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 على بفطرته وجمبول ،"بطبعه اجتماعي اإلنسانإن " :املأثورإبن خلدون جاء يف قول 

 جيد و ال مبفرده، مستقرة ئةيهن عيشة يعيش أن ميكنه وال جتماعي،واإل اإلنسانّ  حميطه مع التواصل

قد و  .حوله الذي العامل عن وذاته بفكره واستغىن الناس، عن مبعزل عاش إذا مذاًقا أو طعًما للحياة

فها قرية حبكم التطورات اليت تعر  ،اليوم صارتضرورة ، فاملعمورة أكثر من تواصل األجناس أصبح 

ال مفر منه،  اأمر جعلت من احتكاك أفرادها و تواصلهم و دينية، اختالفات ثقافية  تعمهاصغرية، 

و نقل  الرتمجة عن احلديث إىل بنا يؤدي اللغة عن واحلديث  .ال و نشطااتلعب اللغة فيه دورا فع

 .املعىن من لغة إىل أخرى 

 "ت اللغة املتخصصة وسيلة ضرورية، و صار من البديهي أن تصاحبها ترمجة أصبحلقد 

 و القانونية،  ،و الرياضية ،زيائيةيو الف ،عدة كالصحفيةه الرتمجة ميادين ذوجلت هقد و  ."متخصصة

 .تواجهها اليت ت و املشاكل الصعوبا حيث من العامة الرتمجة و هي ال ختتلف عن

إشكالية ترمجة املصطلحات الشرعية من العربية إىل "بـ : املعنون هذا، حبثي سأقوم يفو 

 و ، نيةبعض القضايا اليت ختص الرتمجة القانو  بدراسة" الفرنسية: قانون األسرة اجلزائري أمنوذجا

ا مبعاجلة جمال من جماالت الرتمجة ذو ه املتخصص، املرتجم تعرتض سبيلبعض العقبات اليت  تبيان

ملصطلحات ا يف ترمجةسأحاول حتليل بعض التقنيات املستعملة  .كما ةالقانوني الرتمجةو املتمثلة يف 

 اخلصوصية يعطي مبقابل ترمجتها من جتعل ختص بعض اجملتمعات،مفاهيم  حتمل شحنة دينية و اليت

  .اهلدف اللغة يف أصال املقابالت إلنعدام ،ستحيالم اأمر  نفسها

  - بـ 



جم تفادي املوضوع هي: كيف يتسىن للمرت  جوهراإلشكالية الرئيسية  اليت ستمثل إن و 

 وأهم ؟جة عن املوضوع عند تصادفه مصطلحات قانونية ذات البعد الديينر و اخلاأالرتمجة اخلاطئة 

 نقل يف املرتجمأهم التقنيات و األساليب اليت ينتقيها  هي ما  :يف تمثلي أسئلة من هحطر سأ ما

إعتمادها  اليت جيب جيةياإلسرتات هي وما الفرنسية؟ اللغة إىل العربية اللغة من املصطلحات هذه

دون املساس  ،و كيف ميكن للمشرع أن حيافظ على اهلوية الدينية ؟للجمع بني املصطلح و معناه 

 ؟باملعىن القانون

، سينهاو حت شأن الرتمجة الرفع مناهلدف الرئيسي من هذا البحث هو املسامهة يف و لعل 

و كما سبق و أن  .و الباحثنيإىل الدارسني اهتمام بالنسبة  موضوعصار  بذاتهباعتبارها علما قائما 

لة التوصل و حماو   ،إلقاء الضوء على صعوبات الرتمجة القانونيةإىل رمي من هذا العمل أفأنا ذكرت 

   .إىل الطرق املثلى لتفادي الرتمجات اخلاطئة

معايشيت كان بسبب ممارسيت مهنة مرتمجة، فو إمنا  ا املوضوع اعتباطيا، ذاختياري هلمل يكن و 

قد فالرتمجة القانونية  .منه يت يواجهها املرتجم، خاصة القانونا الواقع جعلين أدرى باملشاكل الذهل

يعرف  يذثقايف البالطابع البغ طو تصأات بعد ديين، ذ مصطلحات تتضمن عندماتشكل صعوبة 

ات اليت ه اخلصوصيذا يتطلب اللجوء إىل تقنيات و أساليب تبقي على هممّ ا ذه  ، به جمتمع ما

 شهدت لكي تنقل بصمة الواقعة التارخيية أو الثقافية اليت ،تتعدى الشكل و تفوق صورته اللغوية

ات البعد الديين ذا املنطلق حفزتين املصطلحات القانونية ذمن هو  اته.ذ دّ املصطلح يف حعلى ميالد 

  ا امليدان املتخصص من الرتمجة.ذعلى أن استهل يف البحث يف ه

 - ج -



 املصطلحاتستنبط منها أهم أة مدونك ي"اجلزائر  األسرة قانون"قع اختياري على قد و 

 فروع من فرعا الباب من القانون اجلزائري ذلك أن هذ ، اإلسالمية الشريعة من اآلتية القانونية

 والدينية، األخالقية وبالقيم ،واحلضارية جتماعيةاإل باملفاهيم ويرتبط ،هبذات ستقلاملاخلاص  القانون

 نم متيزه هامة دالالت هبا على  ارتباطهيدل و  ،معاجملت يف السائدة والعادات والتقاليد األعرافو 

ة كما يتضمن كما هائال من املواد اليت تتوفر هبا العوامل الدينية و الثقافي  .املختلفة القانون فروعبقية 

 بحث.للتجعل منه مادة ممتازة فو التارخيية، 

قانون الكتاب املعنون: الذكر منها أمن جمموعة من الدراسات و قد استفدت يف دراسيت هذه 

قوق ستاذ حماضر بكلية احلأو هو يف متناول و خدمة اجلميع )قانون األسرة( ملؤلفه مولود ديدان، 

نصوص مجعها و قدمها األستاذ عبد احلفيظ أوسوكني مبخرب القانون و التكنولوجيات لبودواو، و 

ألسرة و التطورات العلمية"، انون احتت عنوان "ق 2007احلديثة بكلية احلقوق جلامعة وهران 

 "اأمنوذج األسرة قانون القانون يف اللفظية زماتاملتال ترمجة" بعنوانباإلضافة إىل مذكرة ماجستري 

ترمجة بعض املصطلحات و املفاهيم  " بعنوان أخرىو ، "تيغزة من جامعة قسنطينة للطالبة هدى

ة حالة الزواج و احنالله يف قانون األسر املستمدة من القانون اإلسالمي إىل اللغة الفرنسية، 

كل هذه الدراسات ساعدتين يف تفادي بعض األخطاء و  . للطالبة مينا بو املرقة   "اجلزائري أمنوذجا

   .و التحليلية يف حبثيمن الناحية املنهجية 

 -د  -



 ،ول حبثنياأل الفصل يتضمن :تطبيقي وآخر نظري فصل فصلني،  علىدراسيت حتتويو 

كما    .تعترب لغة خمتصةاليت خاصة لغة القانون و  ،ختصاصاإل للغاتوجيز قمت فيه بتقدمي تعريف 

 صها.خصائ بعض تذكر عرفت لغة القانون و 

حمددة فيه املشاكل و الصعوبات اليت ترتصد  القانونية للرتمجة فخصصته، الثان ا البحثأم

الرتمجة املؤسسة من قبل فيين و داربلين  اليت كره هي أساليب ذ من أهم ما وجب و  .طريق املرتجم 

 .القانونية الرتمجة تقنيات بعضكر ذ استعملتها كمنطلق ل

، من فا ملدونيتفيه تعري فقدمت، يجوهر حبث و و هو اجلزء التطبيقي ،أما اجلزء الثان

و أهم ، اجلزائري األسرة قانون ي يضمذال الشخصية األحوالمن قانون بدءا العام إىل اخلاص، أي 

دة ا الكم من املصطلحات معقذسرة، و سبب إحتوائه على هإليه هو منبع مواد قانون األ تما أشر 

 دراسة مررت إىلو بعدها  ، " اإلسالمية الشريعة"استنباط أغلب قوانينه من إىل العائدة املفاهيم، و 

 .للرتمجة مقارنة نقدية حتليلية

تها إعادة النظر فيها و دراس أردتلكنين  ،رستسبق و أن د   اإن املصطلحات اليت اخرتهت

إىل  لعربيةاحيال ترمجتها من اللغة  افعال عائقفأنتقيت منها ما أرتأيت أنه يشكل من زاوية أخرى، 

  .نتائجكر أهم ما توصلت إليه من ذ حبثي وكانت خامتة ، اللغة الفرنسية 

 صطلحاتامل بنيا إىل املنهج التحليلي و إىل النقد و املقارنة ذي هحبث يف عمدت قدل

واجهتين بعض  ،لكنو  .الفرنسية للغةإىل ا و نقلها اإلسالمية الشريعة من ستمدةالعربية امل قانونيةال

 -ه  -

 -ه  -



الصعوبات  اليت تكمن يف عمق املعان اإلسالمية لبعض املصطلحات القانونية ذات اخللفية التارخيية 

 .انون، زيادة على كون مرتمجة ال جيعلين ملمة بالق"الغراوين"" أو املشرتكة"مثل مصطلح و الدينية 

 . ا العلمذبنصيب من ه ذاألخإىل و نقدها شرح تلك املصطلحات و حتليل ترمجتها و قد أدى يب 

وضوع امل خرى حولأو فتح آفاق أثراء إكون قد سامهت يف أن أو مبوجب هذا العمل أرجو 

 ، و هللا ويل التوفيق. هالذي عاجلت

و أتقدم بعظيم الشكر و جزيل اإلمتنان إىل أستاذي الفاضل الدكتور دراقي زوبري الذي مل 

دمه يل من مبا ق املذكرةو الذي كان له الفضل الكبري يف اإلشراف على هذه  ،يبخل علي بعلمه

 نصائح و توجيهات. 

  2015.  03. 18بن قدة حورية، يوم 

 اإلمضاء
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معرفية أو تقنية أو فنية أو  بقطاعات خاصة أمساء لكوهنا املصطلحية، الظاهرة أن شك ال

 واضحة بكيفية الظاهرة هذه معامل جتلت وقد لإلنسان، والتطبيقية األنشطة النظرية قدم قدمية مهنية،

 مل واإلجتماعية املعرفية بأبعادها بدراستها واالهتمام العناية لكن وجود اللغات الطبيعية، و مع

 نتيجة سريعة، بوترية منو متزايد من املصطلحات جمال عرفه ملا نظرا احلديث، العصر يف إال يتحققا

 اهلائل سعالتو  أضف إىل ذلك واإلخرتاعات. املعارف أصناف خمتلف عرفتها اليت النوعية الطفرات

 واملكتوبة املسموعة اإلعالم و وسائل السياسية، اإلقتصادية، و العالقات املبادالت الذي شهدته

 لصاحل العددي تفوقها أمهية تفقد العامة للغات الوحدات املعجمية معها باتت لدرجة واملرئية،

 ومعطيات كانت يف من وقائع يوم بعد يوما يكتشف ما تواكب صارت املصطلحية، اليت الوحدات

 1الغيب أو اجملهول.  خانة

 يف التفكري بداية املصطلحية بالوحدات اإلهتمام على الوضع هذا خملفات أقرب من ولعل

 أن ذلك اإلقتصادية، اخلدمات قطاع هو املسألة هبذه أهله اهتم قطاع أول أن توحيدها، ويبدو

 يف جودته ختتلف ال واحد، منتوج بأنه مثال،hamburgerللهمبورغر  املستهلك وثوق ضمان

 كان تسميته. وإذا بتوحيد إال يتأتى أن ميكن أمريكا، ال يف املعروفة جودته عن روسيا أويف فرنسا

 إىل الدعوة يف برز بدوره ما سرعان اللغوي البعد فإن باملصطلح، العناية يف رائدا اإلقتصادي البعد

 ،2اللغوية السياسات يف حقيقيا هاجسا يشكل املنتوج املصطلحي أصبح العناية. وهكذا تلك

 من جعلت عامة، بصفة والثقافة، اللغة يف املتمثلة الوطنية اهلوية مقومات على يف احلفاظ فالرغبة

                                                           
1 Voir- Rondeau.G, Introduction à la terminologie, Ed Gaetan morin, Paris, 1984, p1-4. 

عن  هي مجمل الخيارات الواعية المتخذة في مجال العالقات بين اللغة و الحياة االجتماعية، و بالتحديد بين اللغة و الحياة في الوطن ـ نقال 2 

 لجزائر. مقال لبالل دربال: السياسة اللغوية ـ المفهوم و اآللية ـ مجلة المخبر، أبحاث في اللغة و األدب الجزائري ـ جامعة بسكرة ـ ا



 الحتواء الشاملة، التعبئة يف راطاالخن إىل الفاعلني الثقافيني كل دعوة السياسات تلك أولويات

 .واحلضارية اإلجتماعية و الثقافية أبعادها يف املصطلحية الظاهرة

 Science)املصطلح أو علم املصطلحات  علم (Terminologie)مصطلح  و قد ظهر

des termes) كريستيان املفكر األملان يد على امليالدي عشر الثامن القرن األول من النصف يف 

 استنادا التسمية، صعيد على النسقي طابعه يأخذ مل ، لكنه3(1832-1747شوترز ) كوتفريد

 Williamويليام  اإلجنليزي املفكر مع إال Allain REY (1974،)راي إىل آالن

 وصف يف املستعملة املصطلحات "نسق :بأهنا التاريخ الطبيعي مصطحات عّرف الذي ،(1887)

  .4الطبيعي" التاريخ موضوعات

 بأمساء ظهورها اقرتن وقد ،1906سنة  إىل تارخيها فيعود املصطلحية األوىل، البيانات أما

 على املصطلحات وضع قواعد توحيد منها الغرض زهروف وِسِفرجان، وكان مثل روس، علماء

 وذلك عقالنية،  أكثر طابعا املصطلحي البحث إعطاء بضرورة جمملها يف .و تقتضي5الدويل النطاق

 لعلم فلسفي متثل إجناز مت اإلطار هذا ومناهجه. ويف املصطلحي للعمل النظرية املقدمات بتطوير

 التطور التصنيف. وأدى وعلم الوجود وعلم اللغة، وعلوم املنطق، علم على منفتحا جيعله املصطلح

 وجلان وفدراليات منظمات عدة نشأة إىل والتقنيات العلوم مصطلحات يف البحث جمال عرفه الذي

 :املثال سبيل على منها نذكر وجمالس،

                                                           
3 Voir Rey.A, La terminologie, coll.que sais-je, n.187, Presse Universitaire, Paris, 1979, p6. 
4 Voir Rey.A, p8 . 
5 Rondeau, Op .cit, p 6. 



: (Comité de Terminologie Scientifique et Technique) - املصطلحية جملس 

 .السوفيايت باالحتاد 1933سنة  كابيني و لوط من أنشأه كل والتقنية الذي العلمية

International Federation of National Standarizing (ISA)) - :الدولية الفدرالية 

 من كل فيها وسامهت فوسرت، من بتأثري 1936 سنة أنشئت للتقييس، اليت الوطنية للجمعيات

 .وأملانيا وبريطانيا فرنسا

International Organization for Standardization (ISO)- :للتقييس،  الدولية املنظمة

 املصطلح وضع طرائق توحيد واملنظمات اللجان هذه مهام من . و كان 1946 سنة أنشئت وقد

املصطلحية  التوصيات أوىل صدرت تنظيمه. وهكذا وكيفية تداوله لتيسري الناجعة السبل يف والبت

 أول خرج هبا اجملتمعون يف اليت التوصيات ألغلب تطوير أو تنقيح عن املنظمة الدولية للتقييس،وهي

 .1959سنة  املنعقد مبوسكو املصطلحي البحث حول مؤمتر

 النسقي الوجه عن الكشف من يتخذ ما علم مصطلحات يف البحث منطلق كان و ملا

وعلمي  علمي املصطلحات بني تداخل حصول إىل الوضع هذا أدى فقد ضروريا، مطلبا ملفاهيمها

 من املصطلحي البحث "يتخذ :بقوله التداخل هذا Wüsterفوسرت  أبرر الوجود. وقد و املنطق

 املفاهيم بني العالقات تضبط اليت العلوم على يعتمد أن إال ميكن ال فإنه وعليه بدايته، نقطة املفاهيم

 مع تداخال املصطلح علم يشهد أخرى جهة ومن .6 واألنطولوجيا" املنطق على أي األشياء، وبني

 من يتجزأ ال جزء املصطلحات أن ذلك و بيان اللسانيات، فروع خمتلف رأسها اللغة، وعلى علوم

                                                           
6 Wüster.E, L’étude scientifique générale de la Terminologie, dans fondements théoriques de la 
terminologie, GIRSTERM Universisté Laval, Québec, 1981- p 85. 



 والرتكيبية الصرفية للضوابط خيضع املصطلحات من كبري عدد بناء أن كما مشوليته، يف اللغة معجم

 .للغة العام النسق ميليها اليت

 مما لالنتباه، مثرية بكيفية املصطلح علم مفهوم حتديد على التداخل هذا انعكس لقد

عرفني. ففي نظر زوايا بتعدد العلم هذا تعريفات يف تعدد حصول إىل أدى
 
 يعرف الذي الوقت امل

 أصناف يف وجدولتها املفاهيم أنساق بدراسة "يهتم الذي العلم بأنه املصطلح علم مثال، فوسرت،

. 8طابعا لسانيا" موضوعه علم يتخذ املصطلحية بقوله: " Rondeauروندو  يعرفه،  7منطقية "

 املختلفة، النظر وجهات فيه تراعى شامل تعريف وضع إىل 1087رقم  توصيتها إيزو يف سعت وقد

 اللغات يف املستعملة واملصطلحات للمفاهيم العلمية الدراسة بوصفه:" املصطلح علم عرف وهكذا

 . 9اخلاصة"

 ذات مدارس إنشاء إىل به العالقة والتطبيقية النظرية و بالقضايا باملصطلح اإلهتمام أدى قدو 

نذكر منها على سبيل املثال املدرسة األملانية  املصطلحية؛ الظاهرة تناول يف خمتلفة نظرية منطلقات

 خمصصا جعله ما ومنها للمفهوم، صصاخم الثقل مركز جعل ما فمنهاو السوفيايتية و الكندية، 

 املناهج جمموعة يف اإلختالف هذا أثر وقد. اجملالأو  للموضوع خمصصا جعله ما ومنها للمصطلح،

 املوضوعي؛ باملنهج مرورا اللسان، املنهج إىل الفلسفي املصطلحي، من املنهج البحث يعج هبا اليت

أو  النظريات صعيد على سواء ثراء، التنوع هذا زاد مما ولعل. التارخيي املنهج إىل النصي املنهج ومن

 املنطقي فيها يتداخل إذ ذاهتا، املصطلحية الظاهرة تشعب هو واملنطلقات، املناهج صعيد على

                                                           
7 Wüster, Ibid.E, p 57. 
8 Rondeau, Op.cit, p 18. 
9 Lerat .P, Les langues spécialisées, coll.Linguistique nouvelle, Paris, 12. 1995- p16 . 



 على يستقر املصطلحي البحث يكاد ال لذلكو  باإلجتماعي، والنصي باآلن والتارخيي باللغوي

 العلمية، املناهج يف العيب باب من ذلك وليس. لإلبطال وقابليتها ضعفها يربز معينة، حىت مقاربة

 .ككل اإلنسان العلم سنن من وسنة منها يتجزأ ال جزء إنه بل

 تسمية وضع يف تعريفنا للمصطلح ميكننا القول: إنه حصيلة اقرتان تسمية مبفهوم، ويتسمو 

 :اثنتني مبيزتني ما مفهوم إزاء

 يف التسمية مجاعة. ففعل كان أم فردا ما، جمال يف متخصصة جهة ِقبل من يتم إنه -أ

 الدال وضع تطبع اليت التلقائية أو العفوية باملفهوم، خبالف مسبق وعي علمي على قائم اإلصطالح

 .املدلول إزاء

 خاصية اعتماد يف تتمثل جتليات اإلصطالح يف للتسمية املصاحب العلمي للوعي إن -ب

حجمه، أو لونه، أو حركته  املفهوم، أو بشكل التسمية كربط به، املفهوم أو ما يرتبط خاصيات من

 مبتكر ا. أم كان مكتشفا أو مكانه، أو موضعه، أو عدده، أو مستحِدثِه،

تتعدامها إىل مركب أو  بل واحدة أو مفردتني، مفردة يف بالضرورة تنحصر ال التسمية إن -ج

 واحد.  مفهوم مقابل عبارة املفردات أو خمتصر من عبارة

 وال املعين، اجملال يف املتخصصون املستعملون حيدده ما مبفهوم ما تسمية اقرتان إقرار إن - د

  عامة املتكلمني. إىل يعود

 بقية وبني بينه مفهومي، يتحدد مفهومه داخله، وتقوم حقل إىل املصطلح و ينتمي

 انتظامه يف األساسية املصطلح خاصيات حمددة. و تكمن إحدى عالقات املصطلحات ومفاهيمها



 مبجال ارتباطه يف إال مصطلح عن احلديث ميكن معه. فال املتعالقة املصطلحات من نسق داخل

 .املرتبطة به اجملال مبصطلحات عالقاته ويف علمي، أو معريف أو تقين، أو ثقايف؛ ما

 أوساط يف الواسع بانتشارها و يكمن اإلختالف بني املصطلح و الكلمة، أن الكلمة تعرف

 واخلطباء األدباء، ألن يستعملها فهي مرشحة فئة؛ دون فئة يف تداوهلا ينحصر ال املتكلمني،

 حبسب سياقات معانيها يفهمون اليومية؛ خماطباهتم يف الناس وعامة ، واملثقفونوالعلماء، والكتاب

 حاجاهتم، وأغراضهم، ومواقفهم، وأفكارهم عن التعبري األساسية يف مادهتم ويعتمدوهنا ورودها،

 استيعاهبم بفضل ما جمال يف متخصصني وانفعاالهتم. أما املصطح، فيتم تداوله بني وعواطفهم،

 وميزة تواصلهم جناح ضمان إليهم بالنسبة ختصصهم. ويشكل ذلك جمال يف املفهومية دالالته

 غريهم. من متيزهم

 مثال العربية اللغة لذلك. ففي تسخرها اليت الوسائل ويف الكلمة بناء كيفية يف اللغات ختتلف

 ويف رفية؛أصل و حروف زائدة يف أوزان ص من انطالقا الكلمة اللغات السامية تبىن من ومثيالهتا

 .ولواحق وأواسط من سوابق :ولواصق جذع من الكلمة تبىن اهلندوأوربية اللغات

 الكلمة، بناء يف اهلندوأوربية اللغات قواعد وفق عربية مصطلحات صياغة املقبول من وليس  

 .الكلمة بناء يف السامية اللغات قواعد وفق أجنبية مصطلحات صياغة املقبول ليس من أنه كما

 عربية مقابالت بإجياد تتعلق األوىل :األقل على قضيتان الشأن هبذا القضايا من يثار وما

هبذه  اإلستعمال. ويرتبط يف والنسقية املراد املعىن أداء يف بالدقة واحدة تتصف أجنبية لالصقة

 :السوابق واحدة، كاستعمال أجنبية لالصقة مقابل يف عربية لواصق عدة استعمال مشكل القضية



 ما حد على (-iso)السابقة  مقابل ومتشابه ونظري - و متاث ل –وتعادل  – وثابت - تساوي

 : 10حجازي فهمي رصده

1. isotherm احلرارة. درجة تساوي 

2. isotherm احلرارة. درجة ثابت 

3. isotopeمشع. نظري 

4. isoelectric كهريب. تعادل 

5. isocline امليل. متاثل 

6. isopoda األقدام. متشاهبة 

 وأصدر ل،اجملا هذا يف كبرية جهودا اخلصوص وجه على بالقاهرة العربية اللغة جممع بذل وقد

 :11منها نذكر يف املوضوع القرارات من عددا

 .اللغة يف القياس مببدإ يؤخذ - 1

 التاء، و من و النسبة ياء عليها يزاد كلمة من مصدر صنع أريد إذا :الصناعي املصدر - 2

 قاعدية و غريها. ِِحِضية و املصادر هذه على احلديثة األمثلة

 ،"ِفعاَلة" وزن على الثالثي أبواب من باب أي من احلرفة أو شبهها للداللة على يصاغ - 3

 ِسباَكة و غريها. ِحدادة و جِنارة و مثل:

                                                           
 . 109ـ   108ص  . 1993مصر القاهرة، غريب، المصطلح، مكتبة لعلم اللغوية األسس حجازي، فهمي محمود الدكتور 10
1934)-عام،  خمسين في العلمية القرارات مجموعة :في ة بالقاهر العربية اللغة مجمع قرارات أمين و إبراهيم الترزي، مجموع شوقي محمد 11

 .1984مصر. القاهرة، ،(1984



 تقلب على   دل إذا العني  مفتوح الالزم لَفعل " َفعالن" وزن  على املصدر   يصاغ – 4

 نوسان و غريها. َغَليان و ب، مثل: جيشان و اضطرا و

 :املرض مثل على للداللة "ف عال" وزن على مصدر العني املفتوح الالزم "َفعل" من يقاس - 5

 .صداع و ك ساح و سعال و نكاف

 معاد :يرد مثل فعل أو مل له ورد سواء الداء على للداللة "َفعل" و "ف عال" اشتقاق جيوز - 6

 وخناق.  دوار و

 أن جيوز صوت، على الدال العني مفتوح الالزم "َفعـَل"لـ  مصدر اللغة يف يرد مل إن - 7

 وهدير وحفيف وشواش، وصراخ ث غاء :مثل ،"َفعيل"أو  "وزن ف عال على مصدر قياسا له يصاغ

 .وصفري

واملبالغة،   الكثرة على للداللة الفعل من "تـَْفعال" وزن على الذي املصدر أخذ يصح - 8

 .ِفعل فيه يرد مل مما الوزن هذا تصح صياغة وكذلك وتبيان، هتطال يف كما

 والتقارن كالرتابط أوالتماثل: املساواة مع االشرتاك على للداللة التفاعل صيغة تتخذ - 9

 .والتواف ق

 اليت اآللة على للداللة "ِمْفعال"و  "ِمْفَعلة"و  "ِمفَعل"الفعل الثالثي  من قياسا يصاغ - 10

فاعلة " األوزان أيضا اآللة اسم صيغ إىل وِمثْـَقاب و خِمرطة، ويضاف ِمرباد :ء مثل الشي هبا يعاجل



 استعمال أن وِبزال. كما، : كإثار"ِفعال"و : كحاسوب وساطور،"فاعول"و سانية، و مثال: رافعة

 .12و برادة  صحيح، مثل: ثقَّابة، عريب استعمال هو لآللة امسا "َفعاَلة "صيغة

 وسابقة جذع مقابل جذع إجياد على األجنيب املصطلح ترمجة يف بالرتكيز الثانية القضية وتتعلق

 العريب للمصطلح الصرفية الصيغة تضيفه الذي للمعىن جتاهل يف الحقة والحقة مقابل سابقة مقابل

 من الصقة عليه تدل ما على -رمبا - والدال الذي حتمله للمعىن جتاهل منواهلا، ويف على املصوغ

 األجنبية. اللغات يف اللواصق

 املتكلمني حلاجات تلبية مفرداهتا جتديد من به تتمكن ما الوسائل من لغة لكل كان و إذا

 املتكلمني حاجات بتلبية قمينة جيعلها ما الوسائل هذه من العربية فإن للغة العصور، ومستجدات

، دواح أصل من انطالقا إذ ميكن كبرية، هبا، ومن أمهها اإلشتقاق الذي يتيح هلا إمكانات توليدية

و لكل أصل من األصول جمموعة من  .وصفات وأمساء أفعال ردات،املف عدد كبري من على احلصول

اآللة  واسم اهليئة واسم املرة واسم املفعول واسم الفاعل و اإلمسية كاسمالصيغ الفعلية و الصرفية 

 وغريها، وَفعالن وَفعل وِفعول كِفِعلّ  كثرية أخرى صرفية صيغ على عالوة املكان، واسم الزمان واسم

 فعل كل من اشتقاقها ميكن اليت األلفاظ عدد يقل لن أنه ذكر 13شفيق اخلطيب أِحد إن حىت

 اعتماد مت ثالثني. وقد من أكثر فاعل منهابشكل تستخدم ال الثالمثائة، على يزيد مئتني، وقد عن

 يف طغى االشتقاق كان املصطلحات يف خمتلف العلوم، وإذا من كبري عدد توليد يف اإلشتقاق آلية

                                                           
و  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط -شارك في اعداده اعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية -العلوم الصحية و الطبيةعلم المصطلح لطلبة 12 

  . 106ص  -2005 –المملكة المغربية  -فاس -معهد الدراسات المصطلحية

 
ندوة "إقرار وضع منهجية موحدة  ق،بدمش العربية اللغة مجمع وتطبيقاها، مجلة المصطلحات وضع الخطيب، منهجية شفيق أحمد الدكتور  13

 .بحوث وفيه خاص ، عدد2000لوضع المصطلح"، الجزء الثالث، المجلد الخامس و السبعون، يوليو 



 مينع ال اشتقاقية، فإن ذلك لغة مسيت حىت العربية اللغة يف اجلديدة واملصطلحات املفردات توليد

 املصدر. إىل والتاء الياء بإضافة الصناعي املصدر كتكوين أيضا، اإللصاق تستعمل لغة أهنا عنها

 كلمة استعمال املصطلح. وهو توليد وسائل أهم من كما ميكن ذكر التوليد باجملاز، إذ يعد

 الداللة إىل لغوي معىن على للداللة من استعماهلا اإلنتقال أي األصل، يف له وضعت ما غري يف

 .واإلبداع والعلم املعرفة جماالت من معني جمال يف اصطالحي مفهوم على

على وزن فعلل  و كذلك التوليد بالنحت، أي تكوين كلمة من كلمتني أو أكثر مثل بسمل

 .14"هللا حسيب "من ، و حسبل أو احلسبلة"الرحيم الرِحن هللا بسم" من: و مصدره فعللة: بسملة –

 معه التعامل هي األسلم والطريقة معزولة، وحدة ليس العلمي و خنلص إىل أن املصطلح

 .واالشتقاقية واملفهومية والداللية التصورية رتباطاته وا خبصائصه،

ال ميكننا احلديث عن املصطلح مبعزل عن لغة اإلختصاص، اليت تعترب القاسم املشرتك بني و 

املصطلح و العلم يف حد ذاته. و كغريه من العلوم، حيتاج القانون إىل مصطلحات ختصه و ختص 

أصحابه. و سنأيت يف حبثنا األول بتعريف للغة اإلختصاص و لغة القانون  اللتني  تشكالن جوهر 

 ضوع املعاجل.املو 
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 الفصل النظري:
 القانون لغة و ترمجة  



 

 

 

 

 

 

 

 البحث األول:

 القانون و لغة االختصاص 
 

 



إن القانون من أهم وسائل الضبط اإلجتماعي، بل هو الوسيلة األساسية اليت يعتمد عليها 

تمعات على العالقات اإلنسانية يف اجملاجملتمع املنظم يف ضبط سلوك أفراده، فبه يتحقق تنظيم 

اختالف أصوهلاو ثقافتها. و القانون ليس قوانني تطبق فحسب، و إمنا حيتاج إىل قالب تصاغ فيه، 

و لغة ختصه و ختص العارفني هبذا اجملال، فلغة القانون لغة دقيقة تنتمي إىل فئة لغات اإلختصاص 

غات ريف هبذه اللغة أن نقدم تعريفا وجيزا عن لو التخصص، و لذلك رتأينا قبل املباشرة بالتع

 اإلختصاص.

I- لغة اإلختصاص : 

 تعريف لغة اإلختصاص:  1-1

)Langues اخلاصة" العلوم "باللغات مضامني عن التعبري يف املوظفة اللغات توصف

15spéciales)  باللغات املتخصصة"أو" (Langues spécialisées)16 بـ "لغات التخصص، أو "

“langues de spécialités” 17 بلغات األغراض اخلاصة، أو "language for specific 

perpouseses" . و هي يف جمموعها أوصاف مرتادفة من حيث إهنا تفيد املعىن نفسه، و هو

إختصاص هذه اللغات مبجاالت علمية حمددة. و يتأسس نعت لغات العلوم باللغات اخلاصة، على 

"كل لغة تناسب تنظيما خاصا ملعطيات التجربة، فتعلُّم لغة أخرى ال يعين  مبدإ معريف مفاده أن

                                                           
15 Galison.R et coste. Dictionnaire de didactique des langues, P 511. 
16 Lerat.P ; Les langues spécialisées, , linguistique nouvelle- PDf P 20. 
17 Rondeau.G, Op.cit. P 23. 



18وضع أمساء جديدة ملوضوعات معروفة، بل التأقلم على التفكري بكيفيات مغايرة 
". و ميكننا  

 اعطاء التعريفات اآلتية: 

التخصص أو اللغات املتخصصة، تعبري عام يراد منه تعيني اللغات املستعملة يف "لغات  .1

 .19مواقف تواصلية )كتابية أو شفوية( ختتص بنقل معلومات تنتمي حلقل جتربة خاصة" 

 .20خاصة"  ملعارف ناقلة أداة اخلاصة "اللغة .2

 موديةع خبطوط مزودة العامة اللغة عن (Sous-langue)"اللغة اخلاصة لغة فرعية  .3

 حتمل العامة، للغة النحوية للقيود مالئمة بكيفية إدماجها يتم ألفبائية، اصطالحية ورموز واختزاالت

 .21خاصا"  معرفيا مضمونا

و ميكن أن  نعرف لغة اإلختصاص على أهنا جل املعلومات املكتسبة يف ميدان علمي مثل 

غة اللغة القانونية على سبيل املثال، فهي تستعمل اللالطب و اهلندسة و غريها. فإذا تكلمنا عن 

 العامة للتعبري عن  معارفها و امليدان الذي خيصها. 

و نستنتج من تعريفاتنا أن لغة اإلختصاص هي لغة تعرب عن مفهوم دقيق يرتبط مبيدان 

ة و املستعملة لو ال ميكننا إجياد تباين كبري بينها و بني اللغة املتداو  علمي ما، مبجال أو بتخصص،

  .من أجل التبادل و التحاور املستعملني يف سائر األيام بني الناس العاديني غري املختصني

                                                           
18 Martinet.A, Elements de linguistique générale, Armand colin, Paris, 1974. p 12. 
19 Galisson. R etCoste Op Cit, p 511. 
20 Lerat.P Opcit P 20. 
21 Kocourek.R, La langue Française de la technique et de la science, oskar brandstter, Paris, 1991 - p 15. 



و ما مييز لغة اإلختصاص عن اللغة العادية هو الكم الذي حتويه من مصطلحات 

و مفردات تستعمل للداللة على مفهوم واحد خاص مبجال ال أكثر. كما تستعمل بعض املفردات 

تقرتضها من اللغة العامة، لتصبح مصطلحا تقنيا خيص ميدانا من امليادين العلمية،  ككلمة  اليت

ذلك احليوان الصغري، حتولت إىل إحدى مركبات الكمبيوتر، أي إىل مصطلح تقين خاص  "فأرة"

 بامليدان اإللكرتون. 

إال أن ، اخلاصة اتلللغ املعريف البعد إبراز على مجيعها تنص أهنا التعريفات هذه من و يبدو

 السؤال الذي ينبغي أن نطرحه هو: ما هي طبيعة اللغة اخلاصة ؟

 لغة اإلختصاص أصل أم فرع ؟  1-2

 طبيعة ضبط كلها حاولت خمتلفة حتليلية مناذج قيام اخلاصة اللغات قضايا يف البحث عرف

 استعماالت جمموع من العلم لغة موقع عن أصحاهبا تساؤل سياق يف اللغات ومكوناهتا، وذلك هذه

 املطلقة أو النسبية، و عن باستقالليتها، القول سالمة مدى و عن العامة وتراكيبها، اللغة ألفاظ

 أن البحث هذا نتائج من مستعمليها، فكان كل على تفرضه اللغة الذي العام النسق ضوابط

 .اثنتان مقاربتان شاعت

 : ‘‘لغة فرعية’’اخلاصة  اللغة -أ

 تعترب فال جذرية، بكيفية املشرتكة واللغة اخلاصة اللغة بني الفاصلة احلدود املقاربة تعني هذه

 الطبيعية. ومن اللغة عن لغة فرعية، أو جمموعة فرعية، بوصفها إليها ينظر وإمنا لغة طبيعية، العلم لغة



 البديهي من القائل: "يبدو (KOCOUREK)كوكوريك  نذكر هبذه املقاربة اشتغلوا الذين

 .22معرفة ما"  موضوع حصر أردنا مشروع كلما ضروري جمموعات فرعية إىل اللغة تصنيف أن

 لغات يتحدث عن أن لكوكوريك جاز فقد واحد، موضوع هلا ليس املعرفة أن ومبا

 الفرعية – اللغة’’و  ‘‘الشعرية الفرعية – اللغة’’و  ‘‘اجلمالية الفرعية -اللغة ’’فهناك  فرعية،

 اللغة نسق من يقرتب بعضها فرعية لغات كلها . فهذه‘‘العلمية الفرعية - اللغة’’و  ‘‘التقنية

مصطلح " لغة التخصص" بصيغة  استعمال يقرتح جنده عنه. وهكذا يبتعد اآلخر وبعضها الطبيعية

اجلمع قائال: "إننا نتحدث اليوم عن لغات التخصص، كما نتحدث عن الفرنسية اجلهوية أو الفرنسية 

 .23و اإلجنليزية الوظيفية" املتخصصة أ

 اللغة اخلاصة "لغة طبيعية":  -ب

 اللغة لنسق امتدادا يشكل اخلاصة اللغة نسق أن مفاده افرتاض على املقاربة هذه تتأسس

 بعض ويف املعجمي، املستوى يف اللغتني هاتني بني اإلختالف وأن له، و استمرارا 24الطبيعية

اإلستمرارية.  وتلك اإلمتداد ذاك حقيقة أنظارنا عن أن حيجب ينبغي و ال التعبريية، األشكال

 الطبيعية، باللغة مكتوبة نصوص تستعمل يف طبيعتها كانت ما كيف ما علم فمصطلحات

 ما . و25لغات الواصفني باختالف خمتلفة بلغات بالضرورة، يوصف، الواحد العلمي واملضمون

                                                           
22 Kocourek. R, OpCit, P 23. 
23 Ibid. P 16. 

يقصد بة اللغة البشرية التي يمكن لألطفال اكتسابها من آبائهم أو مربيهم بشكل عفوي، دون  اللسانيات هو مصطلح في علم ـ اللغة الطبيعية24 

 ."مصطلح "لغة حية تعليم أو إرشاد،و يتعامل معها الناس كلغة أم ويطلق عليها أحيانا
25 Voir: Moirand. S, Décrire les discours de spécialité, , Lenguas, -18 Universade Alcala, Madrid ,1994  -P79. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA


أما  والتسميات، التعيينات إهنا تغيريه، الناس يستطيع ما هو املقاربة، هذه أهل تصور يف يتغري،

 .26يتعدد وال يتغري للغة، فال األساس النسق

 واحدة كل تقدمه الذي املفهوم يف يكمن املقاربتني هاتني بني اإلختالف جوهر و لعل

 نسق هي حيث من اللغة، بني مييز الثانية املقاربة دعاة من وهو لورا، مثال، كان فإذا للغة، منهما

 واجلمل العبارات من ينجز فيما القواعد لتلك ممارسة حيث هو من اللغة واستعمال القواعد، من

 اللغة وصف يف ينطلق األوىل، ال للمقاربة املؤسسني من الباحث الفرنسي ك وك وريك، وهو فإن27 

 خصه باملفهوم الذي‘‘ اللغة’’مصطلح  يستعمل ألنه التمييز، هذا من ‘‘اللغة الفرعية’’بـ:  اخلاصة

 تتضمنها اليت اللغوية جمموع اإلستعماالت هو الفرنسية اللغوية األدبيات يف به املراد أن به. ومعلوم

 أن كوكوريك، يف تصور يعين، ال ‘‘اللغة الفرعية ’’بـ: اخلاصة اللغة فإن وصف . وعليه،28ما  لغة

النسق اللغوي  ضوابط خترق ال فرعية لغوية استعماالت هناك أن يفيد وإمنا فرعيا، لغويا نسقا هناك

العام. يقول: "إن احلديث عن هذه اإلستعماالت بلفظ " لغة التخصص، أو بلفظ "فرنسية 

التخصص" ليس سوى تغيري يف العبارة، مع اإلشارة إىل أن األمر ال يتعلق إال بلغة فرعية عن اللغة  

 .29ككل" 

غري مصطلحات. و معىن هذا أن يف نشأة و ال شك أن هذه األمساء لن تكون شيئا آخر 

لم يف  ا سيستمر باستمرار العمناملصطلح نشأة العلم، و ال يتوقف هذا التوازي عند حد البدء، و إ

                                                           
26 Voir: Claude Hagège, Le français et les siècles, Odile Jacobe 2005- C, p .52. 
27 Voir: Lerat.P, P 18. 
28 Voir: Gustave Guillaume, Langage et science du langage, presses de l’université de Laval Quebec- G, p 28. 
29 K ocourek. R,Op.cit- p 16.  



كل خطواته، ألن جزءا مهما من النشاط العلمي ليس خمصصا لإلختبارات، و إمنا للصياغة 

 املصطلحية و العبارية و املفاهيم و النتائج.

 :اخلاصة بالقانوناللغة  2-1

إن اللغة القانونية لغة ختصصية، ألهنا حتتوي على جمموع املصطلحات القانونية املستعملة يف 

نظام قانون ما. وختتلف مفردات اللغة القانونية عن مفردات اللغة بشكل عام، من حيث إحتواؤها 

جمرد كلمات  ون، وليستعلى مصطلحات تدل على مفاهيم قانونية حيدد معانيها بدقة النظام القان

تنتمي إىل القاموس العام للغة حيدد معانيها اإلستعمال اللغوي العام. وهذا التعريف ينطبق، بشكل 

عام، على الفرق بني املصطلحات من جهة، وبني مفردات اللغة العامة من جهة أخرى، مهما كانت 

صعوبة، و ذلك القانونية غاية يف الفاللغة القانونية هي اليت جتعل الرتمجة ات. جمال تلك املصطلح

ألن اللغة املستعملة يف النظام القانون، أيا كان، هي لغة تالزم ذلك النظام القانون منذ نشأته. ومبا 

أن القوانني تتطور باستمرار نتيجة لعوامل خمتلفة، ومبا أن عدة أنظمة قانونية قد تكون يف لغة واحدة 

صطلحاهتا صطلحًيا ولغويًا، فإن اللغة القانونية تعكس ذلك بوضوح يف متتقاطع فيما بينها قانونًيا و م

 يف.ر وتراكيبها وعباراهتا. وهذا ما جيعل من اللغة القانونية، لغة تقنية غري قابلة للتع

فنحن منيز  يف العربية بني عدة أنظمة قانونية كالشريعة اإلسالمية، و القانون اإلنكليزي وقانون  

العرف والعادة، ولكل نظام من هذه األنظمة القانونية لغة قانونية، و مصطلحات  نابليون، و قانون

 و تراكيب و عبارات خمصوصة به.



و احلالة ذاهتا تنطبق على اللغة اإلنكليزية واللغة الفرنسية، فهاتان اللغتان تستعمالن للداللة  

أنظمة قانونية خمتلفة. أضف إىل ذلك أن عدم التنسيق بني الدول العربية إبان اإلستقالل على 

وإدخال قانون نابليون والقانون اإلنكليزي يف اإلستعمال قد أديا إىل تعريب عشوائي للمصطلح 

صطلح مالقانون اإلنكليزي والفرنسي، مما خلق فروقا مصطلحية كثرية بني اللغات القانونية العربية. ف

"احلراسة النظرية" يف املغرب يقابل "النظارة" يف سورية ولبنان، واملصطلحان جاءا ترمجة للمصطلح 

فقد ولَّد يف العربية ثالثة مقابالت له على ،  greffe أما مصطلح. garde-à-vueالفرنسي 

يف سورية(. وهلذه )األقل: "كتابة الضبط" )يف املغرب(، و"قلم احملكمة" )يف لبنان( و"كتابة احملضر" 

الفروق املصطلحية أثر سليب على أداء املرتمجني العرب املغاربة واملشارقة، وال بد من معاجلتها معاجلة 

  30.شاملة وجردها وتبويها يف مسرد مفهرس

وأما التفاوت والفرق يف مستوى الرتاكيب النحوية والعبارات اإلنشائية، فيمكن مالحظة ذلك 

 قضائية و القانونية. بوضوح يف الوثائق ال

 و تتميز اللغة القانوينة بعدة عوامل أمهها:

 )أ( طابعها القدمي أو احملافظ. 

 )ب( أسلوهبا غري املتسق.

 )ج( الفروقات املصطلحية.
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 )د( تطور املفاهيم املصطلحية لتطور القوانني املتعلقة هبا. 

 )ه( عدم شفافيتها ووضوحها.

 )و( تقنيتها العالية.

احلاالت واألوضاع اليت تستعمل اللغة القانونية فيها فمثال: املرافعة أمام احملكمة ( تنوع ز)

تتطلب من احملامي مهارات خطابية، بينما ال حيتاج وكيل النيابة إىل اخلطابة. وهذا كله جيعل من 

ور الرتاكمي طاللغة القانونية لغة "غري منطقية"،  ألن احلياة القانونية "حياة غري منطقية". ولعل هذا الت

 للغة القانونية هو الذي جيعل تعريف اللغة القانوية أمرًا تقريبًيا.

 و ميكن أن حنصر مميزات اللغة القانونية يف أربع ميزات رئيسية هي: 

 )أ( املعيارية، ألن القانون ينظم العالقات بني أفراد اجملتمع.

 ة ت وَضع لت نفذ.)ب( األدائية الوظائفية، ألن النصوص القانونية والتشريعي

 )ج( التقنية، ألهنا لغة ذات استعمال خاص.

)د( عدم الوضوح، ألن السلوك البشري واللغة اإلنسانية معه ليسا دائًما واضحني الوضوح 

 املتوقع. 



مييز اللغة القانونية املصطلحات اليت حتويها و األسلوب اخلاص هبا، الشيء الذي عرب عنه 

 لغري صعبة املنال و الفهم  "القانون لغة"بقوله:  : إن Gérard CORNU) )كورين  جريار

 القانون: أهل

«Le fait est que le langage juridique n’est pas 

immédiatement compris par un non-juriste »31. 

 :و تنقسم اللغة القانونية إىل أنواع و هي

 عن تصدر اليت القوانني مثل القانونية الوثائق الكتابة التشريعية هتم :الكتابة التشريعية لغة- أ

و يعد هذا األسلوب من أهم األساليب املستعملة يف حترير . الدستور و اللوائح و التشريعية اجملالس

 جيمار:  القوانني، لقول

« Le style d’une loi est inimitable et ne peut être confondu 

avec celui d’un jugement ou d’un acte»32 

 -ترمجتنا –" "ال حماكاة يف األسلوب القانون و ال ميكن خلطه بأسلوب حكم أو عقد 

 :القضائية لغة الكتابة-ب 

                                                           
ذكرة ماجستير مينة بوالمرقة، ترجمة بعض المصطلحات و المفاهيم المستمدة من القانون اإلسالمي إلى اللغة الفرنسية، حالة نقال عن مجيرارد كورني،   31

 . 14ـ ص الزواج و إنحالله في قانون األسرة الجزائري أنموذجاـ 
 .  ينظركود جيمارـ نفسه 32



وتشمل لغة األحكام اليت تصدرها احملاكم، إذ أن هناك صيغة خاصة إلعداد األحكام القضائية 

شمل  أدق التفاصيل واألسباب ونوع العقوبة، مع بيان السند اليت تعرف مبنطوق احلكم، الذي ي

 القانون هلا.

  :األكادميية اللغة- ج

ويندرج حتت هذا النوع لغة اجملالت البحثية األكادميية القانونية , و كتب املقررات الدراسية 

 واملناهج اخلاصة بتدريس القانون.

II- :اخلصوصيات اليت تتسم هبا اللغة القانونية 

 :33اخلصائص اليت تتميز هبا اللغة القانونية 1-1

  :والوضوح الدقة -أ

جيب أن يتصف النص القانون بالدقة و الوضوح، فهتان امليزتان تتسم هبما لغة القانون، و بفضلها 

تتجّلى القاعدة القانونية، و يتجنب يف صياغة العقود و األحكام، التأويل الذي يؤدي إىل مشاكل 

كم و احملكوم عليه. و هلذا، فإن الكلمة تكتسب يف الوثيقة القانونية معىن دقيقا و نزاعات بني احلا 

 : يف هذا الصددجيمار ال يدرك إالّ يف السياق الذي ترد فيه. يقول 
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« …pour être bien compris, les mots doivent être employés 

le plus possible dans leur sens propre, afin de prêter le moins 

possible à confusion »34 

 جتنب أجل جيب أن تستعمل الكلمات، حىت تفهم فهما جيدا، يف معناها احلقيقي،من"

 -ترمجتنا– "اللبس

فهاتان امليزتان مهمتان يف صياغة أي نص قانون، ألن أي لبس أو خلط قد حيدث  تغيريا 

 .رائهاعلى القاعدة القانونية، و يرتتب عنه تأويالت ال طائل من و 

  :مباشرة لغة -ب 

لغة القانون لغة مباشرة ال تستعمل اجلماليات اللغوية و ال أساليب البالغة، ألن هذا النوع 

  .من احملسنات قد يضعف النص القانون، و يؤثر سلبا يف الصرامة اليت يتصف هبا

 صرامة اللغة القانونية: -ج

ال أن كانت، أو تشريعية أو تنفيذية، إ  على الرغم من إختالف النصوص القانونية: دستورية 

اللغة املستعملة لصياغتها هتدف إىل تنفيذ أوامر صارمة، و من خيالف هذه القوانني قد يعرض نفسه 

 :جيمار يقول. جلزاء ومصدرا آمرة مصدرا لقاعدة القانون النص يكون وبذلك. إىل عقوبات جزائية

« Le droit engendre essentiellement des textes porteurs de 

normes ou de règles (de droit), de dispositions et prescriptions 

                                                           
34 GEMAR, Jean-Claude, Les enjeux de la traduction juridique, principes et nuances. Sur internet : 
http://www.tradulex.org/Actes1998/Gemar.pdf.  نفسها  مذكرة مينة بوالمرقةنقل المرجع عن  



contraignantes. Y contrevenir expose l’auteur à des sanctions 

de la part de la puissance publique »35. 

و يكون . ملزمة و أوامر  و أحكاما قواعد قانونية،أو  معايري تتضمن القانون نصوصا ينشئ"

 -ترمجتنا– ."العمومية السلطة خمالفها حتت طائلة عقوبة

 :املتوارثة القانونية التقاليد إتباع -د

 كتابتها، السائدة يف واألعراف املتوارثة بالتقاليد تأثرا اللغات أكثر من القانونية اللغة "تعد

 يستطيع مقيد للحركة،فال ضيق رداء مبثابة تكون التقاليد هذه أن األحيان من كثري يف يبدو حىت

 اللغة كتابة يف مميزة أمناط شكلية استخدام ذلك أمثلة ومن. استبدالهأو  خلعه القانون الصائغ

 واستخدام )مثال القضائية األحكام ويف يف املذكرات احليثيات استعمال يكثر(احليثيات  مثل القانونية

 .36"املهجورة  الكلمات بعض

 :املعىن جوانب بكل اإلحاطة -ه 

جيب على صائغ الوثيقة القانونية أن يكون على دراية جبميع جوانب املعىن، ملا له من أمهية  

 القانونية. كبرية يف القضايا

  :املضارع زمن استعمال -و
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 املختصون يف و يرى استعمال زمن املضارع يف صياغة النص القانون.لفرض اإللتزامات حيبذ 

 رئيستني ميزتني الصياغة باستعمال زمن املضارع يف النصوص القانونية و التشريعية حيقق أن القانون

 : مها

اليت  الشروط و احلاالت"عدم استعمال تراكيب معقدة و صعبة الفهم عند التعبري عن  1-

 ."37القانون الفعل فيها يسري

 أقصر.استعمال أقل عدد من الكلمات، ألن زمن املضارع سيجعل القاعدة   2-

  :تفضيل استعمال املبين للمعلوم عوضا عن املبين للمجهول -ز

يفضل صياغة النصوص القانونية باستعمال املبين للمعلوم، و هو األساس املعتمد عليه، إال 

 يف احلاالت اليت يستحيل استعماله، لكونه حيقق امليزات اآلتية: 

 التشريع، طبيعة التشريعية بسبب الصياغة يف الذي يعترب أمرا حامسا الفاعل حتديد 1-"

أو  حق له خيول الذي الشخص على حتديد القانون الصائغ جترب للمعلوم املبين صيغة فإن ولذلك

 . واجب عليه يفرض

 اجلملة الذي يف الفعل بعناية يدرس أن على القانون الصائغ للمعلوم املبين صيغة جترب 2-

 مهمة، مسألة الفاعل أيضاً  حتديد يعترب امليزة أو العبء، نطاق حتديد امليزة أو العبء. وعند ينشئ

 أولئك إىل فقط التشريع يصلحىت امليزة أو العبء،  متلقي بني الوثيقة العالقة توضيح مبثابة وهي
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 من املستهدفني أولئك على إال عبئاً  يفرضأو  القانون ميزة مينح ال حىت و من أجلهم، وضع الذين

 ."38التشريع

  :الرتقيم عالمات استخدام -ط

عالمات الرتقيم هي نظام من العالمات أو الرموز اليت يتم إدخاهلا يف النص، فتساعد 

على توضيح املعىن، و تنبئ بأي تغيري حيدث يف الصوت. فإن مل تستعمل، فقد يلتبس املعىن و 

  يؤدي ذلك إىل عدم فهم النص و إدراك مرماه.

 يف الوثائق القانونية، استخدامها يف إختاذ احليطة إىل القانونية النصوص و حيرص واضعوا

 :اآلتية لألسباب

ا اللغة القانونية لغة مرئية و ليست مسعية ، مبعين أهنا تكتب بواسطة خبري قانون و يطبقه- "1

خبري قانون و من مث فإن صياغة القوانني والوثائق القانونية جيب أن تكون واضحة وصرحية حبيث ال 

 تتطلب أية مساعدة إضافية لفهمها.

 .باإلضافةأو  باحلذف سواء للتزوير حماولة أي إحباط يف الرغبة - 2

 الوثيقة القانونية تصاغ أن العادة جرت القانون و متاسكه حبيث النص وحدة على احلفاظ 3-

 .الفواصلأو  للمسافات منط أي من وختلو اهلامش إىل اهلامش من بسطور

 .  " 39النص معىن يغري مبا الرتقيم عالمات تفسري من اخلوف -4

  :صياغة النصوص القانونية فن -ح
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 يتمثل املضمون التشريعي يف قواعد ترمى إىل حتقيق مصاحل وتصاغ يف صورة نصوص. 

و هذا هو" فن الصياغة القانونية "، ويقصد به جمموعة الوسائل والقواعد و املصطلحات املستخدمة 

لقانونية يف نصوص تشريعية تعني على تطبيق القانون من الناحية العملية، وذلك لصياغة األفكار ا

 .باستيعاب وقائع احلياة يف قوالب تشريعية لتحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية

 دون حيول سند ضمان هو بل و للمصطلح القانون أمهية بالغة يف صياغة النص التشريعي ،

 ميزاته ؟ أهم هي ما و القانون؟ املصطلح هو واللبس. فما اخللط مطبات يف السقوط

ملناسبة  آخر إىل لغوي معىن من اللفظ إخراج :نعين باإلصطالح  :القانوين املصطلح 1-2

 اإلصطالح إخراج الشيء وقيل معىن، بإزاء لفظ وضع على طائفة اتفاق اإلصطالح "وقيل: ينهما،

ذا أن اإلصطالح هو حتويل التسمية املبدئية و يعين ه  .40 "لبيان املراد آخر معىن إىل لغوي معىن عن

 .للمفردة بغرض استعماهلا يف ميدان حمدد

 وحدد باألحرى استخدامهاأو  معناها استقر مركبة عبارةأو  مفرد مفهوم" فهو،  املصطلح أما

 يقابله ما وله ممكنة، درجة إىل أقصى واضح املتخصصة داللته يف ضيق خاص تعبري وهو بوضوح،

 بذلك فيتحقق حمدد، فرع مبصطلحات اخلاص النظام سياق يف دائما يرد األخرى، اللغات يف

 . 41  "وضوحه الضروري
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و قد ختتلف العلوم و اإلختصاصات، و ختتلف معها اللغة املستعملة بني أهلها، إذ يتعامل و 

غة لتحرير القانون على سبيل املثال يستعملون ليتخاطب هؤالء مبفردات ختصهم دون غريهم، فرجال 

 العرائض و مناطيق األحكام و غريها.

و من هذا املنطلق جيب على املرتجم القانون أن حيوز على اإلملام التام و املعرفة الدقيقة 

 باملصطلح القانون. 

ون مفاهيم مإن اللغة العربية قدمية املعرفة باملصطلح القانون، و قد درس الفقهاء املسل

املصطلحات القانونية اإلسالمية بشكل دقيق ، كما عرف املصطلح القانون تغريات و تطورات كثرية 

و مهمة. و كذلك عرف العامل تطورات علمية و تكنلوجية أدت إىل تشعبات على مستوى القانونني 

 الداخلي و الدويل، ممّا جعل من القانون علما مستقال.

ون يف العريب مل يلحق بالوترية السريعة اليت عرفها تطور املصطلح القان لكن املصطلح القانون

الدول الغربية، فظلت املمصطلحات املستعملة هي تلك اليت ثبتتها الشريعة اإلسالمية ، مث أضيف 

إليها الحقا مصطلحات فارسية، فعثمانية إىل أن احتك العريب باألنظمة الغربية و أخذ املصطلح 

عمل يف لغة القانون العربية، فصارت القوانني العربية املصاغة يف القرن العشرين تست الغريب ينتشر

مصطلحات إسالمية، أو مصطلحات موروثة من القانون العثمان، أو مباشرة من نصوص القوانني 

  الوضعية الغربية.

 :اإلسالمية الشريعة من املستوحى املصطلح تعريف 1-3



العربية،  اللغة يف اإلسالمية مصطلحا جديدا الشريعة من ي عّد املصطلح املستمد

 . و هو على أنواع مخسة:42والفقه اإلسالمي الشريفة النبوية والسنة الكرمي مصادره القرآن و

  :43املوجودة املصطلحات -أ

أصال  مصطلحات موجودة هي االنتماء املزدوجة املوجودة أو املصطلحات ملصطلحات"إّن ا

 العامة تكون مفرداهتا من اللغة . فقد44جديد" داليل جديد أو بعد مبفهوم ولكن العربية، يف اللغة

على ذلك  و حني ترتبط بسياق خاص تصري حاملة لشحنة قانونية إسالمية. و خري مثال

 بيت مغادرة  "جمال القانون يعين يف بينما اللغة، يف الذي يدل على االرتفاع "النشوز"مصطلح

 حق. وجه دون 45 "الزوجية

   :احلديثة املصطلحات -ب

هي تلك املفردات اليت صارت مستعملة يف اللغة العربية مع طلوع فجر اإلسالم، و هي غالبا 

 وما احلج ومناسك ،املصطلحات اليت جاء هبا القرآن العظيم مثل الفاحتة و الزكاة و الشهادة 

 .هبا لوحدها دون غريهاو هذه املفردات ذات الدالالت اجلديدة حتمل معان تنفرد   .شاهبها

 :كل من اجملالني يف واحد مبفهوم املستعملة املصطلحات  -ج
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 مصطلحات" و اللغة القانونية. وهي الطبيعية اللغة جمايل يف واحد مبفهوم هي اليت تستعمل

 والعذاب الكعبة مصطلح ذلك ومثال ومضمونا. شكال العربية اللغة يف مصطلحات وافقت إسالمية

 .46  "واملنافق واجلزية

 :اجملازي إىل احلقيقي نقل معناها من مصطلحات  -د

تنتقل بعض املصطلحات الشرعية من معناها احلقيقي إىل معناها اجملازي، مكتسبة بذلك 

اجملال جند كثريا من املصطلحات القانوينة اليت اكتسبت  هذا داللة مستعارة يف ميدان القانون. ويف

و جتسد لنا  ،47 "له حيصل ببدل زوجته الرجل فراق"الذي هو  اخللع، مصطلح مثل اخلاصية، هذه

االنتقال من الداللة احلقيقية، اليت هي خلع اللباس، إىل الداللة املكنية خلع املرأة  هذه اإلستعارة 

 .هذا االستعمال ال يكون إاّل يف امليدان القانون لزوجها، ألن كليهما لباس لآلخر. و لكن

  :48أساسا القانونية حاملة للداللة اتمصطلح -ه

ختص هذه املصطلحات اللغة القانونية أساسا ، أي أنه مقارنة باستعماهلا يف اجملال القانون، 

 ميكن ماكذه املصطلحات بطريقة ثانوية يف اللغة املتدوالة بني العاميني من الناس.  فقد تستعمل ه

 اليت املصطلحات اإلسالمية من العديد وهناك.49 القانون اخلطاب على حكرا يكون املصطلح أن
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وهي مدة ترتبص فيها املرأة ملعرفة براءة رِحها، أو للتعبد، أو  العدة مصطلح :مثل السمة هذه حتمل

 لتفجعها على زوجها.

اإلسالمية، إن كانت شحنتها دينية أو قانوينة  القانونية املصطلحات و خنلص إىل القول: إن

اليت تتطلبها، زيادة على التعامل معها مبنتهى الدقة و احليطة، ألن صرامة وجب اسنادها األمهية 

النص القانون و طبيعته الدقيقة جتعل منه نصا معقدا، و املصطلح القانون حيمل يف طياته داللة 

 خاصة ال جيب اإلبتعاد عنها.

 

 

 

 

 

 

 

 



 : البحث الثاين

 إشكاالت الرتمجة القانونية 

 و تقنياهتا 
 

 

 

 

 

 



الرتمجة فن وعلم من العلوم اهلامة اليت متتد جذورها إىل عصور قدمية، فاحلديث عن الرتمجة 

القانونية مثال ليس باألمر احلديث، و ما يواجهه املرتجم يف جل امليادين من عوائق و إشكاالت، 

قد تباينت  ويواجهه املرتجم يف احلقل القانون، باعتبار الرتمجة القانونية من إحدى فروع الرتمجة. 

و يف هذا  .آراء املرتمجني و املنظرين و اختلفت كيفيات تعاملهم مع هذه الصعوبات حسب طبيعتها

الصدد، سنقوم بذكر أهم نظريات الرتمجة اليت كانت و ال تزال تستعمل منذ أن أصبحت الرتمجة 

 علما قائما بذاته.

I- 50 :الرتمجة مناهج أهم 

 :و هي كاآليت

  Le courant »بـ أو ما يسمى :للرتمجة احلقيقية املمارسة تبدأ من مناهج -أ 

interprétatif » و ي عين به التيار التأويلي أو نظرية املعىن اليت نشأت مبدرسة :E.S.I.T ،

. و يعتمد هذا التيار على املمارسة الفعلية M   Ledererer et D. Selescovitch)  (ومن روادها

قول ت ىن و ليس اللغة، ذلك أن اللغة ليست إال ظرفا يأوي املعىن املراد إيصاله.للرتمجة باعتبار املع

تتصف الرتمجة التفسريية بثالث مراحل ترد ضمن ":  " :Marianne Lederer ماريان لوديرير

ل تسلسل اتفاقي تقريباً، وغالباً ما تكون متداخلة وغري متتابعة، ولكننا نستطيع تقدميها بشكل منفص

 .51" إعادة التعبري -تعريته من ألفاظه األصلية –العرض: فهم املعىن لتسهيل 
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 الواقع يعتقد أصحابه أن : Sociolinguistique)(لساين  املنهج السوسيو-ب

حيكم ويفصل بني ما هو قابل للرتمجة و ماهو غري قابل هلا، ألن املرتجم هو   اإلجتماعي هو الذي

و ال يرتجم إال حسب مكتسباته اإلجتماعية و خلفيته  الثقافية، و هذا ما فرد من أفراد اجملتمع، 

الدينامكي، اليت تقول:  باملعادل املتعلقة نظريتهما يف (Nida et Taber)يراه كل من نيدا و تيرب 

 .يف اللغة األصل النص حيدثه إن النص املرتجم البد و أن حيدث يف قارئه األثر نفسه الذي

  Austin)فيين و داربلين -جورج مونان -أوستني  يعدّ : لسانية نظريات من تنطلق مناهج -ج

- George Mounin - Vinay et Darbelnet)هذه النظرية ، اليت تعترب  ، زعماء

  الوحدة الرتمجية مكونة من الكلمة، و اجلملة و التعبري.

الذي يعترب   (Edmond Cary)رائد هذا املنهج :أدبية نظريات من تنطلق مناهج -د

 الرتمجة عملية أدبية و ليست لغوية، مربرا فكرته على أن ترمجة الشعر ال تنجح إال إذا قام هبا شاعر. 

ينبغي على املرتجم امللتزم هبذا املنهج أن يرى بعني  :فلسفية مفاهيم من تنطلق مناهج -ه 

ته للوصول إىل س شخصيالكاتب األصلي، و أن يفكر بالطريقة نفسها اليت يفكر هبا ، و أن يقتب

 George جورج ستاينرهو  املنهج هذا . و رائد(Le vouloir dire) مرمى النص

STEINER . 

 

 



II-القانونية الرتمجة:                                

ال نصوصا تعرب النصوص القانوينة ليست إيعتقد  أغلبية غري املختصني يف اجملال القانون أن   

عن قوانني و أوامر، و تبعد كل البعد عن النصوص اليت ختفي طابعا ثقافيا، لكون النصوص القانونية 

نصوصا جافة و صارمة ختلو من اجلماليات اللغوية، إال أهنا مثل النصوص األخرى قد تعرض املرتجم 

 : * GOUADEC قواديككما جاء يف قول إن بدت تقنية،   و حىت للمشكلة الثقافية ،

«Qu’il traduise à l’écrit ou à l’oral, qu’il traduise un poème 

ou le mode d’emploi d’une machine à traire, le traducteur est 

confronté à l'écart culturel et doit le prendre en compte»52. 

سواء كانت ترمجة كتابية أو ترمجة شفهية، سواء ترجم شعرا أو دليل استخدام آلة حلب،  "

 -ترمجتنا -االعتبار" الثقايف الذي يلتزم بأخذه بعني البعد املرتجم يواجه

فاجملتمعات تنظمها قوانني خاصة و عامة، جند يف العامة منها مفاهيم تشرتك فيها كل األنظمة 

انة و التبين و غريمها، أو ما يسميه أصحاب النظرية التوليدية بالنحو الكون القانونية، مثل: احلض

53"langage universel"ما يف األمر هو أن اجملتمعات و األنظمة الثقافية، و على  ،  و لكن

 ثقافية الرغم من إشرتاكها يف بعض احلقائق، إال أن التباين ظاهر حني يتعلق األمر خبصوصيات

السماوية . و نأخذ على سبيل  الديانات و الكتب ما و تقاليده، أو من جمتمع تعادا من مستمدة

                                                           
52 Cité par DEPRE OSEKI. Inès, Questions de traductologie, Paris, Université de Provence, 2001 , p 335 ـ نقال

.  34عن مذكرة مينا بوالمرقة نفسهاـ ص . 
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الشرعية و اليت  اليت تتضمن عددا كبريا من املفاهيم يف الدول اإلسالمية، الذكر النصوص القانونية

 .تكون املصطلحات اخلاصة هبذه الديانة وعاء هلا

منها  يةعدد من الصعوبات، النظر  و باإلضافة إىل ذلك، يعرتض طريق املرتجم القانون

ند و التطبيقية، اليت يكون السبب الرئيسي فيها هو تباين األنظمة القانونية، و الثقافية و اللغوية. فع

تعاملنا مع املصطلحات املستوحاة من الشريعة اإلسالمية سنواجه صعوبات خاصة عند املرور من 

ى مثل تعذر وجود مقابالت ، زيادة على صعوبات أخر العربية إىل اللغة الفرنسية، حبيث غالبا ما ي

 .(la polysémie) الداليل  التعدد و  (la double appartenance)املزدوج اإلنتماء

 54:ترمجة الغريية القانونية 3- 1

إن الرتمجة مبثابة اجلسر اليت تعرب الثقافات منه إىل بقية اجملتمعات من حوهلا دون أي جواز، 

تلعب دوراً كبرياً يف خلق احلوار بني اآلداب املختلفة، وتضيق الفجوة بني خمتلف احلضارات فهي "

. فالرتمجة تعترب النافذة اليت نطل منها على 55"والثقافات، وهتيء الظروف إلجياد أدب عاملي مشرتك

 Antoine) برمان ، حسب قول أنطوان الرتمجة أفاق ثقافية و اجتماعية أخرى. و تستلزم أخالقية

BERMAN) إحرتام ما يسميه باألجنيب: 
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« La visée même de la traduction, ouvrir au niveau de l’écrit 

un certain rapport à l’Autre » 56. 

– ".يعين هذ أن "هدف الرتمجة يكمن يف خلق على مستوى املكتوب عالقة مع اآلخر

 -ترمجتنا

ما مييز النصوص القانونية اليت حتتوي على مصطلحات ذات شحنة ثقافية، ختص جمتمعا وهذا 

و غالبا ما  (l’altérité juridique). "القانونية الغريية"و ثقافة دون أخرى ، أو ما يسمى بـ 

ملها، حتذه املصطلحات الرمز املكتوب و املنطوق، لتنقلنا إىل اخللفية الثقافية و احلضارية اليت هتفوق 

 :جيمار . و يف هذا اجملال يقولو يكون الوصول إىل مقصودها و داللتها صعبا

« …le lecteur n’est pas toujours à même de saisir, en sus de 

sa portée juridique, la charge culturelle d’un terme ou d’une 

expression du droit» 57. 

ية" على معناه القانون، الشحنة الثقافية ملفردة أو عبارة قانون"ال ميكن للقارئ أن يفهم، زيادة 

 .-ترمجتنا–

                                                           
56 BER MAN, Antoine, L’épreuve de l’étranger -culture et traduction dans l’Allemagne Romantique, 
Gallimard, Paris, 1984, p16.  
57 GEMAR, Jean-Claude, Le plus et le moins disant culturel du texte juridique. Langue, culture, équivalence. 
Meta, XLVII, 2, 2002, p 168. Sur internet: http://www.erudit.org. 



فاملصطلح القانون، و خاصىة املستمد من الشريعة اإلسالمية ،  حيمل كالّ من الشحنة الدينية 

 و القانوينة، فوضعه ال يكون اعتباطيا، الرتباطه خبلفية دينية، و تارخيية، و ثقافية و قانونية يف آن

 الوعاء اخلصوصية، هو هذه عن ويعرب الثقافية الشحنة هذه الذي حيمل الشكل أن احد. ذلكو 

قد جنيب بنعم، ذلك  املصطلحات حرفيا؟ هذه نرتجم أن جيب أنه يعين هذا فيه. فهل تصب الذي

قيقة حأننا ال نعين بالرتمجة احلرفية ذلك النقل احلريف للنص، بل نعين هبا أنه على القارئ أن يستوعب 

وجود كيان غري ذلك الذي يعيش فيه، أي أنه هنالك ثقافات غري الثقافة اليت تعرب عنها اللغة اليت 

 العامل أن مبدأ من تنطلق "تعود على مساعها و التعامل هبا. كما ميكننا تعريف الرتمجة احلرفية بأهنا: 

 :فرحات معمري الدكتور . و يف هذا املضمار قال58"مكان كل يف متمركز

« …le sens, ou le message –pour reprendre les termes du courant 

interprétatif- ne réside pas dans le métalangage (l’hypertexte) mais il est 

toujours capté et cerné par la lettre ».59 

اللغة التفسريية )ما وراء النص( ، و خيص  ال -مبا مساه التيار التأويلي– إن املعىن أو الرسالة"

 –ترمجتنا - " و حيدد باحلرف نفسه يفهم لكنه

و لكون املصطلح املستوحى من الديانة اإلسالمية يتضمن شحنة دينية تستمد جذورها من 

و دينية  و سوسيولسانية يتوجب على املرتجم كفاءات خاصة قد  و حضارية،  أصول أنرتوبولوجية،

                                                           
58 MAMERI, Ferhat, Traduire l’altérité juridique, AL-MUTARGIM no 13, janvier – juin 2006, p 66. نقال عن مذكرة

. 38مينة بو المرقة ـ نفسها ـ ص   
59 MAMERI. Ibid. 



و أفضل مثال على  ذات الشحنة الثقافية. إلملام بعناصر خاصة باملصطلحاتيكتسبها مبوجب ا

ذلك املصطلحات القانوينة ذات البعد الديين، فصرامة القانون املمزوجة بقداسة الدين جتعل من 

 هذه املصطلحات وعاء لإلنفراد الثقايف.

الزواج،  كالتعبري عن فسخ  هو ما تعرب عنه املادة القانونية يف حد ذاهتا،  :الوعاء القانوين- أ

 .املختلفة من النصوص و مناطيق األحكام و غريها أو سقوط احلضانة أو اإلسترباء،

:  هي الواقعة اليت ولد بعدها مصطلح ما، و نعين هبا اخللفية أسباب ظهور املصطلح -ب

األحيان احلوادث اليت وقعت فعال و اليت أدت إىل و تكون يف غالب  التارخيية للمصطلح نفسه،

 .نزول بعض السور و اآليات القرآنية الكرمية

:  على الرغم من أن بعض املفاهيم كانت ختص جمموعة الثقافية للمصطلح اخللفية- ج

التقنني الشرعي للفعل البشري الذي جاء به  حمددة من األفراد، إال أن املفهوم عمم الحقا ، ألن

 وثقافاهتم. املسلمني، بإختالف أجناسهم و أزماهنم الم خص مجيعاإلس

 60املهارة الرتمجية: 2-1

و زيادة على إملامه باجلانب الثقايف و القانون للمصطلح املستمد من الديانات السماوية، 

جيب أن تتوفر عند املرتجم القانون مهارات و كفاءات، تضاف إىل خربته و ضرورة توثيقه و حبثه 
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جيب أن يعتمد  ترمجية مبهارات إال القانون الرتمجي يستقيم الفعل دائمني يف اجملال القانون. والال

 :عليها املرتجم، حىت يقوم بعمله على أكمل وجه،و تتمثل يف

تتجلى يف اإلهتمام بالبىن الرتكيبية و القواعد اخلاصة باللغة اهلدف،  اللسانية: الكفاءة - أ

 .الرتكيب اللغوي يف سياق قانون لكل من اللغة األصل و اللغة اهلدفلضمان ترمجة حترتم 

الدالالت  هي املعلومات املخزنة لدى املرتجم  اليت ختص املوسوعية: الكفاءة -ب 

املنظمة للسلوك العام، و عامة ما تشكل النطاق  و القيم التمثيالت، ونظام و املعان، واملعتقدات،

 .العام للنص املرتجم

هي العالقات املنطقية القائمة يف النصوص، حبيث يفرتض وجوب : املنطقية لكفاءةا -ج 

وجود عالقة سببية بني الشرط و نتيجة الشرط، و بني السبب و النتيجة، و بني اجلرمية و العقاب 

يف املواد اخلاصة بقانون العقوبات على سبيل املثال. و تقوم على هذا املبدأ جل الرتمجات، و السيما 

 لرتمجة القانونية على وجه التحديد.ا

تتمثل يف البحث خارج النص املرتجم، فتوقف املرتجم على ما هو  :التأويلية الكفاءة -د 

مكتوب قد ال يفي بالغرض، إذ تستلزم بعض األحكام اللجوء إىل مواد و قوانني أخرى، حىت يتسىن 

 له تأويل أو تفسري النص الذي يتعامل معه. 



دام هذه املهارات و الكفاءات لدى املرتجم إىل أخطاء و ثغرات ترمجية، تفقد و قد يؤدي إنع

هذه اهلفوات  مثل الثقافية. و املصطلح و النص املرتجم معه شيئا أو كال من خصوصيته و شحنته

 منها:  نذكر و متعددة يف النص القانون اجلزائري املرتجم من العربية إىل الفرنسية

 =un bien mainmorte " الوقف"  ،= l’autorité parentale" غريها. و  "العصمة

 :معمري عن هذه الرتمجات فرحات يقول

«Ainsi, traduire le terme ‘Issa =  عيسىpar Jesus ; El-Maçih 

 par Marie (etمرمي  par Le Messie ; Allah par Dieu ; Meriemاملسيح 

j’en passe) signifiera ici gommer toutes les concepts et les 

connotations hypertextuelles associées à ce terme dans la 

culture (religion) musulmane et les remplacer purement et 

simplement par celles existantes dans la culture (religion) 

chrétienne».61 

و  Dieuو هللا بـ  Le Messie، و املسيح بـ   Jessusعيسى بـ  مصطلح " إن ترمجة

 يف هذا املسندة إىل املصطلح النصية وراء ما واإلحياءات املفاهيم كل حمو يعين  Marieمرمي بـ 

 -ترمجتنا– ." املسيحي )الدين(مبقابالت موجودة يف الثقافة  و استبداله اإلسالمية  )الدين(الثقافة 

                                                           
61 MAMERI, Ferhat. Le Concept de Littéralité dans la traduction du Coran Le cas de trois traductions, p 148. 



ت للتعبري ذا العثور على مكافئافمن املمكن أن تنعدم املفاهيم و تتغري املعايري، و يصعب إ

 :بارمان أنطوان يقول اآلخر. عن التباين املوجود عند

« Toute oeuvre vise à transmettre l’expérience d’un monde »62 

  -ترمجتنا– " جمتمع ما يهدف كل مؤلف إىل نقل جتربة "

فيا ترى ما العقبات و الصعوبات اليت ميكن أن تصد طريق املرتجم القانون عند حماولته سرد 

 جتربة جمتمع ما ؟

 :اإلسالمية الشريعة من املستوحى املصطلح ترمجة صعوبات  2-2

عند ترمجة النص القانون ميكن أن تظهر به بعض العيوب و النقائص و بعض من الغموض، 

ذ من قبل قاض يف أحكامه. هذه اهلفوات اللغوية قد تؤثر سلبا يف منطوق و ستكون حمل تنفي

 .نتائج سلبية للجانب الذي قد ال يؤول النص لفائدته ذلك إىل يؤدي و احلكم،

 فللمرتجم مسؤولية عظيمة إزاء النقل من العربية إىل الفرنسية ، مماّ يستوجب ختصص املرتجم،

 .التوضيح، و تفطنه لألخطاء حمتملة الوقوع والدقة و املستمر و عمله على البحث

 : L’intraduisibilitéالرتمجة/  قابلية عدم -1

  (Pierre LERTA): لورا بيار يقول

                                                           
62 BERMAN, Antoine, La traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain. Seuil, Paris,novembre 1999, p 70. 



« La vraie difficulté n'est pas linguistique : subrogation n'est 

pas un mot moins français qu'interrogation, mais la notion est 

beaucoup moins familière, autrement dit c'est de culture qu'il 

s'agit, de notions autour, de définition, de champ notionnel, 

d'expérience accumulée, bref de connaissances non 

linguistiques63». 

 الفرنسية إىل ال تقل إنتماء "subrogation ""غوية،  فكلمة إلغاء ل احلقيقية الصعوبةال تكون "

و يعين  مفهومها  ليس كثري اإلستعمال، ،  و لكن"interrogation"إستجواب مصطلح من

و معارف  و بتجارب و حبقل مفهومي، بتعريف، مرتبطة مبفاهيم هذا أن املوضوع يتعلق بالثقافة و

 –ترمجتنا – "لغوية غري

عدم قابلية الرتمجة إىل إختالف املعتقدات و التقاليد و األعراف املعمولة هبا، الشيء تعود 

الذي جيعل من املصطلحات القانونية تعرب عن مفاهيم خاصة، مفاهيم نتجت عن جتارب عاشها 

 و أوضاع تعامل معها أشخاص من جمتمع ما، قد تكون يف أغلب احلاالت خاصة به و خاصة

ه. و عند املرور من لغة إىل األخرى، يزيد الطني بلة باختالف اللغة و تراكيبها. تسريّ  ونظم بثقافته

نتصادف مع اختالف املفاهيم، و رمبا قد تكون منعدمة يف لغة اآلخر و ثقافته. فهذا التباين   فقد

                                                           
63 LERAT, Pierre, Laboratoire de linguistique informatique, Université de Paris XIII - Villetaneuse. p 18. 
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ة لهل يعين استحالة التواصل؟  يكون اجلواب: ال، ألن عدم قابلية الرتمجة التعين أن الرتمجة مستحي

 .أو أنه مل يسبق و إن ترمجت

 بربرا تقول و قد يتعلق األمر مبصطلحات سبقت ترمجتها، و لكن طرحت إشكاال. كما

 (Barbara CASSIN) :كاسان

«les intraduisibles, à entendre non pas comme des termes 

qui n’ont jamais été traduits, ou que l’on ne pourrait pas 

traduire, mais comme des mots, voir des expressions, des tours 

syntaxiques ou grammaticaux, qui posent problème dans le 

passage d’une langue à l’autre64 » . 

أي  :  "ال نعين باملصطلحات غري القابلة للرتمجة  أهنا مصطلحات مل يسبق و أن ترمجت، 

ة كلمات، و عبارات أو مقاطع تركيبية أو حنوية قد تشكل صعوب  أو ال ميكن ترمجتها، بل نعين هبا

 -ترمجتنا. أخرى"عند اإلنتقال من لغة إىل 

 هو و خري ما ميكن أن جيسد هذه احلقيقة مثال حي مليء بداللته الدينية و الثقافية،أال و 

 ية الدينية.لفالذي تستوجب ترمجته إملامال  باحلقل الداليل و الرجوع إىل اخل "الشريعة" مصطلح

 

                                                           
64 CASSIN, Barbara, Vocabulaire européen des philosophies, Entretient avec Barbara CASSIN. Sur internet: 
http://robert.bvdepcom.47  ينظر مينة بوالمرقةـ نفسها ص   
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 لورا عنه قائال:  و يعرب بيار

« Si l’on veut rendre compte de ce qu’est la sharia, il faut 

nécessairement faire référence à la morale islamique »65 

 -ترمجتنا–وجب الرجوع إىل األخالق اإلسالمية" ماهية الشريعة، شرح ما أردناذا إأي: "

لقد است خدم لفظ  الشريعة يف لغة العرب قبل اإلسالم للداللة على موارد شاربة املاء، وهي "

 املاء منها، مث استعمل هذا املصطلح للتعبري عن معىن شبيه أي : الطريق املواضع اليت ينحدر إىل

َناَك َعَلٰى ُثمَّ َجَعل  ﴿  :تعاىل قوله يف كتاب هللا عز و جل يف شريعة مصطلح جاء وقد. 66"واملنهج

َواءَ الَِّذيَن اَل يـَع َلممونَ  ِر فَاتَِّبع َها َواَل تـَتَِّبع  َأه  َم   واضحة طريقة على أي، (18 )اجلاثية،﴾َشرِيَعٍة مِ َن األ 

 .67رشيد سديد ومنهاج

من أحكام وقواعد ونظم، إلقامة احلياة العادلة   لعباده هللا و من مثة، فالشريعة هي ما شرعه

وتصريف مصاحل الناس وأمنهم يف العقائد، والعبادات، واألخالق، واملعامالت ونظم احلياة، يف 

 . خرةشعوهبا املختلفة لتنظيم عالقة الناس برهبم وعالقاتتهم فيما بينهم وحتقيق سعادهتم يف الدنيا واآل
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و يعين هذا أن الرتمجة القانونية، إذا ما تضمنت مصطلحات شرعية، فقد تكون عقبة بالنسبة 

للمرتجم، ملا جتمع يف طياهتا من شحنة قانوينة حتتاج إىل ترمجة تعرب عن الدقة و الصرامة، زيادة على 

 الشحنة الدينية اليت تفرض احرتام القانون السماوي و ما يرمي إليه من معىن.

 : الفرنسية اللغة يف اإلسالمي املصطلح امانعد-2

يعود انعدام املصطلحات املستوحاة من الشريعة اإلسالمية إىل اختالف املفاهيم و الرؤى. 

اختالف  فزيادة علىذه املصطلحات يف نص قانون تكون الصعوبة مضاعفة، فعند استعمال ه

فاهيم و الثقافة تباين املاألنظمة القانونية و دائرة اإلختصاص، يواجه املرتجم ثان مشكلة تكمن يف 

 ، حسب ما جاء به لورا: و البنية اللغوية

«Dans certains domaines, et c’est le cas du droit, il s’agira 

de passer d’un système à un autre, non seulement dans la lettre 

mais aussi dans l’esprit du texte cible, avec ce que cela comporte 

de risques et de changements».68 

يتعلق األمر يف بعض امليادين، و هو حال القانون، باملرور من نظام لغوي إىل  آخر  كما أي "

 -ترمجتنا – "ر و تغيريات يتعلق األمر بروح النص اهلدف مع ما يف يتضمن من أخطا
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ذكر من األمثلة الدالة على التفاوت هذا، مصطلحات: اخللع و الفاحتة و الصدق و ميكننا أن ن

 ذات الشحنة القانونية و الدينية معا،  اليت ختص على وجه التحديد اجملتمعات اإلسالمية.

 :اإلسالمي املصطلح مع املقابالت اختالف معاين -3 

تعد بعض الرتمجات للمصطلحات القانونية طمسا للهوية الدينية، ذلك أن بعض املفاهيم 

ي املباحة يف الدين اإلسالمي قد تعترب على أهنا جرم يف بعض اجملتمعات الغربية، فرتمجة املتالزم اللفظ

 عن للتعبري مصطلح يعرب عن مفهوم سليب ويستخدم ”Polygamie“ باملكافئ "تعدد الزوجات"

ذا جيب توخي احلذر عند انعدام املقابالت أو تنافر معناها مع . فله 69الزوجات "  تعدد جرمية"

 املعىن املراد منها يف الشريعة اإلسالمية داخل النصوص القانونية. 

حتتاج بعض املصطلحات القانونية املستمدة من الشريعة 70: اللفظية اإلختالفات -4

 اللغة اهلدف، ذلك أن الرتمجة املباشرة قد تعطينا مفهوما ناقصااإلسالمية إىل أكثر من مصطلح يف 

أو خاطئا. فلهذا السبب جيب إضافة كلمة، أو شرح زائد على الرتمجة لتوضيح املفهموم. و مثالنا 

اليت ال تكفي، ألن هذا املفهوم عند الدول  "Dot"املرتجم بكلمة    "املهر "على هذا: مصطلح 

قدم من طرف الزوجة لزوجها، عكس ما هو احلال بالنسبة للمهر الذي يقدم الغربية يعين املال امل

حيتاج عند ترمجته إىل زيادة شرح أو مالزم لفظي من أجل  املصطلح هذا فمثلمن الزوج إىل زوجته. 

 .  تفادي الغموض و اللبس
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ليت ايبقى احلديث عن الصعوبات و اإلشكاالت اليت يواجهها املرتجم يف النصوص القانونية 

تستمد أحكامها من الشريعة اإلسالمية طويال، و يستحال ذكرها كلها.و سنمر إىل ذكر بعض 

 .القانونية للرتمجة وأخرى العامة للرتمجة األساليب التقنية

III- للرتمجة التقنية األساليب: 

احلديث عن تقنيات الرتمجة دون التعريج على من جاء باألساليب اليت ما زالت تستعمل ال ميكننا 

" داربلين"و "فيناي" من كل  ذا من أجل ضمان ترمجة ناجحة، و يعود الفضل إىل إىل يومنا ه

اللسانني الفرنسي و اإلجنليزي  بني مقارنة أسلوبية بدراسة " القرن املاضي منتصف يفذين قاما الل

"stylistique comparée du Français et de l’Anglais" . كما يعود الفضل إىل املنظرين

 روزبإىل أن الرتمجة القانونية هي األخرى عرفت و الدارسني يف الرتمجة عامة. و جيدر اإلشارة 

و ال ختتلف الرتمجتني العامــــة و  كلود جيمار. جون ومنهم معا، والقانون باللغة اهتموا خمتصني

 تقنيات وهلذا السبب سنبدأ باحلديث عن القانوينة كثريا من حيث التقنيات و األساليب املستعملة ،

 بصفة عامة. الرتمجة

 :العامة الرتمجة تقنيات -1

 unité de" الرتمجية الوحدة "مفهوم كتاهبما حتديد " يفداربلين"و ""فينايرمى 

traduction "، هي الرتمجية و أن الوحدة معزولة، مبصطلحات يتعلق ال فاستنتجا أن األمر 



بتقسيم الرتمجة إىل  مث قاما. 71حامل ملعىن معني (groupe syntagmatique( تعبريي تركيب

 "Traduction directe ou littérale" مباشرة أو حرفية  ترمجةنوعني حسب النص املعاجل: 

ميكن أن يعتمد  طرائق ، مث اقرتحا سبع "Traduction oblique"ملتوية أو  مباشرة غري وترمجة

  عليها املرتجم لتجاوز الصعوبات الرتمجية. 

املباشرة، حينما يكون املستوى الداليل و البنيوي متوازيني، يف حني  يتم اللجوء إىل الرتمجة

 . 72للغتنيتستعمل الرتمجة غري املباشرة عند اختالف النظام اللغوي و املعنوي 

و الفرنسية.  اإلجنليزية اللغتني كما شرحا الطرائق املقدمة مبوجب أمثلة عن كل إجراء يف  

 .الرتمجية التقنيات و سنقدم بشكل وجيز شرحا هلذه

 املباشرة:  أ ـ الرتمجة

 اإلقتراض/L’emprunt  الطرق، : هو من تقنيات الرتمجة املباشرة، و من أسهل

ب انعدام ذه التقنية إما بسبيتمثل يف نقل مفردة أو مصطلح نقال صوتيا. و يتم اللجوء إىل ه

مرادفات تعترب فقرا لغويا، أو إلدخال نوع من اجلماليات األسلوبية على النص، الشيء الذي يقوم 

ى النص،  لبه أغلب الكتاب املغاربة الذين يستعملون مصطحات عربية إلبداء الطابع الثقايف ع

 ."Djellaba"كاستعمال كلمة 
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 النسخ/ le calque:  هو نوع من الرتمجة احلرفية، و هو اقرتاض تركييب و تعبريي

: يراعى فيه (calque d’expression) نوعان، أوهلما، نسخ تعبريي هو من لغة أخرى. و

قيقة نسخ عن احلالرتكيب النحوي للغة املصدر كقولنا "أعطاه صوته يف االنتخابات"، و هو يف 

 (calque de structure) و ثانيهما نسخ تركييب.  donner sa voixالتعبري الفرنسي 

 ”science fiction“ ينقل إىل اللغة اهلدف تركيبا جديدا مثل قولنا "اخليال العلمي" من

، بينما حتتاج الفرنسية مركبا امسيا هو science fictionاإلجنليزية  نفسها عن املنسوخة

science de la fiction" ". و تلعب وسائل اإلعالم الدور الرئيس يف شيوع مثل هذه

التعابري،اليت تكرس الركاكة يف غالب األحيان،و تثري إشكالية صعوبة الفهم بالنسبة ألحادي 

 73."اللغة

 الحرفية الترجمة /raleé: La traduction litt   وتقوم على الرتمجة  هي قريبة من النسخ

كلمة، فال حتيد عن النص األصلي وال ختالف نظام اللغة اهلدف. ويف هذا النوع من الرتمجة   -كلمة

 النص املرتجم فيها ينتج تقنية ال يلجأ املرتجم إىل التغيري، إال للتقيد ببنيات لغة الوصول.و هي

و تكون هذه الرتمجة أكثر توفيقا  املصدر، النص يف برزت الشكلية اليت اخلصوصيات حمرتما اهلدف،

زية بني اللغات املتقاربة ألسباب تارخيية و حضارية كاإلسبانية و الفرنسية من العائلة الالّتينية و اإلجنلي

 و األملانية من العائلة األجنلوساكسونية.
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 . )هي عكس سابقتها ألهنا ال تسمح بإحداث التطابق  :المباشرة غير الترجمة -ب

 االختالفات اللسانية و الثقافية بني اللغات، و لتفادي هذا التشويش يلجأ املرتجم إىل التام بسبب

يث يف إطار الرتمجة األدبية، حب -اآليت ذكرها -و غالبا ما تدخل األساليب األربعة . هذه الرتمجة

وبيا لتغلب يف النص الصيغ االحتادية اليت تأيت يف شكل وحدات ترمجية غري قابلة للتفكيك، ال أس

و ال دالليا )و منها التعابري اجلاهزة( . و هذا ما يستدعي تدخال خاصا من جانب املرتجم  الذي 

 يسمها يف هذه احلالة بلمسة إبداعية و بصمته اجلمالية اخلالقة.

 إلستبدال/ التحويرا Transposition la يكون كما يدل عليه امسه، بتغيري :

 ذه الطريقة من أجل ضمان مجال األسلوب. و يكون اللجوء إىل هجزء من أجزاء الرسالة املرتمجة. 

«La transposition consiste à changer la catégorie 

grammaticale d'un mot ou d'un groupe de mots sans changer le sens 

du message.»74 

ات دون مأي: " يتوقف اإلستبدال على تغيري قسم من أقسام الكالم أو جمموعة من الكل

 _ ترمجتنا _ ."تغيري معىن الرسالة 

 اإلستبدال كونيذه التقنية ملقتضيات لغوية ما، و و قد حيرب املرتجم على اللجوء إىل ه

 إلزاميا.

 التكييف/ التعديل la modulation : 
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«La modulation consiste à changer le point de vue, l'éclairage, 

soit pour contourner une difficulté de traduction, soit pour faire 

apparaître une façon de voir les choses, propre aux locuteurs de la 

langue d'arrivée 75 ». 

 

تغيري يف الرأي، و يف زاوية اإلنارة، و يكون هذا إما لتفادي  هو و معىن هذا : " أن التعديل

 ترمجتنا                                   _ ".صعوبة ترمجية أو لتبيان وجهة نظر األشياء، خاصة باملتكلمني للغة اهلدف

و جتدر اإلشارة إىل أن التكييف ميكن أن يكون اختياريًا أو إلزامياً، فيكون نقل العبارة 

 Il est facileبصيغة اإلثبات إىل الفرنسية  It is not difficult to showاإلجنليزية 

de démontrer   والعربية " من السهل أن نربهن ... " هو أمر اختياري. أما ترمجةThe 

time when   :بـ le  moment où  و"يف الوقت الذي"،  فهي إلزامية. فلو قلنا بالفرنسية

le temps où  لَتغرَي املعىن وأصبح كما يف العربية " يف الزمن الذي "، وليس هذا هو املقصود

 بالعبارة اإلجنليزية.

  /التعادل أو التكافؤl'équivalance  :  قد نصادف نصني  يشريان

إىل موقف واحد، وإمنا يعربان عنه بوسائل أسلوبية وبنيوية خمتلفة متاماً. و يف هذه احلالة نقول: إن 

ادال أو تقابال بني املوقفني، فيلجأ املرتجم إىل الرتمجة باملعادل أو املقابل عندما ال جتدي مثة تع

. الرتمجة احلرفية نفعا، وال يساعد التحوير وال التكييف يف التعبري عن املوقف ذاته يف اللغة اهلدف
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 كل ملو تش اهلدف، اللغة و املصدر اللغة من بكل واسعة معرفة التعادل تقنية و تتطلب

إذ حياول املرتجم أن يطابق بني خطابني مبوجب وحدتني من ، الثقافية و منها اللغوية املستويات

من جماز  البيانية الصور ترمجةذه التقنية بوضوح يف وتظهر هذاهتا.  الوظيفة لغتني خمتلفتني تؤديان

 Il:  ثلمبارات اجلاهزة ذلك يف األمثال و احلكم و االقوال املأثورة و العو استعارة و كناية، و ك

pleut des cordes، 76و ترتجم بـ:إهنا متطر بغزارة. 

 ألقلمة أو التكييفا/ (L’adaptation:)  مثلما ختتلف الثقافات ختتلف عادهتا

تكييف التعابري  احلالة يتم اللجوء إىلو الظروف اليت قد تولد فيها بعض التعابري، ففي مثل هذه 

زى إليه ذي يعحفاظا على املعىن دون الشكل، باستبدال وضع اجتماعي بآخر يتناسب مع ال

 "porter l'eau à la mer"  .77و مثالنا على ذلك "ِحل التمر إىل البصرة". اهلدف النص

ديث عن الرتمجة ىل احلما سبق ذكره خيص الرتمجة بصفة عامة، و لكن طبيعة حبثنا تأخذنا إ

القانونية، ألن النصوص القانونية تدخل ضمن اللغات املختصة، و تستلزم ترمجات خمتصة. و قبل 

أن تعرب عن منطوق و وحدات لغوية، فهي تعرب عن نظامني قانونيني خمتلفني. وهذا يعين أن 

رمجته إال عرب ذلك كن فهم تاملصطلح القانون مرتبطا بالنظام القانون الذي ينتمي إليه، وأنه ال مي

النظام القانون. و من هذا املنطلق، يكون املرتجم ملزما باإلملام بالنظامني القانونيني للغة املصدر 

و اللغة اهلدف، و أن يراعي الفروق الداللية، مستعمال يف ذلك األسلوب املالئم عند قيامه بالعملية 

صعب ؤ الوظيفي(، طاملا كان اعتمادها ممكًنا. غري أنه يالرتمجية، أي أن يعتمد اسرتاتيجية )التكاف
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عليه استعمال هذه االسراتيجية يف كل ترمجاته ، مما يستوجب عليه اإلعتماد على اسرتاتيجيات 

 أخرى.

 : تقنيات الرتمجة القانونية 2

صرها من قبل فيين و داربلين، ميكننا ذكر أربع تقنيات ترمجية و حزيادة على األساليب املذكورة    

 يف: الرتمجة احلرفية، و التوليد و اإلقرتاض، و املعادل الوظيفي و تأويل النص.

o إن هذه التقنية ال تأخذ بعني اإلعتبار النظام القانون للنص اهلدف ،  الرتمجة احلرفية :

 اإلدارات األجنبية الرتمجة اليت ال هتتم بالنظام الثقايف و باجلانب ما وراء النصيو غالبا ما ترفض  

بسبب عدم فهمها، و قد تكون يف بعض األحيان خاطئة، فعلى املرتجم تفادي هذه التقنية قدر 

 . اإلمكان، ألن كفائته تظهر يف حتكمه يف التقنيات األخرى

o  /اإلقرتاضl'emprunt /و التوليدsmenéologi:    يتم اللجوء إىل اإلقرتاض

يف النصوص القانونية عند انعدام املقابالت، أو استحالة وجود مصطلح يوصل املعىن بأمانة . يقول 

 من بلفظة األمر يتعلق وعندما األدبيات القانونية كتب يف يستعمل قد"اإلقرتاض إن  جيمار:

لكن،جيب أال  مقبولة، و ترمجة إىل الوصول املقابالت وتّعذر انعدام أو عند أجنيب، قانون ألفاظ

. أما التوليد، و هو تقنية وضع 78"القانونية الرتمجة جمال يف التلقائي تقنية لالستعمال مبثابة يعترب

فنلجأ إليه بعد استنفاذ مجيع التقنيات املشروحة أعاله. ، (néologisme) مصطلح جديد 

مرتجم أن ترمجة املصطلح املراد ترمجته، ميكن لل فعندما ختفق التقنيات املذكورة يف حل إشكالية
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يستعمل أي لفظة مناسبة يف اللغة ألداء معىن املصطلح املراد نقله،شريطة أال يكون للفظة املختارة 

أي وظيفة اصطالحية أو داللية يف النظام القانون الذي يرتجم املرتجم إىل لغته القانونية. فإذا مل 

غته يفية، ولو جزئية للغاية، بالنظام القانون الذي يرتجم املرتجم إىل ليكن للفظة املختارة أي وظ

 القانونية، فإن استعماهلا ال يؤدي إال إىل إثارة البلبلة التواصلية. 

o الوظيفي املعادل »équivalence fonctionnelle  «:  التقنية حتوي هذه 

الرتكييب،  واملستوى النحوي، واملستوى الداليل، املستوى :"األقل على حتليل مستوياتة مخس

ذه التقنية بالبحث عن الداللة .و يبدأ املرتجم يف ه 79"األسلويب و املستوى املعجمي، واملستوى

املعادل الوظيفي ال وظيفة   "يف اللغة األصل قبل ترمجتها، فيقول األستاذ عبد الرِحان السليمان: 

له يف النظام القانون للغة املنقول إليها، ولكن له مرجعية داللية يف املوروث الثقايف أو الديين للغة 

 . 80 "األصل

o  النص تأويل:« interprétation du texte »  ختص هذه التقنية النصوص

اوية نظر ز اليت حتمل قواعد تشرتك فيها كل األنظمة القانونية، و اليت يستوجب التعبري عنها باحرتام 

 هذا الستخراج التأويل طريق عن القانونية القاعدة هذه مدلول نقل هو فاألساس". اللغة اهلدف

 81."نقله املراد املدلول

                                                           
79 Voir Jean-Claude GEMAR. P165. 

ـ عبد الرحمان السليمان ـ  مقالة إشكاليات التكافؤ الوظيفي عند ترجمة وثائق األحوال الشخصية: قانون األسرة المغربي أنموذًجاـ 80 

http://www.atinternational.org/ 21.00، على الساعة 2015مارس  10, زيارة الموقع، يوم  . 
81 Voir Jean-Claude GEMAR. P166.- .60 نقال عن مذكرة مينة بو المرقة ـ نفسها ص 

http://www.atinternational.org/


و ال نكتفي بذكر تقنيات الرتمجة القانونية اليت وردت يف كتاب جيمار فحسب، بل أضفنا   

 األخرى اليت ارتأينا بأهنا قد تعني املرتجم أثناء العملية الرتمجية و هي:بعض التقنيات 

o غالًبا ما يكون الشرح يف املنت ضروريًا كي يتم التواصل املطلوب، و الشرح يف املنت :

ذلك أن بعض املصطلحات واملفردات ذات الشحنة الثقافية الطاغية أو االرتباط الثقايف القوي 

نون ما متشبع بثقافة مغايرة، ال تفهم بذاهتا، وال بد من شرح مناسب أو بثقافة ما أو نظام قا

ة توصيف هلا لكي تفهم، وبالتايل ليتم التواصل املنشود. و احلق أن تقنية الشرح يف املنت تقنية مهم

 جًدا تعّد حالً وسطًيا، ألهنا ختتزل املسافة البعيدة بني الثقافات املختلفة.

o يقصد باحلذفاحلذف :mmission) (o  عدم ترمجة عناصر نصية لغوية يف النص

األصلي ال حتتوي على معلومات إضافية ملتلقي الرتمجة، وال يؤدي حذفها إىل أي خسارة يف 

املعلومات، مهما كانت تلك اخلسارة صغرية. و الواضح أن حذف عناصر نصية ولغوية من وثيقة 

نونية أو ة، خصوًصا لدى احملامني والسلطات القاقانونية أمر يثري الريبة والشك لدى متلقي الرتمج

اإلدارية للغة املنقول إليها. و لذلك جيب التأكيد هنا على أن احلذف ال ميس املعلومة القانونية،  

و إمنا ميس عبارات ذات طابع ثقايف أو ديين يف العربية أو يف الثقافة العربية اإلسالمية، و لكنها مل 

 القانونية للغات املنقول إليها، ألهنا ال حتتوي على معلومات قانونية، فالتعد مناسبة يف األنظمة 

 يؤدي عدم ترمجتها إىل إخالل بالنص املرتجم.

o بني لغتني ومبادلة كل  تقابل ورمسها بنظام كتايب آخر، أي إيقاع احلروف نسخهو  :النقحرة

حرف حبرف وحرف واحد كلما أمكن. فهو حماولة للتوسط بني املنطوق واملكتوب. وال يلجأ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84


املرتجم إىل تقنية النقحرة إال بعد استنفاده كل التقنيات واإلمكانيات املتاحة أمامه، فضاًل عن 

الذخرية اللغوية للغة اهلدف، ألن النقحرة دليل عجز أكثر منها حل مناسب إلشكالية الرتمجة. 

صعب ي عندما ميتلئ بالكلمات املنقحرة يصبح غري مفهوم ألنه"أضف إىل ذلك أن النص املرتَجم 

 82."على املتلقي غري العارف باللغة األصلية للنص املرتَجم فهمه

ذكره، ميكننا القول: إن كل هذه التقنيات و األساليب تعمل على تسهيل و يف ختام ما سبق 

عمل املرتجم و إجناح ترمجاته، خاصة  إن تعلق االمر بالنصوص القانونية ذات الصبغة الدينية. فكل 

ى ذكاء، و أن ينتقي من األساليب و التقنيات ما يتماشم هو التعامل مع النص بما جيب على املرتج

 . و النص املراد ترمجته

و هتدف دراستنا يف الفصل الثان إىل حتليل بعض املصطلحات املستعملة، مع إلقاء الضوء على 

ثلة يف إيصال الرسالة مالتقنية املستعملة حيال ترمجتها، لنرى مدى جناح املرتجم يف القيام مبهمته  املت

من النص األصلي إىل النص اهلدف، دون املساس باملعىن املراد للمصطلح يف حد ذاته.و لذلك 

قدمنا التعاريف اهلامة، وقمنا هبذه الدراسة النظرية للرتمجة عامة و الرتمجة القانونية خاصة، حىت يتسىن 

رجناها من ية للمصطلحات اليت استخلنا الولوج يف صلب موضوعنا املتمثل يف الدراسة التطبيق

 مدونتنا و املتعلقة بقانون األسرة اجلزائري. 
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 الفصل التطبيقي:

 دراسة حتليلية نقدية للمدونة 



سبق و أن عوجل موضوع الرتمجة القانونية و املصطلحات املستمدة من قانون األسرة اجلزائري، 

صطلحات منطلقا لتقدمي دراسة حتليلية للتقنيات الرتمجية املستعملة يف معاجلة مو اعتربنا تلك الدراسة 

املدونة اليت وقع عليها اختيارنا و املتمثلة يف " قانون األسرة اجلزائري"، و ذلك لإلحتوائه على املادة 

ائرية أصبحت ز اليت تلزمنا للقيام بالدراسة املستهدفة، ألن الوثائق القانونية الصادرة عن السلطات اجل

مطلوبة للغاية، خاصة بالنسبة إىل اجلالية اجلزائرية املقيمة يف بلدان أجنبية، حبيث أصبحت بأمس 

 احلاجة إىل ترمجة ما يلزمها من وثائق قانوينة منها املتعلقة باألحوال الشخصية. 

ليت او ما ميكننا مالحظته عن مدونتنا، هو أهنا حتتوي على الكم الكايف من املصطلحات 

ميكن أن نلقي الضوء على ترمجتها، ألن ما مييز قانون األسرة من غريه من القوانني، هو أنه يعج 

ة و يتعامل مباشرة مع املفاهيم احلضارية و اإلجتماعيباملصطلحات القانونية ذات البعد الديين، و 

 الثقافية لألفراد.

 حيال الرتمجة من العربية إىل و قد عمدنا إىل إختيار من املصطلحات ما يشكل حقا إشكاال

 .الفرنسية، فوقع اختيارنا على املصطلحات األكثر ميال للشريعة اإلسالمية

و قبل الدخول يف صلب املوضوع، سنقدم تعريفا ملدونتنا، حىت يتسىن للقارئ معرفة من 

ت البعد اأين يستمد قانون األسرة مواده؟ و ملاذا حيتوي على كم هائل من املصطلحات القانوينة ذ

 الديين؟ 

 



 تقدمي املدونة: 1-1

إن قانون األحوال الشخصية هو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم عالقة األفراد فيما 

بينهم، من حيث صلة النسب و الزواج و ما ينشأ عنهما من مصاهرة، و والدة، و والية، و حضانة، 

 متبادلة، و مايعرتيها من احنالل ترتتب عليه حقوق يف النفقة، و احلضانة.و حقوق و واجبات 

كره هو أن جل املواد القانونية اخلاصة بتنظيم األفراد و سلوكهم مستوحاة من الدين ذ و ماجيب  

عض . و قد ارتأينا التعريج على بذي جاء لتقنني السلوك البشري و التحسني منهاإلسالمي، ال

 ألحوال الشخصية، و ذلك ملا له من عالقة وطيدة باملدونة.تعريفات قانون ا

 تعريف قانون األحوال الشخصية: 1-2

 تتعدد تعريفات قانون األحوال الشخصية و نذكر أمهها:

يقول حممد احلسن البغا: " هي األمور اليت تتعلق بالشخص نفسه، مبعىن املركز القانون 

، كما يقول: " هو جمموعة األحكام 83ون الشخصي" لألشخاص و هي املسائل اليت حيكمها القان

الفقهية الناظمة إلنشاء األسرة و ما يتعلق بالشخص يف حدود أسرته من أحكام و آثار لعقد الزواج 

أدبية كانت أو مادية، تبني إنشاء هذا العقد و إهناء مثراته أي ما يرتتب عليه من حقوق الزوجني، 

حضانة و والية و وصاية، مث ما يرتتب على هذه العالقة  و حقوق األوالد من نسب، و نفقة و

. أما مصطفى السباعي، فهو يرى أن مصطلح 84األسرية بعد وفاة أحد أفراد األسرة من مواريث" 

                                                           
 .35ص  -2007البغا محمد الحسن مصطفى، شرح قانون األحوال الشخصية السوري، منشورات جامعة دمشق، كلية الشريعة،  83
  .36نفسه ص  84



األحوال الشخصية يتمثل يف: " األوضاع اليت تكون بني اإلنسان و أسرته و ما يرتتب عن هذه 

 .85بية أو مادية" األوضاع من آثار حقوقية و إلتزامات أد

 قدري حممد كتاب يعترب مصطلح األحوال الشخصية حديث االستعمال، حسب ما جاء يف

 على يشتمل” أنه مقدمته يف ورد . وقد“الشخصية األحوال الشرعية يف باألحكام” املعروف باشا

. فلم 86“ورثته بني مرياثه وتقسيم منيته حني إىل نشأته حني من بذات اإلنسان املختصة األحكام

مع اشتداد حركة التجارة وتنقل األشخاص يف بلدان أوروبا  السابع عشر، القرن يظهر إال يف أواخر

املختلفة يف العصور الوسطى ، إذ كان لكل مدينة أو مقاطعة حكمها الذايت وقوانينها اخلاصة هبا 

يف الدراسات  اليت قد ختتلف بكثري أو قليل عن أنظمة املدينة األخرى. فكان ال بد للمشتغلني

 احلقوقية والفقهية من فصل بني حاالت املرء املختلفة.

ويف الوقت الذي بدأ فيه هذا املفهوم يف التبلور والوضوح، بادر العثمانيون بإصدار قانون  

 ، مقتبسني هذا املصطلح املستحدث أيضاً من الغرب. 1917حقوق العائلة سنة 

الشخصية، كما يسميه املشرع اجلزائري، ال يتوقف و جيدر اإلشارة إىل أن قانون األحوال  

أقسام  ثالثة إىل ترجع مسائل كلها على العالقات القائمة يف األسرة، و لكنها هتم الفرد فيها.  وهي

 رئيسية: 

                                                           
 .11، ص 1997، 7، ط 1دمشق و عمان، ج السباعي مصطفى، شرح قانون األحوال الشخصية، المكتب اإلسالمي، بيروت 85

 محمود: الخلفية التاريخية لمفهوم األحوال الشخصية في الفقه اإلسالمي ومخاطر عدم التقنين ـ مجلة الحوار المتمدن ـ  مقالة  لهادي 86

 .http://www.ahewar.org/  :20:25على الساعة  0152مارس  18ـ  تاريخ زيارة الموقع  . 
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وعدة  وطالق وحضانة ورضاعة نفقة و صداق من عليه يرتتب وما الزواج أحكام 1 –" 

 .وغريها

والوصية  وغريه، الصغري على والوصاية الشرعية، النيابة و احلجر، و األهلية أحكام 2-

 .وأنواعها

 "87الفرائض بأحكام اإلسالم فقه يف وتسمى به، يتعلق وما املرياث أحكام- 3

 مفهوم قانون األسرة اجلزائري:  2-2

رعا يبني واجباهتم و حيمي مصاحلهم، فينظم أمور األفراد و عيشهم و ذي يعد قانون األسرة ال

 Le Code)األسرة"  مهما من فروع القانون اخلاص. و قد أعطى املشرع اجلزائري تسمية "قانون

de la Famille)  بدال  ، الشخصية باألحوالو املتعلق  1984جوان  9يف  الصادر القانون على

 اليت القوانني كل يتضمن القوانني، إذ من بقية خاصية متيزه له املستعملة سابقا. و من التسمية

 مصادر أهم من هي اليت اإلسالمية للشريعة تبعا األشخاص و واجباهتم،  حقوق تكفل و تنظم

 أيضا إىل حالة تتعدى بل فقط، القانون. و ال تتوقف هذه األحكام على قانون األسرة هذا

 واحلجر  والغائب، املفقود، و الوقف، و الوصية، واهلبة، و أحكام الكفالة، و وترشيده، الشخص،

 اجلزائري األسرة قانون أسرته. و يعد يف و التقدمي،و هي أحكام ختص الشخص كفرد ال كعضو
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 األحوال أحكام مجيع على يشتمل واحد، يف قانون األسرة أحكام قنن العريب الوطن يف قانون أول

 .88والوقف واهلبة الوصية بدون قواعد وأهلية ومرياث، وطالق، زواج، من الشخصية

  :اجلزائري األسرة قانون مصادر 3-2

خيضع التنظيم القضائي اجلزائري على غرار الدول اإلسالمية األخرى، يف أصوله و نظام 

إجراءاته، معظم قواعده إىل الشريعة اإلسالمية. و قد اعتمد يف صياغة قانونه على نصوص من 

رمي، و السنة النبوية، و اإلمجاع، و القياس، و فتاوى أهل العلم و اجتهاداهتم الواردة يف القرآن الك

خمتلف املذاهب. و مل يتوقف املشرع اجلزائري يف استنباط قوانينه على املذاهب األربعة، بل اعتمد 

 األحوال لقانون التمهيدي املشروع مقدمة يف جاء على نصوص من دول عربية جماورة، كما

 القرآن الكرمي، :التالية املصادر على القانون هذا وضع يف اللجنة اعتمدت: "نصه ما الشخصية

 املذاهب على الفقه القياس، اإلجتهاد، اإلمجاع، احلديث، علماء عند مقبوال ثبوتا الثابتة النبوية السنة

 قانون :هي شقيقة أخرى تشريعية على نصوص وكذا املسائل، بعض يف األربعة غري وعند األربعة،

 األحوال و كذا جملة املغربية، الشخصية األحوال املصري، و مدونة األسرة قانون السوري، األسرة

 . 89الشخصية التونسية" 
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رمضان  9املؤرخ يف  84-11رقم  القانون مبوجب الصادر اجلزائري األسرة قانون و يتضمن

 2005فيفري  27املؤرخ يف  05-02ألمر ، املعدل و املتمم با 1984يونيو  9، املوافق لـ 1404

 مادة مقسمة إىل أربعة كتب: 224على 

(، و يشمل 80إىل املادة  4: الزواج و إحنالله )من املادة الكتاب األول" .4

مسائل الزواج من خطبة، و أركان، و عقد و موانع الزواج: النكاح الفاسد و الباطل، و حقوق 

 الل الزواج، و العدة، و احلضانة، و النزاع يف متاع البيت.الزوجني و واجباهتما،  و النسب، و إحن

الوالية،  مسائل ويشمل 125) املادة إىل (81 املادة من الشرعية النيابةالثاين:  الكتاب .5

 .والكفالة والغائب واملفقود، واحلجر، والتقدمي، والوصاية،

 أصناف ويشمل 183) املادة إىل 126 املادة )من املرياثالثالث:  الكتاب .6

 اخلاصة واحلمل، واملسائل والتنزيل، والدفع، والرد، والعول، واحلجب، اجلد، وأحوال الورثة، والعصبة،

 .الرتكات و قسمة

الوصية  مسائل ( ويشمل224 املادة إىل 184 املادة التربعات )منالرابع:  الكتاب .7

 90. "والوقف واهلبة

بعد هذا التقدمي الوجيز للمدونة، سنقوم جبدولة املصطلحات اليت ستكون حمل الدراسة، مث و 

نقوم بتحليل كل واحدة منها على حدة، حماولني بذلك شرح الطرق املستعملة لرتمجة املصطلحات 

 القانونية ذات البعد الديين من العربية إىل الفرنسية، مع نقدها. 
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  4-2 جدولة املصطلحات املدروسة91

 رقم الصفحة املادة الرتمجة الواردة باللغة الفرنسية املصطلح باللغة العربية

 11ص  4م   Le mariage الزواج  

 11ص  5م   "Les fiançailles "el Khitba اخلطبة 

 11ص  6م   El fatiha الفاحتة 

 14ص  8م   Contracter mariage avec plus d'une épouse تعدد الزوجات 

 16ص  10م   Mariage النكاح 

 16ص  11م   "El wali "le tuteur الويل 

 16ص  14م   La dot الصداق

                                                           
 برتي للنشر  -قانون األسرة )قانون الجنسية الجزائرية، قانون الحالة المدنية( -91 

 ي المواد، إلظهار تسلسلها من حيث المضمون.مالحظة: رتبنا هذه المصطلحات حسب ورودها ف



 17ص  15م  "La dot de parité "sadaq el mithl صداق املثل 

 20ص  30م  Femme déjà mariée احملصنة 

 21ص  34م   Retraite légale اإلسترباء 

 24ص  45م   Mère porteuse األم البديلة 

 24ص  46م   "Adoption "tabani التبين 

 24ص  47م   Dissolution du mariage إحنالل الزواج 

 25ص  48م   Divorce الطالق 

 Reprise de l'épouse pendant la période de الطالق الرجعي 

tentative de conciliation  

 26ص  50م 

 26ص  50م  Contenu de l'article 5o 50حمتوى املادة 

 27ص  51م   Contenu de l'article 51  51حمتوى املادة 



 28ص  53م Demande du divorce par l'épouse التطليق 

 Refus de l'époux de partager la couche de اهلجر 

l'épouse  

 28ص  53م

 29ص  54م   "A titre de "Khol'a اخللع 

 30ص  55م  Abondon du domicile conjugal النشوز 

 30ص  55م  Retraite légale aïdda العدة 

 31ص  58م   Trois périodes de pureté menstruelle ثالثة قروء 

 31ص  58م   "Le droit de garde "hadana احلضانة 

 32ص  62م   "Receuil légal "kafala الكفالة 

 49ص  116م   "Hertier universel "Aceb العاصب 

 57ص  150م   "L'éviction en matière successorale "Hajb احلجب 



 59ص  159م   "Le cas dit "Al Muchtaraka املشرتكة 

 63ص  176م   "Le cas dit "Gharawyn الغراوين 

 73ص  213م   "Des biens mainmorte "el Waqf الوقف 

 

 

 

 

 



 حتليل املصطلحات اجملدولة: 5-2

 "le Mariage"الزواج 

"الزواج": لغة يطلق على اقرتان الذكر باألنثى يف احليوانات املتزاوجة، و الزوج لكل إثنني 

منَثى"دون الفرد، قال تعاىل: "  ِ الذََّكَر َواأل  (، و قال 39ة، اآلية )القيام َفَجَعَل ِمن هم الزَّو َجني 

َنَّةَ تعاىل: "  ، و ّزوجه إمرأة 92( 35" )البقرة، اآلية َوقـمل َنا يَا آَدمم اس كمن  أَنَت َوَزو جمَك اجل 

ِلَك ن: "الدخاأنكحه إياها، و يقال: زوجه بامرأة على معنة قرنه هبا، قيل و منه يف سورة   َكذَٰ

َناهمم ِبموٍر ِعنيٍ  (. و إصطالحا: هو الرابطة الزوجية اليت تربط 54" )سورة الدخان، اآلية َوَزوَّج 

الرجل باملرأة بقصد تأسيس أسرة و املعيشة املشرتكة و تبادل املعونة و املساعدة، و يرتتب عن 

رى زواج يف األصل عقد رضائي، و لكن جالزواج آثارا مدنية بالنظر إىل األمهية املعنوية.  و ال

.  جاء يف 93العمل على حتريره يف وثيقة رمسية على يد خمتص بتحرير وثائق الزواج و الطالق 

 قانون األسرة اجلزائري ما يأيت: 

هو عقد رضائي يتم بني رجل و امرأة  الزواج"

على الوجه الشرعي، من أهدافه، تكوين أسرة أساسها 

التعاون و إحصان الزوجني و احملافظة  املودة و الرِحة و

 .94على األنساب" 

 " le mariage est un contrat consensuel 

passé entre un homme et une femme dans les 

formes légales. Il a, entre autres buts, de fonder 

une famille basée sur l’affection, la mansuétude 

et l’entraide, de protéger moralement les deux 

époux et de préserver les liens de famille"  
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، كما Le mariageقام املشرع اجلزائري برتمجة مصطلح الزواج مبرادفه باللغة الفرنسية 

 Le Robert :"le Mariage est l'union légitime d'unجاء يف قاموس 

95homme et d'une femme" و قد استعان يف هذه احلالة بتقنية املعادلة ،

"l'équivalence"الزواج وله مصطلح به يف ثقافات  مفهوم تعرف كل اجملتمعات ، ألن

 وتنظيماته.  سننه اختلفت وإن املعمورة،

 "Les fiançailles ou "el Khitba"اخلطبة 

 متكلم به الذي خياطب وه،وحن واملسجع املنشور الكالم تعين خ ْطبة   بالضم :" لغة، اخلطبة

 اخلطبة خطب. أما صدره ومجعها تعين الكتاب من وهي إلقناعهم، الناس من مجعا فصيح

اخلطبة "و  ،96"صاحبتهم تزويج دعوه إىل أي فالنا واختطبوا النكاح، طلب تعين فهي بالكسر

اخلطبة قام يف النادي و قال: ِخطب ، من مصدر اخلطيب، و كان الرجل يف اجلاهلية إذا أراد 

. " و اختطب القوم فالنا إذا دعوه لتزويج صاحبتهم. قال أبوزيد: إذا  "97أراده قال: ِنكح  

و اخلطبة يف جمتمعنا . 98دعا أهل املرأة الرجل إليها ليختطبها فقد اختطبوا اختطابا... " 

بداء ، حبيث يتقابل أهل الزوجني إل اإلسالمي هي املرحلة األوىل قبل القيام بأي عقد زواج

 والفرنسية العربية باللغتني للخطبة اجلزائري املشرع تعريف جاء رأيهم حول زواج إبنيهم. وقد

 كاآليت: 
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 Les fiançailles " el khitba" constituent une - 99"وعد الزواج اخلطبة"

promesse de mariage 

الشرع،  أحكام وفق وسيلة للتعرف جمرد أهنا أي الشرع، به جاء ملا موافق و هو تعريف

 عقد الزواج. إلبرام والشكلية املوضوعية الشروط وحتديد وللتفاهم

-Elو قد ترجم مصطلح "خطبة" يف قانون األسرة اجلزائري مبصطلحني إثنني: مها  "

Khitba و العربية" املقرتض من ،Les fiançailles" " و هو املرادف باللغة الفرنسية

 الوارد يف املوسوعة الكبرية لللغة الفرنسية: 

Fiançailles: "Promesse de mariage entre deux futurs 

époux, et la période entre cette promesse et le mariage 

s'appelle Fiançaille100"  

 :  (vocabulaire juridique)أما التعريف الوارد يف املعجم القانون 

" Promesse mutuelle de mariage, généralement 

entourée d’un certain cérémonial (familial ou mondain) qui 

ne constitue pas un engagement contractuel civilement 

obligatoire…101" 
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 يشكل ال اجتماعية(أو  عائلية (هي تبادل وعد الزواج ، يكون مصحوبا عادة حبفلة"

 -ترمجتنا– ".تعاقديا مدنيا ضروريا إلتزاما

، ذلك أن املصطلح l'équivalence"استعمل يف ترمجة هذا املصطلح تقنية التعادل "

 أن اخلطبة من العادات املوجودة يف كثري من الثقافات و لدى كثري ويوجد يف اللغة الفرنسية، 

 اذ العام، و ال اإلسالم نفسه ، و هلمن الشعوب، و مل تأسس من قبل القانون ال اخلاص و ال

جلأ امللوك و األمراء يف العصور السابقة إىل خطبة زوجاهتن من آبائهن قبل البناء . و على 

ذي مت أي املرتجم ال (ذا املفهوم يف ثقافات أخرى، إال أن املشرع اجلزائري الرغم من وجود ه

 El"إرتأى ، زيادة على تقنية التعادل، إضافة مصطلح )اللجوء إليه و الذي جتهل هويته

khitba"تقنية اإلقرتاض، لتفادي طمس اهلوية الثقافية و إضفاء الشحنة ذلك ،  مستعمال ب

 الدينية على املفهوم املراد. 

 

 El fatiha "الفاحتة " 

تحا ففَتح الباب خالف أغلقه، و فاتح الرجل املرأة "جاء يف تعريف بطرس البستان أن  

ما  "" الفاحتة، و 102  "جامعها، و فاحتة الشيء أوله، و فواتح القرآن أوائله خالف خوامته

يأيت بعد اخلطبة و قبول كل من الزوجني و وايل أمر الزوجة، و هي من املراسيم اخلاصة 

مبجتمعنا، و جاء تسميتها طبقا ملا يتم القيام به، أن حيضر إمام و شاهدان من أهله و أهلها 
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أجل قراءة سورة الفاحتة، و هو زواج ديين، غري الزواج الذي يربم أمام ضابط احلالة املدنية،  من

 و ينفرد اجملتمع اإلسالمي هبذا املرسوم الديين . 

 : 6اجلزائري يقول عن اقرتان الفاحتة باخلطبة يف نص املادة  املشرع إال أن 

 ال باخلطبة الفاحتة اقرتان إن

 .103يعد زواجا 

La « fatiha » concomitante aux fiançailles 

« el khitba » ne constitue pas un mariage. 

معتربا بذلك أن تالوة الفاحتة أثناء حفلة اخلطبة ليست إال إلسناد نوع من الربكة على 

يف خطبة تعد على أهنا  الفاحتة تالوة هذا الزواج، ما مل تستوف شروطه و أركانه. غري أن

 :  6 املادة من الثانية الفقرة يف جاء فقد زواجا،

 باخلطبة الفاحتة اقرتان أن غري

 توافر مىت زواجا يعترب مبجلس العقد

 املنصوص الزواج الرضا وشروط ركن

 هذا من مكرر  9يف املادة عليها
 .104القانون

Toutefois, la « fatiha » concomitante aux 

fiançailles « el khitba », en séance contractuelle, 

constitue un mariage si le consentement des 

deux parties et les conditions du mariage sont 

réunies conformément aux dispositions de 

l’article 9 bis de la présente loi. 

 ا رمسيا.  الزواج و أركانه، ليعترب زواجو يعين هذا أن املشرع اجلزائري استوجب توفر كل شروط 

 شحنة حيمل كما أنه الفرنسية، اللغة يف يقابله ما يوجد ال هذا "الفاحتة" ومفهوم

 القابلة غري املصطلحات اخلاصة به ما يدخله جمال الداللية امليزات من و له وثقافية، دينية
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نة باملرتجم إىل اللجوء إىل تقنية اإلقرتاض، حماوال بذلك اإلبقاء على الشحو هو ما دفع للرتمجة، 

 الداللية و الثقافية معا، دون نسيان امليزة الدينية اليت تعترب جد مهمة.

 

 

 contracter mariage avec plus d'une "تعدد الزوجات " 
épouse, Polygamie" 

 التعدد اإلسالم فوجد جاء وإمنا للناس، اإلسالم سنه جديدا تشريعا ليس "…

 من أكثر كان بعد أن زوجات، بأربع وحدده جوازه على فأبقى إنسانية، غري بصورة قائما

 الزواج هو األصل اإلسالم، بل يف أصال ليس قيود أو شروط أو حدود. والتعدد و دون ذلك

 بل حيبذه، ومل يفرضه مل أن اإلسالم إىل إضافة هذا استثنائي، نظام فالتعدد واحدة، بامرأة

 والسوية بالعدل زوجته أو أزواجه أداء حقوق على القدرة نفسه يف يثق مل من على قيده

. نفهم من هذا القول بأن الزواج يف اجلاهلية كان ال ينظمه نظام و 105"اإلنفاق على وبالقدرة

أزواج  من قبلال حيكمه قانون، فقد كان عشوائيا، كثر به اليتامى و الزوجات املهمالت 

ضاعفت من مهامهم و مهومهم، حىت جاء نور اإلسالم ليقضي على اجلهل و حيد من حب 

تمم  َأالَّ تـمق ِسطمو املتعة اليت عرف هبا األولون. جاء يف كالمه عز و جل: "  ا يف ال َيَتاَمٰى َوِإن  ِخف 

ىَنٰ َوثماَلَث وَ  تمم  َأالَّ فَانِكحموا َما طَاَب َلكمم مِ َن النِ َساِء َمثـ   تـَع ِدلموا فـََواِحَدَة َأو  َما رمبَاَع فَِإن  ِخف 
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ِلَك َأد ََنٰ َأالَّ تـَعمولموا َانمكمم  ذَٰ (. فاإلسالم يوصي بالزواج 3" )سورة النساء، اآلية  َمَلَكت  َأمي 

  .، ما إن انعدم التيقن من وجود عدل بني الزوجات "la monogamie"بأمراة واحدة أي  

يدها ذه اإلباحة بتقيإجياز تعدد الزوجات، إال أن املشرع اجلزائري حيد ه و فضال عن

 : من قانون األسرة 08 وط تنص عليه املادةبشر 

 زوجة واحدة من بأكثر بالزواج يسمح"

 املربر وجد اإلسالمية مىت الشريعة حدود يف

العدل، جيب على  ونية شروط وتوفرت الشرعي

الزوج إخبار الزوجة السابقة و املرأة اليت يقبل على 

الزواج هبا و أن يقدم طلب ترخيص بالزواج إىل 

 .106"رئيس احملكمة ملكان مسكن الزوجية 

" Il est permis de contracter mariage avec plus 

d’une épouse dans les limites de la « charïâ » si le 

motif est justifié, les conditions et l’intention 

d’équité réunies. L'époux doit en informer sa 

précedente épouse et la future épouse et présenter 

une demande d'autorisation de mariage au 

président du tribunal du lieu du domicil conjugal".  

 

 contracter mariage"ترمجة تعدد الزوجات بـ:  8و قد جاء يف نص املادة  

avec plus d'une épouse" باستعمال تقنية الرتمجة احلرفية، إال أن املشرع استعمل ،

. غري أن هناك فرقا شاسع بني الرتمجة األوىل  "Polygamie" مصطلح  19يف نص املادة 

 إن وقيود، حتكمه شروط استثنائي نظام على حييل "الزوجات تعدد" و الثانية، ألن مفهوم

يطلق  "Polygamie" مبفهوم التعدد نظام منبوذا. بينما الزواج أو يكون يبطل فقد غابت

اإلسالمية،  غري اجملتمعات ظلّ  يف والتحرمي على تعدد الزوجات، و حيمل يف طياته معىن النفور
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ناقض مع شرعية تعدد يت 19مما يقودنا إىل القول: إن املصطلح املستعمل يف نص املادة 

الزوجات، فكان بإمكان املرتجم أن حيافظ على ترمجته التفسريية، أو أن يضيف مصطلحا 

يضفي صبغة شرعية جتيز تعدد الزوجات، ليتسىن للقارئ األجنيب فهم ماهية املصطلح، عوضا 

 عن أن يظن أن اجملتمع العريب يهني املرأة و يهضم حقوقها.
 

 "Wali الويل "

ِر اَّللَّم َويلُّ الَِّذيَن آَمنموا ُيم رِجمهمم  ِمن  الظُّلمَماِت ِإىَل النُّو   "جاء يف قوله عز و جل

لَِئَك َأص حَ  لَِياؤمهمم  الطَّاغموتم ُيم رِجمونـَهمم  ِمن  النُّوِر ِإىَل الظُّلمَماِت أمو  ابم النَّاِر َوالَِّذيَن َكَفرموا َأو 

أواله األمر جعله وليا عليه، و الوايل اسم "( ، و 257سورة البقرة اآلية )  "همم  ِفيَها َخاِلدمونَ 

. "107فاعل و منه وايل البلد و الوالية التسلط، و الوالء امللك و احملبة و النصر، و الوالءة القرابة

 والناصر، وحافظ العم، ابن و العتيق و املعتق على أيضا يطلق قد و أولياء، و الويل مجعه

 الذي و هو مكروه، هبا حل إذا املرأة ينصر ألنه بذلك، الويل ومسي.108 صديقوال النسب،

هو: "من له  عرفة ابن تعريف حسب فالويل اصطالحا، . أما109املرأة على النكاح عقد يلي

 ، وهو110على املرأة ملكة و أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسالم" 

والوالية ...العقد إلنشاء والية له من" هو الويل أن . كما"بإذنه غريه تواله ولو والية العقد له من"
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 عليه صحة يتوقف الذي هو الزواج عقد يف . فالويل"111نافذا العقد إنشاء على القدرة هي

 العقد.

 عليها املنصوص من أركانه ركن ألنه الزواج، عقد يف الويل يلزم حضور اجلزائري فاملشرع

 أبوها، أو أحد هو الراشد املرأة ويل أن أباح األسرة اجلزائري. كما قانون من مكرر 9 املادة يف

 األولني، األقارب األب أو أحد فهو ختتاره. و بالنسبة إىل القاصر، آخر أقارهبا، أو بشخص

 األسرة قانون من 11 املادة ذي نصت عليهويل له، األمر ال ال من ويل القاضي يكون وقد

 اجلزائري: 

 زواجها الراشدة املرأة تعقد"

 أبوها أو أحد وهو وليهاحبضور 

 آخر أقارهبا أو أي شخص

 بأحكام اإلخالل دون.ختتاره

 هذا من 7 املادة

 القصر زواج يتوىل القانون،

 فأحد وهم األب، أوليائهم

 ويل من والقاضي األولني األقارب

 .112له"  ويل ال

« La femme majeure conclut son contrat de 

mariage en présence de son « wali » qui est son père 

ou un proche parent ou toute autre personne de 

son choix. Sans préjudice des dispositions de 

l’article 7 de la présente loi, le mariage du mineur 

est contracté par le biais de son « wali », qui est son 

père, puis l’un de ses proches parents. Le juge est 

tuteur de la personne qui en est dépourvue. » 
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سخ"، حمافظا على النلقد نقل املرتجم ترجم املشرع اجلزائري لفظة الويل مستعمال تقنية "

اللفظة العربية، واضعا أجبدية فرنسية من أجل احلفاظ على املدلول اإلصطالحي و الشرعي 

ذي الشحنة الدينية و الثقافية، الذي حيويه هذا املصطلح، ذلك أن الوالية أثناء عقد قران املرأة 

خرى فا للمجتمعات األركن من أركان الزواج، و هذا ال يوجد إال يف اجملتمعات اإلسالمية، خال

اليت تسمح للمرأة باإلقرتان بأي شخص دون ترخيص و ال حضور أي شخص، يضمنها و 

يضمن الوالية عليها. و عمد على عدم إعطائه الرتمجة نفسها اليت جاء هبا يف نصوص تتكلم 

 .113 "اليت تعين احلماية و الوساطة و القوامة" "curatelle"عن الوالية  

 

 "Mariage النكاح "

 على مصطلح النكاح، و يطلق "النكاح" يف اللغة منإستعمل مصطلح الزواج أكثر 

 تناكحت" :يقال والضم، و استنكح املرأة وطئها و تزوجها. واإلختالط الدخول يعين الوطء، و

 ."114بثراها اختلط األرض إذا املطر نكح"و بعض، إىل بعضها انضم إذا "األشجار

 مواضع يف كتاب هللا احلكيم، و عىن به سبحانه و تعاىل و جاء مصطلح النكاح يف عدة

َرهم فَِإن طَ الزواج لقوله: "  لََّقَها َفاَل جمَناَح فَِإن طَلََّقَها َفاَل حتَِلُّ َلهم ِمن بـَع دم َحَّتَّٰ تَنِكَح َزو َجا َغيـ 

ٍم يـَع َلممونَ حمدمودم اَّللَِّ  َعَلي ِهَما َأن يـَتَـَراَجَعا ِإن ظَنَّا َأن يمِقيَما حمدموَد اَّللَِّ َوتِل كَ   "   يـمبَـيِ نـمَها ِلَقو 

تمم  َأالَّ تـمق ِسطموا يف ال َيَتاَمٰى فَانكِ (، كما قال تعاىل:"  230)سورة البقرة، اآلية  حموا َما َوِإن  ِخف 
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تمم  َأالَّ تـَع ِدلموا  ىَنٰ َوثماَلَث َورمبَاَع  فَِإن  ِخف  َواِحَدَة َأو  َما َمَلَكت  فَـ طَاَب َلكمم مِ َن النِ َساِء َمثـ 

ِلَك َأد ََنٰ َأالَّ تـَعمولموا َانمكمم   ذَٰ (. و يعين هذا أن النكاح أمشل معىن 3" )سورة النساءـ، اآلية   َأمي 

من الزواج، إذ يراد به الوطء و عقد الوطء. أما الزواج يف حد ذاته، فيمكن أن يعين عقد الزواج 

حىت و إن مل يتم الدخول بالزوجة، إال أن النكاح هو إمتام فقط. و قد يعّد الزواج كامال، 

و جاء  10الزواج إىل غاية الوطء. و قد ورد مصطلح النكاح يف قانون األسرة يف املادة رقم 

 يف نصها: 

يكون الرضا بإجياب من أحد 

الطرفني و قبول من الطرف اآلخر بكل 

 .115لفظ يفيد معىن النكاح شرعا

Le consentement découle de la 

demande de l'une des deux parties et 

de l'acceptation de l'autre exprimée 

en tout terme le mariage légal.  

قام املرتجم برتمجة مصطلح النكاح مستعمال تقنية التكافؤ، مثله مثل مصطلح الزواج، 

 leة فهمها الفرنسية، أي املفردة اليت تعرب عن الزواج و اليت ميكن للعامفرتمجه بنظريه يف اللغة 

mariage. 

املصطلح اإلسالمي املأخوذ من القرآن حيوي شحنة دينية أكثر منها لغوية،  غري أن

 un" فاملرتجم هنا كان عليه أن يضيف مصطلحا آخرا للتعبري عن إمتام الزواج كقوله: 

mariage consommé"  م املعىن املراد من مصطلح النكاح.حىت حيرت 
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 "la Dot الصداق  "

تصدق الرجل مباله أعطاه إياه صدقة، و أصدق الرجل املرأة مسى  "جاء يف قطر احمليط: 

ألصدق  اسم مصدر هو لغة "و الصداق ".116 هلا صداقها، و الَصداق و الِصداق مهر املرأة

 الصدق من مأخوذ إنه على صدقات. وقيل:  جيمع وهو الصدقة ، وكذا املرأة مهر بفتح الصاد

 .117الشرع"  موافقة يف صدقهما على دليل بينهما دخوله ألن ضد الكذب

 الفقه اإلسالمي أما يف اإلصطالح، فتختلف التعاريف باختالف املذاهب الفقهية، و يف

بأثاث أو مفروش أو  هلا مطالبته يف للزوج حق وال تشاء، كما فيه تتصرف للزوجة ملك"هو: 

 القرآن يف وردت أمساء عدة "للصداقو  .118"إياها أصدقه الذي الصداق عن لباس أو عوضا

َ  َوآتموا النِ َساَء َصدمقَاهِتِنَّ حِن َلَة  فَِإنواألجر. قال تعاىل: "  والفريضة، النحلة، منها الكرمي ِطْب 

َسا َفكملموهم َهِنيَئا ٍء مِ ن هم نـَف  تفسري  يف قيل (، وقد04" )سورة النساء اآلية  مَّرِيَئا َلكمم  َعن َشي 

 الكشاف: " ...منحولة يف . وورد"119نفٍس و حنلت املرأة مهرها  طيب عن عطيةً   "النحلة

. و قال عز 120عليهن" منه وتفضال عنده من عطية هللا من حنلة وقيل طيبة األنفس عن معطاة

همنَّ َفآتموهمنَّ أمجمورَهمنَّ َفرِيَضةَ و جل: "  تَـع تمم بِِه ِمنـ  َتم   (.24سورة النساء، اآلية " ) َفَما اس 
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و يعين هذا أن املهر أو ما يقول عنه عز وجل أجورهن ، فريضة أمر هللا تعاىل بتقدمي 

 الزوج زوجته إياه، عّما استمتع به منها. 

 : 14يف املادة رقم جاء يف نص املشرع اجلزائري 

 حنلة يدفع ما هو  ""الصداق

 ما كل من من نقود أو غريها للزوجة

 تتصرف هلا ملك شرعا وهو مباح هو

.121"تشاء كما فيه
 

« La dot est ce qui est versé à la 

future épouse en numéraire ou tout 

autre bien qui soit légalement licite. 

Cette dot lui revient en toute propriété 

et elle en dispose librement ». 

، باستعمال  ”la dot“نالحظ هنا أن مصطلح الصداق ت رجم مبقابله يف اللغة الفرنسية 

، و لكن ما جيب اإلشارة إليه هو أن هذا املصطلح  "l'équivalence"تقنية املعادلة 

 الفرنسي يعين: 

La dot: biens qu'une femme apporte en se mariant- biens 

donnés par un tiers et par contract de mariage à l'un des époux122. 

 مفروض اجلزائري األسرة قانون يف نص جاء ما وحسب اإلسالمية الشريعة حسب فالصداق

 املوضع هذا يف الفرنسي املصطلح يفي به، فيكون أن جيب هلا الرجل على حق وهو للمرأة،

الثقافية و الدينية، فكان على الرتجم مراعاة هذا اجلانب، و إجياد  للخصوصية فاقدا بالذات
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مصطلح آخر. و لتفادي أي ترمجة خاطئة كان بإمكانه إستعمال تقنية اإلقرتاض، أي إستعمال 

ة الدينية احلمول، و يبدو أن احملافظة على الشكل قد تكون موفقة يف نقل "Sadak"املقرتض 

 اليت يستوجبها هذا املصطلح.

 « La dot de parité « sadaq el mithl -صداق املثل

إن صداق املثل هو: "القدر الذي يعطى يف العادة ملثيالت هذه املرأة حبسب حاهلا 

صداق املثل " :يف التلقني يف الفقه املالكي عبد الوهاب ومجاهلا ونسبها وبكارهتا، قال القاضي

ترب حباهلا وما هي عليه من مجال وحال وأبوة، فيكون هلا حبسب ذلك وما يكون مثله ألقراهنا مع

 املهر" :السنة فقه كتاب يف ما جاء حسب . وهو123يف السن ومن كان يف مثل حاهلا" 

 والعقل، واملال، واجلمال، السن، العقد يف وقت مياثلها من مهر مثل املرأة، تستحقه الذي

 من املماثلة يف املعترب"و.124"الصداق  ألجله ما خيتلف وكل والبلد والثيوبة، والبكارة، والدين،

 125. "أعمامها كأختها أو عمتها وبنات عصبتها جهة

 :قانون األسرة من 15 املادة من الثانية الفقرة يف "املثل صداق" مصطلح ظهر وقد

... يف حالة عدم حتديد قيمة الصداق، "

 . 126تستحق الزوجة صداق املثل"

« A défaut de la fixation du 
montant de la dot, la dot de parité « 

sadaq el mithl » est versée à 

l’épouse ». 
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 يف مادة أخرى من قانون األسرة على أنه هو  "املثل صداقعرف املشرع اجلزائري"  

 يف بإمرأة الدخول ، أو مت127فاسدا الزواج كان إذا وكذلك العقد، يف صداق هلا حيدد مل لليت

 املركب املصطلحعندما ترجم  "، le calque. و است عملت تقنية النسخ "128شبه حالة

 .لتعابريل نسخ ، وهو"la dot de parité"ة مبصطلح الفرنسي اللغة إىل " املثل صداق"

لغة فكما سبق و أن عرفنا هذه التقنية بنوعيها، فبنسخ التعابري احرتم املشرع البنية الرتكيبية ل

 la"العربية، مدرجا تعبريا غري مألوف بالنسبة للغة اهلدف، أي الفرنسية. و لكن مصطلح  

dot de parité"  على الرغم من تدوال استعماله، إال أنه ميكن مالحظة نوع من النقص

رتجم ال املعىن املراد به من الشريعة اإلسالمية. فزيادة على ترمجته بنسخ للتعابري، إرتأى امليف إيص

، حىت يتفادى أي طمس أو إخالل باملعىن. فاملصطلح "sadaq el mithl" إضافة املقرتض 

و إن واجه مشرع أجنيب، قد يلجأ إىل البحث عن معناه يف اللغة األصل، و حىت يتسىن له 

هة طلح موجود بني مطتني، تسهيال لعملية التوثيق. فتقنية اإلقرتاض هنا مبادرة وجيذلك فاملص

 قام هبا املرتجم.

 

 La femme déjà mariée -احملصنة 

مصدر الفعل َحص َن، و نقول َحص َن املكان، حَيْص ن  "اإلحصان أو احلصانة يف اللغة هو: 

احِلْصن: كل موضع حصني ال يوصل ملا يف جوفه، و املرأة َحَصان حصانة، فهو حصني، منع و 
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بفتح احلاء، عفيفة، بـَيِّنة احلصانة، و احلصن و متزوجة أيضا، و احملصنات: العفائف من النساء، 

و املرأة تكون حمصنة باإلسالم و العفائف و احلرية و التزويج، و أحصنت املرأة، عفت، و 

 . 129 "أحصنها زوجها

َصَناِت ال َغاِفاَلِت قوله تعاىل: "  و جاء هذا املصطلح يف ِإنَّ الَِّذيَن يـَر مموَن ال ممح 

ِخَرِة َوََلمم  َعَذاٌب َعِظيمٌ  َيا َواْل  نـ  ِمَناِت لمِعنموا يف الدُّ (، فلفظة 23، اآلية " )سورة النور ال ممؤ 

 فيهن ليس اليت لقلوبا النقيات الصدور السليمات العفيفات، احملصنات معناها هنا "

َصَناتم ِمَن النِ َساءِ : قال تعاىل: " التزويج. كما هلا معىن 130دهاء" -ورة النساء" )س َوال ممح 

 ذوات الزىن. وهن عن بالزوج تستعف ألهنا حمصنة، للمرأة ويقال اليت زّوجن. ( أي24اآلية 

 املادة نص يف "احملصنة "مصطلح جاء .  وقد 131 بالتزويج فروجهن أحصن األزواج، ألهنن

 األسرة: قانون من 30

 النساء من حيرم

 132 ...،احملصنةمؤقتا: 

« Les femmes prohibées temporairement 

sont :- La femme déjà mariée, … 

 و الشرح قام املرتجم بإستعمال تقنية التفسريوإلنعدام هذا املفهوم يف اللغة الفرنسية،  

“la paraphrase”نص يف باحملصنات املراد ، متوصال بذلك إىل املعىن الصحيح، ألن 
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الزىن، و ال النساء  عن بالزوج تستعف العفيفات فعال، وهن املتزوجات النساء هن األسرة قانون

احلرائر، فالنساء الغربيات املتزوجات هن نساء حرائر، ال يعطني للرابطة الزوجية األمهية اليت 

 امليثاق الغليظ.يعطيها اإلسالم هلذا 

 Retraite légale -اإلسترباء

أصله برئ و الرباء و التربي أي التغضي مما يكره جماورته، و لذلك قيل: " برأت من 

 .133املرض و برأت من فالن و تربأت و أبرأته من كذا و برأته و رجل بريء و قوم براء و بريئون"

إصطالحا، تبارأ الزوجان أي تفارقا، و إستربأ طلب اإلبراء من الدين و يقال عن اإلسترباء 

و الذنب و غريمها، و املرأة مل تربأ حىت حتيض، و اجلارية تطلب براءهتا من احلمل، و منه قيل:  

. و قال عنه ابن عرفة: "مدة 134"إستربأت الشيء إذا طلبت آخره لتعرفه و تقطع الشبهة عنه"

لرفع عصمة أو طالق، قال: فتخرج العدة و يدخل استرباء احلرة و لو دليل براءة الرحم ال 

 الرحم براءة معرفة اإلسترباء من ". واحلكمة135للعان و املوروثة ألنه للملك ال لذات املوت

 .136األنساب حلفظ

 ظهر مصطلح اإلسترباء:  34املادة  نص هناية و يف 
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 احملرمات بإحدى زواج كل"

 ويرتتب وبعده قبل الدخول يفسخ

 ووجوب ثبوت النسب، عليه

 137"اإلسترباء

« Tout mariage contracté avec l’une des 

femmes prohibées est déclaré nul avant et 

après sa consommation. Toutefois, la 

filiation qui en découle est confirmée et la 

femme est astreinte à une retraite légale.» 

نالحظ أن مصطلح اإلسترباء من املصطلحات اليت يستوجب التوقف على ترمجتها، 

فنص املادة واضح جدا، إذ أهنا تنص على حالة مميزة من الزواج و من فسخ الزواج، فاإلسترباء 

هي الفرتة اليت جيب إنتظارها للتأكد من براءة الرحم. و لكن اإلسترباء يكون يف حالة الزواج 

 Retraite légale » املركب باملصطلح "اإلسترباء" ن النساء، فرتمجة مصطلحمع احملرمات م

و مل مييز بني هاذين املصطلحني، فالعدة  ،"العدة" هو نفسه املستعمل يف ترمجة مصطلح «

تطلق على فرتة التأكد من براءة الرحم للمرأة املتزوجة زواجا صحيحا، يف حال ما استعمل 

اإلسترباء بعد عقد زواج مع احملرمات من النساء. فكان على املرتجم ترمجة هذا مصطلح 

 Retraite légale lors »"املصطلح باستعمل تقنية الشرح، بإضافة على سبيل املثال: 

d'un incèste ou d'un viole"    حىت يفهم القارئ األجنيب أن اإلسترباء يكون ،

 رم. بعد حالة ارتكاب جرمية الزواج احمل

 احلرام يف الوقوع حاالتأو  اإلغتصاب،أو  احملرمات، بإحدى الزواج حال يف االنتظار فمدة

 العدة بني الفرق فيكون" اإلسترباء، مصطلح عليه يطلق ، وإمنا "العدة"صطلحال يسمى مب
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 رِحها براءة علمت وإن املعتدة فاملرأة تعبدي، معىن للعدة يكون كما.  املواضع يف واإلسترباء

 .138"العدة من هلا بد ال

 

 la mère porteuse –األم البديلة 

لقد استطاع العلم وتقنيات اإلجناب يف اآلونة األخرية أن خيطو خطوات سريعة يف جمال 

معاجلة العقم، حبيث تنجب املرأة من غري الطريق الطبيعي. وبدأ عهد جديد يف إحداث طرق 

، البديلة"، اليت تستخدم حلل بعض مشاكل عدم اإلجنابجديدة لالستيالد، ومنها طريقة "األم 

فأصبحت هذه الطريقة خيارًا جديًدا للحصول على األطفال، مل تكن معروفة فيما مضى. ويف 

منتصف السبعينيات اهتدى العلماء إليها عندما حصل نقص يف عدد األطفال املتوفرين للتبين 

ن فيها وهي اليت يكو  –و جاء شرعا أن الصورة اليت جيري عليها تأجري األرحام . 139يف الغرب

ن أل يها،حمرمة للمفاسد اليت تقوم عل –املين من الزوج والبييضة من الزوجة والرحم من أجنبية 

الذي جيري بني الزوجني صاحب املين وصاحبة البييضة من جهة وصاحبة الرحم من جهة 

إجيار، وأن القياس بني الرضاع واستئجار الرحم هو قياس مع الفارق، أخرى من اتفاق هو عقد 

كمم  )فِإن  َأر َضع َن لَ وذلك ألن عقد الرضاعة عقد إجارة شرعي، بنص الكتاب، قال تعاىل: 

[. أما استئجار الرحم ألجل احلمل، فهو عقد إجارة غري شرعي، 6( ]الطالق:َفآتموهمنَّ أمجمورَهمنَّ 

واملرأة اليت ال متلك تأجري رِحها، فال تباح باإلباحة، ألن الرحم . رم حمرمةواإلجارة على احمل
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 يدخل يف موضوع الفروج، واألصل يف الفروج احلرمة، قال تعاىل: )َوالَِّذيَن ه ْم لِف ر وِجِهْم َحاِفظ ونَ 

بـْتَـَغى َورَاَء َذِلَك َفأ ولَِئَك وِمنَي * َفَمِن ا* ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أو َما َمَلَكْت أمَْيَانـ ه ْم فَِإنَـّه ْم َغيـْر  َمل  

 .[7-5ه م  اْلَعاد وَن( ]املؤمنون:

بيع "و يعد العقد على إجارة الرحم إجارة ملنفعة الرحم ابتداًء، ولكن يف احلقيقة هو 

 140."للطفل املولود انتهاًء، وبيع احلر حرام

 : 45ة ا املشرع اجلزائري يف نص املادفهذا يعين أن األم البديلة ممنوعة شرعا، و قد منعه

ال جيوز اللجوء إىل التلقيح 

اإلصطناعي باستعمال األم البديلة 

141. 

Il ne peut être recouru à l'insémination 

artificielle par le procédé de la mère 

porteuse.  

ية يف بريطانيا، و يعترب إدواردز روبرت أول دكتور جنح يف عملو قد ظهرت هذه التنقية 

، مث تطورت إىل غاية أن أصبح بعض األشخاص يلجأون إىل ما سيمى 142التلقيح اإلصطناعي

 "la mère porteuse"  ."فنقل املشرع اجلزائري هذا املصطلح مستعمال "األم البديلة ،

 اطئ، إذ ميكننا أن نسمي مربية األطفال، أوفهذه الرتمجة ميكن أن ختلق نوعا من الفهم اخل

املعلمة أو اجلدة باألم البديلة،  فالبديلة هنا ميكن أن تقوم مقام األم. و قد استعمل املرتجم 
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هنا تقنية التكافؤ ليعطي معنا قريبا للمعىن املبدئي، و لكنه لو استعمل مصطلح "إستئجار رحم 

 الذي حيمله هذا املصطلح. إمرأة أجنبية" كان سيفي بالغرض الداليل

 

 "l'adoption "tabanni –التبين 

 بناء وهو وأصله بىن، 143 وامتأل اكتنز اجلسم وتبىن تبنيا، يتبىن تبىن من التبين مصدر

 الشخص الرجل. و إصطالحا هو إحلاق إىل الولد ضم بعض، ومنه إىل بعضه بضم الشيء

  .144له ولدا واختاذه بنسبه، غريه ولد

 هللا نسخ أن إىل يتناصر و به يتوارث اإلسالم وصدر اجلاهلية يف به معموال التبين كان

َواِهكمم  َواَّللَّم يـَقمولم ا"بقوله:  ذلك تعاىل لمكمم بَِأفـ  َناءكمم  َذِلكمم  قـَو  ِعَياءكمم  أَبـ  َقَّ َوَما َجَعَل َأد  حل 

ِدي السَِّبيَل  َوانمكمم  اد عموهمم  ِْلبَاِئِهم  همَو َأق َسطم ِعنَد اَّللَِّ فَِإن َّلَّ  تـَع َلمموا آَوهمَو يـَه  بَاءهمم  فَِإخ 

يِن َوَمَوالِيكمم   (. و قال الرسول صلى هللا عليه و سلم: 4 - 3" )سورة األحزاب اآلية   يف الدِ 

. فهكذا حرم الشرع 145 عليه حرام" فاجلنة أبيه غري أنه يعلم وهو أبيه غري إىل ادعى من" 

التبين ملا فيه من آثار سلبية نذكر منها إختالط األنساب و ضياعها، و ما اختلطت األنساب 

يف قوم إال و انتشرت فيهم الرذيلة و الفاحشة، و جتريد الطفل من نسبه األصلي، و حترمي 

مبن حترم عليه، و يف  واحلالل و حتليل احلرام. فالتبين مينع الزواج ممن حتل له، و حيل له أن خيل

                                                           
 .72ص  -دار الدعوة -، مجمع اللغة العربية-إبراهيم مصطفى، أحمد الزيان، حتمد عبد القادر، محمد النجار المعجم الوسيط -143 
 .303ص  -1979بيرويت  -دار الفكر -إبن فارس، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السالم هارون -144 
في  الساعة  2014مارس  22. زيارة الموقع يوم /http://library.islamweb.net -قال عن الباري شرح صحيح البخارين -145 

15:30. 

http://library.islamweb.net/


ذلك تالعب بالشرع، و يعد فاعله مرتكب كبرية. و جاء يف قانون األسرة مادة متنع التبين يف 

 : 46نص املادة رقم 

 L'adoption (tabanni) est interdite par la .146مينع التبين شرعا و قانونا

chari'a et la loi. 
 

ة مبقابله باللغة الفرنسية، مستعمال تقنية املعادللقد نقل املرتجم مصطلح تبٍّ 

l'équivalence دون إمهال الشحنة الدينية له، ألن املشرع الفرنسي ينص على أن التبين ،

 يؤدي إىل فقدان مجيع العالقات القضائية بني املتبين و عائلته: 

"L’adopté perd pour l’avenir tous liens juridiques avec 

sa famille d’origine sauf les empêchements à mariage147". 

" يفقد املتبىن مستقبال كل الروابط القانونية مع عائلته األصلية، إال يف حالة املنع عند 

 -ترمجتنا –الزواج" 

بني قوسني،   "tabanni"فالختالف القواعد القانونية إرتأى املرتجم  إضافة املصطلح 

 .لتبينيطغى اجلانب الديين على نظريه القانون يف مسألة ا مستعينا بتقنية اإلقرتاض، حىت
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 La dissolution du mariage –إحنالل الزواج 

استعمل مصطلح إحنالل الزواج كعنوان للباب الثان من قانون األسرة، عوضا عن 

 dissolution du"استعمال مصطلح الطالق، و نقل هذا املفهوم من اللغة الفرنسية 

mariage"   استعمال املصطلح ألول مرة كان أثناء "و السبب يف هذا اإلقرتاض هو أن

 احمللية،  الشخصية لألحوال اخلاضعة لألهايل الزواج عقود اإلستعمار الفرنسي، عند تنظيم

يف  الصادرة الرمسية يف اجلريدة ثابت هو كما والساورة والواحات عماالت اجلزائر يف وذلك

 -02 -04املؤرخة يف  274 -59املصطلح يف نص املادة . و جاء هذا 11-02-1959

)الطالق(  ، كما جاء يف كتاب ذيايب قوله: "مل يستعمل نص هذه املادة عبارة148 "1959

 الشريعة اإلسالمية منطلق من العبارتني يف واضح الزواج( والفرق )احنالل بعبارة بل استبدهلا

 املختلفة الصور األمر هذا يعرف . مل.. للزواج احنالالً  ويعد آثاره له فالطالق اآلثار، حيث من

 .149به"  يعرتف ومل جتاهلها فقد الزوجية، الرابطة لفك

لطالق، انرى من هذه الرتمجة، أنه مت استعمال مصطلح "احنالل" للتعبري عن  

و كل املصطلحات املستعملة للتعبري عنه  اإلسالمية، الشريعة الذي يتجسد يف أنواع خمتلفة يف

تتضمن خصوصيات قانونية و شرعية ، و  كان على املرتجم مراعاة مصطلحات التعبري عن 

 الطالق و أحكامه.
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 le divorce –الطالق  

رفع القيد احلسي أو املعنوي، فكما يطلق على فك عقال البعري يطلق  اللغة يف "الطالق

مثله الطالق، فالطالق و اإلطالق يستعمالن حلل القيد حسيا كان على إباحة إبداء الرأي و 

 حللت أسره، إذا األسري يقال: "أطلقت واإلحنالل، احلل على ، كما يدل 150"او معنويا

حل رباط الزوجية أما شرعا، فهو .  152"واإلرسال التخلية مبعىن "والطالق .151  "عنه وخليت

الصحيح يف احلال و املال و بعبارة تفيد ذلك صراحة أو داللة، تصدر من الزوج أو من القاضي 

 الزوجِ  حليَة متعة َترفع حْكمية   صَفة  " هو بقوله:  عرفه ابن عرفة فقد ، بناء على طلب الزوجة 

 153 ."قبل زوجٍ  عليه حرمَتها رق لذي ومرةً  للحر مرتنيِ  تكررها موجباً  بزوجته

 :األسرة قانون من 48 املادة يف "الطالق"لقد ورد مصطلح 

 49 املادة أحكام مراعاة مع"

 الذي بالطالق الزواج حيل عقد أدناه،

الزوجني أو  الزوج أو برتاضي بإرادة يتم

 يف ورد ما حدود يف الزوجة من بطلب

 .154القانون هذا من  54و  53املادتني

« Le divorce est la dissolution du mariage, sous 

réserve des dispositions de l’article 49 ci 

dessous. Il intervient par la volonté de l’époux, 

par consentement mutuel des deux époux ou à la 

demande de l’épouse dans la limite des cas 

prévus aux articles 53 et 54 de la présente loi .» 
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يعترب املشرع اجلزائري الطالق نوعا من أنواع فك الرابطة الزوجية، معربا عنه يف املادة 

تقنية التكافؤ،  ، باستعمال "Divorce"لعقد الزواج، و ت رجم مبرادفه أعاله على أنه حل 

الكليات  "يدخل ضمن املفاهيم اليت تشرتك فيها كل اجملتمعات و اليت سبق أن مسيناها بـ كونه ل

 ."اللغوية

 "Reprise de l'épouse" -الطالق الرجعي

املستمد من الشريعة   الرجعي" الطالق"ذكر املشرع اجلزائري  من أنواع الطالق

 الفقه كتاب يف وجاء.155 الرجوع مبعىن بالفتح و الرجعة  "الرجعة "إىل  اإلسالمية، نسبة

، فهو بالتايل 156عقد" جتديد بال للعصمة بائن غري طالقا املطلقة الزوجة هو "إعادة املالكي

 توقف بدون العدة يف دامت ما عصمته إىل زوجته إعادة )الزوج( فيه ميلك الذي الطالق "

 ".157جديد عقد إىل احلاجة غري من و على رضاها

اإلسالم الرجعة يف الطالق ليستدرك الزوج خطأه، فقد يندم يف فرتة شرع "و قد 

.و لكن هذا املصطلح مل يرد كامال بنص املادة و مل يسم بالطالق الرجعي، و إمنا 158"العدة

 جاء كاآليت: 
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الصلح  حماولة أثناء زوجته راجع من

 .159...جديد عقد إىل حيتاج ال

«La reprise de l’épouse pendant la 

période de tentative de conciliation ne 

nécessite pas un nouvel acte». 

هنا املفهوم خاص باجملتمعات و الديانة اإلسالمية، و وردت ترمجته بتقنية التفسري ، بتقدمي 

شرح طفيف ملعىن املراجعة. فالطالق الرجعي هو النوع الذي يراجع فيه الزوج زوجته، فقابله 

التقليل من معناه و اهلدف دون  "la reprise de l'épouse "اللغة الفرنسية  املرتجم مبعناه يف

منه، حمافظا بذلك على الشحنة الدينية. و لكنه كان عليه أن يذكر احلاالت اليت تسمح مبراجعة 

. فما نقص الصلحالزوجة، و الشروط اليت جيب استيفاؤها، فاملراجعة ال تكون إال يف جلسة 

الطالق  "يف هذه املادة هو التعبري عن أن الطالق ال يكون رجعيا إال يف احلاالت الثالث: 

، فأثناء هذه األنواع من الطالق ، يستفيد  160 "قبل الدخول حقيقة، اخللع، الطالق بثالث

 يقم مل الطرفان من فرتة مصاحلة، و لكن الدين اإلسالمي ال يشرع الرجعة فيها، الشيء الذي

 املرتجم و املشرع بذكره، فقد خيلق هذا النقص بلبلة يف ذهن املفسر يف لغة أجنية. 

 الطالق البائن بينونة صغرى

طالق الزوج زوجته قبل الدخول حقيقة هبا، أو طالقه "الطالق البائن بينونة صغرى هو: 

يف مقابل مال تفتدي هبا نفسها، و مل يكن مسبوقا بطلقة أصال أو كان مسبوقا بطلقة إياها 

 . 161"واحدة
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 زوجته يعيد أن بعده الزوج ميلك الذي" الطالق هو  صغرى بينونة البائن فالطالق

 .162"غريه زوجاً  تنكح أن على توقف دون جديدين ومهر بعقد إليه

املفهوم، ألن املشرع اجلزائري مل يسمه يف نص املادة بالطالق و قد جلأنا إىل دراسة هذا 

 ما يأيت:  50البائن بينونة الصغرى و مل يعره إهتماما. جاء يف املادة 

 احلكم بالطالق صدور بعد راجعها ومن"

 ".163جديد عقد إىل حيتاج

"…Cependant, la reprise de 

l’épouse suite à un jugement de 

divorce exige un nouvel acte". 

فمحتوى هذه املادة له مصطلح شرعي يعرب عنه، لكن املشرع جتاهله و جتنبه مهمشا 

بذلك اهلوية اإلسالمية و األمهية الكبرية اليت يعريها الدين ملسألة الطالق و أنواعه، علما أن 

ألمة أو جمتمع أصوله و طريقة تطبيق أحكامه مقننة بالشريعة األسالمية. قانون األسرة موجه 

فكان عليه مراعاة هذا التفصيل كما قام به مارسال ديكلو، الذي مساه يف كتابه بـ: 

ou "baïn" 164pudiation irrévocable imparfaite"é"r واستعان بتقنييت ،

 من أجل ضمان ظهور اهلوية اإلسالمية. التكافؤ و النسخ البنيوي 

ذه املادة مل يذكر احلكم من الطالق البائن بينونة صغرى، فرمبا قد ال يفهم ففي نص ه

املشرع األجنيب لزوم عقد جديد يف هذه املادة، و عدم وجوهبا يف املادة اليت ختص الطالق 

وجني ه، فال حيل ألحد الز الرجعي، فهذا النوع من الطالق قد يرفع قيد الزواج مبجرد صدور 

                                                           
 . 241ص .سابق مرجع .السيد ـ و القول لسابق،144ص ـ مينة بو المرقة نفسها  نقال عن مذكرة -162 

 . 50المادة  -قانون األسرة  -163 

 .115ـ مينة بو المرقة نفسه ـ ص 164 



ذا امللك إال بعقد و مهر جديدين برتاضي و ال يعود ه "اإلستمتاع باآلخر و اخللوة به، 

الزوجني، و ال حاجة لزوج آخر حيلها، ألهنا البينونة الصغرى و مل يقم هبا سبب من أسباب 

 .165 "التحرمي املؤبدة أو املؤقتة

 

 الطالق البائن بينونة كربى

، و حكمه أن يزيل يف احلال، مبجرد صدوره، امللك و احلل  166"كان مكمال للثالثما  "هو 

معا، فال ميلك املطلق املتعة باملطلقة و تصري من احملرمات عليه مؤقتا، حىت تتزوج غريه بزواج 

هم ِمن بـَع دم َحَّتَّٰ لَ فَِإن طَلََّقَها َفاَل حتَِلُّ الطلقتني: "  ذكر بعد تعاىل شرعي صحيح و نافذ، لقوله

َرهم فَِإن طَلََّقَها َفاَل جمَناَح َعَلي ِهَما َأن يـَتَـَراَجَعا ِإن ظَنَّا َأن يمِقيَما حمدم  وَد اَّللَِّ تَنِكَح َزو َجا َغيـ 

ٍم يـَع َلممونَ   (. 230" )سورة البقرة، اآلية َوتِل َك حمدمودم اَّللَِّ يـمبَـيِ نـمَها لَِقو 

 قانون من 51 ضمنيا يف نص املادة "كربى بينونة البائن قالطال"و قد ذكر مصطلح 

 :األسرة،

طلقها  من الرجل يراجع أن ميكن ال"

 تتزوج غريه أن بعد إال متتالية مرات ثالث

 ."167بعد البناء عنها منه أو ميوت وتطلق

"Tout homme ayant divorcé son 

épouse par trois fois successives ne 

peut la reprendre qu’après qu’elle se 

soit mariée avec quelqu’un d’autre, 

qu’elle en soit divorcée ou qu’il meurt 

après avoir cohabité. » 
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فاملادة املذكورة أعاله ال تبدي أي بصمة ألصل هذا احلكم املستمد من الشريعة  

عدة أنواع من احنالل الزواج، و لكن هذين النوعني األخريين مل يكن التعبري اإلسالمية و ذكر 

عنهما إال ضمنيا، فالعيب هنا ليس يف الرتمجة، بل يف صياغة املادة القانونية نفسها، فلم يعرب 

املشرع يف نص هذه املادة عن مفهوم مصطلح الطالق البائن بينونة كربى إال بتفسري، مستعينا 

مية الشرح و التفسري،  لكون الثقافة الفرنسية تفتقد هذا املعىن، و لكن اهلوية اإلسالهنا بتقنية 

 تبدو و كأهنا مهشت. 

 le divorce sur demande de l'épouse -التطليق

لقد وضعت الشريعة السالمية العصمة يف يد الرجل، و وكلته كافة احلقوق و والواجبات 

كن ه، ذلك أنه حيافظ على سالمة العشرة الزوجية، و لللتكفل بعائلته، و جعلت الطالق بيد

الشريعة مل هتدر حق الزوجة يف طلب الطالق، بل خولتها إياه يف بعض احلاالت، و متلك 

 168 "التفريق القضائي "الزوجة هذا احلق بواسطة ما ميسمى التطليق، أو مايسميه الفقهاء بـ 

الرتك  مبعىن اإلطالق ويكون العقد، وحلّ  واإلرسال التخلية "هو و التطليق يف اللغة

. و إصطالحا مل خيص املشرع اجلزائري التطليق بتعريف معني، بل إكتفي بذكر 169"واإلرسال

عدم اإلنفاق، التطليق للعيوب،  "من قانون األسرة و املتمثلة يف:  48أسبابه يف نص املادة 

قة، كل ضرر ذر و ال نفون عاهلجر يف املضجع، احلكم بعقوبة شائنة، الغيبة بعد مضي سنة د
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. و ينطق بالطالق من قبل القاضي بني الزوجني حىت 170  "معترب شرعا، ارتكاب فاحشة مبينة

 بينها يفرق مبعارضة من الزوج، ما دام قد وجد سببا من األسباب املذكورة أعاله. والقاضي

 املادة نص يف "التطليق "مصطلح .و جاء 171العدالة واإلنصاف لقواعد طبقا زوجها وبني

 األسرة:  قانون من 53

لألسباب  التطليق تطلب أن للزوجة جيوز

  "172اآلتية...

« Il est permis à l’épouse de 

demander le divorce pour les 

causes ci -après… » 

و لعدم وجود املصطلح باللغة الفرنسية فسر مصطلح التطليق، و كانت الوسلية الوحيدة 

بإضافة الزوجة لإلشارة إىل هذا النوع من الطالق الذي  divorceهو استعمال مصطلح 

 . و ذلك لتميزه من بقية أنواع الطالقتكون فيه الطرف املطالب بالطالق، 

 

 refus de partager la couche de l'épouse -الهجر

جمرموهمنَّ يف ال َمَضاِجعِ و اإلسم اهلجران، و يف التنزيل قال تعاىل: "  )النساء، اآلية  "َواه 

(، أي يف املنام توصال إىل طاعتهن، و إن رغبت عن صحبته و دامت على النشوز إرتقى 34

 .173الزوج إىل تأديبها بالضرب، فإن رجعت صلحت العشرة، و إن دام النشوز إستحب الفراق

و اهلجر يف اإلسالم يكون لرتبية املرأة لتعود إىل طاعة زوجها، و يكون بعدم مضاجعة 

جة، و لكن هناك من األزواج الذين يقومون هبذا ظاملني نسائهم و يرفضون تقاسم املضجع الزو 
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معهن لسبب أو آلخر. ويف قانون األسرة حيق للمرأة املطالبة بالطالق ما إن هجر الزوج 

 "بـ:  ذكورة سابقاامل 53أشهر. و قد ترجم هذا املفهوم الوارد يف املادة  4املضجع ملدة تفوق 

refus de partager la couche de l'épouse" فاستعملت الرتمجة التفسريية ،

يف هذه احلالة، إذ يدخل هذا املفهوم يف حيز ديين حمض و تعجز اللغة الفرنسية عن إجياد 

 مصطلح آخر غري رفض تقاسم السرير مع الزوجة. 

 

 « khol’à » -الخلع

مزايلة الشيء الذي كان يشتمل به و عليه، تقول َخلعت الثوب، أخلعه َخلعا، "لغة هو 

. و اخللع:   174 "و خالعت املرأة زوجها و أختلعت، أي افتدت نفسها من شيء فهي خالع

ذله املرأة لزوجها، و اخلَْلع غري إزالة ملك النكاح ببدل تب "النزع و التجريد ، و اصطالحا هو 

فراق الزوجة على مال، و هو مأخوذ من خلع الثياب، ألن املرأة لباس اخل ْلع بالضم: فهو 

. و يتجسد هذا بقوله تعاىل: "  175 "للرجل معىن، فضم صدره، تفرقة بني احلسي و املعنوي

 ( .187هن لباس لكم و أنتم لباس هلن" )سورة البقرة، اآلية 

 من يكن معه ومل حلياةا بغضت إذا زوجها، ضد الزوجة ترفعها دعوى هو قانوناً  واخللع

 يقتضي واخللع هذا البغض. بسبب هللا حدود تقيم أال وخشيت الزوجية، احلياة الستمرار سبيل

 به يسرتد تطليق إىل يؤدي الشرعية. فاخللع حقوقها مجيع عن وتنازهلا نفسها الزوجة افتداء
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 بعد من للزوجة الشرعية املالية احلقوق أي من أداء عبء كاهله عن ويرفع دفعه، ما الزوج

 خالصاً  إضراراً  خمالعته تقرر أن بعد للزوجة إمساكه مما جيعل ضرر، أي بذلك عنه فيزول ذلك،

 .176هبا

 : 54جاء هذا املصطلح يف نص املادة رقم 

 الزوج أن موافقة دون للزوجة جيوز"

 .177"مايل مبقابل نفسها ختالع

« L’épouse peut se séparer de 

son conjoint, sans l’accord de ce 

dernier, moyennant le versement 

d’une somme à titre de « khol’à ». 

 se séparer deبعبارة "نفسها ختالع" لعبارة تفسري الفرنسي، النص يف ورد لقد

son conjoint" مع دفع مقابل مايل ،" moyennant le versement d'une 

somme"  ، و ختمت الرتمجة بإستعمال املقرتض"khol'à"هبذا النص . و احلق أن ورود 

 يف الوظيفة نفسها يؤدي مبقابل العريب ترمجة املصطلح استحالة على دليل هو إمنا الشكل،

 فرنسية للفظة وجود ال وبالتايل الفرنسية، اللغة يف له وجود ال العريب املفهوم ألن الفرنسية، اللغة

 .منه مفر ال حال لرتمجته واإلقرتاض بالتفسري اإلستعانة املفهوم العريب، فكانت عن للداللة
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 Abandon du domicile conjugal -النشوز 

النشز: " املنت املرتفع من األرض، و قلب ناشز إذ ارتفع عن مكانه من الرعب و منه قوله 

، و يقال نشز فالن ارتفع و امتنع، و املرأة 11اجملادلة  "َوِإَذا ِقيَل انشمزموا فَانشمزموا "تعاىل: 

ذ ارتفعت عليه و استعصت، و أبغضته فهي ناشز، و نشز بعلها منها و عليها:ضرهبا بزوجها إ

 . 178 "و أذاها و جفاها، و يقال فالن ناشز اجلبهة مرتفعها و النشز الغليظ الشديد

تنشز عن زوجها فتنفر عنه حبيث ال هو أن  " و جاء يف التفسري الكبري البن تيمية: 

تطيعه إذ دعاها إىل الفراش، أو خترج من منزله بغري إذنه و حنو ذلك مما فيه امتناع عما جيب 

 . 179 "عليها من طاعته

 الزوجني النشوز بني"حق، و  بغري الزوج بيت من اخلارجة" هي الناشز الزوجة الشرع ويف

 النشوز مصطلح . و قد ظهر180 "البغض و الشقاق وهو صاحبه، منهما واحد كل كراهة هو

 األسرة: قانون من 55 املادة نص يف

حيكم  الزوجني أحد نشوز عند"

للطرف  وبالتعويض بالطالق القاضي

 ."181املتضرر

« En cas d’abandon du domicile 

conjugal par l’un des époux, le juge 

accorde le divorce et le droit aux 

dommages et intérêts à la partie qui 

subit le préjudice.» 
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 ،( Abandon du domicile conjugal)فلم يرتجم مصطلح النشوز، و إمنا فسر بعبارة 

 يظهر التفسري، طريق عن أي الصفة، هبذه الرتمجة إىل مغادرة البيت الزوجي. و ورود اليت تشري

 العريب. املصطلح داللة يؤدي مقابل مصطلح إىل الفرنسية اللغة افتقار

 retraite légale -العدة

أي  عدة، الشيء عددت يقال اإلحصاء، اللغة يف الدال وتشديد العني بكسر "العدة

 واحلساب، العد من مأخوذ أقرائها أيام قيل:" املرأة ، وعدة182عدد" واجلمع إحصاء، حصيته

 . 183عليها" الواجبة املدة تربصها وقيل

أجل حدده الشارع إلنقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد الفرقة، فالزوجة  "و العدة شرعا: 

املدخول هبا بعد حل عقدة زواجها بأي سبب كان ترتبض و تنتظر و ال تتزوج بغري زوجها 

 .184 "ذلك األجل احملدوداألول، حىت تنقضي عدهتا بانتهاء 

اليت ذكر فيها   60- 59-58و قد جاء مصطلح العدة عنوانا للفصل الثان، يف املواد 

أنواع املعتدة من )املطللقة، و املتوىف زوجها، و عدة احلامل املطلقة أو املتوىف زوجها(، و ترجم 

حرفيا )اختزال قانون( الذي يعترب  "retraite légale"يف كل هذه املواد باملصطلح نفسه 

رجتم املقرتض يضف املتفسريا، ألنه يتعذر وجود مصطلح يقابل العدة يف اللغة اهلدف، و مل 
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"idda"  إال يف عنوان الفصل، و لكن نستنجد مرة أخرى برتمجة مارسال ديكلو الذي استعمل

 الذي يعترب أقرب إىل املعىن: délai de viduité"185"مصطلح 

DR. Délai de viduité. Délai que doit respecter une femme 

veuve ou divorcée avant de pouvoir se remarier, afin d'éviter toute 

confusion ou incertitude sur la paternité d'un enfant à naître186. 

أي العدة: "هي الفرتة اليت تلتزم املرأة األرملة أو املطلقة بإحرتامها قبل أن ميكن هلا أن 

 -رمجتنات –أو شك فيما خيص أبوية الطفل الذي سيولد"  تتزوج، من أجل تفادي كل خلط

 يراعها مرتجم يف حني ملو تكون هذه الرتمجة يف احلقيقة أقرب من املعىن الشرعي و القانون، 

 نه ترجم باملصطلح نفسه مفهومني خمتلفني متاما، و مها اإلسترباء و العدة اليتقانون األسرة، أل

 بينهما.سبق و أن شرحنا وجه اإلختالف 

 

 Trois périodes de puerté menstruelle -ثالثة قروء

قرأ و قرأت املرأة، رأت الدم و أقرأت: صارت ذات قرء، و قرأت يرجع مصطلح "قروء" إىل "

اجلاريةـ استربأهتا بالقرء، يف احلقيقة اسم للدخول يف احليض عن طهر، و ليس القرء إمسا للطهر 

لة أن الطاهر اليت مل تر أثر الدم ال يقال هلا ذات قرء، و كذا جمردا و ال للحيض جمردا، بدال

اتم يـَتَـَربَّص َن و ال ممطَلَّقَ احلائض اليت استمر هبا الدم و النفساء ال يقال ذلك، لقوله تعاىل: "

                                                           
185 DUCLOS, Marcel. Op Cit., p18.128 نقال عن مذكرة مينة بو المرقة نفسها ص  
186 Dictionnaire du centre national de ressources textuelles et lexicales- http://www.cnrtl.fr/. Site 
visté le 27 mars 2014 à 19:00.   

http://www.cnrtl.fr/


. 187(، أي ثالثة دخول من الطهر يف احليض"228" )سورة البقرة، اآلية بِأَنفمِسِهنَّ َثاَلثَةَ قـمرموءٍ 

شرح املفردة يتبني لنا أن املصطلح يشرك بني مفهومني متضادين )احليض و الطهر من و من 

احليض(، و قد اختلف العلماء يف تفسريه، لقول رسول هللا: " دعي الصالة أيام أقراءك"،  

ففهم الذين شرحوا القرء باحلائض، وأما الذين قالوا: القروء األطهار، فاحتجوا بقوله تعاىل:" 

(، و عدهتن املأمور بطالقهن هلا، أي الطهر ال 1" )سورة الطالق، اآلية همنَّ ِلِعدَّهِتِنَّ َفطَلِ قمو 

ابن  احليض كما هو يف صريح اآلية. ويزيده إيضاحا قوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث

فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن ميسها فتلك العدة كما أمر "  املتفق عليه: عمر

أن الطهر صرح يف هذا احلديث املتفق عليه، ب -صلى هللا عليه وسلم  -هللا". قالوا: إن النيب 

 َفطَلِ قموهمنَّ ِلِعدَّهِتِنَّ   :"هو العدة اليت أمر هللا أن يطلق هلا النساء، مبينا أن ذلك هو معىن قوله تعاىل

 . 188"وهو نص من كتاب هللا وسنة نبيه يف حمل النزاع "

 من قانون األسرة:  58و جاء هذا املصطلح يف نص املادة 

 ريتعتد املطلقة املدخول هبا غ

 189احلامل بثالثة قروء...

La femme non enceinte divorcée après 

la consummation du mariage est tenue 

d'observer une retraite légale dont la durée 

est de trois périodes de pureté menstruelle 

… 
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ة، قد استعملت تقنية الرتمجة بالتفسري لغياب هذا املفهوم و هذا املصطلح باللغة الفرنسيو 

و هنا جاء معناه املرأة الطاهر  ال احلائض، فالرتمجة أوفت بالغرض الداليل الذي يعنيه نص 

 املادة و الشريعة اإلسالمية.

 

 le droit de garde (hadana) -احلضانة

إذا جعله يف حضنه، أيضا حضنت األم طفلها أي رعته لغة "حضنت حضنا وحضانة 

وربته، وحضانة األم لولدها حق ال جيوز لألب منعها عنه ومدة حضانتها خمتلف فيه بني 

و حضانة بفتح احلاء و كسرها هي تربية الولد، و هي  شرعا تربية الولد ممن له . 190 "العلماء

 انية: هي أن تكون حرة بالغة، و عاقلة،حقها، و هي األم غالبا، و جتب للحضانة شرائط مث

و أمينة، و قادرة على خدمته، و غري مرتدة و ال متزوجة بغري حمرم للمحضون و أال متسكه يف 

 . hadana 191 "اإلقرتاض "بيت املبغضني له. و قد استعمل الناقل إىل الفرنسية تقنية 

 من قانون األسرة:  62جاء هذا املصطلح يف نص املادة رقم 

احلضانة هي رعاية الولد و تعليمه و القيام 

ايته و حفظه على ِحبرتبيته على دين أبيه و السهر 

 . 192صحة و خلقا

Le droit de garde (hadana) consiste 

en l'entretien, la scolarisation et 

d'éducation de l'enfant dans la religion de 

son père ainsi qu'en la sauvegarde de sa 

santé physique et morale. 

                                                           
 . 10:00 في الساعة  2014أفريل  4زيارة الموقع  , /http://www.almaany.com -معجم المعاني اإللكتروني -190 

 . 209ص  -المرجع السابق -الدكتور عبد الفتاح مراد -191 

 . 62المادة  - -قانون األسرة الجزائري -192 

http://www.almaany.com/


باألحرى ،  أو droit de gardeترجم املصطلح باستعمال التكافؤ اللغوي: 

مبصطلح قد يعطي املعىن الداليل نفسه، إال أن املفهوم يف الشريعة اإلسالمية "احلضانة" ينسب 

إبنها، و هي األوىل به. و نالحظ أن املرتجم راعى اإلختالف الثقايف، إىل املرأة اليت حتضن، 

ففي القانون األجنيب تعطى احلضانة ملن خيدم مصلحة الطفل، دون مراعاة ما إن كانت املرأة 

، (véronique LEGER)أو الرجل. و دليلنا على ذلك ما جاءت به فريونيك ليجي 

  د النقايب الفرنسي للقضاة:قاضية شؤون األسرة و أمينة عامة لإلحتا

" Le seul critère de décision des juges aux affaires 

familiales est l'intérêt de l'enfant et non pas une volonté 

d'égalité entre le père et la mère193"  

املعيار الوحيد املعتمد عليه يف قرار قضاة شؤون األسرة هو مصلحة الطفل، و ليس رغبة "إن 

اإلنصاف بني األب و األم". و هذا ال يعين أن اإلسالم ال يراعي مصلحة الطفل، و لكنه 

يرى أهنا تكمن يف أحضان أمه، فاألم أحق به من األب ما مل يقم باألم ما مينع تقدميها، فلهذا 

مستعمال اإلقرتاض، و حمرتما بذلك البعد ، ( hadana)رتجم بني قوسني املصطلح أضاف امل

 الديين للمصطلح. 

 
 

                                                           
193 -Interviews de de Véronique LEGER, février 2013- http://www.doctissimo.fr. 

 



 recueil légal (Kafal) -الكفالة

الضامن هو الذي يعول إنسانا و ينفق عليه و الكفل ِحل " من املعروف أن الكفيل

و قد جاء شرح هذا املصطلح يف . 194الضعف من األجر و اإلمث و الكفل بفتحتني العجز"

 من قانون األسرة:  116نص املادة 

الكفالة إلتزام على وجه التربع بالقيام بولد 

قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام األب بابنه و تتم 

 .بعقد شرعي 

Le recueil légal est l'engagement de 

prendre bénévolement en charge l'entretien, 

l'éducation et la protection d'un enfant 

mineur, au même titre que le ferait un père 

pour son fils. Il est établi par acte légal  

متنع الشريعة اإلسالمية من تبين الطفل الكفيل، و ال يعترب عضوا من العائلة و ال يغرّي  

 نسبه. 

، راعى هذا احلظر، فرتجم املصطلح مستعمال تقنية التكافؤفنالحظ أن املشرع اجلزائري 

 الذي يعين فعله:  recueilمبصطلح 

Recueillir : accueillir chez soi donner l'hospitalité. 

، ليضفي عليه legalالدال على  اإلستقبال و اإلستضافة، و هلذا أضاف املرتجم صفة 

 رتض الذي وضعه بني قوسني، ذلك أن املصطلح الاجلانب القانون و الديين، دون إمهال املق

 يوجد إال يف الشريعة اإلسالمية و له خلفية ثقافية ختص أصحابه. 
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 "heritier universel "Aceb -العاصب

: ص ْلب  شديد، كثري ا الَعَصِب، عَصبة الرجل: بنوه وقرابته أل يقال: "حلم َعِصب  بيه، وإمنَّ

م َعَصبوا به أي أحاطوا به. فاألب طرف واالبن كطرف، والعم واألخ جانب،  مسُّوا عصبًة ألهنَّ

 ".195الَعَصبات واجلمع

فالعاصب لغة قرابة الرجل ألبيه،  و اصطالحا إلرث بال تقدير. و حيوز  للعاصب كل  

 .196ةرتكاملال عند إنفراده أو ما أبقت الفرائض إن كانت،  وحيرم إن مل يبق شيء من ال

 : 150و جاء التعريف بالعاصب يف نص املادة 

العاصب هو من يستحق الرتكة كلها 

عند انفراده، أو ما بقي منها بعد أخذ 

أصحاب الفروض حقوقهم، و إن استغرقت 

 197الفروض الرتكة فال شيء له.

L'héritier universel "aceb" est 

celui qui a droit à la totalité de la 

succession lorsqu'il n'ya pas d'autre 

héritier ou à ce qui en reste après 

prélèvement des héritiers 

réservataires "fard". Il ne reçoit rien 

si, au partage, la succession revient 

en totalité aux héritiers réservataires. 
 héritierوي عند استعمال مصطلح فقد ترجم املصطلح باستعمال تقنية التكافؤ املعن

universel و باإلقرتاض يف ،"aceb"  قوسني، ألن معناه ال يوجد يف اللغة املوضوع بني

 اهلدف لتفادي الغموض و اخللط، و ذلك لكثرة الصطلحات اخلاصة باملرياث.
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 éviction en matière successorale -احلجب

احلجاب املنع من الوصول، قال حجبه حجبا و حجابا. و منه     ورد يف شأن "احلجب و 

نَـهمَما ِحَجابٌ قوله تعاىل. "  (، ال يعين به البصر، و إمنا يعين 46" )سورة األعراف، اآلية َوبـَيـ 

. و "حجبه حجبا و حجابا سرته و فالنا منعه من الدخول و   198ما مينع من الوصول إليه "

 أي عن الثلث و السدس. ،199كل شيء منع شيئا فقد حجبه"

و إصطالحا هو املنع من اإلرث بالكلية أو من بعضه. فاحلاجب هو من مينع غريه من 

 159. وقد ورد هذا املصطلح يف نص املادة 200املرياث. أما احملجوب، فهو املمنوع من اإلرث

 و جاء فيه: 

احلجب هو منع الوارث من املرياث كال أو 

 -2 -نحجب نقصا -1بعضا وهو نوعان. 

 .201حجب إسقاط 

L’éviction en matière successorale 
est la privation complète partielle de 
l’héritier du droit à la succession. Elle est 
de deux espèces : 1- éviction par 
réduction- 2- éviction totale de l’héritage  

بإستعمال تقنية التفسري و الشرح، و جاء يف مركب امسي و قد ترجم هذا املصطلح 

 éviction en matière »باستعمال املقابل األقرب يف املعىن من املصطلح 

successorale » ، و ورد مصطلحEviction  الدال على: "فقدان حق على ملكية قد

 تعود لشخص يعرتف له به قانونا" يف الروس اجلديد: 
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Eviction : perte d’un droit sur un bien au profit d’une 

personne à laquelle ce droit est légalement reconnu202 . 

نالحظ هنا أن املصطلح املركب املستعمل يفي بالغرض اللغوي و املعنوي، و قد أضاف 

"، مستعمال تقنية اإلقرتاض، لكي يبني اجلانب  Hadjbاملرتجم مصطلح حجب بني قوسني "

ر من اللغوي، حيت ال يكون هناك خلط بني املصطلحات املختلفة اليت جاءت يف الديين أكث

يعين فقدان  « Eviction »باب املرياث. غري أن  ما غفل عنه املرتجم هو أن مصطلح 

حق،لكن احلجب نوعان حجب نقصان و حجب إسقاط، فحجب النقصان هذا ال يفقد 

 من قانون األسرة: 160نص املادة  صاحب احلق حقه،  و إمنا يقلل منه، فقد جاء يف

 

ح الزوج حقه، بل ينقص من النصف إىل الربع. فاستعمال مصطلففي هذا املثال ال يفقد 

éviction par réduction ال يعرب عن احلجب بالنقصان، بل يعين احلرمان الكامل ،

من احلق. و قد يؤدي هذا اخلطأ اللغوي إىل هدر حق شخص ما و الوقوع يف اخلطأ القانون، 

 إذا أستعمل من قبل األجانب. 

                                                           
202 Nouveau petit LAROUSSE- librairie Larousse- p406. 
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الزوج يرث النصف عند عدم الفرع الوارث، 

 .203و الربع عند وجوده 

Le mari reçoit la moitié de la 

succession à défaut de descendance 

et le quart s’il ya descendance.  



 "le cas dit " Muchtaraka -املشرتكة

هو مصطلح من مصطلحات املرياث املختلفة، خلفيته دينية و تارخيية،  إذ أن جممل 

امرأة ماتت عن زوج وأم، وأخوين ألمها دون أبيها، وأخوين آخرين ألمها  هذه الفريضة أن

قضى اخلطاب، فرفعت إليه هذه القضية مرتني، فوأبيها معا، وذلك يف عهد اخلليفة عمر بن 

يف املرة األوىل بإعطاء زوجها فرضه، وهو النصف، وإعطاء أمها فرضها وهو السدس، وإعطاء 

 أخويها ألمها خاصة الثلث لكل منهما السدس،  و أسقط أخويها الشقيقني .

أبانا كان  ب أنويف املرة الثانية أراد أن حيكم بذلك أيضا، فقال له أحد الشقيقني: ه

ِحارا فأشركنا يف قرابة أمنا، فأشرك بينهم بتوزيع الثلث على اإلخوة األربعة بالسواء، فقال له 

تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا "رجل: إنك مل تشركهما عام كذا، فقال عمر: 

ا املصطلح ورد هذ . و مسيت هذه املسألة باملشرتكة لقيامه بإشراك اإلخوة األربعة. و204 "اآلن

، و ترمجته كانت باستعمال تقنية اإلقرتاض، ألن ال املفردة 205من قانون األسرة 176يف املادة 

 le cas dit "و ال معناها موجودان يف اللغة اهلدف، فجاءت ترمجتها يف العبارة اآلتية : 

Muchtaraka"  .إلنتماء املصطلح إىل حيز ديين  ، 
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 "le cas dit "Gharwyn -الغراوين

الغراوان تثنية غراء مبعىن البيضاء، وهو مؤنث األغر أي األبيض، يقال: فرس أغر، ومهرة 

غراء أي بيضاء اجلبهة.  و يف اإلصطالح: املراد بالغراوين مسألتني من مسائل املرياث: ميوت 

 نيف إحدامها زوج عن زوجة فأكثر وأبوين، ويف األخرى متوت عن زوج وأبوين. وتسمى هاتا

املسألتان بالغراوين لشهرهتما ووضوحهما، تشبيها هلما بالكوكب األغر. وتلقبان كذلك 

فيهما، كما تلقبان بالغريبتني لغرابتهما وعدم  -رضي هللا تعاىل عنه - عمر بالعمريتني لقضاء

و استعملت تقنية اإلقرتاض لرتمجة هذا املصطلح الديين ذي اخللفية التارخيية، . 206النظري هلما

فهمه،  بعلوم املرياث،  حىت يتسىن لغري العاملني  207 177و جاء شرحه مفصال يف نص املادة 

لتعذر وجود مقابل باللغة ، "le cas dit "Gharawynو ترجم باستعمال املصطلح 

 اهلدف، باستعمال تقنية اإلقرتاض.

 «les biens mainmorte (el wakf) » -الوقف

هو مصدر وقفت أقف حبست منه املوقف، حلبس الناس فيه للحساب، و أوقف لغة رديئة 

املازن أهنا مل تعرف يف لغة العرب، قال اجلوهري و "ليس يف الكالم أوقفت إالحرفا حىت إدعى 

 ".208واحدا، أوقفت على األمر الذي كنت عليه مث اشتهر يف املوقف و قيل هذه الدار وقف 
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و اصطالحا هو حبس املال عن التملك ألي شخص على وجه التأييد و التصدق بريعة 

جهات الرب و اإلحسان، كبناء املساجد و ختصيص أراض للمقابر أو لفائدة اجلمعيات جلهة من 

اخلريية، سواء يف احلال أو يف املال. و هو يصدر بإرادة منفردة من الواقف، فمال الوقف يف 

شريعتنا الغراء وجهته الرب و ال انقطاع له. و الرأي عند املالكية أن الوقف يصح أن يكون 

 . 209ن أن يكون مؤقتا أو خريا، و يصح أن يكون ابتداء لفائدة بعد األشخاص مؤبدا، و ميك

 من قانون األسرة:  213و جاء يف نص املادة 

الوقف حبس املال عن التملك ألي 

 .210شخص على وجه التأييد و التصدق 

La constitution d’un bien 

mainmorte « waqf » est le gel de 

propriété d’un bien au profit de 

toute personne à perpétuité et sa 

donation  

إستعان املرتجم باملرادف القريب من املصطلح األصلي، مستعمال بذلك املصطلح 

« mainmorte »  :الذي جاء معناه يف القاموس 

Mainmorte : Etat des biens appartenant à des personnes 

morales (communes, communauté, hospices. etc.). 211 
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أي "هو حال أمالك تعود إىل أشخاص معنويني )بلديات، و مجاعات، و مستشفيات 

  -ترمجتنا–إخل(" 

لكن التكافؤ هنا مل يف بالغرض الذي يعنيه مصطلح الوقف الذي هتدف إليه الشريعة، 

 . قوسني، مستعمال تقنية اإلقرتاضفلهذا أضاف املرتجم مصطلح وقف بني 

كل املصطلحات اليت سبق حتليلها، قد كانت ترمجتها صحيحة خنلص إىل القول :إن   

و موفقة يف غالب األحيان، على الرغم من بعض اهلفوات يف إيصال املعىن اليت ميكن أن تعترب 

املرتجم فيما  واجههاهتميشا و طمسا للهوية الدينية. و ما ميكننا مالحظته هي الصعوبة اليت 

الشريعة  ذي يستمد جل  أحكامه منيتعلق باملصطلحات اخلاصة بالنظام القانون اجلزائري، ال

 اإلسالمية.
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بعد القيام هبذا البحث توصلنا إىل نتائج ملموسة. و لّعل ما أنار دربنا هي الدراسات 

راسة كل هبا يف اجملالني القانون و الرتمجي. و بعدما تطرقنا يف حبثنا إىل دالسابقة اليت إستعنا 

 من اللغة، و الرتمجة و القانون، تبني لنا أن هناك هفوات فيما خيص الرتمجة القانونية.

مل يكن حبثنا ذا هدف نقدي، و لكن أردنا إلقاء الضوء على هذا النوع الصعب من  

و النصوص القانونية يف لغات أخرى و ترمجتها احلذر فيما الرتمجات، و ذلك ليتوخى صائغ

 خيص الشحنات الداللية للمصطلحات. 

 و سنقدم مالحظاتنا على شكل نقاط أمهها:  

 إن اللغة القانونية لغة تتسم بالصرامة و الدقة،  مّما جيعل الرتمجة القانونية صعبة نوعا ما.  -1

 القانونية ال حتتاج إىل مرتجم فحسب، بل حتتاج إىل باحث يلجأ إىلإن ترمجة النصوص  -2

خمتصني و فقهاء يف اجملال، حىت يتفادى األخطاء اليت تؤدي يف غالب األمر إىل الفهم 

 اخلاطئ للمنطوق القانون. 

إن الرتمجة القانونية ذات البعد الديين عملية معقدة تستوجب اإلملام باملفاهيم الدينية   -3

شريعية و اللغوية، حىت يتسىن للمرتجم احلفاظ على الشحنة الداللية اليت تستوجبها و الت

 النصوص القانونية الشرعية. 

إن بعض املصطلحات القانونية تعرب عن مفاهيم متداولة بني مجيع الثقافات، و قد يلجأ  -4

ة يف  يف هذه احلالة إىل استعمال تقنية التعادل اليت تتطلب معرفة لغوية و ثقافية كبري املرتجم 

 كل من اللغة األم و اللغة اهلدف.



إن بعض املقابالت و الرتمجات اليت قدمت يف بعض النصوص القانونية اليت تستمد  -5

ة و يأحكامها من النص الشرعي مل تف بالغرض، و كانت الرتمجة طامسة للهوية الدين

 املبادئ اإلسالمية. 

لقد أستعملت يف ترمجة بعض املصطلحات اليت قمنا بدراستها تقنيات ترمجية مل  -6

تكن تتماشى و املعىن الذي كان يرمي له املشرع، حمدثة بذلك خسارة و سوء فهم، و مثالنا 

، حبيث كان يستوجب على املرتجم استعمال تقنية الشرح و "الصداق"على ذلك مصطلح 

 افة عوضا عن استعمال تقنية االقرتاض، مّما يوحي بنقص لغوي و معريف عند املرتجم. اإلض

جيب أاّل يتوقف عمل املرتجم عند الرتمجة فحسب، بل ينبغي أن يبدي مقدوراته و أن  -7

يكون مبدعا و قادرا على خلق مصطلحات جديدة عوض اإلكتفاء باستعمال ما هو موجود 

 .  (néologisme)ية توليد الكلمات على سبيل املثال مسبقا، فيمكنه أن يستعمل تقن

جيب إعادة النظر يف النص القانون لكل من اللغتني اهلدف و األصل، حىت يصبح النص  -8

ية القانون اجلزائري يتسم بالدقة الكاملة، مبينا بذلك اهلوية الدينية اليت تعتز هبا الدولة اإلسالم

 اجلزائرية.  

ى وضع مدونة للمصطلحات القانونية اليت حتمل شحنة دينية،  حبذا لو اتفق العرب عل -9

 normalisation)مع ترمجة ختضع ملعايري التقييس اإلصطالحي 

terminologique)   لكون معظم الدول العربية تستوحي غالبية نصوصها من ،

 الشريعة اإلسالمية، ففي الوحدة قوة. 



نتائج و مالحظات، نتمىن أن نكون قد و بعد هذا العرض الوجيز و ما توصلنا إليه من 

 وقفنا على بعض النقائص اليت يعانيها النص القانون ذو الشحنة الدينية و ترمجته إىل الفرنسية،

مبينني بذلك الصعوبات اليت يواجهها املرتجم القانون الذي يبقى يف حرية من أمره بني ما هو 

 متخوفا بذلك من اخلطأ اللغوي و الرتمجي ترمجة و ما هو إحرتام ألحكام النصوص القانونية،

 الذي قد يكون سببا يف أخطاء إصدار األحكام نفسها.

و نرجو أن يكون عملنا هذا نقدا بناء، فاحتا اجملال لدراسات أخرى يف املوضوع نفسه، 

مقدمني جزيل الشكر و اإلمتنان ألصحاب الدراسات السابقة اليت ساعدتنا كثريا يف إجناز هذا 

 . البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUME EN FRANÇAIS : 

 La traduction est, sans aucun doute,  le lien qui relie les habitants de 

cette vaste planète, dont nombreux sont dans l'incapacité de maîtriser 

plusieurs langues à la fois. Avoir recours à la traduction était, est, et restera 

pour toujours le moyen d'assurer un échange humain.  

Cependant, la traduction n'était pas aux yeux de ceux qui utilisent  une 

science et moins encore Un Art, ce fus juste un outil de passage d'une langue 

à une autre, un outil pour accomplir une tâche économique, commerciale ou 

humaine.  

Mais, son importance a suscité la curiosité des chercheurs qui ont 

aussitôt fait de ce simple fait de parler deux ou plusieurs langues, une science 

à part entière, démontrant ainsi, que le temps où la traduction était faite au 

hasard est révolu.  

La présente recherche a touché non seulement la traduction, mais aussi 

la traduction dans un domaine bien précis, chose qui a fait de cette étude un 

défi d'allier le savoir et le savoir-faire entre: le droit et la religion, le tout dans 

le creuset de la traduction.  

Notre étude a eu pour corpus le " code de la famille algérien " qui 

comporte quelques termes issus de la Charia musulmane, ces mêmes termes 

ont fait l'objet d'une traduction vers la langue française, en utilisant des 

techniques de traduction qui ont parfois failli à la mission de garder le sens 

primaire visé par le législateur algérien.  

Les termes sélectionnés sont porteurs de notions, parfois universelles, 

tel que le mariage (l’union légale d’un homme et d’une femme), d’autres fois 

la notion est à l’opposé (la dot), ou est complètement inexistante « répudiation 

révocable, redjaï », ce qui nous a poussé à supposer l’existence de faille  qui 

doivent être prise en considération et corrigées. 

Le faite que cette traduction a été le croisement entre le droit et la 

religion nous a poussé à nous interroger sur:  



1-Quels sont les techniques de traduction utilisées pour passer de l'arabe 

vers le français, en ayant pour sujet des termes à la fois juridiques et religieux?   

2-Quelle a été la meilleure stratégie ou le meilleur procédé pour rallier le 

fond et la forme qui reste  indissociables ? 

En ce qui concerne le pourquoi du choix de ce sujet, c'est le seul fait 

d'avoir exercé le métier de traductrice au sein d'un office de traduction 

assermenté auprès les tribunaux et cours de Tlemcen, car nous avons 

rencontré maintes fois des difficultés à traduire certains termes qui avaient 

une charge sémantique assez lourde et qui pouvaient causer de graves 

conséquences dans le cas où une fausse traduction aurait été faite.  

 Notre étude se divise en deux parties : 

Une partie théorique qui comporte deux chapitres : le premier est 

consacré à la langue juridique, en tant que langue de spécialité et à sa 

terminologie avec énumération des différents styles traductologiques, ainsi 

que leurs spécificités. 

Le deuxième chapitre  est consacré à la traduction juridique et à quelques 

procédés de traduction. Sans omettre quelques courants de traduction comme 

l’approche interprétative, littéraliste, sociolinguistique, linguistique et enfin 

l’approche philosophique.  

Nous avons clôturé notre deuxième chapitre avec les procédés de 

traduction mises en œuvre par J.P. Vinay et J. Darbelnet. dans leur ouvrage 

nommé « Stylistique comparée du français et de l’anglais ». Ces procédés sont, 

sans doute, le cadre méthodologique par excellence utilisé jusqu'à lors par les 

traducteurs, car ils sont indispensables dans toute traduction. Ces procédés 

sont aussi valables dans le cadre de notre étude soit la traduction juridique.  

La deuxième partie a trait à l'étude pratique, elle comporte deux 

chapitres. Le premier est consacré à présentation du corpus, et une deuxième 

section réservée à l’analyse critique comparée de la traduction des termes 

sélectionnés et du procédé de traduction employé. 



Pour finir notre recherche nous avons énuméré les observations 

auxquelles nous avons abouti, en essayant ainsi de démontrer que la 

traduction juridique nécessite un certain savoir-faire et une connaissance, non 

seulement de la langue vers laquelle on traduit, mais aussi des sciences 

juridiques, et de la terminologie issue de la Charia qui requiert le recours à des 

spécialistes pour permettre au traducteur de cerner le sens et la visée de ces 

termes.  
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 : بالعربية ملخص

ختتلف الرتمجة القانونية عن غريها من أنواع الرتمجة يف أمرين أساسيني: النظام القانون واملصطلح 
ى بفهم موضعه وبالتايل ترمجته إىل لغة أخر  ،حد املصطلح القانون وفهمه و يرتبطاملرتبط بذلك النظام. 

وهذا يعين  .يف النظام القانون الذي ينتمي إليه ذلك املصطلح، ومبا يقابله يف النظام القانون للغة األخرى
أنه ينبغي على مرتجم النصوص القانونية أن يضيف إىل مهاراته اللغوية والرتمجية مهارة املقارنة بني األنظمة 

كون لهذا البحث عرض صعوبة ترمجة املصطلحات القانونية ذات البعد الديين،  يفسنحاول و . القانونية
وع من التقنيات و الصعوبات املتعلقة هبذا الن بشرحذلك  ، و يف حد ذاته اقانوني االدين اإلسالمي نظام

 . الرتمجة

 : القانون، الرتمجة، األنظمة القانونية، الدين اإلسالمي.الكلمات املفتاحية

Résumé en Français:  

La traduction juridique diffère des autres types de traduction dans deux 

points essentiels: le système juridique et le terme lié à celui-ci. La signification 

du terme juridique et sa compréhension,  ainsi que sa traduction dépendent 

de la définition de sa position dans le système juridique auquel il appartient. Il 

est sujet à son équivalent dans le système juridique de la langue cible. Il 

convient donc au traducteur des textes juridiques d’user, en plus de ses 

capacités « linguistique et traductionnelle » de sa capacité à comparer entre les 

systèmes juridiques. Nous tenterons à travers la présente recherche d’exposer 

la difficulté de la traduction des termes juridiques à caractère religieux, l’islam 

étant en lui-même un système juridique en définissant les techniques et les 

difficultés liées à ce type de traduction. 

Mots clés: droit, traduction, systèmes juridiques, religion islamique. 

Abstract in English:  

Legal translation differs from other types of translation in two essential points: the 

legal system and the term related to it. The meaning of the legal term and understanding 

as well as translation depend on the definition of its position in the legal system to which 

it belongs. It is subject to the same in the legal system of the target language. It is therefore 

the translator of legal texts to use in addition to its "language and translation" ability to 

compare legal systems. We will try through this research to explain the difficulty of 

translating legal religious terms, Islam is itself a legal system by defining technical and 

difficulties associated with this type of translation. 

Key words: law, translation, juridical systems, Islamic religion.  

 


