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 ملخص البحث

بعد دراسة معظم ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية تبين لنا أنها ال 
تنقل الرسالة اإللهية في كثير من األحيان بدقة و وضوح للقارئ الناطق باللغة 
 الفرنسية و أن مضمون الترجمة، ومدى إصابة الهدف المتوخى من ترجمة معاني

عطي لغة التنزيل حقها الكافي، لذا قمنا في هذا ية وال النص القرآني بعيد عن الدق
البحث بدراسة و تحليل لبعض المشاكل التي تعيق ترجمة معاني القرآن الكريم إلى 

. و قد تم تقسيم اللغة الفرنسية، و التي تواجه المترجم أثناء قيامه بهذا العمل
مناهج الترجمة البحث إلى ثالثة أجزاء، يتناول الجزء األول مشكلة اختالف 

)الترجمة الحرفية و الترجمة التفسيرية( و بعض األخطاء التي نتجت من استخدام 
مشكلة داللة المفردة في يبحث الجزء الثاني ، و مع المقارنة بينهما هذين المنهجين
المشترك اللفظي، )تعدد دالالت المفردة في السياق القرآني، و السياق القرآني 

االختالف  (، أما الجزء الثالث فهو يتناول مشكلةغة التنزيلوخصيصة الغائية في ل
و قد ركزنا  ؛ في تفسير معاني القرآن الكريم من الجانب اللغوي والجانب النحوي 

أجيزت من الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية و  على ترجمة "حميد هللا" ألنها
ية و طبعت حسب التوجيه اإلفتاء و الدعوة و اإلرشاد بالمملكة العربية السعود

 ةمجمع الملك فهد لطباع هـ في 1405\10\27المؤرخ في  12412السامي رقم 
و قد خلصنا إلى أنه من الضروري أن يقوم ، المصحف الشريف بالمدينة المنورة

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بإعادة ترجمة معاني القرآن الكريم 
يراعى فيها  ،خة جديدة معدلة خالية من األخطاءإلى اللغة الفرنسية و إصدار نس

تخطي كل اإلشكاليات التي وردت في بحثنا مع إضافة بعض المالحظات في 
الهامش لتوضيح اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم بسبب االختالف الكبير بين 
اللغة العربية و اللغة الفرنسية فيما يتعلق بالحقول الداللية للكلمات في كل من 

للغتين. أما فيما يتعلق باالقتراحات التي قد تصوب المعنى فهي اجتهادات ينبغي ا
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ي علوم الدين ـلها أن تعرض على لجنة من المترجمين و المفسرين و المختصين ف
و ما نقدمه في هذا البحث هو مجموعة  .األكفاء للنظر فيها و دراستها و مناقشتها
وصيل كالم هللا تبارك و تعالى للناطقين من االقتراحات من شأنها المساعدة في ت

 بالفرنسية.
 
 

 المقدمة

 

 ا عز و جل رسوله و نبيه محمد  و قد أمر هللا ،م رسالة عالميةن رسالة اإلسالإ
َتَباَرَك الَِّذي َنزََّل   : م كافةلالة إلى العاسبتبليغ الر  مسالالو  عليه أفضل الصالة

 )الفرقان : ا(. و اقتضت حكمة هللا ر ا   ِلْلَعاَلِميَن َنِذياْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه ِلَيُكونَ 
و أن تكون لغات الشعوب  اللغة العربية يغة أن تكون لغة القرآن الكريم هلالبا

فهم رسالة هذا  فأصبح الحاجز اللغوي يعيق ،فةلاألخرى لغات متعددة و مخت
إليصال  م الوسائلهن أ لذا فقد أصبحت الترجمة م ،الدين و تطبيقه التطبيق األسلم

 ل وـهمزة الوص ـيفه ،ي مشارق األرض و مغاربهاـى الناس فـم إلرسالة اإلسال
اآلونة  يف ،و قد أصبحت الترجمة االتصال و التفاهم بين الشعوب و ثقافاتها.

ية الشرسة على المظل الظروف السياسية والهجمة اإلع يضرورة ملحة ف ،األخيرة
محاربة هذا الدين و ي م الغربية المغرضة فألقالتبارت ا مين حيثلم و المسالساإل

ي نالخائنة لمعا ا على بعض الترجمات المبتورة ونعته باإلرهاب و الوحشية استناد  
بيير قام بها  ةرجمتبأول  ابدء   ت،راءاتاألكاذيب و االف بثت يم التيالقرآن الكر 

 Pierre le »بتكليف من بطرس الموقر  « Pierre de Tolède » يطيالطل

Vénérable »  ي نر كلو يراهب د« Cluny »  ا مرور   رعش يالقرن الحادفي
أول  )في القرن السابع عشر  « André De Ryer »يريمة أندريه دو ر جر تب
 و ،(يةى الهولندلو إ ةى اإلنجليزيلترجم إ و عنها ،مـللقرآن الكري يةفرنس ةمجر ت
ى لإو وصوال   ،ار  يا كبج  رواقت ال تيال ةسينالفر  « Savary » ي سافار  ةمجر ت
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م؛ و قد 1990عام  يصدرت ف تيال « Chouraqui » يراكو ش يهأندر  ترجمة
 سالقدة كان عمد ييهودعلق الدكتور حسن عزوزي على هذه الترجمة بقوله "

ي ف تىا، حا كبير  مته إعراض  جر تو قد لقيت  ...ليم اإلنجج، تر هللاادها عأ ة، لتالمح
بصلة و  يةى الفرنسلإ تمتال  ةبلغجاءت ا هن وصفوها بأنيالذ ستشرقينأوساط الم

غرار  ىعلستشرقين من الم ام من أن كثير  غو بالر . )ا( وقة"بلغة الس يإنما ه
و  « Berque » اك بيركجل ثالقرآن الكريم مى مهم إلجي ترافوا ؤ د أساق شوراكي

مغلوطة و ة صور  ءي إعطاالذين ساهموا ف نم مهو غير  « Blachère »ر يشبال
ي فهم ف همور صالقرآن و قة جهلهم لغ ببسب المم و اإلسيكر لعن القرآن ا ةهو مش
مات جر تمن ال ن هناك عدد  مي، فإن اإلساليي الدفك يشكته أو بغرض اليمعان
 عدت. و م1840في عام   « Kasimirski »ي كازيمرسك ةمجتر مثل  ةالجيد

إال أنها  ةسينى اللغة الفر لكريم إلا ي القرآننمات معاجر تمن أبرز  هللاد يحم ةمجر ت
للقارئ  صحيحل كبش يةنقل الرسالة اإللهتال  تيال ءبعض األخطان ي منتعا
أجازتها الرئاسة العامة  ة، فقد أدخلت عليها بعض التعديالت حينسينق بالفر طالنا
 بالمملكة العربية السعودية. دارة البحوث العلمية و اإلفتاء إل
 
 
 

------------------- 

للغة حوليات كلية ا /ي القرآن الكريمترجمات المستشرقين الفرنسيين لمعان /عزوزي حسن -ا 
 .39ص :  ،م1996  -هـ  1417 ،د الثامنلعدا /بمراكشالعربية 

 
 مشكلة البحث 

من مشكلة وجود عدد كبير من الترجمات المختلفة لمعاني هذا البحث  ينطلق
كثير من األحيان، في وصول ما أراده الحق عز  القرآن الكريم التي ال تساهم، في
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للتعرف على بعض دراسة التحليل و و جل أن يصل إلى عباده... لذا قمنا بال
 . األسباب التي تعيق ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية.

 

 و أهدافه ية البحثأهم

و هما بين أيديهم معظم المقبلين على ترجمة معاني القرآن الكريم يفهمون أن إن 
قرآن مترجم ترجمة أمينة صحيحة. و مما ال شك فيه أن ذلك يؤدي بهم في بعض 
الحاالت إلى فهم اإلسالم على غير وجهه الصحيح، و هذا ما دفعنا لتصحيح 

أن نقل معاني القرآن الكريم و  كمابعض األخطاء التي وردت في هذه الترجمة. 
في  و يساهمحدة العداء له يخفف من م تصحيح المفاهيم الخاطئة عن اإلسال

ذه يهدف هذا البحث إلى تحليل و دراسة ه كماهداية الناس إلى دين هللا الحنيف. 
 و المساهمةاالجتهادات لتصويب المعنى  تراحات والقو تقديم بعض ا المشاكل

سية خالية من نالكريم إلى اللغة الفر  جديدة لمعاني القرآنترجمة في إعداد 
 األخطاء.

 

 منهجية البحث و حدوده

معينة بغية  ات  يبحيث يتتبع جزئ ،تقرائي الوصفيسيتبع هذا البحث المنهج اال
تحليل و دراسة بعض المشاكل التي تعيق ترجمة معاني القرآن  الوصول إلي

د قو  .توصيل المعنى الصحيح إلى الناطق بالفرنسية سية ونفر لكريم إلى اللغة الا
، بعض اآليات في القرآن الكريم و قمنا بدراستها و اخترنا، لعرض كل مشكلة

لتي ادراسة تفسيرها و مقارنتها ببعض التراجم، ثم قمنا بتحليلها لتوضيح األخطاء 
خطاء و قد استندنا في األ ى بعض االجتهادات لتصويبلضافة إباإلوردت بها، 
 يلنا على كتب التفسير و المعاجم اللغوية.لدراستنا و تح

 

 السابقةراسات دال

فقد أشار د. فهد عبد الرحمن الرومي  : هناك العديد من الدراسات في هذا المجال
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إلى أقسام الترجمة و أحكامها  "نقل معاني القرآن الكريم إلى لغة أخرى " في بحثه
ف في تسمية كما تطرق إلى الخال، المؤيدة و المعارضة ع عرض للدالئلـم
شارة إلى مع اإل ؟ " تفسير"أم " ترجمة"هي  له " : معاني القرآن الكريملترجمة لا
حصر "وردت في بحثه  فروق الكبيرة بينهما. و لعل من أهم التوصيات التيلا

ما فيها من  الترجمات المنتشرة في العالم للقرآن الكريم و دراستها و كشف
 .(1)"انحرافات و تحريفات في البلدان التي صدرت فيها تلك الترجمات

أولى بالترجمة : أترجمة  أيهما "ن في بحثه زاد بن صالح الفو و قد شرح د.محم
بها  خصائص اللغة العربية التي نزل". الكريم أم تفسير العلماء له  معاني القرآن

مع  ،م و وجوب تبليغ هذا الدينه و عالمية اإلسالـخصائص القرآن الكريم و
كما تعرض لتعريف  .مالكريم منذ صدر اإلسال شارة إلى تاريخ ترجمة القرآناإل

 ضافة إلىباإل ،فنيا   و كونها عمال   ح و العرفالالترجمة في اللغة و في االصط
 ى حل مشكلة ترجمةلالعمل ع" و كان من أهم توصياته .أقسام الترجمة و أحكامها
للنهوض بمشروع  ميةلسة عاسبتأليف مؤ  ،اجذري   ال  معاني القرآن الكريم ح

 (2.)"الترجمة
 

------------------------ 

 ة أخرى ترجمة أمغمعاني القرآن الكريم إلى ل قلن، الرحمن بن سليمان الرومي، فهد بن عبد  - 1
هد ف ملكمجمع ال ،للمستقبل ط. ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم : تقويم للماضي و تخطي"تفسير؟

 هـ. 1422، لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

 ماء لهعللا اني القرآن الكريم أم تفسيرأيهما أولى بالترجمة : ترجمة مع" ،هللا صالح عبد ،الفوزان – 2
اعة لطب هدفمجمع الملك  ،ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم : تقويم للماضي و تخطيط للمستقبل ،؟ 

 هـ. 1422،المصحف الشريف بالمدينة المنورة

 
أولى : التفسير بغير العربية أيهما  "و تناول د. محمد عبد الرحمن الشايع في بحثه

 "و كانت من أهم توصياته  ،النقاط السابقة سنف "ترجمة معاني القرآن الكريم ؟ أو
 (.1)"فيالمصحف الشر  ةفي مجمع الملك فهد لطباع ةرجمتتفعيل مركز ال
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 األلفاظ ةرجمت "في بحثهما  ي م البلو يان و د. إبراهيام كل من د. أحمد البنقو 
البعد و المدلول  تذا يةالقرآن األلفاظ ةاسر بد نيوطتب و اليغر تال نيب يةالقرآن
و  اللةالهدف كلفظ الج غةعادلها مصطلح في اللي ي التني و اليافي و الدقالث

ب يغر تأن  " اهمتايوصتمن أهم  و كان . و الصوم و الحج ةو الزكا ةالصال
د المفهوم يحو ت ا فيا هام  ؤدى دور  ي يةلغات األجنبلمي في اسالالمصطلح اإل

ة رجمت ةكون مهمت "و أن " اح  يو الشرعي للمصطلح و فهمه فهما صح ي اللغو 
، أعضاؤها يةلجان علم اللم من ختت يةال فرد يةجماع ةم مهميمعاني القرآن الكر 

 يةالحكوم تحدى المؤسساإاللجان  هذهشرف على يو  تخصصاة  تبعون لعديت
 (.2) "المجال ذاهصاص في تاالخ تذا

 ةم إلى اللغيقرآن الكر لمعاني ا ةترجم" سةبا كمارا بدرايسور  يخ فودشيلام اقو 
 ريشو ذكر في الفصل األول آراء بال، ريشس باليجيي أعدها ر تالية  الفرنس
ك. أما الفصل لوما إلى ذ هللامن عند  وكونه منزال   ،ميإلى القرآن الكر  ةبالنسب

م، يه لمعاني القرآن الكر ترجمتأخطائه في  ه القول في بعضيالثاني فقد فصل ف
 بعض أخطائه في المسائل  ذكر في المبحث األول ،نيوذكر ذلك في مبحث

 

------------------ 
 لقرآناية أو ترجمة معاني عربلأيهما أولى : التفسير بغير ا ،"محمد عبد الرحمن يع،الشا – 1
لملك اجمع م ،ط للمستقبلكريم : تقويم للماضي و تخطيالندوة ترجمة معاني القرآن  "؟ ريمالك

 هـ. 1422 .لمنورةالمصحف الشريف بالمدينة ا فهد لطباعة

 ، مجلة ريب و التوطنعآنية بين التفاظ القر أللأحمد و البلوي، ابراهيم، ترجمة ا ،البنبان – 2
 .2003، 1عدد ، 7مجلد  أفشوت،

  

. و من يةاللغو  كما ذكر في المبحث الثاني بعض أخطائه في المسائل ية،النحو 
مجمع  من ةمدتم المعيمعاني القرآن الكر  ترجمات ةطباع ةه مواصلتايوصتأهم 

و إصدار هذه  ةخصصتم ةبل لجنقمن  قةحها بديصحت ةالملك فهد بعد إعاد
ضمن تتوسائله وأهدافه كما  و باالستشراق ف يعر تضمن التت ةبمقدمت رجماتال
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ل من القرآن يذرعون به للنتيهم وعلى كل ما تبهاشعلى ة مركز  يةعلم ةقيالرد بطر 
ضمن دحض ستشراقية يتا ةب في كل لغيج ابتف كيألتإلى  ةباإلضاف ،ميالكر 
ة ابعتأو  ةقلتمس ةميإسال هيو إنشاء ملحق يةعلم ةقيبطر  قينشر تالمس تشبها

 عللدفا ،ةيماإلسال الدول ةعضاء في منظمالدول األ تبسفارا ية،افقالث للملحقية
 (1).سنةالح ةلموعظوا ةعن القرآن بالحكم

قرآن الكريم إلى لترجمات معاني ا مثل"كما أن هناك العديد من األبحاث القيمة  
د ـللدكتور محم"  اوجاك بيرك نموذج   ،وأندريه شوراكي ،رينيه خوام اللغة الفرنسية

و نقل معاني القرآن الكريم إلى لغة أخرى بين الترجمة  يـخير بن محمود البقاع
" ترجمة جاك بيرك و  (، 2)يخيشالبو  الدين بن مولود ور عزوالتفسير للدكت

 غيرها.(، و 3للقرآن بين المادحين و القادحين " للدكتور إبراهيم عوض )
 

----------------------  

هـ. " دراسة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة  1422سوربيا.  كمارا، فودي - 1 
جمع من الكريم : تقويم للماضي و تخطيط للمستقبل، الفرنسي". ندوة ترجمة معاني القرآ

 . الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
 ن الترجمةنقل معاني القرآن الكريم إلى لغة أخرى بي ،الدين بن مولود عز ،البوشيخي - 2

ع جمم. ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم : تقويم للماضي و تخطيط للمستقبل، والتفسير
 . الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

هراء، عوض، إبراهيم، ترجمة جاك بيرك للقرآن بين المادحين و القادحين، مكتبة الز  – 3
 القاهرة.

 

 بعض المشاكل التي تعيق ترجمة معاني القرآن الكريم
 

 رجمةاختالف مناهج الت - 1

ه و ـأسلوب لكريم تكمن في إعجازقرآن الفي عملية ترجمة معاني ا إن الصعوبة
ة و ـه القصصيـيقاعي و فصاحته البالغة و حبكتالعربي و في نثره اإل هـنظم
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مات مما يصعب فهمه في بعض ليقى الكسمو  ي وـالمعان ه البارع بينـسيقنت
 ؟ير العرب و بغير المسلمينغأنفسهم فكيف ب حيان على متحدثي اللغة العربيةاأل

ال نستطيع أن  والقرآن الكريم هي ترجمة من نوع خاص  أن ترجمة معانيكما 
عز و جل  هللا منخضعها لنظريات الترجمة الحديثة ألن القرآن الكريم هو كال

 قرآن الكريم غير قابللولهذا فقد اتفق العلماء و المترجمون المسلمون على أن ا
ت لترجمة الخالق و لكن هي محاوال المللترجمة و ال يستطيع مخلوق أن يترجم ك

ج المترجمون المسلمون هانتو قد   توصيلها للناطقين بغير العربية. معانيه و
الترجمة ترجمة  كننا نميل ألن تكون لمنهجين في ترجمة معاني القرآن الكريم و 

خصائص  لهاو ليس  اعلى أن يذكر أنها ليست قرآن   معانـي القرآن الكريـم، لتفسير
نما هي  :معاني التي فهمها العلماءترجمة لبعض ال القرآن وا 

م من لغة إلى لغة أخرى و هي نقل الكال ،: الترجمة الحرفية اللفظية األولالنهج  
من الترجمة يقصد  عو في هذا النو  .النص األصل في نظمه و ترتيبه مع محاكاة

ثم يستبدل بها كلمة تساويها في اللغة  ،األصل فيفهمها في المترجم إلى كل كلمة
األحيان إلى اضطراب العبارة  معظمذلك في  و يؤدي .لها محلهاإحالاألخرى مع 
فإذا  .ء الفهم أو عدم االستيعابو س ف اللغتين مما يوقع القارئ فيبسبب اختال

من األحيان إلى شرح  كان القارئ بالعربية يحتاج حين مطالعته للقرآن في كثير
 ؟العربية  فكيف بالقارئ الناطق بغير ،للعبارات أو تفسير للمعاني

 

ون ى فيهـا المضـمـويراعـ (،المعنويـة): الترجمة التفسيرية الموضـوعية  النهج الثاني
و هنـــا يقـــوم المتـــرجم بنقـــل  ،و هـــذا مـــا اتفـــق عليـــه معظـــم علمـــاء الـــدين، يـاإلجمالـــ

فهو يقصد إلى المعنـى العـام للـنص المـراد  دون الشكل المعنى و االهتمام بالجوهر
ـــارا معنـــاه مـــن اللغـــة األخـــرى مـــن غيـــر مراعـــاة  ت تـــؤديترجمتـــه فيصـــوغه فـــي عب

 .(1لمفردات األصل )
 

 المقارنة بين منهجي الترجمة –أ 
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 : الترجمة فرق بين منهجيلوضح االمثال التالي من سورة اإلسراء يو 

  ا َلَنا أُ الَفِإَذا َجاَء َوْعُد ُأو َياِر الخِ  وااسُ َفجَ  َشِديد  َبْأس   وِليُهَما َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَباد  َل الدِ 
ا َمْفُعوال  .5سورة اإلسراء، آية   َوَكاَن َوْعد 

بحث عنه و  ا : وطئها. و الخبرفي اللغة : جس األرض جس   "جاس"معنى 
ه و بينستيليه لإ رالنظ دو الشخص بعينه : أح .بيده: مسه يءالشفحص. و 

 (.2بته )ثيست

يَ الَفَجاُسوا خِ " كتب التفسير :  يو ف ل كوا خاللم وسـلكوا بالدكمت يأ" اِر َل الدِ 
(. 3ا )حد  أخافون ي الجائين  وذاهبين  و وسطها و انصرفوا ينهاب يبيوتكم أ

 فإذا  ".(4)بوكم سوكم ويقتلوسط دياركم لي" ياردخالل ال"بكم لدوا لطردت "َفَجاُسوا"
 
 

------------------- 

 )بتصرف (. 8-2/7: الزرقاني،  العرفان لمناه - 1
 122المعجم الوسيط ص : - 2

  slam.comi-http://www.alموقع : نظراتفسير ابن كثير،  - 3
  slam.comi-http://www.al موقع  : نظراين ، اللتفسير الج -4

  
لبونهم غي ،جاعة وقوة شديدةش ا لنا ذوي عليهم عباد   سلطناوقع منهم اإلفساد األول 

من وقوعه  دا ال بوعد   وكان ذلك ،مفسدينم هفطافوا بين ديار  ،ويقتلونهم ويشردونهم
المسجد  دياركم فهتكوا الدور ودخلوا خاللوجاسوا ". (1) "م هلوجود سببه من ؛

( يقول :  فعوال  ما يار وكان وعد  دال خاللوقوله ) فجاسوا " (.2)ه الحرام وأفسدو 
م وا. وكان بعض أهل المعرفة بكالؤ وذهبوا وجا ،بين الدور والمساكن دوادفتر 

وجائز أن يكون معناه :  .ا: قتلواو قول : معنى جاسي العرب من أهل البصرة
 (3. )"اجميع   النفيصح التأوي ،وجائين فقتلوهم ذاهبين، الديار خاللفجاسوا 
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َيارِ الخِ  َفَجاُسوا"أما بالنسبة    قد ترجمت على النحوين التاليين :ف "َل الدِ 

 : اللفظيةالترجمة الحرفية 
 

« ……… qui pénétrèrent à l'intérieur des 

demeures ………… » (4) 

 "تغلغلوا داخل الديار"
 يرية الموضوعيةفسالترجمة الت

 

« ………ils se mirent à marcher dans tous les recoins de vos 

demeures pour vous tuer sans laisser la moindre 

trace……… » (( )5األزهر )   

-------------------  
 : ريفشموقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ال نظرا ،فسير الميسرالت -1

http://www.qurancomplex.org 
 : ريفشموقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ال نظرا السيدي،التفسير  - 2

.qurancomplex.orghttp://www 
 شريف :اللطباعة المصحف  دموقع مجمع الملك فه نظرا ،تفسير الطبري  -3

http://www.qurancomplex.org 

 .د هللايمحمد حم ةرجمت نظرا - 4
orghttp://www.qurancomplex. 

 

 ww.alazhr.org/quranw\\httpالموقع :  نظرترجمة األزهر، ا – 5

ك أدنى ر كم من دون تلو ليقت كمأرجاء ديار جميع ب " انطلقوا يطوفون 
 ثر..............."أ

و حجبــت مــوجز و هــذا يعنــي أن الترجمــة الحرفيــة اللفظيــة قــد اكتفــت بمعنــى واحــد 
 أمـــــا بالنســـــبة للترجمـــــة التفســـــيرية .قـــــارئ النـــــاطق بالفرنســـــيةلعـــــن ا بقيـــــة المعـــــاني

 الجمع بين أكثر من تفسير. الموضوعية فقد حاولت

و لكن إن كانت الترجمة الحرفية )فـي المثـال السـابق ( قـد اكتفـت بـالمعنى الحرفـي 
رغـم م تحـافظ ـالترجمة التفسيرية لـ فإنلعرض المعنى الكامل الصحيح  و لم تتطرق 

مــن دون تــرك أدنــى "افت معنــى آخــر : أضــ بــل ى ســياق الــنص و ترابطــهـعلــذلــك 

http://www.qurancomplex.org/
http://www.qurancomplex.org/
http://www.qurancomplex.org/
http://www.qurancomplex.org/
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 (ذا التعبيـر )بالفرنسـيةهـو يفهـم   »sans laisser la moindre trace « "أثـر
 بالمعنى التالي :

 " به ام يتركوا أدني أثر على ما قامو لو قتلوكم  رإن من جاسوا في الديا"  
 

و فـــــي هـــــذه الحالـــــة يجـــــب أخـــــذ رأي العلمـــــاء و المفســـــرين و المـــــؤرخين فـــــي تلـــــك 
و إن  ؟ائـدة ز هـي هـل ضـرورية مـن أجـل توضـيح المعنـى أم  هـي هـلو  ،اإلضافة

﴿ بــدليل أن هــؤالء القــوم  اهــم أثــار  ءتركــوا ورا هــو أنهــم قــدالصــحيح كــان األرجــح و 
ا لنا أولي بأس شديد ﴾   ،(1) ي كتب التفسيرـوذكروا ف معروفون  دعبا عباد 

 
------------------ 

و جرحوه ة األولى حين كذبوا إرمياء مر ليهم بختنصر في العكان  ،ابلل بههم أيقول الطبري : " – 1
قومه أولو  و وفه ،الوت فقتلهمجيهم لأرسل عو حبسوه؛ قاله ابن عباس و غيره. و قال قتادة : 

ثم جاءهم ثانية  ،ائيلسر بنو إ فهزمههم بختنصر جاءأنه  دجاهمن ع وي ديد. وذكر المهدبأس ش
وله ير في قبيد بن جسعال ق وه النحاس. ر ذك ،ن مجاهدعأبي نجيح  ابنرواه  و دمرهم تدميًرا.فقتلهم 

نينوى  لارب من أهنحهو س ديار"ل الوا خال سأولي بأس شديد فجا لنا باًداعليكم ع بعثناثم "الى : عت
موقع مجمع  نظرابري، طتفسير ال ."لمعهلل أاف إسحاق،ال ابن و هذا خالف ق ملك بابل.صل و بالم

  http://www.qurancomplex.orgالشريف : لطباعة المصحفالملك فهد 

 
ابل تعطي معنى  المعنىائدة و ال تفيد ز افة ضتلك اإل و أن  مضاد 

« contresens ». 
 الترجمة المقترحة :

«  ………….. ; ils pénétrèrent à l’intérieur des demeures pour 

vous tuer…………. ». 
 

و  "ل تالق +المشي بين الديار  "ة تفيد : ـة هي ترجمة تفسيريـو الترجمة المقترح
الترجمة  و هللاة حميد ـها ترجمثلة التي تمـا بين الترجمة الحرفيوسط   ال  ح تمثل هي

 عتمدها األزهر.ا التفسيرية التي 

رجم تعلى المجب يث يم حيمعاني القرآن الكر  ةرجمت ةظهر صعوبتو من هنا  

http://www.qurancomplex.org/
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 ةالمناسب ةرجمتار التيو في اخ األصليد في فهم النص يالشد وخي الحرصت
دون زيادة أو  اح  يصح ىمن إعطاء القارئ معن   مكنيتللمعنى المراد كي  ئةالمكاف
 ةعذر تطابق األصل متل يةحرف ةرجمت القرآن ةرجمتمحاوله  تكان إذا. و نقصان

، و قد يخطئ و قد للقرآن رجمتعن فهم الم ان  ايإال ب تسيل تفسيريةال ةرجمتن الإف
  يصيب.

 

 أخطاء الترجمة الحرفيةبعض  -ب 

هللا، في بعض الدكتور محمد حميد  لألستاذجمعت ترجمة معاني القرآن الكريم 
ما ترجمته تتبع الترجمة الحرفية اللفظية م بين المنهجين إال أن أغلب األحيان،
 ا منالترجمة لما قد ذكرناه سابق  ه على هذ األخطاء. و قد ركزنا بعض يأوقعه ف

اقع و في  ،اما دفعن . و هذاكبير ا ااعتماد   أهميتها و اعتماد الناطقين بالفرنسية عليها
 حظات ليستو هذه المال ،على تلك الترجمة المالحظاتلذكر بعض  ،األمر

 اهمةو لكنها مس ،فيها لمن شأن الترجمة و ال من الجهد الكبير المبذو  يال  تقل
ميله إلى لغامضة نتيجة  فيها من أخطاء أو سهو أو معان   ورد لتصحيح بعض ما

 الترجمة الحرفية اللفظية .
 

 المثال األول

َلْت  ُأْحِكَمْت آَياُته ِكَتاب   الر قوله تعالى :  رة سو  ِبير  خَ  َحِكيم   ِمْن َلُدنْ  ُثمَّ ُفصِ 
 1هود، آية 

 

 فقال ،تأويله يفإن أهل التأويل اختلفوا ف ،ت(ه : )أحكمت آياته ثم فصللوأما قو " 
ثم فصلت بالثواب والعقاب. عن  ي،بعضهم : تأويله : أحكمت آياته باألمر والنه

وفصلت بالثواب والعقاب وفصلت بالوعيد.  ي،أحكمت باألمر والنه ن قال :سالح
فبين منها  ،ثم فصلت ،من الباطل ()أحبكت آياته وقال آخرون : معنى ذلك :

فبين  ،ثم فصلها بعلمه ،من الباطل هللا والحرام. عن قتادة قوله : أحكمها اللحال
ذلك  يوأولى القولين ف وطاعته ومعصيته . قال أبو جعفر: ،ه وحرامهلحال
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ثم  ،والباطل آياته من الدخل والخلل هللاقول من قال : معناه : أحكم  ،بالصواب
 بمعنى: ،ر قوله : )فصلت(. وكان بعض المفسرين يفسيفصلها باألمر والنه

 (. 1رت )سف
ناها عمي لفظها مفصلة ف يكمة فحم يأي ه "كمت آياته ثم فصلتحأ"ه لوأما قو 

بعجيب النظم وبديع  "كمت آياتهحكتاب أ"(. هذا 2نى)عورة ومصفهو كامل 
أي  "كام والقصص والمواعظ من لدن حكيم خبيرحبينت باأل "ثم فصلتي المعان
ياته آ عليه وسلم أحكمت  على محمد صلى هللاالذي أنزله هللا ب. هذا الكتا(3هللا )

 والحرام اللوبيان الح ـيباألمر والنه م بينتـث ،ن الخلل والباطلـم
 

-------------------------  
 مرجع السابق.لأنظر تفسير الطبري، ا - 1

 تفسير ابن كثير، المرجع السابق. نظرا - 2

 رجع السابق.، المالجاللينتفسير  نظرا - 3

 
ت م. أحك(1) الخبير بما تؤول إليه عواقبها ،الحكيم بتدبير األمور هللا،من عند 

ه ـظفصيحة ألفا، ة أخبارها عادلة أوامرها ونواهيهاقنت صادسه أي: أتقنت وأحـآيات
 ."(2ي أعلى أنواع البيان )ـا فم فصلت أي : ميزت وبينت بيان  ثه. ـبهية معاني

 ال اهة كلمي جعلت محكأقول قتادة  "ت آياتهمأحك "عنى ن ما قيل في مسحأو  "
 الا م  محك نظم ا متي نظأ، الفسادنع القول من محكام إلاطل. واب ا والهخلل في

بخالف التوراة  ،كتاب ينسخهاي لم أاس : عبال ابن قو . خلل الض و قا تناهيلحق
نسوخ ثم مر ا غيناسخ   لن جعأاته بيعض آب حكمأذا فالمعنى : هواإلنجيل. وعلى 

ثم  ،اطلبا هللا من الهحكمأقتادة :  القوعد والوعيد والثواب والعقاب. و لفصلت با
 .("3) موالحرا اللبالح فصلها

 : بـ هللاو قد ترجمها حميد  
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 « ‘Alif, Lâm, Râ’. C’est un livre dont les versets sont parfaits 

en style et en sens, ……… ». 
 

ا لعربيـة مـرة أخـرى سـنجدهاإلـى  هللاعكسية و نقلنا ترجمـة حميـد  و إذا قمنا بترجمة
 كاآلتي:

 

ث األسلوب و حيمن  كاملة )تامة، مكتملة،عظيمة، ممتازة(ب آياته اكت ر،ال"
 ."المعنى ....... 

 
----------------------------  

 التفسير الميسر، المرجع السابق. نظرا – 1
 السابق.تفسير السعدي، المرجع  نظرا - 2
 تفسير القرطبي، المرجع السابق. نظرا - 3

و  "نىمن حيث األسلوب و المعكاملة آياته  " بـ "ت آياتهمأحك" هللالقد ترجم حميد 
 "بجملة  "أحكمت"ية حيث ترجم فعل ر الترجمة التفسي اآلية إلى هفي هذ قد لجأ
معنى بشكل و ال نعتقد أنها نقلت ال ".ألسلوب و المعنىا متقنة من حيثكاملة 

مة بية يفيد اإلحكام المطلق أما الترجر العي نسية حيث أن الفعل فر صحيح إلى الف
"ثم فصلت"  بـ فيما يتعلق أما ،فقد خصصت اإلحكام في األسلوب و المعنى فقط

 نسي أن يترجمها. فقد
 « la transposition »ستطيع االستعانة بما يسمى نو في الترجمة المقترحة 

عرف بالبدل أي جواز استبدال فعل باسم أو صفة ... و ذلك ي و هو ما( 1)
صفة باللغة الهدف. و قد استبدلنا فعل "أحكمت"  يعتمد اعتمادا كليا على ما تقبله

« incontestable » (2: التي تعني ) 
 محقق –ال يناقش  –ال يقبل المنازعة  –أكيد 

 ( التي تعني :3) « infaillible »أو 
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 معصوم من الضالل –معصوم من الخطأ 
 

«‘Alif, Lâm, Râ’. C’est un livre dont les versets sont 

incontestables  (infaillibles) ……… ». 
 
 

----------------------------  
1 - VINAY (J.P), DARBELNET (J), Stylistique comparée du français et de 

l’anglais, Paris, Didier, 1977,p. 16. 

2 – Incontestable = qui n’est pas contestable, que l’on ne peut mettre en 

doute, avéré, certain, indéniable, indiscutable, évident. Le Robert. 

 Incontestable = sûr. BOUSSINOT (Roger), Dictionnaire des synonymes, 

analogies et antonymes, Bordas, Paris, 1984. 

3 – Infaillible = (chose) qui ne peut faire défaut. Qui ne peut tromper ; qui 

a des conséquences certaines, des résultats assurés. Le Robert. 

 Infaillible = sûr et certain. BOUSSINOT (Roger), Dictionnaire des 

synonymes, analogies et antonymes, Bordas, Paris, 1984. 

 
لمثال الثانيا  
 ْثُمُهَما َأْكَبُر ِمْن وَ ُع ِللنَّاِس َنافِ  َومَ ْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثم  َكِبير  ي اِ 

  ُرونَ ُكْم َتَتَفكَّ َياِت َلَعلَّ الا َلُكُم ُن ّللاَُّ َبي ِ يُ َنْفِعِهَما َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُيْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك 
 .219سورة البقرة، آية 

 ي :تكاأل هللاد يرجمها حمتد قو 
« Ils t'interrogent sur le vin………….. » 

 

 يالت "الخمر"هذه اآلية الكريمة غير مفردة واحدة أال و هي لفظة  يلن أتناول ف
بالعربية فكل الناطقين  ،لفظة عامة يه "الخمر". و "النبيذبـ " حميد هللا ترجمها

ألنها تغطي العقل  ؛ن عصير العنب و غيره ـا أسكر مـم" يعرفون أنها تعنى : 
ما " يـو هأ. (1) ي المعجم الوسيطـ"، كما جاء فشراب نـ... و كل مسكر م

ما  و و العموم أصح ألنها حرمت ر.أسكر من عصير العنب أو عام كالخم
ا ألنها تخمر ميت خمر  س .التمر ا كان شرابهم إال البسر وـة خمر عنب و مـمدينلبا
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و فـي التفاسير نجد التعريفات التاليـة (. 2)" حسبما قال الفيروزباديتستره العقل و
 ا كان أو مأكوال  والخمر كل مسكر خامر العقل وغطاه مشروب  علـى سبيل المثال : 

(3 . ) 
 ( 4) ،من أي نوع كان ،عقل وغطاهلفهو كل مسكر خامر ا فأما الخمر:

 (. والخفر مأخوذة من5فستره وغطى عليه ) كل شراب خمر العقل "خمرال"و

 
-----------------  

 .255أنظر المعجم الوسيط، ص :  – 1
 495القاموس المحيط ص :  نظرا – 2

 التفسير الميسر المرجع السابق. نظرا - 3
 المرجع السابق. سعديتفسير ال نظرا - 4
 ق.المرجع الساب طبري تفسير ال نظرا - 5

خمروا "خمره ومنه  دا فقئ  غطى شييء ومنه خمار المرأة. وكل ش ،خمر إذا ستر
ل قعر تستر المخلكانت ا تره .... فلماسطيه وتغل أي تقر تخمر العمفالخ "آنيتكم

ركت دحتى أ ا ألنها تركتر  مر خميت الخسميت بذلك و قيل : إنما سموتغطيه 
 . راكه دغ إبلاختمر العجين أي  دكما يقال : ق

ها يت الخمر خمرا ألنسميل : إنما قفيه الوجه. و  وخمر الرأي أي ترك حتى يتبين 
الناس  رخما يهم : دخلت فلومنه قو  ل من المخامرة وهى المخالطة،قتخالط الع

ركت ثم دوخمرت حتى أ تركت رثة متقاربة فالخمثالال يطت بهم. فالمعانتلاخ يأ
غلى أو  ر : ماء العنب الذيملخل ثم خمرته واألصل الستر. و اقخالطت الع

 رميسألونك عن الخ"ه ل( فقو 1حكمه ) يل من غيره فهو فقطبخ وما خامر الع
 هللا عنه يرض -أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  سر"والمي
 (2)ل .... قخامر الع إنه كل ما -
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ة في مها بنفس الكلمبـ " النبيذ "، كما ترج ه اآليةهذفي  هللاو قد ترجمها حميد 
 بـ :  91و  90سورة المائدة آية 

  ِمْن َعَمِل ْزالُم ِرْجس  َواألَ  نَصابُ َواْلَمْيِسُر َواألَ  اْلَخْمرُ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما 
ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن ) ْيَطاُن َأْن ُيو ( ِإنََّما ُيِري90الشَّ ْلَعَداَوَة ُكْم اِقَع َبْينَ ُد الشَّ

ُكْم َعْن ِذْكِر ّللاَِّ  اْلَخْمرِ َواْلَبْغَضاَء ِفي  الِة فَ  َوَعنْ  َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَّ َهْل َأْنُتْم الصَّ
  (91)ُمنَتُهونَ 

90. ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres 

dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, 

oeuvre du Diable. écartez-vous en, afin que vous réussissiez. 

 

----------------------------- 
 المرجع السابق. القرطبيتفسير  نظرا - 1
 المرجع السابق. ابن كثيرتفسير  نظرا - 2
 

91. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et 

le jeu de hasard, l'inimité et la haine, et vous détourner 

d'invoquer Allah et de la Salat. Allez-vous donc y mettre fin ? 
 

  15و في سورة محمد آية 
  َلَبن  َلْم ار  ِمْن ِسن  َوَأْنهَ آْيِر اء  غَ مَ َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن ِفيَها َأْنَهار  ِمْن

اِرِبيَن َوأَ  َخْمر  َيَتَغيَّْر َطْعُمُه َوَأْنَهار  ِمْن  فًّى َوَلُهْم ِفيَها ِمْن  َعَسل  ُمَص ار  ِمنْ ْنهَ َلذَّة  ِللشَّ
ا َفَقطََّع ِميم  ُقوا َماء  حَ اِر َوسُ لنَّ اُكلِ  الثََّمَراِت َوَمْغِفَرة  ِمْن َربِ ِهْم َكَمْن ُهَو َخاِلد  ِفي 

    (15) ْ ُهمَأْمَعاءَ 
 

15. Voici la description du Paradis qui a été promis aux pieux: 

il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des 

ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un 

vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. 

………………………. 
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   41و في سورة يوسف آية 
   ْجِن َأمَّا َأَحُدُكَما َفَيْسِقي َربَُّه  َفَتْأُكُل ُر َفُيْصَلبُ ا اآلخَ َأمَّ وَ  َخْمرا  َيا َصاِحَبِي السِ 

  (41)الطَّْيُر ِمْن َرْأِسِه ُقِضَي اأَلْمُر الَِّذي ِفيِه َتْسَتْفِتَياِن 
41. ô mes deux compagnons de prison ! L'un de vous donnera 

du vin à boire à son maître; quant à l'autre, il sera crucifié, et 

les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous 

me consultez est déjà décidée.” 
 

 pressant»" بـ  اُر َخْمر  أَْعِص من سورة يوسف فقد ترجم "  36أما بالنسبة لآلية 

du raisin » .أي " أعصر عنب ا " كناية عن الخمر  

 ْجَن َفَتَياِن َقاَل َأَحُدُهَما ِإنِ ي َأَراِني آلَخُر ِإنِ ي َوَقاَل ا اْمر  خَ ُر أَْعِص  َوَدَخَل َمَعُه السِ 
  ينَ ا َنَراَك ِمْن اْلُمْحِسنِ ْأِويِلِه ِإنَّ ا ِبتَ ْئنَ َأَراِني َأْحِمُل َفْوَق َرْأِسي ُخْبزا  َتْأُكُل الطَّْيُر ِمْنُه َنب ِ 

(36 ) 
 

36. Deux valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit : 

“Je me voyais [en rêve] pressant du raisin...” Et l'autre dit : 

“Et moi, je me voyais portant sur ma tête du pain dont les 

oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation (de nos 

rêves), nous te voyons au nombre des bienfaisants”. 
 

 « vin »و المالحظ على هذه الترجمة أن د. حميد هللا قد ترجم "الخمر" بالنبيذ" 
و ذ هعنب ا " مرة واحدة. و النبيأَْعِصُر " خمس مرات في خمس آيات، و ترجمها بـ 

"مشروب كحولي ينتج عن تخمر لعصير العنب، و كل مشروب روحي ينتج عن 
( و هنا نطرح السؤال التالي : هل كل أنواع 1تخمر أي نوع من الخضروات" )

 الخمور تستخلص من العنب أو الخضراوات ؟
أن هللا عز و جل  « vin »و هل يفهم القارئ الناطق بالفرنسية عندما يقرأ كلمة 

نواع الخمور مهما اختلف مصدرها ؟ و لكي نكون منصفين يجب أن قد حرم كل أ
نذكر أن حميد هللا أراد استخدامها ألنها وردت في كل من العهدين : القديم و 
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الجديد و لكن هذا استخدام قديم و ال يتفق و حالة العصر الذي نعيش فيه حيث 
ول الكريم )صلى هللا إنهم اخترعوا مئات األنواع من الخمور و هو ما تنبأ به الرس

 عليه و سلم( :
 أنه سمع رسول هللا )صلى هللا عليه و –رضي هللا عنه  –عن أبي مالك األشعري 

 سلم( يقول : "ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ". أخرجه أحمد
 (.2و أبو داود و النسائي و الدارمي )

------------------------ 

1 – Liqueur alcoolique résultant de la fermentation du jus de raisin, et 

servant de boisson…Toute liqueur fermentée et spiritueuse que l’on tire 

des végétaux. Le Petit Littré, librairie Générale Française, 1990, p : 1908. 

لخمر عنه بلفظ : "ليشربن أناس من أمتي ا رواه ابن ماجة و ابن حيان و الطبراني و البهيقي و – 2

جعل يسمونها بغير اسمها و يضرب على رؤوسهم بالمعازف و القينات يخسف هللا بهم األرض و ي

رضي  –و قال ابن القيم : إسناده صحيح ورمز السيوطي لصحته. و عن عبادة  –منهم قردة و خنازير 

سمونها يطائفة من أمتي الخمر باسم  م( : "لتستحلنال : رسول هللا )صلى هللا عليه و سلق –هللا عنه 

  .إياه". رواه أحمد و ابن ماجه. و قال ابن حجر في الفتح : سنده صحيح

 
ا باإلضافة إلى أن معظم المقبلين على ترجمة معاني القرآن الكريم يفهمون أن م

بين أيديهم هو قرآن مترجم ترجمة أمينة صحيحة. و مما ال شك فيه أن ذلك 
دي بهم في بعض الحاالت إلى فهم اإلسالم على غير وجهه الصحيح و كان يؤ 

المفترض أن يراعي المترجم وصول المعنى الصحيح الدقيق للقارئ الناطق 
ا في موضوع فيه حد من حدود هللا.  بالفرنسية و خصوص 

ـة لمكجـم و ما دامت اللغة الفرنسيـة تملك ما يعادل كلمـة " الخمر" فقد رأينا أن نتر 
أو مشروبات كحولية، و إن كنا  « enivrantes »"خمر" بـ  مشروبات مسكرة 

ا و ال يحتمل اللبس.  نرجح االختيار األول لكي يكون المعنى شامال  و واضح 
 الترجمة المقترحة :

«  Ils t’interrogent sur les boissons enivrantes, (les boissons 

alcooliques)  …….» 
 المثال الثالث 
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َل مَ ْم أَ َوُعِرُضوا َعَلى َربِ َك َصفًّا َلَقْد ِجْئُتُموَنا َكَما َخَلْقَناكُ *  َعْمُتْم َألَّْن َنْجَعَل رَّة  َبْل زَ وَّ
ا  48* سورة الكهف، آية  َلُكْم َمْوِعد 

ى اْلِقَياَمة َواْلَحْشر ِإلَ  ،ْل َزَعْمُتْم َأْن َلْن َنْجَعل َلُكْم اْلَبْعث َبْعد اْلَمَمات و المعنى : بَ 
ا  اَعة . ،َمْوِعد  ْنَيا ُمَكذِ ب ا ِباْلَبْعِث َوِقَيام السَّ ( 1)َوَأنَّ َذِلَك ِإنََّما ُيَقال ِلَمْن َكاَن ِفي الدُّ

ا نبعثكم فيه و نجازيكم على أعمالكم ) َبْل  (. "2بل ظننتم أن لن نجعل لكم  موعد 
ا أي ما كان ظنكم أن هذا واقع بكم و ال أن هذا "  َزَعْمُتْم َألَّْن َنْجَعَل َلُكْم َمْوِعد 

ا(. " 3كائن )  ِلُمْنِكِري اْلَبْعث َأْي  َهَذا ِخَطاب " َبْل َزَعْمُتْم َألَّْن َنْجَعَل َلُكْم َمْوِعد 
 

-------------------  
  ر الطبري، المرجع السابق.تفسي نظرا – 1
  تفسير الميسر، المرجع السابق. نظرا – 2
  تفسير ابن كثير، المرجع السابق. نظرا – 3

ْنَيا َأْن َلْن ُتْبَعُثوا َوَأْن َلْن َنْجَعل َلكُ  لمنكري  (. و يقال1) ا ِلْلَبْعثِ ْوِعد  ْم مَ َزَعْمُتْم ِفي الدُّ
ث" ا للبعموعد   ففة من الثقيلة أي أنه " لن نجعل لكم" مخ َبْل َزَعْمُتْم َأنْ البعث : "" 

(2.) 

ا " كاآلتي:   -و ترجم د. حميد هللا " موعد 
 « Pourtant vous prétendiez que Nous ne remplirions pas Nos 

promesses » 

 نوفي بوعودنابل زعمتم أننا لن 

   -و هنا نستطيع أن نعلق على الترجمة و نقول : 

 عز وجل أراد بها البعث و موعدا " وردت في اآلية مفردة ألن هللا"كلمة "  - 1
 هو شيء واحد.
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على حين استخدم المترجم كلمة "وعودنا " و هي جمع، و الوعد يختلف عن  – 2
الموعد من حيث المعنى، باإلضافة إلى أن ترجمته مبهمة و غامضة و ال 

مة المستخدمة هنا و هي يستطيع القارئ الناطق بالفرنسية التنبه إلى أن الكل
 "الوعود" تعني البعث.

و للتدليل على صحة ما نقول فإننا نلفت النظر إلى استخدام المترجم كلمة 
« promesse » حيث ترجم قول  98مة كلمة " وعد " في سورة الكهف آية لترج
  -هللا عز و جل : 

ادَ ي َجَعَلُه َرب ِ  َوْعدُ َقاَل َهَذا َرْحَمة  ِمْن َربِ ي َفِإَذا َجاَء *   * ي َحقًّاَرب ِ  َوْعدُ اَن َء َوكَ كَّ
  -بــ : 

 
-------------------  

  تفسير القرطبي، المرجع السابق. نظرا – 1
  تفسير الجاللين، المرجع السابق. نظرا – 2

[98] Il dit: "C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. 

Mais, lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, Il le 

nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité".  
 الترجمة المقترحة : 

« ……… Pourtant vous prétendiez qu’il n’y aurait pas de  

Résurrection » 

 " ................... بل زعمتم أنه لن يكون هناك بعث "
 بع  المثال الرا

  ِحيمُأوَلِئَك َأْصَحاُب اْلجَ  ُمَعاِجِزينَ َوالَِّذيَن َسَعْوا ِفي آَياِتَنا ِ   51رة الحج ،آية سو 

ـــه " ـــا  و قول ـــي آَياِتَن ـــِذيَن َســـَعْوا ِف ـــاِجِزينَ َوالَّ ـــْن . قـــال مجاهـــد : "ُمَع ـــاس َع ُيَثبِ ُطـــوَن النَّ
َبْير ُمَثبِ ِطـي.ُمَتاَبَعة النَِّبي  َصلَّى ّللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم وَ  و قـال ابـن  َكَذا َقاَل َعْبد ّللاَّ ْبن الزُّ

َوَالَّـِذيَن َسـَعْوا ِفـي آَياتَنـا" اْلُقـْرآن ِبِإْبَطاِلَهـا "ُمَعـاِجِزيَن" (. 1عباس معاجزين مـراغمين )
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وا (. 2) يَماناإلَمْن اتََّبَع النَِّبي  َأْي َيْنُسُبوَنُهْم إَلى اْلَعْجز َوُيَثبِ ُطوَنُهْم َعْن  َوالَّـِذيَن َصـدُّ
. و اختلــف أهــل التأويــل فــي تأويــل اهُ ـَرار ِبِكَتاِبَنــا الَّــِذي َأْنَزْلَنـــْقــإلِ ِن اتِ َبــاع َرُســولَنا َواـَعــ

قولــه " معــاجزين"، فقــال بعضــهم : معنــاه مشــاقين و قــال آخــرون : بــل معنــى ذلــك 
 (. 3أنهم ظنوا أنهم معاجزون هللا فال يقدر عليهم )

ال ابن ين ؛ و قفي إبطال آياتنا. معاجزين أي مغالبين مشاق يَن َسَعْوا ِفي آَياِتَناَوالَّذِ 
ال عباس )الفراء: معاندين(. و قال عبد هللا ابن الزبير : مثبطين عن اإلسالم. و ق

 األخفش : معاندين مسابقين. و قال الزجاج : أي ظانين أنهم يعجزوننا 
 

-------------------   
  فسير ابن كثير، المرجع السابق.ت نظرا – 1
  تفسير الجاللين، المرجع السابق. نظرا – 2
  تفسير الطبري، المرجع السابق. نظرا – 3

 نأألنهم ظنوا أن ال بعث، و ظنوا أن هللا ال يقدر عليهم ؛ و قاله قتادة. و يجوز 
سـالم و يكـون معنـاه أنهـم يعجـزون المـؤمنين فــي اإليمـان بـالنبي عليــه الصـالة و ال

باآليات ؛ قاله السدي. و قيل : أي ينسبون من اتبع محمدا صلى هللا عليه و سـلم 
آياتنـا،  ي في إبطـالأ  "ُمَعاِجِزينَ َوالَِّذيَن َسَعْوا ِفي آَياِتَنا  (. و قوله : "1إلى العجز)

 أي مغالبين؛ مشاقين . 

(. و 1ياتــه )قــال ابــن عبــاس : معانــدين، أي جحــدوا نعمــة ربهــم و كــذبوا رســله و آ
م الذين اجتهدوا في الكيد إلبطـال آيـات القـرآن بالتكـذيب مشـاقين مغـالبين، أولئـك هـ

ا )  (.2أهل النار الموقدة يدخلونها و يبقون فيها أبد 

 و كانت ترجمة حميد هللا كالتالي :
« tandis que ceux qui s'efforcent à échapper (au châtiment 

mentionné dans)  
Nos versets, ……………………… »  
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م آياتنا، هؤالء ه للهروب من ) العقاب المذكور في ("  و الذين يسعون جاهدين 
 أصحاب الجحيم".

 " الذي يعني échapper وجدنا أن حميد هللا استعمل الفعل  "  بدراسة الترجمة
يوصل المعنى الحقيقي و بالتالي لم يستطع أن  "هرب، تخلص من، نجا، أفلت "

 يترتب على ذلك بالطبع عدم وصول المعنى الصحيح للقارئ.المراد و 
 

-------------------   
  تفسير القرطبي، المرجع السابق. نظرا – 1
  تفسير السعدي، المرجع السابق. نظرا – 1
 .  التفسير الميسر، المرجع السابق نظرا – 2
 

 

 الترجمة المقترحة :
« tandis  que ceux qui se sont efforcés à infirmer Nos signes  

en s’opposant aux croyants …………. »  
و معناه : " ابطال،  ، « infirmer »و قد اخترت ترجمة كلمة " معاجزين " بفعل

إلغاء"  و ذلك لعدم وجود كلمة واحدة في اللغة الهدف تعبر عن المعنى العربي 
تصعيب األمر إلى ي ( لكلمة "تعجيز"، و الذي يعن le concept arabeالمجرد )

 Rendre la chose difficile au point de laدرجة استحالة تحقيقه )

rendre irréalisable ) : بحيث تصبح الترجمة العكسية كاآلتي 

 بمناؤة( المؤمنين ....." –"و الذين سعوا إلبطال آياتنا بالتصدي )بمعارضة 

اضي بدال  من المضارع إلى أننا أعدنا تصريف فعل "سعوا " في الم باإلضافة
 المستخدم في ترجمة حميد هللا. 
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 المثال الخامس  

  اَعةُ اَوال َيَزاُل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ِمْرَية  ِمْنُه َحتَّى َتْأِتَيُهْم   َيْأِتَيُهْم َعَذاُب َيـْوم  َبْغَتة  َأوْ  لسَّ
 .55سورة الحج، آية     َعِقيم

َوَقْوله " َأْو َيْأِتَيُهْم َعَذاب َيْوم َعِقيم " َقاَل ُمَجاِهد َقاَل ُأَبي  ْبن َكْعب ُهَو َيْوم َبْدر 
َوَكَذا َقاَل ُمَجاِهد َوِعْكِرَمة َوَسِعيد ْبن ُجَبْير َوَقَتاَدة َوَغْير َواِحد َواْخَتاَرُه ِاْبن َجِرير َقاَل 

اك  الة َعْنُهَما ُهَو َيْوم اْلِقَياَمة ِعْكِرَمة َوُمَجاِهد ِفي ِرَوايَ  حَّ َلْيل َلُه َوَكَذا َقاَل الضَّ
ْن َكاَن َيْوم َبْدر ِمْن ُجْمَلة َما ُأوِعُدوا  ِحيح َواِ  َواْلَحَسن اْلَبْصِري  َوَهَذا اْلَقْول ُهَو الصَّ

 َذاب َيْوم َعِقيم" ُهَو َيْوم َبْدر "َأْو َيْأِتَيُهْم عَ  . (1) ِبِه َلِكنَّ َهَذا ُهَو اْلُمَراد

 
-----------------  

  انظر تفسير ابن كثير، المرجع السابق. – 1

يِح اْلَعِقيم الَِّتي  ال َلْيل  الَياَمة  َيْوم اْلقِ ْو ُهوَ أَ ْير  ِبخَ  َتْأِتي الَخْير ِفيِه ِلْلُكفَّاِر َكالرِ 
س : ة له و هو يوم القيامة. النحا(. و قال الضحاك : عذاب يوم ال ليل1..)َبْعده

. سمي يوم القيامة عقيم ا ألنه ليس يعقب بعده يوم مثله و هو معنى قول الضحاك
(. و معنى " عذاب يوم عقيم" 2و العقيم في اللغة عبرة عمن ال يكون له ولد )

ه ة منعذاب يوم ال ليلة بعده، فتأويل الكالم إذن : و ال يزال الذين كفروا في مري
يم تأتيهم الساعة بغتة فيصيروا إلى العذاب العقيم، أو يأتيهم عذاب يوم عق حتى

فال ينظرون فيه إلى الليل و ال يؤخرون فيه إلى المساء، لكنهم يقتلون قبل 
 المساء. و ال يزال الكافرون المكذبون في شك مما جئتهم به من القرآن إلى أن

و هيهم عذاب يوم ال خير فيـه، و تأتيهم الساعة فجأة و هم على تكذيبهم، أو يأت
 (.3يوم القيامـة )

 و بدراسة الترجمة وجدنا أن حميد هللا قد ترجمها كاآلتي : 
 « ……………………. le châtiment d'un jour terrifiant » 
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 "...عذاب يوم مخيف )مرعب، مروع، مفزع("
 

 وم القيامة.و لم توضح الترجمة للقارئ الناطق بالفرنسية أن المقصود هو عذاب ي 

 الترجمة المقترحة :
 « Le supplice (le châtiment) du Jour du Jugement Dernier » 

 
 

-----------------  
  .أنظر تفسير الجاللين، المرجع السابق – 1
 انظر تفسير القرطبي، المرجع السابق. – 2
 انظر التفسير الميسر، المرجع السابق. – 3
 

 في السياق القرآنيداللة المفردة 
 

 تعدد داللة المفردة –أ 
في واقع األمر، هناك عدد كبير من الترجمات لمعاني القرآن الكريم في اللغة 
الفرنسية و لكن نوايا المترجمين تختلف : فبعضهم يهتـم بترجمـة معانـي القرآن 
ا، و  لتوصيله إلـى غير العرب و المسلمين لكي يتمكنوا من فهمه فهم ا صحيح 
البعض اآلخر يترجمه لإلساءة و النيل من الدين اإلسالمي. و بالرغم من وجود 
عدد من المحاوالت الجيدة لترجمة معاني القرآن الكريم فإنها تعاني من بعض 

. و لعل القصور في إيصال معاني القرآن الكريم إلى القارئ الناطق بالفرنسيـة
ال و هي تعدد داللة المفردة في مشكلة تعدد الترجمات تنبع من مشكلة رئيسة، أ

السياق القرآني، و هي من أكبر المشاكل التي تعترض المترجم عند ترجمته 
، و ا من المعانييتضمن كثير  في أية لغة في العالم  اللفظلمعاني القرآن الكريم. ف

معنى الكلمة من وجهة النظر التحليلية هو مجموعة المالمح أو الخصائص 
هذا ما نطلق عليه في علم الداللة الحقل الداللي ها بها، و المميزة التي تربط
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للكلمة و سماتها الداللية و هو يختلف بالطبع من لغة إلى أخرى، و ال يمكن أن 
 -تتفق لغتان من لغات العالم في جميع مفرداتها فعلى سبيل المثال : 

القـــرآن  مـــرة فـــي 340ذكـــرت كلمـــة " آيـــة "  )ســـواء بـــاإلفراد أو بـــالجمع( أكثـــر مـــن 
 الكريم، و الحقل الداللي لكلمة "آية" في اللغة العربية هو :

 
 
 
  

 
 و حيث إن كلمة "آية" في السياق القرآني تحمل أكثر من معنى، و هذا ما نسميه

« la polysémie »  الت عدة، و ، و هي ميزة الدال الواحد في التعبير عن مدلو
مت د كلمة واحدة باللغة الفرنسية تحمل كل هذه المعاني، فقد ترجحيث إنه ال توج

 كلمة في ترجمة حميد هللا وحدها :  12كلمة أية )آيات( بحوالي 
ُكْم َتْعِقُلوَن آلَياِت َلَعلَّ ُكْم اا لَ ِي اأَلْرَض َبْعَد َمْوِتَها َقْد َبيَّنَّ ي*اْعَلُموا َأنَّ ّللاََّ ُيحْ 

 (*سورة الحديد17)
« Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. 

Certes, Nous vous avons exposé les preuves clairement afin 

que vous raisonniez. » 

 عراف(*سورة األ182ُموَن )ْعلَ وَ*الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَ 

«  Ceux qui traitent de mensonges Nos enseignements, Nous 

allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies 

qu'ils ignorent. » 

ْل نِ َسْل َبِني ِإْسَراِئيَل َكْم آَتْيَناُهْم ِمـْن آَيـة  َبيِ َنـة  َوَمـْن ُيَبـ*   ِمـْن َبْعـِد َمـا َجاَءْتـهُ ْعَمـَة ّللاَِّ دِ 
 سورة البقرة *(211 َشِديُد اْلِعَقاِب )َفِإنَّ ّللاََّ 

 عبرة

 عالمة

 تنبيه
 برهان

 دليل

 أمارة

 
 

 معجزة

جملة  

 قرآنية

 آية
 آيات 
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 « Demande aux enfants d'Israël combien de miracles évidents 

Nous leur avons apportés ! Or, quiconque altère le bienfait 

d'Allah après qu'il lui soit parvenu... alors, Allah vraiment est 

dur en punition. » 

َل َعَلْيِه *َوَقالُ  َل آَيـة  َوَلِكـنَّ َأْكثَـَلـى َأْن ُيَنـاِدر  عَ ِمْن َربِ ـِه ُقـْل ِإنَّ ّللاََّ َقـ آَية  وا َلْوال ُنزِ  َرُهْم زِ 
 (* سورة األنعام37ال َيْعَلُموَن )

«  Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur 

Seigneur, sans qu'ils ne s'en détournent. » 
ْخَوِتِه  اِئِليَن ) آَيات  *َلَقْد َكاَن ِفي ُيوُسَف َواِ   ف(* سورة يوس7ِللسَّ

« Il y avait certainement, en Joseph et ses frères, des 

exhortations pour ceux qui interrogent,.. » 
ــْن اْلَمْســِجِد اْلَحــ* ــْيال  ِم ــِدِه َل ــِذي َأْســَرى ِبَعْب ــى الْ َراِم إِ ُســْبَحاَن الَّ ــِذي َمْســِجِد األَ َل ْقَصــى الَّ

ِميُع اْلبَ  آَياِتَناَباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن   * سورة اإلسراء(1ِصيُر )ِإنَّه ُهَو السَّ
«  Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager Son 

serviteur [Muhammad], de la Mosquée Al-Haram à la 

Mosquée Al-Aqsa dont Nous avons béni l'alentours, afin de 

lui faire voir certaines de Nos merveilles. C'est Lui, vraiment, 

qui est l'Audient, le Clairvoyant . » 

ِقيِم َكاُنوا ِمْن *  لكهف(* سورة ا9ا )َعَجب   اآَياِتنَ َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ
«  Penses-tu que les gens de la Caverne et d'ar-Raquim ont 

constitué une chose extraordinaire d'entre Nos prodiges ? 
 (* سورة الشعراء128*َأَتْبُنوَن ِبُكلِ  ِريع  آَية  َتْعَبُثوَن )

 «  Bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un 

monument? 
 آلَيـات  نَّ ِفـي َذِلـَك إِ َسـاِكِنِهْم مَ وَن ِفـي ْهِد َلُهْم َكْم أَْهَلْكَنا َقْبَلُهْم ِمْن اْلُقـُروِن َيْمُشـ*َأَفَلْم يَ 

 (*سورة طه128أُلْوِلي النَُّهى )
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 «  Cela ne leur a-t-il pas servi de direction, que Nous ayons 

fait périr avant eux tant de générations dans les demeures 

desquelles ils marchent maintenant ? Voilà bien là des leçons 

pour les doués d'intelligence ! » 

 (* سورة النمل52ْعَلُموَن )ْوم  يَ *َفِتْلَك ُبُيوُتُهْم َخاِوَية  ِبَما َظَلُموا ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَية  ِلقَ 
 «  Voilà donc leurs maisons désertes à cause de leurs méfaits. 

C'est bien là un avertissement pour des gens qui savent. » 
 (* سورة النبأ28ا )ِكذَّاب   ِبآَياِتَنا*َوَكذَُّبوا 

» ,versetst traitaient de mensonges, continuellement, Nos e  « 
 Miracle, preuve, verset, signe, prodige, enseignement, 

avertissement, exhortation, révélation, merveille, leçon, 

monument.  
و معناهــا بالعربيــة : معجــزة، برهــان، جملــة قرآنيــة، عالمــة خارقــة )عجيبــة(، عبــرة، 

 تنبيه، حث، تنزيل )وحي(، تحفة )رائعة(، درس، أثر خالد.

ن و عنــد دراســة بعــض الترجمــات لكلمــة آيــة وجــدناها تختلــف مــن متــرجم آلخــر و إ
كانــت تلــك الترجمــات فــي نفــس إطــار الحقــل الــداللي للكلمــة فعلــى ســبيل المثــال : 

 من سورة البقرة.  39اآلية رقم 

  َها َخاِلُدونَ ْم ِفيهُ اِر ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّ  ِبآَياِتَناَوالَِّذيَن َكَفُروا َوَكذَُّبوا  

ي وا آَيـاتِ َوَالَّـِذيَن َجَحـدُ ي : بدراسة هذه اآلية وجـدنا أن كلمـة آيـة فـي هـذا السـياق تعنـ
َمـا َجـاَءْت ِبـِه وَ ُبوِبيَّتـه , تـه َورُ َوَكذَُّبوا ُرُسِلي , َوآَيات ّللاَّ : ُحَججه َوَأِدلَّته َعَلـى َوْحَداِني  

َواِهد َعَلى َذِلَك , َوَعَلى ِصْدقَها ِفيمَ العْ ألالرُُّسل ِمْن ا و  .(1) َهاَأْت َعْن َرب  ا َأْنبَ م َوالشَّ
 أي "وحي" : « révélation »د ترجمها حميد هللا بـ ق
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 « Et ceux qui ne croient pas (à nos messagers) et traitent de 

mensonge Nos révélations, ceux-là sont les gens du Feu où ils 

demeureront éternellement. » (2)  

 

 

 

 

 

----------------------------------  

 تفسير الطبري، المرجع السابق. انظر – 1
 انظر ترجمة حميد هللا، المرجع السابق. – 2
 

 

 عالمة، أثر، إشارة، داللة، معجزة :  أي « Signes »و ترجمها بيرك بـ 
 « Quant aux dénégateur, quant à ceux qui démentiront Nos 

signes, ceux-là seront les compagnons du Feu : ils y seront 

éternels ».     (1)  

 les messagers d’Allah et Ses»أمــا األزهــر فقــد ترجمهــا بجملــة كاملــة 

Livres » : أي رسل هللا و كتبه 
39- Quant à ceux qui seront ingrats et qui démentiront les 

messagers d’Allah et Ses Livres, ils seront les hôtes de l’Enfer 

où ils resteront éternellement sans jamais en sortir ni périr. (2)  

و ترجمهـــا الشـــيخ بوريمـــا عبـــده داود باســـتخدام النقحـــرة و كتـــب بـــين قوســـي معظـــم 
 الكلمات التي يتضمنها الحقل الداللي لكلمة "آية" :

  « preuves, évidences, versets, enseignements, 

révélations… ». 

« Mais ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges Nos 

Ayât (preuves, évidences, versets, enseignements, 
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révélations…), tels sont les compagnons du Feu où ils 

demeureront éternellement »  (3)  
 

 إن اختالف الترجمات بسبب تعدد داللة المفردة في السياق القرآني يضع القارئ 
رنسية وسط عدة ترجمات تكاد أن تكون صحيحة و لكن غير دقيقة، الناطق بالف

 مما يجعلنا نطالب بإصدار ترجمة واحدة متفق عليها. 
 

-------------------------- 
 انظر ترجمة بيرك، المرجع السابق. – 1
 انظر ترجمة األزهر، المرجع السابق. – 2
 سابق.، المرجع الالشيخ بوريما عبده داودانظر ترجمة  – 3

 المشترك اللفظي   -ب 

  اْلَمْسُجورِ َواْلَبْحِر   : (6)الطور 

تج تأتي هذه اآلية في صيغة قسم، وتعالى هللا عن حاجته أَلْن يقسم، وبالتالي نستن
. و قبل أن نتنـاول ترجمـة كلمـة أهمية خاصة ،أن للمقسوم به وهو البحر المسجور

 " يجب أن نبحث في معناها :المسجور "
 في اللغة  – 1

ســـجر ا، مســـجور ا : امـــتأل. و اإلنـــاء و نحـــوه : مـــأله و الشـــعر : أســـدله و  –ســـجر 
ا و أحمــاه ) ر : مــأله ـور : أحمــاه، و ســجر النهـــ(. ســجر التنــ1التنــور : مــأله وقــود 

(2) 

 َواْخُتِلَف ِفي َمْعَنى َقْوله اْلَمْسُجور َفَقاَل َبْعضهْم اْلُمَراد َأنَّهُ في كتب التفسير : " 
 الْرض ِلئَ ألُيوِقد َيْوم اْلِقَياَمة َنار ا َوِقيَل اْلُمَراد ِباْلَمْسُجوِر اْلَمْمُنوع اْلَمْكُفوف َعْن ا

َمام َأْحَمد َرِحَمُه ّللاَّ إلاْلَحِديث الَِّذي َرَواُه او استدل على ذلك بَيْغُمَرَها َفُيْغِرق أَْهلَها. 
َثَنا  اِحِل َقاَل ِفي ُمْسَنده َفِإنَُّه َقاَل َحدَّ َثِني َشْيخ َكاَن ُمَراِبط ا ِبالسَّ َثَنا اْلَعوَّام َحدَّ َيِزيد َحدَّ
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َثَنا ُعَمر ْبن اْلَخطَّاب َعْن َرُسول  َلِقيت َأَبا َصاِلح َمْوَلى ُعَمر ْبن اْلَخطَّاب َفَقاَل َحدَّ
ث َمرَّات الَواْلَبْحر ُيْشِرف ِفيَها ثَ  إلّللاَّ َصلَّى ّللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل " َلْيَس ِمْن َلْيَلة إِ 

"َواْلَبْحر اْلَمْسُجور" (. 3) َيْسَتْأِذن ّللاَّ َتَعاَلى َأنَّ َيْنَفِضح َعَلْيِهْم َفَيُكف ُه ّللاَّ َعزَّ َوَجلَّ "
 َوَقْوله : } َواْلَبْحر اْلَمْسُجور {(. 4) َأْي اْلَمْمُلوء

 
------------------------- 

 لمعجم الوسيط.انظر ا – 1
 انظر مختار الصحاح. – 2
  تفسير ابن كثير، المرجع السابق.انظر  – 3
  تفسير الجاللين، المرجع السابق.انظر  – 4

 

اَل قَ اْلُموَقد وَ  ضهْم :َبعْ  اْخَتَلَف أَْهل التَّْأِويل ِفي َمْعَنى اْلَبْحر اْلَمْسُجور , َفَقالَ  
َذا اْلِبَحار ُمِلَئْت , َوَقاَل :آَخُروَن : َبْل َمْعَنى َذِلَك : وَ  (. 1) اْلَمْمُلوء : اْلَمْسُجور اِ 

و "البحر  .(2) ساْلَمْسُجور اْلَمْحُبو و قيل إن َوِقيَل : اْلَمْسُجور َأْي اْلَمْفُجور. 
 المسجور" أي المملوء ماء ، قد سجره هللا و منعه من أن يفيض على وجه األرض،

جه األرض، و لكن حكمته البالغة اقتضت أن مع أن مقتضى الطبيعة أن يغمر و 
على وجه األرض. و قيل إن المراد  يمنعه عن الجريان و الفيضان ليعيش من

 على بالمسجور، الموقد الذي يوقد نار ا يوم القيامة، فيصير نار ا تلظى، ممتلئ ا
(. أقسم هللا بالطور، و هو الجبل الذي 3عظمته و سعته من أصناف العذاب )

  سبحانه و تعالـى موسى عليـه، و بكتاب مكتوب، و هو القرآن فـي صحفكلم هللا
 وا، منشورة و بالبيت المعمور في السماء بالمالئكة الكرام الذين يطوفون به دائم  

 (.4بالسقف المرفوع و هو السماء الدنيا، و بالبحر المسجور المملوء بالمياه )

 ى "ـــــــــــ( و تعنال النـــــــــارـإشعـــــــــي" )ـد المحمــــــــــي "الموقــــــــــة "مســـــــــجور" تعنــــــــــــــــــــإذ ا كلم
،المحبوس"، و ينبغي في هذا المقام دراسة ترجمة معاني القرآن الكـريم التـي اْلَمْمُلوء
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ـــداللي و هـــو أن تعطـــي تعبيـــرين  ـــل ال ـــل المعـــاني فـــي منظـــور التحلي ـــى نق تقـــوم عل
  مختلفين لمضمون واحد.

وجيـــا مـــؤخر ا أن فقــد اكتشـــف علمـــاء الجيول"و بالنســبة للمعنـــى األول فهـــو صـــحيح، 
 جميع المحيطات وبعض البحار مثل البحر األحمر وبحر العرب متوقدة بالفعل، 

  
------------------------- 

  تفسير القرطبي، المرجع السابق.انظر  – 1
 التفسير الميسر، المرجع السابق. انظر  – 2
  تفسير السعدي، المرجع السابق.انظر  – 3
  المرجع السابق.تفسير الطبري، انظر  – 4
معظــــم النشــــاط البركــــاني القــــائم حالي ــــا فــــي قيعــــان البحــــار فقــــزوين ليســــت كــــذلك.  

مليـــون ســـنة مضـــت، وبعـــض ذلـــك  30إلـــى  20والمحيطـــات مســـتمر منـــذ مـــا بـــين 
)مثــل الــذي فــي جــزر مليــون ســنة  100النشــاط البركــاني مســتمر منــذ أكثــر مــن 

 .الكاناريا(

المليء بالماء والـذي يـتم حجـزه عـن التعـدي علـى  "البحرأما بالنسبة للمعنى الثاني 
ـا هذا المعنى صحيحفالقارات المجاورة"،  إذ إن أكبـر كميـة توجـد علـى األرض  أيض 

ـــل  ـــة والتـــي تمث ـــا مـــن الميـــاه العذب ـــر 77حالي  ـــى الب ـــاه الموجـــودة عل % مـــن كـــل المي
نـوبي، ألواح ثلجية سميكة للغاية موجودة بالقطبين الشـمالي والج هيأةمحجوزة على 

باإلضــافة إلــى الثلــوج التــي تغطــي قمــم الجبــال الشــاهقة، إذابــة هــذا الكــم الهائــل مــن 
درجــات مئويــة فــي درجــات حــرارة الجــو  5 - 4الثلــوج ال يحتــاج إال إلــى زيــادة مــن 

ذا حــدث ذلــك ســيرتفع مســتوى الميــاه  عــن معــدالتها الطبيعيــة فــي فصــل الصــيف، وا 
ي يقطنهــــا ـغــــراق أغلــــب األراضــــي التــــى إ ـفــــي المحيطــــات والبحــــار ممــــا ســــيؤدي إلــــ

و مما ال شك فيـه أن وجوه اإلعجـاز متعددة و متجددة ؛ فمن . (1" )اإلنسان حالي ا
و اإلعجاز التشريعي و اإلعجاز البياني و اإلعجاز  وجوه تعددها اإلعجاز العلمـي
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تــه الغيبــي ثــم أخيــر ا ال آخــر ا اإلعجــاز الفنــي التصــويري، و مــن وجــوه تجــددها مــا يثب
العلــم بــين الحــين و اآلخــر مــن حقــائق كونيــة و نفســية تؤكــد و تؤيــد مــا أخبــر عنــه 

 القرآن الكريم.
لغليـان " و التي تفيـد ا ébullitionأما بالنسبة للترجمة فقد ترجمها حميد هللا بـ : " 

 أو الفوران.

  
 

---------------------- 
راء، آضايا و ن الكريم، جريدة األهرام، قالنجار )زغلول(، اإلعجاز العلمي في القرآانظر  – 1

 .126هـ، العدد 1422شوال  9االثنين 
« Et par la Mer portée à ébullition ! (au Jour dernier) »  

 الترجمة الثانية المعتمدة من األزهر في مصر :
 « Je jure par le ciel élevé sans piliers et par la pleine mer ». 

 " و تفيد الممتلئ. pleine كلمة "  و فيها استخدمت
و  و نالحظ من مقارنة الترجمتين أن كلمة " المسجور" قد ترجمت بمعنيين المملوء

قد قال بدر الدين و  الغليان و قد سبق أن أشرنا إلى أن التفسيرين صحيحان.
 ْعطيالزركشي في الحديث عن فهم القرآن الكريم نقال  عن سهل بن عبد هللا: "لو أُ 

عبد بكل حرف من القرآن ألف فهم، لم يبلغ نهاية ما أودعه هللا في آية من ال
فهم ية لفكذلك ال نها كتابه، ألنه كالم هللا، وكالمه صفته، وكما أنه ليس هلل نهاية،

نما يفهم كل بمقدار ما يفتح هللا عليه  .(1)"كالمه. وا 
طق رآن، و لكن الناأما بالنسبة للناطق بالعربية فسيفهم اإلعجاز اللغوي في الق

بالفرنسية سيجد نفسه بين معنيين مختلفين تماما، و كل منهما مقر من هيئة 
دعوة و ال العامة إلدارة البحوث العلمية و اإلفتاءإسالمية كبيرة لها ثقلها كالرئاسة 

  و األزهر في مصر. و اإلرشاد في المملكة
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 الترجمة المقترحة :
 «Et par la pleine mer portée à ébullition (au Jour dernier)  » 
 

ترجمة  و هنا يجب على المترجم أن يكتب مالحظـة تشير إلـى ضرورة دراسـة
معنى كلمـة " مسجور" التي تحمل أكثر من معنى في السياق القرآني فـي منظور 

ك مشتر التحليل الداللـي، و هذا ما يسمى في علم الداللة بالعالقات الداللية في ال
، و هو ظاهرة يكون فيها للفظ الواحد معنيان مختلفان أو أكثر، و لكن اللفظي

 دون وجود أي شيء من التقارب بين هذه المعاني.
 

---------------  
لمعرفـة بيـروت، بدر الدين محمد بـن عبـد هللا الزركشـي، البرهـان فـي علـوم القـرآن، دار ا - 1

 .1/9د.ت.، 
 خصيصة الغائية –ج 

ــــر  ــــة؛ ومعناهــــا اســــتعمال اللغــــة مــــن خصــــائص لغــــة الق آن الكــــريم خصيصــــة الغائي
 ا بدقة عالية لتأدية معان مقصودة؛ حيث ُوضع كل لفظ من ألفاظـه استعماال  موجه  

 ا ال يؤديـه أي لفـظ آخـر سـواه، وبصـورة نسـقية فـيى محـدد  بحكمة بالغة ليؤدي معن ـ
ا ب ـمهمـا كـان قري القرآن كله. والمقرر أن مـا يفيـده لفـظ قرآنـي ال يفيـده أي لفـظ آخـر

"ولقــــد شــــهد التتبــــع  : تقــــول الــــدكتورة عائشــــة بنــــت الشــــاطئو منــــه فــــي المعنــــى.  
فـظ االستقرائي لما درست من ألفـاظ القـرآن الكـريم أنـه ينفـي التـرادف، إذ يسـتعمل الل

 المعاجم وكتب بداللة محددة ال يمكن أن يؤديها لفظ سواه في المعنى الذي تقدم له
 ومــن األمثلــة الدالــة علــى ذلــك الفــرق ،  (1) أللفــاظ قــل أو كثــر"ا مــن االتفســير عــدد  

قـــت لغـــة التنــــز فو"المطـــر" فـــي االســـتعمال القرآني... ،الـــدقيق بـــين "الغيـــث" يل لقـــد فرَّ
كــان بالويــل والثبــور، و  ير اا ونــذوشــر   االعزيــز بــين المطــر والغيــث، فكــان المطــر عــذاب  

 . (2) تور إبراهيم السامرائيذلك الدك أوردا"، كما ا ونعم  الغيث رحمة وخير  

 المثال األول 
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 من سورة الحجر 14اآلية 
َماِء َفَظلُّوا ِفيِه َوَلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َباب  *   (14ِحجر:)ال *ونَ ُرجُ َيعْ ا ِمَن السَّ

 
---------------  

، مجلــة 23الــدكتورة عائشــة بنــت الشــاطر، مــن أســرار العربيــة فــي البيــان القرآنــي، ص  - 1
 م.1971، الرباط،  1، الجزء 8للسان العربي، المجلد ا

 وقاف والشؤون السامرائي، إبراهيم: في شرف العربية، سلسلة كتاب األمة، وزارة األ  - 2
  م.1994اإلسالمية، الدوحة/ قطر، 

 
هْم ُيْخِبر َتَعاَلى َعْن ُقوَّة ُكْفرهْم َوِعَنادهْم َوُمَكاَبَرتفيما يتعلق بمعنى فعل "يعرج" : ف 

ُقوا ِبَذِلكَ و ِلْلَحقِ   َماء َفَجَعُلوا َيْصَعُدوَن ِفيِه َلمَّا َصدَّ  َأنَُّه َلْو َفَتَح َلُهْم َباب ا ِمْن السَّ
َماء َفَظلُّ (.1)  "َيْعُرُجوَن" َيْصَعُدونَ  وا ِفيِه" ِفي اْلَباب"َوَلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َباب ا ِمَن السَّ
َوَأمَّا َقْوله : } َيْعُرُجوَن { َفِإنَّ َمْعَناُه : َيْرَقْوَن ِفيِه َوَيْصَعُدوَن , ُيَقال ِمْنُه : َعَرَج ( 2)

ا ِإذَ  َيْعُرُجوَن " ِمْن  (.3): َمْعَرج َوِمْعَراج َصِعَد , َوَواِحَدة اْلَمَعاِرجا َرِقَي وَ َيْعُرج ُعُروج 
َماء َوَشاَهُدوا  َعَرَج َيْعُرج َأْي َصِعَد . َواْلَمَعاِرج اْلَمَصاِعد . َأْي َلْو َصِعُدوا ِإَلى السَّ

ِمير ِفي ألِئَكة الاْلمَ اْلَمَلُكوت وَ  وا َعَلى اْلُكْفر ; َعْن اْلَحَسن َوَغْيره . َوِقيَل : الضَّ َصرُّ
ِئَكِة , َتْذَهب َوَتِجيء . َأْي َلْو ُكِشَف ال" َعَلْيِهْم " ِلْلُمْشِرِكيَن . َوِفي " َفَظلُّوا " ِلْلمَ 

َماء َتْصعَ الِلَهؤُ  ِئَكة َوَتْنِزل َلَقاُلوا : َرَأْيَنا الد ِفيَها اْلمَ ِء َحتَّى ُيَعاِيُنوا َأْبَواب ا ِفي السَّ
ولو فتحنا على كفار )مكة( (. 4)َعْن ِاْبن َعبَّاس َوَقَتاَدة  َحِقيَقة َلُه ; الِبَأْبَصاِرَنا َما 

باب ا من السماء فاستمروا صاعدين فيه حتى يشاهدوا ما في السماء من عجائب 
قوا, ولقالوا: ُسِحَرْت أبصارنا, حتى رأينا ما لم نَر, وما نحن إال  ملكوت هللا, لما صدَّ
 (.5) مسحورون في عقولنا من محمد

 و عندما نتوقف قليال  عند فعل " عرج " ، سنجد أن تفسيره عند كـل مــن ابــن كثيـر
 .ْصَعُدونَ َيْرَقْوَن ِفيِه َويَ : و الجاللين و الطبري و القرطبي و التفسير الميسر يعني 
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---------------  
 تفسير ابن كثير، المرجع السابق.انظر  – 1
 تفسير الجاللين، المرجع السابق.انظر  - 2
 تفسير الطبري، المرجع السابق.انظر  - 3
 تفسير القرطبي، المرجع السابق.انظر  - 4
 التفسير الميسر، المرجع السابق.انظر  - 5
 

 و قد ترجمها حميد هللا بـ " يصعد "
[14] Et même si Nous ouvrions pour eux une porte du ciel, et 

qu'ils puissent y monter. 
وقـد أثبتـت الدراسـات العلميـة "  .والعروج لغة: سير الجسـم فـي خـط منعطـف مـنحن  

حركة األجسـام فـي الكـون ال يمكـن أن تكـون فـي خطـوط مسـتقيمة، بـل  الحديثة أن
أي المـادة والطاقـة فـي كـل الكـون. فــ ال بـد لهـا مـن التعـرج واالنحنـاء، نظـر ا النتشـار

تحـرك فـي الكـون إال ال يمكنـه ال -تلتـه أو تضـاءلت مهما عظمـت ك -جسم مادي 
وقد أصبح من الثابت علميًّا أن كـل جـرم متحـرك فـي السـماء  َوْفَق خطوط منحنية.

من قوى الجذب والطرد المؤثرة فيه، وهذا مـا  حكوم بكلم -مهما كانت كتلته  -
األجســام فــي الســماء لمــا  ن الكــريم بــالعروج. ولــوال معرفــة حقيقــة عــروجيصــفه القــرآ

" تمكــن اإلنســان مــن إطـــالق األقمــار الصــناعية، وال اســـتطاع كــذلك ريــادة الفضـــاء
و قـــد وصـــف الحـــق تبـــارك و تعـــالى عمليـــة الصـــعود إلـــى الســـماء باســـتخدام  .(1)

و كمـا وصـلت إلـى الفعل "يعرج" و لم يقل في كتابه العزيز " يصعد " كما ترجمـت 
وصــف اســتخدم فعــل "يعــرج" لالقــرآن الكــريم قــد النــاطق بالفرنســية. كمــا نالحــظ أن 

لتــي بــين غيــر اآليــة ا -مــن القــرآن  عــدة الســماء فــي مواضــع إلــىاألجســام  صــعود
 :اآليات التالية  منها –أيدينا 



 37 

  ُـ ِمـَيْعَلُم َما َيِلُج ِفي اأَلْرِض َوَما َيْخُرُج ِمْنَهـا َوَمـا َيْنـِزل   ْعـُرُج ِفيَهـاَماِء َوَمـا يَ َن السَّ
 . (2)سـبأ:

  َِماِء ِإَلـى اأَلْرِض ثُـمَّ َيْعـُرُج ِإَلْيـه َداُرُه َأْلـَف َسـَنة  م  َكـاَن ِمْقـ ِفـي َيـوْ ُيَدبِ ُر اأَلْمَر ِمَن السَّ
ون   .(5)السجدة: َ  ِممَّا َتُعدُّ

 
 

-----------------------  
 مرجع السابق.أنظر زغلول النجار، ال – 1

  ْــْن َيك ــا ِلَم ــة  َواِحــَدة  َلَجَعْلَن ــاُس ُأمَّ ــْوال َأْن َيُكــوَن النَّ ــالَوَل ــُر ِب ــوِتِهْم ُســُقف  رَّْحَمِن ِلبُ ُف ــْن ُي ا ِم
ة  َوَمَعاِرَج َعَلْيَها َيْظَهُرونَ   . (33)الزخرف:  ِفضَّ

 ََ وُح ِإَلْيِه ِفي َيْوم  َكاَن مِ ـْعُرُج اْلَمالِئكَ ت  ( 4 )المعارج:  ة َأْلَف َسنَ ْمِسينَ خَ ْقَداُرُه ُة َوالرُّ

و هـــذا دليـــل قـــوي علـــى دقـــة القـــرآن و تميـــزه فـــي اســـتخدامه لأللفـــاظ الصـــحيحة و 
الدقيقـــة. و يثبـــت للغـــرب و للقـــارئ النـــاطق بالفرنســـية بـــأن القـــرآن هـــو كـــالم هللا و 

ـا  صدق من قال "كتـاب أحكمـت آياتـه" و لكـن يفيـد الترجمـات قـد نقلـت معنـى ناقص 
الحــدث و هــو الصــعود و لكــن ال يوضــح دقــة القــرآن المطلقــة و إعجــازه اللغــوي و 

ن ا مـالنص جانب   ة واحدة بأخرى مرادفة، يفقدـن استبدال كلمأ باإلضافة إلى العلمي
رد لفـظ ينفـ ألن كـل من التشابه بين الكلمتين المتبـادلتين وأصالته وا عجازه مهما يبد

و يترتــب علــى ذلــك، فــي بعــض األحيــان،  .ظ آخــربإيحــاء فــال يمكــن أن يؤديــه لفــ
م ظهــركلمــا  بــالقرآن التشــكيك آليــة مــن  تفــي الواقــع العلمــي مــا ال يؤيــد ترجمــة ُقــدِ 

 و نقترح استخدام نفس الترجمة و لكن مع إضافة مالحظة للمترجم اآليات القرآنية.

لتنزيـل، باللغة الفرنسية توضح أن هللا عز و جـل قـد اسـتخدم فعـل "يعـرج" فـي لغـة ا
و لم يستخدم الفعل " يصعد " المرادف لمعنى فعل "يعرج "، باإلضافة إلى توضيح 

 معنى العروج و اإلعجاز اللغوي في اختيار هذا الفعل باللغة العربية.
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 االختالف في التفسير – 3
 

 الجانب اللغوي  –أ 
حالـة إن الكلمة فـي القـرآن الكـريم تحمـل أكثـر مـن معنـى و أكثـر مـن تفسـير و فـي 

ــا لمــا فهمــ ه الترجمــة الحرفيــة اللفظيــة يضــطر المتــرجم الختيــار الكلمــة المناســبة تبع 
ـــا ل ـــا لتفســـير واحـــد و ذلـــك يعنـــي أنـــه حجـــب  هة نظـــر هــــوجمـــن الســـياق و تبع  أو تبع 

مــن  2التفســيرات األخــرى عــن القــارئ الناطـــق بالفرنســية، و مثــاال علــى ذلــك اآليــة 
 هللا الصمد  سورة اإلخالص : 

قوله " هللا الصمد" : المعبود الذي ال تصلح العبادة إال له الصمد. و اختلف و 
ْعِبي  ُهَو الَِّذي أهل التأويل في معنى الصمد فقال  َيْشَرب  و الَيْأُكل الطََّعام ال الشَّ

َراب َمد : اْلُمْصَمت الَِّذي و  .الشَّ ن َعْن َسِعيد بْ . َجْوف َلهُ ال َعْن ُمَجاِهد َقاَل : الصَّ
َمد : الَِّذي  َمد : الَِّذي َلْم  .َحْشَوة َلهُ ال اْلُمَسيِ ب َقاَل : الصَّ َعْن َأِبي َرَجاء َقاَل : الصَّ

ِبيع  ،َوَلْم َيِلد  ،َيْخُرج ِمْنُه َشْيء  ْبن َأَنس ُهَو الَِّذي َلْم َيِلد َوَلْم اَوَلْم ُيوَلد . َوَقاَل الرَّ
َوَقاَل آَخُروَن : ُهَو :  .َتْفِسير ا َلُه َوُهَو َقْوله " َلْم َيِلد َوَلْم ُيوَلد ُيوَلد َكَأنَُّه َجَعَل َما َبْعده

ِريف الَِّذي َقْد َكُمَل ِفي َشَرفه يِ د الَِّذي َقْد َكُمَل ِفي ُسْؤَدده , َوالشَّ َواْلَعِظيم الَِّذي  ،السَّ
الَِّذي َقْد َكُمَل ِفي  َواْلَغِنيُّ  ،ِحْلمه َقْد َعُظَم ِفي َعَظَمته , َواْلَحِليم الَِّذي َقْد َكُمَل ِفي

 ،َواْلَعاِلم الَِّذي َقْد َكُمَل ِفي ِعْلمه ،َواْلَجبَّار الَِّذي َقْد َكُمَل ِفي َجَبُروته  ،ِغَناُه 
ْؤدَ  ،َواْلَحِكيم الَِّذي َقْد َكُمَل ِفي ِحْكَمته  َرف َوالسُّ  ،دَوُهَو الَِّذي َقْد َكُمَل ِفي َأْنَواع الشَّ

ال َوَقاَل آَخُروَن : َبْل ُهَو اْلَباِقي الَِّذي  .َلهُ إال َتْنَبِغي ال  َوُهَو ّللاَّ ُسْبَحانه َهِذِه ِصَفته
يِ د ، الدائم. َوَقاَل اْلَحَسن َوَقَتاَدة ُهَو اْلَباِقي َبْعد َخْلقه .َيْفَنى َمد : السَّ أَْهل اللَُّغة : الصَّ

َمد : الَِّذي َلْيَس . لنََّواِزل َواْلَحَواِئجالَِّذي ُيْصَمد ِإَلْيِه ِفي ا َعْن ِاْبن َعبَّاس , َقاَل : الصَّ
 النَُّه َلْيَس َشْيء إِ ألُيوَلد ; و ال َيِلد ال َقاَل ُأَبي  ْبن َكْعب : الَِّذي . و ِبَأْجَوف
نَُّه : الَِّذي َوَقاَل اْلُحَسْين ْبن اْلَفْضل : إِ  ُيوَرث. الَوَلْيَس َشْيء َيُموت إِ  ،َسَيُموتُ 

.. . َعْيب ِفيهِ ال َيْفَعل َما َيَشاء َوَيْحُكم َما ُيِريد . َوَقاَل ُمَقاِتل : ِإنَُّه : اْلَكاِمل الَِّذي 
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نَّة َلُه َبْعد ِإيَراده َكِثير ا ِمْن َهِذِه  َوَقْد َقاَل اْلَحاِفظ َأُبو اْلَقاِسم الطََّبَراِني  ِفي ِكَتاب السُّ
َمد َوُكل  َهِذِه َصِحيَحة َوِهَي ِصَفات َرب َنا َعزَّ َوَجلَّ ُهَو الَِّذي ْقَوال ِفي تَ ألا ْفِسير الصَّ

َمد الَِّذي  ،َوُهَو الَِّذي َقْد ِاْنَتَهى ُسْؤُدده  ،ُيْصَمد ِإَلْيِه ِفي اْلَحَواِئج َجْوف ال َوُهَو الصَّ
 َيْشَرب َوُهَو اْلَباِقي و الَيْأُكل  الَلُه وَ 

 

ي  : ِإنَُّه : اْلَمْقُصود ِفي الرَّ  (.1) قهَبْعد َخلْ   دِ  ي َعان ِبِه فِ اْلُمْستَ وَ  ،َغاِئب َوَقاَل السُّ
  .  (2)اْلَمَصاِئب

 (.3) َوامالدَّ على  و الرغائباْلَحَواِئج  قضاء اْلَمْقُصود ِفي و كلمة " الصمد" تعني

ن رها، فسنجد أو عند مقارنة ترجمة هذه اآلية في عدة ترجمات، و قد اخترنا أشه
 حميد هللا ترجمها بالعبارة التالية :

 *نتوسل إليه بشأن كل ما نرغب فيه الذي هللا، الوحيد*
 « Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons »  (4 )  

 

 و ترجمة األزهر : -2
اج نحتكل ما و نرغب فيه  * هللا، الوحيد الذي نتوجه إليه للحصول على كل ما

 *إليه
 « Allah, le Seul, vers qui l’on se dirige pour obtenir ce qu’on 

désire et ce dont on a besoin »  (5 )  
 ها ماسون بــ :متو ترج - 3

 * الذي ال ينفذ إليه أحد *
« L’Impénétrable » (6 )   

 

------------------  
 انظر تفسير الطبري المرجع السابق. – 1
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 سير السدي المرجع السابق.انظر تف – 2
 انظر التفسير الميسر المرجع السابق. – 3
 انظر ترجمة حميد هللا، المرجع السابق. – 4
 نظر ترجمة األزهر، المرجع السابق.ا – 5

6 - MASSON (D), Essai d’interprétation du Coran inimitable, Dar 

Al-Kitab Al-Masri, Dar Al-Kitab Allubnani, 1967. 

 
 و ترجمها كشريد بــ : - 4

 *المالذ )الملجأ( األسمى )األعلى( و القوي )الفعال(  هللا *
 « Dieu. Le recours suprême et efficient. » (1)  

 ــ :بو ترجمها كزيمرسكي  -5
 *األبدي، )األزلي، السرمدي( * إنه اإلله

« C’est le Dieu éternel » (2 )  

 و ترجمها برك بــ : - 6

 *كمال )التمام(رب ال*
« Dieu de plénitude » (3  )  

 :و ترجمها بالشير بــ  – 7
 *الوحيد هللا *

« Allah le Seul » (4  )  
 ترجمها عبد هللا يوسف علي بــ : و – 8

 *مطلقة وحدانيتهإله  * 
« Un Dieu d’une unité absolue » (5   )  

 

 

---------------------------------  

إلسـالمي للطباعـة و النشـر، بيـروت، االـدين(، القـرآن الكـريم، دار الغـرب  كشريد )صـالح – 1
 .1985الطبعة الثالثة، 

2 - KASIMIRSKI, Le Coran, Garnier-Flammarion, Paris, 1970. 
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3 - BERCQUE (Jacques), Le Coran, Editions Albin Michel, S.A, 

Paris, 1995. 
4 - BLACHÈRE (Régis), Le Coran, Maisoneuve & Larose, Paris, 

1980.  

 ار(.نة لإلصديوسف علي )عبد هللا(، ترجمة معاني القرآن الكريم، دار الفكر )ال يوجد س – 5
 

 و ترجمتها زينب عبد العزيز بــ : – 9

 * هللا الذي نتوجه إليه *
« Allah vers Lequel on se dirige, » (1  )  

 : ترجمها بوريما عبده داود بـ و -   10

 (*بشأن كل ما نرغب فيه)نتوسل إليه  الذي* هللا الوحيد 
« Allah, Le Seul à être imploré [pour ce que nous désirons]. » (2)  

و بالنظر إلى كل التراجم التي أوردناها سنجد أنها تختلف فكل مترجم اختار 
ذلك الصحيح حسب وجهة نظره و فهمه لمعنى كلمة " الصمد"، و قد ترتب على 

وجود عشر ترجمات بمعان  مختلفة لكلمة واحدة، و مما ال شك فيه أن هذه 
 رئ.االختالفات ستولد، كما ذكرنا سابق ا، نوع ا من الحيرة و االرتباك عند القا

 

 الجانب النحوي  -ب 
من الجانب اللغوي، من سورة "ص"  مشكلة اختالف المفسرين  32وتوضح اآلية 
حببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت أ يإنفقال ﴿  : فقد قال تعالى

ا )الخيل( هعرضب اشتغل أنه السلف و المفسرين  غير واحد من﴾، ذكر  ابجبالح
ا كما ل نسيان  با أنه لم يتركها عمد   والذي يقطع بهصالة العصر  حتى فات وقت

وب وذلك ثابت ر الغ بعد صالهاحتى  ة العصرالن صعيوم الخندق  يشغل النب
  .(3) نحيالصحي يف
 

--------------  
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1 - ABDELAZIZ (Zeinab), Le Qur’ān et la traduction en langue française 

du sens de ses versets, L’Association mondiale de l’appel islamique, Tripoli, 

Libye, 2002. 

2 - DAOUD (Boureima Abdou), Le sens des versets du Saint Qour’ân, 

Daroussalam, Royaume d’Arabie Saoudite, 2000.  

 المرجع السابق. ،تفسير ابن كثيرانظر  - 3

 

" أي صالة عن ذكر ربى" " أي الخيلحب الخير" " أي أردتحببتأ يفقال إن"
" أي استترت بما يحجبها عن ابجبالح" أي الشمس "حتى توارت" العصر

 (.1األبصار )

: ) عن ذكر  له. وقو  المالال : قر ( يب الخبت حبحأه : ) إني قول سدين الع
. تهضداء فريأت عن ذكر ربي و سهو تى حر يبت حب الخبحأإني  ول :يقربي ( 

هل التأويل. أ ذلك قال  يصر. بنحو الذي قلنا فعالصالة ن ذلك كان إل : يوق
 ةحيو نا حدثال : قة عبو زر أثنا حدال : ق بد الحكمعد هللا بن بثنا محمد بن عدح

ل أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقو ع سمنه أخر ص بوثنا أحدح قال : ير بن ش
الصالة  سمعت أبا الصهباء البكري يقول : سألت علي بن أبي طالب، عن :

الوسطى، فقال : هي صالة العصر، و هي التي فتن بها سليمان بن داود. و قوله 
يعني تغيبت في  : )حتى توارت بالحجاب( يقول : حتى توارت الشمس بالحجاب،

ى ـحببت حب الخير عن ذكر ربأ يإنقال ابن مسعود، في قوله : )  –مغيبها كما 
 ابجحتى توارت بالح(، قال : توارت الشمس. عن السدي )ابجحتى توارت بالح
 (.2( حتى غابت )

ما  "ل قوله تعالى : ثم ؛مذكور  ركناية عن غي الشمسنى ع: ي يو قال القرطب
وتقول  ؛ض ر األ رى ظهلأي ع (145) فاطر :  "دابةها من ر ظه ترك على

ت غبل إذا الفلو " تعالى : هاجت الريح باردة . وقال هللاي العرب : هاجت باردة أ
ى إنها ترم "حلقوم . وقال تعالى: لا سالنف غتلب يأ (183عة : ق) الوا "الحلقوم

 :ذكر. وقال الزجاج  م للنارد( ولم يتق32:  )المرسالت ر"بشرر كالقص
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-----------------   
 مرجع السبق .لا الجاللين،تفسير انظر  -1

 تفسير الطبري المرجع السابق.انظر  - 2

 
هنا  جرى ها دوق ، الذكر ليلأو د يءار إذا جرى ذكر الشمإنما يجوز اإلض 
تتار عن سوالتواري اال ،د الزوالعما ب ي. والعشي"بالعش":  لهيل وهو قو لالد

ب . وقيل : هو عقاله قتادة وك ؛جبل أخضر محيط بالخالئق والحجاب ، األبصار
 ا ألنه يستر ما فيهحجاب   يسم لليلوالحجاب ا ون قاف.دجبل  بل قاف . وقيل :ج

ان ان كان له ميدمن سليأذلك  وة. سابقالم في لالخي أي "توارت حتى "ل : ـ. وقي
 ؛ة قالمساب فيه ينيب عن عغتوارت عنه وت حتىفيه بين الخيل  ابقسدير يستم
  (.1س لم يجر لها ذكر )ن الشمأل

" بجاتوارت بالح"في  "التاء"على أن  او ستنتج من تلك التفاسير أن هناك إجماع  
و  .و أن هناك تفسير واحد يشير إلى أنها تعود على الخيل س"الشمتعود على "

ى  تعود علفي ترجمة حميد هللا "التاء"اآلتي: أن إلى الترجمة وجدنا بالنظر 
 :س" الشم"
 

« …….jusqu’à ce que (le soleil) se soit caché derrière son 

voile. »   (2 )  

 "حتى اختفت الشمس وراء حجابها"
 و تعود "التاء" في ترجمة األزهر على "الخيل" :

« ……..Il resta ainsi absorbé par le spectacle des chevaux 

jusqu’à ce qu’ils eurent disparu loin de sa vue. » (3 )  

ا عن نظره"  " و ظل هكذا مأخوذ ا بمشهد الخيل حتى غابت الخيل بعيد 
 

-----------------   
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 تفسير القرطبي المرجع السابق.انظر  - 1

 ، المرجع السابق.هللاترجمة حميد انظر  - 2

 زهر، المرجع السابق.األ ترجمة انظر  - 3
 

رت لخيل، إال أن المالحظة التي كتبتها غيو تعود التاء في ترجمة "ماسون" على ا
المعنى، حيث إنها تصورت أن الخيل بعد مرورها أثارت زوبعة من الغبار حجبت 

 الرؤيا عن سليمان عليه الصالة و السالم. 
« …….jusqu’à ce que ces chevaux aient disparu derrière le 

voile 1» )1(   
-----------  

1 – Cette expression désigne sans doute, un écran formé par le nuage de 

poussière soulevé par le galop des chevaux. 

 
 (1"حتى اختفت هذه الجياد وراء الحجاب )

--------------  
 خيل.عدو ال تشير هذه العبارة بدون شك إلى أن هناك حاجًزا من قد يكون من الغبار الذي أثاره – 1

 ة السابقة سنجد أن التراجم التي أوردناها تستند على تفاسيرو بدارسة األمثل
صحيحة إال أنها تختلف، فكل مترجم اختار الصحيح حسب فهمه للفاعل الذي 

 تعود عليه التاء في جملة "توارت بالحجاب". 
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-------------------------  
 المرجع السابق. ترجمة ماسون،انظر  -1

  
 الخالصة

 ذا البحث بعض األمثلة من ترجمة معاني القرآن الكريم و قارنا بينعرضنا في ه
الترجمة الحرفية و الترجمة التفسيرية، و ما الحظناه أن بعض األخطاء التي 

اطق ال تنقل الرسالة اإللهية بدقة و وضوح للقارئ النوردت بهذه الترجمة أو تلك 
لمتوخى من ترجمة مضمون الترجمة، ومدى إصابة الهدف ا بالفرنسية و كان

ا ا معاني النص القرآني بعيد   ي ف عن الصوابعـن الدقـة فـي بعض األحيان و بعيد 
أحيان أخرى. و قد توصلنا في هذا البحث إلى حصر بعض المشاكل )الترجمة 
 الحرفية و الترجمة التفسيرية، و مشكلة المشترك اللفظي، و خصيصة الغائية في

و  تفسير معانـي القرآن الكريم من الجانب اللغوي  لغة التنزيل، و االختالف فـي
بب الجانب النحوي، و مشكلة تعدد داللة المفردة في السياق القرآني( و التي تتس

ة في عدم ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية ترجمة صحيحة، و كيفي
صحيح معالجتها و التصرف حيالها لكي نصل إلى أفضل ترجمة تنقل المعنى ال

إلى الناطق بالفرنسية، و ارتأينا أنه من الضروري تدوين بعض المالحظات 
ا مع اختالف اللغة العربية  لتوضيح اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم، خصوص 

كما  عن اللغة الفرنسية فيما يتعلق بالحقول الداللية للكلمات في كل من اللغتين.
اعة المصحف الشريف بتكوين لجنة أوصينا بضرورة قيام مجمع الملك فهد لطب

ة للبحث في إعادة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية و إصدار نسخ
جديدة معدلة خالية من األخطاء، كما ذكرنا بعض اجتهادات قد تصوب المعنى و 
ذلك بعد عرضها على لجنة من المترجمين و المفسرين و المختصين في علوم 

 ظر فيها و دراستها و مناقشتها.  الدين األكفاء للن
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ل كما أود أن أشير إلى أن ما أوردناه من مالحظات على ترجمة حميد هللا ال تقل
 على اإلطالق من المجهود العظيم الذي قام به المترجم و لكنها محاولة لتصحيح
بعض ما ورد فيها من أخطاء. فإن مسؤولية نقل معاني القرآن الكريم و تصحيح 

الخاطئة عن اإلسالم والعمل على تخفيف حدة العداء لكل ما يمت إلى المفاهيم 
اإلسالم بصلة والمساهمة في هداية الناس إلى دين هللا الحنيف، هي مسؤولية 
ا على توفير  منوطة بالمسلمين كافة في كل زمان ومكان. فإذا ما تعاونا جميع 

اب، ة القراءة واالستيعترجمة صحيحة لمعاني القرآن الكريم متميزة بالوضوح وسهول
يد فإن ذلك ليس كفيال  بإيصال معاني القرآن الكريم وتعاليم الدين الحق لمن ير 

المعرفة فحسب، بل سيؤدي إلى تشجيع األلوف إن لم نقل الماليين العتناق 
 اإلسالم كنهج للحياة. و قد قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :

 " خيركم من تعلم القرآن وعلمه ".
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 المراجع 
 * التفسير 

اد ، موقــــع وزارة الشــــئون اإلســــالمية و األوقــــاف و الــــدعوة و اإلرشــــتفســــير ابــــن كثيــــر -1
 )المملكة العربية السعودية(.

http://www.al-islam.com 
و األوقــــاف و الــــدعوة و اإلرشــــاد  ن، موقــــع وزارة الشــــئون اإلســــالميةتفســــير الجاللــــي – 2

 سعودية(.)المملكة العربية ال
http://www.al-islam.com 

ألوقــــاف و الــــدعوة و اإلرشــــاد ، موقــــع وزارة الشــــئون اإلســــالمية و اتفســــير الطبــــري  – 3
 )المملكة العربية السعودية(.

http://www.al-islam.com 
اإلرشـــــاد  وي، موقــــع وزارة الشـــــئون اإلســــالمية و األوقــــاف و الــــدعوة تفســــير القرطبــــ –4

 ودية(.)المملكة العربية السع
http://www.al-islam.com    

 : ريفشموقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ال ،تفسير السعدي –5
http://www.qurancomplex.org 

 : ريفشموقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ال ،الميسرالتفسير  -6
http://www.qurancomplex.org 

 

 * ترجمة معاني القرآن الكريم

نقحـــة لترجمـــة حميـــد هللا، مطبعـــة  معـــاني القـــرآن الكـــريم،ترجمـــة  (،محمـــد)حميـــد هللا  – 1
 وإشــراف الرئاســة العامــة إلدارة البحــوث العلميــة و اإلفتــاء و الــدعوة و اإلرشــاد، طباعــة 

 اعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.مجمع الملك فهد لطبنشر 

 ، موقع األزهر :المعتمدة من األزهر ترجمة القرآن الكريم – 2
http://www.alazhr.org/Quran/ 

http://www.qurancomplex.org/
http://www.qurancomplex.org/
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