِهمن ۚ وََكاَن اَّللَّ  مبَا تـَعنَمل وَن َبِصريًا﴾

 . (96)آل عمران: ﴾لَلَِّذي بَِبكََّة م َبارًَكا َوه ًدى لِّلنَعاَلِمنيَ 

   نيتفظالفروق الداللية القرآنية بني الل : 

م ألفظ مكة ابمليم يف اآلية األوىل ولفظ بكة ابلباء يف اآلية الثانية لوصف ص القرآين بجاء النّ      

بكة من البك، وهو  أنّ  الدارسونحه جّ ر ي  ما  حسب نيتاالختالف يف استعمال اللفظوسبب ، القرى

، واحلج فيه زحام ، فاآلية يف سورة آل عمران تتناول موضوع احلج1لفظ يدل على الزحام والتدافع

                                                           
 .140هـ، ص 1412، 1، تح: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، طالمفردات في غريب القرآناألصفهاني، الراغب، - 1
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بل  يف سورة الفتح فكان يف غري احلج ا سياق اآليةحيث يبك الناس بعضهم بعضا أي يتزامحون. أمّ 

. 1فناسب اختيار االسم املعتاد الكثري االستعمال أال وهو مكة ،احلرام كموضع البيتث عن هو حدي

وقد وردت لفظة بكة يف موضع واحد سبق بيانه أعاله يف سورة آل عمران، بينما وردت لفظة مكة 

 دة ملا اعتاد الناس استعماله تعبريا عن بيت هللا احلرام. يف مواضع متعدّ 

  :الرتمجات الفرنسية 

عنِد َأنن ِمن بَـ  َمكاةَ طنِن نـنه م بِبَ عَ ك من ﴿َوه َو الَِّذي َكفَّ أَينِديـَه من َعنك من َوأَينِديَ 
 األوىلاآلية  (24الفتح:) ِصريًا﴾بَ ل وَن َأظنَفرَك من َعَلينِهمن ۚ وََكاَن اَّللَّ  مبَا تـَعنمَ 

 

Blachère Chouraqui Zeineb 

« C’est lui qui a 

écarté…dans le val de 

la Mekke… » S.48 

V.24 P.546 

« Il a écarté de 

vous…au Val de la 

Mecque… » S.48 V.24 

P.765 

« Et c’est Lui qui a 

arrêté…dans les alentours de 

Makkah… » S.48 V24 

P.626 

  نَي﴾ه ًدى لِّلنَعاَلمِ ارًَكا وَ م بَ  بَِبكاةَ ﴿ِإنَّ َأوََّل بـَينت  و ِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي 
 اآلية الثانية (96)آل عمران:

Blachère Chouraqui Zeineb 

« En vérité le premier 

temple qui ait fondé…est 

certes celui situé à Bakka 

(temple)… » S.3 V.96/ 

P.88 

« Voici, la Première 

Maison manifesté aux 

humains, celle de 

Bekkat… » S.3 V.96 

P.100 

« Certes, la première maison 

qui ait été edifiée…est sûrement 

à Bakka… » S.3 V.96 P.122 

 

 :تعليق وتعقيب على الرتمجات 

بلفظ بكة مع تسجيل  سواء ما تعلق بلفظ مكة أم ،متقاربة الرتمجات لقد جاءت كلّ 

؛ إىل الفرنسية ترمجة لفظ "مكة"عند  ابألحرف الالتينية الكلمات هتجئةص فيما خيّ  اختالفات طفيفة
                                                           

 .173، ص. 2006، 4، دار عمار، عمان، طالتعبير القرآنيلسامرائي، فاضل صالح، ا- 1
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(Mekke, Mecque, Makkah) ، ّمر ابسم علم وهو اسم األق يتعلّ هنا إذ األمر بديهي  وال شك أن

زينب عبد العزيز و بالشريمن  احتفظ كلّ  فقد فظ "بكة"،ص اللّ خّ ـا ما يأمّ  .)أم القرى( مدينة

جمرد  بكة نّ أوضحت يف نقطة هامشية أ قدزينب عبد العزيز  نّ أمع اإلشارة إىل  ابالسم العريب لبكة،

 ابلتهجئة إىل االحتفاظ حىّت  عمدفلم يكتف فقط ابالسم العريب بل  شوراكيا أمّ  ، 1اسم آخر ملكة

بتلك لنقل ال يبدو الرتمجة ابومع أّن أمر ، Bekketالعربية إذ يضيف حرف التاء يف آخر الكلمة 

الفاقد يف الرتمجة جلي والفارق عن االستعمال القرآين واضح متاما، فال ميكن لقارئ  نّ أ ، إالّ الصعوبة

هما، أي االمسني ّـ ، بل سيظن أناملكان ذاتهبر استعمال لفظني خمتلفني لتسمية الرتمجة ابلفرنسية أن يتدّ 

لفظ حسب ما  ص القرآين وضع كلّ النّ  نّ د علمني يتناوب يف اطالقهما على أم القرى، مع أجمر 

  يقتضيه السياق.  

 خريا وشيئا:  -2

ًا﴿ِإن تـ بند وا  :وجلّ  ّ قال هللا عز  يرًا﴾ َكاَن َعف وًّا َقدِ  فَِإنَّ اَّللََّ َعن س وء   أَون خت نف وه  أَون تـَعنف وا َخرين

ًئا﴿ِإن تـ بند وا  :وجلّ  عزّ  وقال .(149)النساء: )األحزاب:  ء  َعلِيًما﴾ِبك لِّ َشين   اَّللََّ َكانَ َأون خت نف وه  فَِإنَّ  َشيـن

54). 

 الفروق الداللية القرآنية بني التعبريين : 

ف وه  ﴿يف سورة النساء:  قول هللا تعاىليعود سبب 
ۡ  ورود : األول أنّ إىل أمرين ﴾ِإن تـ ۡبد وان َخرۡيًا َأۡو خت 

ب  ٱَّللَّ  ٱجۡلَۡهَر بِٱلس ٓوِء ِمَن ٱۡلَقۡوِل ِإالَّ َمن؛ مباشرة ي سبقتهاّـ لفظ السوء يف اآلية الت ظ ِلَمۚ وََكاَن  ﴿الَّ ٌيِ 

                                                           
 .122عبد العزيز، زينب، م. س، ص انظر: - 1



 ومقارنتها شرح نماذج المدونة وتحليل الترجمات                               الفصل الرابع:                                                                    

 

253 
 

يًعا َعِليمً  ﴿ِإن وجل بقوله:  ب هللا عزفعقّ هنا، ب من حيث السياق وذكر لفظ اخلري يتناس ، ا﴾ٱَّللَّ  مسَِ

ف وه ﴾،
ۡ ص فحوى سورة فيخّ اين الثّ  األمرا أمّ  .1فإظهار اخلري عكس اجلهر ابلسوء تـ ۡبد وان َخرۡيًا َأۡو خت 

 د واخلري عامة فناسبتها كلمة خري.ي تدعو إىل الصلح والوّ ّـ النساء أبكملها الت

ف وه ﴾  ً تـ ۡبد وان َشيۡ  ﴿ِإنيف سورة األحزاب: تعاىل قوله ا أمّ 
ۡ  عن علم هللا فالسياق يتحدث، ا أَۡو خت 

﴿وََكاَن ٱَّللَّ  َعِليًما من السورة نفسها:  51قال هللا جل جالله يف اآلية  ابألشياء اخلافية والظاهرة، إذ

 54وختم بعدها يف اآلية  ،رَِّقيبا﴾ٱَّللَّ  َعَلٰى ك لِّ َشۡيء  ﴿وََكانَ : 52، وقال بعدها يف اآلية ا﴾َحِليم

ن فناسب أر واجلهر يستواين علما عند هللا، فالسّ  .﴾اٱَّللََّ َكاَن ِبك لِّ َشۡيء  َعِليمً  ﴿فَِإنَّ ابلقول: 

ف وه ﴾  ً ِإن تـ ۡبد وان َشيۡ ﴿يقول: 
ۡ   .2ا أَۡو خت 

  :الرتمجات الفرنسية 

 َقِديرًا﴾  َكاَن َعف وًّاِإنَّ اَّللََّ فَ س وء   َأون خت نف وه  أَون تـَعنف وا َعن َخرْيًا﴿ِإن تـ بند وا 
 األوىلاآلية  (149)النساء:

 

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Si vous montrez 

ou si vous cachez le 

bien (accompli par 

vous), et si vous effacez 

le mal (accompli par 

autrui) … » S.4 V.149 

PP.126 127 

« Si vous montrez 

le bien, si vous le 

cachez, ou si vous 

éliminez le mal… » S.4 

V.149 P.145 

 

« Que vous manifestiez 

un bien ou que vous le 

cachiez, ou que vous 

pardonniez un mal… » S.4 

V149 P.162 

 

ًئاِإن تـ بند وا ﴿ اب: )األحز  ﴾ ء  َعِليًماك لِّ َشين اَن بِ َأون خت نف وه  فَِإنَّ اَّللََّ كَ  َشي ْ
54) 

 اآلية الثانية

Blachère Chouraqui Zeineb 

                                                           
 .174انظر: السامرائي، فاضل صالح، م. س، ص. -1
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« Si vous manifestez 

quelque chose ou si vous 

le cachez, (cela 

n’importe)…» S.33 V.54/ 

P.452 

« Que vous 

révéliez quoi que ce 

soit, ou que vous le 

cachiez… » S.33 V.54 

P.613 

« Que vous manifestiez une 

chose ou que vous la 

cachiez… » S.33 V.54 P.520 

 

 على الرتمجات:  تعليق وتعقيب 

ونقلهما ء" خريا" و"شيبكلميت "بتقّيدهم  عند املرتمجني الثالثة فاقااتّ فظ، نالحظ من حيث اللّ 

مع التسليم مسبقا و  .choseونقلت الثانية ب:  le bienفنقلت األوىل ب:  الفرنسية،غة اللّ  حرفيا إىل

ظرا إىل ن يتني أعالهء" يف اآلفظني "خري وشيابستحالة نقل براعة ومجال التعبري القرآين يف استعمال اللّ 

، من جهةظني فلت اللّ تاستعماهلما مل يكن أبدا اعتباطيا بل جتاواب مع عناصر لغوية سبقت أو  نّ أ

املرافقة  تيارااخل بعض سنقف عند من جهة أخرى، واستجابة ملعاين معينة محلتها السور يف طياهتا

العربية،  " الشرطية يفنقل "إن عند ثة يف التعامل مع هاتني اآليتني.املرتمجني الثال فظني عندلرتمجة اللّ 

بينما  يف املوضعني siالشرط الفرنسية  ةأدا بالشرياختار  ،واحد يف اآليتني معن "إن" ومع أنّ 

، واستعانت que صلآية النساء ويف آية األحزاب آثر ضمري الو  األداة نفسها يف شوراكياستعمل 

يف  Si واحلقيقة أنّ  اته؟ذتؤداين املعن  queو  siيف املوضعني، فهل  لضمري ذاتهاب عبد العزيز زينب

 جلملة الفرنسية وإحلاقهيف حالة تصّدره ا، queالضمري  أنّ لشرط، يف حني ر فعال عن اّـ الفرنسية تعب

ة اإلمكان أو عن الشرط بقدر ما يضع الفعل يف خان ، فال يعربsubjonctifبصيغة النصب للفعل 

  .)...(مألعبارة التالية: سواء أ+)فعل( الشك، وهذه الصيغة قد ترتجم يف العربية اب
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 وأكرب: أشد  -3

رِج وه م مِّنن تعاىل:  قال ت م وه من َوَأخن َرج وك من أَ  َحينث  ﴿َواقـنتـ ل وه من َحينث  ثَِقفن َنة  َأَشد   ۚخن  ﴾النَقتنلِ َن مِ  َوالنِفتـن

رَاج  أَهن : عّز وجلّ  وقال. (191)البقرة: َرَاِم َوِإخن ِجِد احلن رَب  ِعندَ أَ ِلِه ِمننه  ﴿َوالنَمسن َنة   كن رَب  ِمَن أَ اَّللَِّ ۚ َوالنِفتـن كن

  .(217)البقرة: ﴾النَقتنلِ 

 الفروق الداللية القرآنية بني التعبريين : 

 قال ابن كثري: 

وقال أبو العالية، وجماهد، وسعيد بن جبري، وعكرمة، واحلسن، وقتادة، والضحاك، والربيع بن "

﴾ أنس يف قوله:  َنة  َأَشد  ِمَن ٱۡلَقۡتِلۚ   1."ليقول: الشرك أشد من القت﴿ َوٱۡلِفتـۡ

﴾"وقال:  َنة  َأۡكرَب  ِمَن ٱۡلَقۡتِلِۗ
أي: قد كانوا يفتنون املسلم يف دينه حىت يردوه إىل الكفر بعد  ﴿ َوٱۡلِفتـۡ

 2."إميانه، فذلك أكرب عند هللا من القتل

ث دى احلديلوردت كلتا اآليتان يف سورة البقرة، ومع ذلك نلحظ استعمال وصف )أشد( 

ففي لثانية، ا اآلية ( للحديث عن الفتنة يفأكربعن الفتنة يف اآلية األوىل، بينما استعمل وصف )

 ﴾ِبريَتال ِفيِه كَ ﴿قِ عاىل: األخرية جعل من كلمة أكرب استمرارا طبيعيا للتعظيم، فبعد قوله سبحانه وت

 وقال: 

، فاحلديث ههنا اكن مدراه كبريات ال مور نه ال كربظمي الفتنة بأ  ، جاء وصف تع﴿َوِإۡخرَاج  أَۡهِلِهۦ ِمۡنه  َأۡكرَب ﴾"

                                                           
 .525، ص 1ابن كثير، م. س، ج -1
 .576م. ن، ص - 2
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  1."فناسب ذكر أ كرب فهيا

 قول: دة على الكافرين إذ يعن الشّ  يف اآلية األوىل فكان احلديثا سياق أمّ 

﴾، فالشّ " ۡن َحۡيث  َأۡخَرج وك ۡمۚ تـ ل وه ۡم َحۡيث  ثَِقۡفت م وه ۡم َوَأۡخرِج وه م مِّ
وعليه انسب ذكر دة هنا ظاهرة ﴿َوٱقـۡ

  2."أشد

  :الرتمجات الفرنسية 

رِج وه م  ت م وه من َوَأخن َنة  َرج وك من ۚ َوالنفِ ينث  َأخن نن حَ مِّ ﴿َواقـنتـ ل وه من َحينث  ثَِقفن  َأَشد  تـن
 األوىلاآلية  (191)البقرة: ﴾ ِمَن النَقتنلِ 

 

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Tuez-les partout 

où vous les atteindrez ! 

Expulsez-les d’où ils 

vous ont expulsés ! la 

persécution (des 

croyants) (fitna) est 

pire que le 

meurtre… » S.2 V.191 

P.56 

« Tuez-les là où 

vous les rencontrez, 

expulsez-les d’où ils 

vous auront expulsés. 

La sédition est plus 

grave que le 

combat… » S.2 V.191 

Pp.62/63 

 

« Et tuez-les où vous 

les saisirez, expulsez-les de 

là où ils vous ont expulsés : 

la sédition est pire que le 

meurtre… » S.2 V191 

P.89 

 

ِلِه ِمننه  أَ  رَاج  أَهن َرَاِم َوِإخن ِجِد احلن رَب  ﴿َوالنَمسن نَ  ِعنَد اَّللَِّ كن  ِمَن النَقتنلِ  َأْكرَبج ة   ۚ َوالنِفتـن
 اآلية الثانية (217)البقرة: ﴾

Blachère Chouraqui Zeineb 

« (les croyants) 

t’interrogent sur le mois 

sacré… expulser de celle-ci 

ceux qui l’occupent est plus 

grave que cela aux yeux de 

Dieu : persécuter (les 

croyants) est plus grave 

que tuer (les impies)… » 

S.2 V.217/ P.60 

« Ils t’interrogent 

sur le Mois Interdit... 

expulser les tentes de la 

Mosquée Interdite, 

serait plus grave devant 

Allah ! La sédition 

serait plus grave que 

le combat… » S.2 

V.217 P.67 

« Ils t’interrogent sur le 

combat durant le mois sacré... 

expulsez ses habitants est 

encore plus grave pour Allah. 

La sédition est plus grave 

que le meurtre… » S.2 V.217 

Pp.93/94 

 
                                                           

 .175م. س، ص  -1
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 على الرتمجات:  تعليق وتعقيب 

 يف اآليتني السابقتني، نتوقف قليال "أشد وأكرب" تعظيم الفتنة قبل النظر يف ترمجة صيغيت

فظ يف هذا معاين وإٌياءات هذا اللّ  فال ميكن أبي حال من األحوال اإلحاطة بكلّ -وعلى عجالة 

و ما يعرف حديثا أفالفتنة كما هو معروف من ألفاظ الوجوه والنظائر عند مصطلح " الفتنة"، -املقام

ذكر بعضها الراغب فظ م إحصاء معان كثرية هلذا اللّ ّـ وقد ت، Polysémiqueب: متعدد الدالالت 

العذاب وغريها من األفعال األصفهاين حنو: اإلحراق، االختبار واالبتالء، البلية، املصيبة، القتل، 

ارسون مثل: التعذيب، احلرية والضالل، الكفر والشرك، ق إليها الدّ وثة معاين أخرى تطرّ . 1الكريهة

 أيضا مثل اإلمث، اهلالك الصد واحليلولة، العذر والعلة، وثة إطالقات أخرى تطلق على لفظ الفتنة

 . 2تكشف عن وجه الفتنة اإلطالقاتهذه  احلرب، والشيطان والدرهم والدينار، فكلّ 

رنسية من غة الفلّ وعلى ضوء ما سبق، نتساءل رمبا، هل ابإلمكان نقل مصطلح الفتنة إىل ال

 La persécutionفتنة هي ، البالشريفعند دون تنازالت داللية؟ واجلواب جنده عند مرتمجينا الثالثة، 

وزينب  شوراكين م يف اآلية الثانية، بينما الفتنة عند كلّ  Infinitif املصدر بصيغة Persécuterو

ترمجة الفتنة؟  هذه األلفاظ الفرنسية يففهل جنحت يف املوضعني،  La Séditionهي  عبد العزيز

يف استعماالهتا  وإن كانت حتمل دالالت دينية بالشري عند Persécutionاجلواب طبعا ال، فكلمة 

و دينية يف أعرقية  بابواالضطهاد ألس الفتنة كالتعذيبجزء يسري من معاين  تشري فقط إىل ةالفرنسي

 Le Littré :غة الفرنسية الشهريفها قاموس اللّ كما يعرّ   على وجه اخلصوص الغالب

                                                           
 .372، 371، ص. صم. سأنظر: األصفهاني، الراغب،  -1
، تم http://www.alukah.net/sharia/0/7588/ (:والفتنة أشد والفتنة أكبر )تأمالت في الفتنة وتداعياتها، فيصل ،الحفيان أنظر:-2

 .18/07/2018التصفح بتاريخ: 

http://www.alukah.net/sharia/0/7588/
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« Persécution, n.f. (lat.chrét. persecutio, persécution des chrétiens) Poursuite 

injuste et violente…Il se dit, en particulier, des poursuites pour cause 

religieuse »1. 

« Persécuter, v.tr. tourmenter par des voies injustes, par des poursuites 

violentes. Il se dit en particulier des persécutions religieuses »2. 

نهج مـعاملة ممسوء ه نّ أعرف على يين الذي ي  عن االضطهاد الدّ  ثفظ الفرنسي يتحدفاللّ 

عتقد هم لدين أو مم اعتناقعدلفرد أو جمموعة من األفراد كاستجابة ملعتقداهتم أو طوائفهم الدينية أو 

ه يف نّ  أالّ إن سبيل هللا د عالصّ و احليلولة   جنده يف معاين الفتنة اليت تعرّب عنهذا املعن ومع أنّ  .معنّي 

، ىومن جهة أخر  من جهة،نظران ضعيف يعجز عن تغطية قوة وشدة دالالت الفتنة كما رأينا، هذا 

 خيار فإنّ  ،يهوعل .لكفرالشرك وا وه -كما رأينا عند ابن كثري-معن الفتنة يف هاتني اآليتني  فإنّ 

 . شعب الداليل للفظ الفتنةالتّ  امبل عاجزا أم انقصانقال جنده  بالشري

ف كما فيعرّ  Sédition العزيز شوراكي وزينب عبدمن  فظ الفرنسي الذي ركن إليه كلّ للّ ا اأمّ 

 يلي: 

« Sédition, n.f. Trouble contre l’ordre public, contre l’autorité légale, qui est 

concerté, a des meneurs et n’est pas l’action d’un rassemblement fortuit » 3. 

م لنا م ضد النظام العام أو السلطات القانونية، ويقدّ الشغب املنظّ  ،إذا séditionكلمة تعين  

ها تصب يف كلّ   يف االستعمال غة الفرنسية عددا من مرادفات هذه الكلمةللّ  Le Robertقاموس 

                                                           
1-Blum, Claude, op. cit, p. 1252. 
2 -ibid, p. 1251. 
3 -Ibid, p. 1575. 
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 ,révolte, protestation, troubles, soulèvement, insurrection, révolutionاملعن ذاته؛ 

rébellion, mutinerie, émeutes, agitation, insoumission   وغريها من كلمات أخرى تعين

   .كلها الثورة والثوران والتمرد والشغب واالحتجاج

ر ياهذا اخل نّ نا جند أأنّ  ، إالّ مبفهوم الفتنة صلةمتّ  ،séditionبعض املعاين املذكورة لكلمة  نّ ومع أ

 ملستعمل. الفرنسي فظ ايين غائب يف اللّ اإلٌياء الدّ  فظي غري موفق إىل حد ما، خاصة وأنّ اللّ 

ة ا دقّ (، وقد رأينأشد وأكربي وردت يف اآليتني الكرميتني؛ )ّـ أنيت اآلن إىل صيغة تعظيم الفتنة الت

 . الفتنة حسب ما يقتضيه السياقوروعة التوظيف القرآين لوصف 

، pire queبصيغة املقارنة: بالشري وزينب عبد العزيز من   عليها كلّ فقد عرّب  ،ة الفتنةا شدّ أمّ 

 Plus: شوراكيبينما يقول  ها معاين حمتملة،كلّ و  ،األكثر سوءا أو األكثر ضررا، أو األكثر إيالماأي؛ 

grave queغة من حيث املعن يف اللّ  الرتمجتني متقاربتني ونالحظ أنّ  .، أي األكثر خطورة من

شوراكي  صيغة ة الفتنة مقارنة مع القتل، مث إنّ ربز أكثر شدّ ي ت  ّـ الفرنسية مع تفضيلنا للصيغة األوىل الت

 Chateaubriand :« Elle aكما يف قول غة الفرنسية،  لديها بعض االستعماالت اإلجيابية يف اللّ 

rendu ma vie plus grave, plus noble, plus honorable » أي قد جعلت حيايت أكثر ،

ء أو ا هو سيّ ليست دوما للتعبري عمّ  -كما يبدو-فصيغة شوراكي  كثر تشريفا.ة وأكثر نبال وأجديّ 

 أسوأ.

للتعبري عن القتل يف  meurtreلفظ  بالشري وزينب عبد العزيزمن  نالحظ أيضا استعمال كلّ 

غة الفرنسية، فالكلمة وثة اختالف يف املعن يف اللّ ، Combatكلمة   شوراكياآلية، بينما استعمل 
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 األوىل حتمل جممال إٌياءات سلبية، بينما الثانية لديها دالالت إجيابية. 

عجاز النظم إفصاح عن نت هذه الرتمجات يف اإلمدى متكّ  هو، إىل أيّ  اآلن السؤال املطروح نّ لك

ث لرتمجة من حياع مع اض منه الكثري نّ أشد وأكرب؟ واجلواب أ ستعمال لفظييناه يف االقرآين الذي رأ

 سياق. املناسب لكلّ  اختيارو  الّلفظ قة ومجاليةاملعن فما ابلك بدّ 

 انبجست وانفجرت:  -4

 ا كانوا يفّـ مـلسالم لعليه ا موسى استسقاء بنو إسرائيل سيَدان حادثة عن خيربان القرآن الكرمي

َنآ : قال تعاىل :يف موضعني سيناء َجَرَۖ ِن ٱۡضِرب بَِّعَصاَك ٱحلَۡ ۡوم ه ۥٓ أَ قَـ ۡسَقٰىه  ِإىَلٰ م وَسىٰٓ ِإِذ ٱۡستَ  ﴿َوَأۡوَحيـۡ

نَـَتا َعۡشَرَة َعۡين َبَجَسۡت ِمۡنه  ٱثـۡ ﴾مَّۡشَرهَب   سأ انَ  ك ل    َعِلمَ  َقدۡ  اَۖ َفٱنـۢ  (.160ف:)األعرا ۡمۚ

َنا ٱۡضِرب بَِّعَصاَك ِمِهۦ فَـق لۡ ٰى لَِقوۡ ٱۡسَتۡسَقٰى م وسَ ﴿َوِإِذ وقال سبحانه وتعاىل خمربا عن احلادثة نفسها: 

نَـَتا َعۡشَرَة َعۡين  َفٱنَفَجَرۡت ِمۡنه  ٱثـۡ
﴾مَّۡشَرهَب   سأ انَ  ل  ك    َعِلمَ  َقدۡ  اَۖ ٱحۡلََجَرَۖ  (.60)البقرة: ۡمَۖ

 الفروق الداللية القرآنية بني التعبريين : 

ني استعمل حست"، يف التعبري القرآين استعمل يف سورة األعراف الفعل "فانبج الذي نالحظه أنّ 

ا هو سر فمحلجر، ااملاء من الفعل " فانفجرت" يف سورة البقرة، وكال الفعلني يدالن على خروج 

 هنا واحدة؟ املوصوفة احلادثة  استخدام فعلني خمتلفني مع أنّ 

 جاء يف املفردات:

يقال جبس املاء، وانبجس انفجر، لكن االنبجاس أكثر ما يقال فيما خيرج من شيء ضيق،  جبس"
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﴿فانبجست منه اثنتا  :وجلّ  واالنفجار يستعمل فيه وفيما خيرج من شيء واسع، ولذلك قال عزّ 

: ﴿فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا﴾ فاسٌتعمل حيث ضاق املخرج وقال يف موضع آخر عشرة عينا﴾

 .1"ومل يقل جبسنااللفظان، وقال تعاىل: ﴿وفجران خالهلما ّنرا﴾ وقال: ﴿وفجران األرض عيوان﴾ 

 وقال ابن كثري: 

وهو أول االنفجار، وأخرب ههنا )يقصد سورة البقرة( مبا آل إليه ﴿فانبجست منه اثنتا عشرة عينا﴾ "

 .2"آخرا وهو االنفجار، فناسب ذكر االنفجار ههنا، وذاك هناك، وهللا أعلماالمر 

 نفجر بعدها.من ثة اال و خروج املاء من احلجر كان على مرحلتني، انبجس أوّ  نّ أ ،اهر إذافالظّ 

 ا مرحلة االنبجاس: أمّ 

عليه السالم احلجر بعصاه، تشقق احلجر اثين عشر شقا، وبدأ املاء  موسى نيب هللاضرب  فعندما"

"ينز" وخيرج بصعوبة من تلك الشقوق، وهذا هو االنبجاس، الذي أخربت عنه اآلية يف سورة 

 .3"األعراف

 ا مرحلة االنفجار: أمّ 

املاء يف فحدثت نتيجة احنباس املاء داخل احلجر، وعدم قدرة الشقوق فيه على تصريفه، فتفاعل "

 .4"الداخل، وأدى إىل انفجار الشقوق وتفجر عيون املاء منها

فلما كان الطلب من موسى رين، إلن اللفظني انسبا أيضا اجلهة اليت استسقت؛ وقال بعض املفسّ 
                                                           

 .36األصفهاني، الراغب، م. س، ص. -1
 .279، ص 1ابن كثير، م. س، ج - 2
 .224الخالدي صالح عبد الفتاح، م. س، ص  -3
 م. ن، ص ن. -4
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سب التعبري عنه بكلمة ' فانفجرت'، عليه السالم يف اآلية: ﴿َوِإِذ ٱۡسَتۡسَقٰى م وَسٰى لَِقۡوِمِهۦ﴾، ان

وقد جاء يف اآلية ذاهتا أيضا: ﴿كلوا واشربوا﴾، فناسب ذكر اللفظ بكثرة،  هانصباب املاء يعين فانفجار

 . 1األبلغ مع طلب موسى عليه السالم

َنٓا ِإىَلٰ م وَسىٰٓ ِإِذ ٱۡسَتۡسَقٰىه  قـَۡوم ه ﴾، ّـ يف حني مل
ا كان الطلب من بين إسرائيل يف اآلية: ﴿َوَأۡوَحيـۡ

كما جاء يف اآلية فانبجاس املاء يعين ظهوره بدرجة أقل من االنفجار،  انسب ذلك لفظ 'انبجست'، 

وليس فيها 'اشربوا'، فلم يبالغ سبحانه وتعاىل يف التعبري عن خروج املاء ههنا، أيضا: ﴿كلوا﴾ 

 .2فرق إذا بني طلب موسى وطلب قومه وجلّ  فناسب لفظ االنبجاس طلب قوم موسى، فاهلل عزّ 

تتابع مرحليت خروج املاء من احلجر جاء أيضا مناسبا وتتابع  هذا أنالعجيب يف األمر بعد و 

 .3نزول سور القرآن الكرمي، فأول ما نزل أية سورة األعراف املكية، مث نزلت آية سورة البقرة املدنية

  :الرتمجات الفرنسية 

َقاه  قـَونم  ﴿ َتسن َنا ِإىَلٰ م وَسٰى ِإِذ اسن َجرَ  اضنِرب بِّ ه  َأنِ َوَأونَحيـن   ََۖعَصاَك احلَن
ًنا َۖ َقدن عَ  فَانَبَجَستْ  َرَة َعيـن َرهَب من ل  أ اَنس  ِلَم ك  ِمننه  اثـننَـَتا َعشن  األوىلاآلية  (160:ألعرافا) ﴾  مَّشن

 

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Et Nous avons 

révélé à Moïse, quand 

son peuple Lui eut 

demandé de l’eau : 

"Frappe le Rocher de 

ton bâton !" Douze 

sources jaillirent (du 

Rocher) ; … » S.7 

V.160 Pp.194/195 

« Nous le révélons à 

Mûssa, quand son 

peuple le 

sollicite :"Frappe le 

rocher de ton bâton" 

Il en jaillit douze 

sources. … » S.7 

V.160 P.229 

 

« Et Nous Inspirâmes à 

Moïse, lorsque son peuple 

lui demanda à boire : 

"Frappe la pierre avec ton 

bâton" alors douze sources 

en giclèrent … » S.7 V160 

P.235 

                                                           
 .153، ص 1983، مصر، المريخدار صفاء الكلمة: من أسرار التعبير في القرآن، الفتاح،  عبدانظر: الشين، -1
 انظر: م. ن، ص. ن. - 2
 انظر: الخالدي، صالح عبد الفتاح، م. س، ص. ن.-3
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رِ ﴿ ِمِه فـَق لنَنا اضن َقٰى م وَسٰى لَِقون َتسن ِمننه   فَانَفَجَرتْ َجَر َۖ َصاَك احلنَ ب بِّعَ َوِإِذ اسن
ًنا َۖ َقدن َعِلَم ك ل  أ اَنس  مَّ  َرَة َعيـن َرهَب  اثـننَـَتا َعشن  (60لبقرة:ا) ﴾ من شن

 اآلية الثانية

Blachère Chouraqui Zeineb 

« (Rappelez-vous) 

quand Moïse demanda de 

l’eau pour son peuple, et 

que Nous dîme (à Moïse) : 

"Frappe le rocher de ton 

bâton! "Douze sources 

jaillirent (du Rocher) ; 

… » S.2 V.60  P.36 

« Quand Mûssa 

requiert de l’eau pour 

son peuple, nous lui 

disons : "Frappe le roc 

de ton bâton" En 

jaillissent douze 

sources : … » S.2 V.60 

P.40 

 

« Et lorsque Moïse cherchait 

à boire pour ses gens et Nous 

Dîmes : "Frappe la pierre de 

ton bâton" Alors douze 

sources en jaillirent … » S.2 

V.60 P.67 

 

 ت:على الرتمجا تعليق وتعقيب 

ابل للفعلني 'انبجست' مقك  jaillirالفعل الفرنسي  بالشري وشوراكيمن  كلّ   استعمل

ونراه -لبالشري و'انفجرت' يف كال املوضعني، مع فارق استعمال زمن الفعل املاضي ابلنسبة

الفوارق الدقيقة  فظي يكوانن قد ألغيا كلّ ، ومها هبذا اخليار اللّ لشوراكيواملضارع ابلنسبة  -األصوب

فال  وجعال فعل االنبجاس نفسه فعل االنفجار - رأيناها سابقااليّت - لالستعمال القرآينواملقصودة 

ه من مرادفات الفعل أخرى، جند أنّ ومن جهة  ، هذا من جهة.اختالف ابلنسبة هلما يف التعبريين

معجم لكن هذه املعاين اليت ٌيصيها  .1: انبجس، تفجر، تدفق، برز أو ظهر فجأةjaillirالفرنسي 

  املعجم الفرنسي: جندها غائبة يف تعريف  عبد النور

« Jaillir, v. intr, sortir impétueusement, en parlant de l’eau ou de quelque autre 

                                                           
، ص 2009، دار العلم للماليين، لبنان، معجم عبد النور المزدوج؛ عربي فرنسي فرنسي عربيانظر: جبور، عبد النور وك، عبد النور،  -1

579. 
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fluide. L’eau, la lumière a jailli » 1. 

ان هذا ك، ولئن  ةسائل آخر ابندفاع، أي بقو  ء أو أيّ عن خروج املا ، نتحدثففي الفرنسية

  أكيد.لتّ ابيف آية البقرة، فإن فعل االنبجاس هو غري هذا  ت'انفجر 'املقصود من الفعل 

بري القرآن طريقة تع يفللفوارق الداللية فيظهر من ترمجتها إدراكها ، زينب عبد العزيزا أمّ 

ل معن االنبجاس، لنق giclerإذ استعملت الفعل الفرنسي  مي عن حادثة خروج املاء من احلجر؛الكر 

 املعجم الفرنسي:ويف 

« Gicler, v. intr, jaillir et se répandre en éclaboussant. Le pétrole giclait de 

partout »2.  

  : Le Robert miniويف معجم

« Gicler, v. intr 1- (liquide…) sortir, s’élancer en un jet subit et puissant…2- 

Apparaître, se manifester soudainement (surgir) »3 

ر ّـ ، فال يعبjaillir ابقمرادفا للفعل السّ سوى  ،التعريفني أعاله من خالل giclerالفعل ال يبدو 

مه لذي قدّ يف الثاين االتعر  لكنّ  ،إبرازها عبد العزيززينب رادت أي ّـ عن حالة االنبجاس الت إذن

ال يف جئ' يكمن فعفمعن 'الظهور املفا فظي.اللّ  زينب عبد العزيزيربر خيار  Le Robertقاموس 

عمق األ ايعاهباست نّ أ فعل االنبجاس، وهنا يظهر أتثري خلفية املرتمجة، فهي مسلمة عربية، وال شك

 بعد.  جاره فيماق حادثة انبجاس املاء وانفتقارب بشكل أفضل وأدّ للدالالت القرآنية جعلها 

 
                                                           

1-Blum, Claude, op. cit, p. 914. 
2-Ibid, p.760. 
3-Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p. 396. 
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 بغري احلق وبغري حق: -5

قول سبحانه وتعاىل: وي (.61البقرة:) قِِّۗ ...﴾َن ِبَغرۡيِ ٱحلَۡ    ﴿... َويـَۡقتـ ل وَن ٱلنَِّبيِّ : وجلّ  قال هللا عزّ  

 (.112)آل عمران: ﴾﴿...َويـَۡقتـ ل وَن ٱأۡلَۢنِبَيآَء ِبَغرۡيِ َحّق...

 الفروق الداللية القرآنية بني التعبريين : 

 يف اآلية الثانية؛فة يف اآلية األوىل، ووردت لفظة "حق" نكرة جاءت لفظة "احلق" معرّ 

هم كانوا يقتلون األنبياء بغري احلق الذي يدعو ّـ نل على أفة يف آية البقرة تدّ "احلق" املعرّ  والسبب أنّ 

واحد  معلوم، فهم يقتلوّنم بغري احلق الذي يستوجب القتل، فأيّ على القتل، وما يدعو إىل القتل 

اعية على القتل غري األسباب الدّ  يقتل واحدا بغري احلق الذي يستوجب القتل كان ظاملا، ذلك أنّ 

 .1متوفرة

ا كلمة "حق" النكرة يف آية آل عمران، فليس هنالك أصال ما يدعو إىل هذه الفعلة، أي أمّ 

لقتل وال غريه من األسباب. فليس هنالك وجه من وجوه احلق الذي يدعو إىل ال سبب يدعو إىل ا

فة جاءت كلمة "حق" نكرة عامة، بينما كلمة "احلق" معرّ وابلتايل، إيذاء األنبياء فضال عن قتلهم. 

فالتنكري  ا يف التعريف.مّ ـهم وتبشيع فعلهم أكثر مما الزايدة يف ذمّ ّـ معلومة، واملقصد من التنكري، إن

يعين أّنم قتلوا األنبياء بغري سبب أصال، وال سبب يدعو إىل القتل وال غريه، فكان مقام التشنيع 

 .2والذم ههنا أكرب منه، علما أن كليهما شنيع وذميم

واملعابة عليهم م والتشنيع ة الذّ حدّ  ، أنّ سياق اآليتني الكرميتني إىل ضح من خالل العودةويتّ 

 ل على ذلك: ا يدّ مّ ـأكرب منها يف آية البقرة، ومعلى فعلهم يف آية آل عمران 
                                                           

 .188ص  انظر: السامرائي، فاضل صالح، م. س،-1
 انظر: م. ن، ص. ن.- 2
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َوض رَِبۡت َعَلۡيِهم  ٱلذِّلَّة  ﴿؛ واملسكنة(، وردا جمتمعني يف آية البقرة )الذلةأن لفظي التشنيع والذم 

إذ يقول عزوجل: وردا يف آية آل عمران ابلتأكيد والتكرار والتعميم؛ ، يف حني ﴾َوٱۡلَمۡسَكَنة  

ض رَِبۡت  َ ﴿، فكان التعميم بقوله )أينما ثقفوا(، وقال بعدها: ﴾َعَلۡيِهم  ٱلذِّلَّة  أَۡيَن َما ث ِقف ٓوان ض رَِبۡت ﴿

 
ۚ
)أ هناك عن الكرب وأ هناك ، فتكرر الفعل وحرف اجلر للزايدة يف التوكيد، كقول أ حدمه: ﴾َعَلۡيِهم  ٱۡلَمۡسَكَنة 

 .1والرايء(عن الرايء( أ كد من قوهل: )أ هناك عن الكرب 

ة فقال: )ويقتلون النبيني(، بينما اجلمع يف آية البقرة كان بصورة القلّ  م، فإنّ وزايدة على ما تقدّ 

جاء اجلمع بصورة الكثرة يف آية آل عمران فقال: )ويقتلون األنبياء( أي: يقتلون عددا كثريا من 

سورة آل عمران أشد، وعليه  األنبياء بغري حق، فكان التشنيع عليهم والعيب على فعلهم وذمهم يف

 . 2انسب التعريف آية البقرة وانسب التنكري آية آل عمران

  :الرتمجات الفرنسية 

تـ ل وَن النَِّبيِّنَي   األوىلاآلية  (61رة: )البق ﴾ ِبَغرْيِ احْلَق ِ ﴿َويـَقن
Blachère Chouraqui Zeineb 

« …Et tuaient les 

Prophètes grâce à la 

Non-Vérité… » S.2 

V.61 P.36 

« … Et tuaient sans 

droit les Nabis … » S.2 

V.61 P.40 

 

« …Et tuaient les 

Prophètes sans juste cause 

… » S.2 V61 P.68 

َنِبَياَء  تـ ل وَن األن  اآلية الثانية (112: )آل عمران ﴾ ِبَغرْيِ َحق   ﴿َويـَقن
Blachère Chouraqui Zeineb 

« … Et d’avoir sans 

droit tué les Prophètes… » 

S.3 V.112  P.90 

« Et avoir tué, à 

tort, les Nabis … » S.3 

V.112 P.103 

 

« Et ils tuaient les Prophètes 

sans aucune juste cause… » 

S.3 V.112 P.124 

                                                           
 .189انظر: م. س، ص - 1
 انظر:م. ن، ص. ن.- 2
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 على الرتمجات:  تعليق وتعقيب 

يقول:  بالشريكانت الرتمجات كالتايل: ريف يف آية البقرة )بغري احلق(،  ابلنسبة لصيغة التع

grâce à la Non-Vérité شوراكي، ويقول :sans droit زينب عبد العزيز، بينما تقول :sans 

juste causeفظ. ر التعبري القرآين من حيث اللّ صغ رغما يف الرتمجة تباينا كليّ  . نالحظ إذن 

، La Non-Véritéكلمة )احلق(،   د بصيغة التعريف األصلية يف ترمجتهالتقيّ بالشري  حاول

الغريب  ، لكنّ وال نراها تغطي الدالالت القرآنية للفظة )احلق( وهي تعين حرفيا )الالحقيقة( يف العربية

، حنو قول 1حممودة، ال تستخدم إال ملا كانت عاقبته grâce àهو يف ترمجته )بغري(؛ فالعبارة الفرنسية 

فكيف أصبح أي جنحت بفضل توجيهاتك،  «j’ai réussi grâce à vos directions»أحدهم: 

 قتل النبيني عاقبة سعيدة؟

، فهي إذن ظاهراي )بال حق أو من غري حق( تعين sans droitرتمجته ف ،شوراكيل ا ابلنسبةأمّ 

 ها املقام.استحقّ ان صيغة التعريف يف اآلية مع ما حتمله من مع ي الغرض، بيد أنّه مل يراعتؤدّ 

 رتمجة،هبذه ال ، لكن)من دون سبب عادل( sans juste cause العزيز زينب عبد تقول

 تكون قد ابتعدت عن لفظ احلق املذكور يف اآلية.

كما -وهي  sans droit بالشرييقول (، وابلنسبة لصيغة التنكري يف آية آل عمران )بغري حق

ة مومع كوّنا تراعي التنكري لكل بصيغة التعريف يف آية البقرة. اخلاصة شوراكيرتمجة ل ماثلة -نرى
                                                           

1-Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op.cit. p. 334. 
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ن املنوط هبا يف سياق اآلية، )حق(، فهي تبدو أضعف من الصيغة العربية القرآنية من حيث أتدية املع

نوعا من  نرى فيها)ألسباب واهية أو سيئة(، وهذه الرتمجة أي  à tortيقول شوراكي  يف حني أنّ 

، آن الكرمي الذي يقول ال سبب يدعو أصال للقتلالتسامح يف أسباب القتل عندما نقارّنا بنص القر 

 زينب عبد العزيزبعبارة أخرى، معن الرتمجة ليس فيه نفيا كليا لدوافع القتل مهما كانت. وخنتم مع 

بب عادل( وهي تقريبا الرتمجة نفسها أي )من دون أي س sans aucune juste causeبرتمجتها 

نفي األسباب الداعية لتشديد وهو كما يبدو  aucunضمري النفي ابقة مع فارق إضافة للصيغة السّ 

 إىل القتل.

ة املعن يف ترمج الذي نراه األقرب زينب عبد العزيزف مع خيار وال يسعنا سوى أن نصطّ  

 األصلي. 

 الرتادف يف القرآن الكرمي: -4-2

فهنالك من املؤلفات لن نتناول ههنا مسألة إثبات أو إنكار الرتادف يف القرآن الكرمي،      

يله، فنحن سنكتفي تساؤالت القارئ الكرمي ويشفي غل فات يف هذا الباب ما جييب عن كلّ واملصنّ 

)فالقرآن الكرمي ينتقي ألفاظه أمثلة تثبت وجود فروق دقيقة بني الكلمات القرآنية املتقاربة،  بسرد

كلمة بدقة حبيث تؤدي   فيستخدم كلّ وخيتار كلماته، ملا بني األلفاظ من فروق دقيقة يف دالالهتا، 

خلقت له هذه الكلمة بعينها، وأن   معناها املراد يف إحكام شديد، يكاد السامع يؤمن أبن هذا املكان

 .1كلمة أخرى ال تؤدي املعن الذي أفادته أختها(

                                                           
  . ن.الشين، م. س، صانظر: عبد الفتاح  -1
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 السنة والعام:-1

ِسنَي َعام أَۡلَف َسنَ َث ِفيِهمۡ فـََلبِ ﴿َوَلَقۡد أَۡرَسۡلَنا ن وًحا ِإىَلٰ قـَۡوِمِهۦ قال هللا عزوجل:    َفَأَخَذه م   اة  ِإالَّ مَخۡ

 (.14)العنكبوت: ظَِٰلم وَن﴾ َوه مۡ  ٱلط وفَان  

ِلَك َعام وقال:  يت ِمۢن بـَۡعِد ذَٰ
ۡ
 (.49ف:)يوس ۡعِصر وَن﴾يَـ  َوِفيهِ  ٱلنَّاس   يـ َغاث   ِفيهِ ﴿مث َّ أَي

   لفظنيالفروق الداللية القرآنية بني ال : 

 ة أخرى، وهذاعام( اتر يستعمل القرآن الكرمي متحداث عن احلول كلمة )السنة( اترة، وكلمة )ال

املتمعن و ملتأمل ا غري أنّ  فظني مكان اآلخر.من املعروف أصال عند العرب يف استخدام أحد اللّ 

 للكلمتني جيد فروقا بينهما، منها:

ت ابجلدب والشدة على الناس، أن السنة تطلق عند العرب على السنوات الصعبة اليت مر 

، فكان قومه وهذا يناسب حال سيدان نوح عليه السالم، فقد كانت دعوته لقومه شاقة وعسرية

مكذبني له ومعرضني عن دعوته، وكذلك كان املطر قليل واألرض جدابء، بعكس األايم اليت تلت 

 .1ألرض أايم خصوبة ورخاءالطوفان قرّنا هللا تعاىل ابلعام عندما هلك اهل الكفر، ومرت على ا

 القرآن، يقول الراغب األصفهاين: ويف غريب

العام كالسنة، ولكن العرب تطلق السنة على أايم الشدة واجلدب، والعام على أايم الرخاء والعطاء، "

 .2"وكذلك ٌأستعمل لفظ عام يف سورة يوسف )عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون(

                                                           
 183، ص. .1991، منشورات جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، إعجاز القرآن الكريمانظر: فضل عباس، حسن وفضل عباس، سناء، - 1
 األصفهاني، الراغب، م. س، ص. ن.  - 2
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ومنها أيضا، أن السنة تستعمل يف السنة الشمسية، يف حني يستعمل العام للقمرية، والسنة  

يف انتقاء  ، وهنا تكمن روعة التعبري القرآينمن العام أبحد عشر يوما تقريبا أكربكما هو معلوم 

 ذكرت السنة فيما قضاه سيدان نوح عليه السالم من دعوة قومه، وذكرت لفظة عامالكلمات، حيث 

يف املدة اليت استثنيت من ذلك، وهذا تصوير ملا عاانه من شدة يف األمر، ومقارعة ألعداء هللا، وطول 

 .1أمد

  :الرتمجات الفرنسية 

 ﴾َعاًما ِإالَّ مَخنِسنيَ  ة  َسنَ أَلنَف  يِهمن َوَلَقدن أَرنَسلنَنا ن وًحا ِإىَلٰ قـَونِمِه فـََلِبَث فِ ﴿
 (14)العنكبوت:

 األوىلاآلية 
 

 

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Certes, Nous avons 

envoyé Noé à son peuple 

et il demeura là mille 

années moins cinquante 

années… » S.29 V.14 

P.423 

 

« Ainsi, nous avons 

envoyé Nûh à son peuple. 

Il reste avec eux mille 

années, moins 

cinquante ans … » S.29 

V.14 P.570 

 

« Et Nous 

Envoyâmes, en fait, Noé 

à ses gens. Il demeura 

parmi eux mille ans 

moins cinquante 

années… » S.29 V14 

P.488 

ِلَك ﴿  اآلية الثانية (49)يوسف: ﴾عنِصر ونَ َوِفيِه يَـ  لنَّاس  اِفيِه يـ َغاث   َعامٌ مث َّ أَينيت ِمن بـَعنِد ذَٰ
Blachère Chouraqui Zeineb 

«Puis, après cela, viendra 

une année où les gens seront 

secourus et iront au pressoir 

» S.12V.49  P.264 

« Ensuite, une année 

sera donnée où les 

humains, secourus, iront 

aux pressoirs » S.12 V.49 

P.322 

 

« Ensuite, viendra après 

cela, une année où les 

hommes auront des pluies 

abondantes et au cours de 

laquelle ils presseront (du 

vin)» S.12 V.49P.309 

 

 

                                                           
 .183ص ، م. س، حسن وعباس فضل، سناء، لانظر: عباس فض - 1
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 على الرتمجات:  تعليق وتعقيب 

 عنه سية أيضا تعرّب ة الفرنغاللّ  غة العربية عن احلول بلفظي السنة والعام، فإنّ  اللّ مبثل ما تعرّب 

نما بي، annéeلفظة ب)السنة والعام( يف اآليتني السابقتني بالشري ، وقد نقل Annéeو Anبكلميت: 

للسنة  année ، فهذا يقولفظني يف آية العنكبوتاللّ يف  شوراكي وزينب عبد العزيزمن  فق كلّ ال يتّ 

راكي شو ومع ذلك، ذهبا، أي  .للعام annéeوللسنة  anللعام، وهذه تقول عكس ذلك؛  anو

يوسف، مع اإلشارة  يف آية annéeيف ترمجة العام ب  بالشرينفسه مع مذهب الـ العزيزوزينب عبد 

هي  année ، ويقول أنّ هي السنة يف الفرنسية année يناقض نفسه، فيخربان اترة أنّ  شوراكي إىل أنّ 

 العام اترة أخرى.

 ؟ annéeو an: غة الفرنسية بني كلميتهذا نتساءل، هل من فروق داللية يف اللّ  وبعد كلّ 

ففي ، ارفولوجيالكلمتني متقاربتني مو  واالشتقاقي، فإنّ  ال من حيث التعريف املعجميأوّ 

 :Le Littréقاموس

« An, n.m Le temps que met la Terre à faire sa révolution autour du soleil »1. 

 الذي تستغرقه األرض للدوران حول الشمس. الوقت أو أي )هو( الزمن

« Année, n.f Temps d’une révolution complète de la terre dans son orbite 

autour du soleil »2. 

 ي لألرض يف مدارها حول الشمس.أي )هي( وقت الدوران الكلّ 

                                                           
1-Blum, Claude, op. cit, p. 72. 
2 -Ibid, p. 79. 
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ل من حيث لى األق، أو عنفسه الشيء  الكلمتني تدالن علىويبدو جليا من خالل التعريفني أنّ 

 د األايم.ان يف عدخيتلف -كما رأينا-ذين لّ فظني العربيني الل اختالف مع اللّ احلجم، وهذا أوّ 

متني، بل للكل sémantiqueه ال إشكال مطروح على املستوى الداليل من جهة أخرى، فإنّ 

ق ببنية اجلملة تعلّ يمر بعبارة أخرى، األ ،syntaxiqueاإلشكال يكمن على املستوى النحوي الرتكييب 

 فظني الفرنسيني:اللّ استخدامات يف الفرنسية، وإليك مجلة من الفروقات بني 

، En l’an 2000كأن تقول ،  repère chronologiqueعبارة عن إشارة زمنية ، anكلمة 

ر لتعبري عن عمستخدم أيضا لفالكلمة إذن حتدد اترخيا زمنيا معينا، وهي ت  ، 2000أي يف عام 

هذه املرحلة قد تبدأ (، و 12نة من اثين عشر شهرا )على مرحلة مكوّ ستخدم للداللة ، وت  âgeاإلنسان 

يطلق عليه  ال، وهذاة حلظة من السنة )من ديسمرب إىل ديسمرب، أو من مارس إىل مارس( مثعند أيّ 

  أيضا عن فرتة زمنية حمددة.كما تعرّب يف العربية ابحلول،  

جانفي إىل 1) ، ابعتبار سريها أو حدوثها منduréeة تشري إىل مفهوم املدّ ، annéeكلمة 

مكان  anم كلمة فهي عبارة عن مرور الزمن. وهنالك سياقات تتيح إمكانية استخداديسمرب(،  31

année والعكس صحيح. 

 jourلفاظ: أده بني جنفظني هو الفرق ذاته الذي الفرق بني هذين اللّ  وجتدر اإلشارة إىل أنّ 

 .soiréeو matinée، soirو journée ،matinو

 ا ليست بنفسه ومهما وجدت فروقات بني الكلمتني الفرنسيتني، فإّنّ ميكن أن نقول أخريا، أنّ 

ر لفظني فرنسيني ومع توفّ  خصوصا. الدقيق املعجز عموما واالستخدام القرآينالفروقات العربية  ةأمهيّ 
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 غوي إىل الفرنسية. يف أثناء االنتقال اللّ  نا حنس بشيء مفقودأنّ  فظني العربيني )سنة وعام(، إالّ للّ 

 املطر والغيث: -2

ِقبَ  انَ كَ   َكۡيفَ   َفٱنظ رۡ  اَۖ ﴿َوأَۡمطَۡراَن َعَلۡيِهم مَّطَر قال هللا عزوجل:  وقال  (.84)األعراف: نَي﴾ٱۡلم ۡجرِمِ  ة  عَٰ

 (.28)الشورى: يد ﴾َوه َو ٱۡلَويل  ٱحۡلَمِ  َرمۡحََته ۥۚ يَنش ر  وَ تعاىل: ﴿َوه َو ٱلَِّذي يـ نَـّزِل  ٱۡلَغۡيَث ِمۢن بـَۡعِد َما قـََنط وان 

، والفرقان 74، واحلجر 32كر لفظ املطر يف مواضع أخرى من القرآن الكرمي، انظر: األنفال وقد ذ  

 .24، واألحقاف 102، والنساء 58، والنمل 173، والشعراء 40

، 20، واحلديد 34لقمان كر لفظ الغيث يف مواطن أخرى من القرآن الكرمي، انظر: كما وقد ذ  

 وعليه فيما خيص الرتمجات، نكتفي ابآليتني املذكورتني أعاله. .49ويوسف 

 الفروق الداللية القرآنية بني اللفظني: 

 جاء يف كتاب العني: فقد   ال فيما خيص لفظ )املطر(:أوّ  

طٌَر: االسم وهو "
َ
ًطــنٌر فعله...وَمطََرتَنا السماء ومتطٌرٌهم َمطرا، امل

املاء املنسكب من الًسحاب، وامل

 .1"وأَمطََرهتم السماء وهو أقبحهما، وأمطََرهم هللا َمطَرا أو عذااب

ميكن أن نرى من خالل التعريف، تفريق صاحب كتاب العني بني الفعلني )َمطََر وأمَطرَ (، 

، وما يدعم داللة َمطََر على اخلري داللة على اخلري وداللة على العذابفريى لفعل َمطََر داللتني، 

ما القول بداللة َمطََر على العذاب أتفسريه للفظ الغيث يف موضع آخر من كتاب العني بلفظ املطر، و 

                                                           
، ص. 2003، 4ج ، تح: إبراهيم السامرائي وممهدي المخزومي، دار الكتب العلمية، لبنان،كتاب العينالخليل ابن أحمد ،  ،الفراهيدي- 1

149. 
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، غري انه أقوى يف الثانية، ودليل ذلك وأمطَرَ فجلي وواضح من قوله )أقبحهما(، فالقبح كائن يف َمطََر 

 .1وله )وأمطََرهم هللا َمطَرَا أو عذااب(ق

ابن " ، ويف لسان العرب:2"وأمطرهم هللا : ال يقال إال يف العذاب" ويف القاموس احمليط:

وقيل إن )َمطََر( يقال يف اخلري، وأمَطَر "، ويف غريب القرآن: 3"سيده: أمطرهم هللا يف العذاب خاصة

﴿َوأَۡمطَۡراَن َعلَۡيِهم ، 173الشعراء: ٱۡلم نَذرِيَن﴾ َمطَر   َفَسٓاءَ  اَۖ َعَلۡيِهم مَّطَر ﴿َوأَۡمطَۡراَن يف العذاب، قال تعاىل: 

ِقَبة  ٱۡلم ۡجرِِمنَي﴾َفٱنظ   اَۖ مَّطَر  ِليَـَها َسافَِلَها َوأَۡمطَۡراَن َعلَۡيِهۡم ِحَجارَة ، 84عراف:األ ۡر َكۡيَف َكاَن عَٰ ﴿َفَجَعۡلَنا عَٰ

﴾ مِّن يل  َنا ِحَجاَرة ، 74احلجر: ِسجِّ َذا ه َو ٱحۡلَقَّ ِمۡن ِعنِدَك َفَأۡمِطۡر َعَليـۡ  مِّنَ ﴿َوِإۡذ قَال وان ٱللَّه مَّ ِإن َكاَن هَٰ

 .4"32األنفال: ٱلسََّمٓاِء ﴾

 اثنيا فيما خيص لفظ )الغيث(:

. يقال: غاثهم هللا، وأصاهبم غيث. والغيث: الكأل ينبت من رالغيث: املط"ففي كتاب العني: 

 .5"وجيمه على الغيوث والغيثات: ما أغاثك هللا به، ويقول املبتلى: أغثين، أي فرج عيناملطر، 

 .6"﴿َكَمَثِل َغۡيث  أَۡعَجَب ٱۡلك فَّاَر نـََبات ه ﴾والغيث املطر يف قوله: "ويف غريب القرآن: 

يظهر إذن ما ورد أعاله، أن لفظي املطر والغيث مرتادفني، لكن متعن الكالم حول اللفظني، 

يفضي إىل القول أبن املطر أعم من الغيث، واملطر يكون للرمحة ويكون للعذاب، بينما الغيث خيتص 

                                                           
  /http://www.alukah.net/library/0/79005 ، دراسة بالغية أسلوبية لغيث في القرآن والحديث:المطر واأيوب، محمد خليل ،  - 1
 5، 4ص 

، ص. 2005، 8ط ، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، لبنان،القاموس المحيطالفيروزبادي، مجد الد ين، -2

476.  
 .4223ص.  ابن منظور، م. س،-3
 . 470األصفهاني، الراغب، م. س، ص. -4
 .296، ص. 3الفراهيدي، خليل بن أحمد، م. س، ج-5
 .367، ص. م. ساألصفهاني، الراغب، - 6

http://www.alukah.net/library/0/79005/
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 .1ابلرمحة خالصة

  :الرتمجات الفرنسية 

رِِمنيَ َبة  النم  َن َعاقِ  فَانظ رن َكينَف َكا َۖماَطًراَوأَمنطَرناَن َعَلينِهم ﴿  األوىلاآلية  (84)األعراف: ﴾جن
Blachère Chouraqui Zeineb 

« Sur eux, Nous 

fîmes tomber une pluie 

(maléfique). Considère 

donc quelle fut la fin des 

Coupables » S.7 V.84 

P.185 

 

« Nous avons fait 

pleuvoir sur eux une 

pluie mortelle : vois quel 

est le châtiment des 

coupables ! » S.7 V.84 

P.218 

 

« Et Nous Fîmes 

pleuvoir sur eux une 

certaine pluie. Regarde 

alors quel ne fut le sort 

des malfaiteurs » S.7 

V84P.225 

ََته  يَنش ر  رَ ط وا وَ ِمن بـَعنِد َما قـَنَ  اْلَغْيثَ ّزِل  َوه َو الَِّذي يـ نَـ ﴿  اآلية الثانية (28)الشورى: ﴾ محن
Blachère Chouraqui Zeineb 

« C’est Lui qui fait 

descendre l’ondée, après que 

(Ses serviteurs) ont 

désespéré. Il étend sa 

miséricorde. » S.42 V.28  

P.514 

« C’est lui qui fait 

descendre l’ondée, dont 

ils désespéraient : il 

ouvre ses grâces » S.42 

V.28 P.716 

 

« Et c’est Lui qui Fait 

tomber la pluie abondante, 

après qu’ils aient désespéré, 

et Il Répand Sa Miséricorde. 

» S.42 V.28 P.592 

 

 على الرتمجات:  تعليق وتعقيب 

جم عند أمّ  ، أي une pluie maléfiqueب:  بالشريا لفظ )املطر( الوارد يف آية األعراف فرت 

لة أو ميتة، وعند ، أي مطرا قاتune pluie mortelle: شوراكيمطرا شريرة أو مطرا حتمل شرا، وعند 

 !نوع خاص، أي بعضا من املطر أو مطرا من une certaine pluie: زينب عبد العزيز

حملاولة استدراك معن  mortelleو maléfiqueبصفيت  بالشري وشوراكيمن  استعان إذن كلّ 

                                                           
 .6انظر: م. س، ص. - 1
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ن تغطيا فعليا مفهوم العذاب  الصفتني أبعد من أومع ذلك فإنّ العذاب الذي حتمله اآلية الكرمية، 

يف مالحظة هامشية ، فقد أشارت زينب عبد العزيزا طر يف السياق القرآين. أمّ وأهواله الذي حتمله امل

من سورة هود، وهي تقصد هبذا  82املقصود موجود يف ترمجتها لآلية  مرافقة لرتمجتها لآلية تقول إنّ 

ابن  ها عملت بقول ّـ وال شك يف أن أو حجارة من سجيل! pierres de marne entasséesاملطر، 

من  28ر يف اآلية  هذه اآلية مفسَّ معن املطر املقصود يف الذي أشار يف تفسريه هلذه اآلية إىل أنّ  كثري

ر إىل البحث جّ ـياالستعمال القرآين للفظ املطر،  سورة هود. ويف جممل األحوال، نقول أنظر كيف أنّ 

 عن حلول خارج األلفاظ املكافئة مسبقا يف الفرنسية.

لفظة: ب شوراكيو  بالشريمن  كلّ   الشورى، فينق لهوفيما خيص لفظ )الغيث( املذكور يف آية 

ondée زينب عبد العزيز، بينما تقول :la pluie abondante.   بالشري ر ص خيايظهر لدى تفح

فهوم الغيث مبا ٌيمله مالبعد يف نقل  بعيدة كلّ  ondéeكلمة   أنّ غة الفرنسية يف معجم اللّ  وشوراكي

 مروالذي يستّ  جئ الغزيربساطة املطر املفا بكلّ من الرمحة والسعادة وأشياء مجيلة أخرى، فهي تعين 

 .ةة قصري ملدّ 

« Ondée, n.f ondée de pluie, grosse pluie subite et passagère » 1. 

 la pluie، ف: بالشري وشوراكيليست ببعيدة عن ترمجة  زينب عبد العزيزترمجة  ومع أنّ 

abondante  ّة وهذا مل تقرّنا بقصر املدّ  عبد العزيززينب أن  يكمن يف الفرق تعين املطر الغزير، لكن

 .ةوقصر املدّ حنسبه ذكاء منها، فال يتماشى مفهوم الغيث 

 
                                                           

1-Blum, Claude, op. cit, p. 1157. 
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 الكمال والتمام: -3

ۡسلَٰمَ ۡعَميِت َورَ  َعَلۡيك ۡم نِ ٱۡليَـۡوَم َأۡكَمۡلت  َلك ۡم ِديَنك ۡم َوأمَۡتَۡمت  ﴿وجل:  عزقال هللا   ۚا﴾ِدين ِضيت  َلك م  ٱإۡلِ

 (3)املائدة: 

 الفروق الداللية القرآنية بني اللفظني : 

 ومع أنّ  ،مع النعمة "أمتَّ “الفعل و ين مع الدّ  "أكمل" الفعلأورد قد القرآن الكرمي  نالحظ أنّ 

 .بينهماق الدالالت القرآنية تفرّ   أنّ الفعلني متقاربني من حيث املعن إاّل 

ن يكون وحدة أين الدّ  أصل ألنّ  تعاىل،هللا  أكمله واليومسالم قبل اإل انقصا الدين كان  

ابلتوراة، وبعد  موسى فقد جاءوقد ختلله انقطاع متثل يف تواتر الرساالت السماوية عرب الزمن؛ ، واحدة

  .1ابلقرآن ملسو هيلع هللا ىلص حممدجاء  ،زمنية وبعدها بفرتة، ابإلجنيل عيسى زمن جاء

 قال ابن كثري: 

أخرب هللا  اإلسالم،وهو  (أكملت لكم دينكم اليوم) :قولهعن ابن عباس  طلحة،قال علي بن أيب "

وقد أمته هللا فال  أبدا،فال ٌيتاجون إىل زايدة  اإلميان،نبيه صلى هللا عليه وسلم واملؤمنني أنه أكمل هلم 

 2".وقد رضيه هللا فال يسخطه أبدا أبدا،ينقصه 

اإلمتام[: إلزالة نقصان األصل، و ]اإلكمال[: إلزالة نقصان العوارض بعد متام )]قيل: 

 األصل، وهلذا جاء قوله تعاىل يف أحكام كفارات احلج: 

                                                           
، تم https://pointofviewofquran.wordpress.com/2013/10/12، أكمل وأت م: وجهة نظر قرآنيةبرهان، وفاء، انظر: - 1

 .08/12/2018التصفح بتاريخ: 
 
 .26، ص.3ابن كثير، م. س، ج -2 

https://pointofviewofquran.wordpress.com/2013/10/12
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م " َثِة َأايَّ ۡد َفِصَيام  ثـَلَٰ َعة   ٱحۡلَجِّ  يف ﴿وَفَمن ملَّۡ جيَِ (، 196)البقرة: ﴾َكاِمَلة  َعَشَرة تِۡلكَ  َرَجۡعت ۡمِۗ  ِإَذا َوَسبـۡ

]كاملة[ يف اآلية أفضل من ]اتمة[ ألن ]التمام[ قد ع لم منن العدد )عشرة(، وإمنا نفى احتمال نقص 

 1."يف صفاهتا

 بينمااألمر، ىل ّناية إاالستمرار دون انقطاع  إذن يعين من حيث الداللة القرآنية اإلمتامف

متعلق  وهو ،حنيحىت ولو بعد  األمر إكمال بد من ولكن الاالنقطاع، بعض  اإلكماليتخلل 

  .2شيء له عدة واجبة أي ابلعدد

 القرآن يفاإلكمال وفيما يلي نتناول بعض املواطن اليت ورد فيها استخدام لفظي اإلمتام و 

 .ارق بني اللفظني ينجلي ويتضح أكثر، لعل الفالكرمي

  :وجلّ  قال هللا عزّ 

 َعَلٰى َما َهَدٰىك ۡم َة َولِت َكربِّ وان ٱَّللََّ ل وان ٱۡلِعدَّ لِت ۡكمِ وَ ي رِيد  ِبك م  ٱۡلع ۡسَر ﴿ي رِيد  ٱَّللَّ  ِبك م  ٱۡلي ۡسَر َواَل 

 (.185)البقرة: َوَلَعلَّك ۡم َتۡشك ر وَن﴾

 عوضا عن الفعل )لتكملوا(لفعل ل القرآن الكرمي رمبا تساءلنا عن سبب توظيف

 ،مثال ريضاملو أسافر كامل  يف بعض احلاالتانقطاع  يتخلله قد واجلواب أّن الصيام، ()لتتّموا

 أفطر فيها، عدة األايم اليتويكمل  أن يعود للصيام و املريضأهذا املسافر  على لكن وجب

                                                           
، ص. 1974تح: خديجة الحديثي وأحمد مطلوب، مطبعة العالي، بغداد،  عجاز القرآن،الكاشف عن إ البرهانالزملكاوي، كمال الدين، -1

91. 
 وفاء، م. س. برهان،انظر: - 2
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 .1وغري متواصلةقد تكون متقطعة ف ،متتابعةاليت يقضيها  األايمن تكون هذه أ وليس شرط

رَٰهِ إِ تَـَلىٰٓ ﴿۞َوِإِذ ٱبۡـ وقال تعاىل يف اختبار سيدان إبراهيم عليه السالم:  ت    بـۡ َم َرب ه ۥ ِبَكِلمَٰ

 (.124بقرة:)ال ٱلظَِّٰلِمنَي﴾ َعۡهِدي يـََنال   اَل  الَ قَ  رِّيَّيِتَۖ ذ   َوِمن قَالَ  ِإَماماَۖ  لِلنَّاسِ  َجاِعل كَ  ِإيّنِ  قَالَ  َفَأمَتَّه نََّۖ 

ن متواصلة ابتلى إبراهيم عليه السالم بكلمات )أوامر ونواهي(، فامتهن وقامل هبن كله وجلّ  فاهلل عزّ 

  2خالل أبحدها، لذلك جعله هللا إماما للناس يقتدى به يف التوحيد.ومن دون توقف، ومن دون اإل

َلةَ يف السورة ذاهتا، أي البقرة:  وجلّ  وقال عزّ  َيا﴿أ ِحلَّ َلك ۡم لَيـۡ  ه نَّ  ِم ٱلرََّفث   ٱلصِّ
 ِإىَلٰ ِنَسآِئك ۡمۚ

َتان و  ت مۡ ك ن  أَنَّك مۡ  ٱَّللَّ   َعِلمَ  هلَّ نَِّۗ  لَِباس َوأَنت مۡ  لَّك مۡ لَِباس  ـ َٰنَ  َعنك ۡمَۖ  اَوَعفَ  َعَلۡيك مۡ  فـََتابَ  أَنف َسك مۡ  نَ خَتۡ  َفٱۡل

تَـغ وان  بَِٰشر وه نَّ  َ ب وان َحىتَّٰ ٱۡشرَ وَ  وَك ل وان  َلك مۚۡ  ٱَّللَّ   َكَتبَ   َما َوٱبـۡ َيض  ِمَن ٱخۡلَۡيِط ٱأۡلَۡسَوِد ِمَن َلك م  ٱخۡلَۡيط  ٱأۡلَبۡـ   يـَتَـَبنيَّ

َياَم ِإىَل ٱلَّۡيِلۚ َواَل تـ بَِٰشر    مث َّ أمت وان ٱلصِّ
ِجدِِۗ أَنت ۡم عَٰ وَ وه نَّ ٱۡلَفۡجرَِۖ  ٱَّللَِّ َفاَل تـَۡقَرب وَهاِۗ  تِۡلَك ح د ود   ِكف وَن يف ٱۡلَمسَٰ

ِلَك يـ َبنيِّ  ٱَّللَّ  َءايَِٰتِهۦ لِلنَّاِس َلَعلَّه ۡم يـَتـَّق    (.187البقرة:) وَن﴾َكذَٰ

انقطاع من الفجر إىل الليل، وهو  بالفإمتام الصيام إىل الليل هنا يكون بصفة متواصلة 

 3.وأكملوا الصيام وجلّ   يقل هللا عزّ استمرار للصيام، ومل

  :الرتمجات الفرنسية 

اَلَم ِديًناَرِضيت  َلك م  اإلنِ عنَميِت وَ نِ ك من َعَلين  َأمْتَْمتج َلك من ِديَنك من و َأْكَمْلتج ﴿النيَـونَم   سن
 اآلية (3)املائدة: ﴾

 

Blachère Chouraqui Zeineb 

                                                           
 وفاء، م. س. برهان،انظر: - 1
 م. ن.انظر:  2
 .انظر:م. ن- 3
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- « …Aujourd’hui J’ai 

parachevé votre religion 

et vous ai accordé Mon 

entier bienfait. J’agrée 

pour vous l’Islam, 

comme religion… » S.5 

V.3 P.132 

- « …Aujourd’hui, j’ai 

réalisé pour vous votre 

créance, j’ai parachevé 

sur vous mon 

ravissement. Pour 

créance, je veux pour 

vous la pacification, al-

islâm… » S.5 V.3P.152 

- « …Aujourd’hui, J’ai 

Parachevé pour vous 

votre religion, J’ai 

Parfait ma Grâce envers 

vous, et J’Ai agréé pour 

vous l’Islam comme 

religion… » S.5 V3 

P.169 

 

 على الرتمجات:  تعليق وتعقيب 

 ياملتعدّ رنسي لفعل الفا بالشري وزينب عبد العزيزمن  ، فقد اختار كلّ سبة لفعل اإلكمالابلنّ 

parachever فرنسياملعجم ال ّناء، فقد جاء يفتتلخص يف اإلكمال واإلجناز واإلجممل معانيه ، و : 

« Parachever. V.tr. (par accomplissement, et achever) conduire à un complet 

achèvement. »1 

بل قوضع النعت  صفة الكمال حبيثعلى والتشديد عريف املعجمي الرتكيز ونالحظ يف هذا التّ 

 : خرآ. ويف معجم املنعوت

« Parachever.v.tr. conduire au point le plus proche de la perfection ».2  

وعلى ثايل ماء بشكل عريف السابق، أي الرتكيز على األدوهذا التعريف يذهب يف نفس اجتاه التّ 

 أقرب وجه من بلوغ الكمال.

 معن الكمال قد يكون اخليار األمثل لنقل وأتديةاخليار الرتمجي هذا  فيه، أنّ ا ال ريب مّ ـوم

ل على ه يدّ فظة القرآنية، فإنّ وإن كان ال يصف الكمال املطلق يف اللّ  فهواملراد يف النص القرآين، 

                                                           
1-Blum, Claude, op. cit, p. 1202. 
2-Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p. 507. 
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   أقرب وصف للكمال.

 أيضا جلنسّ  لذكر،ايف توظيف الفعل الفرنسي اآلنف  بالشري وعبد العزيزفاق وفضال عن اتّ 

 قا.ا موفّ ابل لفظة "الدين"، وجنده أيضا خيار يف مق religionلفظة  يف نوظيف فاقهمااتّ 

 لفرنسيال الفعل معجمية خمتلفة متاما عن سابقيه، فقد استعم خبيارات شوراكيبينما انفرد 

 جند: املعجم الفرنسيففي أجنز أو حًقق. ، الذي يعين réaliser املتعدي

« Réaliser. v.tr.(…) rendre réel. Réaliser des promesses. »1 

 :معجم آخر ويف

« Réaliser. v.tr. faire passer à l’état de réalité (ce qui n’existait que dans 

l’esprit) ; accomplir, concrétiser, exécuter. » 2 

فعل اإلكمال ينطوي  نّ لفعل الفرنسي يف "التجسيد"، ومع أخص معاين هذا اميكن أن نلّ 

ق بكثري املراد من فعل اإلكمال يف هذا االستخدام القرآين أكثر وأدّ  نّ  أهذا املعن، إالّ حقيقة على 

استعمل قد  شوراكي نّ ، نالحظ أومن جهة أخرى من معن اإلجناز أو التجسيد هذا، هذا من جهة.

غلب استعماالهتا احلديثة والطاغية إىل مفهوم الدين بفتح الدال تشري أي ـ، التّ créanceلفظة 

االستخدام القدمي هلذه الكلمة كما تشري إليه املعاجم  نّ . ومع أdetteأي مبعن وتسكني الياء، 

ه وابلتدقيق يف خمتلف معاين كلميت واإلميان، إال أنّ يدل على معاين االعتقاد والعقيدة  3الفرنسية

religion  وcréance   أوcroyance جند األوىل أمشل بكثري فاإلميان أو االعتقاد عبارة عن جزء ،

                                                           
1-Blum, Claude, op. cit, p.1437 
2-Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p. 592. 
3- Blum, Claude, op. cit, p.399. Et Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p. 164. 
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 من الدين.

فا  جند اختال مية.ية الكر متام الوارد يف اآلاإلكمال، ننتقل اآلن إىل فعل اإل هذا فيما خيص فعل

يت( مت عليكم نعممتأرة )و يقول يف نقل عبا فبالشريفظية للمرتمجني الثالثة، ا يف اخليارات اللّ كليّ 

…et vous ai accordé mon entier bienfait فاستعمل الفعل ،accorder "الذي يعين "منح 

ن مفهوم اإلمتام يف ععبري للت entierابلنعت  واستعان bienfaitأو " أعطى"، كما ترجم النعمة بلفظة 

قل لن بد العزيزشري وعبالمله يف نقل هذه العبارة الفعل ذاته الذي استع شوراكياآلية. يف حني تبن 

يبة ر لنعمة بلفظة غكما وترجم ا  ،parachever الفعل ل من اآلية، أيالفعل "أكمل" يف الشطر األوّ 

 !ن ليس النعمة، وحتمل معاين الغبطة والبهجة والنشوة واالفتتان لكravissementنوعا ما وهي 

 لفعل، واj’ai parfait ma grâce…يف نقل العبارة:  زينب عبد العزيزبينما تقول 

parfaire    لتعريف:اجند هذا  معجم اللغة الفرنسيةٌيمل معنيي اإلكمال واإلمتام، ففي 

« Parfaire. V.tr. seulement inf. et temps composés ; conduire à la perfection. »1 

از أبقرب اإلجنالذي دل على   parachever للفعل املعجم ونالحظ هنا الفرق يف تعريف

ثمن خيارات علنا نجي على اإلجناز مبنتهى الكمال، مـّما درجة من الكمال، وهذا الفعل الذي يدل

دام ني يف االستخفظ اللّ حاطتها الدقيقة ابلفروقات املعنوية بنيالتّـي تدل على إ زينب عبد العزيز

مجة النعمة، فهو لفظ لرت   grâceفقت إىل حد كبري يف اختيار لفظ و  القرآين. ابإلضافة إىل ذلك فقد 

 الله.ها تليق ابهلل جل جطف والنعمة والرمحة، وكلّ جتمع معانيه بني الفضل واللّ 

                                                           
1-Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p. 509. 
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الغوص يف  نّ فتان، لكة وروعة االستخدام القرآين لكلمتني تبدوان مرتاددقّ  مرة أخرى، نالحظ

 آين. الستخدام القر اجيبة يف ع ةيبالغة عن دقّ  يفصحأغوار معانيها القرآنية وحماولة نقلها إىل الفرنسية 

 الزوج: املرأة و -4

 َولِيّا﴾ لَّد نكَ  ِمن يل  فـََهۡب  ااِقر عَ رََأيت ﴿َوِإيّنِ ِخۡفت  ٱۡلَموَٰيلَ ِمن َورَآِءي وََكاَنِت ٱمۡ قال تعاىل: 

 (.5)مرمي:

ََيٰ : وجلّ  وقال عزّ  َنا َله ۥ ٌَيۡ َنا َله ۥ َوَوَهبـۡ  ِإّنَّ ۡم َكان وان ي  ه ۥ َزۡوَجه  لَ ۡصَلۡحَنا َوأَ ﴿َفٱۡسَتَجبـۡ
رِع وَن يف ٱخۡلَرۡيَِٰت ۥٓۚ سَٰ

ِشِعنَي﴾ لََنا وََكان وان  َوَرَهباَۖ  اَوَيۡدع ونـََنا َرَغب  .(90: )األنيباء خَٰ

 الفروق الداللية القرآنية بني اللفظني : 

. وامرأة أتنيث امر ؤ  وامرآن، وقوم امرئ  غة: )مرأ( امليم والراء واهلمزة...يقال جاء يف مقاييس اللّ 

.  و هي املؤنث من جنس البشر.أوعليه فاملرأة هي مؤنث الرجل،  1امرئ 

)زوج( الزاء والواو واجليم أصل يدل على مقارنة شيء لشيء. من ذلك وقال ابن فارس: 

 2]الّزوج زوج املرأة. واملرأة زوج بعلها[.

العربية على الرجل كما يطلق على املرأة؛ فنقول فالن هو غة يطلق يف اللّ إذن، لفظ "الزوج" ف

﴿فَِإن تعاىل:  قولهيف فقد وصف القرآن الكرمي الرجل ابلزوج  زوج فالنة، وفالنة هي زوج فالن.

ِهَمآ َأن َيرَتَاَجَعآ ِإن ظَنَّآ َأن طَلََّقَها َفاَل حتَِل  َله ۥ ِمۢن بـَۡعد  َحىتَّٰ تَنِكَح َزۡوًجا َغرۡيَه ۥِۗ فَِإن طَلََّقَها َفاَل ج َناَح َعَليۡ 

ِِۗ َوتِۡلَك ح د ود  ٱَّللَِّ يـ بَـيِّنـ َها لَِقۡوم  كما وأطلق القرآن الكرمي (.  230)البقرة: يـَۡعَلم وَن﴾ي ِقيَما ح د وَد ٱَّللَّ
                                                           

 .315، ص 1979، 5، تح: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، جمعجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس بن زكريا،  ،الحسين أبوانظر: -1
 .35، ص 3، جانظر: م. ن-2
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َاَدم  ٱۡسك ۡن أَنَت وصف الزوج على املرأة يف مواطن عديدة، نذكر منها قوله تعاىل:  ـٓ  َوَزۡوج َك ٱجۡلَنََّة ﴿َويَٰ

ِذِه ٱلشََّجَرَة فـََتك واَن ِمَن ٱلظَِّٰلِمنَي﴾ ت َما َواَل تـَۡقَراَب هَٰ
كما وقد وصف (.  19)األعراف: َفك اَل ِمۡن َحۡيث  ِشئـۡ

منها، ووصف الرجال ابألزواج  45القرآن الكرمي شخصي الرجل واملرأة ابلزوجني يف سورة النجم، اآلية 

منها، ووصف النساء الزوجات ابألزواج يف سورة األحزاب، اآلية الرابعة  232ية يف سورة البقرة، اآل

 منها.

لفظ "زوجة" ابلتاء على حليلة الرجل وامرأته، وقيل ان األصح واألفصح استخدام  قبينما يطل

 1." إذ هو الغالب يف االستعمال القرآينلفظ "زوج

إن املدقق يف اآلايت القرآنية اليت ورد فيها استخدام اللفظني " امرأة وزوج"، جيد أن القرآن 

ومن أمثلة ذلك قوله ، كلما كان اإلخبار عن أهل اإلميانومجعا   " مفردايستعمل لفظ " الزوجالعظيم 

َنَّةَ اَي آَدم  اسنك نن أَنَت َوَزونج َك ﴿عزوجل خماطبا سيدان آدم عليه السالم:  ، وقال جل جالله خمربا ﴾اجلن

َنا لَه  َزونَجه  ﴿عن سيدان زكراي عليه السالم:  أَمنِسكن َعَلينَك ﴿، ويف شأن زيد بن حارثة ﴾َوَأصنَلحن

، ﴾ه من َوأَزنَواج ه من يف ِظالل  َعَلى اأَلرَاِئِك م تَِّكئ ونَ ﴿، ويف جزاء املؤمنني يف اجلنة يقول تعاىل: ﴾َزونَجكَ 

نساء النيب صلى هللا  وجلّ  ، وعندما خاطب هللا عزّ ﴾َوهَل من ِفيَها أَزنَواٌج م َطهََّرٌة َۖ َوه من ِفيَها َخاِلد ونَ ﴿

َزنَواِجكَ ﴿عليه وسلم قال:   2...﴾اَي أَيـ َها النَّيب  ق ل ألِّ

وذلك حنو ، ورودها جاءت اخبارا عن أهل الشرك سياقات ا لفظ "املرأة"، فيجد املتأمل أنّ أمّ 

َطبِ ﴿منها:  الرابعةيف سورة املسد، اآلية  وجلّ  عزّ  هقول رَأَت ه  مَحَّالََة احلَن ويف سورة التحرمي، اآلية ، ﴾َوامن

                                                           
 .104، عبد الفتاح، م. س، ص الشينانظر: -1
 .105، ص انظر: م. ن- 2
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رََأَت ن وح  ﴿عن امرأة نوح وامرأة لوط؛  وجلّ  العاشرة منها، خيربان هللا عزّ  َضَرَب اَّللَّ  َمَثاًل لِّلَِّذيَن َكَفر وا امن

: يف سورة التحرمي اآلية احلادي عشر منها ، وقال جل جالله خمربا عن امرأة فرعون﴾ل وط  َوامنرََأَت 

  1.﴾َوَضَرَب اَّللَّ  َمَثاًل لِّلَِّذيَن آَمن وا امنرََأَت ِفرنَعوننَ ﴿

كيف   ئلقد يقول قاو م هذا التفريق والتحديد؟ ِـ ل :هوهنا الذهن  والسؤال الذي يتبادر إىل

 زوجة كذلك وصف هللاو  كانت امرأة صاحلة مؤمنة؟ها  ّـ نابملرأة وحنن نعلم أة فرعون وصف هللا زوج

ن شاء هللا إ ضحستوّ  يّـ وفيما يلي سنحاول تقدمي بعض عناصر اإلجابة الت ؟أم مرمي ابملرأة عمران

 فظني.عجيب نظم القرآن يف اللّ 

ابت هذه غضمن إطار معني ووفق شروط خاصة، فإذا  وصف "الزوج" ال يتحقق إالّ  إنّ 

لى دين عالزوجني  . عّل أبرز تفريق بينهما هو كونوصف "املرأة" حمل وصف "الزوج"الشروط حّل 

فظ ل حني ي طلق جلّنة، يفااملّلة والعقيدة ويكوان زوجني حىّت يف  اإلسالم، فيتشاهبان ويتجانسان يف

لوط. فهنا  ملؤمن كامرأةا تتزّوج الكافر كامرأة فرعون، وعلى الكافرة اليّت املرأة على املسلمة اليّت تتزوج 

م منهما يف آلخرة فاملسلىّت يف ايكون ح التفريق والتفّرقجند االختالف والتنافر يف العقيدة واملّلة، وهذا 

 اجلنة والكافر يف النار:

اهبة واضحة، فيه املش ملعن تكونحينما جاء يف التعبري القرآين جاء  [الزوج]"وهكذا جند أّن لفظ 

 شاَهَدا.مواملشاكلة ظاهرة، والّتساوي بني الطرفني موجودا، والتناسب بني اجلانبني 

فجاء يف التعبري القرآين حينما كانت املشاهبة بني اجلهتني غري مكنة،  [املرأة]أّما لفظ 

                                                           
 ، ص. ن.انظر: م. س- 1
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 1والتناسب غري واقع، والتساوي مستحيال واملشاكلة غري واردة."

  :الرتمجات الفرنسية 

 نَك َولِيًّافـََهبن يل ِمن لَّد   َعاِقرًا َأِت اْمرَ ﴿َوِإيّنِ ِخفنت  النَمَوايلَ ِمن َورَاِئي وََكاَنِت 
 األوىلاآلية  (5)مرمي: ﴾

 

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Or je crains les 

miens, après ma mort. 

Bien que ma femme soit 

stérile, accorde-moi un 

descendent venu de Toi. 

» S.19 V.5 P.326 

 

« Me voici, je crains 

pour mes proches, après 

moi. Ma femme est 

stérile : donne- moi, de ta 

part, un descendent » 

S.19 V.5 P.421 

 

« Et moi je redoute 

les proches, après moi, 

ma femme étant stérile. 

Accorde-moi donc de 

chez Toi un successeur, » 

S.19 V5 P.382 

َنا لَه  ٌَينََيٰ َوَأصنَلحن  َنا َله  َوَوَهبـن َتَجبـن  اآلية الثانية (90)األنبياء: ﴾ َزْوَجهج ه  َنا لَ ﴿فَاسن
Blachère Chouraqui Zeineb 

« Nous l’exauçâmes et 

Nous lui accordâmes Jean et 

rendîmes son épouse capable 

[d’enfanter] de lui… » S.21 

V.90  P.351 

- « Nous l’exauçons et lui 

offrons Yâhyâ. Nous 

guérissons son 

épouse… » S.21 

V.90P.459 

« Alors Nous 

l’exauçâmes et lui fîmes de 

Yahya et lui soignâmes la 

stérilité de sa femme. » S.42 

V.28 P.592 

 

 على الرتمجات:  تعليق وتعقيب 

 قرآين، دعوانتخدام ال لنا الفرق الدقيق بني لفظي "امرأة" و "زوج" يف االسـنّي اآلن وقد تب

 . الهيف اآلايت النموذجية أع فظنينلقي نظرة على الرتمجات املقرتحة هلذين اللّ 

 ماقلّ و  األوىل،فظ القرآين "امرأة" يف اآلية مرتمجينا لنقل اللّ  هي خيار كلّ  femmeلقد كانت كلمة 

التوفيق ألحسن  فظي نفسه، فهل هذا اإلمجاع مبثابة الدليل علىفق مرتمجوان الثالثة على اخليار اللّ يتّ 

                                                           
 .108الشين، عبد الفتاح، م. س، ص - 1
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في ف الكلمة الفرنسية املختارة؟وماهي دالالت فظ؟ ي تلك الدالالت اليت ٌيملها هذا اللّ ترمجة تغطّ 

 جند:  Le Littré غة الفرنسيةاللّ  معجم

« Femme, n.f. (lat. femina, femelle, puis femme) L’être qui dans l’espèce 

humaine appartient au sexe féminin ; la compagne de l’homme. »1 

 هي صاحبةو األنثى، فهي املرأة ي تنتمي يف اجلنس البشري إىل صنف ّـ هي الت femmeف 

 الرجل.

 :Le petit Robertوفضال عن هذه الدالالت، يضيف معجم

« Femme n.f. être humain capable de concevoir les enfants…Epouse. »2 

 وجة.ز وهي أيضا ال مل األطفال،أن ٌيبل وٌياملرأة هي الكائن البشري القادر على  نّ مبعن أ

فظ ال معاين اللّ ت ونقلت فعأدّ قد  femmeالكلمة الفرنسية  نّ م أا تقدّ مّ ـن نقول مميكن أ

فظ ، فماذا عن ل"امرأة" كان هذا عن لفظ  قا إىل حد كبري.العريب "امرأة"، فكان خيار مرتمجينا موفّ 

 "زوج" يف اآلية الثانية؟

لنقل "زوج" يف اآلية  femmeي احتفظت بكلمة ّـ الت بزينب عبد العزيزة ولنبدأ هذه املرّ 

شفى امرأة  أو ذهب هللا أنّ ، وتقول أsoignerوكما نالحظ، فقد ترمجت فعل اإلصالح ب الثانية، 

 نّ  أغم من كون فعل الوالدة أليق بلفظ املرأة كما رأينا سابقا، إالّ وعلى الرّ زكراي عليه السالم من العقم، 

 نّ الفرنسية أن تغطيها. ونظن أ femmeلكلمة ى إىل دالالت أخرى كثرية ال مين لفظ "زوج" يتعدّ 

ى ولو كان ّـ ن تستعمل لفظا آخرا مغايرا حتي هبا أههنا قد أخفقت خبيارها، فكان حرّ  عبد العزيز
                                                           

1 -Blum, Claude, op. cit, p. 678. 
2-Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p.291 
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 كما سنرى مع املرتمجني اآلخرين.  ،شكليا وحسب

كثريا عن    فهل ختتلفلنقل لفظ "زوج"،  épouseكلمة   بالشري وشوراكيمن استعمل كل ّ 

 جند هذا التعريف: Le Littréيف معجم  اليت رأيناها سابقا؟ femmeكلمة 

« Époux, ouse, n.m et n.f. Celui, celle qui a épousé, qui est conjoint par 

mariage. »1 

ده يف قريبا جنتوذات التعريف و ارتبطت عن طريق الزواج، التـّي تزوجت أ إذن، هي épouseف 

 :Le Petit Robert معجم

« Époux, ouse n. Personne unie à qqn par le mariage. ₌ femme, mari conjoint. »2 

فات حدى الصإر عن ّـ فظ الفرنسي يعبخص املرتبط عن طريق الزواج. ولئن كان اللّ أي الشّ 

 قيدة واكتمالؤ يف العدة تغيب يف دالالت هذه الكلمة على غرار التكافجوانب متعدّ  ، فإنّ الزوجية

نقل فعل ب شوراكيى ه بينما اكتفنّ أ نالحظ ابإلجناب...هذا من جهة، ومن جهة أخرىصفة الزوجية 

، على اإلجناب ه قادرةوجتترجم عبارة )وأصلحنا له زوجه( جبعلنا ز قد  بالشري اإلصالح ابلشفاء، فإنّ 

 .  épouseو femmeذن بني كلميت وهو يساوي إ

قرآين قد ستخدام اللفظ "زوج" يف اال ي محلهاّـ التتلك الدالالت الدقيقة  يف كونه ال شك إنّ 

  ضاع معظمها يف أثناء عملية النقل إىل الفرنسية. 

 

                                                           
1-Blum, Claude, op. cit, p. 616. 
2-Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p.257. 
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 :احلذف والذكر يف القرآن الكرمي-4-3

حينها ألحد  ذف والذكرالقرآين فيكون احلفظ وحنن أمام حالتني يف هذا املقام؛ حالة خاصة ابللّ 

 الذكر.و ع احلذف ص اآلية القرآنية فتكون عندها الكلمة هي موضو فظ، وحالة ختّ حروف هذا اللّ 

ويندرج ضمن  ن يذكر كحذف حرف أو اسم أو فعلواألصل أ ونعين هبذه احلاالت ما حذف

 .1القتضاء املوضع املوضوع ذاته ما ذكر يف موضع وحذف يف موضع آخر مع وجود تشابه

ففي القرآن الكرمي ٌيذف احلرف من لفظ اترة ويذكر اترة أخرى، وال شك أن فعل احلذف 

احلذف  ظاهرة مرجوة يقتضيها السياق الذي ٌيكم حلكمةوالذكر هذا ليس اعتباطيا وال عشوائيا، بل 

يؤدي أغراضا بالغية يتحقق من خالهلا إعجازا  يف التعبري القرآين والذكر لريسم بذلك توازان دقيقا

 مثلته:، ومن أ2يف غاية اجلمال والكمالبالغيا 

 : "اسطاعوا" و" استطاعوا"-1

  .(97كهف: )ال ا﴾ۥ نـَۡقبوان َله  ﴿َفَما ٱۡسطَٰع ٓوان َأن َيۡظَهر وه  َوَما ٱۡسَتطَٰع  قال هللا عزوجل: 

 بني اللفظني القرآنية الفروق الداللية : 

وعجز قوم أيجوج د الذي بناه ذو القرنني عن السّ  تعاىل هجاءت هذه اآلية يف معرض حديث

يقول تعاىل خمربا عن أيجوج  قال ابن كثري رمحه هللا: "اخرتاقه أبي شكل من األشكال. ومأجوج 

واملالحظ  3.ومأجوج اّنم ما قدروا على أن يصعدوا فوق هذا السد وال قدروا على نقبه من أسفله"

                                                           
 .75ص ، س م.فاضل صالح،  ،السامرائيانظر:  -1
 .242، صم. سالخالدي، صالح عبد الفتاح، انظر:  -2
 .197، ص. 5جم. س، ابن كثير، انظر: - 3
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 عن عدم القدرة هذه ابلفعل "اسطاعوا' يف املرة األوىل وابلفعل "استطاعوا" يف عرّب  وجلّ  هللا عزّ  أنّ 

الفعلني  نّ أفما سر ذلك اي ترى علما ، أخرى اترة فحذفت التاء اترة وذكرت املرة الثانية يف اآلية ذاهتا

 فظ؟متقاربني يف اللّ 

 1"ومعن "نقبا": نقضه ابحلفر.ومعن "يظهروه": يتسلقوه ويصعدوا عليه. "

 يقول ابن كثري: 

﴿َفَما ٱۡسطَٰع ٓوان َأن َيۡظَهر وه  َوَما ملا كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كاًل مبا يناسبه فقال: " 

  2ّنم مل يقدروا على نقبه، وىل على شيء منه".أوهذا دليل على  ﴾اٱۡسَتطَٰع وان َله ۥ نـَۡقب

الفصاحة فة حبتة، ما هي لفظيّـ تغاير الفعليني إن إن فائدة إىل القول رينبعض املفسّ  ذهب

  التحريريف. فقد جاء الكلمة بلفظها وهو ما يعيبه أهل الفصاحة تكرار لتجنبتقتضي ذلك 

 والتنوير:

طَاع َوا( ختفيف )اَسَتطَاع وا" "  الكلمة.واجلمع بينهما تفنن يف فصاحة الكالم كراهية إعادة  (،)اسن

ابألخف منهما ألنه وليه اهلمز وهو حرف ثقيل لكونه من احللق ، خبالف الثاين إذ وليه الالم  وابتدئ

  . 3"وهو خفيف

، زايدة املبن غة العربيةفائدة هذا التغاير معنوية، فكما هو معلوم يف اللّ  نّ بينما يرى آخرون أ

على أن االستطاعة فيها أشد من  تدلفعل 'استطاع' )التاء( يف  حرفوزايدة تعين زايدة يف املعن، 

                                                           
 .424 .صالخالدي، صالح عبد الفتاح، م. س، -1
 م. ن، ص. ن.-2
 .38، ص. 1984، 16ج ، الدار التونسية للنشر،التحرير والتنوير تفسيربن عاشور، محمد الطاهر، -3
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ومقتضى الظاهر أن ي بتدأ بفعل  يقول الطاهر بن عاشور: " .التاء منه حذفت فعل 'اسطاع' الذي

طَاع َوا( ألنه يثقل ابلتكرير ، كما وقع يف قوله آنفاً : )سأنبئك بتأويل ما مل  )اَسَتطَاع وا( ويثين بفعل )اسن

ِطعقوله : )ذلتستطع عليه صرباً( مث  ومن خصائص خمالفة مقتضى . صرباً( عليه ك أتويل ما مل َتسن

الظاهر هنا : إيثار فعل ذي زايدة يف املبن ، مبوقع فيه زايدة املعن ألن استطاعة نقب السد أقوى من 

 1.استطاعة تسلقه ، فهذا من مواضع داللة زايدة املبن على زايدة يف املعن

تثبيت التاء التشديد ب يف الفعلني هي احلاكم يف إيراد صيغةفكما يبدو، درجة اجلهد املبذول  

 ل. عند بذل جمهود أكرب يف العمل، أو حبذفها عند بذل جمهود أقّ 

يه عل موسى قصة سيدانعن  وجلّ  يف حديث هللا عزّ  يف السورة ذاهتا وقد ورد مثل هذا

اً َلينِه َتِطعن عَ )َسأ نـَبِّئ َك بَِتأنِويِل َما ملَن َتسن إذ يقول تعاىل: السالم واخلضر،  ع، بتثبيت اتء الفعل استطا  (َصربن

لثالثة ألفعال اابسيدان موسى كان جيهل سبب تصرف اخلضر على ذلك النحو فيما يتعلق  ذلك أنّ 

دان لسيّ  هذه األفعالة ضر حقيقل اخلا أوّ ّـ . وملاليت قام هبا وهي خرق السفينة وقتل الغالم وبناء اجلدار

ِطعن َعَلينِه خاطبه قائال:  موسى اً )َذِلَك أَتنِويل  َما ملَن َتسن ألمر صار هنا لتاء هنا، فاافحذفت  (َصربن

 الفعل. اق تشديدف اخلضر انسب السييف حرية من أمره إزاء تصرّ  موسى. فلما كان سيدان خفيفا

اعرتاه هم نفسي  ،عليه السالم ويف حماولته تفسري هذا التصرف الغريب موسى فسيدان

، وقد جاء السياق القرآين املعجز لرياعي اقا لكشف سر تلك األفعالواجتاحه شعور ثقيل وأصبح توّ 

  .2، فتناسب ثقل اهلم النفسي مع ثقل مبن الفعل "تستطع" بتثبيت التاءموسىنفسية سيدان 

                                                           
 م. س، ص. ن.انظر: -1
 .243 .صم. س،  الخالدي، صالح عبد الفتاح،انظر: -2
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التخفيف يف الفعل الثاين "تسطع" حبذف التاء، جاء ويتماشى مع شعور سيدان  كما أنّ 

  1الذي ذهب عنه ضيق النفس وزالت عنه احلرية. موسى

  :الرتمجات الفرنسية 

بً لَه   اْسَتطَاعجواَأن َيظنَهر وه  َوَما  اْسطَاعجوا﴿َفَما   اآلية (97)الكهف: ا﴾ نـَقن
Blachère Chouraqui Zeineb 

« [Les Gog et les 

Magog] ne purent ni 

escalader ce rempart ni y 

pratiquer une brèche » 

S.18 V.97.327 

« Dès lors, ils ne 

purent plus le franchir ni 

en l’escaladant ni en le 

perçant. » S.18 V.97 

P.417 

« Alors ils ne purent 

ni l’escalader, ni trouver 

de quoi le percer » S.18 

V97 P.379 

 

 

  على الرتمجات: تعليق وتعقيب 

لثالثة ملرتمجون اا اجلأ إليه صيغة النفي اليت هو، يف ترمجة اآلية اتقصري  يف اعتقادان ما نراه إنّ 

 ل، فن فيشكل منفصبجاءت ية الكرمية صيغة النفي الواردة يف اآل فاملالحظ أنّ  من دون استثناء.

كيد مبثابة التو  وهذا تني.هبما 'االستطاعة' على مر نفي الفعل املرتبط  مّ ـفعلي التسلق والنقب كما ت

، من االحوال حال يّ أب ديهم السّ أتكيدا على عجز قوم أيجوج ومأجوج ختطّ  ل أيضافظي الذي ميثّ اللّ 

 .املعنه يف القرآن الكرمي ال تكرار من دون قصد واضح ومقصود يف ومعلوم أنّ 

هو القول نفسه:  ،ن أشرببيل املثال: ال أريد أن آكل وال أقول أحدهم على س أنّ  حصحي

بتأكيد نفي اإلرادة على انفصال، وهذا  املعن ازداد قوةً  أشرب، لكنّ ن ال أريد أن آكل وال أريد أ

ن تنفي غة الفرنسية إذا ما أرادت أاللّ  وصحيح أيضا أنّ  توكيد لفظي يفضي إىل تغيري يف املعن. 
                                                           

 ، ص. ن.انظر: م. س-1
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فلو عدان إىل املثال الذي ، ne+verbe…ni…niعنصرين يف اجلملة ذاهتا، تلجأ إىل صيغة النفي: 

 je ne veux ni manger ni boireلتقول أيضا:  تالفرنسية كان نّ أ، لوجدان ةسقناه أعاله يف العربي

الصيغة األخرية ليست  نّ أ، علما je ne veux pas manger et je ne veux pas boireعوضا عن 

املرتمجون إىل صيغة تكرار نفي الفعل األساسي يف الرتمجة الفرنسية  ـّما كان أفضل لو جلأورب خاطئة.

ne purent  ّابلصيغة النفي  إذ أنّ  في الواردة يف اآلية القرآنيةة النّ الستدراك قوni…ni  يف الرتمجات

ا فإّنّ  أعاله،غة الفرنسية أكثر من الصيغة الثانية وإن كانت تستجيب ملنطق اللّ  ،الفرنسية الثالث

يف حتليل اآلية الكرمية يف العربية  هجيانب ما رأينا وهو ،ة نفي الفعلني 'يظهروه' و 'ينقبوه'ساوي يف قوّ ت

ر عنه واملرتبط ّـ من حيث املعن املعبقنا إىل االختالف بني فعلي 'اسطاعوا' و 'استطاعوا' عندما تطرّ 

ر نقل هذا األسلوب اإلعجازي يف تعذّ بذول يف فعلي التسلق واالخرتاق. إّن هود املة اجملأساسا بقوّ 

وظيف القرآين يف هذه اآلية غة العربية والتّ ساطتها كما تبدو، فاللّ غم من باآلية الكرمية واضح على الرّ 

 أيضا كان هلما الكلمة العليا يف فرض منطق اإلعجاز.

 تكن وتك: -2

: وقال جل جالله (.70نمل:)ال ك ر وَن﴾مَين ا عّز وجّل: ﴿َواَل حَتنَزنن َعَلينِهمن َواَل َتك ن يف َضينق  مَِّّ  قال

 (.127النحل:) ﴾َعَلينِهمن َواَل َتك  يف َضينق  ِمَّا مَينك ر ونَ اَل حَتنَزنن و ﴿َ 

 بني اللفظني القرآنية الفروق الداللية: 

اآليتني الكرميتني يف مجيع األلفاظ إاّل يف لفظة واحدة هي الفعل  تفكما نالحظ هنا، تشاهب 

نّه بسبب التقاء الساكنني يف آخر الكلمة ومها حيث إ "يكون"يف املضارع؛ والذي أصله  كانالناقص 



 ومقارنتها شرح نماذج المدونة وتحليل الترجمات                               الفصل الرابع:                                                                    

 

294 
 

ذفت الواو قياسا على الفعل يقول. فما سبب الواو والنون اليّت اخّتذت السكون عالمة جزم، ح  

 حذف النون من يكن علما أّن عالمة اجلزم هي السكون وليست حذف النون؟

نة، مّت روطا معيّ توفرت شلو ذهبنا إىل رؤية النحاة يف هذا املوضوع لوجدان ذلك جائزا، إن 

 حتديدها خبمسة شروط:

"ختّتص "كان" مبجيئها زائدة، وقد تقّدم، ومنها: جواز حذف آخرها، وذلك خبمسة شروط؛ 

وهي: أن تكون بلفظ املضارع، وأن تكون جمزومة، وأن ال تكون موقوفا عليها، وال مّتصلة بضمري 

 1نصب، وال ساكن."

 ﴾ق  ِمَّا مَينك ر ونَ ك  يف َضين  َواَل تَ َواَل حَتنَزنن َعَلينِهمن ﴿ن سورة النحل م "ال تك"فلو حتّققنا من توفر 

 على هذه الشروط اخلمسة لوجدان: (127)النحل:

لفعل ان. ألّن الفعل مضارعا، فأصله تكون وبعد حذف الواو، اللتقاء الساكنني صارت تك-1

 جّل وعال: اإلبقاء على النون، كما يف قوله بصيغة املاضي يستدعي

َتِدينَ  َفَما﴿  اَن َعَلٰى َعبندِ  ﴿َوِإنن ك نـنت من يف َرينب  ِمَّا نـَزَّلنَنا (. 16)البقرة: ﴾َرحِبَتن جِتَاَرهت  من َوَما َكان وا م هن

ت من َوادنع وا ش َهَداءَك من ﴿ (.23)البقرة: َفأنت وا ِبس وَرة  ِمنن ِمثنِلِه﴾  .(23البقرة:) ﴾َصاِدِقنيَ   ِمنن د وِن اَّللَِّ ِإنن ك نـن

ت من أَمن ﴿ ف ر وَن اِبَّللَِّ وَك نـن َياك من َكينَف َتكن   (.28بقرة:)ال ﴾َوااًت َفَأحن

 لو قمنا إبعراب الفعل تك لقلنا: فعل مضارع جمزوم بال الناهية.-2

 جاء احلذف يف الوصل ال يف الوقف.-3
                                                           

، 1998، 1األرقم بن أبي األرقم للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ط، شركة دار شرح قطر الندى وبّل الّصدىهب ود، بركات يوسف، - 1

 .116ص. 
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 ."يف"مل يذكر بعدها ضمري نصب بل حرف اجلر -4

 شرط، مل يكن احلرف الذي يليها ساكنا.وآخر  -5

عن  از االستغناءّددة جلو نكون قد أتّكدان من توّفر اآلية الكرمية على الشروط اخلمسة احمل هبذاو 

ط يف كّل ذه الشرو أكد من هولو أردان التّ  النون وهي احلرف األخري من الفعل كان يف املضارع.

وط، ومن ذلك ّل الشر جرها على نتيجة نفسها؛ أي توفّ لوجدان ال "تك"اآلايت اليّت وردت فيها لفظة 

ق  ِمنن َربِّ ﴿ قوله تعاىل:  َتك  يف ِمرنيَة  ِمَّا يـَعنب د  َفاَل ﴿ (. 17د:)هو  ﴾كَ َفاَل َتك  يف ِمرنيَة  ِمننه  ِإنَّه  احلَن

ؤ اَلءِ  ت َك ِمنن قَـ  (.109)هود: ﴾هَٰ ٌ َوَقدن َخَلقن ًئا﴾َتك  شَ  بنل  َوملَن ﴿ه َو َعَليَّ َهنيِّ ا اَي ب يَنَّ ِإّنََّ ﴿ (.9:)مرمي يـن

َرة  َأون  َرنِض أَينِت هبَِ َماَواِت َأون  السَّ يف ِإنن َتك  ِمثـنَقاَل َحبَّة  ِمنن َخرنَدل  فـََتك نن يف َصخن  ﴾ا اَّللَّ   يف األن

  (.50:)غافر ﴾اتِ قَال وا َأَوملَن َتك  أَتنتِيك من ر س ل ك من اِبلنبَـيِّنَ ﴿ (.16)لقمان:

و ه االهتمام،  ما يثريهذه اآلايت، اليّت ذكرانها مثاال ال حصرا، ختضع هلذه الشروط. لكنّ      

يف سورة  عاىلتلك قوله بذكر النون، ومن ذ "تكن"وجود العديد من اآلايت اليّت استعملت فيها لفظة 

 :النساء

رَتِينَ ﴿ َنه  َموَ َكَأنن ﴿ (.60)آل عمران: ﴾ِمنن َربَِّك َفاَل َتك نن ِمَن النم من  ﴾دَّةٌ  ملَن َتك نن بـَيـنَنك من َوبـَيـن

َواَل َتك نن لِلنَخائِِننَي ﴿ (.97)النساء: ﴾ر وا ِفيَهاقَال وا أملَن َتك نن أَرنض  اَّللَِّ َواِسَعًة فـَتـ َهاجِ ﴿ (.73)النساء:

  (.105)النساء: ﴾َخِصيًما

مضارع وجمزوم وهناك وصل ال قطع،  فالفعل "تكن" يف كّل اآلايت خيضع للشروط اخلمسة، فهو

 وال بعده ساكن وال ضمري نصب. فلماذا ذ كرت يف مواضع وح ذفت يف أخرى؟
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 غية هي اليّت اض البالفبعد هذا التحليل، نستنتج أّن األمر يتعّدى كونه حنواي حمضا، بل األغر 

 حتّكمت يف هذا االختالف. 

اهل جت إذ دعاه إىل الكرمي،  عّز وجّل على نبّيهيف هذه اآلية الكرمية من سورة النحل هتوين من هللا

ون نفكان حذف ال حزنه واغتمامه، ملسو هيلع هللا ىلصما يكيدون له به. فهذه اآلية الكرمية ختّفف على الرسول 

 وكان يف ذلك تطييبا يتناسب مع ضخامة األمر وابلغ احلزن: للفعل،ختفيفا 

 ﴾وال تك يف ضيق ما ميكرون﴿. على املشركني إن مل يؤمنوا. 127 ﴾وال حتزن عليهم﴿"قوله: 

 1. ال يضيق صدرك مبكرهم وكذهبم عليك."127

 ففي هذا التصغري والتحقري، قال الزركشي:

الشيء وحقارته، وأن منه ينشأ ويزيد إىل ما ال ٌييط بعلمه غري  "في حذف تنبيها على صغر مبدأ

 2هللا."

 حذف النون من مضارع "كان": ففي سبيل هذا التخفيف، جيوز

..." -"وجيوز بعد ذلك حذف النون؛ تـخفيفا؛ فنقول: لك أك    3مل تك  ال تك 

من سورة النمل، فقد وردت يف سياق مغاير ال ٌيتاج إىل مثل ذلك التصبري  70أّما اآلية      

وتكذيبهم لرسالته العظيمة ال جيب أن يضّيق صدره وال  ملسو هيلع هللا ىلصوالتطييب، فعدم استجابة الكفار لدعوته 

 أن ٌيزنه:

                                                           
 .100، د. ت، ص. 1، تح: هند شلبي، دار الكتب العلمية، لبنان، جتفسير يحيى بن سالمبن أبي ثعلبة، يحيى بن سالم، - 1
، ص. 1984، القاهرة، 3، ط1إبراهيم، دار التراث، ج، تح: محمد أبو الفضل البرهان في علوم القرآنالزركشي، محمد بن عبد هللا، - 2

407. 
 .588، ص. 3، ط1، دار المعارف، جوالحياة اللغوية المتجددة النحو الوافي مع ربطه باألساليب الرفيعةحسن، عباس، - 3
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على )ّني عن األمر الذي يؤدي إىل احلزن أو النهي عن مقتضاه. قوله  (وال حتزن)"قوله: 

بتقدير املضاف إذ ال معن للحزن على الذات بل احلزن على الفعل املخصوص  (تكذيبهم وإعراضهم

 1ابلقرينة وهو التكذيب هنا."

 :الرتمجات الفرنسية 

 األوىلاآلية  (70)النمل: ﴾ك ر ونَ مَين ا يف َضينق  مَِّّ  َتكجن﴿ َواَل حَتنَزنن َعَلينِهمن َواَل 
Blachère Chouraqui Zeineb 

« Ne t’attriste pas sur 

eux [, Prophète !], et ne 

sois point dans 

l’angoisse du fait de ce 

qu’ils ourdissent ! » S.27 

V.70 P.410 

« Ne t’afflige pas 

pour eux, ne sois pas 

dans l’angoisse pour ce 

qu’ils ourdissent ! » S.27 

V.70 P.547 

 

« Ne t’afflige point 

pour eux, et ne 

t’angoisse pas de ce 

qu’ils rusent. » S.27 V70 

P.437 

 

 اآلية الثانية (127النحل:) ﴾ك ر ونَ ا مَين يف َضينق  مَِّّ  َتكج َواَل حَتنَزنن َعَلينِهمن َواَل ﴿
Blachère Chouraqui Zeineb 

« …Ne t’attriste pas à 

propos [des Incrédules] 

et ne soit point dans 

l’angoisse du fait de ce 

qu’ils machinent ! » S.16 

V.127 P.304 

« …Ne t’afflige pas 

pour les autres, ne sois 

pas dans l’angoisse pour 

leurs ruses. » S.16 V.127 

P. 381 

 

« …Ne t’afflige point 

pour eux, et ne 

t’angoisse point de ce 

qu’ils rusent. » S.16 

V.127 P.353 

 

 

  :تعليق وتعقيب على الرتمجات 

بالغة االستعمال القرآين اقتضت حذف النون من الفعل "كان" يف آية النحل  قد رأينا أنّ ل

للتهوين والتحقري والتصغري فكان النفي خفيفا، بينما استوجبت البالغة القرآنية نفسها تثبيت حرف 

دون أي  يف آية النمل النتفاء أسباب التهوين والتصغري فجاء النفي كامال يف الفعل "كان" النون
                                                           

القونوي على تفسير البيضاوي حاشية بن محمد الحنفي، عصام الدين إسماعيل، وبن إبراهيم الرومي الحنفي، مصلح الدين مصطفى، - 1

 .440، ص. 2001، 14، ج1، دار الكتب العلمية، لبنان، طومعه حاشية ابن التمجيد
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 فكيف تعامل املرتمجون مع هذا االختالف؟ختفيف، 

ب صيغة النفي العادية ومع ذلك نراه جتنّ  ،، ال فرق يف النفي احلاصل بني اآليتنيلبالشريابلنسبة 

 والفرق بينهما أنّ  .ne…pointواستعمل صيغة أخرى للنفي وهي ، ne…pasغة الفرنسية، أي يف اللّ 

نفي حاالت تستخدم الثانية يف  عابرة بينماعرضية أو الصيغة األوىل تستعمل يف نفي حاالت 

فبالشري إذن، يعطى النفيني  .1اعتيادية أو دائمة، فالصيغة الثانية أقوى من األوىل من حيث قوة النفي

 القوة ذاهتا!

يتني، وعلى يف اآل في احلاصلفرق يف النّ  هو اآلخر أيّ  ىالذي ال ير  شوراكيواألمر سيان عند 

 النفيني نيبيساوي لك ثنا عنها أعاله، وهو بذاليت حتدّ  استعمل صيغة النفي العادية، بالشريعكس 

 التخفيف ذاته! من حيث

من خالل   قوة النفينيمييز بنيها حتاول التّـ نضح من خالل الرتمجة أي يتّ ّـ والت زيززينب عبد العا أمّ 

ها يف رأينا ّـ ن أ، إاّل يةة الثانة يف اآلياستعمال صيغة النفي العادية يف اآلية األوىل وصيغة النفي القويّ 

في النّ  اي، وحيثفي أقوى يف القرآن جعلته عادجانبت الصواب بعكس موضع الصيغتني، فحيث النّ 

 خفيف جعلته قواي!

وى يف س جندها اله يصنع بالغة دقيقة  أنّ غم من بساطة االختالف كما يبدو، إاّل فعلى الرّ 

 وظيف القرآين املعجز.التّ 

 

                                                           
1-Voir:-https://www.espacefrancais.com/difference-entre-pas-et-point/ 
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 اخشوين/ اخشون:-3

َشونين َوأِل مِتَّ نِعنَميِت  ﴿َفاَل : وجلّ  قال عزّ  (. وقال 150)البقرة: ﴾ك من هَتنَتد ونَ من َوَلَعلَّ  َعَلينك  خَتنَشونه من َواخن

َشونِن ۚ ﴿َفاَل تعاىل:  َملنت  َلك من  خَتنَشونه من َواخن َمنت  يَنك من وَ دِ النيَـونَم َأكن يت  َلك م  َلينك من نِعنَميِت َوَرضِ عَ أمتن

اَلَم ِديًنا ۚ شَ  ﴿َفاَل : من املائدة وقال يف موضع آخر (.3)املائدة: ﴾اإلنِسن رَت وا ونِن َواَل تَ خَتنَشو ا النَّاَس َواخن شن

 (.44)املائدة: ﴾لنَكاِفر ونَ اِئَك ه م   َفأ ولَٰ م مبَا أَنَزَل اَّللَّ  ِِباَييت َثًَنا قَِلياًل ۚ َوَمن ملَّن ٌَينك  

 بني التعبريين القرآنية الفروق الداللية: 

خر الكلمة لياء يف آيف اآلايت الثالث، لكّنها برسم خمتلف. فقد وردت اب "اخشوين"وردت لفظة 

ذا ه تربير على لسياق أكربفت هذه الياء يف اآليتني من سورة املائدة؛ واح ذيف سورة البقرة، يف حني 

داء اخلوف من أع ع يف خطأاآلية من سورة البقرة فتدور حول تنبيه املسلمني من الوقو  ااالختالف. أمّ 

 ر. العتبالكفار بعني اذ آراء اقوا ما أمر هللا به دون أخهللا ودينه، بل جيب أن خيشوا هللا وحده، ويطبّ 

 :بعد نشر اإلسالم وإثباته اقد كانتاآليتني من سورة املائدة يف حني أّن 

أّن  يف آية البقرة، وحذفها واجتزأ ابلكسرة يف آييت املائدة، وذلك (اخشوين)"فذكر الياء يف 

ير املسلمني من خشية الناس وعدم االلتفات إىل أراجيفهم، كما السياق يف البقرة يستدعي حتذ

توجيههم إىل مراقبة هللا تعاىل وخشيته أكثر بكثري مّا يف املوطنني اآلخرين...فاحملاربة يف يستدعي 

 1املوقف األّول ومظنة خشية الناس أكرب، خبالف آية املائدة اليّت أنزلت بعدما أظهر هللا دينه."

 

                                                           
 .87، 86، فاضل صالح، م. س، ص.ص يالسامرائ- 1
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  :الرتمجات الفرنسية 

َشونين َوأِل مِتَّ نِعنَميِت   األوىلاآلية  (150)البقرة: لَّك من هَتنَتد وَن﴾من َوَلعَ َلينك  عَ ﴿ َفاَل خَتنَشونه من َواخن
Blachère Chouraqui Zeineb 

« …[mais] ne 

redoutez pas ceux-ci ! 

Redoutez-Moi afin que 

Je parachève Mon 

bienfait envers vous ! ... » 

S.2 V.150 P.50 

« …Ne tremblez pas 

d’eux : redoutez-moi. 

J’accomplirai mon 

ravissement en vous… » 

S.2 V.150 P.55 

 

« Ne les craignez 

donc pas et craignez-

Moi afin que Je Puisse 

parfaire Ma grâce envers 

vous… » S.2 V150 P.82 

 

َملنت   َۚواْخَشْونِ َفاَل خَتنَشونه من ﴿ َمنت  َعَلينك  يَنك من وَ ك من دِ لَ  النيَـونَم َأكن من نِعنَميِت أمتن
اَلَم ِديًنا  اآلية الثانية (3)املائدة: ﴾َوَرِضيت  َلك م  اإلنِسن

Blachère Chouraqui Zeineb 

« …Ne les redoutez 

pas, mais redoutez-

Moi ! aujourd’hui j’ai 

parachevé votre 

religion… » S.5 V.3 

P.132 

« …Ne les redoutez 

pas : redoutez-moi. 

Aujourd’hui, j’ai réalisé 

pour vous votre 

créance… » S.5 V.3 P. 

152 

« …ne les craignez 

donc plus et craignez-

Moi. Aujourd’hui, J’ai 

Parachevé pour vous 

votre religion… » S.5 

V.3 P.169 

 

  الرتمجات:تعليق وتعقيب على 

ة جدا لهجة شديدبالتحذير جاء  هو كوناالختالف بني اآليتني أعاله،  حاصل نّ ميكن القول أ

يتني مله سياق اآلٌيمع ما  امتاشية يف آية املائدة. كان ذلك ة أقل شدّ حدّ ـيف آية البقرة، بينما ورد ب

ايدة حرف ز فقط يف  نيكم الفارق غم من أنّ وذلك على الرّ ي فائق الروعة، ّـ من معان ومن توظيف فن

 ت الفرنسية؟الرتمجا فهل هلذا التمييز أثر يف .الياء يف اآلية األوىل وحذفه يف اآلية الثانية

ر بعض حاالت العجز يف نقل بعض الصيغ القرآنية العربية غة الفرنسية يفسّ إن كان منطق اللّ 

لنجدة املعن  بقريتها أن هترعي بعه حرّ فإنّ  -ف ايء املتكلم من الفعل "اخشون"حذ-وهذه إحداها 
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ذاهتا  ةاآلايت جاءت متشاهبة وابلصيغ فالرتمجات الثالث ويف كلّ  فظية.والتعويض عن اخلسارة اللّ 

ة التحذير الوارد يف اآلايت، وما هذا سوى أتكيد اختالف يف معن وشدّ  تقريبا، وقارؤها لن جيد أيّ 

 ص القرآين.  ر نقل بالغة النّ آخر على تعذّ 

  :يف القرآن الكرمي التعريف والتنكري-4-4

د حبالغيون على يون والين به النحو غة العربية، وقد ع  التعريف والتنكري أسلوب من أساليب اللّ 

 ة والبالغية.ا النحويإبراز وظائفهفعكفوا على دراسة دالالت املعارف والنكرات ووقفوا على  ،سواء

ة، نكر  فة وأخرىلفاظا معرّ أن الكرمي يورد فنجد القرآ ،بكثرةص القرآين وهذا األسلوب يطالعنا به النّ 

 نّ ال شك فيه أ امّ ـوم ر.رة يف موضع آخفظ ذاته( نكاللّ أي يف موضع وأييت به ) وقد يورد لفظا معرفا

يف الفين وظللتّ  صي ويستجيبما خيضع ملقتضيات السياق النّ ـص القرآين لأللفاظ إنّ توظيف النّ 

 : ص القرآن الكرميايل املعجز يف نواجلم

" إن التعبري القرآين إذا وضع امسا معرفًة يف مكان، ونكرًة يف مكان آخر، إمنا فعل ذلك حلكمة 

يعلمها هللا، وسر تقتضيه اللغة، وهدف يقصده املعن، ومناسبة يتطلبها السياق...ولو حاولنا وضع 

 1أحد اللفظني مكان اآلخر الختلَّ تناسق اآلية، وزال الرتابط يف صياغة ألفاظها." 

 يف النص وسنحاول يف هذا املطلب املختصر ومن خالل بعض مناذج التعريف والتنكري

تنكري قد ريف والدالالت التع القرآين، الوقوف على بعض مقاصد وفوائد هذا األسلوب، وكيف أنّ 

 ة والرتمجة خاصة.ة يف أثناء عملية الفهم عامّ ختلق صعوابت مجّ 

                                                           
 .230ص  الخالدي، صالح عبد الفتاح، م. س،-1
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 سالم والسالم:-1

َعث  َحيّ وت  َويـَوۡ يـَۡوَم مَي  ﴿َوَسلٌَٰم َعَلۡيِه يـَۡوَم و ِلَد وَ قال هللا عزوجل يف سورة مرمي:    ا﴾َم يـ بـۡ

أَم وت  َويـَۡوَم  ت  َويـَۡومَ ۡوَم و ِلد( وقال تعاىل يف موضع آخر من السورة: ﴿َوٱلسَّلَٰم  َعَليَّ يَـ 15)مرمي:

َعث  َحيّ   (.33)مرمي: ا﴾أ بـۡ

 بني اللفظني القرآنية الفروق الداللية : 

د السالم م وقد ور عليه السالحيىي على النيب  وجلّ  تضمنت اآلية األوىل سالما من هللا عزّ 

قد جاء و  ى نفسه.عليه السالم عل عيسىنكرًة، بينما تضمنت اآلية الثانية سالما من سيدان 

 ر يف ذلك؟ الم معرفًة، فما السّ السّ 

 الفرق قيل يف جممل ما المني، وسنوجزالتفريق بني هذين السّ  ونرون والبالغيّ لقد حاول املفسّ 

 بني صيغيت يف النقاط التالية:

جّل من هللا  حيىيسالم  عليهما السالم، هي أنّ  عيسىوتعريف سالم  حيىياحلكمة من تنكري سالم -

م النعمة وسالم هللا ال ميكن وصفه مهما قلَّ، فبه تتّ   حتية.سالم ويغين عن كلّ  يكفي من كلّ و  شأنه،

، انتفت احلاجة إىل تعريف لفظ "سالم"، وجلّ  ث ههنا هو هللا عزّ ويذهب البؤس، وملا كان املتحدّ 

عليه السالم فإنه لالستغراق  عيسىتعريف السالم من جهة  هذا من جهة. ومن جهة اثنية فإنّ 

يف املواطن الثالثة هو  حيي، فكأمنا قال: إن سالم حييد سالم ورد بع عيسىوالعهد الذكري، فسالم 

 .1موجه إيل أو هو سالم عليَّ 

                                                           
 .237انظر: م. س، ص:  -1
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 ، وأنّ -عليه السام– حيي علىسالم هللا  أخص من -عليه السالم- عيسى علىالم السّ  أنّ  وقيل-

 1.حيىيعند هللا أفضل من  عيسى

 رَّبّ  مِّن قـَۡوال﴿َسلَٰم  نكرة كما يف اآلايت التالية: الم مل أيت من جهة هللا تعاىل إاّل السّ  قيل أنّ -

َلِمنَي﴾ يف ﴿َسلٌَٰم َعَلٰى ن وح  و (58)يس: رَِّحيم﴾ رَِٰهيَم﴾و  (79)الصافات: ٱۡلعَٰ  ﴿َسلٌَٰم َعَلىٰٓ ِإبـۡ

َوَسلٌَٰم َعَلٰى ِعبَاِدِه ( و ﴿ق ِل ٱحۡلَۡمد  َّللَِِّ 130و ﴿َسلٌَٰم َعَلىٰٓ ِإۡل اَيِسنَي﴾ )الصافات: (109)الصافات:

 َءٓاَّللَّ  َخرۡيٌ أَمَّا ي ۡشرِك وَن﴾ )النمل:
يف حني ورد معرفة من غري هللا تعاىل كما تقدم  (،59ٱلَِّذيَن ٱۡصطََفٰىِۗٓ

﴿ َوٱلسَّلَٰم  َعَلٰى ورأينا يف سالم عيسى عليه السالم على نفسه وكما يف خطاب سيدان موسى لفرعون 

 .2(47َدىٰٓ﴾ )طه:َمِن ٱتَـَّبَع ٱهۡل  

سالم، فال حاجة  سالم هللا تعاىل مغن عن كلّ  نّ ة ألر يف التنكري هو إرادة عموم التحيّ والسّ 

ه ليس نّ الم فألعليه السّ  عيسىعريف يف قصة ا التّ مّ أو  .كللتعريف وال يقصد به طلب ذكر أو تربّ 

لتعريف إشعارا بذكر فجيء ابما حاصل من جهة نفسه ّـ نإة من هللا تعاىل، و واردا على جهة التحيّ 

    3الم اسم من أمسائه تعاىل، وفيه أيضا تعرض بطلب السالمة.السّ  نّ هللا تعاىل أل

  :الرتمجات الفرنسية 

 األوىلاآلية  (15رمي:)م ﴾َحيًّا يـ بـنَعث   ونمَ َويَـ  مَي وت   َويـَونمَ  و ِلدَ  يـَونمَ  َعَلينهِ  َساَلمٌ وَ ﴿ 
Blachère Chouraqui Zeineb 

                                                           
 ، ص. ن. انظر: م. س -1
، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، التعريف والتنكير بين النوحيين والبالغيين، دراسة داللية وظيفيةانظر: الصرايرة، نوح عطا هللا، - 2

 .148، ص. 2007
 انظر: م. ن، ص. ن.-3
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« Salut sur lui au jour 

où naquit, au jour où il 

mourra et au jour il sera 

rappelé vivant » S.19 

V.15 P.330 

« Paix à lui du jour 

où il est né, au jour où il 

mourra, et au jour où il 

ressuscitera vivant. » 

S.19 V.15 P.422 

« La paix est avec 

lui : le jour où il naquit, 

le jour où il mourra et le 

jour où il sera ressuscité 

vivant » S.19 V15 P.383 

 اآلية الثانية (33)مرمي: ﴾اَحيًّ  َعث  أ بـن  يـَونمَ وَ  أَم وت   َويـَونمَ  و ِلدت   يـَونمَ  َعَليَّ  السااَلمج وَ ﴿
Blachère Chouraqui Zeineb 

« Que le salut soit sur 

moi le jour où je naquis, 

le jour où je mourrai et le 

jour où je serai rappelé 

vivant ! » S.19 V.33 

P.332 

« Paix au jour où je 

suis né, au jour où je 

mourrai, au jour où je 

ressusciterai, vivant ! » 

S.19 V.33 P.424 

« Et la paix est avec 

moi : le jour où je naquis, 

le jour où je mourrai et le 

Jour où je serai ressuscité 

vivant » S.19 V.33 P.384 

 

 على الرتمجات:  تعليق وتعقيب 

الفرنسية،  غة اللّ يفيف البداية، نقف يف هذا التعقيب عند ترمجة لفظة "سالم" أو "السالم" 

مكافئا هلا، يف حني  Salutكلمة   بالشريوقد كانت الرتمجات الثالث حرفية يف ّنجها، فاختار هلا 

 جتدر اإلشارة إىل أنّ و  كمقابل للكلمة العربية.  Paixكلمة   شوراكي وزينب عبد العزيزمن  آثر كلّ 

ة معاين الكلم تلف عنعاين ختمنهما م إذ حتمل كلّ  ؛غة الفرنسيةالكلمتني ليستا مرتادفتني يف اللّ 

اة أو عين أيضا النجتعين: التحية أو السالم )ونقصد هنا صيغة التحية(، وت salutاألخرى؛ فلفظة 

 السالم أو السلم أو فتعين paixا كلمة اخلالص وهذا املعن له بعد ديين نصراين كما هو معلوم. أمّ 

 الصلح، وقد تعين األمن والراحة واهلدوء والسكون. 

ب إحدامها عن األخرى، لكلمتني أن تنو لال ميكن  هضح من جممل هذه املعاين أنّ فالذي يتّ 

ي ٌيملها ّـ املعاين الت الكلمتني ال تستوفيان نقل كلّ  نّ هذا من جهة. ومن جهة أخرى ميكننا القول أ
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عروفة، السالمة لفظ "سالم" يف القرآن الكرمي اليت نذكر منها: اسم من أمساء هللا، اإلسالم، التحية امل

مجع  شائبة. ونرى من هذا املنطلق أنّ  من الشر، الثناء احلسن، اخلري، خلوص الشيء من كلّ 

ما أقرب إىل تغطية معاين لفظة ّـ كان ليكون ربpaix et salutغة الفرنسية بصيغة الكلمتني يف اللّ 

 ص القرآين. السالم يف النّ 

عجب المة التعقة إبضافة ، وهي متعلّ كيشورا و بالشريص ترمجيت هنالك أيضا مالحظة ختّ 

مل و رآن الكرمي،  نص القعلى نفسه رغم غياهبا يف عيسىة بسالم يف ّناية ترمجة اآلية الثانية اخلاصّ 

الذي  يسىععتقد حول األمر له عالقة ابختالف امل -وهللا أعلم-ن ونظّ  حا سبب هذه اإلضافة.يوضّ 

لمني. أو ياء عند املسر األنبرسل كسائيعتربه املسيحيون مبثابة اإلله يف عقيدة التثليث، بينما هو نيب م

لب وقتل، يف ه ص  أنّ  فاملسيحيون يعتربون ؛عليه السالم عيسىق أيضا بقضية موت مر متعلّ رمبا األ

 سلمني.عند امله هلم فقط وقد رفعه هللا إليه وسيبعث يف آخر الزمان بّ ه ش  حني أنّ 

ما هعلي عيسىوتعريف سالم  حيي ق بلب املوضوع والذي هو قضية تنكري سالما ما يتعلّ أمّ 

التزم قد  بالشري حسب اعتقاده وقناعته اخلاصة، فنجد أنّ  الم، فقد اختلف فيه املرتمجون كلّ السّ 

الم، عليه السّ  حيىييف احلديث عن  salut sur luiحرفيا بقضية التنكري والتعريف يف اآليتني فقال 

 ما على أنّ ّـ ، وهذا دليل ربque le salut soit sur moiالم عليه السّ  عيسىوقال يف احلديث عن 

المني نكرة يف اآليتني وقال يف األوىل وكعادته، جعل السّ  شوراكي يعي الفرق بني السالمني. بالشري

paix à lui  ويف الثانية قالpaix au jour ّوقع يف خطأ عندما نسب  وراكيش ، ونالحظ هنا أن

الم عليَّ يوم عليه السالم نفسه، فنص القرآن يقول السّ  عيسىالم إىل اليوم وليس إىل السّ 
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وعلى -ي ّـ ، التزينب عبد العزيزولدت...وليس السالم على اليوم الذي ولدت فيه. وفيما خيص 

مة ويف التعريف والتنكري يف العربية عاة أبمهية الرغم من كوّنا عربية ومسلمة وابلتايل من املفروض ملمّ 

ق بينهما، المني ومل تفرّ فت السّ ترمجتها غريبة نوعا ما، فهي عرّ  نّ فإ -نص القرآن على وجه اخلصوص

يف احلديث  la paix est avec moi، وقالت حيىييف احلديث عن  la paix est avec luiفقالت 

 تعارض مع ما رأيناه سابقا يف اختالف املعن بينهما. ايل متكافئني وهو ما ي، وجعلتهما ابلتّ عيسىعن 

 رة )يبعث حيالعبا زيزشوراكي وزينب عبد العص ترمجيت عليق مبالحظة أخرى ختّ وخنتم هذا التّ 

ة حرفية ابمتياز، وهذه ترمج vivantفة متبوعا ابلصّ  ressusciterأو أبعث حيا(، فقد استعمال الفعل 

ة إىل عين البعث أو العودوحده يكفي لرتمجة العبارة العربية، فهو ي ressusciterالفعل الفرنسي  نّ إذ أ

 ال طائل من ورائه. pléonasmeاحلياة، وعليه فقد وقع املرتمجان يف تكرار 

 حياة واحلياة واحليوان: -2

  ِذينَ ٱلَّ  َوِمنَ ٰوة َلٰى َحيَـ ﴿َولََتِجَدّنَّ ۡم َأۡحَرَص ٱلنَّاِس عَ يف سورة البقرة:  وجلّ  قال عزّ 
ۚ
 د  يـَوَ  َأۡشرَك وان

َرِۗ  َأن ٱۡلَعَذابِ  ِمنَ  مب َزۡحزِِحِهۦ ه وَ  َوَماَأَحد ه ۡم َلۡو يـ َعمَّر  أَۡلَف َسَنة  )البقرة:  ۡعَمل وَن﴾يَـ  مبَا َبِصري ۢ  َوٱَّللَّ   يـ َعمَّ

يَ . وقال تعاىل يف سورة العنكبوت: (96 نـۡ ِذِه ٱحۡلَيَـٰوة  ٱلد  اَر ٱأۡلٓخِ ٱ َوِإنَّ  بَوَلعِ  هَلۡو الَّ ٓا إِ ﴿َوَما هَٰ َرَة هلََِي لدَّ

 َلۡو َكان وان يـَۡعَلم وَن﴾ )العنكبوت: 
ۚ
  (. 64ٱحۡلَيَـَوان 

 بني األلفاظ الثالثة القرآنية الفروق الداللية : 

ى وراءها ي يسعّـ ا جاء لتحقري هذه احلياة التتنكري لفظ "احلياة" يف هذه اآلية، إمنّ  قيل إنّ 

ديد على طول أعمارهم يف هذه احلياة الدنيا حرصهم الشّ اليهود، فهم املقصودون هبذه اآلية. مّث إّن 
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خهم هللا وذمهم أبن وصف ّـ لذلك وب لوثنيني.ى املشركني منهم والكفار واّـ اخللق حت فاق حرص كلّ 

فوس حقري يف النّ تثري معن التّ ي توحي بدانءة هذه احلياة و ّـ حياهتم هذه ب "حياة" بصيغة التنكري الت

 . 1ومع ذلك فهم يطلبوّنا ويتكالبون عليها

وهم حبرصهم هذا، يطلبون األعمار املديدة واحلياة الطويلة مهما كان نوعها، عزيزة كانت أم 

 !2فسوا وأيكلوا ويشربواهم الوحيد أن يتنّ ذليلة، كرمية أم حقرية، بل مهّ 

 تفسري اآلية األوىل: قال ابن كثري يف 

حرص الناس على حياة( أي ]أحرص اخللق على حياة[: على طول العمر، ملا يعلمون " )ولتجدّنم أ

من مآهلم السيء وعاقبتهم عند هللا اخلاسرة...فهم يودون لو أتخروا عن مقام اآلخرة بكل ما أمكنهم. 

 .3"شركني الذين ال كتاب هلموما ٌيذرون واقع هبم ال حمالة، حىت وهم أحرص ]الناس[ من امل

ألفاظ احلياة الواردة يف القرآن الكرمي بصيغة التنكري حتمل معن  كلّ   لكن ليس معن هذا أنّ 

ِلحم، فقد ذكرت مبعن التشريف كما يف قوله تعاىلالتحقري كما تقدّ   أ نَثىٰ  أَوۡ  ذََكر   مِّن ا: ﴿َمۡن َعِمَل صَٰ

. (97)النحل: يـَۡعَمل وَن﴾ َكان وان   َما أبَِۡحَسنِ  َأۡجَره م َولََنۡجزِيـَنـَّه مۡ  طَيَِّبةَۖ  َحيَـٰوة فـََلن ۡحِييَـنَّه ۥ م ۡؤِمن َوه وَ 

هللا  ل على معن التشريف والتكرمي هو أنّ فاحلديث هنا عن املؤمن الصاحل فناسبه الثناء، وما يدّ 

ان ما من يطيع هللا يف حياته ويعمل فيها صاحلا، وشتّ  وصف هذه احلياة "ابلطيبة"، إذ هي جزاء كلّ 

 .4بني حياة ٌيياها املؤمن يف طاعة هللا وحياة يلهث من ورائها اليهودي املنافق!

                                                           
 .18الشين، عبد الفتاح، م. س،  ص. . وأنظر أيضا: 231الخالدي، صالح فضل، م. س، ص. انظر: -1
 .ن.ص، انظر: الخالدي، صالح فضل، م. ن-2
 .334، ص 1ابن كثير، م. س، ج- 3
 .232ص.  انظر: الخالدي، صالح فضل، م. س،-4
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 ٱأۡلَۡلبَٰبِ  أيَٰٓ ونيل ﴿َوَلك ۡم يف ٱۡلِقَصاِص َحيَـٰوة : وجلّ  وذكرت أيضا مبعن التعظيم كما يف قوله عزّ 

محاية اجملتمع من الفساد واحلد من ارتكاب  شرَّعه هللا بغيةالقصاص ف (.179)البقرة:  تـَتـَّق وَن﴾ َلَعلَّك مۡ 

، القتل يفنه سيقتل لرتاجع عن نيته أجرائم كالقتل والسرقة وغريها من إرهاب الغري فاذا علم القاتل 

 .1فالقصاص إذا ٌيفظ حياة اإلنسان من كل ظلم وعدوان وسفك للدماء

ملعاين  ق بتعريف لفظ "احلياة" أو "احليوان" فقد كان أتديةً ا ما تعلّ التنكري، أمّ هذا فيما خيص 

ففي آية العنكبوت، احلياة املعرفة اسم أ طلق على احلياتني، أي الدنيا  قة وإحكام.مقصودة بدّ 

 ولعب. د هلوا جمرّ مهّـ ا أبنتواآلخرة، ويف لفظة "احلياة" جاء التعريف أبل وأعقبه لفظ "الدنيا" مث وصف

فس بعبث رت يف النّ وّ لدنيا ومن ابب التشبيه البليغ ص  إذ هذه احلياة ا ؛خصيصفأفاد التعريف هنا التّ 

 .2األوالد ولعبهم ساعة من النهار مث يتفرقون يف إشارة إىل فنائها السريع

، وهذا 3ف ابلواو والنون أيضا وهو صيغة مبالغةأبل وعرّ  ففظ الثاين "احليوان" عرّ ويف اللّ 

 وصف أطلقه هللا تعاىل على الدار اآلخرة.

 اف: جاء يف الكشّ 

أي ليس فيها إال حياة مستمرة دائمة خالدة ال موت فيها ، فكأّنا  :وإن الدار اآلخرة هلي احليوان"

ويف بناء احليوان  ..فقلبت الياء الثانية واوا حييان،وقياسه  حي،مصدر  واحليوان: .يف ذاهتا حياة 

كالنزوان   واالضطراب،وهي ما يف بناء فعالن من معن احلركة  احلياة،زايدة معن ليس يف بناء 

 احلركة،فمجيئه على بناء دال على معن  سكون،كما أن املوت   حركة، واحلياة: ان..واللهبوالنغصان 

                                                           
 انظر: م. س، ص. ن. - 1
 .19انظر: الشين، عبد الفتاح، م. س، ص. -2
 .234انظر: الخالدي، صالح فضل، م. س، ص  -3

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1981&idto=1981&bk_no=204&ID=2011#docu
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 .1"املقتضي للمبالغة..على احلياة يف هذا املوضع  ولذلك اختريت احلياة،مبالغة يف معن 

، بل عتباطيا أبدا يكن اص القرآين ملتنكري أو تعريف لفظ احلياة يف النّ  خنتم ونقول ابختصار، إنّ 

اض موضوعية واب ألغر ابلعكس جاء مناسبا ملقتضيات السياق ومتناسقا مع حكم أسلوبية بيانية وجتا

 معنوية.

  :الرتمجات الفرنسية 

َرصَ  َولََتِجَدّنَّ من ﴿  رَك و  نَ الَِّذي نَ َومِ  َحَياة   َعَلىٰ  النَّاسِ  َأحن  َلون  َأَحد ه من  يـََود    ۚاَأشن
 اآلية األوىل (96)البقرة: ﴾َسَنة   أَلنفَ  يـ َعمَّر  

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Certes, tu trouveras 

en eux les plus avides 

des hommes à vivre… » 

S.2 V.96 P.41 

« Tu trouveras chez 

eux  

les humains les plus 

excités à vivre… » S.2 

V.96 P.46 

« Et tu les trouveras 

les plus avides des 

hommes de n’importe 

quelle vie… » S.2 V96 

P.73 

ِذهِ  َوَما﴿ نـنَيا احْلََياةج  هَٰ ِخَرةَ  الدَّارَ  َوِإنَّ   ۚبٌ َوَلعِ  هَلنوٌ  ِإالَّ  الد    َلون   ۚ يَ َوانج احلَْ  هلَِيَ  اآلن
 (64)العنكبوت: ﴾يـَعنَلم ونَ  َكان وا

 اآلية الثانية

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Cette Vie 

Immédiate n’est qu’une 

distraction et jeu, alors 

qu’en vérité le Dernier 

Séjour est certes la Vraie 

Vie… » S.29 V.64 P.428 

« Qu’est-elle, cette 

vie du monde, sinon un 

divertissement, un jeu ? 

La demeure, l’Autre, est 

Vivacité… » S.29 V.64 

P.577 

« Et cette vie 

terrestre n’est que 

jouissance et badinage. 

Et certes, la demeure 

Future vaut les deux 

vies… » S.29 V.64 P.494 

 

  تعقيب على الرتمجات: تعليق و 

ي ـر عن حقارة تلك احلياة التّ ـجمرد تنكري لفظ "حياة" عبّ  قد رأينا يف اآلية الكرمية األوىل أنّ ل

                                                           
 .823.. ص2009، 2، دار المعرفة، لبنان، طتفسير الكشافالزمخشري، أبو القاسم، - 1
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 ى هذا املعن يف الرتمجات الفرنسية؟ اليهود، فهل جتلّ يسعى وراءها 

مسبوقة  videsaاستعمال صفة قد  بالشري وزينب عبد العزيزمن  كاّل   أنّ  نالحظ بدايةً 

 deaviعاين صفة ديد املذكور يف اآلية، فمن متعبريا عن ذلك احلرص الشّ  plusبضمري التفضيل 

 ها معاينلّ .اخل، وهذه كالفرنسية جند: الشره، النهم، الطماع، اجلشع، املتلهف، املشته، املتعطش..

 يف حني يقول .ن اليهودث هبا هؤالء املنافقون مبي يتشّ ّـ مغزى حتقري تلك احلياة الت ب يف نفستصّ 

نقل يال  -بشيء ما ديدر فعال عن االهتمام الشّ ـوإن كان يعبّ -وهذا املعن  plus excités شوراكي

و حتّمس وهحمس للحياة رد التّ ما عن جمّـ  ربص القرآين، بل يعرّب  عنه يف النّ ديد املعرّب ة احلرص الشّ قوّ 

 . البشريتشاركه 

مسية الصيغة اال استبدالقد  بالشري وشوراكيمن  كال  وخبصوص ترمجة لفظ "حياة"، جند أنّ 

 اخليار هذا  شك يف أنّ وال .à vivreا عن "حياة" ب فعربّ غة الفرنسية يف العربية بصيغة فعلية يف اللّ 

 ق هبا.التعلّ و احلياة   فعال عن حبمها من عناصر لغوية تعرّب لغرض، فهذه الصيغة مع ما تقدّ اب يويف

بية من هذه يف العر  ته صيغة التنكريذلك التحقري الذي تضمنّ  ولكن لنا أن نتساءل اآلن عن حملّ 

 بالشريني، أي املرتمج وقد يقول قائل إنّ  يغيب متاما يف هاتني الرتمجتني.ه الرتمجة، واجلواب أنّ 

ا ترمجة قول الحظ معننجيب ونغوية الواردة يف اآلية الكرمية، فقد التزما حرفيا ابلعناصر اللّ  وشوراكي

كان نوع    أايً ! مبعنimporte quelle vie’de nاليت نقلت كلمة "حياة" بعبارة  زينب عبد العزيز

عي املرتمجة و ليل على هذا د ليس ا الفانية، أوَ ذه احلياة! ويف هذا إشارة إىل هذه احلياة الدنيه

 إبٌياءات لفظة "حياة" الواردة نكرًة؟ 
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سم اد ما يف نقل ية إىل حها متقاربة وحرفابلنسبة لعبارة "احلياة الدنيا"، فالرتمجات جاءت كلّ 

ذه أّنا تعريف هنسية من شترمجة صفة "الدنيا" يف الفر  أنّ ها بصيغة التنكري مع اإلشارة "هذه"، وكلّ 

رمبا نقل  لحاو  فبالشري ة،رنسيّ فة يف الفعرّ ـر عنها الصيغة املي تعبّ ّـ ة نفسها التاحلياة لكن ليس ابلقوّ 

مكن أن ، وكان من املcette Vie immédiateحبرف كبري وقال  Vieصيغة املعرفة بكتابة كلمة 

إذ يقول  يشوراكوكذلك األمر عند  ،la vie immédiateرة ويقول مباشرة يستغين عن اسم اإلشا

cette vie du monde وكان مكن أن يقول ،la vie du monde دزينب عب، واألمر سيان عند 

ص لتزام بكلمات النّ حماولة اال فمن الواضح أنّ  .cette vie terrestreيف ترمجتها العبارة ب  العزيز

، يف غة الفرنسيةلّ الة يف البصيغة التعريف غري املمكنة يف هذه احل املرتمجني من اإلتياناألصلي منعت 

  . فن جتمع بني صيغيت اإلشارة والتعري العربية ميكنها أحني أنّ 

ت ما مسيّ ـإنّ  االعلماء قالو  قة برتمجة عبارة "احلياة الدنيا"، فمعروف أنّ ثة مالحظة أخرى متعلّ 

ل على احلياة يدّ  بالشريفخيار  دانءة أيضا، أي احلقارة والسفالة.من الدنو ومن الهذه احلياة ابلدنيا 

خطأ  زينب عبد العزيزترمجة يف بينما  توحي أبّن هنالك عامل آخر. شوراكيحظية، وعبارة اآلنية اللّ 

موارد وإن كانت تعتمد تقريبا على املوارد األرضية فهي تعتمد أيضا على أيضا، فحياة اإلنسان حتّـى 

ما! ـحبرية مائية هذا من جهة، ومن جهة أخرى القول ابحلياة األرضية يوحي بوجود حياة فضائية ربّ 

vie  laثة مصطلح متداول ومعروف يف األوساط الفرنسية لوصف الدنيا، أال وهو  واحلقيقة أنّ 

bas-ici’d ّما كان هذا اخليار أفضل وأوضح يف نقل املعن. واألمر نفسه حدث يف ترمجة عبارة ـ، ولرب

اها مسّ  بالشري ، لكنّ delà-au’la vie de l"الدار اآلخرة"، ففي الفرنسية غالبا ما يشار إليها بعبارة 

le dernier séjour .لعبارة قد نقص يف املعن إن مل يكن خطأً، فاالرتمجة ويف هذه  أي، املقام األخري
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 laكلمة   شوراكي وزينب عبد العزيزمن  هذا املقام نفسه سينتهي! يف حني آثر كلّ  فهم منها أنّ ي  

demeure  مع إضافةAutre’l وfuture على التوايل، وdemeure الفعل  منdemeurer الذي 

 .افقموّ  اما خيار ّـ يعين البقاء، وحنسبه رب

اة اآلخرة" لى " احليع وجلّ  الوصف الذي أطلقه هللا عزّ ه ا عن لفظ "احليوان"، فرأينا أنّ أمّ 

مجات جّل الرت جاءت  قدراب. ل احلياة الدنيا جمّرد وهم أو سها احلياة احلقيقية وأنّ ّـ نح ويثبت أليوضّ 

ها نقلين،  لذلك ظ القرآفمن املستحيل النقل بلفظ واحد يف الفرنسية نظرا لقوة معن اللّ تفسريية؛ ف

يما ف، Vivacitéدر ابملص شوراكي ة، ونقلها، أي احلياة احلقيقية أو احلقّ ie Viela Vraب  بالشري

اوي احلياتني هذه احلياة اآلخرة تس ، أي أنّ elle vaut les deux vies زينب عبد العزيزقالت 

 و مجلةإىل عبارة أ جوءاللّ  جرب املرتمجني على لفظا واحدا قد أ)األوىل واآلخرة(، ونالحظ هنا كيف أنّ 

 أبكملها لنقل املعن الصحيح.

 ضعف وضعف وضعف:  -1

 قـ وَّة َضۡعف ۡعدِ بَـ  ِمنۢ  َجَعلَ  مث َّ ۡعف ﴿۞ٱَّللَّ  ٱلَِّذي َخَلَقك م مِّن ضَ يف سورة الروم:  وجلّ  قال هللا عزّ 

َبة َضۡعفا قـ وَّة بـَۡعدِ  ِمنۢ  َجَعلَ  مث َّ  ل ق  َما َيَشٓاء ۚ  َوَشيـۡ
 (.54)الروم: ِدير ﴾َعِليم  ٱۡلقَ  َوه َو ٱلۡ خَيۡ

  بني األلفاظ الثالثة القرآنية الفروق الداللية : 

ر مرتني بصيغة التعريف، ويف هذه اآلية الكرمية نرى تكرّ قد لفظ "احلياة"  نّ ابق رأينا أيف املثال السّ 

تكرار لفظ "ضعف" ثالث مرات ابلتنكري وهذه الظاهرة موجودة يف القرآن الكرمي، إذ ترد بعض 

ر ا بصيغة التعريف أو بصيغة التنكري، ويف بعض األحيان تتكرّ يف اآلايت القرآنية إمّ  رةاألمساء مكرّ 
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 د بعده بصيغة التنكري أو العكس. ل لري فا يف األوّ هذه األمساء على حنو آخر فيأيت االسم معرّ 

 االسم الثاين هو نفسه تكرار االسم بصيغة التعريف يعين غالبا أنّ  قد الحظ دارسوا القرآن أنّ ل

َعۡمَت َعَلۡيِهۡم َغرۡيِ األول، كما يف قول هللا عزوجل:  رََٰط ٱۡلم ۡسَتِقيَم ِصرََٰط ٱلَِّذيَن أَنـۡ ﴿ٱۡهِداَن ٱلصِّ

﴿ِإانَّٓ أَنزَۡلَنٓا إِلَۡيَك ٱۡلِكتََٰب بِٱحۡلَقِّ (، ويف قوله تعاىل: 6،7)الفاحتة:  ٱۡلَمۡغض وِب َعَلۡيِهۡم َواَل ٱلضَّآلِّنَي﴾

ِلصَفٱۡعب ِد  ۡ ﴾  ٱلدِّين   َّللَِّ  َأاَل  ٱلدِّينَ  لَّه   اٱَّللََّ خم  ۚ
(. فاألصل يف التعريف أبل والتعريف 2،3)الزمر: ٱخۡلَاِلص 

وخيتلف األمر يف التكرار ابلتنكري، ففي هذه احلالة االسم الثاين   .1ابإلضافة، الداللة على العهد

دها، واالسم الثاين ال ٌيمل املدلول على تعدّ ل تكرار النكرة يدّ  يكون غالبا غري االسم األول ألنّ 

َن ٱلرِّيَح غ د و َها َشۡهر ذاته، كما يف قول هللا عزوجل:   ٱۡلِقۡطرَِۖ  َعنۡيَ  َله ۥ َوَأَسۡلَنا َشۡهر َوَرَواح َها﴿َوِلس َلۡيمَٰ

ه ۡم َعۡن أَۡمراَِن ن ِذۡقه  ِمۡن َعَذاِب ٱلسَِّعرِي﴾ يَِز  َوَمن َربِِّهۦَۖ إبِِۡذنِ  َيَدۡيهِ  َبنۡيَ  يـَۡعَمل   َمن ٱجۡلِنِّ  َوِمنَ 
ۡغ ِمنـۡ

 وجلّ  رها هللا عزّ ي سخّ ّـ يح التذ أن الرّ " الثانية هي غري "شهر" األوىل، إة "شهرم(. فكل12)سبأ:

ة شهر وتروح يف مدة شهر آخر واجملموع شهران، وهذا هو عليه السالم كانت تغدو يف مدّ  لسليمان

 .2من التكرار هنااملعن املقصود 

اجتماع التكرار ابملعرفة والنكرة يف سورة الشرح يف قوله تعاىل:  لطائف القرآنذكر يف ا ي  مّ ـوم

ر اليسر ر العسر مرتني ابلتعريف وتكرّ (. فتكرّ 5،6)الشرح: ا﴾﴿فَِإنَّ َمَع ٱۡلع ۡسِر ي ۡسرًا ِإنَّ َمَع ٱۡلع ۡسِر ي ۡسر 

ا اليسر الثاين فهو غري ل، وهو عسر واحد، أمّ نفسه العسر األوّ مرتني ابلتنكري، والعسر الثاين هو 

ه هو الغالب، اليسر آت ال حمالة وأبنّ  اليسر األول، ففي اآلية بشرى عظيمة ألصحاب االبتالء أبنّ 

                                                           
 .36انظر: الشين، عبد الفتاح، م. س، ص. - 1
 .239 .صانظر: الخالدي، صالح فضل، م. س، -2
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 ، فغلب اليسرين العسر الواحد.1[2:1نسب العسر إىل اليسر على النحو التايل ] وجلّ  فحىت هللا عزّ 

ر فيها لفظ "ضعف" ثالث مرات بصيغة قلنا تكرّ  كماي  ّـ اآلية أعاله من مثالنا والتنعود اآلن إىل 

مرة وهو ما تثبته هذه اآلية،  املدلوالت ختتلف يف كلّ  رت فإنّ النكرة إذا تكرّ  النكرة، وقلنا إنّ 

ضعيفة ألّنا ماء ( أ ريد به النطفة، والنطفة اَّللَّ  الَِّذي َخَلَقك من ِمنن َضعنف  فالضعف يف قوله تعاىل )

( املقصود منه مرحلة الطفولة َجَعَل ِمنن بـَعنِد َضعنف  قـ وَّةً  )مث َّ  وجلّ  مهني، والضعف الثاين يف قوله عزّ 

مث َّ َجَعَل ِمنن شأنه: ) والشباب والفتوة اليت تتميز ابلقوة واالندفاع، أما الضعف الثالث يف قوله جلّ 

َبةً  إشارة إىل مرحلة الشيخوخة املتسمة ابلضعف والوهن سواء على الصعيد ( فبـَعنِد قـ وَّة  َضعنًفا َوَشيـن

ل اإلنسان يف أطوار اخللق حاال بعد قة وإحكام تنق  رت بدّ . وهذه اآلية صوّ 2اجلسدي أو العقلي

 حال.

  :الرتمجات الفرنسية 

 بـَعندِ  ِمن َجَعلَ  مث َّ  وَّةً قـ   َضْعف   عندِ بَـ  ِمن َجَعلَ  مث َّ  َضْعف   مِّن َخَلَقك م الَِّذي اَّللَّ   ﴿
َبةً  َضْعًفا قـ وَّة    اآلية (54الروم:) ﴾َقِدير  الن  لنَعِليم  ا َوه وَ   ََۖيَشاء   َما خَينل ق    َۚوَشيـن

 

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Allah est Celui qui 

vous a créés débiles, puis 

qui, après la débilité, 

[vous] a donné la force, 

puis qui, après la force, 

[vous] a donné débilité et 

canitie. Il crée ce qu’Il 

veut. Il est l’Omniscient, 

l’Omnipotent. » S.30 

V.54 P.435 

 

« Allah vous crée 

dans la faiblesse; 

après la faiblesse, il 

vous donne la force; 

après la force,  

il transforme la 

faiblesse en 

sénescence. Il crée ce 

qu’Il décide: Lui, le 

Savant, le Puissant. 

» S.30 V.54 P.587 

« C’est Allah qui vous 

Créa d’une faible 

consistance, ensuite Donna 

vigueur après faiblesse, 

ensuite, après la force, donna 

faiblesse et cheveux blancs. 

Il Crée ce qu’Il veut. Il est le 

Tout-Scient, 

l’Omnipuissant. » S.30 V54 

P.502 

                                                           
 .37. وانظر الشين، عبد الفتاح، م. س، ص. 239، ص. انظر: م. س -1
 .240انظر: الخالدي، صالح فضل، م. س، ص. - 2
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  :تعليق وتعقيب على الرتمجات 

صيغة النكرة للفظة "ضعف" يف ل بالشري وزينب عبد العزيزمن  جل احرتام كلّ يف البداية نسّ 

ل يوجد األو ق ابلضعف ه فيما تعلّ معرفة، مث نالحظ أنّ  شوراكيالنص األصلي، يف حني أوردها 

ابملقابل املباشر  شوراكيفبينما اكتفى  تأويل، وعليه عملية الرتمجة أيضا.يف عملية الفهم وال اختالف

صف هبا ي يتّ ـحتمل فعال معاين الضعف التّ  ، وهذه الكلمة الفرنسيةfaiblesseغة الفرنسية يف اللّ 

، 1الطفل الصغري العاجز وكذا الشيخ الكبري الواهن وتشري أيضا إىل معنيي الضعف اجلسدي والفكري

، وهي رمبا تشري هبذه faibleوقلبت املصدر نعتا  consistanceكلمة   زينب عبد العزيزأضافت 

ص العريب األصلي أكثر من يثبت إحاطة املرتمجة ابلنّ املاء املهني )النطفة( مّا اإلضافة إىل معن 

يشكل  دتعين أيضا الصالبة وهو ما ق consistance كلمة   املرتمجني اآلخرين على الرغم من أنّ 

 تناقضا بني الصفة واملوصوف. 

دالالت  الكلمة حتمل ، ومع أنّ débilesل ابلنعت الفرنسي فنقل "الضعف" األوّ  ،بالشريا أمّ 

فمن معاين الصفة  قع متلقي الرتمجة يف إساءة الفهم.ها حتمل أيضا معاين قد تو الضعف والوهن، لكنّ 

هذه املعاين  كلّ   نّ ...اخل، وال خيفى أ2أيضا؛ املعتوه واألبله واملتخلف عقليا او املصاب ابلقصور العقلي

 يف الوصف القرآين.  اابلغ ئة واضحة يف حني نرى اتزاانحتمل إٌياءات سيّ 

 خبياراهتم املفرداتية األوىل. وااحتفظقد  الثالثة فيما خيص "الضعف" الثاين، نرى أّن املرتمجني

 ركرّ   شوراكيه أوردها م عرّفة، وعلما أنّ  débilitéانتقل فقط من النعت إىل االسم وقال  فبالشري

                                                           
1 -Voir : Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p. 284. 
2 -Voir : Baraké, Bassam, Dictionnaire larousse Al-Muhit Français- Arabe, Academia International, Beirut, 

2013, p. 196. 
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ة مع احرتامها مرّ  faiblesseاستعملت مباشرة املقابل  وزينب عبد العزيزا، الصيغة األوىل لفظا وتركيب

احتفظ ابلرتمجة األوىل   قد يف ترمجة كلمة "ضعف" الثالثة، فكلّ أخرى لصيغة التنكري. وال شيء تغرّي 

صيغة تعريف  شوراكيلصيغة التنكري، فيما اختار  بالشري وزينب عبد العزيزمن  مع فارق احرتام كلّ 

 ة أخرى.مرّ 

زيل لتفاسري ما يجيد يف ا ص القرآين العريب قداجلدير ابلطرح ههنا هو، إذا كان قارئ النّ والسؤال 

خطر على  ة إذا ماعنه لبس تكرار كلمة "ضعف" ثالث مرات يف هذه اآلية، فكيف مبن يقرأ الرتمج

ا ، كما أّنّ حةرة ملّ مالحظات املرتجم تصبح ضرو  نّ لتساؤل ابلذات؟ وهنا جنيب ونقول أابله هذا ا

ملية الفهم  إكمال عيفزالة اإلهبام وإحالة القارئ وتوجيهه توجيها صحيحا ملصادر تساعده إل احلل

 الصحيحة. 

  . عرش عظيم والعرش العظيم:4

ِلك ه مۡ ﴿ِإيّنِ َوَجدت  ٱۡمرَأَة قال هللا تعاىل يف سورة النمل: 
 َعۡرشٌ  َوهَلَاۡيء شَ ِمن ك لِّ  ۡت َوأ وتِيَ  مَتۡ

ٱۡلَعۡرِش   ه َو َرب   إِلََٰه ِإالَّ ﴿ٱَّللَّ  اَلٓ (. وقال جلَّ شأنه يف موضع آخر من السورة: 23)النمل: َعِظيم﴾

 (. 26)النمل: ٱۡلَعِظيِم۩﴾

 بني التعبريين القرآنية الفروق الداللية : 

عليه السالم عرش ملكة سبأ ابلعظمة وقال فيه  سليمانلقد وصف هللا تعاىل على لسان هدهد 

الحظ ن لكن ظمة أيضا وقال "رب العرش العظيم".أبنه "عرش عظيم"، ووصف جلَّ وعال عرشه ابلع

جاء ابلتنكري يف عرش بلقيس، وجاء ابلتعريف يف عرش هللا تعاىل، فما سر قد التعبري عن العظمة  أنّ 
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 ذلك اي ترى؟

، والعاقل 1وجل دليل على كماله، وتنكري عرش بلقيس دليل على نقصانهتعريف عرش هللا عزَّ  إنّ 

 مع اشرتاكهما يف لفظ ، وحىّت وتعاىل الفرق بني عرش ملكة سبأ وعرش هللا سبحانه يتبادر إىل ذهنه

 ة بني عرش الرمحن وعرش بلقيس.هما عرشان خملوقان، فاملباينة واضحة وجليّ ـواحد، أي أنّ 

 اف: وجاء يف الكشّ 

: بني الوصفني " فإن ق لَت: كيف سوى اهلدهد بني عرش بلقيس وعرش هللا يف الوصف ابلعظم؟ ق لت 

 .2"بون عظيم؛ ألّن وصف عرشها ابلعظيم، تعظيم له ابإلضافة إىل عروش أبناء جنسها من امللوك

اختلف  قدرش". لز تقدمي تعريف بسيط بلفظ "العوقبل التعليق على الرتمجات، حناول وإبجيا

 بنا ما أوردهـا بكتفي هنمذاهبا، وسن هرون يف تعريف مفهوم العرش يف القرآن الكرمي وذهبوا فياملفسّ 

 :ليف تفسريه إذ يقو  كثري

 . 3")وهلا عرش عظيم( يعين: سرير جتلس عليه عظيم هائل مزخرف ابلذهب، وأنواع اجلواهر والآللئ"

 :احلافظ ابن حجرقال و 

إىل أن العرش مربوب، وكل مربوب خملوق.  إشارة [،129النَعرنِش النَعِظيِم{ ]التوبة  قوله }َوه َو َرب  "

له أبعاض وأجزاء، واجلسم املؤلف حمدث  إثبات القوائم للعرش داللة على أنه جسم مركب ويف

                                                           
1 -Voir : https://www.albayan.ae/supplements/ramadan/secrets/2014-07-23-1.2169294. 

 .781الزمخشري، م. س، ص.  -2
 .187، 186ابن كثير، م. س، ص.  -3
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 . 1"خملوق

  :الرتمجات الفرنسية 

رَأَةً  َوَجدت   ِإيّنِ ﴿   ﴾ َعِظيمٌ  ْرشٌ عَ  َوهَلَا ء  َشين  ك لِّ   ِمن َوأ وتَِيتن  مَتنِلك ه من  امن
 اآلية األوىل (23)النمل:

Blachère Chouraqui Zeineb 

« J’ai trouvé qu’une 

femme est leur reine, que 

de toute chose elle a été 

comblée et qu’elle a un 

trône magnifique » S.27 

V.23 P.406 

« J’ai trouvé qu’une 

femme règne là, comblée 

de tout: elle a un trône 

grandiose. » S.27 V.23 

P.540 

 

« moi, j’ai trouvé 

qu’une femme les 

gouverne : elle est 

pourvue de toute chose, 

et elle possède un trône 

immense. » S.27 V23 

P.468 

 اآلية الثانية (26نمل:)ال ۩﴾ يمِ اْلَعظِ  اْلَعْرشِ  َرب   ه وَ  ِإالَّ  إِلَٰهَ  اَل  اَّللَّ  ﴿
Blachère Chouraqui Zeineb 

« Allah-nulle divinité 

sauf Lui- est le Seigneur 

du Trône magnifique. » 

S.27 V.26 P.406 

 

« Allah, pas d’Ilah 

sauf Lui, le Rabb au 

Trône grandiose. » S.27 

V.26 P. 406 

 

« Allah, il n’y a 

d’autre Dieu que Lui. 

Seigneur du Trône 

immense. » S.27 V.26 

P.468 

 

 

  تعقيب على الرتمجات: تعليق و 

مة لصيغة تنكري ها حمرتِ الرتمجات كلّ جاءت قد ق بصيغيت التعريف والتنكري يف اآليتني، ففيما تعلّ 

فق املرتمجون الثالثة على لفظ واحد لنقل كما اتّ عظمة عرش بلقيس وتعريف عظمة عرش هللا تعاىل،  

 majusculeيف اآلية األوىل، وبصيغة  minuscule، وجاء بصيغة trôneفظ القرآين "العرش" وهو اللّ 

ارق بني العرشني، من املرتمجني على رسم الف احرص يف اآلية الثانية. ال شك يف كون تلك الرتمجة

                                                           
 13ج405.صالعسقالني، أحمد بن حجر، م. س،  -1
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 إحدى طرق جعل االسم َمعرَفًة يف الفرنسية. ضف إىل ذلك فهي

، le robert قاموس نذكر ههنا بعضا من معاين هذه الكلمة اليت أوردهتا املعاجم الفرنسية؛ ففي 

. 1تعين كرسي مرتفع جيلس عليه ملك أو عاهل يف احلاالت الرمسية واالحتفالية وقد تعين أيضا السيادة

سات ( يعين أحد اخل ور  Trônesاجلمع وحرف كبري، أي: وقد يوصف به 'اإلله'! وقيل )بصيغة 

chœurs  ّهلذه الكلمة جند أنّ  ،ايل. وابلتّ 2صة يف الكنائس للكهنة يف االحتفاالت الدينيةاملخص 

تعريف عظمة العرش يف اآلية الثانية  إىل أنّ  الداينة النصرانية. كما نشريدالالهتا اخلاصة أيضا يف 

 articles contractésأداة التعريف املدغمة لّلجوء إىل ابإلضافة إىل الكتابة ابحلرف الكبري، اب ،جاء

، ال ندري أئن كان هذا وعيا من  ذلكومع كلّ  .duعطي احلرف ، والذي ي  de+leيف الفرنسية: 

من ، ابلفرق الشاسع بني عظمة عرش الرمحن وعرش خملوق بالشري وشوراكياملرتمجني، خاصة منهم 

 ، بلقيس؟وجلّ  خملوقاته عزّ 

ت على صفات جاءا يف ترمجة صفة "عظيم" يف الفرنسية، فالويف املقابل كان االختالف كليّ 

يف معن  ت الفرنسية أساسا، وتتقاطع هذه الصفاimmenseو magnifique ،grandioseوايل: التّ 

ة ح للوهللمّ ي بالشري قارئ نفسه عناء البحث عن املعن الدقيق، فخيار أيّ  فيكلّ  ال لكن العظمة.

ساعة حي مبعن الشيو  عزيززينب عبد الح للعظمة، وخيار ا يلمّ مّ ـكثر ماألوىل ملعن الروعة واألهبة أ

شري بشكل ييقا إذ كان أكثر توف  شوراكي واالمتداد أكثر من معن العظمة أيضا، ويف رأينا خيار

 مباشر ملفهوم العظمة.  

                                                           
1 -Voir: Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p.719. 
2- Voir : https://dicocitations.lemonde.fr/definition_littre/29378/Trone.php 
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اء هذا  للتفريق، جاليت أوردها املرتمجون يف اآلية الثانية حبرف كبري Trôneوعلى خالف كلمة 

 العظيم"، فاللتعريف "االصفة يف اآلية الثانية جاءت أيضا بصيغة  النعت ابحلرف الصغري، علما أنّ 

، لو صاغ اضا. ويف رأيناملاهية، بل العظمة أيفقط على االختالف بني العرشني ال يقتصر  أنّ  يفشك 

ا ضح رمبالتّ  ،رف الكبرياملرتمجون عباراهتم بقلب مكاين الصفة واملوصوف مع كتابة الصفة أيضا ابحل

 du Magnifique Trône ،Trône ndiosedu Graالفرق جبالء أكرب بني العرشني؛ فالصيغ التالية: 

وصف  ن اآلية يفمعلى التوايل، كانت لتكون أبلغ يف أتدية املعن املراد  Immense Trône’de lو 

 عرش الرمحن. 

  بلد والبلد:-5

رَٰهِ قال هللا عزوجل:  َذا بـَلَ    ﴿َوِإۡذ قَاَل ِإبـۡ  َءاَمنَ  َمنۡ  تِ ٱلثََّمرَٰ  ِمنَ  أَۡهَله ۥ َوٱۡرز قۡ  انًدا َءامِ م  َربِّ ٱۡجَعۡل هَٰ

ه م
 ٱۡلَمِصري ﴾ َوبِۡئسَ  لنَّارَِۖ ٱ َعَذابِ  ِإىَلٰ  طَر ه ۥٓ َأضۡ  مث َّ  يالع ه ۥ قَلِ َوٱۡليَـۡوِم ٱأۡلِٓخرِۚ َقاَل َوَمن َكَفَر َفأ َمتِّ ٱَّللَِّ بِ  ِمنـۡ

رَِٰهيم  َربِّ ٱۡجَعۡل هَٰ (. وقال تعاىل: 126)البقرة:
ۡعب َد َأن نَـّ  َوَبيِنَّ  نـ ۡبيِن َوٱجۡ  ا َءاِمنَذا ٱۡلبَـَلدَ ﴿َوِإۡذ قَاَل ِإبـۡ

 (.35)إبراهيم:  ٱأۡلَۡصَناَم﴾

 بني التعبريين القرآنية الفروق الداللية : 

 براهيم، نذكر سورة إرون أوجها خمتلفة حول سر التنكري يف سورة البقرة والتعريف يفذكر املفسّ 

 فيما يلي شيئا يسريا منها:

التنكري يف سورة البقرة للتبعيض فيكون قد سأل هللا أن جيعله من مجلة  أنّ  الكشافجاء يف  

خرجه من صفة  التعريف، فيكون قد سأل هللا أن يـ ا يف حالة وأمّ  ـي أيمن أهلها وال خيافون.البالد التّ 
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 .1ه قال هو بلد خموف فاجعله آمناها وهي األمن، كأنّ كان عليها وهي اخلوف إىل ضدّ 

 وجاء يف التفسري الكبري وجهني يف املسألة: 

"األول" أن الدعوة األوىل وقعت ومل يكن املكان قد جعل بلدا، كأنه قال: اجعل هذا الوادي بلدا "

فقال: ههنا  ﴾ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع﴿آمنا ألنه تعاىل حكى عنه أنه قال: 

انية وقعت وقد ٌجعل بلدا، فكأنه قال: اجعل هذا املكان اجعل هذا الوادي بلدا آمنا، والدعوة الث

الذي صريته بلدا ذا أمن وسالمة.."الثاين" أن تكون الدعواتن وقعتا بعدما صار املكان بلدا، فقوله 

'اجعل هذا بلدا آمنا' تقديره: اجعل هذا البلد بلدا آمنا، كقولك: كان ايوم يوما حارا، وهذا إمنا 

فه ابحلرارة، ألن التنكري يدل على املبالغة، فقوله "ريب اجعل هذا بلدا آمنا" تذكره للمبالغة يف وص

معناه: اجعله من البلدان الكاملة يف األمن، واما قوله: "ريب اجعل هذا البلد آمنا" فليس فيه إال طلب 

 . 2"األمن ال طلب املبالغة

الدعوتني ليستا منفصلتني، ووقعتا يف وقت واحد  وجها آخرا وهو أنّ  البحر احمليطكر يف وقد ذ  

قبل أن يصبح املكان بلدا معروفا، وليس يف الكالم حذف، وإمنا قال ابلتعريف على اعتبار ما سيؤول 

 .3إليه، لذا مساه بلدا

  :الرتمجات الفرنسية 

َعلن  َربِّ  ِإبـنرَاِهيم   قَالَ  َوِإذن ﴿   َذا اجن َله   ز قن َوارن  آِمًنا بَ َلًدا هَٰ  نن مَ  الثََّمرَاتِ  ِمنَ  أَهن
ِخرِ  َوالنيَـونمِ  اِبَّللَِّ  ِمنـنه م آَمنَ   اآلية األوىل (126)البقرة:  ﴾ َۖاآلن

                                                           
   553انظر: الزمخشري، م. ، ص.-1
 .60ص  4، دار إحياء التراث العربي، بيروت، جالتفسير الكبيرومفاتيح الغيب الرازي، فخر الدين،-2
 613. 612، ص 2010، 1، ج، لبنانللطباعة والنشر والتوزيعفكر دار الكتب ال تفسير البحر المحيط،األندلسي، أبو حي ان، انظر:  - 3
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Blachère Chouraqui Zeineb 

« [Rappelez-vous] 

quand Abraham dit : 

« Seigneur !, fais de cette 

[ville] une ville sûre ! 

Fais attribution de fruits à 

ses habitants… » S.2 

V.126 P.46 

« Quand Ibrâhim 

dit: « Mon Rabb, fais 

de ce pays un amen,  

pourvois ses 

tentes de fruits… » 

S.2 V.126 P.51 

 

« Et lorsque Abraham 

dit : « Mon Seigneur, Fais 

de cela une Cité sécurisée 

et Octroie à ses habitants des 

fruits… » S.2 V126 P.78 

َعلن  َربِّ  ِإبـنرَاِهيم   قَالَ  َوِإذن  ﴿ َذا اجن نـ بنيِن وَ  آِمًنا اْلبَ َلدَ  هَٰ  نَـّعنب دَ  َأن َبيِنَّ وَ  اجن
َنامَ  َصن  (35)إبراهيم: ﴾األن

 اآلية الثانية

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Et quand Abraham 

dit : « Seigneur !, rend 

cette Ville sûre et 

détourne- nous, moi et 

mes fils, d’adorer les 

idoles » S.14 V.35 P.283 

« Quand Ibrâhim 

dit: « Mon Rabb, 

mets ce pays dans 

l’amen, empêche-

moi, avec mes fils, de 

servir les idoles. » 

S.14 V.35 P. 349 

« Et lorsqu’Abraham dit : 

« Mon Seigneur, Fais que ce 

pays soit sécurisé, et 

Préserve-moi et mes enfants 

d’adorer les idoles : » S.14 

V.35 P.328 

 

 على الرتمجات:  وتعقيب تعليق 

خيتار املكافئ  وشوراكي villeيقول  فبالشرينبدأ مع اختالف املرتمجني يف نقل لفظ "البلد"، 

غة هذه البدائل يف اللّ  كلّ   واحلقيقة أنّ  حبرف كبري.Cité تقول  وعبد العزيز paysاملباشر يف الفرنسية 

 ها تؤدي املعن، ومع ذلك جتدر اإلشارة إىل أنّ ايل كلّ ع السكين وابلتّ الفرنسية تشرتك يف معن التجمّ 

، لديه معن خاص يف majusculeومع كتابته ابحلرف الكبري  cité لزينب عبد العزيزفظي اخليار اللّ 

ل أيضا على صيغة التعريف احلرف الكبري يدّ  كما أنّ   .1الفرنسية وهو يطلق على أعتق أحياء املدينة

أضافت مالحظة هامشية  زينب عبد العزيز ابلرغم من ورود "بلد" نكرة يف النص األصلي، علما أنّ 

                                                           
1- Voir : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cit%C3%A9/16229?q=cit%C3%A9#16094 
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"بلد"  زينب عبد العزيز فتعرّ . شكليا إذن، وفيما 1هنا هي مكة Citéاملقصود بكلمة  مفادها أنّ 

 صيغة التنكري األصلية. بالشري وشوراكيمن  يف ترمجتها، احرتم كلّ 

، أي أتويل ازيالر  ذهب إىل أحد األوجه اليت ذكرها قد  بالشري ا من حيث املعن، جند أنّ أمّ 

وغري  .fais de cette ville une ville sûreاآلية على حنو "اجعل هذا البلد بلدا آمنا" لذلك قال 

غالبا ما  شوراكي نّ ذا البلد 'أمنا'"، ونشري هنا إىل أ"اجعل من هشوراكي بعيد عن هذا النحو، يقول 

 amenكلمة   كرمي إىل الفرنسية، لكنّ يستعمل اجلذور العربية العربية املشرتكة يف نقل معاين القرآن ال

اليت استخدمها هنا هي مقابلة السم فعل األمر العريب "آمني" والذي يعين " اللهم استجب"، وهي 

أوردها كاسم،  شوراكي تستعمل ابملعن ذاته يف األوساط الدينية النصرانية يف ّناية الصلوات، لكنّ 

ا ترد يف عبارات االمسية على معن األمن إطالقا! فهي إمّ فظة بصيغتها ل هذه اللّ ويف الفرنسية ال تدّ 

 .2أي أن تقبل او توافق على شيء ما à dire/répondre amenمن قبيل 

ها ذهبت ـري، جند أنّ ابحلرف الكب Citéة بكتابة كلمة "بلد" معرف  زينب عبد العزيزوفيما أوردت 

ذلك قالت يف لكان بلدا، ت قبل أن يصبح املالدعوة هنا متّ  ن يف أنّ ريمعظم املفسّ إليه إىل ما ذهب 

 ملعن األصلي.، وهذه ترمجة يف اعتقادان أقرب إىل أتدية اfais de celaترمجتها "اجعل هذا" 

 : يف القرآن الكرمي التوكيد-4-5

  :إن ذلك من عزم األمور وإن ذلك ملن عزم االمور-1

ِلَك قال تعاىل:  (، وقال جل شأنه يف 43)الشورى: َلِمنن َعزنِم األن م وِر﴾﴿َوَلَمنن َصرَبَ َوَغَفَر ِإنَّ ذَٰ
                                                           

1- Voir: Zeineb abdelaziz, op. cit, p. 78. 
2 -Voir : Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p. 23. 
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ِلكَ موضع آخر:   ﴿اَي ب يَنَّ أَِقِم الصَّاَلَة َوأنم رن اِبلنَمعنر وِف َواننَه َعِن النم نَكِر َواصنربن َعَلٰى َما َأَصاَبَك َۖ ِإنَّ ذَٰ

 (.117)لقمان: ِمنن َعزنِم األن م وِر﴾

  التعبريين بنيالقرآنية الفروق الداللية : 

مل ٌي الالم.كحرف   ، من بينها الّلجوء إىل استعمال حروف معّينة،عديدةأدوات  للتوكيد     

بيني د أنواعها وتسات لرصراع على عرش األحباث والدّ هذا احلرف األخري أنواعا شىّت مّا جعلها ترتبّ 

 وظائفها:

لتعّدد معانيها وكثرة أنواعها...فتارة "تعّد الالم من احلروف الرئيسة يف دراسات النحو العريب 

مسّيت الم االبتداء، وأخرى الم التوكيد، واثلثة املزحلقة، ومسّيت الم اجلحود، واملوطئة للقسم، وال 

 1خيفى أّن هذه التسميات مؤسسة على املوقع يف اجلملة، وهي يف احلقيقة واحدة ووظيفتها التوكيد."

كون يلتوكيد الذي اليّت هي اتسميات، مل مينع من احّتاد الوظيفة وابلتايل، فتعّدد األنواع وال     

 د.لتلميذ جملتها: إّن اعند اّتصاهلا ابلفعل حنو: إنّه لي تقن العمل، كما تّتصل ابألمساء، كقولن

يّت تكون ىل األوجه القوا إطرّ ومبا أّن هذه الالم قد أاثرت اهتمام النحويني يف أحباثهم ودراساهتم، ت

نجد ف الّدراسة. جلملة حملّ ارغبة يف حتديد الوظيفة والوصول إىل الغاية من وراء استعماهلا يف عليها؛ 

 يف لسان العرب، مثال، أنّه حّدد تلك األوجه خبمسة:

"قال اجلوهري: أّما الم التوكيد فعلى مخسة أضر ب، منها الم االبتداء...ومنها الالم اليّت تدخل يف 

...ومنها اليّت تكون جوااب للو ولوال...ومنها اليّت يف الفعل املستقبل املؤكد خرب إّن املشددة واملخففة

                                                           
 .214، ص. 2008، 1، دار الكتب العلمية، لبنان، طالتكوينات النحوية للمجاز المرسل في القرآن الكريمكاطع، فالح حسن، - 1
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 1ابلنون...ومنها الم جواب القسم، ومجيع المات التوكيد تصلح أن تكون جوااب للقسم."

آليتني، أال مت هبا اففي اآليتني الكرميتني من سوريت الشورى ولقمان، ألفاظ متشاهبة خت     

 لالم.عزم األمور"، لكّن اآلية من سورة الشورى قد وردت فيها ا وهي "إّن ذلك من

 فهذه الالم: هي الم املزحلقة اليّت تفيد التوكيد، "ملن عزم األمور"فهنا الالم يف 

"الالم املزحلقة: هي نوع من أنواع التوكيد تؤكد الكالم...أن تنتقل إىل اخلرب وتتزحلق إىل خرب 

 2."إّن...فتّسمى الالم املزحلقة

 وأمثلة الم التوكيد املزحلقة كثرية يف القرآن الكرمي، منها:

لك إنَّ يف ذ﴿(، 79)هود:  ﴾َما ن رِيد   وإنََّك لتَـَعَلم  ﴿(، 39)إبراهيم:  ﴾إنَّ َريبِّ َلَسِميع  الد َعاءِ ﴿

  (.4)القلم:  ﴾وإنََّك َلَعلى خ ل ق  َعِظيم  ﴿(، 13)آل عمران:  ﴾َلِعربة

 رة لقمان. إنّ ها يف سو م املزحلقة جيعلنا نتساءل عن سبب عدم ورودإّن هذا االستعمال لاّل      

تزحلقها إىل بملتعّلق السبب ليس حنواي؛ ذلك أنّه لو وردت الالم يف سورة لقمان الستوفت الشرط ا

 آليتني.ا ردت فيهو ايل، فالسبب يرجع إىل اختالف السياق الذي خرب إّن لتفيد التوكيد. وابلتّ 

 من سورة الشورى: 43أّما اآلية  

ِلَك َلِمنن َعزنِم األن م ور﴾ِ  صرب على األذى، فقد وردت يف سياق أنّه من  ،﴿َوَلَمنن َصرَبَ َوَغَفَر ِإنَّ ذَٰ

من عزائم األمور املشكورة واألفعال احلميدة اليت أمر هللا لكان وقابل اإلساءة ابلعفو والصفح والسَّرت، 

                                                           
 .393، ص. 5ج ، م. سابن منظور، أبو الفضل، - 1
، 1والتوزيع، ط ، دار المأمون للنشرمن أول الغيث في تفسير سورة الفاتحة والجزء األول من سورة البقرةحاووط، سمر محمد، - 2
 .183، ص. 2008األردن، 
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 يال وثناًء محيًدا.ز ب هلا ثوااًب جهبا، ورتَّ 

 من سورة لقمان: 17أّما ابلنسبة لآلية 

ِلَك ِمنن َعزنِم   َعَلٰى َما َأَصاَبَك ََۖكِر َواصنربن النم نن  ﴿اَي ب يَنَّ أَِقِم الصَّاَلَة َوأنم رن اِبلنَمعنر وِف َواننَه َعنِ  ِإنَّ ذَٰ

ف، واننه عن أنمر ابملعرو اجباهتا، و اتمة أبركاّنا وشروطها وو اي بينَّ أقم الصالة ، فتفسريها أن األن م وِر﴾

عروف مرك ابملاملنكر بلطف  ولني  وحكمة حبسب جهدك، وحتمَّل ما يصيبك من األذى مقابل أ

 .حلرص عليهاينبغي ا هذه الوصااي ما أمر هللا به من األمور اليت واعلم أنّ  .وّنيك عن املنكر

فح، فإن ا الصرب والصفيها مه اجة للتوكيد يف اآلية األوىل لورود أمرينايل، فقد كانت احلوابلتّ      

در عليه كّل نه ال يقئة ابحلسنة أمر أصعب مسه ل على االنسان الصرب إىل حّد ما، فمقابلة السيّ 

مر رب فقط وهو أت على الص أّن اآلية الثانية اشتملهذه املهمة استدعى التوكيد، يف حنيالناس. فثقل 

 مل يستدع التوكيد.أخّف 

  :الرتمجات الفرنسية 

 اآلية األوىل (43الشورى:) ﴾مجورِ اأْلج  َعْزمِ  َلِمنْ  ذَِٰلكَ  ِإنَّ  َوَغَفرَ  َصرَبَ  َوَلَمن﴿ 
Blachère Chouraqui Zeineb 

« Certes, montrer 

constance et clémence, 

cela, en vérité, fait 

partie des bonnes 

dispositions. » S.42 V.43 

P.516 

« Persévérer et 

pardonner résout les 

affaires. » S.42 V.43 

P.718 

 

« Et quiconque persévère 

et absout : cela est vraiment 

de la haute détermination. 

» S.42 V43 P.594 

 

 َما َعَلىٰ  اصنربن وَ  لنم نَكرِ ا َعنِ  اننهَ وَ  اِبلنَمعنر وفِ  َوأنم رن  الصَّاَلةَ  أَِقمِ  ب يَنَّ  اي ﴿
ِلكَ  ِإنَّ   ََۖأَصاَبكَ   (17:)لقمان ﴾اأْلجمجورِ  َعْزمِ  ِمنْ  ذَٰ

 اآلية الثانية

Blachère Chouraqui Zeineb 
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« …Soit constant de 

ce qui t’atteint ! [Tout] 

cela fait partie des 

bonnes dispositions. » 

S.31 V.17 P.438  

« … persévère en 

ce qui t’arrive: ainsi 

va l’exécution des 

ordres. » S.31 V.17 

P. 592 

« …et patience face à ce 

qui t’a atteint, cela est 

vraiment de la haute 

détermination. » S.31 V.17 

P.505 

 

 على الرتمجات: تعليق وتعقيب  

وكيد الواردة يف آية ة التّ حاول فعال نقل قوّ قد  بالشري نّ ص مسألة التوكيد، جند أ، فيما خيّ الأوّ 

يف الفرنسية، مث  affirmationتفيد التوكيد  " وهي أداةcertes" ابلّلفظةل اآلية استهّ  الشورى، حيث

، وختم بعد " الذي يعود على صفيت الصرب واملغفرة، وهو عبارة توكيد آخرcelaأورد اسم اإلشارة "

" وهي تفيد التوكيد بل واملبالغة فيه ومن معاين العبارة جند )ابلتأكيد، حقا، en véritéذلك بعبارة "

اآلية وكيد يف هذه ة أسلوب التّ مدرك لقوّ  بالشري نّ (. فمن الواضح إذن أ1بال شك، قطعا...اخل

 الكرمية. 

استعمل اسم د ق الشريب نّ يها فقط ب:"إن" كما رأينا، فنجد أآية لقمان اليت جاء التوكيد ف اأمّ 

بعا، لكن لإلشارة بني قوسني معقوفني، ليسن للتوكيد ط majuscule" وابحلرف الكبري Toutالكثرة "

رب املنكر والص هي عنالنّ مر ابملعروف و واألإىل ما سبق ذكره من وصااي لقمان البنه من قيام الصالة 

 .على األذى

ه عمد يف آية لكنّ يف ترمجته يف اآليتني الكرميتني، كلّيا   قد اختفىالتوكيد  نّ ، فنجد أشوراكيا أمّ 

ة ما إىل أمهيّ ا تنبيها منه للقارئ لقمان إىل وضع نقطتني متعامدتني ):( بعد تعداد وصااي لقمان، رمبّ 

                                                           
1 -Voir : Baraké, Bassam, op.cit, p. 123. 
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ران يف الفرنسية عن عالقة السببية والنتيجة وهو معن حتمله اآلية يف ـالنقطتني تعبّ  م ذكره علما أنّ تقدّ 

 الوصااي وكون ذلك من عزم األمور. عالقة تنفيذ

سي يد الفرننقل التوكيد ابستخدام ظرف التوك قد حاولت زينب عبد العزيزيف حني جند 

"vraiment ،"ها ـنّ لك أذى. ضف إىل دين الواردين يف معن آية الشور ه ال يغطي لوحده التوكينّ بيد أ

 لتوكيد ب: إن: إن+ل وافرقا بني التوكيد باستخدمت الرتمجة ذاهتا يف آية لقمان وهي بذلك ال جتد 

 اق اآليتني.ه يف سير عنة املعن املنجّ لكن من حيث قوّ  ،ة التوكيد، ليس فقط من حيث قوّ لوحدها

تني على رغم ها يف اآلير عنـاملعبّ  تهودقّ التوكيد نقل فرق ل األقرببالشري  ، قد يكونويف تقديران

 تشاهبهما لفظا. 

، bonnes dispositionsيقول  فبالشريد التعليق ههنا على ترمجة عبارة "عزم األمور"، اثنيا، نوّ 

يشري يف  bonnesه وبصيغة اجلمع مسبوقا بصفة  أنّ ذو معاين متعددة إاّل  dispositionلفظ  نّ ومع أ

معن عزم األمور يشمل معاين خصال   نّ يف حني أ، 1نوااي أحدهم جتاه شخص ماغة الفرنسية إىل اللّ 

" عامة affairesفكلمة " ؛طحيةجند شيئا من السّ  ،شوراكيها الصرب والعزمية. ويف ترمجة كثرية أمهّ 

فظ، مقرون جدا وهي ترمجة حرفية بعيدة عن عمق معن لفظ "األمور" يف سياق اآليتني فهو، أي اللّ 

وبعدها آثر ترمجة خمتلفة يف آية لقمان  األمهية وهو "عزم" ومنه العزائم. بلفظ آخر على قدر كبري من

ي أتت على لسان ـفق واللينة التّ ا أفقدها معن الرّ ّـ ، أو تنفيذ األوامر مexécution des ordresوقال 

 ر الوصااي بعبارة "اي بين". البنه وخاصة مع تصدّ  لقمان

فهي نقلت "عزم  ؛وفق وأحسن من سابقيهيف هذا املقام أ زينب عبد العزيزخيار  نّ ونرى أ
                                                           

1 -Voir : Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p. 212. 
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فنجد معن عزم األمور واإلصرار يف ترمجتها، ولو أوردهتا  .haute déterminationاألمور" ب: 

 عبارهتا بصيغة اجلمع لكانت أفضل يف رأينا. 

 فلبئس مثوى املتكربين وبئس مثوى املتكربين:-2

ِيَن﴾ِبئنَس َمثـنوَ ا َۖ فـَلَ أَبـنَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيهَ فَادنخ ل وا : ﴿وجلّ  ّ قال هللا عز  (.29حل:)الن ى النم َتَكربِّ

ِيَن﴾َس َمثـنَوى ا فَِبئن  َِۖقيَل ادنخ ل وا أَبـنَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها﴿وقال جل جالله:    (.72)الزمر: لنم َتَكربِّ

 بني التعبريين القرآنية الفروق الداللية : 

م اليّت الاّل  لكنّ اجلملة،  لقد تـحّدثنا أعاله عن التوكيد ابلّلجوء إىل توظيف حرف الاّلم يف     

ع قاختالف املو  ليست ابملتزحلقة بل هي الم جواب القسم. لكن، وكما ذكران أعاله، بئسسبقت 

م، ون بغرض الذّ كال بئس يوالتسمية ال مينع من احّتاد الوظيفة فكّلها تفيد التوكيد، كما أّن استعم

كرب يكون قد فمن يت كرب؛حيث خ ّصت به "جهّنم" احملذوفة، فورود التوكيد مرتبط ابحلديث عن التّ 

لق من انر خ  ه ألنّه بسبب تكرّبه واعتبار أنّه أفضل من آلدماقتدى ابلشيطان الذي أىب أن يسجد 

 وآدم من طني:

ي املنصرف، ودخلت على اجلامد لبعده الم التوكيد، وال تدخل على املاض (فلبئس)"والالم يف 

عن األفعال وقربه من األمساء، واملخصوص ابلذم حمذوف، أي: فلبئس مثوى املتكربين هي أي 

قلوهبم منكرة وهم )جهنم، ووصف التكرب دليل على استحقاق صاحبه النار، وذلك إشارة إىل قوله: 

   1."(مستكربون

                                                           
 .472، ص. م. ساألندلسي، أبو حي ان، - 1
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، كان دائما بئس ونعم""ص ابلّذم ابستعمال املختّ  ح أوص ابملد وجتدر اإلشارة إىل أّن املختّ    

  يف ثالثة مواضع:حمذوفا يف آايت القرآن الكرمي، إاّل 

"ابملخصوص ابملدح أو ابلذم جاء يف القرآن حمذوفا يف مجيع مواقع نعم وبئس إال يف ثالث 

  1آايت."

 من سورة الزمر، فقد وردت يف سياق خمتلف: 72أّما اآلية  

َا َوقَاَل هَل   َها ف ِتَحتن ا َجاء و َوِسيَق الَِّذيَن َكَفر وا ِإىَلٰ َجَهنََّم ز َمرًا َۖ َحىتَّٰ ِإذَ ﴿ من َخَزنـَتـ َها أملَن أَينِتك من أَبـنَواهب 

َذا ۚ قَال وا بـَلَ َء يـَونِمك من من لَِقار س ٌل ِمننك من يـَتـنل وَن َعَلينك من آاَيِت َربِّك من َويـ ننِذر وَنك   لَِٰكنن َحقَّتن َكِلَمة  وَ ٰى  هَٰ

ِيَن ِبْئَس َمثْ وَ َم َخاِلِديَن ِفيَها ۖ فَ ِقيَل اْدخجلجوا أَبْ َواَب َجَهنا  (71)النَعَذاِب َعَلى النَكاِفرِيَن   (72)ى اْلمجَتَكربِ 

َنَِّة ز َمرًا َۖ َحىتَّٰ  َا وَ وَ ا َجاء وَها  ِإذَ َوِسيَق الَِّذيَن اتَـَّقونا َرهبَّ من ِإىَل اجلن قَاَل هَل من َخَزنـَتـ َها َساَلٌم َعَلينك من ف ِتَحتن أَبـنَواهب 

ت من فَادنخ ل وَها َخاِلِديَن       ﴾(73)ِطبـن

ث يكون فيه لقيامة، حياوجّل أحوال يوم هذا السياق غياب الم التوكيد فيها، فقد شرح عّز ي ربر 

 ات النعيم:قون يف جنّ م واملتّ الكفار يف جهنّ 

ووفيت كلّ  نفس ما ﴿"اعلم أنّه تعاىل  ملا شرح أحوال أهل القيامة على سبيل اإلمجال فقال 

 2بني بعده كيفية أحوال أهل العقاب، مث كيفية أحوال أهل الثواب وختم السورة." ﴾عملت

 

 
                                                           

 .344، د. ت، ص. 3القاهرة، ج، دار الحديث، دراسات ألسلوب القرآن الكريمعضيمة، محمد عبد الخالق، - 1
 .21، ص. 1981، 1، ط27، دار الفكر، لبنان، جتفسير الفخر الرازيالرازي، فخر الدين، - 2
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  :الرتمجات الفرنسية 

ِينَ النم   ثـنَوىمَ  ِبْئسَ فَ لَ   َۖ ِفيَها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  أَبـنَوابَ  فَادنخ ل وا﴿   ﴾َتَكربِّ
 اآلية األوىل (29)النحل:

Blachère Chouraqui Zeineb 

« Franchissez les 

portes de la Géhenne … 

Certes, quel détestable 

séjour pour les 

Orgueilleux ! » S.16 

V.29 P.294 

« Entrez par les 

portes de la Géhenne… 

le pire séjour des 

enflés. » S.16 V.29 

P.367 

 

« Entrez par les portes 

de la Géhenne…Quelle 

piètre demeure que celle 

des orgueilleux ! » S.16 

V29 P.341 

ِينَ النم   ثـنَوىمَ  ِبْئسَ فَ   َِۖفيَها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  أَبـنَوابَ  ادنخ ل وا ِقيلَ  ﴿  ﴾َتَكربِّ
 اآلية الثانية (72)الزمر:

Blachère Chouraqui Zeineb 

« …Il leur sera dit : 

Franchissez les portes de 

la Géhenne…Détestable 

est le séjour des 

Superbes ! » S.39 V.72 

P.496 

« … Il leur sera dit:  

Entrez par les 

portes de la Géhenne… 

l’horrible séjour des 

enflés ! » S.39 V.72 P. 

684 

 

« …Il fut dit : entrez 

par les portes de la 

Géhenne…Piètre demeure 

des orgueilleux ! » S.39 

V.72 P.570 

 

 على الرتمجات: تعليق وتعقيب 

وكيد يف سياق هذه اآلية، لذلك ة أخرى مستوعبا ألمهية التّ آلية النحل، جنده مرّ  بالشرييف ترمجة 

، quelالتعجب  أداةغة الفرنسية، وأضاف بعد ذلك يف اللّ  certesعمد إىل االستعانة بظرف التوكيد 

أكيد على صفة وظيفته التّ  نّ  أص األصلي، إاّل عجب، يف النّ غيابه هبذا املعن، أي التّ وابلرغم من 

 بالشرييف نفس اجتاه  زينب عبد العزيزى املتكربين يف هذه اآلية. وقد ذهبت ة ملثو البؤس املنسوب

، اكتفت هي هبذا وحسب. لبالشري، ولكن وخالفا عجب لنقل التوكيد يف اآليةإبضافتها أسلوب التّ 
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 .ويف كلتا اآليتني التوكيد يغيب كليا نّ فنرى أ شوراكيا يف ترمجة مّ أ

م الصفة على وابحلرف الكبري وقدّ  Détestableصفة اليستعمل  فبالشريا يف آية الزمر، أمّ 

 لعزيززينب عبد ا غة الفرنسية، بينما اكتفت، وهو نوع من التوكيد أيضا يف اللّ séjourاملوصوف 

 ليه.إابحلرف الكبري توكيدا رمبا لبؤس املثوى كما سبق وأشران  Piètreإبيراد صفة 

 شوراكيو بالشريمن  كال  ترمجة لفظ "مثوى"، فنالحظ أنّ ق سريعا على ن نعلّ د هنا أيضا أونوّ 

يف العربية املقام أو اإلقامة أو فرتة اإلقامة، لكن لو  . يقابل هذا األخريséjourاستعمال مصطلح قد 

، 1بوضوح إىل قصر مدة اإلقامة أو حمدوديتها ه يشريغة الفرنسية لوجدان أنّ قيق يف اللّ نظران يف معناه الدّ 

 املقام األبدي.  ياق الذي يعينارض ومعن لفظ املثوى يف هذا السّ وهو ما يتع

 يف ريتش demeure فظي فنجده موفقا إىل حد كبري، فكلمةاللّ  زينب عبد العزيزا خيار أمّ 

غة يف اللّ  ي نستعملهاّـ تألخري العبارة املثوى ا ة طويلة، كما أنّ مفهوم املكوث والبقاء ملدّ  الفرنسية إىل

، لذلك La dernière demeureغة الفرنسية عبارة ت يقابلها يف اللّ للتعبري عن دفن امليّ العربية 

   .شوراكيو بالشري ا ذهب إله مّ ـفقت أكثر يف خيارها مقد و   زينب عبد العزيز حنسب أنّ 

 إنه هو السميع العليم، إنه مسيع عليم: -3

َتِعذن َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّينطَاِن ﴿قال تعاىل:    .(36فصلت: ) ﴾َو السَِّميع  النَعِليم  ه   َۖ ِإنَّه  اِبَّللَِّ  نـَزنٌغ فَاسن

تَ ﴿وقال جل شأنه:  يٌع َعِليمٌ  ۚ ِإنَّ ِعذن اِبَّللَِّ َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّينطَاِن نـَزنٌغ فَاسن  (.200راف: )األع ﴾ه  مسَِ

 
                                                           

1-Voir :  Morvan, Danièle et Gérardin, Françoise, op. cit, p. 643. 
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 بني التعبريين القرآنية الفروق الداللية : 

ال ثانية ابستعمفسه، واليّتم أسلوب التأكيد بطريقتني، أّما األوىل فتكون بتكرار الّلفظ ن     

 ألفاظ من قبيل؛ نفس وعني:

"هو على وجهني: تكرير صريح، وغري صريح، فالصريح حنو قولك: "رأيت زيدا زيدا"...وغري 

. والرجالن كالمها" و"لقيت  صريح، حنو قولك: "فعل زيد نفسه، وعينه، والقوم أنفسهم، وأعياّنم

 1قومك كّلهم، والرجال أمجعني، والنساء مج  ع."

ينها ة أوجه، من بعلى عدّ  أكيد؛ أي غري الصريح، يّتموجتدر اإلشارة إىل أّن النوع الثاين من التّ 

 الّلجوء إىل ضمائر الرفع املنفصلة.

من سورة  (200)آلية من سورة فصلت وا (36)فلو قاران اآليتني الكرميتني السابقتني، أي اآلية 

عراف، أال ن سورة األملالحظنا احتواء اآلية من سورة "فصلت" على لفظ مل يرد يف اآلية األعراف، 

 يكون لكرمي، الاوكما هو معلوم، كّل استعمال أو حذف يف القرآن "هو".  وهو الضمري املنفصل

 عجازي.البياين واإللبالغي و ى اجلانب الّلغوي إىل ااعتباطيا بل ٌيمل يف طيّاته أغراضا وأسرارا تتعدّ 

على أن  التوكيد، ستعمل يف أسلوبهذا، وإىل جانب الضمائر األخرى، يفع املنفصل فضمري الرّ 

 ميتثل جلملة من الشروط:

 "يشرتط يف ضمري الفصل الشروط اآلتية:

 أن يكون من الضمائر املنفصلة املرفوعة-أ
                                                           

 .219، 218، ص. ص 2001، 1، ط2، دار الكتب العلمية، لبنان، جـشرح المفّصل للزمخشريالموصلي، موفق الد ين، - 1
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 1بني معرفة وما قارهبا من النكرات."أن يقع بني معرفتني أو -ب

وّسط منفصل، ت يف هذه اآلية الكرمية، فهو ضمري رفع هووهذا ما ينطبق على الضمري      

در اجلملة. وجي رب يف هذهالذي يعود على الّسميع والعليم املعّرف ابأللف والالم وهو اخل هوالضمري 

 بنا أن نذكر أّن يف تعريف اخلرب اختصاص وقصر.

 جند:"هو" ومن أمثلة التأكيد ابلضمري املنفصل 

َتِعذن اِبَّللَِّ ِإنَّه  ه َو السَِّميع  النَبِصري  ﴿ من ۚ اَب َعَلينك  َذِلك من َخرينٌ َلك من ِعننَد اَبرِِئك من فـَتَ ﴿ (.56)غافر: ﴾فَاسن

ي  النَقي وم  ۚ اَل ِإالَّ  اَّللَّ  اَل إَِلهَ ﴿ (.54)البقرة:  ﴾ِإنَّه  ه َو التـَّوَّاب  الرَِّحيم    ﴾َنةٌ سِ  أَتنخ ذ ه  ه َو احلَن

  (.255)البقرة:

 هناك . غري أنّ يف هذه اآلايت، وغريها كثري، أسلوب التأكيد ابستعمال الضمري "هو"     

 ضمائر أخرى وردت كذلك يف القرآن الكرمي بغرض التأكيد:

 .(201اف:األعر ) ﴾ا ه من م بنِصر ونَ ر وا فَِإذَ  َتذَكَّ الشَّينطَانِ  ِإنَّ الَِّذيَن اتَـَّقونا ِإَذا َمسَّه من طَاِئٌف ِمنَ ﴿ 

اِعيل  َربَـَّنا بَـينِت َوِإمسنَ َقَواِعَد ِمَن الن َوِإذن يـَرنَفع  ِإبـنرَاِهيم  الن ﴿ (.1)املائدة: ﴾نت الرقيب عليهمكنت أ﴿

َهونَن َعِن الن ﴿(. 127)البقرة:  ﴾تـََقبَّلن ِمنَّا َۖ ِإنََّك أَننَت السَِّميع  النَعِليم   م ننَكِر َوأَينم ر وَن اِبلنَمعنر وِف َويـَنـن

ِلح ونَ   ﴾م تـَّق ونَ  َصَدق وا َوأ ولَِٰئَك ه م  الن ولَِٰئَك الَِّذينَ ﴿   (.104)آل عمران:  ﴾َوأ ولَِٰئَك ه م  النم فن

 (.177)البقرة:

                                                           
، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، د. معا لدراسة قواعد النحو والصرفيوسف، أحمد عبد المنعم وقنديل، سليمان محمود، - 1

 .83ت، ص. 
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 ففي هذه اآلايت ضمائر رفع منفصلة:

ويف هذا التكرار ما يف كّل إعادة  (هو، أنت، هم)خاص "ففي هذه النصوص كّررت ضمائر األش

  1وتكرار من إفادة لتوكيد الّلفظ املكّرر وتقريره."

 نقاش؛ أي:حمّل ال ومن املعلوم أّن استعمال هذه الضمائر مل يكن عبثا، فلو متعّنا اآليتني

الذي وردت فيه  ياقلوجدان أّن ربطهما ابلسّ من األعراف،  (200)من فصلت واآلية  (36)اآلية 

 أمر مهم للغاية،

َسَنة  َواَل السَّيَِّئة  ۚ ادنَفعن اِبلَّيِت هِ ﴿ َتِوي احلَن َنَك َوبـَيـننَ  َسن  فَِإَذاَي َأحن اَل َتسن ه  َعَداَوٌة َكأَنَّه  َويلٌّ الَِّذي بـَيـن

يٌم   ﴾ (35) م  َعِظيو َحظّ  ذ  اَها ِإالَّ َوَما يـ َلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصرَب وا َوَما يـ َلقَّ  (34)محَِ

بلة اإلساءة عن مقا عمتنا ابآليتني الّسابقتني هلا، نفهم أّن عّز وجّل أيمران ابال 36فرببط اآلية 

 إبساءة مثلها، بل علينا أن نقابلها مبا هو أحسن.

يعين: أبحسن ما يدفعها به، وهذا أفضل وأطيب، وهو  ﴾ابليّت هي أحسن﴿"أن يدفع السّيئة 

الذي أمر هللا به. يعين: إذا أساء إليك إنسان فال تقابله إبساءة وال تقابله حبسنة أيضا، بل قابله مبا 

 2هو أحسن."

وهو أمر صعب إن مل نقل مستحيل على اإلنسان الذي مييل بطبعه إىل الثأر وحفظ عزّة الّنفس، 

لة السّيئة ابلعفو والنسيان أو حىّت التناسي والتجاهل، يصعب على اإلنسان إاّل القّلة فمقابلة املعام

                                                           
 .21، دار الفالح للنشر والتوزيع، األردن، ص. أساليب التوكيد في القرآن الكريمالشعيبي، وفيق مصطفى، - 1
، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، المملكة العربية تفسير القرآن الكريم: سورة فّصلتلعثيمين، محمد بن صالح، ا- 2

 .187، ص. 1437، 1السعودية، ط
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 لة ذلك العملالقليلة اليّت يكون إمياّنا ابهلل أقوى من غريها. فما ابلك ابلبحث عّما هو أحسن ملقاب

 صرف السيئني؟التّ و 

من  الشيطان ل لوسوسةاالمتثاوء من جهة وسهلة ولعلمه عّز وجّل ابلنفس البشرية األّمارة ابلسّ 

ده يقدر على لصابر وحاد فيها هللا تعاىل على حقيقة أّن ، أ تبعت اآلية ِبية أخرى يؤكّ جهة أخرى

 االمتثال هلذا األمر:

"فأنت ترى أنّه طلب يف سورة فّصلت أن يقابل السّيئة ابحلسنة، وهذا أمر شاق على النفس، 

ثلها، فإذا أرادو أن ٌيسنوا عفوا عن املسيء. أّما أن يقابلوا السيئة فإن عادة الناس أن يقابلوا السيئة مب

ابحلسنة فذلك أمر شاق على االنسان عسري عليه، فإن الشيطان ٌيث على االنتصار للنفس واألخذ 

 1ابحلق ويثبطه عن اإلحسان إىل املسيء."

َو َوأنم رن ﴿أّما سورة األعراف، فربطها مبا سبقها،       َاِهِلنَي ِف َوأَعنِرضن لنع رن ابِ  خ ِذ النَعفن  َعِن اجلن

عّدت الظاملني، و  واجتناب ، يبنّي لنا أّن هللا سبحانه وتعاىل قد أمر ابلعفو واألمر ابملعروف﴾(199)

 هذه اآلية الكرمية جامعة ملكارم األخالق: 

ق الناس "قال جماهد واحلسن: أمر أن أيخذ عفو أخالق الناس، واملعن: اقبل امليسور من أخال

صن نفسك عن مقابلتهم، على  ﴾وأعرض عن اجلاهلني﴿وال تنتقص عليهم فيتّولد منه البغضاء...

ودله عليها: "وهذه اآلية أمجع ملكارم  ملسو هيلع هللا ىلصسفههم، قال قتادة: يف هذه اآلية أخالق أمر هبا هللا نبيه 

 2األخالق"."

                                                           
 .142، فاضل صالح، م. س، ص. يالسامرائ- 1
 .437، ص. 1994، 2، ج1العلمية، لبنان، ط، دار الكتب الوسيط في تفسير القرآن المجيدالنيسابوري، أبو الحسن، - 2
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صرف األكثر دان أّن التمن سورة فصلت وسورة األعراف، لوج ايل، فعند مقارنة اآليتنيوابلتّ      

ثر تناول فئة أكميسر ويف أصعوبة هو مقابلة السيئة ابحلسنة، أّما اإلعراض عن اجلاهلني وجتنبهم فهو 

 :هوفع املنفصل أكيد يف سورة فصلت وورود ضمري الرّ من األوىل؛ لذلك كان التّ 

راض عن اجلاهلني وهو أيسر من اإلحسان إىل من أساء "وأّما يف سورة األعراف فقد أمر ابإلع

إليك. ولذا أّكد وعّرف يف سورة فصلت فقال: "إنّه هو السميع العليم" وترك ذاك يف سورة األعراف. 

 1فوضع كّل تعبري يف املكان الذي يقتضيه."

  :الرتمجات الفرنسية 

تَ  نـَزنغٌ  الشَّينطَانِ  ِمنَ  يَنَزَغنَّكَ  َوِإمَّا﴿   ﴾ ْلَعِليمج ا الساِميعج  هجوَ  ِإناهج   َۖاِبَّللَِّ  ِعذن فَاسن
 اآلية األوىل (36)فصلت:

Blachère Chouraqui Zeineb 

« …cherche alors 

refuge en Allah, car il est 

l’Audient et 

l’Omniscient ! » S.41 

V.36 P.508 

« …réfugie-toi en 

Allah, le voici, 

l’Entendeur, le 

Savant. » S.41 V.36 

P.706 

 

« …alors cherche refuge 

auprès d’Allah. Il Est, Lui, 

Omni-Audient, le Tout-

Scient. » S.41 V36 P.586 

َتعِ  نـَزنغٌ  الشَّينطَانِ  ِمنَ  يَنَزَغنَّكَ  َوِإمَّا﴿ يعٌ  ِإناهج   ۚاِبَّللَِّ  ذن فَاسن  ﴾َعِليمٌ  مسَِ
 اآلية الثانية (200)األعراف:

Blachère Chouraqui Zeineb 

« … cherche alors 

refuge en Allah, car il est 

audient et omniscient. » 

S.7 V.200 P.200 

 

« … réfugie-toi 

en Allah, le voici, 

l’Entendeur, le 

Savant. » S.7 V.200 

P. 235 

 

« …alors cherche refuge 

auprès d’Allah. Il est Omni-

Audient, Tout-Scient. » S.7 

V.200 P.240 

 

                                                           
 ، فاضل صالح، م. س، ص. ن.يالسامرائ- 1
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 على الرتمجات:  تعليق وتعقيب 

 car » conjonction de » ه أدخل أداة الربطصلت، نالحظ أنّ آلية فٌ  بالشرييف ترمجة 

coordinationاملعن األصلي يف  ووظيفتها النحوية هنا للتعليل، لكنّ ، و ذلك أنّ أ ألنّ  ، ومعناها

املعين أثناء التعقيب على ما ينبغي على يف  خسارة"، وعليه نالحظ مباشرة اآلية كان توكيدا ب: "إنّ 

 ،الرتمجةكيد الثاين الذي ٌيمله الضمري "هو" فال جند له أثرا يف التّو  اأمّ  له.املرء فعله عند نزغ الشيطان 

  يف الفرنسية majuscule كتابة إمسي هللا "السميع والعليم" حبرف كبري  بالشريآثر ويف مقابل ذلك 

وكيد الوارد يف اآلية خاصة ما كان قصده من ذلك تغطية التّ ّـ ، وربdéfiniأوردمها بصيغة التعريف كما و 

  indéfiniوبصيغة التنكري  minuscule "السميع العليم" ابحلرف الصغري اإلمسنيه كتب عندما نرى أنّ 

 carبط الفرنسية الفرق الوحيد عنده يف نقل اآليتني إذ احتفظ حىت أبداة الرّ  األعراف. وذلكيف آية 

  اليت أوردها سابقا، وهذا ال شك بغرض التمييز بني سياقي اآليتني. 

حاول التفريق بني اآليتني من خالل استعمال احلرف الكبري والصغري يف قد  بالشريكان   إنو 

وجاء يف كلتا اآليتني،  وبصيغة التعريف اختار كتابة األمساء ابحلرف الكبري شوراكي الفرنسية، فإنّ 

 leكيد "إن" ابسم اإلشارة أداة التّو  نقلقد  ، فنجدهوكيدا عن التّ أمّ  برتمجة متطابقة يف السياقني.

voici  يف الفرنسية ويستعمل كظرف لتقدمي شخص ماadverbe présentatif ويعود طبعا هنا ،

ر الرتمجة ذاهتا يف السياقني  ه كرّ يف ترمجته إىل حد ما، لكنّ  شوراكيق فّ ، وعليه رمبا و  اإلهلية على الذات

  كما ذكران.

غة دقائق اللّ ل إحاطة واستيعااب غالبا ما تكون األكثر زينب عبد العزيز نّ من جهة أخرى، جند أ
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ر عنه ابلضمري "هو" وجاءت به حرفيا يف ـوكيد الثاين املعبّ تففي ترمجتها مل تغفل ال العربية يف هذا املقام.

لذات أي هو، وقد كتبته ابحلرف الكبري لإلشارة مباشرة  Luiمث تعطف ب  Il estترمجتها إذ تقول 

مل  هاـوأنّ ة خاصّ  ،خيارها هذا هو األقرب لفظا ومعنا من داللة اآلية الكرمية نعتقد أنّ . وجلّ   عزّ هللا

كما وأغفلت أيضا   Luiالضمري   حني أّّنا تغفل يف آية األعرافغة الفرنسية، يفخترج عن منطق اللّ 

 صلت. فتها يف آية ف  ي وظّ ـصيغة التعريف التّ 

؛ )السميع  احلسنينيي هللاإمسَ كبري يف ترمجة الختالف الانشري يف هذا املقام إىل ويف األخري، 

رة ولب لبقاء يف دائاّنا على حرصا ممر د التعقيب ههنا على األوال نوّ  ،ثةعند املرتمجني الثال والعليم(

ن والرحيم( )هللا والرمح ا أمساءنا تناولناخلاص بعناصر اإلعجاز البياين يف األمثلة من جهة، وألنّ  املوضوع

 م من البحث من جهة أخرى. فيما تقدّ 
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 خالصة:

قرآين، ز التعبري الاذج إعجانة قليلة جدا من مني أتينا عليها أعاله ليست سوى عيّ ـاألمثلة التّ  إنّ 

ي قمنا من ـتّ لرتمجات الكما أّن ا  .البالغيةو داللية الوانب بعض اجلهلا اقتصرت فقط على  ومعاينتنا

وى ست هي األخرى سية ليسغة الفرنص القرآين وكيفية نقله إىل اللّ خالهلا بتحليل فهم املرتمجني للنّ 

كننا إصدار عليه ال ميمجي يف القرآن الكرمي، و مقاربة الفعل الرتٌ نة من ترمجات عديدة حاولت عيّ 

 أحكام قطعية حول جدلية إمكانية الرتمجة أو تعذرها يف هذا املقام. 

زء يسري ج برصدنا النماذج املدروسة يف هذا البحث مسحت ل إمجاال أنّ  ومع ذلك، ميكن القول

 بة على مسألةاصر اإلجامت لنا بعض عنايل قدّ وابلتّ ص القرآين، من مواطن استعصاء الرتمجة يف النّ 

ة وقات املعنوينباط الفر ورأينا كيف أّن املرتمجني واجهوا صعوابت يف است تعذر الرتمجة يف القرآن.

دا، بل إّن ض التكرار أبهبة لغر ري متشاص القرآين ال أييت بتعاباملختلفة وغالبا ما جتاهلوها رغم أّن النّ 

فظ ومعن، القرآن ل كونو احلرف الواحد. فظ الواحد بل  بتحرك اللّ تحرك حىّت الدالالت القرآنية ت

ون التضحية ستويني دعذر على إحدى املب التّ جتنّ  وخاصية اإلعجاز تشمل اإلثنني، فإنّه ال ميكن

حمصورة  -ينارأكما – وتبقى خيارات املرتجم عظمها.ابلكثري من خصائص النص القرآين إن مل نقل مب

اد النص زء من مر جفظ أو احلفاظ على بني حماولة احلفاظ على الشكل من خالل الرتكيز على اللّ 

ح الضياع ذا وذاك، يصبه، وبني ه من املستحيل احتواء كثافته الداللية( ابلرتكيز على املعنالقرآين )ألنّ 

 .ص القرآينمرتجم النّ نصيب الرتمجة مهما اجتهد 



 

 

 
 خاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة



مةــــــــــــــــــــخات  

  

342 
 

 خامتة:

كانت ترمجة هذه   ن، فإشعرا كانت أم نثرا ،ريه من النصوص األدبية األخرىكغ  ليس النص القرآين

ترمجة النص القرآين تالمس حدود التعذر صعوبة األخرية تبدي شيئا من املقاومة اليت ميكن جتاوزها، فإّن 

واالستحالة فتصبح املقاومة حينها أمرا واقعا يٌعلن عجز املرتجم. وقد سعينا يف ثنااي هذا البحث إىل 

يتجلى فيها اآلايت  من لعدد   ثالث ترمجات فرنسيةمن خالل ه مكامنبعض و هذا التعذر حتري كنه 

  والذي أمكننا اخللوص إليه نوجزه يف النقاط التالية: التعبري القرآين،  وبالغة إعجاز

مدى قابلية الرتمجة واحلدود اليت َترٌٌسها  احلديث عنقبل الرتمجة  موضوع تعذرال ميكن اخلوض يف  .1

 اللغات وتٌ رٌَّسها الثقافات يف عملية الرتمجة.

 والفالسفة على حد سواء.مسألة قابلية الرتمجة واستحالتها املرتمجني وعلماء اللغة لقد شغلت  .2

، السياسية والتجارية والعسكرية معامالهتايف  ، وذلكلرتمجةا اعتمدت الشعوب القدمية علىلقد  .3

هتا على حتقيق التفاهم بني البشر، ويؤكد ابلتايل ويف قدر  هذه العمليةيؤكد ثقة الناس يف  وهو ما

 قابلية الرتمجة.

فكرة غوية والثقافية املشرتكة بني الشعوب على واقعية الل الكليات وكذاالنظرية الشمولية ٌتؤكد  .4

 إمكانية الرتمجة.

قابلية الرتمجة؛ فالتشارك يف املرجع أو الصورة املفهومية  هي األخرى نظرية املواضعة واالصطالحٌتؤكد  .5

 يسهل عملية الرتمجة.اخلاصة بلفظ معني رغم اختالف احلروف املٌشكلة له من لغة إىل أخرى 

يف إقامة عالقات جتارية وسياسية بني الدول املتجاورة لدليل قاطع  العصور على مرّ لرتمجة إن جناح ا .6
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مثال على  وملك احليثيني إالملك مصر معاهدة "قادش" املربمة بني  وما ،على إمكانية الرتمجة

 كتبت لكل طرف بلغته.   إذذلك، 

جاءت به احلضارات اليواننية والرومانية اعتماد اخللفاء املسلمني على الرتمجة كوسيلة لنهل ما  كان .7

واكتشافات، دليال واضحا على ثقتهم يف الرتمجة إىل درجة انشاء من إجنازات  والفارسية واهلندية

 بيت احلكمة.

اختالف رؤى العامل  قابلية الرتمجة استنادا إىل فكرة أنّ  املختصني املفكرين والدارسنيبعض  يٌنكر .8

رؤية الدين يقدم  امل حيول دون جناح عملية الرتمجة، وابعتبار أنّ لغات العداخل اللغة الواحدة وبني 

، فإن َمهمة تصدير الرؤية جملتمع خمتلف ميتلك هو اآلخر طبيعة والوجود اإلنساينوتصورا للللعامل 

 رؤيته تصبح متعذرة. 

ميارسها اإلنسان ماداي للتعبري  ا كما أّّنا مشحونة بطقوس وعاداتثقافي االنصوص الدينية بعدحتمل  .9

 عن معتقداته ودينه، لذلك َتصٌعب ترمجت هذه النصوص، بل وتتعذر أحياان.

م نثرا، وال  وموهبة الكاتب سواء أكان العمل شعرا أديبأصالة العمل األ تعذر الرتمجة يعكس .10

 جرم يف أصالة النص القرآين. 

. كذلك  مستحيلة على اإلطالقوال هي ممكنة على اإلطالق  فال هيالرتمجة عملية نسبية،  .11

ومفهوم تعذر الرتمجة هو يف احلقيقة وليد ترمجات مثرية للجدل لنصوص وصفت قبال أبّّنا غري 

 .على غرار النصوص الشعرية واملقدسة )النصوص ذات اجلودة( قابلة للرتمجة

املنظرون للرتمجة واملمارسون هلا يف حلول  مجة مستحيلة على اإلطالق ملا فكرلو كانت الرت  .12
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 دعت احلاجة للبحث عما حيل مشاكلتسهل هذه العملية، ولو كانت ممكنة على اإلطالق ملا 

 غري مطروحة أصال. 

ه ستوى املرتجم ومدى اطالعه وإملاممبيف بعض األحيان، درجة إمكانية الرتمجة أو تعذرها منوطة  .13

 وينطبقهذه الرتمجة أو تلك، وبثقافتيهما، لذلك نرى تفاوات يف مقبولية ابللغتني املنقول منها وإليها 

األمر على ترمجات القرآن الكرمي، فمتجرم القرآن اجلاهل بقواعد اللغة العربية وعبقريتها سيفشل 

   الحمالة يف مهمته.

القرآين إىل خصائص أسلوبه وفحواه من نظم ووقع وإعجاز مبختلف  صعوبة ترمجة النصَترجٌع  .14

 وجوهه.

 بل حىت إىل اللغة العربية نفسها. ،جنبية فحسبأأمهية ترمجة القرآن يف نقله إىل لغات ال تكمن  .15

للمحافظة على غرابة النص؛ فيكون القارئ حذرا ومنتبها يف تتبع  القرآن الّلجوء إىل ترمجة ميكن .16

  نت نيته اعتناق الدين اإلسالمي.معانيه إن كا

يف نقل القرآن  رتمجة ابلتفسري )اهلرمينوطيقا( وابملعىن )النظرية املعنوية أو التأويلية(تنجح ال قد .17

 إىل لغة أخرى.

بصفة عامة، ويف الفهم تكهن مبعان  قد تكون خاطئة يٌرفض يف  لفهمعلى ا هلرمينوطيقااتركز  .18

 ترمجة القرآن؛ ألنه قد يكون صحيحا كما قد يكون خاطئا.

 التأويل شكل من أشكال الفهم فمىت كان الفهم معمقا للصورة أو لآلية كان التأويل صحيحا. .19

ة الزمنية للمرتجم يؤدي إىل عن احلقباحلقبة الزمنية للنص األصلي  اختالف أنّ  تزعم اهلرمينوطيقا .20
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اثبت  الذي يعد نصه أمام القرآن الكرمي غري أن هذا الزعم يتداعى ،التفسري والفهم اختالف يف

 املعىن واملفهوم ومستبعدا لذاتية املرتجم.

 يساعد الفهم والتأويل الصحيحان على نقل املعىن الصحيح الذي تنادي به نظرية املعىن. .21

عملية الرتمجة وال يسبقها، فنحن ال حنكم مسبقا على أّن نصا ما تتعذر ترمجته، يساير التعذر  .22

 بل املمارسة الفعلية للرتمجة هي اليت تسمح لنا إبطالق حكم التعذر.

ال يزال النص القرآين مصدرا لتفسريات تتواىل عرب األزمان منذ نزوله إىل غاية اليوم، وهذا دليل  .23

 داخل اللغة العربية ذاهتا.على صعوبة فهمه وأتويله حىت 

الرتمجة احملصل عليها ليست قرآان، فال ترقى ال لغته وال ألسلوبه. فإن كان القرآن الكرمي يرضي  .24

العقل والعاطفة يف وقت واحد، فإن ترمجته ترضي أحدمها دون اآلخر، إما العقل إن كانت حرفية 

 أو العاطفة إن كانت تفسريية معنوية.

ديعها وٌسو معانيها يفضي ثلة إعجاز البيان القرآين والوقوف على أسرار بإن التمعن يف بعض أم .25

لغة أجنبية  كنة يف اللغة الفرنسية أو يف أيّ التساؤل عّما إذا كانت ترمجة النص القرآين مم حتما إىل

 كانت.

ابلنص  فيما بينها وكذا تفحص بعض ترمجات هذه األمثلة يف اللغة الفرنسية ومقارنتها إنّ  .26

الواقع فهي ترمجات  أرض على هما جنداألصلي يفضي إىل قناعة مفادها تعذر ترمجتها نظراي، أما 

 يعرتيها الكثري من النقص واخلسارة على صعيدي قوة املعىن واألسلوب. 

طن تعذر الرتمجة يف النص القرآين تفسريا هلا يف منطق اللغة املنقول إليها، إذ ال اجتد بعض مو  .27
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، ويف هذه احلالة وجب اللجوء إىل عبقرية اللغة جملاهبة هذه املشكلة معينةكيب لغوية ا خرية تر تقبل األ

 وتغطية فارق أسلوب التعبري بني اللغتني ومن مثّ التعويض عن خسارة املعىن قدر اإلمكان.

النص القرآين مشحون بكثافة داللية غري عادية؛ ودالالت األلفاظ القرآنية تتجاوز الدالالت  .28

 اإلملام لدين اإلسالمي، لذلك يتعذر على املرتجماملعجمية إىل دالالت سياقية قرآنية خاصة اب

 عاين كل تلك الدالالت. مب

ٌتشكل خلفية املرتجم الثقافية بكل تعقيداهتا وتشابكها محولة تٌؤثر عادة على عمله، وهذه  .29

السطح رغما عنه، ولئن كان األمر مستساغا اخللفية مبثابة احِلمل الذي جيعل ذاتية املرتجم تطفو إىل 

األمر مرفوض متاما مع النصوص املقدسة ذات دية، فإن قَ إىل حد ما يف نقل النصوص غري العَ 

خلفية  ينطلق من، كما أن الفرق شاسع بني من ينطلق من خلفية إسالمية ومن املصدر اإلالهي

 لغة أخرى.  نقله إىل الفرنسية أو أيّ ومن مث  نصرانية أو عربانية حملاولة فهم النص القرآين

 

النص القرآين بكونه نصا إالهيا مقدسا وحبكم كثافة دالالته وعلو أسلوبه  أنّ  وحاصل القول مما تقدم

التعذر وإعجاز بالغته جيعل مأمورية نقله إىل اللغة الفرنسية أمرا صعب املنال، وليس احلديث ههنا عن 

والتشويه الذي قد يشوبه  ترمجتهعند املنجرة  واخلسارة الفادحة الضياعبقدر ما هو عن مقدار  الكلي

ختفاء ذلك األسلوب ، فضال عن ايف النص املرٌَتجم املوجود منهافالضائع من املعاين أكثر من  هبا؛

أن يكون عملنا  هللا العظيم وأخريا ال يسعنا سوى أن نسأل النص القرآين.الرائع يف نظم ونسق واتساق 

    .ضافة متواضعة قد يهتدي هبا الدارسون املهتمون مبجال ترمجة القرآن الكرمي مستقبالهذا إ
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ــــــــــــصاتملخــــــــ  

 

 امللخص: 

 ،" مفهوم تعذر الرتمجة يف النص القرآين من خالل مناذج من إعجاز التعبري يف القرآن الكرمي

 دراسة حتليلية نقدية مقارنة يف ثالث ترمجات فرنسية"

ا  ما ترمجة القرآن الكرمي؛ فاألخري وصف لقضية  "الرتمجة ضرورية ومستحيلة" أدق   دريدامقولة  تكونرّبم
لغري الناطقني ابللغة العربية إذ هو نص خياطب البشرية مجعاء، وما بني  مقاصدهاحلاجة املاسة لنقل  بني

يف  -نظراي على األقل–يف بالغته وأسلوبه، يبدو مشروع ترمجته حتميا وصعب التنفيذ  اكونه ٌمعجز 
للغة الفرنسية اب مجات القرآن الكرمي سواء أكانتغري أن الواقع يطالعنا بعكس ذلك، فرت  الوقت ذاته.

وال ميكن  بلغته وأسلوبه اإذا كان القرآن معجز و  لغات أجنبية أخرى حاضرة وبكثرة على مر السنني.م بأ
 ّبكافئاملرتمجون على اإلتيان  ينجحهل من املمكن أن ف، اإلتيان ّبثله حىت يف اللغة العربية اليت أنزل هبا

ما و  ؟ لتشمل األعاجم جبميع لغاهتم خاصية اإلعجاز تتجاوز العرب والعربيةأن له يف لغات أخرى؟ أم 
بتعذر يٌقصد مدى قابلية أو عدم قابلية النص القرآين للرتمجة إذن؟ وما مكمن التعذر احملتمل؟ وماذا 

 الرتمجة حتديدا؟ 

أن التنظري للرتمجة مل يسبق املمارسة الفعلية هلا، شفوية كانت أو كتابية، فإن مصطلح تعذر  كما

يف إمكانية الرتمجة، وال  إعادة نظرالرتمجة هو اآلخر جاء بصفة بعدية ملمارسة الرتمجة، وعليه فهو جمرد 

عند النقل من لغة يستحيل نقلها لغوية  عناصرامة واملطلقة بقدر ما يشري إىل يٌقصد به االستحالة الت

. وتتباين درجات تعذر الرتمجة حسب منط وطبيعة ونوع وأسلوب النص من جهة، إىل لغة أخرى

وقدرات املرتجم من جهة أخرى، ومن الطبيعي أن تكون النصوص الشعرية واملقدسة هي األكثر مقاومًة 

 .ازيةأساليبها اجملتنوع هندستها الصوتية و  خلصوصيات نظرا للرتمجة
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مسألة تعذر الرتمجة عند نقل النص القرآين إىل اللغة من يرمي هذا البحث إىل حماولة التحقق 

وتركيبية وداللية  معجمية الفرنسية، وكيف أنم العجز عن الرتمجة يظهر بل ويفرض نفسه على مستوايت

 يف هذا البحث يف القرآن الكرمي. وقد اعتمدان البياينأحد أمثلة اإلعجاز برتمجة وأسلوبية كلما تعلق 

يف الفصل  املقارنعلى منهج وصفي فيما تعلق ابلفصول النظرية الثالثة، فيما عمدان إىل املنهج التحليلي 

 الرابع التطبيقي.  

للحديث عن بعض األفكار  خمصصاينقسم هذا البحث إىل أربعة فصول، كان األول منها 

رتمجة وحدودها، حيث استعرضنا بعض الرؤى املتفائلة والقائلة إبمكانية الرتمجة والتأمالت يف عملية ال

إىل النظرية الشمولية للغة القائلة  ويستند هذا التوجه أساسا تطبيقي.ابلعودة إىل الشقني النظري وال

هد بتشارك اللغات عددا من السمات اليت من شأهنا تسهيل عملية الرتمجة، إضافة إىل أن التاريخ يش

التشاؤم تنادي  يعرتيهاأخرى  إىل توجهاتمجية اليت رافقت اإلنسان. كما وتطرقنا على املمارسة الرتٌ 

تذهب إىل أن اللغات اليت و بتعذر الرتمجة استنادا إىل نظرايت هومبولت املتمركزة حول فكرة رؤى العامل 

 تهالثقافية اخلاصة بكل جمتمع ولغر إىل العناص استنادا أيضاو ختتلف يف طريقة تقطيعها للعامل اخلارجي 

ب من عملية الرتمجة.  وقد خلصنا يف هناية الفصل إىل أن عملية الرتمجة تبقى يف جمملها نسبية، ما يصعم  

افهي ليست ممكنة يف مطلق األحوال    ليست مستحيلة أيضا. كما أهنم

ختتلف خصائص دسا مقفيه عن النص القرآين بكونه نصا دينا  فحديثنا كانأما الفصل الثاين، 

منفتح  ونظرا لكونه حيمل عقيدة الدين اإلسالمي فهو نص .وفحواه عن سائر النصوص األخرى أسلوبه

وال شك يف أنم أكثر ما إذ هو صاحل لكل زمان ومكان. على الدوام على قراءات وتفسريات جديدة 
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إىل  للنثر وال للشعر. وقد انتهينا سلوبية والبالغية والداللية اليت ال حتتكم الاأل مييزه هو خصائص لغته

النص القرآين هو نص إالهي معجز، وعليه ال ميكن للبشر حماكاته يف اللغة العربية ذاهتا، فما القول أنم 

 يف لغات أجنبية أخرى.   ّبحاكاتهابلك 

وكان الفصل الثالث حمطة للحديث عن بعض طرق ترمجة القرآن الكرمي بصرف النظر عن 

يلجا إليها واليت الرتمجة احلرفية  فعلماء الدين يذكرون طريقتني أوهلما. تلك الرتمجات القصد من وراء

غري أن انعدام اللغات املكافئة للعربية من حيث األسلوب جيعل هذه الطريقة غري ذي عادة، املرتجم 

التفسريية املعنوية اليت يغفل فهي الرتمجة ثانية الطريقة ال أما. وغالبا ما تنتج ترمجات ختالف املأمول فائدة

فيها املرتمجون نظم ومعاين النص األصلي وتقتصر فقط على الشرح لنقل املعىن أو جزء منه إىل اللغة 

بتفسري النصوص املقدسة  واليت اهتمت يف ابدئ األمر ،املقاربة اهلرمينوطيقيةوتتجه  املنقول إليها.

 شاليرماخرإذ يؤكد  يف نفس سياق الطريقة الثانية، وص،والكنائسية لتعمم بعد ذلك على كل أنواع النص

على فكرة التكهن ابملعىن وهو أمر غري مقبول يف القرآن الذي ال ميكن تفسري معانيه بطريقة خاطئة. 

املتمثلة يف الربط بني النص املؤول تقضي إبمكانية إضفاء اجلانب الذايت للمرتجم  غادامريكما أن فكرة 

وهو غري مقبول أيضا يف القرآن الذي حيمل معاين ودالالت اثبتة ال تتغري بتغري ثقافة على النص املرتجم 

عن ارتباط الفهم ابلتأويل وكونه  ريكوراملرتجم وال بتغري احلقبة الزمنية اليت يعيش فيها. أما حديث 

أويل خيتلف مرحلة تسبق التأويل جيعلنا نشك يف قدرة هذه الرؤية على النجاح يف النص القرآين، فالت

نتج عنه ترمجات عدة قد تكون متناقضة فيما بينها أو يمما قد  لدواعي متعددةمن شخص إىل آخر 

دانيكا و ملاراين لديرارحىت مغايرة للمعىن احلقيقي. أما ابلنسبة لنظرية املعىن أو النظرية التأويلية 
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ىن للتوصل إىل التعمق يف املعفقد تصلح مع النص القرآين ابعتبارها تؤكد على أمهية  سيليسكوفيتش

ه وجب التنبيه إىل حقيقة كون النص املتحصل عليه ومهما اختلفت الطرق املتبعة نم ترمجة صحيحة. غري أ

يف الوصول إليه تبقى ترمجة وال ترقى للنص القرآين يف لغته ببالغتها وأسلوهبا وتعدد ألفاظها مع دقة 

 معانيها.

بعرٍض لبعض مظاهر تعذر ترمجة القرآن الكرمي بشكل عام، حيث  بدأانهالفصل الرابع اخلتامي 

تطرقنا إىل صعوابت يف نقل العنوان "القرآن الكرمي" والبسملة وأمساء الصور واحلروف املقطعة وكذا أمساء 

ميكن مالحظتها ّبجرد إلقاء نظرة سريعة عشرين ترمجة فرنسية للقرآن الكرمي، وتلك صعوابت  يف األعالم

. عمدان بعد ذلك إىل سرد بعض األمثلة عن اإلعجاز البياين يف التعبري القرآين، مجات الفرنسيةعلى الرت 

. وقد صنفنا سني لظاهرة اإلعجاز البياينبعض الدار املعاصرة لسهامات الوقد اعتمدان يف ذلك على ا

ابه واالختالف تلك األمثلة حسب تصنيفاهتا األصلية كما وردت يف الكتب حيث أوردان أمثلةً عن التش

وأمثلة عن احلذف والذكر وأمثلة عن التعريف والتنكري وأمثلة عن الرتادف وأخرى عن التوكيد. أما ما 

نظرا لكوهنا مسلمة عربية ولكوهنا أيضا  زينب عبد العزيزتعلق ابلرتمجات الفرنسية فقد اخرتان ترمجة 

اليت اعتمد  أندري شوراكيستشراقية وترمجة الشهرية ذات اخللفية اال بالشري رجييترمجة حديثة، وترمجة 

فيها على التشابه اجلذري بني العربية والعربية. قمنا بعد ذلك بتحليل أوجه اإلعجاز البياين يف األمثلة 

ومقابلتها ابلرتمجات الفرنسية مع املقارنة بني الرتمجات يف الوقت ذاته لنقف على بعض مواطن استعصاء 

أنم مسألة التعذر واقع ميكن تلمسه مع كل مثال درسناه رغم  ميكن القول إمجاالالنص القرآين للرتمجة. و 

 زينب عبد العزيز أنم على عناصر وثيقة بظاهرة اإلعجاز، إضافة إىل يف أغلب األحيان اقتصار تعليقنا 
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ابختالفات املعىن الدقيقة يف النماذج وحاوال إثر ذلك نقل  ووعيا بدرجة أقل أظهرا اهتماما بالشريو

وغالبا  القرآنية الدقيقة ال أيبه لتلك املعاينبدا وكأنه  شوراكي يف حني أنم االختالف املعنوي يف الرتمجة 

 كانت ترمجته حرفية.     ما

عددة، وتبقى ختاما، ميكن القول أنم ترمجة النص القرآين تعرقلها عوامل لغوية وغري لغوية مت

قابليته للرتمجة حمدودة جدا. وحىت مع قدرة املرتمجني على جتاوز بعض احلدود ظاهراي، فإن النص القرآين 

 تقريبا.  قداستهاملرتجم يبقى بعيدا عن كونه قرآان فيما تتالشى 
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Résumé :  

« La notion d’intraduisibilité dans le Coran à la lumière de quelques 

exemples de l’inimitabilité rhétorique : 

Analyse comparative de trois traductions françaises » 

"La traduction est à la fois impossible et nécessaire" dit Derrida, cette citation 

pourrait être la description la plus exacte de la traduction du Saint Coran. Ce 

dernier, étant pris entre un besoin imminent d’en fournir une traduction aux non 

arabophones comme c’est un texte s’adressant à l’humanité toute entière d’une 

part, et son caractère inimitable quant à son éloquence, sa rhétorique et sa 

composition miraculeuse d’autre part, la tâche de sa traduction s’avère inéluctable 

mais surtout inexécutable du moins en théorie. La réalité est cependant tout autre 

puisque les traductions en français et même en d’autres langues ont toujours existé 

au fil des ans. Si le Saint Coran est miraculeux et inimitable par ses aspects 

linguistique et rhétorique, et ne peut, de ce fait, être reproduit -par les arabes les 

plus éloquents- dans sa langue même de révélation, à savoir l’arabe, est-il possible 

que les traducteurs soient capables de produire son équivalent en d’autres 

langues ? Ou bien son inimitabilité ne se limite -elle pas qu’à l’arabe et aux 

Arabes ? Dans quelle mesure donc, le texte coranique est-il traduisible ou 

intraduisible ? Quelle origine pour une éventuelle intraduisibilité ? Et que faut-il 

entendre par ‘intraduisibilité’ au juste?  

De même que la théorisation de l’activité traduisante n’a pas précédé à sa 

pratique réelle qu’elle soit orale ou écrite, la notion d’intraduisibilité est aussi 

postérieure à l’activité traduisante; de ce fait, elle n’est donc qu’une simple remise 

en question de la possibilité à traduire. L’intraduisibilité n’entend aucunement 

l’impossibilité absolue, mais plutôt renvoi à certains éléments linguistiques 

intraduisibles dans un texte donné. Le degré d’intraduisibilité varie selon le type 

et le genre du texte d’une part, et dépend des compétences du traducteur d’autre 

part, et il va de soi que les textes poétiques et sacrés résistent davantage à la 

traduction en raison des particularités de leur géométrie du son et de leur richesse 

en matière de figures de style.   

Cette recherche a pour objectif de vérifier la question d’intraduisibilité 

lorsqu’il s’agit de la traduction du texte coranique et de démontrer comment 

l’impossibilité à traduire se manifeste, voire s’impose à des niveaux lexical, 

syntaxique, sémantique et stylistique chaque fois que la traduction d’un des 

exemples de l’inimitabilité rhétorique est entamée. A cette fin, nous avons adopté 

une méthode descriptive pour ce qui est des trois chapitres théoriques, alors qu’on 

a procédé à une analyse critique pour ce qui est du quatrième chapitre pratique.    
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La présente recherche est divisée en quatre chapitres, dont le premier 

aborde quelques réflexions sur l’opération traduisante et ses limites. Nous avons 

passé en revue des visions optimistes quant à la possibilité - tant sur le plan 

théorique que pratique- de traduire. Cette approche repose principalement sur les 

théories universalistes de la langue, qui voit en la présence d’un certain nombre 

de traits partagés entre différentes langues un potentiel favorisant la traduction. 

Elle repose également sur l’histoire qui témoigne de la pratique de la traduction 

qui a accompagné l’être humain. Nous avons ensuite évoqué d'autres visions 

pessimistes préconisant l'impossibilité à traduire en partant des théories 

humboldtiennes centrées sur l'idée des visions du monde et que chaque langue a 

sa propre analyse du monde extérieur déférente des autres. Cette approche repose 

aussi sur le fait que certains éléments culturels sont présents ou absents dans une 

telle ou telle communauté linguistique, rendant ainsi la traduction comme tâche 

impossible. À la fin du chapitre, nous avons conclu à la relativité de l’opération 

traduisante, elle n’est donc ni constamment possible, ni tout à fait impossible.  

Dans le deuxième chapitre, nous avons parlé du texte coranique en tant que 

texte religieux sacré, et nous avons ainsi cité certaines des caractéristiques de son 

style et de sa teneur qui le distinguent d’autres textes profanes. D’abord, le texte 

coranique, étant porteur de la foi musulmane et de la loi islamique, reste toujours 

ouvert à de nouvelles lectures et interprétations du fait qu’il est valable en tout 

temps et en tout lieu. Ensuite, ses caractéristiques linguistiques spécifiques, à 

savoir son style, sa rhétorique et sa densité sémantique font que sa compréhension 

et son interprétation soient une tâche difficile. En somme, le texte coranique est 

inimitable en langue arabe elle-même, et encore plus en d’autres langues 

étrangères. 

 

Le troisième chapitre est consacré aux différentes méthodes adoptées par 

les traducteurs du Saint Coran quels que soient les motifs de leurs traductions. 

Nous avons abordé la traduction littérale en tant que première méthode souvent 

utilisée par le traducteur, mais l’absence de langues équivalentes à l’arabe –

l’arabe du coran en particulier- en matière de richesses stylistique et sémantique 

rend cette méthode presque inutile. Une deuxième méthode se nomme traduction 

explicative ou traduction du sens ; celle-ci s’intéresse surtout à l’explication de la 

parole et au transfert du sens ou une partie du sens en ignorant presque tous les 

aspects relatifs au style et aux différents niveaux de signification du texte source.  

Dans la même optique, on trouve l’approche herméneutique qui, au départ 

s’intéressait à l’interprétation des textes sacrés et ecclésiastiques, puis généralisée 

par la suite à toutes sortes de textes. Dans ce sillage, Schleiermacher insiste sur 

l’idée de spéculation du sens, chose inacceptable dans l’interprétation du Coran, 

dont le sens ne peut être interprété de manière erronée. Gadamer, quant à lui, 

prône l’idée de relier le texte interprété, cette idée serait de conférer la subjectivité 

du traducteur au texte traduit, ce qu’est également rejeté dans le Coran, qui a des 

significations constantes et qui ne changent pas selon la culture du traducteur ou 
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le temps dans lequel il vit. Enfin, l’idée de Ricœur que compréhension et 

interprétation sont liées et que la compréhension est préalable à l'interprétation 

fait douter de la capacité de cette approche à aboutir dans le texte coranique 

puisque l'interprétation varie d'une personne à l'autre en raison de plusieurs 

facteurs, ce qui aboutirait à plusieurs traductions qui peuvent être contradictoires 

ou même contraires aux significations originelles et originales. Quant à la théorie 

du sens, dite aussi la théorie interprétative de Marianne Lederer et Danica 

Siliskovic, elle pourrait être valable avec le texte coranique dans la mesure où elle 

souligne l’importance de viser les significations profondes afin de parvenir à une 

traduction correcte. Cependant, il faut savoir que le texte obtenu, et quelles que 

soient les méthodes utilisées pour y parvenir, reste une traduction et ne correspond 

aucunement au langage du Coran dans sa rhétorique, sa richesse stylistique et sa 

densité sémantique inégalée.  

 

Lors du quatrième et dernier Chapitre, nous avons, dans un premier temps, 

procédé au repérage de certaines difficultés apparentes relatives à la traduction du 

Coran en général. Nous avons ainsi cité les difficultés liées au transfert du titre 

même du livre sacré de l’Islam "al-Qorʾān" et la Basmala (ou les noms et attributs 

d’Allah précisément), formule contractée de « Bismillâh al-Rahmân al-Rahîm », 

ainsi que les noms des sourates et les lettres détachées se trouvant au début de 

certaines sourates ainsi que les noms propres, en examinant une vingtaine de 

traductions françaises du Coran. Il convient de signaler dans ce contexte, qu’il 

suffit de survoler les différentes traductions pour se rendre compte de ces 

difficultés. Nous avons ensuite cité quelques exemples de l’inimitabilité 

rhétorique que revêt l’expression coranique tirés de certaines études et ouvrages 

traitant de l’inimitabilité linguistique du Coran. Nous avons classé ces exemples 

en cinq catégories :  formulations identiques ou presque, l’affirmation, Le défini 

et l’indéfini, l’ellipse et la synonymie. En ce qui concerne les traductions 

françaises, nous avons opté pour trois traducteurs de différentes cultures, nous 

avons ainsi choisi la traduction de Zeineb Abdelaziz en sa qualité d’arabe 

musulmane et c’est aussi une traduction moderne, ainsi que la célèbre traduction 

de Régis Blachère qu’est du patrimoine orientaliste et la traduction controversée 

d’André Chouraqui qui s’appuie dans son œuvre sur les points communs entre 

l’arabe et l’hébreu – les deux, langues sémitiques-, tant sur les structures 

grammaticales que dans le vocabulaire.  Nous avons ensuite analysé quelques 

aspects d’inimitabilité dans les exemples en question et les avons confrontés aux 

traductions françaises, tout en comparant les traductions en même temps, afin 

d'examiner une partie de la complexité traductive du texte coranique. En somme, 

on peut dire que le texte coranique résiste farouchement à l’acte de traduire et que 

l’intraduisibilité se manifeste bel et bien tant sur le plan sémantique que 

stylistique, ceci d’une part. d’autre part, on peut remarquer que Zeineb Abdelaziz 

et à un moindre degré Blachère ont pris en considération les nuances et 

connotations du sens dans les exemples étudiés et ont tenté par la suite de combler 

les lacunes sémantiques –non sans des pertes stylistiques- lors du passage en 
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français. Chouraqui, par contre a opté pour une approche purement littérale, et 

ne s’est guère donné la peine de chercher les significations coraniques exactes.  

 

Pour conclure, l’opération traduisante du texte coranique est entravée par 

plusieurs facteurs linguistiques et non-linguistiques, de ce fait, sa traduisibilité 

reste très limitée. Même avec une capacité des traducteurs à surpasser certaines 

de ces frontières apparentes, le texte coranique traduit reste loin d'être un Coran, 

alors que sa sacralité se fait pratiquement compromise par l’acte traductif.   
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Summary:  

“The notion of untranslatability in the Qur’an in the light of some examples 

of rhetorical inimitability: 

Comparative analysis of three French translations” 

“At every moment, translation is as necessary as it is impossible” said Derrida; 

this statement could be the most accurate description of the translation of the Holy 

Qur’an. The latter, being caught between the urgent need to provide a translation 

for non-Arabic speakers as it is a text addressed to all humanity on the one hand, 

and its inimitable character in terms of its eloquence, rhetoric and miraculous 

composition on the other. The task of its translation proves unavoidable but above 

all unenforceable at least in theory. The reality is quite different though, as 

translations into French and even into other languages have always existed over 

the years. So, if Qur’an is miraculous and inimitable by its linguistic and rhetorical 

aspects, and therefore cannot be reproduced - by the most eloquent Arabs - in its 

very language of revelation, namely Arabic, can translators produce its equivalent 

in other languages? Or, is its inimitability not limited only to Arabic and Arabs? 

To what extent is the qur’anic text translatable/untranslatable? What is the origin 

for a possible untranslatability? And what exactly does ‘untranslatability' mean?  

Just as theorizing translation process has not preceded its real practice 

whether oral or written, the notion of untranslatability is also subsequent to the 

activity of translation; it is therefore a mere questioning of the possibility to 

translate. The untranslatability does, by no means, mean absolute impossibility, 

but rather refers to some linguistic elements that cannot be translated in a given 

text. The degree of untranslatability may be relevant to the type and genre of the 

text on the one hand, and depends on the translator’s skills on the other hand. It is 

obvious that poetic and sacred texts are likely more resistant to translation because 

of the particularities of their sound geometry and their richness in stylistic figures. 

This research aims at verifying the issue of untranslatability when it comes 

to translating the qur’anic text and to demonstrate how the impossibility of 

translation manifests, it even imposes itself at lexical, syntactic, semantic and 

stylistic levels whenever dealing with the translation of one of the examples of the 

linguistic inimitability of the Holy Qur’an.  To that end, we adopted a descriptive 

method for the three theoretical chapters, while we have carried out a critical 

analysis in the fourth practical chapter.    

The overall structure of the research takes the form of four chapters, the 

first of which is addressing some reflections on the process of translation and its 

limits. We reviewed some optimistic visions about the possibility -both theoretical 

and practical- of translating. This approach is mainly predicated on the 

Universalist theories of language, which see the similarities between different 
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languages as a potential to translate, added to the fact that history bears witness to 

the practice of translation which has accompanied mankind. We then touched 

upon other pessimistic visions advocating that it is impossible to translate starting 

from the Humboldt’s theories of languages as unique visions of the world and that 

each language divides up the universe in its own way. This approach is also based 

on the fact that some cultural elements are so specific and are directly related to 

communication within a society, hence, making translation as such, a hard task. 

At the end of the chapter, we concluded that the translation process remains 

relative; it is therefore neither constantly possible nor completely impossible.  

In the second chapter, we addressed the qur’anic text as a sacred religious 

text. We listed a couple of its distinguishing characteristics and contents compared 

to other secular texts. We discussed its constant openness to new readings and 

interpretations as it carries the Islamic law. We also pointed out its specific 

linguistic characteristics, namely: style, rhetoric and semantics and at the end of 

the chapter, we concluded that the qur’anic text is an inimitable divine text, and 

cannot hence be imitated by human beings in the Arabic language itself, much 

less in other foreign languages. 

The third chapter aims at discussing the different methods used by 

translators of the Holy Qur’an, regardless of their intentions. Usually, literal 

translation is the first method used by translator, but due to the lack of equivalence 

between Arabic – mainly the Arabic of the Qur’an – and other languages in terms 

of stylistic richness and semantic denseness, this method is almost useless. 

Another method is based on the hermeneutical approach, which first, aimed at 

interpreting sacred and ecclesiastical texts and later was generalized to all kinds 

of texts. In this direction, Schleiermacher insists on the idea of speculation of 

meaning, which is unacceptable in the interpretation of the Qur’an, whose 

meaning cannot be misinterpreted. Gadamer, for his part, advocates the idea of 

linking the interpreted text, this idea would be to confer the subjectivity of the 

translator to the translated text, which is also rejected in the Qur’an, which has 

constant meanings that do not change according to the translator's culture or the 

time in which he lives. Finally, Ricoeur's idea that understanding and 

interpretation are linked and that understanding is a prerequisite for interpretation 

raises doubts about the ability of this vision to succeed in the qur’anic text since 

interpretation varies from one person to another due to several factors, which 

would result in several translations that may be contradictory or even contrary to 

the true meaning. As for the theory of sense, also known as the interpretive theory 

of Marianne Lederer and Danica Siliskovic, it could work with the qur’anic text 

insofar as it underlines the importance of deepening in the meaning in order to 

achieve a correct translation. However, it should be noted that the text obtained, 

and whatever the methods used to achieve it, remains a translation and in no way 

corresponds to the language of the Qur’an in its rhetoric, stylistic richness and 

incomparable semantic denseness.  
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In the fourth and last Chapter, we first identified some apparent difficulties 

related to the translation of the Qur’an in general. We mentioned difficulties 

associated with the transfer of the title of the sacred book of Islam "al-Qurʾān",the 

Basmala -the names and attributes of Allah to be precise- that is the uttering of 

"Bismillâh al-Rahmân al-Rahîm", the names of suras, the isolated letters 

appearing at the beginning of some suras and finally, the qur’anic proper 

nouns.This was done by processing some twenty French translations of the 

Qur’an. It should be noted in this context that a quick glance at the translations is 

all it takes to realize these difficulties. We then gave some examples of the 

rhetorical inimitability of the qur’anic expression taken from some recent studies 

and that deal with the linguistic inimitability of the Qur’an. We have classified 

these examples into five categories: identical or almost identical wordings, 

affirmation, the definite and indefinite, ellipse and synonymy. Regarding French 

translations, we picked three translators from different cultural backgrounds; 

Zeineb Abdelaziz as a Muslim Arabic and whose translation is modern, Régis 

Blachère whose translation is very famous and comes straight from the orientalist 

heritage and André Chouraqui whose translation is based on the similarities 

between Arabic and Hebrew –both Semitic languages -, both on grammatical 

structures and vocabulary.  We then analyzed some aspects of inimitability in our 

examples and compared them with the French translations, while comparing the 

three translations at the same time, in order to examine some of the translating 

complexity of the qur’anic text. In sum, it can be stated that the qur’anic text 

fiercely resists to translation and that untranslatability is a tangible fact in terms 

of both semantics and stylistics, on one hand. On the other hand, we could note 

that Zeineb Abdelaziz and to a lesser degree Blachère showed interest in the 

nuances of meaning in the studied cases and then tried to bridge the semantic gaps 

– not without stylistic losses- while translating into French. Whereas, Chouraqui 

opted for a purely literal approach, and has hardly bothered to look for the exact 

deep qur’anic meanings.  

In conclusion, the translation of the qur’anic text is hindered by several 

linguistic and non-linguistic factors; hence, its translatability remains very 

limited. Even with translators' ability to overcome some of these apparent 

boundaries, the translated qur’anic text remains far from being a Qur’an as its 

sacredness is being almost compromised by translation. 
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 مستخلص: 

"الترجمة ضرورية ومستحيلة" أدَق وصف لقضية ترجمة القرآن الكريم؛ فاألخير ما بين الحاجة املاسة  دريدارّبما تكون مقولة  

لنقل مقاصده لغير الناطقين باللغة العربية إذ هو نص يخاطب البشرية جمعاء، وما بين كونه ٌمعجزا في بالغته وأسلوبه، يبدو 

في الوقت ذاته. غير أن الواقع يطالعنا بعكس ذلك، فترجمات القرآن  -نظريا على األقل–مشروع ترجمته حتميا وصعب التنفيذ 

الكريم سواء أكانت باللغة الفرنسية أم بلغات أجنبية أخرى حاضرة وبكثرة على مر السنين. وإذا كان القرآن معجزا بلغته وأسلوبه 

ن ينجح املترجمون على اإلتيان بمكافئ له في لغات وال يمكن اإلتيان بمثله حتى في اللغة العربية التي أنزل بها، فهل من املمكن أ

أخرى؟ أم أن خاصية اإلعجاز تتجاوز العرب والعربية لتشمل األعاجم بجميع لغاتهم؟  وما مدى قابلية أو عدم قابلية النص 

 القرآني للترجمة إذن؟ وما مكمن التعذر املحتمل؟ وماذا ٌيقصد بتعذر الترجمة تحديدا؟ 

Résumé:  

"La traduction est à la fois impossible et nécessaire" dit Derrida, cette citation pourrait être la 

description la plus exacte de la traduction du Saint Coran. Ce dernier, étant pris entre un besoin 

imminent d’en fournir une traduction aux non arabophones comme c’est un texte s’adressant à 

l’humanité toute entière d’une part, et son caractère inimitable quant à son éloquence, sa rhétorique et 

sa composition miraculeuse d’autre part, la tâche de sa traduction s’avère inéluctable mais surtout 

inexécutable du moins en théorie. La réalité est cependant tout autre puisque les traductions en français 

et même en d’autres langues ont toujours existé au fil des ans. Si le Saint Coran est miraculeux et 

inimitable par ses aspects linguistique et rhétorique, et ne peut, de ce fait, être reproduit -par les arabes 

les plus éloquents- dans sa langue même de révélation, à savoir l’arabe, est-il possible que les 

traducteurs soient capables de produire son équivalent en d’autres langues ? Ou bien son inimitabilité 

ne se limite -elle pas qu’à l’arabe et aux Arabes ? Dans quelle mesure donc, le texte coranique est-il 

traduisible ou intraduisible ? Quelle origine pour une éventuelle intraduisibilité ? Et que faut-il 

entendre par ‘intraduisibilité’ au juste?  

Abstract: 

“At every moment, translation is as necessary as it is impossible” said Derrida; this statement could 

be the most accurate description of the translation of the Holy Qur’an. The latter, being caught 

between the urgent need to provide a translation for non-Arabic speakers as it is a text addressed to all 

humanity on the one hand, and its inimitable character in terms of its eloquence, rhetoric and 

miraculous composition on the other. The task of its translation proves unavoidable but above all 

unenforceable at least in theory. The reality is quite different though, as translations into French and 

even into other languages have always existed over the years. So, if Qur’an is miraculous and 

inimitable by its linguistic and rhetorical aspects, and therefore cannot be reproduced - by the most 

eloquent Arabs - in its very language of revelation, namely Arabic, can translators produce its 

equivalent in other languages? Or, is its inimitability not limited only to Arabic and Arabs? To what 

extent is the qur’anic text translatable/untranslatable? What is the origin for a possible 

untranslatability? And what exactly does ‘untranslatability' mean?  
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