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 مقدمة
      

اقتصرررررد اسدرالرررر  اسررررع برررر  جلورررردونح يةرررر  ب رررر  ا وا رررر  اسن وورررر  
حص  برتمج  م حين ا زء األول مرن اسررر ا اسميررىل إل اسةار  اسيحرلري   دوا اخل

يف  –است رض ملدسول اآلايد  جلو جمرد اإلشرحر  إل هر ا ا ح ر  اسر ي  ترح  
وقررد ا اىتيررحري ارر ا املو ررو   .إل درالررحد جلىرررأ مت  يرر  ودقيررر  -رجلورر  

اسميررررىل إل  هررررر يةررر   سرررع  مرتمجررر  مل رررحين اسررررر ا1421حررر  ي ررررد يرررح  
اسةارر  اسيحرلرري  صررحدر  يررن جمفرر  املةرر  لقررد سلكحيرر  اسرررر ا اسميرررىل  ملدونرر  

هرررررر  وقرررررح  برتمجتقرررررح اسلررررري،  شرررررح  و    اسررررردهةوي   1417املنرررررور  يرررررح  
يكرررد اسايرررور يكرررد ايررر  اسكةوشررر     .وراج قرررح مرررن قكرررش اافررر  اسلررريعحا  د

  .و حمفد ية  داري 
ول ا وا ر  اسن وور  اسروارد  يف لرور  وقد كح ت اسني  متجق  إل تنرح

اسكرررر  كحمةرر   وسميررن ك ررر  اس نحصررر اسن وورر  اسواق رر  يف ورر  موق قررح اسن رروي 
ححسرررت دوا قريرررر  هرررر   اسروكررر   بررررش اقتصرررررد هررر   اسدرالرررر  يةرررر  تنررررحول 
ينصرون لرط  مهح: اسي ش  وااللم   ظراً سليويقفح  وك ر  دوراهنفرح بلرميش 

ا رررزء األولذ هررر ا  إل رررحل  إل استوجيقرررحد  اللرررت سةنظرررر يف ترمجررر  م رررحين
اسررروارد  مررررن قكررررش اافررر   اسررررع ميحدهررررح حصررررر اسدرالررر  يف يرررردد م رررر  مررررن 
اسصررري حدذ وقرررد جرررحء تنرررحو  سرتتيررر  هررر   اس نحصرررر ولررررحً سلررريويقح يةرررر  

 اسن و استح :      
مهدددل للقددارع  دد عء الراء التددي  يلددل حددول مفهددوم      
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فيددأ جوجددأ الاددائ القددا م  ددين الترجمددة  شددكل  ددام   ينددل 
القا لين  أن الترجمة فن  وليسل  لمدا  لدأ مناهجدأ ومدارسدأ 
التددي اسددتمدل جسسددها مددن المدددارا اللغويددة الحدي ددة  و ددين 
القددا لين  ددأن الترجمددة  لددم تا ددى مرحلددة الفددن الدد ي يعتمددد 
 الدرجة األولى  لدى الا درو والمهداروم ومدن  دم انتقلدل إلدى 

جنددواا الترجمددة مسددتقيا  تهددنيفاتها مددن إ دداا القددارع  لددى 
 عددء المراجددأل واأل حددا  التددي اهتمددل  هدد ا الجانددبم و ددد 
-الهددل فددي نهايددة هدد ه الجز يددة إلددى جن الترجمددة الدالليددة 

هدي جنسدب األندواا وجهدو ها  -إحدى فر ي الترجمدة الحدرو
 لترجمة معاني القرآن الكريم ألية لغة غير اللغة العر يةم

يد القارع  تعريدئ ماتهدر ل نداء الجملدة كما رجيل تزو     
فددي اللغتددين العر يددة والفارسددية   هدددئ تأكيددد جن الاهددا   
التركي يددة لهددد ا ال ندداء ماتلفدددة فددي هددداتين اللغتددين  والسددديما 
ترتيب العناهدر النحويدة المكوندة للجملدة التدي تتعدمن فعدا  
جساسدديا   جمددا التددي تحتددوي  لددى فعددل مسددا د  فتتفدد  اللغتددان 

إال جن اللغة الفارسية "اللغدة الهددئ"  تدورد هد ا الفعدل فيها  
في نهاية الجملة الدالة  لى الا ر  في حين جن اللغة العر يدة 
"اللغة المهدر" ال يرد  ها  ويكون مقدرا م والس ب في  لك  
يرجددأل فددي المقددام األول إلددى مددا رجيندداه مددن إهددرار المتددرجم 

عناهدر النحويدة  لى ات اا النس  العر ي الادا   ترتيدب ال
المكونة لجمل اليال في اللغة المهدر  دون جن ي كر سد ب 
 لك في مقدمة ترجمتأ  األمر ال ي يدث ر  هدورو سدل ية فدي 

 .مدلول ك ير من اليال المترجمة إلى اللغة الهدئ
جما الجانب الت  يقدي فدي هد ه الدراسدة  فقدد  ددج  تنداول       

ا  لك درو شديوا الفعدل مو أل الفعل في الجمدل المترجمدة  ن در
 ين العناهر النحوية األارى  و د رجيل ترتي دأ وفقدا  لنسد ة 
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دورانأ إلى زمن الفعل الماعي   م الفعل المعارا  والفعل 
 هدديغة األمددر  والفعددل الم نددي للمجهددول  والفعددل فددي زمددن 

وفددي المرت ددة ال انيددة  تناولددل االسددم الدد ي يددثدي  .المسددتق ل
 .  نا ددب الفا ددل  الم تدددج والا ددرو ددا ئا الفا ددل  المفعددول

وجايدددرا  رجيدددل  دددرء  عدددء األا ددداء النحويدددة الااهدددة 
  عء العناهر النحوية األارى الدواردو فدي ترجمدة الشدي  
 -"شاه ولي هللا"  ولكنها جاءل غير شا عة  و كرها للقارع 

جمر عروري في إيهال المعندى المدراد  -من وجهة ن ري 
             .من اليال الوا عة فيها
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 مدخل
      

إن ال احددد  الددد ي يعقىددددم  لدددى  دددرء لغدددوي  حددددى 
ترجمددال معددداني القدددرآن الكدددريم إلدددى لغدددال الشدددعوب غيدددر 
العر يددة  يسددلبشم  شددكل ال مددراء فيددأ  ددأن م ددل هدد ا النددوا مددن 
الترجمددال  ومددا يتفددرا  نهددا مددن  عددايا وهددعو ال جمددة  

الن  يت لب من المترجم جهدا  غير  ادي   غية الوهدول  د
القرآني إلى جر ى درجال الفهم وا دراك  لى مستوى اللف  

 .والتركيب والمدلول لدى المتلقي مقهد الت ليغ
فدالقرآن الكدريم منهدداه إلهدي مددن لددن  زيددز حكديم نددزل      

 لى الن دي محمدد هدلى هللا  ليدأ وسدلم معجدزا  فدي هدياغتأ 
ومعانيدددأ  ال يددددرك ال شدددر غدددوره  وال تفندددى  جا  دددأ  وال 
تنقعددي محاسددنأ  األمددر الدد ي ال يمكددن نقلددأ وحهددره فددي 
  .الكلمال التي يهوغها ال شر  مهما  لغل درجتهم من العلم

وله ا فإن ترجمة معاني القرآن الكريم  ليسل كغيرها 
من جنما  الترجمة األارى التي يتهدرئ فيهدا المتدرجم فدي 

 ية  عء األحيان  الزيادو جو  الح ئ  وفقا  للمت ل ال األسلو
التددي تاددت   هددا اللغددة الهدددئ   ددل ال ددد مددن تددوافر المهددارو 
اللغوية لديأ  ألنأ ملتزم   ل ومقيد  الد دة ال الغدة فدي ااتيدار 
اللف  المقا ل في اللغة المنقول إليها  ليع ر مدلولأ  دن اللفد  
القرآنددي  ومددا يترتددب  ليددأ مددن مرا دداو السددمال التركي يددة 

الهدددئ  ليتسددنى للقددارع فهددم  والنحويددة التددي تتفددرد  هددا اللغددة
إعافة إلى إمعان فكر المترجم  كل  .معاني القرآن فهما  جيدا  

ما جوتي من فهاحة في نقل الهور ال اغية التي تتميدز  هدا 
 .اليال القرآنية في إ ار ما تسمح  أ اللغة المنقول إليها
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وهكدد ا  فددإن نقددل معدداني القددرآن الكددريم إلددى اللغددال         
ا عافة إلى ما س    يت لب مدن المتدرجم الحدا   األارى  

الد ة والكفاءو التي ال د جن يتحلى  هما   ل ال ددء فدي ترجمدة 
آياتأ  فالد دة تت لدب نقدل جحكدام القدرآن وشدرا عأ  أماندة إلدى 
جهل اللغة الهدئ  لت دو رسالة الترجمة هادفدة فدي مقهددها  

المتددرجم جمددا الكفدداءو فتددتلا  فددي إجددادو  .سددامية فددي هدددفها
للَّغتين المهدر والهدئ  درجة  الية  وفهمأ لقوا د اللغتدين 
فهما  جيدا   حتى يتسنى لأ تحديد األنمدا  الهدرفية والنحويدة 
لأللفا  الماتارو  وك ا جنما  الجملة في اللغتين  إعافة إلدى 
ترتيب العناهدر النحويدة المكوندة ألجزا هدا  و التدالي تحديدد 

 نا هدا  سدواء جكدان جساسديا   جم  مو أل كل  نهدر يشدترك فدي
فر يددا   األمدددر الددد ي يدددث ر    يعددة الحدددال فدددي مددددلول هددد ه 

 .الجمل
كما يت لب مدن المتدرجم لسدور القدرآن الكدريم جن يكدون      

 لى  لم كدائ  الاهدا   الهدوتية للغدة الهددئ  والسديما 
فددواتح الجمددل ونهاياتهددا التددي تتغيددر وفقددا  لمو ددأل الن ددر فيهددا  

وهكد ا فدإن .يتأ ر مدلول ه ه الجملدة سدل ا   جو إيجا دا  و التالي 
المتددرجم الدد ي ياددوء غمددار ترجمددة معدداني القددرآن الكددريم 
ين غي لأ جن يرا ي هد ه الجواندب التدي تدثدي  الترجمدة إلدى 
الهدئ المنشدود  الد ي يتم دل فدي ت ليدغ آيدال القدرآن  الشدكل 

 .الهحيح
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 شروط المترجم
 

ن الكدريم لهدا اهوهدية لما كانل ترجمة معاني القرآ
ال ي لغها إال كل مترجم حهيئ وحدا    فدإن هنداك شدرو ا  
ال د من توافرها في ه ا المترجم   دل الشدروا فدي م دل هد ه 

 الترجمة  جوجزها في النقا  التالية ا
تمكُّن المترجم لمعاني القرآن الكريم مدن اللغدة الهددئ  (1)

ر يدة  تمكنا  ال يقل في مستواه  ن تمكندأ مدن اللغدة الع
سددواء  لددى مسددتوى األسدداليب اللغويددة وا  دا يددة  جو 

 .إدراكأ لقيمها ال قافية والعقدية
الد ة واألمانة في نقل معاني القدرآن الكدريم إلدى اللغدة  (2)

 .الهدئ
 دم الح ئ جو الزيادو في ترجمدة معندى آيدال القدرآن  (3)

 .الكريم
نقل المفاهيم ا حها ية م دل المواريد  ونقدل األحكدام  (4)

العا ال والحقو  والواج ال  وتحديد الحال وتن يم 
 .والحرام تحديدا   ا عا  ال ل ا فيأ وال غموء

مرا ددددداو المتدددددرجم للجواندددددب الجماليدددددة وا يحا يدددددة   (5)
والو ا ئ التع يرية  والاهدا   األسدلو ية  قددر مدا 

  (1)تسمح  أ اللغة الهدئم

وهك ا تتحق  الغاية السامية من ترجمة معداني القدرآن      
الكريم إلى لغدال الشدعوب األادرى  التدي تتعدح فدي رفدأل 

                                                

وكرر س  ا ظررر : شر كحا  يةرر  يةرر  : درالرر  سرتمجرر  ذ 174فررد : جللرل يةررم اسةارر     (جنير   يررز اسرردون حم1)
ا رررزء األول يف  رررات ترمجرررحد سةررررر ا اسميررررىل إل اسةاررر  اسسرررواحةي   جمةررر  كةيررر  اسةارررحد واسرتمجررر   اس ررردد اسسرررحب  

 81-80هر   1417واس لروا  اسرحهر   
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النقاب  ن جمال آياتأ  ورفعة مدلوالتها لمن لم يست أل جن 
يراهددا مددن األ دداجم  وتيسددير فهمددأ  لدديهم  هدد ا النددوا مددن 
الترجمدددة ليدددزدادوا إيماندددا  مدددأل إيمدددانهم  ويع دددم تقدددديرهم 
  للقرآن  ويشتد شو هم إليأ جراء ن ل مقاهده  و وو دال لأ

  .وسمو تعاليمأ
  

 الخصائص التركيبية للجملة في اللغتين العربية والفارسية     
 وّد جلا  ةر  اسضوء ية  اسوظحئف اسن وو  سة نحصر املميو   سةجفةر  
اسةاوور  يف اسةار  اس ربير  واسيحرلري   وبيررحا جلوجرة اس اقر  اسنسركي  بر  اس نحصررر 

وذس   سردر اس ي وييد اسدرالر   اسن وو  واس نحصر اسدالسي  يف بنحء ا فة  
اسررع برر  جلورردونح دوا استلرررب إل دروا اسةارر  اس ربيرر  ومررداىةقح اسررع ال قكررش 

  .سنح هبح يف ه ا ااحل احملدود
ليرر  اسوقررت اسررراهن ظقرررد اس دوررد مررن اسدرالررحد حررول  رررح  استررررحء      

سرتفر بر  اسن و واسدالس   سنصش يف  ىر األمر إل مدأ استيحيرش اسررحئم وامل
  .اسوظييرررر  اسن ووررررر  واسدالسرررر  امل جفيررررر  سةفيرررررد  اسرررررع تلرررراش هررررر   اسوظييررررر 

ووؤسف ه ا استيحيش بينقفح  م  املوقف امل    امل ىن اسدال  سةجفة  كةقرح  
ألا ا فةررر  هررر  اساحوررر  األول سميرررش  ظرررح  حررروي  حيررر   رررد اسن رررو ا فةررر  

 .ح ينحصر ه ا امل ىنمب نحهح األلحس اس ي ومييش اح اسص    و دد ا
وحن   ةم جلا اسكلرر ال وتميةفروا  مليررداد برش   فرش  ودالسر  امليررد       

امل جفير  تت رردد ينرد الررت فحاح يف تراكيرر  يتةير   جلي يف ياقررحد حوورر   
حىت إا ب   يةفحء اسةار  احملرد   وررأ جلا م رىن كةفر  ّمرح ال  ميرن قدورد  
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  وم رردل الرررت فحل األلررراد واسي رررحد يف إال مب رردل االلرررت فحالد مررن  حيررر 
جمتفرر  واحررد مررن  حيرر  جلىرررأ  ومريررحس االلررت فحالد اسةاوورر  و رر  حصررر 
اسرتاكيرر  اسررع ترررد ليقرررح اسميةفرر   واسررع جلرةرر  يةيقرررح مررؤىراً  امل ررىن اسن ررروي 

 .(1)اسدال   
والش  جلا مح ذكر لحبرحً وتي  مر  ديرو  اسمي ر  مرن اسكرحح   يف جمرحل      

اسرحئفررر  يةررر  ا لررراب املررررتجم يف ت حمةرررة مررر  اسرررن   مقفرررح تكحونرررت  اسرتمجررر 
جلمنحرررررة  مررررن وحررررداد جليةرررر  مررررن وحررررداد املسررررتوي اسةيظرررر   جلي وحررررداد 

 واسرصرررد مررررن هررر ا املسررررتوأ وتف رررش يف شررررميش اسرتاكيرررر  .املسرررتوأ اإليررررراي

اسةيظيرررر  ودورهررررح  جلو يف جلمنررررح  ا فررررش ووظييتقررررح  وارتكررررح  اسةيرررر   ىررررر يف 
وحرررررد  اسميييرررررش بت دورررررد امل رررررىن املرصرررررود مرررررن ىرررررال  تركيررررر  سيظررررر  هرررررو

       .(2)االلتعدا 
وهميرر ا وتكرر  سنررح جلا ا فةررر  هرر  وحررد  اسرتمجررر  اسرئيسرر  برر  وحرررداد       

اسرتمجرر  بوصرريقح  رروا  اسوظييرر  يف يفةيرر  االتصررحل اسررع وقررد  إسيقررح املرررتجم  
هرر ا املرردسول  بايرر  إوصررحل مرردسواح إل املتةررر  يف اسةارر  ااررد   مقفررح تكررحون

  .ب  اسص وب  واسيسر
والحددد  جن القدددارع للجدددزء األول مدددن القدددرآن الكدددريم 

يجددد نفسددأ  -موعددأل الدراسددة –المتددرجم إلددى اللغددة الفارسددية 

جمام  در ال يستهان  أ من العناهر النحوية الواردو في غيدر 
                                                

اسدال   اسلكحي  األول  دار اسلروب  اسرحهر   – وي ( يكداسةليف  حمفد مححل : مدىش سدرال  امل ىن اسن1)
 ذ19،20    2000

 ذ119مدىش ساوي     –( يلي   لوزي: يةم اسرتمج  2)
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موععها  األمر الد ي يدث ر  شدكل م اشدر فدي مددلول اليدة  
إجهداد المتلقدي فددي التوهدل إلدى المعنددى و التدالي يدثدي إلددى 

المراد  والسيما إ ا كان ه ا المتلقي ال يعرئ اللغة العر ية  
وسددوئ جرتددب هدد ه العناهددر وفقددا  لنسدد ة شدديوا الا ددأ فددي 

 مو عها النحوي الوارد في الجمل كما يليا
 أوالً:المسند )الفعل( 

ال شددك جن ال احدد  فددي ترجمددة معدداني القددرآن الكددريم   
ل اهتمامددأ إلددى المقددا ال المفرداتيددة التددي انتقاهددا يوجددأ جدد

 .المتددرجم مددن اللغددة الهدددئ  لددتا م مفددردال اليددال القرآنيددة
إلددى جن   -فددي وا ددأل األمددر -والسدد ب فددي  لددك  ر مددا يعددود 

المعنددى الدد ي تثديددأ المفددردو فددي إ ددار الجملددة  هددو الهدددئ 
هدر الر يا ال ي نرمدي إليدأ جميعدا   جمدا االلتفدال إلدى العنا

النحوية  ومدى العا دة  ينهدا  فلدم ندر اهتمامدا  مدن الدارسدين 
 . المستوى نفسأ ال ي ح يل  أ الداللة التدي تثديهدا المفدردو
والوا ددأل جن الجددزء األول مددن القددرآن الكددريم   ددد حددوى ما ددة 
وإحدددى وجر عددين آيددة  تعددمنل هدد ه اليددال سددتما ة و ا ددة 

 هب السد   فيهدا  شر فعا  في جزمنة وهيغ متفاوتة  كان 
للفعل في زمن الماعي   م تاه الفعدل فدي زمدن المعدارا  
  .ومن  م الفعل في هيغة األمر  وجايرا  هيغ الفعل األارى

وي لد  الفعدل  لددى الكلمدة التددي تددال فددي نسد  الجملددة      
لتدل  لى مفهوم حدو  شيء في زمن ادا    لدك الزمدان 

) المعددارا (   الد ي  سددمأ  لمدداء اللغددة إلدى زمددن الحاعددر
والماعددي  والمسددتق ل  حيددد  توجددد األفعدددال  نددد وجدددوده  

والمقهددود  الزمددان مددا يجددب جن يكددون  .وتنعدددم  نددد  دمددأ
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 (1)محها   ويرومون   لك الفر   ينأ و ين المهدرم

والسديما -وال ياتلدئ مفهدوم الفعدل فدي اللغدال األادرى      
فدي هد ا   مدا جورده العدرب -اللغة الفارسية موعدأل الدراسدة

الشدددأن  إال جن ا يدددرانيين  دددد  سدددموا الفعدددل المعدددارا إلدددى 
 سمين  جحدهماا المعدارا االلتزامدي الد ي يقدأل فدي الحدال  
ويدددرت   حدو دددأ  و دددوا شددديء آادددر يددددل  ليدددأ جحدددد جفعدددال 
المقار ة  جو الرجاء  جو الشروا  وهيا " شايد   ايد  توان  

ا دداري الدد ي و انيهمددا ا المعددارا ا  .آرزوميكددنم" وغيرهددا
يقأل هو الار فدي الحدال  ويددل  لدى االسدتمرار  والتحقد   
 .والتعود  والتكرار  وك ا حدو  شيء في المسدتق ل القريدب
جمددا زمددن الماعددي  فقددد هددنفأ ا يرانيددون جيعددا  إلددى سدد أل 
هددديغ  هددديا الماعددددي ال سدددي   والماعدددي االسددددتمراري  
ي والماعددي القريددب  والماعددي القريددب المسددتمر  والماعدد

ال عيد  والماعي األ عد )الماعي الشكي(  وجايدرا  الماعدي 
 .الملموا  إعافة إلى زمن المستق ل  وهيغة األمر

والحقيقة التي يعرفها الدارسون جن لكل لغدة اها هدها      
التركي ية والنحوية التي تميزها  ن غيرها من اللغال  رغدم 
ية اتفدددا  جميدددأل اللغدددال المعروفدددة  لدددى العناهدددر األساسددد

فاللغددة العر يددة  .المكونددة للجملددة اللغويددة مددن حيدد  المسددمى
تتميددز دا مددا   ددأن الفعددل يددرد فددي  دايددة الجملددة الفعليددة   ددم 
الفا ل   م المفعول  وما دا  لك فهدو  لدى غيدر القيداا  جو 
ر ما لعلة نحوية ججازل انتقال جحد هد ه العناهدر مدن مو دأل 

 يا يرد في اللغدة  لى س يل الم ال نري الفعل الر .إلى آار
العر ية  عد جفعال المقار ة "كاد   سى  حرى  شرا  جا "؛ 

                                                

 هـم1327  دار الجيل   يرول 4-7/2(ا ن يعيش ا المفهل  1)
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و لك ألن ه ه األفعال تعمل  مل "كان وجاواتهدا"  كمدا فدي 
الم ددال التدداليا "كددادل الشددما تشددر " و" سددى الرادداء جن 

وكد لك يدأتي الفعدل فدي اللغدة  .يدوم"  و"جا  األوالد يلع ون"
لة التي ت دج  ـ"إن وجاواتهدا"  العر ية في وس   جو آار الجم

فيثدي و يفة الا ر لها  وك لك يرد الفعل العر ي فدي نهايدة 
الجملة التي تتعمن اسدما  موهدوال   وال يكدون لدأ محدل مدن 

 .ا  راب
جمددا الفعددل فددي اللغددة الفارسددية القياسددية  فيددرد فددي نهايددة      

لة  جو الجملة دا ما    معنى جنأ ال يجوز جن يرد في  داية الجم
 .في وس ها إال لعرورو نادرا  ما نراها في شدعر ا يدرانيين
وهندداك جفعددال القددول  م ددلا "كافددلا"  "افددزودا"  "تهددريح 
كدددردا" وغيرهدددا التدددي  دددد يراهدددا الددد عء فدددي  دايدددة الجمدددل 
المرك ددة  فإنهددا جمددل  سددي ة تتكددون مددن فعددل وفا ددل  وهددي 
مددا جددزء مددن جملددة مرك ددة  ن لدد   ليهددا الجملددة الر يسددة  و

يددرد  -جي الجملددة الر يسددة فددي  ندداء الجملددة المرك ددة- عدددها 
ويمكدن تهدنيئ الفعدل وفقدا   .ليفسرها  ويسمى الجملة التا عة

 لشيو أ في الترجمة التي  ين جيدينا  كما يليا
 
يعدرئ الفعدل الماعدي فدي اللغدة العر يددة الفعلل المضيل :  -1

 عددد  أنددأ مددا  دددم  عددد وجددوده  فيقددأل ا ا ددار  نددأ فددي زمددان 
زمددان وجددوده  جي يقتددرن حد ددأ  زمددان   ددل زمانددك  جي   ددل 
زمان إا ارك  ويريدد  داال تران و دل وجدود الحدد  ال و دل 

وهك ا ي دو لندا جن حدد  الفعدل الماعدي فدي  (1)الحدي   نأ"م

و دد  درئ  .اللغة العر يدة  دد انتهدى تمامدا  و دل ا ا دار  ندأ

                                                

 م7/4(ا ن يعيشا المفهل  1)
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" دون االرت ددا   أيددة جدا و تدددل  لددى  عدددو هدديغ  هدديا "فعددلا
وهئ حدي  تم في الماعي  وال  ا دة  دين زمندأ وحاعدر 

و"كان يفعل" تددل  لدى الماعدي ال سدي   إال جن  .و ل الكام
الجزء ال اني منأ "يفعل" يدل  لى االستمرار وتكرار الحد  

"  حيدد  تفيددد " ددد"  .فددي زمددن الماعددي و " ددد فعددلا   مددا فعددلا
الحد  م  تا   جمدا إ ا  الداللة  لى  رب انتهاء الحد   إ ا كان
وجايرا  "كان فعل"  .كانل الجملة منفية فقد حلل "ما" محل  د

للداللة  لى حد  و أل من  زمن  عيد في الماعي وانق أل  ن 
 (1)الحاعرم

و ددد ورد زمددن الفعددل الماعددي فددي الجددزء األول مددن 
ترجمددة معدداني القددرآن الكددريم موعددأل الدراسددة مددا تين وسددتا  

ها ما ة وسل وامسون فدي غيدر مو عدأ وستين مرو  جاء من
% مدددن مجمدددوا هددديغ الفعدددل  58 ,6النحدددوي  جي  نسددد ة 

و د ترددل ه ه الهيغ إما فدي  دايدة الجمدل  وهدو  .الماعي
الغالب  جو في وس ها  إ ا كانل الجملة من النوا المركدب  

 و لك كما في اليال التالية ا

 حللل  ولئلللل اللللترو االلللةوا اليلللمل   ضل لللد   ملللض ةج  -أ 

 م ( 16) ال قرو ا  لجضةل م، ومض كضنوا م لدرو
گمراهدي را اريدندد ترجمة المعنىا "ايشان آنكسانند كأ 

وراه يداب تجارل ايشان  نيافل سو د وء هدايل پا 
 "م      نشدند

 للقى آدم مو ة ه كلمض   لضب علرله ننله  لو الللواب   -ب

 م( 37) ال قرو ا الةحرم
آدم از پروردكدار اددود  رفدلفراگترجمدة المعندىا "پدا 
                                                

 مم1979هرو وما  عدها  دار المعارئ  القا 1/52(حسن    اا ا النحو الوافي  1)
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اداوندد تو دأ اورا  مهر داني    دول كدردساني چند پدا 
 اود   يشك او تو أ   ول كننده مهر انسل "

 نت قلللضل لللله ة للله أسللللم قلللضل أسللللم   للللةب العلللضلمرو  -ج
 (131)ال قروا

اورا پروردگدار او كددأ  گفدلترجمدة المعندىا "آنهداه كدأ 
  المهارا"ممر پروردگار  منقاد شدم گفلمنقاد شو 

يوعح الترتيب العر ي لعناهر الجملة المكوندة لييدة 
األولى جن الفعل األول "اشترى"  د و أل  عدد اسدم الموهدول 
الا ر "ال ين"  ليدل  لى حدد  و دأل فدي زمدن الماعدي   دم 

جمدا الفعددل ال داني " فمددا  .جلحقدل  ددأ الدواو الدالددة  لدى الفا ددل
الفا دددل  ر حدددل " فهدددو فعدددل مددداء منفدددي جيعدددا  ورد   دددل

وجايرا  الفعل "كانوا" ال ي و أل في  داية الجملدة  ."تجارتهم"
 .الا رية  وهو من األفعال النا هة الدالة  لى زمن الماعي

  
جمددا المتددرجم "الشددي  شدداه ولددي هللا الدددهلوي" فقددد حدد ا 
ح و اللغة العر ية في ترجمتأ له ه الية  ندما جورد المسند  

لة األولى "ايشدان آنكسدانند كدأ وهو الفعل "اريدند" في الجم
گمراهددي را  ددوء هدددايل"   عددد جداو الهددلة "كددأ"  خةردنلد

م اشرو   م جت أل ه ا الفعل  االسم ال ي يثدي و يفة المفعول 
الم اشددر "گمراهددي"   ددم المفعددول غيددر الم اشددر  جو المددتمم 
" ددوء هدددايل"  لي دددو الترتيددب النحددوي لهدد ه العناهددرا 

شدر + المفعدول غيدر الم اشدر"  وهد ا الفعل + المفعول الم ا
والهدحيح جن   .ترتيب نحدوي  لدى غيدر  يداا اللغدة الهددئ

يددأتي  الفعددل فددي نهايددة الجملددة   لددى جن يسدد قأ  ددالمفعولين  
هكددد اا "ايشدددان آنكسدددانند كدددأ گمراهدددي را  دددوء هددددايل 

       .خةردند"
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وك لك جورد الفعل  جي المسند "سود نيافل" في هدر 
تجارل ايشان"  للداللة  لى نفدي  سود نرض  " الجملة ال انية

الحد  في الماعي   م جار الفا ل "تجارل ايشان"  جي جنأ 
 ددددم الفعدددل  لدددى الفا دددل فدددي هددد ه الجملدددة؛ ليكدددون ترتيدددب 

والهدواب جن يقدولا  . ناهرها كما يليا "الفعل + الفا دل"
"؛ ليكون سودنرض  تجارتشان  – سود نرض  "تجارل ايشان 

جمددددا الفعددددل  .قياسددددي هكدددد اا " فعددددل + فا ددددل "الترتيددددب ال
األايددر"راه يدداب نشدددند"  فقددد جورده المتددرجم فددي موعددعأ 
النحوي الهحيح  ولكنأ هيغ في زمن الماعي الم ل   جو 
ال سددي  الدد ي يدددل  لددى حددد  تددم فددي الماعددي وانتهددى فددي 
حينأ  رغم جن القرآن الكريم  د جورده ليددل  لدى االسدتمرار 

تمرار  ددددم هدددداهم الددد ي  دددل لفتدددرو فدددي الماعدددي  جي اسددد
والهحيح جن يهدوغأ فدي زمدن الماعدي المسدتمر   .وانتهى
       ."ةاه رضب نم  ادندهك اا "

وفددي اليددة ال انيددة نجددد الفعلددين "تلقددى"  و"تدداب"  ددد 
تهدرا الجملتين الوا عين فيهما  ليددال  لدى حدد ين و عدا فدي 

الفعدددل  زمددن الماعددي  حيدد  ت دددأل األول الفا ددل "آدم"  جمددا
ال اني  فإن  امة ا  راب "الفتحة" الوا عة في آاره تشدير 
إلى جن الفا ل عمير مستتر تقديره "هو" جي هللا  دز وجدل  
ليكون الترتيب النحوي لهد ه العناهدر النحويدة فدي الجملتدين 

 ." ...كما يليا "فعل + فا ل +
جما المترجم فنراه يعدال  ترتيدب العناهدر النحويدة فدي       
جمددة هدد ه اليددة مت عددا  النسدد  النحددوي الددوارد فددي اللغددة تر

المهددر  و لدك  نددما وعدأل الفعدل "فدرا گرفدل" فدي  دايددة 
آدم از پروردگددار اددود سدداني چنددد"؛   للةا فة لل الجملددة "

ليكون ترتي أ النحوي لعناهر الجملة  هكد اا "فعدل + فا دل 
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+ مفعول غير م اشر + مفعول م اشر"  وه ا ترتيدب يندافي 
ا المت أل  ند هياغة الجملة في اللغة الهدئ  التدي ت ددج القيا

وله ا ين غي للمتدرجم جن يقدول  . الفا ل دا ما   وتنتهي  الفعل
في ترجمتأ له ه الية الكريمةا" پا آدم از پروردگدار ادود 

"  جو "پدددددا  آدم سددددداني چندددددد از  ةافة للللل سددددداني چندددددد 
"  وكاهمددددا هددددحيح  ليهدددد ح  ةافة لللل پروردگددددار اددددود 

يب النحوي لعناهر الجملة كمدا يلديا "فا دل + مفعدول الترت
  .م اشر + مفعول غير م اشر + فعل"

وكددد لك الحدددال فدددي الفعدددل "  دددول كدددرد" الددد ي جورده 
اداوندددد تو دددأ اورا  ق لللول كلللةدالمتدددرجم فدددي  دايدددة الجملدددة "

 مهر اني اود"   دم جت عدأ  الفا دل "اداوندد"  رغدم جن اليدة 
مستتر "هو"   م جورد من  عدده الكريمة  د اكتفل  العمير ال

المفعددددول الم اشددددر "تو ددددأ اددددود"  وجايددددرا  المفعددددول غيددددر 
الم اشر  جو المتمم " مهر داني ادود"  لي ددو ترتي دأ لعناهدر 
الجملددة  هكدد اا "فعددل + فا ددل + مفعددول م اشددر + مفعددول 

والهددواب جن يقددول فددي ترجمددة هدد ه اليددةا  .غيددر م اشددر"
  ليهددد ح ق لللول كلللةد"د اداوندددد تو دددأ او را  مهر ددداني ادددو

ترتيب  ناهرها  ياسيا   كمدا يلديا "فا دل + مفعدول م اشدر 
 .+ مفعول غير م اشر + فعل"

وجايددرا  ترجمددة معنددى اليددة ال ال ددة التددي لددم ياتلدددئ 
ترتيب العناهدر النحويدة فيهدا  دن سدا قتيها  فندرى جن اللغدة 
العر ية لغة القرآن الكدريم   دد وعدعل األفعدال ال ا دة التدي 

جسددلمل" فددي  – ددال  –ل  لددى جحدددا  فددي الماعددي " ددال تددد
 دايددة الجمدددل الددواردو فيهدددا  جي   ددل الفا دددل  والمفعدددول إن 
وجدددد  ليكدددون الترتيدددب النحدددوي لعناهدددر الجمدددل فدددي اللغدددة 

 .".....المهدر  هك اا "فعل + فا ل +
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جمددا ترجمدددة معدداني هددد ه اليددة الكريمدددة التددي جددداءل 
د وعأل المترجم "الشي  شداه م ا قة كليا  للترتيب العر ي  فق

ولي هللا" الفعل "گفل" الددال  لدى القدول فدي زمدن الماعدي 
اورا  ففللل ال سدددي  فدددي مقدمدددة الجملدددة الر يسدددة "آنهددداه كدددأ 

"   دددددم جورد المفعدددددول ألجلدددددأ "او"  عدددددده ....پروردگدددددار او
م اشدددرو  وجايدددرا  ينهدددي جملتدددأ  الفا دددل "پروردگدددار او"  

لمكونددة لهددا  هكدد اا " يددد ليهدد ح ترتيددب العناهددر النحويددة ا
زمان + جداو ر   + فعل + مفعدول ألجلدأ + فا دل"  وم دل 
ه ا الترتيدب ال تق لدأ اللغدة الفارسدية الرسدمية المعمدول  هدا  

والهدددواب جن يدددثار الفعدددل  .سدددواء المن و دددة  جو المكتو دددة
وتحدد ئ جداو الددر     ددم يقدددم الفا ددل  والمفعددول  كمددا يلدديا 

 ."...ففللللللل  وي ) وي را ( "آنهددددددداه  پروردگدددددددار او  دددددددأ 
والماح  جيعا  جنأ وعأل  عد فعل القول "گفدل" جداو الدر   
"كأ"  م جت عها  الجملة التا عة "منقاد شو"  والشا أل في اللغدة 
الفارسية جن يعأل  امة التنقي  ) ا ( الدالة  لى نهاية جملة 
القول  عد فعل القول م اشرو   م يأتي  الجملة التا عة  هكد اا 

  .گفلا منقاد شو"...."
و عدددد  فدددإن ترجمدددة معددداني اليدددال الددد ا  السدددا قة  
توعددح  مددا ال يدددا مجدداال  للشدددك جن المتددرجم  ددد نهدد  فدددي 
ترجمتأ الن ام النحوي للجملة العر ية  فقام  ترتيب العناهر 
النحوية المكونة للجملة الفارسية  لى نم  الترتيب العر دي  

اللغة المهدر  واللغة الهددئ دون مرا او ألوجأ الت اين  ين 
في ه ا ا  ار  األمر ال ي يثدي إلى الت اا واعح في فهم 
م دددل هددد ه اليدددال لددددى المتلقدددي  و التدددالي هدددعو ة إدراك 
معناها  والسيما إ ا كان ه ا المتلقدي لدم ي لدأل مدن   دل  لدى 

 . وا د اللغة العر ية  واها هها األسلو ية
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المعدددارا فدددي اللغدددة  يحتدددل الفعدددل الفعلللل الميلللضة  :  -2
العر يددة مكانددة الهدددارو  نددد ك يددر مددن الدارسددين العددرب  
ن را  لك رو دورانأ وشيو أ  ين األزمنة األارى  سواء فدي 

يقول ا ن يعيش  .الجانب المن و  من ه ه اللغة  جو المكتوب
موعددحا  لنددا مفهددوم هدد ا الفعددلا "معنددى المعددارا المشددا أ  

وحاكيتدأ إ ا هدرل م لدأ   يقالا عدار تأ وشدا هتأ وشداكلتأ
والمددراد جنددأ عددارا األسددماء جي شددا هها   مددا فددي جولددأ مددن 
الزوا د األر أل  وهيا الهمزو  والنون  والتاء  والياء  نحدوا 

 (1)ج وم  ونقوم  ويقوم  وتقوم"م 

ولعل جهمية الفعل المعارا تأتي من ك رو مايق لأ ه ا 
ن  لدن  الفعل من جدوال وحروئ  م لا  امال النهدب "ج

 .كدددي  إ ن  الم التعليدددل  الم الجحدددود  فددداء السددد  ية  حتدددى"
دا   وك لك   ولأ جدوال الجزم التي تس قأ دا ما   م دلا "لدم  لمب
الم األمددر  ال الناهيددة"  كمددا يق ددل الفعددل المعددارا األدوال 
التددي تجددزم فعلددين ) فعددل الشددر   وجددواب الشددر (  وهدديا 

جينمددا  جنددى  حي مددا   "إن  مددن  مددا  مهمددا  متددى  جيددان  جيددن 
وفي كل ه ه الحاالل نجد الفعل المعارا يرد   .كيفما  جي"

 .في  داية الجملة العر ية دا ما  
و د ورد ه ا الفعل في ترجمة معاني الجزء األول من 
القددرآن الكددريم مددا تين و مدداني مددرال  جدداء جر عددة وسدد عون 

 لغ  فعا  منها في موععها النحوي الهحيح  جما ال ا ي ال ي
ما دة وجر عدة و ا دين فعددا   فقدد ورد فدي غيدر موعددعأ  جي 

% من مجموا ه ا الفعل   جورد منها مدا يلدي  60 ,4 نس ة 

                                                

وك س  ا ظر : ديميور   دىل حس  : اسروايد استلكيري  يف اسةا  اس ربي    .6 /7( ابن و يش : امليصش  1)
 ومح ب دهحذ 79     1991اسلك   األول  مؤلس  حبسوا سةنلر  ب ود 
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 ا

الترو رؤمنوو  ضلغرب ورقرموو الصلم  ومملض ةنقنلض م    -أ

 م( 3) ال قرو ا   رنفقوو
رپدا مدي  أ ناديدده و  ايمان مي آرندترجمة المعنىا آنانكأ 

ادره مدي ا وآنچأ ايشان را روزي داده ايدم نماز ر دارند
 " كنند

رخللضدعوو و والللترو آمنللوا ومللض رخللدعوو نال أنفسلل م  -ب

 م( 9)ال قرو ا  ومض راعةوو
اددددارا ومثمندددان را  فريدددب مدددي دهنددددترجمدددة المعندددىا "

 "  نمي فهمندمهر اود را و نمي فري ند حقيقل 

لللللوو  ألللرمةوو النللضل  للضل ة ولنسللوو أنفسللكم وأنلللم -جلل 

 (م 44) ال قرو ا  الكلضب أ م لعقلوو 
مردمددددان را  ددددأ  مددددي فرماييدددددترجمددددة المعنددددىا "آيددددا 

اويشددتن را حددال آنكددأ  فرامددوش مددي كنيدددنيكوكدداري و
نمدددي كتددداب ) يعنددي تدددورال ( را آيددا  مدددي اوانيدددشددما 
 "مفهميد

تعمنل الية الكريمة األولى  ا  جمل  هدي "الد ين 
الهددداو"  و"ممدددا رز ندددداهم  يثمندددون  الغيدددب"  و"يقيمددددون

ينفقون"  اشتملل كل واحدو منها  لدى فعدل معدارا واحدد  
  .ورد مسندا  لكل جملة

وفي ترجمة "الشدي  شداه ولدي هللا"  نجدده يدورد الفعدل 
ارملضو مل  األول "ايمان مي آرند" في الجملة األولى "آنانكاأ 

 ددأ ناديددده"  الدددال  لددى المعددارا المسددتمر  قددب جداو  آةنللد
لة "كدأ"   دم يت عدأ  دالمفعول غيدر الم اشدر " دأ ناديدده"  اله

ليكون ترتي دأ النحدوي لعناهدر الجملدة األولدى  هكد اا "اسدم 
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 .إشارو + جداو هلة + فعل معارا + مفعدول غيدر م اشدر"
وهدد ا ترتيددب نحددوي لددم تعرفددأ اللغددة الفارسددية القياسددية  لددى 

  ارمللضو مللا  ددا ؛ ألن الهددواب هددوا "آنانكددأ  ددأ ناديددده 
"  ليهد ح الترتيدب النحدوي لعناهدر الجملدة  كمدا يلديا آةنلد

"اسدددم إشدددارو + جداو هدددلة + مفعدددول غيدددر م اشدددر + فعدددل 
  .معارا"

وفددي الفعددل ال دداني " رپددا مددي دارنددد" الدد ي ورد فددي 
نمداز را"  ندراه يقدأل فدي هددر   ةپضم  داةنلدالجملة ال انية "

هدد ه الجملددة   ددل المفعددول الم اشددر "نمدداز"  فيكددون ترتيددب 
الجملدددةا "فعدددل معدددارا + الاحقدددة الدالدددة  لدددى الفا دددل + 
مفعول م اشر"  جي جن المترجم  د  دم الفعل  لدى المفعدول  
وه ا غير جا ز في اللغة الهدئ  والهحيح جن يقولا "نمداز 
را  رپددامي دارنددد"  ليكددون الترتيددب النحددوي للجملددة  هكدد اا 

 .مفعول م اشر + فعل معارا"
"اره مي كنند"  فقد جورده المترجم جما الفعل األاير 

فدي مو عددأ النحددوي الهدحيح  و لددك  ندددما جتدى فيهددا  الفعددل 
"روزي داده ايم"   م جعل من عمير جمأل الغا  ين "ايشان" 
مفعددوال  م اشددرا   لتهدد ح الجملددة مددن النددوا المركددب  هكدد اا 

"  وكان في خةج م  كنند"ازآنچأ ايشان را روزي داده ايم 
هددر هدد ه الجملددة  لتكددون مددن النددوا ال سددي   إمكانددأ جن يات

 ."خةج م  كنندهك اا "واز آنچأ روزي شان داده ايم 
وم لما  دَّم لندا المتدرجم معالجدال لعناهدر الجمدل فدي 
اليددة األولددى  نجدددده يا ددو الا ددوال نفسدددها فددي معالجتدددأ 
لترجمدة معداني اليدة ال انيدة  التدي تكوندل فدي اللغدة العر يدة 

يلدديا "يادداد ون هللا والدد ين آمنددوا"   مددن  ددا  جمددل  كمددا
و"ومددددا ياددددد ون إال جنفسددددهم"  و"ومددددا يشددددعرون"  حيدددد  
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اشتملل كل واحدو منها  لى فعدل معدارا يددل  لدى و دوا 
ففددددي الجملددددة األولددددى وردل الكلمددددة  .الحددددد  فددددي الحددددال

"يااد ون" في  داية الجملة متعمنة فعا  وفا ا  دلل  ليدأ 
كلمة "وما ياد ون" في  داية واو الجما ة  وك لك وردل ال

الجملة ال انية للداللدة  لدى الحدد  الوا دأل فدي الحدال  إعدافة 
إلى الفا ل ال ي دل  ليأ حرئ الواو  وجايرا  الفعل األايدر 
 .الدال جيعا   لى المعار ة والفا ل المقدر  العدمير "هدم"
وهك ا ي دو الترتيب النحوي لعناهدر الجمدل السدا قة  هكد اا 

 ."...ا + فا ل + مفعول +"فعل معار
و د وعأل المتدرجم األفعدال ال ا دة السدا قة فدي هددر 
الجمل الفارسية المترجمة م لمدا وردل فدي اليدال القرآنيدة  

اددا را ومومندان   ةرلب مل  د نلدحي  نجد الجملة األولى "
را"   د  دجل  الفعدل المعدارا "فريدب مدي دهندد"   دم ت عدأ 

ا"   م المفعول الم اشدر ال داني المفعول الم اشر األول "ادار
"مومنددان"  ليهددد ح ترتيدددب  ناهدددرها النحويدددة  كمدددا يلددديا 
 ."فعدددددل معدددددارا + مفعدددددول م اشدددددر + مفعدددددول م اشدددددر"
والهدددواب جن يدددأتي  دددالمفعولين جوال    دددم الفعدددل فدددي نهايدددة 

  ." ةرلللب مللل  د نلللدالجملدددة  هكددد اا "اددددا را ومومندددان را 
مهدددر     ةر نلللدنملللوكددد لك ندددرى  الجملدددة ال انيدددة " حقيقدددل 

اودرا" مرت دة نحويدا  هكد اا " يدد توكيدد + فعدل معدارا + 
مفعول م اشر"  جي جن المترجم  دد تهدرئ فدي هد ه الجملدة 
م لما فعل في الجمل السا قة  و لك  ندما وعأل الفعل "نمي 
فري ند" في مقدمة الجملة   ل المفعول  ليثكد التزامأ  دالنه  

الهحيح جن يهوغ م دل و .العر ي في ترتيب  ناهر جملتأ
"  كمدا نم   ةر نده ه الجملة  هك اا " حقيقل مهر اود را 

يمكن للمترجم جن يح ئ القيد الد ي جورده فدي  دايدة الجملدة  
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والسيما جندأ لدم يدرد فدي اليدة القرآنيدة  "مهدر ادود را نمدي 
فري ند"  ليكون ترتيب  ناهرها  كما يلديا "مفعدول م اشدر 

 .+ فعل معارا"
ية ال ال ة التي تكونل هي األارى من جر دأل وك لك ال

جمدددل  ر يدددة  سدددي ة   دددد شدددملل  ا دددة جفعدددال فدددي هددديغة 
المعددارا  هدديا "تددأمرون"  و"تنسددون"  و"تعقلددون"  حيدد  
تعمن كل فعل منها فدا ا  دلدل  ليدأ الاحقدة "الدواو"  و دد 
وردل جميعها في  داية الجملدة الدواردو فيهدا  ليكدون ترتيدب 

 .ة  هك اا "فعل معارا + فا ل + مفعول"العناهر النحوي
هددداغ المتدددرجم معددداني هددد ه الجمدددل مت عدددا  الترتيدددب 
النحدوي العر دي الددوارد فدي اليددة القرآنيدة  ففددي الجملدة "آيددا 

مردمدان را  دأ نيكدو كداري"  ندراه يعدأل الفعدل  م   ةمضررلد
"مدددي فرماييدددد" فدددي  ددددايتها   دددم يدددأتي  دددالمفعول الم اشدددر 

عددددأل المفعددددول غيددددر الم اشددددر " ددددأ "مردمددددان"  وجايددددرا  ي
نيكوكاري"  وهد ا ترتيدب نحدوي ال يوافد  القيداا فدي اللغدة 

والهواب جن يأتي  دالمفعول الم اشدر جوال    دم يت عدأ  .الهدئ
 المفعول غير الم اشر  وجايرا  يادتم جملتدأ  الفعدل  لتهد ح 

مل  هياغة الجملة  كما يليا "آيا مردمان را  دأ نيكوكداري 
 "م ةمضررد

اويشدتن را"    ةاموش مل  كنرلدالجملة ال انية " وفي
يأتي ك لك  الفعل المعارا "فراموش مي كنيد" في  دايتها  
 ددم يت عددأ  ددالمفعول الم اشددر "اويشددتن"  ليكددون ترتيددب هدد ه 

والهددددواب  .الجملددددةا "فعددددل معددددارا + مفعددددول م اشددددر"
المعمدول  ددأ جن يقدددم المفعدول مددادام الفا ددل مقددرا    ددم ياددتم 

 ." ةاموش م  كنرد الفعل  هك اا "اويشتن را الجملة 
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كتداب را"   مل  خوانرلد"شدما  (1)وك لك الجملدة ال ال دة

نجد المترجم يعأل الفعل المعارا "مي اوانيد"  ين الفا ل 
"شددددما"  و ددددين المفعددددول الم اشددددر "كتدددداب" لي دددددو ترتيددددب 
 ناهرها النحوية  هكد اا "فا دل + فعدل + مفعدول م اشدر" 

والهددحيح جن يددثار الفعددل  عددد  .لغددة الهدددئاافددا  لقيدداا ال
ملل  المفعددول  فددا يقدمددأ  ليددأ  كمددا يلدديا "شددما كتدداب را 

 ."خوانرد
وجايرا  الفعدل المعدارا المنفدي الددال  لدى االسدتفهام 
التو ياي "نمي فهمند" ال ي ورد في الجملة الرا عة "آيا نمي 
فهمند"  فقد ورد في موععأ النحدوي الهدحيح؛ ألن الجملدة 

ر ية لم يرد  ها فا دل  داهر  جو مفعدولأ  جو جي ندوا مدن الع
اللغدة  الموسعال  و التالي هاغها المترجم كما هي  ليأ فدي
 .المهدر دون تدال منأ في ترتيب  ناهرها النحوية

وم لما نه  المترجم "الشدي  شداه ولدي هللا" فدي ترتي دأ 
للفعل الماعي نجده يت أل ال ريقدة نفسدها فدي معالجتدأ لمو دأل 

لفعددل المعددارا  جي جنددأ ات ددأل الترتيددب النحددوي الددوارد فددي ا
اليددال القرآنيددة  دون الن ددر إلددى القوا ددد النحويددة المن مددة 
لكل لغة  لى حدو  مما يثدي إلى فاقىد االنسجام  ين العا ال 
التي تر    ناهر الجملدة الواحددو  ععدها  دال عء الادر  

جملة  شكل وال ي يت لب من المترجم وعأل المفردال في ال
معددين  و هدديغة محددددو؛ ألن كددل هي ددة تركي يددة لهددا داللدددة 

                                                

   سرييقم مرن مرن :   لحيرش ف ل رش جللرحس ف مي رول -كفح رجلونح يف اسةا  ااد    -(صحغ املرتجم ه   ا فة  1)
جلمررح يف اسةار  املصرردر  لرررد ورد جلا اسضررف    جل رتم   يف حمررش رلرر  مكترردجل  و   .هر ا اسرتكيرر  جلهنررح مجةر  ل ةيرر  بسرريل 

ا ظرر : صرحيف  حمفرود : ا ردول يف إيرراا اسررر ا وصررلة وحرو   اسلك ر  اس حس ر    .تتةوا   يف حمش رلر  ىرا املكتردجل
 118هر    1416دار اسرشيد  دمل   
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  .وععية محددو ومفهومة

ل ش األمر يف اسةار  اس ربير  م نرح  رةر  اسي رش بصريا  صيغة  فعل األمر  -3
يصوص   وسة وسصياتة جلمسرحء حبسر  إ رحلحتة  لراا كرحا مرن األيةر  إل مرن 

نظر  قيرش سرة رةر   وإا كرحا مرن دو ة قيش سة جلمر  وإا كحا مرن اسنظر  إل اس
 ذ(1)األدىن إل األية  قيش سة ديحء 

وس ش ه ا است رورف املرح   ا رحم   وكر  سنرح جلا صريا  اسرديحء  ال تررد 
إال يف ايحل  جلي يف زمن اسلة  اس ي ورود املت دت من املعحرر  تةكيترة  

جلمررر  جلمررح ااي رر  املعصوصرر   لقرر ا .وهرر ا مررح جلدىلأ إل اسرررول  رةرر  اسي ررش 
  .و ود إل كش من املت دت واملعحر   إمح جلا وميوا ميرداً  جلو مج حً 

وقرد تررردد ل ررش األمررر يف ترمجرر  م رحين ا ررزء األول مررن اسرررر ا اسميرررىل 
 .لررررتحً و ررررح   مررررر   سرررر د يف اسرتتيرررر  اس حسرررر  ب ررررد زمرررر  املح رررر  واملضررررحر 

 رررررروي واملاحرررررر  جلا املرررررررتجم   وولرررررر  يف و رررررر  هرررررر ا اسي ررررررش يف موق ررررررة اسن
% مرن جمفرو  72 ,09 اسصر ي  ا نتر  ولرت  مرر   جلي بنسرك  تصرش إل

 .ه ا اسي ش
وقد صنيت مجير  صريا اسي رش اسرع لركرتقح  ال  اسنحهير   رفن هر ا 
اسي ررش  ألا هرر ا اسنررو  مررن اسي ررش كررحا يف صرريا  األمررر امل كررت قكررش إدىررحل 

حبردت  اسسحبر   ال يةيرة    جلىر  هر   اسسرحبر  ستنقر  املعحرر  يرن اسريرح 
وكرر س  جلوردد ب رر  األل رحل اسررع وميرروا ليقرح اسلةرر  مررن شررع   .اسي رش

                                                

وك س  : ديميور   دىل حس  : اسروايد استلكيري  يف اسةا  اس ربي   اسلك    .58 /7ابن و يش  امليصش  (1)
 ذ128األول    
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جلدىن إل شع  جلية   روم وري  أبا م ش ه   األل حل تصنف قرت ل رش 
اسررررديحء  واسسررررك  يف ذسرررر  جلا املرررررتجم قررررد جلوردهررررح بصرررريا  األمررررر  وسرررريل 
اسررررديحء  م رررررش:  قكرررررول كرررررن  مرحبرررررش  تركرررررش   و بسرررررحز  مرحبرررررش  اج رررررش   

مرحبررش  اج ةنررح   و بنفررح  مرحبررش  جلر    و  ز   مرحبررش  ترر     و بگررداا 
ولرررر يرض ليفررررح وةرررر  ب رررر   .و بيرلررررت  مرحبررررش  واب رررر    وو هررررح ك رررر 

 اسنفحذ  من ىال موق قح يف اآلايد اسرر  ي  املرتمج   وه :
وإن كنتم يف ريب ِممَّا نزلنا على عبدان فأتوا بسورة من مثله  واععهوا   -أ

 ( 23) اسكرر  :   ون هللا إن كنتم صاعقني شهداءكم من ع
ترمج  امل ىن: واگر هستيد در شكقة از   چة لرود  وردىل برر بنرد  ىرود 

مرررددگحراا  خبوا يررردوررر  لرررور  مح نرررد  ا و  بيحرورررد)و ررر  از قرررر ا(  رررل 
 ىود را با  از ىدا اگر هستيد رالتگو ذ

علينهها وإان إن قههالوا اعل لنهها ربههل يبههني لنهها مههاتش إن الب ههر ت ههاب   -ب
 ذ( 70) اسكرر  :   شاء هللا ملهتدون 

برراي مرح از  روردگرحر ىرود نبيرحا كنرد  لرؤال كرنترمجر  امل رىن:  گيتنرد 
بررررراي مررررح تگو ررررة الررررت  ا گررررحو هر ئينررررة گررررحواا ملررررتكة شررررد د برمررررح 

 .وهر ئينة اگر ىوالتة الت را  ايلتگح يم 
فسهمم مهن  هد ههدو  وأقيمهوا الاله ة ووتهوا الزكهاة ومات هدموا ألن -جه

 (ذ 110) اسكرر  :  عند هللا إن هللا مبا تعملون بالد 
زكررررو  را و  چررررة  رررريش مرررر   بدهيرررردمنررررحز را و براپداروررررد ترمجرررر  امل ررررىن:  و 

لرلررررتيد بررررراي ىوولرررري از  يميوكررررحري ىواهيررررد ايلررررت   رررررا  ررررزد ىرررردا 
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 هر ئينة ىدا   چة م  كنيد بينح الت ذ
ةلرر  يف ا فةر  اسلررري  اسرع بردجلد ورد ل ش األمرر  لر توا  جروا ً س

هبرررح اآلوررر  مسررركوقحً  سيرررحء اسرابلررر  سرررة  سيميررروا ترتيررر  ينحصرررر مجةررر  اسلرررر   
وكرر س   .هميرر ا:  ل ررش األمررر ف لحيررش ف جررحر وجمرررور ف جررحر وجمرررور  ا 

اسي رررش  اديررروا  اسررر ي ورد هرررو اآلىرررر يف جلول مجةررر  جرررواا اسلرررر   سيكررردو 
ر ف لحيش ف مي ول بة ف مضح  إسية ترتي  ينحصرهح كفح وة :  ل ش األم

  .ف جحر وجمرور ف مضح  إسية 
ا فةتر  مجي قرح حرلير   حير  و ر   وكحس حد   جحءد ترمج  هحت 

املرتجم كةف  لحرلي  مرحبش كةف  يربي   مةتزمرحً  سنسر  اس رري اسر ي ا تقجرة 
د اسررررر ا اسميررررىل يف ترتيررر  اس نحصرررر اسن ووررر   ومرررح يةررر  املتةرررر  إال جلا  قررر

ا فةت  وو مهرح مرن ا فرش اسروارد    يسة يف يرد مواز   ب  ميرداد هحت 
 .يف ترمجر  اآلايد األىرررأ  سرر أ مردأ استلررحب  برر  اسةاتر  يف هرر ا اإلرررحر

ور  لرور  مح نرد  ا  حير  ورورد  ياريهدبوسننظر إل ترمج  اآلور  األول   رل 
تك ررة  ملي ررول ورر  املكحشررر املرررتجم ل ررش األمررر  بيحروررد  يف بداورر  ا فةرر     و

 وررر  لرررور  مح نرررد  ا   سيميررروا ترتيررر  ينحصررررهح كفرررح وةررر :  ل رررش جلمرررر ف 
   جلي بياريهدواسصواا جلا وررول:  رل ور  لرور  مح نرد  ا  .مي ول مكحشر 

 .البد جلا أييت  ملي ول املكحشر جلواًل    و ركة  سي ش األمر
ا بارررر  ىرررردا مررررددگحراا ىررررود ر خبوانيههههد وكرررر س  يف ا فةرررر  اس ح يرررر   

   ورد ل رررش األمرررر  خبوا يرررد  يف بداوررر  جرررواا اسلرررر     ترررا  املي رررول ...
املكحشرررررر  مرررررددگحراا ىرررررود   وجلىررررر اً املرررررتفم  باررررر  ىررررردا   سيميررررروا ترتيررررر  
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واسصر ي  جلا أييت  ملي رول  .ينحصرهح موالرحً سةرتتي  اس ري يف اآلو  اسمير  
ةتررة بي ررش األمررر  هميرر ا:  مررددگحراا املكحشررر جلواًل    املررتفم  وجلىرر اً ونقرر  مج

  ذ     خبوانيدىود را با  ىدا 
ويف اآلور  اس ح يرر  اسررع تتميروا مررن  ررات مجرش  ورررد ل ررش األمررر  اد   
يف بداور  ا فةر  استحب ر  ب رد ل رش اسررول  قرحسوا     اسيحيرش  جل رت  و اسررا   
حررر  جررر  و     ررف  متصررش مت ةرر   اد     را  مي ررول  و اسميررح   

ضح  إسية  سيميوا ترتي  ينحصرهح اسن وو   همي ا:  ل ش جلمر ف لحيش ف م
 .جحر وجمرور ف مي ول 

جتد تكحونحً قط ب  ترتي  هر   اس نحصرر اس ربير  وترتير  اس نحصرر  وسن
برررراي مرررح از  سههه ان كهههنيف اسرتمجررر  اسيحرلررري  اررر   ا فةررر   هميررر ا:  گيتنرررد 

كررررن  يف بداورررر  مجةرررر     حيرررر  ورد ل ررررش األمررررر  لررررؤال  ... روردگررررحر ىررررود 
اسرررول    تك ررة املي ررول ورر  املكحشررر  بررراي مررح   وجلىرر اً املي ررول ورر  املكحشررر 

واسصررواا جلا أييت املرررتجم بي ررش األمررر يف هنحوررر   .اس ررحين  از  روردگررحر ىررود 
هررررر   ا فةررررر   يةررررر  جلا وضررررر  يامررررر  استنرررررريط  :  يف هنحوررررر  ل رررررش اسررررررول 

ةرررر  متجررررحوراا  ويندئرررر  وسررررتريم  گيتنررررد   حررررىت ال وظررررن اسرررررحر  جلا اسي 
ترتي  ينحصررهح ولررحً سريرحس اسةار  اارد   كفرح وةر :  گيتنرد: از  روردگرحر 

   . ... س ان كنىود براي مح 
ويف اآلورر  اس حس رر   جنرردهح قررد تضررفنت ل ةرر  يف صرريا  األمررر  فرر  
املعحرك   جلحدمهح  جلقيفوا  اس ي تك رة مي رول برة  هرو  اسصرا    و  يقفرح 

ش   ترروا  اسرر ي تك ررة هررو اآلىررر مي ررول مكحشررر  اسزكررح    سيميرروا ترتيرر  اسي رر
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اس نحصررررررر اسن وورررررر  يف ا فةترررررر  واحررررررداً  هميرررررر ا:  ل ررررررش جلمررررررر ف لحيررررررش ف 
   .مي ول 

جلمررح املرررتجم لرررد صررحغ ترمجتررة  سرتتيرر  اس ررري  يسررة  وذسرر  ينرردمح 
 .حز را منررر براپعاريهههدو رر  اسي رررش األول  براپدارورررد  يف بداورر  ا فةررر  األول  

واسصرررواا اسررر ي وتيررر  مررر  قيرررحس اسةاررر  اارررد   جلا وضررر  املي رررول املكحشرررر 
 منررحز  يف بداورر  ا فةرر  رحملررح جلا اسيحيررش اسظررحهر ورر  موجررود     ررتم مجةتررة 

وك س  ايحل يف ا فةر  اس ح ير   . براپعاريد سي ش األمر  كفح وة :  منحز را 
مرر  بدهيرد  يف مرردمتقح      بدهيد زكحد را   حي  جلورد املرتجم ل ش األ

جلىر املي ول املكحشر   زكحد    يحسيحً ب س  قيحس اسةا  اسيحرلي  اسرع تضر  
اسي ررش  ستصررحغ م ررش  -إا وجررد-املي ررول املكحشررر وورر  املكحشررر برر  اسيحيررش 

  .   حع وستريم امل ىن املراد منقحبدتيده   ا فة  همي ا:  زكحد را 
وسرررف  اسي رررش م ةومرررحً يف اسةاررر  اس ربيررر  إذا كرررحا الفعهههل املبهههه للم ههههون   -4

جلمررح اسي رش ااقررول  .لحيةرة مر كوراً يف ا فةرر  اسي ةير   و ستررح  لقرو م ةررو  وحمردد
لرراا لحيةررة  رر    و ررش حمةررة مي ررول ا فةرر   إمررح سة ةررم بررة  جلو ا قررش بررة  جلو 

وررررول  ابرررن و ررريش  يف هررر ا اسصررردد :     .اخلرررو  منرررة  جلو يةيرررة جلو وررر  ذسررر 
اسي رررش ااقرررول هرررو مرررح الرررتا  يرررن لحيةرررة  لررر قيم املي رررول مرحمرررة  وجللرررند إسيرررررة 

 ذ(1)م دول ين صيا  لَرَ ش إل ُلِ ش  ووسف  ل ش مح   وسم لحيةة  
واملررراد  ملي ررول اسرر ي   ُوَسررمىل لحيةررة  ذسرر  اسرر ي  ررري جمرررأ اسيحيررش       

 و م رر و  قول جلي  سن اسسميود يةية  حبج  جلا اسيحيش ايرير  إمح جم
                                                

 ذ100 /2(حسن  يكحس :  اسن و اسوايف  1)
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ىولررحً منررة  جلو ىلرري   سةفت رردت  جلو رمبررح وميرروا م رولررًح  وسمينررة الوروررد ذكررر  
ويف م ش ه   ايحالد تكدو ا فة  ص ي   ساوايً من حي  اسرتكير   .يةية

 .واسدالس 
وقرررد ورد اسي رررش املكررر  سةفجقرررول يف ترمجررر  ا رررزء األول مرررن اسررررر ا 

% 6.02  مرر   جلي بنسرك  تصرش إل اسميرىل إل اسةا  اسيحرلي  لك حً و ا ر
جلمررح يرردد األل ررحل املكنيرر  سةفجقررول اسررع   ووردهررح  .مررن جمفررو  األل ررحل كةقررح

املرررتجم يف موق قررح اسن رروي اسصرر ي   لرررد بةاررت جلرب رر  ويلرررون ل ررًا  جلي 
وليفح وة  ب ر   .% ترروكحً من جمفو  اسي ش املك  سةفجقول64 ,9بنسك  

 من ه ا اسنو : اسنفحذ  اسع تتضفن صياحً 
فبههدن الههظين المههوا قههوذي قههد الههظز قيههل  ههم فأنزلنهها علههى الههظين   -أ

 ذ( 59) اسكرر  :  الموا رجزاي من السماء مبا كانوا يفس ون 
ترمجرر  امل ررىن:   ررل برردل كرد ررد كسررح يمية لررتفگحر بود ررد لررع   ررز 

اولحا را  ل لررود  وردىل برر ا لرتفگحراا ير اي از  لرمود  شد  چة 
  مسحا بسك  بدكحر بودا اولحا   

أولئههههل الههههظين اشههههدوا اابيههههاة الههههدنيا    ههههرة فهههه   فهههه  عههههنهم  -ب
 ذ( 86) اسكرر  :  العظاب وذتم ينالرون 

ترمجررر  امل رررىن: اولرررحا   ميسرررح ند كرررة ىرود رررد ز ررردگحين د يرررح را يررروض  
 ايري داد از اولرحا ير اا و رة اولرحا  لرك  كررد   لرود ىرد  رل 

 ".شو د
قولهههوا ومنههها  أ ومههها أنهههزن إلينههها ومههها أنهههزن إ  إبهههراتيم وإ اعيهههل   -جهههه
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وإسههه اي ويع هههوب واألسهههبا  ومهههها أوو موسهههى وعيسهههى ومهههها أوو 
)اسكرررر :  مههنهم و ههن لهه  مسههلمون  النبيههون مههن رنههم ذنفههري بههني أ ههد

 ذ(136
 لرررررود  ورد  شرررررد ترمجرررر  امل ررررىن:  بگوويررررد ا ررررحا  وردىل خبرررردا و  چررررة 

بسررروي ابرررراهيم وامسحييرررش والررر    لررررود  ورد  شرررد  چرررة بسررروي مرررح و 
مولرر  وييسرر  را و  چررة  داد  شرردوو ررروا وذروررت و ررروا و  چررة 

 يافااا از  روردگحر ىووش تيرو  من  كنيم در ميحا هيچ   داد  شد د
 كل از اولحا ومح براي ح  يزوجش منرحدىل ذ 

 صررررررريات اآلوررررررر  األول متضرررررررفن   رررررررات مجرررررررش  ورد اسي رررررررش املكررررررر 
سةفجقرول  قيررش  يف ا فةر  األول  لكرردل اسرر ون ظةفروا قرروالً ور  اسرر ي قيررش 
اررم   وذسرر  ب رررد املوصررول املضرررح  إسيررة  اسرر ي   سيميررروا ترتيرر  اس نحصرررر 
اسن وورررر  ارررر   ا فةرررر   كفررررح وةرررر :  حررررر  يلررررف ف ل ررررش مررررحض ف الررررم 
موصول لحيش ف ل ش محض ف لحيش ف مي ول ف   رت ف موصرول ف ل رش 

   .ف  ف  مسترت  ئ  لحيش ف جحر وجمرور مك  سةفجقول 
جلمررررح يف اسرتمجرررر  اسررررع برررر  جلورررردونح  لنرررررأ جلا اسي ررررش املكرررر  سةفجقررررول 
 لرمود  شد  قد صيا يف زمن املح   اسكسريط يف إررحر ا فةر  األول   رل 

اولرحا  فرمهوع  شهدبدل كرد د كسح يمية لرتفگحر بود رد لرع   رز   چرة 
  اسيحيررررش    چررررة  وقكررررش املي ررررول ألجةررررة را   وذسرررر  ب ررررد جلدا  اسصررررة   ئرررر

 اولرحا   وهررو اسرتتيرر  اسن روي  يسررة يف اآلورر  اسمير ر  اسرر ي لررك  است ررر  
واسصرررواا جلا  .يةيررة  جلي:   ئررر  لحيرررش ف ل رررش جمقرررول ف مي رررول ألجةرررة 
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   سيميوا اسرتتي  قيحليحً  همي ا: فرموع  شد  چة بة اولحا  .....ورول:  
 .ر ف ل ش مك  سةفجقول   ئ  لحيش ف مي ول و  مكحش

وكررر س   ررررأ م ح ررر  املررررتجم  اسلررري، و     سرتمجررر  م رررحين اآلوررر  
اسرر  ي  اس ح ي   تتي  مر  لرحبرتيقح مرن حير  ترتير  اس نحصرر اسن وور  ليقرحذ 
لقرر   اآلورر  تتميرروا يف اسةارر  اس ربيرر  مررن  ررات مجررش  تضررفنت ل ةرر  مكنيرر  

وقر  األول يف صردر ا فةر   جلمرح سةفجقول  مهح:  ال  يف   و ونصروا   
 .اس حين لرد ورد يف مجة  م لول  مسترة 

جلمرررح يف اسةاررر  اارررد  لررررد صررريات يف  رررات مجرررش  اشرررتفةت يةررر  
ل ة  مكني  سةفجقرول جلوضرحً  ورد اسي رش األول منقفرح  لرك  كررد   لرود  

از اولررررحا يرررر اا   سيميرررروا  سههههبل كههههرع  ن ههههوعيف بداورررر  ا فةرررر  اس ح يرررر   
رهح اسن وو   كفح وة :  ل ش مضحر  مك  سةفجقرول ف مي رول ترتي  ينحص

واسصرر ي  ولرررحً سريررحس اسةارر  ااررد  جلا ورررول  .ورر  مكحشررر ف  ئرر  لحيررش 
   سيميرررروا اسرتتيرررر  اسن رررروي ن ههههوع سههههبل كههههرع   ررررل يرررر اا از اولررررحا 

سة نحصر املميو   ا   ا فة   همي ا:   ئر  لحيرش ف مي رول ور  مكحشرر ف 
  .فجقول ل ش مضحر  مك  سة

ويف اآلوررر  اس حس رررر  اسرررع اشررررتفةت يةررر  لررررت مجرررش ارتكلررررت ب ضررررقح 
برك   يررن ررور  واو اس لررف   احرر  جلهنرح تضررفنت جلرب ر  جلل ررحل يف صرريا  
املكررر  سةفجقرررول  هررر :  مرررح جل رررزل  مرررح جل رررزل  مرررح جلويت  مرررح جلويت   تصررردرد 

 .مجي قح ا فش اسواق   ليقح    جليركقح مجي حً  ئ  اسيحيش
رتجم اسي ش األول  لرود  ورد  شرد   ب رد الرم املوصرول وقد جلورد امل
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مكحشررر     چررة     جلتك ررة  ملي ررول ورر  املكحشررر  بسرروي مررح   سيميرروا ترتيكررة 
س نحصررر ا فةرر  كفررح وةرر :  الررم املوصررول ف ل ررش مررحض مكرر  سةفجقررول ف 

فهههروع وورع  واسصررر ي  جلا وررررول:    چررة بسررروي مرررح  .مي ررول وررر  مكحشررر 
ي  ه   ا فة   كفح وة :  الرم املوصرول ف مي رول ور     سيميوا ترتشد 

 .مكحشر ف ل ش مك  سةفجقول 
وكررر س  اسي رررش اس رررحين  لرررررود  ورد  شرررد    اسررر ي جلورد  املرررررتجم يف 
بداو  ا فة  جلوضحً ب  االلم املوصول    چة   وبر  امليحييرش ور  املكحشرر   

ا   سيميرررروا هميرررر ا:  ابررررراهيم وامسحييررررش والرررر حب وو ررررروا وذروررررت و رررررو 
ترتير  ينحصرررهح اسن وورر   كفرح وةرر :  الررم موصرول ف ل ررش مكرر  سةفجقررول 

واسصررواا جلا وضرر  املرررتجم الررم املوصررول جلواًل     .ف ميحييررش ورر  مكحشررر  
وتك ررة  ملي ررول ورر  املكحشررر  لررواء جلكررحا كةفرر  واحررد   جل  يررد  كةفررحد    

و رروا  امسحييررش  ونقر  ا فةر   سي رش املكرر  سةفجقرول  همير ا:    چررة برة 
 . وورع  شد  است فروعال حب  و روا وذروت و روا 

يف صررردرهح     "عاع  شهههد"ويف ا فةرر  اس حس ررر  وضررر  املررررتجم اسي رررش 
وتك ة  ملي ول املكحشر  مولر  وييسر   سيميروا ترتير  ينحصررهح  كفرح وةر : 

واسصررررواا جلا  . الرررم موصررررول ف ل ررررش مكرررر  سةفجقرررول ف مي ررررول مكحشررررر 
  سرررر د الررررم املوصررررول يف بداورررر  عاع  شههههد"ة مولرررر  وييسرررر  ورررررول:    جنرررر

ا فة     و ركة  ئ  اسيحيش  مولر  وييسر   وسريل املي رول املكحشرر كفرح 
 .ذكر املرتجم    ختتتم ا فة   سي ش املك  سةفجقول

وم ةفح يحجل املرتجم ا فرش اسر ات اسسرحبر    ررا  وضر  اسي رش  داد  
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 يارررحمااا از  عاع  شهههدنداب ررر   هميررر ا:    چرررة شرررد د  يف بداوررر  ا فةررر  اسر 
 روردگحر ىووش   سيكدو ترتي  ينحصررهح اسن وور   كفرح وةر : الرم موصرول 

واسصررررواا اسرررر ي ووالرررر   .ف ل ررررش مكرررر  سةفجقررررول ف مي ررررول ورررر  مكحشررررر 
تركيررر  ا فةررر  يف اسةاررر  اارررد   كفرررح وةررر :    چرررة  يارررحمااا از  روردگرررحر 

  . عاع  شدندىووش 
و رد اسي رش داالً يةر  املسرتركش يف اسةار  الهدان علهى املسهت بل  الفعل  -5

اس ربي  يف حرحالد ك ر    جلورد رح كتر  اسن رو اس رري اسرد ر  وايدو ر    رورد 
 اسلحئ  منقح كفح وة : 

إذا كحا مضحريحً اقرتا بظر  من ظررو  املسرتركش  م رش:  إذا   أبا  -
هرر  املضررح  إسيررة  م ررش: وميرروا اسظررر  مضررحلحً  وا فةرر  مررن اسي ررش ولحيةررة 

  . جلزورك إذا تزورين 
إذا كررحا مسررنداً إل شرر ء متوقرر  حدو ررة يف املسررتركش  م ررش:  ورردىش  -

  .اسلقداء ا ن  م  اسسحبر  
 إذا لكرتة  هش   حو:  هش ترحر  جمحسل اسسوء ؟ذ -
 لينفق ذو سعة من سعت إذا اقتض  رةكحً  م ش قول   يز وجرش:  -

 .(7)اسلاب: 
إن تنالههههههروا هللا رتة جلدا  شرررررر  وجررررررزاء  م رررررش قوسررررررة ت رررررحل: إذا لرررررك -

 ذ(7)حمفد:   ينالركم
إذا لك  اسي ش حر  تنيريل  وهرو:  اسسر    و لرو    م رش قرول  -

  مث كهههه  سهههون تعلمههههون  (4)اسنكررر : كههه  سههههيعلمون  يرررز وجررررش: 
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 (1). (4)استميح ر:
قرو  ايردت جلمح يف اسةا  اسيحرلي  لا نح  ررأ اسي رش اسر ي ولر  إل و 

يف املسرررتركش سرررة صررريا  واحرررد  ال تتاررر   حيررر  وسرررك  اسي رررش األلرررحس ل رررش 
 ىرررر اصرررلة  يةررر  تسرررفيتة  سي رررش املسرررحيد  ىررروا   وررردل يةررر  اسلةررر   
واسروكرر  يف إمررح  ايرردت يف زمررن ورر  زمررن است رردت  جلي جلا املت رردت و ةررم 

 .ح ب ردجلا اسي ش األلحس   وتم ب د  وسمينة ولةر   جلو ورور  يف إمحمرة ليفر
وقررد وصررحغ اسي ررش املضررحر  املسررتفر سةدالسرر  يةرر  وقررو  ايرردت يف املسررتركش 
اسررورر   ويندئرر  وميرروا املت رردت متيرنررحً مررن حدو ررة  م ررش:  لررردا بررة  زار 

ولو  جليرض يف ا زئي  استحسي   .م و    مب ىن:  ل ذه  إل اسسوب وداً 
 وة :  منحذ  ا ا اسي ش يف اسرتمج  اسع ب  جلودونح  كفح 

وإذ قلنا اع لوا تظ  ال رية فملوا منها  يث شئتم رقهداي واع لهوا   -أ
)  س دا وقولوا  طة نغفهر لمهم  طها كم وسهنزيد ا سهنني الباب
 ذ( 58اسكرر  : 

ترمجر  امل ررىن:  و ا وقرت كررة َكيتريم در  وررريد در اورن د  بررل خبوروررد از 
 وررررريد بررررة درواز    جنررررح   لررررزوين هرجررررح كررررة ىواهيررررد ىرررروردين گرررروارا ودر

لجد  كنحا وبميوويد لوال مح  مرزش الت ن بيرحمرزىل ارح را گنحهرحا 
 . ميوكحراا   وزايد  ىواهيم داداح 

                                                

وكرر س  : ديميررور  اسروايرررد استلكيريرر  يف اسةارر  اس ربيررر     61 – 58 /1حسررن  يكررحس : اسن ررو اسررروايف   -(1)
ر ررررواا  يكررررد اس زوررررز يةرررر  صررررحد : اسوا رررر  يف اسن ررررو  دار اسلكحيرررر  احملفدورررر   اسرررررحهر    -ومحب رررردهح   84 

  .ومح ب دهح 21      1980
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فهه ن ومنههوا مبثههل مهها ومنههتم بهه  ف ههد اتتههدوا وإن تولههوا ف  هها تههم يف   -ب
 ذ ( 137) اسكرر  :  ش اي فسيمفيمهم هللا وتو السميع العليم 

گر  وردار د اهش كتحا   چة  ورداشتيد اح  رل ترمج  امل ىن:   ل ا 
را  ايلتند واگر برگلتند  ل جز اون  يست كة اولحا در يحسيت ا د 

ترا ىدا   تررح  از اولرحا واولرت شرنوا  كيحوت كند ل زود  شد كة  
 .دا   

تميو ررت اآلورر  األول مررن تسرر  مجررش بسرريل  يف اسةارر  اس ربيرر   حيرر  
دوت اسرزمن يف املسرتركش  لرنزود  يف بداور  ا فةر  وق  اسي رش اسردال يةر  حر

األىرررررر    ولررررررنزود احملسررررررن    سيررررررؤدي دور املسررررررند ليقررررررح  سيميرررررروا ترتيرررررر  
  .ينحصرهح اسن وو  همي ا:  ل ش مستركش ف لحيش مردر ف مي ول بة 

جلمررررح املرررررتجم اسرررر ي وواصررررش م ح تررررة سةرتمجرررر  ولرررررحً سةروايررررد اسن وورررر  
اسي ررش اسرردال يةرر  ايرردت يف  -ك حدتررة -رد املنظفرر  سةارر  املصرردر  لرررد جلو 

املستركش  زايد  ىرواهيم داد  يف بداور  ا فةر   م ةفرح ورد يف اسررر ا اسميررىل  
  جليركررة  ملي ررول املكحشررر   يميوكررحراا   سيميرروا ترتيرر  اس نحصررر اسن وورر  يف 

واسصرواا اسر ي وتير  مر  اسريرحس يف  .ا فة  موالرحً محمرحً سةرتتير  اس رري ارح
   سيصررررك  ترتيرررر  ز ع   ههههواتيم عاعةارررر  ااررررد   هررررو:  بررررة  يميوكررررحراا اس

 .اس نحصر  كفح وة :  مي ول و  مكحشر ف ل ش املستركش 
وكرر س   سنسررك  ساورر  اس ح يرر  اسررع تميو ررت مررن لررك  مجررش يف اسةارر  
املصرررررردر   رررررررأ اسي ررررررش اسرررررردال يةرررررر  املسررررررتركش  قررررررد ورد يف بداورررررر  ا فةرررررر  

ر  جلي: إا جلرادوا اسمييررد سرر  لسرريميييميقم اسسحدلرر   وهوجررواا شررر  مرررد
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    جلتك ررة  سيحيررش      سيميرروا ترتيرر  ينحصررر ا فةرر   كفررح وةرر : (1)   
  لحء اسربط ف ل ش املستركش ف مي ول جلول ف مي ول  ا ف لحيش ذ 

جلمرررح اسرتمجررر  اسرررع بررر  جلوررردونح  لررررد جلورد املررررتجم اسي رررش اسررردال يةررر  
ستزامررر   كيحورررت كنرررد  ىرررح وررردل يةررر  يرررد  املسرررتركش يف صررريا  املضرررحر  اال

است ررر  مررن وقررو  ايرردت  وهرر ا ىلرر  صررريف ترترر  يةيررة تارر  دال   ومررح  
كرحا ونكار  اسوقررو  ليرة    جليركرة  ملي ررول املكحشرر  ترو   ومررن ب رد  اسيحيررش 

وكرررحا البررررد جلا و ةرررم املررررتجم جلا اسةارررر   . ىررردا   ملررريحً مررر  اسرتتيرررر  اس رررري
 رروز ليقررح استررردىل واسترر ى   جلمررح اسةارر  اسيحرلرري  لقرر  سارر  اس ربيرر  سارر  إيرابيرر  

ترتيكيررر  ال  ررروز ليقرررح استرررردىل واستررر ى   وتةررر  ظرررحهر  سرررو وجررردد يف هررر   
واسص ي  جلا ختتصر ترمج  هر   ا فةر   كفرح  .اسةا   سضح  املدسول املرصود
   سيكرردو ترتيرر  ينحصرررهح  كفايههت  واتههد كههرعوةرر :  ىرردا ترررا دركحرشررحا 

 . لحيش ف مي ول مكحشر ف مي ول و  مكحشر همي ا: 
جلا  ررر  حريرررر  تكررردو سنرررح  -ب رررد يررررض اسنفرررحذ  اسسرررحبر -والشررر  

 اء   مين إ حزهرح يف جلا املررتجم  اسلري، شرح  و    اسردهةوي  قرد حر ا 
حرر و اسروايررد املنظفرر  سرتكيرر  ا فةرر  يف اسةارر  املصرردر  أل نررح    ة رر  جلورر  

كفح جلا اسرحر    .ين اتكح  م ش ه   اسروايد اس ربي حمحوس  من جح كة سة دول 
وميررحد ورررأ جلا يرردد املرررحباد اسررع ا ا ترح هررح مررن قكررش املرررتجم مسررحوو  إل 

  .حد كك  م  ميرداد اسةا  املصدر   ظراً الستزامة املير  بنظحمقح اسن وي
وهررر ا دسيررررش  ىررررر وضررررح  إل مررررح ذكرررر   مررررن قكررررش يةرررر  جلا ترمجرررر  

                                                

 ذ279(صحيف  حمفود : ا دول يف إيراا اسرر ا وصرلة وبيح ة    1)
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  جلي ترمجررر  كةفررر  كةفررر   دوا مرايرررح  (1)كوهنرررح ترمجررر  حرليررر   املررررتجم   تت رررد
وس ش   .اس اقحد اسن وو  اسع تربط ب  تة  امليرداد يف اسةا  املنرول إسيقح

إل جلا صرححكنح رمبررح ورترن اسةارر   -يف املررح  األول  -اسسرك  يف ذسر  ورجرر  
ح   ولةرر  ااررد  قررد ً  وسمينررة   ورردرس اسروايررد املنظفرر  اررح مررن قكررش  ورمبرر

  ودسيةنررح يةرر  ذسرر  جل ررة وقرر  يف هنررحد حوورر  ترروح  سةرردارس (2)يةيقررح جلوضررحً 
واملتةر  م حً مبح ذكر    ية  لكيش امل حل: إتيح ة  فة  اسنير    رة  يةر  جلهنرح 
لحبر  سني  اسي ش  وك س  جتحور ل ة   جلحردمهح ل رش قرول  واآلىرر حممير  

سررة جزئيرر  يف هرر   اسدرالرر   دوا جلا ويصررش بينقفررح  وورر   ك رر  لررو  جللرررد
رمبررح وميرروا ميسررراً ارر   األىلررحء  –يف رجلورر   –وهنررحك لررك   ىررر  .الحرررحً 

اسن وو   وهو جلا املرتجم قد الرتشد إبحدأ اسرتمجحد اسرد   مل رحين اسررر ا 
م رش هر   ا وا ر  اسكحسار   -با شر -اسميرىل إل اسةا  اسيحرلي  اسع   ترا  

املرصرررود  جلي إهنررررح ايتفرررردد يةررر  اسنسرررر  اس ررررري األمهيررر  يف إوصررررحل امل ررررىن 
سررررو كررررحا األمررررر  -وس ةرررر  جلكرررروا يةرررر  صررررواا  .متجحهةرررر  اسن ررررو اسيحرلرررر 

إذا قةت إ ة مرن املسرت يش جلا تميروا م رش هر   اسرتمجرحد قرد مرت  -ك س 
       .يف ورننح اس ري  جلو حىت داىش إوراا  يسقح

 اثنياي   املسند إلي   " اذسم "
                                                

بارض  ( وال وص  ه ا اسميا  ية  إراقة  وإمنح روي  يف ه   اسرتمج  ترتي  اسميةفحد يف اسن  اسرر ين1)
 ت ةيم اسةا  اس ربي  من ىال اسرتمج ذ )اسةجن  اس ةفي (ذ

اسيحرلري    وه ا االحتفحل ب يد  لرد كحا اسدهةوي ملقوداً سة  إلمحم  واسترد   وسة مؤسيحد ملقور   سةا  (2)
ب ررردهحذ  ( ومرررح6/420يرررا ذ )ىررح وؤكرررد ممينرررة وم رلترررة هبررر   اسةارر   ا ظرررر: اإليرررا  مبرررن يف نروررر، اانررد مرررن األ

 )اسةجن  اس ةفي (ذ 
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 –وؤدي وظيي  املسند إسية يف ترمجر  ا رزء األول  احتش االلم اس ي
مميح   هحم  من حي  اسدوراا واسليو   إذ ال  ميحد  ررأ  -مو   اسدرال  

اسرع التت رت هبرح لرور  اسكرررر      امل  ور  ختةرو منرة  اسةقرم إال اآلور  األول 
سررر ا أيت جلمهيررر  تنرررحول هررر ا اسنرررو  مرررن اسميةفررر  اسررر ي ورررؤدي دوراً جللحلرررحً يف 

وملررح كررحا اسي ررش املح رر   .وون مجررش اآلايد  وقدوررد مرردسواح سرردأ املتةررر تمير
واملضرحر  صرححا اسرردمل امل ةرر  بر  األل رحل كفرح مررر ذكرر   لاهنفرح  تحجررحا 
دائفرحً إل الرم ورؤدي دور اسيحيرش  إمرح ظرحهراً وررد صرر حً يف بنرحء ا فةر   جلو 

  .مسترتاً تدل يةية اسررائن املة ر  هب   األل حل
 ررحل  إل هرر   اسوظييرر  اسن ووررر  ااحمرر  يف تميرروون ينحصررر ا فةررر   إ

وك ا قدود مردسواح  إذ و رد االلرم اسر ي ورؤدي وظيير  اسيحيرش يف جلور  مجةر  
جلحرد اسررركن  األلحلرر  يف تميوونقررح  جنررد  ورررو  بوظييرر  املي ررول بررة  و ئرر  

سر ا  .يير  ايرحلاسيحيش  واملكتدجل  واخلا  واملنحدأ  كفرح وررد جلحيرح ً سيررو  بوظ
جحءد ايحج  إل تنحول اسسفحد اسن وو  سالم  سنك  سةرحر  مدأ استزا  
املرررررتجم مررررن يدمررررة بروايررررد اسةارررر  ااررررد   ستررررتم اسيحئررررد  املرجررررو  مررررن هرررر   

 .اسدرال 
جلمررح  سنسررك  ست روررف االلررم وحمرتزاتررة ينررد اسةارروو   لرراا  رر  اتيحقررحً 

  يسررة دالسرر  جمرررد  يررن االقرررتاا  ليفررح بيررنقم يةرر  جل ررة مررح دل يةرر  م ررىن يف
مب رررىن جلا االلرررم ال  ميرررن إال جلا وميررروا سرررة مررردسول يف ذاترررة  مقفرررح تكحونرررت 
جل وايرررة وجلمنحررررة  إال جل رررة ال وررررتكط بزمرررحا حمررردد م رررش جلزمنررر  املح ررر  وايح رررر 
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 (1)واملستركشذ 
إذا كحا االلم جلحد جلقسح  اسميةف  اسرئيس  يف اسةا  اس ربي  م ةرة م رش 

يرررو   لرراا سررة وظررحئف ال ترررش جلمهيرر  يررن وظحئيقررح  ألا ا فةرر  األل ررحل وا
اس ربيرر   سررن تسررتريم صرريحوتقح دوا ذكررر املكترردجل  جلو اخلررا  وكرر ا سررن تسررتريم 
صرريحو  مجةرر  جلىرررأ دوا ذكررر لحيةقررح  لررواء جررحء صررر حً ليقررح  جلو مررردراً  
حي  وست حض ينة بك   اسةواح  اسع تدل يةيرة  م رش: )استرحء املضرفوم   

       .امليتوح   و  ون اسيحية (  وو  ذس و 
وكررررر ا االلرررررم يف اسةاررررر  اسيحرلررررري  ال  تةرررررف يف مضرررررفو ة ووظحئيرررررة 
اسن وور  يفرح رجلونررح  يف اسةار  اس ربيرر   لقرو  اسميةفرر  اسرع تلةرر  يةر  اإل سررحا 

وهرو ورؤدي وظرحئف اسيحيرش  .(2)واييواا وا فحد دوا االقرتاا مبيقرو   ىرر 
وور  املكحشرر واملكتردجل واخلرا واملرتفم واسكردل واملنرحدأ واسريرد   واملي ول املكحشر

  .وو  ذس 
وليفرررح وةررر  تصرررنيف سوظرررحئف االلرررم اسررروارد  يف ترمجررر  م رررحين ا رررزء 

 األول من اسرر ا اسميرىل إل اسةا  اسيحرلي  :
 ايةررم جلا اسيحيررش يف يررر  اسن رروو   : ورررول صررحح  امليصررش:  الفاعههل -1

ش  وجللرندد و سركت ذسر  اسي رش إل ذسر  االلرم  كش الم ذكرتة ب رد ل ر
  وضرريف قررحئًا:  واسيحيررش هررو مررح   .وسرر س  كررحا يف اإل ررحا واسنيرر  لررواء

                                                

ابرن  -  8وك س : ر واا  يكد اس زوز ية  صحد: اسن و اسوا ر      .ومح ب دهح 26 /1(حسن  يكحس  1)
 ذ1/22و يش: امليصش  

وكرر س : ىررح ةري  برووررز  تررش: دلررتور  .37( لرامرررزي  يةرر  لررةلحين: از كةفررة ن كررا   جررحا بررنجم    2)
 ذ46ز ا لحرل   جحا هيدهم    
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كرررحا املسرررند إسيرررة مرررن ل رررش  جلو شررركقة مرررردمحً يةيرررة جلبرررداً  كروسررر :   ررررا 
زود  وزود  حرا وامة  وحسن وجقة   وحرة اسرل  ورال ة مرح جللرند إسيرة  

ن حي  إا اسي رش مسرند إسيرة ومررد  يةيرة  لرواء جلي يف كش اسصور لحيش م
(1)ل ش جلو   وي ش

. 
واسوا رر  مررن ىرررال است روررف اسسررحب  جلا اسيحيرررش يف ا فةرر  اس ربيررر  
هو الم أييت دائفحً ب د اسي ش  وسمينة قد وررد  يةيرة  جلو ورؤىر ينرة  بلرر  
جلا ورتكلررح م ررحً إبلررنحد واحررد  جلي جلا كةيقفررح ونسرر  إل اآلىررر يف ايرردت 

حً وإ ررح ً وزمنررحً كرر س   ىررح وؤكررد سنرح جل ررة سرريل يف اسةارر  اس ربيرر  لحيررش دوا  يير
 .ل ش  لواء كحا ه ا اسيحيش امسحً ظحهراً وهو األلحس  جلو  ف اً  جلو   تحً 

وك س  ايحل يف اسةا  اسيحرلي   جند اسيحيش ورد سيدل ية  مرن قرح  
هرر ا اسيحيررش  حبرردت اسي ررش  لررواء جلكررحا يررحقًا  جل  ورر  يحقررش  وقررد وميرروا

امسحً ظحهراً وهو اسلحئ   جلو  ف اً  جلو صي    اا حمةرة  وورؤدايا وظييترة  
     .ستلرتك مجي قح م  اسي ش يف اإللنحد كفح هو ايحل يف اسةا  اس ربي 

واآلا جليرررررض سرتمجرررر  م ررررحين ب رررر  اآلايد يةرررر  لرررركيش اإل ررررحز ال 
تتضرفن جلمسرحء ظرحهر    ايصر  لحملرح  ال وتس  هنح س رض مجي  اآلايد اسرع

 وذس  كفح وة  : 
وإذ قههان ربههل للم إمههة إ  جاعههل يف األرق  ليفههة قههالوا أهعههل   ذ1

مههن يفسههد فيههها ويسههفل الههدماء و ههن نسههبك  مههد  ون ههد  لههل  فيههها
                                                

وك س  ا ظر: اسراج    يكد : استلكير  اسن روي  دار اسنقضر  اس ربير  سةلكحير   .1/74( ابن و يش: امليصش  1)
 ذ179    1975واسنلر  ب ود 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 40 

 ذ( 30)اسكرر  :   ما ذ تعلمون قان إ  أعلم
 مرنبرة لرشرتگحا كرة   روردگرحر تروترمج  امل ىن:  ايد كن توا گيت 

روننرررد  ا  در زمررر  جح لررري  را گيتنرررد  اي مررر   لررررو  در زمررر  كسررر  را  ل
تسكي  م  گوويم حبفد ترو وبرة اپكر  مح لسحد كند در وي وىو روزي كند و 

لرمررود هررر  ئينررة حررن مرر  دا رريم   چررة اررح منرر   –اقرررار مرر  كنرريم بررراي تررو 
 .دا يد  

الهظين وملا جاءتم رسهون مهن عنهد هللا مالهدي ملها معههم نبهظ فريهق مهن  ذ2
 ذ( 101)اسكرر : أوتوا المتاب كتاب هللا وراء اهورتم كأهنم ذ يعلمون
از  رررررزد ىررررردا   يارررررحمايترمجررررر  امل رررررىن:  وهرگرررررح  كرررررة  مرررررد  ولرررررحا 

از  ا قرو  كرة داد  شرد  ا رد   گروهر  وردار د    چة  ولحا الرت الگنرد  
  .كتحا  ا كتحا ىدا را ل ولتقحولحا گواي من  دا ند  

بهراتيم ال واعهد مهن البيهت وإ اعيهل ربنها ت بهل منها إنهل وإذ يرفع إ ذ3
 (ذ 127) اسكرر  :  أنت السميع العليم 

بنيحدهررحي  ابررراهيم وا مسحييررشترمجرر  امل ررىن:    گررح  كررة بةنررد مرر  كنررد 
 ىح ة را گيتند اي  روردگحر مح قكول كن از مح هر  ئينة توو  شنوا دا  ذ

مرككررر   تضرررفنت األول  وردد اآلوررر  األول مميو ررر  مرررن  رررات مجرررش
منقح امسرحً ظرحهراً وقر  ب رد اسي رش  قرحل  مكحشرر   سيميروا ترتير  مجةر  اسررول  
هميرر ا:  ظررر  زمررحا ف ل ررش مررحض ف لحيررش ف مضررح  ف جررحر وجمرررور   

 .جلي جلا ه   ا فة    تتضفن إال امسحً واحداً وؤدي وظيي  اسيحيش
آلورر  اسمير رر   لرررد جلمررح املرررتجم اسرر ي اتكرر  اسرتتيرر  اس ررري اسرروارد يف ا
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جلورد االلرررم   روردگرررحر  يرررر  اسي رررش  گيرررت  يف ا فةررر  األول:  ايد كرررن 
بررة لرشررتگحا   سيميرروا ترتيرر  ينحصرررهح اسن وورر   پرورعگههار تههو ترروا گيررت 

كفح وة : ل ش جلمر ايد كن  ف قيد زمحا  توا  ف ل ش محض  گيرت  ف 
ترتير  حروي لحيش   روردگرحر  ف مي رول ور  مكحشرر  برة لرشرتگحا   وهر ا 

ال وتير  يف بنحئرة مر  قيرحس اسةار  اارد   وكرحا ونكار  سةفررتجم جلا ورورد قيرد 
اسزمحا يف صردر ا فةر     وتك رة  سيحيرش  بروردكرحر   واملي رول ور  املكحشرر 
 بة لرشتميحا      تم ا فة   سي ش اس ي وتك ة ب ام  استنرريط  :   أل رة 

  ستصررررحغ ا فةرررر  هميرررر ا:  ترررروا وقرررر  ل ررررش قررررول  ومررررح ب ررررد  مرررررول اسرررررول
           . روردگحر تو بة لرشتگحا گيت: 

كفرح جنررد املررتجم وررورد يف لريحب ا فةرر  احملميير   كررة مرن  لروننررد  ا  
  اسضررف   مررن  يف بررداوتقح سيرررو  بوظييرر  اسيحيررش  ...در زمرر  جح لرري  را 

يرررف  ا      وتك ررة  لرررم لحيررش   لروننرررد    مة رررحً برررة اسي ررش املسرررحيد املع
وجلىر اً املي ررول ورر  املكحشررر  در زمر    واملي ررول املكحشررر  جح لرري    وهرر ا 
ىلر  ور  مركررول يف تميروون ا فةرر  اسيحرلري   إذ    ررر مرن قكررش مجةر  واحررد  

وجلرأ جلا  .تتضررفن مكترردجلً وىررااً ومي رروس  مكحشررراً وورر  مكحشررر يف  ا واحررد
    ....ن در زمر  جح لري  هنرم اسرتمج  اسريحلري  ار   ا فةر   كفرح وةر : مر

سيصك  ترتير  ينحصررهح موالررحً ملرح هرو م فرول برة يف اسةار  اارد   لحيرش ف 
 .مي ول و  مكحشر ف مي ول مكحشر ف ل ش 

وكرر س  اآلورر  اسرر  يررر  اس ح يرر  اسرررع تميو ررت هرر  األىررررأ مررن  رررات 
مجررش   راهررح قترروي يةرر  امسرر  ظررحهرون وررؤدايا وظييرر  اسيحيررش  حيرر  ورد 
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االلم األول  رلول  ير  اسي ش  جحء  يف مجة  اسلر   جلمح االلرم اس رحين 
مب رىن جلا كرا  . لرو    لرد وق  ير  اسي ش   كر   يف مجةر  جرواا اسلرر 

 .االمس  وق  ير  اسي ش يف ا فة  اسوارد ليقح
وهميرررر ا وي ررررش املرررررتجم  اسلرررري، شررررح  و      جلي جل ررررة وررررورد االلررررم 

ولررررط ا فةرررر  برررر  مي رررروس  ورررر  مكحشرررررون  هميرررر ا: األول   ياررررحماي  يف 
   سيكردو ترتير  ينحصررهح ....از  رزد ىردا  پيغهاميز هرگح  كة  مد  ولحا 

يةر  ورر  قيرحس اسةارر  اارد   كفررح وةرر :  قيرد زمررحا  هرگرح   ف ل ررش مررحض 
  مد  ف مي ول و  مكحشر   ولحا  ف لحيرش   يارحماي  ف  مي رول ور  

از  رزد ىردا پيغهاميز واسصواا جلا ورول:  هرگرح  كرة  .مكحشر  از  زد ىدا 
   سيصررك  اسرتتيرر  اسن رروي  قيررد زمررحا ف لحيررش ف ...بررة لرروي شررحا  مررد 

  .مي ول و  مكحشر جلول ف مي ول و  مكحشر  ا ف ل ش 
ويف اآلوررر  األىرررر   اسرررع تلررررفش  رررات مجررررش يربيررر   جنرررردهح تتضررررفن 

ايا وظييرر  اسيحيررش سي ررش واحررد وإمسحييررش  وررؤد ...امسرر  م لررول   إبررراهيم 
 ورل   حي  وردا ب د  مكحشر   سيميوا ترتي  ينحصرر هر   ا فةر  يف اسةار  
املصدر  كفح وة :  مي ول سي ش حم و  تردور   اذكر  ف ل رش مضرحر  ف 

 .لحيش ف مي ول بة ف جحر وجمرور ف لحيش  ا م لو  
سيحيرررررش ويف ترمجررررر  صرررررححكنح  ررررررأ االمسررررر  اسةررررر ون ورررررؤدايا وظييررررر   ا

 إبررررراهيم وإمسحييررررش  حيرررر  وردا ب ررررد اسي ررررش  بةنررررد مرررر  كنررررد     تك قفررررح 
املي رررول املكحشرررر  بنيحدهررررحي ىح رررة   سيميررروا اسرتتيرررر  اسن ررروي اررر   ا فةرررر  
املرتمجر :  قيرد زمرحا    گررح  ف ل رش مرحض  بةنرد مرر  كنرد  ف لحيرش  بررراهيم 
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ل:    گرح   واسصرواا جلا وررو  .وامسحييش  ف مي ول مكحشر  بنيحدهرحي ىح رة 
بنيحدهرررحي ىح رررة را بةنرررد مررر  كننرررد   سيميررروا ترتيررر   ابهههراتيم وا اعيهههلكرررة 

ينحصرر ا فةر  موالرررحً سةريرحس يف اسةارر  اارد   همير ا:  قيررد زمرحا ف لحيررش 
 .ف مي ول مكحشر ف ل ش 

: وررد االلرم اسر ي ورؤدي وظيير  املي رول يف اسةار  اس ربير  سيردل  املفعون-2
 ييحً  جلو إ كحنً  لواء جلكرحا بلرميش مكحشرر   ية  من وق  يةية حدت اسي ش

 (1)جل  و  مكحشر  دوا جلا تتا  م ة صور  اسي شذ
وكرر س  ايررحل يف اسةارر  اسيحرلرري   و ررر  االلررم اسرر ي ورررو  بوظييرر  
املي ررول  أب ررة االلررم اسرر ي ورردل يةرر  اسلررع  جلو اسلرر ء اسرر ي وررر  يةيررة 

ةرر   دوا جلا تتارر  ايرردت بلررميش مكحشررر  جلو ورر  مكحشررر  ووررتفم م ررىن ا ف
وم ةفررح وررؤدي االلرم وظييرر  املي ررول يف ا فةرر  اسيحرلرري    .م رة صرريا  اسي ررش

جنرررررد اسضرررررف  املنيصرررررش  واملتصرررررش  واملكقفرررررحد  وب ررررر  جلدواد االلرررررتيقح  
و ررف  اإلشررحر   مجي قررح تررؤدي هرر   اسوظييرر  جلوضررحً  إ ررحل  إل جلا املي ررول 

وليفررح وةرر  منررحذ  مررن ترمجرر   .ورررد يف اسةارر  ااررد  برر  اسيحيررش واسي ررش دائفررحً 
 م حين اآلايد اسرر  ي  اسع ورد ليقح املي ول يف و  مو  ة اسوظيي :

 الظين ين ضون عهد هللا من بعد ميثاق  وي طعون ما أمر هللا به  أن  ذ1
        ذ(27) اسكرر  :  ويفسدون يف األرق أولئل تم اخلاسرون يوصل

                                                

  607      1995(اسنررحدري  حمفررد جللرر د : حررو اسةارر  اس ربيرر   اسلك رر  األول  املميتكرر  اس صرررو   برر ود  1)
      1979ن و واسصر  واإليرراا  اسلك ر  اس ح ير   دار ا يرش  بر ود وك س  : قكش  جلمحد : اسميحمش يف اس

 ذ107
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ب ررررد   يفررررحا ىررردا رانند ترمجررر  امل رررىن :    ا لحلرررررحا كرررة مرررر  شرررمي
ىردا لرمرود  الرت  يولري  ا ولسرحد مر  كننرد    چرةبسي  ا وم  بُرَر رد 

 در زم  اولح ند زايا كحراا ذ 
أتينهاكم ب هوة  وإذ أ ظان ميثاقمم ورفعنا فوقمم الطور  ظوا ما  ذ2

 ذ( 63) اسكرر  :  واذكروا ما في  لعلمم تت ون
را وبرداشررتيم  الي  ا اررح يفررحترمجرر  امل ررىن:  و ا وقررت كررة گرررلتيم 

در  چرة داد  اىل ارحرا  لرتواري وايدكنيرد    چرة را گيتيم بگ ورد  روراح 
 .  ست نبُود كة در نح  شوود 

أم تريهههدون أن تسهههألوا رسهههولمم كمههها سهههئل موسهههى مهههن قبهههل ومهههن  ذ3
 (ذ 108) اسكرر  :  يتبدن المفر  إلميان ف د ضل سواء السبيل 

را   ياررررحما ىررررود  ىواهيررررد كررررة لررررؤال كنيررررد ترمجرررر  امل ررررىن:   اي مرررر
را يوض ا حا كير تنح مية لؤال كرد  شد مول   يش ازون وهركة بستح د  

 .را  را  ميح ة ل هر  ئينة گم كرد 
 احر  يف اآلورر  األول جلهنررح مميو ر  مررن اررل مجرش يف اسةارر  األصررش 

جلحردمهح ب  ل ةي  وموصوس  وم لول  والت نحلي   إال جلهنح تضفنت مي روس   
 يقد     وهو تركي  إ رحل   و  يقفرح  مرح  الرم موصرول مي رول برة  جلو 

سيميررروا ترتيررر  اس نحصرررر اسن ووررر  يف ا فةررر   . ميرررر  موصرررول  يف حمرررش  صررر 
ل رررش مضرررحر   ورررنر   ف لحيرررش  اسرررواو  ف مي رررول برررة  ....األول  هميررر ا :

 ل ش مضرحر  جلمح ا فة  اس ح ي  لجحء ترتي  ينحصرهح كفح وة :  . يقد   
 . .... ورل   ف لحيش  اسواو  ف مي ول بة  مح 
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ويف ترمج   اسلري، شرح  و     ال  ررأ لرقرحً وسرو  ر ياً بر  ترتير  
ه   اس نحصر ب  اسةا  املصدر واسةا  ااد   جلي إا ترمجتة جحءد ملحبرر   
كةيرحً سةرن  اسررر ين مرن حير  اسرتتير  اسن روي  وذسر  ينردمح جلورد املي ررول 

كحشرررر   يفررررحا ىررررود  يف ولررررط ا فةرررر  األو  ب ررررد اسي ررررش  مرررر  شررررمينند  امل
مكحشرررر   واسريرررحس هنرررح جلا ورررؤىر اسي رررش ووررررد  يةيرررة املي رررول  هميررر ا:   ا 

   سيميرررروا مههههش شهههمنندلحلررررحا    ا  كرررة  يفررررحا ىرررود را ب ررررد بسررري  ا 
ترتي  ينحصر ه   ا فةر  قيحلريحً  كفرح وةر   الرم اإلشرحر  ف االلرم امللرحر 

 .ف جلدا  اسصة  ف املي ول املكحشر ف قيد زمحا ف اسي ش املضحر  إسية 
وك س  اآلو  اس ح ير  اسرع تتضرفن ارل مجرش جلوضرحً يف اسةار  اس ربير   
جنرررردهح قترررروي يةرررر  لررررت  ميحييررررش  جررررحء األول منقررررح  مي ررررحقميم   يف هنحورررر  
 ا فة  األو  وير  اساحر  ) ( اسع تدل ية  اسيحيش  جلمح املي ول اس رحين
 اسلور   لرد ورد يف  ىر ا فة  اس ح ي  ب د ظرر  املميرحا  لروب   وكر س  
املي ررول اس حسرر   مررح  اسرر ي ورد يف ا فةرر  اس حس رر  ب ررد اساحررر  )اسررواو( اسررع 
ترردل يةررر  اسيحيرررش  وجلىرر اً املي رررول  مرررح  اسررر ي وقرر  يف ا فةررر  اسراب ررر  ب رررد 

ء كررحا امسررحً صررر حً  جلو وهميرر ا  رررأ جلا املي ررول يف هرر   ا فةر  لرروا .)اسرواو(
  .امسحً موصواًل  ور  دائفحً ب د اسيحيش مكحشر 

جلمررح املرررتجم  لرررد   ررر اسررنقع اسرر ي اتك ررة ررروال ترمجتررة  حينفررح جلورد  
املي ررول املكحشررر األول   يفررحا اررح  يف ترتيكررة اسرروارد يف اسةارر  املصرردر  يسررة  

ترررد يف اسةاررر   جلي يررر  اساحررر  اسداسرر  يةرر  اسيحيرررش )ىل(  وهرر  الحررر  ال
اسيحرلررري  إال يف هنحورررر  اسي رررش اسرررر ي ختتررررتم برررة ا فةرررر  دائفرررحً  ويندئرررر  جررررحء 
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ترتيرر  ينحصررر ا فةرر  املرتمجرر  موالرررحً سريررحس اسةارر  املصرردر  وسرريل ااررد   
هميررر ا:  قيرررد زمرررحا   ا وقرررت  ف ل رررش مرررحض  گرلرررت  ف لحيرررش )ىل(  ف 

را   پيمههان  ههاكررة واسصررواا جلا ورررول:    گررح    .مي ررول مكحشررر   يفررحا اررح 
 .گرلتيم  جلي   قيد زمحا ف مي ول مكحشر ف ل ش 

وكرر س  املي رررول اس رررحين  ررررور  اسررر ي جلورد  املررررتجم يف هنحوررر  ا فةررر   
اس ح يرر  ب ررد اسي ررش املح رر   برداشررتيم   واملي ررول ورر  املكحشررر   الي اررح   
ف سيكدو ترتي  ينحصر ا فة   كفح وة :  ل ش محض ف مي ول و  مكحشرر 

   جلي برعاشههتيمواسصرر ي  جلا ورررول:  رررور را  الي اررح   .مي ررول مكحشررر 
ونكاررر  جلا أييت  ملي رررول املكحشرررر جلوالً رحملرررح حررر   اسيحيرررش    املي رررول وررر  

 .املكحشر  وجلى اً  تم ا فة   سي ش املح  
ويف ا فةررر  اس حس ررر   ررررا  ورررورد املي ررروس     چرررة   و ارررح  ب رررد ل ةررر   

لررررري  واسترررررحب   بگ ورررررد   و داد  اىل   سيصرررررك  ترتيررررر  هررررر   ا فةررررر  األلح
ا فةرر  املرككرر   كفررح وةرر :  ل ررش جلمررر  بگ وررد  ف مي ررول مكحشررر    چررة  ف 

واسصررواا جلا ورررول املرررتجم:  .ل ررش مررحض  داد  اىل  ف مي ررول ورر  مكحشررر 
   چرررة را كرررة بررررة ارررح داد  اىل  لررررتواري بگ ورررد   سيصررررك  ترتيررر  ينحصررررر 

لريحً  هميرر ا  مي رول مكحشرر ف جلدا  ربررط ف مي رول ور  مكحشررر ف ا فةر  قيح
 .ل ش محض ف قيد وصف ف ل ش جلمر 

وكررر س  املي رررول األىررر     چرررة  اسررر ي أييت يف ا فةررر  اسراب ررر  ب رررد  
ل رررش األمرررر  ايد كنيرررد   سيميررروا ترتيررر  ينحصررررهح  كفرررح وةررر :  ل رررش جلمرررر ف 

يد  الرت  لررد ورد جلمرح اسي رش املسرح .مي ول مكحشر ف مي رول ور  مكحشرر 
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يف وررر  موق رررة  وإذا مرررح جلراد املررررتجم جلا ورررورد هررر ا اسي رررش يف لررريحب ترمجترررة 
   بگديهدونكا  سرة جلا و ردل منقرح  كفرح وةر :    چرة را كرة در  ا الرت   

ستصرررك  ا فةررر  مرررن اسنرررو  املركررر   هميررر ا:  مي رررول مكحشرررر ف جلدا  ربرررط ف 
 .ىاا فة  اسيريي  ف ل ش ا فة  اسرئيس  

 اآلو  اس حس   اسع تميو رت يف اسةار  املصردر مرن مجةتر  ملروست   ويف 
جنرردهح تتضررفن  ا رر  ميحييررش ورد األول منررة  رلررول  يف ا فةرر  األول  جلمررح 
 .اس رررررحين واس حسررررر   اسمييرررررر   و لرررررواء اسسررررركيش  لررررررد وردا يف ا فةررررر  اس ح يررررر 

اسرروارد  واس حبررت جلا كررش مي ررول منقررح قررد وقرر  ب ررد اسي ررش واسيحيررش يف ا فةرر 
 .ليقح

وينرررد املررررتجم  ررررأ املي رررول األول   يارررحما ىرررود  ورررر  ب رررد اسي رررش  
املضحر   لؤال كنيرد   سيميروا ترتير  ينحصرر ا فةر  همير ا:  جلدا  الرتيقح  
  اي  ف ل ش مسحيد وييد اإل ميحر دل يةية  ا اسميةف   ميعواهيرد  ف جلدا  

وصرر    . ....ربررط  كررة  ف ل ررش مضررحر  ف مي ررول مكحشررر   يفررحا ىررود  
هررر ا اسرتتيررر  كفرررح هرررو م فرررول برررة ينرررد جلهرررش اسةاررر  اارررد  جلا وررررول:   اي 

   سيصرررك  ترتيررر  ينحصررررهح ...را لرررؤال كنيررد  پيغهههامي  هههوعميعواهيررد كرررة 
قيحلررريحً  كفرررح وةررر :  جلدا  الرررتيقح  ف ل رررش مسرررحيد ف جلدا  ربرررط ف مي رررول 

 مكحشر ف ل ش مضحر  ذ
جنررد املي ررول األول  كيررر  وررر  ب ررد وكرر س  ايررحل يف ا فةرر  اس ح يرر         

اسي ررررش  بسررررتح د  مكحشررررر     وتك ررررة املرررررتجم  ملي ررررول ورررر  املكحشررررر  يرررروض 
جلمرررح املي رررول اس رررحين  را  ميح رررة   لررر د يف هنحوررر  ا فةررر   وذسررر  ب رررد  .ا رررحا 
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اسي ررش  گررم كرررد   سيميرروا ترتيرر  ا فةرر   كفررح وةرر   مرركقم مركرر  لحيررش ف 
مي رول ور  مكحشرر )مجي قرح مجةر  اسلرر (   ل رش مضرحر  ف مي رول مكحشرر ف

واسصررواا  .ف قيررد زمررحا ف ل ررش مررحض ف مي ررول مكحشررر )جررواا اسلررر ( 
را   را  ميانه بسرتح د  هرر  ئينرة  عوق اميانرا كفر جلا ورول املرتجم:  هركة 

گرم كرررد   سيصررك  ترتير  اس نحصررر اسن وورر  املميو ر  سةجفةرر  قيحلرريحً  هميرر ا: 
وررر  مكحشرررر ف مي رررول وررر  مكحشرررر ف ل رررش  مررركقم مركررر  لحيرررشف مي رررول 

 )جواا اسلر (ذ.مضحر  )مجة  اسلر ( ف مي ول مكحشر ف ل ش محض 
:  ردد يف اسةار  اس ربير  أب رة الرم صررو   جلو مرؤول تردمرة الفاعهل انإهب-3

واألصرررش يف حررر    .ل رررش مكررر  سةفجقرررول  و ا يرررن اسيحيرررش ب رررد ح لرررة
ح  اسةيررر  سارررررض م نرررروي  اسيحيرررش جلا وميرررروا سةجقرررش  جلو سر ررررحز  جلو مرايرررر

وونروا ينرة املي رول برة  جلو املصرردر املعرت  املتصرر   جلو اسظرر  املعررت  
 .املتصر 

 1-   وإذ قلههتم   موسهههى لهههن نالههي علهههى ععهههام وا ههد فهههاعل لنههها ربهههل
 ههرج لنهها ِمهها تنبههت األرق مههن ب لههها وقثاإههها وفومههها وعدسههها وبالههلها 

بطوا مالراي ف ن لمم ما قان أتستبدلون الظز تو أعىن  لظز تو  د ات
سألتم وضربت عليهم الظلهة واملسهمنة و ءو بغضهب مهن هللا ذلهل  هنهم  
كهههانوا يمفهههرون و ق هللا وي تلهههون النبيهههني بغهههد اابهههق ذلهههل مبههها عالهههوا 

 ذ( 61) اسكرر  :  وكانوا يعتدون 

ترمجرر  امل ررىن:  و ا وقرررت كررة گيتيررد اي مولررر  هرگررز شررمييكحئ   رررة   
رة  براي مرح از  ا جرنل كرة م واي ردش زمر  از كنيم بر و  ر ح   ل 
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گيررت مولرر   اي   –تررر  وي و در ميررر وي وگنررد  وي ويرردس وي و يررحز وي 
بررردل مررر  كنررررد   چرررة وي لروترلررررت برررر   چررررة وي هبررررت الررررت لررررود  ئيررررد 

ىواري بلقري  ل هر  ئينة  شد اح را   چة ىوالتيد وزد  شد براولحا 
دا اورن برة لررك    سرت كرة  ور  منرر  و ز گلرتند خبلرف  از ىرر ي  روائ و 

داشررتند  وررت هررحي ىرردا را ومرر  كلررتند  ياررحمااا را بررة   حرر  اوررن بسررك   
 .گنح  كردا اولحا الت و  مية از حد در م  گ شتند 

2-   أولئههههل الههههظين اشههههدوا اابيههههاة الههههدنيا    ههههرة فهههه   فهههه  عههههنهم
 .(86) اسكرر  :  العظاب وذتم ينالرون 

اولررحا   ميسرح ند كررة ىرود رد ز رردگحين د يرح را يرروض ترمجر  امل رىن:   
و ررررة اولررررحا ايري داد   يرررر اا ىرررررد  ررررل لررررك  كرررررد   لررررود از اولررررحا 

 .شو د 
3-  ومهههن أالهههم ِمهههن منهههع مسهههاجد هللا أن يهههظكر فيهههها ا ههه  وسهههعى يف

 رانهها أولئههل مهها كههان  ههم أن يههد لوتا إذ  ههاإفني  ههم يف الههدنيا  ههزز 
 ذ(114)اسكرر  :  و م يف ا  رة عظاب عظيم 

ترمجررر  امل رررىن:  وكيسرررت لرررتفگحرتر از   ميرررة منررر  كررررد مسرررجدهحي  
در  هنررح وكوشررش كرررد در ووررراين     ىررداىرردا را از  ا كررة ايد كرررد  شررود 

 هنح  اون گرو  من  لزد اولحا را كة در وند مبسرجدهح مگرر هرالرحا اولرحا 
 . كررالت در د يح ىواري واولحا رالت در  ىرد ي اا بزر

وردد اآلو  األول مميو   من تس  مجش يف اسةا  اس ربي  بر  بسريل   
ومرككرر   إال جلهنرررح   تتضررفن إال امسررر  م لرررول   اس سرر  واملسرررمين    وق رررح يف 
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ا فة  اسراب    و ربت يةيقم اس س  واملسرمين    سيرؤداي وظيير   ئر  اسيحيرش 
مررحض مكرر   وهميرر ا وكرردو ترتيرر  ينحصرررهح اسن وورر   كفررح وةرر :  ل ررش .ليقررح

 .سةفجقول ف جحر وجمرور ف  ئ  لحيش 
ويف ترمجررررر  م رررررىن هررررر   ا فةررررر    ررررررأ املررررررتجم ورررررورد  ئررررر  اسيحيرررررش  

 ىرررواري وبينرررروائ   يف هنحوتقرررح ب ررررد اسي رررش واملي ررررول وررر  املكحشررررر )املررررتفم(  
 .سيصك  ترتي  ينحصرهح اسن وو  موالرحً سرتتي  ا فة  اس ربي  دوا جلي تاي 

بررررر اولررررحا زد  شررررد   سيميرررروا   ههههوارز و ا نههههواإشول:  واسصررررواا جلا وررررر
ترتي  ينحصر ا فة  موالرحً سريحس اسةا  ااد   كفح وة :   ئر  لحيرش ف 

 .مي ول و  مكحشر )متفم( ف ل ش محض مك  سةفجقول 
جلمررح اآلورر  اس ح يرر  اسررع تميو ررت مررن  ررات مجررش  لنجررد  ئرر  اسيحيررش  

 لا  يف ينقم اس ر اا   وذسر  ب رد   ي اا  ورد يف هنحو  ا فة  اس ح ي 
اسي رررش املكررر  سةفجقرررول  وا رررحر وااررررور  سيصرررك  ترتيررر  اس نحصرررر اسن ووررر  
املميو ررر  اررر   ا فةررر   كفرررح وةررر :  ل رررش مكررر  سةفجقرررول ف جرررحر وجمررررور ف 

 . ئ  لحيش 
وهو اسرتتي   يسة اس ي وجد   يف ترمج  م ىن ه   ا فة   حير   

يررر اا  يف  ىرررر ا فةررر    رررل لرررك  كررررد   لرررود از جلورد املررررتجم االلرررم  
   سيصرررك  ترتيررر  ينحصررررهح  كفرررح وةررر :  ل رررش مرررحض مكررر  عهههظاباولرررحا 

واسصررررر ي  جلا وضررررر   ئررررر   .سةفجقرررررول ف جرررررحر وجمررررررور ف  ئررررر  لحيرررررش 
اسيحيرررش  يررر اا  يف صررردر ا فةررر  سي ترررش موقررر  اسيحيرررش األلرررحس    أييت 

سي ش املك  سةفجقول  لرك  كررد   ملتفم  از اولحا   وجلى اً  تم ا فة   
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 .از اولحا لك  كرد   لود عظاب  لود   همي ا:   ل 
ويف اآلو  اس حس   اسع رككت يف اسةار  املصردر مرن ارل مجرش   ة ر   

جلا  ئرررر  اسيحيررررش  امسررررة  قررررد وقرررر  يف هنحورررر  ا فةرررر  األول  سيميرررروا ترتيرررر  
ف ىرررا  جلظةرررم  ف اس نحصررر اسن ووررر  املميو رر  ارررح  كفرررح وةرر :   مكتررردجل  مررن  

حرررر  جررررر  مررررن  ف الررررم موصررررول  مررررن  ف ل ررررش مررررحض  منرررر   ف لحيررررش 
اسضررررف  املسررررترت  هررررو  ف مي ررررول بررررة  مسررررحجد  ف مضررررح  إسيررررة     ف 
حررر  مصرردر  صرر   جلا  ف ل ررش مكرر  سةفجقررول  ورر كر  ف جررحر وجمرررور 

 . ليقح  ف  ئ  لحيش  امسة 
مجررر  يفرررح رجلونرررح  يف و   تةرررف اسرتتيررر  اسن ررروي س نحصرررر ا فةررر  املرت  

اسةاررر  املصررردر  وذسررر  ينررردمح جلورد صرررححكنح  ئررر  اسيحيرررش     ىررردا  بررر  
اسي ش  ايد كرد  شود   وب  املي ول و  املكحشر  در  هنح   سيميوا اسرتتي  

ل ررش مكرر  سةفجقررول ف  ئرر   ......اسن رروي س نحصررر ا فةرر   كفررح وةرر :  
در  هنرررح ايد   انم  هههدا:  واسصرررواا جلا ورررول .لحيررش ف مي رررول ورر  مكحشرررر 

 .كرد  شود 
وررررول صرررحح  شررررمل امليصرررش:  مهرررح االمسرررحا ااررررداا   املبتهههدأ واخلهههي  -4

واملررراد  ستجروررد إىا مهررح مررن اس وامررش  .سرلررنحد  حررو قوسرر :  زوررد منلةرر  
اسع هر  كرحا وإا وظرن وجلىوا رح  مب رىن جلا اإللرنحد ال وتر ت  بردوا رررل : 

  وستلرد يف اسرول شحرححً سنح ميقرو  املكتردجل واخلرا   .(1)مسند ومسند إسية 
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وموق قفح اسن وي يف ا فة  اسواردون ليقح:  املكتردجل كرش الرم ابتدجلترة وجردترة 
مرررن اس وامرررش اسةيظيررر  سرىكرررحر ينرررة  واس وامرررش اسةيظيررر  هررر  جلل رررحل وحررررو  

   إمرح واملكتدجل  ويحا: م رل   وهو اسريحس  و ميرر  .ختت   ملكتدجل واخلا دائفحً 
  وإمرح ور  موصرول  كرحسع ولعبهد مه منموصول  كحسع يف قوسة يرز وجرش: 

وجلصرررش اخلررا جلا وميرروا  ميررر   وذسررر   .يف قرروام:  جلرجررش يف اسرردار جل  امرررجل  
ألا اسارض يف اإلىكحراد إلحد  املعحر  مح سيل يند   وتنزوةة منزست  يف 

 ذ(1)يةم ذس  اخلا  واإلىكحر ين اسنمير  ال لحئد  لية  
وهمي ا  رأ االلم اس ي وؤدي وظيي  املكتدجل هو الم جمرد تيتت  بة  

ا فةرر  االمسيرر  دائفررحً يف اسةارر  اس ربيرر   واسريررحس ليررة جلا وميرروا م رلرر   وسمينررة 
قد وصحغ  مير  موصرول   جلي وصريقح اخلرا  وقرد وصرحغ  ميرر  ور  موصرول   

ترردجل مكحشررر   وال جلمررح اخلررا لرر د ب ررد املك .جلي إا ىررا  ال ورررتكط م ررة يف   ررت
وميرروا إال  ميررر   أل ررة ولرررتك مرر  املكترردجل يف اإللررنحد  وبرر س  ال وييررد ىررااً 

 .ين  مير  جلىرأ
وإذا كحا اسريحس يف اسةا  اس ربي  جلا ورد املكتدجل م رل   لا نرح  ررا  امسرحً  

مكنيرررحً  م رررش:  جل  يرررري   جلو  مرررن ُوسرررةم َوسرررةم   كفرررح تررردىش يةيرررة لرررحبر  
  وتسركرة ب ر  حررو  اسنير  وااللرتيقح   لعبهد مه منو  االبتداء  م ش: 

دوا جلا تارر  مررن وظييتررة اسن وورر   م ررش:  هررش جل ررت حمفررد ؟   و ومررح  يررش 
 كفح ورد االلم املكتدجل  مير  يف املوا   استحسي :  .امللحس   ستف  
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 .جلا وميوا موصولحً  م ش:  رجش يح  يند   –جل 
 .جحسل  إذا جل يف إل  مير   م ش:  رحس  يةم  -ا 
 .إذا لكرة  ي   م ش:  مح ظح  مول   –  
 .إذا لكرة التيقح   م ش:  هش رجش ليميم  –د 
 إل حل  إل ذس    وز استرردىل واستر ى  يف موقر  االلرم املكتردجل يف   

      .اسةا  اس ربي 
جلمرح االلرم اسر ي ورؤدي وظيير  اخلرا  ليجروز جلا وررد شركة مجةر   م ررش :      

ار   كفررح وررررد مجةرر  امسيرر   جلو ل ةيررر   م ررش:  اسنجررحمل جللحلرررة  اسرجررش يف اسررد
اس فررررررش   جلو ورررررررد  يةرررررر  املكتررررررردجل  م ررررررش:  اسوقررررررو  ىنررررررو    و يف استررررررر ين 

 و    اخلا يف ايحالد استحسي : .اسسام  
 .ب د  سوال   م ش:  سوال املحل مح اشرتوت اسل ح   –جل 

 .رك إا اييح  كيحمل إذا كحا املكتدجل صر حً يف اسرسم  م ش:  س ف –ا 
إذا يلف ية  املكتردجل برر  واو  تردل يةر  اسرسرم  م رش:  كرش  جنردي  –  

 (1)ولاحة ذ 
ويف اسةارر  اسيحرلرري  ورررد االلررم املكترردجل يف بداورر  ا فةرر  اخلاورر  دائفررحً   

ووميرروا امسررحً م رلررر   م ررش:  مرررد مسرررةفحا الررت   جلي  اسرجررُش مسرررةم    جلو 
سررررةفحا هسررررتم   جلي  جل  مسررررةم    جلو الررررم  رررف اً منيصررررًا  م ررررش:  مررررن م

إشرررحر   م رررش:  اورررن مسرررةفحا الرررت   جلي  هررر ا مسرررةم    جلو مكقفرررحً  م رررش: 
جلمرح االلرم اسر ي ورؤدي وظيير   . مهة مسةفحا هستند   جلي  اسميش مسرةم  

                                                

 ذ269(سةفزود ا ظر : ر واا  يكد اس زوز : اسوا   يف اسن و    1)
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 –اخلررررا  لا ررررة ورررررد ب ررررد املكترررردجل مكحشررررر     وتةررررو  اسي ررررش املسررررحيد  هسرررري 
اء كررررحا امسررررحً  وهررررو اسلررررحئ   جلو صرررري   الرررري   ووميرررروا  ميررررر  دائفررررحً  لررررو 

م ش: حمفررد مرررد الررت   جلي  حمفررد رجررش   و حمفررد مسررةفحا الررت   جلي 
 . حمفد مسةم 

وب رررد جلا ير رررنح إب رررحز سالرررم اسررر ي ورررر  مكتررردجلً وىرررااً يف اسةاتررر   
اس ربيررر  واسيحرلررري     ررررِّ  يةررر  ترمجررر  ا رررزء األول مرررن اسررررر ا اسميررررىل  سنررررأ 

 اسوحد  اسةاوو  يند صححكنح  خنتحر منة مح وة : املوق  اسن وي ا  
1-   أولئل على تدى من رنم وأولئل تم املفل ون: ذ( 5)اسكرر 

ترمجرررررر  امل ررررررىن:  اولررررررح ند برهررررررداوت از جح رررررر   روردگررررررحر ىررررررووش  
 .لتگحراا  رواولح ند 

2- وإذا قيل  م ومنوا كما ومن النا  قالوا و ن من كما ومن السهفهاء
 ذ( 13) اسكرر  :  م السفهاء ولمن ذ يعلمونإهنم ت أذ

ترمجررر  امل رررىن:  وتررروا گيترررة شرررود اولرررحا را كرررة ا رررحا  رورررد تنح ميرررة  
ا ررحا  ورد ررد مردمررحا گوونررد  اي ا ررحا  رىل تنح چررة ا ررحا  ورد ررد بيعرررداا ؟ 

 .وسيمين من  دا ند  اولح ند ي ىرداا گح  شو بت ري  
3-   ولمههههم مهههها كسههههبتم وذ تلههههل أمههههة قههههد  لههههت  هههها مهههها كسههههبت

 .( 134) اسكرر  :  تسئلون عما كانوا يعملون 
  چررة   كررة در گ شررت وي رالررت  اوررن گروهرر  الررتترمجرر  امل ررىن:  

كس  كرد د واحرا الت   چة كس  كردود واح  رليد  خنواهيرد شرد از 
 .  چة  ا گرو  م  كرد د 
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صرررردر  وردد اآلورررر  األول مميو رررر  مررررن مجةترررر  امسيترررر  يف اسةارررر  امل 
ملرررتفة  يةررر  مكتررردجلون وىررراون  ورد الرررم اإلشرررحر   جلوالء  مكتررردجلً م رلررر  يف 
صرردر ا فةرر  األو   و اسميررح   سةعلررحا  و يةرر  هرردأ  جررحر و جمررررور 
ىا املكتدجل  مير   جلمح ا حر واارور  من رهبم   لقرو   رت مت ةر  برر هدأ   

وكررر س     .سيصررك  ترتيرر  ينحصررر ا فةرر  األول:  مكترردجل ف ىررا ف   ررت 
ايرحل يف ا فةرر  اس ح يرر   جنررد املكترردجل  جلوس رر   الررم إشررحر  م رلرر  يف صرردرهح  
 هرررم  مكتررردجل  ا م رلررر   وجلىررر اً اخلرررا  املية ررروا   سيميررروا ترتيررر  ينحصرررر 

 .ا فة   كفح وة :  مكتدجل ف ىا 
وم ةفرررح يرلنرررح مرررن قكرررش جلا اسةاررر  اارررد  تتيررر  مررر  اسةاررر  املصررردر يف  

اسن وو   إال جلا اسةا  ااد  تتفيز أبهنح ال تسرتا   ترتي  ه ون اس نصرون
ين اسي رش املسرحيد  هسري   جلو  الري  اسر ي أييت يف هنحور  ا فةر  اخلاور  
سةرررربط بررر  إلرررنحدهح املكتررردجل واخلرررا  ىالرررحً سةاررر  املصررردر اسرررع تسرررتا  ينرررة 
ووصرررك  مرررردراً يف لررريحب اسميرررا   ورورررم هررر ا جنرررد املررررتجم قرررد جلورد اسي ررررش 

سحيد ير  املكتدجل  اولح ند  مكحشر   ىح ووح  سةفتةر  جل ة اخلا  وسريل امل
 اي ههههانواسصررررواا جلا وررررول:  . ...برررر هرررداوت  اي ههههاننداملكتررردجل  هميررر ا:  

 ا رررررد   سيميررررروا ترتيررررر   تسهههههتند   ا برررررر هرررررداوت از  روردگرررررحر ىرررررووش 
ف ينحصرهح اسن وو  موالرحً سريحس اسةار  اسيحرلري   كفرح وةر :  مكتردجل ف ىرا 

 .ل ش مسحيد 
ويف ا فةرر  اس ح يرر   اولررح ند رلررتگحراا   جنررد اسي ررش املسررحيد   ررد   

قد جليرة املرتجم جلوضحً  ملكتدجل  واسصر ي  جلا وضر ة يف هنحور  ا فةر  حرىت ال 
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       .  د  تستندرلتگحراا  اي انوظن اسرحر  جلو املتةر  جل ة اخلا  همي ا:  
سةا  اس ربي  من جلرب  مجرش  لررد ورد جلمح اآلو  اس ح ي  اسع تميو ت يف ا 

املكترردجل واخلررا يف ا فةرر  اس حس رر   جلال إهنررم هررم اسسرريقحء   حيرر  ورد اسضررف  
 .املنيصش  هم  مكتدجل  و اسسيقحء  ىااً سةفكتدجل

وكرر س   رررأ املرررتجم و ررحجل هرر   ا فةرر  م ةفررح ل ررش يف اآلورر  األول   
   واسصرررواا جلا ورررؤىر  إل جلي جل رررة و ررر  اسي رررش املسرررحيد ب رررد املكتررردجل مكحشرررر 

 ا رررد     سيصرررك  تسهههتند    ا  ي ىررررداا اي هههان هنحوررر  ا فةررر   هميررر ا: 
ترتيرر  ينحصررر ا فةرر   كفررح وةرر :  مكترردجل  اولررحا  ف ىررا  ي ىرررداا  ف 

 .ل ش مسحيد  هستند 
ويف اآلورر  اس حس رر  اسررع رككررت مررن مجةترر  يف اسةارر  املصرردر  إحرردامهح  

د املكتررردجل واخلرررا  تةررر     جلمررر   ورررردا يف بداوررر  ملوسررر ا واألىررررأ مرككررر   جنررر
ا فةررر  األول  جلمرررح ا فةررر  اسرررع تك تقفرررح مكحشرررر   قرررد ىةرررت   لقررر    رررت 

 .ألم   سيميوا ترتي  ينحصر ا فة  اخلاو   كفح وة :  مكتدجل ف ىا 
جلمح صححكنح لررد ولر  إل حرد ككر  ينردمح و ر  جلجرزاء هر   ا فةر   

  همي ا:  اون  مكتدجل  ف گروه   ىا  ف ل رش يف ترتيكقح اسن وي اسص ي 
إال جل ة ىرحسف  .مسحيد  الت   وه ا ترتي  ووال  اسريحس يف اسةا  ااد 

اسريررررحس يف موا رررر  جلىرررررأ ينرررردمح جلق ررررم اسي ررررش املسررررحيد  الررررت  يف بنررررحء 
  چرررة كسررر  كرد رررد   و ارررح را  سهههتمجةتررر  ل ةيتررر   كفرررح وةررر :  وي را 

جلا املررتجم قررد اتكر  يف ترمجتررة إيررراا  ويف ظرر  .  چررة كسر  كردوررد اسهت 
اسةاررروو  اس ررررا ارررحت  ا فةتررر   ينررردمح قرررحسوا إا  ارررح  جرررحر وجمررررور ىرررا 
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مرررد      مررح  الررم موصررول مكترردجل مررؤىر  وجلىرر اً اسميةفرر    كسرركت   ل ررش 
وإذا كرررحا األمرررر كررر س  لرررا  ررروز ملررررتجم م رررحين هررر   اآلوررر  إل  (1) .ولحيرررش

د  اخلررا  وورؤىر املكترردجل  ألا هر   اسةارر  ال تركرش م ررش اسةار  اسيحرلرري   جلا ورر
ه   اسظحهر  من قكش  وسن تركةة  إمنح هو دسيرش  ىرر يةر  جلا املررتجم   وُ رر 

  .قوايد اسةا  ااد  اهتفحمحً يندمح شر  يف ه   اسرتمج 
وهمي ا  وب د ه ا اس رض سرتمج  م حين ب ر  اآلايد اسرع تضرفنت  

 قررح اسن رروي  وت كررد سنررح جلا املرررتجم  اسلرري، شررح  جلمسررحًء جررحءد يف ورر  موق
و    اسدهةوي      د ين منقجة اس ي الرترح  كرحماً مرن اسةار  اس ربير   
لةم  ر ترمج   و   جلو مجة  داىش  ور  إال ووتكر  ليقرح ترتير  اس نحصرر اسن وور  

وهر ا مرح بردا جةيرحً ينردمح  ردت ترردىل  جلو أىر  يف موقر  الرم يف  . يسرقح
سةا  املصدر   رأ صرححكنح وررد  يةر  هر   اسسرف  دوا األىر  يف االيتكرحر ا

وايريرر  اسرع ال ونكار  ور  اسلرر   .اسنظح  اسن وي املتكر  يف اسةار  اارد 
ينقررح  جلا م ررش هرر   اسظررحهر  تسررك  يك ررحً ككرر اً يةرر  اسرررحر  اسرر ي   و ررر  

ايد اسررررر ا اسةاررر  اس ربيررر  مرررن قكرررش  واسررر ي  نلرررد إوصرررحل امل رررىن اسسرررحم  آل
 إل ررحل  إل جلا م ررش هرر   األىلرحء  رمبررح ت رررش كحهررش اسكححرر   .اسميررىل إسيررة

اسرر ي وقررد  إل درالرر  م ررش هرر   اسرتمجررحد  إذ ونكارر  سررة اسرجررو  إل كررش 
صررا   وككرر   خترر  اس نصررر اسن رروي املميرروا سةجفةرر  يف اسةارر  املصرردر قكررش 

و جيرد  و سترح  وت رر  اسنظر يف م يا رح املرتمجر   كر  ت رد درالرتة يةر  حر
   .ااد  املنلود

                                                

 ذ135  234 /1(ا ظر : صحيف  حمفود : ا دول يف إيراا اسرر ا 1)
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وقكرررش جلا جلىرررتم درالرررع هررر   اسرررع رجلورررت جلا ترتصرررر يةررر  ينصررررون  
سارروو   مهررح: اسي ررش  وااللررم   ظررراً سلرريو  اخللرر  اسن رروي ليقفرررح  جلرأ جلا 
جلسيرررت  ظرررر اسررررحر  إل ب ررر  ا وا ررر  اسن ووررر  األىررررأ اسرررع جلىلررر  ليقرررح 

 سنسرررك  س نصرررري اسي رررش وااللرررم  سررر ا املررررتجم جلوضرررحً  وسمينقرررح جرررحءد قةيةررر  
 .جلدرجتقح قت مسف   جلىلحء حوو  و  شحئ   

سروح  جل نرحء درالر  ترمجر  م رحين ا رزء األول إل   أ طاء  ويهة قهد شهاإعة 
اسةار  اسيحرلرري  اسررع برر  جلورردونح  جلا هنررحك ب رر  اسظررواهر اسن وورر  اسررع   ترررد 

اسي ررش  وسميررن ال  ميررن سكححرر  إال يف موا رر  قةيةرر  إذا مررح قور ررت  اللررم و 
جلا ورتكقررررح دوا اإلشرررررحر  إسيقرررررح   ألا استاح ررررر  ينقرررررح  ويرررررد  توجيرررررة  ظرررررر 
اسرحر  إسيقح  و ي  امل ىن  بش رمبح   ةة ور  ميقرو  يف موا ر  ك ر   منقرح  

 وذس  كفح وة :
 :  الضمد " وز " -1

هررو صرريا  جلىرررأ سضررف  امليرررد اساحئرر  اس حقررش املرر كر واملؤ رر   او   
د يف اسةارر  ااررد  يف جلول ا فةرر   جلو يف ولررلقح  سيررؤدي وظييرر  اسيحيررش وررر 

واملي ررررول املكحشررررر وورررر  املكحشررررر  كفررررح ورررررد متففررررحً سالررررم يف ححسرررر  تركيرررر  
جلمررح املرررتجم  اسلرري، شررح  و        .اإل ررحل  املةمييرر  يةرر  وجررة اخلصررو 

 حقرررش  لرررد وجررد   ال ويرررب يف الررتعدا  هررر ا اسضررف  برر  اس حقررش وورر  اس
 وزتررر  ....وذسرر  ينرردمح ج ةررة مضررحلحً إسيررة يف اسرتاكيرر  اإل ررحلي  اآلتيرر :  

ب لههههها ...  ترمجرررر  سروسرررة ت ررررحل ... وزويررردس  وزوگنررررد   وزو در ررر  
، تررررر ....واسصررررواا جلا ورررررول:   .(61) اسكرررررر :   وقثاإههههها وفومههههها وعدسههههها
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واسر ررررحء    ألا اسكرررررش ميرررررد برررررول  ... يررررح ز  ا وگنررررد  يرررردس ،  در رررر 
واسيو  واس دس واسكصش من صنف اسنكحد  جلي جلهنح من األمسرحء ا حمرد  اسرع 
ال ونكار  جلا تضررح  إل يحقررش يف اسةارر  اارد   بررش تضررح  إل  ررف  ورر  

وقررد جلصررحا املرررتجم حرر  و ر  اسضررف    ا  ب ررد  املضررح  األىرر   .يحقرش
هررررر ا    يررررحز   وكررررحا األول كفررررح هررررو متكرررر  يف ت رررردد املضررررح   جلا  رررر  

اسضرررف  مرررن األمسرررحء املضرررحل  اسسرررحبر  يةررر  األىررر   يةررر  جلا ويصرررش بينقرررح 
              . س ام     

 : رن اإلضافة " ب  " -2
ارررر ا ايررررر  يف اسةارررر  ااررررد  صررررياتحا  جلحرررردمهح:  بررررر   و  يقفررررح:  

 بة   وكامهح واحد يف االلتعدا  اسةاوي يند اإلوررا ي   جلي جلهنفرح ورؤدايا 
ر  اإل حل  اسر ي و ر :  إل  يف  ألجرش  است ةيرش   وقرد وييرداا وظيي  ح

اسرسم  وااللت ح    و اسرتتي   وك س  ترد اسصيا  األول منقفح  بر  لحبر  
تدىش ية  ب   األمسحء ستييد اسوصف  ولحبر  سةي رش املضرحر  االستزامر    

 رحل  إل كفح وسكرحا اسريد اس ري يو حً ين استنروون اسر ي وررد يف  ىرر   إ
جلهنفح ورداا يف بداو  املتفم سةي ش اس ي جلرة  يةية اسةاوووا اسيرس مصلة  

وقررد جلورد املرررتجم هرر ا ايررر  قكررش اسي ررش املضررحر    . املي ررول ورر  املكحشررر 
 ىرردا را  شررميحر   ترمجرر  مل ررىن اآلورر   بهه  بينههيماالستزامرر  مكحشررر    ن   ميررة 

ه ا ص ي  قيحلرحً  إال جلا اسلرحئ  ينرد   و ( 55) اسكرر  :   ىت نرى هللا جهرة
اإلورررا ي  الررتعدا  اسلررميش  بررر  مرر  هرر ا اسي ررش  كفررح وةرر   ن  ميررة ىرردا را 

 .ببينيم" شميحر 
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 : "ن " الدالة على النفش -3
ارر   اسميةفرر  اسررع يرردهح املرررتجم لررحبر  سنيرر  اسي ررش  ررات صرريا يف  

األل رحل  لرواء   اسةا  اسيحرلي   كفح وة : ) ر( وه  ىحص  بني  ايدت يرن
 رررررو     – رررررلتم    و رو   –كح ررررت جللحلرررري   جلو مسررررحيد   حررررو:  رلررررتم 

خنررواهم رلررت  و) ( اسررع تسررك  ب رر  األمسررحء واسصرريحد   –ىررواهم رلررت 
وجلىرر اً   ررة  اسررع  يرر  هبررح  .  اميررد  –   شررنح   و اميررد  –م ررش:   شررنح 

 هسررتم  رداً املعحررر  يةرر  املت رردت  لتييررد اسسررة   حررو:   ررة  مررن يررري
وقرد جلورد املررتجم اسميةفر    ررة   .هر ا يةر  اسسرؤال:   اي ارح اورراين هسرتيد؟ 

لحبر  بداًل من   ر  يف بداو  ب ر  األل رحل  م رش:    ورلترة  رة شرود  ترمجر  
(  واسصرررر ي  جلا ورررررول:    ورلتررررة  48مل ررررىن اسي ررررش  ال وركررررش  يف اآلورررر  ) 

رمجر  مل رىن اسي رش:   سرن  صرا  وك س  اسي ش  شمييكحئ   ة كنريم  ت . لود 
 .واسصواا جلا ورول:  شمييكحئ  من  كنيم  .( 61يف اآلو  ) 

  اسنت"  –الفعل املساعد " تسنت  -4
الررري  يف  ىرررر –أييت اسي رررش املسرررحيد لرررر  اسةاررر  اسيحرلررري   هسررري  

ا فةر  اخلاورر   لررواء كح ررت لررةكي   جلو إ حبير   سرر بط برر  املسررند إسيررة وبرر  
 يارحما الرا  الرت   و مرح  -صرة    يةيرة ولرةم–م ش:  حمفد املسند  

مسةفح ا هسرتيم ذ جلمرح املررتجم لررد جلورد هر ا اسي رش يف بداور  ب ر  ا فرش 
ومهها اولررحا زايا رلرح ند    وهرر  ترمجرر  ساورر  نيسههتند اخلاور   كفررح وةرر :  

رلرررح ند    واسصرررواا جلا وررررول:  اولرررحا زايا ( 102) اسكررررر  :  تهههم بضارـميههههههن  
 إل ررررحل  إل إوررررراد اسي ررررش املسررررحيد يف بداورررر  ا فةرررر  اخلاورررر  يف  . نيسههههتند
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ب رر  اآلايد األىرررأ   رررأ املرررتجم وررورد هرر ا اسي ررش جلوضررحً يف هنحورر  ب رر  
  وه ا تركي  و  قيحل  ونست"ا فش اسي ةي   م ش:  ايد كنيد   چة در 

  چرررة را كرررة در  ا    ررر  مرررن قكرررش يف اسةاررر  ااررد   واسصرررواا جلا وررررول:  
  ايد كنيرررد   ألا هررر ا اسي رررش املسرررحيد  الرررت  وقررر  يف مجةررر  نب ررر  اسهههت

 .ايد كنيد   إال جلهنح مسترة  حوايً  ...دالسيحً سةجفة  اسرئيس     چة را
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 نتائج الدراسة
 

تنحوست اسدرال  مقيداً و رض سرك   اآلراء اسرع قيةرت حرول ميقرو  
لرررن و تفرررد بلرررميش جللرررحس يةررر  املقرررحر   اسرتمجررر   لرررواء ينرررد مرررن قرررحسوا إهنرررح

لرر  يفةررة  دوا االيتفررحد  اسيردورر  واخلررا  اسررع اكتسرركقح املرررتجم يةرر  مرردار
يةرر  املنررحهع واسنظرررايد اس ةفيرر  اسررع ونكارر  إا وتك قررح سصرررش هرر   املوهكرر   
واخلرو  برتمج  ص ي    جلو من قحسوا إا اسرتمج  يةم سرة جلصروسة وقوا ينرة اسرع 

كفررح   .املرردارس اسةاوور   وهر ا مرح رج نررح  يف هر ا اسصردد تسرتفد مرن منرحهع
يررررض استفقيرررد أل رررروا  اسرتمجررر  اسرررع وردد ينررررد اسدارلررر   واملقتفررر  هبررررح  
وىةصرررنح يف اسنقحوررر  إل ايتفرررحد اسرتمجررر  اسدالسيررر    جلحرررد لررررو  اسرتمجررر  ايرررر  
 سنرررش م ررحين  ايد اسرررر ا اسميرررىل إل اسةاررحد األىررري   ظررراً ألا هرر ا اسنررو 
من اسرتمج  ورل  ش حر تاز  ا ح ك  اسن وي واسدال  م رحً يف اسةار  اارد   

   .مروراً   ح   اسصريف بلكي   ايحل
وجلىرر اً تنررحول استفقيررد اسرر ي تصرردر هرر   اسدرالرر  ا وا رر  اسرتكيكيرر  
سةجفةررررر  يف اسةاتررررر  اس ربيررررر  واسيحرلررررري   مسرررررتريحً اآلراء مرررررن ب ررررر  جلمقرررررحد 

سرد رررر   إ ررررحل  إل ب رررر  املراجرررر  اسةاوورررر  ايدو رررر   كفررررح املراجرررر  اسن وورررر  ا
وقررد ىةصرررت هررر    .يرررض سرررك    راء اسن ررروو  اإلورررا ي  يف هررر ا اسلررر ا

اآلراء إل جلا اسةارررر  اس ربيرررر  سارررر  ت تفررررد يف تركيكقررررح يةرررر  يامررررحد اإليررررراا 
ست دوررررد امل ررررىن  و ستررررح  لرررراا استررررردىل واسترررر ى  ال وررررؤ ر يف مرررردسول ا فةرررر  

  رحملررح وجرردد هرر   اس امررحد  وجلىرر اً توصررةت اسدرالرر  إل ب ررر  اس ربيرر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 63 

 اسنتحئع  وتوصي  واحد ا جلوجزهح ليفح وة  :
 ظراً سمي ر  األل حل واألمسرحء اسروارد  يف ور  موق قرح اسن روي  رجلأ  -1

اسكححرررررر  االكتيررررررحء هبرررررر ون اس نصرررررررون دوا اسنظررررررر يف اسوحررررررداد 
واسظررررررر   اسةاوورررررر  األىرررررررأ  م ررررررش ايررررررر   واسن ررررررت  وايررررررحل  

وو هررررح  واسررررع ال تميررررحد ختةررررو منقررررح ا فررررش املميو رررر  آلايد ا ررررزء 
األول مرررن اسررررر ا اسميررررىل  و سترررح  لميرررش وحرررد  منقرررح قترررح  إل 

 .درال  مسترة 
بةرررا يرررردد األل ررررحل اسررررع تضررررفنتقح ترمجرررر  م ررررحين ا ررررزء األول مررررن  -2

اسميرىل لتفحئ  و ا   يلرر ل رًا  م رش زمرن اسي رش املح ر   اسرر ا
تةررف صرررياة مررحئت  ولرررت  ولررت  ل رررًا  جلي بنسررك  تصرررش إل  مبع
% ترروكرررحً مرررن يررردد األل رررحل كةقرررح    جرررحء زمرررن اسي رررش 43 ,3

املضررحر  بصررياتية يف املرتكرر  اس ح يرر  سيصررش إل مررحئت  و ح يرر  جلل ررحل 
  .% ترروكحً من يدد األل حل 34بنسك  تصش إل 

حٍء ترؤدي وظرحئف اشتفةت مجي  ترمج   ايد ا زء األول ية  جلمسر -3
حوو  يتةي   ليفح يردا اآلور  األول مرن هر ا ا رزء  جرحءد  سرك   
كك   منقح ية  و  اسريحس من حي  ترتيكقرح اسن روي يف تركير  
ا فة  ااد   إال جلا اسيحيش واملي رول كرحا افرح اسنصري  األولرر 

 .يف ه ا اسل ا
اسيحرلري  جلا  سوح  جل نحء درال  ترمجر  م رحين ا رزء األول إل اسةار  -4

جلىلررحء حوورر  ورر  شررحئ    وسمينقررح تررؤ ر بلكي رر  ايررحل  يف  هنررحك
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ترتي  ينحصر ا فش اسوارد  ليقح  ية  لكيش امل حل  موقر  ب ر  
األل ررررحل املسررررحيد  يف بداورررر  ا فةرررر  اخلاورررر   وكرررر ا إوررررراد اسررررك   
اآلىرررر يف لررريحب ا فةررر  اسي ةيررر  املرككررر  دوا اسيصرررش بررر  ا فةررر  

فةر  األلحلري   ىرح  ردت سكسرحً يف ميقرو  ا فةر  ينرد استحب   وا 
  .املتةر 

اسرتمج  اسع ب  جلودونح تندر  قت مسف  اسرتمج  ايرلي  اسع  تم  -5
لرط برتمج  اسةي  من اسةا  األصش إل اسةا  ااد   دوا مرايرح  
سةجوا رررر  اسةاوورررر  املنظفرررر  سةجفةرررر  يف اسةارررر  املنرررررول إسيقررررح  وقررررد 

ل درالررتنح سرتمجرر  م ررحين ا ررزء األول جلا املرررتجم قررد أكررد سنررح ررروا
اتك   ظح  اسن و اخلح    فة  اس ربي   وذس  يندمح وورد اسي رش 
يف بداو  ا فة  اسيحرلي     وتك ة  سيحيرش  وجلىر اً ورورد املي رول  
  أييت  ملتففرررررحد اس ربيررررر  ولررررررحً سرتتيكقرررررح اسررررروارد يف لررررريحب اآلوررررر  

نررحك ك رر اً مررن استررردىل واسترر ى  وررتم يف ا فررش اسرر  يرر   روررم جلا ه
اس ربيرر   يندئرر   رررأ املرررتجم  ررحل  مررن جح كررة يةرر  هرر   اسسررف  

  .اسع تتفيز هبح اسةا  اس ربي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 65 

 توصية
 

 ظررراً ألا ك رر اً مررن املت ررد    سةارر  اسيحرلرري   لررواء اإلورا يرروا  جلو 
حبرً  و لررحً  لراا هر   اسلحجي   جلو ب   األلاحا ال  يدوا اسةا  اس ربي  كت

 –اسدرالرررر  توصرررر  مبراج رررر  ترمجرررر  م ررررحين اسرررررر ا اسميرررررىل إل اسةارررر  ااررررد  
مراج رر  شررحمة  ودقيررر  يف شرررقح اسن رروي  هبررد  ترتيرر   –مو ر  اسدرالرر  

اس نحصررررر اسن وورررر  املميو رررر  سةجفةرررر  املرتمجرررر  ولرررررحً سةنظررررح  اسن رررروي اسريحلرررر  
لقفرة يةرر  اإلىرو  املسررةف  ورر   امل فرول بررة يف اسةار  اسيحرلرري   باير  تيسرر 

 .اسنحرر  بةا  اسرر ا يف ه   اسكةداا  و  من وراء اسرصد
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 ثبت المراجع
 

 أواًل : مراجع عربية :
ا ن جنديا اللمدأل  تحقيد  حسدين محمدد رعدا  ال  عدة  -1

 .م1978األولى   الم الكتب  القاهرو 
حسددن    ددااا النحددو الددوافي  المجلددد األول وال دداني   -2

 .م1979ار المعارئ  القاهرو د
الاولي  محمد  ليا معجم  لم اللغة الن ري  ال  عة  -3

 .م1982األولى   يرول 
د كور  القوا دد الت  يقيدة فدي اللغدة العر يدة  ال  عدة  -4

 .م1991األولى  مثسسة  حسون للنشر   يرول 
الراجحددددي    دددددها الت  يدددد  النحددددوي  دار النهعددددة  -5

 .م1975لل  ا ة والنشر   يرول 
رعددددوان    ددددد العزيددددزا الواعددددح فددددي النحددددو  دار  -6

 .م1980ال  ا ة المحمدية  القاهرو 
الزمحشدددري  المفهدددل  ال  عدددة ال انيدددة  دار الجيدددل   -7

 .هـ1327 يرول 
شع ان   لي  لي ا دراسدة لترجمدة الجدزء األول فدي  -8

 ددا  ترجمددال للقددرآن الكددريم إلددى اللغددة السددواحلية  
د السا أل والعشرون  مجلة كلية اللغال والترجمة  العد

 .هـ1417القاهرو 
شكري   فائا ترجمدة معداني القدرآن الكدريم وج رهدا  -9

في المتلقدين لهدا  مدثتمر الترجمدة ودورهدا فدي تفا دل 
الحعددددارال  الجددددزء ال دددداني  دار الدددددفاا لل  ا ددددة 

 .م1998والنشر  القاهرو 
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هافي  محمدودا الجددول فدي إ دراب القدرآن وهدرفأ  -10
 .هـ1416ة  دار الرشيد  دمش  و يانأ  ال  عة ال ال 

  ددادو  محمددد إ ددراهيما الجملددة العر يددة دراسددة لغويددة  -11
 .م1983نحوية  منشأو المعارئ  ا سكندرية 

  ددد الل يددئ  محمددد حماسددأا مدددال لدراسددة المعنددى  -12
الدددداللي  ال  عدددة األولدددى  دار الشدددرو    -النحدددوي 
 .م2000القاهرو 

 دراب    ش  جحمدا الكامدل فدي النحدو والهدرئ وا  -13
 .م1979ال  عة ال انية  دار الجيل   يرول 

م ارك  م اركا  وا د اللغة العر يدة  ال  عدة األولدى   -14
 .م1978الشركة العالمية للكتاب   يرول 

النددادري  محمددد جسددعدا نحددو اللغددة العر يددة  ال  عددة   -15
 .م1979األولى  المكت ة العهرية   يرول 

مكت ددة  نجيدب   ددز الددين محمدددا جسدا  لددم الترجمدة  -16
 .م1995ا ن سينا  القاهرو 

ا ددن هشدداما مغنددي الل يددب  تحقيدد  محمددد محيددي الدددين  -17
  د الحميد  المجلد ال اني  دار إحيداء الكتدب العر يدة  

 .القاهرو )  دون تاري  (
 

 ثانيًا : مراجع فارسية:
افشار  حسين  مادا دستور وسااتمان ز ان فارسدي   -1

 .ش1372جاب دوم  دانشكاه   ا  ا ي  تهران 
اددانلري   رويددز ناتددلا دسددتور ز ددان فارسددي  جدداب  -2

 .ش1379هفدهم  كتا اانأ ملي ايران  تهران 
راد   لدددي مرز دددانا دسدددتور سدددودمند  جددداب هفدددتم   -3
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 .ش137انتشارال جهاد دانشكاهي  تهران 
شددفا ي  احمدددا م دداني  لمددي دسددتور ز ددان فارسددي   -4

جددددداب اول  مثسسدددددأ ي انتشدددددارال ندددددوين  تهدددددران 
 .ش1363

دسدتور  –رزي   لي سدل انيا از كلمدأ تدا كدام فرام -5

ز ددان فارسددي  ددأ ز ددان سدداده  جدداب  ددنجم  انتشددارال 
 .ش1375م تكران  تهران 

كيوي  حسن احمدا دستور ز ان فارسي  جاب  يسل  -6
ويكددددددم  مثسسددددددأ ي انتشددددددارال فددددددا مي  تهددددددران 

 .ش1378
نجفي  ا و الحسنا م اني ز انشناسي وكار  رد آن در  -7

ششدم  انتشدارال نيلدوفر  تهددران  ز دان فارسدي  جداب
 .ش1378
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 ثالثًا : مراجع إنجليزية:
  1- Jacobson, Roman, On linguistics aspect of 

translation, Cambridge, 1959. 

2-Newark, Peter, Approaches to translation , 

Oxford, 1984. 
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 فهرس الموضوعات
 

 1 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمردم 
 4 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ مدىش

 6 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ شرو  املرتجم
 7 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اخلصحئ  اسرتكيكي  سةجفة  يف اسةات  اس ربي  واسيحرلي 

 62 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  تحئع اسدرال 
 66 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  كت املراج 

 66 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ جلواًل : مراج  يربي  :
 67 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   يحً : مراج  لحرلي :
 69 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  س حً : مراج  إجنةيزو :

 70 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لقرس املو ويحد
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