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 : احملور العقدي والشرعي )املوضوع اخلامس(. محور البحث
: تعامللم مي للي القللررن ال للرر سي العراألللم  ملل  ا علل   عنووواا البحووث

 ان الألابق .والسمما ذات الصل  با دي
 : يشتمم البحث على النقاط اآلتم :خطة البحث

مقدمللللل  عامللللل  ملللللوا م وتتالللللمن تقلللللد ا مقتالللللبا للي لللللات املعتملللللدم -1
 للمقارا .
علللللرل الللللدولأل مقلللللاراأل ليعللللل   )أولللللا  ا ابملللللا  وبعللللل  ا  لللللوا   -2

 وأصحاب ا ديان وا ع   اجلغرافم ( وتر اهتا العراألم .
عللللللى  -عنلللللد اال تالللللا  –ات املقيحللللل  وتعلمللللل  حتلملللللم اقلللللدي للي للللل -3

 احلواشي امللحق  هبا.
تنللاومن ذللوذر رنللر مللن تعامللم القللررن ال للرر ملل  الش صللمات التار ملل   -4

أو الدينم  من نل من اششلارم سي  صلتدو دون ذكلر أولاردو صلراح  )أو ذكر لا 
ا  سمللا بوظمعتدللا كللالع ي  ة  صلل  يوسلل ( فاضللإر املي للون سي ذكللر  لل   ا ولل

ة منت اللن  القلررأ أو ة احلاشلم  اسلتنادا سي ملا ورد ة تعاسلآ القلررن أو ة 
، صللاحا موسللى ة سللورم …اللل ي مللر علللى  ريلل …ال تللا الدينملل  الألللابق  : 

 ال د ، مل   سبأ، امرأم الع ي  .
نامتل  ال كر فمدلا أ للو االسلتنتااات اللإ توصللم سلمدلا الباحلث وتقريللر  -5

عاملل  الللإ   للن أن يألللآ املي للون علللى ضللوردا ة التعامللم ملل  بعلل  املبللاد  ال
 ا ع   القررام .
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 مقدمة عامة
يددُف  ل ا البحلث سي دراسل  قريقل  تعاملم املي لأل مل  ا عل   القررامل  
)وخباصلل  أوللا  ا شلل اك( وذللل  مللن نلل من حتلمللم اقللدي لنمللاذر مللن  لل   

إ انياا للا للدراسلل  واملقارالل . و للد ا علل   كمللا وردت ة الي للات العراألللم  اللل
ا تصللراا علللى ا علل   الللإ ارا للا مدملل  واعتقللد أيللا متبللم أحألللن متبمللم ملل  ا 

ة تنلاومن  ل ا  -على انت ف منإلقاهتو النظري  ونلعملاهتو العقديل  -املي أل 
اجلااا من القررن ال رر. و لو ااالا، مدملا بلدا بأللمإا بالقملاجل سي اجلواالا 

عقديلللللل  والتشللللللريعم  مللللللب ، فدللللللو يألللللللتح  منللللللا ملللللل  ذللللللل  الللللللدرجل ا نللللللر  ال
واالستقصللا . فللكذا كاالل  أوللا  ا علل   ا للو قبمعتدللا ال ينظللر فمدللا عللادم سي 
املعلللاأ بلللم سي املأللللممات، ل ويلللا تإلللل  عللللى اذوات معمنللل  دون سرادم  لللرل 

تملي خب ف أوا  اجلنس )أو ا وا  العام ( الإ تإل  على عناصر تن (1)رنرا
، فلللكن دراسللل  ا عللل   القررامللل  وتر اهتلللا (2)سي جمموعللل  ملللن ال ارنلللات وا شلللما 

ت ش  عن نصار  تتمم  هبا     ا ع  ، وتو عنا على ما يعيل املي لأل 
ملن مشلل  ت ومصلاعا ة فدللو امللراد مندللا وانتملار الإريقلل  املناسلب  ة اقلدللا 

التبأللمإم  اللإ ال تلر  ة ا عل   سي العراألم . وكم ذلل  ينلأ  بنلا علن النظلرم 
 سال ع مات على مألمماهتا وتعد ا جمردم من كم دالل  وسحيا . 

ومما يدمن على صلعوب  اقلم ا عل   القررامل : انلت ف املي لأل ة التعاملم 
                                                           

، 1895( حمملللد سللللعمد أسللل ، الشللللامم: معةلللو ة علللللو  اللغللل  العربملللل  ومصلللإلحاهتا، دار العللللودم، بللللآوت، 1)
 .111ك.

م تبلل   339)معةللو اللألللاامات( ك. Dictionnaire de linguistiqueون ديبللوا ورنللرين، ( ااظللر الل2)
 .1893الروجل، 
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)أي رسلللللو ال لمللللل   translittérationمعدلللللا، مللللليددين بلللللأل النقلللللم اللعظلللللي 
أو -يقابلم  الل ي واشتملان باالسلو العراأللي (ال تمنمل  بلاحلروف  لي كملا القررام 

العلللو القللررأ املللراد اقلللا، وذللل  حللأل يتعللل  ا مللر بأوللا   -يعلليل أاللا يقابللم
وردت اظآاهتا بلعظ  ريا من اللعظ القررأ ة ال تلا الدينمل  الأللابق  )التلورام 
ا(؛ واشجنمللم برواياتللا امل تلعلل  سللوا  مللا كللان مندللا صللحمحا أو منحللوال )أبوكريعلل

و للد يلةللأ بعاللدو سي تر لل  معللق العلللو القللررأ تر لل  حرفملل  أو تر لل  وظمعملل  
 يألمح هبا الألماق )كما ة تر   ع ي  مصر(. 

والعةما أا  جتد ة تر   واحدم اليدد بأل     الإرق اللب ،، فمعملد 
 املللياو سي النقللم اللعظللي ة بعلل  ا وللا  بمنمللا يلةللأ عنللد اقللم  آ للا سمللا سي
استعمامن اظآاهتا املألوف  ة العراألم  أو تر   معنا ا. ويبلغ االضلإراب والليدد 
مللدا ا عنللدما جتللد علمللا واحللدا منقللوال بإللرق اتلعلل  ة تر لل  واحللدم   وا  للو 
مللن  لل ا كلللا بالنألللب  سلمنللا  للو مللا ييتللا علللى االضللإراب وعللد  الد لل  ة اقللم 

  للألللماق اللل ي وردت فمللا أو مألللاجل ا علل   القرراملل  مللن سنلل من بللاملعق العللا
 مببدأ عقدي أو أصم من أصومن الدين.

وينبغلي أن اقللرر منلل  البدايلل  أن ا علل   الللإ  للد ينشللأ عللن سللو  فدللو املللراد 
مندللا ومللن ل اقلدللا سي العراألللم  اتللارم نإللرم أعلل   معللدودم بالقمللاجل سي كبللرم 

نت فلللا شللل لما  لللآ ذي ا عللل   اللللإ ال  تلللل  بشلللأيا املي لللون أو  تلعلللون ا
 بامن. 

وللللمس ملللن شللل  ة أن انلللت ف قلللرق تعاملللم املي لللأل مللل  ا عللل   اقللل  
سي تبللاين تصللور و للي لل   -ة اااللا كبللآ منللا علللى ا  للم-وتر لل   للد يعلل   

وانلت ف اجلمدللور الل ي يوادللون سلملا تر للاهتو ملن ادلل ، وسي تبلاين مللوا عدو 
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ر  اشهللللي ملللن ادللل  أنلللر . فلللكذا كلللان العقديللل  ملللن القلللررن ال لللرر وملللن مصلللد
أكبر و مل يعل  علن مو علا ملن القلررن بشل م صلريح ة املقدمل  اللإ يصلدر هبلا 
تر تلا ملب ، فلكن اسلتقرا   ل   الي لات والتحلملم اللد م  وامللتمعن ة احلواشللي 
والتعلمقات، مبا ة ذل  بإبمعل  احللامن ملا يتعلل  مندلا بلا ع  ، كلم ذلل  يعلأل 

ى استة     ا املو   والو وف على العرضمات اللإ يأللتند سلمدلا. الباحث عل
و د أشراا ة معرل حتلملنا لي ات ا ع   سي ش رات من تعلمقلاهتو اللإ  لد 

 يألت ل  مندا م  بدو ة الي   ورأيدو ة ال تاب احمل و.
ول ننللا مل ذعللن كبللآا ة تقصللي  لل ا اجلااللا؛  ن دراسلل  تر لل  ا علل   ال 
ت شللل  للباحلللث سال علللن اللل   يأللللآ ملللن ملللندم امللللياو واملنحلللى الع لللري أو 
العقلللدي الللل ي يصلللدر عنلللا. وسذلللا يتبلللد   للل ا اجلاالللا بشللل م أو  وأ لللم مللللن 
يتصلللد  لدراسللل  اللللن  القلللررأ مب تلللل  أبعلللاد  وم وااتلللا )التشلللريعم  والعقديللل  

 واللغوي  والب  م  والعلمم (. 
د مللندم معتللدمن يللتحر التحلمللم املوضللوعي لقللد حاولنللا ادللد املألللتإاع اعتمللا

على سق ق ا ح ا  العام  واجلا  م. واكتعمنا من االستنتااات املتعلق  بإريق   
كلم ملياو ة تنللاومن ا عل   القررامل  مبللا أد  سلملا اسلتقرا  تر للاهتو بلدون ت يللد 
وال مبالغل . وكلان معمللار العصلم عنللداا ة اقلد تر لات ا علل   وتلرامح بعاللدا 

لللى بعلل   للو ا نلل  مللن املقللاب ت العراألللم  مبللا  للو  ريللا لعظللا مللن االسللو ع
العللر ، وصللح  مبللا ال حيتمللم جمللاال للشلل  أن الشلل   اللل ي أقللل  علمللا  لل ا 
العلللو ة العراألللم   للو الشلل   عمنللا املقصللود ة القللررن ال للرر )وينإبلل   لل ا 

وسبلللرا مو  كللل د  والللو   -عللللمدو الألللل  -الشلللرط عللللى كبلللآ ملللن أولللا  ا ابملللا  
وموسللى وعمألللى(. فللكذا كلللان  نللا  نلل ف أو شللل  ة تإللاب  العلمللأل ُفا لللم 
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( للعلو القررأ. وال ينبغي التعويم كبلآا عللى translittérationالنقم اللعظي )
النصلوك التوراتملل  و آ للا السلتبدامن علللو  للررأ بنظلآ  ة تللل  النصللوك )كمللا 

عمللللران ة عبللللارم امللللرر بنلللل  فعللللم بعلللل  املي للللأل عنللللد اقللللم علللللو سدريللللس أو 
 عمرانا(.
ويألتحألن أحمااا تر   معق االسو سذا كان ة تر   املعق سفلادم للقلار   

وااألةا  م  الألماق العا  ال ي ورد فما   ا االسو. ل من  آ ال رل  ة رأينلا 
س حللا  أعلل   ش صللمات دينملل  أو تار ملل  ة مللنت الللن  املللياو حمللث اكتعللى 

ارم سي أنبار للللا وسلللل   عللللن ذكللللر أواردللللا صللللراح  )مبللللم امللللرأم القللللررن باششلللل
الع يلل ، أو أنللي يوسلل  ة سللورم يوسلل (، وذللل  اعتمللادا علللى مللا ورد بشللأن 
    الش صمات ة كتا الديااات الألابق . وواضح من     امل حظ  أانا ال 
 اعدُّ     ال تا مراعا أساسما يعلومن علملا ة تعأللآ القلررن وتر تلا، وسن الا 

 االستئناجل هبا واالستعادم من بع  اواابدا عند الشر  والتعلم . 
و د رتبنا ا ع   القررام  ومقاب هتا العراألم  ة ادولأل للمقارا ، أحد ا 
يعرل ا ع   ومقاب هتا كما وردت ة تر ات فراألمأل  آ مأللمأل، واآلنر 

يلللل  ا علللل   علللللى يقللللد  ا علللل   اعألللللدا كمللللا تر دللللا مي للللون مأللللللمون. وتو  
اللدولأل يألللمح باملقارالل  ا فقملل  والعموديلل  دانللم كللم اللدومن علللى حللدم وبللأل 

 اجلدولأل معا. واقد  فمما يلي الي ات الإ اعتمداا ا للدراس  واملقارا .

 الترجمات المعتمدة للدراسة والمقارنة 
اعتمللداا للمقارالل  علللى سللب  تر للات، حلل ، مندللا ملي للأل فراألللمأل ) للآ 

أللللمأل( و للو: رالللي ب شللآ ودواملل  ماسللون واللا  بللآ  ؛ والي للات ا ربلل  م
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و لد اعتملداا عللى تر تلا ا وي –البا م  ملي أل مأللمأل و و: حمملد يملد ا  
وعلللى األلل تدا املعدللل  واملنقحلل  حتلل  سشللراف الرراسلل  العاملل  شدارات البحللو، 

والصللللادق  -لعربملللل  الألللللعودي العلمملللل  واشفتللللا  والللللدعوم واشرشللللاد ة اململ لللل  ا
ما يغ، واور الدين بن حممود. و د تع ر علمنا ترتملا  ل   الي لات وفل  تلاري  
اشللللر ا؛  ن الإبعللللات الللللإ اعتمللللداا علمدللللا فممللللا يتعللللل  بالي للللات اشسلللل مم  
ا ربللللل  مل تشلللللر سي تلللللاري  صلللللدور ا. ولللللل ل  فلللللمم ن أن  تلللللار معملللللارا رنلللللر 

  أو املنحى الغاللا ة الي ل . وعللى  ل ا ا سلاجل للتصنم  و و الإريق  املتبع
   ن تقألممدا سي أرب  فئات:

 (.1881(و تر   اا  بآ  )1851تر   ب شآ ) -أ
تر لللل  يمللللد ا  ة صللللمغتدا ا وي وصللللمغتدا املنقحلللل  )قبعلللل  بللللدون  -ب
 تاري (.
تر للللل  ابلللللن حمملللللود والي للللل  اجل رمللللل  لصلللللادق ملللللا يغ )ملللللن البقلللللرم سي  -ر

 ال د ( و ا بدون تاري .
 (.1819تر   دوام  ماسون ) -د
 

تر   ب شآ وتر   اا  بآ : يلتقي اا  بآ  م  ب شآ ة  -أ
تصور ا العا  للي   وة قريق  سجنا  ا، فدما  د حاوال تر   ا لعاظ 
ي والياكما القررام  تر   أ رب سي احلرفم  ة كبآ من ا حمان، م  املمم س

ا ن  بالتأوي ت البعمدم بم الغريب  أحمااًا ة اقم اآليات الإ انتل  
املعألرون ة فدمدا وتعألآ ا. ويتان  ب شآ فوق   ا مبندةا العلموي 

(scientiste  ة التعامم م  القررن ال رر، و و مندم مورو، عن علما )
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    ا املندم: القرن التاس  عشر وخباص  املألتشر ون ا ملان مندو. و وا
سنااع الن  القررأ ملا ختا  لا سارر النصوك ا دبم  من حتقم  وحتلمم 
ومقارا  مل تل  رواياهتا واأل دا واستقصا  لظروف وم بألات تألمعدا 
ومقابلتدا مبا يشبددا من النصوك. و  ا النحو من التع آ والدراس  ال 

أيا  -  لدراستا أو تر تا يألتقمو م  القررن ال رر ال ي ال ينبغي ملن يتصد
أن يتغافم عن حقمق  مدم  و ي أاا وحي سهلي و ررن  -كان م  با الع ري

تِيهِااَّلامعة  بلعظا ومعنا  
ۡ
اِمنۡااَوَّلاايََديۡهِااَبۡيِااِمن ااۡلَبَِٰطل اٱايَأ

اَخۡلفِهِا . و د  اي ب شآ ة تإبم  مندةا   ا الغريا فرا  (42)فصل : ۦ 
يات القررن البمنات بالغمول واالضإراب بم بال يادم حي و على كبآ من ر

وأ حو  (1)واش حا . ومل ي ت  ب ل  بم أدنم ة تر   القررن ما لمس  رراا
بع  القرا ات الشاذم الإ ياعدا مقابم القرا م املشدورم املببت  ة 

 .(2)املصاح 
والشللللللل  أن  للللللل ا املأللللللللل  ة الي للللللل  سمعلللللللان ة التحريللللللل  والتاللللللللمم  

ملللن البلللاحبأل  -مللل   للل ا-سلللت عاف بال تلللاب احمل لللو. والغريلللا أاللل  جتلللد وا

                                                           

تر لل  عبللارم الغرااملل  االشللمإاام ا دون أن ي للل   21( ااظللر مللب  تر لل  سللورم الللنةو حمللث أ حللو بعللد اآليلل  1)
مللللن القللللررن ومل تللللرد ة  اعألللللا بعللللد  لللل ا عنللللا  التعلملللل  علمدللللا ة احلاشللللم  وتنبمللللا القللللار  علللللى أيللللا لمأللللل 

 .511املصاح ، ك. 
ملن سلورم الصل ، و لي  لرا م مل تل كر اسلو النل   1( ااظر مب  س حاما للقرا م املنألوب  ُ  يّ عند تر ل  اآليل  2)

أيللد اللل ي بشللر بللا عمألللى )علمللا الصلل م والأللل  ( خبلل ف القللرا م املشللدورم املألتعمالل ، وأشللار املللياو ة 
 . 583، ك.1لعرق بأل القرا تأل عظمو ا  م  )بالنألب  ملن ؟(، ااظر احلاشم  ر و احلاشم  سي أن ا
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  و د تنبلا  (1)املأللمأل املرمو أل من يعد تر   ب شآ أدق الي ات وأحألندا 
اا  بآ  لبع  أنإا  ب شآ ال ي ال  عي م  ذل  سعةابلا بلا وحلاومن أن 

كملا احلي  بللآ  ( للقلررن ال لرر.  positivisteيتةنلا  للو  واظرتلا الوضلعم  )
مللن التعلمقلللات واششلللارات اللللإ فمدلللا تشلل م  ة القلللررن، بلللم حلللاومن ة بعللل  
املواقن الدفاع عن ال تاب ال رر ضد الشبدات اللإ أحار لا بعل  املألتشلر أل. 
 اللم  لل ا تلل أت تر لل  اللا  بللآ  مللن كبللآ مللن ا نإللا  العاحشلل  الللإ و لل  

 أل، عن سدو أو عن سو  ام . فمدا سلعا ب شآ ومن ل  لعا من املألتعرب
 آ أاا يعاب علما املبالغل  ة التمألل  بالنقلم احللرة للياكملا وملدلوالت 
ا لعللاظ القرراملل  ملل  أن ل للم لغلل  نصارصللدا اليكمبملل  وا سلللوبم . ل ساللا يللراح 
ة الغالللللا املعللللاأ اللغويلللل  ا صللللمل  علللللى الللللدالالت االصللللإ حم  عنللللد اقلللللا 

 سللللاجل ) كللللام، سحألللللان، تقللللو  س .(. فةللللا ت تر تللللا للمعللللا مو اشسلللل مم  ا
ركم للل  العبلللارم معقلللدم اليكملللا  اماللل  ة كبلللآ ملللن املواضللل ، وبعملللدم ة كللللم 
ا حلوامن علن روال  ا سللوب القلررأ وس سلتا.  د عللى ذلل  ملا ي حلظ علمللا 
أحمااا من تعأل  ة التأويلم حلف فمملا يتعلل  با لعلاظ الواضلح  الداللل ، مبلم 

حمللث اعللم ا مللي مشللتقا مللن  Prophète maternelللنلل  ا مللي بللل تر تللا 
ا    ولللللمس كمللللا فدمللللا  دللللور املعألللللرين علللللى أاللللا مللللن ال يقللللرأ وال ي تللللا، 
وحألللب   لل ا تقعللراً وسمعااللاً ة التعقمللد وحللا امل العلل  والبعللد عمللا اتعلل  علمللا 

 عام  املعألرين واملي أل. 
را اتصا من املأللتعربأل أو ملن و  ا النوع من الي   يألتددف عادم  دو 

                                                           

( فقللد  للامن صللبحي الصللاظ : ا وتظللم تر لل  ب شللآ ة اظراللا أدق الي للات للللرو  العلمملل  الللإ تألللود ا، ال 1)
 . 199، ك.1889يغ  من  ممتدا سال اليتما ال مين للألور...ا، مباحث ة علو  القررن، 
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القرا  املدتمأل بالدراسات العربم  واشس مم ، و د كان هلل   الي لات وللتصلور 
الللللل ي تصلللللدر عنلللللا فعللللل  تلللللأحآ ملحلللللوظ ة بلللللاحبأل مشلللللدورين ملللللن املدتملللللأل 

 بالدراسات القررام  ة فراألا.
 

 تر لل  تر لل  حممللد يمللد ا  واأللل تدا املنقحلل : تشللبا تر لل  يمللد ا  -ب
ب شلللآ ة حرصلللدا عللللى التمألللل  ارفمللل  اللللن  القلللررأ لعظلللا وتركمبلللا، ول ندلللا 
تتممللللل  عندلللللا بنبللللل  ا لشلللللبدات املألتشلللللر أل وأبلللللاقملدو، وجماابتدلللللا ة الغاللللللا 
للت لللل  البعملللد ة العدلللو وللتعألللل  ة التأويلللم. فقلللد حلللاومن حمملللد يملللد ا  

ث تعلللددت التلللأوي ت، ادللد  أال يبتعلللد علللن املشلللدور ملللن أ لللوامن املعأللللرين حمللل
-وحلرك الد احللرك علللى اقلم معلاأ القلررن بأماالل  ود ل  ووضلو ، س االا منللا 

أن  -مللن ل–بأاللا ينقللم ك مللا منللل ال مللن عنللد ا ، وعلمللا  -و للو املللياو املأللللو
يتعاملللم معلللا مبلللا ينبغلللي ملللن التلللو آ واشاللل من. ومللل  ذلللل  فللللو ختلللم تر تلللا ملللن 

للةللان الللإ عدللدت سلمدللا الرراسلل  العاملل  معايللا واقللار  فإللن سلمدللا أعاللا  ا
 –شدارات البحو، العلمم  واشفتا  والدعوم واشرشاد باململ   العربم  الألعودي  

بتنقللمح تر لل  يمللد  -بنللا  علللى التوامللا الألللامي ال للرر خلللاد  احلللرمأل الشللريعأل
ي أن ا  ا مألتعمن  بالعبارات املبلى من الي ات ا نر  سضاف  سي ما رأت  ل

 . (1)ا…تعتمد  من ألعاظ اديدم
ومما تتمم  با     النأل   املنقح : الوضو  وا سلوب البألمط  لآ املعقلد 
البعملللد علللن الت لللل  ة التأويلللم، وكللل ل  اللةلللو  ة الغاللللا سي النقلللم اللعظلللي 

(translittération   للمعللللللللا مو واملصللللللللإلحات اشسلللللللل مم  وكلللللللل ا ليعلللللللل )
                                                           

( ااظلللر مقدمللل   للل   النألللل   املنقحللل  اللللإ أعلللدهتا واشلللرهتا الرراسللل  العامللل  للبحلللو، العلممللل  واشفتلللا  واللللدعوم 1)
 واشرشاد، وقبع  مبةم  املل  فدد لإباع  املصح  الشري ، )مل ي كر تاري  النشر على الغ ف(. 
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ود تدللا ة اقلم املعلا مو اشسلل مم  أوفل  تر ل  بالنألللب  القررامل . و لي لبأللاقتدا 
 للةمدور العري  من املأللمأل الناققأل بالعراألم .

 
(: تتممللل  تر للل  دوامللل  ماسلللون ببأللللاق  1819تر للل  دوامللل  ماسلللون ) -ر

أسلللللوهبا، وبعللللد ا عللللن الي لللل  احلرفملللل ، وحرصللللدا علللللى أدا  املعللللق ملللل  مراعللللام 
يلل . فةللا ت تر تدللا بريئلل  مللن الت للل  والتعقمللد نصللار  اللغلل  العراألللم  التعبآ 

سلللوا  ة ا لعلللاظ أو املعلللاأ، فدلللي سلللدل  سلألللل  ا سللللوب املللث يأللللتإم  أن 
يعدمدا ويألتألمغدا كم  ار  عادي لا حظ وسط من معرف  اللغ  العراألم  ولو 
مل ي لللن ملللن ذوي االنتصللللاك. ول لللن يتنللل  علمدللللا  لللل  بالللاعتدا ة العربملللل  

بللآ مللن اآليللات تبعللا للل ل ، وعللد  راوعدللا سي التعاسللآ وفدمدللا الألللإحي ل 
املعتمدم عندما يش م علمدا العدو، أض  سي ذل  أيا باملقابم كبلآا ملا تلةلأ 
سي ال تلللا الدينمللل  الأللللابق  ملللن تلللورام و آ لللا تأللللتعأل هبلللا عللللى فدلللو اآليلللات 

مل  عللى تر ل  املتعلق  بأنبار ا مو املاضم ، أو تأللتقي مندلا امللادم ال  مل  للتعل
     اآليات وتألويغ انتماراهتا. 

سال بتعأللللآ واحللد و لللو  -حألللبما اقلعنلللا علمللا ملللن تر تدللا-ومل تألتشللدد 
تعألآ البمااوي. وقريقتدلا ة الي ل  تع لس فمملا يبلدو اظرهتلا للسل   الل ي 
تعلللد  امتلللدادا للمدوديللل  واملأللللمحم  وحلقللل  ملللن حلقلللات اللللديااات ال تابمللل  اللللإ 

ة اللو ر العقمللدم التوحمديلل . و لل ا التصللور  للد ي للون صللحمحا سي  تتعلل  كلدللا
-حلللد ملللا، ول نلللا ال ينبغلللي أن حيةلللا عنلللا حقمقللل  مدمللل ، و لللي أن للسلللل   

نصوصلللمات متمللل   علللن سلللارر ا ديلللان مبلللا فمدلللا ال تابمللل . ومللللا   -عقملللدم وشلللريع 
كااللل   للل   اخلصوصللللمات تتةللللى أكبللللر ملللا تتةللللى ة القللللررن ال لللرر، فعلللللى 
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-او أن يب من  صار  ادد  شبرا  لا والتعبلآ عندلا ة لغل  الي ل ، وذلل  املي 
عللن قريلل  اعتمللاد أفاللم التعاسللآ لعدللو ال تللاب ال للرر، واقللم معاامللا  -مللب 

واملعا مو واملصإلحات اشس مم  الإ يتامندا اق  د مقا أممنا  م  بمندلا وبلأل 
عنللداا  للو الللندم الأللللمو ة  املعللا مو الللإ تشللبددا ة الللديااات ا نللر . و لل ا

اقم معلاأ القلررن ال لرر، و لو يلم  لال  كملا تلر  اللندم الل ي سلارت علملا 
التمممل  ة تر تدلا بشل م واضلح  -أو مل تلرد-دوام  ماسون، حملث مل تأللتإ  

 وصريح بأل املعا مو واملصإلحات اشس مم  ) كام، ص م، صد  ، س (.
 
مل ي كر فمدا تلاري  النشلر وال دار النشلر( تر   اور الدين بن حممود ) -ر

وتر لل  الصللادق مللا يغ )الللدار التواألللم  للنشللر، بللدون تللاري (: ختتللل  الي تللان 
انت فللا بمنللا عللن الي للات ا نللر  مللن حمللث قريقلل  أدا  الللن  القللررأ، فدمللا 

( مندمللللا سي النقللللم traduction libreأ لللرب سي الي لللل  ا دبمللل  بتصللللرف )
لعللاظ ال تللاب ال للرر أو كأيمللا تر لل  تعألللآ اتصللر للقللررن ال للرر. الللد م   

فعوضللا عللن التقمللد بالنقللم الللد م  للللن  القللررأ ملل  مللا يقتاللما الوفللا  بللالن  
ا صلللي أحمااللا مللن تاللحم  لمالملل  اللغلل  املنقللومن سلمدللا و اسدنللامن الاللمو علللى 

رسللم عللن ماللمون انتللار املي للان التعبللآ امل -كمللا يقللومن اجلللاحظ-تراكمبدللاا 
اعتمللادا علللى مللا اللا  ة  -اآليللات ملل  التوسلل  أحمااللا ة العبللارم والتمإللمط هلللا 
حلللف تتلللأتى صلللما   ال للل    -التعاسلللآ أو ة النصلللوك الدينمللل  القد للل  بشلللأيا 

صلما   أدبمل  منمقلل  يلراد هلللا فمملا يظدللر أن تبدلر القللار  وختللا لبللا. وأظدلر مللا 
ا يغ، و لللو منحلللى  ريلللا ة الي للل  ملللا ة ي لللون  للل ا االجتلللا  عنلللد الصلللادق مللل

 -م  روع  بمااا وسحر ب  تلا اللإ ال تالا ى-ذل  ش ،  ن القررن ال رر 
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لمس اصا أدبما، بم  و كتاب دين و داي  للبشري . و لد ي لون  لامن ا سللوب 
ورواقلا وسللمل  للتللأحآ والتبلملغ واش نللاع، ول نللا ال ينبغلي أن ي للون علللى حألللاب 

 وصح  التأويم. د   املعق 
واآلن و د  دمنا الي ات املعتمدم تقد ا يعإي اظرم مقتاب  عن قبمعتدا 
وعن املندم املعتمد فمدا، اريد أن انتقم سي عرل اجللدولأل املتالمنأل ليعل   

 القررام  م  مقاب هتا ة الي ات املعتمدم للدراس  واملقارا .
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أومن مللا ينبغللي م حظتللا أن اجلللدومن اللل ي  للدمنا  ال يشللمم كللم ا عللل   
، بللم ركلل  (1)القرراملل  أو كللم ا وللا  الللإ تعامللم معدللا املي للون علللى أيللا أعلل  

بش م ناك على ا ع   ذات الصل  بالديااات الألابق . و  ن تقألمو  ل   
   سي ح ، فئات :ا ع 
 أع   اغرافم . -1
 أوا  أديان وأ وا  ماضم .-2
أع   أش اك مبن فمدو أوا  ا ابما  الألابقأل، علمدو الأل  ، و ي -3

 الإ متبم القألط ا ك .
 

 األعالم الجغرافية -1
فمما يتعل  با ع   اجلغرافم ، ا تصراا على بع  ا مبل  )قلو ، سلمنأل،  

ودي( واالنت ف ة اقلدا ال يعدو أن ي ون انت فا ة الرسو، مل  سمنا ، اجل
م حظلللل  بألللللمإ  و للللي أن الي للللات العراألللللم  الللللب ، مل متملللل  بللللأل اسللللمنألا 

، و لو املقابلم العراأللي املعلروف Sinaïواسمنا ا، فوضع  مقابلم االولأل معلا 
بلأل االولأل لل لم . أما حمملد يملد ا  ف لان أ لرب سي اللن  العلر ، سذ ممل  

(Sînîn مقابم اسمنألا وSinaï  وعلى أي حامن، ال ار  أن .)مقابم اسمنا ا
 لل ا النللوع مللن االنت فللات الشلل لم  يللتحر كبللآا ة املعللق أو  للس أصللً  عقللدياً 

                                                           

أيللا أعلل   فللاكتعوا ة الغالللا برودللا ( تعامللم املي للون مللب  ملل  بعلل  أوللا  اجلنلل  والنللار أو أوصللافدما علللى 1)
بلللاحلرف ال تملللين. وكللل ل  فعللللوا مبعلللردات ال مقابلللم هللللا ة العراأللللم  )سلللةأل، علملللون، سلأللللبمم، تأللللنمو(أو 

 (.5)العاديات: ٥ًعااَجۡااَنابِهِۦفَوََسطۡاااتو وا أيا أع   : سمم العر ، اجلم  ة  ولا تعاي :



 21 

 من أصومن اشس  .

 أسماء أدياا وأقوام ماضية -2
وأ للوا  نللل ، وسذا ااتقلنللا سي العئلل  البااملل ، و للي الللإ تتاللمن أوللا  أديللان 

فأللللنر  أن  نلللا  انت فلللات بمنللل  ة التعاملللم معدلللا. ومملللا يلعللل  النظلللر ة  للل ا 
الصدد أن القررن ال رر يألتعمم أحمااا اسو املوقن للدالل  على أ للا وسل ااا 

الواردم ة  وللا  (1)وذل  على سبمم اجملا  املرسم. ويتاح ذل  ل   ة اسبأا
؛ و ٢٢ايَقِييناابِنََبإ ااَسَبإ ااِمناوَِجۡئت َكا، 22تعاي من سورم النمم، ري  

مۡااَمۡدَينَااِإَوَلَٰاامدينا ة  ولا تعاي َخاه 
َ
َعۡيٗبا ااأ  (.95)ا عراف:ش 

 ’Saba أو Sabaو د فإن املي ون سي   ا االستعمامن القررأ، ف تبوا  

و (، مملا يعملد أن  ل ا االسلdes Sabaمأللبو   بلأدام التعريل  ة حالل  اجلمل  )
يللدمن ة سللما ا القللررأ علللى أ للم سللبأ ال علللى اسللو مللوقندو ة انللوب اجل يللرم 

 العربم . 
و فمملللا يتعلللل  مبلللدين، ي حلللظ أن دوامللل  ماسلللون  لللد اضلللإرت سي سضلللاف  

أي أ م...لشلعور ا أن ملدين كملا  لي معروفل  ة التلورام  les gens deعبلارم 
 ا عللى أ لم ملدين. أملا الور اسو موقن، بمنما اا  هبا القررن ال رر للدالل  جما

 املشت  من اسو مدين. Madianitesالدين بن حممود فاستعمم لعظ 
وي حظ من اجلدولأل أياا انت ف يألآ ة تر   مصر، فقد تر ل  ة  

، سال Egypteكم املصادر املعتمدم للمقارا  باالسلو املتلداومن ة العراأللم  و لو 

                                                           

 .411، ك.22ال لم ، حاشم  ر و ( ااظر تعلم  ب شآ على     1)
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يو  اهۡاٱام البقلرم، ة  وللا تعلاي : عند حممد يملد ا  الل ي تر دلا ة سلور   بِط 
و لي تر ل  جنلد ا أيالا ة النألل   املنقحل  -،  ville( بلل  11)ريل   اِمۡصٗا

ولعللا ااإلل  ة   Misr . وة بقمل  الأللور تر ل  ال لمل  بلل : -لي   يمد ا 
تر لل  كلملل  مصللر الللواردم ة سللورم البقللرم مللن التعاسللآ الللإ فدملل  ال لمللل  ال 

أيا علو اصوك على ب د مصر املعروف ، بم اسو علا  يلدمن عللى مإلل   على
: ا بإلللوا أي بللللد  -سن صلللح  للل ا التأويلللم-البللللد، فم لللون معلللق اآليللل  املللل كورم 

شللئتو. و للو تأويللم  للد يعاللد  ورود ال لملل   نللا منوالل ، )أي منصللرف ( خبلل ف 
 ورود ا ة اآليات ا نر .

علللادم والتعلمللل  علمدللللا ة  Egypteحملللث تألللللتعمم  Misrأملللا اسلللتعمامن 
احلاشم  بأيا عاصم  مصر اعتمادا على ا  تورايت، فعملا ت لل  واعتأللاف ال 

 . (1)جند هلما مألو ا
و بم أن ذاي ة حتلمم بقم  ا عل  ، ينبغلي أن العل  النظلر سي أن كبلآا 

احتعظ  مبعاامدلا  -مبا فمدا أوا  ا ش اك -من ا ع   ة اللغات الألامم  
غوي  ا صمل  أو على أ م تقدير ببقم  من تل  املعاأ. و و أمر مل يغلا علن الل

بللللامن املي للللأل فممللللا يبللللدو، ول للللندو و عللللوا منللللا ة الغالللللا مو لللل  اللللليدد بللللأل 
نمارات متعددم؛ فتارم يتغافلون عن الدالل  ا صمل  هلل   ا ولا  ويروويلا كملا 

                                                           

، سي لعظلل  Misr( أشللار حممللد يمللد ا  ة حاشللم  تر تللا، تعلمقللا علللى النقللم اللعظللي ل لملل  مصللر القرراملل  1)
Miçraïm  للآ أن  لل   ال لملل  ة الألللماق التللورايت اللل ي 1الللواردم ة سللعر الت للوين، اشصللحا  العاشللر  ،

 لل    لل  ة الع يلل   Miçraïmعلللى فللرع مللن أبنللا  حللا ، وكلملل  أشللار سلمللا ال تعللين اسللو بلللد، بللم أقلقلل  
ك.  Le Dictionnaire de la Bible، ااظلر حلومن  ل   ال لمل : Les Egyptesيقابلدلا ة العراأللم  

. وااظر أياا تعلم  ب شآ على ال لم  حمث  امن ساا من الشإط أن الر  ة كلمل  مصلر )اللواردم ة 831
 (. 31، ك.59)تر   ب شآ، حاشم  ر و،  Misraïm سورم البقرم( مرادفا لبلد
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يللا مبللا يقابلدللا ة اللغلل  العراألللم ،  للي بللاحلرف ال تمللين دون تعألللآ. وتللارم يي و 
مشآين سي علممتدا بت بآ احللرف ا ومن ملن ال لمل . و ل ا ملا المحلا بوضلو  
ة تعللللاملدو ملللل  ا علللل   القرراملللل  املبللللدو م بأصللللحاب : )أصللللحاب ا نللللدود، 

 أصحاب ا ي  ، أصحاب احلةر، أصحاب الرجل، أصحاب ال د (. 
األةا  حف ة تر   الشإر ا ومن والغريا أا  جتد االضإراب وعد  اال

من العلو املركلا، أي أصلحاب، ويبللغ االضلإراب ملدا  عنلد الا  بلآ  الل ي 
 ceuxاسللللتعمم لي لللل  اعللللس ال لملللل  أربلللل  كلمللللات اتلعلللل  ة العراألللللم  )

de...hommes de, gens de, compagnons de ل ا مل  أن املعلق ة  .)
ل شيا  املعنوي وتعلدد اللدالالت كم     االستعماالت واحد، وال جمامن  نا 

(polysémie.) 
 (1)أمللا ب شللآ فانتللار الي لل  احلرفملل  ل للم  لل   ا وللا ، مللا عللدا احلةللر 

فقللد اقلدللا بلعظدللا م توبللا بللاحلرف ال تمللين، ومل يعتللا أن يعللل  علللى  لل ا االسللو 
الل ي أقلل  عللى ديلار يفلود ة حاشلم  اللن  مل كرا أالا ورد عنلد ملتر  اش ريلل  

 ، معندا رأي القارلأل بأيا البيا . Hégraلمموجل بصمغ  بإ
ورحللللر حممللللد يمللللد ا  رسللللو  لللل   ا علللل   بللللاحلرف ال تمللللين دون الي لللل . 

(. علللى أن  Puitsوكلل ل  فعللل  دواملل  ماسللون )سال ة الللرجل اللل ي تر تللا بللل:
 ر الي ات امل كورم، وسن تأراحل  بلأل رسلو اللعلظ واقلم املعلق تلارم، وبلأل املل

                                                           

( تناولللل  اللللدكتورم عارشللل  عبلللد اللللرين ة معلللرل تعأللللآ ا لأللللورم العةلللر، ملللادم ااحلةلللر اة القلللررن ال لللرر 1)
وحاول  عن قري  االستقرا  الد م  تتب  اتل  دالالهتا احلألم  واملعنوي . ومما  التا ة   ا الصلدد أن ديلار 

، 139ةرا املا كان الظن من مناع  مباامداا )التعأللآ البملاأ للقلررن ال لرر، اجلل   البلاأ، ك.يفود وم  ح
 .cité fortifiée(. وعلى   ا   ن أن اياو احلةر سي العراألم  بل : 1819دار املعارف، 
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بمندما تارم أنر ، فدلي  معلا سذلا تلنو علن انتملارات  لد جنلد هللا مأللو ا اظريلا 
)القومن مب  بأن العل م ة أولا  ا عل   مبأللمماهتا ال مبلدلوالهتا اللغويل  ا صلمل  
( أو سلللللندا اقلملللللا )االعتملللللاد عللللللى أحلللللد التعاسلللللآ ال للللل   أو عللللللى مرويلللللات 

لنا بصحتدا اظريا، و و ما أممم سلملا، مقبول (. وواضح أن     امل حظ ، سن  ب
 فدي ال تنإب  على تر   ابن حممود لعبارم أصحاب ال د  والر مو    ا: 

Er-raqim les moines de la caverne d 
)ومعللق العبللارم : ر بللان كدلل  الللر مو  (. فللاملياو  للد اعتمللد فممللا يظدللر  

علل  املعألللرين أو علللى ا  للوامن الللواردم ة تعألللآ  صلل  أصللحاب ال دلل  عنللد ب
 .(1)استند سي القص  كما  ي معروف  ة اليا، املألمحي

ومدما ي لن املصلدر الل ي اسلتقى منلا امللياو  ل ا التأويلم، فدلو ة رأينلا  
 آ مقبومن  اا الال  لظلا ر اللن  بغلآ  رينل  ملن الأللماق أو سلند اقللي المل  

مۡاإِنَا  ا التحوير. فالقررن سذا  امن علن أصلحاب ال دل   اَء َمن يو  اافِۡتَيي  ااه 
، وصلريح العبلارم يعملد معلق عاملا وال مأللوّي لتقمملد مدلوللا (13ال دل :ابَِرب ِِهمۡا

 وختصمصا بالقومن بأيو ر بان.
أضلللاف ال دللل  سي اللللر مو )كدللل   -و للل ا نإلللأ حلللان -ل سن امللللياو  

للى أن الر مو( بمنما فر ق القررن ال لرر بلأل ال لمتلأل الرف العإل ، مملا يلدمن ع
ال د   آ الر مو. ولعللا تلو و، أسلوم بلبع  التعاسلآ، أن اللر مو اسلو م لان. 

                                                           

ر أل اللإ لقمل  عنايل  وا تماملا كبلآا ملن بعل  املألتشل Les septs dormants d’Ephèse( و لي  صل  1)
اجلل    Opéra minoraاملشتغلأل بالدراسات اشس مم  وخباص  لويس ماسمنمون؛ ااظر لويس ما سمنمون : 

مللن سللورم ال دلل  الللإ وردت فمدللا عبللارم  8؛ وتعلملل  دواملل  ماسللون علللى اآليلل  191-114البالللث، ك. 
 أصحاب ال د  والر مو. 
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 . (1)وا وي أن ي ون داال على شي  م توب، كما توحي ب ل  مادم ال لم 
سن من املباد  ا ساسم  الإ ينبغي أن ياعدا مياو القررن ال رر اصلا 

قلا  لآ مقملد، وكل ا علد  عمنما  و عد  ختصم  ما ورد ة ال تاب احمل لو مإل
اللللل كر الصللللريح  علللل   أشللللآ سلمدللللا تلممحللللا، سال سذا نملللل  اشهبللللا  أو ا تاللللى 
الألماق أو ضرورم حنويل  ذكر لا صلراح . وال يغمل  علن بلامن امللياو كل ل   ل ا 
املبلدأ العللا  و للو أن مللا سلل   عنللا القللررن ملل  دالللل  الألللماق العللا  علمللا، أو مللا 

إلقلللا  للللآ اصللل ، أو ملللا انتللل من أو  لللدر مللللن أورد  جممللل   لللآ معصلللم أو م
م واللات اجلمللل  أو مللا  يللد مللن احلللروف، كللم ذللل  سذللا  للو لعللل  مقصللودم أو 
مللحظ بماأ أو لغآ ذل  من ا سباب، وسن صعا عللى املي لأل ة كبلآ ملن 

سدرا  أسللللرار البمللللان القللللررأ -كمللللا صللللعا علللللى املعألللللرين أاعألللللدو-ا حمللللان 
 آ عندا ة لغ  الي   . ولإارعا فا  عن التعب

و بم أن انتقم سي دراس  تر ات أعل   ا شل اك، حيأللن بنلا أن اعلرل 
بشللللي  مللللن التعصللللمم سي  لللل ين العلمللللأل أو املصللللإلحأل القللللررامأل: الصللللابئون 
والنصار ، لننظر كم  تعامم معدما املي ون. فلكن االنلت ف ة تر ل   لاتأل 

أملر رمبلا  لم بلاملعق العلا  للأللماق الل ي وردتلا ال لمتأل وعد  الد   ة اقلدملا 
 فما، ويوش  أن تيتا علما اتارم بعمدم ا حر من الواد  العقدي ، كما سنر . 
ولنبلللللدأ بالصلللللابئأل: ال ي لللللاد  تلللللل  املي لللللون الللللل ين اعتملللللداا تر لللللاهتو 
للمقاراللللل  ة اقللللللم  لللللل ا االسللللللو سي العراألللللللم ، ف لدللللللو وضللللللعوا مقابلللللللا كلملللللل  

Sabéens ( م  انت ف يألآ ة الرسو عند دوام  ماسون، اللإ رول  الصلاد
                                                           

و للي كلملل  تإللل  علللى اقللا م تللوب ومللا  épigraphe( و لل ا مللا فدمللا اللا  بللآ  اللل ي تللراو الللر مو بللل: 1)
 يشبدا.
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 (، سال اللا  بللآ  اللل ي رحللر تر تللا بللل : S  :çabéensبللدمن  çالعربملل  اللرف 

.Mandéens . 
ة العلرق بلأل التأللممتأل، لعلم ذلل   (1)و د ابنلا ة املصلادر املتلوافرم للدينا

. وأومن مللا لعلل  ااتبا نللا يألللاعداا علللى تللرامح سحللدا ا علللى ا نللر  ة الي لل 
ة  لللل ا الصللللدد  للللو انللللت ف البللللاحبأل ة حتقملللل  أصللللم ال لمتللللأل )املااللللديأل 
والصللابئأل( وحتديللد الإوارلل  الدينملل  الللإ كاالل  تإللل  علمدللا، كمللا انتلعللوا ة 
أصللم كلملل  اصللار . ولللن اإمللم كبللآا ة عللرل ا سللاامد التار ملل  واللغويلل  الللإ 

عأللآات وا  لوامن اللإ أوردو لا هبل ا الصلدد، فللمس اعتمدوا علمدلا واستقصلا  الت
 رضللنا  نللا  للو البحللث التللار ي اللغللوي اخلللال ، وسذللا اريللد أن اتبللأل ماللمون 
 لل   التألللممات بقللدر كللاف مللن الد لل  والوضللو ، امللث األللتإم  التممملل  بمندللا 

 وتر تدا سي العراألم  على حنو ينتعي معا كم التباجل. 
ن البحث  و أن الصابئأل حألا أراح ا  وامن ون ص  ما توصلنا سلما م

 لللو قارعللل  أو حنلللل  ملللن أ لللم ال تلللاب أو ملللن املوحلللدين حأللللا عبلللارم معةلللو 
)الألللبئمون( كمللا تللو و  (2)(. و للو  للآ أ للم سللبأ549احلاللارات الألللامم  )ك.

بعلل  البللاحبأل. كمللا أيللو لمألللوا مللن عبللدم ا وحللان كمللا ذ للا سي ذللل  بعلل  
 .(3)مد يمد ا املعألرين وتبعدو ة ذل  حم

الللللللإ انتار للللللا اللللللا  بللللللآ  لي لللللل   Mandéensأمللللللا تألللللللمم  املنللللللديأل  
                                                           

ومعةو التلورام )بالعراأللم ( ومعةلو احلالارات  Encyclopédie Universalis( املوسوع  العراألم  العاملم  1)
 الألامم ، سضاف  سي تعالم  املي أل على حاشم  تر اهتو على     التألممات. 

 12وااظللر كلل ل  تعلملل  دوامل  ماسللون علللى اآليلل   Universalis  ة املوسللوع  العراأللم Islam( ااظلر مللادم 2)
 من سورم البقرم، الإ وردت فمدا كلم  الصابئأل.

 من سورم البقرم. 12( ااظر حاشم  تر تا لآلي  3)
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االصابئألا فاالنت ف بشأيا أشد. فقد  مم سيا علو على قارعل  ملن الباقنمل  
(gnostique وتألللمى )mandyya  وNasôrayya    ورمبللا أقلقلل  ال لملل .

املللللم دي علللللى ( ة القللللرن الرابلللل  Epiphaneكمللللا ذ للللا سي ذللللل  سبمعللللان )
(. ولعلدلللللللو ملللللللن أتبلللللللاع يوحنلللللللا préjuiveقوارللللللل  يدوديللللللل   بلللللللم املأللللللللمحم  )

، و للي  ريبلل  مللن كلملل  Nasoraia. واملنللديون أاعألللدو يتألللمون بللل (1)املعمللدان
( الللللإ أقلقلللل  علللللى معتنقللللي املألللللمحم  مللللن المدللللود ة Nazaréensاصللللار  )

 العصور ا وي للمألمحم . 
العراأللللم  امقمملللو الشلللعارر الدينمللل ا حأللللا املوسلللوع   Nasoraiaومعلللق 

(observants  كملللللللا أقلقلللللللوا عللللللللى أاعأللللللللدو كلمللللللل .)Sabaya  اللللللللإ تعلللللللين
. ولعلم الا  بلآ  ااإلل  (2)املعمدان، مما يدمن على أ م  شعآم التعممد عند و

و  mandéensممللا تقللد  حللومن ع  لل  اللليادف الللإ تللربط ة رأي الللبع  بللأل 
Sabaya الصللللللللابئأل الللللللللواردم ة القللللللللررن وبللللللللأل  لللللللللم ل  سي اللللللللليادف بللللللللأل

Mandéens لللللل ا ملللللل  أن التعألللللللآات الألللللللابق  سذللللللا تقللللللو  علللللللى فرضللللللمات  .
واحتماالت متعاوت  الراحان، ول ندا على كم حامن ال تر ى سي درا  احلقار  

 البابت  الإ   ن أن ابين علمدا تأوي  اإمئن سلما ة تر   القررن ال رر. 
  أن اتعألل  ة التأويلم وحن لو بلأن الصلابئأل القررامل  وسذاً فلمس ملن اجللار
( الإ تاارب  بشأيا ا  وامن كملا رأينلا. Mandéensسذا  ي مرادف  ملااديأل )

كمللا كتبتدلا دواملل  ماسلون، متمملل ا هلللا   çabéensواألتحأللن تر لل   ل ا االسللو بلل 
أن  الللإ تإللل  ة العراألللم  عللادم علللى أ للم سللبأ. كمللا ال ينبغللي Sabéensعللن 

                                                           

 .Universalisة املوسوع  العراألم   Nazaréens( ااظر مادم 1)
 . mandéismeحومن مادم  Universalis( ااظر املوسوع  العراألم  2)
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اقومن تعلمقا على الصابئأل سيو من عبدم ا وحان. فقد وردت ال لمل  ة سلماق 
)أي املألللمون 26اَء َمن و  ااََّلِينَاٱاحلديث عن أتباع الديااات ال تابمل  ملن 

اآليل    … يَاا ِلَصَٰيِ اٱوَاانلََصَٰيَر َٰاٱوَااَهاد و  ااََّلِينَاٱوَاا حألا املعألرين(
 . (12)البقرم:

القررامللل  االنصلللار ا فقلللد رأينلللا أن املي لللأل الللل ين انيالللا و  أملللا التأللللمم 
سال يملللللد ا  )ة تر تلللللا ا وي وة  Chrétiensللمقاراللللل  تر و لللللا كلدلللللو بلللللل 

. و لللي كلمللل   اماللل   Nazaréensاألللل تدا املنقحللل ( فقلللد رحلللر تر تدلللا بلللل 
  ، ر للللو أيللللا بالنألللللب(1)تاللللارب  ا  للللوامن ة أصلللللدا واسللللتعمل  ملعللللان متعللللددم

للعلر  املألللو واضللح  ال  بلار علمدلا، سذ تعللين عنلد  ب لم بألللاق  أتبلاع املألللمح 
منل  عدلد بعملد ة العلامل ال تملين  chrétiensعلما الأل  . و د ااتشلرت كلمل  

اش ريقلللي، و لللي حلللأل تإلللل  يلللراد هبلللا عامللل  املأللللمحمأل عللللى انلللت ف حنلدلللو 
صار  كم أتباع املألمح ولمس وقوارعدو وأ واردو. وملا كان القررن سذا  صد بالن
(، فمعالم تر لل   Nazaréensقارعل  ملندو بعمندلا )ع للس ملا تلوحي بللا كلمل  

، ذات امللللللدلومن العلللللا  الشلللللامم، حتريلللللا للد للللل ، وتعاديلللللا chrétiensال لمللللل  بلللللل 
حلللف ال يلللي   حلللد جملللامن ل حتةلللار بلللأن  -و لللو ا  لللو -ل لتبلللاجل، وأنلللآا 

هلو بالتبلملث ملب  سذلا  لو قارعل  ملن أ لم النصار  ال ين اعى علمدو القلررن  لو 
                                                           

 Nazaréensأو  Nazôréens( حأللللا معةلللو احلالللارات الأللللامم  ، كلللان المدلللود يإلقلللون كلمللل  اصلللار  1)
علللى أتبللاع املألللمح، أمللا املألللمحمون ف للااوا يإلقللون  لل ا االسللو علللى  اعلل  مللن المدللود  املألللمحمأل  للو أ للم 

 ومن عللللدُّو و مللللن اهلراققلللل  )ك. ابتعللللادا عللللن ا رحوذكألللللم  المدوديلللل  مللللن ا بمللللوامأل سال أن ربللللا  ال نمأللللل  ا
كاالل  تإللل  علللى أتبللاع يألللوع املألللمح سال   Nazôréens، أن 898(. واللا  ة موسللوع  التللورام، ك.949

الروملللاأ وسن ظلللل  تأللللتعمم  منلللا قلللوي  ة -ة العلللامل اش ريقلللي chrétiensأيلللا سلللرعان ملللا اسلللتبدل  بلللل 
 أوساط الألاممأل. 
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 . (1)البدع  من املألمحمأل )املدرققأل ة اصإ حدو(
ولعم فمما عرضلنا  ملن النملاذر املشلروح  ملا ي علي لتوضلمح قريقل  تعاملم 
املي أل م  ا ع   الدال  عللى ا  لوا  وعللى الإوارل  الدينمل . وبل ل   لل  

إ حتتم احلم  ا ك  ضمن ا ع   القررامل ، و لي سي العئ  البالب  من ا ع   ال
 أوا  ا ش اك. 

 أعالم أشخاص-3
وال حاا  بنا سي الو وف قوي  عند االنت فات الشل لم  ة رسلو بعل  
ا ع   )لوط، ر ر، ع ير، س .( فالراوع سي اجللدولأل الأللابقأل يغلين علن  ل ا 

  منشت ا االنتمار بأل: التإويم، وسذا ا تعي بتناومن االنت فات الإ
 traduction littérale duتر لل  املعللق اللغللوي احلللرة ل سللو ) -أ

sens.) 
 (.translittérationالنقم اللعظي ل سو بروا باحلرف ال تمين ) -ب
 اشتمان بالعلو ال ي يقابلا )أو يعيل أاا يقابلا ( ة اللغ  العراألم . -ر
ملللا  لللي )ابنللل  عملللران، أنللل   لللارون( أو اقلللم بعللل  ا عللل   املركبللل  ك -د

 تأويلدا وصما تدا على حنو ي ومن معا ما  د يعد سش اال ة الظا ر.
 

                                                           

ا فممللا يبللدو بعلل  البللاحبأل املألللمحمأل ومللندو دواملل  ماسللون، مي لل  القللررن ( و لل ا االعتقللاد  للو مللا  مللم سلملل1)
و للللو  naçaraمللللن سللللورم املارللللدم حمللللث حاوللللل  التممملللل  بللللأل  19ال للللرر، ااظللللر مللللب  تعلمقدللللا علللللى اآليلللل  

أي  chrétiensالنصللللار  اللللل ين عللللاب علللللمدو القللللررن مللللب   للللوهلو بللللأن )ا   للللو املألللللمح بللللن مللللرر( وبللللأل 
 erronés etلللل ين   لللن ة رأيدلللا أن يتعقلللوا مللل  القلللررن ة تعنملللد اآلرا  الباقلللل  واملبتلللورم)املأللللمحمأل ا

incomplets   املنألوب  سي النصار ) 
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فمن النوع ا ومن جند اسو )أيد(، و و اسلو ال  اشسل   كملا بشلرت  -أ
با ال تا الألماوي  الألابق . فمحمد يمد ا   د اظر سي الداللل  اللغويل  هلل ا 

. أملللا املي لللون اآلنلللرون le très Glorieux  بلللل االسلللو في لللا تبعلللا لللل ل
فتعلللاملوا معلللا عللللى أالللا جملللرد اسلللو عللللو ، وملللن ل اقللللو  اقللل  لعظملللا. ومل يعللل  

شارحا معنلا  اللغلوي،  (1)بعادو م  ذل  أن يعل  على   ا االسو ة احلاشم 
للللر بللللا  وملللل كرا بللللالن  اشجنملللللي اللللل ي وردت فمللللا اششللللارم سي النلللل  اللللل ي بش 

ا  اشس   حمملد  -مصدا ا ملا اا  ة سورم الص –ح، وعد   املأللمون املألم
 علما الأل  . 

وال بلللأجل أن يلللياو معلللق أيلللد سي اللغللل  ا انبمللل ، سذ مل يلللرد علملللا هبللل   
الصلللمغ  ة ا اااملللم اللللإ بلللأل أيلللدي النلللاجل الملللو ، و لللد ت لللون حللل ف  فمملللا 

م والأللل  (، و للد ي للون حلل ف مللن كلل   ا  املنللل من علللى عمألللى )علمللا الصلل 
و للو ال يللت لو العربملل  كمللا اعلللو سذللا يللت لو  –عمألللى )علمللا الصلل م والأللل  ( 

ذكللر الل  اشسلل    -اآلرمملل  و للي لغلل  بمندللا وبللأل لغلل  الاللاد وشللارم  للر  وحمقلل 
ال ي يأيت بعد  مبا يدمن معنا  على ما تلدمن علملا ة العربمل  كلمل  أيلد. ومدملا 

                                                           

ملللن سلللورم الصللل ، أن اعلللرا ملللن امللللتلعأل املألللللمأل رأوا ة كلمللل   1( ذكلللرت دوامللل  ماسلللون تعلمقلللا عللللى اآليللل  1)
paraklètos ( الواردم ة سجنمم يوحناXIV,16-17   سشلارم سي ال  اشسل   الل ي بشلر بلا اشجنملم. و ل )

، و لو املقابلم العلر  للل  biriklutusال لم  اش ريقم  تعين ة رأيدا املعأل والنصآ، وعند ا أيو نلإوا بأل 
paraklètos   كملا الا  عنللد ابلن سسلح  ة القللرن البلامن امللم دي، وبللألperiklutos  ،ًالل ي يعلين مرمو للا

لشلللأن و لللو بللل ل   ريلللا ة معنلللا  ملللن أيلللد. أملللا ب شلللآ فللللو ي تللل  بالتللل كآ ة احلاشلللم  بلللالن  عظلللمو ا
اشجنملي املشار سلما راعا، بم تعأل  سي أبعد مد  ة تإبم  مندةا االعلمويا وكل  اعأللا عنلا  البحلث 

 لل  مقابللم القللرا م عللن  للرا م  رراملل  شللاذم مل يلل كر فمدللا اسللو أيللد، و للي  للرا م األللبدا سي أ ، لماللعدا مي 
سمعاالا ة التشل م  كدأبلا كلملا سلنح  للا فرصل   -املشدورم الإ اا  فمدا ذكر   ا االسلو صلراح ، ومللح 

 سي ما ييتا على انت ف القرا تأل من اتارم نإرم.  -للتش م 
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ملللن املعملللد أن يعلللرف  لللار  تر للل  معلللاأ القلللررن  ي لللن ملللن شلللي ، فقلللد ي لللون
 .(1)بالعراألم  املعق الرار  ال ي تتامنا كلم  علو أيد

 

 لللات بلللأل النقلللم اللعظلللي ر: أملللا ا عللل   اللللإ تأراحللل  فمدلللا الي -ب 
واشتمللللان باالسللللو اللللل ي يعلللليل أاللللا يقابلدللللا ة العراألللللم  فدللللي: سدريللللس، ذو 
القلللللراأل، ذو ال علللللم، عملللللران، قلللللالوت،  لللللارون، املأللللللمح، حيللللل ... فبالنأللللللب  
شدريللس، اقللم لعظللا ة  ملل  الي للات املعتمللدم للمقارالل ، سال عنللد حممللد يمللد 

. و للو اسللو الل  Enochلللل ين وضللعا مقابلللا ا  وعنللد اللور الللدين بللن حممللود، ا
للةل    -حألا علمنلا -ذكر ة التورام،  آ أاا لمس يف  من احلةم ما ي عي 

بأاا  و سدريلس املشلار سلملا ة القلررن. فملن  لآ اجللار  سذاً ة رأينلا أن األلتعمم 
Enoch  (2)مقاب  شدريس، اعتمادا على أدل  وا م . 

ا  بلللدون سلللند  لللوي ملللن الروايللل  املوحو للل  أو و للل ا التعألللل  ة تأويلللم ا وللل
تعلملم علمللي مقنلل   لو مللا ا حظللا بواللا نلاك عنللد بللن حمملود. فدللو مللب   للد 

)اشسللل ندر ا كللل ( و اذا  Alexandre le Grandتلللراو اذا القلللراألا بلللل
باتعلللاق الي لللات  لللو سلملللاجل. وللللمس  نلللا  ملللا  Elie، مللل  أن Elieال علللما بلللل 

علو على ش   واحد. واخلإأ ة اذي القراألا  يدمن صراح  على أن االوأل
أفحا  اا ال سبمم سي التبب  من أن املراد هب ا االسو  و الش صم  التار م  

                                                           

 Celui qui aبلارم ( سذا انيالا تر ل  املعلق فمملا يتعلل  بأيلد، فلمم ن أن اعل  علن  ل ا املعلق بالعراأللم  بع1)

les qualités excellentes  أو ما يشبددا، ولمسLe Très glorieux   كما تراو حممد يمد ا ،  ن
     العبارم تر   للمةمد، و و من أوا  ا  احلألق.

علا انتعلى  ن ا  رف Enoch( ال ي الا  فملا أن سينلو   V, 24( استند حممد يمد ا  سي الن  التورايت )2)
(. و للو دلمللم 51)مللرر:ورفعناا مكان  اا ك   اا لمأللتنتم منللا أن  لل ا النلل   للو سدريللس اللل ي  للامن عنللا القللررن 

  آ كاف كما تر . 
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املعروف . بم ذل  مألتبعد  ن ذا القراأل كما صور  القلررن ال لرر رالم مصللح 
حيللارب الظلللو وياللرب علللى أيللدي الظللاملأل. أمللا اشسلل ندر فللاملعروف مللن أمللر  

ا فللاتح  للا  يألللعى سي توسللم  سلللإااا بللالقدر والغلبلل . والوا لل  أن ابللن حممللود أالل
يتعامم تعام   ريبا م  ا ع  ، فحف ا وا  العربم  اخلالصل   لد رودلا بصلورم 

 .(Salahوصاظ رودا  Thémoudناقئ  )فمب  يفود كتبدا 
ي لللأل أملللا ة تر للل  عليلللو املأللللمح، فالللل ي يلعللل  االاتبلللا   لللو انلللت ف امل

)حمملد يملد ا ( أو النقلم  Ointبشأاا بأل الي   احلرفم  ملعنا  سي العراألم  : 
)الصمغ  املنقح  لي ل  يملد ا (  Al-Masihاللعظي بروا باحلرف ال تمين : 

، و لللو ملللا انتلللار  سلللارر Messieأو اسلللتعمامن العللللو املقابلللم للللا ة العراأللللم  : 
ابن حممود. و و انتمار ارا  وامدا، ف  داعي لي ل  املي أل العراألمأل ومعدو 

املعللق اللغللوي ا صلللي ل لملل  املألللمح، ذللل  أيللا اللا ت ة القللررن ال للرر جمللرد 
اسو علو على الن  عمألى علما الأل  ، ولمس من الاروري ة سما دا القلررأ 

سذلللا  أن العللل  سي معنا لللا االشلللتقا ي ا صللللي، والسلللمما أن ال لمللل  ة العربمللل 
تدمن على املمألو  بالد ن، بمنما  ي ة ا صم الع ي تدمن حقمق  على معلق 
 ريللا مللن املعللق اللل ي ذكراللا  و للو املألللح بالللد ن، وتللدمن جمللا ا ة االصللإ   

عللللى الت للريس والتقلللديس. و للي داللللل  دينمللل   -عنلللد المدللود والنصلللار –الللديين 
 مدم  بالنألب  هلو، ول ندا  آ مألوف  ة اشس  .

فمللن اخلإللأ سذاً أن اللياو علللو املألللمح مبللا  للد ي للون مصللدراً للّللبس وسللو   
العدو، اعتمادا على ا صم الع ي لل لم . و  ا اخلإأ  و ة حلد ذاتلا ااشل  
ملن نإللأ مندةللي شلنم  يقلل  فمللا كبلآ مللن املي للأل و لو التعويللم ة اقللم بعلل  

اأ اظارر لللا ة عللللى معللل -أع ملللا كااللل  أو معلللردات عامللل -ا لعلللاظ القررامللل  
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الع ي ، وكأن العربم  تولدت مباشرم عن الع ي . وفلاهتو أن لغل  ال تلاب ال لرر، 
وسن اشيك  مل  الع يل  وأنواهتلا الأللاممات ة كبلآ ملن ا صلومن اللغويل ، فكيلا 
لغل  مألللتقل  تإللورت ة بمئلل  اتلعلل  وبللأل أ للوا  بعمللدين حاللارم وموقنللا عللن لغلل  

الي   من حتري الد   ومراعام بلم سبلرا  نصوصلم  التعاملم  التورام. ف بد سذاً ة
القررأ م  ا ع   ذات الصل  با ديان الألابق  سوا  ذكرت اظارر ا ة التلورام 

 أو مل ت كر. 
، وسن أقلللل  انتصاصللللا Messieو لللد ي لللون ملللن املعملللد أن اشلللآ سي أن 

عللللى اللل  أو  عللللى النللل  عمأللللى )علملللا الألللل  (،  لللد يإلللل  عامللل  ة العراأللللم 
للممي اللداما علدال بعلد أن ملئل  الورا، ولل ل   -أو ينتظلر جممئلا-ال  الا  

 . Les Messieيأيت ة العراألم  أحمااا بصمغ  اجلم  
سذاً تلللللرتبط هبلللللا ة الللللليا، المدلللللودي املأللللللمحي دالالت  Messieف لمللللل  

  ة وسحيللا ات ال جنللد ا ة اظآ للا القللررأ ااملألللمحا. وللل ل  فقللد يلليدد الللبع
اسلللتعماهلا ة الي للل  جتنبلللا مللللا  لللد تبلللآ ة ذ لللن القلللار   لللآ العلللر  ملللن نللللط 

 والتباجل، ويلةأ عوضا عن ذل  سي النقم اللعظي للعلو القررأ. 
ولعلللم  للل ا الللليدد  لللو ملللا يعأللللر تعلللدد قلللرق اقلللم عللللو املأللللمح ة الصلللمغ  

ن اعالم . وحن,Al-Masih Messie, Christاملنقح  لي   حممد يمد ا : 
الت ا  صمغ  واحدم ة النقم حرصا على االاألةا  وعد  االضإراب والتشويا 
علللى  للار  تر لل  القللررن ال للرر. و لل   امل حظلل  تنإبلل  أياللا علللى اقللم علللو 
احي ا ة الصمغ  املنقح  لي   حممد يمد ا ، فقد اقم ة موض  اق  لعظما 

Yahya  ،ر  بلل ( وتلراو ة مواضل  أنل38)رمن عمرانJean-Baptiste أملا .
دون  Jeanحيل  و لو  املي ون اآلنرون فقد اكتعلوا باملقابلم العراأللي الشلار  للل
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الللإ تعللين املعمللدان، و للي سضللاف  ال اللر  هلللا مألللو ا؛ حمللث  Baptisteسضللاف  
سن القللررن مل يلل كر ا صللراح ، اا ملل  عللن أن كلملل  امعمللدانا كلملل  تشللآ سي 

الإقللللوجل ا ساسللللم  ة املألللللمحم ، وهبللللا ي للللرجل و للللي مللللن  baptêmeالتعممللللد 
املأللللمحي ااتملللا   سي ديلللن عمأللللى علملللا الألللل  . واسلللتعمامن ال لمللل  ة تر للل  
القلللررن ال لللرر  لللد يلللو و القلللار   لللآ املت صللل  أن الشلللعآم اللللإ تلللدمن علمدلللا 

 مواودم أو معمومن هبا ة اشس  ، و  ا بإبمع  احلامن حتري  نإآ.
 

ر سي علملأل  لررامأل ملركبأل )تركمبلا سضلافما( انتلل  واريد اآلن أن انظ -د
املي للللون ة التعامللللم معدمللللا انت فللللا  للللد يبللللآ بعلللل  اششلللل امن مللللن الناحملللل  
املندةملل  ورمبللا العقديلل  أياللا. و لل ان العلمللان  للا: )مللرر( بنلل  عمللران و )مللرر( 
أنللل   لللارون. فقلللد انتلللل  املي لللون أوال انت فلللا شللل لما، املللث تلللرددوا بلللأل 

( وبللللأل اشتمللللان Imrân, Hârûn‘النقلللم اللعظللللي للعلمللللأل عمللللران و لللارون )
)و للللي صللللما   ااعللللرد هبللللا حممللللد يمللللد ا (  Amramمبقابلدمللللا ة العراألللللم : 

 ة الي ات ا نر  .  Aaron و
وي حظ أن تر ل  يملد ا  ة صلمغتدا املنقحل  عملدت سي النقلم اللعظلي 

Hârûn  أنلللل   للللارونا بمنمللللا اسللللتعمل  املقابللللم عنلللد اقلدللللا للعلللللو املركللللا ا
عنلللللدما اقلللللل  العللللللو اعأللللللا معلللللردا. و لللللد ي لللللون ملللللرد  للللل ا  Aaronالعراأللللللي 

االنللت ف  للو الر بلل  ة التممملل  بللأل العلمللأل أي سشللعار القللار  بللأن  للارون ة 
عبلللارم اأنللل   لللارونا شللل   رنلللر  لللآ  لللارون أنلللي موسلللى، و لللو ملحلللظ 
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 . (1)واما
م االستغراب ة   ا الصدد  لو تعاملم حمملد  آ أن ما  د يبآ التألاؤمن ب

يمللد ا  )ة الصللمغ  ا وي لي تللا( واللا  بللآ  ملل  العلمللأل امللل كورين. فقللد 
وعللل  علمدللا ة  Amram‘une fille dتللراو يمللد ا  اابنلل  عمللرانا بعبللارم 

احلاشم  مبلا فحلوا  أن املقصلود ابنل  ملن بنلات سلبط عملران، وأن لعلظ ابنل ا 
ا األلللبا ة العربمللل  سي  لللو  أو  بملللل  فكذلللا يعملللدان االاتملللا  سي القبملللل  أو اأ ا سذ

(. و ل ا  لو امللندم عمنلا الل ي اتبعلا يملد 953دون معق القراب  الدمويل  )ك.
 cette( املث تر دلا 35ا  ة التعامم م  عبلارم ااملرأم عملرانا )رمن عملران 

Amramite  لل  سن املقصللود امللرأم مللن ) لل   العمرااملل (، و للامن تعلمقللا علللى الي 
( وأ  ملللللللرر Joachim( املللللللرأم يلللللللواكمو )Anneسلللللللبط عملللللللران و لللللللي حنللللللل  )

(. و للل ا كللللا ت لللل  ة التأويلللم والي للل  ال يأللللمح بلللا ظلللا ر اللللن  19)ك.
 القررأ، اا م  عن أن التعبآ  آ مألتألاي ة العراألم .

 Femme deأمللا اللا  بللآ  فقللد تللراو عبللارم اابنلل  عمللرانا مباشللرم  

Joachim  ًأي: امرأم يواكمو( وب ل  استبدمن بالعلو القلررأ علملاً رنلر بعملدا(
ملللن أن ملللرر  لللي ابنللل   (2)عنلللا لعظلللا، اعتملللادا عللللى ملللا ورد ة بعللل  ا اااملللم

                                                           

اعتملادا علللى -( ملن الشلبدات الللإ حيللو لللبع  البلاحبأل ملن  للآ املألللمأل أن يبآو للا ة  ل ا الصلدد القللومن 1)
 ( بأل ملرر أنل   لارون وموسلى )و لي اللإ ي تلا اودلا ة  بأن  نا  نلإا ة القررن )معاذ ا  -التورام

(. واملللندم  Marie( وبللأل مللرر أ  عمألللى )وي تللا اودللا   لل ا Myriamالصللمغ  العراألللم  للتللورام   لل ا 
ال ي أن اا با ة اقد الي ات وحتلملدا يقاي بعد  االكليا، ملبلم  ل   ا  اويلم اللإ تعتملد عللى مصلدر 

 ألآ القررن وتر تا. ال ارا  حة  ة تع
كملللا أشلللار سي ذلللل  ب شلللآ ة   Apocryphes( مل يلللرد  للل ا االسلللو سال ة ا اااملللم املشللل و  ة صلللحتدا 2)

 .331معرل تعلمقا على تر   عبارم أن   ارون، حاشم  ك
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يواكمو. وواضح أن ة     الي   متحً  ظلا راً بلم احنرافلاً علن الادم الصلواب. 
بللا ع   القررامللل  أع ملللاً  فمللن اخلإلللأ املندةلللي واالحنللراف العقلللدي أن األلللتبدمن

أنر  بعملدم عندلا لعظلا ومأللمى اعتملادا عللى مصلادر  لآ سسل مم . فلكذا  لامن 
القلررن ال لرر سن ملرر  للي ابنل  عملران وأنل   للارون فدلي كملا  لامن القللررن وال 
علل م مبللا اللا  ة كتللا الللديااات ا نللر  ممللا  للال  التألللمم  القرراملل  الللإ  للي 

 املعتمد واملرا .
الللو  أن األللتعمم ا علل   بصللورهتا املألوفلل  ة اللغلل  ا انبملل  سذا واللد  سذللا

بمندلللا وبلللأل اظآاهتلللا العربمللل  شلللبا  لللوي ة اللعلللظ والرسلللو املللث ال اللللد القلللار  
صلللعوب  ة احل لللو بأيملللا عللللو عللللى مأللللمى واحلللد وسن انتلعللل  قريقللل  اإقلللا 

 العللر  وروللا بللانت ف اللغللات. وأمللا حمللث ي للون الشلل  ة تللرادف العلمللأل
ومقابلللا ا انلل  أو  شللى اخللللط وااللتبللاجل، فمللن الاللروري االحتعللاظ بللالعلو 

 القررأ م توبا باخلط ال تمين.
  

 نماذج خاصة ما األعالم وطريقة تعامل المترجميا معها 
و للتو  لل   اجلوللل  الألللريع  ملل  ا علل   القرراملل  بتنللاومن ذللوذر مللن ا لعللاظ 

دللا أوال، ل ابللين باسللتعرال بعلل  احلللاالت الللإ  لل  القررامل  امل تللل  ة علممت
علللللى قريقتللللا املعدللللودم ة اشالللللا  البلمللللغ الللللواة -فمدللللا القللللررن ال للللرر بكالللللا  

 أنبار ش صمات تار م  أو دينم  ومل ي كر ا بأواردا ذكرا صرحيا. -بالغرل
 
:  نلا    نمووذج األلاواا القرينيوة المختلو  فوي علميتهوا -أ-4
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اظ القرراملل  تعامللم معدللا املي للون تللارم علللى أيللا معللردات عاملل  كبللآ مللن ا لعلل
ومللن ل تر للوا معنا للا، وتللارم علللى أيللا أوللا  أعلل   فأبقو للا علللى حاهلللا م توبلل  
باحلرف ال تمين. ومن  ل   ا لعلاظ اجلبل  والإلا وت، علدن، اللر مو، سلةأل، 

َٰا بلور، مالل  ة ريلل   انل  املللأو .... ، علملأل، سلدرم املنتدللى، … لِييك اَمَٰاَي
اِسييييۡدَ  ِا فلننظللللر علللللى سللللبمم املبللللامن كملللل  تر لللل  العبارتللللان ا نآتللللان :

نَتَهَٰاٱ َو  اٱاَجَن  ا ولۡم 
ۡ
 . (15-14)ريتا: الواردتان ة سورم النةو لَۡمأ

ة كم الي ات الإ اعتمداا علمدا للمقارا  تر   العبارتان مبا تدمن علملا 
 Jardin de la أل ة التعبآ عن   ا املعق: من معق )م  انت ف بأل املي 

demeure/jujubier de la limite  ؛Lotus des confins/Jardin du 

refuge ؛Lotus qui marque la limite du Ciel Séjour des 

Bienheureux. سال عند ب شآ وة الصمغ  املنقح  لي   حممد يمد ا ،) 
ظلي اجل رلي أي تلراو الشلإر ا ومن ملن العبلارم عمد ب شآ سي النقم اللع 

( بمنمللا اكتعللى ب تابلل  الشللإر البللاأ، و للي ااملنتدللىا، Jujubierو لو اسللدرما )
. وكللل ل  فعلللم بعبلللارم اانللل  امللللأو ا: Al-Muntahâبلللاحلرف ال تملللين كدللل ا 

تللراو اجللل   ا ومن )انلل ( واكتعللى ب تابلل  اجللل   البللاأ )املللأو ( بللاحلرف ال تمللين 
 .Jardin d' Al-Ma'wäالعبارم كد ا : فةا ت 
أملللا ة الصلللمغ  املنقحللل  لي للل  يملللد ا  فقلللد اقلللل  العبلللارتأل تباعلللا كملللا  
. و لد يبلدو أن  نلا  Jardin d'Al-Mawâو  Sidrat-ul-Muntahâيللي: 

اتعا ا بأل الي تأل ة التعامم م  العبارتأل امل كورتأل. ول نلا اتعلاق ة الشل م 
و ر فالي تلان متباعلدتان أشلد ملا ي لون التباعلد. فب شلآ رحلر فقط، أملا ة اجلل
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ااملللأو ا بملل   النقللم اللعظللي لمللو و القللار  أن ااملنتدللىا سذللا  للو م للان مب لل  و
( حتللمط بللا حديقلل  ة ضللواحي م لل    و للو مللا أشللار سلمللا صللراح  villaفللانر )

 . (1)ة معرل تعلمقا على العبارتأل
تأويلللم الغريلللا  لللو قملللس الصلللبغ  الروحمللل  وبلللديدي أن الغايللل  ملللن  للل ا ال

الغمبملل  والنعحلل  القدسللم  الألللامم  الللإ يألتشللعدا كللم  للار  منصلل  مللن القللررن 
عاملللل  ومللللن أومن سللللورم الللللنةو الللللإ وردت فمدللللا العبارتللللان امللللل كورتان، بشلللل م 
نللاك، وذللل  بتحممللم ا لعللاظ دالالت ماديلل  حمألوسلل  تقإلل  مللا بمندللا وبللأل 

حتري  ظا ر للن  القررأ وتالمم لقلار  تر ل   الألما  من سبا. وذل  كلا
 معااما. 

-أما جلن  مرااعل  تر ل  يملد ا  فقلد أشلارت ة حاشلم  الي ل  املنقحل  
سي أن املقصللللود ابألللللدرم املنتدللللىا شللللةرم ة الألللللما   -تعلمقللللا علللللى العبللللارتأل

لمل  (. و و تعasile paradisiaqueالألابع ، و الن  املأو ا مأو  ة اجلن  )
يللوحي بللاملعق الرملل ي البلمللغ واملاللمون الغملل  العمملل  للعبللارتأل، ممللا ينألللةو ملل  
الأللماق العلا  ذي الللدالالت الروحمل  الألللامم  الل ي وردتللا فملا. واللل ي ذملم سلمللا 
حنن فمما يتعل  بالعبارتأل امل كورتأل  و تر ل  معنا لا ال النقلم اللعظلي حلف ال 

عل   اغرافمل  أو حقلار  ماديل  حمألوسل  واالعتملاد يتو و القار  أيا تشآ سي أ
عنللد التعلملل  علمدللا علللى مللا ورد ة الألللن  الصللحمح  املتللواترم، دون اخلللول ة 

 التأوي ت البعمدم. 
و نللللا  كمللللا أسلللللعنا مواضلللل  أشللللار فمدللللا القللللررن سي ش صللللمات دينملللل  أو 

 نلللا تار مللل  أو  للل  قرفلللا ملللن أنبار لللا دون ذكر لللا باالسلللو صلللراح . وا تعلللي 
                                                           

 . 511، ك.15و  14( ااظر احلاشمتأل ر و 1)
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 ب كر أربع  ذاذر من     احلاالت:
- وۡا

َ
َٰااَميييييرَااََّلِيٱَكييييياأ َٰااَخاوَِيييييي  ااَوِهَااقَۡرَيييييي  ااََعَ اََعَ

وِشييَها ر  . مل  تللل  املي للون كبللآا ة التعامللم ملل   لل   احلاللل  (258)البقللرم:ع 
وأشبا دا فمما يتعل  بالي  . ول ندو انتلعوا ة تعلمقاهتو علمدا. فدو ملب  مل 

قلللوا ة حتديلللد الش صلللم  املشلللار سلمدلللا ة اآليللل  املللل كورم، وسن كلللان أ للللبدو يتع
(، اعتملادا Abed Melekراحوا ة تعلمقدو علمدا أن ي ون  و عبمد ملل  )

( ة اصلللا اشحملللو ، و لللو Barochعللللى  صللل  شلللبمد  وردت ة كتلللاب بلللارو  )
 .(1)ا  يعد منحوال

ر لل  معللاأ القللررن ال للرر و نللا أياللا ا حللظ التعويللم ة التعلملل  لشللر  ت 
علللى مصللادر  للآ سسلل مم  و للآ موحو لل . و للو ملل  ا ال اإمللئن سلمللا، في لل  
ال تلللاب ال لللرر، مبلدلللا مبلللم التعأللللآ، ال ينبغلللي أن تعتملللد سال عللللى املعلوملللات 
الللللواردم ة القللللررن اعألللللا أو ة احلللللديث الصللللحمح أو ة  آ للللا مللللن املصللللادر 

 املقإوع بصحتدا. 
 يللل  : وسذلللا نصصلللنا املللرأم الع يللل  بالللل كر  يلللا أوال وردت ة املللرأم الع -

 صللل  يوسللل ، و لللي أقلللومن القصللل  القررامللل  وأدهللللا عللللى ا سللللوب القصصلللي 
القللررأ، و يللا حاامللا ذكللرت باودللا صللراح  ة بعلل  الي للات وة مللنت الللن  
ولللمس ة احلاشللم  فحألللا. ل سيللا أنللآا أضللمع  سي الع يلل  و للو اسللو انتللل  

 Putipharي لللون ة التعاملللم معا.فللل كر بعالللدو عللللى حاشلللم  الي للل  أالللا امل

                                                           

مللن سللورم البقللرم حمللث ذكللرت  صلل  عبمللد مللل    258( ااظلر تعلملل  دواملل  ماسللون ة ذيللم تر تدللا علللى اآليلل  1)
 كما ذكر ا  بلدا مي ون رنرون مندو ب شآ وحممد يمد ا .
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امللل كور ة التللورام. وانتلعللوا بعللد ذللل  ة تر تللا، فمللندو مللن اقلللا لعظللا كدلل ا 
Al-Azize  ة الصللمغ  املنقحلل  لي لل  يمللد ا (، ومللندو مللن تللراو حرفمللا (:

د اللا  بللآ . عنلل Excellenceعنللد ب شللآ و  Puissantمعللق ال لملل  فدللو 
ومللندو أنللآا مللن اظللر سي وظمعلل  الع يلل  عنللد فرعللون في للوا اوللا تبعللا للل ل  بللل 

Grand Intendant   كملا  لو عنلد يملد ا  ة تر تلا ا وي أوIntendant 
عند دوام  ماسون، ومعق     ال لم : امل ل  بتدبآ ا موامن العام  أو القلارو 

 على ن ارن الدول . 
ا نللآم وسن مل ت للن اقلل  حرفمللا د مقللا لل لملل  القرراملل  فدللي  فدلل   الي لل 

تر   معق جند لا سندا يتيد  من سورم يوس  اعألدا، فقلد أقلل  لقلا الع يل  
( بعللد أن تللوي تللدبآ نلل ارن مصللر كمللا يللدمن علللى 99علللى يوسلل  اعألللا )ريلل  

َٰااۡجَعۡلييِ اٱذللل   ولللا للمللل  كمللا ح للى عنللا القللررن ال للرر: ائِنِاَخييَا  ااََعَ
ۡرِض اٱ

َ
ااۡۡل ااإِن ِ . ول لن باملقابلم ال الر  مأللو ا (55)يوسل :  ٥٥اَعلِيم ااَحفِيظ 

سذ لللمس لللدينا  -ولللو بللأل ملل دواتأل-(1)للل كر اسللو امللرأم الع يلل  ة صلللا الللن 
 دلمم اقلي وال تار ي مقن  على أن اودا حقمق   و  لم  . 

ر  اللإ سل   وما ينإب  على امرأم الع ي  ينإبل  عللى الش صلمات ا نل
القررن عن أواردا مبم أني يوس  الل ي ذكلر حمملد يملد ا ، ة ملنت اللن  

ٗبيااۥ اَل ااإِنَااملياو، أاا بنمامأل وذل  عند تر تا للعبارم القررامل  :
َ
ااأ ٗٗ اَشيۡي

 oui, ce. فقلللد اقلللم  للل   العبلللارم كملللا يللللي : ا (99: )يوسللل  َكبِيييٗ ا

a un père très vieux Benjamin(.315)ك. ا  
                                                           

 .23( ااظر مب  الصمغ  املنقح  لي   حممد يمد ا ، اآلي  1)
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- ِنۡااَعۡبٗد ِنۡاا َۡۡحَ ٗااَء َتۡيَنَٰه ااِعَبادِنَا اام  نَااِمناوََعَلۡمَنَٰه ااِعنِدنَاام  اََّل 
. تر   العبارم القررام  كما  لي وذكلر بعل  املي لأل (15ال دل : ) ٦٥اِعۡلٗما

ة تعلمقدو علمدا ما اا  ة التعاسلآ ملن أن صلاحا موسلى  ل ا  لو اخلالر.  
دواملل  ماسللون ة ذيللم تر تدللا سي  صلل  يدوديلل   د لل  تشللبا  صلل  كمللا أشللارت 

 .(1)موسى امل كورم ة     الألورم شبدا  ريبا
اإِا  ٗاٱاوََجييد  اان ِ

َ
ييمۡااۡمييَرأ ه  (. هبلل   العبللارم أشللار 23: ) النمللمَتۡملِك 

القللررن سي مل لل  سللبأ، ومل يلل كر ا باودللا، واكتعللى املي للون بنقللم العبللارم كمللا 
حلللا  ل سلللو الللل ي اشلللتدرت بلللا  للل   املل للل  ة كتلللا التلللاري  و لللو  لللي دون س 

بلقللمس. و للو اسللو ذكللر  بعاللدو ة حاشللم  الي لل  ومل يلل كروا بشللأاا معلومللات 
 ذات بامن. 

و    النماذر الإ  دمنا متبم مظدرا رنر من مظلا ر تعاملم القلررن ال لرر 
عللى مغل   القصل   م  ا ع   والش صمات الدينم  والتار م . و و تعامم يركل 

والع م ا ن  م  والدينم  من ذكر ا أكبر مملا يعلق بأللرد و لار  التلاري  واخللول 
ة تعاصمم ا وا  وا لقاب خب ف ما ارت با عادم ال تا الدينمل  الأللابق . 
وملللن  نلللا األلللتإم  أن اقلللومن سن نصلللار  القلللررن ال لللرر ال تتةللللى ة اواابلللا 

والبماام  فحألا، بم   لن أن األتشلعدا أيالا حلف العقدي  والتشريعم  واللغوي  
 ة تناولا  نبار ا مو املاضم  ومواقندا وحواد، التاري  عام .

وسللللنحاومن ة اخلامتلللل  أن األللللت ل  بعلللل  النتللللارم املدملللل  واقللللي  بعلللل  
 ا سس الإ   ن اال تدا  هبا ة اقم ا ع   القررام  سي اللغات ا انبم .

                                                           

 .2من سورم ال د ، احلاشم   11( ااظر تعلمقدا على اآلي  1)



 42 

 

 خاتمة
متلل   لل   الدراسلل  املتواضللع  لي لل  ا علل   القرراملل  سي  للل   للل  ة نا

 من االستنتااات جنملدا فمما يلي:
انت ف املي أل ة التعامم م  بع  ا ع   القررام  وتردد و أحماالا بلأل -1

( وتر للللل  املعللللللق أو اشتملللللان باالسللللللو translittérationالنقلللللم اللعظللللللي )
قريقلل  واحللدم ة النقللم امللث يللتد  االسللو  ا انلل  املقابللم، وعللد  التلل ا 

الواحلللد أحمااللللا بإللللرق اتلعلللل  حللللف ة تر للل  واحللللدم    لللل ا ملللل  الألللللدول  
النألللبم  لنقللم ا علل   مقارالل  بامل واللات ا نللر  للللن  القللررأ )املعةمملل  

 والصرفم  واليكمبم  والب  م ( . 
القررامللل  رولللا  علللد  التللل ا  مندةمللل  واضلللح  ود مقللل  ة التعاملللم مللل  ا عللل  -2

 وتر   وما اشأ عنا من اضإراب وتاارب ة قرق النقم.
سسراف بع  املي لأل )وخباصل  العراأللمون ملن  لآ املألللمأل( ة االعتملاد -3

على املصادر المدودي  واملألمحم  ة اقم ا ع   القررام  وتأويم ملا أشل م 
 .مندا، علما بأن بع      املصادر منحومن موضوع باعيافدو

علللللد  مراعلللللام بعللللل  املي لللللأل خلصوصلللللم  القلللللررن ال لللللرر ة التعاملللللم مللللل  -4
ش صلمات املاضلي اللإ ح لى قرفلا ملن أنبار لا املث ذكلروا أعل    ل   
الش صللللمات صللللراح  ة مللللنت الللللن  املللللياو بمنمللللا ا تصللللر القللللررن علللللى 
اششارم سلمدو تلممحا )باستعمامن الامارر وأولا  املوصلومن و لآ ذلل  ملن 

 اللغوي  الإ تألتح  أيااً الدراس ( . ا دوات
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حاولنا أن ابأل أن انت ف املي أل ة تعاملدو م  ا عل   للمس ملرد  سي -5
حم  الصلدف  بلم  لو يلنو سي حلد ملا علن اظلرهتو للقلررن ال لرر وملو عدو 
العقللدي عاملل  مللن اشسلل  ، و لل ا املو لل  اخلعللي أو املعلللن يتةلللى ناصلل  

 ن بع  اآليات أو على تر تدا.ة تعلمقاهتو على مامو 
لللوحظ أن  ملل  الي للات الللإ انتللآت للمقارالل  تشللوهبا شللوارا واللوا  ،  -1

 للللآ أن الدراسلللل  املتأاملللل  ت شلللل  أياللللا أن  نللللا  حتألللللنا األللللبما ة تر لللل  
القررن ال رر ن من القرن املاضي )فملب  تر ل  الا  بلآ  أفالم باملقارال  

  لي   يمد ا  أفام من صلمغتدا ا وي(، بي   ب شآ والصمغ  املنقح
مملللا يشلللة  عللللى املالللي  لللدما ة ا الللا، املتعلقللل  بلللالقررن ال لللرر دراسللل  

 وتعألآا وتر  .
كللللم  لللل   امل حظللللات تللللدمن علللللى أن املي للللأل ااالللل  ماسلللل  سي حتديللللد 
مندةمللل  علممللل  واضلللح  املعلللامل ل سلللتئناجل هبلللا ة عملدلللو تعاديلللا ل ضلللإراب 

ال ي رأينلا بعل  أوادلا فمملا تقلد  ملن ا مبلل . ووضل   ل   املندةمل   والت بط
يألللللتدعي تاللللافر ادللللود البللللاحبأل املدتمللللأل بللللالقررن ال للللرر مللللن امل تصللللأل ة 
التعأللللآ و لللآ  ملللن عللللو  القلللررن سضلللاف  سي علملللا  اللغللل  واملي لللأل املشلللتغلأل 

 بي   معاأ القررن اظري  وتإبمقا.
علمملللل  الللللإ عقللللد ا مشلللل ورا جمملللل  املللللل  فدللللد وال شلللل  أن النللللدوات ال 

لإباعللل  املصلللح  الشلللري  واللللإ يعتللل   عقلللد ا مأللللتقب  سلللا   وتأللللا و ة 
االرتقا  بي   معاأ القررن ورف  مألتوا ا واشر التعلالمو اللإ يتالمندا ال تلاب 
ال رر بلغات العامل امل تلع . ومألا   منا ة   ا اجلدد الال و، اقلي  بعل  

الإ   ن االستئناجل هبا ة اقم ا ع   القررام  وة تر ل  معلاأ القلررن  النقاط
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 ال رر عام :
أع ملا كاال  -ينبغي أن يعتمد امللياو ة فدلو ألعلاظ القلررن ال لرر واقلدلا  -

عللللى القلللررن اعأللللا وعللللى الأللللن  الصلللحمح  والتعاسلللآ  -أو معلللردات عامللل 
املصللللادر المدوديلللل  واملألللللمحم  وررا  املوحو للل  املشللللدورم، وال يعللللومن كبللللآا علللللى 

 املألتشر أل املتنإعأل ممن يتحمنون العرك شحارم الشبدات والش و  .
ينبغي عد  استبدامن أع   أنر  بلا ع   القررامل  بعملدم عندلا لعظلا ومأللمى -

 Marie fille deاعتمللادا علللى مصللادر  للآ سسلل مم  فلل  اقللومن مللب  

Joachim  بن  عمرانا.حمث يقومن القررن امرر 
الللو  أن األللتعمم ا علل   بصللورهتا املألوفلل  ة اللغلل  ا انبملل  سذا واللد بمندللا  -

وبأل اظآاهتا العربم  شبا  وي ة اللعظ والرسو امث ال الد القلار  صلعوب  
ة احل للللو بأيمللللا علللللو علللللى مألللللمى واحللللد انتلعلللل  قريقلللل  اإقللللا وروللللا 

موسللللى، عمألللللى،رد ، بلللانت ف اللغللللات )وينإبلللل  ذلللل  علللللى أعلللل   مبلللم 
 يواس، أيوب س (.

سذا مل يتأكللد لللدينا تللرادف العلمللأل العللر  ومقابلللا ا انلل  أو  شللى اخللللط  - 
 وااللتباجل، فمن الاروري االحتعاظ بالعلو القررأ مرسوما باخلط ال تمين. 

االلت ا  بإريق  واحدم ة اقم االسلو اعأللا ة تر ل  واحلدم، فل  انقللا لعظلا  -
   ل اياو معنا  أو اأيت مبقابلا ا ان  املألوف ة موض  رنر.ة موض

اعتمللاد قريقلل  بألللمإ  ة رسللو ا علل   القرراملل  الللإ ال مقابللم هلللا ة اللغلل   - 
 ا انبم  )صاظ،  ود، حممد(.

عد  ختصم  ما ورد ة القررن مإلقا  آ مقملد، وكل ا علد  الل كر الصلريح  - 
وسن ذكللرت ة مواضلل  أنللر ة القللررن، سال سذا   علل   أشللآ سلمدللا تلممحللا،
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 ا تاى الألماق أو ضرورم حنوي  ذكر ا صراح . 
عللد  التعويللم كبللآا ة اقللم بعلل  ا لعللاظ القرراملل  أع مللا كاالل  أو معللردات  -

عام  على معاأ اظارر ا ة الع ي  أو  آ ا من اللغات القد   )كاش ريقم  
د س (، بلللم ينبغلللي اسلللتة   معنا لللا ة ملللب  ة ألعلللاظ مبلللم سلللةأل، مقالمللل

 العربم  باالعتماد على املصادر املعتمدم واقلا بد   وأماا  سي اللغ  ا انبم .
ا تعللللي هبلللل ا القللللدر مللللن املقيحللللات الللللإ اراللللو بللللكذن ا  تعللللاي أن تعمللللد 
مي ي القررن ال رر واملشلتغلأل بنقلد الي لات املوالودم السلت  ك ا حأللن 

ارالللو أن تأللللا و وللللو بنصلللما متواضللل  ة صلللوي املندةمللل  العامللل   مندلللا. كملللا
 لي   معاأ القررن ال رر الإ ذكراا ضرورم سعداد ا.

اإَِّلابِٱتَوۡاَوَماك اَعلَيۡاالَلِ افِيِِق  نِيب 
 
اِإَوََلۡهِاأ اهِاتََوََّكۡت 
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