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 2015-2014السنة اجلامعية: 



 يمِ حِ الرِِِّنِ مِ حِ الرِِِّاَللِّ ِِمِ سِ بِ 

 

ِوِ دِ الهِ بِ ِِهِ ولِ سِ رِ ِِلِ سِ رِ يِأِ الذ ِ ِِوِ هِ »ِ ِق ِ الحِ ِِينِ دِ ِِى
ِك رِ ِِهِ ل ِ كِ ِِينِ ىِالد ِ لِ عِ ِِهِ رِ هِ ظِ ليِ ِ ِل و  ِالم ش رِ و  ِِ«ِِك ونِ ه 

 9 ، اآليةفالص  سورة 
 
 

ِل ِ طِ سِ وِ ِِةِ مِّأ ِِِمِ اكِ ن ِ لِ عِ جِ ِِكِ لِ ذِ كِ ِِوِ »ِ ِالن ِّلِ عِ ِِاءِ دِ هِ واِشِ ونِ كِ تِ ا  اسِ ى

ِ«ِ...ايدِ هِ مِشِ كِ يِ لِ عِ ِِولِ سِ الرِِِّونِ كِ يِ ِِوِ 
  143 ، اآليةالبقرة سورة

 
 

ِأِ ي ِ »ِ ِالن ِّهِ يِ ا ِخِ ن ِّإِ ِِاسِ ا ِىثِ نِ أ ِِِوِ ِِرِ كِ نِذِ م ِ ِِماكِ ن ِ قِ لِ ا
ِوِ وب ِ عِ شِ ِِماكِ ن ِ لِ عِ جِ ِِوِ ِ ِوا،ِفِ رِ اعِ تِ لِ ِِلِ ائِ ب ِ قِ ِِا

ِ«ِِيرِ بِ خِ ِِيمِ لِ عِ ِِاَلّلِ ِِنِّإ ِِِمِ اكِ ق ِ تِ أِ ِِاَللِّ ِِدِ نِ مِعِ كِ مِ رِ كِ أ ِِِنِّإِ 
 13 ، اآليةاحلجرات سورة

 

 

 



 

 

 قال حكمي: 

 

 سوف أ صرب حىت يعجز الصرب عن صربي، 

 من الصرب. و سأ صرب حىت يعرف الصرب أ نين صابر عىل صرب أ مر  



 
 داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإله

 
 
 

 من شّجعين لدراسة املاجستري.  إىل كل إىل كل أفراد عائليت و
 

إىل كل أســـــــــــــــاتذيت الكــــــــــــــــــــــــرام من الطور االبتدائي إىل اجلامعي، و خاصة الذين 
 َدرسُت و أحببت على يدهم لغيت العربية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 و عرفـــــــــــــــــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــكر
 

الذي أنعمين ما  اجلدير ابلشكر و إن احلمد هلل الرزّاق، الوهاب، الكرمي، املعني،
 .و خبري دراسيت اجلامعية ابللغة العربية من نِعم كثرية، ال أحصيه
 

اإلستشراق مشروعا يف األستاذ ابقي الذي جعل من إىل  أوجه شكري األول
-قدر بثمن ألهنا مسحت يل ابسرتجاع هوييت اللغوية ، و فرصة ال ت  دراسة املاجســـــــــــــــتري

 .اإلحاالت و اهلوامش أمهيةهين إىل و الذي  قرأ عملي و نبّ  -العربية
نقطة انطالقي  ةاألستاذ عقاق الذي كانت رسالته للدكتوراأخص ابلذكر أيضا 

و الذي ساعدين يف صياغة عنوان  جم اللساين يف اللغتني العربية و الفرنسيةيف مجع املع
 رساليت.

، الذي زرع يف فكري بذرة البحث ونسيـألستاذ مكل شكري و تقديري إىل ا
ابلعشرات من أثرى مكتبيت الشخصية الذي  شهادة الليسانس ول نيلي املزدوج اللغة قبل

  .الثمينة املتنوعة و، دةـــــــابملصادر و املراجع العديـالكتب، 
 .لصياغة مكتبة البحث أشكر أيضا األستاذة مــوالي اليت قرأت عملي و وجهتين

 
أوجه شكري اخلاص و امتناين إىل األستاذ قندسي، الذي قام بتأطريي من خالل 

، من أشرف على تصحيح ما كنت أجهله قراءة مذكريت عرب مراحل حتريرها الصعبة و
 و الذي أرشدين إىل ما جيب أكادمييا. اخلاص،العام إىل 
 

 عملي. ني على تقييمالقائمشكري و تقديري إىل كل أعضاء جلنة املناقشة 
 

أشكر كل العاملني و العامالت يف املكتبات اجلامعية و مكتبات مدينة سيدي 
 بلعباس على مساعدهتم يل بتوفري الكتب.  

 .و يقوم بتقييمه إىل كل من يقرأ عملي



 
 
 

 ةــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــامل
 
 
 
 

 



 ــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــةامل

 

 أ
 

 ةــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــامل
 
 

 

ملعاين القرآن  بريكمصداقية اخلطاب الطيب يف ترمجة موضوع  التطرق إىل
املستشرق عند  يف إشكالية مفهوم احلياة طبيا رفك  أ جعلين، "احلياة منوذجا،"الكرمي

و هي من السور " احلياة الطيب"ة قرآنية كان موضوعها مفهوم ـــــــآي 18 الفرنسي يف إطار
البقرة، آل عمران، النساء، األنعام، التوبة، النحل، اإلسراء، احلج، املؤمنون،  التالية:

  .الروم، فاطر، يس، غافر، اجلاثية، امللك، الفجر
 

 يف ما يلي: ابلنسبة يل تكمن أمهية املوضوع
 نص يف  شرفامة والفرنسيني خاصة أباهتمام املستشرقني الغربيني ع إشكالية

يف الدراسات  ا هاماالقرآن الكرمي حمور  ، فقد كاناحلضارة العربية اإلسالمية
ة و السياسية ــــــــــــالدينية و االجتماعياللغوية و القضااي نب إىل جااإلستشراقية 

 درسوها.اعتنوا هبا و  اليت
  أشهرهم من و هو ملعاين القرآن الكرمي بريك جاك مصداقية ترمجةحماولة إبراز 

بعد عمل  أتقنهم للغة العربية، يف إطار اخلطاب الطيب  يف موضوع احلياة،و 
إىل اللغة  القرآن الكرمي ترمجة ملعاين 170 ُيضاف إىلسنة  16 استغرق
 .الفرنسية

 
سي و اللسانيات ـيب و الفرنر الع نياألدبراق و يف االستش راء ثقافيتـإلثمية لدوافع ع

اللغوية األولية يف بداية عزز دوافعي جاءت تُ  نقديةال والتحليلية  قدرايتكذا لتنمية و  
  املاجستري.



 ــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــةامل

 

 ب
 

يف بقى حىت أيف اخلطاب القرآين مفهوم احلياة طبيا  مبوضوعمبتكرا  احبث تأرد
     معرفته. يف معانيه و أهتدي مبا علي   رحاب كالم هللا عز وجل، أتفقهُ 

         
نظرية حتليل اخلطاب على ضوء ما جاءت به  استعملتلدراسة اإلشكالية، 

 و اإلحصــــــــــائي ارنــــــــــاملق و هج الوصفيــــــــاملن تاملصادر اللسانية العربية و الغربية و اختذ
ة ــــــــة حمور الدراســــة قرآنيـــــــــــمعىن آي ُتش كل كل ترمجةلالتحليلي، أساسا املنهج  و سلكت

  .و هدايةمعىن  ،هاتفسري مع  تقابلها اآلية الكرمية يف نفس الوقتو 
عن املعىن أو اقرتب  بريكابتعد جاك فرضيات،  ةضمنيا يف كل فصل ثالث وضعت

 . همنه أو كان وفيا ل
  .على شكل خالصة تن يف آخر كل فصل استنتاجاكا

 
املتعلقة ابحلاسوب أساسا و قلة املصادر العربية يف ألسنية كانت املسائل التقنية 

 مل يُنقص من عزمييت لكنه حتليل اخلطاب هي العائق احملوري الذي صع ب الكتابة و
ابللغة  او كتابته اخطهلتحرير الرسالة و املزدوج اللغة، فكراي و ألسنيا و ملواصلة البحث 

 .العربية
 

فيها على شكل جداول  حتليلي فصول جعلتُ  أربعةعلى  لقد احتوى حبثي
صل و يف آخر كل فتتكون من خانة أو أكثر حسب حاجة املبحث أو املطلب، 

 :ما يلي منها تدرسبعد أن  إىل جس نبض املصداقيةتعر ضت 

 

من تعريفات  يشتمل على اجلانب النظري طاب"ـــــــة اخلــــراســــــف" الفصل األول
 تطبيقيةالمثلة األالتحليل يف نظرية حتليل اخلطاب مع  أساس ألنه ،اترخييةبعد نبذة  نظرية

 .الضرورية



 ــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــةامل

 

 ج
 

احملاور -حول املباحث الفصل يدور، فمن املبحث الثاينابتداء  يمث يبدأ حتليل 
 بريكالقرآين بني جاك  املوضوع، نوع اخلطاب، حتليل اخلطاب أو أحدث ألسنية: التالية

  .إثباهتا بني األدلة و املنطق و الفرضية، و حممد اخلطايب
ة ــــــصعوب تنبي  و رمي ـــــــرآن الكــــــــات معاين القــــــترمج مبحث خامسيف  درست

 ـــخاتريو على  اببل اللغاتالضوء على ضعف  تطسل  و ، ة و حاجة الدعوةـــــــاملهم
   .السياسية-حافل ابلتساؤالت الفكرية

 
" فقد اهتم بنظرية ايكوبسنو  ركــــبيبني  قرآينـــالاخلـــــطاب "الفصل الثاين  أما
 "لسانيا" تنظراي و هكذا فقد قارن ابعد التعريف هب تطبيقا على مدونيت ايكوبسن

 ار. يف هذا املنظ خلطاب القرآيناب خطاب الرتمجة
  ما يلي:على تنوعت إذن املباحث 

وظائف  ،االتصال يف خطاب الرتمجةوظائف  ،)يف اللغتني( لالتصال ايكوبسنبيان 
  .خطاب الرتمجةاخلطاب القرآين و وظائف االتصال  بني   ،االتصال يف اخلطاب القرآين

 اخلطاب اإلستشراقي لظ القرآين يف اخلطاب يف مبحث خامس درستُ  مث
 . لإلسالم يناملضاد ،املستشرقنيعرب زمن  بشرية القرآنعي لاملد  

العقيدة اإلسالمية و الفلسفة و علم و و اللغة العربية  القرآيناخلطاب إىل  قتكما تطر  
 .الكالم

يف  ،بعد تقدمي و "ضمرمـــــاهر و الـــول بني الظـــــاملدل" الفصل الثالث يف
املدلول يف بغية إبراز للمدونة  أيب بكر جابر اجلزائري تفسري الشيخل املبحث األول،
يف  األبعاد البالغية و املنطقية تدرس، يف إطار اآلايت الكرمية املختارة اخلطاب القرآين

 بعد أن حللت املبحث الرابعمن خالل  البعد الضمين أو املقصديةمث  املبحث الثاين
  .يف املبحث الثالثخلطاب الرتمجة  املعىن املضمر

املنهج  و املنهج اإلسالمي من خالل يف مبحث خامس القرآنيات درستُ 
 .احلديث مناهج اخلطاب اإلستشراقي يف خضم املنهج البريكي لحل  ، ألاإلستشراقي



 ــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــةامل

 

 د
 

يف إطار أربع  "جـــــائـــل و النتــحليــــبني الت" هتُ عنون رابعفصل الدراسة ب متمتأ
ة ـــــــــــبني اهلداية ـــاملقارنف، اخلطة اخلطابية ، مثميائي الداليلي: يف رحاب احلقل السمباحث

 املبحثيف  النتائجستخلص ، ألبني اهلداية و املقصديةو مقارنة أخرى  و اخلطة اخلطابية
 . الفرضياتس بعد دراسة و حتليل سادال

يف  بني املاضي و احلاضر و املستقبلماهية اخلطاب اإلســتشراقي بدراسة  قمت
و عن  الكالسيكي اخلطاب اإلســتشراقي، لكشف القناع عن املبحث اخلامسإطار 

 .االسرتاتيجي السياسي، الفكري ،ثدياحل، جلديدا اخلطاب اإلســتشراقي
 

 

يف إطار ملعاين القرآن الكرمي  مصداقية ترمجة املستشرق الفرنسي تأظهر  ابلتايل
 .مدونيت

 
 
 

 
 16/4/2015يف يوم: 

 سيدي بلعباس



 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــدخــــــــــــــــــــــــــــــامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ـــــــــــــــــــدخــــــــــــــــــلامل
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 ـــــــــــــــــــدخــــــــــــــــــلامل
 
 

جاك مصداقية اخلطاب الطيب يف ترمجة بدراسة  يمشروع حبث قوم من خاللأس
حتليل اخلطاب على ضوء ما جاءت به بنظرية  ،، احلياة منوذجاملعاين القرآن الكرمي بريك

 املصادر اللسانية العربية و الغربية.
 

، ملعاين القرآن الكرمي بريكمصداقية اخلطاب الطيب يف ترمجة  موضوع التطرق إيل
)و إن تنوع مفهوم احلياة طبيا  إشكاليةحماولة التفكري يف  إىل دي يبيؤ  ، احلياة منوذجا

اليت كان و قرآنية آية  18حني ترجم معاين  بريكعند جاك ذكرها بني فعل و مصدر( 
)حسب تصنيف مصحف التجويد برواية  الكرميالقرآن يف  الطيبموضوعها مفهوم احلياة 

 :ةالتاليو هي من السور  ورش( 
البقرة، آل عمران، النساء، األنعام، التوبة، النحل، اإلسراء، احلج، املؤمنون، الروم، 

 .فاطر، يس، غافر، اجلاثية، امللك، الفجر
 

 تكمن أمهية املوضوع يف ما يلي:
 

  الفرنسيني خاصة  املستشرقني الغربيني عامة واهتمام حماولة التفكري يف إشكالية
حمور يف  ،هو القرآن الكرمي نص يف احلضارة العربية اإلسالمية أال و شرفأب

دينية ـــــالأمهية مقارنــــــــــــــــــــــــــة ابجلوانب اللـــــــــــــــــغوية و الدراسات اإلستشراقية ال يقل 
 تعرضوا إليها.          و االجتماعية و السياسية اليت

  مــــو هو أشهره رميــــكـــــــرآن الــــاين القــــملع ركــــبي جاك رمجةـــمصداقية تحماولة إبراز 
أتقنهم للغة العربية، يف إطار اخلطاب الطيب  يف موضوع احلياة،  و قد استغرق و 

سنة يف البحث، أثرى املكتبة العاملية به و مبؤلفات أخرى  16عمل املستشرق 
 .القرآن الكرميحول 
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ما ألن هذا التصنيف املوضوعايت للقرآن الكرمي )احلياة  مبتكرا نوعا يحسب حبثأ
 لة، مل يرد من قبل.ذه الصيغة اجملدو  هب يف اخلطاب الطيب( و
االستفادة منها إلثراء حبوث شخصية أخرى   تدي علمية حمضة أر كانت دوافع

ملعاين  بريكترمجة حتليل ابلشرق يف جمال  فيد كل من يهتم ابلغرب وأملا ال  الحقة و
إىل  ملعاين القرآن الكرمي مستشرق آخر ترمجةا املوضوع أو يف ذيف ه القرآن الكرمي

 .أراد أن يقرأ بعني انقدة ، والفرنسية
القرآين أي  موضوع  واحد يف اخلطاب اختص يف هما ألن نوعا فريدا حبثي رى أنأ

يت سآ و )حتليل اخلطاب( أحدث اللسانيات د دراسته على ضوءو  مفهوم احلياة طبيا، أ
 .عليها تيف إطار الدراسات السابقة اليت عثر  بصيغة اجلداول مل ترد من قبل

يف رحاب كالم   ابختيار موضوع حموره القرآن الكرمي كنت أبغي بقائيكما أنين
 رمبا تبيان ما أخطأ معرفته و علي  يف معانيه واالهتداء مبا تفقُّهي  هللا عز وجل و

 املستشرقون يف ترمجة معانيه أو الداللة على الفوارق اللغوية الكربى يف ذلك.
 

مفهوم احلياة و املوت يف الكتاب و السنة ورد يف التصنيف أن  1يقول األشقر
)املوت هو نزعها منه(،  حياة األرض و ما عليها، احلياة بنفخ الروح يف اإلنسانالتايل: 

، موت النوم أي الوفاة الصغرى و املوت الوفاة (املوت أي الكفر) نـــااحلياة مبعىن اإلمي
 الكربى، حياة الشهداء بعد استشهادهم.

يل آية  عندما تبني  26معاين  من إهناء دراسة و حتليل ترمجة كنت قد وشكت
بغي دراستها من خالل يعها ابلصيغة الداللية اليت كنت أمجاحلياة مل يرد يف  أن مفهوم

املدونة يف هذا العدد تبعا للتصنيف  تيف بداية األمر حصر  تإشكالية الرسالة و قد كن

                                                 
شر ـــــــــــــ، دار النفائس للن1ة معاصرة، ط:ـــــــــا طبيـــــقضاي)كتاب مشرتك(، دراسات فقهية يف  عمر سليمان األشقر 1

 .92، 91ص ،2001 و التوزيع، عمان، اجمللد األول،
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تركت  2،يف فصل الطب 1)أي احلياة( ،الذي ورد يف فهرس مواضيع القرآن الكرمي
ة من اسم، فعل )حي، تلك الصيغة املعجمية واسعة تشمل مفهوم احليا متعمدة

البقرة، آل عمران، : موضوع اآلايت القرآنية اتضح يلخالل التحليل،  حييا،حياة(. إال أن
النساء، األنعام، التوبة، النحل، اإلسراء، طه، األنبياء، احلج، املؤمنون، الروم، فاطر، 

( و ان )ما يهُمينــــــــاة اإلنســـــــــــ، خيتلف بني حي يس، غافر، اجلاثية، احلديد، امللك، الفجر
و  30اء ــــــــــــو األنبي 164وان و نبات و طبيعة )البقرة ــيـــحياة األرض و ما عليها من ح

(، و احلياة يف القصاص )البقرة 17و احلديد  33س ــــــو ي 9اطر ــــــــو ف 24روم ـال
اة األرض و ــان و حيـــــــــــ( و اجتمعت حياة اإلنس97عيش )طه ـــــ( و احلياة كمدة ال179

ين 50ما عليها يف اآلية   ه(.   أيضا فأخذتمن سورة الروم )ما مه 
مصداقية اخلطاب الطيب "من اخلروج عن اإلشكالية ين شرطا دالليا مينع تفوضع

 ه على شكل ثالثيةو جعلت "، احلياة منوذجاملعاين القرآن الكرمي بريكجاك يف ترمجة 
 .الطب-اإلنسان-احلياة

ــــــــــــــه هو حياة اإلنسان يف املعىن الطيب، أي منذ نشأته إىل ممات ابلتايل فما يُهمين
 يف اخلطاب الطيب من حيث نوع اخلطاب. يحقق حصر ما بعدها و بذلك أُ و 

يف اللغة   La vieتتضمنه كلمة احلياة يف ترمجتهاتوضيح أن ما  هنا جيدر يب
لطبيعة اللغة الفرنسية املتعددة السيم  ،الفرنسية يفوق املدلول يف اللغة العربية

polysémie ،اللغة العربية تتسم بوضوحها و دقتها لغناها ابأللفاظ، متفادية بذلك   بينما
 كل لبس. 

ال "//: نقيض املمات)حي(- احلياة"نقرأ ما يلي ابلنسبة للفظ  3،املنجدففي 
تقدير من حيث الكمية و املوضوعية حيا//"مستوى احلياة": يزال يف قيد احلياة": ال يزال 

                                                 

واضيع القرآن كلمات القرآن تفسري و بيان على هامش مع القرآن الكرمي مع فهرس م–مصحف التجويد  1 
  .44 ص، ه1425 ، دمشق،املعرفة دار ،3ط: ، برواية ورش عن انفع

 . 34 ص ،مصدر نفسه  2
 .390ص ، 1967دار الشرق، بريوت، ، 1املنجد، ط:   3
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: ما ميارسه البشر ة اجتماعية ما// "احلياة العامة"أو يف فئ لطريقة املعاش املتوسطة يف أمة
   ": مظاهر النشاط يف احلقول.ط يف احلقل العام// "حياة الريف"من نشا

 vie احلياةمدلوال أو معنا للفظ  16فهو يؤكد  ،أما معجم موسوعة لو روابر
احلية من  ناتئكاالو العيش لكل  le fait de vivre  : يتأرجح بني احلدثيف لغة موليري

الطاقة،  ،le souffleلنـ ف س، اl’âme ، الروحla créationإىل العيشة املولد إىل املوت، 
القوة، الصحة، اخللق، الزمن احليايت مبعىن الوقت الذي مير من النشأة إىل املمات، 

، l’existence، العامل اإلنساين، الوجودgagner sa vieالكسب املعيشي
 احلياةقد تعين أيضا  .احلية تنائكاال، الظواهر البيولوجية لكل  l’évolutionالتطور

 ,vie terrestreالسماوية، األزلية بال هناية مقابلة للحياة األرضية املنتهية حتما 

mortelle/vie céleste, éternelle مدة العيش املتبقية لشخص، البعث مبعىن احلياة ،
 خصـــسرية شـــــــــ، مle destin، القدرla résurrectionالدايانت بعد املوت يف

biographie ، العيشسلوكmœursاء ـــــــــــــــــاط األشيــــــدة نشـــــــــ، مدة وجود كل شيء، م
 و املصن عات.

اآلايت الكرمية من السور التالية يف  تهلذه االعتبارات الداللية اهلامة، أبقي
، احلج، عمران، النساء، األنعام، التوبة، النحل، اإلسراءآل البقرة،  مدونيت

اآلايت درس ترمجة معىن أو مل  ، امللك، الفجر، يس، غافر، اجلاثيةالروماملؤمنون، 
ها  تو بعض آايت أخر من السور اليت أبقي احلديد، فاطر ،األنبياءطه،  الكرمية من سور

 رة و الروم و يس.ـــــــــكالبق

 
ضمنيا ضع أ و تبياهنا،اآلايت القرآنية  إحصاءبعد  ،و اإلشكالية لدراسة املوضوع

  ويكون ذلك االستنتاج يف آخر كل فصل.، فرضيات 3يف كل فصل 
  فيها عن املعىن  بريكابتعد جاك  :1الفرضية،  

                                                 

  Le Grand Robert de la langue française (CD-Rom). 

   ( صفح 9 منميكن قراءة املدونة )يف آخر الرسالة.ات 
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  منه بريكاقرتب  فيها جاك  :2الفرضية،  
  وفيا للمعىن. بريككان جاك   :3الفرضية 

 

: بينهاا مناهج علمية تتناسق فيم أربعةاختيار  تلفض   لدراسة هذا املوضوع،
 القابلة للتحليل و املقارنة ،فالوصف يرصد املعلومات املختارة مقارن. حتليلي و وصفي و

التحليل عملية و  ين أضفت املنهج اإلحصائيعلى الوصف البسيط ألن ال يقتصر حبثي و
أسلواب أساسيا يف البحث  تقد سلكل علمية ال بد منها الستنتاج حقائق جمهولة و

 هو املنهج التحليلي. العلمي و
بغية اإلملام ابملناهج األساسية يف العلوم  يهذا التعدد املنهجي يف حبثأبس من ال 
ستعمل نظرية حتليل اخلطاب أس .الدراسة العلمية الصحيحة ملوضوع دراسيت اإلنسانية و
 اللسانية. 

هذا  إجياد حقائق جمهولة يف إىل صبو من خالل دراسيتأحبث علمي ككل 
الرجوع إليه  نقد حمتواه و ،ر للقراء مطالعتهيس  أُ  و لبحث لدي  لكي يسهل ا و وضوعامل

 يف شكل جداول للمقارنة.   يعملت ، جعلمىت كانت احلاجة

 
و على  لكرتونية اإل املراجع املطبوعة و مل نعثر يف إطار حبثنا عن املصادر و

على هذا املنوال  ا املوضوع،ذيف ه على دراسات سابقة  نشرتمستوى شبكة األنرتانت 
 هبذا الشكل. و

 
 ها يف املقدمة.ت أربعة فصول قدمإىل يحبث قس متلقد 

 التحليلي ، املقارن و اإلحصائي وستعمل املنهج الوصفيأس لدراسة اإلشكالية،
، يف الفصل الرابع خرأُ  ست  ل  و تعر ض خلمس مباحث أ الثالثة األوىل لو فصال  و يف

 لتقابلها اآلية الكرمية يف نفس الوقت. قرآنية حمور الدراسةُتش كل كل ترمجة معىن آية 
ة ــــــــــــــامـــــــع ه اإلستشراقـــــــدرس فيل مبحثا غري مستقل عن سابقيه ألـــيف كل فص تأدرج
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يف إطار حماور فكرية ، لقرآن الكرميعالقته ابو اصــة ـــــــــخ طاب اإلســتشراقيــــــــــــــاخلو 
 كما يلي:  هاتنوعت عناوين

  صعوبة املهمة و حاجة الدعوةترمجات معاين القرآن الكرمي بني 
 اخلطاب اإلستشراقي لظ القرآين يف اخلطاب 
 املنهج اإلستشراقي و املنهج اإلسالميبني  القرآنيات   
  احلاضر و املستقبلبني املاضي و ماهية اخلطاب اإلســتشراقي 

 

، فإن ن لالتصالوبسنظرية حتليل اخلطاب و عمال ببيان ايكستعمل أس يننمبا أ
 اخلطاب املكتوب أي خطاب ترمجة ابرك ستكون بتحليل كل هذه املقاييس.  دراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 السياق

 الرسالة

 القناة

 الشفرة

 املرسل إليه املرسل

 واإلسالم و اإلستشراق بصفة عامة

 القرآن الكرمي بصفة خاصة 

ابرك   حمتوى  كتاب
 )املدونة(

 للفرنسيةانطق 

 جاك   ابرك كتاب

 جاك ابرك

 اللغة الفرنسية   

 السياق

 الرسالة

 القناة

 الشفرة

 املرسل إليه املرسل

 واإلسالم و اإلستشراق بصفة عامة

 القرآن الكرمي بصفة خاصة 

 بريك  حمتوى  كتاب
 )املدونة(

 للفرنسيةانطق 

 كجاك   بري  كتاب

 كري جاك ب

 اللغة الفرنسية   
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إىل خانة أو أكثر عام سيتم تفكيكه  على شكل جدول هذه املقاييسجعل أ
يف هذا املدخل إىل اجلدول  تمحسب حاجة املبحث أو الفصل، و لضيق الصفحة قس  

 :جدولني
انت ااألدلة أو بي
 اإلثبات

املرسل  الفرضية املوضوع
 إليه

  املرسل

املدونة أو      
 اآلية

 

الصالت  البالغة نوع اخلطاب
 املنطقية

  األلفاظ الغالبة األفعال

املدونة أو      
 اآلية

 
لدراسة معىن اآلايت و هدايتها  لقرآن الكرميلابستعمال تفسري  كما ُقمت

 . ةالكرمي يةالقرآن اآلايت ملعاين بريك للتحقق من مصداقية ترمجة
   : ما يلياألربع  الفصولدرس من أ 

 و وسائل االتصال التلفظ .1

 املوضوع .2

 نوع اخلطاب .3

 األدلة أو بياانت اإلثبات و الصالت املنطقيةالفرضية و  .4
 الداليلالبعد الداليل من احلقل السيميائي  .5

 املستوى املتخفي .6

 و املقصدية  الضمينالبعد  .7

 اخلطة اخلطابية .8
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مبعىن  ،اليت ُتشكل نيته أو نواايه كلماملرسل أو املتأهداف أو  جد هدفأ ،ابلتايل
 .آخر مصداقية ترمجة املستشرق الفرنسي

        
حص ــــالف طالعة وــــــفأمر امل، ةـــــــاللغوي ة الفرنسية من مكتسبايتـــــــون اللغظرا لكــــــــــن

 افز وــــهو ح قا بلـــــــعائ ة  ال يسببـــــب و املعاجم و األقراص املضغوطالبحث يف الكت و
للغات و اللسانيات  يبه ميل حققأُ  ،ةاملقارن منظور التحليل و وسع يليُ  سالح مثني

 هذا العلم. يف إطاركل ما كتبه األجانب و العرب   بصفة عامة و
 

يف دراسة مواضيع أخرى و بنفس املنهجية  أفاق البحث تصور يف األخري، ميكنين
ه ــو التحقق إذا من مصداقية ترمجته ملعىن القرآن الكرمي أبكمل بريكيف إطار كتاب جاك 

 .كالم هللا عز و جلعىن  مليف ترمجته و وفائه 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لالـــــفـــــــــــــــصـــــــــــل األو 
 

ابــــــــــــــــة اخلطـــــــــــــــــفراس  
 

: حتليل اخلطاب أو أحدث ألسنيةاملبحث األول  

 ب: نوع اخلطااملبحث الثاين
 ك و حممد خطايبي القرآين بني جاك ب : املوضوعاملبحث الثالث
   املنطقإثباهتا بني األدلة و  و الفرضية :املبحث الرابع

 صعوبة املهمة ترمجات معاين القرآن الكرمي بني  خلامس:املبحث ا
 و حاجة الدعوة
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 فراسة اخلطاب
 

د ملا سيأيت يف م و تشرح و مته  من الفصل األول مرحلة مهمة تُقد  ت جعل
 . منظار األلسنية املختارة لبحثيل يفالفصول األخرى و حتل  

كر القارئ املختص و يُعر ف يُعدُّ املبحث األول تقدميا نظراي ال غىن عنه ألنه يُذ  
ا شرح فيه النظرية و مفاهيمــهــأالقارئ العام أبحدث ألسنية أي بتحليل اخلطاب، 

 تطبيقية. الألمثلة ا إىل ابإلضافة
ايت الكرمية املختارة نوع اخلطاب يف اخلطاب القرآين أي يف اآل يف املبحث الثاين تدرس 

 خطاب الرتمجة أي املدونة نفسها.و كذا يف 
بدراسته  على حنو املقارنة  تالقرآين، فقم املوضوع املبحث الثالثيف  كان مهي

بني ما يقول عنه جاك بريك يف ترمجته لآلايت الكرمية املختارة و ما كتبه اللغوي حممد 
 له.حينما حل   خطايب

يثبتها من  الفرضية يف كل ترمجة و مات يف ما خيص املبحث الرابع، فبي نأم ا  
 إبراز درجة موضوعية املستشرق. دتأر ة و عالقات منطقية، ــــــــــأدل

للدراسة األلسنية احملضة مبحثا خامسا مبنهج وصفي، اترخيي و حتليلي  تأضف
 .صعوبة املهمة و حاجة الدعوةترمجات معاين القرآن الكرمي بني يدرس 

 الصة إمجالية يف آخر الفصل.خب ُأكملو  ستنتاجينتهي كل مبحث اب
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 : حتليل اخلطاب أو أحدث ألسنيةاملبحث األول
 

    : نبذة اترخيية.املطلب األول1.1
نشأ حتليل اخلطاب يف أوائل اخلمسينيات يف الوالايت األمريكية املتحدة على يد  

، Chomskyتشومسكياللغوي املفكر األمريكي  أستاذ Harrisهاريس اللغوي األمريكي
هو دراسة البعد ما بعد اجلملة مقرتاب إىل حد ما من  :أعطى التعريف التايل و هو الذي

 يهتم أكثر بتحليل احملادثة.  األجنلوسكسويناأللسنية النصية، علما أن التيار 
ن حتليل اخلطاب يستمد جذوره إىل أحقاب زمنية أقدم من القرن املاضي، إحيق القول 

لنصوص ابما يسمى  أتويلا و كذا إىل عامل تفسري و ترجع إىل البالغة و اهلرمينوطيق
 القدمية و املقدسة. 

مث تطور هذا التيار الفكري يف الستينيات ليتقارب أكثر  من اللسانيات فيجد 
جمال حبثه و آليات دراسته مستمدا نظريته من علوم إنسانية أخرى  كالفلسفة و التاريخ، 

 ة التلفظ.االجتماع، التحليل النفساين، حتليل احملادثة، الربامجاتية و نظري
 يــــــــــاإليديولوجر إىل البعد ـــــــاملختص 1ذا التقدمي التارخييـــيف هناية هه ــــــــــالتنبيجيب 

يات، بعد يف أواخر الستيناملدرسة الفرنسية لتحليل اخلطاب و السياسي الذي عرفته 
قت انبثف ،ت مالمح فرنسا االجتماعية و الفكريةاليت غري   1968"ثورة الطالب" سنة 

 :منها تيارات أخرى، تباينت بني
 Harrisتيار تقليدي ويف هلاريس  -
 تيار مهتم ابخلطاب السياسي -
 تيار مرتكز على علم النفس و املاركسية  -
 على السيميولوجيا. الذي يرتكز  Greimasو أخريا تيار غرمياس -

                                                 
1  Paveau, M. et Sarfati, G. (2003), Les grandes théories de la linguistique, de la 
grammaire comparée à la pragmatique, Paris, Armand Colin, p. 196.  
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اخلطاب هو ف ازداد التطور خارج فرنسا فعلى سبيل املثال كان أول من صن  
ليسهل للجميع التعامل مع سويسرا يف أوائل التسعينيات Adam دم ي آاللغوي الفرنس

 األجناس املختلفة للخطاابت.
ة ـــــــــــــــارات اللغويــــــــــــيشري الباحث حممد مفتاح على لسان بوخامت أن التيعرفيا، ـــــــــــــم

 من أعالمه بنفنيست )و Morris: تيار موريسأمههاية تزخر برتاكم معريف هائل املنطق و
Benvenisteتيار فالسفة أوكسفورد ،) Oxford مع أوستنيAustin  تيار التوليديني ،

  Van Dijk  .1فان ديك و nHohman مع أومهان 

 
 : تعريف حتليل اخلطاب . املطلب الثاين2.1

 2طابــــــــــــــــل اخلـــيـــــــلــوس حتـقام يمؤلف   ـدأحـ رف اللغوي الفرنسي وع  يُـ 
حتليل اخلطاب أبنه حتليل ترابط النص و حتليل املكان  Maingueneauوـــــــــــــــــــــــــــمانغن

 . 3االجتماعي حيث حدث
، بينما يهتم اخلطاب آخذا بعني االعتبار وسائل الربط Ducrotلل ديكرو حيٌ  

املفاهيم من . لذلك و الختالف  بظواهر التلفظBenveniste اللغوي الفرنسي بنفنست 
 .4ديناميكيا جد   عاملاحتليل اخلطاب  تيار نظري ألسين آلخر فنجد أن

 
 حتليل اخلطاب و نظرية االتصال: املطلب الثالث.  3.1

دا للسري عليه و ابلتايل لالتصال منوذجا جي   Jackobsonيُعدُّ بيان ايكوبسن  
 اخلطاب اليت تدور حوله الدراسة اللسانية يف أغلب األحيان.ف مفاهيم حتليل عر  أُ س

                                                 
، 6حتقيبات املشروع النقدي حملمد مفتاح، جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد  بوخامت موالي علي، مراحل و 1

 .38، ص 2008جامعة سيدي بلعباس، 
2 Charaudeau,  P. et Maingueneau, D. (2002), Dictionnaire d’analyse du discours, 
Paris,  Seuil. 
3 Cobby, F. http://www.analyse-du-discours.com/l-analyse-du-discours. 
4 Sarfati, G-E. (2001), Eléments d’analyse du discours, Paris, Nathan, pp. 11-16. 
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ه املقاييس املشار ذفأول مدخل للخطاب املكتوب مثال يكون بدراسة كل ه
 إليها يف البيان.

 السياق
 املرسل إليه> -------- الرسالة أو اخلطاب --------املرسل

 القناة
 الشفرة

 . اخلطاب و امللفوظ 1.3.1
  1 شعر البن مالكنيبيتجند ، عند العرب ما يتألف منه الكالم وإن أردان تعريف 

 الك ِلم   –اسم، وفعل، مث حرف  و    كالمنا لفظ مفيد: كاستقم  
األلفاظ اليت كان العرب يستعملوهنا يف كالمهم "يف األجرومية أن  أيضا نقرأ

أشياء:  ونقلت إلينا عنهم )....( ال خيلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثالثة
من موقعه على  مونسي اللفظ يف مقالةالباحث رف يـُع  حني يف  2"،االسم والفعل واحلرف

حتت عنوان "صناعة الكتابة بني إشكالييت اللفظ و الرتكيب" قائال: "إن اللفظ  الشابكة
هو أول ما يدرك عند مساعه صوات، أو قراءته خطا، تتجسد من خالله املعاين املبثوثة 

 فيه".
العامل الغريب  أن مراتض احلديثة، يستنتج للسانياتاباللغة العربية لتلخيص عالقة 

فه علماء اللغة العرب من الفلسفية العربية، نتيجة ما خل   العقلية و أتثر ابملناهج العلمية و
ة، قدمتها الغربي لغوايتنظرايت و من أفكار لسانية رائدة ال زالت جمهولة آاثرها يف ال

                                                 
، دار اإلمام مالك، اجلزائر، 2ألفية بن مالك يف النحو والصرف، ط: حممد بن عبد هللا بن مالك األندلسي،   1

 .9، ص 2007
 .9، ص 2004حممود حمي الدين عبد احلميد، التحفة السنية بشرح املقدمة األجرومية، دار الطالئع، القاهرة،   2
 و مل أعثر عليه بعد ذلك على الشابكة إلبراز عنوانه الرقمي  11/09/2010عليه يوم  ُمطلع موقع

(URL). 
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ل من املستشرقني يف ترمجة كتب اللغة العربية و قواعدها من سيبويه إىل ألفية جهود أجيا
 1.ابن مالك

 املرسل  عن الرسالة اليت يقومعرب  اخلطاب هو مفهوم جديد يف عامل األلسن يُ إن 
:  نص علمي، خطوط أو رسم غري ل إليه و اليت قد أتخذ عدة أشكالإبرساهلا إىل املرس

هاتفية قصرية، رواية، رسالة إلكرتونية، مقالة، نص قانوين،  مفهوم على جدار، رسالة
ات اليدين و ــــــــــــــــــــــلوحة زيتية، إشارات الصم و البكم، إشارات املرور، مالمح الوجه، حرك

      .اجلسد، الرسم، الكاريكاتري، إشهار...إخل
تصال املستعملة تسمى الرسالة أيضا املقروء، املسموع، املنطوق حسب وسيلة اال

قرأ أو تنبعث من جهاز راديو أو ابألحرى حسب القناة، فقد تكون الرسالة مكتوبة فتُ 
 نظر إليها و هكذا.سمع و مرسومة فيُ فتُ 

املتكلم هو املرسل، املنتج للخطاب فقد   عن عملية االتصال بلفظ التلفظ،عرب  يُ 
فهو املتلقي للخطاب و قد ما املرسل إليه ون املتحدث أو الكاتب أو الرسام. بينيك

  .لاالتصاه، املقصود من عملية و هو املستهدف منيكون املستمع، القارئ 
ن لسانيا اخلطاب، الذي يتمثل يف ملفوظ واحد أو كو  هو ما يُ ف ،أما امللفوظ

 متعدد. 
بالنسبة للحمريي، جيب اعتبار "اخلطاب ف ،اخلطاب و النصفرق بني هناك 

ن يكمُ  البياين مفهوم اخلطاب يف الوعي اللغوي وو  2"،النصمصطلحا أكثر سعة من 
احلمريي قائال أنه  "كلي أحادي، غري جتزيئي، ال هنائي ابعتبار  هايصف ه اليتخصائصيف 

ذلك األصل، وتعددي جزئي هنائي، ابعتبار تعدد املخاطبني به، أو املستخدمني له، 
  3وتعدد لغاهتم، و أفهامهم له."

                                                 
 .182عبد اجلليل مراتض، يف رحاب اللغة العربية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة جمهولة، ص   1
ـامعية للدراســـــــــات ، املؤسسة اجلــــــــــــــ1السلطة"، ط: -العالقة -عبد الواسع احلمريي، اخلطاب والنص، "املفهوم  2

 .134، ص 2008و النشر و التوزيع، بريوت، 
 .36، ص مرجع نفسه  3
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)يف إطار عمل بريك و ترمجته ملعاين القرآن  القرآين خلطابادراسة بصدد  مبا أنين
هو "الكالم القائم بذاته تعاىل الذي  ،للخطاب اإلهلي احلمرييتعريف ب ستعنيأ ،الكرمي(

درة على ـــــــما أودع فيه من ق يتكلمه إلينا أو إىل كل خملوق من خملوقاته كل بلغته، و
  1الفهم." االستيعاب و

خطاب  2ي و الكفويــــــــــــــزركشــــم الـــــــــــقد قس  ــمستندا مبفسرين جليلني، فيضيف احلمريي 
 :الشارع إىل قسمني

 3"،خطاب التكليف، "بلغة إنشائية طلبية، أي بلغة األمر و النهي و اإلابحة .1
 اإلابحة. و يةــــــالندب و الكراهوب و التحرمي، ــج: الو ةــــفيــــام التكليـــــل فيها األحكــــتدخ

  4"خطاب الوضع، و ُيسمى خطاب االختيار، و هو مخسة أيضا." .2
 . التلفظ2.3.1

تقوم عملية التلفظ يف سياق تواصلي زماين و مكاين، يكون حمور احلدث اللفظي 
هو املسؤول الوحيد عن عملية  (ما يسمى لسانيا املتكلم)فيه هو املوضوع. املتكلم 

يف تلك العملية املخرج املسرحي أو شبه يُ يلجأ إىل متلفظ واحد أو أكثر للتعبري.  التلفظ
( أو monologueلمه بشخصية واحدة )مونولوجيته أو فيسد مسرحالسينمائي الذي جيُ 

 .املتكلم ثل دورا يف اخلطاب، خيدم املوضوع و صاحبه أيشخصيات متعددة. الكل ميُ 
ربز مسؤوليته املتلفظ الواحد أو املتعدد و هو يف ذلك قد يُ فاملتكلم يتلفظ إذن عن طريق 

، ألنه هو املنتج (2)مثال أم ال (1)مثال أم ال يف ما يتل فظه به املتلفظ، يعطيه هويته
 م احلقيقي للخطاب.ن ظامل

 : أحب صوت الطبيعة يف الصباح. 1مثال

                                                 
، املؤسسة اجلـــــــــــــــــــــــامعية للدراسات 1السلطة"، ط: -العالقة -عبد الواسع احلمريي، اخلطاب والنص، "املفهوم  1

 .35، ص 2008و النشر و التوزيع، بريوت، 
 .33، 32 ، صمرجع نفسه  2
 .32، ص مرجع نفسه  3
 .33، ص مرجع نفسه  4
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 : تقع اجلزائر يف مشال إفريقيا.2مثال
، الغاية منها االتصال ال عملية التلفظ خطااب إىل املرسل إليهيرسل املتكلم أثناء 

ألن حسب السياق، قناة االتصال )كتاب، شاشة  فقط يف كل احلاالت، لغاية االتصال
ما  ا إىل حد  ــــــــتلفاز أو حاسوب، جهاز هاتف...إخل( و ابستخدام شفرة متفق عليه

التأثري على املرسل  وه دفـــــــــاهلن يكو ال عربية، حركات يدوية...( )لغة مشرتكة، مث
ألن  ،ه و جعله يتخذ املوقف الذي يُرجى منه. و املرسل قد يصيب أو ال يف ذلكــــــــــــــــإلي

 1.قد تواجهها عوائق خمتلفة فتؤثر على فاعليتها االتصال عملية
عن وضعية املتلفظ يف من خالل العملية التحليلية اللسانية فع الستار أر  

 عن كالمه، رأيه و موقفه.اخلــــطاب، و ابلتايل 
الكالم )هو عملية التلفظ( و اخلطاب   واحلمريي بني القول )هو امللفوظ( مُييز 

الذي "هو النظام الذي ختضع ملنطقه عملية التلفظ، أو هو ابألحرى، النظام الذي حيكم 
نظام القول املعرب عن سلطة، أو عن إرادة هو بذلك )...( فويتحكم بعملية التلفظ، 

الشرع أو سلطة طة املتكلم وسلطة العقل أو سلطة تشمل السلطة "سل 2التسلط"
  3التقاليد املتوارثة، إضافة إىل سلطة احلقيقة، أو ما يُعتقد أهنا احلقيقة." األعراف و

 . أنواع  أو أجناس اخلطاابت3.3.1
 : فقد يكون طاب حسب اختالف املوضوعخيتلف اخل 

، كتاب رايضيات، دورية ه: رسالة ماجستري، أطروحة دكتوراعلميا -    
 طبية، جملة، درس يف الفقه...

 : قصيدة شعرية، أمثال شعبية، مسرحية، رواية، فيلما...أدبيا -    
 : خطاب الرئيس، ملصقة سياسية، برانمج حزب...سياسيا -    

                                                 
عصام عبد العظيم أمحد، دليلك إىل االتصال الفعال من منظور إسالمي، ألفا للنشر و التوزيع، الرايض،  1

 .2، ص 2001
للدراســـــــــــــــات ، املؤسسة اجلـــــــــــــامعية 1السلطة"، ط: -العالقة -عبد الواسع احلمريي، اخلطاب والنص، "املفهوم 2

 .28، ص 2008و النشر و التوزيع، بريوت، 
 .29، ص مرجع نفسه  3
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 : إشهار تلفزي، شعار...جتاراي -    
 :  مقالة جريدة يومية، نشرة إخبارية...صحفيا -    

أيضا حسب اختالف  Werlich 1خيف إطار تصنيف فارلي خيتلف اخلطاب
 2:هدف املتكلم، فقد يكون حينئذ

  استدالليا، يريد من خالله استعمال أدلة لإلقناع و التأثري بغية الدفاع عن
 بينها اخلطاب العلمي.أطروحة ما و هذا ما ميثل أغلب اخلطاابت و من 

  من املاضي حقيقيا كان أو خياليا كأحداث ا هديروي من خالله مش ،سرداي
 اترخيية أو مسرية عامل.

  ُم صورة جتعل املرسل إليه يتخيل املكان و الشخصيات.قد  وصفيا، ي 
  أمراي، إيعازاي يقرتح إجراء، فعال، عمال، تصرفا، تعليمة يف إطار اخلطاب ذي

، األخالقي و اإلداري و القضائي االجتماعياسي، أو اخلطاب االلتزام السي
 القانوين.

 علن عن بيان أو تصريح و ذلك يف إطار اخلطاب السياسي يفصح  و يُ  ،إبالغيا
 و اإلداري و القضائي القانوين.

 مفهومة جيدا و يدخل ذلك يف  صريتفسرياي حيلل ظاهرة أو فكرة حىت ت ،شرحيا
يمي خاصة الذي يضيف إىل ذلك اخلطاب الرتبوي التعل إطار املؤلفات النظرية و

 شرح علم ما أو تثبيت يف الذاكرة ما قدم شرحه. نية 
 . 3Adamحسب اللغوي آدم إىل عدة أنواع للتعبري قد يلجأ املتكلم

  : االستدالل يف حتليل اخلطاب. املطلب الرابع4.1
                                                 

1 Baghli Mami, F. (2009), Le langage soufi dans Les terrasses d’Orsol de 
Mohammed Dib, mémoire en sciences du langage, Université de Sidi Bel Abbès, p. 
41. 
2 Marchand, F. et al. (1975), Manuel de linguistique appliquée, tome 3, les analyses 
de la langue, Evreux, Delagrave, pp. 148-151-152.   
3 Baghli Mami, F. (2009), Le langage soufi dans Les terrasses d’Orsol de Mohammed 
Dib, mémoire en sciences du langage, Université de Sidi Bel Abbès, p. 41.  
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مفتاح "للعناصر النظرية بني حتديد  سيميائيتقدمي ال ةطريق سلك يف دراسيتأ
األفعال  صية وإبراز مقصدية اإلقناع ابألدوات البالغية والتنا و )...( املفاهيم

رة ــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــمقاصد املستشرق الظ يف املقدمات النظرية و سبقق ما بِ  طأمث  1"،الكالمية
 و املضمرة.

علم اللسانيات إىل االستدالل و الذي يستند بدوره إىل دراسة  يستند التحليل يف
 : يتما أي

 . دراسة التلفظ 1.4.1
دراسة البيان العام لالتصال أو التلفظ من مرسل، مرسل إليه، متلفظ، موضوع، 

 فرضية، أمثلة و أدلة الفرضية.
  االستدالل. دراسة 2.4.1
ة طابياخلخطته عن نية املؤلف و  لبحثابملعىن الدقيق اب االستداللدراسة  تقوم 

 و ذلك عن طريق دراسة: 
 2ائي الداليليأو السيمالداليل  الداليل أو املفردايت احلقل املعجمي: لفاظاأل -
 القيم األخالقية للمتكلم -
 الصالت املنطقية اليت تتداول يف كل ملفوظ  -
 البالغة -

 . دراسة املفهوم الضمين3.4.1
 :بدراسة ما يلييسهل البحث عن املفهوم الضمين و تقييمه  

 ائي الداليل.يالسيم احلقل -
 )زمن و طبيعة األفعال(. 3الفعلي احلقل -
 املضمر. -

                                                 
، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، 3حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري )اسرتاتيجية التناص(، ط:  1

 .5، ص 1992
2 Lalaoui, F.Z. (2008), Guide de sémiotique appliquée, Oran, OPU, p. 216. 
3 Idem., p. 215. 
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 عالمات الوقف ) أدوات الربط، البداية و النهاية(. -
 التشاكل لتبيان االنتشاء، اإلحباط أو اخلروج. -
 .املقصدية -
   .ةخطابياخلطة  -

يت تكتسي طابعا ذا ه املفاهيم يف املبحث املناسب و خاصة تلك القوم بتفصيل هذأس
 .مغزى يف مدونيت و حتليلي

 
 . املطلب اخلامس: نية اخلطاب أو املتكلم 5.1

ة، و ـــــــلغــائف الـــــــــــــــر من وظـــــثـــة أو أكــــاملتكلم يف هذه العملية يستند إىل وظيف إن
الغرض منها إعجاب  متعددة، يكون و إىل خطط خطابيةأابلتايل فهو يلجأ إىل خطة 

املرسل إليه، أو تغيري صورة ما لديه، أو شراء بضاعة ما، أو انتخاب مرشح ما، اختاذ 
 إيديولوجية أو عقيدة ما صاحلة كانت أم فاسدة. إتباع موقف ما، التعهد بفلسفة ما، 

هي استعمال املتكلم، املتلفظ خيارا متعددا يف فضاء تظهر فيه  ةخطابياخلطة  .1.5.1
 :و هي 1ثالثة خطط جامعة

: يتم من خالهلا بناء مكان سلطوي ينبعث منه الشرعي خطة اإلقرار -
إعطاء الشرعية خلطابه  بذكر سلطة  مؤسساتية ينتمي إليها أو  ملكاخلطاب.  حياول املت

 املهين أو التارخيي.     شخصية كمساره العلمي أوبذكر سلطة 
إىل ، ي ٌسر ين احلضور ز الثورةو رم من و جماهدي الناحيةأحد قدامى  : بصفيت1مثال 

 وايل الوالية لتدشني املتحف.  جانب
 خلطابه. تكلم الطابع الرمسي و الشرعي عطي املوايل": ي" و ز الثورة"و "رم "،جماهدي"

دث الوابء هو الطب و طاقمه، بنقل أن ما  حيُ Pasteur : كان يقول ابستور 2مثال
 اجلراثيم من امرأة مريضة إىل امرأة سليمة.

                                                 
1  Cobby, F. http://www.analyse-du-discours.com/l-analyse-du-discours. 

 



 الفصل األول: فراسة اخلطاب
 

21 

 

 يلجأ املتكلم إىل مكتشف اجلراثيم للتحدث عن العدوى و إقرار مشروعية خطابه.
اب ـطـــه اخلــــنـــينبعث م ــقة"يــقــان "احلــــالهلا بناء مكــــ: يتم من خخطة التصديق -

 خطابه بذكر درجات يقينه. تقوميلية للتصديق. حياول املتكلم كسبه طابع القابو يُ 
 مثال:  كان علي يستعمل يف احلقيقة كل األدوية للحصول على النوم، دون جدوى. 

 ميثل لفظ "احلقيقة" برهاان على حماوالت علي املتعددة و اخلائبة يف التخلص من األرق.
سل إليه فيحاول املتكلم خلق لديه : يتم من خالهلا إغراء املر خطة االستحواذ -

لك كل البعد عن ذة أو الدفاع عن قضية. يبتعد يف إىل مجاع االنتماءشعورا ومهيا و هو 
 عب مبشاعر املرسل إليه.التاملنطق لي

 قق النصر و ننعم ابجملد.مثال: لننطلق مجيعنا كآابئنا حنُ 
 لة تكسب اجملد بعد النصر. يلجأ املتكلم إىل األمر ابلسري على خطى اآلابء لغاية نبي

 :الثالثة الشاملةتدخل يف إطار اخلطط طابية خ طخطأمثلة  هناكذكر لل
، التالعب و املناورة، املدح، اإلشفاق، اإلغراء، التضليل، التكرار، إضفاء طابع املأساة

 اإلقناع، التنفري، االحتجاج. 
 . املعىن املضمر2.5.1

 غو أنكومب    Ducrot ديكرواللغويني الفرنسينيإن االستدالل ابلنسبة للمنظرين 
Anscombre 1  هن حيل مكان ملفوظ صريح، جلي، ذو هو استدعاء ملفوظ إىل الذ

 ازي و رمبا رمزي.ــــمكان ملفوظ ضمين، ذات داللة مضمرة أو مبعىن جم حيل معىن أويل أو
تطرق إىل اجلانب النظري للمفهوم. أو هي خطاب ابللغة الفرنسية، س قبل دراسة مدونيت

حىت يتبني ما هو املضمر يف خطاب ما، يلجأ احمللل يف مدرسة حتليل اخلطاب الفرنسية 
خاصة إىل البحث عن أوجه املضمر يف اخلطاب و ثناايه )لفظا أو جمموعة ألفاظ( و اليت 

  تتمثل يف :  

                                                 
1 Haillet, P.P. (2007), Pour une linguistique des représentations discursives, 
Bruxelles, De Boeck, p. 48.  
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ضمر املو يسمى  ملتضمن للملفوظ، أي موجود بداخله،: مضمر من نوع اأوال -
 مثال: كنت أمارس الرايضة كل أسبوع.  .طايبخلا

 : ال أمارس الرايضة حاليا. و لفظة "كنت" هي ما جتعلنا حندد النوع.املعىن املضمر
: مضمر ال يتضمنه امللفوظ، أي  غري موجود بداخله و خيتلف أيضا عن األول  اثنيا -

اوت ــــــتصب يف نفس اإلطار و تتفكونه عنصرا من جمموعة احتماالت آلراء متباينة 
 ،ة هلاـــــده كقضية واضحة ال اثنيــــــــــــــــا واردا وحــــــــاق بينما يكون األول رأيــــــالختالف السي

 : اشرتيت سامسونغ. مثال .سياقيال ضمراملو يسمى هذا النوع الثاين 
. أو اشرتيت غسالة  Samsungاملعىن املضمر : اشرتيت هاتفا نقاال من نوع سامسونغ

من نوع سامسونغ. أو اشرتيت حاسواب من نوع سامسونغ. أو كنت ال أملك هاتفا. أو 
 ُسرق نقايل. أو سقط نقايل من حقيبيت و مل أعثر عليه...إخل.

: مث ل مثال خفيا يتخذ عدة أشكال أبسلوب راقي. تعبريا: صور البالغة اليت متنح اثلثا -
 جنم كرة القدم الدويل.  سويسراالبالد يف اجتماع 

الالعب لكرة القدم الدويل الشهري، املتألق.  سويسرا: مثل البالد يف اجتماع املعىن املضمر
 لفظ "جنم" تعرب عن الالعب الشهري، املتألق.

 . املقصدية 3.5.1
لكل تلفظ، لكل خطاب كيف ما كان فال توجد رسالة بدون شحنة قصدية، 

 املقصدية الستار عن:  ترفع متثل اهلدف األساسي للخطاب.نوعه، هناك مقصدية 
 : أ + ب = جصرحية، واضحة، فهي مقصدية مباشرةف ظاهرة جلية، هداأ -
ظ، فهي مقصدية غري نية أو نوااي املتلف سدجتُ هداف أخرى مزدوجة جلية و خفية أأو  -

تتجلى املقصدية يف قد  ما يكون يف أغلب األحيان. هذاالقول هنا أن  مباشرة، و جيب
 بداية أو هناية اخلطاب من خالل حتليل املدونة.

سريه دالليا "إن النص يُ  مونسيلباحث لابلنسبة  عميقا، و إن للنص معىنى  
عامل البؤر الداللية اليت تنتشر  عامالن: عامل اهليمنة اليت حتدد مواطن االرتكاز فيه، و

 يف مساحته. 
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التوجل إىل  اهليمنة، والبؤر لتتخذها معابر للمعىن العميق وعلى القراءة أن ترصد  و
  1الغياب".
ح من التداوليني ــــــا وم استمده مفتــدية أبهنا مفهـــــــاملقصامت ـــــــــــــبوخ الباحث فعر  يُ 

عد "كل مجلة لغوية أو )نص( وراءها مقصدية أوىل تتجلى يف فالسفة اللغة، فيه تُ  و
هي  الغرض املتوخى، و مفهوم "حيدد كيفية التعبري و أبهنا صفهاو ي 2،االت"ـــــــــبعض احل

تتجه إىل مصدر عام"،  تتضافر و جتعلها تتضامن و البوصلة اليت توجه تلك العناصر و
تركيبها بطرق معينة لتؤدي املعىن  األلفاظ املالئمة، و فاملقصدية حتدد اختياراي الوزن و

3املتوخى.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتاج  تاس
 

                                                 
 .172، ص 2001حبيب مونسي، توترات اإلبداع الشعري، دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران،  1
، 6حتقيبات املشروع النقدي حملمد مفتاح، جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد  بوخامت موالي علي، مراحل و 2

 .42، ص 2008جامعة سيدي بلعباس، 
 .34، ص مرجع نفسه 3
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فراسة اخلطاب من معرفة ابطن الكالم من ظاهره أبدوات ألسنية حديثة يف  كنمُت  
 إطار نظرية حتليل اخلطاب. 

تتنوع هذه الوسائل التحليلية لدراسة املدونة أو اخلطاب يف إطار دراسيت  االتصال 
اخلطاب، اخلطة اخلطابية،  )التلفظ، أنواع اخلطاابت( و االستدالل )املفهوم الضمين، نية

 املعىن املضمر، املقصدية(.
كلها مفاهيم نظ رت هلا املدرسة اللسانية الفرنسية، قمت برتمجة جل ها إىل اللغة 

 العربية خدمة ملدونيت املكتوبة ابللغة الفرنسية و لتحليلها لسانيا ابللغة العربية.    
إن مل تصاحبها أمثلة تطبيقية  ال تكون هذه التعريفات النظرية الضرورية كافية 

معجم موسوعة لو من  Pasteur ابستور كتبُتها مستمدة أفكارها من الواقع )ماعدا مثال 
 و اليت متُهد لتحليل املدونة فعال، نظراي و تطبيقا. (Le Grand Robertروابر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب: نوع اخلطااملبحث الثاين
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أيضا  يسمى و القرآن الكرمي هو كتاب هللا تعاىل املنزل على سيدان حممد إن 
 1الكتاب. املصحف و الذكر والتنزيل ويسمى  كما  الباطل الفرقان ألنه يفرق بني احلق و

"إن ما جاء يف القرآن الكرمي عن  ما يلي: يف مفهوم اللسان يف القرآن الكرمي بناين شريي
التذكري يتجاوز احلدود الضيقة  يتصل هبما من املعاين كالتبليغ وما  اللسان و الكالم و

اء ــــــــــــــــــاإلنش يطرح قضية اخللق و اليت حصرت فيها اللسانيات احلديثة الكالم البشري و
ن اـــــــــــــلق اإلنســــــــــة اخللق، خـــــالغيبية كما يطرح قضي التوليد يف أبعد صورها احلقيقية و و
 2الروحية". عالقته ابللسان يعين ابلكالم يف جوانبه املختلفة املادية منها و و

ألدب ل 3مراتض تتجلى يف دراسةخلطاب القرآين اب العريب عامة األدبإن عالقة 
ذلك ابستعمال خاصية فنية  أمهية القرآن األدبية يف النثر اجلزائري القدمي، وو اجلزائري 

هي ما يسمى ابلتناص القرآين.  ( وعائمةغري مباشرة )ضمنية أو  بصفة مباشرة و
تعبدا بكالم هللا عز وجل، الغرض  كان تيمنا وتربكا و  ،اقتباس أدابء اجلزائر القدماء هذاف

 تزكية خطاهبم آبايت كرمية. و 4ة"ــــــليـــ"حتمنه 
ل للبحث دراسة املقياس ــــــــــــــعمال أبلسنية حتليل اخلطاب، فسيكون اثين مدخ

االستداليل و اإلبالغي و االيعازي و قد  نوع اخلطاب و الذي قد يتنوع بنيالتايل: 
دراسة املقياس  تلتسهيل القراءة، التحليل و االستنتاج جعل جيمع بني اثنني أو أكثر.

على شكل جداول، جيمع كل جدول نوع خطاب اآلية الكرمية و نوع خطاب ترمجة 
 معناها عند املستشرق بريك.

                                                 
 .139، ص2003، 1معروف زريق، من أسرار اللغة، دار املعرفة، دمشق، ط: 1
، دار احلكمة، اجلزائر، 1يف الرتاث العريب ويف الدراسات احلديثة، ط:حممد الصغري بناين، املدارس اللسانية  2

 .11، ص 2001
، 99، 98، ص 2000عبد امللك مراتض، األدب اجلزائري القدمي )دراسة يف اجلذور(، دار هومة، اجلزائر،   3

100. 
 .100، ص  مرجع نفسه 4
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1  
Comment opposez-vous un déni à Dieu, quand une fois morts Il vous a 
fait vivre, et puis vous fera mourir, et puis encore vivre, et puis que 
vous Lui serez ramenés ?2  

كيف، تكفرون،   لفظ اجلاللة،إذا متعنا يف قراءة اآلية الكرمية، وجدان األلفاظ التالية 
 زمين معروف، عرب عن تسلسلتُ  كنتم، فأحياكم، مث مييتكم، مث حيييكم، إليه، ترجعون

الظاهرتني و كفر هباتني الة الــــــــــــــاستحتستنتج منطقي، لظاهريت املوت و احلياة و 
 استدالل اخلطاب القرآين أبدلة بديهية إلقناع الكفار. :خبالقهما

أللفاظ التالية ابشد انتباهنا ي وأما خطاب ترمجة معىن اآلية الكرمية من طرف بريك فه
Comment, opposez, déni, Dieu, quand, une fois morts, Il vous a 
fait vivre, puis, vous fera mourir, puis, encore, vivre, puis, Lui, 
serez ramenés  

يدور حول ظاهريت املوت و احلياة  خطااب استدالليا بين  تريك لـــــــاستعملها بألفاظ فرنسية 
الكرمية من سورة البقرة، إلقناع  28و مفهوم الكفر يف إطار استفهام على منط اآلية 

 يل:أييت التلخيص على شكل اجلدول التا. أيضا الكفار
 اخلطاب القرآين   خطاب الرتمجة

 استداليل استداليل

  

                                                 
 .28سورة البقرة، اآلية    1

2 La vache, 28.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 29. 
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1
 

Ceux qui achètent la vie d’ici-bas au prix de la vie dernière, point ne 
sera sur eux  allégé le tourment, pas plus qu’ils ne seront secourus.2 

، احلياة الدنيا، اشرتوا ،لئكو ابأللفاظ التالية أ االنتباهاآلية الكرمية تثري هذه إن قراءة 
 ن اختارعرب عن تسلسل منطقي، ملتُ هنا أل ال ينصرون العذاب، ،ال خيفف، فاآلخرة
، . استدالل اخلطاب القرآين أبدلة بديهية إلقناع الكفارامآهل والدنيا بدل اآلخرة احلياة 

 العذاب.يصحبه بالغ صريح بشر اجلزاء بلفظ 
لنفس الفكرة اإلستداللية  خطاب ترمجة معىن اآلية الكرمية األلفاظ التالية يفنالحظ 

 العامة لآلية الكرمية :
Ceux, achètent, la vie d’ici-bas, la vie dernière, point ne sera sur 
eux  allégé, le tourment,  ne seront secourus 

ملن مل حيسن القرار، فهو  السيئبالغا عن اجلزاء  le tourment بينما تـكون لفظة 
 بذلك خطاب استداليل و إبالغي.

 اخلطاب القرآين   خطاب الرتمجة

   استداليل و إبالغي استداليل و إبالغي

                                                 
 .86سورة البقرة، اآلية   1

2 La vache, 86.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 37. 
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1
 

…et vraiment tu les trouves, plus que personne, cramponnés à la vie, 
plus que les associants. Tel d’entre eux souhaite se prolonger mille ans ; 
mais la longévité ne l’éloignerait pas du tourment. 
-Dieu est Clairvoyant sur leurs agissements…2     

يوّد، يُعمر، ما هو لتجدهنم، أحرص، احلياة، من الذين أشركوا، إن األلفاظ التالية : 
خطاب  الدنيا و استبعد هنايتها.مُتثل أدلة ملن حرص على مبزحزحه، العذاب، هللا بصري 

خطاب  ابلتايل فهوالعذاب، استداليل يتضمن خرب استحالة اهلروب من العذاب بلفظ 
، تصقلبينما يستدل خطاب الرتمجة أبلفاظ معينة لوصف من "ي إبالغي. استداليل

ــر و "يرسخ و  ذابـــــعال عن االبتعاد استحــــــالة أبلفاظ للتعبري عن ابحلياة و يرجى أن يُعم 
 رية هللا عز و جل: ــــان بصـــــيــــــلب

cramponnés à la vie, souhaite se prolonger mille ans, longévité, 
ne l’éloignerait pas, tourment, Clairvoyant  

خطاب  فهو ابلتايل، tourmentبالغ العذاب بلفظ  ستداليلاالهذا اخلطاب  يصحب
 استداليل إبالغي.

 اخلطاب القرآين    الرتمجة خطاب

 إبالغياستداليل     إبالغياستداليل 

                                                 
 .96سورة البقرة، اآلية  1

2 La vache, 96.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 38.  
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1
 

Tu fais entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit : Tu fais sortir le 
vivant du mort et le mort du vivant ; Tu fais attribution à qui Tu veux 
sans compter ».2 

لبيان بعض  إلظهار تعاقب احلياة و املوت وخطاب استداليل يتضمن أدلة كونية 
توجل، الليـل، النهـار، خترج،  صفات هللا عز و جل، و ذلك عن طريق األلفاظ التالية:

 احلي، امليت، ترزق، تشاء، حساب.
 :الفكرة و ذلك ابأللفاظ التالية ذاتلخطاب الرتمجة استداليل أيضا 

fais entrer, la nuit, le jour, fais sortir, le vivant, du mort, fais 
attribution, Tu veux, compter  

 اخلطاب القرآين   خطاب الرتمجة

 استداليل استداليل

 

3 

Alors, qu’ils combattent sur le chemin de Dieu, ceux qui achètent la vie 
dernière au prix de celle d’ici-bas ! Car combattre sur le chemin de 

                                                 
 .27سورة آل عمران، اآلية   1

2 La famille de ‘Imrân, 27.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 73. 

 .74سورة النساء، اآلية   3
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Dieu, c’est obtenir ou mort ou victoire : dans les deux cas Nous lui 
vaudrons un salaire magnifique.1  

فليقاتل،  : م من فض ل  اآلخرة و أجر اجلهادخطاب استداليل يتضمن أدلة لتبيان ما يلز 
أمري إيعازي لوجود  خطاب. جرا عظيما، يف سبيل هللا، أالذين يشرون، الدنيا ابآلخرة

إبالغي خطاب فليقاتل، يف سبيل هللا.: ال يف سبيل هللا و أفضلية اجلهادأمر القت
 أجرا عظيما. نؤتيه،ابلبشرى ملن أطاع املوىل : 
 :أيضا و ذلك ابأللفاظ التالية و أمري إيعازي و إبالغيخطاب الرتمجة استداليل 

Alors, achètent, vie dernière, prix, d’ici-bas, Car, combattre, 
chemin, Dieu, obtenir, salaire magnifique, Alors qu’ils 
combattent, chemin de, Dieu, Nous, lui, vaudrons.  

 اخلطاب القرآين   خطاب الرتمجة

 أمري إيعازي و إبالغي استداليل و أمري إيعازي و إبالغي استداليل و

 

 

2
 

ils rediraient : « Il n’y a que ceci : notre vie d’ici-bas. Nous ne serons 
ressuscités ».3 

ميكننا القول أن هناك إبالغ . قالوا: للبعث التصريح النايف فصح عني إبالغيخطاب 
 وجودل أيضا إبالغيخطاب الرتمجة  ضمين يعلن عن موقف هللا عز و جل من هؤالء.

                                                 
1 Les femmes, 74. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi   d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 106. 

 .29سورة األنعام، اآلية   2
3 Les troupeaux, 29.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 144. 
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لزمن اب بالغ الضمينو يُؤيد اإل rediraient: ابللفظ التايلالفكرة و ذلك نفس 
 املستعمل. الشرطي الفرنسي

 اخلطاب القرآين   خطاب الرتمجة

 إبالغي إبالغي

 

1
 

Vous qui croyez, qu’aviez-vous, quand il vous fut dit de vous mobiliser 
sur le chemin de Dieu, à traîner sur place ? 
Etait-ce par contentement de la vie d’ici-bas, de préférence à la vie 
dernière ? Mais la jouissance de la vie d’ici-bas, par rapport à la vie 
dernière, est si peu de chose !2  

هللا عز و جل، و ذلك عن طريق  سبيل يتضمن فرض اجلهاد يف أمري إيعازيخطاب 
الفكرة و ذلك أيضا،  نفس  أمري إيعازيخطاب الرتمجة  يها، انفروا.أي :لفظني التالنيال

 .Vous ,mobiliserابللفظني 

 اخلطاب القرآين   خطاب الرتمجة

 أمري إيعازي أمري إيعازي

                                                 
 .38سورة التوبة، اآلية   1

2 Le repentir ou la dénonciation, 38.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 203. 
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1
 

qui effectue l’œuvre salutaire, fût-il mâle ou femelle, s’il est croyant, 
Nous lui ferons vivre une vie bonne : oh ! Nous les rétribuerons d’un 
salaire plus beau que ce qu’ils faisaient…2 

، و ذلك عن طريق األلفاظ يتضمن ضرورية االلتزام ابلعمل الصاحل أمري إيعازيخطاب 
فلنحيينه، األجر اإلهلي: هو أيضا خطاب إبالغي يعلن عن  من عمل، صاحلا.: التالية

كرة و ذلك  ــالف ذاتأيضا ل أمري إيعازيخطاب الرتمجة طيبة، لنجزينهم، أبحسن. 
 لوجود األلفاظ التالية:

qui effectue, l’œuvre salutaire. 
 Nous lui ferons vivre bonne,خطاب إبالغي موازي يصرح عن  األجر اإلهلي

rétribuerons ,salaire, plus beau 
 اخلطاب القرآين   خطاب الرتمجة

 إبالغيو  أمري إيعازي إبالغيو  أمري إيعازي

 

3
 

                                                 
 .97سورة النحل، اآلية   1

2 Les abeilles, 97.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 288-289.  

 .75سورة اإلسراء، اآلية   3
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Alors Nous t’aurions fait goûter double (supplice) en cette vie, et double 
dans la mort, sans espoir de trouver contre Nous de secourant1 

إذا،  ألذقناك، مث، ال جتد، : من أدلة لتبيان قوة هللا عز و جلخطاب استداليل يتض
أهل الباطل و تنازل عن  ىلإو مال  هللا تعاىلمل يطع ابجلزاء ملن  إبالغيخطاب . علينا

ضعف : ب املضاعف يف الدنيا و يف اآلخرةلعذاالغ إهلي اب، بالقليل من احلق لريضيهم
إن خطاب هذه اآلية الكرمية موجه للنيب حممد صلى هللا  نصريا. احلياة، ضعف املمات،

هللا عز و جل له بعدما كاد  تثبيت هو مبثابة استفزاز قريش له و حني وقععليه و سلم 
 2صلى هللا عليه و سلم يركن إليهم قليال، كما جاء يف اآلية السابقة من سورة اإلسراء.

األلفاظ  وجوداألفكار و  ذاتا لأيض أمري إيعازي و إبالغيفهو خطاب الرتمجة أما 
 :التالية

Alors, Nous t’aurions fait goûter, sans espoir, trouver, contre 
Nous, double (supplice), vie, mort, secourant. 

 اخلطاب القرآين   خطاب الرتمجة

 استداليل و إبالغي استداليل و إبالغي

 

3
 

  -C’est Lui qui vous a fait vivre, et puis vous fera mourir, et enfin vous 
fera revivre 

                                                 
1 Le trajet nocturne ou les fils d’Israël, 75. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 302.  

أبو بكر جابر اجلزائري، أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري و هبامشه هنر اخلري على أيسر التفاسري، مكتبة العلوم  2
 .815، 814ص ، 2002و احلكم، املدينة املنورة، الطبعة األوىل اجلديدة ، 

 .66سورة احلج، اآلية   3
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  -Mais l’homme est plein d’ingratitude…1 

و إلظهار  ـة اإلماتأدلة لتبيان قدرة هللا عز و جـل يف اإلحياء و  تضمنخطاب استداليل ي
هللا كفر اإلنسان ب إبالغي. خطاب هو، الذي، حيييكم، مُييتكم،كفوركفر اإلنسان: 

  .إلنسان، لكفورإن، ا :تعاىل
 :األلفاظ التالية بوجود األفكارأيضا لنفس  و إبالغي استداليل خطاب الرتمجة

C’est Lui qui, vivre, mourir, revivre, l’homme, ingratitude. 
 اخلطاب القرآين   خطاب الرتمجة

 استداليل و إبالغي استداليل و إبالغي

 

2
 

il n’y a que notre vie d’ici-bas : mourir comme nous vivons ; être 
ressuscités, que non pas !3 

 .إن، هي، إال، حياتنا الدنيا، ما حنن مببعوثنيإبالغي بنفي البعث: خطاب 
 :ابأللفاظ التالية و ذلك أيضا مبعىن التصريح النايف للبعث بالغيإخطاب الرتمجة 

il n’y a que, vie d’ici-bas, être ressuscités, que non pas. 
 اخلطاب القرآين   خطاب الرتمجة

 إبالغي إبالغي

                                                 
1 Le pèlerinage, 66.      
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 359. 

 .37سورة املؤمنون، اآلية   2
3 Les croyants, 37.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 364. 
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1
 

Il fait sortir le vivant du mort, Il fait sortir le mort du vivant, Il fait vivre 
la terre après sa mort : ainsi vous  fera-t-on sortir.2 

خطاب استداليل يتضمن أدلة لتبيان قدرة هللا عز و جل يف اإلحياء واإلماتة لكل 
إبالغي حبقيقة . خطاب خيرج، احلي، امليت، حيي، موهتا،كذلك خترجونخملوقاته: 

 كذلك خترجون.البعث: 
 :األلفاظ التاليةو لتوفره  على  أيضا لنفس األفكار  و إبالغيخطاب الرتمجة استداليل 

Il fait sortir, le vivant du mort, le mort du vivant, vivre la terre, 
mort, ainsi, vous  fera-t-on sortir. 

 اخلطاب القرآين   خطاب الرتمجة

 استداليل و  إبالغي استداليل و  إبالغي

 

3
 

ainsi donc, suis la trace de la miséricorde de Dieu, comme Il fait vivre la 
terre après sa mort : Celui-là fait assurément revivre les morts. 

                                                 
 . 19سورة الروم، اآلية   1

2 Rome, 19.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 433. 

 
 . 50سورة الروم، اآلية   3



 الفصل األول: فراسة اخلطاب
 

36 

 

-Dieu est Omnipotent.1 

انظر،آاثر، رمحة، : تبيان قدرة هللا عز و جل و صفاتهخطاب استداليل يتضمن أدلة ل
على كل  حيي، بعد موهتا، حملي املوتى،إبالغي حبقيقة البعث: . خطاب قديرربك، 

 فانظر.: لبعثعز و جل و ابإيعازي أيمر ابإلميان ابهلل خطاب شيء قدير. 
أيضا لنفس األفكار و لتوفره على األلفاظ  و إيعازي و إبالغيخطاب الرتمجة استداليل 

 :التالية
ainsi donc, suis, la trace, miséricorde, Dieu, comme, Il fait vivre 
la terre, après sa mort, assurément, revivre, les morts   ,
Omnipotent. 

 اخلطاب القرآين   خطاب الرتمجة

 و إبالغي و إيعازي استداليل استداليل و إبالغي و إيعازي

 

 

2
 

il Nous applique une semblance, il oublie d’avoir été créé, disant : 
« Qui fera vivre des os une fois désagrégés ? »3 

                                                 
1 Rome, 50.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 437. 

 .78سورة يس، اآلية   2
3 Yâsîn, 78. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 476. 
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خطاب استداليل يتضمن أدلة لتبيان قدرة هللا تعاىل و سخافة استدالل الرجل الذي  
إبالغي . خطاب ضرب، مثال، نسي، خلقه، العظام، رميمأنكر البعث مب ثل العظام: 

 . نسي، خلقهحبقيقة البعث: 
 :التاليةأيضا لنفس األفكار  و لتوفره  على األلفاظ و إبالغي خطاب الرتمجة استداليل 

Applique, semblance, oublie, d’avoir été créé,  os  , désagrégés. 
 اخلطاب القرآين   خطاب الرتمجة

 استداليل و  إبالغي استداليل و  إبالغي

  

1
 

ils disent : « Seigneur, Tu nous a fait vivre deux fois, et deux fois 
mourir. Nous confessons nos fautes. Y a-t-il un chemin pour sortir ? »2 

 ،أمتنا: وبهاعرتاف اإلنسان بذنخطاب استداليل يتضمن أدلة لتبيان قدرة هللا تعاىل و 
أمتنا،  قالوا،: إبالغي حبقيقة البعث. خطاب ، ذنوبنا، سبيلأحييتنا، اثنتني، فاعرتفنا

 . أحييتنا، اثنتني
:و لتوفره  على األلفاظ التالية  أيضا لنفس األفكارو إبالغي خطاب الرتمجة استداليل   

Tu nous a fait vivre deux fois, et deux fois mourir, confessons, 
fautes, chemin  , ils disent,vivre deux fois, et deux fois mourir. 
 

                                                 
 .11سورة غافر، اآلية   1

2 Le croyant ou  l’indulgent, 11.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 504. 
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 اخلطاب القرآين   خطاب الرتمجة

 استداليل و  إبالغي استداليل و  إبالغي

 

1
 

Ils disent aussi : « Nous n’avons à nous que cette vie d’ici-bas, pour 
vivre et mourir. Seul le temps nous anéantit ». Mais de cela ils n’ont 
aucune science : ils se bornent à conjecturer  2  

ما هي، إال، حياتنا الدنيا،  :أدلة لتبيان إنكار الكفار للبعث خطاب استداليل يتضمن
ما هلم،  :إبالغي حبقيقة البعث. خطاب يهلكنا، إال الدهر، ما هلم، علم، إال يظنونما 

 . علم، إال يظنون
 :و لتوفره  على األلفاظ التالية  أيضا لنفس األفكارو إبالغي خطاب الرتمجة استداليل 

que cette vie d’ici-bas, pour vivre et mourir  , Seul le temps nous 
anéantit , aucune science, se bornent à conjecturer.  

 اخلطاب القرآين   خطاب الرتمجة

 استداليل و  إبالغي استداليل و  إبالغي

 

                                                 
 .24سورة اجلاثية، اآلية   1

2 Assise sur les talons, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 542. 
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1
 

Lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l’épreuve : qui 
d’entre vous serait mieux-agissant ?...  
-Il est le Tout-Puissant, le Tout pardon.2 

خطاب استداليل يتضمن أدلة لتبيان صفات هللا عز و جل و املغزى من خلقه تعاىل 
. ، أيكم، أحسن عمالخلق، املوت، احلياة، ليبلوكم العزيز، الغفور،: و للحياةللموت 
أحسن  ليبلوكم، :هللا عز و جلزاء العمل األحسن و مبغفرة جب ابالبتالء، إبالغيخطاب 
 الغفور.عمال، 

 :أللفاظ التاليةاب أيضا لنفس األفكارو إبالغي خطاب الرتمجة استداليل 
le Tout-Puissant, le Tout pardon, créé la mort et la vie, 
l’épreuve, mieux-agissant. 

 اخلطاب القرآين   خطاب الرتمجة

 استداليل و  إبالغي استداليل و  إبالغي

 

3
 

- … « Si j’avais, dira-t-il, fait avance en vue de ma vie ! »4 

                                                 
 .2سورة امللك، اآلية  1

2 La royauté, 2.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 623-624. 

 .24سورة الفجر، اآلية   3
4 L’aube, 24.  



 الفصل األول: فراسة اخلطاب
 

40 

 

دليل احلسرة على ما خطاب استداليل يتضمن  .يقول: إبالغي حبقيقة البعثخطاب 
بتحضري للحياة أمري ضمنيا يُلزم خطاب . اي ليتين، قدمت، حليايت: فات من الوقت

  احلقيقية أي ما بعد املوت و البعث.
أللفاظ نظرا ل أيضا لنفس األفكارإبالغي و ضمنيا استداليل و أمري خطاب الرتمجة 

 dira-t-il, Si j’avais fait avance, en vue de, ma vie  :التالية

 اخلطاب القرآين   خطاب الرتمجة

 إبالغي و ضمنيا استداليل و أمري   إبالغي و ضمنيا استداليل و أمري  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      

Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi   d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 679.  
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 استنتاج  
 

لآليــــــــــــات الـــقرآنية الكــــــــــرمية  حقول الدالليةلل ملزدوجـــــة اللغةا يتدراسمن خالل 
 و لرتمجة معانيها من طرف بريك : 18

 تباينت عدة ألفاظ )عربية( مُتكنين من ابللغة العربية لكل آية كرمية ،
 تداليل وـــــــــــــــاالستصنيف اخلطاب القرآين حسب أنــــــــــــواع اخلطابـــــــــــــــات املعروفـــــــــة أي 

 .الغي و اإليعازيـــــاإلب األمـــــري و

 ( ظهرت عدة ألفكرميةترمجة فرنسية ملعىن آية  ابلفرنسية للمدونة ،) اظ
  )فرنسية( و أبرزت نفس التصنيف ألنواع اخلطاب األربع.

ة، بني ــــــــــــة كرميــــــــــــــــأن اخلطاب القرآين تنوع حسب كل آي ت أيضاحظال
  .اإلبالغي و اإليعازي و قد مجع بني النوعني أو أكثر األمري وتداليل و ـــــــاالس

ماثل يف خطاب الرتمجة لكل معىن آية  بينما اختلف نوع اخلطاب على املنوال امل
 كرمية.

مالحظته أيضا هو تطابق نوع اخلطاب يف اآلية الكرمية و الرتمجة  ما ميكنين
شرق الفرنسي و ذلك يف كل املدونة، و يظهر ذلك جليا يف كل ملعناها اليت اختارها املست

 جدول حتليل: تطابق بني اخلانة اليمىن و اخلانة اليسرى. 
تداليل ــــــــــــــــسا أبجنـــــــاس خطابية متنوعة من اتـــــــــإذن لنا لسانيا ملفوظ مقد   بريك

 .إبالغي و إيعازي أمــــري و و
طايب لآلايت القرآنية و الذي يعرفه  اخلعلى نفس التصنيف فكان خطاب الرتمجة 

، برهنـــــة، تبيـــــــــــــــان، إبـــــــــالغكل مسلم عن كتابه: قصص، عقيدة و شريعة أي سرد، 
 .  أحكامو  هني، أمــــــــر

           

املستشرق كان موضوعيا يف ترمجته ابلنسبة  أن حد كبري، ميكننا استنتاجإىل 
و مل يتناىف مع نوع أو أنواع اخلطاب  يف ما خيص اختيار نوع اخلطابلآلايت املدروسة 

 .لكل آية كرمية
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 ك و حممد خطايبري القرآين بني جاك ب املوضوع: املبحث الثالث
 

الشيخ اإلمام عبد القاهر كتب   دقف ،قدميا عند العرببدأ عصر اللسانيات 
ا، ــــــــــــــ"إعلم أن الكالم هو الذي يعطي العلوم منازهل: البالغة و الكالميف سياق اجلرجاين 

رها، ــــــــــدل على سرائـــــــو يو يبني مراتبها، و يكشف عن صورها، و جيين صفوف مثرها، 
و يربز مكنون ضمائرها، و به أابن هللا تعاىل اإلنسان من سائر احليوان، و نبه فيه على 

 هُ مم ل  ، عم انم سم نْ اإِل  قم لم ، خم آنم رْ القُ  مم ل  ، عم انُ مْحم الر  »عظم االمتنان، فقال عز  من قائل: 
 1 (."4-1ن مح)الر  « انم يم بـم ال

املوضوع يف ألسنية حتليل اخلطاب مهمة من حيث طبيعته و توايل عترب دراسة تُ 
مستندا إىل أب Sarfati2يصنف اللغوي سارفايت  يف هذا اإلطار ونه، وك  األفكار اليت تُ 

 :ايل املوضوعايت على النمط التايلالتو  Adamالتصنيف اللغوي آدم 
 : يبقى نفس املوضوع اثبتا دوام امللفوظ.التوايل الثابت .1
 : ينقلب ما يقال عن املوضوع إىل موضوع آخر.التوايل اخلطي .2
 : يتفرع املوضوع الرئيسي إىل مواضيع جزئية أخرى.التوايل اجملزأ أو املتفرع .3

حاول تبيان طبيعة املوضوع أُ ، ترمجة فرنسية ملعىن آية كرميةلكل  يمن خالل حتليل
للحقول املذكرة حجما(  )حىت ال تزداد بدراسة خفية )من فلسفي، ديين، علمي، طيب(

قدور أبهنا جمموعة من الكلمات اليت ترتبط داللتها ضمن الباحث  هايـُع رفاليت و الداللية
 3مفهوم حمدد.

"مسألة العالقة ألن فلسفي، ديين، علمي، طيب،سنجد حتميا تنوع طبيعة املواضيع من 
ون ـــــــــــــــــاوهلا اللغويــة تنــة جدليـــــــة قضيــــــاللغم ـــــــــخ علـــــــــــاملعىن كانت خالل اتري بني اللفظ و

                                                 
، دار الكتب العلمية، بريوت، 1البالغة يف علم البيان، حتقيق د/ عبد احلميد هنداوي، ط:اجلرجاين، أسرار   1

 .7، ص2001
2  Sarfati, G-E. (2001), Eléments d’analyse du discours, Paris, Nathan, pp.30-37.  

  .أتيت دراستها بصفة مفصلة يف الفصل الرابع 
 .302، ص 1996،  دار الفكر، دمشق، 1ط:أمحد حممد قدور، مبادئ اللسانيات ،   3
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سيما ال غريهم من أهل الفكر، كما تناوهلا علماء الدين و األدابء و الفالسفة و و
 1املسلمون منهم."

قال عنه )أي املوضوع تصنيف ما يقوله املتكلم مث ما يُ ب أيضا قومأ ،دائما ألسنيا
 (. rhèmeمث الرمي thèmeأو التيم

درس يخطايب عندما تطرق إىل ما يقوله أبعد التحليل على شكل جدول، 
 قدم يف آخر املبحث نتائج الدراسة. املوضوع القرآين ألُ 

 

2  
Comment opposez-vous un déni à Dieu, quand une fois morts Il vous a 
fait vivre, et puis vous fera mourir, et puis encore vivre, et puis que 
vous Lui serez ramenés ?3  

 املوضوع
 فلسفي: احلياة، املوت، اإلميان، هللا.

 ديين: اإلميان ابهلل، اخللق، البعث، احلشر، الكفر، العصيان.

اخللق، : مواضيع جزئية أخرى " إىلاإلميان ابهلل" : يتفرع املوضوع الرئيسيتوايل متفرع
 البعث، املوت. ترتيب من اجململ إىل املفصل. 

 

                                                 
 .285، ص )م س(أمحد حممد قدور، مبادئ اللسانيات ،   1
 .28 سورة البقرة، اآلية  2

3 La vache, 28.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 29. 
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1
 

Ceux qui achètent la vie d’ici-bas au prix de la vie dernière, point ne 
sera sur eux  allégé le tourment, pas plus qu’ils ne seront secourus.2 

 املوضوع
  فلسفي: احلياة، املوت، اإلميان، هللا.

 اإلميان ابهلل، اخللق، البعث، مآل الدنيا، عذاب اآلخرة، التائهون.ديين: 

: استحالة جزئية أخرى" إىل مواضيع شراء خاسر" : يتفرع املوضوع الرئيسيتوايل متفرع
 فهو إذن ترتيب من اجململ إىل املفصل.  ختفيف العذاب و النصر،

 

3
 

…et vraiment tu les trouves, plus que personne, cramponnés à la vie, 
plus que les associants. Tel d’entre eux souhaite se prolonger mille ans ; 
mais la longévité ne l’éloignerait pas du tourment. 
-Dieu est Clairvoyant sur leurs agissements…1 

                                                 
 .86سورة البقرة، اآلية   1

2 La vache, 86.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 37. 

 
 .96سورة البقرة، اآلية  3
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 املوضوع
 اية احلياة، فناء اإلنسان.فلسفي: احلياة، املوت، اإلميان، هللا، اخللود، هواجس هن

 ، رغبة فئة يف اخللود، مآل الدنيا، عذاب اآلخرة، التائهون.ديين: اإلميان ابهلل

 :ة أخرىـــع جزئيــــ" إىل مواضيون على احلياةـــاحملرص" : يتفرع املوضوع الرئيسيتوايل متفرع
 استحالة املفر من العذاب.  ي يف التعمري وحرص املشركني أقل درجة، األمل الومه

 ترتيب من اجململ إىل املفصل. 
 

2
 

Tu fais entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit : Tu fais sortir le 
vivant du mort et le mort du vivant ; Tu fais attribution à qui Tu veux 
sans compter ».3 

 املوضوع
 ، هللا.موته اخللق و املوت،احلياة،  فلسفي:

 املوت. ،الظواهر الطبيعية، احلياة :و طيب علمي

 عطاؤه(   و جل )قدرته صفات هللا عز وموته و بصفة عامة  ديين: اخللق و

 . : املوت" إىل موضوع جزئياخللق" : يتفرع املوضوع الرئيسيتوايل متفرع

                                                                                                                                      
1 La vache, 96.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 38.  

 .27سورة آل عمران، اآلية   2
3 La famille de ‘Imrân, 27.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 73. 
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 ترتيب من اجململ إىل املفصل. 
 

1 

Alors, qu’ils combattent sur le chemin de Dieu, ceux qui achètent la vie 
dernière au prix de celle d’ici-bas ! Car combattre sur le chemin de 
Dieu, c’est obtenir ou mort ou victoire : dans les deux cas Nous lui 
vaudrons un salaire magnifique.2  

 املوضوع
 اآلخرة، قيمة احلياة، هللا، أجر العمل و التضحية.فلسفي: الدنيا و 

 أجره العظيم. اآلخرة،  قيمة احلياة، األمر ابجلهاد يف سبيل هللا و : الدنيا وديين

 . : األجر العظيم" إىل موضوع جزئياجلهاد" : يتفرع املوضوع الرئيسيمتفرع توايل
 ترتيب من اجململ إىل املفصل.

 

3
 

ils rediraient : « Il n’y a que ceci : notre vie d’ici-bas. Nous ne serons 
ressuscités ».4 

                                                 

  سورة النساء، اآلية 1.74 
2 Les femmes, 74. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 106. 

 .29سورة األنعام، اآلية   3
4 Les troupeaux, 29.  
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 املوضوع
 احلياة بعد املوت. فلسفي:

 : الكفر ابلبعث و ابآلخرة.ديين

. فهو : نفي البعث" إىل موضوع جزئياحلياة واحدة" : يتفرع املوضوع الرئيسيتوايل متفرع
 إذن ترتيب من اجململ إىل املفصل.

 

1
 

Vous qui croyez, qu’aviez-vous, quand il vous fut dit de vous mobiliser 
sur le chemin de Dieu, à traîner sur place ? 
Etait-ce par contentement de la vie d’ici-bas, de préférence à la vie 
dernière ? Mais la jouissance de la vie d’ici-bas, par rapport à la vie 
dernière, est si peu de chose !2  

 املوضوع
 فلسفي: احلياة، املوت وما بعدها.

 اجلهاد. : هوان الدنيا، حقيقة اإلميان وديين

هوان الدنيا. ترتيب من  :" إىل موضوع جزئيهاد"اجل : يتفرع املوضوع الرئيسيرعتوايل متف
 اجململ إىل املفصل.

                                                                                                                                      

Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 144. 

 .38سورة التوبة، اآلية   1
2 Le repentir ou la dénonciation, 38.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 203. 
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 1
 

qui effectue l’œuvre salutaire, fût-il mâle ou femelle, s’il est croyant, 
Nous lui ferons vivre une vie bonne : oh ! Nous les rétribuerons d’un 
salaire plus beau que ce qu’ils faisaient…2 

 املوضوع

 فلسفي: اإلميان، العمل الصاحل، احلياة الطيبة، العدالة اإلهلية، األخالق.

 ثواب العمل الصاحل، البعث. : اإلميان ابهلل،ديين

ثواب، العدالة : ال" إىل مواضيع جزئيةالعمل الصاحل" : يتفرع املوضوع الرئيسيتوايل متفرع
 اإلهلية، اإلميان ابهلل. ترتيب من اجململ إىل املفصل. 

 

3
 

Alors Nous t’aurions fait goûter double (supplice) en cette vie, et double 
dans la mort, sans espoir de trouver contre Nous de secourant4 
 

                                                 
 .97سورة النحل، اآلية   1

2 Les abeilles, 97.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp.  288-289.  

 .75سورة اإلسراء، اآلية   3
4 Le trajet nocturne ou les fils d’Israël, 75. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 302.  
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 املوضوع
 فلسفي: احلياة، املوت، البعث، عذاب املوت و اآلخرة.

 ديين: البعث، عذاب املوت و اآلخرة.

عذاب املوت، عذاب : " إىل مواضيع جزئيةالعذاب" : يتفرع املوضوع الرئيسيتوايل متفرع
 اآلخرة. فهو إذن ترتيب من اجململ إىل املفصل.  

 

1
 

  -C’est Lui qui vous a fait vivre, et puis vous fera mourir, et enfin vous 
fera revivre 
  -Mais l’homme est plein d’ingratitude…2 

 املوضوع
 خبالقه، اجلحود.احلياة، املوت، البعث، عالقة اإلنسان  فلسفي:

 ديين: جهل اإلنسان.

عالقة اإلنسان خبالقه، : " إىل مواضيع جزئيةالبعث" : يتفرع املوضوع الرئيسيتوايل متفرع
 جحود و جهل اإلنسان. ترتيب من اجململ إىل املفصل.

 

3
 

                                                 
 .66سورة احلج، اآلية   1

2 Le pèlerinage, 66.      
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 359. 

 .37سورة املؤمنون، اآلية   3
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il n’y a que notre vie d’ici-bas : mourir comme nous vivons ; être 
ressuscités, que non pas !1 

 املوضوع
 احلياة، املوت، البعث، هللا. فلسفي:

 ، الكفر ابحلياة بعد املوت.البعث املوت، : احلياة،ديين

املوت،  احلياة،" إىل مواضيع جزئية: احلياة الدنيا" : يتفرع املوضوع الرئيسيتوايل متفرع
 البعث. ترتيب من اجململ إىل املفصل.

 

2
 

Il fait sortir le vivant du mort, Il fait sortir le mort du vivant, Il fait vivre 
la terre après sa mort : ainsi vous  fera-t-on sortir.3 

 املوضوع
 : احلياة، املوت، البعث، اخللق، هللا.فلسفي

 : اإلميان ابهلل.ديين

ابهلل. ترتيب من اإلميان : " إىل موضوع جزئيالبعث" : يتفرع املوضوع الرئيسيتوايل متفرع
 اجململ إىل املفصل.

 

                                                 
1 Les croyants, 37.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 364. 

 . 19سورة الروم، اآلية   2
3 Rome, 19.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 433. 
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1
 

ainsi donc, suis la trace de la miséricorde de Dieu, comme Il fait vivre la 
terre après sa mort : Celui-là fait assurément revivre les morts. 
-Dieu est Omnipotent.2 

 املوضوع
 : احلياة، املوت، اإلميان، هللا.فلسفي

 صفات هللا، اإلميان ابهلل.: ديين

صفات هللا، : مواضيع جزئية إىل "اإلميان ابهلل" : يتفرع املوضوع الرئيسيتوايل متفرع
 البعث. ترتيب من اجململ إىل املفصل. 

 

 3
 

il Nous applique une semblance, il oublie d’avoir été créé, disant : 
« Qui fera vivre des os une fois désagrégés ? »4 

                                                 
 . 50سورة الروم، اآلية   1

2 Rome, 50.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 437. 

 .78سورة يس، اآلية   3
4 Yâsîn, 78. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 476. 
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 املوضوع
 بعثه. خلقة و : احلياة، املوت، البعث، العقل، اإلنسان وفلسفي

 البعث، الكفر.: اإلميان ابهلل، ديين

الكفر، اإلميان ابهلل، : مواضيع جزئية" إىل البعث" : يتفرع املوضوع الرئيسيتوايل متفرع
 العقل. ترتيب من اجململ إىل املفصل.

 

1
 

ils disent : « Seigneur, Tu nous a fait vivre deux fois, et deux fois 
mourir. Nous confessons nos fautes. Y a-t-il un chemin pour sortir ? »2 

 املوضوع
 : احلياة، املوت، اخلطيئة، النجاة.فلسفي

 ديين: البعث، الذنوب، التوبة.

البعث،  :" إىل مواضيع جزئيةاحلياة و املوت" : يتفرع املوضوع الرئيسيتوايل متفرع
  الذنوب، التوبة. فهو إذن ترتيب من اجململ إىل املفصل.

 

                                                 
 .11سورة غافر، اآلية   1

2 Le croyant ou  l’indulgent, 11.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 504. 
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1
 

Ils disent aussi : « Nous n’avons à nous que cette vie d’ici-bas, pour 
vivre et mourir. Seul le temps nous anéantit ». Mais de cela ils n’ont 
aucune science : ils se bornent à conjecturer  2  

 املوضوع
 : احلياة، املوت، البعث، الزمن، العلم.فلسفي

 : اإلميان ابهلل، البعث.ديين

الزمن، احلياة، : اضيع جزئية" إىل مو اإلميان ابهلل" : يتفرع املوضوع الرئيسيتوايل متفرع
 املوت. ترتيب من اجململ إىل املفصل.

 

3
 

Lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l’épreuve : qui 
d’entre vous serait mieux-agissant ?...  
-Il est le Tout-Puissant, le Tout pardon.4 

                                                 
 .24سورة اجلاثية، اآلية   1

2 Assise sur les talons, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 542. 

 .2سورة امللك، اآلية  3
4 La royauté, 2.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 623-624. 
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 املوضوع
 : احلياة، املوت، االجتهاد، البعث.فلسفي

 : االبتالء، صفات هللا، االجتهاد يف العمل للنجاح.ديين

صفات هللا، االجتهاد : " إىل مواضيع جزئيةاالبتالء" : يتفرع املوضوع الرئيسيتوايل متفرع
 يف العمل للنجاح. ترتيب من اجململ إىل املفصل.   

 

1
 

- … « Si j’avais, dira-t-il, fait avance en vue de ma vie ! »2 

 املوضوع
 : احلياة، التحضري، اجملهول، املستقبل.فلسفي

 : احلياة، البعث، العمل لآلخرة. ديين

احلياة" بقي اثبتا طوال امللفوظ و إن تـ ن وع بني التحضري توايل اثبت ألن نفس املوضوع "
 و املستقبل و البعث و العمل لآلخرة.

 
 
 

  

                                                 
 .24سورة الفجر، اآلية   1

2 L’aube, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 679.  
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ستنتج أن التوايل املوضوعايت ورد أبعد دراسة كل اجلداول والقيام بعملية التحليل، 
جاء االستثناء يف  املتفرع، أي من العام إىل اخلاص.يف أغلبية ترمجة بريك على النمط 

 .لعدم تطور املوضوع توايل اثبتاال برزحيث الفجر( من سورة  24ترمجة واحدة )اآلية 
من "بنية داللية تصب فيها جمموعة  :حممد خطايب موضوع اخلطاب أبنهعرف يُ 

اآلايت بتضافر مستمر عرب متواليات قد تطول أو تقصر حسب ما يتطلبه اخلطاب من 
إجياز أو إطناب، أو شرح و متطيط...إخل، لكن ينبغي التنبيه إىل أن املفسرين مل يشريوا 
إىل وجود "موضوع خطايب" هبذه الصيغة، ولكن حتليالهتم وتفسرياهتم تكشف عن وجود 

 : يستدل خطايب مبفسرين جليـــــلني و1هنم وهم ميارسون التفسري."مثل هذا املفهوم يف أذها
على األقل  -و الذي "كان يتصور النص القرآين : اإلمام حممد فخر الدين الرازيأوهلا

 .2موضوعات خطابية مرتبة بطريقة مقصودة" -سورة البقرة
والذي  تونسي: ينتمي إىل حقبة زمنية أقرب منا و هو الشيخ ابن عاشور الاثنيهما و

 3يقدم السورة يف إطار موضوعي عام ابإلضافة إىل موضوعات صغرى فرعية.
ام إىل الفرعي ــــــــــــرمي من العـــــــــبعبارة أخرى، ورد ترتيب املوضوعات يف القرآن الك 

 و جاء تنظيمها من العام إىل اخلاص. 
إلبراز ما تبني لإلمام  أما يف ما خيص تنظيم اخلطاب فيستند خطايب إىل الرازي

وإىل  4منذ قرون و يصرح "أن اخلطاب القرآين حتكمه عالقة العام /اخلاص كموضوعات"
ال ــــــــــــــــــــة اإلمجـــــــــــــــــالذي يرى "أن القرآن الكرمي كله تنظمه عالق و وطيــــــــــاإلمام السي

                                                 
، 2006البيضاء، ، املركز الثقايف العريب، الدار 2حممد خطايب، لسانيات النص، مدخل إىل انسجام النص، ط: 1

 .180ص 
  الغيب(. )مفاتيح الكبري التفسريُيسمى تفسريه 
 .180، ص )م س(حممد خطايب، لسانيات النص، مدخل إىل انسجام النص،  2
  والتنوير. التحريرُيسمى تفسريه 
 .181، ص )م س(حممد خطايب، لسانيات النص، مدخل إىل انسجام النص،  3
 .181صمرجع نفسه،  4
 م جالل الدين احمللي بتفسري القرآن الكرمي من أول سورة الكهف إىل آخر سورة الناس وتويف قبل هنايته من قا

 ذلك اشتهر عملهما بتفسري اجلاللني.بتفسري الفاحتة، فعقبه جالل الدين السيوطي لُيتم ما تبقى، و 
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له آايت أخرى واردة يف فص  سابقة إمجاال تُ التفصيل، حبيث تعد آايت واردة يف سورة  و
سورة أو سور الحقة، بل يرى أن بعض السور يف جمموعها تفصيل آلية أو آيتني وردات 

هي أن القرآن   يف سورة متقدمة" )...( مربهنا "مقولة مشتهرة لدى العلماء املسلمني و
 1كالكلمة الواحدة يفسر بعضه بعضا."

ترتيب القرآن "على حنو خمصوص خمالف للرتتيب يواصل خطايب اكتشافه ليظهر 
:  منو النص من اجململ إىل ضعا للمصادفة، بل حيكم فيه مبدآنالزمين مل يكن أمرا خا

 2مبدأ االنسجام، أي رفع التناقض." من العموم إىل اخلصوص، و املفصل و
"أن النص خطايب لقد س ب ق  اإلماُم الشاطيب اإلمام  السيوطي يف هذا اإلطار كما أشار إليه

القرآين يتدرج من اجململ إىل املفصل ومن العموم إىل اخلصوص ومن املطلق إىل املقيد، 
 3موسعا العالقة األوىل لتنسحب على النص القرآين واألحاديث الشريفة."

 األدب العريب إنتاجمستشرق فرنسي أن القرآن الكرمي  Miquelميكال  زعمي 
  ني آخرينمستشرقك  اء مؤلفيه أو نوع التأليف، انفيادون أن حيدد اسم مؤلفه أو أمس

جيب يف هناية التحليل إال أنه حيلل حمتواه ليصرح "جل ز و ــــــــــبذلك قدسية كالم هللا ع
ه ــــــــــــــتقدير نتائجه و اتبعيات احلدث القرآين إمجاليا و  Blachèreسميه بالشريتقييم، ما يُ 

 4".و اهلامة إمجاال أيضارة ــــــــــــــاملعتب
 
 
 
 
 

                                                 
 .883، 387، ص )م س(حممد خطايب، لسانيات النص، مدخل إىل انسجام النص،   1
 .388ص مرجع نفسه،   2
 .388 صمرجع نفسه،  3 
  تطرق إليهم يف رساليتأس. 

4 Miquel, A. (1981), La littérature arabe. (3ème édition), Paris, PUF, p. 13. 
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 استنتاج  
حقول الداللية ابللغة الفرنسية اليت حتتضنها كل ترمجة فرنسية إن الدراسة اخلفية لل

 ملعىن آية كرمية مسحت يل بتصنيف موضوعي )داخل املدونة( على النمط التايل:
 اهيم الفلسفية ــــعلى األلفاظ و املفخطاب الرتمجة : لتوفر فلسفي

 و املفاهيم الفلسفية )العربية( التالية: األلفاظ )الفرنسية( و املرتمجة إىل 

عذاب املوت و اآلخرة،  ا و اآلخرة، قيمة احلياة،ــــاة، املوت، البعث، الدنياحلي -
 .الزمن، اخللود، العلم، اجملهول، املستقبل

 .اإلميان ابهلل، العدالة اإلهلية، هللا، اإلميان -
 .املوت و ما بعدهاحلياة بعد املوت، موته،  اخللق، اخللق و -
اإلنسان و خلقه و بعثه، فناء اإلنسان، األخالق، عالقة اإلنسان خبالقه،  -

اجلحود، العقل، اخلطيئة، النجاة، االجتهاد، التحضري، أجر العمل و التضحية، العمل 
 العمل الصاحل.الصاحل، احلياة الطيبة، هواجس هناية احلياة،  ثواب 

 الدينية )الفرنسية( و املرتمجة ى األلفاظ و املفاهيم عل املدونة: لتوفر ديين
 إىل األلفاظ و املفاهيم الدينية )العربية( التالية: 

ة املوت، البعث، الكفر ابحلياة بعد املوت، احلشر، مآل الدنيا،  قيم احلياة، -
 .ابلبعث و ابآلخرة، عذاب املوت و اآلخرةاآلخرة، الكفر احلياة، عذاب اآلخرة، الدنيا و 

 .ه وعطاؤه(، حقيقة اإلميان و اجلهادـات هللا عز وجل )قدرتـان ابهلل، صفــــاإلمي -
 .اخللق، اخللق و موته -
جهل اإلنسان، التائهون، الكفر، العصيان، رغبة فئة يف اخللود، األمر ابجلهاد  -

الدنيا، االبتالء، الذنوب، التوبة، االجتهاد يف العمل يف سبيــــل هللا و أجره العظيم، هوان 
 للنجاح، العمل لآلخرة.

 و مفاهيم علميةألفاظ  خطاب الرتمجةلوجود داخل  :و طيب علمي-
الطبية )العربية( التالية: -و املفاهيم العلميةاأللفاظ طبية )ابلفرنسية( واليت ترمجتها إىل 

 املوت، الظواهر الطبيعية. احلياة،
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ن ترمجة بريك )يف إطار املدونة( وافقت التنوع املوضوعي القرآين، إميكنين القول 
 وفية للمواضيع يف ذات اآلايتو طيب، و هي تكون بذلك  علميمن فلسفي، ديين، 

 من كتـاب هللا عز و جل.املختارة  18
 

اإلميـــــان " و "ــــــــــــــاسرشراء خــــتنوعت املواضيــــــــــــع الرئيسيــة يف كل املـــــــدونة من "
العمل " و"احلياة واحـــــــــــــــدة"اخللق" و " و "احملرصـــون على احلياة" و "اجلـهاد" و "ابهلل

" احلياة و املوت"اإلميان ابهلل" و "احلياة الدنيا" و" و "البعث" و "العـذاب" و "الصـــــــــــــــــاحل
 ".البعث"اإلميان ابهلل" و "احلياة". تكرر بعضها مثل "و " االبتـــــــــالءو "

جاء التوايل املضوعايت متفرعا، النقسام جل  هذه املواضيع الرئيسية إىل مواضيع 
برتتيب مو حد من اجململ إىل جزئية أخرى أو إىل موضوع جزئي وحيد و جاءت كلها 

طوال ترمجة معىن اآلية  احلياة"توايل اثبت ملوضوع "صل، ابستثناء ملفوظ واحد باملف  
 من سورة الفجر. 24الكرمية 

 
ميكنين القول أن ترمجة جاك بريك )يف إطار املدونة( وافقت التنوع املوضوعي 

التسلسل املوضوعايت القرآين، و طيب و مل ختالف  علميالقرآين، من فلسفي، ديين، 
ــطلق إىل املــــقيد، كما متدرجة من اجململ إىل املفصل و من العموم إىل اخلصوص و من املـ

أقر ه املــــــفسرون األربـــــع و ابلتايل كانت ابلنسبة لآلايت املدروسة على نفس املنوال يف  
 كتاب هللا عز و جل.
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   املنطق إثباهتا بني األدلة و و الفرضية :ملبحث الرابعا
 

 2،امسيـــــــــــــالق ابن عاشور،كل من تفسري   إىل 1ك يف عملهري ب نداست
 5،تفسري األلوسي إىل و بدون انقطاع مستمرة يف إطار قراءة 4الزخمشري 3،ربيــــــــــالط

 7،سيد قطب 6،تفسري حممد عزت دروازى احتاج إىلمتواصلة  و  يف استشاراتالرازي 
  مضبوطة، استشارات يف إطار 11و الثعاليب 10الشنقيطي 9،الشعراوي 8،الصابوين

                                                 
1Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 797. 

 
 

2  التأويل. حماسنُيسمى تفسريه 
 

 
3  البيان. جامعُيسمى تفسريه 
 

 
4 الكشاف.ُيسمى تفسريه 
 

 
5  املعاين. روحُيسمى تفسريه 
 

 
6  التفسري احلديث.ُيسمى تفسريه 
 

 
7  القرآن. ظالل يفُيسمى تفسريه 
 

 
8  التفاسري. صفوةُيسمى تفسريه 
 

 
9  القرآن. تفسري من املختارُيسمى تفسريه 
 

 
10  البيان. أضواءُيسمى تفسريه 

 

 
11  احلسان. اجلواهرُيسمى تفسريه 
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ابملرتجم إىل الفرنسية ملعاين القرآن  و  Blachèreاستعان بصديقه املستشرق بالشري كما
 . سبقعميد مسجد ابريس األ 1محزة أبو بكر الشيخ الكرمي اجلزائري

 
 عمال أبلسنية حتليل اخلطاب، فسيكون رابع مبحث دراسة املقاييس التالية:

 استدالله.املتلفظ و يو د الفرضية هي ما يفرتضه  .1

 األدلة أو بياانت اإلثبات هي كل الوسائل االستداللية لربهنة الفرضية. .2

 الصالت املنطقية. .3

على  سدراسة كل هذه املقايي تلتسهيل القراءة، التحليل و االستنتاج جعل
 حىت ال تزداد الرسالة حجما.اآلية الكرمية،  كل ترمجة و أبقيتشكل جداول ل

لتايل الرتابط املنطقي لكل ترمجة و اب بتقدير ستسمح دراسة هذه املقاييس
 عمل املستشرق. فرصة إضافية لتقييم ستمنحين

 

2  
Comment opposez-vous un déni à Dieu, quand une fois morts Il vous a 
fait vivre, et puis vous fera mourir, et puis encore vivre, et puis que 
vous Lui serez ramenés ?3  

                                                 
1 Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 15.  

 
 .28اآلية سورة البقرة،    2

3 La vache, 28.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 29. 
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 الفرضية اإلثبات تاألدلة أو بياان الصالت املنطقية

 زمن، استفهام، توال، شرح،
 تعجب، تضاد.

البعث،  احلياة، املوت، هللا، خلق
 عظمة هللا.

إثبات حقيقة 
 البعث.

 

1
 

Ceux qui achètent la vie d’ici-bas au prix de la vie dernière, point ne 
sera sur eux  allégé le tourment, pas plus qu’ils ne seront secourus.2 

 الفرضية اإلثبات تاألدلة أو بياان الصالت املنطقية

 عاقبة الكفر. إبراز حتمية عقاب هللا و عدم جناة التائهني.  سبب، نتيجة، توال

 

3
 

…et vraiment tu les trouves, plus que personne, cramponnés à la vie, 
plus que les associants. Tel d’entre eux souhaite se prolonger mille ans ; 
mais la longévité ne l’éloignerait pas du tourment. 

                                                 
 .86سورة البقرة، اآلية   1

2 La vache, 86.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 37. 

 
 .96، اآلية سورة البقرة  3
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-Dieu est Clairvoyant sur leurs agissements…1 
 

 الفرضية اإلثبات تاألدلة أو بياان الصالت املنطقية

مقارنة، تضاد، شرط، 
 .استنتاج، نفي

متين هؤالء اهلروب من عقاب 
 هللا و اخللود.

 عظمة هللا عز وجل.

تبيان مآل الدنيا و حتمية 
 عذاب اآلخرة.

2
 

Tu fais entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit : Tu fais sortir le 
vivant du mort et le mort du vivant ; Tu fais attribution à qui Tu veux 
sans compter ».3 

 الفرضية اإلثبات تاألدلة أو بياان الصالت املنطقية

تشبيه قياس، تعاقب، 
موازاة(، تعداد، زمن، )

 .استنتاج

ار  ــــــــــــهـتبيان ظاهرة تناوب الليل و الن -
 و تكاملهما  كتعاقب احلياة و املوت. 

 رية.امليت واحلي على نفس الوت -

 ب شرح تعــــــــــــــاق
تكاملية احلياة  و
 املوت. و

 

 

                                                 
1 La vache, 96.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 38.  

 .27سورة آل عمران، اآلية   2
3 La famille de ‘Imrân, 27.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 73. 
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1 

Alors, qu’ils combattent sur le chemin de Dieu, ceux qui achètent la vie 
dernière au prix de celle d’ici-bas ! Car combattre sur le chemin de 
Dieu, c’est obtenir ou mort ou victoire : dans les deux cas Nous lui 
vaudrons un salaire magnifique.2  

 الفرضية اإلثبات تاألدلة أو بياان الصالت املنطقية

 بيان نتيجة اجلهاد يف الدنيا  شرح. زمن، استنتاج، أمر،
 أجره يف اآلخرة. و

 اد ــإخبار املسلمني أبمهية اجله
 آلخرة على الدنيا.أولوية او 

 

 

3
 

ils rediraient : « Il n’y a que ceci : notre vie d’ici-bas. Nous ne serons 
ressuscités ».4 

 الفرضية اإلثبات تاألدلة أو بياان الصالت املنطقية

تشكيك الكافرين يف مسألة  نتيجة، خالصة.
 البعث.

إثبات احلياة بعد املوت و إبراز 
 مفهوم البعث.

                                                 

  سورة النساء، اآلية 1.74 
2 Les femmes, 74. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 106. 

 .29سورة األنعام، اآلية   3
4 Les troupeaux, 29.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 144. 
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1
 

Vous qui croyez, qu’aviez-vous, quand il vous fut dit de vous mobiliser 
sur le chemin de Dieu, à traîner sur place ? 
Etait-ce par contentement de la vie d’ici-bas, de préférence à la vie 
dernière ? Mais la jouissance de la vie d’ici-bas, par rapport à la vie 
dernière, est si peu de chose !2  
 

 الفرضية اإلثبات تأو بيااناألدلة  الصالت املنطقية

استنتاج، استجواب، أتنيب، 
 إثبات، زمن، مكان.

الدعوة إىل عدم تفضيل 
 الدنيا عن اآلخرة.

إثبات فرض اجلهاد على 
 املسلمني.

 

 

3
 

                                                 
 .38اآلية سورة التوبة،   1

2 Le repentir ou la dénonciation, 38.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 203. 

 .97سورة النحل، اآلية   3
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qui effectue l’œuvre salutaire, fût-il mâle ou femelle, s’il est croyant, 
Nous lui ferons vivre une vie bonne : oh ! Nous les rétribuerons d’un 
salaire plus beau que ce qu’ils faisaient…1 

 الفرضية اإلثبات تاألدلة أو بياان الصالت املنطقية

شرط، نتيجة، 
 تشبيه، تعجب.

منطق لكل عمل أجر، العاقبة خري يف 
 و ظفر املؤمنني و املؤمنات. اآلخرة

العمل  إثبات أجر اإلميان و
 الصاحل يف الدنيا واآلخرة.

2
 

Alors Nous t’aurions fait goûter double (supplice) en cette vie, et double 
dans la mort, sans espoir de trouver contre Nous de secourant3 

 الفرضية اإلثبات تاألدلة أو بياان الصالت املنطقية

شرط أو فرضية، 
 نتيجة، تضاد.

العقاب يف الدنيا و يف حتمية 
 اآلخرة.

إثبات استحالة اهلروب من عقاب 
 هللا يف الدنيا و يف اآلخرة.

 

1
 

                                                 
1 Les abeilles, 97.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp.  288-289. 

 .75سورة اإلسراء، اآلية   2
3 Le trajet nocturne ou les fils d’Israël, 75. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 302.  
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  -C’est Lui qui vous a fait vivre, et puis vous fera mourir, et enfin vous 
fera revivre 
  -Mais l’homme est plein d’ingratitude…2 
 
 
 

 الفرضية اإلثبات تبيااناألدلة أو  الصالت املنطقية

زمن، شرح، انتقال، نتيجة، تضاد، 
 .إيضاح

النعم اإلهلية و جحود 
 اإلنسان.

إبراز جحود 
 اإلنسان.

 

3
 

il n’y a que notre vie d’ici-bas : mourir comme nous vivons ; être 
ressuscités, que non pas !4 

 الفرضية اإلثبات تاألدلة أو بياان الصالت املنطقية

تشبيه، اعرتاض، 
 زمن، رفض.

إصرار الكفار على وجود حياة 
 واحدة اليت يعيشوهنا يف احلال.

اقتناعهم مبوت   عدم اعتقادهم و

إيضاح خطأ الكفار يف نفيهم 
 احلياة بعد املوت. للبعث و

                                                                                                                                      
 .66سورة احلج، اآلية   1

2 Le pèlerinage, 66.      
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 359. 

 .37سورة املؤمنون، اآلية   3
 
4 Les croyants, 37.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 364. 
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 ابلبعث. كاحلياة و
 

 

1
 

Il fait sortir le vivant du mort, Il fait sortir le mort du vivant, Il fait vivre 
la terre après sa mort : ainsi vous  fera-t-on sortir.2 
 الفرضية اإلثبات تاألدلة أو بياان الصالت املنطقية

، شرح، توال، تدرج
 تشبيه.

قدرة هللا على إخراج امليت من احلي 
 والعكس  كقدرته على إحياء األرض 

 و على البعث.

إثبات القدرة اإلهلية يف 
 اخللق واحلياة و املوت.

 

3
 

ainsi donc, suis la trace de la miséricorde de Dieu, comme Il fait vivre la 
terre après sa mort : Celui-là fait assurément revivre les morts. 
-Dieu est Omnipotent.4 

                                                 
 . 19سورة الروم، اآلية   1

2 Rome, 19.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 433. 

 
 .50اآلية ، سورة الروم  3

4 Rome, 50.  
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 الفرضية اإلثبات تاألدلة أو بياان الصالت املنطقية

 نتيجة، تشبيه،
 زمن، إثبات.

إحياء األرض بعد موهتا، 
 يشبهها إبحياء املوتى.

إثبات القدرة و الرمحة اإلهلية من  
 خالل احلياة و املوت.

 

 

1
 

il Nous applique une semblance, il oublie d’avoir été créé, disant : 
« Qui fera vivre des os une fois désagrégés ? »2 

 الفرضية اإلثبات تاألدلة أو بياان الصالت املنطقية

 تضاد، تشبيه، استفهام،
 مقارنة، زمن، استنتاج.

م ــــــــــــنسيان الكفار كيفية خلقه
 إنكارهم عودة احلياة إىل املوتى.و 

إثبات ربوبية هللا يف 
 خلقه و يف بعثه.

 

3
 

ils disent : « Seigneur, Tu nous a fait vivre deux fois, et deux fois 
mourir. Nous confessons nos fautes. Y a-t-il un chemin pour sortir ? »1 

                                                                                                                                      

Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 437. 

 .78سورة يس، اآلية   1
2 Yâsîn, 78. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 476. 

 
 .11سورة غافر، اآلية   3
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 الفرضية اإلثبات تاألدلة أو بياان الصالت املنطقية

هدف، ، توال استفهام،
 زمن.

 ة ـــــابملوت و ابلتوب ،االعرتاف ابحلياة
 البحث عن النجاة. و

إبراز واجب التوبة 
 واالستغفار.

 

2
 

Ils disent aussi : « Nous n’avons à nous que cette vie d’ici-bas, pour 
vivre et mourir. Seul le temps nous anéantit ». Mais de cela ils n’ont 
aucune science : ils se bornent à conjecturer  3  

 الفرضية اإلثبات تاألدلة أو بياان الصالت املنطقية

استنتاج، تربير، سبب، زمن، 
 مجع، تضاد.

كفار للبعث واعتقادهم أن الزمن الإنكار 
 هو سبب االنداثر.

إبراز  جهل 
 الكفار.

 

 

                                                                                                                                      
1 Le croyant ou  l’indulgent, 11.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 504. 

 
 .24سورة اجلاثية، اآلية   2

3 Assise sur les talons, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 542. 
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1
 

Lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l’épreuve : qui 
d’entre vous serait mieux-agissant ?...  
-Il est le Tout-Puissant, le Tout pardon.2 
 

 الفرضية اإلثبات تاألدلة أو بياان الصالت املنطقية

تربير، سبب، زمن، 
 استنتاج، هدف.

أمهية االبتالء و التكليف )سبب 
 خلق هللا للحياة واملوت(.

 أمهية إتقان العمل.

إثبات واجب التنافس   يف 
 العمل الصاحل.

 

 

3
 

- … « Si j’avais, dira-t-il, fait avance en vue de ma vie ! »4 

 الفرضية اإلثبات تاألدلة أو بياان الصالت املنطقية

ندم اإلنسان على عدم حتضري  افرتاض. العمل  وجوب التحضري و
                                                 

 .2 سورة امللك، اآلية 1
2 La royauté, 2.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 623-624. 

 .24سورة الفجر، اآلية   3
4 L’aube, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 679.  
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 الصاحل. حياة اآلخرة.
 

 

 

 

 

مل أستطع لضيق الصفحة إضافة خانة رابعة يف كل جدول حتليل، أُقي م هبا درجة 
 احتماالت: كبرية، متوسطة، منعدمة. 3، جاعلة هلا الرتابط املنطقي لكل ترمجة

حىت تسهل الدراسة، وضعت يف هناية املبحث جدوال جامعا يف خانتني، تقابل  
 .  الرتابط املنطقيترمجة بريك ملعىن اآلية درجة  18كل واحدة من 

 
 

 لنالحظ اجلدول املوايل و درجة الرتابط املنطقي لكل ترمجة معىن اآلية:
 

 درجة الرتابط املنطقي     ترمجة معىن اآلية 
 كبرية 28البقرة 
 كبرية 86البقرة 
 كبرية 96البقرة 

 كبرية 27آل عمران 
 كبرية 74النساء 
 كبرية 29األنعام 
38التوبة   كبرية 
 كبرية 97 النحل

 كبرية 75اإلسراء 
 كبرية 66احلج 

 كبرية 37املؤمنون 
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 كبرية 19الروم 
 كبرية 50الروم 
 كبرية 78يس 
 كبرية 11غافر 
 كبرية 24اجلاثية 
 كبرية 2امللك 
 كبرية 24الفجر 

     

قنا يف اجلدول، جند أن كل اخلاانت على يساره مل تتغري، ألن تقديري إذا دق    
 كان مبستوى الكبري.   الرتابط املنطقيلدرجة 

 استنتاج
 

يف إطار  مقاييس 3 تدرسملعرفة مدى موضوعية و منطق املستشرق بريك، 
 هتتم أساسا مبنطق اللغة. ألسنية حتليل اخلطاب 
 ، جيب حتما التدقيق يف:الرتابط املنطقي لكل ترمجةفإذن لدراسة 

   حينما ترجم معىن كل آية كرمية،  و د استداللهستشرق و املالفرضية و هي ما افرتضه
 .وقد تنوعت يف كل املدونة لكنها خدمت إشكالية الرسالة

  لربهنة اليت جلأ إليها بريك هي كل الوسائل االستداللية و األدلة أو بياانت اإلثبات
 .يف كل املدونة و اليت يف صبت يف نفس املوضوع الفرضية

 من سورة  24العديدة و املناسبة لكل حالة، ففي ترمجة اآلية  الصالت املنطقية
 بياانت اإلثبات" و الصاحلوجوب التحضري و العمل الفجر مثال، يربز بريك فرضية "

ابللفظ الفرنسي  فرتاضهو ا  ".ندم اإلنسان على عدم حتضري حياة اآلخرةلديه هي "
"Si مواتية بني الفرضية و األدلة.  منطقية ةصل" و 
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تنوع الصالت املنطقية )بني زمن، استفهام، توال، شرح، تعجب، من خالل 
اس، تعاقب، تشبيه أو موازاة، تعداد، تضاد، سبب، نتيجة، مقارنة، استنتاج، نفي، قي

خالصة، استجواب، أتنيب، إثبات، مكان، شرط أو فرضية، انتقال، إيضاح، اعرتاض، 
درجة الرتابط أن  أيضا استنتاج ميكنينرفض، تدرج، إثبات، تربير، هدف و افرتاض(، 
 فرنسية. اآلايت الكرمية إىل المعىن املنطقي كانت كبرية لكل ترمجة اختذها بريك لنقل 

 
درس نظرية بن نيب يف  حينما ،دراجييتبني لنا أنه يف ذلك مل يبتعد عن 

التفسري: "مل يفسر بن نيب اآلية على طريقة املفسرين الذين وقفوا مع الدالالت اللغوية 
أللفاظ اآلية، تراكيبها، واآلاثر املروية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه 

إلسالمية يف ربطه بواقع األمة ا والتابعني)...(، ولكنه ر ك ز على حمتوى اآلية املنطقي، و
  1هذا العصر )التحديد الزمين(".

لتبيان مدى حرص  املفكر اجلزائري على "ربط التفسري حبركية عامل  دراجي فمث أضا
 .2األفكار يف العامل"

 
املستشرق كان إىل حد كبري، منطقيا يف  ي تبني  لنا يف هذه املرحلة من البحث أن      

 ترمجته ابلنسبة لآلايت املدروسة.
 
 
 
 

                                                 

  .أستاذ التفسري و علوم القرآن جبامعة اجلزائر   
حممد دراجي، معامل منهج حضاري يف تفسري القرآن الكرمي عند األستاذ مالك بن نيب و الشيخ حممد الغزايل،   1

 .65، ص 2002اجلزائر، غ للنشر والتوزيع، ، دار البال1ط: 
 .59مرجع نفسه، ص  2
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 ترمجات معاين القرآن الكرمي  خلامس:املبحث ا
 صعوبة املهمة و حاجة الدعوةبني 

 

 
 و احلقول املعرفية ماهية الرتمجةاملطلب األول: 

على أهنا عملية حتويل إنتاج كالمي يف إحدى اللغات إىل  1رف بوخامت الرتمجةيـُع  
ىن ـــــــــــعامللى ـــــــــــــإنتاج كالمي يف لغة أخرى مع احملافظة على اجلانب املضمون الثابت أي ع

  2هي: و أنواع الرتمجة
 الرتمجة التحريرية. -1
 الرتمجة الشفوية للنص الشفوي. -2
 التحريري(.الرتمجة الشفوية التحريرية ) للنص  -3

                                                 
موالي علي بوخامت، املصطلح واملصطلحية، اجلهود و الطرائقية، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، سيدي   1

 .124، ص 2004بلعباس، 
 .125، 124 مرجع نفسه، ص  2
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  : الرتمجة التحريرية للنص الشفوي.الرتمجة التحريرية )الشفوية( -4
املنقول إليها، معرفة  البيان، معرفة اللغتني املنقول منها و 1:شروطها فهي أما

 املوضوع املنقول و الثقافة العامة.
هناك  أن يف هذا اإلطار و نظرا حلاجة العامل العريب للتقدم العلمي،يتبني لنا 

اولة الرتمجة الداعية للذات على قدر ترمجة ــــــــــــــدام على حمــــــــللمفكرين العرب لإلقوة ــــدع
ستشراق حقال معرفيا هاما، فإن ترمجة ما كتبه املستشرقون لكون اإل 2فكره. و رــــــــــاآلخ

اب اإلستشراقي و نشره إىل العربيـــة و تدارك أخطائهم املعرفية و املنهجية لتصحيح اخلط
عرب ــــــــــة، للقراء الــــــــــــات األوروبيــــــــراه على عاتق املسلمني املمتلكني للغأ يف لغاهتم واجب

 و العجم.
 

 إليها و غريهم املسلمنيرمجات معاين القرآن و حاجة تاملطلب الثاين: 
لكتاب هللا عز وجل يف اين القرآن الكرمي تفسريا موجزا يعترب الندوي ترمجات مع

و معناها نقل مدلول اآلايت القرآنية  إىل " ُتسمى أيضا الرتمجة التفسريية،لغات أجنبية، 
لغة أخرى بقدر طاقة املرتجم، و ما تسعه لغته، و بدون االلتزام ابحملافظة على األسلوب 

  3منه." املرادة افظة على مجيع املعايناألصلي و بدون احمل
املختص يف فلسفة اللغات إىل مدى حاجة املسلمني إىل االستعانة  األستاذ يشري

 4ج مهم و جهل بعض العرب لُلغتهم و كذا ملواجهة حماوالت املستشرقنيلع   ابلرتمجات
 احلاقدة و املشوهة يف ترمجات معاين القرآن الكرمي، على اختالف لغاهتم. 

                                                 
 .126 مرجع نفسه، ص  1
، ص 1997، دار النهضة العربية، بريوت، 1ماهر عبد القادر، حممد علي، فلسفة العلوم )قراءة عربية(، ط: 2 

125.  
آن الكرمي وتطور فهمه عند الغرب، رابطة العامل اإلسالمي، مكة ترمجات معاين القر ، عبد هللا عباس الندوي 3

 .13هجرية، ص  1417املكرمة، 
 . 18، 14 مرجع نفسه، ص 4

http://www.islamhouse.com/ip/388665
http://www.islamhouse.com/ip/388665
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يربز النملة من خالل كتابه "مصادر املعلومات عن اإلستشراق و املستشرقني" 
: ترمجات املستشرقني يف ثالثة أوجهمواقف العلماء املسلمني و مفكري العربية حيال 

 داعيا إىل ترمجة إسالمية دقيقة 1،املوقف املطلق و املوقف الرافض و موقف املواجهة
اليت ال  2كون أحسن بديل للرتمجات األجنبية السيئة،موثوقة ملعاين القرآن الكرمي، لت

 3تؤدي الغرض املطلوب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترمجة معاين القرآن يف اببل اللغاتاملطلب الثالث: 
دى ــــــإح رمي يف مائة ولكـرآن اـللق ملعاين ترمجات 2007الزميلي سنة  قد أحصىل

  Hoffmannكان إبمكان هوفمان  1998بينما يف  4،عشرين لغة عرب أحناء العامل كله و
 اثنتني ملسلمني.  5لقرآن،ا ملعاين ترمجة أملانية 20تعداد 

ترمجة إىل الفرنسية، القليل منها متت على يد مسلمني  170يف حني، يعرف أكثر من 
، مالك شبال عميد مسجد ابريس األسبق بكر شهرهم  حممد محيد هللا، محزة أبونذكر أ

صالح الدين  و  ق مازيغالصادو  إسالم التنوير، و صاحب فكرة القرن املاضييف 
 . 2010و اهلامشي حفيان يف  2009يف  حممد شيادمي و كشريد

أستاذة األدب الفرنسي جبامعة  عبد العزيزأخريا، نود اإلشارة إىل ترمجة زينب 
وضعت دراسة "إبراهيم عوض بعد صدور ترمجة بريك، حسب  اليتو مبصر املنوفية 

                                                 
مصادر املعلومات عن اإلستشراق و املستشرقني، استقراء للمواقف، مكتبة امللك فهد علي بن إبراهيم النملة،  1

 .18، ص 1993الوطنية، الرايض، 
 .33 مرجع نفسه، ص 2
، األهلية للنشر و التوزيع، 1و التاريخ اإلسالمي )القرون اإلسالمية األوىل(، ط: وق عمر فوزي، اإلستشراقفار  3

 . 203، ص 1998عمان، 
زكراي إبراهيم الزميلي، منهج املستشرقني التأويلي يف تفسري النص القرآين، حبث ُمقدم إىل مؤمتر"اإلسالم  4

 .69، ص 2007بكلية أصول الدين يف اجلامعة اإلسالمية يف والتحدايت املعاصرة" املنعقد 
 .122، ص 1998، دار الشروق، القاهرة، 1فلفريد هوفمان، الطريق إىل مكة، اسم املرتجم جمهول، ط: مراد 5

 Le concept de l’Islam des Lumières. 
  .ترمجة حتت إشراف جلنة كان أحد أعضائها طريق رمضان 
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الشبهات اليت  مفص لة ذكرت فيها طائفة غري قليلة من الغلطات اليت وقع فيها بريك و
  1صلى هللا عليه و سلم".الرسول  أاثرها حول القرآن و

"من ه كتابيف   بنقد ترمجة جاك بريك للقرآن الكرمي قام بدوره عوض إبراهيمللعلم، 
ة جاك بريك بني املادحني معارك اإلستشراق ضد املصحف الشريف...ترمج

  .والقادحني"
هنا، جيب ذكر جهود مؤسسات الدعوة اإلسالمية اليت تنشط جداي ابلوسائل 
التقنية احلديثة املتعددة من برامج آلية، قنوات تلفازية و مواقع على الشبكة العنكبوتية 

 مكتبات رقمية وقفية.  تتنوع يف مراكز دع وية و
 القرآن  معاين صعوبة الرتمجة و فقر املعىن يف ترمجة املطلب الرابع: 

إىل صعوبة الرتمجة ابعتذاره عن "املغامرة   Berqueللقيام هبذه املهمة، ُيشري بريك
يف بداية األمر، أي يف الصفحات األوىل معنوان كتابه "حماولة ترمجة القرآن"  2االعتداء" –

اإلهلي )حسب وصفها للقرآن  بصعوبة ترمجة اإلعجاز Schimmel و تعرتف شيمل
 دونيز بينما تُعنون 3الكرمي( إىل لغة أخرى وحتمية ابتعادها عن روح النص ولفظه،

ذر املتع   مبٌحاولة تفسري القرآن 1977ترمجتها الصادرة يفMasson   Deniseماسون
 هد هلا ابلعمل الويف. و قد شُ  تقليده،

دبلوماسي أملاين سابق، هو  ، و Hoffmannيضيف يف هذا الصدد هوفمان
: ق إىل مكة" قائالـــــيــر ه الشهري "الطيف كتاببعد أتثره ابلثورة اجلزائرية،  19804أسلم سنة 

 1رده من مضمونه".جي   "فإن كل ترمجة للقرآن إن هي إال تفسري يُفقر املعىن و
                                                 

1  http://www.tafsir.net/vb/tafsir7453/#ixzz2LWY7S2OZ 

  .الكتاب من مطبوعات مكتبة زهراء الشرق ابلقاهرة 

 Le Coran,), Berque, J. (19902 Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 14. 

، 1993، جملة النور الكويتية، الكويت، 1مراد هوفمان، اإلسالم كبديل، ترمجة د/ غريب حممد غريب، ط:   3
 .11ص

    :حتت عنوان ابلفرنسيةinterprétation du Coran inimitable’Essai d   
 .29، ص )م.س( الطريق إىل مكة، مراد فلفريد هوفمان،  4

http://www.tafsir.net/vb/tafsir7453/#ixzz2LWY7S2OZ
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 القــــــرآنمعاين اتريــــــــــــخ ترمجــــــــــــة املطلب اخلامس: 

أي مصدر مرتجم للتوراة و اإلجنيل و لقصص  1060إن مل يتوفر للعرب قبل 
األنبياء مثال، ألن خمطوط القديس الصادر يف بطرسربغ و الذي كتبه مسيحي كان أول 

بينما جاء النص القرآين الكرمي و صحح بعض تفاصيل )قصة يوسف  2ترمجة إىل العربية،
رية و اآلرامية قبل نزول ـبــ الذين ابات جمال انفراد الععليه السالم، مثال( الكتابني السماويني

 معاين القرآن إىل لغة أوروبية.مشروع ترمجة قرابة قرن ليتحقق فقد انتظر الغرب  3الوحي،
هي الدافع احلقيقي النشغال الكنيسة Fück إن فكرة التبشري ابلنسبة لفوك 

الكنيسة البيزنطية يف الربع األخري من القرن اعترب رجال  4برتمجة القرآن و اللغة العربية.
حممد صلى هللا عليه و سلم هي دعوى ُمنشق أن دعوة  Blachèreالسابع حسب بالشري

  5عي تلقي الوحي اإلهلي بينما مصدره راهب مبتدع.يد  
 Pierre le Vénérableاألب بطرس املبجل رآنـالق معاينة ـــترمجرة ــــــــكان وراء فك

 الذي هب  إىل األندلس الضائع ليتعامل مع راهبني مرتمجني كاان ( 1092-1156)  
همة مقابل املال، وحىت6فلكية،يف طليطلة يدرسان مؤلفات عربية 

ُ
هكذا   يقوما ابمل

 7،مبنا ا وـــــــــــرآن إىل الالتينية أبخطاء بليغة معنالرتمجة األوىل للق 1143زخرت يف سنة 
بعدم الوفاء و عدم الشمولية منسبا إايها إىل مرتجم آخر روابر   Blachèreينعتها بالشري

                                                                                                                                      
 .33 مرجع نفسه، ص  1
 .23، دار النهج، حلب، دون اتريخ، ص 1حسني سليمان، اإلعجاز العددي و الرقمي يف القرآن الكرمي، ط: 2
 
 .22، ص )م س( حسني سليمان، اإلعجاز العددي و الرقمي يف القرآن الكرمي، 3
، نقله عن 20واإلسالمية يف أورواب حىت بداية القرن فوك، اتريخ حركة االستشراق، الدراسات العربية يوهان   4

 .16، ص 2001، دار املدار اإلسالمي، بريوت،  2األملانية عمر لطفي العامل، ط:
5 Blachère, R. (1976), Le Coran, Paris, PUF, (4ème édition), p. 7. 

 .17، ص )م س(يوهان فوك، اتريخ حركة االستشراق،   6 
 .19 مرجع نفسه، ص  7
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الشاملة اليت  Paganiniبينما يشيد برتمجة ابجانيين  Robert de Rétine 1ريتنيدي 
   2يطاليا.إب Veniseابلبندقية  1530ظهرت سنة 

أن إسبانيا هي أوىل دول Schimmel تقول عميدة اإلستشراق األملاين شيمل 
، لتبقى هذه الرتمجة املرجع 1143أورواب اليت شهدت ترمجة القرآن إىل الالتينية سنة 

 نظرا لتخوفه من امتداد اإلسالم مع املد العثماين نصح مارتن لوثر و عدة قرون 3الوحيد
Martin Luther حتقق املشروع على يد . 1543بسويسرا يف  4بطبع هذه النسخة

 Theodor (1564-1504)بومخان  ببليندر تيودور هو سويسريمستشرق 

Bibliander Buchmann عامل ابللغات السامية والعربية خاصة، ترجم العهد القدمي إىل ،
الرتمجة الالتينية األوىل للقرآن سنة فعال طبع  هو الذي نشر و و، 1542الالتينية سنة 

  1550.5وطبع طبعة اثنية يف  1543
احلرب  اجلهل اترة و الغرب أجواء التشاحن و  سادت العالقات بني الشرق و
 العصر احلديث. اترة أخرى على مدى القرون الوسطى و

ارة، و يتجلى ذلك يف التاريخ يف هذا السياق السياسي، جهل الغرب اإلسالم دينا وحض
سخ غري هوفمان( لرتمجة القرآن إىل اللغات األوروبية، إىل نُ  زن )على حد تعبرياحمل

بقيت يف أذهان الغربيني صورة  خاطئة ف. 19ذلك إىل غاية أواخر القرن  صحيحة و
  مستهدف. لإلسالم، سلبية إىل حد بعيد و

                                                 
1 Blachère, R. (1976), Le Coran, Paris, PUF, (4ème édition), p. 9. 
2 Idem., p. 10.  

 .11، ص )م.س(مراد هوفمان، اإلسالم كبديل،   3
حممد فتح هللا، االستشراق والقرآن الكرمي، كتاب "إعادة قراءة القرآن" جاك بريك منوذجا، مذكرة مقدمة لنيل  4

، 2011إطار مشروع اللغة العربية وآداهبا يف الدراسات االستشراقية، جامعة سيدي بلعباس، درجة املاجستري يف 
 .47ص 

ص ، 2003، املؤسسة العربية للدراسات و النشر، بريوت، 4عبد الرمحان بدوي، موسوعة املستشرقني، ط: 5
75. 
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الم ــــــالفكرية أبورواب، ازداد تنافس املستشرقني للبحث يف اإلس بظهور النهضة الثقافية و
   1علومه، متيز األملان فيه مبوضوعية خاصة. و

ببحث  إمجاال لشىت املواضيع املعاجلة مبنهجية منطقية و  يتعرض املستشرقونمل
كان بعضهم   التبشري، و كانوا خيدمون االستعمار و  -عن وعي أو ال -عميق، ألهنم 

الشهري بلورنس العرب و ابلنسبة ألستاذة اتريخ  Laurenceجواسيـسا مــثل لورنس 
ة بلداهنم اقتصاداي، العصور الوسطى جبامعة األزهر، كان البعض اآلخر مرتزقة خلدم

 2سياسيا و استعماراي.
"الشرق" كمنبع احلضارة  يدرس تيار جديد لالستشراق 20برز يف القرن 

 يف سياق معريف جديد. 3سبب خروج الغرب من ظلماته، اإلنسانية و
احلضارة  سلكت هذا االجتاه طائفتان من املستشرقني املدافعني عن الشرق، اإلسالم و

 وا الصورة القدمية للكيان اإلسالمي: غري   اإلسالمية، و
مد أسد فايس ـــــــــــــــــــــــــــــحم ، Hoffmann الم : هوفمانـــمستشرقون اعتنقوا اإلس -
 Weiss( بوركهاردت ،1900-1992)سابقا J. L. Burckhartفون دنفر ،Von 

Denver لينجر ،Lingerريك ــــــ، دوابسكري، بكتهول، ب Berque(1910 1995- )
(، إيفا دي فيرتي 1861-1927) Etienne Dinetو انصر الدين إتيان دينيه سابقا

 يوليوس Eva De Vitray- Meyerovitch (1909-1999،) مريوفيتش
-Monteil   Vincent(1913مونتاي ، فانسانJulius Germanousجرمانوس
2005.)4 

                                                 
 . 211، ص )م.س(مراد هوفمان، اإلسالم كبديل،   1
 .34، ص 1985و مشكالت احلضارة، دار النهضة العربية، القاهرة، املستشرقون عفاف صربة،  2
 . 213، ص )م.س(مراد هوفمان، اإلسالم كبديل،  3
، ص 2003يتحدثون عنه، دار هومة، اجلزائر،  حممد الصاحل الصديق، مفكرون غربيون يعتنقون اإلسالم و 4

41 ،46 ،48 ،196 ،197، 207.  
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 Hunke  (1913-1999 ،): هونكهمستشرقون متعاطفون مع اإلسالم -
 شيمل ، Kepel (1955-) كبيل، Corbin (1903-1978) بواسارد، كوربني

Schimmel 1922)-(2003.1، مجارت  
 

 : أسبقية دبلوماسية أم معرفية ؟ إىل الفرنسية القرآنمعاين ترمجة املطلب السادس: 
أجنز سنة هو الذي Andreas Du Ryer دي ريري أندري إن قنصل فرنسا مبصر

 :حتت عنوان 2للقرآن من العربية إىل الفرنسية، ملعاين أول ترمجة 1647
L’Alcoran de Mahomet, Translaté d’Arabe en Français. 

شهد بالشري و   إىل التعليقات الالزمة، افتقادها إىل الوضوح يف بعض املواضع و زهام ي  
Blachère و كانت 1649الطبعة الثانية يف هولندا سنة  مث جاءت 3برداءهتا، أيضا 

يف لندن و إىل  1688الطريق إىل عدة ترمجات؛ إىل اإلجنليزية سنة  ةاحتأكثر جناحا، ف  
أن رواجها دام قران من  Blachèreبالشري  يضيف 4يف روتردام. 1698اهلولندية سنة 

 ز ترمجة أملانية.  الزمن، تعدد فيه نشرها و تكرر تزييفها و إن مسحت أيضا إىل برو 
بباريس على يد املستشرق الفرنسي  1783ظهرت اثين ترمجة إىل الفرنسية سنة 

 :ات القدمية واحلديثة، حتت عنوان، يف جملدين مع مقارنة بني الرتمجSavary سافاري
Le Coran, traduit de l’arabe, accompagné de notes 

et précédé d’un abrégé de la vie de Mahomet,   
tiré des écrivains orientaux les plus estimés. 

 :إىل البعض منها، على سبيل املثالمث توالت احملاوالت، نشري 
                                                 

  حتت عنوان: 1960أبملانيا عام الصادر صاحبة الكتاب الشهري 
ALLAHS SONNE UBER DEM ABENDLAND. Unser Arabisches Erbe. 

( ترمجة 11و امتنان إىل العامل العريب، كما جاء يف بداية )ص  ُتصر ح املستشرقة أن هدفه كان مبثابة دفع د ين قدمي
 إىل الفرنسية. تُرجم أيضا إىل العربية حتت عنوان "مشس العرب تسطع على الغرب".     1963الكتاب سنة 

 .214، ص )م.س(مراد هوفمان، اإلسالم كبديل،   1
 .443ص ، )م س(عبد الرمحان بدوي، موسوعة املستشرقني،   2

3  Blachère, R. (1976), Le Coran, Paris, PUF, (4ème édition), p. 10. 
 .444ص ، )م س(عبد الرمحان بدوي، موسوعة املستشرقني،  4
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  حماولة كازمريسكي Kasimirsky دة ــــــــــــواليت أعيد نشرها مرات عدي 1840سنة
 1925.1سنة  Montetو ترمجة مونيت 

  حماولة  املستشرق بالشري Blachère (1900-1973 و هو فرنسي ترعرع )
درس ابجلزائر، كان أستاذ اللغة العربية بباريس، كتب "اتريخ األدب  ابملغرب و
 .1958و يف  1950-1949رآن الكرمي مرتني يف ـــالق معاين ترجم العريب" و
 

 الدارسني األملان؟: إنصاف القرآن إىل األملانيةمعاين ترمجة املطلب السابع: 
املستشرقني دى ـــــــــــــــإنصافا نسبيا لالقرآن، فسنالحظ  معاين تتبعنا اتريخ ترمجة إذا

و هكذا يتمتع اإلستشراق األملاين بسمعة )ينتمي األملان إىل املذهب الربوتستاين( األملان 
ملوضوعية دارسيه و منهجهم العلمي البعيد عن األهداف االستعمارية لالستشراق  2طيبة

 و قد درس القرآن كل من : األورويب عامة.
( ترجم القرآن 1551-1622) Salomon Schwiegger ساملون شفاجير -

تدارك  )حتت عنوان  قرآن األتراك( ليتم 1616 رمي ألول مرة إىل األملانية سنةالك
 David رف دافيد فريدريش ميجرلنيـــــــمن ط1772 رتمجة يفــــــذه الـــطأ هـــــــــــــخ

Freidrich Megerlin (1699-1778الذي ترجم من العربية عكس شفاجير ) 
Schewiegger. 

  دــــــــــــالوحي رـــ(، الشاع1788-1866)Friedrich Rückert فريدريك روكريت  -
ترجم إىل " أنه كما   3ترمجة القرآن إىل شعر ابألملانية،الذي حاول الوحيد و املستشرق 

آايت و  سوركما يشري بدوي  إىل    4نظما" األملانية الكثري من األدبني العريب والفارسي
 1888.5شرت سنة نُ ترمجها و  خمتارة من القرآن 

                                                 
1 Blachère, R. (1976), Le Coran, Paris, PUF, (4ème édition), p. 12. 

 .121، ص )م.س(مراد فلفريد هوفمان، الطريق إىل مكة،  2
 .122 مرجع نفسه، ص 3
 .295ص ، )م.س(عبد الرمحان بدوي، موسوعة املستشرقني،   4
 .296 مرجع نفسه، ص  5
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(، شيخ املستشرقني 1836-1 193)Theodor Nöldeke تيودور نولدكه   -
ق األوىل يف سن العشرين، برسالة عن اتريخ القرآن، عم   ةالدكتورااألملان، حصل على 

حبث يف اللغات  يف الشعر العريب القدمي و دراسته فيما بعد. كتب يف حنو العربية و
ليمنح  2و حاول إثبات و حتقيق و أتريخ اآلايت القرآنية 1يف الكتب املقدسة السامية و

و اعتمادا على كتاب  Blachère،3بالشريحسب رآنية"ة قخــــالغريب أفضل"نس للقارئ
، شهد له الشيخ محزة  أبو بكر أتريخ اآلايت القرآنيةاإلتقان و فهرست ابن النذمي يف 

 4ابألمانة العلمية حينما قارنه ابملستشرقني اآلخرين الذين اهتموا ابلرتتيب الزمين.
 رودي ابرتParet   Rudi(1901-1983 )تعليق على ي و ـــمع شرح فيلولوج

 .الرتمجة
 حممد أسد ليوبولد فايسLeopold Weiss  ( املرتجم ، 1900-1992)سابقا

 .1980 و 1964ملعاين القرآن الكرمي إىل اإلجنليزية بني 
  برجسرتاسر Bergsträsser(1886-1933 الذي دو ن ابلنوطة ترتيل القرآن )

 5الكرمي بعد مساعه ملقرئي القاهرة.
جامعة أملانية تضم   19إن ابإلسالم، ف ملاينلالهتمام األ و يف هذا السياقللعلم 

 6ة و اإلستشراقية.ـــــــــــــــكل واحدة منها قسما للدراسات اإلسالمي
 

د به املستشرق الفرنسي ــــــــــــام هذا املبحث، نود اإلشارة إىل ما يشهـــــــــــــــــختيف 
احتوت على تعليقات موازية ال تكفي لنفسها أن أكمل ترمجة و إن    Blachèreبالشري

                                                 
 .598، 595 مرجع نفسه، ص  1
 .121، ص )م.س(مراد  فلفريد هوفمان، الطريق إىل مكة،   2

3  Blachère, R. (1976), Le Coran, Paris, PUF, (4ème édition), p. 31. 
4 Boubakeur, H. (1979), Le Coran, traduction et commentaire, Paris, Fayard, p.  
2137. 

، اجلزء األول، 1صالح الدين املنجد، املستشرقون األملان، ترامجهم و ما أسهموا به يف الدراسات العربية، ط:  5
 .9، ص 1978دار الكتاب اجلديد، بريوت، 

 .124، ص )م.س( مراد فلفريد هوفمان، الطريق إىل مكة،  6
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و ابلنسبة له رسالة حممد صلى هللا عليه و سلم كسائر الكتب املقدسة تفرض تلقينا 
 1أصوليا  و حتذيرا للقارئ الغري مسلم من نفسه و من عاداته الفكرية.

 
 
 

 خالصة الفصل األول
 

ون ـــة ال خطاب سكـــــخطاب حرك القرآيناستنادا على ما سبق، يغدو اخلطاب 
استنتاج  صل األول، ميكنينخالصة للفيبدو جليا أن خطاب الرتمجة جاء مماثال له و  و

 :ما يلي
 

اب القرآين حسب كل آية  ـــــوع اخلطتن    يف ما خيص اختيار نوع اخلطاب، .1
يعازي و قد مجع االستداليل و اإلبالغي و اإلة و ترمجة معناها إىل الفرنسية، بني ـــــكرمي

 بني النوعني أو أكثر و بذلك  كان املستشرق الفرنسي وفيا على مستوى كل املدونة.    

 

للتسلسل املوضوعي يف املدونة )معاين اآلايت يف اللغة  أما ابلنسبة .2
من  الفرنسية( فقد كان موافقا للتسلسل املوضوعي القرآين، أي من اجململ إىل املفصل و

 اخلصوص.العموم إىل 

 

املستشرق الفرضية يف كل ترمجة، كانت أدلته ختضع أخريا، عندما أبرز  .3
 متاما للمنطق.

 

                                                                                                                                      

  القرآن" قض يف كالمه يف صفحات عديدة من كتابهناالت تو إن الحظ" Le Coran  1976لسنة.  
1 Blachère, R. (1976), Le Coran, Paris, PUF, (4ème édition), pp. 12-13.  
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للمعىن املعنوي، ال ) ابلتايل، ميكننا القول أن جاك بريك كان وفيا يف ترمجته
املدروسة، يف ما خيص هذه املقاييس املختارة  القرآنية ملعىن اآلايت (للمعىن احلريف

 ألول.للبحث يف الفصل ا
 

رتمجات معاين القرآن الكرمي خلامس لاملبحث اابملوازاة للدراسة اللسانية، خصصنا 
 ضرورة و هلاغريهم  حىت و املسلمنيو حاجة  يف اببل اللغات صعوبة املهمة انبي  و 

لفرنسية : هل لعدة أسئلة، كان من بينها القــرآن معاين اتريــخ ترمجــــة طرح .إليها الدعوة
 و هل كانت األملانية منصفة هلا؟  ة ؟ــدبلوماسية أم معرفيأسبقية 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الـــــفـــــــــــــــصـــــــــــل الثــــــــاين
 

ايكوبسناب القرآين بني بريك و ــــاخلط  
 

 لالتصال ايكوبسنبيان املبحث األول: 
 وظائف االتصال يف خطاب الرتمجة :املبحث الثاين

: وظائف االتصال يف اخلطاب القرآيناملبحث الثالث  
  الرتمجة خطاب اخلطاب القرآين والرابع: وظائف االتصال بني  املبحث

 اإلستشراقي اخلطاب ظل القرآين يف اخلطاباملبحث اخلامس: 
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   ايكوبسناخلطاب القرآين بني بريك و 
 

من الفصل الثاين مرحلة مهمة حتلل من زاوية أخرى، أكثر مشولية ابختاذ  تجعل
 .يحتليله يف منظار األلسنية املختارة لبحث تو ختدم ما أرد ،تصالالل ايكوبسنبيان 

ارئ املختص ـــــــــــكر القا ال بٌد منه ألنه يُذ  ـــفيأيت املبحث األول ليكون تقدميا نظري
التصال اليت جددت يف الستينيات عامل ل ايكوبسن و يُعر ف القارئ العام بثورة بيان

 اللسانيات و االتصال و بي نت وظائف اللغة أو وظائف االتصال. 
بعد توضيح  املفاهيم و ذكر األمثلة التطبيقية،  أقوم بشرح البيان تطبيقا على مدونيتس
 اللغة الفرنسية.  يف غة و ما يشري إليها يف اللغة العربية ودرس وظائف اللأمث 

خطاب ترمجة أي يف  املدونةوظائف االتصال يف درس أأم ا يف املبحث الثاين ف
 إبظهار أنواعها و ما يشري إليها. أي ملعاين اآلايت الكرمية املختارة، بريكجاك 

إببراز أيضا اللغة يف اخلطاب القرآين، وظائف درس يف املبحث الثالث، أ
  ا و ما يشري إليها.ـــأنواعه

دراسة مقارنة بني وظائف االتصال يف اخلطاب بقوم أأما يف املبحث الرابع، ف
من ذلك إظهار درجة التوافق  يالقرآين و وظائف االتصال يف خطاب املرتجم، غرض

 مستوى موضوعية املستشرق. بني اخلطابني و ابلتايل
حتليال للخطاب القرآين يف للدراسة األلسنية  ةفاضإب قومأ، امساخلبحث امل يف

 .إطار اخلطاب اإلستشراقي
  م خالصة شاملة يف آخر الفصل.قد  أو  ستنتاجينتهي كل مبحث اب
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 لالتصال ايكوبسنبيان : املبحث األول
 

 الفرنسيةللغة لالتصال اب ايكوبسنبيان   :املطلب األول
ه يف املاضي و إىل كتب معتربة يف اللغة ما درستإىل  تلتحرير هذا املبحث اجته

  ر.سيتم ذكرها يف املراجع و املصاد ،الفرنسية هتتم ابالتصال و بوظائفه
جيمع بني املرسل )املنتج( و املرسل إليه  لالتصال ايكوبسنبيان  فإنللتذكري، 

يف إطار السياق )أي مرجع الرسالة(  )املستقبل( عرب الرسالة و اليت ُُتثل هدف االتصال
 و ذلك بشفرة مشرتكة )لغة، حركات، إشارات( و عرب قناة معلومة.

ابللغة الفرنسية حىت يسُهل فهم املبحث الذي  لالتصال ايكوبسنبيان قدم أُ س
ة، ــــــــــلفرنسية ملعىن آية كرمية إىل اــــــــــأي يف كل ترمج ال يف مدونيتـــــوظائف االتصيدرس 

 ابللغة العربية. لالتصال ايكوبسنبيان و يليها 
قائم  بحثكل ال، و لذلك  تفكيك للغة حتليل وابلنسبة ملونسي اللسانيات إن  

"هذه األداة املتشابكة العالئق، املتعددة الوظائف، تلك  هذه العمليات لدراسة على
 1اليت يصطلح عليها البشر "اللغة".

آايت   18هي جمموعة ترمجات إىل اللغة الفرنسية ملعىن  مدونيت للتذكري، فإن
 بني  أُ ، و سيمرتبطا إبشكالية حبثو ملفوظا مستقال  18كرمية و ابلتايل فهي عبارة عن 

                                                      

  يف اللسانيات لألستاذ عقاق )السيميائيات السردية و جتلياهتا يف النقد  ةالدكتوراجيدر بنا هنا القول إن رسالة
نظرية غرمياس منوذجا( هي اليت أهلمتنا البحث يف إطار اللسانيات و منحتنا الرصيد اللفظي  -العريب املغاريب املعاصر

 األويل هلذه النظرية يف اللغة العربية و ما يوازيه يف اللغة الفرنسية. 
 ( ُمــــــــفكر و لســـــاين أمريكي، روسي األصـــــل1896-1982رومان ايكوبسن )،  هو من أوجد بيــــــــان االتصـــــــال

 و وظائف اللغة أو االتصال يف الستينيات.
العرب، حبيب مونسي، القـراءة و احلداثـة، مقاربة الكائن واملمكن يف القراءة العربية، منشورات احتاد الكتاب 1

 .124، ص 2000دمشق، 
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تطبيقيا، بتوضيح املقاييس املكونة  لالتصال ايكوبسنبيان من خالل هذا املبحث 
 للبيان.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
-1910) ركــــــــــــــــيـــــــــــاك بــــــــــجب املستشرق الفرنسيـــــــفاملرسل هو الكات .1

1995) BERQUE Jacques تيارت  بفرندة قرب مدينة ُولد و الذي
عامل يف   Augustin Berqueو هو ابن أوغستني بريك ريـــــــــــــــــابلغرب اجلزائ
 .اإلسالميات

، بعد حياة مليئة ابلعلم و النشرُتويف  فرنسا حيثبعمل ابجلزائر مث  ابملغرب مث 
فقد درس و كتب يف علم األجناس البشرية، االجتماع، اللسانيات، التاريخ و أخريا يف 

عضوا يف األكادميية للغة العربية  ُعني العربية وكان يُتقن اللغة   .اإلسالمراق و ــــاالستش
 . 1955إىل  1953خبريا عامليا مبصر من  و قد عمل 1989يف سنة  ابلقاهرة

 
                                                      

 Professeur honoraire au  Collège de France. 
 Islamologue. 

 القرآن الكرمي السياق 

   لرسالةا
 ملدونةا

 

 كتاب بريك القناة

 

   الشفرة اللغة الفرنسية

 جاك بريك املرسل

  املرسل إليه
 لفرنسيةاانطقو 
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 نذكر منها الكتب التالية:قاالت، املو  الكتب العديد مننشر بريك 
 

1. Le Maghreb entre deux guerres (Le Seuil, 1962-1979) 
2. Dépossession du monde (Le Seuil, 1964) 
3. L'Égypte: impérialisme et révolution (Gallimard, 1967) 
4. Orient second (Gallimard, 1970)  
5. Les arabes (Stock, 1973-1981, Actes Sud, 1997) suivi de Andalousies  
6. Langages arabes du présent (Gallimard, 1974)  
7. L'Islam au temps du monde (Sindbad, 1975-1982-rédit. 2002): Onze 

essais  
8. Structures sociales du Haut-atlas (PUF, 1978)  
9. L'intérieur du Maghreb, XIe-XIXe siècle (Gallimard, 1978) 
10. L'Islam au défi (Gallimard, 1980) 
11. L'Immigration à l'école de la République (CNDP, 1985): rapport au 

ministre de l'Éducation nationale 
12. Mémoires des deux rives (Le Seuil, 1989): autobiographie 
13. Le Coran (Sindbad, 1990) : essai de traduction de l'arabe annoté et suivi 

d'une étude exégétique. 
14. Il reste un avenir (Arléa, 1993): Entretiens avec Jean Sur  
15. Relire le Coran  (Albin Michel, 1993) 
16. Une Cause jamais perdue: recueil de textes politiques, 1956-1995  
17. Quel islam ? (Sindbad-Actes Sud, réédition 2003) 

 
 :كان يدور حمور أعماله حول ما يلي

 .دراسة األنظمة االجتماعية لبلدان املغرب و املشرق العربيني 
 .حتاليله للقرآن الكرمي و الفكر العريب 

ـــــــــراطي الهلا التعسف البريوقــعدة مواقف ُمشرفة ند د من خ رنسيللمستشرق الف
االستعماري، احلرب الفرنسية يف اجلزائر، استهانة أورواب جتاه شعوب و االستبداد 

 كما كان مع القضية الفلسطينية و ضد احلرب ابلعراق. اجلنوب.
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جاك للفرنسية، فرنسيا كان أم ال، وج ه إليه هو كل قارئ انطق فاملرسل إليه أما  .2
ستقبل. علما أن كل مسلم امل إليه أيضا يفيوج هه بريك خطابه يف املاضي و 

املستشرق الفرنسي، سواء جلهله للعربية أو بكتاب للفرنسية قد يهتم انطق 
  لفضول فكري. 

 
 : و الذي َعنونهالرسالة هي كتابه الذي ترجم فيه معاين القرآن الكرمي .3

Le Coran, 
Essai de traduction de l’arabe annoté  

et suivi d’une étude exégétique 
 

بدأت  .أخر للتدقيق 5سنوات للتحضري و 10، سنة 61إعداده 1استغرق
بعد مراجعتني، كاد ال يسأم من  1987لتنتهي سنة  1982الكتابة الفعلية سنة 

  .األزهر قيل أنه لقي تزكيةإعادهتا. 
 .احلياة طبيافهي فقرات من كتابه حمورها  ييف ما خيص حبث أما

 
 اللغة الفرنسية مبستوى عال.الشفرة املستعملة هي  .4

 
 1990صفحة و الذي صدر عام  838يف القناة هي الكتاب املطبوع  .5

 .بباريس
 

أما  ستشراق بصفة عامة.اال اإلسالم والسياق هو القرآن الكرمي بصفة خاصة و  .6
 ، فالسياق يدور حول احلياة طبيا. ابلنسبة ملدونيت

 
                                                      

 1 Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi   d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 13. 

 



 الفصل الثاين: اخلطاب القرآين بني بريك و ايكبسون
 

91 

 

  للغة العربيةلالتصال اب ايكوبسنبيان : املطلب الثاين
آايت   18ملفوظا ابللغة الفرنسية ملعىن  18و هي جمموعة  يتنلدراسة مدو 

بيان من خالل هذا املطلب  أشرحآايت كرمية س 18كرمية و ابلتايل فهي مرتبطة ب
 لالتصال تطبيقيا ابللغة العربية، بتوضيح املقاييس املكونة للبيان. ايكوبسن

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   اُلمنز ه عن كل تشبيه. ،فاملرسل هو هللا عز و جل .1
 
 :املرسل إليه هوما أ .2
مباشرة و يف آايت متعددة إىل الصحابة رضي  بصفة خاصة النيب حممد  -

يف آايت أخرى إىل الكفار من مشركني، مسحيني و يهود الذين  هللا تعاىل عنهم و
 عايشوا البعثة. 

، كان أم ال  مسلما يا كان أم ال،عربة، لعربيلكل قارئ انطق   مث بصفة عامة -
القرآن الكرمي إىل العاملني، يف كل زمان و مكان و بلغة إليه كالمه  هللا عز و جل يوج ه

 جلن و اإلنس.ا

 لقرآنا السياق: 

 اآلايت املقابلة :لرسالةا

 للمدونة

 املصحف :القناة

   الشفرة: اللغة العربية

 هللا عز و جل :املرسل
 

ومن   حممد إليه:املرسل 
 لعربيةاعايشه مث انطقو 
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.  يف ما خيص القرآن الكرمي هللا عز و جل و هو الرسالة هي أحد كتب .3
 .احلياة طبيافهي آايت كرمية  حمددة لغرض البحث، حمورها  يحبث

 
 اللغة العربية أعجزت قريش و أفصح عرب اجلاهلية.الشفرة املستعملة هي  .4

 
صفحة، و املصحف الرقمي  604القناة هي املصحف ابخلط العثماين يف  .5

 ه هو إنتاج شركة صخر.تعلى قرص مضغوط و الذي استعمل
 

و السياق اخلاص ابملدونة يدور حول احلياة يف مفهومها  السياق هو اإلسالم .6
 .الطيب

 ظ اجلدول التايل:حلنال
 توافق بريكترمجة جاك  القرآن الكرمي املقياس
نز ه امل هللا عز و جل املرسل

 عن كل تشبيه
 منطقي بريكجاك 

املرسل 
 إليه

و الناس  حممد 
كل قارئ عامة و  
 للعربيةانطق 

 منطقي للفرنسيةكل قارئ انطق 

 : نوناملعَ بريك و جاك كتاب  القرآن الكرمي الرسالة
Le Coran, Essai de traduction de 
l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique. 

 منطقي

 منطقي اللغة الفرنسية ةاللغة العربي الشفرة
 604صحف يف امل القناة

 صفحة
  838يف   بريكجاك كتاب 
 1990و الذي صدر عام  صفحة

 بباريس.

 منطقي
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 اإلسالم السياق
 

القرآن الكرمي بصفة خاصة 
الم و اإلستشراق بصفة ـــــــــــــــــواإلس
 عامة.

 منطقي
 

 سياق
 املُدونة

 
 احلياة طبيا

 
 احلياة طبيا

 
 منطقي

 
أن املستشرق الفرنسي مل خيرج عن إطار الرتمجة يف ما خيص بيان  ستنتجأ

 االتصال.  
 

  : وظائف االتصالاملطلب الثالث  
ا حيتاج االتصال قد يتنوع االتصال و اخلطاب بني مقروء و منطوق مثال بينم

يف  االتصال و اليت قد جتتمع كلية  وظائف  ايكوبسن اللغوييسميها  إىل ستة  مقاييس
 الرسالة أو البعض منها ألن استعماهلا يرتبط بنية الكاتب و نوع خطابه.

الوظيفة  )ابلفرنسية مث ابلعربية(  على كل بيانبني  أُ قبل شرح الوظائف الست، س
 : املقابلة للمقياس

  1يف اللغة الفرنسية لغةبيان االتصال مع وظائف ال .1

                      
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Peyroutet, C. (1991), La pratique de l’expression écrite, Paris, Nathan, p. 136. 

conative 

Référent ou 
Contexte 

Message 

Canal 

Code 

Récepteur Emetteur 

référentielle 

phatique 

métalinguistique 
 

expressive 

poétique 
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 لغة يف اللغة العربية بيان االتصال مع وظائف ال .2
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 وظيفةكل لجعل أابللغة الفرنسية، سمكتوبة  مدونة يةبر عابللغة ال حللأُ  مبا أنين
 1.ابللغة الفرنسيةما يقابلها ُمعرفة  يةبر عابللغة ال

 
 fonction référentielle: الوظيفة املرجعية .1

وع، ـــــــــــالة و املوضـــــــالقة بني الرســـــــــة موضوعية، إدراكية معرفية، ُتربم عــهي وظيف
 و ابلتايل هي وظيفة ُمركزة على املوضوع و جتعل من العامل اخلارجي مرجعا للرسالة.

من هذا االتصال أال يكون هناك لُبس يف الفهم و هذا ما يعين اخلطاب يُرجى 
العلمي الذي يقوم بشرح معلومة أو معلومات، مفاهيم، يسهل الفهم للقارئ و يُبتعد 

 كل الوسائل اجلمالية.  عن فيها
 +.O: ينتمي أغلب الناس إىل فصيلة الدم أُو مثال

 
 

                                                      
1 Peyroutet, C. (1991), La pratique de l’expression écrite, Paris, Nathan, p. 136. 

 يةتعبري 

لسياقا  

 الرسالة

 القناة

 الشفرة

 املرسل إليه املرسل

 مرجعية

 تواصلية

 الفوق اللغوية

 ندائية

 شعرية
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  fonction expressive:الوظيفة التعبريية .2
هي وظيفة ُمعربة، ُمفصحة، ُتربم عالقة بني الرسالة و املرسل و يدخل هنا 
عامل األحاسيس و املشاعر و لذلك فهي وظيفة غري موضوعية، و ابلتايل هي وظيفة 

 ُمركزة على املرسل. 
عندما نتكلم عن أفكاران حسب طبيعة املرجع أو السياق، قد ُنشرك أحاسيسنا 

يتنوع هنا األسلوب إىل حد   املوضوع، فقد تكون إجيابية أو سلبية. و مواقفنا جتاه هذا
 كبري حسب طبيعة املرسل، فقد يستعمل اجلانب اجلمايل للغة.

 يُسرين لقاؤكم. :مثال
ألن التصال التعبريية يُكوانن ُأسس ا الوظيفةاملرجعية و  الوظيفةللمالحظة، فإن 

، يدور حول مو  ضوع واحد أو ُمتعدد و تَتعدد أيضا أغلب اخلطاابت هلا مرجع ُمعني 
 مشاركة املرسل.  

 
 fonction conative :الوظيفة الندائية .3

هي وظيفة أمرية، ُتربم عالقة بني الرسالة و املرسل إليه، خماطبا ذكائه أو 
ة ــــــــــشفرات اجتماعيلل ـــــــــال املرســـــــــــــأحاسيسه. الغرض منها إشراك املرسل إليه ابستعم

  ابلتايل وظيفة ُمركزة على املرسل إليه.هي و مجالية. 
نرى ذلك جليا يف اإلشهار حيث يضمحل املوضوع أو ينعدم لضعف 

 االستدالل فيه.
 : جيعل املسحوق اجلديد لباسك أكثر بياضا.مثال

حُياول اخلطاب اإلشهاري عن طريق التكرار و اإلغراء إقناع  املرسل إليه شعوراي 
 درجات لل ون األبيض.وجود  أكثر بياضا" زاعما ال، كمثل " أم

 

                                                      

  ابملائة من احلاالت معتمدين على مشاعران مث نُوِظف املنطق يف ما  90يف  حسب علماء النفس قراراتنا  نتخذ
  بعد. قد يكون هذا سر جناح اخلطاب اإلشهاري التجاري.
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 fonction poétique ou: أو االستيطيقية الوظيفة الشعرية .4
esthétique 

الرسالة ألهنا ُمركزة على  ، إحيائية ُتربم عالقة بني الرسالة ويةمجال هي وظيفة
 مجالية، فنية.الرسالة  فغرض االتصال هو الفن. فينقلب اخلطاب إىل رسالة 

 جاء الربيع حبُلته الزاهية، أزهار خمتلفة أنواعها و عطورها، جُتدد حياة الناظرين.  مثال:
 

 fonction phatique ou de contact: الوظيفة التواصلية .5
ال ـــــــاء االتصـــا التأكيد أو بقــــــالغرض منه إقامة االتصال. وظيفةتُعرف أيضا ب 
 هي وظيفة ُمركزة على القناة. و ابلتايل و إهنائه،

 تدخل يف إطار احملاداثت العائلية أو بني األصدقاء أو املناسبات الرمسية.
 : التحية "السالم عليكم" قد تكون عالمة بداية أو هناية االتصال أو اللقاء.1مثال
: مكاملة هاتفية حيث لفظة "ألو"  تعلن بداية االتصال اهلاتفي و ُتؤكده كلما 2مثال
  املرسل يف انقطاع اخلط. شك  
: رأيك؟  عالمة االستفهام أو هلجة النطق بلفظة " رأيك" تستدعي إجابة 3مثال

 املرسل إليه على سؤال املرسل.
 

 fonction métalinguistique: فوق اللغويةالوظيفة ما  .6
 ل من هذه األخرية هدف الرسالة.ألهنا وظيفة ُمركزة على الشفرة فهي جتع 

رف و يشرح لفظة أبلفاظ أخرى، العبا دور خطابه تعريفات، فيـُعَ  يف ثنااييُدخل املرسل 
  القاموس.

: يُعد الوخز ابإلبر الصينية إحدى اختصاصات الطب الصيين كالتداوي مثال
 احلجامة، الكي ابملوكصا و التاي تشي...  ،ابألعشاب
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 : ما يشري إىل وظائف االتصالاملطلب الرابع
للمالحظة أن لكل وظيفة، يف اللغة الفرنسية، إشارات تسمح تصنيفها سواء يف 

 اخلطاب املقروء أو املسموع.
تعامل هبا حىت أبني  من خالل هذا اجلدول هذه اإلشارات املكتوبة و اليت سأُ س

 يف املدونة. عن وظائف االتصالكشف أ
 

 1اللغة الفرنسيةيف  ما يشري إليها الوظيفة
  La 3ème personne Il, elles…mais aussi la املرجعية

1ère personne si le message est objectif. 
le pronom neutre : ça, cela. 

 .La 1ère personne التعبريية
Le contenu personnel, subjectif du texte. 

 .La 2ème  personne : tu, vous ندائيةال
L’impératif. 
Les questions. 

 ,Choix original des mots, des tournures الشعرية
écarts de style. 

 Tous les éléments utilisés pour faciliter la تواصليةال
lisibilité du message écrit : ponctuation, 
caractère  d’imprimerie, mise en page, 
règles de la lisibilité. 

 Après « c’est-à-dire » ou des mots ما فوق اللغوية
équivalents. 
Après le mot « définition ». 

 
القول  ، ميكنينما يشري إىل وظائف االتصال يف اللغة العربية يف ما خيص أما 

  أن األمر يتشابه إىل حد كبري.
 

                                                      
1 Peyroutet, C. (1991), La pratique de l’expression écrite, Paris, Nathan, p. 159. 
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 وظائف االتصال يف خطاب الرتمجة :املبحث الثاين

 
جاك بريك إبظهار كل األنواع  ترمجةخطاب قوم بدراسة وظائف االتصال يف أس

آية من وظيفة مرجعية، أو معىن  ترمجةيف كل    و استعملها بريك ايكوبسناليت حددها 
 أو تواصلية أو ما فوق اللغوية. تعبريية، أو شعرية، أو ندائية،

 .أو من سياقه يتضمنها امللفوظ يكون مبا يشري إىل ذلك من ألفاظ يا،استدالل
الدراسة على شكل جداول،   تالقراءة و التحليل و االستنتاج، جعل للتسهي

ما يشري و  لكل معىن آية كرمية رتمجةالخطاب  وظائف االتصال يفجدول كل جيمع  
   .أي األلفاظ يف اللغة الفرنسية، يسبق كل جدول املدونة إليها

 

 

 
Comment opposez-vous un déni à Dieu, quand une fois morts Il vous 
a fait vivre, et puis vous fera mourir, et puis encore vivre, et puis que 
vous Lui serez ramenés ?1  

 
 الوظيفة ما يشري إليها

- Vous السؤال+      Comment opposez-vous un 
déni à Dieu ...  

 ندائية -

-une fois morts, fait vivre, fera mourir, puis 
encore mourir, ramenés, déni 
 

احلياة، املوت،  :مرجعية -
 ، اإلميان، الكفر. البعث

- opposez-vous un déni à Dieu, une fois morts, 
fait vivre, fera mourir, puis encore mourir, 
ramenés, 

 ما فوق اللغوية: الكفر -

                                                      
1
 La vache, 28.  

Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 29. 
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Ceux qui achètent la vie d’ici-bas au prix de la vie dernière, point ne 
sera sur eux  allégé le tourment, pas plus qu’ils ne seront secourus.1 

 
 الوظيفة ما يشري إليها

-la vie d’ici-bas, la vie dernière, le 
tourment, secourus  - Ceux qui…,  
sur eux, ne seront   

احلياة، املوت، البعث،  :مرجعية -
 عذاب اآلخرة

- achètent, d’ici-bas au prix 
 

 شعرية -

-    غضب هللا عز و جل :تعبريية -   سياق امللفوظ
 
 

…et vraiment tu les trouves, plus que personne, cramponnés à la vie, 
plus que les associants. Tel d’entre eux souhaite se prolonger mille ans ; 
mais la longévité ne l’éloignerait pas du tourment. 
-Dieu est Clairvoyant sur leurs agissements…2 

 
 الوظيفة ما يشري إليها

- tu - ندائية 
- la vie,  se prolonger mille ans, 
longévité, tourment, Dieu est 
Clairvoyant 

الرغبة يف  املوت،مرجعية: احلياة،-
ابهلل اإلميان اخللود، عذاب اآلخرة،

 تعاىل
- cramponnés à la vie, se prolonger -شعرية 

                                                      
1 La vache, 86.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 37. 
2 La vache, 96.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 38.  
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mille ans 
-Dieu est Clairvoyant sur leurs 

agissements… سياق امللفوظ   
  : صفات هللا عز  وجلتعبريية-

- Dieu est Clairvoyant sur leurs 
agissements… la longévité ne 
l’éloignerait pas du tourment. 

 : اإلميان ابهلل تعاىلاللغوية ما فوق -

 
 

Tu fais entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit : Tu fais sortir le 
vivant du mort et le mort du vivant ; Tu fais attribution à qui Tu veux 
sans compter ».1 

 
 الوظيفة ما يشري إليها

- Tu - ندائية 

- fais entrer…, fais sortir, le vivant du 
mort et le mort du vivant, fais 
attribution à qui Tu veux sans compter   

 احلياة، املوت، اخللق  :مرجعية -
 وجل صفات هللا عز   و موته،

- Tu fais entrer la nuit dans le jour et le 
jour dans la nuit : Tu fais sortir le vivant 
du mort et le mort du vivant  

 شعرية -

 
- سياق امللفوظ    : صفات هللا عز  وجلتعبريية - 
- Tu fais entrer la nuit dans le jour et le 
jour dans la nuit : Tu fais sortir le vivant 
du mort et le mort du vivant  

 ما فوق اللغوية: اخللق  -
 جل عز وو موته، صفات هللا 

 

 

 
Alors, qu’ils combattent sur le chemin de Dieu, ceux qui achètent la 
vie dernière au prix de celle d’ici-bas ! Car combattre sur le chemin de 

                                                      
1 La famille de ‘Imrân, 27.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 73. 
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Dieu, c’est obtenir ou mort ou victoire : dans les deux cas Nous lui 
vaudrons un salaire magnifique.1  

 
 الوظيفة ما يشري إليها

-impératif : Alors qu’ils combattent - ندائية 

-combattent sur le chemin de Dieu,  
salaire magnifique 

 مرجعية: قيمة احلياة، الدنيا  -
 و اآلخرة، اجلهاد و أجره

- achètent la vie dernière au prix de 
celle d’ici-bas  

 شعرية

- Nous -صفات هللا عز  وجلتعبريية :  
- Car combattre sur le chemin de 
Dieu 

 ما فوق اللغوية: اجلهاد -

 
 

ils rediraient : « Il n’y a que ceci : notre vie d’ici-bas. Nous ne serons 
ressuscités ».2 

 
 الوظيفة ما يشري إليها

- Il n’y a que ceci, vie d’ici-
bas, ne serons ressuscités  

مرجعية: احلياة بعد املوت، الكفر  -
 ابلبعث و ابآلخرة

-notre, Nous -قول ُمنكري البعث،  صفات تعبريية :
 هللا عز  وجل بصفة غري مباشرة

                                                      
1 Les femmes, 74. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 106. 
2 Les troupeaux, 29.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 144. 
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Vous qui croyez, qu’aviez-vous, quand il vous fut dit de vous 
mobiliser sur le chemin de Dieu, à traîner sur place ? 
Etait-ce par contentement de la vie d’ici-bas, de préférence à la vie 
dernière ? Mais la jouissance de la vie d’ici-bas, par rapport à la vie 
dernière, est si peu de chose !1 

 
 الوظيفة ما يشري إليها

- Vous qui, qu’aviez-vous, il vous fut dit 
de vous,+ la  question qu’aviez-vous ?   

 ندائية -

- mobiliser sur le chemin de Dieu, Mais la 
jouissance de la vie d’ici-bas, par rapport à 
la vie dernière, est si peu de chose !  

احلياة، املوت، مرجعية:  -
 ، حقيقة اإلميان و اجلهاداآلخرة

- à traîner sur place ? - :غضب هللا تعاىل  تعبريية 
 
 

qui effectue l’œuvre salutaire, fût-il mâle ou femelle, s’il est croyant, 
Nous lui ferons vivre une vie bonne : oh ! Nous les rétribuerons d’un 
salaire plus beau que ce qu’ils faisaient…2 

 
 الوظيفة ما يشري إليها

- qui effectue l’œuvre salutaire, fût-il mâle 
ou femelle, s’il est croyant, Nous lui ferons 
vivre une vie bonne, rétribuerons d’un 
salaire plus beau 

مرجعية: اإلميان، العمل  -
 الصاحل و ثوابه، احلياة الطيبة،

 البعث 
                                                      

1 Le repentir ou la dénonciation, 38.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 203.  
2 Les abeilles, 97.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 288-289.  
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- une vie bonne : oh !  - شعرية 
- Nous lui…, Nous les… - صفات هللا عز  وجلتعبريية :  

 
 

Alors Nous t’aurions fait goûter double (supplice) en cette vie, et 
double dans la mort, sans espoir de trouver contre Nous de secourant1 

 
 الوظيفة ما يشري إليها

- t’ - ندائية 

- vie, mort , supplice, 
secourant 

 احلياة، املوت، البعث، مرجعية: -

 عذاب املوت و اآلخرة
- Nous t’aurions, contre 
Nous 

 : صفات هللا عز  وجلتعبريية -

 
 

   -C’est Lui qui vous a fait vivre, et puis vous fera mourir, et enfin 
vous fera revivre 
  -Mais l’homme est plein d’ingratitude…2 

 
 الوظيفة ما يشري إليها

- vous a, vous fera mourir, vous fera revivre - ندائية    

                                                      
1 Le trajet nocturne ou les fils d’Israël, 75. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 302.  
2 Le pèlerinage, 66.      
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 359. 
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- fait vivre, puis vous fera mourir, et enfin 
vous fera revivre, l’homme est plein 
d’ingratitude 
- C’est Lui qui vous a, vous fera mourir, 
vous fera revivre 

مرجعية: احلياة، املوت،  -
 البعث، عالقة اإلنسان خبالقه 

 و جهله و جحوده
- Mais l’homme est plein d’ingratitude 

 سياق امللفوظ 
 وجل تعبريية: غضب هللا عز   -

- C’est Lui qui vous a fait vivre, et puis vous 
fera mourir, et enfin vous fera revivre 

ما فوق اللغوية: جحود  -
 اإلنسان

 
 

il n’y a que notre vie d’ici-bas : mourir comme nous vivons ; être 
ressuscités, que non pas !1 

 
 الوظيفة ما يشري إليها

- vie, vie d’ici-bas , 
mourir, vivons, ressuscités 

اإلميان ابهلل احلياة، املوت، البعث،  مرجعية: -
 الكفر ابحلياة بعد املوتتعاىل و 

- notre, nous - تصريح ُمنكري البعث،  صفات هللا تعبريية :
 عز  وجل بصفة غري مباشرة

 
 

Il fait sortir le vivant du mort, Il fait sortir le mort du vivant, Il fait 
vivre la terre après sa mort : ainsi vous  fera-t-on sortir.2 

                                                      
1 Les croyants, 37.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 364. 
2 Rome, 19.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 433. 
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 الوظيفة إليهاما يشري 

- vous - ندائية 

- vivant, mort, fait vivre, 
- Il fait sortir le vivant du mort, Il fait sortir le mort du 
vivant, Il fait vivre la terre après sa mort : ainsi vous  
fera-t-on sortir. 
- Il fait, Il fait, Il fait, fera-t-on 

احلياة،  مرجعية: -
املوت، البعث، 
اخللق، اإلميان ابهلل 

 تعاىل و قدرته
Il fait sortir le vivant du mort, Il fait sortir le mort du 
vivant, Il fait vivre la terre après sa mort : ainsi vous  
fera-t-on sortir. 

 شعرية -

- Il fait sortir le vivant du mort, Il fait sortir le mort du 
vivant, Il fait vivre la terre après sa mort : ainsi vous  
fera-t-on sortir. 

ما فوق اللغوية:  -
 قدرة هللا تعاىل

 
 
ainsi donc, suis la trace de la miséricorde de Dieu, comme Il fait vivre 
la terre après sa mort : Celui-là fait assurément revivre les morts. 
-Dieu est Omnipotent.1 

 
 الوظيفة ما يشري إليها

- suis (impératif) - ندائية 

- vivre, mort, revivre, les morts, la 
miséricorde de Dieu, Dieu est 
Omnipotent 

هللا احلياة، املوت،اإلميان،  مرجعية: -
 تعاىل، صفات هللا عز وجل

- la miséricorde de Dieu, Dieu est 
Omnipotent 

 وجل صفات هللا عز  : تعبريية -

                                                                                                                                                   

 
1 Rome, 50.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 437. 
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il Nous applique une semblance, il oublie d’avoir été créé, disant : 
« Qui fera vivre des os une fois désagrégés ? »1 

 
 الوظيفة ما يشري إليها

- Qui … ? - ندائية 

- créé, fera vivre, une fois 
désagrégés 
il Nous applique une semblance,  

 العقل،احلياة، املوت،البعث، :مرجعية -
 اإلميان ابهلل تعاىل، الكفر اإلنسان،

- Nous - صفات هللا عز  وجل :تعبريية 
 

 
ils disent : « Seigneur, Tu nous a fait vivre deux fois, et deux fois 
mourir. Nous confessons nos fautes. Y a-t-il un chemin pour 
sortir ? »2 

 
 الوظيفة ما يشري إليها

- Seigneur , 
-Tu,  
-question (Y a-t-il un chemin pour sortir ? ) 

 ندائية -

- vivre deux fois, et deux fois mourir, 
 confessons nos fautes. 
 Y a-t-il un chemin pour sortir  

احلياة، املوت،  مرجعية: -
الذنوب،  البعث، اخلطيئة،

 التوبة، النجاة
- vivre deux fois, et deux fois mourir - شعرية 

                                                      
1 Yâsîn, 78. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 476. 
2 Le croyant ou  l’indulgent, 11.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 504. 
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- nous, nos - قول املعرتفني تعبريية :
بذنوهبم،  صفات هللا عز  وجل 

 بصفة غري مباشرة
 

 
Ils disent aussi : « Nous n’avons à nous que cette vie d’ici-bas, pour 
vivre et mourir. Seul le temps nous anéantit ». Mais de cela ils n’ont 
aucune science : ils se bornent à conjecturer  1  

 
 الوظيفة ما يشري إليها

- Ils disent, que cette vie d’ici-bas, pour 
vivre et mourir, le temps, anéantit, aucune 
science. 

احلياة، املوت، البعث،  مرجعية: -
 العلم، اإلميان ابهلل تعاىل

- Nous n’avons que nous, nous anéantit  - قول ُمنكري البعث،  ةتعبريي :
صفات هللا عز  وجل بصفة غري 

 مباشرة
 

 
Lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l’épreuve : qui 
d’entre vous serait mieux-agissant ?...  
-Il est le Tout-Puissant, le Tout pardon.2 

 

                                                      
1 Assise sur les talons, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 542. 
2 La royauté, 2.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 623-624. 
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 الوظيفة ما يشري إليها

- vous, vous, question (qui d’entre vous 
serait mieux-agissant ?) 

 ندائية -

- Lui qui a créé la mort et la vie, 
épreuve, mieux-agissant, Il est le Tout-
Puissant,  
le Tout pardon.  

املوت، البعث،  احلياة، مرجعية: -
االبتالء، صفات هللا االجتهاد للنجاح، 

 تعاىل
 

 

 

- … « Si j’avais, dira-t-il, fait avance en vue de ma vie ! »1 
 

 الوظيفة إليهاما يشري 

- vie, fait avance en vue de ma vie      - :احلياة، العمل لآلخرة،  مرجعية
 البعث، املستقبل و اجملهول

- j’avais - قول النادم، صفات هللا عز  تعبريية :
    وجل بصفة غري مباشرة

 

 
 
 
 
 

                                                      
1 L’aube, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 679.  
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 استنتاج  
 

لكــــــــل معىن آية كرمية   رتمجةالخطاب وظائف االتصال يف ل يتدراسمن خالل 
أو من سياقه يف اللغة الفرنسية، تب ني  يتضمنها امللفوظ أي األلفاظ اليت ما يشري إليهاو 

وع يف ظل ما حيتاج إليه االتصال من مقاييس عر فها ايكوبسن تن   بريكخطاب يل أن 
نية  فهماليت وردت متعددة يف كل ترمجة معىن آية، مسح استعماهلا وظائف االتصال و ب

 اتب و نوع خطابه.ـالك
استنتاج أن اخلطاب عند بريك غلبت عليه بعد مراجعة كل اجلداول، ميكنين 

 ، تَلتُهما)مبعىن األكثر استعماال من طرف الكاتب( وظيفتان، املرجعية و التعبريية
الوظيفة التواصلية  غابتما فوق اللغوية، يف حني  الوظيفة الندائية مث الشعرية مث الوظيفة

ه، ـــــــــــــــال و إهنائـــــــــــألهنا وظيفة إقامة االتصـال و اليت هتدف إىل التأكيد أو بقـــاء االتص
 و ابلتايل فهي وظيفة ُمركزة على القناة. 

االتصال و انتظار رد فعل  غرض بريك مل يكن إقامةال جمال هلا يف مدونيت ألن 
 .اآلنية املرسل إليه و إن وردت أسئلة يف خطابه لكنها مل تكن تستدعي اإلجابة

عبريية ألهنما ُأسس االتصال يف سيادة الوظيفتني املرجعية و الت أيضا ال عجب
، قد يدور حول موضوع واحد أو ُمتعدد و تَتعدد أيضا ألن  للخطاب مرجع ُمعني 

 . الذي يُعرب  عن نفسه و ينتج ملفوظا "لقول" ذلك، مشاركة املرسل
  و عليه، ميكنين استنتاج ما أييت:

 

 هي وظيفة موضوعية، إدراكية معرفية، رك ز فيها بريك املرجعية  الوظيفة
و مل يفسح  اجملال لسوء الفهم، شأنه شأن اخلطاب العلمي، املوضوعي وع ـــعلى املوض

 البعيد عن كل األدوات اللغوية اجلمالية. 
مرجع بريك كان يدور حول املواضيع الرئيسية التالية و اليت مل خترج عن إطار 

 : رساليت
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لكفر، الكفر احلياة، املوت، البعث، قيمة احلياة، الدنيا واآلخرة، احلياة بعد املوت، ا -
 .ابلبعث وابآلخرة، الكفر ابحلياة بعد املوت، عذاب اآلخرة، عذاب املوت و اآلخرة

 .اإلميان، اإلميان ابهلل تعاىل، صفات هللا تعاىل، حقيقة اإلميان واجلهاد -
 .موته اخللق و -
 اإلنسان، عالقة اإلنسان خبالقه و جهله و جحوده، الرغبة يف اخللود، اجلهاد و أجره، -

 .العمل لآلخرة، العمل الصاحل و ثوابه، احلياة الطيبة
االبتالء، اخلطيئة، الذنوب، التوبة، النجاة، العلم، املستقبل و اجملهول،  العقل، -

 االجتهاد للنجاح.
 

 فيها دخل ت ُمركزة على املرسل، هي وظيفة ُمعربة، التعبريية الوظيفة
ألن  يف خطاب الرتمجة موضوعية جاءت، و هي حتما وظيفة غري األحاسيس و املشاعر

مل خيفي إعجابه ابخلطاب القرآين يف العديد من املرات يف كتابه الذي كان  بريكاملرسل 
مصدر مدونيت و ال يف ما كتبه أو صر ح به قوال مباشرا )لقد مسعته يف حصة تليفيزيونية 

حني ال أدري مىت أسلم وهل بقي   ، يفمل حيتاج إىل تغيري امسهو  مــــــــــــفرنسية يقول أنه مسل
شعوراي أم ال قد أشرك   هذا السياق الشخصي،يف .(كذلك حىت موتـه و دفنه بفرنسا

 أحاسيسه أبفكاره حسب طبيعة املرجع أو السياق، و مواقفه جتاه هذا املوضوع.بريك 
انب ـــــــــــــــــــــاألدبية، فقد استعمل اجل-ة بريك العلميةــــــــعنا مجيعا منزلأيضا ال خيفى 

 .، تُعرب  حتما عن قدراته اللغويةاجلمايل للغة مبستوى جد راق للغة الفرنسية
 : ضرورة التعبري يف خطاب الرتمجة عنهي أيضا وظيفة غري موضوعية استدعتها 

)من قدرة و قوة(  هعن صفات حينما يُعرب  عن كل تشبيه،  و املَنزه "هللا تعاىل" الغيناملرسل -
، 74، النساء 27، آل عمران 96، البقرة 86غضبه )ترمجة معىن اآلايت البقرة  عنو 

بصفة غري  ( و78، يس 50، الروم 66، احلج 75، اإلسراء 97، النحل 38التوبة 
، 24، اجلاثية 37، املؤمنون 29مباشرة عن صفاته تعاىل يف ترمجة معىن اآلايت األنعام 

 .24، الفجر 11غافر
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، 37، املؤمنون 29املباشر من منكري البعث )ترمجة معىن اآلايت األنعام  املرسل الغري -
( و من النادم )ترمجة معىن 11( و من املعرتفني بذنوهبم )ترمجة معىن اآلية غافر24اجلاثية 

 (.24اآلية الفجر 
 

  هي وظيفة أمرية خاطب من خالهلا بريك ذكاء أو أحاسيس الندائية
 وجل يف اآلايت الكرمية.  حياول "إت باع" نداء هللا عز  املرسل إليه، و هو يف ذلك  

الرتمجة، فكان اترة الكفار  لضرورة السياق فقد تنوع النداء و تعدد املرسل إليه يف خطاب
، ترمجة معىن اآلية 96ترمجة معىن اآلية البقرة ) الرسول (، 28)ترمجة معىن اآلية البقرة 

هللا تعاىل خُياطب نفسه يف ترمجة معىن اآلية  (،50م ترمجة معىن اآلية الرو  ، و75اإلسراء 
 للدنيااحملبني (، 74لآلخرة )ترمجة معىن اآلية النساء  اجملاهدين احملبني(، 27أل عمران 

(، منكري البعث خاصة و اإلنسان عامة )ترمجة معىن اآلية 38)ترمجة معىن اآلية التوبة 
ة ـــــــــــؤمنني خاصــــــــ(، امل78معىن اآلية يس  و ترمجة 19، ترمجة معىن اآلية الروم 66احلج 

 (.2و الناس عامة )ترمجة معىن اآلية امللك 
من سورة غافر، حيث خياطب املعرتفون بذنوهبم  11ورد نداء خمتلف يف ترمجة معىن اآلية 

 هللا عز  وجل.
 

  ،استعملها املستشرق يف أما الشعرية أو االستيطيقية فهي وظيفة مجالية
من سورة آل  27من سورة البقرة واآلية 96و  86 اآليتنيآايت كرمية و هي  7ترمجة 

من سورة الروم  19واآلية  من سورة النحل 97من سورة النساء واآلية  74عمران واآلية 
 من سورة غافر. 11واآلية 

اخلطاب القرآين  ل د"قحاول بريك من خالل خطابه أن  يبعث رسالة مجالية، فنية، "تُ 
 املعجز.
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  فهي وظيفة ُمركزة على الشفرة اليت هي هدف الرسالة، أما ما فوق اللغوية
أدخل املستشرق يف ثنااي خطابه بعض التعريفات، لُيعر ف و يشرح لفظة أبلفاظ أخرى،  

 وجل، اإلميان بقدرته، الكفر، اخللق و موته،صفات هللا عز   اإلميان ابهلل تعاىل،كمعىن 
  اجلهاد، جحود اإلنسان.

من  27من سورة البقرة واآلية 96و  28 اآليتنيآايت كرمية و هي  6 ترمجة ورد ذلك يف
من  19 واآلية من سورة احلج 66واآلية من سورة النساء 74واآلية  آل عمرانسورة 

 .سورة الروم
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 : وظائف االتصال يف اخلطاب القرآيناملبحث الثالث
 

يف كل  وظائفبتبيان كل ال بدراسة وظائف االتصال يف اخلطاب القرآينقوم أس
أو تواصلية أو ما فوق  وظيفة مرجعية، أو تعبريية، أو شعرية، أو ندائية،آية  كرمية من 

 .مبا يشري إىل ذلك من ألفاظ ةستدلمُ اللغوية، 
الدراسة على شكل  ت، جعلالتحليل و االستنتاجل القراءة و يسه لحىت تسه

رمية  ــــــــــة كـــ أي يف كل آيوظائف االتصال يف اخلطاب القرآينجدول كل جيمع  جداول، 
  ما يشري إليها. و

 

 

1  
 

 الوظيفة ما يشري إليها

 ندائية -  تكفرون، كنتم، "كم"، سؤال بكيف

أحياكم، مُييتكم، مث حيييكم، كيف تكفرون ابهلل، 
 إليه تُرجعون.

احلياة، املوت،  :مرجعية -
 البعث، اإلميان، الكفر.

 ما فوق اللغوية: الكفر - كيف تكفرون ابهلل.... إليه تُرجعون.
 

 

                                                      
1

 .82 سورة البقرة، اآلية   
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1
 

 

 الوظيفة ما يشري إليها

احلياة الدنيا، اآلخرة، العذاب، 
 أوالئك

احلياة، املوت، البعث،  :مرجعية -
 عذاب اآلخرة

 شعرية - احلياة الدنيا ابآلخرة اشرتوا

   و جل غضب هللا عز   :تعبريية -  سياق امللفوظ
 

 

 

2
 

 

 الوظيفة ما يشري إليها

 ندائية - لتجدهنم
 حياة، يو د ...يٌعمر، العذاب، 

 هللا بصري
: احلياة، املوت، الرغبة يف مرجعية -

اخللود، عذاب اآلخرة، اإلميان ابهلل 
 تعاىل

                                                      
 .86 اآلية ،سورة البقرة  1
 .96اآلية  ،سورة البقرة  2
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 شعرية - يُعمر ألف سنة

   و جل عز   : صفاتتعبريية - سياق امللفوظ … هللا بصري
 و ما هو مبزحزحه من العذاب، 

 هللا بصري...

 : اإلميان ابهلل تعاىلويةما فوق اللغ -

 

 

 

1
 

 

 الوظيفة ما يشري إليها

 ندائية - ُتوجل، خٌترج، ترزق

ُتوجل...، خٌترج...، ترزق...بغري 
 حساب

احلياة، املوت، اخللق  :مرجعية -
 جل صفات هللا عز و موته،و 

 شعرية - ُتوجل...احلي

   و جل عز  صفات هللا : تعبريية - سياق امللفوظ
توجل، خترج، ترزق، تشاء، بغري 

 حساب،الليل، النهار،احلي، امليت
خللق و موته، اللغوية: اما فوق  -

 عز وجلهللا صفات 
 

 

 

 

                                                      
 .27 اآلية آل عمران، سورة  1
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1
 

 

 

 الوظيفة ما يشري إليها

 ندائية - فليقاتل

يف سبيل هللا، احلياة،  فليقاتل
 اآلخرة، أجرا

 مرجعية: قيمة احلياة، الدنيا  -
 و اآلخرة، اجلهاد و أجره

 شعرية - يشرون احلياة الدنيا ابآلخرة

   و جل عز  صفات هللا تعبريية:  - تيهنُؤ 
 ما فوق اللغوية: اجلهاد - يف سبيل هللا فليقاتل

 

 

2
 

 

 الوظيفة ما يشري إليها

إال حياتنا الدنيا، ما  و قالوا،
 حنن مببعوثني

مرجعية: احلياة بعد املوت، البعث،  -
اإلميان ابهلل تعاىل، الكفر ابلبعث و 

 ابآلخرة
صفات  : قول منكري البعث،تعبريية - حنن  منوت و حنيا،حياتنا، 

 مباشرةبصفة غري   و جل عز  هللا 
                                                      

 .74 اآلية النساء، سورة  1
 .29 اآلية األنعام، سورة  2
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1
 

 

 الوظيفة ما يشري إليها

انفروا، أاثقلتم، اي أيها، ما لكم، لكم، 
 أرضيتم

 ندائية -

انفروا يف سبيل هللا، احلياة الدنيا، اآلخرة، 
 متاع قليل، الذين آمنوا

احلياة،  مرجعية:  -
املوت، اآلخرة ، حقيقة 

 اإلميان و  اجلهاد
غضب هللا  :تعبريية - أاثقلتم على األرض

 تعاىل 
 

 

2
 

 

 الوظيفة ما يشري إليها

مل صاحلا، ع مؤمن من ذكر أو أنثى،
لنجزينهم، أجرهم، فلنحيين ه، حياة طبية، 

مرجعية: اإلميان، العمل  -
 و ثوابه، احلياة الطيبة،الصاحل 

                                                      
 .38 اآلية التوبة، سورة  1
 .97 اآلية النحل، سورة  2
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 البعث  أبحسن، من عمل
 شعرية - فلُنحيين ه حياة طبية

   جل و عز  صفات هللا : تعبريية - فلُنحيين ه، لنجزينهم
 

 

 

1
 

 

 الوظيفة ما يشري إليها

 ندائية - ألذقناك، ال جتد لك 

احلياة، املوت، البعث،  مرجعية: - احلياة، املمات، ألذقناك، نصريا
 عذاب املوت و اآلخرة

   و جل عز  صفات هللا : تعبريية - ألذقناك، علينا
 

 

 

2
 

 الوظيفة ما يشري إليها

    ندائية - ياكم مث مييتكم مث حيييكمأح

                                                      
 .75 اآليةاإلسراء،  سورة  1
 .66 اآلية احلج، سورة  2
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 ياكم مث مييتكم مث حيييكم،  أح
 إن اإلنسان لكفور، هو الذي

مرجعية: احلياة، املوت، البعث،  -
 عالقة اإلنسان خبالقه و جهله 

 و جحوده
 وجل تعبريية: غضب هللا عز   - اإلنسان لكفور: إن سياق امللفوظ

 ما فوق اللغوية: جحود اإلنسان - اإلنسان لكفورإن 
 

 

 

1
 

 

 الوظيفة ما يشري إليها

 ما حنن، حياتنا، منوت و حنيا
 مببعوثني

 اإلميان  احلياة، املوت، البعث، : مرجعية -
 ابهلل تعاىل و الكفر ابحلياة بعد املوت  

  عز  صفات هللا : قول منكري البعث، تعبريية - حياتنا، منوت و حنيا، حنن
   جلو 
 

 

 

2
 

 الوظيفة ما يشري إليها

 ندائية - خُترجون

                                                      
 .37 اآلية املؤمنون، سورة  1
 . 19 اآلية الروم، سورة  2
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خُيرج، احلي، امليت، احلي، حيي، موهتا، 
 خُترجون

احلياة، املوت،  مرجعية: -
البعث، اخللق، اإلميان ابهلل 

 تعاىل و قدرته
خُيرج احلي من امليت و خُيرج امليت من 

 احلي

 ةشعري -

خُيرج احلي من امليت و خُيرج امليت من 
 احلي و حيي األرض 

اللغوية: قدرة هللا ما فوق  -
 تعاىل

 

 

 

1
 

 

 الوظيفة ما يشري إليها

 ندائية - فانظر

ي، موهتا، حملي املوتى، رمحة ربك، يحيُ 
 هو على كل شيء قدير

احلياة، املوت، اإلميان، هللا  مرجعية:  -
 جل تعاىل، صفات هللا عز و

 وجل صفات هللا عز  : تعبريية - رمحة ربك، هو على كل شيء قدير
 

 

 

2
 

                                                      
 . 50 اآلية الروم، سورة  1
 .78 اآلية يس، سورة  2
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 الوظيفة ما يشري إليها

 ندائية - ييمن حيُ 

ضرب لنا مثال، خلقه، قال، 
 ي،  رميميحيُ 

 احلياة، املوت، البعث، العقل، :مرجعية -
 اإلنسان، اإلميان ابهلل تعاىل، الكفر

 صفات هللا عز وجل )قدرته(: تعبريية -  لنا
 

 

 

1
 

 

 الوظيفة ما يشري إليها

رب نا، أمت نا، أحييتنا، فاعرتفنا، 
 خروج من سبيلذنوبنا، فهل إىل 

 ندائية -

 قالوا، أمت نا إثنتني، أحييتنا إثنتني ، 
 فاعرتفنا بذنوبنا، خروج من سبيل

احلياة، املوت،  مرجعية: -
البعث، اخلطيئة، الذنوب، 

 التوبة، النجاة
 شعرية - أمت نا إثنتني و أحييتنا إثنتني

: قول املعرتفني تعبريية - أمت نا، أحييتنا، فاعرتفنا، ذنوبنا،
صفات هللا عز  وجل بذنوهبم، 

 بصفة غري مباشرة
 

 

 

                                                      
 .11 اآلية غافر، سورة  1
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1
 

 

 الوظيفة ما يشري إليها

قالوا، هلم، هم، حياتنا الدنيا، منوت و حنيا، 
 يهلكنا، الدهر، علم، يظنون

احلياة، املوت، البعث،  مرجعية: -
 العلم، اإلميان ابهلل تعاىل

: قول منكري البعث، ةتعبريي - حياتنا، منوت و حنيا، يهلكنا
صفات هللا عز  وجل بصفة غري 

 مباشرة
 

 

 

2
 

 

 الوظيفة ما يشري إليها

 ندائية - لبيبلوكم، أُيكم

بلوكم، يلالذي، خلق املوت و احلياة، 
 أيكم أحسن عمال، هو العزيز الغفور

احلياة، املوت، البعث،  مرجعية: -
االجتهاد للنجاح، االبتالء، صفات هللا 

 تعاىل
 

 

  

                                                      
 .24 اآلية اجلاثية، سورة 1
 .2 اآلية امللك، سورة 2
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1
 

 

 الوظيفة ما يشري إليها

 احلياة، العمل لآلخرة، البعث، املستقبل  مرجعية: -      حيايتيقول، 
 و اجملهول

 صفات هللا عز  وجل بصفة : قول النادم، تعبريية-  قد متاي ليتين، 
  غري مباشرة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .24 اآلية لفجر،ا سورة  1
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 استنتاج  
 

لكل آية كرمية مدرجة  وظائف االتصال يف اخلطاب القرآين )أيبعد دراسيت ل
تتضمنها اآلية الكرمية أو من سياقها يف  يف مدونيت( و ما يشري إليها أي األلفاظ اليت

جاءت فيه أكثر ُتثيال وظيفتان، خطاب هللا عز  وجل تن وع و اللغة العربية، تب ني يل أن 
بينما انعدمت  املرجعية و التعبريية، و بدرجة أقل الندائية مث الشعرية مث الفوق اللغوية،

 .الوظيفة التواصليةفيه 
اعد يف شرح ـــــــتس اب القرآينـــــيف اخلط ة مقاييس ايكوبسن لالتصالـــــــــإن دراس

 و فهم ما يقصده هللا تعاىل.
 و عليه، ميكنين استنتاج ما أييت: 

 
  يف هي وظيفة موضوعية، إدراكية، معرفية، التمستها كثريا الوظيفة املرجعية

لكون هذا األخري كان يدور حول  للمدونة( 18اخلطاب القرآين )يف إطار اآلايت 
 :املواضيع الرئيسية التالية و اليت مل خترج عن إطار موضوع رساليت

احلياة، املوت، البعث، قيمة احلياة، الدنيا واآلخرة، احلياة بعد املوت، الكفر، الكفر  -
 .وت، عذاب اآلخرة، عذاب املوت و اآلخرةابلبعث وابآلخرة، الكفر ابحلياة بعد امل

 .اإلميان، اإلميان ابهلل تعاىل، صفات هللا تعاىل، حقيقة اإلميان واجلهاد -
 موته. اخللق و -
اإلنسان، عالقة اإلنسان خبالقه و جهله و جحوده، الرغبة يف اخللود، اجلهاد و أجره،  -

 الطيبة.العمل لآلخرة، العمل الصاحل و ثوابه، احلياة 
العقل، االبتالء، اخلطيئة، الذنوب، التوبة، النجاة، العلم، املستقبل و اجملهول،  -

 االجتهاد للنجاح.
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 ة، ُمركزة على املرسل أي "هللا تعاىل" هي وظيفة ُمعرب   الوظيفة التعبريية
فيها حسب سياق اآلية تعبريه عز  وجل عن غضبه )اآلايت  برزالغين عن كل تشبيه، 

، 96( و عن صفاته من قدرة و قوة )اآلايت البقرة 66و احلج  38، التوبة 86البقرة 
  .(78، يس 50، الروم 75، اإلسراء 97، النحل 74، النساء 27آل عمران 

ته تعاىل يف ة عن صفاُمعرب  ، بصفة غري مباشرة أيضا الوظيفة التعبريية هذه ظهرت
، حينما 24، الفجر11، غافر24، اجلاثية 37، املؤمنون 29اآلايت التالية: األنعام 

اعرتفوا  للذين البعث و أنكروا"أعطى" هللا عز  وجل يف خطابه الكرمي الكلمة ملن 
 .ملن ندم م وــــــــــــبذنوهب

املرسل الغري الوظيفة التعبريية وردت أيضا يف  هذهابلتايل، ميكنين استنتاج أن  
( و من 24، اجلاثية 37، املؤمنون 29املباشر من منكري البعث )اآلايت األنعام 

 (.24( و من النادم )ترمجة معىن اآلية الفجر 11املعرتفني بذنوهبم )ترمجة معىن اآلية غافر
الوظيفة إطار  يف تعبري عن أحاسيسهم و مشاعرهمابلمسح هلؤالء  كرم إهلي

 .التعبريية
 
  ابلدرجة املرسل إليههللا تعاىل هي وظيفة أمرية خياطب من خالهلا الندائية 

 مث كل من املؤمنني و الكفار و املشركني.  نبيه حممد األوىل
 ت، فكاناحلقد املرسل إليه يف خطاب وع السياق و تعد  تنوعت نداءات الرمحن لتن  

 إىل: اترةتتجه 
 .(28)اآلية البقرة الكفار  -
  .(50اآلية الروم  ، و75، اآلية اإلسراء 96اآلية البقرة ) الرسول  -
 .27ل عمران آخُياطب نفسه يف اآلية  ، حينماهللا تعاىل -
  .(74لآلخرة )اآلية النساء  اجملاهدين احملبني -
  .(38)اآلية التوبة  احملبني للدنيا -
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و اآلية يس  19، اآلية الروم 66عامة )اآلية احلج منكري البعث خاصة و اإلنسان  -
78).  

 (.2اس عامة )اآلية امللك املؤمنني خاصة و الن   -
 فيه من سورة غافر، يف رحاب الكرم اإلهلي خاطب 11نداء خمتلف ورد يف اآلية 

 املعرتفون بذنوهبم هللا عز  وجل.
 
 خطاب البديع  أما الشعرية أو االستيطيقية فهي وظيفة مجالية، برزت يف

 74من سورة آل عمران و اآلية  27من سورة البقرة و اآلية 96و  86يف إطار اآليتني 
 11من سورة الروم و اآلية  19من سورة النحل و اآلية  97من سورة النساء و اآلية 

 من سورة غافر.
 آايت كرمية مث لت رسالة مجالية، فنية يف خطاب قرآين أعجز أفصح العرب. 7هي
 

  فهي وظيفة ُمركزة على الشفرة اليت هي هدف الرسالة، ما فوق اللغوية أما
اإلميان ابهلل تعاىل، صفات هللا عز  وجل، اإلميان  فعر فت فاهيم،امل قامت إبابنة بعض

  اجلهاد، جحود اإلنسان. بقدرته، الكفر، اخللق و موته،
 27اآلية من سورة البقرة و 96و  28 اآليتنيآايت كرمية و هي  6ورد ذلك يف 

من  19من سورة احلج واآلية  66اآلية من سورة النساء و 74من سورة آل عمران واآلية 
 سورة الروم.
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 االتصال بني : وظائف املبحث الرابع

 خطاب الرتمجةاخلطاب القرآين و  
 

 

اخلطاب قارنة بني وظائف االتصال يف الغرض من هذا املبحث هو دراسة مُ 
 القرآين و وظائف االتصال يف خطاب املرتجم.

الدراسة على شكل جدول،  تاالستنتاج، جعللتسهيل القراءة و التحليل و 
 آخر خانة درجة التوافق بني اخلطابني. ُتنحين

 

 

 

 
 فقالتوا خطاب الرتمجة اخلطاب القرآين اآلية

البقرة 
28 

 ندائية -
احلياة، املوت،  :مرجعية-

 اإلميان، الكفر.،  البعث
 ما فوق لغوية: الكفر-

 ندائية-
احلياة، املوت،  :مرجعية-

 البعث، اإلميان، الكفر.
 ما فوق لغوية: الكفر-

 كبري

البقرة 
86 

احلياة، املوت،  :مرجعية-
 البعث، عذاب اآلخرة

 شعرية-
 تعاىلتعبريية: غضب هللا -

احلياة، املوت،  :مرجعية-
 البعث، عذاب اآلخرة

 شعرية-
   تعاىلغضب هللا  تعبريية:-

 كبري
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 البقرة
96 

 ندائية-
مرجعية: احلياة، املوت، -

الرغبة يف اخللود، عذاب 
 اآلخرة، اإلميان ابهلل 

 شعرية-
 : صفات هللا عز  وجلتعبريية-
 ما فوق لغوية: اإلميان ابهلل-

 تعاىل

 ندائية-
مرجعية: احلياة، املوت، -

الرغبة يف اخللود، عذاب 
 اآلخرة، اإلميان ابهلل 

 شعرية-
 : صفات هللا عز  وجلتعبريية-
  ما فوق لغوية: اإلميان ابهلل-

 تعاىل

 كبري

آل 
ن اعمر 

27 

 ندائية-
احلياة، املوت،  مرجعية:-

 اخللق و موته، صفات هللا 
 شعرية-
 : صفات هللا عز  وجلتعبريية-
 ما فوق لغوية: اخللق و موته، -

 وجل صفات هللا عز  

 ندائية-
احلياة، املوت،  مرجعية:-

 اخللق و موته، صفات هللا 
 شعرية-
 : صفات هللا عز  وجلتعبريية-
 ما فوق لغوية: اخللق و موته، -

 وجل صفات هللا عز  

 كبري

ء االنس
74 

 ندائية-
 مرجعية: قيمة احلياة، الدنيا -

 اجلهاد و أجرهو اآلخرة، 
 شعرية-
 : صفات هللا عز  وجلتعبريية-
 ما فوق لغوية: اجلهاد-

 ندائية-
 مرجعية: قيمة احلياة، الدنيا -

 و اآلخرة، اجلهاد و أجره
 شعرية-
 : صفات هللا عز  وجلتعبريية-
 ما فوق لغوية: اجلهاد-

 كبري

 ماألنعا
29 

مرجعية: احلياة بعد املوت، -
تعاىل، البعث، اإلميان ابهلل 

 الكفر ابلبعث و ابآلخرة

مرجعية: احلياة بعد املوت، -
 الكفر ابلبعث و ابآلخرة

: قول منكري البعث، تعبريية-

 كبري
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: قول منكري البعث، تعبريية-
بصفة غري صفات هللا عز  وجل 

 مباشرة

بصفة صفات هللا عز  وجل 
 غري مباشرة

 التوبة
38 

 ندائية-
 احلياة، املوت، مرجعية:-

 اجلهادو  حقيقة اإلميان اآلخرة،
 تعبريية : غضب هللا تعاىل-

 ندائية-
مرجعية: احلياة، املوت، -

 ، حقيقة اإلميان واجلهاداآلخرة
 تعبريية: غضب هللا تعاىل-

 كبري

النحل 
97 

مرجعية: اإلميان، العمل -
الصاحل و ثوابه، احلياة الطيبة، 

 البعث 
 شعرية-
 : صفات هللا عز  وجلتعبريية-

مرجعية: اإلميان، العمل -
الصاحل و ثوابه، احلياة الطيبة، 

 البعث 
 شعرية-
 : صفات هللا عز  وجلتعبريية-

 كبري

اإلسراء 
75 

 ندائية-
احلياة، املوت،  مرجعية:-

 البعث، عذاب املوت و اآلخرة
 : صفات هللا عز  وجلتعبريية-

 ندائية-
احلياة، املوت،  مرجعية:-

 اآلخرةالبعث، عذاب املوت و 
 : صفات هللا عز  وجلتعبريية-

 كبري

احلج 
66 

    ندائية-
مرجعية: احلياة، املوت، -

البعث، عالقة اإلنسان خبالقه 
 و جهله و جحوده

 تعبريية: غضب هللا عز وجل-
ما فوق لغوية: جحود -

 اإلنسان

  ندائية-
مرجعية: احلياة، املوت، -

البعث، عالقة اإلنسان خبالقه 
 و جهله و جحوده

 تعبريية: غضب هللا عز وجل-
ما فوق لغوية: جحود -

 اإلنسان

 كبري

 كبرياحلياة، املوت،  مرجعية: -مرجعية: احلياة، املوت، - املؤمنون
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 اإلميان ابهلل تعاىل  البعث، 37
 و الكفر ابحلياة بعد املوت

: تصريح منكري تعبريية-
  البعث، صفات هللا عز  وجل

 بصفة غري مباشرة

 البعث، اإلميان ابهلل تعاىل 
 و الكفر ابحلياة بعد املوت

: قول منكري البعث، تعبريية-
 صفات هللا عز  وجل

 بصفة غري مباشرة
الروم 
19 

 ةندائي-
احلياة، املوت،  مرجعية:-

البعث، اخللق، اإلميان ابهلل 
 تعاىل و قدرته

 شعرية-
 ما فوق لغوية: قدرة هللا تعاىل-

 ندائية-
احلياة، املوت،  مرجعية:-

البعث، اخللق، اإلميان ابهلل 
 تعاىل و قدرته

 شعرية-
 ما فوق لغوية: قدرة هللا تعاىل-

 كبري

الروم 
50 

 ندائية-
احلياة، املوت،  مرجعية: -

اإلميان، هللا تعاىل، صفات هللا 
 وجل عز  
 وجل صفات هللا عز  تعبريية: -

 ندائية-
املوت، احلياة،  مرجعية: -

اإلميان، هللا تعاىل، صفات هللا 
 وجل عز  
 وجل صفات هللا عز  تعبريية: -

 كبري

يس 
78 

 ندائية-
احلياة، املوت،  :مرجعية-

البعث، العقل، اإلنسان، 
 اإلميان ابهلل تعاىل، الكفر

 : صفات هللا عز وجلتعبريية-

 ندائية-
احلياة، املوت،  مرجعية :-

البعث، العقل، اإلنسان، 
 اإلميان ابهلل تعاىل، الكفر

 : صفات هللا عز  وجلتعبريية-
 )قدرته(

 كبري

غافر 
11 

 ندائية-
احلياة، املوت،  مرجعية:-

 ندائية-
احلياة، املوت،  مرجعية:-

 كبري
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البعث، اخلطيئة، الذنوب، 
 التوبة، النجاة

 شعرية-
: قول املعرتفني تعبريية-

  صفات هللا عز  وجلبذنوهبم، 
 بصفة غري مباشرة

البعث، اخلطيئة، لذنوب، 
 التوبة، النجاة

 شعرية-
: قول املعرتفني تعبريية-

  صفات هللا عز  وجلبذنوهبم، 
 بصفة غري مباشرة

اجلاثية 
24 

احلياة، املوت،  مرجعية:-
البعث، العلم، اإلميان ابهلل 

 تعاىل
: قول منكري البعث، تعبريية-

بصفة غري  صفات هللا عز  وجل
 مباشرة 

احلياة، املوت،  مرجعية:-
البعث، العلم، اإلميان ابهلل 

 تعاىل
: قول منكري البعث، تعبريية-

بصفة  صفات هللا عز  وجل
 غري مباشرة

 كبري

امللك 
2 

 ندائية-
احلياة، املوت،  مرجعية:-

البعث، االجتهاد للنجاح، 
 االبتالء، صفات هللا تعاىل

 ندائية-
احلياة، املوت،  مرجعية:-

االجتهاد للنجاح، البعث، 
 االبتالء، صفات هللا تعاىل

 كبري

الفجر 
24 

العمل احلياة،  مرجعية:-
 لآلخرة، البعث، املستقبل 

 و اجملهول
صفات : قول النادم ، تعبريية-

بصفة غري   هللا عز  وجل
    مباشرة

احلياة، العمل  مرجعية:-
 لآلخرة، البعث، املستقبل 

 و اجملهول
صفات : قول النادم،  تعبريية-

بصفة غري   هللا عز  وجل
      مباشرة

 كبري
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 استنتاج 

 
املقارنــــــــة بني وظائف االتصال يف كذا و  السابق إن قراءة و دراسة اجلدول  

اخلطــــــــــاب القــــــرآين و وظائف االتصال يف خطاب املرتجم، منحتين يف آخر خانة من 
 بني اخلطابني.معرفة درجة التوافق 

 

اخلطاب القرآين تنوعت حسب كل آيــــــــــــة   وظائف االتصال يف الحظت أن
و جاءت على املنوال املماثل يف خطاب الرتمجة لكل معىن آية كرمية، برزت يف  كرمية، 

فوق ما  كليهما وظيفتان، املرجعية و التعبريية، و بدرجة أقل الندائية مث الشعرية مث
 .الوظيفة التواصليةا انعدمت فيهما اللغوية، بينم

رح ــــــــــــــاعد يف شــــــتس يف اخلطاب القرآين إن دراسة مقاييس ايكوبسن لالتصال
يف  نية الكـاتب املرتجمبفهم نفس املقاييس  حتليلسمح يو فهم ما يقصده هللا تعاىل و 

 .إطار املدونة
 

جنح فيه ، وظائف االتصالبني اخلطابني على مستوى  كبريتوافق   إذنهو 
يف إطار  ة بريكاملستشرق الفرنسي و ذلك يف كل املدونة، ميكنين االستنتاج منه أن ني

           مل تبتعد عن ما كان يقصده هللا عز  و جل. اآلايت املدروسة
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 اخلطاب اإلستشراقي لظ القرآين يف اخلطاب: املبحث اخلامس  
 

 العجيبة  اإلستشراقحتت عدسات  القرآيناخلطاب : املطلب األول
وا ـــــــــــــــــوضع املستشرقون القرآن الكرمي حتت جمهر التحليل العلمي، فاكتشف

 الكثري، و اختلفت استنتاجاهتم. 
رآن  ال مفر منه لضرورة و لنوعية ـــــأن التكرار يف الق Massé1 يشري ماسي

ص ــــقليـــــــن تــــأن من املمك  Lane Pooleنه ُيضيف مستندا بالن بولــالسرد و لك
كرار ـــــا ُحذف التـــــــــ)حسب قوله( إىل حد كبري إذا م رآن  و خطاب حممدــــــــــقــــــــــــال

 احلث الديين و املطالب الشخصية. و القصص عن اليهود و النداءات و
نتيجة ذهول أو نوابت ، أن يكون القرآن كله Masséال ُيكمن ابلنسبة ملاسي

بينما  2،صرع ألهنا ال يتو لد عن مثل هذه احلالة النفسية إال كلمات و مجل قليلة
فهو نتيجة إمالء فوق الطبيعي ُمسجل من طرف النيب  Massignonابلنسبة ملاسينيون 

 Torفهو يُعارض نظرية املستشرق تورأندري  Sourdelأما ابلنسبة لسوردال  3،امللهم

Andrae خطبة الكنيسة "صنع" عناصر دعوته بعد استماعه إىل  الزاعمة أن النيب
ثل الرحالت النبوية إىل سوراي للمستشرق املخالف ُتُ ابلتايل، ال  املسيحية السورية.

  4برهاان و ال تكفي لتفسري القوة اإلميانية للسور املكية.
لنفي زعم اخلوارج و أتكيد أن سورة يوسف من القرآن   Nöldekeإن يتدخل نولدكه

 القرآنتكرار أن  Masséحُيب  ماسي  5،لكون لغتها و أسلوهبا على منوال ابقي السور

                                                      
1 Massé, H. (1966), L’Islam, Armand Colin, Paris (9e édition), p. 72. 
2 Idem., p.73. 
3 Sourdel, D. (1977), L’Islam, PUF, Paris (10e édition), p. 10. 
4 Idem., pp. 11-12. 
5 Massé, H. (1966), L’Islam, Armand Colin, Paris (9e édition), p. 78.  
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و منابعه املختلفة طبعت  1ال شك يف ذلك )حسب زعمه( ال حيتوي على كل الوحي
   2العبادات يف اإلسالم.

ليحكم على التصوف يف  اخلطاب القرآينحتليل  Goldziherجولدتسيهرجتاوز 
 3اإلسالم و يُنسب أتثر الصوفيني من املسلمني ابلداينة اليهودية.

 
إن تناقض املستشرقني يعكس قلة موضوعية حركتهم، تط ر ق إليها مستشرق 

، الذي أعاب على املستشرقني املعاصرين Dinet فرنسي دينيهال اعتنق اإلسالم هو آخر
ذلك إبدخال عناصر  يف دراسة اإلسالم و السرية النبوية الشريفة و له عدم موضوعيتهم

  4ة، ال عالقة هلا ابحلقيقة و ال ابلواقع السلوكي و النفسي للعرب.صطنعحُمدثة، مُ 
 

أمهر من املسلمني ألهنم Rodinson كان املستشرقون ابلنسبة لرودينسون 
بيل هذا أن هو يزعم سطور قُ  أبدعوا و أحسنوا ترتيب اآلايت القرآنية حسب نزوهلا و

 5شاعر و القرآن الكرمي شعر من نظمه. النيب حممد 
 يف القرآن برتتيب األلفاظللعلم و لألمانة العلمية، فقد قام مستشرق أملاين 

 51 924يبلغ عدد ألفاظ القرآن الكرمي )من جديد  عبد الباقيالعملية لينجز الكرمي 
بعد أن راجع  7،يف منتصف القرن املاضي حسب ترتيب حروف اهلجاء 6(حتديدا

                                                      
1 Massé, H. (1966), L’Islam, Armand Colin, Paris (9e édition), p. 79. 
2 Idem.,  p. 86. 

 .206، ص2012 ، القاهرة،دار ابن اجلوزي ،1، ط:عالء بكر، خمتصر اتريخ التصوف  3
4 Dinet, E. et Benbrahim, S. (année inconnue), La vie de Mohammed. Prophète 
d’Allah, Association Mesdjed Ennour, Médéa (page non précisée).مقدمة بدون رقم صفحة 

حممد حممد أبو ليلة، حممد بني احلقيقة و االفرتاء، يف الرد على الكاتب اليهودي الفرنسي مكسيم رودينسون،    5
 .117، ص 1999، دار النشر للجامعات، القاهرة، 1ط : 

 .11، ص 1989، اجلزائر، 3عبد الرزاق نوفل، االعجاز العددي للقرآن الكرمي، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط: 6
 .1945د فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، دار اجليل، بريوت، حمم 7
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الذي طبع ألول مرة سنة  معجم فلوجل األملاين "جنوم الفرقان يف أطراف القرآن"، و
1842.  

 
مهم خلدمة هدف ــــتنوع مزاع بعد مــــــو تناقضاهت ملستشرقنياختلفت آراء ا

قلة  رداءة الذوق و Dozy فأعاب عليه دوزي 1د و هو النيل من القرآن الكرمي،ــــــــــواح
ه ـــه و موافقتـــــمشوليتLebon ن و ــــأنكر لوب اـــــــــــ، بينمرة اإلطناب و املللــــــــد و كثــديــــــــاجل

ب يف كتابه ــــر رموقة عند العـــللغة مكانة م يف حني اعرتف أن ،ستقبلاملاضر و ــــــللح
الل و التعظيم إىل حد كبري قبل ظهور ـــــــــــــــــغ اإلجـــــــــأن الشعر بل ،"حضارة العرب"

جيتمع فيها الشعراء من كل  كاناليت    املؤُترات األدبية بدليل انعقاد م بقرون،اإلسال
  2شبه اجلزيرة العربية  و لعل أشهرها عكاظ قرب الطائف.

كتاب ال يرقى   األخري ستشرق الفرنسيملا هلذا ابلنسبة ( القرآن الكرمي) أي  إنه
 3.إىل مستوى اهلندوسية و هو سبب أتخر املسلمني

 
 قناة اإلدعاءات املضادة لإلسالماإلستشراق املطلب الثاين: 

برزت دعوى بشرية القرآن يف خضم دعوى املستشرقني يف عدم عاملية الدعوة 
وسلم إىل اإلسالمية رغم وجود البعض منهم الذين مل ينكروا بعثة الرسول صلى هللا عليه 

 يف كتابه "حوليات اإلسالم"، Leone Caetaneاينت كيينالناس كافة مثل ليو 
يف كتابه  Goldziher يف كتابه "اتريخ القرآن"، جولدتسيهر Nöldeke هــــــــــــــولدكــــــن

"العقيدة والشريعة يف اإلسالم"، ابلعكس من املستشرقني اآلخرين الذين شككوا يف 

                                                      
حممد بن حسني املصري، املوسوعة املفصلة يف الفرق و األداين و امللل و املذاهب و احلركات القدمية أبو عبس   1

 .684، ص 2011، اجلزء الثاين، دار ابن حزم، القاهرة، 1و املعاصرة، ط:
2 Benatia, A. (2006), Histoire d’une langue universelle, l’arabe, Alger, Houma, p. 
189. 

 .685، ص )م س(عبس حممد بن حسني املصري،  أبو  3
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احلرب يف  يف كتابه "السياسة و 1املعاصرين" املستشرقني"إمام  Lewis ذلك مثل لويس
 Will Durant.2 ل ديورانتيالم" و و ـــــــاإلس

 
تنوعت دعاوى املستشرقني يف دوافع  وجلميل املصري، ابلنسبة لقد هتاوت 

 : بني 3الفتوحات اإلسالمية
 دعوى ارجتاليتها،  -
 دعوى أهنا كانت حرواب دينية،  -
 الوطين،  التفسري القومي ودعوى  -
 دعوى العامل االجتماعي للفتوحات اإلسالمية،  -
 الرومانية،  دعوى ضعف الدولتني الفارسية و -
  4دعوى الدوافع االقتصادية للفتوحات اإلسالمية. -

 
 رآنقالدعوى بشرية  والقرآنيات : املطلب الثالث

ملدى  االستشراقية، واختص بعض املستشرقني ابلقرآنيات منذ بداية الدراسات 
احلضارة اإلسالمية،   كذلك اللغة العربية و  أمهية القرآن الكرمي يف التشريع اإلسالمي و

 كان رجال كنيسة القرون الوسطى يسعون من وراء هذا احلقل اجلديد )القرآنيات
coranologieحرب صليبية فكرية بعيدة املدى. شن  إىل ترمجة القرآن الكرمي،  ( و 

                                                      
إدوارد سعيد، تعقيبات على اإلستشراق، ترمجة و حترير صبحي حديدي، املؤسسة العربية للدراسات و النشر،  1

 .5، ص 1996بريوت، 
، دار القلم للطباعة والنشر 1، ط: دواعي الفتوحات اإلسالمية ودواعي املستشرقنيمجيل عبد هللا حممد املصري،  2

 .31،  ص 1991والتوزيع، بريوت، 
 .أستاذ الدراسات العليا التارخيية و احلضارية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة 
 .91، ص )م س(مجيل عبد هللا حممد املصري،  3
 . 111، ص فسهمرجع ن4
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ة ــاملعرفي ة وـــــاسب العلميــ، يف ظل املكالديــــاملي 19رن ــيف الق االستشراقتطور 
" مزعومة   ر، ليعيب على القرآن الكرمي "عناصو املنهج التارخيي يـقد العلمـــالن و

 ،Geigerراختاذ املصادر اليهودية )جيج البنية املرقعة للنص، كانعدام املنطقية و
فربكة  لكتابته و( Bellو بيل  Corbin كوربنيو    Goldziher سيهرتجولد
ردات ــــوء إىل املفــــاللج و تية و املسيحية و الصابئية،ــالم، و كذا املصادر الزرادشــــــــــــاإلس

على اإلسالم  2واحلنفاء واحلنيفية 1أتثري علماء اجلاهليةو ( ryeJeff ية )جفريــــبـــاألجن
 أما 3،البيئة الوثنية كذلك  ( وWilliam Saint Clair Tisdall سداليت سينكلريوليام )

 4فزعما املصدر الصابئي لكتاب هللا. Wellhausen نفلهاوس و Nöldeke هـــنولدك
خطري أن اإلسالم من عمل زعم إىل  ذهبتنوعت آراء املستشرقني فمنهم من 

 5الشيطان.
 

الكرمي والرتبية القرآنية  يقول صاحب الدليل العملي امليسر يف فهم علوم القرآن
القرآن املكي )ما نزل قبل اهلجرة وإن نزل ن القرآن، الكتاب احلق، قسمان: "املتدرجة أ

ول الدين ــــــأص د وـــــــول العقائـــــــذا القسم األول على أصـــــــــــقد احتوى ه خارج مكة( و
)ما نزل بعد اهلجرة وإن كان )...( و القرآن املدين  أصول العبادات واملعامالت و

 قد احتوى على تفصيالت ما نزل مبكة". و هلذه املعرفة التقسيمية فوائد: مبكة(، و

                                                      
فتح هللا حممد، االستشراق والقرآن الكرمي، كتاب "إعادة قراءة القرآن" جاك بريك منوذجا، مذكرة مقدمة لنيل  1

 .29ص ، 2011-2010درجة املاجستري يف إطار مشروع اللغة العربية وآداهبا يف الدراسات االستشراقية، 
 .30ص ، مرجع نفسه 2
االستشراقية ملعاين القرآن، ترمجة القرآن الكرمي إىل اللغة االجنليزية جلورج سيل منوذجا، عبد احلليم حممد، الرتمجات  3

، 2011رسالة ماجستري يف اللغة واألدب العربيني، شعبة اللغة العربية يف الدراسات االستشراقية، نوقشت سنة 
 .72جامعة سيدي بلعباس، ص

 .29ص ، )م س(ب "إعادة قراءة القرآن" جاك بريك منوذجا، فتح هللا حممد، االستشراق والقرآن الكرمي، كتا 4
5

عبد احلليم حممد، الرتمجات االستشراقية ملعاين القرآن، ترمجة القرآن الكرمي إىل اللغة االجنليزية جلورج سيل منوذجا،  
 .92، ص)م س(
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 معرفة السابق من الالحق" 
 الناسخ من املنسوخ 
 واقع املسلمني يف   تذوق أساليب القرآن ابملعايشة احلقيقية ألسباب النزول و

 كل فرتة اترخيية.
  1ة النبوية العطرة من خالل اآلايت القرآنية".املعايشة الوجدانية للسري  

 
لزميلي: "فاآلايت القرآنية هلا إن املعايري اإلستشراقية ال جمال لتطبيقها ابلنسبة ل

قداسة ألهنا منزلة من عند هللا سبحانه وتعاىل، وعلى ذلك فهو ال خيضع للمعايري 
 2البشرية، بل املعايري البشرية جيب أن ختضع له".

رمي منجما )مفرقا( ــــــرآن الكـــــــــــــــــــحلكمة من نزول القإىل ا املستشرقني مل يتنبهوا إن
 تتجلى فيما يلي: و اليت 
  مدة الوحي -لعشرين سنة ا خالل الثالث و "تثبيت قلب النيب-  
  تيسري حفظه 
 )التدرج يف التشريع )الراب، اخلمر 
  الشبهاتاإلجابة على األسئلة والرد على 
 حظة ـــــقه حلظة بلــــــؤون خلــــــــــع على شـــلـــــرآن من عند هللا وحده املطـــبيان أن الق

 3التحدي واإلعجاز". و
 العمل العلم و تعلم القرآن و. 

 
 
 

                                                      
 .31، ص 2005بلد جمهول، إبراهيم الديب، مشروعك اخلاص مع القرآن، أم القرى للرتمجة والنشر والتوزيع،  1
زكراي إبراهيم الزميلي، منهج املستشرقني التأويلي يف تفسري النص القرآين،حبث ُمقدم إىل مؤُتر"اإلسالم والتحدايت  2

 .65، ص 2007املعاصرة" املنعقد بكلية أصول الدين يف اجلامعة اإلسالمية يف 
 .35ص، )م س(إبراهيم الديب، مشروعك اخلاص مع القرآن،  3
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 املستشرقنيعرب زمن  دعوى بشرية القرآن: املطلب الرابع
كهوية دينية حقيقية أو مستقلة، مل يرغب الغرب االعرتاف ابإلسالم و املسلمني  

ُعرف فراح يتأرجح يف التسمية و اختيار األلقاب عرب األزمنة و الكتب اإلستشراقية، ف
اترة و ُعر فوا ابإلمساعلية  Mahométans سلم ابحملمدينيأتباع حممد صلى هللا عليه و 

Ismaélisme  .نسبة إىل إمساعيل اإلجنيل اترة أخرى 
ه ــــــــــــهلم داينة مزيفة و مفربكة من طرف حممد صلى هللا عليإن اإلسالم ابلنسبة 
 1و سلم ألغراضه الشخصية.

حىت هناية القرن املاضي حينما اعرتف الفاتيكان بسماوية  وضعدام هذا ال
وار بني ـــــات حلـــــــته لغري املسيحيني، مسَّاها "توجيهـــــاإلسالم يف وثيقة صادرة من أمان

اعرتفت فيه السلطة البابوية بظلم الغرب للمسلمني. منعرج  ن و املسلمني"ــحييــاملسي
الغربية املتعمدة الغري  إىل التغطية اإلعالمية  Bucailleاترخيي جذري، أشار بيكاي 

 الغري مناسبة ملثل هذا احلدث. كافية و 
األزهر  قبل هذا اإلصدار، كانت زايرة مسؤول رفيع املستوى من الفاتيكان إىل 

، العابدين إلله ح مفاجئا اجلميع بتوحيد املسيحيني و املسلمنيو الذي صر   1969يف 
ة خطوة ال تقل أمهية من مسؤول آخر و هو رئيس أمان 1974تلتها يف  .واحد

، لتعقبها زايرة كبار العلماء السعوديةملك الفاتيكان لغري املسيحيني إىل فيصل، 
، صاحب فكرة االنفتاح على Paul VIس السادس السعوديني إىل بلد البااب بول

 2اإلسالم.
للدراسات العربية و حتقيق الرتاث الستار عن  يرفع صاحب مكتب التبيان

املستشرقني الذين كرروا ادعاءات ُمشركي قريش و إنكارهم  لقداسة القرآن الكرمي على 
،  Sprengerسربجنر على يد 19ان ذلك يف القرن ـــــــــــــشكل دراسات أكادميية، فك

                                                      
1 Chitour, C. (2001), L’islam et l’Occident chrétien. Pour une quête de la tolérance, 
Alger, Casbah, p.  .352  
 Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans. 
2
 Bucaille, M. (1976), La Bible, Le Coran et la science, Paris, Seghers, pp. 6-7-8.  
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  Caetaneاينــــــكايت،  Goldziherيهرـــــــجولدتس ، Nöldekeهــــــــــــــ، نولدك Muirرـــــموي
، لتتطور نظرية  بشرية القرآن و تتضخم Sale سيل وMargoliouth مرجوليوث  و

 ري واتـــــــــغمـــــــــــــــــمونتو  Bell لــــــــــيــــب املستشرق حتت قلم 20االستنتاجات يف القرن 
Montgomery Watt  مث تتجلي يف الربع األخري من القرن املاضي يف زعم مزدوج ؛ ،

تطويره التدرجيي خالل القرنني األولني من  للقرآن الكرمي و تعديله و تـأليف حممد 
 ان احملدثنيـــــــــلسف،  و ذلك على ــــــحــــــــكل احلايل للمصـــــاهلجرة حىت تبلور الش

 Andrew Raybeneريبني أندرو ،J.A Billamy، بيالميWansborough. J وانسربة

،   Michael Cookكوك  ، مايكلCrown Patricia كرون  كل من ابتريسيا  و َرو جها 
  Toby Lester.1 ليسرت تويب و Kenneth Cragg كراجكينيث  

 
مرة يف عهد أيب بكر رضي هللا عنه كامال يف بيت  القرآن الكرمي عمت مجُ لقد 

ع على البالد َوز  عائشة، ونسخ ذلك املصحف عدة مصاحف على قراءة واحدة لتُـ 
اإلسالمية يف عهد عثمان بن عفان رضي هللا عنه، الذي جعل حدا للخالفات يف 

ين، ابلرسم العثما -مصحف عثمان -القراءات املتعددة ولذا مسـي ابملصحف اإلمـام 
وجاء علي رضي هللا عنه ليصون سالمة نطق القرآن، وينطلق يف خالفته علم إعراب 

  2القرآن الكرمي.
لقرآن كامال مرتبا يف صدر لظ هللا عز وجل فحقد ال يدخل يف منطق الغرب 

حفظه من حماوالت التغيري، النسيان، أو و ، مث يف صدور صحابته، رسول هللا 
 3منهجا متحققا للبشر.الضياع، التحريف وجعله 

                                                      
عبس حممد بن حسني املصري، املوسوعة املفصلة يف الفرق و األداين و امللل و املذاهب و احلركات القدمية  أبو  1

 .684، 683ص  ،، )م س(و املعاصرة
 .34ص ، )م س(إبراهيم الديب، مشروعك اخلاص مع القرآن،   2
 .33ص  مرجع نفسه،  3



 الفصل الثاين: اخلطاب القرآين بني بريك و ايكبسون
 

141 

 

اإلمام النووي يف مجع و حفظ القرآن: " وإمنا مل جيمعه  قد ال يعرتف الغرب أيضا بقول
لُ ان يتوقع من زايدة، ونسخ بعض امليف مصحف واحد ملا ك النيب  مل يزل ذلك  ، ووِ تـْ

  1.التوقع إىل وفاته 
 

 استبعاد دعوى بشرية القرآن: املطلب اخلامس
، يستدل كون أتليفه من طرف الرسول   لدعوى بشرية القرآن واستبعادا 

   2:موضوعية ابألدلة التالية الباحث رمحاين يف حياد و
 :يف العالمات الثالثة املوالية 3،غياب الذات احملمدية يف القرآن الكرمي -1
ال وجود ألشجانه أو مهومه يف اآلايت الكرمية رغم تتابع مصائبه )كالكاتب أو  -

 شعوراي أم ال(. "يتواجد يف نصه" الذيالشاعر 
سورة ) أفكار النيب  العتاب يف اخلطاب اإلهلي ألفعال و وجود االنتقاض و -

 .(28 -27، سورة األنفال 4 -1عبس 
سورة ) عدم علمه يف اخلطاب القرآين على حدود قدرته و اعرتاف النيب  -

 (.9األحقاف 
نسيج منفرد ال يشبه  4بنائها ومعمارها، ة يف رصفها وــــــــانفراد العبارة القرآني -2

  5ال تقفية. به موسيقى داخلية دون تشطري و ال الشعر، و النثر و
عن أمور قبل حدوثها كظاهرة انشقاق القمر، )سورة القمر  "إخبار النيب  -3

 6"( و اليت برهنها علم الفضاء احلديث.1-6

                                                      
حمي الدين حيي بن شرف النووي، التبيان يف آداب محلة القرآن، حققه وقدم له الشيخ مصطفى بن العدوي،   1

 .130، ص 2005، دار بن رجب، املنصورة، 1ط
 .437، ص 2010، دار قرطبة، اجلزائر، 1منصور رمحاين، دليلك إىل احلقيقة، ط:   2
 .438، ص مرجع نفسه  3
 .438، ص مرجع نفسه  4
 .439، ص مرجع نفسه  5
 .439، ص مرجع نفسه  6



 الفصل الثاين: اخلطاب القرآين بني بريك و ايكبسون
 

142 

 

  1وعاداهتا اجلاهلية وتقاليدإن القرآن ليس ابملسروق من اليهودية و النصرانية 
 التوراة "يوافق :قائال عنه إبراهيم عوضكما يشرحه   ، إمناكما يزعمه املستشرقون

 للبشرية التشريعات من يزال ال وفيما العقائد، من التحريف يد َُتَس ه مل اـفيم لـــواإلجني
 2صاحلا".

م ــــــــمزاعات و ــيُلقي عرض احلائط شبه رمحاين، هبذا التوضيح البسيط
 مكانرس حينما د3، بينما سبقه بن نيبو املبشرين حول الوحي احملمدي نـــــــــــــياملستشرق

لكل مشكك انطق  "األان" احملمدية يف ظاهرة الوحي يف كتابه "الظاهرة القرآنية"
 .ابلفرنسية

لإلمام يقول العثيمني شارحا ملعة االعتقاد ف عز و جل، ه كالم هللا من صفاتإن  
املقدسي يف الفصل الدارس لكالم هللا تعاىل: "ومن صفات هللا تعاىل أنه متكلم بكالم 
قدمي، يسمعه منه من شاء من خلقه، مسعه موسى عليه السالم منه من غري واسطة، 
ومسعه جربيل عليه السالم ومن أُذن له من مالئكته. وأنه سبحانه ُيكلم املؤمنني يف 

  4ذن هلم فيزورونه".اآلخرة وُيكلمونه، وأي
يضيف املقدسي أن من كالم هللا تعاىل: "القرآن العظيم، وهو كتاب هللا املبني، 
وحبله املتني وصراطه املستقيم وتنزيل رب العاملني، نزل به الروح األمني، على قلب سيد 

هو سور  املرسلني، بلسان عريب مبني، ٌمنَّزل غري خملوق، منه بدأ وإليه يعود. و
نات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. له أول حمكمات، وآايت بي  

                                                      
مكتبة زهراء  إبراهيم عوض، مصدر القرآن، دراسة لشبهات املستشرقني و املبشرين حول الوحي احملمدي،  1

 .109، ص 1997القاهرة،  ،الشرق
 .108، ص مرجع نفسه  2

3 Bennabi, M. (2008), Le phénomène coranique, Essai d’une théorie sur le Coran, 
Alger, El Borhane, pp. 181-182-183-184-185-186-187-188. 

اإلمام موفق الدين أيب حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد قدامة املقدسي، شرح ملعة االعتقاد، شرح لفضيلة الشيخ   4
د، القاهرة، ، دار الغد اجلدي1العالمة حممد بن صاحل العثيمني، اعتىن به وعلق عليه عاطف صابر شاهني، ط 

 .55، ص 2006
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وآخر، وأجزاء وأبغاض متلُو ابأللسنة حمفوظ يف الصدور، مسموع ابآلذان، مكتوب يف 
  1املصاحف، فيه حمكم ومتشابه وانسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر وهني."

 
 و اللغة العربية املطلب السادس: اخلطاب القرآين

تستمد منه كل ، اإلمام الشافعي مفجر العلوم ومنبعهايف نظر  ن القرآن الكرميإ
رام، ـــــــــاحل الل وــــــــيستخرج حكم احل الفنون، "فالفقيه يستنبط منه األحكام، و العلوم و

ه، ـــــــصواب ة خطأ القول منــــــــــه يف معرفـــــــــــيرجع إليو د إعرابه، ـــــالنحوي يبين منه قواع و
  2يعترب مسالك البالغة يف صوغ الكالم". البياين يهتدي به إىل حسن النظام، و و

مل تقتصر مهمة اللغة العربية يف دور األداة اللغوية لنشر اخلطاب القرآين، ألن            
"هذا الكتاب الواسع الوحيد الذي وصل  دالالته على العلم عند العربلقرآن الكرمي ل

مون ــــ"خياطب القرآن الكرمي الناس مبا يفهالعلي و ُيضيف  3إلينا حمتفظا بدقته وضبطه"
 4يتصرفون". يذكر بعض ما كانوا يعتقدون و يشري إىل كثري مما كانوا يعرفون و و

أدواهتا )القلم، الصدق، السجل، الكتاب(  إىل الكتابة ويشري  القرآنإن 
ة ـــــــــــر فلكيـظواه اب وـــمن حس 5اتــــــــــــــــــاملعلوم ارف وــــــــاملع إىل اة، وـــــــألمهيتها يف احلي

للحض على استعمال العقل  6إىل أساليب املعرفة وطرقها ة، وــطبيعي ة وــــيــــــمناخ و
 لصالح اجملتمع يف كل جماالت نشاطه. 7للتفكري، واالهتمام ابلفرد واألخالق

                                                      
، 60، ص )م س(اإلمام موفق الدين أيب حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد قدامة املقدسي، شرح ملعة االعتقاد،   1

61. 
، 1(، االتقان يف علوم القرآن، مج: 911أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحان أبو بكر السيوطي الشافعي )ت   2

 .  3،4دار الكتب العلمية، بريوت، سنة جمهولة، ص 
سة ، مؤس1صاحل أمحد العلي، العلوم عند العرب، دراسة يف كتبها ومكانتها يف احلركة الفكرية يف اإلسالم، ط:  3

 . 25، ص 1989بريوت، الرسالة، 
 . 25، ص مرجع نفسه  4
 . 26، ص مرجع نفسه 5 
 . 27، ص مرجع نفسه  6
 . 28، ص مرجع نفسه  7
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اللفظية يربهن القرآن على قدرة اللغة العربية على استيعاب هبذه اإلشارات 
انطالق حركة الرتمجة العلمية إليها مع  العلوم لتوفر مفرداهتا وسهولة االشتقاق فيها و

 الفتوحات اإلسالمية.
 
إضافة مل يذكرها  يف الصورة األدبية للقرآن( 1973-1905)بن نيب الك مل

للتعبري عن هذه الفكرة صورة جديدة هي: )اجلملة(. سيختار القرآن  : "واملستشرقون
فاآلية القرآنية ستقصي انحية شعر البادية، ولكن نسقه سيبقى على كل حال، إذ هي 

 1.قد حتررت من الوزن فحسب فاتسع جماهلا"
يشرح بن نيب تطور العربية قائال: "إن ظاهرة لغوية كهذه فريدة يف اتريخ 

ربية تطور تدرجيي، بل بعض ما يشبه االنفجار الثوري اللغات، إذ مل حيدث للغة الع
هبذا تكون اللغة العربية قد مرت طفرة  املباغت، كما كانت الظاهرة القرآنية مباغتة. و

من املرحلة اللهجية اجلاهلية إىل لغة منظمة فنيا، لكي تنقل فكرة الثقافة اجلديدة 
 2واحلضارة الوليدة".

ن القرآن جتاوز "احلدود التقليدية لألدب اجلاهلي" قوله أباملفكر اجلزائري  عززي
إلدخال فكرته الدينية، و مفاهيمه التوحيدية  يف اللغة العربية و ابلتايل " قد أحدث 
انقالاب هائال يف األدب العريب بتغيريه األداة الفنية يف التعبري، فهو من انحية قد جعل 

ن انحية أخرى بفكرة جديدة، أدخل اجلملة املنظمة يف موضع البيت املوزون، وجاء م
  3هبا مفاهيم وموضوعات جديدة، لكي يصل العقلية اجلاهلية بتيار التوحيد".

سالسة الرتكيب، " ، يقول عنه عبد الرزاق نوفلأسلوب القرآن أدهش العرب
وسالمة الرتتيب، فال هو ابلشعر، وال هو ابلنثر... وليس من جنس خطب اخلطباء أو 

كانت هدية القرآن الكرمي إىل اللغة   و 4ال هو سحر ساحر )...(" .... وشعر الشعراء 
                                                      

 .190، ص 1992، دار الفكر، اجلزائر، 4مالك بن نيب، الظاهرة القرآنية، ترمجة عبد الصبور شاهني، ط   1
 .191، ص مرجع نفسه  2
 .192، ص مرجع نفسه  3
 .14، ص 1959نوفل، القرآن والعلم احلديث، دار املعارف، مصر، عبد الرزاق   4
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العربية لوان طريفا من اإلبداع غري معروف من ذي قبل، وهو تكرار بعض اآلايت كقوله 
 1ن" الرمحن.ابَ ذِ كَّ ا تُ مَ كُ ب ِ رَ  ءِ آالَ  يِ أَ بِ تعاىل: "فَ 
االلتفات، االعرتاض، بني التضمني،  ب القرآينو لزوبعي األسلابلنسبة لتنوع ي

 إبراهيم الديبيضيف و 2احلوار، البنية النصية ألسلوب املبين للمجهول و القيم الصوتية
"تتمثل أوجه اإلعجاز اللغوي يف القرآن يف النظام الصويت البديع جبرس احلروف، قائال: 

األفهام، يف  يف دقة األلفاظ ومعانيها، يف تعدد أنواع اخلطاب لتعدد مستوايت العقول و
 3إقناع العقل وإمتاع العاطفة".

اإلمام اخلطايب يف إعجاز القرآن الكرمي: "اعلم أن القرآن إمنا صار معجزا  قولي
ألنه جاء أبفصح األلفاظ يف أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح املعاين...)...(، 

قرآن على فالعرب مل يعرتضوا على أسلوب القرآن الكرمي، وإمنا اعرتضوا على نزول ال
  4شخص الرسول".

يف األخري، إن اخلطاب القرآين يف نظر أركون َغَرَف من اللغة العربية و أعطاها 
ها على املستوى العميق و البعد املستدمي.  5يف املقابل ما َغري 

 
و قد كان  اخلطاب القرآينعي بعد هذا، اخلطاب اإلستشراقي بشرية كيف يدَّ 

 القرآن الكرمي هو احملرك و األداة للغة عربية جديرة خلدمة اإلسالم؟
 
 

 العقيدة اإلسالمية و الفلسفة و علم الكالم بني اخلطاب القرآيناملطلب السابع: 

                                                      
 .15، ص ، )م س(عبد الرزاق نوفل، القرآن والعلم احلديث  1
، 1طالب حممد امساعيل الزوبعي، من أساليب التعبري القرآين، دراسة لغوية وأسلوبية يف ضوء النص القرآين، ط:  2

 .1996دار النهضة العربية، بريوت، 
 .46ص ، )م س(اهيم الديب، مشروعك اخلاص مع القرآن، إبر   3
 .51، ص )م س( زكراي إبراهيم الزميلي، منهج املستشرقني التأويلي يف تفسري النص القرآين،  4

5 Arkoun, M. (1982), Lectures du Coran, Maisonneuve&Larose, Paris, p. 8. 
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بل أمور علمية جيب على "، يف نظر األشقر العقيدة ليست أمورا عمليةإن 
ربه هبا بطريق كتابه، أو بطريق وحيه إىل رسوله املسلم أن يعتقدها يف قلبه، ألن هللا أخ

 1صلى هللا عليه وسلم" و ذلك "تصديقا هلل ورسوله".
 

ن يف االختالف يكمُ  ،تفكري الفالسفة ألن ابلنسبة لألشقر خيتلف وحي هللا و
وب ــــــــــــــــــيف األسل السيطرة، و يف قوة التأثري و ع، ويف املنهج والسبيل، وــــــ"املصادر واملناب

ذ ر العلماء من الفلسفة و علم ولدى حَ  2طريقة االستدالل، ويف آاثر كل منهما." و
الم و قاوموا  كما يشري إليه  األشقر "االجتاه الداعي إىل خلط مباحث العقيدة ـــالك

   3ر من بينهم الشافعي و ابن تيمية.فة و علم الكالم"، نذكُ ـــــــــابلفلس
 

فكرة اإلميان ابلقدر مبعىن اإلسالم التام هلل   Grégoire نظر غريغوار بدأت يف
امليالدي و ذلك إثر احتكاك  8يف التطور و امليل إىل العقل و العقلنة ابتداء من القرن 

الفالسفة املسلمني ابلفلسفة اليواننية بعد وصول الفتوحات اإلسالمية إىل األراضي 
اليوانين القدمي و اجلديد ابلنسبة  البيزنطية. يف هذا السياق املعريف، الثقايف و الفلسفي

للعلماء املسلمني، ظهر للوجود تيار التصوف و الصوفية، و بذلك "تعقلن" الفكر 
  4م.1200اإلسالمي و ازداد التطور على يد ابن عريب حوايل سنة 

نظرة ينفيها ُتاما قايد ألنه يتهم بعض املستشرقني مبحاولة ربط قواعد التصوف 
 5ة.مبنابع غري إسالمي

 

                                                      
 . 12، ص 2000، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، 13عمر سليمان األشقر، العقيدة يف هللا، ط:   1
 .35ص  ،مرجع نفسه  2
 .49، 47ص ، مرجع نفسه  3

4 Grégoire, F. (1969), Les grands problèmes métaphysiques, Paris, PUF, (6ème 
édition), p. 118. 
5 Gaïd, T. (1991), Réflexion sur la pensée islamique, Alger, OPU, p. 247. 
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كانت اإلشكالية احملورية تدور حول العالقات بني حرية اإلنسان و املشيئة 
اإلهلية، برز يف إطار هذا اجلدل الفلسفي َعَلمان اهتما ابلفكر اليوانين و املقاربة مع 

 1150،1و ابن رشد حوايل سنة  1000العقيدة اإلسالمية مها ابن سينا حوايل سنة 
 ف سوامها من علماء املسلمني األجالء، ماعدا ابن عريب...ن يكاد الغرب ال يعر اذَ ل  ال

 
ال يؤلف برهانه أتليف املنطقي من مقدمة ابلنسبة للن دوي "القرآن الكرمي إن 

ــــنتيج ربى وــــك  رى وـــغـــــــص  رض وـــــــع وهر وــــة من جــــــاظ الفلسفـــــــال يتعرض أللف ة، وـــــ
يبين عليها، ألن الدين مل أيت  ال يثري املشاكل العقلية و ال حيددمها، و ا وـــــــــــــــــــــحنومه

للعلم حظ أقل عدد من الناس،  ال للعلماء وحدهم، فالفلسفة و للفالسفة وحدهم، و
 2."غريهم، )...( الفالسفة و اجلهالء و فلذلك آمن ابهلل تعاىل العلماء و

 
نيب حول مشكالت احلضارة بثقافة منهجية يف إطار  حاضر مالك بن درس و

دة ـــــــــــــف عاملشرق العريب، أل   تواصلت يف اجلزائر و سلسلة بدأت يف ابريس و
الوجود: "على  تفكريه عن، نو د اخلتام ب"الظاهرة القرآنية"كتب من بينها   االت وــــــــــــــــــمق

ضارة أو أعلى منها كي يرفع احلضارة بذلك إىل املسلم أن يرفع مستواه إىل مستوى احل
  3جل." قداسة الوجود، إىل رابنية الوجود، وال قداسة هلذا الوجود إال بوجود هللا عز و

 خالصة الفصل الثاين
 

  :استنتاج ما يلي ل الثاين، ميكنينخالصة للفص

                                                      
1 Grégoire, F. (1969), Les grands problèmes métaphysiques, Paris, PUF, (6ème 
édition), pp. 119-  120 . 

إعداد سيد عبد  ،اإلستشراق و املستشرقنيالسيد أيب احلسن علي احلسين النـ ـــــــــــــــــدوي، مقــاالت و حبوت حول  2 
 .16ص  ،2002، دار ابن كثري، دمشق، بريوت،  1املاجد الغوري، ط: 

، دار الفكر، 1ط:اسم املرتجم جمهول، ، 20بن نيب، دور اإلسالم ورسالته يف الثلث األخري من القرن مالك  3
 .49، ص 2002دمشق، 
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وافق خطاب الرتمجة إىل اللغة الفرنسية  ،ايكوبسنيف ما خيص بيان  .1

ا ــــــــــــــــان املستشرق الفرنسي موضوعيــو بذلك  ك، كل آية كرمية  حسبرآين ـــــــــــاخلطاب الق
من مرسل، مرسل إليه، رسالة، شفرة، قناة، سياق عام  املقاييس كلدراسة  و منطقيا يف 

 .   و سياق املدونة

 

لوظائف االتصال يف املدونة )معاين اآلايت يف اللغة  أما ابلنسبة .2
، بنفس التن وع القرآينخلطاب ا ُتاما وافقالذي خطاب الرتمجة،  خدمتفقد  ،الفرنسية(

وظائف الندائية  3حبيث غلبت فيه وظيفتان، املرجعية و التعبريية، و وردت بدرجة أقل 
 .الوظيفة التواصليةمث الشعرية مث الفوق اللغوية، بينما انعدمت فيه 
، مبا أنه مل يبتعد عن ما كان يقصده هللا مسح استعماهلا فهم نية الكـاتب و نوع خطابه

 .اللسانية املقاييستعاىل يف اآلايت الكرمية، يف إطار هذه 
عىن اآلايت ـــــــــــــــه ملـــــــــــا يف ترمجتـــــــا استنتاج أن جاك بريك كان وفيـــــــــايل، ميكننــــــــــــابلت

 املختارة للدراسة يف الفصل الثاين. )بيان و وظائف(  يف ما خيص هذه املقاييس ،رميةـــالك
 
اخلطاب  خفااي دراكخلامس إلاملبحث ااملوازية يف  يةتحليللدراسة الا .3

دة ـــــــتناقض املستشرقني يف عللخطاب القرآين، مسحت إببراز اإلستشراقي يف دراسته 
 لقرآنياتاب يف إطار علم غريب جديد، يُعرفاملضادة لإلسالم  مدعاءاهتمسائل و بي نت إ

لى لسان ــة و اترخيا عــــال، لغـــــــــــعق بعدُ ستَ يُ و  املستشرقنيعرب زمن رآن ـــــــقالبشرية  يعد  ي
و خاصة ار، ـــــــــــــالكب املسلمنيرمي و اللغة العربية من علماء ــــــــــــرآن الكــــــــــــمن درس الق
     .منهم املزدوجي اللغة



 
 

 الـــــفـــــــــــــــصـــــــــــل الثــــــــالث
 

ول بني الظاهر و املضمرــــــاملدل  
 

 القرآين عند أيب بكر جابر اجلزائري املدلول يف اخلطاباملبحث األول: 
 ةو املنطقي ةد البالغيابعاملبحث الثاين: األ

 املبحث الثالث: املعىن املضمر

البعد الضمين أو املقصدية :رابعملبحث الا  
 املنهج اإلستشراقي و املنهج اإلسالميبني  القرآنياتاملبحث اخلامس: 
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 املدلول بني الظاهر و املضمر

 
هد للفصل  جعلت من هذا األخري يف إطار حتليل اخلطاب الفصل مرحلة مهمة ُتم

ل الظاهر ـــــــــضمر و ممهميت هي حتليالظاهر و امل بني ماهية املدلول الذي يتأرجح بنيو تم 
 و الكشف عن املضمر.
يمقدم  "،بكر جابر اجلزائرييف اخلطاب القرآين عند أيب "املدلول  فاملبحث األول

أيب بكر جابر الشيخ  الواعظ ابملسجد النبوي الشريفتفسري اآلايت الكرمية من كتاب 
 .اجلزائري

يف املدونة بعد تقدمي نظري  البعد البالغي و املنطقي تدرس يف املبحث الثاين،
 يف اللغة الفرنسية للبالغة و للصالت املنطقية. 

 د للمبحث املوايل.مه  املضمر حىت أم ان موضوعه  املعىن أما يف املبحث الثالث فك
استخراجها م يف ما خيص املبحث الرابع، "البعد الضمين أو املقصدية" فيت  ا بينم

 من  املبحث السابق بعملية حتليل املعىن املضمر.
" املنهج اإلستشراقي و املنهج اإلسالميبني  القرآنياتيدرس املبحث اخلامس "

 .املنهج البريكيعرب الزمن، سياسيا و معرفيا و يمقدم  اإلستشراق البحث يفتطور 
 

آخر ابستنتاج و أكتبم خالصة إمجالية يف  ككل فصل، ينتهي كل مبحث
    الفصل.

 
 

                                                      

   لكالم العلي الكبري. التفاسري أيسريمسمى تفسريه 
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 القرآين  املدلول يف اخلطاباملبحث األول: 
 عند أيب بكر جابر اجلزائري

 
، ابستعمال تفسري ةالكرمي يةالقرآن آلايتا بدراسةسأقوم من خالل هذا املبحث 

الشيخ أيب بكر جابر اجلزائري و الذي 1للواعظ ابملسجد النبوي الشريف رآن الكرميالق
 ذكر يف مقدمته مراجعه و هي الكتب التالية:

 البن جرير الطربي رآن الكرميجامع البيان يف تفسري الق .1
 تفسري اجلاللني احمللي و السيوطي .2
 تفسري املراغي .3
    تيسري الكرمي الرمحن لعبد الرمحن بن انصر السعدي  .4

 

مذاهب أهل التفسري هي: ، ميكنين القول أن تفسري اجلاللنياستنادا إىل مقدمة 
التفسري ابملأثور، التفسري ابلرأي، التفسري الباطين، التفسري اإلشاري و أشهر املفسرين هم 

الرازي، البغوي، البيضاوي، الشوكاين، الطربي، ابن كثري، الزخمشري، القرطيب، الفخر 
 2.، اخلازندين احمللي، جالل الدين السيوطيالثعاليب، اآللوسي، أبو السعود، جالل ال

: "التفسري ابملأثور: يعتمد على عبد الفتاح أن التفسري نوعان تقية شرييم بينما 
ابلرجوع إىل أهل التفسري ابلرأي،  التابعني و ما رموي عن الصحابة و القرآن والسنة و

 3 اللغة أو إىل أخبار الصحابة."

                                                      

ة ــــــأبو بكر جابر اجلزائري، أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري و هبامشه هنر اخلري على أيسر التفاسري، الطبع 1 
 .7، ص2002املنورة، اجلديدة، مكتبة العلوم و احلكم، املدينة  األوىل

)مقدمة .1984دار الكتاب العريب، بريوت،  ،1ط:  حفص، برواية ،تفسري اجلاللني و هبامشه القرآن الكرمي  2
 صفحة(. رقم بدون

 .199، 198تقية عبد الفتاح، امليسر يف علوم القرآن، قصر الكتاب، مدينة جمهولة، سنة جمهولة، ص   3



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   

 

152 

 

مصادر املفسرين لتفسري القرآن الكرمي هي: "القرآن الكرمي، السنة النبوية،  لالختصار،
أقوال الصحابة، األخذ مبطلق اللغة، التفسري ابملقتضى من معىن الكالم  و املقتضب من 

ذايت يف القرآن على سبيل القدرة  قوة الشرع )أي ابستناد املفسر إىل ما يؤاته من فهم
   1احلسنة(."

مبنهجية علمية  رآن الكرميقد اخرتت "أيسر التفاسري" لتناول صاحبه تفسري الق
على سبيل املثال، فقد جعل  من تفسري اجلاللنيمعاصرة، أسهل للفهم و املواصلة 

صاحبه كتابه على شكل دروس حتلل آية أو أكثر بداية بشرح الكلمات مث تبيان معناها 
 مث ذكر هدايتها املقصودة منها لالعتقاد و العمل، فضال على إضافات اهلامش.

ايت املختارة للمدونة و بعض اآلخر اآلأما ابلنسبة لبحثي، فقد قرأت تفسري كل 
قرآن الكرمي لفهم السياق، مث خل صت معانيها و نقلت هداايهتا كما وردت يف  من سور ال

كتاب "أيسر التفاسري" حىت ال أقع يف خطر اخلطأ يف كالم هللا تعاىل و عدم إبراز 
 املغزى.

بـَي نت السياق إن ومجد و مل أتطرق إىل أسباب النزول كما أنين حرصت على ذكر 
 رقم الصفحة يف كتاب التفسري.

ة ـــــــــــــسهيل عملية القراءة و التحليل وضعت لكل آية جـــــــــــــــدوال يمبني  معىن اآليلت
 العربيــــــة حسب قاموس اللغةو قبل ذلك ال أبس إن شرحت لفظ "هداية"  و هدايتها،

وهي من فعل و هي "الــــداللة على ما يـمْوصــــــــــــــــل إىل املطلـــــــوب،  2املنجد األجبدي
همدى و هداي و هدية و هداية )هدي( و هداهم أي أرشده، و هو ضد أضل ه. -هدى

يمقال "هداه الطريق و هداه للطريق"  أي بي نه له و عر فه له، و هداه إىل اإلميان أو 
و الرجل اسرتشد )...(. و اهلمدى )هدي(: ضد  الضالل، الرشاد  لإلميان: أرشده إليه.

 داللة، النهار." )...( البيان، ال
 

                                                      
 .198، 197، 196، 195، ص )م س(تقية عبد الفتاح، امليسر يف علوم القرآن،   1
 .1110، ص 1967دار الشرق، بريوت، ، 1املنجد، ط:  2
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1  

 املعىن اهلداية2
 إنكار الكفر ابهلل تعاىل.

ود ـــــة الربهان على وجــــــــــــــــإقام
 هللا و قدرته و رمحته.

خطاب هللا التوبيخي للكافرين و إعالمه بقدرته على 
اخللق، اإلحياء، اإلماتة، اإلحاطة و العلم بكل 

 شيء. 

 
يف إطار حبث قدمه يف الندوة الثالثة للمنظمة يقول يف هذا الصدد األشقر 

حتت عنوان "احلياة اإلنسانية، بدايتها و هنايتها يف املفهوم  3اإلسالمية للعلوم الطبية
"يتحدث عن موتني و حياتني، كما  أن نص هذه اآلية الكرمية 1985اإلسالمي" سنة 

البعث و النشور  حكى احلق تبارك و تعاىل اعرتاف مكذيب البعث و النشور يف يوم
ا نَ ت   مَ ا أَ نَ ب   قَاُلوا رَ "غافرمن سورة  11مستدال ابآلية 4هباتني املوتتني و هاتني احلياتني،"

ن ت َ ن َ اث    ن ت َ ن َ ا اث   نَ ت َ ي   ي َ ح  أَ  وَ  ني    ."يل  بن سَ  ن  م ن  وج  رُ خُ  لَ إن  ل  هَ ا ف َ نَ وبن نُ ذُ ا بن نَ ف   رَ ت َ اع  فَ  ني 

                                                      
 .28سورة البقرة، اآلية  1
، ، )م س(أبو بكر جابر اجلزائري، أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري و هبامشه هنر اخلري على أيسر التفاسري 2

 .        27ص
شر ـــــــــــــ، دار النفائس للن1ة معاصرة، ط:ـــــــــا طبيـــــقضاي)كتاب مشرتك(، دراسات فقهية يف  عمر سليمان األشقر 3

 .89ص ،2001 و التوزيع، عمان، اجمللد األول،

 . 93ص ،مرجع نفسه 4
  ابلتصحيح بعد مراجعة املصحف الشريف. تمن كتاب األشقر، قم 93ورد خطأن يف الصفحة 

من سورة  24من سورة غافر و ليست اآلية  11مل تمذكر لفظة "قالوا" يف بداية اآلية الكرمية و اليت هي اآلية 
     )السورة اليت ال وجود هلا أصال يف كتاب هللا عز و جل( كما جاء يف كتاب األشقر. امل      ؤم        ن
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يتضح لألشقر بعد ُتعنه يف أقوال املفسرين و أتمله يف مدلول هذين النصني، أي 
"أن املراد ابملوتة األوىل هي احلالة اليت سبقت نفخ الروح يف  11غافر و  28البقرة 

اجلنني، أي من وقت تلقيح احليوان املنوي للبويضة إىل أن يتم هلا يف الرحم أربعة أشهــــر، 
ي نفخ الروح يف اجلنني، و املوتة الثانية نزع روح اإلنسان من بني جنبيه، و احلياة األوىل ه

 1و احلياة الثانية عندما ينفخ يف الصدور و تعود األرواح يف األجساد."
للعقاد خالصة مجيلة "فالروح و اجلسد يف القرآن الكرمي مالك الذات اإلنسانية، 

  2تتم هبما احلياة )...(."
 
 

3 
 املعىن اهلداية4
 وجوب عبادة هللا وتوحيده فيها.

تعرض أمة اإلسالم خلزي الدنيـــــــا و عذاب اآلخرة 
 بتطبيقها بعض أحكام الشريعة 

 و إمهاهلا البعض اآلخر.
كفر من يتخري أحكام الشرع فيعمل ما يوافق مصاحله 

 و هواه، و يهمل ما ال يوافق.

 باالة به.املكفر من ال يقيم دين هللا إعراضا عنه وعدم 

إخبار هللا اليهود بعقاب اآلخرة 
و عدم جناهتم جر اء تفضيلهم 

الدنيا على اآلخرة إلمياهنم 
 ببعض الكتاب )قيام بواجب( 
و كفرهم ببعض )إمهال واجب 

 حسب أهوائهم(.
 سياق اآلايت السابقة مهم لفهم

 اآلية.
                                                      

 .93ص ،)م س(ة معاصرة، ــــــــــقضااي طبي)كتاب مشرتك(، دراسات فقهية يف  األشقرعمر سليمان  1
 

2
 .23العقاد، اإلنسان يف القرآن، هنضة مصر، القاهرة، سنة جمهولة، ص حممود عباس  

 .86 ، اآليةسورة البقرة   3
 .57، ص )م س(، كر جابر اجلزائري، أيسر التفاسريأبو ب  4
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1  
 املعىن اهلداية2

صدق القرآن فيما أخرب به عن اليهود 
حرصهم على احلياة ولو كانت من 

رخيصة ذميمة إذ هذا أمر مشاهد 
 منهم إىل اليوم.

حرص اليهود على احلياة أكثر من املشركني  
خلوفهم من املوت و عذاب ما بعدها و علمهم أن 

ال مفر من املوت و العذاب.  هتديد هللا لليهود 
 املفسدين لعلمه أبعماهلم.

  

3  
 املعىن اهلداية4

الدعاء هباتني فضل 
 اآليتني )...(.

استجابة هللا تعاىل 
و إجنازه ما   لرسوله 

أبن يقول  اآلية مفهومة يف سياقها: أمر هللا عز وجل الرسول 
 ليعطيه ما وعده به  )آل عمران( 27و 26اآليتني 

مبدى انتشار اإلسالم و اتساع ملك األمة من   و إخباره
 بعده. 

                                                      
 .96 اآليةسورة البقرة،   1
 .51، ص ، )م س(كر جابر اجلزائري، أيسر التفاسريأبو ب  2
 .27سورة آل عمران، اآلية   3
 .168، ص )م س( ،أبو بكر جابر اجلزائري، أيسر التفاسري  4



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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 وعده يف أمته.
بطالن ألوهية عيسى 
عليه السالم وثبوت 

عبوديته ورسالته 
 وكرامته.

نزلت اآليتان حينما سخر اليهود و املنافقون من املسلمني ملا   
 أصحابه مبستقبل أمته الزاهر.أخرب الرسول 

على ضالل النصارى  يف أتليه عيسى عليه  رد الرسول 
 السالم. 

طبيعة و احليوان مظاهر احلكمة و القدرة والرمحة و الربوبية من ال
و اإلنسان، آايت تستلزم اإلميان أبلوهية القدير اإلله احلق،  

كإخراج احلي من امليت، كاإلنسان من النطفة والطري من البيضة 
 واملؤمن من الكافر و النبتة  من احلبة و العكس.
ما وعد  أتكيد هللا تعاىل لقدرته على إعطاء رسوله حممد 

ليه السالم و بيان منزلــــــــــــــة العـــــــبــــــــد ألمته ونفي ألوهية عيسى ع
 و الرسول.

 

1  

 املعىن اهلداية2
اعتاض  املقاتل يف سبيل هللا ابع دنياه و

 عنها اآلخرة، ولنعم البيع.

اجملاهد يؤوب أبعظم صفقة سواء قتل، 
 أو انتصر وغلب وهي اجلنة.

ابجلهــــــــــــــــــــــــاد للدعوة أمر هللا عباده املسلمني 
يف سبيلـــــــــــه و ابلتضحية للفوز  ابجلزاء العظيم 

 يف الدنيا و اآلخرة مهما كانت هناية احلرب.

 
                                                      

 .74سورة النساء، اآلية   1
 .279، ص)م س( ،أبو بكر جابر اجلزائري، أيسر التفاسري  2



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   

 

157 

 

1  

 املعىن اهلداية2
سبب الشر يف األرض الكفر ابهلل، وإنكار 

 البعث واجلزاء اآلخر.
كفر املشركني ابلبعث و عداوهتم وحماربتهم 

 للموحدين و عاقبتهم.
 

3 
 املعىن اهلداية4

وجوب اخلروج إىل اجلهاد إذا دعا اإلمام 
ابلدعوة العامة وهو ما يعرف ابلتعبئة العامة 

 أو النفري العام.
جيب أن يكون النفري يف سبيل هللا ال يف 

 سبيل غري سبيله تعاىل.
 بيان حقارة الدنيا وضآلتها أمام اآلخرة.

ظروف غزوة العسرة و خماطبة هللا و رسوله 
املسلمني للجهاد و تبيان هوان الدنيا  

على اآلخرة بعد تقاعس و تكاسل 
 بعضهم.

                                                      
 .29سورة األنعام، اآلية   1
 .386ص  ،)م س( ،كر جابر اجلزائري، أيسر التفاسريأبو ب  2
 .38سورة التوبة، اآلية   3
 . 552ص  ،)م س( ،كر جابر اجلزائري، أيسر التفاسريأبو ب  4



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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1  

 املعىن اهلداية2
وعد الصدق ملن آمن وعمل صاحلا من ذكر 

 وأنثى ابحلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة.
 وعد هللا املؤمنني و الصاحلني ابحلياة الطيبة يف

 العمل. نيا وابجلنة يف اآلخرة حسب درجةالد

 

3  

 املعىن اهلداية4
ُتلقا  عيد الشديد ملن يرضي أهل الباطلالو 
 ألجلهم. م طمعا يف دنياهم فيرتك احلقهل

 (74)تدخل يف هذه اهلداية اآلية 

 ركني ـــللمشمن امليل   تعاىل لرسوله حتذير هللا
 قليال. و تنازله عن احلق و إن كان 
 آلخرة.او  يف الدنيا خطر العذاب املضاعف له 

 

1  
                                                      

 .97سورة النحل، اآلية   1
 .780، ص )م س( ،كر جابر اجلزائري، أيسر التفاسريأبو ب  2
 .75سورة اإلسراء، اآلية   3
 .815، ص )م س( ،جابر اجلزائري، أيسر التفاسريكر أبو ب  4



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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 املعىن اهلداية2
قدرة هللا تعاىل يف إمساك  مظاهر

السماء أن تقع على األرض، و يف 
 البعث. اإلماتة و اإلحياء و

اإلحياء ابإلنشاء واإلجياد من العدم و اإلماتة عند 
انتهاء اآلجال و البعث للجزاء حسب العمل، هي 

 احلكمة اإلهلية.  العلم و القدرة  ومن مظاهر 
 كفر اإلنسان لربه و عبادة و شكر غريه.

 

3  

 املعىن اهلداية4
تقرير عقيدة البعث واجلزاء وإثباهتا وهي ما ينكره 

 املالحدة هرواب من االستقامة.
ل األول ــــــتعاقب األجيال مبوت اجلي 

 و والدة اجليل الذي يليه.

 

5  

 

                                                                                                                                                 
 .66سورة احلج، اآلية   1
 .962، ص )م س( ،كر جابر اجلزائري، أيسر التفاسريأبو ب  2
 .37سورة املؤمنون، اآلية   3
 .974، ص )م س( ،كر جابر اجلزائري، أيسر التفاسريأبو ب  4
  .19سورة الروم، اآلية   5



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   

 

160 

 

 املعىن اهلداية1
بيان مظاهر قدرة هللا 
تعاىل وعلمه ورمحته 

املقتضية لتوحيده واملقررة 
 لعقيدة البعث واجلزاء.

إخراج احلي من امليت كاإلنسان من النطفة والطري من البيضة 
واملؤمن من الكافر و الزرع من األرض و إخراج امليت من 

احلي كالنطفة من اإلنسان والبيضة من الطائر من آايت هللا 
 املستلزمة لعبادته و الداعية إىل اإلميان حبتميــــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــــعث و

 احلساب و اجلزاء. 
 

2  

 املعىن اهلداية3 
تقرير عقيدة البعث واجلزاء بذكر 

 األدلة واحلجج العقلية.
االستدالل ابحملسوس احلاضر 

 على احملسوس الغييب.

 لتسجيل عالمات رمحة  خطاب هللا لرسوله 
و قدرة هللا عز و جل يف نبات األرض بعد املطر، 

قدرته على إحياء   برهان على  مشيئته الالحمدودة و
 املوتى.

 

1  

                                                      
 .1157، ص)م س( ،اجلزائري، أيسر التفاسرير أبو بكر جاب  1
  .50سورة الروم، اآلية   2
 .1169، ص )م س( ،كر جابر اجلزائري، أيسر التفاسريأبو ب  3



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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 املعىن اهلداية2
 تقرير عقيدة البعث واجلزاء إبيراد أربعة براهني قاطعة.

 اجملادلة. مشروعية استعمال العقليات يف احلجج و
 قام كافر جمادال هلل و رسوله 

 م إنكارا للبعث ظبتفتيت ع
 و زاعما أن برهانه حجة قوية.

 
)...( فقال تعاىل ردا على العاصي بن وائل " :يلي ما 3ريساالتفأيسر يف ورد 

 ته و ذراه ــــــم ففتظده عـــــو يف ي ول هللا ــــــــــاء إىل رســالسهمي و أميب بن خلف حيث ج
يتك مث حيييك مث نعم ميم : "ا؟ فقال رسول هللا : أتزعم اي حممد أن هللا يبعث هذو قال

 "حيشرك إىل جهنم".
 : تلخيصها يف العناصر التالية كنينفيم للرباهني األربعأما ابلنسبة 

القياس العقلي اجللي الواضح إذ ابلبداهة أن من أوجد شيئا من العدم قادر ".1
 4"على إجياد مثله.

 .إجياد النار من املاء الذي يف الشجر.2
 .و ما فيهن .خلق السموات و األرض3
 5"أن يقول له كن فهو يكون.شأن هللا تعاىل يف إجياد ما أراد إجياده ".4

 

1  
                                                                                                                                                 

 .78سورة يس، اآلية   1
 .1283، ص )م س(أبو بكر جابر اجلزائري، أيسر التفاسري   2
  .2128، ص مرجع نفسه  3
 

4
 .1283، ص مرجع نفسه 

 .1283ص  ،مرجع نفسه  5



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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 املعىن اهلداية2
بيان أفضال هللا على 
العباد إذ يريهم آايته 

 يرزقهم  هلدايتهم و
 هم يكفرون به. و

خطاب الكفار يف جهنم بعد تعرضهم للعذاب، لالعتذار من هللا 
 توبتهم.  احلياة الدنيا إلصالح أعماهلم و و طلب رجوعهم إىل

احلياة  دال بعد اعرتافهم املتأخر مبعاينألي جناة عخطاب هللا النايف 
 و املوت و البعث.

 

3  

 املعىن اهلداية4
 تقرير البعث واجلزاء.

املوت  الدهريني وهم الذين ينسبون احلياة و الرد على
 وجل. ينفون وجود اخلالق عز للدهر و

بيان أن الكفار ال دليل هلم عقلي وال نقلي على 
 كان أو عمال.صحة الكفر عقيدة  

 بيان أنه ال علم صحيح إال من طريق الوحي اإلهلي.

خطاب منكري البعث واإلماتة 
حبجة عمل الدهر رغم اعرتافهم 

بقدرة هلل على اخللـــــــــــــــق  و الذي 
 هو أشد من اإلماتة. 

ضعف دليل الدهريني القائم على 
 الظن.

 

                                                                                                                                                 
 .11سورة غافر، اآلية   1
 .1354، ص ، )م س(كر جابر اجلزائري، أيسر التفاسريأبو ب 2 
 .24سورة اجلاثية، اآلية   3
 .1453، ص ، )م س(كر جابر اجلزائري، أيسر التفاسريأبو ب  4



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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1  

 املعىن اهلداية2
بيان احلكمة من خلق 

 احلياة. املوت و

 

  حلكمة عالية، فحياة الدنيا للعملخلق هللا احلياة و املوت 
 و الشكر و عبادة  هللا إبخالص و حياة اآلخرة للجزاء. 

 قدرة هللا تعاىل على أن يغفر للتائبني.

 

3  

 املعىن اهلداية4
بيان اشتداد حسرة املفرطني اليوم 

طاعة رسوله  يف طاعة هللا تعاىل و
 القيامة.يوم 

حسرة اإلنسان الكافر يوم القيامة و ندمه على 
تقصريه يف حياته الدنيا و خسارته يف حياته املاثلة 

 بني يديه يف اليوم األول من اآلخرة.
 
 

                                                      
 .2سورة امللك، اآلية  1
 .1655، ص ، )م س(كر جابر اجلزائري، أيسر التفاسريأبو ب 2
 .24الفجر، اآلية  سورة 3
 .1760، ص ، )م س(كر جابر اجلزائري، أيسر التفاسريأبو ب 4



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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إن احلياة و املوت متناقضان كالنور و الظالم أو كتناقض احلرارة و الربودة،  
النهار و الليل، اإلجيايب و السليب، العلم و اجلهل، الذكورة و األنوثة. املوت هو السكون 

  1.يف لغة العرب و احلياة هي احلركة
خليل  جربانأيضا فال وجود للواحد منهما دون نقيضه، وحدة متكاملة، وصفها 
 2جربان "ألن احلياة و املوت واحد، كما أن النهر و البحر واحد أيضا."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .91، 09ص ،)م س(ة معاصرة، ــــــــــقضااي طبي)كتاب مشرتك(، دراسات فقهية يف  عمر سليمان األشقر 1
 .104، ص 2003جربان خليل جربان، الن يب، دار صاحل تالنتيقيت، جباية، 2
 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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  استنتاج
تفسريية تلخيصية أكثر من  هي، و ُتهيدا للمباحث املوالية الدراسة تـمع د هذه

 :حول ستنتج أن حمور اآلايت الكرمية كان يدورأو خالصة هلا،  لسانية حتليلية حمضة،
 
   و جل، صفاته من رمحة، قدرة، مشيئة، حكمة، علم و إحاطة بكل  هللا عز

 .و أيضا حول اإلميان، الكفر، شيء

 احلياة، املوت، البعث، الدنيا، اآلخرة، الدهر، اخللق. 
 .العقل، اإلنسان 
 اجلزاء و األجر، احلساب و العذاب و العقاب، العمل الصاحل.  
 احلياة الطبية. الذنوب، التوبة، الدعاء، اجلهاد، العبادة و 

 
كلها مفاهيم تضمنتها اآلايت الكرمية يف إطار مدلول يتأرجح بني الظاهر أي 
املعىن )املل خص من كتاب أيسر التفاسري( و املضمر أي اهلداية أو املغزى ) املنقولة كما 

 وردت يف نفس التفسري(.

     لرتمجة عند بريك.دراسة املدلول يف اخلطاب القرآين ستسمح بتقييم املدلول يف خطاب ا 
 

 

 

 

 

 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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 ةو املنطقي ةد البالغيابعاملبحث الثاين: األ
 

 

إن الصالت املنطقية عالقات َتصل بني األشياء و األحداث و األفكار، يتعرف 
عليها العقل ابملنطق، و ابلتايل وجودها و كيفية استعماهلا يف خطاب ما تمسلط الضوء 

 على درجة انسجامه.
 كما أهنا تشارك يف تكوين أساليب البالغة، كالتشبيه على سبيل املثال.  

 مثال : اشرتيت البارحة كتاب طبخ جديد و أعددت للعائلة أكلة شهية، وجبة ملوك.
يتضح جليا يف امللفوظ السابق الصالت املنطقية التالية: الزمن )البارحة( و الغرض 

 )الطبخ( و التشبيه )ملوك(.
و الفكر الديكاريت نسبة إىل  Voltaire يف لغة فولتري ،طقيةللصالت املن

Descartes أمهية ابلغة تكسب اخلطاب وزان فكراي ال بمد منه، أذكر منها ما يلي ابللغة ،
تشبيه،  استفهام، توال، شرح، عجب، تضاد، سبب، نتيجة،مكان، زمن، :   العربية
، تعداد، أمر، تعجب قياس، تعاقب،ستنتاج، نفي، مقارنة، شرط، ا مقابلة، ،موازاة

، إضافة، اض، رفض، تدرج، إثبات، هدف، تربيرفرضية، انتقال، إيضاح، اعت 
 ، إنكار، فرز، إسناد، إحصاء، حسم، طرح، تفسري، إخل.هدف، افتاض

 و يوازيها يف اللغة الفرنسية ما يلي :

Temps, lieu, interrogation, succession, démonstration, complaisance, 
opposition, cause, conséquence, comparaison, condition, conclusion, 
négation, analogie, alternance, énumération, ordre, exclamation, 
hypothèse, transition, explication, contestation, refus, gradation, 
confirmation, but, justification, addition, supposition, disjonction, 
référence, recensement, déduction, commentaire, etc. 
 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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تكتسي البالغة يف اللغة الفرنسية الطابع اجلمايل و ُتنح بذلك اخلطاب بصمة 
فنية مجالية شخصية، تمعر ف بشخصية املتكلم اللغوية و بذكائه اللغوي، و هي بذلك ال 

اللغات اآلدمية ألن وظيفة االتصال الشعرية ممشرتكة جلميع  تنفرد عن اللغة العربية أو كل
 بين آدم.

دم به املعىن الضمين للخطاب، ألهنا نوع من ألساليب البالغة هدف آخر خي
كتفي ستعمل البالغة لدراسة املعىن الضمين ألأال يطول العمل لن  كي  أنواع املضمر.

 ا )أي البالغة( يف الفصل الالحق.استثمارهخر أد   بتحليل املضمر يف املبحث املوايل و
إن لعلم البالغة يف اللغة العربية ثالث فروع: املعاين، البيان و البديع و أول من 
ي إبمام النحاة و هو من  وضع نظرية النظم يف  أسس هلا هو عبد القاهر اجلرجاين، ُسم

 ز".النقد العريب من خالل كتابيه "أسرار البالغة"  و "دالئل اإلعجا
بينما تتنوع أوجه البالغة يف اللغة الفرنسية و لكن بشكل أقل من لغة العرب 

على مدونة ابللغة الفرنسية، فسأقد م تصنيفا  ا)أكثرها غىن ابأللفاظ( و لكون حتليلي قائم
 خمتصرا للبالغة الفرنسية مع ما رأيته مقابال له يف البالغة العربية.

 

 يف العربيةالبالغة  يف الفرنسية  البالغة 
Comparaison تشبيه، موازاة، مقابلة، مقارنة 
Métaphore استعارة، جماز 

Personnification جتسيد، تشخيص 
Euphémisme تلميح 

Litote )تلطيف بديعي )يمعرب قليال ليمؤثر كثريا 
Ironie سخرية 

Allitération 
Retour d’une même consonne 

 صوتيةجمانسة لفظية أو جمانسة 
Assonance : Retour d’une même 

voyelle phonétique 
 سجع



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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Paronomase : 
Mots à sonorité identique 

 جناس
Hyperbole مبالغة يف التعبري، غملو 
Gradation تدرج 

Redondance تكرار، إسهاب 
Anaphore تكرار الكلمة أو العبارة 

 
لكي أمبرز كل أساليب البالغة، جعلت حتليلي لكل ترمجة معىن آية كرمية على    

  الصالت املنطقية و البالغة.جيمع  مزدوج، جدولشكل 
األسلوب أو األساليب البالغية املستعملة يف خطاب الرتمجة مع  البالغةيكون يف خانة 

 .بيان اللفظ أو األلفاظ ابللغة الفرنسية اليت تشري إىل ذلك
كشف درجة   ستخرج النتائج من مجيع اجلداول و بذلك، ميكنينأخر املبحث، آيف 

   .يف لغته مصداقية الرتمجة و املرتجم من مدى منطقيته

 

1  

Comment opposez-vous un déni à Dieu, quand une fois morts Il vous a 
fait vivre, et puis vous fera mourir, et puis encore vivre, et puis que 
vous Lui serez ramenés ?2  

                                                      
 .28اآلية  ،سورة البقرة   1

2 La vache, 28.  



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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 الصالت املنطقية البالغة

 زمن، استفهام، توال، شرح، عجب، تضاد. opposez و تضاد vivre  تكرار كلمة
 

1
 

Ceux qui achètent la vie d’ici-bas au prix de la vie dernière, point ne 
sera sur eux  allégé le tourment, pas plus qu’ils ne seront secourus.2 

 الصالت املنطقية البالغة

 سبب، نتيجة، توال  allégé استعارة ،achètent تشبيه

 

3
 

                                                                                                                                                 

Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 29. 

 .86 ، اآليةسورة البقرة  1
2 La vache, 86.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 37. 

 
 .96 ، اآليةسورة البقرة  3



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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…et vraiment tu les trouves, plus que personne, cramponnés à la vie, 
plus que les associants. Tel d’entre eux souhaite se prolonger mille ans ; 
mais la longévité ne l’éloignerait pas du tourment. 

-Dieu est Clairvoyant sur leurs agissements…1 

 الصالت املنطقية البالغة

   cramponnés mille ans تشبيه
  mille ansاستعارة، سخرية 

 مقارنة، تضاد، شرط، استنتاج، نفي

 

2
 

Tu fais entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit : Tu fais sortir le 
vivant du mort et le mort du vivant ; Tu fais attribution à qui Tu veux 
sans compter ».3 

 الصالت املنطقية البالغة 

خروج/الليل(،  entrer/ sortir جتسيد الليل والنهار )
 ، إسهاب. mort -vivantامليتتكرار كلمة احلي وكلمة 

بيه )املوازاة(، القياس، التعاقب، التش
 االستنتاج. التعداد، الزمن، 

 

                                                      
1 La vache, 96.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris,Sindbad, p. 38. 

 .27، اآلية سورة آل عمران  2
3 La famille de ‘Imrân, 27.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 73. 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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1
 

Alors, qu’ils combattent sur le chemin de Dieu, ceux qui achètent la vie 
dernière au prix de celle d’ici-bas ! Car combattre sur le chemin de 
Dieu, c’est obtenir ou mort ou victoire : dans les deux cas Nous lui 
vaudrons un salaire magnifique.2  

 الصالت املنطقية البالغة

 chemin- prixتشبيه،  chemin- achètentجتسيد

achètent  جمانسة صوتية ،obtenir mort  vivre  

زمن، استنتاج، أمر، 
 شرح.

 

3
 

ils rediraient : « Il n’y a que ceci : notre vie d’ici-bas. Nous ne serons 
ressuscités ».4 

 الصالت املنطقية البالغة

 نتيجة، خالصة.               Il n’y a que- Nous ne seronsتضاد

                                                      
 .74، اآلية سورة النساء  1

2 Les femmes, 74. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 106. 

 .29، اآلية سورة األنعام  3
4 Les troupeaux, 29.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 144. 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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1
 

Vous qui croyez, qu’aviez-vous, quand il vous fut dit de vous mobiliser 
sur le chemin de Dieu, à traîner sur place ? 

Etait-ce par contentement de la vie d’ici-bas, de préférence à la vie 
dernière ? Mais la jouissance de la vie d’ici-bas, par rapport à la vie 
dernière, est si peu de chose !2  

 الصالت املنطقية البالغة

 chemin  ، تشبيهcheminجتسيد
  par rapport تضاد

 أتنيب،  استنتاج،استجواب،
 مكان.إثبات، زمن، 

  

3
 

qui effectue l’œuvre salutaire, fût-il mâle ou femelle, s’il est croyant, 
Nous lui ferons vivre une vie bonne : oh ! Nous les rétribuerons d’un 
salaire plus beau que ce qu’ils faisaient…1 

                                                      
 .38 ، اآليةسورة التوبة  1

2 Le repentir ou la dénonciation, 38.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 203. 

3
 .97، اآلية سورة النحل  



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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 الصالت املنطقية البالغة

،جناس لفظي أو  salaire- salutaire تشبيه
 (.M,L mâle -femelleجمانسة لفظية )

شرط، نتيجة، تشبيه، 
 تعجب. 

 

2
 

Alors Nous t’aurions fait goûter double (supplice) en cette vie, et double 
dans la mort, sans espoir de trouver contre Nous de secourant3 

 الصالت املنطقية البالغة

 شرط أو فرضية، نتيجة، تضاد.  double ، تكرار كلمةgoûter ، تشبيه goûter جتسيد
 

4
 

  -C’est Lui qui vous a fait vivre, et puis vous fera mourir, et enfin vous 
fera revivre 

                                                                                                                                                 
1 Les abeilles, 97.  

Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 288-289. 

 .75، اآلية سورة اإلسراء  2
3 Le trajet nocturne ou les fils d’Israël, 75. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 302. 

 .66، اآلية سورة احلج  4



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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  -Mais l’homme est plein d’ingratitude…1 

 الصالت املنطقية البالغة

 -، تكرار كلمة Rجمانسة صوتية

revivre vivreجتسيد ، plein. 

 زمن، شرح، انتقال، نتيجة،

 تضاد، إيضاح.

 

2
 

il n’y a que notre vie d’ici-bas : mourir comme nous vivons ; être 
ressuscités, que non pas !3 

 الصالت املنطقية البالغة

 تشبيه، اعرتاض، زمن، رفض. .ici-bas - commeتشبيه

 

4
 

                                                      
1 Le pèlerinage, 66.      
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 359. 

 .37، اآلية سورة املؤمنون  2
3 Les croyants, 37.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 364. 

 . 19، اآلية سورة الروم  4



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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Il fait sortir le vivant du mort, Il fait sortir le mort du vivant, Il fait vivre 
la terre après sa mort : ainsi vous  fera-t-on sortir.1 

 الصالت املنطقية البالغة

، ، توال، تدرج : يف حركة اخللق  sortir- sa mortشبيه ت
 R جمانسة صوتية، sortir - vivant – mort تكرار

توال، تدرج ، شرح، 
 تشبيه.

 

 

2
 

ainsi donc, suis la trace de la miséricorde de Dieu, comme Il fait vivre la 
terre après sa mort : Celui-là fait assurément revivre les morts. 

-Dieu est Omnipotent.3 

 املنطقيةالصالت  البالغة

، تدرج يف   trace- sa mort ، جتسيد traceتشبيه 
 R جمانسة صوتية،morts- mort تكرار، حركة اخللق

نتيجة، تشبيه، زمن، 
 إثبات.

 

                                                      
1 Rome, 19.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 433. 

 
 . 50، اآلية سورة الروم  2

3 Rome, 50.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 437. 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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1
 

il Nous applique une semblance, il oublie d’avoir été créé, disant : 
« Qui fera vivre des os une fois désagrégés ? »2 

 الصالت املنطقية البالغة

 استفهام، تضاد، تشبيه، مقارنة، زمن، استنتاج.  vivre ، جتسيد vivre تشبيه
 

3
 

ils disent : « Seigneur, Tu nous a fait vivre deux fois, et deux fois 
mourir. Nous confessons nos fautes. Y a-t-il un chemin pour sortir ? »4 

 الصالت املنطقية البالغة

 ، chemin –sortirتشبيه ، deux fois ةتكرار كلم
 R جمانسة صوتية، sortir chemin   جتسيد

 توال،  استفهام،
 هدف، زمن.

 

                                                      
 .78سورة يس، اآلية   1

2 Yâsîn, 78. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 476. 

 .11سورة غافر، اآلية   3
4 Le croyant ou  l’indulgent, 11.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 504. 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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1
 

Ils disent aussi : « Nous n’avons à nous que cette vie d’ici-bas, pour 
vivre et mourir. Seul le temps nous anéantit ». Mais de cela ils n’ont 
aucune science : ils se bornent à conjecturer  2  

 الصالت املنطقية البالغة

 تربير، سبب، زمن، استنتاج، مجع، تضاد. .anéantit  -d’ici-bas -تشبيه 
 

3
 

Lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l’épreuve : qui 
d’entre vous serait mieux-agissant ?...  

-Il est le Tout-Puissant, le Tout pardon.4 

 

                                                      
 .24، اآلية سورة اجلاثية  1

2 Assise sur les talons, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 542. 

 .2سورة امللك، اآلية  3
4 La royauté, 2.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 623-624.  



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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 الصالت املنطقية البالغة

 تربير، سبب، زمن، استنتاج، هدف. Tout   leتكرار 
 

1
 

- … « Si j’avais, dira-t-il, fait avance en vue de ma vie ! »2 

 الصالت املنطقية البالغة

 افرتاض.  V : Avais  avance  vue vie جمانسة صوتية

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 .24، اآلية سورة الفجر  1
2 L’aube, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 679.  

 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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 استنتاج
 هناية املبحث ما يلي: يفستنتج أبعد دراسة و حتليل اجلداول،   

 
   ترمجة معىن اآلية صالت املنطقية بني واحدة )مثال "افرتاض" يف وعت التن

( أو أكثر من يف الندم لقصر اآلية نفسها و القتصار موضوعها لفجرا من سورة 24
منطقا و  درجة كبرية من االنسجـــــــــــامما يمكسب خطاب الرتمجة صلتني يف ابقي الرتمجة، 

 معتربا.  
 
   أيضا وعــخلدمة املوض وعت أيضا أوجه البالغة على املنوال الفرنسيتن ،

ألهنا يف األخري تبوح  فعال أشياء دون قوهلاـــة خلطاب الرتمجة و لقول إلعطاء مجالية نسبي
اليت سيتم دراستها  أبهداف املتكلم الضمنية و تمكشف الستار عن خطته اخلطابية

 . الحقا
جمانسة صوتية، لقد برزت البالغة يف أسلوب أو أساليب بالغية متعددة )من 

ابستعمال الكاتب لفظا واحدا أو عدة ألفاظ ابللغة سخرية...( تشبيه، تكرار، جتسيد، 
 الفرنسية حىت يشري إىل ذلك، مثال:

 salaire- salutaire تشبيه
 

القول يف اخلتام أن املستشرق الفرنسي كان إىل حد كبري منطقيا يف  ميكنين
كشف عن اختياره للصالت بني ملفوظاته و أساليب البالغة اليت استعملها و بذلك ي

اللغة  و البالغة يف صالت املنطقيةالإطار  يف منسجمة لغوايدرجة مصداقية كبرية و ترمجة 
   ، بمعدين ال بد  منهما لدراسة املدلول يف خطاب الرتمجة.الفرنسية

 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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 املبحث الثالث: املعىن املضمر

 

حيل ملفوظ من خالل هذا البحث هو التحري عن  املضمرلمعىن إن دراسيت ل
لفوظ ضمين، ذات داللة مضمرة أو ذات معىن أويل أو مكان ممكان ملفوظ صريح، 

إن هذه العملية تسمح ابلتمعن يف كيفية االستدالل لدى  معىن جمازي و رمبا رمزي.ذات 
 الكاتب أو أي متكلم.

أو  بلفظ عامة على شكل ملفوظ أيو ثناايه  يف اخلطاب أتيت أوجه املضمر
 ليت تتمثل يف:مبجموعة ألفاظ و ا

وجود بداخله. ـــم أي متضمن للملفوظ،implicite langagier " "لغوي مضمر .1
 ، يف خطاب الرتمجة.درسه يف مدونيتأو الذي سه

غري موجود ال يتضمنه امللفوظ، أي implicite discursif " مضمر"خطايب .2
 بداخله.

لكل ترمجة )لكل آية(  ت، جعلاملعىن املضمر تسهل الدراسة و يتبني يل كي 
 :ما يلي ميض   أي خطاب الرتمجة، امللفوظ الذي ورد فيه املضمربعد ذكر جدوال 
 ابللغة الفرنسية و هو ما يسمى املضمر اللغوي. اللفظ أو األلفاظ املعنية 
 استخراجه. الضمين، املسترت و الذي جيب علي   املعىن املضمر أو املعىن 

هد للذي  يليه و جيعلين أحلل مقصدية املىستشرق يف كل ترمجة إن هذا املبحث ميم
 آية كرمية. معىن

 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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1  

Comment opposez-vous un déni à Dieu, quand une fois morts Il vous a 
fait vivre, et puis vous fera mourir, et puis encore vivre, et puis que 
vous Lui serez ramenés ?2  

 املضمراملعىن  املضمر اللفظي
Déni à Dieu بوجود هللا تعاىل و لكنهم ينكرونه علم الكفار 

يتضمن العلم املسبق بوجوده، و يف هذا ألن النفي أتكيد، فعدم االعرتاف بوجود الشيء 
اول إخفاء معرفة و علم  السياق، هناك إنكار و كمفر )َكفر أي غطى الشيء( ظاهر حيم

 ابطين.
 

3
 

Ceux qui achètent la vie d’ici-bas au prix de la vie dernière, point ne 
sera sur eux  allégé le tourment, pas plus qu’ils ne seront secourus.4 

                                                      
 .28سورة البقرة، اآلية    1

2 La vache, 28.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 29. 

 .86، اآلية سورة البقرة  3
4 La vache, 86.  



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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 املعىن املضمر املضمر اللفظي
Achètent بقيمة اآلخرة و لذلك ال حيسنون الشراء جهل الكفار 

فإن جتارة الكفار مآهلا اخلسران  يف هذا السياق، كل شراء يعين الربح و ليس اخلسارة و
 ألهنا قائمة على جهل ممتعمد حبقيقة احلياة يف الدنيا و يف اآلخرة.

 

1
 

…et vraiment tu les trouves, plus que personne, cramponnés à la vie, 
plus que les associants. Tel d’entre eux souhaite se prolonger mille ans ; 
mais la longévité ne l’éloignerait pas du tourment. 

-Dieu est Clairvoyant sur leurs agissements…2 

 املعىن املضمر املضمر اللفظي
Cramponnés لتصاقهم هباعن احلياة الوارد رغم إ انفصال الكفار 

بد  بريك استدالله إبظهار النفي: االلتصاق ابلشيء مهما دام وقتا من الزمن، فاليواصل 
 أن يزول و ينفك عنه.

 

                                                                                                                                                 

Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 37. 

 
 .96، اآلية سورة البقرة  1

2 La vache, 96.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris,Sindbad, p. 38. 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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1
 

Tu fais entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit : Tu fais sortir le 
vivant du mort et le mort du vivant ; Tu fais attribution à qui Tu veux 
sans compter ».2 

 املعىن املضمر املضمر اللفظي
sans compter عز و جل الالحمدودان كرم  و جزاء هللا 

 

3

Alors, qu’ils combattent sur le chemin de Dieu, ceux qui achètent la vie 
dernière au prix de celle d’ici-bas ! Car combattre sur le chemin de 
Dieu, c’est obtenir ou mort ou victoire : dans les deux cas Nous lui 

vaudrons un salaire magnifique.4  

                                                      
 .27، اآلية سورة آل عمران  1

2 La famille de ‘Imrân, 27.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 73. 

 .74، اآلية سورة النساء  3
4 Les femmes, 74. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 106. 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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 املعىن املضمر املضمر اللفظي
Achètent بقيمة اآلخرة  و اجلهاد و لذلك  حيسنون الشراء علم املؤمنني 

 

1
 

ils rediraient : « Il n’y a que ceci : notre vie d’ici-bas. Nous ne serons 
ressuscités ».2 

 املعىن املضمر املضمر اللفظي
Il n’y a que ceci 

Nous ne serons ressuscités 
 

 وجود حياة أخرى
 علم الكفار حبقيقة البعث

علم الكفار حبقيقة البعث، احلياة يف اآلخرة و لكنهم ينكرونه ويف إنكارهم تصديق 
 ضمين هلذه احلقائق.

 

3

Vous qui croyez, qu’aviez-vous, quand il vous fut dit de vous mobiliser 
sur le chemin de Dieu, à traîner sur place ? 

                                                      
 .29، اآلية سورة األنعام  1

2 Les troupeaux, 29.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 144. 

 .38، اآلية سورة التوبة  3



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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Etait-ce par contentement de la vie d’ici-bas, de préférence à la vie 
dernière ? Mais la jouissance de la vie d’ici-bas, par rapport à la vie 
dernière, est si peu de chose !1  

 املعىن املضمر املضمر اللفظي
Vous qui croyez 

 
préférence 

 شك يف اإلميان ابحلياة بعد املوت 
 حقيقة اجلهادرة و ة اآلخـــحقيقحقيقة الدنيا و 

 

 

2
 

qui effectue l’œuvre salutaire, fût-il mâle ou femelle, s’il est croyant, 
Nous lui ferons vivre une vie bonne : oh ! Nous les rétribuerons d’un 
salaire plus beau que ce qu’ils faisaient…3 

 املعىن املضمر املضمر اللفظي
fût-il mâle ou femelle عدالة هللا عز وجل 

ال فرق بني الرجل و املرأة املؤمنني عند هللا تعاىل، ال يمنقص اجلزاء ملن عمل صاحلا سواء  
 كان ذكرا أو أنثى.

                                                      
1 Le repentir ou la dénonciation, 38.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 203. 

 .97، اآلية سورة النحل  2
3 Les abeilles, 97.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 288-289. 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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1
 

Alors Nous t’aurions fait goûter double (supplice) en cette vie, et double 
dans la mort, sans espoir de trouver contre Nous de secourant2 

 املعىن املضمر املضمر اللفظي
Goûter  double عذاب أكثر و أعظم 

نذوق الشيء حينما أنخذ منه شيئا قليال ألول مرة و ابلتايل نتعر ف عليه، و قد نذوقه  
 نتلذذ به ألننا نعرفه من قبل.لنستمتع به و 

 

3
 

-C’est Lui qui vous a fait vivre, et puis vous fera mourir, et enfin vous 
fera revivre 

-Mais l’homme est plein d’ingratitude…4 

                                                      
 .75، اآلية سورة اإلسراء  1

2 Le trajet nocturne ou les fils d’Israël, 75. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 302. 

 .66، اآلية سورة احلج  3
4 Le pèlerinage, 66.      
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 359. 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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 املعىن املضمر املضمر اللفظي
Ingratitude و كفره اإلنسان علم 

 

 

1
 

il n’y a que notre vie d’ici-bas : mourir comme nous vivons ; être 
ressuscités, que non pas !2 

 املعىن املضمر املضمر اللفظي
il n’y a que 
ressuscités, 

que non pas ! 

 وجود حياة أخرى
 علم الكفار حبقيقة البعث

 

 

3
 

Il fait sortir le vivant du mort, Il fait sortir le mort du vivant, Il fait vivre 
la terre après sa mort : ainsi vous  fera-t-on sortir.4 

                                                      
 .37، اآلية سورة املؤمنون  1

2 Les croyants, 37.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 364. 

 . 19، اآلية سورة الروم  3
4 Rome, 19.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 433. 

 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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 املعىن املضمر املضمر اللفظي
Ainsi حقيقة البعث 

كل املخلوقات بني احلياة و املوت و من بينها اإلنسان الذي يمبعث من جديد، ال تنتقل  
 استثناء يف اخللق. 

 

1
 

ainsi donc, suis la trace de la miséricorde de Dieu, comme Il fait vivre la 
terre après sa mort : Celui-là fait assurément revivre les morts. 

-Dieu est Omnipotent.2 

 املعىن املضمر املضمر اللفظي
Revivre 

Omnipotent 
 حقيقة البعث

 صفات هللا تعاىل

 

3
 

                                                      
 . 50، اآلية سورة الروم  1

2 Rome, 50.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 437. 

 .78سورة يس، اآلية   3



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   

 

189 

 

il Nous applique une semblance, il oublie d’avoir été créé, disant : 
« Qui fera vivre des os une fois désagrégés ? »1 

 املعىن املضمر املضمر اللفظي
Oublie ضعف استدالل الكافر 

 

2  

ils disent : « Seigneur, Tu nous a fait vivre deux fois, et deux fois 
mourir. Nous confessons nos fautes. Y a-t-il un chemin pour sortir ? »3 

 املعىن املضمر املضمر اللفظي
Confessons 

Y a-t-il un chemin 
 

 التوبة
 إمكانية  النجاة

 

4
 

                                                      
1 Yâsîn, 78. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 476. 

 .11سورة غافر، اآلية   2
3 Le croyant ou  l’indulgent, 11.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 504. 

 .24، اآلية سورة اجلاثية  4



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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Ils disent aussi : « Nous n’avons à nous que cette vie d’ici-bas, pour 
vivre et mourir. Seul le temps nous anéantit ». Mais de cela ils n’ont 
aucune science : ils se bornent à conjecturer  1  

 املعىن املضمر املضمر اللفظي
Nous n’avons 

 
se bornent 

 
conjecturer 

 وجود حياة أخرى و علم الكفار حبقيقة البعث.
 إمكانيات الكفار العقلية احملدودة و الضيقة.

 ضعف إستدالل الكفار )قائم على االفرتاض(.
 

 

2
 

Lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l’épreuve : qui 
d’entre vous serait mieux-agissant ?...  

-Il est le Tout-Puissant, le Tout pardon.3 

 املعىن املضمر املضمر اللفظي
Epreuve جزاء و عقابنتائج اإلمتحان : 

 

                                                      
1 Assise sur les talons, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 542. 

 .2سورة امللك، اآلية  2
3 La royauté, 2.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 623-624.  



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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1
 

- … « Si j’avais, dira-t-il, fait avance en vue de ma vie ! »2 

 عىن املضمرامل اللفظي املضمر
ma vie  احلياة احلقيقية يف اآلخرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .24، اآلية سورة الفجر  1

2 L’aube, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 679.  

 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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 استنتاج
بعد حتليل اجلداول، ميكنين استنتاج أن املضمر اللغوي تـَن وع بني ترمجــــــــــة معىن 

 نوااي املستشرق الفرنسي.آيـــــــــة و أخـرى و خدم املوضوع و مه د أيضا للكشف عن 
واجد بداخل كل ترمجة آليـــــــــــــــــــــة كرميــــــــــــــة ـت مللفوظ،ه اتضمنبلغة فرنسية راقية هو مضمر  

و انقسم إىل أنواع خمتلفة بني لفظة واحدة ) اسم، فعل، صفة( و عدة ألفاظ و ملفوظ يف 
 أشكال خمتلفة أيضا كالسؤال على سبيل املثال.

 إذا مجعت حمتوى خانة "املضمر اللفظي" من كل اجلداول، لوجدت أنه يدور حول: 
 .شراء الدنيا و شراء اآلخرة ،حلياة، البعثا -
 .كرم هللا تعاىل  ،القدرة اإلهلية، إحياء املوتى، الكفر، اإلميان -
البحث اجلدال، اإلنكار، االبتالء، االمتحان، النسيان، االعرتاف ابلذنوب، التوبة،  -

 .اخللودحب الذ كر و األنثى، االختيار، ، ، جحود اإلنسان، العذابةعن طريق النجا
 

بذلك، برز املعىن املضمر أو املعىن الضمين، املسترت، الذي كان بريك يشري إليه 
 ضمنيـــا و كان جيب علي  استخراجه و تبيانه و هو بذلك خدم نفس احملاور أي:

ة، قدرة، مشيئة، عدل، حكمة، علم و إحاطة بكل هللا عز  و جل، صفاته من رمح -
 و أيضا حول اإلميان، الكفر.، شيء

 احلياة، املوت، البعث، الدنيا، اآلخرة، الدهر، اخللق. -
 .الذ كر و األنثىالعقل، اإلنسان،  -
 اجلزاء و األجر، احلساب و العذاب و العقاب، العمل الصاحل.  -
 ة.الذنوب، التوبة، العبادة و احلياة الطبي -

 
كلها مفاهيم )مستخلصة من املعىن املضمر( تضمنتها ترمجة اآلايت الكرمية يف 

املعىن  ليكتمل يفإطار مدلول يبدأ من الظاهر أي املضمر اللفظي )من داخل امللفوظ( 
 املضمر )املل خص من حتليل امللفوظ(.



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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 البعد الضمين أو املقصدية :رابعملبحث الا

 

األصلية أو  قصدية، سواء كان يف لغة املتكلم دون شحنةطاب بخلد و وجألن ال 
و النية  عترب اهلدف األساسي للخطابتم قصدية الرتمجة و مهما كان نوعه، فإن امل لغةيف 

 .اخلفية للمتكلم
هلذا جعلت اهلدف األويل من هذا البحث، دراسة املقصدية ابستخراجها من  

 املبحث السابق بعملية حتليل املعىن املضمر.
سأجعل جدوال جيمع بني املعىن املضمر و املقصدية لكل ترمجة آية كرمية، علما أن لذلك، 

هذا التحليل ينطبق على املدونة أي الرتمجة إىل الفرنسية لكل معىن آية كرمية اخرتهتا 
 لبحثي.

اهلدف الالحق هو استثمار املقصدية يف الفصل املوايل للتحقق من مصداقية  أما
 ابهلداية من كتاب "أيسر التفاسري".  الرتمجة عند مقارنتها 

 

1  

Comment opposez-vous un déni à Dieu, quand une fois morts Il vous a 
fait vivre, et puis vous fera mourir, et puis encore vivre, et puis que 
vous Lui serez ramenés ?2  

                                                      
 .28سورة البقرة، اآلية    1

2 La vache, 28.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 29. 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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 املقصدية املعىن املضمر
 إبراز أمهية واجب اإلميان. بوجود هللا تعاىل و لكنهم ينكرونه علم الكفار

 

1
 

Ceux qui achètent la vie d’ici-bas au prix de la vie dernière, point ne 
sera sur eux  allégé le tourment, pas plus qu’ils ne seront secourus.2 

 املقصدية املعىن املضمر
 بيان أمهية اإلميان. بقيمة اآلخرة و لذلك ال حيسنون الشراء جهل الكفار

 

3
 

…et vraiment tu les trouves, plus que personne, cramponnés à la vie, 
plus que les associants. Tel d’entre eux souhaite se prolonger mille ans ; 
mais la longévité ne l’éloignerait pas du tourment. 

                                                      
 .86، اآلية سورة البقرة  1

2 La vache, 86.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 37. 

 
 .96، اآلية سورة البقرة  3



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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-Dieu est Clairvoyant sur leurs agissements…1 

 املقصدية املعىن املضمر
 تبيان الدعوة إىل التوبة.   لتصاقهم هباعن احلياة الوارد رغم إ انفصال الكفار

 

2
 

Tu fais entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit : Tu fais sortir le 
vivant du mort et le mort du vivant ; Tu fais attribution à qui Tu veux 
sans compter ».3 

 املقصدية املعىن املضمر
 إبراز حقيقة احلياة و املوت و تعاقبهما. عز و جل الالحمدودان كرم  و جزاء هللا

 

1
 

                                                      
1 La vache, 96.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris,Sindbad, p. 38. 

 .27، اآلية سورة آل عمران  2
3 La famille de ‘Imrân, 27.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 73. 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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Alors, qu’ils combattent sur le chemin de Dieu, ceux qui achètent la vie 
dernière au prix de celle d’ici-bas ! Car combattre sur le chemin de 
Dieu, c’est obtenir ou mort ou victoire : dans les deux cas Nous lui 
vaudrons un salaire magnifique.2  

 املقصدية املعىن املضمر
بقيمة اآلخرة  و اجلهاد و لذلك   علم املؤمنني

 الشراءحيسنون 
يف إبراز واجب اجلهاد 

 سبيل هللا.
 

3
 

ils rediraient : « Il n’y a que ceci : notre vie d’ici-bas. Nous ne serons 
ressuscités ».4 

 

 املقصدية املعىن املضمر
 وجود حياة أخرى

 علم الكفار حبقيقة البعث
 إبراز أمهية  العودة إىل اإلميان.

 

                                                                                                                                                 
 .74، اآلية سورة النساء  1

2 Les femmes, 74. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 106. 

 .29، اآلية سورة األنعام  3
4 Les troupeaux, 29.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 144. 



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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1
 

Vous qui croyez, qu’aviez-vous, quand il vous fut dit de vous mobiliser 
sur le chemin de Dieu, à traîner sur place ? 

Etait-ce par contentement de la vie d’ici-bas, de préférence à la vie 
dernière ? Mais la jouissance de la vie d’ici-bas, par rapport à la vie 
dernière, est si peu de chose !2  

 املقصدية املعىن املضمر
 شك يف اإلميان ابحلياة بعد املوت

 حقيقة الدنيا و حقيقة اآلخرة و حقيقة اجلهاد
 إبراز أمهية تفضيل اجلهاد على  الدنيا.

 

3
 

                                                      
 .38، اآلية سورة التوبة  1

2 Le repentir ou la dénonciation, 38.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 203. 

 .97، اآلية سورة النحل  3



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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qui effectue l’œuvre salutaire, fût-il mâle ou femelle, s’il est croyant, 
Nous lui ferons vivre une vie bonne : oh ! Nous les rétribuerons d’un 
salaire plus beau que ce qu’ils faisaient…1 

 املقصدية املعىن املضمر
 إثبات أمهية العمل الصاحل للمؤمنني و للمؤمنات. عدالة هللا عز وجل

 

2
 

Alors Nous t’aurions fait goûter double (supplice) en cette vie, et double 
dans la mort, sans espoir de trouver contre Nous de secourant 

 املقصدية املعىن املضمر
 إبراز ضرورة اخلوف من عقاب هللا يف الدنيا و اآلخرة. عذاب أكثر و أعظم

 

3
 

                                                      
1 Les abeilles, 97.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 288-289. 

 .75، اآلية سورة اإلسراء  2
 .66اآلية ، سورة احلج  3



و املضمر املدلول بني الظاهرالفصل الثالث:   
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  -C’est Lui qui vous a fait vivre, et puis vous fera mourir, et enfin vous 
fera revivre 

  -Mais l’homme est plein d’ingratitude…1 

 املقصدية املعىن املضمر
 إبراز أمهية شكر هللا على نعمه. و كفره علم اإلنسان

 

2
 

il n’y a que notre vie d’ici-bas : mourir comme nous vivons ; être 
ressuscités, que non pas !3 

 املقصدية املعىن املضمر
 حياة أخرىوجود 

 علم الكفار حبقيقة البعث

 إبراز أمهية اإلميان ابلبعث.

 

1
 

                                                      
1 Le pèlerinage, 66.      
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 359. 

 .37، اآلية سورة املؤمنون  2
3 Les croyants, 37.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 364. 
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Il fait sortir le vivant du mort, Il fait sortir le mort du vivant, Il fait vivre 
la terre après sa mort : ainsi vous  fera-t-on sortir.2 

 املقصدية املعىن املضمر
 إبراز أمهية اإلميان ابلقدرة اإلهلية يف احلياة و املوت.  حقيقة البعث

 

3
 

ainsi donc, suis la trace de la miséricorde de Dieu, comme Il fait vivre la 
terre après sa mort : Celui-là fait assurément revivre les morts. 

-Dieu est Omnipotent.4 

 املقصدية املعىن املضمر
 البعثحقيقة 

 صفات هللا تعاىل

 إبراز أمهية اإلميان  ابلرمحـــــــــــــــــــــــــــــة 
 و القدرة اإلهلية يف احلياة و املوت.

 

                                                                                                                                                 
 . 19، اآلية سورة الروم  1

2 Rome, 19.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 433. 

 
 . 50، اآلية سورة الروم  3

4 Rome, 50.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 437. 
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1
 

il Nous applique une semblance, il oublie d’avoir été créé, disant : 
« Qui fera vivre des os une fois désagrégés ? »2 

 املقصدية املعىن املضمر
 إبراز أمهية اإلميان بربوبية هللا يف خلقه و بعثه. ضعف استدالل الكافر

 

3
 

ils disent : « Seigneur, Tu nous a fait vivre deux fois, et deux fois 
mourir. Nous confessons nos fautes. Y a-t-il un chemin pour sortir ? »4 

 املقصدية املعىن املضمر
 التوبة

 إمكانية  النجاة
 بيان أمهية فرض التوبة.

                                                      
 .78سورة يس، اآلية   1

2 Yâsîn, 78. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 476. 

 .11سورة غافر، اآلية   3
4 Le croyant ou  l’indulgent, 11.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 504. 
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1
 

Ils disent aussi : « Nous n’avons à nous que cette vie d’ici-bas, pour 
vivre et mourir. Seul le temps nous anéantit ». Mais de cela ils n’ont 
aucune science : ils se bornent à conjecturer  2  

 املقصدية املعىن املضمر
 وجود حياة أخرى و علم الكفار حبقيقة البعث.

 إمكانيات الكفار العقلية احملدودة و الضيقة.
 ضعف إستدالل الكفار )قائم على االفرتاض(.

 بيان أمهية حقيقة احلياة و املوت. 

 

3
 

Lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l’épreuve : qui 
d’entre vous serait mieux-agissant ?...  

-Il est le Tout-Puissant, le Tout pardon.4 

                                                      
 .24، اآلية سورة اجلاثية  1

2 Assise sur les talons, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 542. 

 .2سورة امللك، اآلية  3
4 La royauté, 2.  
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 املقصدية املعىن املضمر
 إظهار أمهية تنافس املسلمني يف الدنيا للفوز ابجلنة. عقابنتائج اإلمتحان: جزاء و 

 

1
 

- … « Si j’avais, dira-t-il, fait avance en vue de ma vie ! »2 

 املقصدية عىن املضمرامل
 بيان أمهية التحضري لآلخرة. احلياة احلقيقية يف اآلخرة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 623-624.  

 .24، اآلية سورة الفجر  1
2 L’aube, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 679.  
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 لِندرمس اجلدول املوايل و الذي جيمع كل اجلداول يف هذا املبحث:

 

 املقصدية املعىن املضمر
 إبراز أمهية واجب اإلميان. بوجود هللا تعاىل و لكنهم ينكرونه علم الكفار

 بيان أمهية اإلميان. بقيمة اآلخرة و لذلك ال حيسنون الشراء جهل الكفار
 تبيان الدعوة إىل التوبة.   عن احلياة الوارد رغم التصاقهم هبا انفصال الكفار

 إبراز حقيقة احلياة و املوت  عز و جل الالحمدودان كرم  و جزاء هللا
 و تعاقبهما.

بقيمة اآلخرة  و اجلهاد و لذلك  حيسنون  علم املؤمنني
 الشراء

 إبراز واجب اجلهاد يف سبيل هللا.

 وجود حياة أخرى
 علم الكفار حبقيقة البعث

 إبراز أمهية  العودة إىل اإلميان.

 شك يف اإلميان ابحلياة بعد املوت
 حقيقة اآلخرة و حقيقة اجلهادحقيقة الدنيا و 

إبراز أمهية تفضيل اجلهاد على  
 الدنيا.

إثبات أمهية العمل الصاحل للمؤمنني  عدالة هللا عز وجل
 و للمؤمنات.

إبراز ضرورة اخلوف من عقاب هللا  عذاب أكثر و أعظم
 يف الدنيا و اآلخرة.

 إبراز أمهية شكر هللا على نعمه. علم اإلنسان و كفره
 حياة أخرى وجود

 علم الكفار حبقيقة البعث
 إبراز أمهية اإلميان ابلبعث.

إبراز أمهية اإلميان ابلقدرة اإلهلية يف  حقيقة البعث
 احلياة و املوت. 
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 حقيقة البعث
 صفات هللا تعاىل

 إبراز أمهية اإلميان  ابلرمحـــــــــــــــــــــــــــــة 
 و القدرة اإلهلية يف احلياة و املوت.

إبراز أمهية اإلميان بربوبية هللا يف  ضعف استدالل الكافر
 خلقه و بعثه.

 التوبة
 إمكانية  النجاة

 بيان أمهية فرض التوبة.

 وجود حياة أخرى و علم الكفار حبقيقة البعث.
 إمكانيات الكفار العقلية احملدودة و الضيقة.

 ضعف إستدالل الكفار )قائم على االفرتاض(.

 قة احلياة و املوت. بيان أمهية حقي

إظهار أمهية تنافس املسلمني يف  عقابنتائج اإلمتحان: جزاء و 
 الدنيا للفوز ابجلنة.

 بيان أمهية التحضري لآلخرة. احلياة احلقيقية يف اآلخرة 
 

حللنا اجلدول، لوجدان عالقة منطقية بني خانة "املعىن املضمر" و خانة إذا 
ترمجــة معىن آيـة و أخرى لكنها خدمت املوضوع بوفـــــــــــاء بعد أن تنوعت بني  "املقصدية"

 أمري.-و ُسحت بكشف نوااي الكاتب املستشرق، يف خطاب إبالغي
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  تنتاجسا
إن خطاب الرتمجة خطاب حركة و حث للعمل ال للسكون، تبلورت منه 

 مقصدية رفعت الستار من نوااي املستشرق و اليت أبرزت منطقيته يف ذلك.
 

برز املعىن املضمر أو املعىن الضمين، املسترت، من خطاب بريك و الذي قمت 
 ابستخراجه و تبيانه يف املبحث السابق و هو بذلك قد خدم احملاور اآلتية:

، مشيئة، عدل، حكمة، علــــــــــــــــــــم هللا عز  و جل، صفاته من رمحة، قدرة -
 الكفر.و أيضا حول اإلميان، ، بكل شيءو إحاطة 

 احلياة، املوت، البعث، الدنيا، اآلخرة، الدهر، اخللق. -
 .الذ كر و األنثىالعقل، اإلنسان،  -
 اجلزاء و األجر، احلساب و العذاب و العقاب، العمل الصاحل.  -
 الذنوب، التوبة، العبادة و احلياة الطبية.  -

 
)أو إبراز أو  بيان أمهية مفتاحيتني مها يف كلمتني برزت خمتصرةأما املقصدية فقد 

 من:و إن اختلف التعبري  ، خادمة نفس احملاورإظهار أو إثبات أمهية(
ة ــــمـــــــــــه، اإلميان  ابلرحـــواجب اإلميان، اإلميان بربوبية هللا يف خلقه و بعث -

و القدرة اإلهلية يف احلياة و املوت، اإلميان ابلقدرة اإلهلية يف احلياة و املوت، اإلميان 
 ث.ابلبع

 حقيقة احلياة و املوت، حقيقة احلياة و املوت و تعاقبهما. -

تنافس املسلمني يف الدنيا للفوز ابجلنة، التحضري لآلخرة، العمل الصاحل  -
للمؤمنني و للمؤمنات، شكر هللا على نعمه، تفضيل اجلهاد على الدنيا، واجب اجلهاد 

 يف سبيل هللا.

إىل اإلميان، ضرورة اخلوف من فرض التوبة، الدعوة إىل التوبة، العودة  -
 عقاب هللا يف الدنيا و اآلخرة.
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 بني  القرآنياتاملبحث اخلامس: 
 املنهج اإلستشراقي و املنهج اإلسالمي

 
 البحث يف اإلستشراق  " /علمانيةالئكيةو" املنهج اإلسالمياملطلب األول: 

على كمتيب  تعن املنهج املثايل لدراسة ما يتعلق ابإلسالم، عثر  يمن خالل حبث
األوقاف و الدعوى و اإلرشاد ابململكة العربية  من إصدارات وزارة الشؤون اإلسالمية و

ثل املنهج السمين الرُسي يقول الوهييب فيه أن املنهج املوضوعي عند  السعودية، أي ما ميم
 بعيد عن التصورات الدينية.قَصد به البحث العقلي اجملرد، الغربيني يم 

لذا فاملنهج الصحيح  اخلطري تطبيقا على اتريخ اإلسالم، و ابلفاسد ويصف هذا املنهج  
العاملني توفر و حتقيق هو املنهج اإلسالمي الذي يشرتط ضمنيا عند الباحث املسلم 

 التاليني: 
 استحالة جترد الدارس املسلم عن عقيدته  .1
 1تفسري حوادث التاريخ اإلسالمي ابملنهج اإلسالمي. وجوب فهم و .2

حبث  ميكنه أصال ال "موضوعيته الغربية"فاملنهج اإلستشراقي رغم  ،ابلتايل
 األمانة العلمية اإلسالمية. املوضوع ابلدقة و

ما يفضح املستشرقني حني يزعمون التمسك ابملنهج العلمي الدقيق يف حبوثهم، 
لدى خالد بن منصور بن عبدهللا الدريس هو بيان العيوب املنهجية املتعددة  و جتاوزهم 

 2صول املنهج العلمي املتعارف عليها عاملياً.أل

                                                      
، وكالة املطبوعات والبحث العلمي، وزارة الشؤون 7حممد بن عبد هللا الوهييب، اعتقاد أهل السنة، ط:  1

 .36هـ، ص 1432اإلسالمية و األوقاف والدعوى و اإلرشاد، اململكة العربية السعودية، 
املتعلقة ابلسنة النبوية، دار  يف كتاابت املستشرق شاخت بن عبدهللا الدريس، العيوب املنهجية خالد بن منصور  2

 .2و بلد و سنة نشر جمهولني، ص 
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غربية و ال -هكذا، فاإلستشراق يستعمل ابخلطأ املتعمد مناهجا علمية عاملية
يستحيل له اختاذ املنهج اإلسالمي أسلواب، فكيف هي دراسته لإلسالم و للخطاب 

 القرآين؟ 
لة ز  نَـ الزميلي: "فاآلايت القرآنية هلا قداسة ألهنا مم  قد يكون أفضل جواب ما كتبه

على ذلك فهو ال خيضع للمعايري البشرية، بل املعايري  تعاىل، و من عند هللا سبحانه و
  1البشرية جيب أن ختضع له".

 فال جيب علينا 2،لعلما القرآن و الفلسفة وفيما كتب  يف  ابن القيم اجلوزية يمعززه
كرمي ابلكتاب الفلسفي صيغة )مقدمة، عرض، نتيجة( أو موضوعا قرآن الارنة المق

)معاجلة اإلشكاليات العقلية( ألن كالم هللا عز و جل خياطب اجلميع، العامل، الفيلسوف 
 و اجلاهل. 

 

 

 و إنصاف بعض املستشرقنيإجيابيات  ،مناهج ،اإلستشراقاملطلب الثاين: 
إىل وجوب التعامل Fück  مناداة فوكشري إىل أنقدا لظاهرة اإلستشراق، علي أن 

املوضوعي مع حركة اإلستشراق كيف ما كانت دوافعه؛ التعصب الديين، الطمع 
ذلك لكوننا َندين للمستشرقني استعادة  كان يقصد  فهل 3االستعماري، الغلو املنهجي،

 تراثنا األديب الضائع أو املنهوب؟  
اسرتجاع  سنة لتأليف و 50خالل Brockelmann  جهد بروكلمانحقا، إن 

ة  و لعل ــــــات األدبية العربيــــــاتريخ األدب العريب ال يزال مرجعا ال غىن عنه يف الدراس
ألن ابلنسبة للباحث  Fück  فوكاملستشرق ، تسري يف اجتاه  2009 حماضرة مونسي يف

                                                      
زكراي إبراهيم الزميلي، منهج املستشرقني التأويلي يف تفسري النص القرآين،حبث ممقدم إىل مؤُتر"اإلسالم   1

 .65، ص 2007ول الدين يف اجلامعة اإلسالمية يف والتحدايت املعاصرة" املنعقد بكلية أص
ابن القيم اجلوزية الدمشقي، إرشاد القرآن والسنة إىل طريق املناظرة وتصحيحها وبيان العلل املؤثرة )من كتاب   2

 .16ص  ،1996، دار الفكر، دمشق، 2بدائع الفوائد(، دراسة وحتقيق د/ أمين عبد الرزاق الشوا، ط: 
، نقله عن 20، الدراسات العربية واإلسالمية يف أورواب حىت بداية القرن اإلستشراقيوهان فوك، اتريخ حركة   3

 .10، ص 2001، دار املدار اإلسالمي، بريوت، 2األملانية عمر لطفي العامل، ط: 
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فعال،  اإلسالم. ة وـــــــــربيـــــــالع ةـــــغـــــــــــــن من َنَصف اللــاجلزائري هناك العديد من املستشرقي
ابعتبار اخلطاب اإلهلي حمور الثقافة 1،اترخييا القرآن ؤيده العديد منهم أيضا ملا يم لقد تنب  

 Henri Deكاسرتياملستشرق هنري دي   على سبيل املثال ، شهد بذلكاإلسالمية

Castray سوانح و خواطر". يف كتابه "اإلسالم 
يف املستشرقني يتجلى يف شهادة العديد منهم على سالمة  إن أتثري اإلسالم

م ـــــــــــــــت قوائـــدخول بعضهم  يف اإلسالم و إن اختلف الفكر اإلسالمي و صحته و
أعماهلم يف سبيل إعالء كلمة احلق و انتشار صيتهم و صحة  اء وــاألُساجلنسيــــــــات و 

بكر بن عبد  ق وــــــــــــحسن أمحد و حممد الصديحممد خليفة كتاابت اعتناق بعضهم بني  
 هوفمان. مراد  و دــــــــــــــهللا أبو زي

هذا ما يمعد من إجيابيات اإلستشراق على اجلانب الشخصي، إىل جانب إن 
فاملفكر و املثقف الغريب احلر و املتحرر من األفكار  2تعريف الغرب ابحلضارة اإلسالمية،

 م له يف شكل سليب، ممستنفر.د  ملوضوع  و إن قم املسبقة يبحث يف ا
 

 عرب الزمن يف السياق السياسي و املعريف احلديثمناهج اإلستشراق املطلب الثالث: 
يلي ــارخيي و التحلـالت ةفه املختلـهجمنا حنفي إىل نقد اإلستشراق وحسن تع رض 

ل يشري من خال "."مقدمة يف علم االستغراب كتابه  و اإلسقاط و األثر و التأثر يف
اإلستشراق و اكتماله مع املد االستعماري األورويب إىل "أخذ الغرب دور دراسته لنشأة 

برز اإلستشراق قدميا  3،اعترب الالغرب هو اآلخر فأصبح موضوعا" األان فأصبح ذاات و
ممشبعا "إبيديولوجية مناهج البحث العلمي أو املذاهب السياسية اليت كانت السائدة يف 

                                                      
د ــــــــــــــ، بلامل اإلسالميـــــــــنذير محدان، الرسول صلى هللا عليه و سلم يف كتاابت املستشرقني، مطبوعات رابطة الع 1

 .38، 37و سنة النشر جمهولني )كتاب رقمي من مكتبة املصطفى الرقمية(، ص 
عني للدراسات و البحوث  ،1ي يف اجملتمعات اإلسالمية، ط:اإلستشراقحممد خليفة حسن أمحد، آاثر الفكر   2

 . 137 ،136، 135، ص 1997اإلنسانية و االجتماعية، القاهرة، 
، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، 3حسن حنفي، مقدمة يف علم االستغراب، ط:  3

 .23، ص 2006
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و بذلك مل  1خاصة من وضعية و اترخيية و علمية و عنصرية و قومية." 19القرن 
 لتحيمز املقصود خلدمة أهداف غري ممعَلنة. إمنا اب يتصف ابحلياد و

ه اجلديد بعدما ورثته العلوم اإلنسانية من أنرتوبولوجيا جيدمر التنبيه إىل وجه
 احلضارات و علم اجتماع الثقافة.

 

حبث اإلستشراق عن أسلوبه املنهجي لدراسة اإلسالم و القرآن املطلب الرابع: 
 الكرمي

بني  املختص يف اتريخ األداين بكلية اآلداب جبامعة القاهرة، حممد خليفة حسن 
الشكوك يف العقيدة، استعار اإلستشراق املنهج العلمي النقدي لنقد أمحد، أن إلاثرة 

اإلسالم و القرآن الكرمي، كما فعل العلماء الغربيون قبلهم لنقد اليهودية و النصرانية، رغم 
االختالفات اجلوهرية الواضحة بني اإلسالم من انحية و بني الدينني األولني من انحية 

 ل أسطورية اليهودية و النصرانية.عقالنية اإلسالم اليت تقاب اليت يذكر من بينها أخرى ، و
أساء املستشرقون استعمال منهج النقد التارخيي و جتاهلوا خصوصية اإلسالم.  

الم و ــــــــــــــــــــظرية التطور الديين لإلســــــــــصاحب ن Goldziherجولدتسيهركان على رأسهم 
إليه أيضا يف  تتطرق قد و 2صالة الدين اإلسالميأول من طب قه عليه للقضاء على أ

ل ظالقرآين يف  اخلطابيف مبحث " دعوى بشرية القرآن عرب زمن املستشرقنيإطار 
 .يف الفصل الثاين "اخلطاب اإلستشراقي

إن إبصدار دائرة املعارف اإلسالمية يف عدة لغات، أسهم املستشرقون يف تنمية 
ابإلنتاج الغزير للمستشرقني  أركون املفكر اجلزائري شهادةلرغم من و اب3الثقافة اإلنسانية،

إال أنه يمعيب عليهم قلة استنادهم  Coranologie orientalisteاملختصني ابلقرآن الكرمي 

                                                      

 .24، ص ، )م س(حسن حنفي، مقدمة يف علم االستغراب  1 
 . 18، 17، 13، ص )م س(حممد خليفة حسن أمحد، آاثر الفكر اإلستشراقي يف اجملتمعات اإلسالمية،   2
التهامي نقرة، مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية اإلسالمية، املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم، اجلزء   3

 .24، ص 1985األول، تونس، 
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و رغم تبحرهم عرب القرون فلقد  1إىل املصادر العربية املعاصرة يف إشكاليات أحباثهم
 كتاب هللا تعاىل و حو لوه إىل احلدث الثقايف البسيط.  دراسة و ترمجة 2نق صوا

 

 مناهج اخلطاب اإلستشراقي يف التعامل مع اخلطاب القرآيناملطلب اخلامس: 
، درس 2007يف حبث مقدم إىل مؤُتر "اإلسالم والتحدايت املعاصرة" سنة 

ن توصل إذ املختص يف التفسري منهج املستشرقني التأويلي يف تفسري النص القرآين، و
 :سالمي يعتمد على عدة آليات منهاجتاه الفكر اإلالزميلي أن اخلطاب اإلستشراقي 

 ليس ذات الدراسة. سالمي وإلالتخطيط االستعماري للعامل ا -1
اخلالفات الفقهية واحلزبية، وتفتيت العامل اإلسالمي  إحياء النزاعات اجلاهلية و -2

 إىل دويالت لتسهيل حكمه.
 سين، شيعي، أورويب، صويف، سياسي.  :إبراز إسالم متعدد -3

اب يف اخلط  L’islam de France تكرار "إسالم فرنسا" من منا مل يسمع
  الفرنسي يف السنوات األخرية؟السياسي، اإلعالمي و الثقايف 

 Brunoاملاسوين برينو إتيان و البوذي ،عامل اإلجتماع الفرنسياملستشـــرق و  3قد كتبل

Etienne  الفرنسي سيكون خمتلفا عن اآلخرينأن اإلسالم،  قائال أن بينما صرح بريك
 francitéعلى فرنسا أخذ إسالمها على عاتقها و على مسلمي فرنسا أخذ فرنساويتهم 

 un avenir Il reste ".4لـعلى عاتقهم، يف كتابه "بقي مستقب

  5إضعاف روح اجلهاد يف األمة. -4

                                                      
1 Arkoun, M. (1982), Lectures du Coran, Maisonneuve&Larose, Paris, p. XXI.  
2 Idem., p. 3. 
3 Etienne, B. (1989), La France et l’islam, Paris, Hachette, p. 256. 
 L’islam français sera autre (comparé aux autres).  
4 Mahmoudi, M. (2013),  « Le fonds Jacques Berque transféré de Belfort à Frenda », 

Le Quotidien d’Oran, p.6  du 20/06/2013. 
 . 49، ص )م س( إبراهيم الزميلي، منهج املستشرقني التأويلي يف تفسري النص القرآين،زكراي   5
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 الكرمي  القرآندراسة منهج اإلستشراق يف املطلب السادس: 
ه ـــــــــــــــــــلعلوم رمي وـــــرآن الكــــانتهج املستشرقون عدة مناهج يف دراستهم املتعددة للق

 يف ذلك سلكوا سبال خمتلفة فيما بينهم:  و 1تفسريه خلدمة هدف دعوى بشرية القرآن، و
املقدسة زاعمني اقتباس القرآن من الكتب  2منهج التشكيك فيما هو قطعي -

 املسيحية. اليهودية و
مستخلصة من  زاعمني أن تعاليم اإلسالم مستنبطة و 3التأثري منهج األثر و -

 الدايانت السابقة.
االعتقادات املسيحية على  العبادات و خبلع الطقوس و 4اإلسقاطياملنهج  -

 أثناء الرتمجة. اإلسالم
ات ــــــــــــــــــــــــــــترتيب اآليأقرب إىل الكذب إبعادة  لتصديق ما هو5املنهج االفرتاضي -

 السور. و
 ظروف نزول القرآن. للحقائق القرآنية و 6منهج النفي -
 7التضليل. منهج التحريف و -

الكرمي يضيف  بيان منهج املستشرقني اخلاطئ يف أتويلهم للقرآن لكشف و
"أن أزمة اإلستشراق هي أزمة املناهج وليست أزمة التطبيق، مبعىن أن الزميلي رأي موراين:

ِضعون  مصادر اإلسالم إىل مفاهيم غربية مما جعل املستشرقني بعد عصر النهضة بدؤوا خيم
                                                      

الرتمجات اإلستشراقية ملعاين القرآن، ترمجة القرآن الكرمي إىل اللغة االجنليزية جلورج سيل  ،حممد عبد احلليم 1
لدراسات اإلستشراقية، نوقشت سنة منوذجا، رسالة ماجستري يف اللغة واألدب العربيني، شعبة اللغة العربية يف ا

 .71، جامعة سيدي بلعباس، ص 2011
 .74، ص مرجع نفسه 2
 .75، ص مرجع نفسه 3
 .78، ص مرجع نفسه 4
 .83، ص مرجع نفسه5 
 .85، ص مرجع نفسه 6
 .86، ص مرجع نفسه 7
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حقائق اإلسالم تظهر يف غري ثوهبا، بل تصبح مشوهة املظهر مبتورة األطراف، لذلك ال 
 1أن نشري إىل مكمن اخلطأ فيها". قيقة ومن غربلة تلك املناهج غربلة د د  بم 

ابلنسبة لفتح هللا بعد دراسته لكتاب جاك بريك "إعادة قراءة القرآن"، منهج أما  
  ،Muir، موير Weilفايل التعامل مع الظاهرة القرآنية لدى املستشرقني

 Blachèreوبالشري  Bell ، بيل Grimm، جرمي Chevalley، شفايل Nöldekeنولدكه
 عبارة عن حماوالت فاشلة :  2

إدراجها يف سور  زحزحة بعض اآلايت و لرتتيب السور القرآنية اترخييا و .1
 تشكيك القارئ املسلم يف ظروف مجع الوحي القرآين،أخرى هادفني منها 

تعيق القارئ  و اليت3احلكم على النسخة العثمانية ابلفسيفساء املرقعة و .2
 البالغة اهليلينية )اليواننية( اخلطية،  الغريب ذي الذهنية املنطقية و

استحالة قداسة   إبراز لدى القارئ الغري مسلم أفضلية املنطق الغريب و و .3
 كتاب املسلمني.

 

 احلديث مناهج اخلطاب اإلستشراقي يف خضم املنهج البريكياملطلب السابع : 
القرآن، يف حقل إعادة دراسة  20بدخول اللسانيات يف النصف الثاين من القرن 

م ضانابلنظام الداخلي للقرآن الكرمي، و  برز تيار استشراقي جديد يعرتف بوحدة النص و
احرتام العقيدة، انفيا الرؤية اإلستشراقية  إليه بريك جامعا بني النقد العلمي املوضوعي و

 4رب(،ــــة الغـــــــا املسيحي )فوقيــــــــــــــاليت كانت ترمي إىل هيمنة األن الكالسيكية السابقة و

                                                      
 . 49ص  ،)م س(زكراي إبراهيم الزميلي، منهج املستشرقني التأويلي يف تفسري النص القرآين،   1
حممد فتح هللا، اإلستشراق والقرآن الكرمي، كتاب "إعادة قراءة القرآن" جاك بريك منوذجا، مذكرة مقدمة لنيل   2

، سيدي 2011-2010درجة املاجستري يف إطار مشروع اللغة العربية وآداهبا يف الدراسات اإلستشراقية، 
 .71 بلعباس، ص

 .148، ص مرجع نفسه  3
 .147، ص ، )م س(اإلستشراق والقرآن الكرمي، كتاب "إعادة قراءة القرآن" جاك بريك منوذجا حممد فتح هللا،  4
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رب، ــــــالغ رق وــــــامة جسر التواصل بني الشــــإق معتمدا على ضرورة االعرتاف ابآلخر، و و
 الدايانت. الثقافات و بعث حوار احلضارات و و

و كان  1كتب و مقاالت و حواراتوعت بني  تن  مؤلف  200فاقت أعمال بريك 
كما يمشري إليه ،  الباحث ذي اهلوية املزدوجة مستشرقا دارسا للشرق و العرب خاصة

من ظري، بل انطالقا ـــــــــــل و التخمني الن"من منطلق التأم، ال اجملاهيد،حسن 
 2ه له و احتكاكه به."ـــــــــــــايشتـــــــــــمع

االستشراق الكالسيكي  سلك بريك منهجا متعارضا مع يف هذا السياق، 
  3لدراساته للمجتمع العريب اإلسالمي اترخييا، و انرتوبولوجيا و سوسيولوجيا.

ي ابملنهج البريكي يف إطار "تطور العلوم اإلنسانية  بذلك فقد تبلور منهج جديد فيما ُسم
حسب ما حلله و استنتجه ، يف خضم استقالل عدة شعوب عربية و 4جتماعية"و اال

 . يد من دراسته لسرية املستشرقاجملاهحسن 
)إابن الثورة  1956للعلم و للشهادة التارخيية، نشر بريك، املفكر املضاد لإلستعمار سنة 

عرب  فيها بوضوح اتم  Le Monde ،5اجلزائرية اجمليدة(، مقالة يف جريدة "لوموند الفرنسية
 عن رأيه لصاحل استقالل اجلزائر.

جوان 22 املكتوبة ابلفرنسية، الصادرة يف  وجاء يف جريدة الوطن اجلزائرية 
و يف إطار اإلعالن عن تنظيم جامعة اجلزائر للملتقى  6يف طبعتها اإللكرتونية 2005

حول عمل و حياة املستشرق الفرنسي  2005جوان  30إىل  27الدويل بتيارت من 

                                                      
، مؤســــــــــسة آفاق للدراســــــــــات و النشـــــــــــــــــر و 1حسن اجملاهيد، سوسيولوجيا العامل العريب لدى جاك بيـــــرك، ط:  1

 .9 ، ص2012االتصال، مراكش، 
 .10، ص نفسهمرجع   2 
 .11، 10، ص مرجع نفسه  3
 .207ص  ،مرجع نفسه  4

5
  Mahmoudi, M. (2013),  « Le fonds Jacques Berque transféré de Belfort à Frenda », 

Le Quotidien d’Oran, p.6  du 20/06/2013.  
6 Meddi, A. (2005),  « Colloque «j. berque» à l'université d'alger : Passeur de 
cultures, passeur de monde », El Watan, Version numérique du  22/06/2005. 

http://www.elwatan.com/archives/article.php?id=21777
http://www.elwatan.com/archives/article.php?id=21777
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هل عبور كان مبثابة الذي يمسَ   حتت عنوان "جاك بريك، الفكر و الفعل" أن ابن فرندة
 .ملالثقافات و ابلتايل العا

ولة املشاركة بطريقته إىل "مصاحلة ايشهد له أيضا املفكر اجلزائري شيطور مبح
املختص اإلسالم مع اإلبداعية، التواصل، التوازن، االعتدال بني املاضي و املستقبل، بني 

 1و العمومي".
ماري  إال استحضار تساؤل أان   ال يسعمين ،ختام هذا املبحثيف 

: "هل ميكن أن تكون القيم الغربية، قيم ، عميدة اإلستشراق األملاينSchimmelشيمل
  2؟" أي للقياس ولفهم اإلسالم!! اجملتمع املعدوم إله، قيما مطلقة؟

  اجلواب طبعا ال، إال رمبا ملن ترعرع يف أرض عربية كبريك.
 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل الثالث
 

                                                      

  به الشخصية للقراء بعد هبته إايها قبيل وفاته لتمقدم كت 2004سنة  فتحت مكتبة "جاك بريك" بفرندة أبواهبا
 وقد أشرفت على تدشينها السلطات احمللية حبضور عائلة املستشرق الفرنسي و التلفزة اجلزائرية.

1
 Chitour, C. (2001), L’islam et l’Occident chrétien. Pour une quête de la 

tolérance, Alger, Casbah, p. 360. 
، 1993، جملة النور الكويتية، الكويت، 1مراد هوفمان، اإلسالم كبديل، ترمجة د/ غريب حممد غريب، ط:   2

 .14ص 
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 يف هناية الفصل الثالث، ميكنين استنتاج ما أييت: 
 

ُسحت يل دراسة اآلايت الكرمية املختارة يف املدونة، يف ضوء تفسري  .1
"أيسر التفاسري" أليب بكر جابر اجلزائري بتبيان معانيها و هداايهتا، ابلتمهيد للمباحث 

احلياة، املوت، البعث، املوالية و خاصة للفصل الرابع، استنتجت منها حمورا يدور حول 
الدنيا، اآلخرة، الدهر، اخللق، اجلزاء و األجر، احلساب و العذاب و العقاب، العمل 

 بة. يالصاحل، الذنوب، التوبة، الدعاء، اجلهاد، العبادة و احلياة الط
ة، ـــــــل، صفاته من رمحة، قدرة، مشيئة، حكمـــو ج ز  هللا ع كما كانت تدور حول

 طة بكل شيء و أخريا حول اإلميان، الكفر، العقل، اإلنسان.لم و إحاــــع
 
املنطقي و البالغي مث املضمر أما دراسة خطاب الرتمجة، على املستوى  .2

للكشف عن فقد أبدت البعد املنطقي و اجلمايل و ابألخص البعد الضمين الذي مه د 
 .نوااي املستشرق الفرنسي بتقدمي املقصدية

 

التفسري و اليت كانت لسانية حتليلية حمضة، خدمت نفس هذه املباحث اليت تلت 
 .أيب بكر جابر اجلزائري بسبق ذكره يف كتااحملور الذي 

 
املنهج  و املنهج اإلسالميبني  القرآنيات"إن املبحث اخلامس .3

بني التحيز، التعصب الديين، العلمانية،  البحث يف اإلستشراق" يربز  تطور اإلستشراقي
 يف خضم املنهج البريكيحسب السياق السياسي و املعريف احلديث ليمنهي الدراسة بتقدمي 

 احلديث. مناهج اخلطاب اإلستشراقي
 

 

 



 
 

 الـــــفـــــــــــــــصـــــــــــل الــــــرابع
 

جـــــــائـــــــل و النتــــــحليــــــــــــــــــبني الت  
 

ميائي الداليل  ي: يف رحاب احلقل الساملبحث األول  
 املبحث الثاين: اخلطة اخلطابية

 املبحث الثالث: بني اهلداية و اخلطة اخلطابية
اهلداية و املقصديةاملبحث الرابع: بني   

 بني املاضي ماهية اخلطاب اإلســتشراقي : املبحث اخلامس
 و احلاضر و املستقبل

النتائجو  الفرضياتاملبحث السادس: بني   
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 بني التحليل و النتائج 
 

إىل ثالثة  من نتائج البحث، َتفر ع العمل فيه بينرابع حاسم يُقر   هو فصل
 :مباحث

ميائي الداليل" مينح دراسة  البعد املعجمي ييف رحاب احلقل السفاملبحث األول "
هد ملبحث "اخلطة اخلطابية " للمستشرق املرتجم ملعاين الداليل خلطاب الرتمجة، و مُي  

ة ــــــــال ابللغة الفرنسيـــــبتحليل كل األلفاظ و كل األفع م ذلك يف مدونيتالقرآن الكرمي. يت  
 تبيان ما تشري إليه من مفاهيم. بو  ،غزىـــذات م

مجيع اخلطط و ابألحرى اهلدف منه إبراز اخلطة اخلطابية املبحث الثاين فأما 
حتقق من أألهداف اخلفية و ابلتايل تسليط الضوء على ايف خطاب الرتمجة و  اخلطابية

 .إشكالييتدراسة اختيارها ل مية و اليت ت  مصداقية املستشرق املرتجم ملعاين اآلايت الكر 
داية  ـــــــــــاهل ة ـــــــــدف دراســــــهبة اخلطابية" ـــــ"بني اهلداية و اخلط ل املبحث الثالثمُيث  

ق ـــــــــــــــــــوافـــــــــتـالبحث عن أوجه التشابه مع تبيان مدى ال إطارو مقارنتها ابخلطة اخلطابية 
 و استنتاج مصداقية الرتمجة.

ة ــهو دراسف" الرابع "بني اهلداية و املقصدية يف ما خيص املبحث اهلدفأما 
الفصل  اخلطاب،ارنة ابملقصدية )من حتليل ـــــــــــــــــمن تفسري أيب بكر اجلزائري( مقــهداية )ـال

ابلتايل استنتاج مصداقية ه التشابه و تقييم درجة التوافق و الثالث( و البحث عن أوج
 الرتمجة.

الفرضيات يف إطار التحاليل اللسانية السابقة مع يف املبحث اخلامس،  درسأ
 مصداقية ترمجة املستشرق الفرنسي.حدد مدى أصل إىل النتائج و أ حىتتقييمها 

اضي ـــــــــبني املاب اإلســتشراقي ــــطــــــــــــة اخلـــــــــــــاهيـــملس املبــــــحث الساد ةــــــــــــــدراس أما
اإلستشراق  وكي ــــــاإلستشراق الكالسي سمح ابلتمييز بنيت فهي اضر و املستقبلو احلــــــــــــ
 .املسلمني له ةضرورة مواجههذا األخري و خماطر  تبيان و اجلديد
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   ميائي الداليلي: يف رحاب احلقل الساملبحث األول
 

رف على البعد الداليل ائي الداليل فرصة ُمهمة للتع  يمتنح دراسة احلقل السيم
للملفوظ، تسمح التمهيد ملبحث ال يقل أمهية و هو الكشف عن اخلطة اخلطابية 

 للمستشرق املرتجم ملعاين القرآن الكرمي. 
عىن ألي ملفوظ أو نص ليست ابلعملية السهلة، لوجود م القراءة ال شك أن

يسريه دالليا عامالن: عامل " مونسيلباحث ابلنسبة ل النصف، مسترت، لذلك عميق
 عامل البؤر الداللية اليت تنتشر يف مساحته.  اهليمنة اليت حتدد مواطن االرتكاز فيه، و

إىل  جلالتو  و .لتتخذها معابر للمعىن العميقعلى القراءة أن ترصد اهليمنة، والبؤر و 
 1".الغياب

عنها قول ي ائي الداليل،ياحلقل السيمقراءة تسمحها الدراسة اللسانية أبدواهتا يف 
تتجاوز مهمة الناقد القصدية القائمة وراء احلرفية  مونسي يف إطار الداللة : "والباحث 

د، ـــــــــــــإمكانية تعدد الداللة يف النص الواحالكشف عن » الداللة األحادية القارة إىل :  و
ابلتأويل، إذ أن  -أيضا -إقرار  قابليته لالنفتاح، و هو إقرار بال حمدودية األثر و و

الكشف عن تعدد الداللة رهني ظروف الناقد الذي يدخل النص يف نظامه دون 
 2يدي.أثر اللسانيات يف النقد العريب احلديث عن توفيق الز  –«" تعسف

 
كل األلفاظ ابللغة الفرنسية ذات مغزى عن   فالنسبة هلذا احلقل، حبثت يف مدونيت

ذلك على شكل جدول بعد كل آية   تإىل ما تشري إليه من مفاهيم و مجع بي نت و
 ة و ترمجة معناها.ـــــــــــــــكرمي

                                                 
  .172ص ، 2001والتوزيع، وهران،حبيب مونسي، توترات اإلبداع الشعري، دار الغرب للنشر 1
حبيب مونسي، فلسفة القراءة وإشكاليات املعىن، من املعيارية النقدية إىل االنفتاح القرائي املتعدد، دار الغرب 2

 .200، 199ص ، 2002للنشر والتوزيع، وهران، 
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يف إطار  لدراسة نوعها من خالهلا عن كل األفعال ، حبثتبعملية اثنية تقم
 يف هذه الدراسة و بُعد ينللتذكري، لألفعال بُعد داليل و زماين ال يُهم  . إحصاء تنازيل

 مينح التصنيف التايل: سأحتاجه ألنه آخر 
   verbe actif الفعل الفعلي .1
   verbe statif  الفعل احلايل .2
 verbe déclaratif     أو الكالمي الفعل التصرحيي .3

وضعية الفاعل أو املتكلم، فالفعل الفعلي يُبني  كل نوع من أنواع األفعال،  ني يليُب
 أن الفاعل يقوم بفعل، يتصرف، مثل َدخل، سافر،  جاهد، درس...

 تبس م، فرح...  أما الفعل احلايل، فهو يُظهر حال املتكلم أثناء عملية التلفظ، مثل حزن،
ُيصرح شيئا ما يف عملية التلفظ، مثل  قال، أما الفعل التصرحيي، فهو يُظهر أن املتكلم 
 صر ح، ابح...  و هو يف نفس الوقت فعلي.

 ذلك أيضا على شكل جدول بعد كل آية كرمية و ترمجة معناها.  تجعل
 
 

1  
Comment opposez-vous un déni à Dieu, quand une fois morts Il vous a 
fait vivre, et puis vous fera mourir, et puis encore vivre, et puis que 
vous Lui serez ramenés ?2 
 

                                                 
 .82سورة البقرة، اآلية    1

2 La vache, 28.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 29. 
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 األلفاظ الغالبة تشري إىل
، ، الكفر، احلياة، املوتهللا

 البعث.

Dieu-déni - morts - vivre- mourir- vivre- 
ramenés 

 

 ألفعالا أنواعها
1.    فعلي مث حايل Opposez- a fait – vivre- mourir- vivre  

  .2 serez  
 

1
 

Ceux qui achètent la vie d’ici-bas au prix de la vie dernière, point ne 
sera sur eux  allégé le tourment, pas plus qu’ils ne seront secourus.2 
 

 األلفاظ الغالبة تشري إىل
 la vie d’ici-bas -la vie dernière-le احلياة، الدنيا، اآلخرة، العذاب.

tourment- secourus- allégé 
 

 ألفعالا أنواعها
1 -  فعلي مث حايل achètent 

 - 2 sera- seront 
 

 

                                                 
 .68سورة البقرة، اآلية   1

2 La vache, 86.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 37. 
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1
 

…et vraiment tu les trouves, plus que personne, cramponnés à la vie, 
plus que les associants. Tel d’entre eux souhaite se prolonger mille ans ; 
mais la longévité ne l’éloignerait pas du tourment. 
-Dieu est Clairvoyant sur leurs agissements…2 

 األلفاظ الغالبة تشري إىل
احلياة، هللا، الكفار، الرغبة 
 يف اخللود، الزمن، العذاب.

la vie –cramponnés- souhaite  -  les associants- se 
prolonger- mille ans- la longévité- éloignerait- tourment-
Dieu- Clairvoyant  

 

 ألفعالا أنواعها
1- فعلي مث حايل مث تصرحي trouves- éloignerait   

-2  est 
 -3 souhaite 

 

3
 

                                                 
 .96سورة البقرة، اآلية  1

2 La vache, 96.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 38.  

 . 27سورة آل عمران، اآلية   3
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Tu fais entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit : Tu fais sortir le 
vivant du mort et le mort du vivant ; Tu fais attribution à qui Tu veux 
sans compter ».1 

 األلفاظ الغالبة تشري إىل
 احلياة، املوت،  كرم هللا،

 الزمن، اجلزاء، احلركة. 

la nuit- jour- le vivant – mort- 
attribution – sans compter  

 

 ألفعالا أنواعها
1- فعلي مث تصرحيي  fais-entrer-fais- sortir - fais - veux - compter  

-2 fais – veux     ضمنيا   
 

2
 

Alors, qu’ils combattent sur le chemin de Dieu, ceux qui achètent la vie 
dernière au prix de celle d’ici-bas ! Car combattre sur le chemin de 
Dieu, c’est obtenir ou mort ou victoire : dans les deux cas Nous lui 
vaudrons un salaire magnifique.3  
 
 

                                                 
1 La famille de ‘Imrân, 27.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 73. 

 . 74سورة النساء، اآلية   2
3 Les femmes, 74. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 106. 
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 األلفاظ الغالبة تشري إىل
هللا، احلياة، املوت، اجلهاد، االنتصار، 
الثمن، الزمن، الدنيا، اآلخرة، الثواب، 

 األجر.

Dieu -la vie dernière celle d’ici-bas  - prix 
combattent  -  combattre- sur le chemin de 
Dieu- mort –victoire- salaire magnifique 

 

 ألفعالا أنواعها
1- فعلي مث تصرحيي combattent- achètent- combattre- obtenir - vaudrons 

-2 vaudrons 
 

1
 

ils rediraient : « Il n’y a que ceci : notre vie d’ici-bas. Nous ne serons 
ressuscités ».2 

 األلفاظ الغالبة تشري إىل
 notre vie d’ici-bas- ressuscités البعث.، الدنيا، احلياة

 

 ألفعالا أنواعها
1- فعلي  حايل  تصرحيي Rediraient 

-2  a- serons 
-3  Rediraient 

 

 

                                                 
1

 .  29سورة األنعام، اآلية   

2 Les troupeaux, 29.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 144. 
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1
 

Vous qui croyez, qu’aviez-vous, quand il vous fut dit de vous mobiliser 
sur le chemin de Dieu, à traîner sur place ? 
Etait-ce par contentement de la vie d’ici-bas, de préférence à la vie 
dernière ? Mais la jouissance de la vie d’ici-bas, par rapport à la vie 
dernière, est si peu de chose !2  

 األلفاظ الغالبة تشري إىل
اإلميان، التوبة، اجلهاد، الدنيا، اآلخرة.   Croyez- mobiliser- traîner- le 

chemin de Dieu -la vie d’ici-bas - la 
vie dernière   

 

 ألفعالا أنواعها
 Croyez  - mobiliser- traîner -1 حايل مث تصرحيي مث فعلي

2- Est -aviez 
3- fut dit 

 

3
 

                                                 
 .38سورة التوبة، اآلية   1

2 Le repentir ou la dénonciation, 38.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 203. 

 . 97، اآلية سورة النحل  3
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qui effectue l’œuvre salutaire, fût-il mâle ou femelle, s’il est croyant, 
Nous lui ferons vivre une vie bonne : oh ! Nous les rétribuerons d’un 
salaire plus beau que ce qu’ils faisaient…1 

 األلفاظ الغالبة تشري إىل
 احلياة الطيبة، اإلميان، العمل الصاحل،

 ، املؤمنني و املؤمنات.الثواب 

l’œuvre salutaire- mâle ou femelle -
croyant  -  vie bonne – rétribuerons- salaire 

 

 ألفعالا أنواعها
فعلي مث حايل مث 

 تصرحيي

  - 1 Effectue- ferons –vivre- rétribuerons- faisaient 
  - 2 Fût- est 
 - 3  rétribuerons 

 

2
 

Alors Nous t’aurions fait goûter double (supplice) en cette vie, et double 
dans la mort, sans espoir de trouver contre Nous de secourant3 

 األلفاظ الغالبة تشري إىل
  -Goûter- double (supplice) -cette vie- la mort احلياة، املوت، العقاب،النجاة وعدمها.

sans espoir- secourant 
 
 

                                                 
1 Les abeilles, 97.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 288-289.  

 .75سورة اإلسراء، اآلية   2
3 Le trajet nocturne ou les fils d’Israël, 75. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 302.  
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 ألفعالا أنواعها
1- فعلي مث تصرحيي aurions fait goûter-trouver 

-2 aurions fait 
 

1
 

  -C’est Lui qui vous a fait vivre, et puis vous fera mourir, et enfin vous 
fera revivre 
  -Mais l’homme est plein d’ingratitude…2 

 األلفاظ الغالبة تشري إىل
 Vivre- mourir- revivre- ingratitude احلياة، املوت، البعث، اجلحود.

 

 ألفعالا أنواعها
1-  فعلي و حايل  a fait vivre- fera mourir- fera revivre  

-2  est 
 

 

3
 

il n’y a que notre vie d’ici-bas : mourir comme nous vivons ; être 
ressuscités, que non pas !4 

                                                 
 .66احلج، اآلية سورة   1

2 Le pèlerinage, 66.      
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 359. 

 .37سورة املؤمنون، اآلية   3
4 Les croyants, 37.  
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 األلفاظ الغالبة تشري إىل
 vie d’ici-bas - mourir - vivons - ressuscités احلياة، املوت، البعث.

 

 ألفعالا أنواعها
1- حايل فعلي  a- être 

-2  mourir - vivons  
 

1
 

Il fait sortir le vivant du mort, Il fait sortir le mort du vivant, Il fait vivre 
la terre après sa mort : ainsi vous  fera-t-on sortir.2 

 األلفاظ الغالبة تشري إىل
 Sortir- le vivant -du mort- la terre احلياة، املوت، البعث، األرض.

 

 ألفعالا أنواعها
fait فعلي  -  sortir - fait vivre- fera- sortir 

 

                                                                                                                                      

Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 364. 

  .19سورة الروم، اآلية   1
2 Rome, 19.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 433. 
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1
 

ainsi donc, suis la trace de la miséricorde de Dieu, comme Il fait vivre la 
terre après sa mort : Celui-là fait assurément revivre les morts. 
-Dieu est Omnipotent.2 

 األلفاظ الغالبة تشري إىل
La miséricorde de Dieu- fait vivre- mort احلياة، املوت، صفات هللا )الرمحة، القدرة(.  –  

revivre- les morts- Omnipotent 
 

 ألفعالا أنواعها
1- حايل  فعلي تصرحيي    suis- fait vivre- fait revivre 

-2  est 
-3  fait revivre- suis- fait vivre- fait revivre 

 

3
 

il Nous applique une semblance, il oublie d’avoir été créé, disant : 
« Qui fera vivre des os une fois désagrégés ? »4 
 

                                                 
  .50سورة الروم، اآلية   1

2 Rome, 50.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 437. 

 .78سورة يس، اآلية   3
4 Yâsîn, 78. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 476. 
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 األلفاظ الغالبة تشري إىل
 -Semblance- créé- oublie- vivre احلياة، املوت، االنداثر، العقل، االستدالل.

os- désagrégés 
 

 ألفعالا أنواعها
1- فعلي تصرحيي     applique -oublie- avoir été créé fera -vivre 

-2  disant  
 

1
 

ils disent : « Seigneur, Tu nous a fait vivre deux fois, et deux fois 
mourir. Nous confessons nos fautes. Y a-t-il un chemin pour sortir ? »2 
 

 األلفاظ الغالبة تشري إىل
 fait vivre –mourir confessons احلياة، املوت، التوبة، االعرتاف، النجاة.

–nos fautes  –  chemin pour 
sortir  

 

 ألفعالا أنواعها
1- فعلي حايل  تصرحيي   fait vivre -disent  – mourir -confessons –sortir- 

-2  a 
-3  disent  

                                                 
 .11 سورة غافر، اآلية  1

2 Le croyant ou  l’indulgent, 11.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 504. 
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1
 

Ils disent aussi : « Nous n’avons à nous que cette vie d’ici-bas, pour 
vivre et mourir. Seul le temps nous anéantit ». Mais de cela ils n’ont 
aucune science : ils se bornent à conjecturer  2  

 األلفاظ الغالبة تشري إىل
 -cette vie d’ici-bas- vivre –mourir- le temps احلياة، املوت، الزمن، العلم، اجلهل.

anéantit- aucune science- se bornent à 
conjecturer  

 

 ألفعالا أنواعها
1- حايل  تصرحيي   فعلي  disent -vivre – mourir - anéantit- se bornent à conjecturer 

-2  avons- ont 
-3  disent 

 

3
 

Lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l’épreuve : qui 
d’entre vous serait mieux-agissant ?...  
-Il est le Tout-Puissant, le Tout pardon.4 

                                                 
 .24سورة اجلاثية، اآلية   1

2 Assise sur les talons, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 542. 

 .2سورة امللك، اآلية  3
4 La royauté, 2.  
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 األلفاظ الغالبة تشري إىل
احلياة، املوت، اخللق، التكليف، 
 االبتالء، التنافس، صفات هللا.

Créé- la mort- la vie- l’épreuve-  
qui d’entre vous –mieux-agissant  -  
Tout-Puissant- le Tout pardon 

 

 ألفعالا أنواعها
1- فعلي  حايل        a créé- mettre 

-2  serait- est 
 

1
 

- … « Si j’avais, dira-t-il, fait avance en vue de ma vie ! »2 
 

 األلفاظ الغالبة تشري إىل
 ma vie - fait avance en vue de احلياة، التحضري، املستقبل.

 

 لألفعاا أنواعها
1- حايل  فعلي تصرحيي    avais 

 -2 fait  
-3  dira 

 
 

                                                                                                                                      

Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 623-624. 

 .24سورة الفجر، اآلية   1
2 L’aube, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 679. 
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  نتاجتاس
 

ائي يأن أدرس احلقل السيم ي  عد الداليل يف خطاب الرتمجة، كان علملعرفة البُ 
من  ،()أي َمقَصد الكالم حسب قاموس املنجد الداليل املك ون له من ألفاظ ذات مغزى

  .معجم اللغة الفرنسية
يف  من مفاهيمتعددة امللفاظ هذه األأبـُني  إىل ما تشري إليه  أيضا أن كان علي  

  .يةبر عاللغة ال
و متنحين فرصة  تسمح بتقييم املدلول يف خطاب الرتمجةهي إذن دراسة إضافية 

 دراسة املدلول يف اخلطاب القرآين.أخرى لتقييم هذا األخري يف إطار 
 
 ، ميكنينموايل هو "اخلطة اخلطابية" ُمهم مُيهد ملبحث الذي املبحثهذا  هناية يف

 استنتاج ما يلي:
 
  كل األلفاظ الغالبة يف املدونة تشري إىل مفاهيم و أفكار تصب يف إطار

 كالية البحث، و ختدم احملاور التالية:  إش
 .صفاته و هللا عز  و جل -

 اإلميان، الكفر، املؤمنون و املؤمنات، الكفار. -

، التنافس، العقل، اإلنسان، العلم، اجلهل، التكليف، االستدالل، اجلحود -
 .التحضري، املستقبل

 .الرغبة يف اخللود، احلياة، املوت، البعث، الدنيا، اآلخرة -
 .األرض، الدهر، الزمن، اخللق، االنداثر، احلركة -
 العقاب، العمل الصاحل، الثواب. ،العذاب ،احلساباجلزاء، الثمن، األجر،  -

الذنوب، االبتالء، التوبة، االعرتاف، الدعاء، اجلهاد، االنتصار، العبادة و احلياة  -
 .الطبية، النجاة
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   لي ـــــــبني فع الفرنسي يف إطار مدونيت يعجماحلقل امليف وعت األفعال تن
 .وهي يف ذلك تدور حول نفس احملاور و حايل و تصرحيي

، حركة دائمة يف تصرفبيُبني أن الفاعل يقوم بفعل، كي   "فعلي"أكثرها ورد 
 خطاب الرتمجة، كنت قد أشرت إىل ذات الديناميكية يف اخلطاب القرآين.

خلدمة املوضوع و إيصال رسالة املتكلم إىل املرسل  "تصرحييأيضا الصنف "ال برز
  اليت ختدم احملاور السابق ذكرها.إبظهار جمموعة من التصرحيات إليه 

 اظهر يف خطاب الرتمجة، مُ  الفعل احلايل ألن دوام احلال من احملال، فتعَدد أيضا
 يف إطار حركية ال مف ر منها.حال املتكلم أثناء عملية التلفظ، 
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 املبحث الثاين: اخلطة اخلطابية
 

يف خطاب الرتمجة لتسليط  اخلطة اخلطابيةاهلدف من هذا املبحث هو دراسة إن 
الضوء على أهداف املتكلم و ابلتايل التحقق من مصداقية املستشرق املرتجم ملعاين 

 .إشكالييتدراسة اآلايت الكرمية و اليت ت اختيارها ل
دح و ـــــــــإىل امل اعـــــــــــاإلقن ارا متعددا منــــــــــــهي استعمال املتكلم، خي اخلطة اخلطابية

إضفاء طابع إىل  اإلشفاقمن  إىل التالعب و املناورة و السخرية، التضليلمن اإلغراء، 
يف فضاء تظهر فيه ثالثة خطط شاملة  االحتجاج و ذلك التكرار،، التنفري، املأساة

 :ري على املرسل إليه و هي للتذكريالغرض منها التأث
 ء مكان سلطوي ينبعث منه اخلطاب.: يتم من خالهلا بناالشرعي خطة اإلقرار 

حياول املتلفظ إعطاء الشرعية خلطابه  بذكر سلطة  مؤسساتية ينتمي إليها أو 
 شخصية كمساره العلمي أو املهين أو التارخيي.    

 اب ــــــــــــــــــان "احلقيقة" ينبعث منه اخلطـــــــــــــ: يتم من خالهلا بناء مكخطة التصديق
و يكسبه طابع القابلية للتصديق. حياول املتكلم تقومي خطابه بذكر درجات 

 يقينه.
 م من خالهلا إغراء املرسل إليه فيحاول املتكلم خلق لديه : يت  خطة االستحواذ

شعورا ومهيا و هو االنتماء إىل مجاعة أو الدفاع عن قضية. يبتعد يف ذلك كل 
 يلعب مبشاعر املرسل إليه.البعد عن املنطق ل

 
لكل ترمجة معىن آية كرمية على ي حتليل تلكي تنبثق اخلطة اخلطابية منطقيا، جعل

 األفعال و الصالت املنطقية و البالغة.شكل جدول جيمع 
حاول استخراج نتيجة من مجيع اخلطط اخلطابية اليت خطها أخر املبحث، آيف 

  املستشرق الفرنسي إليصال رسالته.
 ة و املرتجم. ــــــــــداقية الرتمجـــــــــكشف درجة مصي  ـــــــــبذلك، ميكنن
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1  
Comment opposez-vous un déni à Dieu, quand une fois morts Il vous a 
fait vivre, et puis vous fera mourir, et puis encore vivre, et puis que 
vous Lui serez ramenés ?2 

 األفعال الصالت املنطقية البالغة اخلطابيةاخلطة 
 اإلقرار الشرعي مع

 و اإلقناع  التكرار
    vivre تكرار كلمة

 opposez تضادو  

زمن، استفهام، توال، 
 شرح، تعجب، تضاد.

فعلي 
  حايل

 

3
 

Ceux qui achètent la vie d’ici-bas au prix de la vie dernière, point ne 
sera sur eux  allégé le tourment, pas plus qu’ils ne seront secourus.4 

 األفعال الصالت املنطقية البالغة اخلطة اخلطابية
  فعلي سبب، نتيجة، توال ،achètentتشبيه  اإلقناع اإلقرار الشرعي مع

                                                 
 .82سورة البقرة، اآلية    1

2 La vache, 28.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 29. 

 .68سورة البقرة، اآلية   3
4 La vache, 86.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 37. 
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 حايل  allégé استعارة 
 

1
 

…et vraiment tu les trouves, plus que personne, cramponnés à la vie, 
plus que les associants. Tel d’entre eux souhaite se prolonger mille ans ; 
mais la longévité ne l’éloignerait pas du tourment. 
-Dieu est Clairvoyant sur leurs agissements…2 

 األفعال الصالت املنطقية البالغة اخلطة اخلطابية
 اإلقرار الشرعي مع

 سخريةاإلقناع و ال
 cramponnés تشبيه

mille ans   ،استعارة 
  mille ansسخرية 

 مقارنة، تضاد، 

 شرط، استنتاج،

 نفي 

حايل  فعلي
 يتصرح

 

 

3
 

                                                 
 .96سورة البقرة، اآلية  1

2 La vache, 96.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 38.  

 . 27سورة آل عمران، اآلية   3
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Tu fais entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit : Tu fais sortir le 
vivant du mort et le mort du vivant ; Tu fais attribution à qui Tu veux 
sans compter ».1 

 األفعال الصالت املنطقية البالغة اخلطة اخلطابية
 اإلقرار الشرعي مع

 اإلقناع و التكرار
جتسيد الليل والنهار 

( entrer/ sortir 
خروج/الليل(، تكرار  
 كلمة احلي وكلمة امليت
mort -vivant  ،

 ب.إسها

القياس، التعاقب، 
التشبيه )املوازاة(، 

التعداد، الزمن، 
 االستنتاج. 

 فعلي 

 تصرحيي

 

2
 

Alors, qu’ils combattent sur le chemin de Dieu, ceux qui achètent la vie 
dernière au prix de celle d’ici-bas ! Car combattre sur le chemin de 
Dieu, c’est obtenir ou mort ou victoire : dans les deux cas Nous lui 
vaudrons un salaire magnifique.3  
 

                                                 
1 La famille de ‘Imrân, 27.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 73. 

 . 74سورة النساء، اآلية   2
3 Les femmes, 74. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 106. 
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 األفعال املنطقيةالصالت  البالغة اخلطة اخلطابية
اإلقناع  اإلقرار الشرعي مع
 انسةو التكرار ابجمل

  الصوتية

 -chemin جتسيد

achètent  تشبيه 
chemin- prix achètent  

 R : صوتية جمانسة
obtenir, mort, vivre 

 زمن، استنتاج، أمر،
 شرح.

فعلي 
 تصرحيي

 

1
 

ils rediraient : « Il n’y a que ceci : notre vie d’ici-bas. Nous ne serons 
ressuscités ».2 

 األفعال الصالت املنطقية البالغة اخلطة اخلطابية
  -Il n’y a queتضاد اإلقناع اإلقرار الشرعي مع

Nous ne serons           

حايل   فعلي نتيجة، خالصة.
 تصرحيي

 

3
 

Vous qui croyez, qu’aviez-vous, quand il vous fut dit de vous mobiliser 
sur le chemin de Dieu, à traîner sur place ? 

                                                 
 .  29سورة األنعام، اآلية   1

2 Les troupeaux, 29.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 144. 

 .38سورة التوبة، اآلية   3
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Etait-ce par contentement de la vie d’ici-bas, de préférence à la vie 
dernière ? Mais la jouissance de la vie d’ici-bas, par rapport à la vie 
dernière, est si peu de chose !1  

 األفعال الصالت املنطقية البالغة اخلطة اخلطابية
ع اإلقنــــــــــــــــــــــــــــــــــا  اإلقرار الشرعي مع

 و التنفري و اإلغراء ابآلخرة
، cheminجتسيد
  cheminتشبيه
 par تضاد

rapport  

 استنتاج،استجواب،

أتنيب، إثبات، زمن، 
 مكان.

 حايل 

 تصرحيي

 فعلي 

 

2
 

qui effectue l’œuvre salutaire, fût-il mâle ou femelle, s’il est croyant, 
Nous lui ferons vivre une vie bonne : oh ! Nous les rétribuerons d’un 
salaire plus beau que ce qu’ils faisaient…3 

 األفعال املنطقية الصالت البالغة اخلطة اخلطابية
 اإلقناع  اإلقرار الشرعي مع

  الصوتية انسةو التكرار ابجمل
 ، salaire- salutaire تشبيه

جناس لفظي أو جمانسة 
-mâle M, L لفظية )

femelle). 

 شرط، نتيجة،

 تشبيه، تعجب.  

 فعلي 

 حايل 

 تصرحيي

                                                 
1 Le repentir ou la dénonciation, 38.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 203. 

2
 . 97، اآلية سورة النحل  

3 Les abeilles, 97.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 288-289.  
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1
 

Alors Nous t’aurions fait goûter double (supplice) en cette vie, et double 
dans la mort, sans espoir de trouver contre Nous de secourant2 

 األفعال الصالت املنطقية البالغة اخلطة اخلطابية
 اإلقرار الشرعي مع

 و التكرار  اإلقناع
 ،تشبيهgoûter جتسيد

goûter تكرار كلمة ، 
double  

شرط أو فرضية، 
 نتيجة، تضاد.

 

 فعلي 

 تصرحيي

 

3
 

  -C’est Lui qui vous a fait vivre, et puis vous fera mourir, et enfin vous 
fera revivre 
  -Mais l’homme est plein d’ingratitude…4 

 األفعال الصالت املنطقية البالغة اخلطة اخلطابية
اع  ـاإلقن الشرعي معاإلقرار   فعلي  زمن،شرح، ،  Rجمانسة صوتية

                                                 
 .75سورة اإلسراء، اآلية   1

2 Le trajet nocturne ou les fils d’Israël, 75. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 302.  

 .66، اآلية سورة احلج  3
4 Le pèlerinage, 66.      
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 359. 
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و التكرار  اللفظيو التكرار 
  الصوتية انسةابجمل

 vivre تكرار جذع
  vivreو  revivreبكلمة
 .plein جتسيد

 انتقال،نتيجة،

 تضاد ، إيضاح

 حايل

 

1
 

il n’y a que notre vie d’ici-bas : mourir comme nous vivons ; être 
ressuscités, que non pas !2 

 األفعال الصالت املنطقية البالغة اخلطة اخلطابية
 - ici-basتشبيه  اإلقناع   اإلقرار الشرعي مع

comme 

 تشبيه، اعرتاض،
 زمن، رفض. 

 حايل  
 فعلي  

 

3
 

Il fait sortir le vivant du mort, Il fait sortir le mort du vivant, Il fait vivre 
la terre après sa mort : ainsi vous  fera-t-on sortir.4 
 

                                                 
 .37سورة املؤمنون، اآلية   1

2 Les croyants, 37.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 364. 

 . 19، اآلية سورة الروم  3
4 Rome, 19.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 433. 
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 األفعال الصالت املنطقية البالغة اخلطة اخلطابية
 اإلقرار الشرعي مع

 اللفظياإلقناع  و التكرار 
 انسةو التكرار ابجمل

  الصوتية

 ،   sortir- sa mortتشبيه 
 توال، تدرج: يف حركة اخللق

 – sortir - vivant تكرار
mort 

 R جمانسة صوتية

 توال، تدرج ،
 شرح، تشبيه. 

 فعلي 

 

1
 

ainsi donc, suis la trace de la miséricorde de Dieu, comme Il fait vivre la 
terre après sa mort : Celui-là fait assurément revivre les morts. 
-Dieu est Omnipotent.2 

 األفعال الصالت املنطقية البالغة اخلطة اخلطابية
 اإلقناع   اإلقرار الشرعي مع

و التكرار  اللفظيو التكرار 
  الصوتية انسةابجمل

 ،  traceتشبيه 
   trace- sa mort جتسيد

 تدرج يف حركة اخللق
 .morts- mort تكرار

 R جمانسة صوتية

 نتيجة، تشبيه، 
 زمن، إثبات.

 حايل 
فعلي   

 تصرحيي  

1
 

                                                 
  .50 سورة الروم، اآلية  1

2 Rome, 50.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 437. 
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il Nous applique une semblance, il oublie d’avoir été créé, disant : 
« Qui fera vivre des os une fois désagrégés ? »2 

 األفعال الصالت املنطقية البالغة اخلطابية اخلطة
   vivre تشبيه اإلقناع   اإلقرار الشرعي مع

  vivre جتسيد

 استفهام، تضاد، 
 تشبيه، مقارنة، 

 استنتاج.

 فعلي 
 تصرحيي  

 

3  
ils disent : « Seigneur, Tu nous a fait vivre deux fois, et deux fois 
mourir. Nous confessons nos fautes. Y a-t-il un chemin pour sortir ? »4 

 األفعال الصالت املنطقية البالغة اخلطة اخلطابية
اإلقناع   اإلقرار الشرعي مع

فظي لـــــــــــــــــــــــــــــــــو التكرار ال
 انسةو التكرار ابجمل

  الصوتية

 deuxتكرار كلميت 

fois ، 
 - cheminتشبيه 

sortir ، 
 sortir - جتسيد

 توال،  استفهام،
 هدف، زمن.

 فعلي
 حايل  

 تصرحيي  

                                                                                                                                      
 .78سورة يس، اآلية   1

2 Yâsîn, 78. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 476. 

 .11 سورة غافر، اآلية  3
4 Le croyant ou  l’indulgent, 11.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 504. 
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chemin. 
 R جمانسة صوتية

 

1
 

Ils disent aussi : « Nous n’avons à nous que cette vie d’ici-bas, pour 
vivre et mourir. Seul le temps nous anéantit ». Mais de cela ils n’ont 
aucune science : ils se bornent à conjecturer  2  

 األفعال الصالت املنطقية البالغة اخلطة اخلطابية
 تربير، سبب، زمن،  .anéantit  -d’ici-bas -تشبيه  اإلقناع  اإلقرار الشرعي مع

 استنتاج، مجع، تضاد.

 فعلي 
 حايل  

 تصرحيي  
 

 

3
 

Lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l’épreuve : qui 
d’entre vous serait mieux-agissant ?...  
-Il est le Tout-Puissant, le Tout pardon.1 

                                                 
 .24 سورة اجلاثية، اآلية  1

2 Assise sur les talons, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 542. 

 .2سورة امللك، اآلية  3
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 األفعال املنطقيةالصالت  البالغة اخلطة اخلطابية
 اإلقرار الشرعي مع اإلقناع والتكرار 

 و إضفاء طابع املأساة
 تكرار 
Tout   le 

تربير، سبب، زمن، 
 استنتاج، هدف.

 فعلي   
 حايل  

 

2
 

- … « Si j’avais, dira-t-il, fait avance en vue de ma vie ! »3 

 األفعال الصالت املنطقية البالغة اخلطة اخلطابية
اإلقناع  اإلقرار الشرعي مع

 و التكرار ابجملانسة الصوتية
    V  جمانسة صوتية

Avais - avance - vue - 
vie  

 حايل   افرتاض.

 فعلي 

 تصرحيي  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      
1 La royauté, 2.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 623-624. 

 .24سورة الفجر، اآلية   2
3 L’aube, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 679. 
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  نتاجتاس
 

كل ترمجة معىن آية  يف   ةتحليليال الدراسة بعد متكنت من استخراج اخلطة اخلطابية
  للمقاييس التالية:كرمية 

 )فعلي، تصرحيي، حايل(  الـــــــاألفع -
  )املتعددة( الصالت املنطقية -

 )املتنوعة( البالغة -

استخراج نتيجة من مجيع اخلطط اخلطابية اليت خطها املستشرق الفرنسي  تحاولكما 
 استنتاج ما يلي:ميكنين عليه ، و إليصال رسالته

 

  و التكرار  املأساةإضفاء طابع  وتراوحت اخلطط اخلطابية بني اإلقناع و اإلغراء
و السخرية و كانت أكثرها تلبس ُحلة  الصوتية انسةفظي و التكرار ابجمللال

 الصوتية. انسةفظي و التكرار ابجملللالتكرار ااإلقناع و بدرجة أقل اإلقناع مع 
 
 ــــــــــــــــرعي و اليتخطة اإلقرار الش :حتت لواء اخلطة اخلطابية اجلامعة ل هاكُ   تحنصر ا 

يبين الكاتب من خالهلا مكاان سلطواي ينبعث منه اخلطاب، يعطي الشرعية 
أو ما يعنيه أو يُرادفه )من صفاته( يف   Dieuخلطابه بذكر ضمنيا أم ال لفظ 

 إطار حقل سيميائي داليل تغلب عليه األفعال الفعلية و التصرحيية. 

القول أن املستشرق الفرنسي كان إىل حد كبري موضوعيا يف  لذلك، ميكنين 
خططه اخلطابية، حبيث أنه مل يبتعد عن اخلطاب القرآين الذي يطبعه التشريع، اختيار 

 األمر و النهي، اإلخبار ابملاضي )الَقصص( و ابلغيب، الرتغيب و الرتهيب.
  مجــــــــــة و املرتجم.صـــــــــداقية الرت معتربة ملدرجة عن كشف ما يسمح يل ابل
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 املبحث الثالث: بني اهلداية و اخلطة اخلطابية
  

اهلداية ) من تفسري أيب بكر اجلزائري( مقارنة  اهلدف من هذا البحث هو دراسة 
 و البحث إذن عن أوجه التشابه. يف خطاب الرتمجةابخلطة اخلطابية 

اخلطابية لكل آية كرمية و يُبني  جعل جدوال جيمع بني اهلداية و اخلطة ألذلك، س
 مدى التوافق يف آخر خانة للجدول.

ثل دراسة حتليلية لسانية حمضة ألنه يسمح مبقارنة بني هذين إن هذا املبحث ال مُي  
 خطااب. ثلاملقياسني، كل مقياس مي

 ستنتج مصداقية الرتمجة من هذا التوافق. أمث 

 
 
 
 
 

1  
Comment opposez-vous un déni à Dieu, quand une fois morts Il vous a 
fait vivre, et puis vous fera mourir, et puis encore vivre, et puis que vous 

Lui serez ramenés ?2 
  

                                                 
 .82سورة البقرة، اآلية    1

2 La vache, 28.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 29. 
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 التوافق اهلداية اخلطة اخلطابية
  التكرار اإلقرار الشرعي مع

 و اإلقناع
 إنكار الكفر ابهلل تعاىل.

 هللا وقدرته ورمحته.إقامة الربهان على وجود 
 كبري

 

1
 

Ceux qui achètent la vie d’ici-bas au prix de la vie dernière, point ne 
sera sur eux  allégé le tourment, pas plus qu’ils ne seront secourus.2 

  التوافق اهلداية اخلطة اخلطابية
 اإلقرار الشرعي 

 اإلقناع مع
 فيها. وجوب عبادة هللا وتوحيده

تعرض أمة اإلسالم خلزي الدنيا و عذاب اآلخرة بتطبيقها 
 بعض أحكام الشريعة و إمهاهلا البعض اآلخر.

ه ـــــــــــــــــل ما يوافق مصاحلــــــــكفر من يتخري أحكام الشرع فيعم
 و هواه، و يهمل ما ال يوافق.

 كفر من ال يقيم دين هللا إعراضا عنه وعدم مباالة به.

 كبري

 

                                                 
 .68سورة البقرة، اآلية   1

2 La vache, 86.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 37. 
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1
 

…et vraiment tu les trouves, plus que personne, cramponnés à la vie, 
plus que les associants. Tel d’entre eux souhaite se prolonger mille ans ; 
mais la longévité ne l’éloignerait pas du tourment. 
-Dieu est Clairvoyant sur leurs agissements…2 

 التوافق اهلداية اخلطابيةاخلطة 
 اإلقرار الشرعي 

 اإلقناع  مع
 سخريةو ال

القرآن فيما أخرب به عن اليهود من  صدق
لو كانت رخيصة ذميمة  حرصهم على احلياة و

 إذ هذا أمر مشاهد منهم إىل اليوم. 

 كبري

 

3
 

Tu fais entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit : Tu fais sortir le 
vivant du mort et le mort du vivant ; Tu fais attribution à qui Tu veux 
sans compter ».4 

                                                 
 .96سورة البقرة، اآلية  1

2 La vache, 96.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 38.  

 . 27سورة آل عمران، اآلية   3
4 La famille de ‘Imrân, 27.  
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 التوافق اهلداية اخلطة اخلطابية
اإلقرار الشرعي 

 مع
 اإلقناع و التكرار

 فضل الدعاء هباتني اآليتني )...(.
 و إجنازه ما  وعده يف أمته. لرسوله استجابة هللا تعاىل 

 ثبوت عبوديته ورسالته وكرامته. بطالن ألوهية عيسى عليه السالم و

 كبري

 

1
 

Alors, qu’ils combattent sur le chemin de Dieu, ceux qui achètent la vie 
dernière au prix de celle d’ici-bas ! Car combattre sur le chemin de 
Dieu, c’est obtenir ou mort ou victoire : dans les deux cas Nous lui 
vaudrons un salaire magnifique.2  

  التوافق اهلداية اخلطة اخلطابية
 اإلقناع  اإلقرار الشرعي مع
 انسةو التكرار ابجمل

  الصوتية

اعتاض عنها  املقاتل يف سبيل هللا ابع دنياه و
 اآلخرة، ولنعم البيع.

 انتصر واجملاهد يؤوب أبعظم صفقة سواء قتل، أو 
 هي اجلنة. غلب و

 كبري

 

                                                                                                                                      

Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 73. 

  .74سورة النساء، اآلية   1
2 Les femmes, 74. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 106. 
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1
 

ils rediraient : « Il n’y a que ceci : notre vie d’ici-bas. Nous ne serons 
ressuscités ».2 
 

  التوافق اهلداية اخلطة اخلطابية
سبب الشر يف األرض الكفر ابهلل، وإنكار  اإلقناع اإلقرار الشرعي مع

 البعث واجلزاء اآلخر.
 كبري

 

3
 

Vous qui croyez, qu’aviez-vous, quand il vous fut dit de vous mobiliser 
sur le chemin de Dieu, à traîner sur place ? 
Etait-ce par contentement de la vie d’ici-bas, de préférence à la vie 
dernière ? Mais la jouissance de la vie d’ici-bas, par rapport à la vie 
dernière, est si peu de chose !4  

                                                 
 .  29سورة األنعام، اآلية   1

2 Les troupeaux, 29.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 144. 

 .38سورة التوبة، اآلية   3
4 Le repentir ou la dénonciation, 38.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 203. 
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  التوافق اهلداية اخلطة اخلطابية
  اإلقرار الشرعي مع

 اإلقناع و التنفري 
 اإلغراء ابآلخرة

وجوب اخلروج إىل اجلهاد إذا دعا اإلمام ابلدعوة 
 العامة وهو ما يعرف ابلتعبئة العامة أو النفري العام.

يف سبيل غري  جيب أن يكون النفري يف سبيل هللا ال
 سبيله تعاىل.

 بيان حقارة الدنيا وضآلتها أمام اآلخرة.

 كبري

 

1
 

qui effectue l’œuvre salutaire, fût-il mâle ou femelle, s’il est croyant, 
Nous lui ferons vivre une vie bonne : oh ! Nous les rétribuerons d’un 
salaire plus beau que ce qu’ils faisaient…2 

  التوافق اهلداية اخلطة اخلطابية
 اإلقناع  اإلقرار الشرعي مع

  الصوتية انسةو التكرار ابجمل
عمل صاحلا من  وعد الصدق ملن آمن و

 ذكر وأنثى ابحلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة.
 كبري

 

1
 

                                                 
 . 97سورة النحل، اآلية   1

2 Les abeilles, 97.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 288-289.  
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Alors Nous t’aurions fait goûter double (supplice) en cette vie, et double 
dans la mort, sans espoir de trouver contre Nous de secourant2 

  التوافق اهلداية اخلطة اخلطابية
  اإلقرار الشرعي مع
 اإلقناع و التكرار 

م ـــــالوعيد الشديد ملن يرضي أهل الباطل متلقا هل
و طمعا يف دنياهم فيرتك احلق ألجلهم )تدخل 

 (. 74يف هذه اهلداية اآلية 

 كبري

 

3
 

  -C’est Lui qui vous a fait vivre, et puis vous fera mourir, et enfin vous 
fera revivre 
  -Mais l’homme est plein d’ingratitude…4 

  التوافق اهلداية اخلطة اخلطابية
 اإلقناع   الشرعي معاإلقرار 

 و التكرار  اللفظيو التكرار 
  الصوتية انسةابجمل

 مظاهر قدرة هللا تعاىل يف إمساك السماء 
أن تقع على األرض، و يف اإلحياء 

 واإلماتة و البعث.

 كبري

 

                                                                                                                                      
 .75سورة اإلسراء، اآلية   1

2 Le trajet nocturne ou les fils d’Israël, 75. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 302.  

 .66سورة احلج، اآلية   3
4 Le pèlerinage, 66.      
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 359. 
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1
 

il n’y a que notre vie d’ici-bas : mourir comme nous vivons ; être 
ressuscités, que non pas !2 

  التوافق اهلداية اخلطة اخلطابية
 اإلقرار الشرعي 

 اإلقناع   مع
تقرير عقيدة البعث واجلزاء وإثباهتا  و هي ما 

 ينكره املالحدة هرواب من االستقامة.
 كبري

 

3
 

Il fait sortir le vivant du mort, Il fait sortir le mort du vivant, Il fait vivre 
la terre après sa mort : ainsi vous  fera-t-on sortir.4 

 التوافق اهلداية اخلطة اخلطابية
 اإلقناع   اإلقرار الشرعي مع

  اللفظيو التكرار 
  الصوتية انسةو التكرار ابجمل

بيان مظاهر قدرة هللا تعاىل وعلمه ورمحته 
املقتضية لتوحيده واملقررة لعقيدة البعث 

 واجلزاء.

 كبري

                                                 
 .37، اآلية سورة املؤمنون  1

2 Les croyants, 37.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 364. 

 . 19 سورة الروم، اآلية  3
4 Rome, 19.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 433. 
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1
 

ainsi donc, suis la trace de la miséricorde de Dieu, comme Il fait vivre la 
terre après sa mort : Celui-là fait assurément revivre les morts. 
-Dieu est Omnipotent.2 

  التوافق اهلداية اخلطة اخلطابية
اإلقناع   اإلقرار الشرعي مع

 و التكرار  اللفظيو التكرار 
  الصوتية انسةابجمل

تقرير عقيدة البعث واجلزاء بذكر األدلة واحلجج 
 العقلية.

 االستدالل ابحملسوس احلاضر على احملسوس الغييب.

 كبري

 

3
 

il Nous applique une semblance, il oublie d’avoir été créé, disant : 
« Qui fera vivre des os une fois désagrégés ? »4 
 
 
 

                                                 
 . 50 سورة الروم، اآلية  1

2 Rome, 50.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 437. 

 .78 يس، اآلية   3
4 Yâsîn, 78. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 476. 
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  التوافق اهلداية اخلطابية اخلطة
 اإلقرار الشرعي 

 اإلقناع   مع
 تقرير عقيدة البعث واجلزاء إبيراد أربعة براهني قاطعة.

 مشروعية استعمال العقليات يف احلجج واجملادلة.
 كبري

 

1  

ils disent : « Seigneur, Tu nous a fait vivre deux fois, et deux fois 
mourir. Nous confessons nos fautes. Y a-t-il un chemin pour sortir ? »2 

  التوافق اهلداية اخلطة اخلطابية
 اإلقناع   اإلقرار الشرعي مع

و التكرار  اللفظيو التكرار 
  الصوتية انسةابجمل

بيان أفضال هللا على العباد إذ يريهم آايته 
 هلدايتهم ويرزقهم وهم يكفرون به.

 كبري

 

3
 

Ils disent aussi : « Nous n’avons à nous que cette vie d’ici-bas, pour 
vivre et mourir. Seul le temps nous anéantit ». Mais de cela ils n’ont 
aucune science : ils se bornent à conjecturer  1  

                                                 

  سورة غافر، اآلية 1.11 
2 Le croyant ou  l’indulgent, 11.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 504. 

 .24 سورة اجلاثية، اآلية  3



 الفصل الرابع: بني التحليل و النتائج
 

258 

 

  التوافق اهلداية اخلطة اخلطابية
 اإلقرار الشرعي 

 اإلقناع  مع
 تقرير البعث واجلزاء.

الرد على الدهريني وهم الذين ينسبون احلياة واملوت 
 للدهر وينفون وجود اخلالق عز وجل.

بيان أن الكفار ال دليل هلم عقلي وال نقلي على صحة 
 الكفر عقيدة كان أو عمال.

 بيان أنه ال علم صحيح إال من طريق الوحي اإلهلي.

 كبري

 

2
 

Lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l’épreuve : qui 
d’entre vous serait mieux-agissant ?...  
-Il est le Tout-Puissant, le Tout pardon.3 

  التوافق اهلداية اخلطة اخلطابية
اإلقناع  اإلقرار الشرعي مع

 إضفاء طابع املأساة والتكرار و
وت ــــــــــمن خلق املبيان احلكمة 

 احلياة. و
 كبري

 

                                                                                                                                      
1 Assise sur les talons, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 542. 

 .2سورة امللك، اآلية  2
3 La royauté, 2.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 623-624. 
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1
 

- … « Si j’avais, dira-t-il, fait avance en vue de ma vie ! »2 

  التوافق اهلداية اخلطة اخلطابية
 اإلقناع  اإلقرار الشرعي مع

 و التكرار ابجملانسة الصوتية
 بيان اشتداد حسرة املفرطني اليوم يف 

 رسوله يوم القيامة.طاعة هللا تعاىل و طاعة 
 كبري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .24سورة الفجر، اآلية   1

2 L’aube, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 679. 
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  استنتاج
 

 :قياسنيممقارنة بني  بل جُمرد دراسة حتليلية لسانية حمضةهذا املبحث ثل ال ميُ 
 القرآين. طاباخلثل مُي   الذي اهلداية )املنقولة من تفسري أيب بكر اجلزائري( مقياس -

ثل خطاب كرمية و الذي مُي  مقياس اخلطة اخلطابية اليت خطها بريك لكل معىن آية   -
 .الرتمجة

مث املقياسني ، أقارن فيها ، جعلت العمل على شكل جداولأوجه التشابهعن للبحث 
 أستنتج مصداقية الرتمجة من هذا التوافق.

  
 اةــإضفاء طابع املأس ووعت بني اإلقناع و اإلغراء تعددت اخلطط اخلطابية و تن  

و الســخريـــــة و سادت خطة اإلقنــــــــــــاع  الصوتيــــــة انســــــةو التكرار اللفظي و التكرار ابجمل
 الصوتية. انسةالتكرار اللفظي و التكرار ابجملو بدرجة أقل اإلقناع مع 

إطار  مل خترج عن و (لكل آية كرمية)اخلطط اخلطابية كل هداية تعددها، انسبت هذه يف 
التشريع، األمر و النهي، اإلخبار ابملاضي )الَقصص( و ابلغيب، الرتغيب و الرتهيب 

 آية كرمية.و نلمسه كلما قرأان هداية  يز اخلطاب القرآينالذي ميُ 
من خالهلا  كن بريكمَت  اليت  اجلامعة أيخطة اإلقرار الـشــرعي يف ُكل ها   انظم ت

  Dieuالشرعية بذكر ضمنيا أم ال لفظ  هيعطي و مكاان سلطواي ينبعث منه اخلطاببناء 

األفعال الفعليــة  سادتهأو ما يعنيه أو يُرادفه )من صفاته( يف إطار حقل سيميائي داليل 
 و التصرحيية.

لذلك، ميكنين القول أن املستشرق الفرنسي كان إىل حد كبري موضوعيا يف 
كان كبريا ابلنسبة لكل اهلداية و اخلطة اخلطابية  بني  خططه اخلطابية و أن التوافقاختيار 

 اآلايت الكرمية.
يف ترمجته ملعاين اآلايت الكرمية على هذا املستوى و برهن  بريك جنحابلتايل، فقد 

 .  بحثامل امصداقيته يف هذ
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 املبحث الرابع: بني اهلداية و املقصدية
 

بكر اجلزائري( مقارنة اهلداية )من تفسري أيب  اهلدف من هذا البحث هو دراسة 
 ابملقصدية و البحث إذن عن أوجه التشابه.

جعل جدوال جيمع بني اهلداية و املقصدية لكل آية كرمية و يُبني   مدى التوافق ألذلك، س
 يف آخر خانة للجدول.

ستنتج أمث  : منعدم، متوسط، كبري.ثالث ألفاظ لتقييم درجة التوافق تاختذ
 وافق. مصداقية الرتمجة من هذا الت

 

1  
Comment opposez-vous un déni à Dieu, quand une fois morts Il vous a 
fait vivre, et puis vous fera mourir, et puis encore vivre, et puis que 
vous Lui serez ramenés ?2 

 التوافق املقصدية اهلداية
 إنكار الكفر ابهلل تعاىل.

 وقدرته ورمحته.إقامة الربهان على وجود هللا 
 كبري إبراز أمهية واجب اإلميان.

                                                 
 .82سورة البقرة، اآلية    1

2 La vache, 28.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 29. 
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1
 

Ceux qui achètent la vie d’ici-bas au prix de la vie dernière, point ne 
sera sur eux  allégé le tourment, pas plus qu’ils ne seront secourus.2 

 التوافق املقصدية اهلداية
 وجوب عبادة هللا وتوحيده فيها.

أمة اإلسالم خلزي الدنيا و عذاب اآلخرة بتطبيقها بعض تعرض 
 أحكام الشريعة و إمهاهلا البعض اآلخر.

 كفر من يتخري أحكام الشرع فيعمل ما يوافق مصاحله و هواه، 
 و يهمل ما ال يوافق.

 كفر من ال يقيم دين هللا إعراضا عنه وعدم مباالة به.

بيان أمهية 
 اإلميان.

 كبري

 

3
 

                                                 
 .68سورة البقرة، اآلية   1

2 La vache, 86.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 37. 

 
 .96سورة البقرة، اآلية  3
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…et vraiment tu les trouves, plus que personne, cramponnés à la vie, 
plus que les associants. Tel d’entre eux souhaite se prolonger mille ans ; 
mais la longévité ne l’éloignerait pas du tourment. 
-Dieu est Clairvoyant sur leurs agissements…1 

  التوافق املقصدية اهلداية
صدق القرآن فيما أخرب به عن اليهود من حرصهم على احلياة 
 ولو كانت رخيصة ذميمة إذ هذا أمر مشاهد منهم إىل اليوم. 

تبيان الدعوة  
 إىل التوبة. 

 منعدم

 

2
 

Tu fais entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit : Tu fais sortir le 
vivant du mort et le mort du vivant ; Tu fais attribution à qui Tu veux 
sans compter ».3 

  التوافق املقصدية اهلداية
 فضل الدعاء هباتني اآليتني )...(.

 وعده يف أمته. إجنازه ما و لرسوله استجابة هللا تعاىل 
 رسالته  و بطالن ألوهية عيسى عليه السالم وثبوت عبوديته

 كرامته.  و

حقيقة إبراز 
  احلياة و املوت

 تعاقبهما. و

 منعدم

 

                                                 
1 La vache, 96.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 38.  

 . 27سورة آل عمران، اآلية   2
3 La famille de ‘Imrân, 27.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 73. 
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1
 

Alors, qu’ils combattent sur le chemin de Dieu, ceux qui achètent la vie 
dernière au prix de celle d’ici-bas ! Car combattre sur le chemin de 
Dieu, c’est obtenir ou mort ou victoire : dans les deux cas Nous lui 
vaudrons un salaire magnifique.2  

  التوافق املقصدية اهلداية
اعتاض عنها اآلخرة،  املقاتل يف سبيل هللا ابع دنياه و

 لنعم البيع. و
صر ــــــــــــظم صفقة سواء قتل، أو انتـــــــاجملاهد يؤوب أبع

 هي اجلنة. غلب و و

يف  اجلهاد إبراز واجب
   سبيل هللا.

 كبري

 

3
 

ils rediraient : « Il n’y a que ceci : notre vie d’ici-bas. Nous ne serons 
ressuscités ».4 
 

                                                 
 . 74سورة النساء، اآلية   1

2 Les femmes, 74. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 106. 

 .  29سورة األنعام، اآلية   3
4 Les troupeaux, 29.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 144. 



 الفصل الرابع: بني التحليل و النتائج
 

265 

 

  التوافق املقصدية اهلداية
 سبب الشر يف األرض الكفر ابهلل، 

 إنكار البعث واجلزاء اآلخر. و
 متوسط إبراز أمهية  العودة إىل اإلميان.

 

1
 

Vous qui croyez, qu’aviez-vous, quand il vous fut dit de vous mobiliser 
sur le chemin de Dieu, à traîner sur place ? 
Etait-ce par contentement de la vie d’ici-bas, de préférence à la vie 
dernière ? Mais la jouissance de la vie d’ici-bas, par rapport à la vie 
dernière, est si peu de chose !2  

  التوافق املقصدية اهلداية
وجوب اخلروج إىل اجلهاد إذا دعا اإلمام ابلدعوة 

 العامة وهو ما يعرف ابلتعبئة العامة أو النفري العام.

جيب أن يكون النفري يف سبيل هللا ال يف سبيل غري 
 سبيله تعاىل.

 بيان حقارة الدنيا وضآلتها أمام اآلخرة.

إبراز أمهية تفضيل 
 على  الدنيا.اجلهاد 

 كبري

 

                                                 
 .38اآلية سورة التوبة،   1

2 Le repentir ou la dénonciation, 38.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 203. 
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1
 

qui effectue l’œuvre salutaire, fût-il mâle ou femelle, s’il est croyant, 
Nous lui ferons vivre une vie bonne : oh ! Nous les rétribuerons d’un 
salaire plus beau que ce qu’ils faisaient…2 

  التوافق املقصدية اهلداية
وعمل صاحلا من ذكر الصدق ملن آمن وعد 

 وأنثى ابحلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة.
إثبات أمهية العمل الصاحل 

 للمؤمنني و للمؤمنات.
 كبري

 

 

3
 

Alors Nous t’aurions fait goûter double (supplice) en cette vie, et double 
dans la mort, sans espoir de trouver contre Nous de secourant4 

  التوافق املقصدية اهلداية
 كبريإبراز ضرورة اخلوف الوعيد الشديد ملن يرضي أهل الباطل متلقا هلم وطمعا 

                                                 
 . 97سورة النحل، اآلية   1

2 Les abeilles, 97.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 288-289.  

 .75سورة اإلسراء، اآلية   3
4 Le trajet nocturne ou les fils d’Israël, 75. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 302.  



 الفصل الرابع: بني التحليل و النتائج
 

267 

 

يف دنياهم فيرتك احلق ألجلهم )تدخل يف هذه اهلداية 
 (. 74اآلية 

من عقاب هللا يف 
 الدنيا 

 و اآلخرة.
 

1
 

  -C’est Lui qui vous a fait vivre, et puis vous fera mourir, et enfin vous 
fera revivre 
  -Mais l’homme est plein d’ingratitude…2 

  التوافق املقصدية اهلداية
قدرة هللا تعاىل يف إمساك السماء أن تقع على مظاهر 

 اإلماتة و البعث. األرض، و يف اإلحياء و
إبراز أمهية شكر هللا 

 على نعمه.
 متوسط

 
 

3
 

il n’y a que notre vie d’ici-bas : mourir comme nous vivons ; être 
ressuscités, que non pas !4 

                                                 
 .66سورة احلج، اآلية   1

2 Le pèlerinage, 66.      
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 359. 

 .37، اآلية سورة املؤمنون  3
4 Les croyants, 37.  
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  التوافق املقصدية اهلداية
هي ما ينكره  اجلزاء وإثباهتا و تقرير عقيدة البعث و

 املالحدة هرواب من االستقامة.
إبراز أمهية اإلميان 

 ابلبعث.
 كبري

 

1
 

Il fait sortir le vivant du mort, Il fait sortir le mort du vivant, Il fait vivre 
la terre après sa mort : ainsi vous  fera-t-on sortir.2 

  التوافق املقصدية اهلداية
وعلمه ورمحته  بيان مظاهر قدرة هللا تعاىل

 لتوحيده واملقررة لعقيدة البعث واجلزاء. املقتضية
 إبراز أمهية اإلميان ابلقدرة

 املوت. اإلهلية يف احلياة و 
 كبري

 

3
 

ainsi donc, suis la trace de la miséricorde de Dieu, comme Il fait vivre la 
terre après sa mort : Celui-là fait assurément revivre les morts. 

                                                                                                                                      

Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 364. 

 . 19 سورة الروم، اآلية  1
2 Rome, 19.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 433. 

 . 50 سورة الروم، اآلية  3
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-Dieu est Omnipotent.1 

  التوافق املقصدية اهلداية
بذكر األدلة واحلجج تقرير عقيدة البعث واجلزاء 

 العقلية.
 االستدالل ابحملسوس احلاضر على احملسوس الغييب.

إبراز أمهية اإلميان  ابلرمحة 
 و القدرة اإلهلية يف احلياة 

 و املوت.

 كبري

 

2
 

il Nous applique une semblance, il oublie d’avoir été créé, disant : 
« Qui fera vivre des os une fois désagrégés ? »3 

  التوافق املقصدية اهلداية
 تقرير عقيدة البعث واجلزاء إبيراد أربعة براهني قاطعة.

 مشروعية استعمال العقليات يف احلجج واجملادلة.
بربوبية إبراز أمهية اإلميان 

 هللا يف خلقه و بعثه.
 كبري

 

4
 

                                                 
1 Rome, 50.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 437. 

 .78 يس، اآلية   2
3 Yâsîn, 78. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 476. 

 .11، اآلية سورة غافر  4
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ils disent : « Seigneur, Tu nous a fait vivre deux fois, et deux fois 
mourir. Nous confessons nos fautes. Y a-t-il un chemin pour sortir ? »1 

  التوافق املقصدية اهلداية
 بيان أفضال هللا على العباد إذ يريهم آايته هلدايتهم 

 هم يكفرون به. يرزقهم و و
 كبري بيان أمهية فرض التوبة.

 

2
 

Ils disent aussi : « Nous n’avons à nous que cette vie d’ici-bas, pour 
vivre et mourir. Seul le temps nous anéantit ». Mais de cela ils n’ont 
aucune science : ils se bornent à conjecturer  3  

  التوافق املقصدية اهلداية
 تقرير البعث واجلزاء.

للدهر الرد على الدهريني وهم الذين ينسبون احلياة واملوت 
 وينفون وجود اخلالق عز وجل.

بيان أن الكفار ال دليل هلم عقلي وال نقلي على صحة 
 الكفر عقيدة كان أو عمال.

 بيان أنه ال علم صحيح إال من طريق الوحي اإلهلي.

بيان أمهية حقيقة 
 احلياة و املوت. 

 كبري

                                                 
1 Le croyant ou  l’indulgent, 11.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 504. 

 .24 سورة اجلاثية، اآلية  2
3 Assise sur les talons, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 542. 
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1
 

Lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l’épreuve : qui 
d’entre vous serait mieux-agissant ?...  
-Il est le Tout-Puissant, le Tout pardon.2 

  التوافق املقصدية اهلداية
بيان احلكمة من خلق املوت 

 واحلياة.
للفوز إظهار أمهية تنافس املسلمني يف الدنيا 

 ابجلنة.
 كبري

 

3
 

- … « Si j’avais, dira-t-il, fait avance en vue de ma vie ! »4 

  التوافق املقصدية اهلداية
عاىل ــــــــــــــــــــبيان اشتداد حسرة املفرطني اليوم يف طاعة هللا ت

 و طاعة رسوله يوم القيامة.
بيان أمهية التحضري 

 لآلخرة.
 كبري

 
                                                 

 .2سورة امللك، اآلية  1
2 La royauté, 2.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, pp. 623-624. 

 .24سورة الفجر، اآلية   3
4 L’aube, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une 
étude exégétique, Paris, Sindbad, p. 679. 

 



 الفصل الرابع: بني التحليل و النتائج
 

272 

 

  استنتاج
 

 ،)كي ال تطول رساليت(إن هذا املبحث دراسة حتليلية لسانية غري مباشرة 
 . لكل ترمجة معىن آية املقصدية تحليلمسحت ب

اهلداية )من تفسري أيب بكر  مبا أن اهلدف األصلي من هذا البحث هو املقارنة بني
مصداقية ، مث أستنتج اجلزائري( و املقصدية، فالرصد إذن عن أوجه التشابه هو السبيل

 الرتمجة من هذا التوافق.
 بني مقياسني: جعلت لكل أية كرمية  و ترمجة معناها جدوال يقارن

ل ث  الذي ميُ و يب بكر اجلزائري( ألسري اتفال كما كتبت يف أيسرمقياس اهلداية )املنقولة   -
 اخلطاب القرآين.

 ل خطاب الرتمجة.ث  ها بريك لكل معىن آية كرمية و الذي ميُ قصداليت املقصدية مقياس  -

 
 : بني قصديةامل وعتتن  

اإلهلية يف احلياة  إبراز أمهية اإلميان ابلقدرة، إبراز أمهية واجب اإلميان ،بيان أمهية اإلميان -
، إبراز أمهية اإلميان إبراز أمهية اإلميان ابلرمحة و القدرة اإلهلية يف احلياة و املوت، املوتو 

  .بربوبية هللا يف خلقه و بعثه
إبراز ضرورة اخلوف من عقاب  ،إبراز أمهية  العودة إىل اإلميانتبيان الدعوة إىل التوبة،  -

 .بيان أمهية فرض التوبة، هللا يف الدنيا و اآلخرة
إبراز أمهية  ،تعاقبهما و إبراز حقيقة احلياة و املوت، بيان أمهية حقيقة احلياة و املوت -

 .اإلميان ابلبعث
  إبراز أمهية تفضيل اجلهاد على  الدنيا.، ، يف سبيل هللا اجلهاد إبراز واجب -
، إبراز أمهية شكر هللا على نعمه، إثبات أمهية العمل الصاحل للمؤمنني و للمؤمنات -

 بيان أمهية التحضري لآلخرة. ،إظهار أمهية تنافس املسلمني يف الدنيا للفوز ابجلنة
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خلطاب  غزى()املألن كل مفهوم مُيثل املدلول املضمر  للمقصدية و تلخيصا
 : املفاهيم التاليةعنده  سادتميكنين القول أن بريك الرتمجة، 

اخللق،  و البعثاإلحياء و اإلماتة و  من قدرة يف لى،اإلميان ابهلل و بصفاته العُ وجوب  -
  .اجلزاء و عقاب يف الدنيا و اآلخرةال يف
 .و شكره على نعمه توبة، جهاد، عمل صاحل عبادة هللا عز  و جل من وجوب -

 
 تاياآل ل  )جلُ  اإلمجالية هدايةلة لالشامل قصديةامليف تعددها، انسبت هذه 

بوجوب اإلميـان  الرتغيب و الرتهيب، التشريع، األمر و النهي كرمية( و مل خترج عن إطارال
عقاب يف اإلحياء و اإلماتة و البعث و اخللق، يف الابهلل و بصفاته الُعلى، من قدرة يف 

و  توبة، جهاد، عمل صاحل عبادة هللا عز  و جل من وجوباجلزاء، و ب و الدنيا و اآلخرة
 ..شكره على نعمه

 داية آية كرمية.هل رساد ه كل  لمسُ يطبع اخلطاب القرآين و يالذي ذاك 
 

 :القول أن التوافق كان بعد دراسة اجلداول، ميكنين
 .27، آل عمران 96البقرة  منعدما ابلنسبة آليتني كرميتني -
 .66، احلج 29األنعام  ،متوسطا ابلنسبة آليتني كرميتني -
 مرة. 14اآلايت الكرمية، أي  باقيكبريا ابلنسبة ل -

 
 اآلايت الكرمية على هذا املستوى.   جل  عىن يف ترمجته مل بريك جنحابلتايل، فقد 
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 للفصل الرابع  ربعخالصة املباحث األ
 

كل األلفاظ الغالبة يف املدونة  من استنتاج أن تن، متكاألولهناية املبحث  يف
تشري إىل مفاهيم و أفكار تصب يف إطار إشكالية البحث و هي احلياة و أن  أغلب  

 ء.علي و التصرحيي للتأثري على القار فاألفعال من النوع  ال
منحصرة  كانت  ،أكثر اخلطط اخلطابية إقناعيةأن  نت، بي  الثاينهناية املبحث  يف

الكاتب من خالهلا مكاان سلطواي ينبعث منه  بىن خطة اإلقرار الشرعي و اليتيف 
أو ما يعنيه أو   Dieuأعطى هبا الشرعية خلطابه بذكر ضمنيا أم ال لفظ  اخلطاب، و

ال الفعلية ــــــــــــــسيميائي داليل تغلب عليه األفعقل ـــــــــــار حــــــــــــــــــــــيُرادفه )من صفاته( يف إط
 و التصرحيية. 

غري  ،خططفقد كان املستشرق الفرنسي إىل حد كبري موضوعيا يف اختياراته لل هكذا،
اضي ــــــــــــــــــــــــع، األمر و النهي، اإلخبار ابملـــــــــــبعيد عن اخلطاب القرآين الذي يطبعه التشري

 ابلغيب، الرتغيب و الرتهيب.و 
التوافق كبريا بني اهلداية و اخلطة اخلطابية  أما يف املبحث الثالث، فقد كان

 ق يف ترمجته و برهن مصداقيته يف عمله.و ابلتايل، فقد ُوف   ابلنسبة لكل اآلايت الكرمية،
لنسبة التوافق الكبري ابظهر جاء املبحث الرابع ليقارن بني اهلداية و املقصدية و يُ 

ُوفق يربهن أن املستشرق بريك هو بذلك  و( 18آية من  14) ألغلب اآلايت الكرمية 
 يف ترمجته.  
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 ماهية اخلطاب اإلســتشراقي : اخلامس املبحث
 بني املاضي و احلاضر و املستقبل

 
اإلستشراق  واإلستشراق الكالسيكي   بنياخلطاب اإلســتشراقي  املطلب األول: 

 اجلديد
"ابلكتاب الغربيني الذين يكتبون عن الفكر  رف مالك بن نيب املستشرقنييـُع  

 :نفهم إىل صنفنيص  يُ  و 1،عن احلضارة اإلسالمية" اإلسالمي و
Gerbert دوريياك " من حيث الزمن: طبقة القدماء، مثل: جربر        -أ

D’Aurillac قاره دو ـــــــــ: كدثني، مثلـــــــــة احملــــــــــس األكويين، وطبقوالقديس توما  
 . Goldziherو جولدتسيهر

اإلسالم واملسلمني لكتابتهم: فهناك طبقة  من حيث االجتاه العام حنو -ب
   2طبقة املنتقدين هلا املشوهني لسمعتها." املادحني للحضارة اإلسالمية و

املستشرقون يُنِبه النملة إىل عدم وجوب ربط االستشراق كلية ابلتنصري وإن َسل م 
يف  انوعلى سبيل املعرفة سرد 3ال ربط التنصري كله ابالستشراق، أنفسهم بتلك العالقة و

اضية صرين من القرون املأمساء املستشرقني املن   طيلها( حىت ال أضمه إىل رساليتأ)مل  ملحق
 األزمنة و ر  شرقني على متاملس بني مدى عالقة االستشراق ونُ إىل أواخر القرن العشرين ل

                                                 
 .167، ص 1991، دار الفكر، اجلزائر، 1ط: ترمجة الطيب الشريف، مالك بن نيب، القضااي الكربى، 1
    هو البااب الفرنسي األصلLe Pape Sylvestre II 930) -1003 2روابر (، الذي كتب عنه معجم لو 

رأت يف الراهب السياسي، الكيميائي، املتبحر يف عدة علوم، أنه كان أقرب أن األسطورة  (722لألعالم )صفحة 
  من السحر و الشعوذة.

 .167، ص )م س(مالك بن نيب، القضااي الكربى،  2
علي بن إبراهيم احلمد النملة، املستشرقون والتنصري، دراسة للعالقة بني ظاهرتني، مع مناذج من املستشرقني  3

 .8ص ، 1998مكتبة التوبة، الرايض، ، 1ط:املنصرين، 
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من استعراب إىل ؛ جديدة اتتسميإىل إن يلجأ املستشرقون املعاصرون لتربئة أنفسهم  
 1إىل إسالميات.و شرق أوسطية 

يف أبعاد اإلستشراق الفكرية: "إنه ملن الواضح  "الظاهرة القرآنية"كاتب ُيضيف  
األفكار يف العامل الغريب رمبا ال يزالون يؤثرون على جمرى  أن املستشرقني القدماء أث روا و

دون أميا أتثري على أفكاران، حنن معشر املسلمني، إن ما كتبوا كان قطعا احملور الذي 
حتركت حوله األفكار اليت نشأت عنها حركة النهضة يف أورواب، بينما ال نرى هلم أي أتثري 

 2فيما نسميه النهضة اإلسالمية اليوم."
 الدعمي، يقول النهضة االستشراقية وستشراق رجال الثقافة العرب ابال عالقةيف 

لمت مدى ختلفها بعدما استيقظت األمة وع جاء ابالستشراق لنقدهام هؤالء اهتمأن 
بذلك حاولت حركة النهضة العربية التحليل للحاق ابلغرب املتقدم  جراء االستعمار.

 3الذي عرف استثمار النهضة االستشراقية.
النهضة االستشراقية هناية النهضة األوروبية املتعالية اليت كانت تعتمد  هذه مثَلت

على فكرة إحياء الثقافة األوروبية الكالسيكية، ألهنا كانت تيارا ثقافيا غربيا يصبو 
 4حضاراته. الكتشاف الشرق و

االستشراقية لفهمها جليا و ملواجهة حسب  اليوم يهتمون ابلظاهرة نيإن املسلم
 5"أتثريها السليب يف الفكر اإلسالمي مبا تُثريه من  شكوك يف الدين اإلسالمي"مطبقاين 

                                                 
 .9، ص ، )م س(، املستشرقون والتنصريعلي بن إبراهيم احلمد النملة  1
 .167، ص )م س(مالك بن نيب، القضااي الكربى،   2
، مركز دراسات الوحدة العربية، 1حممد الدعمي، االستجابة الثقافية الغربية للتاريخ العريب اإلسالمي، ط:  3

 .26، ص 2006بريوت، 
 .52ص  مرجع نفسه، 4
، 2011و اإلجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي، عامل األفكار، اجلزائر،  الستشراقمازن صاحل مطبقاين، ا  5

 .13ص 
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 املسلمونيف ذلك على إنشاء مراكز للدراسات و املوسوعات اإلسالمية العلماء  و يتفق
 3ابلوسائل املتعددة.2النملة على سبيل املثال للمواجهة الفعلية،و  1زقزوقمع 

املركز العريب هم و هي أحباث و إصدارات اإلسالمية أحدثبني هذه املبادرات ذكر من أ
املتخصص  ،خفاجييف جملة البيان الصادرة ابلرايض، حتت إمضاء  للدراسات اإلنسانية

 .يف الدراسات الفكرية والسياسية املتعلقة ابلغرب
 rand"صفحة( مؤسسة "رند 217من خالل ترمجته وقراءته لتقرير )يف

عنوان بناء شبكات مسلمة معتدلة، يرفع خفاجي  حتت ،2007 األمريكية  لسنة
مواجهة التيار اإلسالمي املعاصر  الستار عن االسرتاتيجيات الغربية الحتواء اإلسالم و

من بني ما جاء يف هذا التقرير على لسان ُمِعده  ت دعوى دعم التيارات املعتدلة.حت
يف العامل اإلسالمي اليوم هو "إن الصراع اجلاري : Angel Rabasaالباحث أجنل راابسا

: "ليس هناك حرب بني احلضارات وال يقف اإلسالم يف جماهبة اضيفم 4،صراع فكري"
 5الغرب، بل إن ما جيري هو صراع داخل اإلسالم لتحديد هويته".

 الغربية ةسرتاتيجياإلبعد ما أبرز ما تُعده الدوائر  دراسته يُنهي الباحث العريب 
ات ــــــوصيــــبت ة،ــــة و السياسيــــــــة، االجتماعيـخاصة على األصعدة الثقافي األمريكيةعامـة و 

 خطوات عملية جتاه التقرير األمريكي اهلادف الحتواء هنضة األمة اإلسالمية. و

                                                 
، ص 1997حممود محدي زقزوق، اإلستشراق و اخللفية الفكرية للصراع احلضاري، دار املعارف ، القاهرة،   1

162 ،163 ،164. 
مصادر املعلومات عن اإلستشراق و املستشرقني، استقراء للمواقف، مكتبة امللك فهد علي بن إبراهيم النملة،   2

 .33، 18، ص 1993الوطنية، الرايض، 
، 1981مكتبة وهبة، القاهرة،  ،دار التضامن للطباعة، 1اإلسالم و مواجهة املذاهب اهلدامة، ط: ،حممد البهي 3

 .39، 38، 37ص
    مؤسسة أمريكية متتلك املوقع التايل على الشابكةwww.rand.org. 
، املركز العريب 4ابسم خفاجي، اسرتاتيجيات غربية الحتواء اإلسالم، جملة البيان، سلسلة رؤى معاصرة، العدد   4

 .  13للدراسات اإلنسانية،  الرايض، سنة جمهولة، ص 
 .  13، ص مرجع نفسه  5
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 لويس املعاصرين" املستشرقني"إمام ىل مسرية إإن الذي يلقي نظرة سريعة 

Lewis(1916- ال يتعجب من هذا املكر اإلستشراقي )اليهودي.-األمريكي  
فقد فض ل ترك التدريس خلدمة املخابرات الربيطانية خالل احلرب العاملية الثانية لريجع 

حىت تقاعده  1974 مث يلتحق ابجلامعة األمريكية يف الربيطانية بعد ذلك إىل اجلامعة
مرجعا ال  احلرب يف اإلسالم" "السياسة وكتاب ميثل صاحب  إىل حد اآلن، . 1986

 1احثني و لدوائر القرار األمريكي خاصة.ــــغىن عنه للب
 

   ثدياإلستشراق احل املطلب الثاين: ابتكارات
يف فرنسا و أورواب القرن  أحد رواد التنوير Victor Hugoلفيكتور إجيو  يبدو

ـــــاء و مجيع الغرب، ذوي الذكالعامل اإلسالمي شغل ابل ، أن 1829، كما كتبه منذ 18
ة، اهُتم املستشرقون الفنانون يف تلك املوضا اإلستشراقية يعادأصحاب القدرات الفنية اإلب

التنويرية ابملشاهدين اهلادئي األعصاب أو ابملوالني لإلمربايليني الناهبني لثقافة غريبة 
 2عنهم.

ت مبجرد إعالن نعيه من إن اإلستشراق الكولونيايل ابلنسبة خلريي منصور مل مي
طرف أبرز املستشرقني املعاصرين بريك و الذي بش ر بتحوله إىل حقل معريف خالص، 

 رمبا استنساخ متعدد؟ 3 متحرر من السلوك  االستعماري التقليدي.
ستشراق الكالسيكي املهتم لإليرتكز االستشراق اجلديد على األفكار القدمية 

يف كتابه الصادر  امحيدةالباحث ُيشري  اإلسالمية، واألكثر بفهم النصوص الدينية 
ان مــــــعن الز  ة بغض النظرـــــــــسالميات اإلــــــــالفقه لفهم اجملتمع أن "القرآن و 4ةــــــإلجنليزياب

                                                 
حسني املصري، املوسوعة املفصلة يف الفرق و األداين و امللل و املذاهب و احلركات القدمية أبو عبس حممد بن   1

 .682، ص 2011، اجلزء الثاين، دار ابن حزم، القاهرة، 1و املعاصرة، ط:
2 Peltre, C. (2004), Orientalisme, Encyclopædia Universalis.   

ار و بلد و سنة النشر جمهولني )كتاب رقمي من مكتبة خريي منصور، اإلستشراق و الوعي السالب، د  3
 .9املصطفى الرقمية(، ص 

4 Post orientalism :Critical Reviews In Moroccan Sociocultural History 1990-2007. 
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عدم تضييع  كما ُيشدد اإلستشراق اجلديد على دراسة اللغات احمللية و  1املكان"، و
 تطبيق املناهج االجتماعية احلديثة على العامل الوقت كما ُيضيف امحيدة "يف

  2اإلسالمي".
يف بداية  هإليتفطن أالذي مل القرن اجلديد و  ستشراقإلاالقتصادي  دفاهل إن

 الذين الغرب ثقفيمري من بالك مستدال ابلعديد 2002يف  ه الندوي، قد حلليحبث
  3،ي األكادمييترتدي الز  و إن كانت أحباثهم ، يكتبون يف اإلستشراق و اإلسالميات

يف كل الدول الغربية و ُمد ر  معا، لناشرلكاتب و للألن اجملال املعريف مربح جتاراي ذلك 
بعد أحداث  و ابألخص إن اقرتنت عناوين الكتب بكلمة "اإلرهاب" 4ألموال خطرية،

بكلمات ال تقل "رمزية سلبية" كالشريعة، فتوى،  أبمريكا أو 2001سبتمرب 11
بينما ال هتتم  ال السياسة و ال الكنيسة و ال عامة الباحثني هبؤالء اجلهاد، ، احلجاب

 5الذين يدرسون اإلسالم حق الدراسة العلمية مبنهجية سليمة.
 

 الغرب العالقة بني اإلسالم واملطلب الثالث: 
اختلفت ة قدم احلروب الصليبية، ـــــــقدمي الغرب القة بني اإلسالم وـــــــــــــــــالعإن 

ديد ـــــــــــــم، فقد تعصب العــــــاملستشرقني أنفسهحىت ا و ــــــــــرب و الغربيني هلـــــــــظرة العـــن
رق الفرنسي ــــــدائرة املعارف اإلسالمية املستش ؤلفيــــــــــأحد مان ــــاء على لســـــــــــــجهم و ــــــــمن

                                                 
علي عبد اللطيف امحيدة، ما بعد االستشراق، مراجعات نقدية يف التاريخ االجتماعي والثقايف و املغاريب   1

 .12، ص 2009، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 1، تعريب أسامة العدوي، ط : 1990-2007
 .12، ص مرجع نفسه  2
، ص 2001، دار الفرقان، عمان، 1و الدراسات اإلسالمية، ط: عبد القهار داود عبد هللا العاين، اإلستشراق  3

57. 
، إعداد سيد عبد اإلستشراق و املستشرقنيو حبوت حول السيد أيب احلسن علي احلسين الن دوي ، مقاالت   4

 .17، ص 2002، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1املاجد الغوري، ط: 
، ص 1985بريوت، ،  دار الوراق، 3ما هلم وما عليهم، ط:، اإلستشراق و املستشرقون، مصطفى السباعي 5

24 ،25. 
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"أن اإلسالم هو النفي التام )النقيض(  1862يف    Ernest Renanانـــــرينإرنست 
 1873.2علما أن أول مؤمتر لإلستشراق ُعقد بباريس سنة  1،ألورواب"

ليوبولد تطورت األفكار يف منتصف القرن املاضي ليربز مستشرق يهودي األصل 
 أنصف اإلسالم و استبق اجلميع. ،سابقا  Leopold Weiss(1992-1900) فايس

الذي اختذ  النمساوي املستشرقهذا  فكر إىل 3عرض خليلوفيتش من خالل عدة كتبت
املرتجم ملعاين القرآن الكرمي إىل  و 1926بعد اعتناقه اإلسالم سنة " حممد أسد"  اسم

الغرب  ليـُرَكز رؤية املفكر يف العالقة بني اإلسالم و ،1980و 1964اإلجنليزية بني 
اجلذرية. إن صاحب كتاب "الطريق إىل مكة" يف بداية القرن املاضي اهتم و حلل كثريا  

رب ـــــــــــــاجة الغــــــــــــــضعف األمة اإلسالمية، يف قوة اإلسالم لصناعة احلضارة وح يف أزمة و
   4اإلنسانية لإلسالم. و

هرت فكرة صراع احلضارات أما يف هناية القرن العشرين، اشتد تعصب الغرب و ظ
ان كف 1992"اإلسالم كبديل" يف  هوفمانكتاب ، درسها  الغرب اإلسالم وبنية صراع 

الرجل  مؤلف كتاب "هناية التاريخ و على كتاب فرانسيس فوكوايما 5غري مباشر ارد

                                                 

  إرنست رينانErnest Renan  (1823-1892،) فرنسي، مفكر اهتم بتاريخ املسيحية، بيهود  فيلسوف
إسرائيل، ابإلسالم، ابللغة العربية وابلفلسفة اإلسالمية رغم عدم ثقافته للغة العربية. ُعرف مبوقف ظاهر لإلسالم 
خاصة يف ما خيص العلم و الفلسفة زاعما اضطهاد اإلسالم للفكر احلر، و إن صرح بشعوره بنوع من األسف 

( أن املستشرق الفرنسي زامن مجال الدين 320-311. يضيف بدوي يف موسوعته )ص بكونه غري مسلم
  األفغاين الذي رد عليه و جعله يعرتف بفكره ال إبصالحه الديين.

اإلسالم يف األلفية الثالثة، داينة يف صعود، تعريب عادل املعلم و يس إبراهيم، دار الشروق، ، هوفمانمراد   1
 .12، ص 2000القاهرة، 

 .25، ص 2004، الدار العربية للعلوم، بريوت، 1حسن موسى الصفار، كيف نقرأ اآلخر؟، ط:  2
صفوت مصطفى خليلوفيتش، اإلسالم والغرب، رؤية حممد أسد، ترمجة حممد ابشا بنيجوفيتش، ترمجة هدير أبو   3

 .3، ص 2007، دار السالم، القاهرة، 1النجاه، ط:
 .40، ص مرجع نفسه  4
 .172، ص 1998، دار الشروق، القاهرة، 1، الطريق إىل مكة، اسم املرتجم جمهول، ط:هوفمانفلفريد مراد   5
  فرانسيس فوكوايما Francis Fukuyama 
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املتفق  رئيس قسم التخطيط بوزارة اخلارجية األمريكية آنذاك وهو  و 1993 سنةاألخري"
صاحب كتاب  ،وصمويل هانتنجتون نظرايت املستشرق األمريكي برانرد لويسمع 

الداعي إىل وجوب هيمنة أسلوب احلياة األمريكية على اإلنسانية  1"صدام احلضارات"
 مجعاء.

حوار احلضارات، و ُعرفت أيضا  نظريةفكرة صراع احلضارات، ظهرت بعد تعثر 
مل يتفطن إليها  تدعو ظاهراي إىل العمومية، سلميةفكرة حضارية،  ،ظرية احلوار الدويلنب

نظرية اخللط بني دين " بكر بن عبد هللا أبو زيدكل املسلمني و مس اها بعد حتليلها الشيخ 
 ".غريه من األداين اإلسالم و

و قد تطورت عرب  2نظرية إىل سحب املسلمني عن إسالمهمهذه الهتدف  يف احلقيقة،
الم كاحلالج ــــــــــــــاملالحدة املنتسبني إىل اإلس  املنصفني للغالة والزمن على يد املستشرقني

  3غريهم. و بن عريب و
تربز جليا هذه النظرية يف إطار النظام العاملي اجلديد أي النظام االستعماري الغريب بوجه 

  4جديد ضد العامل اجلنويب وعلى رأسه الدول اإلسالمية.
به األمم املتحدة الش مضلة/استعماري بوجه آخر و غطاءقدمي،  -هو نظام دويل جديد

أقالم متعددة كاملستشرق الفرنسي روجيه  على أشكال خمتلفة ومببادرات و 5،قانونية
الذي اعتنق اإلسالم مث دعا إىل دين جديد ميزج اإلسالم   Roger Garaudyجارودي

                                                 

  برانرد لويسBernard Lewis           

  صمويل هانتنجتون Samuel Huttington    
 .148، ص )م س(، الطريق إىل مكة، هوفمانفلفريد مراد   1
    مبعىنuniversalité  
، دار ابن اجلوزي 1بكر بن عبد هللا أبو زيد، اإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األداين، ط:  2

 .11، ص 2006ودار ألفا، القاهرة، 
 .13، 12، ص مرجع نفسه  3
 .20، ص مرجع نفسه  4
، مركز 1السياسة الغربية جتاه العرب و املسلمني، ط:  مؤسسات اإلستشراق وعبد هللا يوسف سهر حممد،    5

 .66، ص 2001اإلمارات  للدراسات و البحوث  اإلسرتاتيجية، أبو ظيب، 
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اإلبراهيمية يف إطار توليه مؤمتر قرطبة الشيوعية، و إىل احلوار الدويل للوحدة  والنصرانية و
 1987.1سنة 

 
اخلطاب  واخلطاب املعريف الفلسفي بني  اخلطاب االستشراقياملطلب الرابع: 

 السياسي االسرتاتيجي
 الفلسفة و الفكر العريب اإلسالميأما فلسفيا و بعد قراءة ما كتبه هبادي، أستاذ  

 إىلاخلطاب املعريف الفلسفي تطور من  اخلطاب االستشراقيبوهران، ميكن القول أن 
  .اخلطاب السياسي االسرتاتيجي

"إن تفكيك اخلطاب  :تشراقي قائالاالس حُيلل الباحث اجلزائري اخلطاب
حضوره  القوة، و أتليفه بني املعرفة و الكشف عن كيفية اشتغاله، و االستشراقي و

خالل الكشف عن آلية التوجيهي يف اخلطاب االسرتاتيجي الغريب، من  املنهجي و
إنتاج اخلطاب عند كبار االسرتاتيجيني، واخلرباء الغربيني املختصني يف العامل  التفكري و

العريب اإلسالمي، ميثل أحد أسس الوعي التارخيي العريب، الذي ميكن أن يكون بداية 
 لتأسيس أنثروبولوجية الغرب يف الثقافة العربية اإلسالمية املعاصرة، من أجل بناء

  2اسرتاتيجية ثقافية للمجتمع العريب."
اخلطاب املعريف الذي "أنتجته الثقافة الغربية أثناء إعادة تشكلها و انتظامها  إن

 ي وـــــــامل اإلسالمـــذلك ألن املستشرقني اعتقدوا "أن دراسة الع 3يف نسق فلسفي وضعي"،
اآلخر، املعرفة اليت اقرتنت  و الشرق هو الطريق املؤدي إىل املعرفة الشاملة، معرفة الذات

 4اليوم ابلدراسات اإلسرتاتيجية."

                                                 
 .17، ص )م س(بكر بن عبد هللا أبو زيد، اإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األداين،   1
 .15، ص 2008ة املنهج، دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران، منري هبادي، الفكر العريب، اإلستشراق و أسئل  2
، ص 2011، احتاد كتاب املغرب، فرع مراكش، مراكش،3منري هبادي، اإلستشراق و العوملة الثقافية، ط :  3

11. 
 .126، ص )م س(منري هبادي، الفكر العريب، اإلستشراق و أسئلة املنهج،   4
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 Montgomery مونتجمري واتللربيطاين يدرك املستشرقون ابلنسبة يف اخلتام، 
Watt مل امتاما قوة اإلسالم الذاتية و يتخوفون من عودته كقوة سياسية عظمى يف الع

 1من جديد.
 

 و ضرورة مواجهته مذهب فكري معاصركاإلستشراق  انفراد املطلب اخلامس: 
بكلية الدعوة ابملدينة املنورة تصنيف  َيصُعب ابلنسبة للمختص يف اإلستشراق

البهائية أو غريها رغم رؤية  اإلستشراق ضمن املذاهب الفكرية املعاصرة كاملاسونية و
 معظم املسلمني له كوسيلة من وسائل الغزو الفكري. 

شراق ميكن أن يشكل تيارًا فكراًي يف مجيع جماالت احلقيقة ملطبقاين أن "اإلست
يف  يف السياسة و يف االجتماع و احلياة يف العقيدة و يف اللغة و يف التاريخ و

ر ــــــــــة الفكــــملواجهة اإلستشراق، ينصح مطبقاين بدراسته من خالل دراس 2االقتصاد".
نشر  ية وــــاملؤمترات اإلستشراق الفعلية يف الندوات ومشاركة العلماء املسلمني  و غريبــــــــــــال

البحوث ابللغات األوروبية املختلفة، يف ظل مؤسسات إسالمية ذات  ب وـالكت
 قد يف الثمانينات عميد كلية أصول الدين ابألزهر قبله يف حني كان 3إمكانيات كبرية،

 4إىل أمهية احلوار مع املستشرقني املعتدلني. ادع
 
 
 

                                                 

   املاضي على لسان السباعي.من بني أخطر املستشرقني للقرن 
، 8اإلستعمار، ط: -اإلستشراق -عبد الرمحان حسن حنبكة امليداين، أجنحة املكر الثالثة و خوافيها التبشري  1

 .165، ص 2000دار القلم، دمشق، 
. 18مازن صالح مطبقاين، االستشراق ومكانته بني املذاهب الفكرية املعاصرة ، ص   2

http://www.islamhouse.com/ip/343618 
                http://www.islamhouse.com/ip/343618.    39مازن صالح مطبقاين، االستشراق، ص   3
 . 1987، دار التوفيق النموذجية، القاهرة، 1حممود محدي زقزوق، اإلسالم يف تصورات الغرب، ط:  4

http://www.islamhouse.com/ip/343618
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 النتائجو  الفرضيات: بني ادساملبحث الس
 

اآلايت القرآنية  حتليل ترمجة معىن يف خضم تقملدراسة املوضوع و اإلشكالية، 
 ثالثة ضمنيا ضعوَ ب دوات اللسانية لنظرية حتليل اخلطاباملختارة للبحث يف إطار األ

، جدول على شكل منها كل واحدةبتقومي   قوم من خالل هذا املبحثأو س فرضيات،
من   )بياانت النفي( و مُي كُنين و ما ينفي احتمايل أو بياانت اإلثبات جيمع األدلة

، احلياة بريك ملعاين القرآن الكرميجاك اخلطاب الطيب يف ترمجة استنتاج مدى مصداقية 
 جد:أللتذكري، لكل فرضية احتمال واحد وارد، ف .منوذجا

 : ابتعد فيها جاك بريك عن املعىن. 1الفرضية 
 : اقرتب فيها جاك بريك من املعىن.  2 الفرضية
 : كان جاك بريك وفيا للمعىن فيها.3 الفرضية
أو بياانت اإلثبات  األدلةع رف أُ للعلم أيضا، ذلك على كل الفصول.  قد طب قتل

ه و ــــبه خالل البحث كل رجوع إىل التحليل اللساين الذي قمتابلنسبة لكل فرضية ابل
 بتقدمي كل رصيد حتليلي خَيدم الفرضية.

 
 :املطلب األول

 : ابتعد جاك بريك عن املعىن. 1 الفرضية 
1بياانت النفي للفرضية  1بياانت اإلثبات للفرضية     

انعدام التطابق بني اهلداية )من تفسري الشيخ أيب  ال توجد
اآلية الكرمية بكر جابر اجلزائري( و املقصدية  يف 

 من سورة البقرة و ترمجة معناها عند جاك بريك. 96
انعدام التطابق بني اهلداية و املقصدية يف اآلية  ال توجد

  .من سورة آل عمران و ترمجة معناها 27الكرمية 
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انعدم التطابق بني اهلداية )من تفسري الشيخ أيب بكر جابر اجلزائري( و املقصدية 
 املستشرق الفرنسيابتعد و ترمجة معنامها عند جاك بريك و ابلتايل فقد يف آيتني كرميتني 

 آية كرمية. 18 يف آيتني من بني عن املعىن
 

 :املطلب الثاين
 : اقرتب جاك بريك من املعىن.2الفرضية 

2بياانت النفي للفرضية    2بياانت اإلثبات للفرضية   
الشيخ أيب تطابق متوسط بني اهلداية )من تفسري  ال توجد

 29بكر جابر اجلزائري( و املقصدية يف اآلية الكرمية 
 من سورة األنعام ترمجة معناها عند جاك بريك.

تطابق متوسط بني اهلداية )من تفسري     الشيخ   ال توجد
أيب بكر جابر اجلزائري( و املقصدية يف اآلية الكرمية 

 من سورة احلج و ترمجة معناها عند جاك بريك. 66
 

كان التطابق بني اهلداية )من تفسري الشيخ أيب بكر جابر اجلزائري( و املقصدية 
 املستشرق املرتجم قرتبامتوسطا يف آيتني كرميتني و ترمجة معنامها عند بريك و ابلتايل فقد 

 آية كرمية. 18يف آيتني من بني  ن املعىنم
 

 :املطلب الثالث
 : كان جاك بريك وفيا للمعىن.3الفرضية 

3بياانت النفي للفرضية       3بياانت اإلثبات للفرضية   
 تطابق نوع اخلطاب القرآين مع نوع خطاب الرتمجة. ال توجد
توافق التسلسل املوضوعي القرآين مع التسلسل  ال توجد

 خطاب الرتمجة.يف املوضوعي 
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 خطاب الرتمجة.الفرضية يف منطقية  ال توجد
كل مقاييسه يف كال ب نسبو تطابق بيان ايك  ال توجد

 اخلطابني.
 يف كال اخلطابني.توافق وظائف االتصال  ال توجد
قل السيميائي الداليل )مع أغلبية تطابق احل  ال توجد

خطاب الرتمجة مع األفعال الفعلية و التصرحيية( يف 
 ر ـــــــــــع، األمـــــــــــذي يطبعه التشريــــــطاب القرآين الــــــــاخل
النهي، اإلخبار ابملاضي )الَقصص( و ابلغيب، و 

 الرتغيب و الرتهيب.
تطابق اخلطط اخلطابية اإلقناعية و اإلقرارية الشرعية  ال توجد

خطاب الرتمجة مع اخلطاب القرآين الذي يطبعه يف 
التشريع، األمر و النهي، اإلخبار ابملاضي 

 )الَقصص( و ابلغيب، الرتغيب و الرتهيب.
فق اهلداية )من تفسري الشيخ أيب بكر جابر توا ال توجد

اجلزائري( و اخلطة اخلطابية ابلنسبة لكل اآلايت 
 الكرمية.

توافق اهلداية )من تفسري الشيخ أيب بكر جابر  ال توجد
 ل اآلايت الكرمية.اجلزائري( و املقصدية ابلنسبة جلُ 

 
حتقق التطابق بني اهلداية )من تفسري الشيخ أيب بكر جابر اجلزائري( و املقصدية 

آية كرمية و ترمجة معناها عند جاك بريك و بذلك فقد كان املستشرق الفرنسي   14 يف 
 ية كرمية.آ 18آية من بني  14وفيا للمعىن يف 
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رتمجني ملعاين القرآن بريك بني الصابوين و املستشرقني الفرنسيني امل :املطلب الرابع
 .الكرمي

املبحث الرابع لألمر يف  بتبعد ما تعج  نصف جاك بريك حىت أُ لألمانة للعلمية و 
امش الذي كان ــــــــــــــــــــــكتابه لقراءة اهل  تملقصدية" من الفصل الرابع، راجع"بني اهلداية و ا

 :خيطه
  .مبثابة مقدمة هلاسورة قرآنية، فيكون معىن دائما يف كل بداية ترمجة  .1
 ما احتاج األمر ابلنسبة إليه.كل    آية كرمية أو أكثر،معىن و أحياان بعد ترمجة  .2

ليلها اآلايت األربع السابق حتمعىن ه هو عدم وجود أي هامش ُمضاف لرتمجة تما الحظ 
   .2و الفرضية  1يف الفرضية 

 
املستشرق  اقرتب /ابتعد اليتأن التفسري التايل يُعلل هذه احلاالت األربع  ترأي
 :فيها ن املعىنمالفرنسي 

: جامع هي الكتب التالية أيب بكر جابر اجلزائري لتفسري القرآن الكرمي 1مراجع -1
لي ـــــــــــــــــر الطربي، تفسري اجلاللني احملــــــــــــالبن جري رميــــــــــالبيان يف تفسري القرآن الك

 و السيوطي، تفسري املراغي، تيسري الكرمي الرمحن لعبد الرمحن بن انصر السعدي. 
الزخمشري  الطربي، القامسي، استعمل جاك بريك يف عمله تفسري ابن عاشور، بينما -2

 يف استشاراتالرازي  تفسري األلوسي، و بدون انقطاع مستمرة يف إطار قراءة
و تفسري حممد عزت دروازى، سيد قطب، الصابوين، الشعراوي،  متواصلة

كما استعان بصديقه املستشرق   مضبوطة استشارات يف إطارالشنقيطي و الثعاليب 
و ابملرتجم إىل الفرنسية ملعاين القرآن الكرمي اجلزائري الشيخ  Blachère بالشري

 بق. سمحزة أبو بكر عميد مسجد ابريس األ

                                                 

بكر جابر اجلزائري، أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري و هبامشه هنر اخلري على أيسر التفاسري،  أبو 1
 .7، ص2002الطبعة األوىل اجلديدة، مكتبة العلوم و احلكم، املدينة املنورة، 
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للواعظ ابملسجد لني و األسبقية العلمية تكون جُ العلمي للرَ اختالف املسار  -3
 الشيخ أيب بكر جابر اجلزائري. النبوي الشريف

 
جاك بريك متام التوفيق يف ترمجة معىن اآلايت الكرمية األربع، علما ابلتايل، مل يُوفق 

األصل  املفكر األمريكي ذو ،شهد له ابألمانة العلمية و اإلنصاف لإلسالم و للعربأن يَ 
( الذي كشف خبااي الظاهرة اإلستشراقية يف  2003-1935الفلسطيين إدوارد سعيد )

 كتابه الشهري ابللغة اإلجنليزية "اإلستشراق، الشرق املصطنع من طرف الغرب". 
  Maxime Rodinson مثل ماكسيم رودانسون  ،نفسه 1فيصفه ابملستشرق الذي أخرج

اإليديولوجي املعتاد لإلستشراق، و بذلك كان  ، من اإلطارRoger Owenو روجي أُوان
 Rogerو روجي أرانلداز  Yves Lacosteرين أيف الكوصتمع مستشرَقني آخَ 

Hernandez من ترك فيهم بصمته الفكرية لويس ماسنيونLouis Massignon  رمز ،
 2.تطور اإلستشراق الفرنسي

أو املتعمدة يف  إىل األخطاء الربيئة Maurice Bucaille3يشري موريس بيكاي
 4الرتمجات املتعددة إىل اللغة الفرنسية ملعاين القرآن الكرمي و إن تدخل الفاتيكان

 . 1970لتصحيح ظلم الغرب املسيحي يف حق اإلسالم عام 
الذي استند إليه بريك يف عمله و إن كان  و Blachère 5 فيقول مثال عن رجييس بالشري

أنه أخطأ إبضافة عنوان "واجبات احلرب املقدسة أو اجلهاد  ،من أشهر املرتمجني
obligations de la guerre sainte ال وجود له يف كتاب هللا عز و جل، قبل آايت  "

                                                 
1 Edward, S. (1980), L’orientalisme, l’orient créé par l’occident, Paris, Seuil, p.  
352.  
2 Idem., p. 297. 
3 Bucaille, M. (1976), La Bible, Le Coran et la science, Paris, Seghers, p. 115.  
4 Idem., p. 116.  
5 Idem., p. 118.  
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ه يف ترمجته سنة ءإعطا Blachère تدعو للجهاد دون الطابع الذي حياول بالشري
1966 . 

قوم بسرد أهم أمساء أترمجة إىل الفرنسية و س 170للعلم، توجد أكثر من 
 1:إىل هذه اللغة، و الذين ينقسمون إىل قسمنياملرتمجني 

ترمجة املسلمني لفائدة املؤمنني و اجلمهور الواسع أو املثقف املهتم ابألدب الديين،  .1
( 1995-1912، الشيخ محزة أبو بكر )1959( يف 2002-1908حممد محيد هللا )

 . 1979يف 
من  2008أحدثهم يف  من بني مث  2001ل يف اف من جاء بعدهم، مالك شباضيُ 

ة ـــــــــــــــو أخريا يف نسخة إلكرتونية من مؤسسة صخر للربامج املعلوماتي طرف سامي الديب
 .أخرى يف نسخ إلكرتونيةي و قرصها املضغوط يف عمل تهااليت استعمل و
-Régis Blachère (1900 رجييس بالشري: يني من القرن العشرينترمجة الفرنس .2

Denise Masson(1901-1994 ) ، دونيز ماسون 1966مث  1950( يف 1973
،  Monteil ، مونيتChouraqui شوراكي، 1979يف  Grojean، كروجون1967يف 

 .  Jacqueline Chaby، جاكلني شايب René Khouamروين خوام
بكلية  2رسختاما للمطلب، جيب القول على لسان حممد علي الصابوين املد  

الشريعة و الدراسات اإلسالمية مبكة املكرمة، أن الرتمجة احلقيقية هي الرتمجة التفسريية، 
 املعنوية و اليت هي ترمجة ملعاين القرآن أو ترمجة لتفسريه و هي اجلائزة بشروطها.

 
 
 

                                                 
1Goudjil, B. (2006), Les choix léxicosémantiques dans la traduction berquienne du 
Coran,  Mémoire de magistère en sciences du langage, ILE Oran, pp. 42-43. 

  ِبتفاصيل أخرى يف إطار الفصل األول. تُ ئج 
 .213ص، 2002حممد علي الصابوين، التبيان يف علوم القرآن، املكتبة العصرية، بريوت،  2
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 خالصة الفصل الرابع
 

اجلزائري( و املقصدية جتلى التطابق بني اهلداية )من تفسري الشيخ أيب بكر جابر  
القول أن املستشرق  ابلتايل، ميكنين آية كرمية و ترمجة معناها عند جاك بريك و 14يف  

حتقق ستنتج أمن املدونة و بذلك  %77 عادل نسبياالفرنسي  كان وفيا للمعىن يف ما ي
 .اخلطاب الطيب يف ترمجة جاك بريك ملعاين القرآن الكرمي، احلياة منوذجامصداقية 

بني املاضي و احلــــــــــــاضــــــــــــــــر اهية اخلطاب اإلســتشراقي ـــــــــــمدرس املبحث اخلامس 
ذي  اإلستشراق اجلديد واإلستشراق الكالسيكي  و املستقبل ليكشف الفرق بني

  ضرورة مواجهتهإىل  دعاو  اخلطاب السياسي االسرتاتيجي واخلطاب املعريف الفلسفي 
 يشكل خطرا ابلنسبة لألمة اإلسالمية. فكريتيار ك
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البحث لدى  نظام و يف طاقة تتعجب ،ستشــــراقيف عامل اإل حبثيكاد ال ينتهي 
دوي و ال  ـــــــــــأجيال املستشرقني عرب أورواب و أمريكا، جهود جسام مل تسعها موسوعة ب

دة، ه، بلغات أوروبية متعدتاملعرفة للحضارة اإلنسانية أنتجحجم ضخم من ؛ كتب أخرى
يزيد  ذلك فيه البعض من احلضارة اإلسالمية، كان فر  املئات من املستشرقني و إن ح  

بقى أحىت حبثا مبتكرا مبوضوع مفهوم احلياة طبيا يف اخلطاب القرآين  تأردف يمن محاس
ع مل ق إىل موضو تطر  أو  هــهبديهتدي أ ه وـه يف معانيتفق  أ، يف رحاب كالم هللا تعاىل

 .ابللغتني و املراجع يف املصادر هتيدرسه مستشرق من قبل حسب ما كشف
 

إىل البحث  تبصدد دراسة خطاب مستشرق اهتم ابلقرآنيات، أضف مبا أنين
س ت اإلستشراق ر  د  ، اللساين احملض، عدة مباحث )و مطالب( متصلة ابلفصول األربع

 يلي:كما و هي   املنهج الوصفي و املقارن  غلب عليها غري لسانية،من عدة زوااي، 

الفصل  — حاجة الدعوة ة وــصعوبة املهمترمجات معاين القرآن الكرمي بني  .1
 .فراسة اخلطاب() األول

الفصل الثاين )اخلطاب القرآين  —اخلطاب اإلستشراقي لظ القرآين يف اخلطاب .2
 .(بني بريك و ايكوبسن

الفصل الثالث )املدلول  —املنهج اإلستشراقي و املنهج اإلسالميبني  اتـالقرآني .3
 .(بني الظاهر و املضمر

الفصل الرابع  —املستقبلاضي و احلاضر و ــبني امل ماهية اخلطاب اإلســتشراقي .4
 (.)بني التحليل و النتائج
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ستشراق القدمي و اجلديد و عالقته من خالل هذه األحباث، دراسة اإل تحاول
ستشراقية املهتمة خاصة برتمجة احلركة اإل ت  الكرمي و ابإلسالم و املسلمني. حللابلقرآن 

ا ــــــــــــــــ، أسلواب و منهجيا، ثقافياخلطاب اإلستشراقي فيها تطور ت  معاين القرآن الكرمي ، بي ن
 املنهج البريكي، املنهج اجلديد، نسبة إىل ر  ظه  ، أل  و سياسيا، فكراي و فلسفيا و معرفيا

  املستشرق الفرنسي جاك بريك.
 و اجليوسراتيجية خلطورة خلفياته الفكريةاملعاصر  االستشراقضرورة مواجهة  ت  كما بي ن
عالقته   والقرآينأيضا ماهية اخلطاب  باحث الغري لسانية، شرحت  ل هذه املمن خال

 علم الكالم.بعقيدة اإلسالمية و ابلفلسفة و ابللغة العربية، ابل
 

مصداقية اخلطاب ، متمثال يف إشكالية املوضوع: واحد صوب أعيينكان هدف 
دراسة و حتليل  كان علي  ف  ،، احلياة منوذجاالطيب يف ترمجة بريك ملعاين القرآن الكرمي

آية   18خطاب الرتمجة أي ما كتبه بريك حينما درس و ترجم معىن كل آية قرأها و هي 
 ها يف املدونة( هلا عالقة مبفهوم احلياة طبيا. تكرمية )مجع

منطقيا، تتأرجح االحتماالت الواردة بني التوفيق، االبتعاد أو االقرتاب و تنوعت 
 املنوال عمليا. هذا فعال على

قارهبا ها ألسنيا، أل  ت  فقرة ابللغة الفرنسية، حلل 18هي جمموعة  يتنإن مدو 
 ما يلي: تفاستنتج، 18ت القرآنية الكرمية ابآلاي

 

 االستداليل من، القرآيناخلطاب الرتمجة على صيغة تنوع ع خطاب نو  ت   .1
 .بني النوعني أو أكثر بريك اإلبالغي و االيعازي و قد مجعإىل 

اخلطاب موافقة التسلسل املوضوعي يف املدونة للتسلسل املوضوعي يف  .2
 من العموم إىل اخلصوص. من اجململ إىل املفصل وأي  القرآين،

 .تاآلاي يناخالل عملية ترمجة بريك ملع أو بياانت اإلثباتمنطقية األدلة  .3
مطابقة بيان ايكوبسن لالتصال يف املدونة )ابللغة الفرنسية( مع بيان  .4

 .18الايكوبسن لالتصال احمللل لآلايت القرآنية الكرمية 
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وظائف االتصال لالقرآين، لخطاب مناسبة وظائف االتصال يف املدونة ل .5
 .18ال يف اآلايت القرآنية الكرمية

 القرآين،لخطاب موافقة األبعاد املنطقية و البالغية و الضمنية يف املدونة ل .6
و ما  "لفظ اجلاللة"و ما حوهلا،  "احلياة"خدمت نفس احملور الداليل 

حوله يف ضوء تفسري الشيخ أيب بكر جابر اجلزائري لآلايت القرآنية 
 .18الاملختارة الكرمية 

يف إطار حقل معجمي داليل  يف املدونة(موضوعية اخلطط اخلطابية ) .7
موافقة بريك يف ترمجته املعنوية  ابلتايل و تطبعه األفعال الفعلية و التصرحيية

ابملـــاضي  التشريع )األمر و النهي(، اإلخبار الذي مييزه القرآينلخطاب ل
 و ابلغيب، الرتغيب و الرتهيب.

املنقولة دون تصرف من تفسري الشيخ -توافق كبري بني اهلداية )املستمدة .8
اخلطة اخلطابية ( و 18الالقرآنية الكرمية أيب بكر جابر اجلزائري لآلايت 

 الرتمجة.يف خطاب 
فانعدام ابلنسبة آليتني، و توسط  التطابق بني اهلداية و املقصدية؛ تباين .9

بعبارة أخرى،  ، وآية كرمية 14ل ابلنسبة ابلنسبة آليتني، و تطابق جلي
 آية كرمية. 14ق يف ابتعد املستشرق يف آيتني و اقرتب يف آيتني و و ف  

 
بريك ملعاين مصداقية اخلطاب الطيب يف ترمجة استنتاج حتقق  يل، ميكنيناابلت

 من املدونة. %77 ، يف ما يعادل نسبيا، احلياة منوذجاالقرآن الكرمي
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 :أفاق البحث يف تصور يف األخري، ميكنين
 

  مصداقية اخلطاب : موازية شكاليةإب ملعاين القرآن الكرميجاك بريك  ترمجةحتليل
 .منوذجا املوت ،الطيب يف ترمجة بريك ملعاين القرآن الكرمي

 

   عاين القرآن الكرميبريك مل ترمجة " يفاملوت"و  "اةـ"احليم قارن ملفهوميحتليل. 

 

 ابلنسبة للعقل جدا غامض الغيب النفسي، ال عضو و مل نفس الرتمجة،يف إطار  دراسة
)الروح، الضمري، الفؤاد،  الغيب النفسيماهية التالية:  شكاليةإلاب، الغريب

  . ترمجة بريك ملعاين القرآن الكرمي الفطرة أو الغريزة، النفس، اهلوى( يف

 

  إىل  ملعاين القرآن الكرميفرنسية معروفة  آخر أو مستشرقة مستشرق ترمجةحتليل
 /املستشرقمصداقية اخلطاب الطيب يف ترمجة  :شكاليةنفس اإل، بالفرنسية

 ، احلياة منوذجا.ملعاين القرآن الكرمي ةاملستشرق

 

   أوروبية أخرى، اإلجنليزية  ةإىل لغ القرآن الكرميملعاين مستشرق آخر  ترمجةحتليل
 .شكاليةاإل نفسيف إطار طبيا، و مقارنته برتمجة بريك  "احلياة" ملفهوم مثال،

 
  و التحقق إذا  بريكدراسة مواضيع أخرى و بنفس املنهجية يف إطار كتاب جاك

 من مصداقية ترمجته ملعىن القرآن الكرمي أبكمله و وفائه لكالم هللا عز و جل.



 
 
 
 

 الــــــــــمدونـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 ة ـــــــــــــــــــــــدونـــــــــــامل

 

 18جمموعة ترمجات إىل اللغة الفرنسية ملعىن  و هي ،اتصفح 9 من املدونة تتكون
ال ـــــمستق ابللغة الفرنسية(ا )ـــــــــــــــــــملفوظ 18ايل فهي عبارة عن ـــــــو ابلت بريكعند آايت كرمية 

 و مرتبطا إبشكالية حبثنا.
، و ما رقم اآلية الكرميةو  السورة حالة، نذكر يف اإل18تسبقها اآلايت القرآنية 

 املستشرق. من كتابيقابلها من نص ابللغة الفرنسية يف الصفحة املناسبة 
 
 

1  

Comment opposez-vous un déni à Dieu, quand une fois morts Il vous a 
fait vivre, et puis vous fera mourir, et puis encore vivre, et puis que vous 
Lui serez ramenés ?2  

 
                                                      

 .82 اآلية سورة البقرة،   1
2 La vache, 28.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique, Paris, Sindbad, p. 29. 
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1
 

Ceux qui achètent la vie d’ici-bas au prix de la vie dernière, point ne sera 
sur eux  allégé le tourment, pas plus qu’ils ne seront secourus.2 

 

3
 

…et vraiment tu les trouves, plus que personne, cramponnés à la vie, plus 
que les associants. Tel d’entre eux souhaite se prolonger mille ans ; mais la 
longévité ne l’éloignerait pas du tourment. 

-Dieu est Clairvoyant sur leurs agissements…4 

 

                                                      
 .86 اآلية سورة البقرة،  1

2 La vache, 86.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique, Paris, Sindbad, p. 37. 

 
 .96 اآلية سورة البقرة،  3

4 La vache, 96.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique, Paris, Sindbad, p. 38.  
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1
 

Tu fais entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit : Tu fais sortir le 
vivant du mort et le mort du vivant ; Tu fais attribution à qui Tu veux sans 
compter ».2 

 

3
 

Alors, qu’ils combattent sur le chemin de Dieu, ceux qui achètent la vie 
dernière au prix de celle d’ici-bas ! Car combattre sur le chemin de Dieu, 
c’est obtenir ou mort ou victoire : dans les deux cas Nous lui vaudrons un 
salaire magnifique.4  
 

                                                      
 .27 اآليةسورة آل عمران،   1

2 La famille de ‘Imrân, 27.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique, Paris, Sindbad, p. 73. 

 .74 اآلية النساء،سورة   3
4 Les femmes, 74. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique, Paris, Sindbad, p. 106. 
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1
 

ils rediraient : « Il n’y a que ceci : notre vie d’ici-bas. Nous ne serons 
ressuscités ».2 

 

 

3
 

Vous qui croyez, qu’aviez-vous, quand il vous fut dit de vous mobiliser sur 
le chemin de Dieu, à traîner sur place ? 

Etait-ce par contentement de la vie d’ici-bas, de préférence à la vie 
dernière ? Mais la jouissance de la vie d’ici-bas, par rapport à la vie 
dernière, est si peu de chose !4  

  

                                                      
 .29 اآلية األنعام، سورة  1

2 Les troupeaux, 29.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique, Paris, Sindbad, p. 144. 

 .38 اآلية التوبة، سورة 3   
4 Le repentir ou la dénonciation, 38.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique, Paris, Sindbad, p. 203. 
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1
 

qui effectue l’œuvre salutaire, fût-il mâle ou femelle, s’il est croyant, Nous 
lui ferons vivre une vie bonne : oh ! Nous les rétribuerons d’un salaire plus 
beau que ce qu’ils faisaient…2 

 

 

3
 

Alors Nous t’aurions fait goûter double (supplice) en cette vie, et double 
dans la mort, sans espoir de trouver contre Nous de secourant4 

 

                                                      
 .97 اآلية النحل، سورة 1

2 Les abeilles, 97.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique, Paris, Sindbad, pp. 288-289.  

 .75 اآليةاإلسراء،  سورة 3
4 Le trajet nocturne ou les fils d’Israël, 75. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique, Paris, Sindbad, p. 302.  



 ـــــــــــدونــــــــــــةامل

 

302 

 

1
 

  -C’est Lui qui vous a fait vivre, et puis vous fera mourir, et enfin vous fera 
revivre 

  -Mais l’homme est plein d’ingratitude…2 

 

3
 

il n’y a que notre vie d’ici-bas : mourir comme nous vivons ; être 
ressuscités, que non pas !4 

 

1
 

                                                      
 .66 اآليةاحلج،  سورة  1

2 Le pèlerinage, 66.      
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique, Paris, Sindbad, p. 359. 

 .37 اآليةاملؤمنون،  سورة 3
4 Les croyants, 37.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique, Paris, Sindbad, p. 364. 
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Il fait sortir le vivant du mort, Il fait sortir le mort du vivant, Il fait vivre la 
terre après sa mort : ainsi vous  fera-t-on sortir.2 

 

3
 

ainsi donc, suis la trace de la miséricorde de Dieu, comme Il fait vivre la 
terre après sa mort : Celui-là fait assurément revivre les morts. 

-Dieu est Omnipotent.4 

 

5
 

il Nous applique une semblance, il oublie d’avoir été créé, disant : « Qui 
fera vivre des os une fois désagrégés ? »1 

                                                                                                                                                        
 . 19 اآليةالروم،  سورة  1

2 Rome, 19.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique, Paris, Sindbad, p. 433. 

 
 . 50 اآلية الروم، سورة  3

4 Rome, 50.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique, Paris, Sindbad, p. 437. 

 .78 اآليةيس،  سورة  5
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2
 

ils disent : « Seigneur, Tu nous a fait vivre deux fois, et deux fois mourir. 
Nous confessons nos fautes. Y a-t-il un chemin pour sortir ? »3 

 

4
 

Ils disent aussi : « Nous n’avons à nous que cette vie d’ici-bas, pour vivre et 
mourir. Seul le temps nous anéantit ». Mais de cela ils n’ont aucune 
science : ils se bornent à conjecturer  5  

 

                                                                                                                                                        
1 Yâsîn, 78. 
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique, Paris, Sindbad, p. 476. 

 .11 اآلية غافر، سورة  2
3 Le croyant ou  l’indulgent, 11.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique, Paris, Sindbad, p. 504. 

 .24 اآليةاجلاثية،   4
5 Assise sur les talons, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique, Paris, Sindbad, p. 542. 
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1
 

Lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l’épreuve : qui d’entre 
vous serait mieux-agissant ?...  

-Il est le Tout-Puissant, le Tout pardon.2 

 

3
 

- … « Si j’avais, dira-t-il, fait avance en vue de ma vie ! »4 

 

 

                                                      
 .2 اآلية امللك، سورة1

2 La royauté, 2.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique, Paris, Sindbad, pp. 623-624. 

 .24 اآلية لفجر،ا سورة  3
4 L’aube, 24.  
Berque, J. (1990), Le Coran, Essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude 
exégétique, Paris, Sindbad, p. 679.  
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 املصادر و املراجع ابللغة العربية
 

 

 على هامش مع  مصحف التجويد، تفسري و بيان كلمات القرآن :القرآن الكرمي
، دار املعرفة، دمشق، 3ط:  اضيع القرآن برواية ورش عن انفع،فهرس مو 
 .ه1425

  دار الكتاب  ،1ط:  حفص، برواية ،تفسري اجلاللني هبامشهو القرآن الكرمي
 .1984العريب، بريوت، 

 

 .Iعـــــــــــــــــــراجــــــــــــو امل رادصـــــــــــــــــــــــــــــــــاملـــــــــــــ 
.I1كـــــــــــــــــتـــــــــــب التــــفـــــــاسيـــــــــر.: 

هبامشه هنر اخلري ، أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري و أبو بكر جابر اجلزائري .1
على أيسر التفاسري، مكتبة العلوم و احلكم، املدينة املنورة، الطبعة األوىل اجلديدة، 

2002. 
، القواعد احلسان املتعلقة بتفسري عبد الرمحان بن انصر بن عبد هللا السعدي .2

 هـ. 1421، دار ابن اجلوزي، الدمام، 2القرآن، ط 
)ت  الشافعي أبو بكر السيوطيدين عبد الرمحان أبو الفضل جالل ال .3
 .، دار الكتب العلمية، بريوت، سنة جمهولة1تقان يف علوم القرآن، مج: اإل (،911
 .2002املكتبة العصرية، بريوت،  ، التبيان يف علوم القرآن،حممد علي الصابوين .4
 

.I2 .ةـــيــــــــــــربــــــــــــــعــــــال الـــــكـــــــــــــــــتـــــــــــب: 
، مشروعك اخلاص مع القرآن، أم القرى للرتمجة والنشر والتوزيع، إبراهيم الديب .5

 .2005بلد جمهول، 
 . 1986، دار الفرقان، عمان، 2، من بديع لغة التنزيل، ط: إبراهيم السامرائي .6
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القرآن، دراسة لشبهات املستشرقني و املبشرين حول  مصدر، إبراهيم عوض .7
 . 1997القاهرة،  ،مكتبة زهراء الشرق ،احملمديالوحي 

"، دار الطبع جمهولة، سنة 2، القرآن كتاب أحكمت آايته "أمحد حممد مجال .8
 الطبع جمهولة، بلد جمهول.

 .1995، دار اجليل، بريوت، 1، أروع ما قيل يف املوت، ط :إميل انصيف .9
التالوة واحلفـظ  ، ورتل القـرآن ترتـيال، وصااي وتـنبيهات يفأنس أمحد كزرون .10

دار نور املكتبات، جدة،  منهج تعليمي للمعاهد القرآنية، دار ابن حزم و -واملراجعـة، 
 .2002، 5بريوت، ط:

، املعجم املفصل يف علوم البالغة، البيان والبديع واملعاين، إنعام نوال عكاوي .11
 .1996، دار الكتب العلمية، بريوت، 2ط: 

اإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من ، بكر بن عبد هللا أبو زيد .12
 .2006دار ألفا، القاهرة،  ، دار ابن اجلوزي و1األداين، ط:

جمهول، سنة بلد ، امليسر يف علوم القرآن، قصر الكتاب، تقية عبد الفتاح .13
 .جمهولة
، مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية اإلسالمية، املنظمة التهامي نقرة .14
 .1985للرتبية و الثقافة و العلوم، اجلزء األول، تونس، العربية 
 .2000، مكتبة الصفا، القاهرة، 1، العقيدة الواسطية، ط:ابن تيمية .15
 .2003، الّنيب، دار صاحل تالنتيقيت، جباية، جربان خليل جربان .16
، 1، أسرار البالغة يف علم البيان، حتقيق د/ عبد احلميد هنداوي، ط:اجلرجاين .17

 .2001العلمية، بريوت، دار الكتب 
اإلرشادات و التنبيهات يف علم البالغة، تعليق إبراهيم مشس الدين،  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــ .18

 .2002بريوت،  ،1دار الكتب العلمية، ط:
، دار العلم للماليني، بريوت، 5، قاموس اإلعراب، ط:جرجس عيسى األمسر .19
1977. 
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، موفم األنيس للنشر، 3العربية، اجلزء ، اتريخ آداب اللغة جرجي زيدان .20
 .1994اجلزائر، 
، العقيدة الطحاوية، اعتىن هبا أبو زكراي أبو جعفر أمحد بن حممد الطحاوي .21

 .2001، مكتبة التوفيق، اجلزائر، 1حيىي سعيدي، ط:
دواعي الفتوحات اإلسالمية ودواعي ، مجيل عبد هللا حممد املصري .22

 .1991التوزيع، بريوت،  النشر و للطباعة و، دار القلم 1، ط:املستشرقني
، بيسان للنشر و التوزيع، بريوت، 1، حممد و اليهودية، ط: جورجي كنعان .23
1999. 
 ،مقاربة الكائن واملمكن يف القراءة العربية، القـراءة و احلداثـة ،حبيب مونسي .24

 .2000، دمشق، الكتاب العرب منشورات احتاد
، توترات اإلبداع الشعري، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .25
2001. 
فلسفة القراءة وإشكاليات املعىن، من املعيارية النقدية إىل  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .26

 .2002االنفتاح القرائي املتعدد، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، 
، جمد املؤسسة اجلامعية 3، مقدمة يف علم االستغراب، ط:حنفي حسن .27

 .2006للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، 
، دار 1الرقمي يف القرآن الكرمي، ط:، اإلعجاز العددي و حسني سليمان .28

 النهج، حلب، دون اتريخ.
، دار اإلمام مالك، 1، ماذا بعد املوت؟، ط:حسني بن عودة العوايشة .29
 .2006اجلزائر، 
، مؤسسة 1، سوسيولوجيا العامل العريب لدى جاك بريك، ط:حسن اجملاهيد .30

 .2012، مراكش، االتصالآفاق للدراسات و النشر و 
، الدار العربية للعلوم، بريوت، 1، كيف نقرأ اآلخر؟، ط:الصفارحسن موسى  .31
2004 . 



العربية ابللغة املراجع و املصادر  

 

310 
 

يف كتاابت املستشرق  ، العيوب املنهجيةعبدهللا الدريسخالد بن منصور بن  .32
 .2005، الرايض ،دار اْلُمحدِّثاملتعلقة ابلسنة النبوية،  شاخت
، املؤسسة العربية 1، اإلستشراق و الوعي السالب، ط:خريي منصور .33

 .2000للدراســـــات و النشر، بريوت، 
، 1، القيامة بني العلم والقرآن، دار احلرف العريب، ط:داوود سلمان السعدي .34

 .1997بريوت، 
اإلستشراق  االت و حبوت حولــ، مقدويــالسيد أيب احلسن علي احلسين الن   .35

بريوت، ، دار ابن كثري، دمشق، 1، إعداد سيد عبد املاجد الغوري، ط: و املستشرقني
2002. 
املستشرقون األملان، ترامجهم و ما أسهموا به يف  صالح الدين املنجد، .36

 .1978، اجلزء األول، دار الكتاب اجلديد، بريوت، 1الدراسات العربية، ط: 
، من أساليب التعبري القرآين، دراسة لغوية الزوبعي إمساعيلطالب حممد  .37

 .1996النهضة العربية، بريوت، ، دار 1وأسلوبية يف ضوء النص القرآين، ط:
 ، اإلنسان يف القرآن، هنضة مصر، القاهرة، سنة جمهولة.العقاد حممود عباس .38
 الفلسفة القرآنية، هنضة مصر، القاهرة، سنة جمهولة. ــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .39
املوت، ط: -احلياة-املرض-الروح، الصحة، آفاق عبد الباسط حممد السيد .40

 .2005، شركة مكتبة ألفا للتجارة و التوزيع، القاهرة، 3
، الغارة التنصريية على أصالة القرآن الكرمي، احملسن عبد حممد الراضي عبد .41

 .2000، املنورة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة
ات ـــــــ، املؤسسة العربية للدراس4ط:، موسوعة املستشرقني، الرمحان بدوي عبد .42

 .2003بريوت،  و النشر،
-، أجنحة املكر الثالثة و خوافيها التبشريعبد الرمحان حسن حنبكة امليداين .43

 .2000، دار القلم، دمشق، 8اإلستعمار، ط : -اإلستشراق



العربية ابللغة املراجع و املصادر  

 

311 
 

، دار النهضة العربية، 1، اإلسالم والتنمية البشرية، ط:عبد الرمحن عيسوي .44
 .1988بريوت، 
العددي للقرآن الكرمي، ديوان املطبوعات اجلامعية،  اإلعجاز، عبد الرزاق نوفل .45

 .1989، اجلزائر، 3ط:
 1959العلم احلديث، دار املعارف، مصر،  ، القرآن وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .46
املهمة لعامة األمة،  لّمة على الدروس، األحكام املعبد العزيز بن داود الفايز .47

، وكالة شؤون املطبوعات 2تقدمي وتعليق الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، ط:
والنشر بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، 

 .هـ1423
ن ، حتفة اإلخوان أبجوبة مهمة تتعلق أبركاعبد العزيز بن عبد هللا بن ابز .48

 .هـ 1425اإلعالن، الرايض،  ، مؤسسة اجلريسي للتوزيع و3اإلسالم، ط 
 .2003، علم البيان، دار النهضة العربية، بريوت، عبد العزيز عتيق .49
، اإلسالم و املسلمون يف إفريقية الشمالية، الرمحان خضر عبدالعليم  عبد .50

 .1986دراسة يف جغرافية انتشار اإلسالم، عامل املعرفة، جدة،  ، 1ط:
، 1و الدراسات اإلسالمية، ط: ، اإلستشراقعبد القهار داود عبد هللا العاين .51

 .2001دار الفرقان، عمان، 
تطور فهمه عند  ترمجات معاين القرآن الكرمي و، عبد هللا عباس الندوي .52

 .ه 1417الغرب، رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، 
، 6خالصة الكالم يف أركان اإلسالم، ط: أمحد الطيار،عبد هللا بن حممد بن  .53

 .2010الرايض، 
، منت املـقدمة األجرومية، دار أبو عبد هللا حممد بن حممد بن داود الصنهاجي .54

 .2006، اجلزائر 1اإلمام مالك، ط 

http://www.islamhouse.com/ip/388665


العربية ابللغة املراجع و املصادر  

 

312 
 

مؤسسات اإلستشراق و السياسة الغربية جتاه  ،عبد هللا يوسف سهر حممد .55
اإلسرتاتيجية، أبو ظيب، للدراسات و البحوث  ، مركز اإلمارات1العرب و املسلمني، ط:

2001.  
، يف رحاب اللغة العربية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، عبد اجلليل مراتض .56

 .سنة جمهولة
بنية اخلطاب الشعري، دراسة تشرحيية لقصيدة "أشجان  عبد امللك مراتض، .57

 .1991ميانية"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،
األدب اجلزائري القدمي )دراسة يف اجلذور(، دار هومة،  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .58
 .2000اجلزائر، 
السلطة، جمد،  العالقة، املفهوم، النص، اخلطاب و ،عبد الواسع احلمريي .59
 .2008 بريوت،
ن ـــاـــلة يف الفرق و األدي، املوسوعة املفصّ مصريــعبس حممد بن حسني ال أبو .60

، اجلزء الثاين، دار ابن حزم، 1و امللل و املذاهب و احلركات القدمية و املعاصرة، ط:
 .2011القاهرة، 
من منظور إسالمي، ألفا ، دليلك إىل االتصال الفعال عصام عبد العظيم أمحد .61

 .2001للنشر و التوزيع، الرايض، 
املستشرقون و مشكالت احلضارة، دار النهضة العربية، القاهرة، ، عفاف صربة .62
1985. 
 .2012 ، القاهرة،دار ابن اجلوزي ،1، ط:، خمتصر اتريخ التصوفعالء بكر .63
مصادر املعلومات عن اإلستشراق و املستشرقني،  علي بن إبراهيم النملة، .64

 .1993استقراء للمواقف، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرايض، 
اإلستشراق و الدراسات اإلستشراقية، مصادر اإلستشراق ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .65

 .1998التوبة، الرايض،  ، مكتبة1و املستشرقني و مصدريتهم، ط:



العربية ابللغة املراجع و املصادر  

 

313 
 

املستشرقون والتنصري ، دراسة للعالقة بني ظاهرتني، مع  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .66
  .1998الرايض، مكتبة التوبة، مناذج من املستشرقني املنصرين، 

التوزيع،  النفائس للنشر و، دار 13، ط:العقيدة يف هللا ،عمر سليمان األشقر .67
 . 2000عمان، 
قضااي طبية معاصرة، )كتاب مشرتك(، دراسات فقهية يف  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .68

 .2001دار النفائس للنشر و التوزيع، عمان،  ،، اجمللد األول1ط:
، دار النفائس، عمان، 12اليوم اآلخر، اجلنة والنار، ط:  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .69
2002. 
عالمات القيامة الكربى، ط :  ، اليوم اآلخر، القيامة الصغرى وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .70

 .2002، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، 14
و التاريخ اإلسالمي )القرون اإلسالمية األوىل(،  ، اإلستشراقفاروق عمر فوزي .71
 . 1998، األهلية للنشر و التوزيع، عمان، 1ط : 

 .2009، دار النفائس، عمان، 1، التفكري بطرق خمتلفة، ط:فهد خليل زايد .72
، علي إحسان شوكت، طرق البحث العلمي، املفاهيم فوزي عبد اخلالق .73

 .2007سكندرية، واملنهجيات، مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإل
، إرشاد القرآن والسنة إىل طريق املناظرة الدمشقي ابن القيم اجلوزية .74

وتصحيحها وبيان العلل املؤثرة )من كتاب بدائع الفوائد(، دراسة وحتقيق د/ أمين عبد 
 .1996، دار الفكر، دمشق، 2الرزاق الشوا، ط: 

و اإلجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي،  الستشراق، امازن صاحل مطبقاين .75
 .2011عامل األفكار، اجلزائر، 

، دار النهضة 1، فلسفة العلوم )قراءة عربية(، ط:ماهر عبد القادر، حممد علي .76
 .1997العربية، بريوت، 

دار التضامن ، 1، اإلسالم و مواجهة املذاهب اهلدامة، ط:حممد البهي .77
  .1981 مكتبة وهبة، القاهرة، ،للطباعة



العربية ابللغة املراجع و املصادر  

 

314 
 

، املركز الثقايف 2، لسانيات النص، مدخل إىل انسجام النص، ط:حممد خطايب .78
 .2006العريب، الدار البيضاء، 

، آاثر الفكر اإلستشراقي يف اجملتمعات اإلسالمية، حممد خليفة حسن أمحد .79
 .1997عني للدراسات و البحوث اإلنسانية و االجتماعية، القاهرة،  ،1ط:

، 1االستجابة الثقافية الغربية للتاريخ العريب اإلسالمي، ط: ،حممد الدعمي .80
 .2006مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 

، التبيان يف آداب محلة القرآن، حققه و قدم له ين بن شرف النوويحممد الد .81
 .2005، دار بن رجب، املنصورة، 1الشيخ مصطفى بن العدوي، ط:

يتحدثون عنه، دار  يعتنقون اإلسالم و ، مفكرون غربيونحممد الصاحل الصديق .82
 .2003هومة، اجلزائر، 

، املدارس اللسانية يف الرتاث العريب ويف الدراسات احلديثة، حممد الصغري بناين .83
 .2001، دار احلكمة، اجلزائر، 1ط:

واهب للنشر و ــــــــــــــــــدة، دار املــــــــاة السعيـــــــــــــــ، القرآن و احليأبو حممد عبد الرمحن .84
 .2011التوزيع، الرويبة، 

، ألفية بن مالك يف النحو والصرف، حممد بن عبد هللا بن مالك األندلسي .85
 .2007، دار اإلمام مالك، اجلزائر، 2ط: 

 ات وـالة املطبوعـــــــــــــــــ، وك7:ل السنة، طـــــــــ، اعتقاد أهحممد بن عبد هللا الوهييب .86
، رايضاإلرشاد، ال الدعوى و األوقاف و الشؤون اإلسالمية و البحث العلمي، وزارة

 .هـ 1432
 .1998، دار ابن حزم، بريوت، 1كتاب التوحيد، ط:  حممد عبد الوهاب، .87
، شرح صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، إعانة املستفيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .88
 .2007الرسالة انشرون، بريوت، ، ، اجلزء األول1كتاب التوحيد، ط:بشرح  

، دار اإلمام 2، ثالثة األصول و أدلتها و القواعد األربع، ط:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .89
  .2011مالك للكتاب، البليدة، 



العربية ابللغة املراجع و املصادر  

 

315 
 

يف علوم البالغة للخطيب القزويين، أحباث، اجلزائر،  اإليضاح، حممد فاضلي .90
2007. 
 .1985، يف فلسفة اللغة، دار النهضة العربية، بريوت، حممد فهمي زيدان .91
، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، دار اجليل، حممد فؤاد عبد الباقي .92

 .1945بريوت، 
ات، ـــطوطــحتقيق املخ علم املكتبات و ، منهجية البحث وحممد قاسم الشوم .93

 .2007، دار الكتب العلمية، بريوت، 1ط: 
، اإلنسان خليفة هللا يف األرض، املؤسسة الوطنية للكتاب، حممد القباطي .94
 .1986اجلزائر، 
حممد بني احلقيقة و االفرتاء، يف الرد على الكاتب  حممد حممد أبو ليلة، .95

 .1999للجامعات، القاهرة،  ، دار النشر1:اليهودي الفرنسي مكسيم رودينسون، ط
، جتويد القرآن الكرمي على رواية ورش عن حممد بن موسى الشرويين اجلراري .96

 .2008انفع بطريق األزرق، دار اهلدى، 
، دار التوفيق 1، اإلسالم يف تصورات الغرب، ط:حممود محدي زقزوق .97

 .1987النموذجية، القاهرة، 
اإلستشراق و اخللفية الفكرية للصراع احلضاري، دار املعارف، ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .98

 .1997القاهرة، 
دار ، 1، ط:الوحي القرآين يف املنظور اإلستشراقي و نقده، حممود ماضي .99
 .1996 ،اإلسكندرية ،الدعوة

التحفة السنية بشرح املقدمة األجرومية، دار  حممود حمي الدين عبد احلميد، .100
 .2004الطالئع، القاهرة، 

، 3ط:ما عليهم،  ما هلم و، اإلستشراق و املستشرقون، مصطفى السباعي .101
 .1985بريوت، دار الوراق، 

 .2003، 1، من أسرار اللغة، دار املعرفة، دمشق، ط:معروف زريق .102



العربية ابللغة املراجع و املصادر  

 

316 
 

، دار املسرية 1، أساسيات البحث العلمي، ط:منذر عبد احلميد الضامن .103
 .2007التوزيع، عمان،  شر وــــللن

 .2010، دار قرطبة، اجلزائر، 1دليلك إىل احلقيقة، ط:  ،منصور رمحاين .104
رب ــغـــــج، دار الــــــــــلة املنهــــراق و أسئـــــتشــــ، الفكر العريب، اإلسمنري هبادي .105

 .2008شر و التوزيع، وهران، ـــــــللن
احتاد كتاب املغرب، فرع ، 3، اإلستشراق و العوملة الثقافية، ط:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .106

 .2011مراكش، مراكش، 
، شرح ملعة موفق الدين أيب حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد قدامة املقدسي .107

ق ه و علّ ــــــــــــخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني، اعتىن بـــــــــــــــــاإلعتقاد، شرح لفضيلة الشي
 .2006قاهرة، عليه عاطف صابر شاهني، دار الغد اجلديد، ال

الطرائقية، مكتبة  ، املصطلح واملصطلحية، اجلهود وموالي علي بوخامت .108
 .2004التوزيع، سيدي بلعباس،  الرشاد للطباعة والنشر و

، بريوت 2العروض، ط: ، املوجز الكايف يف علوم البالغة وانيف معروف .109
 .1997النشر، بريوت،  احملروسة للطباعة و

هللا عليه و سلم يف كتاابت املستشرقني، ، الرسول صلى ذير محدانن .110
 .1980مكة املكرمة،   اإلسالمي،ملمطبوعات رابطة العا

 
 

.I3. ة:ـــــــــمـــــــــــــــرجـــتـــــــــــــب املـتــــــــــــالك 
، تعقيبات على اإلستشراق، ترمجة و حترير صبحي حديدي، إدوارد سعيد .111

 .1996النشر، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات و 
، اإلسالم والغرب، رؤية حممد أسد، ترمجة خليلوفيتش صفوت مصطفى .112

 .2007، ، دار السالم، القاهرة1:حممد ابشا بنيجوفيتش، ترمجة هدير أبو النجاه، ط



العربية ابللغة املراجع و املصادر  

 

317 
 

، ما بعد االستشراق، مراجعات نقدية يف التاريخ علي عبد اللطيف امحيدة .113
، مركز 1، تعريب أسامة العدوي، ط : 2007-1990املغاريب  االجتماعي والثقايف و

 .2009دراسات الوحدة العربية، بريوت، 
، دار 4ط: ترمجة عبد الصبور شاهني، ،ظاهرة القرآنية، المالك بن نيب .114

 .1987الفكر، اجلزائر، 
رأسها  ترمجة إبشراف ندوة مالك بن نيب، علىالتيه،  ، بني الرشاد وـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .115

 .1988، دار الفكر، اجلزائر، 2ط: عمر مسقاوي، اسم املرتجم جمهول، 
الطيب الشريف )إبشراف ندوة مالك بن   ترمجة، القضااي الكربى، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .116

 .1991، دار الفكر، اجلزائر، 1ط:نيب، على رأسها عمر مسقاوي(، 
اسم املرتجم ، 20، دور اإلسالم ورسالته يف الثلث األخري من القرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .117
 2002، دار الفكر، دمشق، 1ط:جمهول، 
، جملة 1اإلسالم كبديل، ترمجة د/ غريب حممد غريب، ط:  هوفمان،مراد  .118

 .1993النور الكويتية، الكويت، 
دار الشروق، املرتجم جمهول،  اسم، مكة ، الطريق إىلفلفريد هوفمانمراد  .119
 .1998القاهرة، 
انة يف صعود، تعريب عادل ــاإلسالم يف األلفية الثالثة، دي، هوفمانمراد  .120

 .2000 ،القاهرة، دار الشروق م و يس إبراهيم،ـــاملعل
، اتريخ حركة اإلستشراق، الدراسات العربية واإلسالمية يف أورواب يوهان فوك .121

، دار املدار اإلسالمي، 2، نقله عن األملانية عمر لطفي العامل، ط: 20القرن حىت بداية 
 .2001بريوت، 

 

 

 .IIالــــــــقـــــــــــــوامــــيــــــســم و ــــــــــــــــــــــالـــمـــــــــــــــــــــعاج 
 .1967دار الشرق، بريوت، ، 1، ط:األجبدي املنجد .1



العربية ابللغة املراجع و املصادر  

 

318 
 

شرق، بريوت، دار امل، جوزف نعوم حجار، العريب الفرنسي للطالب املنجد .2
1980. 
، اجليالين بن احلاج علي بن هادية، بلحسن البليش ،7ط:القاموس املدرسي،  .3
 . 1991املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، حيي،

 .III ة ــــيـــعــجامــــــــل الــــــائــــــــــــــــــــــــالرساملــــــــــــــــخطــــــــــــوطــــــــات و 
، الرتمجات االستشراقية ملعاين القرآن، ترمجة القرآن الكرمي إىل عبد احلليم حممد .1

اللغة االجنليزية جلورج سيل منوذجا، رسالة ماجستري يف اللغة واألدب العربيني، شعبة اللغة 
 .2011سيدي بلعباس،  العربية يف الدراسات االستشراقية، جامعة

 -السيميائيات السردية و جتلياهتا يف النقد العريب املغاريب املعاصر ،قادة عقاق .2
، يف اللسانيات، كلية اآلداب، جامعة سيدي بلعباس ه، رسالة دكتورانظرية غرمياس منوذجا

2004. 
االستشراق والقرآن الكرمي، كتاب "إعادة قراءة القرآن" جاك بريك  فتح هللا حممد، .3

منوذجا، مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف إطار مشروع اللغة العربية وآداهبا يف 
 .2011جامعة سيدي بلعباس، ، الدراسات االستشراقية

 
 .IVـــــــاتـــــــــــــــو الـــــــدوريـــــ التــــــــــــــــــــــــجــــــــامل 
، اسرتاتيجيات غربية الحتواء اإلسالم، جملة البيان، سلسلة رؤى ابسم خفاجي .1

املركز العريب للدراسات  جملة البيان، ، املركز العريب للدراسات اإلنسانية،4معاصرة، العدد 
  اإلنسانية، الرايض، سنة جمهولة.
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 .VIةــــــــــيــــــــــــــــــرونـــــتـــــاإللك عـــــــــــــواقــــــــــــــــــــــــــمــــــال 
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=55b59cb1cc7470df -  

  http://shamela.ws/index.php/author/132   املكتبة الشاملة -
Cobby, F. -   

http://www.analyse-du-discours.com/l-analyse -du-discours 

http://www.islamweb.net/newlibrary/bookslist.php?subject=%CA%DD
%D3%ED%D1%20%C7%E1%DE%D1%C2%E4 

http://www.tafsir.net/vb/tafsir7453/#ixzz2LWY7S2OZ  
 ، االستشراق ومكانته بني املذاهب الفكرية املعاصرة.مازن صالح مطبقاين -

http://www.islamhouse.com/ip/343618 
 .، االستشراقــــــــــــــــــــــــــــــ -

 http://www.islamhouse.com/ip/343618 

 قائمة املستشرقني -
http://www.oktopagnda.com/view_articles_det.php?id=1107 

  .2013، القرآن الكرمياخلرائط الذهنية لسور  عبد الرمحن السحيباين،صفية  -
www.quranmindmap.com 

 أحد من صناعة الكتابة بني إشكالييت اللفظ و الرتكيب، مقالة ،حبيب مونسي -
عثر عليه بعد ذلك على الشابكة أو مل  11/09/2010َلع عليه يوم طقعه املامو 

  .(URL)إلبراز عنوانه الرقمي
 : قعامو  ،حبيب مونسي -

- http://master-lettresarabe.blogspot.com/ 
- http://rawdataladaab.blogspot.com/ 
- http://habibmounsi.maktoobblog.com/ 

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=55b59cb1cc7470df-
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=55b59cb1cc7470df-
http://www.analyse-du-discours.com/l-analyse%20-du-discours
http://www.analyse-du-discours.com/l-analyse%20-du-discours
http://www.islamweb.net/newlibrary/bookslist.php?subject=%CA%DD%D3%ED%D1%20%C7%E1%DE%D1%C2%E4
http://www.islamweb.net/newlibrary/bookslist.php?subject=%CA%DD%D3%ED%D1%20%C7%E1%DE%D1%C2%E4
http://www.tafsir.net/vb/tafsir7453/#ixzz2LWY7S2OZ
http://www.islamhouse.com/ip/343618
http://www.oktopagnda.com/view_articles_det.php?id=1107
http://www.facebook.com/#%21/habibmounsi
http://www.facebook.com/#%21/habibmounsi
http://rawdataladaab.blogspot.com/
http://habibmounsi.maktoobblog.com/
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- http://mounsi-library.blogspot.com/ 
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  :77...........القرآنمعاين صعوبة الرتمجة و فقر املعىن يف ترمجة املطلب الرابع 
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 211............................................................القرآين
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 248.................: بني اهلداية و اخلطة اخلطابية...............املبحث الثالث
  261.................................:  بني اهلداية و املقصدية....املبحث الرابع

    474.....................................للفصل الرابع األربع خالصة املباحث
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  :279..........................الغرب العالقة بني اإلسالم واملطلب الثالث 
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  :رـــــــــــاصـــعـــــــــــري مــــــــــكــــــــــذهب فــــــمـــــــــــكراق  ـــــــــــتشـــــــــاإلسراد ـــــــــفـــــــاناملطلب اخلامس  

 283..................................................و ضرورة مواجهته
 284............................النتائج......و  الفرضيات: بني السادس املبحث
 :284..................: ابتعد جاك بريك عن املعىن1 الفرضية املطلب األول 
 :285.................: اقرتب جاك بريك من املعىن.2الفرضية  املطلب الثاين         
 :285................: كان جاك بريك وفيا للمعىن3الفرضية  املطلب الثالث    
  :ـــــــــــــعاين ك بني الصابوين و املستشرقني الفرنسيني املرتمجني ملبري املطلب الرابع

  287......................................................الكرمي.القرآن 
 290.....................................................خالصة الفصل الرابع

 
 292........................................................ـــــة.......امتــــــــاخل
 
 297...............................................................ـــــــــدونـــــةامل
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 307البحث............................................................مكتبة 
 307.........................................املصادر و املراجع ابللغة العربية

 321.......................................يةنسر فاملصادر و املراجع ابللغة ال
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  خالصة الرسالة
ترمجة من  ، حماولة"القرآنبسيطا من كتاب  درسنا يف هذا البحث  اللساين  جزء  

مستشرق فرنسي ولد   ،كي جلاك ب  "و متبوعة بدراسة تفسرييةمهموشة العربية، 
 ترجم معاين القرآن الكرمي. و ابجلزائر 

الرتمجة يف اآلايت املقارن  لدراسة مصداقية  اختذان املنهج الوصفي و التحليلي و
 .الكرمية و اليت موضوعها احلياة طبيا

استعمالنا لنظرية حتليل اخلطاب اللسانية يف هذه الدراسة برهن لنا فرضية وفاء الرتمجة 
  من املعىن ابللغة العربية يف أغلبية املدونة املختارة.

 الكلمات املفتاحية
 - املقصدية - اخلطابحتليل  - املصداقية - ستشراقإلا -الرتمجة  -القرآن

  .البعث - احلياة -اخلطاب الطيب -التفسي
 
 

Résumé  
L'objet de cette étude linguistique est une petite partie de l’œuvre d’un 
orientaliste français né en Algérie Jacques BERQUE, « Le Coran, Essai de 
traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude exégétique ». 
C’est une approche descriptive, analytique et comparative visant à déterminer 
la véracité de la traduction du sens des versets coraniques choisis ayant pour 
thème la vie dans son acception médicale. 
Les concepts opératoires de l’analyse du discours appliqués dans cette 
recherche ont permis d’étayer la thèse de la concordance  de la traduction 
avec le sens des versets en langue arabe pour la majorité du corpus analysé. 
Mots clés  
Coran – Traduction  – Orientalisme  –  Véracité – Analyse du discours – 
Visée illocutoire  –  Exégèse  – Discours médical – Vie  – Résurrection. 
 


