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 بعض االختالفات اللغویة
 التي یقع في فخھا المترجم بین اللغتین العربیة والفرنسیة

 ) بحث مقارنات بین عبقریة كل من اللغتین العربیة والفرنسیة( 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 إشكالیة البحث
 

 :ةنبذ
 

العربیة ھذا البحث یتناول االختالفات اللغویة التي یقع في فخھا المترجم بین اللغتین        
 والفرنسیة من خالل التطبیق الخاطئ لقواعد اللغة الفرنسیة على النصوص العربیة والعكس.

 
الذین  أولئكإن الخلط بین القواعد اللغویة المختلفة ألمر متوقع جدnا عند المترجمین وخاصةً        

 -مثًال -یكون المترجم أكثر من األخرى، كأن  ھماإحدیمقھم في اللغتین بل تعمقوا في لم یوازنوا تع
للكتب  اممتازً  اقارئً أن یكون أو  ،اللغة الفرنسیةب -ال أكثر- لكنھ متحدثفي اللغة العربیة و اكاتبً 

 نصوصھا. وأفصح الفرنسیة ولكنھ غیر مطلع كفایةً على اللغة العربیة وقواعدھا وأبلغ
 

یھا یكون مصدر قواعدھا لأو إالحظ أن أغلب الكتابات العربیة المترجمة من الفرنسیة وی       
 nبیة في ترجمتھا قد یفقدھا معانیھا األدبیة التي ، بحیث إن طبق على النصوص األدابحتً  اسیاسی

 یتضمنھا النص األدبي األصلي.
 

 :موضوع البحث
 

للمعلوم والبناء للمجھول  ( البناء القواعدتھدف ھذه المقارنة إلى التعرف على بعض        
یجب التفرقة بینھا  وترتیب الضمائر في الجملة الواحدة واستخدام بعض عالمات الترقیم ) التي

یات لم یكن من لتفادي الوقوع فیھا وفي أخر ،الفرنسیة أثناء الترجمة الكتابیةفي اللغتین العربیة و
ولعل اكتشافھا یكون من نصیب المّطلع على ھذا  ر المصادر الكافیة..لعدم توف ؛نصیبنا أن نناقشھا

 البحث. 



 - 3 - 

 : األھمیة
 

نظًرا لفقر ؛ بین اللغتین العربیة والفرنسیة معرفة أبرز األخطاء التي قد یقع فیھا المترجم -
 . یھماإحداطالعھ على قواعد اللغتین العربیة والفرنسیة أو 

 
 : ھدافاأل

 
ة بخصائصھا دون التأثر بلغات العولماإلشارة إلى مدى أھمیة احتفاظ اللغة العربیة  -

 كاللغة الفرنسیة.، األخرى
 اإلشارة إلى أھمیة الرجوع إلى القرآن الكریم باعتباره أھم مرجع عربي بالغي.  -
 أسباب بعض القواعد النحویة في اللغتین العربیة والفرنسیة.بالبرھنة  -
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 مقدمةال
 
 
 

ل الفنون كل إنسان ھو نموذج مصغر من حضارتھ، وكل حضارة تمثل وتتوارث بفض       
لغتھ، ولكي یتمیز كل إنسان عن اآلخر  عنصر حضاري یمثل ھویة اإلنسان ھو واآلداب، وأھم

كان البد وأن تختلف الحضارات، واختالف الحضارات سبب كاٍف جدا الختالف اللغات، فلو 
أثر طباع وتضاریس أرضھ وبالتالي تت منطقتھالحظنا لوجدنا أن كل لغة شعب تتشابھ مع مناخ 

 اإلنسان الساكن ھناك.
 

اد الطباع یسكن مناطق صخریة وجبلیة وصحراویة نجد العربي ح ،على سبیل المثال       
وفي المقابل نجد اللغة  ، في مناطق قلیلة ساحلیة وسھليالیسودھا مناخ صارم ال یكون محایدًا إ

العرق ، ف-في الغالب-على نطق جمیع األصوات  االعربیة كذلك لغة حازمة واللسان العربي قادرً 
 على إتقان جمیع اللغات. قدراألالعربي ربما ھو 

 
 "اإلیدیولوجیة"حیث تتأثر فیھا جمیع العوامل  ا،سیآونموذج آخر نراه في شعوب شرق        

ناسب بشكل كبیر مع تضاریسھم تفنرى أدیانھم السیخیة والبوذیة والھندوسیة ت ؛ببعضھا البعض
وعلى لغتھم  ،مما یؤثر على طباعھم ،علیلةالنسمات الذات الزراعیة ومناخاتھم  السھلة المائیة

 كثیرة. أحرفھاوإن بدت ، دودةحالتي تكاد تنحصر في أصوات م
 

یحافظ كل شعب على تمیزه عن ل ،احتفاظ كل لغة بخصائصھا ةمن ھُنا نشیر إلى ضرور       
 . البیولوجيرغم تطابق التكوین ؛ فإنھا لمیزةُ بشریة، أن نختلف اآلخر

 
ترجمة نصوص بین  تتطلّبالفصول الدراسیة السابقة موادًا في الترجمة وبحكم تناول        

على ، مستندًا على اللغتین العربیة والفرنسیة ركز اھذ بحثنااللغتین العربیة والفرنسیة، فإن 
على بعض المواقع و ،عربیة تأخذ القرآن الكریم كمرجع رئیس لدراسة اللغة العربیة راجعم

 اإللكترونیة.
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بال شك، ولكن العربیة بشكلھا جذر واحٍد من  في األصل العربیة والفرنسیة اناللغت تنحدر       
تعد اللغة  -ألقلبالنسبة إلى العربي على ا-ا عمر الفرنسیة الحدیثة. وربما األخیر یفوق عمرھ

ما جاء بھا ھو القرآن الكریم الذي ما زال على شاكلتھ األولى وأفصح األثرى، وأبلغ  اللغةالعربیة 
 قرنًا.  ١٤منذ 

 
لذا، وألن المترجم إنسان یمثل حضارتھ ولغتھ الخاصة، كان من الواجب على العربي        

وفق قواعد العربیة األصوب واألبلغ دون تأثره باللغة  األم ترجمة النصوص األجنبیة إلى لغتھ
 .مع لغتھ ارتھ، وبالطبع كذا ھَو حال الفرنسيالدخیلة على حض

 
نقاط االختالف بین اللغتین العربیة والفرنسیة التي صادفتھا أثناء  أبرزأستعرض ھنا        

 خوالتي كادت أن توقعني في فلغتین على مدى ما یقارب العامین، ترجمتي للنصوص بین ال
 لغة من اللغتین على حساب األخرى.عبقریة كل 
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)1( 

 
 للمجھول بناءال

La Voix Passive 
 
 

 
، وتختلف ھذه 1بعض اللغاتدھا فتقتمیزة لغویة ل voix passiveللمجھول  بناءإن ال       

یُبنى المجھول من الفعل نفسھ وكفعٍل  األولىالفرنسیة، ففي عنھا في العربیة  فيالقاعدة النحویة 
فاألصل ؛ ال نذكر أبدًا الفاعل في الجملةوحین نقولھا فإننا ، "ةالتُّفاح تأُِكلَ : "، فنقولمبني للمجھول

 . : "فالن أكلھا"سأل عن ھویتھ فنُجیبفي اللغة أن نكتفي بنائب الفاعل إلى أن نُ 
 

یقع فیھ الكثیر وال وجود لھُ في النصوص  االنصوص العربیة الحدیثة خطأ شائعً  ونجد في       
، وھو -كاإلنجلیزیة والفرنسیة-ة العربیة بتأثیر لغات العولمة العربیة القدیمة، وھو دخیل على اللغ

 ،-المتحدث غالبًا لتخفیف النطق على لسان-أن یُستَغنى عن المبني للمجھول بأفعال مساعدة 
استُثِمَرت ( بدًال من ،"تم استثمار األموال"ویَِّن الوزیر)، (عُ بدًال من  ،فیُقال: "تّم تعیین الوزیر"

 .)األموال
 

 : ، حیث كتبمقاالت في التصحیح اللغويویؤیّد ذلك عبد الرحمن السعید في 
 
مت (ت :، نحو)مصدر الفعل المراد ذكره"+"تم مساعدالالفعل (یستخدم بعض الكتاب أسلوب "      

تمت مخاطبة ( و)، أخبرت المدیر بما تم التوصل إلیھ(و ،)الموضوعجرت دراسة ، أو()دراسة المعاملة
  .)تمت معالجة القضیة(و) الجھة الفالنیة

 
یعتمد على إدراج فعل مساعد للوصول إلى الفعل المراد ذكره. ؛ على العربیة ب دخیلوھذا أسلو       

 : فعل المساعد نحویزیة حیث یذكر الوظني أن منشأ الخطأ یرجع إلى التأثر باللغة اإلنجل
 It has been discussedتمت دراسة المعاملة =  -
  It has been reached  تم الوصول إلى ... =  -

 
                                                
1 The World Atlas of Language Structures Online 



 - 7 - 

واالعتراض ھو أنھ لیس ھناك فعل مساعد في اللغة العربیة، بل یُتَعامل مع الفعل مباشرة، وإن        
ة یوم اجتمعت اللجن(: فتقول فيللمجھول؛ كان الفاعل مجھوًال أو ال یراد ذكره فیُستخدم الفعل المبني 

 "..."اجتمعت اللجنة یوم السبت ودُِرَست المعاملة": السبت وتمت دراسة المعاملة)
 

 : في مدونتھ قائًال ، شاعر یمني، محمود قحطانلك ویؤكد ذ
 

و(تم)  م)الفعلین (قامن أكثر األخطاء اللغویة الشائعة التي یقع فیھا حتّى كبار الكتاب ھي استخدام "      
 لة ذلك: في غیر موضعھما، ومن أمث

 بالتعلیق على كالمي. قام صدیقي  -
 تّمت إقامة حفل للخّریجین. -

 
؛ ذلك ألن استخدام ھذین أن نقول: "علّق صدیقي على كالمي" و"أُقیم حفل للخریجین"والصواب        

 اإلنجلیزیة. الفعلین بھذه الطریقة جاء نتیجة التأثر بالترجمة من اللغة
  

مثل  ) فھو یُستخدم كفعل مساعد، والعربیة لیس فیھا أفعال مساعدةففیما یتعلّق بالفعل (قام       
ربیة لم تعرف ) فھو یُستخدم عوًضا عن استخدام الفعل المبني للمجھول، والعاإلنجلیزیة. أما الفعل (تم

 " ھذا التركیب أیًضا.
 

أو المنشأة  ،لعربیة الحدیثة المترجمة من اللغات األخرىوعلى الرغم من أن النصوص ا       
(ِقبَل) أو (عن  منفي الجمل المبنیة للمجھول بعد  تذكر الفاعل ،لعربیةفي األصل باللغة ا

التعبیرین في جمٍل مبنیة للمجھول.  ذینإال أننا لم نجد نصوًصا قدیمة تحتوي على ھ، )طریق
رجمة َحرفیة جاء كت -دا في النصوص السیاسیة اإلخباریةجلشائع ا- ویظھر لنا أن ھذا االستخدام

والذي ال یعیب اللغة اإلنجلیزیة بعكس اللغة الفرنسیة التي ال تستخدم ) byللتعبیر اإلنجلیزي (
 إال في حاالت معینة. (par)مقابلھ 

 
میزة  فیھ ذُِكرت ،طاء الشائعة في استخدام األفعالاألخنجد مقاًال بعنوان  BBCموقع وفي        

من مزایا الكتابة اإلخباریة أو الصحفیة وھي استخدام الفعل المبني للمجھول قدر المستطاع، وما 
في الجملة المبنیة للمجھول رغم ذكر  )مقال إشارة الكاتب إلى استخدام (من ِقبَللفتني في ال

 : الفاعل، حیث قال
 

ستخدم الفعل المبني للمعلوم في الصیاغة اإلخباریة ألنھ أكثر مباشرةً، وال یستخدم المبني "یُ       
دَ من ِقبَِل الحكومة اإلسرائیلیةیَُصح أن یُقال مثًال: "للمجھول إال استثناًء. فال  . "وھو األمر الذي ُحدِّ
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لوب أكثر رشاقة وأسھل في األس ، وھذاالذي حددتھ الحكومة اإلسرائیلیة" وھو األمرفالصحیح أن یُقال: "
 " اآلداء.

 
وبینما یكون البناء للمجھول في اللغة العربیة غالبًا على صورة فعل، نجده في اللغة        

 ، أي:    ”La pomme est mangée“: ا بالصفة في تركیب الجملة. فنقولالفرنسیة شبیھً 
) ُ إن التفاحة ( :أي،  ”La pomme est rouge“، تماًما كتركیبة الجملة التالیة: )ِكلَت التفاحةأ

في - (mangée) دإال أنھ ال یجوز في اللغة الفرنسیة أن نع، حیث أنھا موصوفة ھُنا، )حمراء
في الجملة الثانیة، بل إنھ نمط   (rouge)كلمة في حالالكما ھو  adjectifصفةً  -الجملة األولى

 .êtreویفید البناء للمجھول عندما یُسبق بالفعل المساعد كاَن   participe passéیطلق علیھ
 

ورغم ھذا االختالف بین اللغتین العربیة والفرنسیة في استخدام المبني للمجھول، إال أنھ        
لیس الفخ الحقیقي، فلكل لغة مسمیات النحو الخاصة بھا، ولكن الفخ الحقیقي برأیي ھو عندما ال 

 عندما یكون الفاعل مجھول الھویة، وھذه الول قیمة في النصوص العربیة إیكون للمبني للمجھ
الة غیاب الفاعل عن معرفة إنما ھي قاعدة فرنسیة تفّضل عدم استخدام المبني للمجھول إال في ح

 . 2الكاتب
 

 : ، وھي كالتاليمواضع الستخدام المبني للمجھول ةذُكرت ثالث Canal Blogموقع  ففي
 

 Trois mille voitures ont été“: أن یعطي أھمیة للفاعل، فیقولفي اتب لعدم رغبة الك -
vendues ce mois en Espagne” بیعت ھذا الشھر في أسبانیا ثالثة أالف (: ، أي

  . )سیارة
: ي، أ ”Les bijoux ont été volés samedi soir“: الكاتب ھویة الفاعل، فیقوللجھل  -

 . )سُِرقَت الجواھر في لیلة السبت(
، ”Les voleurs seront arrêtés“: للجمیع، فیقول اجدnا أو معروفً  اضحً لكون الفاعل وا -

 .)سیُقبَض على اللصوص(: أي
 

بس في ھذا األمر جزًءا من نقتستخدام المبني للمجھول، وتكثر أغراض ا وأما في اللغة العربیة
فیھ بیّن ، شرف الدین الراجحي لمؤلفھ المبني للمجھول وتراكیبھ وداللتھ في القرآن الكریمكتاب 

 :دالالتعدة مواضع عدة للمبني للمجھول وب
 
 
 

                                                
 ویكیبیدیا (العربیة)، فعل مبني للمجھول. 2
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 أغراض معنویة.و اض لفظیةأغر لنحویون أغراض حذف الفاعل إلى[و]قد قسم ا"     
 :أما أھم األغراض اللفظیة

 
 : مثل قول عنترةإقامة الوزن؛  -

 مالي، وعرٌض وافٌر لم یُكلَُم         وإذا شربُت فإنني مستھلك    
 :لبید بن ربیعة مثل قولتوافق القوافي؛  -

 وال بدَّ یوًما أن تُردَّ الودائعُ          وما المال واألھلون إال ودائُع 
 :مثل قول بعض الفصحاءتقارب األسجاع؛  -

 من طابت سریرتھ ُحِمدَت سیرتُھ.
 .}ِقبُوا ِبِمثِل ما عُوِقبتُم ِبھفَعَا مَوِإن َعاقَبتمثل قولھ تعالى: {اإلیجاز؛  -

 
 :عنویةمأما أھم األغراض ال

ُجل"الجھل بالفاعل؛  -  .. مثل قولك: "قُِتَل الرَّ
 "ِتَل زیدفاءه وتستره خوفًا علیھ، مثل قولك: "قُ : وھو أنك تعرف الفاعل ولكنك تقصد إخاإلیھام -

 وال تذكُر القاتل ألنھ قریب لك خوفًا علیھ. 
كّال قولھ تعالى: {فتترفّع عن ذكر الفاعل، مثل..  : وذلك إذا كان المفعول بھ حقیًرالتعظیم الفاع -

. فالفاعل في األفعال السابقة ھو }.وقولھ تعالى: {َوِجيَء یَوَمئٍذ ِبَجَھنَّمَ  ،}ذا دُّكِت األرُض دكnا دًكnاإ
 ومجيء جھنّم...مقام العزة (لفظ الجاللة) ولم یذكر بجوار المفعول وھو دَّك األرض 

، -رضي هللا عنھُ - ن المفعول جلیل القدر، مثل قوِلَك: "طُِعَن عَُمُر": وذلك إذا كاتحقیر الفاعل -
        "قُِتَل الحسین بن علي: "وقولك، -رضي هللا عنھ-لَج الذي طعنھ إجالًال لعَُمَر ولم تذكر العِ 

 . -رضي هللا عنھ-بن رباح"  ل"أوذَي بالو، -رضي هللا عنھما-
بل یكون متعلّقًا السامع ال غرض لھ في ذكر الفاعل،  : وذلك إذا كانمراعاة غرض السامع -

 ر، أو أن الفاعل ال یھمھ في شيء..بالمفعول ال غی
 اُس ُضِرَب َمثَلٌ یَا أَیُّھا النَّ : {}.. وقولھ تعالىأَحَسِن ِمنَھاَوِإذَا ُحیّیتُم ِبتَِحیٍَّة فََحیُّوا بِ : {قولھ تعالىمثل 

 )22"(فاْسَمعُوا}..
 

القرآني: أبحاث في مناھج دراسات في تفسیر النص كتاب في  المؤلفینویؤكد ذلك مجموعة من 
 : ھمبقول ،الجزء األول - التفسیر

 
[و]من األسالیب التي كثر استخدامھا في القرآن الكریم العدول إلى الفعل المبني للمجھول "     

واألفعال المبنیة للمجھول كثیرة جدnا في القرآن الكریم. وقد بوصفھ ظاھرة أسلوبیة مطردة. 
أورد الباحث معجم األفعال المبنیة للمجھول في القرآن. وأدرج فیھ أكثر من سبعمائة موضع من 

 استخدام أسلوب المبني للمجھول في اآلیات القرآنیة.
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ة عن ذكر الفاعل، وحصرھا وقد تعرض الباحث تبعًا ألھل اللغة إلى بیان أغراض التعدی       
 في مجموعتین: 

 
 األغراض اللفظیة وتشمل قصد اإلیجاز وإرادة السجع وإقامة الوزن. -
ھام وتعظیم الفاعل ی: العلم بالفاعل والجھل واإلراض المعنویة وتضم عدّة موارد، مثلاألغ -

 )271( "والخوف على الفاعل وقصد العموم. وتحقیر الفاعل والخوف من الفاعل
 

أو  ،المبني للمجھول من خالل بحثھفوني على دالالت نكااطالع المترجم العربي الفرلذا ف       
ستخدام المبني یؤھلھ ال ،قراءتھ الكتب العربیة البلیغة القدیمة والكتب الفرنسیة أكادیمیة اللغة

لھ في المراد إیصا دون اإلجحاف بحق المعنى ،سلیمة النحووللمجھول بطریقة مناسبة وجمیلة 
 النص األساسي.
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)2( 

 
 للمعلوم بناءال

La Voix Active 
 
 

 
، فھو أسلوب رئیسي إلیصال الفكرة المعقدة voix activeال تخلو لغة من البناء للمعلوم        

والبسیطة على حد سواء وفي كل األزمنة، وھو األصل وما بُِنَي للمجھول شُذَّ عن األصل، ولھ 
 أسبابھ كما ذكرنا فیما سبق. 

 
أخرى، ونحن ھُنا إلى تركیبًا واسًما من لغة تختلف صفات القواعد  -كما ذكرنا-إال أنھ        

والفرق بین قاعدة المبني للمعلوم في كل منھما،  ،-العربیة والفرنسیة-بصدد مناقشة لغتین اثنتین 
 وعما إذا كان ھناك خطأ یقع بتأثیر من لغة على حساب األخرى. 

 
 passéعندما یكون المبني للمعلوم ماٍض على أحد النمطین التالیین ،في اللغة الفرنسیة       

composé  أوplus-que-parfait ، إلى فعل مساعد، فمثًال  -لفعلتصریف اعند – یحتاجفإنھ
 Il m’avait“: .. أو نقول)طرَح عليَّ سؤاالً (: أي، ”Il m’a posé une question“ :نقول

donnée ce livre”  ،طَرَح (مصّرفین كال الفعلین  )،كان قد أعطاني ھذا الكتاب(: أيposer (
 وكذا الحال عندما یكون المبني للمعلوم مستقبًال قریبًا،  avoirبمساعدة الفعل) donnerأعطى (و

futur proche  إلى مساعدة الفعل ذھَب  عندھافإننا نحتاجaller لنُفید المستقبل، فنقول :     
“Je vais acheter la robe blanche”سأبتاع الفستان األبیض(: ، أي( . 

 
فوني عند الترجمة إلى العربیة ھو أنھ یستخدم نكایقع فیھ المترجم العربي الفري والخطأ الذ       

قام أخي ": ج أبدًا إلى أفعال مساعدة، فیقولأحیانًا الطریقة ذاتھا في اللغة العربیة التي ال تحتا
سنقوم بالبحث عن )، أو یقول: "نصب أخي الخیمة(: نصب الخیمة"، في حین أن الصواب ھوب

 .)سنبحث عن المجرم(نما الصواب ھو: ، بی"المجرم
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 : في مدونتھ قحطانالشاعر محمود ونستشھد على ذلك مجدّدًا بما كتبھ 

 
والعربیة لیس فیھا أفعال مساعدة مثل  ) فھو یُستخدم كفعل مساعد،فیما یتعلّق بالفعل (قام[فـ]"...     

 " اإلنجلیزیة.
 

 بقولھ: مقاالت في التصحیح اللغويفي عبد الرحمن السعید ویؤكد ذلك مرة أخرى 
 

(قامت  :عد+اسم+حرف جر+مصدر الفعل المراد)، نحوفعل مسا"یستخدم بعض الكتّاب أسلوب (     
 ).تقوم بالتباحث مع الجانب الفالني) و(على الوزارة أن اللجنة بتنفیذ األمر) و(قام المدیر بافتتاح المركز

 
جملة. ) فعل مساعد ودونھ ال یكتمل بناء الیوحي أن الفعل (قامألن التركیب وھذا أسلوب دخیل؛        

 :وھذا غیر صحیح؛ إذ تقول في
 ."ت اللجنة األمرنفذ": (قامت اللجنة بتنفیذ األمر) -
  .""افتتح المدیر المركز: (قام المدیر بافتتاح المركز) -
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)3( 

 
 الضمائر

Les Pronoms 
 
 
 

قوانین یجب  -التي ال تخلو منھا الجمل العربیة وال الفرنسیةو- pronomsللضمائر        
وي على ضمائر ظاھرة أحیانًا ومستترة أحیانًا، تمراعاتھا. ومن المعروف أن الجمل العربیة تح

 . سترھاوبعضھا متصل وآخر منفصل، بینما تظھر الضمائر دائًما في الجمل الفرنسیة وال یجوز 
 

نود أن نفرق بدایةً بیَن أنواع الضمائر العربیة والفرنسیة، ففي العربیة ھناك كما قلنا        
ضمائر ظاھرة ومستترة، وتنقسم الظاھرة إلى منفصلة ومتصلة، بینما تنقسم المستترة إلى واجبة 

نصب االستتار وجائزة االستتار، كما تعود فتنقسم الضمائر المنفصلة إلى ضمائر رفع وضمائر 
 . رفع كذلك وضمائر نصب وجربینما تنقسم الضمائر المتصلة إلى ضمائر 

 
أما في الفرنسیة فتتعدد أنواع الضمائر، وبعضھا یقابل في العربیة أسماء الوصل وأسماء        

 pronomsالحال وضمائر ،pronoms personnelsضمائر الشخصیة الالظرف، لنجد 
adverbiaux،  والضمائر النسبیةpronoms relatifs،  والضمائر االستفھامیةpronoms 

interrogatifs،  وضمائر الملكیةpronoms possessifs،  والضمائر التوضیحیةpronoms 
démonstratifs -والضمائر غیر المحددة  ،-تقابل في العربیة أسماء اإلشارة والتيpronoms 

indéfinis  - والضمائر الرقمیة ،-بعض التوابعوالتي قد تقابل في العربیة pronoms 
numéraux . 

 
ھو ترتیب  ،لط بینھما فیھاخوعدم الجب مراعاتھا في اللغتین تأھم القوانین التي أما عن        

تحري الدقة في  إن اجتمع بضمیر آخر كان من الواجبالضمائر في الجملة، حیث أن الضمیر 
 مكانھ وفق نحو اللغة المستخدمة. اختیار
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 :ویكي الكتبفي الجملة الفرنسیة بحسب  الضمائر الشخصیةفي الجدول التالي نبین ترتیب 

 

 ضمیر الفاعل
 )(أو اسم علم

 المفعولر ضمائ
 )عاكس/ مباشر/ غیر مباشر( 

ر ضمائ
  لمفعولا

 )مباشر(

 ارمیض
 المفعول

 )مباشر(غیر 

ضمیر 
 الحال

ضمیر 
 الحال

je/ tu/ 
 il, elle ou on/ 
nous/ vous/ 
ils ou elles 

me 
te 

nous 
vous 
se 

le 
la 
l’ 

les 

lui 
leur 

y en 

 
والقاعدة العربیة توجب تقدیم المتصلة، النصب ضمائر ویقابل ذلك في العربیة ترتیب        

لذلك نقدّم المتكلم على  األخص على غیر األخص، واألعرف على غیر األعرف، المفعول ضمیر
 :ویكیبیدیاكما جاء في  المخاطب، والمخاطب على الغائب، والمتكلم على الغائب،

 
أخص وأعرف من ضمیر الھاء، ألن الكاف للخطاب والھاء  فـ]ضمیر الكاف في (أعطیتكھ)["     

میر الیاء فض من ضمیر الغائب، وكذلك الحال في (وھبتنیھ)للغائب، وضمیر المخاطب أخص وأعرف 
 "للغائب. أخص وأعرف من ضمیر الھاء ألن الیاء للمتكلم، بینما الھاء

 
في حین یجوز تقدیم الغائب والمخاطب على المتكلم وتقدیم الغائب على المخاطب إذا كان        
 ). ، نحو: (أعطیتَُك إیاهُ وأعطیتھ إیاكَ ضمیرین ضمیر نصب منفصلأحد ال

 
 : ، حیث قالمؤلفھ عبد هللا الفوزانللیل السالك إلى ألفیة ابن مالك دكتاب ویؤكد ذلك ما جاء في 

 
میر المخاطب : أن ضمیر المتكلم أعرف وأشد تمییًزا لمسماه من ضمیر المخاطب، وض"القاعدة     

حدھما وعلى ھذا فإذا اجتمع ضمیران منصوبان واختلفا في الرتبة بأن كان أ .أعرف من ضمیر الغائب
 :فلھما حالتانأخص من اآلخر 

 
عرف على غیره، تقول: "الكتاب أعطیتكھ" : أن یكونا متصلین. فیجب تقدیم األاألولى -

على غیر األعرف فیھما؛  –الكاف في األول والیاء في الثانيوھو -و"أعطیتنیھ" بتقدیم األعرف 
 ألن الكاف للمخاطب والیاء للمتكلم والھاء للغائب.
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یتك إیاه" الكتاب أعطوغیر األعرف؛ فتقول: "وز تقدیم األعرف : أن یكونا منفصلین. فیجالثانیة -
 )99("اللبُس.. فیلزم تقدیم األعرف... ، إال إذا ِخیفو"أعطیتھ إیاك"

 
ة عند التعداد أو التوكید، وتنطبق قاعدة تقدیم األعرف كذلك على ضمائر الرفع المنفصل       
 ).(أنت) و(أنت) أعرف من (ھو "أنا وأنَت وھَُو"، حیث أن (أنا) أعرف من: فنقول

 
لمؤلفھ علم الدین  النحوي في المفّضل شرح المفّصلقضایا الخالف وفي ذلك، ما جاء في 

 :السخاوي ومقدمھ عبد هللا السنتریسي
 
[كما] أرى ترجیح الضمیر على العلم؛ ألنھ رأي سیبویھ؛ وألن السخاوي عبر عنھ بمذھب أكثر النحاة، "

 ثم العلم ثم ضمیر الغائب ثم المشار ثم المنادى ثم على المخاطب في األعرفیةضمیر المتكلم وتقدیم 
 )77( "الموصول...

  
}، كُن أَنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ اسلمخاطب على الغائب ھو قولھ تعالى: {وخیر مثال في تقدیم ا       

الحال في قولھ حیث أن الضمیر الذي قد یحل محل {َزْوُجَك} ھو ضمیر الغائب (ھي)، وكذلك 
 .حیث یحل الضمیر (ھو) محل {أَُخوَك} }ياْذَھب أَنَت َوأَُخوَك ِبآیَاتِ تعالى: {

 
> - > غائب-(مخاطب : یكون الترتیب كالتاليفالفرنسیة تعداد الضمائر المنفصلة أما في        
  :كما في )؛أناوھو وأنَت ( :، أي”toi, lui et moi“: وذلك من باب الذوق واألدب؛ فنقول، )متكلم

“Elle et moi aimons la mer”ھَي وأنا نحب البحر (: ، أي.( 
 

خطأ ھو  في ترتیب الضمائر وأكثر ما قد یقع فیھ المترجم المبتدئ من العربیة إلى الفرنسیة       
         في خطأ ترجمة الجمل الفرنسیة ن المترجمیتقدیم المتكلم على المخاطب، بینما یقع أغلب 

 لمتكلم.بتقدیم المخاطب على ا -واإلنجلیزیة-
 

ن )، حیث یقدّم الفرنسیوفصلة الفرنسیة واالسم (العلمونشیر أیًضا إلى ترتیب الضمائر المن       
ان”Alice et toi êtes invités“اسم العلم على الضمیر، لیقولون:  ، )، أي: (ألیس وأنَت مدعُوَّ

، وقد أكد متكلم والمخاطب على العلم؛ فنقول: "أنا وأحمد قادمان"بینما في العربیة یقدّم ضمیرا ال
 : ما اقتبسناه سابقًا ھذه القاعدة

 
 "...[و]تقدیم ضمیر المتكلم على المخاطب في األعرفیة ثم العلم ثم ضمیر الغائب"     
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)4( 
 

 عالمات الترقیم
La Ponctuation 

 
 
 

بدیل نبرة المتكلم، ومن خاللھا یمكننھا التمییز بین  ھي  ponctuationعالمات الترقیم       
رجم الكاتب ھو فخ عالمات الجملة اإلنشائیة والجملة الخبریة، ولعل أكثر ما قد یقع فیھ المت

  .حیث تختلف كثیًرا من لغة إلى أخرى ؛الترقیم
 

في  - point d’intérrogationكعالمة االستفھام - بعض عالمات الترقیم یتطابق استخدام        
فوني نكاالفرالمترجم  لطالتي قد یخ ترقیم أھم عالمتي اللغتین العربیة والفرنسیة، لذا سنذكر ھنا

 الفرنسیة. ا فيما في العربیة واستخدامھماستخدامھ بین
 
 

 : الفاصلة
 

في اللغة العربیة للفصل بین الجمل القصیرة التي تكمل معنى  virguleتستخدم الفاصلة        
إنھا امرأة فاضلة، تقف مع الحق وتعارض الباطل، امرأة ، نحو: (أو تشّكل فكرةً واحدة واحدًا

تحت  )، حیث أن الجمل القصیرة ھذه تندرجویلتمس القریب بساطتھا. ،ب مغرورةیحسبھا الغری
القصیرة في الفقرة الواحدة، نحو:  ، وبین الجمل"وصف المرأةوھي " معنى واحد أو فكرة واحدة

وبین أقسام الشيء الواحد           ,)الشمس حارقة، والطیور تغرد، واألشجار مصفّرة.السماء صافیة، و(
وبعد لفظ المنادى، وبین القَسم لبشُر المدَن، والقرى، والبوادي.)، یسكن ا، نحو: (-كالتعداد مثًال -

وبین الشرط  ..،.سبیل المثال ومنھا وكما في نحو ومثل وعلىكلمات التمثیل: وجوابھ، وقبل 
 3وجزائھ، وقبل البدل وبعده، وقبل الجملة االعتراضیة وبعدھا.

 

                                                
 ُملخص من ویكیبیدیا (العربیة)، عالمات الترقیم. 3
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 وھو  ا،ناقصً ا وقفً   الترقیم وعالماتھ في اللغة العربیة في كتابھ أحمد زكي باشا ویسمي ذلك       
 )14(" یًال جدnا، ال یحسن معھ التنفس.یكون بسكوت المتكلم أو القارئ سكوتًا قل الوقف الذي" 
 

                 : الجمل الوصفیة لألحداث، كأن نقولوأما في اللغة الفرنسیة، فتوضع الفاصلة بین        
"Je suis allé chez lui, j’ai frappé à la porte, personne ne l’a ouverte!  " ،       

        وللفصل بین العبارات التي تبدأ بتكرار )، لھ، طرقُت الباب، لم یفتحھ أحد!ذھبُت إلى منزأي: (
 ,Je n’ai pas ni de stylo, ni de crayon “: ، على سبیل المثال) أكثر من مرتین niَوال(

ni de cahier.ن لك( قبلو  )،.احبر، وال قلَم رصاٍص، وال دفترً  ال أملُك ال قلمَ (  :" ، أي
mais( و)ألن car ( ،ستھاللیة لشد انتباه بعد العبارات االووبعض كلمات الوصل األخرى

وبین )، ، أي: (أنا، لیست لدي أدنى فكرة”.Moi, je n’ai pas aucune idée“: القارئ، نحو
"، .Mes textes modifiés, je les publiera directement": حدثین متتابعین فوًرا، مثل

، -كما في العربیة-والبدل ل االعتراضیة )، وللجمأي: (نصوصي ُمحّررة، سأنشرھا مباشرةً 
 4.ابتاریخھ األحداثتوثیق  المذكور فياسم مكان  وبعد ولذكر القائل وسط قولھ،

 
 

 :الفاصلة المنقوطة
 

: بین جملتین الثانیة منھما سبب مواضع عدة، فلھا point-virgule أما الفاصلة المنقوطة        
قول األولى أو األولى منھما نتیجة الثانیة، وبین الجمل المعطوفة على بعضھا لغرض واحٍد، نحو 

، وللمقارنة بین مؤمن؛ إذا رأى فیھ عیبًا أصلحھ."المؤمن مرآة ال": -رضي هللا عنھ-أبي ھریرة 
رة، وقبل الجملة المؤ تفصیل ونحوه، وقبل الجملةجملتین أو المشابھة، أو لل  دة. كِّ الُمفّسِ

 
وقفًا كافیًا، و"یكون بسكوت المتكلم أو القارئ سكوتًا یجوز معھ  زكيأحمد ویسمي ذلك        

 )16( التنفس".
 

ن اا مرتبطتموالفاصلة المنقوطة في الفرنسیة تستخدم للفصل بین جملتین مستقلّتین ولكنھ       
 Le temps contenue; tout se ":كما في، -اكان ضعیفً وإن -ببعض ارتباًطا منطقیnا 

passe."،  .جملة تامة وجملة تتبعھا )، وللفصل بین أي: (الوقت یمضي؛ كل شيء ینتھي
شیئین متضادین أو مختلفین متفرعین  ، وللفصل بین جملتین تعبران عنadverbeبحال مبدوءة 

إیطالیا؛  أنا ذاھٌب إلى"، أي: (  .Je vais en Italie; il va au Liban": من فكرة واحدة، نحو

                                                
4 http://www.la-ponctuation.com  
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،     -بدًال من النقطة-من األولى إلى ما قبل األخیرة  )، وفي نھایة فقرات التعدادھو ذاھٌب إلى لبنان.
 : فنقول ،، نعدد ألوان العلم الفرنسيعلى سبیل المثال

 
 

“Couleurs du drapeau français: 
O – rouge; 
O – bleu; 
O – blanc.” 
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 الخاتمة
 
 
 

بین  الفرانكفونيلو أردنا أن نعدد جمیع األخطاء المتكررة والتي یقع فیھا المترجم العربي        
اللغتین الفرنسیة والعربیة الستغرقنا ذلك كتابًا كامًال، وما ھذا البحث إال نموذًجا مبّسًطا لما قد 

 .الشائعة التي ینبغي للمترجم أن یضعھا نصب عینیھ ءتكون أھم األخطا
 

نحو : تقدیم الضمیر الغائب المتصل على اسم العلم الذي یعود علیھ الضمیر،  -أیًضا-فھناك        
ً في اللغة العربیة وقاعدة في اللغة الفرنسیة، و(ومن جانبھ، قال الرئیس)،  ھناك والذي یعد خطأ

ً إلى" considérer" الفرنسيالفعل ترجمة خاطئة ألفعاٍل ك (اعتبََر) في حین أن  الُمترجم خطأ
في غیر موقعھ في اللغتین، وغیرھا من  adverbeالحال  )، وكذلك وضعالصواب ھو (عدَّ 

أو -ترجمة من الفرنسیة واإلنجلیزیة في الكتب العربیة الممألُوفًا جدnا األخطاء التي صار وجودھا 
 والنصوص الفرنسیة المترجمة من العربیة.   ، وفي الكتب-حتى عربیة األصل

  
جب ، والفرانكفونيأو القارئ الجید  یكون النص الفرنسي مقبوًال من القارئ الفرنسي ولكي       

   على المترجم أن یتحرى الدقة في قواعد اللغة الفرنسیة متجّردًا تماًما من قواعد النص العربي 
 فرنسیnا.  ھكاتبكما لو كان  النص العربي ولكنكاتب ینقل إحساس ، ل-الذي ھو بصدد ترجمتھ-
 

لغات الجذر الالتیني عن -إلى العربیة التي تتمیز كثیًرا وكذا الحال عند الترجمة        
قدرتھا على إیصال المعنى الواحد أو الفكرة الواحدة بباھتمامھا بالجانب الجمالي و -والساكسوني

 .)فعلیةكیبین مختلفین (جمل اسمیة/جمل تروب ،البعدة طرق وأشك
 

ُ أ المقدمةوكما قلنا في              عَدن اللغة عنصر حضاري أساسي یمثل بھا متحدثھا حضارتھ وت
 -اللغاتو- َر ممثٍل دون تأثیر من الحضاراتجزًءا من ھویتھ التي ینبغي أن تكون خی -بدورھا-

 األخرى.
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للمترجم العربي الفرانكوفي،  احسنً  الذا، نأمل أن یكون ھذا البحث إضافة جیّدة ومرجعً        
یدفعھ إلى تكثیف االطالع على نحو اللغتین وقواعدھما اللُغویة لیكون نتاج یدیھ قیًّما وال تشوبھ 

 شائبة. 
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