
 
 
 
 
 
 
 

 نقل معاني القرآن الكريم إلى لغة أخرى
 بين الترجمة والتفسير

 
 الدكتور عزالدين بن مولود البوشيخي

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

1    

 مـدخـل:
منننإلنصاف نننرتانصيف ننندصانلنصل نننملنةلالنننينلاللاوننن نصل    ننن نصل ننن     ن
 اننجنود   ننرتنصلو ننتونصصة  صاننا نصلرت لنن ن وننينصل تننرت ينصصاموننرت  ن  ن ممنن ن

ا تصًنصت مج نصط  رتًنصت ز  رًت.نصحقنرتن نلقنمنننرتنن ف نرتلنالنكنصةان نصلق آننصلو مينت
لدمنلط رت  نصة حفنصل ن  فنل حنرتن م لنرتنلنانرتمن ممن نن نرتينانص   نرتل ن

  .(1)  نأحنرتلنصل رتمل ن

صل  ننهن ننلسنصل ا ننا نمننإلنصليتننمصص نصلننعن  قننم رتنصىلننكن يفن لنن  ن اننجن
 ننو ن  ننننينصلقننرت لخن اننجن ممنن ننتيتل نن ن ننلسنصل يترت نن نصتق   دننرت.نلرتل ننو ننننينصل

نن رتينانت رت نأبينصت ا ننرتفه.
  منم ض عنفقينم رتيننصلق آننصلو مين  نصلاغرت نصأل  ىنم ض  رتًنةلغن
صألمه  .نصأتيتنأمه   نمإلنتقم   إلنصثيتخن اجنصألقني نصألصم ن ن نأننصلقن آننصلون مينن

 ن نن نأننصل  ن نمج  ننرتًنن نرتين  لنلإلنننن انانصة ون ن  نصل  نن نأمج نخ نصصل نرتين
لنحرتو نم زص مون  نم  ل ن لصنصلو رتينصةيتنزمنصمرتن  لليت .نص دتبن اجن نل إلن
صل قنننم   إلنأمننن نصل حننننينلنأانننمنصتنننن ا نليتقنننينم نننرتيننصلقنننن آننصلوننن مين  نلغننننرت ن
صل ننرتةخ.نأتونن نن ننلسنصل تنن ا ن ننهنصلدمجنن انص ننين نن ن موننرتننلق ننرتان ننلسنصلدمجنن ن

نا ن هنصل ا تانصأبينا رون و ناأا انأصنتو نن لسنصل ت 
                                         

 ن14 مجن نم رتف ن  ن ن(نصلمن  رنمرتفكن إلنمحرت نصجلدين ن يترت  نصةلاو نصل     نصل      ن  ا تنصلق آننصلون مينصت1)

فمصون يترت  نصةلاو نصل    ن نصل ن     نةلقن آننصلون مينص ا من  نالنكنصةان نلدنمنلط رت ن نصة نحفنصل ن  ف نصةم يتن ن

نصةيت رو.
 صفم سنل ط عن اجن  ضنصجلد  نصلعنت للرتنصةلاو نصل     نصل      نلنارتمن مم نن رتينانت رت .
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حينننننرتصمن نننننلصنصل حنننننينأنن قنننننمان  نننننضنصاونننننرتة نصةلويتننننن ن نننننإلن نننننلسن
صل  رتؤيف نة ائًن  حم من صص هنفقينم نرتيننصلقن آننصلون مين  نلغنرت نأ ن ى ن ن
  ننرتنن  قنن نصلدمجنن نةل قننينصل  نن ينصأمه  دننرتنلنصل  صانني ن ن م ننمنص  ننرت  ن

صليتم نلنممىن مورتننت مج نم رتف   ن نصيفتن ميفمننصةل زونلاغ نصلق آننصلو مي ن 
 اجنأننصلق آننصلو مينغتنقرت ينلادمج  ن ن  رتننأمه ن نصل ا نتنلنتق  نبنم نرتينن

نصلق آننصلو مين  نصليترتسنأمج خ.
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 دواعي نقل معاني القرآن الكريم إلى لغات أخرى: – 1
ن

صلونننن مين  ننت  ننننم نصلننننمصص هنصلننننعنتننننم  ن  نضنننن صرونفقننننينم ننننرتيننصلقنننن آن
لغننننرت نصل ننننرتمل.نصفوننننإلنت ننننيت ادرتن  ن صصعنت وننننكن  نط   نننن نصلقنننن آنن صتنننن  نص صصعن

ةق لنرتينن–ت وكن  نمق ل رت نصلم  و نص صصعنت وكن  نصل صقكنصة رتا .نصف نخن
نل لرتن اهن لسنصلمصص ه نصمرتن دتبن ا درت ن-

ن
 دواٍع ترجع إلى طبيعة القرآن ذاته: -1-1

 ن  نننرتننلنم إلنصاتن انن رت ن  نص ن نصلقن آننصلون مي.نةَّرتننرتننلونين  نإلنن رت
نصمإلنأ من  رت   نصةل زونأف  ن

نن رتينحيلينآ  نرترتل ن ل   نن–أن
نن رتينم و ن  نصليترتسنأمج خ نن–ين
نن رتينم جزنلنلام نصلنم يترتس نن–جن
نن رتينحما ظنحباظنان  ن  انصلم إل.ننن– ن

غتسنمجا نصق لنرتلص نف ر  نرتنننص دتبن اجن لسننص  رت  نصلعنمت زنصلق آنن إل
ننرتآليت 
تلنننل يت نصل  ص نننهنصلننن صر ونلنننننينصل تنننرتيف نصل نننلرتص  نق اننن  نص يت نننيننن-1ن

 انننجن نننلصنصة نننئنأننم نننرت انصاتننن انصأحورتمننن نصلنننعنتيتننننزلهن انننجنمنننمىنثننن  ن
ص    إلنتيت نصصةلليت نلنصلق آننصلون مينت ونخن  ان نصة نرت انصصألحونرتانصلنعن
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انننزأونميتنننلنآ ان ا ننن نصل ننن انحنننان نننرت نصألف  نننرتلنصصل تنننينتيتننننزَّلهن انننجنصل  ننن   ن
نصصةلليت نلنصل  ص كنصل لرتص  نصل رت ق  نمرتن اليترتنميتدرتنصمرتنملنف ام.

صنلرتلننن  ن  نصن لنننينةن لنننرتمنن-صلنننلين   ننن ن ننن نن-ننصن لنننرتمنصلنننم إلنن2ن
م رت   نصأحورتم نحنانلانهنصاف نرتننلنننينف نرتننمنإلنف نرتطرتت نصلنننينانرتمن

ن  نصنلين  ض صننانصة جاهنلنق ل ن زنصوي مإلنارتيف نح رتت
اليوم أكملتولأل وونأم وأ نأ كللوولأعتوي نأيتلوكأ اإلوويلأل ونأا  وو  أنن(

ن.(3)صةرت مو نأ)م أاأ
نن قرتؤسنصصت ل صرسنحباظنانل ن  ن  انصلم إل نص ل نةرتن  لليت نصلنم إلنن3نننننننن

ودنن  نصةننرتنتق لننن  ننصلننلين   نن ن نن نلن صتنن نمننإلنقرت ا ننن نصل جم ننمنةيفو دننرت نمننإل
نم  ئ نانمإلن مان ا نصلمف رتنمإلن  يت  

ننأ) ر ووو  يأليوا وووماأيوووماأ،أوهللاووومانونهأ ،أ ووو نأيوووما أ لووومأمووور أال ووواهللار يأ(
ن.(8)صل ف 
ننظد رسن اجننينن رتي نصظد رن  يت ن اجنننين  نإل نلن ن د قنمان ا ن نن4نننننننن

صت غ قننين  نإل نصصن لنينلنم رت   نصأحورتم  نصلنل ل نصجتم س نلرتات انقمن
ن.ن(19)آمن ل صن ن)إيأال  نأعأ أ،أا    (صنلينحانارترن  نصلم إل ن

نن رتة    نلد نن رتينم و نلا رتةخنمدلرتنص  اا صنزمنرت ًنصمونرت ًنص  قنرتًنن5
ن.(158)صأل  صا نن)نقلأايأك واأالأاسأإينأا ملأ،أإلي نأمجيتاأأ(صل رت ً ن

تطنننرتصمنصلزمنننرتننل ننن  نلننن نت انننجنم رت  ننن نصأحورتمننن  نصيفننصتق لنننهن رتة  ننن نأيفن ننن ث 
ت خانننفنتنننيتيت نصق ص نننمس نصيفن   طنننينميتدرتوننن  نصننننلل ن ننن ن ننن ف نمدلنننرتنصت نننكن
مورتفنن نأصنص  ااننهنأ نن صقنم  يتق نن نصأل ننيت دمنص ننرت صام ن  ننإلن  ننكنصليتننرتسنمج  ننرت ن

نصصةورتننمج  رًت نصصلزمرتننمج  رًت.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

5    

ل  نن  نص  ننينن لنن ننتلننليت نة ننرت انت نن ج بنةننرتنود ننين ا نن ن يتنن نصن-ن6ن
أننننننينم لننن  ن  لنننمنمنننزص صًنب نننرت انصاتننن ان  ننن رونلط  ننن  نصأننننننين نننيننصل  ننن ن
  دن ننلنصن  رتين لسنصة رت ان غضنصليتم ن إلنأويترتتدمنصأل صهنمنصأل نيت دم ن

أنننين ف نرتنن  لنمنصلم ن نصتن  مص نلطن ينل ق نينم نرت انن-أ لرتنن–ص  ينن ل نن
بنلا لننينصلننكنتانن نصة ننرت ا.نص ننلصنصة ننئنصاتنن ا نصيفن يتق نن ن يفنحمنن  نميترتتنن

أ"أُملُّأَ ْمُلْمٍمأ ُوْملَأ نفادمنق منصل ت من
َمايِوِأأك أ ُوَأرِدوَراِيِأ"أمُأ  نصفادنمنق لن ناناجن(1)عتىأالِاْوَرةأ)ا  و  ،هأهللاَوبََوماُ أ ُوَومِد

ٍِأُ ملَووُ أِإ َّأعَأننان ا نن نصتننام  تَووىأاْلِاوْووَرِةأ"أَ الَّووِينأيَوْاِيوويأِويَووِ ِ أَ وواأِ ووْنأَيَيووَل
َواأِلَياُُنَاأ" أ ُوْتِرَبأَعأوْ ن.(2)َحَّتَّ

ص يتنننننننرتلن ا ننننننن  نيفنفونننننننإلنلنف نننننننرتننأننحي نننننننين انننننننجنت صزفننننننن نصليتا نننننننهن
صصيفو لنننرت ه نصيفن انننجنرصح ننن نصتننن رت ت ن صننص  يتنننرتقن نننلصنصلنننم إلنصصل لنننينصلنننكن

نم رت   .
لاننمن دو ننبنلننلصنصلننم إلنأنن ونن نن رتمتننرتًنلوننينصأل ان نصأنن ونن نن رتة ننرتًن

نلوين ف رتن نل يفنأف ن ان نحرتونرت نصاف نرتننصألترتتن  نلنننينزمنرتننصلننم ودرتًن
ننينمورتن.ن

 دواٍع ترجع إلى مقتضيات الدعوة: -1-2

صليتلننننن  جنصألم نننننينلنت ا غننننن نرتنننننرتل ننلقننننمنننننننرتننحملنننننمن نننننإلن  نننننمناننننننننننن
صاتننن ان  نصلق  نننبنصصل   ننننم نصلن  ننن ونصليتننننرتسن ل ننن  نصلنصف درتونننن نمنننإلنصل نننن ين

                                         
 .507جليترت ز نرقمنصحلم ين(نم ط نصامرتانمرتل  نن رتينص1)

ن15710(نم يتمنصامرتانأمحم نم يتمنصةمف خ نرقمنصحلم ين2)
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 نمنرتنفوِّنننإلنلم  تن نلنصألربنحب ننبنمنرتنتق لنن  نننينم حانن  نصقنمن اننفنصة  لن
تننن صضًنضنننخلرتًنلنانننرتمنصلنننم  ونصاتننن م  ن امننن نليتنننرتنن نننبنصل نننتونن  نننمنم تننن ن

صصحلنننم ي.نصأصمنمنننرتنف ننن ا مسنمنننإلن لننن نصلننندص نصللنننخمنأننصاتننن انملن يتا نننين
ن  مرتًن إلنصلم  ونميتلنفزصمنق ل نت رت  ن

 *ختق*ختوقأا ييوايأ ونأعتوق*اقركأ اووكأا مور اقركأاب نأاوكأالوينأأأ(

ن ن  نق ل نت رت  (5-1)صل اك ن)لينأعتنأابلقتن*عتنأا ييايأ اأملأ تتنأا
 اإلويلأل ونأا  و  أ  كللولأعتوي نأيتلوك اليوم أكملتولأل ونأم وأ نأأ(

 نصأفنننن نمننننرتن يت غننننهنأننتد طننننين  مننننرتًنح ننننن نصلننننم  ون  نصاتنننن ان(3)صةرت ننننمون نن)نم أووووا أ
.نصمننإلنأوننين لنن  نصدنِّنننينأمنن نصيفتنن ل صرنلن(1) رتمت  نن نص رتة  نن نصلط   نن نبق لننجن

  نصل الننننرتلنصلنن-ن  نننمنمننن  نرتننن منان-ت ا نننغن نننلصنصلنننم إلنصصلنننم  ون ل ننن  ن
نمقمم دمنصل حرت  نرض صننان ا دم.ن

صبق لجن ل  نلإننصلم رتونمم  صننل  ا غنرترتل نان  نصليتنرتسنأمج نخن
ر ننرت نصمطننرتل  نن  يت  ننكنصل تننرت ينصصآلل ننرت نصصةيتننرت  نت  ننرتًنلنم ننرترقنصألربنصمغرت

ة غننتص نصل صقننك.نصمننإلن ننلسنصل تننرت ينصأمهدننرت نفقننينم ننرتيننصلقنن آننصلونن مين  ننننين
ن   ينصل رتمل نمدلرتنص  ااهنلغرتامنصأ  صقدم.

                                         
نصفم نحب يترتن إلن صات انلنظينصل  ة نصصيففا رتحنصحللرتري  نضلإلنصقرت كنفمصو ن-(ن1)

 انصةيت قنننمونعرتم ننن نصل نننرترق نلنصامنننرترص نصل    ننن نصة حنننمو  نص نننن مق لننن رت نصلنننم  ونلنضننن لنصة ط نننرت نصة رتاننن و 
نان.2001 ننصة صلكننأ   ينن1422
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 دواع ترجع إلى الواقع المعاصر: -1-3

 نت ا ننغنتننممنم ط ننرت نن ننتونمننإلنصل صقننكنصة رتانن ن اننجنم نن خنصحلرتونن ن 
صليتننرتسنلن قننرتعنصألربنرتننرتل نان لنن دم نص ط  دننمن اننجنملننرتمخنمننرتنأفزلنن نان
 ل دمنلنصلق آننصلو مي.نصمإلن لسنصة ط رت نصضكنصجلرتل رت نصاتن م  ن  نيتا درت ن

%ن]ن90أننأن ن نمنإلنن] نننن  [ح ين نت ل نزنصجلرتل نرت نصاتن م  نلن ن قنأصرصة
لنغن يننأمرتنصجلرتل رت نصاتن م  نللسنصل   .ميتدمن[ن منمإلنصة صطيتخنصألاا خن

%ن]نمنننننيتدمن[ن نننننمنمنننننإلنصل صلنننننم إلن90صلقنننننرترونصألصرص  ننننن نل  ل نننننزنأبننأن ننننن نمنننننإلن
ن.ن(1)صصجلرتل رت نصةدرتو و 

صمإلنصة ان انأنن نلسنصجلرتل نرت نت نرتيننمنإلنم نرتنين م نمونصم يت  ن ن ن من
ا  م نن ن صننتاقددننرتنلن  يتدننرتنصم  ل دننرتنةلقنن آن.نصمننإلن ننلسنصة ننرتنينصحللانن نص

صةيتمل نصلعنتقمانصاتن ان  ن رونم ن    نحنان هننرتنص دقنهنانرتمنت مجن نم نرتينن
صلقنن آننصلونن مي.نلقننمن ننخنصلننمن  رنصو نن نمحننمن  ننمنصلنن محإلن نأننم مننمنصلدمجننرت ن
صيفت   صق  نت مهن  نت ت خنمارت  من رتطئ نحن منصلقن آننصلون مينةلنز منأبفن نمنإلن

  نصصيف  نننرتلنأبننصلقنن آننارتطننبنصل ننن يناننيتكنصل  نن نصجت  ننمسنمنننإلناننا  نصل ننلرتصن
 صننتننن ص منمنننإلنصل  ننن ن نننمانصل قا نننينمنننإلن رتة ننن نصل تنننرتل نصاتننن م  .ننلنننرتنأنن
  نننضنصة   ننن قخن لنننمن  نصل   نننبن دت نننبنصل ننن رنصلق آف ننن ننلنننرتنل نننينرص صمن

                                         

 نورتم  نصل نح ونصاتن م   نصلنمصرون13(نصألت رت نا حنصلم إلنصجل ا صصي نصل و  نصات مهنلنأصرصة ن ن1)

ن.نف تن  نأننمرتنصر ن خنم ق لخن ضرتل نميترتنل    بنصألتا ي.1997صل ص    نصلمصرنصل  لرتل ن
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.ن لنننننرتان  ن لننننن نمحنننننن  نصل   نننننتنصليت ننننن ط نلنأصتنننننرتننأ يتننننننرتلن(1) ن…ص ننننني
صلنننمصصنلنصةدجننن  نصننننرت  نتيتقطنننكناننن امن  انننمصهنمنصجلرتل نننرت نصاتننن م  نصلنننل إلن

نصألاا  نصمرتنتز  ن  نمإلنق من  يت  نصحلرتر  .ن
صمننإلن ننلسنصة ط نننرت نأ لننرتنحرتونن نصل ننن  ينصاتنن م  نغننتنصل    ننن ن  ن
لدنننمنن نننرتينان انننجنصل وننن نصل نننح من اغرتانننرت نحنننانيفنتقنننكنلنح نننرتمنص نننن لخن

ل ننننينمنننن مدم.نلقننننمن ننننن نصصة نننن    إلنصلننننل إلن  نننن غا ننودننننين ننننلسنصل نننن  ين
نأنن  نننننضنصلدمجنننننرت نصلقرت اف ننننن نن-أ لنننننرتًنن-صلنننننمن  رنصو ننننن نمحنننننمن  نننننمنصلننننن محإلن

 نصميتدرتنت مج نحملمن اهنصل   رينصت مج نما نغ انل  منصت مج نظا نان رتنن
غننن انأمحنننمننن]نجتلنننكن[ن انننجنأننةينصليت ننن ونملن غانننك نصأننصة يتننن نصليتنننمينصةنننم  

نلنرتن ز لن ننأنننصة  ن  نصننرتننيت ن نصلن حهنمنإلنا.ننرتننصة  منصة    نصصليت 
ملن د لكن  نصل لرتلنح نرًت ن نينمنرت نم  ن نط    ن  نن- ا  نصل  ا-   جن إلنم مين

صأننصة جنننزص نصلننن صر ونلنصلقننن آننصلوننن مينمنننرتن نننهن يفنمنننإلنق  نننينصىنننرتزص نصلق آف ننن ن
ن.نن(2)صصل   تص نصل مز  ن ن

  خنصةاحن ظن انجنص  يتنرتقنصاتن انصمإلن لسنصة ط نرت نأ لنرتن ق نرتمنصلغن ن
ف  ج نصق يترت دمنأبننحلرترامنصةرت   نصة قمم نيفنتد مِّإلنلمنصحل رتونصلط  ن نصل ن  مو.ن
ص ننمنلنأ نننمنصحلرتوننن ن  نم  لننن نملنننرتمخنن نننرتينانم  لننن نانننح ح نيفنت ننن  رتن

ن رت   .

                                         

 نفننمصون12 نمننكن  ننضنصلدمجننرت نصافوا ز نن نة ننرتيننصلقنن آننصلونن مي ن ن(نصلننمن  رنصو نن نمحننمن  ننمنصلنن محإل نصقانن1)

نصل      نةلق آننصلو مينص ا م  نالكنصةا نلدمنلط رت  نصة حفنصل   ف نصةم يت نصةيت رو.  يترت  نصةلاو نصل     

ن.24(نصة مرنصل رت كن ن2)
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ص ننننلصن  لننننمنأننصلننننمصص هن  نفقننننينم ننننرتيننصلقنننن آننصلونننن مين  نصلاغننننرت ن
 ننتونصم  ننم و نميتدننرتنمننرتن   اننكنةلقنن آنن صتنن  نصميتدننرتنمننرتن   اننكنةلننم  ونصأل نن ىنن

صاتن م   نصميتدنرتنمنرتن   انكنب ط نرت نصل صقنكنصة رتان .نصلونإلنصل ن صمنصأل نمن نن  نن
نن فنفوإلن جنرتزن لصنصليتقي نصأب  نصت ا ا
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 الترجمة والعقل و التواصل: 
 مفهوم الترجمة: -2-1

تن اغننن نضف ننن ن نننإلنصة نننرتيننصلنننعن ن ن نننهنصل   ننن-أب نننمنت   نننفنن-صلدمجننن ن
ص ننممن ننلصنصل    ننفن اننجنصونن  نم نن   خ نم نن  ىنن.(1)صل   ننتن يتدننرتن اغنن نأص ن

صة نننرتين نصم ننن  ىنصل   نننتن نننإلن نننلسنصة نننرتينن اغننن نم  يتننن .نصلنحنننخن   نننرتصىن يتننن ن
صل  ننننن نلنن ا ننننن نصن  نننننرتينصة نننننرتين نا ااننننن ننلنط  قننننن نصل   نننننتن يتدنننننرتنحب نننننبن

نمَّ ن ننننلصنصيف نننن  انلنأننلوننننينلغنننن نصتننننرت ادرتنصلدن   نننن ص نننن  انلغننننرتام.نصحينننن
نصصل  ل  نصصل  ت  نصلعنت ن  لادرتنلا   نتن نإلنصة نرتيننصةخ اان .نلل نئنصيفتن ادرتا

قننرت منلنأ  ننرتننمج ننكنصل  نن  نصلوننإلنصل   ننتن يتنن نلنصلاغنن نن-منن  نن– ننإلنصل ننهلن
لنصلاغنننن ننصل    ننن ن نننن من  تننننرت ينل  نننهن ننننهنصل تننننرت ينصلننننعنتد ننن  لينلا   ننننتن يتنننن 

صاجنا ز  نأصنصل رتةف  نأصنصلا ف   نأصنصل صت  نأصنغت نرت.نصم نين لن نصصر نأ لنرتًنلن
مج ننكنصة ننرتين.نلرتلدمجنن ن  ننت  ننتن ق ننكن ننإلنصة ننرتيننةل تننرت ينصلدن   نن نصصل نن ل  ن
صصل نننن ت  نصة نننن صل ونلنلغنننن نضف نننن ن)نأصنصلاغنننن نصلننننمان(ن نننن ننأننتونننن ننم رت لنننن ن

اهنلا   ننننتن ننننإلن ننننلسنصة ننننرتيننلنصلاغنننن نصألص ن)نأصنصلاغنننن نلا تننننرت ينصلننننعنصتنننن د ل
صة ننمرن(.نص نن ندناننح درتنأنن ونن ننمننمل منصل  ننرترونأصنصلننيت نلنصلاغنن نصة ننمرن

ن  ن صت نلنصلاغ نصلما.
ن

                                         
نDictionnaire de linguistique ن(نلنTraduire(ننصفم نمرت ونن)ن1)

Préparée par Jean Dubois et autres. Larousse. Paris. 1973. ن

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

11    

 اقتضاءات الترجمة: -2-2

م  لننن ننن- ل منننرتًنن–ةليتمننن ن  نصل    نننفنصل نننرت ك نلنننإننصلدمجننن نت طانننبن
نصم جننننمنصلاغنننن نصلننننمانص ق ص ننننمنصلاغ ننننخنصليتح  نننن ننرتل نننن نب جننننمنصلاغنننن نصة ننننمرن

)نةة ئنصل رتانلايتح ن( ن يفنأف نل خنمإلنصلل صرينأننت  صل نلننينلغن نصأللانرتظن
صلمصلننن ن انننجنصة نننرتيننصة ننن ن يتدنننرتنأبلانننرتظنلغننن نأ ننن ى.نلقنننمن نننخنصل رتحنننينصلاغننن ين
قنصل ننندتنلت  يترتفنننمن صنت تنننتنأننصلاغنننرت نغننننتنم ورتلئننن نلنصل   نننتن نننإلنصلانننن صن

صلقرت ل ن نخنصة نرتيننأصنصةانرت  م ننلنرتن ن نصحلنرتمنلنم نرتمنصلا نرتننصصلاغن نصصلون ا.ن
لاننهنحننخنمت انن نصلاغنن نصلا ف نن  نمانن  ص نلا   ننتن ننإلنصلانن قن ننخننصلا ننرتننصصلاغنن ن

(ننلنرتنحنم  رتنلت  يترتفنمننParoleن Langage – Langue –صصلون ا ن نهن)
تخنلقن نيفنفويترتهننرتنمنإلنصل   نتن نإلن صنت تت نيفنمت ا نصلاغ نصألةرتف  ن يفنمان  

ن.(1)(نن Sprach –Redeتا نصلا صق نصمهرتن)ن
نصلننمن  رنأمحننمنصة  نننينأفنن ن نمننإلنصحلننرتيف نغننتنصليتننرت رونأيفنف  نن نلالانن  ون نلنرتن ننخَّ
صة ننمرن اننجنمقرت ننينلننرتنلنصلاغنن نصلننمانصحيننم ن ننلصن رتانن نحننخن   اننكنصألمنن ن

رتاننن  نأينصةاننن  ص نصلنننعنت ننن ن نننإلنةةاننن  ص نصلنننعنتيت لنننهن  نحقننن منثقرتل ننن ن 
  نننننرت  نثقرتل ننننن ن)نةة نننننئنصل صتنننننكن(نيفنت قرتمدنننننرتنثقرتل نننننرتنصلاغ نننننخ.نلنننننرتةا  ص ن

(ننTo treat someoneصننن  To thumbصنن To hitchhikeصاجنا ز ن ن)
ل  هنلرتنمقرت   نلنصلاغ نصل     نل لرتنف ام.نص وخن ل نأنن  ضنصةان  ص ن

يفنتقرت ادنننرتنلنصلاغنننن نصاجنا ز ننن نمانننن  ص ن لننننينن…صل    ننن نم ننننين حننن  نص زنننننج 
                                         

نلنن رتي (ننFerdinand De Saussureمإلنحمرتض ص نلت  يترتفمن صنت تتن)ننن31(نصفم ن ن1)
   Cours de linguistique générale. Edition critique préparée par Tullio de Mauro. 

Payot. Paris. 1984.ن
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صلميفل نفا درت.نصمنإلنصة حنظنأنن نلسنصلمنرت  ون و ن نصرص  نرتنلنصحلقن منصل قرتل ن ن
ص رتانن  نصفوننإلنأننجنننم رتننننلل نلنحقنن من يفل نن ن رتمنن .نم ننرتمن لنن نصلا نن نن
صل    ننرتنن لطنننم نص اننناك نصلاننلصننيفنف  ننن نللنننرتن اننجنمقنننرت اخنمطنننرت قخنلنصلاغننن ن

.نصلنم نننننين نننننلسنصحلنننننرتيف ن وننننن ننصلاجننننن لن  نصل ننننن حنصصل ا نننننتن(1)جنا ز ننننن ن صا
نض صراً.نل و ننت مج نصألل رتمنصل رت ق نم ينصآليت 

ننTo hitchhike -ننصت  قفنت رترونلا ن ينارت ًنن
ن           To thumb -نننننرلكنصا رتانطا رتنلا ن ينارت ًن
ن  treat someone  - Toنننن لكن إلن خ نمرتن إلنأنين

نأصن  ينأصنغتن ل ن
نTo go to Mecca for pilgrimageح ننن-
ن To give a percentage of one’s wealth to the poor زنجنن-
نTo slap someone on his faceلطمننن-
ن(2).نTo slap someone on hisنneckااكنن-

م نويننصةاضرتل ن  ن مانت صل نصةا  ونصةطا   نلنصلاغ نصلما ن يتنرت 
آ نن ن   اننكنة نن  انصحلقنن منصلميفل نن نمننإلنلغنن ن  نلغنن نأ نن ى.نلو ننفن نن لوإلن
صةدومنمإلنت مج نصلا صقنصلمق ق نصلقرت ل ن خنم رتيننصةان  ص نصة جل ن نمنإلنق  ني ن

                                         
صل يت نننن نصل ح  نننن نأصنصل ل  ننننينصلننننميف نن–منصة  ننننني نقلننننرتانصلاغنننن نصل    نننن نلنصلا ننننرتف رت نصل ظ ا نننن ن(نصلنننمن  رنأمحنننن1)

نانن.1995 ن صرنصألمرتن نصل ةن ن206صل مصص  ن ن

ن.ن206(نصة مرنصل رت كن ن2)
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 صننأنن  ن ان ن…فم نصرأىنصأ   نص رت منصمحاكنصحمقنصحمجنصرمنكنصةنمن
نرت ا نلنصلاغ نصلمااصحلقينصلميف نلن  رترنلنصلاغ نصل     نصمرتن ق

صمننإلنودنن نأ نن ى ن  صننرتفننهنصلاغنن نت نن ايترتنلا   ننتن ننإلنجترتر يتننرتنصليتا نن  ن
 لنننين  نننلرت نن–لنصل قنننهن صتنن نن–صصة  ل نن نصصل قرتل ننن نصصل ال نن نصغت نننرت نلإهنننرتن

جترتر يترتنتا  نجترتر يترتنمكنصل رتملنص نرتروهن رتان .نصلن خنص ن  انصلاغنرت نصل نم من
نة والخ. يفنت  تصًن إلنص   انجترترينص

للل  نلإننصلدمجن نل  نهنان  نصف قنرتمنمنإلنلغن نم نمرن  نلغن ن نما ن
 نننين نننهنصف قنننرتمنمنننإلنلغننن نم تننن م ن  جنننرترينم وال دنننرتنص زفننن نل يترتاننن نف نننقدمن
صل   رين  نلغ نم ت م ن  جرترينم والخن  ااخن نإلنصألصص نينص زفن نل يترتان ن

نف قدمنصل   رينصةغرت  .
نننننن اننن–منننن  نن–صلاغنننن نصاجنا ز ننننن نن ننننفنفونننننإلنةنننندومنأنن ننننندومن  ن

صل  يب أثا نانامر   صننأنن   انصقدصننصةرتلنصل رتر نةلان حنصصحل ن رنلنت ن رن
  نن انأننت مجنن ننصةنن وامنصل نن يبنصلننلين  نن  نلن  ئنن ناننح صص  نقرتحانن  نص صننأن

صلق ص ننننمنن ننننلسنصل  ننننرترونت مجنننن نح ل نننن نت ص ننننهنتوننننرتل نصةانننن  ص نصة جل نننن نصت ص ننننه
منإلن ن ص ون   ين  ن ن انم يترت نرتنمترتمنرتًنلنلغن نم والنخن  نرتف ننصليتح   نت

صل ا نصة درتطين ان دمنأغانبنأاانصل نيت  نصيفن   طن ننلنت ن ر من نخنصةنرتلنصل نرتر ن
نأصنصل ا نص خنصلا حنصصحل  ر.

صن نننفنفونننإلنلننن نأنن ننندومنصل  نننرترونصآلت ننن  ن نننلصنصل ونننينزننننجنمنننرتيًفنن نننتصًن
ان يفلننننن ن)زننننننج(نص)حننننن (ن ص نننننينف نننننكنصتننننن ح ن نننننلسنصل نننننيت .ن صننأنن  ننننن ن

صيف  قننرت ص نصلم يت نن نلالننن وامنصة ننام.نصيفن نننم ينلنن ن ننإلن لننن نألننم جننمنصلاغننن ن
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صلننمانلننن خنل ننن نمقرت نننين ق نننكنلالاننن  تخنصةنننلن رتخنمنننرتن صانف نننكنصيف  قنننرت ص ن
نصلم يت  نة وال درتنيفن  لينصلا اخن)زنج(نص)ح (نب يترتمهرتنصات مه.

أننصلدمجنن نصل ننا ل نالننبنأيفنتقننفنن–لا نن نل نن ننبننرتنيفناننرتمن–نننين لنن ن  ننخن
 يتننننمنحننننمص نم ص ننننرتونصل وننننرتل ن ننننخنصةانننن  ص نصة جل نننن نصيفن يتننننمنتط  ننننكنصلق ص ننننمن
صليتح  نننن  نص بننننرتنالننننبنأننت  ننننمصسن  نم ص ننننرتونصة صضنننن رت نصل قرتل نننن نصصيف  قننننرت ص ن

نصلم يت  نصصل   رص نصةخ اا .ن
ن
 الترجمة والعقل والتواصل: -2-3

إلنلادمجننن نأننتقننن انأاننن  نصأننتوننن ننأ صونلا  صانننين نننخن ننننيننن نننفنفوننننننننننن
صل  ننننن نلنظنننننينص ننننن  انت ننننن رصامنة ننننن  انجتنننننرتر منمنننننكنصل نننننرتملنص نننننرتروه ن

نصص   انط ص قدمنلنصل   تان–ت  رتًنللل نن–صص   انلغرتامن
ل ينصجل صين إلن لصنصل  نرتؤمن ولنإلنلنصل حنين لنرتن  حنمنصةخا قنرت ن

صل  صاننينل لننرتن  يتدننرت.نصلنن خن نن نمننرتن  حننمن ننخن ننيننصل  نن نصل  نن    نصفّوِّيتدننرتنمننإلن
ص ا  نتا قنويت دمن اجن ق  نصألويترتسنت ىنصل قي نل الا ن نمرن ننحمن طدمن
ص و    ننصة رترانص يت ج هنرتنص ط رصهنرت نص النا ن   نرت ل ننصة ا منرت نصص ن ص  ن
ص النننننا نحي نننننين  نننننيتدمنصلادنننننمنصصالدنننننرتانصصل انننننرت م نل يت ننننن نصل  قنننننرت نصتقننننن ان

نى ل رت نصتد ئنصل قرتلرت نصتد  َّهنصلد ا نصتد يتكنصحللرترص .ص
صبننرتنأننصل قننين  ونن ننمننإلن ننمونماوننرت نأصنأف ننرتقن قا نن نت ارت ننينل لننرتن
  يتدننننرتنأثيتننننرتلن رترتننننرتتيترتنصل قا نننن نصةخ اانننن  ننلننننرتنأث  ننننهن لنننن نصلمرصتننننرت نصل ال نننن ن
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 نمنإلنصحلم    نلإنن ل ن ق لهنصون  ن لغن ن ص ا ن  نمتوِّنإلن نلسنصألف نرتقنصل قا ن
نأننت  صاينل لرتن  يتدرتنصت  رت منصة ا مرت نصختزهنرت.

ص اجنصل غمنمإلنصيف   لرت نصلقرت ل ن خنصل الرتلنل لرتنا ن  ق ن نلسن
 صلاغنننن نصلمص ا نننن  نةلاغننننرت نصلط    نننن نصة  صلنننن  ن يفنأهنننننمنالل نننن نن اننننجنأنن لغنننن ن

 نصل قي نلغ نان  ونصصحنمونم ندن ن نخنننينصةخا قنرت نصل  ن   .نص نيتجمن نإلن لن
أننلوين  رترونلغ   نتيت لهن  نلغ نصة وامنمقنرت ً نلن لغن نصل قنينصىن  و .نص  نينن
 لنن نأننصل   ننتن ننإلنم ننرترانم  يتنن ن  طاننبنت مجنن ن ننلسنصة ننرترانمننإلن لغنن نصل قننين

نصى  و ن  نلغ نصة وامنصألا.نص د  ارت نمإلن ل نصألم رنصلرتم نصل رتل   
 ننرتنصليتننرتسن  ننرترص نمتننهنت مج دننرتنأننصل  ننرترص نصلاغ  نن نصلننعن   صاننيننن-صن

نلنصألاينمإلن لغ نصل قينصى  ون ن  نلغ نط     نحمم و.
أننمننننننرتنف  خا نننننن نمننننننإلنم ا مننننننرت نمننننننإلنصل  ننننننرترص نصلاغ  نننننن نصلننننننعنن–ين

نف  ق ادرتنن  منختز يت ن ن نلغ نصل قينصى  ون نيفنةلاغ نصة   لا .
ن ن لس.نأنن لا رت نصل اوتن برتنت من ن نلغ نصل قينصى  ون–جن

صف  ط كنأننف  قن م صًنمإلنصلنميف ينصلنعن  ن ممن نرتنصل النرتلن انجنانح ن نلسن
نصيفلدصضرت  نصميتدرت 

أننصلطاين   عنلن  رص نحم ط نصصل  صاينم  نق ينصن  رتينصلاغن  ننن–1
نلرتنأث  هنصألحبرت نلن امنفاخنصليتل .نص  ينن لن نأننصلطانينانزننلن صن تن ن

 و  نبن  نمنلنن طن ن اغن نصل قنينصىن  ونبنرتنأفن نملصة ا مرت نصلنعن  ن ق درتنمنإلنحم
ن لسنصة حا نأينلغ نمإلنصلاغرت نصلط     نفوإلنصت  لرتلرتنللصنصلغ ب.

نصلاغنننن ين  نننن انمننننرتن   ننننمنق لنننن  نن-2 أننصة نننرتينمننننإلنصة والننننخنةل ننننهِّ
صلويتننن ن ا نننينلنصت حلنننرترنصلوالنننرت نصةيترتتننن  نلا   نننتن نننإلنمننن ص س ننلنننرتن  يتنننهن
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 صون اجنصة رت خن لصنصة بنصلاغن ي.نصقنمنصتن دا منمنإلن لن نصألحبرت نصليتا   نصى
أننصة نن  ىنصلننلينمت ننينل نن نصة ا مننرت نلنصلننممرترينأصنصل قننينغننتنصة نن  ىنصلننلين
ت وننمنل نن نصلاغنن  نصأننانن    نصل ارت ننين ننخنصة نن   خن ننهنصلننعنتا نن نصلا ننينلن

نصت حلرترنصلوالرت نصةيترتت  نلا   تن إلنصة ص .
اغنننن ن)أينصلننننل إلن  والنننن ننلغ ننننخنصثيت ننننخننرتلا ف نننن  نأننمز صوننننهنصلن-3

صصاجنا ز نن نمنن ً (ن  ننن غ ق ننمننإلنصل قنننهنلنتننلن نقرت لنن نمنننإلنصلوالننرت نيفنرص ننن ن
  يتدننرتنم ننينصل قنننهنصلننلين  نن غ ق نصة والننن نن اغنن نصصحننمو ننلنننرتن  يتننهنصألحبنننرت ن
صليتا ن  نصل ج    ن .نصقنمنصتن دممن نلل ن انجنأننمز صونهنصلاغن نازفن ننصة ا منرت ن

ط  ق نصصحمونصلن صن ونصصحمون اجنصل غمنمإلنأهنمن   خا  نن نلسنصة ا منرت ن 
نمإلنلغ خن  اا خ.

 اجنأتنرتسن نرتنتقنما نلنإننصةخا قنرت نصل  ن   نت ند نلنصمن   ن نلغن ن
رمز ننن نصصحنننمون ن  صتنننط درتنتقننن ان  خنننز إلنصة ا منننرت نص  لا نننرت نصل اونننت.نص نننلسنن

 ننيننصل  نن ن ننهنصلننعنت لننفنأرضنن  نصل  صاننينن صلاغنن نصل مز نن  نصل صحننمونصة نندن ن ننخ
 ننننخنصأللنننن ص نصصىل  ننننرت نصصل نننن  ينألهنننننرتن لغنننن  نيفنت نننن ث ن  جننننرترينصة والننننخن
صت ن رصامنصةخ اان نلا نرتملننلنرتنت ن ث نصلاغنرت نصلط    ن نصةخ اان نصلنعنفو  ن درتنمنإلن
ص   نصللينف ومنل  .نصللل نت كنصلق منأننص   انصلاغرت نصل نم منصصة يتن عن

نبرتن  وخنص   انت  رص نصة والخنصص   انجترتر منمكنصل رتملنص رتروه. 
صف نن ممن ننلل ننانن ن اننجنأننصلدمجنن نمننإلنلغنن ن  نلغنن نأ نن ىن  صننرتفننهن
نت نن ازانأنن ونن ننم نن  ىنمت  ننينصة ننرتيننانن  صًن ننإلنم نن  ىنصلاغنن نصلننعنف نن  لادرت

صلاجننن لن  نن–ل نت  نننرتًنلنننلن–لا   نننتن نننإلن نننلسنصة نننرتين ننلنننرتن  يتنننرت نلإهننننرتنت ننن ازان
م نن  ىنمت  ننينصة ننرتينن)أينمننرتن  ننلجنصل يت نن نصل ح  نن (نص ننمانصل  قننفن يتننمنظننرت  ن
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صل  رترونصلاغ   ن)نأينمنرتن  نلجنصل يت ن نصل نطح  ن(.نص النينص  لنرت نصل يت ن نصل ح  ن ن
أترتتنننرتًنلادمجننن  نصتننن طرت هن  نننضنصليتمننن ا نصلاغ  ننن نصة رتاننن ونأنن قنننكنجنرتحنننرتًن

 ن .ن(1)     نميتدرتنصصآلل  نماح ظرتًنلنارتمنصلدمج  نصل

                                         

لنصألحنننرتل ن(نصفمنن نمز ننمصًنمننإلنصل ارتانن ينلنأط صح يتننرتنليت ننين ن نن رصسنصلمصلنن  نقننمرونصةنن وامنصل  صاننا  نص  ننورتمن يتننرت1)

ن زصف ننا  نصآل صي نمويترتس نصةغ ي.
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 الخصائص المميزة للغة القرآن الكريم: - 3
 القرآن كالم هللا بلسان عربي: -3-1

ت  رًتنل يت نانصلقرتض  نبخرتط  نننينقن ان ا نرتهنمن  صتنط نرتنا نصأف  رت ن  ن
منإلنن-لإف نفزمنصلق آنن ا رتننصةخرتط خن  نأصيًف نل نرتنن ن يبنم نخ.نلاغن نصلقن آنن

 نننهنصلاغننن نصلنننعنننننرتنن  والدنننرتنصل ننن ي نم ننن  إلن نننرتن نننإلنألونننرتر منن- نننلسنصجلدننن ن
صأتم اننمنص نن صطادمنصم ننرت   منصحرتوننرتامنصأغ صضنندم.نصلننلل نملن   نن ن انن دمن

نلدمنرترتل نان ل دمنصةلليت نلنصلق آننصلو مي.
صح يتلرتنف نفنلغن نصلقن آننأبهننرتننن انا نلإفيتنرتنيفنفيتانهن يتدنرتنأهننرتنصلاغن ن

أبفن ن  ن  لا هنرت ننلنرتنأفيتنرتنح يتلنرتنف نفنحملنمن نإلن  نمناننصلنعنننرتننصل ن ين 
رتنن منا نيفنفيتاننهن يتنن نأفنن ن  نن نن ننرتقهنصل  نن .نصملن وننإلن ننلصنصة ننئنغرت  ننرتًن ننإلن
ن الرت يتننرتنصألصص نني نلننن نلقننمنأ ر نصلاغ  نن ننصلقننمصمجنأننلغنن نصل يتز ننين ننهنلغنن نص ننرتلك

ننلننرتن  نننرت  نصأل مننم نصأهنننرتنل  ننهنناغنن نصل ننن ينأ ننينصلا ننإلنصصلا ننرتح  نصأ
ن.(1) رتل  نصن   هن رتن نصا جرتزن ن

ن

                                         
 نتا ا نن رتينصألم  نصزصرونصألصقرتانصصل  صننن35(نصلمن  رن   ص  منصل رتم ص ه نلن  انصل      ن ن2)

نا.ن1994صات م   نقط  ن
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 خصيصة التعالي: -3-2

لقنننمنتننن كنصلقننن منأنننننننينلغننن نمنننإلنصلاغنننرت نصل  نننن   ن نننهنلغننن نم تنننن م ن
  جننرترينم وال دنننرت نص نننهن نننلل نت ونننخنت ننن ر منلا نننرتملنص نننرتروه.ننلنننرتنتننن كن
صلقننن منأننننننينمننن وامن  ننن ينر نننخنلنن مننن نبنننرتن ننن ن  نننينلنقرت متننن نصة  ل ننن  ن

لننل ننقرت متنن نصة  ل نن ن رتضننكن ننمصرسن  نجت   نن نمننكنصل ننرتملنص ننرتروه.نصلننلل نصم
أموإلنصلق منأنننينلغ نمإلنصلاغنرت نصل  ن   نمق نمون ق نم إلنصثيتنخ نق نمنأفطان وهن

ن)نصو  ين( نصق من    لا وهن)م  لن(.
صةرتننرتفهنلغ نصلق آننلغن ننن انانةة نئنص نم نأ ن س نلإهننرتنيفنختلنكن

نلنننرتن ننن نأمننن ننن–لنننكنلننن نصلاغنننرت نصل  ننن   .نلاغننن نصلقننن آننيفنت نننمرننألينق نننمنخت
 ننإلنماونن نلغ  نن نمق ننمونبننرتن نن ن  ننينلنقرت ننمارتنصة  ل نن  ننلننرتنن-صلاغننرت نصل  نن   

ل  هنلغ نمق مون ق ن  نصل ج  ن نصل  ن   نمنكنصل نرتملنن–حبومنم مر رتنصالهن-أهنرتن
.نلدنننهنح يتلنننرتنص نننرتروه.نصلنننلل  نصانننايترت رتنأبهننننرتنلغننن نت ل نننزن    ننن نصل  نننرت 

ت فنصل صقك نصصقكنصلمف رتنأصنصصقكنصآل ن و نلإهننرتنت نا نم  رتل ن ن نإلنأينق نمن ق نمن
لغنرت نصل  ن نحبونمنأهنننمن  ن .نص يتنرتًلن ا ن  نلإهنننرتنتقنمانأ قنصانفنلا صقنك نصصقننكن

نصلمف رتنصصصقكنصآل  و.
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ن
 خصيصة الغائية: -3-3

رتمنمننإلن  ننرت  نلغننن نصلقنن آننصلوننن مين    نن نصلغرت  ننن  نصم يترت ننرتنصتننن  ل
صلاغ نصت  لرتيًفنم ودنرتًن مقن ن رتل ن نل    ن نم نرتننمق ن  و نح نينصدضنكنننينلانظن
منننإلنألارتظننن نحبولننن نةلغننن نل ننن  ينم نننئنحمنننم صًنيفن    ننن نأينلانننظنآ ننن نتننن صس ن

غنتنمنرتنن–من ً نن–ص   رونف نق  نلنصلقن آنننان .نللنرتن نممن ا ن نلانظن صاف نرتن ن
رتن ممن ا  نلانظن صليتنرتس نغنتن ممن ا  نلاظن صل    نلنصيفت  لرتمنصلق آين نصم

منرتن نممن ا ن نلانظن صأل تننه  نصمنرتن نممن ا ن نلانظن صلننيتاخ نغنتنمنرتن نممن ا نن ن
لاننظن صلنن صح  نصمننرتن ننممن ا نن نلاننظن صلقاننب نغننتنمننرتن ننممن ا نن نلاننظن صلانن ص  ن

نن  ص ولص.
صصةق رنأننمرتن ا مسنلانظنقن آيننيفن ا نمسنأينلانظنآ ن نمدلنرتنننرتننق   نرتًن

 منصلنننننمن  رون رت  ننننن ن يتنننننهنصل نننننرتط ن صلقنننننمن ننننندمنصل   نننننكنميتننننن نلنصة نننننئ.ننتقننننن
صيفتنن ق ص هنةننرتن رتننهنمننإلنألاننرتظنصلقنن آننصلونن مينأفنن ن يتاننهنصلنندص ا ن  ن  نن  لين
صلاانننظن ميفلننن نحمنننم ونيفنفونننإلنأنن    دنننرتنلانننظنتننن صسنلنصة نننئنصلنننلينتقنننمانلننن ن

ن.ن(1)صة رتومنصن بنصل ا تن م صًنمإلنصأللارتظنقينأصنن   ن
صلنن ن اننجن لنن نصلانن قنصلننمق كن ننخن صلغ نني نص صةطنن  نلنصمننإلنصألم انن نصلم

نصيفت  لرتمنصلق آين ننلرتن  ر ن ل نصلمن  رن   ص  منصل رتم ص ه 
                                         

 ن8صىامن ناا نصلا رتننصل  يب ن23(نصلمن  رون رت   ن يتهنصل رتط  نمإلنأت صرنصل     نلنصل  رتننصلق آين ن ن1)
نا.ن1971 نصل ةن نن1صجلزلن

ن
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ن غيثأ"ن– ن
نصر  ننال نصلغ ينلنث  نآا نميتدرت 

ن.(28)صل  رى ن)أ نمأالينأ أوزلأالغيثأ نأوت أ اأقأوماأ  أشرأامح أأأ(
ت نص ننننلصن  ننننيننأنن نصةطنننن ن نقننننمننادننننرتن  ننننتن  نأننصةنننن ص نصل محنننن نصص نننن

ن…صت  لينصت  لرتيفنآ  نلنصل  نصصل لصي
ن  ور -
صر  ننال ن نمط ن نص هنم مرنلنت كنآا  ننلرتنصر  نل ً نلنت كن -

آا نأ نن ى نصلنآ نن نصصحننمونوننرتل نصتننمنلرت ننين ن طنن ن نمننإلنصل ة ننه.نصنادننرتن
ن يت  ان  نصل لصينصصليتلرنةل  نصميتدرت 

ن(.173)صل   صلن نن  )اأهللاياءأ ورأاملأيا ن ك ورانأعتيونأ ورأن(
ن.(74)صحلج ن نننن) ك ورانأعتيونأحجااةأ نأ جيلن(

...لقنننمنل َّقنننهنلغننن نصل يتننننز ينصل ز نننزن نننخنصةطننن نصصلغ ننني نلونننرتننصةطننن ن نننلصةًنص ننن صًنننن
ن.(1)صفلرصًنةل  ينصصل   ر نصنرتننصلغ ينرمح نص تصًنصف لرًت ن

  نضن صرونصل يترت نن ن  ضنكنننينلاننظننصلنصلقن آنن صتن نفالنخن  نن ونان حي 
لنم ضن  نصل  نك نصضن صرونصل ا  نكن نخنم نرتيننصأللانرتظنمدلنرتنتقرتر نهنلنصة نئ ن
لااظن رص يتنرت نيفن ن حهنةة نئنصلنلين ن حهن ن نلانظن صفمن    ننصلانظن آميتنرت نيفن
حيلنينصة ننئنصلننلينحيلانن نلاننظن نأتناليترت  نصيفنفوننإلنأنن  نن  لينلنحمانن .ن  ننخن

نن زنصوي  ل نق منا

                                         
ن.ن120صنن119(نصلمن  رن   ص  منصل رتم ص ه نم مرنترت كن ن1)
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ن(104)صل قننن ون نن)ن امستووماايأك ووواأالووي نأا أووماأ أ قملووماأااعأوواأ قملووماأاي وورانأن(
نصق ل ن زنمإلنقرت ي 

قاللأا عرابأا أاأقلأملأ ؤ أماأ ل ونأقملوماأك وتلأاأ ملواأ و خلأا  وايأن  (
ن.(14)صحلج ص ن ننن)يفأقتمو نأ

ن
 خصيصة الشفافية: -3-4

غنننن ين ا نننا ننل ننننً نضمنننرتًنلنصت حلننننرترن  صنننننرتنننصة ننننرت  ننةل نننهنصلا
صلوالنننرت نصةيترتتننن  نلا   نننتن لنننرتن   نننمصنن   غننن  نلنننإننصةننن وامنصلط   نننهنيفن  لَّنننكن
 ص لننننرتًنلنصل   ننننتن مقنننن ن لننننرتن   ننننمنصل   ننننتن يتنننن ن اغ نننن .نصلننننلل نن ننننتصًنمننننرتن اجنننن ن
ل ت مرص نةلق من ف نيفن ق منمرتنقرتم نأصن ننصلاغ ن رتف  نلنصل   ت نصمنرتن نرت  ن
 ننلسنصيفتنن مرصنرت .نصت نننمن ننلسنصحلننرتيف نصلقنن من  ونن  نم نن  ىن  ننيننتقننكنل نن ن
صة نننرتين نصصلقننن منةتننن ق ل ن نننإلنصة ننن  ىنصلنننلينتقنننكنل ننن نصلاغننن .نص  صنننننرتنن لننن نن
نلل  نلإنننينم وامنط   هنحيم نلن  يت نأصيفنصة رتيننصلعن   منصل   نتن يتدنرت ن

صن  ن درتنأصنت الدننرتنلا   ننتن ننإلن ن اجن ن  نصة نن  ىنصلننلينت ونمنل نن نصلاغنن نصلننعن
ن لسنصة رتيننصةل ا نلن  يت .ن

ص اننننجن ننننلصنصألتننننرتسنلننننإننصلا نننن منمننننإلنصة والننننخن نننن نصلننننلينت طننننرت كن
  رترصتنن نصلاغ  نن نمننكنم رتف نن نصلل يت نن .نصت ننمهن رونن نل ننرتح  ن قننمرنصت ننرتعنصة ننرتل ن

يتدننرت.نصليتا ن  ن نخنم نن  ىنصة نرتيننصةل انن نلن  يتن نص ننخنم ن  ىنصل   ننتنصلاغن ين 
مننننإلناننننارت نصألف  ننننرتلنن- ننننلصنصة ننننئنصلننننلينقننننمَّميترتنن–صلننننلل ننرتفننننهنصلا ننننرتح ن

صلليننرتنن  و نمنإلن قنمونلنل نرتف ننن–صصل تي نحان ننم تجن) ا  نصل  ا(ن
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أنن  ننمنأزرسنأب  نن ن ننرترصننصصاننارتًنن–حننخننداننفن   ا ننغنرتننرتل نانن–  ننرتنر نن نن–
ن اسنأبف نأل منميت  ن

)صلق ن ننننن)ن رو قينلياانأهللابا تأأ تيأامءا أأ كخيأناا ُيأنمأكهللارحأ ينن(

ن.ن(34 ن
 يت ننينن اننجنمننرتنتنن كنأننننن انانلنصلقنن آننصلونن مينال ننمنصل طننرت كنصل ننرتان
 خنصة رتيننص خنصل   تنصلاغ ين يتدرت ن  انن انصل  ن نصلنلين  د ن نمنرتن ا نمن

آننح ن من نلصنصل طننرت ك.نص نلل ن ونن ننصةق ن  ن    ن نصل ننارتل  نأننلغن نصلقنن ن
صلونن مينلغنن نم نن ونأب قنصل تننرت ينصلاغ  نن ن ننإلنصة ننرتيننصةنن ص ن   غدننرت نحننان فنن نيفن
ارتمنألنن و نن يترت نصح لنرتمنصون  نلانظنأصالن يفلن نمنإلنصلاانظنصلنلينصتن  لين
لنصلقنن آننلنأينم قننكننننرتن.نصحن ننينل  ضنن من ننلصنصة ننئن اننجنتا ننتنصلز  نن ين

نلق منان زنصوي 
كأ ايأمسووواءأكقتتووويأ غووويُأاملووواءأ ُق ووويأا  ووورأ قيووولأايأكابأاوتتووويأ ووواءن(

ن.(44)   ن نن)   ا  متأعتىأاجلممنأ قيلأوت ا ألتقم أال املنيأ
ن
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 مدى إمكان ترجمة معاني القرآن الكريم: - 4
 مزالق ترجمة القرآن الكريم: -4-1

نمرتنصةق   ن دمج نم رتيننصلق آننصلو ميا
ظنأصنصل  ننرترون  نلغنن نأ نن ىنصلدمجنن نم  اقنن نأترتتننرتًنةة ننئ نصت مجنن نصلاانن

 ملنن نصل   ننتن ننإلنصة ننئنصلننلينحيلانن ن ننلصنصلااننظنأصنتانن نصل  ننرترو.نصيفن نن نأنن
م منننمنصةق انننخن انننجن نننلسنصلدمجنننرت ن ادلننن ننمنننإلن  نننرترون ت مجننن نم نننرتيننصلقننن آنن
صلوننن مي نأننمنننرتن نننخنأ نننم دمن ننن نقننن آننمننندومنت مجننن نأم يتننن نصانننح ح .نصمنننإلن ننن ن

 مج نصلقن آننصل من م نصأبننصلو نرتينصةندومن  ونخن ل بن منصيف  قرت نإبمورتننت
 مقن نمنرتنصر نلنصلقن آن.نص ن  ين نمن لنن ن  نمحنينأ طنرتلنصلدمجن نصة  نم ون اننجن
أهنرتنمإلنصلق آن نص  نلدمنصات ان اجنغنتنصودن نصل نح م نص  نص  نزصزن فنرتهنمن

آلا نصلق آف نن ن نن ننالننرتن ننمصنلنصل صقننكنصل الننهنمننرتنيفن   ننمنأتص ننً ننقدننمِّنانآل نن نمننإلنص
 اننجنأفنن نت مجنن نلننرت.نل نن  ينأ لننرتمنمننإلن ننلصنصلق  ننين  ن وننخنمننرتن د نن  جنميتدننرت.ن
صلقننمنحااننهنن ننتنمننإلنصلدمجننرت نأب طننرتلنلنصلادننمنصصل  ص ننينت    دننرتن م ننمنمننإلن

صلن لن ن ل نين اننجنأنن (.1)صلمرصتنرت نصصألحبنرت نفو انهنةاحرتلن ن اننجن  لندرتن
نلن خن يفنتا ننتصًنمننإلنصل ا ننتص نبننرتنأفنن نيفنمنرتن دقننمانة   ننرترسنت مجنن نلاقنن آننصلونن مي

  وننخن  ننرت  نلغنن نصلقنن آن نصيفن  نن ن نننإلنآاتنن نأبمرتفنن  نصيفن  اننغنقنن ونم رتف ننن ن
                                         

(نصفمنن نمقنننرتمنصلنننمن  رنحملننمنأ ننن نطرتلنننب نم حمنننرت نحنن منت مجننن نصلقننن آننصلوننن مي ناانن نت مجنننرتننصل نننرت رون نننإلن1)

 نأ لنرتنمقنرتمنصلنمن  رنصو ن نمحنمن.نصصفمنن1999 نطيتجن ن نن2 نصل م نن8ممرت نصةا نلدمنصل ا رتنلادمج  نصىامن

ن  منصل محإلنصة رترن ل  نترت قرت نصصة صوكنصل صر ون يترت .
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ص قنن ن  رترصتنن .نصفوننإلنصلقنن من نن ننلسنصلدمجننرت نصةز  منن نملنتنن ان  نن صننصلدمجنن ن
نل د منت مج ناح ح  نصملنت ان   صننصل ا تنل د منتا تصًنمق  يًف.

ن
 رآن غير قابل للترجمة:الق -4-2

لقننمن  يتننرتنأننلغنن نصلقنن آننصلونن مينت ل ننزن  ننرت  نيفنت نن صل نألينلغنن نمننإلن
صلاغرت نصل      ننخ    نصل  نرت نص    ن نصلغرت  ن نص    ن نصل نارتل  .نص يتنرتلن
 ا نننن  نيفنفوننننإلنت مج دننننرتن  نأينلغنننن نمننننإلنصلاغننننرت نةة ننننئنصلننننمق كنلادمجنننن ننلننننرتن

نقمميترتس.
 ننزنصوننين رتطننبننننينقنن ان ا ننرتهنم نح ننينصفلنن فن  ن لنن  نأننان

صاطاجنمإلننينقن انف  نرتًنأصنرتن يًفن ن اغدمن ا نرتهنمنرتنرتل نان لن دم.نصلقنمنتن كن
أننلغنننرت نصليتنننرتسن  ااننن نصتننن ز ص نص   لنننرتًنة ننن  انن- نننزنصونننينن-لن الننن ن

صل     نلغ ن طرت  نصأل تنن- زنصوينن-أ  صقدمنصق م رتام.نصحلول نمرتنصاطاجن
 ن صننغت رتنمإلنصلاغرت .نصل ن رتلنجل نينلونينقن انقن آ ًن ا نرتهنم ن  نصليترتسننرتل

ص  نصلقرت رن اجن ل نبرتن نرتلنصن نفن نرتل.نصةليتمن ن  ن لن  نلنإننصليتنرتسننرتلن ن
ن-مننم  صننلا  رتمننينمننكن طننرتينان لنن دمنةلا ننرتننصلننلينص  ننرترسن نن ن ننزنصوننين

لم رتونت مجن نةخرتط  دمن   نص  نصلا رتننصل  يب.نصللل  نلإف نل خنمإلنم  صل  نص
صلقننن آنن  نلغنننرت نصألقننن صانصأل ننن ى ن  نلننن خنبقنننمصر منل نننين لننن ن انننجنصل وننن ن
صل ننننح منصلننننلينحياننننظنلاقنننن آنن  جننننرتزس نصلوننننإلنم نننن صل  دمنتولننننإلنلنتق  ننننبن
ملرتمخنصلق آنن  نصليترتسننرتل نحب نبنلغنرتامنمنكنحن دمن انجنضن صرونت انمنصلاغن ن

نينيفن اجنصامجرتم.صلعنفزمن رتنصلق آننة  ل نن انان اجنصل ا  
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أهمية اعتماد التفسير في تقريب معاني القرآن  
 الكريم إلى الناس أجمعين:

ن
  منأننقمَّميترتنصلنمل ين انجن نمان مونرتننت مجن نصلقن آننصلون مين  نأينلغن ن
مإلنلغرت نصل    نص  َّيتنرتنصةزصلنكنصلنعنتن  ين ل دنرتنم نين نلسنصلدمجن نصةز  من  نفيت نمن

ننص  لرت نصل ا تنأترتترتًنلادمج .نتقممينصل م ينصة ل ينل
 اختالف التفسير عن الترجمة: -5-1

ن (1)تا تنصلق آننصلو مينأم ن  افن إلنت مج  نمإلن مونصو سن
نأصلرت نأننصل ا تناد  ن   ينلادمنصلق آننصلو مي ن-
نحي لينصل  ل كنصحي لينغتس نن–نينتا تننن–صضف درت نأننصل ا تننن-
ن ا زانأبلارتظنصلق آننص  رترصت نص برتن ا زان   حدرتنصتا ت رت.صضل درت نأف نيفنن-

صمإلنود نأ  ى نلإننم اقهنصل ا تن   رتمينم ن ن انجنأتنرتسنمنرتنتن كن
ن ن س نحم امرتًنلن  يت نأبف نيفن   رتمينمكنصلق آنننلرتنأدفزم نصيفنمكنت مج نل .ن

ن
 التفسير بشروطه موف بالغرض: -5-2

ن  نصليتنننرتسنأمج ننخن صننأننتوننن نن  صننننرتننصلننمان ننن نت ا ننغنرتننرتل نا
نصلاغ نصلعن  وال هنرتنمرتف رتًنفيت دمنمإلن ل  نلإننأتامنط  نكن  ن نلصنصلنمان ن 

                                         
ن(نصل و سنصل  ث نصةلن رونيفنت منل صقرتًن خنصل ا تنصصلدمج ن ن يننينميتدلرتنل نل درتنف  ب.)نصلاجيت نصل ال  (1)
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ت لتنتا تنم  لمنلاق آننصلو مين وينلغ نمإلنلغرت نصل رتمل.نص  طانبن نلصنصألمن ن
نت لتنتا تن  يبن  ص هنصلمانصة   جنميت  نصمإلن نصل لين اجنت مج  .

صص نننهنصيفطلئيتنننرتنن  نرورتحننن ن نننلصنصلننن أينصاننن ص  نصط  نننهنصننننرتننمنننإلن 
 اننجنودنن  ن دننللهنلن ننلصنصيفجتننرتس نلنننن نميتننلنأنن ننمأ نصل ائتنن نصل رتمنن نلا حنن  ن
صل ال نن نصصال نننرتلنصصلننم  ونصصار نننرت نلنم صو نن نت مجننن ن  ننمنان  تنننفن اننهن نننمأن

 نننإلنصل اونننتنلنضننن صرونأتل نننفن   ننن ن  ص نننجنل ننن نصل  نننرتط نصصيف   نننرتر نصصل  نننمن
صل حاننن   نصلاغ  ننن  نصيفن نننم ينلنص  لنننرت نصل قم ننن ن نننين  ننن بن ق نننمونأ نننين
صل نننننيت نصصجللرت ننننن نأبصونننننزن  نننننرترونصأصضنننننحدرت.ننلنننننرتنحيننننن  ن انننننجن نننننمانصل  ننننن بن

.ن نن(1)لاخ لرت نصلاقد  نصآرصلنصةا   إلن يتممرتنت  م نح منم ئنمإلنصة نرتينن ن
صلنلينأاننمرسنن- نمنرتنل  نهن نلسنصجلدنن  نأننأتنا  ن نإلنأتل نفن صل ا ننتنصة  ن 
صلنكنضن ص  نحمنم ون-الكنصةا نلدمنلط رت  نصة نحفنصل ن  فنةةم يتن نصةيتن رون

نختمانصلمانصة   جنميت .نص د عنلن  مص نت مجرتت ن  نلغرت نصل رتملنصةخ اا .
ص اننجنصلنن غمنمننإلن ننمانمتويتيتننرتنمننإلنصيفطنن عن اننجن ننلصنصل ا ننت ن يفنأفيتننرتن

  نلغنن نصلقننن آننصلننعنجت ننينمنننإلنفنن ىنضنن صرونتلنننلإلنمقمم نن نلقنن ص نت نننخن  ننرت
ت مج  نت مجن نانح ح نأمن صًنم  نلرصً نصت ن حنصلنمصص هنصلنعنروحنهنت مجن نصل ا نتن
دا َّن  نص اننزن اننجنت اننمنصلاغن نصل    نن نمننإلنأوننينصل  رتمنينصة رت نن نمننكنن ننرتين

 صننصة
نان زنصوي.

                                         

ن.ن5(نصلمن  رنمرتفكن إلنمحرت نصجلدين نم مرنترت كن ن1)
ن
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 خاتمة: 
نلقمننرتنن مليترتنلن لصنصل حينأننفقمانصلمل ين اجن نمان مونرتننت مجن 
صلق آننصلو مينت مج ناح ح ن اظنل نم رتف  نصلمق ق نصحول نصل رتلغ ن ان نممنرت  ن
  جنرتزس.ننلننرتنننرتنن ننمليترتنأ لنرتًنأننفقننمانصلننمل ين انجن ننمانان ح  ن ننلصنصليتنن عن
منننإلنصلدمجننن نلنفقنننينم نننرتيننصلقننن آننصلوننن مين  نصليتنننرتسنأمج نننخ نألهننننرتنختاننن ن نننخن

صل ا نتنصصل ن حنصصل  ص نينحنخنيفنصلدمج ن)ب يترت رتنصلمق ك(نحنخنت ن ط  درتنص نخن
ت  ط كن ل .نصلنصةقرت ين  يترتنأننصل ا نتن ن نصل تن ا نصألانمنصصألفانكنلن ان رين
صةق ننن  .نصقنننمن  نننرت ن لننن ن  نصحلنننم ين نننإلنصلنننمصص هنصلنننعنجت نننينفقنننينم نننرتينن
صلقن آننصلونن مين  نلغنرت نصل ننرتملنأمن صًنضنن صراً نص نإلنص  ننرت  نصةل نزونلاغنن نصلقنن آنن

إلن  قننن نصلدمجننن نةل قنننينصل  ننن ينصأمه  دنننرتنلنصل  صاننني نص نننإلنأمه ننن نصلوننن مي نص ننن
نص  لرت نصل ا تنلنتق  بنن انانصةيتنزمن  نصليترتسنأمج خ.ن

نصانص نصل  ل ك.
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 أهم المراجع المعتمدة. 
 المراجع العربية:

نصل    خه ن زصلم إل  -
نقمرونصة وامنصل  صاا  نص  ورتمن يترتلنصألحنرتل نننننننننن
أط صح نليت ين ن  رصسنصلمصل  نم ق فن نن زصفن ننا ن نصآل صي نمويتنرتسغنصةغن ي نن

نا.1998
نصل    خه ن زصلم إل  -

نصات انلنظينصل  ة نصصيففا رتحنصحللرتري نننننننننن
ننننننننن مق لننننن رت نصلنننننم  ونلنضننننن لنصة ط نننننرت نصة رتاننننن و  ضنننننلإلنصقنننننرت كنفنننننمصو نننننننننن

 نننصة صلنكننن1422حمن انرص نصل     نصة حنمو نصةيت قمونعرتم  نصل رترق نلنصامرت
نان.2001أ   ين

نصجلدين نمرتفكن إلنمحرت   -
ن يترت  نصةلاو نصل     نصل      ن  ا تنصلق آننصلو مينصت مج نم رتف   ننننننن
فمصو ن  يترت  نصةلاون نصل    ن نصل ن     نةلقن آننصلون مينص ا من   نالنكنصةان ن   

نةم يت نصةيت رونغنصةلاو نصل     نصل      .لدمنلط رت  نصة حفنصل   ف نص
نصجل ا صصي نا حنصلم إل  -

نصل و  نصات مهنلنأصرصة ننننننننن
 ورتم ننننن نصل نننننح ونصاتننننن م    نصلنننننمصرونصل ص  ننننن  نصلنننننمصرنصل  لنننننرتلنغنصةغننننن يننننننننننننن

نا.1997
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نصل رتم ص ه ن   ص  م  -
نلن  انصل      ننننننننن
صزصرونصألصقرتانصصل  صننصات م   نصلمصح نغنقط  ننتا ا نن رتينصألم  نننننننن

نا.ن1994
ن يتهنصل رتط  ن رت     -

نمإلنأت صرنصل     نلنصل  رتننصلق آين ننننننننن
نا.1971 نصل ةننغنصةغ ي نن1 نصجلزلنن8اا نصلا رتننصل  يب نصىامنننننننن
نأ  نطرتلب نحملم نن-
نم حمرت نح منت مج نصلق آننصلو مي نننننننن
 نصل م نن8اا نت مجرتننصل رت رون إلنممرت نصةا نلدمنصل ا رتنلادمج  نصىامنننننننن

نا.1999 نطيتج نغنصةغ ي نن2
ن  منصل محإل نصو  نمحم  -

نصقا نمكن  ضنصلدمجرت نصافوا ز  نة رتيننصلق آننصلو مي ننننننننن
فنننمصون  يترت ننن نصةلاوننن نصل    ننن نصل ننن     نةلقننن آننصلوننن مينص ا مننن   نالنننكننننن

صةانننن نلدنننننمنلط رت نننن نصة نننننحفنصل نننن  ف نصةم يتننننن نصةيتنننن رونغنصةلاوننننن نصل    ننننن ن
نصل      .

نصة  ني نأمحم  -
صل يت ننننن نصل ح  ننننن نأصنصل ل  نننننينننننن–قلنننننرتانصلاغننننن نصل    ننننن نلنصلا نننننرتف رت نصل ظ ا ننننن ننننننننن

نصلميف نصل مصص  ن
نا.1995 صرنصألمرتن نصل ةنغنصةغ ي ننننننننن
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 المراجع األجنبية: -

De Saussure, Ferdinandن-ن
   Cours de linguistique générale.  
Edition critique  
préparée par Tullio de Mauro. Payot. Paris. 1984 

Dubois, Jean et autres –ن
  Dictionnaire de linguistiqueن
Larousse. Paris. 1973. 
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 فهرس موضوعات البحث - 8
 1 ............................................................ مـدخـل:

 3 ......................... دواعي نقل معاني القرآن الكريم إىل لغات أخرى:

 3 ............................................ دواٍع ترجع إىل طبيعة القرآن ذاته:

 5 ............................................. دواٍع ترجع إىل مقتضيات الدعوة:

 7 ............................................... املعاصر: دواع ترجع إىل الواقع

 10 .......................................... الرتمجة والعقل و التواصل:

 10 ...................................................... مفهوم الرتمجة:

 11 ................................................... اقتضاءات الرتمجة:

 14 ............................................... الرتمجة والعقل والتواصل:

 18 .................................. اخلصائص املميزة للغة القرآن الكريم:

 18 ............................................. القرآن كالم اهلل بلسان عربي:

 19 ..................................................... خصيصة التعالي:

 20 ..................................................... خصيصة الغائية:

 22 .................................................... خصيصة الشفافية:

 24 ............................... مدى إمكان ترمجة معاني القرآن الكريم:

 24 .............................................. مزالق ترمجة القرآن الكريم:

 25 ................................................القرآن غري قابل للرتمجة:

 26 .... ريم إىل الناس أمجعني:أهمية اعتماد التفسري يف تقريب معاني القرآن الك

 26 ............................................. اختالف التفسري عن الرتمجة:

 26 ............................................ التفسري بشروطه موف بالغرض:
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 28 ........................................................... خامتة:

 29 ................................................ أهم املراجع املعتمدة.

 29 ...................................................... املراجع العربية:

 31 ..................................................... املراجع األجنبية:

 32 ............................................ فهرس موضوعات البحث
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