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يهتّم املرتمجون أثناء نقل معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الفرنسية بالتأثري الرباغمايت الناجم عن أفعال    

ى املرتمجني ، يفرض علل الكالمأفعايف نطاق  ترمجته املرادبيد أن املعىن  ،الكالم اليت تسهم يف إنتاج املعىن

كيف ميكن : ومن هذا املنطلق نطرح اإلشكالية اآلتية. جتاوز الكلمات وصوال إىل املقاصد والغايات

استثمار نظرية أفعال الكالم يف الكشف عن دور الفعل الكالمي يف إنتاج املعىن وترمجته يف اخلطاب 

  القرآين إىل اللغة الفرنسية؟

وكــذا شــروط اســتخالص املعــىن مــن  ، اجلانــب النظــري علــى مفهــوم نظريــة أفعــال الكــالميرّكــز املقــال يف    

اخرتنـــا أن فأّمـــا مـــن حيـــث العمـــل الرتمجـــي . الفعـــل الكالمـــي، مث ماهيـــة أفعـــال الكـــالم يف اخلطـــاب القـــرآين

ث علـــى ثـــال نااعتمـــد وقـــد. ، لتعـــّدد املوضـــوعات واملخـــاطبني فيهـــا"ةآيـــات مـــن ســـورة البقـــر "تكــون املدّونـــة 

تبـّني لنـا أّن  إذ .ورد يف كتـب التفسـري هذه الرتمجات مبامقارنة حتليل و  ترمجات إىل اللُّغة الفرنسية حيث يتم

للفعــل الكالمــي قــوة اجنازيــة مباشــرة، وقــوى اجنازيــة مســتلزمة مقاميــا ينبغــي علــى املــرتجم أن يــويل هلــا األمهيــة 

  .هلدف بأمانةالتامة من أجل نقل دالالت أفعال الكالم إىل اللغة ا

  .الداللة ؛القصد ؛اجنازية قوة ؛خطاب ؛أفعال الكالم :المفتاحية تالكلما

Abstract 
    Translators, while conveying the meanings of the Holy Quran into French, 
are concerned with the pragmatic effect of the speech acts that contribute to 
the production of meaning. However, the meaning to be translated in the 
context of the speech acts, forces translators to go beyond words to reach the 
purposes and ends. In this sense, we raise the following problem: how can 
the theory of the speech acts be invested in revealing the role of the speech 
act in the production of meaning and translate it in the Quran discourse into 
French? 
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    This article concentrates on the theoretical aspect of the speech acts theory 
as well as the conditions of extracting meaning from the speech act, and then 
what is the meaning of the speech acts in the Quran discourse We chose as 
corpus "verses of the Quran" from El-Bakara (The cow) chapter, and we are 
relied on three famous translation. These translations are analyzed and 
compared to what is said in the Quran interpretation books. We find that the 
speech act has direct and contextual performative forces to which translator 
should give full importance in order to convey honestly the signification of 
the speech acts to the target language.  

Keywords: speech acts; discourse; performative force; intent; signification. 

 
  مقدمـــة

كالرتمجـــة احلرفيـــة والرتمجـــة احلـــرة   ،كـــان علمـــاء الرتمجـــة ومنظروهـــا يتحـــّدثون عـــن الرتمجـــة بأنواعهـــا    

ول نظريات الرتمجـة وغريمها، لكن يف بداية النصف الثاين من القرن العشرين أصبح الكالم يدور ح

 سـستعرف كل نظريـة مبجموعـة مـن األإذ  التداولية والوظيفية، والنظرية النص نظريةمثل  ،احلديثة

 .ؤصلةامل نهجيةامل طرقالو  علميةال بادئاملو 

تتعرف على  ؛ إذالكتساب صفة العلمية على ضوء اللسانياتكما تسعى نظريات الرتمجة أيضا     

لنقـل التقنيـات اللغويـة واالختالف بينها، وحتصـل مـن خالهلـا علـى  وأوجه الشبه خصائص اللغات

اللغات وخصائصها ومميزا�ا،  ةيف معرفة بني اتستعني �و  .من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف املعاين

  .االتواصل بني اللغات والّتقريب بينه ومعرفة قضايا

مــن العلمــاء يشــري إىل أّن املعــىن لــيس  وبعــد أن كانــت اللســانيات تــدرس اللغــة لــذا�ا، بــرز فريــق   

، وهنـــا أصـــبحت وحـــده شـــيئا مّتصـــال يف الكلمـــات وحـــدها وال يـــرتبط بـــاملتكلم وحـــده وال املتلّقـــي

وصــناعة املعــىن تتمثــل يف تــداول اللغــة بــني  ،اللســانيات تــدرس اللغــة يف االســتعمال أو يف التواصــل

  .وصوال إىل املعىن الكامن يف كالم ما) غويمادي، واجتماعي، ول(املتلقي يف سياق حمدد و  املتكلم

، وذلــك واالســتلزام التخـاطيب واالقتضـاء أفعـال الكــالم الــذي يهـتم بدراســة ا�ـال فالتداوليـة هــي   

ولقـد أسـهمت نظريـة أفعـال  .وحتليـل اخلطـاب ومنطـق احلجـاج فلسـفة اللغـة باالشرتاك مـع جمـاالت

واعتربت اللغة قوة فاعلة يف الواقع ومؤثرة فيه، وبالنظر  ،الكالم يف تغيري نظرة اللسانيني إىل الكالم

   .إىل البعد الديناميكي للغة ترى هذه النظرية أن ال حدود بني الكالم والفعل
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ــ   
َّ
وجــد املرتمجــون صــعوبًة كبــرية يف نقــل  ،ا كــان القــرآن معجــزاً يف أســلوبه وبيانــه وطريقــة نظمــهومل

، فكثـــرت أفعــال الكـــالمالــيت شـــدَّت انتبــاههم ظـــاهرة  مـــن بــني الظَّـــواهرو  .معانيــه إىل لغـــات العــامل

قــد يســهم يف  اآلراء اللغويــة الرتاثيــةو  فاملزاوجــة بــني املنــاهج احلديثــة .املصــّنفات وتعــّددت املقــاالت

  . مقاصده وترمجتهاو  إضافة إضاءات جديدة لتحليل اخلطاب القرآين وفهم معانيه

  :ومن هذا املنطلق نطرح اإلشكالية اآلتية  

ر الفعــل الكالمــي فــي إنتــاج كيـف يمكــن اســتثمار نظريــة أفعــال الكــالم فـي الكشــف عــن دو  

  وترجمته في الخطاب القرآني إلى اللغة الفرنسية؟ المعنى

وألّن املوضــوع يقــوم أساســا علــى دراســة كيفيــة ترمجــة أفعــال الكــالم إىل اللغــة الفرنســية، أردنــا أن   

يرتكز املقال مـن حيـث التطبيـق العملـي ملوضـوعه علـى عمـل ترمجـي، وقـد اخرتنـا أن تكـون املدّونـة 

هـر يف فأغلـب الصـيغ واألسـاليب تظ ،، لتعّدد املوضوعات واملخاطبني فيها"ةآيات من سورة البقر "

ترمجـــة : علـــى ثـــالث ترمجـــات ملعـــاين القـــرآن الكـــرمي إىل اللُّغـــة الفرنســـية وهـــي نااعتمـــد وقـــد. آيا�ـــا

Boureïma Abdou Daouda ، وترمجــة املستشــرِقـَْني الفرنســيني : Jacques Berque 

، الـيت تعـّد مـن أبـرز احملـاوالت املعاصـرة الـيت لقيـت صـدًى واسـًعا وتـَْوِفيـة  André Chouraquiو

مقارنة هـذه  حتليل و  كرسّي الصدارة يف الرتمجة القرآنية حيث يتمعلى  جعلتها ترتبّع  ،عالمية هائلةإ

  .الرتمجات  مبا ورد يف كتب التفسري

وكان املنهج املّتبع يف هـذا املقـال وصـفياً باألسـاس، باالعتمـاد علـى التحليـل ومقارنـة الرتمجـات،    

ننا من إعطا   .ء فكرة شاملة عن الفرق بني الرتمجة واألصلبوصفها أدوات منهجية متكِّ

 نظرية أفعال الكالم: أّوال

 speech act)اإلجنليزيـة  ترمجـة للعبـارة الكالمـي وهـي احلـدث نظريـة أيضـا عليهـا ويطلـق    

theory) الفرنسـية العبـارة أو (la théorie des actes de parole)
 ترمجـات النظريـة وهلـذه 1

 وغريها الكالمي الفعل ونظرية اإلجنازية والنظرية احلدث اللغوي، نظرية ثلم العربية اللغة يف أخرى

  .Linguistics) (Pragmatic التداولية اللسانيات من وهي جزء والعبارات الصيغ من

 تعريفاته واختلفت ،أصبح الدارسون واملختصون يتداولون مصطلح أفعال الكالم بشكل واسع   

الفعـل  فـإنّ ،  عليـه املتفـق وحسـب منهـا، ينطلقـون الـيت تيمولوجيةاإلبسـ الخـتالف املرجعيـات تبعـا

 مواقـف يف الكـالم أفعـال تسـتعمل. لغويـة أفعال حتقيق يعين مبا التحدث أو ما لغة يعين الكالمي



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة واألدب شكاالتإمجلة  
 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

562 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                اجلزائر  -املركز اجلامعي لتامنغست

 يتكـون قـدو  .غريهـاو  األمـر الطلـب، التمـين، لالعتـذار، مـثال الـتلفظ، سـياق حسـب معينـة تعبريية

 ال هـيو  "النجـاح علـى أهنئـك" أو "أهنئـك" للتهاين مثال أكثر، أو واحدة كلمة من الكالم فعل

 بتلـك اخلاصـة الثقافـة سـبحب للغـة املناسـب االسـتعمال كـذلكو  بل فحسب اللغوية املعرفة تقتضي

تقـول  .معينـة لقواعـد وفقـا للغـة اسـتعماهلم خـالل مـن معينـة أفعـاال النـاس حيقـق بالتـايل،و  .اللغـة

دون شـــك، تبـــادل للمعلومـــات، مـــن إن الكـــالم هـــو : "ذا اإلطـــار يف هـــ (Orechioni) أوركيـــوين

 بعضـــها كليــة، حســب هابرمــاس(ولكنــه أيضــا إجنــاز ألفعــال مســـرية وفــق جمموعــة مــن القواعــد 

(Habermas) أو وضــعه الســلوكي،/تغيــري منظومــة معتقداتــه وو  مــن شــأ�ا تغيــري وضــعية املتلقــي 

حتديــــد غرضــــه و  يص مضــــمونه اإلخبــــاريإدراكــــه يعــــين تشــــخو  ينجــــز عــــن ذلــــك أن فهــــم الكــــالمو 

  2"قوته اإلجنازيةو  التداويل، أي قيمته

نجز مـن خالهلـا فعـال ا وتقوم على نظام شكلي ذي داللة نالكالم هي أفعال نتلّفظ � وأفعال    

لتحقيـق  locutionary actأفعـال قوليـة وهي أيضا نشـاط مـادي يعتمـد علـى  ،يؤثّر على املتلّقي

ختص ردود  illocutionary actطلب واألمر والوعد والوعيد، وغايات تأثريية أغراض اجنازية كال

أي يكون ذا تأثري يف املخاطب اجتماعيا،  ؛فعل املتلقي كالرفض والقبول، ومن مث فهو فعل تأثريي

هـو األثـر الـذي حيدثـه الفعـل  Perlocutionary act) الفعـل النـاتج عـن القـول(والفعـل التـأثريي 

  (Wittgenstein) تغنشـتاينفي يـد علـى الكـالم أفعـال نظريـة بنيـت لقـد .لسـامعاإلجنـازي يف ا

 تطويرهـا يف وواصـل (Leech) لـيشو  )(Searle  سـريلو  (Austin) أوسـنت مـن كـل طورهـاو 

   (Sperber & Wilson). ويلسنو  سرببر مثل املنظرين من غريهم

 الكالميشروط استخالص المعنى من الفعل : ثانيا

إىل ضــرورة تــوّفر أربعــة  " Danielle-Claude Bélanger "ال كلــود بيلوجنيــهدانيــ" يشـري   

وبالتــايل يســهل علــى املــرتجم نقــل هــذه  ،شــروط مــن خالهلــا نصــل إىل حتديــد داللــة أفعــال الكــالم

  :الداللة بأمانة إىل اللغة اهلدف

 التمييز بين مستويات الداللة.1

مستوى الداللة اخلاصـة بكـل كلمـة، واملسـتوى األعـّم : ميّيز بيلوجنيه بني مستويني لداللة امللفوظ   

 ســريل يــرى.  3فمعــىن الكــالم ال يتحّقــق إّال بالتفاعــل االجتمــاعي. الــذي يشــري إىل قصــد املــتكلم

  تصــــدر أو وعــــدا، تعطــــي أن تقصــــد مل "أنــــت فــــإذا قصــــدية، األقــــوال يف املتضــــمنة األفعــــال :"أنّ 
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 .بالضــرورة قصـديا تــؤدى أن جيـب ال التأثرييـة فعــالاأل أن غـري حكمـا، تطلــق مل فأنـت إذا حكمـا،

  4"ذلك تقصد أن ندو  شيء فعل إىل تدفعه أو ما بشيء شخصا تقنع قد

  تحديد العناصر التي يتكون منها معنى الكالم .2

املعـــارف القبليـــة املكتســـبة مـــن : ويضـــيف دانيـــال كلـــود أّن معـــىن الكـــالم يتشـــّكل مـــن عنصـــرين    

فعلـــى الـــنص أن حيقـــق قيمـــة . 5اخلاصـــة بداللـــة األلفـــاظ واجلمـــل املســـتعملة طـــرف املتلقـــي واملعرفـــة

تتــــأثّر القيمــــة و . ملتطلبــــات الدالليــــة والنصــــية، باإلضــــافة إىل اتواصــــلية تعكــــس املتطلبــــات الســــياقية

الرغبـــات واألمـــاين والتفضـــيالت واالهتمامـــات واملهـــام واملقاصـــد واألمزجـــة : التواصـــلية بعوامـــل مثـــل

ومن مجلة ما حياول املرتمجـون نقلـه يف الواقـع أثنـاء نقـل املعـىن مـن الـنص املصـدر .  6ريوالقيم واملعاي

والقيمة التواصلية هي التـأثري الرباغمـايت واالجتمـاعي النـاجم  .إىل النص اهلدف هو القيم التواصلية

 .عن توليد هذا املعىن

 التعرف على خواص المعرفة المكتسبة.3

ميثّـل مـا و  ،7لكـالمل هل إدراكـسـهّ تمـن التوقعـات الـيت  جبملةاملتلقي  دّ متاملكتسبة  السياق واملعارف 

املرتجم على خلق قيمة  يعرفه املستخدم عن العامل واللغة واحلدث التواصلي أحد القيود على مقدرة

ّن مقــدرة املــرتجم علــى إصــدار نــص يتمّتــع بقيمــة تواصــلية يف اللغــة اهلــدف تقّيــدها تواصــلية، كمــا أ

وتزدهـر الرتمجـات يف اللغـة اهلـدف إذا كـان  .رئ على فهم الدالئل اللغوية وما تشـري إليـهمقدرة القا

الناطقون �ا ينظرون إىل هذه الرتمجات بوصفها مصدرا ميكن أن يزودهم مبعلومات مجالية وعمليـة 

 .واجتماعية ودينية

  امتالك ذاكرة جمعية.4

ة مؤلفة من سـياق مفـاهيمي، ومـن معـارف مشـرتكة ذاكرة مجعيهنا يشري بيلوجنيه إىل أنّنا منتلك    

أفعـال  الـيت ختـصاطنيـة بقواعـد التفاعـل االجتمـاعي معرفة ب يفهمها املتحاورون، وما يتصل �ا من

ذلك أن احلقل املفاهيمي يتيح  ؛عل قضية املعىن قضية سهلة املكسبإّن هذه الذاكرة جت. 8الكالم

ومـن مث  ،املوقـف الـذي حيتضـن الفعـل الكالمـيمح �ـا للمتلقي إدارة املعـاين يف أنسـاق خاصـة يسـ

فــإن احملــاور واملتلقــي مضــبوطان علــى وتــرية واحــدة تتحــدد فيهــا ومــن خالهلــا املقاصــد الــيت حتملهــا 

  .الكلمات
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جتاوز الكلمات ودالال�ا  ، يفرض عليناأفعال الكالميف نطاق  ترمجتهبيد أن املعىن الذي نريد     

ال يتسىن و ، نقوم برتمجة املعىن فقطبأنّنا يضيف دانيال كلود بيلوجنيه . غاياتوصوال إىل املقاصد وال

حتـاول و  .9أو األثر الذي يرتكـه علـى نفسـية السـامعلنا أبدا إدراك املعىن األويل الذي خامر املتكلم 

. رائــهالرتمجــة التواصــلية أن تــرتك يف قرائهــا تــأثريا أقــرب مــا يكــون إىل التــأثري الــذي يرتكــه األصــل يف ق

 Chien méchantالرتمجة التواصلية للتعبري الفرنسـي ف ؛الرتمجة التواصلية تعطي وزنا أكرب للتأثريو 

كلــب يعــّض أو كلــب متــوحش، فإّ�ــا : احــرتس مــن الكلــب، أّمــا الرتمجــة الدالليــة فهــي: هــي مــثال

 Défense de marcher sur: مثـال آخـر. تعطـي معلومـات أفضـل ولكنهـا أقـل فاعليـة وتـأثريا

le gazon ممنـوع املشـي علـى : إبتعد عن احلشـيش، أّمـا ترمجتهـا دالليـا هـي: الرتمجة التواصلية هي

أّن العنصـر الرباغمـايت هـو الـذي حيـّول الرتمجـة : فالذي نالحظه مـن خـالل ترمجـة املثـالني. احلشيش

  .الداللية أي اإلدراكية املعرفية إىل ترمجة وظيفية أي اتصالية

فــالكالم الــذي حنــن بصــدد ترمجتــه يعــّرب عــن فكــر املــتكلم وقصــده، لكــن ال  لــكباإلضــافة إىل ذ   

 علـى هـذا الكـالم أمـر يصـعب إدراكـه؛ ميكن لنا أن جنزم بإحاطته ملراد املـتكّلم، كمـا أّن رّد املتلّقـي

. فقـد نظـّن أّن املتلّقــي لكـالم مــا سيشـعر بالرضــا والقبـول يف حــني أّن املـتكّلم يريــد تقريعـه وتوبيخــه

شكرا على الثقة اليت وضعتها فيك، وهو يقصد أّن املتلّقي خان الثقة وتصرف : ن يقول له مثالكأ

 وهـو ،فاملعىن هو ذلك املوضوع النفسي الذي وجدته الذات حـني تلقّيهـا القـول. بشكل غري الئق

جيلبها  تلفظيةليس عنصرا منفصال شأن الفكرة واملضمون، بل هو حاصل سياق تتقاطع فيها آثار 

تســعى الرتمجــة كمــا . 10فــاملعىن باختصــار هــو املضــمون والشــكل معــا .اخلطــاب يف تيــاره املتواصــل

الداللية إىل إعادة خلق النكهة والنغمة املضبوطتني لألصل، فالكلمات مقّدسة، ليس لكو�ـا أهـم 

من احملتوى، ولكن ألّن الشكل واملضمون شيء واحد، وعمليات الفكر يف الكلمات ال تقل قيمة 

ال ميكن أن منّيز بني الشكل الذي يرد فيه الكالم وما و  قصد من الكلمات يف ترمجة اتصالية،ن الع

حيمله من مضمون، ألّ�مـا عنصـران أساسـيان يشـّكالن املعـىن بكـل أبعـاده، ومـن خالهلمـا يتحّقـق 

 .  ملتلّقيالسياق الذي يرد فيه اخلطاب ويفهم قصد املتكلم ومراده ويرتك األثر احلقيقي يف نفسية ا

  أفعال الكالم في الخطاب القرآني: ثالثا

 حيتـوي ،وسـلم عليـه اهللا صـلى حممـد رسـوله علـى املنـزل تعـاىل اهللا كـالم وهو القرآين النص إن    

 ومنـه التعبـريي أو اإلخبـاري اجلانـب علـى يركـز مـا منهـا خمتلفـة وظائف ذات متنوعة نصوص على
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 قـال �ـا الـيت اجلماليـة الوظيفـة الوظـائف تلـك يف ويـدخل مـا، شـيء علـى وحمفـزة داعيـة نصـوص

،  تلـك الوظـائف بـني بدايـة يفـرق أن الكـرمي القـرآن معـاين مـرتجم وعلـى.  Jakobsonياكبسـون 

 تظهر أن ميكن الوظائف تلك من وظيفة مثة ليست ولكن الرتمجة، يف طريقته أساسها على وحيدد

 ليبـين القـرآين الـنص علـى املهيمنـة الوظيفـة ىيتحـر  أن فعليـه مث ومـن األخـرى، الوظـائف عـن مبعـزل

   .الرتمجة يف طريقته عليها

 خيرب – تعاىلو  سبحانه – اهللا ألن القرآين؛ النص أغلب على اإلخبارية واحملفزة �يمن والوظيفة   

 العمـل سـوء مـن الصـاحل وحيـذرهم للعمـل ليحفـزهم ،يكـون ومـا كـان مبـا الكـرمي القـرآن يف عبـاده

 والوعيد الوعد آيات يف القرآين النص يف مثالً  الوظيفة هذه وتتجلى .القيامة يوم برمحته اجلنة لينالوا

  .وغريها من القوى اإلجنازية

وجتـدر اإلشـارة  لـيت وردت يف آيـات مـن سـورة البقـرة،سنتطرق إىل مناذج من األفعال الكالمية ا    

عامــا وشــامال يتكــون مــن جمموعــة مــن هنــا إىل أنــه باإلمكــان اعتبــار الســورة بأكملهــا فعــال اجنازيــا 

إن متواليــات أفعــال الكــالم االجنازيــة مثلهــا : " كمــا يقــول فــان دايــك،) الفرعيــة(األفعــال الصــغرى 

مثل األفعال ا�ردة تستدعي وضع ختطيط وتأويل، أعين أن بعض املتواليات اخلاصة بأفعال الكالم 

ومثل فعل الكالم . لو كانت فعال اجنازيا واحدااالجنازية املتنوعة تنوي قصدا وختطيطا، وتفهم كما 

هذا مما ينجز بواسطة متوالية من األفعال الكالمية جيوز أن نطلق عليه الفعـل الكالمـي الشـامل أو 

  .11"الفعل الكالمي الكلي

 (Directives) التوجيهيات.1

هــا إىل مخســة أفعــال مــن بين وصــنفها التحقيقيــة لألفعــال أوســنت تقســيم ســريل راجــع لقــد 

املتلقـي ليفعـل شـيئا  ثل يف حماولة املتكلم التأثري يفالغرض االجنازي هلذه األفعال يتمو  ،التوجيهيات

واملسؤول عن إحداث املطابقة بني العامل والقول هـو املتلقـي . يقوم بأداء عمل من األعمال وأ ،ما

يضــم هــذا  ،12لــوبوالشــرط لنجــاح التوجيــه هــو قــدرة املتلقــي علــى أداء الفعــل املط ،)املخاطــب( 

وتتدرج أفعال  إىل جمموعة من ا�االت الفرعية، ا�ال جمموعة كبرية من األفعال االجنازية اليت تتفرع

وهــذا مــا يعطــي  أو املكانــة بــني املــتكلم واملخاطــب،التوجيــه يف قو�ــا االجنازيــة بــاختالف الســلطة 

وقد ) ...ح وااللتماس والنهي والتهديداألمر، النصح واالقرتا (: أفعال التوجيهيات أشكاهلا املختلفة

تنجز األفعـال التوجيهيـة مـن خـالل املنطوقـات االجنازيـة املباشـرة، أي مـن خـالل األفعـال املعجميـة 
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" اقــرتح" و" أمنعــك" و" مــركآ" صــرحية علــى الغــرض االجنــازي مثــل الدالــة بنفســها داللــة معجميــة

األمـــر لداللـــة  مثـــل خـــروج. ري املباشـــرةوقـــد تنجـــز مـــن خـــالل املنطوقـــات االجنازيـــة غـــ".. اطلـــب"و

كان أمرا قد يصـبح �ديـدا يف سـياق ومقـام معينـني، وقـد يصـبح التماسـا "فما  التهديد أو الدعاء؛

يف ســياقات ومقامــات أخــرى، بــل إن الفعــل اللغــوي قــد ينقلــب ضــد لفظــه وصــيغته فيصــبح الفعــل 

لــيس فعــال أحــادي [...] للغــوي إن الفعــل ا. اللغــوي اخلــربي فعــال إنشــائيا والعكــس أيضــا صــحيح

  .13"املعىن وال شفافا يف اغلبه، بل للمقام والسياق دور بنائي يف عملية إنتاجه

حبسـب السـياق  ،تعدد الـدالالت االجنازيـة للمنطـوق الواحـد يالحظ إذن يف األفعال التوجيهية    

. ا بقصد املتكلم واملقـامالذي يستعمل فيه املنطوق الذي يتحدد دالليا ال باملدلول املوضوع له وإمن

ويـــدخل يف هـــذا البـــاب كـــل اجلمـــل الطلبيـــة ســـواء كانـــت أمـــرا، أم �يـــا، أم نـــداء، أم اســـتفهاما، أم 

  .دعاء، أم متنيا، أم عرضا، أم حتضيضا

  :سنكتفي يف هذه الدراسة باالستفهام كمثال   

  :االستفهام

م أو العلـم بشــيء مل يكـن معلومــا بواسـطة أداة مــن وهـو طلـب مــا لـيس عنــدك، أي طلـب الفهــ   

  ". اهلمزة، أم، هل، من، ما، مىت، أيّان، كيف، أين، أّىن، كم، أي"أدواته وهي 

أحاضـر زيـد أم غائـب؟ : فاملستفهم يكون يف طلـب التصـور مـرتددا يف تعيـني احـد الشـيئني مثـل   

ومبـــا أّن . 14أجنـــح علـــي؟: النفـــي مثـــلويكـــون يف التصـــديق مـــرتددا يف تعيـــني النســـبة بـــني اإلثبـــات و 

لزم أال يكـون حقيقـة إال إذا صـدر مـن  ،االستفهام طلب ما يف اخلارج أو طلب حتصيله يف الذهن

شاك مصدق بإمكان اإلعالم، فـان غـري الشـاك إذا اسـتفهم يلـزم حتصـيل احلاصـل، وإذا مل يصـدق 

ــــوفرت ال يكــــون االســــتفهام اســــتف إذن. 15بإمكــــان اإلعــــالم انتفــــت الفائــــدة هاما حقيقيــــا إال إذا ت

ل عنــه وتقـديره علــى املخاطـب بــه، فـإذا مل تتــوفر مـن أهــم شـروطه جهــل املـتكلم مبــا يسـأشـروطه، و 

  .شروطه انصرف عن معناه احلقيقي وطلبت به معان أخرى

  :سنكتفي يف اجلزء التطبيقي ببعض األمثلة عن اآليات وسنرفق كل آية بثالث ترمجات وهي    

 Jacques Berque, Le Coran, essai de traduction, Editions Albin 
Michel, Paris, 1995. 

 André Chouraqui, Le Coran, L’Appel, Robert Laffont, 
www.lenoblecoran.fr Version électronique : 1.0 (07/13) 
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 Boureïma Abdou Daouda, Le sens des versets du Saint Qur’ân, 
Daroussalam, 1ère Ed, Riyadh, Royaume d’Arabie Saoudite, 
1999. 

  :االستفهام بالهمزة.1

لُـوَن اْلِكتَـاَب  أَفَـالَ َأتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبرِّ َوتَنَسـْوَن َأنُفَسـُكْم َوَأنـُتْم تـَتـْ

  )44البقرة اآلية (تـَْعِقُلون

  

Iriez-vous prescrire à autrui la piété en 
vous oubliant vous-même, maintenant 
que vous pouvez réciter l’Ecrit ? Ne 
raisonnez-vous pas ? 

Jacques 
Berque  

Ordonnerez-vous aux humains la 
transparence,  alors que vous l’oubliez 
pour vos êtres,  vous qui scandez l’Écrit ?  
Ne le discernez-vous pas ? 

André 
Chouraqui   

Recommandez-vous aux gens al-Birr 
(piété, droiture et toute action 
d’obéissance ordonnée par Allah) et vous 
oubliez vous-même de le faire? Alors que 
vous récitez le Livre (la Tawrât) ? Etes-
vous donc insensés ? 

Boureïma 
Abdou 

Daouda  

فبعــــد تــــذكريهم بنعمتــــه تعــــاىل علــــيهم، وضــــرورة اإلميــــان  الكــــالم هنــــا موجــــه إىل بــــين إســــرائيل؛    

 هم تصرفهم ووخبهم وتعجـب مـن حـاهلم،والتصديق باحلق، وإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، أنكر علي

 خباصـة وهـم يتلـون التـوراة،روا بـه و أل�م يأمرون الغري بالرب واملعروف، وال ميتثلون هم أنفسهم ملا أم

مبعىن أفال تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حىت يصدكم  ،"أفال تعقلون"ومن هنا جاء التوبيخ العظيم 

  .16استقباحه عن ارتكابه

قامة محلــــه علــــى االســــتفهام وجــــاء االســــتفهام هنــــا للتــــوبيخ واإلنكــــار بقرينــــة املقــــام ولعــــدم اســــت   

وذلــك الن احلالــة الــيت وخبــوا عليهــا حالــة  ،مــن حــال املــوبخويتولــد منــه معــىن التعجــب " احلقيقــي،

. 17"عجيبة ملا فيها من إرادة اخلـري للغـري وإمهـال الـنفس منـه، فحقيـق بكـل سـامع أن يعجـب منهـا

فبعد أن حتدث ابن عاشـور عـن خـروج االسـتفهام إىل التـوبيخ، أخـرج التـوبيخ وهـو مـن قبيـل املعـىن 

ـــــب ـــــا إىل التعجي ـــــوبيخ ومـــــن التـــــوبيخ إىل  فقـــــد. املســـــتلزم مقامي مت العـــــدول مـــــن االســـــتفهام إىل الت
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فنحن هنا وانطالقا من صيغة لغوية واحدة نالحظ ثالث درجات من املعىن، أو ثالث . التعجيب

  .قوى اجنازية

  ).قوة اجنازية حرفية(معىن الصيغة ــ السؤال 

  ).قوة اجنازية مستلزمة(معىن املعىن ــ التوبيخ 

  ).قوة اجنازية مستلزمة(التعجيب  معىن معىن املعىن ــ

الذي يفيد إعمال  raisonner توظيفه للفعل Jacques Berqueنالحظ من خالل ترمجة    

العقل إلنتاج األفعال وإصدار األحكام، كمـا يعـين أيضـا صـياغة احلجـج مـن أجـل اإلقنـاع بـالقبول 

خــرين علــى القيــام ل اآلوالشــخص الــذي يعمــل عقلــه يبحــث دائمــا علــى محــ. أو الــرفض ألمــر مــا

فنفــــــــــي التعقــــــــــل هنــــــــــا يف الرتمجــــــــــة الفرنســــــــــية باســــــــــتعمال االســــــــــتفهام الكلــــــــــي  بســــــــــلوك عاقــــــــــل،

l’interrogation totale  يوحي بالتوبيخ لعدم الفطنة.  

الذي يدل على التمييـز والتفريـق  discernerالفعل  فقد استعمل André Chouraquiأّما 

  .جّيدابه كه واإلبصار بني أمرين، كما يعين تبّني األمر وإدرا 

الـيت  insenséنالحظ توظيفه للصـفة  Boureïma Abdou Daoudaلكن بالنسبة لرتمجة 

تعــين الشــخص األمحــق واألخــرق الــذي ال يفطــن لقــبح مــا أقــدم عليــه حــىت يصــده اســتقباحه عــن 

  . ارتكابه

هــي األقــرب  Boureïma Abdou Daoudaيبــدو مــن خــالل الرتمجــات الــثالث أّن ترمجــة 

  .معىن املقصود حيث راعت الفعل الكالمي الذي رمت إليه اآلية الكرمية وهو التوبيخ والتعجيبلل

  ":كيف"االستفهام بـ .2

وَُكنُتْم َأْمَواتًا فََأْحَياُكْم ثُمَّ يُِميُتُكْم ثُمَّ  َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَّهِ 

  )28البقرة اآلية (ُيْحِييُكْم ثُمَّ ِإلَْيِه تـُْرَجُعون

  

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 ? 

Jacques 
Berque  

Comment effaceriez-vous Allah ? Vous 
étiez morts, Il vous a donné vie, puis Il 
vous fera mourir et puis Il vous 

André 
Chouraqui   
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revivifiera : vers Lui vous reviendrez. 
Comment pouvez-vous renier Allah, 
considérant qu’Il vous a donné la vie 
alors que vous étiez inexistants? Puis Il 
vous fera mourir; puis Il vous fera revivre 
(le Jour de la résurrection) et enfin c’est à 
Lui que vous retournerez. 

Boureïma 
Abdou 

Daouda  

  

أتكفــرون بــاهللا ومعكــم مــا يصــرف عــن " مبعــىن اهلمــزة وتقــدير " كيــف"يقــول الزخمشــري جــاءت    

تطري أتطري بغري جناح، وكيف : ونظريه أن تقول ىل اإلميان، وهو اإلنكار والتعجب،الكفر ويدعو إ

يف صـــورة املســـتحيل ملـــا قـــوى مـــن الصـــارف عـــن الكفـــر ) الكفـــر(وقـــد أخـــرج (...) بغـــري جنـــاح؟ 

وكأنـــه قـــال كيـــف  نكـــار احلـــال الـــيت يقـــع عليهـــا كفـــرهم،هنـــا إل" وكيـــف. "18"والـــداعي إىل اإلميـــان

( اء، مث املـــوت، مث النشـــورحـــال املـــوت، وحـــال اإلحيـــ: تكفـــرون بـــاهللا وانـــتم عـــاملون حبـــالكم هـــذه

وان إنكـــار احلـــال متضـــمن إلنكـــار الـــذات علـــى  معـــىن االســـتفهام يف كيـــف اإلنكـــار؛"و). الرجـــوع

وذلــك أقــوى إلنكــار . 19"ســبيل الكنايــة، فكأنــه قيــل مــا أعجــب كفــركم مــع علمكــم حبــالكم هــذه

  .الكفر وابلغ

قـــــوة االجنازيـــــة احلرفيـــــة فاإلنكـــــار والتعجـــــب، كقـــــوتني اجنـــــازيتني مســـــتلزمتني، متولـــــدتان عـــــن ال   

ازيــة غــري مباشــرة وهــي اإلنكـــار �ــذا تكــون اآليــة القرآنيــة قــد أجنـــزت ثالثــة أفعــال اجنو  فهام،االســت

فاآليــات القرآنيــة مشــحونة  االســتفهام،: لفعــل االجنــازي املباشــرالتــوبيخ باإلضــافة إىل اوالتعجيــب و 

  .بالدالالت املتعددة 

فهام دون االلتفــات إىل نــرى مــن خــالل تــرمجيت كــل مــن بــريك وشــوراكي اهتمامهمــا بنقــل االســت   

نستشعر فصال بني القوة االجنازية احلرفية االستفهام وما يأيت بعدها  ، إذدالالت التعجب واالنكار

 : من التأكيد على احلال اليت كانوا عليها

(Comment opposez-vous…... quand une fois). 
(Comment effaceriez-vous…..vous étiez morts). 

 Locution)ّن ترمجـــة داوودا مجعـــت بينهمـــا مـــن خـــالل اســـتعماله لصـــيغة ربـــط يف حـــني أ     

conjonctive)  وهــيconsidérant que  الــيت تــدل علــى عجيــب كفــرهم مــع علمهــم حبــاهلم

  .هذه
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  ":من"االستفهام بـ .3

البقـرة اآليـة (ِممَّن مََّنَع َمَساِجَد الّلِه َأن يُـْذَكَر ِفيَهـا اْسـُمهُ َوَمْن أَْظَلُم 

114(  

  

Est-il pire attentat que d’empêcher dans 
des lieux consacrés à Dieu le rappel de 
Son nom 

Jacques 
Berque  

Nul ne fraude davantage que ceux qui,  
dans les mosquées d’Allah,  
interdisent que son nom soit commémoré 

André 
Chouraqui   

Qui est plus injuste que celui qui 
empêche que dans les mosquées d’Allah, 
on mentionne Son Nom (pendant les 
prières et les invocations). 

Boureïma 
Abdou 

Daouda  

اآلية تشـري إىل منـع أهـل مكـة النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم واملسـلمني مـن الـدخول إىل املسـجد "   

يــذكر فيهــا امســه والســعي يف كــم عــام يف منــع مســاجد اهللا أن احلــرام، وإطــالق الــنص يــوحي بأنــه ح

واالسـتفهام اإلنكـاري مبعـىن  م، فال يوجد من هو اظلـم مـنهم،فهؤالء بلغوا الذروة من الظل خرا�ا،

  20".النفي، مبعىن ال احد اظلم منهم

االنكــاري  نالحــظ مــن خــالل الرتمجــات الــثالث عنايتهــا بــالقوة االجنازيــة املرتتبــة علــى االســتفهام   

ـــــــي  ـــــــريك علـــــــى االســـــــتفهام الكل ـــــــة حيـــــــث اعتمـــــــد ب وهـــــــي النفـــــــي مـــــــع اخـــــــتالف الصـــــــيغ الرتكيبي

(Interrogation totale)  مــن خــالل تقــدمي وتــأخري الفعــل والفاعــل(Inversion sujet 

verbe) Est-il   بــ) الظلـم(كمـا تـرجم :pire attentat  وإضـافة الصـفةpire  الـيت تعـين األسـوأ

لم يعتمد على مجلة اسـتفهامية علـى غـرار تـرمجيت فأّما بالنسبة لشوراكي  ،attentatإىل املوصوف 

داوودا بــل جــاء جبملــة النفــي مباشــرة لشــعوره بالفعــل االجنــازي املرتتــب علــى االســتفهام وهــو و  بــريك

الـيت تعـين اخلطـأ أو  fraude: كمـا تـرجم الظلـم بــ  (Nul ne…que)النفي، حيـث وظـف عبـارة 

ـــه الشـــرع والقـــانونالتزويـــر الـــذي يعاقـــ  davantage (adverbe)مثّ أضـــاف هلـــا الظـــرف  ،ب علي

عــين كثــريا وأكثــر للداللــة علــى اإلكثــار مــن اخلطــإ حــىت يصــبح صــاحبه معلومــا ال جياريــه فيــه الــذي ي

  .أحد
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بتوظيفــه  (Interrogation partielle)يف حــني جنــد أّن داوودا اعتمــد علــى االســتفهام اجلزئــي 

 plus juste que (La superlative)مـع صـيغة املقارنـة باألفضـلية  (Qui)السـم االسـتفهام 

  .على النفي مبعىن ال أحد أظلم من هؤالء

يبــدو لنــا أن ترمجــة شــوراكي هــي األنســب العتمــاده علــى صــيغة النفــي مباشــرة وبــذلك يــربز الفعــل 

  .االجنازي واضحا من خالل ترمجته

  ":هل"االستفهام بـ .4

ــاِم َواْلَمآلِئَكــُة  ِإالَّ  َهــْل يَنظُــُرونَ  ــَن اْلَغَم ــٍل مِّ َأن يَــْأتِيَـُهُم اللّــُه ِفــي ظَُل

  )210البقرة اآلية ( َوُقِضَي اَألْمُر َوِإَلى الّلِه تـُْرَجُع االُمور

  

Qu’attendent-ils, sinon que Dieu leur 
vienne dans une nuageuse pénombre, les 
anges avec Lui et que tout soit 
consommé? ». 

Jacques 
Berque  

Qu’attendent-ils, sinon qu’Allah vienne 
à eux dans l’ombre des nuées avec les 
Messagers ? L’ordre est prescrit et tout 
ordre revient à Allah. 

André 
Chouraqui   

Qu’attendent –ils sinon qu’Allah leur 
vienne à l’ombre des nuées de même que 
les anges et que leur sort soit (alors) 
réglé ? Et c’est à Allah que toute chose 
est ramenée.    

Boureïma 
Abdou 

Daouda  

، واالستفهام إنكـاري ال حمالـة بـدليل االسـتثناء. يفيد االستفهام ويفيد التحقيق" هل " وحرف    

يس مســـتعمال فيمـــا وضـــع لـــه مـــن اإلنكـــار بـــل وهـــذا املركـــب لـــ فـــالكالم خـــرب يف صـــورة االســـتثناء،

مستعمال إما يف التهديد والوعيد للتاركني الدخول يف السلم، وإما يف التهكم إن كان املقصود مـن 

فاالستفهام خرج إىل اإلنكار، واإلنكار خرج إىل التهديـد  21.اليهود أو املشركنيو الضمري املنافقني 

 .والوعيد والتهكم

اعتمـدت  للداللـة اإلجنازيـة لالسـتفهام، إذتشـابه الرتمجـات الـثالث يف نقلهـا  يبدو يف هذه اآلية   

اليت حتققت من خالهلـا املعـاين االجنازيـة املالزمـة لالسـتفهام  (que….sinon que)على الصيغة 

: الـذي يفيـد معنيـني (Attendre)باالضـافة إىل تـوظيفهم للفعـل  ،وهي االنكار والوعيد والـتهكم
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ومعــىن الرتقــب واالنتظــار  ،)التهديــد والوعيــد(التأجيــل للتــاركني الــدخول يف الســلم معــىن التــأخري و 

  ).التهكم(للمشركني واملنافقني 

  ":أّنى " االستفهام بـ .5

ــاُلَوْا  ــا َق َن ــُه َأىنَّ َيُكــوُن لَــُه اْلُمْلــُك َعَليـْ ــِك ِمْن البقــرة (َوَنْحــُن َأَحــقُّ بِاْلُمْل

  )247اآلية 

  

Comment, dirent-ils, aurait-il sur nous 
royauté ? Nous y avons plus de droit que 
lui… 

Jacques 
Berque  

Ils disent : « Serait-ce à lui de régner sur 
nous ? Nous avons plus de droit que lui à 
la royauté. 

André 
Chouraqui   

Ils dirent: «Comment régnerait-il sur 
nous? Nous avons plus de droit que lui  à 
la royauté. 

Boureïma 
Abdou 

Daouda  

يقاتلون حتت لوائـه، فلمـا بعـث اهللا هلـم  يهم أن يكون هلم ملكلقد كان مطلب بين إسرائيل لنب   

ملكا جيادلون نبيهم يف هذا االختيار، وينكرون أن يكون طالوت ملكـا علـيهم ألّ�ـم أحـق بامللـك 

وأّىن مبعــىن  ". أّىن يكــون لــه امللــك" مــن املــال ولــذلك جــاء اســتفهامهم، منــه، وألنــه مل يــؤت ســعة 

واملعــىن كيــف يتملــك علينــا واحلــال انــه ال . علــيهم واســتبعاد تملكــهوهــو إنكــار ل. كيــف ومــن أيــن

كمــا أن االســتفهام مســتعمل يف التعجــب،   22.يســتحق التملــك لوجــود مــن هــو أحــق بامللــك منــه

ن اهللا اصــطفاه وزاده وهلــذا رد علــيهم نبــيهم بــأ 23ال فقــريا،تعجــب مــن جعــل مثلــه ملكــا، وكــان رجــ

  .بسطة يف العلم واجلسم

ـــة املؤشـــر هلـــا بـــأداة االســـتفهام      ، أفـــاد الرتكيـــب االســـتفهامي "أىنّ "فباإلضـــافة إىل القـــوة االجنازي

  .اإلنكار والتعجب ومها قوتان اجنازيتان مستلزمتان مقاميا وسياقيا

مكافئــا يف الداللــة  (Comment)داوودا اســم االســتفهام ن بــريك و  هــذه اآليــة اســتعمل كــل مــيف

وهـــذا الرتكيــــب االســـتفهامي يســـتعمل يف التعجــــب  ومـــن أيـــن؟الســـم االســـتفهام أّىن مبعـــىن كيــــف 

لــذلك فالرتمجــة  ،األمــر، ولــيس فقــط جمــرد االســتفهام وطلــب توضــيح األمــر مــن املخاطــب وإنكــار

املســتلزمة للفعــل الكالمــي االســتفهامي هــي بتوظيــف  الصــحيحة الــيت حتــافظ علــى القــوة االجنازيــة

يتقــــــــدمها اســــــــم االســــــــتفهام  (Interrogation partielle)صــــــــيغة االســــــــتفهام اجلزئــــــــي 
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(Comment). هام حرفيا دون مراعاة القوتني أّما بالنسبة لشوراكي فقد اقتصر على ترمجة االستف

جــاء بصـــيغة االســتفهام الكلـــي  ؛إذالتعجــبجنــازيتني املســتلزمتني مقاميـــا وســياقيا ومهــا اإلنكـــار و اإل

(Interrogation totale) وجـــود  ممـــا يـــدل علـــى ،مـــن خـــالل تقـــدمي وتـــأخري الفعـــل والفاعـــل

  .جنازية املقصودة يف اآلية الكرميةاستفهام خال من الداللة اإل

  خــاتمة 

  :من أهّم النتائج اليت ميكن أن نذكرها هنا ما يأيت

عرفيــة االســتعمال ومقصــد املــتكلم، : ميــة علــى أساســني منهجيــني مهــاتقــوم نظريــة األفعــال الكال -

فأّما عرفية االستعمال فذلك أّن استعمال اللغة منوط مبا تعارف عليـه أبناؤهـا يف ألفاظهـا وصـيغها 

رف عنــد ومــن مث كـان العــ ،ومــا تقتضـيه مقامــات الكــالم وأعـراف النــاس وأحكـام الشــرع ،وتراكيبهـا

 .رف لغوي استعمايل، وعرف اجتماعي وعرف شرعيع: العلماء ثالثة أعراف

علينـا أن نفّسـر كـل العوامـل الـيت تسـهم يف خلـق  ؛ إذ ال ميكننا فهم الرتمجة إّال إذا فهمنا النصـية -

وال توجــد ترمجــة  ،كــل مــن التكــافؤ النّصــي والتكــافؤ التواصــلي بــني الــنص املصــدر والــنص اهلــدف

رمجات للنص القـرآين حسـب مـا يعتمـده املـرتجم هناك عّدة ت(صحيحة واحدة لنص من النصوص 

، فهنـاك عـّدة ترمجـات للـنص املصـدر بقـدر مـا هنـاك مواقـف )من تفاسري وكتب احلديث واألصـول

 . تتطلب هذه الرتمجات

حياول املرتمجون نقله يف الواقع أثناء نقل املعـىن مـن الـنص املصـدر إىل الـنص اهلـدف هـو القـيم ما -

 ، كمـاواصلية هي التأثري الرباغمـايت واالجتمـاعي النـاجم عـن توليـد هـذا املعـىنوالقيمة الت، التواصلية

إّن مقــدرة املــرتجم علــى إصــدار نــص يتمتّــع بقيمــة تواصــلية يف اللغــة اهلــدف تقّيــدها مقــدرة القــارئ 

 .على فهم الدالئل اللغوية وما تشري إليه

يف السؤال، وقوى اجنازية مستلزمة مقاميا  بّني لنا أّن لالستفهام قوة اجنازية مباشرة حرفية تتمّثلت -

ومرتجم معاين القرآن بشكل خاص أن يويل هلا األمهية التامة من أجـل  ،ينبغي على املرتجم عموما

  .نقل دالالت أفعال الكالم إىل اللغة اهلدف بأمانة
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