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 مقدمـــة
 

احلمددد  ب ال املنيدددلصال  امللددد ع  املبددد حم د ددده وصحبدددل  مددد    ملددد    ددد ص  
  س م أمل بني : 

يف بدال اممدم  فلملرتمجة  سدح ة مدو  سدلاال االلدلض احل دلات  املادثقا امل  دل
 سصحال مو سصال و ال اصنيلاف  املني وحم  اخلربات اصخا فة مدو ض دلاع  أ أىد    
 ق  كلوت املرتمجة يف احل لاع اإلس محة أهم دوامال احلفلظ د ه املرتاث املني مي 

  امل  ليف مل نيلمل امل  مي   لب ح     لطوي ه.

دد  الدد ص مددو ودد حم دلددواه املوسددطه يدددم م   جهدد   صددل عدد غ امليفدد ل يف ل م 
عدط  املنيدلمل اإلسد مي يبدا هم ض دلال   وربمد  ددرب  اضد ع مدو أ سد  ض كددلت 
املرتمجة املد  ل دت د كمدل ي دوض ملدوي  يوودع د مجحد  امدلات   مدو ى  دل ل كدت 
احل لاع اإلس محة بلملهتل د ه مجح  اصبداويلت   أسدهمت ب د ا مدا مب دوا 

 .(1)يف لبوي  امل لاع ام ابحة اصرب مة

 ددد    امل ددد مي مدددو أ اادددال املرتمجدددلت املددد  د فاهدددل مليفدددلت امليفددد ل  قددد  كدددل  امل
ام ايب   كددكملك كددل  أك  هددل مددو جهددة ضدد ل اصباهدد قال د دده و  دد   أ مجحدد  

                                                           

(مل ينيدد  ف ددال احل ددلاع اإلسدد محة د دده امليفدد ل  اسددا هلم   ددل   فل لدد  املواسددنية مبهددل يف مجحدد  امددلات املني محددة 1)
أ ددصح ض ددلام د محددة مبددطواع يف كالبددلت مدد اىي احل ددلاع  اصني فحدة ردد   فدد خت أ  لمددال د مددي جدد    بددال 

  املف   مو امليف بحال أوفبهم  ااج  د ه سصحال اص لض:
 زييف ي  هوو    ل  املني ل لبط  د ه امليف ل.-
 ا حم او    اإلس حم  املني ل.-
 ملوي  يووع  املني ل  أ ابل.-
 جواص سلالو   امل  لفة امليف بحة يف ادلية امله ق ام سط.-
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امل يفددددلت ام ابحددددة  لددددل ي ددددا املني يدددد  مددددو املابددددل ات ضددددوض سدددد  اهامددددلحم احل كددددة 
 ااساه اقحة املصلملع برتمجة امل     امل  مي  م ال:  

 امسددصلل املدد  كلوددت  اا  ل مجددة امل دد    امل دد مي:  ملهحددة املدد  اف   املنيوامددال
 أق لفحة مني فحة؟ أحم كببحة لبلاية؟ أحم سحلسحة اسانيملاية؟

  مل امه اف امل  سنيه اصباه قو   أ حت ح هل مو ى ض املرتمجة؟

 مل املط ق امل  س  هل اصرتمجو  يف  جندلز ل مجدلهتم: هدال هدي عد ق د محدة 
 زدلت ذالحة مبف اة مبهجحلً؟ل ازحم امل قة  اصوضودحة؟ أ  و

  مل مسلت املرتمجلت ااساه اقحة مل      امل  مي؟ 

 مل اآلقلا امل  ل لصت د ه ل مجة امل      أ أك   مو  ض    ده يو مليفة 
 أ ابحة؟ أ  مل املكت مي و أ  يرتلب د ه ذملك؟

 ل ا ددي ضدد  اع اإلجلبددة دددو كددال هددكه املابددل ات  ااسددة ض كددة املرتمجدددة 
     امل  مي  ااسة د محة جت ِّي أبنيل  ل ك احل كة امل  عيف ت ضحز ااساه اقحة مل 

ده ع ق    مو املزمل   أى جت مئلت املرتمجلت   اكصدت ض صدلً دد ًع مدو لدلاي  
ااضا دددلل امليفددد يب بلملنيدددلمل اإلسددد مي: )احلددد  ل امللددد حصحة  احل صدددة ااسدددانيملاية  

ذملدك يف مصلضد    اغ احل لاات اآلين (   ل هد  أهد افهل   لصدال اللع هدل    
 ق قة  ىلمتة.

ام ض: اسدداني خت ىلددلارت املرتمجدددلت ااساهدد اقحة   املددد  لثاج ددت بدددال 
ل مجددة املددبرت  ملددح  اصنيددغ   بددالة محددلل ف دد ع املددبربم امل دد  ين دددو اصرتمجددال   بددال 
ضني  املرتمجلت ببصب جهال اصباه قال بلإلس حم  بلمل يفة املني بحة   بال املرتمجة 

 لً ب وابط املرتمجة املني محة.احل ع ما اص ازمة مبهجح
امل دددلين: اسددداخ رت املطددد ق املددد  سددد  هل اصرتمجدددو  يف  جندددلز أدمدددل م  مدددو 



 -3- 

 مفددددلض ملا ددددال املنيدددد يب مل  دددد    امل دددد مي  اادامددددل  د دددده املرتمجددددلت ااساهدددد اقحة 
 امى     مو ليفحا مل رتلحب اصثقوا ملبوا امل     امل  مي.

  مت  ت يف لنيمحم اصفلهحم امل لمل : أبل  اللع  املرتمجلت ااساه اقحة   امل
اصيف وعة ضوض اإلس حم  أمههل: به ية امل      لصنيحة اإلس حم  وصح    كالبد  مل  يلودة 
املحهو ية  املبل اوحة   يف  بنيدل  املبدلع ددو اصنيدلين املنيربحمدة  امل دحم امل يبحدة امل درب  

 يف امل    .

 اخللمتة: د ضت ى  ة امل ااسة  مل قل   ملح  املص   مو والاج.

الصنيت امل ااسة مبهجلً للاخيحلً م لاولً املازمت فح  اصوضودحة يف املابل ض  ق  
 يف احل دددم  مل دددح  أقددد  فحمدددل لددد     فحددد  اصباهددد قو : مدددو جتدددلف  ددددو اصبهجحدددة 
 املني محة   الصلغ ملبطوع امل مصة يف    اا امض لحم املبلب ة  املل ول اصوا قة.

ت ااساهدد اقحة  فحمددل خيددرت ولددول اص ضربددلت  عددواه هل د دده املرتمجددل
 امىطدل  املدد   قنيدت فحهددل ف دد  اقالد  املص دد  د يف ضد    مددل ألددحح ملد  د د دده 
ا ددد  أم  دددة مدددو سدددت مليفدددلت ضحدددة بلإلضدددلفة  أ امل يفدددة امل لحبحدددة مليفدددة املرتمجدددلت 

 ام أ   ذملك د ه املب و املال : 
 املرتمجلت امصلوحة:  -1

مج : ا  ت ُا  ت أىطل هل  اص ضربلت د حهل د مصلع ع د مدو ىد ض لد  
 بلات   ملك  هحببج   قواوت برتمجة م ا  هوفمل  ملصحل  املرتمجة املل ح ة.

 املرتمجلت اإلجن حزية: -2

ُا دد ت أىطل هددل مددو ىدد ض جهددو  ُكددالا مددو: دصدد اب املبدد  ت )ل مجددلت 
منيلين امل     امل  مي(  . أمحد  مهبدل ) ااسدة ضدوض ل مجدة امل د    امل د مي(  قواودت 

   د  مدد   بددو ىددل  امللددل اع دددو رمدد  اص ددك فهدد  برتمجددة ل ددي املدد يو ا دد
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 ملطصلدة اصل   امله ي  بلص يبة اصبواع  ملصحل  املرتمجة املللاصة.
 املرتمجلت املف وبحة: -3

ُا  ت أىطل هل مو ى ض جهو  كال مو:  . زيبب دص املنيزيز )ل مجلت 
 قو  مدو امل      أ أيو؟(  مواي  بوكلت )امف لا اخللعئدة املد  يبهد هل اصباهد

ى ض ل مجلهتم(  قواوت اص ضربلت برتمجة  م  محح  اب احلحد اابل ت اصب  دة 
امللدل اع ددو رمدد  اص دك فهدد  ملطصلددة اصلدد   املهد ي  بلص يبددة اصبدواع  ملصحددل  

 املرتمجة املل ح ة.

سدددب ت كدددال أُ ب حدددة املرتمجدددلت )امل لحبحدددة  اإلسدددصلوحة  ام يدددة  امل  سدددحة(  -4
 م ضربة  أ مل اهل.

 اب لنيددلأ أسددثض أ  ي ددو  مددو  اا  امل لدد    أ  يني مبددل لنيددلأ مددل جه بددل 
  أ  يبفنيبل مبل ق  و و  د مبل  ف   احلم   اصبة يف املص    اخلالحم.
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 المبحث األول
 مناهج المستشرقين في الترجمة

 

 ذا كلوددت  قددة املباددلاج يف أيددة  ااسددة لاوقدد  د دده سدد مة اصددبهج اصاصدد  يف 
مة اصبهج يف املرتمجة  ي امسلع مل عمئبدل   أ ل مجدة مدل   مدو حب هل  فإ  س 
 مثة قصو ل أ  ا  هل.

فهال كدل  مدبهج اصباهد قال يف ل مجدة امل د    امل د مي مبهجدلً د محدلً م امدلً 
 مل و وض  أ ورت ق يب مو اصنيلين اص ا ع مل برت ام  ي؟

"  ذا أجددددلل مددددواي  بوكددددلت دددددو هددددكا املبدددد اض بددددلملبفي امل ددددلع   قددددلاً : 
أمنيبددت املبربدد  يف ع ااددم اصباهدد قال ملرتمجددة امل دد     د مددت أودد  مددو مددا اصم ددو 

 .(1)أ  حتلال د ه  اض ع يُْطَمث    ملحهل بال ل مجلهتم"

أمل امل واد  اصبهجحة املد  الصنيهدل اصباهد قو  يف ل مجدلهتم  قدل ت  أ هدكه 
 املباحجة اص سفة  فاام ال يف: 

 ىأواًل: ترجمة النص وليس المعن
يصدد   املاددزاحم اصباهدد قال قددكه امل لددد ع  اضدد لً مددو أمسددل  املرتمجددة املدد  مح اهددل 

ل دل  املرتمجدلت  ((امل د    مفبد اً ))عصنيلهتم  فصلسا بل  ل مجدة  ابد ت املد  مح دت اسدم 
 .(2)((امل     ل مجة))أ   ((امل    ))ااساه اقحة جتام  د ه دبوواهل بد

                                                           

 .1331وكلت  امف لا اخللعئة امل  يبه هل اصباه قو  ى ض ل مجاهم مل      امل  مي  ل( مواي  ب1)
(   ااكدددلً مبدددل  دددكه امل لدددد ع اصبهجحدددة املددد  املازمهدددل اصباهددد قو  يف ل مجدددلهتم جدددل ت لبدددمحة املص ددد  بدددد"مبلهج 2)

مجدلت ااساهد اقحة صنيدلين اصباه قال يف ل مجلت منيلين امل د    امل د مي  ااسدة للاخيحدة و  يدة"  ملدح  "ض كدة املرت 
 امل     امل  مي"    كا   مت احل كة يف ىلمتة املص   بد"اجلهال  املاهوي ".
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ال يدددكك  بنيدددش اصباهددد قال يف  ا ي الددد  اممددد  د ددده دبدددل يو املرتمجدددة  بددد
 م  ملت ل مجلهتم أهنم يرتمجو  املبرت امل   ين  ملح  منيلوح .

 جل  يف م  مة  . ص.  ا   ملرتمجا  اصبهواع بنيبوا :
))The Koran A new Translation(( 

 Classics Penguin Theحم يف ملب   يف س ب ة: 1391دلحم 

  دددلاس وبدددخة مدددو  يف  دددد ا  هدددكه املرتمجدددة اجل يددد ع قلددد ت أ  أقددد حم مل))
امل ددد    بلإلجن حزيدددة اصنيل ددد ع ..  أمددد  ت امل دددلاس حبدددوال  لفبددداية لفل يدددلً مل  دددب 

 .(1)((املبرت  أ لفبا ب ًا مو ل مجة

لنيم دددددت مدددددو ىددددد ض  ااسدددددل  " ي دددددوض جدددددلل بدددددال يف م  مدددددة ل مجاددددد : 
اصاوا دد ة  اصبددام ع حبحدد  أكددو  يف مبدداو  ل مجددة املددبرت   مل ددي ا  دد ث أت 

برت املف وبي املكت ياوىه ل د مي امل د    امل د مي ب دال أبنيدل ه امل يفويدة ل لا يف امل
 .(2)(( امل  ضحة  أ مليفة أى  

 هددددكا املددددبهج املددددكت سدددد    اصباهدددد قو  يلددددل حم قوابددددت د  يددددة  ف  يددددة 
 للاخيحددة  مليفويددة  فمددو املبلضحددة املف  يددة ا يدد ت أت  مف دد  مبدد م  م ددل   لكددلع 

حة د دده اإلميددل  بددلمل     امل دد مي كالبددلً املددبرت امل دد  ين  كمددل ل ددوحم املني حدد ع اإلسدد م
ف ي اً منيجزاً يف مجح  جواوص  جلمح  املصهد  دد قم  دجمهدم   للاخيحدلً قصدت دجدز 
املني ل أهدال املفلدلضة  املص مدة ددو  جلبدة املا د ت امل د  ين  دم بدث  يدثلوا ببدواع 
ة ملح  مو عصحنية املبربم امل   ين بال مو م ح   أ  لل ي لاب   أمدل مدو املبلضحدة امل يفويد

                                                           

 .33( أمح   ب اهحم مهبل   ااسة ضوض ل مجة امل     امل  مي  ل1)
 .39( سنيح  امل  و ت   ع لملحة ل مجة امل     امل  مي  ل2)
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فدإ  دجددز املني بحددة ب  ااهددل دددو امددي  مب ددال سددواع مددو امل دد    ملَدددَحبا زحم دجددز ماهددل 
مو امل يفلت   ذملك مسدصلل ك داع  مبهدل: مدغ املني بحدة بدلصف  ات  اصرتا فدلت لدل 
ملح  مل  م حال يف امل يفلت امى     مبهل اىا ف ببدل  اجلم دة يف املني بحدة دبد  يف 

 يفددوت مددو ضحدد  امل ددملا   املاددككا  املاثوحدد  امل يفددلت ام ابحددة   كددكملك املبربددلحم امل
 اإلفددد ا   اجلمددد  ولهحدددك ددددو امسدددلملحب املص محدددة   املبربدددلحم امللددد يف  امللدددو  يف 
املني بحددة املدددكت يبددمح ملدددصنيش املرتاكحددب بدددصنيش اخللددلارت املانيصايدددة املدد  لاجدددل ز 

 اصنيلين اصنيجمحة.

 ثانيًا: إغفال النص العربي في الترجمة
أكدددددرب ددددددلام أمدددددلحم اسدددددا  لق أدمدددددلض ي ملددددد  هدددددكا املدددددبهج ااساهددددد اقي 

بدددد هحلت املرتمجددددة لنيددددا ااوطدددد ق مددددو ام ددددال  اصباهدددد قال اسددددم املرتمجددددة  م 
اصرتجم  مل و ف  ع املابلا امل  كلوت  اا  ل مجة امل     امل  مي   كدكملك احلد ل 
ض  اإلس حم  اصب مال مل ل   ااسدة أ دال اصلدل ا ضد  اية  اكافدت بلملرتمجدلت 

 .(1) املف وبحب لين ا ج  بح و  دو د حم قبلدا  قلامل  مل ملص  أ  دربة 

 بلملال  فإ  املرتمجدلت يف اص ض دة ام أ كلودت ل مجدة ملرتمجدة  يد  ك دوين أ  
مل رتمجاال املوسحطاال )ل مجة  ت ايوا املف وبحة   ل مجة أو ايل أايفلبحا اإليطلملحدة( 

ة امل ددد  ملو فحجدددو  يف اص ض دددة امل لوحدددة كلودددت املرتمجدددلت ااساهددد اقحة ل مجدددة ملرتمجددد
 ملاالهي أ   سحطاهل )ل مجة جواص سحال اإلجن حزية(.

 ينيا ذملك أ  ام ال امل   ين وال ُميْففً  به ال ك ديا عدواض سدصنية قد     
  صل ضال  امل    املالس  ده  أ صح ُميْففً  به ال جزاي.

                                                           

 .22ابل  ل( يوهل  فول  امل ااسلت املني بحة يف امل س محة يف أ  1)



 -8- 

  أ جلودددب هدددكه املنيوامدددال املابلددداية فدددإ  بنيدددش اصباهددد قال كلودددت  دددم 
قدددم  أ  مفدددلض ام دددال امل ددد  ين م دددال اصباهددد ق  اقددد .  .   افددد  ىل دددة أ ت 

 اساو  املكت    ح بلع دد  د ده م دمو  امل د    امل د مي ددو ع يدم املرتمجدلت 
 .(1)اإلجن حزية  املف وبحة ببصب جه   بلمل يفة املني بحة

 ثالثًا: إعادة ترتيب سور القرآن
صرتمجدة  ل لحصهدل امم أ  قواد  املرتمجة لنيدا املادزاحم اصدرتجم و دال وربدلحم اصدل ع ا

كمدددل جدددل ت يف ام دددال   ذملدددك يف املدددبرت اإلوبدددلين ولهحدددك ددددو  ددد امة هدددكا 
 ااملازاحم يف امل اب اص  سة.

مل دددو اصباهددد قال جتدددل ز ا هدددكا ااملادددزاحم   ااضدددوا ينيحددد    املرتلحدددب امل ددد  ين 
مل بددوا  فبزدددوا وزدددلت عددهت يف ل مجددلهتم   سدد  وا مبددلملك ددد ع  أ دد ت أوربمددة 

حددب املبددوا امل   وحددة   كددث  اصددرتَجم ددد ع كاددب الا فددة  ملددح    هحلكددال الا فددة ملرتل
 كالبلً  اض اً.

 ق  وه ت وزدلت املرتمجلت ااساهد اقحة يف  ددل ع ل لحدب املبدوا امل   وحدة 
 يف اموبلق املالملحة: 

 أ د املرتلحب اصل في اصثقوا.

 املازحم ب  بنيش اصباه قال م ال: جواص سحال    اق   اب ت.

 املبز ض.ل د ل لحب املبوا  فم 

 ل مجة    اا  بلص  د ل مجة جو  اا  يال د ل مجة اياهلا  بال.

 جد د املرتلحب املالاخيي  فم م اضال امل دوع.

                                                           

 .33( دص اب املب  ت  ل مجلت منيلين امل     امل  مي  ل1)
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لدلاي  "امصلين لحدو  ا وومل كد  يف كالبد  املهدها  ب أ هكه احملل ملة اصباه ق
دددددلحم  "لددددلاي  امل دددد   "حم   لصنيدددد  مواعبدددد  عددددحفل  يف كالبدددد  1911دددددلحم  "امل دددد   
 "ضحدلع  مد "ص   اإلجن حزت  ملدحم مدوي  يف اجلدز  امل دلين مدو كالبد  حم  مو ق1313
 حم.1931دلحم 

حم  1343 ق  ادام  هدكا املرتلحدب املادلاخيي ا دح  ب عدا يف ل مجدة ددلحم 
املبوا امل   وحة لب بم  أ أاب  رمودلت لوافم ))ي وض ب عا يف م  مة ل مجا : 

د مبداب يو  أ املرباهدال د ضدمو فرتات اسلملة  م  اماب  اصا ض ة   قد  جني بدل 
((…ولول فرتع امل دوع ام أ املبوا املالملحة

(1). 

 :(2)مث يكهب ب عا ي لب سوا امل     ل لحصلً للاخيحلً  أ أاب  م اضال

 د اص ض ة اص حة ام أ   ل م سوا:

دددد 9دددد امل ددد ه 4دددد قددد ي  3( 3دددد1دددد اصددد ق  )2( 9دددد1دددد املني دددم ) اآليدددلت 1
ددد املزملزملددة 11ددد املاددال 11ددد املطددلاق 3ددد اصددلدو  9املهددم  ددد 3ددد املنيلدد  1ااوهدد اح 

د 19د دص  13د امد ه 11د ااوفطلا 19د امل حال 14د املنيل يلت 13دلمل لادة 12
ددد املواقنيددة 23ددد املطددوا 22ددد امليفلعدددددددحة 21ددد املبلزدددلت 21ددد ااوهدد لق 13املا ددوي  

دد 31مل د ا دد ا23دد املد محو 29دد امل حلمدة 23دد املبصدث 21د اص س ت 29د احللقة د 24
دد اإلوبدل  39دد اصزمدال 34دد اصنيدلاص 33( 13دد1دد )املني دم 32د املا ددددلق  31املبجم 
ددد 41ددد ا مددزع 41ددد امل ددوق  33د اصبدد   39( 99ددد9ددد اصدد ق  )33ددد اصطففددو  31
ددد 43ددد امل ددلف    41ددد اإلىدد ل 49ددد املددرب ص 44ددد املفجدد  43ددد املفحددال 42املص دد  

                                                           

 حبوملحة ك حة اآل ال د اجللمنية املاووبحة. 19( م  مة ل مجة امل     ملص عا  برتمجة  م  املنيصح ت  ل1)
 .411د19( ااج  اص  مة اصككواع ل2)



 -11- 

 د املبلع.43د املف م 49املفلحتة  

 اص حة امل لوحة   ل م سوا: د اص ض ة

ددد وددوح 94د امللددلفلت  93ددد امل  ددم أ  وددو  92ددد امل مدد  91ددد املددكاايلت 91
د  12د ل 11د م مي 11د احلج  93د املهني ا  99د ع  93د ق 91د امل ىل  99
د املف قدل  19د اموصحل  13د اص مبو  11د اص ك 19د اجلو  14د املزى ف 13ي  
 د امل ه .31د املبمال 13

 اص حة امل لمل ة   ل م سوا: د اص ض ة

د امل  حم 31د املب ال 39د اإلس ا  34د اجللقحة 33د فل ت 32د املبج ع 31
ددد 93ددد املزمدد  92ددد امل لددرت 91ددد مددلف  91ددد يوسدد  33ددد  بدد اهحم 39ددد هددو  33

د فدلع  أ  اص ا دة 99د سصث 93د يوو  91د املهوا  99د مل مل  94املنيب صوت 
 د امل د .32 د امونيلحم31د امض لف 31د امد اف 93

 د اص ض ة اص وحة  ل م سوا:

دد  مد  39دد اموفدلض 33دد اجلمنيدة 31دد املايفدلبو 39دد املصحبدة  34د املص  ع 33
دددد املطددد ق 113دددد املببدددل  112دددد احل يددد   111دددد امللددد  111دددد  ض دمددد ا  33
دد 113د امل ملدة 119د املبوا 113د اصبلف و  111د امضزال 119د احله  114
دد احلجد ات 114د املبلد  113د اصما بة 112املا  مي  د111د املفاح 111احلج 
 د اصلا ع.111د املاوبة 119

 ذ قب دم  114سدواع بد ًا مدو  111 ق  أ صح امل      فم هدكا املرتلحدب 
سددوا  املني ددم  اصدد ق   أ أابدد  سددوا   هددو مددل ا يني فدد  اصبدد مو .  مددل ا يني فدد  

ع مل      امل  مي د ه اصل   امله ي  مبك ض وا زي  بو قلبت املني ضة امىا 
 املبيب   ه اب د ح   س م د ه جربيال ضهت املحوحم.
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 هكا املرتلحب ااساه اقي   ح   ملح  ج ي اً   ج ي ه ملح  بل حح  
ف دد  سددصم اصباهدد قال   ملحدد  أبددو امل لسددم احلبددو بددو ضصحددب املبحبددلبوات يف كالبدد  

    د م وز مل   مو أع ف د وحم امل )) ذ ي وض:  ((املابصح  د ه ف ال د وحم امل     ))
 جهللدد   ل لحددب مددل وددزض مب ددة  ابادد اً    سددطلً  اواهددل    ل لحددب مددل وددزض بلص يبددة  

 .(1)((ككملك

   د املرتلحب املهلد ت )بزدمهم( .

 هدددو  أبددد ز د مدددلت ااوفددد ت اصبهجدددي يف املرتمجدددلت ااساهددد اقحة  ف ددد  
صدلً ىل دلً حم( أ  ي د  ل لح1391ضل ض املحهدو ت  ا   يف ل مجاد  اإلجن حزيدة )ددلحم 

ملبوا امل د     مل ي ادزحم فحد  د بدلملطص  د املرتلحدب اصلد في اصدثقوا  كمدل ىدلمل  فحد  
ل لحب املبز ض  املرتلحب املالاخيي املكت دمدال بد  بنيدش اصباهد قال   ادامد  ل لحصدلً 
م يصددلً مدد ااه د دده أمدد يو أضدد مهل: قلدد  املبددوا  عو ددل   امل ددلين: عددلد ية املبددوا 

اع امل لددداع  لا دددمو املنيبلددد  امك ددد  عدددلد ية  مث )بزدمددد (  فصددد أ ل مجاددد  بلملبدددو 
امعدددوض  امقدددال عدددلد ية  ه دددكا.  سدددول ادامدددل ه هدددكا املرتلحدددب امصاددد  يف دددد حم 
 دددددد مة امل ددددددلاس بلملبددددددوا املطوي ددددددة كددددددلملص  ع  املببددددددل    امصادددددد  يف هتحئددددددة امل ددددددلاس 

 .(2)ل ا حلً 

 قدد  ل لددب د دده هددكا امسددلع اصبهجددي يف املرتمجددة ااساهدد اقحة واددلاج مددا 
 محة  ذملك ببصب:د 

                                                           

 حم.1393امل له ع  ·ملف ال  ب اهحم(  با  حم  م  أيب ا1/132( املزاكهي  املربهل  يف د وحم امل     )1)
اصبادددد   ) 31املنيدددد   2  ر ددددة املصحددددل  33( فهدددد  اصلملددددك  وربدددد ات يف ق ددددحة ل مجددددة منيددددلين امل دددد    امل دددد مي  ل2)

 .133اإلس مي ب ب  (   أمح  مهبل   ااسة ضوض ل مجة امل     امل  مي  ل
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ددد اللملفاهددل املواقدد  املاددلاخيي  م ددال ل مجددة ب عددا املدد  جني ددت سددوا امل دد    1
سدواع   هدو دد   املبدوا اصلد في املدكت  مد  د حد  114سواع بد ًا مدو 111

 اصب مو  عواض مخبة ده  ق ولً مو املزمل .

د ى  جهل دو اصوضودحة املني محدة املد  لُ دزحم مب اددلع املدبرت اص ادول سدوا  2
  ل مجة أحم حب لً   مو جهة أى   لفاح بلبلً ا ييف م أملحم َ ْ ا ا و   املك ق أكل

 املهخلي يف املال ف يف املنيمال املني مي.

يني فهل للاي  د وحم امل د      هدو مدل  مل د افانيلض مه  ة أملحم املبرت امل   ين3
يبدددمه بلصهددد  ت املزاافدددة   ذملدددك أ  ل لحدددب املبدددز ض مل ي دددو يومدددلً بلد دددلً د ددده 

بدددددصب اللملفاددددد  مل رتلحدددددب اصلددددد في املادددددوقحفي  ا مدددددو  جهدددددة املبربددددد  املابدددددلقش ب
ااساهددد اقحة  م  ل لحدددب اصلددد   جدددل  مواف دددلً ملرتلحدددب سدددوا امل ددد    يف امل دددوح 

 أ كاصدددة  احملفدددوظ  يبددداصال ذملدددك مدددو لوجحهدددلت جربيدددال املددد  و  هدددل املبددديب 
مهلفهة يف املوضي بوض  اآلية يف م لهنل مو املبواع اصنيحبة مث اُلِّصت سوا امل     

   د ددم ذملددك مددو هنحدد  دددو املاب ددح  يف امل دد     هددو املددا  ع د دد  ضحللدد  
املرتلحب اصلد في   يف املنيدلحم املدكت لدويف فحد  ض د  زيد  بدو قلبدت دد خت  املبديب 

 .ق ا ع امل     ك   م لصلً د ه جربيال م لال كمل هو يف اصل   املحوحم 

ة املصهد ية صدو يط صهدل أمل ل لحب املبز ض ف ل  أعدص  مبدل ي دو  بإمد ا  ا  ايد
كدددل  أعدددص  مبدددل ي دددو   يف املوقدددت املدددكت ل ا دددحهل احللجدددة  م  امامددد  املصهددد ت
كدل  ودز ض امل د    مواف دلً  بلجلبم اصد يش فص د ا املد ا  املدكت مت دو مبد  ب د ا مدل

 .(1)مل ني ص
                                                           

 حم.1331منيلاف  امل له ع   اص اب املني يب مل 23(  م  ضبال أبو املني   امل      أ هلحم مباه ق  ل1)
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 المبحث الثاني

 خصائص الترجمات االستشراقية
 

امل د مي   كدكملك اصبهددج املدكت  ملنيال املصواد  ااساه اقحة  اا  ل مجة امل    
الصنيددد  اصباهددد قو  يف  جندددلز ل مجدددلهتم  ددد  ا   أ مددد   بنيحددد  مسدددلت املرتمجدددلت 
ااساهدددد اقحة  اخللددددلارت املنيلمددددة  ددددل   ذ مت ددددال املدددد  اف  ااساهدددد اقحة  اا  ل مجددددة 
امل     امل  مي أض  أهم أسصلل فبل  املرتمجة  بدال  ود  مي دو امل دوض د مد  بوكدلت د 

 بدددل ددددو املبدددصب يف فبدددل  املرتمجدددة  جددد وله ااجنيدددلً  أ هدددكه املددد  اف  حب))بثوبدددل  ذا 
 .(1)((بثك   لل ي ج   أ امل ني  يف مني فة امل يفة املني بحة

 بلإلضددلفة  أ مهدد    املدد  اف  ااساهدد اقحة  مددبهج املرتمجددة ااساهدد اقي 
فإ  هبلملك أسصلبلً أى   ق  أسهمت ب بط  اف  يف  ي لح م وملت املرتمجدلت 

  ((أدمددددلض هددددواع ميف ضددددال  ملددددح  جهددددو  أمبددددل  ال لددددال))ة  جني هددددل ااساهدددد اقح
 سددااج ه عصحنيددة ل ددك املنيوامددال د بوضددوح د بددلملوقوف د دده ىلددلارت املرتمجددلت 
ااساهددد اقحة مل  ددد    امل ددد مي   املددد  لام دددال مسادددال أسلسدددحاال لربهددد ا  مدددو ىددد ض 

 اصط صال املالملحال:

 المطلب األول: ضعف الترجمات
مجددلت ااساهدد اقحة  أ ب هبددة أ   قصددلت ف ددال ا  اددلص امل ددوض ب ددني  املرت 

د ه ضني  سدلب لهتل  بدال لبدام  ))ل مجة اساه اقحة ج ي ع هي امل ملحال اصاج   

                                                           

 .1331( مواي  بوكلت  امف لا اخللعئة امل  يبه هل اصباه قو  مو ى ض ل مجاهم مل      امل  مي  ل1)



 -14- 

مو هكا امل ني  مبول  جو هل   ا ي ال  امم  د ه املرتمجدلت اجل يد ع  بدال 
   املرتمجددة املواضدد ع لانيدد خت مل اب ددحح مدد ات  مدد ات ببددصب ضددنيفهل املصددل ت مبددك 

 .(1)((ل مجة أو اي    اي  املف وبحة أب ز امم  ة د ه ذملك  ا هتل   لني 

مل ددددو احللجددددة اصلسددددة هددددي  أ مني فددددة أسددددصلل ضددددني  مبدددداو  ل مجددددلت 
 اصباه قال مل      امل  مي   امل  يص   أهنل ل ج   أ امسصلل املالملحة:

 )أ( جهل المستشرقين باللغة العربية
مبدد مو  أ  م بحددو  د دده أقصاددت امل ااسددلت املا  ح حددة املدد  قددلحم قددل د مددل  

املبوا  أ  اصباه قال ا  ببو  يف املواق  امل يفة املني بحة  هي أ اع املنيمال املني مي 
 امسلسحة يف املرتمجة.

فصددددلمل مم مدددددو كددددال مهددددد  دلت امل ددددد   امل لملدددد  دهددددد   م سددددوحم فححبدددددل سدددددبة 
حم مل ي دددددو هبدددددلل ولددددد اين  اضددددد  مدددددام و مدددددو امل يفدددددة املني بحدددددة يف أ ابدددددل 1312
 .(2)بثس هل

لا  اصاهمددال بلملني بحددة  مددبهم مرتمجددو امل دد    يف أصلوحددل مدد  ب ايددة كمددل أ  سدد
 .(3)امل    امل لمو ده  مل ي وووا يا بو  املني بحة

 مل ل و اصني فة بلمل يفدة املني بحدة يف ف وبدل املد  اوا  دت  ملحهدل امل يدل ع يف ض دال 
ااساه اق بثف ال ضلًا مو أصلوحل  ف ت سلسي أب ز ا ا  ااساهد اق املف وبدي 

ت ل جم منيلين بنيش أجزا  امل     امل  مي م  لفبا املصح ل ت بنيد  ب سدلملة  املك
 أودل ا أسداطح  أ  )) أ أض  أ  قلا  ينياكا فحهل دو د حم  ل لو  املني بحدة قدلاً : 

                                                           

 .39( يوهل  فول  امل ااسلت املني بحة اإلس محة يف أ ابل  ل1)
 .113( ا. . سكا   ورب ع امليف ل  أ اإلس حم  ل2)
 .111( يوهل  فول  املبلبم  ل3)
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أضفددب بلملني بحددة عددحئلً   ا أفهددم مددل ي ددلض قددل   ذ مل لُدددَاح   يف عددصليب أت ف  ددة 
ملني بحددة   قد  أعدد ياا ك دااً مبددل ق ادد    صملاسدة امل دد حم أ  ااسداملغ ملاضل يدد  بل

دددو م ملفددل    د ددي  أ  أقدد  ملددك بددثوا  سدد  مين مل أاضددال يف عددصليب  أ ملدد  
 .(1)((أ  املهلحم   بثوا بنيح  ج اً دو اضا ض مني فة للمة قكه امل يفة

 يكهب جلل بدال  دلضب أضد ث ل مجدة مل  د    مل ف وبدحة  أ أبنيد  مدو 
 وبددحة املدد  سددص ت ل مجادد  قدد  قددلحم قددل مرتمجددو  ا ذملددك  فددا  أ  املرتمجددلت املف

 .(2) ببو  املف وبحة وفبهل أك   مو املني بحة  املني     حح

أمددل يف اإلجن حزيددة فح دد    اقدد   اسددت  ددلضب اصخاددلاات امل   وحددة اصبهددواع 
حم بثودد   هددال 1323يف وحويددوال دددلحم  The Religion of the Koranبلسدم 
 .(3)املني بحة

ني  اصني فة بلمل يفة املني بحة يف املني ي  مدو امىطدل  املب ويدة  ق  وه  أق  ض
  املل فحة  اصنيجمحة  امل املحة امل  اضاه ت قل املرتمجلت ااساه اقحة  م ال:

 ـ األخطاء المعجمية1
 )يف املف وبحة(

 مل   جلل بال =

فِرِِقومل  لنيلأ يف سواع )ملف (: ل جم 
ۢنبِِٱَِغا قاابِلِِِذلَّ  تلَّوۡبِِٱِوا

   منيبلهل: اص مو اصابلمح. Le croyant L’indulgent  بد: (3)ملف :
                                                           

(  امل ويدددت 113س بدد ة دددلمل اصني فددة ) 243 231اص دد ا   لددلاي  امل ااسددلت املني بحددة يف ف وبددل  ل (  مددو 1)
 حم.1332 –هد 1413

 .33  31( سنيح  امل  و ت   ع لملحة ل مجة منيلين امل     امل  مي  ل2)
 .33( دص اب املب  ت  ل مجلت منيلين امل     امل  مي  لطوا فهم  دب  امليف ل  ل3)
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  ل مجة اصنيغ املل ح ة مل    م  محح  اب:
Le Pardonneur des Péchés, l`Accueillant au repentitr       

ِِقُۡلنِاِ:يرتجم قومل  لنيلأ   َٰشا ِِِحا   بد: (91)يوس :  لِِلَّ

Révérence à Dieu, dirent - elles 

 حنبل ع ب  ق و. لنيا: ا
 اإلج ض  املانيربحم ككملك. Révérenceمو منيلين 

  ل مجة اصنيغ املل ح ة مل    م  محح  اب:
Elles dirent :A Allah ne plaise! 

يرتجم اآلية:  
ةِا ِِٱِِصۡبغا نِِۡلِلَّ نُِِواما ۡحسا

ا
ِِٱِِمنِاِأ ة  ِِلِلَّ ۡنُِِِصۡبغا َنا ُِِوا ِۥلا

َٰبُِدونِا    بد:(139)املص  ع: ١٣٨ِعا
Une teinture de Dieu! mais qui peut mieux teindre que Dieu, 
quand nous l`adoron? 

مل دددو مدددو ذا املدددكت مي بددد  أ  يلدددصع  ! منيبلهدددل:  دددصلمة )ل دددويو( مدددو اب
 )ي وِّ ( أف ال مو اب  دب مل ونيص ه؟

  املرتمجة املل ح ة مل منيغ مل    م  محح  اب:

Nous suivons la religon d’Allah! Et qui est meilleur qu` Allah 
en sa religion? C`est Lui que nous adorons. 

ِينِاٱ يرتجم:  َِّٱِنلَِّبَِّٱِلرَُّسولاِٱِياتَّبُِعونِاِذلَّ ّمِ
ُ
 بد:( 193امد اف: ) ۡۡل

en faveur de ceux qui suivent l`Envouyé, le prophète maternel.   
 املبيب اممومي )مو اممومة(   منيبلهل: ملللحل املكيو ياصنيو  امل سوض 

  املرتمجة املل ح ة مل منيغ مل    م  محح  اب:
ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré      

  يرتجم: 
اٱِإِنَِّ فا ةاِٱوِاِلصَّ ۡروا آئِرِِِِمنِلۡما عا ِ ِٱِشا    بد:(199)املص  ع لِلَّ

çafa et Marwa font portie des repérages de Dieu  
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  منيبلهل:    امللفل  اص  ع مت ال جز اً مو املني ملت امل  يلبنيهل اب.
  املرتمجة املل ح ة مل منيغ مل    م  محح  اب:

As Çafa et Al Marwah sont vraiment parmi les lieux sacrés d` 
Allah 

 )يف امصلوحة(
 مل   هحببج =

َٰتِ ِِمۡنهُِيدرتجم قوملد  لنيدلأ:   َٰت ِِءاايا ما ۡكا مِحُِهنَُِِّّمح
ُ
َٰببِِٱِأ برُِِۡلِكتا خا

ُ
أ ِوا

 ِ َٰت  َٰبِها   بد:(3) ض دم ا :  ُمتاشا
In ihm sind evidente Verse, sie, die Mutter des Buches, and andre 
mehrdeutige. 

  منيبلهل: فح   يلت  اض لت هو  امل ع امل الل  أى  ماني  ع اصنيغ.
  املرتمجة املل ح ة مل منيغ هي:

Darin gibt es eindeutige Verse, sie sind die Urschrift und andere, 
mehrdeutige. 

 مل   ا  ت بلات =
َٰنِا:يرتجم قومل  لنيلأ  ِيِٓٱُِسۡبحا ىَِِٰذلَّ ۡۡسا

ا
ِِِأ ۡبِده ِِۦبِعا ۡل  ِّمِنِاَِلا

ۡسِجدِِٱ امِِٱِلۡما ِِۡۡلارا ۡسِجدِِٱِإِلا اٱِلۡما ۡقصا
ا
ِيٱِۡۡل ۡكنااِذلَّ َٰرا ُِِبا ۡولا  ۥحا

  بد:(1)اإلس ا : 
Gepriesen sei der, der mit seinem Diener (d. h. Mohammed) 

bei Nacht von der heiligen Kultstaette (in Mekka) nach den 

fernen Kultstaette (in Jerusalem) deren Umgebung Wir gesegnet 

haben, reiste. 

 منيبلهدددل: سدددص ل  املدددكت ااحتدددال مددد  دصددد ه ) مددد ( يف امل حدددال مدددو م دددل  
 م ة(  أ م ل  املنيصل ع املصنيح  )يف امل  ع( املكت بلاكبل ضومل .املنيصل ع )يف 
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  املرتمجة املل ح ة مل منيغ:

Gepriesen sei der, der seinen diener des Nachts von der Al - 
Haram Moschee zur Al- Aqsa Moschee fuehrte, deren 
umgebung Wir gesegnet haben. 

 )يف اإلجن حزية(
 مل    اب ت =

ۡتلُوا ِ:قومل  لنيلأ يرتجم  لاۡيُكمِِۡيا َٰتِنااِعا   بد: (191)املص  ع:   ءاايا
To recite Our signs                   

  منيبلهل: يا و د ح م د مللبل.
   املرتمجة املل ح ة مل منيغ:

reciting to you Our verses (the Our`an)        
اِۡهبُِطوا ِٱيرتجم قومل  لنيلأ:      بد:(11ع: )املص     ِمۡۡص 

Get you down to Egypt 

  منيبلهل: اوزملوا  أ مل  )املص   اصني  ف(.
  املرتمجة املل ح ة مل منيغ: 

Go you dawn to any town  
 مل    . ص.  ا   =

مَِّيرتجم اآلية:   آءالُونِاِعا    بد:(1)املبصث:  ياتاسا
About what are they asking?                 

 عي  يبثملو . منيبلهل: دو أت 
  املرتمجة املللاصة مل منيغ:

About what they( most of them)question one another? 

وا ُِِثمَِّ:يدرتجم اآليدة  تِمح
ا
بياامِاٱِأ ِِلّصِ ۡبِل ِٱِإِلا َِِلَّ لا بوُهنَِِّوا َِِٰشُ نبُتمِِۡتُبا

ا
أ ِوا
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َِٰكُفونِا َِٰجِدِ ٱِِفِِعا   بد:(193)املص  ع: لۡماسا
Then resume the fast till nightfall, and do not approach them, 
but stay at your prayers in the mosques.                        
 منيبلهددددل: مث اسدددداثوفوا امللددددحلحم  أ امل حددددال   ا لصلعدددد  هو بددددال اسددددام  ا يف 

  دلا م )أ  يف   ل م( يف اصبلج .

  املرتمجة املل ح ة مل منيغ:

them complete your Saum (fast) till the nightfall, and do not 
have Sexual relations with them (your wives) while you are in 
i‘tikaf) (i. e. confining oneself in a mosque for prayers and 
invocations leaving the worldly activities) in the mosques. 

 ـ األخطاء النحوية2
 )يف امصلوحة(

 بلات مل   ا  ت =

َٰنِاِيرتجم ض ف اجل  )املصل ( يف أ ض سواع اإلس ا   ِيِٓٱُِسۡبحا ىَِِٰذلَّ ۡۡسا
ا
ِأ

ِِ ۡبِده    حب ف اجل  )م ( فلساخ حم املفنيال امل زحم(1)اإلس ا :  ۦبِعا
(reisen mit ينيا ااحتال م  = سلف  م    امللوال اساخ احم املفنيال  )

  ينيا: قل ه أ  مح  . Fuehrenاصاني ت 

 مل   جواص سحال =

نابۡتِِِإَونجم ) ْ ( اصخففة مو امل  ح ة  يف قومل  لنيدلأ: يرت   َاة َِِكا بِب ِلاكا
ِ ِِإِلَّ ا ِينِاٱَِعا ىِذلَّ بدا هِٱِها ُ   بدد: )ملدو(  ملحلدصح اصنيدغ:  ملدو  (143)املص د ع: لِلَّ

 كل  هكا )املايفحا( يص   أق اً مهملً  ا د ه املكيو ه اهم اب.

 فجل ت ل مجا :
Though (this change) seems a great matter unless unto those 
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whom God hath directed.            
  املرتمجة املل ح ة مل منيغ:

Indeed it was great (heavy) except for those whom Allah guided. 

ِاٱِإِنَِّ:يددرتجم ضدد ف املبلددب  املاوكحدد  )   ( يف قوملدد  لنيدددلأ  ِِِلِلَّ ِنلَّببباِ ِٱب
ِ ابراُءو     حبد ف املنيطد   املاخحدا )أ (  فجددل ت (143 )املص د ع: رَِّحبيمِ ِل
 ل مجا :

Or God is gracious and merciful unto man .                         
  املرتمجة املل ح ة مل منيغ:

Truly, Allah is full of Kindness, the Most Merciful towards 
mankind. 

 مل  . ص. حم. ا  ض =
ا:لد جم قوملد  لنيدلأ  نِاِما اَِِكا اةُ ِٱُِهمُِل َا بحكاِ:يف اآليدةۡۡلِ را ۡلُقُِِوا باَِيا ِما

آءُِ اشا هِِي ياۡختااُر باِوا نِاِما اُهبمَُِِكا اةُ ِٱِل َا َٰنِاِۡۡلِب ِِٱُِسبۡبحا َِِٰلِلَّ َٰب ا تاعا باِوا مَّ ِعا
   بد:(19)امل لرت:  يُِۡشُِكونِا

The false gods have no power to choose. 

حبمددل امل ددما ي جدد   أ فجنيددال امل ددما يف  ددم ينيددو  د دده اآل دد  املصلع ددة  ب
 .(1)اصا  ث دبهم مو املبلع

  املرتمجة املل ح ة مل منيغ:

And your Lord creates whatsoever He wills and chooses :no 

choice have they (in any matter): Glorified is Allah, and exalted 
above all that they associate (as partners with Him). 

                                                           

 .333    د ا  خنصة مو املني مل   ل(  املافبا اصحب1)
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ِينِاٱ ف اجل  )دو( يف قومل  لنيلأ: ل جم ض  نُِهمِِۡذلَّ تِِهمِِۡعا لا ِصا
اُهونِا حب ف اجل  )يف(   أس ط اسم اصو وض )املكت(  ( 9اصلدو : )٥ِسا

 هو امل ابط املكت ينيو  بلمل  حم د ه اصل ِّال اصه  يو بلملويال يف اآلية 
  كمل املواق  يف ب اية مج ة   ة اصو وض ((هم))املبلب ة   أس ط امل ما 

(  هي لفح  ااسا بل   ملحلصح اصبا غ مو املويال هم Butجل  ب  مة )
 املكيو يف   هتم  مهلض.

 فجل ت ل مجا :
But in their prayer are careless   

  املرتمجة املل ح ة مل منيغ:
Those who delay their Salat (prayer from their stated fixed times). 

 كه املص  ع ااساه اقحة جتله امل يفدة املني بحدة سدو    مو املنيبا   ل  لفبا
أهنل ب  ع مبداه فة لبدلي  اممد اخت ااساهد اقحة مدو ل مجدة امل د    امل د مي  م  
ااهامددلحم ااساهدد اقي بلمل يفددة املني بحددة قدد  بددلت د دده أعدد ه يف امل دد وال امىددايو  
 ف مدددل ي دددوض ملدددوي  يوودددع:"يف أ اىددد  امل ددد   املالسددد  دهددد  كلودددت منيربدددم املددد  ض
ام ابحددة لنيدد  ملادد اي  املني بحددة  املص ددوث اإلسدد محة يف منيلهدد هل املنيلملحددة   عدده  
امل ددد   املنيهددد    لوسدددنيلً يف لددد اي  املني بحدددة ضدددهت  ذا كدددل  مبالددد  امل ددد   كلودددت 

 املني بحة موض   ااسة يف اجللمنيلت امليف بحة املالملحة:

أمبرت احم  كوملو   كوملومصحل  كوببهلمو  ب  كبال   ب و    اهدلحم  أ يبدربه  
يددددد اجنو  ف واوبدددددل  جبحددددد   م سددددد و  م ولعدددددة  مددددد از  جدددددولحبجو  هدددددلض   

هددلمصواص  هلافددلا   هليدد ملربص  ه بددب ي  كححددال  ملحدد    ملحصددزص  ملحدد ز  ملحبجدد ا   
ملوفو  ملححج  ملب    ملحدو   ملكحدال  م ايد   مدليبز  ملوهبدرت  مح ودو  موورتيدلض  

  بددلاي   بلفحددل  موسدد و  مببددرت  وددلبو   وحددووربص  وحمددحجو  أ سدد و  أ كبددفوا 
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بولهفبددددرت حم  بدددد ال  ب وبدددداو   ا مددددل  سددددلوت أودددد ا ز  سددددلامب ل  س اموسددددل  
سددددداح بصول  سرتاسدددددصواص  سدددددح ين  لواوادددددو  لدددددوببجو  أببدددددلا  ب ببدددددحة  فححبدددددل  

 .(1)  ازبواص"

مل ددددو يصدددد   أ  هددددكا ااهامددددلحم ااساهدددد اقي بلمل يفددددة املني بحددددة كددددل  اهاملمددددلً 
 د   اجللمنيلت  اصنيلهد   اص اكدز  ك اسدي امل يفدة ع  حلً   ذ    املاوس  اص لين يف

املني بحددددة يف املص دددد ا  ام ابحددددة مل ي لب دددد  لوسدددد  وددددودي  يف عصحنيددددة املدددد اع امل يفددددوت 
 م  االدد    مبددلهج ل ايبدد    حبوقدد   ضحدد  ب حددت م دد اات لدد اي  امل يفددة املني بحددة 
 مبلهجهدددل قل ددد ع ددددو ل دددويو رددد   قدددلاس جحددد  ملبلدددول املني بحدددة ولهحدددك ددددو 

خلددرت يف د ددوحم املني بحددة  اإلسدد حم  م جنيحددة د محددة مل يفدد ل فحهمددل  مباهدد ق ما
 ل في  ع ملة  اض ع د ه مف  ات مبهج املبدبة ام أ مدو  ااسدة امل يفدة املني بحدة 

 :(2)يف م ض ة امل حبلو  جبلمنية كمربص ملصحل  ذملك

 د امل يفة املني بحة املفل ه )اص اع: ايووز(1

  (كالب : مصل س امل لاس )الالاات مو املهني   املب 

  ا ع )سلدة  اض ع مل ال  اع( 11  املفلال ام ض: 

  اسلً )سلدة  اض ع مل ال  اع( 19  املفلال امل لين: 

  ف     )املبصب: محلل اص اع(  املفلال امل لمل : 

 د امل يفة املني بحة احل ي ة )اص اع: هوب بز(2

 كالل هب   باي : ام ل املني يب  اإلس حم مو ى ض املبلول

                                                           

 .19-13( ملوي  يووع  املني ل  أ ابل  ل1)
  دمددل ع املص دد  املني مددي جبلمنيددة 133-113( دصدد امل طح  املطحصددل ت  اصباهدد قو  املبددلع و  بلإلجن حزيددة  ل2)

 حم.1331–هد 1411اإلملحم  م  بو سنيو  امل س محة بلمل يلخت 
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 س  ده   امل    املنيه يو( ] بلملف وبحة[)مو امل    املال         

  اسلً )سلدة مل ال  اع( 19  املفلال ام ض: 

  اسلً )سلدة مل ال  اع( 11  املفلال امل لين: 

  ف  )املبصب: محلل اص اع(  املفلال امل لمل : 

 د امل واد  املني بحة  امل     )احمللض : أض  املط صة املني ل(3

  ا ع يف امسصوغ 3)امل واد (   املفلال ام ض: 

  اع  اض  يف امسصوغ1)امل واد (   فلال امل لين: امل

 اسددددل  يف امسددددصوغ )مابنيددددة  2املفلددددال امل لملدددد :              )امل دددد   ( 
 أسلبح  ف ط(

 د اإلع اف:4

سددلدلت  3ل مجددة مددو املني بحددة  أ اإلجن حزيددة  بددلملني    املفلال ام ض:   
 لً(ف ط )احمللض : أض  املط صة املني ل اصككوا سلب                  

 سلدلت ف ط9ل مجة مو اإلجن حزية  أ املني بحة  املفلال امل لين:

 سلدلت ف ط 4كالل م لملة )ل  ي (    

 )اص اع ايووز(   

 سلدلت ف ط 4ل مجة مو اإلجن حزية  أ املني بحة  املفلال امل لمل : 

 )احمللض : علملصة  جن حزية(   

 سلدة ف ط 31د   املبلدلت مل ببة اجللمنيحة:    

 اإلسالم)ب( الجهل ب
مل ي دددو املني دددل  رلوصدددلً مل لدددوال دبددد مل أع دددم د ددده اصباهددد قال ملدددط ح 

 ا   أسدددصلل سددد طلهتم فحمدددل خيدددرت اإلسددد حم  أ أمددد يو  ((أدددد ا  اإلسددد حم ا دددواع))
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 يبدد ا أ  ل دد أ يف كدد حم ولقدد  مددو امجلوددب دددو امل يفددة ))ضدد  مهل ب قددة يف قوملدد : 
 ا ملددك بنيدد  ق حددال أودد  الطدد   املني بحددة عددحئلً مددو متىددك املابددلقش يف اإلسدد حم  ا بدد

 أ  مدد  ة هددكا اخلطددث دبدد ه  أ جهددال اإلسدد حم أ  جهددال امل يفددة املني بحددة   بني ددهم 
 ه هدل د  هدو مدو اصباهد قال د مود  يبداربه  أملفلوهدل  ا يادك قهل  ا يبفدك  أ 

 .(1)((ملصلقل مو  اا  ولول امل واد   املرتاكحب

ضدددوض اإلسددد حم )اجلهدددال   يصددد   أ  املدددا زحم بدددال سصدددديب أىطدددل  اصباهددد قال
بلمل يفددة املني بحددة  اجلهددال بلإلسدد حم( م جنيدد   أ أ  اجلهددال بلملني بحددة ي ددو   أ اجلهددال 
بلإلس حم  فمو مل  بو مليفة امل     فمو ما احملامال أ  ي ال ض ح ا   جوه ه  

  مو مل ي ال جوه ه  ض ح ا  فمو ما احملامال أ   بو املانيصا دب .

ث  اجلهددال بلمل يفددة املني بحددة هددو املبددصب املوضحدد  مل ددو مددو اخلطددث متلمددلً املربددو بدد
 اا  جهال اصباه قال بلإلس حم  مل   كلووا د ه جهال بلإلس حم  ا مهنم كدلووا 
بنيحدد يو دبدد  كددال املصنيدد   بددال د دده املني دد  مددو ذملددك متلمددلً ف دد  كددلووا يف  اى دد   
 فددإذا اأ ا  فهمددوا امل  حددال لددل كددل  يدد  ا ضددو م    ذا مل يني فددوا عددحئلً دددو اإلسدد حم

 .(2)بو ف   يبلً  فمل ذال  ا مهنم أاا  ا أ  ا يني فوا دب  عحئلً 

ي وض امل ا باكلسصلا: "   امليف ل مل يفهم اإلس حم د ده ض ح اد  أبد اً  
بددال  مل  ددل ض ذملددك مط  ددلً   ضددهت ىدداع املبلددلا  امل  اددال املددكيو كددلووا ينيحهددو  

أيب قد ع  أ  بدومل  د ه م  بة مو اإلسد حم مدو أم دلض: يوضبدل امل مهد ي  لحدو  ا 
امللددددح  ين  مل يام بددددوا مددددو   اال جددددوه  اإلسدددد حم  دربمادددد    املدددد  لام ددددال يف 
املبمو  أ اب املواض  امض    ملنيال ذملدك ي جد  أسلسدلً  أ أ  امليفد ل اصبدح ي 

                                                           

 حم.1312–  ه1392  امل له ع 133-139عحال ىلوم   ل ( دصلع  مو  املني ل   ض لام اإلس حم  أبل1)
 .24ل( ا. . سكا   ورب ع امليف ل  أ اإلس حم  2)
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!! بثسددخ  امقددواض (1)قدد  اكافدده ملنيدد ع قدد    عوي ددة باهددوي  اإلسدد حم  م سبدد 
 .(2)ح ع"    أ  ي    وفب  دبل   ااسة هكه املني 

فلدددواع املني حددد ع اإلسددد محة املددد  عدددلدت يف امليفددد ل وهددد  فحهدددل اصبددد مو  
ما د يو يف عدي   اضدد  هدو دصددل ع ام دبلحم  فدرتاهم يف أوهددو ع ا اود  ينيصدد    
ق قددة   ددة هددي: لافلمددل    مدد   أبومل ددو  مث  ددلا ملدد يهم   ددة ك دداع بنيدد  ذملددك 

  ل مدل يزيد  ددو ق قدال ضلي  م يف هكا املأُ حب م دم حة لطوا عصحنيحة   ق  
 .(3)  لً 

 ملددددح  اممدددد  قل دددد اً د دددده اصلضددددي ف بددددب  بددددال كمددددل ي كدددد  اصباهدددد ق 
 .(4)اصنيل   جلل بال أ  امليف ل مل يزاض  هال اإلس حم

 )جـ( اختالف طبيعة اللغات
ميحددال ك ددا مددو املصددلض ال يف د ددم امل يفددة  أ اسددا لملة و ددال وددرت مددو مليفددة  أ 

ام دال   مدو مث يد    دد حم  م دل  املرتمجدة   أى   وربد اً مللدنيوبة و دال ىلدلارت
 يددكهصو   أ أ  هبددلل عدد  علً مل رتمجددة يبدد ا أ  لاددواف  يف ضددلات ك دداع  ملددكملك 

 .(9)((ل مجة مل ا ُيرتجم))مل يهم مصلض  ماني  ع يف 

                                                           

 ( ضبب زدم امل لاال.1)
 .1زيبب دص املنيزيز  ل مجلت امل      أ أيو؟ ل ·( و   دو  2)
 .43سكا   ورب ع امليف ل  أ اإلس حم  ل · ·( ا3)
 .93  ل( سنيح  امل  و ت   ع لملحة ل مجة امل     امل  مي4)
امل املدددة   :( ي خدددرت جدددواص موودددل  املبرب يدددلت امملبدددبحة املددد  لبفدددي عددد دحة املرتمجدددة أ   م لهندددل يف أابنيدددة جواودددب9)

جدواص موودل   اصبدلاال املبرب يدة يف املرتمجدة   :ااجد  ·املرتكحب املب دوت  اىدا ف ا   املنيدلمل  لنيد   احل دلاات
 حم.1334 –هد 1419ام أ برتمجة ملطفي زياوين   اا اصباخب املني يب  با ت  املطصنية 
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 يف ضلملة املبلول اص  سة بلفة دلمة  املبرت امل   ين بلفة ىل دة فدإ  
حلددددة امل يفددددة ل ددددو  ف يدددد ع م  املاددددثقا  م ددددل  املرتمجددددة لددددز ا  اسددددا لملة  م  ىل

املنيمحددم مل  مددة املددوضي يدد لصط ب يفددة املابزيددال  ذملددك املاددثقا املددكت يبددمح  ف ياجددوف 
عحو  بلملب   فح وض: " ي لصط ذملك املب   االصلعلً  قح لً ب يفة املابزيال ذاهتل  أت 
بلملني بحددة   مددو هبددل ا عدد دحة مل رتمجددلت مددو املبلضحددة اصكهصحددة  ددد حم جدد  اهل مددو 

ة املط بحة.    مليفة مو امل يفلت ل و  م  سدة ضدال يدا  م قدل اب   مل دي املبلضح
يا  م قل اب يبصيفي أ  لا  ه بدصنيش اخللدلارت املد  ا لوجد  يف أيدة مليفدة للملحدة 

 .(1)د حهل"

ببددصب  اات   ((مددل ا يددرتجم)) اعدك أ  املددبرت امل دد  ين يددث  د دده اأع 
لو دددة  مف  الدد  املواسددنية  لدددل ا ك مللدد  امل دد ع  لنيصاالددد  اصهدد ووة  ل اكحصدد  اصخ

وربددا ملدد  يف أيددة مليفددة أىدد    ملددكملك  مدد  اصبدد مو  د دده أ  كددال مددل ي اددب دددو 
امل     يف امل يفلت امى   فهو ملح  ق  ولً أب اً  بدال هدو لفبدا مل  د     أ  منيدل  

 .(2)مل   أ  لني ي  ب   أ  ع ح أ   ااسة  أ ما ذملك

وفبدهم )جدلل بدال(  أ دد حم  ق  أعلا بنيش اصرتمجدال مدو اصباهد قال أ
قد اع امل يفددلت اصددرتجم  ملحهددل د دده و ددال عص دلت اصنيددلين امل  دداع املدد  لهددامال د حهددل  

 .(3)كال  م ة ق  وحة  كمل أ  ل ك امل يفلت ملحبت يف ق ا  املني بحة بلصف  ات

 أ جلودددب ذملدددك فدددإ  ىلدددلارت املني بحدددة مدددو ضحددد : املنيددد     د مدددلت 
                                                           

 حم.1339   اا اآل ال با ت  املطصنية ام أ 99( ف ياجوف عحو   كح  وفهم اإلس حم  1)
(  49  س بدددد ة  دددددوع احلددددم  اابطددددة املنيددددلمل اإلسدددد مي )33  31 ضددددش مفرتيددددلت(  ل(( املصدددد اا ت زهدددد ا   2)

 حم.1399–هد 1411
 .311( سنيح  امل  و ت   ع لملحة ل مجة امل     امل  مي  ل3)
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ملا ددد مي  املادددثىا   احلمدددال د ددده اصنيدددغ  اإلدددد ال   اجلدددب    امللدددحع امللددد فحة   ا
 املاوس    ااعا لق ... خل  مت و املني بحة مو أ ا  اصنيلين د ده حندو  قحدم لفا د  

  ملح  املني ي  مو امل يفلت احلحة.

لددل ي ددط  منيدد  اصددرتجم  أ اسدداخ احم أك دد  مددو ك مددة ملهدد ح منيددغ اصفدد  ع 
 امل   وحة املواض ع م ال:

 يف امصلوحة يف اإلجن حزية
                   To be niggardlyال خب

           To be extravagantأس ف 

               To confer a benefitموة 

                 To cause deathأملت 

 those amongمرتفحهل )أم ول(        

them who are given the good 

things of this life                       

 einer geizig ist            خبال    

          verspottet wurdenاسُاهزس 
  verkenhrten sieُوِ ُبوا            

  sich wieder  
 bringt keine schadeا ُلْز      

über mich                                  
 bittet euerem Herrnاسايفف  ا     

um verzeihung                          
 ergeht unsere letzteأم ول مرتفحهل 

Warnung an die Üeppig darin 

Labenden Er runzelte die Stirn 
 Er rnzelte die Stirnدص          

مل و هبلل بنيش اصه  ت املبلمجة دو اىدا ف امل يفدلت اجتد   دل َضد   
 (1)د محلً م ضحلً  م ال:

                                                           

– ه1422( 311  ر ددة املفحلدددال )13-14( أمحدد  لهددلبل   دددنيوبلت يف ل مجددة امل ددد    امل دد مي  أ ملويلهتدددل  ل1)
 حم.2111
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 د محلل املرتا ف1

ُِٱُِهوِاضلاً  أملحم ل مجة  قح ة مل ومل  لنيلأي   محلل املرتا ف  ِلِلَّ
َٰلِقُِٱ  .(24)احله :  ۡۡلاارِئُِٱِۡلخا

 Teremtengفلمل يفددة ام يددة ملددح  فحهددل  ا ك مددة  اضدد ع  ددكا اصنيددغ  هددي 
مل ددد  اصنيبحددال   كددكملك اممددد  يف  create امل يفددة اإلجن حزيددة لنيددد ف فنيددً   اضدد اً: 

 د املني ي  اصانيل  د امل محو  امل ضحم. اممسل  اصها ة: امل  ي   اص ا ا

ددددد  اات أمسددددل  امددددد حم مددددا اصني  فددددة يف امل يفددددة ام ابحددددة م ددددال: أمحدددد   2
  لحل  عنيحب  زي   دل    و   ق ي .

 د املاثوح   املاككا3

ا لنيدد ف بنيددش امل يفددلت ام ابحددة ضددما اص ودد  اصخلعددب  ففددي امصلوحددة 
خلعدب   كددكملك اإلجن حزيددة لبددانيمال ( مل مددكك   اص ودد  اصduيبدانيمال امل ددما )
(   يبددانيمال te(.  يف ام يددة كددكملك يبددانيمال امل ددما )youضدمااً  اضدد اً هددو )

 ( مل  املة د ه امليفلاب اص و   اصكك .oامل ما )

 د اإلف ا   املا بحة  اجلم 4

ا لنيددد ف ك دددا مدددو امل يفدددلت ام ابحدددة ضدددملا  اص دددغ  فانيدددرب دبهدددل ب دددملا  
 اجلم .

 ي: الترجمة الحرةالمطلب الثان
 ذا كددددل  ااساهدددد اق هددددو املوملحدددد  املهدددد دي حل كددددة اجلدددد ض املابلددددات ضدددد  
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  فدددددددإ  مدددددددح  ه  وهدددددددثل  يف ض دددددددو امل هدددددددوت املبلددددددد اين (1)اإلسددددددد حم  كالبددددددد 
 اإلي يوملوجحة امليف بحدة  قد  أى د  مبدلهج اصباهد قال د  مبهدل مدبهجهم يف ل مجدة 

بددل  قواددد  املص دد  املني مددي  امل دد    امل دد مي د ملا ددك اإلي يوملوجحددة لددل أ    أ ف
 املايفلضي دو اصبهجحة املني محة   ق ب أ وض املص   املني مي اأسلً د ه د دب  

 .(2)  ض  اافرتاضلت اصبص ة امل  لوجِّ  دم حة املص  

 قددد  كلودددت املرتمجدددلت ااساهددد اقحة مل  ددد    امل ددد مي م دددلًا بدددلازاً مل نيهدددوااحة 
املددددبرت امل دددد  ين  لددددل سددددوةل  اصبهجحددددة اص فودددددة بل دددد ف ااساهدددد اقي يف لهددددوي 

املايفلضي دو أ وض دم حة املرتمجة  أى قحلهتل  فجدل ت ل مجدة ضد ع     قحد  أ  
 املازاحم مبهجي  بصهل املابلقش  املا لال.

 جتبد ت املنيهدوااحة اصبهجحدة ملرتمجددلت اصباهد قال مل  د    امل د مي يف ددد   
 مو املربواه   مبهل:

 أواًل: الحذف
مو   مجل  ملآلية اصرتمجة     املا ح  مب ادلع دم  اصرتمجو   أ ل  مي م 

ل مجة ب حة مف  اهتل مبل ل حف   أ اصنيغ مو لفلح ت. ي وض يوهل  فول يف 
 مل ي و أمحبًل  ذ أمفال ل مجة املني ي  مو "لني ح   د ه ل مجة ف يم  ي  ك وين: 

ال اصف  ات  كمل مل يا ح  بث ال املبحلق   مل ي م  زوًل خلللارت امس ول  ب
                                                           

  رمدددد  اص ددددك فهدددد  ملطصلدددددة 41( دص امل اضددددي دص احملبددددو  امليفددددلاع املابلدددداية د دددده أ ددددلملة امل دددد    امل دددد مي  ل1)
اجدب  1-3     د ومد   اص يبدة اصبدواع )اصل   امله ي   ضمو و  ع دبلية اصم  ة املني بحدة املبدنيو ية بدلمل 

 حم.2111أكاوب   3 –سصامرب  31هد  1421
دمدددل ع املص ددد  املني مدددي جبلمنيدددة 131  139(  مددد  ى حفدددة ضبدددو  أزمدددة ااساهددد اق احلددد ي   اصنيل ددد   ل2)

 حم.2111-هد 1421اإلملحم  م  بو سنيو  اإلس محة بلمل يلخت 
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أدمال جه ه اساهفلف م مو  ف  ع كال  ية مو كال سواع مث ل مجاهل  ففي 
م ً  )املرتقحم احلل  مل       ملح  عصنية بحص حلو ا أت سواع  114املبواع 
ا مزع(  

ۡيلِ  ة ِِّلُِكِِِّوا زا ةِ ُِهما زا حما ِيٱ١ِِل اعِاِذلَّ َِِجا ال  هُِِما دا دَّ ٢ِِۥواعا
ُبِ ۡسا نََِِّيا

ا
ُِِأ الا هُِِۥِٓما ا ۡخَلا

ا
  أ ا  .. )املكت سحخ  ه ململ (  اآلية ٣ِۥأ

 .(1)ف كف )ضبب(  بكملك أدطه د   اصنيغ اص ا  مو اآلية متلملً"

 ملدح  هددكا املبددوغ مددو املنيهددوااحة اصبهجحددة قل دد اً د دده املرتمجددلت امل  ميددة يف 
اص ض ة ام أ  امل لوحة  بال ميا   أ اص ض دة احل ي دة  اصنيل د ع كدكملك  ففدي ل مجدة 

  ت اإلجن حزية: ا   املحهو 

ۡب ِِ:د ضكف املو   )مجحال( مو قومل  لنيلأ يف سواع يوس  ِفاصا
ِيل  ِ  patient But I will be  فجل ت املرتمجة: (19)يوس : َجا

بببنِِۡتابببۡدُعوا ِددد ضددكف املفنيدددال )لددوأ( مدددو قوملدد  سددص لو :  ۡدبابببرِاِما
ا
ِأ

َِٰ ّلَّ تاوا    فجل ت املرتمجة:(13)اصنيلاص: ١٧وا
Shall claim him who had turned his back on the true faith.   

نِِۡذاۡرِنِد ضكف احللض ) ضح اً( يف قومل  لنيلأ لاۡقُتِِواما اِخا ١١ِواِحيد 
ۡلُتِ عا ُِِواجا ِِۥلا ال  اِما ۡمُدود   (12  11)اص ق : ١٢ِمَّ

 فجل ت املرتمجة:
leave to me the man whom I created and  
endowed with vast riches. 

افب املابزي  )سص لو ( مو قومل  لنيلأد  س لط مل نِاِما َِِِكا نِلِِلَّ
ا
تَِّخذِاِأ ِيا

                                                           

 .3 محة يف أ ابل  ل( يوهل  فول  للاي  امل ااسلت املني بحة  اإلس1)
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لا ِدِِمن َٰناهُِِوا    فجل ت املرتمجة:(39)م مي:  ۥٓ ُِسۡبحا
Allah forbid that he Himself should beget a son. 

 د مل يرتجم ض ف )املبو ( يف أ ض سواع امل  م.  اكافه برتمجة )امل  م(

 ثانيًا: الزيادة
جلل بال املرب ف )يف حلربة مو امل حال( يف ل مجا  قومل  لنيلأ  ي ح  =
َٰنِا ِيِٓٱُِسۡبحا ىَِِٰذلَّ ۡۡسا

ا
ِِِأ ۡبِده ِِۦبِعا ۡل  ۡسِجدِِٱِّمِنِاَِلا امِِٱِلۡما ِِۡۡلارا ِإِلا

ۡسِجدِِٱ اٱِلۡما ۡقصا
ا
   فجل ت ل مجا :(1)اإلس ا : ۡۡل

O transcendance de celui qui fit aller de nuit, en un instant de 
la nuit, Son adorateur de l’oratoire consacré à l’oratoire ultime. 

اكاِِِإَوذاا:يزي   ا   مج ة )قال  م( يف ل مجة قومل  لنيلأ = ل
ا
أ ِِعباادِيِسا

ِ ّنِ ِِعا ِ ِفاإِّنِ    فجل ت ل مجا :(191)املص  ع:  قارِيب 

When My servants question you about me, tell them, I am 
near. 

 ثالثًا: تجاهل خصيصة النظم القرآني
امدددم أ  ااساهددد اق قددد  اهدددام بدددصنيش املابدددل ات امل يفويدددة احل ي دددة ملبرب يدددة 

  فإوددد  مل ينيددد  اهاملمدددلً خللحلدددة (1)امل مدددوز  املني مدددلت  مدددل بحبهدددل مدددو د قدددلت
                                                           

بدددال هدددي وربدددلحم مني ددد  مدددو  "ملحبدددت فه سدددلً أ  م  ةودددة أ  كحبدددلً مل   مدددلت"( ي دددوحم هدددكا املابدددل ض د ددده أ  امل يفدددة 1)
املني قددلت بددال امل مددوز  امعددحل   امل  مددلت   أ  هددكا املبربددلحم وربددلحم  اسدد  مددو املصددغ  املرتاكحددب  خيا دد  يف كددال 

 ·مليفة دو أوربمة سلا  امل يفلت امى  

   يباربم هكا املببم اصا لمال ق قة أوواغ 31  19-13وول   اصبلاال املبرب ية يف املرتمجة  لجواص م :ااج 
 مو املني قلت:

 د املني قلت بال امل مز  م ملومل  )املني قة امل املحة( 1
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 املببم  املبربم امل   ين.

 هددددكه اخللحلدددددة امل   وحددددة ملحبدددددت د ضددددلً وله يدددددلً  أ  مب دددده جلوصحدددددلً يف 
   بدال هدي جدوه  اخللو دحة امل   وحدة   مبدلط املافد   امل يفدوت اصنيجدز مل دبرت امل   

 امل   ين.

 املددددبربم امل دددد  ين هددددو أسدددد ول املاددددثملح  اصافدددد   يف  ددددحلمة اجلمددددال   ببددددل  
املرتاكحب   ع اام ام ا  يف  علا   م مو اص  مة بال اصنيدلين   م اددلع اصنيدلين 

  امملفلظ ص ا ه امضواض  اصواق .

 تعدد نظام ترجمة أسماء السوررابعًا: 
مل ي ادددزحم اصباهددد قو  وربلمدددلً منيبحدددلً يف ل مجدددة أمسدددل  املبدددوا  فصحبمدددل يدددرتجم 
بني هم منيلين أمسل  املبوا  أ امل يفلت ام ابحة  فإ   ى يو يرتمجو  بنيش أمسل  
املبوا ف ط   يب  و  أمسل  بني هل بلحل  ف ام ابحة  م ال جلل بال املكت و ال 

حبددد  ف ف وبدددحة   مبهدددل: سدددواع احلجددد   سدددواع امض دددلف   بنيدددش أمسدددل  املبدددوا
 لدد جم بني ددهل اآلىدد  ل مجددة ضدد ع ادامدد  فحهددل د دده أ ااددال اآليددلت  فددرتجم أمسددل  

 املبوا د ه املب و املال :د

 La Religion Foncièreد ل جم اإلى ل بد:                        

                                       Épanouissementد ل جم امله ح بد:     
                            Le Traget Nocturne د ل جم اإلس ا  بد:

                                                                                                                                      

 د املني قلت بال امل مز  اجلملدة امل يفوية )املني قة املكااانيحة( 2

  ·ت املرتكحصحة( د املني قلت بال امل مز  اىال املبربلحم امل يفوت )املني قل3

 حم.1393املطصنية ام أ  ·   اا ع ع   مهم211أسني  ض حم  د م املرتمجة املبرب ت  ل :ااج 
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  أضلف  ملح  دبواولً لوضح حلً  ى  هو:
 Le Trajet nocturne ou les Fils d’israel 

 Romeد ل جم امل  حم بد:  املنيل مة اإليطلملحة                           

                                           Le mont     د ل جم املطوا بدد: )اجلصدال(

  La Royautéد ل جم اص ك بد: )اص  حة(                                  
 victorieux secours Leد ل جم املبل  بد: املبج ع اصبال ع             

 أمل هحببج فحخ ط ككملك يف ل مجة أمسل  املبوا يف وربلحم م دط ل  فحب دال
بلحل ف امصلين أمسل  بنيش املبوا م دال: هدو   احلجد   عد   مل مدل   يد   ل  
 م   ق   هي ك هل أمسل  أد حم  مل ب  قلحم برتمجة أمسل  بنيش امد حم امى   

 م ال: يوس    ب اهحم  م مي  ووح  ق ي .

  ق  لل ف يف ل مجة بنيش أمسل  املبوا د ه حنو ما مثملوف  م ال: 

                                     Der Bergاجلصال      د )املطوا( ل مجت بد: 
        Die Schlachtordnongد)املل ( ل مجت بد: وربلحم اصني كة      
                               Die Zeitد )املنيل ( ل مجت بد: املوقت          
                 Der Ueberflussد )امل وق ( ل مجت بد: املوف ع د املفح ل  

 مي ال لني   وربلحم املرتمجلت ااساه اقحة ممسل  املبوا امل   وحة جتبدح اً ضحدلً 
مل طموح ااساه اقي  أ لهوي  امل       ذملك م  مجح  أمسل  سوا امل     اصلاة 
 اماب  ده ع هي لوقحفحدة      كدل  هبدلل دد   مدو املبدوا  دل لبدمحلت أىد   

 .(1)ُد فت قل بال املل لبة

                                                           

 .91-31(  م  سلمل  حبو  للاي  امل     امل  مي  ل1)
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  فإ  أمسل  املبوا امل   وحة  ض ع ما لم دة لني د  امل سدلملة  مو جهة أى  
امل   وحددة يف هح  هددل احل دددلات جبواوصدد  امل  ضحددة  اصل يدددة  املني  حددة يف لو ددل احلحدددلع 
امل ووحدددددددة   املف  يدددددددة   ااجاملدحدددددددة   ااقالدددددددل ية   امى قحدددددددة   املنيبددددددد  ية  

  املبحلسحة   امل يبحة.
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 المبحث الثالث
 راقيةمخاطر الترجمات االستش

 

ضلملدددت املددد  اف  ااساهددد اقحة   ضدددني  اإلدددد ا  امل يفدددوت   اجلهدددال اصنيددد يف 
بلإلس حم       جندلز اصباهد قال ل مجدة أمحبدة  افحدة صنيدلين امل د    امل د مي  فدلمم  
اصهرتل يف مجح  املرتمجلت امل  كاصهل اصباه قو  د حم فهمهم أ  د حم  دل ملاهم 

 مبدلهج املص د  املني مدي مل موضدوغ ملا  يد  لفهم اصنيلين امل   وحدة   دد حم ادامدل هم

احل دددلام  م  م ل ددد هم كلودددت  بنيدددل  بدددا ج ددد هتم ددددو امل ددد    مل  ح وملدددة     
 .(1)فلد حة لثقاه يف املبفوع

ف   أ ال ااساه اق لف   امل     يف ىلحلة اجاكال امل  دول  املبفدوع 
 ملح  مو ى ض سدهوملة م دموو   م امدة ىطلبد  مل فطد ع اإلوبدلوحة  بدال    ل دك 
اخللحلة امل   وحة لني  يف ورب  ااساه اق أىط  مسلت امل    . ي وض ف ياجوف 

 ض ح اددد   عدددحو : "املطدددلب  اخلدددلاق  دددكا امل ادددلل ملدددح  ف دددط يف  ادددواه املني ددد ت
املبفبددلوحة  املببدد حة  سدد  ه املددكت  ددوِّض  يصدد ِّض     ددل يربهدد  كددكملك يف فنيلملحادد  

 .(2)اخللاجحة  يف منيجزع اواهلاه"

سدد ح منيدد يف حملددو اخللددم  أ  مل يف صددة د حدد   أ  صبنيدد  مددو امليف صددة )) املرتمجددة: 
 .(3)((د حبل  أ  مل  فلظ ام   د ه املكات

                                                           

 .31( دص اب املب  ت  ل مجلت منيلين امل     امل  مي  لطوا فهم  دب  امليف ل  ل1)
 .94ل( ف لحجوف عحو   كح  وفهم اإلس حم  2)
لددددوو   ·  عصدددد  بحددددت احل مددددة24( أبددددو ينيدددد ل اص ز قددددي  مدددد ىال دددددلحم ضددددمو كاددددلل املرتمجددددة  ورب يلهتددددل  ل3)

 حم.1393
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امل دد    امل دد مي  سددح ة ملاهددوي  ولدد     مل  دد  اصباهدد قو  أف ددال مددو ل مجددة
 صل اساهني  ا د حم كفلية لهوي  املبرت أكم وا مل ي ي    بلص ضربلت  احلواعي 

 .(1)امل  مل لبنيفهم  فث سنيوا امل  حم يف اص  ملت  اص اىال

 ددددكا فددددإ  مل رتمجددددلت ااساهدددد اقحة ذات املددددبرت اصهددددوةه  احلواعددددي اصيف ضددددة 
اصد    عد ي ع اخلطد    لام دال يف بنيد يو ي ملفدل    اص  ملت اجل ملحة  قلااً بنيحد ع

 جب اً دم حلً ملا  حم امه اف ااساه اقحة مو  اا  ل مجة امل     امل  مي   مهل:

أواًل: إبعــاد النــاس عــن المعــاني العظيمــة والقــيم الســامية فــي 
 القرآن الكريم

 يددة جدل  امل دد    امل د مي مبددبهج كلمدال مددبربِّم مل  حدلع املصهدد ية يف جواوصهدل املف  
 ااجاملدحة  اإلوبلوحة املنيلمة  ما مِّو ملببم ب ي  مو امل حم امل يبحة  امى قحة 

  اإل لاحة  لل مل ي و مثملوفلً يف احل لاات  امل  لفلت  امل يلولت املبلب ة.

 م  اصدددبهج امل دددد  ين يبدددداه ف ببدددل  ض ددددلاع  وبددددلوحة اعدددح ع ف دددد  مُسِّددددي 
املني دد   لفنيح دد  ضدد ل امل دد    د دده بددد"املني   احل ددلات"   مل وفددل  مباط صددلت هددكا 

 د ا  ألصلدد  اإلدد ا  اص ادم ملطصحنيدة د د ه اصافد     لدال هدكا اإلدد ا  اص  دلت 
اإلوبدددلوحة ب لم هدددل: املددد  ح  املني دددال  امل  دددب  املدددبف   احلدددواع  فجدددل  اإلدددد ا : 

 .(2)د  يلً  د محلً  وفبحلً  مل يلً 

 ددد  احل دددلات  قددد  ضددد ل اصباهددد قو  د ددده املانيمحدددة د ددده منيدددلمل هدددكا املني

                                                           

 .31( دص اب املب  ت  ل مجلت منيلين امل     امل  مي  لطوا فهم  دب  امليف ل  ل1)
    اا قاحصدددددددددددة املطصنيدددددددددددة ام أ 21دددددددددددد13( ا دددددددددددل ت املددددددددددد اقلل  املني ددددددددددد  احل دددددددددددلات يف عددددددددددد ينية امل ددددددددددد     ل2)

 حم.1393د  ه1419
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 د ه  سلاال اإلدد ا  املني مدي  املني د ت  املبفبدي  اصدل ت ملد    مدو مدا اصم دو 
بددددلملطص  اسا لددددل  مجحدددد  مفدددد  ات هددددكا املني دددد    سددددلاال اإلددددد ا  ملدددد    كهدددد  
دم حدددلت املانيمحدددة ااساهددد اقحة د حهدددل  فدددكملك  ادددلص جهدددو اً ضدددخمة   ااسدددلت 

ربزا  الدددلع  املرتمجدددة دددد ع   مل دددو ل فدددي اإلعدددلاع يف هدددكا اص دددلحم  أ مبدددثملاال لددد
ااساه اقحة يف ردلض  بنيدل  املبدلع ددو اصنيدلين املنيربحمدة  امل دحم املبدلمحة يف امل د    

 امل  مي   مهل:

 )أ( األخالق القرآنية
ض  ددت املرتمجددلت ااساهدد اقحة د دده وفددي اص ددمو  امى قددي مل  دد    أ  

د ه د ه امليفش مو عثو  ببصب كو  اصنيحلا امى قي أض  أهم منيليا احل م 
 قحمة ام يل .

 ي وض م ج حوث يف ل  مي  ملرتمجة ا   ض:

   املا ددد ي  امللددد حح مت وربدددلحم ي ل دددز د ددده املاف دددا املددد يا يبصيفدددي أ  ))
 ينيام  د ه م ليح  ق قة:

 د مل يهامال د ح  هكا املبربلحم مو ض لام.1

 د اصباو  اخل  ي املكت يطلملب منياب ح  بللصلد .2

 د اصل ا املكت وهث دب .3

صة ملامددد  ام ض هبدددلل اجتدددله  اضدددح مازايددد  بدددال امل ااسدددال مل ادددلاي   بلملببددد
 امل يا أ   م اً مي و أ  يني   مو املبلضحة اخل  حة وصحلً ملصنيش احل لام.

 لصنيلً مل م حلع امل لين  فإ  امل لوا املواضح يف لنيلملحم امل     اخل  حدة كدلف  
ى  حدة افحنيدة  أمدل  يف احل م  ذا كل  امسلع يف اص لاوة هو مل دب ول مو لنيلملحم

 ذا قوا  بال امل       بال مل كل  د ح  املني ل أ  أت ودوغ مدو أودواغ املوقبحدة فدإ  
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 احل م ي و  يف  لحل امل    .

 املط ي ة امل  الصنيهل  م  يف وه  امل     لاط ب املامححز يف احل م د حهل  
د  فدلمجزا  ام أ مددو امل اددلل يصدد   فحهددل املددوضي املبصدوت بوضددوح   مل ددو  مدد اً 

 بني  ذملك د ك ااً مل كل  يهصط  أ ل فحم م لو   ب مة ملك ع.

 و  يف املواق  كحة  ضلسا  اخل  حة بلملرب  ف املد  أضلعدت بد   لصنيدلً مل د  ا 
 .(1)املكت كل  د ح  أ  ي وحم ب "

 قد  لدلب  اصددرتجم ا   ض يف م  ماد  اأت م ج حدوث قددلاً  يف   د  املبدديب 
 :((  كلوت مدا كلم دة مدو املبلضحدة اخل  حدة   و  كل  ذا عخلحة دربحمة    

 كل  مني ملً دربحملً     كل  ذا أىطل       ك ااً مو أىطلا   و لال  كل    ع 
مل ربدد  ف  اصددزاص  املنيددل ات   أودد  ابدد  مددو أ  ي ددو  يف املبربددلحم املددكت جددل  بدد  د 

 .(2)(( املكت هو م ملف  ام ض د بنيش دبل   احلم

لحم امى قددي يف امل دد     كململدد  د دده ردد    مل ي الدد  املطنيددو يف قحمددة املبربدد
ااهتددددلحم بددددلملب رت  ددددد حم املامددددلحم أ  بنيجددددزه دددددو اص لاوددددة مدددد  امىدددد ق املبلدددد اوحة 
 املحهو ية  مل ب  لني اه  أ لوجح  ل مجة اآليلت اصا مبة مل بربلحم امى قدي  جهدة 
لصنيددد هل ددددو م امحهدددل فدددإ  مل لددد  ِّ املرتمجدددة هدددكا امليفددد خت فدددإ  املاني حدددم يف احللعدددحة 

  فال بكملك.يا

َِِِٰإَونَّكاِِ:م ً  د يرتجم قومل  لنيلأ–فهحببج  قِ ِلاعا ا
ِظيمِ ُِخلُ ِعا

                                                           

 .91-99( أمح   ب اهحم مهبل   ااسة ضوض ل مجة امل     امل  مي  ل1)
 .111-111( اص ج  املبلبم  ل 2)
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٤ :د ه املب و املال : (4)امل  م 

Und siehe, du bist wahrlich von edler Natur.                     
  منيبلهل:  اواص  أوت ض لً مو عصحنية وصح ة.

ينيا أ  املبيب ملح  كمل ياهم   مث يني م يف احللعحة ب ومل : ى م كصا   هكا
 ىلوم  بثو  ف ط لبوع مو اجلو.

 هددي  ل ملددة مبددامحاة مللدد ف اموربددلا دددو اصنيددلين امى قحددة امل ددرب  املدد  
جت حهدددل اآليدددة  اصنيدددليا املددد  ل سبدددهل  فاجنيدددال مدددو م دددلاحم امىددد ق د مدددة مدددو 

 ملددكملك  د مدلت وصدوع  مدد    مسدة لحدزع مل سددلملا   هد فلً أسلسدلً لبددنيه ملا  ح د  
املددددد  لبددددداخ حم مل انيصدددددا ددددددو د دددددم  Moralحتلعدددددي اصرتمجدددددو  اسدددددانيملض ك مدددددة 

امى ق   ككملك باوجح  منيغ اآلية يف احللعحة  أ ر   وفدي  دفة اجلبدو  ددو 
 ا دد ف ااساهدد اقي مدو ل ددك احملل ملددة هدو املبددنيي  أ لثكحدد  املباحجددة  املبديب 

ت دبهددل بوضددوح املرتمجددة املف وبددحة ملددد:  يددب   ااساهدد اقحة اص دد اع سدد فلً املدد  دددرب 
حم   هددي مددو اص اجدد  اصهمددة بلص اصددة املف وبددحة. 1331امللددل اع دددلحم ” ملسددو  

املددوضي امل دد  ين لبددحط  د حدد  للددواات أى  يددة ))ف دد  ولةددت م دد ماهل د دده أ : 
 .(1)((حباة  ف  ي ك  د ه عي  مو امل حم امى قحة يف املب ول  املنيمال اإلوبلين

 في القرآن الكريم )ب( اإلشارات العلمية
لالدددال هدددكه اصبدددثملة مبدددل أعدددلات  ملحددد  اآليدددلت امل   وحدددة مدددو ودددواه  كووحدددة 
 ض ددلام د محددة مل ي ددو يابددغ ملصهدد  مني فاهددل يف امل دد   املبددل ع اصددح  ت د دده 
 جد  املنيمددوحم   مُمِّدديا ددد يب د دده  جدد  اخللددول  ا أ  ي ددو  اب لنيددلأ أ ضلهددل 

                                                           

 . 133( مواي  بوكلت  امف لا اخللعئة امل  يبه هل اصباه قو   ل1)
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  ملح .

اآليدلت ل مجدة  د ح ة سدوف ي فدت املبربد   بلملال  فإ  ل مجة منيدغ هدكه 
 أ امل ددد    بهددد ع   ي دددا ااهامدددلحم بددد  ملددد   َمدددْو ا يددد مو بدددلملوضي اإلسددد مي  

 .  خبل ة  ذا االصط ذملك حب ح ة أمح ة املبيب 

م  هدكه اآليدلت ل هد  دددو ودواه  د محدة هددي مدو م اهدفلت دلدد ول 
 احللضددددددددددددددد   فدددددددددددددددإذا لدددددددددددددددواف  امددددددددددددددد س أ   قددددددددددددددد ا مدددددددددددددددو اصني فدددددددددددددددة بدددددددددددددددلملني وحم 
املطصحنيحددة  مث قدد أ هددكه اآليددلت  ف بدد  أ  ي فنيدد  ذملددك  أ املابددل ض دمددل  ذا كددل  
 بإم ددددددددددددددددددددل   وبددددددددددددددددددددل  مني فددددددددددددددددددددة هددددددددددددددددددددكه احل ددددددددددددددددددددلام  لثكحدددددددددددددددددددد هل مبددددددددددددددددددددك 

 مخبة ده  ق ولً م ت؟؟

 مل انيمحددة د دده هددكه اإلعددلاات املني محددة  ل دد حال مددا اصبدد م دبهددل  فددإ   
ب أ  بنيحد  ددو املرتمجلت ااساهد اقحة قد  ددربت بصد ااال مليفويدة ا لهد  مدو ق يد

 اصنيا اإلدجلزت يف اآلية  م ال:

َٰنِاِ:د ل مجة هحببج قومل  لنيلأ يف سواع ي 1 ِيٱُِسۡبحا لاقِاِذلَّ ِخا
َٰجِاٱ ۡزوا

ا
اِۡۡل اُُِكَّها ۡرُضِٱِتُۢنبُِتِِِممَّ

ا
نُفِسِهمِِۡواِمنِِۡۡۡل

ا
اِأ ِممَّ ِِوا ۡعلاُمونِاِلا ِيا

٣٦ : بد: (31)ي   
Preis ihm, der erschaffen all Arten von dem, was die Erde 
spriessen laesset, und von ihnen selber, und von dem, was sie 
nicht kennen. 

فددرتجم ك مدددة "امز اص"  أ "امودددواغ"   قددد  قدددلحم مددد ا  هوفمدددل  يف لب ح ددد  
 Arten ((أز اص امودددواغ)) أ  Arten ((امودددواغ))ملرتمجدددة هحبدددبج بالدددويب ل مجدددة 

Paarweiseكددددال ))ب ددددو ل مجهددددل ا دددد    ىددددل  يف اإلجن حزيددددة بددددد    د دددده هددددكا امل
 :((امز اص
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Glory be to Him who has created all the pairs of that which 
the earth produces, as well as of their own )human  ( kind 
)male and female), and of that which they know not. 

دد    ولدد :  لوافددم هددكه املرتمجددة منيددغ اآليددة  لبددزةه اب "املددواا  بلملافبددا اصحبة
املنيربدددحم املدددكت ى دددم ام دددبلف مجحنيهدددل مدددو أودددواغ وصدددلت اماخت  مدددو أوفبدددهم  
ذكددددوااً   ولقددددلً   لددددل ا يني مددددو  مددددو ال وقددددلت اب امىدددد  . قدددد  اوفدددد   سددددص لو  

 .(1)بلخل م  ف  يبصيفي أ  يه ل ب  ماه"

 امو ه( يف املبصلت  اإلوبل   هي لها  أ ى م دبل ت املز جحة )املكك  
يف  ((املادزا ص)) مامهل مو امل لابلت   بكملك ي و  امل     ق  قد ا بوضدوح  جدو  

   مل بهدل مدو م اهدفلت املبصلت  هي وله ع مل ل و مني  فدة يف دهد  املبديب 
 .(2)هكا املنيل 

دددد ل دددحم اآلفدددلق املواسدددنية املددد  كهددد  دبهدددل امل ددد    بإعدددلال   أ  جدددو  2
ل يني ف  اإلوبدل  يف دلصد  املدكت ينيحهد   أ  مل يني فد  بهد ال لدلحم ل ((دوامل أى  ))

 بني .

َٰلاِميِاٱِراّبِِِ:فرتجم جواص سحال قومل  لنيلأ يف سواع املفلحتة ِۡلعا
٢:بد: (2)املفلحتة 

The Lord of all Creatures.     
 .(3) منيبلهل: ال كال اصخ وقلت
                                                           

 .244(  املافبا اصحب   ل1)
 .2331ل(  مواي  بوكلت  امف لا اخللعئة امل  يبه هل اصباه قو   2)
 ( ا ف ق بال املكت ذك ه اصرتجم  اصنيغ املكت اقرتض  املصلض   ف   ج  مل درتاخت د ح .] امل جبة املني محة[3)
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  ل مجاهل املل ح ة:

The Lord of Worlds              
  ككملك ل مجهل ا  ت بلات م ال ل مجة جواص سحال:

Lob sei Gott, dem Herrn der Menschen in aller Welt 

  منيبلهل: ل  ح اإلمل  ال املبلع يف كال املنيلمل

  ل مجاهل املل ح ة:

Lob sei Allah, dem Weltenherrn. 

 Bloodددد ل مجدددة "املني دددم" يف اإلجن حزيددددة  أ املددد حم اصاج ددددط أ  اصاخ دد : 3

clot    أCongeald blood  (1)   خيطِّ  مواي  بوكلت هكه املرتمجة. 

 يف امصلوحة ل جم ا ت بلات "املني م"  أ: "اجلبال"  مسةه املبواع قكا 
لاقِاِااسم. فجل ت ل مجا  ملآلية َٰنِاٱِخا نسا قِ ِِمنِِۡۡۡلِ

لا د ه  (2)املني م: ٢ِعا
 املب و املال :

den Menschen aus einem Embryo ersehaffen hat. 

 قدد  للبنيدد  يف ذملددك ض فحددلً ملددطفه مددله  يف املرتمجددة املدد  أ دد اهل امزهدد  
 .(2)بلملانيل   م  ام   امد ه مل ه    اإلس محة مبل 

                                                           

 .1334( مواي  بوكلت  امف لا اخللعئة امل  يبه هل اصباه قو   ل1)
أسدالذاً يف حم   د حهدل م ضربدلت ك داع م  هدل  أ كدو  اصدرتجم 1333هدد د 1421(  د ات هدكه املرتمجدة ددلحم 2)

امل يفة امصلوحة   ملح  ماخلللً يف امل ااسلت امل يبحة به ال دلحم أ  امل ااسلت اإلس محة به ال ىلل  لل 
فددو ت د دده املرتمجددة ف  ددة اا ددط ضلت املني محددة امل ااجددة بددال  ااسددي ام يددل  ىل ددة فحمددل ياني ددم بلملحهو يددة 

بادد  امصلوحددة  ملبددل مددله   امسددالذ د ددي هددوب   املبلدد اوحة   كددكملك كددل  ضددلض اصدد اجنيال مل رتمجددة ضحدد  لوملاهددل اب
 مددو جهدة قلوحدة ادامل هدل د دده اصفهدوحم اادادزا  يف لفبددا  · مهدل د فحمدل أد ددم د ملحبدل مددو أهدال ااىالدلل

 :امللفلت  ااج  د ه سصحال اص لض ل مجة  فة ااساوا  د ه املني ل

 S:222          (94)امد اف. 
 S:294  (3)يوو : 
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 هدي ل مجددة مددا  قح ددة  م  اجلبددال يف امل يفدة: هددو املوملدد  مددل  احم يف املدد ضم  
 .(1)مو مل   امعصل :   ع احلمال يف امل ضم ضهت هنلية امسصوغ امل ل

 ك  اصنيبحال  نيال ل مجة اآلية ا يافم م  م اضال ى م اإلوبل  اصهلا 
دِِۡ: ملحهل يف سواع اص مبو  لاقا لاۡقنااِوا َٰنِاٱِخا نسا َٰلاة ِِِمنِۡۡلِ ١٢ِِِطيِ ِّمِنُِسلا

َٰهُُِِثمَِّ ۡلنا عا ةِ ِجا ار ِِِفُِِنۡطفا را
ِكيِ ِقا لاۡقنااُِثم١٣َِِِّمَّ ةِاٱِخا ةِ ِنلحۡطفا لاقا لاۡقنِاِعا ِافاخا

ةِاٱ لاقا ةِ ِۡلعا لاۡقنااُِمۡضغا ةِاٱِفاخا اِلُۡمۡضغا َٰم  ۡونااِِعظا سا َٰمِاٱِفاكا اِۡلعِظا ۡم  ُِثمَِِّۡلا
َٰهُِ نا
ۡ
أ نشا

ا
اِأ ۡلق  را ِِخا تابااراكِاِءااخا ُِٱِفا نُِِلِلَّ ۡحسا

ا
َٰلِقِيِاٱِأ -12)اص مبو : ١٤ِۡلخا

14). 

 د ه ذملك فلص اضال هي: املبطفة د املني  ة  اص يفة د ل ويو املنيربلحم د كبدوع 
 املنيربلحم بلمل  م د املابوية  املاني يال  أ ا حئة اصني  فة.

فلملانيصا امل   ين  نيال مو املبطفة  ذ  عواًا مو أعواا املبهثع اإلوبلوحة 
 هي ب اية ل ك املبهثع. ي وض امل كاوا مح  املنيملا: " ب اية اجلبال هي املبطفة 

هي مو اممهلص اصخا طة ضح  ي  ح احلحوا  اصبوت املصوي ة يف امل    املوض
لاۡقنااِإِنَّاقبلع امل ضم  َٰنِاٱِخا نسا ةِ ِِمنِۡۡلِ اجِ ِنحۡطفا ۡمشا

ا
َٰهُِِنَّبۡتالِيهِِِأ ۡلنا عا ِفاجا

                                                                                                                                      

 S:362  (2)امل د : 

 S:469  (         9)ع : 
 S:562  ( 93)املف قل : 
 S:637  ( 4)املبج ع: 
 S:878  (4)احل ي : 

 مل ع جا.141( اصنيجم املوسحط  ل1)
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َۢا ِميعا َ اِسا   فإذا مل مل  ت املصوي ة   لات بوي ة (2)اإلوبل : ٢ِباِص
م   ة ابا أت او بلملت ماني  ع  مث لا وض املبطفة اممهلص  أ مل يهص  

م ال امل  ع اموفة  ل ده دب اك امل  ع اجل قومحة   يص ع املاولة  مث لبا ال فالا 
قط  املبطفة اممهلص بني  أ  للصح ك ع ج قومحة ملا يزي  دو م حمرت  لبايف ق 
هكه اص ض ة أسصودًل كلمً  ضهت لني م يف ج اا  امل ضم مبك املحوحم املبلب  مو 

ىلاجحة  ك ة  ب اية املا  حح  مث    هكه امل  ع اجل قومحة لب بم  أ كا ة ى يل
 .(1) وحفاهل املني وق جب اا امل ضم  اماللل امليفكا  مب "

  بكملك ل و  ل مجة املني م  أ اجلبال جتل ز امللوال يف ق قة أموا هي:

ت ددددو املني دددم ب فدددب يهدددمال أعدددواا اخل دددم املبددداة مبدددل يف ذملدددك  أ  دددل: ددددرب 
 اص ض ة ام أ امل  مل ل و املبطفة فحهل ق  أ ص ت د  ة.

ال ملفب اجلبال اخللحلة اص ا ع يف اآلية مو ملفب املني م  ضحد  امل لوحة: أمف
   هكه اص ض ة مت ال ب اية ااو بلحم  ل ويو اخل يل اآلك ة اصاني  دة جبد اا املد ضم 

 اماللل امليفكا  مب .

امل لملدددد : يبلدددد ف ملفددددب اجلبددددال  أ اص اضددددال املالملحددددة ص ض ددددة املني  ددددة  هددددي 
 ربلحم بلمل  م  املابوية.م اضال: اص يفة  ل و   املنيربلحم د كبوع املني

 هي مجحنيلً م اضدال فحهدل املبدمة اصمحدزع  امليفلملصدة د حهدل ملدح  هدي كا دة املد حم 
 امليف حب امل  لبف   قل م ض ة املني  ة  ض هل.

  مل ال ذملك فإ  م ا  هوفمل  ق  ل جم منيغ اآلية  أ:

                                                           

  م كدددز امل ااسدددلت  اإلدددد حم د  اا  عدددصح حل  233( محددد  املنيمدددلا  أسدددلملحب املددد دوع اإلسددد محة اصنيل ددد ع  ل1)
 حم.1333- ه1419املطصنية امل لوحة  ·امل يلخت
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Erschuf den Menschen aus einem sich Anklammernden        
   لل يني م )املنيلملم  اصاهص (  منيبلهل: ى م اإلوبل

جتبدح  ملو د   قحدم مضد  أعدواا  !!مث يني م يف احللعحة ب ومل : "لدل يني دم
حم مل 111املبمو امل  ي  ح فحهل احلحوا  اصبدوت املدكك ت بوي دة امو ده.  يف املنيدلحم 

 ل و هبلل مني فة عصحة للق ة".

ل ل ال  د ه  اعك أ  ل مجا      كلوت ل ادي اصنيغ املنيلحم مل ني م  ا أهن
املووحفددة  ا حئددة     أ  لاطدد ق  أ املطصحنيددة امل مويددة مل مددل ع اصاني  ددة   ددكا أدا دد  
أ  املرتمجة اصبلسصة امل  ل ادي املطصحنية امل مويدة مل مدل ع  اصنيدغ املنيدلحم مل ني دم  املدكت 

  (1)يا مو يف اآل  وفب  هحئة اصل ع   وحفاهل. هو املانيصا ب  مة:

der sich Anklammernden Blut klumpen 

 د ل مجة "اص يفة"  هي املطوا امل لمل  مو أعواا املبهثع اإلوبلوحة:4

 منيبلهدددل )امل  دددم( مبدددل يلً بحبهدددل  بدددال ل مجدددة  Fleischيرتمجهدددل هحدددبج  أ 
 اص ض ة اخللمبة )كبوع املنيربلحم حلملً(.

 فجل ت ل مجا  د ه املب و املال :

Tund wahrlich, wir ershufen den Menschen aus reinstem Ton, 
alsdann setzten wir ihn als Samentropfen in eine sichere 
staette, alsdann schufen wir den Tropfen zu geronnenem Blut 
und schufen den Blutklumpen zu Fleisch and schufen das 
Fleisch zu Gebein und bekleideten das Gebein mit Fleisch, 
alsdann brachten wir ihn hervor als eine andre schoepfung. 

 

  منيبلهل:

                                                           

 م اصة ملصبل   با ت. 223  313اج  جول  ع اج    قلموع أصلين د د يب  ل( ا 1)
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 ض لً ى  بل اإلوبل  مو عال ىلملرت  مث  ضنيبله كب طة مبويدة يف م دل  
أمددال  مث ى  بددل املب طددة  مددلً ماج طددلً  مث ى  بددل كا ددة املدد حم حلمددلً   ى  بددل امل  ددم 

 دربلملً   كبوول املنيربلحم بلمل  م. مث أض  وله ى  لً  ى .

اخل م مل ي : و طة مبويدة د  حم مداج ط د حلدم د دربدلحم د كبدوع فا و  م اضال 
 دربلحم حلملً د اخل م اآلى .

 منيبلهددل: اجلبددال  مبدددل يلً  Foetusأمددل ا  ت بددلات فحددرتجم اص ددديفة  أ  
 "اجلبدال" لنيدا  Embryo  ضحد  ل مجهدل  أ  ((املني  دة))بحبهل  بال اص ض ة امل لوحة 

 أي لً.
Hierauf schufen wir den Tropfen zu einem Embryo, diesen zu 
einem foetus und diesen Knochen. 

  بكملك ل و  م اضال اخل م مل ي :
 املب طة اصبوية د اجلبال د اجلبال د املنيربلحم د كبوع املنيربلحم حلملً د اخل م اجل ي .

 ثانيا: تعميق المفاهيم المغلوطة حول اإلسالم
ة املبلد اوحة املد  لهد ح اإلسد حم لصبت املرتمجدلت ااساهد اقحة امل  يدة املحهو يد

يف ضدو  املحهو يدة  املبلد اوحة   لفهمد  فهمددلً يهو يدلً ولد اوحلً ا  سد محلً   مددو مثة 
ا لنيرتف ب   يبلً مبدا ً   بدال ل بطد  د هنلاحدًل د بلملحهو يدة  املبلد اوحة  لنيد  ه حت يفدلً 

  مل.

 :(1) هت ف هكه امل  ية  أ حت حم ق قة أم اخت

 للا  دو اإلس حم ب دو  كوو  حت يفلً مل بل اوحة.د  بنيل  املب1

ددد  بنيددل  مددا املبلددلا  دددو اإلسدد حم  جددكقم  أ املبلدد اوحة  مهنددل ام ددال 2
                                                           

 .243(  م  ى حفة ضبو  أزمة ااساه اق احل ي   اصنيل    ل1)
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 املكت احن ف دب  اإلس حم.

د جكل بنيش اصبد مال  أ املبلد اوحة د كدكملك د بد دو  كدو   سد مهم 3
 ر    واع   فة مل بل اوحة.

اقحة د ددده املدددبرت امل ددد  ين اصدددرتجم  مدددو أجدددال  ق دددلحم ل دددك امل  يدددة ااساهددد  
 اسابطلق  قل كل  اب  مو لثكح  به ية امل      فهي امسدلع املدكت يصدا د حد  

  م ل  وه  ل ك امل  ية.

  ق  لط  ب ذملك مب  لً ذا مباويال:

 المستوى األول: نظري
 هو مببزملة املامهح  مل مباو  امل لين   ذ يبنيه  أ لثكح  به ية امل     مو 

 ق قة  هي: ى ض  سلاال

 ـ عنونة الترجمات1
 ل طدد  امللدد ة   ذملددك بددإع ق لبددمحلت لدد بط امل دد    بهددخرت املبدديب 

بحب   بال املوضي املبمل ت   ق  سصم ذك  بنيش أمسل  املرتمجلت ااساه اقحة يف 
 .(1)اصص   ام ض 

 ـ المقدمات2
 ق  م  ت  خل رت اصباه قو  يف م  ملت ل مجلهتم ا اهم ضوض املبيب 

   مل   ا  اص ع  ا ل ت  م  مهنل  ل اع لو هم مببزملة اخلربا   املنيلافال ل ك امل  
بلإلسددد حم  كالبددد    بدددكملك اسدددخت اصواقددد   امل بلددددلت ضدددوض امل ددد    مدددو قصدددال 

                                                           

 .1-9ل :( ااج 1)
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 !مطلملنية  يلل  اصرتمجة

 ق  ل ا ضت  جة املال يح مب مو  امل    ااساه اقحة ضدوض امل د     مدل 
املهد ي   اإل دل  امل طحدد   ا فد ق يف ذملددك  بدال احلد ع  امل بددوع   مدل بدال امليفمددز

بال اص اضال ام أ يف املرتمجلت  بال اص ض ة احل ي ة  اصنيل د ع  ف د  ب دي جدوه  
املددد  ت مل يايفدددا مبدددك املنيلدددوا املوسدددطه     دددل وفدددش دبددد  امل حدددلل امل  ميدددة مجدددال 
 ضدد  قحددلل ج يدد ع لبلسددب املنيلدد .  ملنيددال أبدد ز امم  ددة ملددكملك م  مددة املرتمجددة 

 حم. املطصنية املنيلع ع.1339ة ملد ىوا . . باموا اصبهواع مب اي  دلحم اإلسصلوح

سثلبل ض امس ول وفب  كال مل أااه يف هدكا امل ادلل مدو " ذ ي وض باموا 
ىدد ض م ملفدد   مدد   موددا أ مددو متلمددلً بثودد  مددل مددو ع ي ددة أف ددال مل   ددم د دده 

 .(1)امل جلض  ا مو ى ض م ملفلهتم"

  د دده مددوا  سددصم أ  اسددانُيم ت مددو  ي ددح : "ف دد  اقالدد  ملاثسددح   يبدد
قصال يف ببل  أ يل  أى     لل ي ا املنيجب ض لً كح  أم دو  دكا ا ح دال املدكت 

 .(2)ببله أ  يربال قلاملً"

 ـ إعادة ترتيب سور القرآن الكريم3

اعدددك أ   دددل ات اصباهددد قال  ددددل ع ل لحدددب سدددوا امل ددد    امل ددد مي كمدددل 
هددددد اقحة جدددددل ت لنيصدددددااً ددددددو امل  يدددددة د ضدددددبلهل دبددددد  ل  يددددد  مبدددددلهج املرتمجدددددة ااسا

ااساه اقحة ملالاي  املبرت امل   ين  امل  د ضهل اصباه ق اإلجن حزت جو   اوبربع 
                                                           

  ر دة اصنيهد  اصلد ت مل  ااسدلت اإلسد محة يف م ايد   131(  م  دحبه  ل مجة  سدصلوحة مل  د    امل د مي  ل1)
 حم.1339 -1331   م اي  ام   املالس  ده

 .931( اص ج  املبلبم ل2)
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 (1) امسالذ مب اسة امل ااسلت امله قحة  اإلف ي حة جبلمنية ملب    يف و لط ق ث:

دددد لطدددوا امل ددد    لددد ا حلً يف امل ددد وال امل دددلمو  املالسددد  اصح  يدددال مدددو أ دددال 
ية  دو ع يم لني ي ت ج ت درب قد وال  مث أدطحدت عد ً  امسحدلً  ا ايلت عفو 

  كلوت هكه املنيم حة للق ة صل ض ث يف ل بال امل الل اص  ع مل حهو .

ددد املطددلب  اجلدد    مل  ددا لددل جددل  يف امل دد    يدد ض د دده أ  منيلاضددة يهو يددة  
 كلوت  اا  دم حة ل بال سوا امل    .

ممدددد اخت  يبحددددة   دويددددة  مث ددددد ا ايددددلت امل دددد     قللدددد   ضددددنيت ماددددثى ع 
 ُوبصت  أ  قت مص  .

فهكه امل  ية لنيم هل  ل ملة  ددل ع ل لحدب سدواع امل د    مدو ىد ض د بدهل 
ملهصهة به ية املبرت امل   ين  لثق ه بلملرب  ف املهخلحة  اصوضدودحة املد   اجهدت 

  ضحددد  جدددل  امل ددد     ددد   آلمددلض امل سدددوض   امددد    ددد ادلل  مددد  امل سددوض 
 دد   مل مهدد  ت املدد   اجهادد   احل ددوض املدد  ع قهددل  ىلددوحم  دولدد    كددكملك

حل هددل   املدد    املبحلسددحة  امل يبحددة املدد  كددل   ددل ض ل صحاهددل يف مواجهددة اصهدد كال 
 .(2) أهال امل الل

 المستوى الثاني: عملي  
يف هكا اصباو  املنيم ي يام لنيمحم اصفلهحم اصيف وعة ضوض اإلس حم دم حدلً 

ين مبل ي ام امل  ية ااساه اقحة امل  مت املامهحد  مو ى ض حتوي  ل مجة املبرت امل   

                                                           

  ودد  ع دبليددة اصم  ددة املني بحددة املبددنيو ية 3-9(  مدد  مهدد  د ددي  مددزادم اصباهدد قال ضددوض امل دد    امل دد مي  ل1)
 حم.2111أكاوب   3سصامرب  31هد  1421اجب  1-3بلمل     امل  مي )

 .429-421( سلسي احللص  املربله ع ااساه اقحة  ل2)
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 املبرب ت  ل مو ى ض املنيبووة   اص  ملت    ل ات  دل ع ل لحب سوا امل    .

 قدد  اولددب املا ددوي  أسلسددلً د دده اآليددلت ذات اصنيددلين اصاني  ددة بلملحهو يددة 
  املبل اوحة   ق  سلات دم حة املا وي  يف اجتلهال:د

 فات النبي االتجاه األول: تحوير ص
د ه اأع امللفلت امل  ُدوم ت ب بوع  جل ت  فة أمحة املبيب 

أ   ع ي ع يف املرتمجة  بال مي و امل وض  و  ا لوج   فة مو  فلت املبيب 
 ية ق  وحة اجامنيت املرتمجلت ااساه اقحة د ه حتوي هل م ال اجاملدهل د ه 

ِينِاٱِحت ي  ملفربة اممي  يف قومل  لنيلأ: َِّٱِنلَِّبَِّٱِلرَُّسولاِٱِنِاياتَّبُِعوِذلَّ ّمِ
ُ
ِۡۡل

ِيٱ ُِدوناهُِِذلَّ ۡكُتوب اِۥَيا ُهمِِۡما َٰةِٱِِفِِِعندا ى جِنيلِِٱوِاِتلَّۡورا  .(199)امد اف:  ۡۡلِ

م  هدددكه امللدددفة احملوايدددة لصطدددال كدددال اا ددددل ات  املهدددصهلت اص دددلاع ضدددوض 
مل البدة    ذ كح  مي دو أمحدلً ا  بدو امل د ا ع  ا ابه ية امل      وصوع  م  

أ  يطدددلمل  ولدددول امل ادددب اص  سدددة ملددد   املحهدددو   املبلدددلا   فح ادددص  مبهدددل مدددل 
ي ملددد  مدددكهصلً  يبحدددلً ما دددلمً   اسددداطلغ يف قددد    ولددد  مدددو املزمدددل  ااسددداني   
 املربهددوا د دده سددلا  ام يددل   مث اسدداطلغ اجاحددلز مجحدد  ااىاصددلاات  احملددو املدد  

ضحددد  ي ددد  عدددلاللً  اجههدددل مدددو قصدددال ىلدددوم  ضدددهت امل ددد   احلدددل ت  املنيهددد يو 
 ؟! لم اً 

   مددو مث  بددلت مددو امل دد  ات مل مرتمجددال وفددي هددكه امللددفة دددو املبدديب 
ملفدداح املصددلل أمددلحم امل ددوض بلقاصلسدد  مددو املحهددو   املبلددلا    ذملددك با  يدد  منيددغ 

 ل مجاهل  د ه املب و املال :
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 .(1)د يف املرتمجة ام ية1

ِينِاٱِل مجت اآلية َِّٱِِبَِّنلَِّٱِلرَُّسولاِٱِياتَّبُِعونِاِذلَّ ّمِ
ُ
 (199)امد اف:  ۡۡل

  أ:
A KiK Kovetik akuldottet a Pogang Provetat    

  منيبلهل: املكيو ياصنيو  امل سوض املبيب اصه ل.

 حم(1311د مل   ب عا )وه ع بلاي  2
 Gentils des Prophèteيرتجم املبيب  اممي بد:                        

  املوقبحة( لنيا: )ويب ما املحهو (: )ويب

 حم(1331د مل    يبح  ملسو  )املطصنية ام أ 3
 Infideles des Prophèteلرتجم "املبيب اممي" بد:                   

  لنيا: ويب امل ف ع

  يف املطصنيلت املالملحة د ملاهل  أ "ويب املوقبحة"

 د مل   جلل بال4
 maternel Prophète Leيرتجم "املبيب اممي " بد:                    

  لنيا املبيب اممومي )مو اممومة(

 د مل   هحببج9
 der Heiden Propheten demيرتجم املبيب  اممي " بد:                

  منيبلهل: ويب املوقبحال  مث يني م يف احللعحة  قلاً :

 "هكا ينيا د حم اىالل   بلمل يلولت امل البحة  ي ل   م اً".

                                                           

مجددل ت  ·(  امل يددلخت311  ر ددة املفحلددال )13لهددلبل   ددنيوبلت يف ل مجددة امل دد    امل دد مي  أ ملويلهتددل  ل( أمحدد  1)
 حم.2111أمبط   –هد 1422اآلى ع 
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 د مل   ا  ت بلات1
 Propheten heidnischen demمي" بد:            يرتجم "املبيب ام

  لنيا: ويب املوقبحال.

 ي ضددددب أ  حتددددوي   ددددفة اممحددددة باوجحدددد  منيددددغ ملفربددددة "اممددددي " يف سددددواع 
امددددد اف يف مجحددددد  املرتمجدددددلت ااساهددددد اقحة  أ منيدددددلين: املوقبحدددددة  أ  املهددددد ل  أ  

سدد حم  امل دد    امل فدد   أ   يلوددة مددا امل اددلبحال    ددل خيدد حم د  أ جلوددب ابددط اإل
بلملحهو يدة  املبلد اوحة د ق دحة أىد    وايدة  هدي وفدي دلصحدة اإلسد حم   املبديب 

 لددوض  دولدد  املحهددو   املبلددلا    ذ كلوددت اآليددلت اص دد ِّاع دلصحددة اإلسدد حم هدد فلً 
  ى  ملنيم حلت املا وي  ااساه اقي يف املرتمجة.

ــــ ــــد والشــــعاور والشــــراو  القرآني ــــط العقاو ــــاني: رب ة االتجــــاه الث
 باليهودية والنصرانية

قددددددلحم اصباهدددددد قو  يف هددددددكا ااجتددددددله برتمجددددددة  يددددددلت اصنيا دددددد ات  املهددددددنيلا  
 امض لحم امل   وحة  أ منيل   أملفلظ ذات  اات يهو يدة  ولد اوحة مثملوفدة ملد   
امل لاس امليف يب ما اصبد م  ضدهت  ذا مدل علملنيهدل يف مواضدنيهل مدو اآليدلت امل   وحدة 

 ع ددوع املحهو يددة  املبلدد اوحة   ا سددحمل  ذا مددل   لثكدد  مل يدد  اوص لقهددل مددو ولددول
ددد   أ ذملدددك مدددو ىدد ض املنيبوودددة  اص ددد ملت اصبدددهصة املددد  ب يفدددت يف  كددل  قددد  ُ جِّ

 ل مجة ىوا .ل. باموا اإلسصلوحة د م ً  د ملاة  لبنيلً مو امللف لت.

 مو امم  ة د ه دم حلت املا دوي  ااساهد اقي يف ل مجدة هدكا امل بدم مدو 
ة املدددد  ضل ملددددت املرتمجددددلت ابطهددددل مبجددددلملال مددددو رددددلات امل يلوددددة اآليددددلت امل   وحدددد

 املبل اوحة  املحهو ية   مهل:
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 ـ أنسنة اإلله1

يددرتجم اصباهدد قو   يددلت امللددفلت اإل حددة مبددل يافددم مدد  املببددم املحهددو ت 
 املبل اين يف أوببة اإلمل  يف املنيه  امل  مي  جتب  ه يف املنيه  اجل ي :

ِواع املص  ع ل جم جلل بال قومل  لنيلأ يف س = تاابا لاۡيُكۡمِ ِفا ِۥإِنَّهُِِعا
   بد:(94)املص  ع: ٥٤ِلرَِّحيمُِٱِتلَّوَّاُبِٱُِهوِا

Et pourtant, Il s’est repenti à votre endroit  
Il est l`Enclin - au- repentir, le Miséricordieux.  

  لنيا أ  اب هو املكت للل ب ًا مب م مو  ميحال  أ املاوبة.

اصباهدد ق امل  سددي اصهددهوا ك اله وفبدد ي سددواع املبددلع  أ مددل لدد جم  =
 ملددد  املبدددلع املدددكت خياصددد  مدددو عددد  املوسدددواع  املدددكت يوسدددوع )): (1)ل مجاددد  احل فحدددة
 ((   ا املبلع

ل مجدددددددة أو ايددددددد  عدددددددوااكي ذات املانيصددددددداات احلبدددددددحة يف ردددددددلض املني حددددددد ع  =
ظ املادوااع  املانيصداات املفلضد ة يف ماهدل   هدي بدكملك لد بط امل دلاس مصلعد ع بثملفدل

احلبددحة  املفلضدد ة   يربهدد  ذملددك ج حددلً يف ل مجادد  ملددصنيش امملفددلظ م ددال: امل فددلا  
اممحدددددال  املبددددديب  امل سدددددوض  اجلهدددددل   املددددد   ددددد هل يف قواملدددددب  مددددد ملوات دربيدددددة 

 .(2)أى جاهل دو منيلوحهل  م ملواهتل املني بحة

 ـ الطقوس واألسرار النصرانية2

                                                           

 ·(   ملبدددد  2  ر ددددة لدددد  اإلسدددد حم)99-93( فلعدددد حفحا  وح ددددوات  املف قددددل  يف ل مجددددة منيددددلين امل دددد     ل1)
 حم.1333–هد 1414موس و  

 .131 مجة منيلين امل     امل  مي  ل( سنيح  امل  و ت   ع لملحة ل2)
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بدددددددل  أ ا دددددددط ضلت لُدددددددرتَجم اا دددددددط ضلت  اصبدددددددمحلت اإلسددددددد محة ه
  مفلهحم ول اوحة ىلمللة  م ال:

:ل مجة هحببج قومل  لنيلأ يف سواع املص  ع =
ةِا ِِٱِِصۡبغا نِِۡلِلَّ نُِِواما ۡحسا

ا
ِأ

ِِٱِِمنِا ة  ِِلِلَّ    بد:(139)املص  ع:  ِصۡبغا
Die Taufe Allah (haben wir), und was ist besser als Allahs Taufe?  

 ضبو مو لنيمح  اب؟ منيبلهل: "لنيمح  اب   مل أ
مث ي ك  يف احللعحة م لدو ه يف لوجحد  اآليدة  أ سد  املانيمحد  يف املبلد اوحة 

 قلا :

"ملدددح  م كددد اً  ذا مدددل كلودددت ك مدددة  دددصيفة لنيدددا اصبدددح أ  املا دددويو  د ددده 
 اماجح أهنل  علاع  أ املهنيلا  املبل اوحة امل  اوا  ت رلزيلً  أ اإلس حم".

ِينِاٱل مجة جلل بال قومل  لنيلأ = ِِِيُۡؤمِنُونِاِذلَّ  بد: (3)املص  ع:  لۡغاۡيبِِٱب

Ils croient au mystère     
  لنيا املكيو ي مبو  بلملب   )امل ببي اصاني م بلصبحح  امل لملوث(.

 ل مجاال الا فاال: المسجد الحرامل مجة جلل بال ملد  =

 ( يف ل مجا : 1 ض امهل كمل يف سواع اإلس ا  )
Consacré L’oratoire  ك مة Oratoire  لنيا: كبحبة  يفاع مدو أجدال

 اساخ احم مجلدة منيحبة.
   consacré Sanctuaire Le(  29 امل لوحدددددددة كمدددددددل يف سدددددددواع املاوبدددددددة ) 

لنيددددا جددددز اً مددددو امل بحبددددة ضددددوض اصددددكبح لددددام فحدددد  اص اسددددم  Sanctuaire ك مددددة 
 املط بحة.

هدد اقحة  مي ددو امل ددوض د مددو ىدد ض املواقدد  اصهددله  د بددث  املرتمجددلت ااسا
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مل  د    امل د مي قدد  جن دت  أ ضدد  كصدا يف  دد ف أوربدلا امليفدد بحال   بنيدل هم دددو 
اصنيدددلين املنيربحمدددة يف امل ددد    امل ددد مي   كدددكملك يف لنيمحدددم اصفدددلهحم اصيف وعدددة ضدددوض 

لح دددت ملددد  ف  دددة أُ اإلسددد حم   املددد  ا يبددداطح  اإلفددد ت مدددو ب اقبهدددل سدددو  َمدددو 
مل د    امل د مي   يف ذملدك ددب  ااع غ اجلح  د ه املرتمجدلت امللد ح ة صنيدلين ا

ق حدال د ده أهدال املدكك  مدو اصبد مال ي ل دي  أ م دلحم املف ي دة املواجصدة د ددحهم يف 
ل صحددة مطلملدددب مجحدد  امل يفدددلت املنيلصحدددة   سدد  ضلجلهتدددل  أ ل مجددة  ددد ح ة صنيدددلين 

 امل     امل  مي.
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 الخاتـمــة
 

هد اقحة ملح  مو اخلطث د يف هنلية اصطلف د امل وض بث  ض كة املرتمجدلت ااسا
مل  ددد    امل ددد مي كدددل  مي دددو  دددل أ  ل دددو   سدددح ة ض دددلاية فنيلملدددة إلقلمدددة اجلبدددوا 
 امل  ابط  لوقحم املني قلت بال املنيلمل اإلس مي  امليف ل   أ  ل و  دلمً  فلدً  
يف  مخدددل  احلددد  ل امللددد حصحة اصاوا ددد ة ضددد  اإلسددد حم  أه ددد . مل بهدددل اىادددلات أ  

مددو أبد ز أعد لض امللدد اغ املد يا ضدد   ل دو  اماد ا اً مل  دد  ل امللد حصحة   عد  ً 
ددال  اإلسدد حم   ض  ددة يف مب بددال املاهدد حك  املازيحدد  املددكت ي ددو ه امليفدد ل    م 
مددددو ى ملدددد  ل مجددددلت امل دددد    امل دددد مي لوجهللدددد  املف  يددددة  ا اه املني  يددددة  للددددواال  
احل ددددلاية املدددد  لبدددداه ف قهدددد  اإلسدددد حم   احلح وملددددة     جنلضدددد  يف امليفدددد ل أ  

 ع امل افنية امل  يص هل امل     يف ق ول اص مبال ب .امله ق   حتجحم   ا امل و 

فلملرتمجددلت ااساهدد اقحة مبددك املرتمجددة ام أ بدد ي  امل هصددل  يف ك ددوين  مدد  ااً 
برتمجددلت اص ض ددة املوسددطه   اواهددل  برتمجددلت اص ض ددة احل ي ددة  اصنيل دد ع  مل ي ددو 

 اودلت  ل أت ه ف سو  لوجح  اإل اودلت ضد  اإلسد حم  كالبد   وصحد   ل دك اإل
 امل  اما ت س باهل د ه م   ق    د ي ع لابلق  د حهل بنيش أعه  اممسل .

 ىطددددواع ض كددددة املرتمجدددددة ااساهدددد اقحة مل  دددد    امل ددددد مي ا ل مددددو ف دددددط يف 
حت يفهدددل ملَ  ِددددم ال املنيدددلصال     ددددل كدددكملك يف كوهنددددل دلا دددلً أمددددلحم   دددوض اسددددلملة 

حح ي دمو لدثقاه يف مدا اإلس حم  أ اصخلعصال قل يف املنيلمل ك د  د ده حندو  د 
اصبددد م  كمدددل  دددوض     جنيدددال اصبددد م ف يبدددة ملا هدددلحم  املددد دل ت ااساهددد اقحة 

 اصص وقة مو ى ض املرتمجلت.

 لاني   اللع  املرتمجة ااساه اقحة كال ذملك  أ مل اساه فا  مدو أمد اخت 
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أى     س  ا  مو مبلهج م اوية   أف زلد  مدو عخلدحلت  أدمدلض أبنيد هتل ددو 
 لحم املني مي املصب ل    جني اهل  لواع بال قطيب اجلهال  املاهوي .ف ك اإلسه

 ذ ا ي دددل  يوجددد  بدددال ل مجدددلت اصباهددد قال مل  ددد    امل ددد مي ل مجدددة  اضددد ع 
هدددواع ميف ضدددال   ملحبدددت  يُطمدددث   ملحهدددل مدددو ضحددد  امل قدددة  امملودددة  فهدددي أدمدددلض

 جهو  أمبل  الالال.
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