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 مـدخـل:
منناإلنصافننالعإلنف ننانعإلءإلنالننل إللالالكنناإلارببر ننسإلنايةل ننسإلنا نني   سإل
 رننجإلود   ننالإلنا لننتوإلصنة  ناننرسإلنلال لننسإلل نناإلنا اننالىلاإلصنصم الاننال إل  إل لمننسإل

ل تنإلصتةمجسإلصطليالإلصت ز يالً.إلصحقالإل"إلاقلإلكنالنإل اانال إلعبنملإلنةرن إلناقةآنإلنا ةميإلت
لدلإلاطلال سإلنةفحفإلنااة فإلل حالإل ظ بالإلءإلعنال إل لمنسإلك نالهللإلنإإلص  فنالا إل

  .(1)  إلأحنال إلنايالمل"إل

صا  ن إل ن اإلنا ر نرسإلمنناإلنا نلصن إلناناإل يقننل الإلنيبنملإل فإل ان  إل رننجإل
انن ةإل  إلكنناإلناقننالىلبخإل رننجإل لمننسإلإلت ب ننسإل نن اإلناي ال ننسإلصتق   دننال.إللالاانن ةإلكنناإلنا

إلك الهللإلنإإلتيال إللأيإلصا رسإلكالا .
 يلإلم ض عإلاقاإلميالينإلناقةآنإلنا ةميإل  إلنارغال إلنأل ةىإلم ض  الإللالاغإل
نألمه س.إلصتأيتإلأمه   إلماإلتقل ة اإلنث خإل رجإلنألقا:إلنألص :إل ن إلأنإلناقنةآنإلنا نةميإلإل

:إل ن إلأنإلنالانةإلمج ينالإلك الهللإل  كباإلكن  إلنإإلنة ون إل  إلنالانةإلأمجينخلإلصنا نالين
ءإلحالوسإلم زن لوإل  إلميةلسإل  نإلنا  الهللإلنة نز إلصمالإل  كب  .إلص اتبإل رجإل   اإل
نا قنننل ة اإلأمنننةإلنالحنننسإلءإلأاننن إلصاننن رسإلا قننناإلمينننالينإلناقنننةآنإلنا نننةميإل  إلاغنننال إل

                                           

لإل11(إلنالك  رإلمالاملإللاإلمحال إلنجلدينلإل  ال سإلنةبر سإلنايةل سإلنا ي   سإلل ل تإلناقةآنإلنا ةميإلصتةمجنسإلميالا ن لإل إل1)

فلإلنةل  نسإلالصوإل  ال سإلنةبر سإلنايةل سإلنا ي   سإللالاقةآنإلنا نةميإلص ر من لإلعبنملإلنةرن إللدنلإلاطلال نسإلنةفنحفإلناانة 

إلنة  رو.
 ناظةاإلا ط عإل رجإلليضإلنجلد  إلنااإلتل لالإلنةبر سإلنايةل سإلنا ي   سإلءإلعال إل لمسإلك الهللإلنإإلتيال .
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نايننالةخ.إلأت نن نإل نن اإلنا انن رسإل ننهإلناامجننساإلص نناإل ننسإل م ننالنإلاق ننال إل نن اإلناامجننسإل
إلرسإل هإلنا ل تاإلصلأيإلا روإل   ناأا اإلأصإلت  نإل  اإلنا ا 

حينننننالص إل ننننن نإلنالحنننننسإلأنإل قنننننل إللينننننضإلنصواللنننننال إلنةب  نننننسإل ننننناإل ننننن اإل
نا  الؤف إللال ىلالإلل حل لإل صن هإلاقاإلميالينإلناقنةآنإلنا نةميإل  إلاغنال إلأ نةى إل إل
ل ننالنإل  قننسإلناامجننسإللالايقنناإلنالاننةيإلصأمه  دننالإلءإلنا  ناننا إل إل ل ننلإلن فننالىل إل

نا ظننننننةإلءإلمننننننلىإل م ننننننالنإلتةمجننننننسإلميالا نننننن لإل إلإلنةب ننننننزوإلارغننننننسإلناقننننننةآنإلنا ننننننةمي إل 
نفانن لف إل رننجإلأنإلناقننةآنإلنا ننةميإللننتإلقاللنناإلارامجننسلإل إلل ننالنإلأمه ننسإلنا ل ننتإلءإل

إلتقة بإلميالينإلناقةآنإلنا ةميإل  إلنا السإلأمجيخ.
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 دواعي نقل معاني القرآن الكريم إلى لغات أخرى: – 1
إل

نا نننةميإل  إلإلت ينننل إلنانننلصن هإلناننناإلتنننل  إل  إلضنننةصروإلاقننناإلمينننالينإلناقنننةآن
اغنننال إلناينننالمل.إلصن ننناإلتفننن  لدالإل  إل صنعإلتةونننملإل  إلطل ينننسإلناقنننةآنإل نتننن لإلص صنعإل

لالق كالهللإلإل–تةوملإل  إلمق ك ال إلنال  ولإلص صنعإلتةوملإل  إلنا نقملإلنةيالاة.إلصالخإل
إلل بالإل رهإل  اإلنالصن هلإلصمالإل اتبإل ر دال:إل-

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

لن  إلكنالنإلانل اإلنصان  إلك اللن لإلص ن إلناقنةآنإلنا نةمي.إلةَّالإلكالنإلا ناإل  ناإلك ال
إلصماإلأ مإل فالىلف إلنةب زوإلأا :إل

إلك الهللإلحيباإلآ ةإلراالاسإل ل سلإلإل–أإل
إلك الهللإلم و إل  إلنا السإلأمجيخلإلإل–هللإل
إلك الهللإلميجزإلءإلالظ إلصءإلمي الالإلإل–جإل
إلك الهللإلحمل ظإلحبلظإلنإإل  إل   إلنال ا.إلإلإل– إل

لتاإلمجرسإلنق كال ن إلا ر  الإلإلإلص اتبإل رجإل  اإلإلن فالىل إلنااإلمت زإلناقةآنإل ا
إلكالآليت:
تكنننب   إلنا  نلننن إلناننن نر وإلءإلكننناإلناةانننالف إلنا نننبالص سإلقلرننن  إلص  لنننينإلإل-1إل

 رنننجإل ننن نإلنةينننئإلأنإلملنننال اإلنصاننن  إلصأح المننن إلناننناإلت ننننزا إل رنننجإلمنننلىإلثننن  إل
ص اة اإلا سإلصنةكب سإلءإلناقةآنإلنا ةميإلتي سإل  انسإلنةلنال اإلصنألح نال إلناناإل
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عنننزأوإلم ننن إلآ  إل ر ننن إلنا ننن  إلحننناإل نننال إلنألال نننال إلصناةاننناإلت ننننزَّا إل رنننجإلنالانننة سإل
إلصنةكب سإلءإلنااةنىلملإلنا بالص سإلنا اللقسلإلمالإل رب الإلم دالإلصمالإلملإلايرم.

صكبالانن  إل  إلنك بنناإللالك بننال إلإل-نانن يإل لاننةإللنن إلإل-نإلنك بننال إلناننل اإلإل2إل
ملال ىل إلصأح الم إلحاإلمشرن إلنصا نالنإلءإلكناإلاانال إلمناإلاانالطالت إلصءإلكناإلعنال إل

إل لإلصكباإللةض ننإلنإإلنة جرهإلءإلق ا إل زإلصوا:ماإلعالف إلح الت
َويمََٱ َمليت ََۡلي كي

َ
مَيَأ مَيَلَك  تيَمميت ََدِيَنك 

َ
مَيََوأ َمِتَََعلَييك  َنِعي

َ مَ ََورَِضيت  َلَٰمََٱَلَك  ِسي
إل.(3)نةالىللو:إل  دِيٗنا ََۡلي

نإللقالؤاإلصنا بةنراإلحبلظإلنإإلا إل  إل   إلنال الإلص ا إلةالإل  كب  إلنال اإلإل3إلإلإلإلإلإلإلإل
لاننةإللنن إلءإل نتنن إلمنناإلقاللر ننسإلنا جل ننلإللالفو دننال إلمنناإلودننسلإلصةننالإلتق كنن  إلنانن يإل 

إلما ئسإلنإإلماإل ل إل ر إلنالا الإلماإل    :
ََون ِفََي رِيد  اََ َ ِۡل طي َٰهِِهمَيَّلَلَِٱَن ورَََو  فيَو

َ
تِمَ َّلَلَ ٱوَََبِأ ََِم  ََكرِهََََولَوَيَۦن ورِه

ونََٱ َٰفِر  إل.(8)نافف: ٨َليَك
صظد رإل    إل رجإلكاإل  الإلل إل ُ قل إل ر  إلإلنإلظد راإل رجإلكاإلك الهلللإل1إلإلإلإلإلإلإلإل

ءإلملال ىل إلصأح الم لإلصءإلمش ا إلصجتل الإللالصا  إلقلإلنا غةقإلكاإل  الإلصنك باإل
ِينََٱَإِنَََصكباإلحاإلاالرإل  إلنال ا:إل َ ٱَّلَلَِٱَِعندَََلد َلَٰم  ِسي

إل.إل(11)آ إل بةنن:إلۡلي
ااًلإلص ةقالإلنإل الة   لإللد إلك الهللإلم و إلاريالةخإلمدبالإلن  رل نإلزمالاالإلصم الإل5
إل َهاَق ليَصا الاالً: ي 

َ
أ َٱََيَٰٓ ََنلَاس  ول ََإِندِ مَيَّلَلَِٱَرَس    ََجِيًعاَإَِۡليك 

إل.(158)نأل ةنع:
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صتق كنننهإل الة  ننن إلأفإل ننن ثةإلتطنننالص إلنازمنننالنإلل ننن لإللننن إلتلرنننجإلملال ىلننن إلصأح المننن لإلصفإل
ت خرنننفإلاننن   إلصق ن نننلالإلصفإل  يطننناإلم دالوننن لإلصكننن ا إل ننن إل نننأا إلمدبنننالإلنت نننملإل

 إلأ نةنقإلمي  ق ن إلصأا ن  دمإلص نال ندملإل  ناإل  نملإلنا نالسإلمج ينناللإلم الان إلأصإلن  رلن
إلصنة النإلمج يالًلإلصنازمالنإلمج يالً.

تكننب  إلةلننال اإلت نن ج بإلةننالإلُولنناإل ر نن إلل نن إلنالاننةلإلص يننينإل انن إلإلإل-إل6إل
أنإلكننناإلم اننن  إل  انننلإلمنننزص نإلبلنننال اإلنصاننن  إللفننن روإللطة نننسلإلصأنإلكننناإللنننينإلنالانننةإل

ةإل ننننناإلأو الاننننندمإلصأاننننن ن مإل اننننناك نإلءإلنك  نننننالهللإل ننننن اإلنةلنننننال اإللغنننننضإلنا ظننننن
أنإلكنناإل ا ننالنإل  اننلإلصال نن إلنانن يلن إللطننةيإلإل-أ كننالإلإل–صأا نن  دملإلص يننينإل انن إلإل

ا قلاإلملال اإلنصان  لإلصفإل  قفن إل فإلحمن نإلم الانبإلاريبناإلصلناإلترن إلنةلنال ا.إل
 " ُكلُّ َمْوُلْوٍد يُ ْولَ :إلصهب نإلنةيئإلالدمإلق  إلناةا  إل

ِِ"على الِفْطَرة )اإلسالم(، فَأََبواُه ي ُ  دُ  ِِ و  يُ ََِِّّ َراِن لإلصالدنمإلق ان إلانرجإل(1)َهوَِّدانِ 
َُ ِفطَّ َعلَ  ى اْلِفطْ  َرِة إلإلنإإل ر نن إلصاننرم: ٍِ ُ ولَ   ٍْ َنَي  َ  ِه َم  َ ِم   َِ " َ الَّ  ِين نَ ْفِي  ي بِهَ  

َهَ ِلَيَنُ َهَ " إل.(2)َحتَّى يُ ْعِرَب َعَ ْ
صل نننننننال إل ر ننننننن لإلفإلن ننننننناإلانا نننننننالنإلأنإلحيفننننننناإل رنننننننجإلت نزاننننننن إلنا ل نننننننهإل

فإل رنننجإلرنح ننن إلصانننيال ت إل صنإلن   نننالقإل ننن نإلنانننل اإلصنايبننناإلصلننناإلصنفو بنننال هلإلصإل
إلملال ىل .

                                           
 .505(إلم طأإلنصمال إلمالا لإلك الهللإلنجل الىلزلإلرقمإلنحلل سإل1)

إل15510(إلم  لإلنصمال إلأمحللإلم  لإلنةلا خلإلرقمإلنحلل سإل2)
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لرمإلُ   بإللن نإلنانل اإلأنإل  ن نإل المتنالإلا ناإلنأل  نالنلإلصأنإل  ن نإل الة نالإل
م ودالإلا اإل ا النلإلا فإلأا إل ريبإلحالونال إلنصا نالنإلنألاالان سإلءإلكناإلزمنالنإلصءإلإل

إلكاإلم الن.إل
 دواٍع ترجع إلى مقتضيات الدعوة: -1-2

نا بننن  جإلنألم نننناإلءإلتلر غننن إلراننننالاسإلإلكنننالنإلحمبننننلإللننناإل لننننلإلنإإلإلإلاقنننلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
نصاننن  إل  إلناقة نننبإلصنالي نننللإلصءإل  ننن وإلنا نننالسإل ا ننن لإلصءإلنا دالوننن إلمننناإلنا نننلاإل
نة ىلبسإلمالإلن ِّناإلال  تن إلءإلنألرحبإلحب نبإلمنالإلتق كن  إلكناإلمةحرنسلإلصقنلإل رنفإل

نا ننتوإلتةنثننالإلضننخبالإلءإلعننال إلناننل  وإلنصانن م سإل لظنن إلا ننالإلك ننبإلإلليننلإلم تنن إل
صنحلننل س.إلصأص إلمننالإلا نن ل لاإلمنناإل انن إلناننان إلناكننخمإلأنإلنصانن  إلملإل  لفنناإل

إل  مالإل اإلنال  وإلم  إلازص إلق ا إلتيال :إل
َٱ

ي
ََِقيَرأ مَِٱب نَسَٰنََٱََخلَق١َََََخلَقَََََّلِيٱََربدَِكََسي ِ

قَ َِمنَيَۡلي
َٱ٢َََعلَ

ي
َقيَرأ

َرمَ ٱََوَرب َكَ كي
َ َََِعَلمَََََّلِيٱ٣ََۡلي نَسَٰنََٱََعَلم٤ََََليَقلَمَِٱب ِ

لَمَيَلَمَيََماَۡلي ََيعي
٥  إللإل  إلق ا إلتيال :(5-1)نايرا:إل
ََويمََٱ َمليت ََۡلي كي

َ
مَيَأ مَيَلَك  تيَمميت ََدِيَنك 

َ
مَيََوأ َمِتَََعلَييك  ََنِعي ََورَِضيت 

مَ  َلَٰمََٱَلَك  ِسي
لإلصأان إلمنالإل  لغنهإلأنإلتُيطناإل  منالإلحةكنسإلنانل  وإل(3)نةالىللوإل:  دِيٗنا ََۡلي

نناإلأمننةإل(1)  نن إلص الة  نن إلصلطة  نن إل  إلنصانن  إلبق كننجإل المت .إلصمنناإلأونناإل انن لإلصُكِّ

                                           
إلناي ةسإلصنفال الحإلنحلكالري"لإلضباإلصقالىلملإلالصو:إلناظةإلحب  الإل اإل"نصا  إلءإلظاإل-(إل1)

نة يقنننلوإلعالمينننسإلناانننالرقسإلءإلنصمنننالرن إلنايةل نننسإلنة حنننلوللإلن نننة إلإل"مق كننن ال إلنانننل  وإلءإلضننن  إلنةيط نننال إلنةيالانننةو"
إل إل.2001 نإلنة نلاإلإلألة اإلإل1122
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  إلإل-إلليننلإلمنن  إلرانن  إلنإإل-نفانن بةنرإلءإلتلر ننغإل نن نإلناننل اإلصناننل  وإل ا نن لإل
إلنايربال إلصءإلمقلم دمإلنافحاللسإلرض ننإلنإإل ر دم.إل

صبق كجإل ا لإللإنإلنال الوإلمل  صنإلا لر غإلراالاسإلنإإل  إلنا السإلأمجيخإل
لإلصمطننالال نإلل    ننملإلنا اننالىلاإلصنآلا ننال إلصنة ننال  إلتليننالإلءإلماننالرقإلنألرحبإلصمغالرهبننال

ة غننتن إلنا نقننمل.إلصمنناإل نن اإلنا اننالىلاإلصأمهدننال:إلاقنناإلميننالينإلناقننةآنإلنا ننةميإل  إلكنناإل
إل ي هللإلنايالمللإلمدبالإلن  رل إلاغالدمإلصأ ةنقدم.
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 دواع ترجع إلى الواقع المعاصر: -1-3

لر ننغإلتننل إلميط ننال إلك ننتوإلمنناإلنا نقننملإلنةيالاننةإل رننجإلم نن سإلنحلالوننسإل  إلت
نا ننالسإلءإللقننالعإلنألرحبإلراننالاسإلنإإل انن دملإلص ط  دننمإل رننجإلمكننالمخإلمننالإلأازانن إلنإإل
 ا دمإلءإلناقةآنإلنا ةمي.إلصماإل  اإلنةيط ال إلصضملإلنجلالا ال إلنصا م سإللف ل دال إل

%إل]إل10أنإلأك نةإلمناإلإل]لننإلإل  [ح سإل"إلت ب زإلنجلالا نال إلنصان م سإلءإل نةقإلأصرصلنال
ءإلإلأمنننالإلنجلالا نننال إلنصاننن م سإلنانننل  .إلمننن دمإلمإل نننمإلمننناإلنةننن نط خإلنألانننر خإللننن ا
%إل]إلمنن دمإلمإل ننمإلمنناإلنا نلننل اإل10لننةهللإلناقننالروإلنألصرصل ننسإلل  ب ننزإللننأنإلأك ننةإلمنناإل

إل.إل(1)صنجلالا ال إلنةدالوةو"
صماإلنةير  إلأنإل  اإلنجلالا نال إلتينالينإلمناإلمانالكاإل ل نلوإلصم    نسإل ن  إل

م ننسإل صنإلتلقددننالإلءإل   دننالإلصميةل دننالإللننالاقةآن.إلصمنناإل نن اإلنةاننالكاإلنحلبرننسإلنص  
نة ظبسإلنااإلتقل إلنصا  إللف روإلما  سلإلحناإل  نالإلن اقن إلعنال إلتةمجنسإلمينالينإل
ناقننةآنإلنا ننةمي.إللقننلإللننخإلناننلك  رإلصو نن إلمحننلإل لننلإلناننةمحاإل"إلأنإلميظننمإلناامجننال إل
نفا اةنق سإلتةمهإل  إلتةا خإلملال  مإل الطئسإلح  إلناقةآنإلنا ةميإللالاز مإللأان إلمناإل

نف  ننال إللننأنإلناقننةآنإللالطننبإلنايننةهللإلانن ملإلنالاننةإلصجتة ننلاإلمنناإلاننل  إلنا ننبالص سإلصإل
 صنإلاننن ن مإلمننناإلنالانننةإلهبنننلعإلنا قر ننناإلمننناإل الة نننسإلناةانننالاسإلنصاننن م س.إلكبنننالإلأنإل
لينننضإلنة  انننةقخإل بنننلإل  إلنا   نننبإللات نننبإلنا ننن رإلناقةآا نننسإلكبنننالإلليننناإلرص ص إل

                                           

 وإلنصان م سلإلنانلصروإللإلوالميسإلنافنح13(إلنألا ال إلا حإلنال اإلنجليلةنصيلإلنا و  إلنصا مهإلءإلأصرصلاللإل إل1)

إل.إلااتإل  إلأنإلمالإلصر إللخإلميق لخإل ضاللسإلم الإلا ف  بإلنألار هلل.1115ناةنليسلإلنالنرإلنال كال لإل
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.إل كنننننالعإل  إل اننننن إلمحننننن  إلنا لانننننتإلنا اننننن طسإلءإلأصانننننال إلأل نننننال إل(1)"إل…ص نننننا
نإلءإلنةدجننةلإلصكننال  إلت قطننملإلانن دمإلللرننلن مإلنجلالا ننال إلنصانن م سإلنانن  اإلصاننلصإل

إلنألار سإلصمالإلتز ةإلل إلماإلق مإل    سإلصحكالر س.إل
صمنناإل نن اإلنةيط ننال إلأ كننالإلحالوننسإلناانني هللإلنصانن م سإللننتإلنايةل ننسإل  إل
لدنننمإلك نننالهللإلنإإل رنننجإلنا وننن إلنافنننح  إللرغالدننناللإلحننناإلفإلتقنننملإلءإلحلنننال إلن نننةلخإل

مسنننن مدم.إللقننننلإل كننننةإلصنةانننني   اإلنانننن  اإل  نننن غر نإلودنننناإل نننن اإلناانننني هللإلالننننسإل
إلأنإللينننننضإلناامجنننننال إلناقال  الا نننننسإلإل-أ كنننننالإلإل-نانننننلك  رإلصو ننننن إلمحنننننلإل لنننننلإلنانننننةمحاإل

"إلصم دالإلتةمجسإلحمبلإل رهإلنا   ريإلصتةمجسإلمر إلل  إللة لإلصتةمجسإلظلةإلنإإل النإل
لنن  إلأمحننلإلإلإل]إلجتبننملإلمإل رننجإلأنإللننالهللإلنا لنن وإلملإل غرننالإلصأنإلنة  ننيبإلنل ننليإلنةننل  

كبنالإل ز بن نإلأنإلإللي  إلصكالنإل أت  إلنان حهإلمناإلنإ.كالنإلنة   إلنة    إلصنا يبإلنة
ملإل ُةلملإل  إلنا بال إلح الًلإللاإلمال إلم  سإلطل ي نسلإلإل- ر  إلنا   -   جإللاإلمةميإل

صأنإلنةيجنننزن إلناننن نر وإلءإلناقنننةآنإلنا نننةميإلمنننالإل نننهإل فإلمننناإلقل ننناإلنينننالزن إلناقةآا نننسإل
إل.إلإل(2)صنا يلتن إلناةمز سإل"إل

نةرحن ظإل رنجإلن   نالقإلنصان  إلإلصماإل  اإلنةيط ال إلأ كالإل قلال إلناغنةل خ
ا  جننننسإلنق  ننننال دمإللنننننأنإلحكننننالردمإلنةال  نننننسإلنة قلمننننسإلفإلتُنننن م اإللنننننمإلنحل ننننالوإلناط لنننننسإل
نا ي لو.إلص مإلءإلأ لإلنحلالوسإل  إلميةلنسإلمكنالمخإلك نالهللإلنإإلميةلنسإلانح حسإلفإل

إلتا هبالإل الىللس.

                                           

لإلاننلصوإل12(إلناننلك  رإلصو نن إلمحننلإل لننلإلناننةمحالإلصقلننسإلمننملإلليننضإلناامجننال إلنصا ر ز ننسإلةيننالينإلناقننةآنإلنا ننةميلإل إل1)

إلم لإلعبملإلنةر إللدلإلاطلال سإلنةفحفإلنااة فلإلنةل  سإلنة  رو.نا ي   سإللالاقةآنإلنا ةميإلص ر إل   ال سإلنةبر سإلنايةل س

إل.21(إلنةفلرإلنا اللاإل إل2)
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صهبنننن نإل  كنننن إلأنإلناننننلصن هإل  إلاقنننناإلميننننالينإلناقننننةآنإلنا ننننةميإل  إلنارغننننال إل
صم يننل ولإلم دننالإلمننالإل  يرنناإللننالاقةآنإل نتنن لإلصم دننالإلمننالإل  يرنناإللالاننل  وإلإلنأل ننةىإلك ننتو

نصا م سلإلصم دالإلمالإل  يراإلبيط نال إلنا نقنملإلنةيالانة.إلصا ناإلنا ن ن إلنأل نمإل ن :إلإل
إلك فإلن اإل جنالزإل  نإلنا قالإلصلأ سإلصا رسا
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 الترجمة والعقل و التواصل: 
 مفهوم الترجمة: -2-1

رغنننسإلثالا نننسإل ننناإلنةينننالينإلناننناإل إل:إل نننهإلنا يلنننتإلل-لنننأ مإلتية نننفإلإل-ناامجنننسإل
ص ننل إل نن نإلنا ية ننفإل رننجإلصونن  إلم نن   خ:إلم نن  ىإلإل.(1)نا يلننتإل  دننالإللرغننسإلأص إل

نةينننالينلإلصم ننن  ىإلنا يلنننتإل ننناإل ننن اإلنةينننالينإللرغنننسإلمي  نننس.إلصءإلحنننخإل   نننالصىإلل ننن إل
نالانننننةإلءإلك ل نننننسإلنك  نننننالهللإلنةينننننالينلإلل رلننننن نإلءإلطة قنننننسإلنا يلنننننتإل  دنننننالإلحب نننننبإل

إل نننن نإلنف نننن  عإلءإلأنإلا نننناإلاغننننسإلصاننننالىلردالإلنااك ل ننننسإلن نننن  عإلاغننننالدم.إلصحيننننلَّ 
إلصنافةل سإلصناف ت سإلنااإلت  يبردالإلار يلتإل اإلنةينالينإلنةخ رلنس.إللبينئإلنفان لدال 

قننالىلمإلءإلأ  ننالنإلمج ننملإلنالاننةلإلصا نناإلنا يلننتإل  نن إلءإلنارغننسإلإل-منن  إلإل– نناإلنااننه إل
نارغنننسإلنايةل نننسإل ننن مإلل انننالىلاإلا  ننن إل نننهإلنا انننالىلاإلناننناإلُت ننن يباإلار يلنننتإل  ننن إلءإل

نصجنر ز سإلأصإلنا اللالا سإلأصإلنالةا  سإلأصإلناةصا سإلأصإللت ال.إلصم ناإل ان إلصنر إلأ كنالإلءإل
مج ننملإلنةيننالين.إللالاامجننسإل  نإلتيلننتإل ق نناإل نناإلنةيننالينإللالا اننالىلاإلنااك ل ننسإلصنافننةل سإل
صنافنننن ت سإلنة نننن نلةوإلءإلاغننننسإلثالا ننننسإل)إلأصإلنارغننننسإلنلننننلعإل(إل ننننة إلأنإلت نننن نإلميال اننننسإل

ر يلننننتإل نننناإل نننن اإلنةيننننالينإلءإلنارغننننسإلنألص إل)إلأصإلنارغننننسإلار اننننالىلاإلنانننناإلناننننُ يبر إلا
نةفننلرإل(.إلص ننةُ إلاننح دالإلأنإل  نن نإلمننلا  إلنايلننالروإلأصإلنانن  إلءإلنارغننسإلنةفننلرإل

إل  إل نت إلءإلنارغسإلنللع.
إل

                                           
إلDictionnaire de linguistique:إل(إلءإلTraduire(إلإلناظةإلمال وإلإل)إل1)

Préparée par Jean Dubois et autres. Larousse. Paris. 1973. إل
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 اقتضاءات الترجمة: -2-2

ميةلنننسإلإلإل- ب منننالإلإل–لنننالا ظةإل  إلنا ية نننفإلنا ننناللالإللنننإنإلناامجنننسإلت طرنننبإل
إلمإلنارغننننسإلنلننننلعإلصلق ن ننننلإلنارغ ننننخإلنا ح  ننننسإلكالل ننننسإلبيجننننمإلنارغننننسإلنةفننننلرإلصميجنننن

)إللالةيئإلنايال إلار ح إل( إل فإلأا إلا سإلماإلناكةصريإلأنإلت  نلةإلءإلكاإلاغسإلنألالالظإل
نالنانننسإل رنننجإلنةينننالينإلنةينننظإل  دنننالإللأالنننالظإلاغنننسإلأ نننةى.إللقنننلإللنننخإلنالالحنننسإلنارغننن يإل
نااننندتإللت   الانننلإل صإلا انننتإلأنإلنارغنننال إللنننتإلم  اللئنننسإلءإلنا يلنننتإل ننناإلنالنننةصقإل

قالىلبسإللخإلنةيالينإلأصإلنةلال  ملإلكبنالإل ن إلنحلنال إلءإلم نال إلنار نالنإلصنارغنسإلصنا ن  .إلنا
للنهإلحننخإلمت رنن إلنارغنسإلنالةا نن سإلملننة ن إلار يلنتإل نناإلنالننةقإللنخإلإلنار ننالنإلصنارغننسإل

(إلكبنالإلحنل  الإللت   الانلإلإلParoleإل Langage – Langue –صنا ن  لإل نهإل)
لقنإلفإلن  ال نالإلمناإلنا يلنتإل ناإل صإلا اتلإلفإلمت ر إلنارغسإلنألةالا سإل فإلملة تخإل

إل.(1)(إلإلRede – Sprachتر إلنالةصقلإلصمهالإل)إل
إلنانلك  رإلأمحنلإلنة  كناإلأانن إل"إلمناإلنحلنالف إللنتإلنا نال روإلأفإلاي نةإلاربلننة وإل كبنالإللنخَّ
نةفنلرإل رننجإلمقاللنناإللننالإلءإلنارغننسإلنلننلعإلصحيننل إل نن نإل الاننسإلحننخإل  يرنناإلنألمننةإل

أيإلنةلنننة ن إلناننناإلتينننظإل ننناإلإللنننالةلة ن إلناننناإلت  بنننهإل  إلحقننن  إلثقالل نننسإل الانننسل
 فنننننالىل إلثقالل نننننسإل)إللنننننالةيئإلنا نانننننملإل(إلفإلت قالمسدنننننالإلثقالل نننننالإلنارغ نننننخ.إللنننننالةلة ن إل

(إلإلTo treat someoneصإلإلإل  To thumbصإلإل To hitchhikeنصجنر ز نسإل)
ا   إللالإلمقالل  إلءإلنارغسإلنايةل سإلل بالإلايرم.إلص  سإل ا إلأنإلليضإلنةلة ن إل

                                           
إلءإلك الهلل:(إلإلFerdinand De Saussureماإلحمالضةن إللت   الالإل صإلا اتإل)إلإلإل31(إلناظةإل إل1)

   Cours de linguistique générale. Edition critique préparée par Tullio de Mauro. 

Payot. Paris. 1984.إل



 

13    

قاللردنننالإلءإلنارغنننسإلنصجنر ز نننسإلملنننة ن إل بننناإلفإلتإل…نايةل نننسإلم ننناإل"حننن "إلص"زكنننج"
نالفاسإلال دال.إلصماإلنة حظإلأنإل ن اإلناظنال ةوإل   نةإلصرص  نالإلءإلنحلقن  إلنا قالل نسإل
ن الاننسلإلصن نناإلأنإلجنننل الإلكنن ا إلءإلحقنن  إل فا ننسإل المننس.إلم ننال إل انن إلنالينن نإل
نايةل ننالنإل"اطننم"إلص"اننلمل"إلنارنن ننإلفإلاي ننةإللبننالإل رننجإلمقنناللرخإلمطنناللقخإلءإلنارغننسإل

.إلصءإلم ننننناإل ننننن اإلنحلنننننالف إل  ننننن نإلنارجننننن  إل  إلناانننننةحإلصنا ل نننننتإل(1)ز نننننسإل"نصجنر 
إلضةصر الً.إلل   نإلتةمجسإلنألليال إلنا اللقسإلم اإلنآليت:

إلإلTo hitchhike -إلإلنا  قفإلا الروإلارةك هللإلعالاالإلإل
إل           To thumb -إلإلإلإلإلرلملإلنصهبال إلطرلالإلارةك هللإلعالاالإل
إل  treat someone  - Toإلإلإلإل لملإل اإل خ إلمالإل اإلأكاإل

إلأصإل ةهللإلأصإللتإل ا إل
إلTo go to Mecca for pilgrimageح إلإلإل-
إل To give a percentage of one’s wealth to the poor زكجإلإل-
إلTo slap someone on his faceاطمإلإلإل-
إل(2).إلTo slap someone on hisإلneckالملإلإل-

اإلصلالصضاللسإل  إل ل إلت نلةإلنةلة وإلنةطر لسإلءإلنارغسإلنللعلإل  الكإلما 
آ ننةإل  يرنناإللننال   عإلنحلقنن  إلنالفا ننسإلمنناإلاغننسإل  إلاغننسإلأ ننةى.إلل  ننفإل نن ب اإل
نةاومإلماإلتةمجسإلنالةصقإلنالق قسإلناقالىلبسإللخإلميالينإلنةلة ن إلنةيجب سإلماإلقل ا:إل

                                           
نال  ننننسإلنا ح  ننننسإلأصإلنا ب  نننناإلناننننلف إلإل–(إلناننننلك  رإلأمحننننلإلنة  كننننالإلقكننننال الإلنارغننننسإلنايةل ننننسإلءإلنار ننننالا ال إلنا ظ ل ننننسإل1)

إل إلإل.1115ألمالنلإلناةلال لإللإل نرإلن206نا لنص لإل إل

إل.إل206(إلنةفلرإلنا اللاإل إل2)
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 صنإلأنإل يةعإللإل…اظةإلصرأىإلصألفةإلص ال لإلصمحراإلصحلقإلصحلجإلصرماإلصة إل
إلءإلنارغسإلنللعاإلنحلقاإلنالف إلانلفالرإلءإلنارغسإلنايةل سإلصمالإل قاللر 

صمنناإلودننسإلأ ننةىلإل  نإلكالانن إلنارغننسإلت ننيل الإلار يلننتإل نناإلجتالرل ننالإلنا ل نن سإل
 بنناإللفننبال إلإل–ءإلنا قنن إل نتنن إلإل–صنةيةل ننسإلصنا قالل ننسإلصنايرب ننسإلصلت نناللإللإ ننالإل

جتالرل الإلتر لإلجتالرل الإلمملإلنايالملإلن الروهإل الاس.إلصا سإلن ن  عإلنارغنال إلناانل لإل
إلربخ. فإلتيلتنإل اإلن   عإلجتالرهللإلنة  

ا ا لإللإنإلناامجسإلا   إلعنة إلنا قنال إلمناإلاغنسإلمفنلرإل  إلاغنسإل نلعلإل
لننناإل نننهإلنا قنننال إلمننناإلاغنننسإلم اننن مسإلل جنننالرهللإلم  رب دنننالإلص زانننسإلاي الانننةإلا نننقدمإل
نا ف ريإل  إلاغسإلم ا مسإلل جالرهللإلم  ربخإل  رلخإل اإلنألصنىلاإلص زانسإلاي الانةإل

إلا قدمإلنا ف ريإلنةغال ة.
كنننن  إلإلإل–منننن  إلإل–سإلنصجنر ز ننننسإلك ننننفإلن نننناإلةنننناومإلأنإل نننناومإل  إلنارغنننن

نايةيب:أثر إلنإإلالركل صنإلأنإل يةعإلنقاننإلنةال إلنالالر إللالالةحإلصنحلل رإلءإلتف رإل
 يننةعإلأنإلتةمجننسإلإلنةن  رمإلنايننةيبإلنانن يإل ينن ةإلءإلل ئننسإلاننحةنص سإلقالحرننسلإلص صنإلأن

ناق ن ننننلإلإل نننن اإلنايلننننالروإلتةمجننننسإلحةل ننننسإلتةن ننننهإلت ننننالل إلنةلننننة ن إلنةيجب ننننسإلصتةن ننننه
مناإللنةص وإل  إل  عإلمي ال الإلمتالمنالإلءإلاغنسإلم  ربنخإل ينالا نإلإلنا ح  سإلا   ي

نا ر إلنة دالطاإل ر دمإلألربإلأ ال إلنا  سلإلصفإل ةلط نإلءإلتف ر مإللنخإلنةنال إلنالنالر إل
إلأصإلنا ر إلصلخإلنالةحإلصنحلل ر.

صك نننفإلن ننناإلاننن إلأنإل ننناومإلنايلنننالروإلنآلت نننس:إل ننن نإلناةوننناإلزكنننجإلمنننالًفإلك نننتنإل
انننننسإل)زكنننننج(إلص)حننننن (إل ن ننننناإلا ننننناإلصاننننن ح إل ننننن اإلنا ننننن س.إل صنإلأنإل ينننننةعإل ف

نف  قننال ن إلنال   ننسإلاربنن  رمإلنة ننرم.إلصفإللننل اإلانن إل نناإل انن إلألنإلميجننمإلنارغننسإل
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نلننلعإلانن سإلل نن إلمقاللنناإل ق نناإلاربلننة تخإلنةنن ك رتخإلمننالإل ن إلا نناإلنف  قننال ن إل
إلنال   سإلة  رب دالإلفإل اباإلناليرخإل)زكج(إلص)ح (إلبي المهالإلنصا مه.

أنإلناامجننسإلنا ننر بسإلالننبإلأفإلتقننفإلإل– إلل نن إلبننالإلفإلعننال إلاراننإل–كنناإل انن إل لننخإل
  نننلإلحننننلص إلمةن ننننالوإلنا  ننننالل إللننننخإلنةلنننة ن إلنةيجب ننننسإلصفإل  ننننلإلتطل نننناإلناق ن ننننلإل
نا ح  ننننسلإلص بننننالإلالننننبإلأنإلت يننننلناإل  إلمةن ننننالوإلنة نضننننيال إلنا قالل ننننسإلصنف  قننننال ن إل

إلنال   سإلصنا ف رن إلنةخ رلس.إل
إل
 الترجمة والعقل والتواصل: -2-3

امجنننسإلأنإلتقننن  إلأاننن لإلصأنإلت ننن نإلأ نوإلار  ناننناإللنننخإللنننينإلك نننفإلن ننناإلارإلإلإلإلإلإلإلإل
نالانننننةإلءإلظننننناإلن ننننن  عإلتفننننن رندمإللنننننال   عإلجتنننننالرهبمإلمنننننملإلناينننننالملإلن نننننالروهلإل

إلصن   عإلطةنىلقدمإلءإلنا يلتاإل–تليالإلا ا إلإل–صن   عإلاغالدمإل
اياإلنجل نهللإل اإل  نإلنا  الؤ إل  باإلءإلنالحسإل بنالإل  حنلإلنةخر قنال إل

نانناإلل بننالإلل  دننال.إلصانن سإل ننسإلمننالإل  حننلإللننخإللننينإلنالاننةإلنالاننة سلإلصنّ   دننالإلمنناإلنا  إل
ص ل ةإلتل قإلو  دمإل رجإللق سإلنألو السإلا ىإلنايقا إللللكر إل لرك نإلحم طدمإل
ص    ل نإلنةيالرعإلص   ج  الإلص ط رص اللإلصللكر إل  لنال ا نإلنةير منال إلصن نظن لإل
صللكنننننر إلحيفننننناإلل ننننن دمإلنالدنننننمإلصنصلدنننننال إلصنا لنننننال ملإلل   ننننن إلناي قنننننال إلصتقننننن  إل

إلبيال إلصتُلئإلنا قاللال إلصتُ لَّ إلنلُ  ال إلصُتف ملإلنحلكالرن .ني 
صبننالإلأنإلنايقنناإل   نن نإلمنناإل ننلوإلمر ننال إلأصإلأا ننالقإل قر ننسإلت لال نناإلل بننالإل
ل  دننننالإلأث ننننال إل الراننننالت الإلنايقر ننننسإلنةخ رلننننسلإلكبننننالإلأثل نننن إل انننن إلنالرناننننال إلنايرب ننننسإل
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إلنحلل  سلإللإنإل ا إل ق كهإلصو  إل"اغسإل ن ر نس"إلمت  ناإل ن اإلنألا نالقإلنايقر نسإلمنا
إلأنإلت  نااإلل بالإلل  دالإلصت لال  إلنةير مال إلصختز ال.

ص رننجإلنانننةلمإلمنناإلنف   لنننال إلناقالىلبنننسإللننخإلنايربنننال إلل بننالإللننن إل  قنننسإل
  اإل"نارغسإلنالن ر س"إللالارغال إلناطل ي سإلنةيةصلنسلإل فإلأ نمإلالبين نإل رنجإلأنإل"اغنسإل
نايقا"إلاغسإلعة وإلصنحلوإلمااكسإللخإلكناإلنةخر قنال إلنالانة س.إلص ن جمإل ناإل ان إل

ا اإل لالروإلاغ  سإلت  بهإل  إلاغسإلنة  رمإلمقاللً إلءإل"اغسإلنايقاإلنينة و".إلص ينينإلإلأن
 انن إلأنإلنا يلننتإل نناإلميننالرعإلمي  ننسإل  طرننبإلتةمجننسإل نن اإلنةيننالرعإلمنناإل"اغننسإلنايقنناإل

إلنية و"إل  إلاغسإلنة  رمإلنأل .إلصُ   لال إلماإل ا إلنألم رإلنلالمسإلنا الا س:
نا ننالسإل لننالرن إلمتنن إلتةمج دننالإلأنإلنايلننالرن إلنارغ  ننسإلنانناإل   نانناإلهبننالإلإلإل-نإل

إلءإلنألااإلماإل"اغسإلنايقاإلنية وإل"إل  إلاغسإلطل ي سإلحمل و.
أنإلمنننننالإلا  خرفنننننن إلمنننننناإلمير مننننننال إلمننننناإلنايلننننننالرن إلنارغ  ننننننسإلنانننننناإلإل–هللإل

إلا  قلردالإلإل  مإلختز   إللن"إلاغسإلنايقاإلنية وإل"إلفإللالارغسإلنة  يبرس.
إل ا.أنإل بر ال إلنا ل تإل بالإلت مإللن"إلاغسإلنايقاإلنية وإل"إل إل–جإل

صا  ط ملإلأنإلا  قإل ل نإلماإلنالفىلاإلنااإل   ل إلهبنالإلنايربنال إل رنجإلانحسإل ن اإل
إلنفلانضال لإلصم دال:

أنإلناطلاإل اةعإلءإل  رنكإلحم ط إلصنا  نااإلمي إلقلاإلنك  الهللإلنارغسلإلإلإل–1
كبالإلأثل  إلنألحبال إلءإل رمإلالسإلنا ب .إلص يينإل ا إلأنإلناطلاإللزنإلءإل نكةتن إل

    نبإللينلإلءإلإللرغسإلنايقناإلنينة وإلبنالإلأان إلملنةير مال إلنااإل   ق دالإلماإلحم ط إل
إل  اإلنةةحرسإلأيإلاغسإلماإلنارغال إلناطل ي سإلن اإلنا يباللالإلل نإلناغةحب.

إلنارغ يإل يةعإلمالإل ة لإلق ا لإلصا   إلإل-2 أنإلنةفالهللإلماإلنة  ربخإللالايه 
 لانناإلءإلنا حكننالرإلنا ربننال إلنة الاننلسإلار يلننتإل نناإلمننةن الإلكبننالإلل  نن إلنألحبننال إل
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 رنننجإلنةفننناللخإلهبننن نإلنةنننةحبإلنارغننن ي.إلصقنننلإلنانننُ ل لإلمننناإل اننن إلأنإلإلنا ل ننن سإلنينننةنو
نة   ىإلنا يإلمت اإلل  إلنةير مال إلءإلنالمالغإلأصإلنايقاإللتإلنة   ىإلنان يإلت ونلإل
ل ننننن إلنارغنننننسلإلصأنإلاننننني لسإلنا لال ننننناإللنننننخإلنة ننننن   خإل نننننهإلناننننناإلتل نننننةإلنالاننننناإلءإل

إلنا حكالرإلنا ربال إلنة الالسإلار يلتإل اإلنةةن .
)أيإلنانننن  اإل   ربنننن نإلاغ ننننخإلنث  ننننخإلكالالةا نننن سإلأنإلمز صوننننهإلنارغننننسإلإل-3

صنصجنر ز ننسإلمنن ً (إل  نن غةق نإلمنناإلنا قنن إلءإلتنن كةإلقالىلبننسإلمنناإلنا ربننال إلفإلرنلنننإل
ل  دننالإلم نناإلنا قنن إلنانن يإل  نن غةق إلنة  ربنن نإللرغننسإلصنحننلولإلكبننالإلل  نن إلنألحبننال إل
نا ل  سإلنا جة ل س.إلصقلإلنانُ ل إللن ا إل رنجإلأنإلمز صونهإلنارغنسإللزان نإلنةير منال إل

سإلصنحنننننلوإلصءإل نكنننننةوإلصنحنننننلوإل رنننننجإلنانننننةلمإلمننننناإلأ نننننمإل   خرفننننن نإل ننننن اإللطة قننننن
إلنةير مال إلماإلاغ خإل  رل خ.

 رجإلأاالسإل نالإلتقنل لإللنإنإلنةخر قنال إلنالانة سإلتاناكإلءإلنمن  كإل"إلاغنسإل
رمز نننسإلصنحنننلوإل"إلل نانننط دالإلتقننن  إلل خنننز اإلنةير منننال إلصليبر نننال إلنا ل نننت.إلص ننن اإلإل

نالاننةإل ننهإلنانناإلت اننفإلأرضنن سإلنا  نانناإلإل"نارغننسإلناةمز ننس"إلنا نحننلوإلنةانناكسإللننخإللننين
لننننخإلنأللننننةن إلصنيب  ننننال إلصناانننني هللإلأل ننننالإل"اغننننس"إلفإلت ننننأثةإلل جننننالرهللإلنة  ربننننخإل
صتف رندمإلنةخ رلسإلاريالملإلكبالإلت أثةإلنارغال إلناطل ي نسإلنةخ رلنسإلناناإلا   نلدالإلمناإل
ن  نإلنا يإلا ولإلل  .إلصا ا إلالاإلناق  إلأنإلن   عإلنارغال إلناال لإلصنة   عإل

إل ي سإلن   عإلتف رن إلنة  ربخإلصن   عإلجتالرهبمإلمملإلنايالملإلن الروه. بالإل
صا نن ل إللنن ا إلكرنن إل رننجإلأنإلناامجننسإلمنناإلاغننسإل  إلاغننسإلأ ننةىإل  نإلكالانن إل
إلت نن رز إلأنإل  نن نإلم نن  ىإلمت  نناإلنةيننالينإلعننة نإل نناإلم نن  ىإلنارغننسإلنانناإلا نن يبردال

نارجننن  إل  إلإل–تلينننالإلاننن ا إلإل–ار يلنننتإل ننناإل ننن اإلنةينننالينلإلكبنننالإلل  ننناللإللإ نننالإلت ننن رز إل
م نن  ىإلمت  نناإلنةيننالينإل)أيإلمننالإل  ننبجإلنال  ننسإلنا ح  ننس(إلص ننل إلنا  قننفإل  ننلإلظننال ةإل
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نايلالروإلنارغ  سإل)إلأيإلمالإل  بجإلنال  نسإلنا نطح سإل(.إلصللكناإلن  بنال إلنال  نسإلنا ح  نسإل
أاالانننالإلارامجنننسلإلناننن طال  إللينننضإلنا ظة نننال إلنارغ  نننسإلنةيالانننةوإلأنإل قننناإلجنالحنننالإل

 إل. إل(1)سإلم دالإلصنآلا سإلمرح ظالإلءإلعال إلناامجسلإلنالاة 

                                           

(إلناظننةإلمز ننلنإلمنناإلنا لالانن اإلءإلأطةصح  ننالإلا  نناإل ك نن رناإلنالصاننس:إلقننلروإلنةنن  رمإلنا  ناننر سإلص  نن ال إلل ننال إلنألحنننال لإل1)

إل زناسإلكر سإلنآل نهلللإلم  السلإلنةغةهلل.
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 الخصائص المميزة للغة القرآن الكريم: - 3
 القرآن كالم اهلل بلسان عربي: -3-1

 سإلبخالطلسإلكاإلق  إللر نال مإلل نانطسإلرانر إلصأال الىلن لإلتليالإلا  سإلنإإلناقالض
مناإلإل-لإا إلاز إلناقةآنإللر النإلنةخالطلخإلل إلأصًفلإلا النإل ةيبإلملنخ.إللرغنسإلناقنةآنإل

 ننهإلنارغنننسإلنانناإلكنننالنإل   ربدننالإلناينننةهلللإلميننظ اإلهبنننالإل نناإلأل نننالر مإلإل- نن اإلنجلدنننسإل
إلصتأم دمإلص  نطلدمإلصماال ة مإلصحالوالدمإلصألةنضدم.إلصان ا إلملإل ي نةإل رن دم

إللدمإلراالاسإلنإإل ا دمإلنةكب سإلءإلناقةآنإلنا ةمي.
صح  بالإلاففإلاغسإلناقنةآنإللأ نالإلكن  إلنإلإللإا نالإلفإلا لنهإل  دنالإلأ نالإلنارغنسإل

لأان إل نااإلكالنإلنايةهللإل   يبر  ال إلكبالإلأا الإلح  بالإلاففإلحمبلإللاإل للإلنإإلإل
 نناإلإلرانن  إلنإلإلفإلا لننهإل  نن إلأانن إللاننةإلكلننالقهإلنالاننة.إلصملإل  نناإل نن نإلنةيننئإللالىللننالإًل

إل ربالىل نالإلنألصنىلنالإللننن"إلاقنلإلأ ركإلنارغ  ن نإلناقننلنمجإلأنإلاغنسإلنا  ز ناإل ننهإلاغنسإلن ننالاا
نأل ظننملإلصأ ننالإلا  نن إلكرغننسإلنايننةهللإلأ نناإلنار نناإلصنالفننالحسلإلصأنإللننالإل فننالىل إل

إل.(1) الا سإلنك  ل إلهبالإل"إلنص جالزإل"إل
إل

                                           
مسلإلصزنروإلنألصقالعإلصناا صنإللإلار رسإلك الهللإلنألإل35(إلنالك  رإل لةن  مإلنا المةنىلهلإلءإل ةعإلنايةل سلإل إل2)

إل .إل1111نصا م سلإلقطةلإل
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 خصيصة التعالي: -3-2

اقنننلإلانننلاإلناقننن  إلأنإلكننناإلاغنننسإلمننناإلنارغنننال إلنالانننة سإل نننهإلاغنننسإلم اننن مسإل
ل جننالرهللإلم  رب دننال إلص ننهإللنن ا إلتي ننسإلتفنن ر مإلاريننالملإلن ننالروه.إلكبننالإلاننلاإل
ناقننن  إلأنإلكننناإلمننن  رمإللانننةيإلر نننخإلءإلك مننن إلبنننالإل ننن إل  ننناإلءإلقال لتننن إلنةيةل نننسلإل
صمكننب نإلقال لتنن إلنةيةل ننسإل الضننملإللننلصراإل  إلجتةل نن إلمننملإلنايننالملإلن ننالروه.إلصانن ا إل

خ:إلق نلإلأاطرن وهإلأم اإلناق  إلأنإلكاإلاغسإلماإلنارغال إلنالاة سإلمق لوإللق نل اإلنث ن
إل)إلصو  يإل(لإلصق لإل ل  بر وهإل)ميةءإل(.

صةالإلكالا إلاغسإلناقةآنإلاغسإلك  إلنإإللنالةيئإلن نل إلأ ن الإللإ نالإلفإلختكنملإل
كبنننالإل ننن إلأمنننةإلإلإل–أليإلق نننلإلختكنننملإلاننن إلنارغنننال إلنالانننة س.إللرغنننسإلناقنننةآنإلفإلتفنننلرإلإل

لإلكبننالإل نناإلمر ننسإلاغ  ننسإلمق ننلوإلبننالإل نن إل  نناإلءإلقال ننلدالإلنةيةل ننسإل-نارغننال إلنالاننة س
ا   إلاغسإلمق لوإللق   إلنا جةلسإلنالاة سإلمملإلنايالملإلإل–حب مإلمفلر الإلنصلهإل-أ الإل

ن نننالروه.إلصاننن ا لإلصانننل ال الإللأ نننالإلاغنننسإلت ب نننزإلحف فنننسإلنا ينننال .إللدنننهإلح  بنننالإل
تففإلنا نقمل:إلصنقملإلنالا الإلأصإلصنقملإلنآل ةولإللإ الإلتفل إلم يالا نسإل ناإلأيإلق نلإل ق نلإل

 لإللإ نالإلتقنل إلأ قإلصانفإلار نقنمللإلصنقنملإلاغال إلنالاةإلحب مإلأ مإللانة.إلصل نالً إل ر ن
إلنالا الإلصصنقملإلنآل ةو.
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إل
 خصيصة الغائية: -3-3

منناإل فننالىل إلاغننسإلناقننةآنإلنا ننةميإل ف فننسإلناغالىل ننس إلصمي ال ننالإلنانن يبال إل
نارغسإلنا يبالًفإلم ودالإلللقسإل الا نسإلا أ  نسإلمينالنإلمقفن  و إلح نسإلُصضنملإلكناإلالنظإل

يإلالنننظإلآ نننةإلاننن نالإلمننناإلأالالظننن إلحب بنننسإللالاغنننسإلا ننن  يإلمينننئإلحمنننل نإلفإل    ننن إلأ
لنتإلمنالإلإل–من ً إلإل–صلف روإلا ق سإلءإلناقنةآنإلكرن .إللبنالإل نل إل ر ن إلالنظإل"نصا نالن"إل

 ل إل ر  إلالظإل"نالاة"إلءإلنفا يبال إلناقةآينلإلصمالإل ل إل ر  إلالظإل"نا نالس"إللنتإل
مالإل نل إل ر ن إلالنظإل"نألاالانه"لإلصمنالإل نل إل ر ن إلالنظإل"نان لس"إللنتإلمنالإل نل إل ر ن إل

ظإل"ناقرننب"إللننتإلمننالإل ننل إل ر نن إلالننظإل"نالنن ن "إلالننظإل"ناننةصح"لإلصمننالإل ننل إل ر نن إلالنن
إلإل  ص   ن.

صنةقةرإلأنإلمالإل ل لاإلالظإلقنةآينإلفإل ل نلاإلأيإلالنظإلآ نةإلمدبنالإلكنالنإلقة لنالإل
م ننننن إلءإلنةينننننئ.إلإلتقننننن  إلنانننننلك  روإل الىلانننننسإلل ننننن إلناانننننالط إل"صاقنننننلإل ننننندلإلنا  لنننننملإل
نفانن قةنىلهإلةننالإل رانن إلمنناإلأالننالظإلناقننةآنإلنا ننةميإلأانن إل  لننهإلناننان علإل  إل  نن يباإل

للفانننسإلحمنننل وإلفإلن ننناإلأنإل    دنننالإلالنننظإلاننن ناإلءإلنةينننئإلناننن يإلتقنننل إلاننن إلنارلنننظإل
إل.إل(1)نةيالومإلصك بإلنا ل تإل ل نإلماإلنألالالظإلقاإلأصإلك ة"إل

                                           
لإل8لإلعرسإلنار النإلنايةيبلإلنيرلإل23(إلنالك  روإل الىلاسإلل  إلنااالط لإلماإلأاةنرإلنايةل سإلءإلنال النإلناقةآينلإل إل1)

إل .إل1151لإلناةلال لإلإل1نجلز إل

إل
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صمناإلنألم رننسإلنالنانسإل رننجإل انن إلنالنةقإلناننلق اإللنخإل"ناغ ننس"إلص"نةطننة"إلءإل
إلنفا يبال إلناقةآينلإلكبالإل  ر إل ا إلنالك  رإل لةن  مإلنا المةنىله:

إل:غهث "إل–"إل
إلكربسإلناغ سإلءإلث  إلآ ال إلم دال:إلإلصر  

ََو ِل ََََّلِيٱَوَه  َند دََِِمنَ َليَغييَثَٱَي  اَََماََبعي و  َ ََقَنط  ََتهَ ََوَينش   َۥ َرَۡحي
إل.(28)ناا رى:

كردنننالإل انننتإل  إلأنإلنةنننةن إلناةمحنننسإلصن نننتلإلص ننن نإل ينننينإلأنإل"إلنةطنننةإل"إلقنننلإل
إل…نا يباإلنا يبالفإلآ ةإلءإلنااةإلصناي نهلل

إل:مطر -
ص نننهإلمفنننلرإلءإلانننلملإلآ نننال لإلكبنننالإلصر  إللينننً إلءإلصر  إلكربنننسإل"إلمطنننةإل"إل -

اننلملإلآ ننال إلأ ننةىلإلصءإلآ ننسإلصنحننلوإلوننال  إلناننمإللال نناإل"إل طننةإل"إلمنناإلناةلننال ه.إل
إلصكردالإل  فةعإل  إلناي نهللإلصنا  رإللالااةإلصم دال:

نَا َطري مي
َ
نَذرِينََٱََمَطرَ َفََسآءََََمَطٗراَ ََعلَييِهمََوأ يم  إل(.153)ناايةن إل:إلإل١٧٣َل
نَا َطري مي

َ
ِنَِحَجاَرةََٗمَيَعلَييهَََِوأ يلَ َمد ِ إل.(51)نحلجةإل:إلإل٧٤َِسجد

...اقننلإللةَّقننن إلاغننسإلنا  ننننز اإلنايز ننزإللنننخإلنةطننةإلصناغ نننسلإلل ننالنإلنةطنننةإل نن نلالإلص نننةنإلإلإلإل
إل.(1)صا رنإللالا  اإلصنا ل رلإلصكالنإلناغ سإلرمحسإلص تنإلصايبالً"إل

صءإلناقةآنإل نت إلاربنسإل  ن وإلانةحيسإل  إلضنةصروإلناي ال نسإلل ضنملإلكناإلالنظإل
ا ىلالإلصضنةصروإلنا لة ناإللنخإلمينالينإلنألالنالظإلمدبنالإلتقالرلن إلءإلنةينئ إلءإلم ضي إلن

                                           
إل.إل120صإلإل111(إلنالك  رإل لةن  مإلنا المةنىلهلإلمفلرإلااللاإل إل1)
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لرلظإل"رن  ال"إلفإل ن حهإللنالةيئإلنان يإل ن حهإللن إلالنظإل"ناظةانال"لإلإلصالنظإل"آم نال"إلفإل
حيباإلنةينئإلنان يإلحيبرن إلالنظإل"إلأانرب ال"لإلصفإلن ناإلأنإل  ن يباإلءإلحمرن .إل لنخإل

إل ا إلق  إلنإإل زإلصوا:
َها ي 

َ
أ اََء مَََََّلِينََٱََيَٰٓ اَََلََن و  ول و  اَََرَِٰعَناََتق  نَاٱََوق ول و  ري اَ ٱوَََنظ  و  َمع  )نالقةوإلإلَسي

إلصق ا إل زإلماإلقالىلا:إل(101:إل
۞ََِٱَقَالَت َر ب  عي

َ اَََلمَيَق لََء َمَنا ََۡلي ِمن و  اَََوَلَِٰكنَت ؤي َناَق ول ٓو  لَمي سي
َ
ََولََماَأ

لَِ خ  يَمَٰنَ ٱَيَدي ِ
َ َِفََۡلي مي إل.(11)نحلجةن إل:إلإل  َق ل وبِك 

إل
 خصيصة الشفافية: -3-4

  نإلكنننالنإلإلنةفنننالل نإللنننالايهإلنارغننن يإل لانننر نإللانننً إلتالمنننالإلءإلنا حكنننالرإل
نا ربنننال إلنة الانننلسإلار يلنننتإل بنننالإل ة نننلصنإل ل لننن  إللنننإنإلنةننن  رمإلناطل ينننهإلفإل  لَّننناإل
 نىلبننننالإلءإلنا يلننننتإلللقننننسإل بننننالإل ة ننننلإلنا يلننننتإل  نننن إللرغ نننن .إلصانننن ا إلك ننننتنإلمننننالإل رجننننأإل

مالإلقال لإلأصإل نإلنارغسإل الا  إلءإلنا يلتلإلصمالإل نالل إلا ا لرنكإللالاق  إل ا إلفإل قفلإل
 نن اإلنفانن لرنكال .إلصت كننلإل نن اإلنحلننالف إلناقنن  إلل ونن  إلم نن  ىإل  ننينإلتقننملإلل نن إل
نةينننالينلإلصناقننن  إللالاننن ق ا إل ننناإلنة ننن  ىإلناننن يإلتقنننملإلل ننن إلنارغنننس.إلص  نإلكنننالنإل اننن إلإل
لإلك ا لإللإنإلكاإلم  رمإلطل يهإلحيل إلءإل    إلأصفإلنةيالينإلنااإل ة لإلنا يلتإل  دال

 إل رجأإل  إلنة ن  ىإلنان يإلت ونلإلل ن إلنارغنسإلناناإلنك  نلدالإلأصإلتيربدنالإلار يلنتإل ناإل
إل  اإلنةيالينإلنةب رسإلءإل    .إل
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ص رنننجإل نننن نإلنألاننننالسإللننننإنإلنالفنننن  إلمننناإلنة  ربننننخإل نننن إلنانننن يإلت طنننناللاإل
 لالرنتنن إلنارغ  ننسإلمننملإلميالا نن إلنا    ننس.إلصت ننلهإل روننسإللفننالح  إللقننلرإلنت ننالعإلنة نناللسإل

الينإلنةب رنسإلءإل   ن إلصلنخإلم ن  ىإلنا يلنتإلنارغن يإل  دنال.إلنا ل  سإللنخإلم ن  ىإلنةين
منننناإلاننننلال إلنألال ننننال إلإل-هبنننن نإلنةيننننئإلنانننن يإلقننننلَّم الإلإل–صانننن ا إلكالانننن إلنالفننننالحسإل

نا يإلكالنإل ا  إلماإل قلوإلءإلا نالا إلإلإل–صناةاا إلحاإل نإلم اجإل) ر  إلنا   (إل
إلأنإل اننلإلأزراإللأ  نن إل ننالرصنإلصناننلالإًلإل–حننخإلُكرننفإلل لر ننغإلراننالاسإلنإإلإل–  ننالإلرلنن إلإل–

إل  الاإللأا إلألف إلم  :إل
َِخ

َ
ونَ ََوأ وََََهَٰر  فيَصحَ َه 

َ
ََأ ريِسليهَ َلَِساٗناَِمندِ

َ
ٗءاََمِعَََفَأ يََرِدي ق ِنٓ ِ إلَي َصدد

إل.إل(31)ناقف إل:إل
  لننينإل رننجإلمننالإلاننلاإلأنإلكنن  إلنإإلءإلناقننةآنإلنا ننةميإلال ننلإلنا طنناللاإلنا ننال إل

 يا ن إلمنالإل ل نلإللخإلنةيالينإلصلخإلنا يلتإلنارغ يإل  داللإلح عإلك  إلنالاةإلنان يإل
حف  إل  نإلنا طناللا.إلصلن ا إل  ن نإلنةقفن  إلحف فنسإلناانلالل سإلأنإلاغنسإلناقنةآنإل
نا ننةميإلاغننسإلميننظوإللننأ قإلنا اننالىلاإلنارغ  ننسإل نناإلنةيننالينإلنةننةن إل ل لدننال إلحنناإل انن إلفإل
عال إلألنإل   نإل  الكإلنح بال إلصو  إلالظإلأصىفإل فانسإلمناإلنارلنظإلنان يإلنان يباإل

ا  ضنن  إل نن نإلنةيننئإل رننجإلتل ننتإلناز اننةيإلإلءإلناقننةآنإلءإلأيإلم قننملإلكننالن.إلصحن ننا
إلاق  إلنإإل زإلصوا:

ََََوقِيَل ۡرض 
َ
أ قيلِِعَََوَيََٰسَمآءَ ََمآَءكََِبيلَِعَٱََيَٰٓ

َ
يَمآءَ ٱَوَِغيَضََأ ََوق ِضَََل

رَ ٱ مي
َ َتوَتيَٱوَََۡلي ََسي َ ٱَََعَ  ودِيدِ

ٗد ََوقِيَلََۡلي إل:إلإل٤٤َلَظَٰلِِميََٱَلدِليَقويمََِب عي    (

إل.(11
إل
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 كان ترجمة معاني القرآن الكريم:مدى إم - 4
 مزالق ترجمة القرآن الكريم: -4-1

إلمالإلنةقف  إللامجسإلميالينإلناقةآنإلنا ةميا
ناامجننسإلم يرقننسإلأاالاننالإللننالةيئلإلصتةمجننسإلنارلننظإلأصإلنايلننالروإل  إلاغننسإلأ ننةىإل
 للنن إلنا يلننتإل نناإلنةيننئإلنانن يإلحيبرنن إل نن نإلنارلننظإلأصإلترنن إلنايلننالرو.إلصفإل نن إلأنإل

جإل ننن اإلناامجنننال إل لدبننن نإلمننناإل لنننالروإل"تةمجنننسإلمينننالينإلناقنننةآنإلميظنننمإلنةقلرنننخإل رننن
نا نننةمي"إلأنإلمنننالإللنننخإلأ نننل دمإل ننن إلقنننةآنإلمننناومإلتةمجنننسإلأم  نننسإلصانننح حس.إلصمننناإل نننسإل
   بإلهبمإلنف  قال إللإم النإلتةمجسإلناقةآنإلنايظ ملإلصلأنإلنا  الهللإلنةاومإل ي نسإل

 رنجإلإلللقسإلمالإلصر إلءإلناقةآن.إلص   يإلهبنمإل ان إل  إلمحناإلأ طنال إلناامجنسإلنة ينل و
أ الإلماإلناقةآنلإلص  إللدمإلنصا  إل رجإللتإلصود إلنافح  لإلص  إلن  زنزإل ننال مإل
لن إلكربنالإللنلنإلءإلنا نقننملإلنايربنهإلمنالإلفإل   ننلإلتنأص ً إلإلقُنلِّ إلآل ننسإلمناإلنآل نال إلناقةآا ننسإل
 رننجإلأانن إلتةمجننسإللننال.إلل نن  يإلأ بننال إلمنناإل نن نإلناقل نناإل  إل  ننسإلمننالإل ُ نن  جإلم دننال.إل

أ طننال إلءإلنالدننمإلصنا أص نناإلت لي دننالإل ل ننلإلمنناإلصاقننلإلحلرنن إلك ننتإلمنناإلناامجننال إلل
صءإل ان إل ا ناإل رنجإلأنإل (.1)نالرناال إلصنألحبنال إلا  لنهإللالصحالانسإل رنجإلليكندالإل

منالإل ُقننل إللال  لنالراإلتةمجننسإلارقنةآنإلنا ننةميإلانن سإل فإلتل نتنإلمنناإلنا ل نتن إلبننالإلأانن إلفإل

                                           

رإلحمبلإلأل إلطالابلإلم حظال إلح  إلتةمجسإلناقةآنإلنا ةميلإلعرسإلتةمجالنإلنافال روإل اإلملراسإل(إلناظةإلمقال إلنالك  إل1)

.إلصناظننةإلأ كننالإلمقننال إلناننلك  رإلصو نن إلمحننلإل لننلإلإل1111لإلط جننسإللإلإل2لإلنايننل إلإل8نةرنن إللدننلإلناير ننالإلارامجننسلإلنيرننلإل

إلناةمحاإلنةاالرإل ا  إلااللقاللإلصنةةنوملإلنا نر وإل  الك.
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 ي ننسإل فننالىل إلاغننسإلناقننةآنلإلصفإل يننظإل نناإلآ التنن إللأمالاننسلإلصفإل لرننغإلقنن وإلميالا نن إل
 قنسإل لالرنتنن .إلصن ناإلناقنن  إل نإل نن اإلناامجنال إلنةز  مننسإلملإلتن عإللاننةص إلناامجننسإلصإل

إللُ يلإلتةمجسإلاح حسلإلصملإلت عإللاةص إلنا ل تإللُ يلإلتل تنإلمقل ًف.
إل

 القرآن غير قابل للترجمة: -4-2

اقننلإلل  ننالإلأنإلاغننسإلناقننةآنإلنا ننةميإلت ب ننزإلحفننالىل إلفإلت نن نلةإلأليإلاغننسإلمنناإل
يال إلص ف فسإلناغالىل نسإلص ف فنسإلناانلالل س.إلصل نال إلنارغال إلنالاة سلإلكخف فسإلنا 

 ر نننن لإلفإلن نننناإلتةمج دننننالإل  إلأيإلاغننننسإلمنننناإلنارغننننال إللننننالةيئإلناننننلق اإلارامجننننسإلكبننننالإل
إلقلم الا.

صاكنن فإل  إل انن :إلأنإلنإإل ننزإلصونناإل الطننبإلكنناإلقنن  إللر ننال ملإلح ننسإل
ناطلجإلماإلكاإلق  إلال الإلأصإلرا ًفإل لرغدمإللر ال مإلراالاسإلنإإل ان دم.إلصاقنلإلانلاإل

أنإلاغنننال إلنا نننالسإل  رلنننسإلصاننن ز ن إلن   لنننالإللنننال   عإلإل- نننزإلصوننناإلإل- إلءإل ربننن
نايةل نننسإلاغنننسإل طاللننن إلإل- نننزإلصوننناإلإل-أ نننةنقدمإلصق م نننالدم.إلصحل بنننسإلمنننالإلنانننطلجإل

نأل ننتإل  إلنا ننالسإلكاللننسإل صنإللت ننالإلمنناإلنارغننال .إلصانن إل ننال إلجلينناإلا نناإلقنن  إلقةآاننالإل
لإللننإنإللر ننال ملإلص نن إلناقننال رإل رننجإل انن إلبننالإل ننال إلصك ننفإل ننال .إلصلننالا ظةإل  إل انن 

نا السإلكاللسإلمل  صنإلار يالماإلمملإل طالهللإلنإإل ا دمإللالار النإلنا يإلن  الراإل  إل زإل
ةخننالطل دمإللنن لإلص نن إلنار ننالنإلنايننةيب.إلصانن ا لإللإانن إلانن سإلمنناإلم نن صا سإلإل-صونناإل

ناننل الوإلتةمجننسإلناقننةآنإل  إلاغننال إلنألقنن ن إلنأل ننةىلإل  إلانن سإلبقننلصر مإللينناإل انن إل
 ناإلم ن صا  دمإلت بناإلءإل رجإلنا و إلنافنح  إلنان يإلحيلنظإلارقنةآنإل  جنالزا إلصا
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تقة ننبإلمكننالمخإلناقننةآنإل  إلنا ننالسإلكاللننسإلحب ننبإلاغننالدمإلمننملإلحنن دمإل رننجإلضننةصروإل
إلتيرمإلنارغسإلنااإلاز إلهبالإلناقةآنإلةيةلسإلك  إلنإإل رجإلنا لف اإلفإل رجإلنصمجال .
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أهمية اعتماد التفسير في تقريب معاني القرآن  
 الكريم إلى الناس أجمعين:

إل
رجإل ل إل م نالنإلتةمجنسإلناقنةآنإلنا نةميإل  إلأيإلاغنسإلليلإلأنإلقلَّم الإلنالا اإل 

ماإلاغال إلنالاةلإلصل َّ الإلنةزنااإلنااإلتن  يإل ا دنالإلم ناإل ن اإلناامجنسإلنةز  منسلإلا انلإل
إلتقلميإلنالل اإلنة ب اإلءإلن  بال إلنا ل تإلأاالاالإلارامجس.إل

 اختالف التفسير عن الترجمة: -5-1

إل:(1)صو اإلإلتل تإلناقةآنإلنا ةميإلأمةإل  رفإل اإلتةمج  إلماإل لو
إلأصلال:إلأنإلنا ل تإلعد  إللاةيإلالدمإلناقةآنإلنا ةميلإل-
إلحي باإلنا  ل اإلصحي باإللتالإلإل–كاإلتل تإلإلإل–صثالا دال:إلأنإلنا ل تإلإلإل-
إلصثالا دال:إلأا إلفإل ر ز إللأالالظإلناقةآنإلص لالرنت إلص بالإل ر ز إللاةحدالإلصتل ت ال.إل-

انلاإلإلصماإلودسإلأ ةىلإللإنإلم رقهإلنا ل تإل  يالماإلمي إل رنجإلأانالسإلمنال
إل كةالإلحم لظالإلءإل    إللأا إلفإل  يالماإلمملإلناقةآنإلكبالإلأُاز لإلصفإلمملإلتةمجسإلا .إل

إل
 التفسير بشروطه موف بالغرض: -5-2

  نإلكننالنإلنلننلعإل نن إلتلر ننغإلراننالاسإلنإإل  إلنا ننالسإلأمجيننخإل صنإلأنإلت نن نإل
إلنارغسإلنااإل   رب  الإلمالايالإلن يدمإلماإل ا لإللإنإلأارمإلطة اإل  إل  نإلنللعإل  

                                           
إلتيلإللةصقالإللخإلنا ل تإلصناامجسإللإللاإلكاإلم دبالإلا إلل دالإلاف ب.)إلنارج سإلنايرب س(إل(إلنا و اإلنا  ثسإلنة ك روإلف1)
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تل تإلمي بلإلارقةآنإلنا ةميإلل اإلاغسإلماإلاغال إلنايالمل.إلص  طربإل  نإلنألمةإلإلت لت
إلت لتإلتل تإل ةيبإل ةن هإلنللعإلنة   جإلم  لإلصماإل إلنايباإل رجإلتةمج  .

صكنننالنإلمننناإل صن نننهإلنفطبئ نننالنإل  إلروالحنننسإل ننن نإلنانننةأيإلصاننن نل إلنط  نننهإل
ارلحنن  إل رنجإلودنن  إللُنن ا إلءإل نن نإلنفجتننالالإللننإل"إلم نن إلأنإللننلأ إلناةىلالاننسإلنايالمننسإل

نايرب ننسإلصنصل ننال إلصناننل  وإلصنصر ننال إلءإلمةنويننسإلتةمجننسإل لننلإلنإإل  اننفإل رننهإللننلأإل
نا ل ننتإلءإلضننةصروإلتننأا فإل  فننةإل ةن ننجإلل نن إلنال ننالطسإلصنف  فننالرلإلصناليننلإل ننناإل
نا حرننن   إلنارغ  نننسلإلصفإل نننل اإلءإلن  لنننال إلنايقل نننسإللننناإل ينننةحبإل ق نننلوإلأ ننناإل

 إل رنننننجإل نننننل إلنا ينننننةحبإلنا ننننن سإلصنجلبال نننننسإللنننننأصوزإل لنننننالروإلصأصضنننننحدال.إلكبنننننالإلحينننننةإل
.إل إلإل(1)ارخ لال إلنالقد سإلصآرن إلنةل ة اإل  لمالإلت يل إلح  إلميئإلماإلنةيالينإل"إل

نان يإلأانلراإلإل-مالإلال  إل ن اإلنجلدن  إلأنإلأانلة إل ناإلتنأا فإل"نا ل نتإلنة  نة"إل
صلناإلضن نلنإلحمنل وإل-عبملإلنةر إللدلإلاطلال سإلنةفحفإلنااة فإللالةل  سإلنة  روإل

إلةعإلءإل  لن إلتةمجالت إل  إلاغال إلنايالملإلنةخ رلس.ختل إلنللعإلنة   جإلم  .إلص إل
ص رننجإلناننةلمإلمنناإل ننل إلمت   ننالإلمنناإلنفطنن عإل رننجإل نن نإلنا ل ننتلإل فإلأا ننالإل
اننةىإلضننةصروإلتكننباإلمقلم نن إللقننةن إلتلننخإل فننالىل إلاغننسإلناقننةآنإلنانناإلجتينناإلمنناإل
تةمج  إلتةمجسإلانح حسإلأمنةنإلم ين رنًلإلصتانةحإلنانلصن هإلناناإلروحن إلتةمجنسإلنا ل نتإل

ُل َّة
لإلص لزإل رنجإلتيرنمإلنارغنسإلنايةل نسإلمناإلأوناإلنا يالمناإلنةلال نةإلمنملإلك نالهللإل صنإلنة

إلنإإل زإلصوا.

                                           

إل.إل5(إلنالك  رإلمالاملإللاإلمحال إلنجلدينلإلمفلرإلااللاإل إل1)
إل
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 خاتمة: 
اقلإلكالنإل لل الإلءإل  نإلنالحسإلأنإلاقل إلنالا اإل رجإل ل إل م النإلتةمجنسإل
ناقةآنإلنا ةميإلتةمجسإلاح حسإل لظإلا إلميالا  إلنالق قسإلصح ب إلنالالاغسإللر إلمظال ةإل

لا اإل رنجإل نل إلان ح سإل ن نإلنا ن عإل  جالزا.إلكبنالإلكنالنإل نلل الإلأ كنالإلأنإلاقنل إلنان
مننناإلناامجنننسإلءإلاقننناإلمينننالينإلناقنننةآنإلنا نننةميإل  إلنا نننالسإلأمجينننخلإلأل نننالإلخترننننإللنننخإل
ناامجسإل)بي ال الإلنالق ا(إلحخإلت ن ط يدالإلصلنخإلنا ل نتإلصناانةحإلصنا أص ناإلحنخإلفإل
ت  ط ملإل ا .إلصءإلنةقاللاإلل  الإلأنإلنا ل تإل  إلنا ان رسإلنألان إلصنألالنملإلءإللرن غإل

صقنننلإل  الانننالإل اننن إل  إلنحلنننل سإل ننناإلنانننلصن هإلناننناإلجتيننناإلاقننناإلمينننالينإلإلنةقفننن  .
ناقةآنإلنا ةميإل  إلاغال إلنايالملإلأمنةنإلضنةصر الًلإلص ناإلن فنالىل إلنةب نزوإلارغنسإلناقنةآنإل
نا نننةميلإلص ننناإل  قنننسإلناامجنننسإللالايقننناإلنالانننةيإلصأمه  دنننالإلءإلنا  نانننالإلص ننناإلأمه نننسإل

إلأمجيخ.إلإلن  بال إلنا ل تإلءإلتقة بإلك  إلنإإلنة نز إل  إلنا الس
إلصنإإلص إلنا  ل ا.
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 أهم المراجع المعتمدة. 
 المراجع العربية:

إلنال   خهلإل زنال ا: -
إلقلروإلنة  رمإلنا  نار سإلص   ال إلل ال إلنألحنال لإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
أطةصحسإلا  اإل ك  رناإلنالصاسلإلمةق اسإلإلحزناسإلكر نسإلنآل نهلللإلم  نالساإلنةغنةهلللإلإل

إل .1118
إلنال   خهلإل زنال ا: -

إل إلءإلظاإلناي ةسإلصنفال الحإلنحلكالريلإلنصا إلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإل"مق كنننن ال إلناننننل  وإلءإلضنننن  إلنةيط ننننال إلنةيالاننننةو"لضننننباإلصقننننالىلملإلاننننلصو:إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 ننإلنة نلناإلإلإل1122حمنة إلنة يقلوإلعالميسإلنااالرقسإلءإلنصمالرن إلنايةل نسإلنة حنلولإل
إل إل.2001ألة اإل

إلنجلدينلإلمالاملإللاإلمحال : -
إلسإلل ل تإلناقةآنإلنا ةميإلصتةمجسإلميالا  لإلإلإل  ال سإلنةبر سإلنايةل سإلنا ي   إلإلإلإل
الصو:إل"  ال سإلنةبر سإلنايةل نسإلنا ني   سإللنالاقةآنإلنا نةميإلص ر من "لإلعبنملإلنةرن إل   

إللدلإلاطلال سإلنةفحفإلنااة فلإلنةل  سإلنة  روإلاإلنةبر سإلنايةل سإلنا ي   س.
إلنجليلةنصيلإلا حإلنال ا: -

إلنا و  إلنصا مهإلءإلأصرصلاللإلإلإلإلإلإلإلإلإل
والميننننسإلنافننننح وإلنصانننن م س"لإلناننننلصروإلناةنليننننسلإلناننننلنرإلنال كننننال إلاإلنةغنننننةهللإلإلإلإل"إلإلإلإلإلإلإلإلإل

إل .1115
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إلنا المةنىلهلإل لةن  م: -
إلءإل ةعإلنايةل سلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ار رسإلك الهللإلنألمسلإلصزنروإلنألصقالعإلصناا صنإلنصا م سلإلنالصحسإلاإلقطةلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إل .إل1111
إلل  إلنااالط لإل الىلاس: -

إلقةآينلإلماإلأاةنرإلنايةل سإلءإلنال النإلناإلإلإلإلإلإلإلإل
إل .1151لإلناةلال إلاإلنةغةهلللإلإل1لإلنجلز إلإل8عرسإلنار النإلنايةيبلإلنيرلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلأل إلطالابلإلحمبل:إلإل-
إلم حظال إلح  إلتةمجسإلناقةآنإلنا ةميلإلإلإلإلإلإلإلإل
لإلنايل إلإل8عرسإلتةمجالنإلنافال روإل اإلملراسإلنةر إللدلإلناير الإلارامجسلإلنيرلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل .1111لإلط جسإلاإلنةغةهلللإلإل2

إلصو  إلمحل:إل للإلناةمحال -
إلصقلسإلمملإلليضإلناامجال إلنصا ر ز سإلةيالينإلناقةآنإلنا ةميلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

انننلصوإل"  ال نننسإلنةبر نننسإلنايةل نننسإلنا ننني   سإللنننالاقةآنإلنا نننةميإلص ر مننن "لإلعبنننملإلإلإلإلإل
نةرنننن إللدننننلإلاطلال ننننسإلنةفننننحفإلنااننننة فلإلنةل  ننننسإلنة نننن روإلاإلنةبر ننننسإلنايةل ننننسإل

إلنا ي   س.
إلنة  كالإلأمحل: -

نال  نننننسإلنا ح  ننننسإلأصإلنا ب  ننننناإلإلإلإلإلإل–ايةل نننننسإلءإلنار ننننالا ال إلنا ظ ل ننننسإلقكننننال الإلنارغننننسإلنإلإلإلإلإلإلإلإل
إلنالف إلنا لنص لإل

إل .1115 نرإلنألمالنلإلناةلال اإلنةغةهلللإلإلإلإلإلإلإلإلإل
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